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رادرس نیرترادیب  مالسلااهیلع  یلع  نب  نسح 

باتک تاصخشم 

یگنهرف زکرم  نارهت : رشن : تاصخشم   1331 یلو - ، داتسا  نیسح  رادرس / نیرترادیب  مالـسلااهیلع : یلع  نب  نسح  روآدیدپ : مان  ناونع و 
یلبق یسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر  5900 لایر ؛ 5900 کباش : ص 143  يرهاظ : تاصخـشم  . 1376 ربش ، یتاراـشتنا 

، مهدزاود ماما  جـع ،) ) نسح نب  دـمحم  عوضوم :  129  - 130 ص . همان : باتک  تشادداـی : لاـیر   11000 1384 ؛ مود : پاچ  تشادداـی :
م2384-77 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/959 ییوید : يدنب  هدر  5ح5  فلا /BP51 هرگنک : يدنب  هدر  تیودهم  عوضوم : 255ق .- .

رشان نخس 

. تسناد ندب  ود  رد  ناج  حور و  کی  دیاب  داب  یهلا  نارکیب  مالـس و  دورد و  ناشیا  رب  هک  هک  ار  نیـسح  نسح و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تـسد هب  وا  زا  لبق  نسح  تشگ ، دیهـش  ناشطع  هنـشت و  دوخ  ناگدـننک  توعد  نانابزیم و  تسد  هب  البرک  يارحـص  رد  نیـسح  رگا  هچ 

تفر نمشد  گنج  هب  كدنا  نارای  اب  شردپ  دج و  فیلکت  هب  نیسح  رگا  دیدرگ . هراپ  رگج  مومـسم و  شرـسمه ! شیوخ ، يهناخ  نیما 
يدبا تنعل  هک  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  مادنا  رب  هزرل  گنج  هب  شدصق  نسح و  نآ  زا  شیپ  دوب ، كانساره  يو  تعیب  مدع  زا  هیواعم  رسپ  و 

: دـندرک یم  لاؤس  دـندز و  یم  مد  نیملـسم  سوفن  فالتا  زا  نیـسح  تضهن  نیفلاخم  رگا  و  دوب . هدـنکفا  داب  دـج  ردـپ و  رـسپ و  نیا  رب 
نآ سرت  یعدم  نسح  یـشیدنا  رود  نیفلاخم  هک  دوب  نامز  نآ  زا  سپ  دـهد ؟ یم  خـساپ  هنوگچ  نیـسح  هتـشگ ، يراج  هک  ار  ییاهنوخ 
زا ییاورپ  نیرتکچوک  دوخ  راتفگ  نایب و  رد  کی  چـیه  دـندوب و  شترـضح  یبلط  تیفاع  ینیـشنهناخ و  هیواعم و  اـب  گـنج  زا  ترـضح 
زا دعب  دندناوخ  نیملسم ) فوفـص  نید  زا   ) یجراخ ار  نیـسح  دیزی ، ناراوخهریج  هکنآ  رتبیجع  و  هحفـص 8 ] . ] دندرک یمن  اتکی  قلاخ 

طبـس ماقم  دـندرک . نیملـسم  فوفـص  رد  قاقـشنا  یبلط و  گـنج  هقرفت و  هب  مهتم  ار  نسح  هیواـعم ، ناـگدرپس  رـس  ناریگب و  دزم  هکنآ 
ار نسح  ربکا ، طبـس  قح ، رب  يهفیلخ  ماما و  البق  هک  بیترت  نامه  هب  دندرک و  لامیاپ  شدج  ردپ و  قح  رب  تفالخ  رد  ار  نیـسح  رغـصا ،
رب ار  شراکلغد  راکبان و  ردپ  یگدـنب  قوط  نآ  زا  رتالاب  رتشیپ ، ههد  کی  هک  دـنداد  تعیب  یتسود و  تسد  ینامز  دـیزی  اب  دـندش . رکنم 

رادرـس مادـک  تداهـش  هک  هناـخ ؛ رد  مومـسم  نسح  تساوـنین و  تشد  يهتـشک  نیـسح  هک  تـسین  نآ  تبحـص  دـندوب . هتخادـنا  ندرگ 
اب هارمه  يرورـس  یـشنم و  اـقآ  یگرزب و  رـسارس  يرگنب  کـین  رگا  هکلب  رتزادـگ ؟ ناـج  سکیب  اـهنت و  مادـک  تیموـلظم  رتـشارخلد و 

، رتمهم نآ  زا  تسناد !؟ ادـج  مه  زا  ار  یبوط  يهخاش  ود  ناوت  یم  هنوگچ  دروخ و  یم  مشچ  هب  راوگرزب  طبـس  ود  نیا  صاخ  تیمولظم 
هک یفطـصم  دمحم  تمحر ، ربمایپ  نآ  رگم  دندوبن ؟ اهنت  سکیب و  و  ، … لوتقم ،. هدید ، افج  مولظم ، نادناخ  نیا  صاخـشا  رگید  رگم 
زا عنام  تداهـش  تلحر و  ماگنه  هب  دوب ، اراد  هک  يرایتخا  تردق و  لامک  رد  هک  دوبن  داب  شکاپ  نادناخ  وا و  رب  دنوادخ  مالـس  دورد و 

نیرخآلا نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  هک  دوبن  داب  وا  رب  دنوادخ  مالـس  دورد و  هک  هیـضرم  يارهز  نآ  رگم  دندش ؟ وا  تیـصو  تبث 
نازحالا تیب  رد  تفرگ و  رارق  بدا  يهئاسا  متـش و  برـض و  دروم  هنامولظم  روط  نآ  قح  قاـقحا  هحفـص 9 ]  ] ماقم رد  تشاد و  تبترم 

اب هک  دوبن  یـضترم  یلع  رگم  داب ؟ وا  يهملظ  رب  يدبا  تنعل  هک  دـندیزرو  غیرد  وا  رب  مه  ینابیاس  زا  تسیرگ و  یم  ییاهنت  رد  شیوخ و 
رارق موجه  دروم  هنادرمنوج  اـن  روط  نآ  يو ، تماـما  يرورـس و  قوقح  ظـفح  رد  مالـسا  یمارگ  لوـسر  ررکم  نشور و  تاشرافـس  نآ 
رگم … و  نیسحلا ؟. نب  یلع  رگم   … یلع ؟. نب  نیسح  رگم  درک ؟ یم  وگزاب  هاچ  نورد  ار  شیاه  تیاکـش  اههلگ و  ییاهنت و  تفرگ و 
يدبا هاگلزنم  يوأم و  هب  يزاین  دوب و  نیرب  سودرف  ایند  دوب  نیا  زج  رگا  هک  دنتسه  مولظم  اهنت و  ینارادرس  یگمه  نادناخ  نیا  هک  …  ؟

، دندرب یم  رس  هب  باوخ  رد  هک  نانآ  الا  دراد و  هارمه  دوخ  اب  ار  ییاهنت  يرادیب  … و  رگید . هک  تشادن  ملظ  ناوت  یسک  رگید  هک  دوبن ،
يارب يرفم  تسا و  يرایتخا  یکلـسم  نآ ، هک  تاقوا  اسب  یقیرط و  هار و  دوخ  تلفغ ، باوخ و  هک  دنتـسه  دوخ  ناکلـسم  مه  اـب  یگمه 
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نینچ اب  دـنراد و  یلعا  قیفر  شوغآ  رد  رـس  هک  یتفگـش ! ییاهنت  بجع  دنـشیوخ و  يادـخ  اب  دـنرادیب ، هک  نانآ  و  اهتیلوؤسم . زا  ییاهر 
تماما نامز  رد  راـبت ، ـالاو  تیب  نیا  ياـضعا  رگید  نوچمه  یلع  نب  نسح  ادـخ !؟ یلو  دراد  زاـین  يرگید  سک  هچ  روضح  هب  يرـضحم 
ییاهنت بجوم  هک  يرادیب  نامه  داهن . تعیدو  هب  وا  يارب  شردپ  هک  يرادـیب  نامه  تسا ؛ رادرـس  نیرت  رادـیب  نیرت و  رایـشوه  شیوخ ،

متس ملظ و  دیدرگ . راثیا  تفارش و  تزع و  هحفص 10 ]  ] تعاجش و یگنادرم و  يهشیب  ریش  نآ  برع ، راوس  کت  نآ  ینیـشنهناخ  یلع و 
دوب و دهاش  ار  شیوخ  دنسم  قحان  هب  فرصت  دنامب . رادیاپ  ادخ  لوسر  نید  لصا  هک  دربن  ریشمش  هب  تسد  دید و  ار  شاهناگی  رـسمه  رب 
، ربکا طبـس  تشهب ، ناناوج  ياقآ  رواب ، نیا  اب  و  دـنامب . تباـث  نید  طاـسب  هک  تخیرن  مه  رب  يربیخ  تکرح  کـی  هب  ار  نیبصاـغ  طاـسب 
. متـسناد رادرـس  نیرت  رادـیب  داب  شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  دـنوادخ  مالـس  دورد و  هک  ار  یبتجم  ماـما  ترـضح  یلع ، نب  نسح  دـمحمابا ،
، لضاف ردارب  هک  دـشاب  یم  اهتمارک  اهتلیـضف و  يهوسا  نآ  راوگرزب و  نآ  لاـح  حرـش  زا  يرـصتخم  دـیراد ، يور  شیپ  رد  هک  یـشراگن 

دح رد  هدرب  ملق  هب  تسد  یلو  داتـسا  نیـسح  ياقآ  دشخب ، ینوزف  ار  ناشیا  لاثما  دوجو  دـنوادخ  هک  اناوت ، يهدنـسیون  دـنمجرا و  ققحم 
طـسب ار  هدیکچ  نیا  یفاک  یتصرف  رد  هک  تسا  دیما  دناهدروآ و  ار  یتاکن  كاپ ، نادـناخ  نیا  هب  دـنمقالع  يهدـنناوخ  ییادـتبا  ییانـشآ 

هاگشیپ هب  بدا  طرش  هکنآ  رخآ  نخس  دنیامن . رتنشور  شنادناخ  رورس و  نیا  تفرعم  تخانـش و  رون  هب  ار  قشع  يهصرع  لها  لد  هداد 
موصعم ماما  نآ  رـضحم  زا  و  ددرگ . مامه  ماما  نآ  لیاضف  هب  ءادتقا  دوش و  هدـناوخ  تقد  يهدـید  هب  هک  دـنک  یم  باجیا  ربکا  طبـس  نآ 

نایب نیا  لومشم  تمظعاب و  فیرش و  ینادناخ  زا  تسا و  تیب  لها  میرک  وا  هک  ارچ  دیامرف  لوبق  درگنب و  ار  ام  زجع  هک  مراد  نآ  يانمت 
شعجرم امش و  زا  شادبم  امش و  نادناخ  رد  امش  اب  قح  هندعم و  هلها و  متنا  مکیلا و  مکنم و  مکیف و  مکعم و  قحلا  و  هحفص 11 ] : ] اویش

ثاریم مکیلع و  مهباسح  مکیلا و  قلخلا  باـیا  مکدـنع و  ةوبنلا  ثاریم  دیئامـش و  تقیقح  قح و  ندـعم  قح و  لـها  تسامـش و  يوس  هب 
باطخلا لضف  تسامـش و  رب  قیالخ  باسح  امـش و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  تسامـش و  دزن  یهلا ) یحو  رارـسا  ینامـسآ و  مولع   ) توبن

توبن رارسا  مئازع  امش و  دزن  یهلا  تمظع  تایآ  دش و  دهاوخ  امـش  دزن  لطاب  زا  قح  لصیف  مکیف و  همئازع  مکیدل و  هللا  تایا  مکدنع و 
هب طوبرم  ادخ  رما  امـش و  دزن  وا  ناهرب  ادخ و  رون  هللا و  یلاو  دقف  مکالاو  نم  مکیلا  هرما  مکدنع و  هناهرب  هرون و  تسامـش و  نادناخ  رد 

نم و هللا و  بحا  دقف  مکبحا  نم  هللا و  داع  دقف  مکاداع  نم  هتسناد و  شیوخ  يالوم  ار  ادخ  تخانش  دوخ  يالوم  ار  امش  هک  ره  امش . رما 
دقف مکضغبا  امش  اب  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  هتشاد  تسود  ار  امش  هک  ره  هتشاد و  نمشد  ار  ادخ  تشاد  نمشد  ار  امـش  هک  ره 

دز امـش  كاپ )  ) ناماد هب  گنچ  هک  ره  دیزرو و  هنیک  مشخ و  ادخ  اب  دـیزرو  مشخ  هنیک و  هللااب  مصتعا  دـقف  مکب  مصتعا  نم  هللا و  ضغبا 
ایند راد  ناهاوگ  ادخ و  تسار  هار  دییامش  ءانفلا  راد  ءادهش  موق و  الا  طارصلا  مظعألا و  لیبسلا  متنا  تسا  هدز  گنچ  ادخ  تیانع  لیذ  هب 

ۀیآلا ۀلوصوملا و  ۀمحرلا  ءاقبلا و  راد  ءاعفـش  و  هحفص 12 ] . ] دمرس تمحر  دییامـش  دبا ) يارب   ) تمایق و ملاع  ناعیفـش  و  ترخآ ) يارب  )
یهلا ظوفحم  حول  يهعیدو  تناما و  و  دیراد ) یسرتسد  نادب  امش  طقف  هک  یلزا  ملع   ) يهنیجنگ رد  هدیـشوپ  ناشن  تیآ و  ۀنوزحملا و و 

تفای و دـبا  تاجن  دروآ ، امـش  يوس  هب  ور  سک  ره  قلخ . ناحتما  هاگرد  یجن و  مکیتا  نم  سانلا  هب  یلتبملا  بابلا  ۀـظوفحملا و  ۀـنامآلا 
. دیـسر تکاله  هب  تفاترب  هب  نولدـت و  هیلع  نوعدـت و  هللا  یلا  کله . مکتأی  مل  نم  يور و  دـیزگ و  يرود  ضیف  رپ  هاگرد  نیا  زا  هکنآ 

هرماب نوملـست و  هل  نونموت و  دوخ ) یناسنا  لاـمک  دـح  هب   ) ادـخ هب  دـینک و  یم  تلـالد  وا  قیرط  رب  دـیناوخ و  یم  ادـخ  هب  ار  قلخ  اـمش 
ار قلخ  ادـخ  هار  هب  دـیتسه و  وا  رما  هب  لماع  نامرف و  عیطم  وا و  میلـست  شیوخ  روما  رد  دـیراد و  ناـمیا  نودـشرت و  هلیبس  یلا  نولمعت و 

تداعـس هب  امـش  رادتـسود  دـینک . یم  مکح  وا  مالک  هب  باخ و  مکاداع و  نم  کله  مکالاو و  نم  دعـس  نومکحت . هلوقب  هدرک  تیادـه 
ادج مکب و  کسمت  نم  زاف  مکقراف و  نم  لض  مکدحج و  نم  دیدن  يزیچ  ررض  زج  امش  ماقم  رکنم  دیدرگ و  دوبان  امش  نمشد  دیـسر و 
نما امـش و  هب  يهدروآ و  هانپ  دیدرگ و  زوریپ  تسج ، کسمت  امـش  هب  هک  نآ  دیطلغورف . یهابت  يایرد  رد  امـش  تاجن  یتشک  زا  يهدش 

هک نآ  تفای و  تمالس  درک ، قیدصت  ار  امـش  هک  ره  دیدرگ و  مالآ  زا  نمیا  مکب  مصتعا  نم  يده  مکقدص و  نم  ملـس  مکیلا و  اجل  نم 
رد درک ، يوریپ  امـش  زا  هک  ره  هیوثم و  رانلاف  مکفلاخ  نم  هیوأـم و  ۀـنجلاف  مکعبتا  نم  تفاـی  تیادـه  دز ، تسد  امـش  تعاـط  ناـماد  هب 
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مکبراح نم  رفاک و  مکدـحج  نم  و  تخاس . نکـسم  خزود  شتآ  هب  تفاتـش ، امـش  فـالخ  هار  هب  هک  ره  تفاـی و  لزنم  هناوداـج  تشهب 
هک نآ  تسا و  كرشم  تساخرب ، گنج  هب  امش  اب  هک  ره  رفاک و  امش  تماما ) تیالو و   ) فلاخم رکنم و  یف و  مکیلع  در  نم  كرـشم و 

هریبـک يهعماـج  تراـیز  زا  ییاـهزارف  دراد . رارق  منهج  تاـکرد  نیرتتسپ  رعق و  رد  مـیحجلا  نـم  كرد  لفـسا  درک  در  ار  امـش  مـکح 
هحفص 15] ]

همدقم

يدرف و شور  هار و  هریس و  اب  ییانـشآ  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا هتـشذگ  دراد . ناشیا  ناوریپ  ناتـسود و  هژیو  هب  ناسنا  یناگدـنز  یـشم  طخ  میـسرت  رد  يرثؤم  شقن  یهلا  موصعم  نایاوشیپ  یعامتجا 

شزرا لامعا و  تیفیک  نتفر  الاب  بجوم  ترخآ و  رد  تاجن  لماع  ناناملـسم ، يهملک  تدـحو  داحتا و  ببـس  ماما  تسرد  تفرعم  نآ ،
تفرعم اب  رئاز  يارب  يروصت  لباق  ریغ  ياـه  شاداـپ  تاـیاور ، رد  ور  نیا  زا  دوب . دـهاوخ  رتنوزفا  شاداـپ  زا  يرادروخرب  هجیتن  رد  نآ و 

اما تسا ، يرادـیب  تمارک و  هساـمح و  رون و  رـسارس  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  یناگدـنز  هلمج  زا  تسا . هدـش  رکذ  ماـما 
راوگان رثا  خـیرات  لوط  رد  تیب  لها  يهلاس  دـنچ  رازه و  نانمـشد  شیوخ و  رـصع  رد  ترـضح  نآ  هحفص 16 ]  ] نانمـشد ءوس  تاغیلبت 

ماما نآ  هک  اجنآ  ات  هتخاس  رگهولج  دنـسپان  هاگآان ، ناتـسود  زا  یخرب  رظن  رد  یتح  ار  گرزب  ماما  نآ  یتوکلم  يهرهچ  هداـهن و  ار  دوخ 
يهرهچ ندـنایامن  زاـب  رد  یقیقحت  دـنمدوس و  ییاـهباتک  ریخا  يههد  دـنچ  رد  تسا . هدـیدرگ  شیوخ  ردارب  ردـپ و  زا  رتمولظم  گرزب ،

نآ تمارک  زا  ياهتـسیاش  عافد  هتفرگرب و  تقیقح  يهرهچ  زا  راگنز  ياهظحالم  لباق  دح  ات  هک  هدـمآرد  شراگن  هب  ترـضح  نآ  یعقاو 
يهرهچ هدوب و  زیگنا  رب  لاجنج  رایـسب  هک  تسا  حلـص  يهلأسم  ماما  نآ  تماما  نارود  يهلأسم  نیرتمهم  تسا . هدـش  ماـجنا  گرزب  ماـما 

دـسر یم  رظن  هب  مزال  ثحب ، ره  زا  شیپ  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدنام  روتـسم  یمدرمان  فیرحت و  ماهبا و  يهدرپ  سپ  رد  نآ  تقیقح 
نوخ گنج و  اب  ربارب  ار  مالسا  یهورگ  رگا  الثم  دنبایرد . تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  تقیقح  ات  تسا  تقیقح  ياهکالم  اب  مدرم  ندرک  انشآ 
دناوت یمن  زین  یقیقحت  راک  رازه  دسانشب ، نینوخ  دربن  نادیم  رد  اهنت  ار  تعاجـش  ای  دننادب و  یطیارـش  ره  رد  غاد  ياهراعـش  هسامح و  و 
تـسا هتفریذـپ  ار  یلیمحت  حلـص  هدیـشکرس و  ار  رهز  يهساـک  ناناملـسم ، موـمع  حـلاصم  ظـفح  تهج  هب  هـک  ار  یماـما  یعقاو  يهرهچ 

هتشاد رظن  رد  سک ، همه  اب  نابرهم  لک و  حلص  راک و  شزاس  مارآ و  ياهرهچ  اهنت  مالسا  هحفص 17 ]  ] زا رگید ، ياهتسد  رگا  ای  دنایامنب .
ریشمش مئاق  ماما  ناوت  یمن  دننادب ، هتشذگ  ياهرصع  يهداتفا  بقع  لیابق  صوصخم  یطیارش  ره  رد  ار  راتشک  هسامح و  نوخ و  دنشاب و 

هاتوک نارگمتس  اب  مد  کی  دزاون و  یم  دح  درب و  یم  تسد  دنز و  یم  ندرگ  رـس و  یهلا  نییآ  قبط  هک  ار  تسد  هب  هنایزات  يهدیـشک  رب 
نیا باتک  نیا  دسر . یم  حلص  بابسا  للع و  لیلحت  هب  تبون  هک  تسا  ثحب  نیا  ندش  نشور  زا  سپ  درک . یفرعم  قح  هب  ماما  دیآ ، یمن 

كالم ندـنایامن  زاب  هژیو  هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  شور  هار و  خـیرات و  شنم ، تیـصخش ، ندـنایامن  رد  زیچان  تسا  یـششوک  باـتک 
هکنآ اب  ورنیا  زا  مومع ؛ يرادربهرهب  حطـس  رد  هدراو ، تاماهتا  یخرب  عفر  زین  مالـسا و  خـیرات  هقف و  رظن  زا  گـنج  حلـص و  رد  تقیقح 

يراددوخ ادج  شخب  ره  رد  ییاسرفملق  لیـضفت و  لوط و  زا  دوش ، یـسررب  دزـشوگ و  ترـضح  نآ  یناگدنز  يایاوز  رتشیب  هدـش  یعس 
راصتخا و تیاعر  تهج  هب  هک  تسا  تنـس  لهاو  هعیـش  ربتعم  ياهباتک  زا  هتفرگرب  دنتـسم و  همه  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدـش 

هدنـسب باتک  رخآ  رد  كرادم  عبانم و  مان  رکذ  هب  هدش و  زیهرپ  نآ  ياج  ياج  رد  كرادـم  رکذ  زا  هدـنناوخ ، زکرمت  ظفح  هحفص 18 ] ]
هدـنام هتفگان  باتک  نیا  رد  رگید  بلاطم  رایـسب  کـشیب  تسا . هدوب  كردـم  رکذ  بجوم  یـصاخ  تیاـنع  هک  يدراوم  رگم  هدـیدرگ ،

یتصرف هک  یثارم و …  حـیادم و  نارای ، اب  وگتفگ  ماما ، نانمـشد  ناتـسود و  نافلاخم ، اب  ماما  ياه  جاـجتحا  ماـما ، تازجعم  نوچ : تسا 
یفطـصم يهدید  رون  مالـسلاامهیلع و  ارهز  زیزع  نآ  تفرعم  رد  مدق  هاتوک  نیا  هکنآ  دیما  رگد .» یتقو  ات  راذگب  نخـس  نیا  ، » دیاب رگید 

میسرت رد  ام  يامنهار  دشاب و  گرزب  ماما  نآ  اب  ام  دنویپ  يارب  كزان  کیراب و  دنچ  ره  ياهتشر  دتفا و  دیفم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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فطل و رهظم  نآ  میمع  تمحر  زا  مییاشگ و  یم  راذـتعا  هب  نابز  نایاپ  رد  و  دریگ . رارق  يونعم  يدام و  یعامتجا و  يدرف و  یـشم  طـخ 
، میزادرپ هتکن  شترضح  زرم  دح و  رد  مییوگ و  نخـس  وا  تلزنم  ردق و  يهتـسیاش  میاهتـسناوتن  هک  میراد  وفع  يانمت  راگدرورپ  تمحر 

هحفـص : ] مینک یم  همزمز  لد  ياون  هب  ار  هحیدـم  نیا  وا  قشع  هب  یلاع و  باب  نآ  اجک  اـپ و  ارم  [ 1  ] قساب لخن  نآ  اـجک  تسد و  ارم  هک 
دج و ثراو  هناگی  قاقحتسا  هب  مود  ماما  دمحموبا ، یناهفصا ) يورغ  نیسح  دمحم  خیـش  میکح  هللا  ۀیآ   ) یناپمک ناوید  زا  هدیزگرب  [ 19
رس ماسح  نخس  هاگ  شخبحور ، تنکش  رکش  بل  فاشک  وت  نایب  ار  يولع  فراعم  نایبت  وت  ناسل  ار  يوفطصم  مولع  فالختـسا  هب  ردپ 

تاجاح و يهلبق  وت  رد  فافع  تسا و  تنایـص  شقن  وت  حول  هب  ملق  ریز  هب  اضر  ملح و  ورملق و  ار  وت  فاـصم  هاـگ  تفاکـش ، لد  تنَکَف 
فالخ لها  قافو و  لها  يوک و  درگ  هب  تسود  نمشد و  دیما  مشچ  وت  يور  يوس  هب  فانکا  بناوج و  رد  نایملاع  ذالم  جاتحم  يهبعک 

درخ لقع و  رگا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هحفص 20 ]  ] 1376  / 9  / 2 1418 بـجر /  یلو 22 /  داتسا  نیسح 
، تسا رالاس  رورس و  مدنزرف  نیا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تفرگ  یم  دوخ  هب  ار  نسح  يهرهچ  تفای  یم  مسجت 
هچ هک  تسناد ، یم  رتهب  وا  مالسلاهیلع …  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دهد . یم  حلـص  ار  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا  تسد  هب  دنوادخ 

: دومرف یم  اعد  يهراـبرد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  یبتجم ، ماـما  ترـضح  داد . یم  يور  یگرزب  رما  درک  یمن  حلـص  رگا  دـنک ، یم 
زار و دنوادخ  اب  درک و  یم  اعد  رایـسب  دوخ  ور  نیا  زا  ددنبب  ار  تباجا  باب  دیاشگب و  ناگدنب  رب  ار  لاؤس  باب  دـنوادخ  هک  تسین  نانچ 

هحفص 21] . ] تشاد ناوارف  زاین 

هاتوک یفرعم 

شراوگرزب دج  دمحموبا  هینک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهداون   ) طبـس دیـس  یقت ، یکز ، یبتجم ، باقلا  مالـسلاهیلع  نسح  مان 
ارهز يهمطاف  شنمادکاپ  ردام  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  شیمارگ  ردپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـمحم 
شش هک  ( 41  - 50  ) لاس تماما 10  تدم  لاس  رمع 47  تدم  هرونم  يهنیدم  رد  ق  موس ه . لاس  كرابملا  ناضمر  دلوت 15  مالسلااهیلع 

ثعشا تنب  هدعج  شرسمه  تسد  هب  ندش  مومسم  تداهـش  تلع  ق  رفص 50 ه . ای 28  تداهـش 7  تشاد . زین  تموکح  نآ  هام  تشه  ای 
هحفص 23] . ] دسا تنب  يهمطاف  شاهدج  رانک  رد  عیقب  ناتسربق  هرونم  يهنیدم  نفد  لحم  هیواعم  کیرحت  هب  سیق  نب 

توبن دولوم 

رون دالیم 

يایرد ود  تفای ، نایاپ  ناناملـسم  دوس  هب  يزیمآ  راختفا  تروص  هب  هک  ردـب  هوکـشاب  گنج  زا  سپ  ترجه  مود  لاـس  يهجحیذ  هاـم  رد 
هک ار  كرابم  دـنویپ  نیا  لوصحم  یلازی  صاوغ ال  تسد  تفرگ و  رـس  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  جاودزا  تسویپ و  مه  هب  تفع  ملع و 

. ادخ نامرف  هب  هک  [ 4  ] تشاد هضرع  نایناهج  هب  گرزب  ياهیده  تمعن و  ناونع  هب  دوب و  تمـصع  كاپ  فدـص  زا  راوهاش  يهنادرد  ود 
، دندش هدیمان  نیـسح  نسح و  دوب ، [ 4  ] ریبش ربش و  يربع  نابز  هب  هک  مالـسلاامهیلع  یـسوم  نیـشناج  نوراه  نادنزرف  مان  هب  هحفص 24 ] ]

یبتجم ماما  تدالو  اب  [. 4  ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح  هب  نیـشناج  ینعی  دوب  نوراه  نأشمه  مالـسلاهیلع  یلع  ناشردپ  هک  اریز 
يداش رورـس و  زا  یجوم  دـنتفگ ، یم  تینهت  ار  رگیدـکی  ناینامـسآ  دـش ، نارابرون  نیمز  نامـسآ و  تفای ، هزاـت  قادـصم  رثوک  يهروس 

ار ناشدیما  هک  دش  هتخیر  مالسا  نانمشد  یبهلوب  شتآ  رب  یبآ  همطاف ، شردام  تدالو  زا  سپ  رگید  راب  و  تفرگارف ، ار  توبن  يهداوناخ 
. تخاس لدبم  سأی  هب 

دازون بادآ 
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هللا یلـص  ربمایپ  ناماد  رد  دـیچیپ و  دوب  هدروآ  تشهب  زا  مالـسلاهیلع  لیئربج  هک  يریرح  رد  ار  وا  هیـضرم  يارهز  تدـالو ، متفه  زور  رد 
وا دشاپب و  دیحوت  رذـب  وا  كاپ  داهن  رد  ات  تفگ  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  ترـضح  نآ  داهن . ملـس  هلآ و  هیلع و 

ناـیم ار  هیقب  داد و  هلباـق  هب  ار  نآ  نار  کـی  [ 5  ] درک هحفـص 25 ]  ] هقیقع وا  يارب  یچوق  هاگ  نآ  درادـب . نوصم  ناطیـش  يزاـسمد  زا  ار 
رطع و زا  وبشوخ  ياهدام  اب  ار  وا  رس  سپس  درک . قدصت  هرقن  وا  رـس  يوم  نزو  هب  دیـشارت و  ار  وا  رـس  هاگ  نآ  دومن . میـسقت  ناگیاسمه 

نآ مینک . نینچ  دیابن  ام  تسا و  تیلهاج  موسر  زا  هقیقع  نوخ  هب  دـنزرف  رـس  ندولآ  دومرف : وا  يهلباق  هب  داد و  وشتـسش  قولخ )  ) نارفعز
. دنداد ماجنا  وا  يهرابرد  دوب  نآ  رکتبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  دازون  یمالسا  بادآ  زا  يرگید  روما  هاگ 

لیامش امیس و 

تـسود هک  ره  تفگ : یم  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما 
شیاهوم تشاد ، هدنشخرد  هایس و  ینامشچ  دیفس ، خرـس و  يراسخر  ترـضح  نآ  دنک . هاگن  كدوک  نیا  هب  درگنب  ار  ادخ  لوسر  دراد 

هحفص 27] . ] دوب ربتس  تشرد و  شیاهناوختسا  هدیچیپ و  هتشابنا و 

يونعم لیاضف  تیصخش و 

تیبوبحم

دنوادخ دزن 

هراشا

نانآ زا  هک  هدش  لزان  میرک  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  تیبوبحم  تیـصخش و  لئاضف ، يهرابرد 
: مینیزگ یم  رب  ار  هیآ  راهچ  تایآ ، نیا  هوبنا  نایم  زا  ام  هحفص 28 ] [. ] 6  ] تسا هدیدرگ  دای  فصو  هب  هک  مسا  هب  هن 

مدآ يهبوت  يهیآ 

درک و تفایرد  دنوادخ  زا  ار  اهنآ  وا  تخومآ و  يو  هب  ار  یتاملک  دـنوادخ  مدآ  يهبوت  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  روآدای  نینچ  میرک  نآرق 
زا ياهراپ  [ 7  ] دیناسر یگدیزگرب ) [ ) هحفـص 29  ] شیافطـصا ماقم  هب  تفریذپ و  ار  وا  يهبوت  مه  دنوادخ  دناوخ ، تاملک  نآ  هب  ار  ادخ 

: تسا [ 8  ] مالسلاهیلع یبتجم  ماما  نانآ  زا  یکی  هک  تسا  تیب  لها  نت  جنپ  كرابم  مان  نآ  زا  یتمـسق  و  تساعد ، هلمج  دنچ  تاملک  نیا 
. نیسحلا قحب  ناسحالا  میدق  ای  و  نسحلا ، قحب  نسحم  ای  ۀمطاف ، قحب  رطاف  ای  یلع ، قحب  یلاع  ای  دمحم ، قحب  دیمح  ای 

تدوم يهیآ 

یم دـنوادخ  يهدـهع  رب  اـهنت  ار  دوـخ  رجا  دـندرک و  یمن  بلط  يدزم  رجا و  چـیه  یتسرپادـخ  هـب  مدرم  توـعد  ربارب  رد  یهلا  ناربماـیپ 
مدرم زا  يزیچ  راگدرورپ  رما  هب  تلاسر  جنر  ربارب  رد  هکنآ  زج  دوب ، هویش  نیمه  رب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دنداهن .

[9  ] یبرقلا 23 یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لق ال  دوب . دوخ  نادناخ  یتسود  نآ  و  دش ، یم  اهنآ  دوخ  دـیاع  زین  نآ  دوس  هک  تساوخ 
یبتجم نسح  ماما  دارفا  نیا  زا  یکی  دـیدرتیب  و  [ 10 ( ] ار منادـناخ  یتسود  زج  مهاوخ  یمن  يدزم  شیوخ  تلاسر  رب  امـش  زا  نم  وگب : )
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یبتجم ماما  تسا . تلاسر  هحفص 30 ]  ] يادا رد  ربمایپ  هاکناج  ياهجنر  زا  یمالسا  تما  یناردق  ساپس و  وا  یتسود  هک  تسا  مالسلاهیلع 
. دومن داهشتسا  ریهطت  يهیآ  هیآ و  نیدب  دوخ  تلیضف  رد  درک ، داریا  ردپ  تداهش  زا  سپ  هک  ياهبطخ  رد  مالسلاهیلع 

هلهابم يهیآ 

زا دنونـشب و  کیدزن  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  ات  دندمآ  هنیدـم  هب  نارجن  نایحیـسم  زا  یتئیه  يرجه  مهن  لاس  رد 
دندیسرن و یتبثم  يهجیتن  هب  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  يهرابرد  ناوارف  يوگتفگ  زا  سپ  یلو  دندرگ ، هاگآ  شترـضح  توعد  ياوتحم 

اعد هب  تسد  هورگ  ره  ینعی   ) دـنزادرپب هلهاـبم  هب  شیوخ  تیناـقح  تاـبثا  يارب  هک  دـش  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  اـهنآ  فقـسا  يوس  زا 
میرک نآرق  اجنیا  رد  دش . هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  و  دیآ ؛) راتفرگ  وا  باذع  هب  دیوگ  یم  فالخ  سک  ره  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  درادرب و 
دنتسه وا  ناج  يهلزنم  هب  هک  یناسک  نادنزرف و  نانز و  زا  ار  دوخ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  هلهابم  يارب  هک  دهد  یم  روتـسد  شیوخ  لوسر  هب 

اب ار  مالـسلاهیلع  یلع  نیـسح و  ماما  نسح ، ماما  ارهز ، ترـضح  ناشیا ، هک  مینیب  یم  خیرات  ملـسم  یهاوگ  هب  و  [ 11 . ] دروایب دوخ  هارمه 
سک نیرتبرقم  نیرتبوبحم و  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هلمج  زا  نت  دنچ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  هحفص 31 ]  ] و درب . یم  هارمه  هب  دوخ 

نم هک  ییاههرهچ  نیا  : » تفگ فقسا  نآ  هکنانچ  تسا ، باجتسم  دیدرت  نودب  ناشیاعد  هک  دننانیا  دنشاب و  یم  وا  لوسر  ادخ و  دزن  رد 
یعون  ) هیزج نداد  هب  دندرک و  رظن  فرـص  هلهابم  زا  ور  نیا  زا  درک »! دـهاوخ  دـنکرب ، ياج  زا  ار  اههوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  منیب  یم 

[. 12  ] دننک یگدنز  هدوسآ  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  دنناوتب  ات  دنداد  نت  تایلام )

ریهطت يهیآ 

هکنآ يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد ، تیب  لـها  تمـصع  یکاـپ و  هب  یهاوگ  و  [، 13  ] دـش لزاـن  ریهطت  يهیآ  هکنآ  زا  سپ 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دنهدن ، رارق  ناونع  نیا  ریز  رد  ار  دوخ  نارگید  ات  دـیامن  صخـشم  ار  دوخ  تیب  لها  دارفا 
تیب و لها  ناـنیا  اـهلاراب ، : » تشاد هضرع  دیـشک و  ناـنآ  دوخ و  رـس  رب  دوب  ربیخ  تفاـب  هک  ار  ییاـبع  هاـگ  نآ  و  دـیناشن ، دوخ  راـنک  رد 

مینک یم  هدهاشم  زین  اجنیا  رد  راد .» هزیکاپ  یگتـسیاش  هب  هحفـص 32 ]  ] ار نانآ  رادب و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  سپ  دننم ، نادناخ 
یم نیمـضت  وا  تمـصع  قوف  يهیآ  قبط  دوش و  یم  یفرعم  ربماـیپ  تیب  لـها  صاـخ  دارفا  زا  یکی  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماـما  هک 

[. 14 . ] ددرگ

ربمایپ دزن 

، نت يهراپ  ار  وا  ربمایپ  دوب . دوهشم  سک  همه  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یکدوک  رد  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تیبوبحم 
ناردام نادنزرف  يهمه  : » دومرف یم  دناوخ و  یم  دوخ  دنزرف  ار  وا  هتسویپ  دیمان . یم  توبن  ناتسوب  يوبشوخ  لگ  لد و  يهویم  هدید ، رون 

یم ار  وا  تسد  ، دـیزرو یم  قشع  وا  هب  لد  قمع  زا  دـندرب .» یم  تبـسن  نم  هب  نانآ  هک  همطاـف ، دـالوا  زج  دـندرب  یم  تبـسن  ناشردـپ  هب 
نمشد ار  وا  هک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  درادب  تسد  ارم  دنزرف  نیا  هک  ره  : » تفگ یم  مدرم  هب  دناشن و  یم  دوخ  نماد  يور  رب  تفرگ ،
یتسود هب  ارم  دنوادخ   » دومرف یم  هاگ  و  درادب .». تسود  ارم  نسح  هک  ار  یـسک  درادب  تسود  دنوادخ  تسا . هتـشاد  نمـشد  ارم  درادـب 

اپ زا  رس  وا ، يهیرگ  ماگنه  هب  دشاب .» گنج  رد  وت  اب  هک  سک  ره  اب  مگنج  رد  نم  : » دومرف یم  هاگ  و  تسا .» هداد  نامرف  نیـسح  نسح و 
شوغآ رد  وا  تشگیمزاب . ربنم  هب  هاـگ  نآ  درک ، یم  مارآ  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  هحفص 33 ]  ] وا دمآ ، یم  ریز  هب  ربنم  زا  هتخانـشن ،

شود رب  زامن  يهدجـس  رد  یکدوک  رد  وا  ییاقآ .» ردارب  و  اقآ ، دـنزرف  اـقآ ، وت  : » تفگ یم  وا  هب  دیـسوب و  یم  دـییوب و  یم  تفرگ و  یم 
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وا تفوطع  یمرن و  تیاهن  هب  هاگ  و  دیآ ، دورف  دوخ  ات  تشاد  یمن  رب  هدجس  زا  رس  وا  هب  رهم  تدش  زا  ترـضح  نآ  تسـشن و  یم  ربمایپ 
بوـخ هچ  و  وـت ، بکرم  تسا  یبـکرم  بوـخ  هچ  : » دوـمرف یم  دـناشن و  یم  شود  رب  وا  رگید  یهاـگ  دروآ . یم  دورف  دوـخ  شود  زا  ار 

زا هک  درک  یم  قـیوشت  ار  وا  دـناشن و  یم  نماد  رب  ار  وا  یهاـگ  دیـشوک . یم  تخـس  وا  تیبرت  تبقارم و  رد  ربماـیپ  وـت »! یتـسه  يراوـس 
الاب ماهنیـس  زا  نم ، ياپون  کچوک و  كدوک   ) ۀقب نیع  قرت  هقزح ، هقزح ، تفگ : یم  دزومایب و  ار  نتفر  هار  دورب و  الاب  شکرابم  يهنیس 

ار وا  یتـشک  نیح  رد  تشادیماو و  نتفرگ  یتـشک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  شکچوک  ردارب  اـب  ار  وا  هاـگ  نم ). شقنزیر  كدوـک  يا  ورب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک » یم  قیوشت  ار  نیـسح  لیئربج  اریز  منک ، یم  قیوشت  ار  نسح  نم  : » دومرف یم  و  درک ، یم  قیوشت 

هحفـص : ] دومرف یم  راوگرزب  ود  نآ  يهرابرد  تسناد . یم  شنیرفآ  ناهج  تنیز  دـیمان و  یم  ادـخ  شرع  يهراوشوگ  ود  ار  نیـسح  وا و 
ناـناوج ياـقآ  ود  نیـسح  نسح و  : » دوـمرف یم  و  [ 15 . ] دـنرادرب ماـیق  زا  تسد  هاوخ  دـننک و  ماـیق  هاوـخ  دـنماما ، نیـسح  نسح و  [ » 34

نسح و ماما  يزور  درک . ناهنپ  میب  زا  ار  دوخ  دوب ، هدش  بکترم  ییاطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  يدرم  دنایتشهب ».
هب نم  هللا ، لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تفرگ و  شود  رب  ار  نانآ  دـید ، اهنت  یهار  رد  ار  نیـسح  ماـما 

داهن یم  جرا  وا  تیصخش  هب  اجنآ  ات  ربمایپ  يدازآ …  وت  ورب ، دومرف : وا  هب  دیدنخ و  ربمایپ  ماهدروآ . هانپ  امش  كدوک  ود  نیا  دنوادخ و 
تخاس یم  نشور  تفالخ  تماما و  يارب  ار  وا  یگتـسیاش  هلیـسو  نیدـب  داـهن و  یم  اـهدادرق  یخرب  ياـپ  ار  وا  ياـضما  یکدوک ، رد  هک 
دادرارق ياپ  ات  دومرف  ار  نسح  ماما  ربمایپ  دش  هتسب  ضرعت  مدع  تهج  يادرارق  دندمآ و  فیقث  تئیه  مان  هب  فئاط  زا  یتئیه  هک  یماگنه 

نسح و وا  لاـسدرخ  كدوک  ود  تفرگ ، ددـجم  تعیب  ناناملـسم  زا  یتـخرد  ریز  رد  ربماـیپ  هک  هیبیدـح  حلـص  رد  زین  و  دـنک . ءاـضما  ار 
دشاب نادناخ  ام  زا  هک  یسک  رگم  درک  دهاوخن  هحفص 35 ]  ] تعیب ام  اب  یسک  لاسدرخ  دارفا  زا  دومرف : ربمایپ  دندرک و  تعیب  مه  نیـسح 

[. 16]

نانموم ریما  دزن 

ياهراپ ار  وت  مدیشیدنا ، وت  يهرابرد  نم  : » هک تسناد  ترابع  نیا  زا  ناوت  یم  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  دزن  رد  ار  ماما  نآ  تیبوبحم  نازیم 
نانچ دبایرد  ار  وت  گرم  رگا  هدیـسر و  نم  هب  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـسر  وت  هب  یتبیـصم  هچنانچ  و  متفای ، مدوجو  لک  هکلب  مدوجو ، زا 

[.« 17  ] تسا هدوبر  رد  ارم  هک  تسا 

نارگید دزن 

دزن یلع  نب  نسح  ردقچ  هک  یتسار  دنتفگ : هتفریذپ ، ار  وا  نخس  مدرم  دناوخارف ، ترـضح  نآ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  سابعنبا  هک  یماگنه 
[. 18  ] تسا تفالخ  راوازس  وا  کشیب  تسا ! بوبحم  ام 

تدابع ادخ و  زا  فوخ 

تفر و ادخ  يهناخ  جح  هب  هنهرب  ياپ  اب  هکلب  هدایپ  اهراب  وا  دوب . دوخ  نامز  مدرم  نیرترب  نیرتاسراپ و  نیرتدباع ، مالسلاهیلع  یبتجم  ماما 
تمایق و ربق و  گرم و  دای  هاگ  ره  دندید . یم  ادـخ  دای  رد  لاح  همه  هحفص 36 ]  ] رد ار  وا  [ 19  ] درک مرو  شکرابم  ياهمدق  هار  نیا  رد 

تخاب یم  گنر  وضو  ماگنه  هب و  دـش . یم  شوهیب  دز و  یم  ياهلان  هاگ  تسیرگ و  یم  درک و  یم  باسح  فقوم  رد  نداتـسیا  طارص و 
یبتجم ماما  تافو  ماگنه  نوچ  دومرف : یم  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دیچیپ . یم  دوخ  هب  هدیزگرام  دننام  داتفا و  یم  شمادنا  رب  هزرل  زامن  رد  و 

نینچ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  ناتهاگیاج  هکنآ  اب  امش  دنتفگ : تسیرگ ، یم  تخس  ترضح  دیسرارف ، مالسلاهیلع 
رد ءزج  هب  ءزج  راب  هس  ار  دوخ  لاوما  دیاهتفر و  جح  هب  هدایپ  راب  تسیب  دومرف و  امش  قح  رد  ار  هدنزرا  نانخـس  نآ  ربمایپ  تسا و  نانچ  و 
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[. 20 . ] درازآ یم  ار  ملد  ناتـسود  زا  ییادج  مغ  مراد و  تشحو  تمایق  ربق و  زا  دومرف : دییرگ ؟ یم  هچ  زا  رگید  دیدرک ، میـسقت  ادخ  هار 
هدرک هدهاشم  هنیدم  ياه  ناتـسلخن  رد  ار  ردپ  ررکم  ياهیـشوهیب  دوب ، هدید  ار  ردـپ  هنافئاخ  هناقـشاع و  ياهتدابع  وا  يرآ  هحفص 37 ] ]
سک چیه  ياضر  وا  دـیامن . هبرجت  ار  قح  ماقم  زا  فوخ  دـنک و  سمل  ار  قح  هب  تیبوذـجم  دزومایب و  سرد  وا  زا  هک  دوب  یعیبط  و  دوب ،
اهیا ای  هب  نوچ  نآرق  تئارق  ماگنه  رد  دیرخ . یم  ناج  هب  ار  اهنابز  مخز  ادـخ  نامرف  تعاطا  هار  رد  و  داد ، یمن  حـیجرت  قح  ياضر  رب  ار 

هب مدـیرخ .) ناج  شوگ  هب  ار  تتوعد  مدینـش و  ار  تیادـن  راگدرورپ ، يا  هلب   ) کـیبل مهللا  کـیبل  تفگ : یم  دیـسر ، یم  اونمأء  نیذـلا 
: دومرف یم  اعد  يهرابرد  وا  درب . یم  هانپ  ادـخ  هب  خزود  باذـع  زا  دـیرپ و  یم  شکرابم  يهرهچ  زا  گنر  باذـع ، تاـیآ  تئارق  ماـگنه 

زاین زار و  دنوادخ  اب  درک و  یم  اعد  رایـسب  ور  نیا  زا  ددنبب . ار  تباجا  باب  دیاشگب و  ناگدنب  رب  ار  لاؤس  باب  هک  تسین  نانچ  دـنوادخ 
. تشاد ناوارف 

تعاجش تأرج و 

زا راشرـس  خـیرات  تـسا . تعاجــش  تأرج و  يروـالد و  يریلد و  یلد ، رپ  دروـخ  یم  مـشچ  هـب  ربماـیپ  نادـناخ  رد  هـمه  زا  شیب  هـچنآ 
. دوب ناـیامن  وا  رد  ییوگ  كر  تعاجـش و  راـثآ  یکدوـک  زا  هحفـص 38 ] . ] تسا نیـسح و …  نسح ، همطاف ، یلع ، ربماـیپ ، ياـهیروالد 

هکم حـتف  رد  زین  و  ایب … ! نییاپ  مردـپ  ياج  زا  تفگ : وا  هب  هناضرتعم  دـمآ و  هلاس  تشه  نسح  دوب . هتـسشن  ربمایپ  ربنم  رب  رکبوبا  يزور 
، تفریذپ یمن  ترضح  نآ  دنک و  دیدمت  ار  ناکرـشم  هماندهع  ات  دمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  نایفـسوبا  هک  یماگنه 
رد شدج  اب  هک  هاوخب  كدوک  نیا  زا  تفگ : دـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  دربن ، شیپ  زا  يراک  دـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  یلع  هب  يو 

تـسد ینیب و  رب  تسد  کی  دـمآ ، ولج  هلاس   5 نسح 6 -  درخب . دوخ  يارب  ار  مجع  برع و  ییاقآ  راک  نیا  اـب  دـنک و  تبحـص  هراـبنیا 
ات هد  یهاوگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  نایفـسوبا ، يا  تفگ : داهن و  نایفـسوبا  شیر  رب  ار  شرگید 

دوب هدرک  عنم  ادج  وا  يهقردـب  زا  هفیلخ  هکنآ  اب  موس ، هفیلخ  رما  هب  ربمایپ  یمیمـص  رای  نآ  رذوبا  دـیعبت  ماگنه  رد  وا   … مدرگ . وت  عیفش 
ردپ هک  يزور  زا  نسح  ماما  داد . يرادـلد  وا  هب  درک و  تعیاشم  ار  وا  ردـپ ، يافواب  نارای  زا  دـنچ  ینت  ردارب و  ردـپ و  هارمه  هب  هناکابیب 

زا هفوک  مدرم  ندرک  جیسب  يارب  تشاد ، زاب  یتسد  اهبصن  لزع و  رد  دوب . وا  يهدنیامن  ردپ و  تمدخ  رد  دیـسر  تفالخ  هب  شراوگرزب 
جیسب ار  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  هحفص 39 ]  ] هد دوب -  رامیب  هکنآ  اب  دوخ -  زیگناروش  ینارنخـس  اب  وا  دش . مازعا  ناماس  نادب  ردپ  يوس 
درسلد گنج  زا  ار  مدرم  هدومن و  زاغآ  هسوسو  هک  ار  نیشیپ -  يافلخ  يوس  زا  بوصنم  دساف و  يهرهم  نآ  يرعـشا -  یـسوموبا  درک و 

نیا رد  وا  ياهیروالد  تشاد و  يدـج  روضح  ناورهن  نیفـص و  لـمج و  زا  ردـپ  ياـهگنج  ماـمت  رد  وا  دومن . لزع  تموکح  زا  درک ، یم 
مچرپ هیفنح  نب  دمحم  شردارب  رگید  دوب و  هرسیم  رب  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  هاپس و  يهنمیم  رب  لمج  گنج  رد  تسا . دزنابز  اهگنج 

مخز دادـن و  تروص  يراک  یلو  تفر  شیپ  هب  وا  داد ، نامرف  يورـشیپ  هب  ار  دـمحم  مالـسلاهیلع  یلع  گـنج  نآ  رد  تشاد . تسد  هب  ار 
ردـپ دزن  رد  هیفنح  دـمحم  داد . ماجنا  ار  شاهفیظو  تسکـش و  ار  نمـشد  فص  وا  داد  نامرف  نسح  هب  هک  یماـگنه  و  تشگزاـب . هدروخ 

وا تیاهن  رد  يرآ و   … تسا »! ربمایپ  دنزرف  نسح  ینم و  دنزرف  وت  مرـسپ ، : » هک داد  يرادلد  نینچ  وا  هب  ماما  یلو  دش ، نیگمرـش  یکدنا 
ياهراعـش اب  درک و  یم  عیجـشت  ار  مدرم  نیفـص  رد  درک . هرـسکی  ار  گنج  راک  هشیاـع ، رتش  رب  يراـک  يهبرـض  ندروآ  دراو  اـب  هک  دوب 

ار مالسلاهیلع  یلع  وا  یپایپ  ياهشروی  هک  هحفص 40 ]  ] دز یم  رکشل  بلق  رب  نانچ  دوخ  و  [. 21  ] تخادنا یم  هار  هب  ار  مدرم  دوخ  نیشتآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن  نیـسح  شردارب  وا و  گرم  اب  ادابم  دـیراد ، زاـب  نادـیم  هب  نتفر  زا  ار  ناوج  نیا  : » دومرف هدرک ، نارگن 
هب هراشا  هک  درک  ینارنخـس  اجنآ  رد  ماما  دـندوب و  هدز  ودرا  [. 22  ] طاباس لپ  رانک  رد  هک  یماگنه  تفـالخ ، ناـمز  رد  دوش .»! عطق  ملس 

دوب بسا  رب  راوس  هک  تکرح  ماگنه  ینارنخـس  زا  سپ  دوب ، هدـیچیپ  مدرم  ناـیم  ترـضح  نآ  حلـص  يهعیاـش  زین  تشاد  مدرم  ییاـفویب 
ترضح نار  رب  يرجنخ  اب  درک و  هلمح  ترضح  نآ  رب  دوب ) جراوخ  زا  هک  تسادیپ  يو  نانخـس  زا  هک   ) نانـس نب  حارج  مان  هب  یـصخش 
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نانچ ار  وا  تخادنا و  يو  ندرگ  رب  ار  دوخ  بسا  يور  نامه  زا  ریلد ، ماما  هدروخ  مخز  ماما  نآ  دـناسر ، ناوختـسا  هب  ار  دراک  درب و  ورف 
جوم هسامح  حور  تسا  هتشون  هیواعم  هب  نآ  زا  سپ  حلص و  زا  شیپ  گرزب  ماما  نآ  هک  ییاههمان  رد  تسکـش . شندرگ  هک  دز  نیمز  هب 

«. مدرب یم  رس  هب  هیواعم  اب  داهج  رد  ار  زور  بش و  متفای ، یم  ینارای  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  : » هک دومرف  دوخ  وا  و  دنز ، یم 

تبیه تدایس و 

هب شیوخ  راوگرزب  دـج  زا  هک  دوب  یتفـص  نیا  دوـب و  هحفـص 41 ]  ] ماع صاخ و  دزنابز  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  يونعم  لـالج  هوکش و 
دروآ و ترضح  نآ  دزن  ار  دوخ  كدوک  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  تشاد . ثرا 

تعاجش نسح و ، نآ  زا  مهوکش  تدایس و  تبیه و  دومرف : دیهد . ثرا  هب  يزیچ  ار  مادک  ره  دنتسه ، امـش  ناکدوک  اهنیا  تشاد : هضرع 
تمظعاب هچ  هو  تفگ : وا  هب  يدرم  دیمان . یتشهب  ناناوج  رورس  اقآ و  ار  نیـسح  شردارب  وا و  رگید  تیاور  رد  نیـسح . نآ  زا  میاخـس  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هدـمآ : تیاور  رد  [. 23 . ] ینک یم  هدـهاشم  نم  رد  هک  تسا  ناـمیا  تزع  نیا  دومرف : یتسه !
نارباع اما  تسشن ، یم  نآ  يور  رب  ترضح  دندرتسگ و  یم  یشرف  هناخ  رد  رب  هاگ  دیسرن . یبتجم  ماما  هوکـش  تبیه و  هب  سک  چیه  ملس 

يارب یتمحازم  ات  تفر  یم  لزنم  هب  تساخیمرب و  دید  یم  نینچ  نوچ  و  دمآ . یم  دـنب  هار  دنداتـسیا و  یم  شترـضح  لالج  مارتحا و  هب 
نب دعـس  یتح  دـندش ، یم  هدایپ  اهبکرم  زا  وا  تمرح  تیاـعر  هب  زین  نارگید  درک ، یم  تکرح  هداـیپ  نوچ  هکم  هار  رد  دوشن . ادـیپ  مدرم 

ایبنا و يهرهچ  رون  اطع : نب  لصاو  يهتفگ  هب  تسا . تکرح  رد  شترضح  رانک  رد  هدش و  هدایپ  هک  دندید  ار  برع  روالد  نآ  صاقو  یبا 
ناردام تلاسر : نادناخ  تخسرس  نمشد  نآ  هحفص 42 ]  ] ریبزنبا يهتفگ  هبو  دش . یم  هدید  نسح  يهرهچ  رد  ناهاشداپ  هوکش  غورف و 

. دـنوش بکرم  راوس  ناشیا  اـت  تفرگ  یم  باـکر  ترـضح  نآ  يارب  ساـبعنبا  دـناهدازن . نسح  نوچ  يدـنزرف  یگیاـپ  دـنلب  تبیه و  رد 
لوسر دنزرف  وا  هک  یناد  یمن  رگم  نادان ، يا  تفگ : سابعنبا  يریگ !؟ یم  باکر  وا  يارب  لاس  نس و  نیا  اب  امش  تفگ : وا  هب  یـصخش 
مارتحا هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  مریگب !؟ باکر  وا  يارب  هک  تسین  نم  رب  ادخ  تمعن  نیا  ایآ  تسادخ ؟

. دوشگ یمن  نخس  هب  بل  وا  يور  شیپ  رد  مالسلاهیلع  نسح  شرادرب 

ینتورف

یمارگ و دج  زا  وا  تفای . یم  راب  ترضح  نآ  رب  یتحار  هب  یسک  ره  دیـشوج و  یم  مدرم  اب  دوب . نتورف  رایـسب  لالج  تبیه و  نیع  رد  وا 
شوخ مالـسا  هیلاع  میلاـعت  قبط  وا  دوش . هتـسکش  ناـنآ  لـالج  تبیه و  ربارب  رد  مدرم  تیـصخش  دـیابن  هک  دوب  هتخومآ  شراوگرزب  ردـپ 

مالس يارب  هحفص 43 ] [. ] 24  ] دنزیخرب اج  زا  وا  مارتحا  هب  داد  یمن  هزاجا  یتح  هداتـسیا ، وا  مارتحا  هب  نارگید  دشاب و  هتـسشن  هک  تشادن 
دج هویـش  هب  شترـضح  یتح  دندرک ، یم  مالـس  دـنلب  يادـص  اب  هکلب  دـندش  یمن  مخ  رمک  ات  دـنداهن و  یمن  هنیـس  رب  تسد  وا  هب  ندرک 

یعمج رب  ماما  يزور  درک . یم  ییوجلد  نانآ  زا  تسشن و  یم  ناریقف  ناکدوک و  اب  دومن . یم  یتسدشیپ  ندرک  مالـس  هب  دوخ  شایمارگ 
هک یماگنه  دندروخ . یم  هدرک ، كاپ  دنتشاد  تسد  رد  هک  ار  ییاه  ناوختسا  تشوگ و  تارذ  هتـسشن و  نیمز  رب  هک  تشذگ  ناریقف  زا 

ار ناربکتم  دنوادخ  دومرف : دش و  ندروخ  هب  لوغـشم  تسـشن  گنرد  نودب  ماما  دوش . اذغ  مه  نانآ  اب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندید  ار  ماما 
هتـسشن یـسلجم  رد  رگید  يزور  دیـشخب . سابل  اذـغ و  نانآ  هب  و  دـنور ، شاهناخ  هب  وا  اب  هک  تساوخ  نانآ  زا  سپـس  دراد . یمن  تسود 

وت دومرف : دز و  يدـنخبل  شیور  هب  تفگ و  دـمآ  شوخ  وا  هب  ماما  دیـسر ، هار  زا  يریقف  دور  نوریب  دزیخرب و  تساوخ  هک  یماـگنه  دوب ،
.… !؟ یهد یم  نتفر  هزاجا  ایآ  میراد ، نتفر  دصق  هتساخرب و  ام  هک  یتسشن  یماگنه 

تمحر يرابدرب و 
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هحفـص  ] تشون سابعنبا  يارب  هک  یگنج  نامرف  رد  درک . یم  شرافـس  زین  نارگید  هب  ار  نآ  دوب و  وخمرن  راـبدرب و  رایـسب  ترـضح  نآ 
اهنآ رگا  یلو  نکم ، زاغآ  گنج  هب  دوخ  زگره  نک …  دروخرب  هداشگ  زاب و  يوراب  شاـب ، وخمرن  نازابرـس  اـب  : » تسا هدـمآ  نینچ  [ 44

اب هنیک  ضغب و  زا  هچنآ  يو  هک  تسا  فورعم  یماش  درم  اب  ترـضح  نآ  ناتـساد  نکم .». یلاخ  هناش  هزرابم  زا  وت  دندرک  زاغآ  ار  گنج 
، میریذـپ یم  ار  وت  رذـع  ام  یتسه ، بیرغ  ارهاظ  دومرف : وا  هب  یمـسبت  اـب  ماـما  اـما  دروآ ، ناـبز  رب  شترـضح  روضح  رد  تشاد  یلع  لآ 

تماما هب  رارقا  زا  سپ  داتفا و  هیرگ  هب  نانخس  نیا  ندینـش  اب  درم  نآ   … میهد . یم  تهانپ  یهانپ  یب  رگا  مینک ، یم  فرطرب  ار  تلکـشم 
هب يدرم   … دیتسه . نم  رظنرد  قیالخ  نیرتبوبحم  کنیا  دیدوب و  نم  دزن  دارفا  نیرتضوغبم  تردپ  وت و  لاح  هب  ات  تفگ : ترـضح ، نآ 
وا مدوخ و  يارب  دیاب  کنیا  يدنکفا ، تمحز  هب  ارم  : » دومرف دنک . یم  ییوگدب  رایـسب  امـش  قح  رد  ینالف  هک  داد  شرازگ  ترـضح  نآ 

نیـسح ماما  دیـشک . یم  شود  رب  ار  هزانج  دـمآ و  وا  توباـت  ریز  رد  هنیرید  نمـشد  نآ  ناورم  ماـما ، نآ  تداهـش  زا  سپ  منک ». رافغتـسا 
هب ار  تدارا  نیا  نم  تفگ : ناورم  یـشک !؟ یم  شود  رب  ار  شاهزاـنج  زورما  یتـخیر و  شرگج  هب  نوخ  زورید  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع 

هحفص 45] [. ] 25 . ] درک یم  يربارب  اههوک  اب  وا  ییابیکش  هک  مراد  یم  زاربا  یسک 

تواخس يرگیرای و 

ار وا  هک  اجنآ  ات  نادنمتـسم ، روای  دوب و  نامورحم  سردایرف  دوب . هفطاع  رهم و  نوناک  شـشخب و  دوج و  يایرد  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما 
زا خـیرات  دندیـسر . ییاون  هب  شترـضح  تاـیانع  يهیاـس  رد  دـندوب و  طـقاس  یتـسه  زا  هک  يدارفا  اـسب  هچ  دـناهدناوخ . تیب  لـها  میرک 
ود زا  یتح  درک ، تمسق  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  يهمه  راب  هس  وا  دیوگ : یم  تایاور  دراد . رطاخ  هب  اهناتساد  وا  يهنامیرک  ياهششخب 

امامت ار  نآ  لوپ  درک و  يرادیرخ  ار  ياهعرزم  یسک  زا  ینامز  داد . ادخ  هار  رد  ار  یتفج  تشادرب و  دوخ  ار  یتفج  نیلعن  شفک و  تفج 
رد هرابود  ار  هعرزم  لوپ ، نتفرگ  سپ  نودب  ماما  تسا . هتخورف  ار  نآ  شزاین  رطاخ  هب  هدنـشورف  هک  دش  ربخ  اهدعب  یلو  دومن ، تخادرپ 
هک نک  اطع  نم  هب  مهرد  رازه  ادـنوادخ ، دـیوگ : یم  دـنک و  یم  اعد  يدرم  هک  دـید  دجـسم  رد  يزور  تشاذـگ . شلوا  بحاص  رایتخا 

دناهدرب و جارات  هب  ار  ام  لاوما  دناهدرک و  بصغ  ار  ام  قح  درم ، يا  دومرف : درک و  دقفت  درب ، هناخ  هب  ار  وا  ماما  مزاس . فرطرب  ار  ملکشم 
اطع وا  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  یتیاور  هب  رازه و  هد  هاگنآ  ریذـپب . ار  ام  يدوجوم  كدـنا  دناهتـشاذگن ، ام  يارب  لام  هحفص 46 ]  ] زا يزیچ 

تسناد یم  نانآ  نویدم  ار  دوخ  هکلب  تشادن  ساپس  رکشت و  تشادمـشچ  تسناد و  یمن  راکبلط  ار  دوخ  زگره  ناسحا  راک  رد  وا  درک .
درک یم  كرد  ار  اـهنآ  زاـین  هک  نیمه  نارگید  زاـین  راـهظا  زا  شیپ  وا  دریگ . رارق  ناـسحا  لـها  فـص  رد  شترـضح  دـناهدش  ببـس  هک 
البق هک  يرعاـش  هب  دوب ، ییاـبیز  بسا  رب  راوـس  یناـمز  دنیـشنب . دـنمزاین  نیبـج  رب  مرـش  قرع  داد  یمن  هزاـجا  زگره  دوـمن و  یم  ناـسحا 

دش و هدایپ  نآ  زا  تسناد  بسا  نآ  هب  ار  وا  يهقالع  ماما  هک  نیمه  ییابیز ! بسا  هچ  تفگ : يو  دومن . دروخرب  دوب  هتفگ  دب  وا  يهرابرد 
. تسا رطخ  رد  میوربآ  هدرک و  دیدهت  ارم  راکبلط  تفگ : دمآ و  يدرم  هک  دوب  فاوط  لاح  رد  فاکتعا و  رد  يزور  درپس . يو  هب  ار  نآ 
و  ) دیرب یم  رس  هب  فاکتعا  رد  هک  دیاهدرک  شومارف  ایوگ  تفگ : سابعنبا  دنداتفا . هار  هب  راکبلط  دزن  هب  وا  اب  درک و  عطق  ار  فاوط  ماما 

یلام هاگ  راگدرورپ .» تدابع  زارد  نایلاس  اب  ربارب  تسا و  يرورـض  يرما  نمؤم  تجاح  عفر  : » دومرف ماما  دیور !) نوریب  دجـسم  زا  دـیابن 
گرم ماـگنه  هب  هداـعلاقوف ، یگدنـشخب  رثا  رد  ور  نـیا  زا  و  دادیم ، هحفـص 47 ]  ] هقدـص ای  تاـکز  ادـخ  هار  رد  تفرگ و  یم  ضرق  ار 

. دش ادا  اهدعب  هک  تشاد  ینوید 

ییاسراپ دهز و 

زیچ همه  رب  وا  دوب . تفص  نیا  نارادهیالط  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  مینادب ، يویند  روما  ایند و  هب  یگتـسبلد  مدع  يانعم  هب  رگا  ار  دهز 
تسایر و نانآ ، یـسایس  یعاـمتجا و  يدازآ  تیاـعر  ناناملـسم و  نوخ  ظـفح  قح و  ناـمرف  يارجا  يارب  دز و  اـپ  تشپ  ادـخ  يارب  اـیند 
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زگره شترـضح  دـیرخ . ناج  هب  ار  اه  ماهتا  اـهنابز و  مخر  زا  هاـکناج  ریت  نارازه  دـنکفا و  شوگ  تشپ  ار  اـیند  يهزور  دـنچ  تموکح 
هزیکاپ و تشاد ، بسانم  بترم و  یعـضو  رـس و  فصو  نیا  اب  درک . میـسقت  ارقف  ناـیم  اـهراب  ار  دوخ  لاوما  دوبن و  تورث  لاـم و  هتـسبلد 

ترضح نآ  تسارآ . یم  ابیز  یعضو  هب  تشاد  هک  ار  نامه  یلو  تشادن  یطارفا  لمجت  دیـشوپ . یم  باذج  بوخ و  سابل  دوب ، هتـسارآ 
دـنمزوریپ و وا  داد و  خر  وا  يارب  دـمآ  شیپ  مالـسلاهیلع  ربماـیپ  فسوی  يارب  هک  یـشیامزآ  زا  ياهنومن  دوـب . نمادـکاپ  فـیفع و  يدرم 

هحفص 48] [. ] 26  ] دمآ نوریب  یهلا  شیامزآ  نیا  زا  زارفارس 

نارکیب شناد 

ظاحل نانآ  رد  ینس  طرـش  ور  نیازا  تسا . یلاعت  قح  بناج  زا  یتبهوم  هکلب  تسین  یباستکا  نانآ  ملع  هک  تسا  ینادناخ  زا  یبتجم  ماما 
تبث و مولع  راهظا  رد  ترضح  نآ  یکدوک  زا  ییاهناتساد  دش . دنهاوخ  هاگآ  نآ  زا  دنـشاب  يزیچ  نتـسناد  هب  دنمزاین  هاگره  دوش و  یمن 

لئاسم هب  خـساپ  وا ، رفـس  حرـش  ربمایپ و  دزن  یبارعا  ندـمآ  يهزیگنا  زا  نداد  ربخ  تسین . اهنآ  شیاجنگ  ار  رـصتخم  نیا  هک  تسا  طـبض 
میلعت [، 27  ] یقالخا میهافم  نایب  يریـسفت و  نوگانوگ  ياهثحب  ردـپ ، تایح  رد  اهیرواد  زا  یخرب  رـضخ و ، لئاسم  هب  خـساپ  مور ، رـصیق 
ربمایپ رـضحم  رد  یکدوک  رد  تسا . یلاسگرزب  یکدوک و  رد  وا  نایاپیب  یهاگآ  ملع و  رگناشن  همه  همه و  درمریپ  هب  یکدوک  رد  وضو 

یم دناوخ  یم  مدرم  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب و  هدش  لزان  هزات  هک  ار  یتایآ  دش ، یم  رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نآ یهلا  ملع  زراـب  ياـههناشن  زا  یباوج  رـضاح  نهذ و  روضح   … تفگیم . زاـب  رداـم  يارب  هدـمآ ، هناـخ  هب  درک و  یم  ظـفح  دـینش و 

نمض رد  دیاش  دیوگ ، نخـس  هحفـص 49 ]  ] مدرم اـب  دورب و  ربـنم  هک  تساوـخ  وا  زا  هیواـعم  يزور  ( 1 هنومن : دـنچ  کنیا  دوب . ترـضح 
يونعم و تیصخش  یفرعم  هب  و  دادب . نخس  داد  تفر و  ربنم  هب  ماما  دهاکب . ار  وا  شزرا  دوش و  راکشآ  مدرم  رب  وا  نایب  فعـض  ینارنخس 

روضح اب  ماما  وگب ! امرخ  زا  ام  يارب  رادـب ، نانخـس  نیا  زا  تسد  دـمحمابا ، تفگ : دـش و  همیـسارس  هیواعم  هکنآ  ات  تخادرپ ، دوخ  یهلا 
کنخ ياوه  و  دزپ ، یم  ار  نآ  امرگ  دنک ، یم  شگرزب  دـمد و  یم  نآ  رد  داب  : » دومرف دـیرب و  ار  نخـس  تشاد ، هک  یعیـسو  ملع  نهذ و 

زا يدرم  ( 2 تخادرپ . شیوخ  یفرعم  هب  داد و  همادا  دوخ  يهتشذگ  نخس  هب  هلصافالب  سپس  دزاس ». یم  معط  شوخ  درـس و  ار  نآ  بش 
یلع دزن  ار  وا  دندش  زجاع  هس  ره  نوچ  و  نمحرلادبع ، هب  وا  درک و  هلاوح  رمع  هب  ار  وا  دنامرد . نآ  خساپ  رد  يو  هک  درک  یلاؤس  رکبوبا 

رتش مخت  ددع  دنچ  مارحا  لاح  رد  نم  دوب : نیا  لاؤس  درک . ییامنهار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  وا  شترـضح  دنداتـسرف و  مالـسلاهیلع 
هک ییاـه  مخت  دادـعت  هب  دومرف : يرآ . تفگ : تسه ؟ رتش  ار  وت  اـیآ  دومرف : ماـما  [ 28 [ ؟ تسیچ نم  يهراـفک  ماهدروـخ ، هتخپ و  ار  غرم 

مالـسلاهیلع نانمؤم  ریما  نک . ادـها  ادـخ  يهناخ  هب  دـش و  هداز  اهنآ  زا  هچنآ  راداو ، يریگ  تفج  هب  ار  هدام  رن و  نارتش  ياهدرک  فرـصم 
! دوش یمن  هتـسب  اهنآ  يهفطن  لوا  زا  یخرب  دزادنا و  یم  مامتان  ار  دوخ  دـنزرف  هحفص 50 ]  ] هدام نارتش  زا  یخرب  دیـسرپ : شیامزآ  يارب 

ياراد هدوب و  دساف  اهنآ  زا  یخرب  تسا  نکمم  اریز  دور ، یم  مه  غرم  رتش  ياه  مخت  يهرابرد  لامتحا  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  نسح  ماما 
رد هک  تسا  ییادخ  نامه  دنامهف  ناوجون  نیا  هب  ار  مکح  نیا  هک  یـسک  نآ  مدرم ، يا  هک : تساخرب  ییادـص  اجنیا  رد  دـشابن ! ياهفطن 
رب سابع  نب  هللادبع  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يزور  ( 3 [. 29  ] دنامهف نامیلس  هب  ار  مکح  دمآ  شیپ  دواد  نامیلـس و  يارب  هک  يرواد  نآ 

اتکی يادخ  منم  تسا : هتشون  دومرف : هتشون ؟ هچ  خلم  نیا  لاب  رب  تفگ : سابعنبا  داتفا . هرفس  رد  یخلم  هک  دندروخ  یم  اذغ  ياهرفس  رس 
رب باذـع  يهناشن  هب  ار  نآ  هاگ  و  دـننک ، ریـس  ار  دوخ  ات  متـسرف  یم  هنـسرگ  ینامدرم  غارـس  ار  خـلم  یهاـگ  تسین . ییادـخ  نم  زج  هک 

: تفگ دیـسوب و  ار  ماما  رـس  تساخرب و  سابعنبا  دربب .). نیب  زا  ار  اهنآ  تعارز  ای   ) دروخب ار  اهنآ  ياذـغ  ات  متـسرف  یم  یناسک  يهرفس 
. تشذـگ یم  یهار  زا  صاخ  یلالج  هوکـش و  اـب  بکرم ، رب  راوس  ترـضح  نآ  يزور  ( 4 هحفص 51 ] [. ] 30 . ] تسا مولع  رارـسا  زا  نیا 
رد دومرف : هد . فاصنا  ارم  تفگ : تفرگ و  وا  رب  ار  هار  هدز  کلف  یلاح  هتخوس و  ياهرهچ  بسانمان و  یعـضو  رـس و  اب  يدوهی  يدرمریپ 

: دومرف تسین !؟ نینچ  امش  نم و  يهرابرد  ارچ  سپ  تسا ؟» رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  : » هدومرفن امـش  دج  رگم  تفگ : يزیچ ؟ هچ 
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لاح نیا  و  تسین . شیب  یخزود  درک  ایهم  میارب  ترخآ  رد  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  هب  تبـسن  نم  عضو  لاح و  نیا  اریز  تسا . نینچ  ارچ ،
زا باتک  نیا  ات  دوب و  هنومن  دنچ  اهنیا  تسا . تشهب  وت  يارب  دـید  مهارف  وت  يارب  ترخآ  رد  دـنوادخ  هک  ياهباذـع  هب  تبـسن  وت  عضو  و 

هحفص 53] [ !؟ دومیپ هنامیپ  اب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  وا  ملع  يایرد  هنرگ  و  دشابن ، یلاخ  لصف  نیا 

تاعیاش تاماهتا و 

هراشا

ینکارپ هعیاـش  و  نمـشد ، تسود و  رظن  رد  لـباقم  فرط  ریقحت  تـسا . رتزاـس  راـک  صخـش  رورت  زا  تیـصخش  رورت  یـسایس ، روـما  رد 
. دنز یم  روما  هنوگ  نیدب  تسد  دنیب  یم  يورایور  هلباقم  زا  زجاع  ار  دوخ  یتقو  نمشد  زین  یهاگ  دروآیمرد . ياپ  زا  ار  وا  وا ، يهرابرد 

اهنآ نارادـفرط  سابعینب و  هیماینب و  رـصع  ياههتـشون  هتفرگ ، رارق  نمـشد  مومـسم  ياهریت  جامآ  تامم  تاـیح و  رد  گرزب  ماـما  نآ 
، نارذگشوخ دردیب ، بلطتحار ، وسرت ، ار  وا  تسا . مولظم  ماما  نیا  هب  یناسنا  یقالخا و  دض  تاعیاش  ساسایب و  تاماهتا  زا  راشرس و 
زا ترـضح  نآ  هک  تفای  جاور  نادـنچ  اهتمهت  دـناهدرک . یفرعم  دراد ، مرـش  نآ  شراگن  زا  ملق  هک  یتاماهتا  ریاس  هیواعم و  ریگب  قوقح 

يهناسفا ياهباتک  رد  هدش ، ناشرواب  زین  اهنآ  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دینـش ، اهنابز  مخز  زین  تفرعم  یب  نادان و  هحفص 54 ]  ] ناتسود یخرب 
رارق مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  یتسس  فعض و  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نسح  تعاجـش  ماوع ، ناهذا  رد  هاگ  ،و  هدروآ ار  وا  [. 31  ] ندوب قاَلْطِم 

رد هناخ و  رد  دشاب  تموکح  راک  بصنم و  رد  هکنآ  زا  شیب  یلع  نب  نسح  : » دـسیون یم  [ 32  ] دوخ خیرات  رد  یتح  پیلیف  تسا ! هتفرگ 
دوخ دـنمورین  بیقر  هب  ار  تفـالخ  هک  تشذـگن  یتـقو  دـنچ  و  دـش ، یم  روـشک  يهرادا  زا  ریغ  يروـما  فرـص  شمه  دوـب . ناـنز  ناـیم 

هب مـهتم  ار  وا  [. 33  ] دوخ باـتک  رد  نیـسح  هط  رتـکد  دـنک !» رـس  یگدوسآ  یمارآ و  هب  اـجنآ  رد  اـت  تشگزاـب  هنیدـم  هب  تشاذـگاو و 
زا هک  یهارکا  مغریلع  ام  [! 34 ! ] دریگ یم  ردارب  سبح  هب  میمصت  هک  اجنآ  ات  هدرک  حلص  رس  رب  مالسلاهیلع  نیسح  شرادرب  اب  يریگرد 

تامم تایح و  رد  دنهد ، رارق  افج  ریت  فده  ار  یماما  تسا  رارق  یتقو  دوش  هتـسناد  ات  میدش  رکذتم  ار  اهنآ  میراد  دراوم  هنوگ  نیا  رکذ 
ساسارب باـتک  رد  هک  هحفـص 55 ]  ] شترـضح لاح  حرـش  زا  يرـصتخم  یلو  دـنزاس ! یمن  هک  تاعیاش  هچ  دـننز و  یمن  هک  اهتمهت  هچ 

. دیوش یم  شکاپ  نماد  زا  ار  دولآ  ضرغ  نانخس  هنوگ  نیا  درگ  هدمآ ، نمشد  تسود و  یخیرات  تادنتسم 

ررکم ياه  جاودزا  هناسفا 

نسح : » دومرف ربنم  رـس  رب  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  هک  اجنآ  ات  داد  یم  قالط  تفرگ و  یم  نز  رایـسب  یلع  نب  نسح  هک  دناهتـشون  هناسفا 
راختفا ام  هک : دناد  یم  خساپ  مدرم  اما  دیهدن ». نز  وا  هب  رگید  دیراد و  شُه  دهد ،) یم  قالط  دریگ و  یم  نز  رایسب   ) تسا قاَلْطِم  يدرم 

نز دصیـس  ات  هاجنپ  زا  هک  تفای  ترهـش  ناخروم  نایم  اجنآ  ات  هناسفا  نیا  تسا ! ربمایپ  دـنزرف  وا  اریز  دـشاب  وا  رایتخا  رد  نامرتخد  میراد 
شودـخم و رگید  یلقن  یلقع و  نئارق  تهج  زا  مه  ییاور و  یخیرات و  دنـس  تهج  زا  مه  رابخا ، نیا  هک  یتروص  رد  دناهتـشون ! وا  يارب 

نسحلاوبا ( 1 ددرگیمزاب : سک  هس  هب  اهنآ  يهشیر  هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  يرابخا  يهعومجم  هکنآ  حیـضوت  تسا . نشور  اهنآ  غورد 
(1 هحفص 56 ]  ] یسابع رگمتس  يهفیلخ  یقیناود  روصنم  رفعجوبا  یکم 3 ) بلاطوبا  هیطع  نب  یلع  نب  دمحم  ینیادم 2 ) دمحم  نب  یلع 
زا يرایسب  تسا . هدرمش  رفن  ات 70  ار  ترضح  نارسمه  رامش  وا  و  هتفر ، ایند  زا  لاس 225  رد  هک  تسا  خیرات  بحاص  ینیادم  نسحلاوبا 

هرمس نب  نمحرلادبع  ناگتـسباو  زا  يو  دناهتـسناد . هیماینب  راداوه  هیاورلا و  فیعـض  ریگ و  هوشر  لاعج ، وگغورد ، ار  وا  ناسانـش  لاجر 
زا ای 386 )  ) لاس 383 رد  هک  تسا  بولقلا  توق  باتک  بحاـص  یکم  بلاـطوبا  ( 2 [. 35  ] دـنک تیوقت  ار  هیماینب  تشاد  یعـس  هک  دوب 
زا تفگ ، یم  ناشیرپ  ینانخـس  هک  دناهتـسناد  یناور  تالالتخا  راچد  ار  يو  دوب . فاب  نخـس  ارـس و  ناتـساد  يدرم  يو  تسا . هتفر  اـیند 

19 حسن بن على (علیهما االسالم) بیدارترین سردار

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یناوخهزاوآ یناوج  رد  هدوب و  برط  یقیـسوم و  لـها  زین  و  تسین !» اـهنآ  قلاـخ  زا  رت  راـبنایز  قیـالخ  رب  سک  چـیه  : » تفگ هکنآ  هلمج 
يهرهش متـس و  روج و  رد  هک  یقیناود  روصنم  رفعجوبا  ( 3 دناهدرمش . فیعض  ار  وا  [ 36  ] تنس لها  ربتعم  ناسانش  لاجر  تسا و  هتـشاد 

[38  ] نسح نب  هللادبع  هک  یماگنه  [: 37  ] دیوگ هحفص 57 ]  ] يدوعسم ماع . صاخ و  دزنابز  مالسلاهیلع  یلع  لآ  اب  وا  ینمشد  دوب و  قافآ 
سابعینب نامز  وا  دالوا  هک   ) یبتجم ماما  هب  نعط  رد  وا ، دالوا  یلع و  هب  تراـسج  نمـض  دـناوخ و  ياهبطخ  روصنم  دـندرک ، ریگتـسد  ار 

ات تشاد  همادا  وا  راک  نیا  و  داد ، یم  قالط  ار  ینز  تفرگ و  یم  ینز  زور  ره  وا  : » تفگ دندوب ) روصنم  غامد  يوم  دندرک و  مایق  ناوارف 
ییحی اهنآ  يوار  هک  هدش  لقن  تیاور  هس  ود -  یفاک  عورف  یقرب و  نساحم  دننام  زین  هعیش  بتک  زا  یخرب  رد  [. 39 «! ] درپس ناج  رتسب  رد 

هدوب دیـشر  يداه و  يدـهم و  روصنم و  نزاخ  یـضاق و  یمود  یقیناود و و  روصنم  یـضاق  یلوا  هک  تسا ، نانـس  نب  هللادـبع  ءالع و  نب 
مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  درک - : هجوت  خساپیب  لاؤس  هتکن و  دـنچ  هب  دـیاب  اجنیا  رد  تسا ! مولعم  یـصاخشا  نبنچ  تیاور  عضو  و  تسا ،

30 ره 40 -  دیاب  ماما  رابخا ، نیا  تحص  تروص  رد  تسا - . نکممان  وا  زا  ناملسم  نانز  اب  دروخرب  یگدنز و  هنوگنیا  تسا و  موصعم 
« قالط  » ظفل اریز  دـناهدوبن ، تقوم ) رـسمه   ) هعتم اهنآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  دـشاب . هداد  قالط  هتفرگ و  نز  کـی  هحفص 58 ]  ] يزور
هب رگا  دـنیوگ - . یمن  هقلطم  ار  وا  دوش و  یم  ادـج  دوخ  هب  دوخ  دنـشخبب  وا  هب  ار  تدـم  ای  دـشاب  هدـش  مامت  شتدـم  هک  ياهعتم  دراد و 

- !؟ دوبن ربمایپ  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  رگم  دیـسرپ  دیاب  دـنداد ، یم  نز  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مارتحا 
رد شترضح  روضح  ناتساد  قالط ، جاودزا و  هب  یمرگرس  همه  نیا  اب  دنتشاذگ - ؟ اهنت  ار  وا  ارچ  دنتشاد  ار  وا  يداماد  راختفا  هک  يدرم 

مالـسلاهیلع نسح  ماما  ارچ  درک  یم  یهن  وا  هب  نداد  نز  زا  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  دوش - ؟ یم  هچ  اهنتفر  جـح  هب  هدایپ  اهگنج و 
ناـشرابت اـهنآ و  زا  یماـن  رامـش  تشگنا  نت  دـنچ  زج  نز ، همه  نآ  زا  ارچ  دادـن - ؟ نت  شراوـگرزب  ردـپ  تساوـخ  هب  تفرگن و  تربـع 

- ؟ درک یم  لمع  ادخ  ياضر  فالخ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ارچ  تسین ؟ ادخ  دزن  اهلالح  نیرت  دنیاشوخان  قالط  رگم  تسین - ؟ فورعم 
رد هک  یفازگ  ياه  هیرهم  مه  نآ  نانز ، نیا  يهیرهم  دـنداد - !؟ یم  وا  يرـسمه  هب  نت  زاب  دـندوب و  ربخاب  وا  يهیحور  زا  نانز  اـعقاو  اـیآ 

نیا دـناهتفگ  هک  یخـساپ  اهنت  تسا . هدـنام  خـساپ  یب  اهارچ  نیا  يهمه  هک  یتسار  هحفـص 59 ] [ ؟ دش یم  نیمأت  اجک  زا  هدمآ ، خـیراوت 
میریذپب ار  نیا  رگا  مییوگ : خساپ  رد  تسا . هدوب  ترضح  عضو  رس و  یگتـسارآ  هوکـش و  ییابیز و  اه  جاودزا  نیا  همه  ببـس  هک  تسا 

ینارـسوه شوختـسد  ار  دوخ  دیـشوپ و  یمن  مشچ  نانز  زا  راوفسوی  ترـضح  نآ  ارچ  ، تساهنآ ياههداوناخ  ناـنز و  بذـج  تلع  نیا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  فسوی  لمع  اب  ترـضح  نآ  لمع  هک  اریز  هدمآ ، روکذم  رابخا  سکع  اقیقد  یتیاور  رد  هکنآ  لاح  درک !؟ یم  نانآ 
دراو وا  رب  ابیز  رایسب  ینز  هک  دوب  زامن  لوغشم  ترضح  نآ  هدمآ : تیاور  رد  دیوگ : بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هتفای  تقباطم  ملـس  هلآ و  و 
امـش رایتخا  رد  ار  دوخ  ماهدمآ  مرادن و  رـسمه  نم  يرآ ، تفگ : يراد ؟ یتجاح  ایآ  دیـسرپ : زامن  زا  سپ  درک و  هاتوک  ار  زامن  ماما  دش .

یم تسیرگ و  یم  ماـما  درک و  یم  رارـصا  نز  نآ  نازوـسن . شتآ  هب  ار  تدوـخ  نم و  وـش ، رود  نـم  زا  زیخرب و  دوـمرف : ماـما  مراذـگب .
ار تلع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندرک . هیرگ  هب  درک  عورـش  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ماـما  یبش  تشذـگ ، نیا  وش …  رود  نم  زا  دومرف :
رد مدید و  باوخ  ار  فسوی  دومرف : سپس  دیوگن ، یسک  هب  ار  نآ  تسا  هدنز  ات  تفرگ  دهع  وا  زا  تسخن  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دیسرپ ،

، ییرگ یم  ارچ  تفگ : دید و  مدرم  نایم  هحفص 60 ]  ] ار ارم  وا  متسیرگ . یم  شلامج  نسح و  زا  مدرک و  یم  هاگن  وا  هب  نارگاشامت  نایم 
يداتفا نادنز  هب  يدیشک و  وا  تسد  زا  اهیراتفرگ  هچ  ره  هک  مداتفا  اخیلز )  ) رصم زیزع  رسمه  امـش و  دای  هب  متفگ : تیادف ؟ مردام  ردپ و 
تدوخ راتفر  زا  ارچ  تفگ : فسوی  مدوب . بجعت  رد  متسیرگ و  متفگ و  ار  نیا  درک ! لمحت  ار  يزادگناج  تبیـصم  هچ  بوقعی  تردپ  و 

[. 40 [ !؟) يدومن لرتنک  ار  شیوخ  سفن  يدیـشک و  وا  زا  تسد  شلامج  نسح و  نآ  اب  هک   ) ینک یمن  بجعت  ءاوبا  رد  یبارعا  نز  نآ  اب 
هدعج و  هشیاع ، مان  هب  ینز  يرازف ، يهلوخ  ياهمان  هب  تسا  رسمه  هس  هدرک  طبض  ملسم  روط  هب  خیرات  هچنآ  قبط  ترـضح  نآ  نارـسمه 
کی يارب  مان  دنچ  اهمان  نآ  رتشیب  یلو  دـناهدرب  مسا  ار  رفن  ات 13  ناخروم 9  زا  یخرب  هتبلا  دومن . مومسم  ار  شترضح  هک  ثعـشا  رتخد 

رفن ات 23  نیب 8  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  هکنآ  رگید  يهتکن  دناهدناوخ . زین  هشیاع  ءاثعش و  هنیکـس ، ار  وا  هک  هدعج  دننام  تسا  رفن 
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لـسن دیدحت  يهلأسم  مه  راگزور  نآ  رد  ایآ  تسا ؟ هزادنا  نیا  هب  نادنزرف  دادعت  ارچ  ییاعدا  ياه  جاودزا  نآ  هب  هجوت  اب  دناهدرک . رکذ 
رد دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  يرتشیب  نادنزرف  دندیشوک  یم  نایولع  اریز  تسا ، هحفص 61 ]  ] سکع هب  تسرد  هک  یتروص  رد  هدوب ؟ حرطم 

. دنشاب رادروخرب  يرتشیب  یناسنا  يورین  زا  نانمشد  ربارب 

هانگ زا  رتدب  ياهرذع 

. دیمان هانگ  زا  رتدب  رذع  دیاب  ار  اهنآ  هک  دناهدرک  رکذ  ددـعتم  ياه  قالط  ررکم و  ياه  جاودزا  يارب  یتاهیجوت  لفاغ  ناتـسود  زا  یخرب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 1 [. 41 : ] میهد یم  خساپ  اهنآ  هب  زتنارپ  نایم  رد  میروآ و  یم  تسا  هدش  رکذ  هک  ار  یهجو  راهچ  اجنیا  رد  ام 

نسح ماما  دنشاب . وا  بلص  زا  همئا  دوب  تیـصوصخ  نالف  يراد  هک  دتفا  ینز  ار  هک  ره  نیـسح  نسح و  نایم  رد  هک  دوب  هداد  ربخ  ملـس  و 
هچ هراچیب  نانز  هانگ  اجنیا  رد  تفگ  دیاب  . ) داد یم  قالط  تفای  یمن  ار  تفص  نیا  نوچ  تفرگ و  یم  رایسب  نز  ببس  نیا  زا  مالسلاهیلع 

ددنبب مئاد  دقع  دادرارق  هک  تسا  زیاج  ماما  رب  هنوگچ  دنهدب !؟ تسد  زا  ترـضح  نآ  هبرجت  يارب  ار  شیوخ  یگدنز  دیاب  هک  تسا  هدوب 
نیـسح ماما  يزور  هرخـالاب  و  دـهد )؟ شقـالط  دـشاب  هتـشادن  ار  تیـصوصخ  هحفـص 62 ]  ] نآ نز  رگا  هـک  دـشاب  هتــشاد  تـین  رد  یلو 

همئا هک  تسناد  مالـسلاهیلع  نسح  متفای . نم  تشذـگرد و  وت  زا  يراد  بلط  وت  هچنآ  ناجنرم و  رطاخ  ردارب  يا  تفگ : وا  هب  مالـسلاهیلع 
نیسح بلص  زا  رفن  هن  دنرفن ، هدزاود  همئا  هک  دوب  هداد  ربخ  اهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  ! ) دنتـسین وا  بلـص  زا 

تلع تسا  نکمم  ( 3 تسین )! مولعم  تفریذپ ؟ یم  ارچ  ماما  اما  ! ) دوش وا  رـسمه  ناشرتخد  هک  دـندرک  یم  راختفا  مدرم  ( 2 مالسلاهیلع ).
رد ترضح  نآ  ياه  قالط  اه و  جاودزا  الوا  . ) مارح هکلب  دنتـسناد و  یم  دب  ار  قالط  مالـسا  لیاوا  رد  اریز  دشاب  نآ  زاوج  نایب  اه  قالط 
لاس  7 طقف 8 -  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یلاح  رد  دوب  هتشذگ  تثعب  زا  لاس  تفر 23  ایند  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  اریز  دوبن  مالسا  لیاوا 
رظن رد  قالط  مکح  اثلاث  دـنمهفب . ار  نآ  ندوب  حابم  مدرم  ات  تسا  یفاک  نآ  ماـجنا  راـب  کـی  لـمع ، کـی  زاوج  ناـیب  يارب  اـیناث  تشاد .

ترثک نانز و  اـب  ترـشاعم  اریز  دـنک ، لـمع  سفن  لـیم  فـالخ  رب  هتـساوخ  یم  ترـضح  تسا  نکمم  ( 4 دوـب ) نشور  نیملـسم  يهمه 
درک یم  تفلاخم  سفن  ياوه  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  طقف  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  [. ) 42  ] دوب خلت  هحفص 63 ]  ] همئا ماک  رد  نارسمه 

)!؟ دندوبن نینچ  همئا  رگید  و 

هجیتن

حرطم ضرغم  تخسرس و  نانمشد  تسد  هب  هک  تسین  شیب  ياهناسفا  مولظم  ماما  نآ  ررکم  ياه  قالط  اه و  جاودزا  ناتساد  هکنآ  هجیتن 
لبق ات  هکنیا : رخآ  يهتکن  دنتـشاد . رواب  یحول  هداس  يور  زا  نالفاغ  نالهاج و  و  دندز ، نماد  نادب  یـسابع  يوما و  ناراوخهریج  هدش و 

ریقحت فیعـضت و  يارب  زگره  دوخ ، هناتخـسرس  ینمـشد  نآ  اب  هیواعم  یتح  دوبن ، حرطم  هلأسم  نیا  یـسابع ، روصنم  ندـمآ  راک  يور  زا 
رگید صاـعورمع و  هیواـعم و  دـیدرتیب  تـشاد  دوـجو  يزیچ  نـینچ  رگا  و  درکن ، هدافتـسا  ياهـبرح  نـینچ  زا  مالــسلاهیلع  نـسح  ماـما 

موصعم ناماما  يهرابرد  ام  داقتعا  زا  رظن  فرـص  اهنیا  يهمه  دندرب . یم  هرهب  هلیـسو  نیا  زا  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  نانآ  ناراوخهریج 
هحفص  ] داهج گنج و  ترفاسم و  سیردت و  دجسم و  اعد و  تدابع و  هب  یمرگرـس  دندوب و  یهلا  هبذج  هشیدنا و  قرغ  هشیمه  هک  تسا 

ماما هکنآ  لاح  تسین  راگزاس  یقالخا  لوصا  چیه  اب  لامعا  هنوگ  نیا  هکنآ  هوالع  تشادیم . زاب  زین  تاحابم  زا  يرایـسب  زا  ار  نانآ  [ 64
میدرمـشرب و لـصف  نیا  زاـغآ  رد  هک  دـناهدرک  دراو  ترـضح  نآ  رب  زین  رگید  یتاـماهتا  دوب . یهلا  قـالخا  سیدـنت  مالـسلاهیلع  یبـتجم 
هسامح و روش و  رـسارس  هک  ترـضح  نآ  یگدنز  خیرات  هب  یحطـس  یهاگن  اهنت  تسا . نوریب  لاقم  نیا  يهزادنا  زا  اهنآ  هب  ییوگخـساپ 

زین تسا و  یفاک  تاماهتا  نیا  در  رد  دوب ، یمالـسا  تما  يربهر  تماما و  يهفیظو  ماجنا  ادخ و  هب  هجوت  ریبدـت و  لقع و  سفن و  تمارک 
ناشنرطاخ دیاب  و  دزاس . یم  نشور  ار  اهنآ  ندوب  یگتخاس  هدش  زادنانینط  یناسک  هچ  يولگ  زا  هک  تاعیاش  نیا  ردصم  أشنم و  هب  يرظن 
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هک دوبن  زاجم  تشاد  لاحم  ضرف  هب  رگا  و  تشادن ، حلـص  رما  رد  ترـضح  نآ  اب  یتفلاخم  نیرتمک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تخاس 
هدنز نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  هک  یلاس  هد  ات  نیـسح  ماما  هکنآ  هوالع  دوب . وا  ماما  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  اریز  دـنک  راهظا 

. درک ناوت  یمن  يراک  تسه  هیواعم  ات  دومرف : یم  دش  یم  هرکاذم  شترضح  اب  هنیمز  نیا  رد  هاگ  ره  درکن و  ياهناحلـسم  مادقا  چیه  دوب 
هحفص 65] ]

تماما يهلاس  هد  يهمانراک 

هراشا

دوب لاس  هد  تدم  هب  رفص 50 ه ق  ینعی 28  ترضح  نآ  تداهش  نامز  ات  ق  ناضمر 40 ه . زا 21  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  تماما  نارود 
يربهر تماما و  ساسح  ماـقم  رد  ار  هیقب  و  دومن ، يرپس  ناناملـسم  یـسایس  تیلوؤسم  تفـالخ و  اـب  هارمه  ار  نآ  هاـم  ات 8  دودح 6  هک 
هتـشاد ار  ییاهدـمآ  یپ  تامدـقم و  هک  تسا  هیواعم  اب  حلـص  هلأـسم  هرود  نیا  دادـیور  نیرتمهم  داـهن . رـس  تشپ  مدرم  يونعم  يرکف و 

دادرارق زا  سپ  دیماجنا . ( سبشتآ  ) حلص هب  تیاهن  رد  تشذگ و  هیواعم  اب  گنج  تامدقم  رس  رب  ترـضح  نآ  تموکح  هام  دنچ  تسا .
نادقتنم مه  نانمشد و  يوس  زا  وه  هدش و  عقاو  ضارتعا  دروم  دوخ  ناتسود  یخرب  يوس  زا  مه  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  زورما  هب  ات  حلص 

رد يدـیدرت  ياج  هتخاس . نشور  الماک  ار  هلأسم  نیا  يو ، زا  سپ  ناماما  سپـس  هحفص 66 ]  ] یبتجم و ماما  صخش  هناتخبشوخ  یـسایس .
نآ تماما  يهلاس  هد  خیرات  هب  یحطـس  یتح  هاگن  کی  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـناهداهنن . یج  هب  نآ  تحلـصم  تحص و 
نیا شخب ، نیا  رد  ام  دش . دهاوخ  لح  وا  يارب  حلـص  يهلأسم  یحیـضوت  هنوگره  نودـب  دزادـنیب  نآ  نیزاغآ  هام  دـنچ  هژیو  هب  ترـضح 

. مییامن یم  هدنسب  هاتوک  ياهراشا  هب  دروم  ره  رد  مینک و  یم  یسررب  یبرجت  یسایس -  یهقف و  يداقتعا ، هاگدید  زا  ار  یخیرات  دادیور 

هعیش رظن  زا  ماما 

نیا زا  دراد ، شود  هب  ار  ترضح  نآ  تیلؤسم  راب  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یقیقح  نیـشناج  ماما  هک  دراد  داقتعا  هعیش 
تسا و یهلا  رما  هب  دنک  یم  لمع  دـیوگ و  یم  هچنآ  تسا و  رود  هب  يوهـس  يدـمع و  هابتـشا  اطخ و  زا  ینعی  تسا  موصعم  وا  دـننام  ور 
، نیرت لقاع  ینعی  تسا ، نآ  يالعا  دـح  رد  یناسنا  تـالامک  يهمه  ياراد  ماـما  [. 43  ] دراد رایتخا  رد  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  اب  قباـطم 

موصعم ماما  زا  [ 44 . ] دنناسکی تافص  نیا  رد  همه  ناماما  هحفص 67 ]  ] تسا و مدرم  نیرتعاجش و …  نیرت ، هاگآ  نیرت ، لداع  نیرتاناد ،
رتولج دیابن  ربمایپ  ادـخ و  زا  هک  هنوگ  نامه  تسجن ، یـشیپ  وا  رب  يراک  چـیه  رد  و  [ 45  ] درک تعاطا  ارچ  نوچ و  یب  ربمایپ  دـننام  دـیاب 

[. 46 . ] داتفا

يداقتعا هاگدید  زا  حلص 

ماـما میلـست  ور  نیا  زا  دربـن و  یپ  نآ  يهفـسلف  هب  هچرگ  تسین  تمکح  یب  ماـما  راـک  هک  دـناد  یم  داـمتعا ، هدـیقع و  نیمه  رباـنب  هعیش 
تـسا هدوب  ماما  يهرابرد  نانآ  یحطـس  شنیب  تفرعم و  یهاتوک  رب  لیلد  هدش  یتاضارتعا  ناماما  باحـصا  زا  انایحا  رگا  و  تسا . شیوخ 

هحفص 68]  ] هاگدید زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  حلص  الاب ، بلاطم  هب  هجوت  اب  دناهتخانش . یم  رکشل  هدنامرف  کی  حطـس  رد  ار  ماما  هاگ  هک 
نآ یسایس  یبرجت -  یهقف و  رظن  زا  حلص  نیا  هک  تسا  دقتعم  هعیش  لاح  نیع  رد  یلو  تسا . ینتفریذپ  هدش و  لح  الماک  هعیش  يداقتعا 
نیا تفرگ و  یم  شیپ  ار  هویـش  نیمه  دوب  مه  يرگید  شیدـنارود  هبرجتاـب و  هاـگآ و  درف  ره  رگا  هدوب و  یقح  هب  يریگعضوم  زین  زور 

. تسناد یمن  گنج  رد  يزوریپ  زا  رود  هب  يزیچ  ار  حلص 
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یهقف هاگدید  زا  حلص 

هب عومجم  رد  دننک  یم  هعلاطم  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  مالـسا  دنرادن و  یهاگآ  یمالـسا  تاررقم  ماکحا و  عومجم  ياوتحم  زا  هک  یناسک 
رادفرط دصرددص  یطیارش  ره  رد  مالسا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  یخرب  دنبای . یمن  رد  ار  مالسا  لادتعا  هار  دنور و  یم  طیرفت  طارفا و  هار 
تداهش ور  نیا  زا  درادن ، ياهنایم  یـسامح  هناحلـسم و  یبالقنا و  مادقا  هنوگره  اب  تسا و  شمارآ  نوکـس و  یفرطیب و  افـص و  حلص و 

رد تسا و  ضحم  یسامح و  یبالقنا و  ینید  مالسا  هک  دنرادنپ  یم  سکع ، هب  یخرب  و  دندرب . یم  لاؤس  ریز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رد دننک . یم  ارچ  نوچ و  نآ  رد  دنراد و  ضارتعا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  حلص  هب  ور  نیا  زا  تسا ، تداهـش  نوخ و  رادفرط  یطیارـش  ره 
هچ تحلـصم  ات  حلـص ، نید  وه  تسا و  گـنج  نید  مه  هکلب  هحفـص 69 ]  ] حلـص نید  هن  تسا  گنج  نید  هن  اقلطم  مالـسا  هک  یتروص 
ود نیا  رد  فلتخم  هیحور  ود  دنیب و  یمن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شور  نایم  یـصقانت  چیه  رگنفرژ  صخـش  نیاربانب  دشاب .

و درک ، هکنانچ  درک  یم  حلص  تشاد  رارق  نسح  ماما  طیارـش  رد  نیـسح  ماما  رگا  هک  دوش  یم  دقتعم  دنک و  یمن  هدهاشم  راوگرزب  ماما 
ات داد و  یم  تداهـش  هب  نت  تشاد  رارق  نیـسح  ماما  طیارـش  رد  نسح  ماما  رگا  و  دنام . رادافو  نآ  رب  هیواعم  رمع  نایاپ  ات  زین  دعب  لاس  هد 
رد اساسا   … داد . ناشن  ار  تداهـش  یگدامآ  ماما  هک  دمآ  شیپ  حلـص  زا  سپ  ییاهزارف  هکنانچ  دـیگنج  یم  شیوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ 

یتدـم يارب  ضرعت  مدـع  نامیپ  سبشتآ و  ینعی  دراد  دوجو  هنداهم »  » ای هَندُـه »  » مان هب  ياهلأسم  داهج ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  مالـسا  هقف 
درف کی  ار  نیا  هک  یلک ، حـلاصم  یـساسا و  يداقتعا و  عضاوم  زا  نتـشادرب  تسد  یتشآ و  يانعم  هب  هن  تسا ، حلـص  نامه  نیا  و   ) نیعم

هب انب  ریگرد  هورگ  ود  نایم  دادرارق  نیا  یعامتجا .) ینید و  روما  رد  مه  نآ  ماما  هب  دسر  هچ  دریذپ  یمن  زین  دوخ  یصخش  روما  رد  يداع 
گنج و ای  حلـص  هب  مالـسا  هک  دوش  یم  نشور  مکح  نیا  نایب  اب  ددرگ . یم  دـقعنم  يو  یقیقح  نیـشناج  اـی  موصعم  مکاـح  دـیدحالص 
گنج و تسا و  نیملسم  مالسا و  تحلـصم  تسا  فده  هحفص 70 ]  ] مالسا رظن  زا  هچنآ  فده ؛ هن  درگن  یم  هلیـسو  يهدید  هب  تداهش 

[. 47  ] دهد یم  حلص  شریذپ  نامرف  اراکشآ  یهاگ  میرک  نآرق  یتح  نآ ، هب  یبایتسد  يارب  تسا  ياهلیسو  حلص 

مالسا خیرات  رد  حلص 

یلع ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  حلـص  زا  يدراوـم  هـب  مالـسلاهیلع  نـسح  ماـما  حلـص  زا  شیپ  مالـسا  خـیرات  رد  رطاـخ  نیدـب 
زیمآتملاسم شور  هکم ، رد  تثعب  لاس  هدزیس  لوط  رد  ناناملـسم ، ترـضح ، نآ  عبت  هب  مالـسا و  ربمایپ  شور  میروخیمرب . مالـسلاهیلع 

يهجنکـش رازآ و  رب  دـندرک و  یم  افتکا  توعد  هب  اـهنت  و  [ 48  ] دنتـشادن هناحلـسم  داهج  يهزاجا  میرک  نآرق  روتـسد  قبط  تسا و  هدوب 
ربمایپ مینیب  یم  زاـب  [. 49  ] دنبای یم  هزاجا  تردق  هب  ندیـسر  تموکح و  لیکـشت  زا  سپ  هنیدـم  رد  هکنآ  ات  دـندومن ، یم  ربص  ناکرـشم 

اب شباحـصا  هحفـص 71 ]  ] لـیامت مغریلع  هیبیدـح  رد  یتـح  و  [ 50  ] ددـنب یم  حلـص  دادرارق  دوهی  لـیابق  زا  یخرب  اـب  هنیدـم  رد  مالـسا 
نارود رد  زین  مالـسلاهیلع  یلع  دروآ . یم  یپ  رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  ضارتـعا  هک  اـجنآ  اـت  دـنک  یم  رارقرب  حلـص  ناـمیپ  هـکم  ناکرـشم 

، ناوارف تالکشم  جنر و  لمحت  اب  درب و  یمن  ریشمش  هب  تسد  (11  - 35  ) افلخ تموکح  رد  شیوخ  يهلاس  ینیشنهناخ 25  تیمورحم و 
نامثع يهناخ  رب  شروی  يهیضق  رد  یتح  و  [ 51  ] درب یم  رس  هب  هنامز  طیارش  اب  دراد  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یسک  ناس  هب 

هک اجنآ  ات  دنک ، لح  زیمآتملاسم  هار  زا  ار  راک  دهاوخ  یم  دزادرپ و  یم  نافلاخم  ندرک  مارآ  هب  هکلب  دنک  یمن  تکرـش  يو  نتـشک  و 
حلـص هب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  : » دـهد یم  روتـسد  رتشاکلام  هب  یتموکح  نامرف  رد  زین  دریگ . یم  رارق  ناـنآ  زا  یخرب  ضارتعا  دروم 
نادند دیاب  دنک  یم  اضتقا  نیملسم  مالـسا و  تحلـصم  هک  اجنآ  هک  میرب  یم  یپ  نآ  ناوارف  ریاظن  یخیرات و  دهاوش  نیا  زا   … نارذگب .»

، طیارش يهمه  رد  تداهـش  گنج و  هک  دوش  یم  مولعم  و  دشاب . گنج  زا  رتراوشد  دیاش  يربص  نینچ  هک  درک  ربص  تشاذگ و  رگج  رب 
هحفص 72] . ] تسین مالسا  بولطم 
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یبرجت یسایس -  هاگدید  زا  حلص 

هراشا

، تماما ملع  زا  رظن  فرص  یلو  دنادن ، ار  نآ  يهفسلف  هچرگ  تسا  موصعم  ماما  مکح  میلست  یطیارش  ره  رد  هعیـش  هکنآ  رب  هوالع  میتفگ 
ره تسا و  هدوب  حیحـص  یـشیدنارود  يور  زا  هناهاگآ و  هنالقاع و  الماک  زین  یبرجت  یـسایس -  هاگدید  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  حـلص 

مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  تموکح  زاغآ  يههام  دنچ  خـیرات  يهعلاطم  اب  دـنک . یم  دـییأت  ار  نآ  طیارـش ، نآ  زا  هاگآ  فصنم  رادمتـسایس 
یمالسا روانهپ  روشک  یجراخ  یلخاد و  طیارش  ینعی  تفاتش . نآ  لابقتسا  هب  دوخ  هکنآ  هن  دش  لیمحت  ماما  رب  حلـص  هک  دوش  یم  نشور 

. درک یم  باجیا  ار  نآ 

حلص یجراخ  لماوع  یسررب 

رکیپ رب  يرثؤم  يهبرـض  اـت  دوب  یبساـنم  تصرف  نیمک  رد  هشیمه  دوب و  هدروخ  مالـسا  زا  یهاـکناج  ياههبرـض  یقرـش  مور  يروطارپما 
تـسد هب  یبسانم  تصرف  هک  دنداتفا  رکف  هب  دیـسر ، نایمور  هب  ماش  هاپـس  يدنبفص  ربخ  هک  یماگنه  دنک . دراو  زور  نآ  ردـتقم  مالـسا 

[. 52 …  ] درک هبنپ  ار  نانآ  هتـشر  حلـص  يارجام  هک  دـندوب  هلمح  كرادـت  رد  و  دـنرب ؛ شروی  مالـسا  نیمزرـس  رب  دـنناوت  یم  هک  هدـمآ 
هحفص 73] ]

حلص یلخاد  لماوع  یسررب 

هراشا

: مینک میسرت  هفوک  ماش و  مدرم  هیواعم و  ینعی  ماما ، نارای  نانمشد و  زا  ياهرهچ  تسا  مزال  لماوع  نیا  یسررب  يارب 

هیواعم

ربمایپ تلحر  زا  لبق  لاس  ود  ینعی  يرجه  متشه  لاس  رد  يو  دوب . مالـسا  هنیرید  نمـشد  هکم و  ناکرـشم  سیئر  نایفـسوبا  دنزرف  هیواعم 
زا يرایسب  ثیداحا  رد  وا  دمآرد . ناگدش ) دازآ   ) ءاقلط رامش  رد  دومن و  مالسا  راهظا  راچان  هب  هکم  حتف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تروص هب  ایؤر  ملاـع  رد  هیماینب  ریاـس  وا و  و  [ 53  ] تسا هتفرگ  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـبز 
( هدش نیرفن  تخرد   ) هنوعلم يهرجش  میرک  نآرق  رد  نادناخ  نیا  و  [ 54  ] دندش هدنایامن  ربمایپ  هب  دنهج  یم  ربمایپ  ربنم  رب  هک  یناگنیزوب 
و دش . هداتـسرف  اجنآ  هب  ماش  حتف  يارب  نایفـسیبا  نب  دـیزی  شردارب  هارمه  هب  رکبوبا  تموکح  رخاوا  رد  هیواعم  [. 55 . ] تسا هدش  هدیمان 
ات لاس  نآ  و  دیدرگ ، بوصنم  ماش  تراما  هب  هحفص 74 ]  ] رمع يوس  زا  تفر ، ایند  زا  ساوْمَع  نوعاط  رد  شردارب  هک  ای 19  لاس 18  رد 

لهچ لوط  رد  دناود . هشیر  یمالـسا  تموکح  رد  هیماینب  ریاس  هارمه  هب  لاس  يدنا  تسیب و  تدـم  دوب و  ماش  یلاو  نامثع  تفالخ  نایاپ 
هب ماش  زا  ار  هللا  ۀـمحر  رذوبا  تیاکـش  هک  دوب  وا  تسا . هدرک  هایـس  ار  خـیرات  يور  هک  دز  رـس  يو  زا  یتایانج  تموکح  تراـما و  لاـس 
زا مالسلاهیلع  یلع  ندیسر  تفالخ  هب  زا  سپ  دش . يو  يهنابیرغ  گرم  تیاهن ، رد  هذبر و  هب  اهنت  مولظم  نآ  دیعبت  ببس  تشون و  نامثع 

باحصا زا  يرایسب  ندش  هتشک  بجوم  تخادنا و  هار  هب  ار  نیفص  گنج  دش . یغای  ترضح  نآ  رب  تفات و  رب  رس  ترـضح  نآ  اب  تعیب 
تداهـش هب  ار  رتشا  کلام  رکبیبا و  نب  دـمحم  نوچ  یگرزب  نادرم  ریوزت ، هلیح و  اب  هکنآ  هوالع  دـیدرگ ، رـسای  رامع  هلمج  زا  راـیخا  و 

فوع نب  نایفـس  ةاطرا و  نب  رـسب  لاثما  ینارگ  لواپچ  دوب  رگید  روما  جراوخ و  لاتق  مرگرـس  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماـگنه  رد  دـناسر .
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نارای يو  دندز . یم  تراغ  راتشک و  هب  تسد  دندرک و  یم  هلمح  هرصب  هفوک و  نمی ، هنیدم ، هکم ، ياهرهـش  رب  داتـسرف و  یم  ار  يدماغ 
يهمه مالسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما  اب  حلص  زا  سپ  درک . یم  بلج  دوخ  يوس  هب  دیرخ و  یم  هوشر  يدایز  غلابم  اب  ار  مالسلاهیلع  یلع 

یم مانشد  ار  مالسلاهیلع  یلع  راکـشآ  دایعا  هحفـص 75 ]  ] تاعامج و هعمج و  ياههبطخ  رد  ربنم و  يور  رب  داـهن ، اـپ  ریز  ار  دادرارق  داوم 
هلمج زا  دناسر ، یم  لتق  هب  درک و  یم  ریگتـسد  درب  یم  وا  رد  عیـشت  نامگ  ار  سک  ره  درک و  یم  ییوجیپ  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  داد 

هیماینب رارشا  درامگ ، تفالخ  هب  ار  دیزی  درک ، مومسم  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  دناسر . تداهـش  هب  ار  شیافواب  نارای  يدع و  نب  رجح 
. تسشنن ياپ  زا  ياهظحل  ترضح  نآ  تنـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  مان  ندرب  نیب  زا  رد  و  دیـشخب ، تیالو  ار 
دـناوخ و هبنـشراهچ  زور  رد  ار  هعمج  زاـمن  یتح  درک  یم  ور  ریز و  ار  مالـسا  ماـکحا  تفرگ ، یم  اـبر  دروخ ، یم  بارـش  اراکـشآ  [ 56]
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک  یم  نامگ  نانآ  زا  یخرب  هک  دوب  هتفیرف  دوخ  ءوس  تاغیلبت  هب  ار  مدرم  نادـنچ  درکن . ضارتعا  وا  رب  یـسک 
ما شرهاوخ  هکنآ  لیلد  هب  دوب و  هدز  اج  يدـمحم  یحو  بتاـک  ار  دوخ  [. 57  ] درادن شنارایتسد  هیواعم و  زج  يدـنواشیوخ  ملـس  هلآ و 

ردارب مه  وا  هک  ار  رکبیبا  نب  دـمحم  وا  ناـمرف  هب  یلو  دـیمان ، یم  ناـنمؤم ) ییاد   ) نینمؤملا لاـخ  ار  دوخ  دوب  ادـخ  لوسر  رـسمه  هبیبح 
درکن تیامح  نامثع  زا  یمد  المع  دوخ  هکنآ  اب  دـندز ! شتآ  هدرک  یغالا  تسوپ  رد  ار  وا  يهزانج  دنتـشک و  دوب  نانمؤم  ییاد  هشیاع و 

ملع دش  هتـشک  نامثع  هک  نیمه  تفاتـشن ، وا  يرای  هب  دنراد  ار  نامثع  نتـشک  دـصق  هنیدـم  نویبالقنا  تسنادیم  هحفـص 76 ]  ] هکنآ اب  و 
مالـسلاهیلع یلع  دـض  رب  ار  ماـش  مدرم  ریوزت  نیا  اـب  تساـخرب و  وا  یهاوـخنوخ  هب  درک و  هزین  رب  ار  ناـمثع  نـهاریپ  تـشادرب ، تفلاـخم 

تافـص زا  یخرب  راکتـشپ و  تمه و  مدرم ، روما  هب  یگدیـسر  يدابع ، روما  ماجنا  يراـبدرب ، يرادمتـسایس ، زا  خـیرات  رد  هتبلا  دـیناروش !
يروحم دوخ  يزیتس و  قح  يزاب و  هقح  تنطیش و  تمدخ  رد  ار  اهنیا  يهمه  يو  هک  دش  روآدای  دیاب  یلو  تسا ، هتفر  اهنخس  يو  تبثم 

كرـش لامعا  و  اهفیرحت ، اهغورد و  اهیمحریب  تایانج ، هنرگ  دوش و  مامت  يو  دوس  هب  هک  دوب  دـنبیاپ  اجنآ  ات  اـهنآ  هب  دوب و  هداد  رارق 
رـسپ ناتـساد  ییانـس : میکح  لوق  هب  تسا . هدرک  هایـس  ار  ثیدح  خیرات و  ياهباتک  هک  تسا  يدح  هب  شنادـناخ  وا و  زیگنا  قافن  دولآ و 

، قحان هب  وا  دیکمب  ربمیپ  مع  ِرگج  وا  ردام  تسکشب  ربمیپ  نادند  ِرُد  وا  ردپ  دیسر  هچ  ربمیپ  هب  وا  سک  هس  وا و  زا  هک  يدینـشن  رگم  دنه 
دیزی لآ  یلع  ادیزی و  هللا  نعل  داب  تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب  هحفص 77 ]  ] دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ  دناتسب  ربمیپ  داماد  قح 

نایماش

هن دندوب و  هدید  ربمایپ  هن  نآ  مدرم  هیواعم . وا  زا  سپ  دش و  اجنآ  مکاح  نایفـسیبا  نب  دیزی  میتفگ  هچنانچ  دش و  حتف  لاس 14 ه  رد  ماش 
ار یباحصا  دندوب و  هتخومآ  نانآ  ناراطق  مه  هیماینب و  زا  هک  دوب  نامه  دنتسناد  یم  مالسا  زا  هچنآ  ار . ترـضح  نآ  تمارکاب  باحـصا 

خروم يدوعسم   … دندوب . تسد  نیا  زا  يرارـشا  صاعورمع و  مکح و  نب  ناورم  هیواعم و  لاثما  ياهشیپ  رفک  ناقفانم  دنتخانـش  یم  هک 
ياهقان رـس  رب  ماش  زا  يدرم  اب  هفوک  زا  يدرم  نیفـص ، زا  تشگزاب  ماگنه  درمـشیمرب : نینچ  ار  ماـش  مدرم  ياـهیگژیو  زا  ياهمـش  نیما ،

هب ار  رتش  درک و  مکح  وا  دوس  هب  هیواعم  تسا . درم  نیا  نآ  زا  هقان  نیا  هک  دروآ  دـهاش  نت  هاجنپ  یماش  درم  دـندرک ، عازن  ياهدام ) رتش  )
درم ناهن  رد  سپس  درادن . تشگزاب  هدش و  هک  تسا  یمکح  تفگ : هیواعم  هقان ! هن  تسا  رن ) رتش   ) لمج نیا  تفگ : یفوک  درم  درپس . وا 

هب رفن  رازه  دص  دادعت  اب  نم  هک  هحفـص 78 ]  ] ربب ماـغیپ  یلع  يارب  تفگ : داد و  وا  هب  يزیاوج  هارمه  هب  ار  رتش  لوپ  تساوخ و  ار  یفوک 
وا زا  لد  ناج و  اب  نیفـص  گنج  رد  هک  دـندوب  وا  يهتفیرف  نادـنچ  ماش  مدرم  دـنهن ! یمن  هدام  رن و  رتش  نایم  یقرف  هک  ماهدـمآ  وا  گنج 

ار صاعورمع  ریوزت  بیرف  دنتـشک و  ار  وا  دنـشک » یم  رگمتـس  هورگ  ار  راـمع  : » هدومرف ربماـیپ  دنتـسناد  یم  هکنآ  اـب  دـندرک . یم  عاـفد 
رب ار  دوخ  ناکدوک  دنداد و  یم  مانشد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دروآ ! ام  گنج  هب  ار  وا  هک  تشک  یلع  هکلب  میتشکن  ار  رامع  ام  هک  دندروخ 

يدوعسم … ؟ دوش . هتفگ  ازسان  دیاب  ارچ  تسیک و  یلع  هک  دنـسرپب  دوخ  زا  دنیآ و  دوخ  هب  ياهظحل  هکنآیب  دندرک  یم  تیبرت  راک  نیا 
گرزب ار  یـسک  لیلدیب  هک  تسا  نآ  یماع  مدرم  قالخا  دـیوگ : ماوع  مدرم  زا  داقتنا  رد  هکنآ  ات  دـهد  یم  همادا  هنیمز  نیا  رد  ار  نخس 
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زیمت لطاب  زا  ار  قح  دننک ، یم  يوریپ  دسر  تردق  هب  هک  یقیالان  ره  زا  دننک ، یم  دادملق  دنمـشناد  ار  يداوس  یب  صخـش  دنرمـش و  یم 
ریگرام ریگلاف و  رگا  اما  تسین . يربخ  ماوع  زا  دننک و  یمن  تکرـش  صاوخ  زج  ملع  سلاجم  رد  دوش  یم  هدید  ور  نیمه  زا  دنهد ، یمن 

هتفرگ رد  یعازن  ییاج  رد  هاگره  ای  دـنوش  یم  عمج  وا  درگ  دـننیبب  ار  يزادرپ  غورد  فاب و  هناسفا  زوریف  یجاح  صاقر و  زاب و  نومیم  و 
دوش یمن  ناشرس  رکنم  فورعم و  [ … 58  ] دنیآ یم  درگ  اجنآ  رد  دنزیوآ  یم  راد  هب  ای  دننز و  یم  کتک  ار  هحفص 79 ]  ] یسک دشاب و 

: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  تساجنیا  دنـسانش ، یمن  زاب  رفاک  زا  ار  نمؤم  دنهد و  یمن  صیخـشت  ار  دب  کین و 
راخ و : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  و  درادـن ». نانآ  هب  يرظن  دـنوادخ  هک  دـناهیام  یب  یناگلفـس  هیقب  و  درگاش ، ملاع و  دناهتـسد : ود  مدرم  »

مالسا ربمایپ  نیبب  دنهد .» یمن  تشپ  یمکحم  هاگهیکت  هب  دنریگ و  یمن  هرهب  ملع  رون  زا  دنور ، یم  ییوس  هب  يداب  ره  اب  هک  دنا  كاشاخ 
اجنآ هیواعم  اهلاس  نآ  رد  و  دنتـشون ، یم  ظفل  هب  ظفل  ار  نآ  باحـصا  دـش ، لزان  یحو  درک ، توعد  لاـس  هس ) تسیب و  اـی   ) ود تسیب و 

ياهمان دروآ و  مالسا  رهاظ  هب  ربمایپ  فیرش  رمع  رخآ  لاس  ود  رد  سپـس  درب ) یم  رـس  هب  ناکرـشم  نایم  هکم  رد   ) دناد یم  ادخ  هک  دوب 
یفن نارگید  زا  ار  فیرش  ماقم  نیا  دنلئاق و  وا  يارب  هژیو  یهاگیاج  دننادیم ، یحو  بتاک  ار  وا  تقو  نآ  تشون ، ترـضح  نآ  يارب  دنچ 

لاح حرش  هحفـص 80 ]  ] کنیا ماش . مدرم  تشذگرـس  قالخا و  زا  ياهمـش  دوب  نیا  [. 59 ! … . ] دـنرب یمن  نارگید  زا  یماـن  دـننک و  یم 
«. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ   » رگنب و ار  نایفوک 

نایفوک

افواب و قیدص و  نارای  لوا -  دندش : یم  لیکـشت  هورگ  دـنچ  زا  دـنداد  یم  لیکـشت  ار  ماما  نارای  هک  نآ  فارطا  ياهرهـش  هفوک و  مدرم 
رد لد  ود  راد  کش  دارفا  موس -  دـندوب . ماـقم  تورث و  لاـم و  يوجتـسج  رد  هک  ناتـسرپایند  مود -  ماـما  تفرعم  اـب  صلاـخ و  ناـیعیش 

يرای دصق  هک  جراوخ  مجنپ -  دندرک . یم  يوریپ  دوخ  يهلیبق  سیئر  زا  طقف  هک  نابصعتم  مراهچ -  گنج . يهمادا  رد  ای  قح  صیخـشت 
هک مالسلاهیلع  یلع  ناوریپ  ریاس  لوا ، هورگ  زج  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دندوب . هیواعم  اب  گنج  راتساوخ  رهاظ  رد  دنتـشادن و  ار  ماما 

لـصفالب قح و  هب  نیـشناج  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یناسک  ینعی   ) نآ حلطـصم  يانعم  هب  هعیـش  دندش  یم  هدـیمان  زور  نآ  يهعیـش  مان  هب 
ار ترـضح  نآ  هکلب  دندوبن ، دنـسانشب ) دوخ  قح  زا  مورحم  لاس  جنپ  تسیب و  لوط  رد  ار  وا  دننادب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

موصعم ماما  هن  تسا ، هدیسر  تفالخ  هب  هدش  وا  اب  هک  یمومع  تعیب  دراد و  هک  یـصخش  ياه  تقایل  اب  هک  دنتخانـش  یم  مراهچ  يهفیلخ 
ترـضح نآ  رادـفرط  ارچ  نوچ و  یب  هحفـص 81 ]  ] دـصرددص و ور  نیا  زا  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  هعاـطالا  بجاو  و 

تـشاد جاور  نامز  نآ  رد  هک  ار  اهتعدب  زا  يرایـسب  دنزب و  یلک  تاحالطـصا  هب  تسد  تسناوتن  مالـسلاهیلع  یلع  مینیب  یم  اذـل  دـندوبن ،
ماما نسح و  ماما  نارای  رد  هتکن  نیا  [ 60 . ] دندش یم  هدنکارپ  شترضح  نایهاپس  تساخیمرب و  مدرم  هارمع  ۀنـساو  دایرف  اریز  دزادنارب ،

رادروخرب يروالد  هتخابکاپ و  نارای  يدادعت  زا  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  هچرگ  لوا -  هورگ  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  مالسلاامهیلع  نیـسح 
یمن اود  ار  يدرد  اهنت  هن  نانآ  ندیگنج  ور  نیازا  دـننک . يربارب  ماش  رارج  هاپـس  هوبنا  اب  ناوتب  هک  دوبن  ياهزادـنا  هب  اهنآ  رامـش  یلو  دوب 
هورگ داهن . یم  یقاب  هیواعم  يارب  زاب  یلاخ و  ار  زات  تخات و  يهنحص  تفر و  یم  رامـش  هب  یناربج  لباق  ریغ  نایز  ناشتداهـش  هکلب  درک 

درم تفص ، نوملقوب  دندوب و  لدزب  اما  درک  یم  هراپ  ار  نامسآ  شوگ  ناشراعـش  هک  دندوب  ماقم  تسپ و  رانید و  مهرد و  ناگدنب  مود - 
اب ار  نانآ  هحفـص 82 ]  ] نت هد  دوب  رـضاح  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یناسک  رت ، هدننکـش  رتفیطل و  هلجح  سورعون  زا  دربن  هاگ  رد  یناـیامن 

نایهاپس نامه  اهنآ  تسس ! دوخ  قح  رد  وا  نارای  دندوب و  راوتسا  دوخ  لطاب  رد  هیواعم  نارای  اریز  دنک ، هضواعم  هیواعم  هاپـس  زا  نت  کی 
یم ناشریقحت  هاگ  درک . یم  گرم  يوزرآ  ناـنآ  یتسـس  تسد  زا  ترـضح  نآ  دـندرک و  مالـسلاهیلع  یلع  لد  هب  نوخ  هک  دـندوب  یلع 

هب هاگ  هک  نانآ  دنتـسشن . یم  بقع  دـندرک و  یم  یلاخ  ار  ههبج  هاگنزب ، رد  یلو  دـنداد  یم  هدـعو  درک . یم  نیرفن  نانآ  رب  هاـگ  دومن و 
نایفوک نیمه  تسد  زا  ۀغالبلاجهن )  ) رد مالسلاهیلع  یلع  ياهلد  درد  دنتفر . یم  هرفط  نمشد  اب  داهج  زا  امرگ  هناهب  هب  هاگ  امرـس و  هناهب 
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اب هدـمآ و  درگ  یبتجم  ماـما  فارطا  هورگ  نیمه  کـنیا  دوب . دـنلب  نامـسآ  هب  ناـنآ  زا  شترـضح  لد  دود  دـشارخ و  یم  ار  ناـج  شوگ 
هورگ دننک . یم  یلاخ  ار  هنحـص  موزل  ماگنه  هب  تسین و  ییافو  دهع و  ار  نانآ  هک  دناد  یم  ماما  یلو  دـناهدومن . تعیب  وا  اب  یتسیابردور 

هک دندروخ  یم  ار  وا  نارای  هیواعم و  نیغورد  چوپ و  ياهراعـش  بیرف  یفرط  زا  دـندوب ، هتخانـشن  ار  لطاب  قح و  هک  یلدود  دارفا  موس - 
دننک و راکنا  ار  وا  دـنزرف  یلع و  تیناقح  دنتـسناوت  یمن  یفرط  زا  و  میاهفیلخ ، هاوخنوخ  ام  تسا و  نامثع  لتق  کیرـش  مالـسلاهیلع  یلع 

ناهد هب  مشچ  نانیا  مراـهچ -  هورگ  هحفـص 83 ] . ] دنتـشاد یمن  شوخ  ار  گنج  يهمادا  دـندوب و  هدوسرف  هتـسخ و  گنج  اهلاس  رد  زین 
زا دوب ، ربخاـب  ناـنآ  يهیحور  زا  هیواـعم  هن . هنرگ ، دـندنام و  یم  زین  ناـنآ  درک  یم  يرادـیاپ  وا  رگا  دـندوب ، هتخود  دوـخ  يهلیبـق  سیئر 

اهنآ نارـس  یتح  دـندش ، یم  فرـصنم  اهنآ  یمامت  هلیبق  سیئر  فارـصنا  مالعا  اب  و  دـیرخ ، یم  ار  اهنآ  نارـس  یتفگنه  ياهلوپ  اـب  ورنیا 
دننک رورت  ار  وا  ای  دـنهد  يو  لیوحت  هتـسب  تک  ار  یلع  نب  نسح  دنرـضاح  دنتـسه و  وا  ناـمرف  هب  شوگ  هک  دنتـشون  هماـن  هیواـعم  يارب 

. دندوب دقتعم  هیواعم  هب  هن  دنتـشاد و  لوبق  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هن  نطاب  رد  هک  دنتـسه  جراوخ  نامه  هورگ  نیا  مجنپ -  هورگ  [. 61]
و هیواعم ، اب  گنج  هب  طورشم  ینعی  دننک ، تعیب  طورـشم  روط  هب  ماما  اب  دنتـساوخ  یم  نانیا  دنتـسناد . یم  دوخ  فادها  محازم  ار  ود  ره 

هکنانچ  ) دننک نیعم  فیلکت  وا  يارب  دنناوت  یمن  اهنآ  درادن و  ینعم  طرش  دریگب  میمصت  دیاب  وا  تسا و  ماما  وا  رگا  هک  دوب  نیا  ماما  رظن 
گنج هک  دـندوب  ددـص  رد  یلو  دـندوب  ماـما  اـب  رهاـظ  رد  هچرگ  هورگ  نیا  ( … دـنیامن . نیعم  فـیلکت  یلع  شردـپ  يارب  دنتـساوخ  یم 

هحفص 84]  … .. ] دنریگب نایعیش  ماما و  زا  ار  ناورهن  ناگتشک  ماقتنا  نایم  نیارد  دریگرد و 

حلص ات  تعیب  نایرج 

هراشا

یبـتجم ماـما  يریگعـضوم  يهفـسلف  اـت  مینکفا  یم  یهاـگن  خـیرات  نتم  هب  کـنیا  هفوک . ماـش و  مدرم  لاـح  حرـش  زا  يرـصتخم  دوـب  نیا 
. دوش نشور  یبوخ  هب  مالسلاهیلع 

تعیب ماما و  يهبطخ 

یبوکرـس يارب  هاپـس  كرادـت  رد  تشگزاـب و  هفوـک  هب  ناورهن ، رد  جراوـخ  يهنتف  ندـناباوخ  ورف  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
قرف دبا -  لزا و  یقـش  نآ  یجراخ -  يدارم  مجلمنبا  نیک  لهج و  ریـشمش  هب  لاس 40 ه ق  ناضمر  كرابم  هام  رد 19  هک  دوب  هیواعم 

زا سپ  تسر . ناهج  نیا  ياهدرد  زا  تسویپ و  یلعا  توکلم  هب  شگرزب  حور  دـعب  زور  ود  داتفا و  تداهـش  رتسب  رد  تفاکـش  شکرابم 
یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  تفر ، ربنم  هب  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  زور  نآ  حبص  [ 62  ] لتاق صاصق  و  ترضح ، نآ  يهنایفخم  هنابش و  نفد 

ناگدنیآ هن  دنتفرگ و  یشیپ  وا  رب  لمع  رد  ناگتشذگ  هن  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بشما  : » دومرف ملس  هلآ و  هللا و  یلص و  ربمایپ  رب  دورد  و 
نادیم هب  تسد  هب  مچرپ  ار  وا  شترضح  دومن و  یم  يزابناج  وا  هار  رد  دیگنج ، یم  ربمایپ  هحفص 85 ]  ] هارمه دنسر . یم  وا  لمع  ياپ  هب 

مهرد و يو  تشگیمزاب …  هنادـنمزوریپ  هرخالاب  ات  دـندرک  یم  تظفاـحم  ار  وا  پچ  تسار و  زا  لـیئاکیم  لـیئربج و  داتـسرف ، یم  دربن 
اجنیا رد   … دنک » يرادـیرخ  یمداخ  تساوخ  یم  هک  دوب  هدـمآ  هفاضا  اهـششخب  زا  مهرد  دـصتفه  اهنت  داهنن و  ياج  هب  دوخ  زا  يرانید 

شخبدیون و ربمایپ  دنزرف  نم  : » دومرف تخادرپ و  دوخ  یفرعم  هب  ماما  سپس  . دندمآ هیرگ  هب  تخس  زین  مدرم  درشف و  ار  ماما  يولگ  هیرگ 
يهیآ هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  متیاده ، ناشخرد  غارچ  نآ  دنزرف  نم  میادخ ، يوس  هب  يهدننک  توعد  ربمایپ  دـنزرف  نم  ماهدـننک ، میب 

يا تفگ : داتـسیا و  سابع  نب  هللادبع  تسـشن و  هاگ  نآ   … هدیدرگ » بجاو  نآرق  رد  نانآ  اب  یتسود  هدـش و  لزان  نانآ  يهرابرد  ریهطت 
ام رب  وا  قح  تسام و  دزن  نیرتبوبحم  وا  دـندروآرب : دایرف  مدرم  دـینک . تعیب  وا  اب  تسامـش ، ماما  یـصو  ربمایپ و  رتخد  دـنزرف  نیا  مدرم ،
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ناریما درک و  نیعم  ار  نارازگراک  تخادرپ ، روما  قتف  قتر و  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  ماما  دنتفاتش …  تعیب  هب  یگمه  سپس  تسا . بجاو 
هحفص 86]  … . ] تشامگ هرصب  تراما  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  داتسرف و  اهرهش  هب  ار 

هیواعم تامادقا 

ات داتسرف  هرصب  هفوک و  هب  رفن  ود  دیسر  هیواعم  هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  اب  مدرم  تعیب  مالـسلاهیلع و  یلع  تداهـش  ربخ  نوچ  یفرط  زا 
سوساج داد  روتـسد  دش ، ربخاب  ماما  دنزاس  هابت  ماما  رب  ار  راک  هدومن ، درـسلد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـننک و  شرازگ  ار  رابخا 

ندرگ زین  ار  هرـصب  سوساج  تشون و  همان  هرـصب  ریما  هب  زین  دـندز و  ندرگ  هدروآ ، نوریب  دوب  هدـش  ناـهنپ  یباـصق  درم  دزن  هک  ار  هفوک 
ات يرامگ  یم  یناسوساج  و  دننزب ، رورت  يراکبارخ و  هب  تسد  ات  یتسرف  یم  ینادرم  الاح  دـعب ، اما  : » تشون … هیواعم  هب  سپـس  دـندز .
…« شاـب هار  هب  مشچ  سپ  تفرگ ، دـهاوخرد  گـنج  يدوز  نیمه  هب  هتبلا  يراد ؟ گـنج  رـس  ییوـگ  دـننک ؟ شرازگ  تـیارب  ار  راـبخا 

یم تروص  ود  نآ  ناـیم  یتاـجاجتحا  اـهثحب و  اـههمان و  هراومه  سپ  نآزا  و  تشوـن . بساـنمان  ياهماـن  ترـضح  خـساپ  رد  زین  هیواـعم 
اما درک . مامت  هیواعم  رب  الماک  ار  تجح  هکنآ  ات  درک  یم  داقتنا  نیـشیپ  يافلخ  راک  زا  دومن و  یم  دزـشوگ  ار  دوخ  تیناقح  ماما  تفرگ ،
نآ يوس  هب  هحفص 87 ]  ] قارع لاغشا  يارب  دید و  هیهت  یهاپس  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  زور  هکلب 18  دوبن ، رادربتسد  هیواعم 

رادید ار  جراوخ  ناقفانم و  زا  یخرب  ات  داتـسرف  هفوک  هب  دـنچ  یناسوساج  رگید  يوس  زا  دیـسر . [ 63  ] جـِْبنَم لپ  هب  ات  درک  تکرح  ناماس 
وِرْمَع لاثما  دندرک  یم  تعاطا  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ریـشمش  سرت  زا  ماگنه  نآ  ات  دـندوب و  ماما  نارای  نایم  رد  هک  ینانآ  دـننک ،
یکی مهرد و  رازه  تسیود  دناسر  لتق  هب  ار  نسح  ماما  رگا  داد  هدعو  ار  کی  ره  یِْعبِر و … و  ْنب  ثَبَش  ْسیَق و  ْنب  ثَعْشَأ  ْثیَرُح و  ِْنب 
تـسد ماما  يرای  زا  هک  درک  ریثأت  نانآ  رد  نادنچ  اههدعو  نیا  دهدب … و  وا  هب  ار  ماش  ياهرکـشل  زا  یکی  یهدنامرف  دوخ و  نارتخد  زا 

یکی يزور  هکنآ  ات  دیشوپ ، یم  حالس  شیوخ  يهماج  ریز  رد  درک و  یم  رطخ  ساسحا  ماما  هک  اجنآ  ات  دندش  هیواعم  هب  لیام  دنتسش و 
یسوساج طباور  هناقفانم و  لامعا  نیا  داتفین . رگراک  وا  رد  تشاد  نت  هب  هرز  نوچ  دنکفا و  ماما  بناج  هب  يریت  زامن  يانثا  رد  ناقفانم  زا 

تقفاوم راهظا  دنتـشون و  اههمان  هیواعم  هب  یناهنپ  رد  دـندرک و  یم  شرازگ  يو  هب  ار  هفوک  رابخا  تشرد  زیر و  تشاد ، همادا  هیواـعم  اـب 
هحفص 88] . ] دندومن

نارای تنایخ  داهج و  يارب  ماما  یگدامآ 

خساپ یـسک  اما  دناوخارف ، هیواعم  اب  داهج  هب  ار  مدرم  درک و  ینارنخـس  دمآ و  ربنم  هب  ترـضح  دیـسر ، ماما  هب  هیواعم  تکرح  ربخ  نوچ 
دنزرف ماما و  امـش ! دـیتسه  یمدرم  دـب  هچ  هللا ، ناحبـس  : » دز دایرف  تساخرب و  رویغ  هتخابکاپ و  يهعیـش  نآ  متاح  نب  يدـع  دادـن . تبثم 

گنن و زا  ایآ  دیـسرت ؟ یمن  راگدرورپ  مشخ  زا  رگم  امـش ؟ ناعاجـش  دنیاجک  دینک !؟ یمن  تباجا  دناوخیمارف و  داهج  هب  ار  ماش  ربمایپ ،
يوس هب  دـیراد  داهج  گنهآ  یتسار  هب  رگا  نونکا  : » دومرف ماما  دـندش . يأرمه  وا  اب  دنتـساخرب و  یتعامج  اجنیا  رد  دـیرادن ؟» اورپ  راـع 

هک یماگنه  یلو  دیدرک .». هچ  مردـپ  اب  هک  مدـید  اریز  درک ، دـیهاوخن  افو  نم  يهتفگ  هب  مناد  یم  هکنیا  اب  دـیورب  نم ، هاگرکـشل  هَْلیَُخن ،
درک و ینارنخس  اجنآ  رد  زاب  ماما  دناهدماین . هدومنن و  افو  دوخ  لوق  هب  دندرک  يرایمه  راهظا  هک  نانآ  رتشیب  دید  تفر  هاگرکـشل  هب  ماما 

هارمه ایآ  درک ؟ دـیهاوخ  داهج  ماما  مادـک  هارمه  نم  زا  سپ  مناد  یمن  دـیداد . بیرف  ارم  زا  شیپ  ماما  هکناـنچ  دـیداد  بیرف  ارم  : » دومرف
اب وا  دمآ  دورف  ربنم  زا  سپس  هیواعم ») ینعی  ( ؟ تسا هدرک  مالسا  راهظا  ریشمش  سرت  زا  هدرواین و  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  زگره  هک  یسک 
هب سک  رازه  راهچ  زا  لکشتم  يرکـشل  دش . هناحلـسم  يریگرد  يهدامآ  زاب  باحـصا ، هحفص 89 ]  ] ياه یتسـس  اه و  ینکـش  دهع  همه 
وا هیواعم  اما  دسرب ». نم  نامرف  ات  نامب  رابنا  هاگلزنم  رد  : » دومرف داتسرف و  هیواعم  هار  رس  رب  مکح  مان  هب  هدنک  يهلیبق  زا  يدرم  یهدنامرف 
رد درک و  رابنا  يهناور  سک  رازه  راهچ  اب  دـیبلط و  ار  دارم  يهلیبق  زا  يدرم  رابرگید  ماما  دومن . بلج  دوخ  يوس  هب  دـیرخ و  هوشر  اب  ار 
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درک و ار  دوخ  راک  هیواعم  ياههدعو  زین  راب  نیا  اما  تفر  يو  دروخن . ار  نمشد  بیرف  دنامب و  رادیاپ  هک  تفرگ  اهنامیپ  وا  زا  مدرم  ربارب 
نب ةریغم  هک  دوب  نیا  دورب . هیواعم  فاصم  هب  دوخ  تفرگ  میمـصت  ماـما  هکنآ  اـت  تشذـگ  یم  هویـش  نیمه  هب  راـک   … تفیرف . زین  ار  وا 

جیـسب ار  مدرم  هریغم  دـنک . جیـسب  ار  مدرم  ات  درک  رما  هریغم  هب  داد و  رارق  دوخ  هاگرکـشل  ار  هَْلیَُخن  داهن و  دوخ  ياج  هب  هفوک  رد  ار  لفون 
رد دش . عمج  هاپس  ات  دنام  اجنآ  رد  زور  هس  دیسر . نمحرلادبع  رید  هب  ات  درک  چوک  هَْلیَُخن  زا  ماما  دندش . ناور  جوف  جوف  مه  مدرم  درک و 

هحفص  ] نب سیق  اب  ار  [. 64  ] سابع نب  هللادیبع  دوخ  ردپ )  ) يومع رسپ  ماما  دش . دربن  يهدامآ  هدایپ  هراوس و  لهچ  دید و  ناس  ماگنه  نیا 
سیق داد  خر  يدماشیپ  رگا  دشاب ، رکـشل  ریما  هللادیبع  : » دومرف تشاد و  لیـسگ  هیواعم  گنج  هب  اجنآ  زا  سک  رازه  هدزاود  دعـس و  [ 90

دز ودرا  نکسم  مان  هب  یلحم  رد  درک و  تکرح  هاپس  دشاب .» رکشل  ریما  وا ) دنزرف   ) سیق نب  دیعـس  داد  خر  يدماشیپ  رگا  زاب  و  دعـس ، نب 
تـشادن دامتعا  اهنآ  هب  لد  رد  ماما  اما  تخات . نیادم  طاباس  يوس  هب  دوخ  هللادیبع ، يرفن  رازه  هدزاود  رکـشل  ندرک  هناور  زا  سپ  ماما  و 

هب نامیا  رگید  يوس  زا  دندوب و  قمریب  هدوسرف و  هدیگنج و  اهلاس  ییوس  زا  هک  دندوب  يرکـشل  اهنآ  دید ، یمن  اهنآ  رد  یخـسار  مزع  و 
هنازور راک  بسک و  مرگرـس  داد و  همادا  مارآ  یگدـنز  هب  دـمآ و  هاتوک  هیواعم  اب  ناوت  یم  هک  دنتـشادنپ  یم  زونه  دنتـشادن و  دوخ  راک 

زا البق  سابع  نب  هللادیبع  دبیرفب . هوشر  اب  ار  هللادیبع  هک  دش  نآ  رب  صاعورمع  يرکفمه  اب  دش و  ربخاب  رکـشل  نیا  دورو  زا  هیواعم  دـش .
داتسرف اجنآ  هب  لواپچ  تراغ و  يارب  ار  ةاطرا  نب  رـسب  هیواعم  هک  یماگنه  هحفص 91 ]  ] دوب و [ 65  ] هکم رادنامرف  مالسلاهیلع  یلع  يوس 

نینچ هکنآ  اب  درم  نیا  66 ؛]  ] دنکفا هاچ  رد  دیرب و  ار  اهنآ  رس  وا  دنداتفا و  رسب  گنچ  هب  يو  كدوک  ود  تخیرگ و  يو  سرت  زا  هللادیبع 
هیواعم زا  یتفگنه  غلبم  داهنشیپ  ضحم  هب  دیشوجن و  شاهنادرم  تریغ  تفرگن ، تربع  مه  زاب  دوب  هدروخ  شنایفارطا  هیواعم و  زا  یمخز 

ربخ تسویپ . هیواعم  يودرا  هب  هنابش  درک و  اهر  ار  مالسا  هاپس  ربمایپ و  دنزرف  تخورف و  تلذ  يراوخ و  هب  تزع  فرش و  و  ایند ، هب  نید 
هیواعم هب  یتسش  برض  درک و  یگرزب  یگنادرم  هکنآ  اب  دوب  وا  نیـشناج  هک  دعـس  نب  سیق  تسکـش و  مه  رد  ار  ماما  هاپـس  هللادیبع  رارف 

نیا همه  اب  رگید  ییوس  زا  هیواعم  دروخ . یم  مشچ  هب  ماـما  هاپـس  رد  تشهد  هقرفت و  راـثآ  یلو  دـنار  بقع  ار  هیواـعم  هاپـس  داد و  ناـشن 
ور نیا  زا  دوب . هدـشن  وحم  شرطاـخ  زا  نیفـص  يهبرجت  دـید و  یمن  تحلـصم  ار  گـنج  دوـب و  ساره  رد  ماـما  تبیه  زا  زوـنه  اهدـنفرت 

، نمـض رد  و  درادـب . موقرم  دراد  یطرـش  ره  ماما  هک  داتـسرف  ءاضما  دیفـس  يهماـن  یتح  درک  یم  حلـص  بلط  تشون و  یم  هماـن  هراومه 
ماما يارب  دـندوب  هداد  يراکمه  و  هحفـص 92 ]  ] دـعاسم لوق  دـندوب و  هدرک  هبتاکم  وا  اب  یناهنپ  هک  ار  ماما  باحـصا  زا  یخرب  ياـههمان 

زا هکنیا  اب  ماما  دیـسر . ماما  هب  هللادیبع  رارف  ربخ  انثا  نیا  رد  درک . دنهاوخن  زین  وت  اب  دـندرکن  افو  تردـپ  اب  مدرم  نیا  هک  تشون  داتـسرف و 
تجح مامتا  يارب  دیشکن و  راک  زا  تسد  مه  زاب  ، دیآ یمن  تسد  هب  يزوریپ  دسر و  یمن  ناماس  هب  راک  نینچ ، یهاپس  اب  تسناد  یم  لوا 

اجنآ رد  زور  هد  هاگنآ  دینکـشن .» تعیب  دیـسرتب و  ادخ  زا  دییآ ، درگ  اج  نالف  رد  ادرف  : » دومرف نانآ  هب  تساوخ و  يرای  مدرم  زا  هرابود 
قح نید  متساوخ  یم  نم  : » دومرف … تفگ و  نخس  مدرم  اب  هک  دوب  نیا  دماین . دنهد  لیکـشت  ار  یهاپـس  هک  یهجوت  لباق  دادعت  اما  دنام 

تلود رد  امش  مراذگاو  هیواعم  هب  ار  رما  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  اما  درک  مناوت  یم  اهنت  ار  ادخ  تدابع  نم  دیدرکن ، يرای  ارم  مراد ، اپ  هب  ار 
يروای رگا  دنگوس  ادخ  هب  دش …  دیهاوخ  راچد  اههجنکـش  اهباذع و  عاونا  هب  هکلب  دید ، دیهاوخن  شیاسآ  يداش و  يور  زگره  هیماینب 

ینارنخـس رد  زاـب  … و  تسا » مارح  هیماینب  رب  تفـالخ  هک  دـنگوس  لوسر  ادـخ و  هب  اریز  متـشاذگ ، یمن  هیواـعم  هب  ار  راـک  متـشاد  یم 
رانک رد  ار  ام  ربمایپ  هک  مییاهب  نارگ  زیچ  ود  زا  یکی  وا و  رهطم  نادـناخ  ربمایپ ، كاپ  ترتع  ادـخ ، زوریپ  بزح  اـم  : » … دومرف . يرگید 

نمـشد زا  هک  ییاهمخز  هحفـص 93 ]  ] رب  ) ینامیـشپ هن  و  نامدوخ ) تیناقح  رد   ) کش هن  دـنگوس  ادـخ  هب  داـهن …  تما  ناـیم  رد  نآرق 
یم دربن  نایماش  اب  تماقتـسا  ربص و  سفن و  تمالـس  یـشوخلد و  اب  هتـشذگ  رد  یلو  درادیمزاب ؛ نایماش  اـب  گـنج  زا  ار  اـم  میاهدروخ )

رد نیفـص  گنج  رد  امـش  تسا ؛ هدش  لدب  یباتیب  هب  ربص  و  توادـع ، هب  تمالـس  هتفر ، تسد  زا  تمالـس  ربص و  نآ  زورما  یلو  میدرک ،
میدوب هک  هنوگ  نآ  ام  هک  دـینادب  تسا ! هتفرگ  رارق  ناتنید  ولج  ناـتیایند  زورما  یلو  دوب ، ناـتیایند  ولج  ناـتنید  هک  دـیدیگنج  یم  یلاـح 

ناگتشک یهاوخنوخ  یهورگ  و  دنیرگ ، یم  نیفص  رد  دوخ  ناگتشک  رب  امش  زا  یهورگ  زورما  دیتسین . دیدوب  هک  هنوگ  نآ  امش  میتسه و 
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هب ار  ام  هیواعم  هک  دینادب  لاح  نیا  اب  دناشروش . ماقتنا و  ددصرد و  مه  مود  هورگ  دنهد و  یمن  يرای  ار  ام  لوا  هورگ  دننک ، یم  ناورهن 
مینک یم  در  ار  وا  داهنـشیپ  دیاهدامآ  يزابناج  يارب  دیگنج و  درم  رگا  تسین ؛ نآ  رد  یفاصنا  تزع و  چیه  هک  حلـص )  ) هدناوخارف يراک 

ار وا  داهنـشیپ  دـیتسه  یگدـنز  ناهاوخ  رگا  یلو  مینک . یم  شاهمکاحم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  میهد و  یم  ار  وا  خـساپ  اهریـشمش  زیت  هبل  اب  و 
هحفـص 94] ، ] میتایح بلاط  ام  ۀـیقبلا ، ۀـیقبلا ، دـندروآرب : دایرف  وس  ره  زا  مدرم  [.«. 67  ] میروآ مهارف  ار  امـش  رطاخ  تیاـضر  میریذـپب و 

[. 68  ] تفریذپ ار  یلیمحت  حلص  ماما  هک  دوب  اجنیا  نک ! ظفح  ار  هیقب  نوخ 

ماما هب  هلمح  نومزآ و  نیرخآ 

يهزادنا ات  دز  نارای  شیامزآ  هب  تسد  راب  نیرخآ  يارب  ماما  دندراذگ ، اهنت  ار  ماما  نکـشنامیپ  نایرکـشل  يرارف و  ناریما  هکنآ  زا  سپ 
نآ زا  هک  دـناوخ  ياهبطخ  ور  نیا  زا  دجنـسب ، دـندوب  گنج  بلاط  هک  یهورگ  زین  دـندرک و  یم  يرادافو  مالعا  هک  ار  یناسک  يراداـفو 

نیرت هاوخریخ  دنوادخ  تنم  دمح و  هب  هک  مدرک  حبص  یلاح  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دعب ، اما  : » دیسر … یم  ماشم  هب  حلص  شریذپ  يوب 
رگا هک  دینادب  تسین ، نم  رد  یـسک  هب  تنایخ  ءوس و  دصق  مرادن و  لد  هب  هنیک  یناملـسم  چیه  زا  زگره  متـسه ، ادـخ  ناگدـنب  يارب  درف 

دینادب دشاب . هدیـشاپ  مه  زا  مالـسا  تما  اما  دوش  نیمأت  ناترظن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش  ظفح  ناتتعامج  یلو  دـینیبب  دـنیاشوخان  يروما 
هب ار  ام  دزرمایب و  ار  امـش  نم و  دنوادخ  دـینکن ، در  ارم  يأر  دـنیکن و  تفلاخم  ارم  رما  سپ  مرت . هاوخریخ  ناتدوخ  زا  امـش  يارب  نم  هک 
اب حلص  دصق  ایوگ  دنتفگ : دنتسیرگن و  رگیدکی  هب  جراوخ ) ارهاظ   ) مدرم هحفص 95 ] «. ] دنک ییامنهر  تسا  نآ  رد  اضر  تبحم و  هچنآ 

شروی ماما  يهمیخ  رب  سپـس  تسا ! هدـش  رفاک  درم  نیا  ادـخ  هب  دـنتفگ : و  دـنک ! میلـست  وا  هب  ار  تموکح  دـهاوخ  یم  دراد و  ار  هیواعم 
ماما دیشک و  ماما  شود  زا  ار  ابع  نانآ  زا  یکی  دندیشک و  ترضح  ياپ  ریز  زا  هداجـس  دندرک و  تراغ  ار  نآ  يهیثاثا  بابـسا و  دندرب و 

کیدزن عنام  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  صاوخ  زا  یهورگ  دش و  راوس  بسا  رب  ماما  سپس  [. 69 . ] تسشن نیمز  رب  ابع  نودب  رمک  رب  ریشمش 
رد زین  نافلاخم  زا  یخرب  اما  درک  تکرح  ماما  دنتفرگ . ار  وا  درگ  دندمآ  دناوخارف ، ار  نادمه  هعیبر و  مدرم  ماما  دـندش ، یم  مدرم  ندـش 

« ربکا هللا  : » دز دایرف  تفرگ و  ار  بسا  يهنهد  نانس  نب  حارج  مان  هب  دساینب  زا  يدرم  دیسر  طَاباَس  ِمَلْظَم  هب  ماما  نوچ  دندوب ، نارای  نایم 
يور زا  ماما  تفاکش . ناوختسا  ات  ار  نار  هک  دز  ماما  نار  رب  تشاد  تسد  رد  هک  يرجنخ  اب  سپس  يدش ! كرشم  تردپ  دننام  نسح  يا 

ار شراک  رجنخ  نامه  اب  دـنتخیر و  براـض  رـس  رب  ناـیفارطا  دـنداتفا ، نیمز  رب  ود  ره  تخادـنا و  وا  يور  هحفـص 96 ]  ] رب ار  دوخ  بسا 
[. 70 . ] تخادرپ اوادم  هب  یفقث  دوعسم  نب  دعس  يهناخ  رد  دنداد و  لاقتنا  نئادم  هب  يریرس  يور  رب  ار  ماما  دنتخاس .

همانحلص داوم  حلص و  شریذپ 

رماع نب  هللادبع  دوخ  يهدنیامن  هیواعم  تفریذپ . ار  حلـص  يارب  هیواعم  يهناراکبیرف  داهنـشیپ  هاوخان  هب  ماما  هک  دوب  تانایرج  نیا  زا  سپ 
زا یخرب  هک  دش  دقعنم  اهنآ  نایم  يدادرارق  هاگنآ  دنک . دیق  دراد  یطرش  ره  ماما  هک  داتـسرف  ترـضح  نآ  دزن  ءاضما  دیفـس  يهمان  اب  ار 

ربمایپ و تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هک  طرـش  نیدـب  دوش ، یم  راذـگاو  هیواعم  هب  تموکح   - 1 تسا : رارق  نیدـب  نآ  یعطق  داوـم  طورش و 
شیپ ياهثداـح  وا  يارب  رگا  تسا و  نسح  هب  قلعتم  تموکح  هیواـعم  زا  سپ   - 2 هحفص 97 ] [. ] 71 . ] دنک لمع  هتـسیاش  يافلخ  يهریس 

اههبطخ اهزامن و  رد  مالسلاهیلع  یلع  هب  نتفگ  ازسان  دیاب  هیواعم   - 3 دنک . نییعت  نیشناج  درادن  قح  هیواعم  تسا و  نیسح  هب  قلعتم  دمآ 
یقح هیواعم  تسا و  ینثتسم  تسا  مهرد  نویلیم  جنپ  نآ  يدوجوم  هک  هفوک  لاملا  تیب   - 4 دنکن . دای  یکین  هب  زج  وا  زا  دنک و  كرت  ار 

زا هشوگ  ره  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نارای  ناگدازآ و  رارحا و   - 5 دتـسرفب . نسح  يارب  رگید  مهرد  نویلیم  ود  یلاس  دیاب  درادـن و  نآ  رد 
دریگب و هدیدان  ار  نانآ  ياهشزغل  دیاب  هیواعم  دنشاب و  ناما  رد  هحفص 98 ]  ] دیاب دنتسه  هک  زاجح و …  نمی ، قارع  ماش ، ادخ : ياهنیمز 
حلاصم و نیرتهدمع  و  هدمآ ، ثیدح  خیرات و  ياهباتک  رد  هک  تسا  یعطق  طورـش  اهنیا  دوشن . يدـصق  ءوس  نیـسح  نسح و  ناج  هب  زین 
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تـسد تشگیمزاب و  دوخ  یلـصا  هاگیاج  هب  تموکح  دـش  یم  لـمع  اهنادـب  رگا  یتسار  هک  تسا ، هدوب  مالـسا  هعماـج  زور  نآ  لـئاسم 
ار تموکح  لوا  طرش  رد  دوب . هدننک  ضقن  يارب  ییاوسر  دش  یم  ضقن  رگا  تشگ و  یم  هاتوک  نیملسم  مالسا و  رس  زا  مالسا  نانمـشد 
هک تسا  دهعتم  بصاغ  تسا و  تموکح  رس  رب  افرص  گنج  رگا  هک  درذگ  یم  دوخ  یصخش  قح  زا  نینچنیا  دراذگ و  یم  او  هیواعم  هب 

دودحم تقوم و  حلص  هک  دراد  یم  نایب  مود  طرـش  رد  دریگب . هرانک  تسا  رـضاح  ماما  دنک  هرادا  حیحـص  يارجم  رد  ار  ناناملـسم  روما 
تسا و ینومزآ  نیا  دـیاش  مولعم ؟ اجک  زا  : » دومرف دوخ  ياـههبطخ  زا  یکی  رد  ور  نیا  زا  هشیمه . يارب  هن  هیواـعم  تاـیح  ناـمز  هب  تسا 
، دزاس یم  راکـشآ  ار  وا  غرود  دـنک و  یم  ور  ار  هیواعم  تسد  موس  طرـش  رد  [. 72 « ] دسر ارف  شتقو  ات  اوق  دیدجت  يدـنمهرهب و  یکدـنا 

هدرک یم  نعل  لاـح  اـت  ارچ  تسین  زیاـج  رگا  و  درادرب ، نآ  زا  تسد  هک  دوش  یم  دـهعتم  ارچ  تسا  زیاـج  مالـسلاهیلع  یلع  نعل  رگا  اریز 
تشاد همادا  لاس 100 ه  ات  مالسلاهیلع  یلع  نعل  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  طرش  نیمه  هلمج  زا  طورـش  مامت  هیواعم  هتبلا  تسا !؟ هحفص 99 ] ]

نایعیش و زاین  نیمأت  يداصتقا و  يهناوتشپ  مراهچ  طرـش  رد  دش . هتـشادرب  نعل  درب  راک  هب  وا  هک  يدنفرت  اب  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  رد  و 
نیمأت مجنپ  طرـش  رد  دـندرگن . تسـس  هزرابم  رد  ای  دـنوشن و  بذـج  هیواعم  يوس  هب  یلام  زاین  رثا  رد  نانآ  اـت  اـت  تسا  هتفهن  مشاـهینب 

لد هب  نانآ  زا  ییاه  هنیک  هیواعم  دندوب و  هدیگنج  هیواعم  دض  رب  نیفـص  گنج  رد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نایعیـش  یناور  شیاسآ  یناج و 
. میتفگ وا  فصو  رد  هکنانچ  درک  لمع  نآ  دض  اقیقد  هچرگ  دشکن ؛ ماقتنا  نانآ  زا  تردق  هب  ندیسر  زا  سپ  ات  هدش  هدناجنگ  تشاد ،

تداهش رب  حلص  حیجرت  ارچ 

رگم و  تشاد ؟ روای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگم  اما  دـندرک ، ییاـفویب  ناـیفوک  تشادـن و  رواـی  ماـما  هک  تسا  تسرد  شـسرپ : [. 73]
هحفص ، ] دیگنج نوخ  يهرطق  نیرخآ  ات  كدنا  نارای  نامه  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  مینیب  یم  ارچ  سپ  هن ، دندرک ؟ افو  وا  اب  نایفوک 

هفیظو و هنوگ  ود  هک  تشاد  ییاهتوافت  مه  اب  راوگرزب  ماما  ود  نیا  نامز  طیارـش  خـساپ : درکن ؟ نینچ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یلو  [ 100
اهتوافت نیا  هب  کنیا  ار . تداهش  قطنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  داهج و  قطنم  مالسلاهیلع  نسح  ماما  يارب  درک : یم  باجیا  ار  قطنم 

، درک مایق  وا  دض  رب  ضرتعم  مکاح  کی  ناونع  هب  هیواعم  تشاد و  رارق  تفالخ  دنسم  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما   - 1 مینک : یم  ياهراشا 
ندش هتشک  نیاربانب  [ 74 ، ] دوب ضرعتم  ترـضح  نآ  تشاد و  رارق  تفالخ  دنـسم  رب  دیزی  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سکع  رب  تسرد 

ات ترضح ، نآ  تمواقم  و  دوب ، تفالخ  زکرم  تسکش  ناناملـسم و  يهفیلخ  ندش  هتـشک  يانعم  هب  عضو ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
هفیلخ ندش  هتـشک  و  مالـسلاهیلع . نیـسح  ماما  تداهـش  تمواقم و  ریظن  هن  دوب  نامثع  ندش  هتـشک  تمواقم و  دننام  ندش  هتـشک  دـحرس 
ندش هتـشک  هب  رـضاح  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مینیب  یم  اذـل  و  تفر ، یم  رامـش  هب  ماقم  نیا  تمرح  کته  دوب و  ناماما  راکنا  دروم  ادـیدش 

زا ادخ  يهناخ  تمرح  ظفح  يارب  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  نامثع ) صخـش  رطاخ  هب  هن  ماقم  نیا  مارتحا  ظفح  يارب  اهنت   ) دوبن نامثع 
اریز دوب ، یـشیاسرف  گنج  کی  ماش  هاپـس  اب  گنج  يریگرد و   - 2 هحفـص 101 ] . ] دوشن هتخیر  اجنآ  رد  ینوخ  اـت  دور  یم  نوریب  هکم 

هیواعم دندوب و  هتفر  نیب  زا  یلک  هب  وا  هاپس  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  تشاد  مک  افواب  صلخم  نارای  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هچ  رگا 
دهد فاصم  هیواعم  اب  دروآ و  درگ  مدرم  نامه  زا  یهوبنا  رکشل  تسناوت  یم  ماما  هکلب  درک ؛ یم  حتف  هرـسکی  دش  یم  دراو  هفوک  هب  رگا 
دمآ یم  شیپ  نیفص  تشونرس  هرخالاب  دیماجنا و  یم  لوط  هب  اهتدم  تشادن و  زوریپ  فرط  ای  هک  دش  یم  یـشیاسرف  گنج  نیا  اما  [ 75]

. ماما نایعیـش  نارای و  زا  يرایـسب  تافلت  نداد  اب  مه  نآ  تفای  یم  نایاپ  هیواعم  دوس  هب  گنج  رد  يزوریپ  ای  و  دـش ، یم  هدـنرب  هیواعم  و 
دشاب و فرط  ود  یگتسخ  ای  ماجنارس  دنوش ، هتشک  فرط  ود  زا  رفن  رازه  اههد  دگنجب و  لاس  نیدنچ  هک  دوب  ماما  يارب  يراختفا  هچ  نیا 

ماما تداهـش  گنج و  اب  دراد  قرف  نیا  دوش ؟ هتـشک  شنارای  اـب  دوب  تقو  نآ  يهفیلخ  هک  ماـما  اـی  دـندرگزاب و  دوخ  ياـج  هب  مادـک  ره 
نایعیش زا  يرایـسب  نوخ  ظفح  ببـس  ماما  حلـص  نیاربانب  تفای . همتاخ  زور  کی  فرظ  اعومجم  هک  كدنا  ینارای  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نامثع هحفـص 102 ]  ] نهاریپ دش ، یم  هتـشک  هیواعم  لاحم  ضرف  رب  رگا  یهگناو  دیدرگ . دندوب ، قح  ياهورین  اهنت  هک  مالـسلاهیلع  یلع 

31 حسن بن على (علیهما االسالم) بیدارترین سردار

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیشک و ریشمش  وا  رس  رب  تساوخ و  تعیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  دیزی   - 3 دوب . يدعب  ياهگنج  زاغآرـس  دش و  یم  تسرد  يرگید 
دوب مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نیا  هکلب  تساوخ  یمن  تعیب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  هیواعم  اما  داتـسیا ، ناج  ياپ  ات  داد و  یفنم  خساپ  ماما 

رد مالـسلاهیلع  نسح  ماما  میتفگ  هکنانچ   - 4 ریبدت . ریبدت ، خساپ  دوب و  ریـشمش  ریـشمش  خساپ  نیاربانب  دومن . یم  تعیب  بلط  يو  زا  هک 
يرادافو مالعا  نانآ  یلو  تساوخ  رظن  گنج  يهراـبرد  ناـنآ  زا  درک و  تبحـص  ناراـی  اـب  دـید ، هیهت  هاپـس  تشاد ، گـنج  دـصق  زاـغآ 

نیـسح ماـما  رب  تجح  ور  نیا  زا  و  دـندرک ، توـعد  ار  ماـما  دنتـشون و  اـههمان  ناـیفوک  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  سکع  رب  دـندرکن ،
هیلع نسح  ماـما  هکلب  دنتـشادن  تجح  ناـیفوک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دروم  رد  اـما  دـش  ماـمت  هفوک  يوس  هب  تکرح  يارب  مالـسلاهیلع 

دوب و هتـشذگ  هیواعم  عزانمالب  تموکح  زا  لاس  تسیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ماگنه  دوب 5 -  هدرک  تجح  مامتا  نانآ  رب  مالـسلا 
هدروخ مخز  وا  زا  همه  و  دشاب ، هتفاین  هار  نآ  رد  شمتس  ملظ و  هک  دوبن  ياهناخ  دوب ، هدش  راکشآ  نمـشد  تسود و  رب  يو  دیلپ  يهرهچ 

هیلع نسح  ماما  نامز  رد  اما  دوب ، هدـناشن  دوخ  ياـج  رد  روز  هب  هدومن و  طلـسم  مدرم  رب  ار  شقـساف  سحن  دـنزرف  رتـالاب  همه  زا  دـندوب 
هبرض شیب  مک و  زین  نارگید  هحفص 103 ]  ] دندوب و هاگآ  هیواعم  نطاب  زا  شترضح  صلاخ  صاخ و  نایعیش  ترـضح و  هچرگ  مالـسلا 

يو یمکاـح ! بوخ  یلو  دنتخانـش  یم  یمدآ  دـب  ار  وا  مدرم  دوبن و  راکـشآ  مدرم  رتشیب  يارب  وا  یعقاو  يهرهچ  زونه  یلو  ، دـندوب هدـید 
هتشذگ يافلخ  يهریس  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  مرضاح  مناهاوخ و  ار  تفالخ  نم  تفگ : یم  دوب و  هتفرگ  دوخ  هب  سدقت  يهرهچ 

یمن ار  حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رگا  یتسار  دـشاب . هفیلخ  نیـسح  وا  زا  سپ  نسح و  نم  زا  سپ  منکن و  نیعم  نیـشناج  منک ، لـمع 
دیفس هقرو  وا  هک  ارچ  تسا ؟ هدوب  تردق  رس  رب  هیواعم  اب  وا  ياوعد  هک  دش  یمن  عقاو  ضارتعا  دروم  خیرات  لباقم  رد  زورما  ایآ  تفریذپ 

يریذپ یمن  هک  لاح  راذگاو ! نم  هب  ار  تردق  اتقوم  طقف  منک ، یم  لمع  وت  ياههتـساوخ  مامت  هب  نم  هک  دهد  یم  لوق  دنک و  یم  ءاضما 
کنیا اما  دـش . یم  موکحم  خـیرات  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نیاربانب  یهد ! نتـشک  هب  ار  ناناملـسم  ینک و  اـپ  هب  نوخ  یهاوخ  یم  سپ 

ماما  - 6 تسین . يدـهعت  چـیه  دـنبیاپ  تردـق  نتـشاد  اب  تسا و  زابتسایـس  رگهلیح و  يدرم  هک  دـش  مولعم  اریز  تسا . موکحم  هیواـعم 
ماما یلو  دنتـشگ ، یم  وا  دوجو  عمـش  درگ  راوهناورپ  نانآ  دوب و  تینما  رد  الماک  كدنا ، دـنچ  ره  شنارای  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
کی رد   - 7 هحفص 104 ] . ] دوبن هیواعم  هاپس  رطخ  زا  رتمک  نانآ  زا  يرایسب  رطخ  هکلب  تشادن  نانیمطا  دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم 

تسا و رگیدکی  اب  راگزاس  قفاوم و  الماک  ماما  ود  نآ  شور  دوش  یم  هدید  تشادن  توافت  نیسح  نسح و  ماما  ینامز  طیارـش  هک  دروم 
لاس هد  رد  نیـسح  ماما  ینعی  هیواعم  تافو  ات  تسا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدـنبیاپ  لوبق و  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  حلـص  نآ 

هب ات  دیروش  دیزی  رب  حلـص ، نامز  ياضقنا  هیواعم و  توف  زا  سپ  دـعب ، لاس  رد  تفرگ و  شیپ  ار  نسح  ماما  شور  نامه  شیوخ  تماما 
. دیسر تداهش 

یبتجم ماما  نابز  زا  حلص  يهفسلف 

ود باحصا ، تاضارتعا  خساپ  رد  ماما  میونشب . ماما  دوخ  نابز  ار  حلص  يهفـسلف  هک  تسا  بوخ  هچ  تشذگ ، هک  ییاه  لیلحت  يهمه  اب 
زا سپ  ادخ و  تجح  نم  رگم  دومرف : اصیقع  دیعسوبا  خساپ  رد   - 1 یلیصفت . خساپ  و  هتسبرس ، یلامجا و  خساپ  تسا : هتفگ  خساپ  هنوگ 
اب ربمایپ  حلـص  تلع  نامه  هیواعم  اب  نم  حلـص  تلع  دوعق ؟» ای  دننک  مایق  دنماما ، نیـسح  نسح و  : » دومرفن ربمایپ  رگم  متـسین ؟ ماما  مردپ 

ماما نم  هک  لاح  دنرفاک . نطاب  رد  شنارای  هیواعم و  دندوب و  رفاک  رهاظ  هب  نانآ  تسا ، هیبیدح  رد  هکم  لها  اب  عجشا و  ینب  هرمض و  ینب 
هک یماگنه  دشاب  هدیشوپ  هحفص 105 ]  ] شاهفسلف هچرگ  دوش  ارچ  نوچ و  گنج  ای  حلص  دروم  رد  نم  يأر  يهرابرد  دیابن  رگید  متسه 
راک رارسا  زا  ار  وا  رضخ  هک  نیمه  یلو  درک ، ضارتعا  تشادن  ربخ  راک  نطاب  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  داد  ماجنا  ار  لامعا  نآ  رـضخ 

ار راک  نیا  نم  رگا  هک  دـینادب  یلو  دـیاهدمآ ، مشخ  هب  دـیناد  یمن  ارم  راک  تمکح  نوچ  مه  امـش  [. 76 . ] دش یـضار  يو  داد  ربخ  دوخ 
نم هک  يراک  دنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : زین  و  [ 77  ] دندش یم  هتـشک  همه  دنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  رب  ام  نایعیـش  زا  يدحا  مدرک  یمن 
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نم هک  دنگوس  ادخب  دومرف : ینهج  بهو  نب  دیز  خـساپ  رد   - 2 [. 78 . ] تسا رتهب  دبات  یم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  نایعیـش  يارب  مدرک 
ثاثا و دنـشک و  یم  ارم  لتق  يهشقن  یلو  دنناد  یم  نم  يهعیـش  ار  دوخ  نانآ  مناد ، یم  رتهب  دندز ) رجنخ  ارم  هک   ) مدرم نیا  زا  ار  هیواعم 

ادخ هب  دنهد ! یم  لیوحت  وا  هب  هدومن ، ریگتـسد  ارم  مدرم  نیمه  مزادرپ  هیواعم  اب  گنج  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دـننک . یم  تراغ  ار  ملام 
یگنن نامه  دـنک و  دازآ  تراسا  زا  سپ  ای  دـنز ، ندرگ  هتفرگ ، تراسا  هب  ارم  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  میبایب  رانک  وا  اب  تزع  اب  رگا  دـنگوس 
دنناوتن ام  نادناخ  ناراگزور  رخآ  ات  دنهنب و  ام  رب  دـندوب ) ام  يهدـش  دازآ  هحفـص 106 ]  ] نانآ هک  ) میداهن نانآ  رب  هکم  حتف  رد  ام  هک  ار 

مالس نینمؤملا ، لذم  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : دش و  دراو  ترضح  نآ  رب  هک   ) یلیل یبا  نب  نایفـس  خساپ  رد   - 3 [. 79 … . ] دننک دنلب  رس 
یعطق و رما  اب  و  یعطق ، تسا  يرما  نیا  و  داد ، ربخ  هیواعم  تموکح  زا  ربمایپ  هک  دنک  یم  حرطم  نینچ  نانمؤم )! يهدننک  راوخ  يا  وت  رب 

هتخورفا گنج  شتآ  هک  رتهب  هچ  سپ  دوش ، یم  زوریپ  هیواعم  هرخالاب  هک  دـناد  یم  ینعی  [.) 80  ] درک هزرابم  ناوت  یمن  یمتح  تشونرس 
( ددرگن لامیاپ  هدوهیب  اهنوخ  دوشن و 

حلص زا  سپ 

( مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هاگرکشل   ) هَْلیَُخن هب  هک  دوب  هعمج  زور  هدومن  تکرح  هیواعم  دش  هتسب  سبشتآ  حلـص و  دادرارق  هکنآ  زا  سپ 
امش اریز  مدیگنجن ، امـش  اب  تاکز  جح و  هزور و  زامن و  يارب  نم  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ شاهبطخ  رد  دناوخ و  مدرم  اب  ار  زامن  دیـسر ،

دینادب دیراد . یمن  شوخ  امـش  هکنآ  اب  داد  نم  هب  ار  نآ  دنوادخ  مدـیگنج و  امـش  اب  تموکح  يارب  یلو  دـیهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا 
سپـس منک !» یمن  افو  کی  چیه  هب  مراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  اهنآ  يهمه  کنیا  ماهداد و  هحفـص 107 ]  ] هدعو ییاهزیچ  هب  ار  نسح  نم  هک 

شاهبطخ رد  تفر و  ربنم  هب  دـش ، مامت  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  راک  نوچ  دـنام و  اـجنآ  رد  يزور  دـنچ  دـش ، دراو  هفوک  هب  هدومن  تکرح 
یلیخ هک  دید  نوچ  و  ، ) دش زوریپ  قح  هورگ  رب  لطاب  هورگ  هکنانآ  زج  دندرکن  فالتخا  ناشربمایپ  زا  سپ  یتما  چیه  دعب ، اما  تفگ … :
دورف ربنم  زا  هاگ  نآ  [. 81 … . ] دیدرگ زوریپ  شلطاب  رب  نآ  قح  هورگ  هک  تما  نیا  رگم  تفگ ) : تفر ، نخـس  نیا  اب  شیوربآ  دش و  دب 
مرادن لوبق  ار  وت  منک و  یمن  تعیب  نم  هک  دروخ  یم  دنگوس  یکی  درک ، یم  تعیب  یکی  مدرم  زا  دـناوخارف . تعیب  يارب  ار  مدرم  دـمآ و 

! سیق تفگ : هیواعم  دش . رضاح  دعس  نب  سیق  ات  تشذگ  یم  هویـش  نیدب  تعیب  راک  وت … ! رـش  زا  ادخ  هب  هانپ  تفگ : یم  يرگید   …و 
مزادنا ییادج  وت  ندب  حور و  نایم  ریشمش  اب  هک  متشاد  تسود  متشاد …  هارکا  يزور  نینچ  ندیسرارف  زا  هشیمه  نم  تفگ : نک . تعیب 

ياـج هب  ار  رفک  تزع و  ياـج  هب  ار  تلذ  دـیدرک و  ضوع  يدـب  هب  ار  یبوخ  امـش  مدرم ، يا  تفگو : درک  مدرم  هب  ور  هاـگ  نآ  یلو … 
ریسا دنزرف  هدش  دازآ  ریـسا  نیا  ربمایپ ، يومع  رـسپ  ناناملـسم و  دیـس  نانمؤم و  ریما  تیالو  زا  سپ  هحفـص 108 ]  ] کنیا دیدیزگ . نامیا 

امش هنوگچ  سپ  دومن . دهاوخ  راتفر  امش  اب  متس  روج و  هب  داد و  دهاوخ  امش  هب  ار  اههجنکش  نیرتدب  هک  هتشگ  مکاح  امش  رب  هدش  دازآ 
تـسد تسـشن و  وناز  ود  رب  تسج و  اج  زا  هیواعم  دیاهداد !؟ تسد  زا  ار  ناتلقع  هدز و  رهم  ناتاهلد  رب  دنوادخ  رگم  دـیمهف ، یمن  ار  نیا 
داـیرف مدرم  دز و  وا  تسد  رب  ار  دوـخ  تسد  هاـگ  نآ  رادرب ). تسد  تجاـجل  نیا  زا  هک   ) مهد یم  دـنگوس  ار  وـت  تفگ : تـفرگ و  ار  وا 

رب مالـس  تفگ : دش و  دراو  کلام  نب  دعـس  زین  مدرکن … و  تعیب  نم  دییوگ ، یم  غورد  ادخ  هب  تفگ : سیق  درک . تعیب  سیق  دـندرک :
ریما میدوب  هدرک  ریما  ار  وت  ام  رگا  تفگ : دعـس  نانمؤم ؟ ریما  يا  وت  رب  مالـس  یتفگن : ارچ  تفگ : دـش و  مشخ  رد  هیواـعم  هاـشداپ ! يا  وت 

تموکح تشگزاـب و  ماـش  هب  41 ه )  ) لاس ناـمه  رد  هیواـعم  ماجنارـس  ! … ياهدرک . لاغـشا  روز  هب  ار  ماـقم  نیا  وت  یلو  يدوب ، ناـنمؤم 
هن شرطاخ  اما   … تشامگ . دوخ  ياه  ياج  رد  ار  نارادنامرف  درک ، نیعم  ار  نارازگراک  تفرگ ، تسد  هب  ار  مالـسا  ياهنیمزرـس  يهمه 

یخرب ترـضح  نآ  راداـفو  نایعیـش  ناراـی و  يوس  زا  هن  و  هحفـص 109 ]  ] دـش هدوسآ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  یبتجم و  ماما  يوس  زا 
یتـصرف رد  دـماجنا و  یم  لوط  هب  اـهنآ  رکذ  هک  دـندومن  یم  موکحم  ار  وا  دـندرک و  یم  هلداـجم  وا  اـب  دـنتفر ، یم  وا  راـبرد  هب  ناـیعیش 

. درب رـس  هب  اجنآ  رد  ار  رمع  یقاب  دش و  هنیدـم  یهار  ناکیدزن  ریاس  ردارب و  هارمه  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دوش . هتـشاگن  دـیاب  بسانم 
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نیـسح ماما  نسح و  ماما  روضح  رد  شنانخـس  نایم  رد  درک و  ینارنخـس  مدرم  زا  نتفرگ  مشچ  رهز  يارب  دـمآ و  هنیدـم  هب  یلاس  هیواعم 
مالـسلاهیلع نسح  ماما  دـیوگ ، خـساپ  هک  تساخرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفگ . دـب  رایـسب  نسح  ماما  نانمؤم و  ریما  هب  مالـسلاامهیلع 

تردـپ یتسه و  هیواعم  وت  یلع ، مردـپ  منـسح و  نم  یتفگ ، دـب  یلع  زا  هک  يا  : » دومرف تساـخرب و  دوخ  دـناشن و  تفرگ و  ار  وا  تسد 
وت يهدج  تسا و  هجیدخ  نم  هدج  برح ، وت  دج  تسا و  ادخ  لوسر  نم  دج  دـنه ، وت  ردام  تسا و  همطاف  نم  ردام  نایفـسوبا ،)  ) رخص

رفک و يهقباس  ياراد  رتدب و  شاهنیشیپ  رتتسپ ، شبـسح  رتمانمگ ، هک  ار  سک  نآ  رفن  ود  ام  زا  دنک  تنعل  ادخ  سپ  ماندب .) ینز   ) هلیتف
ربنم هیواعم  روضح  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  رگید  ینامز  و  هحفص 110 ] [. ] 82 . ] دنتفگ نیمآ  دجسم  لها  زا  ییاههورگ  و  تسا . قافن 

هتـسیاش ار  دوـخ  هتـسناد و  تفـالخ  يهتـسیاش  ار  وا  نم  هک  درادـنپ  نینچ  هیواـعم  مدرم  يا  : » دوـمرف یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تـفر و 
رگا دنگوس ، ادخ  هب  مرتهتـسیاش ؛ مدرم  رب  تیالو  هب  وا  زا  ادخ  ربمایپ  نایب  ادـخ و  باتک  مکح  هب  نم  دـیوگ ، یم  غورد  هیواعم  متـسنادن ؛

رد هیواعم  يا  زین  وت  دندش و  یم  دـنمهرهب  نیمز  تاکرب  نامـسآ و  ناراب  زا  دـندومن  یم  يرای  تعاطا و  دـندرک و  یم  تعیب  نم  اب  مدرم 
هکنآ اب  دنک  یمن  راذگاو  يدرم  هب  ار  تموکح  راک  یتما  چیه  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يدرک ؛ یمن  عمط  تفالخ 

رگـشتسرپ  ) ناتـسرپ هلاسوگ  نوچ  ماجنارـس  دـیارگ و  یم  یتسپ  هب  ناـشراک  هکنآ  زج  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناـنآ  ناـیم  رد  يو  زا  رتاـناد 
دننام نایعیش  زا  یخرب  ییوس  زا  تشاد ، همادا  اه  شروش  اه و  جاجتحا  اه ، شاخرپ  اهیریگرد ، نیا  [. 83 … «. ] دنوش نامز ) ياه  توغاط 

ره داد  روتسد  وا  دنتفرگ . یم  رارق  بیقعت  تحت  دنتفگ و  یم  دب  هیواعم  هب  دندرک ، یم  ضارتعا  رهـش  ناریما  رب  شنارای  يدع و  نب  رجح 
دیهدـن تینما  ار  نانآ  زا  سک  چـیه  دـینک و  بارخ  شرـس  رب  ار  شاهناخ  دـینک ، عطق  ار  وا  قوقح  تسا  نایعیـش  زا  دـیدرب  ناـمگ  ار  هک 

هک تساوخ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  زا  وا  دنتساخرب . هیواعم  نارازگراک  اب  گنج  هب  دنتـشادرب و  رـس  جراوخ  رگید  يوس  زا  هحفص 111 ] ]
يرگید ياهشروش  دیگنج . مهاوخ  وت  اب  تسخن  مگنجب  یـسک  اب  دشاب  انب  رگا  داد : خساپ  ماما  دنک ، يراکمه  جراوخ  بوکرـس  رد  وا  اب 

هک دش  نآ  رب  دیدرگ  راوتسا  هیواعم  تموکح  ياههیاپ  نوچ  هرخالاب  دش . بوکرـس  تفرگ و  ماجنا  اهبرع ) ریغ   ) یلاوم شروش  نوچ  زین 
هب ار  راک  نیا  ور  نیازا  تشادـن ، ناکما  يراـک  نینچ  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  دوجو  اـب  یلو  دـنک ، یفرعم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  دـیزی 

. تفرگ ماما  نتخاس  مومـسم  هب  میمـصت  ور  نیا  زا  تشادـن ، ار  یبتجم  ماما  لمحت  بات  مه  زاب  یلو  . درک لوکوم  دوخ  رمع  رخآ  ياهلاس 
هحفص 113] ]

تداهش يهناتسآ  رد 

هراشا

رازه دص  ینک  مومسم  ار  نسح  رگا  هک  داتسرف  ثعـشا  رتخد  هدعج  شرـسمه  ینعی  ماما  یگناخ  نمـشد  دزن  یـسوساج  هیواعم  ماجنارس 
دوخ راک  وا  نوچ  و  مروآ . یم  رد  دیزی  مرـسپ  يرـسمه  هب  ار  وت  مراذـگ و  یم  او  وت  هب  ار  قارع  ياهنیمز  زا  یخرب  مهد ، یم  وت  هب  مهرد 

زا هدعج  مینک . افو  وت  اب  نامدهع  هب  میناوت  یمن  ور  نیا  زا  دنامب  هدنز  دیزی  میراد  تسود  ام  هک  داد  مایپ  داتـسرف و  ار  لوپ  هیواعم  درک  ار 
درک و مومـسم  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماـما  شدوخ  تشاد ، تسد  مالـسلاهیلع  یلع  لـتق  رد  ثعـشا  شردـپ  دوب ، يدـیلپ  رایـسب  نادـناخ 

طـسوت راب  دنچ  ار  ماما  تسج . تکرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  نتخیر  رد  تشاد و  روضح  البرک  رد  ثعـشا  نب  دـمحم  شردارب 
هتفرگ مور  هاشداپ  زا  یـسئاسد  اب  هیواعم  هک  ار  یکانرطخ  رایـسب  مس  رخآ  راـب  یلو  هحفص 114 ]  ] دندوب هدرک  مومسم  نارگید  ای  رـسمه 

. تفر وا  زا  يدایز  نوخ  درک و  هراپ  هراپ  ار  شترضح  رگج  هک  دیناروخ  ترـضح  نآ  هب  راطفا  لاح  رد  ارهاظ  داتـسرف  هدعج  يارب  دوب و 
رتسب رد  زور ) لهچ  یتیاور  هب   ) يزور دـنچ  ماما  درک  هلاـس  دـنچ  لد  نوخ  یهت ز  ار  دوخ  تخیرب  ولگ  زا  رمع  همه  رد  دروخ  هک  ینوخ 

دزن دیوگ : یم  وا  نارای  زا  یکی  دینـش . اهنابز  مخز  نارای  یخرب  زا  زین  لاح  نامه  رد  و  دـندمآ ، یم  وا  ندـید  هب  باحـصا  داتفا ، يرامیب 
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ار نایعیش  ام  يدرک و  راوخ  ار  ام  ياه  ندرگ  یغاط  درم  نیا  هب  تموکح  يراذگاو  اب  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  متفگ : متفر و  یلع  نب  نسح 
دیبلط و یتشط  ماما  دمآرب ، ترضح  يولگ  رد  نوخ  طلخ  ناهگان  نخس  نیح  رد  نداد و  خساپ  هب  درک  عورش  ماما  یتخاس ! نارگید  هدرب 

تاشرافـس دعب  لصف  رد  هک  تسا  هدانج  هلمج  زا  دـندمآ ، یم  تدایع  هب  زین  افواب  ناتـسود   … دـش . نوخ  زا  رپ  تشط  درک و  یق  نآ  رد 
. میروآ یم  ار  وا  هب  ماما 

تیصو

دش لدب  در و  اهنآ  نایم  اهنخس  درک ، هاگآ  شیوخ  تیمومسم  زا  ار  وا  ماما  درک ، یم  ندید  ردارب  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
: دومن تیصو  نینچ  هاگ  نآ  دزیخرب . ياهنتف  ادابم  دنک ، یفرعم  ار  شیوخ  لتاق  ردارب ، رارصا  ربارب  رد  دشن  رضاح  ماما  یلو  هحفص 115 ] ]
، منک هزات  يرادـید  وا  اب  ات  ربب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربق  دزن  هب  نک و  نفک  هد و  لسغ  ارم  مدیـسر ، تداهـش  هب  نوچ  »
هب هشیاع )  ) اریمح تسد  زا  هک  نادـب  و  راپـسب ، كاخ  هب  اجنآ  رد  زاس و  هناور  عیقب  ناتـسربق  هب  هاگ  نآ  ربب ، همطاـف  مرداـم  دزن  ارم  سپس 

راـنک عیقب  رد  ارم  دـندش ) عناـم  رگا  : ») دومرف شرافـس  یتیاور  هب  و  [. 84 «. ] دیـسر دـهاوخ  نم  هب  اهتبیـصم  دراد  ام  اب  هک  ياهنیک  رطاـخ 
زا شاهناخ  ترـضح و  نآ  هب  نم  اریز  نک ، نفد  ادخ  لوسر  رانک  رد  ارم  : » دومرف رگید  یتیاور  هب  و  دینک .» نفد  دسا  تنب  همطاف  ماهدـج 
اب میدنواشیوخ  هب  ار  وت  دش  عنام  هشیاع )  ) نز نآ  رگا  اما  مرتراوازس …  دندش  نفد  اجنآ  رد  وا  هزاجا  نودب  هک  رمع ) رکبوبا و   ) نارگید

 … «. دوشن هتخیر  نوخ  یشکداب  خاش  يهزادنا  هب  هک  ادخ  لوسر  اب  وت و 

گرزب تبیصم 

هحفـص . ] درک زاورپ  یلعا  توکلم  هب  ارهز ، زیزع  یلع و  يهنادرد  ربمایپ ، ربکا  طبـس  توکلم و  کـلم و  ماـما  نآ  دـنلب  حور  لاـح  ره  هب 
ینت اب   ) يرتسا رب  راوس  دش ، ربخاب  هشیاع  دندرب  ربمایپ  ربق  کیدزن  نوچ  دـندرازگ و  زامن  نآ  رب  هداهن ، توبات  رب  ار  شکرابم  مسج  [ 116
ماما دنتفگ ، ینخـس  مادک  ره  دندمآ و  مشخ  هب  مشاهینب  نایم  نیا  رد   … دینک !. رود  ماهناخ  زا  ار  وا  دز : ادص  دـمآ و  هیماینب ) زا  دـنچ 
نفد شردپ  رانک  رد  ار  نسح  میدوب  فظوم  یهلا  مکح  هب  رگا  هشیاع ، يا  ادخ  هب  : » تفگ يو  هب  يدنت  نانخـس  یط  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زا یخرب  هیماینب و  ناورم و  رگید  يوس  زا  دوبن .» ناـم  رادوـلج  یـسک  میدرک و  یم  نفد  اـجنآ  رد  وا  وـت  مغریلع  هک  يدـید  یم  مینک ،
نتخیهآ هب  دیدهت  دـندرک و  داجیا  تعنامم  تسا  نفد  هبورخم  یناتـسروگ  رد  نامثع  هکنآ  يهناهب  هب  دنتـشادرب و  ادـص  نامثع  نادـنزرف 

رب ریت  يهبوچ  داتفه  ای  تفه  دندرک و  ناراب  ریت  ار  كرابم  يهزانج  دش و  داد  ریت  روتسد  ات  تفرگ  الاب  یظفل  تارجاشم  دندومن . ریـشمش 
دبـال یـشاب  هدـنز  رگا  و  رتسا ، رب  راوس  زورما  و  لـمج ،) رد   ) يدـش رتش  رب  راوس  يزور  تفگ : هشیاـع  هب  ساـبعنبا  تسـشن ! هزاـنج  نآ 

. دش لدب  در و  هشیاع  وا و  نایم  ینانخـس  هحفص 117 ]  ] و [. 85 [ !؟ درک یهاوخ  اپ  رب  يرگید  هنتف  دـش و  یهاوخ  راوس  لـیف  رب  مه  يزور 
. تفخ كاخ  ریز  رد  درب و  نایاپ  هب  ار  یگدنز  وا  لاح  ره  هب  تفگ : تشگزاب و  هشیاع 

ماما ياثر  رد 

زوس و رپ  یلد  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـندرپس . كاـخ  هب  هناـمولظم  اـجنآ  رد  دـندرب و  عیقب  ناتـسربق  هب  ماـما  فیرـش  ندـب  هاـگ  نآ 
كاخ يور  تکرابم  يهرهچ  هکنآ  اب  منک  وبشوخ  شیارآ و  ار  دوخ  تروص  رس و  هنوگچ  : » تفگ داتـسیا و  ربق  رانک  رابکـشا  یناگدید 

یلو يرود  ام  زا  وت  هچ  رگ  تشاد . میهاوخ  رابکـشا  ناگدـید  ینالوط و  ياههیرگ  وت  زا  سپ  يرادـن … ! ندـب  رد  ساـبل  هدـش و  هداـهن 
يا  » تفگ داتسیا و  ربق  يالاب  نایرگ  يهدید  اب  ترضح  نآ  رگید  ردارب  هیفنح  نب  دمحم   … تسا ». کیدزن  ام  هب  وت  رازم  هک  میـشوخلد 

ار وت  ندب  هحفـص 118 ]  ] هک یحور  اشوخ  تخیرورف ، ار  ام  ناکرا  تگرم  دوب  هوکـش  اب  تتایح  رگا  دـنک ، تمحر  تیادـخ  دـمحمابا ،
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! یتسه ابع  لها  يهرمز  زا  ناگـشیپ و  اورپ  يافواب  رای  تیاده ، دنزرف  وت  هک  هن ؟ ارچ  هدیمرآ ! وت  نفک  رد  هک  یندـب  اشوخ  و  تشاد ، دابآ 
هورگ ود  نایم  وت  تسد  هب  دنوادخ  یتشاد ؛ دنلب  فادها  ناشخرد و  قباوس  يدیشون ، ریش  نامیا  ناتسپ  زا  یتفای ، شرورپ  مالسا  ناماد  رد 

«. یتسب ورف  ناهج  زا  هدـید  هزیکاپ  یتسیز و  هزیکاپ  هک  مالـس  ار  وت  دیـشخب ، عمجت  ار  نید  یگدـنکارپ  درک و  رارقرب  حلـص  ناناملـسم  زا 
درک داشلد  ار  هشیپ  رفک  ناسانـش  ادخ  اما  دومن ، رادازع  ار  ییاهناج  دنایرگ و  ار  یناگدـید  دـنازوس و  ار  ییاهلد  وا  تداهـش  يرآ  [. 86]

نعل و نارازه  شفرح  ره  هـب  هـک  يربـکا  هللا  [ 87 ! ] دروآرب ربکا  هللا  دایرف  دوخ  زبس  خاک  رد  وا  تداهـش  ربخ  ندینـش  اـب  هیواـعم  هکناـنچ 
زا تفگ : يو  خـساپ  رد  سابعنبا  اهدـعب  هکنانچ  دیـشارخ ، یم  وا  ماج  ماما  يافو  اب  نارای  دـنت  نانخـس  دـناشن و  یم  دوخ  ناج  رب  نیرفن 
[ …88  ] دزاس یمن  رپ  ار  وت  روگ  وا  ربق  كاـخ  دـنک و  یمن  زارد  ار  وت  رمع  وا  گرم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  شاـبم ، دنـسرخ  نسح  گرم 

هحفص 119] ]

ماما نادنزرف 

دیز نارـسپ : دنک : یم  رکذ  ار  نانآ  زا  یخرب  لاح  حرـش  سپـس  درامـش و  یم  نت  هدزناپ  ار  ترـضح  نآ  نادـنزرف  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 
همطاف هللادبع ، ما  همطاف ، نیـسحلا ، ما  نسحلا ، ما  نارتخد : هحلط  مرثا ، هب  بقلم  نسح  نمحرلادـبع ، هللادـبع ، مساق  ورمع ، ینثم ،)  ) نسح

 … ُْمتْرَفَغَف ْمُْکَیلِإ  َءیِسُأ  َو  ُْمْتبِّذُک  َو  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُْمتْرَبَص  َو  ُْمتْحَصَن  َو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  هحفص 120 ] [. ] 89 . ] هیقر هملس ، ما  رگید ،) )
 …. اْهنَع اوُرَبْکَتْسا  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتاَیآ  اوُذَخَّتا  َو  اَْینُّدلا  ُلْهَأ  ْمُْکنَع  َبِغَر  اوُعاَُطت …  ْمَلَف  ُْمتْرَمَأ  َو  اُوباَُجت ، ْمَلَف  ُْمتْوَعَد  ْمُکَّنَأ  َو 

عیقب يهمئا  ترایز  زا  ییاهزارف 

یجنر هنوگره  ادخ  هار  رد  دـیداهن ، ناشرایتخا  رد  هناصلاخ  دوب  تما  ریخ  هچنآ  دـیدرک ، هفیظو  ماجنا  قح  نایاوشیپ  امـش  هک  مهاوگ  نم 
قح هار  هب  امش  دیتفرگ …  هدیدان  امش  دندرک و  اهیدب  امـش  اب  دندرک ، در  ار  امـش  راتفگ  دیتخانـشن ، ار  امـش  ردق  اما  دیدیرخ ، ناج  هب  ار 

هرخـس هب  ار  ادخ  تایآ  دندادن و  امـش  هب  لد  ایند  ناگتـسبلد  دـندربن …  ناتنامرف  دـیداد و  نامرف  دیدینـشن ، تبثم  خـساپ  دـیدناوخ و  ارف 
هحفص 121] ! … . ] دنریذپب ار  قح  هک  دنتسناد  نآ  زا  رتارف  ار  دوخ  دنتفرگ و 

زومآ تمکح  نانخس  اهدومنهر و 

دنتسناوت یم  رتمک  مدرم  هک  دوب  يدح  هب  رصع  نآ  رد  بوشآ  ناقفخ و  تسا و  هیماینب  لماک  تردق  نراقم  ترضح  نآ  رـصع  هکنآ  اب 
، دنامن یقاب  ماما  نآ  زا  يرثا  هک  دناهدیـشوک  نانمـشد  اعبط  زین  و  دنربب ، یملع  ياههرهب  نانآ  زا  دننک و  لصاح  سامت  ربمایپ  تیب  لها  اب 

ماما تماما  نارود  هکنآ  اب  هدـش  لقن  كدـنا  رایـسب  یتایاور  مالـسلامهیلع  داجـس  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  زا  مینیب  یم  ور  نیا  زا 
يارب غورد  فیرحت و  لعج و  نادیم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوب  لاس  جنپ  یس و  داجس  ماما  تماما  لاس و  هد  مادک  ره  نیسح  ماما  نسح و 

، اهتیدودحم يهمه  مغریلع  یلو  تسا ، هدرک  رپ  ار  اهباتک  وا  یگتخاس  ثیداحا  دوب و  زاب  ثیدـح ، ناگرزاب  نآ  هریرهوبا  دـننام  يدارفا 
هحفص 122]  ] تسا و هدنام  ياج  هب  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  ترـضح  زا  زردنا  دنپ و  هاگ  هبطخ و  تروص  هب  هاگ  يدنلب  هاتوک و  نانخس 

زوسلد ییامنهر  مادک  ره  دنز و  یم  جوم   … تیبرت و . ، عامتجا تسایس ، هقف ، قالخا ، فراعم ، ياهـسرد  نانخـس ، كدنا  نیمه  نایم  رد 
نایاپ هب  ار  رتفد  نیا  میروآ و  یم  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  زا  نخـس  دـنچ  شخب  نیا  رد  ام  تسا . ناسنا  هار  ارف  نشور  یغارچ  و  هاـگآ ، و 

ار وا  نوچ  و  یـسانشب . ار  وا  تاطابترا  دـمآ و  تفر و  یبوخ  هب  هکنآ  اـت  نکم  یتسود  یـسک  اـب  مدـنزرف ، یتسود : راـیعم   - 1 میرب . یم 
یموق چیه  تروشم :  - 2 ناسر . شیرای  تالکشم  رد  ریگ و  هدیدان  ار  وا  ياهشزغل  راوردارب  يدش  یـضار  وا  یتسود  هب  يدرک و  هبرجت 

. يرازگن نآ  ساپـس  ینادن و  تمعن  ردق  هک  تسا  نآ  یتسپ  تمائل و  حور : یتسپ   - 3 تفاـی . هار  باوص  هار  هب  هکنآ  زج  درکن  تروشم 
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هحفـص . ] تسا هتـساوخ  وا  يارب  ادخ  هک  دشاب  یلاح  ریغ  رب  دنکن  وزرآ  زگره  دشاب ، هتـشاد  نانیمطا  ادخ  رایتخا  نسح  هب  هک  ره  اضر :  4
، مکحم یتیآ  تفای : دـهاوخ  تسد  زیچ  تشه  نیا  زا  یکی  هب  دـشاب  طابترا  رد  دجـسم  اب  هتـسویپ  سکره  دجـسم : اـب  طاـبترا   - 5 [ 123
زا ای  مرش ، زا  هانگ  كرت  درادزاب ، تلالض  زا  ای  درب ، تیاده  هار  هب  ار  وا  هک  ینخـس  راظتنا ، لباق  یتمحر  هزات ، یـشناد  دنمدوس ، يردارب 

تـسد زا  ناـسآ  ار  نآ  دزرو و  لـخب  دوـخ  نید  رب  یمدآ  هک  تسا  نآ  دوـمرف : تسیچ ؟ يدرمناوـج  دندیـسرپ : يدرمناوـج :  - 6 سرت .
ذوفن یبوخ  رد  هک  تسا  نآ  ناگدـید  نیرتاـنیب  هدـید : لد و  نیرتهب   - 7 دزادرپب . ار  نارگید  قوقح  و  دنک ، یگدیـسر  شلام  هب  دـهدن ،
ههبـش کش و  زا  هک  تسا  نآ  اهلد  نیرتملاس  درب ، دوس  نآ  زا  دونـشب و  ار  دنپ  هک  تسا  نآ  اهـشوگ  نیرتاونـش  دـنیبب ، ار  اهیبوخ  دـنک و 

. مرتاناد دوخ  لاح  هب  نم  هک  اریز  نکم ، شیاتـس  ارم  زگره  دومرف : تساوخ ، دـنپ  وا  زا  يدرم  تبیغ : غورد ، یـسولپاچ ،  - 8 دشاب . كاپ 
9 [. 90 . ] نکم تبیغ  یـسک  زا  نم  دزن  زگره  درادن . رابتعا  دناهتفگ  هحفص 124 ]  ] غورد وا  هب  یـسک  يأر  اریز  وگم ، غورد  نم  هب  زگره 
ياهتـشاد و راوتـسا  ار  دوخ  شناد  مه  تروص  نیا  رد  ریگارف ؛ ار  نارگید  شناد  زوماـیب و  نارگید  هب  ار  دوخ  شناد  شناد : هب  قـیوشت  - 

نید يدوبان  ربکت  دـسح . صرح ، ربکت ، تسا : زیچ  هس  رد  مدرم  تکـاله  تکـاله : بابـسا   - 10 ياهتخومآ . یتـسناد  یمن  ار  هچنآ  مه 
اهیدـب يوس  هب  ربهار  دـسح  دـیدرگ . تشهب  زا  مدآ  ندـش  نوریب  بجوم  تسا و  ناـج  نمـشد  صرح  دـش . سیلبا  تنعل  بجوم  تسا و 

يریزارس رد  يدش  نوریب  ردام  مکش  زا  هک  يزور  زا  هداز ، یمدآ  يا  ترخآ : يهشوت   - 11 تشک . ار  لیباه  لیباق  هک  دش  ببس  تسا و 
؛ دـنک یم  فرـصم  هتـسویپ  رفاک  دزودـنا و  یم  هشوت  نمؤم  اریز  ریگ ، هرهب  تاهدـنیآ  يارب  يراد  تسد  رد  هچنآ  زا  سپ  ياهداـتفا ، رمع 
وت و نایم  عناوم  دنوادخ  هک  وت ؟ دننام  تسیک  هداز ، یمدآ  يا  زامن :  - 12 هحفص 125 ] [. ] 91 . ] تساوقت هشوت  نیرتهب  هک  دیزودنا  هشوت 

شدوخ وت و  ناـیم  یتـسیا ، یم  وا  ربارب  رد  يریگ و  یم  وضو  گـنردیب  یباـی  راـب  شروـضح  هب  یهاوـخ  هاـگ  ره  هتـشادرب ، ار  شدوـخ 
رد وا  زا  یبـلط و  یم  وا  زا  ار  دوخ  جـئاوح  ییوگ ، یم  وا  هب  ار  تزاـین  هودـنا و  ینک ، یم  لد  درد  وا  اـب  تسا ، هداـهنن  ناـبرد  بجاـح و 
هب ار  ناوارف  تداعـس  یگـشیمه و  شیاـسآ  هک  تسا ، ربص  ياهظحل  رد  اـهیکین  يهمه  ربـص :  - 13 [. 92 . ] ییوج یم  يرای  تیاـهراک 

یگدـنز رد  ار  مدرم  هک  سک  نآ  دومرف : تسا ؟ رتوکین  همه  زا  سک  هچ  یگدـنز  دندیـسرپ : یگدـنز : نیرتـهب   - 14 [. 93 . ] دراد لابند 
یگدنز بوخ  دناوت  یمن  يدحا  وا  یگدنز  رد  هک  سک  نآ  دومرف : تسا ؟ رتدب  همه  زا  سک  هچ  یگدنز  دندیسرپ : دزاس . کیرش  دوخ 

سپ دیوش ، هدنیآ  موق  ناگرزب  هک  هدـنامن  يزیچ  دـیموق و  نیا  ناکدوک  زورما  امـش  مردارب ، نم و  نادـنزرف  يا  هدـنیآ : لسن   - 15 دنک .
دنچ  - 16 [. 94 . ] دراد هگن  شاهناخ  رد  دسیونب و  ار  نآ  دنک  هحفـص 126 ]  ] تیاور ای  ظفح  ار  نآ  دناوت  یمن  هک  ره  و  دیزومایب ، شناد 

ره دینک . اهر  ار  نآ  دـنوش  تابجاو  ماجنا  عنام  بابحتـسم  هاگ  ره  دزاس . یم  هزیکاپ  نآ  يارب  ار  دوخ  تسا  تدابع  بلاط  هک  ره  زردـنا :
 - 17 [. 95  ] تسا هلـصاف  ینیب  گرزب  دوخ  شنم و  باجح  زردـنا  لوبق  امـش و  نایم  دزاـس . یم  هداـمآ  هشوت  دـنک  داـی  هار  يرود  زا  هک 
وا هب  ییاهدـنپ  ماما  تساوخ ، زردـنا  دـنپ و  ماما  زا  دـنچ ، ییوگتفگ  زا  سپ  تفر و  ماما  تدایع  هب  ۀَّیَمُأ  ِیبَأ  ِْنب  َةَداَنُج  اه : زردـنا  نیرخآ 

گرم ندیـسرارف  زا  شیپ  و  شاب ، ترخآ  رفـس  يهداـمآ   …  » کـِلَجَأ ِلُولُح  َلـْبَق  ََكداَز  ْلِّصَح  َو  َكِرَفَِـسل  َّدِعَتْـسا  دومرف : هلمج  زا  داد ،
یمن درگ  دوخ  فرـصم  زا  شیب  ار  یلام  هاگ  چـیه  هک  نادـب  و  نکم ، لیمحت  یتسه  نآ  رد  هک  يزور  رب  ار  هدـماین  زور  مغ  رادرب . هشوت 
نانچ باتع .. نآ  تاهبـش  رد  باقع و  نآ  مارح  رد  تسا و  باسح  ایند  لالح  رد  هک  نادـب  يزردـنا . یم  نارگید  يارب  هکنآ  زج  يروآ 
رگا درم …  یهاوخ  ادرف  ییوگ  هک  شوکب  ترخآ  يارب  نادنچ  و  دنام ، هحفص 127 ]  ] یهاوخ هدنز  هشیمه  ییوگ  هک  شوکب  ایند  يارب 

زا رگا  دراد ، ساپ  ار  وت  قح  تمدخ  ماگنه  هب  دهد ، وربآ  ار  وت  هک  نک  ترشاعم  یـسک  اب  ینک  ترـشاعم  نارگید  اب  هک  يدرک  ادیپ  زاین 
[. 96 … « ] دنک قیدصت  ار  وت  تسرد ) تسار و   ) نخس و  دهد ، تیرای  یتساوخ  تجاح  وا 

یقرواپ

خزرب ال امهنیب  نایقتلی 19  نیرحبلا  جرم  نمحرلا : يهروس  زا  یتایآ  لیوأت  ریسفت و  رد  هدراو  تایاور  هب  هراشا  [ 2 . ] امرخ دنلب  تخرد  [ 1]
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)و نسح  ) ربش ار  اهمان  نیا  ۀغللا  سوماق  رد  يدابآزوریف  [ 3 . ] ناجرملا 22 ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  نابذکت 21  امکبر  ءالا  ءيأبف  نایغبی 20 
ياـهمان هب  تمارک  اـب  رتخد  ود  تشاد . زین  رگید  لوصحم  هس  ینامـسآ  تلـصو  نیا  [ 4 . ] تسا هدـناوخ  نسحم )  ) ربشم و  نیـسح )  ) ریبش

یلع يهناخ  هب  هلمح  نایرج  رد  هک  نسحم  ینعی  دولوماـن  رـسپ  کـیو  يرغـص ) موثلکما   ) يرغـص بنیز  و  يربک ) موثلکما   ) يربک بنیز 
همیب یعون  ببـس  تسا و  هداوناخ  رد  دنزرف  شزرا  تیمها و  ياههناشن  زا  لفط  يارب  هقیقع  بابحتـسا  [ 5 . ] دش طقس  ردام  زا  مالسلاهیلع 

هدرکن هقیقع  وا  يارب  دیسر و  مه  یلاسگرزب  هب  یسک  رگا  تسا  تیاور  رد  هک  سب  نیمه  نآ  بابحتـسا  دیکأت  رد  دشاب . یم  لفط  ندش 
نآرق رد  ربمایپ  قح  رب  نانیـشناج  تیب و  لها  مان  ندـشن  داـی  تلع  [ 6 .(. ] 145 و 173 هعیـشلا 15 : لئاسو  . ) دنک هقیقع  دوخ  يارب  دـندوب 

نایب يهویـش  هک  ارچ  تسین  نانآ  هب  رـصحنم  شیانعم  یلو  تسا  نانآ  يهرابرد  شلوزن  هچرگ  تاـیآ  یخرب  ـالوا  تسا : زیچ  دـنچ  میرک 
ره هکلب  تسا  رامـشتشگنا  ياهدـع  رد  رـصحنم  لیاضف  هک  دـنرادنپن  دـهد و  قوس  لیاضف  يوس  هب  ار  مدرم  اـت  تسا  ییوگ  یلک  نآرق 
مان احیرـص  رگا  ایناث  دشاب  هتفاین  يرگید  قادصم  هتـسویپن و  ققحت  هب  لماکت  نیا  المع  هچرگ  دبای ، تسد  تاماقم  نادب  دـناوت  یم  سک 

کشیب دندرک  یم  يرامشهظحل  مالسا  يهرکیپ  هب  ندز  هبرض  نیمک  رد  دندوب و  مالسا  تخـسرس  نمـشد  هک  یناقفانم  دندش ، یم  هدرب 
يهنومن و  دندروآ ، دوخ  ینامسآ  ياهباتک  رس  رب  قباس  ياهتما  هک  دندروآ  یم  ار  ییالب  نامه  نآرق  رس  رب  دندز و  یم  فیرحت  هب  تسد 

اجباـج ار  تاـیآ  یناـعم  دـندرک و  يونعم  فیرحت  دـننزب  نآرق  یظفل  فیرحت  هب  تسد  دنتـسناوتن  نوچ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  زین  ار  نآ 
هتخانـش نالد  رامیب  ات  دـنک  یم  هدافتـسا  هباشتم  مکحم و  تایآ  زا  هک  نآرق  شور  اب  راگزاس  نآرق  رد  تیب  لها  ماـن  رکذ  اـثلاث  دـندومن .

ارف یمالـسا  تما  يارب  تسیاـب  یم  هک  ینومزآ  هجیتن  رد  داـهن ، یمن  یقاـب  ناـنآ  يارب  نادـناخ  نیا  تیناـقح  رد  ياههبـش  دوبن و  دـنوش ،
، دش یمن  ادج  ناقفانم  نامیا و  تسس  نالد  رامیب  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صلاخ  ناوریپ  فصو  تشگ  یمن  ققحم  دمآیم 
، دشاب هدشن  یهاتوک  قح  نایب  رد  ات  درک  یفرعم  فصو  هب  مه  ار  ربمایپ  تیب  لها  ور  نیا  زا  تسا . اهتما  نومزآ  دـنوادخ  يانب  هکنآ  لاح 
زا اهنت  نارفاک و  ناقفانم و  زا  هن  دـش و  هدرب  مان  نانمؤم  ریاس  تیب و  لها  زا  هن  هک  مینیب  یم  اذـل  و  دـیاین ، شیپ  قوف  للع  ات  دربن  مان  مه  و 

یلـص یمارگ  ربمایپ  تحارـص  تقادص و  لیلد  نآرق  رد  يو  مان  رکذ  دوب ، ربمایپ  يومع  يو  هکنآ  رطاخ  هب  مه  نآ  دـش  هدرب  مان  بهلوبا 
ناشیوخ يهظحالم  ادـخ  هار  رد  هدومن و  نایب  تساک  مک و  یب  دـش  یم  یحو  يو  هب  هچنآ  ترـضح  نآ  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

،187 ، 192 راونالاراحب 11 : ، 305 یفاک : يهضور  [ 8 . ] هیلع … 37 باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  هرقب : [ 7 . ] تسا هدرک  یمن  ار  دوخ 
نمف نارمع : لآ  [ 11 . ] دـناهدروآ ار  نآ  تایاور  نیقیرف  ثیدـح  ياهباتک  ریـسافت و  رثکا  [ 10 . ] يروش [ 9 . ] 1 روثنملا 147 : ردـلا  ، 174
تنعل لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدنا  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح 

يهمجرت مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  و 181 و   180 لوـسرلا : بیتاـکم  رد  نآ  رداـصم  [ 12 . ] نیبذاــکلا 61 یلع  هللا 
هللا دـیری  امنا  بازحا : [ 13 . ] 276  - 355 راونالاراحب 21 : ، 20 یبوقعی 82 : خـیرات  هیآ ، لـیذ  نآرق  ریـسافت  زین  285 و   - 314 هدنراگن :

[15 . ] زکرم نیمه  رـشن  هدنراگن ، ملق  هب  ءاسک  ثیدح  رتشیب  حیـضوت  يارب  [ 14 . ] اریهطت 33 مکرهطی  تیب و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
يهرابرد بلطم  نیا  هکنیا  اب  تسا  هجوت  لباق  و  دنتسین . دعاق  مادک  چیه  دنمئاق و  ناماما  يهمه  الا  تسا و  ریشمش  هب  مایق  مایق ، زا  روظنم 
راوگرزب ود  نیا  شور  يهرابرد  رتشیب  فالتخا  اریز  دومرف ، ماما  ود  نیا  يهرابرد  ار  نآ  ربمایپ  تسا ، قداص  مالـسلامهیلع  ناماما  يهمه 

.43 نییبلاطلا : لـتاقم  يهمجرت  [ 18 . ] يهمان 31 هغالبلا ، جـهن  [ 17 . ] 1 : 273 ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  بیتاکم  [ 16 . ] تسا
صخـش لزنم  نالف  رد  دومرف : دوخ  ناهارمه  هب  درک  مرو  شکرابم  ییاهمدق  هک  جـح  هار  رد  یلاس  هک : نآ  شترـضح  تازجعم  زا  [ 19]

یـسک هک  تسین  یلزنم  ام  هار  رـس  رد  دنتفگ : دینک . يرادیرخ  يو  زا  ار  نآ  تسه ، ام  ياپ  درد  يوراد  وا  اب  هک  دـسر  یم  هار  زا  یهایس 
، دزادرپب ار  نآ  تمیق  تساوخ  ماما  دوب . وا  هارمه  زین  وراد  دندرک و  دروخرب  یهایس  درم  اب  هار  نایم  رد  اقافتا  دشاب . هتـشاد  ییوراد  نینچ 

رادراب شرسمه  اریز  دیامن ؛ تیانع  وا  هب  تیب  لها  رادتسود  يرـسپ  دنزرف  دنوادخ  هک  دنک  اعد  وا  قح  رد  ماما  درک  اضاقت  تفریذپن و  وا 
نآ مرو  دیلام و  كرابم  ياپ  هب  ار  وراد  نآ  هاگ  نآ  تسا . هدرک  اطع  وت  هب  يدـنزرف  نینچ  دـنوادخ  هک  درگزاب  لزنم  هب  دومرف : ماما  دوب .
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هدز اجنآ  هناخدور  يور  رب  یلپ  هک  نئادـم  کیدزن  تسا  يرهـش  طاباس  [ 22 . ] 114 نیفص : ۀعقو  [ 21 . ] 1 یفاک 461 : [ 20 . ] تسشنورف
: دیوگ هماماوبا  [ 24 . ] 234 لوقعلا : فـحت  [ 23 (. ] عالطالا دـصارم   ) دـناهدناوخ لپ  نآ  مان  هب  ار  رهـش  طاباس و  لـپ  نآ  ماـن  دوب و  هدـش 
هک دیزوماین  اهمجع  زا  ار  راک  نیا  : » دومرف میتساخرب  وا  مارتحا  هب  ام  دش و  دراو  ام  رب  نانز  اصع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور 

دنتـساخ یمنرب  وا  مارتحا  هب  لاح  نیا  اب  دوب  مدرم  دزن  سک  نیرتبوبحم  ربمایپ  هکنیا  اب  دیوگ : یم  سنا  دـنزیخیمرب »! اج  زا  مه  مارتحا  هب 
یسایس هبنج  هزانج  عییشت  رد  ناورم  روضح  کش  یب  [ 25 (. ] 73 یمق : ثدحم  رصبلا ، لحک   ) درادن شوخ  ار  راک  نیا  دنتـسناد  یم  اریز 

هوکش لاح  نیع  رد  یلو  دوش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  مرح  رد  ماما  نفد  عنام  هک  دوب  رومأم  هشیاع  يوس  زا  وا  تشاد و 
ۀیلح ، 78 راونالاراحب 101 : لوقعلا 228 ، فحت  [ 27 . ] تاماهتا شخب  [ 26 . ] دریگب ار  هزاـنج  ریز  هک  دوب  هتـشاداو  ار  وا  ماـما  تمظع  و 

زا يهیآ 78 و 79  هب  هراشا  [ 29 . ] دراد هرافک  تسا و  عونمم  مارحا  لاح  رد  یکـشخ  تاـناویح  دیـص  اریز  [ 28 . ] 500  - 518 راربالا 1 :
ءالک نمیلس و  انمهفف  نیدـهاش 78  مهمکحل  انک  موقلا و  منغ  هیف  تشفن و  ذا  ثرحلا  یف  ناـمکحی  اذا  نمیلـس  دواد و  و  ءاـیبنا : يهروس 

ینیوکت نتـشون  خلم  لاب  رب  ندـش  هتـشون  زا  دارم  [ 30 . ] نیلعف 79 انک  ریطلا و  نحبـسی و  لابجلا  دواد  عم  انرخـس  اـملع و  اـمکح و  اـنیتاء 
رد باتک  زا  اـم  لـقن  هب  246 و  برع : خـیرات  [ 32 . ] نانز نداد  قـالط  ررکم و  ياـهجاودزا  [ 31 . ] تسا نیا  خـلم  تیرومأـم  ینعی  تسا ،

میرک بتکم  رد  باتک  زا  ام  لـقن  هب  شنادـنزرف ، یلع و  [ 34 . ] مالـسلامهیلع نادنزرف  یلع و  [ 33 . ] مالـسلامهیلع تیب  لها  میرک  بتکم 
11 و ۀـیادبلا 319 : رد  ریثکنبا  [ 36 . ] 14 ءاـبدالا 124 : مجعم  4 و  نازیملا 253 : ناـسل  رتشیب  عـالطا  يارب  [ 35 . ] مالـسلامهیلع تیب . لها 
.3 بهذلا 311 : جورم  [ 37 . ] 4 باسنالا 174 : باـبل  رد  ریثانبا  7 و  مظتنملا 190 : رد  يزوـجنبا  5 و  نازیملا 300 : ناـسل  رد  رجحنبا 

یقرواـپ زا  شخب  نیا  رد  [ 39 . ] تسا هدوب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  يهون  ضحم ، هللادـبع  هب  فورعم  نسح  نب  نسح  نب  هللادـبع  وا  [ 38]
بقانم زا  لقن  هب   43 راحب 340 : [ 40 . ] میاهتسجرب هرهب  يرافغ  ربکا  یلع  داتسا  نامراوگرزب  داتـسا  زا   74 نییبلاطلا 75 -  لتاقم  يهمجرت 
تاهبش نیا  هب  ییوگخساپ  ماقم  رد  زگره  تسا ، هدرک  رثا  زین  ناتسود  لد  رد  یتح  نمشد  تاعیاش  هک  دوبن  رگا  و  [ 41 . ] بوشآ رهشنبا 
نیذـلا اهیا  ای  ءاسن : هروس  هب  هراـشا  [ 45 . ] 1 یفاک 275 : [ 44 . ] 279-284 یفاک 1 : [ 43 . ] 191 خـیراوتلا : بختنم  [ 42 . ] میدمآ یمنرب 

ارمأ هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  ۀـنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام  و  بازحا : يهروس  مکنم … 59 و  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونماء 
اونماء نیذلا  اهیا  ای  تارجح : يهروس  هب  هراشا  [ 46 . ] انیبم 36 الالـض  لض  دقف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  مهرمأ و  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نأ 

یم كاله  هک  دیتفین  بقع  ولج و  نانآ  زا  دومرف ..« : هک  نیلقث  ثیدح  میلع 1 و  عیمس  هللا  نا  هللا  اوقتا  هلوسر و  هللا و  يدی  نیب  اومدقت  ال 
يهروس [ 48 . ] اهل … 61 حـنجاف  ملـسللا  اوحنج  نا  و  لاـفنا : هروس  [ 47 .«. ] دنرتاناد امـش  زا  نانآ  هک  دـیزوماین  يزیچ  نانآ  هب  و  دـیوش ،

نذا جح : يهروس  [ 49 . ] لاتقلا … 77 مهیلع  بتک  اـملف  ةوکزلا  وتا  ةاولـصلا و  اومیقا  مکیدـیا و  اوفک  مهل  لـیق  نیذـلا  یلا  رت  ملا  ءاـسن :
[51 . ] عجشاینب هرمضینب و  اب  حلـص  زین  234 و  مالسا : ربمایپ  خیرات  [ 50 . ] ریدقل 39 مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذـلل 

انلق ذا  و  ءارـسا : يهروس  [ 54 . ] 139  - 148 ریدغلا 10 : [ 53 . ] 2 یبوقعی 217 : خیرات  [ 52 . ] هیقشقش هب  موسوم  يهبطخ 3 ، هغالبلا ، جهن 
نآ و لیذ  رد  تایاور  نآرقلا … 60 و  یف  ۀـنوعلملا  ةرجـشلا  سانلل و  هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  سانلاب و  طاحا  کبر  نا  کل 
سانلل و هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  سانلاب و  طاحا  کـبر  نا  کـل  اـنلق  ذا  و  ءارـسا : هروس  [ 55 . ] ردـق يهروس  لیذ  تایاور  زین 

هبعـش نب  ةریغم  هب  هک   10 ریدغلا 284 : [ 56 . ] ردـق هروس  لیذ  تایاور  زین  نآ و  لـیذ  رد  تاـیاور  نآرقلا … 60 و  یف  ۀنوعلملا  ةرجـشلا 
رد نانآ  ندز  فک  هلهله و  مدرم و  عاـمتجا  [ 58 . ] 3 بهذلا 43 : جورم  [ 57 !. ] منک نفد  ار  دـمحم  مان  ات  تسـشن  مهاوخن  ياپ  زا  تفگ :

راـصتخا و هب   41  - 45 بهذـلا 3 : جورم  [ 59 . ] تسین یندـش  یـشومارف  يرون  هللا  لـضف  خیـش  هللا  ۀـیآ  قح  هار  دیهـش  ندز  راد  ماـگنه 
رگا دیامرف : یم  سپس  درمشیمرب ، ار  اهتعدب  نآ  زا  يرایسب  ترـضح  نآ  هدمآ   59  - 63 یفاـک : هضور  رد  هک  یتیاور  رد  [ 60 . ] هدیزگ

زا سپ  لتاق  صاـصق  تسا  نکمم  [ 62 . ] 190 دـیفم : داشرا  [ 61 . ] دنـشاپ یم  نم  فارطا  زا  منایرکـشل  منزب  حالطـصا  هب  تسد  مهاوخب 
سابع [ 64 (. ] عالطالا دصارم   ) دراد هلصاف  تارف  ات  خسرف  هس  هک  روانهپ  یمیدق و  تسا  يرهش  [ 63 [ .؛. دشاب هتفرگ  ماجنا  تعیب  هبطخ و 
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دندوب و یتسرپقح  تمدخ و  أشنم  ربمایپ  نامز  زا  مالـسا  هار  رد  ود  ره  نیا  هک  هللادیبع ، هللادـبع و  هلمج  زا  تشاد ، رـسپ  هد  ربمایپ  يومع 
ات يو  تسا  رایـسب  تسا ، هدیـسر  ام  هب  هللادبع )  ) سابعنبا يهطـساو  هب  هک  تیب  لها  زا  یفراعم  دـندومن . رایـسب  ياهیراکادـف  هار  نیا  رد 

ياهیهارمه مغریلع  هللادیبع ،)  ) رگید ردارب  هنافـسأتم  یلو  دنام  یقاب  تیب  لها  يهتخابکاپ  قیدـص و  وریپ  رادـیاپ و  تایح  قیاقد  نیرخآ 
[67 . ] 2 تاراغلا 611 : ، 306 دیفم : یلاما  [ 66 . ] نمی يدوعسم : تیاور  هب  [ 65 …  ] هیواعم یناطیش  سواس  رمالارخآ و  تیب ، لها  اب  رایسب 

دسا ، 44 راونالاراحب 21 : [ 68 . ] تسا ترضح  نآ  ندوب  یسایس  يدازآ  رادفرط  یـسارکومد و  يهیحور  رب  لیلد  نیرتهب  ماما  يهلمج  نیا 
درک و حلص  هیواعم  اب  یبتجم  ماما  هک  دننک  هعیاش  دعس  نب  سیق  هاپس  رد  ات  داتسرف  یم  سک  هیواعم  رگید : یتیاور  هب  [ 69 . ] 2 ۀباغلا 13 :
زا نوچ  نانآ  و  داتـسرف ، نئادم  هب  هرکاذم  يارب  ار  هریغم  هلمج  زا  رفن  هس  هاگ  نآ  تسویپ . هیواعم  هب  سیق  هک  دـننک  هعیاش  ماما  هاپـس  رد 

دندرب و.…  شروی  ماما  رب  قیقحت ، نودـب  جراوخ  زا  ياهدـع  هاگنآ  تفریذـپ . ار  حلـص  ماما  دـنتفگ : دوخ  شیپ  زا  دـندمآ  نوریب  همیخ 
یصاخ دارفا  دشاب و  یلک  هتسیاش ، يافلخ  زا  روظنم  تسا  نکمم  [ 71 . ] 189  - 190 دیفم : داشرا  [ 70 (. ] 214  - 215 یبوقعی 2 : خیرات  )
تـسا نکمم  زین  و  دیامن . لمع  دـیاب  ربمایپ  يهتـسیاش  نیـشناج  کی  هک  دـنک  لمع  هنوگ  نآ  تسا  دـهعتم  هیواعم  ینعی  دنـشابن ، رظن  رد 

یم ظفح  مدرم  راظنا  رد  ار  دوخ  سدـقت  مالـسا و  رهاظ  ـالوا  هک  هدـناوخ  هتـسیاش  ار  ناـنآ  ور  نیا  زا  و  دنـشاب ، هناـگ  هس  ياـفلخ  روظنم 
هدافتـسا تیعقوم  نیمه  زا  ماما  درک ، یم  دادـملق  نانآ  رادـفرط  ار  دوخ  داد و  یم  ناشن  تیـساسح  نانآ  يور  هیواعم  نوچ  اـیناث  دـندرک .

ادخ باتک  نایم  عمج  هنرگ  و  دنک . لمع  افلخ  نآ  دننام  دییوگ  یم  تسار  رگا  هک  دزاس  یم  دهعتم  ار  وا  ددـنب و  یم  ار  يو  تسد  هدرک 
لباقم رد  داهتجا   ) دندرک تفلاخم  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  اب  دراوم  يرایسب  رد  نانآ  اریز  تسین ، یلمع  افلخ  يهریـس  ربمایپ و  تنـس  و 

، برع نایم  رد  داد و  حیجرت  برع  ریغ  رب  ار  برع  مود ، يهفیلخ  هلمج  زا  یناود ،) یلع  يهمجرت  یلماع ، نیدلا  فرش  دیـس  همالع  صن ،
توافت رگیدـکی  اب  افلخ  دوخ  يهریـس  یتح  تشاد . مدـقم  اههریت  ریاـس  رب  ار  يدـع  میتینب و  شیرق  ناـیم  رد  و  شیرق ، ریغ  رب  ار  شیرق 

ار اهنآ  قوقح  نامثع  دـنداد و  رارق  قوقح  لاملا  تیب  زا  ربمایپ  نارـسمه  هصفح  هشیاـع و  دوخ  نارتخد  يارب  رمع  رکبوبا و  ـالثم  تشاد ،
: دـیفم یلاما   ) درک یم  هیبشت  يدوهی  لثعن  هب  ار  نامثع  هشیاع  دوب و  يریگرد  فالتخا و  نامثع  هشیاـع و  ناـیم  هنیمز  نیا  رد  درک و  عطق 
(83  - 108 راهطا : يهمئا  يهریس  رد  يریـس   ) يرهطم دیهـش  داتـسا  ياهثحب  زا  شخب  نیا  رد  [ 73 . ] 2 یبوقعی 215 : خـیرات  [ 72 (. ] 125
دوب و لـطاب  رب  دـیزی  و  لـطاب ، رب  وا  ضرتـعم  دوب و  قـح  رب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هک  تسا  نشور  هتبلا  [ 74 . ] تسا هدش  هدافتـسا  دایز 
هب برع  ياههمجمج  دومرف : هکنانچ  [ 75 . ] يداقتعا هن  مینک  یم  یـسررب  یعامتجا  رظن  زا  ار  ثحب  اـجنیا  رد  اـم  یلو  قح . رب  وا  ضرتعم 

ناناملـسم نوخ  ظفح  ادخ و  يارب  یلو  مزادـنیب ، هار  گنج  متـسناوت  یم  و  مدوب ) طلـسم  برع  فارـشا  نارـس و  رب  ینعی   ) دوب نم  تسد 
راحب [ 79 . ] 44 و 19 راونالاراحب 2 : [ 78 . ] 44 و 19 راونالاراحب 2 : [ 77 . ] 65  - 82 فهک : يهروس  [ 76 (. ] 44 راحب 25 :  ) مدرکن نینچ 

.44 راونالاراحب 22 : [ 83 . ] 191 دیفم : داشرا و  [ 82 . ] 2 یبوقعی 216 : خیرات  [ 81 . ] 44 و 24 راونالا 20 : راحب  [ 80 . ] 44 و 24 راونالا 20 :
نم عستلا  کل  تنک  ناک و ال  ال  رکبیبا ، تنب  ای  هدروآ : رد  رعـش  هب  ار  نخـس  نیا  يدادـغب  رعاش  جاجحلانبا  [ 85 . ] 1 یفاک 302 : [ 84]

کی زا  مهن  کی  وت  وت ، اب  هن  دوب و  رکبوبا  تردـپ  اب  قح  هن  رکبوبا ، رتخد  يا   » تلیفت تشع  ناو  تلغبت ، تلمجت  تکلمت  لکلاب  نمثلا و 
رد و  . 122 صاوخلا : ةرکذـت  [ 86 … .«. ] يدـش راوس  رتش  رب  يزور  ياهدرک ! فرـصت  ار  همه  کـنیا  يراد و  مهـس  ربماـیپ  ثرا  متـشه 

حرش يارب  [ 89 . ] كردم نامه  [ 88 . ] 3 بهذلا 8 : جورم  [ 87 . ] تسا هدروآ  نیفکت  مسارم  زا  سپ  ار  نخـس  نیا   2 یبوقعی 225 : خیرات 
[92 . ] 78 و 116 راونالاراحب 111 : [ 91 . ] 233  - 236 لوقعلا : فحت  [ 90 . ] یمق ثدحم  لامالا ، یهتنم  باتک  ترضح  نآ  نادنزرف  لاح 
2 و 227. یبوقعی 226 : خیرات  [ 94 . ] 244 نسحلا : مامالا  ۀملک  [ 93 . ] 79 بولقلا : داشرا  زا  لـقن  هب   41 مالسلاهیلع : نسحلا  مامالا  ۀملک 
هک دراد  دوجو  یناسنا  نوگانوگ  لئاسم  رد  ترضح  نآ  زا  يرگید  نانخس  ، 140-44 راونالاراحب 138 : [ 96 . ] 236 لوقعلا : فحت  [ 95]

. دیامن هعجارم  روبزم  بتک  هب  تسا  ناهاوخ  هک  ره  تسین . اهنآ  شیاجنگ  ار  رتفد  نیا 
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