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( عوضوم لماش 45   ) ناگرزب مالک  رد  نیسح  ماما  هریس  لیاضف و 

: هدنسیون

يزیزع سابع 

: یپاچ رشان 

هالص

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

( عوضوم لماش 45   ) ناگرزب مالک  رد  نیسح  ماما  هریس  8لیاضف و 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

نیسح ماما  9لیاضف 

یهلا يایبنا  رب  نیسح  ماما  زاتمم  14تایصوصخ 

نانمشد نابز  زا  نیسح  ماما  18لیاضف 

نآرق رد  یلع  نب  نیسح  ماما  25يامیس 

ءادهشلادیس ترضح  یسامح  28تیصخش 

نایفوک 31توعد 

دیزی اب  تعیب  34در 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  38رما 

تداهش داهج و  هب  نیسح  ماما  قایتشا  44یهاگآ و 

ینیسح تضهن  یگنادواج  50زمر 

ینیسح تضهن  ياهراعش  مایپ و  57یگژیو 

مالسا رگایحا  نیسح  ماما  59تضهن 

نیسح ماما  تضهن  رد  غیلبت  نوگانوگ  ياه  62هبنج 

ینیسح بتکم  ياه  64یگژیو 

اروشاع زا  لبق  نیسح  ماما  يدابع  65هریس 

تاجانم زامن و  بش  اروشاع ، 70بش 

اروشاع رهظ  رد  نوخ  زامن  72هماقا 

نیسح ماما  تمارک  77ششخب و 

تعاجش هبترم  نیرتالاو  بحاص  81نیسح 
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یمالسا قالخا  شیامن  هنحص  84البرک 

یهلا تریغ  رهظم  89نیسح 

سفن تزع  رهظم  91نیسح 

اروشاع تضهن  ياه  95سرد 

نیسح ماما  نارای  باحصا و  صیاصخ  99لیاضف و 

نیسح قطنم  ربارب  رد  نمشد  107تسکش 

متس روج و  ياه  هاگتسد  هیلع  اه  مایق  اه و  تضهن  109داجیا 

اروشاع هثداح  تضهن و  تیهام  115لیلحت 

نیسح ماما  لتاق  دیزی  دیلپ  121تیصخش 

اروشاع بش  رد  بنیز  ترضح  125لاح 

تراسا ات  اروشاع  رصع  زا  بنیز  ترضح  تیصخش  127یلجت 

اروشاع هصرع  نانز  133ریش 

اروشاع تضهن  غیلبت  رد  داجس  ماما  ریطخ  135تلاسر 

يرادازع تنس  هماقا  اروشاع و  گنهرف  يایحا  141هفسلف 

نیسح ماما  بیاصم  رب  نتسیرگ  150هفسلف 

اه مایق  ریاس  اب  نیسح  ماما  تضهن  158هسیاقم 

ینیسح تضهن  هعاشا  رد  نوخ  163ریثأت 

اروشاع رد  تافیرحت  166یسررب 

اروشاع ترایز  تاکرب  171راثآ و 

نیسح ماما  هب  لسوت  174تاکرب 

البرک كاپ  تبرت  176تسادق 

ینیسح هاگراب  البرک ؛ ترایز  182تلیضف 

نیموصعم 186نانخس 

نیسح ماما  نانخس  هبطخ و  زا  يا  187هدیزگ 
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بنیز ترضح  هبطخ  زا  يا  188هدیزگ 

نیسح ماما  تامارک  188تازجعم و 

197مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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( عوضوم لماش 45   ) ناگرزب مالک  رد  نیسح  ماما  هریس  لیاضف و 

باتک تاصخشم 

مظعم ماقم  سوواط ... نبدیـس  ناگرزب : مالک  رد  نیـسح  ماما  هریـس  لیاضف و  روآدیدپ : مان  ناونع و   1342 سابع - ، يزیزع ، هسانشرس :
-50-7436-964 کـباش : ص 480  يرهاـظ : تاصخــشم  . 1381 هالـص ، مق : رـشن : تاصخـشم  يزیزع  ساـبع  یلاعلاهلظدـم /) ) يربهر

ماما (ع ) یلع نبنیـسح  عوضوم :  478 [ - 477 . ] ص همانباتک : تشاددای : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لاـیر   516000
: عوضوم ق61  البرک ، هعقاو  عوضوم : راصق  تاـملک  4ق -- .  - 61 موس ، ماما  (ع ،) یلع نبنیـسح  عوضوم : لیاضف  4ق -- .  - 61 موس ،

م47377-81 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/953 ییوید : يدنب  هدر  BP41/4/ع4ف6 1381  هرگنک : يدنب  هدر  اروشاع ؟

همدقم

 - نیسح تداهش  يارب  ادبا . دربت  نینمؤملا ال  بولق  یف  هرارح  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  لتقل  نا  هلآو .-  هیلع  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  لاق 
هک تسیک  نیـسح  نیا  تسیک ؟ نیـسح  دوش . یمن  شوماخ  درـس و  زگره  هک  تسا  نانمؤم  ياهلد  رد  ییامرگ  ترارح و  مالـسلا -  هیلع 

نیـسح نیا  دنیآ ؟ یم  شوج  هب  وا  نوخ  شـشوج  زا  مدرم  اه ، نرق  تشذگ  زا  سپ  هک  تسیک  نیـسح  نیا  تشگ ؟ نادـیواج  وا  تضهن 
لیاـضف یماـمت  هک  تسیک  نیـسح  نیا  دوب ؟ زاـس  ناـسنا  هدـنزاس و  وا  بتکم  هک  تسیک  نیـسح  نیا  تسوا ؟ هناوید  یملاـع  هک  تسیک 

غارچ تاجن و  یتشک  هک  تسیک  نیسح  نیا  تسا ؟ تیاده  غارچ  تاجن و  یتشک  هک  تسیک  نیسح  نیا  دوب ؟ عمج  وا  دوجو  رد  یقالخا 
؟ داد رارق  تداهـش  يوقت و  تفرعم ، قشع ، تمحر ، یقالخا ، لیاضف  هاگیلجت  ار  ـالبرک  نیمزرـس  هک  تسیک  نیـسح  نیا  تسا ؟ تیادـه 

خیرات لوط  رد  هزجعم  کـی  تروص  هب  شزوس  رگج  تداهـش  مه  شمیظع و  تضهن  مه  شکراـبم و  دوجو  مه  هک  تسیک  نیـسح  نیا 
تسیک نیسح  نیا  دیزگرب ؟ ار  تداهـش  هار  هک  تسیک  نیـسح  نیا  درکن ؟ توکـس  ملظ  لباقم  رد  هک  تسیک  نیـسح  نیا  دیدرگ ؟ تبث 

هک تسیک  نیسح  نیا  دوب ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  يارب  شمایق  هک  تسیک  نیسح  نیا  داتسیا ؟ یقالخا  لیاذر  ربارب  رد  هک 
رازم هک  تسیک  نیسح  نیا  تسا ؟ ناسنا  هدننک  همیب  وا  تبیصم  رب  هیرگ  هک  تسیک  نیسح  نیا  دنتـسیرگ ؟ وا  تبیـصم  رد  تانیاک  هلمج 

يایحا هار  رد  هک  تسیک  نیسح  نیا  تسا ؟ ترخآ  ایند و  هدننک  همیب  وا  هب  قشع  هک  تسیک  نیسح  نیا  تسا ؟ لد  لها  هناخافـش  شکاپ 
زا نیـسح  دومرف : وا  ناش  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  ربمایپ  شدج  هک  تسیک  نیـسح  نیا  درک ؟ میدقت  ار  شنادـنزرف  ناج و  نید ،

نیا تسا . ءافـش  شتبرت  هک  تسا  نیـسح  نیا  داد . وا  هب  ار  هنئمطم  سفن  بقل  شیادـخ  هک  تسا  نیـسح  نیا  منیـسح . زا  نم  تسا و  نم 
نیسح نیا  داد . ءاقترا  هجرد  نیرتیلاع  هب  ار  تداهش  هک  تسا  نیسح  نیا  دیدرگ . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیهـش  هک  تسا  نیـسح 
نیسح نیا  داد . حیجرت  راب  تلذ  یگدنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  هک  تسا  نیـسح  نیا  تسا . راذگ  ریثات  باذج و  عطاق و  شمالک  هک  تسا 

ار لد  مشچ و  وا  رب  هیرگ  هک  تسا  نیـسح  نیا  تخوـمآ . رـشب  هب  ار  سفن  تمارک  یهاوـخیدازآ و  سرد  خـیرات ، هشیمه  يارب  هک  تسا 
رفن رازه  یس  ربارب  رد  اهنت  هکی و  هک  تسا  نیسح  نیا  تخاس  نوگلگ  دوخ  نوخ  اب  ار  رـشب  خیرات  هک  تسا  نیـسح  نیا  دشخب . یم  الج 

مه زاب  اما  دندرک ؛ هعطق  هعطق  شناگدید  ربارب  رد  ار  شنادنزرف  هک  تسا  نیسح  نیا  درواین . دورف  میلست  رـس  داتـسیا و  نمـشد  رکـشل  زا 
شـش لفط  شربارب ، رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  تشذگ . دنزرف  ناج  لام و  زیچ  همه  زا  تسود ، هار  رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  دـشن . میلـست 
نیسح درک . هبلغ  نانمشد  ریشمش  رب  وا  نوخ  هک  تسا  نیسح  نیا  دوب . رباص  رکاش و  مه  زاب  اما  دندومن ، رپرپ  هبعش  هس  ریت  اب  ار  شا  ههام 

هک تسا  لیاضف  همه  هدنیامن  رهظم و  نیسح  تسا . مسج  حور و  هدنهد  الج  شخبافش و  شفیرـش ، هاگترایز  تبرت و  هک  تسا  ییاوشیپ 
شبتکم تضهن و  شمان ، هک  تسا  يدرم  دازآ  نیسح  تخاس . يدبا  نادواج و  ار  دوخ  مان  داتسیا و  لیاذر  همه  ربارب  رد  اروشاع  رهظ  رد 

رب دندیزرو و  یم  قشع  وا  هب  ءایلوا  و  مالـسلا -  هیلع  نیموصعم -  ءایبنا و  یمامت  هک  تسا  یماما  نیـسح  تسا . دیواج  هدـنز و  شنوخ  و 
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رت محازم  شا  هدنز  زا  نیسح  هدرم  هک  دیمهف  شندرک ، دیهـش  زا  سپ  هیما  ینب  دیلپ  هاگتـسد  هک  تسا  نیـسح  نیا  دنتـسیرگ . وا  بیاصم 
، تعاجـش يراکادـف ، تزع ، سرد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  زا  میریگ و  رارق  اروشاـع  بتکم  نادرگاـش  هرمز  رد  زین  اـم  اـت  مییاـیب  تسا .

رگا هک  میزوماـیب ، تقیقح  قح و  هار  رد  داـهج  یبـلط و  تداهـش  رکنم ، زا  یهن  فرعم و  هب  رما  يارب  ماـیق  ربـص ، یهاوـخیدازآ ، تریغ ،
ناگرزب نافراع و  نادنمشناد و  هک  قح  هب  و  مییامن . ندوب  ینیسح  ياعدا  میناوت  یم  هاگنآ  میهد ، شرورپ  دوخ  رد  ار  لیاضف  نیا  میناوتب 

ار نآ  دندوب و  هدرک  كرد  ار  شمایق  تضهن و  هزیگنا  ماما و  تیهام  تیـصخش و  دوجو  مامت  اب  دـندوب و  نیـسح  ناگتفیـش  زا  هک  نید ،
. دـنک یم  هولج  هزات  ون و  اه  لسن  یمامت  يارب  دـیواج و  هرامه  هک  يروط  هب  دـندومن ، یم  نایب  هدـنزومآ  رایـسب  اویـش و  باذـج و  ینایب 
، يرهطم دیهش  يرتشوش ، همالع  یمق ، سابع  خیـش  سوواط ، نب  دیـس  نید ، ناگرزب  زا  هک  تسا  یبلاطم  هدمآ ، درگ  باتک  نیا  رد  هچنآ 

ردقنارگ تضهن  نادیهش و  دیس  ماقم  تمظع  ناش و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یلمآ ، هداز  نسح  همالع  بیغتسد ، دیهش 
ناسنا کی  رنه  هک  اریز  دهد ، رارق  ینیسح  زین  ار  ام  گرم  یگدنز و  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  دییایب  نازیزع  دنا . هدومرف  نایب  ترضح  نآ 

ات امن  کح  ام ، ناج  لد و  رد  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  تبحم  امرف و  یتیانع  نانمؤم ! بولق  بوبحم  يا  نیسح ! دشاب . یم  نیمه  رد  هتسراو 
دمحم و تامم  یتامم  دـمحم و  لآ  دـمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا  هللا . ءاش  نا  میورب . ایند  زا  وت  قشع  اب  مینک و  یگدـنز  وت  قشع  اب 

زییاپ 81. مق  هیملع  هزوح  يزیزع  سابع  دمحم . لآ 

نیسح ماما  لیاضف 

: هک دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  اب  رگید  ناـیوار  یـسوط و  خیـش  نامـسآ  زا  نیـسح  ماـن  ندـمآ   - 1
ار مدنزرف  ءامس ! يا  دندومرف : سیمع  تنب  ءامسا  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  دمآ ، ایند  هب  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  هک  یماگنه 

دوخ ناماد  رد  هتفرگ و  ار  وا  ربمایپ  مدرب ، ربمایپ  دزن  هدیچیپ و  يدیفس  هچراپ  رد  ار  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  دیوگ : یم  ءامـسا  روایب !
ربمایپ هب  باطخ  دـش و  لزان  مالـسلا -  هیلع  لیئاربج -  ماگنه  نیا  رد  تفگ ، ار  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  داهن ،
يارب تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبسن  یلع  هک  اج  نآ  زا  دیامرف : یم  هدناسر و  مالس  وت  رب  یلاعت  يادخ  تفگ : هلآو -  هیلع  هللا  یلص  - 

(. 1 ! ) هنب مان  نیسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  نابز  نوچ  اما  دوب ؛ نوراه  کچوک  رـسپ  مان  نیا  هک  راذگب ، ریبش  ار  دنزرف  نیا  مان  سپ  یـسوم ،
! ناج نیـسح  دومرف : یم  تسیرگ و  یم  دیـسوب و  یم  ار  نیـسح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  تسیرگ ! نیـسح  تبیـصم  رد  ربمایپ   - 2

همطاف يارب  ار  نخس  نیا  ادابم  ءامسا ! يا  دومرف : سپـس  ار ، وت  هدنـشک  لتاق و  دنک  تنعل  دنوادخ  دراد ، دوجو  گرزب  یتبیـصم  وت  يارب 
هب هریزج  نآ  رد  درک ، روبع  يا  هریزج  زا  نیـسح  ماما  تدالو  کـیربت  يارب  دورف  ماـگنه  لـیئربج  دوب ؟ هک  سرطف   - 3 (. 2 . ) ییامن لقن 

يراگنا لهـس  ریخات و  يدـنوادخ  رماوا  زا  یکی  رد  نوچ  سرطف  دومن . دروخرب  دوب  شرع  نالماح  زا  تشاد و  مان  سرطف  هک  يا  هتـشرف 
هب کیدزن  دمآ ، ایند  هب  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  هک  نامز  نآ  دوب ، هدش  هتسکش  شیاه  لاب  هدش و  سوبحم  هریزج  نآ  رد  دوب ، هدرک 

باذـع نایم  ار  سرطف  دـنوادخ  رگید  یتیاور  قبط  دـنوادخ . تداـبع  هب  لوغـشم  دوب و  هریزج  نآ  ینادـنز  سرطف  هک  دوب  لاـس  دـصتفه 
قلعم تلاح  هب  هریزج  نآ  رد  شنامـشچ  ياه  هژم  هلیـسو  هب  ار  وا  زین  دنوادخ  درک ، رایتخا  ار  ایند  باذع  سرطف  دینادرگ و  ریخم  ترخآ 

سرطف لیئربج  زا  سرطف  شهاوخ   - 4 (. 3 . ) دش یم  دنلب  يدب  يوب  وا  ریز  زا  هتـسویپ  دوبن و  هریزج  نآ  نکاس  يرادناج  چیه  دروآ ، رد 
دمحم ترـضح  هب  دنوادخ  تفگ : وا  دیور ؟ یم  اجک  هدیـسرپ : لیئربج  زا  دننک ، یم  لوزن  نیمز  هب  هکئالم  هارمه  لیئربج  دید  هک  ینامز 

هارمه زین  ار  نم  لـیئاربج ! يا  تفگ : سرطف  میوگ . تینهت  کـیربت و  ترـضح  نآ  هب  اـت  هداتـسرف  ارم  هدومرف و  ینازرا  یتمعن  یفطـصم 
ربمایپ تمدخ  سرطف  ندمآ   - 5 (. 4 . ) درذگرد نم  هانگ  اطخ و  زا  یلاعت  قح  دـنک و  ییاعد  نم  يارب  ترـضح  نآ  هک  دـیاش  ربب ، دوخ 
ربماـیپ دوـمن ، وگزاـب  ربماـیپ  يارب  ار  سرطف  لاـح  حرـش  کـیربت ، مالـس و  ضرع  زا  سپ  دیــسر ، ربماـیپ  تمدـخ  سرطف  هارمه  لـیئربج 

هب ار  دوخ  سرطف  یتمالس  نتفای  زاب   - 6 (. 5  ) ددرگ زاب  دوخ  هاگیاج  هب  دلامب و  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  وگب  وا  هب  دندومرف :
www.noorfatemah.org
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جورع الاب  يوس  هب  تفگ ، یم  ار  تاملک  نیا  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  رد  شیاه  لاب  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  دـیلام ، نیـسح  فیرـش  ندـب 
زین نم  داهن ، تنم  نم  رب  وت  دنزرف  هک  تهج  نیا  زا  دننک و  یم  دیهـش  ار  دولوم  نیا  وت ، تما  نیا  يدوز  هب  هللا ! لوسر  ای  تفگ : وا  دومن ،

(. 6  ) مناسر یم  وا  هب  ار  تاولص  نیا  نم  دتسرف ، تاولص  وا  رب  هک  سک  ره  مناسر و  یم  وا  هب  ار  شنیرئاز  مالـس  ترایز و  نآ ، ناربج  هب 
: تفگ یم  ار  نانخس  نیا  دومن ، یم  جورع  نامسآ  تمـس  هب  سرطف  هک  یماگنه  رگید  یتیاور  قبط  نیـسح  ماما  هدش  هدازآ  سرطف ،  - 7

هیلع اضر -  ماما  زا  تسوت ! دالوا  رد  تماما   - 8 (. 7 . ) متسه دمحم  همطاف و  یلع و  نب  نیسح  هدش  دازآ  هک  نم  ياتمه  دننامه و  تسیک 
یم ات  تشاذگ  یم  وا  ناهد  رد  ار  شنابز  ترضح  نآ  دندروآ و  یم  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ -  دزن  ار  نیسح  هدش  تیاور  مالسلا - 
نآ هصالخ  هدرک  لقن  یتیاور  یعازخ  هیما  رتخد  هرب  زا  بوشآ  رهش  نبا  ( 8 . ) دروخن ریش  ینز  چیه  زا  درک و  یم  افتکا  نامه  هب  دیکم و 

ترفاسم زا  ات  دوش  یم  دـلوتم  وت  زا  يرـسپ  يدوز  هب  هداد  ربخ  لیئربج  دومرف : همطاف  هب  دوخ  ياه  ترفاـسم  زا  یکی  رد  لوسر  تسا  نیا 
دلوتم مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ترـضح  ترفاسم  زا  سپ  درک  لوبق  همطاف  دیـشک . لوط  یهام  ول  مدرگرب و  ات  هدـم  ریـش  وا  هب  مدرگن  رب 

ار وا  ادخ  لوسر  مدادن . زونه  يریـش  درک : ضرع  يدرک ؟ هچ  مرـسپ  اب  دومرف : همطاف  هب  دمآ  ادخ  لوسر  ات  دادـن  ریـش  س )  ) همطاف دـش ،
: دومرف سپـس  نیـسح . يدـش  بایماک  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  اـجنآ  اـت  دـیکم  یم  تشاد  تشاذـگ . نیـسح  ناـهد  رد  ار  شناـبز  تفرگ 

دوجو رون  هاـگیاج  نیتسخن  ع )  ) نیـسح رون  هاـگیاج  نیتسخن  - 9 (. 9 . ) تسا وت  دـالوا  رد  تماـما  ددرگ  یمن  رب  دوـخ  هدارا  زا  دـنوادخ 
رانک رد  ترـضح  نآ  دوب . هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ -  ربماـیپ  رهم  رپ  شوغآ  تسد و  ود  تدـالو ، زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح - 

هک یماگنه  دیشک . یم  راظتنا  ار  ناهج  قفا  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  دوجو  رون  عولط  هداتـسیا و  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  قاطا  برد 
ار میتوکلم  دـنزرف  ءامـس ! يا  ناه  هک : داد  ادـن  ربماـیپ  درک ، هدجـس  شراگدـیرفآ  يارب  تخاـس و  ناراـب  رون  شدوجو  رون  هب  ار  ناـهج 
فیظن و ار  وا  دـنوادخ  دـینک ؟ یم  فیظن  ار  وا  امـش  دومرف : بجعت  اب  ربمایپ  ما . هتخاسن  شرادـید  هدامآ  فیظن و  زونه  تفگ : وا  روایب ...

ربمایپ يوس  هب  نیمشپ  يا  هچراپ  رد  ار  یتوکلم  كدوک  نآ  تفایرد و  ار  تیعقاو  تسیرگن و  ءامـسا  (. 10 . ) تسا هتخاس  هزیکاپ  كاپ و 
رد درک و  زاغآ  نتسیرگ  تسیرگن و  وا  رب  هنارکفتم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ربمایپ  دروآ . هلآو -  هیلع  هللا  یلص  - 

يور زا  سپ  (. 11 . ) نارگ تسا ... نارگ  نم  رب  هک  یتـسار  هب  ناـج ! نیـسح  دومرف ... : دوب ، هتخاـس  بطاـخم  ار  كدوـک  نآ  هک  یلاـح 
 - هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ربمایپ . هنیـس  شود و  هناش و  یهاـگ  دوب و  وا  هاـگیاج  یحو  هتـشرف  هناـش  یهاـگ  ربماـیپ ، شوغآ  تسد و 

دنرگنب و همه  ات  درب  یم  الاب  یهاگ  دنک و  شناراب  هسوب  رگ ، هراظن  ناگدید  ربارب  رد  ات  تفرگ  یم  شسدقم  ناتسد  يور  رب  ار  وا  یهاگ 
: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  ارهز -  همطاف  ترضح  مالسا  هنومن  يوناب  ع )  ) نیسح ماما  رون  يرگ  هولج   - 10 (. 12 . ) دنبایرد ار  وا  تیعقوم 

رون مدروآ ، یم  يور  فرط  ره  هب  هک  ارچ  متشادن  غارچ  هب  زاین  رات ، بش  رد  مدوب  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  دوجو  رون  لماح  هک  یماگنه 
هولج یگدنـشخرد و  یکیراـت  رد  اـهنت  هن  هک  دوب  نیا  مه  یکی  ترـضح ، نآ  دوـجو  روـن  رگید  تیـصوصخ  زا  تشگ . یم  ( 13  ) ناراب

باـجح و عناـم و  چـیه  هک  دوب  یگژیو  نیا  يراد  زین  و  تشگ . یم  رهاـظ  زین  دـیدش  رون  ریز  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هکلب  تشاد ، يرگ 
هب دیهـش  چـیه  نونک  ات  هک : دـنتفگ  شا  هتـشغآ  نوخ  هب  رکیپ  دروم  رد  هک  هنوگنامه  دـش ؛ یمن  عنام  وا  یناـشفا  رون  ولـالت و  زا  يا  هدرپ 

كاخ تشاد و  ؤلالت  نامسآ  رب  يرون  نوتـس  دننامه  شنازورف  هرهچ  رون  (. 14 .) ما هدیدن  وا  هرهچ  تینارون  هب  يا  هتـشغآ  نوخ  كاخ و 
. دوب هداتفا  هریت ، كاـخ  رب  هک  دوش  يزورفا  ناـهج  دیـشروخ  شـشخرد  عناـم  تسناوت  یمن  دوب ، هتـسشن  شـسدقم  هرهچ  رب  هک  ینوخ  و 

نتـشون لوغـشم  یکدوک ) رد   - ) مالـسلا هیلع  نیـسح -  نسح و  هک : هدـش  تیاور  یطاطخ  رد  ع )  ) نیـسح نسح و  هقباـسم   - 11 (. 15)
وت طخ  زا  نم  طخ  هن ، تفگ : مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  تسا ، رتابیز  وت  طخ  زا  نم  طخ  تفگ : مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  هب  نسح  دندوب ،

چیه تشادن  تسود  هک  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  نک ، يراود  ام  نایم  ردام : دندرک : ضرع  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  هاگنآ  تسا  رتابیز 
دنک تحاران  ار  کی  چیه  تشادن  تسود  هک  مه  وا  دندیسرپ ، مالسلا -  هیلع  یلع -  زا  دیـسرپب . دوخ  ردپ  زا  دومرف : دنک  هدرزآ  ار  کی 

، مسرپب لیئربج  زا  ات  منک  يرواد  امـش  نایم  نم  دومرف : مالـسلا -  هیلع  ربمایپ -  دیـسرپب . مالـسلا -  هیلع  ادخ -  لوسر  دوخ  دج  زا  دومرف :
www.noorfatemah.org
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یلو منک  یمن  يرواد  نانآ  نایم  مه  نم  تفگ : لیفارـسا  دنک ، يرواد  لیفارـسا  منک ، یمن  يرواد  نآ  نایم  نم  تفگ : دمآ  لیئربج  نوچ 
يرواد نم  دومرف : لاعتم  يادخ  درک ، يرواد  تساوخ  رد  لاعتم  يادخ  زا  سپ  دـیامرف ، يرواد  ناشنایم  هک  منک  یم  تساوخرد  ادـخ  زا 

وا منک ، یم  يرواد  نانآ  نایم  نونکا ) ! ) راگدرورپ درک : ضرع  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  دـنک . يرواد  همطاـف  ناـشردام  یلو  منک  یمن 
ار دـنبندرگ  نیا  رهاوج  نم  دومرف : مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  و  مالـسلا -  هیلع  نسح -  دوخ ) نادـنزرف   ) هب تشاد  رهاوج  زا  يدـنب  ندرگ 

يا دـنلب  رد  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دومرف ، شخپ  ار  نآ  سپ  تسا ، رتابیز  وا  طخ  تشادرب  ار  نآ  رتشیب  هک  ره  منک  یم  شخپ  امـش  نایم 
مه لیئربج  دنوشن . تحاران  کی  چیه  ات  دـنک  میـسقت  ناسکی  نانآ  نایم  ار  رهاوج  دـیآ و  دورف  هک  داد  نامرف  وا  هب  ادـخ  دوب  یهلا  شرع 

فیرش نآرق  تایآ  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ردق  تلالج   - 12 (. 16 . ) دوب نانآ  تشادـگرزب  میرکت و  رطاخ  هب  نیا  درک . نینچ  هدرب ) نامرف  )
ار شلوزن  ناش  هک  تسا  یتا  له  هروس  دـنک ، یم  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  نسح و  ماما  ناش  تمظع  ردـق و  تلالج  رب  تلـالد  هک 
هک دندرک  رذن  مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هک  نآ  زا  سپ  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  دیا  هدـینش 
 - مالسلا هیلع  نیسح -  نسح و  دندرک . رذن  هب  يافو  هدازاقآ  دوبهب  زا  سپ  دنریگب ، هزور  زور  هس  دنزیخرب ، يرامیب  رتسب  زا  نینـسح  رگا 

راطفا ماگنه  لوا  بش  رد  دـنتفرگ . هزور  دـندرک و  ادـتقا  ناشراوگرزب  نیدـلاو  هب  مه  نانآ  فصولا  عم  دـندوب  کچوک  یلیخ  هک  نآ  اـب 
دندرک اطع  وا  هب  ار  ناشیاذغ  مه  زاب  دمآ  میتی  مه  مود  بش  رد  دندرک . راطفا  بآ  اب  دنداد و  وا  هب  ار  ناشکاروخ  همه ، دـمآ و  ینیکـسم 

. دندرک راطفا  بآ  هب  دندرک و  تمحرم  وا  هب  ار  ناشکاروخ  مامت  هداوناخ  همه  زاب  درک  یگنـسرگ  راهظا  دـمآ و  يریـسا  موس  بش  رد  و 
هزور هس  هتـساخرب و  يرامیب  رتسب  زا  هزات  هک  ییاه  هچب  دنزرل  یم  یگنـسرگ  فعـض و  تدش  زا  نینـسح  دـید  نینمؤملاریما  مراهچ  زور 

اعد هب  تسد  دش  رثأتم  دید ، هک  ار  ناشیا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  ربمغیپ  دنا . هنوگچ  تسا  مولعم  دـنا ، هدرک  راطفا  بآ  هب  هتفرگ و 
کی ات  هک  دیدرگ  لزان  هروس  نیا  هارمه  یتشهب  یقبط  هک  دنا  هتـشون  مه  هماع  زاب  دش و  لزان  یتا  له  هروس  ماگنه  نیا  رد  هک  درک  دنلب 

؟ دندوب قح  تیانع  فطل و  دروم  هنوگچ  یلاس  درخ  رد  نینـسح  هک  تسا  نیا  ضرغ  دوب . دنلب  ارهز  هناخ  زا  یتشهب  ماعط  رطع  يوب  هتفه 
دروم رد  تسا ؟ ع )  ) نیسح ماما  لسن  زا  مئاق  ارچ   - 14 (. 17 . ) تسا ناشردام  ردپ و  ناشیا و  لمع  زا  دیجمت  حدم و  رد  نآرق  تایآ  نیا 

هدشن و هداز  مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  دالوا  زا  هدش و  هداز  مالسلا -  هیلع  نیسح -  لسن  زا  مالـسلا -  هیلع  دمحم -  لآ  مئاق  ارچ  هکنآ 
هدافتسا رابخا  زا  هچنآ  نکیل  هدش ؛ ییاه  ثحب  دنوش ، لیان  راختفا  نیا  هب  مالسلا -  هیلع  نیسح -  هیرذ  هک  هدش  ثعاب  یلماوع  للع و  هچ 

يانثم نب  نمحرلا  دبع  زا  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  هداد . صاصتخا  نیـسح  نادـنزرف  هب  ار  تلیـضف  زایتما و  نیا  البرک  هثداح  دوش  یم 
تبسن مالسلا -  هیلع  نیسح -  دالوا  هب  يرترب  تلیضف و  اجک  زا  متفگ : مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هب  دیوگ ، يو  هک  هدرک  لقن  یمشاه 

دیرادـن داقتعا  رگم  دومرف : دنتـشاد ؟ نایرج  ارجام  کی  رد  نانآ  يود  ره  هک  یلاح  رد  هدـمآ ؟ مالـسلا -  هیلع  نسح -  ماـما  نادـنزرف  هب 
ربخ نیا  هبترم  هس  داد و  ربخ  وا  ندش  هتشک  نیسح و  دلوت  زا  دمآ و  دورف  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  انامه  هک  دینادب  میوگ ؟ یم  نم  ار  هچنآ 

نامه مه  یلع  تخاس . علطم  ار  وا  دیبلط و  ار  یلع  مرکا  ربمغیپ  هاگنآ  مهاوخ . یمن  ار  يدنزرف  نینچ  نم  تفگ : ادخ  لوسر  دـش . رارکت 
لزان لیئربج  سپـس  دومن . یلیم  یب  راهظا  مه  وا  دـنتفگ ، ار  بلطم  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  مرادـن و  جایتحا  هب  نم  هک  تفگ  ار  هملک 

. مداد اضر  ادخ  ياضق  هب  ردپ ! يا  دومن : ضرع  همطاف  دوب . دنهاوخ  نم  نید  نایاوشیپ  نم و  ثراو  وا  نادنزرف  رـسپ و  نیا  دومرف : هدش و 
هیلع نیسح -  زج  هدنامن  هدنز  يا  ههام  شش  دنزرف  تشاذگ و  ورف  ار  وا  هام  شـش  زا  دعب  تفای و  لمح  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  هب  سپ 

كاشوپ سابل و  دروم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  دنوادخ  تشهب  زا  كاشوپ   - 15 (. 18 . ) ییحی یتیاور  هب  یسیع و  و  مالـسلا - 
توافت رـس  هک  داد ، هیدـه  نانآ  هب  هژیو ، ياه  گنر  رد  تشهب  ياـبیز  ياـه  ساـبل  زا  اـهراب  داد و  رارق  شیوخ  صاـخ  تیاـنع  دروم  زین 

هک یصوصخم  سابل  هک  مدید  ار  ربمایپ  دیوگ : یم  هملس  ما  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  (. 19  ) تسا روهـشم  زین  نانآ  سابل  گنر 
تسا و نیسح  هب  ادخ  هیده  نیا  دومرف : هک  مدرک  لاوس  نآ  دروم  رد  دناشوپ ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  مادنا  رب  مدیدن ، ار  شریظن  ایند  رد 
هب دـنوادخ  زین  و  (. 20  ) تسا لیئربج  لاـب  كرک  زا  شدوپ  راـت و  هک  تسا  نیا  نآ  ياـه  یگژیو  زا  مناـشوپ ، یم  شمادـنا  رب  ار  نآ  نم 
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ماما هب  ربمایپ  مارتحا   - 16 (. 21 . ) دیناشوپ یتشهب  ياه  سابل  زا  دوب  هداتفا  كاخ  رب  هک  شنایرع  هتفخ و  نوخ  هب  ندب  رب  ناگتشرف  تسد 
نخـس لاح ، نامه  رد  وا  دـمآ و  یم  شیوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  زارف  رب  ربماـیپ  هاـگ  ع )  ) نیـسح
ناماد در  ای  رانک  رد  هاـگنآ  دروآ ، یم  داـهن و  یم  شیوخ  فتک  رب  دومن و  یم  لابقتـسا  وا  زا  دـمآ و  یم  دورف  ربنم  زا  اـهر و  ار  شیوخ 

نآ دـمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  نخـس  لاح  رد  وا  هک  داتفا  یم  قافتا  هاگ  نیا ، زا  رتروآ  تفگـش  داد . یم  ياج  شیوخ 
، شیوخ ردقنارگ  كدوک  هب  هقالع  قشع و  تدش  ار  شیوخ  راک  لیلد  هاگنآ  درک و  یم  لابقتسا  ار  وا  دمآ و  یم  دورف  ربنم  زا  ترـضح 

هیلع نیـسح  ندـید  اب  تسوا  تردـق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  هک  هنوگنامه  تخاـس ، یم  ناونع 
نیـسح ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ع )  ) نیـسح ماما  رب  ربمایپ  هسوب   - 17 (. 22 . ) مدمآ دورف  ربنم  زا  هنوگچ  هک  مدـشن  هجوتم  مالـسلا 

شسدقم ناتـسد  تفر و  وا  يوس  هب  مدرم  هوبنا  هاگدید  ربارب  رد  تسیرگن  هنیدم  هاگنادیم  رد  ناکدوک  اب  يزاب  ماگنه  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
هاـچ و ریز  رد  تسد  کـی  تفرگ  ار  وا  سپ  وا ، یپ  رد  زین  ربماـیپ  درک و  هاگنادـیم  رد  ندـیود  هب  عورـش  شبوبحم  كدوک  دوـشگ و  ار 

بحا ینم  نیـسح  نم  اناو  ینم  نیـسح  دومرف : تخاس و  شناراب  هسوب  داهن و  وا  ناهد  رب  ناهد  داهن و  شرـس  تشپ  هب  ار  شرگید  تسد 
هیلع نیسح  هک  سک  نآ  ره  ادخ ، نم ، زا  نیـسح  متـسه و  نیـسح  زا  نم  دینادب  مدرم ! طابـسالا . نم  طبـس  نیـسح  انیـسح ، بحا  نم  هللا 

ترضح نآ  تشپ  رب  شا  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب ! متشپ  رب  نیـسح  هن   - 18 دراد .... یم  تسود  درادب  تسود  ار  مالسلا 
دورف دوخ  بوبحم  كدوک  ات  داد  یم  لوط  ار  هدجـس  ردقنآ  وا  تسـشن و  یم  دوب ، تعامج  زامن  ادخ و  اب  شیاین  هدجـس و  لاح  رد  هک 

یم تسا ؟ هدمآ  دورف  یهلا  یحو  هدجـس ، لاح  رد  ایآ  دندیـسرپ : یم  دندناوخ ، یم  تعامج  هب  ار  زامن  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  دیآ ،
ار یکدوک  يزور  ربمایپ  ع )  ) نیسح نارادتسود  هب  ربمایپ  تبحم   - 19 (. 23 . ) دوب هتسشن  متشپ  رب  نیسح ، میمارگ  دنزرف  هکلب  هن ! دومرف :

یم تسود  ار  وا  نم  دومرف : دندیـسرپ ، ار  نآ  لـیلد  هک  یماـگنه  داد ، رارق  رایـسب  تبحم  رهم و  دروم  تفرگرب و  رد  ار  وا  دـید و  هار  رد 
ربخ نم  هب  لیئربج  داهن و  هرهچ  رب  تشادرب و  ار  نسح  ياپ  كاـخ  هک  مدـید  دوخ  دراد . یم  تسود  ار  نیـسح  مدـنزرف  وا  هک  ارچ  مراد 

رد نیرفآ ، ناهج  يادخ  ع )  ) نیـسح ماما  هب  یهلا  هصاخ  فاطلا   - 20 (. 24 . ) دوب دهاوخ  نیـسح  نارای  زا  اروشاع ، هسامح  رد  وا  هک  داد 
هجهم هنا  دومرف : شبوبحم  روآ  مایپ  دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ربمایپ  ینطاب  بلق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  شا  هصاخ  فاطلا  ورملق 

(25 . ) یبنج نیب  یتلا  یحور  دومرف : دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  سدقم  حور  و  تسا . نم  بلق  تایح  هیام  نیـسح ، یبلق 
زغم داد . رارق  شلد  هویم  ار  وا  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  رهطم  افصم و  لد  تسا . نم  دوجو  نارک  رد  هک  تسا  یحور  نیسح 

ینازرا ودب  ار  ترـضح  نآ  ییانیب  تردق  تخاس . ترـضح  نآ  شمارآ  هیام  ار  وا  تشاد و  ینازرا  ودـب  ار  ترـضح  نآ  دـنلب  هشیدـنا  و 
نآ ییایوب  سح  ددنب . یم  رب  تخر  مهودنا  یگنـسرگ و  مرگن ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  هب  هک  یماگنه  دومرف : دوخ  هک  تشاد 

تشاد ینازرا  وا  هب  ار  ربمایپ  يورین  تسا . نم  یگدنز  يوبشوخ  لگ  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرف : دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ترـضح 
نآ هناش  دور . یم  نایم  زا  میناوتان  یگنـسرگ و  وا  هب  هراظن  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نم  ماـعط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف : یم  دوخ  هک 

. تخاـس وا  يراوـس  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودـب  ار  ترـضح  نآ  تشپ  تخاـس . بکرم  شیارب  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترـضح 
هب ار  ترضح  نآ  نابز  تخاس . وا  ياهییالاو  ینامسآ و  ياهـشزرا  هاگـشرورپ  یبرم و  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترـضح  نآ  ناماد 

هنیس تخاس . نآ  هدننک  هیذغت  ار  شناتشگنا  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  تسد  تخاس . رابرپ  وا  يارب  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  وا 
هلیـسو ار  اـهنآ  تشاد و  ینازرا  ودـب  ار  ربماـیپ  بل  ود  تخاـس . وا  سلجم  نـما و  هاـگیاج  ار  نآ  تـشاد و  ینازرا  وا  هـب  ار  شا  هدرتـسگ 

هیلع نیـسح  همانگوس  هدنیارـس  هدـننک و  دـیجمت  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودـب  ار  ترـضح  نآ  نخـس  داد . رارق  ودـب  يزرو  رهم  شزاون و 
نم تیدف  دومرف : یم  هتسویپ  هک  تخاس  مالسلا  هیلع  نیسح  يادف  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  رسپ  رگید ، تخاس . مالسلا 

نیما زا  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  ناجرم  ؤلؤل و  ریسفت   - 21 (. 26 . ) متخاس وا  يادف  ار ، میهاربا  مرسپ  هک  یسک  يادف  هب  میهاربا  ینباب  هتیدف 
جرم هفیرـش  هیآ  رد  روبزم  ياـیرد  ود  تسا : هدـمآ  نینچ  يروث  نایفـس  ریبج و  نب  دیعـس  یـسراف و  ناملـس  زا  لـقن  هب  یـسربط  مالـسالا 
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یلـص دمحم  خزرب  دنا و  همطاف  یلع و  ناجرملا ، ولؤللا و  امهنم  جرخی  نابذکت ، امکبر  الآ  يابف  نایغبی ، خزرب ال  امهنیب  نایقتلی ، نیرحبلا 
یلیلد هلهابم -  هیآ  زا  راگدنوادخ -  لوق  رد  رگید  یتلیـضف  هلهابم ، هیآ   - 22 (. 27 . ) دنا نیـسح  نسح و  ناجرم  ولؤل و  هلآو و  هیلع  هللا 

زور رد  ءاسک  باحصا  هک  تسا  مالسا  تما  عامجا  و  تسین . نآ  توق  هب  یلیلد  چیه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ءاسک  باحـصا  لضف  رب  يوق 
تسا هدرکن  اعدا  یسک  و  تسا . هدوبن  نانآ  اب  يدحا  دنا و  هدوب  نیـسح  نسح و  وا  دنزرف  رود  وا و  رهوش  وا و  ردپ  همطاف و  طقف  هلهابم ،

زور رد  يرگید  نیـسح ، نسح و  شدـنزرف  ود  یلع و  ماما  وفک  همطاـف  ترـضح  یلع و  نینمؤملاریما  ماـما  وا  یـصو  ربمغیپ و  زا  ریغ  هک 
ادخ و رب  راکیپ ، کش و  چیه  نودب  دنک ، اعدا  یـسک  رگا  و  تسا ؛ هتـشاد  تکرـش  نانآ  اب  تسا و  هدوب  ءاسک  باحـصا  رد  لخاد  هلهابم 

نارـسفم تسا . هداد  رارق  ءاسک  باحـصا  تیالو  هب  نیکـسمتم  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  دمح  تسا ، هدز  ءارتفا  تسا و  هتـسب  غورد  شلوسر 
هناخ زا  هلهابم  يارب  هلهابم  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  هلهاـبم ، هیآ  ریـسفت  رد  نآرق 

زا سپ  و  دومرف : ابع  رد  لخاد  ار  وا  دـمآ و  نسح  سپ  دوب ، هتفرگ  شود  رب  هایـس  يوم  زا  راد  هناشن  نیکـشم  يابع  و  تسا ، هدـش  جراـخ 
لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  تفگ : هاگنآ  یلع ، سپـس  همطاف و  نآ  زا  سپ  و  دومرف ، ابع  رد  لخاد  ار  وا  دـمآ و  نیـسح  نآ 

نت جـنپ  نیا  ابع  لآ  ءاسک و  باحـصا  زا  دـیامرفب -  ینارون  ار  ناشناهرب  دـنوادخ  هیماما -  دارم  هک  نادـب  سپ  اریهطت . مک  رهطی  تیبلا و 
برق تناکم و  فطل  رب  یهیبنت  ات  دنا  هدـش  دروآ  مدـقم  سفنا  رب  ءاسن  ءانبا و  هلهابم  هیآ  رد  تسا . نآرق  هلهابم  هیآ  زا  صوصنم  موصعم 

شرافس  - 23 (. 28 . ) دنا سفنا  يدفم  سفنا و  رب  مدقم  ءانبا  هک  دشاب  هتـشاد  ینعم  نیدـب  يراعـشا  ناذـیا و  زین  و  دـشاب ؛ هدوب  ناشتلزنم 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا  هتـسیاش  هکنانچ  نآ  مدرم ! يا  ناه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  ع )  ) نیـسح تفرعم  هب  ربماـیپ 

ماـما رب  شتآ  ندوب  مارح   - 24 (. 29 . ) دـیراد شرترب  تسا  هدیـشخب  يرترب  زایتما و  ناگمه  رب  ار  وا  شیادـخ  هک  هنوگنامه  دیـسانشب و 
تمدـخ هب  هک  یهاوخ  ایآ  تفگ : ارم  دزیرهم  نب  هدـنم  نب  دـمحم  هک  مدوب  دادـغب  رد  دـیوگ : دـیز  نب  دـمحم  نب  رفعج  نیـسح  نسح و 

لوسر تفگ : ترضح  میتسشن ، هدرک ، مالس  میدش و  لخاد  وا  رب  سپ  يرآ ! متفگ : یـسرب ؟ مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  ترـضح 
صاخ نیا ، و  دینادرگ ، مارح  وا  هیرذ  رب  ار  شتآ  دنوادخ  سپ  دوب ؛ كاپ  فیفع و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
شیاتس دروم  هک  تسا  نآ  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  زا  ناگمه  هدوتـس   - 25 (. 30 . ) تسا مالسلا ، هیلع  نیسح  نسح و 

هدوتـس و ار  وا  یگمه  شنانمـشد ، نارفاک و  ات  ناتـسود  ناگـشیپ ، يوقت  ناـنمؤم ، ناـحلاص ، ناگتـشرف ، ناربماـیپ ، ادـخ ، تسا . ناـگمه 
هنومن 1 يارب  تسا ، هدوتس  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  شدیجم  نآرق  رد  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  دنا . هتفگ  نخـس  وا  فصو  رد  یگمه 
وا  - 3 (. 31 . ) تسا هتخاـس  ناونع  شیوخ  تمحر  زا  یمیظع  هرهب  ار  وا   - 2 تسا . هدرمـش  هنئمطم  سفن  عماج  لماک و  قادصم  ار  وا  - 

یتمدخ الاو ، ردپ  نیا  رب  ایآ  هک  شیدنیب  کین  کنیا ... تسا . هتـشاد  ررقم  ار  نانآ  زا  لیلجت  مارتحا و  هک  هداد ، رارق  یناردپ  نیرتالاو  ار 
دندیطلغ شیوخ  نوخ  هب  هنامولظم  هک  یناسک  نادیهـش و  رالاس  زراب و  قادصم  ار  وا   - 4 يا ؟ هداد  ماجنا  ار  ساسحا  طرـش  يا و  هدرک 

اب ار  ترـضح  نآ  رین  و   - 7 درمـش . صیعهک  تقیقح  حور  زمر  ار  وا   - 6 تسا . هدومرف  فیـصوت  میظع  حبذ  ار  وا   - 5 تسا . هدرمشرب 
شرع تسار  تمـس  رد  وا  تـمظع  تیـصخش و  شیاتـس  رد  و   - 8 داهن . ماـن  ناـجرم و ... نوتیز ، رجف ، نوچ  یگرزب  سدـقم و  ياـهمان 
تاجن یتشک  تیاده و  شخب  ینشور  لعشم  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتسار  هب  هاجنلا  هنیفـس  يدهلا و  حابـصم  نیـسحلا  نا  تشاد : موقرم 
هللادـبع نب  رباج  هک : تسا  هدرک  تیاور  یفطـصملا  تراـشب  رد  يربط  نیدـلا  داـمع  ع )  ) هللا دـبع  یبا  رب  رباـج  هیثرم   - 26 (. 32 . ) تسا

ناربمایپ و نیرتهب  دنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : نینچ  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  یبا  ماما  ترایز  رد  يراصنا 
رد ءاسک  باحـصا  ءاسک  باحـصا   - 27 (. 33  ) یئاسک لها  سماخ  تیادـه و  هلالـس  يوقت و  دـنگوس  مه  دـنزرف  و  نانمؤم ، دیـس  رـسپ 
زج هک  دشن  یعدم  یـسک  چیه  دوبن . هارمه  اهنآ  اب  يدحا  دندوب و  نیـسح  نسح و  وا  دنزرف  ود  وا و  رهوش  وا و  ردپ  همطاف و  طقف  هلهابم 

. تسا هدوب  لخاد  هلهابم  رد  يرگید  نیسح  نسح و  ناشیا  دنزرف  ود  همطاف و  يو  وفک  یلع و  نینمؤملاریما  ماما  یصو ، ترضح  ربمایپ و 
ار يادخ  شیاتس  مهتیالوب ؛ نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  تسا . هتسب  غورد  شلوسر  ادخ و  رب  رگید  صخش  یعدم  کش  نودب 
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ادـخ لوسر  تفگ : هک  دـش  تیاور  سابع  نبا  زا  يوبن  تخرد  هویم   - 28 (. 34  ) تسا هداد  رارق  ناشیا  تیالو  هب  ناکـسمتم  زا  ار  اـم  هک 
اتقیقح تیب  لها  نارادتـسود  دنا و  نآ  هویم  نیـسح  نسح و  نآ و  حاقل  یلع  نآ و  لمح  همطاف  متخرد و  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

زا مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 2 . ) ص 45 لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  لیاضف  ( 1 (. ) 35 . ) دننآ یتشهب  گرب 
زا مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  لیاضف  ( 4 . ) ص 54 لامالا ، یهتنم  زا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  لـیاضف  ( 3 . ) ص 46 لاـمالا ، یهتنم 
زا مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  لیاضف  ( 6 . ) ص 58 لامالا ، یهتنم  زا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  لـیاضف  ( 5 . ) ص 55 لاـمالا ، یهتنم 

ص 366. ج 2 ، دیدج ، عبط  یفاک ، لوصا  ( 8 . ) ص 63 لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 7 . ) ص 60 لامالا ، یهتنم 
ص ج 43 ، راونالا ، راحب  ص 6 ، ج 2 ، نویعلا ، ءالج  ( 11 . ) ص 256 ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 10 . ) ص 50 ج 3 ، راونا ، رهش  نبا  بقانم  ( 9)

راحب ( 14 . ) ص 57 ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 13 . ) و 87 ص 86  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  ياـهیگژیو  ( 12 . ) یتوافت كدـنا  اب  ، 243
 -، مالسلا هیلع  نیسح -  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 16 . ) ص 86 مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ياهیگژیو  ( 15 . ) ص 57 ج 45 ، راونالا ،

ج 44، راونالاراحب ، ( 19 . ) ص 4 ج 6 ، خیراوتلا ، خسان  ( 18 . ) ص 29 بیغتسد ، دیهش  مالسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  ( 17 . ) ص 68 و 69
ص 295. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 22 . ) ص 283 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21 . ) ص 271 ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 20 . ) ص 245
ج 44، راونالا ، راحب  ( 25 . ) ص 242 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 24 . ) ص 493 ج 3 ، لبنحدمحا ، دنسم  صت 294 ؛ ج 43  راونالا ، راحب  ( 23)

صف حرش  ( 28 . ) ص 45 یلمآ ، هداز  نـسح  هـمکح ، صف  ( 27 . ) ات 187 ص 185  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  اهیگژیو  ( 26 . ) ص 296
ص ج 43 ، راونالا ، راـحب  ( 31 . ) ص 213 تماما ، هلاـسر  ( 30 . ) ص 108 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29 . ) ص 193 همکح ،

همکح صف  ( 34 . ) ص 54 یلمآ ، هداز  نـسح  هیتمـصع ، هـمکح  صف  ( 33 . ) ص 103 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 32 . ) 279
ص 44. هیمطاف ، هملک  یف  هیتمصع  همکح  صف  ( 35 . ) ص 53 هیمطاف . هملک  یف  هیتمصع 

یهلا يایبنا  رب  نیسح  ماما  زاتمم  تایصوصخ 

يادخ نیسح و  دای  مان و  اب  دیـسر  یم  یگرزب  لکـشم  جنر و  هب  هک  ادخ ، ناروآ  مایپ  زا  مادک  ره  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ربمایپ  لسوت   - 29
هناگجنپ ياه  مان  دنوادخ  مدآ ، شیاین  هبوت و  رد   - 1 دوش : یم  هدنسب  تیاور  دنچ  هب  دروم  نیا  هک  دش  یم  فرط  رب  مالسلا  هیلع  نیسح 

يارب حون  ناـفوط  رد   - 2 (. 1 . ) تفرگ رارق  لوبق  دروم  وا  شیاین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  اب  دروآ و  ناـبز  هب  وا  تخومآ و  هب  ار  سدـقم 
هاوخلد روط  هب  حون  یتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  اب  دیوج و  لسوت  سدقم  رون  جنپ  هب  هک  دش  یحو  ترضح  نآ  هب  یتشک ، نتفرگ  مارآ 
ینازرا يدـنزرف  نم  هب  دوخ  بناج  زا  راـگدرورپ ! تفگ : یم  هک  ربماـیپ  ياـیرکز  ياـعد  رد   - 3 (. 2 . ) تفرگ رارق  شیوخ  هاـگرارق  رد 

ییحی هب  تراشب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیامنارگ  مان  ندروآ  نابز  هب  اب  وا  تخومآ و  وا  هب  ار  هناگجنپ  سدقم  ياه  مان  دنوادخ ، ( 3 ... ) راد
هناگجنپ ياه  مان  يروآ  دای  اب  هک  یماگنه  دناوخ و  ارف  ار  يادخ  یهام ، مکـش  زا  تاجن  رد  سنوی  ترـضح   - 4 (. 4 . ) دیسر ودب  ربمایپ 

بویا زا  يراتفرگ  دـنزگ و  ندـش  فرط  رب  ناـیرج  رد   - 5 (. 5 . ) تفای تاجن  دیـسر ، ادخ  هدیزگرب  هدنب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هب 
نیا بوکب  نیمز  رب  ار  تیاپ  بارش  دراب و  لستعم  اذه  کلجرب  ضکرا  هک : دیسر  ادن  درک و  شیاین  ادخ  هاگراب  هب  هک  ماگنه  زین ، ربمایپ 

 - 6 دش . هدروآرب  شیاعد  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقم  مان  اب  زین  اجنآ  ندیماشآ . يارب  درس  تسا  یبآ  نیا  وش و  تسـش و  يارب  تسا  یبآ 
رپ ینابرق  نیا  هک : تسا  تیاور  میدیرخ . زاب  یهوکشرپ  ینابرق  هب  ار  وا  میظع  حبذب  هانیدفو  دمآ : مایپ  هک  لیعامـسا  میهاربا و  نایرج  رد 

. دوب لیعامسا  زا  رترب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ارچ  تسا ، نشور  زین  هیآ  موهفم  مایپ و  بیترت  نیا  اب  و  ( 6  ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  هوکش 
دای اب  تسج و  لسوت  سدقم  رون  جنپ  هب  لیئربج  هلیسو  هب  ترضح  نآ  هک : تسا  تیاور  زین  هاچ ، هاگناهن  زا  ربمایپ  فسوی  تاجن  رد   - 7

زا فسوی  تاـجن  رد   - 8 (. 7 . ) تفای ییاهر  هاچ  رس  هب  بآ  يارب  نانآ  هداتـسرف  دندیـسر و  نایناوراک  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  و 
رد - 9 (. 8 . ) دوب شخب  تاجن  ادـخ ، هاگراب  رد  وا  تمرح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دای  مان و  زین ، ینالوط  ياه  لاـس  زا  سپ  رـصم ، نادـنز 
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: تفگ ادخ  هاگراب  هب  ور  دـش ، تخـس  بوقعی  رب  راک  هک  یماگنه  دوب . زاس  راک  وا  سدـقم  مان  زین  بوقعی  هودـنا  مغ و  نتخاس  فرطرب 
هوکـش هب  ار  وت  ایادخ ! راب  وگب : هک  دیـسر  مایپ  يزرو ؟ یمن  رهم  نم  هب  ایآ  دنتفر ، متـسد  زا  فسوی ، مدنزرف  مناگدـید و  رون  راگدرورپ !
نیسح مان  ندروآ  نابز  اب  و  نادرگ . زاب  نم  هب  ار  ممـشچ  رون  هک  مهد  یم  دنگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و 
سدقم مان  دای و  اب  هک  تسه  يرگید  دراوم  هدش ، دای  دراوم  رب  هوالع   - 10 (. 9 . ) دیدرگ انیب  وا  دیسر و  ارف  هدنهد  تراشب  مالسلا ، هیلع 

، وا سدقم  مان  دای و  اب  زین  تسا و  هدش  فرطرب  ادخ  تساوخ  هب  ربمایپ  هودنا و  جنر و  تسادخ ، هدیزگرب  صاخ و  هدنب  هک  ترـضح  نآ 
ام و  تسا . هدیـسر  تباجا  فده  هب  ادخ ، هاگراب  رد  ناشیاهاعد  تسا و  هدنکفا  هیاس  نانآ ، بلق  هچارـس  رب  هودنا  مغ و  جوم  هاگآدوخان 
هب ار  وت  تسا ، هدننک  دوبان  گرزب و  نامناهانگ ، رطاخ  هب  ام  يراتفرگ  میا . هدیدجنر  شیوخ  ناهانگ  جنر  يراتفرگ و  هب  ایادـخ ! راب  زین :
هب زاس و  فرط  رب  ار  ام  هودنا  يراتفرگ و  هک  میهد  یم  تدنگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  مارتحا  هوکش و 

ار ام  ياه  هتساوخ  ددرگ ، یم  يراج  نامناگدید  زا  کشا  بالیس  دنکـش و  یم  نامیاه  لد  دای ،. اب  هک  شـسدقم  مان  يراذگ  رثا  تکرب 
شنیرفآ زا  سپ  ادخ  نامرف  هب  تسا و  تیناسنا  ردپ  ادـخ و  ناروآ  مایپ  زا  مدآ  نیـسح  ماما  اب  مدآ  ترـضح  هسیاقم   - 30 (. 10 ! ) دروآرب

دورد وا  رب  ناگتشرف  دوب  هنوگنیا  زین  نیسح  ادخ . نآ  زا  هدجس  دوب و  هلبق  هلزنم  هب  مدآ ، هک  دندرک  هدجس  شربارب  رد  ناگتـشرف  همه  وا ،
دنوادخ نانآ . دوعص  دورف و  هاگیاج  دوب و  نانآ  جارعم  شهاگتداهـش  دندرک و  فاوط  وا  هاگتداهـش  درگادرگ  رد  دنداتـسرف و  مالـس  و 

سابل هب  مدآ  دروآ . دـیدپ  وا  دوجو  رون  زا  ار  نایروح  تشهب و  هک  تسا  یناـسنا  گرزب  نیـسح  داد و  ياـج  شا  هژیو  تشهب  رد  ار  مدآ 
تشهب قارف  هب  مدآ  ناتسود . ییادج  هب  نیـسح  دیزگرب و  دنوادخ  ار  مدآ  تسا  تشهب  رویز  بنیز و  نیـسح  دش و  هتـسارآ  یتشهب  ياه 

نیمز رب  هک  دید  ار  وا  نوخ  دیدرگ و  شیامزآ  شدنزرف  ندب  هک  شدنزرف  ندش  هتشک  هب  مدآ  ناتسود . يادج  هب  نیسح  دش و  شیامزآ 
تخرد نآ  ندروـخ  زا  رادـشه  هب  مدآ  دـندرک . هراـپ  ار  وا  ندـب  هک  شدـنزرف  تداهـش  هب  زین  نیـسح  درک و  باریـس  ار  ینیمز  تخیر و 

يدام ياـه  شزرا  قئـالع و  یماـمت  نداـهناو  هب  نیـسح  اـما  تفاـین ، نینهآ  میمـصت  وا  رد  دـنوادخ  درک و  شومارف  دـیدرگ و  شیاـمزآ 
هدیزگرب تماق ، هرهچ و  رظن  زا  مدآ  دوب . ریظن  یب  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  يراوتسا  نینهآ و  میمصت  تخاسن و  شومارف  دیدرگ و  شیامزآ 
هدیزگرب زا ، وا  هک  ارچ  ناگدیزگرب ، نیا  نایم  زا  هدیزگرب  نیسح  دنا و  شنیرفآ  هدیزگرب  شنادنزرف  وا و  دوب و  تادوجوم  نایم  رد  ادخ 

اه نامسآ  رب  ار  سیردا  ترضح  دنوادخ  نیسح  ماما  اب  ربمایپ  سیردا  هسیاقم   - 31 وا . زا  ربمایپ  تسادخ و  ربمایپ  یتسه  ناهج  بوبحم 
دادـیب مـلظ و  ورملق  زا  ترجه  هـب  سیردا  دربـالاب . دیـشخب و  جوا  ار  تـبرت  رکیپ و  نوـخ ، حور  تداهـش ، زا  سپ  زین  نیـسح  داد و  جوا 

نوخ يروتاتکید  اب  هنامرهق  ییورایور  ادخ و  زا  ترجه  هب  زین  نیسح  دش و  شیامزآ  قح  هار  رد  یگنشت  یگنـسرگ و  نارای ، یگدنکارپ 
هب مردپ  تفگ : دز و  هلان  شا  هدیپط  نوخ  هب  رکیپ  رانک  رد  شرهاوخ  هک  تلادع ... قح و  يارب  راگزور  راشف  یگنشت و  هب  يوما و  ماشآ 

رالاس مالسلا ، هیلع  نیـسح  تسا . ناروآ  مایپ  گرزب  حون ، نیـسح  ماما  اب  حون  هسیاقم   - 32 دیسر . تداهش  هب  هنـشت  بل  اب  هک  نآ  يادف 
هب نایناهج  نایم  رد  دنوادخ  دش . رتشیب  شتفارش  اج  نآ  زا  نیسح  هاگتداهش  تفای . تفارـش  حون  هاگیاج  هناخ و  تشهب . نادرمناوج  همه 

همه تاجن  هک  داب  دورد  زین  نیسح  هب  دوب . وا  رطاخ  هب  نافوط  زا  مدرم  تاجن  هک  ارچ  نیملاعلا  یف  حون  یلع  مالس  هک : داتسرف  دورد  حون 
هک تسا  یتاجن  یتشک  بحاص  نیـسح  دوب . اه  بآ  جاوما  رب  تاجن  یتشک  هدنراد  حون  تسوا . دوجو  تکرب  هب  خزود  شتآ  زا  تیرـشب 

درک و یگدنز  شیوخ  موق  نایم  رد  لاس  هاجنپ  دصهن و  حون  دبای . تاجن  ترخآ  ایند و  یتخبدب  ياه  شتآ  زا  دنیشن  نآ  رب  سک  نآ  ره 
توعد مدرم  يوسارف  زا  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  دش . يراج  شیاهشوگ  زا  نوخ  دندز و  ار  وا  یشوهیب  دح  رس  ات  دنتشاد و  اور  متـس  وا  رب 

هزین زارف  رب  ار  شسدقم  رس  دنام و  كاخ  يور  رب  زور  هس  شکاپ  رکیپ  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  دوب و  نانآ  نایم  رد  يزورمین  دش و 
یماگنه نیسح  ماما  اب  میهاربا  هسیاقم   - 33 دوب . رتشیب  لاس ، هاجنپ  دصهن و  زا  دنتـشاد ، اور  وا  رب  تعاس  کی  رد  هک  یمتـس  دندرب و  اه 

ره یناوت  یم  هللا  لیلخ  میهاربا  یلع  مالـسلا  هک  يروآ  یم  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  رد  صالخا  ینتورف و  اب  هک 
نتشیوخ ادخ  نامرف  ماجنا  رطاخ  هب  هک  ینک  تین  ار  ادخ  لیلخ  نآ  یناوت  یم  ینک . تین  ار  میهاربا  ای  مالسلا  هیلع  نیـسح  نانآ ، ، رفن  ود 
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هک ارچ  دـناوخن  زین  ار  شیادـخ  صالخا  تدـش  زا  هکلب  تساوخن ، ددـم  ناگتـشرف  زا  اهنت  هن  تخاس و  کـیدزن  نارگدادـیب  شتآ  هب  ار 
هک ینک  راثن  دورد  مالـس و  البرک ، لیلخ  تین  هب  یناوت  یم  زین  و  تسا . هاـگآ  نم  طیارـش  زا  وا  یلاـحب ... هملع  یلاؤس  نم  یبسح  تفگ :

هنتف شتآ  ار و  خزود  شتآ  و  ( 11  ) تفریذپن ار  ناگتـشرف  يرای  دومن و  اه  هزین  اهریـشمش و  جامآ  ادخ  نامرف  ماجنا  هار  رد  ار  نتـشیوخ 
ینارون هرهچ  هک  ینک  تین  ار  یگرزب  لیلخ  نآ  یناوت  یم  مالـس ، ماـگنه  هب  (. 12 . ) تخاس تمالـس  درـس و  یگرزب  تما  يارب  ار  يوما 
نازورف هرهچ  ادـخ  هار  رد  هک  ینک  تین  ار  یهوکـشرپ  لـیلخ  نآ  یناوـت  یم  زین  داـهن . كاـخ  رب  ادـخ  رطاـخ  هـب  ار  لیعامـسا  شدـنزرف 

شرـسمه هک  ینک  تین  ار  يراوگرزب  لیلخ  یناوت  یم  میهاربا ، رب  دورد  راثن  ماگنه  هب  داهن . كاخ  رب  هعطق  هعطق  ندب  اب  ار  یلع  شدنزرف 
گیر زا  ار  فرظ  دـنادرگرب و  یلاخ  تسد  ار  وا  هک  دیـشک  تلاجخ  شرـسمه  زا  وا  تساوخ و  ییاذـغ  داوم  اذـغ ، هیهت  يارب  وا  زا  هراس 
تخد هک  ینک  دـصق  ار  يا  هزاوآ  دـنلب  لیلخ  نآ  ای  (. 13  ) درک لیدبت  ییاذـغ  داوم  هب  ار  نآ  شتردـق  هب  دـنوادخ  درک و  رپ  نابایب  ياه 
يارب اما  تسا ، نادرگ  نم  رب  وت  یگنـشت  مرتخد ! دومرف : شا  هنادرد  خـساپ  رد  هک  تساوخ  بآ  وا  زا  نمـشد  هرـصاحم  رد  شا  هیامنارگ 

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  تراـیز  رد  ربماـیپ  بوقعی  رب  ع )  ) نیـسح ماـما  يرترب   - 34 (. 14 . ) دیرخ ناج  هب  دـیاب  ار  تالکـشم  همه  ادـخ 
ار شناگدید  رون  شیوخ ، تمحر  هب  دنوادخ  هک  ربمایپ  بوقعی  رب  مالس  هتمحرب  هرصب  هیلا  هللا  در  يذلا  بوقعی  یلع  مالسلا  هک : میناوخ 
، دناوخ ارف  ار  نانآ  هک  یماگنه  دوب و  رسپ  هدزاود  ردپ  هک  ینک  تین  ار  ربمایپ  بوقعی  یناوت  یم  مالس ، دورد و  نیا  رد  دینادرگ . زاب  ودب 
، كان درد  ربخ  دادخر و  نیا  زا  وا  و  دروخ . گرگ  ار  ام  زا  یکی  ناج ! ردپ  دنتفگ : دنداتسیا و  شربارب  رد  تمالـس  تحـص و  لامک  رد 
هک دوب  رسپ  کی  ردپ  هک  ینک  دصق  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  البرک ، بوقعی  یناوت  یم  زین  و  داد . تسد  زا  ار  شنامـشچ  رون  مخ و  شرمک 

ربمایپ بوقعی  یناوت  یم  (. 15 . ) تسا ییادج  تاظحل  کنیا  هک  شاب  اریذپ  ارم  مالس  نیرخآ  ناجردپ ! هک : دینش  هاگتداهش  زا  ار  شیادن 
هدروخ و ار  مرـسپ  هک  هدوب  يرهم  رپ  گرگ  ایوگ  تفگ : تسیرگن و  دوب  ملاـس  مک  ار  شدـنزرف  نوخ  هب  هدولآ  نهاریپ  هک  ینک  تین  ار 
دروخب و شزیگنا  لد  رظانم  ابیز و  تشد  رد  هک : هناهب  نیدب  دنتساوخ  ار  فسوی  ربمایپ ، بوقعی  زا  (. 16 . ) تسا هدرکن  هراپ  ار  وا  نهاریپ 
هب شنامرهق  دنزرف  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دزاس . یم  نیگهودنا  ارم  وا ، ندرب  تفگ : یم  تفریذپ و  یمن  وا  اما  دـنک ، يزاب 
رد ار  شربمایپ  ادخ و  رادید  قوش  هک  دینک  اهر  ار  وا  دومرف : دنتـشاد ، زاب  تکرح  زا  ار  وا  مرح  ناوناب  درک و  تکرح  داهج  نادیم  يوس 

هیلع نیـسح  اما  دـش . انیب  وا  تخادـنا و  وا  يور  رـس و  هب  ار  نآ  دیـسر و  ارف  فسوی  نهاریپ  اب  هدـنهد  تراشب  ار  ربمایپ  بوقعی  دراد . رس 
یماگنه فسوی  ترضح  اب  نیسح  ماما  هسیاقم   - 35 (. 17 . ) دش رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  ییوگ  دینش  ار  شدنزرف  ییادج  يادن  مالـسلا 

ار وا  دیشکن و  ار  فسوی  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندیشک ، ار  وا  نتـشک  هشقن  دندنکفا و  ییادج  شردپ  فسوی و  نایم  دوسح ، ناردارب  هک 
... ناردارب و نادنزرف ، نارای ، یمامت  ندناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  ار  البرک  هوکـش  رپ  فسوی  اما  دندرک . نینچ  و  دینکفیب . هاچ  هاگناهن  رد 
موش هاپـس  یگمه  ناهگان  دوب ، یفاک  شتداهـش  يارب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  شرکیپ  رب  رایـسب  قیمع و  ياه  مخز  نتخاـس  دراو  زا  سپ  و 
يارب یهورگ  دندروآ و  موجه  ترضح  نآ  نتشک  يارب  یهورگ  هک  دوب  اجنیا  دیشکب . یعمج  هتسد  ار  نیسح  هک : دندیـشک  دایرف  يوما 

. تسا ناوتان  نآ  میسرت  زا  ملق  هک  دنتشاد  اور  رهطم  رکیپ  نآ  رب  هک  ییاه  تواقش  شهوکـش ، رپ  تداهـش  زا  سپ  شرهطم و  رـس  ندیرب 
و دـندنادرگ . رـصم  رازاب  رد  شورف  يارب  دـندرب و  دوخ  اب  دـنتفای و  هاچ ، هاگناهن  رد  ندـنکفا  زا  سپ  ار  ربماـیپ  فسوی  ناـیناوراک  (. 18)
رازاب و ماش ، هفوک ، رد  دادیب  ياه  هزین  زارف  رب  ار  شسدقم  رس  دوب ، كاخ  يور  رب  شرکیپ  هک  یلاح  رد  تداهـش  زا  زین  ار  البرک  فسوی 

سپ اما  دندرب ، رصم  هاشداپ  رابرد  رب  روز  برـض  هب  ار  ربمایپ  فسوی  ( 19 . ) دندینادرگ هنادنم  تواقش  هنالدزب و  اهرهـش ، نآ  ياه  هچوک 
تیانج هب  هک  دندرب  یکافـس  روتاتکید  هاگراب  هب  ار  البرک  فسوی  سدقم  رـس  اما  دش . وا  رادتناما  تفرگ و  رارق  وا  مارتحا  دروم  یتدم  زا 

 - 36 (. 20 . ) تخاون یم  دادـیب  بوچ  وا  نادـند  بل و  رب  تشاد و  یم  اور  تناـها  نادیهـش  رـالاس  دیـس و  رب  درک و  یم  راـختفا  شیوخ 
هب لکوت  اب  نانمـشد  ربارب  رد  هک  هنوگنآ  صاخ ، يدامتعا  لکوت و  بحاص  دوب و  ادـخ  ربمایپ  دوه  ع )  ) نیـسح ماما  ربماـیپ و  دوه  ساـیق 

مالـسلا هیلع  نیـسح  دیهدن . تلهم  ارم  دیزیخرب و  يرگ  هلیح  هب  نم  دض  رب  یگمه  (. 21 . ) نورظنت مث ال  اعیمج  ینودیکف  تفگ ...: ادـخ 
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ربمایپ دوه  (. 22 . ) تفگ ار  نخـس  نیمه  هنادنم  تماهـش  نانآ  داشرا  یهاوخ و  ریخ  زا  سپ  داتـسیا ، يوما  هاپـس  ربارب  رد  هک  یماگنه  زین 
تاناکما حالـس و  همه  اب  يوما  هاپـس  یلو  دنتـشادرب . تسد  وا  زا  اما  دنتخادنا ، گنـس  ودب  دندز و  ار  وا  شموق  اما  تفگ ، ار  نخـس  نیا 

ات دنداد و  رارق  شروی  دروم  ار ، ربمایپ  دوه  راکمتس ، نارفاک  دندز . تسد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیـسح  دض  رب  یتواقـش  ره  هب  شیوخ ،
زا سپ  دـندیرب و  رـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوما ، هاپـس  اما  (. 23 . ) دـندرک اهر  هاـگنآ  دندرـشف و  ار  شیولگ  سفن ، نداـتفا  هرامـش  هب 

بیعش هسیاقم   - 37 (. 24 . ) دندیدرون مهرد  ار  شرکیپ  دنتخات و  شسدقم  ندب  رب  تسا  هاگنآ  دندرک و  هعطق  هعطق  ار  شرکیپ  تداهش ،
هک دـید  ناشنادنفـسوگ  اب  نیدـم  هزاورد  رب  ار  نانآ  یـسوم  دوب ، هیامنارگ  تخد  ود  ردـپ  گرزب ، ربماـیپ  نیا  ع )  ) نیـسح ماـما  ربماـیپ و 
هب دـنهد و  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ  نانآ  هاگنآ  دـنورب ، هتخاس و  باریـس  ار  شیوخ  نادنفـسوگ  مدرم  ات  دـنراظتنا  رد  هداتـسیا و  يرانک 

هیلع نیسح  اما  (. 25 . ) داد بآ  ار  ناشنادنفسوگ  نانآ ، طیارش  ندید  اب  یسوم ، دنتسه . راک  نیا  زا  ریزگان  ناشردپ  یلاسنهک  لیلد  نیمه 
ناگداز ردارب  ناردارب ، لاسدرخ ، ناکدوک  نارهاوخ ، نارتخد ، هک  دوب  هتفرگ  رارق  یتخس  طیارش  رد  ایر ، رفک و  دض  رب  داهج  رد  مالسلا 

، بآ نآ  زا  هک  یلاـحرد  تساوخ و  بآ  ناـنآ  يارب  دـمآ و  تارف  يوس  هب  یمارگ  نآ  دـندوب و  یگنـشت  جوا  رد  یگمه  شناـکیدزن ، و 
همه وا و  ( 26 . ) دنتـشادزاب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوبن ، نانآ  عنام  یـسک  دندیـشون و  یم  نابایب  ياه  كوخ  اـه و  گـس  یتح  ناـگمه 

 - 38 دنتسه . نایناهج  همه  زا  رتالاب  رترب و  ناشگرزب ، ياین  ردپ و  دنتسناد  یم  هکنیا  اب  دندناسر  تداهش  هب  بآ  هرصاحم  رد  ار  شناسک 
یفلتخم دراوم  رد  هکنیا ، تسخن   - 1 دنراد : تهابش  مه  اب  هاگدید  هس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربمایپ و  ییحی  ع )  ) نیـسح ربمایپ و  ییحی 

راوازس هک  تسا  يا  هطقن  منهج ، رد  دومرف : یم  هک  تسا  تیاور  یمارگ  ربمایپ  زا   - 2 تسا . ییاه  تهابش  ادخ  صاخ  هدنب  ود  نیا  نایم 
ره رد  البرک ، هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ   - 3 (. 27 . ) تسین نیسح  شدنزرف  لتاق  ربمایپ و  ییحی  لتاق  زج  ادخ ، قولخم  زا  کی  چیه 

البرک هکم و  نایم  هاگلزنم ، ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  (. 29  ) ییحی اـی  زمر   - 39 (. 28 . ) درک یم  دای  ربمایپ  ییحی  زا  هتـسویپ  یهاگلزنم 
نیا میـشیدنیب  کین  رگا  تخاس و  یم  ناشن  رطاـخ  ار ، شـسدقم  رـس  ندـش  هداد  هیدـه  هژیو  هب  درک و  یم  داـی  گرزب  ربماـیپ  نآ  ییحی 

ندید نمشد و  رب  نتسیرگن  اما  تسا . تبیصم  نیرت  گرزب  رود  زا  نمشد  تتامش  ندینش  هک  ارچ  دسر ، یم  رظن  هب  بئاصم  نیرت  تخس 
لباق ریغ  تخـس  داتفا ، قاـفتا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دروم  رد  هک  هنوگناـمه  وا ، تناـها  ترارـش و  لـمحت  وا و  ربارب  رد  تسود  هدـیرب  رس 
متـس هاگراب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سدقم  رـس  نید  اب  هک  سکره  رب  هک  دـمآ  نارگ  ردـقنآ  یمارگ  ربمایپ  رب  تیانج  نیا  تسا . لمحت 
درک تکرح  هنیدم  زا  ع )  ) نیسح هک  یماگنه  ع )  ) نیسح ماما  اب  یسوم  ترـضح  هسیاقم   - 40 (. 30 . ) درک نیرفن  ددرگ  نامداش  يوما ،

رد ار و  تایآ  نیا  زا  نارگید  یخرب  دـش ، دراو  هکم  هب  هک  یماگنه  و  ( 31  ) درک توالت  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  هب  طوبرم  تاـیآ  زا  یخرب 
نخس مه  مالسلا  هیلع  یسوم  تروص : نیدب  دوب ، راوگرزب  ود  طیارـش  هسیاقم  تقباطم و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  طوبرم  ایآ  توالت ، نیا 

ماـگنه هب  مه  شیگدـنز و  رد  مه  دـش ، رختفم  ماـقم  نیدـب  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  هنوگناـمه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تـسا و  ادـخ 
هک دوب  یـصاخ  هزجعم  ياراد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هیـضرم . هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا -  سفنلا  اهتیا  ای  دیـسر : ادن  هک  تداهش 

هسوب رطاخ  هب  شسدقم  هاگولگ  یناشیپ و  هک  ارچ  دوب ، نآ  زا  رتارف  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  ناشفارون  ناشخرد و  هاگ  شـسدقم  تسد 
درک یم  یناشفا  رون  دوب ، دـش  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  هب  هک  ماگنه  شکرابم  هرهچ  دوب و  ینارون  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رایـسب  ياـه 

، یسوم دیـشخرد . یم  اه  هزین  زارف  رب  زین  شرهطم  رـس  تشاد و  یم  زاب  شندش  هتـشک  یگنوگچ  هب  هجوت  زا  ار  يا  هدننیب  ره  هک  نانچنآ 
مالسلا هیلع  نیـسح  دیـشوج و  یم  نآ  زا  بآ  دش و  یم  رجفنم  اه  هرخـص  اصع ، اب  ندز  رثا  رب  هک  دوب  نیا  نآ  دوب  يرگید  هزجعم  ياراد 

تیب رد  هک  هنوگنامه  دیدرگ ، ناور  اه  هزیر  گنـس  اه و  هرخـص  زا  نوخ  دـش و  اه  هرخـص  راجفنا  ثعاب  شتداهـش  زادـگناج  هعجاف  زین 
نآ ریز  دنتـشاد  یم  رب  هک  ار  یگنـس  ره  دعب ، زور  دادـماب  ات  وا  تداهـش  هاگماش  هک : تسا  هدـمآ  تیاور  رد  زین  و  داتفا . قافتا  سدـقملا 
نم ینامسآ  ياذغ  تمعن  شیارب  یسوم ، شسدقم ... مان  زین  تخاس و  يراج  هاگدید  زا  کشا  بالیـس  وا  تداهـش  زین  و  دوب . هزات  نوخ 

رانا و ینامز  هدش ، هتخپ  ياذغ  یهاگ  بطر و  زا  یقبط  یهاگ  دمآ ، دورف  يرایـسب  ياه  هویم  زین  ع )  ) نیـسح يارب  دمآ و  دورف  يولـس  و 
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دنگوس ناکم ، نادب  ادخ  هک  ییاج  ات  تفای  تفارش  وا  رطاخ  هب  انیس  روط  هک  تسا  يربمایپ  مالسلا  هیلع  یسوم  بیس ... رگید  ینامز  هب و 
روط هک  تسا  تایاور  یخرب  رد  تفای و  هژیو  تفارـش  وا  راختفا  هب  البرک  هک  تسا  یگرزب  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنک و  یم  داـی 

يریشمش بحاص  مالسلا  هیلع  نیسح  دیدرگ و  راکشآ  نآ  زا  اه  هناشن  هک  تسا  یصاخ  ياصع  بحاص  یـسوم  تسا . البرک  نامه  انیس ،
هرهش مالسلا  هیلع  نیسح  تعاجش  هک  ییاج  ات  داهن  ثرا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  ار  وا  دش و  راکشآ  نآ  زا  ربمایپ  تعاجـش  هک  تسا 

و هد . رارق  مریزو  منادـناخ  زا  ار  نوراه  مردارب  ایادـخ ! راب  ( 32  ) یخا نوراه  یلها  نم  اریزو  یل  لعجاو  تفگ ...: یـسوم  دـیدرگ . قافآ 
کیرش شزوس ، متس  يدیحوت و  مایق  ياه  بیشن  زارف و  همه  رد  ار  وا  داد و  رارق  سابع  شردارب  نوچ  يریزو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب 

مرمک کنیا  هک  زیخاپب  مردارب ! دومرف : سابع  تداهـش  یماگنه  هب  تهج  نیمه  هب  دـینادرگ ، وا  روای  راـی و  هناوتـشپ و  ار  وا  تخاـس و  وا 
، مالـسلا هیلع  نیـسح  و  تسا . كاپ  میرم  دنزرف  ردـق  نارگ  ربمایپ  نیا  ع )  ) نیـسح ماما  یـسیع و  ترـضح  هسیاقم   - 41 (. 33 . ) تسکش
كرهط و کیفطصا و  هللا  نا  میرم  ای  هک : دنداد  شیادن  ناگتشرف  هک  تسا  ییوناب  دنزرف  وا  مالـسلا . اهیلع  هرهطم  همطاف  هیامنارگ  دنزرف 

هیلع نیـسح  دیـشخب . يرترب  ناهج  نانز  رب  تخاس و  هزیکاـپ  هدـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  میرم ! يا  ناـه  نیملاـعلا . ءاـسن  یلع  کیفطـصا 
مالسلا هیلع  یـسیع  دوب . ترخآ  ایند و  ناوناب  نیرترب  تفرگ و  رارق  ناگتـشرف  يادن  دروم  هک  تسا  يا  هیامنارگ  يوناب  دنزرف  زین  مالـسلا 
رـصاعم ناهج  ناوناب  يوناـب  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  وا . تمحز  هزاورد  ادـخ و  ون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسوا . هدـیرفآ  ادـخ و  حور 

ار گنـس  تشخ و  یگتـسراو ، دـهز و  تدـش  زا  گرزب  ربمایپ  نآ  ترخآ . ایند و  نانز  رالاس  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . شیوخ 
مالسلا هیلع  یسیع  دهن . نیلاب  رب  ات  تشادن  ندب  رد  رس  درک و  راثن  ادخ ، هار  رد  ار  رس  مالسلا  هیلع  نیـسح  (. 34 . ) دوب تخاس  دوخ  شلاب 

یم تعانق  هداس ، ییاذغ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  دندوبر . شندب  زا  ادخ  هار  رد  مه  ار  شسابل  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیـشوپ . یم  نشخ  سابل 
. دراد هاگن  ار  نآ  ات  تشادن  یتورث  مالسلا  هیلع  یسیع  دوب . اذغ  بآ و  هرصاحم  رد  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیزرو .

تشادن يرسپ  مالسلا  هیلع  یسیع  دندوبر . شتداهش  زا  سپ  شرهطم ، رکیپ  زا  سابل  دندرک و  تراغ  ار  شیاه  همیخ  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ربارب رد  ار  ایند  تفرگ و  ار  وا  ناوت  قح ، هار  رد  تداهـش  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیاـمنارگ  دـنزرف  دزاـس . رادـغاد  ار  وا  شتداهـش  اـب  اـت 

اه و قرشم  دیشروخ ، ترارح  ربارب  رد  شا  هیاس  مالسلا  هیلع  یسیع  تخاس . هشیپ  ییابیکـش  ادخ  يارب  اما  تخاس ، رات  هریت و  شناگدید 
دوب و شیاپ  ود  شبکرم ، مالسلا  هیلع  یسیع  دوب . دیشروخ  شبات  ریز  زور  هنابش  هس  شرکیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب . نیمز  ياه  برغم 
ار شناتشگنا  درک و  راثن  ادخ  هار  رد  ار  اپ  تسد و  رس و  هک  تسا  يدرم  گرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  (. 35 . ) شناتسد ود  شرازگتمدخ ،
(4 . ) 5 مـیرم /  ( 3 . ) ص 243 ج 44 ، راونالا ، راـحب  ( 2 . ) ص 174 ج 11 ، راونـالا ، راـحب  ( 1 . ) دـندرب دـندیرب و  شرتـشگنا  ندرب  يارب 
ص 231. ج 12 ، راونالاراحب ، ( 7 . ) 107 تافاص /  ( 6 . ) 402 ج 14 ، راونالا ، راحب  ( 5 . ) ص 178 ص 223 و ج 24 ، ج 44 ، راونالاراحب ،
(11 . ) ات 48 ص 745  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 10 . ) ص 260 ج 12 ، ذخام ، نامه  ( 9 . ) ص 260 ج 12 ، راونالاراحب ، ( 8)
، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 14 . ) ص 80 ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 13 . ) ص 330 ذخام ج 44 ، نامه  ( 12 . ) ص 63 راونالا ، راحب 
، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 17 . ) ص 225 ج 12 ، ذخام ، نامه  ( 16 . ) ص 45 ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 15 . ) ص 721 ص 720 ،
(22 . ) 55 دوه /  ( 21 . ) ص 132 ذخام ، نامه  ( 20 . ) ص 115 ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 19 . ) ص 55 ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 18 . ) ص 722

راحب ( 26 . ) 23 و 24 صصق /  ( 25 . ) ص 57 ذخام ج 45 ، نامه  ( 24 . ) ص 361 ج 11 ، ذخام ، نامه  ( 23 . ) ص 9 ج 45 ، راونالا ، راحب 
هیلع نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29 . ) ص 298 ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 28 . ) ص 301 ج 44 ، راونـالاراحب ، ( 27 . ) ص 11 ج 45 ، راونـالا ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 33 . ) 29 و 30 هط /  ( 32 . ) 21 صصق /  ( 31 . ) ص 248 ج 44 : ذخام ، نامه  ( 30 . ) ص 726 مالسلا ،
ص 238. ج 14 ، راونالا ، راحب  ( 35 . ) 42 نارمع /  لآ  ( 34 . ) هیلع هللا  ناوضر  ص 36

نانمشد نابز  زا  نیسح  ماما  لیاضف 
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، داد رس  زرابم  نم  له  يادن  دمآ و  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دیوگ : هملـسم  نب  قیفـش  مدید ! وت  هب  ار  ربمایپ  تبحم  نم   - 42
وت اتفگش ! تفگ : تخانش ) ار  وا  نوچ   ) تفر و وا  يوس  هب  دوب -  عاجـش  رایـسب  هک  ملـسا -  نب  ناق  ربز  مان  هب  هوعل  يذ  نادناخ  زا  يدرم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دنگوس  ادخ  هب  درگرب ، مدنزرف ! تفگ : ناقربز  مالـسلا . هیلع  یلع  نب  نیـسح  منم  دومرف : یتسیک ؟
ادخ لوسر  وت  نوخ  اب  هک  متسین  نانچ  نم  يدوب و  وا  ولج  نآ  رد  وت  دمآ و  یم  ابق  بناج  زا  دوب و  راوس  ییوم  خرـس  رتش  رب  هک  مدید  ار 

تلالج ساپ   - 43 (. 1 . ) تشگرب وا ) دربن  زا   ) تفگ یم  ار  دوخ  رعـش  زا  یـشخب  هک  یلاح  رد  ناقربز  منک . رادید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ساپ ار  نیسح  تلالج  تمظع و  باطخ  نب  رمع  ( 2 . ) داد یم  ناشردپ  ياطع  لثم  ار  نیسح  نسح و  ياطع  باطخ  نب  رمع  ع )  ) نیـسح
سپس هدینایور و  ادخ  ینیب  یم  ام  رس  رد  ار  هچنآ  ینعی : متنا  مث  هللا  انسور ، یف  يرتام  تنبا  امنا  تفگ : یم  ترـضح  نآ  هب  تشاد و  یم 
يزور رمع  هللادبع  شرسپ  (. 3 . ) میراد امـش  ادـخ و  زا  میراد  ایند  نید و  زا  هچره  تزع و  رابتعا و  همه  نیا  هک  دوب  نیا  شدوصقم  امش .

بوبحم زورما  درم  نیا  مویلا  ءامسلا  لها  یلا  ضرالا  لها  بحا  اذه  تفگ  دروآ ، یم  فیرشت  نیـسح  دید  هک  دوب  هتـسشن  هبعک  هیاس  رد 
نانچمه ینعی : ارغ  ملعلا  زغی  هنا  تفگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  رد  هک  دوب  هللادبع  نامه  وا  نامـسآ ، لها  دزن  تسا  نیمز  لها  نیرت 

هدروخ ار  مولع  ياذـغ  يربمغیپ  تشگنا  زا  توبن  تیب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـهد ، یم  اذـغ  دوخ  راقنم  اـب  ار  دوخ  هجوج  غرم  هک 
یم مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوبن  یناث  هفیلخ  رظن  رد  اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  تیمها  ع )  ) نیسح ياپ  كاخ  ندرک  كاپ   - 44 (. 4 . ) تسا

هباحـص همه  رظن  رد  هکلب  ددرگ ، دنم  هرهب  وا  یلاع  رظن  زا  دـنک و  تکرـش  اه  هرواشم  رد  ات  دـهد  هزاجا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تساوخ 
اب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياپ  كاخ  رکاسع  لقن  هب  انب  هریره  وبا  دـندرک . یم  هاگن  یلاـع  رایـسب  رظن  اـب  وا  هب  دوب و  مارتحا  هجوت و  دروم 

نیـسح یتقو  دـیوگ  یم  دوخ ، ریبک  خـیرات  رد  ربخ  نیا  لقن  زا  دـعب  رکاسع  نبا  درک . یم  راختفا  راک  نیا  هب  درک و  یم  كاپ  دوخ  هماـج 
وت دننادب  مدرم  رگا  مناد  یم  نم  هک  ار  هچنآ  ادـخ  هب  مسق  تفگ : هریره  وبا  درک ، خـیبوت  دومرف و  باتع  راک  نیا  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلع 
نم ینبحا و  دقف  نیسحلا  نسحلا و  بحا  نم  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هریره  وبا  زاب  دننک . یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار 
امتح دنادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  انامه  درادب  تسود  ار  نیـسح  نسح و  هک  ره  ینعی : ینـضغبا  دقف  امهـضغبا 

ره رد  وا ، نافیرح  تغالب و  تحاصف و  هغبان  یلع  نب  نیسح  تسا ! نیسح  نیا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب   - 45 (. 5 . ) تسا هتشاد  نمشد  ارم 
اب صاع  نب  ورمع  دندودز . یم  دوخ  یناشیپ  زا  یگدنمرـش  قرع  دندش و  یم  بولغم  لوا  هملک  نامه  رد  دندش و  یم  نخـس  دراو  هلوقم 

نانچ نیسح  ياه  باوج  لباقم  رد  یـسلجم  کی  رد  دوب ، هتفای  ترهـش  برع  هابور  هب  هک  شا  يرگ  هلیح  يرونخـس و  نایب و  تردق  نآ 
رد ینعی  . ) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  رـسپ  تسا و  نیـسح  نیا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  تفگ : درک و  وا  هب  يور  هیواـعم  هک  دـش  هدـنامرد 
لآ بقانم  دوخ ، باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  ع )  ) نیـسح ماما  مالک  تحاصف   - 46 تسا ). تسـس  ام  قطنم  دنک و  ام  نابز  وا  نابز  لباقم 
امـش دالوا  زا  ام  دالوا  هک  دـش  ثعاب  لماوع  هچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  یـسلجم  کی  رد  صاع  نب  رمع و  هک  دـیوگ  بلاط ، یبا 

، دنروآ یم  دایز  هجوج  لبنت ، زاورپ  نیگنس  گنر  هایس  ياه  هدنرپ  دناوخ : ار  یملسلا  سادرم  نب  سابع  رعش  باوج  رد  ماما  تسا ؟ رتشیب 
زا ام  لیبس )  ) ياه براش  هک  هدـش  ثعاب  یلماع  هچ  تفگ : صاع  ورمع  دوش . یم  دـالوا  مک  اـی  يروآ ، یم  دـالوا  کـی  راکـش  غرم  اـما 

اهنآ سفن  دینک  یم  یکیدزن  نانآ  اب  تقو  ره  اذل  دنتسه ، وب  دب  ینوفع و  امش  نانز  دومرف : ماما  دوش ؟ یم  دیفس  رتدوز  امـش  ياه  براش 
شیر زا  امـش  ياه  شیر  هک  دش  ببـس  هچ  تفگ : صاع  ورمع  دـهد . یم  رییغت  ار  امـش  ياه  براش  گنر  دروخ و  یم  امـش  تروص  هب 

تثبخ ال يذلا  هبر و  نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  و  دناوخ . ار  فارعا  هروس  هیآ 56  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رت  نیگنس  رتدایز و  ام  ياه 
یم نوریب  راگدرورپ  نذا  اب  ار  دوخ  ياهزبس  كاپ  بوخ  نیمز  ینعی : تسا ) نآ  ياه  نیمز  كاپ  ياـبیز  رهـش  زا  روظنم  ادـکن  ـال  جرخی 

ینعی  ) وت رب  هک  مدوخ  قح  هب  تفگ : دوب  رضاح  سلجم  نامه  رد  هک  هیواعم  دروآ . یم  مک  ار  لصاح  راز  نجل  ثیبخ و  نیمز  اما  دروآ ،
ورمع ینعی  برقع  رگا  دناوخ : ار  رعش  تیب  ود  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  نیا  اقح  تسا  صاعورمع )
تـسا هدرک  نیقی  دناد و  یم  مه  برقع  و  تسا ! رـضاح  زین  وا  رـس  ندیبوک  يارب  نیلعن  مینک . یم  هلمح  وا  رب  ام  دنک ، هلمح  ام  هب  هرابود 
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ماشه زا  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  ییاضترم ! یلع  رسپ  وت  هک  مهد  یم  تداهش   - 47 (. 6 . ) ترخآ هن  دراد و  دوجو  ایند  هن  وا  يارب  هک 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  شیپ  ارم  دوب . هنیدـم  یلاو  مکح  نب  ناورم  دـیوگ : هک  هدرک  لـقن  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  وا  ینیلک و  دـمحم  نب 

( تسا جراوخ  روظنم   ) ار داهز  املع و  تشک و  ار  نامثع  تخادنا و  هقرفت  مدرم  نیب  تردپ  دیوگ  یم  ناورم  هک  میوگب  يو  هب  ات  داتسرف 
تـسیک تردپ  دنیوگ  يو  هب  تقو  ره  هک  تسا  رطاق   ) دننامه امـش  لثم  ینک و  راختفا  تردپ  ریغ  هب  تروص  نیا  رد  دـیاب  وت  درب . نیب  زا 

ضرع یگدنمرش  تلاجخ و  اب  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رضحم  هب  قاحـسا  نبا  تسا . بسا  مردارب  دیوگ  یم  باوج  رد 
هزاجا امش  رگا  فصولا  عم  مدروآ ؛ یمن  نابز  هب  زگره  مدیسرت  یمن  ریشمش  توطـس و  زا  رگا  هک  مراد  ناورم  زا  يروآ  مرـش  مایپ  درک :

: دومرف ماما  درک . نایب  ار  ناورم  هتفگ  وا  میرب . یم  هانپ  ادخ  هب  وا  نانخس  زا  ام  وگب . امتح  دومرف . مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ . دهاوخن  دیهدن 
نوریب قاحـسا  نبا  تسا ! دیدش  ادخ  تمقن  دشاب  غورد  رگا  داد و  دهاوخ  رجا  تیادخ  دـشاب  تسار  وت  راتفگ  نیا  رگا  هک  وگب  ناورم  هب 

زا ماما  تسا . هتشاد  یمایپ  دش  مولعم  ماما  رب  دیسرپ  وا  تیرومأم  لحم  ریسم و  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دروخرب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دمآ و 
ار ردارب  يادص  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  منز . یم  ندرگ  ار  وت  ای  ییوگب  دیاب  ای  دومرف : ماما  درک . عانتما  نآ  نایب  زا  دصاق  دیسرپ . مایپ  نتم 

دیوگن ار  ناورم  مایپ  ات  درک  دای  دنگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومن . ار  دصاق  يدازآ  ياضاقت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دمآ . نوریب  دینش و 
هک دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  وگب  ناورم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داد . حرـش  ار  مایپ  نتم  دصاق  منک . یمن  شدازآ 

رسپ يا  درک . یم  دنلب  روجف  مچرپ  ظاکع  رازاب  رد  درک و  یم  توعد  دوخ  هب  راجملا  يذ  رازاب  رد  ار  مدرم  هک  یمشچ  دوبک  نز  رسپ  يا 
ار هچنآ  همه  تشگرب و  دصاق  مسانـش . یم  بوخ  ار  تردام  ار و  تردپ  ار و  وت  نم  لوسر ! نابز  هب  هدش  نعل  ادخ و  لوسر  هدش  هدـنار 

مالسلا هیلع  نیسح  هب  ییادخ و  لوسر  رسپ  وت  مهد  یم  تداهش  نم  هک  وگب  مالسلا  هیلع  نسح  هب  درگرب  تفگ : ناورم  هب  دوب  هدینـش  هک 
تـسا نکمم  هک  دـندوب  هداد  شرازگ  هیواعم  هب  تسا  يرب  بیع  ره  زا  نیـسح   - 48 (. 7 .) ییاضترم یلع  رسپ  وت  مهد  یم  تداهـش  وگب 

رب بالقنا  دـصق  زا  ار  ماما  همان  نآ  رد  تشون و  ترـضح  نآ  هب  يا  همان  ور  نیا  زا  دـنک . بالقنا  هدـنیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
زا یخرب  نآ  رد  تشون و  زیمآ  تحیـصن  لاح  نیع  رد  هدـنهد و  ناکت  دـنت و  يا  همان  هیواعم ، باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تشاد . رذـح 

تخاس ناشن  رطاخ  دروآ و  نایم  هب  يرکذ  وا  يراوخبارش  يزاب و  گس  دیزی و  يدهعیلو  لمحت  زا  دیشک و  شخر  هب  ار  هیواعم  تایانج 
دید هک  دـیزی  اـهیلع : کـتیالو  نم  همـالا  هذـه  یلع  مظعا  هنتف  ملعا  ـال  ینا  و  تسین : وت  تموکح  زا  رت  میخو  تما ، رب  هنتف  نیرتگرزب  هک 

دنک و ریقحت  ار  وا  دسیونب و  ترـضح  نآ  يارب  يا  همان  تفگ : شردـپ  هب  تسا  هدرک  دای  وا  زاب  گس  يراوخبارـش و  زا  یلع  نب  نیـسح 
هیلع یلع  نب  نیـسح  زا  نم  تفگ : نینچ  زغم  کشخ  لهاج  ناوج  نیا  هب  هیواعم  دـیامن . دای  یتشز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 

رد هیواـعم  هک  اتفگـش  بیغلل . اعـضوم  هیف  يرا  اـم  هللا  وف  منیب : یمن  يو  رد  یبـیع  هنوگچیه  مسق ، ادـخ  هب  منک ! يوجبیع  هنوگچ  مالـسلا 
نیـسح مییوگب  رگا  دـنک ! یم  دای  تمظع  هب  روطچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شرـسپ ، اب  هنامرحم  هسلج  رد  دوخ و  خاک  هاـگتولخ 

نامه مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  رطاخ  هب  هنیدـم  رهـش  دوب و  هدـش  ناملـسم  نز  درم و  ياه  لد  کلام  مظعا  ربمغیپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع 
نادند ياه  ضارتعا  هیواعم  هب  نیسح  هرابرد  هاگ  هاگ  میا و  هتفگن  هغلابم  تشاد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رصع  تیعقوم  تیناحور و 
دروم رد  مالـسلا  هیلع  نسح  اـب  هک  یناـمیپ  دـهع و  نتـسکش  زا  ار  هیواـعم  فـنحا ، هیواـعم  بیجع  حدـم   - 49 (. 8 . ) دـندرک یم  نکش 

نادناخ هب  تبـسن  ار  قارع  مدرم  یتسود  تبحم و  دومن و  شرافـس  یمومع  راکفا  هب  نداهن  تمرح  هب  ار  وا  داد و  میب  هتـسب ، يدـهعتیالو 
، يرادب مدقم  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  دیزی  رگا  يرادن  ادخ  دزن  رد  يرذع  چیه  وت  هک  نادب  هیواعم ! تفگ : سپـس  دش . روآ  دای  ربمغیپ 

قارع لها  ادخ ، هب  تفگ : تانایب  نیا  نمض  رد  و  دنتسه . یفده  دصقم و  هچ  ياراد  دنتسیک و  نیـسح  نسح و  یناد  یم  وت  هک  یلاح  رد 
همه زا  ار  یلع  نب  نیـسح  دوـخ  یکریز  تیناـطف و  بـسح  رب  هیواـعم  ( 9 . ) دـنراد تسود  رتـشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نیـسح  نسح و 
بوخ  - 50 دش . یم  عقاو  نارگید  باجعا  دروم  نیسح  زا  وا  یحادم  یهاگ  هک  يروط  هب  تخانـش ، یم  رتهب  دوخ  نایفارطا  نیرـصاعم و 

وا هک  تسا  رتهب  دوش ، هتـساک  یلع  نب  نیـسح  هرابرد  وت  ینارگن  يدح  ات  هکنآ  يارب  دنتفگ : هیواعم  هب  نیقفانم  زا  یعمج  يدومرف ! غالبا 
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دهاوخ نییاپ  مدرم  رظن  رد  وا  تمظع  دندینـش  ار  وا  راتفگ  مدرم  یتقو  تسا  یهیدـب  دـناوخب ، هبطخ  مدرم  يارب  ات  ینک  توعد  ینم  هب  ار 
هب درک  زاغآ  ار  هبطخ  یتقو  ماـما  مدرک ، نسح  شردارب  هراـبرد  ار  راـک  نیا  نم  تفگ : دوب  تفـص  هاـبور  تسایـس  رد  هک  هیواـعم  دـمآ .
هک دـش  يدـح  هب  نیقفانم  رارـصا  فصو  نیا  اب  درک . طقاس  مدرم  رظن  زا  لامیاپ و  ار  ام  هک  داد  ناشن  تغالب  تحاـصف و  دوخ  زا  يدـح 

درب و فیرـشت  ربنم  رب  دومرف و  لوبق  ماما  دـناوخب . هبطخ  مدرم  يارب  هتفر و  ربنم  هب  ات  دومن  تساوخ  رد  ترـضح  نآ  زا  راـچان  هب  هیواـعم 
ترـضح نیا  اب  ار  سک  چیه  ادخ . لوسر  تریـشع  ترتع و  میئام  ادخ و  رهاق  بلاغ و  ياهرکـشل  میئام  تفگ : نینچ  انث  دـمح و  زا  سپ 

نآ هدومرف ، دـننامه  میرک  نآرق  اب  ادـخ  لوسر  نیلقث و  زا  یکی  میئام  وا و  هزیکاـپ  كاـپ و  تیب  لـها  میئاـم  و  تسین ، اـم  تبارق  تبرق و 
هدایز و یب  نآ  لیوأت  ریسفت و  و  تسا ، هتساریپ  هتخادرپ و  لئاط  لطاب و ال  زا  نآ  فارطا  تسا و  ءایـشا  تمامت  لیـصفت  ياراد  هک  ینآرق 

یم تیعبت  تسام  دزن  رد  هک  نآ  قیاقح  زا  ام  هکلب  دراذـگ ، یمن  رظتنم  لطعم و  دـیدرت  یناریح و  تلاح  اب  ار  ام  تسام و  دزن  رد  ناصقن 
ادـخ و دـینک  تعاطا  تسا . هتخاس  بجاو  امـش  رب  ار  ام  تعاطا  دـنوادخ  اریز  دـیباتن ، ام  ناـمرف  زا  رـس  ار و  اـم  مینک  تعاـطا  سپ  مینک ،
ریـسفت و زا  هکنانآ  ات  دییامن  تشگزاب  لوسر  باطخ  ادـخ و  باتک  هب  دـیوش  هدـنامرد  يراک  رد  هک  اجنآ  ار و  رمالا  یلوا  ادـخ و  لوسر 
هب سپ  هتفای ، یـصالخ  ناطیـش  ماد  هلیح و  زا  یـسک  رتمک  دوشن  ناتلماش  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  دنزاس و  هاگآ  ار  امـش  دنهاگآ  لیوأت 
راج ینا  سانلا و  نم  مویلا  مکل  بلاغ  تفگ ال  اهنآ  هب  هک  دیـشابن  صاخـشا  نآ  دـننام  دـیهدن ، ناطیـش  توعد  هب  شوگ  دیـشاب و  شوه 
دزاس هتفیرف  یتسود  عمط  هب  هتفیش و  ار  امش  هجنپ  يوق  نمـشد  نیا  هچنانچ  مکنم  يرب  ینا  لاق  هیبقع  یلع  صکن  ناتئفلا  تئارت  املف  مکل 

هب امـش  زا  نت  کی  هک  تسا  تقو  نآ  دیامن ، رفیک  گندخ  هزین و  ریـشمش و  اب  دنکـش و  مه  رد  ار  امـش  دنادرگرب و  يور  امـش  زا  هاگانب 
مالسلا هیلع  نیسح  تانایب  زا  ارهق  نکیلو  دمآ ، نارگ  رایسب  هیواعم  رب  تاملک  نیا  دهدن . ناما  طخ  ار  امـش  نامیا  امـش و  دهرن و  تمالس 

یم هیواعم  ع )  ) نیـسح ماما  هب  هیواـعم  مارتحا   - 51 (. 10 . ) يدومرف غالبا  بوخ  هللادـبع ! ابا  ای  دـهد  ریخ  تیادـخ  تفگ : درک و  رکـشت 
اب شراتفر  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تخادرپ . یتشرد  هب  ناوت  یمن  وا  اب  هتفرگ و  ياج  مدرم  لد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسناد 

فرط هب  ریشمش  اب  دش و  دراو  ع )  ) نیسح ناهگان  درک ، یم  ییوگدب  یلع  زا  ربنم  يالاب  رد  زور  کی  هک  يروط  هب  دوب  هناعاجـش  هیواعم 
ارقف نیب  هک  دومن  میدقت  ماما  هب  هجوت  لباق  یغلبم  تساوخ و  رذع  مه  دعب  دـش ، ناهنپ  ربنم  تشپ  دـمآ و  دورف  هیواعم  درک . هلمح  هیواعم 

نیـسح هب  باحـصا  ریاس  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  دیوگ : ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  ءادـفلاولا  ( 11 ! ) دیامن تمسق 
دنگوس داتـسرف و  وا  يارب  مهرد  رازه  تسیود  هبترم  کی  درک ، یم  میظعت  ار  يو  نانآ  زا  شیب  هیواعم  دـندومن و  یم  مارتحا  هداـعلا  قوف 

هدوبن نم  زا  لضفا  وت  زا  دـعب  هن  وت و  زا  شیپ  هن  يدـحا  هک  نادـب  دومرف : رقاب  ماما  تسا . هدرکن  نینچ  یـسک  هب  لاح  هب  اـت  هک  دومن  داـی 
ار هیطع  نامه  هتسویپ  وا  دشن ، رضاح  دیزی  هیواعم و  اب  تعیب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنآ  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دعب  یتح  تسا و 

ملع هقلح  زا  تساوخ  هیواعم  نیسح  ماما  یملع  ماقم  تمظع   - 52 (. 12 . ) تشاذگ یم  مارتحا  ترضح  نآ  هب  داتسرف و  یم  نیسح  يارب 
: تفک نینچ  شیرق  زا  يدرم  هب  اذل  دنک ؛ فیرعت  ربمغیپ  دجسم  رد  ترـضح  نآ  دوجو  عمـش  درگ  رد  مدرم  عامتجا  نیـسح و  سیردت  و 

نانآ رد  يدح  هب  توکـس  دندوب و  هتـسشن  یهوبنا  تیعمج  نآ  رد  هک  مدـید  يا  هقلح  ادـخ ، لوسر  دجـسم  هب  مدـش  لخاد  هک  یماگنه 
هب مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایوجـشناد  هژیو  هقلح  نیا  دوب و  هتـسشن  ناشرـس  رب  يا  هدنرپ  ایوگ  هک  دوب  امرف  مکح 

تموکح و اهرویز و  فراخز و  زا  هک  هچنآ  ار و  شدوخ  هیواعم  (. 13 . ) دوب هدیشوپ  شیاه  قاس  فصن  ات  دوب و  سبلم  ابع  دننام  یسابل 
هک تسا  اج  نیا  هدرک  هطاحا  ار  وا  میلع  تقیقح  زا  هچنآ  اب  دنیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  دـنیب . یم  هدرک  هطاحا  ار  وا  ایند  یهاشداپ 
هک اجنآ  ات  مدرم  فوفـص  هک  دوب  يا  هقلح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـضحم  رد  تسا . نامـسآ  ات  نیمز  زا  تلاح  ود  نیا  نیب  هلـصاف  دنیب  یم 

نیـسح تمظع  هب  تبـسن  ناش  دننام  یب  عوضخ  زا  یکاح  هک  ضحم  توکـس  مسج و  شمارآ  تیاهن  رد  دندوب و  هتـسشن  دید  یم  مشچ 
تاوهش و تراسا  زا  دنتـساوخ  یم  ییوگ  دندوب . هدرپس  وا  هب  ار  ناشـشوگ  هتخود و  ع )  ) نیـسح هب  ار  دوخ  مشچ  همه  دوب ! مالـسلا  هیلع 
دنبایب و یکانمن  نیمز  نازوس ، مرگ و  ياوه  رد  هک  یناغرم  دننام  دنورب . ترضح  نآ  تیونعم  هانپ  هب  ار  یتعاس  یناسفن  ياهاوه  شتسرپ 
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هزات و ملاع  هب  تبـسن  ینادجو  روعـش  یلاع  رـضحم  نآ  رد  هک  روط  نآ  دـنناد  یم  همه  و  دنـشچب . ار  نامیا  توالح  یلاع  رـضحم  نآ  رب 
ریبز و نب  هللادـبع  يزور  ع )  ) نیـسح ماـما  تلیـضف  هب  هیواـعم  فارتعا   - 53 (. 14 ! ) ددرگ یمن  لـصاح  لـفحم  چـیه  رد  دوش  یم  هدـنز 
دومن و لیلجت  شترضح  زا  رایسب  هیواعم  دندش . دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دندوب ؟ هتـسشن  هیواعم  دزن  نایـشیرق  زا  یهورگ 

نینچ نیا  هک  ار  ریبز  رسپ  هللادبع ! ابا  ای  تفگ : هداد و  ياج  دوخ  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  ترضح  نآ  تفگ و  دمآ  شوخ  تفر و  شیپ 
تبارق مالسلا و  هیلع  نیسح  تلیضف  ارم  هیواعم ! تفگ : ریبز  نب  هللادبع  تسا ! روآ  کشر  فانم  دبع  ینب  رب  ردقچ  هک  ینیب ، یمن  هتـسشن 

ات راد  شوگ  يراد  ترخافم  رب  دنمقالع  رگا  دشاب و  ههبـش  دیدرت و  نآ  رد  ار  یـسک  مرادـن  نامگ  تسا و  مولعم  کین  ادـخ  لوسر  اب  وا 
هک یتسرد  هب  ریبز ! رـسپ  تفگ : دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـش  دازآ  ناوکذ  میوگب . تردـپ  وت و  رب  ار  ریبز  لـضف 

نخس وا  رگا  دشاب . هتـشاد  مکحم  لد  نایب و  يدازآ  هدنیوگ  هکنآ  رگم  دوش  یم  نم  نتفگ  نخـس  زا  عنام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ياقآ 
. دنراد فارتعا  وا  تلیضف  هب  مرتحم  نادرم  همه  هدیـسر و  یلاع  ماقم  هب  دومن و  فاکنتـسا  راتفگ  زا  وا  تسا . تکاس  ملح  يور  زا  دیوگ 
. دندوب نادان  رصقم و  مدرم  هک  یماگنه  هدیسر ، لامک  تیاغ  هب  هک  دینزن  فرح  یسک  هرابرد  میاتـس . یم  اهتیب  نیا  اب  ار  میاقآ  نم  کنیا 
هب تسا  نکمم  روطچ  و  دنک ، ومن  دشر و  دناوت  یمن  ربهر  نودب  دنز  یم  اپ  تسد و  دـسرب  صخـش  نینچ  ماقم  هب  دـنک  تیلاعف  سک  ره 
رد ار  وت  لاثما  ادخ  یتفگ ، تسار  ادخ  هب  ناوکذ ! تفگ : هیواعم  دیسر . هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  هخاش  رـشبلا و  ریخ  هدنبات و  هام  ون 

شدوخ مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  تفگ : ریبز  نبا  دوب . هاگآدوخان  روط  هب  نطاب  ریمض  زا  هیواعم  یهاوگ  نیا  و  دنک . دایز  ناگرزب  نادناخ 
باوج ناـمالغ  راـتفگ  دز ، فرح  شمـالغ  تسین و  شوماـخ  نیـسح  نوـچ  نکیل  مدز ؛ یمن  فرح  وا  مارتـحا  ساـپ  هب  تفگ  یم  نخس 

نم هیواعم  تفگ : ریبز  نبا  ملـضفا . امـش  زا  نم  تسا ، موق  ناـمه  زا  موق  ره  مـالغ  هک  مرکا  لوسر  هتفگ  بسح  رب  تفگ : ناوکذ  درادـن .
54 (. 15 . ) دیشک ازارد  هب  سلجم  دندومن و  ترخافم  هب  عورش  سپس  رامش . رب  تسه  ریبز  رب  يرخف  ار  وت  رگا  لاح  میوگن ، ار  وا  باوج 
تشون و وا  يارب  يا  همان  هیواـعم  دومن . جاودزا  وا  اـب  هدرک و  دازآ  ار  دوخ  زینک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسا ! مشاـه  ینب  ناـبز  نیا  - 

لـسن دیلوت  يارب  ار  شیرق  نز  و  يا ؛ هداد  رارق  شیرق  زا  دوخ  گنـس  مه  ار  وا  يا و  هدرک  جاودزا  دوخ  زینک  اب  ما  هدینـش  هک  درک  راهظا 
روظنم ار  تدالوا  هن  يا  هتفرگ  رظن  رد  ار  دوخ  تیـصخش  هن  لمع  نیا  رد  يا . هدرک  كرت  دـشاب  راختفا  دـجم و  هیام  جاودزا  يارب  رتهب و 
كرت مزینک و  جـیوزت  اب  ارم  دیـسر  وت  همان  هک  دـیبوک  هیواعم  ناهد  رب  تشون و  يا  همان  ماـمت  تحارـص  اـب  وا  باوج  رد  ماـما  يا . هدرک 

یسک تبـسن  ماقم و  تفارـش و  رد  ادخ  لوسر  زا  رتالاب  هک  لاح  رد  يدوب ، هدومن  تمالم  هدرک و  ریقحت  شیرق  زا  مدوخ  لثم  مه  ندرک 
متشادن يروظنم  مدوخ و  رایتخا  اب  مدرک  دازآ  هک  دوب  يزینک  نیا  منک و  یمن  راختفا  نانز  هب  مبستنم و  وا  هب  هک  مراد  راختفا  نم  تسین و 

ندوب بویعم  درم  کی  يارب  خیبوت  بیع و  صقن و  هنوگ  ره  مالـسا  مدینادرگرب و  دوخ  يوس  هب  مالـسا  نوناق  هب  سپـس  ادخ . ياضر  زج 
هب سپس  دناوخ ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  همان  وا  تخادنا و  دیزی  فرط  هب  دناوخ  ار  همان  هیواعم  هک  یتقو  تسا ! تیلهاج  بویع  هب 
هک تسا  دنت  نانچ  تسا و  نیمه  مشاه  ینب  نابز  هکلب  هدرکن ، راختفا  هن . تفگ : هیواعم  وت . رب  هدرک  راختفا  ادیدش  نیسح  تفگ : شردپ 

رهطم رـس  هک  یتقو  دـنا : هدرک  تیاور  ریثا  نبا  يراخب و  ع )  ) نیـسح خر  ییابیز   - 55 (. 16 ! ) دـنک یم  کشخ  ار  ایرد  هراپ و  ار  گـنس 
مشچ و نآ  رب  دوخ  یتسد  بوچ  ای  ریشمش  اب  داد و  رارق  یتشط  رد  ار  رهطم  رس  دندروآ  دایز  نب  هللا  دیبع  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

لها ینعی   ) ناشیا نیرت  هیبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : سنا  تفگ : یم  نخـس  ترـضح  نآ  ییابیز  ییوکین و  زا  دز و  یم  نینزاـن  ینیب 
هیلع نیسح  نتشک  يوزرآ  هک  دوب  يا  هماکدوخ  نیتسخن  هیواعم  ع )  ) نیـسح ماما  زا  هیواعم  لیلجت   - 56 (. 17 . ) دوب ادخ  ربمغیپ  هب  تیب )

تنطلس رب  نم  تفگ : دیزی ، هب  تیصو  ماگنه  هب  درک و  رداص  ار  ترـضح  نآ  هب  مارتحا  نامرف  ریزگان  لاح  نامه  رد  تشاد و  ار  مالـسلا 
هراپ هک  ارچ  راد ، هگن  ار  شتمرح  تیاعر و  ار  وا  مارتحا  يدـش  هریچ  وا  رب  رهاظ  هب  يدـش و  ریگرد  وا  اب  رگا  اـما  مکاـنمیب ، نیـسح  زا  وت 
لتق نامرف  يوما ، دـیلپ  رابرد  بناج  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دـیلو  ع )  ) نیـسح ماما  نوخ  نتخیر  زا  ادـخ  هب  هانپ   - 57 تسا . ربمایپ  رگج 

نیـسح سدـقم  نوخ  نتخیر  هب  رگا  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : هنیدـم  يرادـنامرف  ماـقم  رد  اـما  درک ، تفاـیرد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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میمصت ماگنه  هب  يوما  دیلپ  هاپس  هدنامرف  دعس  رمع  ع )  ) نیسح ماقم  زا  دعس  رمع  لیلجت   - 58 (. 18 . ) موش التبم  نادب  مدرگ و  شیامزآ 
نیگمهـس تیانج  هب  ار  نتـشیوخ  ای  منک ؟ اهر  تسا  نم  يوزرآ  تیاهن  هک  ير  يرادناتـسا  ایآ  درک : لیلجت  ار  وا  هنوگنیا  وا ، اب  راکیپ  رب 

تداهـش هب  لمحت  لباق  ریغ  كاندرد و  رفیک  هک  مناد  یم  کـین  دوخ  (. 19 ( ؟ مزاس راکهانگ  هدولآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  نتخیر 
، سپ تسا ... تخب  هریت  نم  مشچ  ینشور  ير  تموکح  اما  تسین ، نآ  زا  رتارف  هک  تسا  يرو  هلعـش  شتآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندناسر 

هرهم نیمود  ع )  ) نیسح لضف  هب  نمشد  رارقا   - 59 (. 21 . ) درک یم  لیلجت  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  هنوگنیا  و  ( 20 ( ؟ منک رس  رب  یکاخ  هچ 
ردقنارگ و نامرهق  وا  هک : درک  لیلجت  هنوگنیا  ترضح  نآ  زا  رون ، هاگودرا  هب  هناشنمدد  موجه  نامرف  رودص  ماگنه  هب  رمـش ، دیزی ، دیلپ 

نمشد هاپس  زا  يدیلپ  هرهم  زین  و  (. 22  ) میرک وفک  هنا  راع ، هیام  هن  تسا و  راختفا  وا  تسد  هب  ندش  هتـشک  هک  تسا  ییاتمه  یب  دروامه 
هک مناد  یم  کین  هکنیا  اب  تشک  مهاوخ  ار  وت  نیسح ! ای  ناه  هک : درک  یم  لیلجت  ار  ترضح  نآ  دوخ  دوب ، هتـسب  رمک  وا  نتـشک  هب  هک 
قح هتساوخان  هنوگنیا  دایز : نبا  موش  خاک  هب  دورو  ماگنه  هب  شـسدقم  رـس  راد  هزین  زین  و  (. 23 . ) دوب دهاوخ  نم  نمـشد  گرزب ، يادخ 

مهریخ ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتق  ابجحملا  دیـسلا  تلتق  ینا  ابهذ  هضف و  یباکر  ءالما  دوتـس : ار  تیناسنا  ياوشیپ  دش و  يراج  شنابز  هب 
يدرمگرزب امـش ، متـس  ياقب  يارب  ما و  هدرک  امـش  عفن  هب  یگرزب  تیاـنج  هک  ارچ  زاـس ، زیربل  هرقن  ـالط و  زا  ار  مباـکر  ابـسن  نوبـسنی  ذا 

، زین دایز  نبا  هک  ما . هتـشک  ار  یتیگ  ناردام  نیرتالاو  ردپ و  نیرتهب  دنزرف  نم  يرآ ! ما . هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  ریظن  یب  هیامنارگ و 
تیصخش رثن  مظن و  اب  دنتخاس ، لامیاپ  ار  شـسدقم  رکیپ  هک  یناگـشیپ  تواقـش  زین  و  (. 24 . ) درک رداص  ار  وا  مادـعا  مکح  گـنرد  یب 

رد ترضح  نآ  ینارون  رس  هک  یلاح  رد  يوما ، هماکدوخ  رصنع  دیزی  هک  دوب  نیا  همه  زا  رتزیگنا  تفگـش  و  (. 25 . ) دندوتس ار  وا  يالاو 
 - 60 (. 26 . ) درک نیرفن  نعل و  شراوـخنوخ  نانمـشد  رب  تخادرپ و  ترـضح  نآ  مارتـحا  شیاتـس و  هب  راـچان  هب  دوـب ، شناگدـید  ربارب 

مویلا کلتقا  تفگ : دوتس و  ار  وا  ترضح  نآ  نتشک  ماگنه  هب  نانس ، مان  هب  نمشد  ناهدنامرف  زا  یکی  ماما  لضف  هب  نیـسح  لتاق  فارتعا 
ما هتسب  وت  نتشک  هب  رمک  یلاح  رد  کنیا  (. 27  ) ملکت نم  ریخ  كابا  نا  متکت  لاجمال ال و ال  معزم و  هیف  سیل  انیقی  اـملع  ملعت  یـسفن  و 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  نمـشد  تسود و  هدش  هدوتـس   - 61 (. 28 ...) دوب نارونخـس  نایاناد و  نیرتـالاو  نیرتهب و  تردـپ  مراد  نیقی  هک 
ياه گیر  رب  شکاپ ، نوخ  نتخیر  رد  هک  ینانامه  یتح  هک  تسا ، راگزور  ياه  یتفگـش  زا  نیا  تسا و  نمـشد  تسود و  هدـش  هدوتس 

دندنب ورف  بل  وا  شیاتس  رد  دنتسناوتن  زین  نانامه  دندروآ ، دیدپ  ار  تیرشب  خیرات  نیرتدیلپ  دندش و  ناتـساد  مه  تسدمه و  اونین  هدیتفت 
ناـخروم و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداـبع  هراـبرد  نانمـشد  ناـبز  زا  ع )  ) نـسح ماـما  تداـبع   - 62 (. 29 . ) دـنیامنن دــیجمت  ار  وا  و 

يرظن يار و  وا  تدابع  رما  رد  دندوب  تیب  لها  نمشد  هک  اهنآ  یتح  دنا و  هتفگ  ياه  نخـس  تنـس  لها  هورگ  زا  اصوصخم  نادنمـشناد ،
جح و زامن و  هزور و  لها  دایز  نیدتم و  لضاف  يدرف  داب  یضار  زا  وا  يادخ  هک  نیـسح  دسیون : یم  ریثا  نبا  دندرک  مالعا  زیگنا  تفگش 

یعدـم قفانم ، يدرف  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  بیقر  عقاو ، رد  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  دز . یم  رـس  وا  زا  بوخ  ياـهراک  همه  دوب و  هقدـص 
تدابع يارب  زیخ  بش  رایسب  يدرف  وا  تفگ : یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  دابع  هرابرد  دوب  تیب  لها  هنیک  زا  زیربل  شلد  و  هللا ، لوسر  تفالخ 
هتشادرب وا  هار  رس  زا  یبیقر  هک  دش  لاحشوخ  رظن  کی  زا  دیاش  دینش ، ار  وا  تداهش  ربخ  هک  زور  نآ  و  دوب . اهزور  رد  راد  هزور  رایسب  و 

زا يرایـسب  دوب و  ینالوط  سب  یمایق  تدابع  يارب  اه  بش  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنتـشک ، ار  وا  مسق  ادخ  هب  تفگ : رگید  فرط  زا  یلو  دش ،
لها وا  دسیون : یم  نادیهـش ) رالاس  ای  ردپ   ) ادیهـشلا وبا  مان  هب  دوه  باتک  رد  رخاتم  هدنـسیون  دنمـشناد و  داقع ، تشاد . یم  هزور  اهزور 

زا راچان  هب  هک  یتقو  تفر  یم  جح  هب  هلاس  همه  تفرگ ، یم  یبحتسم  هزور  دایز  درازگ ، یم  رایسب  یبحتسم  ياهزامن  رب  هوالع  دوب . زامن 
نیسح ماما  تمظع  ربارب  رد  دیزی  ندش  میلـست   - 63 تسا . هدش  هتـشون  دایز  وا  یگدنز  خیرات  رد  نانخـس  نیا  هنومن  و  دش . یم  كرت  وا 
ثیبخ نآ  دنتشاذگ  نیمز  هب  هتشون  دیزی  لباقم  رد  ار  البرک  يادهش  ياهرـس  هک  یتقو  دیوگ : یم  هحفص 230  داشرا  رد  دیفم  خیش  (ع )

یلع هب  ور  سپس  دندوب . متس  راوازس  هدش و  نیرفن  نانآ  هک  میا  هدیناشخرد  دوخ  هاگراب  رد  ار  يزیزع  مدرم  ياهرس  دناوخ : ار  رعـش  نیا 
سپ درک ، محر  عـطق  نم  زا  هدوـمن و  ماـیق  نم  تنطلـس  هیلع  تفرگ و  هدـیدان  ارم  قـح  تردـپ  تفگ : درک و  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  نـب 
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داجس ماما  مکیدیا . تبـسک  امف  هبیـصم  نم  مکباصا  ام  و  دناوخ : ار  هیآ 30  اروش ، هروـس  زا  و  يدـید . هک  درک  نینچ  نیا  ار  وا  دـنوادخ 
یم دراو  امش  ياه  ناج  هب  تبسن  نیمز  يور  رد  هک  يدادیور  تبیـصم و  ره  : ) دناوخ ار  دیدح  هروس  هیآ 22  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع 

رـسپ هب  دیزی  میتسه . هیآ  نیا  لومـشم  ام  دومرف : و  تسا ) ناسآ  ادـخ  يارب  نیا  هدـش و  هتخیر  نآ  مظنم  همانرب  ادـخ  باتک  رد  البق  دوش ،
امش هب  هچ  ره  : ) دناوخ خساپ  ماقم  رد  ار  اروش  هروس  هیآ 20  دیزی  دیوگب ، يزیچ  تسناوتن  وا  یلو  وگب . ار  وا  باوج  تفگ : دـیلاخ  دوخ 

رس هب  یهاگن  دیزی  هحفـص 355  دوخ  خیرات  مراهچ  دلج  رد  يربط  لقن  هب  اما  تسا ) ناتدوخ  ياه  لمع  هجیتن  اه ، يراوگان  زا  دـسر  یم 
، هتفرگ تأشن  اجک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هثداح  نیا  دیناد  یم  ایآ  اذه ؟ یتا  نیا  نم  نوردتا  تفگ : سلجم  راضح  هب  درک و  كرابم 
درک و سلجم  لها  هب  ور  دـیزی  هدروآ : نینچ  یئابطابط  همـالع  دـش . دـهاوخ  هتفگ  ـالیذ  هک  ربخ ... رخآ  یلا  درک . یم  راـختفا  نم  هب  نیا 

رترب دـیزی  ردام  زا  مردام  رتهب و  دـیزی  ردـپ  زا  مردـپ  تفگ : یم  درک و  یم  راـختفا  نم  هب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ینعی  درم -  نیا  تفگ :
هزرابم نم  وا  ردپ  اریز  هدوب  ساسا  یب  وا  یلوا  راتفگ  اما  مرت . قیال  تفالخ  نیا  هب  مرتهب و  دیزی  زا  مدوخ  دـیزی و  دـج  زا  شدـج  تسا و 

و تسا . لضفا  نم  ردام  زا  ربمغیپ  رتخد  همطاف  تسا . تسار  دنگوس  مناج  هب  یمود  راتفگ  اما  داد ؛ یهاشداپ  نم  ردپ  هب  دـنوادخ  دومن و 
لوسر نزومه  ار  یـسک  دراد  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  تسا ، دـیزی  دـج  زا  رتهب  مدـج  تفگ  یم  هکنآ 

هنکل و  هدروآ : نینچ  يربط  نیا  زا  دعب  اما  تسا . قباطم  ییابطابط  همالع  يربط و  ترابع  اجنیا  ات  تسا . تسرد  همه  اهنیا  دناد ؛ یمن  ادخ 
! ایادـخ راب  ربمغیپ ) يا   ) وگب ءاشت  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتوت  کلملا  کلام  مهللا  لق  ارقی : مل  ههقف و  لـبق  نم  یننا  اـمنا 

رادـتقا تزع و  یهاوخ ، هک  ره  هب  يریگب و  یهاوخ ، هک  ره  زا  یـشخب و  تنطلـس  کلم و  یهاوخ ، ار  هک  ره  وت  یتسه ! کلم  هاشداپ  يا 
تراـبع اـما  هک ... هدوب  هدـناوخن  ار  هیآ  نیا  داـتفا و  زور  نیا  هب  هک  هدوـبن  تسرد  یلع  نب  نیـسح  صیخـشت  مهف و  نکیلو  (. 30  ) یشخب

زا رتهب  نم  هک  وا  راتفگ  ینعی  ( 31  ) کلملا کلام  مهللا  هیالا  هذـه  ارقی  مل  هلعلف  ینم  ریخ  هناب  هلوق  اما  تسا : رارق  نیدـب  یئابطابط  همالع 
تیبوبحم ربارب  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دج  تمظع  ربارب  رد  هیواعم  نب  دیزی  دوب . هدناوخن  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ایوگ  مدـیزی 

نادناخ مالسا و  گرزب  ياوشیپ  ربارب  رد  هیواعم  رسپ  هک  تسا  یتراقح  هدقع  نامه  نیا  درادن و  فارتعا  میلـست و  زج  يا  هراچ  يو  ردام 
زج تشادـن  يا  هراچ  ناناملـسم  ربارب  رد  درک و  یم  ساـسحا  دوخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  صخـش  ربارب  رد  توبن و  تمظع  اـب 

. دروایب نابز  هب  تسا  رت  خـلت  يزیچ  ره  زا  وا  يارب  هک  ار  خـلت  فارتعا  نیا  دـنک و  دای  تمظع  یگرزب و  هب  ار  نیـسح  رداـم  دـج و  هکنیا 
، دـیامن فرحنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صخـش  هرابرد  ار  مدرم  راکفا  مه  دـنک و  مارآ  ار  دوخ  یحور  جـنر  يدـح  ات  هکنآ  يارب  یلو 

دهاوخب سک  ره  زا  دهد و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  تموکح  ادخ  دیوگ : یم  اذل  دیوج  یم  هانپ  نارق  هیآ  هب  دـنک و  یم  ییاپ  تسد و 
رب ناهانگ  یب  نوخ  نتخیر  مدرم و  يدازآ  بلـس  اـب  دـناوت  یم  دراد و  هزین  رـس  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیواـعم  نب  دـیزی  قطنم  دریگ . یم 

هدرک دـییات  ار  بلطم  نیا  مه  نآرق  تسا و  هداد  يو  هب  ار  تموکح  نیا  ادـخ  اساسا  تسوا و  راکددـم  راـی و  ادـخ  دـنک  تموکح  مدرم 
اه و یبوخ  همه  تسا و  تیناسنا  لماک  رهظم  هک  ءایبنالا -  متاـخ  دوجو  هب  هک  يا  هلیبق  هیما  ینب  مشاـه و  لآ  تواـفت   - 64 (. 32 . ) تسا

هیما ینب  هلیبق  هب  دسر  هچ  ات  دراد  يرترب  حیجرت و  ایند  لیابق  همه  رب  دـیدرت  نودـب  تفای ، راختفا  تسا -  رگنایامن  وا  دوجو  رد  اه  ییابیز 
هیما ینب  اب  مشاه  ینب  هفیاط  ود  نیا  تبـسن  هسیاقم و  هک  دیوگب  یـسک  رگا  تسا . تلاذر  یهارمگ و  اشحف و  كرـش و  رفک و  نوناک  هک 
تنس لها  ناگرزب  زا  هک  یلحم  نب  هللارصن  خیش  تسا . هتفگن  هغلابم  فازگ و  هب  ینخس  تسا  رفک  نامیا و  لطاب و  قح و  بسانت  لباقت و 

هب یـسک  ره  هک  دیدومرف  مالعا  دـیدومن و  حـتف  ار  هکم  یلع ! ای  مدرک : ضرع  مدـید . باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش  دـیوگ : تسا 
باوج دومرف : ترضح  دندشن . لیاق  وت  نارتخد  رب  یتمرح  نایفس  لآ  فرط  زا  اروشاع  زور  یلو  تسا ، ناما  رد  دوش  دراو  نایفسوبا  هناخ 
ناـیرج متفر و  يو  هناـخ  هب  بش  دـیوگ : هاوخب . وا  زا  هدورـس  باـب  نیا  رد  هک  ار  يراعـشا  وا و  شیپ  ورب  هتفگ ؛ رعاـش  یفیـص  نبا  ار  وت 

ار راعـشا  هاگنآ  و  ما . هدرکن  لقن  یـسک  يارب  ما و  هدورـس  بش  نیمه  رد  ار  راعـشا  هک  دومن  دای  دنگوس  تهب  تلاح  هب  متفگ . ار  باوخ 
نیمز يور  رد  نوخ  دیدیسر  تنطلـس  هب  امـش  نوچ  یلو  دوب ، ام  تعیبط  تشذگ  وفع  میتشاد ، تموکح  ام  هک  یماگنه  دناوخ : نم  يارب 
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. میدرک یم  تشذگ  وفع و  ناریسا  رب  هتشذگ  نامز  زا  ام  هک  یتروص  رد  ار  ناریسا  نتـشک  دیدرک  لالح  امـش  تشگ . يراج  لیـس  دننام 
(1 (. ) 33 . ) تسوا رد  هک  ار  هچنآ  دـنک  یم  حـشرت  یفرظ  ره  اریز  تسا ؛ یفاک  هیما ) ینب  مشاه و  ینب   ) امـش ام و  نایم  توافت  قرف و  نیا 

هرکذت ( 3 . ) ص 135 هیقارعلا ، بتکراد  عبط  یبقعلا ، ریاخذ  هب  دوش  عوجر  ( 2 . ) ص 170 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف 
(7 . ) ص 67 ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  ( 6 . ) ص 304 ، 43 راحب ، ( 5 . ) ص 148 تاذلاومس ، یف  ینعملاومـس  ( 4 . ) ص 245 صاوخلا ،
ص 49. هللا ، لوسر  طبس  مالـسلا  اهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ( 9 . ) ص 157 اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیـصخش  ( 8 . ) ص 109 ج 44 ، راحب ،
ص ینعملاومس ، ( 13 . ) ص 151 ج 8 ، هباهنلا ، هبادـبلا و  ( 12 . ) ص 46 ج 1 ، نیـسح ، ماما  یناگدنز  ( 11 . ) ص 205 راحب ج 44 ، ( 10)
ص 116. اروشاع ، زا  لبق  نیـسح  تیـصخش  ص 226 . دـیدج ، عبط  ماقمق  ( 15 . ) ص 194 اروشاع ، زا  لبق  نیـسح  تیـصخش  ( 14 . ) 98
ج 44، راونالا ، راحب  ( 18 . ) ص 20 ج 2 ، هباغلادسا ، ص 188 ئ  ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 17 . ) ص 138 يذلاومس ، یف  ینعم  اومس  ( 16)
ج 2، همغلا ، فشک  ص 360 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 20 . ) ص 523 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 311 . ج 44 ، راونالاراحب ، ( 19 . ) ص 325
(23 . ) ص 51 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 22 . ) ص 235 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21 . ) ص 556 ج 2 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص48 ؛

ذخام نامه  ( 25 . ) ج 2 ص 573 ریثا ، نبا  لماک  ص390 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 322 ؛ ذخام ج 44 ، نامه  ( 24 . ) ص 56 ذخام ، نامه 
ماما ياهیگژیو  ( 28 . ) ص 56 ج 45 ، راونالا ، راـحب  ( 27 . ) ص 119 ج 2  دـیفم ، داشرا  ص 131 ؛ ذـخام ، نامه  ( 26 . ) ص 59 ج 45 ،
نیسح تیصخش  ( 32 . ) ص 142 ج 3 ، نازیملا ، ( 31 . ) 26 نارمع /  لآ  ( 30 . ) ص 106 ذخام ، نامه  ( 29 . ) ص 107 مالسلا ، هیلع  نیسح 

ص 362. ج 1 ، بدالا ، هناحیر  ( 33 . ) ص 270 اروشاع ، زا  لبق 

نآرق رد  یلع  نب  نیسح  ماما  يامیس 

ای دـنتفگ : ربمغیپ  نارای  دـش  لزان  مکلئـسا ... ـال  لـق  هیآ  هک  یتقو  دـنا : هدرک  تساور  ساـبع  نبا  زا  ع )  ) نیـسح تدوم  رد  يا  هیآ   - 65
مالسلا و هیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  دندومرف : هتـشگ ؟ بجاو  ام  رب  هنآ  یتسود  تدوم و  هک  وت  نادنواشیوخ  نیا  دنتـسیک  هللا ! لوسر 
نسح و همطاف ، یلع ، ربمغیپ ، دروم  رد  نیملـسم  قافتا  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا  هلهاـبم  هیآ   - 66 مالسلا . هیلع  نیسح  نسح و  اهنآ  رـسپ  ود 
مکءانبا و انءانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  تسا  نارمع  لآ  هیآ 61  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح 

تلاسر يارب  حیرص  يوق و  رایـسب  لیالد  زا  یکی  هیآ  نیا  نیبذاکلا . یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و 
راحتنا کی  توعد  نیا  دوبن  نمؤم  دوخ  توعد  هب  ترضح  نآ  رگا  دوب و  ترـضح  نآ  فرط  زا  هلهابم  داهنـشیپ  اریز  تسا ، مرکا  ربمغیپ 
يراصن نیرفن  ای  دوبن ، نوریب  لاح  ود  زا  رما  عقاو  ساسا  نیمه  رب  تفر . یم  رامش  هب  شتلاسر  نالطب  دنس  فعـض و  هطقن  راهظا  یعقاو و 

. تشگ یم  رمث  یب  لطاع و  ود  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  مه  اراصن و  نیرفن  هکنآ  ای  دـش و  یم  باجتـسم  بانج  نآ  قح  رد  نارجن 
يداهنـشیپ نینچ  دشاب  توبن  یعدم  غورد  هب  هک  يدـنمدرخ  چـیه  دوب و  ملـسم  راکـشآ و  ترـضح  نآ  ياعدا  نالطب  تروص  ود  ره  رد 

مرکا ربمغیپ  دشاب . هتـشاد  نانیمطا  نمـشد  كاله  دوخ و  ياعد  تباجتـسا  هب  هدوب و  قح  رب  وا  ياعدا  توعد و  هکنیا  رگم  درک ، دهاوخن 
، همطاف یلع ، نداد  تکرـش  یفرط  زا  تسا ؛ توبن  لیلد  نیا  دومن و  هلهاـبم  داهنـشیپ  تحارـص  تعاجـش و  لاـمک  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

روضح ربمغیپ  اب  هک  يرفن  راهچ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زین  هدوب  ادخ  روتسد  رما و  هب  امتح  هک  هلهابم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و 
هیآ تقیقح  رد  دنتـسه . رت  یمارگ  رت و  مرتحم  رتزیزع و  همه  زا  ربمایپ  تیدحا و  هاگـشیپ  رد  قلخ و  نیرت  یمارگ  نیرت و  هتـسیاش  دنتفای 

تیمها اب  مسارم  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تکرـش  نیاربانب  تسا . لاعتم  دـنوادخ  هب  اهنآ  صاخ  برقت  ماقم و  تلالج  نالعا  هلهابم 
زا دنتـشاد -  دوجو  راگزور  نآ  رد  هک  ناملـسم  همه  نآ  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  يو  یهارمه  نینچمه  ینآرق  یخیراـت و 

نایرج و  دـنمجرا . رایـسب  تسا  یماقم  گرزب و  یتلیـضف  رذ -  یبا  ناملـس و  لـیبق  زا  هباحـص  راـیخا  حـلاص و  نز ، درم و  ریبک ، ریغص و 
هیواعم هک  یماگنه  و  دیشک ، هیواعم  خر  هب  ار  نآ  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  دوب  رادروخرب  یئالاو  تیمها  نانچ  زا  ربمایپ  نارای  نیب  هلهابم 
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هیآ لوزن  زا  سپ  ربمایپ  هک  تفگ  درک و  نایب  اـهنآ  زا  یکی  ار  هلهاـبم  هیآ  زیچ و  هس  تلع  هب  تفگ : ینک ؟ یمن  بس  ار  یلع  ارچ  تفگ :
. دنتسه نم  تیب  لها  ناصاخ و  اهنیا  ایادخ ! یلها  ءالوه  مهللا  دومرف  سپـس  درک و  توعد  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  زا  اهنت  هلهابم 

سپ دومن  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دوب و  هتسشن  دجسم  نحص  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : يدرم  نیمز  نامسآ و  هیرگ   - 67 (. 1)
. دش دراو  دجسم  ياهرد  زا  یکی  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماگنه  نآ  رد  دشن  هداد  تلهم  ناشیا  هب  دندرک و  هیرگ  نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و 
ای هنئمطم  سفن  قادـصم   - 68 (. 2 . ) دیرگ یم  وا  رب  نیمز  نامـسآ و  دوش و  یم  هتـشک  نیا  شاب  هاگآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

يوـس هب  مارآ ، سدـقم و  سفن  يا  یتـنج ، یلخدا  يداـبع و  یف  یلخداـف  هیـضرم -  هیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  هـنئمطملا -  سفنلا  اـهتیا 
يآرد نم  صاخ  ناگدنب  فص  رد  سپ  تسا ، یضار  وت  زا  وا  شیاه و  تمعن  زا  يدونشخ  یـضار و  وت  انامه  هک  درگ  زاب  تراگدرورپ 

اب هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ادخ ، لوسر  مشچ  رون  زا  رت  مارآ  رت و  سدقم  رت ، نئمطم  یـسفن  هچ  (. 3 . ) وش دراو  متشهب  هب  و 
هک شنارای  نازیزع و  همه  نآ  اب  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  یمکحتـسم  هوک  تسا ، یفاک  کـی  ره  هک  اـسرف  تقاـط  ياـه  تبیـصم  همه  نآ 
رب دـیراب ، یم  رتـشیب  ترـضح  رب  تبیـصم  اروشاـع  زور  هچ  ره  دـیوگ : یم  يو  ار  لاـح  نیا  اـب  دندیـسر ، تداهـش  هب  شناگدـید  يولج 

هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  هرابرد  يدایز  تایآ  دـش . یم  کیدزن  يرتشیب ، نانیمطا  اب  شراـگدرورپ  ياـقل  هب  اریز  دـش ، یم  رت  هتخورفا 
. تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  اعطق  هنئمطم ، سفن  قادصم  نیرتزراب  هک  میدـیزگرب  ار  هیآ  نیا  یلو  تسا  هدـش  لیوأت  مالـسلا 

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هروس  نیا  اریز  دیناوخب : دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما صوصخم  هروس  نیا  ارچ  دیـسرپ : دوب ، رـضاح  سلجم  رد  هک  هماسا  وبا  دزرماـیب . دـنک و  تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـیدنبب . لد  نآ  هب  و 

مالسلا هیلع  نیسح  اما  دوصقم  نئمطم ،... سفن  يا  دیامرف : یم  هک  ار  قح  نخس  يونـش  یمن  ایآ  دومرف : ماما  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تمایق زور  دنوادخ  زا  دمحم  لآ  زا  وا  باحـصا  تسا و  یـضار  وا  زا  ادخ  یـضار و  ادـخ  زا  تسا و  نئمطم  سفن  هک  تسوا  اریز  تسا ،

هدش دراو  اصوصخ  دمحم  لآ  هعیش  شنایعیش و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  هروس  نیا  تسا . یـضار  نانآ  زا  وا  دنتـسه و  یـضار 
بلاغ و دـنوادخ  انامه  تسا و  تشهب  رد  شا  هجرد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  هارمه  دـنک ، تموادـم  هروس  نآ  رب  هک  ره  هک  تسا 

ترضح نآ  اب  میدوب و  البرک  اروشاع ، زور  رد  شاک  يا  هک  مینک  یم  وزرآ  ترضح ، ترایز  زور  هک  هنوگنامه  ام  یتسار  تسا . میکح 
رد هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هن  يا  هزادنا  ات  مینک و  يوریپ  وا  زا  دوخ  رادرک  راتفگ و  لمع و  رد  زورما  دش ، یم  هتـشک  شباکر  رد  و 
زین ام  لاح  لماش  هفیرش ، هیآ  نیا  هک  تسا  دیما  میهد ، رارق  رظن  دم  ار  ادخ  دوخ ، ياهراک  رد  میشاب و  هتشاد  راثیا  تسین  سک  چیه  ناوت 

رت مهم  رترب و  نادیواج  تشهب  رد  یتمعن  ره  زا  هک  تسا  تیاضر  نیا  ربکا  هللا  نم  ناوضر  انامه  هک  مینک  بسک  ار  ادخ  تیاضر  دوش و 
هتشاد هقباس  هن  خیرات  رد  دش ، هدید  شنارای  ناشیوخ و  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  اروشاع  زور  هک  يراکادف  راثیا و  نآ  هتبلا  تسا .

روصتم و يدحا  يارب  دمآ ، رد  زوریپ  دنلبرس و  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یناحتما  شیامزآ و  نآ  و  دوش ، یم  هدید  نآ  زا  سپ  هن  و 
ياه نامرآ  فادها و  ققحت  يارب  ناکما ، دح  ات  مییامن و  يوریپ  ترضح  نآ  زا  مینک ، وزرآ  هچنانچ  دیاب ، لاح  ره  هب  یلو  تسین  روسیم 
ماما اقآ  زا  ار  یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  سرد  ادهـش  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  هک  روطناـمه  مینک ، يراکادـف  يراـثن و  ناـج  شیـالاو 
نالا و  دنهدن ، تسد  زا  ار  یبلط  تداهش  هیحور  نیا  گنج  ناحتاف  هک  میراودیما  دندیسر . الاو  ماقم  هب  و  دنتخومآ . مالـسلا  هیلع  نیـسح 

یف هرظن  رظنف  میهاربا  يرامیب   - 69 میـشاب . جع )  ) دوعوم يدهم  ترـضح  مچرپ  ریز  ماقتنا  يارب  هدنیآ  رد  يربهر و  مظعم  ماقم  رانک  رد 
قداص ماما  (. 4 (! ) میآ یمن  نشج  مسارم  هب  امش  اب  و   ) مرامیب نم  تفگ : و  دنکفا ... ناگراتس  هب  یهاگن  سپس  میقس ؛ ینا  لاقف  موجنلا - 

هیلع نیـسح  رب  هک  یبئاصم  رب  وا  دومرف : مرامیب  نم  تفگ : دـنکفا و  ناگراتـس  هب  یهاگن  میهاربا )  ) سپ هک  هیآ  نیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع 
ماما نتـشک   - 70 (. 5  ) ما هتـشگ  رامیب  دـیآ  یم  دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هچنآ  زا  نم  تفگ : دومن و  هشیدـنا  دـیآ ، یم  دورف  مالـسلا 

زج دیشکن ، هدرمش ، مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یـسک  و  قحلاب ؛ الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  شتیب و ال  لها  لباقم  رد  ع )  ) نیـسح
نایم رد  ار  نیـسح  هک ) تسا  نیا   ) هدومن مارح  ار  شنتـشک  دـنوادخ  هک  یـسفن  زا ) دارم  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  (. 6  ) قح هب 

www.noorfatemah.org

26 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ ءامسلا . یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برـض  فیک  رت  ملا  هبیط  هملک   - 71 دندناسر . لتق  هب  شا  هداوناخ 
رد نآ  هخاش  و  تباث ، نیمز ) رد   ) نآ هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاپ ) راتفگ  و   ) هبیط هملک  دنوادخ  هنوگچ  يدیدن 

: دومرف تسا ، نامسآ  رد  نآ  هخاش  تباث و  تخرد )  ) نآ هشیر  هک : فیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 7 ( !؟ تسا نامسآ 
هب نآ  هویم  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  تسا . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ ، هخاش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تخرد ، نیا  هشیر 

روگ هب  هدنز   - 72 (. 8 ...( ) تسا نآ  گرب  مه  هعیش  دنتسه و  نآ  رت  کچوک  ياه  هخاش  زین  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  هن  دنیآ و  یم  رامش 
نیمادـک هب  دوش : یم  لاؤس  هدـش  روگ  هب  هدـنز  نارتخد  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  تلتق ، بنذ  ياـب  تلئـس -  هدوئوملا  اذا  نارتخد و  ندرک 

هانگ نیمادک  هب  هک  دوش  هدیـسرپ  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  هیآ  نیا  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  (. 9 ( ؟ دندش هتشک  هانگ 
لبق نم  هل  لعجن  مل  ع )  ) ایرکز نیـسح و  ماما   - 73 (. 10  ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : دندش ؟ هتـشک 

: میدادـن رارق  یمان  مه  وا  يارب  لبق  زا  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  (. 11 ! ) میا هدادـن  رارق  وا  يارب  یماـن  مه  نیا ، زا  شیپ  اـیمس و 
هتفگ درک . هیرگ  زور  لهچ  ود  نآ  رب  طقف  نامـسآ  تشادـن و  یمان  مه  لبق  زا  هک  تسا  ایرکز  نب  ییحی  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

نیذلا هناخ  رهش و  زا  ندش  هدنار  دومن 74 -  یم  بورغ  زین  یخرس  هب  درک و  یم  عولط  یخرس  هب  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  شنتـسیرگ  دش :
: دـنتفگ یم  هکنیا  زج  دـندش . هدـنار  قحان  هب  دوخ ، رهـش  هناخ و  زا  هک  اـه  ناـمه  هللا ؛ اـنبر  اولوقی  نا  ـالا  قح  ریغب  مه  راـید  نم  اوجرخا 
هب طقف  دندش  هراوآ  دوخ  رهـش  هناخ و  زا  قحان  هب  هک  یناسک  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 12 ! ) تساتکی يادخ  ام ، راگدرورپ 

ققحت نب  نیـسح  رد  دـش و  لزان  هزمح  رفعج و  یلع و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : تسا  اتکی  يادـخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : یم  هک  نآ  رطاخ 
هقتیو هللا  شخی  هلوـسر و  هللا و  عـطی  نم  و  ع )  ) همئا لوـسر و  ادـخ و  زا  تعاـطا   - 75 (. 13 . ) داب مالـس  دورد و  نانآ  یگمه  رب  تفاـی ،
نامه یناسک  نینچ  دزیهرپب ، شنامرف  تفلاخم  زا  دسرتب و  ادـخ  زا  و  دـنک ، تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  سک  ره  و  نوزئافلا ؛ مه  کئلواف 

هیلع نیسح  ناوریپ  ناتـسود و  زا  هکنانآ  دنمتداعـس  دومرف  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـسه . ( 14  ) یعقاو نادنم  زوریپ 
هملک وا  هبقع ؛ یف  هیقاب  هملک  اهلعج  دیحوت و  هملک   - 76 (. 15  ) دنتسه تخبکین  زوریپ و  تمایق  رد  ناشیا  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه  مالسلا 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  (. 16 ! ) دـندرگ زاب  ادـخ  يوس  هب  دـیاش  داد ، رارق  دوخ  زا  دـعب  ياـه  لـسن  رد  يا  هدـنیاپ  هملک  ار  دـیحوت 
رد تماما  ینعی ) ، ) داد رارق  دوخ  زا  دعب  ياه  لسن  رد  هدنیاپ  يا  هملک  ار  نآ  وا  و  تسا : هدـش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دـندومرف : یثیدـح 

ياه هلزلز  هک  زور  نآ  هفدارلا ، اـهعبتت  هفجرلا -  فجرت  موی  گرزب  هثداـح  ود   - 77 تسا . یقاب  تمایق  زور  ات  مالسلا  هیلع  نیـسح  لسن 
ماما ترضح  (. 17 . ) دروآ یم  خر  رـشحم ) میظع  هنحـص   ) نیمود هثداـح  نآ ، لاـبند  هب  و  دروآ ، یم  رد  هزرل  هب  ار  زیچ  همه  كانتـشحو 

نیمود هثداح  نآ  لابند  هب  دنازرلب و  ار  ناهج  گرزب  يا  هلزلز  هزرل و  هک  يزور  هک : فیرش  هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
رد  ) هک يدرف  نیتسخن  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیمود  هثداح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدننازرل  دندومرف : دهد  یم  خر 

رادتسود  - 78 (. 18 . ) تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دیادز  یم  رس  ار  كاخ  و  دیآ ) یم  نوریب  نآ  زا  و   ) هدش هتفاکـش  وا  ربق  تعجر )
ضرع تسا  توبن  تیب  لها  ام  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  دیهش  ماما  دیوگ : یم  بلغت  نب  نابا  تسام  زا  ام 

دهاش ناحبس  يادخ  مالک  زا  سپس  دندومن ، رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و  توبن ) تیب  لها  ام  زا  دومرف : توبن ؟ تیب  لها  امـش  زا  مدرک :
رد ریهطت  هیآ   - 79 (. 19 . ) تسا نم  زا  وا  اقح  يامن  يوریپ  ارم  سک  ره  سپ  يا : هدینـشن  ار  حـلاص  دـبع  نآ  نخـس  ایآ  دومرف : دروآ و 

ترـضح و نآ  هب  یماش  درم  کی  دـش . ماش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  یتقو  هک  هدرک  تیاور  هللادـبع  نب  دادـش  زا  ع )  ) نیـسح ناش 
اهیلع همطاف  نیسح و  نسح ، یلع ، هراومه  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : تساخرب و  عقسا  نب  هلثاو  درک ، تراسج  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ 
کی هکنیا  نآ  دومرف و  هک  ار  هچنآ  دومرف  اهنآ  قح  رد  ربمغیپ  مدینش  هک  تسا  ینامز  زا  دعب  نم  تبحم  نیا  و  مراد ، یم  تسد  ار  مالسلا 

نار رب  ار  وا  ربـمغیپ  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  متـشاد . روضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  رد  هملـس  ما  هناـخ  رد  زور 
شیپ ار  وا  دمآ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  سپس  دیسوب . دیناشن و  شپچ  نار  رب  ار  وا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  دیسوب . دیناشن و  شتسار 
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روي خود نشانیـد، آنگاه علی علیه السـالم را طلبیـد و فرمود: انما یریـد اهللا لیـذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم   

تطهیرا )20(. )1( تفسیر نمونه، ج 3، ص 442. )2( کامل الزیارات، ص 125. )3( فجر. / 27 الی 30. )4( الصافات / 88. )5( العوالم، ج 
میرم 17.7، ص ( 11 . ) ص 19 ج 15 ، ملاوعلا ، ( 10 . ) 9  - 8 ریوکتلا /  ( 9 . ) ج 15 ص 19 ملاوعلا ، ( 8 . ) 24 میهاربا ، ( 7 . ) 33 ءارسالا /  ( 6 . ) 98

 / تاعزانلا ( 17 . ) 28 فرخزلا /  ( 16 . ) ص 225 ج 44 ، راحب ، ( 15 . ) 52 رونلا / ، ( 14 . ) ص 219 ج 44 ، راحب ، ( 13 . ) 40 جحلا /  ( 12)
هیلع نیسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 19 . ) یمالـسا داشرا  ترازو  زا  ثیدـح  اقچ  زا  لقن  ص 110 ؛ ج 4 ، ناهرب ، ریـسفت  ( 18 . ) 7-6

ص 20. ج 2 ، هباغلادسا ، ( 20 . ) مالسلا ص 652

ءادهشلادیس ترضح  یسامح  تیصخش 

. تسا هسامح  ناشحور  دنتسه و  یسامح  تیـصخش  اه ، تیـصخش  زا  یـضعب  دنراد ، یماسقا  مه  اه  تیـصخش  اه  تیـصخش  عاونا   - 80
هظعوم زردنا و  دنپ و  لکش  ناشحور  لکـش  یـضعب  تسا ، هلان  هآ و  تسا ، ياثر  اساسا  ناشحور  یـضعب  تسا ، ییانغ  ناشحور  یـضعب 

نامز رد  هک  تسا  ملاع  نیا  قیاقح  زا  يرایـسب  لـثم  اروشاـع  هثداـح  اروشاـع  هثداـح  هدـنزاس  ياـه  تیـصخش  تمظع   - 81 (. 1  ) تسا
رد ناوتن  ار  یخیرات  هثداح  چیه  دیاش  هک  دنتـسه  یعدم  خـیرات  هفـسالف  هکلب  دوش و  یمن  هتخانـش  دـیاب  هک  نانچنآ  تسه  اسب  ناشدوخ 
هب طوبرم  تانایرج  اه و  لمعلا  سکع  مامت  تشذـگ و  يدایز  نامز  هکنآ  از  دـعب  درک . یبایزرا  تسه ، دـشاب  هک  نانچنآ  شدوخ  نامز 

ياه تیصخش  دنروط . نیمه  مه  ياه  تیصخش  هک  نانچمه  دوش . یم  هتخانـش  رتهب  هثداح ، نآ  هاگنآ  دنداد ، زورب  ار  دوخ  هثداح ، کی 
و دـنوش ، یم  هتخانـش  اجیردـت  ناشگرم  زا  دـعب  دوش ؛ یمن  ادـیپ  تساهنآ ، دوجو  هتـسیاش  هک  یجوم  نآ  ناشدوخ  نامز  رد  ابلاغ  گرزب 

اهردقنآ ناشدوخ  نامز  رد  هک  يدارفا  اسب  و  دـنوش ، یم  شومارف  ناشتوف  زا  دـعب  دنـصخاش  یلیخ  ناشدوخ  نامز  رد  هک  يدارفا  الومعم 
دورس ع )  ) نیـسح  - 82 دنوش . یم  هتخانـش  رتهب  دنک و  یم  ادیپ  شرتسگ  اهنآ  تیـصخش  اجیردت  ناشگرم  زا  دـعب  یلو  دنتـسین  صخاش 
روطنآ هن  تسا و  یسامح  تیصخش  کی  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  هک  روطنآ  هن  اما  تسا ، یسامح  تیصخش  کی  نیسح  تسا ! تیناسنا 
هسامح هن  تیرشب ، هسامح  تیناسنا ، هسامح  اما  تسا ، یسامح  تیصخش  کی  نیسح  تسا . یسامح  تیصخش  کی  يا  هناسفا  متسر  هک 

ورین ءاقلا  تسا ، سرد  تسا ، کیرحت  تسا ، ناجیه  نیسح  زیچ  همه  نیسح ، حور  نیسح ، هثداح  نیـسح ، لمع  نیـسح ، نخـس  تیموق ،
تهج نآ  زا  ای  تسا !؟ بستنم  یـصوصخ  هب  موق  کی  هب  الثم  هک  تهج  نآ  زا  ایآ  یـسرد ؟ روج  هچ  ییورین ؟ ءاـقلا  روج  هچ  اـما  تسا ،
شنز الثم  هک  تهج  نآ  زا  ياه  یناریا  زا  یـضعب  لوق  هب  ای  تسین !؟ برع  ریغ  تسا و  برع  ـالثم  هک  تهج  نآ  زا  اـی  تسا ؟ یقرـش  هک 
نیمه مه  نیـسح  ندشن  هتخانـش  تلع  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یمن  ییاه  هسامح  نینچ  کی  نیـسح  دوجو  رد  اساسا  تسا !؟ یناریا 

؟ تسا روطچ  اعقاو  هک  مینیبب  الاح  دنـسانشب . ار  وا  دـنناوت  یم  دارفا  رتمک  تساه ، هسامح  هنوگنیا  قوفام  رتـالاب و  وا  هساـمح  نوچ  تسا .
ینعی هسامح  ياقترا  ولع و  رظن  زا  ندوب و  یسامح  تدش  رظن  زا  یلع  نب  نیسح  تیصخش  دننام  یسامح  تیـصخش  کی  ناهج  رد  امش 
ضرع تارج  هب  و  درادن ، ریظن  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تیناسنا  دورـس  نیـسح  درک . دیهاوخن  ادـیپ  یلم  یموق و  هبنج  هن  یناسنا  ياه  هبنج 

رظن زا  هچ  هسامح و  توق  تردق و  رظن  زا  هچ  درک ، دیهاوخن  ادیپ  نیسح  هسامح  دننام  يا  هسامح  ایند  رد  امـش  درادن ، ریظن  هک  منک  یم 
تیصاخ رثا و  یسامح  تیصخش  کی  تیصاخ   - 83 (. 2  ) میا هتخانشن  ار  هسامح  نیا  مدرم  ام  هنافسأتم  نآ و  ندوب  یناسنا  اقترا و  ولع و 

، دروآ یم  دوجو  هب  تریغ  تیمح و  دروآ ، یم  دوجو  هب  جوم  حور  رد  هک  تسا  نیا  یـسامح  تیـصخش  ای  هچخیراـت و  اـی  نخـس  کـی 
یتسـس توخر و  زا  ار  اه  نت  و  دروآ ، یم  رد  شـشوج  تکرح و  هب  ار  اـه  نوخ  اـه ، ندـب  رد  دروآ ، یم  دوجو  هب  تبالـص  تعاـجش و 

يزیرنوخ هبنج  طقف  نوچ  هک  دوش  یم  هتخیر  یطیحم  رد  اه  نوخ  رایـسب  هچ  دـیامن ، یم  كالاچ  کـباچ و  ار  اـهنآ  و  دـنک ، یم  جراـخ 
یم سبح  اـه  هنیــس  رد  رتـشیب  اـه  سفن  دـهاک و  یم  تـلم  مدرم و  يورین  زا  هـک  تـسا  نـیا  شرثا  تـسا ، مدرم  تیبوـغرم  شرثا  دراد ،

تریغ و یحور  ظاحل  زا  هک  تسا  نآ  یسامح  تیصخش  یسامح ، هچخیرات  یسامح ، نخـس  یـسامح  حور  کی  جیاتن   - 84 (. 3 .) دوش
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یکباچ ترارح و  ورین و  ندب  هب  دروآ ، شوج  هب  قورع  رد  ار  نوخ  یندب  ظاحل  زا  دنک و  کیرحت  ار  يروشحلـس  تعاجـش و  تیمح و 
متـس لباقم  رد  تمواقم  سح  دنک ، داجیا  هروث  بالقنا و  هیحور  رگید  ترابع  هب  دهدب ؛ ندب  هب  هزات  تایح  عقاو  رد  دـشخبب ، یکالاچ  و 
درد دوخ  زا  نوـچ  کـچوک  ياـه  هیحور  یلک  روـط  هب  ءادهـشلادیس 1 -  ترـضح  حور  تمظع   - 85 (. 4 . ) دروآ دوـجو  هب  رگمتـس  و 

هب ار  اه  نت  دـنرادن ، لآ  هدـیا  و  دوش ) یم  هصالخ  ینامـسج  ياه  هتـساوخ  رد  ناشیاه  فدـه  اـهدرد و  همه   ) دـنرادن فدـه  دـنرادن و 
تکرح هب  ار  نت  هشیمه  گرزب  ياه  هیحور  اما  دننک ؛ یم  تعانق  دننک  یم  لیـصحت  یگزویرد  هب  هک  يا  همقل  هب  دـنزادنا ، یمن  تمحز 
راختفا اهنآ  يارب  تداهـش  تهج  نیمه  هب  دوش . یم  هدـیرب  ناشرـس  هتفاکـش و  ناشقرف  دـنهد . یم  رارق  ـالب  تمحز و  رد  دـنراد و  یم  او 

ندـب تسا . راوشد  ندـب  راک  تسا  رت  گرزب  ناشمـسج  زا  ناشحور  هک  صاخـشا  هنوگنیا  رد  تسا  اـهنآ  سفن  تمظع  هناـشن  هک  تسا ،
، دشاب هزادنا  یب  یگنـشت  هدامآ  دیاب  دشاب ، مدـمه  نیـسح  حور  اب  دـهاوخب  رگا  نیـسح  نت  دربب . رونت  يوت  ار  رـس  دـنیبب و  تازاجم  یلع 
روس و همه  هدش ، ماؤت  کچوک  حور  کی  اب  هک  یندب  لاح  هب  اشوخ  ( 5 . ) دشاب ذفنقلاک  ریت  ياه  مخز  هدامآ  نتفر ، بسا  مس  ریز  هدامآ 

دنک یم  هیهت  تسپ  یـشکمدآ  تیانج و  تمیق  هب  دـنک ، یم  هیهت  ناـن  يدزد  یگزویرد و  تمیق  هب  دـنک ، یم  مهارف  شیارب  ار  اـه  تاـس 
ولگ زا  دـیاب  تمحز  هب  هک  دـیآ  یمن  شریگ  رتشیب  وج  نان  همقل  دـنچ  تسا . ماوت  گرزب  فیرـش و  حور  کی  اب  هک  یندـب  لاـح  هب  ياو 

تـسد هب  ریـشمش  ای  دشاب ، عامتجا  مظن  بقارم  دریگب  شتـسد  هب  هرد  دـیاب  زور  دـنک ، يراد  هدـنز  بش  دـیاب  فرط  نآ  زا  دـهدب ، نییاپ 
و بعت ، یف  مهنم  مهسفنا  دیامرف : یم  نیقتم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع   - 2 درب . رونت  يوت  رس  زور  کی  دنزب ، ار  ناراکهبت  ندرگ  دریگب و 

تحار بلـس  مدع  شیاسآ و  رد  اهنآ  شیاسآ  کنیا  هب  تسا  هراشا  تسا ؛ یناویح  سفن  سفن ، زا  دارم  اجنیا  (. 6 . ) هحار یف  مهنم  سانلا 
رومالا یلاعم  بحی  هللا  نا  تسا : هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  تسا 3 -  نارگید  زا 
یضعب يارب   - 4 تسا . دنلب  یلاع و  یناعم  اب  شراکورس  تسین و )  ) یمسج تسپ  روما  اب  ماما  حور  هک  دناسر  یم  ( 7  ) اهفاسفس ضعبی  و 

، تسا ریسا  حور  تسا ، یناویح  یندب و  ینامسج و  ياه  فده  تمدخ  رد  فطاع 3ه  لقع و  رکف و  ینعی  تسا ، مسج  رازگتمدخ  حور ،
جنر درد و  ساسحا  هک  شاب  گرزب  دـیاب  حور  دـنک ؛ یمن  مه  جـنر  ساسحا  یتح  کـچوک  حور  هچ  رگا  درب  یم  جـنر  يدـح  اـت  حور 

لابجلا للق  نم  رخـصلا  لقنل  رعـش : نیا   - 5 دریگ . یمن  رارق  مسج  تمدـخ  رد  تسین و  کچوک  دـنکب  جـنر  درد و  ساسحا  رگا  دـنکب ؛
یگرزب رطاخ  هب  ندـب  نداـتفا  هب  زا  يرادومن  (. 8  ) لاوسلا لذ  یف  راعلا  ناـف  راـع  تسکلا  یف  یل  ساـنلا  لوقی  لاـجرلا  ننم  نم  یلا  بحا 

رطاخ هب  تسا  ندـب  نداتفا  تمحز  هب  زا  يرادومن  هلذـلا ، انم  تاهیه  یعدـلا ... نب  یعدـلا  نا  ـالا و  دومرف : ماـما  کـنیا   - 6 تسا . حور 
یمن دنتـسه و  مه  اب  امازلا  یفرط  زا  هک  دـنقیفر  ود  دـننام  یگناگود ، هبنج  زا  یگناگی ، داحتا و  نیع  رد  ندـب  حور و   - 7 حور . تمظع 

بابسا بسک  رد  نت  لیم  فرش  یقرت و  ردنا  ناج  لیم  دنتسین : فده  مه  هک  دنتسه  یقیفر  ود  رگید  فرط  زا  دنشاب و  ادج  مه  زا  دنناوت 
غباون دـنیوگ  یم   - 8 تسا . يرگید  ررـض  هب  مادـک  ره  ندرک  دـشر  يرگید و  عفن  هب  مادـک  ره  ندـنام  کـچوک  هک  تسا  نیا  فلع  و 

. تسا رتالاب  نز  کی  لامآ  تاینمت و  راـکفا و  اـهوزرآ و  قفا  زا  اـهنآ  حور  قفا  تسا : حـضاو  مه  شلیلد  دنتـسه . يدـب  نارهوش  هشیمه 
نز اب  هک  دهد  لزنت  شدوخ  عقوم  رد  ردقنآ  ار  دوخ  دناوتب  غوبن  نیع  رد  یسک  رگا  اما  تسین . نز  اب  شحور  یلو  تسه  نز  اب  شمـسج 

نداد لزنت  تردـق  دراد و  ار  نوخ  نداد  لزنت  تردـق  دوش  یم  مولعم  تسا ، غوبن  قوف  اعقاو  وا  دـنک ، ترـشاعم  مه  يداع  قفا  رد  يداـع 
باذـع رد  منک . یگدـنز  یتعاس  ما  هدوب  روبجم  نییاپ  قفا  رد  یـصاخشا  اب  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  تسا . هداعلا  قوف  یلیخ  دوخ ،
لباـقم رد  حور  یگرزب  - 9 ما . هدرک  شومارف  ار  متاـمولعم  همه  يوگ  منزب ، اـهنآ  اـب  مرادـن  فرح  هملک  کـی  ما  هدـید  یم  ما . هدوب  میلا 
شهاوخ کی  تسا ، عیـسو  گرزب و  هشیدـنا  کی  تسا ، گرزب  يوزرآ  کی  گرزب  حور  دراد . یمک  هبنج  تسا ، تراقح  یکچوک و 

اب ماوت  يوزرآ  هکلب  یلاخ  يوزرآ  هتبلا  دوش -  لوا  صخـش  تورث  رد  دراد  وزرآ  هکنآ  تسا . گرزب  تمه  کـی  تسا ، گرزب  هدارا  و 
يریما هب  يدوب ، هدنب  رخ  يدرم  وت  دندیسرپ : ار  یناتـسجخلا  هللادبع  نب  دمحا  یـضورع  یماظن  لوق  هب  دراد . گرزب  حور  کی  تکرح - 

هب رگ  يرتهم  مدیسر : تیب  ود  نیدب  مدناوخ ، یمه  یسیغداب  هلظنح  ناوید  يزور  ناتسجخ  رد  سیغداب  هب  تفگ : يداتفا ؟ نوچ  ناسارخ 
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دیدـپ رد : يا  هیعاد  يورایور  گرم  تنادرم  وچ  ای  هاج  تمعن و  زع و  یگرزب و  اـی  يوجب  ریـش  ماـک  نک ز  رطخ  وش  تسا  رد  ریـش  ماـک 
هب مدرک و  تلحر  شیوخ  نطو  زا  مدیرخ و  بسا  متخورفب و  نارخ  دوب  متـسناوتن  یـضار  مدوب  هک  تلاح  نآ  رد  هجو  چـیه  هب  هک  دـمآ 
مک هب  دهد ، یمن  نت  تراقح  یکچوک و  یمک و  هب  گرزب  حور  دوب . تیب  ود  نیا  ببس  لصا و  مدش ... يرافـص  ثیللا  نب  یلع  تمدخ 
هب تسا ، ترجاهم  لها  گرزب  حور  زاـب  دریگن  یم  کـشجنگ  هک  نیب  یـضار  وشم  دوخ  ردـق  زا  مک  هب  دوش . یمن  یـضار  دوخ  ردـق  زا 
رد دشوک و  یم  زور  بش و  دنک ، یم  لابقتـسا  ار  هرطخ  ار و  اهایرد  دنک ، یم  رفـس  دنک ؛ یمن  تعانق  دوخ  كاخ  بآ و  هب  هناخ و  جنک 
لاس دـص  هکنآ  ياج  هب  تفگ : ینیلوسوم  دریم . یم  رمع  هار  همین  رد  ( 9  ) رـصان لثم  دریگ و  یم  یبلق  يرامیب  دوش ، یم  ریپ  رتدوز  هجیتن 
لاس ود  هک  دور  یم  نادنز  لاس  تسیب  لاس و  هد  درادن ، كاب  نادنز  زا  گرزب  مدآ  مشاب  ریش  لاس  کی  مهد  یم  حیجرت  مشاب  دنفسوگ 
کی گرزب ، یبلط  هاج  کی  اما  دنا ، هدوب  مارآ  ان  گرزب و  ياه  حور  نوئلپان  ردان و  هاش و  رایاشخ  ردنکـسا   - 10 دنک . یگدنز  ماک  هب 

تمظع و هتبلا  کچوک  حور  اب  هسیاقم  اب  اهنیا  دـنا . هدوب  گرزب  یتسرپ  لمجت  کـی  گرزب ، توهـش  کـی  گرزب ، تداـسح  تباـقر و 
رد هچنآ  دنتسه . گرزب  ياه  تسرپاوه  اهنیا  تسا ، هتفر  منهج  هب  گرزب  حور  کی  دنورب  مه  منهج  هب  رگا  اهنیا  دنراد . يرتشیب  تیمها 

يراوگرزب يراوگرزب ، اما  تسا . اه  يزوت  هنیک  اه ، تداسح  اه ، یبلط  هاج  اـه ، توهـش  تسا ، هدرک  دـشر  اـهنیا  حور  رد  اـهنیا و  دوجو 
هنوگچ یتـسپ  نیا  تسا . حور  تئاـند  یتـسپ و  لـباقم  رد  هکلب  تسین ، حور  یکچوک  لـباقم  رد  حور  يراوگرزب  تسا ، یگدـنب  زا  ریغ 

هب نت  هدـن ، یتسپ  هب  نت  دـنیوگ  یم  يداـم . قطنم  دـض  یعیبـطلا و  ءارواـم  تقیقح  رد  تسا  يا  هلأـسم  کـی  دوخ  نیا  تسا ؟ يا  یتـسپ 
ناتسود هیرگ  هدرم و  نت  هکنیا : هچ ؟ ینعی  راختفا  تسین . سوملم  مادک  چیه  هک  اهنیا  لیلذ . هن  شاب  زیزع  رکون ، هن  شاب  اقآ  هدن ، يراوخ 

یف توملا  نیرهاق و  مکتوم  یف  ایحلا  نا  هکنیا : یگدـنب  منک  مشاب  رالاس  هک  یگدـنز  نیا  زا  دـیآ  راع  ارم  نانمـشد  هدـنخ  هدـنز و  زا  هب 
یهلا و ياـه  فدـه  هار  رد  هک  دـنک  یم  وزرآ  گرزب  حور  گرزب  حور  کـی  هـمیرج   - 86 (. 11 ( ؟ هـچ ینعی  ( 10  ) نیروهقم مکتایح 
رد دیاب  هاوخ  ان  هاوخ  دش ، گرزب  هک  یتقو  حور  دنک . یم  رکش  ار  ادخ  دوش ، یم  هتفاکش  شقرف  دوش  هتشک  شدوخ  گرزب  ياه  فده 

، دهد یم  ار  گرزب  حور  کی  همیرج  دوش ، یم  لامدگل  اه  بسا  مس  ریز  رد  هک  ینت  نآ  دوش . دراو  شندب  هب  مخز  دصیس  اروشاع  زور 
یف تبعت  ارابک  سوفنلا  تناک  اذاو  دـهد . یم  ار  دیهـش  حور  همیرج  دـهد ، یم  ار  یتسرپ  قح  همیرج  دـهد ، یم  ار  هساـمح  کـی  همیرج 

نیسح میظع  ینامرهق   - 87 (. 12 . ) مهدب شزرا  نوخ  نیا  هب  مهاوخ  یم  نم  دیوگ  یم  نت  هب  دش  گرزب  حور  هک  یتقو  ماسجالا  اهدارم 
هک دوب  یم  نیا  افرص  رگا  دوب ، یم  تبیصم  کی  افرص  رگا  دوب ، یم  روآ  نزح  نایرج  کی  افرص  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  تداهـش  رگا  (ع )

نینچ زگره  یگرزب ، رایـسب  تیـصخش  ولو  دوب ، یم  تیـصخش  کی  ندـش  هلفن  افرـص  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هدـش  هتخیر  قحان  هب  ینوخ 
ضرع هک  يریبـعت  هب  هک  دروآ  دوخ  لاـبند  هب  ار  راـثآ  نیا  تهج  نآ  زا  یلع ، نب  نیـسح  تداهـش  دروآ . یمن  دوـخ  لاـبند  هب  ار  يراـثآ 
تیانج کی  تبیصم و  کی  اهنت  هچخیرات ، ناتـساد و  نیا  هک  تهج  نیا  زا  دوب ، یهلا  یمالـسا و  گرزب  هسامح  کی  وا  تضهن  میدرک ،

ار اه  تیانج  هک  دوب  یسک  نامه  فرط  زا  گرزب  رایسب  ینامرهق  کی  هکلب  دوبن ، رگمتس  رگتیانج و  يا  هدع  کی  فرط  زا  يرگمتـس  و 
(4 . ) ص 162 ذـخام ، نامه  ( 3 . ) ص 120 ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 2 . ) ص 118 ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 1 (. ) 13 . ) دـندرک دراو  وا  رب 
(6 . ) دومن یم  تشپراخ )  ) ذفنق دننام  ریت  تباصا  ترثک  زا  ترـضح  نآ  كرابم  ندـب  هک  دـنا  هدروآ  ( 5 . ) ص 323 ج 3 ، ذخام ، نامه 
(7 . ) دـنا هدوسآ  ناـنآ  زا  مدرم  و  دـنزادنا ، یم  تمحز  هبار  دوـخ  نیقتم . هب  فورعم  هبطخ 184 ، هغالبلا ، جـهن  رد  تراـبع  نیا  هب  بیرق 
هب ( 8 . ) دراد نمـشد  ار  نوبز  تسپ و  ياـهراک  دراد و  یم  تسود  ار  یمارگ  دـنلب و  ياـهراک  دـنوادخ  ص 246 . ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات 

، تسا گنت  تسک  دنیوگ  یم  نم  هب  مدرم  تسارت . بوبحم  نارگید  زا  ندرب  تنم  زا  نم  دزن  ياه  هوک  هلق  زا  گنس  هتخت  ندیشک  شود 
هنادـنم زوریپ  گرم  رد  یگدـنز  هبطخ 51 . هغالبلا ، جـهن  ( 10 . ) رـصانلادبع لامج  ( 9 . ) تسا شهاوـخ  تلذ  رد  گـنن  هک  یتروـص  رد 

ذخام نامه  ( 13 . ) ص 143 ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 12 . ) ص 364 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 11 . ) تسکش اب  ماوت  یگدنز  رد  گرم  و  تسا ،
ص 162. ج 1 ،
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نایفوک توعد 

هک نیا  ربخ و  نیا  زا  عالطا  ضحم  هب  نایفوک  دیدرگ ، رـشتنم  هفوک  رهـش  رد  هیواعم  گرم  ربخ  هفوک  رد  هیواعم  گرم  ربخ  باتزاب  - 88
نب نامیلـس  مان  هب  یـصخش  هناخ  رد  دنا ، هدش  هدنهانپ  هکم  رد  دـنا و  هتفرن  دـیزی  اب  تعیب  راب  ریبز  نب  هللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

تساخرب و نامیلـس  لاح  نیا  رد  دـیدرگ ، كاله  هیواعم  ماجنارـس  هک  نیا  زا  دـندومن  یم  رکـش  ار  دـنوادخ  دـندش ، عمج  یعازخ  درص 
هتـسشن تنطلـس  تخت  رب  وا  ياج  هب  راوخ  بارـش  دیزی  هدیـسر و  تکاله  هب  رگمتـس  هیواعم  هک  دـینادب  نایعیـش ! يا  هک : درک  ینارنخس 

نیا زا  شیپ  وا و  نایعیش  امش  تسا . هتفاتش  هکم  تمس  هب  هدز و  زاب  رس  دیزی  اب  تعیب  زا  یطیارش  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ،
همان سپ  دینک ، داهج  نانمشد  اب  دیشاب و  وا  روای  دیناوت  یم  هک  دینیب  یم  ار  نیا  دوخ  رد  رگا  کنیا  دیدوب ، وا  راوگرزب  ردپ  نایعیش  وزج 

شبیرف سپ  دییامن ، يوریپ  وا  زا  دینک و  يرای  ار  وا  دـیناوت  یمن  هک  دـیناد  یم  دیـسرت و  یم  رگا  اما  دـییامن ؛ توعد  ار  وا  دیـسیونب و  يا 
میهاوخ تعیب  وا  اب  یگدنب  تدارا و  تسد  هب  یگمه  ام  دیایب ، هفوک  يوس  هب  ماما  رگا  دنتفگ : اه  نآ  دیزادناین . هکلهم  رد  ار  وا  دیهدن و 

، اهوگتفگ نیا  زا  سپ  ایب  ام  يوس  هب  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا   - 89 (. 1 . ) درک میهاوخ  اه  یناشفناج  شنانمـشد  اب  داهج  وا  يرای  رد  ردک و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يا  همان  نایعیـش  رگید  رهاظم و  نب  بیبح  یلجب و  دادـش  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیـسم  درـص و  نب  نامیلس 

يوس هب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  هک : دندرک  نایب  نینچ  نیا  هیواعم  تکاله  ربخ  نتفگ  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  همان  نآ  رد  دنداتـسرف و 
. دنادرگ راکـشآ  ام  رب  ار  قح  دنوادخ  امـش  دوجو  تکرب  زا  هک  دیاش  نک ، هجنر  مدق  ام  رهـش  هب  میرادن و  ییادتقم  ماما و  ام  اریز  ایب ؛ ام 

دوخ رب  مکاح  ریما و  ناونع  هب  ار  وا  ام  اما  دناد ، یم  ام  ریما  ار  شدوخ  وا  تسا ، لیلذ  دوخ  یتموکح  رـصق  رد  هفوک  یلاو  ریـشب  نب  نامعن 
یمن جراـخ  وا  هارمه  زاـمن  يرازگرب  يارب  داـیعا  رد  میدرگ و  یمن  رـضاح  وا  هعمج  زاـمن  رد  میناوـخ و  یمن  مـیریما  هـب  میـسانش و  یمن 

. دوش قحلم  نایماش  هب  اـت  مینک  یم  نوریب  هفوک  زا  ار  ناـمعن  دروآ ، یم  فیرـشت  اـم  رهـش  يوس  هب  ترـضح  نآ  هک  مینادـب  رگا  میدرگ ،
همان نیا  رامش  زور ، کی  رد  هک  نآ  ات  دیسر  یم  ماما  هب  مه  رـس  تشپ  بترم و  اه  همان  نیا  توعد  همان  رازه  هدزاود   - 90 (. 2  ) مالسلاو

هب همان  رازه  هدزاود  هک  نآ  ات  داد  یمن  یباوج  دومن و  یم  ربص  لمأت و  مه  زاب  اه  همان  نیا  تفاـیرد  اـب  ماـما  دیـسر ، هماـن  دصـشش  هب  اـه 
هاگودرا کـی  ناونع  هب  مه  لوا  زا  تسا ، هدوب  هاـگودرا  الـصا  هفوک  ناملـسم  رازه  هدـجه  ياـضما   - 91 (. 3 . ) دش هداتـسرف  ماما  يوس 

ناـمه تخاـس . صاـقولا  یبادعـس  ار  رهـش  نیا  دوـب . هریح  ـالبق  دـش ، هتخاـس  باـطخلا  نب  رمع  هفیلخ  ناـمز  رد  رهـش  نیا  دـش . سیـسأت 
. دوب ملاع  اهرهـش  نیرت  يوق  رظن  کی  زا  اذهل  دنتخاس و  هناخ  دوخ  يارب  اجنآ  رد  و  ودرا ، نامه  عقاو  رد  و  دندوب ، زابرـس  هک  یناناملـسم 

هدجیه دودح  هکلب  رفن  رازه  هن  رفن و  رازه  هاجنپ  هن  رفن ، رازه  هن  رفن ، ود  هن  رفن ، کی  هن  دننک ، یم  توعد  نیـسح  ماما  زا  رهـش  نیا  مدرم 
دص دودح  دیاش  عومجم  رد  هک  دندوب  هدرک  اضما  رفن  دص  دیاش  ار  رگید  یضعب  رفن و  دنچ  ار  اه  همان  زا  یضعب  هک  دیسر  یم  همان  رازه 

تیهام تبثم و  لمعلا ، سکع  تسا . هدـش  مامت  وا  رب  تجح  دـشاب ؟ دـیاب  هچ  ماـما  لـمعلا  سکع  اـجنیا  دـنا . هتـشون  هماـن  وا  هب  رفن  رازه 
تیهام ماما  لمعلا  سکع  رگید  اجنیا  دباتـشب . اهنآ  کمک  هب  دـیاب  ماما  دـنا ، هدرک  یمایق  یناناملـسم  ینعی  تسا ، نواعت  تیهام  شلمع ،

. دهدب تبثم  خـساپ  اهنآ  توعد  هب  دـیاب  نیـسح  ماما  تسا ، هدـش  زاغآ  نارگید  هیحان  زا  يراک  دراد  تبثم  تیهام  درادـن ، يوقت  یفنم و 
درادـهگن و كاـپ  ار  شدوخ  و  هن ، دـیوگب : دـیاب  طـقف  نیـسح  ماـما  تعیب ، رظن  زا  دوـب . نتفگ  هن  هفیظو  اـجنآ  رد  تسیچ ؟ هفیظو  اـجنیا 

نایرکشل هک  درک  یم  یگدنز  نمی  ياه  ناتـسهوک  رد  تفر  یم  درک و  یم  لمع  ار  سابع  نبا  داهنـشیپ  نیـسح  ماما  رگا  اذهل  و  دیالاین .
: دنتفگ یم  اهنآ  دنکب ؛ تعیب  تساوخ  مین  دنتـساوخ ، یم  تعیب  نوچ  دوب ؛ هدمآرب  شلوا  هفیظو  هدـهع  زا  دـنتفای ، یمن  تسد  وا  هب  دـیزی 
ار شا  هفیظو  دـندرک ، یم  داهنـشیپ  نارگید  ساـبع و  نبا  هک  نمی  ياـه  ناتـسهوک  زا  تعیب و  ياـضاقت  رظن  زا  هن  تفگ : یم  نک ، تعیب 

رازه دص  دودـح  اب  همان  رازه  هدـجه  دودـح  اه  ناملـسم  تسا ؛ دـیدج  هفیظو  کی  تسا ؛ توعد  هلأسم  هلأسم ، اجنیا  اما  دوب . هداد  ماجنا 
تـضهن رما  نیا  رد  تسا  نکمم  هدوب و  راـک  رد  هک  یلماوع  هفوک  لـها  یگداـمآ   - 92 (. 4 . ) تسا تجح  مامتا  اجنیا  دـنا . هداد  ءاـضما 
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ماقم ياراد  تفالخ و  ثراو  صوصنم و  قیال و  تیـصخش  هناگی  ماـما  هکنیا   - 1 تسا ، هتشاد  تلاخد  ای  دشاب و  هتشاد  تلاخد  ینیـسح 
يافلخ هیواعم و  دـیزی و  تموکح  نایم  یقرف  هک  نانچمه  دوبن ، شردارب  شردـپ و  ماما و  ناـیم  یقرف  تهج  نیا  رد  دوب . تماـما  يونعم 

اب تقیقح  رد  دـندرک و  تعیب  دـنداد و  صیخـشت  ار  تیحلـصا  مدرم  رگا  دـنک . یمن  باجیا  يا  هفیظو  ییاهنت  هب  تهج  نیا  دوبن  هاگ  هس 
مدرم هک  یمادام  ماما  دـنک  یم  لـبق  مه  وا  دـندرک  مـالعا  ماـما  نیا  يرادـمامز  لوبق  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  ار و  دوخ  تیحالـص  تعیب ،

هیلع نینمؤملاریما  هک  نانچمه  تسا  یماگمه  يراکمه و  هکلب  تسین  تفلاخم  ماما  عاضوا  رگید  فرط  زا  و  یفرط ، زا  دـنرادن  یگدامآ 
متملع دقل  دومرف : شدوخ  دش . یم  رـضاح  تعامج  زامن  هب  درک و  یم  تکرـش  ییاضق  یـسایس و  ياه  تروشم  رد  درک ، نینچ  مالـسلا 

لماع نیا  البرک  هیضق  در  هصاخ . یلع  الا  روج  اهیف  نکی  مل  نیملـسملا و  روما  تملـس  ام  نملـسال  هللا  و و  يریغ ؛ نم  اهب  سانلا  قحا  ینا 
توعد لماع  نوچ  میریگب ؛ رظن  رد  دیاب  تسا  هفوک  لها  توعد  هک  موس  لماع  همیمـض  هب  ار  لماع  نیا  تسا . هتـشادن  تلاخد  ییاهنت  هب 

زا  - 2 دوش . رکذ  لـماع  نآ  نمـض  رد  دـیاب  تسین و  هناگادـج  لـماع  نیا  سپ  رگید . زیچ  هن  دوب  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  يارب  مدرم ،
لوبق اضما و  تعیب ، هصخر . هیف  سیل  دیدش  اذخا  هعیبلاب  نیسحلا  ذخ  تشون : دیزی  دوبن ، یتصخر  راک  نیا  رد  دنتـساوخ و  یم  تعیب  ماما 
نتفرگ تسد  هب  وا و  کـمک  يارب  ار  دوـخ  یگداـمآ  دـندرک و  توـعد  ار  وا  تعیب  زا  ماـما  عاـنتما  زا  سپ  هفوـک  مدرم   - 3 دوب . دـییات  و 

مان هب  مالسا  رد  تسا  یلصا   - 4 درک . دییات  ار  مدرم  یگدامآ  مه  ماما  دصاق  دمآ ، یپ  رد  یپ  ياه  همان  دندرک ، مالعا  تماعز  تفالخ و 
، دوشب لالح  میرحت  مارح و  لیلحت  دـنک ، زواجت  یئزج  لئاسم  دودـح  زا  راـک  هک  يدروم  رد  اـصوصخم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

مل ینا  دومرف : اج  کی  رد  تسا . هدرک  دانتـسا  لصا  نیا  هب  ررکم  ماما  دوشب . دایز  ملظ  دوش ، لاـمیاپ  یمومع  قوقح  دوشب ، ادـیپ  تعدـب 
رکنملا و نع  یهنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  يدـج ، هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادـسفمال و ال  ارطب و  ارـشا و ال  جرخا 

الا دومرف : رگید  ياج  رد  هللا و  مرحل  الحتسم  ارئاج  اناطلس  يار  نم  هللا : لوسر  يدج  تعمس  دومرف : رگید  ياج  یبا  يدج و  هریسب  ریـسا 
عم هایحلا  هداعـس و  ـالا  توملا  يرا  ـال  نیا  اـقحم  هللا  ءاـقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ؟! یهاـنتی  ـال  لـطابلا  نا  و  هب ، لـمعیالا  قحلا  نا  نورت 

ماما لوا  ایآ  تشاد ، مدـقت  يرگید  رب  کی  مادـک  لماع  ود  نیا  زا  تشاد ؟ مدـقت  لـماع  ود  زا  کـی  مادـک   - 93 (. 5  ) امرب الا  نیملاـظلا 
شیب هکنآ  زا  دعب  ینعی  دوب  نینچ  انامز  لقاال  ای  دـندرک  توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  درک  عانتما  تعیب  زا  نوچ  درک و  عانتما  تعیب  زا  نیـسح 

ماما دندرک ، توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  لوا  دوب ؟ سکع  رب  هیـضق  ای  دیـسر ؟ هفوک  مدرم  توعد  دوب  هتـشذگ  تعیب  زا  عانتما  زا  هام  کی  زا 
نیا هب  يراک  يارب  دوش  یم  ادیدناک  هک  يدرم  تسا  یهیدب  دهدب . تبثم  باوج  دیاب  مه  وا  دنا  هدرک  توعد  هک  الاح  بوخ  دید  نیسح 

ات ود  نیا  زا  دوـب ! هداد  تبثم  باوـج  هفوـک  مدرم  ياـضاقت  هب  هکنیا  يارب  درکن  تعیب  درادـن . ینعم  ندرک  تـعیب  وا  يارب  رگید  یگرزب ،
هکلب دـش ، تعیب  ياضاقت  نیـسح  ماما  زا  درم ، هیواعم  هک  یلوا  زور  نیمه  هکنیا  يارب  ارچ ؟ یلوا . املـسم  خـیرات  بسح  هب  تسا ؟ مادـک 

رفن هس  ود  نیـسح و  ماما  زا  شدوخ  تایح  نامز  رد  تسه ، یکلک  مل و  ره  اب  تساوخ  یم  هنیدـم و  هب  دـمآ  دریمب ، هکنیا  زا  لبق  هیواـعم 
مه دـیزی  دوخ  دراد . ینامز  مدـقت  نآ ، زا  عانتما  تعیب و  ياضاقت  هلأسم  دـنتفرن . راـب  نیا  ریز  لکـش  چـیه  هب  اـهنآ  هک  دریگب  تعیب  رگید 

زامج ياهرتش  نآ  اب  زور  دـنچ  فرظ  رد  هک  داتـسرف  وردـنت  ریـس و  کبـس  کـیپ  کـی  هلیـسو  هب  هک  ربخ  نیا  هارمه  درم ، هیواـعم  یتقو 
هک داد  ناشن  وا  هب  مه  ار  همان  نآ  داد ، هنیدم  یلاو  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  هک  سک  نامه  داتـسرف و  ياهمان  دناسر ، هنیدـم  هب  ار  شدوخ 
ود دشن ، رـضاح  درک ، عانتما  نیـسح  ماما  دندرک ، تعیب  ياضاقت  نیـسح  ماما  زا  هک  دیوگ  یم  روطنیا  خیرات  هوالع  هب  تسا . هدرم  هیواعم 

تسیب رد  درک  اهر  ار  هنیدم  اساسا  ترـضح  ات  تنوشخ ، اب  یهاگ  مرن و  نابز  اب  یهاگ  دندمآ ، یم  یه  تشذگ ، لاونم  نیمه  هب  زور  هس 
، هدیسر نیسح  ماما  هب  ناضمر  مهدزناپ  رد  هفوک  مدرم  توعد  دیسر . هکم  هب  نابعـش  موس  رد  درک و  تکرح  هنیدم  زا  ماما  بجر  متفه  و 
هک دوب  زور  لهچ  زا  شیب  هکنیا  زا  شیب  هکنیا  زا  دـعب  و  دوب ، هتـشذگ  ماما  عانتما  تعیب و  ياضاقت  زا  مین  هاـم و  کـی  هکنآ  زا  دـعب  ینعی 

باوج نوچ  داد و  دـعاسم  باوج  ماما  دـعب  دـندرک ، توعد  اهنآ  لوا  هک  تسین  نیا  هلأسم  نیاربانب  دوب . درک  تماقا  هکم  رد  اساسا  ماـما 
دعاسم باوج  اه  یفوک  هب  نوچ  درکن و  تعیب  ینعی  دنکب ، تعیب  هک  تشادـن  رگید  دوب  هدـش  دـیدناک  اهنآ  فرط  زا  دوب و  هداد  دـعاسم 
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نیمز همه  رد  ولو  منک  یمن  تعیب  نم  دومرف : و  دـشاب ، ناـیم  رد  اـه  یفوک  ياـضاقت  مسا  الـصا  هکنآ  زا  لـبق  درکن  تعیب  ریخ ، دوب ! هداد 
هتـشادن دوجو  نم  یگدـنز  يارب  هطقن  کی  هک  دـندنبب  نم  رب  ار  نیمز  يور  راطقا  مامت  رگا  ینعی  دـنامن . یقاـب  نم  يارب  یئجلم  يوأـم و 

زا تسایک و  تیارد و  تیاهن  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر ؟ هفوک  يوس  هب  ءادهشلادیس  ارچ   - 94 (. 6 . ) منک یمن  تعیب  مه  زاب  دشاب ،
هایس میژر  هک  ارچ  دشن . رسیم  شیارب  اما  تفرگ ؛ راک  هب  شنادناخ  شیوخ و  ظفح  يارب  ار  شیوخ  شالت  همه  نکمم ، عورشم و  هار  ره 
هکنآ زا  شیپ  تشون ، هنیدـم  رد  شرادـنامرف  هب  دـیزی  دوب . هداهنن  شیارب  ینما  هاگرارق  هتخاس و  گنت  وا  رب  ار  نامز  نیمز و  يوما ، راـک 
جورخ یطیارش  ناسب  یطیارش ، اب  ترـضح  نآ  دزاس ! دوبان  هطقن  نامه  رد  ار  وا  ددرگ ، زادنا  نینط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هنابلط  قح  يادن 
موقلا نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  دش و  جراخ  هنیدم  زا  نارگن  ناسرت و  نوعرف ، ورملق  زا  یسوم 

همه يارب  ار  اـجنآ  شیادـخ  هک  يا  هطقن  هـب  ( 8  ) درب هاـنپ  یهلا  نما  مرح  یحو و  نیمزرـس  هـب  هنیدـم : زا  تـکرح  زا  سپ  (. 7  ) نیملاظلا
رفیک و صاصق و  زا  نآ  وترپ  رد  ناگمه  ات  دوب  هدرک  نالعا  نما  هقطنم  تخرد ، هایگ و  هدـنرد ، هدـنرپ و  لتاق ، رفاک و  یتح  تادوجوم ،

هـشقن تهج  نیمه  هب  دوبن  رادرب  تسد  زین  اجنآ  رد  يوما ، يراک  زواجت  میژر  اما  دنـشاب . ناما  رد  ندـش  عطق  ندروخ و  هبرـض  راـکش و 
ندرک مامت  ناکما  دوب ، هتـسب  مارحا  هک  یلاح  رد  وا  داد و  رارق  شیوخ  راک  روتـسد  رد  ار  ترـضح  نآ  هنادرمناوجان  رورت  اـی  يریگتـسد 

، تشادـن ینما  هاگ  رارق  یمالـسا  روانهپ  روشک  رد  هک  یلاـح  رد  دـش و  جراـخ  مارحا  زا  راـچان  هب  تفاـین . ار  شیوخ  جـح  رئاعـش  مسارم 
ياه هماـن  یط  نآ ، مدرم  همه  هک  ارچ  تخاـس ، هفوک  هجوتم  ار  وا  يرهاـظ  هفیظو  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد  تفرگ . مرح  كرت  هب  میمـصت 

زین یفـالخ  يرهاـظ ، ياـهرایعم  قـبط  هتخاـس و  ماـمت  یمارگ  نآ  رب  ار  تـجح  و  ( 9  ) هتـشاگن ار  شیوخ  يرادربناـمرف  بتارم  يددـعتم ،
ار نانآ  یگدامآ  تعیب و  نایرج  یحورـشم ، شرازگ  یط  زین  لیقع  نب  ملـسم  بانج  ترـضح ، نآ  ریفـس  هک  هژیو  هب  دـش ؛ یمن  هدـهاشم 
دـمآ و هک  یماگنه  اـما  تشادـن . ناـنآ  توعد  در  يارب  یهار  رگید  و  ( 10  ) دوب هداد  شرازگ  شیوـخ  قـح  هب  ياوـشیپ  زا  يوریپ  يارب 
هب رگا  ددرگرب و  دـهاوخب  رگا  فصو  نیا  اب  تشادـن ، تشگزاب  هار  رگید  تسیرگن ، ار  نانآ  ینکـش  نامیپ  دـیدج و  بولطماـن  طـیارش 

تواقـش اب  شا  یگدرتسگ  اب  نیمز  هک  یلاح  رد  تفر ، یمن  هفوک  يوس  هب  رگا  هک : تفگ  دـیاب  ـالوصا  دورب ؟ اـجک  هب  دورن  هفوک  يوس 
هب هک  دـمحم ، شردارب  هب  هلمج  نآ  زا  تسوا . دوخ  نانخـس  تخـس ، طیارـش  نیا  لیلد  تفر ؟ یم  اجک  هب  دومن ، یم  گنت  وا  رب  هیما  ینب 

رجح یف  تنک  ول  هللا  میاو  دومرف : دورب ، تسد  رود  ياه  هوک  فاکـش  اه و  ناـبایب  اـی  نمی  يوس  هب  اـت  درک  یم  يروآ  داـی  ترـضح  نآ 
دروآ دنهاوخ  رد  ارم  مشاب ، نیمز  ناگدنبنج  هنال  رد  رگا  دنگوس ! يادـخ  هب  (. 11 ... ) ینولتقی یتح  ینوج  رختسی  ضرالا  ماوه  نم  هماه 

تکرح زا  سپ  تسا ،؟ قدزرف  باوج  رد  یمارگ  نآ  نخـس  زین  و  دنـسرب ... شیوخ  تسپ  فدـه  هب  نم  نتـشک  اب  دـنزیرب و  ار  منوخ  اـت 
يوس هب  باتـش  جح و  رئاعـش  مسارم و  نتـشاذگ  مامتان  لیلد  مارتحا ، نمـض  دروخ و  رب  نادـب  هکم ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 
(. ... 12 . ) متفرگ یم  رارق  یتمرح  یب  دروم  یهلا  نما  مرح  رد  مدـش و  یم  تشادزاب  مدرک  یمن  نینچ  رگا  دومرف : هک  دـش  ایوج  ار  هفوک 

ات دـننآرب  هکنیا  مدرک ، ربص  هتـسکش  مه  رد  ارم  تمرح  ترارـش ، یـشاحف و  اب  مدـیزرو ، ییابیکـش  دـندرک ، هرداـصم  ار  متورث  هیما  ینب 
مان هب  برع  خویـش  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  نخـس  زین  و  (. 13 . ) مدـش جراخ  ربمایپ  ادـخ و  مرح  زا  ریزگاـن  هک  دـنزیرب  نیمز  هب  ار  منوخ 

نیـسح ناوراک  فدـه  زا  یهاگآ  یمارگ و  نآ  اب  تاقالم  نمـض  هک  تسا  هفوک  هکم و  نایم  ياه  هاـگلزنم  زا  یکی  رد  ناذول ، نب  ورمع 
هزین اهریشمش و  اب  زج  اجنآ  رد  هک  ارچ  يدرگ ؛ زاب  اج  نیمه  زا  فرـصنم و  هفوک  هب  نتفر  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  يادخ  هب  ار  وت  تفگ :

بوشآ هنتف و  ولج  هک  دنهد  یم  نانیمطا  یتسار  هب  امـش ، ناگدننک  توعد  رگا  هک : درک  هفاضا  هاگنآ  دش . یهاوخن  ور  هب  ور  هتخآ  ياه 
؛ درادن یعنام  نانآ  يوس  هب  تکرح  دنزاس ، مهارف  ار  طیارش  نیمضت و  ار  توعد  نیا  نیگنس  ياهب  عاضوا ، نتخاس  هدامآ  اب  دنریگب و  ار 

يوس هب  نتفر  ینک ، یم  ینیب  شیپ  مه  تدوخ  هک  یطیارـش  اب  اما  درادـن ؛ یعنام  ناـنآ  يوس  هب  تکرح  دـنزاس ، مهارف  ار  طیارـش  اـب  اـما 
بلغی یلاعت ال  هللا  نکل  يارلا و  یلع  یفخی  سیل  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسین  كانرطخ  هطرو  کی  هب  ندرپس  ماگ  زج  هفوک ،

یتح یننوعدـی  ـال  هللاو  دومرف : هفاـضا  سپـس  تسا . ریذـپان  رییغت  ادـخ ، هماـنرب  هدارا و  اـما  تسین ، هدیـشوپ  نم  يارب  تحلـصم  هرما  یلع 
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نآ تالمج  رد  تقد  دـیزیرب . ار  منوخ  هکنیا  زج  تشاد ، دـنهاوخن  رب  نم  زا  تسد  زگره  ناـنیا  ( 14 . ) یفوج نم  هقلعلا  هذه  اوجرختـسی 
یلع بلغی  ـال  هللا  نکل  هلمج و   - 1 هنومن : يارب  دـنک ، یم  نشور  ار  یمارگ  نآ  هناهاگآ  تکرح  طیارـش و  عاضوا و  تیعقاو  ترـضح ،
هلمج و   - 3 رارطضا . طیارش  رگنایب  یننوعری ... هللاو ال  هلمج  و   - 2 دش . میسرت  هک  تسا  یعقاو  فیلکت  رگنایب  وا ، نخس  نیرخآ  رد  هرما 

تـسا نیا  رگید  هتکن  تسا . هدرک  نوخ  ار  وا  لد  راک ، زاغآ  نامه  رد  هک  یتبیـصم  هعجاف و  تدش  هب  هراشا  هقلعلا  هذه  اوجرختـسی  یتح 
نبا نخس  بلطم  نیا  رب  دهاش  دنتخیر . یم  ار  شکاپ  نوخ  مه ، زاب  درشف ، یم  مه  تعیب  تسد  نانآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  هک :
نخس زین  و  ( 15 . ) تفرگ میهاوخ  میمصت  وا  دروم  رد  نآ  زا  سپ  دهن ، ندرگ  دیزی  نم و  نامرف  هب  تسخن  دیاب  تفگ : یم  هک  تسا  دایز 

(2 . ) ص 115 لامالا ، یهتنم  ( 1 (. ) 16 . ) دیـشیدنا میهاوخ  وا  دروم  رد  هاگنآ  دراشفب و  تعیب  تسد  تسخن  دیاب  تفگ : یم  هک  سا  رمش 
(6 . ) ص 175 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 5 . ) ص 269 ج 2 ، ینیـسح ، هسامح  ( 4 . ) ص 120 ذـخام ، نامه  ( 3 . ) ص 116 لاـمالا ، یهتنم 
ص ذخام ، نامه  ( 10 . ) ص 333 ذخام ، نامه  ( 9 . ) ص 332 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 8 . ) 21 صصق /  ( 7 . ) ص 272 ج 2 ، ینیسح ، هسامح 
ج 44، ذخام ، نامه  ( 14 . ) ص 367 ذخام ، نامه  ( 13 . ) ص 365 ج 44 ، ذخام ، نامه  ( 12 . ) ص 99 ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 11 . ) 336

ص 390. ذخام ، نامه  ( 16 . ) ذخام ص 383 نامه  ( 15 . ) ص 375

دیزی اب  تعیب  در 

لصاو كرد  هب  يرجه  تصش  لاس  بجر  هام  مهدزناپ  بش  رد  دنک -  تنعل  ار  وا  دنوادخ  هک  هیواعم -  هبتع  نب  دیلو  هب  دیزی  همان   - 95
يارب يا  همان  رما ، يادتبا  رد  دیزی  دومن . دوخ  تفالخ  يارب  يزیر  همانرب  هب  عورش  تشگ و  وا  نیـشناج  هیلع  هللا  هنعل  دیزی  وا  دنزرف  دش و 
هللادبع نیسح و  هللادبع  وبا  زا  دیاب  دیلو ! يا  هک : داد  روتسد  هنوگ  نیا  وا  هب  داتسرف و  دوب ، هنیدم  مکاح  هک  نایفـسوبا  رـسپ  هبتع ، نب  دیلو 
ناشیا زا  ار  يا  هناهب  رذع و  چیه  ریگب و  تخـس  اه  نآ  رب  يریگب و  تعیب  نم  يارب  رکبوبا ، نب  نمحرلادـبع  ریبز و  نب  هللادـبع  رمع و  نب 

ار مالسا  هحتاف   - 96 (. 1 ! ) تسرفب نم  يارب  هدرک و  ادـج  نت  زا  ار  شرـس  دومن ، عانتما  نم  اب  تعیب  هک  اـه  نآ  زا  مادـکره  نکن و  لوبق 
ایب و ماوت ، هاوخ  ریخ  نم  هللادـبع ! ابا  ای  تفگ : ناورم  دومن ، تاقالم  مکح  ناورم  اب  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  دـناوخ ! دـیاب 

اریز ییامن ؛ تقفاوم  دـیزی  اب  تعیب  اب  منک  یم  داهنـشیپ  وت  هب  تفگ : ناورم  تسیچ ؟ وت  تحیـصن  دـندومرف ، ماما  نک ! لوبق  ارم  تحیـصن 
يدح ات  ناورم  نانخس  مالـسلا . مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دندومرف : ماما  دراد . رب  رد  ار  وت  يایند  نید و  حالـص  هب  راک  نیا 

یمالسا تما  هک  یماگنه  تسا ، هدناوخ  مالسا  هحتاف  هک : دیامرفب  دیوگب و  ار  عاجرتسا  هملک  ترـضح  دش ، ببـس  هک  دوب  زیگنا  تریح 
نایفـسوبا نادناخ  رب  تفالخ  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  انامه  دنوش : التبم  دیزی  دننامه  يا  هفیلخ  هب 

. دش ادج  ماما  زا  تینابـصع  مشخ و  اب  ناورم  هک  نآ  ات  تفرگ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناورم و  نایم  يرایـسب  يوگتفگ  تسا . مارح 
ار ربق  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  دش  یم  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  قساف  دیزی  اب  تعیب  نتفریذپن   - 97 (. 2)
هب وت  راوج  زا  هللا ! لوسر  ای  تیادـف  مردام  ردـپ و  دومرف : دومن و  یظفاحادـخ  ترـضح  نآ  اـب  درک ، يدـیدش  هیرگ  تفرگ و  شوغآ  رد 

قـساف راوخبارـش و  هک  مدرک  یم  تعیب  يدـیزی  اب  تسیاب  یم  هک  دوب  نیا  دـش  وت  نم و  نیب  ییادـج  ثعاب  هچنآ  موش ، یم  جراخ  راـبجا 
. هللا لوسر  ای  ظفاحادـخ  موش . یم  جراخ  رابجا  هب  وت  دزن  زا  نم  سپ  موش . یم  هتـشک  منک ، ابا  رگا  ما و  هدـش  رفاک  منک  تعیب  رگا  تسا .
ردام و وت و  ردپ  مرسپ ! دیامرف : یم  هداتسیا و  وا  دزن  هک  دندید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باوخ  رد  دنتفر ، باوخ  هب  یتعاس  ترـضح 

يارب هک  مرسپ  نادب  باتشب ، ام  دزن  رتدوز  سپ  میاوت ؛ قاتشم  ام  دنا  عمتجم  نادواج  یگدنز  لزنم  رد  اهنیا  دندش و  قحلم  نم  هب  تردارب 
هب نت  زگره  نم   - 98 (. 3 .) ام دزن  تندمآ  هدش  کیدزن  هچ  تداهش و  اب  رگم  یـسر  یمن  نآ  هب  تسادخ و  رون  زا  هدیـشوپ  يا  هجرد  وت 

نادنزرف نم ؛ ياه  ییاد  هب  هک  هدینـش  بلاطیبا  نب  یلع  نبرمع  مردپ  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنوگنیا  رمع  نب  دمحم  داد  مهاوخن  تلذ 
، متفر ترـضح  تمدخ  نم  درک ، یچیپ  رـس  دیزی  اب  ندرک  تعیب  زا  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردارب  هک  یماگنه  تفگ : یم  لیقع 

www.noorfatemah.org

34 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


نـسح ماما  دمحم ، ابا  تردارب  موش ، تیادف  هللادـبع ! ابا  ای  مدرک : ضرع  تسین ، شروضح  رد  یـسک  هتـسشن و  اهنت  بانج  نآ  هک  مدـید 
رد ارم  ترـضح  نآ  مدرک ، نتـسیرگ  هب  عورـش  دادـن و  مناما  هیرگ  مدز ، ار  فرح  نیا  ات  تفگ ... یم  نم  هب  تردـپ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع 
یم مسق  تردپ  قح  هب  ار  وت  دومرف : ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دنکن  ادخ  متفگ : نم  داد ؟ ارم  تداهـش  ربخ  وت  هب  ایآ  دومرف : دیـشک و  شوغآ 

زا شاک  يرآ ! متفگ : ترـضح  نآ  هب  نم  داد ؟ وت  هب  ار  نم  تداهـش  ربخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اـیآ  یهد ، یخـساپ  ملاؤس  وب  هک  مهد 
هک درک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يداد ! یم  تعیب  هب  نت  یتفرگ و  یمن  هرانک  اهنآ 
یم هتـشک  متـس  هنیک و  غیت  هب  ود  ره  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا نم و  هک : دـندوب  دومرف  هنوـگنیا  ناـشیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ 
تلذ هب  نت  زگره  نم  هک  انامه  مناد ؟ یمن  نم  یناد  یم  وت  هک  ار  هچنآ  ینک  یم  رکف  وت  ایآ  تسا ، رگیدـکی  کـیدزن  ناـمرازم  میوش و 

هیلع و هللا  یلص  ترضح  نآ  هب  دنک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلااهیلع ، ارهز  مردام )  ) هک يزور  مناد  یم  داد و  مهاوخن 
اهیلع همطاف  لد  هک  یناسک  زا  رفن  کی  یتح  درک و  دـهاوخ  ار  دـندومن  شنادـنزرف  قح  رد  وا  تما  هک  ییاـه  متـس  تیاکـش  ملـس  هلآ و 

تسیب و دودح  رد  دیاش  ینیسح  تضهن  رـصانع   - 99 (. 4 . ) دش دهاوخن  تشهب  لخاد  دنا ، هدروآ  درد  هب  شنادـنزرف  هرابرد  ار  مالـسلا 
دراو تسه ، مه  ناشیا  تدالو  زور  هک  نابعش  هام  موس  رد  درک و  تکرح  هکم  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  بجر  هام  متفه 

نیکمت دوب  هدش  وا  زا  هک  ار  ییاضاقت  نآ  دشن  رـضاح  هجو  چیه  هب  لاح  ره  هب  درک . تماقا  هکم  رد  هجحلا  يذ  هام  متـشه  ات  و  دش ، هکم 
مدـع یفن و  تیهاـم  نآ  و  دـهد ، یم  صوـصخم  تیهاـم  تضهن  نیا  هب  هک  يا  هتفگ  تسا ، هـتفگ  کـی  نداد ) یفنم  خـساپ   ) نـیا دـنک .

هب رما  رـصنع  دراد ، تلاخد  تضهن  نیا  رد  هک  يرگید  رـصنع  تسا . نامز  مکاح  تردـق  هنارباج  ياهاضاقت  لـباقم  رد  میلـست  نیکمت و 
لیالد دهاوش و  تسا و  هدش  بلطم  نیا  هب  عطاق  حیرصت  مالسلا  اهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  تاملک  رد  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

نآ رد  تسا . تجح  مامتا  رـصنع  رگید ، رـصنع  درک . یمن  توکـس  وا  زاـب  دنتـساوخ  یمن  مه  تعیب  وا  زا  اـضرف  رگا  ینعی  دراد . يداـیز 
هفالخلاراد البق  هک  هفوک  دوب و  هفالخلاراد  هک  ماش  دوب ، ربمغیپ  هرجهلاراد  هک  هنیدم  تشاد : رثؤم  گرزب و  زکرم  هس  مالـسا  ناهج  زور ،

هدش هتخاس  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  نیملسم  نازابرس  هلیـسو  هب  هک  دوب  يدیدج  رهـش  هوالع  هب  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دعب مالسا  ناهج  هناخزابرس  زا  ینعی  هفوک ، مدرم  زا  درک . یم  يربارب  ماش  اب  تهج  نیا  زا  دنتسناد و  یم  یمالسا  هناخزابرس  ار  نآ  دوب و 

هب ار  اه  همان  دیسر . یم  همان  رازه  هدجه  دودح  رد  دنکب ، تعیب  دیزی  اب  تسا  هدشن  رـضاح  نیـسح  ماما  هک  دننک  یم  ادیپ  عالطا  هکنیا  زا 
شیوربآ دوب ؟ ناما  رد  شناج  دوب  هدرک  تعیب  نیـسح  رگا  درکن ؟ حلـص  دـیزی  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  ارچ   - 100 (. 5 . ) دنتـسرف یم  زکرم 

ار یلع  بس  داتسرف  یم  ار  بیطخ  دوب  سلجم  رد  یبتجم  ترـضح  درک  یم  يا  هزادنا  ات  ار  رهاظ  تیاعر  هک  نیا  اب  هیواعم  دوب ؟ ظوفحم 
يرگید روط  هنیمز  ءادهـشلادیس  ترـضح  دروم  رد  اـما  درک . یم  ءاـضتقا  روط  نیا  تیعقوم  تشادـن  يا  هراـچ  یبـتجم  نسح  ماـما  دـنکب 

تحار ار  نسح  ماما  رگم  تشاد ؟ یم  رب  تسد  دیزی  رگم  تقو  نآ  دوشب . دیزی  هلایپمه  دـیاب  درک  یم  تعیب  رگا  دوب  هدـش  مهارف  شیارب 
سپ درک . یم  يور  هدایز  تواقش  تنایخ و  زورب  رد  هکلب  دوبن  هیواعم  زا  رت  راک  هظفاحم  هک  مه  دیزی  دنتـشک ، ار  وا  تبقاع  هن  دنتـشاذگ 

تیانج دوش  یم  حـضاو  درکن )؟ حلـص  دـیزی  اب  نیـسح  ارچ  دـسیون  یم  شجاهنم  باـتک  رد  هک   ) ینـس هیمیت  نبا  لاـثما  باوج  نیارباـنب 
تراغ ایآ  تشادرب ؟ داسف  هنتف و  زا  تسد  ایآ  درک ؟ تیاعر  ار  حلص  طیارـش  هیواعم  ایآ  درکن ؟ حلـص  هیواعم  اب  نسح  ماما  رگم  کخیش !

هک ضرف  رب  تشاد  ناوت  یم  يراظتنا  هچ  دیلپ  دـیزی  زا  رگید  تشکن ؟ افج  رهز  هب  ار  نسح  ایآ  رخآ  رد  تفای ؟ همتاخ  نایعیـش  راتـشک  و 
ظاـحل زا  دوب ! مارح  نیـسح  رب  هیقت   - 101 (. 6 ( ؟ دوب نانیمطا  شا  هتفگ  هب  داد  یم  ناـما  دـیزی  رگا  اـیآ  درک  یم  تعیب  مه  نیـسح  ماـما 

، دوب مارح  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هیقت  اجنیا  دوب  هدش  بکترم  یعقاو  مارح  درک  یم  تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  مه  يورخا 
زا مدینـش  هک  دومرف  شدوخ  تفر  یم  نیب  زا  مالـسا  دومرف  یم  بیوصت  ار  دیزی  تفالخ  هللادـبع  یبا  رگا  هک  دوب  يروط  نامز  عضو  اریز 

ار دابع  تمرح  دنک و  یم  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  مکح  کته  هک  يرئاج  ناطلـس  هاگره  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج 
هک يدیزی  ینعی  دیامرف . روشحم  ملاظ  نآ  اب  ار  وا  هک  ادخ  رب  تسا  قح  لعف ، هب  ای  لوق  هب  دنکن ، تفلاخم  راهظا  وا  اب  سک  ره  دنکش  یم 
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اب رگا  تسا . اج  کی  دـیزی  اب  میاج  ادـخ  مکح  هب  منکن  تفلاخم  راهظا  نم  رگا  تسا ، ینلع  وا  يزاب  راـمق  يراـکانز و  يراوخ و  بارش 
. دـش یم  یحو  لوزن  يربمغیپ و  رکنم  احیرـص  هک  تسا  يدـیزی  نامه  نیا  تفر ، یم  نیب  زا  شدـج  تامحز  ماـمت  درک  یم  تعیب  دـیزی 

راثآ روز  هب  تسا ، روز  درک ، یم  لامعا  ار  هدـیقع  نیا  دـید  یمن  یمحازم  هک  یتقو  لزن  یحو  ـالو  ءاـج  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل 
هجیتن رد  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نامز  عضو  داهج !؟ ای  حلص  یهار  ود  رس  رب  نیـسح ع   - 102 (. 7 . ) درک یم  وحم  ار  تلاسر 

یمن یقاب  نید  شندـش ، هتـشک  مایق و  اب  زج  هک  دوب  هدـش  نامز  زا  یتمـسق  رد  دوب ، توافتم  همئا  ریاـس  اـب  دوب  ناـشیا  هجوتم  هک  یفیلکت 
شتعیب توکس و  اب  درک  یم  تعیب  تسشن و  یم  تکاس  رگا  دوب ، رفک  نامیا و  یهار  ود  رس  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگید  ریبعت  هب  دنام ،

یم تعیب  وا  زا  دشاب  تکاس  فرط و  یب  طقف  ات  دنتـشاذگن  تحار  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتـشذگ ، نیا  زا  دوب . هدرک  اضما  ار  دیزی  رفک 
يوقت و نامیا و  و  ادخ ، ای  نک  قیدـصت  ار  وا  تعیب  اب  تسا و  تسرد  هریغ  انز و  رامق و  بارـش و  زا  شیاهراک  دـیزی و  وگب  ای  دنتـساوخ 

دنکب رارقا  طقف  دندرک  یم  مهارف  ار  شلئاسو  نیرتهب  دوب  ایند  بلاط  هللا ) رفغتسا   ) مالسلا هیلع  نیسح  رگا  وش . هتشک  ای  تلیضف  تلادع و 
ياج اجنیا  دنـشکب . ار  وا  مه  شرخآ  دراذگب  نابایب  هب  رـس  دورب  شفک  زا  شلام  دـیاب  دورن  راب  ریز  رگا  اما  تسا ، ربمغیپ  نیـشناج  دـیزی 
تلع  - 103 (. 8 . ) تسا ادـخ  زج  هچنآ  ره  سوه و  اوه و  هب  اپ  تشپ  یتسرپ و  اتکی  ادـخ و  هار  رد  تماقتـسا  تسا ، تیدوبع  رد  دـیحوت 
مامت مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  هک  خیراوت  بتک  هب  میمهفب  رتهب  دیزی  ربارب  رد  ار  نیـسح  ماما  تیعقوم  هکنیا  يارب  تعیب  هب  دیزی  رارـصا 

تساوخ یم  نیسح  ماما  هک  یتقو  دوب ، اقآ  عاعشلا  تحت  قارطمط  ذوفن و  نآ  اب  ریبز  نبا  دوب . نیسح  هب  تقو  نآ  رد  یمالـسا  ملاع  هجوت 
یم یـسک  هچ  رگید  دوب ، هدرک  تعیب  دـیزی  اب  نیـسح  ماما  رگا  عیطم . نم  دیـشاب  عاـطم  امـش  دـیور ؟ یم  اـجک  اـقآ  تفگ : دـنک  تکرح 

هنیدم یلاو  هب  هک  دوب  كانمیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریظن  یب  بسن  بسح و  يونعم و  ذوفن  زا  اذـل  دـیوگ ؟ معن  دـیزی ال و  لباقم  تسناوت 
یم عمج  یمالـسا  دـالب  فارطا  زا  تیعمج  هک  جـح  مسارم  ماـگنه  درک  ترجه  هکم  هب  هک  یتـقو  شکب ! ار  وا  درکن  تعیب  رگا  تشوـن :

رومأم دوب  هکم  یلاو  هک  ار  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  اذل  دتفیب . رطخ  رد  دیزی  تنطلس  دنریگب و  ار  نیسح  فارطا  هک  دوب  نیا  میب  دنوش 
. دنشکب دشاب ، مارحلا  دجسم  رد  دنچ  ره  تسه  اجک  ره  ار  نیـسح  دننک و  ناهنپ  ار  اه  هحلـسا  دنورب و  مارحا  سابل  رد  رفن  یـس  هک  درک 

یتسه یـسک  نامه  وت  هک : داد  رکذت  وا  شنزرـس  نمـض  ار  عوضوم  نیمه  تشون  دیزی  هب  هک  يا  همان  رد  البرک  هعقاو  زا  سپ  سابع  نبا 
ياج ع )  ) نیسح يارب   - 104 (. 9 . ) تسادـخ نما  مارح  هکم  هک  نآ  لاح  يدرک و  نیـسح  لتق  رومأم  رفن  یـس  اب  ار  دیعـس  نب  ورمع  هک 

تکاله هب  ار  شدوخ  اـتقیقح  دوب  هکلهتلاـب  سفنلا  ءاـقلا  تفر  یمن  ـالبرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  هک  نیا  ثحب  هصـالخ  دوبن ! هیقت 
ناج ظفح  يارب  هیقت  هک  دیا  هدینش  هکنیا  دشاب . هدش  تجح  مامتا  هکنیا  نودب  دنتخیر  یم  ار  شنوخ  يویند  ثیح  زا  نوچ  دوب ، هتخادنا 

وا دنکن  هچ  دنک  هیقت  هچ  هک  یتروص  رد  اما  طیارش ،) یـضعب  اب  مه  نآ   ) دوشب ظفح  لام  ای  ناج  هیقت  هطـساو  هب  رگا  تسا  بجاو  لام  ای 
ارم هیما  ینب  مورب  اـجک  ره  هب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  دوـخ  درادـن . دروـم  هکلب  تسین ، بجاو  هیقت  رگید  تشک  دـنهاوخ  ار 
رد مه  شندنام  دش ، یم  ایبنا  عیمج  هکلب  شدج ، تلاسر  لاطبا  درک  یم  اضما  ار  دیزی  راک  رگا  تشک . دـنهاوخ  ارم  دـنروآ و  یم  نوریب 

مایق رد  رثؤم  لـماوع   - 105 (. 10 . ) دنـشکب هکم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنتـساوخ  یم  هک  میتفگ  البق  دوب ، هدـش  كاـنرطخ  هک  هکم 
یم ءاضما  تعیب و  دیزی  تفالخ  يارب  نیـسح  ماما  زا  فلا -  تفرگ : رظن  رد  دیاب  ار  لماع  دـنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  رد  ع )  ) نیـسح

هیواعم و اب  حلـص  نامثع و  ای  رمع  ای  رکبوبا  اب  تعیب  نایم  دوب  توافت  ردـقچ  و  دوب ؟ ردـقچ  ءاـضما  تعیب و  نیا  مزاول  راـثآ و  دنتـساوخ .
مالسا رد  یلصا  دومرف : یم  شدوخ  ب -  دوب . تفالخ  تثارو  دهع و  تیالو  ءاضما  تعیب  نیا  رثا  نیلوا  داقع  لوق  هب  دیزی . اب  تعیب  نایم 
اناطلس يار  نم  درک : تیاور  ربمغیپ  زا  شدوخ  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  درک ، توکـس  دیابن  داسف  ملظ و  لباقم  رد  هک  تسا 

دنتـشون و همان  دـندروآ و  لمع  هب  توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  ج -  هب . لمعی  قحلا ال  نا  نوزت  الا  تفگ : یم  اضیا  هللا  مرحل  الحتـسم  ارئاـج 
یمن تفلاخم  ای  مایق  زگره  هللادـبع  ابا  الا  و  دوب ، هفوک  لها  توعد  یلـصا ، لماع  ایآ  دـید  دـیاب  دـندرک . تعیب  ملـسم  اب  رفن  رازه  هدـجه 
همان دندش و  دهع  مه  دندرک و  عامتجا  هفوک  مدرم  دیـسر ، هفوک  هب  تعیب  زا  نیـسح  ماما  عانتما  ربخ  نوچ  دـیوگ : یم  خـیرات  هکلب  درک ،
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رب ءاـضما  اـب  دوب  مزـالم  هک  دوب  وا  تموکح  رب  نتـشاذگ  هحـص  دـیزی  اـب  ندرک  تعیب  وا  زا  دوب  هنیدـم  رد  هک  لوا  زور  دنتـشون . توعد 
هیلع نیـسح  تشاد . تلاصا  دوخ  تعیب  زا  عانتما  عوضوم  سپ  دـیزی  لثم  عارب  همـالا  تیلب  دـقذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  مالـسا : يدوباـن 

ساسا هجوتم  هکلب  وا ، صخش  هجوتم  هن  دوب  مالسا  هجوتم  هک  دوب  يرطخ  تعیب  رطخ  اریز  دنکن ؛ تعیب  دوشب و  هتشک  دوب  رضاح  مالـسلا 
رظن نیا  زا  تشاد . تلاصا  دوخ  هبون  هب  زین  مود  عوضوم  اما  هیقت . باـق  یعرف  یئزج  هلئـسم  کـی  هن  دوب ، یمالـسا  تموکح  ینعی  مالـسا 
ماما دوخ  ياه  هتفگ  زا  هن ؟ ای  دوب  نآ  رد  ندوب  جـتنم  رثا و  لاـمتحا  ینعی  فورعم ؛ هب  رما  طرـش  اـیآ  هک  درک  هعلاـطم  دـیاب  ار  تهج  نیا 

رد ای  روحملا  قلق  مکب  قلقت  یحرلا و  رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  امثیرک  ـالا  اهدـعب  نوثبلت  ـال  هللا  میا  مث  دومرف : یم  هک  نیـسح 
اوعدـی هللا مل  کلذ و  اذاف  یلتاق  مه  هفوکلا و  لها  بتک  هذـه  ینوفاـخا و  ءـالوه  نا  دومرف : دـنک  یم  لـقن  شاـیر )  ) هک یـصخش  باوج 
زا ءالبلا  عاوناب  مکیداعا  بذـعی  ءادـعالا و  رـش  نم  مکیجنم  مکظفاح و  هللا  نا  اوملعا  یتح و  مهلتقی  نم  مهیلا  هلا  ثعب  وکختنا  الا  امرحم 

دوش یم  مدرم  يرادیب  ببـس  شتداهـش  دیـشوج و  دهاوخ  شدوخ  زا  دعب  شنوخ  هک  تشاد  هجوت  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا 
، تفر یمن  هفوک  هب  رگا  ایآ  اما  درک . هفوک  هجوتم  ار  ماما  هک  دوب  رثؤم  ردق  نیمه  تهج  نیا  زا  موس : رظن  زا  اما  دوب . رثؤم  شتداهش  سپ 

راچد دوب  ضرتعم  دـیزی  تفالخ  هب  هوالع  هب  درک و  یم  عانتما  تعیب  زا  نوچ  دوب  مه  هنیدـم  ای  هکم  رد  رگا  دوب ؟ یناـما  نما و  لـحم  رد 
رد هکنیا  تشاد . ابا  دوش  هتـشک  مه  ربمغیپ  مرح  رد  هکنیا  زا  دیاش  دوش و  هتـشک  ادخ  مرح  هکم  رد  هک  تشاد  ابا  نیـسح  ماما  دوب و  رطخ 

یمن رگا  تسا : هتفگ  مه  دعـس  رمع  هب  البرک  دوخ  رد  هک  دیآ  یم  رب  دایز  نبا  هب  دعـس  رمع و  همان  زا  تفگ و  رح  باحـصا  هب  هار  طسو 
توعد و هبنج  مه  نآ  دراد و  هبنج  کی  طقف  هیـضق  هکنیا  هن  دمآ  قارع  هب  ارچ  هک  تسا  تمـسق  نیا  هب  رظان  طقف  مدرگ ، یم  رب  دیهاوخ 

رگید هکنیا  ای  منک  یم  تعیب  نم  سپ  دندرک  دهع  ضقن  هفوک  مدرم  تفگن  هک  نیـسح  ماما  تسا . قارع  هب  ندـمآ  زا  ینامیـشپ  مه  دـعب 
تنطلـس و دـیزی  يدـهعتیالو  راـب  ریز  نـتفرن   - 106 (. 11 . ) موـش یم  تکاـس  مریگ و  یم  سپ  ار  دــیزی  تفـالخ  هـب  ضارتـعا  عوـضوم 
دومرف و مایق  نآ  يرارقرب  زا  يریگولج  يارب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  یلطاب  موش و  تموکح  زرط  نامه  يدهعتیالو 

توعد مایق  هب  ار  ناناملسم  همه  دومرف و  مایق  دسانشن  تیمـسر  هب  ار  وا  تنطلـس  دورن و  دیزی  يدهعتیالو  راب  ریز  هک  نیا  يارب  دش . دیهش 
نوچ مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  دندرک  یم  هدولآ  ار  مالسا   - 107 (. 12 . ) درادن يدهعتیالو  تنطلس و  مالسا  تسین . مالسا  زا  اهنیا  درک .

هک ایند  رد  دوش  یم  سکعنم  نیا  دننک و  یم  ملظ  دـننک و  یم  يراکفالخ  مالـسا ، اب  دـننک  یم  هدولآ  ار  مالـسا  بتکم  دـنراد  اهنیا  دـید 
وحم دنوشب و  مه  هتشک  دنورب و  هک  دنتسناد  ناشدوخ  يارب  فیلکت  ءادهـشلادیس  ترـضح  دنک ، یم  ار  اهراک  نیا  دراد  هللا  لوسر  هفیلخ 

، یملاظ مکاح  کی  هک  دـنیب  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  رئاج  ناطلـس  اب  هلباقم   - 108 (. 13 . ) ار شرـسپ  هیواعم و  راثآ  دـننک 
یم تموکح  مدرم  نیب  رد  يرئاج  مکاح  هک  دنیبب  یسک  رگا  هک  ترضح  دنک  یم  حیرصت  دنک ، یم  تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاج 

رکـشل نآ  لباقم  رد  هک  رفن  دنچ  اب  رفن ، دنچ  اب  دناوت  یم  هک  ردق  ره  دنک  يریگولج  دتـسیاب و  شلباقم  دیاب  دنک  یم  مدرم  هب  ملظ  دنک ،
همه هک -  منک  یم  ضرع  دوب و -  ناطلـس  کـی  دوب  دـنمتردق  کـی  مه  دـیزی  درک  یم  رامثتـسا  ار  تلم  دـیزی   - 109 (. 14 . ) دوبن چیه 

هللا لض  اب  دش ؟ فرط  شرصع  ناطلس  اب  تجح  هچ  هب  ءادهشلادیس  ترـضح  رگید ، دوب  وا  هیواعم  زا  دعب  تشاد ، دیزی  ار  تنطلـس  طاسب 
تفگ یم  داد و  یم  ار  نیتداهش  هک  يرصع  ناطلـس  دش ؟ فرط  شرـصع  ناطلـس  اب  تجح  هچ  هب  دز  تسد  دیابن  ار  ناطلـس  دش ؟ فرط 

یم دـنک ، رامثتـسا  ار  تلم  نیا  تساوخ  یم  هک  دوب  مدآ  کی  هکنیا  يارب  دوب ، قاچاق  مدآ  کی  هکنیا  يارب  متـسه . ربمغیپ  هفیلخ  نم  هک 
... درک یم  تعیب  ع )  ) نیـسح رگا   - 110 (. 15 . ) دـنروخب شعاـبتا  دروخب و  شدوخ  تساوخ  یم  ار  تلم  ار ، تلم  نیا  دروخب  تساوـخ 

ناراـی و دوخ و  تداهـش  نآ ، رد  هچرگ  درک . یم  مکاـح  بیرف  متـس و  ربارب  رد  ماـیق  هب  توعد  ار  وا  ترـضح ، نآ  هژیو  یعقاو  تلاـسر 
راکزواجت ناشکرـس  هک  ارچ  تخادرپ ؛ تسیاب ، یم  نید  تاجن  يارب  هک  دوب  ییاهب  نیرتمک  نیا  اما  دومن ، یم  یعطق  شنادـناخ  تراـسا 

لد رد  ار  شیوخ  بذاک  تیـصخش  يا  هنوگ  هب  یـسیلبا  ياهدرگـش  رگید  عیمطت و  بیرف و  عاونا  اب  هیواعم  اـهنآ  هدرکرـس  هژیو  هب  يوما 
رثا رب  ار  شنایعیـش  هیامنارگ و  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نانمؤملاریما  قح و  رب  ار  نانآ  يرایـسب ، هک  دـندوب  هدز  اج  شیدـنا ، هداـس  ياـه 
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راک دنتخاس . هعمج  زامن  ءزج  ار  ترضح  نآ  هب  تناها  ییوگازسان و  هک  ییاجنآ  ات  دنتشادنپ ؛ یم  قحان  هب  يوما ، میژر  یتاغیلبت  نارابمب 
تلادـع و ياوشیپ  هب  ییوگازـسان  هعمج  زاـمن  رد  هک  بیرف  ناـینابرق  زا  یکی  هک  دیـسر  ییاـج  هب  اوـسر ، نارازگتعدـب  نیا  يرگ  لاـجد 

تعدـب فقوت و  هطقن  نامه  رد  دروآ ، دای  هب  نازوس  کشخ و  نابایب  رد  هک  یماـگنه  دوب ، هتفر  رعـشم  هب  هتخاـس و  شومارف  ار  تیناـسنا 
، دادیب بیرف و  نافوط  نیا  اب  داهن ! مان  رکذ  دجـسم  ار  نآ  درک و  داینب  يدجـسم  اجنامه  رد  نآ  ناربج  يارب  درک و  اضق  ار  هدـش  شومارف 

هدوت دـنام و  یمن  ياج  رب  ادـخ  نید  زا  يرثا  رگید  تشگ ، یم  میلـست  درـشف و  یم  تعیب  تسد  نانآ  اب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا 
سپ هک  یلاح  رد  تسین  نانآ  یسیلبا  هویش  فلاخم  یسک  تما ، نایم  رد  دنربمایپ و  نیشناج  یتسار  هب  نانآ  هک  دنتـشادنپ  یم  مدرم  ياه 

اور تلاسر  یحو و  نادناخ  وا و  هب  تبسن  هک  یتواقش  نانآ و  یناطیـش  هناراک و  زواجت  تسایـس  دض  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا 
نانآ هک  دنتفایرد  یبوخ  هب  دندرب و  یپ  يوما  نارادـمامز  یهارمگ  يدـیلپ و  هب  رادـیب و  تلفغ  باوخ  زا  دـندروخ و  هکی  مدرم  دنتـشاد ،

و ربمایپ ! نیـشناج  ادـخ و  ياه  تجح  دـندوب : یعدـم  هکنانچ  هن  دـناراکزواجت ، تسرپ و  تردـق  یناـهاش  بلط و  هاـج  ینازاـب  تساـیس 
هایـس ياه  تعدب  راکـشآ و  رگید  راب  قح ، نید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  يدـیحوت و  توعد  مایق و  تکرب  هب  هک  دوب  اجنیا  تسرد 

یقیقح همانرب  هفیظو و  گرزب و  تیلوئـسم  میظع و  تلاسر  نیا  يرآ ! دش . الم  رب  دـنداد ، یم  هللا  قلخ  دروخ  هب  نید ، ناونع  هب  هک  يوما 
نب دیس  فوهل  ( 4 . ) 38 نیسحلا ، لتقم  ( 3 . ) ص 96 ذـخام ، نامه  ( 2 . ) ص 89 لاـمالا ، یهتنم  ( 1 (. ) 16 . ) دوب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

، مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ( 7 . ) ص 50 بیغتسد ؛ دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 6 . ) ص 188 ج 1 ، نیسح ، هسامح  ( 5 . ) ص 49 سواط :
ص 53. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 9 . ) ص 148 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلا  دیـس  ( 8 . ) ص 51 بیغتسد ، دیهش 
راثیا و ( 13 . ) ص 11 هیقف ، تیالو  ( 12 . ) ص 103 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 11 . ) ص 57 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  ( 10)

ماما ياهیگژیو  ( 16 . ) ص 8 ج 3 ، رون ، هفیحـص  ( 15 . ) ص 208 ج 2 ، رون ، هفیحـص  ( 14 . ) ص 209 ینیمخ ، ماـما  بتکم  رد  تداـهش 
ص 161. مالسلا ، هیلع  نیسح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب لماع  هس  اعومجم  تسا و  هتشاد  تلاخد  یساسا  رصنع  هس  ینیسح  سدقم  تضهن  نامتخاس  رد  ع )  ) نیسح مایق  یـساسا  لماع   - 111
نب نیـسح  زا  هک  دهد  یم  نامرف  هیواعم  نب  دیزی  هیواعم ، تشذـگرد  زا  دـعب  هلـصافالب  هکنیا  یکی  تسا . هداد  لکـش  گرزب  هثداح  نیا 

زا یتمیق  چیه  هب  دنراد ، رارصا  هداعلا  قوف  اهنآ  دنک . یم  عانتما  تساوخرد  نیا  لباقم  رد  ماما  دوش . هتفرگ  تعیب  امازلا  مالـسلا  هیلع  یلع 
داضت و اج  نیمه  زا  دهدب . نت  تعیب  نیا  هب  تسین  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  دراد و  عانتما  ادـیدش  ماما  و  دـننک ، یمن  رظن  فرـص  اضاقت  نیا 

باسح هب  موس  هکلب  مود و  هجرد  لماع  ار  نآ  دـیاب  تسا و  هتـشاد  ریثأت  تضهن  نیا  رد  هک  یمود  لماع  دوش . یم  عورـش  دـیدش  هزرابم 
ناشیا فرط  زا  رارصا و  فرط  نآ  زا  هک  دریگ  یم  رارق  یطیارـش  نینچ  رد  تعیب  تساوخرد  هطـساو  هب  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دروآ 

مدرم تقو  نآ  دسر  یم  هفوک  مدرم  هب  هیضق  یگنوگچ  ربخ  هکم  رد  تماقا  هام  ود  یکی  زا  سپ  دننک . یم  ترجاهم  هکم  هب  تسا ، راکنا 
، دنـسیون یم  یـسرد  بتک  یـضعب  رد  اصوصخم  میونـش و  یم  اـبلاغ  اـم  هچنآ  سکع  رب  دـننک . یم  توعد  ار  ماـما  هدـمآ ، دوخ  هب  هفوک 

ماما هفوک  مدرم  توعد  زا  دـعب  هک  دوب  نانچ  هن  تسا . هفوک  مدرم  توعد  تلع  ماما  تضهن  تسین ، ماما  تضهن  تلع  هفوک  مدرم  توعد 
اتبـسن هنیمز  نوچ  دـندش ، علطم  ماما  مایق  زا  هفوک  مدرم  داد و  ناـشن  ار  دوخ  تفلاـخم  درک و  تکرح  ماـما  هکنیا  زا  دـعب  هکلب  درک ، ماـیق 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  موس ، لماع  دـندرک . توعد  ار  ماما  دـندمآ و  مه  درگ  هفوک  مدرم  تشاد ، دوجو  اجنآ  رد  يا  هدامآ 
هب دروآ ، نایم  هب  هفوک  لـها  توعد  تعیب و  هلأـسم  زا  يرکذ  هکنآ  نودـب  لـماک و  تحارـص  اـب  ررکم و  ماـما  دوخ  ار  لـماع  نیا  تسا .

فورعم و هب  رما  لماع  هک  موس  لماع  اما  تسا . هدرک  دانتـسا  بلطم  نیا  هب  هدومن و  رکذ  یـساسا  لماع  کی  لقتـسم و  لصا  کی  ناونع 
دانتـسا دوخ  فده  ربمغیپ و  ثیداحا  هب  هنیمز  نیا  رد  دنک . یم  دانتـسا  لماع  نیا  هب  احیرـص  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تسا و  رکنم  زا  یهن 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  مان  ررکم  دنک و  یم  دانتسا  دوخ  فده  ربمغیپ و  ثیداحا  هب  هنیمز  نیا  رد  دنک . یم  دانتـسا  لماع  نیا  دنک و  یم 
هب رگید  لـماع  ود  زا  يرتشیب  رایـسب  رایـسب  شزرا  لـماع ، نیا  دربـب . هفوک  مدرم  توعد  تعیب و  زا  یمـسا  هکنیا  نودـب  درب ، یم  ار  رکنم 

يارب دـنامب ، هدـنز  هشیمه  يارب  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یگتـسیاش  تضهن  نیا  هک  تسا  لماع  نیمه  بجوم  هب  دـهد . یم  ینیـسح  تضهن 
هب یکتم  هن  اریز  دراد ؛ رتشیب  یگدـنزومآ  لماع  نیا  یلو  دنتـسه ، هدـنزومآ  لماوع ، همه  هتبلا  دـشاب . هدـنزومآ  دوش و  يروآ  دای  هشیمه 
هب رما  نوناـق  بجوـم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـش  یمن  ماـما  زا  یتوـعد  رگا  ینعی  تعیب . ياـضاقت  هب  یکتم  هـن  تـسا و  توـعد 

فیرحت اب  هزرابم   - 112 تسـشن . یمن  تکاس  زاب  دـندرک ، یمن  وا  زا  تعیب  ياضاقت  مه  رگا  درک . یم  تضهن  رکنم : زا  یهن  فورعم و 
رگید فرط  زا  تسا . هیـضق  فرط  کی  یناحور ، يونعم و  تضاـیر  نآ  ربمغیپ و  مرح  رد  فاـکتعا  لـسوت و  نآ  عرـضت ، تداـبع و  نآ 

یبالیـس لثم  هک  دوب  مالـسا  يارب  يونعم  يالب  نیرت  گرزب  زور ، نآ  رد  فیرحت  اب  هزرابم  فراعم و  ملع و  رـشن  رد  راوگرزب  نآ  شالت 
ياه تلم  اهروشک و  یمالـسا و  ياهرهـش  هب  هک  دوب  ینارود  دوب . هدـش  ریزارـس  یمالـسا  هعماـج  ناـهذا  تمـس  هب  بادـنگ ، داـسف و  زا 

تماما نایرج  رادفرط  هک  نیا  هب  دش  یم  مهتم  یسک  رگا  دننک ! نعل  ار  مالسا  تیصخش  نیرت  گرزب  دش ، یم  شرافس  زور  نآ  ناملـسم 
؛ داتسیا هوک  لثم  راوگرزب ، نیا  ینارود  نینچ  رد  همهتلاب . ذخالا  هنظلاب و  لتقلا  تفرگ : یم  رارق  ریثأت  تحت  تسا ، نینمؤملاریما  تیالو  و 
رد هک  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهزیچ  المع ، هب  راوگرزب  نآ  باطخ  تاشیامرف و  تاملک و  دـیرب . ار  فیرحت  ياـه  هدرپ  دـالوف  لـثم 

هتشر رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتـشر   - 113 دنا . هتـشاد  هنیمز  رد  ار  یمیظع  تکرح  هچ  ناشیا  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدنام  خـیرات 
، تسا هدش  لقن  خیرات  ياه  باتک  رد  هیواعم  هب  همان  رد  هک  تسا  نآ  لکـش  نیرتالاب  رد  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  هتـشر  مه  يدعب 
؛ تسا هدرکن  لقن  هعیـش  منامگ  هب  دـنا ؛ هدرک  لقن  ینـس  نیخروم  تسه  منهذ  رد  هک  اج  نآ  ات  ار ، همان  نیا  اقافتا  تسین ، مه  هعیـش  لـقن 
ات فورعم ، هب  رما  رکنم و  زا  یهن  ییاذـک و  همان  نآ  دـنا . هدرک  لـقن  اـه  نآ  زا  دـنا ، هدرک  لـقن  مه  رگا  اـی  ما ؛ هدرکن  دروخرب  نم  ینعی 
نا دیرا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مه  نیا  هک  دشاب ؛ یم  دیزی  ندیـسر  تنطلـس  هب  زا  دـعب  هک  تسا ؛ هنیدـم  زا  تکرح  ماگنه 

؛ دنک یم  ار  میظع  تکرح  نآ  سفن -  بیذهت  یـصخش -  یناسفن و  شالت  رد  مه  ناسنا ، کی  دـینیبب  رکنملا  نع  یهنا  فورعملاب و  رما 
هـصرع رد  مه  تسا و  گرزب  ياه  ناسنا  درگاش و  تیبرت  یهلا و  ماکحا  هعاشا  فیرحت ، اب  هزرابم  هک  یگنهرف ، هصرع  هنحـص و  رد  مه 

هـس رد  ناسنا ، نیا  تسا . یـسایس  هصرع  هب  طوبرم  هک  ناشیا ، میظع  تدهاجم  مه  دعب  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسایس 
رد دیایب  نوریب  هکم  زا  تساوخ  هک  یماگنه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مایق   - 114 تسا . تفرشیپ  يزاسدوخ و  لوغشم  هصرع 

هنتف اـی  تموکح  يارب  هن  منک  یم  ماـیق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  نم  دومرف : احیرـص  دـناوخ  هجحیذ  متـشه  زور  هک  يا  هبطخ 
هب ینعی  دنیوجن ، يرترب  نیمز  رد  دراو  ار  نانآ  يوقت ، هب  ناناملسم  توعد  دوب ، شردپ  شدج و  همانرب  نامه  نیـسح  همانرب  (. 1  ) يزیگنا
ادخ دیاب  هکلب  دنوش ، تسرپ  رـشب  هک  دبیرفن ، ار  نانآ  دـیزی  تموکح  ياه  عیمطت  دـننکن . ( 2 ( ) ضرالا یف  اولع  : ) دیجم نآرق  حالطـصا 

نامیا نیسح  فده   - 115 (. 3 ( ؟ دننام یم  اجنیا  ردقچ  رگم  هچ ؟ يارب  تلفغ  صرح و  ردق  نیا  دراذگ  یم  هرخالاب  ایند  دـندرگ  تسرپ 
راـنک هاـنگ  كرت  رکنملا ، نع  یهنا  فورعملاـب و  رمـال  تجرخ  دومرف : شدوخ  تسا  يوـقت  ناـمیا و  هللادـبع  یبا  فدـه  تسا  يوـقت  و 

ریز ندش ، تسرپ  ادخ  تسود و  ادخ  و  ینارتوهش ، یتسرپ و  توهـش  نتـشاذگ  رانک  ترخآ ، یتسود  شیاج  هب  ایند و  یتسود  نتـشاذگ 
مایق زا  فده   - 116 (. 4 . ) تسا نیـسح  فده  ندش  ادخ  نامرف  عبات  قح و  وریپ  فرط  نآ  زا  ندـشن ، یغای  یغاط  عبات  نتفرن و  ملظ  راب 
رکف یلیخ  نآ ، قمع  ینعم و  هب  یلو  ما ، هدرک  رارکت  اهراب  ار  هلمج  نیا  مدوخ  هکنیا  اـب  هک  تسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  يا  هلمج 

هب دوب  رامیب  هیفنح  نبا  دمحم  دسیون . یم  هیفنح  نبا  دمحم  ناشردارب  هب  ماما  هک  تسا  یفورعم  همانتیـصو  نآ  رد  هلمج  نیا  مدوب . هدرکن 
جراخ هنیدم  زا  دنتـساوخ  یم  ترـضح  هک  یتقو  ارهاظ  دوب . روذعم  داهج  رد  تکرـش  زا  اذـهل  دوب و  هدـش  جـلف  شیاه  تسد  هک  يروط 

ياـنعمب هکلب  مییوـگ ، یم  اـم  هک  تسا  يا  همانتیـصو  ياـنعم  هب  هن  همانتیـصو  نـیا  هـتبلا  دـنداد . لـیوحت  دنتـشون و  يا  همانتیـصو  دـنوش ،
مل ینا  دومرف : ادتبا  تسیچ . شفدـه  تسیچ و  نم  مایق  تکرح و  هک  دـنک  نشور  ار  شدوخ  عضو  هکنیا  يانعم  هب  هک  تسا  همانـشرافس 
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یم وا  هب  اهدـعب  تسناد  یم  هک  ار  یتاماهتا  يدـج ، هما  یف  حالـصال  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادـسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا 
رگلالخا دسفم و  مدآ  کی  نیـسح  تساوخ ، یم  ایند  ياه  تمعن  شلد  تساوخ ، یم  ماقم  شلد  نیـسح  تفگ : دنهاوخ  درک . در  دـننز ،

رما نا  دیرا  دومرف : دعب  محلـصم . کی  نم  تشادن ، فده  تما ، حالـصا  زج  نیـسح  هک  دـنادب  ایند  دوب . رگمتـس  مدآ  کی  نیـسح  دوب ،
، منک ریـس  هکنیا  رگید  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکی  نم ، فده  یبا  يدج و  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و 

یـصاخ موهفم  ینعم و  خیرات ، نآ  رد  هلمج  نیا  دوش . هتفاکـش  دیاب  یلیخ  مود ، هلمج  نیا  ار . مردپ  مدج و  هریـس  نامه  مهدب  رارق  هریس 
هریـس هب  نک  ریـس  مهاوخ  یم  درک  هفاضا  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  دومرف  هک  دـعب  نیـسح  ماـما  ارچ  تسا . هتـشاد 

هب رما  زا  ریغ  شردپ ، دج و  هریـس  رگم  دوب . یفاک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتفگ  نامه  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مردپ ؟ مدـج و 
هیضق يرهاظ  لیلحت  هب  رگا  یمالـسا  ياه  شزرا  يایحا  يارب  مایق   - 117 هلب ؟! اـقافتا  هک  تسا  نیا  باوج  دوب ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یمالسا ياه  شزرا  يارب  مایق  کی  نطاب ، رد  اما  تسا ؛ دیزی  یمدرم  دض  دساف و  تموکح  هیلع  مایق  مایق ، نیا  مینک ، هاگن  اروشاع ) مایق  )
ادتبا اذل  دننک ، ادیپ  تاجن  تلاهج  یتسپ و  ینوبز و  داسف و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ؛ تزع  يارب  نامیا و  يارب  تفرعم و  يارب  و 

ارطب و ارشا و ال  جرخا  مل  ینا  تفگ : روط  نیا  خیرات ، هب  مایپ  رد  عقاو  رد  هیفنح و  نب  دمحم  شردارب  هب  مایپ  رد  دش ، جراخ  هنیدم  زا  هک 
تجرخ امنا  مدرکن ؛ مایق  ندوب  تردق  هنـشت  تردـق و  هب  لیم  يور  زا  یـشورف ، رخف  يور  زا  رورغ ، اب  ربکت ، اب  نم  املاظ ؛ ادـسفم و ال  ال 

، تکرح تسا ، یطلغ  تکرح  تکرح ، تسا ؛ هدش  نوگرگد  ربمایپ  تما  نایم  رد  عاضوا  هک  منیب  یم  نم  يدج  هما  یف  حالـصالا  بلطل 
اه نیا  اـب  هک  نیا  يارب  مدرک  ماـیق  دوـب ؛ هدروآ  ربماـیپ  تساوـخ و  یم  مالـسا  هک  تسا  تهج  دـض  رد  تسا  طاـطحنا  تمـس  هب  تکرح 
هک دوب  نیا  هجیتن  کی  تسا : بوخ  هجیتن  ود  ره  اما  دروایب ؛ راب  هب  هجیتن  ود  تسا  نکمم  دراد و  هجو  ود  نیسح  ماما  هزرابم  منک . هزرابم 

دندیبوک و یم  مدرم  رـس  رب  روز  اب  هک  یناسک  نآ  گنچ  زا  ار  تردـق  دوشب و  زوریپ  دـیزی  تموکح  رب  دـناوتب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ریسم زاب  هتبلا  تفرگ ، یم  تروص  راک  نیا  رگا  دزادنیب ؛ دوخ  حیحـص  ریـسم  رد  ار  راک  دنک و  جراخ  دندرک ، یم  هابت  ار  مدرم  تشونرس 

؛ دروایب تسد  هب  ار  یماظن  یـسایس و  يزوریپ  نیا  یلیلد  ره  هب  دـناوتن  نیـسح  ماما  هک  دوب  نیا  رگید  هجو  کی  دـش . یم  ضوع  یخیراـت 
، ردـک دـهاوخن  شومارف  ار  نآ  دـبا  ات  خـیرات  هک  ینابز  اب  تیمولظم ، اب  نوخ  اب  هکلب  نابز ، اب  هن  رگید  اـج  نیا  رد  نیـسح  ماـما  تقو  نآ 

یناسک نآ  هتبلا  درک . نیسح  ماما  ار  راک  نیا  و  دزادنا ؛ یم  نایرج  هب  خیرات  رد  عاطقنا  لباق  ریغ  موادم و  نایرج  کی  لثم  ار  دوخ  فرح 
یم نیـسح  ماما  دـمآ و  یم  شیپ  لوا  قش  دـنداد ، ناشن  نیـسح  ماـما  هب  هک  دنتـشاد  نآ  زا  ریغ  يراـتفر  رگا  دـندز ، یم  ناـمیا  زا  مد  هک 

یهاتوک روط  هچ  دـندرک ، یهاتوک  ارچ  هک  نیا  ثحب  هتبلا  دـندرک ! یهاتوک  اما  دـنک ؛ حالـصا  نامز  نامه  رد  ار  ترخآ  ایند و  تسناوت 
يرادـقم ار  نآ  ماوع  صاوخ و  ناونع  تحت  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  رد  هدـنب  هک  تسا  يراب  ترارم  ینالوط و  ياـه  ثحب  نآ  زا  دـندرک ،

رطاخ هب  دـش و  یهاتوک  نیاربانب ، میوگب . اددـجم  ار  اه  فرح  نآ  مهاوخ  یمن  نم  هک  دـندرک ، یهاتوک  یناسک  هچ  ینعی  مدرک ، حرطم 
نآ دناوت  یمن  یتردق  چیه  هک  تسا  يزیچ  نآ  رگید  نیا  دیدرگ ، لصاح  مود  دوصقم  ماما  دـشن ؛ لصاح  لوا  دوصقم  نارگید ، یهاتوک 

لباقم رد  نمـشد  تسا ، میظع  سب  زا  هک  یگرزب  تشذگ  نآ  نازیزع ؛ نداد  تداهـش ، نادـیم  هب  نتفر  تردـق  دریگب ؛ نیـسح  ماما  زا  ار 
يرتشیب یناشفا  رون  مالـسا  يایند  رد  زور  هب  زور  ناشخرد  دیـشروخ  نیا  و  دوش ؛ یم  وحم  کچوک و  دـشاب ، هتـشاد  هک  یتمظع  ره  نآ ،

مایق یتقو  هک  دـنا  هدومرف  ار  بلطم  نیا  یتقو  کی  رد  ناشیا  راکتیـصعم  هفیلخ  اب  تفلاخم   - 118 دنک . یم  هطاحا  ار  تیرـشب  دنک و  یم 
هک تردق  ربا  لباقم  رد  يریثک و  هدع  کی  لباقم  رد  یمک  ددع  کی  اب  رئاج ، ناطلـس  نیا  دیزی ، لباقم  رد  دنا  هدرک  تضهن  دنا و  هدرک 
رد ار  نیا  دوب ، مک  نام  ددع  ام  الثم  هک  مییوگب  ام  هک  دنک  طقاس  ام  زا  ار  رذع  هک  تسا ، هدوب  شتـسد  تردـق  عضاوم  همه  تقو  نآ  رد 

مایق تلع  دندناوخ و  هبطخ  مدرم و  هب  دندرک  باطخ  ناشتقو ، رئاج  ناطلـس  دض  رب  دـننک  مایق  دنتـساوخ  یم  هک  دـنا  هدومرف  ناشیا  یتقو 
تسا و هدرک  تفلاخم  ار  ربمغیپ  تنـس  تسا و  هتـسکش  ار  ادـخ  دـهع  نیا  هکنیا  يارب  هدرک  مایق  مدآ  نیا  لـباقم  رد  نم  ارچ  هکنیا  تسا 

شیاج ار ، نیا  دـهدن  رییغت  دنیـشنب و  تکاـس  هک  ره  تسا  هدومرف  ربمغیپ  تسا و  هدرک  ضقن  تسا و  هدرک  ثکن  ار  یلاـعت  هللا  تاـمرح 
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تسا هدرک  هچ  دیزی  مینیبب  ام  الاح  تسا . وا  ياج  شیاج  دنک  توکس  هک  یـسک  دراد ، دیزی  هک  ییاج  منهج ، رد  تسا  دیزی  نامه  ياج 
تـسا یبلطم  کی  تسا ، همه  لام  نیا  دـنا  هدومرف  ار  یبلطم  نوچمه  دـندرک و  مایق  شلباـقم  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک 

فرح هن  دنیشنب ، تکاس  لباقم  رد  دراد و  روما  نیا  هب  فاصتا  روطنیا  يرئاج  ناطلس  کی  دنیبب  یسک  ره  دنیبب ، هک  ره  يار  نم  یمومع ،
مالسا هب  ثبـشتم  رهاظ  بسح  هب  هک  دوب  یمدآ  کی  دیزی  تسا . رئاج  ناطلـس  نامه  ياج  شیاج  مدآ  نیا  دهدب ، ماجنا  یلمع  هن  دنزب و 

یم هچ  اما  درک ، یم  مه  نآ  مینک  یم  اهام  هک  ییاهراک  نیا  همه  دناوخ ، یم  مه  زامن  درک و  یم  باسح  ربمغیپ  هفیلخ  ار  شدوخ  دوب و 
لمع روج  هچ  مدرم  اب  دیاب  هک  تسا  نیا  شتنس  هللا  لوسر  درک ، یم  هللا  لوسر  تنـس  فلاخم  دوب ، راک  تیـصعم  فرط  نآ  زا  اما  درک ؟

لام داد  یم  رده  وا  دورن ، رده  نیملسم  لام  دیاب  تخیر ، یم  ار  نیملـسم  ءامد  دوشب ، ءامد  ظفح  دیاب  درک ، یم  لمع  شفالخ  وا  دننکب ،
مه رکـشل  یما  ترـضح  یهتنم  وا ، لباقم  رد  درک و  مایق  مه  نانمؤملاریما  تشاد و  مه  هیواـعم  شردـپ  هک  يا  هویـش  ناـمه  ار ، نیملـسم 

نامه زا  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  فورعم  هماقا   - 119 (. 5 . ) دوب تردـق  ربا  کی  لباقم  رد  یمک  یلیخ  ددـع  ءادهـشلادیس  یلو  تشاد 
شهب رکنم  دوش و  یمن  شهب  لمع  فورعم  هک  دینیب  یم  هک  دندومرف  دوب  لدع  هماقا  ناش  هزیگنا  رما ، نیا  يارب  دندرک  مایق  هک  لوا  زور 
دیحوت میقتـسم  طخ  زج  تسا ، تارکنم  زا  همه  تافارحنا  دـیربب ، نیب  زا  ار  رکنم  هماقا و  ار  فورعم  هک  تسا  نیا  هزیگنا  دوش . یم  لـمع 

رد یعـضو  هچ  ناـشیا  هک  مینیبب  دـیاب  میتـسه  ءادهـشلادیس  ترـضح  عباـت  هک  اـم  دورب و  نیب  زا  دـیاب  اـهنیا  تسا ، تارکنم  تسه  هچ  ره 
روج تموکح  روج ، تموکح  هیـضق  هلمج  نم  دورب . نیب  زا  دـیاب  يرکنم  ره  هک  دوب  رکنم  زا  یهن  شا  هزیگنا  شماـیق ، تشاد ، یگدـنز 

شزرا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  هک  روطنامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  هجرد  عیفرت   - 120 (. 6 . ) دورب نیب  زا  دیاب 
هب رما  لماع  ریثأت  هک  روطنامه  درب . ـالاب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزرا  ینیـسح  تضهن  اـسکاعتم  درب ، رتـالاب  ار  نیـسح  تضهن 

نیرت یلاع  رد  ار  یمالـسا  لـصا  نیا  زین  سدـقم  تضهن  نیا  داد ، رارق  اـه  حطـس  نیرت  یلاـع  رد  ار  تضهن  نیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
یشزرا رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالسا  لصا  کی  دناوت  یم  یلع  نب  نیسح  رگم  درب ؟ الاب  ار  لصا  نیا  روطچ  داد . رارق  اه  حطس 

مه ادـخ  ربمغیپ  راک  تسین ، یلع  نب  نیـسح  راـک  نیا ، درک . ضوع  مالـسا  نتم  رد  ار  لـصا  نیا  شزرا  دـمآ و  یلع  نب  نیـسح  تشاد و 
هبترم و کی  هجرد ، کی  یلـصا  ره  يارب  تسا ، هداتـسرف  شناگدنب  يارب  شا ، هدنب  رب  ار  لوصا  نیا  دوخ  هک  ادخ  تسادخ . راک  تسین ،

تسا نیا  دوصقم  دراذگب . ریثأت  یمالسا  عقاو  نتم  رد  دنکب و  لئاسم  هنوگنیا  رد  یفرصت  تسین  رداق  ربمغیپ  یتح  تسا . هداد  رارق  یشزرا 
 - 121 درب . الاب  نیملـسم  یلک  روط  هب  یمالـسا و  ءاملع  داهتجا  طابنتـسا و  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ینیـسح  تضهن  هک 

ملظ و تموکح  زا  يریگولج  رکنم و  عفر  يارب  ار  شیگدنز  همه  ار و  شرمع  همه  هک  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  لدع  تموکح  لیکـشت 
نیا درک ؟ نیا  فرص  ار  شیگدنز  مامت  درک و  نیا  فرـص  ار  شرمع  مامت  دندرک ، داجیا  ایند  رد  اه  تموکح  هک  يدسافم  زا  يریگولج 

ماـمت مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  دـنورب ... نیب  زا  تارکنم  دـشاب ؛ راـک  رد  فورعم  دورب ؛ نیب  زا  دوشب و  هتـسب  روج  تموـکح  تموـکح ،
تاشیامرف هک  یسک  دوش ، یم  روط  نیا  هیضق  تسناد  یم  هک  یتروص  رد  ار  زیچ  همه  ار ، شیاه  هچب  ار و  شدوخ  ناج  شدوخ ، تیثیح 

هجوتم ناشیا  هک  دنیب  یم  ار ، همه  دونـش  یم  ار  ناشیا  ياه  فرح  نوریب  دـندمآ  هکم  هب  دـندمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  هک  یتقو  زا  ار  ناشیا 
يارب الـصا  دریگب ، تساوخ  یم  مه  تموکح  دوب  هدمآ  هکلب  هک  دـنیبب  تسا  هدـمآ  هک  دوبن  روج  نیا  دـنک ، یم  دراد  هچ  هک  تسا  هدوب 

هک نیا  يارب  دندمآ ، تموکح  يارب  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دننک  یم  لایخ  هک  ییاهنآ  تسا و  يرخف  کی  نیا  دوب و  هدـمآ  انعم  نیا 
ترضح دوب  ملاظ  مکاح  دیزی   - 122 (. 7 . ) دشاب دنتسه  ءادهشلادیس  هعیش  هک  یناسک  لثم  دشاب ، ءادهشلادیس  لثم  تسد  تموکح  دیاب 

راهظا دوب و  يردتقم  تموکح  کی  دوب ، يردلق  تموکح  کی  بوخ  هک  دیزی  لباقم  دندرک و  تکرح  یمک  ددع  کی  اب  ءادهـشلادیس 
تموکح شدوخ  لایخ  هب  شتموکح  درک و  یم  مالـسا  راهظا  لاح  نیع  رد  دوب ، اهنیا  دوخ  ياـه  شیوخ  موق و  زا  درک و  یم  مه  مالـسا 
تکلمم کـی  تاردـقم  رب  رهک  تسا  یملاـظ  مدآ  کـی  هک  دوب  نیا  لاکـشا  نکل  دوب  شدوخ  لاـیخ  هب  هللا  لوسر  هفیلخ  هدوب ، یمالـسا 

هکنیا يارب  نیا ، لباقم  رد  مک  ددع  اب  درک  مایق  درک و  تضهن  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  هکنیا  تسا . هدرک  ادیپ  طلـست  قح  نودب 
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مایق ارچ  ع )  ) نیسح ماما  ع )  ) نیسح ماما  مایق  تلع  ریسفت   - 123 (. 8  ) منک رکنم  زا  یهن  منک ، راکنتـسا  هک  تسا  نیا  نم  فیلکت  دنتفگ 
فده يارب  هللااب  ذایعلاو  دوب  یلومعم  يداع و  مایق  کی  نیـسح  ماما  مایق  مییوگب  هکنیا  یکی  درک : ریـسفت  ناوت  یم  روج  هس  ار  نیا  درک ؟
خیرات تاملسم  خیرات و  تایعقاو  هن  دوش و  یم  یضار  نآ  هب  ناملسم  رفن  کی  هن  هک  تسا  ریـسفت  نیا  دوب . یـصخش  تعفنم  یـصخش و 

دش دیهـش  دش و  هتـشک  نیـسح  ماما  هک  هدش  هدراو  سانلا  ماوع  زا  يرایـسب  نهذ  رد  هک  تسا  نامه  مود  ریـسفت  دنک . یم  قیدصت  ار  نآ 
نایحیـسم هک  يا  هدـیقع  نامه  ریظن  دـش ، عقاو  تما  ناهانگ  هرافک  ناونع  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  دوش . هدیـشخب  تما  هانگ  هکنیا  يارب 

ترخآ رد  دراد و  رثا  ناهانگ  ینعی  دوشب . تما  ناهانگ  يادـف  هکنیا  يارب  تفر  راد  هب  یـسیع  هک  دـندرک  ادـیپ  حیـسم  ترـضح  هراـبرد 
تقیقح رد  دهدب . يدازآ  تهج  نیا  زا  مدرم  هب  دنک و  یثنخ  تمایق  رد  ار  ناهانگ  رثا  هک  دش  دیهش  نیسح  ماما  دوش ، یم  ناسنا  ریگنماد 

، تسا مک  ناش  هدـع  اما  دنتـسه  اه  نانـس  رمـش و  اهدایز و  نبا  دـیزی و  هک  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ  دـیاب  هدـیقع  نیا  قباطم 
نبا يزاس و  دیزی  بتکم  دنوش ، ادیپ  رتدایز  ادعب  اهنیا  زا  هک  دزاسب  یبتکم  تساوخ  دوش ، هدوزفا  اهنیا  هدـع  رب  هک  دـنکب  يراک  تساوخ 

يارب هک  ییاهروتسد  تمکح  ندرب  نیب  زا  ندرک و  رثا  یب  يارب  تسا . كانرطخ  رایسب  ریسفت  زرط  نیا  رکف و  زرط  نیا  درک . يزاس  دایز 
زا یکی  متفگ   ) للع زا  یکی  هک  دینک  رواب  تسین . رثؤم  ریسفت  زرط  نیا  رکف و  زرط  نیا  هزادنا  هب  يزیچ  چیه  هدیسر  نیسح  ماما  يرادازع 

نیا هدرک  یلاباال  دـیقال و  لـمع  رد  رادـقم  نیا  ار  ناریا  مدرم  اـم  هک  دراد ) يداژن  یموق و  هبنج  هک  تسه  راـک  رد  مه  رگید  نوچ  لـلع 
بانج لوق  هب  مینیب . یم  هک  تسا  نیمه  شا  هجیتن  هک  دنا  هدرک  ریسفت  يروط  هدش ، ریسفت  جک  ام  يارب  نیـسح  ماما  مایق  هفـسلف  هک  تسا 
ریثأت ناسنا  تداعس  رد  لمع  تسا ، یفاک  داقتعا  نامیا  دندوب  دقتعم  هک  دندوب  يا  هفیاط  هئجرم   ) هئجرم هرابرد  نیسحلا  نب  یلع  نیب  دیز 
يراک اهنیا  ینعی  هللا ؛ وفع  یف  قاسفلا  اوعمطا  ءالؤه  درذگ ) یم  دشاب  دـب  هزادـنا  ره  لمع  زا  دـنوادخ  دـشاب  تسرد  هدـیقع  رگا  درادـن ،
هدیقع لباقم  هطقن  رد  هعیـش  هدیقع  تقو  نآ  رد  دوب  هئجرم  هدیقع  نیا  دـندش . يرج  ادـخ  وفع  عمط  هب  دوخ  قوسف  رد  قاسف  هک  دـندرک 

اونمآ نیذلا  تسا  نآرق  صن  هک  دوب  نامه  هعیـش  هدیقع  دنتفگ . یم  هئجرم  میدق  رد  هک  دیوگ  یم  ار  نامه  هعیـش  هزورما  اما  دوب ، هئجرم 
دوب و هدمآ  شیپ  مالسا  ناهج  رد  یلاوحا  عاضوا و  هک  تسا  نیا  موس  ریسفت  حلاص . لمع  مه  تسا و  مزال  نامیا  مه  تاحلاصلا  اولمع  و 

یم دوخ  مایق  رد  ار  مالـسا  ظفح  دنک ، مایق  دـیاب  هک  تسناد  یم  نیا  ار  شدوخ  هفیظو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب 
هک يراک  نآ  مشاب ، نم  یشابن و  وت  هک  دوبن  نیا  رـس  رب  تقو  هفیلخ  اب  وا  عازن  فالتخا و  دوب . تقیقح  قح و  هار  رد  مایق  وا  مایق  تسناد .

ار اهراک  شور و  نامه  دوب و  دـیزی  ياـج  هب  مه  يرگید  سک  رگا  یـساسا . یلوصا و  دوب  یفـالتخا  منکب ؛ نم  راذـگب  نکن  ینک  یم  وت 
ناوعا و دـیزی و  يراتفر . دـب  ای  درک و  یم  يراتفرـشوخ  نیـسح  ماـما  صخـش  اـب  هکنیا  هاوخ  درک ، یم  ماـیق  نیـسح  ماـما  زاـب  تشاد  یم 

روج همه  دـندوب  رـضاح  تشاذـگ  یم  هحـص  اه  نآ  ياـهراک  يور  دـش و  یمن  اـهنآ  ياـهراک  ضرعتم  نیـسح  ماـما  رگا  مه  شراـصنا 
، دـیهدب نم  هب  ار  نمی  زاـجح و  تموکح  تفگ  یم  رگا  دـنداد ، یم  وا  هب  تساوـخ  یم  ار  اـج  ره  دـننکب ، نیـسح  ماـما  اـب  ار  تدـعاسم 

یم تساوخ و  یم  اه  تموکح  رد  مه  قلطم  رایتخا  رگا  دنداد ؛ یم  دیهدب ، نم  هب  ار  ناسارخ  تموکح  دیهدب ، نم  هب  ار  قارع  تموکح 
یـسک منک  یم  جرخ  تساوـخ  ملد  هچ  ره  متـسرف و  یم  متـسرفب  تساوـخ  یم  ملد  دـش و  لوـصو  لوـپ  هچ  ره  مدوـخ  راـیتخا  هب  تفگ 
لطاب قح و  گنج  دوب ، راک  رد  هدیقع  ياپ  دوب ، يا  هدیقع  یکلـسم و  گنج  نیـسح ، گنج  دـندوب . رـضاح  اهنآ  زاب  دوشن ، نم  ضرعتم 

مامت ار  بلطم  هملک  ود  اب  نیـسح  ماما  دوخ  درادـن . ریثأت  تیآ  نیعم  صخـش  هک  تهج  نآ  زا  نیـسح  رگید  لطاب  قح و  گـنج  رد  دوب .
ار مه  نیاربانب  دندوب و  هدیسر  شباحصا  رح و  هک  یتقو  رد  ارهاظ   ) دیامرف یم  شدوخ  باحـصا  هب  هار  نیب  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  درک ؛
هب هک  دـینیب  یمن  ایآ  ( 9 ( ؛ اقحم هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  و  هب ، لـمعی  ـال  قحلا  نا  نورت  ـالا  داد :) رارق  بطاـخم 

: دومرفن ادخ  هار  رد  تداهـش  هب  دـهدب  نت  دـیاب  یعاضوا  نینچ  کی  رد  نمؤم  سپ  دوش ، یمن  يریگولج  لطاب  زا  دوش و  یمن  راتفر  قح 
هدامآ هک  تسا  نیا  نیسح  صخش  هفیظو  نیسحلا  بغریل  دومرفن : دوش . تداهـش  هدامآ  عقوم  نیا  رد  تسا  نیا  ماما  هفیظو  مامالا  بغریل 

. دـهد حـیجرت  یگدـنز  رب  ار  گرم  هک  تسا  نیا  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  کـی  رد  نمؤم  ره  هفیظو  نمؤملا  بغریل  دومرف  دوش . تداـهش 
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تسا نیا  شا  هفیظو  دوش  یمن  هتفرگ  لطاب  ولج  دوش و  یمن  راتفر  قح  هب  دنیبب  هک  تقو  ره  تسا  ناملسم  هک  تهج  نآ  زا  ناملسم  کی 
هک يریسفت  یکی  دنکب . ریسفت  دیاب  نیسح  نمشد  کی  هک  يریـسفت  نآ  یکی  ریـسفت  روج  هس  نیا  ددرگ . تداهـش  هدامآ  دنک و  مایق  هک 

یلیخ شنانمشد  ریسفت  زا  هک  دندرک  شنادان  ناتسود  هک  يریـسفت  مه  یکی  دوب . قح  هار  رد  وا  مایق  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  نیـسح  دوخ 
هدمآ هعماج  حالصا  يارب  ایبنا  مامت  هعماج  حالصا   - 124 (. 10 . ) یلع نب  نیـسح  حور  زا  تسا  رترود  رت و  هدننک  هارمگ  رت و  كانرطخ 

زا رتشیب  شـشزرا  هک  درف  نیرتالاب  دشاب ، گرزب  هچ  ره  درف  دوشب . هعماج  يادف  دیاب  درف  هک  دنتـشاد  ار  هلأسم  نیا  اهنآ  همه  مامت و  دـنا ،
تفر و هدـمآ ، نازیم  نیمه  يور  ءادهـشلادیس  دوشب . ادـف  دـیاب  درف  نیا  درک  هضراعم  هعماج ، حـلاصم  اب  هک  یتقو  ایند ، رد  تسا  زیچ  ره 

ادف ار  شدوخ  راصنا  باحصا و  شدوخ و  تفر و  دمآ ، نازیم  نیمه  يادف  دیاب  درف  هک  درک ، ادف  ار  شدوخ  راصنا  باحصا و  شدوخ و 
ققحت هعماج  نیب  رد  مدرم و  نیب  رد  تلادع  دیاب  طسقلاب  سانلا  موقیل  دوشب  حالـصا  دـیاب  هعماج  دوشب ، هعماج  يادـف  دـیاب  درف  هک  درک ،

، دندروآ دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهرادرس  نیرت  گرزب  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلمع  فورعم  هب  رما   - 125 (. 11 . ) دنکب ادیپ 
رد مود  تیصخش  دعس  رمع  زا  دعب  دندرک  یم  باسح  رگا  دوبن . یکچوک  مدآ  وا  یحایر  دیزی  نب  رح  دوب : يریما  دزمان  اساسا  هک  یسک 

هدش راک  نیا  رومأم  راوس  رازه  اب  هک  دوب  یسک  نیلوا  هوالع  هب  دوب . یتیـصخش  اب  رایـسب  درم  دوبن . یـسک  رح  زا  ریغ  تسیک ، رکـشل  نیا 
هب ریشمش  لوا  زور  هک  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  یلمع  فورعم  هب  رما  لمع ، نامیا و  هبذاج و  ورین و  یلو  دوب 

نودـجاسلا نوعکارلا  نوحئاسلا  نودـماحلا  نودـباعلا  نوبئاتلا  دـش  نوبئاتلا  ءزج  درک ، هبوت  درک . میلـست  هب  راداو  دوب ، هدیـشک  ماما  يور 
دیاب زین  رادرک  اب  راتفگ ، رب  هوالع  فورعم  هب  رما  يدرک  اپ  رب  ار  زامن  مهد  یم  یهاوگ   - 126 رکنملا . نع  نوهانلا  فورعملاب و  نورمالا 

مه رکشل  زا  هدنامن  يزیچ  ام  رمع  زا  هللادبعابا  ای  تفگ : همامثوبا  اروشاع  رهظ  دیا  هدینـش  زامن ، زا  رتالاب  یفورعم  هچ  درک  فورعم  هب  رما 
تسا هدش  رهظ  يرآ  دید  درک  نامسآ  هب  یهاگن  نیسح  میناوخب ، وت  اب  يرگید  زامن  میراد  وزرآ  همه  تسا  لاوز  هکنیا  دنا  هدش  کیدزن 

فورعم هب  رما   - 127 (. 12 . ) درک زامن  هب  رما  المع  دناوخ و  زامن  راد  وریگ  نآ  رد  دهد  رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  دومرف : اعد  ار  وا 
ارچ هدشن ؛ راذگاو  وا ، زج  یسک  هدهع  هب  هک  یـشقن  تشاد . يا  هژیو  شقن  لطاب  زا  رادشه  قح و  هب  توعد  رد  نیـسح  ماما  لاح  ره  رد 

لتاـق هرهچ  رب  هک  تفرگ  جوا  يا  هلحرم  هب  ریطخ  تلاـسر  نیا  ماـجنا  رظن  زا  دـش و  فظوم  نادـب  رطخ ، ندوب  يدـج  یهاـگآ  اـب  وا ، هک 
ارف مالسا  هب  ار  ینارصن  بهار  شا  هدیرب  رـس  زین  داد و  زردنا  دنپ و  ار  وا  و  ( 13  ) دومرف مسبت  تشاد  ار  وا  رس  ندیرب  گنهآ  هک  شیوخ 
زا مـالک  نیا  : ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نخـس  فورعم  هـب  رما  بـجاو  فـیلکت   - 128 (. 14  ) دناوخ
زا وا  ییوگدب  دننام  دیریگ ، دنپ  هداد  دنپ  ار  دوخ  يایلوا  نآ  هب  ادخ  هچنآ  زا  مدرم ! يا  تسا ) هدش  تیاور  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ینب نایم  زا  دـیامرف : یم  و  دـنراد ؟ یمن  زاب  ناشهانگ  راـتفگ  زا  ار  ناـنآ  یهلا ، نادنمـشناد  ارچ  دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  دوهی  نادنمـشناد 
، درک شهوکن  ار  نانآ  دنوادخ  ناس  نیدب  دندرک و  یم  هچنآ  دوب  دب  هچ  دیامرف - : یمات  دـندش -  نعل  دـندیزرو  رفک  هک  نانآ  لیئارـسا 
زا دیسر و  یم  ناشیا  هب  اهنآ  زا  هچنآ  عمط  هب  دندرک  یمن  ناشیهن  دندید و  یم  داسف  تشز و  ياهراک  دوخ  نایم  نارگمتس  زا  نانآ  نوچ 

ناتـسود نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  دـیامرف : دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  دـیامرف : یم  ادـخ  هکنیا  اـب  دندیـسرت ، یم  نآ  زا  هچنآ  میب 
ناونع هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ادـخ  دـنراد . یم  زاـب  دنـسپان  ياـهراک  زا  دـنراد و  یم  او  هدیدنـسپ  ياـهراک  هب  دـنرگیدکی ،

 - راوشد ناسآ و  زا  ضیارف -  همه  ددرگ  اپرب  دوش و  ادا  هضیرف  نیا  رگا  هک  هتـسناد  یم  اریز  تسا ، هدرک  زاـغآ  دوخ ، زا  یبجاو  فیلکت 
و میانغ ، لاملا و  تیب  میـسقت  ملاظ و  اب  تفلاخم  ملاظم و  در  هارمه  تسا  مالـسا  هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هچ  دنوش ، اپرب 

ریخ یکین و  شناد و  هب  هک  دیتسه  يا  هتسد  دنمورین ! هورگ  امش  سپس  دوخ . يازـسب  دروم  رد  نآ  فرـص  دوخ و  ياج  زا  تاکز  نتفرگ 
دراد و یم  یمارگ  ار  امـش  ناوتان  درب و  یم  باسح  امـش  زا  دنمتفارـش  هک  دیراد  یتباهم  مدرم  لد  رد  ادخ  هلیـسو  هب  و  دیفورعم ، یهاوخ 
زا هک  دـیتسه  یجیاوـح  هطـساو  امـش  دـنراد ، یم  یـشیپ  دروـخرب  ار  امـش  دـیرادن ، یتـمعن  قـح  اـهنآ  رب  دنیامـش و  هجرد  مه  هـک  ناـنآ 

تسین ور  نآ  زا  اهنیا  همه  ایآ  دیراد ، یم  رب  ماگ  هار ، نایم  رد  ناگرزب  يدنمجرا  ناهاشداپ و  تبیه  هب  دنراد و  یم  غیرد  ناشناراتـساوخ 
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کبـس ار  ناماما  قح  ور  نیا  زا  دیا  هدرک  یهاتوک  يدنوادخ  قوقح  رتشیب  زا  هچ  رگا  دینک !؟ مایق  ادخ  قح  هب  هک  دـنراودیما  امـش  هب  هک 
يارب ار  یناج  هن  دیدرک و  جرخ  یلم  هن  هار  نیا  رد  امـش  دـیا . هتفرگ  ار  قح  دوخ  رادـنپ  هب  دـیا و  هتخاس  هابت  ار  نافیعـض  قوقح  هدرمش ،

نیـشنمه تشهب و  ادخ  هاگرد  هب  امـش  ایآ  دیداتفا ، رد  يا  هریـشع  اب  ادخ  ياضر  يارب  هن  دـیتخادنا و  هرطاخم  هب  هدـیرفآ  ار  نآ  هک  ادـخ 
، دـیآ دورف  امـش  رب  وا  ياهرفیک  زا  يرفیک  مسرت  یم  نم  ادـخ ! هاگرد  هب  نادـنموزرآ  يا  دـیراد !؟ وزرآ  ار  وا  باذـع  زا  ناما  ناربمایپ و 

یم هدناسانش  امش ) رب   ) ادخ هلیسو  هب  هک  ار  یسک  دیراد و  يرترب  يرگید  رب  نادب  هک  دیا  هتفای  تسد  یتلزنم  هب  ادخ  تمارک  زا  امش  اریز 
هدـش و هتـسکش  ادـخ  ياه  نامیپ  هک  دـینیب  یم  امـش  دـیراد ، مارتحا  مدرم  نایم  رد  ادـخ  رطاخ  هب  دوخ  هکنیا  اب  دـیراد  یمن  یمارگ  دوش 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامیپ  هک  دـینیب  یم  دـیتفا . یم  ساره  هب  دوخ  ناردـپ  نامیپ  ضقن  کی  يارب  هکنیا  اب  دـیوش  یمن  نارگن 
یمن راکدوخ  تیلوئـسم  روخ  رد  و  دینک ، یمن  محر  دنا و  هدش  اهر  اهرهـش  رد  اه  هداتفا  راک  زا  اه و  لال  اهروک و  هدـش و  زیچان  راوخ و 
نامه اهنیا  همه  دیا . هدوسآ  ناملاظ  اب  شزاس  یـسولپاچ و  هب  دوخ  دیهن و  یمن  یعقو  دـننک  یم  شالت  هار  نآ  رد  هک  یناسک  هب  دـینک و 

رت گرزب  مدرم  همه  زا  ناشیا  رب  تبیـصم  دیلفاغ . نآ  زا  امـش  هداد و  نامرف  نادب  دنوادخ  هک  تسا  یعمج  هتـسد  نتـشادزاب  يریگولج و 
هاگرذگ اهراک و  يارجم  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دیدرک . یم  شالت  نآ  ظفح  رد  شاک  دیدش ، بولغم  املع  تلزنم  ظفح  رد  اریز  تسا ،

زا نآ  دندوبر و  ار  تلزنم  نیا  امـش  زا  دنا و  نیما  ادخ  مارح  لالح و  رب  هک  تسادخ  هب  ناملاع  تسد  هب  يدیلک  ياه  تسپ  نییعت  ماکحا 
. دیتشاد نآ  رب  نشور  لیلد  هکنیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  رد  امش  فالتخا  قح و  زا  امش  قرفت  هطـساو  هب  رگم  دشن  هدوبر  امش 

بناج زا  دمآ و  یم  رد  امـش  رب  ادخ  روما  مامز  دـیدرک ، یم  لمحت  ار  اهدـهعت  اه و  هنیزه  ادـخ  هار  رد  دـیدوب و  ابیکـش  اهرازآ  رب  رگا  و 
راک هبش  هب  ات  دیدرپس  نانآ  رب  ار  ادخ  روما  دیدناشن و  دوخ  ياج  رد  ار  ناملاظ  امش  یلو  تشگ ، یم  رب  امش  هب  داتفا و  یم  نایرج  هب  امش 

ار نانآ   ) دش دهاوخ  ادج  امش  زا  هک  ایند  یگدنز  هب  امـش  ندوب  شوخ  گرم و  زا  امـش  رارف  دنور  هار  دوخ  هاوخلد  توهـش و  رد  دننک و 
ناوتان و ار  یخرب  هتخاـس و  دوخ  روهقم  هدرب و  ار  یخرب  هک  دـیدرپس  ناـنآ  تسد  هب  ار  نافیعـض  ناـس  نیدـب  هدرک ) هریچ  تلزنم  نیا  رب 

دنروآ یم  دیدپ  يراوخ  گنن و  شیوخ  ینارسوه  اب  دننک و  یم  فرـصت  دوخ  يار  هب  تکلمم  روما  رد  دندرک ، هرمزور  یگدنز  بولغم 
، دیوگ یم  نخـس  اهنآ  دوس  هب  هک  دـنراد  ربنم  رب  رونخـس  یبیطخ  يرهـش  ره  رد  رابج ! يادـخ  رب  یخاتـسگ  رارـشا و  زا  يوریپ  ببـس  هب 
ار يا  هدننک  دروخرب  تسد  چیه  هک  دنیاهنآ  ناگدرب  مدرم  تسا و  زاب  نآ  ياج  مه  رد  ناشتسد  هدنام و  هانپ  یب  یمالسا  روشک  رـساترس 
. داعم هن  دنـسانش و  ادخ  هن  هک  ینایاورنامرف  دنیوخدنت ، رگ و  هطلـس  ناناوتان  رب  یخرب  دندناعم و  وگروز و  یخرب  هک  اهنآ  دننارن . دوخ  زا 

نانمؤم رب  محر  یب  ياورنامرف  رگمتس و  يریگب  تایلام  راکبان و  يراکبیرف  رایتخا  رد  یمالـسا  راید  هک  مشابن  تفگـش  رد  ارچ  و  اتفگش !
زا هچنآ  هک  یناد  یم  وت  ایادخ ! دنک . یم  يرواد  میراد  فالتخا  هچنآ  رد  تسا و  مکاح  میراد  شکمـشک  ام  هچنآ  رد  ادـخ  سپ  تسا ،

مینایامنب ار  وت  نییآ  ياه  هناشن  هک  تسور  نآ  زا  هکلب  دوب ؛ ایند  شزرا  یب  لام  هب  یـسرتسد  زین  ییاورنامرف و  رد  تباقر  يارب  دز ، رـس  ام 
لمع وت  ماکحا  ننس و  ضیارف و  هب  دندرگ و  هدوسآ  وت  هدیدمتس  ناگدنب  ات  میزاس  راکشآ  تیاه  نیمزرـس  رد  ار  یـشخب  ناماس  ورـس  و 
دنریگ ورین  امش  رب  شیپ ) زا  شیب   ) نارگمتس دیشابن  ام  تمدخ  رد  دیناسرن و  يرای  سدقم  هار  نیا  رد  ار  ام  رگا  مدرم )! يا   ) امش دننک و 

يوس هب  ماجنارـس  میدرگ و  زاب  وا  يوس  هب  میراد و  لکوت  وا  رب  تسا و  سب  ار  ام  ادـخ  دنـشوکب . امـش  ربماـیپ  رون  ندرک  شوماـخ  رد  و 
نامه ( 4 . ) ص 154 بیغتسد ، دیهش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ( 3 . ) 83 صصق ، ( 2 . ) ص 188 ج 1 ، نیـسحلا ، لقم  ( 1 (. ) 15 . ) تسوا
نامه ( 8 . ) ص 190 ج 20 ، رون ، هفیحـص  ( 7 . ) ص 189 ج 20 ، رون ، هفیحـص  ( 6 . ) ص 42 ج 4 ، رون ، هفیحـص  ( 5 . ) ص 189 ذخام ،

ص 2314. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهـش  راثیا و  ( 11 . ) راتفگ ص 247 هد  ( 10 . ) ص 245 لوقعلا ، فحت  ( 9 . ) ج 4 ص 15 ذخام ،
گنهرف ( 15 . ) ص 185 ذخام ، نامه  ( 14 . ) ص 56 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 13 . ) ص 155 بیغتسد ، دیهش  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ( 12)

ص 309. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج 

تداهش داهج و  هب  نیسح  ماما  قایتشا  یهاگآ و 
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تداهش داهج و  هب  نیسح  ماما  قایتشا  یهاگآ و 

: دندومرف یم  هک  دندوب  كدوک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  سوواط  نبا  یکدوک  رد  تداهش  ملع   - 129
ایآ متفگ : وا  هب  نم  تسا ! دعـس  نب  رمع  نانآ  هدرک  رـس  دنوش و  یم  عمج  نم  نوخ  نتخیر  يارب  يوما  ناشکندرگ  هک  دنگوس ، ادـخ  هب 

تمدـخ ار  ع )  ) نیـسح ماما  نخـس  متفر و  ربمایپ  دزن  نم  دـیوگ : یم  هفیذـح  هن . دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ هداد  وت  هب  ربمایپ  ار  ربخ  نیا 
: دوب هدومرف  وا  هب  ایور  ملاع  رد  مرکا  ربمغیپ  رجاهم  مه  دهاجم  مه   - 130 (. 1 . ) تسا نم  ملع  نیسح ، ملع  دندومرف : ربمایپ  متفگ ، ربمایپ 

هلوسر هللا و  یلا  ارجاهم  يورب ، الاب  تداهش  ناکلپ  زا  رگم  دیسر  یهاوخن  هجرد  هلحرم و  نآ  هب  وت  هک  تسه  يا  هجرد  هبترم و  منیـسح !
يذ هام  متـشه  زور  درک ، تکرح  هکم  زا  هک  زور  نآ  زا  دوب . ترجاهم  لاح  رد  یلع  نب  نیـسح  المع  زور  راهچ  هس  تسیب و  دودـح  رد 
هکم زا  هک  ییزور  نآ  دروآ . دورف  اجنآ  رد  ار  شدوخ  هاگرخ  دوب و  شزادـناراب  اـجنآ  دیـسر و  ـالبرک  نیمزرـس  هب  هک  يزور  اـت  هجحلا 

دلو یلع  توملا  طخ  درک : رکذ  رگیدـکی  اب  ماوت  ار  شداهج  ترجه و  دـناوخ ، دـنا  هدرک  لـقن  هک  ار  یفورعم  هبطخ  نآ  درک و  تکرح 
رارق تنیز  مدآ  دـنزرف  يارب  گرم  سانلا ! اهیا  فسوی ؛ یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  هاتفلا و  دـیج  یلع  هدالقلا  طـخم  مدآ 

هار رد  تداهـش  درادن . یمیب  گرم  درادـن ، یـسرت  گرم  تسا . تنیز  ناوج  نز  کی  يارب  دـنبندرگ  کی  هک  نانچنآ  تسا ، هدـش  هداد 
ناوج نز  کی  هک  تسا  يدنبندرگ  نآ  دننام  درم  کی  يارب  دراذگ و  یم  رـس  رب  هک  تسا  راختفا  جات  ناسنا  يارب  نامیا ، هار  رد  ادـخ و 

زا نالا  سانلا  اهیا  ءالبرک ؛ سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقت  یلاصو  اب  یناک  تسا ) رویز  تسا ، تنیز  دزیوآ . یم  دوخ  ندرگ  هب 
دنهاوخ یم  دنا و  هتخیر  ینابایب  ياه  گرگ  نآ  هنوگچ  نیمزرس  نآ  رد  هک  نیمزرـس  نآ  رد  هک  منیب  یم  مدوخ  مشچ  هب  ایوگ  اج  نیمه 

وا هچره  تسوا . ياضر  ام  ياضر  میرادـن ، ییاضر  نامدوخ  زا  تیب  لـها  اـم  تیبلا ؛ لـها  اـناضر  هللا  یـضر  دـننک . ادـج  نم  دـنب  زا  دـنب 
توکس میدنسپ ، یم  يرامیب  ددنـسپب ، يرامیب  میدنـسپ ، یم  ار  تمالـس  ام  ددنـسپب ، تمالـس  ام  يارب  وا  میدنـسپ  یم  ار  نآ  ام  دندنـسپب 

یم اضر  ریسا  میاضق ، تفگ : كرحت ، ددنسپب ، كرحت  نوکـس ، ددنـسپب ، نوکـس  ملکت ، ددنـسپب ، ملکت  میدنـسپ . یم  توکـس  ددنـسپب ،
اهعطقت یلاصواب  یناک  ددنـسپ  یم  اـپ  تسد و  یب  هجاوخ  ارم  مبوک  ياـپ  ارچ  مراـی  تسد  ارچ  ددنـسپ  یم  اـضق  هچنادـب  میاـضر  ددنـسپ 

ءاقلا یلع  انطوم  هتجخم و  الذاب  انیف  ناک  نم  دـنک : یم  مالعا  ار  شدوخ  ترجه  رخآ ، هلمج  رد  ـالبرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع 
کی هار  نیا  ردام   ) دـنک هیدـه  ار  شبلق  نوخ  هک  تسا  هدامآ  الماک  هک  یـسک  ره  هللا ؛ ءاشنا  احبـصم  لحار  یناف  اـنعم  لـحریلف  هسفن  هللا 
هیده نینچ  هار ، نیا  رد  تسا  مبلق  نوخ  ما  هیده  هک  نم  دننام  دشاب و  زاوآ  مه  نم  اب  تسا  رـضاح  یـسک  ره  میهاوخ ،) یمن  رتشیب  هیده 

، دـشاب ترجاهم  کی  هدامآ  دراد ، یگداـمآ  نینچ  دـهدب ، شدوخ  يادـخ  هار  رد  يا  هیدـه  نینچ  دـیتسرفب ، شدوخ  يادـخ  يارب  ار  يا 
، تشهب رد  تسا  يا  هـبترم   - 131 هللا . ءاشنا  احبـصم  لحار  یناف  درک . مهاوخ  چوک  دوز  حبـص  نم  هک  دـشاب  تلحر  چوک و  کی  هدامآ 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  دراو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  ربخ  رد  تداهـش  هب  رگم  یـسر  یمن 
 - 132 (. 2  ) تداهـش هب  رگم  نآ  هب  یـسر  یمن  تشهب . رد  تسا  يا  هجرد  وـت  يارب  زا  هک  موـلظم  نآ  هب  دوـمرف  ترـضح  دـید . باوـخ 

، ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  (ص ) ادخ لوسر  هلیـسو  هب  تداهـش  زا  یهاگآ 
هب تبـسن  هدروآ و  تسد  هب  شراوگرزب  دج  ردـپ و  زا  ار  مزال  رابخا  مولع و  و  دوب ، هاگآ  مالـسا  تما  رد  یـسایس  تالوحت  ثداوح و  زا 
اب دیزی  تعیب  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  ناردارب  نادنواشیوخ و  هک  هاگنآ  تشاد . لماک  تخانـش  البرک  مایق  ماجنارـس  هدنیآ و  ثداوح 

: دومرف اهنآ  خساپ  رد  ماما  دناسر . دـنهاوخ  لتق  هب  ار  وت  نایفـسوبا  نادـناخ  ینکن ، تعیب  رگا  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  تبحـص  ینارگن 
ار هلمج  نیا  شیوخ  لقن  رد  مردپ  و  درک ، لقن  ارم  ندش  هتشک  ربخ  نینچمه  شیوخ و  ندش  هتشک  ربخ  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  مردپ 

یب نآ  زا  نم  یناد ، یم  وت  هک  ار  يزیچ  ینک  یم  ناـمگ  وت  اـیآ  تفرگ . دـهاوخ  رارق  وا  ربـق  یکیدزن  رد  نم  ربـق  هک : دوـمرف  فاـضا  زین 
يرازآ زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  تمایق  زور  رد  تفر و  مهاوخن  تلذ  راب  ریز  هاگ  چیه  نم  هک  مسق  ادخ  هب  یلو  متـسه ؟ عالطا 

اهیلع ارهز  همطاف  نادنزرف  هب  تیذا  هار  زا  هک  یـسک  درک و  دـهاوخ  تیاکـش  شیوخ  ردـپ  هب  دـنا  هدـید  شردـپ  تما  زا  شنادـنزرف  هک 
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یم حـلاص  نب  هرارز  ناراـی  دوخ و  تداهـش  زا  ربـخ   - 133 دیدرگ . دـهاوخن  تشهب  لخاد  دـشاب  هدـش  وا  رطاخ  شجنر  بجوم  مالـسلا 
نایفوک قافن  ییورود و  زا  و  مدیسر ، شتمدخ  قارع ، يوس  هب  ترضح  نآ  تکرح  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترضح  لبق  زور  هس  دیوگ :

يوس هب  يا  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسامـش . دض  رب  نایفوک  ياهریـشمش  اما  تسوت ؛ اب  مدرم  ياه  لد  هک  متفگ  مدرک و  تبحص 
للع و دوبن  رگا  دومرف : نم  هب  باطخ  هاگنآ  تسناد . یمن  ار  اـهنآ  دادـعت  یـسک  ادـخ  زج  هک  مدـید  ار  یناوارف  ناگتـشرف  درک ، نامـسآ 

هاگباوخ هاگلتق و  هک  مناد  یم  نیقی  هب  نکل  مدرک ؛ یم  هزرابم  نانمـشد  اب  ناگتـشرف  نیا  اب  دش ، یمن  لطاب  رجا  و  زیچ ، ره  یعیبط  لماوع 
نیدباعلا نیز  نم  دنزرف  زج  رابگرم  ثداوح  نآ  زا  تفر و  ناوت  یمن  يرگید  هار  هب  و  تسا ، نیمز  نآ  رد  نم ، باحـصا  هاگباوخ  و  نم ،

ربارب رد  میلـست  اضر و  تاجرد  زا  هجرد  نیرتالاو  رد  ترـضح  نآ  اضر  خـماش  هلق  رد  نیـسح   - 134 (. 3 . ) تشاد دـناوخن  ییاهر  سک 
ناگدـنرد هک  مرگن  یم  شیوخ  ناگدـید  اب  اـیوگ  دومرف : هکم  زا  تکرح  ماـگنه  هب  دوب . ادـخ  زا  يدونـشخ  هلحرم  نیرت  عیفر  رد  قح و 

ناش یهت  ياه  نابنا  ریس و  ار  دوخ  هنسرگ  ياه  مکش  هعطق و  هعطق  ار  مرکیپ  ياه  مادنا  اضعا و  البرک  سیواون و  نیمزرس  نیب  اه ، نابایب 
وا هک  میرگن  یم  هنوگنیدب  (. 4 . ) دوب میهاوخ  دونشوخ  تلاسر  یحو و  نادناخ  ام  ددرگ  یضار  دونشخ و  ادخ  هچنآ  رب  دننک ... یم  رپ  ار 

شزرا يایحا  ادخ  هار  رد  شکاپ  رکیپ  ندش  لامیاپ  ندش و  هعطق  هعطق  هک  دوخ  بیـشن  زارف و  رپ  یگدنز  رابمغ  دادـخر  نیرت  گرزب  هب 
تساوخ نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدنهد  ناکت  يا  هبطخ   - 135 دوب . دونشخ  تسا ، يوما  تیلهاج  ياه  تعدب  يدوبان  یهلا و  ياه 

چیه وا  هب  زج  و  دیآ ) دـیدپ   ) دـهاوخ وا  هچنآ  تسادـخ ، نآ  زا  اه  شیاتـس  همه  دومرف : داتـسیا و  نخـس  هب  ددرگ  قارع  راپـسهر  هکم  زا 
ناگتـشذگ رادـید  فسوی ، هب  بوقعی  قایتشا  ناـنوچ  نم  تسا و  مدآ  ینب  يولگ  هزیوآ  نارتخد ، دـنبندرگ  نوچمه  گرم  تسین . یناوت 

سیواون و ياه  تشد  صیرح  ياه  گرگ  ایوگ  منک . رادید  ار  نآ  راچان )  ) هک دنا  هدیزگ  میارب  یهاگ  تداهـش  و  مقاتـشم ! هچ  ار  دوخ 
ملق اب  هچنآ  زا  دننک . هتشابنا  نآ  زا  ار  دوخ  یلاخ  ياه  کشم  یهت و  ياه  هبمکش  هتسسگ  مه  زا  ار  ممـسج  دنب  دنب  هک  منیب  یم  ار  البرک 
اطع ام  هب  ار  نارباص  لماک  شاداپ  وا  هک  مییابیکش  وا  يالب  رب  تسا ، ربمایپ  نادناخ  ام  يدونـشخ  تسین  يزیرگ  هدروخ ، مقر  یهلا  ریدقت 

نشور ناشرادید  هب  وا  مشچ  دنیآ ، درگ  وا  دزن  ییایربک  سدق  میرح  رد  نانآ  دش . دهاوخن  ادج  وا  زا  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هیرذ  دنک .
ادخ رادید  هدامآ  ار  دوخ  دـشخب و  یم  تسادـخ  هار  هک  ام  هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  سک  ره  دـنک . افو  ناشقح  رد  ار  دوخ  هدـعو  دوش و 

هللادبع سابع و  نبا  ینامز  یبن  هاگ  هسوب  رب  هسوب   - 136 (. 5 . ) مراپسهر ادرف  ادخ -  تساوخ  هب  نم -  هک  دوش  راپسهر  ام  اب  تسا ، هدرک 
ازارد هب  نخس  و  دوش -  فرصنم  تشاد  هک  یمیمـصت  زا  ماما  ات  دنتفگ -  یم  نخـس  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یعـضو  رد  ترـضح  نآ  اب  رمع 
رتخد رـسپ  دنوادخ  یتسین ، اطخ  رب  وت  هک  تسا  هاوگ  ادخ  تفگ : رمع  هللادـبع  دـندومن . قیدـصت  ار  ماما  قطنم  ود  ره  ماجنارـس  دیـشک و 

هللا یلص  ربمغیپ  اب  تبارق  تراهط و  رد  ناشولع  نیا  اب  وت  دننام  یـصخش  هک  تسا  یعیبط  دهد و  یمن  رارق  باوصان  هار  هب  ار  دوخ  ربمغیپ 
زاب هنیدم  هب  ام  اب  دوش . حورجم  اهریـشمش  اب  امـش  يابیز  وکین و  يور  هکنآ  زا  مکانمیب  نم  اما  دنک ؛ تعیب  دـیزی  لثم  اب  دـیابن  هلآو ، هیلع 

تینما اب  اجنآ  رد  مدرگرب و  هنیدـم  هب  مناوتب  نم  هک  تاهیه ! دومرف ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نکن . تعیب  دـیزی  اب  زگره  یتساوخ  رگا  درگ و 
سپـس موش . هتـشک  ای  منک  تعیب  تهارک  اب  دـیاب  اـی  دـنبایب  ارم  دنـشاب و  هتـشاد  یـسرتسد  هب  رگا  مدرم  نیا  ومع ! رـسپ  يا  منک . یگدـنز 
ییافو یب  يراوخ و  زا  ار  اهنیا  دومرف و  راهظا  نیعولطلا  نیب  ار  ربمغیپ  داتفه  لیئارسا  ینب  نتشک  تفگ و  ار  وا  هدیرب  رس  ییحی و  يارجام 

هنیس ات  درک  اضاقت  ترضح  نآ  زا  اذل  دراد ، ریذپان  تسکـش  هدارا  دوخ  تشونرـس  بیقعت  رد  هک  دیمهف  رمع  نب  هللادبع  (. 6 . ) درمش ایند 
ار وت  تفگ : تسیرگ و  دیسوب و  ار  نآ  هبترم  هس  رمع  نب  هللادبع  درک  زاب  ار  هنیس  هک  نیمه  دنایامنب ، دوب  ربمغیپ  هاگ  هسوب  هک  ار  كرابم 

هسوب ات  دنک  دنلب  ار  دوخ  فیرش  نهاریپ  هک  درک  یم  اضاقت  نیسح  زا  هریرهوبا  دش . یهاوخ  دیهـش  رفـس  نیا  رد  اریز  مراپـس  یم  ادخ  هب 
، بش نآ  هاگرحس  دنیبب ! هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  ادخ   - 137 (. 7  ) دیسوب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  فان  هنیس و  سپس  دسوبب ، ار  ربمغیپ  هاگ 
دمآ و ناباتش  دیسر ، هیفنح  نب  دمحم  شوگ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفر  ربخ  هک  یماگنه  دومن ، نتفر  مزع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؟ درک یهاوخ  رکف  نم  نانخـس  هرابرد  هک  یتفگن  وت  ایآ  ناـج ! ردارب  درک : ضرع  تفرگ و  ار  دوب  راوس  نآ  رب  ترـضح  هک  يرتش  راـهم 
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وت هک  یماگنه  دندومرف : ترضح  ییامن ؟ یم  نتفر  رد  هلجع  باتش و  همه  نیا  ارچ  سپ  تفگ : دمحم  يرآ ! دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ورب قارع  يوس  هب  دوش و  جراخ  هکم  زا  ناج ! نیـسح  دندومرف : دندمآ و  نم  دزن  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتفر ، مشیپ  زا 

، يور یم  ندش  هتـشک  تین  هب  رگا  سپ  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هیفنح  نب  دمحم  دنیبب . هتـشک  ار  وت  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  اریز 
نادناخ هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  دندومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يرب ؟ یم  ارچ  ار  تناکدوک  نانز و 

یب  - 138 (. 8 . ) درک تکرح  هدومن و  عادو  هیفنح  نب  دـمحم  اب  نانخـس ، نیا  نتفگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنیبب . راـتفرگ  ریـسا و  ارم 
ادیپ تسد  نم  رب  هیما  ینب  مربب ، هانپ  تاناویح  هنال  هب  نم  رگا  هک  دومرف : شردارب  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  بانج  ع )  ) نیـسح یهانپ 

ار نم  هک  مناد  یم  ملاع  نم  دننک ، یم  دیهش  ار  وا  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بانج  دنـشک و  یم  ار  وا  هک  دناد  یم  دننک . یم 
، دنـشک یم  ارم  هک  الاح  بوخ ، عالطا ؟ یب  ینابایب  کی  يوت  ارچ  زیلهد ؟ يوت  ارچ  هناخ ؟ يوت  ارچ  بوخ  دناد  یم  هک  الاح  دنـشک ، یم 

یم اذل  دنتشک ، یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  هک  اهنآ  دوشب ، الم  رب  نم  تیمولظم  دورن ، رده  نم  نوخ  هک  موش  دیهش  هتـشک و  يروط 
، دننک مولعم  مدرم  رب  ار  ناشتیناقح  هک  رتهب  هچ  رگید . هجو  کی  هب  دنتشک ، یم  ار  وا  بش  نآ  تفر  یمن  مه  دجـسم  رگا  دجـسم  هب  دور 
، تسا هدیزگرب  ار  ریسم  نیا  هدرک ، رایتخا  ار  نیا  دناسرب . بوخ  ار  تواقش  تواسق و  هک  تسا ) مدرم  نمأم  دجسم   ) زامن رـس  دجـسم  رد 

ناشیا (. 9  ) هکلهتلا یلا  مکدیاب  اوقلت  ال  دـیامرف : یم  هک  نآرق  ارچ ؟ هداد ؟ هکلهم  هب  نت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  ارچ  تفگ : دـیابن 
اب ینیوزق  ياقآ  شیامرف  دوشب  الم  رب  دوشب و  هدایپ  شتیناقح  هک  ار  تداهـش  قیرط  نآ  دـنک  یم  رایتخا  اما  تسا . اه  فرح  نیا  زا  رتـالاب 

رما هلب  دوخ ، تافو  تیفیک  تقو و  هب  دندوب  ملاع  نوچ  دـندرک ؛ یمن  هیقت  همئا  دومرف : هک  تسا  یکی  ود  ره  ینارعـش  ياقآ  بانج  نخس 
ینب رـصق  البرک  هکم و  هار  نیب  ياـه  هاـگتحارتسا  زا  یکی  رد  هار  نیب  باوخ  رد  تداهـش  زا  یهاـگآ   - 139 (. 10 . ) دـندومن یم  هیقت  هب 

: دومرف راب  دنچ  دش و  راکشآ  ترضح  نآ  يارب  یلئاسم  البرک  ثداوح  هب  تبسن  هک  داد  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یتلاح  لتاقم 
ار عاجرتسا  دمح و  تاملک  راب  دنچ  ارچ  ناجردـپ ! دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا و  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و 

یم هک  دیسر  مشوگ  هب  ییادن  دش ، طلسم  نم  نامـشچ  رب  یکبـس  باوخ  مدوب و  هتـشاذگ  بسا  نیز  رب  رـس  داد : خساپ  دینک ؟ یم  رارکت 
نیسحلا نب  یلع  ترضح  دهد . یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متسناد  تسا ، نانآ  بیقعت  رد  زین  گرم  تسا و  تکرح  رد  تیعمج  نیا  تفگ :

وا يوس  هب  ناگدنب  همه  هک  ییادخ  هب  دابعلا . عجرم  هیلا  يذلاو  یلب  داد : خساپ  ماما  میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  ناجردپ ! دیسرپ : مالسلا  هیلع 
نیسح ماما  میرادن . یکاب  ندش  هتشک  زا  تسام  اب  قح  یتقو  تشاد : راهظا  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  میراوتـسا  قح  رب  ام  دندرگ  یم  زاب 

هب رفـس  رد  نایفوک  تنایخ  زا  یهاگآ   - 140 (. 11 . ) دیامرف اطع  وت  هب  دهد  یم  شدنزرف  هب  يردـپ  هک  یـشاداپ  نیرتهب  دـنوادخ  دومرف :
امـش تفگ : دیـسر و  ماما  تمدـخ  همرکع  ینب  هلیبق  زا  يدرمریپ  دیـسر ، هبقع  نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  یتقو  البرک ،

ار نمشد  دنگنجب و  امش  نانمشد  اب  هک  دنتسین  یمدرم  دندرک  توعد  ار  امش  هک  نایفوک  دیور : یم  اه  هزین  اهریشمش و  لابقتسا  هب  دیراد 
هک یبلطم  نیا  ادخ ! هدنب  يا  تشاد : راهظا  خساپ  رد  ماما  دیورب . هفوک  يوس  هب  هک  مناد  یمن  حالص  نم  لاح  نیا  اب  دنزاس ، رود  امـش  زا 

نوخ رگم  دنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  اهنیا  ادخ ! هب  دنگوس  تسین . ریذپ  رییغت  ادـخ  همانرب  یلو  تسا  نشور  زین  نم  رب  ینک  یم  كرد  وت 
دناشچب هجو  نیرتدیدش  هب  ار  تلذ  خلت  معط  هک  دومن  دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  دنوادخ  نیگنن ، لمع  نآ  زا  سپ  یلو  دنزیرب ، ارم 

، نآ نویبالقنا  هک  تسا  هنادواج  زوریپ و  یبالقنا  تداهـش  زا  لابقتـسا  رد  یهاگآ   - 141 (. 12  ) دـنادرگ ناش  رت  لیلذ  اه  تلم  همه  زا  و 
نآ تالکـشم  تارطخ و  لابقتـسا  هب  یهاگآ  يدازآ و  اب  و  دنـشاب ، هدرک  باختنا  ار  نآ  دوخ  هدوب و  دنمـشزرا  یلماکت و  یفادها  ياراد 

همادا رد  ار  نانآ  داد و  یم  یهاـگآ  ار  دوخ  ناراـی  ماـما  دوب ، مزـال  هک  اـج  ره  ـالبرک ، هار  نیب  رد  هکم ، رد  هنیدـم ، رد  ور  نیا  زا  دـنورب .
، دـیایب هفوک  فرط  هب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  هک  یتقو  دیهـش  قطنم   - 142 (. 13 .) تشاذـگ یم  دازآ  توکـس ، ای  تکرح ،

قطنم هک  اهنآ  قطنم  اب  دوبن ، یقطنم  دنتفگ ، یم  مه  تسار  و  تسین ، یقطنم  راک  نیا  اقآ  دنیوگ  یم  دننک ، یم  عنم  ار  ناشیا  موق ، يالقع 
هللادـبع ابا  ندـمآ  تسا ، تسایـس  قطنم  تعفنم و  قطنم  دـنک و  یم  رکف  شدوخ  حـلاصم  روحم  رب  هک  تسا  یلومعم  يداع  ناـسنا  کـی 
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نب هللا  دـبع  تسا . يداع  دارفا  قطنم  قوفام  دیهـش  قطنم  تسا ، دیهـش  قطنم  وا  قطنم  دراد ، يرتالاب  قطنم  کی  نیـسح  ماما  دوبن ، یقطنم 
قطنم رظن  زا  ینعی  اهنآ  قطنم  رظن  زا  دـندوب و  ینیب  نشور  رادمتـسایس  دارفا  اهنیا  دـندوبن ، یکچوک  ياه  مدآ  هیفنح  نب  دـمحم  ساـبع و 

نبا دوب  موکحم  هللادبع  ابا  ندمآ  مه  اعقاو  نابیقر ، رب  یصخش  يزوریپ  يدرف و  عفانم  ساسا  رب  يرایشوه  قطنم  رظن  زا  تعفنم ، تسایس و 
یم لمع  دنهدیم  رارق  هلیـسو  ار  مدرم  هک  كریز  دارفا  الومعم  هک  اه  هار  نامه  عون  زا  درک  داهنـشیپ  يا  هناکریز  یـسایس  هار  کی  سابع 

ام هک  دنا  هتـشون  امـش  هب  هفوک  مدرم  تفگ : دـنا . هدربن  ینایز  ياهنآ  دـندروخ  تسکـش  رگا  دـنرب و  یم  ولج  ار  مدرم  هکنیا  نآ  دـننک و 
دنبب و ریگب و  دنیامن ، مارآ  ار  اجنآ  عضو  دـننک  نوریب  اجنآ  زا  ار  دـیزی  لامع  هک  هفوک ، مدرم  هب  دیـسیونب  امـش  میتسه . وت  ترـصن  هدامآ 

یم تحار  امـش  دندرک ، ار  راک  نیا  رگا  دننک ، یمن  ای  دـننک ، یم  ار  راک  نیا  ای  دـش : دـهاوخ  راک  ود  زا  یکی  ناولهپ ! نم  تسد  هب  هدـب 
نم تفگ : فرح ، نیا  هب  درکن  انتعا  دیا . هدشن  راتفرگ  يروذـحم  هب  دـندرکن  ار  راک  نیا  رگا  دـیریگ و  یم  تسد  رد  ار  اهدراک  دـیور و 

یمن شدوخ  اب  هچب  نز و  دوش ، یم  هتـشک  دور و  یم  هک  یمدآ  تفگ : مدش ، هک  مدـش  هتـشک  تفگ : يوش . یم  هتـشک  تفگ : مور ، یم 
، البرک مایق  ماجنارس  زا  ماما  یهاگآ  هب  تبسن  شیوخ  تداهـش  زا  یهاگآ   - 143 (. 14 . ) مربب مدوخ  اب  دـیاب  مه  ار  هچب  نز و  دومرف  درب ،

ماما هک : تسا  نآ  دریگ  یم  هشیر  ام  يداـقتعا  یناـبم  زا  هک  هچنآ  اـما  دـندرک ، حرطم  ار  نوگاـنوگ  ياـهرظن  راـهظا  دنتـشون و  تواـفتم 
يارب مزـال  یهاـگآ  اـب  و  تسا ، هتـسناد  یم  ار  دوخ  یـسایس  ياـه  تکرح  ماجنارـس  هدوب و  رادروـخرب  بیغ  ملع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رب تموکح  تسوا ؛ تسد  رد  نیـسح  ناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  تشاد : راهظا  هک  تسا  هتفر  تداهـش  يوس  هب  یمالـسا  تما  يرادـیب 
هب یسک  زگره  دیسر و  دنهاوخن  شیوخ  يوزرآ  هب  نانآ  زگره  دنتشک ، ارم  رگا  دنناسرب و  تداهـش  هب  ارم  ات  دش  دهاوخن  اراوگ  هیما  ینب 

تـسد رد  نیـسح  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دوب ، میهاوخ  نم  تیب  لها  نم و  تما ، نیا  هتـشک  نیلوا  دـنک ، یمن  يرای  ار  اـهنآ  رطاـخ 
نیا تضهن  سدقت  تهج  ع )  ) نیسح ماما  يوق  شنیب   - 144 (. 15 . ) دش دهاوخن  اپ  رب  تمایق  دشب  هدـنز  مشاه  ینب  زا  رفن  کی  ات  تسوا 
یم ار  يزیچ  هدننک  مایق  هک  تسا  سدقم  تهج  نآ  زا  هسامح  مایق و  نیا  ینعی  دراد . دوجو  دنمورین  شنیب  دـشر و  کی  نآ  رد  هک  تسا 

ار شدوخ  راک  رثا  دنیب . یم  ماخ  تشخ  رد  وا  دـننیب  یمن  هنیآ  رد  نارگید  هک  ار  هچنآ  فورعم ؛ لثم  نامه  دـننیب ، یمن  نارگید  هک  دـنیب 
هدـع رمع و  نبا  هیفنح ، نبا  سابع ، نبا  دنتـسه . عامتجا  رد  هک  ینـالقع  قطنم  قوفاـم  يداـع ، دارفا  قطنم  قوفاـم  دراد  یقطنم  دـنیب ، یم 

یم ساسحا  ار  رطخ  یلع  نب  نیـسح  هزادنا  هب  اهنآ  دندرک ، یم  یهن  البرک  هب  نتفر  زا  ار  یلع  نب  نیـسح  تین ، صولخ  لامک  رد  يدایز 
هک دنمهفب  دنتـسناوت  یم  هن  دندرک و  یم  ساسحا  ار  رطخ  یگرزب  راثآ  هچ  هدنیآ  رد  یمایق  نینچ  هک  دـنمهفب  دنتـسناوت  یم  هن  دـندرک و 
هب و  تشک ، دنهاوخ  ارم  اهنیا  مسق  ادخ  هب  تفگ : راب  نیدنچ  دید : یم  حضاو  روط  هب  وا  اما  دراد . یگرزب  راثآ  هچ  هدنیآ  رد  یمایق  نینچ 
هب دورو  ماگنه  ماما  نخـس   - 145 (. 16 . ) تسوا يوق  شنیب  نیا  دش . دـهاوخ  ور  ریز و  اهنیا  عاضوا  نم ، ندـش  هتـشک  اب  هک  مسق ، ادـخ 

هاگیاج زا  مه  و  تسا ، ربخ  اب  دوخ  مایق  ماجنارس  زا  مه  و  دراد ، عالطا  مدرم  ییارگایند  ییافو و  یب  زا  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  البرک 
نید دنتسه و  ایند  ياه  هدرب  مدرم  نیا  تشاد : راهظا  دیسر  البرک  نیمزرـس  هب  ماما  ناوراک  یتقو  تسا ، هاگآ  دوخ  نارای  دوخ و  تداهش 
رارق ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  اما  دـشاب ، هافر  رد  ناشیگدـنز  هک  تسا  اجنآ  ات  نید  زا  یناـبیتشپ  تیاـمح و  دـشاب ، یم  ناـشنابز  هچیزاـب 
مـسا دومرف : ماما  يرآ  دنداد : خساپ  تسا ؟ ءالبرک  نیمزرـس  نیا  ایآ  البرک ؟ هاذه  درک : لاؤس  سپـس  دوب  دنهاوخ  مک  نارادـنید  دـنریگ 
اجنیا دنـسر ، یم  تداهـش  هب  ام  نادرم  اجنیا  تسام ، نارتش  هاگباوخ  اجنیا  تسا ، ام  زادـناراب  اجنیا  دـینک ، لزنم  تسا ، ءالب  برک و  اجنیا 

هاگباوخ اجنیا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـینکن . چوک  اج  رگید  هب  اجنیا  زا  دـییآ و  دورف  دومرف : يرگید  لقن  رد  دوش و  یم  هتخیر  ام  ياـه  نوخ 
ار ام  لافطا  هک  تساجنیا  ادـخ ! هب  درک  ای  دـنگوس  دوش . یم  هتخیر  ام  ياه  نوخ  هک  تساجنیا  ادـخ ! هب  درک  ای  دـنگوس  تسا . ام  نارتش 

هللا یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  هک  تسا  یکاخ  نامه  نیا  و  دننک ، ترایز  ار  ام  روبق  ام  نایعیش  هک  تساجنیا  دنرب ، یم  رس  دنفـسوگ  نوچ 
؟ دنمان یم  هچ  ار  نیمز  نیا  دیـسرپ : دوخ  نایفارطا  زا  و  دش . دهاوخن  نوگرگد  زگره  وا  ربخ  داد و  نم  هب  ار  نآ  هدعو  ملـس ، هلآو و  هیلع 
دش و دنهاوخ  هتـشک  یگرزب  نادرم  اجنیا  تسا ، التبا  هودنا و  نیمز  اجنیا  مسق ! ادخ  هب  داد : همادا  دوخ  هاگنآ  ءالب . برک و  دنداد : خساپ 
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هلآو و هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  تسا . تمایق  زور  رد  ام  نتساخرب  ندش و  هدنز  ام و  نفد  هاگیاج  اجنیا  دش ، دنهاوخ  هانپ  یب  نانز 
تهج اروشاع ، زور  رحس  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیوخ  نالتاق  زا  یهاگآ   - 146 (. 17 . ) تسا هدرک  هاگآ  قیاـقح  نیا  هب  ارم  ملس 

هب باطخ  ندـش  رادـیب  زا  سپ  هک  دومرف  هدـهاشم  ار  یقیاقح  دوخ  نـالتاق  تداهـش و  هب  تبـسن  باوخ  رد  دـیباوخ و  یکدـنا  تحارتسا 
هایـس و گنر  هب  دوب  یگـس  اهنآ  نیرتدیدش  و  دننک ، یم  هلمح  نم  رب  ادیدش  گس  دنچ  هک  مدید  باوخ  رد  نم  : ) تشاد راهظا  نادنزرف 
، اه گس  موجه  زا  سپ  تسا ، نم  لتاق  تسا  التبم  صرب  ضرم  هب  هک  یـسک  دارفا  نیا  ناـیم  زا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  باوخ  نیا  دـیفس ،

شرع اه و  نامـسآ  نانکاس  یتسه و  تما  نیا  دیهـش  وت  دومرف : نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا  یهورگ  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هتشرف هکنیا  رادم ، اور  ریخأت  نک و  هلجع  دوب  یهاوخ  نم  دزن  رد  ار  راطفا  بشما  مرـسپ  دنهد ، یم  تراشب  رگیدمه  هب  ار  وت  ندمآ  یهلا 

ام مدرم  زا  يرایسب  تداهـش  تسادق   - 147 (. 18 () دنک يروآ  عمج  یگنر  زبس  هشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  يا 
یکدوک دننام  نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  زا  ناشفـسأت  و  دنیرگ ، یم  ترـضح  نآ  یتلاخد  یب  یمرج و  یب  هللادبع و  ابا  تیمولظم  رب  افرص 

یب مولظم و  ترـضح  نآ  دـشاب  نینچ  نیا  رگا  هک  یتروص  رد  تفر . ردـه  شنوخ  دـش و  هلفن  دوش  یم  بلط  هاج  کی  سوه  ینابرق  هک 
. دشاب ءادهشلادیس  هک  دسر  هچ  ات  تسین  دیهش  رگید  یلو  دنریصقت ، یب  مولظم و  تیانج  هنوگنآ  ناینابرق  همه  هکنانچمه  تسه ، ریـصقت 

باستنا وا  ناگدنشک  هب  هعجاف  نیا  هک  تهج  نآ  زا  هک  درادن  کش  تسین . نارگید  هنابلط  هاج  ياه  سوه  ینابرق  کی  افرص  نیسح  ماما 
هناـهاگآ و یگداتـسیا  ینعی  تسا ، تداهـش  دراد ، باـستنا  وا  یـصخش  هب  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسا . یبـلط  هاـج  تسا ، تیاـنج  دراد ،
هب تفرن ، راب  ریز  بقاوع  همه  هب  هجوت  اب  وا  دنتساوخ و  یم  میلـست  اضما و  تعیب و  وا  زا  تسا . سدقم  فده  هار  رد  هنارایـشوه  تمواقم 

هاوگ ترضح  نآ  اصوصخم  ترضح ، نآ  خیرات  درک . یم  یقلت  میظع  یهانگ  ار  طئارش  نآ  رد  توکس  دوب و  ضرتعم  تخـس  وا  هوالع 
هار رد  تسا  دوخ  یتسه  مامت  هناهاگآ  ندرک  ادـف  هک  دـنک  یم  بسک  اـجنیا  زا  ار  دوخ  تسادـق  تداهـش ، سپ  تسا . بلطم  نیا  نشور 
یم وا  نوچ  یلو  دوب ، رتالاب  اه  تراسخ  همه  زا  ءادهشلادیس  ترضح  تداهش  هک  یلاح  رد  هناهاگآ  فده   - 148 (. 19 . ) سدقم فده 
مینک باسح  اه  يراکادف  نآ  يور  دیاب  مه  ام  دش و  دیهـش  درک و  يراکادف  تسیچ ، شفده  دور و  یم  اجک  دنک و  یم  هچ  هک  تسناد 
رظن رد  ار  ادخ  ياضر  دصقم  زا  یهاگآ   - 149 (. 20 ! ) میا هدرک  هچ  مه  ام  دز و  مه  هب  ار  یملظ  طاـسب  هچ  درک و  هچ  ءادهـشلادیس  هک 
ایلوا ادخ ، صلاخ  ناگدنب  هک  يروطنامه  دیتسه ، یـضار  روطنآ  دروایب  شیپ  روط  ره  هک  دـینادب  ادـخ  هدـنب  ار  ناتدوخ  دیـشاب و  هتـشاد 

زا یکی  شیاه  ناوج  اروشاع و  رهظ  دش  یم  کیدزن  تیاور ) بسح  هب   ) مالسلا هیلع  ءادهـشلادیس  يارب  هچ  ره  دندوب  روطنیا  ادخ  مظعم 
ره تداهش  هقباسم   - 150 (. 21 . ) دور یم  دراد  دصقم  يور  دـید  یم  هکنیا  يارب  دـش  یم  رت  هتخورفا  شتروص  دـنتفر  یم  نیب  زا  یکی 

هکنیا يارب  دندرک  یم  هقباسم  وا  ناناوج  دـش و  یم  رت  هتخورفا  دوش  یم  رتکیدزن  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  اروشاع  زور  هچ 
اجک دندیمهف  یم  اهنآ  هکنیا  يارب  اهنآ ، دندرک  یم  هقباسم  دندیهـش . رگید  تعاس  دنچ  زا  دعب  هک  دنتـسناد  یم  مه  همه  دـنوشب ، دـیهش 

. مینکب ظفح  ار  مالـسا  میدمآ  مینکب ، ار  ییادخ  هفیظو  يادا  میدمآ  ام  هک  دـندوب  هاگآ  دـندمآ ، هچ  يارب  دـندیمهف  یم  اهنآ  دـنور ، یم 
نیا هب  نانیمطا  بوخ ، هک  دوب  مه  روطنامه  دیاش  دـیزی و  دـض  رب  دـندرک  مایق  ءادهـشلادیس  ترـضح  ملاظ  میژر  هیلع  مایق   - 151 (. 22)
نیع رد  بلطم ، نیا  رب  دندوب  علطم  ناشیا  هک  تسا  روطنیا  مه  شرابخا  نیا  دـنوشن ، دـنزادنیب  تنطلـس  زا  ار  دـیزی  هکنیا  هب  قفوم  هک  دوب 

مه ناشدوخ  دنتشک و  دنداد و  هتشک  دندرک و  مایق  دنوشب ، هتشک  هکنیا  ولو  دننک  مایق  ملاظ  میژر  کی  دض  رب  هک  ینعم  نیمه  يارب  لاح 
، نآ یهلا  گرزب  تاـیلجت  زا  ـالبرک و  هثداـح  هدنـشخرد  رهاـظم  زا  قح  هملک  يـالعا  نیـسح : ماـما  فدـه   - 152 (. 23 . ) دندش هتـشک 

رظن رد  دیاب  تسا . لکش  نآ  هب  اهنآ  يارب  ینارنخس  ار و  دوخ  باحصا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ندرک  عمج  عوضوم 
نینچ رد  تسا . هدننک  دـیما  ان  دـعاسمان و  تهج  ره  زا  طیحم  لماوع  هک  تسا  یماگنه  تسا ، اروشاع  بش  رد  ینارنخـس  نیا  هک  تشاد 

اب تخب  هک  سوسفا  تسا : نیا  شقطنم  درادن ، يراک  ندرک  زاب  تیاکش  هب  بل  زج  دنک  رکف  يدام  اهنت  هک  يربهر  رادرس و  ره  یطیارش 
زا تیاکش  شنانخـس  همه  درکن . تتدعاسم  نم  اب  تعیبط  دیوگ : یم  نوئلپان  لثم  یگدنز ؛ نیا  رب  راگزور و  نیا  رب  فت  دشن ، دعاسم  ام 
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تعاس ات 24  شنارهاوخ  نادـنزرف و  نانز و  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  رت  تخـس  وا  يارب  ار  طیارـش  هک  هچنآ  تسا  سای  راهظا  راـگزور و 
دیماان دعاسمان و  طیارش  نوچمه  کی  رد  تسا . رتراوگان  یلیخ  نیا  راکادف  رویغ و  درم  کی  يارب  دنوش . یم  نمـشد  تسد  ریـسا  رگید 

نیا زا  خیرات  يراتفرگ . ماگنه  يوما  يافلخ  زا  یکی  تسا  نینچمه  ار . شدوخ  دـعب  تشک  ار  دوخ  نادـناخ  لوا  تفرگ ، رارق  يا  هدـننک 
یلع هدمحاو  ءانثلا  نسحا  هللا  یلع  ینثا  تفگ : ینارنخس ، هب  درک  عورـش  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اما  دراد . رایـسب  اه  هنومن 

طیارش رد  نوچ  ارچ ؟ دنز ! یم  لماوع  اب  يراگزاس  اضر و  زا  مد  يدام ، يواسمان  طیارش  همه  نیا  اب  كدمحا  ینا  مهللا  ءارصلاو  ءارـسلا 
وا تسا . هاگآ  دوخ  راک  ییاهن  هجیتن  هب  وا  هوالع  هب  تسا و  تسرپادـخ  دـحوم و  المع  اداـقتعا و  وا  دـنک . یم  تسیز  يدـعاسم  يونعم 

دوخ راک  رظن  نیا  زا  دوب و  قح  هملک  ءالعا  شفده  دنادب ، هدروخ  تسکش  ار  دوخ  هک  دوبن  يریگناهج  نوئلپان ، ردنکـسا و  لثم  شفده 
هیلع نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ( 3 . ) ص 210 ثیدح ، لهچ  ( 2 . ) ص 48 لامالا ، یهتنم  ( 1 (. ) 24 . ) دید یم  رثؤم  دنمدوس و  رایـسب  ار 

، یمزراوخ لتقم  ( 6 . ) ص 369 ع ،)  ) نیسح ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 5 . ) ص 367 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 59 یتشد ، مالسلا ،
نامه ( 10 . ) ص 168 تفرعم ، نامسآ  رد  ، 195 هرقب /  ( 9 . ) ص 95 سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 8 . ) ص 147 ذخام ، نامه  ( 7 . ) ص 192

ص دیهش ، ( 14 . ) ص 48 ذـخام ، نامه  ( 13 . ) ص 65 ذـخام ، نامه  ( 12 . ) ص 62 یتشد ، نیسح ، ماما  نانخـس  ( 11 . ) ص 168 ذخام ،
، یتشد ع )  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 17 . ) ص 142 ج 1 ، نیسح ، هسامح  ( 16 . ) ص 53 ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 15 . ) 99
(22 . ) ص 13 ج 19 ، ذخام ، نامه  ( 21 . ) ص 54 ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 20 . ) ص 83 دیهش ، ( 19 . ) ص 54 ذخام ، نامه  ( 18 . ) ص 56

ص 114 و 115. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 24 . ) 182 ص 183 -  ج 3 ، ذخام ، نامه  ( 23 . ) ص 55 ج 15 ، ذخام ، نامه 

ینیسح تضهن  یگنادواج  زمر 

کچوک و جاوما  دـننامب  از  حرف  يزیگنا و  مغ  نیریـش و  خـلت و  ثداوح  تیناسنا  خـیرات  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تضهن  یگنادواج   - 153
هب ار  عامتجا  کی  ای  ایند  هک  هدوب  هدـننک  هریخ  نابرـض و  رپ  نانچ  زاـغآ  رد  ثداوح  نیا  هدـمآ . دوجو  هب  یناـسنا  تاـعامتجا  رد  گرزب 

نامز زا  رادقم  ره  نکل  و  تسا . دیدرگ  سلاجم  لقن  هداد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  مدرم  هنازور  یگدنز  مامت  اتقوم  هتخاس و  هجوتم  دوخ 
یم یـشومارف  هب  ور  هداد و  تسد  زا  ار  هیلوا  تیهام  هتـشاذگ و  فعـض  هب  ور  زکرم  زا  هدنوش  رود  جاوما  نامه  دننامب  درذگ  یم  هثداح 
نیا دنوش . یم  یعادت  اه  ناسنا  رطاخ  دای و  رد  تمحز  هب  ای  هدوبن و  لوا  زا  ایوگ  هک  دنوش  یم  وحم  اهرظن  زا  نانچ  یتدم  زا  سپ  دنهن و 
الماک هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاه  هثداح  اتردن  ثداوح ؛ همه  نآ  نایم  رد  یلو  تسا ، خـیرات  ثداوح  همه  يارب  یمومع  تیـصاخ  کی 
کی مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  البرک و  نینوخ  هثداح  دزاس . یمن  گنر  یب  هنهک و  ار  نآ  نامز  تشذگ  دنراد و  ییانثتـسا  تلاح  کی 
هداتفا رود  شوماخ و  ینابایب  نایم  رد  يا  هثداح  درک  یمن  رواب  یـسک  تسا و  يرـشب  خـیرات  ییانثتـسا  جاوما  نیا  زا  زاتمم  یلاع و  هنومن 

؛ دیـسر یمن  رظن  هب  گرزب  نادنچ  البرک ، رد  جوم  نیا  دروآ . دوجو  هب  یتیمها  رپ  لمعلا  سکع  نینچ  نآ ، نانامرهق  ندش  هتـشک  زا  سپ 
تـشذگ اب  دروآ و  رد  شبنج  هب  ار  مالـسا  يایند  یهاتوک  تدم  رد  دش و  رتگرزب  دیـسر  هک  زاجح  ماش و  هب  دـش . گرزب  هفوک  رد  یلو 

هب هتخیگنا ؛ رب  ار  نایناهج  نیسحت  باجعا و  لاس  اهدص  زا  سپ  زورما  دیدرگ و  یم  رت  عیـسو  هدوزفا و  دوخ  هریاد  هنماد  هب  زور  ره  نامز 
هدرپس یـشومارف  هب  نانآ  تمادقا  هدش و  وحم  اه  هرطاخ  زا  نامز  كدـنا  تشذـگ  زا  سپ  اه ، بالقنا  ناربهر  ایند و  نیطالـس  هک  يروط 

هک تسا  یتمظع  هچ  نیا  دشوج و  یم  زونه  اما  تخیر ، نیمز  رب  البرک  رد  شیپ  لاس  رد 1400  هک  تسا  ینوخ  هچ  نیا  نکیل  دوش ؛ یم 
ربق نکیلو  دنوش  یم  هناریو  تقو  نادنمتردق  رـصع و  ناهاش  ربق  دـنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  ایند  و  دوش . یم  رت  ناشخرد  تداهـش  زا  سپ 

تاهج نیا  هب  البق  ینامـسآ  یحو  هتبلا  دنراد . یم  هاگن  هدنز  شیپ  زا  شیب  ار  نانآ  دای  هدرک و  ریمعت  ار  يو  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
نم يارب  یحو  هتـشرف  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نمی ، ما  ثیدـح  رد  هک  يروط  هب  تسا ، هداد  ربخ  هدوب  ناهذا  لوفغم  هک 
 - 154 دـنام . دـنهاوخ  یقاـب  ملاـع  ضارقنا  اـت  دومن و  دـنهاوخ  ریمعت  هتـسویپ  ار  وا  ربق  دوش و  یم  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هداد  ربـخ 
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هدرپ دوخ  موش  دصاقم  زا  دندنک و  ار  دوخ  روگ  مالسلا  هیلع  نیسح  نتـشک  اب  نانآ  هیما ، ینب  راظتنا  فالخ  رب  نادیواج  یتضهن  اروشاع ،
تیانج کی  ار  نآ  هدرک و  حـیبقت  ار  هیما  ینب  لمع  یمالـسا  عماجم  همه  دـندرک . يرادـیرخ  ار  یمالـسا  للم  بضغ  مشخ و  هتـشادرب و 
ياطخ نیرتگرزب  دیوگ : یم  یناملآ  قرشتسم  نیبرام ) ، ) دیامن یم  فارتعا  نآ  هب  خروم  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دنتـسناد . یندوشخبان 
راـکفا رد  هیما  ینب  تیموکحم  (. 1  ) دوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  تخاس  وحم  ملاع  هحفـص  زا  ار  اهنآ  مسر  مسا و  هیما ؟ ینب  یـسایس 

دندش و سویأم  دننزب  هبرـض  مالـسا  هب  هدرپ  ریز  هناقفانم و  دنناوتب  هک  نیا  زا  هیما  نیب  اریز  دش ؛ دیفم  رایـسب  مالـسا  هدـنیآ  يارب  نیملـسم 
دصاقم تاین و  هب  اعبط  زین  مدرم  دوب . گنن  یماندب و  ببس  نانآ  هب  ندش  کیدزن  يراکمه و  سپ  نآ  زا  دنتخانش  یبوخ  هب  ار  اهنآ  مدرم 

یم ار  هیما  ینب  نوخ  دوبن  ریـشمش  هزینرـس و  رگا  دـندرک . یم  یگداتـسیا  اهنآ  دـصاقم  ولج  دنتـسناوت  یم  ات  دـندرک و  یم  تفلاخم  اهنآ 
تـسا هیما  لآ  زا  مدرم  راجزنا  رفنت و  تاساسحا و  نامجرت  یلولـس ، مامه  نب  هللادبع  هدیـصق  دـندرک . یم  ناشروگ  هب  هدـنز  دندیـشون و 

زاب میماشایب  ار  هیما  نیب  ياـه  نوخ  رگا  هک  هدرک  رپ  ناـنچ  ار  اـم  قورع  هیلک  مشخ  اـنیور  اـم  هیما  ینب  أـمد  انبرـش  ول  یتح  ظـیغلا  انیـشخ 
هیلع نیـسح  اب  هک  یهاپـس  دیوگ : یم  تسا ، هدرک  هیهت  یتسرهف  ریثا  نبا  لماک  باتک  يارب  هک  رـصم  ياملع  زا  یکی  میوش . یمن  باریس 

كرحتم تادامج  هکلب  دوبن ؛ یناسنا  محر  راثآ  نایرکشل  نآ  نایم  رد  دوب و  ایند  نامدرم  نیرت  لدگنس  تشک  ار  وا  درک و  گنج  مالسلا 
باهولادبع خیش  ( 2  ) دندرک راومه  دوخ  رب  ار  رادرک  نیرت  عینـش  اهراک و  عینـش  اهراک و  نیرتدب  راع و  نیرتگرزب  هک  دـندوب  يریرـش  و 

نعل و ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  هیما و  ینب  ریثا ، نبا  لماک  رب  شتاظحالم  رد  رـصم  رهزالا  هاگـشناد  هتـسجرب  دـیتاسا  زا  راـجن ،
، هدومرف نیعم  رجا  شیارب  ادـخ  هک  يا  هدز  تبیـصم  ره  باـصملا  کـب  مظعاو  ع )  ) نیـسح تبیـصم   - 155 (. 3 . ) هدرک حیبفت  خـیبوت و 

گرم ای  تسا  لام  ندش  فلت  ای  ندب  ندش  مخز  یهاگ  تسا  رتشیب  شرجا  دشاب ، رت  تخـس  تبیـصم  هچ  ره  تسوا . رابتعا  هب  شـشاداپ 
دودحم دوش ، یم  دراو  ناسنا  رب  هک  ییاه  تبیصم  دینکن ) ای  دینکب  ربص   ) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  تسا  ناوج  رسپ  گرم  ات  ناگتسب 
مالـسلا هیلع  نیـسح  تبیـصم  اـما  تسا . هدرب  يرجا  دور  یم  شداـی  دوش و  یم  بوـخ  دـعب  تسکـش  شرـس  زورما  ـالثم  تسا  تقوـم  و 

ياه باوث  تسه . زین  لاسما  دوب ، ینیسح  ياه  هدز  تبیصم  يارب  اروشاع  مایا  هتشذگ  لاس  هک  ییاه  تمحر  اذل  تسین ، یندش  یشومارف 
نیـسح تبیـصم  دننام  باصملا ) کب  مظعا   ) تسا دودحمان  زین  شتبیـصم  هچنانچ  باوثلا ) کب  لزجا   ) تسا دودـحمان  نیـسح  هاگتـسد 
هزجعم رد  ینیسح  نادواج  مسارم   - 156 (. 4 . ) دروآ دیدپ  نیمز  اه و  نامسآ  رد  بالقنا  هک  یتبیصم  میرادن  غارس  ملاع  رد  مالسلا  هیلع 

اه هرطاخ  زاو  هدـشن  دوباـن  نآ  راـثآ  هدـش و  دـیدجت  تماـیق  زور  اـت  ترـضح  نآ  يازع  مسارم  هک  سب  نیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ار ایاضق  نیا  یـسک  ره  دـنک  یم  دیـص  ار  نامیا  لها  ياه  لد  البرک ، هنحـص  مایق  ات  بلق  تقرو  قح  برق   - 157 دش . دهاوخن  شومارف 

هدز رانک  اه  تلفغ  ینعی  دوش  یم  تاجن  لها  دهد  همادا  ار  نآ  رگا  دشاب  هک  يا  هلحرم  ره  رد  دنک ، یم  عشاخ  ار  شلد  دونشب  ای  دناوخب 
اروشاع مایا  جح  رفس  زا  تعجارم  رد  لبق  لاس  لهچ  ابیرقت  تسا . قح  هب  ور  شلد  هک  یماگنه  ددرگ  یم  کیدزن  ادخ  هب  لد  دوش و  یم 

هیلع نیسح  ياروشاع  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  شدوخ  وا  اما  مدوب  تکاس  نم  دوب  هتـسشن  نم  رانک  بهذم  یکلام  ینـس  رفن  کی  هک  دوب 
هدنز ار  اروشاع  بش  هرطاخ  ام  نابلط  تداهش   - 158 (. 5  ) تخیر یم  کشا  درک و  یم  لقن  ار  البرک  يایاضق  زا  یضعب  تسا و  مالـسلا 

باحـصا ياهاروشاع  بش  نانیا  ياعد  لاح و  سلاجم  ءالبرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هک  تسا  هتفاـیرد  اـم  تلم  نونکا  دـننک  یم 
روتـسد نیا ، تسا  روتـسد  دنامب  ظوفحم  دیاب  هناملاظ  يروطارپما  لباقم  رد  نتفگ  هن   - 159 (. 6 . ) دنک یم  هدنز  لد  رد  ار  ءادهـشلادیس 

نامه دیاب  اج  ره  رد  زور  ره  هکنیا  هب  تسا  روتـسد  ءالبرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  همه : يارب  تسا  روتـسد  ع )  ) نیـسح ماما  لمع 
داتسیا و گرزب  يروطارپما  کی  لباقم  درک ، مالسا  يادف  ار  شزیچ  همه  مک  هدع  اب  نیسح  ماما  ار ، همانرب  نامه  دیهدب ، همادا  ار  تضهن 

البرک ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هملک  نیا  تسالبرک  اه  نیمزرس  همه   - 160 (. 7) دنامب ظوفحم  هن  نیا  اج  ره  رد  دیاب  زور  ره  تفگ 
زا ریغ  شیاوتحم  نیا  نکب  درک  هیرگ  دیاب  زور  ره  ینعی  هک  دننک  یم  لایخ  اهنآ  دـنمهف ، یم  وا  زا  یهابتـشا  هک  تسا  یگرزب  هملک  کی 

هیلع ءادهـشلادیس  هک  دوب  نیا  البرک  شقن  دـشاب ، روطنیا  دـیاب  اه  نیمز  همه  درک ، يزاب  ار  یـشقن  هچ  اروشاـع  زور  رد  ـالبرک  تسا  نیا 
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روطارپما لباقم  رد  رابج ، تلود  لباقم  رد  دیزی و  ملظ  لباقم  رد  دنداتـسیا  البرک و  دندمآ  دودعم  ددـع  درک ، گنج  رفن  دـنچ  اب  مالـسلا 
دشاب و روطنیا  دیاب  اج  همه  ار  دیزی  دنداد  تسکـش  دندرکن و  لوبق  ار  ملظ  نکل  و  دـندش ، هتـشک  دـندرک و  يراکادـف  دنداتـسیا و  نامز 

میتسیاب ملظ  لباقم  دیاب  ام  تسا و  اروشاع  زور  زورما  هک  شاب  هتـشاد  ار  انعم  نیا  ام  تلم  دیاب  روزب  همه  دشاب ، روطنیا  دـیاب  مه  زور  همه 
البرک هیـضق  دوش ، یمن  درف ، کی  هب  راصحنا  درادن ، نیمز  کی  هب  راصحنا  مینک ، هدایپ  ام  ار  البرک  شقن  دیاب  تسالبرک و  مه  اج  نیمه 
تلم دننکن  تلفغ  هزور ، همه  دننک و  افیا  ار  شقن  نیا  دیاب  اه  نیمز  همه  دوبن ، البرک  نیمز  کی  يرفن و  دـنچ  داتفه و  تیعمج  رـصحنم 

هیلع نیسح  رب  يراوگوس  سلاجم  زا  يرگید  شخب  نایعیش  تشادگرزب  سلجم   - 161 (. 8 . ) دنتسیاب ملظ  لباقم  هشیمه  دیاب  هکنیا  زا  اه 
سلجم نیا  زیگنا  تفگش  ياه  یگژیو  زا  تشاد . دنهاوخ  اپرب  وا  گوس  رد  زیخاتسر  زور  ات  هلاس  همه  نایعیش  هک  تسا  یسلاجم  مالسلا 

نآ تمظع  شزرا و  هوکش و  قنور و  رب  زور  ره  هکلب  تسین  هدننک  هتسخ  اهنت  هن  رایـسب ، رارکت  رامـش و  یب  دادعت  دوجو  اب  هک  تسا  نیا 
سلاجم زین  نیشن  ناملـسم  ریغ  ياهروشک  اهرهـش و  رد  هکلب  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  رد  اهنت  هن  کنیا  هک  ییاج  ات  ددرگ ، یم  نوزفا 
نوگانوگ ياهراشف  اه و  تیدودحم  همه  دوجو  اب  و  ددرگ . یم  اپرب  يرایسب  فعش  روش و  هوکـش و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشادگرزب 

بالقنا رد  یگـشیمه  هلأسم   - 162 تسا ... هتفای  جاور  قنور و  اج  همه  رد  ینیـسح  روشرپ  لفاحم  نیا  اه ، ناـکم  اـه و  ناـمز  یخرب  رد 
یندـشن و ماـمت  هلأـسم  تشاد . یـساسا  شقن  مرحم  ياـیاضق  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  هرطاـخ  اروشاـع و  مه ، ناریا  تـلم  گرزب 
زا یتقو  تسا . یبیجع  مان  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  نم ! نازیزع  (. 9 !) تسا یبیجع  مان  ع )  ) نیسح ماما  مان   - 163 تسا . یگشیمه 

سیطانغم و لثم  ار  اه  لد  هک  تسا  نیا  تفرعم ، اب  نیملـسم  نیب  رد  ماما  نآ  مسا  تیـصوصخ  دـینیب  یم  دـینک ، یم  هاگن  یفطاـع  ظاـحل 
نیـسح ماما  هب  تفرعم  زا  تقیقح ، رد  دنرادن و  ار  تلاح  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  نیملـسم  نیب  رد  هتبلا ، دنک ، یم  بذـج  دوخ  هب  ابرهک ،

یم بلقنم  ار  ناشلد  دزاس و  یم  يراج  ار  ناشکشا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مسا  هک  دنتـسه  مه  یناسک  یفرط  زا  دنا . هرهب  یب  مالـسلا  هیلع 
رگید ناریا و  تلم  ام  ناج  لد و  رب  دوش ، هدروآ  وا  مسا  یتقو  هک  تسا  هداد  رارق  يرثا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  رد  لاعتم ، يادـخ  دـنک .

باحصا نیب  رد  مه  لوا  زا  تسا . سدقم  دوجو  تلذ و  نآ  یفطاع  يانعم  نآ  نیا ، دوش . یم  مکاح  يونعم  تلاح  کی  هعیش ، ياه  تلم 
رد مالـسلا و  هالـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا و  ةالـصلا و  فالا  هلا  یلع  هیلع و  مرکا  یبن  هناـخ  رد  تسا . هدوب  روط  نیمه  تریـصب ،

تیـصوصخ زیزع ، دوجو  نیا  دـمهف  یم  راثآ  رابخا و  خـیرات و  تاـیاور و  زا  ناـسنا  هک  يروط  نآ  مه ، ناراوگرزب  نیا  یگدـنز  طـیحم 
هراشا فیرش ؟ ، مسا  نیا  راوگرزب و  نآ  زین ، فراعم  هبنج  زا  هنوگ . نیمه  مه ، زورما  تسا . هدوب  ندیزرو  قشع  تبحم و  دروم  هتـشاد و 

. تسا راوگرزب  نیا  تاملک  رد  یتفرعم ، بلاطم  نیرت  یقار  فراعم و  نیرتزیزع  دشاب ، یم  هنوگ  نیمه  تسا ، ردقلا  میظع  يامسم  نآ  هب 
اویش ياه  همغن  زا  رپ  تیب ، لها  رویز  لثم  اتقیقح  دید  دیهاوخ  دینک ، هاگن  امش  هک  ار  هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  نیمه 

ياعد هک  ایوگ  دنک ، یم  هسیاقم  دـنیب و  یم  ناسنا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياهاعد  زا  یـضعب  یتح  تسا . یتفرعم  روش  قشع و  و 
حور انعم و  اروشاع ، ریغ  رد  شیاه  هبطخ  اروشاع و  شوح  لوح و  رد  راوگرزب  نیا  تاملک  هفرع و  فیرش  حیضوت و  حرـش و  رـسپ ، نیا 
هبنج زا  تسا . ریظن  مک  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  راثآ  رد  هک  تسا  یتوکلم  قیاقح  قیقر و  یلاـع و  فراـعم  زا  يراـخذ  رحب  دراد و  بیجع 
عقو ام  هرازگ  هداس و  يانعم  هب  هتبلا  تسا . خـیرات  باتک  کی  یخیراـت و  عطقم  کـی  تیـصخش ، تیـصوصخ و  ماـن و  نیا  مه ، یخیراـت 
هیلع نیـسح  ماما  يارجام  ياه  تربع  هرابرد  یتقو  کی  نم ، تسا . یخیرات  قیاقح  سرد  خـیرات و  نییبت  ریـسفت و  يانعم  هب  هکلب  تسین ،

ام هب  اه  سرد  میریگ . یم  زین  ییاه  تربع  میزومآ ، یم  هک  ییاه  سرد  زا  ریغ  هثداح ، نیا  زا  ام  هک  متفگ  مدرک و  ییاه  تبحص  مالـسلا 
. دتفایب قافتا  تسا  نکمم  يا  هعقاو  هچ  هداتفا و  قافتا  يا  هثداح  هچ  هک  دـنیوگ  یم  ام  هب  اه  تربع  یلو  مینکب ؛ دـیاب  هچ  هک  دـنیوگ  یم 

هتخانش ایند  رد  امش ، مالـسا و  یلع  نب  نیـسح  شیپ ، نرق  هد  نرق و  جنپ  زا  شیب  زورما  دروخ ! یم  تیرـشب  هک  ییاه  هبرـض  هشیر   - 164
دنروخ و یم  رب  مالسا  یخیرات  هب  یتقو  دنضرغ ، یب  هک  ییاهنآ  نارکفنـشور و  نارکفتم و  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عضو  زورما  تسا . هدش 
، تزع تلادع ، يدازآ ، میهافم  اما  دنروآ ، یمن  رد  رس  مالسا  زا  هک  ییاهنآ  دننک . یم  عوضخ  ساسحا  دننیب ، یم  ار  نیسح  ماما  يارجام 
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تلادع رد  یهاوخ ، يدازآ  رد  اه  نآ  ماما  نیـسح ، ماما  دـننک و  یم  هاگن  دـید  نیا  اب  دـنمهف ، یم  ار  یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  و  ءالتعا ،
. تسا هدروخ  هبرـض  ایند  رد  رـشب  هک  ییاج  ره  مه  زورما  تسا . ناسنا  ینوبز  لهج و  اب  هزرابم  رد  اه ، یتشز  يدـب و  اب  هزرابم  رد  یبلط ،
هک هچنآ  هب  ار  مزال  تفرعم  دـنناد و  یمن  ای  ینعی  ینوبز ، رد  ای  تسا ، لهج  رد  اـی  دـینک ، شواـک  ار  يا  هشیر  رگا  يداـصتقا ، هبرـض  هچ 

یتسپ و هب  رـضاح  دنا و  هدـیرخ  ار  ینوبز  دـنا ؛ هتخورف  نازرا  ار  دوخ  اما  دـنراد ، تفرعم  هک  نیا  ای  دـنرادن ؛ دنـشاب ، هتـشاد  تفرعم  دـیاب 
اهوعیبت الف  هنجلا  الا  نمث  مکـسفن  سیل ال  دنا : هدومرف  هدش -  لقن  اه  نآ  زا  هک  هچنآ  ربانب  نینمؤملاریما -  داجـس و  ماما  دنا ! هدش  تئاند 

ره هب  تسا ؛ یهلا  تشهب  نآ  و  سب ، دراد و  اهب  کی  طقف  دوشب ، هتخورف  وت  تیدوجوم  تیوه و  یتسه و  تسانب  رگا  ناسنا ! يا  اـهریغب ؛
هالک ترـس  یـشورفب ، ینوبز  تلذ و  یتسپ و  لوبق  تمیق  هب  مه  ار  ایند  همه  رگا  تسا . هتفر  هـالک  ترـس  یـشورفب ، تشهب  زا  رتمک  هچ 

هچ دـنا ، هدرک  لوبق  ار  ینوبز  نیا  دـنا و  هدـش  روز  رز و  نابحاص  روز  رز و  میلـست  اـیند  فارطا  رد  هک  یناـسک  نآ  همه  رگا  تسا . هتفر 
دنا هتخورف  ار  دوخ  و  دنتخانشن . ار  دوخ  شزرا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رکفنشور  هچ  یعامتجا ، یسایس و  لاعف  هچ  رادمتسایس ، هچ  ملاع ،

یهاگ دنیـشنب ؛ تسایر  ای  تنطلـس  تخت  يور  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تزع  رد  دـنا . هتخورف  ار  ناشدوخ  اـیند  نارادمتـسایس  زا  یلیخ 
ریسا نوبز و  لاح  نیع  رد  اما  دیوگ ؛ یم  روز  دنک و  یم  یشورف  رخف  ربکت  اب  مه  رفن  نارازه  هب  تسا ، هتـسشن  تنطلـس  تخت  رب  رفن  کی 

؛ دنـسر یمن  يرخآ  نیا  هب  ایند  زورما  یـسایس  يارـسا  هتبلا  هک  تسا ؛ دوخ  یناسفن  تالیامت  ریـسا  تسا ؛ رگید  زکرم  کی  تردق و  کی 
ساسحا زا  روشک ، نیا  ناناوج  هرهچ  هک  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن  گرزب  روشک  نیا  هب  امـش  زورما  رگا  دـنزکارم . ریـسا  اه و  تردـق  ریـسا 

؛ شتردق زا  روشک ، نیا  یسایس  ياه  هاگتـسد  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا . نامداش  هتخورفارب و  تزع ، ساسحا  لالقتـسا و 
راکرـس یتموکح  بالقنا  زا  لبق  تمظعاب ، تزع و  اب  روشک  نیمه  رد  هک  دنراد  لوبق  ار  نیا  مه  ایند  همه  دـنرب  یم  ینامرف  نیرتمک  ایند 

دندرک و یم  میظعت  ناشلباقم  رد  یتسیاب  مدرم  دندوب و  لئاق  توربج  لالج و  هاج و  دوخ  يارب  دنتـشاد و  ربکت  نعرفت و  شدارفا  هک  دوب 
تاقالم هاش  اب  تسناوت  یم  تساوخ ، یم  اکیرما  ریفس  تقو  ره  نارهت ، نیمه  رد  دندوب ! نارگید  نوبز  ریـسا و  اهنامه  اما  دندش ؛ یم  مخ 

اما تشاد ؛ توربج  لالج و  ناش  رهاظ  دـنک ! ریغت  وا  هب  دادـن ، ماجنا  وا  رگا  دـهاوخب و  وا  زا  دـنک و  هتکید  وا  رب  ار  يا  هلأـسم  ره  دـنک و 
نیا اب  ار  نیـسح  ناسنا  یتقو  تیناـسنا  يادـف   - 165 دریگب . اه  ناـسنا  زا  ار  ینوبز  نیا  تساوخ  نیـسح  ماـما  دـندوب ! نوبز  افعـض ، يارب 

ار شدوخ  دوبن ، دوخ  لام  نیـسح  نوچ  دنامب ، هدنز  دبا  ات  وا  مان  هک  تسا  راوازـس  تسا و  قح  دنیب  یم  دسانـش ، یم  صیاصخ  تافص و 
زا درک . تیناسنا  يادف  درک ، تلادع  يادف  درک ، دیحوت  يادف  درک ، رـشب  تاسدقم  يادف  درک ، یناسنا  عامتجا  يادـف  درک ، ناسنا  يادـف 

درادن و دوجو  يدرف  دوخ  زا  يزیچ  چـیه  وا  رد  هک  دـنیب  یم  ار  يرگید  ناسنا ، یتقو  دـنراد . یم  تسود  ار  وا  همه  رـشب  دارفا  تهج  نیا 
ییادف زورما  ارچ  ام  نیسح  اب  نمؤم  ياهناسنا  دنویپ   - 166 دنیب . یم  یکی  دحتم و  شدوخ  اب  ار  وا  تسا ، تیناسنا  تفارش و  تسه  هچره 

زا ار  نیـسح  ینعی  مینک ، یم  ساسحا  نامدوخ  رد  ام  همه  نیـسح  نم  اـنا  ینم و  نیـسح  هک : دومرف  ربمغیپ  ار  هچنآ  نوچ  میتسه ؟ نیـسح 
وا زا  ام  تسا و  دوخ  یصخش  ياهاضاقت  ماجنا  شروظنم  هک  درف  کی  تروص  هب  ار  نیـسح  ام  مینیب . یمن  ادج  نیـسح  زا  ار  دوخ  دوخ و 
 - 167 (. 10 . ) تسا اـم  زا  وا  وا و  زا  اـم  تسا . هتخیمآ  اـم  تشونرـس  اـم و  حور  اـب  وا  تسوا ، زا  تیرـشب  تـسا و  تیرـشب  زا  وا  میتـسه ،

نیـسح ماما  مینیب  یم  مینکب  نیـسح  تضهن  هب  مه  یهاگن  دـیاب  مینکفیب ، رظن  مالـسا  تیعماج  هب  میهاوخب  یتقو  مالـسا  سیدـنت  اروشاع ،
هن یعقاو ، یقیقح و  رادناج  هدنز و  مسجت  یلو  تسا ، هدرک  مسجم  هدروآ ، لمع  هلحرم  هب  البرک  رد  المع  ار  مالـسا  تایلک  مالـسلا  هیلع 

دناوت یمن  اهنیا  دـیوگ  یم  دوش و  یم  تریح  راچد  هک  دـنیب  یم  ار  يوما  دـنک . یم  لمأت  البرک  هثداـح  رد  یتقو  ناـسنا  حور ، یب  مسجت 
هثداح دنا  هتـشاذگن  هدرک و  دـیکات  هیـصوت و  هرطاخ  نیا  ءایحا  نتـشاد و  هگن  هدـنز  هب  همه  نیا  راهطا ، همئا  هکنیا  رـس  و  دـشاب ، یفداصت 

تضهن  - 168 دوش . شومارف  مسجم  مالـسا  نیا  دـیراذگن  تسا ، مسجم  مالـسا  کـی  هثداـح ، نیا  هک  تسا  نیا  دوـش ، شوـمارف  ـالبرک 
هار نیب  رد  هدع  کی  نوچ  دندیسر ، یمن  رفن  تسیب  هب  دیاش  دندوب ، مک  یلیخ  دندمآ  ترضح  اب  هنیدم  زا  هک  یباحصا  تمایق  ات  نادواج 
هاپس هب  هدش و  ادج  دعس  رمع  رکـشل  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  زاب  دندش و  قحلم  البرک  رد  رفن  ود  داتفه و  نآ  زا  يرایـسب  دنتفر . دندش و  ادج 

www.noorfatemah.org

53 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


یلاع و همزمز  يادـص  دـندرک ، یم  روبع  همیخ  نیا  راـنک  زا  یتقو  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنآ  زا  یـضعب  هلمج ، زا  دـندش . قحلم  هللادـبعابا 
ار اهنیا  ادـص ، نیا  رگید ، ياه  هروس  دـمح ، هروس  دوجـس ، رکذ  عوکر ، رکذ  ادـخ ، رکذ  نآرق ، توالت  يادـص  دندینـش ، یم  ار  ییاـبیز 

دندرک هدافتسا  درک ، هدافتسا  دش  یم  رتهب  نآ  زا  هک  يا  هلیسو  هنوگ  ره  زا  شباحصا  هللادبعابا و  ینعی  دیـشخب . یم  رثا  درک و  یم  بذج 
تسا هداد  بیترت  يروط  هللادبعابا  ار  اه  هنحص  دوخ  درک  هدافتسا  البرک  يارحص  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا ، هک  یلئاسو  ریاس  هب  میـسرب  ات 

روـن  - 169 دـنامب . یقاب  یخیرات  هدـنهد  ناـکت  شیاـمن  کـی  تروص  هب  تماـیق  اـت  هک  هدرک  تسرد  یخیراـت  شیاـمن  يارب  ییوگ  هک 
، تسا هدش  ام  يارب  یتبیـصم  مه  نیـسح  ربق  بجع ! دندید  نیـسح ، هیثرم  اب  نیـسح ، مان  اب  نیـسح ، هچخیرات  اب  نیـسح  یندشان  شوماخ 

ناسکی ار  نیمز  ياه  يدنلب  یتسپ و  دندرک ، وحم  ار  نآ  راثآ  مامت  دـندرک ، بارخ  ار  شربق  دـنربب ، نیب  زا  ار  شربق  هک  دـنتفرگ  میمـصت 
؟ دش رگم  اما  تسا  هدوب  هطقن  مادک  رد  نیـسح  ربق  هک  دمهفن  نیمزرـس  نآ  رد  يدحا  هک  يروط  هب  دـنتخادنا ، بآ  ربق  لحم  هب  دـندرک ،

یم رارق  رظن  دروم  ار  اـه  ناـسنا  فلتخم  ياـه  هنوـمن  ضغب  بح و  هشیر   - 170 (. 11 . ) دـشاب مه  رتشیب  نآ  هب  مدرم  ندروآ  يور  یتـح 
رگید یـضعب  هب  تبـسن  مینک و  یم  رفنت  ساسحا  لاـح  رد  هبموچ  یـسوم  هتـشذگ و  رد  دـیزی  رمـش و  ریظن  دارفا  یـضعب  هب  تبـسن  میهد .

؟ تسا يزاس  نیشناج  یعون  نیا  ایآ  ارچ ؟ مینک ، یم  يدردمه  نیسحت و  ساسحا  رضاح  رـصع  رد  ابمومول  هتـشذگ و  رد  البرک  نادیهش 
مینک و یم  تقر  نامدوخ  لاح  هب  میراذگ  یم  دنتسه  ام  هقبط  مه  مینک  یم  رکف  هک  ابمومول  ای  البرک و  نادیهش  ياج  هب  ار  نوخ  نوچ  و 

هدیشک يرانک  هب  ار  دوخ  اجنیا  رد  هکنیا  ای  مینک ؟ یم  رفنت  ساسحا  میراذگ  یم  دوخ  رگمتـس  نانمـشد  ياج  هب  ار  هبموچ  دیزی و  رمش و 
دیزی و رمش و  هقبط  رد  هک  نآ  سپ  تسا ، لوا  قش  رگا  درادن . هجو  چیه  هب  يزاس  نیـشناج  هلأسم  میرگن و  یم  تیناسنا  هچیرد  زا  میا و 
اب هک  نآ  اب  دنک  یم  یلدمه  يدردمه و  ساسحا  نارگمتس  اب  ددنبب و  لسلـسم  هب  دشکب و  هک  دنزب  هک  دسر  یم  شتـسد  تسا و  هبموچ 

171 تسا . تاذ  بح  هزیرغ  يزاس و  نیشناج  زا  یـشان  ناشود  ره  يدردمه  درادن ، یتوافت  چیه  دنک  یم  يدردمه  ساسحا  ناشکمتس 
ات ایند  داجیا  يادتبا  زا  هک  دید  دـهاوخن  تبیـصم  نیا  زا  رتالاب  ار  یتبیـصم  دـنک ، تقد  يرظن  بحاص  رگا  اهتبیـصم  مظعا  اهمظعا و  ام  - 

لام و دنناسرب ، تداهش  هب  وا  نارای  نادناخ و  اب  هارمه  ار  ناشدوخ  هداز  ربمغیپ  زور  کی  رد  هک  هتشادن  دوجو  لکـش  هب  يا  هعجاف  زورما 
تلم و هب  دـننادرگب و  رهـش  هب  رهـش  وا  دالوا  نارای و  هارمه  ار  وا  رـس  سپـس  دنـشکب ، شتآ  هب  ار  شیاه  همیخ  دـننک ، تراغ  ار  وا  عاـتم 

انعمس ام  دنا . هدرازگ  ناینب  بهذم  نید و  نامه  هیاپ  رب  ار  دوخ  تنطلس  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دننزب ، اپ  تشپ  دنا ، بستنم  وا  هب  هک  یبهذم 
هل نومظعی  لاق : ثیح  رایهم  رد  نیبحملا و هللا  بولقل  اهاکنا  اهعجواو و  اـهمظعا  اـم  هبیـصم  نم  نوعجار  هللااـناف  نیلوـالا ، اـنئابآ  یف  اذـهب 

نینچ دوخ  ناگتشذگ  ناردپ و  رد  ام  عبت  هل  بحص  مکنا  مکرخف  مکنوعبتی و  هونب  مکح  ياب  اوعـضو  هدالوا  مهلجرا  تحت  هربنم و  داوعا 
هک هدننازوس  هاکناج و  میظع و  تبیـصم  نیا  زا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  میدرگ ، یم  زاب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  زا  همه  سپ  میدوب ، هدـیدن 

میظعت تشادگرزب و  يارب  دورـس : هنوگ  نیا  هک  هاگنآ  دـهد ، ریخ  ییازج  یملید  رایهم  هب  دـنوادخ  دـینازوس . ار  ادـخ  ناتـسود  ياه  لد 
مادک قباطم  دننک . یم  هل  هداهن و  اپ  ریز  ار  ترـضح  نامه  نادـنزرف  هک  یلاح  رد  دـنراذگ ؛ یم  مارتحا  ترـضح  نآ  ربنم  هب  ربمایپ ، ماقم 

اروشاع  - 172 (. 12  ) دیتسه ربمایپ  عبات  هک  تسا  نیا  هب  امش  راختفا  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، امـش  عبات  دیاب  ربمایپ  نادنزرف  نوناق  مکح و 
سرد تسین . نیعم  نامز  صوصخم  تسا ؛ یگـشیمه  هنادواـج و  هدـنز و  ثحب  کـی  هک  اروشاـع ، ياـه  سرد  نادواـج  هدـنز و  بتکم 

، اروشاع ياه  سرد  زا  یکی  تسا . قشع  تبحم و  سرد  مایق هللا و  سرد  تاساوم و  تعاجـش و  يرادـنید و  يراکادـف و  سرد  اروشاـع ،
. دیداد ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نادنزرف  نامز و  نیـسح  رـس  تشپ  ناریا  تلم  امـش  هک  تسا  يریبک  میظع و  بالقنا  نیمه 
، تسا اروشاع  ياه  تربع  هرابرد  موس ، ثحب  منک . یمن  یثحب  چـیه  زورما  مه  هنیمز  نیا  رد  دوب . اروشاع  ياـه  سرد  زا  یکی  نیا ، دوخ 

اروشاع ياـه  تربع  ثحب  دراد . ییاـه  تربع  اـه ، سرد  زا  ریغ  اروشاـع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلاـسم  نیا  اـم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  هک 
؛ تسا نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  هدمع  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح  دـشاب . هتـشاد  تیمکاح  مالـسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم 

ربمایپ تیروحم  هب  یمالـسا  هعماج  دـش  روط  هچ  هک  میدرک  حرط  هنوگ  نیا  ار  هیـضق  اـم  میریگب . تربع  هک  اـم ، روشک  اـم و  ناـمز  ینعی 
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ادـعب هک  یماـکحا  نآ  و  ینید ، روش  هساـمح و  اـپ  اـت  رـس  هعماـج  نآ  وا ، هب  مدرم  قـیمع  ناـمیا  نآ  وا ، هب  مدرم  قـشع  نآ  نأـشلا ، میظع 
کیدزن ياه  هرود  هک  یناسک  نامه  یـضعب  یتح  مدرم ، نامه  هتخادرپ ، هتخاس و  هعماج  نیمه  درک ، مهاوخ  ضرع  نآ  هرابرد  يرادـقم 

یعـضو نیرت  عیجف  اب  ار  ربمایپ  نیمه  دـنزرف  دـندش ، عمج  هک  دیـسر  اـج  نآ  هب  ناـشراک  لاـس  هاـجنپ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـید  ار  ربماـیپ  هب 
هبطخ نآ  هفوک ، رازاب  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز  دوش !؟ یم  هچ  رتشیب  نیا  زا  رس ، تشپ  هب  نتـشگرب  درگبقع ، فارحنا ، دنتـشک !؟
ماما كرابم  رس  هک  یتقو  هفوک  مدرم  (. 13 ( !؟ نوکبتأ ردـغلا ، لتخلا و  لها  ای  هفوکلا ، لها  ای  درک : داریا  روحم  نیمه  رب  اـساسا  ار  میظع 

و دندرک . هیرگ  هجـض و  هب  انب  دندرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  هعجاف  دندید و  ریـسا  ار  یلع  رتخد  دندرک و  هدـهاشم  هزین  يور  رب  ار  نیـسح 
مکلثم امنا  دومرف : دعب  دـشاب . هتـشادن  یمامت  نات  هیرگ  (. 14 ( ؛ هنرلا تئده  الو  هعمدـلا  باقر  الف  دـینک ؟ یم  هیرگ  نوکبتأ !؟ دـندومرف :

ارقهق و هب  تشگرب  تـسا ، تـشگرب  ناـمه  نـیا ، (. 15 . ) مکنیب ـالخد  مکناـمیا  نودـختت  اـثاکنا  هوق  دـعب  نم  اـهلزع  تضقن  یتلا  لـثمک 
. دیدرک هبنپ  ار  دوخ  هتـشر  ياه  خن  تقیقح  رد  امـش  دنک ! یم  خن  ( 16  ) لزغم اب  ار  اه  هبنپ  ای  اه  مشپ  هک  دـیتسه  ینز  لثم  امـش  درگبقع .

هعماج ره  تسا . تربع  نیا ، تسا . تشگرب  نامه  نیا ، دیدرک . هبنپ  ار  دوخ  هتـشر  ياه  خـن  تقیقح  رد  امـش  دـنک ! یم  زاب  ون  زا  ار  نیا ،
نآ نخـس  هب  لماع  دـناوتب  تما  کی  هک  دوب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما  تسا . رطخ  نیمه  ضرعم  رد  یمالـسا ،

دوجو هب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  تیـصخش  نآ  اب  رگم  موصعم ، ریغ  ربمایپ و  ریغ  ياه  ناسنا  تیـصخش  دـشاب . ربماـیپ 
تربع هلب  دنریگن ، تربع  رگا  هن ؛ دنریگب  تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمه  یمالـسا ، هعماج  ره  ایآ  دـمآ . شلابند  ماجنارـس  نآ  دروآ و 

میورب و اددـجم  ار  هار  نآ  هک  میا  هدرک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  هللادـمحب  نامز ، نیا  مدرم  ام  تسا . اج  نیا  اروشاع  ياـه 
ات تلم  نیا  دـش . تلم  امـش  بیـصن  راختفا  نیا  ایند  رد  مییامن . هتـشارفارب  ار  نآرق  مالـسا و  مچرپ  مینک و  هدـنز  اـیند  رد  ار  یمالـسا  مسا 

رگا دـینکن ، تقد  رگا  اما  تسا . هتفر  هداتـسیا و  هار  نیا  رد  مکحم  صرق و  تسا ، هتـشذگ  شبـالقنا  زا  لاـس  تسیب  اـبیرقت  هک  مه  زورما 
تربـع دـیایب . شیپ  تشوـن  رـس  نآ  تسا  نکمم  میرادـن ، هگن  هار  نیا  رد  دـیاش ، دـیاب و  هک  ناـنچنآ  ار  ناـمدوخ  رگا  میـشابن ، بظاوـم 
بالقنا اما  دوب ؛ سویأم  رـشب  هک  دوب  زور  کی  تساروشاـع . نتـشاد  هگن  هدـنز  لـصاح  یمالـسا  بـالقنا   - 173 تساج . نیا  اروشاـع ،

هار رد  ار  عناوم  نیرت  گرزب  اما  تسا ، هدیـسرن  دـح  نآ  هب  یمالـسا  ماظن  تسا . نکمم  زیچ  همه  هک  داد  ناشن  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و 
، دندوب ریش  مدرم  رب  هک  ییاه  ناسنا  تموکح  يروتاتکید ، تموکح  یتوغاط ، تموکح  دوجو  تشادرب . هار  رس  زا  هلحرم  نآ  هب  ندیسر 
؛ دندوب عضاخ  میلـست و  ناگناگیب  لباقم  رد  اما  دندوب . ربکت  نعرفت و  اب  ناشدوخ  مدرم  لباقم  رد  دندوب ؛ هابور  اه  تردـق  لباقم  رد  یلو 

داد ناشن  ناریا  تلم  دـندرک . یم  تیامح  وا  زا  یناهج  ياه  تردـق  همه  هک  یتموکح  مه  نآ  تسا ؛ تلم  کـی  يارب  عناـم  نیرت  گرزب 
يدایز ياه  ماگ  هار  نیا  رد  یهلا ، لضف  فطل و  هب  درک . تکرح  هار  نیا  رد  تشادرب و  ار  عنام  نیا  تسا ؛ نکمم  یلمع و  راـک ، نیا  هک 

ار نیـسح  ماما  مان  رگا  میراد ، یم  هگن  هدـنز  ار  نیـسح  ماما  مایپ  اـم  رگا  میهار . همین  رد  اـم  نازیزع ! ناردارب و  اـما  تسا ؛ هدـش  هتـشادرب 
هک تسا  نیا  يارب  میهن ، یم  جرا  نآ  يارب  میناد و  یم  خـیرات  لوـط  رد  یناـسنا  میظع  هثداـح  ار  تـضهن  نـیا  رگا  میرامـش ، یم  گرزب 

فطل هب  مینک و  بیقعت  ار  نیـسح  ماما  هراشا  تشگنا  میورب و  ولج  مینک و  تکرح  هک  درک  دـهاوخ  کمک  اـم  هب  هثداـح  نیا  يروآداـی 
ار البرک  هثداح  تسا و  هدرک  گرزب  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  دیسر . دهاوخ  هللاءاشنا  ناریا  تلم  میسرب و  اه  فده  نآ  هب  ادخ 

نیا هن ، مینک ، یم  میراد  ار  راـک  نیا  اـم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  میراد ، هگن  گرزب  اـم  میوـگ  یم  هک  نیا  تسا . هتـشاد  هـگن  خـیرات  رد 
زور ادرف ، تساعوسات ، زور  زورما ، دربب . نیب  زا  دـنک و  گنرمک  ار  نآ  دـناوتب  اـیند  نوگاـنوگ  ثداوح  هک  تسا  نآ  زا  رت  میظع  هثداـح 

هدـماین البرک  هب  گنج  گرب  زاس و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا . گرزب  میظع و  هثداح  نیمه  جوا  اروشاـع ، زور  تساروشاـع .
دوخ اب  مه  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  دراد ، مزال  زابرـس  دورب ، گنج  نادیم  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ  دوب 
دوخ هب  هراومه  خـیرات  لوط  رد  ار  اه  ناسنا  فطاوع  هک  دـتفیب  قاـفتا  يا  هثداـح  دـیاب  اـج  نیا  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  نیا  تسا ، هدروآ 

هب هک  یناسک  نیا  هک  دنیب  یم  تسا ؛ لذر  تسپ و  نمـشد  هک  دناد  یم  نیـسح  ماما  دوشب  مولعم  نیـسح  ماما  راک  تمظع  ات  دنک ، هجوتم 
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نینچ هب  دـنا  هدـش  رـضاح  ریقح ، کچوک و  شاداپ  کی  لباقم  رد  هک  دنتـسه  هفوک  شابوا  لذارا و  وزج  يا  هدـع  دـنا ، هدـمآ  وا  گنج 
لاح نیع  رد  اما  تسین ؛ لفاغ  اه  نیا  زا  نیـسح  ماما  دروآ ؛ دنهاوخ  هچ  وا  دنزرف  نز و  رـس  رب  هک  دناد  یم  دـننزب ؛ تسد  یگرزب  تیانج 
راک نیا  تسا ؛ مهم  ردق  هچ  هار  نیا  هک  تسادیپ  دـنک ؛ یم  يراشفاپ  هار  نیا  رد  تکرح  رب  ددرگ ؛ یمن  رب  دوخ  هار  زا  دوش ؛ یمن  میلـست 

يدیواج دیهـش  ناوریپ  حلـسم  ياوق  ریاس  هاپـس و  شترا و  عاجـش  هدنمزر و  ناناوج  دیواج  دیهـش   - 174 (. 17 . ) تسا گرزب  ردـق  هچ 
تعاجـش و راثآ  رت و  هتخورفا  شکرابم  راسخر  دندیـسر  یم  تداهـش  هب  هک  وا  نارای  ناناوج و  زا  کی  ره  دیوگ  یم  خـیرات  هک  دنتـسه 

یـصاخ تارثا  یگژیو و  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبحم  ینیـسح  تبحم  تارثا   - 175 (. 18 . ) دـیدرگ یم  رتزراب  وا  رد  میمـصت 
ترایز ياوه  رد  هتـسویپ  نامیااب ، ياه  بلق  هک  تسوا  هب  رهم  راـثآ  زا   - 1 لاـثم : يارب  درادـن . یطبر  نآ ، ندوب  مک  شیب و  هب  هک  تسا 
يوزرآ رد  هچنآ  زا  رتشیب  ددرگ و  یم  نوگرگد  شنارئاز ، ناوراک  دمآ  تفر و  ربخ  ندینـش  ای  وا ، همان  ترایز  ندینـش  ماگنه  هب  تسوا .

تسا ترضح  نادب  تبحم  راثآ  زا  زین  و   - 2 تسوا . ترایز  يوزرآ  رد  دشاب . هرهطم  دقارم  هفرـشم و  دهاشم  رگید  ای  ادخ  هناخ  ترایز 
نانآ مان  راـنک  رد  وا ، سدـقم  داـی  ماـن و  زین  ناـنآ  تراـیز  رد  ددرگ ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  رون  ناـماما  نارگید  تراـیز  هب  یـسکره  هک 

، دـهن یم  ياـج  رب  قیمع  يرثا  ناـمیا ، اـب  ياـه  لد  رد  وا  شخب  حور  ماـن  هک  تسا  رهم  نیمه  زا  يوترپ  زین  و  تسوا 3 -  لد  شخبافص 
دوخ و  ( 19  ) دناوخ اه  کشا  نتفای  نایرج  اه و  لد  قیمع  هودنا  هیام  ار ، وا  راختفارپ  تداهـش  مان  دای و  شا  هیامنارگ  ردـپ  هک  هنوگنامه 

کـشا داجیا و  شلد  رد  هودنا  زا  ینافوط  هکنیا  زج  دنک ، یمن  دای  ارم  ینامیا  اب  ناسنا  چـیه  میاه ! کشا  دیهـش  نم  دومرف : ترـضح  نآ 
زا زیربل  ار  اه  بلق  تسوا ، هاـم  هک  مرحم  راـبمغ  هاـم  دورو  هک  تسا  صاـخ  رهم  ناـمه  وترپ  زا   - 4 (. 20  ) ددرگ یم  يراج  شناگدـید 
زا يا  هرذ  وا ، بئاصم  اروشاع و  رابمغ  هعجاـف  رارکت  اـب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  صاـخ  تبحم  رثا  رب  ماجنارـس  و   - 5 دزاس . یم  هودنا 
وا گوس  راـب  رازه  يزور  رگا  هک  يروط  هب  دروآ ؛ یمن  لـالم  ناـمیا  اـب  ياـه  لد  يارب  دوش و  یمن  هتـساک  وا  رب  زادـگ  زوس و  قـشع و 

تخوس و یم  شطع  تدـش  زا  هک  یلاح  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  گرزب  هعجاف  نیا  ندینـش  درجم  هب  نامیا  اب  مدرم  مه  زاب  ددرگ ، رارکت 
رگا هنوگ : نیمه  دنک . یم  رپ  ار  اضف  مدرم  نویـش  يادص  دندیرب ، افق  زا  ار  شـسدقم  رـس  دوب ، هدناشوپ  ار  شرکیپ  رامـش  یب  ياه  مخز 

داد ناـیرج  اـی  درک ، یم  يراـی  بلط  تجح ، ماـمتا  يارب  ییاـهنت ، تبرغ و  جوا  رد  اوـنین ، تشد  نهپ  رد  ترـضح  نآ  هـک  دـننک  روـصت 
یمن اهلد  زادگ  زوس و  زا  اهنت  هن  وا  تبیـصم  رارکت  لاح ، ره  هب  دـسر . یم  نامـسآ  هب  مدرم ، هیرگ  يادـص  مهزاب  دنونـشب ، ار  وا  یهاوخ 

راعـشا صاخ  ریثأت   - 176 (. 21  ) دـهد یم  لقیـص  دـشخب و  یم  الج  دزاس و  یم  لعتـشم  ار  اـه  لد  هکلب  تسین ؛ هدـننک  هتـسخ  دـهاک و 
. درادـن تیمها  باتک  نیدـنچ  دراد ، تیمها  رعـش  کی  ردـق  نآ  یفطاع ، ای  يداقتعا  يانب  کی  ظفح  يارب  هک  دـینیب  یم  یهاـگ  مشتحم 

دنب هدزاود  نیا  رد  باتک و  نیا  رد  هک  یبلاطم  نیا  اب  تسا ، تبیـصم  هیثرم و  یمیدق  راعـشا  وزج  هک  مشتحم  فورعم  دـنب  هدزاود  نیمه 
. دراد یـصاخ  ریثأت  وا  راعـشا  لاح ، نیع  رد  دنـشاب ؛ هدرواین  دوخ  ياه  باـتک  رد  ار  بلاـطم  نیا  هیبش  وا ، لاـثما  هک  تسین  يزیچ  تسه ،
ار البرک  هثداح  نانچ  نآ  البرک  ناویا  رـس  زا  تشذگ  یم  نوخ  تسیرگ  یم  شاف  رب و  راگزور  مشچ  رگ  تسا . یقوذ  ياهزیچ  مه  ابلاغ 

ذوفن عمتـسم  ناج  قامعا  رد  يرکف ، یـسایس و  یناسنا و  یفطاع و  يداقتعا و  راب  همه  اب  میهافم  نیا  هک  دـنک  یم  ریوصت  بطاـخم  يارب 
تسا متام  هچ  ناغف و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  تسا . نینچ  راعـشا ، نیا  تیمها  دنک ، یم 

زا يوترپ  ( 1 (. ) 22 . ) تسا نیا  رعـش  تیمها  دنک . یم  هجوتم  ار  لد  یـصاخ ، لکـش  هب  نخـس و  هیرآ  قوذ و  رنه و  کی  اب  الـصا  دـینیب 
ص 248. مالسلا ، هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوترپ  ( 3 . ) هحفـص ج و ط ج 3 ، لماک ، تسرهف  ( 2 . ) ص 246 مالسلا ، هیلع  نیـسح  تمظع 
ص 99. ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 6 . ) ص 174 بیغتسد ، دیهـش  ذخام ، نامه  ( 5 . ) ص 164 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  ( 4)

هسامح ( 10 . ) ص 398 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 9 . ) ص 202 ج 9 ، ذخام ، نامه  ( 8 . ) ج 10 ص 31 ذـخام ، نامه  ( 7)
نبدیس فوهل ، ( 13  ) ص 85 لامآلا ، یهتنم  يزیزع ، سابع  زا  نادرگرب  ( 12 . ) ص 126 ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 11 . ) ص 69 ج 3 ، نیسح ،

ای خـن  نآ  اـب  هک  يا  هلیـسو  كود ، لزغم : ( 16 . ) ذـخام نامه  ( 15 . ) ذـخام نامه  سوواط ، نبدیـس  فوهل ، ( 14 . ) ص 88و 67 سواط ،
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ص 280. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 19 . ) ص 171 ج 15 ، رون ، هفیحص  ( 18 . ) نیدرورف 79  26 هعمج ، زامن  ياه  هبطخ  ( 17 . ) دنسیر نامسیر 
ص 158. ج 3 ، تیالو ، ثیدح  ( 22 . ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21 . ) ذخام ص 279 نامه  ( 20)

ینیسح تضهن  ياهراعش  مایپ و  یگژیو 

میمهفب دیاب  ام  تسا  رت  يروف  ام  يارب  اروشاع  ياه  مایپ  اه و  سرد  رگید  زا  اروشاع  مایپ  نیا  زورما  نم  رظن  هب  اروشاع  يروف  مایپ   - 177
بلاطیبا نب  یلع  نیملسم  هفیلخ  رـسپ  مالـسا و  يایند  لوا  هدازاقآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  هک  هدمآ  هعماج  نآ  رـس  رب  يالب  هچ 

مینیبب دیاب  دروخن . ناکت  مه  بآ  زا  بآ  دـش و  هدـنادرگ  تسا  هتـسشن  یم  تفالخ  دنـسم  رب  وا  ردـپ  هک  يرهـش  نامه  رد  مالـسلا ، هیلع 
تراسا هب  ار  نینمؤملاریما  مرح  دـندناسر و  تداهـش  هب  هنـشت  بل  اـب  ار  شباحـصا  وا  ـالبرک و  هب  دـندمآ  يدارفا  رهـش  ناـمه  زا  هنوگچ 

نآرق تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منک . یم  حرطم  ار  نارق  هیآ  کی  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  نم  تسا . دایز  هنیمز  نیا  رد  فرح  دـنتفرگ 
اوـعبتاو هولـصلا  اوعاـضا  فـلخ  مه  دـعب  نم  فـلخف  دـیامرف  یم  هک  تسا  نیا  هـیآ  نآ  دـنک . یم  یفرعم  نیملـسم  هـب  ار  يراـمیب  درد و 

نآ رهظم  هک  ادخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا : یمومع  فارحنا  یهارمگ و  نیا  یلـصا  لماوع  لماع ، ود  ایغ . نوقلی  فوسف  تاوهـشلا 
اعد رکذ و  هجوت و  ندرک  شومارف  یگدنز و  زا  تیونعم  باسح  ندرک  ادج  تیونعم و  ادـخ و  ندرک  شومارف  ینعی  تسا . زامن  هولص و 

تاوهـشلا اوعبتا  مود  لماع  و  یگدنز ، زا  ییادـخ  تابـساحم  نتـشاذگ  رانک  و  ادـخ ، رب  لکوت  لاعتم و  يادـخ  زا  قیفوت  بلط  لسوت و  و 
ماد هب  ذاذـتلا و  ندوب و  لام  تورث و  يروآ  عمج  رکف  هب  نتفر و  یبلط  ایند  هلمج  کی  رد  اه و  سوه  اـه و  ینارتوهـش  لاـبند  ینعی  تسا 

راچد درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مه  ام  تسا و  گرزب  یـساسا و  درد  نیا  اه . نامرآ  یـشومارف  اهنیا و  نتـسناد  لصا  نداتفا و  اـیند  توهش 
زیهرپ عورشم و  لئاسو  مادختسا  مایپ ، دوخ  ياوتحم  يانغ  دراد : طرـش  دنچ  مایپ  کی  تیقفوم  مایپ  کی  تیقفوم  طورـش   - 178 میوشب .

لماح طئارش  هرابرد  لک  ثحب  یکی  تسا : بلطم  ود  هرابرد  العف  ام  ثحب  مایپ . لماح  تیصخش  حیحص ، دتم  زا  هدافتسا  دض ، لئاسو  زا 
رگید دندناسانش ، ار  مالسا  کنیا  یکی  دراد ، هبنج  ود  هتبلا  هک  ناشغیلبت ، رد  تیب  لها  تیصخش  ریثأت  هرابرد  یـصخش  یثحب  رگید  مایپ ،

ءادهشلادیس ترـضح  میـسرتن  ددع  تلق  زا  هک  ام  هب  تخومآ  ءادهـشلادیس   - 179 (. 1 . ) دـنتخاس هاگآ  عاضوا  تیهاـم  هب  ار  مدرم  هکنیا 
هک تسناد  یم  لوا  زا  هکنیا  اب  درک . دـیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم  رد  متـس ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  مالـسلا  هیلع 

ینابرق مالسا  يارب  ار  مالـسا  نازیزع  نیا  دنک و  ادف  ار  شدوخ  هداوناخ  شدوخ و  باحـصا  همه  دیاب  هک  تسا  یهار  دور  یم  هار  نیا  رد 
ددع دیـسرتن ، ددـع  تلق  زا  تسا . نیمه  هار  هک  همه  هب  تخومآ  خـیرات  لوط  رد  نیا ، رب  هوالع  تسناد ... یم  مه  ار  شتبقاع  نکل  دـنک ،

رد نکل  دنـشاب  مک  تسا  نکمم  دارفا  چوپ و  ای  دنـشاب  صقاـن  تیفیک  رد  نکل  دنـشاب  داـیز  یلیخ  تسا  نکمم  دارفا  درب . یم  شیپ  راـک 
هک يزور  نآ  دیهش ، قطنم  شقطنم ، تسا و  مجاهم  هک  نیسح  ماما  دیهـش  قطنم  اب  یمجاهم   - 180 (. 2 . ) زارفارس دنشاب و  اناوت  تیفیک 

هحفـص يور  شماـیپ  نیمه  یلو  دوب . اوه  نازرل  هحفـص  نیمه  یملق ، هن  دوب ، يذـغاک  هن  درک ، یم  تبث  ـالبرک  يارحـص  رد  ار  شماـیپ 
یندـش وحم  رگید  هک  دـش  کح  نانچ  نآ  اه  لد  هحفـص  يور  اه ؛ لد  هحفـص  يور  دـش  لقتنم  اروف  نوچ  دـنام ؟ یقاـب  ارچ  اوه ، نازرل 

نوچ یلو  درک ، تبث  اوه  نازرل  هحفص  نازرل  يور  ار  شدوخ  نینوخ  مایپ  نیسح  ماما  نامیا  لها  بولق  رد  مایپ  تبث   - 181 (. 3 . ) تسین
یم ار  نیـسح  ماما  مایپ  هک  دـینیب  یم  ار  مجع  برع و  زا  دارفا  اه  نویلیم  امـش  زورما  دـش . کح  اه  لد  رد  دوب  زمرق  گنر  نوخ و  اب  ماوت 

دهاوخ یم  هک  اجنآ  نیگنن ، دـنکب  یگدـنز  دـهاوخ  یم  مدآ  هک  اجنآ  امرب  الا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعـس و  الا  توملا  يرا  ینا ال  دـنناد :
تلذ راب  ریز  دشاب و  ندیباوخ  ندیـشون و  بآ  ندروخ و  نان  شیارب  طقف  یگدنز  دهاوخ  یم  هک  اجنآ  رگمتـس ، ملاظ و  اب  دنکب  یگدنز 

، هللادبعابا ياهراعـش  ردخم ! هن  ییحم  راعـش   - 182 (. 4  ) تسا دیهـش  مایپ  نیا  دراد . حـیجرت  یگدـنز  نیا  رب  اـب  نارازه  گرم  نتفر ، اـه 
ادخ مارح  و  مارح ، ار  لالح  ارچ  دنا ؟ هداد  صاصتخا  ناشدوخ  هب  هدع  کی  ار  نیملسم  لاملا  تیب  ارچ  هک : تسا  مالسا  يایحا  ياهراعش 
دنلب ناشیاج  زا  دنناوت  یمن  يروخرپ  زا  هک  یمدرم  و  دندنمدرد ، ریقف و  هک  یمدرم  دنا ، هدرک  هتـسد  ود  ار  مدرم  ارچ  دننک ؟ یم  لالح  ار 
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، درک تیاور  ار  ربـمغیپ -  ثیدـح -  نآ ، یط  هک  دـناوخ  ار  فورعم  هـبطخ  نآ  رح ، نایرکـشل  رفن  رازه  روـضح  رد  هار  نـیب  رد  دـنوش ؟
، دنک توکـس  دـنادب و  ار  اهنیا  هاگآ  ناملـسم  رگا  دوشب ؛ نینچ  عاضوا  هک  دـیایب  شیپ  ینامز  رگا  هک : تسا  هدومرف  نینچ  ربمغیپ  تفگ :

ینا الا و  منک  یم  هفیظو  ساـسحا  نم  نیارباـنب ، درب ، یم  ار  ناراکمتـس  نآ  هک  دربب  اـجنامه  هب  ار  یناملـسم  نینچ  هک  ادـخ  رب  تسا  قح 
رد اـم  ياهراعـش  اروشاـع . ياهراعـش  ياوتحم  اروشاـع و  بتکم  تسا  نیا  سپ  مرتراوازـس . همه  زا  نم  یطیارـش  نینچ  رد  ریغ  نم  قـحا 

اهنت هن  دشاب ، هدننک  سح  یب  رگا  هدننک . سح  یب  هن  دشاب  هدننک  هدنز  دیاب  ردخم ؛ هن  دشاب  ییحم  دیاب  هتسد  رد  اه و  هیکت  رد  سلاجم ،
دید دـیاب  هللادـبعابا  ياهراعـش  تیمها   - 183 (. 5 . ) دـنک یم  رود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ار  اـم  هـکلب  تـشاد ، میهاوـخن  یـشاداپ  رجا و 

تفالخ هاگتسد  هیاپ  درک و  هدنز  ار  عیشت  درک ، هدنز  ار  مالسا  هک  دوب  اهراعش  نیمه  تسیچ ؟ اروشاع  زور  رد  یلع  نب  نیـسح  ياهراعش 
لوق هب  هک  يوما  بزح  دـندرک ، تفـالخ  لاـس  دـصناپ  رگا  ساـبع  ینب  دوبن ، هللادـبعابا  تضهن  هچناـنچ  هک  درک  لزلزتـم  ناـنچ  ار  يوما 

، درک یم  تموکح  لاس  رازه  دیاش  دوش ، طلسم  یمالسا  اهروشک  تشونرـس  رب  ات  دوب  هدمآ  همانرب  اب  رگید  دارفا  یلیخ  ینییالع و  هللادبع 
هک دوب  هللادبعابا  ياهراعش  مالـسا . هدرپ  راتـس و  ریز  رد  یلو  تیلهاج ، يایحا  مالـسا ، لبق  ام  هب  عاضوا  ندنادرگرب  فده  یفده ؟ هچ  اب 

فلتخم ياه  گنهآ  اب  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) ناشیا ياهراعـش  نوگانوگ  ياهراعـش   - 184 درب . نایم  زا  درک و  هراپ  ار  اـه  هدرپ  نیا 
یلع نبا  انا  دوب : ینالوط  نزو  اب  هک  دـناوخ  یم  ار  يراعـش  داد ، یم  دـنلب  ياهراعـش  داتـسیا ، یم  اـهنت  گـنج  نادـیم  رد  هک  یتقو  تسا .

نم یلوا  توملا  لثم : داد  یم  يا  هلمح  ياهراعـش  درک ، یم  هلمح  هک  یتقو  اـما  (. 6  ) رخفا نیح  ارخفم  اذـهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  رهطلا 
ار ناعاجش )  ) همه داد ، ناشن  دوخ  زا  اروشاع  زور  رد  هللادبعابا  هک  یبلق  توق  تعاجـش و  مدناوخ . البق  هک  يرعـش  نامه  ای  راعلا  بوکر 

اروشاـع ياهراعـش  ياوـتحم  اروشاـع و  بتکم  تسا  نـیا  هدـننک  اـیحا  ياهراعـش   - 185 تسا . نمـشد  ناـیوار  نخـس  نیا ، دـناشومارف .
سح یب  رگا  هدننک  سح  یب  هن  دشاب  هدننک  هدنز  دیاب  ردخم ؛ هن  دشاب ، ییحم  دیاب  اه  هتـسد  رد  اه و  هیکت  رد  سلاجم ، رد  ام  ياهراعش 

زا ع )  ) نیـسح سفن  تزع   - 186 دنک . یم  رود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ار  ام  هکلب  تشاد ، دهاوخن  یـشاداپ  رجا و  اهنت  هن  دـشاب ، هدـننک 
هظحل نیرخآ  ات  رانلا  لوخد  نم  یلوا  راعلو  راعلا  بوکر  نم  یلوا  توملا  تسا : نیا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياروشاع  زور  ياهراعش 

زاب نیرخآ  يارب  هک  اعوسات  بش  تسا . هسامح  زا  یجوم  یتسرپ و  قح  یهاوخ ، قح  مامت  شنانخـس ، شتانکـس ، شتاکرح ، شلمع ، اه 
هک مسق ، ادخ  هب  دیبعلا ؛ رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هللاو ال  دراد ؛ یم  راهظا  میلست ! ای  ندش  هتشک  ای  دنداد  یم  هضرع  وا  هب 

، رخآ ياه  تعاس  نآ  موشب . هتشک  ات  منک  یم  تمواقم  هنادرم  منک ، یم  رارف  ناگدرب  لثم  هن  مهد و  یم  امش  هب  تلذ  تسد  هن  زگره  نم 
هلمج نیا  هک  نم  يدبک  تطشن  دقف  ءاملا  نم  هبرش  ینوقتـسا  دشاب : هتفگ  ار  هلمج  نیا  هللادبعابا  هک  دینکن  رواب  تسا  نامه  زاب  هللادبعابا 

یعدلا نا  الا و  دنک : یم  دایرف  دتسیا و  یم  نمشد  رکشل  لباقم  رد  وا  هکلب  دوبن ، اه  تساوخ  رد  روج  نیا  نیـسح  ما ، هدیدن  ییاج  رد  ار 
سکان نآ  هفوک ! مدرم  ترهط ، تباط و  روجح  نونموملو و  هلوسر  انل و  کلذ  هلذـلا  انم  تاهیه  هلذـلا و  هلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیبزک  ردـق 

نیا زا  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  دیا  هدمآ  وا  نامرف  هب  امش  هک  یسک  نآ  امش ، لک  هدنامرف  امش ، ریما  هدازانز ، رـسپ  هدازانز  نآ  سکان ، رـسپ 
نت ام  میورب ! تلذ  راب  ریز  اـم  هک  تاـهیه ! مهدـب ؟ تلذ  هب  نت  نم  اـیآ  نداد ، تلذ  هب  نت  اـی  ریـشمش ، اـی  نک : باـختنا  ار  یکی  راـک  ود 
هار رد  هک  نم  يادخ  میروآ . یمن  دورف  زگره  تلذ  ریشمش  يولج  رد  ار  نامدوخ  حور  یلو  میهد ، رارق  اهریـشمش  يولج  رد  ار  نامدوخ 
نم هک  ییاه  نماد  نآ  نکن ، دیوگ  یم  متسه ، وا  بتکم  هب  هتسباو  هک  ربمغیپ  نکن ، دیوگ  یم  تسین و  یضار  مراد  یم  رب  مدق  وا  ياضر 

هـسامح کی  هن  اما  تسا ، هسامح  نیا  هدن . تلذ  هب  نت  دیوگ  یم  نم  هب  ما  هتـسشن  وا  يوناز  يور  هک  یلع  نماد  ما ، هدش  گرزب  اهنآ  رد 
تمواقم رخآ  دح  مالسلا  هیلع  نیسح  اروشاع  زور  رد  تسا  یتسرپادخ  تسین ، یتسرپدوخ  نآ  رد  تسین ، تینم  نآ  رد  یموق  ای  یصخش 

نامک هب  ار  يدولآ  رهز  ریت  راکمتس  نازادناریت  زا  یکی  تسا  هدش  بلـس  شندب  زا  ییاناوت  یلک  هب  هک  تسا  یتقو  رگید  دنک ، یم  مه  ار 
ایآ دیوگ ؟ یم  هچ  دتفا  یم  نیمز  يور  رایتخا  یب  رگید  اقآ  دنیـشن و  یم  هللادبعابا  هنیـس  رد  هک  دزادنا  یم  هللادـبعابا  يوس  هب  دـنک و  یم 

نامه يوس  هب  ار  شیور  ندیگنج  هرود  نیا  تشذگ  زا  دعب  هکلب  هن ، دـنک ؟ یم  انمت  شهاوخ و  ایآ  دـهد ؟ یم  تلذ  هب  نت  هظحل  نیا  رد 
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قبله اي که از آن هرگز منحرف نشـده است می کنـد و می فرمایـد: رضـا بقضانـک و تسـلیما الـمرك و الـ معبـود سواك یـا غیـاث   
المسـتغیثین ایـن است حمـاسه الهی، این است حمـاسه انسـانی. )1( ص 180و 181. )2( صـحیفه نـور، ج 17، ص 58. )3( حماسه
ج 1ص 282.  / لامالا یهتنم  ( 6 . ) ص 28 ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 5 . ) ص 280 ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 4 . ) ص 281 ج 2 ، ینیسح ،

مالسا رگایحا  نیسح  ماما  تضهن 

کی نیا  دندرک ، تفالخ  بضغ  هک  دوبن  نیا  دنتشاد  مالسا  رب  دیزی  هیواعم و  هک  يرطخ  دوب  هدمآ  رد  تنطلس  تروص  هب  مالـسا   - 187
تیونعم دنتساوخ  یم  دنروایب ، دنتساوخ  یم  رد  تنطلس  تروص  هب  ار  مالسا  هک  دوب  نیا  دنتـشاد  اهنیا  هک  يرطخ  دوب . نآ  زا  رتمک  رطخ 

دوب مهم  نیا  یتوغاط  میژر  کی  هب  دـننک  بلقنم  ار  مالـسا  میتسه  هللا  لوسر  هفیلخ  ام  هکنیا  مسا  هب  دـندروآ ، رد  توغاـط  تروص  هب  ار 
یم هنوراو  ار  مالـسا  ساسا  لصا  اـهنیا  دـندزن . روطنآ  اـهیرتولج  دـندز  اـی  دـننزب  دنتـساوخ  یم  مالـسا  هب  ررـض  رفن  ود  نیا  هک  يردـقنآ 

و رامق ؟! سلجم  رد  و  رمخ ! برش  سلجم  رد  هللا و  لوسر  هفیلخ  ناشسلاجم ، رد  دوب  رامق  دوب ، رمخ  برش  دوب ، تنطلس  دننکب  دنتساوخ 
. درک عفر  ءادهشلادیس  ار  رطخ  نیا  دوب . گرزب  رطخ  مالسا  يارب  زا  رطخ  نیا  دناوخ . یم  تعامج  دور  یم  مه  زامن  هللا  لوسر  هفیلخ  زاب 

یم ار  مالسا  هک  یتوغاط  تنطلس  نآ  دوب ؛ یتوغاط  تنطلـس  دض  رب  مایق  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  مایق  دوبن : طقف  تفالخ  هیـضق  هیـضق ،
رازه ود  نیا  میژر  لثم  دـش  یم  مالـسا  دـش ، یم  رگید  زیچ  کی  مالـسا  دـندرک ، یم  ادـیپ  قیفوت  رگا  هک  دروآرد  گـنر  نآ  هب  تساوخ 

رد یهلا  تنطلس . کی  دنزب و  مه  هب  ار  اه  میژر  نیا  لاثما  ار و  یتنطلـس  میژر  تساوخ  یم  دوب و  هدمآ  هک  مالـسا  تنطلـس . هلاس  دصناپ 
شیاج ار  توغاط  دـنرادرب ، ار  هللا  هک  دنتـساوخ  یم  اـهنیا  دـناشنب ، نآ  ياـج  ار  هللا  دنکـشب و  ار  توغاـط  تساوخ  یم  دـنک  داـجیا  اـیند 

هللا مایق  دوب  هللا  مایق  نوچ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ندـش  هتـشک  دوبن  تسکـش  قباس . لئاسم  نامه  تیلهاـج و  لـئاسم  ناـمه  دـنناشنب ،
یبن ياسرفناج  تامحز  تثعب و  دوبن ، ربمایپ  نادناخ  يراکادف  اروشاع و  رگا  تخاس  دیواج  ار  یحو  نآرق و   - 188 (. 1  ) درادن تسکش 

دنتساوخ یم  هک  ناینایفسوبا  تیلهاج  قطنم  دوبن  اروشاع  رگا   ) دندوب هدناشک  يدوبان  هب  نامز  نآ  نایتوغاط  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
نادنزرف ندیشک  تداهش  هب  نتـشک و  اب  دوخ  نامگ  هب  هک  یتسرپ  تب  کیرات  رـصع  راگدای  دیزی  دنـشکب و  باتک  یحو و  رب  خرـس  ملق 

میتسناد یمن  دنکرب ، ار  یهلا  تموکح  داینب  لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  مالعا ال  تحارص و  اب  دنیچ و  رب  ار  مالـسا  ساسا  تشاد  دیما  یحو 
تیاده نآرق  شخب و  ییاهر  مالسا  هک  تسه  هدوب و  نآ  رب  لاعتم  دنوادخ  هدارا  نکل  و  دمآ ) یم  هچ  زیزع  مالـسا  میرک و  نآرق  رـس  هب 
نیـسح دراد و  هگن  هنامز )  ) رهد بیـسآ  زا  دیامرف و  ینابیتشپ  ایحا و  یحو ، نادنزرف  نوچ  ینادیهـش  نوخ  اب  دراد و  هگن  دیواج  ار  زورفا 

مظعم تما  شیوخ و  هدـیقع  يادـف  ار  شنازیزع  دوخ و  ناـج  اـت  دزیگنارب ، ار  تیـالو  راـگدای  توبن و  هراـصع  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
يرادساپ نآ  ياهدروآ  هر ) ) زا یحو و  زا  دیامرف و  يرایبآ  ار  ادخ  نید  دشوجب و  وا  كاپ  نوخ  خـیرات ، دادـتما  رد  ات  دـیامن  مرکا  ربمایپ 

تداهـش دوب  یتوغاط  تلود  هک  تقو  تلود  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هزرابم  نمـشد  هشقن  ندرک  لطاب   - 189 (. 2 . ) دیامن
روج کی  ار  مالـسا  شرـسپ  هیواعم و  ناـشیا ، تداهـش  دوبن  رگا  درب . ولج  ار  مالـسا  درواـین ، دراو  يا  همطل  چـیه  مالـسا  هب  ءادهـشلادیس 
ماما تعاـمج و  هماـقا  ندوب ، هعمج  ماـما  هعمج و  هماـقا  دجـسم ، رد  نتفر  اـب  هللا ، لوسر  هفیلخ  مسا  هب  دـندوب  هداد  هولج  اـیند  رد  يرگید 

هب دوب  یمالـسا  تموکح  تموکح ، هن  تفالخ  رب  اوتحم  نکل  مالـسا  تموکح  تموکح ، هللا و  لوسر  تفالخ  مسا  مسا ، ندوب . تعامج 
شیامن تیلهاج و  هب  مالـسا  ندنادرگرب  يارب  دنتـشاد  اهنیا  هک  یـشقن  نیا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  یمالـسا . مکاح  هن  اوتحم و  بسح 

نم انا  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  تاکرب   - 190 (. 3 . ) درک لطاب  ار  نآ  تسا  قباس  ياـهزیچ  ناـمه  ریظن  مه  نیا  هکنیا  هب  ار  مالـسا  نداد 
یم هدـنز  وا  زا  مه  نم  تسا و  نم  لام  نیـسح  هک  تسا  نیا  اـنعم  شیاـنعم ، نیا  تسا . هدومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هک  نیـسح 

هک دندوب  ددص  رد  اهنآ  دربب ، نیب  زا  ار  راثآ  تساوخ  یم  نمشد  هکنیا  اب  تسا  ناشیا  تداهش  زا  تاکرب  همه  نیا  تسا  هدش  وا  زا  موش ،
تسرد یبرع  تکلمم  کی  دنربب و  ار  مالـسا  لصا  دنتـساوخ  یم  اهنآ  دوب  فرح  نیا  اذکلاب  مشاه  تبعل  دشابن  راک  رد  مشاه  ینب  الـصا 
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هب دوب  انتعا  یب  ایند  یگدـنز  هب  يو  هدروآ : ار  راعـشا  نیا  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  مالـسا  نید  یناث  يراذـگ  هیاـپ   - 191 (. 4 . ) دننک
نیـسح نوخ  اب  هک  وا  ياـضر  ادـخ و  ناـهرب  زا  ریغ  درک ، یمن  ناـنآ  هب  یهجوت  نیرتکچوک  تشادـن و  یـساره  مه  گرم  زا  هک  يروط 

هک تسا  راوازـس  رظن  نیا  زا  دـیوگ : یلئالع  داتـسا  دوب . تقیقح  نید و  يادـف  وا  رظن  رد  تمیق  رپ  تسپ و  زیزع و  زیچ  ره  و  دوب . جزتمم 
نیدلا نیعم  يدنه  رعاش  هک  يروط  هب  دریگ . بقل  ضئارف  هدننک  دیدجت  ای  دوش و  هدـیمان  نید  یناث  راذـگ  هیاپ  شراوگرزب  دـج  زا  دـعب 

تسناد و یم  یتخبـشوخ  ار  گرم  دوـب  ناـبیرگ  هب  تسد  نآ  اـب  مالـسا  هک  دوـجوم  طیارـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هـتفگ : يریمجا 
(. 5  ) امارب الا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعـس و  الا  توملا  يرا  ینا ال  دومرف : یم  درک و  یم  یفرعم  تلاذر  تمالم و  ار  ناراکمتـس  اب  یگدنز 

دیـسر و تداهـش  هب  هک  یلاح  نیع  رد  درک و  هلباقم  یلیلق  هدـع  اـب  دوب و  قح  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  درک  اوسر  ار  هیما  ینب   - 192
ع)  ) نیسح ماما  تداهـش  اب   - 193 (. 6 . ) درک اوسر  ار  هیما  ینب  دیزی و  درک و  هدنز  ار  مالـسا  نکل  دندیـسر ، تداهـش  هب  مه  وا  نادنزرف 
(. 7 . ) دش رت  يوق  مالسا  وا  تداهش  زا  سپ  درک و  ادف  ار  شیوخ  يابرقا  نادنزرف و  مامت  دوخ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش  نیون  مالـسا 

خیـش دـش . بجاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ماـیق  مه ، يرهاـظ  تهج  زا  يرهاـظ  تـهج  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  ماـیق  بوـجو   - 194
یلع دنک . هنوراو  ار  بلطم  هک  دوب  نیا  شا  یعـس  درک ، تموکح  لاس  لهچ  راگزور  ناطیـش  هیواعم  دـیامرف : یم  همحرلا  هیلع  يرتشوش 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  مسا  تشاد  وزرآ  درک . تسناوت  ات  دـیامن و  نامیا  رهظم  ار  ناـمثع  شدوخ و  رفک و  رهظم  ار  مالـسلا  هیلع 
ره قح و  ار  یلطاب  ره  دـنک ، یم  راک  بوخ  هدام  ملاـع  رد  مه  روز  لوپ و  هاـگ  نآ  دـتفارد . دوب : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  سفن  وحم 
اه لثملا  برض  زا  يا  هدع  زونه  درذگ ، یم  هیواعم )  ) نوعلم نیا  گرم  زا  هک  لاس  دصیـس  رازه و  زا  سپ  دهد . یم  هولج  لطاب  ار  یقح 
هب مه  يزیچ  دیدنخ و  یم  داد ، یم  شحف  وا  هب  دز ، یم  یفرح  شلباقم  ینزریپ  ای  درمریپ  ای  درک  یم  اضتقا  تسایـس  رگا  دـننک . یم  رکذ 

هیواعم ملح  هناشن  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  راتـشک  ایآ  تشک . ار  يرجه و ... دیـشر  رکب و  یبا  نب  دـمحم  رتشا و  کلام  اما  داد ، یم  وا 
ار یناسک  هیواعم و  دیزی و  تفرگ ؟ یم  زیچ  هچ  نیسح  مایق  زج  ار  هیواعم  هلاس  لهچ  تاغیلبت  نیا  ولج  دیامرف : یم  يرتشوش  خیش  تسا ؟

ینب هک  تسین  نامیا  يرادنید و  نیا  دـنامهفب  اه  ناملـسم  هب  دـنک ؟ یم  اوسر  تسناوت  یم  یـسک  هچ  دـندروآ ، راک  يور  ار  هیما  ینب  هک 
نیا دنراد ، هیما  ینب  هک  تسین  نامیا  يرادنید و  نیا  دنامهفب  اه  ناملسم  هب  دنک ؟ اوسر  تسناوت  یم  یسک  هچ  دندروآ ، راک  يور  ار  هیما 
ردـق نیا  هک  ینیـسح  مه  نآ  دـندرک  یمن  هلماعم  روط  نیا  شدالوا  اب  دنتـشاد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  يداـقتعا  رگا  دـنرفاک ، اـه 

هاکزلا و تیتآ  هولـصلا و  تمقا  دـق  کنا  دهـشا  دـیناوخ : یم  هعماج  ترایز  رد  نید  ياـقب   - 195 (. 8 . ) تسا هدش  شرافـس  شا  هرابرد 
و ( 9  ) تسا ماـما  هب  هراـشا  نآرق  رد  نیعم  ءاـم  هک  هدرک  رکذ  ار  هتکن  نیا  رمـالا  هقیقح  باـتک  رد  رکنملا  نع  تـیهن  فورعملاـب و  ترما 

ینعم ( 10  ) ینورکذاف ءام  بذـع  متبرـش  نا  ام  یتعیـش  ترـضح  هب  بوسنم  رعـش  نیا  سپ  تسا . هدـش  تبحم  تفرعم و  ملع و  هب  لـیوأت 
تیب لها  نارق و  مولع  زا  هاگره  شلیوأت : ینعم  دینک و  نیسح  هنشت  بل  زا  يدای  دیدیـشون  ییاراوگ  بآ  تقو  ره  هک  تسا  نیا  شرهاظ 
دوبن نیسح  رگا  دیـسر . وت  هب  یناحور  ياه  هرهب  نیا  هک  تسا  نیـسح  تکرب  زا  نوچ  هللادبعابا  ای  کیلع  هللا  یلـص  وگب : يدش  دنم  هرهب 

ار نیسح  رـس  هک  یتقو  دیا  هدینـش  نمـشد  اهنیا  دنامب ، یقاب  ینید  دنتـشاذگ  یم  اجک  ناورم  ینب  هیما و  ینب  دوب ؟ یک  ربنم  دجـسم و  نیا 
نآ مدرک  شنادناخ  دمحم و  زا  یفالت  نم  هنوگچ  هک  دندوب  اه  نایفـسوبا  اه و  لهجوبا  شاک  دناوخ : ار  راعـشا  نیا  دنروآ  دـیزی  سلجم 

همیب ار  بهذم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  درک  همیب  ار  مالـسا   - 196 (. 11  ) يدرک یفـالت  بوـخ  دازیرم  تسرد  دـنتفگ  یم  نم  هب  تقو 
میا هتسشن  ام  اجنیا  دینیب : یم  امش  هک  ییالاح  ات  ار  مالسا  مالسا  تایح  رارمتـسا   - 197 (. 12 . ) درک همیب  ار  مالـسا  شدوخ  لمع  اب  درک .

هب دـندرک  یم  تیوقت  اهنیا  ار  یتوغاط  میژر  نیا  دوبن  ءادهـشلادیس  رگا  مالـسا  تاجن   - 198 (. 13 . ) تسا هتشاد  هگن  هدنز  ءادهـشلادیس 
مالسا داد  تاجن  نیسح  ماما  ینیسح ، ماما  ملـسم  هن  میدوب ، یتوغاط  ملـسم  میدوب  ملـسم  مه  وت  نم و  الاح  رگا  دننادرگ . یم  رب  تیلهاج 
رصانع هئطوت  زا  و  هدش ، هدنز  مالسا  نامولظم  نادهاجم و  دیس  هلیـسو  هب  هک  تسا  یهام  مرحم  گرم  زا  مالـسا  ییاهر   - 199 (. 14 . ) ار
هتـشک ای  ارثکا  راهطا  همئا  درک  هدـنز  ار  بتکم   - 200 دیـشخب . ییاهر  دـندوب ، هدرب  هاگترپ  بل  ات  ار  مالـسا  هک  هیما ، ینب  میژر  دـساف و 
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هتـشک نیا  اب  درک ، هدنز  ار  بتکم  هکلب  دوب ، ظوفحم  شبتکم  دش ، هتـشک  ءادهـشلادیس  دوب . ظوفحم  ناشبتکم  نکل  دندش ، هچ  ای  دندش 
هرهچ رب  خرـس  ملق  ات  تفر  یم  نایدـیزی  نارئاج  تموکح  مالـسا  ربماـیپ  تاـمحز  نداد  ردـه   - 201 (. 15 . ) درک هدـنز  ار  بتکم  ندـش 

هب ار  راکادف  يادهش  نوخ  مالسا و  ردص  ناملسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  ياسرف  تقاط  تمحز  دشک و  مالسا  ینارون 
تلادع راذگ  هیاپ  یمتخ  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالسا  ردص  رد  دوب  ناراکهبت  ياپ  ریز  تلادع   - 202 دهد . رده  هب  دراپس و  نایسن  قاط 

هک دوش  دوبان  ناراکهبت  ياپ  ریز  رد  تلادـع  دور و  ورف  ناراکمتـس  موقلح  رد  مالـسا  هیما ، ینب  ياه  يورجک  اب  هک  تفر  یم  يدازآ ، و 
ع)  ) ءادهـشلادیس ترـضح  دناد  یم  هولج  هناور  ار  مالـسا   - 203 (. 16 . ) دومن اـپ  رب  ار  اروشاـع  میظع  تضهن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
، دنهد یم  هولج  ار  مالـسا  هنوراو  دنراد  دـنرب ، یم  نیب  زا  ار  بتکم  دـنراد  اهنیا  دـنک -  ناشتنعل  دـنوادخ  شرـسپ -  هیواعم و  هک  دـندید 

دنک تسرد  ناسنا  تسا ، هدمآ  دنک  تسرد  شدوخ  يراب  تردق  تسا  هدـماین  دـنک ، تسرد  ناسنا  هکنیا  يارب  تسا  هدـمآ  هک  یمالـسا 
مه تعامج  ماما  دندرک . یم  رمخ  برش  دنداد ، یم  ناشن  دنتـشاد  هنوراو  ار  مالـسا  ( - 17) رـسپ ردپ و  نیا  لثم  رـسپ -  ردپ و  نیا  اهنیا ،

تعامج ماما  دـندش  یم  مه  تعامج  ماما  دوب ، تعامج  مه  شلابند  دوب ، اـهنآ  رد  زیچ  همه  دوب ، بعل  وهل و  سلاـجم  ناـشلاجم  دـندوب ،
لوسر دض  رب  هللا  لوسر  تفالخ  مسا  هب  دنتفر . یم  مه  ربنم  دـندوب ، مه  ربنم  لها  دـنتفر و  یم  مه  ربنم  دـندوب و  مه  هعمج  ماما  زاب ، رامق 

ناش دایرف  نکل  یناطیـش  راتفر  ناشراتفر  ناشلامعا ، دندوب . هدرک  مایق  تیهولا  دض  رب  دوب و  هللا  الا  هلا  ناشدایرف ال  دـندوب ، هدرک  مایق  هللا 
زور نآ  دوشب ، دراو  هشدخ  شرد  دهاوخب  مالسا  ههجو  هک  يزور  نآ  دوب  مالسا  ههجو  يارب  رطخ   - 204 (. 18 . ) هللا لوسر  هفیلخ  دایرف 

ار مالـسا  هرهچ  هک  دوب  روطنیا  هلاسم  هیواعم  فلخ  رـسپ  نامز  رد  هیواعم و  نامز  رد  وا . يارب  دـنداد  ار  ناشناج  مالـسا  ناگرزب  هک  تسا 
. دوب هچ  سلاجم  ناشسلاجم ، دندرک . یم  ار  تایانج  هللا  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  نیملسملا ، هفیلخ  ناونع  هب  دندرک ، یم  حیبق  دنتشاد  اهنیا 

مالـسا زا  دنراد  اهنیا  هک  یحیبق  هرهچ  نیا  دننک و  هضراعم  دـننک و  هزرابم  هک  مالـسا  ناگرزب  يارب  درک  یم  اضتقا  فیلکت  هک  دوب  اجنیا 
هک تسا  نیا  دراد ، دیزی  دراد و  هیواعم  هک  تسا  نیمه  شتفالخ  مالسا  هک  دننک  لایخ  هک  تسا  نکمم  لفاغ  صاخشا  دنهد و  یم  ناشن 

تخیر ورف  ار  ناراکمتـس  خاک   - 205 دورب . نتـشک  هب  ناسنا  ولو  درک  دـیاب  شیارب  هدـهاجم  هک  تسا  نیا  ار و  مالـسا  دزادـنا  یم  رطخ 
رد تیبرت و  یضترم  یلع  ایلوا ، دیس  یفطصم و  دمحم  (. 19) لسر دیس  نادناخ  رد  هیذغت و  یهلا  یحو  هراصع  زا  هک  یمیظع  تیـصخش 

خاک هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یگرزب  هعقاو  دوخ ، یهلا  تضهن  ریظن و  یب  يراکادـف  اب  درک و  ماـیق  دوب  هدـش  گرزب  هرهاـط  هقیدـص  نماد 
ار بتکم  ءادهشلادیس  ترضح  تداهـش  مالـسا  هدننک  هدنز   - 206 (. 20 . ) دیـشخب تاجن  ار  مالـسا  بتکم  تخیر و  ورف  ار  ناراـکمتس 
. دندرب ولج  ار  ناشبتکم  نکل  دندش ، ماع  لبق  شا  هریـشع  باحـصا و  همه  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بتکم  دربشیپ   - 207 درک . هدنز 

یمومع يازع  زور  اروشاع  مالـسا  هرابود  دـلوت  زور  تسا 209 -  هتـشاد  هگن  هدنز  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  مرحم  شقن   - 208
هب ار  شدوخ  مالـسا  يارب  ءادهـشلادیس  مالـسا  زا  عافد   - 210 تسا . ناناملـسم  مالـسا و  دـیدج  دـلوت  هساـمح و  زور  تسا ، مولظم  تلم 
زا ناـشماحرا ، زا  رفن  دـنچ  باحـصا ، زا  رفن  دـنچ  اـب  مالـسلا  هـیلع  ءادهـشلادیس  تسکــش  ار  دـیزی  تنطلــس   - 211 (. 21 . ) داد نتـشک 

نکل دندش  هتـشک  ناشیا  تروص ، رد  دنتـسکش  مه  هب  ار  ثیبخ  نآ  ساسا  دوب  مایق هللا  نوچ  دندرک . مایق  نوچ  دندرک . مایق  ناشتاردـخم 
ایحا ار  مالسا   - 212 (. 22 . ) دروآ رد  یتوغاط  تنطلس  تروص  هب  ار  مالسا  تساوخ  یم  هک  یتنطلس  ساسا  دنتسکش . ار  تنطلـس  ساسا 

نآ اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دندرک . مالـسا  يادف  ار  ناشدوخ  ناج  ربمغیپ  نادـنزرف  هک  تسا  زیزع  نوچمه  مالـسا  دـندرک 
رگا مالسا  هنوراو  یفرعم  زا  تعنامم   - 213 (. 23 .) دندرک ایحا  ار  مالسا  دنداد و  ناج  دندیگنج و  مالسا  يارب  باحـصا  نآ  اب  اه ، ناوج 

نآ هناملاظ  میژر  ناقفخ  رد  مالسا  دوبن ، وا  راکادف  باحـصا  نارادساپ و  هنادرمناوج  تداهـش  مالـسا و  نأشلا  میظع  نارادساپ  يراکادف 
ع)  ) نیـسح  - 214 (. 24 . ) تفر یم  ردـه  هب  شراکادـف  باحـصا  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  تاـمحز  دـش و  یم  یفرعم  هـنوراو 

یتسرپ لوپ  باتکلا  کب  حضوا  دومرف : راکشآ  دشاب  یتسرپ  ادخ  هک  ار  نآرق  تقیقح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک  راکـشآ  ار  نید  تقیقح 
شدوخ دـیا  هدینـش  تساتود . اوه  اب  ادـخ  هار  دـنامهف  همه  هب  المع  درکن و  اـهر  ار  نید  تساـیر ، لوپ و  رطاـخ  هب  درکن ، اـضما  ار  دـیزی 
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فرمود: حاضـرم سر به بیابان ها بگذارم از تمام خوشی هاي دنیا صرفنظر می کنم چون بنده خدایم. )25(. )1( صحیفه نور، ج 7، ص  
(6 . ) ذخام نامه  ( 5 . ) ص 158 ج 13 ، رون ، هفیحص  ( 4 . ) ص 221 ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهـش  راـثیا و  ( 3 . ) ذخام نامه  ( 2 . ) 37

مکوام حبصا  نا  متیارا  لق  ( 9 . ) ص 146 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  ( 8 . ) ص 114 ذخام ج 15 ، نامه  ( 7 . ) ذخام نامه 
هیلع ادهشلادیس  ص 357 ، مرقم ، نیسحلا ، لتقم  ( 11 . ) ص 307 مرقم ، نیسحلا ، لتقم  ( 10 (. ) 30 کلم /   ) نیعم ءامب  مکیتاـی  نمف  اروغ 

ص ج 8 ، ذخام ، نامه  ( 14 . ) ص 30 ج 10 ، ذخام ، نامه  ( 13 . ) ص 216 ج 10 ، رون ، هفیحص  ( 12 . ) ص 52 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ،
هفیحص ( 18 . ) اضر دمحم  شرسپ  يولهپ و  ناخ  اضر  ( 17 . ) ص 100 ج 4 ، رون ، هفیحص  ( 16 . ) ص 230 ج 7 ، ذخام ، نامه  ( 15 . ) 70

، ینیمخ ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 21 . ) ص 161 ج 12 ، رون ، هفیحص  ( 20 . ) ص 31 ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 19 . ) ص 230 ج 7 ، رون ،
، مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ( 25 . ) ص 236 ذخام ، نامه  ( 24 . ) ص 109 ذخام ، نامه  ( 23 . ) ص 236 ج 7 ، ذخام ، نامه  ( 22 . ) ص 213

ص 162. بیغتسد ، دیهش 

نیسح ماما  تضهن  رد  غیلبت  نوگانوگ  ياه  هبنج 

تاررقم و اب  يداهج  هب  يرآ ! دش ، هدـیزگرب  يا  هژیو  يراکادـف  داهج و  ماجنا  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ع )  ) نیـسح ماما  صاخ  داهج   - 215
طیارـش و هلمج  زا   - 1 زا : دوب  ترابع  صاخ  طیارـش  نآ  دوب . هتفاین  نامرف  هنوگنآ  وا  زا  شیپ  یـسک  هک  تفاـی  ناـمرف  یـصاخ ، طـیارش 

داهج دوب  نیا  زا  رتشیب  نانآ  يورین  رگا  دـشابن و  رفاک  هد  زا  شیب  ناملـسم  دـهاجم  ره  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  راک ، زاـغآ  رد  داـهج  باوج 
رد ار  ناملـسم  هدنمزر  ره  تفرگ و  ناسآ  نانآ  رب  شیوخ  فطل  هب  ناناملـسم  تیعـضو  رب  یهاگآ  اب  دـنوادخ  هاگ  نآ  دـش . یمن  بجاو 
یس ربارب  رد  ترضح  نآ  هکلب  دشن ؛ ررقم  يددع  طرش  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  اما  تخاس ، داهج  هب  فلکم  رفاک ، ود  ربارب 

هن دـنا و  هتفای  ناـمرف  داـهج  هب  ناـکدوک  هن  مالـسا ، هاگدـید  زا   - 2 (. 1 . ) دـش فـلکم  ادـخ  هار  رد  داـهج  هب  نیا  زا  رتـشیب  اـی  رفن  رازه 
، ناگدروخلاس رب  مه  دش و  ررقم  ناکدوک  رب  مه  تلادـع ، قح و  هار  رد  داهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياروشاع  رد  اما  ناگدروخلاس ،

یناگدروخلاس رب  زین  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  یمارگ  راگدای  هللادبع  دننامه  یناکدوک  رب  و  مساق ... نوچمه  یناناوجون  رب  مه 
تشاد و يزوریپ  نارای و  شیوخ و  تداهـش  هب  ادـخ ، هار  رد  رگداهج  هک  تسا  هدـش  ررقم  داـهج  رد   - 3 رهاظم و ... نب  بیبح  دـننامه 

نیا اب  دیطلغ ، دـنهاوخ  نوخ  هب  شنارای  یگمه  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  شا  هیامنارگ  دـنزرف  زج  هک  ( 2  ) دومرف یم  ینیب  شیپ  دوـخ 
یخرب دراد . ییاه  یگژیو  شیوخ  هاگتداهش  تداهش و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  صاخ  یتداهـش   - 216 (. 3 . ) تشاد داهج  نامرف  فصو 

رد ای  تنایخ ؛ ردغ و  مس  هلیسو  هب  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  ریشمش  اب  ناراکمتس  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  رون  ناماما  ادخ و  ناروآ  مایپ 
ناـنآ زا  مادـک  چـیه  يارب  تشط و  نورد  رد  اـی  دندیـشک و  رپ  تسود  يوس  هب  شیوـخ  بارحم  نکـسم و  رد  اـی  رهـش و  رد  اـی  هناـخ و 

یهاگتداهش دوب ، شدوخ  هب  صوصخم  شهاگتداهش  تداهش و  مالسلا  هیلع  نیسح  زوس  رگج  نیرفآ و  راختفا  تداهـش  ناسب  یتداهش ،
هب هاگنآ  دش و  هدرب  اه  نامسآ  هب  شرهطم  رکیپ  تداهش ، زا  سپ  شارخلد  ریظن و  یب  یتداهـش  هدیتفت و  ياه  نش  مرگ و  كاخ  يور  رب 

هخاش رب  هاگ  اه و  هزین  زارف  رب  هاگ  اه و  تسد  يور  رب  یهاگ  شا  ینارون  رـس  هدنام و  نیمز  يور  رب  دش و  هدـینادرگ  زاب  البرک  نیمزرس 
زا دـش . هداهن  قشمد  ای  هفوک و  رد  يوما  متـس  هاگراب  رد  یقبط  رب  ینامز  ماش و  هزاورد  يوما و  میخژد  هناخ  رد  رـس  رب  یناـمز  تخرد و 
زا ای  البرک ... هب  هاگنآ  هنیدم و  هب  مه  اجنآ  زا  رـصم و  هب  ماش  زا  یتیاور  هب  انب  ماش و  يوس  هب  البرک  زا  دش ، هداد  ریـس  اهاتـسور  اهرهش و 

نانآ ياه  هاگراک  عرازم و  هک  تسا  نیا  رافک ، اب  داهج  تاررقم  زا  ینیـسح  ماـیخ  ندز  شتآ   - 217 (. 5 ( ) 4 . ) اه نامـسآ  يوس  هب  ماش 
دندنازوس و هنیک  شتآ  هب  ار  شیاه  همیخ  یخرب  وا  تایح  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  رد  نانآ  اما  دیـشک ، شتآ  هب  دـیابن  ار 
(7 . ) دنتخاس شتآ  دود و  همعط  وا ، تداهش  زا  سپ  زین  ار  اه  همیخ  هیقب  و  ( 6 . ) دنشک شتآ  هب  شنانکاس  اب  ات  دندیشوک  ار  رگید  یخرب 
، يوما راک  زواجت  هاپس  اما  ار ، نانز  هن  دهد و  یم  ار  ناکدوک  نتشک  هزاجا  هن  مالسا  نارفاک ، اب  دربن  رد  هنادرمناوجان  گنج   - 218 (. 8)
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ار شراوخ  ریش  كدوک  هک  هنوگنامه  درکن ؛ غیرد  زین  وا  لاسدرخ  ناکدوک  نتشک  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دض  رب  هناملاظ  گنج  رد 
. دندناسر تداهش  هب  زواجت ، ریت  هب  دیبلط  بآ  شیارب  هک  یماگنه  هب  ار  شرگید  راوخ  ریش  و  ( 9  ) دنتشک شزاون  ماگنه  هب  وا  شوغآ  رد 
هب هن  یعقاو  ینعم  نامه  هب  غیلبت  تسا ، نآ  یغیلبت  هبنج  ینیـسح ، تضهن  هبنج  کـی  ع )  ) نیـسح تضهن  یغیلبت  هبنج   - 219 (. 11 ( ) 10)

نیا رد  ماما  دینیبب  ندناسر  مدرم  هب  ار  مالسا  يادن  مدرم ، هب  تسا  مالسا  مایپ  نامه  هک  شدوخ  مایپ  ندناسر  ینعی  زورما ، حلطصم  يانعم 
دراد يدایز  شزرا  رظن  نیا  زا  ینعی  دراد ، یغیلبت  شزرا  اصوصخم  هک  دندرب  راک  هب  یـصاخ  ياه  شور  هچ  ناشدوخ  تضهن  تکرح و 

هب وحن  نیرتهب  هب  دمآ  یم  نوریب  ناشیا  موقلح  زا  هک  ار  مالـسا  یعقاو  دایرف  ناشدوخ و  دوصقم  فده و  اه  شور  نیا  اب  نیـسح  ماما  هک 
هکنیا نیع  رد  تضهن  نیا  ینعی  تسا ، نآ  یغیلبت  هبنج  شبنج ، نیا  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی  مالـسا  یفرعم   - 220 (. 12 . ) دندناسر مدرم 
تردق هنارباج  ياضاقت  لباقم  رد  نیکمت  مدـع  هکنیا  نیع  رد  و   ) تسا تجح  مامتا  هکنیا  نیع  رد  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

جورخ ترجاهم  یتاغیلبت  شزرا   - 221 (. 13 . ) تسا مالسا  ندناسانـش  یفرعم و  کی  تسا ، یناسر  مایپ  غیلبت و  کی  تسا ) نامز  مکاح 
رطاخ هب  هک  دسر  یمن  رظن  هب  تسا ، جح  سپـس  هرمع و  مایا  هک  هجح  يذ  ات  نابعـش  ياه  هام  رد  هکم  رد  تماقا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  ماما 

شزرا ترجاـهم  سفن  هکنیا  یکی  تسا : هدوـب  رگید  تلع  هس  هب  هکلب  درک ، یم  ظـفح  ار  یهلا  نما  مرح  مارتـحا  نمـشد  هـک  هدوـب  نـیا 
هکم رد  هکنیا  مود  . دوب عاـنتما  تفلاـخم و  تسژ  نیلوا  دوخ  نیا  دـناسر و  یم  رتهب  ار  ماـما  يادـن  دوب و  دـنهد  ناـکت  تشاد و  یتاـغیلبت 

مه اجنآ  رد  هکنآ  وگ  دوب ، نتـشادن  تینما  تمالع  ندرک  باختنا  ار  هکم  هکنیا  موس  دوب . نکمم  فلتخم  یحاون  دارفا  اب  يرتشیب  ساـمت 
نآ رد  هکم  زا  هکم و  دمآ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هک  یتقو  ع )  ) نیسح ماما  یـسایس  تکرح   - 222 (. 14 ..) تشادن تینما  ماما 

. دوشب جراخ  هکم  زا  ناشیا  دنور ، یم  هکم  هب  دنراد  مدرم  همه  هک  یتقو  کی  رد  هک  دوب  یگرزب  یسایس  تکرح  کی  تفر ، نوریب  لاح 
هیما ینب  هک  دوب  یسایس  یمالسا -  تکرح  نیا  یسایس و  یمالسا -  دوب ، یسایس  تاکرح  شتاکرح ، مامت  دوب  یسایس  تکرح  کی  نیا 
هکلب یتاـغیلبت و  تسژ  ینیـسح  غـیلبت  رـصنع  نیرت  مهم   - 223 (. 15 . ) دوـب هدـش  لاـمیاپ  مالـسا  دوـبن ، تکرح  نیا  رگا  درب و  نیب  زا  ار 

ان ار  نمشد  دوخ  عقاو  رد  هلیسو  نیا  هب  و  دروآ ، دوخ  هارمه  زین  ار  دوخ  ناکدوک  تیب و  لها  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  یتاغیلبت  کیتکات 
دشاب و يدیزی  مالسا  دیزی و  هیلع  نیـسح  مالـسا  يارب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  غلبم  هدع  کی  لماح  هک  درک  مادختـسا  هناهاگآ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ياه  هبطخ  ارچ  غیلبت  يادن  ندرک  دایز   - 224 (. 16 . ) تسا ماـما  تضهن  یغیلبت  رـصانع  نیرت  مهم  زا  یکی  نیا 
ملـسم تفرگ و  رارق  دایز  رـسپ  رایتخا  رد  هفوک  رگید  هک  دوش  یم  مولعم  دنوش و  یم  سویأم  هفوک  مدرم  ترـصن  زا  ناشیا  هکنیا  زا  دـعب 

تـشگرب هار  بوخ ، رایـسب  تشادـن ، تشگرب  هار  رگید  شدوخ  نیـسح  ماـما  دـیوگب  یـسک  تسا  نکم  دوـش ؟ یم  رت  غاد  هدـش ، هتـشک 
نماد زا  تسد  ام  ریخ ، دنتفگ : اهنآ  متـشادرب و  امـش  زا  ار  متعیب  نم  دومرف : شباحـصا  هب  هکنآ  زا  دعب  اروشاع  بش  رد  ارچ  یلو  تشادن ،
رگا دنرادن ، يراک  امش  هب  دنشکب ، ارم  دنهاوخ  یم  اهنآ  هکنیا  يارب  تسا ، مارح  اجنیا  رد  امـش  ندنام  الـصا  تفگن : میراد ، یمن  رب  امش 
اهنآ یتـقو  هکلب  دـیورب ؟ امـش  تسا  بـجاو  تـفگن  نیـسح  ماـما  ارچ  تـسا ؟ مارح  نـیا  دوـش و  یم  هـتخیر  تـهج  یب  ناـتنوخ  دـینامب ،

هب تفگ ، یمن  اهنآ  هب  البق  هک  ار  ییاهزار  هک  دوب  تقو  نآ  زا  درک و  دییات  هداعلا  قوف  ار  نانآ  نیـسح  ماما  دندرک ، مالعا  ار  ناشیرادیاپ 
دوش یم  مه  زاب  رگا  هک  دـسا  ینب  ناـیم  رد  دتـسرف  یم  ار  رهاـظم  نب  بیبح  تسا ، یعطق  بلطم  هک  اروشاـع  بش  رد  (. 17  ) تفگ نانآ 

رتشیب ادن  نیا  دوش ، هتخیر  رتشیب  دیهش  نوخ  هچ  ره  هک  ارچ  دوش ، هدوزفا  ناگتـشک  ددع  رب  تساوخ  یم  هک  دوب  مولعم  دروایب  ار  يا  هدع 
هیلع نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 3 . ) ص 298 ذـخام ، نامه  ( 2 . ) ص 298 ج 44 ، راونالا ، راـحب  ( 1 (. ) 18 . ) دـسر یم  نایناهج  ناـهج و  هب 

ج راونالاراحب ، ( 6 . ) ص 88 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 5 . ) دعب هب  ص 107  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) 126 ص 125 ، مالسلا ،
ص مومهملا ، سفن  ( 10 . ) ص 46 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 9 . ) ص 127 نیسح ، ماما  ياهیگژیو  ( 8 . ) ذخام ص 58 نامه  ( 7 . ) ص 54 ، 45
(13 . ) ص 237 و 238 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 12 . ) ص 126 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 11 . ) ص 436 نیسحلا ، لتقم  ، 350
ص ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 16 . ) ص 140 ج 18 ، رون ، هفیحص  ( 15 . ) ص 339 ذخام ج 3 ، نامه  ( 14 . ) ص 189 ج 1 ، ذخام ، نامه 
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ص 274. ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 18 . ) ج 1ت ص 274 ذخام ، نامه  ( 17 . ) 339

ینیسح بتکم  ياه  یگژیو 

ره دوب ، هچ  ره  لانم ، لام و  همه  ار ، شدوخ  ناناوج  همه  ار ، ناشدوخ  باحـصا  مامت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ملظ  اب  تفلاـخم   - 225
اب تفلاخم  مالـسا ، تیوقت  يارب  داد و  ادخ  هار  رد  تشاد ، باحـصا  تشاد ، ناوج  تشد ، هچ  ره  تشادن -  هک  لانم  لام و  تشاد -  هچ 

بتکم يدوباــن  زا  يریگوــلج   - 226 (. 1 . ) دوـب رتداـیز  اـجنیا  يروطارپـما  زا  هـک  زور  نآ  يروطارپـما  اـب  تفلاــخم  درک ، ماــیق  مـلظ ،
لباقم رد  ءایبنا  مایق  هیواعم ، لباقم  رد  نینمؤملاریما  مایق  ءادهـشلادیس و  ماـیق  هیـضق  دور . یم  نیب  زا  دراد  بتکم  هک  دـندید  ءادهـشلادیس 

، هک تسا  نیا  اهنآ  بتکم  تسا . چـیه  اهنآ  شیپ  ملاع  همه  دـنریگب ، تکلمم  کی  دـنهاوخب  هک  تسین  نیا  هلأـسم  راـفک ، نادـنمتردق و 
کشا لیس  دروم  دنچ  رد  البرک  رد  البرک  هصرع  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هیرگ   - 227 (. 2 .) دننکب ییاشگروشک  هک  تسین  نیا  اهنآ  دصقم 
تدابع تلاسر ، یحو و  نادناخ  بئاصم  رب  هیرگ  هک  لیلد  نآ  هب   - 1 تسا : نشور  مه  نآ  لیالد  دادن و  ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 

مغ نآ  رب  تسیرگن و  یم  ار  ینامـسآ  يالاو  ياه  شزرا  قالخا و  تیونعم و  نید و  ناکرا  مادهنا  هک  تهج  نادـب   - 2 تسا . تعاطا  و 
یم ضراع  ناـسنا  رب  لد  زوس  یگنـشت و  یگنـسرگ و  نآ  بجوم  هب  هک  يرـشب  ترطف  یناـسنا و  تعیبط  هک  تهج  نادـب   - 3 تسیرگ .

رو و هلعـش  اـه  بلق  وت  گرم  رد  مرـسپ ! دومرف : شرـسپ  دروم  رد  ربماـیپ  تسا ، دوجوم  زین  موصعم  ناـیاوشیپ  ربماـیپ و  دوـجو  رد  ددرگ ،
هب دروم  دنچ  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ ! (. 3 ... ) تفگ میهاوخن  دزاس ، دونشخان  ار  يادخ  هک  يزیچ  اما  تسا ، يراج  اه  کشا 

منادب متـسناوت  یم  شاک  ایادخ ! دادن . شناما  کشا  بالیـس  هودنا و  نافوط  هک  دوب  يرـشب  تعیبط  نیمه  بجوم  هب  دیـسر و  هلحرم  نیا 
کش نودب  تما  تاجن  هار   - 228 (. 4 ( ؟ دوش عنام  کشا  بالیس  لد و  زوس  زا  دوب  نکمم  مه  زاب  هدننکش ، تخس و  طیارش  نآ  رد  هک 
ینعی اهنآ  عیسو  ینعم  هب  ورد  نیا  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نید ، هیقبم  تلع  اریز  تسا ؛ تما  نیا  تاجن  هار  ینیـسح  بتکم 

ثودحلا يوبن  مالسا  اه  یضعب  لوق  هب  هک  اجنآ  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هدرک  ادیپ  یگتسب  تارکنم  اب  هزرابم  فورعم و  جیورت  قیوشت و 
تسا نیا  ناکین  نامرآ  نیرت  گرزب  دیوگ : یم  یعورف  لقن  هب  رسنپس  ترابره  يزاس  حلـصم  بتکم   - 229 (. 5 . ) تسا ءاقبلا  ینیسح  و 

زا دوبن )  ) يزاس راکهانگ  بتکم  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بتکم  دنروایب . يزاس  حـلاص  ینعی  دـننک ، تکرـش  يزاس  مدآ  رد  هک 
تما نیا  تاجن  هار  ینیـسح  بتکم  کش  نودـب  نیـسح  یـسرک   - 230 (. 6 . ) تسا يزاس  حلـصم  بتکم  دوب ، رتالاب  مه  يزاـس  حـلاص 

رد ناربـمغیپ  روهظ  دـیآ ، یم  رب  ارعـش ) هروـس   ) زا هک  ناـنچنآ  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسرک  ینیـسح  یـسرک  اریز  تسا ؛
لاس و ره  رد  ینعی  راصعا ، همه  رد  تسا  نیسح  روهظ  نیـسح ، هدنز  بتکم  منیب  یم  ام  یلو  تسا . هدوب  دسافم  عویـش  تلع  هب  اه  ترتف 
ای هب ... لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا  دناسر : یم  شوگ  هب  ار  دایرف  نیا  دنک و  یم  روهظ  یلاع  حلصم  کی  تروص  هب  نیـسح  ماما  مرحم  ره 

یمکحب حال  همه و  ولع  هقیلخ و  نسحب  یلاعملا  یلا  نیملاعلا  تقبس  تسا  بوسنم  نیـسح  ماما  هب  راعلا ... بوکر  نم  یلوا  توملا  هکنیا 
همه يارب  ـالبرک  ناتـساد   - 231 (. 8 ( ) 7  ) همتی نا  الا  هللا  یباـی  هوئفطیل و  نودـحاجلا  دـیری  همهلدـم  یلاـیل  نم  یجاـید  یف  يدـهلا  رون 

ار وا  هرخالاب  دنک  هجوت  ار  اهدماشیپ  نآ  دشاب و  هدیقع  نامیا و  زا  يا  هبترم  ره  رد  یسک  ره  هک  تسا  يروط  البرک  هیـضق  تسا  تمحر 
تسا اه  تبیصم  ماسقا  عاونا و  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک و  یم  رثأتم  یتبیصم  ار  یسک  ره  دیامرف : یم  يرتشوش  خیش  دنک . یم  رثأتم 

زا یخرب  ناوج و  تبیـصم  زا  یخرب  ددرگ . یم  شیارب  یتمحر  شـشک و  همدقم  دوش و  یم  رثأتم  نآ  زا  یتبیـصم  هب  لقاال  یـسک  ره  هک 
هب نت  تداهـش  دراد : تداهـش  هلحرم  هس  نیـسح  ماما  اه  لسن  هدـنهد  ماهلا  بتکم   - 232 (. 9 ....) ردارب و تبیـصم  زا  یخرب  راوـخریش و 

یموس ربنم ، لها  تسد  هب  فده  تداهش  و  یسابع ، لکوتم  صخالاب  ياه  يدعب  تسد  هب  کین  مان  هعمـس و  تداهـش و  نایدیزی ، تسد 
بتکم دوش . یم  هتسد  هس  ره  لماش  کیعس ... عساو  كدیک  دک  دومرف : دیزی  هب  بنیز  هک  يا  هلمج  تسا و  تداهش  هلحرم  نیرت  گرزب 

لاس و ره  رد  شرکذ  دیدجت  اب  هدش و  رکذ  ءارعش  هروس  رد  هک  تسا  ایبنا  بتکم  همادا  هکلب  تسین ، يزاس  راکهانگ  بتکم  نیسح ، ماما 
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هب ینعی  تسا ؛ ءاـیبنا  ماـهلا  یحو و  عـبنم  هلزنم  هب  بتکم  نیا  هدـش و  متخ  توـبن  ریز  دـنامب ؛ یقاـب  يا  هدـنز  تروـص  هـب  دـیاب  تـقو  ره 
گرزب نادرم  هدنهد  ماهلا  هدننک و  یحو  دیاب  ینیـسح  بتکم  الاح  دننک ، مایق  مزال  عقاوم  رد  هک  ادخ  فرط  زا  هدـش  یم  یحو  ناربمغیپ 

ساـسحا قطنم و  بتکم   - 233 (. 10 . ) هدـش متخ  توبن  اریز  ءایبنا ؛ تروص  هب  هن  دـننک  یم  ماـیق  نیحلـصم  تروص  هب  اهدـعب  هک  دـشاب 
کی تروص  هب  افرـص  ار  بتکم  نیا  امئاد  ام  رگا  اما  تخومآ ، دیاب  تسا و  سرد  دراد ، هفـسلف  قطنم و  نیـسح  ماما  بتکم  کش  نودـب 
هدوـب يا  هناـقیمع  گرزب و  رظن  رایـسب  نیا ، ددرگ . یم  هنهک  اـساسا  دوـش و  یم  هتفرگ  شـشوج  ترارح و  مینکب  وگزاـب  يرکف  بـتکم 

، دیهدن تسد  زا  امـش  ار  ینـشاچ  نیا  هشیمه  يارب  دنا : هتفگ  هک  تسا  هدوب  يا  هناموصعم  بیجع و  هداعلا  قوف  شیدـنا  رود  کی  تسا ،
نیا مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  ای  رگید و  همئا  ای  نسح ، ماما  ای  نینمؤملاریما  ای  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  تبیصم  رکذ  هفطاع ، ینـشاچ 
بآ ار  یلع  نب  نیسح  ربق  داد  روتـسد  لکوتم  هربقم ! هن  بتکم  ندرب  نیب  زا   - 234 (. 11 . ) مینکب يرادهگن  ظفح و  ام  ار  هفطاع  ینـشاچ 
نانچ نینچ و  دربب  ار  یلع  نب  نیسح  مسا  یسک  رگا  دنربب ، ار  شتسد  دور  یم  یسک  رگا  یلع ؛ نب  نیسح  ترایز  هب  دورن  یسک  دندنب و 
نیسح مان  اب  قطنم  یب  هنیک  کی  ینمـشد و  یکی  دوب ، یحور  هدیقع  کی  راتفرگ  طقف  لکوتم  ینعی  مدآ  نیا  دینک  یم  لایخ  دبال  دننکب .
تیمک لاثما  ندمآ  دوجو  هب  رثا  رد  و  يرادازع ، هب  همئا  ياهدـیکات  هیـصوت و  رثا  رد  یلع  نب  نیـسح  مان  زور  نآ  اقآ ، هن  تشاد ، یلع  نب 

دید یم  دنتسه ، رثؤم  وا  هیلع  هاپس  کی  هزادنا  هب  اهنیا  زا  کی  ره  دید  یم  لکوتم  دروآ . یم  رد  ار  لکوتم  ردپ  اه ، یلع  نب  لبعد  ياه و 
نب نیسح  دنتشاذگن  اهروتسد  هیصوت و  رثا  رد  نید  همئا  نوچ  تسین . محازم  رتمک  وا  لاثما  وا  يارب  هدنز  نیسح  دوخ  زا  هدرم  نیـسح  مان 
مه لکوتم  دنتـشاد . هگن  هدنز  ار  نیـسح  ملظ ، اب  هزرابم  هدیقع  کی  تروص  هب  هدـیا ، کی  تروص  هب  رکف ، کی  تروص  هب  دریمب ، یلع 
نیب زا  ار  هدـیقع  نیا  هدـیا و  نیا  ار و  رکذ  نیا  رکف و  نیا  دـناوتب  هکلب  دوب  هدرک  باـسح  دوب ، هدرک  باـسح  بوخ  شدوـخ  باـسح  رد 
یم یلو  یلع ، نب  نیـسح  هرابرد  تشادن  یـصخش  یحور و  هدیقع  چـیه  دوب ، مه  یبام  سدـقم  مدآ  دوب ، یلقاع  مدآ  مه  یلیخ  الو  دربب ،
 - 235 (. 12 . ) دـشاب لکوتم  دـناوت  یمن  لکوتم  رگید  هک  تسا  هدـمآ  رد  بتکم  کی  تروص  هب  اه  یناوخ  هیثرم  نیمه  اـب  نیـسح  دـید 
لثم هک  نیسح  تسین ، نت  نیا  طقف  هک  نیسح  اما  دندرک ، ادج  ندب  زا  ار  وا  رس  دنتـشک و  زور  کی  ار  نیـسح  تسا  بتکم  کی  نیـسح 
مامت تشک و  ار  نیسح  هک  درک  لایخ  هیما  ینب  هاگتسد  دوش . یم  رت  هدنز  شگرم  زا  دعب  تسا و  بتکم  کی  نیـسح  تسین ، امـش  نم و 

، دروآ دوجو  هب  بتکم  نیسح  ماما  بتکم  رازگناینب   - 236 (. 13 . ) تسا رت  محازم  نیسح  هدنز  زا  نیـسح  هدرم  هک  دیمهف  دعب  یلو  دش ،
بتکم  - 237 (. 14 . ) درک لمع  نیسح  درک ، نایب  مالسا  بتکم  هچنآ ) . ) تسا مالسا  بتکم  نامه  وا  بتکم  یمالسا ، یلمع  بتکم  یلو 
سدقم یلع  نب  نیـسح  فده  هک  هدوب  نیا  يارب  دنامب ، هدنز  دـیاب  یلع  نب  نیـسح  يازع  هک  دـندرک  هیـصوت  هک  اهنآ  ع )  ) نیـسح هنومن 

ادیپ ایند  رد  یلمع  بتکم  کی  زا  يا  هنومن  زگره  دـنامب . هدـنز  شبتکم  دنتـساوخ  یم  دروآ ، دوجو  هب  بتکم  کی  یلع  نب  نیـسح  دوب .
ره ام  ارچ  دییوگب  تقو  نآ  دیدرک  ادیپ  ار  یلع  نب  نیسح  هنومن  امش  رگا  دشاب .. مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  بتکم  ریظن  هک  دینک  یمن 

ص ج 22 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) ص 230 ج 7 ، ذخام ، نامه  ( 2 . ) ص 130 ج 1 ، رون ، هفیحص  ( 1 (. ) 15 . ) مینک دیدجت  ار  وا  دای  دیاب  لاس 
دنلب یقلخ و  شوخ  اب  ( 7 . ) ذخام ص 76 نامه  ( 6 . ) ص 235 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 5 . ) ص 152 نیـسح ، ماما  ياهیگژیو  ( 4 . ) 157

دنهاوخ یم  نارکنم  دیـشخرد . نم  تمکح  اب  روجید  ياه  بش  رد  تیادـه  رون  و  متفرگ . شیپ  دـنلب  تاماقم  هب  ناـیناهج  همه  زا  یتمه 
هیلع ادهشلادیس  ( 9 . ) ص 228 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 8  ) درک دهاوخ  لماک  مامت و  ار  نآ  هکنیا  زج  هتساوخنو  دننک  شوماخ  ار  رون  نیا 

راـتفگ ص 23. هد  ( 12 . ) ص 58 يوبن ، هریس  رد  يریـس  ( 11 . ) ص 75 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 10 . ) ص 174 بیغتسد ، دیهش  مالـسلا 
ص 80. ذخام ، نامه  ( 15 . ) ذخام ص 78 نامه  ( 14 . ) ص 125 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 13)

اروشاع زا  لبق  نیسح  ماما  يدابع  هریس 

هیلع نیسح  هک  یلاح  رد  دش  باختنا  هللادبعابا  ارچ  هدمآ  ادخ  هیحان  زا  شمان  دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  هینک  هللادبعابا !؟ هینک  ارچ   - 238
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یم دوش . هتفگ  یلع  وبا  تشاد  اج  دوش و  بیکرت  اهنآ  مان  اب  هک  تشادن  يدالوا  دوب و  باطخ  دروم  هینک  نیا  هب  تیلوفط  لوا  رد  مالسلا 
، تاکربلاوبا یلاعملاوبا ، ناسحالاوبا ، تاریخلاوبا ، دننام  دننک  یم  بیکرت  یصخش  هتسجرب  فاصوا  زا  یکی  اب  ار  هینک  یهاگ  تفگ  ناوت 
هب ملاع  دنوادخ  تسا و  وا  تیدوبع  نامه  شا  هدیمح  تالامک  فاصوا و  نایم  زا  نیسح  هتـسجرب  تافـص  نیرتزراب  نیرتهب و  هکحلاوبا .

هللادبعوبا تهج  نآ  زا  تسوا ، تیدوبع  یگتسجرب  لیلد  نیرت  يوق  وا  هناصلاخ  تداهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  هفرع  ياعد  تسا و  قیاقح 
زا شیگدنب  لامک  تهج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما  دنیوگ ، هللادبعوبا  هللادبع ، شرـسپ  نیمود  تهج  هب  ار  قداص  ماما  هدش و  باختنا 
زا لبق  ار  ربمایپ  یگدـنب  دهـشت  رد  یگدـنب ، هنحـص  رد  تسا  ماقم  نیرتالاو  ندوب  دـبع  تفای و  راختفا  هینک  نیا  هب  تیدـحا  تاذ  بناـج 
ای ناذا   - 239 هتـشاد . مدقم  اهنآ  هتـسجرب  فاصوا  رب  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  یگدـنب  هدـبع و  دـمحم  نا  دهـشا  هدروآ و  شتلاسر 
رد هک  مدید  ار  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  لقن  مرکا  یبن  هدرک  دازآ  عفار  یبا  زا  دوخ  ننـس  رد  يذمرت  دوواد و  وبا  ع )  ) نیـسح حور  هب  ییادـن 
يال يال  دـننام  روآ  باوخ  مارآ و  مرن و  رایـسب  دوب  یناذا  نیا  زامن . ناذا  دـننام  تفگ  ناذا  وا  شوگ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدالو  مایا 

ینید ریاعـش  میظعت  يارب  مدرم  عامتجا  تهج  هک  دوبن  اه  هرانم  ياهادـن  لـیبق  زا  یحور و  هب  یحور  زا  دوب  ییادـن  تقیقح  رد  اـه و  هچب 
. دنامهف یم  ار  تدابع  رارـسا  كدوک  ریمـض  رب  درک و  یم  نالعا  ار  شدوجو  رـس  هک  یکدوک  بلق  رب  دوب  ییادـن  هکلب  دریگ . یم  ماجنا 

توافت  - 240 اهنآ . دیـص  يارب  تسا  یبانط  دننامب  ای  هدز و  تریح  يرارف و  ياه  حور  ندروآ  زاب  يارب  تسا  ییادـن  اه  هرانم  ناذا  نکل 
دروآ دوجو  هب  يدـبعم  لفط  نیا  بلق  رد  تساوخ  یم  دوب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  ناذا  زغمرپ  تالمج  نآ  اب  مرتحم  یبن  هرانم  ناذا  اـب  ناذا 
دروآ دوجو  هب  یصوصخب  تاکاردا  روعش و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ریمـض  رد  دوش و  مرگ  نآ  هعـشا  اب  دنک و  شبنج  اوقت  تاساسحا  اب  هک 

تیرومأم ریسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  یگدنز  رد  ناذا  راعش  هک  يروط  هب  دنک و  هضافا  شناد  تیناسنا و  تلیـضف و  هشیمه  هک 
هک تسا  ییادن  ناذا  دماین . قیاف  نآ  رب  یهایس  تملظ و  چیه  هک  دوب  یلعشم  کی  تالمج  نیا  ییوگ  هک  هدرک  اپ  رب  ییاه  نافوط  ناشیا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  یگدـنز  شور  هریـس و  رد  دوخ  ناذا  اب  مرتحم  ربمغیپ  دزاس . یم  شوماخ  ار  سفن  لیطابا  اـیند و  ياـه  هنتف  هنوگ  ره 
هیلع نیـسح  شوگ  رد  مرکا  یبن  ناذا  نیا  داد و  يو  هب  ار  شتوبن  رون  دوخ و  حور  زا  يا  هراپ  تفگ  ناوت  یم  دیـشخب و  یلاع  حور  کی 
زغن تاملک  نیا  اب  مه  رمع  رخآ  رد  دوب و  هللا  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا  هللا  هلمج  لوا  دننام  رمع  رخآ  رد  وا  زا  زیربل  لد  هدنام و  یقاب  مالسلا 

رما و هب  مدونـشخ و  وت  تاردـقم  هب  ینعی  كاوس  دوبعم  كرمال و ال  امیلـست  کـئاضقب و  اـضر  دـش  شوماـخ  شغورفرپ  یگدـنز  غارچ 
اب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسب . رب  ناهج  ندید  زا  هدید  تفگب و  ار  نیا  مرادن  وت  زج  يدوبعم  متـسه و  ضحم  میلـست  وت  نامرف 

مکحم و زرح  هب  هشیمه  يارب  ار  دوخ  لـفط  شپچ ، شوگ  هب  نیـشنلد  همغن  اـب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تسار  شوـگ  هب  ناذا  مرن  يادـص 
ای يرـسپ  تقو  ره  ناـج ! یلع  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هکناـنچ  دـنکن . ادـیپ  نآ  يارب  یهار  ناطیـش  هک  درپس  یم  نئمطم  نمأـم 
 - 241 (. 1 . ) دناسرن نایز  وا  رب  ناطیـش  زگره  ناوخب ؛ هماقا  شپچ  شوگ  رد  وگب و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  دـش  دـلوتم  وت  يارب  يرتخد 
هیلع نیسح  اما  دندیتسرپ ، یم  هناقشاع  هناصلاخ و  ار  شیوخ  يادخ  مالسلا  هیلع  رون  ناماما  ادخ و  ناروآ  مایپ  همه  نیسح  هژیو  شتـسرپ 

نآ ات  ( 2  ) دمآ دیدپ  مالسلا  هیلع  همطاف  شردام  ناج  رد  شدوجو  رون  هک  یماگنه  زا  هک  ارچ  تشاد ، يا  هژیو  شتسرپ  تدابع و  مالسلا 
، ادخ هیزنت  حیبست و  ساپس و  شیاتس و  هب  اج  همه  هشیمه و  ( 3  ) تفرگ رارق  يوما  تیلهاج  ياه  هزین  زارف  رب  شا  ینارون  رس  هک  یتاظحل 
، یلع ینعی  نآرق  مالسا ، ینعی  هعیش  هعیش ، ینعی  مالسا  نیـسح  ینعی  نارق   - 242 دش . یم  هدینش  وا  زا  ادخ  باتک  توالت  دوب و  لوغـشم 

باتک هک  نارق  قطان و  نآرق  نآرق و  ینعی  تیالو  تیالو ، ینعی  نآرق  مالـسلا ، هیلع  هللا  هیقب  ینعی  نآرق  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ینعی  نآرق 
ود ناهرب  هب  دناوت  یمن  نآرق  لها  ملـسم و  درف  چیه  یهلا و  میکح  چیه  یفراع ، چیه  دـنوش و  یمن  ادـج  مه  زا  هاگ  چـیه  اهنیا  تسا ، هللا 

بحاص هدیسر و  تاماقم  هب  تیالو  هرفـس  رانک  رد  هیرـشع  ینثا  هیماما  ياملع  هک  صوصخ  هب  دشاب ، نادرگور  تیالو  زا  ات  راهچ  ات ، ود 
تعکر رازه   - 243 دسرب . ییاج  هب  ناسنا  هک  تسا  لاحم  تیالو  نودب  تسا و  تیالو  اهنآ  مظعا  نکر  دشاب ، یم  یتافیلأت  تافینـصت و 

، درک ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هب  باطخ  یصخش  لاثم  روط  هب  دندوب ، دنم  هقالع  رایسب  تدابع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زامن 
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؛ ما هدش  دلوتم  هنوگچ  نم  هک  منک  یم  بجعت  دندومرف : ترضح  تسا ؟ دالوا  مک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تردپ  ارچ  هللا ! لوسر  نب  ای 
ماما رازگ  زامن  يولج  زا  روبع   - 244 (. 4 . ) دروآ یم  ياج  هب  زامن  تعکر  رازه  يزور  بش و  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  اریز 
نوچ تشاد . زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ترضح  نارای  زا  یکی  درک ، روبع  وا  يولج  زا  يدرم  دناوخ ، یم  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح 

یگتفشآ بارحم  امش و  نایم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  يدومن ؟ یهن  ار  وا  ارچ  دیسرپ : دش ، غراف  زامن  زا  مالسلا  هیلع  ترضح 
 - 245 (. 5  ) دنک داجیا  یگتفشآ  وا  نم و  نایم  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  کیدزن  نم  هب  لاعتم  يادخ  وت ! رب  ياو  دومرف : دروآ . یم  دیدپ 

ربارب رد  میلست   - 246 (. 6 . ) دوب ینالوط  شدوجس  عوکر و  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  دومرف : جع  يدهم  ترضح  ینالوط  هدجس  عوکر و 
شیپ شتآ  مرس و  يالاب  مراگدرورپ ، هک  یلاح  رد  مدومن  حبص  دومرف : يدرک ؟ حبص  هنوگچ  دندیسرپ ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ادخ 

یم ادـیپ  مراد  تسود  هچنآ  هن  مشیوخ ، رادرک  ورگ  رد  نم ، يزور  نینچ  و  دـشاب . یم  مریگارف  یهلا  باـسح  ما و  هدـنیوج  گرم  میور ،
یم مباذع  دـهاوخب  رگا  تسا ، يرگید  رایتخا  رد  اهراک  همه  مرادـن و  ار  کی  چـیه  ناوت  منار . یم  دوخ  زا  مدنـسپ  یمن  هچنآ  هن  و  منک ،

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  ناراب  بلط   - 247 (. 7 ( !؟ تسا رتدنمزاین  نم  زا  يریقف  مادک  نیاربانب ، درذگ . یم  نم  زا  دـهاوخب  رگا  دـنک و 
ناراب ام  يارب  ادخ ) زا  : ) دنتفگ دـندرک و  تیاکـش  ناراب  ندـماین  زا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  نایفوک  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن 

هب یهلا  يانث  دـمح و  تساخرب  وا  نک ! ناراب  بلط  دـنوادخ  زا  زیخرب و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤملاریما  هاوخب ،
رب ار  نامسآ  تاکرب ! هدننک  لزان  تاریخ و  هدنشخب  يا  اهلا ! راب  درک : ضرع  داتسرف و  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هدروآ و  ياج 
زا نآ  اب  هک  هنشت -  کشخ و  ياه  نیمز  هدنفاکش  ناور و  نازیر ، هتسویپ  هنماد ، رپ  هوبنا ، ریگارف ، رایسب  یناراب  زا  ار  ام  و  رابب ، راشرـس  ام 

نایاپ هب  ار  دوخ  ياعد  وا  نایناهج . راگدرورپ  يا  نیمآ  امرف  باریـس  يزاـس -  هدـنز  ار  هدرم  ياـه  نیمز  يرادرب و  ار  یناوتاـن  تناگدـنب 
ار اه  هپت  اه و  هرد  تفگ : هدـمآ و  هفوک  یحاون  یخرب  زا  نیـشن  هیداب  یبرع  رد  داتـسرف . اسآ  لیـس  ناراب  دـنوادخ  ناـهگان  هک  دوب  هدربن 

نب سنا  ع )  ) نیسح اب  ادخ  ملکت   - 248 (. 8 . ) دروخ یم  بات  چیپ و  یناوارف  زا  يرگید  رد  یکی  بآ  هک  یلاح  رد  متـشاذگ ، رـس  تشپ 
دای هب  دیسر و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  مالـسا ، گرزب  يوناب  ربق  هب  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  نم  دیوگ : یم  کلام 

هجیدـخ ربق  رانک  رد  وا  فقوت  متخاس و  ناـهن  ار  دوخ  يا  هشوگ  رد  نم  مراذـگب . اـهنت  ار  وا  دومرف  نم  هب  تسیرگ و  وا  ياـه  يراکادـف 
: تسا هتـساخرب  ادـخ  اب  شیاین  هب  هناـفراع  هناقـشاع و  هنوگنیا  مدـید  مدرپس ، شوگ  دـیماجنا ، لوط  هب  وا  شیاـین  زاـمن و  مالـسلا و  اـهیلع 

تمحر فطل و  دروم  تسا ، هتـسج  هاـنپ  تیوس  هب  هک  ار  يا  هدـنب  سپ ، ینم ! تسرپرـس  بوبحم و  هک  ییوـت  مراـگدرورپ  مراـگدرورپ !
هب اشوخ  وا ! هاگ  هیکت  لد و  بوبحم  ییوت  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  تسوت ! هب  نم  دامتعا  هک  یتمظع  اب  يا  و  هبترم ! دنلب  يا  هد . رارق  شیوخ 

راگدرورپ هاگراب  هب  ار  شتالکشم  جنر و  مغ و  تیاکـش  دنک و  یم  يراد  هدنز  بش  دوخ ، تلفغ  تاهابتـشا و  زا  تمادن  رد  هکنآ  لاح 
مغ هودـنا و  تدـش  هک  هاگنآ  درادـن . شیوخ  يالوم  بوبحم و  هب  قشع  زا  رتشیب  یجنر  درد و  هک  یلاـح  رد  درب  یم  شیوخ  تمظع  اـب 

یکیرات و رد  هک  یماگنه  دـیوگ . یم  کیبل  شیادـن  هب  دـهد و  یم  شباوج  شرهم  رپ  يادـخ  درب ، یم  هوکـش  ودـب  ار  شیوخ  هاـکناج 
کلام نب  سنا  دنک . یم  کیدزن  شیوخ  هاگراب  هب  ار  وا  سپس  دراد ، یم  شیمارگ  ادخ  دنک ، یم  عرـضت  ادخ  يوس  هب  یگدنز ، یگریت 

هب هک  دوب  اجنیا  تسرد  دماین . شزاون  لد  يادص  رگید  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  روشرپ  زیگنا و  لد  تاجانم  دـیوگ : یم 
ار هچنآ  ره  یتسه و  نم  تیامح  فنک  رد  وت  هک  یتسار  هب  کیبل ! مبوبحم ، هدنب  کیبل ! دوب : نیا  ادن  دیچیپ ، اضف  رد  دینـش  ییادـن  هاگان 
هک سب  راختفا  نیمه  ار  وت  سپ  دنزرو ، یم  قایتشا  روش و  تزیگنا  لد  يادص  ندینش  يارب  ناگتشرف  میتسناد . میدینـش و  ار  همه  یتفگ ،

رانک ار  اه  هدرپ  ام  هک  تسا  هدنسب  ار  وت  نیمه  تسا و  نالوج  رد  اه ، باجح  رد  توکلم و  هاگرابرد  تیاعد  میدینش . ار  تزاین  زار و  ام 
ساره و میب و  نودب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دناشوپ . یم  ار  وا  قح  لالج  راونا  دزوب ، نآ  فارطا  زا  تمحر  میسن  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  میدز ،
، تداهـش زا  شیپ  هب  طوبرم  خـساپ  نیا  شیاین و  نیا  يرآ ! ماوت . ياتمه  یب  اناوت و  راگدـنوادخ  هک  ارچ  هاوخب ، هزادـنا  باسح و  نودـب 

ددـعتم اروشاع ، هنادواج  زور  رد  ترـضح ، نآ  يوس  هب  هژیو  ياهادـن  تسا . ترـضح  نآ  هب  ادـخ ، صاخ  فاطلا  زا  يا  هنومن  یهاوگ و 
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هیضار کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  تفرگ : رارق  فطل  دروم  هنوگنیدب  هک  تداهش  تاظحل  نیسپاو  رد  هلمج ، نآ  زا  تسا ؛
هن دنتسه  وا  نامرف  تعاطا  ادخ و  تدابع  رد  هتسویپ  هک  تسا  نیا  ناگتشرف  هتسجرب  تافص  زا  ناگتشرف  زامن  دننامه   - 249 (. 9  ) هیضرم

: دیامرف یم  نانآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنیارگ . یم  ینامرفان  هب  هن  ادخ و  دای  زا  تلفغ  هن  دریگ و  یم  ارف  ار  نانآ  یگتـسخ 
یمن تسار  مایق  يارب  تماق  دنا و  هدـیمخ  عوکر  يارب  رگید  یخرب  دـنرادن . یعوکر  هک  دنتـسه  یناگدـننک  هدجـس  ناگتـشرف  زا  یخرب 

یگتسخ هک  دنتسه  ینارگشیاتس  دیآ و  یمن  دیدپ  نانآ  تیعـضو  رد  ینوگرگد  زگره  هک  دنتـسه  یناگدز  فص  نانآ  زا  یهورگ  دننک .
یتسس ناشیاهدبلاک  رب  هن  اهنآ ، هشیدنا  رب  ییاطخ  هابتشا و  هن  ددرگ و  یم  زوریپ  ناشنامـشچ  رب  باوخ  هن  درادن ، هار  نانآ  رد  یگدوسرف 

شنیرفآ ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناگتشرف  یمامت  تدابع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  (. 10  ) یـشومارف تلفغ و  ناشیهاگآ  هب  هن  دروآ و  یم  يور 
درکن و تسار  مایق  يارب  تماق  هک  دروآ  اج  هب  یعوکر  دش  هنادواج  درک و  يا  هدجس  ادخ  يارب  ترضح  نآ  داد . ماجنا  زور  کی  رد  ار 

 - 250 شا . هشیدنا  رب  نایـسن  هابتـشا و  هن  دش و  زوریپ  شنامـشچ  رب  باوخ  هن  هک  دومن  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  شیادـخ  اروشاع  بش  رد 
هب هدایپ  راب  جنپ  تسیب و  هک  دوب  تدابع  دهز و  بحاص  يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدابع  دهز و  خماش  هلق  رب  ع )  ) نیسح ماما 

نیا ات  ارچ  هک : دش  لاؤس  مامه  ماما  زا  يزور  دندوب ، ناور  ترضح  نآ  یپ  زا  اه  لمحم  اهرتش و  هک  یلاح  رد  دیدرگ ، فرشم  جح  رفس 
زور رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، ناسرت  دنوادخ  زا  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یـسرت ؟ یم  دنوادخ  زا  دح 

ناگدنب رب  ناحبـس  يادخ  ارچ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هزور  دـیاوف  زا   - 251 (. 11 . ) دـنادرگ یم  نمیا  باذـع  زا  تمایق 
دننک فرـص  ناگدنامرد  رب  ار  شیوخ  ییاراد  هفاضا  سپ  دنـشچب ، ار  یگنـسرگ  درد  نادـنمتورث  ات  دومرف : دومرف ؟ بجاو  ار  هزور  دوخ 

، يرازگ یم  زامن  تعکر  راهچ  همهم  جئاوح  رد  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نیسح ماما  زا  جئاوح  رد  ع )  ) نیسح ماما  زامن   - 252 (. 12)
یناوخ و یم  راب  تفه  ار  ( 13  ) لیکولا معن  هللا و  انبـسح  راب و  کی  ار  دمح  لوا  تعکر  رد  یهد ، یم  ماجنا  وکین  ار  اهنآ  ناکرا  تونق و 

تعکر رد  و  یناوخ ، یم  راب  تفه  ار  ( 14  ) ادـلو الام و  کنم  لقا  انا  نرت  نا  هللااب  الا  هوق  هللا ال  ءاشام  راب و  کی  ار  دـمح  مود  تعکر  رد 
فده یبلط 253 -  یم  ار  دوخ  تجاح  سپـس  یناوخ ، یم  راب  تفه  ار  دابعلاب  ریـصب  هللا  یلا  يرما  ضوفا  و  راب ، کـی  ار  دـمح  مراـهچ 

 - ادـخ اـنامه  مدرم ! يا  ناـه  : دومرف نینچ  دـمآ و  نوریب  دوخ  باحـصا  يوس  هب  هبطخ  داریا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شنیرفآ 
هاگره دنتـسرپب و  ار  وا  دنـسانشب  ار  وا  هاگره  سپ  دننک . ادیپ  تفرعم  وا  هب  هک  نیا  يارب  رگم  دیرفاین  ار  دوخ  ناگدـنب  وا - دای  داب  گرزب 

ردپ و ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : لاوئس  يدرم  دندرگ . زاین  یب  تسادخ  زج  هچنآ  ره  یگدنب  زا  وا  هناقداص )  ) تیدوبع اب  دنتسرپب  ار  وا 
نیا اریز  دنسانشب . دنرب  نامرف  وا  زا  دیاب  هک  ار  یماما  ینامز ، ره  لها  هک  تسا  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  تیادف ، مردام 

رشب و تافرع  يارحص  رد  ع )  ) نیسح ماما  ياعد   - 254 تسا . ناحبس  قح  لالج  لامج و  تافص  ءامـسا و  رهظم  هک  تسا  موصعم  ماما 
لها زا  یهورگ  اب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  میدوب  ترضح  نآ  تمدخ  تافرع  رد  هفرع  زور  نیسپ  دنیوگ : یم  يدسا  بلاغ  نارسپ  ریـشب 
هبعک يوـس  هب  ار  كراـبم  يور  دنداتـسیا و  یمک )  ) هاـتوک پچ  تمـس  رد  سپ  عوـشخ . للذـت و  تیاـهن  اـب  نایعیـش  نادـنزرف و  تیب و 

ات عفاد ... هئاضقل  سیل  يذلا  دمحلا هللا  دندناوخ  ار  اعد  نیا  دبلط  ماعط  هک  ینیکسم  دننام  دنتشادرب و  يور  ربارب  ار  اه  تسد  دندینادرگ و 
رد دومرف  عورش  سپس  ملـس . نیـصلخملا و  نیرهاطلا و  نیبیبطلا  هلا  نییبنلا و  متاخ  دمحم  هتریخ  یلع  هللا  یلـص  و  دندیـسر : هلمج  نیا  هب 

دوخ رس  سپس  سنالا  نجلا و  هقـسف  ینع  ءاردا  و  دیـسر ..: هلمج  نیا  هب  ات  دناوخ  ار  اعد  دوب ، يراج  شناگدید  زا  کشا  اعد و  حاحلا و 
نیعماسلا عمـسا  ای  تفگ : یم  دنلب  يادص  هب  تخیر و  یم  کشا  کشم  ود  دننام  شکرابم  ياه  هدید  زا  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار 

اعد هب  شوگ  دندوب  ترضح  نآ  نوماریپ  هک  یناسک  بر و  ای  تفگ : یم  ررکم  بر و  ای  ریدق  یش  لک  یلع  تنا  دیـسر ... هرقف  نیا  هب  ات 
رعشم بناج  هب  درک و  بورغ  باتفآ  ات  ترضح  نآ  اب  نتسیرگ  هب  دش  دنلب  ناشیاهادص  سپـس  دندوب . هدرک  افتکا  نیمآ  نتفگ  هب  هداد و 

هب تبغر  روظنم  هب  دنتسرپ  یم  ار  ادخ  یعمج  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدننک  تدابع  ماسقا   - 255 (. 15 . ) دندش هناور  مارحلا 
دراد و تهابـش  تراجت  هب  نانآ  لمع  دـنهد و  یم  ماجنا  ترجا  لباقم  رد  ار  لمع  ینعی  تسا ؛ راجت  تداـبع  نیا  لـمع . شاداـپ  باوث و 
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ماجنا ادخ  ياه  تمعن  لباقم  رد  يرازگـساپس  رکـشت و  روظنم  هب  ار  تدابع  هک  ینادرم  دننک و  یم  راک  یلاوم  سرت  زا  ناشتدابع  یعمج 
 - قرزا نب  عفان  هک  دـنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  وت  مالک  تسوکین  ردـقچ   - 256 (. 16 . ) تسا ناگدازآ  هویـش  تدابع  مقر  نیا  دنهد ، یم 

سک ره  عفان ! يا  دومرف : ماما  نک . فیصوت  نم  يارب  یتسرپ  یم  هک  ار  ییادخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  جراوخ -  هقرف  ربهر 
نانخـس ددرگ و  هارمگ  دـنک و  چوک  ایند  زا  جاجوعا  اب  و  دـتفا . رد  ور  هب  هار  رد  تسا و  هابتـشا  رد  هراومه  دزاـسب  ساـیق  رب  ار  دوخ  نید 

رگیدکی هب  تادوجوم  یکیدزن  دننام  ناکم  هب  یلو  تسا  کیدزن  ددرگن . سایق  مدرم  هب  دوش و  یمن  كرد  ساوح  هب  ادخ  دـیوگ . ابیزان 
تافص زا  وا  ندش  هزنم  ءایشا  زا  يو  يرود  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، دشاب  هتـسج  يرود  هک  یـسک  يرود  لثم  ناکم  هب  وا  يرود  تسین و 

گرزب هک  وا  زا  ریغ  هدش  فصو  تامالع  هب  اه و  ناشن  هب  درادن و  هار  وا  رد  بیکرت  هیزجت و  ضیعبت و  تسا و  هناگی  وا  تسا . تانکمم 
. وت مالک  تسا  وکین  ردقچ  ینعی : کمالک  نسحاام  تفگ : تسیرگ و  ماما  نانخس  ندینـش  اب  قرزا  نبا  تسین . ییادخ  تسا ، هیاپ  دنلب  و 
ای دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : قزرا  نبا  یهد . یم  رفک  یهاوگ  نم  رب  مردارب و  مردـپ و  رب  وت  هک  هدیـسر  نم  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مولع راونا  زا  دیاب  مدرم  ینعی  دییادخ . ماکحا  ناگراتس  مالسا و  غارچ  امش  نیقی  هب  دوش ، رداص  نم  زا  ازسان  نیا  هک  تسا  لاحم  نیـسح !
هفیرش هیآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس  (. 17 . ) دنوشب تیاده  امش  دوجو  ياه  هراتس  هب  اه  یکیرات  رد  دنیوجب و  ینشور  امـش  فراعم  و 

هب يدرم  مدرم  قوقح  تیاعر  رد  ماـمتها   - 257 (. 18 . ) درک مامت  وا  رب  ار  تجح  دومرف و  داهـشتسا  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادـجلا  اـما  و 
رازه شا  یگنهرف  راک  شاداپ  هب  ترضح  نآ  هک  تخومآ  ار  دمح  هروس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  نامحرلادبع ، مان 

قح يراوگرزب و  همه  نیا  زا  ملعم  یگدز  تفگـش  ربارب  رد  دیـشخب و  وا  هب  یگدـنز  لـیاسو  رویز و  رز و  یهوبنا  هماـج و  رازه  راـنید و 
خیش دمص  ریسفت   - 258 (. 20 ( ) 19 . ) تسا زیچان  وت  راک  شزرا  تمظع و  ربارب  رد  اـهنیا  دومرف : ملعم  يونعم  قوقح  تیاـعر  یـسانش و 
نمـض رد  ماما  دـندرک  شـسرپ  دمـص  ینعم  زا  هتـشون  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  هرـصب  لـها  هدرک : تیاور  همحرلا  هیلع  قودـص 

دیزاـیب تسد  نآرق  ریـسفت  هب  ملع  نودـب  سک  ره  هک : درک  لـقن  شراوگرزب  دـج  زا  یتیاور  هلداـجم  كرت  هب  ناـنآ  توعد  تحیـصن و 
دحا نآرق  رد  راگدرورپ  دوخ  دـندومرف ، تخادرپ و  دمـص  ریـسفت  هب  تیاور  لقن  زا  سپ  ماما  دروآ . یم  مهارف  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج 

ریظن و وا  هدشن و  دلوتم  یسک  زا  تسین و  وا  دلاو  یـسک  هک  درک  ریـسفت  سپـس  دمـص  هللا  دحا  هللا  هتفگ  تسا : هدرک  ریـسفت  دمـص  هب  ار 
، يدـیمون قایتشا ، تبغر  ءاجر ، فوخ ، هیرگ ، هدـنخ ، رورـس ، تجهب و  مغ و  مه و  هرطاخ  باوخ و  وا  زا  هدـشن  جراخ  درادـن و  ییاتمه 
هزنم و دنوادخ  ینعی : دلوی ) ملو   ) دنز رس  دوش و  دلوتم  وا  زا  فیثک  ای  فیطل و  زیچ  هکنیا  زا  راگدرورپ  تسا  هزنم  يریـسا و  یگنـسرگ ،

هویم نایاپ ، راچ  دننام  دندرگ ، یم  دلوتم  شدوخ  عبانم  رـصانع و  زا  هک  رگید  ياهزیچ  دننام  دوش  دلوتم  يزیچ  زا  هکنآ  زا  تسا  هتـساریپ 
وا ندوب  گنهآ  شوخ  بیطخ ، نساحم  زا  یکی  ع )  ) نیسح ماما  نیشنلد  توص   - 259 (. 22 ( ) 21 . ) اهنآ لاثما  ناتخرد و  تاتابن ، تاج ،

تکاس و ار  اه  سفن  ندینـش و  هدامآ  ار  اه  شوگ  دوخ و  هجوتم  ار  اه  لد  نتفگ  نخـس  ماگنه  دوخ  نیـشنلد  مرگ و  يادـص  اب  هک  تسا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب و  لامک  دح  هب  ص )  ) مرکا لوسر  رد  هصیـصخ  نیا  دنادرگ و  مارآ 
همه دناوخ  یم  نآرق  یتقو  تشاد . لماک  تهابـش  دوخ  دج  هب  راتفگ  ینیـشنلد  ادص و  یمرگ  قطن و  هجهل و  گنهآ و  رد  دوب  هلآو  هیلع 

تسار ندب  رب  اهوم  وا  نیـشنلد  يادص  زا  دینادرگ . یم  دوخ  بوذجم  ار  همه  تفگ  یم  نخـس  یتقو  دنازرل و  یم  دوخ  رب  ار  ناگدنونش 
يادـص هدرک : تیاور  شارخ  نب  باهـش  هک  هدرک  لقن  رکاسع  نبا  ریبک  خـیرات  زا  هدازداـمع  نیـسح  نآرق  توص  مرگ   - 260 دش . یم 

نآ تسا و  نابز  ناهد و  فقس  موشیخ و  رد  ادص  نداد  رارق  مالک و  نایرج  زا  ترابع  سوماق  رد  هنغ  دوب و  يا  هنغ  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نیـسح ماما  هدـمآ  تیاور  رد  نآرق  هب  میرکت   - 261 (. 23  ) دزاـس یم  مرگ  ار  ادـص  دـیآ و  یم  نوریب  ینیب  موشیخ  زا  هک  تسا  ییادـص 

يذلا دمحلا هللا  نارقلاب و  انمرکا  يذلا  دمحلا هللا  مالـسالل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا  تفگ : یم  دش  یم  بکرم  راوس  تقو  ره  مالـسلا  هیلع 
نومنهر مالـسا  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  دمح  نیبرقم . هل  انکام  اذه و  انل  رخـس  يذلا  دمحلا هللا  لاق  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  انیبنب  نم 

رب دمح  تفگ  سپس  تشاذگ  تنم  ام  رب  ربمایپ  دجو  اب  هک  ار  ییادخ  ساپس  تشاد و  مرکم  نآرق  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس  تشگ و 
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ع)  ) نیـسح ماما  داهن  رد  ایح  ساـسحا   - 262 (. 24  ) موش کیدزن  متـسناوت  یمن  نآ  هب  ـالاو  درک  مار  نم  هب  ار  اـپراچ  نیا  هک  ار  يادـخ 
ساسحا تیـصخش و  يریذپ  بیـسآ  زا  اهنت  هن  هک  دوب  ییاج  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنز  رد  مدرم  تیـصخش  هب  مارتحا  یگژیو 

ایح ساسحا  زین  نارگید  شزومآ  لهاج و  داشرا  ماگنه  هب  هکلب  درک ، یم  یگدنمرـش  ساسحا  دوخ  درب و  یم  جـنر  نادـنمزاین ، تراقح 
یمارگ نآ  تسا . شزومآ  دـنمزاین  دزاـس و  یمن  وضو  یگتـسیاش  هب  هک  تسیرگن  ار  يدرم  ترـضح  نآ  هک : تسا  تیاور  رد  درک . یم 

، درک ایح  ساسحا  حیحص ، يوضو  شزومآ  ماگنه  هب  وا  ندش  هدنمرش  هشیدنا  زا  اما  دزومایب ، ودب  ار  حیحص  يوضو  هک  تفرگ  میمـصت 
هقباسم مه  اب  هدروخلاس ، درم  نآ  ربارب  رد  ات  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شردارب  زا  يا  هدـنزومآ  اـبیز و  ریبدـت  اـب  تهج  نیمه  هب 

، دندرک نینچ  هک  یماگنه  دنزاس . ناشن  رطاخ  ودب  ار  هلأسم  میقتـسم ، ریغ  شزومآ  اب  هلیـسونیدب  ات  دـنبلطب  يرواد  هب  ار  وا  دـنهد و  وضو 
متسه نم  نیا  دیتخاس و  وضو  کین  ود  ره  امش  تفگ : دش و  بلقنم  حیحص ، يوضو  نتخومآ  دوخ و  هابتـشا  هب  ندرب  یپ  نمـض  درم  نآ 
نیسح ماما  هناعـضاخ  يوضو   - 263 (. 25  ) دـیدرک داشرا  ارم  هناربدـم  هناراوگرزب و  هنوگنیا  امـش  مدوب و  هاگآ  اـن  شیوخ  هفیظو  هب  هک 

کلملا يدـی  نیب  فقو  نمل  قح  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  هلـصافم  تدـعتراو  هنول  ریغت  اضوت  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ناک  (ع )
راک نیا  تلع  دیزرل . یم  شیاهاپ  هدیرپ و  شگنر  تفرگ  یم  وضو  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلصافم ؛ دعترت  هنول و  رفصی  نا  رابجلا 
 - 264 (. 26 . ) دزرلب شیاهاپ  دوش و  درز  شگنر  هداتـسیا  توربج  اب  يادخ  لباقم  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  راوازـس  دومرف : دندیـسرپ  ار 
هب دوب ، وا  تمظع  كرد  ادخ و  زا  فوخ  تدش  مه  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتـسجرب  تافـص  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تیـشخ  فوخ و 

مادـنا اضعا و  تشگ و  یم  نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  راگدرورپ ، يوس  هب  برقت  زامن و  تداـبع و  يارب  نتخاـس  وضو  ماـگنه  يا  هنوگ 
فاخ نم  همایقلا ال  موی  نمای  ال  دومرف : یم  هک  دندیسرپ  یم  وا  ياورپ  فوخ و  تدش  زا  یتفگش ، رـس  زا  یخرب  داتفا . یم  هزرل  هب  شیاه 

 - 265 (. 28 . ) دنـشاب هتـشاد  اورپ  شیوخ  راگدرورپ  زا  ایند  رد  هک  تشاد  دـنهاوخ  تینما  یـسک  اهنت  تمایق  زور  رد  (. 27  ) ایندلا یف  هللا 
گنر شیاین  تدابع و  زامن و  يارب  وضو  نتخاس  ماگنه  هب  یمارگ  نآ  هنوگچ  رگنب ؟ زیزع ! هدـنناوخ  يرآ ! تداـبع  رد  عضاوت  عوضخ و 

ام یلو  ( 29 ( ؛ دــمآ یم  هزرل  هـب  شمادــنا  اـضعا و  ادــخ و  فوـخ  زا  وـلمم  شدوـجو  نارک  اـت  نارک  دــش و  یم  نوـگرگد  شا  هرهچ 
طیارش نیا  اب  و  دهد . یمن  تسد  ام  هب  ادخ  رفیک  زا  یـساره  هرهلد و  هنوگ  چیه  لوغـشم و  زوس  یتسه  رگناریو و  ناهانگ  هب  هنادنمگوس 

ادخ ياورپ  زا  اهتدابع  نیرترب  ماجنا  رد  وا  يرآ ! تسام . یگدنز  يوگلا  هوسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  متـسه  نآ  یعدم  مه  زاب  هنوگچ 
هک ال یتسار  هب  میهد . یمن  هار  نتـشیوخ  هب  یـساره  هرهلد و  نیرتمک  ناهانگ ، نیرت  تشز  نیرتدـب و  باکترا  ماـگنه  هب  اـم  دزرل و  یم 
ص 245، دـیفم ، داشرا  ( 3 . ) ص 273 ج 43 ، راونالا ، راـحب  ( 2 . ) ص 14 لوـقعلا ، فـحت  همجرت  ( 1 (. ) 30 ... ) هللااب ـالا  هوق  ـالا  لوح و 
، مومهملا سفن  ( 6 . ) ص 434 هعیشلا ، لئاسو  ( 5 . ) ص 95 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 4 . ) ص 121 و 188 ج 45 ، راونالاراحب ،
ج راونالاراحب ، ( 9 . ) نیسحلا ع ص 133 مامالا  تاملک  هعوسوم  ( 8 . ) ص 806 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 7 . ) 104

ماما نانخـس  عماج  گنهرف  ( 12 . ) ص 41 لاـمالا ، یهتنم  ( 11 . ) ص 304 ج 77 ، ذـخام ، نامه  ( 10 . ) ص 219 ص 350 و ج 44 ، ، 24
نیمالادلب ص 166 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  ( 15 . ) 39 فهک ، ( 14 . ) 173 نارمع ، لآ  ( 13 . ) ص 761 مالسلا ، هیلع  نیسح 

(18 . ) ص 148 ینعملا ، ومس  ( 17 . ) ص 117 ج 78 ، راحب ، ص 246 ، لوقلا ، فحت  ( 16 . ) ص 251 رکذلا ، قباس  یمعفک  میهربا  حـتف 
، قودص دیحوت  ( 21 . ) ص 96 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگیژیو  ( 20 . ) ص 191 ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 19 . ) ص 148 ینعملا ، ومس 
ج هللادبع ، یبا  یناگدنز  ( 23 . ) ص 199 اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیـصخش  ( 22 . ) ص 48 ج 2 ، یناشاک ، ضیف  همکحلا  نداـعم  ص 90 ؛
(27 . ) ص 76 راـبخالا ، عماـج  ( 26 . ) ص 319 ج 43 ، راونــالاراحب ، ( 25 . ) ص 564 ج 7 ، لـئاسولا ، كردتــسم  ( 24 . ) ص 71 ، 1

ياهیگژیو ( 30 . ) ص 76 رابخالا ، عماج  ( 29 . ) ص 101 و 102 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 28 . ) ص 192 رج 44 ، راونالاراحب ،
ص 102. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

تاجانم زامن و  بش  اروشاع ، بش 
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تاجانم زامن و  بش  اروشاع ، بش 

هیلع ءادهشلادیس  دشاب . ناوخ  زامن  هن  دشاب ، زامن  تسود  دشاب ، تسود  ار  زامن  رارـسا  دیاب  رازگ  زامن  ع )  ) نیـسح بوبحم  زامن ،  - 266
ناحبـس يادخ  هکنیا  يارب  دـنهدب  تلهم  نم  هب  تسا  اروشاع  بش  هک  ار  بشما  وگب  موق  نیا  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  هب  مالـسلا 

یم مراد و  تسود  ار  زامن  نم  تسا ، نم  بوبحم  زامن  مراد ، تسود  ادخ  ياضر  يارب  ار  زامن  نم  هک  ( 1 ( ؛ هل ةولصلا  بحا  ینا  دناد  یم 
دیشاب یسک  نآ  لثم  دیناوخ  یم  زامن  یتقو  ( 2  ) عدوم هولص  تیلص  اذا  هدش : نایب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  منک . عادو  متسود  زا  مهاوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  همئا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دیـسرب . يدعب  زامن  هب  دراذگن  لجا  تسا  نکمم  اریز  دنک ؛ عادو  ار  زامن  دهاوخ  یم  هک 
یبایماک تاظحل  رد  ات  دوب  دهاوخ  نیملسم  هار  ارف  یغارچ  مالسا  خیرات  هشیمه  رد  نانیا  ياه  هیـصوت  دنـشاب  یم  نیبم  رادیاپ و  ياهوگلا 

نیا هب  تیانع  اب  دننادب . لامعا  هیلک  رب  رظان  روما و  یمامت  متخ  هتشاد و  دای  هب  ار  دنوادخ  هرامه  ارض ، ارس و  تحـص ، تدش و  یماکان  و 
نآ اب  دناوخ  یم  زامن  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  يوما  هطلس  رصع  نادباع  نیرتدباع  هک  تسا  هنوگچ  هک  میبای  یم  رد  هلأسم 

بـش رد  نآرق   - 267 تسوا . زاـمن  نیرخآ  نیا  ییوگ  هک  ددرگ  یم  رـضاح  یهلا  سدـقا  تاذ  هاگـشیپ  رد  ناـنچ  يونعم  تاـماقم  همه 
دیجم نآرق  زا  دومرف  داریا  نارای  هب  هک  هبطخ  نمض  اغوغ  نآ  دوجو  اب  اروشاع  بش  هک  دوب  راد  هشیر  نانچنآ  نآرق  اب  شترـضح  اروشاع 

هدئفا و اراصبا و  اعامـسا و  انل  تلعج  هوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  ینا  مهللا  تفگ : نینچ  دـنوادخ  رب  دـمح  انثا و  زا  سپ  دومن  دای 
ملاع هفیلخ  ار  ام  تشاد و  یمارگ  ربمایپ  توبن  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و  نیرکاشلا . نم  انلعجاف  نیدلا  یف  انتهقف  نارقلا و  انتملع 
داجس ماما  زا  یثیدح  رد  تدابع  رد  بش  مامت   - 268 (. 3  ) هد رارق  نارکاش  زا  ار  ام  ایادخ ! سپ  داد ، میلعت  ام  هب  ار  نآرق  دومن و  نید  رد 
بانط دننزب و  مه  کیدزن  ار  اه  همیخ  داد  روتسد  ناشیا  هب  تفر و  شیوخ  نارای  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع 
دنوش ور  هب  ور  فرط  کی  زا  نانمـشد  اب  ات  دنریگ  رارق  اهنآ  نایم  دوخ  هک  دنیامن  بصن  نانچ  ار  اهنآ  دـننک و  لخاد  مه  رد  ار  اهنآ  ياه 

هک تمس  نآ  زج  دشاب ، هدرک  هطاحا  ار  ناشیا  تمس  هس  زا  هک  دنشاب  هتشاد  رارق  ناشیا  پچ  تسار و  تمـس  رـس و  تشپ  رد  اه  همیخ  و 
نایاپ هب  ار  بش  نآ  رافغتـسا  اعد و  زامن و  هب  ار  بش  همه  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  ترـضح  نآ  دوخ  سپـس  دیآ ، ناشیا  دزن  هب  نمـشد 
هدامآ كرادت و  هب  دعب  دروآ و  اج  هب  تعامج  هب  شیوخ  باحصا  اب  ار  حبص  زامن  درک  ترـضح  هک  یتحارتسا  رـصتخم  زا  سپ  دندرب و 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  بش  دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  كاحـض  تدابع  لاـح  رد  حبـص  اـت   - 269 (. 4 . ) تخادرپ هاپـس  يزاس 
نادادماب ناهاگنابش و  ترـضح  نآ  ینیـسح  نارق  توالت   - 270 (. 5 . ) دـندوب يراز  اعد و  رافغتـسا و  زامن و  لاح  رد  حبـص  ات  شناراـی 

نمـشد اب  يورایور  اروشاع ، بش  هک  تشاد  رـس  رد  نآرق  اب  ینیـشنمه  يارب  یقوش  روش و  ناـنچ  فصو  نیا  اـب  درک ، یم  نآرق  توـالت 
هاگودرا وا و  یهاگنابـش  شیاین  نآرق و  توالت  وترپ  رد  دوب و  نارق  توالت  اهنآ  نیتسخن  هک  دـنکفا ؛ ریخأت  هب  یلیـالد  هب  ار  راـک  زواـجت 

ناورهر فص  هب  نمشد  فوفص  كرت  اب  دنتفایزاب و  یهارمگ  زا  ار  تاجن  تیاده و  هب  ار  نمشد  هاگودرا  زا  رفن  یـس  هک  دوب  شدیحوت 
نآرق توـالت  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  ترـضح  نآ  اروشاـع ، زور  (. 6 . ) دـندرک یناـشفناج  ادـخ ، هار  رد  تداهـش  اـت  دنتـسویپ و  رون  هار 

هب هکلب  تفای ؛ همادا  تاظحل  نیرخآ  ات  اهنت  هن  شنآرق  توالت  دوب و  نمـشد  اب  شدنزرف  ییورایور  تاظحل  نآ ، دروم  کی  هک  تخادرپ 
ریخأت هب  لیالد  زا  یکی  اروشاع  بش  ياعد   - 271 (. 7 . ) درک یم  توالت  ار  فهک  هروس  زین  دوب  هزین  زارف  رب  شسدقم  رـس  هک  یماگنه 

زا سپ  تهج  نیمه  هب  دوب . اروشاع  بش  رد  ادخ  اب  شیاین  تاجانم و  زاین و  زار و  يارب  يرگید  تصرف  نتفای  نمـشد ، اب  راکیپ  ندـنکفا 
هک دروخ  دنویپ  یهاگحبـص  ياعد  نیا  هب  شا  یهاگنابـش  ياعد  دوب و  شیاین  لاح  رد  هاگحبـص  ات  دش و  لوغـشم  اعد  هب  بش  زا  یـساپ 

داوفلا و هنع  فعـضی  برک  نم  مک  هدـع ، یب و  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  هدـش و  لک  یف  یئاجر  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  دومرف :
راـب هتجرفف ... لاوـس  نمع  کـیلا  ینم  هبغر  کـیلا  هتوکـش  کـب و  هتلزنا  ودـعلا ، هیف  تمـشی  قیدـصلا و  هـیف  لذـخی  هـیلحلا و  هـیف  لـقت 

رایسب هچ  یتسه . نم  حالس  هانپ و  هثداح  ره  رد  دیما و  هیام  راوگان  تخـس و  دادخر  ره  رد  هاگهانپ و  هودنا  مغ و  مامت  رد  وت  راگدرورپ !
شنزرس و هب  نابز  نانمشد ، ناتسود و  ددرگ . یم  دودسم  نآ ، نتخاس  فرطرب  رد  هراچ  هار  ناوتان و  نآ  ربارب  رد  ياه  لد  هک  ییاه  مغ 
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داد هب  هک  يدوب  وت  اهنت  مدومن و  دیما  عطق  نارگید  زا  هدرک و  تیاکـش  وت  هب  مدروآ و  وت  هاگراب  هب  ار  همه  نم  هک  دنیاشگ ، یم  تتامش 
حبص رد  ماما  نتفگ  ناذا   - 272 (. 8  ) يدیناهر الب ، نیگمهس  جاوما  زا  ارم  یتخاس و  فرط  رب  ار  نکش  رمک  ياه  مغ  نیا  يدیـسر و  نم 

تسا هجوت  لباق  دندناوخ . ناشباحصا  اب  ار  حبص  زامن  هتفگ و  هماقا  ناذا و  دوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اروشاع  حبـص  اروشاع 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگنامه  هدرک و  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  ادتقا  شرمع  زور  نیرخآ  اروشاع  زور  حبص  رد  نیـسح  ماما  هک 

ناشدوخ صوصخم  نذؤم  نتـشاد  اب  اروشاع  حبـص  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ  ناذا  دوخ  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  حبص 
یناگدنز ( 4 . ) ص 564 ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 3 . ) ص 44 قودص ، خیش  ( 2 . ) ص 256 مرقم ، نسحلا ، لتقم  ( 1 (. ) 9 . ) دنتفگ ناذا 

راونالاراحب ج ( 7 . ) ص 394 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 6 . ) ص 104 موـمهملا ، سفن  ( 5 . ) 398 یتالحم ، یلوسر  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
.88 ینامسآ ، همغن  ناذا  ( 9 . ) ص 138 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8 . ) ص 121ت و 188 ، 45

اروشاع رهظ  رد  نوخ  زامن  هماقا 

زا لبق  دوش و  عورـش  دعب  هب  رهظ  زا  تسا  بحتـسم  گنج  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  گنج  رارـسا  زا  یکی  رهظ  زامن  زا  دعب  گنج   - 273
ندرک گنج  دهد . خساپ  ار  وا  هلمح  دـناوت  یم  ناسنا  تاقوا  مامت  رد  تروص  نیا  رد  دـنک ، هلمح  نمـشد  هکنیا  رگم  تسا . هورکم  رهظ 

دنا هدرک  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هک  ام  یهقف  بتک  رد  هتکن  نیا  زار  ارچ ؟ تسا ، بحتـسم  دـعب  هب  رهظ  زا  اـما  تسا  هورکم  رهظ  زا  لـبق 
مالسا هب  هک  دنک  تیاده  ار  نیقفانم  رافک و  بلق  ناحبس  يادخ  هکلب  تسا . زاب  رهظ  ماگنه  تمحر  ياهرد  هک : دوش  یم  نایب  نینچ  نیا 
رهاوج بحاص  موحرم  دراد ، صاخ  یمکح  مه  نآ  هک  تسا  گنج  نادـیم  رد  داهج  زار  نیا  دوشن . هتخیر  ینوخ  دـننک و  ادـیپ  شیارگ 

اما دنا  هدرک  عافد  رهظ  زا  لبق  شباحـصا  تسا ، هدشن  نادیم  دراو  اروشاع  زور  دعب  هب  رهظ  زا  اصخـش  ادهـشلادیس  دـیوگ : یم  هللا  ۀـمحر 
هک رهظ  دندش  نادیم  دراو  سپـس  دندناوخ ؛ تلاح  نآ  رد  يو  ار  رهظ  زامن  اذل  تسا  دعب  هب  رهظ  زا  تسا  ترـضح  دوخ  هب  طوبرم  هچنآ 

لوسر زا  دنک .) یم  تلاسم  هلماک  تمحر  ناحبـس  يادـخ  زا  ناشیا  دـش  زاب  تمحر  ياهرد  هک  یتقو  تسا  زاب  تمحر  ياهرد  دوش  یم 
تـسا باجتـسم  مه  اهاعد  و  تسا ، زاب  تشهب  ياهرد  تسا ، زاب  تمحر  ياهرد  رهظ  ماگنه  تسا : هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

رد یلقتسم  لصف  رد  هک  تشاد  يا  هناگدنچ  ماسقا  اروشاع  هنادواج  زور  رد  ترضح  نآ  هزور  ع )  ) نیـسح ماما  صاخ  هزور   - 274 (. 1)
ندروخ زا  يراددوخ  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآ  یط  هک  دوب  يا  هزور  شنیرترب ، هک  تسا  هدش  میسرت  میظنت و  تمسق  هدزاود 

ادـها شربمایپ  تسد  هب  صاخ  يراطفا  وا  يارب  دـنوادخ  تهج ، نیمه  هب  دیـشوپ و  مشچ  زین  یمـسج  یبلق و  قیـالع  همه  زا  ندیـشون ، و 
هک تسا  ربمایپ  مگرزب  دج  نیا  ناجردپ ! تفگ : داد و  ربخ  نآ  زا  تداهش  تاظحل  نیـسپاو  رد  یلع  شیمارگ  دنزرف  هک  هنوگنامه  درک ؛
وبا هب  فورعم  بعک  نب  رمع و  رهظ  زاـمن  تـقو  يروآداـی   - 275 (. 3 ( ) 2  ) تسامـش نتخاس  باریـس  اراوگ ، یماج  شکرابم  تسد  رد 

هب مناج  تشاد ، هضرع  ترضح  نآ  هب  تسا ، رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یکی  يدئاص  همامث 
تـسد وت  هب  دـنناوت  یمن  دـنا  هتـشکن  ارم  ات  دـنگوس ! ادـخ  هب  یلو  دـنهد  یم  همادا  دوخ  یپ  رد  یپ  تالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تیادـف !

هیلع ماما  مشاب . هدروآ  ياج  هب  وت  تناما  هب  زین  ار  رگید  زامن  کی  نیا  هک  مدرگ  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  هاـگنآ  مراد  تسود  نم  دـنبایب ،
ار وت  ادخ  یتخادنا  ام  دای  هب  ار  زامن  اهتقو ؛ لوا  اذه  معن  نیرکاذلا ، نیلصملا  نم  هللا  کلعح  هولصلا  ترکذ  دومرف : يو  خساپ  رد  مالـسلا 

گنج زا  تسد  اتقوم  هک  دیهاوخب  نمـشد  زا  تسا  هدیـسر  ارف  زامن  تقو  کنیا  يرآ ! دهدب  رارق  دنتـسه  ادـخ  دای  هب  هک  ینارازگزامن  زا 
لطاب رکـشل  نارـس  زا  یکی  نیـصح  دـش ، هداد  تقوم  سب  شتآ  داهنـشیپ  هفوک  رکـشل  هب  نوچ  میروایب و  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب 

هیلع یلع  نب  نیـسح  تفگ : خـساپ  وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  تسین . راگدرورپ  لوبق  دروم  دـیناوخ  یم  امـش  هک  يزامن  لبقت ؛ اهنا ال  تفگ :
نت دنچ  دروآ و  ياج  هب  ار  رهظ  زامن  دوب  ریزارـس  اه  همیخ  يوس  هب  ناراب  تارطق  دننام  هک  اهریت  لباقم  رد  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  مالـسلا 

همامثوبا دـنتفرگ . رارق  دنتـسه  لصتم  ادـخ  هب  اعقاو  هک  ینارازگزاـمن  فص  رد  دـندیتلغ و  نوخ  كاـخ و  هب  زاـمن  ماـگنه  هب  شناراـی  زا 
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! هللادـبع ابا  ای  تشاد ؛ هضرع  دـمآ و  ولج  هب  ترـضح  نآ  نارای  همه  زا  شیپ  رهظ  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  هنوگناـمه 
ما هتفرگ  میمصت  نم  تنابرق ! هب  مناج  الیتق ؛ کلها  یف  ادیحو  كاراف  فلختا  نا  تهرک  کباحصاب و  قحلا  نا  تممه  دق  كادف  تلعج 

هدنام و اهنت  تلایع  لها و  نایم  رد  وت  هک  منیبب  مشکب و  رانک  ار  دوخ  هک  مرادـن  شوخ  مدـنویپ و  هب  وت  دیهـش  نارای  هب  رتدوز  هچ  ره  هک 
وت هب  يدوز  هب  زین  ام  زاتب  نمـشد  يوس  هب  هعاس ؛ نع  کب  نوقح  اناف ال  مدـقت  دومرف : يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوش . یم  هتـشک 

هللادـبع نب  سیق  شیومع  رـسپ  تسد  هب  اـت  دومن  گـنج  درک و  هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  وا  ناـمرف ، نیا  رودـص  اـب  دـش  میهاوخ  قحلم 
گرزب گنج  نآ  دوب و  گنج  هک  اروشاع  نامه  رد  ءادهـشلادیس  زامن  هماقا  يارب  گـنج   - 276 (. 4 . ) دیدرگ لیان  تداهـش  هب  يدئاص 

زا ار  وت  ادخ  ار و  زامن  يدروآ  نم  دای  هک  دومرف  تسا  هدـش  رهظ  هک  تفگ  باحـصا  زا  یکی  هک  یتقو  دـندوب  رطخ  ضرعم  رد  همه  دوب 
. دندرک زامن  يارب  ار  گنج  ریخ  مینکب ، گنج  میهاوخ  یم  ام  هک  تفگن  دـناوخ . زامن  اج  نامه  رد  داتـسیا  دـنک و  باسح  نارازگ  زامن 

مه نطو  رد  رگا  ناسنا  ینعی  تعکر . راهچ  هن  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زامن  لثم  فوخ  زامن  البرک  يارحـص  رد  فوخ  زاـمن   - 277 (. 5)
یعافد عضو  دنتـسیاب  زامن  هب  همه  رگا  نوچ  دناوخ ، رـصتخم  دیاب  اجنآ  رد  تسین و  لاجم  هکنیا  يارب  دناوخب ، تعکر  ود  دیاب  زاب  دـشاب 

ماما دـننک  ادـتقا  تعامج  ماما  هب  مین  دنتـسیاب و  نمـشد  لـباقم  رد  یمین  زاـمن  لاـح  رد  دنتـسه  فظوم  نازابرـس  دروخ . یم  مه  هب  ناـش 
یم ناشدوخ  ياقفر  زا  ار  تسپ  دنور  یم  اهنآ  دعب  دنناوخب  ار  ناشرگید  تعکر  اهنآ  ات  دنک  یم  ربص  دناوخ  هک  ار  تعکر  کی  تعامج 

. دنناوخ یم  ماما  مود  تعکر  اب  ار  ناشزامن  دنیآ و  یم  رگید  نازابرـس  تسا  هداتـسیا  ای  هتـسشن  رظتنم  روطنیمه  ماما  هک  یلاح  رد  دـنریگ 
نمشد زا  نادنچ  اریز  دوب ؛ یصاخ  عضو  کی  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  عضو  یلو  دناوخ ، یفوخ  زامن  نینچ  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح 
هظحل نیا  رد  یتح  مرش  یب  يایح  یب  نمشد  دندوب و  هداتسیا  هللادبعابا  کیدزن  دننک  عافد  دنتساوخ  یم  هک  يا  هدع  نآ  اذهل  دندوبن  رود 

نابز ریت  مه  يزادنا  ریت  عون  ود  درک  يزادنا  زیت  هب  عورـش  نمـشد  دوب ، زامن  لوغـشم  هللادبعابا  هک  یلاح  رد  تشاذگن  تحار  ار  اهنآ  مه 
مه و  تسین ! لوبق  وت  زامن  اذـل  یتسه ، یغای  دـیزی ، تدوخ  نامز  ياوشیپ  رب  وت  درادـن ! يا  هدـیاف  وت  زامن  نیـسح ! درک ، دایرف  یکی  یک 
هداد رارق  رپس  ناشیا  يارب  ار  ناشدوخ  هک  هللادبع  ابا  هباحـص  زا  رفن  ود  یکی  دـندرک  یم  باترپ  ناش  یلومعم  ياه  نامک  زا  هک  ییاهریت 
ناج کیدزن  يرگید  دش  مامت  هللادـبعابا  زامن  یتقو  هک  داتفا  یلاح  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  اهنآ  زا  یکی  دـنداتفا . كاخ  يور  دـندوب 

ایآ تیفوا ! هللادبعابا ! ای  درک : ضرع  تفگ ، یبیجع  هلمج  وا  دندیـسر  وا  نیلاب  هب  یتقو  دـندناسر  وا  نیلاب  هب  ار  ناشدوخ  اقآ  دوب ، شنداد 
مه يراکادـف  رادـقم  نیا  هک  تسالاب  گرزب و  ردـقنآ  نیـسح  قح  هک  درک  یم  رکف  مه  زونه  هکنیا  لثم  مدروآ ؟ اـج  هب  ار  اـفو  قح  نم 

: هک دنا  هتفگ  نیخروم  مومع  البرک  ههبج  رد  زامن  دیهش  نیلوا   - 278 (. 6 . ) البرک يارحص  رد  هللادبعابا  زامن  دوب  نیا  دشابن  یفاک  دیاش 
وا ندب  رب  اه  مخز  نوچ  دنناوخب و  زامن  ات  داد  رارق  وا  نارای  ترـضح و  نآ  رپس  ار  دوخ  تروص  رـس و  هنیـس و  یفنح ، هللادـبع  نب  دـیعس 

ینم کیبن  غلبا  دومث و  داـع و  نعل  مهنعلا  مهللا  تفگ : یم  هک  یلاـح  رد  داـتفا ، نیمز  رب  دتـسیاب  دوخ  ياـپ  يور  تسناوتن  دـش و  ناوارف 
ار ناشیا  ایادخ ! ینعی  ملس ؛ هلآو و  هیلع  هللا  یلص  کیبن  هیرذ  هرصن  یف  کباوث  کلذب  تدرا  یناف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  ام  هغلباو  مالسلا 
وا هب  دیـسر  نم  هب  هک  ار  یمخز  درد و  نیا  تسرف و  دورد  نم  فرط  زا  ار  تربماـیپ  نادرگ و  رود  تمحر  زا  دوـمث  داـع و  موـق  دـننامه 

، درک ضرع  درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هاگنآ  دوب  وت  ربمایپ  دنزرف  يرای  راک  نیا  رد  نم  فده  هک  امرف ؛ غالبا 
رد وت  يرآ ! ینعی  هنجلا ؛ یف  یماما  تنا  معن  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدرک ؟ افو  دوخ  دـهع  هب  اـیآ  ینعی  هللا ؛ لوسر  نباـی  تیفوا 
زا ریغ  نیا  دندرک و  دهاشم  ریت  هدزیـس  وا  ندب  رد  درک و  زاورپ  وا  ندـب  زا  حور  هک  دوب  نخـس  نیا  لابند  هب  یتسه  نم  يور  شیپ  تشهب 
ره رد  ادخ  دای   - 279 (. 7 . ) هعم دهشتسا  نم  یلعو  هیلع  هتاکرب  همالس و  هللا و  ناوضر  دوب . دش  دراو  وا  رب  هک  دوب  ياه  هبرض  اه و  مخز 

تاکرح و رادرک و  راتفگ و  همه  رد  طیارـش و  تالاح و  یمامت  رد  اروشاـع ، رـصع  اـت  اـعوسات  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لاـح 
ادخ اب  شنامیپ  رب  هک  یتاظحل  ات  دوب و  ادخ  اب  شیوخ  دـهع  رب  يدـنبیاپ  رب  دـیکات  وا و  اب  نامیپ  يروآدای  ادـخ و  دای  هب  شیوخ  تانکس 
دوب رت  هک  یماگنه  ات  شکرابم  نابز  هک  دوب  یلاح  رد  دیشیدناین و  اذغ  فرص  یتح  يرگید  راک  هب  دومنن ، ادا  ار  تناما  قح  هدرکن و  افو 
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رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نیرخآ  اروشاع  زور  تاظحل  نیرخآ  رد  اعد   - 280 (. 8 . ) دوب لوغشم  ادخ  رکذ  هب  درک ، یم  شدرگ  و 
ضیرع قئـالخلا  نع  ینغ  لاـحملا  دـیدش  توربجلا  میظع  ناـکملا ، یلاـعتم  مهللا  دوب : نیا  دوب  هداـتفا  نوخ  رد  قرغ  ندـب  اـب  هک  یلاـح 

بات نمل  هبوتلا  لباق  تقلخ  امب  طیحم  تیعد  اذا  بیرق  ءالبلا  نسح  همعنلا  قباس  دـعولا  قداص  همحرلا  بیرق  ءاشی  ام  یلع  رداق  ءاـیربکلا 
افئاخ کیلا  عزفا  اریقف و  کیلا  بعرا  اجاتحم و  كوعدا  ترکذ . ترکـش و  اذا  روکـش  تبلط و  ام  كردـم  تدرا و  ام  یلع  رداق  کـیلا 
انولتق انوردغ و  انوعدخ و  انورغ و  مهناف  قحلاب  انموق  نیب  اننیب و  مکحا  ایفاک  کیلع  لکوتا  افیعض و  كاب  نیعتساو  ابورکم  کیلا  یکباو 

اجرخم اجرف و  انرما  نم  انل  لعجاف  کیـصو  یلع  هتنمتئاو  هلاسرلاب  هتیفظـصا  يذـلا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  کبیبح  دـلوو  کیبن  هرتع  نحن  و 
ياراد تاقولخم ، زا  زاین  یب  دـشاب . یم  دـیدش  بضغ  رهق و  رایـسب و  تتردـق  رترب ، تهاگیاج  راگدرورپ ! نیمحارلا ؛ محرا  ای  کتمحرب 

يوش هدناوخ  هک  هاگنآ  وکین ، ءالب  و  هدرتسگ ، تمعن  تسار ، هدعو  کیدزن و  تمحر  ياراد  دـهاوخب ، هچ  ره  رب  رداق  هدرتسگ ، تردـق 
یهاوخب هچنآ  رب  يریذـپ ، یم  دـنک  تشگزاـب  وت  يوس  هب  هک  یـسک  زا  ار  هبوت  یتـسه ، طـیحم  يدرک  قلخ  هچنآ  رب  و  یتـسه ، کـیدزن 

وت يدرگ . یم  نانآ  رکذتم  يوش  دای  هاگره  و  هدوب ؛ راذگ  رکـش  دنراذگ  ار  وت  رکـش  هک  یماگنه  یبای ، یم  یهاوخب  ار  هچ  ره  يرداق و 
یم وت  يوس  هب  یتحاران  اب  مروآ و  یم  يور  وت  يوس  هب  سرت  اب  منک و  یم  هجوت  وت  يوس  هب  يزیچ  یب  رقف و  اب  هدناوخ و  يدنمزاین  اب  ار 

ام هک  مکح  قح  اب  ام  موق  ام و  نیب  مناد . یم  یفاک  ار  وت  هک  یلاح  رد  منک  یم  لکوت  وت  رب  مهاوخ و  یم  يرای  وت  زا  یناوتاـن  اـب  میرگ و 
سپ يداد  رارق  نما  ار  وا  تیحو  رب  هدیزگرب و  تلاسر  هب  ار  وا  هک  میـشاب  یم  هللادبع  نب  دـمحم  وت  تسود  نادـنزرف  تربمایپ و  نادـناخ 

نآ ياه  یگژیو  زا  ینیـسح  تدابع  رولبت  زور  اروشاع  نانابرهم 281 -  نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  هد . رارق  شیاشگ  جرف و  ام  راـک  رد 
هنادواج گرزب و  زور  رد  ار  شراگدیرفآ  صاخ  نامرف  هک  دوب  نیا  دیدرگ ، وا  تازایتما  تافص و  رگید  همشچرس  ءاشنم و  هک  ترـضح 

سپ هن  دوب و  تفای  ار  نآ  قیفوت  وا  زا  شیپ  یسک  هن  هک  درک  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  دیناسر و  ماجنا  هب  يریظن  یب  کبس  هب  اروشاع ،
هرهچ داعبا و  ماسقا و  یمامت  هدـنرادرب  رد  اوتحم و  رپ  لماک ، عماج ، یتدابع  زاـس ، هساـمح  یخیراـت و  زور  نآ  رد  وا  تداـبع   - 1 وا . زا 

بحتـسم و بجاو و  يونعم ، یناحور و  ینطاب ، يرهاظ و  ات  هتفرگ  یبلق  یندـب و  ياه  تدابع  زا  دوب و  لماک  يدابع  متـسیس  کـی  ياـه 
نیرت و لماک  نیرتهب و  نآ ، عون  هنومن و  ره  زا  دز و  یم  جوم  نآ  رد  ادخ  هناقشاع  هناصلاخ و  شتـسرپ  ياه  هولج  ياه و  هرهچ  يرگید 
! یندـنام داـی  هب  دنمهوکـش و  زور  کـی  يرآ ! زور ! کـی  رد  و  تفاـی . روـلبت  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  هاـگتدابع  تداـبع و  رد  شنیرتاـبیز 

زور هکنیا  رب  هوـالع  زور  نآ   - 2 دـش . هدـیتسرپ  اه  هرهچ  اه و  هولج  یمامت  رد  اه و  شتـسرپ  ماسقا  عاونا و  هب  یتسه  ياناوت  راگدـیرفآ 
نیرت هناـصلاخ  نیرت و  هناقـشاع  راـنک  رد  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دوب ، زین  یناـسنا  ياـه  شزرا  رولبت  زور  دوب ، شیاـین  تداـبع و  گرزب 

رد نکمم ، تروص  نیرتهب  رد  نوگمهان  نوگمه و  تروص  هب  یناسنا  هدیدنسپ  تافـص  یقالخا و  مراکم  یمامت  اه ، تدابع  اه و  شیاین 
راگزور و شیامزآ  نیرتدـیدش  هنانامرهق  لـمحت  تسخن : دوزفا ، دـیاب  گرزب  راـکهاش  ود  نیا  رب   - 3 تفرگ . رارق  تیرـشب  زادنا  مشچ 

نکمم لکش  نیرتالاب  نیرترب و  رد  دیادش ، رب  يرازگرکـش  ساپـس و  رگید  نآ و  ربارب  رد  ریذپان  فصو  يرادیاپ  هبناج و  همه  ییابیکش 
دـصق هب  وا  دوب ، تراهط  ماسقا  نایم  عمج  یگنهامه و  داجیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياـه  یگژیو  زا  تداـبع  یلاـع  هوسا   - 282 (. 9)

هرصاحم تخس  طیارـش  نآ  رد  یلع ، شبوبحم  دنزرف  هک  یبآ  كدنا  اب  اروشاع  بش  وا ، یگدنب  تدابع و  تین  هب  راگدرورپ و  هب  برقت 
تخاس وضو  يا  هژیو  کبس  هب  شیافـصم ، بلق  نوخ  اب  اروشاع  زور  سپ  ( 10  ) درک تداهـش  لسغ  دوب  هتخاس  مهارف  شیارب  یبآ  یب  و 

لـسغ ماجنارـس  تسـش و  ار  شـسدقم  ندب  رهطم و  رـس  شبلق  نوخ  اب  تخادرپ و  بیترت  لسغ  هب  هاگنآ  درک  نیگنر  ار  شرونم  هرهچ  و 
رپ شکاپ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  تخاس ، یصاخ  يوضو  شتداهش ، زور  هاگحبص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک . یـسامترا 

، لماک یگدامآ  ماگنه  هب  دیشک و  شا  هرهچ  رب  دومن و  ممیت  یکرابم  هزیکاپ و  كاخ  هب  هاگنآ  درک ، نیگنر  ار  شا  ینارون  هرهچ  درک و 
هماقا تداهش  هداجـس  رد  ار  قشع  زامن  هناقـشاع  و  تخادرپ . هدجـس  هب  داهن و  نیمز  رب  یناشیپ  تسود  هاگراب  هب  زاورپ  يارب  شکاپ  ناج 

یب تروص  هب  یتسار  هب  ار  زامن  وا  اروشاـع  زور  رد  زاـمن  راـهچ   - 283 تسا . یگدـنب  تدابع و  یلاع  هوسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف .
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زامن - 1 دـناوخ : عون  راهچ  ترـضح  نآ  اروشاع ، هنادواج  زور  هنابـش  رد  يرگید ، دوب و  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، اپب  يریظن 
يزورمین زامن   - 2 (. 11  ) تشاداپب نمشد ، زا  نتـساوخ  تلهم  راکیپ و  ندنکفا  ریخأت  هب  زا  سپ  اروشاع ، بش  هک  دوب  يزامن  نآ  عادو و 

، دناوخ ( 12  ) لحنلا نطب  عاقرلا و  تاذ  نافسع و  هاگلزنم  رد  هک  یفوخ  ياهزامن  زج  يا  هژیو  کبس  هب  فوخ ، زامن  تروص  هب  هک  عادو 
(. 13 . ) دندیسر تداهـش  هب  هتفرگ ، رارق  راکزواجت  زوت و  هنیک  نمـشد  ياهریت  فده  شا ، هتخابکاپ  نارای  زا  یخرب  نآ  رد  هک  تشاد  اپب 
هک یصوصخم  زامن  و   - 4 تشاد . اپب  رایع  مامت  تروص  هب  نآ  تاملک  یگنوگچ و  لاعفا و  رارـسا و  ندروآ  اب  ار  زامن  ناج  حور و   - 3
زا ندـمآ  دورف  ماـگنه  هب  ار  نآ  ریبکت  هک  يزاـمن  تشاد . اـپب  يا  هژیو  مالـس  دهـشت و  دوجـس ، عوکر ، ماـیق ، تئارق ، مارحـالا ، هریبکت  اـب 

یماگنه هب  ار  نآ  عوکر  دروآ و  اج  هب  داتـسیا ، شیوخ  ياپ  يور  هب  كاخ  رب  نداتفا  زا  سپ  هک  یماگنه  هب  ار  نآ  مایق  داد و  رـس  بکرم 
نیرخآ شخبحور و  ياـعد  نیرخآ  اـب  ار  نآ  تونق  داد و  ماـجنا  تساـخ ، یم  رب  داـتفا و  یم  كاـخ  رب  يزیرنوـخ  مخز و  تدـش  زا  هک 
بـضغ مشخ و  هبترم ! دنلب  الاو و  سب  تماقم  هک  ییادخ  يا  نم ! يادخ  هک : درک  همزمز  یگدنز  قیاقد  نیـسپاو  رد  شا  یتوکلم  شیاین 

ریگارف و تمظع  ایربک و  رد  يزاین و  یب  تاقولخم  یمامت  زا  هک  يادخ  تسا ، رتالاب  ییورین  ره  زا  تیورین  دـیدش ، رایـسب  نارگدادـیب  رب 
دراو هلیح  بیرف و  هار  زا  ام  اب  نانیا  هک  متـسه  وت  هدـیزگرب  بوبحم و  ربمایپ  نادـنزرف  نادـناخ و  ام  ایادـخ ! راب  اناوت ... یهاوخب  هچنآ  هب 
هرهچ نداهن  اب  ار  نآ  هدجـس  دـندناسر و  تداهـش  هب  میتساخ  اـپب  تلادـع  قح و  يارب  هک  ار  اـم  دندیـشک و  اـم  يراـی  زا  تشد  دـندش و 

هرخالاب درک و  ادا  شنوخ ، هب  هقرغ  رکیپ  زا  شدنلب  حور  جورخ  اب  ار  نآ  مالـس  دهـشت و  داد و  ماجنا  البرک  نوگلگ  كاخ  رب  شغورفرپ 
هروس راکذا و  اهاعد و  یخرب  اـب  مهار  شزاـمن  بیقعت  اـه و  هزین  زارف  رب  شا  هدـیرب  رـس  نتفرگ  جوا  اـب  ار ، نتـشادرب  زاـمن  هدجـس  زا  رس 

هک تسا  نیا  هب  هراشا  زامن  هماقا  (. 14  ) زامن هماقا  ینعم  دـناسر 284 -  یم  اه  شوگ  هب  هدرک ، توالت  اه  هزین  زارف  زا  هک  فهک  هکرابم 
ترایز رد  دشاب . اپ  رب  اج  همه  رد  نانچمه و  راگدرورپ  اب  مکحم  هطبار  نیا  هک  دـننک  یم  يراک  هکلب  دـنناوخ  یم  زامن  ناشدوخ  اهنت  هن 

رد و  يدرک . اپرب  ار  زامن  تندش  هتشک  اب  هک  مهد  یم  یهاوگ  هولـصلا ؛ تمقا  دق  کنا  دهـشا  میناوخ . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان 
هک ناـنچ  نآ  ار  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  ربماـیپ ! یمارگ  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  صوـصخم  تراـیز 

نارق يدرک و  یهن  اه  يدنـسپان  یهابت و  زا  يدناوخ و  ارف  تقیقح  قح و  هب  یتخادرپ و  ارنآ  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  دـشاب  یم  نآ  تقیقح 
هب يریظن  یب  تروـص  هب  ار  زاـمن  یتـسار  هب  وا  (. 15 . ) يدرک داهج  دوب  هتـسیاش  هکنانچ  ادـخ  هار  رد  يدومن و  توـالت  دـیاب  هکناـنچ  ار 

البرک نیمزرس  رد  نادیهش ، رالاس  گنج  نادیم  رد  تعامج  زامن  ییاپ  رب  يرگید 285 -  هن  دوب  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاداپ ،
رانک ار  زامن  تسناوت  یم  ماما  درک ، هماقا  ار  تعامج  زامن  اه ، هچب  نز و  ياـه  هلاـن  نمـشد و  رازه  دـنچ  لـباقم  رد  تالکـشم و  همه  اـب 

يا هظحل  دنچ  دنام و  یم  ظوفحم  زین  نمـشد  ياهریت  زا  نمـض  رد  و  دورب ، نادیم  هب  دعب  و  دناوخب ، يدارف  هب  همیخ  لخاد  رد  شنادنزرف 
شباحـصا زا  یکی  دومن و  اپ  رب  نمـشد  لباقم  رد  ار  نآ  داد و  حیجرت  ار  تعامج  زامن  ماما ، یلو  درب ؛ یم  تذـل  شنادـنزرف  رانک  مه  ار 

نیسح ماما  زاین  زار و  شیاین و  تلاح  زامن  يایحا  رطاخ  هب  تداهش   - 286 دیسر . تداهش  هب  زامن  رطاخ  هب  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  هنیس 
ياه جنر  اه و  يراتفرگ  بئاصم و  عاونا  هکلب  تشگن ... عطق  شترـضح  يرهاظ  یگدنز  مامت  رد  هاگ  چـیه  یهلا ، هاگرد  هب  مالـسلا  هیلع 
نامه رد  ار  اهنیا  همه  دـیرخ و  ناـج  هب  ادـخ  هار  رد  زین ، دوخ  تداهـش  زا  سپ  شرونم ، ربق  رهطم و  رـس  شـسدقم و  رکیپ  رب  ار  هاـکناج 
ندش هدیرب  شرکیپ ، ندش  لامیاپ  هب  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  دومن . ار  اهنآ  همه  تین  ادـخ ، يدونـشخ  يارب  یبایزرا و  یگدـنز  نارود 

هک تسیرگن  اهرهش  رد  شرهطم  رس  ندنادرگ  هزین  زارف  رب  شناهد ، بل و  رب  دادیب  نوچ  ندش  هدز  تداهش ، زا  سپ  شناتـشگنا  تسد و 
ره  - 287 داد . ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نید و  يایحا  وا و  تعاطا  تدابع و  زامن و  ادخ و  نامرف  ماجنا  تین  هب  ار  اهنیا  همه 
هب هچ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسه  تایاور  ضعب  رد  هک  دـینیب  یم  دـش  یم  رت  هتخورفارب  دـش  یم  کیدزن  تداهـش  هب  هچ 

يارب تسادـخ و  هار  رد  داـهج  هک  دـید  یم  هکنیا  يارب  دـش . یم  هـتخورفا  شیور  دـش . یم  رت  هـتخورفا  دـش  یم  رتـکیدزن  اروشاـع  رهظ 
(. 16  ) اقب ملاع  يارب  دنتـسه  يریاخذ  اهنیا  تسا ، هدادن  تسد  زا  دـهد  یم  تسد  زا  هک  ینازیزع  تسادـخ ، يارب  داهج  نوچ  تسادـخ و 
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هدیشچ و ار  يادخ  تفرعم  ینیریش  اهنآ  دیامرف ، یم  ناگتشرف  تافص  میـسرت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤملاریما  تفرعم  ینیریـش   - 289
، ادخ ینالوط  تدابع  يرادربنامرف و  ور  نیا  زا  تسا ، هدرک  ذوفن  ناشبلق  قامعا  ات  ادخ  زا  ياورپ  هتشگ و  باریس  وا  تبحم  رهم و  ماج  زا 
ـالاو و تیـصخش  هب  یبوخ  هب  رگا  يرآ ، (. 17  ) تسا هدربن  نیب  زا  ار  نانآ  عرـضت  تلاـح  وا ، هب  رایـسب  قوش  هدرک و  مخ  ار  ناـنآ  تماـق 
ات نارک  رد  ار ، وا  قشع  رهم و  ماج  ندیـشکرس  ادـخ و  تفرعم  ندیـشچ  راثآ  ینـشور  هب  میـشیدنیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرزب  راـکهاش 

اـیند و خـلت  راوگاـن و  ياهدادـخر  جاوما  موجه  هک  دوـب  هدیـشچ  ار  يریظن  یب  تفرعم  ینیریـش  وا  تفاـی . میهاوـخ  رد  وا  یگدـنز  نارک 
دروم رد  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  هب  يونعم  شنیب  اب  رگا  درکن . یماک  خلت  ساسحا  زگره  وا  نورب  نورد و  ناج و  بلق و  رب  ناتـسرپایند 

زا ار  نانآ  شیاین  تلاح  وا  هب  رایـسب  قوش  اما  هتخاس ، هدـیمخ  ار  نانآ  تماق  ادـخ  تدابع  يرادربنامرف و  دومرف : هک  میـشیدنیب  ناگتـشرف 
رد مه  هک  ارچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نآ ، قادـصم  نیرت  هتـسیاش  درف و  نیرتراکـشآ  هک  تفاـی  میهاوـخ  رد  تسا . هدربـن  نیب 
ناج هب  دمآ  دورف  شسدقم  بلق  هنیس و  رب  هک  ار  يا  هبعـش  هس  ریت  مه  دش و  هدیمخ  شتماق  اروشاع  زور  هوکـشاب  تدابع  يرادربنامرف و 

هعطق ندش و  ادج  زور  نآ  رد  دنوادخ  هوکـشرپ  تتدابع  تعاطا و  رد  وا  تماق  یگدـیمخ  رب  هک  دـیاب  دز و  هراوف  شکاپ  نوخ  دـیرخ و 
وا زیچ  هـمه   - 289 دـش . رتنوزفا  ادـخ  هب  وا  قشع  اهنیا  همه  اب  اـما  درک  هفاـضا  زین  ار  شـسدقم  ياـضعا  دوجو و  ياهدـنویپ  ندـش  هعطق 
وا داهج  دمآ ، یم  باسح  هب  تدابع  وا  ياه  ندز  مد  تاظحل و  مامت  هکلب  دوبن  تیعقوم  بسح  رب  يا و  هظحل  نیسح  تدابع  دوب  تدابع 
وا لمحت  و  وا ، ربص  نمشد ، تسود و  هب  وا  تحیصن  وا ، ندز  ریشمش  دوب ، تدابع  وا  ینارنخـس  هبطخ و  دوب ، تدابع  وا  مایق  دوب ، تدابع 
ربص نیع  رد  وا  نداد  ناج  و  دوب ، تدابع  وا  نداتفا  كاخ  هب  هظحل  نآ  درک ، یم  تدابع  دـیگنج  یم  مصخ  اب  هک  یتعاس  نآ  دوب  تدابع 
نیع رد  تسناد . یمن  هضرع  لباق  هدـننک و  تیافک  مه  ار  تدابع  نآ  مه  زاـب  ییوگ  یلاـح  عضو و  ناـنچ  رد  اـما  دوب . تداـبع  لـمحت  و 

، کئالب یلع  اربص  کئاضقب ، اضر  یهلا  دوب . منرتم  ادـخ  رکذ  هب  یگنـشت  یکـشخ و  نیع  رد  شناـبل  هاـگلتق و  رد  یقمر  یب  یگداـتفا و 
 - 290 تسین . يدوبعم  وت  زج  مراد  قیدصت  ار  وت  نم  مرباص و  وت  يالب  رب  میضار ، وت  مکح  هب  ایادخ ! كاوس . دوبعم  ال  كرمال ، اقیدصت 
هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هک  يا  هلمج  نیا  هرابرد  ضیف  موحرم  نایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

ماما ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواب  نم  تفگ : یم  مرادـن  غارـس  مدوخ  باحـصا  زا  رتهب  یباحـصا  نم  دـندومرف : اروشاـع  بش  رد  ناـشیا 
ماما هک  ییاهنآ  تسین . رتالاب  اهنیا  زا  یباحـصا  دـیوگب  ماما  هک  دـندرک  راـک  هچ  اـهنآ  رگم  دوب : هتفگ  ارچ ؟ دـندوب : هتفگ  دـشاب . هدومرف 
اهنآ ياج  یناملـسم  ره  دندادن . ماجنا  یمهم  راک  دندرک  يرای  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنیا  دندوب ؛ يدب  ياهمدآ  یلیخ  دنتـشک  ار  نیـسح 

هک دید  ایؤر  ملاع  رد  بش  کی  داتـسیا . یم  ارهق  تسا ، هدنام  اهنت  نمـشد  تسد  رد  نامز  ماما  ربمغیپ ، دـنزرف  دـنتفگ  یم  یتقو  دوب ، یم 
هک دمآ  شرظن  هب  نایرج  نآ  رگید  فرط  رد  مه  نمشد  يرفن  رازه  رکشل 30  فرط ، کی  رد  نت  اب 72  نیسح  ماما  تسالبرک ، يارحص 

میناوخب زامن  ام  ات  دیتسیاب  ولج  امش  دندومرف : اقآ  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دنناوخب  زامن  دنهاوخ  یم  تسا و  رهظ  عقوم 
داتسیا ولج  تفر  اقآ  درک . یم  يزادناریت  نمشد  دنداد ) رارق  رپس  ار  ناشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی  یفنح و  هللادبع  نب  دیعس  هک  روطنامه  )

باوخ ملاع  نامه  رد  ماما  هب  درک  تباصا  ریت  هک  دید  هاگان  دـندش  مخ  دـیآ ، یم  دراد  ریت  دـید  ات  دـمآ . یم  تشاد  نمـشد  زا  ریت  نیلوا 
هبترم ود  دـش  وا  کیدزن  ات  دـمآ  ریت  مود  هعفد  منک . یمن  رگید  هعفد  نیا  مدرک ! يدـب  راـک  بجع  هیلا ؛ بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  دـنتفگ :

اباحـصا ملعا  ینا ال  دومرف : وا  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد  دوش  یم  مخ  رایتخا  یب  دـید  دـش ؛ رارکت  نایرج  نیا  هعفد  دـنچ  درک  مخ  ار  شدوخ 
یم دهاجم  دناوخ  باتک  هک  ره  يا  هدرک  لایخ  وت  ینعی  مسانش  یمن  رتهب  مدوخ  باحصا  زا  یباحصا  نم  یباحـصا ؛ نم  لضفا  اریخ و ال 

هشیدنا نیا  لقاال  ای  تسا  هدوبن  دهاجم  المع  هک  یسک  قافنلا ؛ نم  هبعش  یلع  تام  زغب و  هسفن  مل  زغی و  مل  نم  تسا  یتقیقح  نیا  دوش !؟
هرـضحی نم ال  ( 1 (. ) 18 . ) دور یم  رد  دوـش  یم  هک  داـهج  عـقوم  ینعی  دراد  دوـجو  ییورود  کـی  شحور  نورد  رد  دـشاب  دـهاجم  هک 

، رون هفیحص  ( 5 . ) ص 96 فوهل ، ( 4 . ) ص 122 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 3 . ) راونالاراحب ( 2 . ) ثیدح 12 باب 30 ، ج 1 ، هیقفلا ،
ماما ياهیگژیو  ( 8 . ) 433 یتالحم ، مشاه  دیس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  ( 7 . ) ص 102 يونعم ، ياهراتفگ  ( 6 . ) ص 148 ج 12 ،
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النوار، النوار، ج 44، ص 392. )11( بحارا  حسین علیه السالم، ص 138. )9( ویژگیهاي امام حسین علیه السالم، ص 115. )10( بحارا

النوار، ج 4، ص 21. )13( ویژگیهاي امام حسـین علیه السـالم، ص 121. )14( ویژگیهاي امام حسین ج 44، ص 392. )12( بحـار ا
ص 110. ج 57 ، راونالاراحب ، ( 17 . ) ص 239 ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 16 . ) ص 293 ج 100 ، راونالا ، راحب  ( 15 . ) ص 121 مالسلا ، هیلع 

ص 177. ج 3 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 18)

نیسح ماما  تمارک  ششخب و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  یبارعا  هک : تسا  هدش  تیاور  هنوگ  نیا  رابخالا  عماج  یمزراوخ و  لتقم  رد  برع  درم  ياضاقت   - 291
؛ مدرم نیرت  هدنشخب  دزن  راچان  مرادن  ار  نآ  ناوت  اما  مزادرپب ؛ ار  يا  هلماک  هید  هک  ما  هدش  نماض  نم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : هدمآ و 

موس کی  يداد ، خساپ  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  منک ، یم  وت  زا  لاؤس  هس  نم  ردارب ! يا  دندومرف : ترـضح  مدـمآ . ربمایپ  نادـناخ  امـش  ینعی 
درم درک . مهاوخ  اطع  ار  لام  نآ  همه  يداد ، خساپ  لاؤس  هس  هب  رگا  لام و  موس  ود  يداد ، خساپ  لاؤس  ود  هب  رگا  مهد ، یم  وت  هب  ار  لام 

! مهدـب ار  وت  دـننامه  یـسک  تـالاوس  باوج  مناوت  یم  نم  هنوـگچ  یتلیـضف ، ملع و  نادـناخ  زا  وـت  ادـخ ! لوـسر  رـسپ  يا  تفگ : برع 
تفرعم هزادنا  هب  ار  ششخب  فورعم و  باب  هفرعملا ؛ ردقب  فورعملا  دومرف : هک  مدینش  ادخ  هداتسرف  لوسر و  مدج  زا  دندومرف : ترـضح 

میوگ و یم  خـساپ  منادـب  رگا  وگب ، ار  تیاه  شـسرپ  تفگ : برع  درم  ع )  ) ماما تالاوئـس  هب  یبارعا  ياه  باوج  دییاشگب 292 -  مدرم 
هب نامیا  تفگ : یبارعا  تسیچ ؟ اه  لمع  لضفا  دندومرف : ترـضح  تسین . ادـخ  زج  يا  هدارا  هوق و  چـیه  مریگ و  یم  دای  امـش  زا  هن  رگا 

ماما دـنوادخ . رب  دامتعا  لکوت و  تفگ : برع  درم  تسا ؟ يدوبان  تکاله و  زا  مدرم  تاـجن  ببـس  زیچ  هچ  دومرف : ماـما  لاـعتم . يادـخ 
: درک ضرع  هچ ؟ تفاـین ، ار  تفارـش  نیا  رگا  دومرف : ماـما  دـشاب . لـمع  هارمه  هک  یملع  تفگ : برع  درم  تسیچ ؟ ناـسنا  تنیز  دومرف :
ربص و اب  هک  یناشیرپ  رقف و  تفگ : برع  درم  دشاب ؟ هتـشادن  مه  ار  نیا  رگا  دومرف : ترـضح  دـشاب . يدرمناوج  تورم و  نآ  اب  هک  یلام 
هک تسا  نیا  یمدآ  نینچ  هتـسیاش  تفگ : برع  درم  تشادـن ؟ زین  ار  نیا  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ددرگ . ماوت  ییاـبیکش 
وا هب  ار  دوب  خرس  رانید  رازه  نآ  رد  هک  يا  هسیک  تفرگ ، شا  هدنخ  ماما  لاح  نیا  رد  دنازوسب !! ار  وا  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  يا  هقعاص 

رتشگنا نیا  امن و  زاب  ندرگ  زا  ار  دوخ  همذ  اهالط  نیا  اب  دومرف : درک و  اطع  وا  هب  دیزرا  یم  مهرد  تسیود  نآ  نیگن  هک  يرتشگنا  داد و 
 - 293 (. 1  ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  هک : دومن  توالت  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  هتـشادرب و  ار  اـهالط  یبارعا  اـمن . تا  یگدـنز  فرـص  ار 

دیسرپ مالسلا  هیلع  ترضح  درک ، هیده  ار  يدنفسوگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  وا  داتفا  یناپوچ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رذگ  كولمم  هیده 
ترضح تسا . مدوخ  زا  دنفسوگ  ناج  اقآ  درک : ضرع  دنادرگرب  وا  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ما ، هدرب  درک : ضرع  هدرب ؟ ای  يدازآ  ایآ 

نآ درک و  شدازآ  ادخ ) هار  رد   ) سپ دیرخ ، زین  ار  دنفـسوگ  و  دیرخ ، ار  وا  هتفر  وا  يالوم  دزن  سپـس  تفریذپ . وا  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومن ، یم  تجاح  بلط  یلئاس  يزور ، هک : هدش  تیاور  لئاس  مایپ   - 294 (. 2 . ) دیشخب وا  هب  ار  دنفسوگ 

رگا متـسه ، امـش  ترخآ ) يدنمزاین   ) ناسر مایپ  نم  دیوگ : یم  دومرف : ادخ ! لوسر  يا  هن  دـندرک : ضرع  دـیوگ ، یم  هچ  دـیناد  یم  ایآ 
بادآ  - 295 (. 3 . ) تسا یلاخ  متـسد  هک  یلاح  رد  مسر  یم  اجنآ  هب  هن ، رگ  مناسر و  یم  اجنآ  هب  مریگ و  یم  ار  نآ  دیداد  نم  هب  يزیچ 

هیلع ترـضح  دـنک ، یتجاح  تساوخ  رد  هک  تشاد  میمـصت  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  راصنا  زا  يدرم  نتـساوخ  تجاـح 
، روایب هتشون  يا  همان  رد  ار  دوخ  تجاح  و  رادهگن ، وربور ) يروضح و   ) نتخادنا ور  زا  ار  دوخ  يوربآ  يراصنا ! ردارب  يا  دومرف : مالسلا 
زا رانید  دصناپ  هللادبعابا ! يا  تشون : وا  سپ  مزاس  یم  دروآ  رب  ادـخ  تساوخ  هب  دزاس  یم  نامداش  ار  وت  هدـمآ و  نآ  رد  ار  هچنآ  نم  هک 

دراو دناوخ  ار  همان  مالـسلا ، هیلع  ماما  نوچ  دهد . تلهم  نم  هب  شیاشگ  نامز  ات  امرفب  وا  هب  دـهاوخ ، یم  ارنآ  رارـصا  اب  دراد و  بلط  نم 
رگید رانید  دـصناپ  اب  زادرپب و  ار  دوخ  یهدـب  نآ  رانید  دـصناپ  اب  دومرف : وا  هب  دروآ و  نوریب  تشاد  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  هدـش  لزنم 

، رادنید اما  یگداوناخ ، تفارـش  يراد  ای  درمناوج ، ای  رادـنید ، صخـش  ربم : تجاح  سک  هس  زا  یکی  هب  زج  ناخرچب و  ار  دوخ  یگدـنز 
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یم تفارش  اب  اما  و  دهدن ) تخساپ  هک   ) درب یم  مرـش  دوخ  یگنادرم  زا  درمناوج ، اما  دنک ، یم  ظفح  تتجاح ) ندروآرب  اب   ) ار دوخ  نید 
يدرگرب تتجاح  ندش  هدروآرب  نودب  دنکن  هک  تیوربآ -  ظفح  رد  ور  نیا  زا  یتشذگ  دوخ  يوربآ  زا  وا  هب  نتخادنا  ور  اب  وت  هک  دمهف 

زامن تفر و  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هب  سپس  درک ، فاوط  ار  ادخ  هناخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناریقف  ماعطا   - 296 (. 4  ) دشوک یم  - 
وت دنمزاین  هدروآ ، هانپ  تا  هناخ  رد  هب  وت  زیچان  هدـنب  اهلا ! دومرف : یم  درک و  هیرگ  هب  عورـش  داهن و  ماقم  رب  ار  دوخ  هنوگ  سپـس  درازگ ،

ار ینان  هراپ  هک  داتفا  ییارقف  رب  شرذـگ  هار ) نیب   ) تشگرب و سپـس  دومرف ، یم  رارکت  هتـسویپ  ار  اهزارف  نیا  هدروآ . هانپ  تا  هناخ  رد  هب 
نانآ راـنک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـندرک ، توعد  دوخ  كاروخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ناـنآ  دومرف ، مالـس  ناـنآ  رب  دـندروخ ، یم 

مالسلا هیلع  ترضح  میورب ، لزنم  هب  ات  دیزیخرب  دومرف : سپس  مدش ، یم  كاروخ  مه  امـش  اب  دوبن  هقدص  كاروخ  رگا  دومرف : تسـشن و 
ماما قافنا  طرـش   - 297 (. 5 . ) دـنهدب لوپ  يرادـقم  کـی  ره  هب  هک  دومرف  روتـسد  داد و  كاـشوپ  كاروـخ و  هدروآ ، لزنم  هب  ار  ناـنآ 

: دیامرف یم  ناحبس  يادخ  و  مراد ، تسود  ار  رکش  نم  ندومرف : رکـش ؟ ارچ  دندیـسرپ : وا  زا  داد ، یم  هقدص  رکـش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دیوگ رانید  نب  ورمع  یهدب  تخادرپ   - 298 (. 7 ( ) 6  ) دینک قافنا  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیسر  یمن  یکین  هب  زگره  امش 

وت مغ  دومرف : ترـضح  مغ . نیا  زا  ياو  تفگ : یم  نانک ) هلان  يو   ) دوب رامیب  هک  دـش ، دراو  دـیز  نب  هماسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
( مزادرپ یم  ار  نآ  نم  ، ) نم هدهع  رب  وت  نم  یهدب  همه  دومرف : تسا . مهرد  رازه  تصـش  هک  نم  یهدب  درک : ضرع  ردارب ؟ يا  تسیچ ،

یهدب گرم  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دیوگ : ورمع  درم . یهاوخن  متخادرپن  ار  وت  یهدب  نم  ات  دومرف : مریمب  مسرت  یم  درک : ضرع 
رت بوبحم  میارب  منک  ماعطا  ار  یناملـسم  ردارب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناملـسم  ماـعطا  شزرا   - 299 (. 8 . ) تـخادرپ ار  وا 

داجس ماما  (. 9) درک دازآ  ار  دوـخ  مـالغ   - 300 رازه . هد  دوـمرف : تسا ؟ ردـقچ  قـفا  دندیـسرپ : منک ، دازآ  ار  ناـگدرب  زا  یقفا  اـت  تسا 
داد شمالغ  هب  تشادرب و  ار  نآ  دید و  هار  رس  ار  نان  هکت  کی  هک  دورب  وضو  دیدجت  يارب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  دومرف :

: تفگ مالغ  دیبلط ، ار  نان  هکت  نآ  دمآ  نوریب  ییوشتسد  زا  ماما  یتقو  هدب . نم  هب  ار  همقل  نیا  مدش  غراف  وضو  زا  تقو  ره  دومرف : سپس 
درک و بجعت  رایسب  دوب  هنحص  رظان  هک  يدرم  مدرک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  مه  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  مدروخ . ار  همقل  نم ! اقآ 
ار نآ  دنک و  ادیپ  ار  يا  همقل  یـسک  رگا  هک  ما  هدینـش  مدج  زا  اریز  مدرک ، شدازآ  یلب  دومرف : درک !؟ دازآ  ار  وا  هللا ! لوسر  نبای  تفگ :

نم دزاس و  یم  دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دوش  مضه  هکنآ  زا  شیپ  ات  دروخب  دـهد و  وش  تسـش و  اـی  دـنادرگ و  كاـپ  زیمت و 
ملسم نب  هللادبع  هیواعم  نابز  زا  نیسح  تواخـس   - 301 (. 10 ! ) ددرگ نم  هدنب  مالغ و  دشاب ، دنوادخ  هدـش  دازآ  هک  یـسک  مهاوخ  یمن 

رفعج و نب  هللادـبع  نیـسح و  نسح و  ماـما  يارب  تشگ و  یم  رب  هنیدـم  هب  هکم  زا  هیواـعم  هک  دـنک  یم  لـقن  هیتق  نبا  هب  فورعم  يزورم 
هب دوب . دقن  لوپ  يرادقم  رطع و  سابل و  لماش  ایاده  نیا  داتـسرف . يایاده  هیما  نبا  ناوفـص  هللادـبع  ریبز و  نب  هللادـبع  رمع و  نب  هللادـبع 

نتفر زا  سپ  دنناسر  یم  فرصم  وحن  هچ  هب  ار  ایاده  نیا  دنیوگ و  یم  هچ  صاخشا  نآ  هک  دیشاب  هجوتم  اقیقد  داد  روتـسد  ایاده  نیلماح 
شیپ رد  هکنآ  لثم  دنناسر ، یم  فرصم  هب  هنوگچ  ار  ایاده  موق  نیا  هک  میوگب  نم  دیهاوخ  یم  تفگ : سلجم  نیرـضاح  هب  هیواعم  نانآ 

نیب ار  هیقب  دهد و  یم  دوخ  مرح  نانز  هب  يرادقم  تایرطع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تفگ : هیواعم  وگب . دـنتفگ : ما ؟ هداتـسیا  نانآ 
رد هک  نیفـص  نادیهـش  ماتیا  نایم  تسخن  ار  ایادـه  نیا  نیـسح  ماما  دوش . یمن  نیبئاـغ  رظتنم  دـنک و  یم  میـسقت  دوخ  سلجم  نیرـضاح 

نیب ار  اهنآ  تشوگ  دننک و  یم  رحن  هدیرخ  ار  اهرتش  دنام  یقاب  يزیچ  رگا  دنک و  یم  میـسقت  دـندوب  هدیـسر  تداهـش  هب  شردـپ  روضح 
نک تخادرپ  ارم  ياه  ضرق  هک  دیوگ  یم  حیدب  دوخ  مالغ  هب  رفعج  نب  هللادبع  اما  دنک . یم  تمسق  هدیرخ و  ریش  دنک و  یم  میسقت  ارقف 

هریخذ دوخ  لایع  يارب  دنام  یقاب  يزیچ  رگا  دهد و  یم  يدـع  يارقف  هب  لوا  رمع  نب  هللادـبع  اما  نک . فرـص  مدوخ  جایتحا  رد  ار  هیقب  و 
هعجارم هرابود  درادن  نم  دصاق  هب  یهجوت  تسا و  نتفگ  حیبست  لوغـشم  وا  دور و  یم  وا  هناخ  هب  نم  دصاق  ریبز  نب  هللادبع  اما  دـنک . یم 

یمن ایاده  هجوتم  رهاظ  هب  وا  دهد . ریخ  يازج  يو  هب  ادخ  دیریگب  ار  اهزیچ  هیواعم  دـصاق  زا  دـیوگ  یم  اه  همدـخ  یـضعب  هب  دـنک و  یم 
: دـیوگ یم  دـهد و  یم  رارق  تقد  دروم  ار  ایادـه  دوش  یم  هناـخ  دراو  سپـس  تسا  رت  گرزب  دـحا  هوک  زا  وا  رظن  رد  هک  یلاـح  رد  دوش 
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، تسا زیچان  هفحت  نیا  دیوگ : ناوفـص  نب  هللادبع  اما  دنه . رـسپ  رب  ار  اهنیا  منک  هداعا  دیاب  يزور  کی  تسا و  نم  هدهع  رب  اهنیا  دیرادرب :
رـسپ نم  تفگ : يو  دنتفگ . ار  هیواعم  ییوگ  شیپ  انیع  دنتـشگرب و  ناگداتـسرف  همه  مینک . یم  لوبق  تشگرب  هرابود  رگا  و  دـینادرگرب .

تقبـس قالخا  مراکم  رد  مدرم ! يا  ع )  ) نیـسح ماما  مـالک  رد  شـشخب   - 302 (. 11 . ) مرتانـشآ ناشدوخ  زا  شیرق ، قـالخا  هب  مدـنه و 
. دیا هدرکن  باتش  هلجع و  نآ  لیصحت  رد  هک  ار  هچنآ  دیرامشن  فورعم  زا  اه . تمینغ  يوس  هب  دیباتـشب  دیزرو . تردابم  نادب  دیریگب و 

یسک تقو  ره  دیزاسن . مومذم  ار  دوخ  ینیشن  رترب  اب  دینک و  بسک  انث  حدم و  دوخ  يارب  تاجاح  ندروآ  رب  بئاص و  رظن  ییابیکش و  اب 
تسا و راد  هدهع  ار  وا  یکین  يازج  دنوادخ  دشابن ، تحاران  دـنک  یمن  رکـشت  وا  ناسحا  ربارب  رد  هک  دـنیبب  ادـعب  دـنک و  یکین  یـسک  هب 

يادا رد  سپ  تسا ؛ امـش  رب  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  امـش  هب  مدرم  تاجایتحا  دـینادب  تسا . مظعم  شـشاداپ  گرزب و  شیاـطع  دـنوادخ 
لمع رگا  دراد  لابند  هب  شاداپ  تسا و  روآ  ساپس  فورعم  هب  لمع  دینادب  ددرگ . تمقن  امش  رب  هک  دیـشابن  لولم  هتـسخ و  تمعن  قوقح 
رادرک رگا  درک و  یم  داشلد  ار  نارگاشامت  هک  ابیز  وربوخ و  ار  نآ  دیدید  یم  هنیآ  ره  دیدرک  یم  هدهاشم  درم  کی  تروص  هب  ار  کین 

ره مدرم ! يا  دوش . یم  هدیشوپ  شندید  زا  اه  مشچ  تسا و  رارف  رد  نآ  زا  هک  امندب  تشز و  ار  نآ  دیدید  یم  دیدرک  یم  هدهاشم  ار  دب 
هب ءاـطع ، هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزاـب  تسد  و  تسا . راوـخ  لـیلذ و  دزرو  لـخب  هک  ره  تسا و  گرزب  رورـس و  دـنک  شـشخب  سک 

نیرت هدننک  محر  هلـصو  دیاشخبب  ماقتنا  رب  تردـق  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  مدرم  نیرت  هدـنیاشخب  هتـشادن و  دـیما  اهنآ  زا  هک  دـنک  یناسک 
هک ییاه  هخاش  اـب  دـنا  هداتـسیا  هشیر  دوخ و  هاـگیاج  رد  هک  ناـتخرد  هنت  دـنک . رارقرب  هطبار  هلـص  هدـننک  عطق  اـب  هک  تسا  یـسک  مدرم 

شردارب هب  هک  ره  دبای و  زاب  ار  نآ  تمایق  يادرف  دوش ، مدـق  شیپ  ندـیناسر  ریخ  رد  شردارب  هب  هک  ره  دـنور  یم  الاب  تسا  هنت  تاعورف 
رد دنوادخ  دنک ، روظنم  ار  دنوادخ  دوخ  ردارب  هب  کین  لمع  رد  هک  ره  دبای و  زاب  ار  نآ  تمایق  يادرف  دوش ، مدق  شیپ  ندیناسر  ریخ  رد 

دنوادخ دنک  لیاز  ینید  ردارب  زا  ار  يا  هصغ  هک  ره  دنادرگ و  یم  رب  وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  يالب  دهد و  یم  شاداپ  وا  هب  يدـنمزاین  زور 
هک ره  دزاس و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  اـیند و  هودـنا  دـنوادخ  دـنک  یکین  هک  ره  دزاـس و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  اـیند و  هودـنا 

لاؤس مدرم  نیرت  میرک  زا  دـش و  هنیدـم  دراو  یبارعا  يدرم  زامن  زا  دـعب  قاـفنا   - 303 دراد . تسود  ار  ناراکوکین  دـنوادخ  دـنک  یکین 
رعش نیا  داتسیا و  راوگرزب  نآ  رـس  تشپ  تفای ، زامن  لاح  رد  ار  راوگرزب  نآ  دش و  دجـسم  دراو  دندرک ، یفرعم  هب  ار  نیـسح  ماما  درک ،

يذلا ول ال  هقـسفلا  لتاق  ناک  دق  كوبا  دمتعم  تنا  داوج و  تنا  هقلحلا  کباب  نود  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نالا  بخی  مل  دناوخ : ار 
هب هدرک  بابلا  قد  هدمآ و  هناخ  رد  رب  هک  یـسک  و  هتـشگن ، دیماان  هدش  راودـیما  وت  هب  هکنآ  هقبطنم  میحجلا  انیلع  تناک  مکئاوا  نم  ناک 
یم ارف  ار  ام  منهج  شتآ  دوبن ، تردپ  دج و  تیاده  رگا  دوب . نیقساف  هدنشک  تردپ  يدامتعا ، دروم  هدنـشخب و  وت  هدمآ . شـشخب  دیما 

رانید رازه  راهچ  هلب ، تفگ : تسا ؟ هدـنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  دـندومرف : ربنق  هب  هداد و  مالـس  ار  شزاـمن  نیـسح  ماـما  تفرگ .
هدروآ و رد  نت  زا  ار  دوخ  درب  ود  ماما  دروآ ، ار  اهرانید  ربنق  تسا . هدمآ  نآ  یقیقح  دنمزاین  هک  روایب  ار  نآ  دندومرف : تسا . هدنام  یقاب 

دندیشک تلاجخ  یبارعا  زا  اهرانید  ندوب  مک  رطاخ  هب  اریز  دندرک ؛ جراخ  رد  فاکـش  زا  ار  ناشکرابم  تسد  دیچیپ و  نآ  رد  ار  اهرانید 
رد رگا  منابرهم . وت  هب  تبسن  نم  هکنادب  مهاوخ و  یم  رذع  وت  زا  نآ  یمک  رطاخ  هب  نم  ار ، رانید  رادقم  نیا  ریگب  دندورس : ار  رعش  نیا  و 

بیر  ) تسا یلاخ  ام  تسد  کنیا  دنتسرپ و  هناگیب  نامز  مدرم  نکیل  درک . دهاوخ  شزیر  وت  رب  يراشرـس  تورث  دش  مهارف  هلیـسو  هدنیآ 
هب ار  شتاکز  سمخ و  دیراپـسب و  تلاسر  نادناخ  هب  ار  تفالخ  هکنیا  ياج  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  نامز ، مدرم  هلیح  ینعی  نامزلا ،

ماما درک ! هیرگ  ياـه  ياـه  هتفرگ و  ار  اـهرانید  یبارعا  دـننک ) یم  هعجارم  ریغ  هب  دـنناسرب  یقیقح  قحتـسم  تسد  هب  اـت  دـنناسرب  ناـشیا 
تسد نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  نکیلو  هن ، تفگ : یبارعا  ینک !؟ یم  هیرگ  هک  تسا  مک  وت  هب  مدرک  اطع  هچنآ  دیاش  دومرف :

درک و هعجارم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هناخ  هب  يدنمزاین  رانید  رازه  هس  شـشخب   - 304 (. 12 . ) تفر دهاوخ  كاخ  ریز  تواخساب  ياه 
درم نآ  زا  یتفگـش  اب  ترـضح  نآ  رادـباسح  تخادرپ . نآ  شرامـش  هب  دومن و  تفایرد  یناسآ  هب  ار  شیوخ  ياضاقت  دروم  راـنید  رازه 

ار شیوخ  تیثیح  وربآ و  يرآ ! داد : خساپ  دنمزاین  درم  يرامش !؟ یم  تقد  هب  هنوگنیا  ار  نآ  هجو  هک  يا  هتخورف  ام  هب  يزیچ  ایآ  دیسرپ :
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راـنید رازه  : ) دومرف دیـشخب و  ودـب  ار  شیوخ  لاوـما  زا  راـنید  رازه  هس  هاـگنآ  دـیوگ . یم  تسرد  دوـمرف : ع )  ) نیـسح ماـما  ما . هتخورف 
هب شیوخ ، لکـشم  عفر  يارب  هک  رطاخ  نیدـب  موس  رانید  رازه  تیثیح و  وربآ و  رطاخ  هب  مود  راـنید  رازه  تیاـضاقت و  رطاـخ  هب  تسخن ،
هب يا ، همان  میلست  اب  ار  شیوخ  هتساوخ  تفاتش و  وا  يوس  هب  يدنمزاین  درم  تسا ! هدروآرب  تسا  هتـساوخ   - 305 (. 13 . ) يدمآ ام  يوس 

ندـناوخ زا  لبق  دـنتفگ : یخرب  تسا ! هدروآرب  تا  هتـساوخ  دومرف : درگنب ، هکنیا  نودـب  تفایرد و  ار  همان  دـیناسر . ترـضح  نآ  عـالطا 
ظفح  - 306 درک ... دهاوخ  لاؤس  نآ  خساپ  تفایرد  همان و  ندـناوخ  يارب  نم  ربارب  رد  وا  راب  تلذ  نداتـسیا  زا  دـنوادخ  دومرف : همان ؟...

لح يریگتـسد و  ماگنه  هب  نانآ ، تمارک  تیثیح و  ظفح  نایاونیب و  هب  یگدیـسر  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنمزاین  دارفا  تیـصخش 
یم ریقحت  ار  نانآ  دـنریگ و  یم  تسژ  نادـنمتجاح ، نایاونیب و  ربارب  رد  مدرم  الومعم  تشاد . زیگنارب  نیـسحت  ياه  یگژیو  ناشتالکـشم 

تیعـضو زا  هنیـس ، یخارف  تیـصخش و  ییالاو  حور و  تمظع  تیاهن  زا  یمارگ ، نآ  اما  دـننار ، یم  يراب  تناها  تروص  هب  هاگ  دـننک و 
دهد هیحور  نانآ  رب  شیاشخب  ماگنه  هب  تهج  نیمه  هب  درک ؛ یم  تقر  نانآ  هب  دش و  یم  هدرـشف  شبلق  نامورحم ، راب  تراقح  لزلزتم و 

يونعم و تسکـش  یناور و  تراسخ  راچد  هک  دروآ  رب  ار  نانآ  ياه  هتـساوخ  یتروص  هب  دنک و  میمرت  ار  نانآ  هدید  همدص  تیـصخش  و 
نخس نیا  هک  تسا  هدش  تباث  میارب  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زامن  زا  دعب  راک  نیرتهب   - 307 (. 14 . ) دنوشن یعامتجا  یقالخا و 

هب هک  مدـید  ار  یمالغ  يزور  اریز ؛ تسا  تسد  تسا ) مارح  ریغ  هلیـسو  هب  نمؤم  ندرک  لاحـشوخ  زامن  زا  دـعب  ياهراک  نیرتهب   ) ربماـیپ
ندرک داش  اب  متسه و  تحاران  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داد : خساپ  ینک ؟ یم  نینچ  نیا  ارچ  مدیـسرپ : متفر ، رتولج  داد . یم  اذغ  یگس 
رکون متفر و  يدوهی  درم  دزن  نم  متحاران . یلیخ  عوضوم  نیا  زا  نم  تسا و  يدوهی  يدرم  متسرپرس  متسه ، تبحم  يداش و  لابند  گس ،

، دـیهد هزاجا  رگا  مالغ و  هیدـه  غاب  نیا  نات ، ياـه  مدـق  هیدـه  مـالغ  نیا  تفگ : تفرگن و  ار  لوپ  يدوهی  مدـیرخ . راـنید  تسیود  هب  ار 
وا مه  نم  دیـشخب  مالغ  هب  ار  لوپ  نامه  تفریذپ و  يدوهی  مهدب . امـش  هب  یغلبم  نم  دیهدب  هزاجا  هن  متفگ : منک . ناتراثن  مه  لوپ  یغلبم 

مرهوش هب  ار  مرهم  مدروآ و  مالـسا  مه  نم  تفگ : دش و  دادـیور  نیا  بوذـجم  يدوهی  رـسمه  مداد . وا  هب  ار  لاوما  همه  مدرک و  دازآ  ار 
کی دنمزاین  ندرکن  دـیما  ان   - 308 مداد . مرـسمه  هب  ار  ما  هناخ  مدش و  ناملـسم  مه  نم  تفگ : تسا ، نینچ  دید  هک  شرهوش  مدیـشخب .

هک مالسلا  هیلع  نیـسح  ددرگنرب . دیماان  دشاب ، هتـشاد  دیما  وت  هب  هکنآ  تفگ : دوخ  اب  دروآ و  رد  ادص  هب  ار  نیـسح  هناخ  رد  ییادگ  بش 
شوپ هدنژ  يریقف  درک . زاب  ار  رد  هاگنآ  درب ، نایاپ  هب  درک و  هاتوک  ار  شزامن  رد ، يادـص  ندینـش  اب  دوب ، زامن  لوغـشم  دوخ  بارحم  رد 

داد وا  هب  ار  شدوخ  سابل  تسد  ود  هارمه  هب  دوب ، اهراکتمدخ  هداوناخ و  یجرخ  هک  مهرد ، رازهود  تشگرب و  هناخ  هب  دید  ار  تیعـضو 
رد هناصلاخ  قافنا  شا  یقالخا  ياهیگژیو  زا  راکـشآ  ناهن و  قافنا   - 309 (. 15 . ) درک یهاوخ  رذـع  زین  اهنآ  ندوب  زیچان  زا  لاح  نیا  اـب 
هب دوخ  ار  نامیتی  نایاونیب و  نامورحم و  یگدـنز  يرورـض  مزاول  یکاروخ و  داوم  ناهاگنابـش  دوب ... هناگیب  انـشآ و  هب  ناـهن ، راکـشآ و 

نیگنـس ياـهراب  لـمح  راـثآ  شندـب  طاـقن  زا  یخرب  رد  اروشاـع  زور  تهج  نیمه  هب  درب . یم  ناـنآ  هناـخ  برد  هـب  دیـشک و  یم  شود 
يایاده تاقدص و  ندیـشک  شود  هب  راثآ  اهنیا  دومرف : دندش ، ایوج  ار  نآ  لیلد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  یتقو  دـندرک . هدـهاشم 

رد شرادغاد  ناگتفیش  زا  یکی  درب ... یم  هعماج  نامورحم  نامیتی و  يارب  دیـشک و  یم  شود  هب  اه  بش  مراوگرزب  ردپ  هک  تسا  یناهنپ 
يرورـض مزاول  یناهنپ و  تاقدص  هاگنابـش  هک  یتشپ  اه و  هناش  روسکمل  الیل  هلها  یلا  ارـس  هلقنی  ربلل  اذغ  ارهظ  ناو  دیوگ : یم  دروم  نیا 
ثدحم ینیسح  وفع   - 310 (. 16 . ) دش هتسکش  مه  رد  نارگدادیب  دادیب  زا  اروشاع ، رصع  درک ، یم  لمح  دوخ  يور  ار  هعماج  نامورحم 

هنیدـم دراو  يرفـس ) رد  : ) دـیوگ قلطـصم  نب  ماصع  مدـید ، ترابع  نیا  هب  ینایرج  یقالخا ، بتک  زا  یکی  رد  دـنک : یم  لـقن  هر )  ) یمق
دسح متـشاد ، وا  ردپ  زا  هک  يا  هنیک  نآ  و  دمآ ، مشوخ  وا  باذج  هفایق  شوخ و  يامیـس  زا  مدید ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدش ،

، شردپ وا و  يوگازـسان  رد  سپ  يرآ ؟ دومرف : یبارت ؟ وبا  دنزرف  وت  متفگ : متفر و ) وا  کیدزن  رازآ ، نیهوت و  دـصق  هب  ، ) تخیگنارب ارم 
: دومرف توالت ) ار  هیآ  نیا   ) سپس درک ، یهاگن  نم  هب  نابرهم  زوسلد و  نوچمه  مدنام ،) زاب  مدش و  هتسخ  هک  نیمه  ، ) متفگ متـسناوت  ات 

هچنانچ نادرگرب و  يور  ناداـن  مدرم  زا  دـنتفریذپن ) هچناـنچ   ) نک و رما  يراـکوکین  هب  ریگ و  شیپ  شـشخب  وفع و  هقیرط  اـم ! لوسر  يا 
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زا ار  ناراگزیهرپ  نوچ  تساناد  اونـش و  تقیقح ، هب  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دـیآ  دـیدپ  یـشبنج  هسوسو و  وت  رد  ناطیـش  فرط  زا  دـهاوخب 
( سنا نج و  ناطیـش  ، ) دننک ادیپ  ییانیب  تریـصب و  هظحل  نامه  دنرآ و  دای  هب  ار  ادخ  مد  نامه  دـسر  ارف  لد  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیش ،
رب دومرف : سپس  دننک . یمن  روصق  ناراکدب  ندرک  هارمگ  رد  چیه  و  دنـشک ، یم  یهارمگ  هار  هب  ار  تسرپاوه ) قساف و  مدرم   ) شناردارب
ام زا  رگا  و  مینک ، یم  کمک  یهاوخب ، کمک  اـم  زا  رگا  منک ، یم  شزرمآ  بلط  وت  مدوخ و  يارب  ناحبـس  يادـخ  زا  ریگ ، ناـسآ  دوخ 

رطاخ هب  دـیوگ : ماصع  تسین .) یغیرد  ، ) مینک یم  تییامنهار  ییوجب ، تیادـه  اـم  زا  رگا  و  میروآ ، یم  شـشخب  وت  رب  یبلطب ، یـششخب 
: دومرف توالت ) ار  هفیرش  هیآ  نیا  هدروآ  دای  ار  دوخ  نامیشپ  ناردارب  اب  فسوی ، راتفر   ) سپ تفرگ . ارف  ارم  ینامیـشپ  راثآ  میراتفردب  نآ 

لاؤس دـعب  تسا  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  دـشخب و  یم  ار  امـش  هانگ  مه  ادـخ  مدرک و ) وفع  نم   ) هک دیـشابن  رثأتم  لجخ و  چـیه  نونکا 
یب نونکا ) ، ) دراد هگن  ار  امـش  ام و  ادخ  مراد ، غارـس  مازخا  هلیبق  زا  هک  تسا  یتداع  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  یماش ؟ لها  ایآ  دومرف :
نیا زا  : ) دـیوگ ماصع  تفای  یهاوخ  دوخ  نامگ  نیرتهب  رد  ارم  هللا  ءاش  نا  روایب ، اـم  دزن  ار  تیاهدـماشیپ  جـئاوح و  یـساره ، میب و  چـیه 

، درب یم  ورف  ارم  شاک  يا  متـشاد  تسود  هدـمآ ، گـنت  نم  رب  شیگدرتسگ  همه  هب  نیمز  هک ) مدـش  هدنمرـش  ناـنچنآ  هناراوگرزب  راـتفر 
 - 311 (. 17 . ) دوبن شردـپ  وا و  زا  رت  بوبحم  میارب  سک  چـیه  نیمز  يور  رب  هک  یلاح  رد  مدـش  رود  وا  دزن  زا  یناهنپ ، هتـسهآ و  سپس 

ضرع مالغ  دننک . تبوقع  ار  وا  ات  داد  نامرف  سپ  تشاد ) تبوقع  هک   ) دش بکترم  یمرج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالغ  مالغ  ندیـشخب 
مرج زا  هک  نانآ  و  درک : ضرع  سپ  دیزاس ! شیاهر  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـنرب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  نانآ  و  نم ! يالوم  درک :
ادـخ هار  رد  وت  دومرف : دراد ، تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  و  نم ! يالوم  درک : ضرع  مدیـشوپ ، مشچ  وت  هانگ  زا  دومرف : دـنرذگرد ، مدرم 

فـسوی نب  دمحم  نیدلا  لامج  همالع  شزوپ  لوبق   - 312 (. 18  ) متـشاد ررقم  تنآ  زا  مداد  یم  وت  هب  نونکات  هچنآ  ربارب  ود  زین  يدازآ ،
یم مدینـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  دـیوگ : یفنح 

، رگید شوگ  رد  دـهاوخب  شزوپ  نم  زا  و  دومرف -  دوخ  تسار  شوـگ  هب  هراـشا  و  شوـگ -  نیا  رد  دـیوگ  میازـسان  یـسک  رگا  دوـمرف :
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  میارب ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤملاریما  هک  تسور  نیا  زا  نآ  و  مریذپ ، یم  ار  شرذع 

یهتنم ( 1 (. ) 19 . ) دباین دورو  رثوک  ضوح  رد  دریذپن  لطاب  ای  دشاب  قح  هچ  ار -  يرگید  رذـع  هک  یـسک  دومرف : یم  هک  هدومن  ثیدـح 
ص مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 3 . ) ص 829 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 2 . ) ص 40 لامالا ،

همجرت ( 7 . ) 92 نارمع /  لآ  ( 6 . ) ص 700 مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  همجرت  ( 5 . ) ص 822 ذخام ، نامه  ( 4 . ) 826
، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 9 . ) ص 695 نامه ، ( 8 . ) ص 699 مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  باتک 
، بوشآ رهش  نبا  بقانم  ( 12 . ) ص 40 ج 3 ، هبیتق ، نبا  رابخالا  نویع  ( 11 . ) ص 447 ج 11 ، دیدجلا ، عبط  قحلا  قاقحا  ( 10 . ) ص 847

هنثقن ( 15 . ) ص 96 و 97 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 14 . ) ص 97 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 13 . ) ص 65 ج 4 ،
ص 690. مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  عماج  گنهرف  ( 17 . ) ص 100 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 16 . ) یمق سابع  خیش  روصملا ،

ص 692. ذخام ، نامه  ( 19 . ) ص 692 ذخام ، نامه  ( 18)

تعاجش هبترم  نیرتالاو  بحاص  نیسح 

ناهگان دنداد  یم  شوگ  رمع  نانخـس  هب  هنیدم  دجـسم  نحـص  رد  مدرم  هک  اهزور  زا  یکی  رد  شاب ! كاب  یب  هدـیقع  نامیا و  رد   - 313
مالسلا هیلع  نیسح  هک  دندش  واکجنک  مدرم  ارهق  تفرگ و  شیپ  ار  ربنم  هار  تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  هک  دندید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
فوفص مامت  راقواب  هتسهآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  درک و  هفقو  دوخ  راتفگ  رد  دش . وا  هجوتم  دوب  ربنم  يالاب  هک  مه  رمع  دراد . يدصق  هچ 

زا هک  رمع  نیشنب . تردپ  ربنم  هب  يآ و  دورف  مردپ  ربنم  زا  رمع ! تفگ : داتسیا و  هدنام  رخآ  هب  هلپ  ود  تفر ؛ الاب  ربنم  ياه  هلپ  زاو  دیرب  ار 
اج زا  اروف  و  مینیـشنب . مه  اـب  اـیب  منیـشنب ! نآ  رب  نم  هک  تشادـن  ربـنم  نم  ردـپ  تفگ : گـنرد  یب  دوـب ، هدـنامرد  ترـضح  نآ  هب  خـساپ 
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نیسح راتفر  نیا  (. 1  ) تفرگ جوا  وا  هب  تبسن  مدرم  تبحم  قوش و  يادص  داد و  ياج  دوخ  يولهپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تساخرب و 
نآ همجرت  هک  دـیدرگ  اه  نابز  درو  شرعـش  نیا  رگید  زور  دـش ؛ سلاجم  لقن  مامت  توالح  اب  مدرم  هاوفا  رد  یتدـم  رمع  اب  مالـسلا  هیلع 
دج دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  هلذلا  انم  تاهیه   - 314 ورب . شیپ  نک و  مزر  هار  نیا  رد  شاب و  كاب  یب  هدیقع  نامیا و  رد  دوش : یم  جرد 
هب دومرف : دیزرو و  تماقتـسا  دـش  هجاوم  رطخ  اب  تقو  ره  درب و  ار  هقباسم  دـندرک  مایق  قح  لدـع و  مان  هب  هک  یناسک  مامت  زا  شردـپ  و 

سلجم رتاورپ  یب  رتدیدش و  همه  زا  منک . یمن  رارف  داهج  زا  ناگدنب  نوچ  مراذگ و  یمن  امـش  تسد  رد  تسد  يراوخ  هب  دنگوس ، ادخ 
جورخ زا  ترـضح  نآ  عنم  لـتق و  روتـسد  ناورم  دـنک و  هشیدـنا  هیـضق  فارطا  رد  ادرف  اـت  هک  تساـخرب  سلجم  زا  هک  یتقو  دوب . دـیلو 

مان هب  دنوادخ  میتلاسر ، ندعم  توبن و  هداوناخ  ام  ریما  يا  دومرف : دش و  دیلو  هجوتم  سپـس  داد  باوج  وا  هب  يدنت  هب  ماما  داد ، ار  سلجم 
، مالـسا هک  تسا  هانگ  یب  ناناملـسم  لتاق  راوخبارـش و  رخافت  قساف  ناوج  دـیزی  هدرک و  متخ  ادـتبا و  ار  تقلخ  رما  اـم  نادـناخ  مارتحا  و 

زور هب  ار  بش  دهد ، یمن  تعیب  تسد  وا  نوچ  یسک  هب  ینم ، لثم  تسا . هانگ  قسف و  هب  رهاجتم  صخـش  هدرمـش و  مرتحم  ار  نانآ  نوخ 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هبطخ  نیا  ادخ  هب  ار  امـش  (. 2 . ) تسا تفالخ  ماقم  تعیب و  راوازـس  ام  زا  کی  مادـک  مینیبب  مینک و  لمأت  میناسرب و 

زاجح مکاح  سلجم  دـش ؛ رداص  وا  زا  راتفگ  نیا  رطخ  قاور  گرم و  فقوم  يدوبان و  هاگیاج  مادـک  رد  دـینیبب  دـینک و  یباـیزرا  بوخ 
اب یسلجم  نینچ  رد  دنراد . روضح  تلود  لاجر  ریاس  ینابرهش و  تسایر  ات  ناگداپ ) تسایر   ) سیمخلا هطرـش  زا  تموکح  ناکرا  تسا ،

تحارـص يدنت و  اب  مه  نآ  نتفگ ، ار  دیزی  نعاطم  ینابرهـش ، تسایر  ناورم  فرط  زا  گرم  هب  دیدهت  دوجوم و  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد 
تسا فیح   - 315 تسا . رت  كانرطخ  رت و  مهم  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردپ  نآ  لماح  هک  هکم  طیحم  هب  تئارب  تایآ  ندرب  زا  هجهل ،

رکذ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یگنادرم  تورم و  هعیش ، ینس و  نیخروم  مامت  یناملآ ، قرشتسم  رلـشرف )  ) لقن هب  انب  دوش ! هتـشک  نیـسح  هک 
هیلع نیسح  يانث  حدم و  نانآ  هدش و  یم  نیرهنلا  نیب  هاپس  يارما  تریح  ببـس  هک  دوب  يدح  هب  تورم  هیحان  زا  ربمغیپ  رـسپ  دنا و  هدرک 

نادرم تداشر  زا  هک  ناروآ  گنج  یلک  تیصاخ  بسح  رب  ناروشحلـس  زا  یعمج  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک  دنتفگ و  یم  ار  مالـسلا 
دوش و هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتـساوخ  یمن  انطاب  دندروخ . یم  هطبغ  نیـسح  هب  دنزرو  یم  تدارا  دنوش و  یم  لاحـشوخ  عاجش 
هب لیم  رظن  نیا  زا  زین  هاپس  هدنامرف  دعس  نب  رمع  هک  تفگ  ناوت  یم  دوش ! هتشک  تورم  اب  لدیوق و  ریلد  درم  نیا  تسا  فیح  دنتفگ : یم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  تعاجـش  نازیم  رد  جـع )  ) نامز ماما  ناـبز  زا  ع )  ) نیـسح تعاجـش   - 316 (. 3 . ) تشادن مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق 
يدرک یگداتسیا  ریشمش  هزین و  ربارب  رد  دندرک و  دربن  هب  عورش  وت  اب  دیوگ : یم  هک  تسا  فرعم  نیرتهب  هسدقم ، هیحان  ترایز  تالمج 

نوچ يداد و  همادا  ار  راکیپ  يدـش و  دراو  رافک  هورگ  هب  راـقفلاوذ  اـب  راـتخم  یلع  نوچ  يداد و  رارق  ریـشمش  همعط  ار  راـکبان  رکـشل  و 
داد روتسد  دوخ  رکشل  هب  نوعلم  نآ  دندیگنج و  وت  اب  ییوخدب  يدرمان  اب  دنداهن و  تیارب  گنرین  دراد  سرتن  يرس  راوتـسا و  یلد  دندید 
رد هن  دـندرک و  نامیپ  تیاعر  هن  دـندوشگ ، وت  رب  هدـنیابر  لاگنچ  دـندیراب و  وت  رب  ریت  دـندیگنج و  وت  اب  ناباتـش  دـندیرب و  وت  زا  ار  بآ 

ناگتـشرف يدومن  راومه  دوخ  رب  ار  اهرازآ  نیا  يدرک و  لوبق  ناج  هب  ار  اه  شروی  نیا  وت  دندیـسرت  هانگ  زا  اهنآ  تراغ  نارای و  راتـشک 
دندادن ناما  ار  وت  بش  ات  دندرک و  دراو  وت  رب  نیگنس  ياه  مخز  دنتفرگ و  ار  وت  نوماریپ  نانمـشد  دندش ، تفگـش  رد  تریح  زا  نامـسآ 

رب رادمخز  دندرک و  نوگنرس  بسا  زا  ار  وت  ماجنارـس  ات  يدرک  عافد  تنادنزرف  نانز و  زا  ییوجادخ  يرابدرب و  اب  اهنت  یتشادن و  يروای 
رد تسـشن و  تیناشیپ  رب  گرم  قرع  ات  دـنداد  رارق  نارب  ریـشمش  ریز  نایغاط  دـنتفرگ و  مس  ریز  ار  وت  مسج  ناروتـس ، اب  يداـتفا و  نیمز 

هدیمهف یبوخ  هب  تاملک  نیا  زا  يدوب . لوغـشم  دوخ  هب  تنادـناخ  زا  يدوب و  نارگن  دوخ  هاگ  همیخ  هب  مشچ  ریز  يداتفا و  راضتحا  رتسب 
هب دـندوب و  هدـش  سویأم  وا  رب  هبلغ  زا  هتخادـنا و  تشحو  هب  ار  نمـشد  گنج ، هب  وا  همادا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  بلق  توق  هک  دوش  یم 
رد یلبرا  یـسیع  نب  یلع  یخیرات  تعاجـش   - 317 (. 4  ) دـندرک مجاهت  هدز و  يزادـنا  ریت  هب  تسد  هتـشگ و  لسوتم  يدرمان  گـنرین و 

: دیوگ نیطبسلا  یلاعم  رد  یناردنزام  يدهم  خیش  دوب . لثملا  برض  مدرم  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تعاجـش  هک  هدروآ  همغلا  فشک 
هتوب هب  ار  وا  تعاجش  تدالج و  مالسلا و  هیلع  یلع  ياه  گنج  البرک ، نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تعاجـش  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا 
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هب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  همه  هک  اروشاع  زور  رد  شیوخ  قح  رب  عضاوم  زا  عافد   - 318 (. 5  ) تسا هتفگن  هفازگ  درپس  یشومارف 
، رفن کی  مه ، امـش  مرفن  کی  نم  دومرف : دعـس  رمع  هب  باطخ  دـمآ و  نادـیم  هب  هدـش و  راکیپ  هدامآ  اهنت  ياهنت  ماما  دندیـسر ، تداهش 
ات یلع ! رـسپ  يا  تفگ : و  تفگ ، تفرگ  رارق  ماما  ربارب  هبطحق  نب  میمت  مان  هب  ماش  یماظن  ناهدـنامرف  زا  یکی  دـینک  دربن  نم  اب  رفن  کـی 
نم دیدمآ ؟ نم  گنج  هب  امش  ای  مدمآ  امش  گنج  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهد ؟ همادا  دیزی  اب  ار  دوخ  ینمـشد  دیاب  اجک 

. درک دهاوخ  مکح  ریشمش  امش  نم و  نیب  لاح  دیدرک ، دیهش  ار  منادنزرف  ردارب و  امـش  دیتسب ؟ میور  رب  ار  هار  امـش  ای  متـسب  امـش  رب  هار 
هرعن نیسح  ماما  مهد . ناشن  وت  هب  ار  تعاجش  ات  ایب  نم  کیدزن  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تراسج  لامک  اب  ماش  یماظن  هدنامرف 

رگشل رد  یـسرت  دش ، باترپ  عارز  ات 50  شا  هدـیرب  رـس  هک  دز  یماش  هدـنامرف  نآ  ندرگ  رب  نانچ  ریـشمش  اب  تفر و  شیپ  دیـشک و  يا 
تعاجش رد  نوچ  و  دیدز ، وناز  رفن  کی  ربارب  رد  رگشل  همه  نیا  تفگ : دز و  دایرف  یحطبا  دیزی  مان  هب  يرگید  هدنامرف  هک  داتفا  نایفوک 

یمن ارم  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک . یم  هاگن  نایرگـشل  همه  دمآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  گنج  هب  دوخ  دوب ، فورعم  دربن  و 
هک دـیبوک  وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  نانچ  ماما  درک ، زاـغآ  ار  هلمح  دادـن و  باوج  صخـش  نآ  ییآ ! یم  نم  يوس  هب  همهاو  یب  هک  یـسانش 

نیسح سفن  رد  تعاجش  رهاظم  هیلک  هیلاع  تافص  جوا  رد  نیسح   - 319 (. 6 . ) داتفا نیمز  رب  شا  هشال  و  دش ، میسقت  مین  ود  هب  وا  مسج 
کی زا  رصم  رهزالا  هاگشناد  قبسا  خیش  يواربش  دوب . تعاجش  هبترم  نیرت  یلاع  شیامن  زکرم  وا  یلاع  حور  تشاد و  دوجو  مالسلا  هیلع 
دننام دناشوپب  ار  ناشلیاضف  دهاوخب  یـسک  ره  دـندوب و  عماج  ار  لیاضف  مامت  تیب  لها  تسا : هتفگ  يو  هک  هدرک  لقن  گرزب  تیـصخش 

اب یـسک  دینـش و  لوقعم  یفاش و  باوج  هکنآ  رگم  درکن  یلاؤس  اهنآ  زا  سک  چیه  دناشوپب . ار  باتفآ  هعـشا  دهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک 
اهنآ اب  لاتق  داهج و  ماگنه  رد  هک  یبئاصم  اه و  یتخـس  رایـسب  هچ  تشگ  بولغم  هکنآ  رگم  دـماینرب  يزارط  مه  هضراعم و  ماقم  رد  اهنآ 

بئاصم زا  بلق  توق  اب  دـشن و  هدـید  اـهنآ  رد  یناوتاـن  و  فعـض ، نیرت  کـچوک  هدومن و  لـمحت  یلاـع  رایـسب  يراـبدرب  اـب  داد و  يور 
هب ندیسر  زا  ایرث  هک  دوب  يدح  هب  وا  هبترم  ولع  تفرگ و  رارق  هیلاع  تافص  جوا  رد  همه  نیب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  (. 7 . ) دندومن لابقتسا 

یمن ساسحا  وا  هفایق  رد  راسکنا  نیرت  کچوک  نمـشد  هک  دومن  یم  لابقتـسا  نانچ  ار  بئاصم  وا  دومن . یم  ریقح  هیاـمورف و  نآ  ياـنعم 
ثرا هب  ار  شگرزب  ياین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا : هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  نیسح  داهن  رد  يولع  تعاجش   - 320 (. 8 . ) درک
نادب نیا  دش . هنومن  لبمـس و  قح  هب  هک  تفای  رولبت  وا  زا  اروشاع  هنادواج  زور  رد  یتعاجـش  تماهـش و  تهج  نیمه  هب  ( 9 . ) تسا هدرب 

تقیقح هکلب  دنا ، هدرک  روصت  ناشیدنا  هداس  یخرب  هک  هنوگنامه  دوب ، رت  عاجـش  مالـسلا  هیلع  یلع  شا  هیامنارگ  ردـپ  زا  هک  تسین  انعم 
هزاوآ رپ  ناعاجش  نانامرهق و  رگید  يارب  هن  داتفا و  قافتا  شردپ  يارب  هن  هک  دش  مهارف  یطیارـش  وا ، تعاجـش  یلجت  يارب  هک  تسا  نیا 

ار يا  هدش  هرـصاحم  نامرهق  زگره  نم  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  رامع  نب  هللادبع  هدـش  هرـصاحم  ینامرهق  شروی   - 321 (. 10 . ) راگزور
دوخ دندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  رباربان  راکیپ  کی  رد  شنادناخ  نادرم  نارای و  نادنزرف و  هکنیا  اب  وا  مدیدن ، وا  زا  رتراوتـسا  رت و  عاجش 

، نمـشد يورین  نت  رازه  اه  هد  هب  ییاهنت  هب  دوب ، هداتـسیا  تیلهاج  جاوما  ربارب  رد  مدـق  تاـبث  بلق و  توق  اـب  هنادـنم  تماهـش  ناـنچ  مه 
راکیپ کی  هنانامرهق  شروی  (. 11 . ) دندرک یم  رارف  هتخیسگ  مه  زا  هدنکارپ و  ياه  خلم  ناسب  شربارب  زا  نانآ  درب و  یم  هنانامرهق  شروی 

هک تسا  یتلوص  زا  رتارف  هک  دـنک  یم  تیاکح  ریذـپان  فصو  تعاجـش  زا  دریگ و  یم  همـشچرس  بلق ، توق  زا  رفن ، رازه  اـه  هد  رب  رگ 
اج نیا  راک  تمظع  درکن ! دـیدرت  ایند  کی  راشف  لباقم  رد   - 322 (. 12 . ) دوش یم  ثعاب  ار  نوبز  نمـشد  راو  خلم  یگدنکارپ  تمیزه و 

ياه مدآ  هک  یلاح  رد  درکن ، دـیدرت  ساسحا  یعدـم ، ضرعتم و  ایند  کی  ینیگنـس  راشف و  لباقم  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب 
هک سابع  نب  هللادبع  ما  هتفگ  اهراب  هک  نیا  امک  دننک . یم  يدرت  ساسحا  مه  یلومعم  قوف  ياه  مدآ  دـننک  یم  دـیدرت  ساسحا  یلومعم 

یبا نب  نمحرلادبع  رمع ، هللادـبع  ریبز ، هللادـبع  دـندوب . تحاران  عضو  نآ  زا  شیرق ، ياه  هدازاقآ  همه  و  تسا -  یگرزب  تیـصخش  کی 
هن دندوب -  مه  یتریغ  اب  ياه  مدآ  دندوب ؛ هباحص  يدایز  هدع  هنیدم  رد  دنا . لیبق  نیا  زا  هباحص  یضعب  هباحص و  ناگرزب  نادنزرف  رکب و 
هب دعب  لاس  هک  هنیدم -  )ي  هرح  ) هیضق رد  هبقع ، نب  ملسم  مجاهت  لباقم  رد  هک  دندوب  یناسک  نامه  دندوبن -  تریغ  اب  دینک  لایخ  هکنیا 
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عاجـش نز و  ریـشمش  هن ؛ دندوب ؛ وسرت  دینکن  لایخ  دندرک . هزرابم  دندیگنج و  دنداتـسیا ؛ دـندرک -  ماع  لتق  ار  همه  درک و  هلمح  هنیدـم 
نیـسح ماما  تسا . رگید  هلأسم  کی  ایند ، کی  اب  ندش  هجاوم  تعاجـش  تسا و  هلأسم  کی  گنج ، نادیم  هب  دورو  تعاجـش  اما  دـندوب .

راوگرزب ماما  تکرح  هک  ما  هدرک  دیکات  اهراب  نم  هک  تسا  نیمه  يارب  درک ، تکرح  یمود  نیا  يارب  تشاد . ار  یمود  نیا  مالـسلا  هیلع 
هک دنیوگب  یـضعب  الاح  تشاد . دوخ  راک  رد  ار  ینیـسح  تکرح  زا  يا  هحـشر  ام ، نامز  رد  راوگرزب  ماما  دوب . ینیـسح  تکرح  کی  ام ،

عییـشت دنتفر و  ایند  زا  دندرک ؛ یگدـنز  تموکح و  تزع ، نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یلو  دـش ؛ دیهـش  هنـشت  البرک ، يارحـص  رد  نیـسح  ماما 
البق دراد . دوخ  اب  مهار  اهزیچ  همه  هک  تسا ، یلاشوپ  تمظع  کی  اب  ندـش  هجاوم  هیـضق  صخاش  تسین . اه  نیا  هیـضق  صخاـش  دـندش 
امش عضو  نالا  نم ، نازیزع  تشاد . كاچ  هنیس  غلبم و  جورم ، نز ، ریشمش  روز ، تشاد ، لوپ  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نمـشد  هک  متفگ 
همه تسا  زور  نامه  نالا  دش  یمن  دودحم  يرتم  دص  دنچ  نادـیم  نآ  ياهزرم  هب  هک  البرک  تسا . هدرتسگ  ایند  رخآ  ات  البرک  تسا  نیا 

،431 ص 305 ، تاذلا ، ومـسلا  یف  ینعملا  ومـس  زا  صخلت  ( 1 (. ) 13  ) تسا هجاوم  یمالـسا  يروهمج  اب  زورما ، ملظ  رابکتـسا و  ياـیند 
زا لبق  نیسح  تیـصخش  ( 4 . ) ص 438 ناریا ، نیـسح و  ماـما  ( 3 . ) ص 14 حوتفلا 5 ، ص 96 ؛ تاذلاومـس ، یف  ینعملاومـس  ( 2 . ) 433

تیصخش ( 8 . ) ص 17 فاحتالا ، ( 7 . ) یتشد ص 323 ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 6 . ) ص 92 ذخام ، نامه  ( 5 . ) ص 94 اروشاع ،
راحب ( 11 . ) ص 142 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 10 . ) ص 263 ج 43 ، راونالاراحب ، ( 9 . ) ص 88 اروشاع ، زا  لبق  نیـسح  ماما 

رد نیموصعم  يامیس  ( 13 . ) مالسلا ص 142 هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 12 . ) ص 452 ج 5 ، يربط ، خـیرات  ص 50 ، ج 45 ، راونالا ،
. يربهر مظعم  ماقم  هاگن  هنیآ 

یمالسا قالخا  شیامن  هنحص  البرک 

یهدب هک  یـسک  نک  ادن  دومرف : نم  هب  اروشاع  بش  رد  ماما  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوخ  ردـپ  زا  ریمع  نب  یـسوم  یهدـب  تخادرپ   - 323
یهدب اب  هکره  دومرف : مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  هدورـس  مناوریپ  همه  رد  ار  ادن  نیا  دوش . هتـشک  نم  اب  دیابن  دراد 

نک ادن  مدرم  نیب  دومرف : نم  هب  ماما  تفگ ؛ يراصنا  ریمع  هک  هدمآ  يرگید  لقن  رد  دنراد و  یم  رب  وا  تانسح  زا  ار  نآ  تمایق  رد  دریمب 
کی دیآ . رد  شتآ  رد  دشاب  هدیـشیدنین  نآ  تخادرپ  يارب  دریمب و  یهدب  اب  هک  ره  هک  دیآ ، راکیپ  هب  نم  اب  دیابن  دراد  یهدب  هک  یـسک 
دناوت یم  ایآ  دـنک  یم  هچ  نز  تلافک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دزادرپب . نم  بناج  زا  هک  هتفریذـپ  مرـسمه  درک : ضرع  تساـخرب و  رفن 

نم اب  دراد  یهدب  هک  ره  دومرف : منک ؟) هچ   ) مراد یهدب  نم  درک : ضرع  دمآ و  ماما  دزن  باحصا  زا  رفن  کی  دیوگ : كاحـض  دزادرپب ؟
نارفاک و یتح  هدـنز ، تادوجوم  نتخاس  باریـس  یناسر و  بآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نمـشد  هب  یناسر  بآ   - 324 (. 1 . ) دیاین راکیپ  هب 

مه نآ  شاداپ  ددرگ و  یم  بجاو  طیارـش  یخرب  رد  هدیدنـسپ و  رایـسب  تسا  يراک  دنـشاب  یگنـشت  راشف  رد  هک  یماـگنه  هب  تاـناویح ،
هراومه هنادنـسپادخ  هتـسیاش و  لمع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  (. 2 . ) دوش یم  هداد  زیخاتـسر  زور  رد  هک  تسا  یـشاداپ  نیتـسخن 

و ( 3  ) تخاس باریـس  شیوخ  تسد  هب  ناشیاه  بکرم  اب  دوب  هدـش  یبآ  یب  راـچد  هک  ار  ینمـشد  ساـسح ، یطیارـش  رد  دوب و  ماگـشیپ 
رارق هرـصاحم  رد  هک  یماگنه  اـما  ( 4  ) دـیناسر بآ  هب  داد و  روبع  نمـشد  هرـصاحم  هقلح  زا  رایـسب  شـشوک  اب  ار  حاـنجلاوذ  روط  نیمه 

نداتسرف اب  مالـسا ، نایعدم  هب  تجح  مامتا  اب  ( 5 ( ؛ هاچ ندنک  اب  دـمآ ؛ رب  بآ  يوجتـسج  رد  هناشنمدازآ  نکمم و  تروص  ره  هب  تفرگ 
يوما ماظن  دنلب  تیهام  نداد  ناشن  يارب  مه  ماجنارس  یـشنمدد و  ترارـش و  زا  یهن  هنامیکح و  زودنا  دنپ و  اب  و  ( 6  ) نانآ يوس  هب  ریفس 
خیرات تورم  هروطسا  نیسح   - 325 (. 8 ( ) 7  ) دنتشاد غیرد  وا  زا  مه  ار  نآ  داد و  لیلقت  یبآ  یکدنا  هب  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  هتـساوخ 

یلو تشاد . دوجو  یملاظم  هچ  و  دوب ، يراشف  هچ  رد  درک ، زاغآ  ار  دوخ  مایق  یعـضو  هچ  رد  هک  دیناد  یم  امـش  همه  ار  یلع  نب  نیـسح 
لیقع نب  ملسم  ادبا  دنکب ؟ زواجت  قالخا  زا  نمشد  هیلع  یتح  دوب  رـضاح  ایآ  دمآ  یم  نایم  هب  یقالخا  لئاسم  ياپ  هک  اجنآ  لاح  نیع  رد 

یلو دشکب ، ار  دایز  نبا  هک  دیآ  یم  شتسد  هب  اه  تصرف  نیرتهب  وا ؛ فارطا  زا  تسا  يزابرس  تسا ، هعیش  کی  تسوا ، هدش  تیبرت  کی 
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: دـنتفگ وا  هب  دـناد  یمن  هنادرمناوج  ار  هزرابم  هنوگنیا  تسا و  فلاخم  ندرک  هزرابم  روج  نیا  اب  مالـسا  هک  دـنک  یم  رکف  لاح  نامه  رد 
نامیالا مداتفا : ربمغیپ  ثیدح  رکف  هب  تقو  نامه  تفگ : ینک ؟ مک  نیملـسم  رـس  زا  ار  وا  رـش  هک  يدـماین  نوریب  هناخقودنـص  نیا  زا  ارچ 

هنادرمناوجان و نیا  دـنکب  زواجت  تسه  شدوخ  ینید  زرم  نوریب  هک  یـسک  نآ  هب  ولو  ناملـسم  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناـمیا  کـتفلا  دـیق 
هدافتسا تصرف  نیا  زا  دیوگ  یم  تسا  هنشت  هک  یلاح  رد  هار  نیب  رد  دیآ  یم  نمشد  منکب .) يراک  نینچ   ) مناوت یمن  نم  تسا ، هنادرمان 

هب میدـنبب ؛ اهنآ  يور  هب  ار  بآ  هک  تسین  روج  نیا  ام  هزرابم  قیرط  دـینک ، نینچ  اداـبم  دـیامرف ؛ یم  میدـنبب ؛ اـهنآ  يور  هب  ار  بآ  مینکب 
اهنآ هکنیا  ظاحل  زا  دیامرف : یم  ندیگنج . يارب  تسا  عقوم  نیرتهب  نالا  دننک  یم  داهنـشیپ  دیهدب  بآ  مه  ناشنابـسا  هب  دیهدب ؛ بآ  اهنآ 

ات میتسه ، ناملـسم  مه  ام  دنناملـسم ، اهنآ  دـنا  هدرکن  زواجت  ام  هب  اهنآ  هک  زونه  روطچ ؟ نوناـق  قح و  ظاـحل  زا  یلو  هلب ، میربب  نیب  زا  ار 
نیا تسا  یسانشادخ  هیاپ  رب  هک  تسا  یقالخا  نامه  نیا  دینیبب . ار  یقالخا  طابضنا  نیا  مینک  یمن  عافد  نامدوخ  زا  ام  دننکن  زواجت  اهنآ 

دناوت یمن  تفالخ  تسایر و  ماقم  هداوناخ ، ظفح  دوخ ، ظفح  تایح ، بح  یـصخش ، عفانم  دنکب ؛ لزلزتم  دناوت  یمن  زیچ  چیه  ار  قالخا 
بیترت هکنیا  زا  ربخ  یب  دنزب ، نوخیبش  دیآ  یم  تشپ  زا  اهنآ  نیرتریرـش  زا  یکی  اروشاع  نینوخ  زور  نامه  رد  یتح  دنکب . لزلزتم  ار  نآ 

رفن کی  ندرک  یـشاحف  هب  دـنک  یم  عورـش  دوش و  یم  ینابـصع  دـنزب . نوخیبش  هک  تسا  نیا  زا  عنام  دـنا  هدـنک  هک  یقدـنخ  اه و  همیخ 
ام يارب  دـنا  هدرکن  گنج ) هب   ) ادـتبا اهنآ  ات  دومرف : منکب . ار  نیا  کلک  بوچ  کی  اب  هک  دـیهدب  هزاجا  هللا ! لوسر  نبای  دـنک  یم  ضرع 

، تسین نآ  رد  صخـش  تسین ، نآ  رد  دوخ  رگید  یقالخا ، طابـضنا  نیا  مینکب . عافد  ام  دعب  دـننکب و  عورـش  دـیاب  اهنآ  لوا  تسین . زیاج 
نآ رد  تیلم  داژن و  تسین ، نآ  رد  كاـخ  بآ و  تـسین ، نآ  رد  نـطو  رهـش و  لـها  تـسین ، نآ  رد  لـحم  لـها  تـسین ، نآ  رد  هداوناـخ 
لح رگید  چیه  اب  نید  اب  زج  قالخا  رد  يدوخ  هلأسم  هک  تسا  نیا  تسا . یناهج  تسا ، رت  فرط  نآ  هجرد  دـنچ  مه  تیناسنا  زا  تسین ،

: تفگ تساخرب و  دایز  نبا  سلجم  رد  رمش  البرک ، رد  يداصتقا  هرصاحم  هناتـسآ  رد  نمـشد  اب  یتح  يراوگرزب   - 326 (. 9 . ) دوش یمن 
سابعلا و لضفلاوبا  ترـضح  يارب  يا  همان  ناـما  داـیز  نبا  نک . میظنت  يا  هماـن  ناـما  ناـنآ  يارب  دـشاب  یم  اـم  هلیبق  زا  نینبلا  ما  نادـنزرف 

دنلب يادص  اب  دمآ و  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  مایخ  یکیدزن  هتـشادرب  ار  نآ  رمـش  تشون . نینبلا  ما  نادنزرف  زا  نامثع  رفعج و  هللادـبع و 
هلیبق زا  اریز  دییوگب ؛ تسا  قساف  هچ  رگا  ار  رمـش  باوج  تشاد : راهظا  ماما  دادن . ار  وا  باوج  یـسک  اما  دناوخارف : ار  نینبلا  ما  نادـنزرف 
ناما نینبلا  ما  نادنزرف  امش  يارب  تفگ : رمش  ییوگ ؟ یم  هچ  دیـسرپ : تفر و  شیپ  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هاگنآ  تسا . امـش  ردام 

دایز نبا  وت و  ادـخ  رمـش ! يا  وت  رب  نیرفن  داد : خـساپ  ساـبع  ترـضح  دـیناما ! رد  امـش  همه  هک  دـیرادرب  نیـسح  زا  تسد  مدروآ ، هماـن 
تـسد مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامردارب  يرای  زا  تسد  یهد  یم  روتـسد  ام  هب  ایآ  ادـخ ! نمـشد  يا  دـنک ، تنعل  ار  همان  ناـما  نیا  هدنـسیون 

رد ار ، شیوخ  لام  ندب و  تاکز  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زیچ  همه  قافنا   - 327 (. 10 ( ؟ مینک تعاطا  ادخ  نانمشد  زا  میرادرب و 
قبط رد  ار  شردـقنارگ  نارای  شیوخ و  یمارگ  ناـج  یتسه و  لاـم و  همه  هکلب  تشاد ، مدـقت  وا  هب  برقت  يدونـشخ و  يارب  ادـخ و  هار 

ییایـشا ریاس  اه و  هماج  اروشاع ، بش  هژیو  هب  تشادن ، ینادنچ  تمیق  هک  يا  هنهک  نهاریپ  یتح  درک ؛ هیده  ادخ  هار  رد  داهن و  صالخا 
هیلع نیسح  يدرمناوج  لبمس   - 328 (. 12 ( ) 11 . ) درک قافنا  ناریـسا  ناگدرب و  يدازآ  يارب  دوب ، رانید  رازه  زا  شیب  اـهنآ  تمیق  هک  ار 

تفگـش هک  دـش  رادـیدپ  وا  زا  اروشاع  زور  رد  دنمـشزرا  تفـص  نیا  زا  يزراب  ياه  هولج  تسا و  یگدازآ  يدرمناوج و  لبمـس  مالـسلا 
و ( 14 ... ) نج هورگ  یناسر  يرای  هب  ندادن  تیاضر  ( 13 ، ) نابایب تخس  طیارش  نآ  رد  نمشد  نتخاس  باریـس  هلمج : نآ  زا  تسا . زیگنا 

دوب هتفرگ  رارق  شنارای  زا  یکی  سرریت  رد  هاپس  ود  دروخرب  زا  شیپ  هک  رمش ، نوچ  يدیلپ  رصانع  یناهگان  نتشک  هب  ندادن  هزاجا  رگید 
نیرتالاو  - 329 (. 16 . ) منک یمن  لاتق  هب  زاغآ  نم  هک  نکن  يزادـناریت  ( 15  ) لاتقلاب ءادبا  یناف ال  همرت  ال  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک 

نیسح ماما  يارب  نآ  هلحرم  نیرتالاو  نیرترب و  هک  تسا ، یهلا  ناروآ  مایپ  تافص  زا  يدابع ، یقالخا و  یحور و  یگژیو  نیا  نیقی  هبترم 
ياه شزرا  زا  ار  نتـشیوخ  درذگب و  ایند  قرب  قرز و  زا  فده  هار  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  نیقی  تقیقح  هک  ارچ  دمآ ؛ دیدپ  مالـسلا  هیلع 

نیسپاو ات  هنیدم  زا  تکرح  تاظحل  نامه  زا  شا ، یهلا  تضهن  ياه  بیشن  ياهزارف و  همه  رمع و  لحارم  مامت  رد  وا  دزاس و  رود  يدام 
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مـشاه ینب  هلیبق  دارفا  ریاـس  دـمحم و  شرادرب  هب  يا  هماـن  رد  ـالبرک  هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ  دوب . نیقی  جوا  رد  تداهـش ، تاـظحل 
ترخآ ایند و  هک  تسا  نیا  تقیقح  (. 17  ) تسا هنادواج  ترخآ  يارس  هک  هنوگنامه  هتشادن ، دوجو  ییایند  ایوگ  دعب ! اما  تشاد : موقرم 

نینچ جوا  رد  یمارگ  نآ  نآ و  رهم  دنمک  زا  بلق  نتخاس  دازآ  ایند و  زا  ندیزگ  يرود  زا  تسا  ترابع  ندومن  یبایزرا  تروص  نیدب  ار 
یندب 2 تعاجش   - 1 زا : دوب  ترابع  درک  روهظ  اروشاع  زور  رد  هللادبعابا  زا  هک  یتافص  یمالسا  تافص  روهظ   - 330 (. 18 . ) دوب یتلاح 

لداعت ظفح  میلست 6 -  اضر و  بیجع 5 -  لمحت  ربص و  مالسا 4 -  ربمغیپ و  ادخ و  هب  لماک  نامیا  یحور 3 -  تعاجش  بلق و  توق  - 
ادف يراکادف و  تشذـگ 8 -  يراوگرزب و  مرک و  شباحـصا 7 -  هن  شدوخ و  هن  نتفگن  کبـس  نخـس  کی  ندرکن و  اج  یب  ناـجیه  و 
هیلع هللادبعابا  هرابرد  يا  هلمج  داقع  دومحم  ترابع  فورعم ، رایسب  ناگدنسیون  زا  یکی  ینیسح  تافص  تقبـس  زور   - 331 (. 19  ) نداد

لیاضف ینعی  دوب . هدـش  رارقرب  ینیـسح  ياه  تلـصخ  نایم  هقباسم  عون  کـی  هک  دوب  نیا  لـثم  اروشاـع  زور  رد  دـیوگ : یم  دراد  مالـسلا 
ياضر هک  هچنآ  هب  نیـسح  ياضر  دـتفیب ، ولج  شتافـص  ریاس  زا  تساوخ  یم  نیـسح  ربص  داد  یم  هقباسم  يرگید  اـب  مادـک  ره  ینیـسح 

يوگ تساوخ  یم  نیسح  تعاجـش  دریگب  شیپ  اهنیا  همه  زا  تساوخ  یم  نیـسح  صالخا  دتفیب ، ولج  شربص  زا  تساوخ  یم  تسادخ ،
تبجع دقلو  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  يرآ  ربص  ییابیکـش و  جوا   - 332 دیابرب . وا  رگید  تافص  زا  ار  تقبس 

هدز تفگـش  اه  نامـسآ  ناگتـشرف  گرزب ، بئاـصم  میظع و  ياهدادـخر  ربارب  رد  وت  ییابیکـش  زا  ( 20  ) تاوامـسلا هکئالم  كربص  نم 
نارک ات  نارک  رت و  هدیـشخرد  شا  هرهچ  گنر  دـش ، یم  رت  تخـس  هدـیچیپ و  وا  رب  راـک  هچ  ره  هک : تسا  ع )  ) داجـس ماـما  زا  و  دـندش .
زگره تلادع  قح و  هار  رد  هک  دناوخ  ینامرهق  ار  وا  رایـسب  یتفگـش  اب  زوت  هنیک  نمـشد  هک  ییاج  ات  تشگ ، یم  رت  نانیمطا  رپ  شدوجو 

هب تبسن  لد  زوس  نتشاد  بلق و  تقر  مه  یکی  شا  هتسجرب  تافص  زا  ع )  ) نیسح هتـسجرب  تفـص   - 333 (. 21 . ) دشیدنا یمن  گرم  هب 
شهاک يارب  هراومه  تشاد . زادـگ  زوس و  نانآ  شیامزآ  التبا و  تدـش  رب  ناهارمه و  یماـمت  رب  شرهم  رپ  بلق  دوب . نارگید  تشونرس 

. دومن یم  رت  گرزب  وا  بئاـصم  يراـتفرگ و  بلق ، تقر  يزوسلد و  نیمه  رطاـخ  هب  درک و  یم  شـالت  ناـنآ  بئاـصم  عـفر  تالکـشم و 
یناـشیرپ و یگنـشت ، تدـش  یمیتی ، یناوجون ، راـبمغ  طیارـش  ندـید  اـب  یناـسنا ، راشرـس  فطاوع  یبلق و  رهم  تدـش  زا  هک  يدرمگرزب 
اب یتقو  هک  دیـشیدنا  دیاب  ( 22 . ) ددرگ یم  شوهیب  هک  دـیرگ  یم  نانچ  نیگمهـس ، يدربن  يارب  شا  یگدامآ  ردارب و  راگدای  یگدرـسفا 

ماما  ) دـینیبب ینیـسح  تفار  جوا   - 334 دـمآ ؟ دـهاوخ  شیپ  شیارب  یطرـش  هچ  ددرگ  یم  وربور  وا  هدـش  لاـمیاپ  نوـخ و  هب  هقرغ  رکیپ 
نب هلظنح  دنا ، هداد  زردـنا  ردـقچ  شباحـصا  تسا  هداد  مدرم  هب  اهزردـنا  هچ  اروشاع  ریغ  اروشاع و  زور  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  نیـسح 

زا هللادبعابا  كرابم  دوجو  تسا ! هداد  اهزردـنا  هچ  رهاظم  نب  بیبح  هداد ، اهزردـنا  هچ  نیق  نب  ریهز  هداد ، اهزردـنا  هچ  یمابـشلا  دعـسا 
رفن کی  تساوخ  یم  دوب  ینابز  ره  هب  هکلب  درک  یمن  جل  مدرم  اب  دنامب ، لاح  نیا  هب  ناشرفن  کی  تساوخ  یمن  دوب ، رثأتم  اهنیا  یتخبدب 

فور نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع ، ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  دوب ، شدج  هنومن  وا  دوشب . مک  اهنآ  زا  هدـش  هک  مه 
. دوب نارگ  ربمغیپ  رب  ربمغیپ  نانمشد  یتخبدب  تسا . نارگ  وا  رب  امش  یتخبدب  ینعی  تسیچ ؟ متنع ، ام  هیلع  زیزع  ینعم  دیناد  یم  ایآ  میحر 

همامع ددرگ ، یمرب  زاب  دور ، یم  دوش و  یم  رتش  راوس  هعفد  کی  دوب  نارگ  هللادبعابا  رب  اه  یتخبدب  نیا  دندیمهف ، یمن  هک  ناشدوخ  اهنآ 
تواقـش هورگ  نیا  زا  دناوتب  هکلب  دور ، یم  اهنآ  يوس  هب  دوش و  یم  بسا  راوس  دشوپ ، یم  ار  ربمغیپ  سابل  دراذگ ، یم  رـس  هب  ار  ربمغیپ 

اعقاو مه  ار  شدوخ  نمشد  یتح  هک  تسا  یتسود  هچراپکی  تسا ، تبحم  هچراپکی  نیـسح  مینیب  یم  اجنیا  رد  دنک . مک  ار  یـسک  ناراک 
دروم هتـسیاش و  تسا  یلمع  نادنزرف ، هژیو  هب  ادخ  ناگدنب  همه  هب  هناصلاخ ، كاپ و  تبحم  دنزرف  هب  تبحم   - 335 (. 23  ) دراد تسود 

نیا ترـضح  نآ  دـنا . هداد  هدـعو  زین  يرتشیب  شاداپ  تسا و  هدـش  هیـصوت  رتشیب  هداوناـخ ، رد  نارتخد  هب  تبحم  دروم  رد  اـما  شراـفس ،
هناردپ شزاون  تسد  ندیشک  هرهچ و  نتخاس  ناراب  هسوب  اب  ار  شرتخد  ات  دیشوک  داد و  ماجنا  نکمم  تروص  نیرت  هتسیاش  هب  ار  تدابع 
شیوخ راشرس  شوه  وترپ  رد  وا  اما  دهاکب . وا  هاکناج  هودنا  مغ و  زا  دزاس و  نامداش  شا ، هدز  نافوط  بلق  هب  ندیشخب  شمارآ  رس و  رب 
یخرب ساسا  رب  ناراـی  تداـیع   - 336 (. 24 . ) دوزفین شهاکناج  هودـنا  رب  زج  شردـقنارگ  ردـپ  راشرـس  تبحم  تفاـیرد و  ار  یقیاـقح 
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هب مه  دوب و  قفوم  ضیرم  تدایع  هب  مه  اروشاع ، زور  رد  ترضح  نآ  و  ( 25  ) تسادخ تدایع  هیاپ  مه  نامیا ، اب  ناسنا  تدایع  تایاور ،
رب نتـسشن  هب  اهنت  تفاتـش  یم  نانآ  يوس  هب  هک  یماگنه  و  دـندناوخ . یم  ارف  شیوخ  رادـید  هب  ار  وا  هک  داهج  نادـیم  ناحورجم  رادـید 

ییاـقیرفآ و مـالغ  نوچ  يراـک  سک و  یب  بیرغ و  دارفا  هژیو  هب  ناـنآ  هب  هناـصلاخ  تبحم  رهم و  رازبا  هب  هکلب  درک ؛ یمن  هدنـسب  نیلاـب 
هب مارتحا  بدا و  رطاخ  هب  هک  یلع  شدنزرف  دننامه  دش  یمن  لصاح  رادید  اما  تفاتـش  یم  یخرب  تدایع  هب  مه  هاگ  تخادرپ . یم  كرت 

دش و وربور  وا  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  اب  تفاتش ، شیوس  هب  دینش و  ار  شدنزرف  مالس  ترـضح  نآ  دوخ  هک  یماگنه  دزن و  ادص  ار  وا  ردپ ،
تدایع مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیـس  زا  درک  نادیم  گنهآ  هک  یماگنه  ترـضح ، نآ  (. 26 .... ) دنتشک ار  وت  مرـسپ  هک : تشادرب  شورخ 

زا هک  دوب  یملاس  حیحـص و  هدـننک  تدایع  تداـیع ، نیرخآ  نیا  داد و  رارق  تبحم  رهم و  دروم  ار  وا  دـش و  اـیوج  وا  تیعـضو  زا  درک و 
نیسح يدرمناوج  ناونع  ریز  رد  رلشرف  تسا  قالخا  نازیم  ع )  ) نیـسح  - 337 (. 27 . ) تفاتش یم  تداهـش  گرم و  يوس  هب  رامیب ، شیپ 
نادیم هب  یماش  هبطحق  نب  میمت  تساوخ . زرابم  هدـنامرف ، دعـس  رمع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ : هبطحق  نبا  اب  گنج  رد  مالـسلا  هیلع 

دیدرگ و زاغآ  هلمح  دش و  بسا  راوس  هرابود  ات  داد  تلهم  دومن  راتفر  يدرمناوج  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دروخ و  نیمز  هب  بسا  زا  دمآ و 
راظتنا فالخرب  دیاشخبب ، ای  دـشکب و  ار  وا  تبرـض  کی  اب  تسناوت  یم  هکنآ  اب  دـیناسر و  يو  هب  ار  دوخ  ماما  دـش  عطق  ار  وا  ياپ  ود  ره 

کـمک و هنوـگ  ره  زا  نم  هبطحق ! رـسپ  تفگ : دـش و  مخ  شبکرم  تشپ  زاو  داد  رارق  فـطل  دروـم  ار  وا  دوـمن و  تیاـنع  يو  هب  نمـشد 
اجنیا زا  ارم  دنیایب  وگب  مرادن  تکرح  ییاناوت  دراد و  يزیرنوخ  ادـیدش  نم  ياپ  ود  تفگ : میمت  مرادـن . هقیاضم  وت  هب  تبـسن  يریگتـسد 
ردارب یتف  نب  رمع  دیربب . ارم  دییایب و  دیوگ  یم  میمت  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نیرهنلا  نیب  هاپس  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  دنربب و 

کیدزن ماگنه  هب  هک  دروآرد  زات  تخات و  هب  نانچ  ار  دوخ  تسا  درک و  هلمح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ردارب ، ماقتنا  دصق  هب  میمت  يردام 
هب ار  رمع  دروخ . نیمز  هب  بسا  زا  دنک  زمرت  تعرس  تلاح  رد  هک  یلیبموتا  دننام  هجیتن  رد  دیشک و  راشف  اب  ار  بسا  ولج  نیسح  هب  ندش 
مه اقح  هک  تاظحل  همه  رد  دش و  بسا  رب  راوس  سپـس  تساخرب . نیمز  زا  بسا  دمآ و  دوخ  هب  ینامز  زا  دعب  رمع  درک و  باترپ  ییوس 

نیمأـت و یناـج  رطخ  زا  هوجو  زا  یهجو  هب  رمع  دوـب و  مهارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  رمع  ندرک  دوباـن  هب  تصرف  هنوـگ  ره  دوـبن  مک 
هیزجت و ار  هنحـص  نیا  همه  دـش و  بسا  رب  راوس  تفای و  ار  دوخ  رمع  هک  یتقو  زرابم . فرط  يدرمناوج  تورم و  زج  تشادـن  تینوصم 

تـسار کی  هک  دـش  نامیـشپ  لعفنم و  نانچ  درک و  كرد  یبوخ  هب  دومن  قیمعت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يدرمناوج  اقیقد  درک و  لـیلحت 
زین دعـس  مگنجب و  یـصخش  نینچ  اب  دادن  هزاجا  منادجو  هک  مدید  یتماهـش  يدرمناوج و  یلع  نب  نیـسح  رد  تفگ : هدنامرف  هب  تشگرب 

، دادن تیرومأم  دوخ  نازابرس  هب  وا  بلج  يارب  دعـس  رمع  دش و  دیدپان  تفرگ و  شیپ  ار  ارحـص  هار  یتف  نب  رمع  تفگن و  يو  هب  يزیچ 
ناهنپ اه  هدید  زا  یتف  نب  رمع  یهایـس  زونه  دـش . یمن  بوسحم  يرارف  زابرـس  بارعا ، موسر  زین  و  نت ، هب  نت  یگنج  دـعاوق  قبط  وا  اریز 

ماقم زا  درک و  ماندـب  هدنکفارـس و  ار  اـم  هاپـس  زورما  درم  نیا  تفگ : دـمآ و  هدـنامرف  شیپ  موتخم  نب  ثیـش  ماـن  هب  يدرم  هک  دوب  هدـشن 
نادیم هب  هزاجا  بسک  زا  سپ  میادزب . رکشل  یناشیپ  زا  ار  گنن  نیا  مشکب و  ار  یلع  نب  نیسح  نادیم ، مورب  مهاوخ  یم  هزاجا  یهدنامرف 

هب برض  نعط و  هجیتن  رد  هتبلا  و  داتفا ؛ نیمز  رب  بسا  زا  هک  تشذگن  يزیچ  دناوخ و  زجر  بارعا  یگنج  نیناوق  لومعم  بسح  رب  دمآ و 
رب تسا  یگرزب  تراسخ  مالسلا  هیلع  نیسح  دننام  گرم  هک  دوب  نیا  انعم  رد  نادیم  زا  یتف  نب  رمع  نتفر  هک  تسادیپ  هتفگان  دیسر . لتق 

دوجو اریز  هدوبن ، دروم  یب  دنتـشادن  نیـسح  گرم  رب  تیاضر  ناـشلد  قاـمعا  زا  نمـشد  هک  دوش  تسرد  اـعدا  نیا  رگا  تیناـسنا ، ملاـع 
، یعافتنا يراکمه  هلماعم و  قطنم  هن  دوب و  دـیک  ردـغ و  قطنم  هن  ماـما  قطنم  راـثیا  قطنم   - 338 دوب . قالخالا  نازیم  مالسلا  هیلع  نیـسح 

بازحا لثم  دراد  هلماعم  قطنم  ای  ایند ، نویسایس  بلغا  لثم  دراد  رکم  قطنم  ای  رشب  دوب  هدیقع  هار  رد  تداهش  هدیقع و  راثیا و  قطنم  افرص 
نآ ینیسح  عبط  تواخـس   - 339 (. 28 . ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لیبق  زا  تقلخ  رداون  لثم  دراد ، هدیقع  ادـف و  قطنم  ای  زورما ، یـسایس 

نکمم شیارب  هچنآ  زا  هکلب  درک ، راثن  ادـخ  نامرف  ماجنا  هار  رد  ار  شیوخ  تاناکما  تورث و  یمامت  اهنت  هن  شدـنلب  عبط  وترپ  رد  یمارگ 
رهظم اهنت  هن  دوب و  عیجف  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هثداح  بیجع  رایـسب  يراکادف  رهظم   - 340 (. 29 . ) دیزرون غیرد  دوب 
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هلأسم تساه  ناطیش  تنطیش  شوختسد  هشیمه  تیرشب   - 341 (. 30 . ) تسا یبیجع  رایـسب  هثداح  تسا ، ریظن  یب  میظع و  يراکادف  کی 
، دوخ ياه  فده  نیمأت  يارب  کچوک ، گرزب و  ياه  ناطیش  هشیمه  تساه . ناطیـش  تنطیـش  شوختـسد  هشیمه  تیرـشب  هک  تسا  نیا 

رگمتس رباج و  نیطالس  لاح  حرش  دیا و  هدناوخ  ار  نیا  مه  هتـشذگ  خیرات  رد  دننک . یم  ینابرق  ار  اه  تلم  مدرم و  ياه  هدوت  اه و  ناسنا 
رارق اه  ناطیـش  ياه  هعدخ  اوغا و  شوختـسد  رـشب  دیا . هدید  ار  گرزب  ياه  تردق  شور  ایند و  زورما  عضو  اه و  تلم  اب  اه  نآ  راتفر  و 

ینادرگرـس و زا  دـنهدب و  تاجن  تلاهج  زا  ار  دوخ  دـنناوتب  ات  دـناسر ، ددـم  ادـخ  ناگدـنب  هب  دـیاب  درک ، کمک  رـشب  هب  دـیاب  دریگ  یم 
سوه عماطم و  هب  هدیبسچ  هک  یناسک  نآ  دنک ؟ زارد  تیرشب  يوس  هب  ار  تاجن  تسد  نیا  دناوت  یم  یسک  هچ  دنوشب . صالخ  یهارمگ 

ار رـشب  دنناوت  یمن  دنـشاب ، اه  تینم  اه و  یهاوخ  دوخ  ریـسا  هک  یناسک  نآ  دنهارمگ  ناشدوخ  نوچ  دنناوت ؛ یمن  دنـشاب ، تاوهـش  اه و 
دنناوتب دوشب و  يوق  اه  نآ  هدارا  ات  دیایب ، اه  نآ  غارـس  هب  ادخ  فطل  ای  دهدب ؛ تاجن  ار  ناشدوخ  دوشب و  ادیپ  یـسک  دیاب  دنهدب ؛ تاجن 

هک ییاـه  يراـتفرگ  هیقب  لـخب و  دـسح و  يوه و  صرح و  یهاوخ و  دوخ  یتـسرپ و  دوخ  تینم و  زا  درذـگب ؛ تاوهـش  زا  دـنک و  راـثیا 
بکرم یلها ، تاـناویح  ناـیم  رد  تورم  جوا   - 342 (. 31 . ) دنک نشور  رـشب  هار  ارف  یعمـش  دـناوتب  ات  دـیایب ، نوریب  دراد ، ناسنا  الومعم 

ماما هک  یماگنه  اروشاع  زور  تسج و  یـسات  ودـب  شبحاص  یگنـشت  رد  افواب  ناویح  نیا  تفای . صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  زجترم  ربمایپ 
ناویح نیا  تفای ، تسد  بآ  هب  تسکش و  مهرد  ار  يوما  هاپس  زا  ییاه  نوتـس  يا ، هنانامرهق  دیدش و  راکیپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

، هنـشت زین  نم  يا و  هنـشت  وت  دومرف : ناویح  نآ  هب  باطخ  ترـضح  نآ  دـشونب  شبحاـص  تسخن  هک  دوب  رظتنم  اـما  داـهن ، بآ  رب  بل  زین 
نیسح ماما  مشون . یمن  نم  یشونن  وت  ات  هک : انعم  نیدب  درک  دنلب  ار  شرس  ناویح  دیشون  مهاوخن  نم  یـشونن  بآ  وت  ات  دنگوس  ار  يادخ 

اه همیخ  يوس  هب  يوما  موش  هاپـس  هک  دشونب  ات  دوشگ  بآ  يوس  هب  كرابم ، تسد  هاگنآ  مشون . یم  مه  نم  شونب ! دومرف : مالـسلا  هیلع 
قح ناویح  نیا  يرآ ! (. 32 . ) دـش جراخ  هعیرـش  زا  هلجع  هب  ربمایپ  ادـخ و  مرح  زا  عافد  يارب  تخیر و  ار  بآ  ترـضح  نآ  درب و  موجه 

ربمایپ دنزرف  هک  یناسک  تواقـش  زا  ار ، وا  یهاوخداد  تیمولظم و  دایرف  داد و  رـس  زوسناج  هلان  يوما  هاپـس  يرگدادـیب  زا  هدارا  هب  سانش 
نآ زا  وا  تداهـش  زا  سپ  هک  یلاـح  رد  تخاـس و  نکفا  نینط  دندیـشک ، نوـخ  كاـخ و  هب  تلادـع  قـح و  زا  عاـفد  مرج  هب  ار  شیوـخ 

ییابیکش رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییابیکـش  هنومن   - 343 (. 34 ( ) 33  ) دروآ شنادـناخ  هب  ار  شتداهـش  ربخ  درک  یم  عافد  ترـضح 
نمض درک و  ربص  هب  هیـصوت  ار  نانآ  شنادناخ ، اب  عادو  نیرخآ  ماگنه  هب  وا  درک  یم  شرافـس  ییابیکـش  هب  لحارم  همه  رد  دوب و  هنومن 

زا یلو  ( 35 ( ؛ دومرف یهن  یباـت  یب  عزج و  ناـبیرگ و  ندرک  هراـپ  هرهچ و  رب  همدـص  شارخ و  ندروآ  دراو  زا  ار  ناـنآ  هناـمیکح  زردـنا 
یبلق یقرحت  ال  دومرف : دزاسن و  رو  هلعـش  ار  وا  بلق  دـیرگن و  تسا  هدـنز  ردـپ  ات  تساوخ  شرتخد  زا  اهنت  يرآ ! تشادـن . ناشزاب  هیرگ 

هیلع نیسح  ییابیکـش  يرآ ! (. 36  ) ناوسنلا هریخای  هنیتات  يذـلاب  یلوا  تناف  تلتق  اذاـف  ینامـسج  یف  حورلا  ینم  ماداـم  هرـسح  کعمدـب 
. نک میسرت  ترظن  رد  ار  وا  تخس  طیارش  شیدنیب و  وا  تیعضو  رب  درک . هدز  تفگـش  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  مالـسلا 

ياه گیر  رب  هبعـش  هس  ریت  زا  هدش  خاروس  هدیبوک و  مهرد  هنیـس  هتـسکش و  یناشیپ  هتفاکـش و  قرف  رامـش و  یب  ياه  مخز  اب  هک  هاگنآ 
، تکرح يرایـسب  شطع و  تدش  زا  نابز  هتـسشن ، ورف  شندرگ  قلح و  ولگ و  رد  متـس  ياهریت  لاح  نامه  رد  تسا و  هداتفا  اونین  هدـیتفت 

رگد زا  هتخوس و  شا  هدـیپط  نوخ  رب  نادیهـش  هوبنا  ندـید  اب  ییوس  زا  شکرابم  بلق  تسا ، کشخ  اـه  بل  رو و  هلعـش  رگج  حورجم و 
هزین عطق و  يا  هشیپ  تواقـش  تبرـض  اب  كرابم  تسد  تسا . بات  بت و  رد  نایرب و  تخـس  شا ، هدش  هرـصاحم  نادناخ  رب  هراظن  اب  وس ،

شنادناخ یهاوخداد  دایرف  فرط  کی  زا  طیارش  نامه  رد  تسا  هتشغآ  نوخ  هب  تروص  رس و  نساحم و  هتـسشن و  شیاپ  ياهتنا  رب  ياه 
وـس نآ  وس و  نیا  هب  هدید  دراد و  یم  رب  كاخ  زا  هرهچ  نوچ  ار ، شنانمـشد  تتامـش  ینامداش و  يادص  رگید  فرط  زا  دونـش و  یم  ار 

بئاصم نیگمهـس و  ياهدماشیپ  نیا  همه  اب  یلو  دنا ؛ هدـش  هدـیچ  مه  رانک  رد  هک  درگن  یم  ار  يا  هتـشغآ  نوخ  ياهرکیپ  دـیاشگ ؛ یم 
دراد و یم  یغیرد  هن  دشک  یم  یهآ  هن  تسا ، هداتسیا  شا  هنامرهق  قح و  رب  عضوم  رب  راوتسا  تباث و  یهوک  نوچ  اسرف ، تقاط  گرزب و 

ثایغ ای  كاوس ، دوبعم  ال  کـئاضق ، یلع  اربص  هک : دراد  همزمز  بل  ریز  اـهنت  دزیر و  یم  نمـشد  ربارب  رد  فعـض ، کـشا  هرطق  کـی  هن 
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یضار ام   - 344 (. 38  ) ناهاوخداد سر  دایرف  يا  تسین ، يدوبعم  وت  زج  میابیکـش ! وت  مکح  ربارب  رد  نم  ایادـخ ! راـب  (. 37 ! ) نیثیغتسملا
هنیک بناج  زا   ) دشن و هدید  یهودـنا  وا  زا ) رهاظ   ) رد درم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  يدـنزرف  دـیوگ : یعفاش  ادـخ  ياضر  هب  میتسه 

وا نوچ  دنک و  یم  اطع  ام  هب  وا  میناوخ و  یم  ار  ناحبـس  يادـخ  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  دومرف ، مالـسلا  هیلع  ماما  دـش . شنزرـس  نازوت )
رد ع )  ) نیسح ماما  رمک  رد  یگدییاس  رثا  میوش 345 -  یم  دونشخ  ددنسپ  یم  وا  هچنآ  هب  ام  دیامرف  هدارا  تسام  دنیاشوخان  هک  ار  هچنآ 

: دومرف دندش ، ایوج  ار  نآ  تلع  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دنتفای ، یگدییاس  تارثا  ترـضح  نآ  تشپ  هناش و  رد  اروشاع ، هنادواج  زور 
زاون میتی  درم  گرزب  نینچ  هک  تسا  هدنبیز  کنیا ، ایا  (. 39 . ) تسا نایاونیب  نانز و  هویب  نامیتی ، زاین  دروم  داوم  ندیشک  شود  هب  رثا  نیا 
هوبنا ربارب  رد  دریگب و  تسد  يور  ار  شراوخ  ریـش  كدوک  دوـش  راـچان  هک  دـنهد ، رارق  يراـبمغ  طیارـش  رد  هناـملاظ  ار  يرورپ  عوـن  و 

هرـضحی نم ال  ( 2 . ) مالـسلا ص 467 هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 1 (. ) 40 ( ؟ دـباین دـبلطب و  بآ  وا  يارب  لذر  ناراـکهایس 
نامه ( 6 . ) ص 378 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 5 . ) ص 51 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 367 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) ص 36 ج 2 ، هیقفلا ،

ص قالخا ، هفسلف  ( 9 . ) و 133 ص 132  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8 . ) ص 51 ذـخام ج 45 ، نامه  ( 7 . ) ص 391 ذخام ،
نیسح ماما  ياهیگژیو  ( 12 . ) ص 394 ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 11 . ) ص 78 یتشد ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  گنهرف  ( 10 . ) 189

ماما ياهیگژیو  ( 16 . ) ص 5 ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 15 . ) ص 330 ذخام ، نامه  ( 14 . ) ص 367 راونالاراحب ، ( 13 . ) ص 124 مالسلا ، هیلع 
ص ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 19 . ) ص 140 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 18 . ) ص 87 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 17 . ) نیسح ص 145
، ینیسح هسامح  ( 23 . ) ص 34 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 22 . ) ذخام ج 44 ص 279 نامه  ( 21 . ) ص 240 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 20 . ) 162

ياهیگژیو ( 27 . ) ص 44 ج 41 ، ذخام ، نامه  ( 26 . ) ص 214 ج 81 ، راونالاراحب ، ( 25 . ) ص 257 ج 3 ، بقانم ، ( 24 . ) ص 300 ج 1 ،
هسامح ( 30 . ) مالـسلا ص 142 هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29 . ) ص 161 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 28 . ) ص 137 ع ،)  ) نیـسح ماما 

(34 . ) ص 60 ذـخام ، نامه  ( 33 . ) ص 51 ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 32 . ) ص 147 ج 5 ، تیالو ، ثیدـح  ( 31 . ) ص 15 ج 3 ، ینیسح ،
(37 . ) ص 109 بقانم ج 4 ، ص 450 ، یحیرط ، بختنم  ( 36 . ) ص 99 ج 4 ، بقانم ، ( 35 . ) ص 217 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو 

لتقم ( 40 . ) ص 190 ج 44 ، راونـالاراحب ، ( 39 . ) و 151 مالـسلا ص 150 ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 38 . ) ص 145 هاـجنلا ، هغیرذ 
ص 350. مومهملا ، سفن  ص 436 و  نیسحلا ،

یهلا تریغ  رهظم  نیسح 

رکشل زا  و  بسا ) رگید  یتیاور  قبط  و   ) هدش رتش  رب  راوس  دوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا  رتهب  نیگنن  یگدنز  زا  خرـس  گرم   - 346
ار تیبوبر  ماقم  تروص  نیرتهب  هب  هدومن و  یهلا  شیاتس  دمح و  هب  عورش  ماما  دندش ، تکاس  اهنآ  دنوش ، تکاس  هک  تساوخ  دعـس  نبا 

يا دومرف : هداتـسرف و  دورد  اویـش  اسر و  ینایب  اب  یهلا  نالوسر  هکئالم و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  رب  سپـس  دندومن ، فیـصوت 
ارف دوخ  یـسردایرف  هب  ار  ام  دـیدومن و  يرای  بلط  ام  زا  ینادرگرـس  یناشیرپ و  لاح  رد  امـش  اریز  داب ؛ امـش  رب  یگراچیب  گرم و  مدرم !

فالغ زا  ام  يرای  يارب  یتسیاب  یم  ناتدنگوس  قباطم  هک  ار  يریـشمش  نآ  کنیا  اما  میدمآ ، امـش  يرای  يارب  باتـش  اب  زین  ام  دـیدناوخ ؛
ام نمشد  ناج  رب  دوب  رارق  هک  تسا  یشتآ  نامه  دیا ، هدومن  ایهم  ام  يارب  هک  ار  یشتآ  نیا  دیـشک و  یم  ام  دوخ  يور  رب  دیـشکب ، نوریب 
هن اهنآ  هک  یلاح  رد  دـیا ، هدـش  عمج  دوخ  ناتـسود  اب  گـنج  دوخ و  نانمـشد  يراـی  يارب  امـش  زورما  ددرگ . هتخورفارب  امـش  نمـشد  و 
اهر هتـشاذگ و  اهنت  ار  ام  هک  دـیراد  دـصق  ایآ  امـش ! رب  ياو  دراد . دوجو  اهنآ  هب  يرای  رد  يا  هزات  دـیما  هن  دـنا و  هدرک  اـپ  رب  ار  یتلادـع 

یمکحم يار  هک  نآ  ای  دشاب ، ناشیرپ  ام  يوس  زا  ناترطاخ  ای  دیروآ  رد  فالغ  زا  ام  هب  کمک  هار  رد  يریـشمش  یتح  هک  نآ  یب  دینک ،
ادخ تمحر  زا  دیدز . شتآ  نیا  رب  نماد  يا  هناورپ  نانوچ  دیدش و  لمع  نیا  هب  لوغشم  هلجع  باتش و  اب  خلم  دننامه  امش  دییامن ؟ ذاختا 

نوگرگد ار  ادخ  ماکحا  هک  یناسک  يا  ادـخ و  باتک  نیکرات  يا  اه و  هورگ  زا  ناگدـش  هدـنار  يا  عامتجا و  ناگدرب  يا  دیـشاب  رود  هب 
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اهنت و ار  ام  دـینک و  یم  يرای  ار  نانیا  ایآ  يوبن ؟ تیادـه  غارچ  نارگ  شوماخ  يا  ناطیـش و  ناوریپ  يا  راکهانگ و  هورگ  يا  دـیدومن و 
لصا و هدوب و  امـش  رد  میدق  زا  تسین و ) امـش  دیدج  راک   ) گنرین هلیح و  نیا  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ! دـیراذگ ؟ یم  راوخ 

نوچ زین  دوخ  ناـبغاب  يولگ  رد  یتـح  هک  دـیتسه  یثـیبخ  دـیلپ و  هوـیم  نوـچمه  امـش  دـیا ، هتفرگ  وـخ  نآ  هب  هتفرگرب و  رد  ار  امـش  عرف 
رارق راک  ود  نیب  ارم  دایز  نبا  هدازانز  دنزرف  هدازانز  نیا  هک  دینادب  دـیتسه . اراوگ  يا  همقل  نیبصاغ  يارب  یلو  دـینک ، یم  ریگ  ناوختـسا ،

نت هدرکن و  لوبق  ار  تداهـش  هک  ام  زا  داب  رود  و  تاهیه ! تسا  دیزی ) اب  تعیب   ) تلذ يرگید  تداهـش و  راک ) ود  نیا  زا   ) یکی ارم  هداد :
ومن دـشر و  نآ  رد  اـم  هک  يرهطم  كاـپ و  ياـه  نماد  نینمؤم و  وا و  لوـسر  ادـخ و  س )  ) ارهز هداز  تریغ   - 347 (. 1 . ) میهد تلذ  هـب 

تـسپ ياه  ناسنا  عیطم  ام  هک  دـنهد  یمن  ام  هب  ار  هزاجا  نیا  دـنا ، هدادـن  تلذ  هب  نت  هک  یتزع  اب  ياه  ناج  تریغ و  اب  ناـمدرم  میتفاـی و 
، دنشاب یم  زین  نم  ناروای  هک  مکدنا  نادناخ  نیمه  اب  نم  هک  دینادب  میهد  حیجرت  هنادنمتفارش  تداهـش  رب  ار ) راب  تلذ  یگدنز   ) میوش و
( گنج نیا  رد   ) ام رگا  دناوخ : ار  يدارم  کیـسم  نب  هورف  زا  يراعـشا  شنانخـس  همادا  رد  ترـضح  نآ  سپـس  درک  مهاوخ  دربن  امـش  اب 

تـسکش ام  رگا  میزوریپ . مه  زاب  میدرگ ، بولغم  ام  هدـش و  هریچ  ام  رب  امـش  رگا  تسا و  ام  میدـق  نیرید و  تداـع  يزوریپ  میوش  زوریپ 
رگا تسا  هدرک  يور  نارگید  هب  تلود  هدیسر و  ام  لجا  هدمآ و  رـس  ام  راگزور  هکلب  هدوبن  سرت  يور  زا  میـسرب ، تداهـش  هب  هدروخ و 

هب نم  موق  نارورـس  ناگرزب و  دروآ  یم  رد  ادـص  هب  ار  رگید  یناسک  هناخ  برد  ددرگ ، رود  ناـنآ  زا  دوش و  زاـب  يا  هدـع  رـس  زا  گرم 
ام سپ  دوب ، ایند  نیا  رد  ناهاشداپ  یگنادواج  هب  انب  رگا  دندیدرگ . دوبان  نامدرم  شیپ  نورق  رد  هک  هنوگنامه  دندش ، هتـشک  امـش  تسد 
هب وگب : ام  ناگدننک  تتامـش  هب  میدنام . یم  یقاب  دیاب  زین  ام  دـندنام ، یم  یقاب  ملاع  نیا  رد  نادرم  گرزب  رگا  میدـنام و  یم  دـیواج  زین 

امـش ریگ  نابیرگ  زین  رگید  ینامز  تسا ، هدش  ام  ریگ  نابیرگ  هک  یگرم  نیمه  اریز  دینکم ؛ شنزرـس  تتامـش و  ار  ام  دیدرگ و  زاب  دوخ 
یسک ره  داد ، نت  هب  نت  گنج  داهنشیپ  دعس  نبا  رکشل  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راعلا  بوکر  نم  یلوا  لتقلا   - 348 (. 2 . ) دش دهاوخ 

هیلع ماما  دندش ، هتـشک  دعـس  نبا  رکـشل  زا  يدایز  هدع  هک  نآ  ات  دش ، یم  هتـشک  دمآ  یم  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هزرابم  يارب 
شتآ رد  ندـش  دراو  زا  رتهب  گنن  تسا و  زاب  تلذـم  یگدـنز  زا  رتهب  گرم  دـناوخ : یم  ار  زجر  نیا  هک  یلاـح  رد  دـیگنج  یم  مالـسلا 

هلـصاف اه  همیخ  مالـسلا و  هیلع  ماما  نایم  رکـشل  گنج  شکاشک  رد  هک  هکنآ  ات  دـیگنج  یم  هتـسویپ  ع )  ) نیـسح ماما  (. 3  ) تسا خزود 
زا دیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  نادناخ  نایعیـش  ناوریپ و  يا  امـش  رب  ياو  دروآرب : دایرف  هدمآ و ) شوج  هب  نیـسح  تریغ  ، ) دـنتخادنا

داژن لـصا و  هب  سپ  دـیتسه ، برع  دـیراد  ناـمگ  هک  هنوـگنآ  رگا  دیـشاب و  درم  دازآ  اـیند  نیا  رد  لقادـح  دیـسرت ، یمن  زین  تماـیق  زور 
هک میوگ  یم  دندومرف ، مالـسلا  هیلع  ماما  همطاف !؟ رـسپ  يا  ییوگ  یم  هچ  تفگ : دنک : تنعل  شیادـخ  هک  رمـش  (. 4  ) دیدرگزاب شیوخ 

نیا هک  دـیراذگم  ما  هدـنز  نم  هک  یماگنه  ات  سپ  دـنرادن ، یهانگ  هراب  نیا  رد  نانز  نم و  اب  امـش  مدربن و  گنج و  لوغـشم  امـش  اب  نم 
! میتفریذپ ار  تفرح  همطاف ؟ سپ  يا  تفگ : داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  رمـش -  دنوشب ! نم  مرح  ضرعتم  نارگمتـس  نالهاج و  ناشکرس و 

يدنمتریغ مه  یکی  یناسنا  هتسجرب  تافص  زا  سفن  تزع  تریغ و  رهظم   - 349 (. 5 . ) دندش ترضح  نآ  اب  گنج  هدامآ  یگمه  سپس 
نانخـس هوبنا  نتـشیوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يزرو  تریغ  دروم  رد  شنارای . نادـناخ و  هب  دوخ و  هب  يزرو  تریغ  يدـنمتریغ و  تسا 
هتخانش هزاوآ و  دنلب  نمشد ، هاپس  هب  هنانامرهق  شروی  ماگنه  هب  شزوس ، متس  اوتحم و  رپ  ياه  هدورـس  یـسامح و  راعـشا  نیرفآ و  راختفا 

یم راد  هحیرج  ار  اه  بلق  هک  ار  نآ  هنومن  کی  هکنیا  هک  تسا ، رایـسب  وا  نیرفآ  راختفا  هنادنمتریغ و  درکلمع  هک  هنوگنامه  تسا . هدش 
حلاص مان  هب  یشنمدد  رصنع  يراک  تبرض  اه و  مخز  تدش  رثا  رب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  اروشاع  هنادواج  زور  رد  میرگن : یم  دزاس ،
ناـمه داـتفا ؛ كاـخ  يور  رب  شـسدقم ، هرهچ  تسار  فرط  هب  داد و  تسد  زا  ار  عاـفد  همادا  بکرم و  زارف  رب  نتـسشن  ناوـت  بـهو ، نـب 

اب تهج  یمه  هب  دادن ؛ ار  گنهرف  یب  نمـشد  تتامـش  ندینـش  كاخ و  يور  رب  ندیمرآ  هزاجا  ودب  شـسفن  تزع  يدـنمتریغ و  یگژیو 
نداتـسیا تردق  هدراو ، تامدص  تدش  يدنچ  زا  سپ  تخادرپ . قح  زا  عافد  هب  شیوخ  ياپ  يور  رب  راب  نیا  تساخ و  اپب  رایـسب  تمحز 

هنادـنمتریغ و دـش ، یم  رت  گـنت  وا  رب  هرـصاحم  هقلح  هک  یلاـح  رد  تسـشن و  دربـن  نادـیم  طـسو  رد  راـچان  هـب  درک ، بلـس  وا  زا  زین  ار 
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، ملاع نادنمتریغ  ياوشیپ  دش و  نکمم  ریغ  يزیرنوخ  همادا  ياهمخز و  نتفای  تدـش  اب  زین  هلحرم  نیا  داد . همادا  قح  زا  عافد  هب  هناعاجش 
راک نمشد ، ات  داتفا  یم  كاخ  رب  تساخ و  یم  اپب  تمحز  هب  زین  تاظحل  نآ  رد  هک  اتفگش  اما  تفرگ ، رارق  تداهش  تاظحل  نیـسپاو  رد 

زوـمآ و سرد  زین  شنادـناخ  دروـم  رد  وا  يزرو  تریغ  يدـنمتریغ و  (. 6 ... ) دـباین تتامـش  تراسج و  تارج  درگنن و  هدـش  ماـمت  ار  وا 
هلعش ياه  شتآ  نتخورفا  اب  اه ، همیخ  فارطا  رب  قدنخ  رفح  اب  تفرگ  راک  هب  یعافد  ریبادت  يارب  ار  شیوخ  شالت  مامت  وا  تسا  یندینش 

هن دیراکیپ  رد  نم  اب  امش  یمرح  اوکرتا  یسفنب و  ینودصقا  : هک نوبز ، نمشد  یپایپ  ندناوخ  ارف  اب  و  ( 7  ) قدنخ نورد  رد  هرارش  رپ  رو و 
هک ار  ییاراوگ  بآ  اه ، همیخ  هب  موجه  ربخ  ندینـش  اب  هک  دیـسر  ییاج  هب  يدنمتریغ  نیا  و  دیوشن . کیدزن  اه  همیخ  هب  سپ  منادناخ ، اب 
زا عافد  يارب  شطع  تلاح  نامه  اب  دیـشاپ و  نیمز  هب  دوب  هتخاس  کیدزن  ناـهد  هب  ندیـشون  يارب  هتفاـی و  تسد  نادـب  رایـسب  تمحز  اـب 

ذخام ص نامه  ( 4 . ) ذخا ص 163 نامه  ( 3 . ) ص 137 ذخام ، نامه  ( 2 . ) ص 137 سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 1 (. ) 8  ) تفاتش اه  همیخ 
نیسح ماما  ياهیگژیو  ( 8 . ) ص 4 جم 45 ، راونالا ، راحب  ( 7 . ) ص 54 و 55 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6 . ) ص 165 ذخام ، نامه  ( 5 . ) 163

مالسلا ص 147. هیلع 

سفن تزع  رهظم  نیسح 

دییامرف هزاجا  رگا  هک  مراد  ییاـه  شـسرپ  ربمغیپ ! رـسپ  يا  تفگ : دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يدرم  تسیچ ؟ درم  تزع   - 350
: تفگ درم  تشگنا . راهچ  دومرف : ماما  تسا ؟ هلـصاف  ردـقچ  نیقی  ناـمیا و  ناـیم  تفگ : درم  یهاوخ  یم  هچنآ  وگب  دومرف : ماـما  میوگب .

طوبرم نامیا  عباصا  عبرا  رصبلا  عمسلا و  نیب  هانیار و  ام  نیقیلا  هانعمـس و  ام  نامیالا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دییامرف . نایب  تسا ؟ هنوگچ 
راهچ هلـصاف  مشچ  شوگ و  نایم  مینیب و  یم  مشچ  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  هب  طوبرم  نیقی  میونـش و  یم  شوگ  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  هب 

قرـش و نایم  درم : دسرب  تباجا  هب  هک  ییاعد  هزادنا  هب  مالـسلا : هیلع  ماما  تسا ؟ ردـقچ  نامـسآ  نیمز و  نیب  هلـصاف  درم : تسا . تشگنا 
: مالسلا هیلع  ماما  تسیچ ؟ هب  درم  تزع  ءرملازع  امف  درم : دیشروخ . زور  کی  ریس  هزادنا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هلـصاف  ردقچ  برغ 
: مالسلا هیلع  ماما  تسا ؟ رت  تشز  همه  زا  زیچ  هچ  یش ء  حبقا  امف  درم : تسا . مدرم  زا  وا  يزاین  یب  هب  درم  کی  تزع  سانلا  نع  هئانغتـسا 
رت تشز  زیچ  همه  زا  نادنمشناد  ندوب  صیرح  نادنمتورث و  ندیزرو  لخب  نافیرش ، ییوگغورد  ناهاشداپ ، يریگتخس  ناریپ ، ینارـسوه 
هب رفن  هدزاود  دومرف : ماما  دنرفن ؟ دنچ  ادخ  لوسر  زا  سپ  ناماما  دییوگب  نم  هب  کنیا  يدومرف  تسرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درم : تسا 
زا سپ  نیشناج  برع ! ردارب  يا  تفگ : سپس  دومرف ، لمأت  یمک  ماما  دیهد  حیضوت  ار  ناشیاه  مان  درک  ضرع  لیئارسا . ینب  يابقن  دادعت 
مان کی  هب  کی  دنـشاب . یم  نم  لسن  زا  دـنزرف  هن  نم و  یلع و  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  ادـخ  لوسر 

نیسح ماما  هک  هدش  تیاور  تزع  هاگیاج   - 351 (. 2 ( ) 1 . ) دنک مایق  نامز  رخآ  رد  ات  دنام  یم  هدنز  يو  دومرف : دیـسر و  یمهن  هب  ات  درب 
ار دوخ  ، ) دندومن دروخرب  لکوت  اب  نوچ  دـنتخادرپ ، شدرگ  هب  هدـمآ و  نوریب  دوخ ) هاگیاج  زا   ) يزاین یب  تزع و  : ) دومرف مالـسلا  هیلع 
، هتـشذگ فاصوا  صئاصخ و  رب  هوالع  گرم  هظحل  ات  سفن  تزع  ظـفح   - 352 (. 3 . ) دنتـشگ میقم  نآ  رد  هدـید و ) نآ  زا  ییاه  هولج 

نادنچ نیا  دادن  رد  نت  دیلو  سلجم  رد  تعیب  هب  رگا  دادن  تعیب  هب  تسد  دومن و  ظفح  گرم  مد  ات  ار  دوخ  سفن  تزع  مالسلا  هیلع  ماما 
شدوخ نطو  هنیدم  رهش  تشاذگن و  انعم  مامت  هب  هقیـضم  هرـصاحم و  رد  سلجم  نآ  رد  ار  ماما  دوجوم ، طیارـش  لماوع و  اریز  دوبن  مهم 

یعمج هتسد  همه  مشاه  لآ  دندوب و  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  دیزی  نیفلاخم  دنتـشاد و  دوجو  اجنآ  رد  شیب  مک و  ربمغیپ  نارای  دوب و 
زا دوبن . نیب  رد  ینخـس  دایز  نبا  تعاطا  شریذـپ  زا  دوب و  دـیزی  تفـالخ  نتفریذـپ  تعیب و  اـهنت  دـیلو  سلجم  رد  مد  ماـما  ناـمرف  رظتنم 

ار دـیزی  تفالخ  ماما  اهنآ  یکی  تسا  هدوب  حرطم  هلأسم  ود  ترـضح  نآ  هرـصاحم  زا  سپ  هک  دوش  یم  مولعم  ماـما  ماـیق  خـیرات  هعلاـطم 
الا دومرف : هراشا  بلطم  نیا  هب  اروشاع  زور  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ماما  ددرگ . دایز  نبا  میلـست  هناعـضاخ  هنالیلذ و  هکنآ  رگید  دریذـپب و 

هاگآ ینعی : (. 4 . ) خـلا نینموملل  هلوسرل و  کلذ  هللا  یباف  هلذـلا  انم  تاـهیه  هلذـلا  هلـسلا و  نیب  نیتنثا : نیب  ینزکر  دـق  یعد  نب  یعد  نآ 
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هکنیا لاح  تلذ ، لوبق  ای  ندرک و  گنج  ندیشک و  ریشمش  ای  هدرک : راچان  رما  ود  نیب  ارم  دایز ) نبا   ) هدناوخ رسپ  هدناوخ  رسپ  نیا  دیشاب 
تسین و حرطم  یفرح  دیزی  تفالخ  زا  هبطخ  نیا  رد  هتسنادن . اور  نینمؤم  رب  دوخ و  لوسر  رب  ار  نآ  دنوادخ  اریز  تلذ ، ام  زا  تسا  لاحم 
درک و دهاوخ  راتفر  هچ  ماما  اب  وا  هک  دوبن  مولعم  ددرگ و  دایز  نبا  میلست  طرـش  دیق و  نودب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیاب  تسا  حرطم  هچنآ 

نمؤم تلذ  هب  دنوادخ  هکنآ  تلع  هب  درک  ظفح  زاب  ار  دوخن  سفن  تزع  زیزع  نیـسح  درک و  ظفح  زاب  ار  دوخ  سفن  تزع  زیزع  نیـسح 
هیمح و فونا  تباط و  روجح  ، : ) دومرف یم  اذـل  دـهد  یمن  ار  هزاجا  نیا  نیـسح  هداوناخ  تمظع  یتاذ و  تفارـش  هوـالعب  هدادـن ، هزاـجا 
هب اهنآ  زا  ع )  ) نیـسح هک  عضاخ  ریغ  ياه  سفن  تریغ و  اب  نازورف  ندرگ  داد و  شرورپ  ار  نیـسح  كاپ  ياه  شوغآ  و  ( 5 () هیبا سوفن 

هنادرم و لـحارم  همه  رد  دـیزی  يروتاـتکید  هاگتـسد  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمواـقم  هکنآ  وـگ  درک  یلجت  رتـشیب  ماـما  هزراـبم 
ملق چـیه  هغلابم  نودـب  و  تسا ؛ روآ  تهب  زیگنا و  تریح  شتداهـش  تقو  ات  اروشاـع  حبـص  زا  یحور  تمظع  نیا  نکیلو  دوب ، هناـعاجش 
نب نیـسح  هک  هاگنآ  داد ! مهاوخن  تلذ  تسد  نم   - 353 دـیامن . ریرقت  ریرحت و  تسه  هک  نانچ  ار  نآ  دـناوت  یمن  ییایوگ  نابز  اناوت و 

رـسکی ار  نآ  راک  هلمح  کی  اب  ات  دوب  هدامآ  زواجتم  هاپـس  هتفرگ و  رارق  دایز  نبا  حلـسم  ياهورین  دـیدش  هرـصاحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
زوس هک  هاگنآ  و  دـنازرل ، یم  ار  اـه  لد  هدرک و  هریخ  ار  اـه  مشچ  ( 6  ) نمشد حلـسم  یماظن  نارازه  ياهریـشمش  قرب  هک  هاگنآ  و  دنک ،

اه همیخ  رد  ماما  ناکدوک  نانز و  هک  هاگنآ  دوب ، هدـش  راـت  هریت و  شمـشچ  رد  ناـهج  تخادـگ و  یم  ار  ماـما  دوجو  ياپارـس  یگنـشت ،
رد هدنیآ و  زا  ینارگن  یفیلکتالب و  لاح  رد  ترـضح  نآ  نادناخ  هک  هاگنآ  دـندرب ، یم  رـس  هب  زادـگ  زوس و  لاح  رد  ناشیرپ ، بلقنم و 
رهم رپ  بلق  نادرگرس  هنشت و  نادرگرس  هنشت و  ناکدوک  نانز و  زوسناج  ياه  هلان  هک  هاگنآ  و  دندرک ، یم  يرامش  هقیقد  تراسا  راظتنا 

ار ینکفا  درم  ناولهپ  ره  هک  يا  هدنبوک  از و  تشحو  عاضوا  نینچ  رد  ماما  دز ، یم  كاچ  ار  شرگج  دنازرل و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
ربز يادـخان  ره  هک  ییالب  نافوط  نینچ  نایم  رد  و  دروآ ، یم  رد  وناز  هب  ار  نالد  ریـش  هک  یتنحمرپ  هصرع  نینچ  رد  و  دـنک ، یم  هراـچیب 

(7  ) لیلذلا ءاطعا  يدیب  مهنیطعا  تفگ ال  یم  میریذپ و  یمن  ار  تلذ  زگره  ام  هلذـلا  انم  تاهیه  دومرف ، یم  دـنک  یم  مگ  ار  دوخ  تسد ،
دوخ نوخ  هب  یتفریذپن و  ار  تلذ  هک  ناگدازآ  ربهر  يا  داب  وت  رب  یگدازآ  ناقشاع  مرگ  مالـس  مهد . یمن  نانیا  تسد  هب  تلذ  تسد  نم 
تلذ حور   - 354 يداد . ناج  هناقشاع  تلادع  هار  رد  هک  امیـس  رـشب  هتـشرف  يا  تناور  رب  تلادع  قح و  ناگتفیـش  روشرپ  دورد  يدیتلغ 

، نیشن كاخ  ییاونیب  ای  ناگتسب ، زا  يا  هداد  تسد  زا  ردپ  هب  نداد  كاروخ  یناشیرپ ، زور  رد  يا  هنسرگ  ندرک  ریـس  ع )  ) نیـسح ریذپان 
تاجن هک  سب  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریظن  یب  تلیـضف  رب  و  ( 8  ) تسا نآرق  هیصوت  دروم  هک  هنادنـسپ  ادخ  گرزب و  تسا  يراک 

، تفاین نکمت  گرزب  تدابع  نیا  هب  اروشاع  زور  هنابش  رد  ترضح  نآ  (. 9 . ) تسا هدش  ریسفت  ترضح  نآ  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هبقع  زا 
ترـضح تهج  نیمه  هب  دوب . مه  یگنـسرگ  زور  يداـصتقا ، هرـصاحم  لـیلد  هب  دوب ، یگنـشت  زور  هکنیا  رب  هوـالع  اروشاـع  زور  هک  ارچ 

دـش و رارکت  تهج  ود  هب  یگنـشت  هلأسم  اـما  (. 10  ) دیـسر تداهـش  هب  هنـشت  هنـسرگ و  ربمایپ ، یمارگ  دنزرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجس 
لیلد هب  رگید  دش و  دیکات  نادب  شطع ، رتشیب  تدش  لیلد  هب  تسخن  دـماین  نایم  هب  نمـشد  زا  ییاذـغ  داوم  بلط  یگنـسرگ و  زا  ینخس 

زا اهنت  هن  هک  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ریذپان  تلذ  هناشنمدازآ و  دنلب و  حور  اب  نآ  ندوب  راگزاسان  اذغ و  بلط  ندوب  راب  تلذ 
رهاوخ دـنداد ، ودرگ  اـمرخ و  ناـکدوک  هب  هفوک  مدرم  زا  یخرب  یتـقو  هک  دوـب  هاگدـید  نیمه  زا  هکلب  دـندرک ، يراد  دوـخ  ماـعط  بلط 

راب تلذ  ار ، طیارـش  نآ  رد  نانآ  ياذغ  نتفریذـپ  هک  ارچ  ( 11  ) تخیر رود  ار  اهنآ  تسین و  اور  ام  رب  هقدـص  هک : دیـشورخ  شردـقنارگ 
هبطخ مناکاپ ! ناماد  هدش  گرزب  نم   - 355 (. 12  ) تسناد یمن  اور  تلاسر  نادناخ  رب  دـشابن  مه  تاکز  هچ  رگا  ار  نآ  تسیرگن و  یم 

، دزاب یم  ار  شدوخ  دـشاب ، یـسک  ره  تسا و  هدـش  عطق  اهدـیما  همه  رهاظ ، رظن  زا  هک  یتقو  نآ  رد  اروشاع ، زور  رد  هللادـبعابا  دراد  يا 
نیا ایآ  تسا . غاد  ردـق  نیا  دـیآ ، یم  نوریب  نیـسح  ناهد  زا  هک  تسا  شتآ  ییوگ  هک  دراد  تاـساسحا  روش و  ناـنچنآ  هبطخ  نیا  یلو 
نوخ شریشمش  زا  دایز  رـسپ  هلذلا ! انم  تاهیه  و  هلذلا ، هلـسلا و  نیب  نینثا  نیبزک  ردق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و  تسا ؟ یخوش  اه  هلمج 
هفوک رومأم  دایز  رـسپ  دندینـش  هفوک  مدرم  ات  هک  دوب  هتفرگ  مشچ  رهز  هفوک  مدرم  زا  نانچنآ  لبق  لاس  تسیب  شکافـس  ردپ  دـیکچ . یم 
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نیمه دنتسه . ییاهراوخنوخ  هچ  هک  دنتخانش  یم  ار  شردپ  وا و  نوچ  ناشدوخ ، ياه  هناخ  هب  دندیزخ  سرت  زا  دوخ  هب  دوخ  تسا ، هدش 
هدنکارپ ملـسم  رود  زا  مدرم  دوب ، هدرک  داجیا  هفوک  مدرم  لد  رد  شردپ  هک  یبعر  رطاخ  هب  دش ، هفوک  ریما  هفوک و  هب  دمآ  دایز  رـسپ  هک 

رـسپ هدازانز  نآ  مدرم ! یعدلا  نبا  یعدـلا  نا  الا و  دـیامرف : یم  هفوک  مدرم  هب  باطخ  نیـسح  دـندوب . اهنیا  بوعرم  مدرم  ردـقنیا  دـندش 
: دیوگ یم  دنک ؟ یم  داهنـشیپ  هچ  نم  هب  دـیناد  یم  داتـسا ) هیرگ   ) هلذـلا هلـسلا و  نیب  نینثا  نیبزک  ردـق  امـش  هدـنامرف  ریما و  نآ  هدازانز ،

يراوخ هب  نت  نیـسح  هلذـلا  انم  تاهیه  دـیوگ : یم  نیـسح  هک  دـییوگب  ناتریما  هب  ریـشمش  ای  يوش و  نم  لـیلذ  راوخ و  دـیاب  اـی  نیـسح !
هیرگ  ) ترهط تباط و  روجح  نونموملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبای  متـسه ؟ وا  لثم  نم  هک  هدرک  لایخ  وا  ایآ  داتـسا ) هیرگ  ( !؟ دهدب

نم ما ؟ هدش  گرزب  ینماد  هچ  رد  نم  هک  دناد  یمن  رگم  هدازانز  نآ  دیناد ، یمن  رگم  امـش  دشاب . نینچ  نیـسح  دهاوخ  یم  ادخ  داتـسیا )
یسک ایآ  داتـسا ) هیرگ   ) ما هدروخ  ریـش  همطاف  هنیـس  زا  نم  ما ؟ هدش  گرزب  یـضترم  یلع  نماد  يور  ما ، هدش  گرزب  ربمغیپ  نماد  يور 

!؟ اجک نداد  يراوخ  هب  نت  اجک و  ام  هلذلا  انم  تاهیه  دهد !؟ یم  دایز  رسپ  لثم  تراسا  تلذ و  هب  نت  دشاب ، هدروخ  ریش  ارهز  هنیس  زا  هک 
تزع هیاس  رد  ندرم  ( 13 ( ؛ لذ یف  هایح  نم  زیخ  زع  یف  توم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یـشنم  گرزب  تزع و  حور   - 356

دایز نبا  دـیزی و  مکح  هب  نت  ام  هک  دـنک  یم  مکح  سفن  اب  داهج  دـیوگ ، یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تلذ  اـب  یگدـنز  زا  تسا  رتهب 
انم تاهیه  و  هلذلا ، هلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیبزک  ردق  یعدلا  نبا  یعدـلا  نا  الا و  میا ؟ هدرک  هدـهاجم  نامدوخ  سفن  اب  رتشیب  نوچ  میهدـب ،

تسا هتساوخ  نم  زا  هک  سکان  رسپ  سکان  نیا  دایز ! رـسپ  ( 14 ( ؛ ترهط تباط و  رجح  نونموملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یباـی  هلذـلا ،
؛ تسا نم  یـصخش  تاساسحا  هب  نت  اجک و  اـم  هلذـلا  اـنم  تاـهیه  ریـشمش و  اـی  مهدـب و  تلذ  هب  نت  اـی  منیزگرب : ار  ود  نیا  زا  یکی  هک 

هزاجا نم  هب  نم ، تیبرت  دـهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  نم ، ربمغیپ  دـهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  نم ، يادـخ  دـهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  تما ، بتکم 
هب هک  یناتسپ  نآ  ما ، هدروخ  ریش  ارهز  ناتسپ  زا  ما ؛ هدش  گرزب  مالسلا  اهیلع  ارهز  نماد  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  نماد  رد  نم  دهد ، یمن 

! يا هدروخ  ریش  نم  ناتسپ  زا  وت  نیسح ! دیوگ : یم  نم  هب  تسا و  رـضاح  اجنیا  مردام  ییوگ  ینعی  دهد ؛ یمن  هزاجا  نم  هب  هداد  ریـش  نم 
، میهد یم  دایز  نبا  تلذ  هب  نت  میور  یم  اـم  دومرفن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـهد . یمن  تلذ  هب  نت  هدروخ ، ریـش  نم  ناتـسپ  زا  هکنآ 

اهراک زا  رتشیب  وا  هچ  ره  دهد ؟ یم  شحف  دنک و  یم  نیهوت  تناها و  ام  هب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم  دنکب ، دهاوخ  یم  يراک  ره  راذگب 
زگره نم  ( 15 ( ؛ دیبعلا رارف  رفا  و ال  لیلذلا ، ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هللا ال  تسین ال و  يزیچ  نینچ  ادبا  میا ! هدرک  سفن  اب  داهج  رتشیب  دنک ،

یمن فارتعا  رارقا و  ناگدنب  دننام  دیبعلا ؛ رارقا  رقا  و ال  يرگید : لقن  هب  ای  منک  یمن  رارف  ناگدـنب  دـننام  مهد و  یمن  امـش  هب  تلذ  تسد 
ماما تاملک  رد  اصوصخم  مالـسلا -  هیلع  راـهطا  همئا  تاـملک  رد  ثیدـح و  نارق و  رد  تاریبعت  عون  نیا  زا  مهد  یمن  تلذ  هب  نت  منک و 
همه اب  هک  سب  نیمه  شریظن  یب  يرابدرب  رد  راب  تلذ  یگدنز  زا  رت  هدنبیز  گرم   - 357 (. 16 . ) تسا دایز  یلیخ  مالسلا -  هیلع  نیسح 

رب درک و  یم  لمحت  ار  ناشتابرـض  عفد و  ار  نانآ  تالمح  هنانامرهق  مه  زاب  نمـشد ، هنامحر  یب  راشف  راوگان و  ياهدماشیپ  اهجنر و  نیا 
نب کلام  مان  هب  ناگـشیپ  تواقـش  زا  یکی  دـنتخاس . یم  حورجم  ار  شـسدقم  بلق  نابز  مخز  اب  هک  هاـگنآ  رگم  درک ؛ یمن  نیرفن  ناـنآ 

مخز ربارب  رد  اما  درواین ؛ دوخ  يور  هب  ار  ریشمش  مخز  یمارگ  نآ  هک  تفگ  اوران  وا  هب  شرکیپ ، رب  يریشمش  ندروآ  دراو  نمـض  رـسی ،
توملا دومرف : یم  يرابدرب و  هن  تسا  تلذ  شنزرـس ، لمحت  هک  ارچ  تسین  راـگزاسان  يراـبدرب  اـب  نیا  و  ( 17  ) درک نیرفن  ار  وا  ناـبز ،

ماما مدرواین ! دورف  رس  ملاظ  ربارب  رد   - 358 (. 19  ) تسا يریذپ  تلذ  زا  رت  هدنبیز  تزعاب ، راختفا و  رپ  گرم  ( 18  ) راعلا بوکر  نم  ریخ 
ناشیا زا  هک  اجنآ  ات  تشک ، ار  وا  دمآ  شدربن  هب  نمـشد  ناروآ  مان  زا  هک  ره  دیبلط و  زرابم  دـمآ ) نادـیم  هب  نوچ   ) مالـسلا هیلع  نیـسح 
تـسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم  راعلا  بوکر  نم  یلوا  توملا  : دومرف درب و  شروی  هاپـس  تسار  بناج  هب  سپـس  درک  یمیظع  راتـشک 

زا میرواین ، دورف  رس  ناملاظ  ربارب  رد  ما  هدرک  دای  دنگوس  مالـسلا ، هیلع  یلع  دنزرف  نیـسح  منم  دومرف : درب و  هلمح  پچ  بناج  هب  سپس 
هک یهاگتسد  تماما ،  - 359 (. 20  ) مراپسهر هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نید  هار  رب  منک و  یم  عافد  هللا ) لآ   ) مردپ میرح  نادناخ و 

سولج سلجی  دبعلا و  یلک  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  مدرم ، لباقم  رد  ربمایپ  دروآ  یم  دوجو  هب  مدرم  يارب  ار  ییادخ  تزع 
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؛ دوب هداز  فارشا  ياه  لیماف  وزج  ربمایپ  دوخ  اه  هداز  فارشا  لثم  هن  تسشن ، یم  ناگدنب  لثم  دروخ و  یم  اذغ  ناگدنب  لثم  دوخ  دبعلا ؛
هاگن هراشا و  اما  تخورف ، یمن  دـنعت  رخف و  اـه  نآ  هب  درک ؛ یم  مارتحا  اـه  نآ  هب  دوب ؛ يا  هناعـضاوتم  راـتفر  دوخ ، مدرم  اـب  وا  راـتفر  اـما 

هک یهاگتـسد  نآ  ینعی  تماما ، تسا . تزع  نیا  تخادـنا ؛ یم  هزرل  شرمع ) رخآ  ياه  لاس  رد   ) ملاع زور  نآ  ناروطارپما  نت  رب  ربمایپ ،
تهبا دنک ؛ یم  جیورت  اه  نآ  نایم  ار  ارادـم  قفر و  دـهد ؛ یم  مدرم  هب  ار  تفرعم  ملع و  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  مدرم  يارب  ار  ییادـخ  تزع 

زا یلیخ  رد  زورما  تسا  نآ  لباقم  هطقن  هنارئاج ، ياه  تموکح  تنطلـس و  اـما  دـنک ؛ یم  ظـفح  نمـشد  لـباقم  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و 
اما تسا ، يراج  اهاج  نآ  رد  مه  یسارکمد  رهاوظ  تسین و  ناطلس  ناشمـسا  دنهاشداپ ؛ عقاو  رد  اما  تسین ، هاشداپ  ناشمـسا  ایند  ياهاج 

دینیب یم  امش  یتح  دشاب ! اهنآ  رس  الاب  هک  یتردق  ره  اب  زیمآ  تلذ  راتفر  و  مدرم ، اب  زیمآ  دنعت  راتفر  ینعی  تسا ؛ تنطلـس  نامه  نطاب ، رد 
ناهنپ اه  هکبش  زکارم  اه ، یناپمک  نابحاص  تسد  ریسا  روهقم و  دوخ  هبون  هب  زاب  اه  نآ  یسایس  ياسؤر  ردتقم ، گرزب و  روشک  کی  هک 

اهنآ هک  نیا  يارب  دننک ؛ يریگ  عضوم  دننزب و  فرح  اه  نآ  لد  لیم  قبط  دنروبجم  دنتسه ؛ یتسینویهـص  زکارم  ییایفام و  زکارم  یناهج ،
؛ تشاد دهاوخ  دوجو  ینوبز  تلذ و  مه  هندـب  هدـعاق و  رد  تشاد ، دوجو  ینوبز  تلذ و  سار ، رد  هک  یتقو  تسا  تنطلـس  نیا  دـنجنرن ؛
، دیسر تداهـش  هب  البرک  رد  هک  ییادرف  لثم  ات  درک ، تکرح  هنیدم  زا  هک  یلوا  زا  نیـسح ، ماما  راتفر  رد  درک . مایق  نیا  هیلع  نیـسح  ماما 

روط نیا  مه  لحارم  همه  رد  تسا ؛ سوسحم  ادخ  لباقم  رد  قلطم  میلست  تیدوبع و  لاح  نیع  رد  يزارفارـس و  تزع و  تیونعم و  نامه 
وت رظتنم  قارع  رد  هفوک و  رد  مییوت و  ناصلخم  نایعیـش و  ام  هک  دـندروآ  وا  يارب  همان  اهرازه  دـیاش  همان و  اهدـص  هک  يزور  نآ  تسا .

گرم زا  تبحص  هاتقلا  دیج  یف  هدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ  دومرف : درک و  ینارنخس  هک  اج  نآ  دشن ، رورغ  راچد  وا  میتسه ،
هفوک رد  ار  بصاـنم  ـالاح  زا  دـنکب ؛ عیمطت  ار  شناتـسود  دـیدهت و  ار  شنانمـشد  اـی  مینک ، یم  نینچ  مینک ، یم  ناـنچ  هک  تفگن  درک ؛
فرط هب  ار  اه  تسد  همه  الاح  هک  تسا  یتقو  نآ  عضاوت ، اب  هارمه  تیدوبع ، اب  هارمه  تفرعم ، اب  هارمه  هناناملسم ، تکرح  دننکب  میسقت 

رازه یـس  طسوت  رفن  دص  زا  رتمک  عمج  کی  هارمه  البرک  رد  هک  مه  يزور  نآ  دننک  یم  تدارا  راهظا  وا  هب  تبـسن  دنا و  هدرک  زارد  وا 
تراسا هب  دیدهت  ار  وا  مارح  اه و  نز  دندرک ، دیدهت  ار  شنازیزع  دـندرک ، دـیدهت  ار  شناج  دـش و  هرـصاحم  شابوا  لذارا و  زا  تیعمج 

زور ثداوح  هک  يا  يوار  نآ  دشن . هدهاشم  مالـسا  زیزع  نیا  ادخ و  هدنب  نیا  ادخ و  درم  نیا  رد  بارطـضا  يا  هرذ  مه  زور  نآ  دـندرک ،
هک یـسک  نآ  ینعی  روثکم ، اروثکم  تیار  ام  هللاوف  دیوگ : یم  تسا ، هدش  لقتنم  نهد  هب  نهد  اه  باتک  رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  اروشاع 

يوار دیایب  وا  فرط  هب  الب  جاوما  همه  دورب ، نیب  زا  شتورث  دنوشب ، دوبان  شناتـسود  دریمب ، شا  هچب  دزیرب ؛ وا  رـس  رب  هودـنا  مغ و  جاوما 
یم يوار  دننوگانوگ  ياه  مغ  راچد  هک  یناسک  دنک ؛ یم  دروخرب  یلع  نب  نیـسح  لثم  الب  جوم  راهچ  رد  ار  یـسک  چیه  نم  دیوگ : یم 

هدارا مزع و  زا  یکاح  ممصم  داش ، يا  هرهچ  یلع ، نب  نیسح  لثم  تبیـصم ، همه  نیا  اب  يا  یماگنه  نینچ  رد  یـسک  مدیدن  زگره  دیوگ 
نآ يارب  دیاب  هک  دیمهف  رـشب  تشاذگ ؛ خیرات  رد  نیـسح  ماما  ار  نایرج  نیا  تسا ؛ یهلا  تزع  نامه  نیا  دشاب ؛ هتـشاد  ادخ  هب  لکوتم  و 

نانچ نآ  يارب  دیاب  همه  دشابن  ضیعبت  ناسنا و  تراسا  تلاهج و  یتسپ و  نآ  رد  هک  يا  هعماج  دنک ؛ هزرابم  يا  هعماج  تموکح و  نانچ 
تزع رد  گرم  دومرف : ماما  ع )  ) نیـسح ماما  مـالک  رد  تزع   - 360 تسا . نکمم  دیآ و  یم  دـیایب و  دوجو  هب  هک  دـننک  داهج  یعامتجا 

قح هب  رارقا  اب  هارمه  یلو  گنن  رد  یگدنز  تسا و  نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم  دورس : اروشاع  زور  رد  تسا و  تلذ  رد  یگدنز  زا  رتهب 
ینثالا همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  هیاـفک  ( 1 (. ) 21 . ) دوب دـنهاوخن  نم  هانپ  شتآ  گـنن و  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . شتآ  هب  دورو  زا  رتهب 

لتقم ( 4 . ) مالسلا ص 809 هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 3 . ) ص 201 اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیـصخش  ( 2 . ) ص 23 رشع ،
.11 دلب /  ( 8 . ) ص 323 ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 7 . ) ص 298 ج 44 ، راحب ، ( 6 . ) ص 7 ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 5 . ) ص 7 ج 2 ، یمزراوخ ،

ياهیگژیو ( 12 . ) ج 45 راونالاراحب ، ( 11 . ) ص 92 فوهل ، ( 10 . ) ص 582 ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص 281 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 9)
ناسنا ( 16 . ) ص 235 دیفم ، داشرا  ( 15 . ) فوهل ق 85 ( 14 . ) ص 601 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ( 13 . ) ص 134 ع ،)  ) نیسح ماما 

ماما ياهیگژیو  ( 19 . ) ص 68 ج 4 ، بقاـنم ، ص 49 ، ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 18 . ) ص 53 ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 17 . ) ص 239 لماک ،
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نیسح ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 21 . ) ص 560 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 20 . ) مالسلا ص 144 هیلع  نیـسح 
مالسلا ص 561. هیلع 

اروشاع تضهن  ياه  سرد 

هفیظو مه  ام  دش ! مه  هتشک  درک ، لمع  ار  شا  هفیظو  نآ  میتسین ، رتالاب  ءادهشلادیس  زا  هک  ام  میتسین  رتالاب  ءادهـشلادیس  زا  هک  ام   - 361
یتامهم زا  تسا ، مهم  بلطم  زورما  درک  ادـف  ناج  نآ  رـس  رب  ءادهـشلادیس  هک  تسا  نامه  ام  هلأسم   - 362 (. 1 . ) مینک یم  لمع  ار  ناـم 

هس تسیب و  مالسا  ربمغیپ  هک  تسا  یمهم  نامه  شیارب ، داد  ار  شناج  ءادهشلادیس  هک  تسا  یمهم  نامه  داد . شیاپ  دیاب  ناج  هک  تسا 
ترـضح تسا ؟ یمهم  نامه  دیـشک ، شیارب  تمحز  لاس  هس  تسیب و  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسا  یمهم  نامه  دیـشک ، شیارب  تمحز  لاس 

يارب دوب ؟ هچ  شگنج  هچ ، هچ و  درک و  یم  مالـسا  يوعد  هیواعم  هک  یتروص  رد  درک ، گـنج  هیواـعم  اـب  هاـم  هدـجه  مالـسلا  هیلع  ریما 
، داد نتـشک  هب  ار  شراوگرزب  باحـصا  زا  ردقنآ  دنزب . شنیمز  هب  دـیاب  دوب ، رئاج  هاگتـسد  کی  هکنیا  يارب  دوب  رئاج  ناطلـس  کی  هکنیا 

رکف رد  ترضح  نآ  مالسا  هدنیآ  نیمأت   - 363 (. 2 . ) دنکب لدع  هماقا  دنکب ، قح  هماقا  هکنیا  يارب  هچ  يارب  تشک ، مه  ار  اهنیا  زا  ردقنآ 
یماظن دنک و  ادیپ  رـشن  اه  ناسنا  نایم  رد  وا  يراکادف  سدقم و  داهج  هجیتن  رد  هدنیآ و  رد  هکنیا  رطاخ  هب  دوب ، نیملـسم  مالـسا و  هدنیآ 

تموکح ییاـپ  رب   - 364 (. 3 . ) درک يراکادـف  درک و  هزرابم  هدومن  تفلاخم  دوش  رارقرب  ام  هعماـج  رد  نآ  یعاـمتجا  یماـظن  یـسایس و 
ناش همه  الاح  ات  مدآ  زا  لوا ، زا  ایبنا  همه  ملاع ، يایبنا  همه  یگدنز  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  یگدنز  ءادهـشلادیس ، یگدنز  لدـع 
دوـب نیا  يارب  یهلا  لدـع  هماـقا   - 365 (. 4 . ) دـننک تسرد  دنتـساوخ  یم  ار  لدـع  تموـکح  روـج ، لـباقم  رد  هک  تسا  هدوـب  اـنعم  نیا 
يارب مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زامن  سرد   - 366 (. 5 . ) ادخ هناخ  دـشاب  ظوفحم  ادـخ ، هناخ  یهلا و  لدـع  دوشب  هماقا  هک  شتداهش ،

زا دـندوب ، هنـشت  شنادـنزرف  شباحـصا و  شدوخ و  هک  یلاح  رد  ماـما  داد ، زاـمن  سرد  ناگدـنیآ  يارب  و  شباحـصا ، يارب  مه  نمـشد ،
هب ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخرد  نیا  زا  تساوخ . تلهم  بش  کـی  تاـجانم  زاـمن و  يارب  یلو  درکن ، بآ  تساوـخ  رد  نمـشد 

شدرمناوجان نمـشد  زا  هک  دراد  هقـالع  لـئاسم  نیا  هب  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک  درب  یپ  نآرق  توـالت  شیاـین و  اـعد و  زاـمن و  تیمها 
يارب مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دشابن  نینچ  ارچ  دنارذگب و  لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ  رمع  زا  رگید  بش  کی  ات  دـنک  یم  تلهم  تساوخرد 
نیرت شخب  تذـل  نیرتهب و  راگدرورپ  اب  شیاین  تاجانم و  تسا و  هدـمآ  اجنیا  هب  یهلا  شرافـس  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدـنز  جـیورت و 

 - 367 دـهدب . رارق  شیوخ  لمع  كالم  راعـش و  ار  لاـمعا  نیمه  دـنک ، یم  ماـیق  ادـخ  يارب  هک  یتلم  ره  دـیاب  تسوا و  یگدـنز  قیاـقد 
هب هک  درک  تعانق  نیا  هب  ایند  همه  زا  نمشد ، تیهام  نداد  ناشن  تجح و  مامتا  يارب  وا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ع )  ) نیـسح ماما  تعانق 

نهاریپ کـی  هب  نآ  تاـناکما  اـیند و  همه  زا  دوزفا و  شیوـخ  تعاـنق  هب  سپ  ( 6 . ) دورب یمالـسا  روانهپ  نیمزرـس  ياـهزرم  زا  يا  هشوگ 
رکیپ زا  زین  ار  نآ  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  راـک  زواـجت  نمـشد  اـما  درک ؛ هدنـسب  يرتشم ، هن  تشاد و  یتمیق  هن  هک  هراـپ  یمیدـق و 
شور وـکین و  یقـالخا  لبمـس  هراوـمه  اوـقت ، دـیحوت و  درم  یمارگ  نآ  قـلخ  نسح  لبمـس   - 368 (. 7 . ) درب دروآ و  نوریب  شـــسدقم 

هب رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  زیگنا  تفگش  هک  تفای  رولبت  وا  زا  یناسنا  تلیضف  نیا  زا  ییاه  هولج  اروشاع ، زور  هنابش  رد  اما  دوب ، هدیدنسپ 
هک تسا  نانچ  میرگنب ، تخس  طیارش  نآ  رد  شنارازگتمدخ  نادنمتدارا و  نادناخ و  نارای و  زا  مادک  ره  اب  وا  درکلمع  رادرک و  راتفر و 
وا اروشاع  گرزب  شیاـمزآ  رد  بلق  ناـنیمطا  يوگلا   - 369 (. 8 . ) میروخ یم  رب  يریظن  یب  یقـالخا  تازاـیتما  اـه و  شزرا  هب  یتسار  هب 
هک ارچ  تخاـس ؛ یم  مسجت  ار  دـنمناوت  بلق  نیدـالوپ و  باـصعا  شمارآ و  زا  يریظن  یب  هنومن  دوب  ناـنیمطا  راـقو و  راـیع  ماـمت  لـبمس 
 - 370 (. 9 . ) تخاس یم  رتشاشب  رتزاب و  ار  شا  ینارون  هرهچ  گنر  دوزفا و  یم  وا  نانیمطا  راقو و  رب  تالکـشم  دـیادش و  نتفاـی  تدـش 

، اروشاع زور  ات  تکرح  زاغآ  زا  درک  یم  هزرابم  یگدازآ  يدازآ و  يارب  اروشاع  نینوخ  مایق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  اب  یلدکی 
يدازآ و هب  تشاد  رارق  لـماک  هرـصاحم  رد  هک  اروشاـع  زور  تاـظحل  نیرت  ساـسح  رد  دومرف و  یم  تیوـقت  ار  یگدازآ  حور  اـج  همه 
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يزیت رب  دـناوت  یم  هک  امـش  زا  مادـک  ره  مدرم ! يا  دومرف : دوب و  هتـشاذگ  دازآ  باختنا ، رد  ار  ناـنآ  دیـشیدنا ، یم  دوخ  ناراـی  یگدازآ 
ماـما یتسود  رگید   - 371 دـهد . تاجن  ار  دوخ  دور و  نوریب  ام  نایم  زا  هن  رگ  دـنک و  مایق  اـم  اـب  دـنک  ربص  اـه  هزین  تابرـض  و  ریـشمش ،

هب دوب ، یهلا  باذع  زا  مدرم  نداد  ییاهر  تاجن و  يارب  شریذپان  لزلزت  میمصت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتـسجرب  تافـص  زا  ع )  ) نیـسح
يارب شتعافـش  نآ  وـترپ  رد  هک  دـیآ  لـئان  يا  هژیو  عـیفر و  هـبترم  شاداـپ و  هـب  اـت  تفریذـپ ، ار  اهتیلوئـسم  نـیرت  تخـس  تـهج  نـیمه 
يارب هکلب  دوب ، انـشآ  تسود و  هشیدنا  رد  اهنت  هن  وا  دتفا . دیفم  دـیاب ، یم  هک  هنوگنآ  دنتـسه ، باذـع  روخ  رد  هک  یناسک  ناراکهانگ و 

رـس ندیرب  يارب  هک  يا  هشیپ  تواقـش  هرهچ  رب  هک  دوب  لیلد  نیدب  دوب ، نانآ  تاجن  تیاده و  هشیدنا  رد  دـینازوس و  یم  لد  مه  نمـشد 
قح تیاده و  زا  هک  یماگنه  و  (. 10  ) داد یم  هنامیکح  اسر و  زردنا  دنپ و  ار  وا  هاگنآ  دومرف و  یم  مسبت  دوب  هدمآ  شنتـشک  سدـقم و 

تسس دارفا  هب  دوب  هاگدید  نیا  زا  دیشوک . یم  نانآ ، رفیک  هانگ و  اه و  جنر  مالآ و  فیفخت  يارب  هنابیبط  مه  زاب  دش  دیما  ان  نانآ  يریذپ 
دومرف هیـصوت  دندز  زابرـس  تلادع  قح و  زا  عافد  تیاده و  هار  شنیزگ  زا  هک  یماگنه  یفعج ، رح  نب  هللادـیبع  همثره و  نوچ  يرـصنع 
راکیپ رد  ار ، یتسرپاتکی  يدازآ و  هار  نادیهـش  هاگتداهـش و  ادابم  ات  دنوش  رود  لطاب ، قح و  دربن  سرادص  زا  دنریگرب و  شیوخ  هار  هک 

رطاخ هب  هاگنآ  دنونـشب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هنامولظم  هناهاوخ و  تلادع  هنابلط و  قح  يادن  ای  دـنرگنب و  يوما  تیلهاج  كرـش و  اب 
زا یگدازآ  يوگلا   - 372 (. 11 . ) دندرگ راتفرگ  يرتدیدش  رفیک  هب  نادیهش ، ياوشیپ  یهاوخداد  يادص  نتفرگ  هدینـشن  هفیظو و  كرت 
رد ریذـپان  شزاس  نامرهق  اهنت  هن  یتسار  هب  وا  تسوا . ریظن  یب  يریذـپان  متـس  يزیتس و  ملظ  یگدازآ و  یمارگ ، نآ  یناسنا  ياه  یگژیو 

متـس ناهاوخ و  يدازآ  یمامت  هک  تسا  یناسنا  هناشنمدازآ و  هویـش  نیا  راذـگناینب  هکلب  دوب ، دادبتـسا  تواقـش و  يردـلق و  متـس و  ربارب 
زات تخات و  نارحب  رد  هک  دوب  یمارگ  نآ  هنومن : يارب  دنیوج  یـسات  ییاهر ، تیرح و  نامرهق  نآ  هب  دیاب  تلادع ، هار  نازرابم  نازیتس و 

ییورایور و ای  رامعتـسا و  دادبتـسا ، روج ، ملظ و  اب  شزاس  یهار  ود  رـس  رد  هک  یماـگنه  هب  يوما و  راکهایـس  دادبتـسا  هتخیـسگ  راـسفا 
... تفر دهاوخن  تلذ  راب  ریز  نیسح  دش و  دهاوخن  نینچ  زگره  هن ! هک : دیـشورخ  هنانامرهق  تفرگ ، رارق  راختفا  رپ  تداهـش  زاس و  خیرات 

لیلذلا و ال ءاطعا  يدـیب  مهیطعا  هللاو ال  ال  هک : داهن  راگدای  هب  ناگمه  يارب  ار  هنادواج  زوس و  متـس  شخب و  ییاهر  روشنم  نیا  و  (. 12)
دننامه هن  داـهن و  مهاوخ  ناراـکزواجت  تسد  رب  تعیب  تسد  هنـالیلذ  هن  هک ، دـنگوس  یتسه  يادـخ  هب  هن ! (. 13 ... ) دـیبعلا رارف  مهنم  رفا 
یمارگ دوجو  رد  تسا و  یناسنا  يالاو  شزرا  کـی  تعاجـش ، تعاجـش  يرگ  هولج   - 373 تخیرگ . مهاوخ  داهج ، نادـیم  زا  ناگدرب 

تماهـش و دـش . اه  لسن  اهرـصع و  يارب  تماهـش  تعاجـش و  هنادواج  زمر  زار و  وا  یتسار  هب  هک  تفاـی  یلجت  يا  هنوگ  هب  ترـضح  نآ 
هک دمآ  شیپ  یکبس  هب  وا  يارب  درکن و  روهظ  نانامرهق  زا  ینامرهق  چیه  یگدنز  رد  هک  دش  رگ  هولج  یتروص  هب  وا  یگدنز  رد  يروالد 

زامن و زا  عافد   - 374 دماین . شیپ  ییانثتسا  طیارش  نآ  دوب  اه  تعاجش  اه و  تماهش  راگدنوادخ  هک  شردقنارگ  ردپ  یتح  یـسک  يارب 
هب تسا ، زامن  تدابع و  اب  نآ  دنویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نادیهـش  رالاس  تضهن  هدنزومآ  ياه  سرد  زا  یکی  رازگزامن 
رد زین  البرک  يادهـش  زا  یکی  تسا و  هدنام  خـیرات  رطاخ  رد  زامن  ینارون  هملک  اب  هارمه  هشیمه ، يارب  اروشاع  نینوخ  رهظ  هک  يا  هنوگ 
هک تسا  سرد  نیا  دـناوخب  زامن  نارازگزامن  هوسا  نآ  ات  درک  یم  تظفاحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یماـگنه 
ام هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندوب  ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  سرد   - 375 تسین . اور  زگره  نآ  زا  تلفغ  دنک و  یم  نایب  ار  زامن  تیمها 

هدومن و ادیپ  بلق  شمارآ  دـشخب  یم  شمارآ  اهلد  هب  هک  وا  دای  اب  و  میـشاب ، ادـخ  دای  اهدـماشیپ  تالاح و  نیرت  ینارحب  رد  هک  تخومآ 
اه یتخـس  جوا  رد  اروشاع  زور  رد  ماما  تسادـخ ، دای  مان و  اب  شیاه  هبطخ  درک ، لقتنم  زین  شا  هداوناخ  نارای و  هب  ار  یبلق  ناـنیمطا  نیا 
هب ار  شدوجو  هرطق  بوبحم  نآ  رکذ  هطساو  هب  درک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  بوبحم  نآ  مان  هتـسویپ  دوبن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  هظحل  کی 

لوح ال  تفگ : یم  درک و  یم  دای  ار  ادخ  موادم  هتـسویپ و  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  هک  هدمآ  تیاور  رد  تخاس  یم  لصتم  یهلا  يایرد 
زور رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  مسر  هار و  دوب  نیا  قح  هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد  میظعلا 376 -  یلعلا  هللااب  الا  هوق  و ال 

نمـشد زا  دـنک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  زامن  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  دـهد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  لـئاسم  همه  زاـمن  هک  اروشاـع 
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شدـنمجرا ردـپ  هک  تسا  یـسرد  قح ، هار  رد  نارگراـکیپ  همه  هب  تسا  یـسرد  نیا  و  دـیامن . یم  سب  شتآ  تساوـخرد  شراوـخنوخ 
زامن تقو  رظتنم  بقارم و  ترـضح  نآ  دـید  سابع  نبا  هک  هاگنآ  دـهد ، یم  دای  شناوریپ  هب  گنج  هحوبحب  رد  نیفـص و  رد  نانمؤمریما 
ندش لخاد  سمـش و  لاوز  بقارم  يرآ ! دومرف : دـیتسه ؟ یبلطم  نارگن  هکنیا  لثم  نینمؤملاریما ! ای  دومن : لاؤس  تسا ، زامن  لاؤس  تسا ،

. میدرگ زاـمن  لوغـشم  میرادرب و  گـنج  زا  تسد  میناوـت  یمن  ساـسح  عـقوم  نیا  رد  اـم  تـفگ : ساـبع  نـبا  مشاـب  یم  رهظ  زاـمن  تـقو 
زامن نیفـص  گنج  رد  يرآ ! میگنج . یم  نانآ  اب  زامن  يارب  ام  هولـصلا ؛ یلع  مهانلتاق  امنا  دومرف : يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
نادیم رد  یتح  دـش  كرت  زامن  گنج ، رد  یتح   - 377 ریرهلا . هلیل  رد  یتح  دـیدرگ و  یمن  كرت  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  نیفص 

میرک نآرق  رد  شلـصا  تسا  هتـسکش  رفاسم  زامن  هکنیا  دینکن ، شومارف  ار  فوخ  زامن  تروص  هب  ولو  تدابع  لصا  دـنتفگ ، ام  هب  گنج 
، میریگ یم  زامن  سرد  اروشاع  بتکم  زا  دنناوخب ، زامن  هنوگچ  هلمح  لاح  رد  گنج و  نادیم  رد  تسا ، ناگدنمزر  فوخ  زامن  دروم  رد 

سرد ناگدنیآ  يارب  ات  دندومن  هماقا  ار  زامن  نمشد  ياهریت  لباقم  رد  ماما  دوش . یمن  هتـشادرب  وا  زا  زامن  دشاب  یتروص  ره  رد  ناسنا  هک 
زامن رد  یگدـنب  رد  صالخا  ینعی  تدابع  زا  تاجرد  نیا  یمامت  تسا و  قوشعم  زا  قشاع  دوبعم و  زا  دـبع  تعاـطا  رگناـشن  زاـمن  دـشاب 
دوبعم زا  تعاطا  رگید  نیا  دوش  كرت  ناسنا  زامن  گنج  نوچ  ییاسرفناج  تخـس و  تاظحل  رد  هک  دشاب  نیا  رب  رارق  رگا  دبای  یم  رولبت 

یمالسا نیمزرـس  نایک و  زا  عافد  يانبم  رب  گنج  نیا  رگا  یتح  تسا و  هراما  سفن  زا  تعاطا  تسا . ناطیـش  زا  تعاطا  اقیقد  هکلب  تسین 
وا ینید  تریغ  سرد   - 378 تسا . نید  عورف  زا  هیاپ  نیلوا  یفن  يانعم  هب  انیع  و  تشاد ؛ دهاوخن  یشزرا  زامن  نودب  دشاب  هتفرگ  تروص 
هب و  دندیـسرتن ، چـیه  زا  دـندرک و  اپرب  ار  زامن  نمـشد  ياهریت  لباقم  رد  و  مینک ، عافد  زامن  نآرق و  نید و  زا  هنوگچ  هک  داد  سرد  ام  هب 

هدـنز بش  سرد   - 379 دـندرک . ادـتقا  ءادهـشلادیس  ناشیالوم  هب  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام  ناگدـنمزر  دـندناوخ  ار  زامن  یلکـش  ره 
ریخأت هب  ار  گنج  بش  کـی  تخومآ ، اـم  هب  ار  يراد  هدـنز  بش  يزیخرحـس و  مره  گـنج  نادـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يراد 

دوخ دوبعم  اب  بش  لد  رد  شنارای  ماما و  دوب ، ییاشامت  اه  همیخ  رد  اروشاع ، بش  دـنک ، عادو  يزیخ  رحـس  بش و  زامن  اب  هک  تخادـنا ،
زامن رد  مرهاوخ ! دـیامرف : یم  شرهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  وا  عادو  نیرخآ  رد  تسا ، بش  زامن  قشاع  ردـقچ  ماما  دـندرک . یم  تاجانم 
نیسح ماما  صالخا  سرد   - 380 تشاد . اعد  سامتلا  بنیز  زا  نیـسح  ماما  ینعی  نک  اعد  میارب  ماگنه  نآ  رد  نکم و  شومارف  ارم  بش 

هب هبئاش و  یب  صولخ  دشاب ، تبرق  دـصق  اب  هناصلاخ و  دـیاب  دـنک  یم  ادـخ  يارب  ناسنا  هک  يراک  داد ، صالخا  سرد  ام  هب  مالـسلا  هیلع 
ياضر اهنت  درک و  مایق  ادخ  يارب  وا  منیب  یمن  ینیب  دوخ  يرگ و  دوخ  يرگ و  هزاوآ  ایر  يا  هرذ  وا  فده  رد  دوب . بیر  هنوگ  ره  زا  رود 

هدـنز لاح  ات  ار  وا  مان  درک و  يزاسراک  هک  دوب  نیـسح  صولخ  نیمه  درک . لـمع  باوص  هب  تفگ و  تسار  بلط  نیا  رد  دـیبلط و  ار  وا 
دش و ءافـش  بجوم  وا  تبرت  درک و  ادخ  نوخ  ار  وا  هک  دوب  تبرق  دصق  صالخا و  نیمه  تشاد و  دهاوخ  هدنز  زین  سپ  نیا  زا  هتـشاد و 

نیع راکشآ  هچ  وا  زامن  دوب ، تیعمج  لباقم  رد  و  گنج ، نادیم  رد  هچ  رگا  دوب ، صولخ  رـسارس  وا  زامن  تسا . هللاراث  رطاخ  نیمه  هب  وا 
381 (. 14  ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتالـص و  نا  لق  دوب : هیآ  نیا  قادصم  ماما  دنیب  یم  ار  وا  لاح  همه  رد  تسا ، مه 

یم اعدا  اه  یلیخ  دنتخومآ ، تیرشب  هب  ار  لماک  یگدنب  تدابع و  سرد  شباحصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنب  تدابع و  سرد  - 
البرک رد  ام  شاک  يا  میهد ، یم  ار  راعـش  نیا  دـنوش . یم  دودرم  ناحتما  ماـگنه  یلو  مینک  یم  یگدـنب  تداـبع و  ار  دـنوادخ  اـم  دـننک 

ناحتما ار  دوخ  میتسه  روطنیا  اعقاو  ایوگ  اما  میداد ، یم  رارق  زامن  رپس  ار  دوخ  هنس  میدرک و  یم  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میدوب ،
حور میراذـگن  تسا ، نیا  اروشاـع  زا  يریگ  تربـع  تـسا . تربـع  هنحـص  کـی  سرد ، زا  ریغ  اروشاـع  اروشاـع  زا  تربـع   - 382 مینک .
نید ظفح  يارب  هک  دهد  یم  سرد  ام  هب  اروشاع  نید  يارب  يراکادـف  سرد   - 383 دنوشب . يوزنم  هعماج  رد  بالقنا  نادنزرف  بالقنا و 
نیا دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  مه  نیا  زاب  تسا  مهم  البرک  هلأسم  اـیند  کـی  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  هجاوم   - 384 درک . يراکادف  دـیاب 
لوط رتشیب -  یکدنا  ای  زور -  فصن  کی  زا  رتشیب  ابیرقت  البرک  يارجام  دینیبب ، نم  نازیزع  تسا  سرد  دـنهدب ، رارق  وگلا  ار  يراوگرزب 
البرک هلأسم  تسه  ایند  رد  دیهش  همه  نیا  رتشیب -  رتمک و  رفن  دنچ  ای  رفن  ود  داتفه و  الاح  دنا -  هدش  دیهـش  مه  يدادعت  تسا  هدیـشکن 

www.noorfatemah.org

97 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


دوجو قاـمعا  رد  هنوگ  نیا  تسا -  رت  میظع  اـه  نیا  زا  زونه  و  تسا . نیمه  قح  تسا -  هدرک  ادـیپ  تمظع  همه  نیا  دـینیب  یم  امـش  هک 
رد کچوک  ياه  هچب  هرخالاب  درادـن  یمجح  یلیخ  هیـضق  مسج  تسا  هیـضق  نیا  حور  رطاخ  هب  تسا ، هدرک  ذوفن  هتـشاذگ و  ریثأـت  رـشب 

هچب اهدص  دنا و  هدرک  ماع  لتق  اهاج  یضعب  رد  نانمشد  دش -  هتشک  ههام  شـش  هچب  کی  اج  نآ  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدش  هتـشک  اج  همه 
ماما هک  تسا  نیا  هیـضق  حور  تسا . مهم  یلیخ  حور  انعم و  ظاحل  زا  تسین ؛ حرطم  ینامـسج  ظاحل  زا  اج  نیا  رد  هیـضق  دنا -  هتـشک  ار 
نیسح ماما  دوبن ؛ فرط  شدوخ ، ربارب  دص  دنچ  ره  اه ، ناسنا  زا  یتعامج  اب  دوبن ، وربور  رکشل  کی  اب  ارجام ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
هجاوم ملظ  تملظ و  يور و  جـک  ناهج  کی  اب  هک  یلاـح  نیع  رد  تسا  مهم  نیا  دوب  وربور  تاـملظ  فارحنا و  یناـهج  اـب  مالـسلا  هیلع 

یتح یلومعم -  مدآ  نت  دوب  زیگنا  تشحو  تشاد  دنوخآ  ثدحم و  باتک و  رعش ، روز ، رز و  لوپ ، تشاد ؛ زیچ  همه  مه  ناهج  نآ  دوب ،
؛ دیزرلن ایند  نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لد  مدق و  دیزرل  یم  تملظ  يایند  نآ  یلاشوپ  تمظع  لباقم  رد  یلومعم -  قوف  مدآ 
هالـصلا و هیلع   ) نیـسح ماما  راک  تسا . هللا  مایق  هک  تسا  نیا  هیـضق  تمظع  دمآ . نادیم  طسو  هنت  کی  درکن و  دیدرت  فعـض و  ساسحا 

نیا هیـضق  تسا . هسیاقم  هیبشت و  لباق  تثعب ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  شرهطم  دج  راک  اب  البرک ، رد  مالـسلا )
دـش هجاوم  ایند  کی  اب  هنت  کی  البرک ، يارجام  رد  نیـسح  ماما  دش ، هجاوم  ایند ، کی  اب  هنت  کی  اج ، نآ  رد  ربمغیپ  هک  روط  نامه  تسا 
دنا هجوتم  تهج  کی  هب  دنتـسه  زکرملادحتم  هریاد  لثم  ینیـسح ، تکرح  يوبن و  تکرح  دمآ  ولج  داتـسیا و  دیـسرتن ؛ مه  راوگرزب  نآ 

اروشاع بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا . نیـسح  ماما  راک  تمظع  نیا  دنک  یم  ادیپ  انعم  ینیـسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  اج  نیا  اذل 
ضرف دندرکن  هک  یخوش  دنهاوخ ، یم  ار  نم  اه  نیا  دیربب ، دیریگب و  مه  ار  نم  ياه  هچب  تسد  دـینامن ، اج  نیا  دـیورب و  دـندومرف : هک 

ماما راک  تمظع  زا  دـینک  یم  لایخ  ایآ  دـنام ؛ یم  رفن  هد  اب  ای  اهنت و  کت و  نیـسح ، ماـما  دـنتفر و  یم  دـندرک و  یم  لوبق  اـه  نآ  دـینک 
ار نیـسح  ماما  فارطا  رفن  رازهود  داتفه و  رفن ، ود  داتفه و  نیا  ياج  هب  رگا  تشاد ، ار  تمظع  نیمه  زاـب  اـنیع  هن ، دـش ؟ یم  مک  نیـسح 
لمحت و سرد  داد ، مدرم  هب  تریغ  سرد  یلع  نب  نیسح  تیرشب  ملعم  ع )  ) نیسح  - 385 دش ؟ یم  مک  راک  تمظع  زاب  ایآ  دنتفرگ ، یم 

هکنیا سپ  دوب . یگرزب  رایـسب  ياه  سرد  ناملـسم  تلم  يارب  اهنیا  داد  مدرم  هب  اه  یتخـس  دـیادش و  لمحت  سرد  داد ، مدرم  هب  يرابدرب 
، دـیمد هزات  حور  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  نیمه  شباوج  دـش ، هدـنز  مالـسا  نید  هک  دـش  روطچ  درک و  هچ  یلع  نب  نسح  دـنیوگ : یم 

سرد دروآ ، دوجو  هب  مدرم  رد  ءانغتـسا  سح  داد ، مدرم  هب  لآ  هدـیا  قشع و  درک ، کـیرحت  ار  اـه  تریغ  هدروآ ، شوج  هب  ار  اـه  نوـخ 
یم رادـقم  نآ  ات  هک  یمدرم  نامه  تخیر ، ار  سرت  داد ، مدرم  هب  دـیادش  لـباقم  رد  یگداتـسیا  تمواـقم و  يراـبدرب و  لـمحت و  ربص و 

ات مینیب  یم  اروشاع ، زور  مییآ  یم  تزع  هارمه  یگدـنز  سرد   - 386 (. 15 . ) دندش روالد  عاجش و  مدرم  هدع  کی  هب  لیدبت  دندیـسرت ،
تاملک رد  یمالسا  تیبرت  روحم  یمالسا ، یقالخا  روحم  نامه  ینعی  يراوگرزب ؛ تمرکم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تایح  تاظحل  نیرخآ 

، تسپ مدآ  کی  دـننام  نم  دـیبعلا ؛ رارف  رفا  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  ال  دـیوگ : یم  دایز  نبا  هداتـسرف  باوج  رد  دراد . دوجو  وا 
زا رتالاب  تسا . لاحم  يزیچ  نینچ  مدرک  هابتشا  نم  هک  منکب  رارقا  میآ  یمن  زگره  هدرب  هدنب و  کی  دننام  مهد ، یمن  امش  تسد  هب  تسد 

، دنا هدش  دیهـش  شبراقا  ناکیدزن و  مامت  دـنا ، هدـش  هتـشک  شباحـصا  مامت  هک  یلاح  رد  ینعی  دـگنج ؛ یم  دراد  هک  یلاح  نامه  رد  نیا 
دنیب یم  لد  مشچ  هب  دنیب و  یم  شمشچ  لباقم  رد  هدش  ملق  ار  شناردارب  دنیب ، یم  شمـشچ  لباقم  رد  ار  شدیـشر  نادنزرف  ياه  هتـشک 
راعـش دگنج  یم  هک  لاح  نامه  رد  لاح  نیع  رد  دننک ، یم  ریـسا  مه  شتیب  لها  شمرح و  مایخ  رد  دـنزیر  یم  رگید  تعاس  دـنچ  ات  هک 

نم هک ) ینعم  نیا  هب  هکلب   ) سوئرم وت  مشاب و  سیئر  دـیاب  نم  هکنیا  ینعم  هب  ییاقآ  هن  اما  ییاـقآ ، تدایـس و  تموکح  راعـش  دـهد ، یم 
لوخد نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  ریخ  توملا  مهدب : نت  تسپ  تفـص  کی  هب  هک  دهد  یمن  هزاجا  نم  هب  مییاقآ  هک  متـسه  ییاقآ 

نیا زا  رتشیب  دـیاب  اروشاع  البرک و  هثداح  ینیـسح و  هسامح  هک  منک  یم  دـیکات  نم  هکنیا  ینامرهق  سح  داجیا  سرد   - 387 (. 16  ) رانلا
هیثرم ءاثر و  فلاـخم  نم  دزوماـیب . اـم  هب  دـناوت  یم  ماـیق  نیا  هک  تسا  یگرزب  ياـه  سرد  نیمه  رطاـخ  هب  دریگب ، رارق  اـم  دانتـسا  دروم 
ءایحا کیرحت و  ام  دوجو  رد  ار  ینیسح  ینامرهق  سح  نآ  لاح  نیع  رد  هک  دشاب  یلکش  هب  دیاب  هیثرم  ءاثر و  نیا  میوگ  یم  یلو  متسین ،
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اروشاع و هثداح  دولوم  تسا ، عیاش  ام  نایم  رد  نالا  هک  ربنم  هباطخ و  نیا  (. 17  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماقا  سرد   - 388 دنکب .
هدـیمهف و لقاع و  صاخـشا  تسا . مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يرادازع  تاکرب  زا  تسا ، ءادهـشلادیس  يازع  هماـقا  هب  راـهطا  همئا  هیـصوت 

ارچ دنوش ، یم  عمج  نیسح  ماما  مان  هب  مدرم  هک  الاح  دوش ، یم  لیکشت  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  مان  هب  یـسلاجم  هک  الاح  دنتفگ : نیدتم 
رکنم زا  یهن  فرعم و  هب  رما  لصا  نآ ، و  مینکن ؟ ارجا  ار  يرگید  لصا  انمـض  ارچ  مینکن ؟ هدافتـسا  رگید  لصا  کـی  زا  هلیـسو  نیا  هب  اـم 

هک ملاظ ، هیلع  مولظم و  دوس  هب  تاساسحا  زاربا  یسرک  یناوخ و  هیثرم  یسرک  کی  دش : یـسرک  ود  بحاص  یلع  نب  نیـسح  اذهل  تسا .
نیا رد  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسرک  رگید  و  مدرک ، ضرع  ـالبق  هک  دراد  میظع  راـثآ  مه  نآ  دوـش  ارجا  یحیحـص  زرط  هب  رگا 
راک هچ  دوش و  یم  یلع  نب  نیـسح  سدقم  مان  اب  دوش  یم  ینابز  یلوق و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تیادـه  داشرا و  هچنآ  روشک 

فورعم و هب  رما  یسرک  انمـض  ار  یلع  نب  نیـسح  یـسرک  هک  دندرک  بوخ  هچ  تسا ، هدمآ  لمع  هب  هک  هدوب  یبوخ  تنـس  هچ  یبوخ و 
بوخ هدافتـسا  تسا  یعقاو  تاساسحا  هک  یلع  نب  نیـسح  هب  تبـسن  مدرم  تاـساسحا  زا  دـنداد ، رارق  نید  عورف  نید و  لوصا  تاـمیلعت 
یتنس نینچ  هک  دندرک  يا  هدافتسا  بوخ  دنوش . یمن  عمج  يرگید  مان  هب  دنوش  یم  عمج  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  هک  ردقنآ  مدرم  دندرک .

ص هیقف ، تیالو  ( 3 . ) ص 16 ج 5 ، رون ، هفیحص ي  ( 2 . ) ص 228 ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهـش  راثیا و  ( 1 (. ) 18 . ) دندرک رارقرب  ار 
(7 . ) ص 389 ج 44 ، راونـالا ، راـحب  ( 6 . ) ص 214 ذـخام ، ناـمه  ( 5 . ) ص 214 ینیمخ ، ماـما  بـتکم  رد  تداهــش  راـثیا و  ( 4 . ) 161
مالسلا ص 144 هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8 . ) ص 572 ج 2 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 109 ، ج 4 ، بقانم ، ص 54 ، ج 45 ، راونالاراحب ،
ص ج 44 ، راونالاراحب ، ( 13 . ) ص 83 ذخام ، نامه  ( 12 . ) ذخام نامه  ( 11 . ) ص 56 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 10 . ) ذخام نامه  ( 9 . ) ت
ص 173 174. ج 1 ، نیسح ، هسامح  ( 15 . ) 162 ماعنا ، ( 14 . ) ص 188 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 619 ؛ مومهملا ، سفن  و ج 45 ؛ ، 191

راتفگ ص 256. هد  ( 18 . ) ص 174 و 175 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 17 . ) ص 192 و 193 يونعم ، ياهراتفگ  ( 16)

نیسح ماما  نارای  باحصا و  صیاصخ  لیاضف و 

یلیم ود  ای  کی  هلصاف  هب  مدرم ، زا  یکدنا  دادعت  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دومرف : رقاب  ماما  ءادهـشلادیس  تداهـش  هاگیاج   - 389
، اج نیا  رد  دومرف : سپـس  دـیدرگ و  اج  نآ  درگ  تشاد ، مان  نافدـقم  هک  دیـسر ، یناکم  هب  درک و  تکرح  نانآ  شیپ  رد  دیـسر ، ـالبرک 

ناوت ار  ناینیشیپ  هک  تسا  یقاشع  تداهش  لحم  و  ناشدورف ، لحم  بکرم و  لحم  اج  نیا  دندیهش  نانآ  همه  هک  دنا  هدش  هتشک  تسیود 
نوچ مالسلا  هیلع  ماما  نارای  فصو   - 390 (. 1 . ) تشاد دهاوخن  ار  نانادب  قاحلا  ناوت  دـنیآ ، ناشدـعب  هک  نانآ  تسین و  نانآ  رب  تقبس 

ات مدـش ، کیدزن  مدوب  ضیرم  تقو  نآ  رد  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  درک  عمج  ار  دوخ  باحـصا  دـش  کـیدزن  اروشاـع  بش 
ار وت  اهلا ! راب  مرازگـساپس . یتخـس  یتحار و  رب  ار  وا  میوگ و  یم  انث  نیرتهب  ار  ادـخ  دومرف : مدینـش  مونـشب . ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ناـنخس 

نامهیقف دوخن  نید  رد  یتخومآ و  نآرق  ام  هب  يدیـشخب و  تمارک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  دـمحم   ) ربمایپ هب  ار  ام  هکنیا  رب  منک  یم  شیاتس 
باحصا زا  رتهب  رتافواب و  یباحصا  نم  دعب : اما  يدادن . رارق  ناکرـشم  زا  ار  ام  يدیرفآ و  ییاهلد  اهمـشچ و  اهـشوگ و  ام  يارب  یتخاس و 
نامیادرف ماجنارس  نم  دینادب  دهد . کین  شاداپ  ار  امش  همه  ادخ  مرادن  غارس  دوخ  نادناخ  زا  رت  وجدنویپ  رتراکوکین و  ینادناخ  دوخ و 

یتعیب امش  رب  نم  بناج  زا  هک  دیوش  راپسهر  یگدوسآ  اب  همه  مدراذگ ) دازآ  ار  امش   ) میامش نارگن  نونکا  مناد ، یم  نانمـشد  نیا  زا  ار 
نب ریهز  ماگنه  نیا  رد  ریهز  يراداـفو   - 391 دیورب .) و   ) دـیریگ دوخ  راوهار  بکرم  ار  نآ  هتفرگارف ، ار  امـش  هک  تسا  بش  نیا  تسین 

رد ام  یگدنز  یقاب و  ایند  رگا  یتح  میدینش ، ار  وت  تاشیامرف  دیامن  يربهار  ار  وت  دنوادخ  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : هتساخرب و  ياج  زا  نیق 
 - 392 (. 2 ! ) میداد یم  حیجرت  نادواج  یناگدنز  رب  ار  نآ  میزرو و  یم  تماقتـسا  وت  هب  کمک  يرای و  رد  ام  زاب  دوب ، مه  نادـیواج  نآ 

نامراگدرورپ رادید  تاقالم و  ام  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  یلجب ) عفان  نب  لاله  : ) تفگ يوار  عفان  نب  لاله  یگدامآ  مالعا 
نانمشد اب  مینمشد  وت و  ناتسود  اب  میتسود  ام  میراوتسا . شیوخ  كرد  تاین و  رب  میرادن و  تهارک  نآ  زا  میناد و  یمن  شوخان  يرما  ار 
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نیا انامه ، دنگوس ، ادخ  هب  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : هتـساخرب و  ياج  زا  ریـضخ  نب  ریرب  میراد ! وت  دج  زا  تعافـش  دیما  ام   - 393 (. 3 ! ) وت
رد تدج  دوش و  هعطق  هعطق  نامندب  وت  يرای  رد  هک  دـشاب  ام ، رب  دـنوادخ  يوس  زا  تسا  یتنم  هدـش ، ام  تمـسق  وت  باکر  رد  گنج  هک 
هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یلاـمث  هزمحوبا  (. 4  ) نارای يراداـفو   - 394 ددرگ . ام  عیفـش  تمایق  زور 

ار بش  نیا  نم ! نایعیـش  نادناخ و  دومرف : دروآ و  درگ  ار  دوخ  نارای  نادناخ و  دیـسر  تداهـش  هب  هک  يزور  نآ  بش  رد  مردـپ  دومرف :
هیلع ماما  نارای  نادناخ و  ناردارب و  دیتصخر . رد  دازآ و  دـیا  هتـسب  نم  اب  هک  ینامیپ  تعیب و  زا  امـش  هک  دـیناهرب  ار  دوخ  راوهار  بکرم 

ایآ دنگوس ، ادخ  هب  هن  میراذگ  یمن  اهنت  زگره  ار  وت  ام  دنگوس  ادخ  هب  هللادبعابا ! ام  رورـس  يا  دندرک : ضرع  نابز  کی  هب  همه  مالـسلا 
وت يرای  زا  تسد  ام  دنتخادنا !؟ هار  يرذـع  ادـخ  ام و  نایم  دـش و  هتـشک  ات  دـنراذگ  اهنت  ار  دوخ  رورـس  گرزب و  ماما و  دـنیوگب : مدرم 
هک یلاح  رد  ار  وت  ام  ایآ  تفگ : تساخرب و  هجسوع ) نب  ملسم   ) تداهـش ات  میاوت  اب   - 395 (. 5 . ) میوش هتشک  وت  باکر  رد  ات  میرادنرب 
نم تمـسق  يزور و  ار  یتـشز  لـمع  نینچ  دـنوادخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن ؟ میورب ؟ مینک و  اـهر  هتفرگارف ، ار  تنوـماریپ  نمـشد  همه  نیا 
ورف  ) اهنآ هنیـس  رد  ار  ما  هزین  هک  يا  هظحل  ات  متـسه  وت  اب  راک  نایاپ  ات  نم  میوگ ) كرت  ار  وت  و   ) منزب راک  نیا  هب  تسد  نم  هک  دـنادرگن 

اب مشاب ، هتـشادن  تسد  رد  یحالـس  رگا  دیگنج و  مهاوخ  نانآ  اب  ریـشمش  اب  تسا ، نم  تسد  رد  ریـشمش  هک  ینامز  ات  منکـشب و  هدرب و )
ار تداهـش  تبرـش  وت  باکر  رد  ات  دـش ، مهاوخن  ادـج  وت  زا  و  هتـشادن ) رب  وت  يرای  زا  تسد  و   ) مگنج یم  اهنآ  اب  گنـس  ندومن  باترپ 

دنلب ياج  زا  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  هجـسوع ) نب  ملـسم  نانخـس  زا  سپ  : ) تفگ يوار  تسا ! وت  اب  یگدنز  رد  تزع   - 396 (. 6  ) مشونب
هک نانآ  ات  تشاذگ  میهاوخن  روای  یب  اهنت و  ار  وت  زگره  ام  هلآو ! هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  دنگوس ، ادخ  هب  درک : ضرع  هدش و 

سپـس مسر ، یم  تداهـش  هب  وت  هار  رد  هک  منادـب  نم  رگا  میدومن و  لمع  امـش  هرابرد  ربمایپ  شرافـس  هب  ام  هک  دوش  تباث  دـنوادخ  دزن 
مهاوخن اهنت  ار  وت  نم  دنهد ، ماجنا  نم  اب  ار  لمع  نیا  راب  داتفه  دـنهد و  یم  انف  داب  رب  ار  مدوجو  تارذ  سپـس  مدرگ و  یم  هدـنز  هرابود 

نآ یپ  رد  یلو  تسین ؛ شیب  راب  کی  طقف  گرم  هک  یلاح  رد  مشابن  هنوگ  نیا  ارچ  و  مسرب ، تداهش  هب  وت  باکر  رد  هک  نآ  ات  تشاذگ 
یمرـضح ریـشب  نب  دمحم  هب  يربخ  هک  دوب  تاظحل  نیمه  رد  ریـشب  نب  دمحم  هب  راوگان  ربخ   - 397 (. 7  ) دوب دهاوخ  تلذ  نودـب  یتزع 

هک دنچ  ره  مراذگ ؛ یم  ادـخ  باسح  هب  ار  مدوخ  وا و  ندـش  ریـسا  تفگ : وا  تسا ! هدـش  ریـسا  راتفرگ و  ير  زرم  رد  ترـسپ  هک : دیـسر 
تمحر تیادخ  دومرف : دینـش ، ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـشاب . ریـسا  وا  نم ، دوجو  اب  هک  متـشاد  یمن  تسود 

ارم یـشحو  تاناویح  رگا  تفگ : ریـشب  نب  دمحم  امن . مادقا  تدنزرف  يدازآ  یپ  رد  ورب و  متـشادرب ، وت  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دنک !
ییاهر يارب  ات  هدب ، ترسپ  هب  ار  اه  هماج  نیا  سپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش ؟ مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دننک ، هراپ  هکت  هدنز ، هدنز 

اب ار  تمیقنارگ  سابل  هعطق  جنپ  نخس ، نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  دنادرگ . وا  هیادف  ار  اهنآ  دنک و  هدافتـسا  اهنآ  زا  تراسا ، زا  شردارب 
دازآ ناـهارمه و  اـب  تجح  ماـمت  زا  سپ  لـیقع  نب  ملـسم  ناردارب  اـب  تجح  ماـمتا   - 398 (. 8 . ) داد ریـشب  دـمحم  هب  راـنید  رازه  شزرا 

ناردارب هب  باطخ  ماما  دـندنام ، یقاب  نت  دنداد و 72  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  يرایـسب  هک  مایق ، موادـت  ای  يریگ  هرانک  رد  مدرم  نتـشاذگ 
ياه هناخ  يوس  هب  هک  مداد  تصخر  ار  امش  نم  تسا  یفاک  ار  امش  هداوناخ  ملـسم ، تداهـش  لیقع ! نادنزرف  يا  دومرف : لیقع  نب  ملـسم 

؟ تفگ دنهاوخ  هچ  مدرم  میورب ؟ اجک  هب  مینک و  اهر  ار  وت  هللادبع ! ابا  ای  دنتفگ : دنتـساخ و  اپ  هب  لیقع  درم  دازآ  نادنزرف  اما  دیورب  دوخ 
ای يریت  اـب  و  میدراذـگ ، اـهنت  نانمـشد  ناـیم  رد  ار  دوخ  گرزب  ربـهر و  ماـما و  هک : مییوگب  مدرم  هب  مییوگب ؟ هچ  مدرم  باوـج  رد  اـم  و 
 - مینک 399 یم  وت  يادف  ار  دوخ  نادنزرف  نز و  لام و  ناج و  هکلب  درک  میهاوخن  نینچ  ادخ ! هب  دـنگوس  میدرکن ؟ عافد  وا  زا  يریـشمش 

رظتنم همیخ  نآ  رانک  يراصنا  هبردبع  نب  نامحرلادـبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ریرب  هک : هدـش  تیاور  تسا ! یـشوخ  یخوش و  هاگ  کنیا 
یم یخوش  هدوب و  لاحـشوخ  تالاوحا  نیمه  رد  ریرب  دنزادرپب ، شیوخ  تفاظن  هب  اهنآ  دوش و  جراخ  ع )  ) نیـسح ماما  ات  دـندوب  هداتـسیا 

یخوش هدنخ و  عقوم  نالا  ایآ  يدنخ ؟ یم  ارچ  ریرب ! يا  تفگ : ریرب  هب  نامحرلادبع  دـناوخب ، زین  ار  نمحرلادـبع  هک  تساوخ  یم  درک و 
هک یتشونرـس  رطاخ  هب  کنیا  اما  مدوبن ؛ یخوش  مدآ  یناوج  رد  هن  يریپ و  رد  هن  نم  هک  دـنناد  یم  همه  نم  ناـکیدزن  تفگ : ریرب  تسا ؟
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نایروح اب  مدرم ، نیا  اـب  ندـیگنج  زا  سپ  رگید  یتعاـس  دـنگوس ، ادـخ  هب  ملاحـشوخ  مینآ ) رظتنم  هک  یتداهـش  و   ) میراد يور  شیپ  رد 
خـیاشم و زا  یکی  ریرب  ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  زا  یکی  زامن   - 400 (. 9 . ) میزادـنا یم  ناـنآ  ندرگ  رب  تسد  هدـش و  ور  هب  ور  یتشهب 

هتشاد تبحاصم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دوب  مدقم  باحصا  همه  رب  نآرق  سیردت  ریسفت و  رد  تسا ، ءارقلا  دیـس  شباقلا  زا  دوب  هفوک  ياملع 
هدید وا  رد  مه  وضو  دیدجت  ياضتقا  هک  دوب  كاروخ  مک  ردق  نآ  تسا ، هدناوخ  شیاشع  زامن  يوضو  اب  ار  شحبـص  زامن  لاس  لهچ  و 

اب بش  نآ  رد  درک و  یگدامآ  مالعا  تساخرب و  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  اروشاع  بش  رد  دـش و  قحلم  ماـما  هب  هکم  رد  تسا ، هدـش  یمن 
سابل ادرف  دـینک  زیمت  ار  ناتیاه  سابل  دـیورب  دومرف : باحـصا  هب  ءادهـشلادیس  اروشاع  بش  درک . یم  یخوش  حازم و  باحـصا  زا  یخرب 

ار ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  دنتفر و  دوخ  همیخ  هب  مادک  ره  دعب  دننک . یمن  نفک  ار  امش  ریز  دشاب ؛ امـش  ياه  نفک  ات  دییامن  رب  رد  زیمت 
. دندومن یم  عادو  دندناوخ و  یم  اعد  دندرک  یم  تاجانم  حبـص  ات  ار  بش  دوجـس  رکذ  هب  یخرب  عوکر و  رکذ  هب  یـضعب  دندرک ، عورش 
زامن و هب  تحارتسا  باوخ و  ياج  هب  ار  اروشاع  زور  زا  لبق  بش  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  باحصا  هچرگ  ریذپان  یگتـسخ  باحـصا   - 401

نانآ هب  قشع  یلو  دشاب ، هدش  هتـساک  نانآ  یندب  یمـسج و  يورین  زا  دـیاب  ارهاظ  دـندرب و  رـس  هب  بوبحم  اب  تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و 
ترـضح نامز  ماـما  ادـخ و  تجح  قح  هدـیزگرب  نیرتهب  باـکر  رد  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  هب  قشع  ادـخ ، هب  قشع  تسا  هدیـشخب  ورین 

افـص اب  صلاخ و  كاپ و  ینارای  هدـیزگرب  دوخ  شالت  راک و  يارب  ماما  هک  ینارای  ماما  نارای  صالخا  نامیا و   - 402 نیسحلا . هللادبعابا 
زور رد  ناشنامیا  یلـصا  هرهوج  دندوب و  يوق  راوتـسا و  نامیا  رد  نامیا : دعب  رد  تسا : تقد  لباق  ریز  دراوم  رد  اهنآ  زا  یبایزرا  دندوب و 

زا همه  تدابع : هبنج  رد  دندنام . رادیاپ  دوخ  نامیا  رب  سفن  نیرخآ  ات  دـنتفر و  شیپ  هب  یقـشع  يراوتـسا و  هچ  اب  هک  دـش  مولعم  اروشاع 
دندوب عضاخ  ادخ  هاگشیپ  رد  اعد و  تاجانم و  رکذ و  لها  نآرق ، توالت  لها  بش ، زامن  لها  همه  دندوب  ادخ  صلاخ  ناگدنب  نادباع و 

ره نیسح  نارای  صالخا : هبنج  رد  دنداتـسیا . تعامج  زامن  هب  البرک  نادیم  رد  اه ، هزین  اهریت و  نایم  رد  اروشاع  زور  رد  گنج  طسو  رد 
رد دندوبن ، درد  رکف  هب  تاحارج  تدش  رد  یتح  دننک  یضار  دوخ  زا  ار  يادخ  دنتساوخ  یم  دندیگنج ، یم  دوجو  مامت  اب  دنتـشاد و  هچ 

هعیرش طسو  زا  ماما  یگنـشت  دای  هب  یلو  دش ، بآ  هعیرـش  دراو  مالـسلا  هیلع  سابع  ماما : هب  صالخا  دندوب . ادخ  هار  رد  يراکادف  هشیدنا 
يارب میناوت  یمن  هک  تسا  نیا  يارب  تفگ : یم  هیرگ  تلع  هرابرد  درک و  یم  هیرگ  ماما  يارب  ثراـح  نب  فیـس  تشگرب  بل  هنـشت  بآ 

ماقم  - 403 نکم ! مورحم  تداهش  زا  ارم  تفگ : یم  تفرگ و  یم  تداهش  هزاجا  ماما  زا  هبال  زجع و  اب  رذوبا  مالغ  میهد  ماجنا  يراک  وت 
دیناد یم  ادهش  همه  نایم  رد  نیسح  ماما  باحصا  دنشخرد و  یم  ادعس  احلص و  همه  نایم  رد  ادهش  ع )  ) نیسح ماما  تیب  لها  باحصا و 

هتفر دندوبن  یقیال  هک  ییاهنآ  و  دوب ، هدش  ییاه  لابرغ  قباس  لحارم  رد  هکنآ  زا  دعب  بش  نآ  رد  درک ؟ رداص  یهاوگ  هچ  و  دومرف ؟ هچ 
عمجف درک ؟ هچ  اروشاع  بش  رد  دـشن . هزوفر  مه  رفن  کی  شیامزآ  نیا  رد  رگید  درک  شیامزآ  راب  نیرخآ  يارب  ار  اه  قیال  زاب  دـندوب ،

هک هللادبعابا ، تشاد  يا  همیخ  ینعی  ءاملا  برق  دنع  دنا  هتفگ  هک  اهنآ  دنا ) هتـشون  روج  ود   ) ءامـسلا برق  دنع  ای  ءاملا  برق  دنع  هباحـصا 
یم همیخ  نآ  رد  دـندرک و  یم  رپ  بآ  زا  هک  اه  کشم  يارب  لوا  زور  زا  تشاد  صاصتخا  همیخ  نآ  دوب ، بآ  ياه  کشم  همیخ  نآ  رد 
ارچ الاح  دوب ، هدرک  عمج  اجنآ  رد  ار  شدوخ  باحصا  بآ ، ياه  کشم  همیخ  ینعی  ءاملا  برق  همیخ  دنتفگ  یم  ار  همیخ  نآ  دنتشاذگ ،

رگید یبآ  کـشم  نوچ  تشادـن ؛ بارعا  زا  یلحم  رگید  بش  نآ  رد  همیخ  نآ  هک  تهج  نیا  هب  دـیاش  مناد ، یمن  نم  درک ؟ عمج  اـجنآ 
اهنآ داتسرف و  یتیعمج  اب  ار  ربکا  یلع  شزیزع  دنزرف  هک  دنا  هتفگ  لتاقم  بابرا  هک  هدوب  نامه  نتـشاد  بآ  رثکادح  تشادن  دوجو  اجنآ 

ار ناتدوخ  و  دـینک ، لسغ  بآ  نیا  اـب  : ) دومرف دـعب  دندیـشون ، بآ  نآ  زا  همه  دـندروآ و  بآ  يرادـقم  تارف  هعیرـش  زا  دـندش و  قفوم 
اهنآ بورغ  کیدزن  ینعی  دشاب  ءاسملا  برق  دنع  هلمج  نآ  رگا  و  ایند ) بآ  زا  تسا  امش  هشوت  نیرخآ  نیا  هک  دینادب  و  دیهدب ، وشتـسش 
دوب يا  هثداح  هب  فطع  هبطخ  نیا  تسا . یلاع  ارغ و  رایسب  رایسب  هک  دناوخ  يا  هبطخ  و  درک ، عمج  ار  باحصا  لاح  ره  هب  درک . عمج  ار 

فیلکت ادرف ، يارب  دش  هداد  یتلهم  طقف  دش و  هرـسکی  فیلکت  اعوسات  رـصع  رد  هک  دیا  هدینـش  دوب . هدمآ  شیپ  زور  نامه  رـصع  رد  هک 
اجنآ ناشدوخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يوار  دندرک ، مج  ار  باحـصا  هللادبعابا  فیلکت  ندش  یعطق  زا  دـعب  دوب ، یعطق 
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يرتسب اجنآ  رد  نم  هک  دوب  يا  همیخ  رواجم  درک  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  همیخ  نآ  دنیامرف : یم  دنا ، هدوب 
ینا مهللا  ءارـضلا  ئارـسلا و  یلع  دوـمحا  ءاـنثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثا  تفگ : اـنث  ار  ادـخ  درک ، عـمج  ار  شباحـصا  یتـقو  مردـپ  مدوـب ،

هدوب و رازگساپس  هشیمه  اهانث ، نیرت  یلاع  میوگ ، یم  انث  ار  ادخ  نم  نیدلا ؛ یف  انتهقف  نارقلا و  انتملع  هوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا 
درم تسا  ریخ  وا  يارب  دریگب ، رارق  یطیارش  ره  رد  دراد ، یم  رب  ماگ  تقیقح  قح و  قیرط  رد  هکنآ  مریگب . رارق  یطیارـش ، ره  رد  متـسه ،

شیپ تقیرط  رد  تسین . رـش  يدـمآ  شیپ  چـیه  تیلوسم  هفیظو و  ماجنا  اب  دسانـش و  یم  ار  شیوخ  صاـخ  هفیظو  یطیارـش ، ره  رد  قح 
هب ار  ناشورف  دوخ  دوب  ناگنرکی  راک  نتفر  هناخیم  رد  رب  تسین  هارمگ  یسک  لد  يا  میقتـسم  طارـص  رد  تسا  وا  ریخ  دیآ  هچ  ره  کلاس 

یماگنه شدوخ  تسین  هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرـشت  هنرو  تسام  مادنا  یب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره  تسین  هار  ناشورف  یم  يوک 
قدزرف هکنآ  زا  دعب  تسا  بلاج  هک  دراد  هنیمز  نیمه  رد  فورعم  رعاش  قدزرف  باوج  رد  يا  هلمج  دـمآ  یم  البرک  فرط  هب  تشاد  هک 
رکـشلا ءادا  یلع  ناعتـسملا  وه  هئامعن و  یلع  هللا  دمحنف  بحن  امب  ءاضقلا  لزن  نا  دیامرف : یم  ماما  دنک ، یم  فیرعت  میخو  ار  قارع  عضو 

ام يوزرآ  قفاوم  ردق  اضق و  نایرج  رگا  ینعی  هتریرـس ؛ يوقتلا  هتین و  قحلا  ناک  نم  دـعبی ) ملف   ) دـعتی ملف  ءاجرلا  نود  ءاضقلا  لاح  نا  و 
مینک یم  وزرآ  ام  هچنآ  فالخ  رب  یـسکع ، رب  رگا  میهاوخ و  یم  کـمک  رکـش  يادا  يارب  وا  زا  مییوگ و  یم  ساپـس  ار  ادـخ  دـمآ ، رد 

، تسا كاپ  یـضرم  ضرغ و  ره  زا  تسا ، اوقت  تشرـس  شتـشرس ، درادن و  تقیقح  قح و  زج  یفده  دصق و  هکنآ  مه  زاب  تفای ، نایرج 
ار وا  نم  ءارـضلا ؛ ءارـسلا و  یلع  دمحا  و  تسین . رـش  تسا و  ریخ  دـیآ  شیپ  هچ  ره  لاح  ره  هب  سپ  تسا  هدـشن ) رود  ای  و   ) هدرکن نایز 

یـشوخ یتحار و  ياهزور  نم  دیامرفب : دـهاوخ  یم  یتخـس . ياهزور  يارب  مه  و  یناسآ ، یتحار و  ياهزور  يارب  مه  میوگ ، یم  ساپس 
هتشذگ یتاقوا  مدش ، یم  راوس  ربمایپ  شود  يور  متـسشن ، یم  ربمایپ  يوناز  يور  یکدوک  رد  هک  ییاهزور  دننام  ما ، هدید  دوخ  رمع  رد 

نم میوگ ، یم  ساپس  مه  زورما  ياه  یتخس  رب  میوگ ، یم  ساپس  اهزور ، نآ  رب  ار  ادخ  مدوب ، مالـسا  ملاع  ناکدوک  نیرتزیزع  هک  تسا 
هک میتسه  ام  يداد ، ام  هب  ار  نآرق  ملع  هک  مییوگ  یم  ساپـس  ار  وت  اـم  ایادـخ ! مناد  یم  ریخ  مناد ، یمن  دـب  دوخ  يارب  هدـمآ  شیپ  هچنآ 

، میمهفب ار  شنطاب  حور و  رد  تریصب  اب  ار  ام  هک  مییوگ  یم  ساپـس  ار  وت  میمهف و  یم  مینک و  یم  كرد  تسه  هک  يروج  نآ  ار  نآرق 
شتیب لـها  باحـصا و  هراـبرد  ار  یخیراـت  همانتداهـش  نآ  دـعب  درک ؟ هچ  دـعب  میمهفب . میمهفب ، دـیاب  هک  يروج  نآ  ار  نید  يور  ریز و 

یباحصا نم  یتیب ؛ لها  نم  لضفا  لصوا و ال  ربا و ال  تیب  لها  یباحصا و ال  نم  یفوا  اریخ و ال  اباحـصا  ملعا  ینا ال  دومرف : درک ، رداص 
دندش دیهـش  ربمایپ  باکر  رد  هک  ربمایپ  باحـصا  رب  یتح  ار  امـش  نم  دیامرفب  دناوخ  یم  مرادن . غارـس  رتافواب  رتهب و  مدوخ  باحـصا  زا 
صاخ طیارش  اریز  مهد ، یم  حیجرت  دندش  دیهش  وا  باکر  رد  ناورهن  نیفـص و  لمج و  رد  هک  یلع  مردپ  باحـصا  رب  مهد ؛ یم  حیجرت 

نیا اب  مرادـن ، غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رت  تلیـضف  اب  رتروآ و  اج  هب  محر  هلـص  رتوکین و  یتیب  لـها  تسا و  رت  مهم  اـهنآ  طیارـش  زا  اـمش 
باحصا هب  مه  منک ، یم  نالعا  نات  همه  هب  سانلا ! اهیا  دومرف : دعب  اهنآ . زا  درک  رکـشت  و  اهنآ ، ماقم  هب  درک  فارتعا  درک و  رارقا  هلیـسو 

یم ناشدوخ  محازم  ار  نم  دوج  العف و  اهنیا  دـنرادن ، راک  رگید  سک  اب  نم  صخـش  اـب  زج  موق  نیا  هک  مدوخ  تیب  لـها  هب  مه  مدوخ و 
هب دنربب  نیب  زا  ار  نم  رگا  دنناد ، یم  ناشدوخ  محازم  ار  نم  صخش  طقف  نوچ  اهنیا  منک ، یمن  تعیب  هک  دنهاوخ  یم  تعیب  نم  زا  دنناد ،
هک منک  یم  نالعا  نات  همه  هب  دیدرک ، تعیب  نم  اب  امـش  هک  نم  اما  درادن ؛ راک  امـش  هب  هک  نمـشد  سپ  دـنرادن ، راک  امـش  مادـک  چـیه 
یم سک  ره  قلطم ، دازآ  تسود ، هیحان  زا  هن  دـیراد و  ندـنام  هب  يرابجا  نمـشد  هیحاـن  زا  هن  امـش  سپ  متـشادرب ، امـش  زا  ار  دوخ  تعیب 

کچوـک نیـسح  ماـما  تیب  لـها   ) دریگب ارم  نادـناخ  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـی  ره  دوـمرف : باحـصا و  هب  درک  ور  دورب  دورب ، دـناوخ 
یعمج هتسد  هک  دیامرفب  تساوخ  یم  دندوب ، انـشآ  ان  طیحم  نآ  اب  و  دندوبن ، راید  نآ  لها  دندوب ، هک  مه  اهنآ  دنتـشاد ، گرزب  دنتـشاد ،

باحصا ماقم  هک  تساجنیا  دیورب .) دینک و  جراخ  هکرعم  زا  دیریگب و  ار  اهنآ  زا  یکی  تسد  امـش  زا  یکی  ره  هکلب  دنورن ، نم  تیب  لها 
هلأسم هک  ترـضح  هیحان  زا  هن  دـنراتفرگ و  نمـشد  لاگنچ  رد  مییوگب  هک  نمـشد  هیحان  زا  هن  يراـبجا  چـیه  دوش ، یم  نشور  هللادـبعابا 

لها کی  کی  ار  هوکـشرپ  ياه  هلمج  نآ  دـینیب  یم  هک  تساج  نیمه  رد  داد . يدازآ  ناش  همه  هب  هللادـبعابا  دنتـشادن ، دوب ، تعیب  دـهعت 
www.noorfatemah.org

102 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


بـش رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماما  یـشوخلد  هیام  ود   - 404 (. 10 . ) دـندرک یم  ضرع  شباوـج  رد  هللادـبعابا  هب  شباحـصا ، تیب و 
نآ زا  دنیآ ، یم  دنراد  شمدق  هب  مدـق  دـنیب  یم  هک  تسا  شتیب  لها  هب  شگرزب  یـشوخلد  دراد  یـشوخلد  اتود  اروشاع ، زور  و  اروشاع ،

، دنرادن یفعض  هطقن  نیرت  کچوک  دنیب  یم  هک  تسه  شیافواب  باحـصا  رب  شرگید  یـشوخلد  شگرزب . درف  ات  هتفرگ  شکچوک  لفط 
دوخ هب  ار  يدارفا  نمـشد  زا  یلو  دـشن ، قحلم  نمـشد  هب  اهنیا  زا  رفن  کـی  درکن ، رارف  اـهنیا  زا  رفن  کـی  دوش ، یم  اروشاـع  زور  هک  ادرف 

نب رح  هک  دندرک ، ناشدوخ  بوذجم  ار  نمـشد  اروشاع  زور  رد  مه  دندش و  قحلم  اهنآ  هب  يدارفا  اروشاع  بش  رد  مه  دـندرک . بذـج 
عورـش کی  کی  دوب . هللادبعابا  یـشوخلد  ياه  هیام  اهنیا  دندش ، قحلم  دـندمآ  اروشاع  بش  رد  رفن   30 تساهنآ ، زا  یکی  یحایر  دـیزی 

ناج کی  مسق ، ادخ  هب  هن  میراذگب !؟ اهنت  ار  امـش  میورب و  اما  دـییامرف !؟ یم  صخرم  ار  ام  اقآ ! ترـضح : نآ  هب  نداد  باوج  هب  دـندرک 
یم ار  نم  هزانج  دنتـشک ، یم  ار  نم  هک  دهاوخ  یم  ملد  نم  تفگ : یکی  درادـن . شزرا  امـش  هار  رد  هک  ناج  کی  تسین ، امـش  لباق  هک 

کی دش ، یم  رارکت  راب  داتفه  ات  مدش ، یم  هتـشک  وت  هار  رد  زاب  مدش ، یم  هدنز  نم  هبترم  ود  زاب  دنداد ، یم  داب  هب  ار  مرتسکاخ  دـننازوس 
وت نابرق  متشاد و  یم  ناج  رازه  نم  دنتشک ، یم  رگیدکی  رس  تشپ  ارم  راب  رازه  متـشاد  تسود  نم  تفگ : يرگید  تسین . يزیچ  هک  راب 
نب سابعلا  هوخا  کلذب  مهتادـب  دوب  لضفلاوبا  شردارب  دـنتفرگ ؛ ار  وا  نخـس  لابند  نارگید  هک  تفگ ، ار  نیا  هک  یـسک  لوا  مدرک . یم 

. دوب سابعلا  لضفلاوبا  شدیشر  ردارب  دروآ ، نابز  هب  ار  تاراهظا  نیا  دمآ و  نخس  هب  هک  یسک  لوا  ینعی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
شیامزآ و  دـنوشب ، تسیاب  یم  اهنیا  هک  دوب  شیامزآ  نیرخآ  نیا  دـندرک . رارکت  ار  اـه  هلمج  نآ  هیبش  نارگید  ترـضح ، نآ  رـس  تشپ 

: دومرف و  تشادرب ، ادرف  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هللادبعابا  تقو  نآ  دـندرک ، نالعا  ار  ناشدوخ  میمـصت  دـص  رد  دـص  هکنیا  زا  دـعب  دـندش .
ربمغیپ دنزرف  هار  رد  ادرف  ام  هک  رکش  ار  ادخ  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  دنتفگ : همه  دش . دیهاوخ  دیهش  ادرف  امـش  همه  میوگب : امـش  هب  سپ 

هک الاح  بوخ  هک  دمآ  یم  قطنم  نیا  دوبن ، دیهـش  قطنم  قطنم ، رگا  تسا ، باسح  کی  اجنیا  رکـش . ار  ادـخ  میوش ، یم  دیهـش  نامدوخ 
ارچ رگید  اهنیا  سپ  دنوشب ، هتشک  مه  اهنیا  هکنیا  زج  دراد ، يریثأت  هچ  دارفا  همه  نیا  ندنام  دوش ، یم  هتـشک  لاح  ره  هب  یلع  نب  نیـسح 

درادـن و راک  امـش  هب  یـسک  نوچ  تفگن  ارچ  دـنورب ؟ هک  درکن  روبجم  ار  اهنیا  ارچ  دـننامب ، اهنیا  هک  داد  هزاجا  ارچ  هللادـبعابا  دـندنام !؟
دیاب سپ  دـیهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  مه  امـش  هک  تسا  نیا  شرثا  اهنت  درادـن ، يا  هدـیاف  نیرت  کچوک  اـم  لاـح  هب  مه  امـش  ندـنام 

تشاد و یم  رب  ملق  دوب  هتسشن  عرش  دنـسم  رب  دوب و  یم  نیـسح  ماما  ياج  هب  ام  دننام  يدرف  رگا  مارح  ندنام  تسا و  بجاو  نتفر  دیورب ،
تسا و تیصعم  امش  رفس  تعاس  نیا  زا  دینامب  رگا  تسا ، بجاو  امش  نتفر  مارح و  دعب  هب  نیا  زا  امش  ندنام  هکنیا  هب  مکح  تشون : یم 

يارب ار  اهنآ  یگدامآ  مالعا  سکع ، رب  درکن و  ار  راک  نیا  ارچ  درکن ، ار  راک  نیا  نیـسح  ماما  رـصق . هن  دـیناوخب  مامت  دـیاب  ار  دوخ  زامن 
ماما هک  تسا  نیا  نیسح  ماما  نایرج  گرزب  تازایتما  زا  یکی  ع )  ) نیـسح نارای  تمواقم   - 405 (. 11 . ) درک میرکت  سیدقت و  تداهش 

رفن کی  هک  دسیون  یمن  خیرات  دندرک . تمواقم  دوب  دئادش  هچ  ره  لباقم  رد  اهنیا  هک  دروآ  دوجو  هب  ینامیا  دنمورین  هتـسه  کی  نیـسح 
؛ دندش قحلم  اهنیا  هب  اروشاع  عیاقو  نامه  رد  نمشد  رکشل  زا  يدایز  هدع  هک  دسیون  یم  خیرات  یلو  دشاب . هتفر  نمـشد  رکـشل  هب  اهنیا  زا 

لوا زا  هک  یقرشم  هللادبع  نب  كاحض  مان  هب  رفن ) ود  ای   ) رفن کی  رگم  دهد  ناشن  فعـض  هک  دوبن  یـسک  نیـسح  ماما  باحـصا  رد  ینعی 
امش لاح  هب  نم  مدوجو  مهدب  لامتحا  هک  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  طرش  کی  یلو  میآ  یم  امش  اب  نم  تفگ  نیسح  ماما  هب  دمآ 

ماما و دزن  دمآ  دعب  دوب ، مه  رخآ  تاظحل  نآ  ات  اروشاع و  زور  ات  دمآ و  درک  لوبق  مه  ماما  دش ، رضاح  طرـش  نیا  اب  متـسه ، تسا  دیفم 
. درادن يا  هدـیاف  چـیه  امـش  يارب  نم  دوجو  رگید  هک  منک  یم  یـسح  نوچ  مورب  مناوت  یم  رگید  نالا  مدرک  هک  یطرـش  قبط  نم  تفگ :
ار بسا  هک  دز  نآ  هب  مکحم  قالـش  دنچ  دش و  بسا  نیا  راوس  تشاد ، يا  یلاع  هدنود  رایـسب  بسا  کی  ورب . يورب  یهاوخ  یم  دومرف :
هب هن  یلو  دز  نمـشد  رکـشل  بلق  هب  هبترم  کـی  تفرگ  رظن  رد  ار  يا  هطقن  دوب  هرـصاحم  فارطا  دـشاب  هدرک  هداـمآ  ریجا و  حالطـصا  هب 
رد اقافتا  دوش  راتفرگ  دوب  کیدزن  دندرک  شبیقعت  يا  هدع  دش  جراخ  دز و  دنک  رارف  دفاکـشب و  ار  رکـشل  هکنیا  دـصق  هب  هبراحم ، دـصق 

رارف دهاوخ  یم  دگنجب ، دهاوخ  یمن  هک  وا  دیشاب ، هتشادن  وا  هب  يراک  تفگ : دوب ، وا  نایانشآ  زا  هک  دوب  یصخش  ناگدننک  بیقعت  نایم 
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یـسر دایرف  ایآ  هک : دروآ  رب  دایرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ع )  ) نیـسح نیعم  نم  لـه  يادـن   - 406 (. 12 . ) تفر دندرک  شیاهر  دـنک 
(. 13 ( ؟ دنک عافد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  میرح  زا  هک  تسین  یعفادم  ایآ  دـسرب ؟ ام  دایرف  هب  ادـخ  ياضر  هار  رد  هک  تسین 
نب رح  دیچیپ ) البرک  يارحـص  رد   ) شا یبلط  يرای  دایرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  تلفغ  باوخ  زا  رح  ندـش  رادـیب   - 407

یگنج دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ! تفگ : دعس  نبا  یگنجب ؟ نیسح  اب  یهاوخ  یم  اعقاو  وت  ایآ  تفگ : هدرک و  يور  دعس  نبا  هب  یحایر  دیزی 
اب رح  بئات  يدرم  ریـش  ندـیزرل   - 408 (. 14 !! ) دـشاب ندـب  زا  اه  تسد  رکیپ و  زا  اهرـس  ندـش  ادـج  نآ  زیچ  نیرت  مک  هک  درک  مهاوخ 
رد دیزرل ، یم  شندب  دنب  دنب  هک  یلاح  رد  داتسیا  شنازابرس  شیپ  رد  يرگید ، ناکم  رد  هتفرگ و  هلـصاف  دعـس  نبا  زا  نخـس  نیا  ندینش 

ینامز رگا  هدومن ، هدز  تفگـش  ارم  وت  راک  رح ؟ يا  دنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  رح ) مادـنا  رب  هشعر  نید  اب   ) سوا نب  رجاهم  لاح  نیا 
کنیا سپ  مدروآ ، یمن  نابز  رب  ار  يرگید  مسا  مدرب و  یم  مان  ار  وت  طقف  نم  دیسرپ ، یم  هفوک  درف  نیرت  عاجـش  هرابرد  نم  زا  یـصخش 

یهار ود  نایم  ار  نتـشیوخ  هک  مروخ  یم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رح  يراد !؟ وت  هک  تسا  یلاـح  هچ  نیا ) تسا  هزراـبم  گـنج و  هاـگ  هک  )
هدش هکت  هکت  هار  نیا  رد  هک  دنچ  ره  منیزگن ؛ رب  ار  تشهب  زج  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  زاب )  ) منیب و یم  نادرگرس  خزود  تشهب و 
يوس هب  هدـش و  بسا  رب  راوس  مالک  نیا  نتفگ  زا  سپ  رح  دریذـپ ؟ یم  ارم  هبوت  ادـخ  ایآ   - 409 دننازوسب !؟ ( 15  ) شتآ اب  ار  مدـسج  و 

زاب وت  يوس  هب  دنوادخ ! تفگ : یم  دوب و  داهن  رـس  رب  تمادن ) میلـست و  تمالع  هب   ) ار شیوخ  ناتـسد  هک  یلاح  رد  تفر ، ینیـسح  مایخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  سپس  مدنازرل  ار  وت  ربمایپ  رتخد  دنزرف  وت و  يایلوا  لد  نم  اریز  امن ؛ لوبق  ارم  هب  وت  مدرگ ، یم 

راوشد وت  رب  ار  راک  يدرگ و  زاب  تدج  هنیدم  يوس  هب  وت  هک  مدادن  هزاجا  مدمآ و  یم  وت  هارمه  هک  متسه  یسک  نامه  نم  موش ! تیادف 
هاگرد هب  نونکا  نم  دنناسر ، یم  اج  نیا  هب  ار  راک  نانیا  تسوت و ) اب  راکیپ  گنج و  مدرم  نیا  دصق   ) متسناوت یمن  نم  متفرگ ، تخـس  و 

زا لاح  دریذپ ، یم  ار  وت  هبوت  دنوادخ  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  دریذپ ؟ یم  ارم  هبوت  ادخ  وت ، هدـیقع  هب  ایآ  منک ، یم  هبوت  یهلا 
( دش مهاوخ  نوگنرس  بسا  زا  ماجنارـس  اریز  ( ؛ موش هدایپ  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  مشاب  بسا  رب  راوس  نم  کنیا  تفگ : رح  وش . هدایپ  بسا 
هب درک  هنوگژاو  ار  دوخ  رپس  رح  ینعی  ُهَسُْرت ، َبَلَق  دـنا : هتـشون  رح  هبوت  ندـش  لوبق   - 410 (. 16  ) دشاب یم  ندـش  هدایپ  نم  راک  نایاپ  و 
رد ترـضح  نوچ  دوب ، مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  دـش  هجاوم  وا  اب  هک  یـسک  لوا  مهاوخ ، یم  ناما  ما ، هدـماین  گنج  هب  نم  هک  نیا  تمالع 

راکهنگ و نامه  نم  متسه ، هایسور  مراکهنگ ، نم  اقآ ! درک : ضرع  هللادبعابا ! ای  کیلع  مالسلا  درک : مالس  دوب  هداتـسیا  مرح  مایخ  نوریب 
ینا مهللا  رذگب ؛ راکهنگ  نیا  هانگ  زا  ایادخ ! دنک ؛ یم  ضرع  دوخ  يادخ  هب  متفرگ  امش  رب  ار  هار  هک  متسه ) یسک  لوا   ) متـسه یمرجم 

ار وا  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تیب  لها   ) مدناسرت ار  اهنآ  مدروآ ، رد  هزرل  هب  ار  وت  ءایلوا  لد  نم  ایادخ ! کئایلوا  بولق  تبعرا 
تلاح ارهق  دنا ، هداتـسیا  ناشیولج  هک  دننیبب  ار  حلـسم  رفن  رازه  یتقو  داتفا . نمـشد  هب  ناشنامـشچ  هک  دوب  يراب  لوا  دـندید ، هار  نیب  رد 

اب زج  ما ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  هک  یهایـس  هکل  منکب  ناربج  ار  دوخ  هانگ  مهاوخ  یم  مبئات و  نم  اـقآ  دـننک  یم  ادـیپ  سرت  بعر و 
هیلع نیـسح  ماما  هن ؟ ای  تسا  هتفریذپ  نم  هبوت  دییامرفب  الوا  منک  هبوت  امـش  هزاجا  اب  هک  ما  هدمآ  دوش  یمن  كاپ  رگید  زیچ  چـیه  اب  نوخ 

ار رح  وا  یلو  تسین ، رثؤم  یلعف  عضو  رد  دنکن ، هچ  دنکب و  هبوت  هچ  رح  دـناد  یم  هکنیا  اب  دـهاوخ  یمن  دوخ  يارب  ار  زیچ  چـیه  مالـسلا 
ناـسنا کـی  يور  هب  یهلا  تمحر  باـب  رگم  دـشابن ؟ هتفریذـپ  ارچ  تسا  هتفریذـپ  هبوت  هتبلا  دومرف : وا  باوج  رد  دـهاوخ  یمن  دوخ  يارب 

سپ هلب - . تسا - ؟ لوبق  نم  هبوت  سپ  هللادـمحلا ، دـش ، لاحـشوخ  تسا  هدـش  عقاو  لوبق  دروم  وا  هبوت  زا  رح  ادـبا  دوش ؟ یم  هتـسب  بئات 
یمک وش ! هدایپ  یتسه ، ام  نامهیم  وت  رح ! يا  دومرف ، ماما  مزیرب . امـش  هار  رد  ار  منوخ  منک و  امـش  يادف  ار  مدوخ  مورب  نم  دیهدب  هزاجا 

هچ ره  دیاین  نییاپ  هک  تساوخ  هزاجا  ماما  زا  رح  یلو  دنک ) ییاریذپ  تساوخ  یم  هچ  اب  ماما  مناد  یمن  نم  . ) منک ییاریذپ  وت  زا  ات  نیشنب 
یلو دنیـشنب ، ماما  تمدخ  دوب  لیام  رح  هک  دنا  هدرک  فشک  روط  نیا  ار  بلطم  رمز  ریـس  بابرا  زا  یـضعب  دماین . نییاپ  درک ، رارـصا  اقآ 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  لافطا  زا  یکی  تسا ، هتسشن  ماما  تمدخ  هک  یتدم  رد  دیـسرت  یم  هکنیا  نآ  درک و  یم  تحاران  ار  وا  ینارگن  کی 
رتدوز هچ  ره  دوشن و  هدنمرـش  هکنیا  يارب  دوش  هدنمرـش  وا  و  تسب ، ام  رب  ار  هار  لوا  زور  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دیوگب  دنیبب و  ار  وا 
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یمن عنام  يراد  رارـصا  هک  لاح  دومرف : ماما  مورب . نم  دـیهد  هزاجا  درک  رارـصا  دـیوشب ، دوخ  نماد  زا  شدوخ  نوخ  اب  ار  گنن  هکل  نیا 
نیلوا ات  هدب  هزاجا  کنیا  مدش ، وت  هار  دس  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  نم  نوچ  نیسح ! ای  تفگ  رح  سپس  رح  نادیم  نذا   - 411 ورب . موش ،

هلآو هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تدـج  اـب  تماـیق  يادرف  هک  مشاـب  یناـسک  هرمز  رد  زین  نم  هلیـسونیدب  دـیاش  مشاـب ، وت  هار  دـیهش 
؛ تسا دعب  هب  هظحل  نآ  زا  دیهش  نیلوا  دشاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هار  دیهـش  نیلوا  هک  نخـس  نیا  نایب  زا  رح  دوصقم  دنیامن . یم  هحفاصم 
رح زا  ینادردق  رکـشت و   - 412 (. 17 . ) دندوب هدیـسر  تداهـش  يالاو  هجرد  هب  يرگید  ناسک  رح ، زا  لبق  دـش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز 
ات تشک  ار  هفوک  نازابرس  زا  رفن  تفر و 40  نادیم  هب  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  داتفا ، نایفوک  رد  یلزلزت  هک  رح )  ) تشگزاب هبوت و  زا  سپ 
ار وا  نینوخ  هزانج  ناتسود  دیسر . تداهش  هب  ات  داد  همادا  دربن  هب  نانچمه  دش و  هدایپ  راچان  رح  دنتشک ، دندز و  مخز  ار  وا  بسا  هک  نآ 

درک یم  شزاون  ار  وا  تروص  كرابم  ناتـسد  اب  هک  یلاح  رد  ماـما  دـندروآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  تشاد  یقمر  زونه  هک 
! ادخ هب  دنگوس  يوش . یم  هدناوخ  رح )  ) مان اب  ترخآ  ایند و  رد  هک  نانچ  يدرم  دازآ  وت  رح ، يا  داب ! كرابم  داب ! كرابم  تشاد : راهظا 

: - دورس ار  رعش  نیا  سپـس  يراگتـسر  ترخآ  رد  و  درم ، دازآ  ایند  رد  ادخ ! هب  دنگوس  وت  سپ  دیمان ، رح  ار  وت  هک  درکن  هابتـشا  تردام 
يردارب دـهع  نیـسح  اـب  هک  يا  هدازآ  وکین  هچ  تسا - . روبـص  اـه  هزین  يزیت  رب  هک  حاـیر ، ینب  هفیاـط  زا  رح  تسا  يا  هدازآ  وـکین  سپ 

تیاده اب  نانآ  دنداد ، يرای  ار  نیـسح  هک  نانآ  دـندش ، راگتـسر  هنیآ  ره  درک - . میدـقت  ناهاگحبـص  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  و  تسب ،
رد يرتشوش  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  مالک  ماقم  نیا  رد  لقن  تبـسانم  رح  لاح  نسح   - 413 دندیدرگ . راگتسر  شیوخ  حالصا  ندش و 

ماما ترـضح  دهـشم  هب  تفای  تسد  دادـغب  رب  یتقو  لیعامـسا  هاش  هک : دـنا  هدرک  تیاکح  نیقثوم  زا  يا  هدـع  تسا : هینامعن  راونا  باتک 
شبن هک  داد  روتسد  دمآ و  يو  ربق  دزن  هب  يو  دندز ، یم  نعط  یحایر  دیزی  نب  رح  هب  هک  دینش  مدرم  یخرب  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح 
هللارون لیعامـسا -  هاش  هدش ، هتـسب  لامتـسد  يو  رـس  رب  دندید  هدش و  دیهـش  هک  دنتفای  یعـضو  نامه  هب  هدـیباوخ  ار  وا  دـنیامن ، يو  ربق 

رس هک  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  لامتسد  نآ  هک  دوب  هدش  لقن  خیراوت  ریـس و  بتک  رد  اریز  درادرب ؛ ار  لامتـسد  نآ  تساوخ  هحیرص - 
رح نوخ  دندرک ، زاب  شرـس  زا  ار  لامتـسد  نآ  یتقو  تسا ؛ دـیدرگ  نفد  تایه  نامه  رب  تسب و  دـش  حورجم  هک  يا  هعقاو  نآ  رد  ار  رح 
هار نوخ  دـندرک  زاب  ار  نآ  هرابود  یتقو  داتـسیا ، زاب  نوخ  دنتـسب ، رـس  رب  ار  لامتـسد  نآ  یتقو  دـش  رپ  نآ  زا  ربق  هک  يروط  هب  داـتفا  هار 
داد نامرف  هاش  دش ، نشور  رح  لاح  نسح  اهنآ  رب  سپ  دشن  نکمم  دنریگب  ار  نوخ  يولج  لامتسد  نآ  زا  ریغ  هب  دنتساوخ  هچ  ره  و  داتفا ،
رد يرافغ  ناردارب  زا  ینادردق   - 414 (. 18 . ) دنک تمدخ  نآ  رد  ات  دنرامگرب  يو  ربق  يارب  یمداخ  و  دنزاسب ، ینامتخاس  يو  ربق  رب  هک 

نایرافغ نادنزرف  زا  ردارب  ود  دندیسر ، یم  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  هک  تداهش  ساسح  ياه  هظحل  نآ  رد  اروشاع  زور 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننک . عافد  ترضح  نآ  زا  دنوش و  نادیم  دراو  ات  دنتـساوخ  هزاجا  ع )  ) ماما زا  دندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد 

نـشور امـش  هدید  رگید  تعاس  کی  ات  هک  مراودیما  نم  ادـخ  هب  دـییرگ ؟ یم  ارچ  مناگداز  ردارب  يا  دـییایب . نم  کیدزن  امـش  رب  نیرفآ 
نیا رب  ار  امـش  ادخ  مناگداز ! ردارب  يا  دومرف : ماما  دیا . هدنام  اهنت  امـش  دنتفر و  همه  نارای  تسامـش  ییاهنت  يارب  ام  هیرگ  دـنتفگ : دوش .

 - 415 دندیـسر . تداهـش  هب  زین  ردارب  ود  نآ  هظحل  دـنچ  زا  سپ  دـیامرف  اطع  ناراگزیهرپ  شاداپ  نم  اب  يردارب  يدردـمه و  نادـجو و 
يایالب یتخس و  رب  هدومن و  يرادیاپ  دعس  نبا  رکشل  اب  گنج  رد  دش ، نادیم  دراو  هجسوع  نب  ملـسم  تسا ! نیـسح  زا  يرای  نم  تیـصو 
هاگنامه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  هدنام  یقاب  شیارب  یقمر  همین  زونه  داتفا ، نیمز  يور  هب  بسا  زا  هک  نآ  ات  درک  ییابیکش  گنج 

هجرد هب  ناشیا  زا  یـضعب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنمؤم  زا  ملـسم ! يا  دزرماـیب  ار  وت  ادـخ  دومرف : هدـمآ و  شرـس  يـالاب  رهاـظم  نب  بیبح 
دزن رهاظم  نب  بیبح  دنا . هدرکن  لیدبت  ار  یهلا  ياه  تمعن  نانیا  دنتسه و  تداهش  هب  ندیسر  رظتنم  رگید  يا  هدع  دنا و  هدیـسر  تداهش 

اب ملسم  مهد . یم  تشهب  هدژم  وت  هب  یلو  مشاب ، وت  تداهش  ندنک و  ناج  دهاش  هک  تسا  راوشد  نم  يارب  ملسم ! يا  تفگ : دمآ و  ملسم 
يا تفگ : بیبح  دهدب . ریخ  هدژم  وت  هب  دنوادخ  تفگ : بیبح  هب  دوب ) شیاه  سفن  نیرخآ  هدنهدناشن  هک   ) دننام هلان  فیعض و  ییادص 
ماما هب  ملسم  مهد . ماجنا  تیارب  يراد  یتیـصو  رگا  هک  متـشاد  یم  تسود  مسرب ، تداهـش  هب  وت  زا  سپ  زین  نم  هک  دوبن  رارق  رگا  ملـسم !
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يزابناج و وا  هار  رد  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  هک  تسا  نیـسح  هرابرد  نم  هیـصوت  شرافـس و  اهنت  تفگ : درک و  هراشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يالب رپس   - 416 (. 19 . ) دومن جورع  ملسم  كاپ  حور  هک  دوب  نیا  زا  سپ  مراد ! تنم  هدید  هب  تفگ  مالسلا  هیلع  بیبح  ییامن ! يراکادف 

نذا دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دـش ، جراخ  اه  همیخ  زا  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  ملـسم  ندیـسر  تداهـش  هب  زا  سپ  ع )  ) نیـسح
اهنامسآ ناطلس  يرای  رد  و  دومن ، دعس  نبا  رکشل  اب  گنج  هب  عورش  هناقاتشم  وا  هداد و  هزاجا  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیبلط ، نادیم 
يریشمش يالب  رپس  ار  نتشیوخ   ) هزرابم نیع  رد  وا  داتسرف ، كرد  هب  ار  دعس  نبا  رکـشل  نازابرـس  زا  يدایز  هدع  درک و  رایـسب  شـشوک 

رثا رد  هک  نآ  ات  درک ، تمواقم  تشاد  ناوت  هک  ییاج  نآ  ات  هار  نیا  رد  دیرخ و  یم  ناج  هب  ار  دش  یم  باترپ  ترضح  نآ  تمـس  هب  هک 
يا تفگ : هدومن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يور  لاح  نیا  رد  دـمآ ، رد  ياپ  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  بات و  اه ، مخز  دایدزا 
سپ تفر ، یهاوخ  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک ؟ افو  مدوب ) هتـسب  وت  اب  هک  يدـهع  هب  ایآ  ! ) ربمایپ رـسپ 

ندینـش زا  سپ  ورمع  (. ) دـمآ مهاوخ  وت  لابند  هب  زین  نم  هک  وگب  ترـضح  نآ  هب  ناسرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ارم  مـالس 
رد امن ! تنعل  ار  موق  نیا  ایادخ ! راب   - 417 (. 20  ) هیلع هللا  ناوضر  دیسر  تداهش  هب  هک  نآ  ات  درک  داهج  ردق  نآ  ع ))  ) نیسح ماما  نخس 

دیرخ و ناج  هب  ار  نآ  دومن و  ترضح  رپس  ار  دوخ  هللادبع ) نب  دیعس  ، ) دش باترپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمـس  هب  يریت  زامن  هماگنه 
یم هداتفا و  نیمز  رب  دـنامن ، یقاب  شیارب  یقمر  هک  نآ  ات  تفرگ  یم  دـندش  یم  باترپ  نمـشد  يوس  زا  هک  ار  ییاهریت  تروص  نیمه  هب 
نآ هب  ناسرب و  تربمایپ  هب  ارم  مالـس  اهلا ! راب  يدرک ! تنعل  ار  دومث  داـع و  موق  هک  هنوگناـمه  نک ، تنعل  ار  موق  نیا  ایادـخ ! راـب  تفگ :
هللا یلـص  ربمایپ  نادناخ  يرای  هار  رد  نم  اریز  دش ؛ دراو  نم  رب  ییاه  مخز  هچ  نیـسح ) شا  هشوگ  رگج  يرای  هار  رد  هک   ) وگب ترـضح 

ریت و ناکیپ  هدزیـس  هک  یلاح  رد  مالک  نیا  نتفگ  زا  سپ  هللادبع ، نب  دیعـس  متـشادن  وت  يدونـشخ  اضر و  لیـصحت  زج  یفدـه  هلآو  هیلع 
عفان نب  لاله  نتشاذگ  دازآ   - 418 (. 21 .) هیلع هللا  ناوضر  دیـسر  تداهـش  هب  دش ، یم  هدید  شندب  رد  ریـشمش  هزین و  ناوارف  ياه  مخز 

هچ هب  و  مور ؟ اـجک  هب  وت  زا  سپ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  نماد  شناوج ، رـسمه  عفاـن ) نب  لـاله   ) نتفر نادـیم  ماـگنه  هب  اروشاـع  زور  رد 
: دومرف لاله  هب  باطخ  یگدازآ  حور  نامه  اب  دش ، هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسیرگ  تدش  هب  هاگنآ  و  منک ؟ هیکت  یـسک 

عفان نب  لاله  يرادب ! مدـقم  اهریـشمش  اب  هزرابم  رب  ار  وا  يدونـشخ  ات  يدازآ  ددنـسپ ، یمن  ار  وت  ییادـج  ترـسمه ، انامه  عفان ! رـسپ  يا 
هب هاگنآ  مهدـب ؟ هنوگچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  باوج  تماـیق  يادرف  منکن ، يراـی  ار  وت  زورما  رگا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ :

ناشرفن کی  ات  دندوب ، هدنز  باحصا  ات  دنا  هتـشون  نادناخ  يادف  باحـصا   - 419 (. 22 . ) دش دیهـش  ات  درک  هزرابم  تفر ، گنج  نادیم 
زا ناردارب ، زا  ناگدازردارب ، زا  نادـنزرف ، زا  نیـسح ، ماـما  نادـناخ  زا  ربمغیپ ، لـها  زا  رفن  کـی  دـنادن  هزاـجا  اـهنآ  دوخ  دوب ، هدـنز  مه 

لها دیناد . یم  ناتدوخ  میدش  هتـشک  یتقو  ام  میهدب ، ماجنا  ار  نام  هفیظو  ام  دـیهدب  هزاجا  اقآ  دـنتفگ : یم  دورب ، نادـیم  هب  ناگدازومع ،
ناناوج نایم  رد  يا  هلولو  هبترم  کی  دـش  دیهـش ، هک  هللادـبعابا  باحـصا  زا  درف  نیرخآ  دـسرب . اـهنآ  تبون  هک  دـندوب  رظتنم  ربمغیپ  تیب 

ندرک و عادو  رگیدـکی  اـب  دـندرک  عورـش  اـضعب  مهـضعب  عدوـی  لـعجف  دـنا : هتـشون  دـندرک . تکرح  اـج  زا  همه  داـتفا . ربـمغیپ  نادـناخ 
(. 23 ( ) ع  ) نیـسح ماما  باحـصا  نیرتهب   - 420 ندیـسوب . ار  رگیدکی  تروص  نتخادـنا ، رگیدـکی  ندرگ  هب  تسد  ندرک ، یظفاحادـخ 

هرابرد ضیف  موحرم  هک  درک  یم  لقن  نم  يارب  مق  ياملع  زا  یکی  تسا . لوقنم  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یکی  هرابرد  تسا  یفورعم  هیضق 
باحـصا زا  رتهب  یباحـصا  نم  دـندومرف : اروشاع  بش  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هک  هلمج  نیا 

راک هچ  اهنآ  رگم  دوب : هتفگ  ارچ ؟ دـندوب : هتفگ  دـشاب . هدومرف  ماـما  ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواـب  نم  تفگ : یم  مرادـن ، غارـس  مدوخ 
ماما هک  ییاهنیا  دندوب ؛ يدـب  ياه  مدآ  یلیخ  دنتـشک  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنآ  تسین . رتالاب  اهنیا  زا  یباحـصا  دـیوگب  ماما  هک  دـندرک 

رد ناشنامز  ماما  و  ربمغیپ ، دـنزرف  دـنتفگ : یم  یتقو  دوب ، یم  اهنآ  ياج  یناملـسم  ره  دـنادن . ماجنا  یمهم  راـک  دـندرک  يراـی  ار  نیـسح 
کی رد  نت  اب 72  نیـسح  ماما  تسا ، البرک  يارحـص  هک  دـید  ایور  ملاع  رد  بش  کی  داتـسیا . یم  ارهق  تسا ، هدـنام  اهنت  نمـشد  تسد 

. دـنناوخب زاـمن  دـنهاوخ  یم  تسا و  رهظ  عقوم  هک  دـمآ  شرظن  هب  ناـیرج  نآ  رگید . فرط  رد  مه  نمـشد  يرفن  رازه  رکشل 30  فرط ،
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یفنح و هللادبع  نب  دیعـس  هک  روطنامه  . ) میناوخب زامن  ام  ات  دیتسیاب  ولج  امـش  دـندومرف : اقآ  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
. دمآ یم  تشاد  نمشد  زا  ریت  نیلوا  داتـسیا . ولج  تفر  اقآ  درک . یم  يزادنا  ریت  نمـشد  دنداد .) رارق  رپس  ار  ناشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی 
، هیلا بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  تفگ : باوخ  ملاع  نامه  رد  ماما . هب  درک  تباصا  ریت  هک  دـید  هاـگان  دـش . مخ  دـیآ ، یم  دراد  ریت  دـید  اـت 

دنچ درک . مخ  ار  شدوخ  هبترم  ود  دش  وا  کیدزن  ات  دـمآ . ریت  مود  هعفد  منک . یمن  يراک  نینچ  رگید  هعفد  نیا  مدرک ! يدـب  راک  بجع 
نم لـضفا  ـال  اریخ و  اباحـصا  ملعا  ـال  ینا  دومرف : وا  هب  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  دوش . یم  مخ  راـیتخا  یب  دـید  دـش ؛ رارکت  ناـیرج  نیا  هعفد 

یتقیقح نیا  دوش !؟ یم  دهاجم  دناوخ  باتک  هک  ره  يا  هدرک  لایخ  وت  ینعی  مسانش . یمن  رتهب  مدوخ  باحصا  زا  یباحصا  نم  یباحـصا ؛
هتـشادن ار  هشیدنا  نیا  لقاال  ای  تسا  هدوبن  دهاجم  المع  هک  یـسک  قافنلا ؛ نم  هبعـش  یلع  تام  وزغب  هسفن  ثدـحی  ملو  زغی  مل  نم  تسا :

ص 221. هللا ، ءاقل  هلاسر  ( 1 . ) دور یم  رد  دوش  یم  هک  داهج  عقوم  ینعی  دراد  دوجو  ییور  ود  کی  شحور  نورد  رد  دشاب  دـهاجم  هک 

ص 449. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 5 . ) ذخام نامه  ( 4 . ) ذخام نامه  ( 3 . ) ص 113 سواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 2)

ص 123. دیهش ، ( 10 . ) ذخام ص 135 نامه  ( 9 . ) ذخام نامه  ( 8 . ) ذـخام ص 131 نامه  ( 7 . ) ص 129 سواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 6)
(16 . ) ذخام نامه  ( 15 . ) ذخام نامه  ( 14 . ) ص 143 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 13 . ) ص 104 همئا ، هریس  ( 12 . ) دیهش ص 129 ( 11)

نب دیـس  فوهل  ( 19 . ) ص 107 ج 2 ، نآ ، حرـش  سفن و  لـئاسم  توـیع  ( 18 . ) ص 145 سوواـط ، نب  دیـس  فوهل  ( 17 . ) ذخام نامه 
ج 1 ینیسح ، هسامح  ( 23 . ) ذخام نامه  ( 22 . ) یتشد 48 ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 21 . ) ذخام نامه  ( 20 . ) ص 147 سوواط ،

ص 231.

نیسح قطنم  ربارب  رد  نمشد  تسکش 

زا دایز  نبا  دیزی و  نایرکشل  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هزرابم  رگا  ام  (. 1 ( ) ع  ) نیسح ماما  هزرابم  باب  رد  يرهطم  نخـس   - 421
رد ار  هیضق  تیهام  رگا  اما  دندش . زوریپ  اهنآ  دروخ و  تسکش  نیـسح  ماما  میریگب ، رظن  رد  يروص  يرهاظ و  رظن  زا  ینعی  یماظن ، هبنج 

نیسح ماما  دربب و  نیب  زا  ار  یمالسا  رکف  تساوخ  یم  هک  دوب  ینایرج  لبمـس  دیزی  تموکح  ینعی  تسا ، يداقتعا  يرکف و  میریگب ، رظن 
ایند رد  ار  رکف  کی  تسناوت  ایآ  دیسرن ؟ ای  دیسر  شدوصقم  هب  نیسح  ماما  ایآ  مینیبب  دیاب  تروص  نیا  رد  دیگنج ، مالسا  رکف  ءایحا  يارب 

، دروآ یم  تسد  هب  دیدج  يزوریپ  کی  لاس  ره  تضهن  نیا  هک  تسا  لاس  دصیس  رازه و  تسناوت . هک  مینیب  یم  تسناوتن ؟ ای  دنک  هدنز 
دوش و یم  هزرابم  یلطاب  ملظ و  اب  نیـسح  ماما  مان  هب  زور  ره  هک  تسا  نیا  اروشاع  موی  لک  ینعم  تساروشاع و  اروشاـع ، لاـس  ره  ینعی 

سابع اه و  نیسح  یلو  دنور ، یم  اهدایز  نبا  اهدیزی و  تسیچ ؟ نیا  زا  رتالاب  يزوریپ  تسا و  يزوریپ  نیا  دوش . یم  ءایحا  یتلادع  قح و 
هعماج رب  مکاح  رایتخا و  بحاص  کی  ناونع  هب  هکلب  صخـش ، کی  ناونع  هب  هن  هدـیا  کی  ناونع  هب  هتبلا  دـننام . یم  یقاب  اه  بنیز  اه و 
هنحص نینچ  کی  امـش  نمـشد  یحور  تسکـش   - 422 (. 2 . ) دـننام یم  یقاب  دـیواج  هدـنز و  اهنیا  اـما  دـنریم ، یم  اـهنآ  يرآ ! شیوخ .
هدـنز دـیاب  ار  يا  هثداح  نینچ  سپ  مینک . دای  هثداح  نآ  زا  البرک  ياج  هب  ات  دـیهد  ناشن  البرک  هثداح  ریغ  رد  تینانا  لـئاضف  زا  یـشیامن 
روطچ دنداد . تسکـش  ار  يرفن  رازه  یـس  تیعمج  کی  یحور  رظن  زا  يرفن  ود  داتفه و  تیعمج  کی  نآ  رد  هک  يا  هثداح  میرادـهگن .

یـس نآ  زا  اما  دشن . قحلم  نمـشد  هب  اهنیا  زا  رفن  کی  دوب ، یعطق  ناشندش  هتـشک  دـندوب و  تیلقا  رد  اهنیا  هکنیا  اب  الوا  دـنداد ؟ تسکش 
اهنیا یحور  رظن  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  رگید . رفن  یـس  یحایر و  دـیزی  نب  رح  ناشرادرـس  هلمج  زا  دـندش . قحلم  اهنیا  هب  رفن  رازه 
البرک رد  دعس  رمع  نایرکشل  تسا . شدوخ  یحور  تسکش  رب  لیلد  هک  تسا  هدرک  ییاهراک  البرک  رد  دعـس  رمع  دنتخاب . اهنآ  دندرب و 
گنج حالطـصا  هب  هکنیا  زا  لبق  تسا ، هدوب  اـه  هرود  نآ  رد  هک  یلومعم  قبط  و  دـندش . رـضاح  لوا  دنتـشاد . زیهرپ  نت  هب  نت  گـنج  زا 

یم فرط  نآ  زا  رفن  کی  دور ، یم  فرط  نیا  زا  رفن  کی  تسا . هدوب  ییامزآ  روز  عون  کی  نت  هب  نت  گنج  دوش  يزادـنا  ریت  اـی  هبولغم 
. دننکن نت  هب  نت  گنج  داد  روتسد  دعس  رمع  هک  دنداد  یحور  يورین  اهنآ  هب  ردقنآ  دندرک ، هزرابم  نیسح  باحصا  اب  هک  رفن  دنچ  دیآ .
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 - 424 تخیر . ورف  ار  یناطیش  تنطلس  خاک  البرک  و  دیبوک ، مه  رد  نوخ  اب  ار  نارگمتس  خاک  البرک  رگمتـس  خاک  ندیبوک   - 423 (. 3)
تسدـمه و وا  كاپ  نوخ  نتخیر  يارب  هک  يوما  ناگـشیپ  تواقـش  ناـمه  یتح  اـه ، ناـسنا  همه  ع )  ) نیـسح تیمولظم  رب  نمـشد  هیرگ 
تیناقح و رب  دـندرک و  یم  يدردـمه  ساسحا  هاـگآدوخ  اـن  شیوخ ، یناـسنا  تشرـس  ترطف و  هب  هعجارم  اـب  دـندوب ، هدـش  ناتـسادمه 
هب تسا ، هدومرف  تیانع  ناسنا  هب  یگدنز  هار  شنیزگ  يارب  دنوادخ  هک  يرایتخا  هدارا و  زا  هدافتسا  ءوس  اب  دنتـسیرگ و  یم  وا  تیمولظم 
رب دیزی  هیرگ   - 425 (. 4 .) دنتخاس یم  منهج  مزیه  هشیمه ، يارب  ار  دوخ  رایتخا ، نیمه  زا  هدافتسا  ءوس  اب  دندیـشک و  یم  ریـشمش  شیور 
یم رایتخا  یب  شنادـناخ  تراسا  رب  شنارای و  وا و  نیرفآ  راختفا  تداهـش  رب  زین  هلحرم  نیا  رد  هک ، تساجنیا  تفگـش  ع )  ) نیـسح ماـما 
زین و  ( 5  ) تخیر یم  کشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  نامرف  رودص  ماگنه  هب  يوما  هاپـس  لک  هدنامرف  دعـس  رمع  هک  هنوگنامه  دنتـسیرگ ،

هک یماگنه  زین  يوما  هماک  دوخ  رصنع  دیزی ، دوخ  و  ( 6 . ) درک یم  هیرگ  دوبر ، یم  ار  وا  لاسدرخ  رتخد  هراوشوگ  هک  يا  هشیپ  تواـقش 
رسپ هرهچ  ادخ  تفگ : یم  هناراکبیرف  تخیر و  یم  کشا  رایتخا  یب  تسیرگن  هزین  رب  ار  وا  هدیرب  رس  تراسا و  لاح  رد  ار  ربمایپ  نادناخ 

نیـسح ماما  رب  ادخ  صاخ  فاطلا  زا  نمـشد  هیرگ   - 426 (. 7 . ) دروآ دوجو  هب  ار  يا  هعجاف  نینچ  هک  دـنادرگ  هایـس  تشز و  ار  هناـجرم 
ددرگ یم  رو  هلعش  وا  تبیصم  وا  تداهش  رب  يا  هنوگ  هب  وا ، اب  هناگیب  انـشآ و  ياهبلق  اهلد و  همه  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

رب ادخ ، نید  اب  ینمشد  توادع و  جوا  رد  هک  یناسک  ای  مالسا و  اب  فلاخم  ياهودنه  یخرب  نوچمه  دراد ، یم  اپ  هب  ار  وا  سلجم  و  ( 8)
رد هک  هنوگنامه  تسیرگ . یم  دوخ  ترـضح  نآ  هب  هلمح  نامرف  رودص  ماگنه  هب  دیزی ، هاپـس  لک  هدـنامرف  دعـس ، رمع  دنتـسیرگ  یم  وا 
(. 9 . ) تخیر یم  کشا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  شناـمرهق  رهاوخ  هدـنهد  ناـکت  زوسناـج و  نانخـس  ندینـش  وا و  تداهـش  تاـظحل  نیـسپاو 
(. 10 . ) تسیرگ یم  درب ، یم  تقرـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاسدرخ  رتخد  هراوشوگ  اه ، همیخ  تراغ  ماگنه  هب  هک  يا  هشیپ  تواقش 

یم کشا  راب  هعجاف  يا  هنحص  نآ  رب  شموش ، سلجم  هب  اروشاع  نامرهق  يادهـش  سدقم  ياهرـس  ربمایپ و  نادناخ  دورو  ماگنه  هب  دیزی 
تداهش رب  هیرگ  بلق و  تقر  زین  دنتـشاد ، تکرـش  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  یناگـشیپ  تواقـش  ریاس  زا  هک  هنوگنامه  ( 11 ، ) تخیر

هب هناجرم  دیلپ  دنزرف  زا  اهنت  نانآ  نادیم  رد  و  تسا . هدش  شرازگ  تفر ، وا  رب  تلادـع  قح و  هار  رد  هک  یمتـس  ترـضح و  نآ  زوسناج 
، درک رداص  ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  لتق  نامرف  شموش ، سلجم  هفوک و  يرادناتـسا  رد  هک  يدروم  نامه  زج  ما ، هتفاین  تسد  يدروم 

دش نوگرگد  دایز  نبا  هک  دشکب  وا  هارمه  هب  زین  ارم  دیاب  دیشکب  ار  وا  دیهاوخب  رگا  دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  شنامرهق  همع  هک 
رد تلادـع  هک  تسا  یهام  مرحم  قح  ربارب  رد  لطاب  تسکـش   - 427 (. 13 ( ) 12 . ) تفرگ سپ  یهیجوت  اب  ار  دوخ  راب  تواقـش  ناـمرف  و 
 - 428 تسا . هدش  زوریپ  لطاب  رب  قح  هشیمه  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا  هدـناسر  تابثا  هب  و  هدرک ، مایق  لطاب  لباقم  رد  قح  ملظ و  لباقم 

ار شزیچ  همه  اجنآ و  هب  دناشک  هک  دوب  هدیقع  اجنآ ... ، هب  دناشک  هک  دوب  بتکم  اجنآ ، هب  دناشک  ار  ءادهشلادیس  هکنیا  بتکم  هب  هدیقع 
درک نفد  ار  هـیما  ینب  مـیژر   - 429 (. 14 . ) داد تسکـش  ار  فرط  داد ، تسکـش  دـش و  هتـشک  و  نامیا ، لباقم  رد  هدـیقع ، هلباقم  رد  داد 
نفد ار  شرـسپ  هیواعم و  یتوغاط  میژر  دش و  هدـنز  مالـسا  بتکم  دیهـش ، شدوخ  درک . هدـنز  ار  بتکم  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهش 

يایلوا یعقاو  يزوریپ   - 430 (. 15  ) درک هدنز  ار  مالسا  عفن  دشاب . هتشاد  ررض  مالسا  يارب  هک  دوبن  يزیچ  ءادهـشلادیس  تداهـش  درک ...
هیلع نیـسح  ماما  دروخ  تسکـش  درادن ، فرح  هکنیا  دروخ ، تسکـش  هیواعم  گنج  رد  ریما  ترـضح  دـندروخ . یم  تسکـش  مه  ادـخ 

زوریپ یعقاو  زوریپ  يرهاظ و  تسکـش  اهنآ ، دندش  زوریپ  عقاو  بسح  هب  اما  دـش  هتـشک  دروخ و  تسکـش  دـیزی  اب  گنج  رد  مه  مالـسلا 
نآ رد  تسکـش  دنک  یم  راک  ادخ  يارب  هک  یـسک  دنکفا  ار  دـیزی  قریب   - 431 (. 16 . ) دوب یعقاو  زوریپ  يرهاظ و  تسکـش  اهنآ ، دندش 
رد يدیزی  تسا و  دنلب  وا  قریب  نالا  دروخ ؟ تسکش  نکل  دش  هتشک  مه  ءادهشلادیس  ترضح  میرادن . تسکش  يوشب ، هتشک  ولو  تسین 

شیوخ و تکاله  دبا  ات  دندنک و  ار  دوخ  روگ  ناراکتیانج  تسد  اب  نایدیزی  زور  نآ  دش  هدنک  نایدیزی  روگ   - 432 (. 17 . ) تسین راک 
هک دنتشاذگ  اجب  شیوخ  يارب  ار  يدبا  گنن  طوقـس و  دندنک و  ار  دوخ  راکدوخ  یهاش  متـس  تسد  اب  ناشراکتیانج  يرادمدرـس  میژر 

هنحص زا  ار  ناینایفـس   - 433 (. 18 . ) دتـسرف یم  تنعل  نانآ  رابـشتآ  روگ  رب  يزوریپ  تردق و  اب  یلاعت  هللادـمحب  ناریا  ناشلا  میظع  تلم 
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، دوب میرک  نآرق  يدبا  تایح  مالـسا و  دیواج  یگدنز  زاغآ  رـس  اروشاع -  رد  نآرق  ناهاوخاوه  نامولظم و  دیـسر  تداهـش  دنار  خـیرات 
وحم دنتساوخ  یم  دوخ  ماخ  لایخ  هب  ار  یحو  ساسا  مالـسا ، مسا  اب  هک  ار  نایدیزی  جات  تخت و  هللا ، لآ  تراسا  هنامولظم و  تداهـش  نآ 

ترـضح دندش  نفد  دـیزی   - 434 (. 19 . ) دز رانک  هب  خـیرات  هنحـص  زا  ار  ناینایفـس  ناـیرج ، نآ  يرپس و  اـنف  داـب  هب  هشیمه  يارب  دـننک ،
طاسب دندز ، بقع  ار  ناشنمشد  نداد ، هتشک  اب  دروخن  تسکش  ناشبتکم  دنتشاد ، ار  ییاهن  يزوریپ  اما  دروخ ، تسکش  مه  ءادهـشلادیس 

شتـسکش تیلهاج ، عاضوا  نآ  تیلهاج و  نامز  هب  دنادرگرب  دروآ ، رد  يروطارپما  کی  تروص  هب  ار  مالـسا  تساوخ  یم  هک  ار  هیواعم 
. دندوب ظوفحم  ناشدوخ  اهنآ  تساهنآ و  رب  مه  ادخ  نعل  دبا ، ات  تسا  اهنآ  رب  مدرم  نعل  و  دبا ، ات  دـندش  نفد  دـیزی  عابتا  دـیزی و  دـنداد 
درک و مایق  دایز  نبا  ماش و  هیلع  هفوک  نیمه  دعب  دروآ و  دوجو  هب  ار  نیباوت  هک  دش  نانچنآ  هفوک  بالقنا  تسکش  تمالع   - 435 (. 20)

رخآ ياهزور  دیزی  هکنیا  تشگ . رهاظ  يوما  دجـسم  رد  هک  تسا  نآ  شرثا  ماش  رد )  ) دـش و هتـشک  نایفوک  نیمه  اب  گنج  رد  دایز  نبا 
زاـب هنیدـم  هب  اـمرتحم  اـمرکم و  ماـما ) تیب  لـها   ) داد روتـسد  هکنیا  دوب و  هدـش  بولغم  هک  دوب  نیا  تمـالع  درک ، ضوع  ار  دوخ  شور 

 - 436 (. 21 . ) دوب تهج  نیمه  هب  دنوشن  نیسحلا  نب  یلع  ضرعتم  اصوصخم  داد  روتـسد  هرح  مایق  رد  هکنیا  دوب . تهج  نیمه  هب  دندرگ 
صخش اب  گنج  زا  هک  دعس  رمع  روتسد  ینارپ ج -  گنس  يزادناریت و  نت ب -  هب  نت  گنج  زا  زیهرپ  فلا -  نمـشد  تسکـش  تمالع 

نایم رد  شردپ  ناج  دنگوس ، ادخ  هب  تسا . برع  هدنشک  دنزرف  نیا  هیبنج ؛ نیب  هیبا  سفن  هللا  و  برعلا ، لاتق  نبا  اذه  دننک : زیهرپ  نیسح 
شیوزاب و ریشمش و  لباقم  رد  هن  دوش  هدینش  شنانخس  دنراذگن  دنوشب و  وا  ینارنخس  عنام  هک  دعس  رمع  روتـسد  د -  تسوا ؛. يولهپ  ود 

باجتسم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  قح  رد  ربمایپ  نیرفن  ربمایپ  نیرفن  تباجتسا   - 437 (. 22 . ) دندروآ یمن  بات  شنخس  قطنم و  هن 
دیباوخ و دوب  هدرک  تسم  هک  یلاح  رد  ماگنه  بش  وا  دربن . ایند  زا  ینادنچ  هرهب  دیناسر ، تداهش  هب  ار  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دیزی  دیدرگ ،

وزج اـی  دوب  هدرک  تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نتـشک  رد  هک  یـسک  ره  و  دوب . هدـش  ریق  دـننامه  هک  دـنتفای  یلاـح  رد  ار  وا  حـبص 
اه نآ  لسن  رد  ضارما  نیا  یتح  دش و  لصاو  كرد  هب  یسیپ  یگناوید ، هدروخ ، دننام  یفلتخم  ياه  یـضرم  اب  دوب ، دعـس  نبا  نایرکـشل 

ماما ياهیگژیو  ( 4 . ) ص 82 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 3 . ) ات 45 ص 44  لطاب ، قح و  ( 2 . ) ص 159 حور ، تراهط  ( 1 (. ) 23 . ) دنام یقاب 
(8 . ) ص 136 ناـمه . ( 7 . ) و 61 ص 60  ج 45 ، راونـالا ، راـحب  ( 6 . ) ص 452 ج 5  يربـط ، خـیرات  ( 5 . ) ص 81 مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
(11 . ) ص 303 ج 3 ، ـالبنلا ، مـالعا  ریـس  ص 82 ، ناــمه ، ( 10 . ) ص 55 ج 45 ، راونـالا ، راــحب  ( 9 . ) ص 318 ج 10 ، كردتـسم ،

هیلع نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 13 . ) ص 117 ج 45 ، راونـالاراحب ، ص 117 ، ج 2 ، دـیفم ، داـشرا  ( 12 . ) ص 195 ج 45 ، راونـالاراحب ،
هفیحص ( 18 . ) ص 150 ج 11 ، نامه ، ( 17 . ) نامه ( 16 . ) ذخام نامه  ( 15 . ) ص 194 ج ، رون ، هفیحص  ( 14 . ) ات 176 ص 174 ، مالسلا ،
هسامح ( 22 . ) ص 356 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 21 . ) ص 156 نامه ج 11 ، ( 20 . ) ص 263 نامه ج 14 ، ( 19 . ) ص 179 ج 16 ، رون ،

ص 77. لامالا ، یهتنم  ( 23 . ) ص 287 ج 3 ، ینیسح ،

متس روج و  ياه  هاگتسد  هیلع  اه  مایق  اه و  تضهن  داجیا 

: تسا نیا  دزیگنا  یمرب  ارم  باجعا  هشیمه  هک  ینایرج  تسین ؛ یخوش  تسا ، بیجع  یلیخ  نایرج  نیا  اه  تضهن  شیادـیپ  زاـغآ   - 438
کـش وا  دنیب  یم  مشچ  هب  ار  شدوخ  تضهن  ینارون  راثآ  ینعی  نشور  هدـنیآ  هناک  هک  دراد  یم  رب  مدـق  نانچ  اروشاع  زور  رد  هللادـبعابا 
نیمه هک  هنوگنامه  تسا . تضهن  نیا  زا  يرادرب  هرهب  زاغآ  اروشاع  زور  هک  درکن  کـش  دـش  زوریپ  ندـش  دیهـش  نیمه  اـب  هک  تشادـن 

یلدمه و اه و  يدردمه  اه و  تکرح  اه و  شبنج  ندـش  ادـیپ  و  نامه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  هک  مینیب  یم  ام  دـش  مه  روط 
دقتعم دوخ  نتفرن  ردـه  دوخ و  راک  هجیتن  هب  دوخ  ماما  ایآ  هیما  ینب  يدوبان  هب  ماـما  یهاـگآ   - 439 نامه . يوما  هاگتـسد  هیلع  اه  نایغط 

لها بتک  هذه  ینوفاخا و  ءالوه  نا  دنک : یم  لقن  یـشایر  هک  یـصخش  باوج  رد  فلا -  (. 1 : ) لیلد دنچ  هب  دوب ، دـقتعم  یلب  هن ؟ ای  دوب 
نم يارب  نانیا  هارملا ؛ مارف  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلتقی  نم  هللا  ثعب  هوکتنا  الا  امرحم  اوعدـی هللا  مل  کلذ و  اولعف  اذاف  یلتاق  مه  هفوکلا و 
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دنیالایب و نم  نوخ  هب  تسد  نوچ  و  دنا ، هتسب  رمک  نم  لتق  هب  نونکا  هک  تسا  نایفوک  توعد  ياه  همان  اهنیا  و  دنا ، هدرک  تشحو  داجیا 
یب نانز  لگر  هنهک  زا  هک  اجنآ  ات  دـنک  ماع  لـتق  ار  همه  اـت  دزیگنا  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  دـنوش ، بکترم  هکنیا  زج  دـنراذگن  ار  یمارح 

امثیرک ـالا  اهدـعب  نوثبلت  ـال  هللا  میا  مث  دومرف : مدرم  هب  باـطخ  اروشاـع  زور  رد  ب -  دلج 3 .) ریثا ، نبا  لماک   ) دـش دـنهاوخ  رت  شزرا 
ندش راوس  نامز  هزادنا  هب  یکدنا  نامز  زج  دنگوس ، ادخ  هب  سپـس  روحملا ؛ قلق  مکب  قلقت  یحرلا و  رود  مکب  رودت  یتح  سرقلا  بکری 

هب باطخ  اروشاـع  زور  رد  ج -  (. 3 ( ) 2  ) دریگ شیوخ  روحم  يانگنت  رد  ار  امـش  دیآ و  شدرگ  هب  بایـسآ  نیا  هکنیا  ات  دـینامن  بسا  رب 
دوخ (. 5 ( ) 4 ( ؛ ءالبلا عاوناب  کیداعا  بذعی  ءادع و  الا  رش  نم  مکیجنم  مکظفاح و  هللا  نا  اوملعا  ءالبلل و  اودعتسا  دومرف : دوخ  تیب  لها 

هب داد د - دهاوخ  رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمشد  و  تسا ، نانمشد  زا  امش  شخب  ییاهر  ظفاح و  دنوادخ  هک  دینادب  و  دینک ، الب  هدامآ  ار 
تخرد هک  روط  نآ  دننارپ ، یم  گنس  ترس  هب  هفوک  ياه  هچب  هک  منیب  یم  دش ، دهاوخن  وت  بیصن  ير  کلم  ادخ ، هب  دومرف : دعس  رمع 

ار شتیب  لها  باحصا و  هک  اروشاع  بش  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) اروشاع زا  هدش  داجیا  ياه  تضهن   - 440 (. 6  ) دننز یم  گنس  هویم 
اب نانمشد  هک  دینادب  یلو  منونمم ، رکشتم و  امش  همه  زا  دینادب  دیوگ : یم  اهنآ  هب  دعب  دنک  یم  رکـشت  دیجمت و  اهنآ  زا  دنک و  یم  عمج 
ار مدوخ  تعیب  دیا ، هدرک  تعیب  نم  اب  هک  مدوخ  صخـش  رظن  زا  مه  نم  دنوش ، یمن  امـش  عنام  دیورب  دیهاوخب  رگا  و  دنرادن ، يراک  امش 
تیب و لـها  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . دازآ  دورب  دـهاوخ  یم  سک  ره  دـیرادن ، نم  اـب  مه  تـعیب  روذـحم  متـشادرب و  امـش  شود  زا 

ینانخس زگره  دهد و  یم  ناشن  ءانغتسا  رادقم  نیا  مرادن ، غارس  اهنیا  زا  رتافواب  رتهب و  یتیب  لها  هک  تسا  هتفگ  اهنآ  هرابرد  هک  یباحـصا 
هک دارفا  اب  اذل  دراد ، یمن  رب  ار  ادـخ  نید  فیلکت  هتبلا  دـیوگ : یمن  ما  هراچیب  ممولظم ، مبیرغ ، نم  دـیراذگن ، اهنت  ار  نم  هک  لیبق  نیا  زا 
امش مهاوخ  یمن  نم  هک  اریز  دیوشب ؛ رود  هنحص  نیا  زا  تفگ : یم  اهنآ  هب  دید  یمن  ندنام  هب  لیامت  اهنآ  رد  رگا  درک ، یم  تجح  مامتا 

باذع هب  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، ددم  ارم  دونشب و  ارم  دادمتسا  يادص  وا  منکب و  دادمتسا  یسک  زا  رگا  نوچ  دیوش ؛ راتفرگ  یهلا  باذع  هب 
مایق ردقچ  دروآ  دوجو  هب  ءانغتسا  هیحور  اهدعب  هک  دوب  ءانغتسا  نیمه  دوبن . یکچوک  سرد  ءانغتـسا  سرد  نیا  درک . دهاوخ  التبم  منهج 
دوب ینز  دعس ، نبا  رکـشل  نایم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  ملـسم ) نب  دیمح   ) ضارتعا نیلوا   - 441 (. 7 . ) دـمآ دوجو  هب  اه  تضهن  اه و 

لوغشم دنرب و  یم  موجه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  نانز و  رب  دعـس  نبا  رکـشل  دید  هک  یماگنه  وا  دوب ، دمآ  شرهوش  هارمه  هک 
لوسر نارتخد  سابل  هماج و  ایآ  رکب ! هفیاط  نادرم  يا  دز : دایرف  دـمآ و  همیخ  هب  ور  تشادرب ، يریـشمش  دنـشاب ، یم  رگلواپچ  تراـغ و 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ناگدنـشک  يا  تسین ، ادخ  نامرف  زج  ینامرف  دینک ، یم  اشامت  امـش  و  دور ؟ یم  تراغ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
نبا رفک  هناخ  زا  ع )  ) نیسح ماما  يادن  نتساخ  رب   - 442 (. 8 . ) دینادرگ زاب  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  ندز  نآ  رهوش  هلآو  هیلع 

هب دایز  دالوا  مامت  تساوخ  یم  ملد  نم  ردارب ! تفگ : شرادرب  هب  دـمآ  نامثع  دایز . نب  نامثع  مان  هب  دراد  يردارب  تواقـش ، نآ  اـب  داـیز 
تـسا هراکدب  نز  کی  هناجرم  شردام  دـش ؟ یمن  ادـیپ  ام  نادـناخ  رد  یتیانج  نینچ  دـندش و  یم  راچد  یتخبدـب  تبکن و  تلذ و  رقف و 

دهاوخن تماشم  هب  تشهب  زا  ییوب  رگید  هک  نادـب  یلو  يدرک ، ار  راـک  نیا  مرـسپ ! تفگ : وا  هب  درک ، ار  يراـک  نینچ  شرـسپ  هک  یتقو 
دنلب اج  زا  ضرتعم  کی  ناونع  هب  دیزی  سلجم  رد  ییحی  مکح  نب  ییحی  مان  هب  دراد  يردارب  دبا ، لزا و  یقش  نآ  مکح ، ناورم  دیـسر !!!
نیا رد  عضو  نیا  هب  وت  ار  ربمغیپ  لآ  یلو  دنشاب ، مرتحم  دیاب  هیمس  نارتخد  دایز ،) ردام  دالوا  ینعی   ) هیمس دالوا  هللا ! ناحبـس  تفگ : دش ،
دایز نبا  ییوت ! هداز ، وگغورد  وگغورد و  دایز ! نبا   - 443 دش . دنلب  اهنیا  هناخ  نورد  زا  ینیسح  يادن  يرآ ! يا !؟ هدرک  رضاح  سلجم 
رهاظ ار  قح  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تفگ : شیوخ  ینارنخـس  نمـض  رد  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر ، ربنم  يالاب 

نبا ات  تشک !!! ار  وگغورد  رـسپ  وگغورد  و  دوب ، شناوریپ  و  نوعلم ) دـیزی   ) نانمؤم ریما  روای  هک  ومه  دومن ، زوریپ  ار  قح  لها  تخاس و 
زا هعیـش و  ناگدیزگرب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  دـنک ، يراج  نابز  رب  يرگید  مالک  دـناوتب  هکنآ  زا  لبق  تفگ ، ار  نخـس  نیا  دایز 

ياـج زا  دوـب ، هداد  تـسد  زا  لـمج  گـنج  زور  رد  يرگید  نیفــص و  گـنج  رد  یکی  شپچ ، تـسار و  مـشچ  ود  و  دوـب ، ناـمز  داـهز 
نبا هب  باطخ  وا  دوب ، لوغشم  زامن  هب  بش  ات  ار  زور  یمامت  درب و  یم  رس  هب  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  هتـسویپ  هک  دوب  یـسک  وا  تساخرب ،
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نادنزرف ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  تسوا . راکبان  ردپ  هتـشامگ و  ام  رب  ار  وت  هک  یـسک  وت و  ردـپ  یتسه و  وت  وگغورد  دایز ! نبا  تفگ : دایز 
هدش و كانبـضغ  دایز  نبا  دایز  نبا  بضغ   - 444 (. 9 ( !؟ ییوگ یم  نخس  هنوگنیا  ناناملـسم  ربنم  يالاب  رب  یـشک و  یم  ار  ادخ  لوسر 

دنوادخ هک  يرهطم  كاپ و  نادنزرف  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  مدوب  نم  تفگ : هللادـبع  تفگ ؟ ار  نانخـس  نیا  یـسک  هچ  هک : دروآ  رب  گناب 
( تبیـصم نیا  رب   ) ياو يا  یـشاب ؟ یم  زین  ناملـسم  نیا  دوجو  اب  هک  ینک  یم  رکف  یـشک و  یم  هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  یگدولآ  هنوگ  ره 

ماقتنا دنا ، هدش  تنعل  نایناهج  يادـخ  ربمایپ  نابز  هب  هیواعم )  ) شردـپ دوخ و  هک  دـیزی  وت  رگنایغط  ریما  زا  ات  راصنا  نیرجاهم و  دـنیاجک 
ار درم  نیا  تفگ : هدش و  مروتم  شندرگ  ياه  گر  هک  يدح  ات  تفای  ینوزف  دایز  نبا  بضغ  دجـسم  زا  هللادبع  جورخ   - 445 دنریگب !؟

رسپ هک  دزا  هلیبق  ناگرزب  لاح  نیا  رد  دنیامن ، ریگتسد  ار  هللادبع  ات  دندیود  وا  روتسد  ماجنا  يارب  دایز  نبا  نارکون  (. 10 ! ) دیروآ نم  دزن 
هناخ هب  هتخاس و  جراخ  دجسم  زا  ار  وا  و  هتفرگ ، دایز  نبا  ناگتـشامگ  تسد  زا  ار  هللادبع  دنتـساخ و  اپ  هب  زین  دندش  یم  هللادبع  ياهومع 
ادـخ هک  دـیورب  دزا  هلیبق  روک  نیا  هناخ  هب  هک : داد  نامرف  دایز  نبا  دایز  نبا  رکـشل  دزا و  هلیبق  نایم  گـنج   - 446 (. 11 . ) دندیناسر شا 
دزا هلیبق  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دنتفر ، دایز  نبا  نازابرس  ناگتشامگ و  دیروایب ! نم  دزن  ار  وا  دنک و  روک  شنامشچ  دننامه  زین  ار  شلد 

روتسد دیسر ، دایز  نبا  هب  ربخ  دوش . ریـسا  ناشموق  گرزب  رورـس و  هک  دنوش  نآ  زا  عنام  ات  دندش  عمج  نمی  لیابق  هارمه  هب  اهنآ  دیـسر ،
ات تفرگرد  يدـیدش  گنج  هورگ  ود  نآ  نیب  دـنورب . اهنآ  گنج  هب  ثعـشا  نب  دـمحم  یگدرکرـس  هب  هدـش و  عمج  رـضم  لیابق  هک  داد 
ار رد  دندیـسر ، هللادبع  هناخ  رد  هب  دایز  نبا  رکـشل  فیفع  نب  هللادبع  هزرابم   - 447 (. 12 . ) دندش هتـشک  برعا  زا  يدایز  هدع  هک  يدح 
: تفگ هللادـبع  دـندش ! هناخ  دراو  يدیـسرت  یم  هک  ییاج  نامه  زا  رکـشل  دز : دایرف  هللادـبع  رتخد  دـندروآ ، موجه  وا  هناخ  هب  هتـسکش و 
هتخادرپ و دوخ  زا  عافد  هب  هللادبع  داد . وا  هب  ار  ردپ  ریشمش  رتخد  نک : هدامآ  میارب  ارم  ریـشمش  دنرادن ، يراک  وت  اب  اهنآ  سرتم ) مرتخد ! )
ناعاجـش و رایـسب  هچ  تسا . رماع  ما  مردام  فیفع و  يدرم  مردـپ  رهاط ، فیفع و  ما ، یلـضف  بحاـص  رـسپ  نم  دـناوخ : یم  ار  يراعـشا 

نم یکشاک  ناج ! ردپ  تفگ : یم  هللادبع  رتخد  تفگ : يوار  مدومن . هتشغآ  شدوخ  نوخ  اب  هک  ار  نایامـش  زا  یکباچ  روالد و  نانامرهق 
رکشل لد  انیب  يروک  تعاجش   - 448 (. 13 ، ) مدیگنج یم  دنربمایپ ، نادناخ  نالتاق  هک  نارجاف  نیا  اب  وت  لباقم  رد  زورما  ات  مدوب  درم  زین 

هب هک  یتمس  ره  زا  دیایب و  ولج  تشادن  هرهز  یسک  چیه  درک و  یم  عافد  دوخ  زا  وا  اما  دندوب ، هدرک  هرصاحم  ار  وا  رود  ات  رود  دایز  نبا 
هکنآ ات ) تشاد  همادا  هنوگ  نیمه  هب  يریگرد  ! ) دـنراد هلمح  دـصق  وس ، نـالف  زا  ناـج ! ردـپ  تفگ : یم  شرتخد  دـندش  یم  کـیدزن  وا 
یلاح رد  دنا ، هدومن  هطاحا  ار  مردپ  یلیلذ ! زا  ياو  دز ، دایرف  شرتخد  دندرک ، هرـصاحم  ار  وا  دـش و  دوزفا  ناشدادـعت  رب  دایز  نبا  رکـشل 
رگا دنگوس ، ادخ  هب  دناوخ : یم  ار  يراعشا  دیناخرچ و  یم  دوخ  درگ  هب  ار  ریـشمش  هللادبع  دنک . يرای  بلط  وا  زا  ات  درادن  يروای  وا  هک 

یم ( 14) دودسم ار  نات  جورخ  دورو و  هار  مدرک و  یم  راوشد  تخـس و  امـش  رب  ار  راک  متفای ، یم  زاب  ار  ندید  تردق  دوب و  زاب  ما  هدید 
دندومن و هرصاحم  ار  وا  دایز  نبا  رکشل  داد ، همادا  ندش  ریسا  دحرس  ات  دوخ  هزرابم  هب  وا  سرپب ! تردپ  زا  تدوخ و  زا  وت   - 449 مدومن .

نمـشد يا  تفگ : هللادبع  دومن ! راوخ  لیلذ و  ار  وت  هک  ییادـخ  دـمح  تفگ : داتفا ، وا  رب  دایز  نبا  هاگن  هک  یماگنه  دـندرب ، دایز  نبا  دزن 
یم گنت  ار  وت  جورخ  دورو و  هار  دـید ، یم  دوب و  زاب  نم  ناگدـید  رگا  دـنگوس ، يادـخ  هب  درک ؟ راوخ  ارم  زیچ  هچ  اـب  دـنوادخ  ادـخ !

رـسپ يا  جالع ! ینب  هلیبق  مالغ  هدنب و  يا  تفگ : هللادبع  تسیچ ؟ نافع  نب  نامثع  هرابرد  وت  رظن  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : دایز  نبا  مدرک .
داسف یهابت و  ای  درک  حالـصا  دـب ، ای  دومن  لمع  کین  رگا  يراد ؟ راک  هچ  نامثع  اـب  وت  تفگ : داد و  شحف  داـیز  نبا  هب  سپـس  هناـجرم !

وت درک ، دـهاوخ  تواضق  داد  لدـع و  اب  نامثع  اهنآ و  نایم  تسا و  تسرپرـس  دوخ  ناگدـیرفآ  رب  دوخ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  درک ،
، دـنگوس ادـخ  هب  تفگ : دایز  نبا  هللادـبع  نیرید  يوزرآ   - 450 (. 15 !) سرپب نم  زا  شردـپ  دـیزی و  زا  تدوخ و  زا  تردـپ و  زا  کـنیا 

صوصخم ساپـس  دـمح و  تفگ : فیفع  نب  هللادـبع  میاـمن ! شکرجز  ار  وـت  هکنآ  اـت  درک ، مهاوـخن  لاؤـس  وـت  زا  يزیچ  چـیه  زا  رگید 
دـنک و نم  يزور  هرهب و  ار  تداهـش  هک  متـساوخ  یم  دـنوادخ  زا  يدرگ ، دـلوتم  ردام  زا  وت  هکنآ  زا  لبق  نم  تسا  ناـیناهج  راـگدرورپ 
زا رگید  مدوب ، هدـش  اـنیبان  هک  یناـمز  زا  نم  دریذـپ . تروص  دـنوادخ  دزن  رد  مدرم  نیرت  ضوـغبم  نیرت و  نوـعلم  تسد  هب  نم  تداـهش 

www.noorfatemah.org

111 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


میدق ياعد  هک  داد  ناشن  نم  هب  تخاس و  نم  هرهب  ار  تداهش  يدیماان ، نیا  زا  سپ  هک  مرکاش  ار  دنوادخ  نالا  متشگ و  سویأم  تداهش 
دـسج  ) دندز و ار  هللادبع  ندرگ  دـش ، ارجا  دایز  نبا  روتـسد  دـینزب ! ار  شندرگ  هک : داد  روتـسد  دایز  نبا  تسا ! هدیـسر  تباجتـسا  هب  نم 

نوردنا زا  هک  دیا  هدینش  مه  ار  دیزی  نز  دنه  ناتـساد  دیزی  نز  ضارتعا   - 451 (. 16 . ) دنتخیوآ راد  هب  هخبـس  رد  ار ) درمگرزب  نآ  رهطم 
: دیوگب دنکب ، بیذـکت  الـصا  دـش  روبجم  دـیزی و  دـمآ و  وا  يوس  هب  دوجوم  عضو  هب  ضرتعم  کی  ناونع  هب  درک و  تکرح  دـیزی  هناخ 
رد دـیزی  مرح  نانز  زا  یکی  هیثرم   - 452 درک . دوخ  شیپ  زا  دایز  هللا  دـیبع  مدرکن ، نم  ار  راک  نیا  مدوبن ، راک  نیا  هب  یـضار  نم  الـصا 

رورس يا  ام ! بوبحم  يا  تفگ : و  دومن ، يراز  هلان و  هب  عورـش  درک ، یم  یگدنز  دیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  ناوناب  زا  یکی  ماگنه  نیا 
دالوا تسد  هب  هدـش  هتـشک  يا  ناتـسرپرس ! یب  نانز و  هویب  دـیما  راـهب  يا  ناـمیتی ! تسرپرـس  يا  دـمحم ! رـسپ  يا  اـم ! نادـناخ  ياـقآ  و 
هنیدم مدرم  هنیدم  لها  نینوخ  مایق   - 453 (. 17 . ) دومن نتسیرگ  هب  عورش  دینش ، ار  نز  نآ  يادص  هک  سک  ره  تفگ : يوار  ناگدازانز !

دیزی هاگتـسد  زا  دنتفر ، یم  ماش  هب  هنیدـم  زا  انایحا  هک  مه  يدارفا  دوب  مک  یلیخ  دـمآ  تفر و  درذـگ . یم  هچ  ماش  رد  هک  دنتـسناد  یمن 
ماش هب  قیقحت  يارب  ار  یتئیه  دنتـشک  ار  ربمغیپ  رـسپ  بجع ! هک : دندرک  بجعت  هنیدم  مدرم  نیـسح ، ماما  هیـضق  زا  دعب  دنتـشادن  یعالطا 

هب هلمج  کی  رد  ردق  نیمه  دنتفگ : دوب ؟ هچ  هیضق  دندیسرپ : مدرم  تئیه ، نیا  تشگزاب  زا  سپ  دش  هتشک  نیسح  ماما  ارچ  هک  دنداتـسرف 
امـش هب  زین  میوشب و  كاله  لکـش  نیا  هب  ام  درابب و  گنـس  نامـسآ  زا  دـنکن  ایادـخ ! میتفگ  یم  مئاد  میدوب ، اـجنآ  رد  هک  مییوگب  اـمش 
روتنس رات و  نتخاون  شراک  تسا ، يزاب  نومیم  يزاب و  زوی  يزاب و  گس  يراوخبارش و  شراک  هک  مییآ  یم  یسک  دزن  زا  ام  هک  مییوگب 
نینوخ یمایق  درک ، مایق  هنیدـم  هک  دوب  نیا  دـیناد  یم  ار  ناتدوخ  فیلکت  لاح ، رگید  مراحم  اب  یتح  تسانز  شراک  تسا ، بعل  وهل و  و 

نامز زا  اروشاع  زا  دـعب  ياه  ماـیق  داز 454 -  گرم  زا  دـعب  هک  رعاش  اسب  يا  دـندمآ . شورخ  هب  ـالبرک  هثداـح  زا  دـعب  هک  يدارفا  هچ  و 
نب یلع  نب  دـیز  مایق  لثم  دـشاب -  ییاه  مایق  هک  مه  دـعب  تفرگ و  الاب  مدرم  نایم  رد  هیما  ینب  هب  تبـسن  رفنت  سح  نیـسح  ماما  تداهش 
یبا نب  راتخم  نایفوک  يرادیب   - 455 (. 18  ) تفر نایم  زا  یلک  هب  اهنیا  یبهذم  ههجو  نیسحلا -  نب  یلع  نب  دیز  نب  یحی  مایق  نیسحلا و 

صالخا هقالع و  کش  یب  دش و  طلسم  یمالسا  روشک  زا  یعیـسو  تمـسق  رب  داد و  لیکـشت  یتموکح  هفوک  مدرم  نیمه  کمک  اب  هدیبع 
هفوک مدرم  تعاطا  هکلب  دوب ، راتخم  درص و  نب  نامیلس  هب  نانآ  هقالع  زا  شیب  ربارب  اهدص  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  هفوک  مدرم 

رادیب و ار  هفوک  مدرم  هک  دوب  ماما  تداهش  هکلب  دوب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هقالع  قشع و  رطاخ  هب  زین  راتخم  درـص و  نب  نامیلـس  زا 
هناحلـسم یعمج و  مایق  رگزاـغآ   - 456 (. 19 .) دندوب ناسکی  تداهـش  زا  لبق  تداهـش و  زا  دـعب  اهنآ  هکنیا  هن  درک ، ممـصم  دـنمقالع و 

رگا میتفگ  البق  هک  يروط  نامه  ار . مالـسا  هیلع  مایق  افلخ و  هیلع  مایق  نیب  درک  ازجم  هک  دوب  نیا  نیـسح  مایق  راـثآ  نیرت  گرزب  زا  یکی 
مالسا هب  هک  دوشب  يرصانع  فرط  زا  یمایق  هب  رجنم  دیزی  تسایس  ءوس  اه و  يراکبارخ  دوب  نکمم  درک  یمن  مایق  دیزی  هیلع  نیـسح  ماما 

لاح نیع  رد  تسا و  افلخ  هاگتـسد  هیلع  هک  مینیب  یم  يدایز  ياه  ماـیق  مالـسا  خـیرات  هچ  رگا  مییوگ  یم  نونکا  دنتـشادن  يا  هقـالع  مه 
یعمج هتـسد  مایق  راب  نیلوا  هک  دوب  نیـسح  ماما  نیا  هک  تسناد  دیاب  یلو  نایوما ، هیلع  نایناریا  مایق  لثم  دراد ، ار  مالـسا  زا  تیامح  هبنج 

رظن زا  ار  هاگتسد  هیلع  مایق  هار  هکلب  درک ، ادج  رما  نایدصتم  باسح  زا  ار  مالسا  باسح  هک  دوب  وا  درک و  تفالخ  هاگتسد  هیلع  هناحلسم 
دش ماجنا  یعمج  هتسد  ای  يدرف  یمایق  مه  نیسح  ماما  زا  لبق  تفرگ . رارق  تفلاخم  قشمرس  هنومن و  ترضح  نآ  مایق  درک و  زاب  یمالسا 

457 (. 20 . ) درک زاغآ  نیسح  ماما  ار  هناحلسم  یعمج و  هتسد  شروش  مایق و  یلو  هناحلـسم  ریغ  یعمج و  ای  دوب  يدرف  هناحلـسم و  ای  اهنآ 
لابند هنیدم  هثداح  دورب . ورف  شیولگ  زا  یشوخ  بآ  تسناوتن  دیزی  دوخ  الوا  تکرح : نیا  جیاتن  هب  عجار  اما  ع )  ) نیسح تضهن  جیاتن  - 
يراتس نیسحلا  تاراثل  ای  اهدعب  دش  عقاو  هکم  هیضق  تفای و  یبوخ  یتاغیلبت  هلیـسو  ریبز  نب  هللادبع  دوب . البرک  هثداح  لابند  هنیدم  هثداح 

تـسایس یناملآ  نیترام  لثم  اه  یـضعب  اذهل  دینازرل  یم  ار  يوما  تموکح  هراومه  هیما  ینب  يدـعب  هلاس  تصـش  تدـم  مامت  رد  هک  دوب 
هذـه یف  ءاطخلا  ودـبی  امنا  :... دـیوگ یم  لافطا  ءاسن و  نداد  تکرح  هب  عجار  داقع  دـنناد . یم  اه  فدـه  نیمه  هجوتم  لوا  زا  ار  ینیـسح 

هنمویلا و هشیعملا  بیلاساب  ضاری  يذلا  يدرفلا  لمعلا  هیواز  یه  و  یمرملا ، هبیرق  لاجملا  هقیض  هدحاو  هیواز  نم  اهیلا  رظنت  نیح  هکرحلا 
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ییاه لام  دنکب ، دایز  نبا  ياهراک  لیبق  زا  اهراک  یلیخ  دوب  رداق  ملـسم  دیوگ : یم  هیلا ... نیع  ادلاو  هب  نیمئاقلل  لجاعلا  عفنلا  یلع  رودـی 
دصتفه درک  تیصو  دوب  ندش  هتشک  هدامآ  هک  یلاح  رد  ملسم  درک  یم  يوریپ  هک  دوب  یلوصا  فالخ  رب  یلو  دشکب ، دشخبب و  دریگب و 
تموکح هزور  دـنچ  هرود  رد  مه  مدرم  لاـم  ندرک  فاـص  رکف  رد  ملـسم  ! ) دـینک ادا  دیـشورفب و  ار  مریـشمش  هرز و  مراد ، ضرق  مهرد 

تسام تما  قشم  رـس  اروشاع  موی  لک  راعـش   - 458 (. 21 !( ) دوب مه  ماما  مهـس  هزاجا  هلزنم  هب  ترـضح  نامرف  هکنیا  اـب  داـتفین ، شدوخ 
رابکتسا و دادبتسا و  ياهخاک  ینوگنرس  نیریـش  هویم  هتـشذگ ، تما  رب  هک  یگرزب  ياهزور  خلت  هرطاخ  رویرهش 1357 و  خلت 17  رطاخ 

دیاب البرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هدنزومآ  روتـسد  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دروآ . راب  هب  ار  مالـسا  لدـع  يروهمج  مچرپ  ینیزگیاج 
گرزب یقـشع  نامیا و  لیلق و  يددع  اب  ناهاوختلادع  مایق  اروشاع  نیمزرـس  ره  زور و  ره  رد  یناگمه  مایق  دشاب . یمالـسا  تما  قشمرس 

ره رد  زور و  ره  رد  تما  یگدنز  هحولرس  همانرب  نیا  هک  تسا  نآ  روتـسد  و  دوب ، رگتراغ  ناربکتـسم  نیـشن و  خاک  نارگمتـس  لباقم  رد 
مالـسا نادنزرف  نوخ  هک  ییاه  نزرب  يوک و  اه و  نابایخ  اه و  نادیم  دوب و  ررکم  ياروشاع  تشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  دـشاب ، نیمزرس 

يا هدع  اب  هچ  رگا  نافعضتسم  هک  تهج  نآ  زا  فیلکت  يا ؛ هدژم  تسا و  یفیلکت  هدنزومآ  روتـسد  نیا  ررکم و  يالبرک  تخیر ، نآ  رد 
نادیهش هک  هدژم  دننک و  مایق  نادیهش  رورس  نانوچ  دنرومأم  میظع ، یناطیش  تردق  زهجم و  گرب  زاس و  اب  هچرگ  ناربکتـسم ، هیلع  لیلق 

ررکم ادهش  نادیم  اروشاع و  ررکم  رویرهـش  تسا 17  يزوریپ  زمر  تداهـش  هک  هدژم  و  تسا ، هداد  رارق  البرک  نادیهـش  رامـش  رد  ار  ام 
مهرد نوخ  اب  ار  نارگمتـس  خاک  البرک  دنتـسه  وا  ناگتـسباو  دیزی و  ررکم  ام  تلم  نافلاخم  البرک و  يادهـش  ررکم  ام  يادهـش  البرک و 

میناسرب و رمث  هب  ار  نانآ  يراکادف  ات  مینیشنن  ناثراو  ام  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  تخیر  ورف  ار  یناطیش  تنطلس  خاک  ام  يالبرک  دیبوک 
. مینک نفد  تلیضف  يادهش  ياپ  ریز  رد  ار  برغ  قرش و  راوخ  هریج  نارگ  هئطوت  راکمتس و  میژر  يایاقب  مکحم  تشم  ممـصم و  هدارا  اب 
زا ار  ساره  سرت و  دـیدرگن ، برطـضم  دـیوشن ، نارگن  تحاران و  تسین  يزیچ  اروشاع  ثداوح  اب  هسیاقم  رد  ام  بئاـصم   - 459 (. 22)
هب تبسن  مینیب  یم  زورما  ام  هچنآ  هک  دندرک  تماقتـسا  ربص و  عیاجف  بئاصم و  ربارب  رد  هک  دیتسه  ینایاوشیپ  وریپ  امـش  دینک ، رود  دوخ 

کی ادـخ  نید  هار  رد  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  اروشاع و  زور  نوچ  یثداوح  ام ، راوگرزب  نایاوشیپ  تسین  يزیچ  نآ 
اعدا هک  یناسک  يارب  تسا  بیع  دیبرطضم ؟ هچ  يارب  دیـسرت ؟ یم  هچ  زا  دییوگ ؟ یم  هچ  زورما  امـش  دنا . هدرک  لمحت  ار  یبئاصم  نانچ 

همکاح هاگتسد  زیمآ  تحاضف  اوسر و  لامعا  عون  نیا  ربارب  رد  دنراد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  زا  يزوریپ 
هاش ملظ  خاک  لباقم  رد  دادرخ  هدزناپ  مرحم و  هدزاود  تضهن  دوب  ینیـسح  تضهن  زا  يزوریپ  هب  اـم  تضهن   - 460 (. 23  ) دنزابب ار  دوخ 

كرحت اب  هک  داد  هعماج  لیوحت  راکادف  دهاجم و  ینادرم  هک  دوب  هدنبوک  هدنزاس و  نانچ  نیـسح  سدقم  تضهن  زا  يزوریپ  هب  بناجا  و 
زا ار  باوخ  هک  درک  هتـسویپ  كرحتم و  رایـشه و  نانچ  ار  گرزب  تلم  دـندومن و  هایـس  نانئاخ  ناراکمتـس و  رب  ار  راگزور  يراکادـف  و 

مالـسا و زا  یهاوختلادـع و  زا  عفادـم  ژد  تروص  هب  ار  اهرازاب  اه و  هاگـشناد  هیملع و  ياه  هزوح  دوبر و  ناتـسرپ  هناگیب  هناـگیب و  مشچ 
دیزی عابتا  دیزی و  مالسلا ، هیلع  نیسح  تضهن  تضهن ، نیا  دوبن  رگا  دنداد  ناشن  هنوراو  ار  مالسا   - 461 (. 24 . ) دروآ رد  سدقم  بهذم 

. دنتـشاد دـسح  دـقح و  مالـسا  يایلوا  هب  تبـسن  دنتـشادن و  مالـسا  هب  داـقتعا  اـهنیا  لوا ، زا  دـنداد و  یم  ناـشن  مدرم  هب  هنوراو  ار  مالـسا 
يا هلئاغ  هچ  هک  دندش  هجوتم  مدرم  تتشذگ  هک  یکدنا  دناسر  تسکش  هب  ار  اهنآ  هکنیا  رب  هوالع  درک  هک  يراکادف  نیا  اب  ءادهشلادیس 

رد هنابلط  قح  ياـه  تضهن  كرادـت   - 462 (. 25 . ) دـش هیما  ینب  عاـضوا  ندروخ  هب  بجوم  تبیـصم  نیمه  دـش و  دراو  یتبیـصم  هچ  و 
مامت هملک  تدحو  ادـبم   - 463 (. 26 . ) میوش زوریپ  میتسناوت  یمن  ام  مه  زورما  دوبن ، مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مایق  رگا  مالـسا 

جیورت غیلبت و  سلاـجم  نیا  يراوگوس و  سلاـجم  نیا  ازع و  سلاـجم  نیا  رطاـخ  يارب  دـش ، اـم  يزوریپ  ادـبم  هک  يا  هملک  تدـحو  نیا 
ملاع نازرابم  ربهر   - 465 تسا . نآ  یهلا  میظع  بالقنا  اروشاع و  زا  يوترپ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  اروشاع  زا  يوترپ   - 464 دش . مالسا 
ماما تدهاجم  یقیقح  يزوریپ  لصاح  نیا  تسا و  زازتها  رد  ایند  ياه  ماب  نیرتدنلب  زارف  رب  مالـسا  مچرپ  اه ، نرق  تشذـگ  زا  سپ  زورما 

هزرابم هار  ام  هک  دننک  یم  مالعا  رصاعم  يایند  ناملسم  ریغ  گرزب  ناربهر  یضعب  زورما  تسا  نمشد  رب  ناشنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
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مه تضهن  نیا  دوبن ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رگا  هبناج  همه  يروضح  میا 466 -  هتفرگ  رارف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  ار  دوخ 
روتوم تسا 667 -  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رضحم  اج  همه  البرک ، ضرا  لک  تسه ، اج  همه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  تفر . یمن  شیپ 

یمالـسا حیحـص  تارکفت  تهج  رد  یمالـسا  نورق  تکرح  روتوم  اتقیقح  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارجام  یمالـسا  نورق  تکرح 
هیاـم ارجاـم  نآ  زا  دوشب ، دراو  رطخ  نادـیم  رد  تسا  هتـساوخ  یم  هک  سک  ره  هللا و  لـیبس  یف  دـهاجم  ره  هاوخ و  يدازآ  ره  تسا  هدوب 

نیا ام  رگا  دوبن  مولعم  دوب . حضاو  ینیب  تروص  هب  انعم  نیا  ام ، بالقنا  رد  تسا  هداد  رارق  دوخ  يونعم  یحور و  هناوتـشپ  ار  نآ  هتفرگ و 
هب کسمت  هک  تسا  یقمعت  لـباق  ضیرع و  لـصف  شدوخ  نیا  مینک  ضوخ  هکرعم  نیا  رد  میتسناوت  یم  روط  هچ  میتشاد ، یمن  ار  هثداـح 

هلأسم نیا  رد  یتقو  ناسنا  تشاد  ام  بالقنا  عضو  رد  يریثأت  هچ  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) ءادهـشلادیس تدهاجم  اروشاع و  يارجام  لیذ 
دنناوت یم  هنوگچ  ار  الخ  نیا  دنا ، مورحم  نآ  زا  هک  یناسک  دنک  یم  رکف  دتفا و  یم  تشهد  هب  هثداح  نآ  ریثأت  تمظع  زا  دنک ، یم  روغ 

يربنم و سفن  رد  يا  همزـال  مادـک  ره  هوسا  وگلا و  هیارا  و  فراـعم ، نییبت  هظعوم ، ینعی  ربـنم ، لغـش  هب  طوبرم  لـصف  هس  نیا  دـننک . رپ 
هک دوب  اـهام  زا  یـضعب  نهذ  رد  یطلغ  روصت  هتـشذگ  رد  تفرگ : مک  دـیابن  ار  نادـیم  نیا  سپ ، دـبلط ، یم  وا  زا  يزیچ  دراد و  هدـنیوگ 

نیا دشاب ، ناوخ  هضور  ای  ربنم  لها  دناوت  یمن  تسا ، دهتجم  ملع و  لها  یـسک  رگا  هک  میدرک  یم  لایخ  ام  دش . عفترم  اهدـعب  هللادـمحب 
رد هک  تسا  رتـهب  هچ  دـشاب ، راد  هدـهع  ار  هفیظو  هس  نیا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ  مـیدرک ، یم  هدـهاشم  فـلتخم  حطـس  ود  رد  ار  ود 

دشاب یلعا  هکلب  الاب ، حطـس  رد  تسا ، ماکحا  مهف  كالم  هک  هیملع ، ياه  هزوح  رد  جیار  نونف  مولع و  رد  مالـسا ، هقف  رد  ینید ، فراعم 
انعم کی  هب  هدوب ، زور  فصن  انعم  کی  هب  اروشاع ، هثداح  رخآ  ات  لوا  زا  تاکرب  ءاشنم  اروشاع  هثداح   - 468 مینیبب . مشچ  نیا  اب  ار  ربنم 
البرک نیمزرس  دراو  نیـسح  ماما  هک  يزور  زا  تسا  هدوبن  هک  نیا  زا  رتشیب  هدوب ؛ زور  تشه  تفه ، مه  انعم  کی  هب  هدوب ؛ زور  هنابـش  ود 

نآ دوخ  هدوب ؛ زور  هن  تشه ، مرحم ، مهدزای  ات  مود  زور  زا  تسا ؟ هدوب  زور  دنچ  رگم  دیدرگ ، ادج  دوخ  نادـناخ  زا  هک  يزور  ات  دـش ،
شخب ماهلا  هدنز و  مه  زورما  ات  هدرک و  تکرب  ام  خیرات  رد  ردق  هچ  هثداح ، زور  فصن  نیا  دینیبب  امـش  تسا . زور  فصن  هک  مه  هثداح 

تاکرب و ءاشنم  ریخن ؛ دـنوشب ، یفطاع  رثأتم  اـی  دـیایب  ناشـشوخ  مدرم  دـنیوگب و  دـنناوخب و  ار  نآ  هک  تسین  نیا  طـقف  هثداـح  نیا  تسا 
ملظ دض  ياه  بالقنا  خیرات  رد  هکلب  عیـشت ، خـیرات  رد  تسا  هدوب  سوسحم  ام  خـیرات  هتـشذگ  گنج و  بالقنا و  رد  نیا  تسا  تکرح 
رثا مه  یمالـسا  طیحم  ریغ  رد  دـیاش  هدوب ؛ شخب  رثا  نایامن  ناشخرد و  تروص  هب  ـالبرک  هثداـح  نایعیـش ، ریغ  فرط  زا  ولو  مالـسا ، رد 

بیجع سپ  تسا . هدرک  رثا  هثداح  زور  فصن  نامه  لاس ، دص  راهچ  دصیـس ، رازه و  نیا  رد  ینعی  ام ، دوخ  خـیرات  رد  تسا  هدوب  شخب 
یلیخ ار  نآ  ای  مینک ، هسیاقم  نیـسح  ماما  اروشاع  تعاس  هن  تشه ، نآ  اب  ار  نامدوخ  گنج  لاـس  تشه  میهاوخن  رگا  اـم  تسین  دـیعب  و 
لباق زور  فصن  نآ  يراکادف  اب  هک  مسانـش  یمن  خـیرات  رد  ار  هثداح  چـیه  نم  ینعی  تسا ؛ روط  نیمه  مه  اعقاو  هک  مینادـب  رت  ناشخرد 
هعماج لخاد  رد  هک  مینکن  رکف  ام  ارچ  تسا  نآ  زا  یمین  ای  نآ ، زا  یحرط  هرخالاب  نکیل  تسا ، نآ  زا  رتکچوک  زیچ  همه  دـشاب ؛ هسیاـقم 

یعامتجا گرزب  هژوس  یکی  یلع  نب  نیسح  اه  شزرا  رگ  ایحا  هژوس   - 469 (. 27 ( ؟ دشاب رثا  ءاشنم  دناوت  یم  يدامتم  ياهلاس  يارب  ام ،
تاراـثل اـی  شراعـش  دـنکب ، ماـیق  ملظ  لـباقم  رد  تساوخ  یم  هک  یـسک  ره  دوب ، گرزب  هژوس  کـی  ناـمز  نآ  رد  یلع  نب  نیـسح  تسا 

يارب زاـمن ، هماـقا  يارب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  يا  هژوس  تسا ، گرزب  هژوس  کـی  یلع  نب  نیـسح  مه  زورما  دوب  نیـسحلا 
ص 179. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1 (. ) 28 . ) دوشب ءایحا  ام  دوجو  رد  یمالسا  هیلاع  فطاوع  تاساسحا و  هکنیا  يارب  مالسا ، ندرک  هدنز 

امـش شخب  ییاهر  ظفاح و  دنوادخ  هک  دینادب  دینک و  الب  هدامآ  ار  دوخ  ( 4 . ) ص 42 فوهل ، ( 3 . ) ص 179 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 2)
ج 17، راثآ ، هعومجم  ( 7 . ) ص 181 نامه ، ( 6 . ) ص 180 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 5 . ) درک دـهاوخ  رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمـشد  زا 
، ذخام نامه  ( 12 . ) نامه ( 11 . ) نامه ( 10 . ) ص 223 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 9 . ) ص 181 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 8 . ) ص 256
(18 . ) نامه ( 17 . ) ص 227 سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 16 . ) ص 227 سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 15 . ) نامه ( 14 . ) نامه ( 13 . ) ص 225
. ذخام نامه  ( 22 . ) ینیـسح ص 155 هسامح  ( 21 . ) ناـمه ص 98 ( 20 . ) ص 398 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 19 . ) ص 117 هـمئا ، هریس 
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(28 . ) ص 236 ج 7 ، تیالو ، ثیدح  ( 27 . ) ذخام نامه  ( 26 . ) ص 58 ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 25 . ) ذخام نامه  ( 24 . ) ذخام نامه  ( 23)
ص 175. ج 1 ، ینیسح ، هسامح 

اروشاع هثداح  تضهن و  تیهام  لیلحت 

عورـش تموکح  هاگتـسد  مجاهت  اب  ماما  مایق  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  یخیرات  كرادـم  رد  لماک  لمأت  زا  سپ  مایق  هلحرم  راهچ   - 470
میمـصت هب  هک  یتقو  ات  دومرف  ترجه  هکم  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  هک  یتقو  زا   - 1 تسا : هتفای  ماجنا  فلتخم  هلحرم  راهچ  رد  هدـش و 
دروخرب زا   - 3 درک . دروخرب  یحایر  دیزی  نب  رح  اب  هک  یتقو  ات  دورب  هفوک  هب  تفرگ  میمـصت  هک  یتقو  زا   - 2 دوب . یقاب  هکم  رد  ندنام 

دروم رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی  هناـهاگآ ؟ اـی  يراـجفنا  تضهن   - 471 (. 1 . ) گـنج هلحرم   - 4 گنج . عورـش  ات  یحایر  دـیزی  نب  رح  اـب 
هناهاگآ و ان  لمع  کی  عون  زا  دوب ؟ راجفنا  کی  عون  زا  تضهن  مایق و  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن 

هرخالاب دشاب ، هتـسب  مه  ذفانم  دوشب ، راخب  هب  لیدبت  تسا  نآ  رد  هک  یبآ  دنهدب ، ترارح  هک  یگید  هب  هکنیا  ریظن  دوب ؟ ، هدـشن  باسح 
هک یتلع  هب  ای  الاح   ) دریگ یم  رارق  طیارـش  رد  ناـسنا  هک  دوش  یم  ادـیپ  ناـسنا  دارفا  يارب  هک  ییاـهراجفنا  يریظن  دـش و  دـهاوخ  رجفنم 

ار فرح  نالف  دهاوخ  یمن  زگره  هک  یلاح  رد  هک  دراد ) یتحاران  هدـقع و  زا  رپ  نورد  کی  هتـشذگ ، للع  هب  ای  دوش  یم  ادـیپ  اج  نامه 
یم نوریب  دیایب ، نوریب  دهاوخ  یمن  مه  شلد  یتح  هک  هچره  شناهد  زا  دوش و  یم  ینابـصع  تحاران و  دینیب  یم  هبترم  کی  یلو  دـنرب ،

زورما يدام  بتاکم  هار  اب  مالـسا  بتکم  هار  نآ ، رد  هک  ییاهاج  زا  یکی  تسا . راجفنا  اه  مایق  زا  يرایـسب  راجفنا  دنیوگ  یم  ار  نیا  دیآ 
ار اه  یتحاران  دـینکب ، دـیدشت  ار  اهداضت  دـنیوگ  یم  یکیتکلاید  صاخ  لوصا  يور  زورما  يداـم  بتاـکم  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  قرف 
هب بالقنا  هب  ار  هعماج  هکنیا  يارب  دینک  تفلاخم  یعقاو  تاحالصا  اب  یتح  دینکب ، رت  قیمع  دیناوت  یم  هچ  ره  ار  اه  فاکـش  دینکب ، دایز 

دـصرددص بالقنا  مه  شبالقنا  مالـسا ، تسین  دقتعم  هرذ  کی  يراجفنا  بالقنا  هب  مالـسا  دـیناشکب  هناهاگآ ) بالقنا  هن   ) راجفنا ینعم 
هک دیمهف  دـیاب  ار  هثداح  الوا  (. 2  ) البرک هثداـح  تمظع  یگرزب و  تسا 472 -  باختنا  یهاگآ و  لامک  میمـصت و  يور  زا  هناـهاگآ و 

روط نامه  دنتـشک  ار  رفن  دنچ  دوب و  يراتـشک  هرخالاب  اروشاع ، هثداح  هک  دیوگن  یـسک  میدرگب  شتلع  لابند  ات  تسا ، گرزب  ردـق  هچ 
هثداح ینعی  هیزر ، تسا  گرزب  یلیخ  تبیصم ، هبیصملا ، تمظع  تلج و  هیزرل و  تمظع  دقل  میناوخ : یم  اروشاع  ترایز  رد  ام  همه  هک 
هثداح نیا  هک  دوشب  مولعم  يردق  هک  نیا  يارب  تسا . ریظن  یب  هدـنهد و  ناکت  یلیخ  هعجاف ، تسا  میظع  یلیخ  هثداح ، نیا  گرزب  رایـسب 

نیا دینیبب  امش  منک  یم  حرطم  الامجا ، مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  یگدنز  ياهرود  زا  ار  هاتوک  هرود  هس  نم  تسا ، میظع  ردق  هچ 
اروشاع زور  رد  هک  دـسرب  اج  نآ  هب  تیـصخش  نیا  راک  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  ایآ  دسانـش ، یم  هرود  هس  نیا  رد  ناـسنا  هک  یتیـصخش 

دـننکب و ماع  لتق  ار  شتیب  لها  باحـصا و  ناراـی و  همه  وا و  عیجف ، تیعـضو  نیا  اـب  دـننک و  هرـصاحم  ار  وا  شدـج  تما  زا  هدـع  کـی 
جنپ تسیب و  نارود  ینعی  ترضح ، نآ  یناوج  نارود  مود ، تسا  مرکا  ربمایپ  تایح  نارود  یکی  هرود ، هس  نیا  دنریگب ؟ ریسا  ار  ناشنانز 

نارود  - 473 تسا . البرک  هثداح  ات  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  هلاس  تسیب  ترتف  نارود  موس ، تسا  نینمؤملاریما  تموکح  اـت  هلاـس 
مرکا ربمایپ  ربمایپ  یلگوس  هدـید  رون  كدوک  زا  تسا  ترابع  نیـسح  ماـما  مرکا ، ربماـیپ  ناـمز  نارود  نآ  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  یکدوک 
یسک رگا  ( 3  ) همطاف بضغل  بضغیل  هللا  نا  دومرف : ربماـیپ  هک  دـنناد  یم  زور  نآ  رد  ناملـسم  مدرم  همه  هک  دراد  همطاـف  ماـن  هب  يرتخد 
تسا هدرک  دونشخ  ار  ادخ  دنک ، دونشخ  ار  وا  یسک  رگا  (، 4  ) اهاضرل یضری  و  تسا . هدرک  نیگمشخ  ار  ادخ  دنک ، نیگمشخ  ار  همطاف 

؛ دـنز یم  فرح  هنوگ  نیا  شرتخد  هب  عجار  ماعالم ، رد  مدرم و  لباقم  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هلزنملا  میظع  ردـق  هچ  رتخد  نیا  دـینیبب ،
ینعی تسالعا ؛ هجرد  رد  تاراختفا ، ظاحل  زا  هک  تسا  هداد  یسک  هب  یمالـسا  هعماج  رد  ار  رتخد  نیا  مرکا  ربمایپ  تسین . يداع  زیچ  نیا 

اه نادـیم  همه  رد  رت و  عاجـش  همه  زا  رت ، هقباس  اـب  همه  زا  رت ، نمؤم  همه  زا  فیرـش ، عاجـش ، ناوج ، وا  مالـسلا ، هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
یم زاب  ار  اه  هرگ  دیآ ، یم  ولج  ناوج  نیا  دننام ، یم  رد  همه  هک  ییاج  ره  ددرگ ؛ یم  وا  ریشمش  هب  مالسا  هک  تسا  یسک  تسا ، رـضاح 
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تمظع رطاخ  هب  تسین ، اه  نیا  يدـنواشیوخ و  رطاـخ  هب  وا  تیبوبحم  هک  يزیزع  بوبحم  داـماد  نیا  دنکـش . یم  ار  اـه  تسب  نب  دـنک و 
نیا همه  هتبلا  تسا . یلع  نب  نیسح  وا  و  تسا ، هدش  دلوتم  اه  نیا  زا  یکدوک  الاح  تسا ، هداد  وا  هب  ار  شرتخد  ربمایپ  تسوا ، تیـصخش 

؛ ربمایپ نازیزع  نیرتزیزع  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  عجار  مثحب  الاح  نم  اما  تسه ؛ مه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  اه  فرح 
یم همه  درب  یم  دجسم  هب  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  مدرم ، همه  لد  بوبحم  یمالـسا و  هعماج  مکاح  مالـسا ، يایند  سیئر  هک  یـسک 
دریگ یم  یعنام  هب  شیاپ  هچب  نیا  تسا ، ندناوخ  هبطخ  لوغـشم  ربنم  يور  وا  تسا  همه  بوبحم  نیا  لد  بوبحم  كدوک ، نیا  هک  دنناد 
ماما هرابرد  ربمایپ  تسا . نیا  هلأسم  دینیبب ، دنک  یم  مارآ  ار  وا  دریگ و  یم  لغب  ار  هچب  نیا  دیآ ، یم  نییاپ  الاب  زا  ربمایپ  دـتفا ؛ یم  نیمز  و 

، شـش نارود  رد  ینعی  دنتـشهب  لها  ناناوج  رورـس  اه  نیا  ( 5  ) هنجلا لها  بابـش  يدیـس  دومرف : هلاس  تفه  شـش ، نیـسح  ماما  نسح و 
همه رد  تفرـش  دزرو و  یم  بدا  دنک ، یم  مادقا  دنک ، یم  لمع  دنک ، یم  كرد  دمهف ، یم  تسا ، ناوج  کی  دح  رد  مه  یگلاس  تفه 
لتق هب  یفلخت ، مرج و  هنوگ  چیه  ندب  ربمایپ ، نیمه  تما  تسد  هب  كدوک  نیا  هک  تفگ  یم  یـسک  زور  نآ  رگا  دنز  یم  جوم  وا  دوجو 

!؟ دوش یم  رگم  هچ ، ینعی  هک  دندرک  بجعت  همه  درک و  هیرگ  دومرف و  ربمایپ  هک  نانچمه  دوب ؛ رواب  لباق  ریغ  مدرم  يارب  دیـسر ، دهاوخ 
؛ تسا نینمؤملاریما  تموکح  ات  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هلاس  جـنپ  تسیب و  هرود  مود ، هرود  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  یناوج  نارود   - 474

یم تمظع  هب  ار  وا  همه  دـنک ، یم  تلاخد  گرزب  ياـهراک  رد  دـنک ، یم  تکرـش  اـه  گـنج  رد  تسا ، عاجـش  ملاـع و  هدـنلاب ، ناوج ،
ییاج ره  هکم ، هنیدم و  ناناملسم  نایم  رد  یتلیضف ، ره  رد  ددرگ ، یم  رب  وا  يوس  هب  اه  مشچ  همه  دیآ ، یم  هک  اه  هدنشخب  مان  دنـسانش ،

رد دنلیاق ، مارتحا  شردارب  وا و  يارب  نامز ، يافلخ  دنلیاق ، مارتحا  وا  يارب  همه  دشخرد ؛ یم  يدیشروخ  لثم  تسا ، هتفر  مالـسا  جوم  هک 
یـسک زور  نآ  رگا  همه  شیپ  مرتحم  نارود و  هنومن  ناوج  دـندروآ ، یم  تمظع  هب  ار  اه  نآ  مان  دـننک و  یم  لیلجت  میظعت و  وا ، لـباقم 
مهیلع  ) تیب لـها  تبرغ  نارود   - 475 درک . یمن  رواب  سک  چیه  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  مدرم  نیمه  تسد  هب  ناوج ، نیمه  هک  تفگ  یم 

رد زاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تیب  لها  تبرغ  هرود  ینعی  تسا ؛ نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  هرود  موس ، هرود  مالـسلا )
مارتحا دروم  ناناملـسم ، همه  گرزب  یتفم  ناملـسم ، همه  يونعم  ماما  تروص  هب  تدم ، نیا  زا  دـعب  لاس  تسیب  نیـسح ، ماما  دـنا  هنیدـم 

، دننکب یتدارا  راهظا  تیب  لها  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  همه  لسوت  کسمت و  لحم  همه ، ملع  لیـصحت  دورو و  لحم  ناناملـسم ، همه 
رگا هک  يا  همان  دسیون ؛ یم  همان  هیواعم  هب  وا  ملاع . لیـصا و  بیجن ، فیرـش ، گرزب  بوبحم ، تیـصخش  تسا ؛ هدرک  یگدنز  هنیدم  رد 

دنک و یم  لمحت  دناوخ ، یم  دریگ ، یم  ار  همان  نیا  مامت  تمظع  اب  هیواعم  تسا . ندش  هتـشک  شیازج  دسیونب ، یمکاح  ره  هب  یـسک  ره 
مـسجم مک  بیجن ، زیزع  فیرـش  مرتحم  درم  نیا  یکیدزن ، هدـنیآ  رد  هک  تفگ  یم  یـسک  مه  تاقوا  ناـمه  رد  رگا  دـیوگ . یمن  يزیچ 

، زیگنا تریح  نآ  اب  مه  نآ  دوشب ، هتـشک  مالـسا  نآرق و  تما  نیمه  تسد  هب  تسا  نکمم  تسا  هدننیب  ره  رظن  رد  نآرق  مالـسا و  هدـننک 
شیانعم هچ  ینعی  نیا  دندرک  یم  مه  صالخا  ضرع  مالـس و  دندمآ و  یم  شتمدـخ  هب  هک  ياه  نامه  دـندرک ؟ یناسک  هج  داتفا . قافتا 
شنطاب اما  تسا ، یمالـسا  شرهاظ  تسا ؛ هدش  یهت  مالـسا  تقیقح  تیونعم و  زا  لاس ، هاجنپ  نیا  لوط  رد  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  نیا 

مه يا  هدـع  تسا و  ناملـسم  ناشمـسا  مه  مدرم  تسا ، رارق  رب  تعامج  زامن  تسا ، رارقرب  اـهزامن  تساـج . نیا  رطخ  تسا ؛ هدـش  كوپ 
تسا هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  رد  هلمج  کی  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هب  هاگن  ود  عومجم   - 476 دنتیب ! لها  رادفرط 

زور اعوسات و  زور  تبـسانم  هب  زورما  تسا . ربدت  لمأت و  روخ  رد  زغم و  رپ  رایـسب  اهاعد ، اه و  ترایز  نیا  تالمج  زا  يرایـسب  دـننام  هک 
و تسا : نیا  هلمج  نآ  مینک ؛ یم  ضرع  یـضیارع  تسا ، ینیـسح  مایق  تهج  هب  رظان  هک  هلمج ، نیمه  نوماریپ  يردـق  لوا  هبطخ  رد  ازع ،

یم ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  باطخ  تالمج  نیا  هدنیوگ  هک  تساعد ؛ لوا ، ياه  هرقف  اهتنم  تسا ؛ نیعبرا  ترایز  نیا  کیف . هتجهم  لذب 
زا ار  وت  ناگدـنب  ات  هلاهجتلا ؛ نم  كدابع  ذقنتـسیل  داد ؛ وت  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  ناج و  یلع ، نب  نیـسح  ینعی  کیف  هتجهم  لذـب  و  دـنک :

فرط هک  تسا  هیضق  فرط  کی  نیا  دناهرب . ار  اهنآ  یهارمگ  تلالـض و  زا  یـشان  ینادرگرـس  زا  هلالـضلا ؛ هریح  و  دهدب ؛ تاجن  لهج 
نم هیلع  رزاوت  دـق  و  دوش : یم  یفرعم  يدـعب  هرقف  نیا  رد  هیـضق ، رگید  فرط  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا ، هدـننک  مایق 
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يایند دوب ؛ هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  یگدـنز ، بیرف  هک  دـندوب  یناسک  نآ  لباقم ، هطقن  یندالا ؛ لذر  ـالاب  هظح  عاـب  ایندـلا و  هترغ 
يادخ هک  ار  یمهـس  یندالا ؛ لذرالاب  هظح  عاب  و  دوب ؛ هدرک  دوخ  یب  دوخ  زا  ار  اهنآ  سفن ، ياهاوه  تاوهـش و  ییایند ، فراحز  يدام ،

. تسا ینیـسح  تضهن  هصالخ  نیا ، دندوب . هتخورف  ترابع  مهـس  نیا  هک  تسا ، هداد  رارق  دوخ  میظع  شنیرفآ  رد  یناسنا  ره  يارب  لاعتم 
تـسرد مه  ود  ره  هک  تسا ، هظحالم  لباق  هاگن  ود  اب  عقاو  رد  ینیـسح  تضهن  هک  دـنک  یم  ساـسحا  ناـسنا  ناـیب ، نیا  رد  يا  هقادـم  اـب 

هیلع تکرح  هک  تسا ؛ یلع  نب  نیسح  يرهاظ  تکرح  هاگن ، کی  تسا : تضهن  نیا  میظع  داعبا  هدنهد  ناشن  هاگن  ود  عومجم  اما  تسا ؛
هک تسا  يرت  گرزب  تکرح  هیـضق ، نیا  نطاب  اما  تسا ؛ دـیزی  تموکح  ینعی  رگ ، بوکرـس  ملاظ و  فرحنم و  دـساف و  تموکح  کی 

هزرابم دـیزی  اب  هچ  رگا  نیـسح  ماما  تقیقح ، رد  تسا . ناسنا  ینوبز  لهج و  هیلع  رب  تکرح  نآ  دـناسر و  یم  نآ  هب  ار  ناسنا  مود  هاـگن 
تلذ ینوبز و  یهارمگ و  یتسپ و  لهج و  اب  هکلب  تسین ؛ شزرا  یب  رمع  هتوک  دیزی  اب  نیـسح  ماما  یخیرات  هدرتسگ  هزرابم  اما  دنک ، یم 
ماما يارجام  میهاوخب  رگا  دمآ . دوجو  هب  مالسا  هلیسو  هب  ینامرآ  تموکح  کی  دنک . یم  هزرابم  دراد  اه  نیا  اب  نیسح  ماما  تسا ؛ ناسنا 

هک اـیند ، گرزب  ياـه  تموکح  دوب ؛ ضیعبت  لـهج و  ملظ و  راـچد  تیرـشب ، دوش : یم  روط  نیا  مینک ، هصـالخ  يروطـس  رد  ار  نیـسح 
ریغ تموکح  يرگ و  یفارشا  تموکح  زور  نآ  مور  يروطارپما  رد  هچ  زور ، نآ  ناریا  رد  هچ  تسا ، نامز  نآ  يارسک  رصیق و  تموکح 
ارف ار  اـیند  یتیلهاـج  اـعومجم  دوب ؛ رتدـب  مه  اـه  نآ  زا  دوب ، برعلا  هریزج  رد  هک  هچنآ  لـثم  مه ، رت  کـچوک  ياـه  تموکح  یمدرم و 
ارف ار  اج  همه  نآ  عاعـش  دنک و  ادیپ  شرتسگ  جیردت  هب  دعب  دنک و  نشور  اب  ادخ و  ربمایپ  هلیـسو  هب  مالـسا  رون  نایم ، نیا  رد  دوب . هتفرگ 

و دشاب ؛ خیرات  لوط  رد  تیرشب  همه  يوگلا  تسناوت  یم  هک  دوب  يرقتـسم  تموکح  تموکح ، نیا  تفر ؛ یم  ایند  زا  ربمایپ  یتقو  دریگب .
رد نآ  زا  دعب  اه  نرق  رد  دوب  انب  هچنآ  ینعی  دـش ؛ یم  ضوع  خـیرات  دـیدرت  نودـب  درک ، یم  ادـیپ  همادا  تهج  نامه  اب  تموکح  نآ  رگا 

یگدنز تسا  یکاپ  تلادع و  زا  راشرـس  يایند  دوب . هدمآ  دـیدپ  نامز  نامه  رد  دـیایب ، دـیدپ  یلعف ، تیعـضو  رد  نامز  ماما  روهظ  نامز 
لیان ییاه  تمظع  هچ  هب  اج  نآ  رد  رـشب  دناد  یم  ادـخ  هک  تسا ؛ نامز  ماما  روهظ  زا  دـعب  نارود  هب  طوبرم  ملاع ، نیا  رد  ناسنا  یقیقح 

. دش یم  ضوع  تیرشب  خیرات  دمآ و  یم  دیدپ  لوا  ياه  هرود  نامه  رد  دش و  یم  رسیم  ربمایپ  تموکح  همادا  رگا  نیاربانب ، دش . دهاوخ 
ءانتبا ملظ ، رب  ءانتبا  ياج  هب  هک  دوب  نیا  ربمایپ  تموکح  تیـصوصخ  دشن . یلیالد  هب  راک  نیا  اما  داتفا ؛ یم  ولج  اهتدم  يرـشب  راک  ماجرف 

، لهج ياج  هب  دوب ؛ راگدرورپ  سدقم  تاذ  تیدوبع  رب  زکرمت  دیحوت و  رب  یکتم  ناسنا ، يرکف  هقرفت  كرـش و  ياج  هب  تشاد ؛ لدع  رب 
کی ینعی  دوب ؛ ارادـم  قفر و  لاـصتا و  طاـبترا و  تبحم و  رب  یکتم  مه  اـب  اـه  ناـسنا  يزرو  هنیک  ياـج  هب  دوـب ؛ تفرعم  ملع و  رب  یکتم 
مسا مسا ، دش ؛ ضوع  نمادکاپ ، اوقت ، اب  یناسنا  دنک ، یم  ادیپ  شرورپ  یتموکح  نینچ  رد  هک  یناسنا  هتـسارآ . نطاب  رهاظ و  زا  تموکح 
ياج هب  دـمآ ؛ راک  رـس  رب  ملظ  تموکح  زاب  لدـع ، تموکح  ياج  هب  دوبن ؛ یمالـسا  رگید  نطاب  اما  دوب ؛ یمالـسا  مان  مان ، دـنام ؛ مالـسا 

، هلاس هاجنپ  هرود  نیا  رد  دـش . مکاح  لهج  تفرعم ، ياج  هب  دـمآ ؛ دوجو  هب  یتاقبط  فاکـش  یگتـسدود و  ضیعبت و  يردارب ، يربارب و 
قیقحت لها  هک  دراد  دوجو  هنومن  دهاش و  اهدص  دنک ، ادیپ  رتشیب  اه  لصف  رس  نیا  زا  دهاوخب  ناسنا  رگا  مییآ ، یم  نییاپ  فرط  هب  هچره 

توافتم و ریاغم و  تنطلس ، تیهام  اب  تماما  دش ! لیدبت  تنطلـس  هب  تماما  دننک . نشور  هدنیوج  ناوج و  ياه  نهذ  يارب  ار  اه  نیا  دیاب 
تموکح ینعی  تنطلـس ، اما  مدرم ؛ اب  يداقتعا  یفطاع و  دنویپ  يونعم ؛ یحور و  ییاوشیپ  ینعی  تماما ، دنمه . دض  ود  نیا  تسا ؛ ضقانم 

رد یتکرح  تماما ، تسا . مه  لباقم  هطقن  تسرد  ود ، نیا  ینامیا ؛ یفطاع و  يونعم و  هلقع  هنوگ  چـیه  ندوب  بیرف ؛ تردـق و  روز و  اـب 
يارب صاـخ ؛ تاـقبط  يارب  مدرم و  حـلاصم  هیلع  رب  هناردـتقم  هطلـس  کـی  ینعی  تنطلـس ، تسا . ریخ  تهج  رد  تما و  يارب  تما ، ناـیم 

هن تشاد ، ملع  هن  تسا ، یمود  نیا  مینیب ، یم  نیـسح  ماما  مایق  نامز  رد  ام  هک  هچنآ  مکاـح . هورگ  ینار  توهـش  يارب  يزودـنا و  تورث 
ربمایپ هب  شزیچ  چـیه  دوب ؛ میکح  کی  راتفگ  وا  راتفگ  هن  دوب ، نمؤم  کی  راـتفر  وا  راـتفر  هن  تشاد ، داـقتعا  مالـسا  تاـیونعم  هب  يا  هرذ 

، دریگب رارق  ربمایپ  ياج  هب  دیاب  هک  تسا  یماما  نامه  وا  دوخ  هک  یلع -  نب  نیسح  لثم  یسک  يارب  یطیارـش ، نینچ  رد  تشادن . تهابش 
یناسر مایپ  دوبن ، يربخ  هراوهام  ویدار و  هلجم و  همانزور و  زا  هک  ناراگزور  نآ  رد  اه  همان  لاسرا  درک 477 -  مایق  دمآ و  شیپ  یتصرف 
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اهرهـش و ناـگرزب  هب  هماـن  لاـسرا  اـهنآ  زا  یکی  تفاـی . یم  ققحت  ینوگاـنوگ  ياـه  هویـش  اـب  هک  دوب  لکـشم  رایـسب  یمالـسا  عماوج  هب 
شوگ هب  دش و  یم  حرطم  دجاسم  یمومع و  عماجم  رد  اروف  دناسر ، یم  ار  یمهم  ربخ  دمآ و  یم  يا  همان  یتقو  دوب . یمالسا  ياهروشک 

یمالسا ياهرهش  ناگرزب  صاخشا و  يارب  ینوگانوگ  ياه  همان  هنیدم  زا  جورخ  زاغآ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر . یم  ناناملسم 
همان هرـصب  يارب  همان  رـصم  مدرم  يارب  همان  هنیدـم  رد  مشاه  ینب  يارب  يا  همان  دـننام : دـناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  ماـیق  اـت  تشون ،
ینب عمج  رد  دوش ، جراخ  هنیدـم  زا  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دـنک : یم  لـقن  نارمح  نب  ةزمح  هفوک  نایعیـش  يارب 
یبا نب  یلع  نب  نیسح  زا  همان  نیا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  تشاگن : نینچ  ذغاک  نآ  رب  ماما  دندروآ  اروف  تساوخ  يذغاک  مشاه 

دشابن نم  اب  سک  ره  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  دوش  قحلم  نم  هب  مایق  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  انامه  دوش ، یم  هتـشون  مشاه  ینب  يارب  بلاط 
غالبا تسا  میظع  مالسلا  هیلع  نیسح  راک  ایند  هن  تسا  ترخآ  هب  توعد  ع )  ) نیسح راک   - 478 (. 6 . ) دورد اب  دیسر  دهاوخن  يزوریپ  هب 

یبلط توهش  یتسرپ و  لوپ  زا  تسا  نتخادنا  ترخآ  رکف  هب  ار  مدرم  تسا ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  توعد  زا  ینابیتشپ  و 
فده دوش ، تعانق  نآ  هب  هک  تسین  فده  مالسا  مسا  هک  تسا  نیا  هب  مدرم  ندرک  انـشآ  نیـسح  راک  تسا ، نتـشاد  زاب  یهاوخ  دوخ  و 
دشاب یم  شردپ  دج و  شرافس  نینچمه  دیامرف  یم  روتسد  نآ  هب  ررکم  هدوب ، دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  شرافـس  هک  تسا  يوقت  نامیا و 

ياه ترایز  زا  یترایز  رد  یهارمگ  تلاهج و  زا  مدرم  تاـجن   - 479 (. 7 . ) دـندرک دای  نآ  زا  ناشیاه  بوتکم  اه و  هبطخ  رد  ررکم  هک 
ذقنتسیل کیف  هتجهم  لذب  تسا : نیا  نآ ، دراد و  دوجو  انعمرپ  رایسب  هلمج  دوش ، یم  هدناوخ  نیعبرا  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یم ضرع  لاعتم  يادخ  هب  رئاز  تسا  هدش  هدناجنگ  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يراکادف  هفسلف  (. 8 . ) هلاهجلا نم  كدابع 
ینادرگ و رس  زا  ار  مدرم  ( 9  ) هلالضلا هریح  و  دهدب . تاجن  تلاهج  زا  ار  مدرم  ات  درک ، راثن  ار  نوخ  وت ، نیسح  نیا  وت ، هدنب  نیا  هک  دنک 

 - 480 (. 10 . ) تسا يا  هتفرشیپ  یقرتم و  موهفم  هچ  ياراد  زغم و  رپ  ردق  هچ  هلمج  نیا  دنیبب ، دهدب . تاجن  تسا  یهارمگ  رد  هک  یتریح 
نآ زا  رتکچوک  رشب  نیاربانب  دروآ ، یمن  رد  رس  ناسنا  تاقوا  یـضعب  نارادمتـسایس  يویند و  ناگرزب  راک  زا  البرک  هعقاو  ياه  تحلـصم 

مالسا نید  يایحا   - 1 دشاب : یم  هدمع  تحلصم  دنچ  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  دروآ . رد  ملاع  دنوادخ  ياهراک  تحلصم  زا  رـس  هک  تسا 
هب دـندوب و  هدرک  اه  يزاب  هقح  يزاس و  رهاـظ  ـالبرک  هیـضق  زا  شیپ   ) لـطاب لاـطبا  قح و  قاـقحا   - 2 ناـمیا . تقیقح  ندرک  راکـشآ  و 
یم قح  ياج  هب  ار  لطاب  لطاب و  ياج  هب  ار  قح  اـسب  هچ  دـش و  یمن  هداد  صیخـشت  مه  زا  دوب و  مه  رد  ـالماک  لـطاب  قح و  هک  یمـسق 

دهاوخ یم  راک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح   - 3 تخاس .) اوسر  ار  لطاب  دومرف و  راکشآ  ار  قح  شراک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دنتفرگ ،
زا ایبنالا  متاخ  زا  سپ  هک  لیلخ  میهاربا  يارب  یتح  تسا  هدماین  شیپ  مه  يربمغیپ  چـیه  يارب  هک  دـسرب  يدـح  هب  يزرو  تبحم  ماقم  رد 
بر هب  يزرو  تبحم  تسا . هقباـس  یب  هک  دـناسرب  یعیفر  ماـقم  هب  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  دـهاوخ  یم  يادـخ  تـسا . فرـشا  اـیبنا  هـمه 
رظن فرـص  اطخ  يارب  همه  زا  دـهدب ، تسا  هقالع  دروم  هچ  ره  هک  هدـماین  شیپ  روط  نیا  سک  چـیه  يارب  هک  تسا  یتداعـس  نیملاـعلا ،

زا  - 4 (. 11 . ) یسر یمن  نآ  هب  تتداهش  ببس  هب  زج  هک  تسا  يا  هجرد  ادخ  دزن  وت  يارب  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  اذل  دنک .
برـض تمایق . خزرب و  ایند و  رد  دـسر  یم  نارگید  هب  هک  تسا  یتاـکرب  ـالبرک  ياـیاضق  هب  تبـسن  دـنوادخ  ياـضما  رد  هفیفخ  حـلاصم 

. دومن تیانع  یناوارف  تاریخ  تاکرب و  البرک  هیـضق  ياضما  اب  دنوادخ  دنز ، یم  ناشن  دنچ  ریت  کی  ینالف  دـنیوگ : یم  هک  تسا  یلثملا 
حرطم یلیخ  وا  يارب  باوث  دنربب . یباوث  یکی  دنتفر  هکنیا  هن  دش ، هتـشک  مه  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  مالـسا  ندرک  هدنز   - 481 (. 12)

تردـق ندرک  اوسر   - 482 (. 13 . ) دنک هدـنز  ار  مالـسا  دـهدب ، تفرـشیپ  ار  مالـسا  دـهدب ، شتاجن  ار  بتکم  نیا  هک  تفر  روطنآ  دوبن ،
دروخب مه  هب  ات  دوشب  هتـشک  دنک و  تمواقم  تردق  نیا  اب  وا  دیاب  هک  شدوخ  يارب  دـید  یم  فیلکت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  وا  قحان 

يرئاج تموکح  کی  هک  دـید  وا  دوب . شدوخ  هارمه  هک  يا  هدـع  نیا  شدوخ و  يراکادـف  اب  ار  تردـق  نیا  دـنکب  اوسر  ات  عاضوا ، نیا 
دنک و تضقن  دیاب  هک  داد  صیخشت  ار  شدوخ  یهلا  فیلکت  ار  شدوخ  فیلکت  تسا ، هدرک  ادیپ  هطلس  وا  تکلمم  تاردقم  رب  هک  تسا 
هک دوب  مولعم  دعاوق  بسح  هب  هک  یلاح  نیع  رد  دش . دهاوخ  هچ  ره  دنک  راکنتـسا  تفلاخم و  راهظا  دـنکب و  تفلاخم  دورب و  دـتفیب  هار 
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ماما يوما  دساف  تموکح  يزادنارب   - 483 (. 14 . ) دوب فیلکت  نکل  هلباقم  دنراد  اهنآ  هک  يا  هدع  نآ  اب  دناوت  یمن  يردقنیا  ددـع  کی 
یعرـش فیلکت  دیوگب  دنیـشنب و  تسناوت  یم  دوب  یم  لبنت  هللااب  ذوعن  رگا  مه  وا  درک . مایق  تشادن و  ینادنچ  يورین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

وا اما  دنشاب  راوس  دارم  رخ  رب  اهنآ  دنزن و  فرح  دنیشنب و  ءادهـشلادیس  هک  دش  یم  لاحـشوخ  یلیخ  يوما  رابرد  منک . مایق  هک  تسین  نم 
مه وا  رگا  دربب . نیب  زا  ار  دساف  تموکح  نیا  دهد و  لیکشت  یمالسا  تموکح  ات  تعیب  هب  دنک  توعد  مدرم  ات  داتسرف  ار  لیقع  نب  ملسم 

دـندش و یم  لاحـشوخ  بوخ ! رایـسب  تفگ : یم  هللااب  ذوعن  تساوخ  تعیب  دـمآ و  كدرم  نآ  یتقو  تسـشن و  یم  شیاج  رـس  هنیدـم  رد 
لیدبت  - 485 (. 16 . ) دـنربب نیب  زا  ار  مالـسا  هک  دنتـشاد  دـصق  هیما  ینب  مالـسا  ندرک  دوبان   - 484 (. 15 . ) دندیـسوب یم  مه  ار  شتـسد 

یلم يایحا  هدـش  باسح  ياه  همانرب  تیلهاج و  هلاقن  ياه  يورجک  اب  تفر  یم  هک  یبتکم  یهاشنهاش  میژر  هب  یمالـسا  لدـع  تموکح 
دزاسب و یهاشنهاش  میژر  کی  یمالـسا  لدـع  تموکح  زا  دوش و  دوباـن  وحم و  لزن  یحو  ـال  ءاـج و  ربخ  ـال  راعـش  اـب  تبورع  ییارگ و 

یفطصم دمحم  لسر  دیس  نادناخ  رد  هیذغت و  یهلا  یحو  هراصع  زا  هک  یمیظع  تیـصخش  ناهگان  هک  دناشک  اوزنا  هب  ار  یحو  مالـسا و 
هعقاو دوخ ، یهلا  تضهن  ریظن و  یب  يراکادف  اب  درک و  مایق  دوب  هدش  گرزب  هرهاط  هقیدص  نماد  رد  تیبرت و  یـضترم  یلع  ایلوا  دیـس  و 

تالکـشم اب  یگدنز  رد  هتـساخرب و  مورحم  ياه  هدوت  نایم  زا  ربمایپ  همه  يرگدادـیب  اب  هلباقم   - 486 (. 17 . ) دروآ دوـجو  هب  ار  یگرزب 
اـه و تناـها  اـه و  باـعرا  اهدـیدهت و  عاونا  اـب  شیوـخ  یناـمرآ  هعماـج  نتخاـس  هار  رد  هدوـب و  ناـبیرگ  هب  تسد  جـنر  رقف و  يداـم و 

يرگدادیب عناوم و  تالکشم و  زا  یخرب  اب  مادک  ره  ادخ  ناروآ  مایپ  رگا  دوب ، هنوگنیا  زین  نیسح  دندوب . ور  هب  ور  ناراکمتس  ياهریقحت 
يدرمان همه  ربارب  رد  هنانامرهق  درک و  هزرابم  اه  نآ  همه  اب  يوما  یلهاج  ياه  تنـس  نتخادنارب  تلادع و  ادخ و  يارب  دوب و  ور  هب  ور  اه 

یـصاخ طیارـش  تافـص و  شیوخ  ناروآ  مایپ  هب  دنوادخ  هک : تسا  هدمآ  تایاور  رد  نادیهـش  رالاس   - 487 دیرفآ . راختفا  داتـسیا و  اه 
رود نادـب ، یگتـسباو  يدام و  تاناکما  تافیرـشت و  يرهاـظ  قرب  قرز و  زا  ار  ناـنآ  ناگدـنب  شیاـمزآ  يارب  هلمج : نآ  زا  تشاد  ررقم 

ندـش راکـشآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دوب . هنوگنیا  زین  نیـسح  داد . رارق  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  تیونعم و  هاـگ  هولج  ار  ناـنآ  تشاد و 
درگ شزاس  نوگرگد  مایق  ترـضح و  نآ  رد  ار  طیارـش  تافـص و  نآ  همه  ادـخ  بلط  قح  ناگدـنب  شیاـمزآ  داـهج و  رد  وا  صـالخا 
ادـخ ناگدـیزگرب  ناتـسود و  گرزب و  نادیهـش  شیدـیحوت ، هار  ناورهر  تسا و  نادیهـش  رـالاس  دوخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروآ ،

مه ینعی  دنا ؛ قتشم  لمجم  نسحم و  زا  ود  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ناماما  مایق  توکـس و  تلع   - 488 دنا . هدش  فصو 
رد مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لمحت  ربص و  مه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مه  تسا و  لمجم  نسحم و  شتریـس  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
وا اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاق  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مایق  مه  دوب و  تما  نید و  تحلـصم  هب  هیما  ینب  لباقم 

عوقو هب  مالـسا  خـیرات  ياه  هعجاف  نیرت  میظع  زا  یکی  مرحم  هام  مهدزای  رد  مالـسا  خـیرات  هعجاـف  نیرت  میظع   - 489 (. 19 ( ) 18  ) ادعق
ناگرزب و هب  هبشت  دوخ  سفن  ریما   - 490 داد . دهاوخن  هدادن و  يور  ناملـسم  ياه  تلم  يارب  نآ  ریظن  هک  داتفا  قافتا  یتراسا  تسویپ و 

هار وگلا ، نتـسج  رد  همه  اما  ددرگ ؛ یم  يا  هوسا  هنومن و  لابند  دـهاوخ ؛ یم  ییوگلا  سک  ره  تسا . ملاع  ناکریز  راک  ایلوا ، هب  باستنا 
هک دینیب  یم  دنک ، یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  امش  نهذ  هرهچ  مادک  دنـسرپب  اهنآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  ملاع  رد  دارفا  یـضعب  دنور ، یمن  باوص 
هک تسا  يزیچ  ناشرنه  اهنت  تسا ؛ هتـشذگ  سفن  ياوه  تیدوبع  هب  ناشرمع  هک  دـنور  یم  یتسپ  کچوک و  ریقح و  ياـه  ناـسنا  غارس 

یلومعم ياه  ناسنا  زا  يا  هدـع  يارب  اه  نیا  لفاغ ، چوک و  ياه  ناسنا  هظحل  دـنچ  ندرک  مرگرـس  اهنت  دـیآ ؛ یمن  شوخ  ار  نـالفاغ  زج 
كریز دنهد . یم  رارق  وگلا  ار  نانآ  دنور و  یم  نآ  لاثما  یخیرات و  ياه  تیصخش  اهرادمتسایس و  غارس  یـضعب  دنوش ، یم  وگلا  ملاع ،

دح نآ  ات  هک  تسا  نیا  هللا  ءاـیلوا  تیـصوصخ  نیرت  گرزب  نوچ  دـنهد . یم  رارق  وگلا  ار  هللاءاـیلوا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـه  ناـسنا  نیرت 
بوسنم میدـق  يامکح  نافوسلیف و  زا  یکی  هب  دـنوشن . دوخ  سفن  لیلذ  دنـشاب ؛ دوخ  سفن  ریما  دـنناوت  یم  هک  دـنردتقم  يوق و  عاجش و 

نیگمـشخ تفگ : دش . نیگمـشخ  درک و  بجعت  ردنکـسا  یتسه . نم  نامالغ  مالغ  وت  تفگ : ینودـقم -  یمور -  ردنکـسا  هب  هک  تسا 
نیا یباـت ؛ یب  يوشب ، نیگمـشخ  يزیچ  زا  مه  یتـقو  یباـت ؛ یب  یهاوخب ، ار  يزیچ  یتـقو  یتـسه  دوخ  بضغ  توهـش و  مـالغ  وـت  وـشن ؛
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نکمم دشاب و  تسار  ناتساد  نیا  تسا  نکمم  دنتسه . نم  مالغ  بضغ  توهش و  هک  یلاح  رد  تسا ؛ بضغ  توهش و  لباقم  رد  یگدرب 
نآ ياه  هنومن  تسا . تسار  رـشب ، یهلا  تیادـه  هار  ياـه  صخاـش  ناربمغیپ و  ادـخ ، ءاـیلوا  هب  تبـسن  اـما  دـشاب ؛ هتـشادن  تیعقاو  تسا 
هک دنتـسه  یناسک  اه  ناسنا  نیرت  كریز  دراد . دوجو  ادخ  يایلوا  یگدنز  رد  زین  ددعتم  ياه  هنومن  دنتـسه و  یـسوم  میهاربا و  فسوی ،

رادـتقا و بسک  اـنعم  نطاـب و  رد  ناـشدوخ ، يارب  قیرط  نیا  زاو  دـنهد  یم  رارق  وگلا  ار  ردـتقم  عاجـش و  ياـه  ناـسنا  نیا  ناـگرزب ، نیا 
زا یکی  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  کشالب  هک  تسا  ییاه  صخاش  مه  ناگرزب  نیا  نایم  رد  زاب  دـننک . یم  تمظع 

ءایلوا حاورا  دوجو ، لماوع  همه  هکلب  لباقان ، ریقح و  یکاخ  ياه  ناسنا  ام  طقف  هن  هک  تفگ  دـیاب  اقح  تساه . صخاش  نیا  نیرت  گرزب 
نب نیـسح  كرابم  رون  تسین ، مه  انـشآ  نشور و  ام  يارب  هک  دوجو ، يوت  رد  وت  لـماوع  نیا  ماـمت  رد  و  برقم ؛ ناگتـشرف  ناـگرزب و  و 

. تسا يا  هتـسجرب  یلیخ  راک  نیا  دـهدب ، رارق  دیـشروخ  نیا  يوترپ  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  دـشخرد  یم  دیـشروخ  لثم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  دوب ، هک  ربمغیپ  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک ، هظحالم 

يونعم ياضف  تیبرت و  نآ  ماد و  نآ  هناخ و  نآ  هتفای  شرورپ  دـشخب . یم  یلاعت  لیخ  ار  ناسنا  کی  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  همه  دوب ،
هلاس هن  تشه -  ناوجون  کی  ناشیا  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یتقو  دـشن  عناق  اه  نیا  هب  اما  دوب ، هک  یناحور  تشهب  و 

نارود هک  مه  نینمؤملاریما  نارود  رد  دـندوب . هلاس  تشه  تفه -  یـس و  ناوج  کـی  ناـشیا  دندیـسر ، تداهـش  هب  نینمؤملاریما  دـندوب 
رگا دوب . هدـش  كانبات  ناشخرد و  يوق ، دوب و  هدروخ  زرو  بترم  ردـپ ، نآ  تسد  ریز  دعتـسم ، هیام  نیا  دوب ، راک  شـالت و  شیاـمزآ و 

. مینک تاقالم  ار  ادـخ  نیمه  اب  تسا ؛ بوخ  نیمه  تسا ؛ سب  رادـقم  نیمه  هک  تفگ  دـهاوخ  دـشاب ، ام  تمه  لـثم  ناـسنا  کـی  تمه 
ناشیا دـندوب ، مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  راوگرزب و  نآ  رومأـم  ناـشیا  هک  شردارب ، كراـبم  تاـیح  نارود  رد  تسین . نیا  ینیـسح  تمه 

نیا همه  تسا . نامز  ماما  زا  قلطم  تعاطا  ردارب و  رانک  رد  فیاظو  ماجنا  تفرـشیپ و  روط  نیمه  راب  دنداد . همادا  ار  میظع  تکرح  نامه 
كرابم یگدنز  مه  نآ  زا  دعب  دنتفرگ ؛ رارق  ردارب  تداهـش  لباقم  رد  دـعب  دـینک . باسح  ار  شیاه  هظحل  هظحل  تسا . یلاعت  هجرد و  اه 

، تسا یکدـنا  لاس و  هد  دودـح  ناشدوخ ، تداهـش  ماگنه  ات  نسح  ماما  تداهـش  تقو  زا  تسا ، هدرک  ادـیپ  همادا  لاس  هد  راوگرزب ، نیا 
رد دـنمرتحم  مالـسا  ملاع  همه  رد  تیب  لها   - 491 دـندرک . یم  هچ  اروشاع  زا  لبق  لاس  هد  نیا  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دـینیبب  امش 

، مالسا ملاع  همه  رد  تیب  لها  بح  درادن  دیدرت  نآ  رد  سک  چیه  دنراد و  لوبق  مه  زورما  دنتـشاد ، لوبق  ار  تیب  لها  مالـسا ، ملاع  همه 
بستنم هک  يدجسم  نآ  دنراد . یم  تسود  ار  تیب  لها  دیورب ، مالـسا  يایند  ياج  ره  مه  نالا  تسا . روط  نیمه  مه  نالا  تسا ؛ یمومع 

یم مدرم  تسا . تیعمج  راوز و  هلولو  تسا ، بنیز  ترضح  هب  بستنم  هرهاق  رد  هک  يرگید  دجـسم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
رد نوچ  یمیدـق ؛ هن  دـیدج ، یباتک  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  یکی ، نیمه  دـنیوج . یم  لسوت  دنـسوب و  یم  دـننک ، یم  ترایز  ار  ربق  دـنور و 

یلعف ناگدنـسیون  زا  یکی  تسا  هدـش  هتـشون  تیب  لها  يانعم  هرابرد  باتک  نیا  هک  دـندروآ ، نم  يارب  تسه ، یلیخ  میدـق  ياه  باـتک 
اه فرح  نیا  هک  نایعیـش  ام  الاح  نیـسح ، نسح و  همطاف ، یلع ، ینعی  تیب ، لها  هک  دـنک  یم  تابثا  باتک  نیا  رد  هدرک و  قیقحت  زاجح 

دبال و  مراد ، ار  نآ  مه  نم  تسه ، مه  باتک  نیا  تسا  هدرک  رـشن  هتـشون و  ار  نیا  هعیـش  ریغ  ناملـسم  ردارب  نآ  اما  تسه ؛ نامناج  وزج 
نیع رد  اما  دندوب ؛ مارتحا  تیاهن  رد  مه  زور  نآ  دنمرتحم ، تیب  لها  نیاربانب ، تسا . هدـیدرگ  شخپ  هدـش و  پاچ  نآ  زا  هخـسن  نارازه 
هنوگ نآ  هعماج  مینک  راک  هچ  هک  تساج  نیا  تربع  تساجک ؟ تربع  ـالاح  دـتفا  یم  قاـفتا  نیا  دـش ، كوپ  یهت و  هعماـج  یتقو  لاـح 

ص ذخام ج 2 ، نامه  ( 2 . ) ص 410 ینیـسح ج 3 ، هسامح  ( 1 . ) دیـسر اج  نیا  هب  هعماج  هک  دـش  هچ  اج  نآ  هک  میمهفب  دـیاب  ام  دوشن .
، راونالاراحب ( 4 . ) ص 287 موس ، پاچ  رج 3 ، رهپس ، یقت  دمحم  ازریم  مالسلا ، هیلع  همطاف  ترـضح  یناگدنز  خیراوتلا ، خسان  ( 3 . ) 262
ص تاجردـلا ، رئاصب  ( 6 . ) ص 142 لواءزج ،)  ) مالـسلا ج 5 هیلع  نسح  ماما  ترـضح  یناگدنز  خـیراوتلا  خـسان  ( 5 . ) ص 44 ج 43 ،

ترایز نانجلا ، حیتافم  ( 9 . ) نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 8 . ) ص 146 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 7 . ) ثیدح 5 ، 481
تسد دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلا  دیس  ( 12 . ) ح 46 ص 182 ، ج 61 ، راونالا ، راحب  ( 11 . ) ص 147 ج 5 ، تیالو ، ثیدح  ( 10 . ) نیعبرا
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راثیا ( 16 . ) ص 174 ج 1  رون ، هفیحـص  ( 15 . ) ص 15 ج 4 ، رون ، هفیحـص  ( 14 . ) ص 81 ج 8 ، رون ، هفیحـص  ( 13 . ) ص 173 بـیغ ،
، هیالولا جهن  ( 19 . ) ص 101 ج 10 ، راونالاراحب ، ( 18 . ) ص 18 ج 12 ، رون ، هفیحـص  ( 17 . ) ص 210 ینیمخ ، ماـما  بتکم  رد  تداـهش 

ص 54.

نیسح ماما  لتاق  دیزی  دیلپ  تیصخش 

سبلل دراد : یفورعم  راعـشا  تشاد و  تهارک  ار  رهـش  رد  هیواعم و  اب  یگدنز  هک  تسا  هیبلک  لدجم  رتخد  دیزی  ردام  دیزی  تیبرت   - 492
یلا بحا  ریقف  یمع  ینب  نم  قرخ  فینم و  رـصق  نم  یلا  بحا  هیف  حاـیرالا  قـفخت  تیب  فوفـشا و  سبل  نم  یلا  بحا  ینیع  رقت  هئاـبع و 

ینیـشنارحص ینیـشن و  هیداب  قالخا  اذهل  تفای ، دشر  هیداب  رد  دیزی  داتـسرف و  هیداب  هب  شرـسپ  دیزی  اب  ار  نز  نآ  هیواعم  فینع  جـلع  نم 
راکـش هب  و  تسا -  دیزی  تحاصف  ياهدیرم  زا  دنیوگ  یم  ار  ناکلخ  نبا  هدش  پاچ  هک  دراد  یناوید  دـیزی  دوب -  حیـصف  شنابز  تشاد .

تاناویح و تیبرت  هقباسم و  يراوس و  بسا  هب  هکنیا  موس  وهل . رفـس  رد  رفاسم  هالـص  مکح  مالـسا و  رد  وهل  دیـص  تشاد  یناوارف  هقالع 
بجوم لامک و  دـشاب  هلـضاف  تاکلم  بحاص  دـنمورین و  يوق و  هک  يدرم  کی  رد  تافـص  نیا  تشاد . یناوارف  هقالع  گس  اـصوصخم 

رد قارغا  تلاطب و  ببـس  اه  هدازهاش  اه و  هداز  فارـشا  اه و  هدازاقآ  تالالـس و  باقعا  معنت و  لها  رد  یلو  دوش ، یم  وا  ياوق  لـیمکت 
زا مه  نآ  تشاد ، یناوارف  هقالع  لیطابا  لها  تمدانم  ءارعش و  اب  ترـشاعم  هب  يودب  تحاصف  تلـصخ  يور  دیزی  دوش . یم  معنت  فرت و 

يدایز ياهررض  لایخ  رعش و  رد  ندش  قرع  ارعش  المی  نا  نم  ریخ  احیق  لجرلا  نطب  المی  نال  تسا  وهل  وغل و  مالسا  رد  هک  يراعشا  عون 
نیمه هب  تسه و  هنیمز  نیا  رد  اه  ناتـساد  دـشاب . هتـشاد  تسا  نکمم  يدـیفم  یعامتجا  راثآ  تسا  لامج  رهاظم  زا  يدـح  ات  رعـش  دراد .
کی هطـساو  هب  هک  دنا  هدوب  اه  یلیخ  هدوب . دـساف  رایـسب  هدوب  وغل  تعالخ و  رعـش و  هک  ییاهرابرد  دراد  مه  يدـب  دراد  یبوخ  هک  لیلد 

اه لاطب  ءارعش و  لاح  ره  هب  عیـشت . بتکم  هشیاع ص 75  نبا  يوما و  دیلو  ناتـساد  دـنا . هدرب  یناوارف  ياه  هلـص  اه  يوما  رابرد  رد  رعش 
اهندرعق و داهجرب  مرک  هیـسمش  هلمج : نآ  زا  دراد ، يراعـشا  اهزیچ  ریاس  رمخ و  فصو  رد  مه  شدوخ  دنتـشاد و  یماقم  دـیزی  رابرد  رد 

دابعلل دجاسملا  عد  هلمج : نآ  زا  و  میرم ... نب  حیـسملا  نید  یلع  اهذخف  دـمحا  نید  یلع  اموی  تمرح  ناف  یمف  اهبرغم  یقاسلا و  اهقرـشم 
هنکل ابرش  يذلل  لیو  کبر  لاق  ام  انید  ایند و ال  نیلصملل ال  ابرط و  هرکس  یف  ابرش  يذلا  نا  انیقتسا  رامخا و  هکد  یلع  سلجا  اهنکـست و 

الوا حـص  تلقف  بارغلا  حاص  نوریج  یبر  یلع  سومـشلا  کلت  تقرـشا  سوورلا و  کلت  تدـب  امل  هلمج : نآ  زا  و  انیلـصملل ... لیو  لاق 
دیزی رفاو  هقالع  تسا . لصفم  هک  درک  قحلم  يرعبزلا  نبا  راعشا  اب  هک  راعـشا  تسا  هلمج  نآ  زا  و  ینوید ... یبنلا  نم  تیـضق  دقلف  حصت 

وا و هقـالع  اـما  و  دوـب . نارگید  تسد  رد  اـهراک  راـچان  دوـب و  تسایـس  يرادـتکلمم و  ياـهراک  هب  یگدیـسر  عناـم  حـیرفت  راکـش و  هب 
هقالع و یناود  بسا  يراوس و  بسا  هب  اهنت  هن  دوب . هدروآ  رد  يا  هرخـسم  تروص  هب  ار  وا  ياـهراک  تاـناویح ، اـب  يزاـب  هب  وا  یمرگرس 
. دوب شوخرـس  اهنآ  اب  دوب  هدرک  هیهت  نیداهف )  ) زوی هنیزوب و  هدـع  کی  وا  تسا ) حودـمم  مالـسا  رد  لـمع  نیا   ) يداد یم  ناـشن  يرفاو 

هینک وا  هب  ترازو ) هنیزوب و  هصق  . ) دـنک یم  لوبق  میلعت  رتـهب  یناویح  ره  زا  مه  هنیزوب  دوب . هدرک  میلعت  ار  وا  هک  تشاد  يا  هنیزوب  کـی 
هنارعج و وبا  دـیوگ : یم  لعج  هب  بلعثلل  هلاـعث  اذـکه  برقعلل و  طـیرع  ما  كاذ  نم  دـهد . یم  هینک  بقل و  تاـناویح  هب  برع  دوب  هداد 

سابل ناویح  نیا  هب  سیقوبا  مان  هب  هداد  نومیم  نیا  هب  یصخش  هینک  کی  دیزی  دهدب  یصخش  ملع  تسا  نکمم  یـصخش  ناویح  هب  انایحا 
ار و دـیزی  يامدـن  تریغ  مزانب  درک  یم  رـضاح  شیوخ  بارـش  سلجم  رد  ار  وا  دیـشوپ و  یم  تفبرز  اه  هماـج  اـبید و  ریرح و  مشیربا و 

میلعت هک  سیقابا  یهاگ  تشاد و  یکباچ  غالا  هدام  رگید  فرط  زا  دـنا ! هدـش  یم  رـضاح  سلجم  نآ  رد  مماکح  ارما و  زا  يرایـسب  امتح 
هقباسم هدنرب  سیقابا  هک  تشاد  هقالع  یلیخ  شدوخ  درک . یم  تکرـش  اه  بسا  هقباسم  رد  دش و  یم  غالا  هدام  نآ  راوس  دوب  هدـش  هداد 

ابا کسمت  تسا : هنیمز  نیا  رد  دیزی  راعشا  نیا  دنتخادنا .) یم  ولج  ار  غالا  هدام  ادمع  دیزی  رطاخ  هب  اهراکراوس  انایحا  مه  دیاش  و   ) دوشب
قالخا زا  يا  همش  دوب  نیا  ناتا  نینموملا  ریما  دایج  هب  تقبـس  يذلا  درقلا  يار  نم  الا  نامـض  تطقـس  نا  اهیلع  سیلف  اهبانع  لضفب  سیق 
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هدقاعم هدهاعم و  حلـص و  لباق  هک  تشاد  یتروص  دیزی  تموکح  عضو  دنک . راوس  نیملـسم  ندرگرب  ار  وا  تساوخ  یم  هیواعم  و  دـیزی ،
رد زج  دـنکب و  رهاظ  ظفح  يدودـح  ات  تسناوت  یم  هک  تشاد  یقلخ  لقع و  هیواـعم  تسب . حلـص  دادرارق  هیواـعم  اـب  یبتجم  ماـما  دوبن .

یـشایع هب  رهاجت  یتسپ و  تلاذر و  هب  رهاجت  دـیزی  عضو  یلو  دـیامنب . ار  يرهاوظ  تیاعر  دوب  رطخ  شتـسایس  کلم و  يارب  هک  يدراوم 
یمن مهرد  لاس  هس  فرظ  رد  ار  دـیزی  تموکح  راموط )  ) دـش و یمن  یماـیق  نآرق  مالـسا و  ماـن  هب  نیـسح و  ماـما  هیحاـن  زا  مه  رگا  دوب 

هجاوم رطخ  تقو  نآ  دشاب و  هتشادن  مه  یمالسا  رـصنع  هک  دوش  دیزی  هیلع  يرگید  مایق  دوب  نکمم  دیـشک ، یم  لوط  لاس  دنچ  دیچیپ و 
مایق دوب . هتـشاذگ  هدوب -  سیقوبا  نامه  دیاش  و  ینومیم -  اب  هک  دش  عقاو  يا  هقباسم  کی  رد  دـیزی  ندرم  یلوق  هب  دـش . یم  مالـسا  ملاع 
لها یگدنیامن  هب  يا  هدع  اب  هلظنح  نب  هللادبع  دوب ، دیزی  راومهان  عضو  شرگید  ببس  دوبن ، نیسح  ماما  تداهـش  شببـس  اهنت  هنیدم  لها 

ءامـسلا نم  هراجحلاب  یمرن  نا  انفخ  یتح  دیزی  یلع  انجرخ  ام  هللا  و  تفگ : هک  دید  هدننک  تحاران  يروط  ار  عاضوا  ماش ، هب  دـمآ  هنیدـم 
ءالب هیف  هللا  تیلبال  سانلا  نم  دحا  یعم  نکی  مل  ول  هللا  و  هالـصلا ، عدی  و  رمخلا ، برـشی  و  تاوخالا ، تانبلا و  تاهمالا و  حکنی  الجر  نا 
نیب زا  ار  شدبک  تاذـل ، بارـش و  رد  طارفا  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  یگلاس . نس 37  رد  درم  بنجلا ) تاذ   ) هب دنا  هتفگ  یضعب  انـسح 

: دیوگ یم  نینچمه  دوب . تماق  دـنلب  میـس و  و  دـیوگ : یم  داقع  دوب . ور  هلبآ  تفرگ و  هلبآ  ضرم  هیداب  رد  یکدوک  رد  دـیزی  هدوب . هدرب 
روهت تعاجـش و  تلـصخ  اصخـش  دیزی  هناعاجـش  يدج و  هبنج  هن  تشاد  يوهل  هبنج  رتشیب  یلو  دوب ، دنمقالع  هدراطم  هقباسم و  هب  دیزی 

رـسکبس شایع و  لمهم و  يدرم  ینعم  مامت  هب  تشادن و  دنتـشاد  هبیـش  شیومع و  دیلو  هبتع و  لثم  شیردام  ءابآ  زا  یـضعب  هک  ار  یبرع 
لقاثت ضرامت و  دیزی  داتسرف ، هینطنطسق  گنج  يارب  ار  فوع  نب  نایفس  هاپس  هیواعم  هک  هیواعم  نامز  ياه  گنج  زا  یکی  رد  اذهل  دوب و 

ام تفگ : ار  اهرعش  نیا  دیـسر . شایع  دیزی  هب  ربخ  دندش . یطحق  ضرم و  راچد  هاپـس  هک  دش  عیاش  مه  دعب  درک و  تکرح  هاپـس  ات  درک 
یتقو هیواعم  موثلک  ما  يدـنع  نارم  ریدـب  اقفترم  طامنالا  یلع  باـکتا  اذا  موم  نم  یمح و  نم  هنودـقرفلاب  مهعومج  تقـال  اـمب  یلاـبا  نا 

ندـمآ راک  يور  فلا -  دوش : یم  مولعم  هتکن  ود  اجنیا  زا  تتامـش . راع  عفر  يارب  منک  یم  قحلم  هاپـس  هب  ار  دـیزی  هک  دروخ  مسق  دـینش 
نآ رد  نیملسم  قالخا  یجیردت  داسف  مولعم  افرص  تسایس ، يرادکلم و  تقایل  هن  تفالخ و  تقایل  هن  تشادن : یتقایل  هنوگ  چیه  هک  دیزی 

رمع و نیب  دوش  یم  هدـید  يرهاظ  ضرف  ب -  تشاد . يرادـکلم  تسایـس و  تقایل  یلو  تشادـن ، تفالخ  تقایل  رگا  هیواـعم  دوب . دـهع 
؛ تسا زجاع  شدوخ  لزنم  ریبدت  رد  هللادبع  تفگ : دهد و  رارق  اروش  ءزج  ای  دنک و  باختنا  ار  شرسپ  هللادبع  دشن  رـضاح  رمع  هک  هیواعم 
زا مالسا  هاپس  قیالان  رادنامرف  دیزی   - 493 (. 1 . ) درپس وا  تسد  هب  ار  راک  مامز  دیزی ، تقایل  مدع  هب  شدوخ  هدیقع  مغر  یلع  هیواعم  یلو 

هدنامرف رس  دیزی  دندوب و  ناگتفر  تشونرس  راظتنا  هب  گرم  هناتـسآ  رد  هیقب  تخیر و  یم  نیمز  هب  نازخ  گرب  لثم  یناوتان  بات و  بت و 
هب هرخالاب  دیدرگن و  رثؤم  دنداد ، شرازگ  وا  هب  ار  رکشل  ناماسبان  عضو  ناهدنامرف  نایهاپس و  فرط  زا  هچ  ره  دوب و  نارم ) رید   ) رد اهنآ 

دوبمک الغ و  طحق و  هب  هاپـس  يراـتفرگ  زا  ار  دوخ  تریغ  یب  رـسپ  هیواـعم  دـندیناسر . هیواـعم  ضرع  هب  ار  هثداـح  اعیرـس  کـیپ ، هلیـسو 
هاپـس نایم  رد  تایبا  نیا  هک  تشذگن  يزیچ  و  تشون : ار  اه  تیب  نیا  ردپ  باوج  رد  دـیزی  داد . تکرح  روتـسد  تخاس و  علطم  رابراوخ 

ما و هداد  هیکت  اهاکتم  رب  نارم  رید  رد  هک  نم  تسا . گرم  نابیرگ  تسد و  رطخ و  رد  هنودقرف  رد  ودرا  هک  كاب  هچ  ارم  دیدرگ ؛ رـشتنم 
زییاپ نازخ  گرب  لثم  رکـشل  هک  ینامز  رد  مه  نآ  اه  ینارذگـشوخ  اه و  يزابـسوه  هنوگ  نیا  هتبلا  (. 2 ! ) تسا نم  شوغآ  رد  موـثلک  ما 
يرثا ناهدنامرف  بلق  ندیناجنر  ناریما و  نینهآ  ياه  هدارا  تردق و  اب  ياه  لد  نتسکش  مه  رد  نارسفا و  هیحور  ندرک  هدرسفا  زج  تسا 

ردام هک  ار -  هنیدم  هکم و  هک  یناوج  دوبن ! دیعب  یناوج  هزیرغ  نیا  دیزی  لثم  یـسک  زا  دیزی  داحلا  رفک و  ناهاوگ   - 494 تشادن ، رگید 
دوب یناحبس  یحو  طیحم  یهلا و  نوناق  سیسأت  زکرم  یمالـسا و  تاجتـسد  تاهجوت  دروم  هک  ار  يرهـش  دنک و  یم  ناریو  دوب -  روشک 

ناگـس و اـت  داد  تراـغ  داـب  هب  ار  مرکا  لوسر  ترـضح  هنیدـم  يرجه  هس  تصـش و  لاـس  رد  هک  يروطب  داد ؛ رارق  تمرح  کـته  دروم 
شتآ ار  یلصم  بارحم  درک و  ناریو  هتسب  قینجنم  ار  همظعم  هکم  دندرک و  لوب  ربمغیپ  ربنم  رب  دندمآ و  رد  دجـسم  هب  رهـش و  هب  ناگرگ 

اـهند و رعق  اـهجرب  مرک  هیـسمش  درک . یم  منرت  اـهنآ  اـب  اـبلاغ  دوب و  شوخلد  رعـش  ود  نیا  هب  هشیمه  عیاـجف  نیا  لاـبق  رد  هک  یناوج  دز !
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هیبشت دیـشروخ  هب  ار  بارـش  یلوا  تیب  رد  مزمز . میطحلا و  نیب  ارفن  تکح  هجاجز  یف  اهنذ  نم  تلزن  اذا  یمف  اهبرغم  یقاـسلا و  اهقرـشم 
یم روهظ  زورب  هرمخ  زا  یقاس  تسد  هلیسو  هب  اریز  دناد ، یم  یقاس  تسد  ار  نآ  قرـشم  هداد و  رارق  نآ  جرب  ار  بارـش  هرمخ  هت  هدرک و 
تقو رد  هک  بارـش  ياه  بابح  هب  ار  اه  یجاح  مود  تیب  رد  دوش . یم  بیاغ  اجنآ  رد  نوچ  دناوخ  یم  دوخ  ناهد  مه  نآ  برغم  دنک و 

زا هک  بارش  دیشروخ  هک  درک  هصالخ  ناوت  یم  نینچ  ار  تیب  ود  لصاح  دنک . یم  هیبشت  دنوش  یم  ادیپ  رگید  فرظ  هب  یفرظ  زا  نتخیر 
زا رفن  دنچ  هکم  رد  رگا  تسا . یفاک  روشک  برغ  قرش و  يارب  دنک  یم  بورغ  نم  ناهد  برغم  هب  دنک و  یم  عولط  یقاس  تسد  قرشم 

رازه دص  اجنیا  دنهج . یم  دـنود و  یم  الاب  نییاپ و  هلایپ  هب  بارـش  نتخیر  للغ و  تقو  رد  هک  تسا  بابح  نارازه  اجنیا  دـننام  زاب  هلوره 
یم هرخـسم  مه  ار  رادروشک  روشک و  هکلب  هدرک . هرخـسم  ار  نییآ  نید و  اهنت  هن  لزه  نیا  اب  وا  دـنهج . یم  هلوره  هب  هک  دنتـسه  یجاـح 
نبا دیزی  رفیک  رب  يدهاوش   - 495 (. 3 . ) تسین بیجع  یئاوسر  حـیبق و  لمع  ره  باکترا  يزاب  نومیم  زاب و  گـس  ناوج  نینچ  زا  درک .

زا یبوخب  هک  تسا  يراعـشا  دهد  یم  یهاوگ  دیزی  هقدنز  رفک و  رب  هک  يدهاوش  زا  دیوگ : نینچ  یمالـسا  روهـشم  خروم  یلبنح  يزوج 
ار ادـخ  اب  تاجانم  نم  اریز  ناوخب ؛ همغن  هدـب و  بارـش  نم  هب  ایب و  نم  دزن  هیلع ! يا  تسا : نیا  نآ  علطم  دـیوگ و  یم  نخـس  يو  داـحلا 

دحا هب  نیملسم  اب  گنج  يارب  هک  یماگنه  نآ  ناوخب  نم  يارب  دوب  تلزنم  دنلب  هک  ار  نایفسوبا  مدج  ناتساد  هیلع ! يا  مراد  یمن  تسود 
ناگتـشک رب  هک  درک  هماقا  ینارگ  هحون  ناگدننک و  هیرگ  نآ  ات  تشک  نیملـسم  زا  دومن و  تمواقم  دمحم  ربارب  رد  نانچ  نآ  دوب و  هتفر 

تـسد هب  ماش  ياهروگنا  زا  هک  يرمخ  دننک و  رایتخا  ار  نآ  ناگنـشت  هک  يرمخ  ناشونب ، هرمخ  نم  هب  ایب و  نم  دزن  هیلع ! يا  دننک  هیرگ 
يا هدوب . لالح  یپ  رد  یپ  بارـش  ندیـشون  مینیب  یم  مینک ، یم  هاگن  تیلهاج  نارود  ناگتـشذگ  هب  ام  هک  یماگنه  هیلع ! يا  تسا . هدمآ 

نانخـس دـنا  هتفگ  تمایق  هراـبرد  هچنآ  اریز  رادـم  لد  رد  تماـیق  رد  ارم  تاـقالم  ياـهوزرآ  نک و  راـیتخا  رهوش  مگرم  زا  سپ  میح ! ما 
راتفگ نیا  رد  مشاب ! هدیـشون  رمخ  هک  یلاح  رد  مورب  دمحم  ترایز  هب  دیاب  نم  دروآ ؛ یم  یـشومارف  لد  يارب  هک  تسا  یلطاب  کیرات و 

ناتـساد ات  دـهاوخ  یم  دوخ  هقوشعم  زا  بولطمان و  ار  ادـخ  اب  تاجانم  لالح ، ار  یم  وا  تسا ؛ هتخاس  راکـشآ  ار  دوخ  نطاب  هیواعم  رـسپ 
رد نانچ  نآ  وا  يراب  دـناشک . یم  ربمغیپ  يـالاو  ماـقم  هب  تناـها  زیخاتـسر و  زور  راـکنا  هب  ار  راعـشا  هنماد  دـنک ! منرت  يو  يارب  ار  دـحا 
یم رهاظت  يراوخبارش  یقیسوم و  انغ و  هب  یمالـسا  ياهرهـش  زکارم و  نیرت  سدقم  رد  مدرم  هک  دراذگ  اج  هب  ءوس  ریثأت  عامتجا  تاقبط 
رثا رد  هنیدم  مدرم  هک  یماگنه  دیزی  تمذم  رد  خیب 496 -  زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروآ  رب  یبیـس  دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز  دندرک .

تاضارتعا دـنور و  ماش  هب  ات  دومن  تساوخ  رد  شروش  ناربهر  زا  رهـش  رادـنامرف  دـندرک ، شروش  دـیزی  باـسح  یب  يزیرنوخ  عیاـجف و 
ار داهنـشیپ  نیا  دوب  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللادـبع  اهنآ  سأر  رد  هک  تضهن  نارـس  دـنراذگب . نایم  رد  دـیزی  اـب  کـیدزن  زا  ار  دوخ 

ریثا نبا  دندش . راپـسهر  ماش  يوس  هب  دندوب  نانآ  نایم  رد  مه  ریبز  نب  رذنم  رمع و  نب  هللادبع  هلظنح و  نبا  هک  اهنآ  زا  یعمج  دنتفریذپ و 
هب هک  يروطب  داد . نانآ  هب  گرزب  يایاده  اه و  هزیاج  دومن و  مارکا  ار  اهنآ  دیزی  دش ، ماش  دراو  هنیدم  ناوراک  هک  هک  یتقو  دـسیون : یم 
زا ام  دنتفگ  مدرم  فوفـص  ربارب  رد  دندش  هنیدم  دراو  هک  تقو  فصولا  عم  درادن  رازه  هد  زا  رتمک  نارگید  هب  مهرد و  رازه  دص  هللادبع 

. دنزاون یم  وا  يارب  زور  بش و  اه  هدنناوخ  هتفرگ و  دوخ  یقیسوم  انغ و  اب  هدرک ، لالح  ار  بارـش  درادن و  نید  هک  مییآ  یم  یـسک  دزن 
هیده تشاذگ و  مارتحا  نم  هب  وا  درک  مهاوخ  گنج  دیزی  اب  هنیآ  ره  ار ، منادـنزرف  نیمه  رگم  منکن  ادـیپ  يروای  رگا  نم  تفگ : هللادـبع 

دـص دیزی  زا  هک  ریبر  نب  رذنم  منک . هدافتـسا  وا  هیلع  ورین  نآ  زا  مدرگ و  دنمورین  یلام  رظن  زا  هکنآ  يارب  رگم  متفریذـپن  ار  نآ  نم  داد و 
هزیاج نیا  اما  داد  مهرد  رازه  دص  نم  هب  دیزی  تفگ : داتـسیا و  مدرم  ربارب  رد  تشگرب و  هنیدـم  هب  يدـنچ  زا  سپ  دوب ، هتفرگ  مهد  رازه 

ار دوخ  زامن  هک  دتفا  یم  تسم  ردق  نآ  دشون و  یم  رمخ  دیزی  مسق  ادـخ  هب  هنیدـم ! مدرم  دراد . یمن  زاب  امـش  هب  وا  عضو  شرازگ  زا  ارم 
یقیسوم يادص  دیزیخرب و  ناتسود ! يا  تسوا : راعشا  نومضم  نیا  درک و  یم  توعد  هانگ  هب  ار  نارگید  هک  دوب  وا  دنک . یم  (. 4  ) كرت

اب ار  یتشهب  ناروح  نم  هتشاد و  زاب  ناذا  ندینـش  زا  ارم  رات  ياه  همغن  دینک ، شومارف  ار  يونعم  لئاسم  دیـشونب و  ار  اه  هلایپ  دیونـشب و  ار 
لها همئا  زا  یکی  هک  لبنح  نب  دمحا  دـیزی  رب  تنعل  ندوب  زیاج   - 497 (. 5 ! ) منک یم  هضواعم  هدنام  فرظ  هت  رد  هک  هنهک  بارـش  کی 
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یم يزیاج  ار  دیزی  نعل  نآرق  هب  حیرـص  دانتـسا  اب  دوخ  دنزرف  هب  خساپ  رد  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  یلبنح  بهذـم  سیـسأت  تسا و  تنس 
متفگ مردپ  هب  نم  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  دنزرف  حلاص  دسیون : یم  يزوج  نبا  درمـش . یم  جراخ  ناناملـسم  رامـش  زا  ار  وا  تسناد و 

لاح نیا  اب  دشاب و  ادخ  هب  نامیا  ياراد  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  مدنزرف ! تفگ : مردـپ  دـنهد . یم  تبـسن  دـیزی  یتسود  هب  ار  ام  مدرم  هک 
سپـس منک . تنعل  ار  يزیچ  نم  يدیدن  نونکات  وت  مدنزرف ! تفگ : مردـپ  ینک ؟ یمن  نعل  ار  وا  ارچ  سپ  متفگ : درادـب ؟ تسود  ار  دـیزی 

لهف دـیامرف : یم  هک  اجنآ  تفگ : هدرک ! تنعل  ار  وا  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  مینکن  نعل  ام  هنوگچ  دـنزرف ! نیا  درک : هفاضا 
تموکح و هب  رگا  هک  دـیراد  وزرآ  ایآ  ینعی : (. 6 . ) هللا مهنعل  نیذلا  کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع 
زا رتگرزب  داسف  مادک  مدنزرف ! تفگ : سپس  هدومن . نعل  دنوادخ  ار  یناسک  نینچ  دییامن ؟ محر  عطق  دینک و  داسف  نیمز  يور  رد  تسایر 

صن مکح  هب  ار  دیزی  نعل  لاح  نیا  اب  ما ، هدرکن  تنعل  ار  يزیچ  مرمع  همه  رد  دیوگ  یم  هکنآ  اب  لبنح ، نب  دمحا  (. 7 ( ؟ تسا سفن  لتق 
يور هفیلخ  رگید  تفرگ و  تنطلـس  گنر  یمالـسا  تفـالخ  هیواـعم  نارود  رد  دـیلپ  يرـصنع  يارب  تعیب   - 498 دـناد . یم  زیاج  نآرق 

سکعب هکلب  داد . یمن  ار  دوخ  لماع  هوکشاب  رصق  هاگرد  ندنازوس  روتسد  تشاذگ و  یمن  رس  ریز  یگنس  دیباوخ و  یمن  دجسم  يایروب 
هدز هیکت  تفبرز  ياه  هدخم  رب  عیفر  یهاگیاج  رد  دوخ  دیامن و  لزنم  دنمهوکش  رصق  نامه  رد  درک  یم  شرافـس  دوخ  لماع  هب  هیواعم 

درک و یم  تلوهک  ساسحا  هفیلخ  رگید  لاح  دندوب . هداتسیا  شربارب  رد  نامرف  هب  شوگ  هنیـس و  رب  تسد  هناربنامرف  هایـس  نامالغ  دوب و 
هک يدیزی  دوب و  راوخبارـش  زاب و  نابز  هک  دیزی  دریگب . تعیب  دیزی  شدنزرف  يارب  راگزور -  شدرگ  زا  لفاغ  ریبدت -  اب  ات  دوب  ددص  رد 
یم رگا  تفگ : یم  دـناوخب و  رعـش  شیارب  تساوـخ  یم  یقاـس  زا  بارـش  سلجم  رد  دورـس و  یم  ار  هناقـشاع  ياـه  همغن  نیرتزیگنا  مغ 

: تفگ یم  شا  هقوشعم  هرابرد  هک  يدـیزی  و  هدـب . نم  هب  حیـسم  نییآ  هب  ار  بارـش  یقاس ! يا  وت  تسا ، مارح  يدـمحم  نییآ  هب  يراسگ 
يارب ات  تشاد  رارـصا  هیواعم  يرآ ! هک ... يدـیزی  و  دـش . یمن  زیاج  میارب  كاخ  اـب  ممیت  دـییاس  یمن  نیمز  هب  هقوشعم  نهاریپ  نماد  رگا 

دوب دیزی  شرسپ  عضو  نارگن  تخس  ندرم  ماگنه  هیواعم  دیزی  هب  هیواعم  حیاصن   - 499 دریگب ! تعیب  تفالخ ، مان  هب  يدیلپ  رصنع  نینچ 
اب نک ، راـتفر  روط  نآ  رمع  نب  هللادـبع  اـب  نک  راـتفر  روـط  نیا  ریبز  نب  هللادـبع  اـب  نتفرگ ، تعیب  يارب  وـت  تفگ : درک . وا  هب  یحیاـصن  و 

: تفگ دنک . راتفر  يدایز  یمرن  قفر و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  داد  روتسد  اصوصخم  نک . راتفر  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
الماک هیواعم  ینک . راتفر  تنوشخ  اب  یلع  نب  نیـسح  اب  هکنیا  زا  سرتب  و  دراد ، نیملـسم  نایم  رد  یمیظع  تناکم  تسا . ربمغیپ  دـنزرف  وا 

تـسناوت دهاوخن  رگید  دزاس ، هدولآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  دـنک و  راتفر  تنوشخ  اب  نیـسح  ماما  اب  دـیزی  رگا  هک  درک  یم  ینیب  شیپ 
ياه ینیب  شیپ  دننام  وا  ياه  ینیب  شیپ  دوب ، یکریز  رایسب  درم  هیواعم  تفر . دهاوخ  نوریب  نایفـسوبا  نادناخ  زا  تفالخ  دنک و  تفالخ 

، دیزی سکع ، رب  دـنک . ینیب  شیپ  تسناوت  یم  بوخ  دـیمهف و  یم  بوخ  ینعی  دـمآ . یم  رد  بآ  زا  بوخ  ابلاغ  يرگید  رادمتـسایس  ره 
سنا بعل  وهل و  اب  دوب ، هدش  گرزب  یگدازهاش  یگداز و  فارشا  یگداز و  گرزب  يز  رد  لوا  زا  هک  دوب  يدرم  ایناث  و  دوب ، ناوج  الوا 
اهنیا تخاب  هیـضق  نیا  رد  همه  زا  شیب  نادناخ  نیا  و  دش ، مامت  نایفـسوبا  نادناخ  نایز  هب  لوا  هجرد  رد  هک  درک  يراک  تشاد ، یناوارف 

هیلع یلع  نب  نیسح  دنداد  تسد  زا  مه  ار  نآ  دندرک ، مین  رکف  يرگید  يزیچ  هب  تنطلس  تموکح و  هب  زج  دنتشادن و  يونعم  فده  هک 
ناشدوخ ياه  فده  هب  لکـش  چیه  هب  نایفـسوبا  نادـناخ  هک  یلاح  رد  دیـسر ، شدوخ  يونعم  ياه  فدـه  هب  یلو  دـش ، هتـشک  مالـسلا 

یم ابیز  ریرح و  ياه  ساـبل  ار  نومیم  دـیزی ) : ) دـسیون یم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  دـناوخ ! دـیاب  ار  مالـسا  هحتاـف   - 500 دندیسرن .
اذا مالسلا  مالسالا  یلع  و  دومرف : نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  دناشن ! یم  يرکـشل  يروشک و  لاجر  زا  رتالاب  دوخ  تسد  ولهپ  رد  دیناشوپ و 

نینچ يارب  دوب . مالـسا  هیلع  غیلبت  صخـش  نیا  دوجو  الـصا  تشاد  دوجو  تواـفت  نارگید  وا و  ناـیم  ( 8  ) دـیزی لثم  عارب  همالا  تیلب  دـق 
اهنآ منک . یمن  تعیب  هجو  چیه  هب  نم  دیامرف : یم  درک و  یم  عانتما  تعیب  زا  ماما  دنهاوخ ! یم  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یـصخش 

؛ دش مدرم  يراکشومارف  دیهش  نیسح  ماما  مدرم  يراکشومارف  دیهش   - 501 دندرک . یمن  رظن  فرص  نتـساوخ  تعیب  زا  هجو  چیه  هب  مه 
ریبعت هب  دوب و  یم  اهنآ  رد  يریگ  تربع  جاتنتـسا و  هبنت و  هوق  دـندرک و  یم  رکف  ناشدوخ  هلاس  تصـش  هاجنپ ، خـیرات  رد  رگا  مدرم  اریز 
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نایفـسوبا و ياه  تیانج  دندرک و  یم  عوجر  دوخ  هلاس  تصـش  هاجنپ  هبرجت  لقع و  هب  رگا  مکلوقع  یلا  اوعجرا  دومرف : هک  ادهـشلادیس 
عفانم رطاخ  هب  نید  زا  ندز  مد  هک  ار  هیواعم  یلعف  رهاظ  لوگ  دـندرک و  یمن  شومارف  الوصا  ار  يوما  نادـناخ  هفوک و  رد  دایز  هیواـعم و 

ای دوب  رتهب  اهنآ  يایند  نید و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ایآ  دندرک  یم  باسح  دندرک و  یم  رکف  قیمع  و  دـندروخ . یمن  تسا  یـصخش 
اب روط  نیا  مالسا  هب  دقتعم  اتبسن  یمدرم  هکنیا  هدمع  تلع  تقیقح  رد  سپ  دش . یمن  عقاو  یتیانج  نینچ  زگره  هللادیبع ، هیواعم و  دیزی و 

طقف طـقف و  دـننک ، تکرــش  راـفک  گـنج  رد  هللا  یلا  هـبرق  دـندوب  رــضاح  اـه  ناـمه  هـک  یتروـص  رد  دـندرک ، راـتفر  ربـمغیپ  نادـناخ 
یم ظوفحم  ار  یمالـسا  رئاعـش  رهاوظ  دـننیبب . ار  قاـفن  هدرپ  تشپ  دنتـسناوتن  ینعی  دوب ، اـهنآ  ندروخ  رهاـظ  لوگ  مدرم و  يراکـشومارف 

و فرط ، کی  زا  عابـستسا  سرت و  بعر و  میتفگ  البق  هکنانچ  هثداح  نیا  رد  هتبلا  دنتـشادن . هتفر  نیب  زا  یناعم  لوصا و  هب  هجوت  دندید و 
ياسؤر زا  اهرت  کچوک  یبرع -  يا  هلیبق  يوخ  بسح  هب  هناروکروک -  تعاطا  اهنآ و  عمط  اهنآ و  يراوخ  هوشر  اسؤر و  قـالخا  داـسف 

نآ لوق  هب  نیـسح  ماما  تسا . یمالـسا  هثداح  کی  دص  رد  دص  هثداح  نیا  دوب . هثداح  نیا  عوقو  مهم  لماوع  زا  زین  رگید  فرط  زا  لئابق 
ضرم  - 502 (. 9 . ) مدرم ندروخ  رئاعـش  رهاوظ و  ظفح  لوگ  ینیبرهاظ و  تلاهج و  تلع  هب  اما  دش ، هتـشک  شدج  فیـس  هب  دناعم ، درم 
يزور هک  دنیوگ ، ینوردنا  هراوخ  ار  نآ  هک  دمآ  شیپ  یضرم  رمع  رخآ  رد  ار  دیزی  هک  حیحص  لقن  هب  دندروآ  دیزی  رد  ینوردنا  هروخ 
متشگ یضار  شیوخ  گرم  هب  تشگ . یمن  رـسیم  شگرم  ریت  ردق  اضق و  رهق  نامک  زا  اما  تشذگ  یم  شلد  رد  گرم  يوزرآ  راب  رازه 

ار نورد  شیر  شین و  تسیچ و  ضرم  ار  وت  هک  یناد  یم  چـیه  هک  تفگ  ار  دـیزی  اـمکح  زا  یکی  يزور  تفگ . یم  منیب  یمن  مه  نآ  و 
رادـقم میکح  لاـحلا  یف  مرایـشوهان . لـفاغ و  لاـح  نآ  تقیقح  زا  ماـما  مراد ، ربـخ  درد  شین و  ترثـک  زا  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ ثعاـب 
نوریب زا  تنورد  زار  وت  رب  اـت  رب  ورف  ار  موم  نیا  هتفرگ  ار  نامـسیر  رـس  تفگ : داد ، ودـب  هتـسب  کـیراب  هتـشر  هب  ار  نیبـگنا  موم  يدوخن 
نوریب ار  موم  هدیشک  ار  هتشر  رس  ینامز  زا  دعب  تشاد ، هاگن  تسد  هب  ار  هتشر  رس  درب و  ورف  ار  موم  میکح  لوق  هب  دیزی  و  ددرگ ، راکشآ 

مادـک هب  تنورد  شیر  هک  یتسناد  مکحلا  ابا  ای  تفگ : میکح  دـمآ . نوریب  وا  قلح  زا  دوب  هدـیبسچ  موم  نآ  رب  هایـس  برقع  ود  دـندروآ 
. مراتفرگ شین  نیدـب  شیر و  نیدـب  هک  هللاو  يرآ  تفگ : هتـساریپ ؟ روناج  مادـک  مخز  هب  تریمـض  کیرات  هرجح  تسا و  هتـسارآ  شین 
هب دنرآ  نوریب  شخراوس  زا  ار  برقع  دنهاوخ  هاگره  و  تسا ) لمع  شنآ  هک  نآ  يازس  تسا  نیا  درمب . ات  درک  یم  اهدایرف  دیدم  تدم 

يارحـص رد  راتفرگ  لـیام و  دهـش  ناـشیاه  مشچ  ماد  هب  و  تسا ، راـیتخا  یب  موش  نآ  موم  تبحم  رد  هک  دومن  دـیاب  لـمع  روتـسد  نیمه 
(1 (. ) 10 . ) هتفر هدـهاشم  رایـسب  هک  دـنیامن  یم  لـمع  نیا  برقع  اـب  ماودـلا  یلع  برط  يزاـب  تهج  برع  ناـکدوک  ردشـش  لوپتـسد و 
ج ریثا ، نبا  لماک  ( 4 . ) ص 278 اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 3 . ) ص 49 ارهز ، یلع و  باتک  ( 2 . ) ص 138 ج 3 ، ینیسح ، هسامح 
، يزوج نبا  هرکذت  ( 7 . ) 24 دمحم /  ( 6 . ) ص 164 يزوج ، نبا  رکذت  ( 5 . ) رصتخم توافت  اب  ص 402  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 41 ، ، 4

.341 ص 342 -  ج 2 ، هملک ، کی  رازه و  ( 10 . ) ص 48 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 9 . ) مرقم ص 146 لتقم  ( 8 . ) ص 162

اروشاع بش  رد  بنیز  ترضح  لاح 

، دوبر ار  ترضح  یکدنا  باوخ  لاح  رد  دوب و  هتسشن  نیمز  رب  اعوسات  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ع )  ) نیسح هقداص  يایؤر   - 503
مردام مالـسلا ، هیلع  یلع  مردـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  کنیمه  ناج ! رهاوخ  دومرف : تساـخرب ، باوخ  زا  هک  یماـگنه 

هب ناج ! نیـسح  دـنتفگ ؛ یم  نم  هب  ناش  یگمه  اهنآ  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مردارب  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاـف 
نیا مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  شاب  مارآ  مرهاوخ !  - 504 (. 1 . ) دوب یهاوخ  اـم  دزن  ادرف  رگید -  یتیاور  قبط  اـی  يدوز - 

! مرهاوخ دومرف : وا  دوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومن ، نتسیرگ  هب  عورـش  دنلب  يادص  اب  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  دینـش ، ار  نخس 
ماما راگزور ! يا  وت  یتسود  رب  فا   - 505 (. 2 . ) دیاشگب ام  تمالم  نعط و  هب  نابز  نمـشد  هک  نکم  يراک  نک و  ظفح  ار  دوخ  شمارآ 

یم همزمز  بل ) ریز  رد   ) ار يراعشا  نمـض ، نیا  رد  دوب و  شیوخ  ریـشمش  ریمعت ) و   ) حالـصا لوغـشم  دوب و  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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يرگید نانآ  ياج  هب  راگزور  يرآ ! یتشک . تهاگماش  دادماب و  رد  هک  ار  ینابلاط  نارای و  اسب  هچ  وت ! یتسود  رب  فا  راگزور ! يا  درک :
ربخ ع )  ) نیسح  - 506 (. 3 . ) دنک یط  ار  هار  نیا  دیاب  يا  هدنز  ره  تسا و  هوکـشاب  يادـخ  تسد  رد  راک  نایاپ  هک  یتسار  هب  دریذـپن . ار 
نیا ناج ! ردارب  دومرف : دینش ، ار  راعـشا  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رتخد  س )  ) بنیز ترـضح  هک  یماگنه  دهد ! یم  ار  دوخ  گرم 

بنیز ترـضح  مرهاوـخ ! يرآ ! دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . هدرک  ادـیپ  نـیقی  شیوـخ  ندـش  هتـشک  هـب  هـک  تـسا  یـسک  فرح 
زا دعب  تلذ  زا  ياو   - 507 (. 4 . ) دهد یم  شیوخ  گرم  تداهش و  زا  ربخ  هک  تسا  نیسح  نیا  یتبیصم ! هچ  هآ ! دندومرف : مالـسلااهیلع 

موثلک ما  دندومن ، یم  كاچ  نابیرگ  دندز و  یم  یلیس  شیوخ  ياه  تروص  هب  دندومن ، نتـسیرگ  هب  عورـش  یگمه  نانز  هللادبعابا ! ای  وت 
 - 508 (. 5  ) هللادبع ابا  يا  وت  زا  سپ  یگراچیب  زا  ياو  هانیسح ! او  هاخا ! او  هاما ! او  هانیلعاو ! هادمحم ! او  دز : یم  دایرف  هتسویپ  مالسلااهیلع 

هدعو هب  ار  تلد  مرهاوخ ! تفگ : یم  داد و  یم  يرادـلد  ار  شرهاوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  س )  ) بنیز هب  ع )  ) نیـسح ماما  يرادـلد 
سپس دنور . یم  تکاله  هب  ور  ناگدیرفآ  یمامت  و  دنریم ، یم  هدش و  یناف  یگمه  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  ریز  زاس ! راودیما  یهلا  ياه 
كاچ نابیرگ  مدیسر ، تداهـش  هب  نم  هک  یماگنه  دیهد ، شوگ  ! تبابر يا  همطاف و  يا  وت  و  بنیز ! يا  وت  موثلک ،! ما  مرهاوخ  دندومرف :

رد دـیابرن  ار  تربص  ناطیـش  مرهاوخ !  - 509 (. 6 ! ) دـیروایم نابز  رب  هدوهیب  نانخـس  دیـشارخن و  نخان  اب  ار  ناـتیاه  تروص  دـیزاسم و 
ار راعـشا  نیا  هک  یماگنه  دوب ، هتـسشن  ناکدوک  نانز و  شیپ  رگید  ياج  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک : تسا  هدـمآ  رگید  تیاور 

گرم شاک  تبیـصم ! غاد و  نیا  زا  ياو  ندومرف : هدمآ و  ردارب  دزن  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  رب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  هنهرب و  رـس  دینش ،
! مرهاوخ دومرف : هدومن و  یهاگن  شرهاوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدنامزاب .! هانپ  يا  ناگتـشذگ و  راگدای  يا  دیـسر  یم  ارف  نم 
: دندومرف مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  س )  ) بنیز ترـضح  ندش  شوه  یب   - 510 (. 7 ! ) دیابرن ار  تا  ییابیکش  ناطیـش  هک  شاب  بقارم 

شیولگ هار  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنـشک ؟ یم  ار  وت  ایآ  موش ! تیادف  نم  دنوش ! تیادف  مردام  ردپ و  ناج ! نیـسح 
یم دوخ  هنایـشآ  رد  دـندرک ، یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اطق  غرم  رگا  ناج ! رهاوخ  دومرف : دوب  هدـش  کشا  زا  رپ  شناگدـید  دوب و  هتـسب  ار 
نم لد  رب  غاد  نیا  لمحت  یناد ، یم  نمشد  راتفرگ  ریـسا و  ار  تدوخ  ایآ  نم ! رب  ياو  يا  دندومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دیباوخ .

511 (. 8 ! ) داتفا نیمز  رب  شوه  یب  هدومن و  كاچ  ار  شیوخ  نابیرگ  درب و  تسد  سپس  دومرف ، ار  نخس  نیا  تسا . رتراوشد  رت و  تخس 
نآ ات  تخیر  مالسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  تروص  رـس و  رب  یبآ  تساخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  س )  ) بنیز ترـضح  هب  ع )  ) ماما تیلـست  - 

ردپ و دج و  رـس  رب  هک  ار  یبیاصم  هداد و  تیلـست  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تسناوت  یم  هک  ییاجنآ  ات  سپـس  دـمآ ، شوه  هب  هک 
هب زین  ار  دوخ  مرح  نانز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دـش  ببـس  هک  یلماوع  زا  یکی  دـیاش  داد . رکذـت  هدومن و  نایب  ار  دوب  هدـمآ  شرداـم 

شیادـخ هک  هیواعم  نب  دـیزی  تشاذـگ ،) یم  اهنت  و   ) تفگ یم  كرت  رگید  ياهرهـش  اـی  زاـجح  رد  ار  اـهنآ  رگا  هک  دوب  نیا  دربب  هارمه 
ماما تداهـش  داهج و  زا  عنام  تروص  نیا  هب  داتـسرف و  یم  ناشیا  رازآ  هجنکـش و  ندروآرد و  تراسا  هب  يارب  ار  ینازابرـس  دـنک ، تنعل 

. ددرگ مورحم  ادخ  هار  رد  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دش  یم  ثعاب  دیزی  طسوت  نانز  تراسا  دش و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما نارای  ییادیش  يرادافو و  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  اروشاع ، بش  رد  هک  یتقو  اروشاع  بش  رد  بنیز  ترـضح  دنخبل   - 512 (. 9)
ردارب تمدخ  هک  هاگنآ  دش و  دونشخ  دنریگب ، تقبس  رگیدکی  زا  دنهاوخ  یم  گنج  نادیم  هب  نتفر  يارب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 

هدش ربخ  هچ  نونکا  مدیدن  مسبتم  زگره  ار  وت  میدرک  تکرح  هنیدـم  زا  هک  ینامز  مرهاوخ ! يا  دومرف : و  تشاد . بل  رب  يدـنخبل  دیـسر 
مرهاوخ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک  هراشا  نارای  يراداـفو  ییادیـش و  قوش و  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  يراد ؟ بل  رب  هدـنخ  هک 

یلص ادخ  لوسر  مدج  نانآ  یتسود  يرادافو و  هب  دنشاب و  یم  رذ  ملاع  زا  نم  نارای  ناتـسود و  دنراد  رارق  نم  فارطا  رد  هک  اهنیا  نادب !
ار نارگید  ریهز و  رهاظم و  نب  بیبح  ماما  هاگنآ  يرگنب ؟ ار  نانآ  يرادیاپ  تماقتـسا و  یهاوخ  یم  مرهاوخ  داد ، هدعو  ارم  هلآو  هیلع  هللا 

امش هب  نم  هب  هک  داد  رادشه  درک و  تحیصن  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما  هچ  ره  دنتفرگ ، ار  ترضح  نآ  درگادرگ  باتش  اب  همه  دناوخ ، ارف 
يا دومرف : ماما  میوش . هتـشک  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  دنتفگ  یـسامح  نانخـس  اب  کی  ره  دیهد ، تاجن  ار  دوخ  ناج  دـیورب و  مداد  هزاجا 
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متشادرب امش  زا  ار  تعیب  نم  مسرت ، یم  ندش  هتشک  زا  امش  رب  نم  تسا  نم  ناهارمه  نم و  نتشک  ناشفده  موق  نیا  هک  دینادب  نم ! نارای 
. دوش ادج  ام  زا  هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  نیا  زا  دنک  يریگ  هرانک  ام  زا  دراد  تسود  یـسک  ره  متـشاذگاو ، دیتسب  نم  اب  هک  ینامیپ  و 

ماما دیشک  اجنیا  هب  هک  راک  میوش . یمن  ادج  امش  زا  هک  دندرک  رارصا  دنتفگ و  نخس  نآ  اب  يرادافو  رد  مادک  ره  مشاه  ینب  باحـصا و 
نب دیس  فوهل  ( 2 . ) ص 127 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 1 (. ) 10 . ) دینک هاگن  تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  هب  دـینک و  دنلبرـس  نونکا  دومرف :

نامه ص 119. ( 8 . ) نامه ( 7 . ) نامه ص 117 ( 6 . ) نامه ص 117 ( 5 . ) نامه ص 117 ( 4 . ) نامه ص 115 ( 3 . ) ص 127 سوواط ،
ص 335. یتشد ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ( 10 . ) نامه ( 9)

تراسا ات  اروشاع  رصع  زا  بنیز  ترضح  تیصخش  یلجت 

یمن تسیچ ؟ زا  دراد  یمالسا  ياه  تلم  مشچ  رد  نز  نیا  هک  یتمظع  تسا . گرزب  نز  کی  يربک  بنیز  بنیز  ترضح  شزرا   - 513
یمن زگره  اه  تبسن  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رهاوخ  ای  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تفگ  دوش 

شزرا و يربک ؟ بنیز  لثم  رفن  کی  وک  اـما  دنتـشاد ؛ ینارهاوخ  نارداـم و  نارتخد و  اـم ، همئا  همه  دـننک . قلخ  ار  یتمظع  نینچ  دـنناوت 
، وا تکرح  عون  وا ، میمـصت  وا ، راک  تسا . یهلا  فیلکت  ساسا  رب  وا  یمالـسا  یناسنا و  تکرح  عضوم و  رطاـخ  هب  يربک ، بنیز  تمظع 

شخب دـنک  یم  ادـیپ  تمظع  دـشابن ، مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ولو  دـنکب ، يراـک  نینچ  سک  ره  دیـشخب . تمظع  روط  نیا  هب 
تیعقوم مه  البرک ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفر  زا  لبق  تیعقاو  مه  تخانـش ؛ ار  تیعقوم  الوا  هک  تساج  نیا  زا  تمظع  نیا  هدـمع 

درک باختنا  کی  تیعقوم ، ره  قبط  ایناث  و  ار ؛ نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هدنـشک  ثداوح  تیعقوم  مه  اروشاع ، زور  ینارحب  تاـظحل 
هک مالـسا ، ردـص  رادـمان  ياه  هرهچ  رفعج و  نبا  سابع و  نبا  لثم  یناگرزب  البرک ، هب  تکرح  زا  لبق  تخاس . ار  بنیز  اـه  باـختنا  نیا 

جیگ بنیز  یلو  دننکب ؛ دیاب  راک  هچ  دندیمهفن  دندش و  جیگ  دنتشاد ، ار  اه  نیا  لاثما  یگدازاقآ و  تسایر و  تماهش و  تهاقف و  ياعدا 
نارگید زا  رتهب  وا  تسا ؛ یتخـس  هر ) ) دیمهف یمن  هک  نیا  هن  تفر  و  دراذـگن ؛ اهنت  ار  دوخ  مما  دورب و  ار  هار  نیا  دـیاب  هک  دـیمهف  دـشن و 

ياه هچب  هک  دوب  مه  لیلد  نیمه  هب  و  دوش ؛ یم  ادـج  شا  هداوناخ  رهوش و  زا  تیرومأـم ، يارب  هک  ینز  دوب ؛ نز  کـی  وا  درک . یم  سح 
ناسنا نیرت  يوق  هک  ینارحب  ياه  تعاس  نآ  رد  تسا . هنوگچ  هثداح  هک  درک  یم  یسح  درب ؛ هارمه  هب  مه  ار  دوخ  ناگوابون  لاسدرخ و 

تداهـش زا  دعب  دومن . زیهجت  ندـش  دیهـش  يارب  ار  وا  درک و  ینابیتشپ  ار  دوخ  ماما  دـیمهف و  وا  دـننکب ، دـیاب  هچ  دـنمهفب  دـنناوت  یمن  اه 
. دیـشخرد دـش و  يرون  کی  گرزب  نز  نیا  دـیدرگ ، کیرات  ملاع  قافآ  اه و  ناج  اه و  لد  دـش و  یناملظ  اـیند  هک  مه  یلع  نب  نیـسح 

رانک زا  روبع   - 514 (. 1 . ) دنسرب اج  نآ  هب  دنناوت  یم  ناربمایپ  ینعی  تیرـشب  خیرات  ياه  ناسنا  نیرتالاو  طقف  هک  دیـسر  ییاج  هب  بنیز 
مالـسلا هیلع  نیـسح  هاگلتق  رانک  زا  ار  ام  میهد ، یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دـنتفگ : دعـس  نبا  رکـشل  هب  باطخ  تیب  لها  ناوناب  هاگلتق 

مشچ هک  یماگنه  دنداد ، روبع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتشک  رانک  زا  ار  اهنآ  هداد و  تبثم  خساپ  اهنآ  شهاوخ  هب  دعس  نبا  رکـشل  دیربب .
هتشک نیا   - 515 (. 2 . ) دندیشارخ ار  ياه  تروص  هدز و  تروص  رب  یلیس  دندیشک ، نویش  دایرف و  داتفا ، نادیهـش  رهطم  داسجا  رب  ناوناب 

یلع ماما  رتخد  مالـسلاهیلع  بنیز  هک  دور  یمن  رطاخ  زا  منک و  یمن  شومارف  هاگ  چیه  دـنگوس ، ادـخ  هب  تسوت ! نیـسح  نوماه  هب  هداتف 
هک دمحم ! يا  دز : یم  دایرف  درک و  یم  هلان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  مغ  درد و  زا  رپ  كانهودنا و  یلد  نیزح و  ییادص  اب  مالسلا  هیلع 

نیا دنا و  هدش  ادج  مه  زا  شرکیپ  ياضعا  هتـشغآ و  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  وت  نیـسح  نیا  دنتـسرف ، یم  تاولـص  دورد و  وت  رب  کئالم 
هدیزگرب دمحم  هب  منک و  یم  تیاکش  متس ) تبیصم و  همه  نیا  زا   ) دنوادخ هب  نم  دنرب . یم  تراسا  هب  ار  اهنآ  هک  دنشاب  یم  وت  نارتخد 

اب هداتفا و  البرک  كاخ  يور  رب  هک  تسوت  نیسح  نیا  دمحم ! ای  منک . یم  تیاکش  ءادهشلادیس  هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  وا و 
هچ هآ  تسا . هدش  هتـشک  ناگدازانز  يافج  روج و  زا  هک  تسوت ) نیـسح  نیا  دـمحمای ! . ) دـشاپ یم  كاخ  شناج  یب  رکیپ  يور  رب  ابص 

! دمحم باحـصا  نارای و  يا  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  هک  تسا  يزور  دـننامه  زورما  یتبیـصم ! هچ  هو  یمغ ،
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ریـسا و ار  تنارتخد  هک ) نیبب  ! ) دـمحم اـی  هک : هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  دـنرب و  یم  ار  اـهنآ  يریـسا  لاـح  هب  هک  دـنربمایپ  نادـنزرف  ناـنیا 
و دنا ، هدیرب  افق  زا  ار  شرـس  هک  تسوت  نیـسح  نیا  دـمحم ! ای  دـشاپ . یم  كاخ  اهنآ  كاپ  داسجا  رب  ابـص  داب  دـنا . هتـشک  ار  تنادـنزرف 
هک داب  یسک  نآ  يادف  مردپ  دندومن . تراغ  ار  شا  همیخ  هبنشود  زور  رد  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  دنا . هدومن  تراغ  ار  شا  همامع 
یب درد  هن  دوب و  هتفر  یتشگزاب  یب  رفس  هب  هن  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  داتفا . نیمز  رب  وا  همیخ  دندرک و  هراپ  ار  وا  همیخ  ياه  بانط 

زا هصغ  مغ و  زا  رپ  یلد  اب  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ  موش . وا  يادف  نم  متـشاد  تسود  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  تشاد . یجالع 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هون  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  درپس . ناج  هنـشت  بل  اب  وا  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  تفر . ایند  نیا 

هجیدخ دنزرف  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  دـنزرف  هک  داب  یـسک  نآ  يادـف  مردـپ  دوب . هلآو 
هیلع ارهز  همطاف  دنزرف  هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  دوب . مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  دـنزرف  هک  داب  یـسک  نآ  يادـف  مردـپ  دوب . يربک 

ترضح ، ) دنگوس ادخ  هب  دناوخب . زامن  وا  ات  تشگزاب  وا  زامن  يارب  دیشروخ  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ  دوب . ملاع  نانز  هدیس  مالسلا ،
البرک رد  ع )  ) بـنیز ییوگـشیپ   - 516 (. 3 . ) دروآرد هیرگ  هب  ار  نمـشد  تسود و  هک ) دـناوخ  هیثرم  يا  هنوـگ  هـب  مالـسلااهیلع  بـنیز 

مدـج و راـگدای  يا  ینک  یم  یهت  بلاـق  ياراد  هک  منیب  یم  دوـمرف : هاـگلتق  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
یمن ار  نانآ  نیمز  ناشکندرگ  هک  ییاهناسنا  زا  دنوادخ  تردپ و  دج و  ندرگ  هب  دوب  یهلا  دهع  تداهـش  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  مردارب !
عمج ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدنکارپ  هدش و  هعطق  هعطق  ياضعا  نیا  ات  تسا  هتفرگ  نامیپ  دـنفورعم  اهنامـسآ  لها  شیپ  رد  یلو  دـسانش ،
هچرگ تسین ، یندـش  وحم  هنهک و  نآ  رثا  هک  یمچرپ  دـنراد  تردـپ  ربق  يور  ار  یهاوخنوخ  یهلا و  بالقنا  نوخ  يایحا  مچرپ  دـننک و 

(. 4 . ) دـیازفیب نآ  یلاعت  یلجت و  رب  هراومه  لاح  نیع  رد  یلو  دنـشوک ، یم  نآ  وحم  يدوبان و  رد  لطاب  طـخ  ناوریپ  رفک و  نارادـمدرس 
، تسوا هلفاق  سیئر  دوب . هدش  راذگاو  وا  هب  دعب  هب  نآ  زا  دـنک . یم  یلجت  بنیز  اروشاع ، رـصع  زا  س )  ) بنیز ترـضح  هاگیلجت   - 517
هک اجنآ  ات  دراد  راتـسرپ  هب  جاـیتحا  تسا و  ضیرم  تدـش  هب  تقو  نیا  رد  هک  تسا  هیلع -  هللا  مالـس  نیدـباعلا -  نیز  درم ، هناـگی  نوچ 

ار نیدباعلا  نیز  ماما  ات  دندرک  هلمح  راب  دنچ  دنامب ، یقاب  دیابن  چیه  نیسح  دالوا  روکذ  سنج  زا  هک  دایز  رسپ  یلک  روتـسد  قبط  نمـشد 
ماما ترضح  هک  دوب  ییادخ  تحلصم  تمکح و  کی  شدوخ  مه  نیا  و  دریم ! یم  دراد  شدوخ  نیا  دنتفگ ، ناشدوخ  دعب  یلو  دنـشکب ،

نیدباعلا نیز  ماما  يراتـسرپ  بنیز ، ياهراک  زا  یکی  دنامب . یقاب  یلع  نب  نیـسح  سدقم  لسن  دنامب و  هدنز  هلیـسو  نیدب  نیدـباعلا  نیز 
نیمه شا  هتکن  دروآ . دوخ  اب  مه  ار  شلایع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ع )  ) نیـسح مایق  لیمکت  نانز  تراـسا   - 518 (. 5 . ) تسا

یم ناهنپ  اهاج  يرایـسب  رد  عوضوم  لصا  دندرک . یم  وحم  ار  اه  تیانج  نیا  هیما  ینب  دندوبن ، البرک  رد  اه  هچب  نز و  بنیز و  رگا  تسا 
بنیز اما  داد . یم  هولج  هنوراو  الماک  ار  بلطم  فلاخم ، تاغیلبت  مه  نآ  دیـسر ، یم  رابخا  يدنک  هب  هک  زور  نآ  یغیلبت  یلیاسو  اب  دنام ،
ریدقت ناشیارب  دنوادخ  هک  تشاد  یمیظع  تمکح  مه  تیب  لها  تراسا  دـنامب . ناهن  هیما  ینب  تیانج  تشاذـگن  نیـسح  گرزب  کیرش 
مالسا رد  دومرف  اوسر  ار  نانآ  هار  يانثا  رد  ددعتم و  فقاوم  هفوک و  رازاب  رد  دوخ  نیـشتآ  نانخـس  اب  دیزی  دایز و  نیا  سلجم  رد  هدومرف 

زامن  - 519 (. 6 . ) دننکن محر  راوخریـش  هچب  هب  ار ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  مه  نآ  دننک ، ریـسا  ار  ناملـسم  نز  تشادن ، هقباس 
بنیز شا  همع  مهد  بش  تدابع  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  بنیز  ترـضح  بش 

، اهبر یلا  ثیغتست  اهبارحم  یف  مرحملا -  نم  هرـشاع  يا  هلیللا -  کلت  یف  همئاق  لزت  مل  اهناف  بنیز ، یتمع  اما  و  تسا : هتفگ  مالـسلااهیلع 
دوخ تدابع  هاگیاج  رد  اروشاع -  بش  بش -  نآ  رد  نانچمه  وا  سپ  بنیز  ما  همع  اـما  و  (. 7 ( ؛ رفز انل  تنکـس  الو  نیع  انل  تاده  ام  و 

. دشن عطق  ام  هلان  يادص  و  تفرن ، باوخ  هب  ام  زا  کی  چیه  مشچ  بش  نآ  رد  و  درک ، یم  هثاغتسا  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  و  دوب ، هداتـسیا 
زا ام  ریسم  لوط  رد  ار  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  همه  بنیز  ما  همع  انامه  تسا : هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هس تدم  اریز  دوب ؛ وا  فعض  یگنسرگ و  تهج  هب  مه  نیا  و  دناوخ ، زامن  هتسشن  اه  لزنم  زا  یضعب  اما  دناوخ ، یم  هداتـسیا  ماش  ات  هفوک 

کی طقف  ام  هب  زور  هنابش  ره  رد  لدگنس ، رگمتـس و  نامدرم  نآ  هک  نوچ  درک ، یم  میـسقت  لافطا  نایم  دنداد  یم  وا  هب  هک  ییاذغ  بش 
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بنیز ترضح  نم  هفوک  رد  زور  نآ  تفگ : يدسا  میزخ  نب  ریـشب  س )  ) بنیز نایب  رد  ع )  ) یلع نابز   - 520 (. 8 . ) دنداد یم  نان  صرق 
يا هنوگ  هب  لاح  نیع  رد  دوب و  ایح  مرش و  شدوجو  همه  هک  مدید  ار  ینز  نم  دنگوس ، ادخ  هب  مدید ؛ ار  نینمؤملاریما  رتخد  مالسلااهیلع 

شوماخ  - 521 (. 9 . ) تسا هتفرگ  دای  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  باطخ  يوگ  هک  درک  ینارنخس 
، بنیز ترضح  هراشا  اب  دیوش ! شوماخ  هدرک و  توکس  ینعی  هک  دومن  يا  هراشا  مدرم  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  وا  نایافو ! یب  يا  دیوش 

ساپس دمح و  دندومرف : مالـسلااهیلع  ترـضح  نآ  سپـس  هداتـسیا ، زاب  تکرح  زا  زین  نارتش  گنز  یتح  هدش و  سبح  هنیـس  رد  اه  سفن 
 - 522 (. 10 . ) داب وا  هدیزگرب  بیط و  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مردـپ  رب  دورد  مالـس و  تسا ، دـنوادخ  صوصخم 
یم تسا  هدـش  دراو  ام  رب  هک  یتبیـصم  يارب  ایآ  افو ! یب  زابلغد و  هورگ  يا  هفوک ! لها  يا  دـعب ، اما  دوشن ! کشخ  ناتیاه  کـشا  همـشچ 

زا سپ  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امـش  لثم  ناـیفوک  لـثم   - 523 (. 11 . ) دریذپن یمامت  ناتیاه  هلان  دوشن و  کشخ  ناتکـشا  همـشچ  دـییرگ ،
هدوهیب و نخـس  زج  امـش ) نایفوک ! يا  ! ) دـیتسه بالجنم  رد  هزبس  امـش   - 524 (. 12 . ) درک یم  زاب  ار  اه  نآ  دوخ ، ياـه  هتـشر  ندـیبات 

تلیضف هچ  نیچ ، نخـس  نانمـشد  نانوچ  ینطاب  قلمتم و  ناکزینک  نوچ  يرهاظ  و  مشخ ، هنیک و  زا  هدنکآ  ياه  هنیـس  كاپان و  فازگ و 
نیتسآ يارب  هک  دیتسه  يا  هرقن  دننامه  ای  هدرک  دـشر  اهبالجنم  اه و  هلابز  نایم  رد  هک  دـیتسه  يا  هزبس  دـننامه  امـش  دـیراد ؟ ار  يرگید 

زا شیوخ  ترخآ  يارب  ار  يا  هشوت  دب  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  دیدرک ! ایهم  يا  هشوت  دب   - 525 (. 13 . ) دنوش یم  هدافتسا  ناگدرم  روبق 
مک دـییرگب و  رایـسب   - 526 دـنام . دـیهاوخ  نادـیواج  وا  باذـع  رد  هدـش و  یهلا  بضغ  مشخ و  راـچد  امـش  هک  اریز  دیداتـسرف ؛ شیپ 
اریز دیوش ؛ داش  رتمک  دینک و  هیرگ  رایـسب  هک  دیاب  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ! دیا ؟ هدرک  اپرب  يراز  نویـش و  دینک و  یم  هیرگ  ایآ  دـیدنخب !

ندعم هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  رسپ  نوخ  دیناوت  یم  هنوگچ  دییوشب . ار  نآ  دیناوت  یمن  زگره  هک  هدش  یگنن  هب  هدولآ  امش  نماد 
ناتراوگان ثداوح  ءاجلم  و  ار ؟ نات  ناکین  هاگهانپ  و  ار ؟ تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  دیـس و  نوخ  دـینک ؟ كاپ  دوخ  ناـماد  زا  ار  تلاـسر 

هب یهلا  تمحر  زا  دیدش ، بکترم  یتیانج  دب  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  دیدش ! راکنایز  رایسب   - 527 (. 14 ! ) ار نیناوق  ربهر  اوشیپ و  و  ار ؟
یهلا بضغ  هب  دیدش و  راکنایز  دـیدرک  هک  يا  هلماعم  رد  داب ، هدـیرب  ناتناتـسد  دـیتخاس و  هدوهیب  ار  اه  شالت  هک  دـیریمب  دیـشاب و  رود 

ایآ نایفوک ! يا  امش  رب  ياو  دیتخیر !؟ ار  ینوخ  هچ  دیناد  یم  ایآ   - 528 (. 15 . ) دیدز مقر  دوخ  يارب  ار  یگراچیب  تلذ و  دیدش و  راچد 
هچ هک  دیناد  یم  ایآ  دیدومن ؟ راکـشآ  ار  شمرح  نانیـشن  هدرپ  دیدرک و  هراپ  هراپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگج  هک  دیناد  یم 

امـش هک  یتیانج  هنیآ  ره  تسا ! رت  نیگنن  ادخ  باذع  هک  دینادب   - 529 (. 16 ( !؟ دیتسکـش ار  وا  تمرح  هزادنا  هچ  دیتخیر و  وا  زا  ینوخ 
دیا هدش  بجعتم  ایآ  نامسآ . شیاجنگ  نیمز و  يزیربل  هب  تسا  روآ  مرش  نشخ و  اوران ، هیرک ، تخـس ، گرزب و  رایـسب  دیدش ، بکترم 
نیا زا  دسر . یمن  امـش  دایرف  هب  یـسک  لاح  نآ  رد  تسا و  رت  نیگنن  ترخآ  باذع  انامه  هک ) دینادب  ، ) دیراب نوخ  ناراب  نامـسآ  زا  هک 

دزادنا و یمن  باتش  هب  ناتنداد  باذع  رد  ار  ادخ  امش ، نتفرگ  تقبس  هک  اریز  دینکن ، هدافتسا  هداد ، امـش  هب  دنوادخ  هک  یتلهم  تصرف و 
! تساه لسن  نیرتهب  امش  لسن   - 530 (. 17 . ) تسا هاگ  نیمک  رد  ناتراگدرورپ  هک  یتسرد  هب  تفرگ و  دـهاوخ  ار  دوخ  ماقتنا  دـنوادخ 
رب هودنا  ینامیـشپ و  تشگنا  اهنآ  دندوب ، يراز  هیرگ و  لوغـشم  نارح  هتـشگرس و  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مدرم  زور  نآ  دنگوس ، ادـخ  هب 
دش سیخ  شنساحم  هک  يدح  هب  تسیرگ ، یم  تدش  هب  هک  مدید  ار  وا  دوب ، هداتسیا  نم  رانک  رد  يدرمریپ  دندیزگ ، یم  هتفرگ و  نادند 

، ناتنانز ناناوج و  نیرتهب  ناتناناوج  نالاسنهک و  نیرتهب  امـش ، نالاسنهک  هک  دنوش ! تیادـف  هب  مردام  مردـپ و  تفگ : یم  لاح  نیا  رد  و 
نبا سلجم  هب  رارـسا  دورو   - 531 (. 18 . ) دریذـپ یم  تسکـش  هن  دوش و  یم  راوخ  هن  هک  تساه  لسن  نیرتهب  امـش  لسن  ناـنز و  نیرتهب 

سلجم دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  رـس  لاـح  نیا  رد  داد ، دورو  نذا  مدرم  همه  هب  هتـسشن و  دوخ  رـصق  رد  داـیز  نبا  داـیز 
ترضح تسیک ؟ نز  نیا   - 532 (. 19 . ) دندومن سلجم  دراو  زین  ار  ینیسح  مرح  نارتخد  ناوناب و  دنداهن ، دایز  نبا  لباقم  ار  وا  دندرک و 

نیا درک : لاؤس  دایز  نبا  دوب ، هتسشن  سلجم  زا  يا  هشوگ  رد  سانشان  تروص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راوگرزب  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز 
نآ هر )  ) يور داـیز  نبا  داـیز ! نبا  يا  ییوـت  قساـف   - 533 (. 20 . ) تسا مالـسلا  هیلع  یلع  رتـخد  نز ، نیا  دـنتفگ  تسا ؟ یـسک  هـچ  نز 
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تخاس ! راکـشآ  ار  امـش  ياه  غورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ادخ  رکـش  تفگ : دومن و  مالـسلااهیلع  هردخم 
دایز نبا  الیمج ! الا  تیار  ام   - 534 (. 21 ! ) میتسین ام  هک  تسا  راکدب  صخـش  وگغورد  دش و  اوسر  هک  تسا  یـسک  نآ  قساف  دندومرف :
نانیا مدـیدن ، يرگید  زیچ  ییابیز  زج  دـندومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  يدـید ! هنوگچ  تنادـناخ  ردارب و  اب  ار  ادـخ  راـتفر  تفگ :
نیمه هب  دنتفاتـش و  دوخ  يدـبا  هاگمارآ  هاگباوخ و  يوس  هب  زین  ناـنآ  و  دوب ، هدز  مقر  ناـشیارب  ار  تداهـش  دـنوادخ  هک  دـندوب  یناـسک 

هچ یعقاو  زوریپ  هک  رگنب  هاگداد  نآ  رد  دومن ، دنهاوخ  همـصاخم  وت  اب  نانآ  درک و  دـهاوخ  عمج  ار  نانآ  وت و  نایم  دـنوادخ  اه ، يدوز 
بضغ مشخ و  يدح  هب  دایز  نبا  س )  ) بنیز ترـضح  ناج  دصق   - 535 هناجرم ! رسپ  يا  دنک ، هیرگ  تیازع  رد  تردام  تسا !؟ یـسک 

رطاخ هب  ار  نز  یسک  تسا و  نز  وا  تفگ : نوعلم  نآ  هب  باطخ  ثیرح  نب  ورمع  تسب ، مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  لتق  هب  رمک  هک  دمآ 
: اهیلع مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  دایز  نبا  تسا ؟! راک  هچ  هیفاق  عجـس و  اب  ار  نز   - 536 (. 22 ! ) دنک یمن  رفیک  هذـخاوم و  شراتفگ 

مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  دومن . داـش  هدیـشخب و  افـش  دـندوب ، شکرـس  یمدرم  هک  وـت  نادـناخ  نیـسح و  نتـشک  زا  ارم  لد  دـنوادخ 
یم افش  اهزیچ  نیا  اب  وت  لد  رگا  يدناکـشخ . ارم  هشیر  یتشک و  ار  ام  نادناخ  گرزب  وت  هک  مروخ ، یم  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دندومرف :

هیفاق رعاش و  دوب  يدرم  زین  شردپ  هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب  دیوگ ، یم  نخـس  هیفاق  اب  نوزوم و  هچ  نز  نیا  تفگ : دایز  نبا  دشاب . دـبای ،
ع)  ) نیسحلا نب  یلع  ادخ  رگم   - 537 (. 23 ( ؟ تسا راک  هچ  هیفاق  عجس و  اب  ار  نز  دایز ! نبا  دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  زادرپ !

هیلع نیـسح  ماما  رـسپ  یلع ، وا  دـنتفگ : تسیک ؟ نیا  تفگ : دـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هجوتم  دایز  نبا  هاگن  تشکن !؟ ار 
زین وا  مان  هک  متـشاد  يردارب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تشکن !؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادـخ  رگم  تفگ : دایز  نبا  تسا ! مالـسلا 

ع)  ) نامز ماما  زا  بنیز  ترضح  عافد   - 538 (. 24 ! ) تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا  دنتشک ! ار  وا  موق  نیا  دوب و  نیسحلا  نب  یلع 
باوخ ماگنه  هب  دنا ، هدرمن  هک  ار  یناسک  دریگ و  یم  اهنآ  گرم  ماگنه  ار  اه  ناج  هک  تسا  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

ترـضح دینزب ! ار  شندرگ  هدرب و  نوریب  ار  نیا  یهدب ! ارم  باوج  هک  يراد  تارج  زونه  وت  ایآ  تفگ : دایز  نبا  دـیامرف . یم  حور  ضبق 
یم رگا  لاح  یتشاذگن ، یقاب  ام  يارب  ار  یـسک  رگید  هک  وت  دایز ! نبا  دندومرف : حیبق ،)  ) نامرف نیا  ندینـش  ضحم  هب  مالـسلااهیلع  بنیز 

امن و ظفح  ار  دوخ  شمارآ  ناج ! همع  دـندومرف : مالـسلااهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  شکب ! وا  هارمه  زین  ارم  سپ  یـشکب ، ار  وا  یهاوخ 
دیدهت نتشک  اب  ارم  ایآ  دایز ! رسپ  يا  دومرف : تسیرگن و  دایز  نب  هب  سپس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  منک . تبحـص  وا  اب  نم  ات  شاب  تکاس 

يا اـنم ، هکم و  دـنزرف  يا   - 539 (. 25 ! ) تسام يراوگرزب  هیام  تداهـش  اـم و  تداـع  ندـش  هتـشک  هک  یناد  یمن  زونه  اـیآ  ینک ؟ یم 
هلان اب  سپس  درک ، هراپ  ار  شیوخ  نابیرگ  درب و  تسد  داتفا ، ردارب  هدیرب  رس  رب  شهاگن  هک  یماگنه  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نیسح !
ارهز همطاف  رـسپ  يا  ینم ! هکم و  دـنزرف  يا  ادـخ ! لوسر  بوبحم  يا  نیـسح ! يا  هک : دروآرب  داـیرف  دـنازرل  یم  ار  اـه  لد  هک  نیزح  يا 

( زوس رگج   ) نخـس نیا  اب  مالـسلااهیلع ) بنیز  ترـضح   ) هک دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يوار  یفطـصم  رتخد  رـسپ  يا  ملاع ! ناـنز  گرزب 
ترضح يا !؟ هدرک  لایخ  هچ  دیزی  يا   - 540 (. 26 . ) دوب هتسشن  تکاس  دیامن ، تنعل  ار  وا  ادخ  هک  دیزی  و  تخادنا ، هیرگ  هب  ار  سلجم 

ساپـس دـمح و  تفگ : هدرک و ) دـیزی  هب  يور   ) تساـخرب و ياـج  زا  دـیزی  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رتـخد  مالـسلااهیلع  بنیز 
هاگنآ تفگ ، نخـس  یتسار  هب  ناحبـس  دنوادخ  وا . دالوا  ربمایپ و  رب  ادخ  دورد  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم 

ار نآ  هدرک و  بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  دـندش ، هانگ  تشز و  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  راـک  ماجنارـس  دومرف : هک 
ار ام  يریگب ، تراسا  هب  ینازینک  دننامه  ار  ام  هتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  رگا  هک  يدرک  نامگ  وت  دیزی ! يا  دندومن . هرخـسم 
؟ تسا دنوادخ  دزن  رد  وت  شزرا  ماقم و  هدنهدناشن  نیا  و  دوب ، یهاوخ  مارتحا  بحاص  وا ، هاگـشیپ  رد  دوخ  يا و  هدرک  يراوخ  ادخ  دزن 
هتـشگ و هار  هب  ور  تیایند  ياهراک  هکنیا  زا  ایآ ) ( ؟ يرگن یم  فارطا  هب  توخن  رورغ و  اـب  يا و  هتخادـنا  ینیب  رد  داـب  رطاـخ  نیا  هب  هک 

شاب مارآ   - 541 (. 27 ! ) ینامداش لاحشوخ و  يا ، هدومن  دوخ  نآ  زا  ار  تسا  نادناخ  ام  قح  هک  یبصنم  هتـسویپ و  مه  هب  تروما  هتـشر 
، دـنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  رفک  هار  هک  نانآ  هک : يا  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  ار  یلاعت  يادـخ  نخـس  اـیآ  نک ! ربص  شاـب و  مارآ  دـیزی ! يا 
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رت و نیگنـس  ناشناهانگ  راب  هک  تسا  نآ  روظنم  هب  طقف  تلهم  نیا  تساـهنآ ، دوس  عفن و  هب  میا ، هداد  ناـشیا  هب  هک  یتلهم  دـنربن  ناـمگ 
دازآ دـنزرف  يا  يرد ؟ یم  ار  ربماـیپ  نارتـخد  تـمرح  هدرپ  اـیآ   - 542 (. 28 .) میا هدرک  اـیهم  اـهنآ  يارب  كاـندرد  یباذـع  دوش و  رتشیب 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارتخد  هک  یلاح  رد  يا ، هداد  رارق  باجح  هدرپ و  سپ  رد  ار  تنازینک  ناوناب و  هک  تسا  تسرد  ایآ  ناگدش !

هک یلاح  رد  زاب ، ییاه  تروص  اب  ار  نانآ  هدـیرد و  ار  ناشیا  تمرح  ياه  هدرپ  دنـشاب ؟ تلباقم  رد  هتـسب  یناتـسد  اب  تراـسا و  لاـح  رد 
، دننیبب ار  اهنآ  یفیرش  تسپ و  ناسنا  ره  کیدزن و  رود و  ره  اه و  نابایب  اهرهش و  مدرم  ات  دننادرگ  یم  رهش  هب  رهش  ار  اهنآ  ناش  نانمشد 
هک یسک  دنزرف  زا  تشاد  ناوت  یم  يدیما  مشچ  هچ  دیآرب ! نیمه  راوخرگج  دنه  رسپ  زا   - 543 (. 29 . ) دنرادن ییاج  چیه  هک  یلاح  رد 

نوخ زا  وا  تشوگ  تخادنا و  نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  دوجب ) تسناوتن  هک  یماگنه  و   ) دوجب ار  ناکاپ  ياهرگج  تساوخ  یم  دوخ  ناهد  اب 
ناوت یم  يراظتنا  هچ  دنک ؟ یم  هاگن  تیب  لها  ام  هب  توادـع  تناها و  ینمـشد و  هنیک و  مشچ  اب  هک  یـسک  زا  تسا و  هدـییور  نادـیهش 

یب تیانج )  ) همه نیا  زا  سپ  و  ییارس !؟ یم  رعـش  یلاحـشوخ و  ایآ  دیزی ! يا   - 544 (. 30 ( ؟ دزرو ریخأت  شا  ینمـشد  رد  وا  هک  تشاد 
ناگتشذگ رد  شاک  يا  یناوخ : یم  هنوگنیا  ینک ، كرد  یتشگ ، بکترم  هک  ار  یتیانج  تمظع  ینادب و  راکهنگ  رصقم و  ار  دوخ  هکنآ 

ياقآ هللادـبعابا  ياه  نادـند  هب  تیاصع  اب  وت  دـیزی ! يا  دـیزی ! يا  دـنکن  درد  وت  تسد  هک : دـندز  یم  داـیرف  یلاحـشوخ  اـب  دـندوب و  نم 
يا  - 545 ییارـسن ؟ نینچ  نیا  ارچ  یبوک و  یم  ترـضح  نآ  كرابم  ياه  نادـند  رب  نارزیخ  بوچ  اب  ینک و  یم  هراشا  تشهب  ناـناوج 

نیمز ناشخرد  ناگراتس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دالوا  نوخ  تخیر  اب  وت  دیزی ! يا  (. 31  ) تفر یهاوخ  تدادجا  دزن  يدوز  هب  دیزی !
ینک یم  نامگ  هدز و  گناب  تناردـپ  هب  کنیا  و  يدرک . عطق  هدـیرب و  ار  ام  هشیر  يدومن و  هزات  ار  ام  هنهک  مخز  بلطملادـبع ، دالوا  زا 

يا هک  ینک  یم  وزرآ  ماگنه  نآ  رد  دـش و  یهاوخ  دراو  ناـنآ  هاـگیاج  هب  يدوز  هب  زین  وت  هک  نادـب  دنونـش ، یم  ار  وت  يادـص  اـهنآ  هک 
زا ار  ام  قح  ایادـخ ! راب  مدـش . یمن  بکترم  ار  تیانج  نیا  مدز و  یمن  ار  اه  فرح  نیا  دـش و  یم  لال  مناـبز  دوب و  جـلف  مناتـسد  شاـک 

مـشخ دـنتخیر ، ار  ام  نارای  ام و  ياه  نوخ  هک  یناسک  ریگب و  ماقتنا  دـندیزرو ، متـس  ملظ و  ام  قح  رد  هک  یناسک  زا  ریگب و  ام  نانمـشد 
ادـج ار  دوخ  تشوگ  يدـیرد و  ار  دوخ  تسوپ  تیانج ، نیا  اب  وت  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـیزی ! تمایق ! زور  اـت  شاـب   - 546 (. 32 . ) ریگ

نادناخ و مارتحا  نتفر  نیب  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دالوا  نوخ  نتخیر  رثا  رد  هک  هانگ  راب  نیمه  اب  هک  شاب  نئمطم  يدومن و 
اهنآ ياه  یگدـنکارپ  هدرک و  عمج  ار  شتاقولخم  همه  دـنوادخ  نامز  نآ  رد  درک  یهاوخ  تاقالم  ربمایپ  اب  يراد ، شود  رب  شناکیدزن ،
هدنز هکلب  دنا ، هدرم  دنا ، هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و  تفرگ ، دهاوخ  ار  ربمایپ  دالوا  قح  درک و  دهاوخ  لیدـبت  داحتا  هب  ار 

دمحم دشاب و  مکاح  رواد و  دـنوادخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  وت  يارب  تمایق ) زور  رد  . ) دـنروخ یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  رد  دـنا و 
، دندومن ناناملـسم  مکاح  دـندیناشن و  هاگیاج  نیا  رب  دـندز و  لوگ  ار  وت  هکنانآ  يدوز  هب  و  ربمایپ . هدـننک  تیامح  لیئربج  وت و  نمـشد 
547 (. 33 . ) تسا رت  فیعض  شهاپس  رتدب و  شهاگیاج  امـش  زا  کی  مادک  و  دشاب . یم  يدب  ضوع  نارگمتـس  يارب  هک  دیمهف  دنهاوخ 
، ما هدش  وت  اب  نتفگ  نخـس  زا  ریزگان  راگزور ، راوگان  ثداوح  رطاخ  هب  نم  هک  نادب  دیزی )! يا  ! ) ماوت اب  مکت  زا  ریزگان  نم  دـیزی ! يا  - 

دهد یمن  ناما  کشا  لیس  هک ) میوگب  هچ  يرگید  . ) يرایسب تمالم  دایز و  شنزرس  قحتسم  زیچان و  نم  دی  رد  وت  شزرا  هک  نادب  یلو 
یتفگش ياج  رایسب  هچ  ناه ! تسام ! تشوگ  زا  رپ  تناهد  ام و  نوخ  هب  هتشغآ  تناتسد   - 548 (. 34 . ) تسا نتخادگ  لاح  رد  ما  هنیس  و 

وت ناتسد  دنسر . یم  تداهش  هب  دندوب  هدش  دازآ  یناگدرب  هک  ناطیش  هورگ  اب  گنج  رد  ادخ  نادرم  ناگداز و  بیجن  هک  تسا  بجعت  و 
هراپ وت  هدنرد  ياه  گرگ  هلیسو  هب  هزیکاپ  كاپ و  ياهرکیپ  يا و  هدرک  رپ  ربمایپ ، نادناخ  ام  تشوگ  زا  ار  تناهد  هتـشغآ و  ام  نوخ  هب 

هب یناد ، یم  تمینغ  دوخ  يارب  ار ) ام  زورما  تایح   ) رگا دـیزی )! يا  . ) دـندش هدولآ  كاخ  هب  اهراتفک  هچب  لاگنچ  ریز  رد  دـندش و  هراـپ 
دـید و یهاوخ  ار  يا  هداتـسرف  دوخ  يارب  لـبق  زا  هچ  ره  هک  تسا  یناـمز  نآ  هدوب و  وـت  ناـیز  تقیقح  رد  هک  يدرگ  یم  هجوـتم  يدوز 

یم تیاکش  ادخ  هاگرد  هب  وت ) تایانج  زا   ) نم مرب ! یم  تیاکش  ادخ  هب  نم   - 549 (. 35  ) دنک یمن  متس  دوخ  ناگدنب  رب  زگره  دنوادخ 
چیه زا  هد و  ماجنا  یناوت  یم  هک  يراک  ره  يریگراک و  هب  ار  دوخ  ياـه  گـنرین  اـه و  بیرف  همه  وت  لاـح  منک ، یم  لـکوت  وا  هب  منک و 
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شوماخ ار  ام  یحو  رون  یناوت  یمن  يربب و  اهدای  زا  ار  اـم  ماـن  هک  یتسین  رداـق  وت  دـنگوس ، ادـخ  هب  اریز  نکم ؛ غیرد  یـششوک  شـالت و 
! دیزی يا   - 550 (. 36 . ) ییامن كاپ  دوخ  ناماد  زا  ار  گنن  هکل  نیا  یناوت  یمن  وت  زگره  زگره ! دیسر ، یهاوخن  تیوزرآ  نیا  هب  ینک و 

یم هدیشاپ  مه  زا  وت  داحتا  هاتوک و  تسا  ییاورنامرف  مایا  تسا و  لطاب  وت  هشیدنا  يار و  هک  ینیب  یمن  ایآ  دیزی ! يا  داب ! وت  رب  ادخ  تنعل 
ياعد  - 551 (. 37 ! ) تسا نارگمتس  لاح  لماش  دنوادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  دروآرب : دایرف  يدانم  هک  دیـسر  رارف  دهاوخ  يزور  دشاب 

هب ار  ام  یگدنز  يادتبا  هک  ومه  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  يادـخ ، صوصخم  ساپـس  دـمح و  سپ  هبطخ  رخآ  رد  س )  ) بنیز ترـضح 
ناـشیا باوـث  شاداـپ و  هک  مهاوـخ  یم  يادـخ  زا  دوـمن ، تمحر  تداهـش و  هب  متخ  ار  نآ  ناـیاپ  تخاـس و  نـیجع  ترفغم  تداـعس و 

اب نابرهم و  رایـسب  وا  اریز  دهد ؛ رارق  اهنآ  يارب  یکین  نانیـشناج  ار  ام  و  دـیامرف ، اطع  رتشیب  رت و  لماک  هچ  ره  ار  اروشاع ) رفظ  نادیهـش  )
بنیز ترـضح  باوج  رد  دیزی  دـیزی ! حـیبق  خـساپ   - 552 (. 38  ) تسا نیرتراـکوکین  وا  دـنک و  یم  تیاـفک  ار  اـم  ادـخ  تسا ، تـبحم 

مالک  - 553 رگ ! هحون  نانز  رب  گرم  تسا  ناسآ  هچ  ناگدننک و  دایرف  دایرف  تسوکین  هچ  دناوخ : نومـضم  نیدب  يرعـش  مالـسلااهیلع 
دیزی سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  توبن ، هدروخ  ریـش  ربمایپ و  نادناخ  هلیقع  دـیزی  هب  بنیز  ترـضح 

هک ار  گنرین  ره  دیزی ! يا  انیح ؛ تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  هللاوف ال  كدهج ، بصان  کیعـس و  عساو  كدیک  دکف  دومرف : دناوخ ، نوعلم 
مان و یتسین  رداق  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  اما  نک ، شالت  ام  اب  ینمشد  رد  روآ و  لمع  هب  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت  ریگ و  راک  هب  يراد 

ترضح نخس  نیا  نانمـشد  زا  يا  هدع  بنیز  ترـضح  زا  يا  هزجعم   - 554 يربب . نیب  زا  یناوت  یمن  ار  اـم  یحو  ینک و  وحم  ار  اـم  داـی 
يرادازع مچرپ  زورما  ات  هملاید  ییاورنامرف  تنطلـس و  ناـمز  زا  هک  دـنناد  یم  ترـضح  نآ  راکـشآ  تازجعم  وزج  ار  مالـسلااهیلع  بنیز 

همه دنتـسه و  رارق  یب  بات و  یب  ردـقچ  اروشاع  مایا  رد  نایعیـش  هک  دوش  یم  هدـهاشم  تساپرب و  برغ  قرـش و  رد  هلاـس  همه  ینیـسح 
اب بنیز   - 555 دنتسه . يراوگوس  مزاول  ریاس  ندیشوپ و  یکشم  سابل  ندز و  هنیـس  رـس و  رب  يرادازع و  یناوخ و  هحون  لوغـشم  اهرهش 
هک تسا  اجنآ  یتاغیلبت  گنج  دراد  جایتحا  تیامح  یناشیرپ و  يارب  يا  هفسلف  کی  هب  هرخالاب  ینایرج  ره  تفگ ! نخـس  نمـشد  نوبیرت 

نیا ناشرگید  راک  دریگب . اپ  نمشد  یعانقا  هفسلف  دنتشاذگن  هک  دوب  نیا  ناشیدوجو  راثآ  زا  یکی  تیب ، لها  دنگنج . یم  مه  اب  اه  هفسلف 
دنتـشادن سامت  تارج  دارفا  داحآ و  البق  هک  یتروص  رد  دـنریگب ، ساـمت  مدرم  اـب  دنتـسناوت  نمـشد  دوخ  هلیـسو  هب  کـیدزن ، زا  هک  دوب 

لها زا  يدرم  هدب ! نم  هب  ار  زینک  نیا  دیزی ! يا   - 556 (. 39 . ) تسا ندیشک  نمشد  هناخ  ات  ار  گنج  تقیقح  رد  نمشد  نوبیرت  زا  بنیز 
رد همطاف  هدب ! نم  هب  ار  زینک  نیا  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : داتفا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف ، هب  شهاگن  دـیزی  سلجم  رد  ماش 

ترـضح موشب ! مه  زینک  دـیاب  هک  تسین  یفاـک  ما  یمیتی  ناـج ! همع  تفگ : هدـش و ) هدـنهانپ   ) مالـسلااهیلع بنیز  شا  همع  هب  لاـح  نیا 
كزینک نیا  تفگ : یماـش  درم  تسیک ؟ زینک  نیا   - 557 (. 40 ! ) دنکب يراک  دناوت  یمن  راکدب  نیا  سرتن ! دـندومرف : مالـسلااهیلع  بنیز 

ماـش درم  تسا ! بلاـط  یبا  نب  یلع  رتـخد  بنیز ، یکی ، نآ  و  تسا ! مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتـخد  همطاـف  نیا  داد : باوـج  دـیزی  تـسیک ؟
تیادخ دیزی   - 558 (. 41 ( !؟ يرآ تفگ : دیزی  تسا ؟ بلاط  وبا  رسپ  یلع ، زا  تروظنم  و  تسا ، همطاف  رسپ  نیسح  وت  روظنم  ایآ  دیسرپ :

هدـناسر و لتق  هب  ار  ربماـیپ  نادـناخ  اـیآ  دـنک ! تنعل  ار  وت  ادـخ  دـیزی ! يا  تفگ : هنوگنیا  دـیزی  خـساپ  رد  یماـش  درم  دـنک ! تنعل  ار  وت 
اهنآ هب  زین  ار  وت  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دیزی  دنتسه ! یمور  ناریسا  نانیا  مدرک  نامگ  نم  دنگوس ، ادخ  هب  ینک ، یم  ریـسا  ار  شنادنزرف 

مالسا نانز  زا  یکی  البرک  هثداح  رد  بنیز  دشر   - 559 (. 42 . ) دندز ار  شندرگ  سپ  دننزب ، ار  وا  رس  داد  روتسد  سپـس  منک . یم  قحلم 
ار بنیز  البرک  ریظن  یب  بیاصم  نینوخ و  ثداوح  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  تسا ، مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تسا  ناهج  راختفا  هیام  هک 

ماش زا  هک  یبنیز  دوبن ، یکی  تشگرب  هنیدم  هب  ماش  زا  هک  یبنیز  اب  دش  جراخ  هنیدـم  زا  هک  یبنیز  دروآ ، رد  هدـید  بآ  دالوپ  تروص  هب 
هک ینامز  رد  البرک  مایا  لالخ  رد  هچنآ  اب  هدرک  روهظ  تراسا  ثداوح  لـالخ  رد  هچنآ  یتح  دوب ، رت  صلاـخ  رت و  هتفاـی  دـشر  تشگرب 
رد يراکادف   - 560 (. 43 . ) دراد قرف  درک  روهظ  بنیز  زا  دوب ، هدشن  هتـشاذگ  بنیز  هدهع  هب  تیلووسم  هدنز و  شراوگرزب  ردارب  زونه 

نادیم جراخ  رد  غیلبت  نادیم ، رد  يراکادف  ار ، فیلکت  دنتخومآ  وا  تیب  لها  باحـصا و  ءادهـشلادیس و  نادـیم  جراخ  رد  غیلبت  نادـیم و 
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هدرک کمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  دربشیپ  رد  دراد و  یلاعت  كرابت و  يادخ  شیپ  شزرا  ترـضح ، يراکادف  هک  يرادـقم  نامه 
. تسا هتـشاد  ریثأت  رادقم  نآ  بیرق  ای  رادقم  نامه  هب  مه  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ترـضح  ياه  هبطخ  تسا ،

بنیز ترضح  دزی ، لباقم  رد  دنـسرتب  اهدرم  دیابن  دنـسرتب و  اهنز  دیابن  روج  تموکح  لباقم  رد  رئاج ، لباقم  رد  هک  دندنامهف  ام  هب  اهنآ 
رد هک  ییاه  تبحص  و  ( 44  ) دندوب هدینشن  يریقحت  نوچمه  ناشرمع  رد  هیما  ینب  هک  درک  ریقحت  نوچمه  ار  نآ  داتـسیا و  مالـسلااهیلع 

هیـضق هیـضق ، هکنیا  هب  درک  حضاو  و  ( 45  ) تفر مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  يربنم  دـندرک و  اهنیا  ماـش و  رد  هفوک و  رد  هار و  نیب 
رد هک  تسا  یمدآ  کی  هک  دـننک  یفرعم  دنتـساوخ  یم  ار  ءادهـشلادیس  دـنا ، هدرک  یفرعم  دـب  ار  ام  ینعی  تسین . قح  اـب  قح  ریغ  هلباـقم 

ترـضح درک و  شاف  عمج  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تسا  هداتـسیا  هللا  لوسر  هفیلخ  تقو ، تموکح  لباقم 
تداهـش زا  دیـسرتن ، ددـع  تلق  زا  گـنج  نادـیم  رد  تسا . هدرک  مولعم  ءادهـشلادیس  ترـضح  ار  اـهام  فـیلکت  مه . مالـسلااهیلع  بنیز 

راک زا  ءادهشلادیس  ترـضح  دنکب . تمحز  لمحت  دیاب  رادقم  نامه  هب  ناسنا  هدیا  دوصقم و  دشاب  هتـشاد  تمظع  هک  رادقم  ره  دیـسرتن .
هزرابم لها  هک  ییاهنآ  دیاب  دشاب و  روج  هچ  دیاب  عضو  نادیم  جراخ  رد  دشاب  روج  هچ  دیاب  عضو  نادیم  رد  هک  درک  میلعت  ام  هب  شدوخ 
هکنیا تیفیک  ار ، هزرابم  تیفیک  دـننکب  غیلبت  روطچ  دنتـسه  ههبج  تشپ  رد  هک  ییاهنآ  دـیاب  دـننکب و  هزراـبم  روج  هچ  دنتـسه  هناحلـسم 
تـسد رد  ار  همه  هک  يردلق  تموکح  کی  لباقم  رد  مایق  هکنیا  تیفیک  دشاب ، روطچ  دیاب  دایز  تیعمج  اب  مک  تیعمج  کی  نیب  هزرابم 

وا راوگرزب  تیب  لها  تسا و  هتخومآ  تلم  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دشاب ، روطچ  دیاب  دودعم  هدع  کی  اب  دراد 
لئاق هدهاجم  رد  فیفخت  دیاب  دش ؟ میلـست  دیاب  درک ، هچ  دیاب  دش  عقاو  تبیـصم  نآ  هکنیا  زا  دعب  هک  دنامهف  مه  وا  رادقم  یلاع  دنزرف  و 

رفک و لباقم  رد  هداتسیا و  ( 46  ) بئاصملا هدنع  رغصت  هک  یگرزب  تبیصم  نآ  هلابند  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هک  يروطنامه  دیاب  دش ؟
نآ تهاقن ، لاح  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  درک و  نایب  ار  بلطم  دش ، عقوم  اج  ره  درک و  تبحـص  هقدـنز  لباقم  رد 

نامه ص ( 3 . ) ص 118 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 2 . ) ص 214 ج 8 ، تیالو ، ثیدح  ( 1 (. ) 47 . ) درک غیلبت  تسا ، هتـسیاش  هک  يروط 
ص 148. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  ( 6 . ) ص 332 ینیـسح ج 1 ، هسامح  ( 5 . ) ص 323 ج 3 ، سفنلا ، تاـیح  ( 4 . ) 181
. نامه ( 12 . ) نامه ( 11 . ) ناـمه ص 201 ( 10 . ) ص 199 سوواط ، دیـس  فوهل  ( 9 . ) نامه ( 8 . ) ص 62 ج 3 ، هعیرـشلا ، نیحایر  ( 7)
(19 . ) نامه ( 18 . ) نامه ( 17 . ) نامه ( 16 . ) ص 203 ناـمه ، ( 15 . ) ص 201 ناـمه ، ( 14 . ) ص 201 سوواـط ، نب  دیـس  فوهل  ( 13)

نب دیـس  فوهل  ( 26 . ) نامه ( 25 . ) نامه ( 24 . ) ذـخام نامه  ( 23 . ) ص 219 ناـمه ، ( 22 . ) نامه ( 21 . ) نامه ( 20 . ) ص 217 نامه 
. ذخام نامه  ( 30 . ) نامه ( 29 . ) ص 247 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 28 . ) ص 245 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 27 . ) ص 243 سوواط ،
(37 . ) ذـخام نامه  ( 36 . ) ص 251 ذـخام ، نامه  ( 35 . ) ذـخام نامه  ( 34 . ) ذـخام نامه  ( 33 . ) ذـخام نامه  ( 32 . ) ذـخام نامه  ( 31)
ص 253. سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 40 . ) ص 355 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 39 . ) ذخام نامه  ( 38 . ) ص 251 سوواط ، نب  دیـس  فوهل 
، سوواط نب  دیس  فوفطلا -  لتق  یلع  فوهللا  هب  دینک  عوجر  ( 44 . ) ص 167 راتفگ ، تسیب  ( 43 . ) ذخام نامه  ( 42 . ) ذخام نامه  ( 41)

دامع ییاهب -  لماک  هب : دینک  عوجر  ( 45 . ) 36 ص 34 -  ج 34 ، یسربط ، روصنم  وبا  جاجتحا -  رد  توافت  یکدنا  اب  نینچمه  ص 181 ،
.60 ص 59 -  ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 47 . ) دنکچوک نآ  رانک  رد  رگید  ياهتبیصم  ( 46 . ) 301 ص 300 ، يربط ، نیدلا 

اروشاع هصرع  نانز  ریش 

اهبنارگ و هدوب و  ییش ء  هکنیا  یکی  شداب : هتشاد  تسا  هتسناوت  یم  ای  هتشاد و  شقن  هنوگ  هس  خیرات  رد  نز  نانز  شقن  هنوگ  هس   - 561
هب تمدخ  هناخ و  جـنک  قطنم  نامه  نآ  و  اهبنارگ ، ءایـشا  فیدر  رد  هدوب  یـشقن  یب  ندوب ، نارـصاق  فیدر  رد  ضحم و  یفنم  هجیتن  رد 
دنک ادیپ  تیصخش  دبایب و  یعقاو  تیبرت  میلعت و  هکنیا  نودب  دنک ، دشر  وا  یحور  ياهدادعتـسا  هکنآ  نودب  نداد ، ریـش  ندییاز و  درم و 

و رتهب ، رتاهبنارگ و  رت  ربخ  یب  هچره  رتاهبنارگ ، رتهب و  رت  نابز  یب  هچ  ره  رتاهبنارگ ، رتهب و  رت  هتسکش  اپ  تسد و  هچ  ره  هک ) دشاب  یم  )
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زا ینعی  رتهب . رت  رنه  یب  رت و  لعفنم  هچ  ره  و  رتهب ، رت  هدارالا  بولـسم  رت و  ریـسا  هچره  رتهب ، رت  هاگآ  اـن  هچ  ره  رتهب ، رت  هدارا  یب  هچره 
نز شقن ، نیا  رد  یلو  رتهب  دشاب  هتشادن  هچ  ره  تیقالخ ؛ يدازآ ، یهاگآ ، دهد : یم  لیکـشت  ار  ناسنا  یناسنا  تیـصخش  هک  یلـصا  هس 

میرح هنوگ  ره  و  میریگب ، هدیدن  ار  نز  درم و  توافت  اساسا  هک  تسا  نیا  مود  شقن  تسین . نادرم  هعماج  هبعلم  اما  تسه ، درم  درف  هبعلم 
ناـیم زا  یلک  هب  ار  میرح  هلـصاف و  میهد ، رارق  لـماک  يرادرب  هرهب  یلامتـسد و  دروم  ار  نز  میرادرب و  تسا  وا  هب  هتـسب  نز  مارتحا  هک  ار 

نآ رد  نز  رگید  ترابع  هب  تسا  هدوب  خیرات  داسف  تهج  رد  رتشیب  ششقن  اهب و  یب  اما  خیرات ، لماع  هدوب و  صخش  شقن ، نیا  رد  میربب .
( صخـش  ) کی مود  شقن  رد  اهبنارگ و  یـش ء  کی  اهبنارگ و  فیعـض  کی  فیعـض ، اما  دوب ، اهبنارگ  بوبحم و  زیزع و  يدـح  ات  شقن 

دـشر یکی  تسا : هتـسباو  زیچ  ود  هب  نآ  دـشاب و  اـهبنارگ  صخـش  هک  تسا  نآ  موـس  بتکم  اـی  موـس و  شقن  اـهب . یب  صخـش  اـما  دوـب 
سپ ندوب ، درم  يریگ  هرهب  دروم  و  لاذـتبا ، زا  يرود  يرگید  تیقالخ و  راکتبا و  تردـق  هدارا ، ملع ، ینعی  یناسنا  صاخ  ياهدادعتـسا 
تسا نکمم  خیرات  کی  ور  نیا  زا  تسا . طالتخا  هن  تیبوبحم و  هن  میرح و  بتکم ، نیا  رد  میرح  نتشاد  هگن  نیع  رد  اهدادعتسا و  دشر 
رکذم تسا  نکمم  رگید  خیرات  کی  و  دشاب ، دیلپ  طالتخا  هطـساو  هب  دـشاب و  فلتخم  تسا  نکمم  رگید  خـیرات  دـشاب و  ضحم  رکذـم 
خیرات رد  رثؤم  لماع  نز  یهاگ  سپ  شدوخ  رادم  رد  نز  شدوخ و  رادم  رد  نز  شدوخ و  رادم  رد  درم  هک  وحن  نیا  هب  اما  دـشاب  ثنؤم 

قبط یبهذـم  خـیرات  رد  نز  شدوخ  رادـم  رد  اما  تسا  لماع  یهاگ  و  درم ، هچیزاب  تقیقح  رد  طلتخم و  ماما  تسا  لماع  یهاـگ  تسین ،
ياهرادـم ظفح  اـب  اـما  تسا -  یناـسنا  ینعی  تسا -  ثنؤم  رکذـم  ینآرق  یبهذـم  خـیرات  ینعی  تسا  هدوب  رثؤم  لـمع  میرک  نآرق  یقلت 

دنا هتشاد  یشقن  هک  ینانز  مامت  ارهاظ  اروشاع  رد  نانز  شقن   - 562 (. 1 . ) تسا جوز  تسا  ثنذم )  ) رگید ترابع  هب  کی ، ره  هب  صاخ 
( ماما رسمه   ) سیقلا ءرما  رتخد  بابر  و  بهو ) ما  ( ) یبلک ریمع  نب  هللا  دبع   ) نز و  نیقلا ) نب  ریهز   ) نز ریظن  تسا ، هدوب  بوخ  تهج  رد 

راصنا رخاوا  اضیا  ص 164 . متـشه ، ینارنخـس  اروشاع ) خـیرات  یـسررب   ) هب دوش  عوجر  اه  نز  نیا  يارب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  اـضیا 
هرازف ینب  هلیبق  ود  دارفا  زا  يا  هدـع  نیق  نب  ریهز  راضحا   - 563 دراد . (. 2  ) يروآ عمج  رظن  زا  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ییاه  ثحب  نیـسحلا 

ناوراک یپ  رد  ام  ناوراک  ، ) میتفر یم  نامرهـش  يوس  هب  ور  هدش و  جراخ  هکم  زا  نیق  نب  ریهز  هارمه  ام  هک : دنا  هدرک  لقن  هلیجب  هلیبق  و 
رگید یفرط  رد  میتفر و  یم  رت  بقع  یمک  ام  دیزگ ، یم  لزنم  درک و  یم  تماقا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اج  ره  درک و ) یم  تکرح  ینیسح 

کیدزن رد  هک  میدش  راچان  زین  ام  دوب  هدیزگ  تماقا  اج  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  نیب  ياه  هاگلزنم  زا  یکی  رد  میدرک . یم  لزنم 
هدمآ ام  کیدزن ؟ وا  دیآ ، یم  ام  يوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دصاق  میدید  هک  میدوب  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  مینک ، لزنم  ترـضح  نآ 

ام همه  مایپ ، نیا  ندینـش  اـب  يورب . وا  دزن  هک  میوگب  وت  هب  اـت  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  هللادـبع  اـبا  نیق ! نب  ریهز  يا  تفگ : دومن و  مـالس 
(. 3 . ) هتسشن ام  رس  رب  يا  هدنرپ  ییوگ  هک  میدش  هدز  تهب  تکرح و  یب  نانچ  میتخادنا و  میتشاد  تسد  رد  هک  ار  هک  ییاذغ  ییاه  همقل 

هداتسرف وت  دزن  ار  دصاق  ربمغیپ  رسپ  هللا ! ناحبس  تفگ : هدرک و  ریهز  هب  ور  ورمع ) رتخد  ملید   ) ریهز نز  تداهش  قوشم  ریهز  نز   - 564
هیلع ماما  تمدـخ  شرـسمه ، نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ریهز  دـیوگ ؟ یم  هچ  نیبب  ورب  ینک . یم  در  ار  وا  توعد  وت  و  يورب ) وا  شیپ  هک  )
ماما همیخ  یکیدزن  رد  ار  نآ  دننکب و  ار  شیاه  همیخ  هک  داد  روتسد  تشگزاب ، نادنخ  ینارون و  یتروص  اب  هک  دییاپن  رید  تفر ، مالـسلا 

يـالب راـچد  نم  هار  رد  وت  هک  مرادـن  تسود  اریز  مداد ؛ قـالط  ار  وت  نم  تفگ : شنز  هب  نآ  زا  سپ  دـنیامن ، اـپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ار یلاوما  سپس  منک . وا  يالب  رپس  ار  محور  هدومن و  شیادف  ار  ممـسج  هتفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هک  مراد  دصق  نم  يوش ،
اب ریهز  عادو   - 565 (. 4 . ) ددرگرب شنادـناخ  دزن  اـت  درپـس  شیاـهومع  رـسپ  زا  یکی  هب  ار  وا  هداد و  وا  هب  دوـب ، شرـسمه  هب  قـلعتم  هک 

رای و دنوادخ  تفگ : و  هدومن ) اعد  تقیقح  رد  و   ) دومن یظفاحادـخ  ریهز  اب  هدومن و  نتـسیرگ  هب  عورـش  تساخرب ، ریهز  نز  شنادـناخ 
نم عیفـش   ) تماـیق زور  رد  هک  تسا  نیا  وت  زا  نم  شهاوـخ  دروآ . شیپ  تیارب  تسا ، نآ  رد  وـت  ریخ  هک  ار  يزیچ  ره  و  دـشاب ! ترواـی 

دهاوخ یم  هک  امـش  زا  سک  ره  تفگ : شیوخ  ناهارمه  هب  ریهز  نآ  زا  سپ  يروآدای  هب  زین  ارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دج  دزن  و  يدرگ )
حانج نب  بهو  اروشاع  رهظ  حاـنج  نب  بهو  رازراـک   - 566 (. 5 . ) دشاب یم  امـش  اب  نم  رادـید  نیرخآ  نیا  الاو  دـیایب ، دـشاب  نم  هارمه 
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البرک هب  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  شیوخ  رداـم  رـسمه و  بهو ، درک ، يرایـسب  داـهج  ناوارف و  شـشوک  هدـش و  گـنج  نادـیم  دراو  یبـلک 
؟ يدش یـضار  نم  زا  ایآ  ناج ! ردام  تفگ : ردام  هب  باطخ  هدـمآ و  شرـسمه  ردام و  دزن  دـیگنج ، يرادـقم  هک  نآ  زا  سپ  دوب ، هدروآ 
! بهو تفگ : بهو  رسمه  ییامن ! ادف  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  نآ  ات  دش ، مهاوخن  یـضار  وت  زا  تفگ : بهو  ردام 

نادـیم هب  هدـم و  شوگ  ترـسمه  فرح  هب  مرـسپ ! تفگ : بهو  ردام  زاسم ! التبم  تقارف  تبیـصم  هب  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت 
تشگزاب و بهو  بهو  تداهش   - 567 (. 6 .) ددرگ وت  عیفـش  شدج  تمایق  زور  رد  ات  نک  داهج  ربمایپ  رتخد  رـسپ  باکر  رد  ورب و  دربن 
ردپ و تفگ : یم  هتفر و  وا  يوس  هب  هتـشادرب ، ار  همیخ  دومع  شرـسمه  لاح ، نیا  رد  دش ، ادـج  رکیپ  زا  شناتـسد  هک  دـیگنج  يدـح  هب 
هدمآ و شرسمه  دزن  بهو ، امن . گنج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  ناکاپ و  میرح  زا  عافد  يرای و  هار  رد  دنوش ! تیادف  مردام 

هیلع نیـسح  ماما  موش  هتـشک  وت  هارمه  ات  مدرگ  یمن  زاب  زگره  نم  تفگ : یم  هتفرگ  ار  وا  نماد  بهو  نز  درب ، نانز  همیخ  يوس  هب  ار  وا 
! نز يا  دهد ، ریخ  يازج  امش  هب  دینک  یم  نم  تیب  لها  زا  هک  یتیامح  يرای و  ضوع  رد  دنوادخ  دندومرف : هنحـص  نیا  ندید  اب  مالـسلا 

هجرد هب  هک  نآ  ات  داد  همادا  گنج  هب  بهو  تشگزاب و  اه  همیخ  هب  ماما  نامرف  ندینـش  اب  نز  ورب ! مرح  ناـنز  شیپ  دزرماـیب ، ار  وت  ادـخ 
ریمع و نب  هللادـبع  هک : دـسیون  یم  یـسلجم  موـحرم  بـهو  ما  زا  ینادردـق  رکـشت و   - 568 (. 7 . ) هیلع هللا  ناوضر  دیـسر  تداهـش  عیفر 

رفن دمآ 24  نادیم  هب  ماما  هزاجا  اب  یتقو  ناوج  نیا  دندش ، ناملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  هب  هک  دندوب  ینارـصن  بهو  ما  شردام 
دعـس رمع  دزن  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  هتفرگ  ار  وا  فارطا  هاگنآ  درک . یمخز  ار  ناراوس  زا  رفن  تشک و 12  ار  دعس  رمع  هاپس  ناعاجـش  زا 
همیخ فرط  هب  ار  وا  هدیرب  رس  دندرک و  دیهش  ار  وا  سپس  تسا . تخس  وت  تردق  تعاجش و  ردقچ  تفگ : یتفگش  اب  دعـس  رمع  دندرب ،

، تشک ار  نازابرس  زا  نت  درک و 2  هلمح  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  تخادنا ، دیزی  نایرگشل  فرط  هب  ار  رس  شردام  دندرک . باترپ  اه  نز 
یناوخ هحون   - 569 (. 8 . ) ار وت  دیما  دنکن  عطق  دـنوادخ  بهو ! ردام  هک  درگرب  تشاد : راهظا  درک و  تلاخد  ماما  ساسح  هظحل  نیا  رد 

بات یب  داتفا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  بابر  ترـضح  هاگن  دایز  نبا  سلجم  رد  هک  یماگنه  بابر  ترـضح 
الف هانسح  او  هک : درک  یناوخ  هحون  هنوگنیا  تشاذگ و  دوخ  رانک  رد  دیسوب ، ار  نآ  هدیشک و  شوغآ  رد  تشادرب ، ار  كرابم  رـس  هدش ،

هدمآ خـیرات  رد  بابر  ترـضح  يرادافو  ءالبرکلا 570 -  یبنج  هللا  یقس  اعیرـص ال  البرکب  هورداغ  ءادعالا  هنـسا  هتدصقا  انیـسح  تیـسن 
يرادازع هیرگ و  لوغـشم  بترم  تدم  نیا  رد  وا  دوبن ، هدنز  رتشیب  لاس  کی  البرک ، هعقاو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بابر  ترـضح  هک : تسا 

باتفآ ریز  رد  هنهرب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاپ  رهطم و  رکیپ  هک  دوب  هدـید  هکنیا  زا  دـعب  هک  ییوگ  دـماین ، هیاس  هب  باـتفآ  ریز  زا  دوب و 
: هتفگ لـماک  رد  ریثا  نبا  ع )  ) نیـسح ماـما  قارف  رد  باـبر  هودـنا   - 571 دورن . هیاـس  ریز  زگره  هک  دوب  هتـسب  رارق  دوخ  اـب  تسا ، هدـنام 
یتحاران و تدش  زا  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپس  دنام ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رازم  رانک  رد  لاس  کی  مالـسلااهیلع  بابر  ترـضح 
وا قح  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  ییوناب  نامه  بابر ، ترـضح  ربمایپ  اـب  دـنویپ  شزرا   - 572 درک . تافو  هودـنا ،
وا زا  شیرق  ناگرزب  فارـشا و  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هکنیا  زا  سپ  دـندوب ، هدـناوخ  ار  یفورعم  راعـشا 

دنویپ يرگید  نادناخ  رگید و  سک  چیه  اب  ربمایپ ، نادـناخ  اب  دـنویپ  زا  دـعب  تفگ : خـساپ  رد  درکن و  لوبق  وا  اما  دـندرک ، يراگتـساوخ 
هدمآ تیاور  دنچ  رد  هلاس  جـنپ  يرادازع   - 573 مهاوخ ! یمن  يرگید  رهوش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب  نم  و  درک . مهاوخن  رارقرب 

ياهوم دندیشکن و  همرس  دندرکن و  وم  ندرک  گنر  باضخ  رگید  مشاه  ینب  ناوناب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک : تسا 
دش و هتـشک  نوعلم  دایز  نب  هللادیبع  هکنیا  ات  دوب  تروص  نیمه  هب  لاس  جنپ  ات  تساخنرب و  اذـغ  يوب  اه  نآ  هناخزپشآ  زا  هناش و  ار  دوخ 

نب دیـس  فوهل  ( 3 . ) ناـمه ص 380 ( 2 . ) ص 348 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 1 . ) داتـسرف تیب  لـها  يارب  راـتخم  ار  وا  دـیلپ  سحن و  رس 
ماما نانخس  گنهرف  ( 8 . ) نامه ص 145 ( 7 . ) ص 145 سوواط ، نب  دیـس  فوهل  ( 6 . ) نامه ( 5 . ) ذخام نامه  ( 4 . ) ص 103 سوواط ،

ص 196. یتسد ، مالسلا ، هیلع  نیسح 
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اروشاع تضهن  غیلبت  رد  داجس  ماما  ریطخ  تلاسر 

اهنآ لاوحا  لاح و  دریگ . ربخ  مرح  لها  زا  یهاگ  هاگ  تسا  ریزگان  گنج ، نیع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زامن  مایخ و  هب  هجوت   - 574
يرامیب همیخ  رد  وا  رگید  يوس  زا  دزاس . مهارف  ار  يدـعب  بئاصم  يارب  یگدامآ  نانآ  رد  دـهد ، تیلـست  يرادـلد و  ناـنآ  هب  دـسرپب ، ار 

همیخ هب  يرس  یهاگ  دنچ  ره  تسا . ءامغا  لاح  رد  یهاگ  دیدش و  يرامیب  لاح  رد  اروشاع  زور  مامت  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دراد ،
تلاسر دـیاب  وا  تسا  ناریـسا  هلفاق  سیئر  تسا ، يدـعب  ماما  وا  رخآ  درپس . یم  وا  هب  ار  تماـما  عیادو  تفگ : یم  نخـس  وا  اـب  دز ، یم  وا 

ات دناوخب  زامن  گنج  نادیم  رد  مدرم و  نایم  رد  دتـسیاب و  زامن  هب  دیاب  وا  تسا . زامن  تقو  لاح ، نیع  رد  دریگ . هدهع  رب  ار  يدعب  ریطخ 
هبوبحب رد  یتح  تالاح  زا  یتلاح  چیه  رد  تسا و  مهم  زامن  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  مه  دـیادزب و  دوخ  زا  ار  ینامیا  یب  رفک و  ههبـش  مه 
اروشاع رـصع  تراسا  ناوراک  نادرم   - 575 نینوخ . هرهچ  اـب  یتح  ریـشمش و  ریت و  ناـیم  رد  یتح  ددرگ . یمن  شومارف  كرت و  گـنج 

رغال و يرامیب ، یـضیرم و  طرف  زا  ترـضح ، نآ  هدوب ، زین  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  ماما  دـندش ، هتفرگ  تراـسا  هب  هک  یناـنز  هارمه 
نیـسح ماما  شیوخ  ماما  مع و  يارب  اروشاع  رهظ  رد  وا  دوب ، ینثم  نسح  نب  نسح  ناوراک ) نیا  رگید  درم  ، ) دوب هدـش  فیعـض  روجنر و 

دراو شرهطم  رکیپ  رب  هک  رایسب  تاحارج  تلع  هب  اما  درک ؛ يرابدرب  اه  هزین  مخز  ریشمش و  غیت  رب  و  دومن ، یناشفناج  رایسب  مالـسلا  هیلع 
!؟ تشک ار  ام  یسک  هچ  سپ   - 576 (. 1 . ) دندومن جراخ  گنج  نادیم  زا  تشاد  یناج  همین  هک  یلاح  رد  ار  وا  هتـشگ و  ناوتان  دوب  هدش 

نیا رد  دندادرـس ، اه  هحون  و  دـندومن ، يراز  هیرگ و  هب  عورـش  هدـش و  بلقنم  ارـسا ، ناوراک  هدـهاشم  اب  نایفوک  هفوک  هب  دورو  یماگنه 
هچ سپ  دیا ، هداد  رـس  هیرگ  دینک و  یم  ییارـس  هحون  هک  دـیتسه  امـش  نیا  ایآ  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  لاح 
يا هراشا  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  نیدباعلا  نیز  ماما  سپـس  هفوک  رد  ع )  ) داجـس ماما  هبطخ   - 577 (. 2 ( ؟ تشک ار  ام  یسک 

دورد تاولص و  وا  رب  درب و  مان  ار  ربمایپ  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  هتساخرب ، ترضح  دندش ، تکاس  تیعمج  دینک ، توکس  هک  دندرک 
، دسانش یمن  ارم  هک  یسک  نآ  اما  دسانش ؛ یم  ارم  دراد و  تفرعم  نم  هب  هک  تخانش ، ارم  هک  سک  ره  مدرم ! يا  تفگ : سپـس  هداتـسرف ،

تمرح هک  متسه  یسک  رسپ  نم  مبلاطیبا . نب  یلع  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـسپ  یلع  نم  درک : مهاوخ  یفرعم  وا  هب  ار  دوخ  مدوخ ، نم 
هنیک و هقباس  چیه  یب  تارف  طش  رانک  رد  ار  وا  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  دندرک . ریـسا  ار  وا  نادناخ  دنتفرگ و  ار  شلاوما  دنتـسکش ، ار  وا 

ایآ  - 578 (. 3 . ) تسا یفاک  وا  يارب  راختفا  نیمه  دندیناسر و  تداهش  هب  رجز  اب  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دندیرب . رـس  ینمـشد 
هعدخ و ناتراک  نیا  رد  دیتشون و  اه  همان  مردپ  يارب  هک  دیدوبن  امش  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! يا  دیتشونن !؟ همان  امش 
هب دـیناوت  یم  یمـشچ  هچ  هب  داب ! ناتیار  رظن و  رب  گنن  دـیتساخرب . وا  گنج  هب  اما  دـیدومن ؛ تعیب  هتـسب و  قاثیم  وا  اب  دـیدومن ؟ گـنرین 

دیتشک ارم  ترتع  اریز  دیتسین ؛ نم  تما  زا  امش  دسرپب : امش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  هاگنآ  دینک ؟ هاگن  ادخ  ربمایپ  تروص 
نمشد ام   - 579 (. 4 ! ) دیربخ یب  دیا و  هدش  دوبان  دنتفگ ، یم  مه  هب  باطخ  اهنآ  تساخرب ، اوه  هب  مدرم  يادص  دیتسکش ؟ ارم  تمرح  و 

ادخ و هرابرد  ارم  شرافس  دهد و  شوگ  نم  دنپ  هب  هک  ار  یسک  دزرمایب  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  سپـس  میاوت ! نانمـشد 
هوسا و کین  ام  یگمه  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  اریز  دنک ؛ ظفح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  تیب  لها  شلوسر و 
مارتحا و ظفاح  رادهگن و  میـشاب ، یم  وت  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  یگمه  ام  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  دـنتفگ : یگمه  نایفوک  تسا . ییوگلا 
وت و نمشد  اب  میگنج  یم  ام  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  وگب ، يراد  هک  يروتـسد  رما و  ره  میراد . هقالع  وت  هب  ام  میاوت . يوربآ  تزع و 

تبسن هک  یسک  نآ  ره  زا  درک و  میهاوخ  تساوخزاب  دنک ، تنعل  ار  وا  ادخ  هک  دیزی  زا  ام  هک  نادب  ملسم  وت ، ناتـسود  اب  مینک  یم  حلص 
تاهیه دندومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دیهد ! بیرف  زین  ارم  دـیهاوخ  یم  ایآ   - 580 (. 5 !!! ) مییوج یم  يرازیب  هدومن  متـس  اـم  وت و  هب 

شیپ زا  هک  مناردـپ  نوچمه  زین  ارم  دـیهاوخ  یم  ایآ  دیـسر ، دـیهاوخن  دوخ  یناسفن  ياـه  هتـساوخ  هب  زگره  رگ ! هلیح  مدرم  يا  تاـهیه !
. دریگ یمن  دوخ  هب  ققحت  تروص  زگره  رما  نیا  هک  مروخ  یم  دنگوس  جح  رفـس  راوهر  نارتشا  يادـخ  هب  دـیهد !؟ بیرف  دـیداد ، بیرف 
هک زونه  دـیدیناسر . تداهـش  هب  شتیب  لها  هارمه  هب  ار  مردـپ  هک  دوب  زورید  نیمه  امـش  تسا ، هتفاین  مایتلا  دوبهب و  ام  لد  تحارج  زونه 
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هک زونه  تسا . هدشن  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  مردپ ، نارـسپ  مردپ و  تبیـصم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  غاد  تبیـصم  نیا  زونه 
اب هن  هک  منک  یم  اضاقت  امش  زا  نم  تسا ، نایلغ  ششوج و  لاح  رد  ملد  رد  اه  مغ  هصغ و  نیا  هتسب و  ارم  يولگ  هار  درد  نیا  تسا  زونه 

: دندناوخ نومضم  نیا  هب  ار  يراعشا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  سپس  هفوک  رد  داجس  ترضح  هیثرم   - 581 ام . هیلع  هن  دیشاب و  ام 
هیلع یلع  شردپ  ترضح ، نآ  زا  شیپ  هک  ارچ  دیسر ؛ تداهش  هب  هنیک  ملظ و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  یتفگـش  ياج 
نیا هک  اریز  دیـشابم ، دونـشخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  ام و  ماع  لتق  زا  هفوک ! لها  يا  دوب . رتراوگرزب  رایـسب  وا  دش و  هتـشک  مالـسلا 

نتـشک ام و  ماع  لتق  زا  هفوک ؟ لها  يا  دوب . رتراوگرزب  رایـسب  وا  دـش و  هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  ترـضح ، هاـنگ و  نیرت  گرزب 
رانک رد  هک  داب  شیادف  نم  حور  دیدش . بکترم  هک  تسا  یتیانج  هانگ و  نیرت  گرزب  نیا  هک  اریز  دیشابم ؛ دونشخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

کیدزن يدرمریپ  يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ   - 582 (. 6 . ) دشاب یم  يو  لتاق  هدنشک و  هاگیاج  خزود  شتآ  دش و  دیهش  بل  هنشت  تارف  دور 
تسا ییادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تفگ : دندوب ، هداتسیا  دجسم  رانک  هک  ترضح  نآ  ناوناب  نیسح و  مرح  هب  باطخ  هدمآ و  ارـسا 

! تخاس طلسم  امش  رب  ار  نانمومریما  دیـشخب و  تینما  ار  اهرهـش  امـش ، نادرم  ندش  هتـشک  اب  دومن و  كاله  دیناسر و  لتق  هب  ار  امـش  هک 
مالـسلا هیلع  ترـضح  يرآ ! تفگ : درمریپ  يا ؟ هدـناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ! يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  ترـضح 

زا شیوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  نم  ربمایپ ! يا  وگب  یبرقلا ؛ یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـساال  لق  یناد  یم  ار  هیآ  نیا  يانعم  ایآ  دندومرف :
. ما هدـناوخ  نآرق  رد  ار  هـیآ  نـیا  يرآ ! تـفگ : درمریپ  دـییامن ؟ یکین  نـم  نادـنواشیوخ  اـب  هـکنآ  زج  مهاوـخ ، یمن  يدزم  رجا و  اـمش 

قح هک : يا  هدـناوخ  لیئارـسا  ینب  هروس  رد  ایآ  درمریپ ! يا  میتسه  ام  ربمایپ ، نادـنواشیوخ  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ترـضح 
ناشیوخ و نآ  دـندومرف : مالـسلااهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ما ! هدـناوخ  يرآ ، تفگ : درمریپ  امن ؟ ادا  ار  ناـکیدزن  نادـنواشیوخ و 

سمخ دـیرب ، یم  دوس  تمینغ و  ناونع  هب  هچ  ره  دـینادب  يا : هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ ! يا  مییام ، دـشاب  یم  هیآ  دارم  هک  ناکیدزن 
: دندومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  يرآ ! تفگ : درمریپ  دـشاب ؟ یم  ادـخ  لوسر  ناکیدزن  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  قلعتم  نآ 
ار یکاپان  سجر و  هنوگ  ره  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  انامه  يا : هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  ربمایپ ، ترـضح  ناکیدزن  ناشیوخ و  مییام 

هیلع داجـس  ماما  ترـضح  ما ! هدـناوخ  زین  ار  هیآ  نیا  يرآ ! تفگ : درمریپ  دـیامرف . هزیکاپ  كاـپ و  ار  امـش  هدرک و  رود  نادـناخ  امـش  زا 
توکس درمریپ  درمریپ  هبوت   - 583 (. 7 . ) دومن لزان  ام  تلزنم  ناش و  رد  ار  ریهطت  هیآ  دنوادخ  هک  ینادـناخ  نآ  مییام  دـندومرف : مالـسلا 

تایآ نیا  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : یتاـظحل  زا  سپ  دوب ، هدـش  ادـیوه  شا  هرهچ  رد  ینامیـشپ  راـثآ  هک  یلاـح  رد  دومن ،
نادناخ نامه  ام  دیدرت ، کش و  چیه  یب  دنگوس ، ادخ  هب  ندومرف ، مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  تسا ؟ هدش  لزان  امش  نأش  رد  نآرق 

هب رـس  سپـس  دـیبوک ، نیمز  رب  ار  دوخ  هماـمع  تسیرگ ، درمریپ  تفگ : يوار  مینادـناخ . ناـمه  اـم  هک  هللا  لوسر  مدـج  قح  هب  میتـسه و 
، تفگ مالسلا  هیلع  ترضح  هب  درمریپ  دمحم . لآ  یـسنا  ینج و  نانمـشد  زا  مییوج  یم  يرازیب  نم  ایادخ ! راب  تفگ : تشادرب و  نامـسآ 
تفریذپ و دهاوخ  ار  وت  هبوت  زین  دنوادخ  ییامن ، هبوت  رگا  يرآ ! دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا !؟ زاب  نم  يارب  هبوت  هار  زونه  ایآ 
(. 8 . ) دنـشکب ار  وا  ات  داد  نامرف  دیـسر ، دـیزی  شوگ  هب  نایرج  نیا  هک  یماگنه  منک ! یم  هبوت  نم  درک : ضرع  وا  دوب ؟ یهاوخ  اـم  اـب  وت 

رازگرب هنوگچ  ربمغیپ  تیب  لها  ار  مهدزای  بش  و  دوب ، لاونم  هچ  هب  عضو  اروشاع ، زور  هک  میناد  یم  ع )  ) داجس ترضح  يرامیب   - 584
اهنیا و  دـنهد ، یم  تکرح  هرـسکی  دـننک و  یم  زاهج  یب  ياهرتش  راوس  ار  تیب  لها  دـنیآ  یم  دایز  نبا  ياهدالج  مهدزاـی  زور  دـندرک .

یم هفوک  هزاورد  کیدزن  حبـص  ادرف  دننک . یم  قیرط  یط  یمـسج ، یحور و  یتحاران  لامک  اب  هرـسکی  حبـص  ات  دـیاش  ار  مهدزاود  بش 
. تسا هتسشن  شدوخ  هرامالاراد  رد  دایز  نبا  دننک . یم  هفوک  رهـش  دراو  ار  اهنیا  رهظ  زا  شیپ  زور  نامه  دهد  یمن  تلهم  نمـشد  دنـسر .
رد طقف  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  رب  يرامیب  بقل  دوب . رامیب  تقو  نآ  رد  هک  درم  کی  ناـنز و  زا  بکرم  مه  نآ  ریـسا ، تشم  کـی 

نابز رد  یلو  رامیب ! نیدباعلا  نیز  ماما  میهد : یم  ار  بقل  نیا  ام  طقف  هک  تسا  هدش  روطچ  مناد  یمن  تسا . هدـش  ادـیپ  اه  یناریا  ام  نایم 
نیمه هتبلا  شا  هشیر  میا ، هداد  ناشیا  هب  اـم  هک  تسا  یبقل  نیا  ضارمملا ) اـی   ) ضیرملا نیـسحلا  نب  یلع  دـنیوگ : یمن  تقو  چـیه  برع 
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رد هک  تسیک  دوش . یم  ضیرم  شرمع  رد  سکره   ) دوب ضیرم  تخـس  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  اروشاع ، هثداـح  ماـیا  رد  هک  تسا  رادـقم 
کمک اب  دتـسیاب و  دوخ  ياـپ  يور  دـنک و  تکرح  تسناوت  یم  تمحز  هب  یتح  هک  یـضیرم  دوب ، يرتسب  ضیرم  دوشن ؟ ضیرم  شرمع 

داجس ماما  تیب  لها  رجز  هجنکش و   - 585 دنداد . تکرح  ریـسا  ناونع  هب  ار  ماما  لاح  نامه  رد  دنک . تکرح  رتسب  زا  تسناوت  یم  اصع 
ضیرم رامیب و  ماما  هک  دندرک  یم  ساسحا  نوچ  دندرک . راوس  دوبن ، لج  کی  یتح  نآ  يور  تشاد و  بوچ  نالاپ  کی  هک  يرتش  رب  ار 

هفوک رهـش  دراو  ار  اهنیا  لاح  نیا  اب  دنتخادنا . ماما  ندرگ  هب  لغ  دنتـسب . مکحم  ار  ترـضح  ياهاپ  درادـهگن ، ار  شدوخ  دـناوتن  تسا و 
شباصعا ای  دنریگب ، رارقا  روز  هب  الثم  رفن  کی  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  الومعم )  ) تسا العا  دح  هب  هجنکـش  رجز ، یگتفوک ، رگید  دـندرک .

، دباوخب دنراذگ  یمن  دـنهد ، یمن  اذـغ  وا  هب  تعاس  تشه  لهچ و  تعاس ، راهچ  تسیب و  کی  دننکـشب ؛ رد  ار  شا  هدارا  دـننک ، درخ  ار 
تقو نآ  میوگب  نم  ات  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دـنیوگ  یم  دـنوش ، یم  لصأتـسم  دارفا  رثکا  یطیارـش  نینچ  رد  دـنهد ؛ یم  شرجز  یه 
ماما  - 586 دنراد . یتلاح  هچ  میسج ، یحور و  ياه  هجنکـش  همه  نآ  زا  دعب  دنوش ، یم  دایز  نبا  سلجم  دراو  هک  یتقو  اهنیا  دینیبب ! امش 
یلع انا  لاقف  تنا ؟ نم  دیوگ : یم  دایز ) نبا  ، ) دایز رسپ  رب  دوش  یم  هضرع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  یتقو  دایز  نبا  سلجم  رد  نیدباعلا  نیز 

: دایز نبا  هل  لاقف  سانلا . هلتق  ایلع ، یمسی  خا  یل  ناک  دق  مالسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  نیسحلا ؟ نب  یلع  هللا  لتق  دق  سیلا  لاقف  نیـسحلا . نب 
! یلع درلل  هیقب  کیف  یباوجل و  هارج  کبو  لاقف : داـیز  نبا  بضغف  اـهتوم ... نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  نیـسحلا : نب  یلع  لاـقف  هلتق  هللا  لـب 
: دومرف ترضح  تشکن ؟ ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : ما  نیسحلا  نب  یلع  نم  دومرف : یتسه ؟ هک  وت  هقفنع ؛... اوبرـضاف  هب  اوبهذا 
هب ار  اه  ناج  دـنوادخ  هتبلا  دومرف : ترـضح  تشک . ار  وا  ادـخ  هکلب  تفگ : داـیز  نبا  دنتـشک  ار  وا  مدرم  هک  یلع  ماـن  هب  متـشاد  يردارب 

دـیربب و ار  وا  يراد ؟ دارم  رب  در  ناوت  زوـنه  ینک و  یم  تارج  نم  خـساپ  رب  تفگ : تفرگ و  مشخ  داـیز  نبا  دناتـس ... یم  ندرم  ماـگنه 
هتسب نامسیر  کی  هب  ار  ام  هک  میدوب  رفن  هدزاود  ام  هک : دومرف  داجـس  ماما  تفگ ؟ یم  هچ  دوب  ربمایپ  رگا   - 587 (. 9 . ) دینزب ار  شندرگ 

اب مه  نآ  دندرک ، دیزی  سلجم  دراو  ار  ام  لاح  نیا  اب  بنیز و  ام  همع  يوزاب  هب  هب  نآ  رگید  رس  نم و  يوزاب  هب  نامسیر  رـس  کی  دندوب 
بیجع ار  وا  هک  دومرف  دیزی  هب  داجس  ماما  لاح ، نامه  رد  يا  هلمج  کی  هک  دوب ، هدرک  ررقم  شدوخ  سلجم  يارب  وا  هک  یتافیرـشت  هچ 

؛؟! مالکلا یف  یل  نذاتا  دیزی ! دومرف : دنزب . یفرح  نینچ  ریسا  تشادن  راظتنا  هک  داد  تفوکرس  و  درک )  ) هدنمرـش لجخ و  مدرم  لباقم  رد 
یـسلجم نینچ  رد  نم  لـثم  هتـسیاش  دومرف : ییوگن . نایذـه  هکنیا  طرـش  هب  یلو  وگب ، تفگ : منزب ؟ فرح  هملک  کـی  هک  تسه  هزاـجا 

نم یناد ، یم  مالسا  ربمغیپ  هفیلخ  ار  تدوخ  يا ، هتـسشن  اجنیا  ربمغیپ  مان  هب  وت  مراد . یقطنم  رایـسب  فرح  کی  نم  تسین . نتفگ  نایذه 
دوب و سلجم  نیا  رد  ربمغیپ  رگا  دنک  رادیب  هجوتم و  ار  رگید  مدرم  هک  دـیامرفب  تساوخ  یم  ترـضح  ار  نیا  هتبلا  تسا  نیا  طقف  ملاؤس 
هک داد  نامرف  دیزی  دـیزی  سلجم  رد  ع )  ) نیـسح رـس   - 588 (. 10 ( ؟ تفگ یم  هچ  دـید  یم  تلاـح  نیا  هب  میتسه  شتیب  لـها  هک  ار  اـم 

ار نانز  هاگیاج  داهن و  دوخ  لباقم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  فیرش و  رس  نوعلم  نآ  سپس  ندرک ، زاب  هدیرب و  ار  ناریسا  بانط 
رمع رخآ  ات  هرظنم ، نیا  ندید  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترضح  دننیبن ، ار  رس  نآ  هک  داد  رارق  دوخ  رس  تشپ  رد  يروط 

. تسا هعمج  زامن  ماـش  رد  يا  هعمج  زور  رد  دـیزی  تموکح  ریقحت   - 589 دومرفن . لیم  ار  دشاب  هدش  تسرد  یناویح  رـس  زا  هک  ياذـغ 
بیطخ هعمج  زامن  رد  مرادن ) نیقی  نالا  ار  نیا  . ) تشاد دهع  هب  وا  دوخ  مه  ار  زامن  تماما  دـیاش  دـنکب ؛ تکرـش  دـیاب  دـیزی  دوخ  راچان 

زا هک  تسا  یتعکر  ود  ياج  هب  هباطخ  ود  نیا  الصا  دوش . یم  عورش  زامن  دعب  دناوخب ، تسا  هدنزرا  دیفم و  رایسب  هک  هباطخ  ود  لوا  دیاب 
ره تفر و  دوب ، يروتسد  حالطصا  هب  هک  یبیطخ  نآ  لوا ، دوش . یم  تعکر  ود  هب  لیدبت  هعمج  زامن  و  طاقسا ، هعمج ، زور  رد  رهظ  زامن 

عورـش دـعب  درک و  رکذ  اهنیا  يارب  دوب  ایند  رد  یبوخ  تفـص  ره  درک  هیواعم  دـیزی و  زا  ناوارف  لیلجت  تفگ ، دـندوب  هتفگ  وا  هب  البق  هچ 
نینچ دـندش ، جراخ  ادـخ  نید  زا  هللااب ) ذایعلا   ) اهنیا هکنیا  ناونع  هب  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نداد  مانـشد  ندرک و  بس  هب  درک ؛
کی ياضر  يارب  وت  قلاخلا ؛ طخـسب  قولخملا  هاضرم  تیرتشا  بیطخلا ! اهیا  دز . بیهن  ربنم  ياپ  زا  نیدباعلا  نیز  دندرک ، نانچ  دـندرک ،

الاب ياه  بوچ  نیا  زا  یهد  یم  هزاـجا  نم  هب  اـیآ  هک : دـیزی  هب  درک  باـطخ  دـعب  يدـیرخ . تدوخ  يارب  ار  راـگدرورپ  طخـس  قولخم ،
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: دیوگ مین  دیزی ، سلجم  رد  الثم  دندوب ، اهزیچ  نیا  بظاوم  بقارم و  ربمغیپ  تیب  لها  يردـق  هب  تسا ! بیجع  یلیخ  ربنم  دومرفن  ( ؟ مورب
اجنیا رد  بنیز . مه  نیدباعلا و  نیز  مه  دیزی ! ای  دیوگ : یم  دـلاخ ! ابا  ای  دـیوگ : یمن  مه  هینک  هب  یتح  ای  هفیلخلا ! اهیا  ای  نینمؤملاریما ! ای 

نینچ هک  تسه  اجنیا  رد  هک  يا  هلپ  هس  ياه  بوچ  نیا  تسین ، ربنم  هک  نیا  ینعی  ربنم  نیا  يور  مورب  نم  یهد  یم  هزاجا  هک  دومرفن  مه 
مورب نم  یهد  یم  هزاجا  تسا ) بوچ  اـت  راـهچ  نیا  میناد . یمن  ربنم  ار  نیا  اـم  دـیوگ ، یم  ینانخـس  نینچ  نآ و  يـالاب  دور  یم  یبیطخ 

نب یلع  هکنیا  باب  زا  دندوب ، فارطا  هک  ياهنآ  دادـن . هزاجا  دـیزی  ینارنخـس  هزاجا   - 590 منزب ؟! فرح  هملک  ود  اـه  بوچ  نیا  يـالاب 
، دـننیبب ار  شینارنخـس  حالطـصا  هب  هکنیا  يارب  تسا ، فیطل  نیریـش و  زاجح  مدرم  نخـس  تسا و  زاـجح  لـها  تسا  يزاـجح  نیـسحلا ،

نیا مینیبب  میهاوخ  یم  ام  دیهدب ، هزاجا  ناجردپ ! تفگ : وا  هب  دمآ و  شرـسپ  درک . عانتما  دیزی  یلو  درادن . یعنام  دیهدب ، هزاجا  دـنتفگ ،
رامیب فرط  کی  زا  تقو  نآ  رد  هک  نیدباعلا  نیز  نیا  دـینیبب  عاضوا  ندـش  ور  ریز و   - 591 دنک . یم  ینارنخـس  هنوگچ  يزاجح  ناوج 

اب اب  لزنم  لهچ  ربنم ، لها  فورعم  لوق  هب  و  ریـسا ، رگید  فرط  زا  و  درک ) یمن  قرف  رگید  همئا  اب  تشادن ، رامیب  رگید  اهدعب  یهتنم   ) دوب
: تفگ درک  مگ  ار  شیاپ  تسد و  دـیزی  درک ؟ داجیا  يا  هلولو  هچ  درک !؟ هچ  تفر ، ربنم  يالاب  یتقو  دوب  هدـمآ  ماش  اـت  ریجنز  لـغ و  نآ 

يادـص دوش ! یم  رید  زامن  تقو  ناذا ، تفگ ، نذؤم  هب  هعفد  کی  دوب ، رهظ  دز  يا  هلیح  هب  تسد  دنـشک  یم  ارم  دـنزیر و  یم  مدرم  نالا 
نا دهـشا  تفگ : نذؤم  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  درک : رارکت  ماما  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  تفگ : نذؤم  دش . شوماخ  نیدباعلا  نیز  دـش . دـنلب  نذؤم 

توکس نذؤم ! دز : دایرف  نیدباعلا  نیز  دیسر ، اجنیا  هب  ات  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  هب  تداهش  هب  دیسر  ات  درک . تیاکح  ماما  زاب  هللا ، الا  هلا  ال 
هب ار  ام  سانلا ؟ اهیا  تسیک ؟ دیهد  یم  وا  تلاسر  هب  یهاوگ  و  دوش ، یم  هدرب  شمـسا  اجنیا  هک  نیا  دیزی ! دومرف : دیزی و  هب  درک  ور  نک 

تقو نآ  ات  دـیهد ؟ یم  تداهـش  وا  تلاسر  هب  امـش  هک  تسیک  نیا  و  دوب ؟ هک  دـیدرک  دیهـش  هک  ارم  ردـپ  میتسیک ؟ دـیا ، هدروآ  تراسا 
دروآ نوریب  هبارخ  نآ  زا  ار  ربمغیپ  تیب  لها  اهدعب  دیزی  هک  دیونش  یم  امش  تقو  نآ  دنا . هدرک  هچ  هک  دندوبن  هاگآ  تسرد  مدرم  الصا 

رثکادـح تفگ : داد و  رارق  مزالم  دوب ، يرت  میـالم  رت و  مرن  مدآ  هک  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  دـنربب . مارتحا  اـب  ار  اـهنآ  هک  داد  روتـسد  دـعب  و 
دیزی طیحم  ایند و  ادـبا  درک ؟ قرف  دـیزی  هیحور  دوب ؟ هدـش  بیجن  دـیزی  ایآ  دوب ؟ هچ  يارب  نیا  نکب  هنیدـم  ات  ماش  زا  اهنیا  اب  ار  یناـبرهم 

نم هک  دش ، رکنم  الـصا  دوب  وا  هانگ  مامت ، تفگ : یم  یه  درک ، یم  تنعل  ار  دایز  رـسپ  رگید  دعب  دیزی  هک  دیونـش  یم  امـش  دـش  ضوع 
592 دندنادرگرب . ار  لاوحا  عاضوا و  بنیز  نیدباعلا و  نیز  نوچ  ارچ ؟ درک  يراک  نینچ  دوخ  شیپ  زا  دایز  نبا  مدادـن ، يروتـسد  نینچ 
، دـندز یم  مدـق  قشمد  رازاب  رد  دـندمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  اهزور ، زا  یکی  لیئارـسا  ینب  موق  نوچ  میراد  یلاـح  - 

یم بش  هب  هدرک و  يرپـس  هنوگچ  ار  زور  ادـخ ! لوـسر  رـسپ  يا  تفگ : هدرک و  تاـقالم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اـب  ورمع  نب  لاـهنم 
ناشنانز تشک و  یم  ار  اهنآ  نادرم  نارسپ و  نوعرف  هک  لیئارـسا  ینب  موق  نانوچ  یناسر  یم  بش  هب  ار  زور  دندومرف : ترـضح  دیناسر ؟

ینامز تسا و  بارعا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دـیزرو  یم  رخف  مجع  رب  برع  هک  دوب  ینامز  لاهنم ! يا  تشاذـگ . یم  هدـنز  ار 
دـش يرپس  ام  رب  زین  يراگزور  تسا و  شیرق  هلیبق  زج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دـنتخورف  یم  رخف  اه  برع  همه  رب  شیرق  هک  دوب 

انا انا هللا و  میناوت  یم  اهنت  هدش  دراو  ام  رب  هک  تبیصم  نیا  رد  دندنار و  نامنطو  زا  دندیناسر و  لتق  هب  ار  ام  دنتفرگ ، هناملاظ  ار  ام  قح  هک 
نیا تسا و  هتشذگ  تخس  اهنآ  رب  رایسب  ماش  رد  تیب  لها  فقوت  تدم  تیب  لها  درد  نیمزرـس  ماش ،  - 593 (. 11  ) مییوگب نوعجار  هیلا 

، هار نیب  زا  هفوک ، زا  البرک ، زا  تشذگ ، امش  رب  هک  یفقاوم  نایم  رد  اقآ ! هک : دندرک  لاؤس  ناشیا  زا  هک  داجـس  ترـضح  زا  تسا  یتیاور 
ام رب  اج  همه  زا  ماش  ماشلا ، ماشلا ، ماشلا ، دومرف : ناشیا  تشذگ ؟ تخـس  امـش  رب  رتشیب  اج  همه  زا  اجک  هنیدم ، ات  ماش  زا  ماش ، ات  هفوک  زا 

رثکادـح دـیزی  سلجم  رد  دـمآ . شیپ  اهنآ  يارب  دـیزی  سلجم  رد  هک  دوب  یـصاخ  عضو  نآ  رتشیب  ارهاـظ  نآ  تلع  تشذـگ و  رت  تخس 
هک روط  نآ  دندرب ، یم  رس  هب  ماش  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هک  مایا  رد  ماش  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  لاح   - 594 (. 12 . ) دش اهنآ  هب  تناها 

ینعی امرـس ، عنام  هن  دوب و  امرگ  عنام  هن  هک  دندرک  یم  یگدنز  يا  هبارخ  رد  دنتفرگ  یم  تخـس  اهنآ  رب  یلیخ  لیاوا  دنا ، هتـشون  خیراوت 
، درب یپ  یسایس  رظن  زا  شهابتشا  هب  دیزی  دوخ  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دوب  تخس  اهنآ  رب  هداعلا  قوف  تهج  ره  زا  و  فقـس ، یب  يا  هبارخ 
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نب هللادیبع  هب  امئاد  دعب  هب  نآ  زا  دش . وا  يرادکلم  ررـض  هب  راک  نیا  هک  درب  یپ  یـسایس  رظن  زا  شهابتـشا  هب  درک ، هبوت  میوگب  هکنیا  هن 
روتسد نم  دروآ ! رـس  وا  روایب  هالک  ورب  متفگ  وا  هب  نم  نک ، نینچ  مدوب  هتفگن  نم  ار ، دایز  رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  هک  داد  یم  شحف  دایز 

تفگ یم  غورد  هک  یتروص  رد  تفگ : یم  ررکم  ار  فرح  نیا  درک . ار  يراک  نینچ  دوخ  شیپ  زا  وا  مدوب ، هدادن  ار  یلع  نب  نیسح  لتق 
شیپ شا  يرادکلم  رد  هک  یموش  راثآ  زا  ار  شدوخ  دزادـنیب و  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  هثداح )  ) نیا دـنک و  هئربت  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  - 

دندنام یم  یقاب  عضو  نامه  رد  رگا  نوچ  داد  رییغت  ار  ارـسا  عضو  هک  دوب  نیا  درک  هک  ییاهراک  هلمج  زا  و  درادب ؛ نوصم  درک  یم  ینیب 
هناخ کیدزن  يا  هناخ  رد  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  ینک ! یم  نینچ  نیا  ارچ  الاح  تسین ، دایز  نبا  رگید  هک  اجنیا  بوخ ، رایـسب  دنتفگ  یم 

زا يرایسب  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  دنتشاد و  يدازآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و  دنهدب ، ینکس  شدوخ 
مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  گوس  هلاس  لهچ  گوس   - 595 دـنروخب . راهان  ای  ماش  شدوخ  اب  هک  دـندرک  یم  توعد  ار  ترـضح  اهزور 

هاگره داد ، یمن  شناما  کشا  بالیس  تسیرگ و  یم  شنارای  ردپ و  تداهـش  رد  تدم ، نیا  همه  رد  وا  دوب و  اپرب  لاس  لهچ  ردپ ، يارب 
تفگ یم  نخس  تداهش  هماگنه  هب  وا  یگنسرگ  یگنشت و  وا و  يور  رب  اذغ  بآ و  نتسب  ربمایپ و  رسپ  ندش  هرـصاحم  زا  دروخ  یم  اذغ 

یلع يارب  ع )  ) داجس ماما  رگ  ایحا  هیرگ   - 596 (. 14 ( ) 13  ) دنتشک هنشت  بل  اب  ار  ربمایپ  رسپ  مدرم ! دومرف : یم  دیشون ، یم  بآ  هاگره  و 
دمآ دیدپ  قداص  ماما  يارب  هک  ریظن  یتصرف  هک  نانچ  مه  دشن ، ادـیپ  شراوگرزب  ردـپ  هللادـبع ، ابا  ماما  تصرف  ریظن  یتصرف  نیـسحلا  نب 

دینیبب دنک . یم  قرف  اه  تصرف  لکـش  یلو  تسا ، تصرف  عقاوم  همه  دشاب ، مالـسا  راذگتمدخ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  اما  دشن ، ادیپ 
ار شدوخ  راک  ماما  اعد  سابل  نامه  رد  لاح  نیع  رد  و  هدرک !؟ تسرد  هعیـش  ایند  يارب  يراختفا  هچ  اعد  تروص  هب  نیدـباعلا ، نیز  ماما 

فیس هب  مایق  دنتـشاد  تایح  ناشراوگرزب ، ردپ  زا  دعب  ترـضح  هک  یتدم  رد  نوچ  نیدباعلا ، نیز  ماما  دنا  هدرک  لایخ  یـضعب  درک . یم 
هدنز ار  شراوگرزب  ردپ  مایق  رثا  هک  درک  یم  هدافتـسا  يا  هناهب  ره  زا  تسین ،) نینچ   ) ادـبا دوش  شومارف  ای  اضق  دنتـشاذگ  سپ  دـندرکن ،
شلد طقف  هک  یمدآ  تلاح  لثم  دوب  یتلاح  کی  اهنت  ایآ  دوب ؟ هچ  يارب  دومن  یم  يروآدای  درک و  یم  هیرگ  هک  اه ، هیرگ  نآ  دراد . هگن 

درک مایق  نیسح  ماما  ارچ  هک  دورن  ناشدای  مدرم  دراد و  هگن  هدنز  ار  هثداح  نیا  تساوخ  یم  ایآ  دنک !؟ یم  هیرگ  فده  یب  دزوس و  یم 
: درک ضرع  شنارازگ  تمدـخ  زا  یکی  يزور  يدایز . ياه  هیرگ  درک ، یم  هیرگ  ماـما  یهاـگ  هک  دوب  نیا  دنتـشک ؟ ار  وا  یناـسک  هچ  و 

بوقعی ییوگ !؟ یم  هچ  دومرف : دیرگ .) یم  شنازیزع  يارب  ماما  هک  دیمهف  ( ؟ دتسیا زاب  هیرگ  زا  امش  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  اقآ !
هدجه مدوخ  مشچ  يولج  رد  نم  نزحلا  نم  هانیع  تضیباو  دـنک ؛ یم  حیرـشت  روط  نیا  ار  وا  فطاوع  نآرق  تشادـن ، رتشیب  فسوی  کی 
رارسا يدازآ  زا  سپ  هنیدم  جراخ  رد  داجس  ترضح  ینارنخس   - 597 (. 15 .) دنداتفا نیمز  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  مدید ، ار  فسوی 
تسد اب  ترـضح  هک ، دومن  تروص  نیا  هب  هنارگاشفا  ینارنخـس  رهـش  جراخ  رد  هنیدم  هب  دورو  زا  لبق  داجـس  ماما  هنیدم ، هب  تشگزاب  و 

: دندومن ینارنخس  داریا  هب  عورـش  لاح  نیا  رد  دش ، مکاح  اج  همه  رب  توکـس  دییامن ، توکـس  هک  دندومن  مدرم  يوس  هب  هراشا  كرابم 
نامه تسا . ناگدیرفآ  یمامت  هدـنیرفآ  تمایق و  زور  ياورنامرف  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و 

هب يا  هزادنا  هب  تسا و  دنلب  ياه  نامـسآ  هدـنریگرب  رد  شیالاو  ماقم  هک  تسا  رود  يدـح  هب  ناگدـنب  ياه  لقع  كاردا  زا  هک  ییادـخ 
راب و تبیـصم  ییاهدرد  گرزب و  ياه  غاد  یتخـس و  رد  ار  دـنوادخ  دونـش . یم  ار  تاوصا  نیرت  کچوک  هک  تسا  کـیدزن  شناگدـنب 
! مدرم يا  دنتـشک ! ار  هللادبع  ابا  مدرم ! يا   - 598 (. 16 ! ) مرکاش رابمغ  گرزب و  ياهالب  زوس و  رگج  گرزب و  بیاصم  اه و  ناـبز  مخز 

هللادـبع ابا  درک . التبم  مالـسا  رد  یگرزب  تسکـش  كاندرد و  یبیاصم  هب  ار  اـم  تسوا ، راوازـس  يرکـش  دـمح و  ره  هک  دـنوادخ  اـنامه 
هزین يالاب  ار  ترضح  هدیرب  رس  دندرک ، ریـسا  ار  شناکدوک  نانز و  دندیناسر و  تداهـش  هب  شنادناخ  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

! مدرم نیا  شنیرفآ  ناکرا  نتسیرگ   - 599 (. 17 . ) درادن ییاتمه  دننامه و  چیه  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  دندینادرگ و  اهرهـش  رد  دندرب و 
مادک و  دشابن ؟ ترضح  نآ  مغ  زا  ولمم  هک  تسا  یبلق  مادک  دشاب ! مرخ  داش و  دناوت  یم  تبیـصم  نیا  زا  سپ  امـش  نادرم  زا  کی  مادک 

همه اب  ایرد  دنتـسیرگ و  وا  تبیـصم  رد  هناگتفه  ياه  نامـسآ  هک  یلاح  رد  دریگب ؟ ار  شیاه  کشا  شزیر  يولج  دناوتب  هک  تسا  هدـید 
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برقم کئالم  اهایرد و  جاوما  نایهام و  شیاه و  هخاش  همه  اب  ناـتخرد  نآ و  قمع  اـت  نیمز  شناـکرا و  یماـمت  اـب  نامـسآ  شجاوما و 
رد هک  تسا  لد  نیمادـک  مدرم ؟ نیا  دـشن !؟ نینوخ  لد  مادـک   - 600 (. 18 . ) دنتـسیرگ تبیـصم  نیا  رد  همه  همه و  ناینامـسآ ، یهلا و 

تبیصم نیا  ندینش  اب  شوگ  نیمادک  هتشگن و  هودنا  زا  ولمم  هک  تسا  بلق  نیمادک  و  تشگن ؟ نینوخ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تبیصم 
هدـنار و دوخ  نطو  زا  هک  یلاح  رد  میدرک  حبـص  ام  مدرم ! يا  میدـید ! هک  دوب  يدـیدج  رما  نیا   - 601 (. 19 ( ؟ تسا هدـشن  رک  گرزب 
میشاب و هدش  بکترم  یهانگ  هکنیا  نودب  میدوب ، لباک  ناتـسکرت و  لها  ام  هک  ییوگ  میدوب ، نادرگرـس  اه  نابایب  رد  میدوب و  هدش  درط 

يدیدج رما  نیا  میدوب و  هدیدن  يزیچ  نینچ  دوخ  ناگتشذگ  رد  ام  میـشاب . هداد  مالـسا  نید  رد  یفیرحت  میـشاب و  هداد  ماجنا  یتشز  راک 
شرافـس ضوع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  تسا !! زوسناج  هچ  تبیـصم  نیا  هک  هو   - 602 (. 20  ) میدید هک  دوب 

انا انا هللا و  دوش . بکترم  تسناوت  یمن  تیانج  نیا  زا  رتشیب  موق  نیا  دومن ، یم  رداص  ار  ام  اب  گنج  روتـسد  دندومن ، ام  قح  رد  هک  ییاه 
هب هک  بیاصم  نیا  یمامت  ام  دوب ! زوسناج  خلت و  عیجف و  كاندرد و  هدننازوس و  گرزب و  هزادنا  هچ  ات  تبیصم  نیا  هک  هو  نوعجار ، هیلا 

(2 . ) ص 199 سواط ، نب  دیس  فوهل  ( 1 (. ) 21 . ) تسا هدنریگ  ماقتنا  تزع و  بحاص  وا  اریز  میراذگ ؛ یم  ادخ  باسح  هب  ار  هدیـسر  ام 
نب دیـس  فوهل  ( 6 . ) ص 215 سوواـط ، نب  دیـس  فوهل  ( 5 . ) نامه ( 4 . ) ص 213 سواـط ، نب  دیـس  فوهل  ( 3 . ) ص 19 ذـخام ، نامه 

ص سوواط ، دیس  فوهل  ( 10 . ) ص 354 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 9 . ) ذخام ص 241 نامه  ( 8 . ) ذخام نامه  ( 7 . ) ص 217 سوواط ،
(14 . ) ص 108 ج 46 ، راونــالاراحب ، ( 13 . ) ص 58 ج 5 ، نآرق ، اـب  ییانــشآ  ( 12 . ) سوواـط ص 261 نـب  دیـس  فوـهل  ( 11 . ) 243

فوهل ( 17 . ) ص 217 سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 16 . ) ص 149 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 15 . ) ص 389 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو 
. ذخام نامه  ( 21 . ) ذخام ص 273 نامه  ( 20 . ) ذخام نامه  ( 19 . ) نامه ( 18 . ) ص 271 سوواط ، نب  دیس 

يرادازع تنس  هماقا  اروشاع و  گنهرف  يایحا  هفسلف 

يرادازع مسارم  ییاپرب  زا  تسا  جیار  یمالسا  ياهروشک  رد  زورما  هک  هچنآ  یهلا  رکش  هب  تسا  تدابع  ع )  ) نیسح ماما  رب  هیرگ   - 603
ندش چ لیطعت  هایس و  ياه  ملع  هایس و  مچرپ  ندز  سلاجم و  نیا  رد  ندش  عمج  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يارب  يراوگوس  و 
هدـشن و یهن  اه  نآ  زا  رهظم  عرـش  رظن  زا  هک  اه  نیا  زا  ریغ  اه و  نتـسیرگ  اه و  ییارـس  هیثرم  اه و  یناوخ  هحون  اه و  هتـسد  نداتفا  هار  و 
ات بلطم  نیا  تسا . هدش  هتفهن  میظع  ياه  شاداپ  رایسب و  ياه  باوث  نآ  يارب  هک  تسا  رترب  عورـشم و  تادابع  وزج  درادن ، مه  روذحم 

ماما رب  هیرگ  ندوب  بحتـسم  هرابرد  هک  یتایاور  زا  دنمدرخ  هاگآ و  ناسنا  ره  درادن و  لیلد  هنوگ  چیه  هب  جایتحا  هک  تسا  حضاو  يدـح 
هکنیا ینعی   ) ندز هیرگ  هب  ار  دوخ  ینعی  یکابت ، ندرک و  هیرگ  ینعی  ءاکبا  ترـضح و  نآ  بیاصم  ندروآ  داـی  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

ای لالدتسا و  رد  سایق  لثم  تدابع  رد  ایر  اما  تدابع ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  رد  هکنیا  هن  ندروآ ، رد  نانک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ 
بظاوم دیاب  تیب  لها  نیرکاذ  همه  نایعیش و  ع )  ) نیسح ماما  سلجم  رد  تابحتـسم  رکذ   - 604 تسا . هاگآ  تسین ) زیاج  هلماعم  رد  ابر 

تاـبجاو و اـهنت  دوـشن و  زارد  ناـیبصان  ناـبز  هک  دـننک  راـتفر  يروـط  يرادازع  يراوـگوس و  رد  هک  دنـشاب  بلطم  نـیا  هجوـتم  هدوـب و 
یگتخاس و ياه  غورد  زا  هدـش و  نآ  هب  هتخیمآ  اه  هحون  اـبلاغ  هک  ءاـنغ  دـننامه  تاـمرحم  يریگ  راـک  هب  زا  هدومن و  رکذ  ار  تابحتـسم 

نینیدتم وزج  اه  نآ  نیفلؤم  هک  ییاه  باتک  ای  ربتعم  ریغ  ياه  باتک  زا  هک  دور  یم  نآ  رد  غورد  بذک و  لامتحا  هک  فیعـض  تایاکح 
زا دنهدن و  هار  تسا ، یهلا  رئاعـش  نیرت  گرزب  وزج  هک  گرزب  تدابع  نیا  رد  ار  ناطیـش  و  هدننک . بانتجا  دنتـسین ، ثیدـح  ملع و  لها 

رتمک هدوب و  يراج  لمع  نیا  رد  هک  ءانغ  غورد و  ایر ، اصوصخم  دـننک ، زیهرپ  درب ، یم  نیب  زا  ار  تداـبع  حور  هک  داـیز  ناـهانگ  ماـجنا 
دنا هدرک  لقن  ریس  لها  هماع و  نادنمشناد  زا  يرایسب  ریثا و  نبا  ع )  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  موزل   - 605 تسا . هدنام  نوصم  نآ  زا  یصخش 

ناشنادیهـش رب  هک  راصنا  نانز  هحون  يادص  هک  دید  تشگزاب ، هنیدم  هب  دحا  گنج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هک :
ماما دنراد ، هدننک  هیرگ  راصنا ، ناگتشک  ینعی  هل ؛ یکاوب  هزمح ال  نکل  دومرف ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  تساپرب ، دندرک ، یم  هیرگ 
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هزمح شیومع  رب  هک  دراد  تسود  ترـضح  نآ  دندیمهف  هکنیا  ربمایپ و  مالک  نیا  ندینـش  اب  راصنا  نادرم  درادن . يا  هدـننک  هیرگ  هزمح 
تداع نیا  هک : تسا  هتفگ  يدقاو  دوخ . نادیهش  رب  دعب  دننک ، هیرگ  ءادهشلادیس  هزمح  رب  وا  هک  دنداد  روتسد  دوخ  نانز  هب  دننک ، هیرگ 
ربمایپ هک  تسا  مولعم  دندرک و  یم  هیرگ  ءادهـشلادیس  هزمح  ترـضح  رب  ادتبا  تبیـصم  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنام ، یقاب  هنیدم  لها  رد 

زا رتشیب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ  هک  تسا  مولعم  دندرک و  یم  رگا  و  تشاد ، تسود  هزمح  زا  رتشیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدرک رما  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هب  اـمتح  سپ  دـننک ، هیرگ  هزمح  رب  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  رگا  و  تشاد ، تسود  هزمح 

نتشادهگن هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یهارمه  رطاخ  هب  دننک ، یم  هیرگ  هزمح  تبیصم  رد  ادتبا  تبیـصم  ره  رد  هنیدم  لها  دنا .
لها مه  یسک  چیه  هتشذگ و  هزمح  تداهش  زا  زارد  نایلاس  هکنیا  دوجو  اب  درادن  ندرک  هیرگ  هزمح  دومرف : هک  ربمایپ  نخس  نیا  تمرح 

تمالم ءادهشلادیس  ترضح  رب  يراوگوس  يرادازع و  رد  ار  نایعیـش  هک  دنرادن  قح  مه  نیفلاخم  سپ  هدرکن ، یهن  راک  نیا  زا  ار  هنیدم 
! تسا اروشاع  هعیش  راعش   - 606 دننک . اپرب  ار  ازع  سلاجم  نیا  تیب  لها  هودنا  نزح و  رد  تکرـش  تاساوم و  يارب  اهنآ  هک  ارچ  دـننک ،

بتکم نیا  دوش ، شومارف  دیابن  نیسح  تبیصم  تشاد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  اروشاع  هک  دنداد  روتسد  دندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ام  همئا 
دیاب هعیـش  تسا  هدش  هعیـش  راعـش  اروشاع  دراد . هگن  هدنز  ار  نآ  دیاب  هعیـش  دوش ، یم  ادیپ  اروشاع  مرحم و  هک  لاس  ره  دنامب  هدنز  دیاب 

وا تفرگ و  رارق  بهذـم  کی ال  ای  ار  يدوهی  کی  ای  یحیـسم  کی  لباقم  رد  رتالاب ، و  ینـس ، کی  لباقم  رد  یتقو  دـهدب  باوج  دـناوتب 
یم هچ  دیـشک ، یم  دایرف  دیـشک ، یم  داد  دـینز ، یم  ریجنز  دـینز ، یم  ناـتیاهراک  ماـمت  هک  اـعوسات  اروشاـع و  زور  نیا  رد  امـش  تفگ :
ماما رکذـت  يرادازع و  هفـسلف  هسامح  کـی  رارکت   - 607 تسیچ . نامفرح  ام  دییوگب  دـیناوتب  دـیاب  تسیچ ؟ ناتفرح  دـییوگب ؟ دـیهاوخ 
تسا نآ  رطاخ  هب  سا ، نآ  یگدنزومآ  رطاخ  هب  دوش ، دیدجت  دیاب  لاس  هب  لاس  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  هیصوت  هب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح 

ار سرد  نآ  دـیاب  لوا  دـهدب ، رارق  شیوخ  هدافتـسا  دروم  ناسنا  ار  سرد  کی  هکنیا  يارب  تسا . گرزب  رایـسب  یخیراـت  سرد  کـی  هک 
ماما تمدخ  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  دشنم  هرامع  وبا  ع )  ) قداص ماما  هناخ  زا  هیرگ  يادـص  نتـساخ  رب   - 608 دنک . لح  دمهفب و 

هب عورش  نم  ناوخب ! مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  تبیصم  ءاثر و  رد  ار  يراعشا  دندومرف : نم  هب  باطخ  ترضح  مدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص 
ماما هناخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادص  هک  نآ  ات  تسیرگ  یم  هتـسویپ  ترـضح  مدناوخ و  یم  نم  دندرک و  هیرگ  ترـضح  مدرک ، ندـناوخ 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  رگید  یتـیاور  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  رب  هیثرم  هـیرگ و  باوـث   - 609 (. 2 ( ) 1 . ) تساخرب ع )  ) قداـص
هیرگ ترـضح  مدرک ، ندـناوخ  هب  عورـش  نم  هک  یماـگنه  ناوخب ! دـینک ، یم  يرادازع  ییارـس و  هحون  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  دـندومرف :

تبیصم رد  سک  ره  دندومرف : ترضح  دش ، مامت  هیثرم  هک  یماگنه  دمآ ، یم  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترضح  نارسمه  هیرگ  يادص  دندرک و 
ار سک  یـس  سک  ره  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دـناوخب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدـج  ياثر  و 
هک ره  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  کـی  هک  ره  ار و  رفن  هد  هک  ره  ار و  تسیب  هکره  تسوا و  لاـم  تشهب  دـنایرگب ،

یکابت نتـسیرگ و  هب  رهاظت  دریگ و  یمن  شا  هیرگ  سکره  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیرگب ، دوخ  دـناوخب و  هیثرم  دوخ  يارب  اهنت 
: هک تسا  هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  ماحش  دیز  زا  هر )  ) یـشک خیـش  ناوخب ! هیثرم  رفعج   - 610 (. 3 . ) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـیامن ،

میرکت ار  وا  ماما  دیـسر ، ترـضح  تمدخ  نافع  نب  رفعج  لاح  نیا  رد  میدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  اما  دزن  نایفوک  زا  يا  هدـع  هارمه  نم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  مدج  تبیـصم  رد  وت  هک  ما  هدش  رادربخ  دندومرف : ترـضح  رفعج ! يا  دندومرف : سپـس  دـیناشن ، دوخ  رانک  هدومن و 

يازع سلجم  رد  ناگتـشرف  روضح   - 611 (. 4 ! ) ناوخب دندومرف : ترـضح  مدرگ  تیادف  يرآ ! تفگ : وا  ییارـس !؟ یم  یبوخ  ياهرعش 
هرهچ یناهنپ  هک  تسیرگ  يدح  هب  اما  دندرک ، هیرگ  سلجم  رد  نیرـضاح  ماما و  دومن ، هیثرم  ندـناوخ  هب  عورـش  رفعج  ع )  ) نیـسح ماما 

زا شیب  دندینـش و  ار  وت  هیثرم  دـندوب ، سلجم  نیا  رد  یهلا  برقم  ناگتـشرف  هک  مسق ، دـنوادخ  هب  دومرف : سپـس  دـش ، سیخ  ناـشفیرش 
وت رب  نآ  رد  ياه  تمعن  یمامت  اب  ار  تشهب  تعاـس  نیمه  رد  دـنوادخ  هک  اـنامه  دنتـسیرگ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  اـم ، هیرگ 

ترـضح نم ! ياقآ  يرآ ! متفگ : میوگب  تیارب  رتشیب  یهاوخ  یم  رفعج ! يا  دـندومرف : سپـس  دیـشخب . ار  وت  ناـهانگ  دـینادرگ و  بجاو 
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دنوادخ هک  هتبلا  دنایرگب ، زین  ار  یعمج  هتسیرگ و  دوخ  دیوگب و  يرعش  هیثرم و  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  تبیصم  رد  یسک  ره  دندومرف :
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  ع )  ) قداـص ماـما  يازع  سلجم   - 612 (. 5 . ) دزرمآ یم  ار  وا  هدرک و  بـجاو  ار  تـشهب  یــصخش  نـینچ  يارب 

رد هک  دوب  بلاغ  نب  هللادبع  مان  هب  يدرم  لفحم ، هدننک  هرادا  ارس و  هیثرم  هک  تشاد  اپرب  نیـسح  گوس  رد  يرگید  تشادگرزب  سلجم 
داب و شزو  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  كاپ  ياهرکیپ  ندنام  نیمز  رب  زادگناج  تبیـصم  زا  درک و  ییارـس  هیثرم  ترـضح  نآ  روضح 

نادیهـش رالاس  رب  هک  تبیـصم  رب  ناگدید  و  هک : دورـس  هلمج  زا  تفگ و  نخـس  سدـقم ، ياهرکیپ  نآ  رب  رابغ ، كاخ و  ندـش  هدیـشاپ 
رهطم ندب  هیثرم  نیا  و  (. 6 . ) دنیرگب دیشاپ ، شا  هتفخ  نوخ  هب  رکیپ  رب  ار  اه  كاخ  رابغ و  درگ و  داب و  دمآ و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دیکات همه  نیا  نید  همئا  ارچ  ملاظ  هیلع  بـالقنا  راعـش   - 613 (. 7 . ) دـنکارپ هتـشغآ  نوخ  هب  رکیپ  نآ  رب  داب  هک  يرابغ  كاـخ و  دوب و 

ماما یـصخش ، تعفنم  يارب  دشن  هتـشک  نیـسح  ماما  نوچ  مدرک ، ضرع  هک  لیلد  نیمه  هب  همه  نیا  دیراد ؟ اپ  هب  ازع  سلجم  هک  دـندرک 
هتشک لطاب  اب  هزرابم  هار  رد  دش ، هتشک  قح  هار  رد  نیسح  ماما  دشاب ، هدرک  تما  ناهانگ  يادف  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  دشن  هتشک  نیـسح 
يارب لطاب  اب  قح  هزرابم  بتکم  بتکم ، کی  تروص  هب  نیـسح  تداهـش  دـنامب ؛ یقاـب  اـیند  رد  نیـسح  بتکم  دنتـساوخ  نید  همئا  دـش ،
کی مینیـشنب  هک  دراد  ام  دوخ  لاح  هب  هدـیاف  هچ  و  مینکن ، ای  مینکب  هیرگ  ام  هک  نیـسح  ماما  لاح  هب  هدـیاف  هچ  الاو  دـنامب ؛ یقاـب  هشیمه 

نازورف لعـشم  کـی  تروص  هب  بتکم و  کـی  تروص  هب  نیـسح  ماـما  ماـیق  دنتـساوخ  نید  همئا  میورب . میوش و  دـنلب  مینکب و  يا  هیرگ 
زا یبـلط ، قـح  زا  تسا  ییادـن  کـی  نیا  یهاوـخ . تقیقح  زا  یتـسود ، تقیقح  زا  قـح ، زا  تسا  یغارچ  کـی  نیا  دـنامب . یقاـب  هشیمه 

نامز رد  دـنامب  یقاب  هشیمه  يارب  دنتـساوخ ، ار  ملظ  اب  هزراـبم  بتکم  نیا  يدازآ و  بتکم  نیا  تیرح و  بتکم  نیا  یگدازآ  زا  تیرح ،
بالقنا راعـش  نیـسح  ماما  مان  دیآ ، دوجو  هب  یبالقنا  لاعف و  هدنز و  ینایرج  هک  دـش  ببـس  دـش ، رداص  روتـسد  نیا  هک  راهطا  همئا  دوخ 

لیاسو زا  مومع و  هدافتسا  دروم  هراومه  هک  اروشاع  هثداح  دیفم  رایسب  جیاتن  ار  یکی  یناوخ  هضور  هفـسلف   - 614 (. 8 . ) تشگ ملظ  هیلع 
دیاش دوش . یم  ءارجا  اه  نرق  لوط  رد  خیرات و  ریـسم  رد  يراوگوس  ناونع  هب  هک  تسا  يا  همانرب  تسا ، هعماج  تیادـه  تیبرت و  میلعت و 
دیاوف رگا  یلو  دنرامـشب ، هدـیاف  یب  اـه  مسارم  نیا  رد  ار  یغلاـبم  فرـص  مسارم و  نیا  يرازگرب  رد  ار  هعیـش  ماـمتها  هک  دنـشاب  یناـسک 

لیکشت يارب  بتکم  نیرترثؤم  حالصا و  هلیسو  نیرتهب  هک  درک  دنهاوخ  قیدصت  دننک  یسررب  ار  هعماج  رد  نآ  ریثأت  مسارم و  نیا  يونعم 
همجرت یبرع  هب  هک  ناناملسم  مالسا و  هب  مسارم  دوخ  باتک  رد  يوسنارف  فورعم  قرـشتسم  فزوج  ونیر  رتکد  تسا . مسارم  نامه  هعیش 

یناوخ هضور  مالسلا و  هیلع  نیسح  يرادازع  هفسلف  نوماریپ  نشور  قیمع و  رایسب  حرش  تسا  روهشم  نوملسملا  مالس و  الا  مان  هب  هدش و 
رد ار  نآ  لـقث  زکرم  وا  هدرک  هراـشا  تـالامک  تیبرت و  قـالخا و  تسایـس و  هبنج  زا  مسارم  نیا  دـیاوف  هب  هتـشاگن و  ازع  ياـه  تاـیه  و 

رگید ياهروشک  یـضعب  ناتـسکاپ و  دـنه و  روشک  رد  صوصخب  ار  هعیـش  ياـقب  تفرـشیپ و  هدرک و  یفرعم  ناریا  یمالـسا ، ياـهروشک 
هعیش یقرت  تکوش و  تیعمج و  مسارم  نیا  ظفح  اب  هک  دراد  هدیقع  قرشتسم  نیا  نینچمه  تسا . هتسناد  ءادهـشلادیس  يراوگوس  نوهرم 

مـسارم يرازگرب  تهج  هعیـش  هک  یهوجو  ریاس  تاـفوقوم و  فاـقوا و  هب  هراـشا  نمـض  قرـشتسم  نیا  دـش . دـهاوخ  نیمـضت  هدـنیآ  رد 
لذب شزیر و  هعیش  رادقم  هب  ینید  تاغیلبت  هار  رد  رگید  بهاذم  دیوگ : یم  دننک  یم  جرخ  فرـص و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع 

رفن کی  رگا  دوش و  یم  فازگ  جراخم  لمحتم  فده  نیا  رد  یمالسا  قرف  ریاس  ربارب  هس  هغلابم  نودب  هک  تسا  هعیش  اهنت  دنرادن و  لام 
غیلبت توعد و  تبـسن  ناـمه  هب  و  دـهد ، یم  ماـجنا  دوخ  نکمم  دـح  رد  ار  يراوـگوس  مسارم  ادرفنم  دـشاب ، مه  هطقن  نیرترود  رد  هعیش 
انـشآ ماوع و  قالخا  شرورپ  ناگدـنیوگ و  ظاعو و  ابطخ و  تیبرت  دـشر و  رد  ینارنخـس  هباطخ و  ظعو  ربنم و  دروآ . یم  اج  هب  ار  دوخ 

یـسررب ثحب و  دروم  لفاحم  ربانم و  رد  عونتم  ياه  ینتـسناد  يزج و  یلک و  لئاسم  دراد . یـصاخ  تیعقوم  فراـعم و  مولع و  هب  ندرک 
یملع و یقرت  هنیمز  رگا  دـنراد و  رحبت  قوف  ریاس  زا  رتشیب  دـیاقع  یهقف و  لئاسم  رد  هعیـش  یماـع  هقبط  رذـگهر  نیا  زا  دریگ و  یم  رارق 

نایم رد  هعماج  نیرت  هتفرـشیپ  هعیـش  هقرف  هک  دش  دهاوخ  نشور  یبوخ  هب  دـینک ، یـسررب  اقیقد  ار  مالـسا  ياه  هعماج  يداصتقا  یتعنص و 
هعیش رد  رگراک  دادعت  هکنانچ  تسا ؛ رتشیب  میدق  دیدج و  یتعنص  یملع و  شزومآ  هنوگ  ره  يارب  نانآ  یگدامآ  و  تسا ، یماسا  عماوج 
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رد ششوک  هدرک و  تفرشیپ  توعد  غیلبت و  يورین  اب  هکلب  هدربن ، شیپ  ریشمش  روز  اب  ار  دوخ  نید  هعیش  تسا . رتدایز  تیعمج  تبـسن  هب 
 - 615 (. 9 . ) تسا هدوب  عیـشت  بهذـم  هب  بهاذـم  ریاس  سوجم و  نایدـنه و  هجوت  بلج  رد  لـماع  نیرت  مهم  يراوگوس  مسارم  هعـسوت 

ناهانگ زا  یتسیاب  درک . زیهرپ  تسا ، تبحم  ندـش  مک  ای  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  ياهزیچ  زا  یتسیاب  هک  تسه  يزیچ  ازع  سلجم  باوث 
هچ ره  دروآ ، يور  دوـش  یم  تبحم  ندـش  داـیز  بجوـم  هک  ییاـهزیچ  هب  هوـالع  هب  درک  يرود  مود  هجرد  تاـهورکم  لوا و  هجرد  رد 
ره ای  نیـسح  يازع  سلجم  ار  حـیبست  هیف  مکـسافنا  دراد  حـیبست  باوث  راد  هزور  ندیـشک  سفن  ناضمر  هاـم  رد  هچناـنچ  دوش ، یم  رتشیب 

خیش یمومع  تمحر  ع )  ) نیسحلا باب   - 616 (. 10  ) دراد ندرک  حیبست  باوث  یشک  یم  هک  یسفن  ره  یشاب  هتشاد  نیـسح  مغ  هک  تقو 
هیلع نیـسح  يازع  هب  نآ  قیبطت  ناضمر و  هام  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هینابعـش  هبطخ  باـب  رد  ینیریـش  تاـملک  يرتشوش 
یم رکذ  ار  تشهب  باوبا  خیش ، تقو  نآ  ( 11 ... ) هحتفم رهشلا  اذه  یف  نانجلا  باوبا  نا  سانلا  اهیا  دیامرف : یم  هلمج  نآ  زا  دراد  مالسلا 
سک چیه  هک  تسه  يرد  يوش ، تشهب  لخاد  تدوخ  یتخبدب  هطساو  هب  یتسناوتن  ینعی  دندادن ، تهار  اهرد  نیا  زا  رگا  دیوگ  یم  دنک 

ایآ دوش  یم  شلماش  هعساولا  هللا  همحر  دشاب  لاح  ره  رد  اجک و  ره  یسک  ره  تسا  ناسآ  یلیخ  مه  شهار  دش و  دهاوخن  مورحم  نآ  زا 
. تسا هللادـبع  یبا  يرادازع  لد و  نتـسکش  مه  شهار  تسا و  نیـسحلا  باـب  نآ  يوش  تشهب  لـخاد  یـسانشب و  ار  رد  نیا  یهاوـخ  یم 
و لهج ، رب  لقع  هاپـس  هبلغ  سلاجم  هک  ناگدازآ ، رورـس  نامولظم و  دیـس  تشادگرزب  سلاجم  لهج  رب  لقع  هبلغ  سلجم   - 617 (. 12)

ياه قریب  و  دوش ، اپرب  رت  هدرـشف  رت و  هوکـشاب  هچره  تسا ، توغاط  تموکح  رب  یمالـسا  تموکح  و  تنایخ ، رب  تناما  و  ملظ ، رب  لدع 
نیا نآ  نتشاد  هگن  هدنز  مورحم و   - 618 (. 13 . ) دوش هتـشارفا  رتشیب  هچ  ره  ملاظ ، زا  مولظم  ماقتنا  زور  لولح  تمالع  هب  اروشاع  نینوخ 
هگن هدنز  ار  البرک  تسا  هدـنز  ءادهـشلادیس  مان  اب  مالـسا   - 619 (. 14  ) تسا مرحم  نیا  زا  میراد  هچ  ره  اـم  دـیراد ؛ هـگن  هدـنز  ار  مرحم 
البرک  - 620 (. 15 . ) دوش یم  هتشاد  هگن  هدنز  مالسا  وا  ندوب  هدنز  اب  هک  دیراد ، هگن  هدنز  ار  ءادهشلادیس  ترـضح  كرابم  مان  دیراد و 
يدابع یـسایس و  اروشاع و   - 621 (. 16 . ) دنامب هدنز  دـیاب  تسه ، یـسایس  لئاسم  سار  رد  شدوخ  هک  البرک ، لئاسم  یـسایس  لئاسم  و 

هام مرحم  ءادهشلادیس  گرزب  تضهن   - 622 (. 17 . ) تسا يدابع  یسایس -  مهم  رایسب  هلأسم  کی  اروشاع ، نتـشاد  هاگن  هدنز  نآ  ندوب 
هار و  داد ، رـشب  هب  یگدنبوک  یگدنزاس و  میلعت  توغاط ، لباقم  رد  دوخ  مایق  اب  هک  تسادخ ، ایلوا  رورـس  ءادهـشلادیس و  گرزب  تضهن 

رخآ ات  اهتلم  يارب  تسا  مالـسا  تامیلعت  هحولرـس  دوخ  نیا  و  تسناد . ندش  ییادـف  نداد و  ییادـف  هب  ار  راکمتـس  نتـسکش  ملاظ و  يانف 
ياراد مالـسلا ) هیلع  نیـسح  يازع  لفحم  ، ) ددرگ یم  تفایرد  تایاور  زا  ینیـسح  لـفحم  زاـیتما  هدراـهچ   - 623 (. 18 ( ) راگزور  ) رهد

 - 2 تسا . لفحم  نآ  نارازگ  تمدخ  ناگدننک و  اپرب  ناگدننک و  تکرـش  رب  ادـخ  دورد  هاگیاج   - 1 تسا : ریز  هناگ  هدراهچ  تازایتما 
دروم هاگیاج   - 4 تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  ياعد  هب  ندـمآ  لیان  هاگیاج   - 3 تسا . ناگتشرف  روضح  هاگیاج 
قداص ماما  هقالع  قشع و  دروم  هاـگیاج   - 6 تسا . ترضح  نآ  نانخـس  نایب  رـشن و  هاگیاج   - 5 تسا . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیانع 
تسا یهاگیاج  - 9 مارحلارعشم -  تمظع  هب  تسا  یهاگیاج   - 8 تافرع . يارحص  ناسب  تسا ، یسدقم  هاگیاج   - 7 تسا . مالسلا  هیلع 

 - 12 مالـسلا . هیلع  نیـسح  مرح  ناسب  تسا  یهاـگیاج   - 11 هللا . تیب  هاگفاوط  ناـسب  تسا  سدـقم  یهاـگیاج   - 10 (. 19 . ) تسادق هب 
یلفحم  - 14 تسادخ . تشهب  تایح  بآ  همـشچرس  عبنم و   - 13 تسا . منهج  رو  هلعـش  ياه  شتآ  هدننک  شوماخ  هک  تسا  یهاگیاج 

، هدمآ هچنآ  هب  رگا  کنیا  دروخ . یم  دنویپ  زیخاتـسر  زور  هب  شماجرف  یتسه و  شنیرفآ  زا  شیپ  هب  شزاغآ  هک  تکرب  رپ  میظع و  تسا 
رطاخ هب  يدرف  رگا  یتح  دـش ، یهاوخ  جراخ  هرهب  یب  دـیمون و  عیفر ، هاگیاج  نیا  زا  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هنوگچ  يدیـشیدنا ، کـین 

شاداپ تفای و  دـهاوخ  تسد  شاداپ  همه  نآ  زا  یـشخب  هب  ددرگ ، هرهب  نآ  لماک  تکرب  راـثآ و  زا  عناوم ، هب  یگدولآ  تیلباـق و  نادـقف 
رد یلفحم  رگا  ینیسح  لفحم  ریثأت   - 624 (. 20  ) لیلق هل  لاقی  کلیلق ال  نکلو  ینفکی ، کنم  لیلق  دوب . دهاوخن  كدنا  زین  ادخ  كدـنا 
رد دیآ و  نایم  هب  ینخس  تفر ، وا  رب  هک  یمتس  زا  نآ  رد  ددرگ و  لیکشت  وا ، دنلب  ياه  فده  میسرت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دای  هار و 
اب اهبلق  دـیآ و  دـیدپ  هودـنا ، نزح و  وا و  ناراوگوس  اب  يدردـمه  نتـسیرگ ، ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يراوگوس  هلحرم  هس  ره  اجنآ 
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مسجم ار  اروشاع  زور  ياسرف  تقاط و  طیارش  دنروآ و  يور  وا  هب  دندرگ و  فراع  شقح  هب  دنبایرد و  ار  وا  تمظع  وا  رب  مالس  دورد و 
رپ حالف  زوف و  جوا  هب  دیدرت  یب  دـنیامن ، وزرآ  ار  وا  اب  تداهـش  يزوریپ و  ماجنارـس  دـنریگ و  زادـگ  زوس و  دـننک و  راثن  کشا  نادـب  و 
(. 21 . ) دنا هدیتسرپ  ادخ  هار  رد  داهج  یتح  اه  تدابع  همه  اب  ار  يادخ  دنا و  هدـمآ  لیان  ینیـسح ، تاجن  لیاسو  همه  باوث  هب  هدیـشک و 

دیاب سپ  دومرف ... اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هراـبرد  نخـس  نمـض  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  يرادازع  باوث   - 625
دنیرگب و وا  هک  دنک  رما  درادن  يا  هیقت  نانآ  زا  دنتسه و  شلزنم  رد  هک  یناسک  هب  دنک و  هیرگ  دناوخب و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم 

نینچ رد  دـنیوگب ، تیلـست  گرزب  تبیـصم  نیا  هب  ار  يرگید  کی  ره  دـنک و  اپ  رب  متام  تبیـصم و  نیـسح ، رب  عزج  راهظا  اب  شلزنم  رد 
: دـیوگ هقلع  ربمایپ .) هاپـس  رد  گنج   ) هوزغ رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  باوث  لجوزع ، يادـخ  زا  ناـنآ  يارب  منک  یم  تنامـض  نم  یلاـح 

ضرع ار . شاداـپ  همه  نآ  دـنک ، يرادازع  روطنآ  هک  یـسک  يارب  منماـض  نم  يرآ ! دومرف : دـینک ؟ یم  تنامـض  امـش  اـیآ  مدرک  ضرع 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  تبیـصم  رد  ار  ام  رجا  دنوادخ  دیوگ  یم  دومرف : مییوگب . تیلـست  تیزعت و  ار  رگیدکی  هنوگچ  مدرک ،

رد یتشاد ، یتجاح  زور  نآ  رد  رگا  انامه  و  دهد ، رارق  جع )  ) يدـهم ماما  شیلو  اب  هارمه  شناهاوخنوخ  وزج  ار  امـش  ام و  دـنک و  میظع 
نیسح ماما  هب  مدرم  تبحم   - 626 ددرگ . یمن  ( 22  ) هدروآرب نآ  رد  نینمؤم  تجاح  زگره  تسا و  یسحن  موش و  زور  اریز  ورم ، نآ  یپ 

نییآ عیـشت ، دوـشب ، هتخورفارب  نیـشتآ و  دـنت و  راد و  هشیر  قـیمع و  امـش ، نتفگ  ندـناوخ و  رثا  رب  یتسیاـب  هک  دـنراد  تبحم  مدرم  (ع )
تبحم اـب  عیـشت ، لـثم  يا  هقیرط  نییآ و  نید و  کلـسم و  بتکم و  رتـمک  تسا . عیـشت  تیـصوصخ  تبحم ، تیـصوصخ  تـسا . تـبحم 

هشیر هک  تسا  نیا  دنا ، هدرک  تفلاخم  نآ  اب  همه  نیا  هک  یلاح  رد  هدنام ، زورما  ات  يرکف  نینچ  هک  مه  نیا  تلع  تسا . هتـشاد  راکورس 
. تسا شود  مه  گنهامه و  رکف  اب  نآ  رد  هفطاع  تسا و  نتـشاد  نمـشد  یتسود و  نییآ  يربت و  یلوت و  نید  هتـشاد و  تبحم  لـالز  رد 
، هدش هعیش  اب  هک  یبیجع  ياه  ینمشد  نیا  دوبن ، عیشت  رد  تبحم  رگا  تسا . یبیجع  زیمآرحس و  یلیخ  لصا  تسا . یمهم  یلیخ  یئاهزیچ 

یم ماما  هک  نیا  تسا . مالـسا  ياقب  تایح و  نماـض  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  مدرم  امـش  تبحم  نیمه  درب . یم  نیب  زا  ار  وا  دـیاب 
مه مالـسلااهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  دالیم و  هیمطاـف و  تسا . نیمه  شیاـنعم  تشاد ، هگن  ار  مالـسا  اروشاـع  دومرف ،
زیچ دـییامن . هتخورفارب  مه  هزات و  رت و  مه  دیـشخبب ، قمع  مه  مدرم  نایم  رد  ار  تبحم  نیا  رنه  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاب  تسا  روط  نیمه 
ملاع رد  هک  تسا  يدرم  گرزب  يرتشوش ، خیـش  ع )  ) نیـسحلا باب  رد  ناـمیا  ياـه  هناـشن   - 627 (. 23 . ) تسا یمیظع  بـیجع و  یلیخ 

منک یم  نیـسح  دای  موش  یم  سویأـم  ناـمیا  مزاول  طیارـش و  زا  یتقو  دـیوگ : یم  تسا  هدـینارذگ  لـمع  اوقت و  رد  ار  يرمع  تیناـحور 
هرهب تسا  نامیا  مزاول  زا  هک  اجر  فوخ و  میلست ، اضر ، رکش ، ربص ، لکوت ، تافص  زا  دنچ  ره  دنک -  یم  نئمطم  ارم  مدرگ  یم  راودیما 

ملد دوش  یم  هدرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مسا  یتقو  منیب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  باب  زا  ار ، يادـخ  رکـش  اما  منیب ، یمن  دوخ  رد  يا 
یتداـیز زا  اـم  نایعیـش  دـیامرف : یم  هک  یتیاور  رگید  مراد . یناـمیا  هللا  دـمحب  دوش  یم  مولعم  ددرگ ، یم  ناور  مکـشا  دوش  یم  هتـسکش 

مایا دوش  یم  ادیپ  هک  مرحم  لاله  (. 24  ) دندرگ یم  نامداش  ام  يداش  ببـس  هب  كانهودنا و  ام  نزح  ببـس  هب  دنا  هدش  هدیرفآ  ام  تنیط 
یم شنایعیـش  تیب و  لها  ناـیم  هک  یناـحور  طاـبترا  دوش  یم  مولعم  مدرگ ، یم  كانهودـنا  مه  نم  منیب  یم  دـسر  یم  دـمحم  لآ  نزح 
یتح دننک  یمن  هیرگ  دنناوخ  یم  تبیصم  یتقو  اهناوخ  هضور  رثکا  هکنیا  یناوخ  هضور  طیارش   - 628 (. 25 . ) مراد يا  هرهب  نآ  زا  دشاب 
دننک یم  هعلاطم  ار  لتقم  یتقو  اهنآ  هک  تسا  نیا  شتلع  دننک ، یم  هیرگ  رتمک  اهنآ  مینیب  یم  دـناوخ  یم  هضور  مه  يرگید  يدرف  یتقو 
هیلع ءادهشلادیس  بئاصم  رب  کشا  عقوم  نآ  رد  دننک ، یمن  تبیصم  لصا  ینعم و  هب  هجوت  دنناوخ ، یم  دننک  لقن  ار  نآ  هکنآ  يارب  طقف 
یتقو دننک . یم  لمع  ار  یناوخ  هزور  طیارش  دننک ، یم  هیرگ  ربنم  رد  یضعب  دینیب  یم  دروآ ، یم  تواسق  تلاح  نیا  دنزیر ، یمن  مالـسلا 

اب لتقم ، باتک  هعلاطم  تقو  رد  هکنآ : لوا  دـهد : تسد  ام  هب  هیرگ  تلاح  ات  دوش ، لمع  ریز  تاکن  هب  مینک  هعلاطم  ار  لـتقم  میهاوخ  یم 
دوخ هکنآ : موس  نک  روصت  یتدابع  ار  نآ  شاب و  وضو  اب  لتقم  باتک  هعلاطم  تقو  رد  هکنآ : مود  دوش . عورـش  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نکمم هک  يوحن  ره  هب  نک  شـشوک  هکنآ : مراهچ  نک  ساسحا  سمل و  ار  تبیـصم  هدـب و  رارق  دـنک  یم  نایب  لـتقم  هک  یطیحم  رد  ار 
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زور یلمع  روتـسد   - 629 دـش . دـهاوخ  تواسق  زا  عنام  دراد  هک  یمیظع  ياهباوث  رب  هوـالع  هک  دـیایب  نوریب  تناگدـید  زا  کـشا  تسا 
هللا مظع  دنیوگب ، دندیـسر ، هک  رگیدکی  هب  دنرب و  رـسب  متام  رد  اروشاع  زور  تسا  مزال  نانمؤم  رب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  اما  اروشاع 

ياقب تایح و  نماض   - 630 (. 26) دمحم لآ  نم  يدهملا  هیلو  عم  هراثب  نیبلاطلا  نم  مکایا  انلعج و  نسحلاب و  انباصمب  مکروجا  انروجا و 
: دـندومرف ناملحار  ماـما  هک  تسور  نیمه  زا  تسا و  مالـسا  ياـقب  تاـیح و  نماـض  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  مدرم  تبحم  مالـسا 

هدنز مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  يارب  ندرک  هیرگ  ینیـسح  تضهن  نتـشاد  هگن  هدنز   - 631 تسا . هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالـسا  اروشاع 
(. 27 . ) تسا روتسد  هداتسیا  گرزب  يروطارپما  کی  لباقم  رد  یمک  تیعمج  کی  هک  انعم  نیمه  نتشاد  هگن  هدنز  و  تضهن ، نتشاد  هگن 

نیسح ماما  هضور  اب  هدنز   - 633 (. 28 . ) دینک ظفح  ار  اه  تنس  نیا  دیاب  دنامب  ظوفحم  امش  تضهن  دیهاوخب  رگا  اه  تنس  ظفح   - 632
یناوخ هضور  نیمه  هب  تلم  نیا  تایح  هک  دینادب  تلم  تایح   - 634 (. 29 . ) میتسه هدنز  هضور  اب  ام  هک  دیرادن  رب  تسد  هضور  زا  (ع )
هدنام هدنز  مالسا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بئاصم  رکذ  اب  مالسا  ندنام  هدنز   - 635 (. 30 . ) تسا تاجتسد  نیمه  تاعامتجا و  نیمه  اه و 

هک یناسک  نآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بتکم  ظفح  يارب  ءادهـشلادیس ، هضور  ءادهـشلادیس  بتکم  ظفح   - 636 (. 31 . ) تسا
ینعی دنناد  یمن  هدوب و  هچ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بتکم  دنمهف  یمن  الـصا  دیناوخن ، ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هضور  دنیوگ  یم 

ات دـشابن ، نز  هنیـس  شیاپ  ات  یبتکم  ره  بتکم  ظفح   - 637 (. 32 . ) درک ظفح  ار  بتکم  اـه  هضور  نیا  اـه و  هیرگ  نیا  دـنناد  یمن  هچ ،
زا هک  يدیهـش  کی  يارب  دیاب  ام  ازع  مسارم  ییاپرب   - 638 (. 33 . ) دوش یمن  ظفح  دشابن ، نز  هنیس  رـس و  ياپ  ات  دشابن  نک  هیرگ  شیاپ 

میلعت يارب  هلیسو  نیرتهب  تیبرت  میلعت و  هلیسو   - 639 (. 34 . ) مینک دایرف  مینک  هیرگ  مینک ، یناوخ  هحون  مینک  اپب  ملع  دور ، یم  نامتسد 
لامعا لضفا  زا  ناـمولظم  دیـس  يارب  ینز  هنیـس  يرادازع و  لامعالـضفا   - 640 (. 35 . ) تسا نامولظم  دیـس  يرادازع  سلاـجم  تیبرت  و 

. دید دهاوخن  بیـسآ  امـش  روشک  اروشاع  نتـشاد  هگن  اب  هک  دیرادهگن  هدنز  ار  اروشاع  دیرادهگن  هدـنز  ار  اروشاع   - 641 (. 36 . ) تسا
نآ تسه ، تقر  زا  رپ  ردق  نآ  تسه ، هفطاع  زا  رپ  ردق  نآ  تسه ، هسامح  زا  رپ  ردق  نآ  اروشاع  هنحـص  زوسناج  رایـسب  يا  هیثرم   - 642

میونـشب و ار  نیـسح  مان  هک  تسا  یفاک  دـشاب  نامیا  زا  يا  هرذ  ام  بلق  رد  رگا  هک  دراد  زوسلد  باذـج و  هوکـش و  اب  ياـه  هنحـص  ردـق 
نیـسح ماـما  هب  بسن  نمؤم  ره  لد  قمع  رد  یفخم  تبحم  کـی  نینموملا ؛ بولق  یف  عنونکم  هبحم  نیـسحلل  نا  دوشب : يراـج  اـم  کـشا 

دیاش تسا . یلیخ  و  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی  زا  یبرع  هب  تسا  يرعش  متسه . اه  کشا  هتشک  نم  هربعلا ؛ لیتق  انا  تسه .
دنسیون یم  ناشیا  مدرک . ظفح  یمق  ثدحم  ردصملا  هثقن  باتک  زا  ار  نآ  هک  مدوب  هتفرن  مق  هب  زونه  دوب و  دهشم  رد  ما  یگبلط  لیاوا  رد 

هتفگ یم  هللادبع  ابا  هیثرم  یهاگ  هدوب و  اناوت  يرعاش  فوفکم -  دـنا  هتفگ  یم  وا  هب  هک  تسا  هدوب  انیبان  ارهاظ  فوفکم -  نوراه  وبا  هک 
. ناوخب ام  يارب  يا  هتفگ  مدـج  هیثرم  رد  هک  ییاهرعـش  نآ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  متفر  يزور  دـیوگ : یم  وا  تسا .

شیپ کیدزن ، دندمآ  نوردـنا  زا  مه  اه  نز  دـننکب ، هدافتـسا  مه  اهنآ  ات  هدرپ  تشپ  دـییوگب  مه  ار  اه  نز  دومرف : منک  یم  تعاطا  متفگ 
یتقو دینیبب  ار  سرد  الـصا  و  دینیبب ، امـش  ار  نومظم  یلو  دوب . هتفگ  مه  هزات  ارهاظ  هک  ییاهرعـش  ندناوخ  هب  درک  عورـش  قاتا . نآ  هدرپ 

زا کشا  روج  نیمه  قداص  ماما  دـش . دـنلب  قداص  ماما  هناخ  رد  يا  هلول  دـناوخ و  تسین -  رتشیب  عارـصم  جـنپ  هکنیا  اب  ار -  اهرعـش  نیا 
ماما دوخ  ارهاظ  دـعب  هک  دـش  دـنلب  ماما  هناخ  زا  هیرگ  هلان و  يادـص  درک و  یم  تکرح  شکرابم  ياه  هناـش  تخیر و  یم  شیاـه  مشچ 

تدـج یلع  ررما  ما . هدـید  مک  اـی  ما و  هدـیدن  اـی  ار  نیا  ریظن  نم  تسا  هدـش  هتفگ  هک  ییاـه  هیثرم  همه  نیا  تسا ! یفاـک  رگید  دـنتفگ :
رهطملل و رهطملا  کباو  هیطملا  فقو  هب  لطاف  هربقب  تررم  اذا  هیور و  هبکاس  ءافطو  نم  تلزال  اـمظعا  ءا  هیکزلا  همظع  ـال  لـقف  نیـسحلا 
هب نک  رذگ  ابص ! داب  يا  رذگهر ! يا  دیوگ : یم  تسا : نیا  شرعش  نومـضم  (. 37  ) هینملا اهدحاول  اموی  تا  هلوعم  ءاکبک  هیقنلا  هرهطملا 

نیـسح سدقم  ياهناوختـسا  هب  ار  ام  مایپ  ابـص ! داب  يا  ناسرب . وا  هب  ار  شناقـشاع  مایپ  ناسرب ، وا  هب  ار  ناتـسود  مایپ  یلع ، نب  نیـسح  ربق 
رگا دننک  یم  باریس  ار  امش  دنزیر و  یم  اه  کشا  نیا  دیتسه . باریس  نیسح  ناتـسود  کشا  اب  امـش  امئاد  اه  ناوختـسا  يا  وگب  ناسرب ،

یم امش  راثن  ار  ناشدوخ  کشا  امئاد  ناتسود  نایعیش و  نیا  دندرک ، دیهش  هنشت  بل  اب  ار  نیسح  رگا  دندرک و  عنم  بآ  زا  ار  امـش  يزور 
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بیاصم تسیاب و  راد ، هگن  مه  یلیخ  راد ، هگن  ار  تبکرم  اجنآ  نکن . تعانق  ماغیپ  ندناسر  هب  اهنت  يدرک ، رذگ  رگا  ابـص ! داب  يا  دـننک 
گرم رد  هنوگچ  درادن ، رتشیب  دـنزرف  کی  هک  ینز  نآ  لثم  هکلب  يداع  مدآ  کی  لثم  هن  زیرب ، کشا  زیرب و  کشا  نک و  دای  ار  نیـسح 
اروشاع تنس  هماقا  ایحا و   - 643 (. 38 . ) كاپ ردام  دنزرف  كاپ ، يارب  میرگب  زیرب ، کشا  روج  نیا  دزیر ، یم  کشا  شدوخ  دنزرف  کی 

. مییآرب باوج  هدهع  زا  مه  میـشاب و  نشور  ام  دوخ  مه  هک  مینادب  البق  ار  اهنیا  باوج  هک  تسا  بوخ  دـش و  میهاوخ  هجاوم  لاؤس  ود  اب 
ام هجیتن  رد  دوش و  هماقا  هشیمه  نیـسح  ماما  يازع  هک  دنداد  روتـسد  نید  همئا  ارچ  هکنیا  رگید  دش ؟ دیهـش  نیـسح  ماما  ارچ  هکنیا  یکی 
هب عجار  مینک . فرـص  كرابم  هام  ود  نیا  ریغ  رد  هکلب  رفـص و  مرحم و  هام  ود  رد  لاس  ره  اـهیژرنا  اـهورین و  اـهلوپ و  اـهرمع و  اـهتقو و 

، دش هتشک  تشاد و  تموکح  دصق  هشیمه  نیسح  ماما  دنا  هتفگ  نانمشد  هدش . هتفگ  اهفرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  مییوگب  دیاب  لوا  تمـسق 
هداد هیضق  هب  یلایخ  ینامسآ و  هبنج  دوش . هدیشخب  تما  ناهانگ  هک  دش  هتشک  دنا  هتفگ  نادان  ناتسود  دیـسرن . تشاد و  یـصخش  فده 

تجرخ ام  لیبق : زا  يدراوم  رد  دومرف  نیسح  ماما  دوخ  هک  تسا  نامه  تقیقح  دندوب . هتفگ  حیسم  هرابرد  يراصن  هک  دنتفگ  ار  نآ  دنا ،
اناطلس يار  نم  سانلا  اهیا  اقحم ... هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  نا  و  هب ، لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا  ارطب ... ارـشا و ال 
يارب دـشاب . یتیلـست  يدردـمه و  هک  هدوب  نیا  روـظنم  تسین . تمکح  نودـب  یعرـش  فیلاـکت  تفگ  دـیاب  مه  مود  تمـسق  رد  ارئاـج ...
يارب يرتشیب  رطاخ  یلـست  مینک  هیرگ  اـم  هزادـنا  ره  مینک  یم  لاـیخ  مینکب ، لاحـشوخ  ار  ارهز  اـه  ناوخ  هضور  لوق  هب  ربمغیپ ، نادـناخ 

يوزرآ هشیمه  هک  ار  ریما  ترضح  ارهز و  ترضح  لوسر و  ترضح  ام  تروص  نیا  رد  ردقچ  تسه . ارهز  ترـضح  لوسر و  ترـضح 
لاح رد  لاس  تسیب  دصیس و  رازه و  زا  دعب  مه  زونه  مینک  یم  لایخ  میا و  هدرک  کچوک  دنتسناد  یم  دوخ  رخف  دندیشک و  یم  تداهش 

دوصقم هکلب  دنـشاب . یم  عزف  عزج و  لاح  رد  لاس  تسیب  دصیـس و  رازه و  زا  دعب  مه  زونه  مینک  یم  لایخ  هکلب  دنـشاب . یم  عزف  عزج و 
ع)  ) نیسح يازع  هماقا  هفـسلف   - 644 (. 39 . ) دـنامب هدـنز  هشیمه  یتیبرت  یمیلعت و  بتکم  کی  تروص  هب  ـالبرک  ناتـساد  هک  تسا  نیا 
دهدب و ار  تبیغ  ناهج  هب  لماک  نامیا  دیحوت و  سرد  هزادنا  نیا  الوا  هک : درادـن  دوجو  ناهج  رد  هنحـص  نیا  زا  رتهب  رتالاب و  يا  هنحص 

ریذـپان تسکـش  ثداوح ، ربارب  رد  رـشب  حور  هک  تسا  نیا  يارب  اـهتیبرت  همه  اـیناث  دوب . دـیحوت  شحور  سپ  دـشاب . هنئمطم  سفن  رهظم 
ردقچ اثلاث  دنامب . مکحم  تباث و  شحور  یلو  ریـسا ، شنادـناخ  هتـشک ، شنادـنزرف  داب ، هب  شتورث  هعطق ، هعطق  اهریـشمش  اب  شنت  دوش ؛
تیبرت هبرگ  ریزو و  هاشداپ و  ناتـساد  اما  دـندایز ) ، ) تلادـع رـشب ، قوقح  یهاوخیدازآ ، يدازآ و  نایعدـم  لمع  اعدا و  ناـیم  تسا  قرف 

و اه ، ندـش  هعطق  هعطق  اب  اه ، ندـش  هتـشک  اب  اه ، تیمورحم  اب  دـشاب  قح  فرط  کی  رگا  هک  دـنداد  ناشن  المع  یهلا  نادرم  یلو  هدـش ؛
لد هار  نیسح  هار   - 645 (. 40 . ) دنریگ یم  ار  فرط  مادـک  تقیقح ، قح و  ندـش  لامیاپ  اب  دـشاب  زیچ  همه  تورث و  لام و  رگید  فرط 
روط نیمه  تسا . لد  نتسکش  بجوم  نیسح  ربق  نیـسح و  مسا  تسا  اروشاع  رـصع  نیـسح  يازع  راهب  تسا و  يراهب  ار  يزیچ  ره  تسا 
دوش یم  عورش  اروشاع  رصع  هک  الاح  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  مدوصقم  تسا . لد  نزح  ببس  تسا  بوسنم  ترـضح  نآ  هب  هک  یمایا 

میهاوـخب یقاـب  يورخا  ياـه  تجاـح  شترـضح  زا  میراد و  دـنلب  ار  دوـخ  تمه  میربـب  يرتـشیب  هرهب  هعـساو  تمحر  نیا  زا  مـینک  یعس 
صوصخ هب  ار  شتالاح  بئاصم و  دوش  نیسح  هجوتم  لد  اب  یسک  رگا  تسادخ . هار  هکلب  بلق  هار  نیـسح  هار  میبلطب . ار  لامک  تاجرد 

یم هوالع  شتمیق  هک  بلق  رگم  دوش  یم  مک  شتمیق  تسکش  هک  يزیچ  ره  تسکـش  دهاوخ  شلد  متح  روط  هب  دوش  رکذتم  مایا  نیا  رد 
. دراد يرثا  هچ  بلق  نیا  هک  تسا  مولعم  رگید  دوش  یم  نیـسح  رون  هاگـشبات  هاـگیاج و  ینعی  نیـسح  ربـق  دوـش  یم  هک  یمـسق  هب  ددرگ 

هدافتسا ضیف  همشچرس  کی  زا  هک  تسا  ام  هب  طوبرم  هبنج  کی  زا  ءادهشلادیس  رکذت  هفسلف  ایند . رد  ءادهـشلادیس  شاداپ   - 646 (. 41)
ربارب رد  یعاـمتجا  هفیظو  کـی  یخیراـت و  هضیرف  کـی  رگید  فرط  زا  و  تسا ، تداهـش  ادهـش و  زا  يریدـقت  رگید  فرط  زا  مینک ، یم 

لوصا رگید  ترابع  هب  یمومع و  تعفنم  سح  و  تسا ، عامتجا  مادختـسا  ضبق و  براضت و  عزانت و  لماع  يدرف  تعفنم  تسا . عاـمتجا 
زا دنعامتجا و  سیماون  لوصا و  یعقاو  مادخ  مومع ، ریخ  باحصا  سپ  تسا . هناعا  هضافا و  نواعت و  ظفح و  لماع  یناسنا  یقالخا  یلاع 
ام روشک  رد  ربنم  هباطخ و  اروشاع ، هثداح  اب  هعیـش  رد  هباطخ  دنویپ   - 647 (. 42 . ) دنک یم  ریدـقت  اهنآ  زا  عامتجا  هک  تسا  تهج  نیمه 
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دیهش درک و  مایق  ینایرج  هیلع  شدوخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ؟ اروشاع  هثداح  دولوم  روطچ  تسا . اروشاع  هثداح  دولوم 
بهذـم یعیـش  رفن  کی  يارب  هک  تسا  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  يارب  يرادازع  هنیمز  رد  مه  یتایاور  میناد . یم  هک  یبیترت  نامه  هب  دـش 

ناوارف دیکات  هیصوت و  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  هیحان  زا  تسا . هعیـش  بهذم  تاملـسم  زا  نیا  دنک . راکنا  ار  تایاور  نآ  هک  درادن  ناکما 
تاساسحا دییوگب و  رعـش  عوضوم  نیا  رد  هک  هدش  هیـصوت  رایـسب  دـنا  هدوب  رعاش  هک  یـصاخشا  هب  تسا و  هدـش  اروشاع  تنـس  ءایحا  هب 

هیصوت رایسب  دنا  هدوب  رعاش  هک  یصاخشا  هب  تسا و  هدش  اروشاع  تنس  هماقا  سلاجم  رد  هک  یصاخشا  هب  تبسن  دینک . کیرحت  ار  مدرم 
رثأتم اروشاع  تنس  هماقا  سلاجم  رد  هک  یصاخشا  هب  تبـسن  دینک . کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  دییوگب و  رعـش  عوضوم  نیا  رد  هک  هدش 
کی يارب  مالـسلا . هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هیرگ  باوث  هب  عجار  تسه  يدایز  ثیداحا  تسا . هدیـسر  سیدقت  دنزیر  یم  کشا  دنوش و  یم 

ناموت کی  رگا  امش  تسین ! زور  کی  اهنت  البرک   - 648 (. 43 . ) تسه ام  بهذم  رد  روتسد  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  بهذم  هعیـش  رفن 
یلع نب  نیسح  اب  هلیسو  نیا  هب  ار  ناتدوخ  دنویپ  تسامش ، یناملسم  هدنیامن  تسامش ، تاساسحا  دراد  شزرا  هک  نآ  دیهدب ، هار  نیا  رد 

نادیهـش زا  دوش  یم  هک  شعقوم  رد  اـم  دوـش  اـنب  رگا  تسا ، نادیهـش  اـب  دـنویپ  زور  زورما  مدرک : ضرع  دـیا . هدرک  نشور  مالـسلا  هیلع 
يا امیظع ؛ ازوف  زوفاف  کعم  انک  انتیل  ای  هللادبعابا ! ای  کیلع  مالسلا  میئوگب : تسا  یندشن  هک  ار  يرما  منیشنب و  هشیمه  دعب  یلو  میلـسگب ،

، نیا حور  دنویپ   - 649 (. 44 . ) تسا هشیمه  تسین ، زور  کی  هک  البرک  دیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  وت  اب  میدوب  یم  ام  شاک 
مییوگب مینکب و  تکرـش  یـسلجم  رد  دعب  مینکب  هانگ  ندش ! هدیـشخب  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  دـعب  ندرک و  هانگ  هن  تسا ، اروشاع  هفـسلف 

دنویپ رگا  یلع . نب  نیـسح  حور  اب  دروخب  يدـنویپ  ام  حور  هک  دوش  یم  هدیـشخب  تقو  نآ  هانگ  دـش . هدیـشخب  ناـمناهانگ  رگید  بوخ 
اما میور . یمن  هانگ  نآ  لابند  رگید  هبترم  ود  هک  تسا  نیا  شندـش  هدیـشخب  تمالع  یلو  دوش ، یم  هدیـشخب  اـعطق  اـم  ناـهانگ  دروخب ،

حور اـب  اـم  حور  هک  تسا  نیا  هناـشن  میورب ، ناـهانگ  نآ  لاـبند  هبترم  ود  میورب و  نوریب  یلع  نب  نیـسح  سلاـجم  زا  مینکب ، هاـنگ  هکنیا 
، دریگ یم  ار  ینیـسح  رون  شباـت  ولج  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  تسا  نیـسح  رون  عناـم  هاـنگ   - 650 تسا . هدروخن  دـنویپ  یلع  نب  نیـسح 
، تسا نیـسح  رون  ياج  رگید  اجک  دش  یـسق  شلد  هک  يدـح  هب  ات  درکن  يراددوخ  بلق  تواسق  تابجوم  زا  یـسک  رگا  تسا . تواسق 

شتبحم نامیا و  زا  ناسنا  دراذگ  یمن  هک  تسا  هانگ  تواسق  ثروم  نیرتگرزب  تسا . هارمه  بلق  یمرن  اب  نیـسح  رون  تسا ، نیـسح  رون 
دننام دروآ  یم  تواسق  مه  تاهورکم  زا  یـضعب  دـناشک . یم  داـحلا  رفک و  هب  ار  وا  دـنک  يور  هداـیز  ییاـیح و  یب  رگا  هکلب  دربب ، هرهب 
دیاب سپ  دنز ؟ یم  ههقهق  ایآ  دیا ، هدرک  هدهاشم  ار  هدید  تبیـصم  دوب ، رادازع  اروشاع  رـشع  نیا  رد  دیاب  ههقهق  صوصخ  هب  دایز  هدـنخ 
نیا شنومـضم  تسا  یتیاور  رقاب  ترـضح  زا  یفاـک  لوصا  رد  تلفغ  لد و  یکیراـت   - 651 (. 45 . ) تفرگ ماـیا  نیا  رد  ار  هدـنخ  يولج 

رگ دوش و  یم  فرطرب  درک  هبوت  رگا  دوش ، یم  رهاظ  وا  رد  یهایـس  هکل  درک ، یهانگ  یـصخش  هک  یتقو  تسا  دیفـس  ادتبا  لد  هک  تسا 
یمن رثا  نآ  رد  هظعوم  رگید  دریگب . یکیراـت  ار  بلق  ماـمت  تسا  نکمم  هک  یمـسق  هب  دوش  یم  یهایـس  ترودـک و  یتداـیز  بجوـم  هن 
هرهب دوشب  ات  مینک  هدامآ  اروشاع  يارب  ار  نامدوخ  سپ  دهد ، یمن  رییغت  ار  وا  نیسح  ياه  تبیـصم  تسا ، هصق  شیارب  نآرق  تایآ  دنک ،
مرحم لاله  هک  یتقو  زا  رگا  زرمایب ) ار  ام  ياه  شزغل  نیـسح  قح  هب  اراگدرورپ ! . ) مییامنب هتـشذگ  ناـهانگ  زا  یقیقح  هبوت  ینعی  میربب ،

زا تیب  لها  نایعیـش  تسا : نات  هرابرد  تیاور  نیا  هک  دیتسه  یناسک  زا  داب ، تراشب  ار  امـش  تسا ؛ هدش  ادـیپ  نزح  امـش  رد  دـش  رادومن 
ندوب نوزحم  مایا  رد  امـش  نزح  نیمه  مه  شدهاش  دنا  هتـشرس  ار  نانآ  هریمخ  دمحم  لآ  تبحم  تیالو و  بآ  هب  دـنناشیا و  تنیط  همتت 

(. 46 . ) دش یم  رتشیب  ناشنزح  زور  هب  زور  اروشاع  زور  ات  دندش و  یمن  نادنخ  رگید  مرحم  لاله  زا  ام  همئا  زا  کی  ره  تسا . دـمحم  لآ 
هچ ره  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ترـضح  هک : دـنا  هدرک  رکذ  نارگید  يرتشوش و  خیـش  ع )  ) نیـسح ماما  تکرب  هب  اطع   - 652

، دهد تاجرد  ای  دزرمایب  ار  ناتـسود  شنارادازع ، شنایعیـش ، نیـسح  تکرب  هب  دهدب ، وا  هب  ادخ  هچ  ره  لباقم  رد  داد  ادخ  هار  رد  تشاد 
یباب دجنگ . یمن  مه  ام  روصت  هب  هکلب  دیآ ، یمن  نایب  هب  اهنت  هن  هک  دـش  دـهاوخ  اقآ  تکرب  هب  ییاهاطع  هک  دـینادب  نیقی  تسین و  يزیچ 

هک رثوک  ضوح  لوا : داد : رارق  شیارب  رجا  راـهچ  ادـخ  نیـسح ، شطع  یتخـس  ضوـع  رد  دـیامرف  یم  خیـش  هللادـبع . اـبا  اـی  یما  تنا و 
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( تسا تایح  هدام  زا   ) ناویح همشچ  مود : تمایق . مایق  ات  گرم  ماگنه  زا  دش . دنهاوخ  باریس  نآ  بآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نیلسوتم 
نینمؤم مشچ  کشا  موس : تسا . هللادبع  یبا  نارادازع  کشا  هب  طولخم  همـشچ  نیا  بآ  تسا . نیـسح  رب  ناگدننک  هیرگ  صوصخم  هک 
تمایق ات  هدوب  روط  نیمه  هلاس  ره  دوش و  یم  هتخیر  نیـسح  هار  رد  کشا  ردقچ  هک  دیراد  ربخ  اروشاع  مایا  نیا  رد   ) تسا تمایق  زور  ات 

رب هیرگ  زا  هکئالم  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هچنانچ  دنیرگ . یم  نیسح  رب  مه  اهنامسآ  هکئالم  رـشب ، رب  هوالع  تسا . نیمه 
هک دراد  قح  مالسلا  هیلع  نیسح  دننک . یم  نیسح  هنشت  بل  دای  دنشون ، یم  ییاراوگ  بآ  نینمؤم  تقو  ره  مراهچ : دنرادن ). مارآ  نیسح 
ام كاردا  رد  دنک  یم  شا  یگنشت  لباقم  رد  وا  اب  ادخ  هک  هچنآ  میمهف  یم  ام  هک  تسا  ییاهرجا  اهنیا  دنتـسرفب . وا  رب  دورد  دننک  شدای 

قوثو دروم  يدرم  شمعا  نامیلـس  ع )  ) نیـسح تراـیز  شمعا و  نامیلـس   - 653 (. 47  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ای  کیلع  هللا  یلـص  دـجنگن .
یم تعدـب  ار  نآ  دوب و  نیـسح  ترایز  رکنم  شا  هیاسمه  تسا  يروآدای  طقف  دـیا  هدینـش  ررکم  دـنراد . لوبق  ار  وا  اه  ینـس  یتح  همه ،
یبش دیوگ : یم  دنسرپ : یم  ار  شتلع  وا  زا  هکنیا  زا  سپ  دناسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  ار  شدوخ  نانک  هیرگ  هعمج  بش  تسناد 
رداص ییاه  هقرو  یب  یب  جدوه  زا  دنک و  یم  تعافش  مالسلا  هیلع  ارهز  هداعلا ؛ قوف  ياه  یتخس  نآ  رد  هدش ، اپب  رشحم  مدید  باوخ  رد 
بـش رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  نیرئاز  يارب  تسا  شتآ  زا  تاجن  ( 48 ( ؛... هملجلا هلیل  یف  ع )  ) نیـسحلا راوزلا  راـنلا  نم  ناـما  دوش  یم 
ییاج دینیبب  دینک ، هاگن  ام  هعماج  هب  امـش  تسا . هدشن  یـسررب  ریثأت  کی  زونه  ام ، هعماج  رد  ربنم  داهن  ریثأت  ربنم  داهن  ریثأت  هعمج 654 - 

یتح اهاتـسور ، اه ، تسدرود  اـت  تیعمجرپ ، زکارم  گرزب و  ياهرهـش  زا  تساـجک ؟ دـشابن ، مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ماـن  هب  يربنم  هک 
مولع و زا  رود  مدرم  ات  دیدج ، مولع  ناگدرک  لیصحت  ياه  نمجنا  نادنمشناد ، نایم  اه ، هاگـشناد  هداتفا ، رود  کچوک و  ياه  ياتـسور 

ربنم نآ  رب  عقاوم  زا  یعقوم  رد  يا  هدـنیوگ  هک  تسین ، مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ربنم  اجک  رد  روشک ، طاقن  اصقا  رد  نامز  يراج  فراعم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رتچ  ریز  یعیـش ، هدیقع  رکفت و  اب  هعومجم  کی  ناونع  هب  ام  هعماج  لک  سپ ، دـیوگ ؟ یمن  ینخـس  دور و  یمن 

طاسب نیا  زا  ءاحنا  زا  يوحن  هب  مه  نیملـسم  ریغ  هکلب  هعیـش ، ریغ  ملاع ، زا  نوگانوگ  طاـقن  رد  تسین  مه  نایعیـش  صوصخم  هتبلا  تسا .
تبسانم مان و  هب  نید ، هب  عجار  رکذت  نیا  شنیب و  نیا  ام ، روشک  عومجم  رد  ریخا ، نرق  دنچ  نیا  رد  اه و  نرق  لوط  رد  دنرب . یم  يا  هرهب 
بالقنا رد  عیسو ، یشک  لاناک  نیا  تسا  هتشادهگن  نید  هب  رکذتم  ار  مدرم  یحطس  رد  تسا و  هتشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

ادیپ شرتسگ  اج  همه  رد  دوب ، مه  اروشاع  هثداح  هب  دنتـسم  هک  ام  یبالقنا  رکفت  روشک ، حطـس  رد  مظنم  یـشک  لاناک  نیا  زا  دمآ  راک  هب 
مان هک  ییاج  نآ  رد  دـینک ، هسیاقم  یمالـسا  رگید  ياـهروشک  اـب  ار  اـم  روشک  صوصخ ، نیا  رد  رگا  دومن . نادـیم  دراو  ار  مدرم  درک و 
نیا تسام . يرکف  ینید و  یعامتجا و  تفاب  رد  رثؤم  نیا  درک ، دیهاوخ  هدـهاشم  ار  ود  نیا  نیب  قرف  دـنرادن ، دوجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ندش و هضرع  نادیم  ینید ، راکفا  نیا  رب  هوالع  دوبن ؛ هدعاق  نوناق و  هطباض و  کی  تحت  اما  دوب ؛ رثؤم  هتـشذگ  رد  داهن ، نیا  هعومجم و 
کی لکـش  رد  ار  لئاسم  نیا  زا  یلزان  حطـس  اروشاع ، مایا  رد  اهنت  روشک ، يریوصت  یتوص و  یعمج  هناسر  نیا  رد  تشادن . ندش  حرطم 

، ندناوخ رعش  دشنم ؛ ( 1 (. ) 49 ( . ؛ دوب یفارحنا  ابلاغ  درک  یم  شوگ  ناسنا  هک  مه  یتقو  داد . یم  ناشن  مدرم  هب  لیبق ، نیا  زا  ینز و  هنیس 
ص ج 44 ، راونالاراحب ، ( 6 . ) نامه ص 55 ( 5 . ) نامه ص 54 ( 4 . ) ص 53 لامالا ، یهتنم  ( 3 . ) ص 52 لامالا ، یهتنم  ( 2 . ) ارس هیثرم 
ص اروشاع ، زا  لبق  ءادهـشلادیس  تیـصخش  ( 9 . ) ص 251 راـتفگ ، هد  ( 8 . ) ص 395 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياـه  یگژیو  ( 7 . ) 286
ص 32. بیغتسد ، دیهش  ادهشلا ، دیس  ( 12 . ) ص 296 ج 1 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  ( 11 . ) ص 295 ج 1 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  ( 10 . ) 398

تاملک ( 18 . ) نامه ( 17 . ) نامه ( 16 . ) نامه ( 15 . ) نامه ( 14 . ) ص 58 هر ،)  ) ینیمخ ماما  راصق  تاملک  1 و 2 و 3 و 4 و 5 و -  ( 13)
.70 ص 69 . مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 20 . ) دنیوگ میطح  ار ، هبعک  برد  دوسالارجح و  نایم  هلصاف  ( 19 . ) ینیمخ ماما  راصق 
ص 149. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  ( 23 . ) ص 3988 ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 22 . ) 69 ص 68 ، مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21)

ماما راصق  تاملک  ( 27 . ) مالسلا ص 224 هیلع  نیـسحلا  لتقم  ( 26 . ) ص 182 بیغتسد ، ءادهـشلادیس  ( 25 . ) ص 2 یبوط ، هرجـش  ( 24)
نامه ( 31 . ) نامه 2 ( 30 . ) ص 49 اروشاع ، مایپ  1 و 2 و 3 و 4 و 4 و 5 و 6 و -  ( 29 . ) ص 48 اروشاع ، مایپ  ( 28 . ) ص 59 هر )  ) ینیمخ
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دلج ص 46 ، رودـصملا ، هثق  ( 37 . ) ص 48 نامه ، ( 36 . ) ص 48 اروشاع ، ماـیپ  ( 35 . ) نامه 6 ( 34 . ) نامه 5 ( 33 . ) نامه 4 ( 32 . ) 3
ءادهشلادیس ( 41 . ) ص 287 نامه ، ( 40 . ) ص 91 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 39 . ) ص 172 يوبن ، هریس  رد  يریـس  ( 38 . ) مـتفه زج  لوا ،
ءادهشلادیس ( 45 . ) ص 89 لطاب ، قح و  ( 44 . ) راتفگ ص 247 هد  ( 43 . ) راتفگ ص 247 هد  ( 42 . ) ص 36 بیغتسد ، دیهش  مالـسلا  هیلع 

دیهش مالسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  ( 47 . ) ص 37 بیغتسد ، دیهش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ( 46 . ) ص 27 بیغتسد ، دیهـش  مالـسلا ، هیلع 
ص 212. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  ( 49 . ) ح 12 ص 402 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 48 . ) ص 80 بیغتسد ،

نیسح ماما  بیاصم  رب  نتسیرگ  هفسلف 

هک انعم  نیمه  نتـشاد  هگن  هدنز  تضهن ، نتـشاد  هگن  هدـنز  نیـسح ، ماما  يازع  رب  ندرک  هیرگ  ینیـسح  تضهن  نتـشادهگن  اپ  رب   - 655
، میزیر یم  وا  يارب  ام  هک  یکشا  رگا  شزرا  اب  کشا   - 656 تسا . روتسد  داتسیا ، گرزب  يروطارپما  کی  لباقم  رد  یمک  تیعمج  کی 

تیرح زا  يا  هرذ  وا ، تمه  زا  يا  هرذ  رگا  دنک . یم  ینیسح  حور  اب  ام  حور  هک  تسا  یکچوک  زاورپ  دشاب ، ام  حور  یگنهامه  ریسم  رد 
یب کشا  نآ  دوش ، يراـج  اـم  مشچ  زا  یکـشا  نینچ  دـباتب و  اـم  رد  وا  دـیحوت  زا  يا  هرذ  وا ، ياوقت  زا  يا  هرذ  وا ، ناـمیا  زا  يا  هرذ  وا ،

نیـسح ندش  هلفن  يارب  هک  یکـشا  هن  اما  دینک !! رواب  داد ، شزرا  ایند  کی  دشاب  مه  سگم  لاب  هزادنا  هب  دنتفگ : رگا  دراد . تمیق  تیاهن 
یلع و نب  نیسح  اب  یگنهامه  زا  يا  هناشن  هک  یکـشا  دشاب . نیـسح  تیـصخش  يارب  دشاب ، نیـسح  تمظع  يارب  هک  یکـشا  هکلب  دشاب ،

نایعیـش هیرگ  لیالد  زا  نایعیـش  هیرگ  لـیلد   - 657 (. 1 . ) دراد شزرا  اـیند  کـی  مه  شـسگم  لاـب  کـی  هلب ، دـشاب ، وا  زا  ندرک  يوریپ 
هنوگنیدب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیعقاو  نیا  تسا . یتاذ  دنویپ  یگتسبمه و  نیمه  وا ، تداهش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

شوخ لد  ام  تماما  هب  و  هتخیمآ ، ام  تیالو  رون  هب  هدـش و  قلخ  ام  تشرـس  زا  هک  ارچ  دنتـسه ، اـم  زا  اـم  نایعیـش  دومرف : هک  تسا  هدـمآ 
دنایرگ یم  ار  نانآ  ام  يراتفرگ  جنر و  دنک و  یم  تیارس  نانآ  هب  ام  ياه  تبیصم  متسه . یضار  نانآ  یتسود  يوریپ و  هب  زین  ام  هتشاد و 

میتسه و نانآ  اب  ربخاب و  نانآ  لاح  زا  زین  ام  دنک ، یم  نامداش  ار  نانآ  ام  رورـس  ینامداش و  زین  دزاس و  یم  نیگهودنا  ار  نانآ  ام  هودنا  و 
ام زا  ام  نایعیـش  ایادخ ! راب  دومرف : هاگنآ  نانآ . زا  زین  ام  دنوش و  یمن  ادج  ام  زا  نانآ  دزاس . یم  رطاخ  هدیجنر  ار  ام  نانآ  یناشیرپ  جنر و 

نینچ دنوادخ  دیرگب ، تفر  ام  رب  تلادع  قح و  هار  رد  هک  ییاهرگدادیب  رطاخ  هب  دنک و  دای  ار  ام  ياه  تبیـصم  یـسک  ره  سپ  دنتـسه ،
انل راتخا  انراتخا و  یلاعت ... كرابت و  هللا  نا  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ناـنموملاریما  زا  و  (. 2 . ) دراپـس یمن  خزود  شتآ  هب  ار  یناسنا 
دوخ يارب  ار  ام  دـنوادخ  (. 3 . ) انیلا انم و  کئلوا  انیف ، مهـسفنا  مهلاوما و  نولذـبی  اـننرحل و  نونزحی  اـنحرفل و  نوحرفی  اننورـصنی و  هعیش 

، دندرگ یم  نیگهودنا  ام  هودنا  رد  نامداش و  ام  ینامداش  رد  دننک ، یم  يرای  ار  ام  دنلب  فادها  هک  دیزگرب  ینایعیـش  ام  يارب  دـیزگرب و 
(. 4 ... ) دنباتـش یم  ام  يوس  هب  دنتـسه و  ام  زا  نانآ  هک  یتسار  هب  دـننک ؛ یم  راثن  ام  يدـیحوت  ياه  نامرآ  هار  رد  ار  شیوخ  لاـم  ناـج و 

دهد یم  خر  یتادابع  هتـسیاش و  ياهراک  رد  یگدز ، تفآ  طبح و  ای  لمع و  لوبق  طیارـش  ع )  ) نیـسح رب  کشا  لد و  زوس  ریثاـت   - 658
ییاهر لیاسو  هب  کسمت  رد  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  ماجنا  ادـخ  هب  برقت  تین  هب  شـشوک و  شالت و  رایتخا و  هدارا و  اب  ار  اهنآ  درف ، هک 
رایتخا هدارا و  هب  هجوت  شالت و  تین و  هب  طورـشم  هشیمه  تسا ، هدش  هداد  هدعو  هک  یناشخرد  جیاتن  راثآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شخب 

نآ هب  ناوت  یمن  الـصا  هاگ  هک  ارچ  تسین ، رایتخا  هدارا و  هب  هجوت  شـالت و  تین و  هب  طورـشم  هشیمه  تسا ، الـصا  هاـگ  هک  ارچ  تسین ،
نآ بئاـصم  جـنر و  هب  لد  زوـس  بلق و  تقر  هنوـمن : يارب  ددرگ . راـچد  یهاـبت ، طـبح و  تفآ  هب  اـت  داد  يدارا  يراـیتخا و  راـک  ناوـنع 

شتعاـطا تسا و  موـصعم  ياوـشیپ  یمارگ  نآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هجوـت  دـصق و  تـین و  اـب  یهاـگ  وا ، رب  کـشا  راـثن  تترـضح و 
اور شا  یهلا  مسر  هار و  وا و  دروم  رد  ار  هناملاظ  تشز و  ياه  يرگدادـیب  نیا  لاح ، نیا  اـب  تسا . بجاو  ناـگمه  رب  نیرفآ و  تداـعس 

نودب یگدنزارب  تیرح و  نامرهق  نآ  رب  کشا  نایرج  لد و  زوس  هاگ  اما  حـلاص ؛ لمع  تسا و  تدابع  یکـشا  زوس و  نینچ  هک  دنتـشاد 
تعاجـش و يزیتس ، ملظ  یهاوخ ، تلادـع  یگدازآ ، رطاخ  هب  اهنت  هکلب  تسا ، ترـضح  نآ  تمـصع  تماـما و  تیـالو و  ماـقم  هب  هجوت 
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يدرف ناونع  هب  یتح  ای  یتیگ  ناناملسم  هوبنا  زا  یناملـسم  ای  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ناونع  هب  وا  تسوا . یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  رگید 
مالـسا و یعدـم  شابوا  یهوبنا  تموکح و  یناـسنا  دـض  هنادرمناوجاـن و  هویـش  رد  تقد  اـب  امـش  اـما  ددرگ . یم  یفرعم  مالـسا  فلاـخم 
اب شرـس  ندرک  ادـج  هنیـس و  يور  رب  نتـسشن  یگنـشت ، تلاح  رد  وا  نتـشک  هب  شرگن  اب  یگتـسیاش ، ییالاو و  لبمـس  نآ  اـب  یناملـسم ،

، زوسناج نیـشتآ و  یقطنم  اب  هتفرگ و  تسد  يور  رب  ار  يراوخریـش  كدوک  ترـضح ، نآ  هک  يزوسناـج  طیارـش  رد  تقد  اـی  ریـشمش ،
اب يرآ ! دـنداد . ناشن  دوخ  زا  ترـضح  نآ  اب  دروخرب  رد  شنانمـشد  هک  ییاه  تواقـش  رگید  رب  شرگن  اـب  اـی  دـیوج و  یم  بآ  شیارب 

فطاوع قـطنم و  نادـجو و  هک  يزیچ  نیرخآ  هک  ارچ  دوـش ، یم  يراـج  تکـشا  ددرگ و  یم  داـجیا  تلد  رد  یناـفوط  اـهنیا ، رب  شرگن 
يور رب  وا  ندب  نتخاس  اهر  ای  نتشک  نتخاس ، حورجم  ندز ، دریگ : یم  ماقتنا  نآ  هب  درامش و  یم  اور  ینمـشد  ای  رفاک و  دروم  رد  یناسنا 

هاگرذگ اه و  هزاورد  رب  نآ  نتخیوآ  هدیرب ، رـس  رب  ندز  بوچ  وا ، ندب  نتخاس  لامیاپ  ندـید و  رون  رد  نتـشک ، زا  سپ  اما  تسا ؛ كاخ 
ار اه  بلق  هک  اوران  تشز و  تخس  تسا  يزیچ  لیبق ، نیا  زا  ییاهیرگ  یـشحو  تواقـش و  لاس و  تسیود  زا  سپ  شندومن  ربق  شبن  اه ،

یهودـنا ددرگ و  یم  يراـج  اـه  هنوگ  رب  کـشا  راـیتخا  نودـب  دروآ ؛ یم  ناـیلغ  شـشوج و  هب  ار  یناـسنا  كاـپ  فطاوع  راد و  هحیرج 
شوخ و تلاح  تسا ، تیـالو  تمـصع و  ماـقم  هب  هجوت  نودـب  برقت و  دـصق  نودـب  هچرگ  زوس  هیرگ و  نیا  دروآ . یم  دـیدپ  هاـکناج 

یبلق شوخ  تلاح  نینچ  هک  ار  هک  ره  وا ، هعساو  تمحر  هک  ارچ  راگدرورپ ؛ تمحر  هدننازیگنارب  تسا و  تاجن  هار  هک  يا  هنادنمتداعس 
یگژیو ع )  ) نیسح صاخ  یگژیو   - 659 (. 5 . ) دریگ یم  ارف  دشاب ، مه  نوراق  یسانشن  کمن  یـساپسان و  هب  هچ  رگا  دهد ، ناشن  دوخ  زا 

ثحب حیـضوت  اه . بلق  هودـنا  مغ و  ءاشنم  مه  تسام و  لد  رورـس  ییانـشور و  یناـمداش و  هیاـم  مه  هک  تسا  نیا  ترـضح ، نآ  صاـخ 
هراشا رتشیپ  هک  یلیـالد  هب  ترخآ ، ناـهج  تماـیق و  هنماد  اـت  شدوجو  رون  شنیرفآ  زاـغآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ییاـجنآ  زا  هکنیا :

مان و دای و  هب  ناگمه  تسین  هودنا  مغ و  يارـس  هک  ترخآ  يارـس  رد  یتح  و  تسا . نامیا  اب  ياهلد  رد  هودنا ؛ مغ و  هدـننازیگنارب  تفر ،
ببـس هک  هنوگنامه  ات  دـیرفآ  ار  یتشهب  ناـیروح  تشهب و  شدوجو  وترپ  زا  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  دـننک ؛ یم  يراوگوس  وا  تداـهش 

ع)  ) قداـص ماـما  زا  رگید ، سلجم  يرادازع  سلجم   - 660 (. 6 . ) دـشاب زین  اه  بلق  ینامداش  رورـس و  ثعاب  تساـه ، لد  هودـنا  نزح و 
نیـسح رب  ناشدوخ  هک  هنوگنامه  ات  تساوخ  نوراه  وبا  زا  یمارگ  نآ  هک  دوب  یـسلجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  تشادـگرزب  يارب 

ررما تفگ : زیگنا  نزح  يراعشا  نمـض  زین  وا  هک  دزادرپب  يراوگوس  هب  ییارـس  هیثرم  اب  شروضح  رد  دننک ، یم  يراوگوس  مالـسلا  هیلع 
يادص وگب ..... شرهطم  كاپ و  ياه  ناوختسا  هب  نک و  رذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگتداهـش  رب  هیکزلا  همظعال  لقف  نیـسحلا  تدج  یلع 
قداص ماما  کشا  بالیـس  درک ، یم  هیثرم  هنوگنیمه  درک  يراددوخ  هیثرم  همادا  زا  نوراه  وبا  دش و  دـنلب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هیرگ 

كالوم و یبدنا  یموق و  میرم  ای  هک : دناوخ  ار  هدیصق  نیا  زا  ییاهدنب  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  ماجنارـس  ات  داد  یمن  ناما  ار  مالـسلا  هیلع 
هیرگ و کشا  راثن  رد  ارم  نک و  ییارس  هحون  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  زیخاپب و  گرزب ! يوناب  يا  میرم ! يا  كاکبب  يدعساف  نیـسحلا  یلع 

دنتسیرگ تالمج  نیا  ندینـش  اب  شنادناخ  تسیرگ و  تدش  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  امن .. ییاونمه  نابوخ  رالاس  رب  يراوگوس 
ياـه شزرا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ناـیرگ  مشچ  ناـیرگ  مشچ  یگژیو   - 661 (. 8 ( ) 7 . ) درک رپ  ار  هناخ  ياضف  هاـتبا ... اـی  داـیرف : و 

زیخاتسر زور  لحارم  نیرت  تخـس  رد  اه  مشچ  همه   - 2 (. 9 . ) تسادخ هاگـشیپ  رد  اه  مشچ  نیرت  بوبحم   - 1 تسا : رادروخرب  ییالاو 
نامداش و تشهب  شزرارپ  ياه  تمعن  هب  نادنخ و  شبحاص  اب  یمشچ  نینچ  دنک ، هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  یمشچ  رگم  دننایرگ ،

رادروخرب نآ  زا  هک  یناگدـید  اما  دـننک ، یم  هراظن  رثوک  ضوح  هب  ناگدـید  همه  زیخاتـسر  زور  رد   - 3 (. 10 . ) دوش یم  هداد  تراـشب 
رب کشا  صاوخ   - 662 (. 11 . ) دنشاب هتسیرگ  ع )  ) نیـسح يارب  هک  دنتـسه  ینامـشچ  تشاد ، دنهاوخ  هنارورهب  هراظن  تشگ و  دنهاوخ 
 - 1 هلمج : نآ  زا  تسا  يرایـسب  صاوخ  ياراد  ددرگ ، یم  يراـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گوـس  رد  هک  یکـشا  تارطق  ع )  ) نیـسح

منهج رد  نآ  زا  يا  هرطق  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسادخ ، رهق  شتآ  هدننک  شوماخ   - 2 تسادخ . هاگشیپ  رد  کشا  تارطق  نیرت  بوبحم 
ياـه هشیـش  رد  تفاـیرد و  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  رب  کـشا  تارطق  ناگتـشرف ،  - 3 تخاـس . دـهاوخ  شوماـخ  ار  نآ  شتآ  دـتفا ، ورف 
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نیرب تشهب  رد  تاـیح ، ياراوـگ  بآ  اـب  اـت  دـنهد  یم  تشهب  ناراد  هنازخ  هب  ار  اـه  کـشا  نیا   - 4 (. 12 . ) دننک یم  عمج  یـصوصخم 
شاداپ يزیچ  ره  هتسیاش و  راک  ره   - 5 (. 13 . ) تفای دهاوخ  شیازفا  ربارب  نارازه  نآ  ییاراوگ  ینیریـش و  هلیـسو  نیدب  دنزاس و  هتخیمآ 

، لامعا نسحا   - 663 (. 14 . ) تسا شجنس  لباق  ریغ  تیاهن و  یب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  کشا  راثن  شاداپ  رگم  دراد ، یمولعم  هژیو و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  يارب  یگتـسکشلد  لاـمعا  نسحا  تفگ  دوش  یم  تسا  لاـمعا  نسحا  ازج ، باوث و  نازیم  تماـیق  يادرف  یبـلق  نزح 

مه باوث  دـصق  لمع  نیا  رد  ( 15  ) تاینلاب لامعالا  امنا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا . تین  لاـمعا  رد  نازیم  اریز  تسا ،
، هدرم ناوج  نز  تسین . طوبرم  یناسفن  ضرغ  چـیه  هب  لد  یگتـسکش  دراد و  یماو  هیرگ  هب  ار  دوخ  باوث  رطاخ  هب  ناسنا  یهاـگ  تسین 
هک مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  تسین . راک  رد  رگید  یـضرغ  تسا  كانهودنا  هدز و  شتآ  ار  شلد  هک  تسوا  يردام  هقالع  نامه 

ياج تسه  هک  یـصلاخ  لـمع  نینچ  يارب  میظع  راـثآ  ردـق  نیا  اذـل  تسین . راـک  رد  يرگید  زیچ  تبحم  هقـالع و  زج  هدـنازوس ، ار  لد ،
هیرگ هجیتن   - 664 هللادبعابا . ای  کیلع  هللا  یلص  مولظملا . بورکملا  رومخلا  لوتقملا  حوبذملا  یفوتملا  نیـسحلا  یـسفنب  تسین . یتفگش 

، تسا روآ  لوه  كانتشحو و  یلیخ  درادن . یلبق  هقباس  سنا و  صخـش  الـصا  هک  ییاج  تسا  ربق  ناسنا ، مود  لزنم  ربق  رد  ع )  ) نیـسح رب 
ار وا  دینک  ربق  دراو  ار  يا  هزانج  دـیهاوخ  یم  هک  یتقو  دـیامرف : یم  هک  تسا  یتیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  هک  تسا  يروط  هب 

تفه رادقم  هب  تسا ، نز  رگا  دوش و  هتشاذگ  ربق  نییاپ  یعارذ  تفه  هلصاف  رد  هک  تسا  بحتسم  تسا  درم  رگا  دینکن . شلخاد  ناهگان 
تخـس یلیخ  تسا . ییاه  سرت  ربق  يارب  هک  یتسرد  هب  الاوها !! ربقلل  ناف  دـنراذگب  دـننک و  دـنلب  هبترم  هس  اـت  دـنراذگب  هلبق  فرط  عارذ 

(. 16 ... ) يایا ریکن  رکنم و  لاوسل  یکبا  يدحل ، قیضل  یکبا  يربق ، هملظل  یکبا  دیامرف ... ؛ یم  داجس  ترضح  هک  تسا  یمـسق  هب  تسا 
يا هیرون  تروص  دـندرک ، نفد  ار  وا  هک  یماگنه  دـنک  داش  ار  ینمؤم  یـسک  رگا  هک  هدرک  هدافتـسا  روط  نیا  تایاور  زا  يرتشوش  خـیش 
داش ار  یکانمغ  نمؤم  یسک  رگا  سپ  يدرک  دراو  نمؤم  نالف  لد  رد  هک  متسه  يرورس  نامه  نم  دیوگ  دریگ و  ياج  ربق  رد  شهارمه 
رگا تسا  روطچ  دنک ، داش  ار  ینامیالا  لماک  نمؤم  یسک  رگا  دیامرف : یم  خیش  سپس  ددرگ . یم  مهارف  ربق  رد  شا  يداش  بابـسا  درک ،

ار نینمؤملاریما  هدرک ، داش  ار  ربمغیپ  دنک ، هیرگ  نیسح  رب  هک  یـسک  دیامرف : یم  تقو  نآ  تسا ؟ روطچ  دشاب  ماما  ربمغیپ و  صخـش  نآ 
تـسا نکمم  کشا  هرطق  کی  يارب  رثا  همه  نیا   - 665 (. 17 . ) ربق رد  یـصخش  نینچ  تداعـس  هب  شوخ  هدرک ، داش  ار  ارهز  هدرک ، داش 

هک روش  بآ  هرطق  کی  دوش  بترتم  همیظع  راثآ  همه  نیا  دوش  یم  روطچ  کشا  هرطق  کـی  يارب  هک  دـیآ  شیپ  مهوت  نیا  یـضعب  يارب 
لفاغ تسا . کشا  هرطق  نیا  يارب  امیقتسم  اهرجا  نیا  دننک  یم  لایخ  اهنیا  هک  تسا  نیا  رد  ههبش  لاکشا و  ءاشنم  درادن . تیمها  همه  نیا 

، دوش اطع  اهنیا  زا  رتشیب  مه  هچ  ره  تسا ، هللادبع  یبا  نوخ  رجا  هکلب  تسین ، وت  کشا  رجا  اهنیا  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزم  هکنیا  زا 
اب هک  دـش  صخـشم  ع )  ) نیـسح رب  ندرک  هیرگ  شاداپ  میظع  مجح   - 666 (. 18 . ) تسین يزیچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لمع  لباقم  رد  زاب 
رب هناـصلاخ  هیرگ  يراوگوس و  شاداـپ  میظع  مجح  هنوگچ  تاـیاور ، رد  يا  هتـسیاش  راـک  ره  شاداـپ  هودـنا  مجح و  ندوب  مولعم  دوجو 

، كدنا رهاظ  هب  راک  نیا  رب  لیاضف  صولخ و  شاداپ و  هوکـشرپ  جـح  نیا  هک  ادابم  کنیا ، تسا . شجنـس  لباق  ریغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هیرگ و رطاخ  هب  دنمهوکـش  شاداپ  نیا  هک  ارچ  يدرگ ، شزغل  راچد  هار  نیا  زا  يرادـنپ و  رایـسب  ار  اـهنآ  دزاـس و  هدز  تفگـش  ار  اـمش 

داهج راثیا و  يراکادف و  ربارب  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دوخ  يارب  تقیقح  رد  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  گوس  رد  هدننک  هیرگ 
شاداپ میظع  مجح  هن  دریگ  رارق  قمعت  دروم  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  قیمع  فیرظ و  هتکن  نیا  رگا  تسادـخ و  هار  رد  وا  يریظن  یب 

هدش هدینش  رایسب  دنمتواخس ، نایاورنامرف  یگدنز  رد  دوش . یم  یتفگش  ثعاب  هن  دیامن و  یم  رایسب  یـسک  رظن  رد  نیـسح  رب  يراوگوس 
رب کـشا   - 667 (. 19 . ) دـنزای یم  تسد  يروآ  تفگـش  ياه  شـشخب  هب  يزیمآ  شیاتـس  هدیـصق  ای  زیچاـن  تمدـخ  ربارب  رد  هک  تسا 

ینازرا وا  هب  مالسلا  هیلع  یـسح  ریظن  یب  يراکادف  نافرع و  صالخا و  ربارب  رد  ددرگ ، روصت  هچنآ  ره  ادخ  هک  یماگنه  راکادف  ینامرهق 
وا رب  هنافراع  رادفده و  هیرگ  هناصلاخ و  يراوگوس  شاداپ  ار  نیرب  تشهب  دوخ و  شزرمآ  هک  دوب  دهاوخن  زیگنا  تفگش  سپ  دراد ، یم 

هیلع نیسح  ریظن  یب  تمظع  هوکش و  زا  نتـساک  هدنیاشخب و  يادخ  هب  ندیزرو  لخب  یعون  هنالوجع ، راکنا  اجیب و  بجعت  نیا  دهد . رارق 
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ياه شاداپ  هک  ارچ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هیامنارگ  تخد  یفاصم  بلق  ندرزآ  یعون  وا و  هب  ادخ  هوکـشرپ  شاداپ  مالـسلا و 
هیلع نیسح  يراکادف  جوا  صالخا و  شاداپ  الاو و  فده  زا  لیلجت  یعون  هب  ترـضح  نآ  ناراوگوس  يارب  تایاور ، رد  هدش  هداد  هدعو 
ریظن یب  مه  شاداپ  هک  تسا  یتفگش  ياج  هچ  تسا ، ریظن  یب  يراکادف  میتفریذپ  هک  یماگنه  ناراوگوس و  راک  شاداپ  هن  تسا ، مالسلا 
نطو هناخ و  زا  شنادناخ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  هناملاظ  ندناچوک  رطاخ  هب  هک  یماگنه  هنانامرهق  ییابیکـش  شاداپ   - 668 (. 20 ( ؟ دشاب

یم هتشون  امـش  لمع  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  راوگوس  شاداپ  ددرگ و  یم  يراج  ناتناگدید  کشا  دنمدرد و  امـش  بلق  شیوخ ،
هنانامرهق ییابیکش  شاداپ  تقیقح  رد  شاداپ ، نیا  هکلب  درادنپ ، رایسب  ار  نآ  یسک  هک  تسامش  هیرگ  شاداپ  هن  گرزب  شاداپ  نیا  دوش ،

. تسا هدـش  هدـیرخ  ناج  هب  روشک  هناشاک و  هناخ و  زا  ندـش  هدـنار  دـیعبت و  یگراوآ و  ربارب  رد  هک  تسا  يزاـس  هساـمح  رادـفده و  و 
هیلع نیـسح  نوچ  یبلط  تیرح  هاوخ و  تلادـع  يارب  ار  نیمز  يور  رب  یگدـنز  قح  اـهنت  هن  هک  تسا  يدادـیب  ربارب  رد  تمواـقم  شاداـپ 
ربارب رد  هوکش  رپ  شاداپ  يرآ ! تخاس . یمن  اهر  دوخ  لاح  هب  زین  ار  وا  هتشغآ  نوخ  هب  رکیپ  هدیرب و  رس  هکلب  درک ، یمن  لمحت  مالـسلا 
هدنز شاداپ   - 669 (. 21 ( ؟ تسا یفاضا  شاداپ  ای  يراکادـف  نآ  يارب  شاداپ  نیا  ایآ  هک  دـید  دـیاب  کنیا  تسا . هوکـشرپ  هساـمح  نآ 
يور هب  بآ  اذغ و  نتسب  مالسلا و  هیلع  نیسح  هاگودرا  هنادرمناوجان  هرـصاحم  رطاخ  هب  امـش  بلق  هک  ماگنه  یناسنا  ياه  شزرا  نتخاس 

، دوش یم  هتشون  امش  یگدنز  همانراک  رد  هنافراع  هیرگ  نیا  يارب  هک  یـشاداپ  دوش ، یم  يراج  ناتناگدید  کشا  و  ددرگ . یم  رثأتم  نانآ 
راشف زا  وا  رظن  رد  ایند  ندش  رات  هریت و  اه و  بل  ندش  هدرمژپ  نابز و  ندـش  حورجم  رگج و  ندـیدرگ  هتخادـگ  ندـش و  هراپ  راپ  شاداپ 

یم هنامرـش  یب  هک  تسا  يوما  تیلهاج  ياه  تراسج  اه و  ییوگازـسان  اه و  تناها  ربارب  رد  یمارگ  نآ  بلق  ندش  رو  هلعـش  یگنـشت و 
هک یناگدید  کشا  دیامرف : یم  هک  یتیاور  زین  و  يدرگ . دراو  خزود  هب  هنـشت  بل  اب  ات  تسب  میهاوخ  وت  يور  رب  ار  بآ  نانچمه  دنتفگ :

. تخاس دـهاوخ  شوماخ  ار  نآ  دزیر ، ورف  خزود  شتآ  نیگمـشخ  ياه  هلعـش  رب  رگا  تسا ، يراج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گوس  رد 
یهلا و يالاو  ياه  شزرا  نتخاس  هدنز  رطاخ  هب  یگنـشت  زا  وا  رگج  ندش  هتخادگ  وا و  ریظن  یب  يراکادف  شاداپ  رثا  يرثا ، نینچ  (. 22)

یم اعد  نمـض  رد  ینیـسح  لـیاسو  تکرب  هب  هبوت  یلوبق   - 670 (. 23 . ) راوگوس درف  کشا  شاداپ  هن  تسا ، یـسیلبا  اه  تعدب  ندـیچرب 
زا یتقو  ناسنا  نیاربانب  دوش . هدودز  ملد  زا  تملظ  ددرگ  كاپ  مناهانگ  هک  دوش  نیا  بجوم  هک  امرف  نم  بیصن  يا  هبوت  ایادخ ! دیناوخ :

کسمتم نیسح )  ) یهلا هعـساو  تمحر  هب  دریگب  ار  وا  تساوخ  ات  دوش !؟ كاپ  هک  دوب  حوصن  هبوت  ایآ  دراد  هرهلد  زاب  درک  هبوت  شهانگ 
هک نیا  هن  تسا ، نیا  اجر  ینعم  دوش  یم  دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  یلد  ره  هدش  هداد  هدعو  تایاور  رد  دیآ  یم  شدای  دوش  یم 

هناشن اروشاع  رد  نزح   - 671 سانلا !!! قح  یتح  هریبک  ناهانگ  زا  یتح  دوش  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  درک  هیرگ  نیـسح  رب  سک  ره 
یم کش  شنامیا  رد  تمظع  نیا  هب  خیش  دش  ضرع  صیاصخ  لوا  رد  يرتشوش  خیش  تاشیامرف  حرش  رد  هک  يروط  نامه  (. 24  ) نامیا

ینامیا هللادمحب  دوش  یم  مولعم  سپ  ما ، هتسکش  لد  نیـسح  ياروشاع  رد  دیوگ  یم  دریگ ، یم  ینیـسح  لیاسو  هب  ار  نآ  ولج  یلو  دنک ،
دـقع و ادـمع  یـضعب  دـنریگ  یم  نشج  دنلاحـشوخ ، زور  نآ  رد  تیب  لها  نانمـشد  هک  ییاروشاـع  تسه ، ناـمز  ماـما  اـب  یطبر  تسه ،

اروشاع رد  هک  ییاه  لد  تسا ، ناـنآ  رفک  هناـشن  تـالاح  نیا  اـهراک و  نیا  هک  روط  نیمه  دـنهد ، یم  رارق  زور  نآ  رد  ار  دوخ  یـسورع 
هیلع ماما  زا  تیاور  رد  دـشاب . یم  ناـشنامیا  هناـشن  هک  تسا  مولعم  هتفرگ  ار  ناـشدوجو  رـسارس  هودـنا  نزح و  تسا ، هتخادـگ  هتخوس و 

مه ام  ناتسود  میوش : یم  نوزحم  ام  هاگره  دیامرف : یم  موش ؟ یم  كانهودنا  یلبق  هقباس  ببس و  نودب  دوش  یم  هاگ  دسرپ : یم  مالـسلا 
یلع ماما  نوچ  كاخ ! يا  وت  لاح  هب  اشوخ   - 672 (. 25 .) دوش یم  ادیپ  راثآ  نیا  ماما  اب  طبر  لاصتا و  هطـساو  هب  دندرگ ، یم  كانهودنا 

، دنیآ دورف  دندنب و  رب  ار  دوخ  بکرم  اج  نیا  رد  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  شناگدید  درک ، روبع  البرک  زا  شباحصا  هارمه  مالـسلا  هیلع 
! دوش هتخیر  نآ  رب  ناقـشاع  نوخ  هک  نآ  لاح  هب  اـشوخ  دوش . هتخیر  ناـشنوخ  اـج  نیا  رد  و  دـنهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  هشوت  اـج  نیا  رد  و 

روعا ثراـح  زا  هرـس ) سدـق   ) یمق هیولوق  نب  رفعج  مساـقلاوبا  راوگرزب  خیـش  ع )  ) نیـسح ماـما  رب  یتشد  تاـناویح  هیرگ   - 673 (. 26)
، مسق ادـخ  هب  دیـسر ، تداهـش  هب  اروشاع  رهظ  رد  هک  نیـسح  يادـف  مردام  ردـپ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور 
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کلذـک ناک  اذاـف  دـننک . یم  هیرگ  حبـص  اـت  بش  وا  رازم  رـس  رب  دـنا و  هدیـشک  ندرگ  یعون  ره  زا  یتشد  تاـناویح  هک  منیب  یم  ییوگ 
تاناویح ناغرم و  هنجا ، نایمدآ و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ع )  ) نیـسح ماما  ءاثر  رد  رقاب  ماـما  شیاـمرف   - 674 ءافجلا . مکایاف و 

هیرگ تادوجوم  هناهاگآ  هیرگ   - 675 تخیر . ورف  اه  نآ  کشا  هک  ییاجنآ  ات  دندرک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  یگمه  یشحو ،
یتسه بسانت  هب  يدوجوم  ره  هکلب  لاح ، نابز  هب  کیلبمـس و  هن  تسا و  هیاـنک  هن  رادـنپ ، لاـیخ و  هن  تسا و  هغلاـبم  هن  وا ، رب  تادوجوم 

رب ترضح و  نآ  تداهش  رب  اهنت  هن  مه  هیرگ  نآ  و  دنک . یم  شیاتس  ار  ادخ  یتسار  هب  هک  هنوگنامه  دیرگ ؛ یم  وا  رب  یتسار  هب  شیوخ ،
رطاخ هب  تادوجوم  همه  ددعتم  تایاور  هب  انب  هکلب  تفر ، تلادـع  قح و  گرزب  ياوشیپ  نآ  رب  هک  تسا  يدادـیب  متـس و  وا و  يراکادـف 
هیرگ ترـضح  نآ  رب  زین  وا  تداهـش  زا  شیپ  تسا ، هتخانـشان  اـم  يارب  هک  وا ، ماـقم  تفاـیرد  روعـش و  یعون  وترپ  رد  تخانـش و  یعوـن 
هتکب هک ... : تسا  هدمآ  تحارـص  هب  هتکن  نیا  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  هک  نابعـش  هام  ترایز  رد  هک  هنوگنامه  دـندرک .
هچنآ نیمز و  ياج  ياج  تساهنآ و  رد  هچنآ  اهنامسآ و  نارک  ات  نارک  (. 27 ... ) اهیتب اطی ال  امل  اهیلع و  نم  ضرالاو و  اهیف  نم  ءامسلا و 

، دش هدـیرفآ  يدردـمه  ینتورف و  عوشخ و  عوضخ و  ياه  هولج  هک  یتاظحل  نآ  زا  يرآ ! دنتـسیرگ . وا  رب  همه  همه و  تسا  نآ  يور  رب 
يا هدنب  چیه  ناگدید  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  رب  هیرگ  تلیضف   - 676 (. 28 . ) دندرک عوضخ  وا  رب  تادوجوم  یمامت 
دص نیدنچ  نآ ، رطاخ  هب  ار  وا  ناحبس ، يادخ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ریزارس  ای  دکچ  یمن  یکـشا  مالـسلا ) هیلع  توبن  نادناخ   ) ام هار  رد 
زا مدیسرپ : مالسلا  هیلع  ترـضح  زا  مدید ، باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : ییحی  نب  دمحا  دهد . یم  ياج  تشهب  رد  لاس 

دوش یمن  ریزارـس  ای  دکچ  یمن  کشا  مالـسلا ) هیلع  توبن  نادناخ   ) ام هار  رد  يا  هدـنب  چـیه  ناگدـید  زا  يا : هدومرف  هک  هدـش  لقن  امش 
ضرع يرآ . دومرف : تسا )؟ تسرد  ایآ   ) دـهد یم  ياـج  تشهب  رد  لاـس  دـص  نیدـنچ  نآ ، رطاـخ  هب  ار  وا  ناحبـس ، يادـخ  هکنآ  رگم 
هزیگنا یتسود ، رگد  یهاوخ و  مدرم  یتسود  رگد  هیرگ   - 677 (. 29 . ) داتفا اه  هطساو  امش  نم و  نایم  ثیدح ) نیا  لقن  رد  سپ  : ) مدرک

، راوخریـش ناـکدوک  ناـناوج ، نادـنزرف ، هارمه  يدرم  هک  دیونـشب  امـش  رگا  لاـثم : ناوـنع  هب  تسا . يرگید  رب  هیرگ  بلق و  تـقر  رگید 
ناسب يدادـیب  هتفرگ ، رارق  ماشآ  نوخ  نارگدادـیب  هرـصاحم  رد  یهانگ  چـیه  نودـب  هدـمآ ، دورف  ینابایب  رد  شناراـی ، ناوناـب و  ناردارب ،

نیرتالاب دوش . یم  هراپ  هراپ  رو و  هلعش  وا  رب  امش  بلق  عطق  روط  هب  طیارش  نیا  رد  دور ؛ یم  وا  رب  تفر  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  يدادیب 
، رفاک يدرف  اب  ای  ناتدوخ  یـصخش  نمـشد  ای  ادـخ  لالح  رگمارح  ای  ادـخ و  مارح  رگلـالح  اـی  راـکهانگ  يدرف  هک  دیونـشب  رگا  نیا ، زا 
. يراج ناتناگدید  کشا  دش و  دهاوخ  هتخیگنارب  وا ، رب  امـش  بلق  تقر  محرت و  مه  زاب  تسا ، هدـش  راتفر  هنامحریب  هنایـشحو و  هنوگنآ 

یم هبلاطم  ار  نآ  نوخ  هک  ما  هتـشک  ار  امـش  زا  یـسک  ایآ  دومرف : یم  نالدروک  نآ  ربارب  رد  یهانگ  مرج و  چیه  یب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
. دنتشادن یخساپ  نانآ  و  ما ؟ هداد  رییغت  ار  ینوناق  ای  دیبلط ؟ یم  نم  زا  ار  نآ  تمارغ  ضوع و  هک  ما  هتخاس  دوبان  امش  زا  یتورث  ای  دینک ؟
رد يدوبن ، دنتـشاد ، اور  وت  هب  هک  يا  هنایـشحو  راـتفر  نیا  روخ  رد  مه  زاـب  دوب ، مه  هنوگنیا  رگا  داـب ! تیادـف  مناـج  زیزع ! نیـسح  (. 30)
وا رب  هناتسود  رشب  هاگدید  زا  ات  دییایب  يرآ ! دشاب . نایوما  يرـشب  دض  لامعا  نیا  شرفیک  هک  دوبن  یهانگ  مرج و  چیه  وت  يارب  هک  یلاح 

هیرگ رگید  ماسقا  زا  هیرگ  يوگلا   - 678 (. 31 . ) تسا هرهب  یب  يدرمناوج  زا  دزیرن ، کشا  وا  رب  هاگدید  نیا  زا  هک  یـسک  مینک و  هیرگ 
نتفای نایرج  بلق و  تقر  ءاـشنم  يرگید  هیرگ  یهاـگ  رگید ، تراـبع  هب  تسا . يرگید  زا  يزوریپ  هب  يدردـمه و  هیرگ  یگتـسکشلد  و 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  ور  نیا  زا  دوـش ، هجوـت  دـنیرگ  یم  وا  رب  هک  يدرف  هـب  هـک  نآ  یب  ددرگ  یم  کـشا  بـالیس 
نانیـشناج ادـخ و  ناروآ  مایپ  همه  زا  يوریپ  هب  هکلب  ربمایپ ، زا  يوریپ  هب  اهنت  هن  دـیزیرب ، کـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تسامـش  يوگلا 

ناگتـشرف و ناینج و  یندیدان و  یندید و  تادوجوم  خزود ، تشهب و  ناگدنرپ ، تاناویح و  نیمز ، اه و  نامـسآ  زا  يوریپ  هب  هکلب  نانآ ،
زا يوریپ  هب  ای  و  دشاب ؟ رت  تخس  گنس  زا  هک  تسا  بلق  نیمادک  دینک . يراوگوس  وا  رب  اه ، گنـس  ناهایگ و  ناتخرد و  زا  يوریپ  هب  ای 
هب امـش  سپ ، ( 32 . ) دنتـسیرگ نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  حون  یتشک  ياه  خـیم  ناتـساد  رد  هک  هنوگناـمه  دـینک  هیرگ  وا  رب  نهآ 
رب هیرگ  يراوگوس و  لفاحم  ییاپرب  دیدرت  یب  ع )  ) نیسح رب  ناگدننک  هیرگ   - 679 (. 33 . ) دییرگب مالسلا  هیلع  نیسح  رب  اهنآ  زا  يوریپ 
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زا ترابع  یکین ، ناسحا و  هک  تسا  تیآ  نآ ، لیلد  تسا . مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  هب  یکین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رب هیرگ  يراوگوس و  تسا و  مارتـحا  لـیلجت و  یناـسر ، دوـس  نیرتـهب  تسا و  یعقاو  یناـسر  دوـس  نیرتـهب  تسا و  یعقاو  یناـسر  دوـس 

. تسا نانآ  دنلب  ياه  فده  نانآ و  زا  لیلجت  نیرتهب  دنا ، هدومن  تلادـع  قح و  راثن  ار  ناشـسدقم  نوخ  هک  یگرزب  هتخابکاپ و  نادـیهش 
نانامرهق اما  دومرف : رطاخ  یگدرـسفا  اب  دینـش  ار  دـحا  يادهـش  زا  یخرب  رب  راـصنا ، ناـنز  هیرگ  هک  یماـگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دومرف اعد  نانآ  رب  دـننک و  يراوگوس  هزمح  يارب  دومرف : راصنا  نانز  هب  هاـگنآ  درادـن . هدـننک  هیرگ  يراوگوس و  هزمح ، دـحا ، گرزب 
هیرگ اهنت ، دوب و  شسدقم  رکیپ  رب  زامن  هزانج و  عییـشت  نفد و  مسارم  ناکما  اما  دوب ، هدش  هلثم  هچرگ  هزمح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  (. 34)
نیا زا  مادک  چیه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داد . وا  رب  يراوگوس  روتسد  وا  يراکادف  تیصخش و  زا  لیلجت  رد  ربمایپ  هک  تشادن  يا  هدننک 

اب شردقنارگ  رهاوخ  تشادن . دوب  كاخ  يور  رب  شرهطم  رکیپ  هک  یماگنه  هب  ار ، شنادـناخ  يوس  زا  کشا  راثن  هیرگ و  زج  ار ، مسارم 
زا ار  نانآ  يوما  دیلپ  هاپـس  اما  دشاب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يراوگوس  دهاش  ات  داد  ادـن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زوسناج  يا  هیرگ 
اب میتسه و  وا  ناگتفیـش  زا  رگا  سپ ، درک . یم  يریگولج  زین  کشا  راثن  هیرگ و  زا  هداهن  رتارف  ار  اپ  هکلب  تشاد ، زاب  مه  وا  رب  يراوگوس 

رگا هک  ارچ  میزاس ، يراج  کشا  بالیـس  وا  رب  مینک و  لیلجت  وا  زا  دوجو  همه  اب  دـییایب  مینک ، یم  یناـسنا  يونعم و  دـنویپ  ساـسحا  وا 
هیلع نیـسح  ماما  راثن  هک  ییاه  کشا  هب  ع )  ) نیـسح تبیـصم  رد  کشا  سدـقت   - 680 (. 35 . ) درادن يدنویپ  وا  اب  دـیرگن ، وا  رب  یـسک 

هب دننک و  یم  عمج  ار  اهنآ  ناگتشرف  هک  يا  هنوگ  هب  دش  هداد  یـصاخ  ياهب  دوش ، یم  هتخیر  وا  گوس  سلاجم  رد  ددرگ و  یم  مالـسلا 
، زین ترـضح  نآ  رب  يراج  ياه  کـشا  ناـیرج  ریـسم  هب  (. 36 . ) دـنزیمآ مهد  تاـیح ، ياراوگ  بآ  اـب  اـت  دـنهد  یم  تشهب  ناراد  هنازخ 

هلمج زا  تاـنیاک  هیرگ   - 681 (. 37 . ) مغ هودـنا و  هن  تسـشن و  دـهاوخ  اهنآ  رب  تلذ  راـبغ  درگ و  هن  هک  يروط  هب  دـش  یـصاخ  مارتحا 
حبـسی الا  یـش ء  نم  نا  و  دیاتـس . یم  یکاپ  هب  ار  وا  هکنیا  زج  تسین  يدوجوم  یتسه  نارک  ات  نارک  رد  هک : تسا  نیا  دـنوادخ ، تافص 

هیرگ ام  اما  دنیرگ ، یم  وا  تداهش  تبیصم و  رب  تادوجوم  همه  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یگژیو  نیا  زا  يوترپ  و  هدمحب .
هکلب تسین ، ناگدـید  زا  کشا  نتفای  نایرج  اهنت  هیرگ ، هوالع  هب  ار . تادوجوم  حـیبست  شیاتـس و  هک  هنوگناـمه  میباـی  یمن  رد  ار  اـهنآ 
نارطق روهظ  هب  اهنامـسآ  هیرگ  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  تسا و  نآ  تیعـضو  تیدوجوم و  اب  بساـنتم  يدوجوم  ره  هیرگ 

نآ نیمز  هیرگ  اهنآ و  یگتفرگ  هب  هام  دیشروخ و  هیرگ  نآ ، ندش  رات  هریت و  هب  اه  هیرگ  بآ ، زا  اهنآ  جورخ  هب  ایرد  نایهام  هیرگ  نوخ ،
یم نادنمشیدنا  زا  یکی  ریشمش  هزین و  نتـسیرگ   - 682 (. 38 . ) دوب رادومن  نوخ  تارطق  نآ  ریز  دـش ، یم  اج  هب  اـج  یگنـس  ره  هک  دوب 

، ییادـص ره  تسوا و  يارب  عوضخ  يدردـمه و  ساسحا  ره  ءاوهلا  حون  وهف  توص  لک  هل و  عوصخ  راسکنا و  لک  مالـسلا  هیلع  دـیوگ :
راک هب  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  نتشک و  رد  هک  ییاهربت  اه و  هزین  اهریشمش و  نامه  هک  ییاجنآ  ات  تسوا . تداهش  رد  ییارس  هحون  يادص 

يولگ ریشمش  دیارس : یم  هک  تسا ، هدمآ  گرزب  دنمشیدنا  نامه  هدیصق  رد  بلطم  نیا  هک  هنوگنامه  دنتـسیرگ ، وا  رب  زین ، دندش  هتفرگ 
تسیرگ یم  تسشن و  یم  شرکیپ  رب  ریت  درک و  یم  نویش  هدروآ  دورف  رس  هداتـسیا و  اپ  رب  هزین  دوب و  نایرگ  دیرب و  یم  ار  ترـضح  نآ 
یگژیو هب  شرگن  اب  دیامرف : یم  يرتشوش  خیش  ما  يراج  ياه  کشا  دیهش  نم   - 683 درک . یم  هلان  هتشارفارب و  ار  وا  سدقم  رس  هزین  و 
ینامیا اب  ناسنا  چیه  دزن  نم  مان  دای و  متسه ، يراج  ياه  کشا  دیهش  نم  هک : تسا  هدومرف  شدوخ  مدید  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه 

دیرگ یم  هدیسر ، تلادع  قح و  هار  رد  نم ، رب  هچنآ  رب  ددرگ و  یم  رادیدپ  شلد  رد  هودنا  نزح و  زا  ینافوط  هکنیا  زج  دوش ، یمن  هدرب 
دوب مرحم  لوا  زور  دیوگ . یم  و  دوب ، یـسابع  هفیلخ  مصتعم  ییاد  بیبش ، نب  نایر  مرحم  لوا  زور  رد  اعد  تباجتـسا   - 684 (. 40 ( ) 39)
هیلع اضر  ماما  هن : متفگ  يا ؟ هزور  ایآ  بیبش ! رـسپ  يا  دندومرف : نم  هب  باطخ  ترـضح  نآ  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هک 
هدرک باجتسم  ار  وا  ياعد  زین  دنوادخ  دومن ، دنزرف  بلط  یهلا  هاگرد  زا  ایرکز  ترضح  هک  تسا  يزور  نامه  زورما  دندومرف : مالـسلا 

هک یـسک  ره  سپ  دهد . یم  ار  ییحی  مان  هب  يدنزرف  تراشب  وت  هب  دنوادخ  ایرکز ! يا  هک : دندرک  ادن  وا  هب  تدابع  بارحم  رد  هکئالم  و 
 - 685 (. 41 . ) دومن باجتـسم  ار  اـیرکز  ياـعد  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  باجتـسم  وا  ياـعد  دریگب ، هزور  ار  مرحم  لوا  زور 
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نیا یلو  دندوب ؛ هدرک  مارح  نآ  رد  ار  گنج  تیلهاج  مدرم  هک  دوب  یهام  مرحم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناهانگ  شزرمآ  ببس 
ریـسا ار  ام  نادـنزرف  نانز و  دنتـسکش و  ار  ام  تمرح  دـنتخیر و  نیمز  رب  دنتـسناد و  لـالح  هاـم  نیا  رد  ار  اـم  ياـه  نوخ  راکمتـس ، تما 

تبیـصم انامه  دـیدومنن ، تیاعر  ام  قح  رد  ار  ربمایپ  مارتحا  دـندرب و  تراغ  هب  ار  ام  لاوما  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  ام  مرح  مایخ  دـندرک ،
تلذ هب  لدبم  ار  ام  تزع  تخاس و  يراج  ام  ناگدید  زا  ار  کشا  دومن و  حورجم  ار  ام  نامـشچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور 
هیرگ دـیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هک  انامه  تشگ ، نادـناخ  ام  ءالب  هودـنا و  هاگیاج  تماـیق ، زور  اـت  ـالبرک  نیمزرـس  دومن و 

تبیصم و زور   - 686 (. 42 . ) ددرگ یم  هریبک  ناهانگ  نتخیر  ثعاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هیرگ  هک  اریز  دنیرگب ؛ ناگدـننک 
چیه هک  تفرگ  یم  ارف  یهودنا  نزح و  نانچنآ  ار  مردپ  دش ، یم  مرحم  هام  هک  یماگنه  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپس  نزح 
انامه زورما  هک : دومرف  یم  بترم  دوب و  وا  هیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور  زور ، نآ  اروشاـع و  زور  اـت  دـید  یمن  نادـنخ  ار  وا  رگید  سک 

يا دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس  ربمایپ  تمرح  ندش  هتـسکش   - 687 (. 43 . ) دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور 
یم مارح  هام  نیا  رد  ار  گـنج  ناـمز  نآ  مدرم  دوب و  ظوفحم  زین  تیلهاـج  ناـمز  رد  نآ  تمرح  یتح  هک  دوب  یهاـم  مرحم  بیبش ! رـسپ 

گنج هب  هام  نیمه  رد  نانآ  دندرکن . تیاعر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تمرح  دنتشادن و  هگن  ار  هام  نیا  تمرح  تما  نیا  اما  دنتسناد ؛
688 (. 44 . ) دزرماین ار  اه  نآ  زگره  دنوادخ  دندرب ، تراغ  هب  ار  اهنآ  لاوما  هدومن و  ریسا  ار  ترـضح  نآ  نانز  هتفر ، دوخ  ربمایپ  نادناخ 

هیرگ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تبیـصم  رب  ینک ، هیرگ  یهاوخ  یم  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  هناگتفه  ياه  نامـسآ  اه و  نیمز  نتـسیرگ  - 
يدـننامه ریظن و  نیمز  يور  هک  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  رفن  هدـجه  هدـیرب و  رـس  يدنفـسوگ  دـننامه  ار  ترـضح  نآ  هک  ارچ  نک ؛

 - 689 (. 45 . ) دندمآ رد  هیرگ  هب  اه  نیمز  هناگتفه و  ياه  نامـسآ  نیـسح ، تداهـش  تبیـصم  رد  هک  انامه  دـندومن ، دیهـش  ار  دنتـشادن 
هب نامسآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  يارب  هتـشرف  رازه  راهچ  اروشاع ، زور  ع )  ) نیـسح رازم  رانک  رد  هتـشرف  رازه  راهچ  فاکتعا 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  رازم  رانک  رد  سپ  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  هک  دندیـسر  نیمز  هب  هک  یماگنه  اه  نآ  دـندمآ ، نیمز 
نآ نارای  وزج  اه  نآ  دیامن و  روهظ  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  ات  دندنام  یقاب  هدولآ  كاخ  هدـیلوژ و  تروص 

شردپ و زا  مردپ  بیبش ! رـسپ  يا  نوخ  كاخ و  ناراب  ندیراب   - 690 (. 46 . ) دوب دهاوخ  نیسحلا  تراثل  ای  ناشراعش : دنتسه و  ترضح 
كاخ و ناراب  نامسآ  زا  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مراوگرزب  دج  هک  یماگنه  هک : دوب  هدینـش  نینچ  نیا  شدج  زا  وا 

کشا هک  ینک  هیرگ  يدح  هب  نیسح  تداهش  تبیصم  رد  رگا  بیبش ! رسپ  يا  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هیرگ و  باوث   - 691 دیراب . نوخ 
ادخ یهاوخ  یم  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  دشخب . یم  ار  وت  دایز  هاوخ  هریبک ، هریغـص و  ناهانگ  یمامت  دـنوادخ  ددرگ ، يراج  تتروص  رب  وت 
يا ورب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرـش  تبرت  رازم و  ترایز  هب  سپ  یـشاب ، هتـشادن  شود  رب  یهانگ  چیه  هک  ینک  تاقالم  یلاح  رد  ار 

تنعل ءادهشلادیس  ترضح  نیلتاق  رب  سپ  يدرگ ، نیشنمه  شنیرهاط  همئا  ادخ و  لوسر  اب  تشهب  رد  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ 
هک هاگره  دندیسر ، نآ  هب  البرک  يادهـش  هک  یبای  تسد  یـشاداپ  باوث و  نامه  هب  زین  وت  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  تسرف .
نآ هب  مدوب و  اـه  نآ  هارمه  زین  نم  شاـک  يا  اـمیظع . ازوف  زوفاـف  مهعم  تنک  ینتیل  اـی  وگب : یتـفا  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  داـی 
هک يراد  تـسود  رگا  بیبـش ! رـسپ  يا  (. 48 ( ) ع  ) نیـسح ماـما  رب  نتـسیرگ  شاداـپ   - 692 (. 47 .. ) متفاـی یم  تسد  مـیظع  يراگتـسر 
ام یتسود  تیالو و  داب  وت  رب  و  داش ، ام  يداش  رد  شاب و  نیگهودـنا  ام  نزح  هودـنا و  رد  سپ  یـشاب ، اـم  هارمه  تشهب  يـالاو  تاـجرد 

693 (. 49 . ) دنادرگ یم  روشحم  گنس  نآ  هارمه  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  درادب ، تسود  زین  ار  یگنس  یـسک  رگا  هک  ارچ  نادناخ ؛
هیلع قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  هک : تسا  هرک  تیاور  نیدرک  عمـسم  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  ع )  ) نیـسح ماما  رب  نتـسیرگ  شاداپ  - 

؛ هن متفگ : يور ! یم  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  ربق  ترایز  هب  ایآ  یتسه ، یقارع  وت  عمسم ! يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدوب ، مالـسلا 
اه نآ  ریغ  نایبصان و  زا  يدایز  نانمـشد  ام  دنا و  هفیلخ  وریپ  هک  دنتـسه  يا  هدع  ام  یکیدزن  رد  متـسه و  هرـصب  فورعم  دارفا  زا  نم  ریز 
هب ایآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنناسرب . ررض  نم  هب  ناشیا  هدرک و  ینیچ  نخس  نم  زا  یلاو  دزن  اه  نآ  هک  مسرت  یم  نم  میراد ؛
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؟ یهد یم  رس  هلان  نیسح  تبیصم  رد  ایآ  دندومرف : ترضح  يرآ ! متفگ : دمآ ؟ دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  یبیاصم  يروآ  یم  رطاخ 
زا هک  مروخ  یمن  اذغ  يدح  ات  دندرگ و  یم  نیگهودـنا  نم  هیرگ  زا  زین  هناخ  لها  هک  منک  یم  يراز  هیرگ و  يا  هزادـنا  ات  يرآ ! متفگ :
رد هک  یتسه  یناسک  زا  وت  انامه  عمـسم ! يا  دیامن ! محر  تا  هیرگ  رب  دـنوادخ  دومرف : ماما  ددرگ . یم  راکـشآ  تبیـصم  راثآ  نم  تلاح 

نمیا ام  ینمیا  رد  كانساره و  ام  سرت  رد  نیگهودنا ، ام  هودنا  رد  هک  یشاب  یم  یناسک  وزج  داش و  ام  يداش  رد  ینیگمغ و  ام  تبیـصم 
هدژم وت  هب  دننک و  یم  شرافـس  وت  دروم  رد  لیئارزع  هب  دنا و  هدش  رـضاح  وت  دزن  هک  ینیب  یم  ارم  ناردپ  گرم  هماگنه  هب  يدوز  هب  دنا .

هک دنهد  یم  ییاه  تراشب  اه و  هدژم  وت  هب  دننک و  یم  شرافس  وت  دروم  رد  لیئارزع  هب  دنا و  هدش  رـضاح  وت  دزن  هک  ییاه  تراشب  اه و 
هیرگ ماما  هک  عقاوم  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  ردام  زا  رت  ناـبرهم  وت  هب  تبـسن  رداـم  زا  لـیئارزع  يوش و  دونـشخ  ددرگ و  نشور  تسا  هدـید 

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  یمارگ  دوجو  ع )  ) قداص ماما  طسوت  ازع  سلجم  ییاپرب   - 694 (. 50 . ) مدرک هیرگ  مه  نم  دندرک ،
يا هرهچ  اب  هتـسکش  لد  نیگهودنا و  هناگهد ، ياهزور  نیا  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دشن . هدید  نامداش  زگره  اروشاع ، ههد 
دراو یسک  ره  دنتفرگ و  یم  رارق  هدرپ  تشپ  زین  مرح  ناوناب  تسـشن و  یم  شنادنزرف  هارمه  دوب ، هتخاس  اپرب  دوخ  هک  یلفحم  رد  هتفرگ ،

دای ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  ترضح ، نآ  دوخ  دوبن  رضاح  اروشاع ، هعجاف  نایب  ییارس و  هیثرم  سلجم و  هرادا  ییاناوت  رگا  دش  یم 
: دومرف ودب  ترـضح  دش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  نایر  مرحم ، لوا  زور  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  هک  هنوگنامه  تسیرگ ؛ یم  درک و  یم 
هک یچوق  ناسب  يوما ، ناگشیپ  تواقش  تسد  هب  ترضح  نآ  هک  ارچ  زیرب ، کشا  نیـسح  يارب  يدش  نایرگ  يا  هعجاف  يارب  رگا  نایر !

هیرگ هرمث   - 695 (. 51 . ) دندمآ لئان  تداهش  هب  شنادناخ  نیرتالاو  زا  رفن  هدجیه  نیـسح ، هارمه  هب  دش و  هدیرب  رـس  دننک ، یم  شحبذ 
اروشاع رابمغ  هعجاـف  رب  هک  یـسک  (. 52 . ) هنجلا هل  تبجو  یکاـبت  وا  یکبا  وا  یکب  نم  هک : تـسا  هدـمآ  تـیاور  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  رب 

(. 53 . ) تسا هدنبیز  وا  رب  ادخ  تشهب  ددرگ ، نیـسح  نارادازع  اب  نوگمه  گنرمه و  ای  دنایرگب ، ار  نارگید  هدیجنـس  راتفگ  اب  ای  دیرگب ،
تمدخ يزور  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یقر  دواد  زا  ربتعم  دنـس  اب  هیولوق  نبا  ع )  ) نیـسح هنـشت  بل  دای  هب  بآ  ندیـشون   - 696

يا دندومرف : دندومن و  نتسیرگ  هب  عورش  دندیشون ، ار  بآ  هک  یماگنه  دیبلط ، بآ  ترـضح  نآ  مدوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دتفایب و مالسلا  هیلع  نیسح  دای  هب  دشونب و  بآ  یسک  ره  دندومرف : سپس  ار ! مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دنک  تنعل  دنوادخ  دواد !

هجرد رازهدص  دناشوپ و  یم  ار  وا  هانگ  رازهدص  دسیون و  یم  باوث  وا  يارب  هنسح  رازهدص  دنوادخ  دیامن ، تنعل  ار  ترضح  نآ  نیلتاق 
دراد ار  یسک  شاداپ  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازهدص  دناشوپ و  یم  ار  وا  هانگ  رازهدص  هک  دراد  ار  یـسک  شاداپ  درب و  یم  الاب  ار  وا 
حدم رد  رعش   - 697 (. 54 . ) ددرگ یم  رشحم  يارحـص  دراو  داش  یلد  اب  تمایق  زور  دشاب و  هدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  هدنب  رازهدص  هک 
تیب کی  یک  یسک  ( 55 ( ؛ هنجلا یف  اتیب  هل  هللا  ینب  رعش ، تیب  انیف  لاق  نم  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ع )  ) تیبلا لها  ياثر  و 

نیـسحلا یف  دشنا  نم  تسا : هدومرف  قطان  قح  هب  ماما  نآ  زین  دـنک و  یم  انب  تشهب  رد  يا  هناخ  وا  يارب  دـنوادخ  دـیوگب ، ام  هرابرد  رعش 
سپ دورـس ، یتیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  متاـم  رد  یـسک  ( 56 ( ؛ هنجلا هلف  یکاـبت  وا  یکبف  رعـش  نم  اـتیب  مالـسلا  هـیلع 

ار وا  رم  دز ، هیرگ  هب  ار  دوخ  داـی  و  تخیگنارب ، نتـسیرگ  هب  ار  نارگید  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دـشاب ، هیکبت  زا  یکب )  ) لـعف رگا  تسیرگ 
نیـسح رب  هنافراع  هناصلخم و  هیرگ  شاداپ  دروم  رد  هک  یتایاور  هب  شرگن  اب  کـشا  هرطق  کـی  راـثن  شاداـپ   - 698 (. 57  ) تسا تشهب 
تیاهن شاداپ  ترـضح ، نادـب  نافرع  صالخا و  اب  کشا  هرطق  کـی  راـثن  هک  تیعقاو  نیا  رب  شرگن  اـب  و  ( 58 . ) تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع 

نیزگیاج تاجن ، هب  دیما  تفریذپ ، دـهاوخن  نایاپ  دوش ، هتـشادرب  نآ  زا  هچنآ  ره  دـشاب ، ریذـپان  تیاهن  هچنآ  تشاد و  دـهاوخ  يریذـپان 
ارچ تسا . تفرعم  درب  یم  الاب  تیفیک  رظن  زا  ار  لمع  شزرا  هک  ییاهزیچ  زا  تفرعم  اب  کشا   - 699 (. 59 . ) دیدرگ بارطضا  تشحو و 

هکنیا طرش  هب  دنک  ترایز  ار  ماما  هک  یسک  ره  هقحب ؛... افراع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  راز  نم  الثم  هک  تسا  هدمآ  ردقنیا  ترایز  باب  رد 
ماما يارب  کشا  هرطق  کی  هک  دننک  یم  ههبـش  صاخـشا  زا  یـضعب  هکنیا  تسا . تخانـش  ساسا  اریز  تسا ؟ نانچ  نینچ و  دسانـشب  ار  وا 
رگا هک  دیرگب  نیـسح  ماما  يارب  ردقنآ  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  هک  تسا  نیا  خساپ  دشاب ، هتـشاد  شزرا  ردقنآ  دناوت  یم  رگم  نیـسح 
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سگم لاب  کی  هزادنا  هب  تسا  نکمم  ناسنا  کی  یلو  دشاب  هتـشادن  مه  شزرا  چیه  دوشب و  رختـسا  کی  دـننک  عمج  ار  رمع  همه  کشا 
نیا دـییرگب ! نامرهق  ياثر  رد   - 700 (. 60 . ) دشاب رتشیب  یلیخ  يرگید  کشا  رختـسا  نآ  زا  شـشزرا  هک  دزیرب  کشا  نیـسح  ماما  يارب 
ياثر رد  اما  دـیریگب ، هشیمه  ار  مدرم  کشا  دـیاب  دوشب و  شومارف  دـیابن  يروآ  دای  نیا  رکذ ، نیا  دوشب ، شومارف  دـیابن  تبیـصم  ءاثر و 

هدش هلفن  مدآ  کی  ياثر  هن  رگ  و  دییرگب ، نامرهق  ياثر  رد  دعب  دوشب و  صخـشم  امـش  يارب  شندوب  نامرهق  دیاب  لوا  سپ  نامرهق  کی 
تاساسحا هکنیا  يارب  دییرگب  نامرهق  ياثر  رد  درادن  ینعم  وا  يارب  یتلم  هیرگ  و  درادـن ، هیرگ  رگید  هک  مولظم  ياپ  تسد و  یب  هراچیب 

هک دننادب  دیایب و  الاب  ناشرکف  حطـس  ناشفراعم ، ات  دنونـشب  تسار  هضور  دـیاب  مدرم  شزرا  اب  کشا   - 701 (. 61 . ) دینکب ادیپ  ینامرهق 
ناشمـشچ زا  يا ، هرذ  ول  یکـشا و  هجیتن  رد  دش و  گنهامه  یلع  نب  نیـسح  حور  اب  ینعی  درک ، ادیپ  زازتها  هملک  کی  رد  ناشحور  رگا 

. درادـن شزرا  دـشاب  مه  ایرد  کی  رگا  دـیایب ، نوریب  مشچ  زا  ندرک  یباصق  هار  زا  هک  یکـشا  اما  تسا . یگرزب  ماقم  اـعقاو  دـمآ ، نوریب 
ماما ياهیگژیو  ( 4 . ) ص 144 ج 10 ، راونالا ، راـحب  ( 3 . ) ص 151 ج 51 ، راونالاراحب ، ( 2 . ) ص 81 ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 1 (. ) 62)

ج 44، راونالاراحب ، ( 7 . ) ص 109 ذخام ، نامه  ( 6 . ) ص 64 و 65 مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  ( 5 . ) ص 293 مالسلا ، هیلع  نیـسح 
ص 293. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 10 . ) و 207 ص 206 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 9 . ) ص 396 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 8 . ) ص 287
ص 104. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 14 . ) ص 304 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 13 . ) ص 140 ج 2 ، یحیرط ، بختنم  ( 12 . ) نامه ص 289 ( 11)
(18 . ) بیغتسد ص 76 دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 17 . ) یلامث هزمح  وبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  ( 16 . ) ص 210 نامه ج 70 ، ( 15)

هیلع نیسحلا  صئاصخ  ( 20 . ) ص 79 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 19 . ) ص 79 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس 
نیـسح ماما  ياه  یگژیو  ( 23 . ) ص 290 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 22 . ) ص 424 مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  ( 21 . ) ص 423 مالسلا ،

، هللا اقل  هلاسر  ( 26 . ) ص 196 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 25 . ) 16 ياعد ، هیداجس ، هفیحص  ( 24 . ) ص 425 مالسلا ، هیلع 
(29 . ) ص 80 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 28 . ) ص 347 ج 101 ، راونـالاراحب ، ص 758 ، دجهتملا ، حابـصم  ( 27 . ) ص 221
ص مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 31 . ) ص 7 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 30 . ) ص 723 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف 
(35 . ) ص 105 ج 82 ، راونـالاراحب ، ( 34 . ) ص 307 مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  ( 33 . ) ص 230 ج 44 ، راونـالاراحب ، ( 32 . ) 308
ص ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 38 . ) ذـخام ص 281 نامه  ( 37 . ) ص 305 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 36 . ) ص 291 ع ،)  ) نیـسحلا صئاصخ 

یهتنم ( 42 . ) ص 60 لاـمالا ، یهتنم  ( 41 . ) ص 54 مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  ( 40 . ) ص 284 ج 44 ، راونـالاراحب ، ( 39 . ) 355
ص 63. لامالا ، یهتنم  ( 47 . ) ص 63 لامالا ، یهتنم  ( 46 . ) نامه ص 62 ( 45 . ) نامه ص 61 ( 44 . ) نامه ص 59 ( 43 . ) ص 58 لامالا ،
ج راونالاراحب ، ( 52 . ) سلجم 27 ص 79 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 51 . ) 68 لامالا ، یهتنم  ( 50 . ) ذخام نامه  ( 49 . ) 64 ذخام ، نامه  ( 48)

هنیفس ( 55 . ) ص 71 لاـمالا ، یهتنم  ( 54 . ) ص 57 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 53 . ) یتوافت یکدـنا  اب  ح 27  ص 288  ، 44
(58 . ) ص 2268 همانرب ، اه و  هماـن  ( 57 . ) ص 116 ط 1 ، تیب ج 1 ، هدام  راحبلا ، هنیفـس  ( 56 . ) ص 116 ط 1 ، تیب ج 1 ، هدام  راـحبلا ،

هسامح ( 61 . ) ص 140 ج 8 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 60 . ) ص 62 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 59 . ) ص 276 ج 44 ، راونالا ، راحب 
نامه ص 21. ( 62 . ) ص 127 ج 1 ، ینیسح ،

اه مایق  ریاس  اب  نیسح  ماما  تضهن  هسیاقم 

اهیف و دـسفی  نم  اهیف  لعجتا  اولاق  هفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  البرک و  هثداح  رد  دیفـس  هایـس و  هگرب  ود   - 702
، ییانـشور یکیرات و  زا  يا  هعومجم  رـشب  یگدـنز  نوملعت . ام ال  ملع  ینا  لاق  کل ، سدـقن  كدـمحب و  حبـسن  نحن  ءامدـلا و  کفـسی 

نـشور ياه  تمـسق  درک  هراشا  دنوادخ  هچنآ  دوب و  مدآ  دنزرف  کیرات  هبنج  دندید  ناگتـشرف  هچنآ  تسا . ریخ  رـش و  ییابیز ، یتشز و 
هایس قرو  ظاحل  زا  دیفس . قرو  هایس و  قرو  تسا : قرو  ود  ياراد  البرک  هثداح  دراد . حیجرت  یـسب  یکیرات  ياه  تمـسق  رب  هک  دوب  نآ 
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تئاند و تواسق و  یمحریب و  زا  رهظم  تسیب  دودـح  رد  ادـعب  اـم  و  كانتـشحو ، کـیرات و  یلیخ  یناتـساد  تسا ، ییاـنج  ناتـساد  کـی 
هدـید تیعبـس  تواسق و  یمحریب و  رثکادـح  ناتـساد  نیا  رد  هبنج  نیا  زا  داد . میهاوخ  ناشن  هدـش ) ماجنا  هثداح  نیا  رد  هک  ار   ) یمدرمان

یگرزب و افـص و  تمظع و  تیمدآ و  رهظم  تسا ، یناـسنا  هساـمح  کـی  تسا ، یتوکلم  ناتـساد  کـی  دیفـس ، قرو  ظاـحل  زا  دوش . یم 
نبا تسا و  رمـش  ناتـساد  نامرهق  لوا  ظاحل  زا  سدـقم . سایق  مود  ظاحل  زا  تسا و  هعجاف  هیـضق  نیا  مان  لوا  ظاحل  زا  تسا . يراکادـف 

و رهظم ، نبا  بیبح  لاثما  ربکالا و  یلع  لضفلا و  یبا  تسا و  نیسح  ماما  ناتـساد  نامرهق  مود  ظاحل  زا  و  دعـس و ... رمع  هلمرح و  دایز و 
اب لاس ، دنا  تسیب و  دصیس و  رازه و  زا  دعب  هک  درادن  ار  نآ  شزرا  ناتـساد  نیا  لوا  ظاحل  زا  اهنیا . لاثما  بهو و  ما  موثلک و  ما  بنیز و 
هک تهج  نآ  زا  هن  دوشب ، نآ  فرـص  تاساسحا  اهرثأت و  اه و  کشا  لوپ و  اه و  تقو  دوشب ، دـیدجت  شیاهرکذ  هرطاخ و  تمظع ، نیا 
زا بدا  ندیسرپ : نامقل  زا  دشاب . هدنزومآ  تسا  نکمم  زین  رشب  یگدنز  یفنم  ياه  هبنج  اریز   ) درک هدافتـسا  ناوت  یمن  ییانج  ناتـساد  زا 

البق ام  تسین . هدـنزومآ  نادـنچ  ای  تسین  مهم  نادـنچ  ییانج  هبنج  زا  ناتـساد  نیا  هک  هبنج  نآ  زا  هن  و  نابدا ) یب  زا  تفگ  یتخومآ ! هک 
تـسد هب  ربمغیپ  تافو  زا  لاس  هاجنپ  زا  دعب  نیـسح  ماما  ندـش  هتـشک  هک  میتفگ  تسا و  مهم  رظن  نیا  زا  ناتـساد ) نیا   ) هک میدرک  تباث 

هک درادن  تشادگرزب  همه  نیا  شزرا  هیضق  ییانج  هبنج  رظن  نآ  زا  هکلب  تسا  یهجوت  لباق  رایـسب  يامعم  هعیـش ، هکلب  ناملـسم  یمدرم 
دودح رد  تسه . هدوب و  هدایز  رصاعم  نورق  دیدج ، نورق  یطسو ، نورق  میدق ، نورق  رد  تسا ، دایز  هفایق  لکش و  ره  رد  ییانج  ناتـساد 

هانگ یب  ریبک و  ریغص و  رفن  رازه  تصش  دمآ و  دورف  يرهش  رب  یبمب  هک  دوب  يدالیم  ياه 1940  لاس  دودح  رد  ینعی  شیپ ؛ لاس  تسیب 
، ملسم وبا  نینچمه  تسا . ییانج  نامرهق  کی  ردان  الثم )  ) و دوش ، یم  هدش و  عقاو  دایز  ییانج  ناتـساد  ملاع  برغ  قرـش و  رد  دش . فلت 
هک يدیفس  قرو  مود  رظن  زا  ناتساد  نیا  دنرـشب . تیانج  زا  یگرزب  ياهرهظم  سلدنا  ياه  گنج  یبیلـص ، ياه  گنج  نید ، مرخ  کباب 

هدوب نیـسح  ماـما  زا  لـضفا  اـیند  رد  اریز  تسا ؛ ریظن  یب  هکلب  ریظن  مک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا . هدرک  ادـیپ  ار  شزرا  همه  نیا  دراد 
باحـصا و نیرتهب  ار  دوخ  تیب  لها  باحـصا و  امـسر  نیـسح  ماما  دماین . شیپ  اهنآ  يارب  نیـسح  ماما  هنحـص  لثم  يا  هنحـص  اما  تسا ،

نآ زا  هن  تسا  نوملعت  الام  ملعا  ینا  قادصم  ناتساد  نیا  هک  هبنج  نآ  زا  ناتساد  نیا  ینارون  نشور و  هبنج  دیاب  اذهل  درامش . یم  نیرتهب 
دعس و رمع  هک  هبنج  نآ  زا  هن  دنناتـساد  نامرهق  بنیز  نیـسح و  هک  هبنج  نآ  زا  تسا ؛ ءامدلا  کفـسی  اهیف و  دسفی  نم  قادصم  هک  هبنج 

دودـح رد  ارهاظ  مدرک و  باسح  تقو  کی  اه  گنج  ریاس  اب  اروشاـع  هنحـص  ساـیق   - 703 (. 1 ( ) دوش یسررب   ) دنناتـساد نامرهق  رمش 
هتـشاد عونت  هزادنا  ات  هک  دوشب  ادـیپ  تیانج  نینچ  ایند  رد  مدرک  یمن  مه  لایخ  مدـید و  تیانج  نیا  رد  تمائل  یتسپ و  عون  کی  تسیب و 

هثداح مییوگب  هک  منک  یمن  تارج  کنیا  تسا و  بیجع  یلیخ  اه  ییاپورا  ياه  تیانج  یبیلـص ، ياـه  گـنج  هچخیراـت  رد  هتبلا  دـشاب .
بکترم نآ  رد  اه  یحیسم  هک  تسا  ییاه  تیانج  یبیلص و  ياه  گنج  هب  یکی  نم  هجوت  نوچ  درادن ، ریظن  تیانج  يدایز  رظن  زا  البرک 
سلدنا خیرات  تسا . بیجع  مه  نآ  هک  دندش  بکترم  یمالسا  سلدنا  رد  اه  ییاپورا  نیمه  هک  تسا  ییاه  تیانج  هب  مه  یکی  دندش و 

اه ییاپورا  تسا : هتـشون  باتک  نیا  رد  هدنزومآ . یقیقحت و  رایـسب  تسا  یباتک  دیناوخب ، تسا  هدرک  پاچ  هاگـشناد  هک  ار  یتیآ  موحرم 
هقح لوا  زا  مه  دیاش  دندش و  نامیشپ  دنداتفا ، هار  اهنیا  هک  دعب  دنورب ، دنهاوخ  یم  اج  ره  هک  دنداد  هزاجا  هچب  درم و  نز و  رازه  دص  هب 

يوما هاگتسد  رد  تیانج  رظن  زا  زگره  یقرش  دندیرب . رـس  دنتـشک و  ار  رفن  رازهدص  نیا  مامت  لاح  ره  هب  دنداد . تکرح  هزاجا  هک  دندز 
هدید ناوارف  تیانج  عون  ود  نیا  نیمز  برغم  خیرات  رد  یلو  نانز ، ندرک  ماع  لتق  رگید  و  هدنز ، هدنز  ندز  شتآ  یکی  دـینک ؛ یمن  ادـیپ 

؛ دنشاب مه  اهنآ  سلدنا  ياه  گنج  یبیلص و  ياه  گنج  هیحور  همادا  دریگ  یم  تروص  مانتیو  رد  هچنآ  خیرات  رد  نتـشک  نز  دوش . یم 
. دیآ یمرب  متسیب  نرق  ینیمز  برغم  هدهع  زا  طقف  راک  نیا  دیآ . یمنرب  یتیانج  نینچ  ینیمز  قرـشم  هدهع  زا  تسین و  ینیمز  قرـشم  راک 

اهنآ هب  دیاب  دنریگب  ریسا  رگا  هکنیا  يارب  دنریمب ، یگنسرگ  زا  ات  دنهدن  نان  بآ و  ار  زابرس  رازه  اه  هد  انیس  يارحـص  رد  هک  تیانج  نیا 
رگا تسا . یبرغ  يدوهی  زا  رت  فیرش  هجرد  دص  ینیطـسلف  يدوهی  دنک . یمن  تیانج  روج  نیا  یقرـش  تسا . یبرغ  لام  طقف  دنهدب ، نان 

هتـشادن دوجو  ایند  رد  البرک  تیانج  نیا  دـش . یمن  عقاو  اه  تیانج  نیا  هک  دـندوب  نیطـسلف  نامه  لـها  یلم  ياـه  يدوهی  نیطـسلف  مدرم 
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يومع هزمح ، نآ  زا  ءادهـشلادیس  بقل  البق  مایق  هسیاقم   - 704 (. 2 . ) تسا هتـشادن  دوجو  نیمز  قرـشم  رد  میوگب  مناوت  یم  یلو  تسا ،
هللادبعابا باحصا  عضو  ار  اهنآ  دناشومارف  هللادبعابا  تداهـش  دش  هداد  صاصتخا  هللادبعابا  هب  دعب  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

لها یباحصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحصا  ملع  ینا ال  دومرف : هللادبعابا  دوخ  تفرگ و  تقبس  نیشیپ  ءادهش  همه  رب  هک  دوب  يروط  مه 
: دومرف هللادـبعابا  دوخ  نمـشد . فرط  زا  مه  دـندوب  دازآ  تسود  فرط  زا  مه  هللادـبعابا ، باحـصا  یتیب . لها  نم  لضفا  لصوا و ال  تیب 

نییاپ مه  ار  رـس  دـینک  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دومرف : داد و  اهنآ  هب  نتفر  هزاجا  اصخـش  مه  شدوخ  دـنرادن و  يراـک  نم  ریغ  هب  اـهنآ 
هک دایز  نب  قراط  باحصا  لثم  دندوب  هدش  عقاو  نمـشد  يانگنت  رد  هن  اهنآ  نیاربانب  دوشن . اهنآ  ءایح  بجوم  اه  هاگن  یقالت  هک  تخادنا 
رد ار  اهنآ  دوب و  هدرک  یـسامتلا  شهاوخ و  اهنآ  زا  تسود  هن  و  دـینازوس ، زور ) کی  رادـقم  هب  رگم   ) ار اه  یکاروخ  اه و  یتشک  قراط 

، دایز نب  قراط  ع )  ) نیسح نارای  شزرا   - 705 (. 3 . ) درک بانتجا  دنک  ریثات  اهنآ  رد  شهاگن  هکنیا  زا  یتح  دوب . هتـشاذگ  یتسیابردور 
هک داد  روتـسد  داد ، روبع  هک  ردـق  نیمه  داد ، روبع  هغامد  نآ  زا  ار  دوخ  ياه  یتشک  درک و  حـتف  ار  ایناپـسا  هک  یتقو  ایناپـسا ، گنج  رد 

دعب دـندز  شتآ  مه  ار  اـه  یتـشک  دـننزب و  شتآ  تسه  هچ  ره  ار  نآ  زا  رتداـیز  دـنراد و  هگن  تعاـس  راـهچ  تسیب و  هزادـنا  هـب  هـقوذآ 
تشپ نمـشد  امـش و  يور  هبور  نمـشد  سانلا ! اهیا  تفگ : دوب ، اجنآ  هک  یمیظع  يایرد  هب  درک  هراشا  درک ، عمج  ار  نارـسفا  نازابرس و 

دیهاوخب رگا  مه -  اذغ  درادن  دوجو  رگید  يا  یتشک  دیرادن ، يرگید  هار  ایرد  رد  ندش  قرغ  زج  دینک  رارف  دیهاوخب  رگا  تسامـش . رس 
. تسا نمـشد  ندرب  نیب  زا  ندز و  رد  امـش  تاجن  نیاربانب  درم . دیهاوخ  نآ  زا  دعب  دیرادن ، تعاس  راهچ  تسیب و  يارب  زج  دینک -  یلبنت 

شنوخ هرطق  نیرخآ  ات  رگا  زابرـس  نیا  دروآ . دوجو  هب  رابجا  ناشیارب  ینعی  دیرادن . نیا  زج  یهار  تسا . نمـشد  گنچ  رد  امـش  ياذـغ 
دیورب فرط  نیا  زا  تساجنیا ، نمـشد  تفگن : درک . لمع  دایز  نب  قراط  دض  رب  شدوخ  باحـصا  اب  نیـسح  ماما  اما  دـنکب ؟ هچ  دـگنجن 

دیاب ار  هتخیر  غارچ  نغور  هکنیا  زا  ریغ  تسین  یهار  رگید  نیاربانب  دنک . یم  دوبان  ار  امش  دیورب  مه  فرط  نآ  زا  درب ، یم  نیب  زا  ار  امش 
شزرا تداهـش  هنوگنآ  دیوش . هتـشک  نم  اب  دییایب  دیوش ، یم  هتـشک  هک  الاح  دـیوش ، یم  هتـشک  لاح  ره  هب  هک  امـش  درک ! دجـسم  رذـن 

هدرک رابجا  ار  وت  تسود  هن  تیور . هبور  نمشد  هن  تسا و  ترس  تشپ  ایرد  هن  تفگ : دنک  یم  لمع  روج  نیا  رادمتسایس  کی  تشادن .
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ  زا  تعاطا   - 706 يدازآ . تیاـهن  رد  نک ، باـختنا  یهاوخ  یم  هک  ار  مادـک  ره  نمـشد . هن  تسا و 

ندش هتشک  اما  دنتشک  ار  ءادهشلادیس  ترـضح  دروخ . تسکـش  هیواعم  اب  گنج  رد  ریما  ترـضح  دروخ . تسکـش  اه  گنج  زا  یـضعب 
ارچ ینیسح  سدقم  مایق   - 707 (. 4 . ) درک تعاطا  دوبن ، راک  رد  یتسکـش  چیه  تهج  نیا  زا  دوب  وا  يارب  تیثیح  مامت  دوب ، ادـخ  تعاطا 
یلع ارچ  ای  و  درکن ؟ شزاـس  شیرق  اـب  درک و  ماـیق  هکم  رد  مرکا  ربمغیپ  ارچ  مییوگب  هک  تسا  نیا  لـثم  تسرد  درک ، ماـیق  نیـسح  ماـما 

لباقم رد  هنت  کی  میهاربا  ارچ  ای  و  دش ؟ لمحتم  تیبملا  هلیل  بازحا و  دحا و  نینح و  ردب و  رد  ار  ربمغیپ  تیامح  جـنر  ردـقنیا  یـضترم 
نیا ارچ  نیا  يانعم  تفر ؟ نوعرف  رابرد  هب  تشادـن  یـسک  نوراه  شردارب  زج  هک  یلاح  رد  یـسوم  ارچ  درک ؟ مایق  دورمن  میظع  تردـق 
ربارب یهاپـس  نیـسح  ماما  رگا  هکنآ  لاح  دشاب و  هتـشاد  دیزی  اب  ربارب  یهاپـس  يدنچ و  هک  دوب  هجوم  شمایق  یتقو  نیـسح  ماما  هک  تسا 
کی ولج  رد  نیسح  ماما  دنداد و  یم  لیکشت  ار  میظع  فص  ود  دندوب و  هتسد  ود  مدرم  هک  درک  یم  مایق  یعامتجا  رد  تشاد و  یم  دیزی 

سدـقم ياه  مایق  تسه . یخیرات  سدـقم و  ياه  مایق  همه  رد  اهارچ  نیا  دوبن ، نادـیواج  سدـقم و  ماـیق  کـی  ینیـسح  ماـیق  دوب ، فص 
يارب تسا ، دیحوت  يارب  تسا ، تیناسنا  یلاع  تامدقم  يارب  اه  مایق  نیا  ینعی  مایق ، فده  رظن  زا  یکی  تسا : صیخشت  ود  ياراد  يرـشب 

داب هلظنح  لوق  هب  تورث و  لیـصحت  اـی  ماـقم  هاـج و  بسک  رطاـخ  هب  هن  تسا ، دادبتـسا  ملظ و  عفر  يارب  تسا ، يدازآ  يارب  تسا ، لدـع 
تخـس ياـه  تملظ  رد  هک  تسا  یقرب  اـه  ماـیق  نیا  هکنیا  رگید  يداژن ، يا ، هلیبق  ینطو ، بصعت  يارب  یتح  اـی  يرتمهم و  بسک  یـسیغ 

یکیرات رد  هک  تسا  يا  هراتس  دشخرد ، یم  اه  ییوگروز  اهراثیتسا و  اهدادبتسا و  اه و  ملظ  نایم  رد  هک  تسا  يا  هلعـش  دیآ ، یم  دیدپ 
باحصا توافت   - 708 (. 5 . ) دریگ یمن  رارق  موق ! يالقع  بیوصت  دروم  هک  تسا  یتضهن  دنک ، یم  عولط  رشب  تداعس  نامـسآ  رد  بش 

اجنیا رد  هتکن  دـنچ  ماجالا ... و  اوعداخت ... وا  اوعدـخنا  نیذـلا  نا  دـیوگ )): یم  ءادهـشلاوبا ص 12  باتک  رد  داقع   ) داـیز نبا  هیواـعم و 
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هیواعم اریز  دوب ؛ قرف  البرک  رد  دیزی  باحصا  نیفص و  رد  هیواعم  باحصا  نیب  فلا : دایز :) نبا  باحصا  هیواعم و  باحـصا  قرف   ) تسه
يور زا  هدرپ  زونه  دـنگنج و  یم  مولظم  هفیلخ  ماقتنا  يارب  طقف  دـندرک  یم  لایخ  اهنآ  دوب و  هداد  بیرف  ار  اهنآ  يزاسرهاظ  عون  کی  اـب 

هیواعم اب  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  هزرابم  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دیزی . هرود  دیزی و  رصع  فالخرب  دوب  هدشن  هتـشادرب  هیواعم  دصاقم 
دندوب هتفر  بقع  ردق  نیا  ات  لاس  تسیب  نیا  لوط  رد  مدرم  یلو  دوب . راکشآ  نیسح  ماما  هزرابم  رد  هک  دوبن  راکـشآ  ردق  نآ  فرط  قافن 

هب ار  مدرم  هیما  ینب  سپ  دـندرک . یم  عاـفد  هیما  ینب  زا  ـالبرک  هثداـح  لـثم  يا  هثداـح  رد  مدرم  هیواـعم  هرود  رد  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  و 
تیبصع حور  یکـش  یب  دندمآ  تکرح  هب  مدرم  هک  ماقتنا  راث و  بلط  هیواعم و  هیـضق  رد  ب -  دندرب . بقع  تدم  نیا  رد  يدایز  رادقم 

نیا رد  درک ، یم  رهاـظت  رگید  ياـه  تروص  هب  تیلهاـج  رد  دوب و  برع  تعیبط  رد  هک  يراوخنوخ  یهاوخنوخ و  هب  لـیم  تیلهاـج و  و 
لاوز بجوم  زیچ  نامه  هک  درک  یمهم  راـکدوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  هیواـعم  ج -  تشاد . مالـسا  گـنر  شرهاـظت  دوب و  دوجوم  هثداـح 

تـسد دهع  تیالو  ایناث  دوب و  دارفا  نیرت  حلاصان  دیزی  الوا  هک  دوب  دـیزی  نداد  رارق  دـهع  یلو  عوضوم  نآ ، دـش و  هیما  ینب  زا  تموکح 
هیواعم اساسا  تفرگ . تعیب  دیزی  يارب  شدوخ  یگدنز  رد  هیواعم  اصوصخم  دوب و  تنطلس  تروص  هب  تفالخ  ندرک  تسد  ندرک  يزاب 

. دندیمان یم  دوخ  کلم  ار  تفالخ  هیما  ینب  نامثع ، نامز  زا  دنچ  ره  تنطلـس ، شور  هب  درک  لیدـبت  ار  تفالخ  شور  زین  اهراک  ریاس  رد 
راب ریز  يدازآ و  هب  روعش و  هابتنا و  البرک  هثداح  زا  دوب و  هیمالسا  تما  رد  قالخا  لوزن  سوق  ياهتنم  البرک  رد  هیما  ینب  ناوعا  لمع  د -

. دور یم  رامش  هب  یمالسا  یحور  تایلجت  زاغآ  زا  يا  هنومن  يدازآ  فیفع  نب  هللادبع  مایق  اصوصخم  هفوک و  ياه  مایق  دش . عورش  نتفرن 
(. 6 . ) دش مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  يرادیب  عورـش  یلو  دـنداد ، جرخ  هب  ار  دوخ  تئاند  تسخ و  مه  البرک  زا  دـعب  هیما  ینب  ناوعا 

یم مارتحا  دروم  میظع و  كاپ و  سدقم و  یمایق  هک  دوش  یم  ببس  يزیچ  هچ  اه  مایق  ریاس  هب  تبسن  ع )  ) نیسح ماما  مایق  سدقت   - 709
هاگن نآ  هب  یمشچ  هب  مدرم  ینعی  دوش  یم  سدقم  دوش . یم  اه  نوکس  توکـس و  رگید و  ياه  تکرح  رایعم  كالم و  هک  اجنآ  ات  دوش 
سایق لباق  وا  اب  یتضهن  چیه  هک  يدـح  رد  دوش ، یم  مرتحم  میظع و  دـننک ، یم  هاگن  یعیبط  قوفام  يدام و  قوفام  روما  هب  هک  دـننک  یم 
لماع تسا : تهج  هس  مولعم  نرق  هدراهچ  دودح  زا  دعب  هداعلا  قراخ  تیمها  تسادـق و  نیا  تسا . يوریپ  هیبشت و  لباق  رثکادـح  تسین ،
ندرک نابرق  يراکادـف و  مزلتـسم  اذـهل  و  دوخ ، تعفنم  هن  تسا  تقیقح  تسا  فدـه  هچنآ  هک  فدـه  تمظع  یلاـعت و  تسادـق و  لوا :

لوپ دنک ، بسک  یماقم  هاج و  دسرب ، ینان  بآ  هب  هکنیا  يارب  دنک  مایق  یـسک  رگا  تسا  یهیدب  ادـخ ، يارب  تقیقح ، يارب  تسا  تعفنم 
ینطو یلم و  تابصعت  يارب  اه  تسیلانویسان  لوق  هب  ای  يرتهم و  بسک  يارب  یـسیغ  داب  هلظنح  لوق  هب  دنک و  لیـصحت  یتردق  تورث و  و 

هاوخ دوش و  قفوم  هاوخ  تسا ، موکحم  تسا  نارگید  نداد  رارق  هلیسو  مزلتسم  هک  رظن  نآ  زا  هکلب  تسین ، سدقم  یمایق  نینچ  دنک ، مایق 
، شندرب نایز  هن  دراد و  یتیمها  شندرب  دوس  هن  نایز ، یهاگ  دراد و  دوس  هاگ  هک  تسا  تراجت  هلماـعم و  یماـیق  نینچ  دروخب . تسکش 

شراوگرزب ردپ  زا  تیعبت  هب  ماما  هکنیا  تسا . شزرا  یب  لیلد  نیمه  هب  و  عفانم ، رطاخ  هب  تسا  صخش  اب  یصخش  هزرابم  اه  مایق  هنوگنیا 
. تسا هدوب  هچ  ام  يوزرآ  ام و  درد  هک  تسا  نیا  هب  رظان  ناطلـس ... یف  هسفانم  اـنم  نکی  مل  هنا  ملعت  کـنا  مهللا  مالـسلا  هیلع  دومرف : یم 
رب ینتبم  میژر  یعون  هدـیقع و  یعون  اب  هزرابم  هکلب  دوبن ، عفانم  رطاخ  هب  هزرابم  دوبن ، صخـش  اب  یـصخش  هزرابم  هزرابم ، مایق و  رگا  یلو 

تاـجن يارب  هرخـالاب  و  يداـقتعا ، رت  كاـنرطخ  یعاـمتجا و  اـه  یگدرب  زا  تیرـشب  ییاـهر  يارب  یتسرپ و  تب  كرـش و  داـسف و  ملظ و 
هلاهجلا و نم  كدابع  ذفنتسیل  کیف  هتجهم  لذب  دوب و و  رامثتسا  دادبتسا و  ملظ و  يالویه  تلالض و  لهج و  تیرفع  لاگنچ  زا  تیرـشب 
زا ساسا  رب  نیملاعلا  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  هک  دوب  قح  ياضر  لیـصحت  ادـخ و  رما  هزیگنا  هب  هلالـضلا و  هریح 
طخ هب  تقیقح  رطاخ  هب  ار  عفاـنم  هکلب  تشادـن ، یتعفنم  چـیه  دوب و  هلا  هجول  اـصلاخ  رگا  هصـالخ  و  دوب ، يراکادـف  یگتـشذگ و  دوخ 

سدقت و اعبط  تسا ، نوملعت  الام  ملعا  ینا  قادصم  نوچ  تسا و  رـشب  یتسرپ  تقیقح  حور  زا  يا  هولج  نوچ  يا  هزرابم  نینچ  تخادنا ؛
هکی رگید  ترابع  هب  تسا . هدمآ  ثیدح  رد  هک  تسا  لوسرلا  یلا  هللا و  یلا  ترجه  قادصم  هزرابم  نینچ  دنک . یم  ادیپ  تمظع  یلاعت و 
نیا نیـسح  ماما  مایق  تسا . ییوزرآ  عون  هچ  شیوزرآ  تسا و  يدرد  عون  هچ  تضهن  بحاـص  درد  هکنیا  هب  تسا  طوبرم  تسادـق  دـعب 
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زا نیملـسم  تاجن  يارب  مالـسا و  ناهج  تاجن  يارب  دـش  رـضاح  وا  یلو  دـش ، یم  نیمات  ـالماک  شعفاـنم  دوب . دـجاو  یلعا  رد  ار  رـصنع 
هکلب تسا ، هتخاـبکاپ  کـی  دیهـش و  کـی  دـصرددص  تهج  نیا  زا  دزادـنیب ، رطخ  هب  ار  دوخ  یتسه  ماـمت  لاـم و  ناـج و  ملظ ، لاـگنچ 
صاخ طیارـش  دـهد ، یم  ینادواج  هبنج  یلاعت و  تسادـق و  تضهن  کـی  هب  هک  یمود  لـماع  تسا . ناـگتخابکاپ  رـالاس  ءادهـشلادیس و 

رد یلو  دراد ، یمک  شزرا  هراتـسرپ  نامـسآ  فاص و  ياوه  باتهم و  بش  رد  درادن و  یـشزرا  چـیه  نشور  زور  رد  غارچ  تسا . طیحم 
رد هک  تسا  یناراب  ای  درابب ؛ يا  هنـشت  رب  نابایب  رد  هک  تسا  یبآ  دننام  دراد ، يدایز  شزرا  دـنیب ، یمن  ار  مشچ  مشچ ، هک  قلطم  یکیرات 

، دنا هدش  ریگرد  نآ  اب  هک  تسا  یتردـق  عون  مود  لماع  رگید  ترابع  هب  و  دزیر . ورف  ربا  زا  لوصحم  شطع  یکـشخ و  یبآ و  یب  تدـش 
مرکا ربمغیپ  دـکچ . یم  نوخ  ناشریـشمش  زا  هک  اهراوخنوخ  اهدبتـسم ، اهرورغم ، اه ، یلعالا  مکبر  اـنا  اـهدورمن ، اـه ، نوعرف  لـباقم  رد 

یلو تسین ، رنه  دندز  يدازآ  زا  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  یطیارـش  رد  رئاج  ماما  دنع  لدع  هملک  داهجلا  لضفا  ای :  ) لامعالا لضفا  دومرف :
تیاهن رد  روج  دادبتسا و  هک  یطیارـش  رد  یلو  تسین ، رنه  ندز  يدازآ  زا  مد  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  رد  دوجو  دادبتـسا  هک  طیارـش  رد 

یم هدیرب  اهاپ  اه و  تسد  دنروآ ، یم  نوریب  ندرگ  تشپ  زا  ار  نابز  تسا ، هدش  سبح  اه  هنیـس  رد  اه  سفن  دنک ، یم  تموکح  تردـق ،
سای دوش ، یم  دـنلب  اه  هزین  رب  اهرـس  دوش ، یم  هدـیرب  اهاپ  اه و  تسد  دـنروآ ، یم  نوریب  ندرگ  تشپ  زا  ار  دـنلب  اه  هزین  رب  اهرـس  دوش ،

.( تسا رنه  يدازآ  زا  مد  یطیارش  نینچ  رد  يرآ ،  ) هیما ینب  یلع  هلوقعم  ایندلا  ناظلا  نظی  نینموملاریما : ریبعت  هب  تسا و  امرفمکح  قلطم 
و اـهتیلب ، تصخ  و  اـهتطخ ، تمع  هملظم : ءاـیمع  هنتف  اـهناف  هیما ، ینب  هنتف  مکیلع  يدـنع  نتفلا  فوخا  نا  ـالا و  هبطخ 91 :) : ) دـیامرف یم 

مذـغت سورـضلا : بانلاک  يدـعب  ءوس  بابرا  مکل  هیما  ینب  نیدـجتل  هللا  میاو  اهنع . یمع  نم  ءالبلا  اطخا  و  اهیف ، رـصبا  نم  ءـالیلا  باـصا 
مهوالب لازی  و ال  مهب ، رئاض  ریغ  وا  مهل  اعفان  الا  مکنم  اوکرتی  یتح ال  مکب  نولازی  ال  اهرد ، عنمت  و  اهلجرب ، نبزت  و  اهدیب ، طبخت  و  اهیفب ،

نامیخژد و ندرمش  ریقح  تماهش و  هبنج  زا  مایق  شزرا  رظن  نیا  زا  هبر . نم  دبعلا  راصتناک  الا  مهنم  مکادحا  راصتنا  نوکی  یتح ال  مکنع 
مکاح ياه  تردق  نیا  ربارب  رد  مرکا  لوسر  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  مایق  میناد  یم  هکنانچ  تسا . اهدورمن  اه و  نوعرف  نارگمتس و 

، دوب هللا  نذاـب  هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  قادـصم  دـندرک و  یم  ماـیق  هنت  کـی  دوب و  يواـسمان  طیارـش  هک  نیمه  و  دوب ، ینمیرها 
دنهد هولج  هجوم  ار  نیـسح  ماما  مایق  هکنیا  يارب  دیواج -  دیهـش  هدنـسیون  لثم  یخرب -  هک  تسا  بجع  اه . مایق  نیا  هب  دهد  یم  شزرا 
دندوب یتردق  مایق  تمظع  هک  یتروص  رد  دندوب ، دامتعا  لباق  دندوب و  یتردق  اعقاو  هفوک  مدرم  هک  دننک  تباث  يوحن  هب  دـننک  یم  یعس 

رد شا  یناور  یحور و  رثا  یلو  درک ، مایق  هنت  کی  ماما )  ) هک تسا  نیا  رد  ینیـسح  ماـیق  تمظع  هک  یتروص  رد  دـندوب ، داـمتعا  لـباق  و 
یعامتجا یهاگآ  هجرد  هب  ینیب ، نشور  هجرد  هب  تسا  طوبرم  موس  لماع  تسا . یقاب  زونه  شرثا  داد و  ناکت  ار  زور  نآ  هک  دوب  يدـح 

عون هب  مه  ار ، جالع  هار  مه  دسانـش و  یم  ار  يراـمیب  مه  هک  هاـگآ  کـشزپ  کـی  دـننام  تیوربخ  هجرد  هب  یـسانش و  تهج  هجرد  هب  و 
تریـصب کی  يوق و  كرد  شنیب و  کی  اـب  تسا  ماوت  تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  ندرک . رادـیب  تیفیک  هب  مه  تسا و  هاـگآ  تلم  باوخ 

هب دـننیب . یمن  هنیئآ  رد  نارگید  هک  ار  يزیچ  نآ  دـنیب  یم  تشخ  رد  فورعم : لثم  قبط  هک  داـیز  ینیبرود  کـی  ذـفان و  هداـعلا و  قراـخ 
کی هک  دوب  نیا  بلطم  هدـمع  دـننک . ساسحا  ار  رطخ  نارگید  هکنآ  زا  لبق  تسا  يرطخ  مالعا  سردوز ) هن   ) سر شیپ  ماـیق  حالطـصا 

رظن زا  مه  دـیزی  يراوخبارـش  یتح  دروآ . هدرپ  يور  هب  درک و  ور  ار  نآ  نیـسح  ماما  هک  دنتـشاد  ناـیوما  زور  نآ  يا  هدرپ  تشپ  ناـیرج 
هک تخیر )  ) نامثع هناخ  رد  ار  یتسایـس  کی  حرط  نایفـسوبا  دـمآ . هدرپ  يور  هب  اهدـعب  هک  دوب  هدرپ  تشپ  نایرج  کی  زور  نآ  لئاسو 

هناوتـشپ اب  هک  دوب  نیا  شرظن  ارهاظ  . ) هثارو مکدالوا  یلا  نریـصتل  هرکلا و  فقلت  اهوفقلت  هیما ! ینب  ای  تفگ : دوب . كانرطخ  هداـعلا  قوف 
تیلب دق  اذا  مالسلا  مالـسالا  یلع  و  نیـسح : ماما  هلمج  نایفـسوبا .... هب  فلحی  يذلاو  اما  دننک ) یثوروم  ار  رما  نیا  قیداحا  لعج  ینید و 

زا دعب  تفگ : یم  ررکم  تشاد و  نامیا  شراک  رثا  هب  نیـسح  ماما  هکنیا  نایفـسوبا . ندش  یلمع  هب  تسا  رظن  دـیاش  دـیزی . لثم  عارب  همالا 
. دندرک راتفر  زیگنچ  لثم  هللا  لوسر  هفیلخ  مسا  هب   - 710 (. 7 . ) ترضح نآ  يوق  كرد  رب  يرگید  لیلد  دش ، دنهاوخ  نوگنرس  اهنیا  نم 

دنزرف هیواـعم و  دـنک ، یفرعم  هدوـب  هچنآ  فـالخ  رب  ار  مالـسا  راذـگناینب  یتوغاـط و  میژر  ار  مالـسا  اـت  تفر  یم  هیما  ینب  طـحنم  میژر 
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(. 8 . ) دومن یناطیـش  میژر  هب  لیدـبت  ار  یحو  بتکم  ساسا  و  ناریا ، اب  زیگنچ  هک  درک  نآ  مالـسا  اب  هللا  لوسر  هفیلخ  مسا  هب  شراـکمتس 
نیسح ماما   ) طیارـش رد  نامز و  نآ  رد  مه  ام  رگید  همئا  رگا  هک  تسا  تسرد  بالقنا  ساسح  ياه  هظحل  راگدای  رادساپ ، ناونع   - 711

هرخالاب هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  درک ، مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  هک  دـندرک  یم  ار  يراک  نامه  دـنتفرگ ، یم  رارق  مالـسلا ) هیلع 
، میا هتخانـش  ام  هک  ییاج  نآ  ات  خیرات ، لوط  رد  هک  یمیظع  يراکادـف  نانچ  نآ  يارب  ار  وا  ادـخ  داتفا و  درم  گرزب  نیا  مان  هب  هعرق  نیا 

ابا ای  کمویک  موی  ال  هک : دنا  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ناگرزب  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دیزگ . دوب  ریظن  یب 
گرزب نیا  رـس  رب  یتمارک  جات  يراکادف ، دوبن  ناگرزب  نآ  يراکادف  لثم  يراکادف ، چـیه  دوبن و  اروشاع  لثم  يزور ، چـیه  (. 9  ) هللادبع

اه نآ  اب  دوش  یمن  ار  سک  چیه  دندش . لیذ  ات  ردص  زا  مالـسا ، تاراختفا  هعومجم  يارب  یجاتلا  هرد  هعومجم ، نآ  دش و  شنارای  درم و 
(4 . ) ص 56 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 3 . ) ص 122 ینیسح ج 1 ، هسامح  ( 2 . ) ص 100 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1 (. ) 10 . ) درک هسیاقم 
ص ینیسح ج 3 ، هسامح  ( 7 . ) ص 116 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 6 . ) ص 30 ینیسح ج 3 ، هسامح  ( 5 . ) 19 ص 20 -  ج 4 ، رون ، هفیحص 

ج 6. تیالو ، ثیدح  ( 10 . ) ج 6 ص 244 تیالو ، ثیدح  ( 9 . ) ص 236 ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 8 . ) 50

ینیسح تضهن  هعاشا  رد  نوخ  ریثأت 

تما نیا  هکنیا  ات  دهدب  ار  شنوخ  دنکب و  مایق  دـیاب  هک  اجنآ  دوب  فیلکت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يارب  نید  هار  رد  نوخ  نداد   - 712
داد و ار  شیاهرـسپ  نوخ  داد و  ار  شنوـخ  دـش . ماـمت  درک و  مه  روـط  نیمه  دـناباوخب و  ار  دـیزی  ملع  نیا  هکنیا  اـت  دـنک ، حالطـصا  ار 
ار اهنآ  تشون و  همان  هرـصب  مدرم  هب  ماـما  ارچ  نینوخ  ضارتعا   - 713 (. 1 . ) مالـسا يارب  داد  ار  شدوخ  ياهزیچ  همه  داد و  ار  شدـالوا 

دـسا ینب  نایم  هب  ار  رهظم  نب  بیبح  اروشاع  بش  رد  ارچ  هکنیا  رتالاب  دوبن ؛ بـالقنا  يزیرنوخ و  هشقن  یعون  دوخ  نیا  اـیآ  درک ؟ توعد 
مرج مالعا  داقتنا و  ضارتعا و  تساوخ  یم  اصوصخم  ماما  دنهدن ؟ نتشک  هب  ار  دوخ  هک  درکن  مازلا  ار  دوخ  ناسک  نارای و  ارچ  داتـسرف ؟

رح اروشاع ، زور  رد  اروشاع  هنحص  يزیمآ  گنر   - 714 (. 2 . ) دوشن كاپ  زگره  هک  دسیونب  دوخ  نوخ  اب  ار  دوخ  یهاوختلادـع  دایرف  و 
ار منوخ  نم  دیهدب  هزاجا  اقآ  هن  دیوگ : یم  نییاپ ! ایب  بسا  زا  دیامرف : یم  ترضح  هللادبعابا ، تمدخ  دیآ  یم  دعب  دنک  یم  هبوت  دیآ  یم 

یمن ادیپ  تاجن  هک  نم  منک ؟ یم  ادـیپ  تاجن  نم  يوش ، هتـشک  وت  رگا  ینعی  ایآ  هچ ! ینعی  زیرب  هام  هار  رد  ار  تنوخ  مزیرب . امـش  هار  رد 
هکلب تساوخ و  یم  ار  هنحـص  نیا  ندش  نینوخ  مالـسلا ، هیلع  هللادبعابا  هک  دـهد  یم  ناشن  اهنیا  تفگن : يزیچ  چـیه  هب  ترـضح  و  منک .

ار اهنآ  ییوگ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یبیجع  ياه  هنحـص  اروشاع ، زا  لبق  مینیب  یم  هک  تساـجنیا  درک . یم  يزیمآ  گـنر  ار  نآ  شدوخ 
یم دایز  یلیخ  هیـضق ، يریذپ  هبـش  هبنج  هک  تساجنیا  دوشب . هداد  شیامن  رتشیب  دوش ، هدنایامن  رتشیب  بلطم  ات  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ادمع 

؛ دیوگ یم  تسا ، نیا  ناشیا  ریبعت  تسا ؛ هدرک  هیکت  یلیخ  يا  هتکن  يور  اروشاع  خیرات  یسررب  باتک  رد  نینوخ  مایپ   - 715 (. 3 . ) دوش
زمرق گنر  دوش  یمن  وحم  زگره  هک  یگنر  نآ  یخیرات  لئاسم  رد  خـیرات و  رد  تساه ، گـنر  نیرت  تباـث  یخیراـت  رظن  زا  نوخ  گـنر 

، دسیونب یندشن  لیاز  تباث و  گنر  نیا  اب  ار  شدوخ  خـیرات  هک  تشاد  يدـمعت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا و  نوخ  گنر  تسا ،
يزمرق گنر  نتخاس و  نینوخ  رد  ءادهشلادیس  ییوگ  هنحص  يزاس  نینوخ  رد  يدمعت   - 716 (. 4 . ) تشون شیوخ  نوخ  اب  ار  دوخ  مایپ 

. تسا اه  گنر  نیرت  نایامن  لقاال  نیرت و  تباث  زمرق  گنر  نوچ  یتیآ -  موحرم  لوق  هب  و  تسا -  هتـشاد  یـصاخ  دمعت  تضهن  هب  نداد 
مایخ هب  دنتشگرب  نیسح ) ماما  ! ) شاب دهاش  نیبب و  نامسآ  يا   - 717 (. 5 . ) دوش یم  هدید  يزیمآ  گنر  لمع  یعون  اروشاع  رد  هصالخ 

. تسا هللادـبعابا  سدـقم  رهاوخ  بنیز  شا  همع  لغب  رد  لفط  نیا  دـنهد . یم  ناشیا  تسد  هب  ار  ناشراوخریـش  لـفط  هک  تساـجنیا  مرح ،
نآ زا  درادن و  یتینما  چیه  هک  ییاضف  رد  اولب ، نیا  نایم  رد  ارچ  ناج ! رهاوخ  دومرفن : هللادـبعابا  دریگ . یم  لغب  رد  ار  لفط  نیا  ترـضح 
نیا لفط  نیا  ات  تسا ؟ هنوگچ  يزیمآ  گنر  دینیبب  دنک ؟ یم  تباصا  لفط  سدقم  يولگ  هب  دیآ و  یم  نمشد  دوش  یم  باترپ  ریت  فرط 

! شاب دـهاش  نیبب و  نامـسآ  يا  هک : دـشاب  یم  نامـسآ  فرط  هب  دـنک و  یم  رپ  نوخ  تشم  کی  درب و  یم  تسد  دوش ، یم  دیهـش  نینچ 
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هبقع اـی  هلمرح  سپ  تفرگ ، بنیز  شرهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  زا  یلفط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نامـسآ  هب  نوخ  ندیـشاپ   - 718 (. 6)
دیشاپ و نامسآ  فرط  هب  تفرگ و  شیوخ  تسد  فک  اب  ار  اه  نوخ  ترضح  تفرگ : ياج  لفط  يولگ  رد  هک  دنکفا  يو  يوس  هب  يریت 
(، رگید  ) کیتکات غالبا  ياه  هنحـص   - 719 (. 7 . ) تسا ناسآ  نم  رب  تسا  دـنوادخ  دـید  ضرعم  رد  نوچ  دـیآ  یم  رـس  رب  هچنآ  دومرف :
هب ار  نیا  هبـستحا ؛ هللا  دنع  هک  نامـسآ  هب  راوخریـش  نوخ  ندیـشاپ  لیبق  زا  اه  يزیمآ  گنر  دوخ و  مایپ  رتهب  ندناسر  ییاه  هنحـص  داجیا 
اه هنحص  دروم  رد  منک  تاقالم  ار  ادخ  مهاوخ  یم  نینچ  نیا  ندرک  بضخم  دوخ  نوخ  اب  ار  دوخ  يور  رـس و  مراذگ . یم  ادخ  باسح 

دادعتـسا ریظن  تهج  نیا  زا  دراد ؟ یعونـصم  لکـش  یعیبط  ياه  هنحـص  ردـقچ  اـبجع  رهاـظم . نب  بیبح  مساـق ، اـب  ندرگ  هب  تسد  هصق 
یصاخ يوضو  شتداهش ، زور  هاگحبـص  رد  ترـضح  نآ  ع )  ) نیـسح راب  نوخ  يوضو   - 720 (. 8 . ) تسا نآرق  تایآ  يریذـپ  گنهآ 

یکرابم هزیکاپ و  كاپ و  كاخ  هب  هاگ  نآ  درک ؛ نیگنر  ار  شا  ینارون  هرهچ  درک و  رپ  شکاـپ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  تخاـس ،
هدجس هب  داهن و  نیمز  رب  یناشیپ  تسود ، هاگراب  هب  زاورپ  يارب  شکاپ  ناج  لماک ، یگدامآ  ماگنه  هب  دیشک و  شا  هرهچ  رب  درک و  ممیت 

ياـج ترـضح  فیرـش  يوـلگ  ریز  رد  هک  درک  باـترپ  شیوـس  هب  يریت  مراد  ینب  زا  يدرم  ماـما  نینوـخ  هوکـش   - 721 (. 9 . ) تخادرپ
ضرع دیـشاپ و  نامـسآ  يوس  هب  دـندش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و  ولگ  ریز  ار  شیوـخ  تسد  ود  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترـضح  تفرگ .

تاظحل رد  یگنادواج  زمر   - 722 (. 10 . ) دوش یم  راتفر  هنوگنیا  ربمایپ  رتخد  رسپ  اب  هکنیا  زا  منک  یم  هوکـش  وت  هب  نم  راگدرورپ ! درک :
درک و یم  تکرح  شیاهوناز  يور  رب  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  رگید  هک  دوب  هدش  دراو  هللادبعابا  سدقم  ندب  رب  يدایز  تابرض  هک  رخآ 
رپ ار  شکرابم  تسد  زاب  دنا : هتـشون  دنک . یم  تباصا  ناشیا  يولگ  هب  یتبرـض  تساخ ، یمرب  هرابود  داتفا و  یم  تکرح  يرادقم  زا  دعب 

هدـنهد ناکت  ياه  هنحـص  اهنیا  مورب . دوخ  راـگدرورپ  تاـقالم  هب  مهاوخ  یم  نم  تفگ : یم  دـیلام و  شتروص  رـس و  هب  درک و  نوخ  زا 
هنوگنیا  - 723 دنک . یم  یندنام  یقاب  تباث و  دـیواج و  ایند  رد  هشیمه  يارب  ار  نیـسح  ماما  مایپ  هک  تسا  ییایاضق  تسالبرک ، يارحص 

نانس دروخ ، یم  نیمز  هب  تروص  هب  هرابود  تساخ و  یم  رب  تمحز  هب  تایح ) تاظحل  نیرخآ  رد  ماما  (. ) 11 ! ) میامن یم  رادید  ار  ادخ 
درک باترپ  يریت  نانس  نیمه  و  دورب . ورف  ترضح  هنیس  ياه  ناوختـسا  رد  دیـشک و  نوریب  ار  هزین  سپـس  دز ، ترـضح  هدرگ  هب  يا  هزین 

شنوخ زا  ات  تفرگ  نوخ  ریز  هب  كرابم  تسد  ود  سپس  دیشک ، نوریب  ار  ریت  تسشن و  نیمز  رب  ترضح  تسشن . ترضح  يولگ  رد  هک 
منک یم  رادید  ار  ادخ  هنوگنیا  تفگ : یم  لاح  نیمه  رد  تخاس و  نیگنر  ار  شیوخ  تروص  رس  دوخ  دولآ  نوخ  تسد  ود  اب  و  دش ، رپ 

هناشن زا  دیوگ : یم  رجح  نبا  هزیمه  تداهش  زور  راکشآ  ياه  هناشن   - 724 (. 12 . ) تسا هتفر  جارات  هب  مقح  مشاب و  هتشغآ  منوخ  هب  هک 
هب اوه  دـندش و  نوخ  زا  ولمم  اه  فرظ  دـیراب و  نوخ  ناراب  نامـسآ  زا  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  راکـشآ  ياه 

، هدش تمایق  هک  دندرک  نامگ  مدرم  هک  هنوگ  هب  تفرگارف ، ار  اج  همه  یکیرات  دندش و  هدـید  ناگراتـس  هک  دـش  کیرات  هایـس و  يدـح 
یم ندیـشوج  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  دـش ، یم  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  هک  یگنـس  ره  دـندش و  طولخم  هدرک و  دروخرب  مه  اـب  ناـگراتس 

دیشک و لوط  هام  شش  ات  هک  هدش  هتفگ  دییارگ و  یخرس  هب  هک  هاگنآ  ات  دوب  رات  هریت و  زور  هس  ات  دوب  رات  هریت و  زور  هس  ات  ایند  تفرگ :
هب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  ینخـس  نیرخآ  رد  ع )  ) نسح ماـما  نخـس  نیرخآ   - 725 دش . هدهاشم  هدـیدپ  نآ  زا  دـعب  موادـم  روط  هب 

، دوش یم  لزان  هیما  ینب  رب  دنوادخ  تنعل  وت  تداهش  زا  سپ  دندومرف ، دندومن ، یم  نایب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیوخ  راوگرزب  ردارب 
هیلع قداص  ماما  تیاور  دـننک . یم  هیرگ  وت  رب  اهایرد  نایهام  اهارحـص و  یـشحو  تاناویح  یتح  زیچ ، همه  دراـب و  یم  نوخ  نامـسآ  زا 

نیسح ماما  تخانش   - 726 درک . هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  باتفآ  نیمز و  نامـسآ و  زور  لهچ  هک  دومرف : هرارز  هب  هک  مالـسلا 
تیب نانکاس  ام  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سدـقملا  تیب  یلاها  زا  یکی  زا  قودـص  خیـش  تداهـش  بش  رد  (ع )

هس ات  دندش و  خرس  يا  هقلح  دننامه  اهراوید  دیشوج ، یم  نوخ  نآ  اریز  میتخانـش ؛ ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بش  سدقملا ،
گنـس ریز  نوخ   - 727 انیـسح . تلتق  هما  اوجرتا  هک : داد  رـس  ادـن  بش  همین  رد  يدانم  هک  میدینـش  دـیراب و  هزاـت  نوخ  نامـسآ  زا  زور 

؟ داتفا یقافتا  هچ  سدقملا  تیب  رد  دیـسر ، تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  زور  نآ  رد  دیـسرپ : يرهز  زا  کلملادـبع 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  زور  نآ  رد  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  یحبـص  رد  هک  تفگ  نم  هب  سک  نالف  تفگ : يرهز 
نیـسح نوخ  اب  هیآ  شقن   - 728 دوب . هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  دنتـشاد ، یم  رب  سدقملا  تیب  نیمز  زا  هک  یگنـس  ره  دندیـسر ، تداهـش  هب 

ار دندوب  هدرک  ادیپ  نارافح  هک  ار  يدرز  کچوک  گنس  رتشوش ، رهش  رد  هک : هدرک  لقن  هنوگنیا  عیبرلارهز  باتک  رد  يرئازج  دیـس  (ع )
نب یلع  نب  نیسحلا  لتق  امل  هللا  یلو  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هدش  هتـشون  گنـس  نآ  رب  هک  مدید 

ییادخ تسین  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  نوبلقنی ؛ بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  هابـصح و  ضرا  یلع  همدـب  بتک  ع )  ) بلاط یبا 
اب هیآ  نیا  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  تسا . هللا  یلو  یلع  تسوا و  هداتـسرف  لوسر و  دمحم  هناگی ، يادخ  زج 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نوخ  راثن   - 729 نوبلقنی . بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  هک : تفرگ  شقن  نیمز  يور  رب  ترـضح  نآ  نوخ 
دیزیخ اپ  هب  دشاب  گنهامهان  امـش  رگا  وا  لباقم  رد  دنک ، یم  تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاج  یملاظ ، مکاح  کی  هک  دنیب  یم  یتقو 

نوخ زا  رت  نیگنر  ام  نوخ  رگم   - 730 (. 13 . ) دییامن راثن  نوخ  دینک و  يراکادف  دندید ، رطخ  رد  ار  مالسا  نایک  رگا  دینک ، رابکتـسا  و 
، دـنک یم  تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاـج  یملاـظ ، مکاـح  کـی  هک  دـنیب  یم  یتـقو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تسا ؟ ءادهـشلادیس 

دتسیاب شلباقم  دیاب  دنک  یم  مدرم  هب  دراد  ملظ  دنک ، یم  تموکح  مدرم  نیب  رد  يرئاج  مکاح  هک  دنیب  یـسک  رگا  هک  دنک  یم  حیرـصت 
زا میسرتب  ارچ  ام  تسا ؟ ءادهـشلادیس  نوخ  زا  رت  نیگنر  ام  نوخ  رگم  رفن ... نیدنچ  اب  رفن  دنچ  اب  دناوت  یم  هک  ردق  ره  دنک  يریگولج  و 

لثم مه  دـیزی  یناملـسم  مناملـسم . تفگ  یم  هک  يرئاـج  ناطلـس  عفد  يارجاـم  رد  مه  نآ  میهد ؟ یم  ناـج  هکنیا  اـی  میهدـب  نوخ  هکنیا 
ریز تساوخ  یم  ار  تلم  ملاظ و  يدـعتم و  دوب  يدرم  درک و  یم  روطنیا  تلم  اب  نوچ  نکل  دوبن ، رتدـب  دوبن  رتهب  رگا  دوب ، هاش  یناملـسم 

تسکش  - 731 (. 14 . ) دهدب ناج  هکنیا  ولو  دورب  شغارس  ار  رئاج  ناطلس  هک  دید  مزال  ءادهشلادیس  دربب ، تهج  یب  شدوخ  تعاطا  راب 
باحصا و همه  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  دنام . ظوفحم  بتکم  نکل  دندش  بولغم  ناش  رایـسب  مه  قح  يایلوا  هچنانچ  نوخ  اب  هیما  ینب 
، داد تسکـش  دبا  ات  ار  هیما  ینب  ینعی  دوب ، يورـشیپ  دوبن  بتکم  رد  تسکـش  دندز . ولج  ار  ناش  بتکم  نکل  دندش  ماع  لتق  شا  هریـشع 

دنکب لمع  یناسنا  نیزاوم  تفالخ  رب  تفالخ  ياعدا  اب  دهدب و  شیامن  دب  تساوخ  یم  هیما  ینب  هک  یمالسا  نیا  ینعی  ءادهـشلادیس  لتق 
نامیپ  - 732 (. 15 . ) دـش لوتقم  دوخ  داد و  تسکـش  ار  داسف  میژر  ار ، میژر  نآ  ناشدوخ  نوخ  راثن  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ار  نآ 

رثا شدوخ  نیا  هک  تسا  مولعم  دنا . هداد  مایپ  و  دنا ، هتـشون  یبلطم  ناشدوخ  نوخ  اب  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  يدارفا  هک  هدش  هدینـش  نینوخ 
هک یلیابق  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  دوب و  مسر  تیلهاج  برع  رد  دسیونب . ار  شیوخ  فرح  مایپ و  دوخ  نوخ  اب  یسک  هک  دراد  يرگید 
یم نآ  رد  ار  ناشتـسد  و  ناشدوخ ) نوخ  هن  هتبلا   ) دـندروآ یم  نوخ  فرظ  کـی  دـندنبب ، ینتـسسگان  ناـمیپ  رگیدـکی  اـب  دنتـساوخ  یم 

خیرات  - 733 (. 16 . ) تسین ینتـسکش  نوخ  ناـمیپ  تسا و  نوخ  ناـمیپ  تسین ، ینتـسکش  زگره  رگید  ناـمیپ  نیا  دـنتفگ : یم  دـندرک ،
یگنر هکنیا  يارب  نوخ . اب  يزیمآ  گنر  اما  دـنک ، یم  يزیمآ  گنر  ییوگ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اروشاع  رابنوخ 
رابنوخ يراکادف   - 734 (. 17 . ) دسیون یم  نوخ  اب  ار  شدوخ  خیرات  تسا . گنر  نیمه  خیرات ، رد  تسا  رت  تباث  رگید  یگنر  ره  زا  هک 

داد و تاجن  ار  تلادع  مالسا و  دوخ ، نازیزع  دوخ و  نوخ  يراکادف و  اب  دومن و  اپرب  ار  اروشاع  میظع  تضهن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
دش هتشک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  تسکـش  ار  هیما  ینب  نوخ ،  - 735 (. 18 . ) تخیر ورف  ار  نآ  ياه  هیاپ  موکحم و  ار  هیما  ینب  هاگتـسد 
دز بقع  ار  اهریشمش  نآ  نوخ ، نیا  وچمه  دننکب ، يراک  رگید  دنتـسناوتن  رخآ  ات  هک  تسکـش  وچمه  ار  هیما  ینب  نکل  دروخن ، تسکش 

خاک ندش  هدیبوک   - 736 (. 19 . ) تسوا عابتا  دیزی و  اب  تسکش  تسا و  ءادهشلادیس  اب  يزوریپ  زاب  دینک  یم  هظحالم  هک  مه  نالا  ات  هک 
رگ ایحا  ماع  لـتق   - 737 تخیرورف . ار  یناطیـش  تنطلـس  خاک  ام  يالبرک  و  دـیبوک ، مهرد  دوخ  اب  ار  نارگمتـس  خاک  ـالبرک  نارگمتس 
ارب مرحم  هام  يزوریپ  هاـم   - 738 دندرب . ولج  ار  ناشبتکم  نکل  دندش ، ماع  لتق  شا  هریـشع  باحـصا و  همه  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

ءادهشلادیس نوخ  نیا  اه  تلم  نوخ  ندیـشوج   - 739 هدمآ . تسد  هب  نوخ  يراکادف و  نتم  رد  يزوریپ ، هک  تسا  یهام  عیـشت  بهذـم 
سلجم رد  زین  دیزی  هک  اتفگش  ع )  ) نیـسح ماما  نوخ  تکرب   - 740 دروآ . یم  شوج  هب  ار  یمالـسا  ياه  تلم  همه  ياه  نوخ  هک  تسا 
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مایپ یناسر  مایپ  يراکادـف و  اب  نیـسح و  نوخ  تکرب  هب  هک  دوب  یماگنه  نآ  تساـخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شیاتـس  هب  شموش ،
هب ار  دوخ  هنهرب  رـس  اب  راـیتخا و  یب  شرـسمه  درک و  ذوفن  زین  يوما  متـس  هاـگراب  اـت  يرادـیب  یهاـگآ و  جوم  شـسدقم ، نوخ  ناـناسر 

: تفگ وا  اب  يدردمه  نمـض  دیناشوپ و  ار  وا  رـس  دیزی  هک  دوب  هاگنآ  تخادرپ ، نویـش  هجـض و  هب  وا  گوس  رد  تخادنا و  دیزی  سلجم 
درک و باتش  وا  دروم  رد  نم  تساوخ  نودب  دایز  نبا  هک  نک  نویش  هجض و  وا  رب  هد و  رس  هیرگ  زاس و  اپرب  يراوگوس  نیـسح  يارب  ورب 
رد امـش  ارچ  دینک  نویـش  وا  گوس  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يارب  دیوگ  یم  دـیزی  هک  یماگنه  يرآ ! (. 20 . ) دیناسر تداهـش  هب  ار  وا 

یترایز رد  ع )  ) نیسح ماما  مایق  هفسلف   - 741 (. 21 ( ؟... دینز یمن  هجض  تشهب  ناناوج  رالاس  دیس و  رب  ایآ  دیـشاب !؟... تکاس  وا  گوس 
لذـب و  تسا : نیا  نآ ، دراد و  دوجو  انعم  رپ  رایـسب  يا  هلمج  دوش ، یم  هدـناوخ  نیعبرا  زور  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  زا 

هب اریز  تسا . هدش  هدناجنگ  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يراکادف  هفـسلف  (. 22 . ) هلاهجلا نم  كدابع  ذفنتسیل  کیف  هتجهم 
(23  ) هریح و  دهدب . تاجن  تلاهج  زا  ار  مدرم  ات  درک ، راثن  ار  دوخ  نوخ  وت ، نیـسح  نیا  وت ، هدنب  نیا  هک  دـنک  یم  ضرع  لاعتم  يادـخ 

یفرتم موهفم  هچ  ياراد  زغم و  رپ  ردقچ  هلمج  نیا  دینیب ، دهدب . تاجن  تسا ، یهارمگ  رد  هک  یتریح  ینادرگرس و  زا  ار  مدرم  هلالـضلا ؛
سدقم نوخ  هب  ار  دوخ  یناگدـنز  خـیرات  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  نینوخ  بالقنا   - 742 تسا . يا  هتفرـشیپ  و 

نیرت سدـقم  نوخ ، همانرب  تسا ، اه  گنر  نیرت  تباث  عاـمتجا ) هنحـص  رد   ) زمرق گـنر  هک  دـنامهف  ناـیناهج  همه  هب  درک ... نیزم  دوخ 
یعیاقو همه  اروشاع  عیاـقو  ثداوح و  نینوخ  يراـگن  عیاـقو   - 743 (. 24 . ) تسا اه  بالقنا  نیرترثوم  نینوخ  بـالقنا  تسا ، اـه  هماـنرب 

اب دوش ، یمن  ادیپ  ذغاک  ملق و  نوچ  يا ، هعجاف  رثا  رد  ندرم  نیح  رد  دوش  یم  لقن  یهاگ  هک  یناسک  لثم  دـش ، هتـشون  نوخ  اب  هک  تسا 
هحفـص کی  يور  دوخ  نوخ  اب  ار  يا  هلمج  بالقنا ، تمالع  هب  يدارفا  ای  و  دنـسیون ، یم  ار  دوخ  تیـصو  دوخ  نوخ  اـب  دوخ و  تشگنا 

هب دـندرب  یم  ورف  نوخ  زا  یفرظ  کـی  رد  ار  دوـخ  تسد  ناـنامیپ  مه  یلهاـج ، یبرع و  یمیدـق  ياـه  ناـمیپ  زا  یـضعب  رد  دنـسیون . یم 
يا هنحص  کی  دوخ ، راوخریش  لفط  يولگ  نوخ  ندیشاپ  عیضر و  هللادبع  تداهـش  نایرج  نامیپ . نیا  هار  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  تمالع 

تباصا ترـضح  نآ  یناشیپ  هب  هک  گنـس  ارهاظ   ) نایرج کی  زا  سپ  هللادبعابا  دوخ  هک  ارهاظ  دنا : هتـشون  دش . هتـشون  نوخ  اب  هک  تسا 
(. 25 . ) منک رادـید  ار  مدـج  مهاوخ  یم  هنوگنیا  يدـج ، یقلا  یتـح  اذـکه  دومرف : دـیلام و  شتروص  هب  ار ) شیوخ  نوخ  رپ  تسد  درک )

، تسین دنا  هدرک  هیـصوت  اهذغاک  يور  ار  مالـسا  هک  یناسک  ياه  ملق  دـشخب ، یم  ماهلا  ام  هب  زورما  هچنآ  مالـسا  نینوخ  شراگن   - 744
ناش و هتفاکش  قرف  رب  ناشیناشیپ ، رب  ناشدوخ ، ياه  ندب  يور  رب  ار  مالسا  هتسجرب  طوطخ  دوخ  نوخ  اب  هک  تسا  یناسک  ياه  ملق  هکلب 
رب ناش ، هتـسکش  یناشیپ  رب  ناشبلق ، هنیـس و  يور  رب  ناشنـساحم  سدـقم و  ياهوم  هناد  هناد  يور  رب  ( 26 . ) هلدع هدـشل  هب  ارحم  یف  لتق 

(3 . ) ص 245 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 2 . ) ص 208 ج 2 ، رون ، هفیحـص  ( 1 . ) دنا هتـشون  ناشندرگ  ياه  گر  رب  ناش ، هتـسکش  نادـند 
نامه ص ( 7 . ) ص 277 ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 6 . ) ص 341 ج ، نامه ، ( 5 . ) ص 275 ج 1 ، هسامح ، ( 4 . ) ص 275 ج 1 ، ینیسح ، هسامح 

هسامح ( 11 . ) ص 342 ج 3 ، ینیـسح ، هسامح  ( 10 . ) ص 119 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياـهیگژیو  ( 9 . ) ص 340 ناـمه ، ( 8 . ) 342
نامه ( 15 . ) ص 218 ج 2 ، رون ، هفیحص  ( 14 . ) ص 225 ج 3 ، رون ، هفیحص  ( 13 . ) ص 344 نامه ج 3 ، ( 12 . ) ص 278 ینیسح ج 1 ،

ص 219. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهـش  راـثیا و  ( 18 . ) نامه ص 275 ( 17 . ) ص 275 ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 16 . ) ص 251 ج 7 ،
(22 . ) رد ص 108 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21 . ) ص 143 ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 20 . ) ص 61 ج 5 ، رون ، هفیحـص  ( 19)
(26 . ) ص 361 نامه ، ( 25 . ) ص 381 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 24 . ) نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 23 . ) نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم 

. دش هتشک  شتلادع  تدش  رطاخ  هب  شتدابع  بارحم  رد  و 

اروشاع رد  تافیرحت  یسررب 

ریـسم و زا  يزیچ  ندرک  فرحنم  ینعی  تسا ، فرح  هداـم  زا  یبرع  ناـبز  رد  فیرحت  هچ ؟ ینعی  فیرحت  فـیرحت  يوـغل  ياـنعم   - 745
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يزیچ رب  لمتشم  فیرحت  یلو  تسا ، لیدبت  رییغت و  یعون  فیرحت  رگید  ترابع  هب  دشاب  هتشاد  دیاب  ای  تسا  هتشاد  هک  دوخ  یلصا  عضو 
، دـنامهفب دـیاب  هک  ار  يدوصقم  نآ  یترابع  رعـش و  يا ، همان  يا ، هلمج  هک  دـینک  يراک  رگا  امـش  تسین . لیدـبت  رییغت و  هملک  هک  تسا 

رفن کی  هب  ار  یفرح  ای  یبلطم  یهاگ  امش  الثم  دیا  هدرک  فیرحت  ار  ترابع  نیا  امـش  دنیوگ  یم  دنامهفب ، ار  يرگید  دوصقم  دنامهفن و 
نینچ امش  لوق  زا  ینالف  : دیوگ یم  امش  هب  یسک  نآ  زا  سپ  دنک ، یم  لقن  يرگید  ياج  رد  ار  امش  نخـس  صخـش ، نآ  دعب  دییوگ ، یم 

مک و ار  امش  نانخـس  وا  تسا . توافتم  یلیخ  هدرک  لقن  وا  هک  هچنآ  اب  دیدوب  هتفگ  امـش  هچنآ  هک  دیمهف  یم  امـش  درک ، یم  لقن  يزیچ 
هدوزفا نآ  هب  دوخ  زا  ییاه  تمـسق  هدرک و  فذـح  ار  تسا  هدوب  امـش  روصقم  دـیفم  هک  امـش  ياه  فرح  زا  یتمـسق  تسا ، هدرک  داـیز 

فیرحت ارم  فرح  مدآ  نیا  دـییوگ  یم  امـش  تقو  نآ  تسا . هدـمآرد  بآ  زا  يرگید  يزیچ  هدـش و  خـسم  امـش  نخـس  هجیتن  رد  تسا ،
يارب دوب  ییاه  لاثم  اهنیا  تسا . هدرک  فیرحت  ار  دنـس  دـنیوگ  یم  دربب ، تسد  یمـسر  ياهدنـس  رد  یـسک  رگا  اـصوصخم  تسا . هدرک 

هدام زا  فیرحت  (. 1  ) فیرحت ماسقا  عاونا و   - 746 درادن . حیـضوت  هب  جایتحا  نیا  زا  شیب  هملک  نیا  فیرحت و  هملک  ینعم  ندش  نشور 
يونعم رگید  يرکیپ ، یبلاق و  یظفل و  تسا : عون  ود  رب  فیرحت  ریسم و  زا  زیچ  کی  ندرک  جک  ندرک و  فرحنم  ینعم  هب  تسا و  فرح 

یظفل و تسا : مسق  ود  رب  عون  رظن  زا  هک  روطنامه  فیرحت  يونعم . یظفل و  تسا : مسق  ود  رب  زین  هطلاغم  تعنـص  هک  ناـنچمه  یحور ؛ و 
ای رگید  تراـبع  هب  نانمـشد . فرط  زا  اـی  تسا  ناتـسود  فرط  زا  اـی  تسا : مـسق  ود  رب  زین  فرحم  ینعی  لـماع  عوـضوم  رظن  زا  يوـنعم ،

يدرف و رما  کی  رد  ای  تسا : مسق  دنچ  رب  زین  هیف  فرحم  ینعی  رظن  زا  هک  نانچمه  نانمشد . توادع  ای  تسا و  ناتسود  تلاهج  شءاشنم 
لعج لثم  تسا ، یعامتجا  یخیرات  دنـس  کی  رد  ای  تسا و  یبدا  شزرااب  رثا  کی  رد  ای  و  یـصوصخ ، همان  کی  دننام  تسا ، تیمها  یب 

فرحنم ینعی  يونعم  فـیرحت  يوـنعم  فـیرحت   - 747 (. 2 .) تسا یعامتجا  یتیبرت و  یقـالخا و  دنـس  رد  اـی  و  هیردنکـسا ، يزوسباـتک 
للع هکنیا  ینعی  هثداح  کی  يونعم  فیرحت  سپ  تسا ، هثداح  فارطا  رد  ثحب  نوچ  و  هثداح ، کی  اـی  هلمج  کـی  ینعم  حور و  ندرک 
یم یـصخش  ندـید  هب  امـش  الثم  مینک . یفرعم  تسه  هچنآ  زا  ریغ  رگید  زیچ  ار  هثداح  نآ  ياـهروظنم  فدـه و  نینچمه  اـه و  هزیگنا  و 
هناخ هب  ندمآ  زا  ینالف  روظنم  یناد  یم  دیوگ : یم  دیآ  یم  يرگید  دـینک ، یم  توعد  ناتدوخ  سلجم  ای  هناخ  هب  ار  یـصخش  ای  دـیور ،

. دیرادن زگره  يروظنم  نینچ  امـش  هک  یتروص  رد  دهدب ؛ وت  رـسپ  هب  ار  شرتخد  الثم  دهاوخ  یم  تسیچ )؟ وت  توعد  زا  ای  ( ؟ تسیچ وت 
راظتنا تخیمآ و  تافارخ  اب  ار  تمظع  نآ  اب  هیـضق  نیا  دوش  یمن  تسین . یخوش  اروشاع  هلاـسم  تاـفارخ  اروشاـع و  هلاـسم   - 748 (. 3)

نآ یثارم  فراـعم و  ناگدـنیوگ  تـیب و  لـها  ناحادـم  دریگب . ماـجنا  اـهراک  نـیا  دــیاب  هـک  تـسا  يزور  زورما ، تـشاد . لـماک  ریثاـت 
فارشا و راک  نیا  رب  دنتـسناوت  یم  ماگنه  هچ  نید ، ياملع  دنتـشاد ؟ تسامـش ، رایتخا  رد  زورما  هک  ار  یناکما  نیا  عقوم  هچ  ناراوگرزب ،
؛ درادن یعنام  دشابن ، دوب ، دنهاوخن  دونشخ  اهزیچ  هنوگ  نیا  زا  هک  دنتسه  یناسک  هتبلا  دنشاب ؟ هتشاد  دنراد ، زورما  هک  نانچ  نآ  یتراظن ،
رد دودح  ظفح   - 749 (. 4 . ) دریگب رارق  هجوت  دروم  دـیاب  تسام ، زا  دـعب  ياه  لسن  عقوت  مدرم و  زاین  دروم  ادـخ و  ياـضر  دروم  هچنآ 
زا نینیدـتم  هک  تسا  مزال  مینک . یم  رکذ  اج  نیا  رد  ام  هک  هدـش  هتفگ  ییوکین  ظعاوم  داـیز و  حـیاصن  هینیـسحلا ، نیعبرا  باـتک  همدـقم 

دیـس بیاصم  رب  نتـسیرگ  يراد و  هیزعت  مسارم  زا  رت  عیاش  هعیـش  بهذم  رد  يراعـش  ام  رـصع  رد  هک  دـنوش  هاگآ  هیرـشع  ینثا  بهذـم 
هیام هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هب  لسوت  زج  هدش  روجهم  هیعرش  بادآ  ننس و  راثآ و  رثکا  هکلب  تسین ، مالسلا  هیلع  نیمولظم 

قباطم هک  دوش  طوبـضم  يروط  هب  لمع  نیا  دودح  هک  دـشاب  هتـسیاش  سپ  تسا ، لامک  یقرت و  رد  زور  هب  زور  تسا ، هعیـش  يراودـیما 
نایم تسا  هلماک  تطلاخم  ترـشاعم و  نامز  نیا  رد  نوچ  دـشابن و  هجراخ  بهاذـم  ضارتعا  نعط و  دروم  دـشاب و  سدـقا  عرـش  دـعاوق 

طوبـضم روکذم و  للم  خیراوت  رثکا  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يالتبا  البرک و  هعقاو  رگید و  بهاذـم  اب  بهذـم  نیا  یلاها 
اهزاس و نتخاون  دننام  دنیامن ، مامت  زارتحا  هسدـقم  تعیرـش  تایهنم  هعدـتبم و  روما  زا  يراد  هیزعت  سلاجم  رد  هک  دـشاب  هتـسیاش  تسا ،

تسرد رکذ   - 750 دشابن . يراد  هیزعت  عماجم  زا  یـضعب  یگتخادرپ  هب  بعل  وهل و  سلاجم  هک  دشاب  اسب  زیمآ و  برط  ياه  یگدـنناوخ 
باوث زا  تیمورحم  بجوم  تاکرح  نیا  هرخالا و  لامعاب  ایندلا  نوبلطی  دنا : هتفگ  هک  هدـش  نایب  مدرم  هنوگنیا  لاح  یثیدـح  رد  بیاصم 
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داسفا هب  ناطیـش  هجوت  دشاب ، رتشیب  شعفن  هک  یلمع  ره  سپ  تسا ، ناسنا  عاونا  هب  یمامت  توادع  ار  ناطیـش  دـش و  دـهاوخ  همیظع  ياه 
هیلع نیرهاط  همئا  رابخا  نید و  ترورـض  بسح  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  لسوت  دـننام  دـش ، دـهاوخ  هدایز  لمع  نآ 

رد ماع  یموجه  مامت و  یهجوت  نالها  ان  دوش ، هیویند  دـیاوف  بجوم  هک  لمع  ره  تسا و  ترخآ  اـیند و  رد  تاـجن  يراگتـسر و  مالـسلا 
راک هتفر  هتفر  ات  دوش  ظوحلم  رتمک  تدابع  تهج  هدش و  شاعم  هربتعم  لیاسو  زا  یکی  هک  بیاصم  رکذ  دـننام  دومن ، دـنهاوخ  لمع  نآ 

نیرکاذ زا  يا  هلمج  تسین و  رـسیم  رکم  نیا  زا  یهن  دوش و  یم  رکذ  راکـشآ  ياه  غورد  بهذـم  ياملع  عماجم  رد  هک  هدیـسر  ییاج  هب 
دناد یم  هنجلا ؛ هلف  یکبا  نم  ثیدح  لومشم  ار  دوخ  دنک و  ینخس  عارتخا  هک  داش  اسب  دنرادن ، روآ  هیرگ  عیاقو  عارتخا  زا  كاب  بئاصم 

تبـسن دیامن  بیذاکا  نآ  زا  عنم  نیما  علطم  ثدحم  هاگره  و  دنک ، ادیپ  هدـیدج  تافیلات  رد  یعویـش  غورد  فرح  نامه  نامز  لوط  هب  و 
، دهد رارق  هفیعـض  ياه  لقن  زیوآ  تسد  دیامن و  ننـس  هلدا  رد  حـماست  هدـعاق  هب  کسمت  ای  دـهد  عومـسم  یمالک  هب  ای  عوبطم  یباتک  هب 

ثیدح ملع و  لها  دزن  طوبضم و  هدیدج  بتک  رد  هک  هفورعم  عیاقو  زا  يا  هلمج  دننام  دش ، دهاوخ  هجراخ  للم  خیبوت  تمالم و  بجوم 
یـسورع دننام  تسین . عیاقو  نآ  زا  يرثا  نیع و  ثیدح  ملع و  لها  دزن  هیوبـضم و  هدـیدج  بتک  رد  هک  هفورعم  عیاقو  نآ  زا  يرثا  نیع و 

وا زا  تسا  نیدـمتعم  ءاملع و  هلجا  زا  هک  یحیرط  خیـش  هدـش ، لقن  یفـشاک  لضاف  فیلات  ءادهـشلا  هضور  باتک  رد  هک  البرک  رد  مساـق 
لها هب  یمارتـحا  یب   - 751 تسین . هدیـشوپ  عالطا  تریـصب و  لها  رب  هک  هدومن  يرایـسب  تاحماسم  بختنم ، باتک  رد  یلو  هدومن ، لقن 

، مالـسلا هیلع  بنیز  ترـضح  لثم  هدوتـس ، یگرزب  هب  ار  اه  نآ  نآرق  رد  ادـخ  هک  ار  تیب  لها  ياه  مان  وهل ، لـها  تسرپاوه و  مدرم  تیب 
یلیل و لثم  دوش ، هدرب  دـیاب  یناثم  ثلاثم و  یناغا و  رد  هک  یهورگ  اـه ، ماـن  يارب  هدرب و  بعل  وهل و  تـالآ  رد  ار  مالـسلا ، اـهیلع  هنیکس 

هزاوآ هلیسو  معنت و  شیع و  هیام  ناورم ، ینب  هیما و  ینب  هدیـس  هب  ار  لوسر  ترـضح  ياه  تبیـصم  رکذت  دنیامن و  یم  رارکت  هدرب  یملس 
هدروآ رد  داحلا  رفک و  نابیرگ  زا  رـس  هتـشذگ و  قسف  دح  زا  راک  نیا  هک  دبای  یم  رد  دنک ، تقد  یـسک  رگا  دـننک و  یم  منرت  یناوخ و 

هثداح ندرک  وگزاب  لقن و  رد  البرک  هثداـح  رد  رـضم  تاـفیرحت   - 752 ناطیـشلا . هدـیکم  يوهلا و  هبلغ  نالدـخلا و  نم  هللاابذوعن  تسا .
تامدقم هب  عجار  ایاضق ، لصا  هب  عجار  هک  يرهاظ  یلکـش و  ینعی  یظفل ، ياه  فیرحت  مه  میا ! هدرک  دراو  فیرحت  نارازه  ام  اروشاع ،

راچد مه  هثداح ، نیا  فسات  لامک  اب  هثداح . نیا  ریـسفت  رد  فیرحت  مه  و  تسا ، بلطم  یـشاوح  هب  عجار  بلطم و  نتم  هب  عجار  اـیاضق ،
یگنهامه بلطم  لصا  اب  لقاال  دوش  یم  هک  ییاه  فیرحت  تاقوا  زا  یهاـگ  يونعم . اـه  فیرحت  راـچد  مه  هدـش و  یظفل  ياـه  فیرحت 

یم نوگژاو  یلک  هب  ار  هیضق  دنک ، یم  خسم  مه  ار  هیـضق  چیه ، درادن  هک  یگنهامه  نیرت  کچوک  فیرحت ، اه  تقو  یهاگ  یلو  دراد ،
ام تسد  هب  هک  ییاه  فیرحت  میوگب  دیاب  فسات  لامک  اب  مه  زاب  دیآ . یم  رد  شدوخ  دض  تروص  هب  هک  دروآ  یم  رد  یلکش  هب  دنک و 
رثا یب  تیـصاخ و  یب  تهج  رد  تسا  هدوب  هیـضق  ندرک  خـسم  ندروآ و  نییاپ  تهج  رد  همه  تسا ، هتفرگ  تروص  هثداح  نیا  رد  مدرم 

فیرحت نیرتمک   - 753 (. 5 . ) دـنا هتـشاد  ریـصقت  مدرم  مه  و  تما ، ياملع  ناگدـنیوگ و  مه  هیـضق ، نیا  رد  و  تسا . هدوب  هیـضق  ندرک 
زا یکی  هدمآ : مه  رودصلا  ءافش  رد  هچنانچ  هدش ، لقن  هارث ) باط   ) یسابلک میهاربا  دمحم  الم  جاح  بانج  دهاز  هیقف ، موحرم  زا  عونمم !
ای دومرف : مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تفگ : دـناوخ  یم  هک  تیاور  ياهتنا  رد  بانج  نآ  روضح  رد  ربنم  لها  تناید  اـب  يالـضف 

هعفد ود  ماما  دنکـشب ، ار  تناهد  ادـخ  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  مدرم  روضح  رد  میهاربا  دـمحم  الم  جاح  عرو  اب  هیقف  نآ  بنیز ! اـی  بنیز ،
دش و هاگآ  غورد  داسف  زا  و  دننک ، هظحالم  باب  نیا  رد  ار  دوخ  لاح  ربنم ، لها  هلیلج  هلسلس  لاح  دومرف : راب  کی  هکلب  بنیز ، ای  دومرفن 

لئاسر باتک  زا  هجحملا  فشک  رد  سوواط  نب  دیـس  حیحـص  ثیدـح  لـقن   - 754 دـشاب . دامتعا  لباق  نآ  يوار  هک  دـنیوگب  ار  یبلاـطم 
نوکتف هقث  نع  الا  ثدـحت  و ال  هدرک : تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اـب  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  یمیلک 

ثعاب ینعی  تسا ؛ تلذ  غورد  دوب و  یهاوخ  وگغورد  هنرگو  دامتعا  لباق  صاخـشا  زا  رگم  دـینکن  لقن  ار  ثیدـح  لذ ؛ بذـکا  اباذـک و 
يدـصاق هک  تسا  نیا  دـندرک  لعج  فیرحت و  هک  يرگید  هنومن  هنیدـم  زا  ماما  جورخ  ناـمز  فیرحت   - 755 دوش . یم  يراوـخ  تلذ و 

رگید زور  هس  ریگب . باوج  نم  زا  ایب  رگید  زور  هس  هک  دومرف  اقآ  تساوخ ، یم  باوج  دوب و  هدروآ  يا  همان  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  يارب 
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لالج و منیبب  مورب  دـنور  یم  اقآ  هک  الاح  سپ  تفگ : مه  وا  دنتـسه . نتفر  مزاع  زورما  دـندرک و  تکرح  اقآ  دـنتفگ : تفرگ ، غارـس  هک 
دعب نانچ . نینچ و  ياه  یسرک  يور  مشاه  ینب  هتسشن و  یسرک  کی  يور  شدوخ  اقآ  دید  تفر و  تسا ؟ هنوگچ  زاجح  هاشداپ  هبکوک 

لمحم نیا  راوس  یمارتحا  هچ  اب  دندروآ و  ار  تاردـخم  دـعب  دوب . اجنآ  رد  اهزیچ  هچ  اه ، جابید  هچ  اهریرح ، هچ  دـندروآ ، ییاه  لمحم 
مرتحم نینچ  زور  نآ  رد  هک  اهنیا  دـنیوگ : یم  دـننز و  یم  زیرگ  مهدزای  زور  هب  ناهگان  ات  دـنیوگ  یم  دـنیوگ و  یم  ار  اهنیا  دـندرک . اه 

رد نیـسح  ماما  دیوگ : یم  هک  تسا  خیرات  نیا  هچ ؟ ینعی  اه  فرح  نیا  دیوگ ، یم  يرون  یجاح  دنتـشاد . یلاح  هچ  مهدزای  زور  دندمآ 
هک نارمع  نب  یـسوم  هب  ار  شدوخ  ندمآ  نوریب  نیا  رد  ینعی  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  دـناوخ : یم  ار  هیآ  نیا  دـمآ  یم  نوریب  هک  یلاح 

رگم دوب . هدرک  تکرح  يا  هداس  رایـسب  هلفاق  کی  لـیبسلا . ءاوس  ینیدـهی  نا  یبر  یـسع  لاـق  تسا : هدرک  هیبشت  درک  یم  رارف  نوعرف  زا 
لمحم راوس  هک  تسا  نیا  هب  وا  نادـناخ  تمظع  ای  دنـشاب !؟ هتـشاذگ  شیارب  نیرز  الثم  یـسرک  کی  هک  تسا  نیا  هب  هللادـبع  ابا  تمظع 

هعقاو ندوب  ینغ   - 756 (. 6 ( !؟ دـشاب روط  هچ  ناشیاهرکون  دـشاب  روط  هچ  ناشیاهرتش  اه و  بسا  دنـشاب !؟ هدـش  ریرح  جابید و  زا  ییاه 
رظن زا  هک  تسا  يا  هعقاو  رتمک  یخیرات ، عیاـقو  ناـیم  رد  اـقافتا  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  درد  هب  ار  ناـسنا  لد  رتشیب  هک  يزیچ  نآ  ـالبرک 
ادـیپ دروم  نیا  رد  غورد  همه  نیا  هکنیا  تلع  اساسا  هک  مدرک  یم  لایخ  قباس  رد  نم  دـشاب . ینغ  البرک  هثداح  هزادـنا  هب  ربتعم  ياه  لقن 
خیرات رد  يا  هثداح  چـیه  اقافتا  مدـید  مدرک ، هعلاطم  هک  دـعب  تسا ، هدوب  هچ  هک  دـناد  یمن  یـسک  ار  نیتسار  عیاقو  هک  تسا  نیا  هدـش ،

لوا و نورق  نامه  زا  یمالـسا  ربتعم  نیخروم  درادن . ربتعم  خـیرات  البرک  هثداح  هزادـنا  هب  شیپ  نرق  هدراهچ  هدزیـس ، لثم  تسدرود  ياه 
راک رد  ییایاضق  کی  و  دنتسه ، کیدزن  رگیدکی  هب  دراد و  قابطنا  رگیدکی  اب  اه  لقن  نیا  دندرک و  لقن  ربتعم  ياهدنـس  اب  ار  ایاضق  مود 

هتخانـش شفده  دنامب و  ظوفحم  هثداح  نیا  نتم  هدش  ببـس  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دنامب . خیرات  نیا  تایئزج  هدـش  ببـس  هک  تسا  هدوب 
هک روط  نامه  تشاد ، ار  رـصع  نیا  رد  هیمالعا  مکح  هبطخ ، اهرـصع  نآ  رد  هدش . هدـناوخ  دایز  هبطخ  هثداح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دوش 
اه هبطخ  مه  نامز  نآ  رد  دهدب ، ناشن  ار  خیرات  نتم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  یمسر  ياه  هیمالعا  اصوصخم  اه  گنج  رد  رـصع ، نیا  رد 

، ماش رد  هفوک ، رد  تیب  لها  هک  نآ  زا  دعب  هچ  نآ و  لالخ  رد  هچ  البرک و  هثداح  زا  لبق  هچ  تسا ، دایز  هبطخ  اذـل  تسا . هدوب  روط  نیا 
هچ هک  دـننک  نالعا  مدرم  هب  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  نیا  اه  هبطخ  نیا  زا  اهنآ  فدـه  الـصا  دـندرک و  داریا  ییاـه  هبطخ  رگید  ياـهاج  رد 

هدایز باوج  لاوس و  البرک  هیضق  رد  دوش . لقن  ایاضق  هک  هدوب  يا  هزیگنا  کی  شدوخ  نیا  و  دوب ، هچ  فده  دوب و  هچ  ایاضق  تشذگ و 
زین یناهنپ  ماسقا  ایر  عونمم ! اـیر   - 757 (. 7 . ) دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  هیـضق  تیهام  هک  تسا  تبث  خـیرات  نتم  رد  اه  نیمه  تسا و  هدـش 
یم زیاج  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يازع  رد  ار  ءایر  هک  دنتـسه  یناسک  دنا و  هدروآ  شهاگیاج  رد  ار  نآ  نادنمـشناد  هک  دراد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هللا ! ناحبس  دنناد . یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  لیاضف  زا  ار  نیا  هتشادرب و  ار  صالخا  طرـش  دنرامش و 
زا نآ  ظفح  نیبم و  نید  ینابم  ناقتا  قح و  هملک  يالعا  یلاعت و  يراب  سدـقم  تاذ  دـیحوت  ساسا  ماکحا  تهج  هب  ار  تبیـصم  همه  نآ 

ناهانگ و نیرت  گرزب  هب  نداد  زاوج  يارب  ترـضح  نآ  هک  دهد  یم  لامتحا  یلقاع  یناسنا  چیه  ایآ  درک ، لمحت  نیدـحلم  ياه  تعدـب 
باتک ای  لتاقم  رد  لـیل  روضح  رد  فیرحت   - 758 قالتخا . الا  اذه  نا  دیسر !؟ تداهش  هب  تسا ، رغـصا  كرـش  ایر و  انامه  هک  یـصاعم 

هب ار  وا  تیاعر  ناـیماش ، نایفـسوبا و  ناراـی  نادـناخ و  دوب ، رگا  هک  تسین ، ماـش  اـی  هفوک  ـالبرک ، رد  یلیل  روضح  زا  يرکذ  ربتعم  ياـه 
رگید ياهزیچ  البرک و  رد  وا  لاح  یلیل و  قح  رد  ربنم  لها  نانخس  یضعب  سپ  دندرک ، یم  تشاد  دیزی  هیما و  ینب  اب  هک  یتبـسن  هظحالم 

ياروشاع هثداح  ات  دنتسب . راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  مامت  هیما  ینب  نایرابرد  هیما  ینب  ءوس  تاغیلبت  ریثات   - 759 تسا . یعقاو  ریغ 
دنهد و هایـس  بالقنا  شروش و  گنر  ات  دندیـشوک  دننک و  هصالخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایز  هب  نارگید و  دوخ و  عفن  هب  ار  ع )  ) نیـسح
داد و یم  راشتنا  شخب  ترـسم  يا  هدژم  ناونع  هب  ار  ماما  لتق  ادتبا  رد  دایز  نبا  دـنربب . نیب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لامعا  تیونعم 

ربمغیپ دـقرم  رانک  رد  هنیدـم و  دجـسم  رد  ینارنخـس  نمـض  زاجح ، مکاح  قدـشا  نب  دیعـس  هک  يرطب  داد . یم  شرازگ  ماکح  هب  ار  نآ 
ییاطخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هشیمه  لثم  مدوب  لیام  دوش . عقاو  يدـمآ  شیپ  روطنیا  متـشادن  لیم  نم  هتفگ : نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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هعفدن نا  الا  انلتق  دیری  هفیس  لس  نمب  عنصن  فیک  نکل  و  میرذگب . وا  ياطخ  زا  مه  راب  نیا  میدرک  یم  یشوپ  مشچ  يو  زا  ام  درک و  یم 
مینک و عفد  دوخ  زا  ار  وا  دیاب  تسین و  يا  هراچ  مینکب ؟ هچ  دشکب  ار  ام  دهاوخ  یم  هدیشک و  ریشمش  هک  یـسک  اب  ینعی : ( 8 . ) انسفنا نع 
هک یمجاهت  هلمح  کی  ناونع  هب  ار  ترضح  نآ  مایق  نانآ  دش . یم  زکرمتم  هطقن  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ینیسح  دض  تاغیلبت  مامت  میـشکب .

تموکح لامع  تسد  هب  ار  البرک  هنایشحو  راتشک  هلیسو  نیدب  ات  دندرک  یم  یفرعم  دوب  یمالسا  داحتا  ندز  مهرب  تینما و  بلس  بجوم 
بلق و فیرحت و  فیرحت  برخم  راثآ   - 760 (. 9 . ) دنهد هولج  قحم  الماک  كانلوه  هعقاو  نیا  رد  ار  دیزی  دننک و  هیجوت  دـیزی  یلیمحت 
، تیاده ياج  هب  درب ، یم  نایم  زا  ار  یلصا  تیـصاخ  دنک ، یم  ضوع  ار  امیـس  هرهچ و  فیرحت ، (. 10 . ) تسا نید  گرزب  تفآ  تعدب ،
، فیرحت دروآ . یم  تواقش  حالف ، ياج  هب  دوش و  یم  هانگ  تیصعم و  قوشم  حلاص ، لمع  يوس  هب  قیوشت  ياج  هب  دروآ و  یم  تلالض 

خیرات رد  فیرحت  نامرهق  هک  نایدوهی  تسا . رت  كانرطخ  میقتسم  تبرـض  زا  هک  تسا  میقتـسم  ریغ  تبرـض  تسا ، ندز  رجنخ  تشپ  زا 
رتهب و فیرحت ، قیرط  زا  هناتـسود و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنا . هدرک  دراو  میقتـسم  ریغ  قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  تبرـض  هشیمه  دـنا  ناـهج 

تابرـض زا  هدـش ، دراو  یلع  رب  یلع  لـهاج  ناتـسود  فرط  زا  هک  یتابرـض  اـعطق  هنانمـشد . تروـص  هـب  اـت  درک  بارخ  دوـش  یم  رتـشیب 
دوخ يورین  زا  هدافتـسا  اب  تسا  هزرابم  فیرحت ، تسا . لمعلا  سکع  نودـب  هزرابم  فیرحت ، تسا . هدوب  رت  نارب  رت و  يراـک  شنانمـشد 

هفایقدـب بیهم  ناولهپ  کی  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الثم  دوش ، ضوع  یلک  هب  صخـش  يامیـس  هک  دوش  یم  ببـس  فیرحت  عوضوم 
، هباـطخ بارحم ، درم  ناـمه  نیا  هک  درک  رواـب  ناوـتن  زگره  هک  دـیآرد  یتروـص  هب  دـنک . یم  ادـیپ  مـسجت  هـتفر  رد  شوگاـنب  زا  لـیبس 

اهنت تسا . هدرک  فورعم  رامیب  ماما  مان  هب  ام  نایم  رد  ار  داجـس  ماما  هک  تسا  فیرحت  تسادـخ . زا  فوخ  اوقت و  دـهز  اـضق و  تمکح ،
فعض و هب  ار  دوخ  ینالف  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  هدش ، هداد  ترـضح  نآ  هب  مان  نیا  نانابز  یـسراف  نایم  رد 

مایا رد  ماما  هک  تسا  تهج  نادب  طقف  ترهـش  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدرک  رامیب  نیدباعلا  نیز  ماما  ار  دوخ  مییوگ  یم  هدز ، ینوبز 
 - 761 (. 11 . ) دـنا هتفر  یم  هار  مخ  رمک  تسد و  هب  اـصع  هتـشاد و  مزـال  بت  رمع  همه  رد  هـکنیا  هـن  دـنا  هدوـب  ضیرم  اروشاـع  هثداـح 
نآ و  دندرک ، دراو  یلع  نب  نیـسح  رب  يرگید  لکـش  هب  ار  تیانج  ياه ، یناج  ای  یناج  مادک  مناد  یمن  نم  ینیـسح  فدـه  رد  فارحنا 

دنتفگ نیسح  هرابرد  دنتفگ ، حیسم  دروم  رد  اه  یحیسم  هک  ار  يدنرچ  نامه  دنداد و  رارق  فیرحت  دروم  ار  یلع  نب  نیسح  فده  هکنیا 
دش هتشک  نیسح  شاب ، تحار  ناملایخ  مینکب و  هانگ  ام  هکنیا  يارب  دریگب ، ، شود  هب  ار  تما  هانگ  راب  هکنآ  يارب  دش ، هتشک  نیـسح  هک 

دیابن ار  یکیرات  هحفـص  طقف  ام  هکنیا  زج  دوبن  يا  هراچ  فارحنا  نیا  زا  دعب  اذـل  دوش . رتشیب  دوب ، مک  نامز  نآ  ات  راکهنگ  هک  نیا  يارب 
يدونشخ اضر و  لیـصحت  هک  دنک  نامگ  یـسک  رگا  تعافـش  زا  تسردان  يریوصت   - 762 (. 12 . ) دناوخ دید و  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دـید ،

نکمم هناگادج  ود  نیا  زا  کی  ره  دراد و  رگید  یهار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اضرف  يدونشخ  اضر و  لیـصحت  دراد و  یهار  لاعتم  ادخ 
ییاهزیچ اب  ادـخ  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  طلغ  رادـنپ  نیا  رد  تسا . هدـش  یگرزب  تلالـض  راـچد  دـنک ، نیماـت  ار  ناـسنا  تداعـس  تسا 

، یتسار تاکز ، داهج ، جح ، هزور ، زامن ، دننام  تابجاو  نداد  ماجنا  اب  ادخ  رگید ، ياهزیچ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوش و  یم  یـضار 
، ددرگ یم  یـضار  انز  يراوخبارـش و  تبیغ ، ملظ  غورد ، لیبق : زا  ناهانگ  كرت  اب  اهنیا و  لاثما  نیدلاو و  هب  رب  قلخ ، هب  تمدخ  یتسرد ،

لقاال ای  هیرگ و  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شناوج  دنزرف  يارب  الثم  هک  تسا  نیا  رد  وا  ياضر  درادن ، يراک  اهراک  نیا  اب  نیـسح  ماما  یلو 
راوشد ادخ  ياضر  لیـصحت  هک  دـش  یم  هتفرگ  نینچ  میـسقت  نیا  لابند  هب  تسا . ادـج  ادـخ  باسح  زا  نیـسح  ماما  باسح  مینک . یکابت 

هیرگ طقف  تسا . لهس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدونشخ  لیصحت  یلو  ددرگ ، یـضار  وا  ات  داد  ماجنا  ار  يدایز  ياهراک  دیاب  اریز  تسا ؛
ار اهراک  دنک و  یم  تعافش  دراد ، ذوفن  ادخ  هاگتسد  رد  وا  ددرگ ، لصاح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدونـشخ  هک  ینامز  ندز و  هنیـس  و 
هچ ره  ناهانگ  و  دوش ، یم  هیفـصت  همه  میا . هدادن  ماجنا  هک  هللا  لیبس  یف  قافنا  داهج و  جـح و  هزور و  زامن و  باسح  دـنک . یم  تسرد 
هب تسا و  تیبوبر  رد  كرـش  هکلب  تسا ، تسردان  لطاب و  اـهنت  هن  تعافـش  زا  يریوصت  نینچ  نیا  دور . یم  نیب  زا  توف  کـی  اـب  دـشاب 

ردـپ هک  ناـنچمه  تسا ، تناـها  زین  تسا  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  شراـختفا  نیرت  گرزب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  كاـپ  تحاـس 
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مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  درب . یم  هانپ  اهنآ  ياه  هتفگ  زا  لاعتم  يادـخ  هب  دـش و  یم  نیگمـشخ  تخـس  ةالغ  ياه  تبـسن  زا  شراوگرزب 
نوناق مالـسا و  یلمع  همانرب  هک  هدوبن  نیا  يارب  وا  تعیرـش  ای  ادخ  هاگتـسد  لباقم  رد  یهاگتـسد  هللااب -  ذایعلا  هکنیا -  يارب  دـشن  هتـشک 

.. داد نت  تداهـش  هب  هدیـشوپ و  مشچ  یگدنز  زا  مالـسا  تاررقم  ریاس  تاکز و  زامن و  هماقا  يارب  يو  سکع  رب  دزاس : فیعـض  ار  نآرق 
زا ار  يزیچ  وا  هدارا  وا  ادخ  ياضر  فالخرب  هک  تسین  تروص  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تعافـش  تعافـش  عون  ود   - 763 (. 13)

رگید ناهج  رد  تسا . هدرک  داجیا  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  ییاـه  تیادـه  نیمه  نآ  عون  کـی  تسا . عون  ود  وا  تعافـش  دـهاوخب . ادـخ 
، دنا هتفای  تیاده  وا  بتکم  زا  هک  تسا  یناسک  عیفش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مینک . یم  نایب  بیرقنع  ار  نآ  مود  عون  دوش و  یم  مسجم 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  تعافـش  هلاسم  رد  فیرحت   - 764 (. 14 . ) دنا هتخاس  یهارمگ  هلیسو  ار  شبتکم  هک  تسین  یناسک  عیفـش  وا 
هحون عارـصم  راهچ  اب  و  دنناد -  یم  تنج  خزود و  کلام  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  رـضاح ، رـصع  هنالهاج  هدـیقع  فالخ  رب 

ناوج و هقبط  هدرک و  ادیپ  تئرج  تابجاو  كرت  تیـصعم و  هنوگ  ره  يارب  دنـسیون و  یم  دنـس  هلابق و  تشهب  يارب  لوعجم  هکلب  طلغ و 
رد رـشحم  زور  رد  تعاطا  رکنم  تدابع و  کیرات  راک  هبت  یـصاع و  راـکهانگ و  مرجم و  هک  دـنزاس  یم  رورغم  ار  ماوع  هقبط  ناوجون و 

هیلع نیـسح  دسرتب -  زیخاتـسر  زور  ادخ و  زا  ارچ  دراد و  مغ  هچ  كاب و  هچ  دراد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  تسا و  نیـسح  هانپ 
یم دای  زرل  سرت و  ینارگن و  اب  زیخاتـسر  زور  زا  هشیمه  وا  دوب و  عشاخ  عضاخ و  رایـسب  تدابع  ماـقم  رد  دیـسرت و  یم  ادـخ  زا  مالـسلا ،

زا ار  دوخ  نارادازع  اعطق  دنک  دروخرب  رضاح  رصع  ياه  هتـسد  زا  یکی  هب  زورما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  رگا  منک  یم  نامگ  نم  درک و 
رد دوش و  یم  بدا  هئاسا  شترـضح  سدـق  تحاس  هب  دـسر و  یم  کیراب  ییاج  هب  راـک  دـناسرت و  یم  هتـشاد و  رذـح  رب  زیخاتـسر  زور 
ام دـسرتن و  ادـخ  زا  هک  میتـسه  یـسک  رادازع  اـم  متـسین ! امـش  رادازع  اـم  یتـسه  وسرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت  دوش : یم  هتفگ  وا  باوج 

ادـخ و زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اجک ! هب  ات  تساجک  ات  اجک  زا  هار  توافت  دربب ! تشهب  هب  دوخ  روز  اـب  ار  نیمرجم  ناراـکهانگ و 
رانلا یقوف و  بر  یلو  تحبصا  دیوگ : یم  باوج  رد  ینک ؟ یم  حبص  روطچ  اقآ  دنیوگ  یم  وا  هب  هک  یتقو  دسرت و  یم  طارص  باسح و 

یبذع و ءاش  ناف  يریع  دیب  رومالا  هرکا و  ام  عفدا  بحا و ال  ام  دجا  یلمعب ال  نهترم  انا  یب و  قدـحم  باسحلا  ینبلطی و  توملا  یماما و 
رد خزود  شتآ  تسا و  نم  لامعا  رب  رظان  مراگدرورپ  هک  یلاح  رد  منراذـگ ، یم  ار  راگزور  (. 15  ) ینم رقفا  ریقف  ياف  ینع  افع  ءاش  نا 

دوخ هاوخلد  هب  متـسه و  نتـشیوخ  رادرک  ورگ  رد  نم  مندرگرب و  یقوـط  دـننامب  هبـساحم  تسا و  نم  بیقعت  رد  گرم  نم و  يور  شیپ 
رگا دنک . یم  متازاجم  دهاوخب  رگا  تسا . يرگید  سک  تسد  رد  اهراک  مامز  مرادـن و  مرازیب ، هک  هچنآ  زا  عافد  تردـق  مرادـن و  یهار 

مالسلا هیلع  نیسح  نینچ  رـضاح  رـصع  نارادازع  هب  ار  وت  تسا !؟ رت  ناوتان  رتریقف و  نم  زا  هک  ریقف  مادک  سپ  دیامرف ، یم  موفع  دهاوخب 
ج 1، ینیسح ، هسامح  ( 1 (. ) 16 . ) ریگب ار  اه  تعاضب  یب  ام  تسد  هللادبعابا  تنابرق  هب  يا  دـننک !؟ یم  لوبق  ار  یفئاخ  يادـخ  زا  وسرت و 
ص ، 1 ینیسح ج ، هسامح  ( 5 . ) ص 214 ج 7 ، تیالو ، ثیدح  ( 4 . ) نامه ص 284 ( 3 . ) ص 251 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 2 . ) ص 13

تیصخش ( 9 . ) ص 222 ج 10 ، میدق ، عبط  راونالاراحب ، ( 8 . ) ص 30 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 7 . ) ص 25 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 6 . ) 18
سوکعم هجیتن  فیرحت  هکنیا  يارب  تسا  یبوخ  لاثم . تئش  ام  لمعاف  تفرع  اذا  ثیدح : ناتـساد  ( 10 . ) ص 393 اروشاع ، زا  لبق  نیسح 

ج 3، ینیسح ، هسامح  ( 11 .(. ) تسا هدش  لقن  یمالسا  رکفت  يایحا  شخب  دیهش ) داتسا  رثا   ) لطابو قح  باتک  رد  ناتساد  نیا  . ) دهد یم 
ص 116. ج 78 ، راونالاراحب ، ( 15 . ) ص 271 نامه ، ( 14 . ) ص 267 یهلا ، لدع  ( 13 . ) ص 126 و 127 ج 1 ، نامه ، ( 12 . ) ص 290

ص 409. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 16)

اروشاع ترایز  تاکرب  راثآ و 

هب نک ، تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اروشاع  ترایز  دـنیامرف : یم  ناوفـص  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ع )  ) قداـص ماـما  شرافـس   - 765
 - 3 دشاب . روکـشم  وا  شـشوک  یعـس و   - 2 دوش . لوـبق  شتراـیز   - 1 منک : یم  نیمـضت  نآ  هدـنناوخ  يارب  زیچ  دـنچ  نم  هک  یتـسرد 
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هاـگره ناوفـص ! يا  دومرف : دـعب  ددرگنرب ... ادـخ  هاـگرد  زا  دـیماان  دوش و  هدروآرب  گرزب  دـنوادخ  فرط  زا  دـشاب  هچ  ره  وا  تاـجاح 
هک یناـکم  اـجره و  زا  نک  هجوت  ترـضح  نآ  يوس  هب  تراـیز  نیا  هلیـسو  هب  سپ  داد ، يور  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  هب  وت  يارب  یتجاـح 

. درک دـهاوخن  فالخ  ار  دوخ  هدـعو  دـنوادخ  دوش و  یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تتجاح  ناوخب و  ار  اعد  نیا  یتسه و 
هبرجت دوش . یم  هدروآرب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جـیاوح و  دـشاب  هتـشاد  یگرزب  تجاـح  سک  ره  يرآ ،

( هر  ) يراصنا یضترم  خیش  هریس   - 766 (. 1 . ) دروآ میهاوخ  ار  تایاکح  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  یماع  فراـع و  ره  هاوگ 
رصع حبـص و  راب  ود  زور ، ره  هک  هدوب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  شتاداع  هلمج  زا  هک ؛ دنا  هدروآ  يراصنا  خیـش  موحرم  لاوحا  حرـش  رد 

هس باوج  رد  درک ؛ شـسرپ  شلاوحا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  وا  یـسک  شتافو  زا  دعب  دومن . یم  بظاوم  رایـسب  نآ  رب  دناوخ و  یم  ار  نآ 
تعامج زامن  اروشاع و  ترایز  بش و  زامن  زگره  گرزب ، درم  نیا  یمق  يازریم  هریـس   - 767 اروشاع . ، اروشاع ، اروشاع ، دومرف : هبترم 

دارفا اب  دوب و  فاصنا  اب  رایـسب  دـناوخ . یم  تعامج  زامن  دوخ  دـنزرف  نز و  اب  لزنم  رد  تفر ، یمن  دجـسم  هب  هاـگره  و  هدرکن ، كرت  ار 
، يو صوصخم  داد  روتسد  راسناوخ  رهـش  مکاح  تشاد . بیجع  یمامتها  اه ، ناملـسم  روما  حالـصا  رد  و  دیزرو . یم  تاساوم  دنمتـسم 

هللا تیآ  دیهش  یسودق  دیهش  هریـس   - 768 دـش . یم  اپرب  دجـسم  نآ  رد  شتعامج  هعمج و  زامن  هشیمه  هک  دـنتخاس  عماج  دجـسم  کی 
رد تکرـش  ربمغیپ و  نادـناخ  هب  لسوت  و  اروشاع ، هعماج و  ترایز  هب  ندـیزرو ، یم  قشع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  هر )  ) یـسودق

دیکات انعم  نیا  هب  ییابطابط ، همالع  دومرف : یم  یسودق  موحرم  دوب . دیقم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يراوگوس  هضور و  تاسلج 
زا یکی  صاخ  مولع  تفایرد   - 769 دراد . مامتها  هعماج  ترایز  هب  دوش و  یمن  كرت  شیاروشاع  ترایز  رفـص ، مرحم و  مایا  رد  دراد و 
نم دوب ، لک  ناتسداد  هک  یعقوم  نوچ ، تشاد . تبظاوم  اروشاع  ترایز  هب  تبـسن  ناشیا  ارهاظ  دسیون ... . یم  یـسودق  موحرم  ناتـسود 

: تفگ دش و  رثاتم  مدرک ، ضرع  ناشیا  هب  یتقو  هدـش ، هداد  یـصاخ  مولع  ناشیا  هب  اروشاع ، ترایز  ندـناوخ  رثا  رب  هک  مدـید  باوخ  رد 
هک دوب  ور  نیا  زا  تسناد ، یم  یلوا  ار  اـهراک  نآ  و  دوب ، یناتـسداد  رد  ناـشراک  ترثـک  رثارب  نیا  و  ما . هدرکن  ادـیپ  قـیفوت  تسا  یتدـم 

رخآ لاس  یس  یتالحم  يازریم  موحرم  یتالحم  يازریم  هریـس   - 770 ما . هدشن  قفوم  اروشاع  ترایز  ندناوخ  هب  هک  تسا  یتدـم  دومرف :
عفر  - 771 تفرگ . یم  بیان  دناوخب ، تسناوت  یمن  رگید  يرما  ای  يرامیب  ببس  هب  هک  زور  ره  درکن و  كرت  ار  اروشاع  ترایز  شرمع ،

ءارماس رد  هک  یتاقوا  تسا : هدـش  لقن  يریاح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هللا چ  هیآ  موحرم  زا  دـسیون . یم  بیغتـسد  دیهـش  ـالب  يراـمیب و 
لزنم رد  يزور  دـندرم . یم  يا  هدـع  هزور  همه  دـندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يرامیب  هب  ءارماس  یلاها  مدوب ، ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم 

دندروآ و فیرشت  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  ياقآ  موحرم  هاگان  دندوب ، عمج  ملع  لها  زا  يا  هدع  یکراشف ، دمحم  دیس  موحرم  مداتـسا 
دوش ماجنا  تسا  مزال  ایآ  منکب  یمکح  نم  رگا  دومرف : ازریم  موحرم  دنتـسه . گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دش  ابو  يرامیب  زا  تبحص 

ندناوخ لوغشم  همه  زور ، هد  ات  زورما  زا  ءارماس  نکاس  نایعیش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف : یلب . دنداد : خساپ  سلجم  لها  همه  هن ؟ ای 
الب نیا  ات  دنیامن  هیده  مالسلا  هیلع  نسحلا  نبا  هجح  ترضح  هدجام  هدلاو  نوتاخ ، سجرن  حور  هب  ار  نآ  باوث  و  دنوش ، اروشاع  ترایز 
زور نآ  يادرف  زا  دندش . اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  همه  دـندناسر و  نایعیـش  مامت  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش . رود  نانآ  زا 

زا اه  ینس  زا  یخرب  دیدرگ . راکشآ  همه  رب  هک  يروط  هب  دندرم  یم  اه  ینس  زا  يا  هدع  اهنت  هزور ، همه  دش و  فوقوم  هعیـش  ندش  فلت 
مه اهنآ  اروشاع . ترایز  دندوب  هتفگ  اهنآ  هب  تسیچ ؟ دوش  یمن  فلت  یسک  امش  زا  رگید  هک  نیا  ببـس  دندیـسرپ ؛ دوخ  هعیـش  نایانـشآ 
هب اروشاع  زور  دوب و  یناوخ  هضور  اروشاع ، مایا  البرک  رد  يزاریـش  يازریم  لزنم  رد  دـیدرگ . فرطرب  مه  اهنآ  زا  الب  دـندش و  لوغـشم 
ره هک  دوب  نیا  ازریم  تداع  دندومن . یم  يرادازع  دـنتفر و  یم  لضفلاابا  ترـضح  ءادهـشلادیس و  ترـضح  مرح  هب  املع  بالط و  قافتا 

: دیوگ یم  ناگرزب  زا  یکی  درک . یم  تکرـش  ازع  سلجم  رد  دندمآ و  یم  نییاپ  سپـس  دـناوخ ، یم  اروشاع  ترایز  دوخ ، هفرغ  رد  زور 
دش و سلجم  لخاد  دـمآ و  نالان  ناشیرپ و  يداع و  ریغ  تلاح  اب  ازریم  هاگان  ندـمآ ، نییاپ  تقو  زا  شیپ  هک  مدوب  رـضاح  مدوخ  يزور 

موحرم دومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی  اروشاع  ترایز  ندناوخ  هب  تموادـم   - 772 دیناوخب . ترضح  شطع  تبیـصم  زا  دیاب  زورما  دومرف :
www.noorfatemah.org
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مدید باوخ  رد  ار  نیسح  ماما  ناوخ  هضور  نایحادم  داوجلادبع  خیـش  جاح  یمق و  سابع  خیـش  جاح  یمداخ و  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  هیآ 
هیآ کی  امش ، ندوب  مه  اب  متفگ : مدرک و  یـسرپلاوحا  یمداخ  هللا  هیآ  زا  دندوب . عمج  رگیدکی  رود  تشهب  ياه  هفرغ  زا  يا  هفرغ  رد  هک 

اب هک  دراد  یتبـسانم  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوخ  هضور  داوجلادبع  خیـش  جاح  ثدحم و  کی  یمق  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  هللا و 
لثم اروشاع  ترایز  ندناوخ  رادقم  رد  میتشاد و  اروشاع  ترایز  هب  تموادم  یگمه  ام  دنداد : باوج  دیا ؟ هتفرگ  رارق  اج  کی  رگیدـکی 

یـسک يزور  دومرف : یناردنزام  يریاح  داوجلادبع  خیـش  ياقآ  جاح  ملـسم  دهاز  لیلج و  ملاع  يزور  قزر و  هعـسوت   - 773 میدوب . مه 
مرح ورب  دومرف : وا  هب  خیـش  هدرک ، دوخ  شاعم  یگنت  زا  تیاکـش  هر )  ) یناردنزام نیدباعلا  نیز  هفئاطلا  خیـش  ناکم  دـلخ  تمدـخ  دـمآ 
هدنب نآ  داد . مهاوخ  نم  نم ، دزن  ایب  دیسرن  رگا  دیسر  دهاوخ  وت  هب  يزور  قزر و  ناوخب  اروشاع  ترایز  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح 
یـسک هک  مدوب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  مرح  رد  تفگ : يدرک ؟ راک  هچ  دومرف : اقآ  اقآ ، تمدخ  دمآ  ینامز  زا  دعب  تفر . ادخ 

هون يزاریش  نیسح  دمحم  دیس  هللا  هیآ  موحرم  ترخآ  رفس  يارب  لمع  نیرتهب   - 774 متفرگ . رارق  هعسوت  رد  داد و  نم  هب  یهجو  دمآ و 
اجنیا هب  مود  یناهج  گنج  رثا  رد  قارع  هار  ندش  دودسم  ناریا و  هب  ندش  دراو  زا  دـعب  گرزب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم 

یم رارقرب  حاورا  اب  طابترا  هک  یـسک  هب  دـنک  یم  هعجارم  دوش  یم  تحاران  هداـعلا  قوف  دـندوب ، فجن  رد  هک  شا  هداوناـخ  يارب  دـمآ و 
لمع نیرتهب  دنک : یم  موس  لاوس  دوش ، یم  دنمقالع  دیآ ، یم  باوج  عقاو  اب  قباطم  دـنک  یم  لاوس  ود  مزیتونپیه ... هلیـسو  هب  هن  هدرک - 
تهج نیدب  تسا . اروشاع  ترایز  ترخآ  رفـس  يارب  لمع  نیرتهب  دـیآ : یم  باوج  نینچ  اه  هظعوم  زا  دـعب  تسیچ ؟ ترخآ  رفـس  يارب 

اـملع و زا  یکی  يراـتفرگ  عفر   - 775 دوب . اروشاع  ترایز  هب  موادـم  مزتلم و  رمع  رخآ  اـت  يزاریـش  نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  هیآ  موحرم 
غلبم هک  دش  ماهلا  نم  هب  یقیرط  زا  یبش  دوب : هدومرف  نینچ  دوخ  ياهتـشاددای  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  زا  مالـسا و  جـجح 

ریحتم حبـص  دوش ) هتفگ  شمـسا  هتـساوخن  تسا و  ناهفـصا  لها  زا  یمرتحم  درم  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  هزاغم  برد  ربب  ناموت  رازه 
جنپ لهچ  نم  يدوجوم  مدید  مدرک  هعجارم  یتقو  مراد ؟ لوپ  ردقچ  متسناوت  یمن  هن و  ای  تسا  حیحـص  مدیمهف  هچنآ  ایآ  منک ، هچ  مدوب 

اقآ نآ  هب  دـنا ، هداتـسیا  وا  هزاـغم  برد  رفن  ود  مدـید  دوب ، رهـش  نیمرتحم  زا  هک  اـقآ  نآ  هزاـغم  برد  متفر  تقو  لوا  تسا ، ناـموت  رازه 
رد عقاو  یبنلادجسم  مدرب  ار  ناشیا  نم  اذل  . بوخ رایسب  تفگ : میدرگرب . ییاج و  میورب  مهاب  مهاوخ  یم  مراد ، يراک  امـش  اب  نم  متفگ :

ار امـش  يراتفرگ  متـسه  روماـم  نم  متفگ : ناـشیا  هب  نم  متـسشن . هلبق  فرط  ناویا  بل  دـندرک ، یم  راـک  اـنب  هلمع و  اـجنآ  یج ، ناـبایخ 
یب ناـشیا  تسا . ردـقچ  متفگن  یلو  مداد  ناـشیا  هب  ار  غلبم  نآ  هرخـالاب  تفگن ، مدرک  رارـصا  هچره  وگب ، يراد  یلکـشم  منک ، حالـصا 

ناذا زا  دـعب  زورما  مناوخب و  مدرک  رذـن  اروشاع  ترایز  لهچ  متـشاد ، ضرق  ناموت  رازه  جـنپ  لهچ و  نم  تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  راـیتخا 
يافش  - 776 دیدرگ . زاب  هرگ  هللادـمحب  هک  دوش  میاتفرگ  عفر  متـساوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  اقآ  زا  مدـناوخ و  ار  نآ  رخآ 

یم نوریب  وا  يولگ  زا  نوخ  هک  يدح  ات  دوش  یم  درد  لد  راچد  تخـس  ییوقربا  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  کیدزن  ياهلیماف  زا  یکی  رامیب 
دـندناسر و نیدـباعلا  نیز  دیـس  اـقآ  هب  ار  ربخ  دـنداد ، ربخ  ار  یحارج  لـمع  نارهت و  هب  تکرح  روتـسد  هدـش و  سویاـم  اـهرتکد  دـیآ ،
و دنوشب ، اروشاع  ترایز  لوغشم  باتفآ  نایم  رد  دنریگب و  وضو  دنداد  روتـسد  دوخ  نادنزرف  هب  ناشیا  دندومن ، لسوت  اعد و  تساوخرد 
، دش لصاح  افـش  دنتفگ : هدمآ و  نوریب  دوخ  قاطا  زا  ناهگان  یتعاس  زا  سپ  دنوش ، یم  لوغـشم  مه  ناشیا  دوخ  دـنهاوخب و  ار  وا  يافش 

دیس ياقآ  دنتفگ : دندوب  ناشیا  نیمزالم  زا  هک  ناهفصا  ياملع  زا  یکی  داد . افـش  ار  تردارب  دنوادخ  هک  ناتردام  هب  دیهد  هدژم  زیخرب و 
ناشیا يارب  تالاح  نآ  تهج  نیدب  نیقی ، هجرد  هب  ندیـسر  یناسفن و  تالامک  يارب  دندوب  هتـشادرب  اروشاع  ترایز  متخ  نیدـباعلا  نیز 

هدب میلعت  ییاعد  نم  هب  متفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : یم  ترـضح  دمحم  نب  همقلع  اروشاع  ترایز  میلعت   - 777 دوب . هدش  ادیپ 
، اعد نآ  اب  هک  هدـب  میلعت  ییاعد  و  مناوخب . ع ))  ) نیـسح ماما   ) ار وا  منک  یم  ترایز  هک  یماـگنه  اروشاـع )  ) زور نیا  رد  اـعد  نآ  اـب  هک 

ترـضح مناوخب . منک ، یم  هراشا  وس ) نادـب  ترایز  دـصق  هب  و   ) رود هار  زا  ما و  هناـخ  زا  هک  یماـگنه  اـی  کـیدزن  زا  ار  وا  هک  یماـگنه 
یم ار  ترایز ) نتم   ) لوق نیا  نآ  زا  سپ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  يدرک ، هراشا  مالس  اب  ترضح  نآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  هقلع ! يا  دومرف :
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ترایز ار  وا  دـهاوخب  هک  هکیالم  زا  سک  ره  هک  يدـناوخ  يزیچ  هب  ار  وا  تقیقح  رد  يدـناوخ  ار  ترایز  نیا  هک  یماگنه  سپ  یناوخ .
یم الاب  هجرد  رازه  رازه  ار  وت  دنک ، یم  وحم  هئیـس  رازه  رازه  وت  زا  دسیون و  یم  هنـسح  رازه  وت  يارب  دنوادخ  و  دناوخ . یم  نآ  هب  دـنک 

ره باوث  وت  يارب  يوش و  یم  کیرش  مه  اهنآ  تاجرد  رد  یتح  دندیسر ، تداهش  هب  ترضح  باکر  رد  هک  یشاب  یم  یناسک  وزج  درب ،
مالـسا ییوگ : یم  دنـسیون . یم  ار  هدرک ، ترایز  لاـح  هب  اـت  شتداهـش  ناـمز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  سک  ره  یلوسر و  ربماـیپ و 

کلف لعفاف . كرهد  نم  هرایزلا  هذهب  موی  لک  یف  هروزت  نا  تعطتـسا  نا  همقلع  ای  دیامرف : یم  ترایز  لقن  زا  سپ  هللادـبع ... ابا  ای  کیلع 
ماجنا ار  راک  نیا  ینک ، ترایز  ترایز ، نیا  اب  ار  ترـضح  نآ  ترمع  زا  زور  ره  یتسناوت  رگا  همقلع ! يا  هللا : ءاش  نا  کـلذ  عیمج  باوث 

ص 388. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 1 . ) تسا ترایز  نیا  مامت  باوث  وت  يارب  سپ  هدب ،

نیسح ماما  هب  لسوت  تاکرب 

کی وا  هب  لسوت  رد  هک  داب  ناتتراشب  دیباتشب ! مالسلا  هیلع  نیـسح  شخب  تاجن  لیاسو  يوس  هب  یگمه  نیـسح  هب  لسوت  رد  هدژم   - 778
هک تسا  نیا  نآ  تسادخ و  بناج  زا  يرگید  گرزب  رایسب  فطل  کی  هوکش و  رپ  تمعن  کی  روآ و  تفگش  هدننک و  یلاحـشوخ  هدژم 

ياهراک همه  زا  رترب  تاـجن و  لـیاسو  بابـسا و  همه  دـمآ  رـس  دـنچ ، یتاـهج  هب  هک  تسا  يراـثآ  یگژیو و  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  رد 
ترـضح و نآ  هب  لسوت  هرمث  یلو  تسا ، خزود  شتآ  زا  تاجن  هتـسیاش ، ياهراک  ماـجنا  هرمث  نیرتـالاب   - 1 هنومن : يارب  تسا . هتـسیاش 

تاـجن هکلب  دـنک ، یم  ادـیپ  تاـجن  شتآ  زا  راوگوس  رئاز و  دوـخ  اـهنت  هن  اـهنآ  وـترپ  رد  هک  ارچ  تسا ، نآ  دمآرـس  وا  هناـفراع  تراـیز 
تدارا وا و  ترایز  هرمث  اما  تسابیز ، توارطرپ و  تشهب  هب  دورو  هتسیاش ، ياهراک  ماجنا  ییاهن  هجیتن   - 2 دشاب . دناوت  یم  مه  نارگید 

3 دربب . اجنادب  زین  ار  يرگید  دناوت  یم  هکلب  ددرگ ، دراو  تشهب  هب  اهنآ  وترپ  رد  دناوت  یم  درف  اهنت  هن  هک  ارچ  تسا ، نیا  دمآ  رـس  وا ، هب 
دهاوخ باریـس  نآ  زا  تشاد و  دـهاوخ  رثوک  ضوح  زا  يا  هرهب  نآ ، هطـساو  هب  درف  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  ياهراک  ماجنا  ییاـهن  هرمث  - 
ناسنا دور و  یم  الاب  شا  یگدـنز  همانراک  رد  ناـسنا  هدـش  ماـجنا  لاـمعا  نازیم  هفک  هک : تسا  نیا  حـلاص  لاـمعا  ییاـهن  هرمث   - 4 دش .

ارچ تسا ، نآ  دمآ  رـس  ترـضح  نآ  ترایز  لسوت و  اما  دناوخ . یم  هنارختفم  ار  نآ  تفایرد و  شیوخ  تسار  تمـس  زا  ار  شا  همانراک 
5 دنسیون . یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  لامعا  ینعی  ناگدننک  تدابع  نیرترب  لامعا  ناسنا ، همانراک  رد  نآ  هطساو  هب  هاگ  هک 

یم دـتفا و  یمن  ییادـج  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  وت و  نایم  تمایق  زور  هک : تسا  نیا  هتـسیاش  ياـهراک  ماـجنا  ییاـهن  هرمث  - 
نآ فراع  رئاز  رگا  هک  ارچ  ددرگ ، یم  تفایرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  زا  زین  نیا  یناوخب و  تعافـش  هب  یهلا  اهاگراب  رد  ار  وا  یناوت 
روآ ساره  لحارم  زا  تفرگ و  دهاوخ  ار  تتسد  تفای و  دهاوخ  ار  وت  تلاح ، زا  وجتسج  نمض  زیخاتسر  زور  رد  ربمایپ  یـشاب ، ترـضح 

یخرب رد  تسا . تشهب  يابیز  ناـیروح  توارطرپ و  تشهب  هب  ندیـسر  هتـسیاش ، ياـهراک  ییاـهن  هرمث   - 6 داد . دهاوخ  تاجن  زیخاتـسر 
دریگ یم  ارق  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  تبحاصم  رد  ادخ و  شرع  ریز  وا ، تفرعم  اب  راوگوس  هک : تسا  هدمآ  ترضح  نآ  هب  طوبرم  تایاور 

تبحم رهم و  راهظا  تشهب و  نایروح  توعد  شریذپ  هک  ددرگ  یم  رختفم  نانچ  ینیـشنمه  یمدمه و  نیا  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  وا  اب  و 
الاب ییاهن  هرمث   - 7 دنیزگ . یم  رب  ار  شیوخ  بوبحم  ياوشیپ  یمدمه  درذگ و  یم  خساپ  یب  ترضح  نآ  اب  تبحاصم  رطاخ  هب  ار  نانآ 

نآ هب  هنافراع  کسمت  لسوت و  اما  دـسر . یم  ادـخ  هب  ناگدـنروآ  نامیا  هجرد  هب  درف ، هجرد  هبتر و  هک : تسا  نیا  نابوخ  تاجرد  نتفر 
ریما اب  مدمه و  ادخ  ناروآ  مایپ  نیرترب  اب  یعون  هب  هک  دبای  یم  ماقم  ءاقترا  ییاج  هب  هک  ارچ  تسا . هجرد  ءاقترا  نیا  دـمآ  رـس  ترـضح ،

تـسد هب  حـلاص ، لامعا  ییاهن  هرمث   - 8 ددرگ . یم  رو  هرهب  نانآ  ناـسحا  تمعن و  هرفـس  رب  ددرگ و  یم  نیـشنمه  مالـسلا  هیلع  ناـنموم 
رـس مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هنافراع  لسوت  تسا و  تشهب  توارطرپ  ابیز و  ياهغاب  زا  رت  هوکـشرپ  رتگرزب و  هک  تسادـخ  ناوضر  ندـمآ 
جوا رد  ادخ  نخـس  باطخ و  فرط  هک  دسر  یم  ییاج  هب  هلیـسو  نیدـب  صالخا  اب  ناسنا  هاگ  هک  ارچ  تسا ، تمظع  هوکـش و  نیا  دـمآ 
نیا تسا  نکمم  گرم ، زا  سپ  يارب  وـت  دروآ  تسد  ییاـهن  هرمث  - 9 دوش . یم  ینازرا  وا  هب  هنوگنیا  يراـختفا  و  ( 1 . ) ددرگ یم  شرع 

www.noorfatemah.org

174 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


، اوقت اب  حلاص و  نادنمـشناد  زا  یکی  دننک و  نفک  ار  وت  تلالح ، لام  نیرت  صلاخ  اب  دهد و  لسغ  ار  تندب  تا  هیاسمه  نیرتهب  هک  دشاب 
هارمه هب  یحو  هتشرف  هک  یبای  برقت  یناوت  یم  ییاج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  شخب  تاجن  لیاسو  هب  کسمت  رد  اما  دراذگ . زامن  رکیپ  رب 

10 (. 2 . ) دنیامن طونح ، یتشهب  طونح  هب  دننک و  نفک  ار  ترکیپ  تشهب ، ياه  نفک  اب  دنراذگ و  زامن  وت  رکیپ  رب  برقم  ناگتـشرف  هوبنا 
نیرتهب دـسر و  یم  رگید  ناهج  هب  ناـهج  نیا  زا  لاـقتنا  زا  سپ  راکتـسرد  حـلاص و  درف  هب  هک  يا  هتـسیاش  راـک  ریخ و  راـثآ  نیرتـالاب  - 

شا هدیدنـسپ  تنـس  هتـسیاش و  راک  وا ، تباین  هب  يدرف  هک  تسا  نیا  دتفا ، دیفم  وا  يارب  ینالوط  تدم  تسا  نکمم  هک  تاحلاص  تایقاب 
هب اهراک  باوث  زا  مهد  کی  هزات  اهراک ، تسرد  ماجنا  تروص  رد  هک  دوش  هیدـه  وا  حور  هب  مدرم  هتـسیاش  ياهراک  زا  ای  دـنک  لابند  ار 

نتخاس ای  مدرم  عفن  هب  یناسربآ  ای  بوتکم و  شناد  دننامه  شیوخ  يراج  تاقدـص  زا  يدرف  تسا  نکمم  ای  ددرگ . یم  زیراو  وا  باسح 
يراج تاقدص  نیا  یعیبط  روط  هب  هک  ددرگ ؛ رو  هرهب  دهاوخب ؛ ار  يادخ  شیاشخب  ردپ  يارب  هک  یحلاص  دـنزرف  تیبرت  ای  لپ  نکـسم و 
هنافراع لسوت  رد  اما  تسا . ینوگرگد  لوحت و  لاح  رد  هتـسویپ  راگزور  هک  ارچ  دروایب ، ماود  دناوت  یمن  لاس  رازهکی  ای  دصکی  زا  شیب 

تنـس هتـسیاش و  راک  ماجنا  رد  ار  وا  تباین  ناسنا ، گرم  زا  سپ  ناگتـشرف  هک  تسا  هنادواج  رثا ، نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هناقـشاع  و 
شیگدـنز همانراک  رد  نانآ  شاداپ  مامت  دـننک و  یم  ادـها  وا  حور  هب  ار  شباوث  اهراک  نآ  ماجنا  اب  دـنریگ و  یم  هدـهع  هب  شا  هدیدنـسپ 

تـفآ و ددرگ و  یم  بوـتکم  شیگدـنز  هماـنراک  رد  ناـنآ  شاداـپ  ماـمت  دــننک و  یم  ادــها  وا  حور  هـب  ار  تـفآ  ددرگ و  یم  بوـتکم 
دهاوخ نیا  هتسیاش  ياهراک  ماجنا  وترپ  رد  وت ، لماکت  یقرت و  نیرتالاب   - 11 (. 3 . ) دریگ یمن  ار  نآ  نماد  مه  ناکم  نامز و  ینوگرگد 

هرمز هن  ار  ناـسنا  هک  تسا  يرثا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  يادـتقا  لـسوت و  رد  اـما  ییآرد . وا  هتـسیاش  حـلاص و  ناگدـنب  هرمز  رد  هک  دوب 
هدـنیآ رد  هک  دـننآرب  تاـیاور  رد  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دـهد . یم  رارق  ناگتـشرف  ناـگرزب  ناـیاوشیپ و  هرمز  رد  هکلب  برقم ، ناگتـشرف 

صخشم و مولعم و  شاداپ  ماجنارـس  يا  هتـسیاش  راک  ره  ماجنا  هک : تسا  نیا  هتـسیاش  ياهراک  هرمث  نیرخآ   - 12 دمآ . دهاوخ  کیدزن 
روصت لباق  ریغ  تیاهن و  یب  شـشاداپ  نیـسح  هب  هناقـشاع  هناهاگآ و  يادـتقا  لسوت و  اما  دروآ ، یم  راب  هب  نآ  لماع  يارب  يروصت  لباق 

مالـسلا هیلع  نیـسح  هب  لـسوت  ادـتقا و  رد  اـهناسنا  يارب  تاـیاور  رد  هک  يدـنلب  تاـجرد  ـالاو و  بتارم  شاداـپ و  همه  اـب  هک  ارچ  تسا ؛
لماکت یقرت و  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  تسا و  هدشن  نایب  دوب ، دـهاوخن  نآ  زا  رتارف  هک  يدـح  تاجرد  نیا  يارب  زگره  دـنا ، هدرمـشرب 

هب ادخ  صاخ  فاطلا  زا  ییاه  هولج  زا  يا  هدرـشف  میـسرت  نیا  دنادن . يادخ  زج  هک  تسا  رـسیم  ییاج  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناتـسآ  رد 
هب يادـتقا  لسوت و  وترپ  رد  لسوت  رثا   - 779 دنیامن . لسوت  ادـتقا و  وا  هب  هک  تسا  یناسک  هب  شدوجو  رون  تکرب  هب  نادیهـش و  ياوشیپ 
زین دـمآ و  لیان  وا ، فئاخ  اـسراپ و  هشیپ و  اوقت  ناـمیا و  اـب  صلاـخ و  هتـسیاش و  ناگدـنب  بتارم  زا  يا  هیثرم  هب  ناوت  یم  ترـضح ، نآ 

عاونا شاداپ  هب  ناوت  یم  دیـشک . رپ  میدرمـش ، رب  هک  ادخ  ناگدنب  همه  تاجرد  بتارم و  هب  وا ، هب  لسوت  وترپ  رد  ناوت  یم  هک  هنوگنامه 
شاداپ زین  تابحتـسم و  تابجاو و  هقدص ، فقو و  عاونا  يرادزرم ، داهج ، هرمع ، جـح ، تاکز ، هزور ، زامن ، نوچمه  زین  اهتدابع  ماسقا  و 
ششخب  - 780 (. 4 . ) تفای تسد  ناراگزور ، همه  تدابع  هکلب  رمع ، کی  تدابع  شاداپ  هدیدنـسپ و  تین  تاـجرد  نیرتـالاب  نیرترب و 

تـشگزاب هبوت و  اـب  هک  دیـسر  يراـکهانگ  ناگدـنب  ماـقم  هبتر و  هب  ناوت  یم  ترـضح ، نآ  شخب  تاـجن  لـئاسو  وترپ  رد  ناـهانگ  همه 
اوفرـسا نیذلا  يدابع  ای  لق  هک : دش  باطخ  نانآ  هب  دـنتفرگ و  رارق  وا  شیاشخب  دروم  هک  دـنتفرگ  جوا  ییاج  هب  ادـخ ، يوس  هب  هناصلاخ 

دیوشن هدیمون  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارـسا  شیوخ  نایز  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  ناه ! (. 5 .... ) هللا همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع 
لصاح وا ، هناقشاع  هناصلاخ و  ترایز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  رب  هنافراع  يراوگوس  اب  ماقم  نیا  و  دیاشخب . یم  ار  ناگدنب  همه  وا  هک  ارچ 

اهنت هن  دیاشخب و  یم  مه  ار  هدـنیآ  ناهانگ  هاگ  هکلب  دوش ، یم  ناسنا  هتـشذگ  ناهانگ  شیاشخب  ثعاب  اهنت  هن  ود ، نیا  هک  ارچ  دوش ؛ یم 
تلد کنیا   - 781 (. 6 . ) يرادـب تسود  هک  ار  یناسک  همه  ناهانگ  هاگ  هکلب  ددرگ ، یم  ناسنا  ردام  ردـپ و  ناـهانگ  شیاـشخب  بجوم 

يدـیحوت هاگودرا  نتخاس  باریـس  شاداپ  دـننامه  یهوکـشرپ ، شاداپ  هب  ناوت  یم  ع )  ) نیـسح هب  هنافراع  لـسوت  وترپ  رد  تسوا . يارس 
، دزاس باریس  ار  ناگنشت  وا ، مارح  رانک  رد  اروشاع ، زور  رد  یـسک  ره  هک : تسا  هدمآ  تایاور  رد  تفای . تسد  اروشاع  زور  رد  نیـسح 
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هاگودرا هک  يراد  یم  تسود  ایآ  کنیا  (. 7 . ) تسا هدناسر  بآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگودرا  هب  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه 
هاگودرا هک  يراد  یم  تسود  ایآ  کنیا  يزاس ؟ باریـس  يرادـن ، رارق  وا  مارح  رانک  رد  تسین و  اروشاع  هکنیا  اـب  ار  ترـضح  نآ  هنـشت 

ناکم لک  البرک  هربق و  يری  عضوم  لکف  يزاس ؟ باریـس  يرادـن ، رارق  وا  مرح  رانک  رد  تسین و  اروشاع  هکنیا  اـب  ار  ترـضح  نآ  هنـشت 
وا رب  تلادع  قح و  هار  رد  هک  يدادیب  رب  یتخاس و  مسجم  تا  هشیدنا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگودرا  زوسناج  طیارش  رگا  يرآ ! يری 

هاگودرا و مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تقیقح  رد  هناصلاخ  يراوگوس  نیا  اب  وت  تسوا و  مرح  تلد  يارـس  کنیا  دش ، رو  هلعـش  تبلق  تفر ،
یتوکلم يادن  نیا  ترفغم  يوس  هب  نتفاتـش   - 782 (. 8 . ) يا هتخاس  باریـس  تناگدید ، کشا  لالز  تارطق  اب  ار  شناکدوک  نادـناخ و 

نیرت عیرـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوک  هب  نتفاتـش  اب  و  دیباتـشب . اه  یکین  يوس  هب  اهناسنا ! يا  ناه  (. 9 ... ) تاریخلا اوقبتـساف  هک ...: تسا 
ناهانگ همه  مشچ ، رد  تفرعم  تبحم و  کشا  ندز  هقلح  درجم  هب  هک  تسوا  رب  يراوگوس  رد  هک  ارچ  دـمآ ، دـهاوخ  لصاح  شیاشخب 
تاجن هلیسو   - 783 ترـضح . نآ  ترایز  میمـصت  گنهآ و  تین و  درجم  هب  زین  وا  تراـیز  رد  دریگ و  یم  رارق  شیاـشخب  دروم  ناـسنا 
لیاسو زا  هک  ارچ  ددرگ ، یم  ناسآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هناقـشاع  هنافراع و  لسوت  اب  زین ، خزرب  ملاـع  گرم و  فلتخم  لـحارم  شخب 

هایـس میژر  هنادرمناوجان  تسایـس  ندروآ ، دای  هب  ماگنه  هب  لاح  ندـش  نوگرگد  وا و  رب  کشا  راثن  مه  یکی  ترـضح  نآ  شخب  تاـجن 
هتخابکاپ ناسنا  نینچ  نیلاب  رب  گرم  هناتسآ  رد  مالسلا  هیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  هک  تسا  نآ  لسوت  نیا  صاوخ  زا  تسوا و  اب  يوما  راک 

یم نامداش  لاحـشوخ و  يا  هنوگ  هب  تراشب  نیا  زا  دـنهد و  یم  وا  حالف  تاجن و  هب  تراـشب  وا ، رب  تیحت  دورد و  نمـض  و  رـضاح ، يا 
راضتحا تاظحل  ینیوکت ، ياهباطخ  اهادن و  همه  نآ  هطـساو  هب  دنز و  یم  جوم  شبلق  قامعا  رد  زیخاتـسر  زور  ات  ینامداش  رثا  هک  ددرگ 
ياهباطخ هلحرم  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  مان  هب  لسوت   - 784 (. 11 ( ) 10 . ) دـبای یم  تاجن  هنوگنیا  ددرگ و  یم  ناسآ  وا  رب  خزرب  ملاع  و 

ناراکهانگ ندنکفا  خزود  هب  ندیشک و  ریجنز  هدنب و  هب  رفیک ، تشادزاب ، نامرف  نآ  یط  هک  تسا  يا  هدنروآ  هدوتـس  هب  هدولآ و  بضغ 
نکمم اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هناصلاخ  هنافراع و  يادتقا  لسوت و  اب  زین  تخـس  هلحرم  نیا  تاجن  دوش و  یم  رداص  رادرک ، تشز 
تنامض مالسلا  هیلع  ربمایپ  دوخ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  لیلد  تخاس . لیدبت  تبحم  رهم و  ياهادن  هب  ناوت  یم  ار  اهنآ  همه  هکلب  تسا ،
تاقالم نمض  زیخاتسر  زور  رد  هک  منک  یم  دهعت  نم  هک : داد  هدعو  دومن و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  سانـش  هفیظو  فراع و  رئاز  تاقالم 

اب مروآ . رد  تشهب  هب  ار  وا  هدیشخب و  شتاجن  تمایق ، ياه  یتخس  زیگنا و  لوه  لحارم  زا  مریگب و  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  اب 
هناـفراع و لـسوت  تکرب  هب  ناراـکهانگ ، باذـع  رفیک و  رب  ادـخ  باـطخ  هماـگنه  هب  زیخاتـسر و  هناتـسآ  رد  تماـیق و  زور  رد  ناـیب  نیا 

دناوخ نیا  زا  رتارف  هکلب  دوش ، هتـشادرب  وا  ناراوگوس  نارئاز و  زا  اهباطخ  نیا  هک  دوش  یمن  افتکا  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هناصلاخ 
هک دـمآ  دـهاوخ  رد  يا  هدـش  لوبق  لامعا  هنادواج و  هتـسیاش  ياهراک  تروص  هب  و  وا ... هنافراع  ترایز  وا و  هب  قیمع  تبحم  نیا  دوب و 

سدـق مان  هب  هک  تشهب  گرزب  هزاورد  شوماخ و  خزود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلیـسو  هب  يرآ ! ددرگ . یم  زیراو  ناسنا  باسح  هب  هراومه 
دیلک تسا و  تشهب  باـب  وا  هـک  ارچ  دوـش ، یم  رـسیم  تـشهب ، ياـهبرد  زا  يرد  ره  زا  دورو  وا  هلیـسو  هـب  دوـش و  یم  هدوـشگ  تـسوا ،

(3 . ) ص 79 نامه ، ( 2 . ) ص 73 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 1 . ) تسا منهج  فلتخم  تاقبط  ندـش  دودـسم  ثعاب  هک  تسوا  و  نآ . ياهبرد 
(7 . ) و 264 ص 263 ، ع ،)  ) نیـسح ماما  ياهیگژیو  ( 6 . ) 53 رمز /  ( 5 . ) ص 78 ج 78 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 55 ج 101 ، راونالاراحب ،
(11 . ) ص 290 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 10 . ) 148 هرقب /  ( 9 . ) ص 265 ع ،)  ) نیـسح ماما  ياهیگژیو  ( 8 . ) ص 105 ج 101 ، راونالاراحب ،

ص 276. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو 

البرک كاپ  تبرت  تسادق 

ترایز شرهطم  رکیپ  نفد  تداهـش و  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگتداهـش  ادـخ ، ناروآ  ماـیپ  همه  ص )  ) ربماـیپ هاـگترایز   - 785
ربمایپ دوخ  هک  هنوگناـمه  (. 1 . ) دـنا هدـش  هداد  ریـس  اجنادـب  ای  هدومن و  ترایز  ار  البرک  ناربمایپ ، یماـمت  هک : تسا  تیاور  رد  دـندرک .
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ار ترضح  نآ  يا  هژیو  ياه  تصرف  رد  زیخاتسر ، زور  ات  نانآ  همه  (. 2 . ) دوب البرک  شمان  هک  دنداد  ریس  يا  هطقن  هب  ارم  دومرف : یمارگ 
تسادق  - 786 (. 3 . ) تسادخ ناربمایپ  يوس  زا  وا  یترایز  تاقوا  زا  نابعش ، مهدزناپ  بش  ردق و  ياهبـش  هلمج : نآ  زا  دننک ، یم  ترایز 

نآ نیمزرس  دوب و  نیسح  هاگدورف  البرک  دیسر . تداهش  هب  بآ  یب  کشخ و  نابایب  نآ  رد  البرک ، نیمزرس  رد  وا  ع )  ) نیسح ماما  تبرت 
. دش رازگرب  نیمزرـس  نآ  رد  شنارای  نیـسح و  ياروشاع  بش  مسارم  تسوا . نادنزرف  نارای و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رکیپ  هدنریگرب  رد 

هیلع نیـسح  یبلط  قح  دایرف  دوب . هدرک  نیگآ  رطع  ار  نیمزرـس  نآ  هقطنم و  نآ  شا  هداوناخ  لـها  ناراـی و  وا و  تاـجانم  همزمز  يادـص 
حیاصن و نیسح ، هنادنـسپ  ادخ  تاجاجتحا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نیرفآ  هسامح  ياه  ییوگ  قح  نیـسح ، رـصان  نم  له  يادص  مالـسلا ،

ياه نوخ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرـس  مادک  رت  مهم  همه  زا  و  تسا . نیمزرـس  نآ  رد  همه  همه و  نآ  زا  لبق  اروشاع و  زور  رد  وا  ظعاوم 
ياهرکیپ همه  نآ  هک  تسا  نیمزرـس  مادک  و  دشاب ؟ هتـشاد  هریخذ  دوخ  رد  ار  صالخا  صولخ و  اب  مأوت  و  هتخیر ، ادخ  هار  هب  سدـقم و 

كاخ و تسا ، سدقم  خیرات  نامولظم  نوخ  تکرب  هب  نیمزرـس  نآ  سپ  دشاب . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هللاراث  همه  نآ  نادیهـش و  سدـقم 
باسح هب  اه  ناج  رادـساپ  زرح و  ار  وا  كاخ  و  تسا ، هداد  رارق  افـش  وا  تبرت  رد  يادـخ  هک  نانچنآ  تسا . هتفای  تسادـق  زین  نآ  تبرت 

اب تیالو  رد  یعیش  دازون  ناکدوک  ماک  تسا و  ناراک  تدابع  حیبست  رهم و  تسا و  ناقشاع  هاگ  هدجـس  وا  كاخ  نانچمه  تسا . هدروآ 
تنیز نفد  نیح  رد  تسا و  زاـمن  رهم  شیـالبرک  كاـخ  هعیـش ، کـی  رمع  تدـم  لوط  رد  مه  دوش و  یم  انـشآ  كربتم و  نیـسح  تبرت 

، هبرتلا اهتیا  کل  اهاو  دومرف : نیفـص  هعقاو  رد  نیمزرـس ، نآ  زا  رذگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . تیم  ناما  شمارآ و  هیام  نفک و  شخب 
نودـب هک  دـنوش  یم  روشحم  یموق  وت  زا  البرک ! كاپ  كاخ  يا  وت  تداعـس  هب  اشوخ  باسح ؛ ریغب  هنجلا  نولخدـی  موقا  کنم  نرـشحیل 

ترـضح نآ  كاپ  تبرت  ـالبرک و  سدـقم  نیمزرـس  رب  دـنوادخ  ینیـسح  تبرت  ياـه  یگژیو   - 787 دـندرگ . یم  تشهب  دراو  باـسح 
یخرب هبترلا  ولع  ناب  البرکل  هبعکلا  البرک و  ثیدح  نمف  (. 4 . ) دیشخب تفارش  يرترب و  هبعک  رب  ار  وا  كاپ  تبرت   - 1 داد : رارق  یتازایتما 

، تسادق تلیضف و  رظن  زا  ار  نآ  هدرک و  انثتسا  ار  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  رهطم  دقرم  هکنیا  اب  دنا  هدرک  یبایزرا  فجن  زا  رترب  ار  البرک 
كرابم نیمزرس  نیا  دنوادخ  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  رد   - 2 دنا . هتسیرگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هیاپمه 

دانـسا اب  زین  و   - 3 (. 5 . ) دیـشخب تکرب  دـنکفا و  تمحر  رظن  اجنادـب  دروآ و  دـیدپ  هبعک  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  راـهچ  تسیب و  ار 
دهاوخ نانچمه  دوب و  كرابم  سدقم و  شراگدیرفآ ، هدارا  هب  تادوجوم  شنیرفآ  زا  شیپ  نیمزرس  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  يرایـسب 

نیا دنوادخ ،  - 4 (. 6 . ) دهد رارق  نآ  رد  ار ، شناتسود  يارب  هاگیاج  نکـسم و  نیرتهب  دزاس و  تشهب  هطقن  نیرترب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دوب 
تسا مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیـس  زا   - 5 (. 7 . ) داد رارق  نآ  يراج  ياهرهن  زا  يرهن  تشهب و  ياه  همـشچ  زا  يا  همـشچ  ار  كاـپ  تبرت 

اب تکرب  اب  نیمزرس  نیا  دیآ ، تکرح  هب  یتخس  هب  دوش و  هدنازرل  شیاهزرل ، نیرت  تخس  هب  نیمز  هک  هاگ  نآ  زیخاتسر ، هناتـسآ  رد  هک :
تشهب ياهناتـسوب  همه  نایم  رد  و  ددرگ . یم  تشهب  ياهغاب  زا  غاب ، نیرتابیز  نیرتهب و  زا  دور و  یم  الاب  شا  یگدرتسگ  یفاص و  نامه 

دزاس یم  هریخ  ار  نایتشهب  ناگدید  شا  یگدنشخرد  هک  يا  هنوگ  هب  ناگراتس ، نایم  رد  يا  هدنشخرد  هراتس  ناسب  تسرد  دشخرد ، یم 
هاگراب كاپ و  رکیپ  هک  یتکربرپ  كاپ و  نیمزرـس  ادـخ ! سدـقم  نیمزرـس  منم  ناه ! هک : دـهد  یم  رـس  هنامداش  دایرف  لاـح  ناـمه  رد  و 

اب نتفگ  رکذ  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  كاـپ ، كاـخ  نیا   - 6 (. 8 . ) متـشاد رب  رد  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  نادیهـش و  رـالاس  یتوکلم 
نیا زا  هدش  هتخاس  حیبست  نتشاد  تسد  هب   - 7 (. 9 . ) دهد یم  شیازفا  ربارب  داتفه  ات  ار  رافغتـسا  رکذ و  باوث  نآ ، زا  هدش  هتخاس  حـیبست 

دـیوگ و ادـخ  رکذ  نآ ، بحاـص  ياـج  هب  هک  یحیبست  هنوگ  نیدـب  و  ( 10  ) دراد ادـخ  رکذ  شاداپ  نآ ، رکذ  نودـب  ندـنادرگ  كاـخ و 
هب ار  وا  كاپ  تبرت  زا  هدـش  هتخاس  حـیبست  يدرف  هک  یماگنه   - 8 تسا . دنمـشزرا  ردقچ  دروایب ، شا  هدننادرگ  يارب  ادـخ  رکذ  شاداپ 

نیا رد  ایادخ ! یتحبس .. هب  ریدا  ام  ددعب  کللها  كدمحا و  كدجما و  کحبسا و  تبحصا  ینا  مهللا  دیوگب : ناهاگحبص  دریگ و  تسد 
ماما تبرت  تکرب  هب  مناوخ . یم  تینادـحو  هب  ار  وت  منک و  یم  شیاتـس  دـیجمت و  ساپـس ، حـیبست  نیا  شدرگ  رادـقم  هب  ار  وت  هاـگحبص 

ياهباجح البرک ، كاخ  رب  هدجس  - 9 (. 11 . ) دوش یم  هتشون  شیارب  ادخ  رکذ  باوث  تسوا ، تسد  رد  هک  یماگنه  ات  مالسلا  هیلع  نیسح 
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یم ناراب  رون  ار  نیمز  هدز ، رانک  ار  اعد  تباجتـسا  لاـمعا و  یلوبق  عناوم  هدودز ، ار  لد  ياـهراگنز  ( 12 ، ) هدیرد ار  هانگ  زا  هدمآ  دـیدپ 
یم زین  اجنآ  یلومعم  كاخ  زا  هدـش  هتخاس  ياهرهم  لماش  اـی  تسوا و  كاـپ  تبرت  رب  هدجـس  رد  اـهنت  تلیـضف  نیا  اـیآ  هکنیا  و  دزاـس .

فرظ کی  رد  ار  سدـقم  تبرت  نآ  زا  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک : تسا  تیاور  رد  اـما  تسا ، تواـفتم  ياههاگدـید  دوش ؟
نیا هک  تسا  نآ  رگناشن  رگید  لیالد  راک و  نیا  و  (. 13 . ) درک یم  هدجس  نآ  رب  دینارتسگ و  یم  ار  نآ  هک  تشاد  هارمه  هب  یـصوصخم 

، كاـخ ندروخ   - 10 سدـقم . نیمزرـس  نآ  يداع  كاخ  زا  هدـش  هتخاـس  تاعونـصم  رگید  هن  تسوا  كاـپ  تبرت  رب  يرترب  تلیـضف و 
وا رب  دریمب  كاخ  ندروخ  رثا  رب  هک  یـسک  و  ( 14 . ) تسا كوخ  تشوگ  ندروخ  ناسب  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا و  هدـش  میرحت 

مالسلا و هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هتبلا  ( 15 . ) تسا هدش  ءانثتسا  افش  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  فصو  نیا  اب  دنراذگ  یمن  زامن 
كاـپ و تین  نورد و  رتـمهم ، هـمه  زا  نآ و  ندروـخ  يرادـهگن و  یگنوـگچ  بساـنم و  ياـج  زا  نآ  هـیهت  ورگ  رد  نآ  تارثا  تفاـیرد 

هیلع نیسح  كاپ  تبرت  زا  یخرب  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  نایعیش  زا  یکی  تسا . يرورض  نتـشاد ، هنایوجادخ 
راک نیا  زمر  دنرب ، یمن  يدوس  دنراد و  یم  رب  تبرت  نامه  زا  یخرب  دـنریگ و  یم  ار  شیوخ  هاوخلد  هجیتن  نآ  زا  دـنراد و  یمرب  مالـسلا 

ربق و بحاص  هب  هک  یـصلاخ  قداص و  ناسنا  كاپ ، تبرت  نیا  زا  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟
تروص هب  نآ  يرادهگن  زین  و  (. 16 . ) دراد یم  تفایرد  تسا ، هتـسیرگن  یم  هک  ار  نامه  هکنیا  زج  دراد ، یمن  رب  تسا  دقتعم  وا  يادـخ 

دوش یم  ثعاب  تسا  نآ  ندوب  هتسبرس  یکی  هک  تبرت ، يرادهاگن  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  هک  ارچ  تسا ، هدش  هیـصوت  هتـسبرس 
زا ندنام  نوصم  تین  اب  رگا  ترضح ، نآ  كاپ  تبرت  نتـشاد  دوخ  اب   - 11 (. 17 . ) ددرگ لیاز  ار  نآ  رثا  دننک و  حسم  ار  نآ  نیطایـش  ات 

سانجا نایم  رد  نآ  نداد  رارق   - 12 نئمطم . تسا  یهاگهانپ  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  هک  هنوگنامه  تسا و  رثوم  دـشاب ، ایالب  تارطخ و 
وا سدـقم  تبرت  اب  ار  ناتناکدوک  هک : تسا  هدـمآ  تیاور  رد   - 13 (. 18 . ) دزاس یم  تکرب  رپ  ار  نآ  تیاور ، قبط  یتراـجت  ياـهالاک  و 

، دـنارذگ ربق  رد  تیم ، هارمه  هب  سدـقم  تبرت  نآ  زا  هک  یماگنه  هب   - 14 (. 19 . ) دوب دـهاوخ  نانآ  شخب  ینمیا  هک  ارچ  دـیرادرب . ماک 
وا هانگ  هرمث  هک  ار  دوخ  ناکدوک  تشگ و  یم  اشحف  بکترم  ینز  هک : تسا  هدمآ  یتیاور  رد  (. 21 (. ) 20 . ) دوب دهاوخ  وا  شخب  ینمیا 

یکی ییامنهار  اب  تخادنا ، نوریب  اهراب  تفریذپن و  ار  وا  رکیپ  نیمز  دنداهن ، ربق  رد  ار  شدسج  درم و  هک  یماگنه  دـینازوس . یم  دـندوب ،
طونح نتخاس  طولخم   - 15 (. 22 . ) تخادنین نوریب  رگید  هک  دنداهن  ربق  رد  ندب  هارمه  هب  ع )  ) نیسح تبرت  یکدنا  مالـسلا  هیلع  همئا  زا 

. ددرگ مهارف  تشهب  هب  دورو  طیارـش  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمزرـس ، نآ  رد  تیم  نفد   - 16 (. 23 . ) تسا هدش  هیـصوت  رهطم  تبرت  نیا  هب 

. دـنبلط یم  هیدـه  نادـب ، نتـسج  كربت  يارب  رهطم  تبرت  نیا  زا  دـنیآ ، یم  دورف  نیمز  هب  هک  یناگتـشرف  زا  یتشهب  نایروح   - 17 (. 24)
زین مالسلا  هیلع  نیسح  تشادرب و  شیوخ  يارب  نآ  زا  ربمایپ  دندروآ و  هیده  یمارگ  ربمایپ  هب  رطعم ، تبرت  نیا  زا  ناگتـشرف   - 18 (. 25)

نیمزرس نیا  رد  يربتعم ، تیاور  ساسا  رب   - 19 دمآ . دهاوخ  تیاور  دروم  نیا  رد  هک  تشادرب  دوخ  يارب  هیده  نیا  زا  تداهش  زا  شیپ 
رد هدیـسر ، تداهـش  هب  ربمایپ  ناگداون  زا  نت  تسیود  ربمایپ و  نیـشناج  تسیود  ربمایپ و  تسیود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  شیپ 
زا شیپ  هک  تسا  نیا  تفگـش  ددرگ و  یم  کشا  بالیـس  نتفای  نایرج  ثعاب  نیمزرـس ، نیا  كاخ  ندییوب   - 20 (. 26 . ) دنا هتفخ  اجنآ 

، كاپ تبرت  نآ  ندـییوب  اب  راوگرزب  ود  نآ  تفای و  ققحت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  ربماـیپ و  يارب  هلاـسم  نیا  زین  ترـضح  نآ  تداـهش 
كاپ نوخ  ندـش  هتخیر  نیمز  هب  اب  دـش ، یم  يرادـهگن  اـجک  ره  سدـقم ، تبرت  نیا  زا   - 21 (. 27 . ) دش يراج  ناشناگدـید  زا  کشا ،

رفس ماگنه  هب  هک : تسا  هدمآ  تیاور  نیا  هلمج  زا  يرایسب ، تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دش ، لیدبت  نوخ  هب  مه  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  شیپ  كاپ  تبرت  نآ  زا  يرادقم  ربمایپ ، رضحم  هب  یحو  نیما  یبایفرش  ماگنه  هب  زین  جارعم و  ینامسآ 
لیدبت نوخ  هب  هک  یماگنه  دراد ، هگن  بوخ  ار  نیا  دومرف : داد و  هملس  ما  هب  ار  نآ  ترضح  نآ  دش و  هیده  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب 

یم نآ  رب  زور  ره  مداهن و  يا  هشیـش  رد  ار  گنر  خرـس  تبرت  نآ  نم  دیوگ : یم  وناب  نیا  دـنا . هتـشک  ار  نیـسح  مدـنزرف  هک  نادـب  دـش 
هب متفر  نآ  غارـس  هب  زور  مین  زا  سپ  هک  یماگنه  اما  متفای ، یعیبط  تلاح  هب  ار  نآ  اروشاع  زور  حبـص  متـشاد . یم  شیمارگ  متـسیرگن و 

www.noorfatemah.org

178 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


: هک دنک  یم  هفاضا  يرگید  يوناب  و  مدیشک .... دایرف  لد  زا  مدز و  هجض  رایتخا  یب  تسا ، هدمآ  رد  يا  هزات  نوخ  تروص  هب  مدید  هاگان 
نزح سدقم ، نیمزرس  نیا   - 22 (. 28 . ) تسا ششوج  شنورد  رد  يا  هزات  نوخ  هک  تسا  هدید  ربمایپ  رـسمه  تسد  رد  ار  هشیـش  نامه 

دنزرف ربق  هب  هراظن  اب  فیرـش و  ربق  هب  ندـش  کـیدزن  اـب  هژیو  هب  دریگ ، یم  ارف  ار  ناـسنا  هودـنا  مغ و  نادـب  دورو  درجم  هب  تسا و  زیگنا 
رد ار  ردقنارگ  رـسپ  ردپ و  نآ  طیارـش  دنک و  هراظن  وا  ياپ  نییاپ  رد  شدـنزرف  ربق  هب  یـسک  ره  يرآ ! (. 29 . ) وا ياپ  نییاـپ  رد  شیمارگ 

23 يا ؟ هنوگنیا  زین  وت  ایآ  دنک ، یم  ناشراثن  تبحم  رهم و  جاوم  وا  ددرگ و  یم  رو  هلعـش  وا  یناسنا  فطاوع  دزاس ، مسجم  شیوخ  نهذ 
ماما تبرت  زا  دمآ  ربمایپ  يوس  هب  هک  يا  هتشرف  ره  هک : تسا  تیاور  رد  تفرگرب . تبرت  نیا  زا  دومن  ترایز  ار  ربمایپ  هک  يا  هتشرف  ره  - 

وا تبرت  زا  دـندومن  تراـیز  ار  ـالبرک  هـک  ادـخ ، ناروآ  ماـیپ  زا  يربماـیپ  ره  هنوـگ  نـیمه  (. 30 . ) تشاد هارمه  هب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
هاگترایز و هنوگ  نیمه  زیخاتـسر  زور  ات  البرک  يرآ ! (. 31 . ) دنتخاس كربتم  نآ  اب  ار  شیوخ  ندب  تسوپ  دندییوب و  ار  نآ  دـنتفرگرب و 

دومرف ردقم  نینچ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هژیو ، تامارتحا  فاطلا و  زا   - 24 دوب . دهاوخ  ناربمایپ  همه  هاگیاج 
ار تیعقاو  نیا  دـیزیخ و  یم  رب  وا  لـیلجت  مارتـحا و  میرکت و  هب  يرگید ، اـی  وـمه  درک ، تراـسج  وا  تبرت  وا و  هب  يا  هماـکدوخ  ره  هک :
زا ار  ینکش  تمرح  رثا  ددرگ و  یم  بلاغ  تراسج  ینکـش و  تمرح  رب  مارتحا  لیلجت و  هتـسویپ  هک  دروآ  یم  شیپ  يا  هنوگ  هب  دنوادخ 

ترضح نآ  هب  تلصخ  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  ضوع  دنوادخ  ع )  ) نیسح ماما  تلصخ  راهچ   - 788 (. 32 . ) دراد یم  رب  نایم 
نآ هیرذ  رد  ار  ناـماما  موـس : تسا . باجتـسم  ترـضح  نآ  هبق  ریز  اـعد  مود : داد . رارق  ترـضح  نآ  تبرت  رد  ار  افـش  لوا : تـسا : هداد 

نیسح ماما  تبرت  رب  هدجس   - 789 (. 33 . ) دوش یمن  باسح  ناشرمع  زا  وا  ناگدننک  ترایز  مایا  هکنیا  مراهچ : تسا . هداد  رارق  ترضح 
مالسلا هیلع  نیسح  ربق  تبرت  رب  هدجس  هعباسلا ؛ ضرالا  یلا  رونی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نیط  یلع  دوجـسلا  دومرف : ع )  ) قداص ماما  (ع )
تجحلا قرخی  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هبرت  یلع  دوجـسلا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 34 . ) دـنک یم  ناراب  رون  ار  متفه  نیمز  ات 

هیلع قداصلا  ناک  هدـش : نایب  بولقلا  هراـشا  رد  (. 35 . ) درد یم  ار  هناگتفه  ياه  باجح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاخ  رب  هدجـس  هعبـسلا ؛
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  زج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هیلا ؛ هناکتسا  اللذت هللا و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هبرت  یلع  الا  دجـسی  مالـسلا ال 

یماما نیلوا  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  رب  رازگزامن  نیلوا   - 790 (. 36 . ) دنک ینتورف  يراوخ و  راهظا  ادخ  هاگـشیپ  رد  ات  درک  یمن  هدـجس 
ردـپ تیب و  لـها  ردـپ و  نفد  زا  هکنآ  زا  دـعب  دوـب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  درازگ ، زاـمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  رب  هک 
هدرک هراپ  هراپ  ناباصق  هتخت  يور  تشوگ  دننام  ار  نآ  اهریـشمش  هک  ردـپ  فیرـش  دـسج  ریز  كاخ  زا  تشم  کی  دـش ، غراف  شیمارگ 

هب دورو  ماگنه  هک  تسا  حیبست  نامه  حیبست  نیا  درک و  تسرد  یحیبست  رهم و  نآ  زا  هاگنآ  تسب  يا  هسیک  رد  ار  نآ  تشادرب و  دندوب 
باوج رد  مالسلا  هیلع  ماما  یناخرچ ؟ یم  تناتـسد  رد  هک  تسیچ  نیا  هک  دنک  یم  لاوس  وا  زا  دیزی  دنادرگ . یم  تشاد و  تسد  رد  ماش 

اعد دشاب و  هتشاد  تسد  رد  یحیبست  هک  یـسک  هک ، نومـضم  نیا  هب  دنک  یم  لقن  ار  يربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا 
ماما هک  یماگنه  و  دشاب . هتفگن  مه  يرکذ  هچ  رگا  دوش ، یم  هتـشون  هللا  ناحبـس  رکذ  باوث  وا  يارب  زور  نآ  مامت  دـناوخب  ار  صوصخم 

یم هجلاعم  ار  ناشتیب  لها  يرامیب  زا  یـضعب  هدجـس و  نآ  رب  كربتم و  ار  دوخ  تبرت  نیا  اب  دـندرگ  یم  رب  هنیدـم  هب  ناشتیب  لها  اـب  (ع )
ماما تبرت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افـش   - 791 دـش . جـیار  نانآ  ناوریپ  عابتا و  نییولع و  دزن  لـمع  نیا  سپ  نآ  زا  دـنیامن .

افش دصق  هب  و  دشاب ، هتشاد  تبرت  ندوب  ءافش  هب  داقتعا  فلا : طرش . دنچ  اب  یمتح  گرم  رگم  تساهدرد  مامت  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح 
یم عفتنم  هتبلا  دشخب  یم  عفن  وا  هب  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  سک  ره  هللاو  دندومرف : یتیاور  رد  ءافش  هیف  نکی  مل  هوهـشل  هلکا  نم  دروخب و 

رب تشگنا  ود  اب  ث : درادرب . وضو  اب  ار  تبرت  ج : تسین . ریذـپ  جالع  یمتح  لجا  نوچ  دـشابن و  یمتح  لجا  هناتـسآ  رد  راـمیب  ب : دوش .
رد ز : دراذگب . شناگدید  رب  دسوبب و  ار  نآ  و : رتشیب . هن  دنک ، فرصم  سدع  ردق  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  دوخن ، هزادنا  هب  ح : دراد .

. ریدق یـش ء  لک  یلع  کنا  ءاد  لک  نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب . ندـیناروخ  ای  ندروخ  تقو 
دوش یم  یلام  تسد  تدایز  هک  ییاج  ای  دلامن . نآ  رب  تسد  یلیخ  راذگن ، بسانمان  ياه  ناکم  ای  فورظ  رد  درامشن ، کبـس  ار  نآ  خ :
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رت کیدزن  فیرـش  ربق  هب  هچ  ره  رتشیب و  هن  دـشاب  لیم  راهچ  ات  رهطم  ربق  زا  دـننک  یم  هدافتـسا  افـش  يارب  هک  یتبرت  هلـصاف  ط : دراذـگن .
اعفان و املع  اعساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  دیوگب : دروخب و  بآ  يا  هعرج  دعب  دراذگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  تسا  بوخ  ظ : تسا . رتهب  دشاب 

تاکرب زا  یکی  نتـشون ، نآ  اب  ار  نفک  نتـشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب  ار  تبرت  ربق  رد  ع )  ) ماما تبرت  ریثات   - 792 مقس . ءاد و  لک  نم  ءافش 
دهاوخ ناما  رد  ربق  کیرات  باذـع و  زا  تیم  نآ  دـنراذگب ، ربق  رد  تیم  اـب  رگا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبرت 

هیلع نیسح  ماما  تبرت  زا  يرهم  دیتشاذگ  ربق  رد  ار  تیم  هاگره  : دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  دنام .
هیلع نیسح  ماما  تبرت  هلیسو  هب  تاداقتعا  نتشون  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شرس . ریز  هن  يراذگب  شیور  لباقم  ار  مالسلا 

نب دـمحم  تیاور  ارهاظ  تسا . تمایق  ساره  لوه و  لاوس و  تقو  رد  ناما  ربق و  یکیرات  ماگنه  هب  نمؤم  ینـشور  تیم ، نفک  رب  مالـسلا 
زیچ چیه  تساهالب و  رپس  ياهدرد و  يافش  مالسلا  هیلع  يده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روبق  كاخ  دراد  تلالد  هک  ملـسم 
لثم كاخ  ندروخ  هک  دراد  تلالد  یناوارف  تیاور  هکنیا  يارب  ندروخ ، هن  تسا  نتـشاد  هارمه  روظنم  اعد ، رگم  دنک  یمن  يربارب  نآ  اب 

هارمه  - 793 (. 37 . ) ربکالا ءاودلا  وه  تسا و  اهرد  مامت  يافش  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  زج  هب  تسا و  مارح  نوخ  تیم و 
ای ناطلـس  زا  هاگره  دـندومرف : هکنانچ  تسا ، شخب  ینمیا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تبرت  نتـشاد  هارمه  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  نتـشاد 
نب یسوم  (. 38 ( ) ع  ) نیـسح ماـما  تبرت  هـب  یمارتـحا  یب   - 794 دـشاب . تهارمه  تـبرت  هـکنیا  رگم  اـیم  نوریب  تـلزنم  زا  سرت  يرگید 

هک تسیک  نیا  ییوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  تنید  تربمغیپ و  قح  هب  ار  وت  تفگ : نم  هب  ینارـصن ) بیبط   ) انحوی دـیوگ : یم  زیزعلادـبع 
ام ربمغیپ  رتخد  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وا  هکلب  هن ، متفگ : تسا ؟ امـش  ربمغیپ  باحـصا  زا  وا  ایآ  دنور ؟ یم  وا  ربق  ترایز  هب  مدرم 
وا دزن  درک ، راضحا  ارم  دیـشر  مداخ  روپاش ، بش  کـی  هک : داد  همادا  مراد و  یتفگـش  ربخ  تفگ : تسیچ ؟ لاوس  نیا  زا  تروظنم  تسا .

شیپ یتشط  هداـتفا و  دوخ  باوختخر  رد  شوه  یب  یـسوم  مدـید  درب ، دوب  هفیلخ  ناـشیوخ  زا  هک  سیع  نب  یـسوم  هناـخ  هب  ارم  وا  متفر ،
خر یسوم  يارب  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  دیسرپ : یسوم  مداخ  زا  روپاش  دوب . هتخیر  نآ  رد  وا  ءاعما  ءاشحا و  مامت  هک  دنا  هتـشاذگ  وا  يور 

مشاه ینب  زا  یصخش  درک ! یم  تبحص  دوخ  نامیدن  اب  دوب و  هتـسشن  یلاحـشوخ  اب  بوخ و  شلاح  لبق  تعاس  کی  : تفگ مداخ  هداد ؟
هیلع نیسح  ماما  تبرت  زا  تفگ : نم  بتاک  هکنیا  ات  دشن  عقاو  دیفم  مدرک  هجلاعم  هچ  ره  اب  متشاد و  یتخس  يرامیب  نم  تفگ : دوب ، اجنیا 

ار یصخش  هلب ، تفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  وت  دزن  يزیچ  تبرت  نآ  زا  تفگ : یسوم  متفای . افـش  مدرک و  ار  راک  نیا  منک ، هدافتـسا  مالـسلا 
رد درک ! لخاد  دوخ  هاگنمیشن  رد  یمارتحا  یب  يور  زا  تفرگ و  ار  نآ  یسوم  دروآ . دوب  هدنام  یقاب  هک  ار  تبرت  نآ  زا  يردق  داتـسرف و 
وا زا  هک  تسوا  ءاشحا  ءاعما و  اهنیا  دندروآ و  ار  تشط  نیا  دـیروایب ، یتشط  شتآ  شتآ ، رانلا ؛ رانلا  هک  دـش  دـنلب  وا  دایرف  تعاس  نامه 

یناوت یم  وت  ایآ  نک ، هاگن  ایب  تفگ : نم  هب  روپاش  دش . لدبم  متام  هب  یسوم  رورـس  سلجم  دندش و  قرفتم  شنامیدن  تسا ! هدش  جراخ 
هدش جراخ  وا  زا  همه  شلد  شـش و  زرپس و  رگج ، مدید  مدرک  هاگن  تقد  هب  دوب  تشط  رد  هچنآ  مدیبلط و  غارچ  نم  ینک ؟ هجلاعم  ار  وا 

شترایز  - 1 منک : یم  نیمـضت  نآ  هدـنناوخ  يارب  زیچ  دـنچ  نم  هک  یتسرد  هب  نک ، تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اروشاـع  تراـیز  تسا ؟
هاگرد زا  دیماان  دوش و  هدروآرب  گرزب  دنوادخ  فرط  زا  دشاب  هچ  ره  وا  تاجاح   - 3 دشاب . روکشم  وا  ششوک  یعس و   - 2 دوش . لوبق 

نآ يوس  هب  ترایز  نیا  هلیسو  هب  سپ  داد ، يور  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  وت  يارب  یتجاح  هاگره  ناوفص ! يا  دومرف : دعب  ددرگنرب ... ادخ 
دوش و یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دوخ  راـگدرورپ  زا  ار  تتجاـح  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  یتـسه و  هک  یناـکم  اـجره و  زا  نک  هجوت  ترـضح 

ندناوخ زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جیاوح و  دشاب  هتـشاد  یگرزب  تجاح  سک  ره  يرآ ، درک . دهاوخن  فالخ  ار  دوخ  هدعو  دنوادخ 
. دروآ میهاوخ  ار  تایاکح  زا  ییاـه  هنومن  اـج  نیا  رد  اـم  هک  تسا  یماـع  فراـع و  ره  هاوگ  هبرجت  دوش . یم  هدروآرب  اروشاـع  تراـیز 

سب نیمه  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  صالخا  برقت و  لوبق  نیـسح و  تمظع  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  رب  ع )  ) نامز ماما  مالـس   - 795 (. 39)
تراـیز اـهنآ  نیرت  سرتـسد  رد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  دانـسا  هنیمز  نیا  رد  هداد . رارق  افـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاـخ  رد  يادـخ  هک 

وا تبرت  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  نیـسح )  ) رب مالـس  هتبرت ؛ یف  ءافـشلا  هللا  لعج  نم  یلع  مالـسلا  تسا : مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم 
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، هتیرذ یف  همامالا  لعج  نا  هلتق : نم  نیـسحلا  ضوع  یلاعت  هللا  نا  هدومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تسا . هداد  رارق  ءاـفش 
رد ار  تماما  هک  دومرف  نیعم  ار  ضوع  نیا  نیـسح  لتق  شاداپ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هربق ؛ دـنع  ءاعدـلا  هباجا  و  هتبرت ، یف  ءافـشلاو 

یمق ثدحم  مشچ . ینشور   - 796 داد . اه  تساوخرد  هب  تباجا  هدـعو  شربق  رانک  رد  و  داد ، رارق  افـش  وا  تبرت  رد  و  داد ، رارق  وا  هیرذ 
لیاوا رد  هدید و  ناوارف  جنر  هدیشک و  رایسب  تمحز  ملع  لیـصحت  رد  هرـس  سدق  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  هک  هدروآ  هیوضرلا  دیاوف  رد 

نوتم هام  یب  ياه  بش  هدرک و  یم  هدافتـسا  هاـم  رون  زا  اـه  بش  زا  يرایـسب  هعلاـطم  ماـگنه  هب  دـنک  هیهت  غارچ  هدوبن  رداـق  هک  لیـصحت 
سورد و نتـشون  باتهم و  رد  هعلاطم  ترثک  زا  مرجال  هدرک  یم  ررکم  ار  ظوفحم  نوتم  هام  یب  ياه  بش  هدرک و  یم  ررکم  ار  هظوفحم 
هب ار  البرک  ءادهـش  ریاس  روبق  كاخ  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبرت  راوگرزب  نآ  نکیلو  هدـش ، فیعـض  شنامـشچ  باـتک 

كاخ نیا  ع )  ) نیسح ماما  تبرت  اب  دیهش  يوب   - 797 (. 40 . ) تسا هدش  نشور  شنامشچ  اه  تبرت  نآ  تکرب  هب  هدیشک و  دوخ  نامشچ 
نادیهش كاخ  زا  دهاوخب  یسک  رگا  دراد ، یناوارف  باوث  ندرک  هدجس  اب  هدش و  هتخاس  حیبست  اب  نتفگ  رکذ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  كاپ 

قلطم رب  شرف و  رب  هدجس  یفرط  زا  و  میناوخب ، زامن  میهاوخ  یم  هک  ام  دنک  یم  هیهت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت 
كاخ رب  دـیاب  هک  الاح  دـنا : هتفگ  ام  هب  ام  نایاوشیپ  یلو  میراد ؛ یم  رب  یگنـس  ای  یکاـخ  دوخ  اـب  میناد ، یمن  زیاـج  ار  سوبلم  لوکاـم و 

یم دیهـش  يوب  هک  دینک  هیهت  دوخ  يارب  البرک  كاخ  زا  دیناوت  یم  رگا  دشاب . نادیهـش  تبرت  كاخ  زا  كاخ ، نآ  هک  رتهب  درک ، هدجس 
تزامن يراذگب  یکاخ  ره  يور  رب  رس  رگا  یلو  تسا ، تسرد  تزامن  يراذگب  كاخ  يور  رب  رس  ینک  یم  تدابع  ار  ادخ  هک  وت  دهد .

يوب دراد و  دیهش  اب  یکچوک  یگیاسمه  یکچوک ، تبارق  یکچوک ، سامت  هک  يراذگب  یکاخ  نآ  يوررب  رـس  رگا  یلو  تسا ، تسرد 
هیده مالسلا  هیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست  ع )  ) نیسح ماما  تبرت  اب  حیبست   - 798 (. 41 . ) دوش یم  ربارب  دص  وت  باوث  رجا و  دهد  یم  دیهش 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  دوش . هدناوخ  باوخ  تقو  رد  ای  زامن  زا  دعب  تسا  بحتـسم  هک  دوب  شراوگرزب  ردـپ  فرط  زا  يا 

! هچ ینعی  دراد ، ینعم  اهنیا  درک ، تسرد  حـیبست  دوخ  يارب  دیهـش  تبرت  زا  بلطملادـبع و  نب  هزمح  بانج  شراوگرزب  يومع  ربق  راـنک 
يا هحبـس  هب  دـنمزاین  مرامـشب  ار  دوخ  راـکذا  مهاوخ  یم  هک  ادـخ  تداـبع  يارب  نم  تسا ، مرتحم  دیهـش  ربق  تسا  مرتحم  دیهـش  كاـخ 
نیا نم  یلو  تسا  هتـشادرب  درادرب ، مدآ  یکاخ  ره  زا  و  كاخ ، ای  بوچ  ای  دشاب  گنـس  زا  حیبست  ياه  هناد  دنک  یم  یقرف  هچ  حیبست ،) )
دعب هکنآ  ات  تسا ، تداهش  تسادق  نتخانش  تیمسر  هب  یعون  تسا ، تداهش  هب  مارتحا  یعون  نیا  مراد و  یم  رب  دیهش  تبرت  كاخ  زا  ار 

شراوگرزب ردارب  هون  هب  دش و  هتفرگ  هزمح  بانج  زا  ءادهشلادیس  بقل  دوخ  هب  دوخ  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  زا 
هیلع یلع  نب  نیسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهش  كاخ  هب  دهاوخب  یسک  رگا  رگید  نآ  زا  دعب  هدش و  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

یلصی هرمخ  عبرا  نع  انتعیش  ینغتست  ال  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ع )  ) نیـسح ماما  دقرم  زا  حیبست   - 799 دنک . یم  هیهت  مالسلا 
 - 1 دنتـسین : زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ناوریپ  مالـسلا ؛ هیلع  هللا  دـبع  یبا  ربق  نیط  نم  هحبـسو  هب  كاتـسی  كاوسو  هب  متختی  متاخ  اـهیلع و 

كاوسم ار  اه  نادـند  نآ  اـب  هک  یکاوسم   - 3 دـشاب . تشگنا  رد  هک  يرتشگنا   - 2 دوش . یم  هدـناوخ  زاـمن  نآ  يور  رب  هک  يا  هداـجس 
هیلع نیسحلا  ربق  نیط  نم  هحبس  هعم  ناک  نم  و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 42  ) نیسح ماما  دقرم  كاخ  زا  یحیبست   - 4 دننک .

قح يوگ  حـیبست  دـشاب  هتـشاد  دوخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـقرم  كاخ  زا  یحیبست  هک  یـسک  اهب ؛ حبـسی  مل  ناو  احبـسم  بتک  مالـسلا 
اب هک  رافغتـسا  ای  رکذ  کی  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  یثیدح  رد  (. 43 . ) دیوگن حـیبست  نآ  اب  هچرگ  دوش  یم  بوسحم 

نیـسح ماما  تبرت  رب  تروص   - 800 دوش . هتفگ  رگید  زیچ  اب  هک  رکذ  داتفه  اـب  تسا  ربارب  دوش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  حـیبست 
، دهن یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هرهچ  هک  ار  یسک  ره  نایرگ ، نانک و  هدجس  شیوخ  تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (ع )
اب رکذ   - 801 (. 44 . ) دومرف یم  اـعد  ار  همه  دـنک  یم  نویـش  وا  گوس  رد  هک  ار  یـسک  ره  دزیر و  یم  کـشا  وا  رب  هک  ار  یـسک  ره  و 

دمحلا هللا هللا و  ناحبس  دیوگب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت 
الاب هجرد  رازه  شـش  هدومن  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  شـش  دنک و  یم  تبث  وا  يارب  هنـسح  رازه  شـش  دنوادخ  رکذ ، ره  اب  ربکا . هللا  الا  و ال 
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نیسح ماما  تبرت  زا  هک  ار  ییاه  گنس  یسک  ره  هدش : لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دسیون . یم  وا  يارب  تعافش  رازه  شـش  هدرب و 
یم تبث  وا  يارب  رافغتـسا  داتفه  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  ره  دادعت  هب  دـنادرگب ، هتخپ ) حـیبست  ینعی   ) دـننک یم  تسرد  مالـسلا  هیلع 

رگید تیاور  رد  دوـش . یم  هتـشون  وا  يارب  رافغتـسا  هبترم  تـفه  هـناد  ره  ددـع  هـب  دـیوگن  رکذ  دـشاب و  شتـسد  رد  حـیبست  رگا  دوـش و 
، فرطرب شهانگ  دص  راهچ  دوش ، یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  دص  راهچ  دیوگب  هللا  ناحبس  هبترم  کی  تبرت  حیبست  اب  هک  یـسک  دندومرف :

تـسرد حیبست  تبرت  اب  تبرت  اب  حـیبست  ندرک  تسرد   - 802 (. 45 . ) ددرگ یم  هدروآرب  شتجاح  دـصراهچ  الاب ، شا  هجرد  دـصراهچ 
یم حیبست  یمدآ  تسد  رد  هک  تسا  نیا  حـیبست  نیا  ياه  یگژیو  زا  دراد . میظع  تلیـضف  نتـشاد  تسد  رد  نتفگ و  رکذ  نآ  اب  ندرک و 

نکلو ال هدمحب  حبـسی  الا  یـش ء  نم  ناو  دومرف : دنوادخ  هک  تسا  یحیبست  نامه  نیا  هتبلا  دیوگب . حیبست  شبحاص  هکنآ  نودـب  دـیوگ 
، تبرت حـیبست  لاـح  ره  هب  دـیمهف . یمن  ار  اـهنآ  حـیبست  امـش  یلو  دـیوگ ، یم  وا  دـمح  حـیبست و  يدوجوم  ره  ( 46 ( ؛ مهحیبـست نوهقفت 
ص ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1 . ) تسا ءادفلا  هل  انحاورا  ءادهشلادیس  ترضح  تبرت  رد  یگژیو  نیا  و  میمهف . یمن  ام  هک  دیوگ  یم  یحیبست 
، راونالاراحب ( 6 . ) نامه ص 107 ( 5 . ) ص 106 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 93 و 100 نامه ج 101 ، ( 3 . ) نامه ص 239 ( 2 . ) 301

 - و 5 3و 4  ( 10 . ) ص 108 ج 101 ، راونـالاراحب ، ( 9 . ) ص 135 ج 101 ، راونـالاراحب ، ( 8 . ) ناـمه ص 111 ( 7 . ) ص 107 ، 101
نامه ( 14 . ) ص 135 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 13 . ) ص 135 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 12 . ) نامه 5 ( 11 . ) ص 135 ج 101 ، راونالاراحب ،

(20 . ) ناـمه ص 124 ( 19 . ) ص 125 ذـخام ، نامه  ( 18 . ) ناـمه ص 126 ( 17 . ) ناـمه ص 122 ( 16 . ) ناـمه ص 129 ( 15 . ) ذخام
، راونالاراحب ( 24 . ) ص 256 نامه ج 44 ، ( 23 . ) ص 45 ج 82 ، راونالاراحب ، ( 22 . ) ص 118 ذخام ، نامه  ( 21 . ) ص 136 ذخام ، نامه 
، راونالاراحب ( 28 . ) ص 247 نامه ج 44 ، ( 27 . ) ص 116 نامه ج 101 ، ( 26 . ) ص 134 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 25 . ) ص 256 ج 44 ،

هیلع نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 32 . ) نامه ص 237 ( 31 . ) ص 239 نامه ج 44 ، ( 30 . ) ص 73 نامه ج 101 ، ( 29 . ) ص 227 ج 45 ،
(35 . ) ص 268 ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  ( 34 . ) ص 423 ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  تیبلا  لـها  بقاـنم  ( 33 . ) 226 ص 233 -  مالـسلا ،

هیلع نیسح  ماما  تعافـش  ( 38 . ) ص 20 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تعافـش  ( 37 . ) ناـمه ص 158 ( 36 . ) ص 153 ج 85 ، راونالاراحب ،
، حور تراهط  ( 41 . ) ص 67 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تعافش  زا  ناتـساد   72 ( 40 . ) ص 182 ج 2 ، مایالا ، عیاقو  ( 39 . ) ص 20 مالسلا ،

حابصم ( 45 . ) ص 51 ج 10 ، راونالاراحب ، ( 44 . ) ص 608 ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 43 . ) ص 75 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 42 . ) ص 214
هیآ 44. ءارسا ، هروس  ( 46 . ) ص 678 هر ،)  ) هفئاطلا خیش  دجهتملا 

ینیسح هاگراب  البرک ؛ ترایز  تلیضف 

وا ترایز  هب  تمایق  زور  رد  دیایب ، نم  ترایز  هب  تداهش  زا  سپ  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ع )  ) نیسح ماما  ترایز   - 803
هناخ هب  دیوگ : بهو  نب  هیواعم  هدجس  رد  ع )  ) قداص ترـضح  ياعد   - 804 (. 1 . ) مروآ یم  نوریب  شتآ  رد  زج  دـشابن  رگا  مور و  یم 
ییاه تروص  هب  نک  محر  ایادخ ! تفگ : هک  دیسر  اجنیا  هب  ات  درک  یم  ییاهاعد  دوب  هدجـس  رد  ترـضح  متفر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیسح يازع  رد  هک  یمشچ  ياه  کشا  هب  نک  محر  ایادخ ! دناسرب . هیلع چ  نیسح  ربق  هب  ار  شدوخ  ات  هدرک  نوگرگد  ار  نآ  باتفآ  هک 

اه هلان  هب  نک  محر  ایادخ ! دوش ، یم  دنلب  نیسح  تبیصم  رد  هک  ییاه  هخرص  اه و  هلان  هب  نک  محر  ایادخ ! دوش ، یم  هتخیر  مالـسلا  هیلع 
هب ار  نانآ   ) دنوش دراو  رثوک  ضوح  دزن  ام  رب  ات  مراپس  یم  وت  هب  ار  نانآ  نم  ایادخ ! دوش . یم  دنلب  نیسح  تبیصم  رد  هک  ییاه  هخرص  و 

: دومرف دیدرک ؟ یم  یسک  هچ  يارب  ار  اهاعد  نیا  مدرک : ضرع  تشادرب ، هدجس  زا  رـس  هک  ترـضح  دیوگ : بهو  نب  هیواعم  ناسرب .) ام 
نیا متـسناد  یمن  روط  نیا  لاح  هب  ات  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  وا  تلیـضف  ایآ  يور ، یم  البرک  ایآ  نیـسح . مدج  ربق  راوز  نارادازع و  يارب 
هیلع نیـسح  ربق  هب  امتح  ار  مدوخ  دعب  هب  نیا  زا  دش . یم  ادخ  تمحر  لومـشم  دیدرک  یم  يرفاک  يارب  رگا  دـیدومرف ، امـش  هک  ياهاعد 
هیلع نیسح  رئاز  هب  تایاور  قبط  هک  رگید ، هوکشرپ  شاداپ  دنوادخ  هب  ع )  ) نیـسح ماما  برق  تیاهن   - 805 (. 2 . ) دیناسر مهاوخ  مالسلا 
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ترایز ششرع  رد  ار  ادخ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دنک ، ترایز  ار  وا  هناقشاع  هنافراع و  یسک  ره  هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  ینازرا  مالسلا 
هیلع نیـسح  ترایز  تکرب  هب  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  زا  رتارف  تسا و  لامک  هب  جوا  ادخ و  هب  برق  تدش  زا  هیانک  نیا  (. 3 . ) تسا هدومن 

ترایز دنک ، ترایز  هعمج  بش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یـسک  ره  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  ارچ  دنک ، یم  رادید  وا  زا  ادخ  مالـسلا 
ناراب وا و  صاخ  فطل  زا  هیانک  وا ، تراـیز  ادـخ و  رادـید  هک  تسا  نشور  (. 4 . ) دیامن یم  رادید  وا  زا  ادـخ  دـنک و  یم  كرد  ار  ادـخ 

اب تشگ . دهاوخن  هرهب  یب  نآ  زا  دش و  دهاوخن  مورحم  زگره  دنک  ندیراب  وا  رب  ادـخ  تمحر  ناراب  هک  یـسک  تسوا و  رب  ادـخ  تمحر 
شاداپ وا ، ترایز  رد  هک  میسر  یم  اجنیا  هب  تسادخ ، هاگراب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  يونعم  صاخ  برق  رگناشن  هک  تیاور  رد  تقد 

زور رد  دـهاوخ  یم  سک  ره  هـک : تـسا  هدـمآ  يرگید  تـیاور  رد  و  دـیاشن . نآ  زا  رتارف  هـک  دوـب  دــهاوخ  یهلا  تـمحر  زا  يا  هرهب  و 
هب رظن  ادخ و  اب  رادید  ادـخ و  ترایز  ینعی : ریبعت  هس  نیا  (. 5 . ) دنک ترایز  رایسب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دیاب  دنک  رظن  ادخ  هب  زیخاتـسر 

تسین و نآ  زا  رتارف  هک  یبرق  دنرگناشن . ار  ناسنا  يونعم  هجرد  نیرتالاب  برق و  تیاهن  هک  دنتـسه  يا  هناگ  هس  ياهریبعت  ادـخ . تمحر 
ياه شاداـپ  همه  اـب  دوخ  نیا  هک  ارچ  میدرک ، ثحب  هناگادـج  تروص  هب  ار  یگژیو  نیا  هک  تسا  قیمع  فیرظ و  هتکن  نیمه  رطاـخ  هب 

ما هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دننک ؟ یم  تسرد  البرک  رهم  ارچ   - 806 (. 6 . ) تسا دمآ  رس  اهنآ  همه  رب  هکلب  ربارب ، وا  ترایز 
یعاد هب  نیمز  زا  هعطق  نیا  دـهد . یم  تشهب  يوب  دومرف : دیـسوب و  ار  نآ  دروآ . هیدـه  نم  يارب  ـالبرک  كاـخ  زا  لـیئربج  دومرف : هملس 

807 (. 7 . ) دناسر ام  هب  الوق  المع و  تخانش و  ربمغیپ  ار  شتفارش  دراد و  تسین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ادخ ، صلاخ  دبع  ادخ ، بحم  ادخ ،
هنیآ ره  سپ  البرک ، رد  ار  نیـسح  ربق  نک  ترایز  رباـج ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . تشهب  زا  سا  هراـپ  ـالبرک  - 

، منهج شتآ  ربارب  رد  تسا  يرپس  تسا و  يدابع  گرزب  لمع  زین  هزور  هنـسح  رازه  شاداپ   - 808 (. 8 . ) تسا تشهب  زا  يا  هراپ  ـالبرک 
يرای داهج  شاداـپ   - 809 دراد . ار ، راد  هزور  هزور و  رازه  شاداـپ  تسا ، هدـمآ  حیحـص  تـیاور  رد  هکناـنچ  ترـضح  نآ  تراـیز  اـما 
تیاور رد  (. 9 . ) تسا نآ  زا  رتارف  شـشاداپ  ترـضح  نآ  ترایز  اما  دراد  يا  هدنزرا  شاداپ  يرایمه ، يراکمه و  ادـخ و  هار  رد  یناسر 

رد تمدخ  يارب  هدرک  ماجل  نیز و  بکرم ، رازه  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یـسک  ره  هک : تسا  هدمآ 
رازه شاداپ  لداعم  تسا  یشاداپ  ترضح  نآ  هنافراع  ترایز  رد  دیهش . رازه  شاداپ   - 810 (. 10 . ) تسا هتخاس  هدامآ  زهجم و  ادخ  هار 

زین ادـخ  هار  رد  ندـیطلغ  نوخ  هب  شاداپ  ناسب  یـشاداپ  وا  هناصلاخ  هناـفراع و  تراـیز  زا  نآ . زا  رتارف  هکلب  ( 11 ، ) ردب يادهـش  زا  دیهش 
نتخاس دازآ  شاداپ  ناسب  یگرزب ، شاداپ  ترـضح  نآ  تراـیز  رد  هدرب  رازه  نتخاـس  دازآ  شـشاداپ   - 811 (. 12 . ) ددرگ یم  تفاـیرد 

دراد و یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  دـنک  ترایز  هدایپ  ياپ  اب  ار  وا  رهطم  ربق  یـسک  ره  هک : تسا  تیاور  رد  (. 13 . ) تسادخ هار  رد  رفن  رازه 
رکذ و دروم  رد  ادـخ  رکذ  شاداپ   - 812 (. 14 . ) تشاد دهاوخ  ار  لیعامـسا  نادنزرف  زا  يا  هدرب  نتخاس  دازآ  لداعم  یـشاداپ  دـهن ، یم 

هتخیر وا  ترایز  هار  رد  هک  ترضح  نآ  فراع  رئاز  قرع  زا  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  هک : تسا  تیاور  رد  هک  سب  نیمه  ادخ ، شیاتس 
لداعم يرگید  شاداپ  ترـضح  نآ  تراـیز  نآ ، رب  هوـالع  (. 15 . ) دنک یم  قلخ  هدننک ، سیدـقت  رگـشیاتس و  هتـشرف  رازه  داتفه  هدـش ،
نامداش  - 813 تسا . ترضح  نآ  ترایز  رد  برقم ، ناگتشرف  رکذ  باوث  كرد  زین  دراد و  هارمه  هب  ار  وا  ساپس  ادخ و  رکذ  شیاتس و 

نیا تسا . نموم  ياه  لد  رب  رورـس  شخب  حرف  میـسن  ندیمد  نامیااب و  ناسنا  نتخاس  نامداش  هتـسیاش ، ياهراک  زا  (. 16  ) نینموم ندومن 
ماما زا  تاـیاور  رد  (. 17 . ) ددرگ یم  ناسنا  يابیز  نیـشنمه  زیخاتـسر  خزرب و  ملاـع  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  تساـهراک و  نیرترب  راـک 

هچ مالسلا  هیلع  نیسح  رادفده  هناصلاخ و  هنافراع و  ترایز  اب  هک  دنادب  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  رگا  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص 
هرمث هچ  دزو و  یم  ربمایپ  نادناخ  نادیهش  مالسلا و  هیلع  رون  ماما  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  يافـصم  ياه  بلق  رب  ینامداش  میـسن 

اهنت هن  هک  تشاد  یم  تسود  دوب ، دـهاوخ  وا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  شزرارپ  شاداپ  هچ  ددرگ و  یم  زاب  وا  هب  نانآ  ياـعد  زا  یـشزرارپ 
ماما زا  ع )  ) نیسح يوک  هتـشک  شاداپ   - 814 (. 18 . ) دنیزگ لزنم  ترایز  يارب  وا  فیرـش  ربق  رانک  هشیمه  هکلب  دنک ، ترایز  ار  نیـسح 

شناهانگ همه  نوخ ، هرطق  نیتسخن  اب  دوش  هتـشک  وا  ترایز  هار  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ریاز  رگا  هک : تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 
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تـشرس زا  هک  دوش  یم  هداد  وش  تسـش و  يا  هنوـگ  هب  ناربماـیپ  تشرـس  ناـسب  وا  یتوـکلم  تشرـس  دریگ و  یم  رارق  شیاـشخب  دروـم 
هدودز نآ  زا  صلاخان  ره  دوش و  یم  هداد  وش  تسش و  وا  بلق  هنوگنیمه  ددرگ ؛ یم  صلاخ  هزیکاپ و  كاپ و  ناقساف ، نارفاک و  یناویح 

رفن نارازه  نادناخ و  تعافـش  تسا و  صلاخ  اه  یـصلاخان  همه  زا  هک  دنک  یم  تاقالم  ار  ادـخ  یلاح  رد  و  ددرگ . یم  نامیا  زا  زیربل  و 
زا وا  طونح  نفک و  دـنناوخ و  یم  ار  وا  زامن  گرم ، هتـشرف  لـییربج و  هارمه  هب  ناگتـشرف  تسا . هدـش  ینازرا  ودـب  شا  ینید  ناردارب  زا 

دوـش و یم  هدوـشگ  شیور  هـب  تـشهب  ياـهرد  زا  يرد  ددرگ . یم  ناراـبرون  هدرتـسگ و  وا  رب  شهاـگمارآ  و  ددرگ . یم  هیدـه  تـشهب 
رد ناجیه  ادخ  ناتسود  اب  زیخاتسر  هناتسآ  ات  دشک و  یم  رپ  توکلم  هب  زور ، هدجیه  زا  سپ  دنروآ و  یم  هیده  وا  رب  تشهب  زا  ناگتشرف 

مالـسلا هیلع  رون  ناماما  یلع و  ربمایپ و  اب  رگید  راب  دراد و  یم  رب  كاخ  زا  رـس  زین  وا  زیخاتـسر ، ییاپرب  زاغآ  زا  سپ  دوب . دـهاوخ  اـجنآ 
ار هک  ره  دشون و  یم  رثوک  ضوح  زا  ات  دندرب  یم  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  دنهد و  یم  ودـب  تاجن  یبایماک  تراشب  نانآ  دـنک ، یم  هحفاصم 
هک تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تراـیز  رد  رگید  یگژیو  ع )  ) نیـسح رئاز  رب  ادـخ  فطل  رظن   - 815 (. 19 . ) دـناشون یم  دراد  تسود 

یماگنه دنوادخ ، هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  دوش . یم  لصاح  نآ ، يوترپ  رد  تسا  ناسنا  ره  يوزرآ  تیاهن  هک  نیرب  تشهب  هب  ندیسر 
نیمات شیارب  تشهب  هک  دـنکفا  یم  یفطل  رظن  وا  هب  درگن ، یم  هتـسخ  اهزور  رادـیب و  ناهاگنابـش  وا ، ترایز  هار  رد  ار  وا  فراع  رئاز  هک 
ماگنه نآ  رد  دنیاجک !؟ ربمایپ  نادناخ  نایعیـش  هک : دسر  یم  ادن  رـشحم  يارحـص  رد  ع )  ) نیـسح رئاز  تعافـش   - 816 (. 20 . ) دوش یم 
تسد یسک  ره  هک  تساجنیا  و  دنیاجک ؟ مالسلا  هیلع  نیسح  نیرئاز  هک : دسر  یم  ادن  هاگنآ  دوش ، یم  هتشارفارب  يرامش  یب  ياه  ندرگ 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط  ع )  ) یلع ياول  ریز   - 817 (. 21 . ) درب یم  تشهب  هب  ار  وا  دریگ و  یم  دراد  تسود  هـک  ار  يدرف 
ترایز زا  هک : ددرگ  یم  باطخ  نانادـب  دنـشک ، یم  ندرگ  یهورگ  دـنیاجک ؟ نیـسح  نارئاز  هک : دـسر  یم  یـصاخ  يادـن  تماـیق  زور 
همطاف یلع و  ربمایپ و  هب  تدارا  یتسود و  اهنت  ام ، تساوخ  هزیگنا و  راگدرورپ ! دنهد : یم  خساپ  دـیتساوخ ؟ یم  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. دنتـشاد اور  ودـب  یهلا  ياه  شزرا  نید و  ایحا  هار  رد  هک  یمتـس  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  تبحم  رهم و  راـثن  دوب و  مالـسلااهیلع 
نانآ هب  دـیزیخ و  اپ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیـسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  نیا  نیـسح ! نارئاز  يا  ناه  دـسر . یم  ادـن  هک  تساجنیا 

دنهاوخ مچرپ  يوس  هب  يوس  ره  زا  نانآ  و  دیورب . تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  هک  نانآ  مچرپ  ریز  هب  دیتسه  نانآ  اب  امـش  دیدنویپب ،
ترایز تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  اما  دراد ؛ یگرزب  شاداپ  ادخ  هار  رد  هقدص  قافنا و  هقدص  رازه  شاداپ   - 818 (. 22 . ) تفر

ملاـع رد  هک  تسا  تیاور  رد  نیـسح  رب  راوگوس  يا  نادـب   - 819 (. 23 . ) دراد ار  هدش  هتفریذپ  هقدـص  رازه  شاداپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هراظن دهد  یم  خر  اجنآ  رد  هچ  نآ  رب  درگن و  یم  شیوخ  هاگتداهش  رب  اجنآ  زا  تسا ؛ یهلا  شرع  تسار  تمـس  رد  ترـضح  نآ  خزرب 

ردـپ و مان  ناونع و  مان و  مسر و  مسا و  اب  ار  نانآ  دـنک و  یم  اشامت  ار ، هناقـشاع  ناگتفیـش و  نارئاز ، هوبنا  شیوخ ، هاگودرا  دـنک و  یم 
شنارادازع ناگدننک و  تکرـش  شیوخ و  گوس  سلاجم  لفاحم و  رب  دسانـش و  یم  ادخ ، هاگراب  رد  ناشتلزنم  تاجرد و  رظن  زا  ردام و 

رگا اروشاع ...! رب  راوگوس  يا  ناه  دیامرف . یم  دـنک و  یم  شزرمآ  شیاشخب و  بلط  نانآ  يارب  شردـپ ، طسوت  دوخ ، دـنکفا و  یم  رظن 
، تهودنا مغ و  زا  ترورـس  ینامداش و  دیدرت  یب  تسا ، هتخاس  هدامآ  شاداپ  ناونع  هب  ییاه  تمعن  هچ  وت  يارب  دنوادخ  هک  یتسناد  یم 

یم هک  تسا  یناسک  زا  وا  رئاز  هک : تسا  هدمآ  یمارگ  نآ  ترایز  شاداپ  دروم  رد  ع )  ) نیسح رئاز  تعافش   - 820 (. 24 . ) دش یم  رتشیب 
. زاس دراو  تشهب  هب  ار  وا  ریگب و  یهاوخ  یم  ار  یـسک  ره  تسد  دوش : یم  هتفگ  ودب  هاگ  دنک و  تعافـش  رفن  دص  ات  هد ، دروم  رد  دناوت 

نم (. 26 . ) دیوگ یم  اه  نخـس  وا  اب  شیوخ  شرع  زا  ادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  رئاز  هک : تسا  هدمآ  شرع  زا  ادـخ  ملکت   - 821 (. 25)
(. 27 . ) دـیوگ نخـس  نم  اب  شتمحر ، ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  هک  مزرو  یم  تعانق  نادـب  تمظع ، نیا  زا  میوج و  یمن  ار  عیفر  ماـقم  نآ 

نیا هتـسیاش  ار  شیوخ  نم  (. 28  ) دـنک یم  باریـس  رثوک  بآ  زا  ار  مدرم  وا  هدـننک  تراـیز  هک  تسا  هدـمآ  رثوک  ضوح  یقاـس   - 822
اراوگ بآ  نآ  زا  هک  دنـشک  یم  دایرف  تشهب  لها  هب  شتآ  نورد  رد  هک  مرگن  یم  یناـسک  نآ  زا  اـهنت  ار  دوخ  هکلب  مرگن ، یمن  تمظع 

 - 823 (. 29 . ) مزرو یم  تعانق  نیـشن ، تشهب  ناگتـسیاش  زا  یکی  هلیـسو  هب  شیوخ  ندش  باریـس  هب  اهنت  هار  نیا  زا  دـیهدب و  مه  ام  هب 
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تمعن ناوخ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  تشهب  رد  هک  دسر  یم  یماقم  هب  رـضح  نآ  رئاز  هک : تسا  هدمآ  ع )  ) نیـسح رئاز  ماقم 
تکرب هب  مرگن و  یمن  ماـقم  نیا  هتـسیاش  ار  نتـشیوخ  نـم  (. 30 . ) ددرگ یم  دـنم  هرهب  یهلا  ياـه  تـمعن  زا  وا  هارمه  دنیـشن و  یم  ادـخ 

نآ هب  لسوت  میظع و  جیاتن  راثآ و  نیا  يرآ ! مبای . تاجن  خزود  شتآ  رد  موقز ، موش  تخرد  ندروخ  زا  هک  متسه  عناق  نیا  هب  وا  ترایز 
! ریگب رـس  زا  ار  یگدنز  کنیا   - 824 (. 31 . ) دـهن یم  ياج  رب  ارم ، راظتنا  دروم  یئزج و  تارثا  دـیامن ، دروخ  رب  یعناـم  ره  هب  ترـضح 
دورد و دنوادخ  دـیوگ : یم  هدـمآ و  وا  يوس  هب  يا  هتـشرف  دـنک ، یم  تشگزاب  گنهآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  فراع  رئاز  هک  هاگنآ 
نک و زاغآ  ون  زا  ار  یگدنز  کنیا  تسا ، شیاشخب  دروم  هناصلاخ ، ترایز  نیا  تکرب  هب  تسا  هتشذگ  دیامرف  یم  دناسر و  یم  تمالس 

یم ییاج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  تدارا و  تخانـش و  تکرب  هب  يدرف  هک  یماگنه  نایب ، نیا  اب  (. 32 . ) شاب دوخ  درکلمع  بقارم 
زا تیفاع و  ءوس  ینعی  یگدـنز ، هعجاـف  نیرتگرزب  ربارب  رد  ار  وا  زا  رتمک  وا  هک  تسا  نشور  دـناسر . یم  مالـس  ودـب  شیادـخ  هک  دـسر 

تایاور رد  (ص ) ربمایپ ياه  جـح  زا  جـح  کی  شاداپ   - 825 (. 33 . ) درک دـهاوخن  اهر  دوخ  لاح  هب  هدومن و  ظفح  ناـمیا ، نداد  تسد 
ربمایپ ياه  جح  زا  جـح  کی  شاداپ  ع )  ) نیـسح ماما  رئاز  يارب  هک : تسا  هدـمآ  ترـضح ، نآ  ترایز  شاداپ  تایاور  هلمج  زا  فلتخم ،

هک تسین  يداع  يدرف  ياهراک  زا  ربمایپ ، هلیـسو  هب  هدش  ماجنا  جـح  الوا  هک  تسا  نشور  و  (. 34 . ) دوش یم  هتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رقاب ماما  زا  اهریـشمش  دورف  هاگیاج  رب  هسوب   - 826 ریذـپان . تفآ  هنادواج و  یعطق و  تسا  یتیعقاو  ربمایپ  لمع  ایناث  ددرگ و  طبح  راـچد 

هب ربمایپ  دندمآ ، یم  ربمایپ  ناشراوگرزب  دـج  دزن  هاگره  یکدوک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
یم ار  وا  يولگ  ریز  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  راد ! هاگن  ار  وا  یلع ! ای  دـیامرف ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناـنمؤم  ریما 

رب هسوب  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  مزیزع ! دـنزرف  دـندومرف : ربمایپ  ینک ! یم  هیرگ  ارچ  ردـپ ! دـندومرف : ماما  درک ، یم  هیرگ  دیـسوب و 
؟ مسر یم  لتق  هب  نم  ایآ  ناج ! ردپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ع )  ) نیـسح ماما  نیرئاز   - 827 (. 35 . ) منز یم  اهریشمش  هاگیاج 

ایآ دندومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ! دیهاوخ  تداهـش  هب  یگمه  تردپ  ردارب و  وت و  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ! دندومرف : ربمایپ 
ار ام  وت  تما  زا  یـسک  هچ  تروص  نیا  رد  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرآ . دـندومرف : ربماـیپ  تسا ؟ رگیدـکی  زا  رود  اـم  روبق 

ادخ ترایز   - 828 (. 36 ! ) دمآ دناوخ  تردارب  وت و  ردپ  نم و  ترایز  هب  نم  تما  ناقیدـص  اهنت  دـندومرف : ربمایپ  درک ؟ دـهاوخ  ترایز 
رد ار  يادخ  هک  تسا  یـسک  ناسب  دـنک ، ترایز  ار  نیـسح  ماما  ییارگ ، دـیحوت  ره  (. 37 . ) هـشرع یف  هللا  راز  نـمک  هراز  نـم  شرع  رد 

هدناوخ مامت  ناکم  راهچ  رد  زامن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زامن  ندناوخ  مامت   - 829 (. 38 . ) تسا هدرک  ترایز  ششرع 
-3 هنیدم )  ) لوسرلا دجسم  -2 هکم )  ) مارحلادجسم - 1 دوش :) یمن  هتـسکش  اما  دشاب  رتشیب  مه  یعرـش  تفاسم  دح  زا  هچ  رگا   ) دوش یم 

هیلع نیسح  ماما  ربق  ایآ  دیسرپ : مالسا  هیلع  قداص  ماما  زا  لبش  نبا  هک : هدمآ  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  - 4 هفوک . دجسم 
ضرع مامت . دومرف : مناوخب ؟ مامت  دیـسرپ : ناوخب . مامت  شمرح  رد  ار  تزامن  نک و  ترایز  بوخ  كاـپ  : دومرف منک ؟ تراـیز  ار  مالـسا 

هک هدمآ  هیملع  ياه  هلاسر  رد  و  (. 39 . ) دننک یم  لمع  نادنچ  ود  نانیا  دومرف : دنناوخ ؟ یم  هتسکش  نایعیش  باحصا و  زا  یـضعب  درک :
ماما رئاز  زامن   - 830 دروآ . اج  هب  مامت  ترضح  نآ  تکرب  هب  مه  دناوخ و  هتسکش  مه  ار  زامن  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد 

یلاعت قح  لوبق  دروم  درازگ  زامن  شرهطم  ربق  رانک  رد  وا  تیالو  تفرعم و  اب  هتخانـش و  ار  ماـما  قح  رئاز ، ناـسنا  رگا  (. 40 ( ) ع  ) نیسح
دناوخب زامن  هدش و  فرشم  ترضح  فیرش  هاگراب  دقرم و  هب  هک  یسک  ماقم  ناش و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنانچ  دریگ . یم  رارق 

امـش زا  یکی  رگا  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  نامیا  ناصقن   - 831 (. 41 . ) دهد یم  رارق  نآ  یلوبق  ار  شزامن  رجا  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :
رد و  تسا . هدرک  كرت  ار  ربمایپ  قوقح  زا  یقح  ییوگ  دـیامن  كرت  ار  نیـسح  ترایز  ماما  دـنک ، تکرـش  جـح  مسارم  رد  رمع  همه  رد 

. تسا هدرکن  ادا  ار  دنوادخ  قح  دباتـشن ، نیـسح  يوک  هب  هاگنآ  دهد  ماجنا  جح  رازه  امـش  زا  یکی  رگا  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور 

. دوش هتشادرب  ناسنا  رمع  زا  تکرب  هک  دوش  یم  ثعاب  ترضح  نآ  ترایز  كرت  هک  تسا  هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  رمع  نتساک   - 832
تحارص هب  يرگید  تایاور  رد  تسین  یعقاو  هعیـش   - 833 تسا . هدـش  هدرمـش  یعطق  رمع  زا  لاس  کی  شهاک  تایاور  زا  یخرب  رد  و 
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نایخزود هرمز  رد   - 834 تسین . تلاسر  نادناخ  یعقاو  هعیش  دنک ، كرت  تاناکما  دوجو  اب  ار  نیـسح  ترایز  سک  ره  هک : تسا  هدمآ 
راـک تمظع  ماـما و  تیـالو و  ماـقم  هب  تناـها  ریقحت و  هزیگنا  هب  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  سکره  هک  تسا  نآ  رگناـیب  يرگید  تـیاور 
هیلع ءادهشلادیس  ( 2 . ) ص 724 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  ( 1 . ) دوب دـهاوخ  ناـیخزود  زا  دـنک ، كرت  وا  گرزب 
ماما ياـه  یگژیو  ( 6 . ) ناـمه ص 77 ( 5 . ) ناـمه ص 60 ( 4 . ) ص 76 ج 101 ، راونـالاراحب ، ( 3 . ) ص 163 بیغتسد ، دیهش  مالـسلا ،

ص ج 101 . راونالاراحب ، ( 9 . ) ذخام نامه  ( 8 . ) ص 101 بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  ( 7 . ) ص 473 مالسلا ، هیلع  نیسح 
، راونالا راحب  ( 15 . ) نامه ص 36 ( 14 . ) نامه ص 43 ( 13 . ) نامه ص 104 ( 12 . ) نامه ص 18 ( 11 . ) ص 43 ذخام ، نامه  ( 10 . ) 18
ص 284 و 295 و و ج 74 ، ص 197 . ج 7 ، راونالاراحب ، ( 17 . ) ص 436 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 16 . ) ص 357 ج 101 .
(22 . ) نامه ص 27 ( 21 . ) نامه ص 12 ( 20 . ) ص 78 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 19 . ) ص 14 و 15 نامه ج 101 . ( 18 . ) ص 176 ج 82 ،

هیلع نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 25 . ) ح 35 ص 292 ، ج 44 ، راونـالاراحب ، ( 24 . ) ص 18 ناـمه ، ( 23 . ) ص 21 ج 101 ، راونـالاراحب ،
(28 . ) 68 ص 66 -  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياـهیگژیو  ( 27 . ) ج 20 ص 73 ، ج 101 ، راونـالاراحب ، ( 26 . ) 68 ص 66 -  مالـسلا ،
ج راونالاراحب ، ( 30 . ) 68 ص 66 -  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29 . ) نومـضم نیا  هب  بـیرق  ص 79 ، ج 101 ، راونالاراحب ،
نیسحلا ع، صئاصخ  ( 33 . ) ص 67 و ح 58 ج 101 ، راونالاراحب ، ( 32 . ) ص 68 مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  ( 31 . ) ص 55 ، 101
ص 76، ج 101 ، راونالاراحب ، ( 37 . ) ص 78 لام ، الا  یهتنم  ( 36 . ) ص 77 لامالا ، یهتنم  ( 35 . ) ص 156 تارایزلا ، لماک  ( 34 . ) ص 59
ص 60. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  صئاصخ  ( 40 . ) 248 تارایزلا ، لماک  ( 39 . ) ص 59 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 38 . ) ح 29

.195 تارایزلا ، لماک  ( 41)

نیموصعم نانخس 

زا تسا  نم  زا  نیسح  انیسح ؛ بحا  نم  هللا  بحا  نیسح  نم  انا  ینم و  نیسح  دومرف : مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  تبسن  مرکا  ربمغیپ  - 
رد ار  رجفلاو  هروس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  (. - 1  ) درادب تسود  ار  نم  نیسح  هک  ار  یـسک  ره  دراد  یم  تسود  ادخ  منیـسح ؛
نآ دومرف : تسامـش ؟ دج  هروس  یتبـسانم  هچ  هب  دندرک : ضرع  تسا . یلع  نب  نیـسح  مدج  هروس  هک  دـیناوخب  ناتدوخ  ضئارف  لفاون و 

، هیـضرم هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا ، سفنلا  اـهتیا  اـی  دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  تسا ، نیـسح  شقادـصم  رجفلاو  هروس  رخآ  تاـیآ 
هجرد هبترم و  منیسح ! دوب : هدومرف  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا هب  ایور  ملاع  رد  مرکا  ربمغیپ  (. - 2 . ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف 
هدمآ ماشه  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شرافس  رد  تداهش - . ناکلپ  زا  رگم  دیـسر  یهاوخن  هجرد  هلحرم و  نآ  هب  وت  هک  تسه  يا 

ایرد و نیمز و  برغم  قرشم و  رد  دبات  یم  نآ  رب  دیشروخ  هک  ییاهزیچ  یمامت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : ترـضح  هک 
يدرم دازآ  ایآ  تسین . شیب  يا  هیاس  نوچ  دـنوادخ  قح  هب  تفرعم  لها  ادـخ و  یلو  دزن  همه  همه و  اـه ، هوک  راومه و  نیمز  یکـشخ و 

هک دیشورفن ، تشهب  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  سپ  تسین  ییاهب  تشهب  زج  امش  يارب  درادرب ؟ هدش  هدیوج  همقل  نیا  زا  تسد  هک  دوش  یمن  ادیپ 
رثآ دقل  سابعلا  یمع  هللا  محر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا - . هتشگ  یضار  یتسپ  زیچ  هب  دوش  یـضار  ایند  هب  ادخ  زا  یـسک  ره 
رفن هدزاود  ام  دومرف : نیدباعلا  نیز  ماما  درک - . راثیا  داد ، ناحتما  وکین  بجع  ار ، سابع  میومع  دنک  تمحر  ادـخ  ( 3 . ) انسح ءالب  یلباو 
هتسب بنیز  ما  همع  يوزاب  هب  نآ  رگید  رـس  نم و  يوزاب  هب  ریجنز  رـس  کی  هک  دندوب  هتـسب  ریجنز  کی  هب  ار  رفن  هدزاود  ام  مامت  میدوب و 

لک دنشکب و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ام  دج  هک  دندوب  هدش  عمج  رفن  رازه  یـس  هک : دندومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  (. - 4 . ) دوب
رب یلع  نب  نیسح  تسا و  ربمایپ  هفیلخ  دیزی  دنتفگ  یم  نوچ  دنتـسج ، یم  برقت  ادخ  هب  وا  نتـشک  اب  کی  ره  و  ( 5  ) همدب هللا  یلا  برقتی 

بولق یف  هرارح  نیسحلا  لتقل  نا  دندومرف ): هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  (. - ) 6 . ) دیگنج وا  اب  دـیاب  تسا ، هدرک  جورخ  وا 
هک تـسا  ثیدـح  رد  (. - 7 . ) دـیارگن يدرـس  هب  زگره  هک  تسا  یـشزوس  ناـنموم  ياـه  لد  رد  نیـسح  لـتق  زا  ادـبا ؛ دربـت  ـال  ینموملا 
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کنم نرـشحیل  هبرتلا  اهتیا  کل  اهاو  دومرف : دـییوب و  ار  اجنآ  تبرت  درک و  روبع  البرک  نیمزرـس  زا  نیفـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تشهب لخاد  باسح  یب  هک  دنوش  یم  روشحم  وت  نورد  زا  یماوقا  هک  كاپ ! كاخ  يا  وت  زا  اتفگـش  باسح ؛ ریغب  هنجلا  نوولخدی  ماوقا 
هسامح ( 4 . ) نیعلا ص 26 راـصبا  ( 3 . ) ص 297 ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 2 . ) ص 315 ج 8 ، نآرق ، اـب  ییانـشآ  ( 1 (. ) 8 . ) دندرگ یم 

قح و ( 6 . ) هفحفص 232 مصاوعرد  یسلدنالا  یبرعلا  نبا  رکب  یبا  زا  لقن  هب  هفحص 6 ، مرقم  نیسحلا  لتقم  ( 5 . ) ص 177 ج 1 ، ینیسح ،
ص 255. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 8 . ) س 217 ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 7 . ) ص 53 لطاب ،

نیسح ماما  نانخس  هبطخ و  زا  يا  هدیزگ 

هب دش - . یهاوخن  لئان  هجرد  نآ  هب  تداهـش  اب  زج  هک  يراد  ادخ  دزن  يا  هجرد  وت  هک : تسا  هدومرف  نم  هب  مدـج  دومرف : نیـسح  ماما  - 
گنن تقو  نآ  ندرم  تسا ؟ گـنن  درمناوج  کـی  يارب  ندرم  رگم  موش ، یم  هتـشک  دـییوگ  یم  تفر . مهاوـخ  یلو  ورن ، دـییوگ  یم  نم 

هک یسک  نآ  يارب  اما  دیـسرن . شفده  هب  دنیوگ  یم  هک  دوشب  هتـشک  تسایر  ییاقآ و  يارب  دهاوخب  دشاب و  تسپ  ناسنا  فده  هک  تسا 
ناگتـسیاش نیحلاـص و  هک  دراد  یم  رب  مدـق  یهار  رد  هک  ارچ  تسین . گـنن  هک  دوـش  یم  هتـشک  قـح  هار  رد  قـح و  هـملک  يـالعا  يارب 

تعامج هب  باحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  هکنآ  زا  سپ  مرحم  مهد  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  (. - 1 . ) دنا هتـشادرب  مدق  ادخ  ناگدنب 
یلپ زج  گرم  تماقتسا ، ربص و  یکدنا  تفگ : نینچ  هباطخ  نآ  رد  درک . داریا  نارای  باحصا و  يارب  یهاتوک  هباطخ  تشگرب و  دناوخ ،
یتقو مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهد - . یم  روبع  عیسو  ياه  تشهب  تمارک و  تداعس و  لحاس  هب  جنر  درد و  لحاس  زا  ار  امـش  هک  تسین 

، دندناوخ یم  یهاگآ  ار  راعـشا  نیمه  مه  ناشراوگرزب  ردپ  هدش  لقن  هک  دناوخ  یم  شدوخ  اب  ار  يراعـشا  البرک ، فرط  هب  دمآ  یم  هک 
ءرملا هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كرتلل  لاومالا  نکت  نا  لبنا و  یلعا و  هللا  باوث  رادـف  هسیفن  دـعت  ایندـلا  نکت  ناف  تسا : نیا  راعـشا  نآ 
فرط هب  ار  مدآ  ایند  تسا ، ینتشاد  تسود  ابیز و  ایند  هچ  رگا  لمجا . هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تاشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  لخبی و 

ار ایند  لام  رگا  تسا . رت  یلاع  رتالاب و  ایند  زا  یلیخ  تسا ، رتابیز  ایند  زا  یلیخ  ترخآ ، هناخ  یهلا ، شاداپ  هناـخ  اـما  دـشک ، یم  شدوخ 
راک رخآ  هک  تسا  هدش  هتخاس  ام  ياه  ندب  نیا  رگا  و  دنکن . قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  ناسنا  ارچ  سپ  تفر ، تشاذـگ و  دـیاب  راک  رخآ 

رد دنک و  داهج  قح  هار  رد  رگا  تسین ، گنن  درمناوج  ناسنا  يارب  گرم  (. - 2 ( ؟ دوشن هعطق  هعطق  ریشمش  ادخ  هار  رد  ارچ  سپ  دریمب ،
، حلاص نادرم  اب  و  دـنک ) داهج  هدـهاجم و  تسا  ملـسم  هک  یلاح  رد  دـشاب و  قح  شتین   ) دـهدب جرخ  هب  شـشوک  تسا  ملـسم  هک  یلاح 

ماما دنک - . ادـج  راکهانگ  مرجم  هدـش و  كاله  تخبدـب  مدرم  زا  ار  شدوخ  هار  سکع ، رب  و  دـیامن ، يدردـمه  یماگمه و  تاساوم و 
يارب ار  ندرم  نم  تلذ - . اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  تزع  هیاس  رد  ندرم  لذ  یف  هایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

يراوخ هب  نت  نیـسح  هلذـلا  انم  تاهیه  دـیوگ : یم  نیـسح  (. - 3 . ) منیب یم  تمالم  بجوم  ار  نارگمتـس  اـب  یگدـنز  و  تداعـس ، مدوخ 
(5 ( ؛ لذ یف  هایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  تسا - . رتالاب  گنن  کی  ندـش  لـمحتم  زا  گرم  ( 4 ( ؛ راعلا بوکر  نم  یلوا  توملا  دـهدب - !؟
نز و مگنج . یم  امـش  اب  نم  دـیگنج و  یم  نم  اب  نایفـس ! یبا  لآ  هب  ناگتخورف  دوخ  يا  تسا - . رتهب  تلذ  اب  یگدـنز  زا  تزع  اب  ندرم 

ناسنا کی  هک  یفرش  نآ  دیرادن ، نامیا  داعم  هب  رگا  دیـسانش ، یمن  ار  ادخ  رگا  ( 6  ) مک ایند  یف  ارارحا  اونوک  دنارد !؟ يریـصقت  هچ  هچب 
سک ره  دشخبب ، ام  هار  رد  ار  شلد  نوخ  هک  تسا  هدامآ  سک  ره  (. - 7 ( !؟ تفر اجک  ناتیدازآ  تیرح و  تفر !؟ اجک  دشاب  هتشاد  دیاب 

هب میوش ، یم  لئان  یماقم  هب  ام  دنک  یم  لایخ  هک  یـسک  ره  سانلا ! اهیا  دنک - . چوک  ام  اب  نینچ  ار ، راگدرورپ  ءاقل  تسا  هتفرگ  میمـصت 
نم دومرف : اروشاع  بش  رد  تفرگ و  تعیب  دوخ  باحـصا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ددرگرب - . تسین ، يزیچ  نینچ  میـسر ، یم  ییاج 

دییوگب دومرف  درک ، ادـص  ار  وا  تسـشن  هک  یتقو  نیـسح  ماـما  تشاد . یکچوک  رتخد  ملـسم  متـشادرب - . امـش  ندرگ  زا  ار  مدوخ  تعیب 
هک دید  دوب ، شوهاب  كریز و  كرتخد  ندرک . شزاون  هب  درک  عورـش  شدوخ و  يوناز  يور  دناشن  ار  وا  دندروآ ، ار  ملـسم  رتخد  دیایب .

؟... ردـقچ دریمب  مردـپ  رگا  هللا ! لوسر  نبا  ای  هللادـبعابا ! اـی  درک : ضرع  اذـل  تسا ، هناردـپ  تسا ، هداـعلا  قوف  شزاون  کـی  شزاون ، نیا 
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نادـناخ زا  هیرگ  يادـص  مریگ . یم  ار  تردـپ  ياج  نم  وا ، زا  دـعب  متـسه . تردـپ  ياـج  هب  نم  مکرتخد ! دومرف : دـش ، رثاـتم  هللادـبعابا 
ملسم کی  لیقع  ینب  زا  تسا ، یفاک  دیداد  ملسم  کی  امـش  لیقع ! دالوا  دومرف : لیقع و  نادنزرف  هب  درک  ور  هللادبعابا  دش . دنلب  هللادبعابا 
دیهـش ار  یملـسم  هک  لاح  ات  ام  هللا ! لوسر  نبا  ای  هللادبعابا ! ای  دـندرک . ضرع  دـیدرگرب . دـیدرگرب ، دـیهاوخ  یم  رگا  امـش  تسا ، یفاک 
نامه ات  دوب  میهاوخ  امـش  تمدـخ  رد  مه  ام  ادـبا ، مینک ! اهر  میتسه ، ملـسم  نوخ  راکبلط  هک  ـالاح  میدوب ، وت  باـکر  رد  میدوب ، هدادـن 

هللا نا  اوملعا  ءالبلل و  اودعتـسا  دومرف : دوخ  تیب  لها  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  (. - 8 . ) دوشب ام  بیصن  دش ، ملسم  بیصن  هک  یتشونرس 
زا امـش  ظفاح  دنوادخ  هک  دـینادب  و  دـینک ، الب  هدامآ  ار  دوخ  ( 9 ( ؛ ءالبلا عاوناب  مکیداعا  بذـعی  ءادـعالا و  رـش  نم  مکیجنم  مکظفاح و 

هسامح ( 3 . ) ص 98 دیهـش ، ( 2 . ) ص 153 ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 1 . ) داد دـهاوخ  رفیک  ـالب  عاونا  هب  ار  ناتنانمـشد  و  تسا ، نانمـشد 
هفسلف ( 7 . ) فوهللا ص 120 ( 6 . ) دیدج پاچ   44/192 راونالاراحب ، ( 5 . ) 128 / 78 راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 153 و 154 ج 1 ، ینیسح ،
شخب ییاهر  ظفاح و  دنوادخ  هک  دـینادب  دـینک و  الب  هدامآ  ار  دوخ  ( 9 . ) ص 205 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 8 . ) 161 قالخا ص 160 - 

. داد دهاوخ  رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمشد  و  تسا ، نانمشد  زا  امش 

بنیز ترضح  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 

امـش لثم  ددرگن ، شوماخ  نات  هلان  دکـشخن و  امـش  کشا  سپ  دـینک ؟ یم  هیرگ  ایآ  افو ! یب  راکبیرف  نازاـب  لـغد  يا  هفوک ! لـها  يا  - 
هتفاب هک  ار  هچنآ  درک و  یم  هبنپ  دوب  هتشر  هک  ار  هچنآ  هرابود  تخاس ، یم  خن  تشر و  یم  ار  ییاه  هبنپ  هک  تسا  قمحا  نز  نآ  نوچمه 
زگره دیتشگ و  التبم  نآ  گنن  هب  دیدمآ و  راتفرگ  راک  نیا  راع  هب  امش  هک  یتسار  دیا . هیرگ  راوازس  هک  دییرگب  سپ  درک - . یم  زاب  دوب 

ناتگنج و نابیتشپ  یتشهب و  ناناوج  رورس  و  تلاسر ، ندعم  توبن و  متخ  هداز  نتشک  گنن  دیناوت  یم  اجک  و  تسـش . دیناوتن  ار  هکل  نیا 
دیناد یم  امش ! رب  ياو  دییوشب - .! ار  ناتهار  هاگلعتـشم  ناتتجح و  رگنایب  ناتتالکـشم و  هانپ  ناتیاه و  مخز  بیبط  وخ و  یتمالـس  هاگیاج 

هچ و  دـیدروآ ؟ دـید  ضرعم  رد  وا  زا  ینارتخد  هچ  و  دیتسکـش ؟ یناـمیپ  هچ  و  دـیدیرب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگج  هچ 
نآ تدـش  زا  ار  اه  نامـسآ  تسا  کـیدزن  هک  دـیدرک  يدنـسپان  راـک  هک  یتسار  دـیتخیر - .؟ وا  زا  ینوخ  هچ  و  دـیدیرد ؟ وا  زا  یتمرح 
ادخ رب  ماقتنا  نتفر  تسد  زا  میب  دزادنین و  باتش  هب  ار  ادخ  باتش ، هلجع و  هک  دزاسن  راسکبـس  ار  امـش  یهلا  تلهم  نیا  سپ  دفاکـشب - .

دنوادـخ دومرف : يدـید ؟ هنوگچ  تردارب  هب  تبـسن  ار  ادـخ  راـک  (. - 1 . ) تسا هتـسشن  اـهنآ  اـم و  نیمک  رد  دـنوادخ  هـک  زگره ، دورن ،
سپ دـنک . عمج  نانآ  وت و  نایم  دـنوادخ  يدوز  هب  و  دنتـسویپ ، شیوخ  هاگلتق  هب  نانآ  دوب و  هدومرف  ررقم  اهنآ  تشونرـس  رد  ار  تداهش 

هسامح ( 1 . ) تخورفارب دـمآ و  مشخ  هب  داـیز  نبا  سپ  هناـجرم ! رـسپ  يا  دنیـشنب  تـیازع  هـب  ترداـم  تـسیک ؟ نآ  زا  يزوریپ  هـک  رگنب 
ص 351. ج 3 ، ینیسح ،

نیسح ماما  تامارک  تازجعم و 

ار وا  دنوادخ  دیسر  یگهام  راهچ  هب  یتقو  دیامرف : یم  س )  ) ارهز ترضح  س )  ) ارهز ترضح  محر  رد  ع )  ) نیسح ماما  تینارون   - 835
رون زا  متشادن  یغارچ  هب  يزاین  کیرات ، بش  رد  دیـسر  هام  شـش  هب  یتقو  دوب ، نم  اب  تدابع  هاگیاج  رد  داد ، رارق  نم  سینا  تشحو  رد 

هک یماگنه  ینطاب . یف  سیدقتلا  حیبستلا و  يالصم  یف  یسفنب  تولخ  اذا  عمسا  تلعجو  دومرف : هک  نیا  ات  مدرک  یم  هدافتسا  ع )  ) نیسح
ماما هژیو  یگدنـشخرد   - 836 (. 2 ( ) 1 . ) مدینـش یم  دوخ  محر  زا  ار  هللا  ناحبـس  يادـص  مدرک  یم  تولخ  مدوـخ  اـب  زاـمن  هاـگیاج  رد 

یم نم  هب  ص )  ) ربمایپ يو ، لمح  ماـگنه  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  رون  شـشخرد  دـیامرف : یم  س )  ) همطاـف ع )  ) نیـسح
یگدنشخرد وت  یناشیپ  رد  نم  مرتخد ! ( 3 . ) قحلا اذهل  هجح  نیدلتـس  کنا  کلذ  ارون و  اءوض و  کهجو  مدقم  یف  يرا  یناف  دومرف ...:

نیـسح رون  وترپ  دروآ . یهاوخ  ایند  هب  ار  مدرم  نیا  رب  ادـخ  تجح  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  رگناشن  رون  نیا  منیب و  یم  يا  هژیو  تینارون  و 
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طسوت ع )  ) نیـسح يراذگمان   - 837 (. 5 ( ) 4 . ) متـشادن زاین  غارچ  هب  رات  ياـه  بش  رد  تفگ : یم  ع )  ) شرداـم هک  دوب  یتروص  هب  (ع )
ءامسا روایب . ار  نم  دنزرف  ءامسا ! يا  دومرف : ءامسا  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  دش ، دلوتم  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  یماگنه  دنوادخ .

رد تشاذگ و  دوخ  نماد  رد  تفرگ و  وا  ترـضح  مدرب . ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  هدیچیپ و  يدیفـس  هماج  رد  ار  ترـضح  نآ  دـیوگ : یم 
: دیامرف یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  یلاعت  قح  تفگ : دـش و  لزان  لییربج  سپـس  تفگ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  نذا و  وا  تسار  شوگ 
راذـگب و مان  ریبش  ینعی  نوراه  کچوک  رـسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ  تسا  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  ع )  ) یلع نوچ 
رد هک  دیوگ  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  لییربج  طسوت  نیسح  ندرک  مارآ   - 838 (. 6 . ) مانب ع )  ) نیسح ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ 

یبات یب  لافطا  تداع  هب  دش و  رادیب  ع )  ) نیـسح ترـضح  دوب . هدیباوخ  س )  ) همطاف دمآ و  دورف  لییربج  يزور  هک : تسا  هدمآ  ثیدح 
دیـس دـینک . هاگآ  نیا  زا  ار  همطاف  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش و  رادـیب  شردام  ات  تشادزاب  هیرگ  زا  ار  وا  تسـشنب و  لـییربج  سپ  درک ، یم 

ناگتـشرف زا  يا  هتـشرف  دـش  دـلوتم  ع )  ) نیـسح یتقو  تفگ : هک  فوع  یبا  نب  لیبحرـش  زا  دـنک  یم  تیاور  زجاـعملا  هنیدـم  رد  ینارحب 
دیـشوپب و نزح  ياه  هماج  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دز : دایرف  نیمز  اه و  نامـسآ  راطقا  رد  تفر و  مظعا  ياـیرد  هب  دـمآ و  دورف  یلعا  سودرف 
ص)  ) مرکا ربمایپ  رسمه  هملس  ما  یتشهب  سابل   - 839 (. 8 ( ) 7 . ) تسا مولظم  حوبذم و  ص )  ) دمحم هجوج  هک  دینک  هودـنا  مغ و  راهظا 

نآ دروم  رد  نم  دـناشوپ . یم  ع )  ) نیـسح رب  مدوب ، هدـیدن  ار  شریظن  ایند  رد  هک  صوصخم  سابل  هک  مدـید  ار  ص )  ) ربماـیپ دـیوگ : یم 
(. 9 . ) مناشوپ یم  شمادنا  رب  ار  نآ  نم  تسا و  ع )  ) نیـسح هب  دنوادخ  هیده  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک . لاوس  ص )  ) ربمایپ زا  سابل 

یم يدـیدج  سابل  دـیع ، بش  رد  یکدوک ، نارود  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  و  ع )  ) نسح ماـما  یهاـگ  هک : تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچ  مه 
. دـناشوپ یم  اهنآ  رب  س )  ) همطاف ترـضح  دـش و  یم  هیدـه  اهنآ  هب  هکیالم ، زا  یکلم  هلیـسو  هب  یلاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  دنتـساوخ 

تشهب هنادواج  ياه  تمعن  نوگانوگ و  ياه  هویم  دومرف : یم  هدرا  هاگره  ع )  ) نیسح ماما  یتشهب  ياه  سابل  ماعط و   - 840 (. 11 ( ) 10)
هب رتشیب  دش ، هیده  ع )  ) نسح همطاف و  یلع و  ربمایپ و  هب  تشهب  زا  هک  ییاذغ  ره  زین  بیـس و  یبالگ ، امرخ ، هلمج : نآ  زا  دش  یم  هیده 
زا هک  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  تیاور  رد  ص )  ) ربمایپ تسد  زا  ریش  ندروخ   - 841 (. 13 ( ) 12 . ) دوب وا  رطاخ  هب  ای  ترضح  نآ  تساوخ 

و دش ، کشخ  شریـش  و  دیدرگ . رامیب  س )  ) همطاف شردام  دمآ ، ایند  هب  ع )  ) نیـسح یتقو  هک  تسا  هدـمآ  هدرک ، لقن  تنـس  لها  قیرط 
یم ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ار  نیـسح  ور  نیا  زا  و  دشن . ادیپ  یلو  درک ، وجتـسج  يا  هیاد  ع )  ) نیـسح شدنزرف  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 

ترـضح نآ  ماهبا  رد  یلاعت  يادـخ  دـیکم و  یم  وا  درذـگ و  یم  كدوک  نآ  ناـهد  رد  ار  دوخ  ماـهبا  تشگنا  ترـضح  نآ  دـندروآ و 
رارق ار  كدوک  نآ  يزور  ترـضح ، نآ  ماهبا  رد  یلاعت  يادخ  دیکم و  یم  وا  دراذـگ و  یم  كدوک  نآ  ناهد  رد  ار  دوخ  ماهبا  تشگنا 

هار زا  ناگدـنرپ  هک  هنوگ  ناـمه  درک و  یم  ار  راـک  نیا  دوخ  ناـهد  هلیـسو  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  دوب . هداد 
هک دش  ببس  دیشک و  لوط  زور  هنابش  لهچ  ارجام  نیا  داد و  یم  اذغ  كدوک  نآ  هب  ترضح  نآ  دنهد ، یم  اذغ  دوخ  ياه  هچب  هب  ناهد 
هب ص )  ) ربمایپ دیوگ : هفیذح  تشهب . ناناوج  رورـس   - 842 (. 15 ( ) 14 . ) دوش هدییور  ص )  ) ادـخ لوسر  تشوگ  زا  دـنزرف  نآ  تشوگ 

نیا زا  شیپ  هک  تسا  يا  هتـشرف  وا  دومرف : ادـخ ! لوسر  يا  يرآ  مدرک : ضرع  يدـید ؟ دروـخرب  نم  هب  هک  ار  یـصخش  نیا  دوـمرف : نم 
وا هدومرف ، هزاجا  ار  وا  دنوادخ  دهد و  مالـس  یلع  رب  دـیآ و ) دورف  نیمز  هب   ) هک هتـساوخ  هزاجا  دـنوادخ  زا  دوب ، هدـماین  نیمز  هب  تعاس 

(16 . ) تسا یتشهب  نانز  نوتاخ  همطاف  و  دنتسه ، یتشهب  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  هک  داد  تراشب  نم  هب  زین  و  داد ، مالـس  دمآ و 
هب يا  هلح  ص )  ) تلاـسر ترـضح  يزور  مدـید  تفگ : هملـس  ما  تسا : هدـمآ  نویعلا  ءـالج  رد  لـییربج  رپ  زا  نهاریپ  دوپ   - 843 (. 17)
ایند ياه  هماج  هب  هک  تسا  هماج  هچ  نیا  هللا ! لوسر  ای  متفگ : تشادن . تهابش  ایند  ياه  هماج  هب  هک  دیناشوپ  یم  ع )  ) نیسح دوخ  دنزرف 

؛ تسا لییربج  لاب  ياـهرپ  زا  شدوپ  تسا و  هداتـسرف  ع )  ) نیـسح يارب  نم  راـگدرورپ  هک  تسا  هیدـه  نیا  دومرف : ترـضح  دـنام ؟ یمن 
جیاوح عفر  نوماریپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جیاوح  ندروآ  رب   - 844 (. 18 . ) مناشوپ یم  وا  رب  ار  هماـج  نیا  تسا  دـیع  زور  زورما  نوچ 

نع کهجو  مرکاف  کلاوس  نع  ههجو  مرکی  مل  هجاحلا  بحاص  دـیامرف . یم  ناـشیا  ندرک  در  مدـع  نادـنمزاین و  زاـین  ندروآرب  مدرم و 
www.noorfatemah.org

189 فضائل و سیره امام حسین علیه السالم در کالم بزرگان (شامل 45 موضوع)

http://www.ghaemiyeh.com


وت سپ  تسا ) هدز  يور  وت  هب  و   ) تسا هتخیر  وت  زا  تساوخرد  اـب  ار  دوـخ  يوربآ  تسا ، هتـساوخ  یتجاـح  وـت  زا  هک  یـسک  ینعی ؛ هدر .
رتسب هب  دـش و  رامیب  تخـس  دـیز  نب  هماسا  هک  یتقو  هماـسا  نید  يادا   - 845 (. 20 ( ) 19 ... ) زیرن ار  دوـخ  يوربآ  وا  ندرک  در  اــب  رگید 

. دید كانهودنا  رایـسب  يرامیب  رتسب  رد  ار  وا  تفاتـش و  وا  تدایع  هب  رما ، نیا  زا  عالطا  ضحم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  داتفا ، گرم 
ترـضح مریمب . دوخ  يراکهدب  نید و  تخادرپ  زا  لبق  مسرت  یم  درک : ضرع  هماسا  نم . هدـهع  هب  وت  ضرق  يادا  دومرف : وا  هب  ترـضح 

زا لبق  هدرک و  افو  دوخ  دهع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  سپ  مزادرپ . یم  ار  تیراکهدـب  ضرق و  وت  گرم  زا  شیپ  هک  شاب  هتـشاد  نیقی  دومرف :
یلع هوسقلا  ءادـعالا و  نم  نبجلا  كولملا  لاصخ  رـش  دـندومرف : نایب  ار  تاـملک  نیا  هاـگنآ  تخادرپ و  ار  وا  ضرق  ماـمت  هماـسا ، گرم 

ناگراچیب نافیعض و  هب  تبـسن  دنـسرتب و  نمـشد  زا  هک  تسا  نیا  ناهاشداپ  هدوتـسان  تشز و  تافـص  زا  . ءاطعالا دنع  لخبلا  ءافعـضلا و 
تیاور بوشآ  رهـش  نبا  يدوهی  ناـمیا   - 846 (. 22 ( ) 21 . ) دنـشاب میئل  لیخب و  شـشخب  لذب و  ماگنه  هب  هتـشاد و  یلدگنـس  تواسق و 

هک یهجو  رب  تسا  نموم  بلق  رد  رورس  ندرک  لخاد  زامن  زا  دعب  لامعا  نیرتهب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک 
! هللا لوسر  نب  ای  تفگ : مدیسرپ  نآ  ببس  زا  نم  دروخ  یم  ماعط  یگس  اب  یمالغ  يزور  مدید  نم  هک  یتسرد  هب  دشابن . یهانگ  نمـضتم 

تسد زا  مهاوخ  یم  يدوهی و  مراد  یکلام  هک  اریز  ددرگ ؛ نم  يداش  بجوم  وا  يداش  دیاش  منادرگ ، داش  ار  وا  مهاوخ  یم  ممومغم  نم 
مهد یم  الط  رانید  تسیود  دومرف : دوب و  وا  کلام  هک  يدوهی  نآ  دزن  هب  تفر  دینش  مالغ  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  ترـضح  مبای . تاجن  وا 
نیا يا و  هدـمآ  نم  هناخ  هب  يا و  هتـشادرب  هک  مدرک  وت  ياه  ماـگ  يادـف  ار  مـالغ  نم  تفگ : يدوهی  یـشورفب . نم  هب  ار  دوخ  مـالغ  هک 

مـالغ هب  مدرک  لوبق  تفگ : يدوهی  مدیـشخب . وت  هب  ار  لاـم  دومرف : ترـضح  مهد . یم  سپ  وـت  هب  ار  لاـم  مهد و  یم  وا  اـب  زین  اـب  ناتـسب 
مرهوش هب  ار  دوخ  رهم  مدش و  ناملسم  نم  تفگ : يدوهی  نز  مدیشخب . وا  هب  ار  اه  لام  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  دومرف : ترـضح  مدیـشخب .

ع)  ) نیسح ماما  يراوگرزب  تواخس و   - 847 (. 23 . ) مدیشخب دوخ  نز  هب  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملـسم  زین  نم  تفگ : يدوهی  مدیـشخب .
ار شـضرق  وا  هک  تشاد  رارـصا  راکبلط  یفرط  زا  دنک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  تسناوتن  دش و  ضورقم  یـصخش  هب  هنیدـم  نیملـسم  زا  يدرم 

يارب وا  هک  تفایرد  ع )  ) نیسح ماما  دوب ، هتفگن  ینخس  زونه  دمآ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  هب  ییوج  هراچ  يارب  درم  نآ  دزادرپب .
همان رد  ار  دوخ  زاین  رادـهگن ، يورایور  لاوس  زا  ار  دوخ  يوربآ  دومرف : وا  هب  دوش ) ظـفح  وا  يوربآ  هک  نیا  يارب   ) تسا هدـمآ  یتجاـح 

زا رانید  دصناپ  سک  نالف  هللادبعابا ! يا  تشون : يا  همان  رد  وا  داد . مهاوخ  وت  هب  دنک  داش  ار  وت  هچ  نآ  ادـخ  تساوخ  هب  هک  سیونب ، يا 
نیـسح ماما  دـهد . تلهم  نم  هب  موش ، رادـلوپ  هک  یتقو  ات  هک  نک  تبحـص  وا  اب  افطل  دریگب ، ار  شبلط  هک  دراد  رارـصا  دراد و  بلط  نم 

، لوپ نیا  راـنید  دـصناپ  اـب  دومرف ؛ داد و  وا  هب  دروآ و  راـنید  رازه  يوـتحم  يا  هسیک  تفر و  دوـخ  لزنم  هب  وا  هماـن  ندـناوخ  زا  سپ  (ع )
ار دوخ  تجاح  سک  چـیه  هب  رفن  هس  دزن  رد  زج  هدـب و  ناماس  رـس و  دوخ  یگدـنز  هب  رگید ، راـنید  دـصناپ  زادرپب و  ار  دوخ  يراکهدـب 
هک یگداوناخ  تلاصا  بحاص   - 3 دـنک ، یم  ایح  يدرمناوج  رطاخ  هب  هک  درمناوج   - 2 تسا ، وا  ناـبهگن  نید  هک  راد ، نید   - 1 وگم :

. دزاس یم  اور  ار  تتجاح  دنک و  یم  ظفح  ار  وت  تیصخش  وا  یهدب . تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ  يرادن  تسود  تزاین  رطاخ  هب  وت  دناد  یم 
نیـسح ماما  تسا ؟ هدرک  بجاو  شناگدنب  رب  ار  هزور  دـنوادخ  ارچ  دـش : لاوس  ترـضح  نآ  زا  يزور  هزور  هفـسلف   - 848 (. 25 ( ) 24)

(. 27 ( ) 26 . ) دنیامن ششخب  لذب و  نادنمتسم  ارقف و  هب  تبسن  دنشچب و  ار  یگنسرگ  معط  نادنمتورث  هک  نیا  يارب  دندومرف : مالسلا  هیلع 
مدـید دـیوگ : یم  هک  هدرک  لقن  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  مالغ  زا  بقانملا  بقاث  باـتک  زا  زجاـعملا  هنیدـم  رد  روک  نداد  افـش   - 849
میالوم تمدخ  متفر  مدش  روک  سپ  دندروآ ، یم  ترضح  نآ  يارب  هرابود  ار  اهریت  نآ  هکیالم  تخادنا و  یم  ریت  نینموملاریما  ترضح 

مـشچ رب  ار  كرابم  تسد  ترـضح  نآ  سپ  تنک  امک  تعجرف  ینیع  یلع  هدـی  حمـسف  مدرک  لقن  ار  دوخ  تیاکح  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  يارب  زا  صوصخ  هب  هدوب ، ع )  ) ياده همئا  يارب  ندرک  هدنز  هدرم  نینچ  مه  مدش و  انیب  هرابود  دیـشک ، نم  ياه 

بت عفر   - 850 (. 28 . ) هدیسر روهظ  هب  تداهش  زا  دعب  مه  هدش و  رهاظ  ترـضح  نآ  زا  هزجعم  نیا  ترـضح  نآ  تایح  لاح  رد  مه  هک 
وا تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ، يرتسب  تخوس  یم  بت  شتآ  رد  تخـس  هک  ناناملـسم  زا  يرامیب  ع )  ) نیـسح ماما  تکرب  هب 
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وا زا  تسـشن و  رامیب  رتسب  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیدرگ . جراخ  رامیب  ندـب  زا  بت  دـش ، لزنم  دراو  هناخ  رد  زا  هک  نیمه  تفر ،
ماما درک . رارف  نم  زا  بت  امـش ، مدـق  تکرب  هب  دـیدمآ و  هک  مدونـشخ  رایـسب  امـش  كرابم  مدـق  زا  درک : ضرع  رامیب  درک ، یـسرپلاوحا 

ار وا  هک  نیا  رگم  هدیرفاین  ار  يزیچ  دنوادخ  دنگوس ، ادخ  هب  انل ؛ هعاطلاب  هرما  دق  الا و  ائیـش  هللا  قلخ  ام  هللاو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: تفگ هک ) میدید  یمن  ار  ادص  بحاص  یلو  میدینـش  یم  يادص  ام  دیوگ :! ياور  ! ) بت يا  دومرف : سپـس  تسا . هدرک  ام  تعاطا  هب  رما 

نآ رگم  يورن  یسک  دزن  هدرکن  رما  وت  هب  ع )  ) یلع نانموم  ریما  ایآ  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما  هللادبعابا . يا  مرادربنامرف  هللادبعابا ؛ ای  کیبل 
لقن یضعب  نک  بآ  فرظ  رد  تسد   - 851 (. 30 ( ) 29 . ) یشاب وا  ناهانگ  هرافک  وت  ات  دشاب  يراکهنگ  ای  دشاب ، ام  نانمـشد  زا  هک  سک 

لسوتم ماجنارس  دیـشخبن ، هجیتن  دندرک ، رایـسب  ياوادم  دش ، جلف  یکدوک  مایا  رد  يرامیب  رثا  رب  دوب ، يدوهی  هداوناخ  رد  دنه  دنا ، هدرک 
هب بآ  نآ  زا  دنه  سپس  درک ، نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  نک : یفرظ  بآ  رد  تسد  دومرف : نیسح  هب  ترضح  نآ  دندش ، ع )  ) یلع ماما  هب 
هک ماگنه  نآ  ات  دش  توبن  نادناخ  هناخ  رد  زینک  سپ  نآ  زا  وا  دندیورگ ، مالـسا  هب  شنادناخ  شردپ و  وا و  تفای ، افـش  دز و  دوخ  ندب 

(31 . ) دروآ رد  دـیزی  جاودزا  هب  ار  وا  درب ، یپ  وا  لامج  لامک و  هب  هک  یتقو  هیواـعم  ماجنارـس  دـیدرگ ، ع )  ) نیـسح ماـما  هناـخ  رد  زینک 
زا تسا ، رایـسب  فیلاـت  ياراد  هک  يا  هشمق  يدـهم  ازریم  هللا  تیآ  گرزب  داتـسا  موـحرم  يا  هشمق  یهلا  موـحرم  زا  يداـی   - 852 (. 32)
هب وا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  تبقنم  یمالـسا و  لیاسم  رد  زغم  رپ  راعـشا  تایلزغ و  دـیاصق و  زا  نوحـشم  تسا  یناوید  هلمج 

تشاذگ نیسح  ار  وا  مان  داد ، ناشیا  هب  يرسپ  دنوادخ  هدش  لقن  تسا . مومع  سرتسد  رد  هک  دیجم  نآرق  همجرت  هلمج  زا  دنام و  راگدای 
نوماریپ يا  هدیصق  دبای ، افش  مالسلا ، هیلع  نیسح  رگا  هک  درک  رذن  ناشیا  دش ، رامیب  نیسح ، نیا  تسا ). دنمجرا  يالـضف  زا  نونکا  هک  )

دوخ راعشا  رد  زین  ار  ینیسح  يالبرک  يارجام  دورس و  يزغم  رپ  ارغ و  رایـسب  هدیـصق  وا  و  تفای ، افـش  شرـسپ  دیارـسب ، ع )  ) نیـسح ماما 
داتسا هزانج  هک  یتقو  دومرف : یم  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  تسا . هدش  پاچ  تبث و  ینیـسح  همغن  ناونع  تحت  روکذم  ناوید  رد  هک  دروآ 

درک و یتخـس  هیرگ  دـمآ و  شربق  رانک  ییابطابط  همـالع  داتـسا  موحرم  دـنراذگ ، ربق  دـحل  ناـیم  رد  دـندروآ و  مق  هب  ار  يا  هشمق  یهلا 
يا هشمق  یهلا  هللا  تـیآ  تـلحر   - 2 یلمآ ، یقت  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  موـحرم  تلحر   - 1 داد . خر  یگرزب  هعیاـض  ود  لاـسما  دومرف :

يدورو رد  پچ  هیحان  تارجح  زا  یکی  رد  مق  مالـسلا  يداو  رد  شفیرـش  ربق  تشذـگ و  رد  یگلاس  نس 70  رد  يا  هشمق  داتـسا  موحرم 
دیـس اقآ  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  دنزرف  يزاریـش  قداص  دمحم  دیـس  اقآ  جاح  ابو  عفر  و  ع )  ) نیـسح ماما  هضور   - 853 (. 33 . ) دراد رارق 
دوخ لزنم  رد  هزور  ره  یلعم  يالبرک  رد  مگرزب  رداـم  دـندومرف : لـقن  هدـنب  يارب  یلعم  يـالبرک  میقم  هللا  همحر  يزاریـش  يدـهم  ازریم 
یم هضور  هلمج  دنچ  ردام  يارب  هللادبع  ازریمآ  يدهم ، ازریمآ  نایاقآ  شمرتحم ، نادـنزرف  انایحا  دـندومن و  یم  رارقرب  يا  هضور  سلجم 
رهـش نآ  رد  ابو  هک  یلاس  اـت  تشاد  همادا  شور  نیا  دـشاب . رارقرب  ناـشلزنم  رد  هزور  ره  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هیزعت  هک  دـندناوخ 
نیب زا  شا  هنکـس  همه  لزاـنم ، زا  یـضعب  هدروآ و  رد  اـپ  زا  ار  يداـیز  هدـع  و  لاس 1330 ه ق - . رد  ادودح  درک -  ادیپ  عویـش  سدـقم 

دنتسر و تمالس  هب  هاگناج  ضرم  نیا  زا  دش ، یم  نآ  رد  نیسح  ماما  تبیـصم  رکذ  هزور  ره  هک  هناخ  نآ  لها  قح ، فطل  هب  یلو  دنتفر .
البرک يداو  رد  تروص  هب  ابو  هک  درک  هدـهاشم  باوخ  ملاـع  رد  همرکم ، يوناـب  ناـمه  یبش  هک  نیا  اـت  دوب ، هدـش  یتفگـش  بجوم  نیا 
میتفر زورما  همرکم ) يوناب  نامه  هب  هراشا   ) اهنیا لزنم  اما  میدزرـس . اه  هناخ  همه  هب  مدـیدمآ و  رهـش  نیا  هب  ام  دـیوگ : یم  هدـش و  رهاظ 

هب ناشیا  هارمه  هک : دنک  یم  لقن  طایخ  یلعبجر  خیش  ناتسود  زا  یکی  خرـس  بیـس  يوب   - 854 (. 35 ( ) 34 . ) هضور میتفر  ادرف  هضور ؛
، مدـیدش ناشاک  ناتـسربق  دراو  هک  یماگنه  تفر . یم  روبق  لها  ترایز  هب  دـش  یم  دراو  اج  ره  هک  دوب  نیا  خیـش  تداع  میتفر . ناـشاک 
: دومرف ییوب ؟ هچ  هن ! میتفگ : دسر ؟ یمن  ناتماشم  هب  ییوب  دومرف : میتفر  رتولج  مدـق  دـنچ  ع .)  ) هللادـبعابا ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : خـیش 

زورما دیـسرپ : وا  زا  خیـش  بانج  میدیـسر ، ناتـسربق  لوؤسم  هب  میدمآ  رتولج  يردق  هن ! میتفگ : دـینک ؟ یمن  مامـشتسا  خرـس  بیـس  يوب 
ییوب ام  همه  اج  نآ  رد  درب . يا  هزات  ربق  رس  ار  ام  دنا و  هدرک  نفد  ار  يدرف  امش  ياپ  شیپ  داد : خساپ  وا  دنا ؟ هدرک  نفد  اج  نیا  ار  یسک 
دوجو دندرک ، نفد  اج  نیا  رد  ار  ادخ  هدـنب  نیا  هک  یتقو  دومرف : خیـش  تسا ؟ ییوب  هچ  نیا  میدیـسرپ : میدرک . مامـشتسا  ار  خرـس  بیس 
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رثا  - 855 (. 36 . ) دـش هتـشادرب  ناتـسربق  لها  زا  باذـع  صخـش  نیا  هطـساو  هب  اج و  نیا  دـندروآ ، فیرـشت  ع )  ) ءادهـشلادیس سدـقم 
هدرک هدهاشم  هک  ناتـسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  یبیاجع  زاسنادـند )  ) باجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج  دیـس  ع )  ) ینیـسح يرادازع 

دندنم و هقالع  دقتعم و  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  ناتـسرپ ) تب   ) دنه و ناناگرزاب  زا  يا  هدع  تفگ : یم  هلمج  نآ  زا  درک ، یم  لقن  هدوب 
، دـننک یم  فرـص  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  دوس  زا  يرادـقم  لاس  رد  ینعی  دـننک ؛ یم  تکرـش  ترـضح  نآ  اب  ناـشلام  تکرب  يارب 

دنهد یم  نارادازع  هب  هداتسیا و  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  ینتسب  هدولاپ و  تبرش و  نایعیش ، هلیسو  هب  اروشاع  زور  اهنآ  زا  یـضعب 
تیاعر ار  نانآ  زا  یکی  دـنیامن . فرـص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دـنهد  یم  نایعیـش  هب  تسا  ترـضح  نآ  هب  عجار  هک  یغلبم  نآ  یـضعب  و 

شتآ رد  ار  شندـب  ناشدوخ  یبهذـم  موسرم  هب  انب  درم ، نوچ  دز  یم  هنیـس  هب  اهنآ  اب  درک و  یم  تکرح  اهنز  هنیـس  هارمه  هک  دوب  نینچ 
نآ ناگتـسب  دوب . هدینازوسن  ار  وضع  ود  نآ  شتآ  هک  شا  هنیـس  زا  يا  هعطق  تسار و  تسد  زج  دش ، رتسکاخ  شندب  مامت  ات  دـندینازوس 
هیلع نیسح  هلیـسو  هب  ایند  شتآ  هک  ییاج  تسامـش . نیـسح  هب  طوبرم  وضع  ود  نیا  دنتفگ : نایعیـش و  ناتـسربق  دزن  دندروآ  ار  هعطق  ود 

زا یتعامج  و  تسین . بجعت  ياج  راوگرزب  نآ  هلیسو  هب  يویند  فیعض  شتآ  ندینازوسن  سپ  ددرگ  یم  مالـس  درب و  شوماخ و  مالـسلا 
مالسا  - 856 (. 38 ( ) 37 . ) تسا ملـسم  روهـشم و  بلطم  نیا  دـنزوس و  یمن  دـنور و  یم  شتآ  رد  اروشاع  ياه  بش  هلاـس  ره  اهودـنه 
ینامرد یب  درد  هب  ایند  رد  دوش ، ـالتبم  ترخآ  باذـع  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـیزی  يدوهی  بیبط  ندروآ 

نادند هب  تریح  تشگنا  بجعت  يور  زا  درک و  دیزی  هب  یهاگن  بیبط  درک ، بلط  هجلاعم  يارب  ار  يدوهی  يابطا  زا  یکی  دیدرگ . بذعم 
هک میا  هدینـش  املع  زا  میا و  هدید  ینامـسآ  بتک  رد  ام  تفگ : هدیـشک و  نوریب  وا  يولگ  زا  برقع  دنچ  يا  هژیو  ریبدت  اب  سپـس  دیزگ .
!؟ يا هدش  راتفرگ  ضرم  نیا  هب  هک  يا  هدرک  یهانگ  وگب  دشاب ، ربمغیپ  رـسپ  لتاق  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  التبم  يرامیب  نیا  هب  سک  چیه 

درک دنلب  ار  دوخ  هبابس  تشگنا  يدوهی  ما ، هتشک  ار  یلع  نب  نیـسح  نم  تفگ : یتاظحل  زا  سپ  هدنکفا و  ریز  هب  ار  رـس  تلاجخ  زا  دیزی 
ار دوخ  ردارب  تفر ، دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  ياج  زا  دش . ناملـسم  بیبط  هللا . لوسر  دمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : و 
زا ار  شمالسا  درک و  لوبق  ار  مالـسا  زین  شردارب  رـسمه  دنتفریذپ ، شناشیوخ  وا و  رـسمه  یلو  درکن ، لوبق  درک ، توعد  مالـسا  نید  هب 

اپرب ار  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  يراد  هیزعت  سلجم  اهزور  رثکا  هک  دوب  صلاخ  نایعیش  زا  یکی  وا  یگیاسمه  رد  درک . یفخم  شرهوش 
زا یـضعب  تسیرگ . یم  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  بیاـصم  رب  دوـمن و  یم  تکرـش  سلجم  نآ  رد  ناملـسم  هزاـت  نز  نآ  درک ، یم 
رفن داتفه  بشما  تفگ : تفر و  هناخ  هب  اذـل  منک ، یم  ناحتما  ار  وا  زورما  تفگ : يدوهی  دـنداد ، عـالطا  شرهوش  هب  ار  ناـیرج  ناـیدوهی 

تساوخ ناملسم  هب  هزات  يوناب  نک ! ایهم  ییاریذپ  تهج  ار  اه  یندروخ  عاونا  هدامآ و  ار  ینابزیم  طیارـش  دوب ، دنهاوخ  ام  نامهم  يدوهی 
نآ يازع  رد  تفر و  ازع  سلجم  هب  اروـف  دینـش ، ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  رکذ  يادـص  دوـش ، نتخپ  اذـغ  لوغـشم 

دش و س )  ) ارهز همطاف  هب  لسوتم  دوب . هدش  گنت  تقو  یلو  دمآ ، شدای  هب  رهوش  نخس  دمآ ، دوخ  هب  یتقو  درک . يدایز  هیرگ  ترضح 
هظحل دنشاب و  یم  تمدخ  لوغشم  نایرگ  مشچ  اب  کی  ره  هدش و  عمج  شوپ  هایس  یناوناب  دید  دیـسر . هناخ  هب  یتقو  دمآ ، هناخ  يوس  هب 

هک دـید  ار  يا  هللجم  يوناب  تسا و  اذـغ  نتخپ  لوغـشم  خـبطم  رد  هک  دـید  ار  ییالاب  دـنلب  مناخ  ناوناب ، ناـیم  رد  دـنرادن ! تحارتسا  يا 
هناشاک نیا  دوخ  مودق  اب  هک  دیتسیک  امش  یمارگ ! يوناب  يا  درک : ضرع  ناملـسم  هزات  نز  تسا ! هتـشاذگ  رانک  رد  يدولآ  نوخ  نهاریپ 

هناخ راک  رب  ار  مدیهـش  بیرغ و  دـنزرف  يرادازع  وت  نوچ  دومرف : هللجم  يوناب  نآ  دـیا !؟ هدرک  اـیهم  ار  یناـمهم  مزاول  هدومرف و  نیزم  ار 
هناخازع هب  رتشیب  نیا  زا  سپ  يدرگن و  ور  هب  ور  دوخ  رهوش  شهوکن  اب  اـت  دـنک  يراـی  ار  وت  هک  دـش  مزـال  همطاـف  رب  یتشاد ، مدـقم  تا 

رارق یب  همه  زا  شیب  نتخپ و  اذـغ  لوغـشم  هک  منیب  یم  خـبطم  رد  ار  یمناخ  وناـب ! يا  درک : ضرع  ناملـسم  هزاـت  يوناـب  يورب . مدـنزرف 
. درک لاوس  وا  زا  ار  شماـن  داد و  هسوب  ار  وا  ياـپ  تفر و  ناملـسم  هزاـت  يوناـب  سرپب . شدوخ  زا  ورب و  وا  دزن  دومرف : تسیک ؟ وا  تسا ،

لامک رد  ار  هناخ  اه  يدوهی  هک  یتقو  دـندش ، دراو  نامهم  داتفه  اب  يدوهی  نانز  نامز ، نیمه  رد  منیـسح . ماما  رهاوخ  بنیز ، نم  دومرف :
(. 40 ( ) 39 . ) دندش ناملسم  همه  دنتفرگ ، رارق  هعقاو  نایرج  رد  دیـسر و  ناشماشم  هب  اهاذغ  شوخ  يوب  دندید و  یناشفارون  یگتـسارآ و 
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دش ضیرم  تشاد  رمع  لاس  ابیرقت 90  ملع  لها  يدرمریپ  تفگ : یم  نیدتم  ياملع  زا  یکی  گرم  ماگنه  ع )  ) نیـسح ماما  رادید   - 857
ار وا  هچ  ره  متفر و  وا  ندید  هب  يزور  تشادن ؛ تکرح  تردق  ادبا  دوب ، هدمآ  دنب  شنابز  شرمع  رخاوا  رد  دوب و  يرتسب  هام  ود  تدم  و 
ار نم  همامع  ابع و  تفگ : هلجع  اب  درک و  زاب  ار  شیاه  مشچ  مدید  هاگان  دیدرگن . رادیب  مداد ، ناکت  تسد  اب  ار  وا  دشن  هجوتم  مدز  ادص 

نیا دییامن . زیمت  ار  قاطا  دـیآ ، یم  نم  ندـید  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میاقآ  هک  دـندروآ  ربخ  دیـشاب  دوز  ربخ  دیـشاب  دوز  دـیروایب ،
کیلع مالسلا  تفگ  تشاذگ و  هنیس  هب  ار  دوخ  تسد  ود  تسـشن و  تساخرب و  ياج  زا  هلجع  هب  تشادن  تکرح  هک  دوب  هام  ود  ضیرم 
شندـب زا  حور  هک  دوب  اه  تدـم  ایوگ  دـیباوخ ، تفگب و  نیا  يدرک  دای  يرکاذ  زا  بوخ  هچ  يدـمآ ، شوخ  ناج ! نیـسح  اقآ  ـالوم  اـی 

هجرف هللا  جـع  رـصع  یلو  هـیرگ   - 858 (. 42  ) ار يرامیب  تذـل  مهدـن  ملاع  ود  هب  منیلاـب  رـس  هب  ییاـیب  هناـیبط  رگ  (. 41 . ) هدرک تقراـفم 
نیـسح دیـس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  موحرم  دـندرک : نایب  نینچ  نیا  ار  یـضاق  هللا  هیآ  موحرم  هیـضق  یمحر  داوج  اـقآ  جاـح  ياـقآ  فیرـشلا 
ناهگان مدوب ، نارکمج  دجـسم  رد  لاس 1348  یناثلا  يدامج  متـسیب  بش  ینعی  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  دلوت  بش  دـندومرف ، یـضاق 
یمیحر ياـقآ  اـج  نیا  رد   ) دـنزیر یم  ورف  نارکمج  دجـسم  نامـسآ  يور  صوـصخ  هب  نیمز و  هب  نامـسآ  زا  يراوـنا  هک  دـش  هدـهاشم 

بـش نامه  رد  دـندید ). یم  ار  اـهنآ  مدرم  همه  هکلب  مدـید و  ار  راونا  نآ  مدوب و  نارکمج  دجـسم  رد  بش  نآ  اـقافتا  مه  نم  دـندومرف :
اب ار  نم  ادـخ  يایلوا  زا  یکی  مدوب  نارهت  دابآ  رگـسم  رد  نم  هک  دوب  هدرک  لقن  ناشیا  يارب  دوب ، یـضاق  ياقآ  قوثو  دروم  هک  یـصخش 

نامه زا  میتفر . دوب  هدش  لیکشت  يا  هشوگ  رد  هک  يا  هضور  سلجم  هب  نارکمج  دجسم  رد  وا  اب  دروآ . نارکمج  دجـسم  هب  ضرالا  یط 
هللا هیآ  موحرم  هک  هط  لآ  يرازلگ  باتک  زا  يراعشا  ناوخ  هضور  دندومرف . تکرش  هضور  رد  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترضح  سلجم  لوا 
یم هیرگ  دنداد و  یم  شوگ  ادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  رصع  یلو  ترـضح  دناوخ و  یم  تسا ، هدورـس  يوضر  یلع  دیـس  جاح 
نآ رد  هک  یعمج  دـندرب . فیرـشت  دنتـساخرب و  سلجم  زا  دـندرک و  اعد  ع )  ) نسحلا نب  هجح  ترـضح  سلجم  همتاـخ  زا  سپ  دـندرک .

. دینکب ییاعد  مع  امش  هک  دندرک  یم  رارصا  دوب  رت  کیدزن  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هب  نارگید  زا  هک  یصخش  هب  دندوب ، سلجم 
جرف هرابرد  اعد  هلمج  دنچ  مه  وا  دندرک . اعد  هب  راداو  ار  وا  دایز  رارصا  اب  هرخالاب  دندومرف . اعد  ع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تفگ : یم  وا 

فورعم ياملع  زا  یناچوق  یلع  ناضمر  خیـش  جاح  موحرم  رمع  رخآ  رد  یناوخ  هضور   - 859 (. 44 ( ) 43 . ) تفای همتاخ  سلجم  درک و 
ماحرا و ماوقا و  دـندش و  گرم  هب  فرـشم  رامیب و  ناشیا  دـندوب  داش  رهوگ  دجـسم  ياوقت  عرو و  دـهز و  هب  فوصوم  تعاـمج ، همئا  و 

يادص اب  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  رگید  راب  هدرک و  تکرح  ناشیا  هک  دندرک  هدهاشم  ناهگان  دننک ، عییشت  ار  وا  هک  ندوب  هدمآ  ناتسود 
ناوخ هضور  يربـنم و  ناـشیا  نوـچ  دـندرک  بجعت  همه  مناوـخب ، هضور  ناـتیارب  دـییایب  تفگ : هدـناوخارف و  دوـخ  رود  ار  همه  فـیعض 
تسا تشهب  لها  یناچوق  یلع  ناضمر  خیش  جاح  هک  درک  مالعا  دنلب  يادص  هب  فتاه  مدید و  ار  رشحم  يارحص  نالا  دندومرف : دندوبن .

، دـنورب تبون  هب  هک  هداتـسیا  ینـالوط  فص  رد  رایـسب  یتعاـمج  تسا و  زاـب  تشهب  يوس  هب  مدـید  يرد  نم  سپ  دورب . تشهب  يوـس  هب 
ار يرگید  رد  مدرک و  هاگن  بقع  هب  موش  یم  كاله  دـسرب  نم  هب  تبون  ات  مدوب  فص  رخاوا  رد  نم  دـشاب . یم  املعا  فص  نیا  دـنتفگ ،
هب سپ  مور  یم  رد  نآ  زا  دـشن  رد  نیا  زا  متـشهب  لها  هک  نم  متفگ : دوخ  اـب  تسا . تولخ  رد  نیا  یلو  تسا  زاـب  تشهب  يوس  هب  مدـید 

ناوخ هضور  ربنم و  لها  صوصخم  رد  نیا  دوش ، یمن  تفگ : و  تفرگ ، ار  نم  يولج  ناـبرد  مدـید  مدـش ، کـیدزن  مدـمآ  رد  نآ  يوس 
بسا راوس  مظان ، هب  فورعم  ناوخ  یبرع  ازریم  جاح  مدید  مدوب ، ریحتم  سپ  یتسین . ناوخ  هضور  هک  وت  تسا  ع )  ) نیسح ترـضح  ياه 
هـضور صوصخم  رد  نیا  نوچ  مناوت  یمن  تفگ : ربب . تشهب  هب  نک و  کمک  ار  نم  متفگ : مدرک  مالـس  ولج  متفر  دمآ  نوریب  تشهب  زا 

موش و یم  عمتـسم  نم  ناوخب و  هضور  وت  منیـشن و  یم  موش و  یم  هداـیپ  بسا  زا  نم  دراد  هار  کـی  تفگ : مدرک  رارـصا  تساـه . ناوخ 
. مناوخ یم  هضور  مه  امـش  يارب  سپ  مدـناوخ  هضور  وا  يارب  نم  تسـشن و  دـش و  هدایپ  هاـگ  نآ  مربب ، ار  وت  هلیـسو  نیا  هب  ناوتب  دـیاش 

یلع دمحم  اقآ  دزن  یـصخش  ع )  ) نیـسح ماما  تشوگ  ندنک   - 860 (. 46 ( ) 45 . ) تفر ایند  زا  ندناوخ  هضور  هملک  دـنچ  زا  دـعب  سپس 
وا دزن  دوب  سانشان  صخش  نآ  مشک . یم  نادند  شین و  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  نت  تشوگ  مدید  باوخ  تفگ : دمآ و  یناهبهب  دیحو  رسپ 
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هب نک  ءافتکا  ای  نک  كرت  ار  نآ  دومرف : يرآ . تفگ : یناوخ ؟ هضور  دیاش  تفگ : تشادرب و  رـس  یتدـم و  ات  تخادـنا  ریز  هب  رـس  وا  و 
هدـننک هیرگ  رب  تشهب   - 861 (. 48 ( ) 47 . ) تسا ترـضح  نآ  هب  نتـسب  غورد  هجیتـن  باوـخ  نیا  اریز  تسا  هربـتعم  بتک  رد  هک  ناـمه 

هدید زا  بآ  هرطق  دنک و  دای  هدیسر  وا  هب  هچ  نآ  و  ع )  ) نیسح ماما  هعقاو  هک  ره  هک  تسا  روکذم  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  رد  ع )  ) نیسح
هیلع نیـسح  ماما  شیپ  رد  ات  مدوب  یم  زور  نآ  نم  یکـشاک  هک  درذـگب  رطاـخ  رد  ار  هک  ره  دزرماـیب و  ار  وا  ناـهانگ  یلاـعت  قح  دراـبب ،

: دومرف هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  و  دشاب . هدش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  دشاب  یسک  باوث  لثم  وا  باوث  مدرک ، یم  ادف  ناج  مالسلا 
یکب نم  ثیدح  رد  هک  تسا  نآ  هب  کیدزن  ثیدـح  نیا  ینعم  و  هنجلا . هللا  هاوب  هرطق  انیلع  هرطق  انیلع  تطق  وا  هعمد  انیف  هانیع  تعمد  نم 

شا هبوت  ندش  لوبق  ببس  درک ، هیرگ  هک  لاس  تسیود  زا  دعب  مدآ  ترضح  تسکش ؟ ملد  ارچ   - 862 (. 49 . ) دش روکذم  نیسحلا  یلع 
میدق ای  نسحلا و  قحب  نسحم  ای  همطاف و  قحب  رطاف  ای  یلاع و  ای  دمحم و  قحب  دیمح  ای  وگب : مدآ ! يا  تفگ : دمآ و  لییربج  هک  دش  نیا 

، لییربج ردارب  دیسرپ : دش  يراج  شکشا  دش و  هتسکش  شلد  درک  يراج  نابز  رب  ار  نیسح  مسا  مدآ  هک  نیمه  نیـسحلا . قحب  ناسحالا 
دنزرف مدآ ! يا  تفگ : بئاصملا . اهدنع  رغصت  هبیصمب  باصی  اذه  كدلو  لاق  دش ؟ يراج  مکشا  هدش و  هتسکش  ملد  مجنپ  مسا  رد  ارچ 

لاق تبیصم ؟ نآ  تسا  مادک  هبیصملا ؛ هذه  ام  لاق و  تسا . کچوک  نآ  شیپ  اه  تبیـصم  همه  هک  یتبیـصم  هب  دوش  یم  هدز  تبیـصم  وت 
هل سیل  تسا . اهنت  سک و  یب  بیرغ و  هنشت و  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هتشک  نیـسح  وت  دنزرف  مدآ ! يآ  ادیرف ؛. ادیحو  ابیرغ  اناشطع  لتقی 

دوخ دـنزرف  ینیبب  رگا  مدآ ؟ يا  هارـصان  هلق  او  هاشطع  او  لوقی  وه -  مدآ و  ای  هارت  ول  و  تشاد . دـهاوخن  ینیعم  رـصان و  نیعم  رـصان و ال 
هب ترضح  نآ  یگنشت  یتح  ناخدک . ءامسلا  نیب  هنیب  شطعلا  لوحی  یتح  يرای . یب  زا  ناما  یگنـشت  زا  ناما  دنز  یم  ادص  هک  ار  نیـسح 
یک دنیب . یمن  ار  نامسآ  شمشچ  یگنشت  تدش  زا  رگید  ینعی  دوش ؛ یم  لیاح  يدود  نامـسآ  ترـضح و  نآ  هنایم  هک  دسر  یم  ییاج 
یم شطع  زوس  زا  هاگ  دوب . هداتفا  نیمز  يور  هراپ  هراپ  ندـب  اب  نسح  هک  یتقو  نآ  اروشاع  رهظ  دـش ؟ رهاـظ  لـیئربج  شیاـمرف  قادـصم 

رکیپ زا  دیرب  یم  هنشت  تسا  سب  ربکا  یلع  کی  غاد  هکلب  تسا  سب  رکشل  نیا  نعط  ار  متـشک  شطعلا  موق  يا  دومرف  یم  هاگ  شغ  درک 
اهریشمش مد  زا  رگم  دهد  یمن  ار  شباوج  یسک  مدآ ! يا  فوطحلا . برش  فویسلاب و  الا  دحا  هبجی  مل  مرفاک  نم  رگم  ناناملسم  ان  مرس 

(50 . ) دننک یم  ادج  شندـب  زا  رـس  ینابرق  دنفـسوگ  لثم  ار  نیـسح  نآ  زا  دـعب  مدآ ! يا  افقلا  نم  هاشلا  حـبذک  حـبذیف  اهریت  اه و  هزین  اب 
هعلاطم يارب  غارچ  هیهت  رب  رداق  لیـصحت  لیاوا  رد  نوچ  هیناـمعن ، راونا  باـتک  بحاـص  يرئازج  هللا  تمعن  دیـس  مشچ  رون   - 863 (. 51)

ءادهـشلادیس تبرت  ور ، نیا  زا  دش ، رون  مک  فیعـض و  شمـشچ  نتـشون  هعلاطم و  ترثک  رثا  رد  درک و  یم  هدافتـسا  باتهم  رون  زا  دوبن ،
ققحم تشگ . یم  نوزفا  تسا  هدـید  ینـشور  اه  تبرت  نآ  تکرب  زا  و  دیـشک ، یم  دوخ  مشچ  رب  ار  مالـسلا -  اـهیلع  همئا -  ریاـس  و  (ع )

يرـشخمز و ناوـیحلا و  هاوـیح  رد  يریمد  نیدـلا  لاـمک  اریز  تسین ؛ یتفگـش  ياـج  ادـبا  عوـضوم  نیا  هک  نیا  هب  دـنک : یم  هفاـضا  یمق 
سپ دوش . یم  انیب  هرابود  نآ  رثا  رد  دلام و  یم  یصوصخم  ههایگ  هب  ار  شنامشچ  دوش ، یم  روک  یتقو  یعفا  هک  دنا ، هدرک  لقن  نارگید 

ربمغیپ دـنزرف  تبرت  رد  هک  تسا  یتفگـش  ياج  هچ  تسا . هداد  رارق  ار  تیـصاخ  نیا  هایگ  نآ  رد  اـناوت  رداـق و  دـنوادخ  هک  یتروص  رد 
، دنک یم  ادیپ  فعـض  ممـشچ  نتـشون  دایز  ببـس  هب  هاگره  زین  ریقح  هدنب  نیا  دیازفا ، یم  ناشیا  دـشاب . هتـشاد  دوج  يرثا و  نینچ  (ص )

ینـشور تیاهن  رد  ممـشچ  هللادمحب  و  رابخا ، ثیداحا و  باتک  سم  هب  یهاگ  هاگ  مالـسلا و  مهیلع  همئا  دقارم  بارت  هب  میوج  یم  كربت 
موحرم مشچ  همرس  البرک ، كاخ   - 864 (. 52 . ) دـشاب نشور  ناشیا  تاکرب  هب  ممـشچ  ترخآ  ایند و  رد  هللا  ءاشنا  هک  مراودـیما  تسا و 

هک يوحن  هب  مدش ، التبم  درد  مشچ  هب  درجورب  رد  هک  دنک  یم  لقن  يدابآ  ناطلس  رقاب  دمحم  دیس  موحرم  زا  مالسلارد  رد  يرون  ثدحم 
هجلاعم ار  نم  دنتـسناوتن  مه  اج  نآ  يابطا  یلو  دـندروآ ، كارا )  ) دابآ ناطلـس  هب  ارم  اذـل  دـندش . زجاع  نآ  هجلاعم  زا  رهـش  ياـبطا  همه 

هارمه هک  درک  داهنـشیپ  دوب ، البرک  مزاع  هک  اـقفر  زا  یکی  دوب ، هتفرگ  نم  زا  ار  بش  رد  تحارتسا  زور و  رد  شمارآ  مشچ  درد  دـننک و 
زا رگید  یکی  زاـب  یهد . یم  تسد  زا  ار  دوـخ  ییاـنیب  یلک  هب  يورب  هار  رگا  دـنتفگ و  یم  ءاـبطا  یلو  مورب ؛ ءافـشتسا  تهج  ـالبرک  هب  وا 

لزنم هب  اما  مدرک  تکرح  وا  هارمه  اذل  ینک . مشچ  همرس  ار  البرک  كاخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  يافش  تفگ : دوب  البرک  مزاع  هک  ناتـسود 
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ات مدیباوخن  درد  مشچ  رثا  رد  بش  يدرگرب . هک  تسا  رتهب  دـنتفگ . دـندرک و  تمالم  ارم  همه  درک و  تدـش  مشچ  درد  مدیـسر  هک  مود 
باوخ زا  مدیلام و  ممشچ  رب  هتفرگ و  ار  وا  هعنقم  هشوگ  مدید ، ار  س )  ) بنیز ترـضح  ایور  ملاع  رد  درب ، مباوخ  يا  هظحل  رحـس ، عقوم 

یم مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ینیسح  تبرت  يافـش   - 865 (. 54 ( ) 53 . ) دوبن نم  رد  یتحاران  زا  يراثآ  رگید  مدش ، رادـیب  هک 
مایا دعت  هربق و ال  دـنع  ءاعدـلا و  هباجا  و  هتبرت ، یف  ءافـشلا  هتیرذ و  نم  همامالا  نا  هلتق  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ضوع  هللا  نا  دـنیامرف : ،

تبرت رد  ار  افـش  هدومرف و  ررقم  وا  لسن  رد  ار  تماما  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  ضوع  دـنوادخ  (. 55 . ) هرمع نم  اعجار  اـیئاج و  هیرئاز 
. دوش یمن  بوسحم  ناشرمع  زا  تشگرب  تفر و  رد  وا  ناگدننک  ترایز  مایا  هدش ، باجتسم  شکرابم  ربق  دزن  رد  اعد  هداد ، رارق  شکاپ 
هک تسا  هدـش  لقن  ددـعتم ، عبانم  ربتعم و  بتک  رد  يرایـسب  تیاور  ع )  ) ءادهـشلادیس كاپ  تبرت  راثآ  دـیاوف و  تلیـضف و  باب  رد  اما  و 

ع)  ) قداص ماما  دوش . یم  هراشا  تیاور  دـنچ  هب  كاپ  تبرت  نیا  زا  ینیـسح  نابحم  نایعیـش و  يریگ  هرهب  تهج  راصتخا  روط  هب  اـکربتم 
يرامیب و ره  يوراد  ع )  ) نیـسح ماـما  ربق  كاـخ  لـیم ؛. سار  یلع  ذـخا  نا  و  ءاد ، لـک  نم  ءافـش  ع )  ) نیـسحلا ربق  نیط  نا  دـیامرف : یم 

لک نم  ءافش  ع )  ) نیسحلا هللادبع  یبا  ربق  نیط  دیامرف : یم  ع )  ) اضر ماما  دشاب . لیم  کی  رـس  ردق  هب  هچ  رگا  تسا ، يدرد  ره  شخبافش 
(. 57 . ) تسا یسرت  میب و  ره  زا  ینمیا  ضارما و  همه  يافش  بجوم  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ربق  كاپ  تبرت  ( 56 . ) فوخ لک  نم  ناما  ءاد و 

همه دومرف : مدیـسرپ . كاخ  هراب  رد  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  دـنک  یم  تیاور  يرعـشا  دعـس  نب  دعـس  نیـسح  ماـما  تبرت  ندوب  افـش   - 866
زج هب  دشاب -  هدـش  هدرب  نآ  رد  ادـخ  زا  ریغ  مان  هک  يزیچ  ره  و  كوخ ) تشوگ  و   ) نوخ هدرم و  تشوگ  لثم  دنتـسه -  مارح  اه  كاخ 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افـش   - 867 (. 59 ( ) 58 . ) تسا يدرد  ره  يافـش  هک  ع )  ) نیـسح رازم  كاخ 
هلکا نم  دروخب و  افش  دصق  هب  و  دشاب ، هتشاد  تبرت  ندوب  ءافش  هب  داقتعا  فلا : طارـش : دنچ  اب  یمتح  گرم  رگم  تساهدرد  مامت  يافش 

رد رامیب  ب : دوش . یم  عفتنم  هتبلا  دشخب  یم  عفن  وا  هب  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  سکره  هللاو  دندومرف : یتیاور  رد  ءافش  هیف  نکی  مل  هوهـشل 
، دوخن هزادنا  هب  ه : درادرب . تشگنا  ود  اب  د : درادرب . وضو  اب  ار  تبرت  ج : تسین . ریذپ  جالع  یمتح  لجا  نوچ  دـشابن  یمتح  لجا  هناتـسآ 
ای ندروـخ  تقو  رد  ز : درذـگب . شناگدـید  رب  دـسوبب و  ار  نآ  و : رتـشیب . هن  دـنک ، فرـصم  سدـع  ردـق  هب  هک  تـسا  نآ  طاـیتحا  هـکلب 

کبـس ار  نآ  ح : ریدق . یـش ء  لک  یلع  کنا  ءاد  لک  نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب : ندیناروخ 
هلصاف ط : دراذگن . دوش  یم  یلام  تسد  دایز  هک  ییاج  ای  دلامن  نآ  رب  تسد  یلیخ  دراذگن ، بسانمان  ياه  ناکم  ای  فورظ  رد  درامشن ،

بوخ ي : تسا . رتهب  دشاب  کیدزن  فیرش  ربق  هب  هچ  ره  رتشیب و  هن  دشاب  لیم  راهچ  ات  رهطم  ربق  زا  دننک  یم  هدافتسا  افش  يارب  هک  یتبرت 
مقـس ءاد و  لک  نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  دیوگب : دروخب و  بآ  يا  هعرج  دعب  دراذگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  تسا 

هک هدش  تیاور  حیباصملا  سایقم  یمعفک و  حابصم  رد  ع )  ) قداص ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  تبرت . حیبست  اب  رکذ  راثآ   - 868 (. 60)
وحم شهانگ  دص  راهچ  دوش و  یم  هتشون  شیارب  هنـسح  دص  راهچ  دیوگب  ع )  ) نیـسح تبرت  زا  هللا  ناحبـس  کی  هک  یـسک  دیامرف ، یم 
رگا دوش و  یم  اور  مه  شتجاح  دص  راهچ  ینعی  اهلثم ) تاجاحلا  نم  هل  یضق  و   ) دوش یم  هتـشون  شیارب  زا  هجرد  دص  راهچ  دوش و  یم 

شیارب هجرد  رازه  شش  وحم و  وا  زا  هئیس  رازه  شش  هتـشون و  شیارب  هنـسح  رازه  تبرت ، حیبست  ای  دیوگب  هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست 
همطاف حیبست  تبرت  زا  حیبست   - 869 (. 61 .) دنک یم  تعافش  مه  ار  رفن  رازه  شش  ینعی  اهلثم ) تاعافشلا  نم  هل  تبثاو   ) دوش یم  هتـشون 

ادـخ لوسر  رتخد  دوش . هدـناوخ  باوخ  تقو  رد  ای  زامن  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هک  دوب  شراوگرزب  ردـپ  فرط  زا  يا  هیدـه  (س ) ارهزلا
یم ینعم  اـه  نیا  درک ؛ تسرد  حـیبست  دوخ  يارب  دیهـش  تبرت  زا  بلطملادـبع و  نب  هزمح  باـنج  شراوـگرزب  يوـمع  ربـق  راـنک  (ص )

ره زا  و  كاخ ، ای  بوچ  ای  دشاب  گنـس  زا  حیبست  ياه  هناد  دنک  یم  یقرف  هچ  حیبست ،)  ) ما هحبـس  هب  زاین  مرامـشب  ار  دوخ  راکذا  مهاوخ 
یعون تسا ، تداهش  دیهش و  هب  مارتحا  یعون  نیا  مراد و  یم  رب  دیهش  تبرت  كاخ  زا  ار  نیا  نم  یلو  تسا  هتـشادرب  درادرب ، مدآ  یکاخ 

زا ءادهشلادیس  بقل  دوخ  هب  دوخ  ع ،)  ) نیسح ماما  سدقم  دوجو  تداهش  زا  دعب  هک  نآ  ات  تسا ، تداهـش  تسادق  نتخانـش  تیمـسر  هب 
دیهـش كاخ  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  رگید  نآ  زا  دـعب  هدـش و  هداد  یلع  نب  نیـسح  شراوگرزب  ردارب  هون  هب  دـش و  هتفرگ  هزمح  باـنج 
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هیلع اضر  ماما  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  اـب  رکذ   - 870 (. 63 ( ) 62 . ) دنک یم  هیهت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت 
، رکذ ره  اب  ربکا . هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  دیوگب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا 

تعافـش رازه  شـش  هدرب و  الاب  هجرد  رازه  شـش  هدومن  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  شـش  دنک و  یم  تبث  وا  يارب  هنـسح  رازه  شـش  دنوادخ 
تبث وا  يارب  رافغتـسا  تسرد  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  زا  هک  ار  ییاه  گنـس  سک  ره  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  و  دـسیون . یم  وا  يارب 
رگید تیاور  رد  دوش . یم  هتـشون  وا  يارب  رافغتـسا  هبترم  تفه  هناد  ره  ددع  هب  دـیوگن  رکذ  دـشاب و  شتـسد  رد  حـیبست  رگا  دوش و  یم 

، فرطرب شهانگ  دصراهچ  دوش ، یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  دص  راهچ  دیوگب ، هللا  ناحبس  هبترم  کی  تبرت  حیبست  اب  هک  یـسک  دندومرف :
هللا هیآ  موحرم  نامز  ماما  تباین  هب  اروشاع  ترایز   - 871 (. 65 ( ) 64 .) ددرگ یم  هدروآرب  شتجاح  دص  راهچ  الاب ، شا  هجرد  دـصراهچ 

رد هعمج  زور  رد  هک  تشون  میارب  سیونـشوخ ، هب  فورعم  یناهفـصا  دـمحا  دیـس  لیلج  دیـس  دـنک : یم  لـقن  يدـنواهن  ربکا  یلع  خـیش 
شرف و کـی   - هرجح هیواز  رد  هچ  نآ  هب  دـش ، لـخاد  نم  رب  یممعم  راوگرزب و  دیـس  هاـگان  مدوـب ، هتـسشن  يا  هرجح  رد  هلهـس  دجـسم 

لجع نامز -  ماما  تباین  هب  حبـص  زور  ره  وت  دنک ، یم  تیافک  ار  وت  ایند  تجاح  يارب  دومرف : درک و  رظن  دوب  فرظ -  باتک و  يدادـعت 
يدـحا هب  جاتحم  الـصا  هک  ریگب  نم  زا  ار  تهاـم  ره  تشیعم  تیاـفک  ردـق  هب  یناوخ ، یم  اروشاـع  تراـیز  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا 

منابز مدوب و  هدیبسچ  نیمز  هب  نم  تفر . دجسم  رد  هب  ور  و  دیامن . یم  ار  وت  هام  کی  تیافک  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  لوپ  يردق  یشابن .
نهآ زا  يدویق  ایوگ  تفر  نوریب  هک  نیمه  دش ، جراخ  دیس  نآ  ات  متـسناوتن ، مزیخرب  ای  میوگب و  نخـس  متـساوخ  هچ  ره  دوب و  هدمآ  دنب 

داب ناترای  ادخ  زوریپ و  هرامه  مدیدن . اقآ  نآ  زا  يرثا  مدرک  وجتسج  هچ  ره  مدش ، جراخ  دجسم  زا  متساخرب  سپ  دش ، زاب  دوب  نم  رب  هک 
ج 43، راحب ، ( 4 . ) ص 272 ج 43 ، راحب ، ( 3 . ) ص 23 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 2 . ) ص 273 ج 43 ، راحب ، ( 1)

هیلع نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 6 . ) ص 23 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 5 . ) ص 11 ج 17 ، ملاوع ، ص 273 ،
ص 271. ج 43 . راحب ، ( 9 . ) ص 28 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 8 . ) ص 22 موـمهملا ، سفن  ( 7 . ) ص 23 مالسلا ،
(13 . ) 307 ص 312 . ج 43 . راـحب ، ( 12 . ) ص 29 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تاـمارک  تازجعم و  ( 11 . ) ص 289 ج 43 ، راـحب ، ( 10)

ماما تاـمارک  تازجعم و  ( 15 . ) ص 50 ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم ، ( 14 . ) ص 30 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تاـمارک  تازجعم و 
تازجعم ( 18 . ) ص 32 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 17 . ) ص 34 دیفم ، خیش  یلاما  ( 16 . ) ص 30 مالسلا ، هیلع  نیسح 

ص 196. ج 44 ، راحب ، ( 20 . ) ص 277 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 19 . ) ص 36 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  و 
هیلع نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 23 . ) ص 232 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 22 . ) ص 189 ج 44 ، راحب ، ( 21)

، نیسحلا هغالب  ( 26 . ) ص 238 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 25 . ) ص 251 لوقعلا ، فـحت  ( 24 . ) ص 238 مالسلا ،
هیلع نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 28 . ) ص 244 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 27 . ) ص 334 هداهشلا ؛ جهن  ، 284

ص مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 30 . ) ص 183 ج 44 . ص 51 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 29 . ) ص 245 مالسلا ،
و تازجعم  ( 33 . ) ص 248 مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  ماـما  تاـمارک  تازجعم و  ( 32 . ) ص 486 ص ،)  ) دــمحم لآ  هماـنگوس  ( 31 . ) 245

ماما تاـمارک  تازجعم و  ( 35 . ) ص 243 هیـسدق ، ساـفنا  هیعدا و  راـثآ  زا  يا  همـش  ( 34 . ) ص 259 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک 
.71 ص 72 -  تفگش ، ياهناتـساد  ( 37 . ) ص 294 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 36 . ) ص 274 مالسلا ، هیلع  نیـسح 

تامارک تازجعم و  ( 40 . ) ص 75 هداهشا ، رارـسا  نیرکذلا و  هفحت  ( 39 . ) ص 295 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 38)
تازجعم و ( 42 . ) رامـش 3 مراهچ ، هرود  تمکح ، هعومجم  زا  لـقن  ج 4 ، نیظعاولا ، هیهاـفک  ( 41 . ) ص 302 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 

هیلع نیـسح  ماما  تاـمارک  تازجعم و  ( 44 . ) و 81 ص 82  نامز ، ماـما  اـب  تاـقالم  ( 43 . ) ص 305 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تاـمارک 
(47 . ) ص 309 مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  ماـما  تاـمارک  تازجعم و  ( 46 . ) ص 263 ج 9 ، نادنمـشناد ، هـنیجنگ  ( 45 . ) ص 307 مالـسلا ،

هیلع نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 49 . ) ص 314 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 48 . ) ص 231 ، 1 ج 2 -  مالسلاراد ،
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(52 . ) ص 332 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تاـمارک  تازجعم و  ( 51 . ) 254 ص 255 -  ج 2 ، تاـیحلا ، تارمث  ( 50 . ) ص 328 مالسلا ،
نیـسح ماما  تامارک  تازجعم و  ( 54 . ) ص 164 ج 3 ، هعیرـشلا ، نیحایر  ( 53 . ) ص 350 مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و 

تازجعم و ( 57 . ) ص 131 ج 98 . راحب ، ( 56 . ) ص 57 یعادلا ، هدـع  ص 329 ، ج 10 ، هعیـشلا ، لیاسو  ( 55 . ) ص 351 مالـسلا ، هیلع 
تامارک تازجعم و  ( 59 . ) ص 266 ج 6 ، یفاک ، ثیدح 2 ، ص 396 . لئاسو ج 16 ، ( 58 . ) ص 351 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک 

هیلع نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 61  ) ص مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 60 . ) ص 305 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
ص 367. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 63 . ) ص 111 مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تدابع  زامن و  ( 62 . ) ص 367 مالسلا ،

)64( مصباح المجتهد شیخ طائفه )ره(، ص 678. )65( معجزات و کرامات امام حسین علیه السالم، ص 367.
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