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دلج 1 و 2)  ) اروشاع رارسا 

: هدنسیون

يدزی یفجن  دمحم  دیس 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع 16رارسا 

باتک 16تاصخشم 

16رعش

16همدقم

لوا 17شخب 

17هراشا

ءادهشلادیس هدش  هتخانش  تیصخش  لوا :  18لصف 

ءادهشلادیس تضهن  يزوریپ  رد  رث  ؤم  18لماوع 

دنا هدوب  هکئالم  نایامنهار  ربمایپ  تیب  18لها 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  تقلخ  يادتبا  رد  بلاج  18یثیدح 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هب  مدآ  ترضح  19لسوت 

بیجع تراشب  ءادهشلادیس و  19دالیم 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  رصتخم  19هچخیرات 

تسا هدومن  هزیکاپ  ار  وا  20ادخ 

تعافش تدالو و  20زاغآ 

تسا هدیدرگ  نییعت  دنوادخ  بناج  زا  نیسح  20مان 

دیئور ربمایپ  تشوگ  زا  نیسح  ماما  20تشوگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بلق  رد  ءادهشلادیس  21هاگیاج 

ربمایپ لد  هویم  نیسح  21ماما 

؟ درک یم  هقالع  زاربا  همه  نیا  نیسح  ماما  هب  تبسن  مرکا  ربمایپ  21ارچ 

ینیسح نم  انا  یّنم و  22نیسح 

تسا هتسب  هشقن  شرع  تشهب و  برد  رب  ءادهشلادیس  22مان 
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ءادهشلادیس تمظع  رد  مرکا  ربمایپ  تانایب  زا  یئاه  22هنومن 

تسا تمصع  نادناخ  دزن  رد  ملع  23همشچرس 

هعیش رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  23مولع 

هعیش رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  23تردق 

دنراد ار  همه  تیبلا  لها  دنتشاد ، یهلا  ناربمایپ  24هچره 

ءادهشلادیس هزجعم  تردق و  زا  يا  24هنومن 

داد ناشن  غبصا  هب  یهلا  رارسا  زا  24ءادهشلادیس 

داد ناشن  رباج  هب  ار  نسح  یلع و  ربمایپ و  25ءادهشلادیس ،

ءادهشلادیس کمک  هب  هنجا  هکئالم و  25ندمآ 

ءادهشلادیس مالسا و  ای  مایق  ياه  هنیمز  مود :  25لصف 

اروشاع تضهن  25فادها 

ءادهشلادیس مایق  نامز  ات  ادتبا  زا  نیملسم  مالسا و  26تیعضو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  تافارحنا  26عورش 

نیفلاخم درمت  هماسا و  27هاپس 

نینم ؤملاریما  تماما  ریدغ و  زور  تعیب  زا  میظع  27فارحنا 

لوا ياهزور  نامه  رد  تیب  لها  28تیمولظم 

هفیلخ توکس  دیلو و  نبا  دلاخ  یگنج  28تایانج 

ربمایپ ثیداحا  رشن  نیودت و  زا  29تعنامم 

ریذپان ناربج  29تراسخ 

!؟ دندرکن تروشم  نینم  ؤملاریما  اب  30ارچ 

!! ربمایپ شیامرف  لباقم  رد  30داهتجا 

!! دش دیدرت  لباق  ریغ  تنس  کی  نیخیش  31هریس 

مجع دروم  رد  رمع  شور  دایز و  هب  هیواعم  31همان 

تفرگ تدش  نامثع  نامز  رد  32تافارحنا 
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دوعسم نبا  هللادبع  ربمایپ ، هباحص  هب  32تناها 

ربمایپ گرزب  یباحص  رسای ، رامع  هب  33تناها 

يرافغ رذوبا  دیعبت  گرزب و  33فارحنا 

نینم ؤملاریما  هب  رتگرزب  یتراسج  گرزب و  34فارحنا 

تسپ دارفا  تشادگرزب  رد  رگید  34فارحنا 

. دوش یم  هفیلخ  تیانع  دروم  صاع  نبا  34مکح 

دریگ یم  هیده  هفیلخ  زا  راوخبارش  قساف  35دیلو 

دوش یم  هفیلخ  تیانع  دروم  35نایفسوبا 

دعس نبا  هللادبع  هب  هفیلخ  36تایانع 

دندش طلسم  مدرم  رب  نامثع  نامز  رد  هیما  36ینب 

ثیدح نآرق و  رظن  زا  هیما  36ینب 

هدیسر ثرا  هب  تالکشم  ریما و  ترضح  37تفالخ 

دوب هفیلخ  لاس  تسیب  ریما و  لاس  تسیب  37هیواعم 

نایفس یبا  نبا  ۀیواعم  37همانسانش 

رفن هس  لباقم  رد  رفن  38هس 

؟ اجک ات  38یئاوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رظن  زا  38هیواعم 

بارش 39هیواعم و 

ابر 39هیواعم و 

هیواعم گرزب  39تعدب 

يربمایپ ربمایپ و  40هیواعم و 

؟  يراذگ یمن  مارتحا  ربمایپ  هب  40ارچ 

هیواعم 40يوزرآ 

دنک یم  یهن  ربمایپ  ثیدح  زا  41هیواعم 

زا 136تسرهف هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  ثیدح  لباقم  رد  تشز  لمعلا  41سکع 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهاو  مالسلا  هیلع  رب  هیواعم  تیانج  41نیرتکانرطخ 

هادف یحور  ءادهشلادیس  مایق  زمر  نمشد  یگنهرف  42مجاهت 

ثیدح لعج  رد  هیواعم  42نارودزم 

؟  تسیک بدنج  نبا  43ةرمس 

گرزب یئاوسر  هدوهیب و  43شالت 

تیبلا لها  اب  هلباقم  رد  نیغورد  ثیداحا  زا  يا  44هنومن 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هب  تبسن  مدرم  رد  ءوس  تاغیلبت  44رثا 

نایعیش تیعضو  ۀیواعم و  45تایانج 

هیواعم فرط  زا  ةاطرا  یبا  نبا  رسب  45تایانج 

هیبا نبا  دایز  تایانج  هیواعم و  46همانشخب 

مالسلاامهیلع ریما  ترضح  یبتجم و  ماما  هب  نوعلم  هیبا  نبا  دایز  46تراسج 

یلع مان  اب  یتح  هیما  ینب  46ینمشد 

نایعیش تیمولظم  هیواعم و  47همانشخب 

هیواعم یگنهرف  مجاهت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  47هزرابم 

ءادهشلادیس نامز  ات  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  47تیمولظم 

!! دنکفا شتآ  یحو  هناخ  48رد 

دیوگ یم  اهنارود  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  49ترضح 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  تیمولظم  ایند و  49یتسپ 

نامثع نارود  رد  نینم  ؤملاریما  49تیمولظم 

هیواعم نارود  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  49تیمولظم 

اهربنم زارف  رب  تیبلا  لها  هب  50یئوگازسان 

دش یم  بوسحم  زایتما  راختفا و  تیبلا ،  لها  اب  50ینمشد 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  بسانم  51خساپ 
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تداهش ماگنه  تیبلا  لها  51تیمولظم 

ینید تافارحنا  هب  تبسن  مدرم  یتوافت  یب  51تلع 

مرکا ربمایپ  نارود  رد  ناناملسم  يداصتقا  52تیعضو 

مود هفیلخ  نارود  رد  مدرم  يداصتقا  تیعضو  زا  يا  52هنومن 

افلخ نامز  اب  ریما  ترضح  نامز  53توافت 

دنادرگرب لاملا  تیب  هب  ار  هدش  تراغ  لاوما  مالسلا  هیلع  54یلع 

دندرک ضارعا  نینم  ؤملاریما  زا  ایند  رطاخب  54مدرم 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  رتشا  کلام  54يوگتفگ 

درک ضارعا  ترضح  زا  ایند  رطاخب  زین  ریما  ترضح  ردارب  55لیقع 

افلخ نامز  رد  هدروآداب  ياهتورث  اه و  56هنیجنگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامز  ات  نیملسم  ماکح  57رادومن 

يوما طحنم  رصع  رد  مالسا  گرزب  عفادم  اهنت  نیسح  58ماما 

دیزی اب  گنج  هیواعم و  اب  58حلص 

دوب تضهن  عنام  هک  هیواعم  58تایصوصخ 

دوب یئاوسر  درم  دیزی  59اما 

مالسا ملاع  هدش  هتخانش  تیصخش  59ءادهشلادیس 

دوبن ءادهشلادیس  طئارش  دننامه  یتیعقوم  59چیه 

دروآ ناجیه  هب  درک و  رادیب  ار  اهلد  60ءادهشلادیس 

دیاب ینیسح  روش  دوب ، ریثءات  یب  لقع  60دایرف 

تاساسحا فطاوع و  61ریثءات 

ءادهشلادیس تضهن  ياقب  يزوریپ و  زمر  اهتیمولظم  61اهتبیصم و 

هیواعم نبا  دیزی  همانسانش  ءادهشلادیس ، يورایور  نمشد  موس :  62لصف 

وا نیگنن  لامعا  دیزی و  62همانسانش 

دیزی دروم  رد  هنیدم  مدرم  62تداهش 
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دنک یم  نایب  ار  دیزی  تافص  62ءادهشلادیس 

وا تایانج  ندرمش  رب  هیواعم و  هب  نیسح  ماما  63همان 

دیزی 63يدهعتیالو 

كانلوه تیانج  هس  تموکح و  لاس  64هس 

هنیدم مدرم  اب  دیزی  هاپس  تواسق  زا  يا  64هنومن 

دیزی هاپس  طسوت  هبعک  ندرک  بارخ  ندز و  65شتآ 

! دیزی 65نیعفادم 

دراد یبلاج  نخس  یلازغ  لاثما  باوج  رد  66ینازاتفت 

ءادهشلادیس ترضح  تمظع  هب  نانمشد  67تافارتعا 

تسا فرتعم  ءادهشلادیس  تمظع  هب  دعس  67رمع 

؟  منک هچ  ار  ير  تموکح  اما  مناد ،  67یم 

وا فارتعا  یعبر و  نبا  68ثبش 

ترضح تمظع  هب  ءادهشلادیس  لتاق  68تافارتعا 

دایز نبا  ردارب  دعس و  رمع  فارتعا  دایز و  نبا  68تشحو 

هدنزخ ياتدوک  نید و  دض  68هکبش 

نیسح ماما  نامزرد  مالسا  نداتفارطخ  هبو   ، نید هیلع  رب  هکبش  کی  تیلاعفرد  دوجوم  69نئارق 

دمحم لآ  تسا و  سب  دمحم  71قشع 

دمحم ياقب  زا  یتسه  71هعشعش 

مود 72شخب 

73حیضوت

يزوریپ تیمولظم و   : لوا 73لصف 

73همدقم

تسا هتفرگ  نامیپ  تیبلا  لها  بئاصم  رد  ربمایپ  زا  73دنوادخ 

البرک نامهیم  تمرح  دنتشاد  74شوخ 
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ماما هداتسرف  اب  یئافو  یب  توعد و  74زاغآ 

دوش یم  بیرغ  هفوک  رد  ملسم  75ترضح 

دنک تکرح  ام  اب  تسام  یئادف  هک  76ره 

ترضح جورخ  ماگنه  ۀیفنح  دمحم  76نانخس 

دش جراخ  ادخ  هناخ  مارتحا  رطاخب  نیسح  76ماما 

نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  77زا 

البرک نابایب  شطعلا ز  78دایرف 

نکم نونجم  ارم  الیل  78هداز 

درادن هانگ  یکدوک  نیا  هب  هک  79وا 

نآ ثداوح  اروشاع و  79بش 

درک صخرم  ار  باحصا  همه  مالسلا  هیلع  80ءادهشلادیس 

دنک یم  هدامآ  ادرف  يارب  ار  رهاوخ  80ءادهشلادیس 

؟  تسامش حالص  هب  نم  میرح  کته  نم و  نتشک  ایآ  دیئآ ، 81دوخب 

اروشاع زور  رد  ءادهشلادیس  روشرپ  81ینارنخس 

مساق ترضح  البرک ، نامرهق  82ناوجون 

مالسلا هیلع  لضفلابا  ترضح  مشاه  ینب  رمق  82تداهش 

ءادهشلادیس يراوگرزب  تیمولظم و  83تعاجش ، 

مرح لها  اب  ءادهشلادیس  84عادو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نماد  رد  یبتجم  ماما  رسپ  84تداهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لئاسو  اهسابل و  85تراغ 

يا هدمآ  تارفز  اهنت  يدرب و  ار  86هاش 

اروشاع رصع  رد  ینیسح  مرح  86جارات 

تیبلا لها  گرزب  تبیصم  اروشاع و  87بورغ 

ینیسح مایخ  ندز  87شتآ 
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مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  كاپ  رکیپ  رب  نتخات  88بسا 

هفوک هب  البرک  زا  ینیسح  مرح  نداد  88تکرح 

هفوک هب  تیب  لها  ندش  90دراو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هب  دایز  نبا  91ياهتراسج 

هفوک مدرم  تمالم  رد  هفوک  رهش  رد  يربک  بنیز  93هبطخ 

ماش رد  دمحم  لآ  94ناریسا 

دیزی سلجم  رد  ربمایپ  تیب  94لها 

دیزی سلجم  رد  نینم  ؤملاریما  رتخد  هدنبوک  96هبطخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هب  یماش  يدرم  97تراسج 

اروشاع ظفح  رد  رث  ؤم  لماوع  مود :  98لصف 

دیدرگ مالسا  ءاقب  روحم  98ءادهشلادیس 

تسا مزال  نز  درم و  رب  ءادهشلادیس  99ترایز 

ءادهشلادیس ترایز  هداعلا  قوف  99شزرا 

دومن قیوشت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  قداص  100ماما 

دنتخاب یم  ناج  قوش  زا  دنتسناد  یم  100رگا 

تسارقف جح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  100ترایز 

البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  101رب 

! دینک هریخذ  هرمع  جح و  کی  باوث  زور  101ره 

دیناوخب زور  ره  ار  اروشاع  101ترایز 

دندمآ وناب  نیا  ندید  هب  راب  هس  101ءادهشلادیس 

دنک یم  عفد  ار  الب  اروشاع  102ترایز 

ءاملع هاگهانپ  دیما و  اروشاع  103ترایز 

 ... جح یلو  مدرک  یم  ترایز  ار  نیسح  ماما  شاک  103يا 

تسادخ ترایز  ءادهشلادیس  104ترایز 
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 ( مایا نیچلگ   ، ) تایاور قبط  نیسح  ماما  ترایز  هصوصخم  مایا  104تسرهف 

دینک یم  اهر  ار  جح  میوگب ،  ءادهشلادیس  ترایز  تلیضف  زا  104رگا 

تایاور قبط  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  104تسرهف 

تسایبنا يانمت  نیسح ،  105ترایز 

دیرامشن کبس  ار  نیسح  ماما  106ترایز 

دیرامشب تمینغ  ار  تمعن  نیا  نیسح -  ای  تا  هنشت  بل  107يادف 

تسا گرزب  يوراد  نیسح  ماما  107تبرت 

دنمدآ ینب  لیخ  ریسا  تقشع  هب  هک  107يا 

دیرادهگن هدنز  ار  نآ  تسا ،  هعیش  راعش  108اروشاع 

دندرک یم  هزرابم  اروشاع  اب  نید  108نانمشد 

دومن ناریو  ار  ءادهشلادیس  رهطم  دقرم  یسابع  109لکوتم 

ءادهشلادیس يرادازع  ربمایپ و  تیب  109لها 

دنک یم  اپ  رب  یگناخ  هضور  هسلج  مالسلا  هیلع  قداص  110ماما 

دیوش هلان  مه  همطاف  ترضح  110اب 

نیسحلا هللادبع  ابا  تبیصم  110تمظع 

نم ؤم  ره  کشا  111ءادهشلادیس 

ءادهشلادیس رب  ناگدننک  هیرگ  111لئاضف 

دننک هیرگ  دیاب  نیسح  لثم  112رب 

دنتسیرگ ءادهشلادیس  رب  تادوجوم  112همه 

دهد یمن  يرای  ار  وا  سکچیه  دوش و  یم  هتشک  ناوج  112نیا 

دعس لاؤس  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  112یئوگشیپ 

ءادهشلادیس نارادازع  لاح  هب  113اشوخ 

ءادهشلادیس تداهش  لتق و  113تمظع 

تسا ءایبنا  يادتقم  113ءادهشلادیس 
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تسا ترضح  تیصخش  تمظع  رطاخ  هب  ءادهشلادیس  تبیصم  114تمظع 

ینیسح يازع  رد  نابایب  شوح  114يرادازع و 

ینیسح سلاجم  ناگدننکاپرب  لاح  هب  115اشوخ 

ءادهشلادیس نارادازع  هب  هناصلخم  115تارکذت 

. دیهد رارق  هسلج  لها  ینیسح و  ار  دوخ  115نادنزرف 

دیشابن عناق  مک  هب  دیربب ، ار  هدافتسا  رثکادح  ینیسح  تاسلج  116زا 

دینکن طیرفت  طارفا و  جراخم  يرادازع و  116رد 

دیهد ناشن  تواخس  دوخ  زا  ینیسح  يازع  117رد 

دیشاب هدرب  ار  ترخآ  ایند و  دوس  ات  دیوش  کیرش  نیسح  ماما  117اب 

داد تاجن  ار  وا  ینیسح  يازع  هب  118تمدخ 

رذگرد وا  زا  نم  رطاخب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  118ترضح 

دننک هجوت  ریخ  119لها 

یناطیش هسوسو  ای  يرظن  119گنت 

دینکن رود  وراد ، بیبط و  زا  ار  119رامیب 

دینک هاگن  ینیسح  رادازع  ناونع  هب  سلجم  لها  همه  120هب 

دنراد رظن  سلاجم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  120ترضح 

ینیسح نارادازع  هب  ینامگدب  تناها و  121تبقاع 

دنمرتحم همه  درادن ، نیئاپ  الاب و  ینیسح  121هاگراب 

دیراذگب مارتحا  رتشیب  یلاعت  هللا  مهدیا  ظاعو  ءاملع و  121هب 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  ملاع  122مارتحا 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  تاسلج  تالسوت و  جیاتن  زا  ینیع  ياه  123هنومن 

تفرگ افش  ینیسح  يازع  صلخم  123رازگتمدخ 

؟  يدرگ یم  رب  ملاس  يوریم و  ازع ، سلجم  رد  ربنم  124ياپ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  تایانع  تالسوت و  124هجیتن 
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ءادهشلادیس فطل  ردام و  ردپ و  هب  125تمدخ 

تخوسن وا  تسد  هنیس و  هک  یتسرپ  125تب 

ءادهشلادیس نارادازع  ناوارف  هجوت  126لباق 

هیولع يوناب  هب  تمدخ  رطاخب  ءادهشلادیس  127تیانع 

تسا هدنامن  وت  رمع  زا  رتشیب  زور  هد  وش ! هدامآ  ترخآ  رفس  127يارب 

مهاوخ یم  ار  ینالف  يافش  هادج  128ای 

میریگب یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  هفوک  لها  نایعیش  زا  دیاب  نایعیش  ام  هک  یتربع  128سرد 

اهتشون 129یپ 

ات 119  1129

ات 344  236133

134مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها 
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اروشاع رارسا 

باتک تاصخشم 

نیسردم هعماج  مق  رشن :  تاصخـشم  يدزی  یفجن  دمحم  فیلات  اروشاع / رارـسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و  دمحم  يدزی  یفجن  هسانـشرس : 
تیعضو لایر ج 1،2 ) 3700 کباش :  سکعدلجم  کی  رد  2 ج  يرهاظ :  تاصخشم  1373 .]؟  ] یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق  هیملع  هزوح 

لایر  7500 مجنپ 1377 ؛ پاچ  تشادداـی :  لاـیر   6000 اهب : زیئاپ 1374 ؛ موس  پاـچ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف 
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تیصخش یسررب  یناگدنز و  ج 1 . تاجردنم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  اروشاع . نتـشادهگن  هدـنز  يرادازع و  سلاجم 
تیمها البرک و  عیاقو  بئاـصم و  ج 2 . ترـضح --.  نامز  رد  تیبلا  لها  مالـسا و  تیمولظم  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  تضهن  و 

رارسا دلج :  يور  ناونع  يرادازع --.  سلاجم  دئاوف  تایانع و  هب  طوبرم  ییاهناتـساد  آادهـشلادیس و  يرادازع  سلاجم  اروشاع و  ظفح 
رارـسا رگید :  ناونع  اروشاع . نتـشادهگن  هدنز  يرادازع و  سلاجم  تیمها  نیـسحلا ع و  هللادبعابا  تضهن  یبایزرا  یناگدـنز و  اروشاع :
اروشاع عوضوم :  آاروشاع  نتـشادهگن  هدـنز  رد  يرادازع  سلاجم  تیمها  نیـسحلا ع و  هللادـبعابا  تضهن  یبایزرا  یناگدـنز و  اروشاع :

موس ماما  یلع ع ،  نبنیـسح  عوضوم :  ق61  البرک ، هعقاو  عوضوم :  همانتـشذگرس  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیـسح  عوضوم : 
5 فلا BP41/5/ن3 هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانش  اهیراوگوس  4ق --   - 61

م311-76 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

رعش

تقلخ راـبرهگ  ياـیرد  وچ  ود  ره  یلع  ارهز و  تسا  نیـسح  زارمه ، مرحم و  لد  تولخ  رد  تسا  نیـسح  زاـسمد  سنوم و  رـشب ، بلق  اـب 
بناج زا  یتیآ  ره  تسا  نیـسح  زادـنا ، هلغلغ  کلف  قاط  رب  ملاع  ود  قوشعم  هنازرف و  قشاـع  نآ  تسا  نیـسح  زار ، رهگ  تسا و  فدـص 

، زاس لپ  هلصاف  نیا  رد  تسا و  قشع  دناسر  دنوادخ  هب  ار  رشب  هک  یهار  تسا  نیـسح  زاجعا ، دنک  مد  ره  هک  هیآ  نآ  دوب  يا  هزجعم  قح 
تسا نیسح  زان ، دنکن  لئاس  هب  هک  یهاش  دباتب  کیرات  هبلک  ره  هب  هک  یهام  تسا  نیسح 

همدقم

ۀنعل نیموصعملا و  ةادهلا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  هراث  نبا  هللا و  راث  ای  کیلع  مالـسلا 
ءاقب تاجن و  زمر  ناونعب  هک  مالـسلا ،  هیلع  ءادهـشلادیس  تضهن  اروشاع و  هلءاسم  نیدلا  موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا 
شاف موتکم ،  رارسا  قئاقح و  نیا  ات  و  تسا ،  ناهنپ  مدرم  زا  يرایـسب  دید  زا  هک  تسا  يزومر  رارـسا و  ياراد  تسا ،  هدش  حرطم  مالـسا 

اروشاع هلءاسم  ددرگ . یمن  نشور  دیاب ، هک  روطنآ  ترضح ،  نآ  تبیصم  یگرزب  و  نآ ،  دنلب  فادها  نیسح و  ماما  مایق  تمظع  ددرگن ،
کی دساف و  مکاح  کی  نایم  یلومعم  يریگرد  عازن و  کی  هن  تسا ،  مالسا  دوبن  دوب و  رس  رب  نخس  تسا ،  هلءاسم  نیـسح ،  ماما  مایق  و 

رادـساپ نیرتگرزب  هکلب  صخـش ،  کی  ناونعب  هن  ءادهـشلادیس  تساهفرح ،  نیا  زا  رتساـسح  رایـسب  هلءاـسم  ریخ  زوسلد ، راکادـف و  ربهر 
 ، ناجیه رپ  نینوخ و  لجاع ،  یمادقا  رگا  هک  دـنیب ، یم  يا  هنوگ  هب  ار  نیملـسم  مالـسا و  ملاع  رب  مکاح  تیعقوم  يدـمحم ،  بان  مالـسا 

ربکا طبـس  هیـضرم و  يارهز  شردام  نینم و  ؤملاریما  شردـپ  ياهیراکادـف  مالـسا و  نءاشلا  میظع  ربمایپ  تاـمحز  یماـمت  دریگن ، ماـجنا 
 ، تسا مسجم  مالسا  رادومن  وا  يرآ  تفر ،  دهاوخ  داب  هب  مالسا  و  ادخ ، نید  مالک ،  کی  رد  ناراوگرزب و  نآ  نارای  یبتجم و  ترـضح 
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کی رد  و  تسا ،  مالـسا  هدیکچ  وا  نیـسح ،  تیمولظم  اب  هارمه  تسا ،  یمطاف  تمـصع  يولع و  شورخ  تسا ،  يدـمحم  حور  نیـسح 
یتسه و نسح  ینیسح و  وت  منیب  یم  ادخ  رون  زا  يا  هلاه  تخر  رب  یلع  ینیسح و  وت  دمحم ، ینیـسح و  وت  تسادخ .  نوخ  نیـسح  مالک 
دـنا و هتفر  ورف  تلفغ  قیمع  باوخ  رد  نیملـسم  هک  یلاـح  رد  ار  مالـسا  تسیاـب  یم  وا  منیب  یم  اـبع  لآ  رگ  هوـلج  تا  همیخ  وـت  یئارهز 
، راکتیانج کی  اهنت  زین  وا  تسیک ؟  دـیزی  اما  دـهد . تاجن  دـنا ، هدـناشک  يدوبان  لاذـتبا و  هب  ار  نآ  رورمب  هک  تسا  لاس  اههد  نانمـشد 

یلو دوش ، هتخیر  دـیزی  لثم  يدوبان  رطاخب  ادـخ ، نوخ  ات  تشادـن  ار  نآ  شزرا  زگره  دوب ، حرطم  وا  دوخ  اهنت  رگا  تسین ،  راکهبت  کی 
هدنز لبه -  لعا  دایرف  ربمایپ  لباقم  رد  هک  تسا  مسجم  نایفسوبا  نامه  وا  تسا ،  ۀنوعلم  هرجـش  هویم  زین  وا  تسا ،  نایرج  کی  زین  دیزی 

تیعقوم نونکا  دوب و  یفخم  سرت  زا  اهلاس  هک  تسا  یتاـفارحنا  اـه و  هنیک  ماـمت  ینلع  هجیتن  رادومن و  وا  دـهد ، یم  رـس  لـبه -  تب  داـب 
شتآ نیا  یلع و  دالوا  ندرگ  رب  ریجنز  لغ و  نیا  لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف ، کلملاب  مشاه  تبعل  دـنز : یم  دایرف  تسا و  هتفاـی  راـهظا 

رد تسا  كرـش  یمامت  هرابود  یئورایور  البرک  يرآ  تسا .  هدـش  رو  هلعـش  هرابود  هک  تساه  هنیک  نامه  همادا  رد  اهنآ ، ماـیخ  رد  هنیک 
 ، قافن لباقم  رد  دروخرب  يراوشد  هب  دـهد ، ماجنا  ردـپ  زا  رتراوشد  يراک  تسیاب  یم  رارک ، ردـیح  رـسپ  راب  نیا  و  ناـمیا ،  ماـمت  لـباقم 

مایق نامز  رد  یمالـسا  ماکحا  نیملـسم و  عاضوا  هئارا  اب  ات  مینآ  رب  راتـشون  نیا  رد  ام  و  دوش . زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  اـب  دـیاب  یم  وا  يرآ 
تباث و  دیدرگ ، يراکادـف  زا  ریزگان  هک  دـید  يدوبان  رطخ و  زا  يا  هلحرم  هچ  رد  ار  مالـسا  ءادهـشلادیس ، هک  میهد  ناشن  ءادهـشلادیس ،

توبن و دـیحوت و  زا  فارحنا  هکلب  جـح و  هزور و  و  زامن ، زا  فارحنا  شیاـنعم  نینم ،  ؤملاریما  تماـما  یهلا و  ربهر  زا  فارحنا  هک  مینک 
، دشابن یهلا  ربهر  ماما و  نآ  رد  هک  ینید  نآ  تسین ،  یهلا  مالـسا  تسین ،  يدـمحم  مالـسا  يولع ،  تماما  ياهنم  مالـسا  و  تسا ،  داعم 

تاروتسد هلسلس  کی  هن  تسا  هعومجم  کی  مالـسا  تسین ،  ادخ  ياضر  دروم  تسین ،  لماک  تسین ،  یهلا  تلاسر  تسین ،  مالـسا  نید 
دهاوش نوگانوگ و  بلاطم  ثداوح و  هعلاطم  زا  سپ  امـش  و  تسا ،  نید  مامت  راکنا  اب  ربارب  ینید ،  ملـسم  تقیقح  کی  راکنا  هدنکارپ ، 

دیبای یم  رد  حوضو  هب  و  دش ، دیهاوخ  علطم  ءادهـشلادیس  يراکادف  تمظع  نیملـسم و  مالـسا و  عاضوا  تماخو  هب  باتک  نیا  رد  ددعتم 
رپ ردقچ  هک  دیوش  یم  هجوتم  و  دش ، التبم  دیزی  لثم  يربهر  هب  مالسا  تما  یتقو  دناوخ  ار  مالسا  هحتاف  دیاب  دومرف : ءادهشلادیس  ارچ  هک 

انامه ةاجنلا .  ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیـسحلا  نا  تسا :  هتـشون  یهلا  شرع  تسار  تمـس  رد  دومرف : مرکا  ربمایپ  هک  هلمج  نیا  تسانعم 
تیقفوم زمر  يراکادـف و  نیا  يارب  ءادهـشلادیس  باختنا  تلع  زا  باتک  نیا  رد  نینچمه  و  تسا .  تاجن  یتشک  تیادـه و  غارچ  نیـسح 

ام هفیظو  هکنیا  و  دندیـشیدنا ، روظنم  نیا  يارب  راهطا  همئا  هک  يریبادت  نونکات و  نامز  نآ  زا  اروشاع  ءاقب  رـس  و  عقوم ،  نآ  رد  ترـضح 
يدارفا مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هب  هجوت  لسوت و  شزرا  رپ  دـئاوف  راثآ و  زا  ییاه  هنومن  و  تسیچ ؟  اروشاـع  تضهن  ظـفح  رد  زورما 
نارادازع نایعیـش و  اصوصخم  ناـهج  ناناملـسم  هکنآ  دـیما  هب  هللا .  ءاـشنا  دـیوش . یم  انـشآ  دـنا ، هتفرگ  مهم  تاـجاح  هطبار  نیا  رد  هک 

نوخ زا  و  دنوش ، هاگآ  شیپ  زا  شیب  مالـسا  نانمـشد  موش  هشقن  هب  دـننک و  كرد  ار  مالـسا  دوخ و  نامز  ساسح  طئارـش  ءادهـشلادیس ،
رود مالـسا  زا  عافد  تیامح و  زا  ار  ام  نان ،  بآ و  رکف  هک  ادابم  دننک ، يرادـساپ  رتشیب  هچ  ره  البرک  ءادهـش  تیبلا و  لها  هتخیر  قحانب 

 ، تسا مالـسا  اب  تفلاـخم  تسین ،  صخـش  کـی  اـب  تفلاـخم  ملاـع ،  برغ  قرـش و  رد  اـم  هدروخ  مسق  نانمـشد  تفلاـخم  زورما  دـنک ،
ناتسناغفا نیطسلف و  رد  و  تسا ،  هدرک  ادیپ  نایرج  ناریا  راوگرزب  تلم  ینیـسح  تضهن  رثا  رد  هک  تسا  یهاوخ  مالـسا  جوم  اب  تفلاخم 

اب يدمحم  بان  مالـسا  زا  میبایرد و  اقیمع  ار  ساسح  هتکن  نیا  تسا .  هدرک  ذوفن  اهاج  ریاس  نیوگ و  هزره  ینـسوب  اقیرفآ و  رئازجلا و  و 
يدزی یفجن  دمحم  دیس  هیملع 14/1/72  هزوح  مق  هللا .  ءاشنا  مینک .  يرادساپ  راو  نیسح  نادناخ ،  لام و  ناج و  اب  دوجو  مامت 

لوا شخب 

هراشا
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ناـمز رد  تیب  لـها  مالـسا و  تیموـلظم  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  تضهن  تیـصخش و  یـسررب  یناگدـنز و  لـماش :  لوا  شخب 
ترضح

ءادهشلادیس هدش  هتخانش  تیصخش  لوا :  لصف 

ءادهشلادیس تضهن  يزوریپ  رد  رث  ؤم  لماوع 

تـضهن تمظع  تخانـش  يارب  اـعبط  و  دوش ، تیاـعر  لـماک  روطب  هلءاـسم  جـنپ  دـیاب  یم  دوـخ  فادـها  رد  تضهن  کـی  تیقفوـم  يارب 
ینعی وا ، تیـصخش  ماـیق و  ربهر   - 1 دوش . یـسررب  تقد  هب  دـیاب  رما  جـنپ  نیا  ترـضح ،  نآ  ماـیق  تیقفوم  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس 
هیواعم نبا  دیزی  ینعی  ور  رد  ور  نمشد  بسانم 3 -  تیعقوم  هتسیاش و  نامز  باختنا  مایق و  فده  هادف 2 -  یحور  ءادهشلادیس  تخانش 

اروشاع 1 نتـشاد  هگن  هدنز  ینعی  نآ ،  جیاتن  زا  يدنم  هرهب  يریگ  یپ  رد  رث  ؤم  لماوع  ءادهشلادیس 5 -  تیمولظم  تضهن و  تیفیک   - 4
ياراد اهنت  هن  هک  دـشاب  يدرف  نآ ،  ربهر  لوا و  تیـصخش  تسیاـب ،  یم  یتضهن  ره  رد  اروشاـع  تضهن  دـیدرت  یب  ربهر  ءادهـشلادیس  - 

روش و هب  جایتحا  مایق  کی  هک  ارچ  دشاب ، زین  دنلب  یحور  یملع و  تایصوصخ  تازایتما و  ياراد  دیاب  یم  هکلب  دشابن ، یفعض  هطقن  چیه 
الومعم دوش ، یمن  داجیا  دشاب  فعض  طاقن  ياراد  هک  یصخش  ای  يداع و  درف  هلیسو  هب  يراکادف ،  ناجیه و  نیا  و  دراد ، ناجیه  قشع و 

رد اصوصخم  دنک ، گرزب  ار  نآ  دنیبب و  یفعـض  تضهن  ربهر  اصوصخم  دوخ  نیفلاخم  زا  ات  دنک  یم  یعـس  مکاح  بزح  یتضهن  ره  رد 
نانچنآ ياراد  ءادهـشلادیس  هک  ارچ  درب ، روگ  هب  ار  وزرآ  نیا  نمـشد  ینیـسح ،  تضهن  رد  اما  دنامب . رادـیاپ  دـیاب  هک  یبتکم  ياهبالقنا 

هب هکنیا  تشادـن .  دوجو  نآ  رد  یماهبا  تفگ ،  میهاوخ  هکنانچمه  زین  وا  نیفلاـخم  يارب  یتح  هک  دوب  يدـیدرت  یب  نشور و  تیـصخش 
 . مینک یم  هجوت  شترضح  تیصخش  ياه  هنزور  زا  یئاه  هنومن 

دنا هدوب  هکئالم  نایامنهار  ربمایپ  تیب  لها 

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هددعتم  تایاور  زا  هچنآ  مکب  انیلع  نم  یتح  نیقدـحم  هضرعب  مکلعجف  اراونا و  هللا  مکقلخ 
هـسدقم راونا  نآ  تسا .  هدـیرفآ  تادوجوم ،  یمامت  تقلخ  زا  لبق  اهتدـم  ار  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  لوسر و  ترـضح  سدـقم  راونا 

زا یهلا  برقم  هکئالم  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدوب  لوغـشم  الع  لج و  قح  ترـضح  سیدـقت  حـیبست و  هب  ملاوع  نآ  رد  یحابـشا  تروصب 
عـبنم و مالـسلاامهیلع  ریما  ترـضح  مرکا و  ربماـیپ  رهطم  روـن  ناـیم  نیا  رد  و  دـنا ، هتفرگارف  ار  یهلا  سیدـقت  حـیبست و  كاـپ  راوـنا  نیا 

لجوزع دـنوادخ  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  ترـضح  دـیوگ : یلامث  هزمحوبا  تسا .  هدوب  راونالارون  راونا و  ریاس  زاغآرس ،
تاقولخم شنیرفآ  زا  لبق  ناشیا  دومن ، قلخ  شیوخ  رون  عاعش  رد  یحاورا  تروصب  شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  ماما  هدزای  یلع و  دمحم و 

هک دنتـسه . دمحم  لآ  زا  نایاوشیپ  ناگدننک و  تیاده  نامه  هدع  نیا  دندوب و  لوغـشم  لجوزع  دنوادخ  حـیبست  سیدـقت و  تدابع و  هب 
 ، شرع هدرپارـس  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ( 1 . ) داب اهنآ  همه  رب  دـنوادخ  دورد 

ثیدحلا ( 2  ) دنتفگ یم  حیبست  ناگتشرف  هک  دوب  ام  حیبست  لابند  هب  و  میتفگ ،  یم  حیبست  ار  يادخ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  تقلخ  يادتبا  رد  بلاج  یثیدح 

 ، ترـضح شیپ  ترـضح ،  باحـصا  زا  رفن  هس  مدـید  متفر ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دـیوگ : یفعج  دـیزی  نبا  ۀـضیف  مانب  یـصخش 
: دومرف ترضح  ما ،  هدمآ  امش  رـضحم  هب  هدافتـسا  يارب  نم  ربمایپ  رـسپ  يا  مدرک :  ضرع  هاگنآ  متـسشن ،  مدرک و  مالـس  دنراد ، روضح 

نالا دومرف : ترـضح  دیدوب ؟ اجک  امـش  دنیرفایب  ار  تملظ  رون و  نامـسآ و  نیمز و  دنوادخ  هکنیا  زا  لبق  مدرک :  ضرع  هاتوک  اما  سرپب 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


نج زا  میراد  ینانمـشد  ام  تسا ،  هدرک  ادیپ  دـشر  ام  اب  ینمـشد  یفخم و  ام  تبحم  هک  یناد  یمن  رگم  تسین ،  لئاسم  هنوگنیا  تقو  هک 
مه اهراوید  انامه  دننک ، یم  شخپ  نایمدآ  زا  ام  نانمشد  دزن  ار  ام  نخـس  هک  تسا )  هدوب  تموکح  ياهـسوساج  ترـضح  روظنم  ایوگ  )

میدوب رون  ياهحبش  ام  دومرف : ترضح  ما ،  هدرک  ار  ملا  ؤس  نم  هتشذگ و  راک  زا  راک  مدرک :  ضرع  مدرم ؟  ياهشوگ  لثم  دنراد  شوگ 
رد ار  ام  هدـیرفآ  ار  مدآ  دـنوادخ  نوچ  میدرک ،  یم  حـیبست  مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  هدزناپ  ار  دـنوادخ  هک  دـنوادخ ، شرع  فارطا 

، دومن ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  ات  دومن  یم  لقتنم  كاپ  یمحر  هب  كاپ  یبلـص  زا  هراومه  ار  ام  و  داد ، ياج  وا  بلص 
 . تسا هدـیدرگ  كـاله  دوـش  فرحنم  اـم  زا  هک  ره  هتفاـی و  تاـجن  دـنز  گـنچ  اـم  هـب  هـک  ره  دـنوادخ ، مـکحم  هریگتـسد  میئاـم  سپ 

 . ثیدحلا (3)

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هب  مدآ  ترضح  لسوت 

دـشاب نم  زا  رترب  هک  ار  یـسک  ایآ  دومن  لا  ؤس  دنوادخ  زا  مدآ  ترـضح  دـیوگ : سابع  نبا  هک  تسا  هدـمآ  زین  تنـس  لها  تایاور  رد  و 
، دننز الاب  ار  اه  هدرپ  ات  داد  نامرف  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  سپـس  مدیرفآ ،  یمن  ارت  دـندوبن  اهنیا  رگا  يرآ و  دومرف : دـنوادخ  دـیا ، هدـیرفآ 

دوب اج  نیمه  زا  و  دوب ، مالسلا )  مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  حابشا  هک  دید ، شرع  لباقم  رد  حبش  جنپ  مدآ  ترـضح 
ار وا  هبوت  دنوادخ  داد و  مسق  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قحب  ار  دـنوادخ  دـش ، اطخ  نآ  راچد  یتقو  هک 

نیمه و  تسا ،  هدش  نایب  لصفم  هعیـش  ءاملع  بتک  رد  دایز و  رایـسب  همئا  حاورا  تقلخ  دروم  رد  تایاور  دـیوگ : فل  ؤم  ( 4  . ) تفریذپ
. دنربب یپ  یهلا  هاگشیپ  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تمظع  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  تسا  یبوخ  هنزور  تایاور 

بیجع تراشب  ءادهشلادیس و  دالیم 

ار امـش  ایآ  دـمحم ، يا  امـش  رب  مالـس  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  لیئربج  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 ، مرادن نآ  هب  يزاین  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشک !؟  دنهاوخ  ار  وا  امش  زا  دعب  امش  تما  هک  یناوج  هب  مهد  تراشب 
زین موس  راب  مرادن ،  وا  هب  يزاین  نم  دومرف : زین  ربمایپ  دومن ، رارکت  ار  نخـس  نامه  دـمآ و  مود  راب  يارب  درک ، دوعـص  نامـسآ  هب  لیئربج 

لوبق ربمایپ  راب  نیا  داد ، دـهاوخ  رارق  وا  لسن  رد  ار  تماما )   ) تیـصو امـش  راـگدرورپ  تفگ :  لـیئربج  دـش ، رارکت  باوج  لا و  ؤس  نیا 
تما هک  داد  ار  یناوج  تراشب  نم  هب  و  دـمآ ، نم  دزن  لیئربج  دومرف : دـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  هب  ترـضح  هاگنآ  دومرف ،

تیصو میادخ  دومرف : مرکا  ربمایپ  مرادن ،  وا  هب  يزاین  نم  درک : ضرع  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تشک !  دنهاوخ  ار  وا  نم  زا  سپ  نم ، 
(5  . ) تسا لوبق  الاح  تفگ :  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  داد ، دهاوخ  رارق  وا  لسن  رد  ار  تماما )  )

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  رصتخم  هچخیرات 

 ، تسا هدیدرگ  دلوتم  يرجه  موس  ای  مراهچ  لاس  نابعش  هام  موس  رد  تسا  روهشم  هچنآ  قبط  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح 
ردپ مرکا و  ربمایپ  رتخد  همطاف  ترـضح  شمارگ  ردام  دـشاب ، یم  ءادهـشلادیس  هب  بقلم  هللادـبع و  ابا  ناشیا  هینک  نیـسح و  شکرابم  مان 
مود دـنزرف  ناشیا  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ترـضح  یبتجم  ماما  شراوگرزب  ردارب  نینم ،  ؤملاریما  بلاـطیبا  نبا  یلع  ترـضح  شراوگرزب ، 

ود موثلک  ما  بنیز و  ترضح  تسا ،  هدش  هلـصاف  لاسکی  زا  رتمک  یبتجم ،  ماما  ناشیا و  نایم  هک  دشاب  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
تفه ای  شش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرکا ،  ربمایپ  تلحر  ماگنه  دنـشاب ، یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لسن  زا  ناشیا  یمارگ  رهاوخ 

ردپ اب  ربمایپ  زا  دعب  لاس  یـس  تدم  دش ، دیهـش  نانمـشد  ملظ  زا  شیمارگ  ردام  هرهاط  هقیدص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یکدنا  دندوب ، هلاس 
زین لاس  هد  تدم  دوب ، هلاس  تفه  یس و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  ماگنه  و  درب ، رـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شراوگرزب 
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دوب هدنز  ۀیواعم  ات  و  دومن ، تماما  لاس  هد  دودح  ردارب  تداهـش  زا  سپ  دومن ، یگدنز  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شردارب  اب  ردـپ  زا  سپ 
زا سپ  ماجنارـس  دومن و  مایق  هیما  ینب  داسف  ملظ و  هاگتـسد  هیلع  رب  هیواعم ،  گرم  زا  سپ  اما  دوب ، دـنب  ياـپ  شردارب  حلـص  هب  ناـنچمه 

قافن و طخ  ياشفا  يدـمحم و  باـن  مالـسا  ياـیحا  رطاـخب  ـالبرک  يارحـص  رد  قارع ،  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  ترجه  هامـشش و 
تداهـش دندیـسر . تداهـش  هب  هنادنمتفارـش  وا  تیب  لـها  باحـصا و  دوخ و  دوب ، هتـسویپ  عوقو  هب  ربماـیپ  زا  سپ  هک  یتاـفارحنا  حالـصا 

. دش عقاو  دعـس  نبا  رمع  یهدنامرف  و  هفوک ،  یلاو  دایز  نبا  هللادـیبع  نامرف  هب  دـیزی و  بناج  زا  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  رد  ترـضح 
. دوب لاس  تداهش 57  ماگنه  هب  شکرابم  نس 

تسا هدومن  هزیکاپ  ار  وا  ادخ 

يا دومرف : ربمایپ  مدرک  یم  تمدخ  همطاف  ترـضح  هب  نم  دش ، دلوتم  نیـسح  یتقو  دیوگ : بلطملادبع  رتخد  هیفـص  هک  تسا  تیاور  رد 
زیمت ار  وا  یهاوخ  یم  وت  دومرف : بجعت )  اب   ) ترـضح میا ،  هدرکن  زیمت  ار  وا  زونه  اـم  هللا  لوسر  اـی  مدرک :  ضرع  رواـیب ، ار  مرـسپ  همع 

(6  . ) تسا هدرک  هزیکاپ  زیمت و  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ینک ؟ 

تعافش تدالو و  زاغآ 

زا هتـشرف  رازه  اب  ات  داد  روتـسد  ار  لیئربج  لجوزع  دـنوادخ  دـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رطاخب سرطف  مان  هب  يا  هتـشرف  هک  دیـسر  يا  هریزج  هب  هار  نایم  رد  لـیئربج  دـیوگب . کـیربت  مرکا  ربماـیپ  هب  لـیئربج  دـنوادخ و  بناـج 

هب سرطف  درک ، یم  تدابع  اجنآ  ار  ادخ  هک  دوب  لاس  دصتفه  وا  دوب ، هدنام  هتسکش و  شلاب  دوب ، هدرک  یهلا  روتسد  ماجنا  رد  هک  یتسس 
وا هب  مدوخ  دـنوادخ و  بناـج  زا  هک  مرومءاـم  نم  هدوـمرف ،  اـطع  تمعن  دـمحم  رب  دـنوادخ  تفگ :  يور ؟  یم  اـجک  هب  تفگ  لـیئربج 

ار دوخ  ماغیپ  هکنیا  زا  سپ  دروآ ، ار  وا  لـیئربج  و  دـنک ، اـعد  میارب  دـمحم  هک  دـیاش  ربب  دوخ  اـب  مه  ارم  تفگ :  سرطف  میوگب ،  تینهت 
درک نینچ  سرطف  درگرب ، الاب ) ملاع  رد   ) تهاگیاج هب  لامب و  دازون  نیا  هب  ار  دوخ  دومرف : مرکا  ربمایپ  تفگ ،  ار  سرطف  نایرج  دناسر ،

(7  . ) تفرگ جوا  و 

تسا هدیدرگ  نییعت  دنوادخ  بناج  زا  نیسح  مان 

رد ترـضح  مداد ،  ربمایپ  تسد  هب  هدناشوپ ،  يدیفـس  هچراپ  رد  ار  ترـضح  دـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دـیوگ : ءامـسا 
مردام ردـپ و  مدرک  ضرع  تسیرگ ،  داـهن و  دوخ  نماد  رد  ار  وا  سپـس  دومن ، تئارق  هماـقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  يو  تسار  شوگ 
رگمتـس هورگ  دومرف : تسا ،  هدـش  دـلوتم  نالا  نیمه  وا  مدرک :  ضرع  میرگ ،  یم  مرـسپ  يارب  دومرف : دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  داب  تیادـف 

هزات هک  ارچ  وگم ، همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامـسا  يا  دومرف : سپـس  دـناسرن ، نم  تعافـش  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشک ، یم  ار  وا  نم  زا  سپ 
مـسا رد  امـش  رب  نم  درک : ضرع  ترـضح  يدراذگ ؟  هچ  ار  مدنزرف  مان  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  سپـس  تسا ،  هدـش  غراف 
لیئربج نایم  نیا  رد  مریگ ،  یمن  تقبـس  وا  مان  رد  مراگدرورپ  رب  زین  نم  دومرف : مرکا  ربمایپ  لاـق )  نا  یلا   . ) مریگ یمن  تقبـس  يراذـگ 

مان یسوم ،  هب  تسا  نوراه  لثم  امش  هب  تبسن  یلع  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  ارت  یلعا  یلع  دنوادخ  دمحم  يا  تفگ :  دش و  لزان 
ار شمان  تفگ :  لیئربج  یبرع ؟  نابز  هب  دومرف : ربمایپ  ریبش ، تفگ :  دوب ؟ هچ  شمان  دومرف : ربمایپ  راذگب ، نوراه  رـسپ  مانمه  ار  ترـسپ 

ثیدحلا ( 8 . ) راذگب نیسح 

دیئور ربمایپ  تشوگ  زا  نیسح  ماما  تشوگ 
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داهن و یم  راوخریـش ، دوب  يدازون  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـهد  رد  ناـبز  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  دـنچ  رد  دـیوگ : فل  ؤم 
درک و یم  هیذـغت  مرکا  ربماـیپ  ناـبز  زا  زور  لـهچ  ترـضح  تاـیاور  یخرب  قبط  دومن و  یم  هیذـغت  ربماـیپ  كراـبم  ناـهد  زا  شترـضح 

نیسح ماما )  : ) دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  و  ( 9 . ) دیئور مرکا  ربمایپ  زا  وا  تشوگ 
، دیکم یم  وا  داهن و  یم  وا  ناهد  رد  ار  ماهبا  تشگنا  دمآ و  یم  مرکا  ربمایپ  تسا ،  هدروخن  ریـش  رگید  نز  زا  هن  همطاف و  ترـضح  زا  هن 

ثیدحلا ( 10 . ) دیئور ربمایپ  نوخ  تشوگ و  زا  نیسح  تشوگ  تهج  نیمه  هب  درک ، یم  تیافک  ار  وا  زور  هس  ای  ود  ات  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بلق  رد  ءادهشلادیس  هاگیاج 

زگره نم  لد  رد  يزیچ  چـیه  دراد ، لد  رد  یهاگیاج  يزیچ  ره  نارمع  يا  دومرف : مرکا  ربمایپ  دـیوگ : نیـصح  نبا  نارمع  مانب  یـصخش 
يا دومرف : ترـضح  هللا !؟  لوسر  ای  همه  نیا  مدرک :  ضرع  تسا ،  هدوبن  نیـسح )  ماـما  نسح و  ماـما   ) ناوجون ود  نیا  هاـگیاج  دـننامه 

متفه ماما  ( 11  . ) مرادب تسود  ار  ود  نیا  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تسا ،  رتشیب  تسا  هدیـشوپ  وت  رب  هچنآ  نارمع 
ار ود  نیا  ردام  ردپ و  ار و  ناوج  ودـنیا  هک  ره  دومرف : هتفرگ  ار  نیـسح  نسح و  تسد  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
ار وا  دـش ، یم  دراو  نیـسح  رب  مرکا  ربمایپ  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 12  . ) تسا نم  هجرد  رد  تماـیق ،  زور  درادـب  تـسود 

دیسوب یم  ار  وا  تخادنا و  یم  وا  يور  ار  دوخ  هاگنآ  ریگب ، ار  وا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  سپس  دیـشک ، یم  دوخ  فرطب 
ار اهریشمش  ياج  مرسپ ،  دومرف : ترضح  دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناج  ردپ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسیرگ !  یم  لاح  نامه  رد  و 
. دیوش یم  هتشک  تردارب  تردپ و  وت و  يرآ ،  دنگوس  ادخب  دومرف : ترضح  موش  یم  هتشک  نم  رگم  ناج  ردپ  درک : ضرع  مسوب ،  یم 

ثیدحلا ( 13)

ربمایپ لد  هویم  نیسح  ماما 

وا دومن و  یم  يزاب  يو  اب  و  تفرگ ،  دوخ  نماد  رد  دوب  یلفط  هک  ار  یلع  نبا  نیسح  مرکا  ربمایپ  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وا  هنوگچ  وت ، رب  ياو  دومرف : ترـضح  دـینک !؟ یم  هجوت  وا  هب  دـیا و  هتـسبلد  لفط  نیا  هب  امـش  ردـقچ  تفگ :  هشئاع  دـنادنخ ، یم  ار 
 ، تشک دنهاوخ  ار  وا  نم  تما  هک  نادب  تسا ،  نم  مشچ  ینشور  نم و  لد  هویم  وا  هک  یلاح  رد  مدنبن ،  لد  وا  هب  مشاب و  هتشادن  تسود 
زا جح  کی  تفگ :  بجعت  اب  هشیاع  تشون ،  دهاوخ  شیارب  نم  ياهجح  زا  جح  کی  دـنوادخ  دـنک ، ترایز  تافو  زا  سپ  ار  وا  هک  ره 

جح و راهچ  هلب و  دومرف : ربمایپ  امـش !؟ ياه  جح  زا  جح  ود  تفگ :  هشئاع  نم ،  ياه  جح  زا  جـح  ود  دومرف : ترـضح  امـش ؟ ياه  جـح 
(14 . ) دیناسر هرمع  دون  جح و  دون  هب  هکنیا  ات  دومن  یم  دایز  ربمایپ  داد و  یم  همادا  هشیاع 

؟ درک یم  هقالع  زاربا  همه  نیا  نیسح  ماما  هب  تبسن  مرکا  ربمایپ  ارچ 

رادیاپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  مایق و  هلیسو  هب  ار  دوخ  نید  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  قح  ترـضح  هیلاعتم  تمکح  هک  اجنآ  زا 
هوالع مینیب  یم  هک  تسین  هدوهیب  دروآ ، مهارف  ترضح  يارب  دشاب ، رث  ؤم  اتسار  نیا  رد  دناوت  یم  هک  یتامدقم  رازبا و  یمامت  اذل  درادب ،

لـمع و رد  مـه  ناـبز و  رد  مـه  مرکا  ربماـیپ  زاـب  یناـسفن ،  تـالامک  رفاو و  موـلع  یهلا و  تازجعم  تاـمارک و  یقــالخا و  يایاجــس  رب 
کچوک و زا  همه  ات  دومن ، یم  تبحم  راهظا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب و  لـها  هب  تبـسن  هتـسویپ ،  هراومه و  هرمزور ،  ياـهدروخرب 
، البرک دیواج  تضهن  تیـصخش  هلیـسو  نیا  هب  فلتخم و  ياه  هنحـص  رد  ار  ربمایپ  رفاو  هقالع  دنیبب ، دنونـشب و  ملاع ،  لهاج و  گرزب ، 

ربمایپ راتفگ  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  مینیب  یم  هک  تسین  تهج  یب  دنامب . یقاب  نشور  دیدرت و  یب  همه  يارب 
نب دیز  دننام  هباحـص  زا  یعمج  ای  دریگ و  یم  دهاش  ار  مقرا  نب  دیز  يردخ و  دیعـس  وبا  دننام  ربمایپ  هباحـص  دـنک و  یم  داهـشتسا  مرکا 
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ربمایپ هک  میدید  دوخ  ام  هک  دننک  یم  ضارتعا  ءادهـشلادیس  نادـند  بل و  رب  یتسدـبوچ  ندز  ماگنه  دـیزی  ای  هللادـیبع  هب  نارگید  مقرا و 
نیـسح ماـما  هب  تبـسن  لـمع  نخـس و  رد  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  تشادـگرزب  میظعت و  دـیجمت و  همه  نیا  دیـسوب . یم  ار  نادـند  بل و  نـیا 

هک ارچ  اروشاع ، تضهن  تیقفوم  قیقحت  يارب  تسا ،  ییاه  هنیمز  ندرک  هدامآ  همه  دوش ، یم  زاربا  اـمومع  تیبلا  لـها  هب  اـی  اـصوصخ و 
ماقمالاو و دیدرت و  یب  یتیـصخش  هب  جایتحا  ءاقب ، يزوریپ و  يارب  ینیـسح  تضهن  دراد و  زاین  ینیـسح  تضهن  هب  دوخ  ءاقب  يارب  مالـسا 

رادرک راتفگ و  اب  راک  نیا  و  دنک ، اوسر  ار  مالـسا  فلاخم  ياهنایرج  یمامت  خساپ و  ار  يا  ههبـش  ره  دـناوتب  وا ، تداهـش  ات  دراد ، ملـسم 
نآ رد  تیبلا  لها  نیفلاخم  زا  يا  هدع  یتح  دش ، دهیش  ءادهشلادیس  یتقو  هک  تساتسار  نیمه  رد  و  تفریذپ .  ماجنا  مالـسا  مظعا  لوسر 

ءادهشلادیس زا  دنا و  هدرک  ریفکت  ای  قیـسفت و  ای  هئطخت و  ار  دیزی  دعب ، هب  نامز  نآ  زا  تنـس ،  لها  ءاملع  هبطاق  رمع و  دنزرف  لثم  تقو ، 
. دنا هدومن  دیجمت 

ینیسح نم  انا  یّنم و  نیسح 

نیسح ماما  ندید  زا  هک   ) ترضح دومن ، یم  يزاب  ناکدوک  اب  هک  دندرک  دروخرب  نیـسح  ماما  هب  هار  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  رد 
 ، تفر یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  نیسح  ماما  دریگ ، رب  رد  ار  نیسح  ات  دوشگ  شوغآ  نیسح  فرط  هب  دمآ و  ولج  دوب ) هدمآ  دجو  هب 
ار كرابم  ناهد  سپس  داد ، رارق  وا  تشپ  رگید  تسد  نیـسح و  هناچ  ریز  تسد  کی  تفرگ ،  ار  وا  هکنیا  ات  دنادنخ ، یم  ار  وا  ین  ربمایپ 

تسادخ بوبحم  متسه ،  نیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  نیسح ،  نم  انا  ینم و  نیسح  دومرف : دیسوب و  ار  نآ  داهن و  نیسح  ناهد  رب 
ای كرابم  شود  رب  ار  نیسح  نسح و  ماما  ناشیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  ررکم  ثیدحلا  ( 15  . ) تسا نیسح  رادتسود  هک  ره 

رتهب امش  زا  ناتردپ  و  ات ، ود  امش  دیتسه  يراوس  بوخ  هچ  و  امش ، دیراد  یبکرم  بوخ  هچ  دومرف : یم  یهاگ  دوب ، هدومن  راوس  تشپ  رب 
یبوخ بسا  متفگ :  دنا ، هدـش  راوس  ربمایپ  ندرگ  رب  نیـسح  نسح و  هک  مدـید  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مود  هفیلخ  زا  ( 16  . ) تسا

(17 . ) دنتسه یبوخ  راوس  مه  ودنیا  دومرف : ترضح  امش ، يارب  تسا 

تسا هتسب  هشقن  شرع  تشهب و  برد  رب  ءادهشلادیس  مان 

دمحم هللا ،  الا  هلا  ال  تسا :  هتـشون  الط  طـخ  اـب  نآ  برد  رب  هک  مدـید  مدـش  تشهب  لـخاد  جارعم )  بش  رد   ) نوچ دومرف : مرکا  ربماـیپ 
اتکی يادخ  زج  یئادـخ  ینعی :  ( 18  . ) هللا ۀنعل  مهیـضغبم  یلع  هللا ،  ةوفـص  نیـسحلا  نسحلا و  هللا ،  ۀما  ۀمطاف  هللا ،  یلو  یلع  هللا ،  بیبح 

داب نانآ  نانمشد  رب  دنیادخ ، ياه  هدیزگرب  نیـسح  نسح و  تسادخ ،  زینک  همطاف  تسادخ ،  یلو  یلع  تسادخ ،  بیبح  دمحم  تسین ، 
یبا مانب  نیرـضاح  زا  یکی  نیمز ،  اهنامـسآ و  تنیز  يا  يدمآ  شوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مرکا  ربمایپ  يزور  ادخ . تنعل 

قح هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  بعک ،  نبا  یبا  يا  دومرف : ترضح  تسا ؟  نیمز  اهنامسآ و  تنیز  یسک  امش  زج  ایآ  درک : ضرع  بعک  نبا 
هتشون هنوگنیا )   ) شرع تسار  فرط  رد  وا  مان  نیمز ،  يور  زا  تسا  رتگرزب  اهنامسآ  رد  یلع  نبا  نیسح  انامه  دومن ، ثوعبم  يربمایپ  هب 

ثیدحلا ( 19  . ) تسا تاجن  یتشک  تیاده و  لعشم  نیسح  انامه  ةاجنلا : )  ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا  تسا ( :  هدش 

ءادهشلادیس تمظع  رد  مرکا  ربمایپ  تانایب  زا  یئاه  هنومن 

 . تسا نوریب  ءاصحا  دـح  زا  تسا  هدومرف  شراوگرزب  ردارب  نیـسح و  ماما  تیـصخش  هب  عجار  مرکم  یبن  هک  یتالمج  ثیداـحا و  اـما  و 
نسح و دومرف : و  ( 20 . ) دنتسه تشهب  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  ۀنجلا ،)  لها  بابشا  دیس  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف ( : هکنآ  لثم 

مدید دیوگ : يرافغ  رذوبا  ( 21  . ) تسا نیمز  لها  نانز  نیرترب  ناشردام  و  دنتـسه ، نیمز  لها  نیرترب  ناشردپ ،  نم و  زا  دـعب  نیـسح ، 
، درادـب تسود  صـالخا  يور  زا  ار  ود  نآ  دـالوا  نیـسح و  نسح و  هکره  دومرف : دیـسوب  یم  ار  نیـسح  ماـما  هک  یلاـح  رد  مرکا  ربماـیپ 
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. ددرگ جراخ  نامیا  زا  هک  دوش  یهانگ  بکترم  هکنیا  رگم  دشاب  نابایب  گیر  ددع  هب  وا  ناهانگ  هچ  رگا  دـنیبن ، شتآ  ترارح  شتروص 
نم و ؤم  زج  درادـن  تسود  ار  وا  هدـش ،  هداـهن  نینم  ؤم  لد  رد  یلع  یتـسود  دومرف : مرکا  ربماـیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 22)

یمن یئوگدب  ناشیا  يارب  امـش  و  هدـش ،  هداهن  رفاک  قفانم و  نم و  ؤم  لد  رد  نیـسح  نسح و  یتسود  انامه  و  قفانم ،  زج  درادـن  نمـشد 
مایق دنتسه ، ماما  ود  نیسح  نسح و  ادعق :  وا  اماق  ناماما  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف : ربمایپ  هک  دنراد  قافتا  یگمه  هلبق  لها  و  ( 23  . ) ینیب

نیشیپ ياهنادند  دینابسچ و  یم  هنیس  هب  هدیسوب و  ار  وا  دید  یم  ار  نیسح  ماما  ربمایپ  هاگره  هک  تسا  تیاور  رد  و  ( 24 . ) دننیشنب ای  دننک 
هک تسا  هدرک  تیاور  تارایزلا  لـماک  رد  و  ( 25  . ) مدرک شیادف  ار  میهاربا  مرـسپ  هک  موش  یـسک  يادف  دومرف : یم  دیکم و  یم  ار  يو 
یم زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا .  نم  هناحیر  وا  تسا ،  نم  مشچ  ینـشور  وا  تسا ،  نم  لد  هویم  نیـسح  دومرف : یثیدح  رد  ربمایپ 

. دوش یم  هتشک  هفوک  تشپ  هک  داب  نیسح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف :

تسا تمصع  نادناخ  دزن  رد  ملع  همشچرس 

رب دومن ، دروخرب  وا  اـب  ۀـیبلعث  لزنم  رد  يدرم  دوـب  ـالبرک  راپـسهر  مالـسلاامهیلع  یلع  نبا  نیـسح  هک  یماـگنه  دـیوگ : ۀـبیتع  نبا  مکح 
دنگوس ادخب  ناه  دومرف : ترضح  هفوک ،  لها  زا  تفگ :  يرهش ؟  مادک  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  درک ، مالـس  دش و  دراو  ترـضح 

 ، مداد یم  ناشن  وت  هب  مدج  رب  ار  یحو  ندروآ  نامدوخ و  هناخ  رد  ار  لیئربج  تمالع  مدـید ،  یم  ارت  هنیدـم  رد  رگا  هفوک  لها  ردارب  يا 
(26  ! ) تسین یندش  راک  نیا  مینادن ؟  ام  دننادب و  اهنآ  هک  دوش  یم  ایآ  تسام ،  دزن  مدرم  مولع  همشچرس  هفوک ،  لها  ردارب  يا 

هعیش رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مولع 

هتـشذگ ءایبنا  مامت  مولع  ثراو  زین  مرکا  ربمایپ  و  دنـشاب ، یم  مرکا  ربمایپ  مولع  ثراو  راهطا  همئا  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  تایاور  قبط 
هتـشذگ و ثداوح  یمامت  هب  هاگآ  و  مرکا ،  ربمایپ  ءایبنا و  مامت  مولع  ثراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایاور  نیا  ياضتقم  هب  دـشاب . یم 
وا تسا ،  هنوگچ  مدرم  لاوحا  یـسک و  ره  تبقاع  تسیچ ؟  منهج  تشهب و  رد  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  هک  دناد  یم  وا  دـشاب ، یم  هدـنیآ 

مظعا مسا  زا  فرح ،  هس  داـتفه و  زا  فرح  ود  داـتفه و  تسوا  دزن  رد  تسا  هاـگآ  مدرم  همه  تغل  هب  دـناد و  یم  ار  يرادـناج  ره  ناـبز 
نیمز رد  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  مناد  یم  نم  دومرف : ترـضح  هک  دننک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  يا  هدع  یهلا ، 

دومرف و ثکم  یکدنا  ترـضح  سپـس  دش ، دـهاوخ  هدـش و  هچنآ  مناد  یم  تسا ،  منهج  تشهب و  رد  هچنآ  مناد  یم  نم  تسا ،  دوجوم 
هیف دیامرف : یم  لجوزع  دنوادخ  مناد ،  یم  لجوزع  دنوادخ  باتک  زا  ار  اهنیا  نم  دومرف : دمآ  نارگ  ناگدنونـش  رب  نخـس  نیا  دید  نوچ 

(27  . ) تسا زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  ییش ء ،  لک  نایبت 

هعیش رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تردق 

مالـسلا مهیلع  همئا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  میظع  تردق  نامه  هقلطم ،  تیالو  تهج  زا  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  تردـق  اما 
تفاکش یم  ار  ایرد  درک و  یم  اهدژا  ار  اصع  یسوم ،  دناد ، یم  ماجنا  ار  تازجعم  نآ  اب  ماظع  ءایبنا  هک  یتردق  نامه  تسا ،  هدومن  اطع 

رامش یب  بئاجع  دوب و  هداد  نینم  ؤملاریما  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتردق  نامه  داد ، یم  ناج  ار  همسجم  درک و  یم  هدنز  ار  هدرم  یـسیع  ، 
همین دننامه  ماما  دزن  رد  ایند  متـشون :  ار  هلمج  نیا  يذغاک  يور  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  دـیوگ : يوار  درب . یم  رـس  وا  زا 

 ، موـش تیادـف  مدرک :  ضرع  مداد و  ترـضح  هب  ار  هتـشون  نیا  تسا )  طلـسم  ـالماک  نآ  یماـمت  هب  ماـما  هک   ، ) تسرگ هوـلج  یئودرگ 
سپس دومن ، هاگن  ذغاک  نآ  هب  ترـضح  مونـشب ،  امـش  زا  مهاوخ  یم  یلو  مدرکن  راکنا  ار  نآ  نم  دنا ، هدرک  لقن  ار  یتیاور  ام  باحـصا 

تـسوپ يور  هب  ار  نآ  تسا ،  قح  نیا  يرآ  دومرف : سپـس  دمآ ، تخـس  ترـضح  رب  نآ )  نتفگ   ) هدرک نامگ  هک  يا  هنوگب  دیچیپ  ارنآ 
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مـسا زا  فرح  ود  داتفه و  تسا  دـمحم  لآ  دزن  رد  هک  یلاح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ  يرآ  دورن ) نیب  زا  دـنامب و  اـت  ( ) 28  . ) نک لقتنم 
ود طقف  تازجعم  همه  نآ  اب  یـسیع  و  دـنک ، رـضاح  ار  سیقلب  تخت  ات  داد  تردـق  ار  فصآ  نآ ،  فرح  کی  هک  یفورح  یهلا ،  مظعا 

یـسوم هب  درک ، یم  مادـقا  نآ  اب  و  داد ) مظعا  مسا  زا   ) فرح ود  یـسیع  هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوب . وا  دزن  فرح 
عمج ار  همه  دمحم  لآ  دمحم و  يارب  و  داد ، فرح  جنپ  تسیب و  مدآ  هب  فرح و  هدزناپ  حون  هب  فرح و  تشه  میهاربا  هب  فرحراهچ و 
(29 . ) داد رارق  باجح  رد  ار  یکی  دومرف و  اطع  ار  فرح  ود  داتفه و  دمحم  هب  دنوادخ  هک  تسا  فرح  هس  داتفه و  مظعا  مسا  درک ،

دنراد ار  همه  تیبلا  لها  دنتشاد ، یهلا  ناربمایپ  هچره 

دازردام روک  دننک و  هدنز  ار  هدرم  دنناوت  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  ایآ  دیسرپ  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا 
هب ار  نآ  هکنآ  رگم  تسا  هدادن  يربمغیپ  چیه  هب  يزیچ  چیه  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دـنور ؟ هار  بآ  يور  رب  دـنهد و  افـش  ار  صربا  و 

ریما ترـضح  هب  دوب ، مرکا  ربمایپ  دزن  هچ  ره  سپ  تسا .  هدادـن  ءایبنا  هب  هک  يا  هفاضا  اب  تسا ،  هدومن  اـطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
هک یتافاضا  اب  هارمه  تمایق ،  زور  ات  يدعب  ماما  هب  یماما  ره  زا  نیسح  ماما  زا  سپ  نیـسح و  نسح و  ماما )   ) هب سپـس  داد ، مالـسلا  هیلع 

(30 . ) دوش یم  ثداح  تعاس  ره  رد  هام و  ره  رد  لاس و  ره  رد 

ءادهشلادیس هزجعم  تردق و  زا  يا  هنومن 

يا دنتفگ : دندمآ و  نیسح  ماما  دزن  مدرم  زا  يا  هدع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  سپ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  زا 
؟ دیسانش یم  ار  مردپ  ایآ  : دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسیچ ؟  امـش  دزن  داد  یم  ناشن  ام  هب  امـش  ردپ  هک  یبئاجع  نآ  زا  ربمایپ ، رـسپ 

هاگن نوچ  دـینک ، هاگن  قاتا  لخاد  هب  دومرف : دومن و  دـنلب  دوب  یقاـتا  رب  هک  ار  يا  هدرپ  ترـضح  میـسانش . یم  ار  وا  اـم  همه  يرآ  میتفگ 
(31  . ) یتسه وا  دنزرف  امـش  ادخ و  هفیلخ  یلع  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  میتفگ  تساجنآ ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  میدید  میدرک 

نم دزن  هک  تسا  یتدم  ةرظن  يا  دومرف : ترـضح  دـمآ ، نیـسح  ماما  دزن  هیدزا  هرظن  مانب  ینز  هک  دـنک  تیاکح  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما 
یـضرم ایوگ   ) تسا هدرک  راد  هصغ  ارم  رایـسب  هدش و  ادیپ  مرـس  قرف  رد  هک  تسا  يزیچ  رطاخب  ربمایپ  رـسپ  يا  درک : ضرع  يا ؟  هدماین 

خیب رب  ار  دوخ  تشگنا  ترـضح  تفر ،  کیدزن  یتقو  ایب ، کیدزن  دومرف : ترـضح  دوب ) هدش  دیفـس  شیاهوم  زا  یتمـسق  هک  دوب  هتفرگ 
لاحشوخ هتفر  نایم  زا  يدیفس  دید  درک و  هاگن  یتقو  دیهدب ! وا  هب  يا  هنیآ  دومرف : سپس  دش ، هایس  وا  يوم  هلـصافالب  داهن ، يدیفـس  نآ 

(32 . ) دندیدرگ نامداش  وا  یلاحشوخ  زا  زین  نیسح  ماما  دش ،

داد ناشن  غبصا  هب  یهلا  رارسا  زا  ءادهشلادیس 

مهاوخ یم  يزیچ  هب  عجار  امـش  زا  مدرک :  ضرع  نیـسح  ماـما  هب  دـیوگ : وا  تسا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نارواـی  زا  ۀـیابن  نب  غبـصا 
يوگتفگ یهاوخ  یم  غبـصا  يا  دومرف : ترـضح  تسامـش ،  دزن  رد  رـس  نآ  تسادخ و  رـس  زا  و  مراد ،  نیقی  نآ  هب  هک  منک  تساوخرد 

رد مرکا ،  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  البق  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح   ) يرآ متفگ  ینیبب ؟  اـبق  دجـسم  رد  رکب ) یبا   - ) نود یبا  اـب -  ار  ربماـیپ 
زا  ) ار مدوخ  هاگان  زیخرب ، دومرف : ترضح  دوب .) هدومرف  خیبوت  ار  رکبوبا  ربمایپ  اجنآ  رد  و  دوب ، هداد  ناشن  رکبوبا  هب  ار  ربمایپ  ابق ، دجـسم 

سپس دومن  مسبت  متروص  رد  ترضح  مدید ،  ار  هفوک )   ) دجـسم ندز  مهب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  مدرک ،  هاگن  مدید ،  هفوک  رد  هنیدم ) 
 . تسا هدش  هداد  نامیلـس  زا  شیب  نم  هب  یلو  رهـش ، اهحاور  رهـش و  اهودـغ  دوب  شرایتخا  تحت  داب  دواد ، نبا  نامیلـس  غبـصا  يا  دومرف :

دزن تساـم  دزن  نآ ،  ناـیب  باـتک و  ملع  هک  یناـسک  میئاـم  دوـمرف : ترـضح  ربماـیپ ، رـسپ  يا  يدوـمرف  تسار  هـک  ادـخب  مدرک :  ضرع 
، وش لخاد  دومرف : هدومن  مسبت  متروص  رد  سپـس  میئادـخ ،  رـس  لها  اـم  نوچ  تسین ،  تساـم ،  دزن  هچنآ  ادـخ ، تاـقولخم  زا  سکچیه 
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ثیدحلا ( 33  . ) تسا هدیچیپ  دوخب  ار  ءادر  دجسم  بارحم  رد  هک  مدید  ار  ربمایپ  هاگان  مدش ،  هفوک )  دجسم   ) دراو یتقو 

داد ناشن  رباج  هب  ار  نسح  یلع و  ربمایپ و  ءادهشلادیس ،

یم امش  حالص  دیتسه ، ربمایپ  دنزرف  امـش  درک : ضرع  ترـضح  هب  دمآ و  هللادبع  نب  رباج  دوب ، هدش  قارع  مزاع  ءادهـشلادیس  هکیماگنه 
ادخ روتسد  هب  درک  مردارب  هچنآ  رباج  يا  دومرف : ترضح  دوب . قفوم  هاگآ و  امـش  ردارب  هک  ارچ  دینک ، حلـص  دوخ ، ردارب  دننام  هک  مناد 

مروایب هاوگ  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  مردارب  یلع و  ربمایپ و  یهاوخ  یم  ایآ  منک ،  یم  مادقا  ربمایپ  ادـخ و  روتـسد  هب  مه  نم  دوب ، ربمایپ  و 
، دندمآ دورف  مالسلا  مهیلع  رفعج  هزمح و  نسح و  یلع و  ربمایپ و  دش ، زاب  نامسآ  برد  هاگان  درک ، هاگن  نامـسآ  هب  ترـضح  سپـس   !؟

میلـست هکنیا  رگم  دوب  یهاوخن  نم  ؤم  هک  متفگن  وت  هب  البق  نسح  هب  عجار  ایآ  رباج  يا  دومرف : ربمایپ  مدیرپ .  اج  زا  سرت  زا  دـیوگ : رباج 
هب ناهارمه  اب  ربمایپ  سپـس  دنداد ، ناشن  رباج  هب  باذع  رد  ار  دـیزی  هیواعم و  هاگیاج  ربمایپ  هاگنآ  ینکن ؟  ضارتعا  یـشاب و  دوخ  ناماما 

نامسآ هب  دش و  قحلم  ترضح  هب  نیسح  ماما  وش ، قحلم  نم  هب  مرسپ  دومرف : هدز  ادص  ار  ءادهـشلادیس  الاب  نآ  زا  دومن ، دوعـص  نامـسآ 
نیا رباج  يا  دومرف : دوب  هتفرگ  ار  نیـسح  تسد  هکیلاح  رد  دومن و  هاگن  نم  هب  ربماـیپ  دـندش ، تشهب  دراو  مدـید  هک  يا  هنوگ  هب  دـنتفر 

سفن  . ) مشاب هدیدن  متفگ  هچنآ  رگا  داب  روک  میاهمشچ  دیوگ : رباج  یـشاب ،  نم  ؤم  ات  نکم  کش  شاب و  وا  میلـست  تسا ،  نم  اب  مرـسپ 
 ( مومهملا

ءادهشلادیس کمک  هب  هنجا  هکئالم و  ندمآ 

یتشهب بکرم  رب  راوس  تسد ،  رد  حالس  هکئالم ،  زا  یئاههورگ  دش ، جراخ  هنیدم  زا  ءادهشلادیس  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ياهاج رد  ام  هب  ار  امش  دج  دنوادخ  شردارب ،  ردپ و  دج و  زا  دعب  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  دنتفگ : دندرک و  مالس  دندمآ ، ترضح  دزن  ، 

 ، موش یم  دیهش  هک  اجنامه  دشاب ، البرک  ام  هاگ  هدعو  دومرف : ترـضح  تسا ،  هداتـسرف  امـش  کمک  هب  زین  ار  ام  هداد و  کمک  فلتخم 
دنناوت یمن  يراک  دنرادن و  یهار  نم  هب  اهنیا  دومرف : ترضح  میشاب ،  امش  اب  ات  امرفب  يراد  ساره  نمشد  زا  رگا  ادخ  تجح  يا  دنتفگ :

 ، میتسه امش  ناروای  هعیش و  ام  دنتفگ : دندمآ و  ترضح  کمک  هب  زین  نج  زا  یئاههورگ  هک  تسا  ربخ  رد  مسرب ،  مهاگیاج  هب  ات  دننکب 
دومن و ریخ  ياعد  اهنآ  يارب  ترـضح  دینک . تکرح  دوخ  ياج  زا  امـش  هکنیا  نودب  مینک  دوبان  ار  امـش  نانمـشد  همه  یهد ،  نامرف  رگا 

تـسا هدومرف  و  دمآ ، دهاوخ  امـش  غارـس  هب  گرم  دنلب ، ياهجرب  رد  دنچ  ره  دیـشاب ، اجک  ره  دـیا  هدـناوخن  ادـخ  باتک  رد  رگم  دومرف :
ناحتما و هچ  هب  نیگنن  قلخ  نیا  منامب ،  مدوخ  ياج  رد  نم  رگا  تفر ،  دـنهاوخ  دوخ  هاگمارآ  هب  هدـش  هتـشون  لـتق  اـهنآ  رب  هک  یناـسک 

ناما ار  نآ  هدرک و  رایتخا  نیمز  ندرتسگ  ماگنه  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  نم  هاگمارآ  رد  یـسک  هچ  دـنوش ؟ یم  التبم 
مزال امش  تعاطا  هک  تسا  نیا  هن  رگا  دنگوس  يادخب  دنتفگ : ءادهشلادیس  نانخس  زا  دعب  نج  هاگنآ  تسا .  هداد  رارق  اهنآ  يایند  نید و 

رتشیب امش  زا  ام  دنگوس  ادخب  دومرف : ترضح  میدرک !  یم  كاله  دنسرب  امش  هب  هکنیا  زا  لبق  ار  امش  نانمشد  مامت  تسین ،  زیاج  رورت  و 
یم كاله  هک  ره  ات  ینعی  هنیب  نع  یح  نم  ییحی  ۀـنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  ات ) مینک  یمن  مادـقا  ام   ) یلو نانمـشد ،  رب  میراد  تردـق 

 ( مومهملا سفن  . ) دشاب یهاگآ  يور  زا  زین  دبای  یم  تیاده  هک  ره  هار و  ندش  نشور  زا  دعب  دوش 

ءادهشلادیس مالسا و  ای  مایق  ياه  هنیمز  مود :  لصف 

اروشاع تضهن  فادها 

یم دروخرب  نآ  اب  ینلع  روطب  دیدج ، بتکم  روهظ  يادتبا  رد  ینید ،  ره  بتکم و  ره  نیفلاخم  ةاجنلا  ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا 
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، دنتـسه تردق  تیرثکا و  رد  اهنآ  یلو  تسا ،  هدشن  يدج  نارادفرط  ياراد  زونه  نآ ،  یگزات  یناوج و  رطاخب  بتکم ،  نآ  اریز  دننک ،
گنج و تراغ و  لتق و  تمهت و  و  هجنکش ،  دننام  دوب ، نکمم  هک  یهار  ره  زا  ناوت  مامت  اب  مالسا  ردص  رد  نیکرـشم  میدید  هکنانچمه 
، دیـسر تردق  هب  دش و  يدج  نارادفرط  ياراد  و  درک ، ادـیپ  تفرـشیپ  مارم ،  بتکم و  نآ  زا  سپ  اما  دـنتخادرپ . مالـسا  اب  هلباقم  هب  هریغ 

بتکم هک  يذوفن  اب  اریز  دـنزادرپب ، هلباقم  هب  ینلع  تفلاخم  راـهظا  يوراـیور و  هلباـقم  شور  اـب  دـنناوت  یمن  رگید  بتکم  نآ  نیفلاـخم 
نآ اب  يرهاظ  ندش  ماگمه  تسا ،  هدش  زوریپ  هک  یبالقنا  بتکم و  اب  هلباقم  يارب  هار  نیرتهب  دنوش ، یم  دوبان  اوسر و  اهنآ  دراد ، دـیدج 
هک يا  هنوگ  هب  تسا  بتکم  نآ  ياـه  هیاـپ  لوصا و  زا  مدرم  یجیردـت  ندرک  فرحنم  سپـس  و  نآ ،  لوبق  هب  ندوـمن  رهاـظت  و  بتکم ، 

ماجنا لمع  لباقم  رد  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  دنوشب  دوخ  داقتعا  بتکم و  هجوتم  یتقو  اهنت  دـنوشن ، تافارحنا  تیـساسح  هجوتم  مدرم 
راد هشیر  دنمونت و  تخرد  کی  هک  تساجنیا  دننک ، ساسحا  تسس  مارم  نآ  هب  تبسن  هدیقع  لمع و  رد  ار  دوخ  ینعی  دنریگب ، رارق  هدش 

یناویح هنایروم  درک . نوگنرـس  كدنا  راشف  هبرـض و  کی  اب  نآ  یفخم  ياه  هشیر  یجیردـت  ندرک  دوبان  رثا  رب  راو  هنایروم  دوش  یم  ار 
ای نامتخاس  هب  رگا  فیعـض ،  ناویح  نیمه  اـما  دـیآ ، یم  باـسح  هب  وا  تخـسرس  نمـشد  هچروم  هک  يا  هنوگ  هب  تساـنیبان ،  فیعض و 
یم هدافتـسا  یگژیو  ود  زا  وا  تسا ،  نیگمهـس  رایـسب  ناویح  نیا  يرگناریو  شور  دنک . یم  ناریو  ار  نآ  دـنک ، هلمح  يدـنمونت  تخرد 

نورد زا  ار  نآ  دنک ، یم  هلمح  هناخ  نوتـس  ای  تخرد  دننام  يزیچ  هب  یتقو  تسا .  يرارف  دیـشروخ  رون  زا  نوچ  هکنآ  لوا  یگژیو  دنک ،
ندش تسس  ندش و  یهت  هجوتم  زگره  ناسنا  بیترت ،  نیا  هب  دوشن ، خاروس  ینوریب  هتـسوپ  ینوریب و  رادج  هکیا  هنوگ  هب  دنک  یم  كوپ 

كدـنا كدـنا  یمارآ و  هب  ار  دوخ  يرگناریو  هک  تسا  نیا  وا  مود  یگژیو  رگن ، فرژ  صـصختم و  دارفا  رگم  دوـش ، یمن  هناـخ  نوـتس 
عوقو فرـش  رد  هک  يا  هعجاف  هجوتم  دـهد ، هیکت  تخرد  ای  نوتـس  هب  سک  ره  هثداح ،  عوقو  زا  لبق  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، یم  ماـجنا 
ملاع رـسارس  هک  یتلفغ  باوخ  اب  هارمه  نامز ،  رورم  هب  ات  تفر  یم  تسویپ و  عوقو  هب  مالـسا  رـس  رب  هک  يا  هعجاـف  نآ  دوش ، یمن  تسا 

نیفلاخم و  تلفغ ،  باوخ  رد  ناناملسم  دوب ، نایرج  نیمه  دننام  تسرد  دنک ، دوبان  هرسکی  ار  مالسا  همیخ  نوتس  دوب ، هتفرگارف  ار  مالسا 
رب راتشون  نیا  رد  ام  هچنآ  دندوب . مالسا  تیمها  رپ  ینورد و  ياه  هشیر  ساسا و  ندرک  دوبان  ندرک و  یهت  لوغـشم  جیردت ،  یمارآ و  هب 

ءادهـش و مرکا و  ربماـیپ  تاـمحز  مالـسا و  تفر  یم  هک  دوـب  یگرزب  رطخ  هعجاـف و  قـمع  ناـیب  میزاـس ،  نـشور  حوـضو  هـب  هـک  مـینآ 
یعـس نیقفانم  اما  دـنک ، یم  ظفح  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  نیا  دربب . نیب  زا  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ياهیراکادـف 

رارق نیا  رب  یهلا  تمکح  و  دنک ، یم  تظفاحم  ار  دوخ  نید  یعیبط  للع  بابسا و  هلیسو  هب  مه  دنوادخ  و  تفرگ ،  دنهاوخ  راکب  ار  دوخ 
مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  دش . تعیرش  نآ  هدنروآ  مرکم  یبن  هکنانچمه  ددرگ  نید  ءاقب  رس  دوش و  ادخ  نوخ  ءادهـشلادیس ، هک  تفرگ 

رابجالاب ار  مالـسا  اهنیا  دـیرفآ ، ار  قیالخ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : دـید  ار  ماش  لها  هیواـعم و  ياـهمچرپ  یتقو 
، دنتـشگرب ام  اب  دوخ  ینمـشد  هب  دندومن و  راهظا  ار  دوخ  رفک  دندرک ، ادیپ  روای  رای و  هک  یتقو  دندوبن ، ناملـسم  نطاب  رد  یلو  دنتفریذپ 

مالسا یجیردت  يدوبان  زج  يا  هجیتن  هتساوخان ،  ای  هتساوخ  تفرگ ،  ماجنا  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هچنآ  ( 34 . ) دندرکن اهر  ار  زامن  هکنیا  زج 
و دنداد ، ماجنا  ینید  تاروتسد  رییغت  هب  تبـسن  ترـضح ،  زا  دعب  ربمایپ و  لباقم  رد  ءافلخ  هک  یتاداهتجا  تافارحنا و  هب  نونکا  تشادن ، 

 . مینک یم  هجوت  تشادن ،  يا  هراچ  يراکادف  زج  نید ،  تاجن  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک 

ءادهشلادیس مایق  نامز  ات  ادتبا  زا  نیملسم  مالسا و  تیعضو 

ساسا سـسا  نمم  ۀئاربلاب  کتالاومب و  کیلا  نسحلا و  همطاف و  یلا  نینم و  ؤملاریما  یلا  هلوسر و  یلا  هللا و  یلا  برقتا  ینا  هللادـبع  ابا  ای 
، دـیدرگ شنارای  نیـسحلا و  هللادـبعابا  هنامولظم  تداهـش  مایق و  هب  رجنم  هک  اهیهارمگ  تاـفارحنا و  همه  نیا  هناـینب ...  هیلع  ینب  کـلذ و 

 . تفرگ ماجنا  دعب ، هب  ربمایپ  رمع  رخاوا  زا  هک  تسا  ییاهراک  هجیتن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  تافارحنا  عورش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  تافارحنا  عورش 

هلمج زا  باحصا  زا  يا  هدع  ترضح  هناخ  رد  دوب ، هدیسر  ارف  ترضح  تلحر  ماگنه  مینک ،  یم  عورـش  ربمایپ  يرامیب  رتسب  زا  ار  نایرج 
نایذه ربمایپ  تفگ :  رمع  دیوشن ، هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  ار  ینامرف  امش  يارب  ات  دیئایب  دومرف : ربمایپ  دندوب ، رضاح  باطخ  نب  رمع 

زا يرادفرط  هب  يا  هدع  ترضح ،  تایح  نامز  رد  ربمایپ و  روضح  رد  هک  تساجنیا  بجعت  تسا ،  یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  دیوگ !! یم 
ربمایپ تفرگ ،  الاب  هدوهیب  نانخس  هرجاشم و  نوچ  دندرک و  دییات  ار  ربمایپ  نخس  يا  هدع  و  دندرک ، رارکت  ار  وا  فرح  دنتـساخرب و  رمع 

دنتـشاذگن ارچ  هک  تسیرگ -  یم  تدـشب  ساـبع  نبا  هک  ناـنچمه  دـیرگب -  نوـخ  هـصغ  زا  ناملـسم  رگا  يرآ  ( 35 . ) دـیزیخرب دومرف :
رد یتقو  دـیناد  یم  بوخ  دوخ  امـش  و  دراد ، اج  دـنک ، رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب ، رـشب  تیادـه  نماـض  هک  ار  یناـمرف 

فارحنا نیرتـمهم  نیلوا و  نیا  و  داد !؟ دـهاوخ  خر  هچ  ترـضح  تلحر  يادرف  رد  دـنزیخرب ، ضارتـعا  هـب  یخاتـسگ  اـب  ربماـیپ ، روـضح 
يرایسب بلاطم  رگناشن  تسا  هدمآ  تنـس  لها  ربتعم  ددعتم و  ياهباتک  رد  هک  نایرج  نیا  تفرگ ،  ماجنا  ربمایپ  لباقم  رد  هک  دوب  یـساسا 

 . تسا زجاع  نآ  میسرت  زا  ملق  هک  تسا 

نیفلاخم درمت  هماسا و  هاپس 

رد هلاس  هدـجیه  ابیرقت  دوب  یناوج  هک  ار  دـیز  نبا  هماسا  مرکا  ربمایپ  دـش ، عقاو  هماسا  هاپـس  زا  درمت  هلئـسم  ناـیرج ،  نیمه  لاـبند  هب   - 2
ار باحصا  ندومن  جیسب  اصخش  دوخ  ترضح  دومن ، جیسب  ندرا  نیمزرس  رد  مور  هاپـس  اب  گنج  يارب  شیوخ  یگدنز  تاظحل  نیـسپاو 

دعـس حارج و  هدیبع  وبا  رمع و  رکبوبا و  لاثما  راصنا  رجاهم و  ياهـسانشرس  هیلک  تفرگ ،  هدـهع  هب  دـیدش  بت  ضرم و  لاح  رد  مه  نآ 
هکنیا زا  باحـصا  اما  دننک . هلجع  نتفر  رد  هک  دومن  شرافـس  ار  اهنآ  ناوارف  تادیکءات  اب  دروآ و  درگ  هماسا  هاپـس  رد  ار  صاقو  یبا  نبا 

رـس بت  تدش  زا  هک  یلاح  رد  ترـضح  دـنتفرگ و  هدروخ  ربمغیپ  رب  ادـیدش  هدـش ،  هدـنامرف  نادـنملاس  رب  هلاس  هدـجیه  ادودـح  یناوج 
یم هتسویپ  تفرگ  تدش  ترـضح  يرامیب  یتقو  تفگ .  خساپ  ربنم  يور  ار  اهنآ  ضارتعا  دوب ، هدیچیپ  دوخب  يا  هلوح  هتـسب و  ار  سدقم 
یم یتسـس  باحـصا  زا  يا  هدع  اما  دینک ، هناور  ار  هماسا  هاپـس  دیهد ، تکرح  ار  هماسا  هاپـس  دیـشوکب ، هماسا  هاپـس  زیهجت  رد  هک  دومرف :

یلاخ دارفا  نیا  دوجو  زا  ار  هنیدـم  تساوخ  یم  مرکا  ربمایپ  ( 36 ، ) دندرک عانتما  نتفر  زا  اهنآ  دومن و  تلحر  مرکا  یبن  هکنیا  ات  دـندرک ،
رکبوبا تسا و  ناوج  یلع  دنیوگن  ات  دریگب  ار  یخرب  يوردنت  ولج  دـنک و  ایهم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  يارب  ار  هنیمز  دـنک و 
هفیقسلا باتک  رد  يرهوج  دندرک ، ار  راک  نیا  رمع  رکبوبا و  همه  زا  لبق  هک  دندرک  عانتما  هماسا  رکشل  هب  نتسویپ  زا  اه  نآ  یلو  درمریپ ،

(37 . ) دنادرگرب يور  نآ  زا  سک  ره  دنک  تنعل  ادخ  دینک ، هناور  ار  هماسا  هاپس  دومرف : یم  یپ  رد  یپ  ربمایپ  دسیون : یم 

نینم ؤملاریما  تماما  ریدغ و  زور  تعیب  زا  میظع  فارحنا 

ریدـغ نایرج  زا  مین  هام و  هس  زا  رتمک  هکنیا  اب  ینعی  دـش ، داجیا  مرکا  یبن  تلحر  زا  دـعب  گرزب  لزلزت  میظع و  فارحنا  نآ  ماجنارـس  و 
چیه یئوگ  وت  اما  دندوب ، هدرک  تعیب  شترـضح  اب  یگمه  هکنیا  اب  و  تشذگ ،  یمن  رفن  رازه  اههد  لباقم  رد  ریما  ترـضح  بصن  مخ و 

تموکح هلءاسم  ندرک  هرـسکی  لوغـشم  اـهنآ  دوب ، نیمز  يور  مرکم  یبن  رهطم  دـسج  زونه  هک  یناـمز  رد  و  تسا ،  هدادـن  خر  یناـیرج 
هزور و زامن و  دننام  یئالاب  تیـساسح  زا  هک  دش ، یم  یقلت  یـسایس  هلئـسم  کی  يربهر ،  تماما و  مدرم ،  هدوت  یحطـس  رظن  رد  دـندش .
ار مالسا  رارقرب و  ار  نید  دشاب  رارقرب  هزور  جح و  زامن و  دجسم و  دننام  نید  رهاوظ  یتقو  هک  يا  هنوگب  تسین ،  رادروخرب  داهج ، جح و 
زا ار  یهلا  نارادـساپ  دـش ، ثعاب  یمومع  تلاـهج  تلفغ و  نیمه  و  دوش . یم  ءاـضرا  اـهنآ  یبهذـم  سح  دـننک و  یم  یقلت  هدـش  هداـیپ 
ای رهـش و  کی  هلحم ،  کی  هناخ ،  کـی  میناد  یم  نید ،  یجیردـت  يدوباـن  يارب  گرزب  سب  دوب  یماـگ  نیا  و  دـننک ، رود  دوخ  بصنم 

زگره نانمشد ،  اما  ددرگ ، یعرف  تالکـشم  راچد  دنچ  ره  هعماج  دشاب ، رادروخرب  هتـسیاش  ربهر  نابهگن و  رادساپ و  زا  رگا  روشک  کی 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


یئزج و تاحالـصا  دـشاب ، نانمـشد  تسد  رد  نآ  تموکح  هک  يا  هعماـج  سکع  رب  و  دـننک ، هداـیپ  ار  دوخ  موش  دـصاقم  دـنناوت ، یمن 
ماکحا دئاقع و  یگدنز و  رسارس  رد  ار  يربهر  تماما و  تیـساسح  زورما  ام  و  دوش . باسح  اهنآ  تفرـشیپ  لیلد  دناوت  یمن  زگره  یعرف 
تیالو دـننام  زیچ  چـیه  هب  تایاور  قبط  هک  دوب  نآ  هداـعلا  قوف  تیمها  رطاـخب  و  دوب ، نید  نوتـس  تماـما  مینک ،  یم  هدـهاشم  نیملـسم 

هب یـسک  رگا  یلع  ای  دومرف : و  تسا ،  هدرم  تیلهاج  رافک  دننام  دسانـشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  ره  دومرف : ربمایپ  دشن . شرافس 
هک دنک  رمع  ردقنآ  و  دنک ، قافنا  ادخ  هار  رد  دشاب و  هتـشاد  الط  دحا  هوک  دننامه  و  دنک ، تدابع  ار  لجوزع  دـنوادخ  حون  رمع  رادـقم 

شماشم هب  تشهب  يوب  دشاب ، هتـشادن  ار  وت  تیالو  اما  دوش ، هتـشک  هنامولظم  هورم  افـص و  نایم  هاگنآ  دنک ، جـح  هدایپ  ياپ  اب  لاس  رازه 
، دوبن لمحت  لباق  رگید  دوب ، نید  رادـساپ  هناگی  هک  بلاط ،  یبا  نب  یلع  تماـما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  ( 38 . ) دوشن نآ  دراو  دسرن و 

. دش هک  دش  یم  راومه  يدعب  فارحنا  يارب  هار  ناشیا ،  ندراذگ  رانک  اب  هکنانچمه 

لوا ياهزور  نامه  رد  تیب  لها  تیمولظم 

ار شنانمـشد  رادب و  تسود  ار  یلع  ناتـسود  ایادخ  دومرف : یم  هک  دوب  زادنا  نینط  مدرم  شوگ  رد  ریدـغ  ياضف  رد  ربمایپ  يادـص  زونه 
رکبوبا اب  تعیب  يارب  دیاب  دنتـسه  نصحتم  هناخ  رد  هک  یناسک  مسق  ادـخب  دز  ادـص  رمع  دـندروآ ، موجه  همطاف  هناخ  هب  هک  راد ، نمـشد 

و (، 39  ) دـشاب وا  هچرگ  داد  باوج  تسا ،  همطاف  هناخ  نیا  رد  تفگ :  یکی  منز !  یم  شتآ  نآ  نانکاس  اب  ار  هناخ  هنرگ  دـنوش و  جراخ 
دایرف رمع  درک و  طقس  ار  نسحم  هک  دز  همطاف  مکش  رب  نانچ  تعیب  زور  رد  رمع  هک  تسا  هدومن  لقن  ماظن  زا  لحن  للم و  رد  یناتسرهش 

ماجنارس و  ( 40  (. ) مالـسلا مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  زج  دوبن  هناخ  رد  دینز و  شتآ  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  دز  یم 
، دندومن دیدهت  تعیب  هب  ار  وا  هدیـشک  ریـشمش  اب  دـندرب و  دجـسم  هب  تعیب  يارب  راجنهان  سب  یتیعـضو  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هب راک  دـنچ  ره  مدـش  یمن  همطاف  هناـخ  ضرتعم  نم  شاـک  يا  درک  یم  وزرآ  گرم  ماـگنه  رکبوبا  هک  دوب  راـب  فسءاـت  ردـقنآ  هثداـح 

هناوتـشپ نیا  زا  ثیدـح ،  کی  لـعج  اـب  ار  ربماـیپ  نادـناخ  تسد  و  دـمآ ، شیپ  كدـف  هلءاـسم  نآ  لاـبند  هب  و  ( 41 . ) دیـشک یم  گنج 
. دش غیرد  ربمایپ  نادناخ  زا  دوب  تیبلا  لها  ملسم  قح  هک  سمخ  نآ  لابند  هب  دندرک و  هاتوک  يداصتقا 

هفیلخ توکس  دیلو و  نبا  دلاخ  یگنج  تایانج 

هریون و نبا  کلام  ندش  هتـشک  راب  فسءات  هثداح  تفرگ ،  ماجنا  مرکا  ربمایپ  تلحر  نارود  لیاوا  رد  هک  خیرات  هایـس  تاحفـص  زا  یکی 
مالسا تیلهاج و  رد  هک  هریون ،  نبا  کلام  دشاب . یم  دوب ، هداتـسرف  دیلو  نبا  دلاخ  یهدنامرف  هب  رکبوبا ، هک  یهاپـس  طسوت  وا  هلیبق  دارفا 

دومن مالعا  رکبوبا ، زا  سپ  دـندز ، یم  لثم  وا  هب  هک  دوب  نادرمناوج  ناگرزب و  زا  روالد و  یئوجگنج  راوگرزب و  يرعاش  مرتحم و  يدرف 
، دندرک یقلت  مالسا  زا  وا  دادترا  ناونعب  ار  وا  راک  نیا  نانمـشد ،  اما  دنک ، یم  عانتما  ةاکز  نداد  زا  ربمایپ ، هفیلخ  ندش  نشور  یعطق و  ات 

دروخرب ات  درک  هدـنکارپ  مالـسا  ظفح  رطاخب  ار  دوخ  هلیبق  دارفا  کـلام  دروآ . موجه  وا  فرط  هب  رکبوبا  هاپـس  هدـنامرف  دـیلو ، نبا  دـلاخ 
اه نآ  بیقعت  هب  ات  داد  روتسد  دیلو ، نبا  دلاخ  دیدن ، ار  یسک  هلیبق  دارفا  زا  دیسر  حاطب  نیمزرـس  هب  یتقو  رکبوبا  هاپـس  دهدن ، خر  یئوس 

اهنآ میناملسم ،  ام  دنتفگ : دلاخ  نازابرس  دندرب ، هحلسا  هب  تسد  اهنآ  دندرک ، هرصاحم  ار  وا  ناهارمه  کلام و  دلاخ ، نازابرس  دنزادرپب ،
ماجنارـس دیا ؟ هتـشادرب  حالـس  ارچ  امـش  دنتفگ : اهنآ  دیراد ؟ دوخ  اب  هک  تسیچ  اهحالـس  نیا  سپ  دنتفگ : میناملـسم ،  زین  ام  دنتفگ : مه 

ریگتـسد و ار  یگمه  دندرک و  عمج  ار  اهنآ  هحلـسا  زامن  زا  دعب  دندرک . رازگرب  ار  حبـص  زامن  دلاخ  هاپـس  اب  دـندراذگ و  رانک  ار  هحلـسا 
دایز رایـسب  لامج  یئابیز و  دـندروآ ، دـلاخ  دزن  هب  ار  اهنآ  دوب  اهنآ  نایم  رد  زین  کـلام  ياـبیز  رـسمه  یلیل  هکیلاـح  رد  ناریـسا  تروصب 

، دنوش عنام  ار  وا  دنتـساوخ  هچ  ره  تفرگ ،  کلام  لتق  هب  میمـصت  دـلاخ  تخاس ،  نوتفم  ار  دـلاخ  دوب ، برع  دز  نابز  هک  کلام  رـسمه 
ار کلام  ندرگ  ات  داد  روتـسد  سپـس  تفریذـپن ،  دـلاخ  اما  دـنک ، مکح  وا  ات  تسرفب  رکبوبا  دزن  ار  اـم  تفگ :  کـلام  یتح  درکن ، لوبق 
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زا وت  نتـشگرب  رطاخب  هک  تسادـخ  نیا  تفگ :  دـلاخ  داد . نتـشک  هب  ارم  هک  تسا  نیا  تفگ :  درک و  هاـگن  شرـسمه  هب  کـلام  دـننزب ،
اب بش  نامه  رد  دنتـشک و  ار  وا  درک و  رداص  هرابود  ار  لتق  نامرف  دـلاخ  اما  مناملـسم ،  نم  تفگ :  کلام  داد ، نتـشک  هب  ار  وت  مالـسا ، 
رد تغل  نیا  مکارـسا -  اوئفدا  دز -  دایرف  وا  یچراج  درک و  ینادنز  يدرـس  رایـسب  بش  رد  ار  ناریـسا  سپـس  دـش و  رتسبمه  يو  رـسمه 

نانچ تایانج  دنتـشک ، ار  ناریـسا  نآ  مامت  هلیح  نیا  اب  تسا ،  ناریـسا  ندـیناشوپ  شیانعم  لصا  رد  اـما  دوب و  نتـشک  زا  هیاـنک  هناـنک )  )
 : تفگ دلاخ  هب  وا  تسا ،  مود  هفیلخ  دش  ضرتعم  هناتخـسرس  هک  یناسک  زا  یکی  دش ، دراو  رکبوبا  هب  تاضارتعا  لیـس  هک  دوب  كانلوه 
 : تفگ دادن و  رثا  بیترت  هجو  چیه  هب  رکبوبا ، اما  درک ! مهاوخ  تراسگنس  مسق  ادخب  يدش ،  رتسبمه  وا  نز  اب  یتشک و  ار  یناملسم  درم 

دلاخ تفگ :  دنک و  لزع  یهدنامرف  زا  ار  دلاخ  هک  دشن  رضاح  یتح  وا  درک ، رظنفرـص  يو  یگنج  تایانج  زا  تسا و  هدرک  هابتـشا  دلاخ 
نیا يرآ  دومن !! افتکا  رادقم  نیمه  هب  اهنت  و  درک ، لزع  ار  وا  رمع  رکبوبا ، زا  دعب  طقف  منک ،  یمن  فالغ  ار  نآ  نم  تسادـخ و  ریـشمش 

(42  . ) تفر رده  هب  اهنآ  سیماون  ناناملسم و  همه  نآ  نوخ  داتفا و  قافتا  ربمایپ  تلحر  زا  لاس  ود  زا  رتمک  رد  كانلوه  ثداوح 

ربمایپ ثیداحا  رشن  نیودت و  زا  تعنامم 

ثیداحا ندرک  وگزاب  تیاور و  یتح  نتـشون و  زا  يریگولج  رد  مود  لوا و  هفیلخ  مادـقا  ریذـپان ، ناربج  راـب و  فسءاـت  ثداوح  زا  یکی 
دوب نیا  اهنآ  هیجوت  تسا ،  رتاوتم  ینـس  هعیـش و  رظن  زا  ثیدح  يروآ  عمج  نیودـت و  زا  رمع  تعنامم  هب  طوبرم  رابخا  دـشاب ، یم  ربمایپ 
رمع يرآ  دننک ، یم  اهر  ار  ادخ  باتک  دنوش و  یم  نادرگور  نآرق  زا  مدرم  اهنآ ، نیودت  ای  اهنآ و  فالتخا  ثیداحا و  ترثک  رطاخب  هک 

باتک دوب ، هتفگ  ترـضح  لباقم  رد  دـیوشن ، هارمگ  زگره  هک  مسیونب  يزیچ  امـش  يارب  دومرف : ترـضح  یتقو  ربمایپ  لباقم  رد  زین  ـالبق 
هب رمع  اتسار  نیمه  رد  و  ( 43 . ) دز شتآ  ار  اهنآ  همه  دوب ، هدرک  يروآ  عمج  ربمایپ  زا  ثیدـح  دـصناپ  هک  رکبوبا  یتح  تسیفاک ،  ادـخ 

هدش رایـسب  ثیدح  دـید  یتقو  زین  وا  دوخ  و  ( 44) دربب نایم  زا  ار  نآ  دـیاب  هتـشون  ربمایپ  زا  ار  یثیدـح  یـسک  رگا  هک  تشون  همان  اهرهش 
نبا هللادـبع  لثم  يدارفا  وا  ( 45 . ) دـنزاس قیرح  همعط  ار  همه  ات  داد  نامرف  سپـس  دـندروآ ، وا  دزن  ار  همه  اـت  داد  روتـسد  مدرم  هب  تسا ، 

عونمم هنیدم  رد  اهنآ  دننک ، یم  لقن  ثیدح  دایز  ربمایپ  زا  هک  مرج  نیا  هب  اهنت  دومن ، سبح  ار  يراصنا  دوعـسم  ابا  ءادرد و  ابا  دوعـسم و 
ات تفرن  ایند  زا  باطخ  نبا  رمع  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  ( 46 . ) درک دازآ  ار  اهنآ  نامثع  هک  رمع ، زا  دعب  ات  دـندوب  جورخلا 
رد هک  یثیداحا  نیا  تفگ :  دروآ و  درگ  فارطا  زا  ار  رماع  نبا  هبقع  رذابا و  ءادردابا و  ۀفیذح و  نبا  هللادبع  نوچ  ربمایپ  باحـصا  هکنیا 
قح ما  هدنز  نم  ات  دیـشاب و  نم  دزن  یلو  هن ،  تفگ :  ینک ؟  یم  یهن  راک  نیا  زا  ایآ  دنتفگ : تسیچ ؟  دـیا  هدرک  شخپ  ربمایپ  زا  فارطا 

و ( 47 . ) دندنام وا  دزن  دوب  هدنز  رمع  ات  هک  دوب  ناسنیدب  مینک ،  یم  در  امش  رب  ای  میریگ و  یم  ثیدح  امـش  زا  دیوش ، ادج  نم  زا  دیرادن 
ام و نایم  دـیئوگب : درک  لا  ؤس  امـش  زا  سک  ره  دـینکن و  لقن  ثیدـح  يزیچ  ربمایپ  زا  تفگ :  یم  ثیداحا  رد  فالتخا  هناـهب  هب  رکبوبا 
ار امـش  ارچ  دـیناد  یم  تفگ :  دـمآ و  میتفر  یم  قارع  هب  هک  اـم  تعیاـشم  هب  رمع  دـیوگ : بعک  نبا  ۀـظرق  ( 48  . ) تسادـخ باتک  امش 
هک دـیور  یم  یمدرم  دزن  امـش  متـشاد ،  مه  يراـک  نآ ،  رب  هوـالع  تفگ :  ینک ،  مارتحا  ار  اـم  یتساوخ  یم  میتـفگ :  مدرک ؟  تعیاـشم 

، دوب مهاوخ  امش  کیرش  زین  نم  دینکن ، مرگرس  ربمایپ  ثیداحا  اب  ار  اهنآ  دنراد ، نآرق )  ندناوخ  رد   ) لسع روبنز  همزمز  دننام  يا  همزمز 
تهج نیمه  هب  و  ( 49  . ) تسا هدرک  عنم  ار  ام  رمع  تفگ :  یم  وگب  ثیدح  ام  يارب  دنتفگ  یم  ۀـظرق  هب  تقو  ره  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 

ثیداحا فالتخا و  داجیا  ههبـش  یهاگ  راک ، نیا  هناهب  هک  بجعللای  و  دـندیزرو ، یم  باـنتجا  ثیداـحا  لـقن  زا  ربماـیپ  باحـصا  هک  دوب 
. دوش یم  رکذ  ثیداحا  رد  يوهس  ندش  مک  دایز و  یهاگ  نآرق و  زا  مدرم  ضارعا  یهاگ  و  بذاک ، 

ریذپان ناربج  تراسخ 

 ، هوذخف لوسرلا  مکاتا  ام  هکنیا  رد  دنوادخ  نامرف  ایآ  درادـن ، ریـسفت  هب  جایتحا  تسیفاک و  ادـخ  باتک  ایآ  دـسرپب ، هک  تسین  یـسک  اما 
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ینعی نامز ،  نیرتساـسح  رد  ربماـیپ  هباحـص  یتقو  هک  دـیناد  یم  دوخ  امـش  و  دـننادب ؟ دـیاب  هنوگچ  مدرم  ار  ربماـیپ  تنـس  تسا ،  هنوگچ 
ملاس هدـنز و  زین  هباحـص  هدـشن ،  شومارف  دراد و  شقن  اـهنآ  نهذ  رد  ربماـیپ  نانخـس  ثداوح و  زونه  هک  ربماـیپ ، زا  دـعب  هیلوا  ياـهلاس 

. دز دـهاوخ  دـنامب ، اجرباپ  تمایق  اـت  دـیاب  یم  هک  دـنوادخ  نید  رب  يریذـپان  ناربج  هبرـض  هچ  دوش  عنم  ثیداـحا ،  لـقن  زا  رگا  دنتـسه ،
عنم دوب  هدـشن  تیاور  رمع  نامز  هک  یثیداحا  زا  و  دـنتفرگ ، یم  شیپ  ار  اهنآ  شور  زین  نارگید  نیخیـش ،  زا  سپ  هکنآ  رتگرزب  تبیـصم 

تیاور هدینـشن  رکبوبا  رمع و  ناـمز  رد  هک  ار  یثیدـح  تسین ،  زیاـج  سکچیه  يارب  تفگ :  یم  ربـنم  رب  ناـفع  نبا  ناـمثع  دـندرک . یم 
یم عنم  دوبن ، رمع  دهع  رد  هک  یثیداحا  زا  تشاد ،  يراگزاس  رایـسب  وا  فادـها  اب  هک  تسایـس ،  نیمه  لابند  هب  زین  هیواعم  ( 50 ... ) دنک

(51 . ) درک

!؟ دندرکن تروشم  نینم  ؤملاریما  اب  ارچ 

هک يربخ  ره  و  دنتفرگ ، یم  شیپ  رد  ربخ  هب  لمع  رد  ار  نادنمـشیدنا  القع و  شور  رگا  هک  دینک ، تواضق  زیزع  ناگدـنناوخ  امـش  لاح 
هوالعب و  تسا ،  نینچ  ینـس  هعیـش و  زا  مالـسا  ءاهقف  همه  یلمع  شور  نونکا  هکنانچمه  دندرک ، یم  لوبق  دوب ، دامتعا  دروم  نآ  هدنروآ 

یم تروشم  بلاطیبا  نبا  یلع  نینم  ؤملاریما  دـننام  يریظن  یب  تیـصخش  اب  دـشاب ، رادروخرب  یئالاو  رابتعا  زا  ثیداحا  دنتـساوخ  یم  رگا 
ات دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ودنیا  تسا و  یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  دومرف : حیحـص  ثیدح  رد  مرکا  ربمایپ  هک  ومه  دـندرک !؟

دیس همالع  هکنانچمه  دندنب  یم  شقن  تایاور  نیا  هدهاشم  اب  یتقد  بحاص  ره  نهذ  رد  هچنآ  يرآ  ( 52 . ) دنیآ درگ  نم  دزن  ضوح  رد 
دنتشاد یعماطم  یلو  دندوب  هدرب  یپ  ثیدح  نیودت  موزل  هب  ام  زا  شیب  تسخن  زور  رد  هباحـص  هک :  تسا  نیا  تسا  هدومرف  نیدلا  فرش 

. داد یمن  قفو  تفرگ ،  یم  رارق  همه  سرتسد  رد  دـمآ و  یم  درگ  اجکی  رد  هک  ربمایپ  تایاور  هوبنا  حیرـص و  صوصن  زا  يرایـسب  اـب  هک 
(53)

!! ربمایپ شیامرف  لباقم  رد  داهتجا 

منک یم  یهن  ود  نآ  زا  نم  اما  دوب  لالح  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  هعتم  ود  درک : مالعا  احیرـص  باطخ  نبا  رمع  هک  دوب  اتـسار  نیمه  رد 
نم هدرک و  لالح  ربمایپ  دوش ، یم  مالعا  احیرـص  هک  دـیرگنب  ار  هعجاـف  یگرزب  ( 54 ! ) ءاسن هعتم  جـح و  هعتم  منک ،  یم  باـقع  نآ  رب  و 

رد درمـش . یم  مارح  ار  هعتم  دـتفا و  یم  راکب  يوتف  نآ  زا  عاـفد  هیجوت و  يارب  هک  تساـهتبحم  اهتـسایس و  نآ  یپ  رد  و  منک !!  یم  مارح 
ار تیاهاوتف  زا  یـضعب  ولج  تفگ :  وا  هب  يدرم  داد ، یم  يوتف  جح  رد  عتمت  ندوب  عورـشم  هب  يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  تسا  دـمحا  دنـسم 

رمع لامعا  تاروتسد و  هک  دوب  نیا  هلکشم  يرآ  ( 55  . ) تسا هداد  ماکحا  رد  یتارییغت  هچ  رمع  نینم  ؤملاریما  هک  یناد  یمن  نوچ  ریگب ،
ماما هک  تسا  یفارحنا  نامه  نیا  دش و  یم  مدقم  تفرگ و  یم  رارق  اهنآ  زا  رتالاب  هکلب  و  ادـخ ، نامرف  ربمایپ و  تنـس  فیدرمه  رکبوبا  و 

ياجب عتمت  جح  زین  ربمایپ  تفگ :  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نبا  دمحا  دنک ، نامرد  ار  نآ  دیاب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
یم دـنتفگ  دـیوگ ؟ یم  هچ  كرـسپ  نیا  داد : باوـج  ساـبع  نبا  دـنا ، هدوـمن  نغدـق  ار  نآ  رمع  رکبوـبا و  تفگ :  ریبز  نبا  ةورع  دروآ ،
یم نینچ  ربمایپ  میوگ  یم  نم  دنـسر ، یم  تکاله  هب  نانیا  هک  منیب  یم  تفگ :  سابع  نبا  دـنا ، هدرک  مارح  ار  نآ  رمع  رکبوبا و  دـیوگ :
یلع ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دوخ و  ریـسافت  رد  یبلعث  يربط و  دنا ! هدرک  عونمم  رمع  رکبوبا و  دـنیوگ  یم  اه  نآ  دـیوگ ،

تارییغت و نیمه  لاـبند  هب  درک و  یمن  اـنز  یـسک  تسپ  دارفا  زج  دوب ، هدرکن  عـنم  تقوـم )  دـقع   ) هعتم زا  رمع  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع 
ره هک  تفگ  یتح  دوش و  تسـس  داهج  هب  نتفر  زا  مدرم  ادابم  اـت  دومن ، عونمم  ناذا  رد  ار  لـمعلاریخ  یلع  یح  نتفگ  هک  دوب  تاـفارحنا 

. دومن لخاد  حبـص  زامن  ناذا  رد  ار  تسا  باوخ  زا  رتهب  زامن  مونلا ،  نم  ریخ  ةالـصلا  هلمج  و  ( 56  . ) منکیم شتازاجم  دـیوگب  ار  نآ  هک 
(58 . ) دندینش یم  اهنذءام  زا  زور  ره  ربمایپ  نامز  رد  هک  ناذا  نتفگ  رد  یتح  دننک  فالتخا  زیچ  همه  رد  ناناملـسم  هک  بجعللای  و  ( 57)
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هک مرکا  ربمایپ  ثیداحا  نآرق و  هیآ  فالخرب  سلجم ،  کی  رد  تسا  نز  ندومن  هقالط  هس  نتـسناد  حیحـص  تاـفارحنا ،  نیا  هلمج  زا  و 
تنس لها  نادنمـشناد  زا  یکی  یئاسن  دنا ، هدروآ  دمحا  كردتـسم  دمحا و  دنـسم  یقهیب و  ننـس  ملـسم و  حیحـص  لثم  تنـس  لها  دوخ 

اب دومرف : دوب  نیگمـشخ  هک  یلاح  رد  تساخرب و  ترـضح  هدرک ،  هقالط  هس  اجکی  ار  دوخ  نز  يدرم  دنداد  ربخ  ربمایپ  هب  دـیوگ : تسا 
دید مود  هفیلخ  اما  یـشک !؟  یمن  ار  وا  ایآ  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  يدرم  هک  دیـسر  یئاجب  راک  دوش ؟ یم  يزاب  ادخ  باتک  اب  نم  ندوب 

دمحم دلاخ  ( 59 !!) درک اضما  ار  نآ  دـنک ، تبوقع  ار  اهنآ  تساوخ  دـننک ، یم  هلجع  سلجم  کـی  رد  نز  ندومن  هقـالط  هس  هب  مدرم  هک 
يوبن تنس  نآرق و  ینید  سدقم  صوصن  دید  یم  تحلصم  اج  ره  باطخ  نبا  رمع  دسیون : یم  دوخ  یسارکومد  باتک  رد  يرصم  دلاخ 

هب وا  هئطخت  ياجب  ماقم ،  لام و  یتسم  یتسس و  تماما و  رد  فارحنا  یلمع  شریذپ  تلفغ و  رثا  رد  ناناملسم  ( 60  ! ) تفگ یم  كرت  ار 
دندرک دنتساوخ  هچ  ره  هک  درک ، زاب  يدعب  يافلخ  يارب  ار  هار  رمع  رکبوبا و  لاثما  زا  تافارحنا  هنوگ  نیا  و  دنتخادرپ ، يوریپ  توکس و 

لاس 14 ناضمر  رد  دوب . هدـش  هداهن  دوب  نانآ  قاـفتا  دروم  هک  نیخیـش  يوس  زا  ـالبق  نآ  ساـسا  اریز  دوبن ، ضارتعا  قح  مه  ار  یـسک  و 
!؟  تسا یبوخ  تعدـب  هچ  تفگ :  دـید  ار  تعامج  یتقو  دوخ  دـنناوخب و  تعامج  هب  ار  یبحتـسم  زامن  مدرم  ات  داد  روتـسد  رمع  يرجه 

ءافلخلا و خـیرات  رد  یطویـس  دـننام  تنـس  لها  تایاور  قبط  هکنیا  اب  دـنیوگب  ریبکت  راهچ  تیم  زامن  رد  داد  روتـسد  هک  دوب  ومه  و  ( 61)
و ( 62 ، ) درک لیدبت  نیگنـس  تمارغ  هب  تشادرب و  بطاح  نامالغ  زا  ار  تقرـس  دح  هک  دوب  ومه  و  تفگ .  یم  ریبکت  جنپ  ربمایپ  نارگید 

یم وا  هراـبرد  یبـلح  هک  تسا  ناـمه  هریغم  نیا  و  درک ، عفد  دوب  هدرک  اـنز  لـیمج  ما  اـب  هک  هبعـش  نبا  ةریغم  زا  ار  اـنز  دـح  هک  دوب  ومه 
درک قیوشت  ار  دهاش  راهچ  زا  یکی  هفیلخ  و  دنا ! هدوب  رادرهوش  نانآ  زا  رفن  داتـشه  طقف  هک  دش  رتسبمه  نز  رازه  ات  دصیـس  اب  وا  دسیون :

(63 . ) دومن طقاس  ار  دح  دنک و  لمءات  ددرت و  تداهش  رد  ات 

!! دش دیدرت  لباق  ریغ  تنس  کی  نیخیش  هریس 

یلئاسم رطاخب  ناشیا  هب  تبسن  يرایـسب  ياهلد  یگتفیـش  اب  هارمه  اهنآ  ياهینوگرگد  تارییغت و  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  رکبوبا  رمع و 
اهنآ شور  اب  تفلاخم  و  دش ، یمالـسا  ماکحا  ياه  هیاپ  زا  نیخیـش  شور  مانب  ود  نآ  هریـس  هک  دیدرگ  ببـس  دش ، دهاوخ  رکذ  ادـعب  هک 
هرفن شش  ياروش  هسلج  رد  رمع  زا  سپ  مینیب  یم  هک  يروطب  دشاب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هچرگ  دوبن ، لمحت  لباق  نیملـسم  يارب 
باتک هب  هکنیا  رب  طورشم  منک  یم  تعیب  وت  اب  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  فوع  نبا  نمحرلادبع  يدعب ،  هفیلخ  نییعت  يارب 

. دش هفیلخ  تفریذپ و  نامثع  اما  تفریذپن ،  ار  ود  نآ  هریس  ترضح  یلو  ینک !  لمع  نیخیش  شور  ادخ و 

مجع دروم  رد  رمع  شور  دایز و  هب  هیواعم  همان 

رد هیواعم  بناج  زا  هک  دناوخ  میارب  ار  يا  هتشون  دوب ، تسود  نم  اب  هعیش و  هک  تشاد  يا  هدنسیون  هیمس  نبا  دایز  دیوگ : سیق  نبا  میلس 
یناسک یلاوم و  اب  دیوگ : یم  دایز  هب  لئابق  هرادا  مدرم و  بیرف  تیفیک  رد  یبلاطم  نایب  زا  سپ  همان  نیا  رد  هیواعم  دوب ، دایز  همان  باوج 

اهبرع  - 1 تسا .  نانآ  تلذ  يراوخ و  بجوم  شور  نیا  هک ،  ارچ  نک !  لمع  باطخ  نبا  رمع  شور  هب  دنا  هدروآ  مالـسا  هک  اهمجع  زا 
دنرب یم  ثرا  مجع  زا  اهبرع   - 2 دنرادن . ار  برع  نانز  اب  جاودزا  قح  اهنآ  اما  دننک ، جاودزا  یلاوم  مجع و  نارتخد  نانز و  اب  دنناوت  یم 
مدقم فص  رد  مجع  اهگنج ، رد   - 4 دوش . مک  دنتسین  برع  زا  هک  یناسک  هیمهس  قوقح و   - 3 ( 64 . ) درب یمن  ثرا  برع  زا  مجع  یلو 
دیابن هاگچیه  تعامج  زامن  رد   - 6 رامگب . اههار  ندرک  راومه  تخرد و  ندنک  لثم )  تخس  ياهراک   ) هب ار  مجع   - 5 دنشاب . الب ) رپس  )

يا هشوگ  رد  ار  مجع  دیابن   - 8 دشاب . لوا  فص  رد  مجع  دیابن  تسه ،  برع  کی  ات  تعامج  زامن  رد   - 7 دوش . برع  زامن  شیپ  مجع 
يوتف دهتجم و  ای  ناناملـسم و  یـضاق  دیابن  مجع  زا  مادـکچیه   - 9 ینک .  رادنامرف  اهنآ  ياهرهـش  زا  يرهـش  ای  ناناملـسم ،  ياهزرم  زا 
یتمدخ نیا  اب  وا  هک  اقح  دوب ، یلاوم  مجع و  هب  تبـسن  باطخ  نبا  رمع  شور  همه  نیا  هک :  دهد  یم  همادا  هیواعم  سپـس  دـشاب . هدـنهد 
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و رکبوبا ، شقیفر  وا و  هچنآ  رگا  دنگوس ، مناج  هب  تسا ،  شاداپ  نیرترب  هتـسیاش  دومن ، اصوصخ  هیما  ینب  هب  امومع و  دمحم  تما  هب  هک 
زا سپ  یکی  میدوب و  وا ) نادـناخ  یلع و  ترـضح   ) مشاـه ینب  تسدریز  تما  نیا  ماـمت  اـم و  دوبن ، ادـخ  نید  رد  اـهنآ  تبالـص  توق و 

رکبوبا رمع و  رد  درک و  جراخ  مشاه  ینب  زا  ار  نآ  دنوادخ  یلو  دندرب ، یم  ثرا  هب  رـصیق  يرـسک و  نادناخ  دننامه  ار  تفالخ  يرگید 
زا ام  هک  ارچ  میدرک ،  عمط  تفالخ  رد  ام  تهج  نیمه  هب  تسین ،  يا  هلیبق  ودـنیا  هلیبق  زا  رت  تسپ  شیرق  لـئابق  ناـیم  رد  هکنیا  اـب  داـهن ،

ار مجع  دیـسر ، وت  تسد  هب  نم  همان  یتقو  دایز : يا  میرتراوازـس و ... ربمایپ ، هب  یکیدزن  گنج و  تورث و  رطاـخب  ود  نیا  دـالوا  ودـنیا و 
يا هدم ...  ماجنا  اهنآ  يارب  يراک  چـیه  هاگچیه  ریگم و  کمک  مجع  زا  يراک  چـیه  رد  و  شوکب ،  نانآ  دـیعبت  ریقحت و  رد  نک ،  راوخ 
رمع نآ  رد  هک  يدوب  هدـناوخ  هرـصب ،  رد  رمع  رادناتـسا  يرعـشا  یـسوموبا  هب  ار  رمع  هماـن  وـت  هک  داد  ربـخ  نم  هب  طـیعم  یبا  نبا  داـیز :

ره مجع  ناناملـسم  زا  یلاوم و  زا  هرـصب  لها  زا  یـسوم ،  ابا  يا  داد : ماغیپ  وا  هب  داتـسرف و  یـسوموبا  يارب  بجو  چـنپ  لوط  هب  ینامـسیر 
اب و  یتشاد ،  رذحرب  راک  نیا  تبقاع  زا  ار  وا  وت  یلو  درک ، تروشم  وت  اب  یـسوموبا  نزب !!  ندرگ  دیـسر ، بجو  جـنپ  هب  وا  دـق  هک  مادـک 
وا هب  یتشادزاب و  میمصت  نیا  زا  ار  رمع  ات  يدرک  رارصا  ردقنآ  يدنادرگزاب و  رمع  دزن  هب  ار  نآ  وت  و  دنادرگرب ، ار  همان  نآ  وت ، تروشم 
زا ار  وت  تموکح  دننک و  ادیپ  شیارگ  یلع  فرط  هب  مدرم  ددرگ و  فالتخا  شروش و  ببـس  دـناوت  یم  میمـصت  نیا  هک :  يداد  رادـشه 
هک یتشادـنپ  یم  نامز  نآ  نوچ  دوب ، یلاوم  هب  تبـسن  بصعت  يور  زا  يدرک  زور  نآ  هچنآ  يدرک .  فرـصنم  ار  وا  هکنیا  ات  دـنربب ، نیب 

، دشاب وت  زا  رتموش  يدـنزرف  نایفـسوبا  دالوا  رد  منک  یمن  رکف  ردارب  يا  یلو  یتسه .  فیقث  هلیبق  يالوم  ردـپ و  یب  مانمگ و  درف  تدوخ 
هتشاد میمصت  هک  تفگ :  وت  هب  رمع  تفگ :  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  همان  نیا  همادا  رد  و  يدرک !  فرـصنم  وا  میمـصت  زا  ار  رمع  هک  یتقو 

ار اهنآ  یلع  هک  مراد  میب  اریز  نکن ،  ار  راک  نیا  یتفگ :  وا  هب  وت  اما  دـسیونب ، زین  دالب  ریاس  هب  یلاوم  مجاعا و  ماـع  لـتق  رب  ینبم  یناـمرف 
نیدب تقیفر ،  وت و  اب  ار  وا  ینمشد  وا و  نادناخ  یلع و  يروالد  یناد  یم  تدوخ  و  دناوخب ، دوخ  يرای  هب  تسه  مه  دایز  ناشدادعت  هک 
زورما یـشک  مجع  تنـس  يدرک ،  یمن  فرـصنم  شمیمـصت  زا  ار  رمع  رگا  ردارب ! يا  یتشادزاـب ... ،  شمیمـصت  زا  ار  رمع  هک  وب  هنوگ 

مان و اج  چیه  رد  اه  نآ  زا  هکنیا  ات  دندرک  یم  ادتقا  وا  هب  مه  يدـعب  يافلخ  دـنک ، یم  رب  ار  یلاوم  مجاعا و  هشیر  دـنوادخ  و  دوب ، جـیار 
درک و رارقرب  ربمایپ  تنس  فالخرب  تما  نیا  رد  رمع  هک  یئاهتنس  دوب  رایسب  هچ  دنتـسه . نید  تفآ  مجاعا  نیا  دنام ، یمن  ياج  رب  یناشن 
نیرتگرزب و هک :  داد  همادا  رمع  ياهتنـس  زا  يا  هراپ  ندرمـشرب  زا  دعب  سپـس  و  دش . یم  اهنیا  زا  یکی  لثم  مه  نیا  دندرک ، تعباتم  مدرم 

اهنآ يارب  زج  تفالخ  هک  ارچ  دوب ، نآ  ندـعم  نآ و  لها  زا  مشاه و  ینب  زا  تفالخ  نتفرگ  درک ، نشور  ار  ام  مشچ  هک  اـهنآ  نیرتبوبحم 
زا سپ  دایز  دـیوگ : دایز  هدنـسیون  امن  هراپ  نک و  ناهنپ  ندـناوخ ،  زا  سپ  ار  همان  نیا  دوشن ، دابآ  اهنآ  هب  زج  زین  نیمز  تسین و  هتـسیاش 
زا مدش ،  ناطیـش  ناوریپ  زا  یلو  مدوب  دمحم  لآ  نایعیـش  زا  هک  نم  رب  ياو  تفگ :  نم  هب  تخادنا و  نیمز  هب  ار  نآ  هیواعم  همان  ندناوخ 

دـسح رفک و  ربکت و  رطاخب  مدآ  رب  هدجـس  زا  هک  تسا  ناطیـش  دـننامه  نم ،  لثم  ادـخب  دـسیون ، یم  ار  همان  نیا  لثم  هک  یـسک  ناـیعیش 
یسک تفگ :  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  همان  دش ، هک  بش  مدرک ،  يرادرب  هخسن  هتشون ،  يور  زا  هدشن ،  بش  دیوگ : يوار  دیزرو . عانتما 

رمع هک  تسا  هدروآ  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  و  ( 65  . ) ما هدرک  يرادرب  هخسن  نم  هک  تسناد  یمن  یلو  دوشن ، علطم  همان  نومـضم  زا 
. ار نادرم  هن  دیهد  هار  هنیدم  هب  ار  مجع  نازینک  طقف  هک :  داد  نامرف  باطخ  نبا 

تفرگ تدش  نامثع  نامز  رد  تافارحنا 

دایز رایـسب  تافارحنا  نیا  نامثع  نامز  رد  تفای  یم  يرتشیب  روهظ  تفرگ و  یم  جوا  تافارحنا  تشذگ ،  یم  رتشیب  ربمایپ  دهع  زا  هچ  ره 
نارود نامثع ،  نارود  دوش ، رکذ  باتک  کی  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یهلا  تاروتـسد  زا  وا  تافارحنا  اهتراسج و  اهتعدب و  دش ، ینلع  و 

 . تسا ترضح  گرزب  یباحص  تلذ  ربمایپ و  نیفلاخم  تزع 

دوعسم نبا  هللادبع  ربمایپ ، هباحص  هب  تناها 
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دوعسم نبا  هللادبع  ربمایپ ، هباحص  هب  تناها 

دروم ماع  ءالم  رد  داد ، یم  ادـخ  نید  رد  هک  یتارییغت  رب  يو  تاضارتعا  رطاـخب  ار  ربماـیپ  نءاـشلا  میظع  یباحـص  دوعـسم  نبا  هللادـبع  وا 
اب ار  وا  داد  روتـسد  و  درک ! دـهاوخ  غارفتـسا  تفاثک  دور ، يو  ماعط  هب  هک  ره  هک  دـمآ  امـش  دزن  یتشز  روناج  تفگ :  هداد  رارق  باـطخ 

شیاهولهپ زا  یکی  هک  دنتفوک  نیمز  رب  نانچ  دندرک و  دنلب  ار  دوعسم  نبا  وا  نامرف  يارجا  رد  و  دننک ، نوریب  دجـسم  زا  يراجنهان  عضو 
(66  . ) تشک ار  نم  نامثع  روتسدب  ینالف  تفگ :  دوعسم  نبا  تسکش ، 

ربمایپ گرزب  یباحص  رسای ، رامع  هب  تناها 

 ، تسا هدش  دراو  رایسب  رامع  لئاضف  رد  ثیداحا  وا ، متش  برض و  ربمایپ و  گرزب  یباحص  رسای  رامع  هب  تسوا  ياهتناها  نآ  لابند  هب  و 
تناها لاملا ،  تیب  زا  هدافتـسا  ءوس  رد  نامثع  راتفر  هب  ضارتعا  رطاخب  ار  رامع  تسا  هدروآ  باـسنا  رد  يرذـالب  هکناـنچمه  ناـمثع  اـما 

ار رامع  شدیریگب ،  هک  داد  روتـسد  سپـس  يدرک ؟  تءارج  نم  رب  دریگ ، یمن  ار  شراردا  ولج  هک  یـسک  دنزرف  يا  تفگ :  وا  هب  هدرک 
هک يا  هنوگ  هب  درک ، شغ  ات  دز  وا  ياپ  نایم  هب  دـگل  اب  يرذالب  تیاور  قبط  درک و  شغ  ات  دز  ار  راـمع  ردـقنآ  دـندروآ ، ناـمثع  دزن  هب 
هب دوب  هتفرگ  تروص  نامثع  روتـسد  هب  هک  هذـبر  هاگدـیعبت  رد  رذابا  تلحر  ربخ  یتقو  زین  رگید  راـب  دـش . توف  وا  زا  رـصع  رهظ و  زاـمن 

نیا زا  هک   ) نامثع دنک ، تمحر  ام  همه  فرط  زا  ار  وا  ادخ  يرآ  تفگ :  ۀیانک )  اب   ) رامع دنک ! تمحر  ار  وا  ادـخ  تفگ :  دیـسر  نامثع 
هظحالم ار  هفیلخ  بدا   ، ) منامیـشپ وا  دیعبت  زا  هک  یـشیدنا  یم  ایآ  تفرگ ،  یم  زاگ  ار  شردـپ  هک آ ... يا  تفگ :  دوب ) هتفـشآرب  هیانک 

ینب هفئاط  هک  دوب  هدش  تکرح  هدامآ  رامع  ورب ، رذوبا  ياج  نامه  هب  مه  وت  تفگ :  هدیبوک و  رامع  تشپ  رب  ات  داد  روتسد  سپـس  دینک )
نامثع هب  ترضح  دنک ، تبحص  نامثع  اب  دنتـساوخ  ترـضح  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ربخ  دندمآ ، شتیامح  هب  موزخم 

یم نـالا  درپس ، ناـج  دـیعبت  نآ  رد  هک  يدرک  دـیعبت  ار  رذوبا )  ) نیملـسم هتـسیاش  نادرم  زا  یکی  وت  سرتـب ،  ادـخ  زا  ناـمثع  يا  دومرف :
زا يرتراوازـس  ندش  دیعبت  هب  یلع )  ای   ) وت تفگ :  نامثع  هکنیا  ات  دش  ینالوط  ودـنیا  نایم  نخـس  ینک ،  دـیعبت  زین  ار  وا  دـننامه  یهاوخ 
وت اب  هک  ره  دوش  یمن  هکنیا  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  نامثع  ولج  نیرجاهم  اـما  نکب ،  ار  راـک  نیا  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : ترـضح  راـمع ،

ازسان ار  رامع  هک  ره  دومرف : ربمایپ  هک  سب  نیمه  رامع  دروم  رد  و  درک . رظن  فرـص  رامع  دیعبت  زا  اذل  و  ینک ؟  دیعبت  ار  وا  دیوگ  نخس 
(67 . ) دراد مانشد  دیوگ و  ازسان  ار  وا  ادخ  دراد  نمشد  ای  دیوگ و 

يرافغ رذوبا  دیعبت  گرزب و  فارحنا 

دوخ امش  و  تسا ،  مالـسا  خیرات  راب  فسا  عیاقو  تاملـسم و  زا  اجنآ  رد  يو  تلحر  هذبر و  هب  اجنآ  زا  ماش و  هب  رذوبا  دیعبت  ناتـساد  اما 
ار رذوبا  ات  داد  روتسد  وا  دنام . دهاوخ  یقاب  یئوربآ  شزرا و  هچ  مالسا  يارب  دنوش ، ریقحت  نینچ  نیا  مالـسا  ناگرزب  یتقو  دیناد  یم  رتهب 

زور بش و  هک  نک  هارمه  وا  اب  تخـس  یهارمه  نک و  راوس  تشرد  رتش  يور  رب  ار  وا  تفگ :  دنروآ و  هنیدم  هب  ماش  زا  هجو  نیرتدـب  هب 
نانچ دوب ، دیفـس  شیر  رـس و  ياراد  دق و  يدنلب  مادنا و  يرغال  يریپ و  نس  رد  هک  رذوبا  دنک ، شومارف  ار  هیواعم  نامثع و  دای  ات  دـنارب 

هک يا  هثحابم  سلجم  رد  و  دش ، روجنر  هتفوک و  تخس  تخیر و  نآ  تشوگ  داش و  مخز  وا  ياپ  ياهنار  هک  دیـشک  یتخـس  هار  نایم  رد 
هاوگ ار  یلع  ترـضح  رذوبا  ددـنب ، یم  غورد  ربماـیپ  هب  دوخ  ثیدـح  رد  هک  درک  مهتم  ار  رذوـبا  ناـمثع  داد ، خر  ناـمثع  رذوـبا و  ناـیم 
هیلع ریما  ترضح  هب  تراسج  لامک  اب  دوب  هتفشآرب  نخس  نیا  زا  هک  نامثع  درک ، عافد  وا  زا  داد و  تداهش  رذوبا  عفنب  ترـضح  تفرگ ، 

تراسج نیا  ندروآ  تءارج  دوش  نشور  هعجاف  قمع  دسیاب  یم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیوگ : فل  ؤم   ) داب تناهد  رب  كاخ  تفگ :  مالـسلا 
یم اور  هک  تسا  یفاصنا  هچ  ینک و  یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  داب ، تدوخ  ناهد  رب  كاخ  دومرف : وا  هب  زین  ریما  ترضح  میتشادن ).  ار 

 . تسا مولعم  هیواعم  دانع  هنتف و  داسف و  ملظ و  هکنیا  اب  ینک ؟  یم  نینچ  رذابا  اب  وا ، مولعمان  نخس  هیواعم و  همان  رطاخب  ارچ  يراد ؟ 
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نینم ؤملاریما  هب  رتگرزب  یتراسج  گرزب و  فارحنا 

زا ترضح  هک  داد  یم  ماغیپ  یهاگ  درک ، یم  تراسج  زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  ررکم  هک  دیـسر  یئاج  هب  نامثع  یخاتـسگ  يرآ 
ناورم زا  نم  دزن  وت  مسق  ادخب  تفگ :  یم  هدرک  هسیاقم  ناورم  لثم  ینوعلم  ثیبخ و  درف  اب  ار  ریما  ترـضح  یهاگ  و  دور ، نوریب  هنیدـم 
مردـپ مرترب ،  وت  زا  نم  هک  ادـخب  ینک ،  یم  ناسکی  ناورم  اب  ارم  یئوگ و  یم  هنوگنیا  نم  هب  ایآ  دومرف : وا  هب  ریما  ترـضح  یتسین ،  رترب 
خیرات هک  تسا  یتراسج  رت  عینـش  همه  زا  و  روایب ؟ ار  دوخ  لیماف  مه  وت  دنتـسه ، اهنیا  نم  لیماف  دـنرترب ، ترداـم  زا  مرداـم  تردـپ و  زا 

یتقو داتسرف ، نم  لابند  هب  اوه  یمرگ  رد  نامثع  يزور  دیامرف : یم  ریما  ترـضح  دهد ، یمن  ناشن  ریما  ترـضح  هب  تبـسن  ار  نآ  دننامه 
رـسپ يا  تفگ :  نمب  دوب  هرقن  الط و  هسیک  دـنچ  وا  يور  شیپ  رد  و  تشاد ،  تسد  رد  یئاـصع  هتـسشن و  یتخت  يور  مدـید  متفر  وا  دزن 

وت هب  یـسک  ار  لاـم  نیا  رگا  متفگ :  وا  هب  يدز  شتآ  ارم  هـک  نـک  رپ  ار  دوـخ  مکـش  راـنید  مـهرد و  زا  یهاوـخ  یم  هـچ  ره  بلاـطوبا ، 
ات منک  یمن  لوبق  ای  میامن  یم  رکشت  منک و  یم  لوبق  ای  نم  ینک ،  محر  هلص  یهاوخ  یم  تسا و  تراجت  دوس  ای  تسا  یثرا  ای  هدیـشخب 

ادخب تسا ،  هدنام  هار  رد  میتی و  ناناملسم و  قح  نآ  رد  هک  تسا  لاملا  تیب  زا  تسادخ و  لام  لام ،  نیا  رگا  و  دوش ! هفاضا  وت  لاوما  هب 
عورش یتسدبوچ  نآ  اب  دمآ و  نم  فرط  هب  دوب ) هدش  ینگمشخ  هک   ) نامثع مریگب .  وت  زا  هک  دسرن  ار  نم  یهد و  نم  هب  هک  دسرن  ار  وت 

دـمآ و ملزنم  هب  مدیـشک و  رب  ار  ابع  سپـس  درک ، تساوخ  هچ  ره  هکنیا  ات  مدرکن  در  ار  شتـسد  نم  هک  دـنگوس  ادـخب  درک ! نم  ندز  هب 
(68 . ) دشاب مکاح )   ) وت نم و  نایم  ادخ  مدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  رگا  متفگ : 

تسپ دارفا  تشادگرزب  رد  رگید  فارحنا 

يدارفا هب  میزادنا  یم  ارذگ  یهاگن  ربمایپ ، گرزب  باحصا  اب  موس  هفیلخ  دروخرب  زا  يا  هنومن  رکذ  یلامجا و  یسررب  زا  سپ  ناورم  - 1
ناورم دـنتفرگ  رارق  نامثع  فطل  مارتحا و  دروم  قحان  هب  هک  يدارفا  هلمج  زا  دـنتفرگ ، رارق  تزع  مارتحا و  دروم  نامثع ،  تفالخ  رد  هک 

ار وا  رمع  رکبوبا و  اما  دومن ، یم  رارـصا  نآ  رب  تدش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هقیدص  هک  نامه  ار  كدف  هیرق  نامثع  تسا ،  مکح  نبا 
اجکی ار  نآ  نامثع  يرآ  دنتفرگ ، ترـضح  زا  ار  كدف  تسا  هقدص  میراذگ  یقاب  ام  هچ  ره  هک  ربمایپ  زا  یبلاطم  لعج  اب  و  دـندومن ، عنم 
اقیرفآ هک  یماگنه  درکن ، هدنسب  زین  رادقم  نیا  هب  و  دوب ، شرتخد  رهوش  وا و  يومع  رسپ  ناورم  هک  ارچ  (، 69  ) داد رارق  ناورم  رایتخا  رد 
دصکی داد  روتـسد  رگید  تبون  رد  و  (، 70  ) دیـشخب ناورم  هب  احکی  دوب  رانید  رازه  دـصناپ  هک  ار  نآ  سمخ  دـش ، حـتف  نامثع  نامز  رد 

هب رگا  تفگ :  درک و  ضارتـعا  يو  دوب  مقرا  نبا  دـیز  لاـملا  تیب  راددـیلک  دـننک ، تخادرپ  لاـملا  تیب  زا  ناورم  هب  هیقوا  هاـجنپ  رازه و 
 ، تسا هتفرگ  رارق  نامثع  فطل  دروم  ردـقنیا  هک  ناورم  نیا  ( 71 . ) درک لزع  ار  راددـیلک  يو  اما  دوب ، دایز  يداد  یم  مهرد  دـص  ناورم 

لـسور ترـضح  دزن  تدـالو )  زا  سپ   ) مکح نبا  ناورم  یتقو  دومن و  تنعل  ار  مکح  دـالوا  مکح و  شردـپ  مرکا ،  ربماـیپ  هک  تسومه 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  تسا  نامه  نوعلم  نیا  و  (، 72  ) نوعلم رسپ  تسا  ینوعلم  رسپ  تسا  ینوعلم  غزو  نبا  غزو  دومرف : دندروآ 

تشپ رد  هک  یلاح  رد  ار  وت  دنوادخ  دنگوس ، ادخب  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  و  دیتسه ، ینوعلم  هداوناخ  امـش )  : ) تفگ
وا دـنوشن و  قرفتم  مدرم  اـت  دـناوخ  یم  زاـمن  زا  لـبق  ار  دـیع  هبطخ  هک  تسا  ناـمه  ناورم  نیا  و  (، 73  ) تسا هدومن  تنعل  يدوـب  مردـپ 
یم یتح  درک ، یم  بس  ار  ریما  ترضح  یتعامج  هعمج و  ره  رد  هک  تسا  نامه  درم  نیا  و  ( 74 . ) دنک بس  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

هزانج ولج  هک  تسا  ناـمه  وا  و  ( 75 .) دیوگ ازـسان  تدش  هب  ار  شراوگرزب  ردـپ  وا و  دور و  یبتجم  ماما  هناخ  نورد  یـصخش  ات  داتـسرف 
شیوخ رواشم  دوخ و  نیما  ار  نوعلم  غزو  نیا  ناـمثع  يرآ  ( 76 . ) دوش نفد  ربمایپ  رانک  وا  مراذـگ  یمن  تفگ :  تفرگ و  ار  یبتجم  ماما 

. درک طلسم  نیملسم  رب  داد و  رارق 

. دوش یم  هفیلخ  تیانع  دروم  صاع  نبا  مکح 
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زا درم  نیا  تسا ،  ناورم  ردپ  نامثع و  يومع  صاعلا ،  یبا  نبا  مکح  دنتفرگ ، رارق  مارتحا  دروم  نامثع  هلیسوب  هک  یتسپ  دارفا  هلمج  زا  و 
ار ترـضح  یتالاح  نداد  ناشن  اب  ترـضح  رـس  تشپ  رد  درک ، یم  تیذا  ار  ربماـیپ  رتشیب  همه  زا  دوب  تیلهاـج  رد  ربماـیپ  ياـه  هیاـسمه 

ادـیپ شرپ  رمع  رخآ  اـت  وا  مشچ  دومن و  نیرفن  ار  وا  عقاوم  نیا  زا  یکی  رد  ربماـیپ  تاـیاور ،  قـبط  دز ، یم  کمـشچ  درک و  یم  هرخـسم 
هک یلاح  رد  ترضح  درک ، یمشچدب  دش و  فرـشم  ترـضح  رب  دوب ، شنارـسمه  زا  یکی  اب  ربمایپ  هک  یماگنه  هک  تسا  نامه  وا  درک .

وا و سپـس  و  نوـعلم ،  غزو  نیا  زا  تسا  نم  هاوـخ  رذـع  یـسک  هچ  دوـمرف : هدـمآ  نوریب  وا  لاـبند  هب  تـشاد ،  تـسد  رد  یکچوـک  هزین 
وا یلو  دـندرکن  لوبق  اهنآ  اما  دـننادرگرب ، ار  وا  ات  تساوخ  رمع  رکبوبا و  زا  ربمایپ  زا  سپ  نامثع  دومرف ، دـیعبت  فئاـط  هب  ار  شنادـنزرف 

داد و هاـنپ  ار  وا  ناـمثع  اـما  دومن ، تنعل  ار  ناورم  شدـنزرف  درف و  نیا  ربماـیپ  هک  میتـفگ  ـالبق  درک ، ار  راـکنیا  شتفـالخ  ناـمز  رد  دوخ 
(77 . ) داهن يو  رایتخا  رد  دوب ، مهرد  رازه  دصیس  هک  ار  هعاضق  تاقدص 

دریگ یم  هیده  هفیلخ  زا  راوخبارش  قساف  دیلو 

تیب زا  رازه  دـصکی  وا  هب  نامثع  تسا ،  هفیلخ  يردام  ردارب  ۀـبقع  نبا  دـیلو  تفرگ ،  رارق  نامثع  فطل  دروم  هک  یناـسک  زا  رگید  یکی 
ربمایپ درک ، باترپ  ناهد  بآ  ربمایپ  يور  رب  دوب و  ربمایپ  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  شردپ  هک  تسا  نامه  دیلو  نیا  و  درک . اطع  لاملا 
نامه دیلو  دوخ  اما  دش ، هتشک  ریسا و  ردب  گنج  رد  و  منک ،  یم  ادج  ریشمش  اب  ار  ترس  منیبب  ار  وت  هکم  نوریب  رگا  دومرف : يو  هب  مرکا 

هک تسا  نامه  دـیلو  تسا .  كاته  نید  هب  تبـسن  هک  راکانز ، راوخبارـش و  تسا ،  یقـساف  وا  تسا ،  هدـیمان  قساـف  ار  وا  نآرق  هک  تسا 
دناوخ و تعکرراهچ  ار  حبص  زامن  درک و  ییق  دجسم  بارحم  رد  دمآ و  زامن  هب  یتسم  تلاح  اب  دش ، ریما  نامثع  فرط  زا  هفوک  رب  یتقو 
درک و بلعث  ینب  تاقدص  رومام  ار  رجاف  قساف  نیا  نامثع  يرآ  مناوخب !؟  رتشیب  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ :  دناوخ و  هناقشاع  رعـش  زامن  رد 

راوخبارـش نیا  رب  دـح  يارجا  رد  هفیلخ  هک  تساـجنآ  روآ  بجعت  داد ، رارق  نیما  مدرم  نید  سیماون و  رب  دوـمن و  هفوـک  رادناتـسا  سپس 
(78 . ) دومن يراج  وا  رب  ار  دح  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هکنیا  ات  درک  یم  یتسس 

دوش یم  هفیلخ  تیانع  دروم  نایفسوبا 

هب داد  رازه  دصکی  ناورم  هب  هک  يزور  نامه  نامثع  تسا ،  برح  نبا  نایفس  ابا  تفرگ  رارق  هفیلخ  فطل  مارتحا و  دروم  هک  يرگید  درف 
رد تسا  نیقفانم  هاگهانپ  تیلهاج و  رد  تسا  ربمایپ  تخسرس  نمشد  نامه  نایفسوبا  اما  ( 79 . ) داد لاملا  تیب  زا  رازه  تسیود  نایفسوبا 

شرـسپ ود  وا و  ربماـیپ  هک  تسومه  و  يا ،  هدوب  نیملـسم  مالـسا و  نمـشد  هراومه  وت  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالـسا ، 
ولج هکنآ  و  نایفسوبا )   ) ار هراوس  نک  تنعل  ایادخ  دومرف : دومن و  تنعل  دندمآ  یم  مه  اب  هک  یتقو  رد  ار  هیواعم )  ردارب   ) دیزی هیواعم و 
نبا دیزی  رکبوبا ، اریز  دنتفرگ ، رارق  هفیلخ  هس  مارتحا  دروم  نوعلم  دارفا  نیا  يات  هس  ره  هک  تساجنیا  بجعت  ( 80  . ) تسوا تشپ  هکنآ  و 

فلتخم قرط  هب  و  تشاد .  یمارگ  ار  نایفـسوبا  زین  نامثع  دومن و  ماش  یلاو  دـیزی ، زا  سپ  ار  هیواعم  رمع  و  درک ، ماش  یلاو  ار  نایفـسوبا 
دننام ار  نآ  دیسر ، وت  هب  رکبوبا  رمع و  زا  سپ  تفالخ  تفگ :  دمآ و  نامثع  دزن  نایفـسوبا  دش ، هفیلخ  نامثع  یتقو  هک  دنا  هدرک  تیاور 

 ، تسین راـک  رد  یمنهج  تشهب و  تسا و  تموـکح  نیمه  قـح  هک  هد ،  رارق  هـیما  ینب  رد  ار  نآ  ياـه  هیاـپ  روآ و  رد  شدرگ  هـب  پوـت 
هدش انیبان  هکنآ  زا  سپ  نایفسوبا  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  ( 81 . ) دنک نانچ  نینچ و  وت  هب  ادخ  وش  رود  نم  زا  دز : دایرف  نامثع 

تموکح ار  تموکح  هد و  رارق  تیلهاـج  راـک  ار  راـک  ایادـخ  تفگ :  هن ،  دـنتفگ : تسه ؟  یـسک  اـیآ  دیـسرپ : دـمآ و  ناـمثع  دزن  دوب ،
هفیلخ دقفت  فطل و  دروم  تیعـضو  نیا  اب  مالـسا  نیرید  نمـشد  نیا  يرآ  ( 82  . ) نک اپ  رب  هیما  ینب  يارب  ار  نیمز  ياـه  هیاـپ  هنابـصاغ و 

. دریگ یم  رارق 
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دعس نبا  هللادبع  هب  هفیلخ  تایانع 

نامثع تسا ،  حرـس  یبا  نبا  دعـس  نبا  هللادـبع  نامثع  یعاـضر  ردارب  دـنتفرگ  رارق  يوما  هفیلخ  فطل  دروم  هک  هیما  ینب  دارفا  هلمج  زا  و 
. دوب رازه  هس  ماظن  هراوس  کی  هرهب  هک  یلاح  رد  دیـشخب  يو  هب  دش  یم  رانید  رازه  دصناپ  هک  تسخن  گنج  رد  ار  اقیرفآ  مئانغ  سمخ 
، درک یم  يراشفاپ  يو  تموکح  رب  نامثع  یلو  دـندرب  تیاکـش  نامثع  هب  يو  ملظ  زا  اجنآ  مدرم  دومن و  رـصم  روشک  یلاو  ار  وا  و  ( 83)
ره تسا  حابم  شنوخ  و  دنشکب ، ار  وا  ات  دومرف  هکم ،  حتف  ماگنه  ربمایپ  دش و  دترم  سپـس  دش  ناملـسم  ادتبا  هک  تسا  نامه  هللادبع  نیا 

یتدم ربمایپ  تساوخ ،  ناما  يو  يارب  ربمایپ  زا  بسانم  تیعقوم  رد  ات  درک  ناهنپ  داد و  هانپ  ار  وا  نامثع  اما  دشاب ، هبعک  هدرپ  ریز  هک  دنچ 
دزیخرب و اهامـش  زا  یکی  هکنیا  رطاـخب  رگم  مدرکن  توکـس  نم  دومرف : ربماـیپ  تفر ،  ناـمثع  یتـقو  دومرف ، لوبق  سپـس  دومن ، توکس 

هچرگ دنریگ  یم  رارق  فطل  دروم  دنتـسه  نامثع  نیبوسنم  هیما و  ینب  نادـناخ  ءزج  هکنیا  رطاخب  دارفا  نیا  يرآ  ( 84 . ) دنزب ار  وا  ندرگ 
 . تسا رازیب  اه  نآ  زا  مالسا 

دندش طلسم  مدرم  رب  نامثع  نامز  رد  هیما  ینب 

، دـنک راذـگاو  هیما  ینب  هب  ار  ساسح  زکارم  مامت  نایفـسوبا  هتفگ  قبط  ات  دراذـگ  نآ  رب  ار  دوخ  یعـس  مامت  نامثع ،  هکنآ  هصـالخ  روطب 
. دومن دوخ  رواشم  ار  ناورم  هفوک و  رد  ار  دـیلو  دراـمگ و  رـصم  رد  ار  حرـس  یبا  نبا  هللادـبع  داد ، رارق  راـیتخالا  ماـت  ماـش  رد  ار  هیواـعم 

یم رارق  ربمایپ  باحـصا  ضارتعا  دروم  اهنآ  لامعا  یتقو  داد و  یم  تموکح  ار  هیما  ینب  هک  رایـسب  هچ  نامثع  دـیوگ : باسنا  رد  يرذالب 
اپب يوما  تموکح  کی  ات  درک  یم  شـالت  دوب و  هیما  ینب  دوخ  نادـناخ  هتفیـش  وا  ( 85) داد یمن  شوگ  دـنداد ، یم  رکذـت  وا  هب  تفرگ و 
رد ایآ  هدش ؟  هچ  ار  امش  شیرق  هورگ  يا  تفگ :  دوبن و  یسک  هیما  ینب  زج  وا  سلجم  رد  هک  یتقو  دمآ  نامثع  دزن  دلاخ  نبا  لبش  دنک ،
ارچ دینادرگ ، دنلب  ار  شمان  دیهاوخب  هک  یمانمگ  ای  ددرگ  ینغ  دـهاوخب  هک  يریقف  ای  دوش ، گرزب  دـهاوخب  هک  تسین  یلفط  امـش  نایم 

؟ دیراد رظن  رد  قارع  يارب  ار  یـسک  هچ  تفگ :  نامثع  دعلبب ، الماک  ار  نآ  هک  دـیا  هدرک  طلـسم  قارع  رب  ار  یـسوموبا -  يرعـشا -  نیا 
ار هیما  ینب  نامثع  يرآ  ( 86 . ) دومن مکاح  قارع  رب  دوب  هلاس  جنپ  ای  راهچ  تسیب و  هک  یلاح  رد  ار  هللادبع  وا  و  رماع ، نبا  هللادبع  دـنتفگ :

تشهب دراو  یگمه  ات  مداد  یم  هیما  ینب  هب  ار  نآ  دوب ، نم  تسد  رد  تشهب  ياهدیلک  رگا  تفگ :  یم  درک و  یم  طلسم  یمالسا  تما  رب 
: دـیامرف یم  هیقـشقش  هبطخ  رد  هک  اجنآ  ناـمثع  لاـمعا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ریبعت  تسا  قیقد  اـبیز و  هچ  و  ( 87 . ) دنوش

نآ دعلب ، یم  اهتشا  اب  ار  ارحـص  فلع  راهب  لصف  رد  هک  هنـسرگ  رتش  دننام  هیما )  ینب   ) شردپ نادنزرف  دوب ، ندرک  عفد  ندروخ و  شرنه 
ار يو  وا  یگراوخ  مکش  درک و  عیرست  شطوقس  رد  شلامعا  تخیـسگ ،  شیگدنز  هزاریـش  هکنیا  ات  دندرک ، تراغ  ار  ادخ  لاوما  زین  اه 

(88 . ) درک كاله 

ثیدح نآرق و  رظن  زا  هیما  ینب 

باوخ رد  ربمایپ  هک  دوب  یتقو  نآ  و  دمان ، یم  ۀنوعلم  هرجش  ار  نادناخ  نیا  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  هیما  ینب  نادناخ  هتفیـش  نامثع  يرآ 
يدب ياس  ؤر  دننک و  یم  هبلغ  امـش  رب  اهنآ  يدوزب  دومرف : دش و  راد  هصغ  و  دنا ، هتفرگ  رارق  اهربنم  رب  اهنومیم  دـننامه  هیما  ینب  هک  دـید 

ةرجـشلا سانلل و  ۀنتف  الا  كانیرا  یتللا  ای  ؤرلا  انلعج  ام  و  دومرف : نآ  یط  رد  هک  دومن  لزان  ار  ءارـسا  هروس  هیآ 60  دنوادخ  دوب ، دنهاوخ 
هیما ینب  ربماـیپ  دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم  اـی  اـه  هدـنز  نیرت  ضوغبم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ةزرب  یبا  زا  و  ( 89  . ) ۀیالا نآرقلا  یف  ۀـنوعلملا 

تیفیک هب  دـیهاوخ  یم  رگا  و  ( 90 . ) دنتـسه هیما  ینب  تما  نیا  تفآ  دنراد و  یتفآ  یتما  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  و  دـندوب ،
لهچ هب  ناشدادعت  هیما  ینب  هاگره  دومرف : هک  دینک  هجوت  مرکا  ربمایپ  نخس  هب  دیربب  یپ  هیما  ینب  تموکح  نارود  رد  نیملـسم  مالـسا و 
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(91 . ) دنشک یهابت  داسف و  هب  ار  ادخ  باتک  و  دنهد ، رارق  ششخب  ار  ادخ  لام  دننادرگ و  دوخ  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دیسر ، رفن 

هدیسر ثرا  هب  تالکشم  ریما و  ترضح  تفالخ 

، دندناسر لتق  هب  شنادناخ  نایم  رد  ار  وا  ماجنارس  تخیگنارب و  ار  مدرم  مشخ  هک  دناسر ، یئاج  هب  ار  راک  نامثع  نامز  رد  یهابت  داسف و 
موجه مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  فرط  هب  مدرم  نامثع ،  زا  سپ  دـش ، خـیرات  رد  یلاـجنج  گرزب و  ثداوح  ءاـشنم  رـس  دوخ  وا  لـتق  و 

لوبق اه  نآ  و  دراد ، قرف  نارگید  اب  وا  شور  هک  داد  رکذت  اهنآ  هب  هکنیا  اب  اما  تفریذپ ،  ار  تفالخ  مدرم  دایز  رارصا  اب  ترـضح  دندرب ،
گنج هس  هب  نآ  رثکا  ریما ، ترـضح  تموکح  لاس  جنپ  یط  دنهد . قفو  يولع  تلادع  اب  ار  دوخ  دنتـسناوتن  زگره  لمع  رد  یلو  دندرک ،
هتشذگ يافلخ  ياهتنس  خوسر  رطاخب  روما  حالصا  رب  زین  ریما  ترضح  رارصا  دش ، يرپس  نیطـساق  نیقرام و  نیثکان و  اب  یلخاد  نینوخ و 

، دهد رییغت  دهاوخ  یم  ار  نیخیـش  تنـس  هک  دندروآ  یم  رب  ادـص  مدرم  اهتعدـب  یخرب  هب  ریما  ترـضح  ضارتعا  لباقم  رد  دـنام ، رمث  یب 
 !! تفر نایم  زا  نیخیش  تنس  هک  ياو 

دوب هفیلخ  لاس  تسیب  ریما و  لاس  تسیب  هیواعم 

راک رس  رب  هفیلخ  ناونعب  امـسر  دش ، یم  هتخانـش  یـشروش  کی  ناونعب  لاحب  ات  هک  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  و 
یهابت و جوا  يو  تموکح  دنتـشادن ، روهظ  تءارج  اهلاس  هک  دوب  ینطاب  ياه  هنیک  مامت  ندـش  رادومن  هیواعم ،  ندـمآ  راـک  يور  دـمآ ،

فالخرب شتفالخ  نامز  رد  رمع  دـش ، ماش  یلاو  دـیزی  شردارب  زا  سپ  مود  هفیلخ  نارود  زا  هیواعم  داد ، ناشن  ار  فلاـخم  ناـیرج  داـسف 
یهن ار  وت  هن  منک و  یم  رما  وتب  هن  تفگ :  وا  هب  درک و  هحماسم  هیواعم  اب  درک ! یم  يریگ  تخس  نارادناتـسا  هب  هک  دوخ  تعیبط  همانرب و 

لاس ياهلاس  هک  وا  درک  یم  لمع  رصیق  يرـسک و  ناهاشداپ  دننامه  هتخیـسگ و  راسفا  دوخ  لامعا  رد  وا  بیترت  نیا  هب  و  (، 92  ) منک یم 
تـسیب هیواعم  تفرگ ،  هچیزاب  هب  ار  ادـخ  نید  تفالخ ،  نتفرگ  تسدـب  اب  دوب ، هدومن  مکحم  ار  دوخ  هیاپ  دوب و  هدرک  تموکح  ماش  رد 
. درک تفالخ  هفیلخ  ناونعب  رگید  لاس  تسیب  تدم  هب  زین  نآ  زا  سپ  و  دوب ، ریما  ماش  رب  نامثع  تفالخ  نایاپ  ات  رمع  نامز  زا  لاس 

نایفس یبا  نبا  ۀیواعم  همانسانش 

هب عجار  رتشیب  يرادـقم  میراچان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـمز  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  مالـسا و  تیمولظم  نداد  ناـشن  يارب  اـم 
ینمـشد رد  هک  تسا ،  ۀـبقع  رتخد  دـنه  شردام  مینک .  تبحـص  هیواعم  هلاس  تسیب  تفالخ  نامز  رد  ینید  تاـفارحنا  مدرم و  تـالاوحا 

زا دـنا  هتفگ  هکلب  هدوب ،  اـنز  هب  مهتم  دـنه  دـنا  هتفگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هبردـبع  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  زا  و  دوب ، اـشوک  رایـسب  ربماـیپ 
دمآ ناشیا  شعن  رس  رب  مرکا  ربمایپ  یمارگ  يومع  هزمح  ترضح  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  نامه  وا  و  تسا .  هدوب  هفورعم  ناگدنهدانز 

درک و هلثم  ار  هزمح  دسج  سپس  درکن و  رثا  يو  رد  نادند  دش و  تخس  یهلا  تردق  هب  دراذگ و  ناهد  رد  هدروآ و  رد  ار  ناشیا  رگج  و 
بنیز و  دندرک ، نینچ  ءادهـش  اب  هدرک  ءادـتقا  وا  هب  زین  شیرق  نانز  ریاس  تخیوآ ،  دـنبندرگ  نوچ  ار  شترـضح  هدـش  هعطق  هعطق  ءاضعا 
نیمه هب  و  دومن ، رده  ار  دنه  نوخ  دمآ و  نارگ  ادخ  لوسر  رب  راک  نیا  دومن . دز  شوگ  دیزی  هب  ار  نایرج  نیمه  دیزی  سلجم  رد  يربک 

ات وا  قافن  توادع و  تدش  هب  تبسن  قباس  رد  هک  تسا  نایفسوبا  نامه  هیواعم  ردپ  اما  ( 93 . ) دندیمان راوخرگج  دنه  ار  وا  هک  دوب  ببس 
یناهفصا بغار  هکنانچ  تسا .  هیواعم  ردپ  رهاظ  رد  نایفسوبا  نیققحم ،  رظن  قبط  هک  تسناد  دیاب  نکیل  دش ، تبحص  یکدنا  رمع ، رخآ 

یبا نبا  رفاسم  دسر 1 -  یم  رفن  راهچ  هب  هیواعم  هب  بسن  هک  تسا  هدرک  لقن  يرشخمز  راربالا  عیبر  زا  دیدحلا  یبا  نبا  تارـضاحم و  رد 
تشز رایسب  هک  نایفسوبا  سکعرب  دوب ، ابیز  ناوج  نایفسوبا و  رگراک  حابصم  نیا  و  حابـص ،  سابع 4 -  دیلو 3 -  نبا  ةرامع  ورمع 2 - 

زا هک  ناهبزور  نبا  لضف  هدرک و  لقن  تسا  تنـس  لها  ءاملع  تاقث  زا  هک  هباسن  یبلک  زا  زین  هیلع  هللا  ناوضر  یلح  همـالع  دوب ، هاـتوک  و 
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هدوب مچرپ  بحاص  روهـشم و  ناگدـنهدانز  زا  وا  ردام  دـنه  تسا و  هدوب  رفنراهچ  دـنزرف  هیواعم  هک  هدرک  لوبق  زین  وا  تسا  هماع  ءاـملع 
همامح مانب  هیواعم  ياهگرزبردام  زا  یکی  تشک ،  یم  ار  وا  داز ، یم  هایـس  هچب  هاگره  هتـشاد و  شزیمآ  هایـس  نامالغ  اب  رتشیب  هک  تسا ، 

دراد هراشا  هتکن  نیمه  هب  هیواعم  هب  شیوخ  مالک  رد  زین  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تسا .  هدوب  لاعف  رایسب  انز  رد  دوب و  مچرپ  بحاص  زین 
(94  . ) يا هدش  دلوتم  نآ  رب  هک  ار  يرتسب  نآ  یناد  یم  دوخ  وت  دومرف : هک  اجنآ 

رفن هس  لباقم  رد  رفن  هس 

رد هیواعم  ردپ  هک  تساجنیا  بجع  تسا و  فورعم  شلاوحا  هک  هیواعم  رـسپ  دیزی  مه  يرگید  نآ  هیواعم و  دوخ  نیا  هیواعم و  ردـپ  نآ 
نیا مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لباقم  رد  هیواعم  دـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لباقم  رد  هیواعم  دوخ  و  داتـسیا ، ربمایپ  رـسپ  لباقم 

هب وا  سک  هس  وزا و  هک  يدینشن  رگم  دنه  رـسپ  ناتـساد  دیوگ : دروم  نیا  رد  یئانـس  میکح  دهد . یم  ناشن  ار  نادناخ  کی  دارفا  بسانت 
ربمیپ دنزرف  رس  وا  رسپ  داتـسب  ربمیپ  داماد  قح  قحانب  وا  دیکمب  ربمیپ  مع  رگج  وا  ردام  تسکـشب  ربمیپ  نادند  ّرُد  وا  ردپ  دیـسر  هچ  ربمیپ 

دیزی لآ  یلع  ادیزی و  هللا  نعل  داب  تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب  دیرب 

؟ اجک ات  یئاوسر 

اریز دنتـسه  اه  هداز  لالح  زا  رت  بیجن  انز  دـالوا  هک  دـنک  یم  لـقن  همادـق  زا  بغار  ص 172  تارـضاحم ج 1  رد  هک  تساـجنآ  بجع 
و تسا !!  یعونصم  توهش  زا  شزیمآ  لالح ،  شزیمآ  رد  اما  دیآ ، یم  ایند  هب  لماک  وا  دنزرف  تسا و  طاشن  توهـش و  اب  درم  انز ، ماگنه 

رادمتسایس ناکریز  زا  هیواعم  صاع و  نبا  ورمع  تهج  نیمه  هب  هک  تسا  هدوزفا  هدروآ و  بولقلا  ۀهزن  رد  يزاریش  بطق  ار  نیمه  دننام 
هتفر اجک  امـش  ملع  لقع و  اما  دیرادن ؟ ینید  تریغ  امـش  ضرف  رب  دـسرپب ، بصعتم  نیلهاج  نیا  زا  هک  تسین  یـسک  ایآ  ( 95 . ) دنا هدوب 

یفیثک اب  زور  ره  هک  هدنهدانز  نز  نآ  ایآ  تسا ،  رـسمه  یب  بزع و  يا  هدننکانز  ره  ایآ  تسا ؟  توهـش  رپ  يا  هدننکانز  ره  ایآ  تسا ؟ 
یعونصم توهش  يور  زا  یلالح ،  شزیمآ  ره  ایآ  فرط  نآ  زا  و  تسا !؟  ریثءات  یب  هفطن  داقعنا  رد  تسا ،  هدرم  وا  توهـش  دزیمآ و  یم 

لاثما اهنیا و  دنک !! یم  رثا  یب  ماخ و  ار  ناسنا  عرـش  لقع و  هنوگچ  هک  دشکب  ار  اجیب  ياهتبحم  بصعت و  دنوادخ  تسا ؟  طاشن  نودب  و 
ياهزاوآ اه و  هقلقل  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ،  ریهطت  لباق  رثوک  مزمز و  بآ  اب  دیزی ، هیواعم و  لاثما  حاضتفا  یئاوسر و  هک  دـننادب  نانیا 

 . موش

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رظن  زا  هیواعم 

اجکی ار  شردارب  شردـپ و  ار و  وا  ربمایپ  میتفگ  البق  تسا ،  هتفرگ  رارق  ترـضح  نیرفن  نعل و  دروم  ررکم  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هیواـعم 
دینیبب دومرف : دنهد ، یم  خساپ  رگیدکی  هب  دنناوخ و  یم  انغ  رفن  ود  هک  دندینش  يرفس  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  رد  و  دومن . تنعل 

هب ار  ودنآ  ایادخ  تشاد :  هضرع  هدومن  دنلب  شیوخ  تسد  ود  ترضح  دنتسه ، صاع  نبا  ورمع  هیواعم و  دندرک : ضرع  دنتـسیک ؟ ودنیا 
یم تنـس  زا  ریغ  هب  هک  دوش  یم  رهاـظ  يدرم  هداـج  نیا  زا  دومرف : ربماـیپ  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 96  . ) یندـناسر ناسرب  شتآ 

نکم ریس  ار  وا  نک و  تنعل  ار  وا  ایادخ  دومرف : درک  یم  روبع  هک  یلاح  رد  هیواعم  هب  لوسر  ترضح  زاب  و  ( 97 . ) دش ادیپ  هیواعم  دریم و 
راک نیا  ام  اما  دیوگ : ثیدح  يوار  يردخ  دیعسوبا  دیشکب ، ار  وا  دیدید  نم  ربنم  يور  رب  ار  هیواعم  هاگره  دومرف : و  ( 98  ) كاخ اب  رگم 

هک دنا  هدرک  تیاور  هکلب  دنا ، هدرک  لقن  ربتعم  قیرط  راهچ  اب  تنـس  لها  ءاملع  ار  ثیدح  نیا  يرآ  میدشن )!  راگتـسر  اذل  میدرکن و  ار 
هیواعم تراما  ماگنه  ارهاظ   ) مینک شرازگ  رمع  هب  ات  شکن  ریـشمش  میتفگ :  ام  دـشکب ، ار  هیواعم  تساوخ  رمع  نامز  رد  راصنا  زا  يدرم 

دناوخ یم  هبطخ  هک  دـیدید  ربنم  يور  رب  ار  هیواعم  هاگره  دومرف : یم  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  نم  تفگ :  يراصنا  درم  تسا )  هدوب  ماش  رد 
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شگرم ماگنه  ات  رمع  اما  دنتـشون ، رمع  هب  اهنآ  مینک ،  شرازگ  رمع  هب  ات  مینک  یمن  یمادـقا  یلو  میا  هدینـش  مه  ام  میتفگ :  اما  دیـشکب ،
زا دارم  دنا : هتفگ  یهاگ  دننک ، هیجوت  ار  ثیدح  نیا  ات  دـنا  هتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  هیواعم  نارادـفرط  هک  بجعللای  و  دادـن . یخـساپ 
زا یلماک  عـالطا  رگا  و  ( 99  . ) کلذ ریغ  و  دیـشکب ، هکنیا  هن  دـیریذپب ، ار  وا  تفگ :  ربمایپ  دـنا  هتفگ  یهاگ  تسین ،  هیواـعم  نآ  هیواـعم 

دنناـم یـسک  هک  نک ،  هعجارم  يو ،  ياـه  هماـن  اهینارنخـس و  مالـسلا و  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  هـب  یـشاب ،  هتـساوخ  وا  تـالاوحا  هیواـعم و 
. دنکن علطم  هیواعم  زا  ارت  شترضح 

بارش هیواعم و 

نم تفگ :  هک  دنک  لقن  هدیرب  نبا  هللادبع  زا  دمحا ج 5:347  دنسم  مانب  دوخ  باتک  رد  تسا  تنس  لها  نایاوشیپ  زا  هک  لبنح  نبا  دمحا 
هک عقوم  نآ  زا  تفگ :  مردپ  درک ، فراعت  زین  مردپ  هب  و  دروخ ، هیواعم  دندروآ ، بارـش  اذغ ، فرـص  زا  دعب  میتفر ،  هیواعم  دزن  مردپ  و 

یمن تذل  بارـش  لثم  زیچ  چیه  زا  مدوب ،  شیرق  ناوج  نیرتابیز  نم  داد : خـساپ  هیواعم  ما ،  هدیـشونن  ار  نآ  نم  دومن  مارح  ار  نآ  ربمایپ 
راوخبارش هک  دوبن  دیزی  اهنت  نیا  هر  ینیما  همالع  شیامرف  قبط  يرآ  ( 100  . ) نخس نیریش  ناسنا  اب  ندش  تبحص  مه  ای  ریش  رگم  مدرب ، 

. دنا هتشاد  سنا  بارش  اب  هس  ره  دیزی  هیواعم و  ات  هتفرگ  نایفسوبا  زا  هیواعم ،  نادناخ  هکلب  دوب ، رمخلا  مئاد  و 

ابر هیواعم و 

يالط اب  ار  یئالط  فرظ  ینعی  تخورف ،  شدوخ  زا  رتشیب  هب  ار  هرقن  ای  ـالط  زا  یفرظ  هیواـعم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  تنـس  لـها  ناـگرزب 
نزو مه  هب  دیاب  ءایـشا  هنوگ  نیا  دومرف : یم  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ :  وا  هب  ءادردوبا  مانب  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  درک . هلماعم  يرتشیب 

، دـنک روذـعم  هیواعم  زا  ارم  هک  تسیک  تفگ :  ءادردوبا  منیب ،  یمن  یلاکـشا  راک  نیا  رد  نم  تفگ :  هیواعم  اـما  رتشیب ) هن   ) دوش هتخورف 
رد و  دـشابن ، نیمزرـس  کی  رد  هیواعم  اب  هک  درک  دـهع  سپـس  دـیوگ و  یم  نم  هب  دوخ  يءار  زا  وا  اما  مهد ،  یم  ربخ  ربمایپ  زا  ار  وا  نم 
نک وگزاب  ار  ثیدح  نیا  تفگ  هدرک و  ضارتعا  هیواعم  اما  درک  یهن  ابر  نیا  زا  ار  هیواعم  ماش  رد  زین  تماص  نبا  ةدابع  يرگید  ثیدـح 

(101 . ) دیآ شوخان  ار  هیواعم  دنچ  ره  میوگ  یم  تفگ :  ةدابع  وگم ، و 

هیواعم گرزب  تعدب 

ینید ياهتعدـب  ءزج  اهنآ  زا  يا  هراپ  تسا و  فورعم  هیواعم  تایلوا  هب  تشادـن و  هقباس  البق  هک  درک  یئاـهراک  دوخ ، نارود  رد  هیواـعم 
ینلع روطب  مرکا  ربمایپ  حیحـص  شیامرف  فالخ  هک  یئاهراک  نیرت  عینـش  زا  تسا .  هدش  رکذ  لصفم  خـیراوت  رد  هک  دوش ، یم  بوسحم 

هب هک  يا  همان  رد  زین  هیواعم  دوخ  و  دـندیمان ، یم  مه  دـیبع  نبا  داـیز  ار  وا  هک  هیبا ،  نبا  داـیز  دوب : نیا  تفرگ  تروص  هیواـعم  ناـمز  رد 
لامک اب  اما  يرادن ،  ردپ  هکلب  ردام و  وت  هک  دوب  هدرک  خیبوت  ار  وا  هدناوخ و  دیبع  نبا  دایز  هب  ار  وا  دوب ، هتـشون  یبتجم  ماما  مایا  رد  دایز 

رد مچرپ  بحاص  ناکاپان  زا  هک  هیمـس )   ) دایز ردام  اب  نم  هک  دوب  هدرک  اعدا  نایفـسوبا  اریز  دـناوخ ، دوخ  ردارب  ار  داـیز  ادـعب ، تحاـقو 
فورعم و مالـسا  تما  نایم  رد  هکنیا  دوجو  اب  تسا !  نم  دـنزرف  دایز  ما و  هدرک  انز  داد ، یم  انز  رهوش  نتـشاد  دوجو  اب  دوب و  تیلهاـج 

نایفسوبا شردپ  نخس  هب  هیواعم  اما  دومن ، راسگنـس  دیاب  ار  انز  یعدم  تسا و  رهوش  هب  قحلم  دنزرف  دومرف : مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یعطق 
نارای زا  ادتبا  رد  هکنآ  زا  دعب  دوب ، هدش  هیواعم  تخـسرس  نارادـفرط  زا  دایز  اریز  دـیمان ، دوخ  ردارب  ار  دایز  درک و  دامتعا  رگید  قساف  و 

میرم یبا  تداهـش  هب  دوبن ، یـسک  هب  بوسنم  تشادن و  یـصخشم  ردپ  هک  لاس  هاجنپ  زا  دـعب  دایز  يرآ  دوب ، مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
تفگ وا  تسین ،  یسک  هیمس  زج  متفگ  نم  تساوخ ،  يا  هشحاف  نم  زا  دمآ و  نم  دزن  نایفسوبا  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ :  هک  یلولس 

(102 . ) درک انز  وا  اب  و  تسوب ،  دب  وا  لغب  ریز  هچرگ  تسا  لوبق  : 
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يربمایپ ربمایپ و  هیواعم و 

ادـمحم نا  دهـشا  دـیوگ : یم  هک  دینـش  ار  نذ  ؤم  يادـص  هیواعم  یتقو  هک :  تسا  هدروآ  كولملارابخا  باـتک  رد  رهاـط  یبا  نبا  دـمحا 
ماـن راـنک  ار  دوخ  مسا  هکنیا  هب  زج  يدـشن  یـضار  یتـشاد !  يدـنلب  تمه  وت  هللادـبع  دـنزرف  يا  ردـپ ! نیا  رب  اـبحرم  تفگ :  هللا ،  لوسر 

، دـندمآ هیواعم  دزن  رـصم  لها  زا  يا  هدـع  اب  صاع  ورمع  هک  تسا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ( 103  . ) یهد رارق  نایناهج  راـگدرورپ 
هیواعم رب  هک  درک  شرافـس  یتح  دـیهاکب ، وا  شزرا  زا  دـینک و  ریقحت  ار  هیواعم  دـیناوت ، یم  ات  درک  شرافـس  ناـهارمه  هب  صاـع  ورمع 
دیریگب تخس  نانچنآ  نانامهیم  رب  هک  درک  شرافس  نانابهگن  هب  دوب  هدش  هاگآ  دنب  دز و  نیا  زا  هک  هیواعم  دینکن . مالـس  هفیلخ ،  ناونعب 

نآ اب  وا  طایخلا ، نبا  مانب  دوب  يدرم  رفن ، نیلوا  دندش ، دراو  نانامهیم  دشاب ، هتشادن  رظن  رد  يزیچ  دوخ  ناج  تاجن  زا  شیب  مادک  ره  هک 
یتقو دـندرک ، ار  راک  نیمه  زین  نارگید  هللا ،  لوسر  يا  امـش  رب  مالـس  تفگ :  دـمآ و  هیواعم  دزن  هب  دـندوب ، هدروآ  شرـس  رب  هک  یئـالب 
مالـس وا  رب  يربمایپ  هب  امـش  دـینکن ، مالـس  وا  رب  تفالخ  هب  هک  متفگ  نم  دـنک ، تنعل  ار  امـش  ادـخ  تفگ :  صاع  ورمع  دـندش ، جراـخ 

درکن و ضارتـعا  دارفا  نیا  هب  اذـل  تسا ،  توـبن  هب  ندز  وـلهپ  رکف  رد  ۀـیواعم  صئاـصخ  تافـص و  یحور و  هنیمز  يرآ  ( 104 . ) دیدرک
. دومنن راکنا  ار  اهنآ  نخس 

؟  يراذگ یمن  مارتحا  ربمایپ  هب  ارچ 

نطاب زا  ناشن  هک  دـش  عقاو  يا  هملاکم  هیواعم  وا و  نایم  تسا ،  هتـشاد  ینالوط  يرمع  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  یمرـضح  دـبا  نبا  دـسا 
، دوب هرهچ  ابیز  دنلب و  دق  يدرم  يرآ  تفگ :  يا ؟  هدـید  ار  مرکا )  ربمایپ  يالعا  دـج   ) مشاه ایآ  تفگ :  وا  هب  هیواعم  دـهد ، یم  هیواعم 

انیبان دق و  هاتوک  درم  يرآ  تفگ :  يا ؟  هدید  ار  هیواعم )  يالعا  دـج   ) هیما ایآ  دیـسرپ : هیواعم  دوب ، تکرب  وا  مشچ  ود  نایم  دـنیوگ  یم 
 : تفگ هیواعم  تسیک ؟  دـمحم  تفگ :  دـما  يا ؟  هدـید  ار  دـمحم  ایآ  تفگ :  هیواعم  دوب ، یموش  ای  رـش  وا  مشچ  ود  نایم  دـنیوگ  دوب ،

لوسر یئوگ  یمن  ینک و  یمن  دای  یمارگ  ار  وا  مان  يراذگ و  یمن  مارتحا  ترـضح  هب  ارچ  سپ  تفگ :  دـما  میوگ ،  یم  ار  ادـخ  لوسر 
(105  . ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا 

هیواعم يوزرآ 

لقع وا و  زا  تشاد و  دمآ  تفر و  هیواعم  اب  مردپ  میتفر ،  هیواعم  دزن  مردپ  اب  دـیوگ : هریغم  نبا  فرطم  مانب  يدرم  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و 
مدـش رظتنم  یتعاس  دروخن ، اذـغ  هودـنا  تدـش  زا  تسا و  نیگمغ  رایـسب  مدـید  دـمآ ، هیواـعم  دزن  زا  یبش  هکنیا  اـت  درک ، یم  فیرعت  وا 
مدرم نیرت  ثیبخ  دزن  زا  نم  مرسپ  تفگ :  منیب ؟  یم  نیگمغ  ار  وت  بشما  ارچ  مدیـسرپ :  تسین ،  ام  راک  ام و  زا  وا  یتحاران  مدش  هجوتم 
طاسب شاک  يا  يا ،  هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  امـش  متفگ :  وا  هب  میدوب  اهنت  مه  اب  هیواعم  نم و  تفگ :  تسیچ ؟  ناـیرج  متفگ :  مدـمآ ! 
مـشاه ینب  زا  دوخ  ناردارب  لاح  هب  شاک  يا  و  تسا .  هدـش  داـیز  وت  نس  هک  ارچ  يدرک ،  یم  یکین  مدرم  هب  يدرک و  یم  نهپ  تلادـع 

 : تفگ نم  هب  هیواـعم  تسین .  یـشاب  هتـشاد  میب  نآ  زا  هک  يزیچ  اـهنآ  دزن  هک  دـنگوس  ادـخب  يدرک ،  یم  مـحر  هلـص  يدرک و  یم  رظن 
هکنیا رگم  دادن  يا  هجیتن  هک  دنگوس  ادـخب  درک ، نانچ  نینچ و  درک و  تلادـع  دومن و  یهاشداپ  رکبوبا  زگره ، زگره ، تاهیه ،  تاهیه 

نماد لاس  هد  درک و  شالت  دومن و  یهاشداپ  رمع  ینعی  يدع  ردارب  سپـس  و  رکبوبا ، دـنیوگ : یم  طقف  درم ، زین  شمان  وا ، گرم  زا  سپ 
 ، نآ زا  سپ  رمع ، دنیوگ : یم  طقف  تفر ،  نیب  زا  زین  شمان  وا ، گرم  زا  سپ  هکنیا  زا  شیب  دادـن  يا  هرمث  هک  دـنگوس  ادـخب  درک ، زارف 

دش و كاله  نیا  هکنیا  ات  دـش  هچنآ  دـش  وا  اب  درک و  هچنآ  درک  و  دوبن !! وا  دـننام  بسن  رد  يدـحا  هک  یـسک  دیـسر ، تردـق  هب  نامثع 
جنپ زور  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینعی  یمـشاه  نیا  یلو  تفر ،  نیب  زا  زین  دندرک  وا  اب  هک  یئاهراک  تفر و  نیب  زا  زین  شمان 
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اب ینعی  ردام ، یب  يا  نیا  دوجو  اب  دـنام  یم  یقاب  يراک  هچ  سپ  هللا ،  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  دـنیوگ : یم  دـننز و  یم  ادـص  وا  مانب  راب 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  مان  هکنآ  زج  تسین )  یهار  ، ) دوزفا سپـس  و  دنام ، یمن  يزیچ  نارگید  مان  يدوبان  ربمایپ و  مان  ندنام  یقاب  دوجو 
رب یلو  دننک  نعل  ار  هیواعم  ربانم  رب  هک  داد  نامرف  دـنداد  يو  هب  ار  ربخ  نیا  یتقو  نومءام  نامز  رد  دـنیوگ  دوش . نفد  دوش ، نفد  مه  هلآ 

باتک زا  تسا  تنـس  لها  دامتعا  دروم  هک  يدوعـسم  ار  هلءاسم  نیا  دـندید و  راـک  نیا  كرت  رد  ار  تحلـصم  دـمآ و  نارگ  رایـسب  مدرم 
(106  . ) تسا هدرک  لقن  تسا  تنس  لها  هدمتعم  لوصا  زا  راکب  نبا  ریبز  تایقفوم 

دنک یم  یهن  ربمایپ  ثیدح  زا  هیواعم 

یم ار  تندرگ  ینک  یم  لقن  ثیدح  هک  دـسرب  ربخ  نمب  رگا  دـیوگ : یم  رمع  نبا  هللادـبع  هب  هیواعم  مینیب  یم  هک  تساتـسار  نیمه  رد  و 
ثیدح زا  ار  ام  نایاورنامرف -  نانیا  دـیوگ : یم  يرت ،  هتـسیاش  ثیدـح  لقن  هب  وت  دـنیوگ  یم  هباحـص  زا  یکی  هب  یتقو  ای  و  ( 107  . ) منز

رمع نامز  رد  هک  یثیدـح  رگم  دـینک  بانتجا  ربمایپ  ثیداحا  زا  تفگ :  یم  هیواعم  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  ( 108 . ) دنا هدرک  عنم 
نیا دروم  رد  تفگ :  دینـش  ابر  تمرح  دروم  رد  ار  ربمایپ  ثیدح  تماص  نب  ةدابع  زا  یتقو  هیواعم  هک  قباس  رد  تشذـگ  و  ( 109 . ) دشاب

 . نکم وگزاب  دوش و  تکاس  ثیدح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ثیدح  لباقم  رد  تشز  لمعلا  سکع 

یبا نبا  دعـس  تیاور  لـباقم  رد  هک  تسا  یلمعلا  سکع  دـنک  یم  نید  هب  تبـسن  وا  یئاـیح  یب  یئاورپ و  یب  رب  تلـالد  هـک  يروـما  زا  و 
روضح رد  ای  و  دنک ، تنعل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تفگ :  دعـس  هب  هیواعم  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  داد ، ناشن  دوخ  زا  صاقو 
رتشیب دبات  یم  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  دوب ، نم  يارب  یلع  تافـص  زا  یکی  رگا  تفگ :  ضارتعا  اب  دعـس  درک ، تنعل  ار  ترـضح  دـعس 

نآ رب  دیشروخ  هچنآ  زا  میارب  مشاب ،  هتـشاد  یلع  نادنزرف  لثم  ینادنزرف  مشاب و  ربمایپ  داماد  نم  رگا  دنگوس  ادخب  متـشاد ،  یم  تسود 
هک مهد  یم  يدرم  هب  ادرف  ار  مچرپ  هک -  تفگ  یلع  هب  ربیخ  زور  رد  ربماـیپ  هک  نخـس  نآ  رگا  دـنگوس  ادـخب  تسا ،  رتبوبحم  دـبات  یم 
وا تسد  هب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  تسین و  رارف  لـها  دراد ، یم  تـسود  ار  لوـسر  ادـخ و  زین  وا  دـنراد و  یم  تـسود  ار  وا  لوـسر  ادـخ و 

كوبت هوزغ  رد  هک  نخس  نآ  رگا  دنگوس  ادخب  تسا ،  رترب  دبات  یم  وا  رب  دیشروخ  هچ  نآ  زا  میارب  دومرف ، یم  نم  هب  دنک -  یم  بیصن 
يربمایپ نم  زا  دـعب  هکنیا  زج  دـشاب  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننامه  نم  هب  وت  تبـسن  هک  یتسین  یـضار  ایآ  هک -  دومرف  یلع  هب  ربماـیپ 

زا مکـش  داـب  هیواـعم  دزیخرب  تساوخ  دعـس  هکنیمه  تسا ،  رتبوبحم  دـبات  یم  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  میارب  دومرف ، یم  نم  هب  تسین - 
؟  يدرکن يرای  ار  یلع  ارچ  سپ  يا ،  هدوبن  رت  تسپ  نالا  لثم  نم  دزن  یعقوم  چیه  يونشب ،  ار  تباوج  ات  نیشنب  تفگ :  درک و  اهر  دوخ 
وت هچنآ  رگا  يدرک ؟  عاـنتما  یلع  اـب  تعیب  زا  ارچ  درکن ) تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـب  هک  دوـب  يدارفا  زا  صاـقو  یبا  نبا  دعـس  )

(110  . ) مدرک یم  تمدخ  ار  وا  دوب ، هدنز  یلع  ات  مدینش ،  یم  ربمایپ  زا  نم  يدینش 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهاو  مالسلا  هیلع  رب  هیواعم  تیانج  نیرتکانرطخ 

وا نادناخ  یلع و  لضف  رد  هک  سکره  زا  مرازیب  نم  درک  مالعا  یمالـسا  تکلمم  رـسارس  رد  دوخ  نارادنامرف  مامت  هب  يا  همان  رد  هیواعم 
دـیراد و یمارگ  دـیتفای  دـننک ، یم  تیاور  ار  نامثع  لئاضف  هک  اهنآ  ناـمثع و  ناتـسود  نایعیـش و  زا  هک  ار  هک  ره  دـنک و  تیاور  يزیچ 

نیا یپ  رد  دیتسرفب ، نم  يارب  شا  هلیبق  ردپ و  مسا  هدنیوگ و  مسا  اب  دنک  یم  لقن  نامثع  لئاضف  رد  یسک  هک  یتیاور  ره  و  دینک ، مارتحا 
لعج هب  ایند  لام  رطاخب  مدرم  و  داتـسرف ، یم  ایادـه  اهنآ  يارب  مه  هیواعم  و  دـش ، عیاش  نامثع  تلیـضف  رد  تاـیاور  لـعج  هک  دوب  ناـمرف 

هدش و دایز  نامثع  هب  عجار  ثیدح  تشون :  شنارادنامرف  هب  يرگید  همان  رد  هیواعم  هکنیا  ات  تشذگ  یتدم  دندرک ، یم  باتـش  ثیدـح 
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ۀباحص و لئاضف  رد  تیاور  يوس  هب  دینک  توعد  ار  مدرم  دیسر ، امش  تسد  هب  نم  همان  یتقو  تسا ،  هدش  رشتنم  يا  هیحان  رهش و  ره  رد 
يارب نآ  لباقم  رد  نیغورد  ربخ  کی  هکنیا  رگم  دـنامن  مالـسلا )  هیلع  یلع  ترـضح   ) بارت یبا  دروم  رد  يربخ  چـیه  و  نیقباس ،  ءافلخ 

زا اهنآ  رب  دـنک  یم  لـطاب  ار  وا  نارادـفرط  یلع و  لالدتـسا  ون  رتنـشور  ار  ممـشچ  رتبوبحم و  نم  دزن  راـک  نیا  هک  درواـیب ، میارب  ۀـباحص 
یم دای  ناناوج  اه و  هچب  هب  هدرک و  یم  سیردـت  نآرق  لثم  ار  ثیداحا  نیا  هک  دیـسر  یئاجب  راـک  (. 111  ) تسارت تخس  نامثع  لئاضف 
نآ سپـس  دندرک و  لعج  ثیدح  ایند ، لام  رطاخب  دندرک ، یم  تدابع  عوشخ و  راهظا  مدرم  دزن  هک  ینافیعـض  نایراق و  ءادتبا  رد  دنداد ،

ثیدـح لـعج  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  يرآ ،  ( 112 . ) دـندومن تیاور  دـندرک و  لوبق  ینادان  يور  زا  داتفا و  اهرادـنید  تسد  هب  ثیداـحا 
غالبا تیبلا  لها  قیرط  زا  دـیاب  ادـخ  نید  هک  ارچ  تسا ،  هیواعم  تاـیانج  هلحرم  نیرتکاـنرطخ  لـمع  نیا  فل ،  ؤم  رظن  هب  و  دـش ، عورش 

هنارگبوکرـس تامادـقا  اب  ماگمه  ادـخ ، نید  ندرب  نیب  زا  يارب  هیواعم  دـنوش ، هتخانـش  ربمایپ  ثیداحا  اـب  دـیاب  یم  زین  تیبلا  لـها  دوش و 
ههبـش و داجیا  هب  مادـقا  وا  تخادرپ ،  زین  یتدـیقع  فارحنا  یگنهرف و  تیلاعف  هب  درک ، میهاوخ  رکذ  هکنانچمه  داد ، ماـجنا  هک  يدـیدش 

اههد مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  لـئاضف  زا  یتلیـضف  ره  لـباقم  رد  مدرم ،  هک  یتـقو  میناد  یم  و  دوـمن ، مدرم  نهذ  رد  یتدـیقع  فارحنا 
ار اهنآ  لقاال  ای  دوش و  یم  هدوزفا  نیفلاخم  هب  تسس و  تیبلا  لها  هب  اهنآ  داقتعا  راچان  هب  دنونشب ، دوخ  ءاملع  زا  افلخ  تلیضف  رد  تیاور 
ار مدرم  تدش  هب  فرط  کی  زا  هیواعم  داد ، دنهاوخن  حیجرت  نارگید  رب  ار  تیبلا  لها  بهذم  زگره  اذل  دـنناد و  یم  رگیدـکی  اب  يواسم 
نآ زا  درک و  یم  لعج  افلخ  حدم  رد  نیغورد  تایاور  رگید  فرط  زا  و  دنک ، وگزاب  یلع  ترضح  لئاضف  زا  یسک  ادابم  ات  درک  یم  عنم 

. درک یم  ماع  لتق  هجنکش و  ار  نایعیش  و  تفگ ،  یم  ازسان  تیبلا  لها  هب  تبسن  فرط 

هادف یحور  ءادهشلادیس  مایق  زمر  نمشد  یگنهرف  مجاهت 

زا یکی  نیا  و  دنتـشگ ، یم  وا  عیطم  لامیاپ و  یگنهرف ،  یماظن و  مجاهت  نیا  لباقم  رد  هک  دـندوب  فیعـض  هراچیب و  مدرم  نایم  نیا  رد  و 
تـسا لطاب  زا  قح  هار  ندومن  نشور  یهلا  ءایبنا  مهم  هفیظو  هک  ارچ  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هدـمع  لـلع  مهم و  زومر 

ره یهاگآ و  يور  زا  دوش  یم  كاله  هک  ره  ات  دـشاب ، ادـج  دـیاب  لطاب  قح و  هار  هنیب ،  نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل 
ات دنک ، هبتشم  ار  رما  نیا  تساوخ ،  یم  هیواعم  اروفک و  اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  دشاب ، یهاگآ  يور  زا  دوش  یم  مه  تیاده  هک 

همهنآ دنکن ، مادقا  رگا  هک  دنیب  یم  هجاوم  يرطخ  اب  ار  مالسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  اجنیا  ددرگ . دوبان  ءایبنا  گرزب  فده  نیا 
رارق يدوبان  يدج و  رطخ  ضرعم  رد  تیبلا  لها  لئاضف  رد  نیگنس  ةرتاوتم و  تایاور  همهنآ  تیبلا و  لها  یفرعم  رد  هللا  لوسر  ياهشالت 

خیرات راجنهان  ياه  هرهچ  دهاوخ  یم  وا  دـنک ، رثا  یب  یثنخ و  ار  ربمایپ  ثیداحا  نیغورد ،  ثیداحا  لعج  اب  دـهاوخ  یم  هیواعم  تفرگ . 
وا و تخـس  داهج  هیـضرم و  يارهز  ياه  هلان  هک  تساجنیا  دهد ، هولج  راجنهان  ار  خـیرات  نایوردیفـس  دـنک و  ابیز  نیغورد  لئاضف  هب  ار 

ضرعم رد  مالسا ،  نشور  میقتسم و  هار  هجیتن ،  رد  اهنآ و  ياهـشالت  ترتع و  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلاس  یـس  تیمولظم 
نیسح ماما  و  دننک ، نیبدب  ار  مدرم  ات  تسا ،  هدیقع  فارحنا  تبحص  تسین ،  رابجا  هارکا و  تبحـص  هلحرم  نیا  رد  دریگ ، یم  رارق  رطخ 

هک بیترت  ره  هب  دنک و  مادقا  هنهک  مخز  نیا  لباقم  رد  تسیاب  یم  دوخ  یناگ  همه  دـیدرت و  یب  تیـصخش  اب  هک  تسا  يا  هدـنامزاب  اهنت 
زا وکین  هچ  دـشابن و  يرذـع  لطاب  اـی  قح  زا  يوریپ  رد  سکچیه  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ، ادـج  لـطاب  زا  مدرم  يارب  ار  قح  هار  هدـش 

. دمآ رب  مهم  نیا  هدهع 

ثیدح لعج  رد  هیواعم  نارودزم 

رد ات  داد  ةرمس  هب  مهرد  رازه  دصراهچ  هیواعم  تسا ،  بدنج  نبا  ةرمس  دندرک ، کمک  اتـسار  نیا  رد  ار  هیواعم  هک  ینارودزم  هلمج  زا 
رد هیآ  نیا  هک  تفگ  دنک و  ریسفت  ریما  ترضح  هب  تبسن  ار  ۀیالا  ایندلا  ةایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  هیآ و  دناوخ و  هبطخ  ماش 
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ینمـشد لد  رد  هک  تسا  دهاش  دنوادخ  اما  دنیوگ ، یم  نخـس  ابیز  مدرم ،  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  هیآ  دافم   ) تسا هدـش  لزان  یلع  نءاش 
يرـشی نم  سانلا  نم  هکرابم و  هیآ  فرط  نآ  زا  و  دـننک ) یم  شالت  لسن  تعارز و  ندرب  نیب  زا  داـسف و  يارب  نیمز  رد  دـنراد و  یتخس 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  يراکادف  دروم  رد  هک   ) دنـشورف یم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یخرب  ینعی  هللا -  تاضرم  ءاغتبا  هسفن 

. دومن ریـسفت  يدارم  مجلم  نبا  تلیـضف  رد  ار  هیآ  نیا  دشاب - ). یم  ربمایپ  ناج  تاجن  رطاخب  ربمایپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  تیبملا و  ۀـلیل  رد 
(113)

؟  تسیک بدنج  نبا  ةرمس 

نیریـس نبا  سنا  دومن ، فارـسا  مدرم  راتـشک  رد  درک و  یم  تموکح  ةرـصب  رب  دایز  بناج  زا  هک  تسا  ناـمه  بدـنج  نبا  ةرمـس  نیا  و 
رگا داد : باوج  یـشاب ؟  هتـشک  ار  یهاـنگ  یب  هک  یـسرت  یمن  اـیآ  تفگ :  وا  هب  هیواـعم  تسا ،  هتـشک  ار  رفن  رازه  تشه  ةرمـس  دـیوگ :
نآرق هک  ارم  موق  زا  رفن  تفه  لهچ و  دادماب  کی  رد  ةرمـس  دیوگ : يودع  راوس  وبا  ( 114  . ) مرادن يا  همهاو  مشکب  مه  ار  اهنیا  دننامه 

هکنانچنآ رگا  دنک ، تنعل  ار  هیواعم  ادخ  تفگ :  درک  لزع  ار  وا  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  تخبدب  نیا  و  ( 115  . ) تشک دندوب  هدرک  عمج  ار 
نیتداهش هک  ار  یناهانگ  یب  هک  تسا  یسک  نامه  وا  و  درک . یمن  باذع  ارم  زگره  مدرک ،  یم  تدابع  ار  ادخ  مدرک ،  تعاطا  ار  هیواعم 
ثیداـحا زا  يا  هنومن  ( 116 . ) دیـسر رفن  دـنچ  تسیب و  هـب  اـت  هتـشک  سلجم  کـی  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندرک ، یم  يراـج  بـل  رب 

لثم تسا ،  هداد  رارق  نیرفن  تنعل و  دروم  اهنآ  تشز  ياهراک  رطاخب  ار  تسیاـشان  دارفا  زا  يرایـسب  ادـخ  ربماـیپ  هک  اـج  نآ  زا  نیغورد 
ناورم و صاـع و  نبا  مکح  تسا ،  هدرک  تنعل  ار  ۀـماسا  رکـشل  زا  نیفلختم  اـی  تسا و  هدرک  تنعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  هـکنیا 

عورـش اهنیا ، نماد  زا  گـنن  هکل  نیا  نتـسش  رطاـخب  ناراـک  هبت  تسد  لـیبق ،  نیا  زا  يدراوم  و  تسا ،  هدرک  تنعل  ار  هیما  ینب  هیواـعم و 
هک ار  يا  هدنب  ره  منک )  یم  اطخ  ینعی   ) متـسه ناسنا  مه  نم  ایادخ  تسا :  هدومرف  ترـضح  هک  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  لعج  هب  دـندرک 

تمایق زور  رد  یکیدزن  بجوم  ةرافک و  وا  يارب  ار  نیا  تشادـن ،  ار  نآ  تیلها  وا  مدرک و  نیرفن  ای  مدز و  هناـیزات  اـی  متفگ و  ازـسان  نم 
 . هدب رارق 

گرزب یئاوسر  هدوهیب و  شالت 

يارب ثیدح  نیا  زا  ملـسم  ریثک و  نبا  هاگنآ  دنا ، هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  ریثک  نبا  حیحـص و  رد  ملـسم  يراخب و  ار  نیغورد  ثیدـح  نیا 
نزب ادـص  ار  هیواعم  دومرف : نم  هب  ربمایپ  دـیوگ : سابع  نبا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نایرج  دـنا  هتـسج  هرهب  هیواعم  رب  ربماـیپ  نیرفن  هیجوت ، 
مود راب  دیایب ، وگب  ورب  دومرف : ترضح  متفگ ،  ار  نایرج  ربمایپ  هب  تسا ،  ندروخ  لوغشم  وا  دنتفگ : اما  مدناوخ ،  ار  وا  متفر و  نم  دیایب ،
دعب اذل  و  دنکن ، ریس  ار  شمکش  دنوادخ  دومرف : ربمایپ  موس  هعفد  رد  مدرک ،  شرازگ  ترـضح  هب  زاب  تسا ،  ندروخ  لوغـشم  دنتفگ  زین 
نیا زا  هیواعم  دـیوگ : ریثک  نبا  دریگ و  یم  هیواعم  بقانم  زا  ار  ربمایپ  نیرفن  نیمه  فیرحت  تسد  اما  (، 117  ) دش یمن  ریس  زگره  نیا  زا 

 : تفگ یم  رخآ  رد  رایسب  ینیریش  هویم و  اب  هارمه  دروخ ، یم  اذغ  راب  تفه  يزور  وا  ایند ، رد  اما  تسج !!  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  نیرفن 
نآ رطاخب  ترخآ ،  رد  اما  و  دنلیامتم !. نآ  هب  ناهاشداپ  هک  تصسا  یمکش  یتمعن و  دوخ  نیا  و  مدش ،  هتـسخ  یلو  مدشن  ریـس  هک  ادخب 

يارب روطچ  هک  دـیتسه  فقاو  هعجاف  قمع  هب  یمارگ  هدـنناوخ  يا  امـش  و  تسا !!  تمحر  وا  يارب  ربمایپ  نیرفن  هک  تشذـگ  هک  یثیدـح 
نودب اج و  یب  ربمایپ  دنیوگب  دننک و  ریقحت  اهرظن  رد  ار  مالـسا  ربمایپ  ات  دندش  یـضار  نانیا  هیواعم ،  لاثما  هیواعم و  تشز  لامعا  هیجوت 
تاجن ار  هیواعم  لاثما  دـیاش  ات  دـنهد  لزنت  ردـقنیا  همیرک  قالخا  نآ  اب  ار  ترـضح  هبترم  و  تسا ،  هدرک  یم  نیرفن  نعل و  ار  مدرم  هانگ 

، دندوب ربمایپ  نعل  دروم  هک  ناورم  نایفسوبا و  هیواعم و  لاثما  دش ، یم  تسرد  اهغورد  نیا  اب  راک  رگا  هک  هتـسناد  یمن  هراچیب  نیا  دنهد .
. دنشاب ناما  رد  هباحص  شنزرس  نعط و  زا  ات  دندرک  یم  دانتسا  ثیدح  نیا  هب  دوخ 
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تیبلا لها  اب  هلباقم  رد  نیغورد  ثیداحا  زا  يا  هنومن 

لعج اهنآ  نیفلاخم  يارب  ثیدـح  کی  نآ  لباقم  رد  دـینک ، ادـیپ  تیبلا  لها  لـئاضف  رد  هک  یثیدـح  ره  امـش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 
ربمایپ هک  دندرک  لعج  اهنآ  تسا  نآ  برد  یلع  متسه و  ملع  رهـش  نم  ینعی  اهباب )  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف ( : ربمایپ   - 1 دنا . هدرک 

نآ هیاپ  رکبوبا  متسه و  ملع  رهش  نم  ینعی :  اهباب  یلع  اهفقـس و  نامثع  اهناطیح و  رمع  اهـساسا و  رکبوبا  ملعلا و  ۀنیدم  انا  تسا :  هدومرف 
دمحم هللا ،  الا  هلا  ـال  تسا (  هتـشون  شرع  قاـس  رب  دومرف : ربماـیپ   - 2 تـسا !!!  نآ  برد  یلع  نآ و  فقـس  ناـمثع  نآ و  راوـید  رمع  و 

 : ینعی قرافلا )  رمع  قیدصلا و  رکبوبا  هاریزو  هللا و  لوسر  دـمحم  هللا ،  الا  هلا  ال  هک (  دـنا  هدرک  لعج  اه  نآ  هللا )  یلو  یلع  هللا ،  لوسر 
 - تسادخ نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد  یلع )  ای  : ) دومرف ربمایپ   - 3 دنتسه !! وا  ریزو  ود  قوراف  رمع  قیدص و  رکبوبا 
ارم دراد  نمـشد  ار  رمع  هک  ره  ینعی  یـضغبا )  دـقف  رمع  ضغبا  نم  دـنا (  هدرک  لعج  اـهنآ  هللا .-  ضغبم  یـضغبم  یـضغبم و  کـضغبم 

نم و ؤم  زج  دراد  یمن  تسود  ارت  یلع  ای  ینعی  قفانم  الا  کـضغبی  ـال  نم و  ؤم  ـالا  کـبحی  ـال  دومرف : ربماـیپ   - 4 تسا !!  هتشاد  نمـشد 
یقش قفانم  الا  امهضغبا  یقت و ال  نم  ؤملا  رمع  رکبوبا و  بحا  ام  هلالج ،  لج  هللا  نع  دندرک ( : لعج  اهنیا  قفانم .  رگم  دراد  یمن  نمشد 

: دومرف ربماـیپ   - 5 درادـن . نمـشد  یقـش  قفاـنم  زج  درادـن و  تسود  اوقت  اـب  نم  ؤم  زج  ار  رکبوبا  رمع و  تسا  هدومرف  دـنوادخ  ینعی :  ( 
شرع لباقم  یحابـشا  تروصب  اهنآ  دش و  هدیزرمآ  ات  داد  مسق  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قحب  ار  دـنوادخ  مدآ  ترـضح 

هب ار  ادخ  مدآ  ترضح  درک و  قلخ  حابـشا  تروصب  ار  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  ربمایپ و  دنوادخ ، دندرک : لعج  اهنآ  دنتـشاد . رارق 
نیسح نسح و  ینعی  ۀنجلا  لها  بابش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف : مرکا  ربمایپ   - 6 دش !! هتفریذپ  وا  هبوت  ات  داد  دنگوس  رفن  جـنپ  نیا 

ياهدرمریپ رورس  ود  رکبوبا  رمع و  ینعی  ۀنجلا ،  لها  لوهکادیس  رمع  رکبوبا و  هک :  دندرک  لعج  اهنآ  دنتسه . تشهب  ناناوج  رورـس  ود 
! درادن دوجو  درمریپ  الصا  تشهب  رد  هکنیا  اب  ( 118 !!. ) دنتسه تشهب 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هب  تبسن  مدرم  رد  ءوس  تاغیلبت  رثا 

: داد خـساپ  وا  تشاد !!؟  روضح  ردـب  گنج  رد  یلع  ایآ  دیـسرپ  یم  ءارب  زا  يدرم  هک  دـنک  لقن  قاحـسا  یبا  زا  يراـخب  حیحـص  رد   - 1
زوریپ وا  دـنلب  تمه  اب  زج  ردـب  گنج  هک  دـننک ، یم  لاوس  ردـب  گنج  رد  يدرم  روضح  زا  يرآ  ( 119  ) دـش زوریپ  درک و  هزرابم  يرآ 

زا یئوگدب  بس و  نانچنآ  مدرم  نارح  رهش  رد   - 2 دومن . عمق  علق و  ار  رافک  درک و  داهج  نیملـسم  هکئالم و  لداعم  یئاهنت  هب  وا  دشن و 
رگم تسین  تسرد  زامن  هللااب )  ذایعلا   ) ینعی بارت )  یبا  نعلب  الا  ةالص  ال  دنتفگ ( : یم  هک  دندرمش  یم  مزال  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
درک عورش  دمآ و  نادیم  هب  دناوخ  یم  زجر  هک  یلاح  رد  یناوج  هیواعم  هاپس  زا  نیفص  گنج  رد   - 3 مالسلا .  هیلع  یلع  ترضح  نعل  اب 

زا داد ، سپ  باسح  دیاب  دربن  نیا  زا  دعب  تفگ :  وا  هب  لاقرم  مشاه  مانب  ترضح  نارای  زا  یکی  نتفگ .  ازسان  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب 
نوچ مگنج  یم  امـش  اب  نم  تفگ :  ناوج  نآ  دومن ، دهاوخ  لا  ؤس  وت  یلعف  هاگیاج  فده و  زا  تفای و  یهاوخ  ادـخ  دزن  وت  سرتب  ادـخ 
مگنج یم  امش  اب  دیناوخ ، یمن  زامن  مه  اهامـش  دناوخ ، یمن  زامن  دنا ، هتفگ  نمب  هک  نانچنآ  مالـسلا )  هیلع  یلع  ترـضح   ) ادخ بحاص 

اما دومرف : درک و  هظعوم  ار  ناوج  لاقرم  مشاه  سپس  دیا ، هدرک  کمک  مه  امش  تسا ،  هتـشک  ار  نامثع )   ) ام هفیلخ  امـش  بحاص  نوچ 
هب رتکیدزن  رت و  هاگآ  ادـخ  نید  رد  همه  زا  هدـناوخ ،  زامن  ربمایپ  اـب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دـناوخ ، یمن  زاـمن  اـم  بحاـص  یتفگ  هکنیا 

یتقو یطساو  دمحم  نبا  هللادبع  خلا 4 -  ( 120 . ) دنرادیب دـجهت  هب  ار  بش  هک  دنتـسه  نآرق  نایراق  یگمه  وا  نایفارطا  اما  تسا ،  ربمایپ 
هدومن و نوریب  ار  وا  و  دندرک ، هلمح  وا  هب  مدرم  دومن ، تئارق  طساو  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تلیضف  رد  ار  ( 121  ) ریط ثیدح 
 ، تفر قشمد  هب  ینامز  تسا ،  تنس  لها  هناگـشش  حاحـص  زا  یکی  بحاص  هک  یئاسن  بیعـش  نبا  دمحا   - 5 ( 122 . ) دنتسش ار  وا  ياج 

دهاوخ یم  دشاب ، مدآ  رفن  کی  لثم  هک  تسین  یضار  هیواعم  ایآ  داد : خساپ  وا  دندرک ، تساوخرد  هیواعم  لئاضف  هب  عجار  وا  زا  اجنآ  رد 
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مدرم دنکن ، ریس  ار  شمکش  ادخ  دومرف : ربمایپ  هکنیا  رگم  مسانش  یمن  یتلیـضف  هیواعم  يارب  نم  تفگ :  يرگید  تیاور  رد  و  دوش ، رترب 
. درپس ناج  دـندرب ، رهـش  نوریب  هب  حورجم  تلاح  اب  ار  وا  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ، هل  اپ  تسدریز و  ار  وا  تاـملک ،  نیا  ندینـش  اـب 
ار نیـسح  نسح و  ماما  تسد  مرکا  ربمایپ  هک  دومن  لـقن  یتیاور  نابهـص  نبا  یلع  نبا  رـصن  هک  دوب  یـسابع  لـکوتم  ماـیا  رد   - 6 ( 123)

رازه ار  وا  ات  داد  روتـسد  لکوتم  تسا ،  هجرد  مه  تمایق  رد  نم  اب  درادب  تسود  ار  ودنیا  ردام  ردپ و  ار و  ودنیا  هک  ره  دومرف : تفرگ و 
لکوتم هکنیا  ات  تسا  تنـس  لها  زا  درم  نیا  تفگ  درک و  تطاسو  ردـقنآ  دـحاولادبع  نبا  رفعج  مانب  يدرف  ناـیم  نیا  رد  دـننزب ، هناـیزات 

(124  ! ) تشادرب وا  زا  تسد 

نایعیش تیعضو  ۀیواعم و  تایانج 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  تداهش  زا  سپ  ۀیواعم  یبتجم و  ماما  نایم  هک  يا  همانقفاوت  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نارود  رد 
هب ار  راک  دیاب  یم  هکلب  دنک ، نییعت  نیـشناج  دوخ  زا  دعب  هک  درادن  قح  هیواعم  هک  دوب  هدومن  طرـش  اهنآ  رد  یبتجم  ماما  تفرگ ،  ماجنا 
رد دنتسه  هک  اجک  ره  دالوا ، سومان و  یلام و  یناج و  رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  باحصا و  هکنیا  و  دنک ، راذگاو  يروش 

مامت دوب ، هتفگ  دوخ  هکنانچمه  هیواـعم  اـما  ( 125 . ) دـنک تیاعر  ار  لئاسم  نیا  هک  تسا  هیواعم  رب  ادـخ  قاثیم  ناـمیپ و  و  دنـشاب ، ناـما 
سپ وا  دومن  نایب  یبتجم  ماما  اب  حلـص  زا  دعب  ریما  ترـضح  اب  تفلاخم  زا  ار  دوخ  نطاب  دوخ و  فده  هیواعم  تشاذگ ،  اپ  ریز  ار  طورش 

ةاکز و زامن و  رطاخب  نم  هک  دیرادنپ  یم  امش  هفوک  لها  يا  تفگ :  درک و  ینارنخس  هفوک  رد  دش ، مکحم  شتموکح  ياه  هیاپ  هکنآ  زا 
مدرگ رایتخا  بحاص  موش و  ریما  امـش  رب  هکنیا  رطاخب  نم  یلو  دیهد ؟ یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  امـش  هکنیا  اب  مدرک ؟  گنج  امـش  اب  جـح 

نآ هب  دـشاب و  یم  میاهاپ  ریز  اهنآ  همه  ما  هدرک  لوبق  داد  رارق  رد  یبتجم  ماـما  اـب  هچره  تفگ :  زین  شمـالک  رخآ  رد  و  مدرک ،  گـنج 
ترـضح نارادفرط  نایعیـش و  يارب  نارود  نیرتکانلوه  نیرت و  تخـس  زا  یکی  يو ،  هلاس  تسیب  تفالخ  نامز  ( 126  . ) منک یمن  لـمع 

راتشک زا  تسناوت  ات  تشاد ،  لد  رد  ار  نیفص  گنج  رد  ترضح  باحصا  اصوصخم  مشاه ،  ینب  هنیک  هک  هیواعم  دوب ، مالـسلا  هیلع  ریما 
رمع رکب و  یبا  نبا  دمحم  دننام  يردقنارگ  نایعیش  نارای و  هاگنآ  درک ، مومسم  ار  یبتجم  ماما  وا  درکن . غیرد  تراغ  لتق و  هجنکـش و  و 

ياهنامرف دـناسر . تکاله  هب  تسا  روکذـم  خـیراوت  رد  هکنانچمه  ار  مه  ریغ  رتشا و  کلام  وا و  ناراـی  يدـع و  نبا  رجح  قمح و  نبا  و 
ات داد  نامرف  نارادنامرف  هب  وا  تسا ،  روکذم  خیرات  رد  دنا  هدوب  كافـس  كاپان و  دارفا  زا  هک  دوخ  نامکاح  لامع و  هب  وا  ررکم  یپایپ و 

یتح دنراذگن ، یقاب  ار  يدحا  نایعیـش  زا  دننک و  بارخ  ار  ناشیا  ياه  هناخ  و  دـننزب ، ندرگ  تسا  بلاطیبا  نبا  یلع  نید  هب  هک  سک  ره 
یم راتشک  تیانج و  روتسد  داتسرف و  یم  اهرهش  هب  راتشک  تراغ و  يارب  ار  دوخ  نایهاپس  زین  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تایح  نامز  رد 

(127 . ) دنک لقن  یتیاور  وا  نادناخ  یلع و  ترضح  تلیضف  هب  عجار  هک  سک  ره  زا  مرازیب  نم  هک  درک  مالعا  و  داد ،

هیواعم فرط  زا  ةاطرا  یبا  نبا  رسب  تایانج 

راک تیانج  ةاطرا  یبا  نبا  رسب  اهنآ ، سیماون  زا  یتح  دننکن ، راذگ  ورف  نایعیش  هب  تبسن  يراک  چیه  زا  هک  دنتـشاد  روتـسد  هیواعم  لامع 
نوخ كاخ و  هب  ار  يرایسب  دارفا  و  درک ، هلمح  نمی  نارجن و  هنیدم و  هکم و  هب  دوخ  هاپـس  اب  هیواعم  نامرفب  هیواعم  هدرپسرـس  فورعم و 

هب یئوناب  دیرب ، رس  دراک  اب  شدوخ  دوب ) مکاح  اجنآ  رد  ریما  ترضح  فرط  زا  هک   ) ار نمی  رادنامرف  لفط  ود  هک  دوب  نمی  رد  و  دیـشک ،
يا دنتـشک ، یمن  مالـسا  رد  هن  تیلهاج و  رد  هن  ار  اهنیا  ادـخب  یـشک ؟  یم  ار  هچب  ود  نیا  ارچ  یتشک ،  ار  اـهدرم  وت  هک  درک  ضارتعا  وا 

 . تسا یتشز  تموکح  دریگن ، لکـش  محر  عطق  یمحر و  یب  نادرمریپ و  ناکدوک و  نتـشک  اب  زج  شتردق  هک  یتموکح  نآ  ةاطرا  رـسپ 
، دندوب هدش  یفخم  نانآ  نادنزرف  زا  ینز  هناخ  رد  روکذـم  كدوک  ود  هکنیا  مرج  هب  ار  نادیفـس  شیر  زا  رفن  لهچ  ءاعنـص  رد  وا  ( 128)

دوب هتشک  ار  رفن  رازه  یس  تشگرب  هرابود  هک  یتقو  ات  هدرک  تکرح  ماش  زا  هک  یتقو  صخـش  نیا  دنا : هتـشون  خیرات  رد  دیناسر ، لتق  هب 
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رد زینک  ناونعب  درک و  ریسا  ار  نادمه  هلیبق  ناملسم  نانز  نوعلم ،  نیا  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  تسا .  هدینازوس  شتآ  هب  مه  ار  يا  هدع  و 
ياه هناخ  هب  نانیا  ( 129 . ) دنتفرگ رارق  شورف  ضرعم  رد  ریسا و  هک  دندوب  یناملـسم  نانز  لوا  نانیا  و  داد ، رارق  شورف  ضرعم  رد  رازاب 
هیلع ریما  ترـضح  هک  تسین  هدوهیب  دـندوبر ، یم  ار  ناوناب  تالآرویز  یتح  دـندرک ، یم  تراـغ  ار  اـهنآ  دـندرک و  یم  هلمح  ناناملـسم 
رجاف قولخم  تعاطا  و  دومن ، کته  ار  وت  مراحم  هتخورف و  ایند  هب  نید  رسب ، ایادخ  تشاد :  هضرع  هدوب و  نیرفن  صخـش  نیا  رب  مالـسلا 

رـسب و ایادـخ  هدـن ،  رارق  تمحر  قحتـسم  ار  وا  زگره  يریگب و  ار  شلقع  هکنیا  ات  ناریمن  ار  وا  ایادـخ  هداد ،  حـیجرت  امـش  تعاطا  رب  ار 
کی مشکب ،  ات  دیهدب  ریـشمش  دز  یم  ادص  تفگ ،  یم  نایذه  دـش و  هناوید  رـسب  دـعب ، یکدـنا  امن ، تنعل  ار  هیواعم  صاع و  نبا  ورمع 

(130 . ) درم ات  دوب  نینچ  یتدم  درک ، یم  شغ  ات  دز  یم  ردقنآ  درک ، یم  هلمح  یتشلاب  هب  وا  دنداد  یم  وا  هب  یبوچ  ریشمش 

هیبا نبا  دایز  تایانج  هیواعم و  همانشخب 

یم تسود  ار  یلع  نادناخ  یلع و  وا  هک  دش  تباث  هک  سک  ره  دینک  هاگن  تشون :  داتسرف  اهرهـش  مامت  هب  هک  همانـشخب  کی  رد  هیواعم 
نیا یتسود  هب  مهتم  هک  اریـسک  ره  هک  داتـسرف  يرگید  همانـشخب  نآ  لابند  هب  و  دـینک ، عطق  ار  وا  قوقح  فذـح و  رتفد  زا  ار  شمان  دراد 

رد هک  ارچ  دوب ، هفوک  لها  يارب  نیگنـس  یگرزب و  تبیـصم  نایم  نیا  رد  و  دـینک ، بارخ  ار  شا  هناـخ  دـینک و  هجنکـش  تسا ،  نادـناخ 
زا لاح  نامه  رد  دندرک و  یم  تبحص  مه  اب  هنایفخم  یناهن و  رد  نایعیـش  هک  دش  يا  هنوگ  هب  راک  دندرب ، ناوارف  ترـضح  نایعیـش  اجنآ 

نیمه هب  و  ( 131 . ) دنکن وگزاب  هک  دنتفرگ  یم  تخس  ياهنامیپ  دننک ، تبحص  مه  اب  دنتساوخ  یم  یتقو  دنتشاد و  همهاو  هناخ  راکتمدخ 
زا ینامز  هک  وا  درک ، ریما  هفوک  رب  ار  خـیرات  محر  یب  زیرنوخ  نیا  هیبا  نبا  دایز  قارع ،  نایعیـش  ندرک  دوبان  يارب  هیواعم ،  هک  دوب  تهج 

یئاهمشچ دیرب و  هک  اهاپ  تسد و  رایسب  هچ  دیشوک ، نایعیـش  يدوبان  رد  تسناوت ،  یم  ات  تخانـش ،  یم  ار  اهنآ  دوب و  ترـضح  نایعیش 
، دـندرب هاـنپ  فارطا  هب  دـنتخیرگ و  قارع  زا  هک  تخاـت ،  نایعیـش  رب  ردـقنآ  تخیوآ .  راد  هب  تخرد  رب  هک  یئاهندـب ،  درک و  روـک  هـک 

(132 . ) دنامن اهنآ  نایم  رد  یفورعم  تیصخش  هکیروطب 

مالسلاامهیلع ریما  ترضح  یبتجم و  ماما  هب  نوعلم  هیبا  نبا  دایز  تراسج 

نیمءات هب  عجار  يو  يارب  ترضح  هک  يا  همان  باوج  رد  ار  كاپان  نیا  تواقش  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  نایعیش و  تیمولظم  دوخ  امش 
ناما رد  دشاب  وت  تشوگ  تسوپ و  نایم  وا  رگا  مسق  ادخب  تشون :  یبتجم  ماما  هب  وا  دیئامن  یم  هظحالم  دوب  هتشون  نایعیـش  زا  یکی  ناج 
یسک هب  شهانگ  رطاخب  ار  وا  یتسه ،  نآ  زا  يا  هراپ  وت  هک  تسا  یتشوگ  نآ  مروخب ،  مرادتسود  هک  یتشوگ  نیرتبوبحم  انامه  تسین ، 
قساف ردپ  هب  وا  تبحم  رطاخب  رگم  درادن  یتلع  مشکب ،  رگا  تسین و  وت  تطاسو  رطاخب  مشخبب  رگا  نک ،  میلست  تسرتراوازـس  وت  زا  هک 

یم عانتما  هک  ره  دنک ، راداو  یلع  ترضح  زا  يرازیب  رب  ار  مدرم  ات  درک  عمج  هفوک  رد  ار  نایعیـش  كاپان  نیا  يرآ  ( 133  . ) مالسلاو وت .
نامه داـیز  نیا  و  ( 134 . ) درم زور  ود  زا  دـعب  دـش و  نوعاط  هب  ـالتبم  دومن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  اـما  تشک ،  یم  ار  وا  درک 

(135 . ) درک عطق  تهج  نیا  هب  ار  رفن  داتشه  تسد  دندرک ، نارابگنس  ربنم  رد  ار  وا  هفوک  لها  یتقو  هک  تسا  یصخش 

یلع مان  اب  یتح  هیما  ینب  ینمشد 

هک تسا  هدروآ  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  دنتشاد ، همهاو  مه  یلع  مان  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هیلع  رب  تاغیلبت  همادا  رد  هیما  ینب 
هجوتم یتقو  دوب ، یلع  شرـسپ  مان  هک  حابر  مانب  یـصخش  دنتـشک ، یم  ار  نآ  هدـش  هداهن  یلع  شماـن  يدازون  دندینـش  یم  رگا  هیما  ینب 

یم زین  حابر  نبا  یلع  شرسپ  دوب . نمـشد  دوب  ترـضح  مانمه  سک  ره  یلع و  اب  زین  عقاو  رد  ّیلَع ، هن  تسا  ّیلُع  وا  مان  تفگ :  دش  رطخ 
(136  . ) متسه یلُع  نم  دیوگب  یلع  نم  هب  هک  ار  یسک  منک  یمن  لالح  نم  تفگ : 
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نایعیش تیمولظم  هیواعم و  همانشخب 

هک سک  ره  تشون  اهرهـش  ماـمت  هب  و  شکب ،  تسوا  يءار  یلع و  نید  رب  هک  سک  ره  تشوـن :  هیبا  نبا  داـیز  هب  دوـخ  هماـن  رد  هیواـعم 
زا هک  تسا  مهتم  هک  ره  دـینیبب  تشوـن :  يرگید  همانـشخب  رد  و  دـینک . عـطق  ار  شقوـقح  تسوا ،  نادـناخ  یلع و  رادتـسود  دـش  تباـث 
یم یگنس  ره  ریز  رد  نامگ  ههبش و  ماهتا و  نیا  هب  ار  مدرم  تهج  نیمه  هب  دشاب ، هدشن  تباث  دنچ  ره  دیـشکب ، ار  وا  تسا  یلع  ناتـسود 

هب مهتم  ار  یسک  رگا  هک  دیسر  یئاجب  راک  دندز ، یم  ار  شندرگ  دز  یم  رس  اهابتشا  ینخس  یسک  ناهد  زا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـشک ،
(137 . ) دندوبن ناما  رد  هرصب  هفوک و  رد  اصوصخم  نایعیش  اما  تشادن ،  يراک  وا  اب  یسک  دوب و  مرتحم  دندرک ، یم  هقدنز  رفک و 

هیواعم یگنهرف  مجاهت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هزرابم 

روتـسد ترـضح  دندش  فرـشم  جح  هب  سابع  نبا  هللادبع  رفعج و  نبا  هللادبع  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم ،  گرم  زا  لبق  لاس  ود 
یم ار  ترـضح  هک  سک  ره  ات  دـنداد  ماغیپ  نینچمه  و  دـنوش ، رـضاح  همه  مشاه  ینب  یلاوم  نایعیـش و  نانز و  نادرم و  یمامت  ات  دـنداد 

ربمایپ هک  یناسک   ) نیعبات اهنآ و  نارسپ  ربمایپ و  باحصا  یمامت  اتسار  نیمه  رد  و  دیایب ، هکم  هب  تسانشآ  ترـضح  نادناخ  اب  دنـسانش و 
عمج ینم  رد  همه  دـندوب ، فورعم  حالـص  تدابع و  هب  هک  یناسک  زا  راـصنا  و  دـنا ) هتفرگ  تیاور  ترـضح  باحـصا  زا  اـما  دـندیدن  ار 
هبطخ تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندوب ، ربمایپ  هباحص  نادنزرف  نیعبات و  زا  اهنآ  رثکا  هک  رفن ، رازه  زا  شیب  دش  یتیعمج  دندش ،
دهاش دیا و  هدیدو  دیناد  یم  امـش  هک  هدرک  یئاهراک  ام  نایعیـشو  ام  اب  هیواعم )   ) رگمتـس نیا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  دـناوخ .
غورد رگا  دـینک و  قیدـصت  ارم  متفگ ،  تسار  رگا  منک ،  لا  ؤس  يروما  هب  عجار  امـش  زا  مهاوخ  یم  نم  تسا ،  هدیـسر  امـش  هب  هدوـب و 

ار نیما  دامتعا و  دروم  دارفا  و  دیورب ، دوخ  ياه  هلیبق  اهرهش و  هب  سپـس  و  دیراد ، هگن  یفخم  دیونـشب و  ار  منخـس  دینک ، بیذکت  میوگ 
 ( هچرگ ، ) دوش دوبان  هنهک و  مالـسلا )  مهیلع  تیب  لها  تلیـضف  تماـما و   ) قح نیا  هک  مسرت  یم  نم  دـینک ، توعد  دـیناد ، یم  هچنآ  هب 

، دوب هدومن  لزان  تیبلا  لها  دروم  رد  دنوادخ  هک  يا  هیآ  ره  ترـضح  هاگنآ  دنهاوخن . نیرفاک  هچرگ  دنک  یم  مامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ 
باحصا دراوم ، نیا  مامت  رد  و  دومن ، تیاور  دوب  هدومرف  ناشیا  هداوناخ  ردام و  ردپ و  هب  عجار  ربمایپ  هچ  ره  و  دومن ، ریـسفت  درک و  نایب 

نیا ام  هک  شاب ،  دـهاش  ایادـخ  دـنتفگ : یم  زین  نیعبات  میدوب ،  دـهاش  میا و  هدینـش  ار  اهنیا  اـم  تسا ،  تسرد  ایادـخ  دـنتفگ : یم  ربماـیپ 
هک دنامن  لئاضف  زا  يزیچ  هکنیا  زا  دعب  ترضح  درکن . راذگورف  ار  يزیچ  ترـضح  هکنیا  ات  میا ،  هدینـش  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ار  نانخس 

ترـضح سپـس  و  دینک ، وگزاب  ار  اهنیا  دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  هب  دیدرگرب و  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : دـنک  راذـگورف 
(138 . ) دندش قرفتم  مدرم  دمآ و  دورف 

ءادهشلادیس نامز  ات  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تیمولظم 

رد هچ  ناشیا  هب  تبـسن  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتمظع  مارتحا و  تاشرافـس و  همهنآ  اب  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لـها  اـما  مخ  ریدـغ  راـکنا   - 1
رامش هب  مالسا  خیرات  دارفا  نیرتمولظم  زا  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  تفرگ ،  یم  ماجنا  ناناملسم  شوگ  مشچ و  لباقم  رد  نخـس  رد  هچ  لمع و 

زا شیب  زونه  ( 139 . ) دشاب هتـشاد  تسود  ار  ام  هک  تسین  درم  رفن  تسیب  هنیدم  هکم و  رد  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنور . یم 
، دوب هتشاذگن  ربمایپ  هلیسوب  تفالخ  هب  رفن  رازه  اههد  روضح  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ندومن  بوصنم  مخ و  ریدغ  نایرج  زا  هام  هس 

یلع نیا  میوا ،  يالوم  نم  هک  ره  هالوم ،  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف  هک  دوب  زادنا  نینط  اهشوگ  رد  مرکا  ربمایپ  نیشنلد  يرآ  زونه 
هک یناـمز  رد  مرکا و  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هاـگان  هک  شاـب ،  نمـشد  شنانمـشد  اـب  راد و  تسود  ار  شناتـسود  ایادـخ  تسوا ،  يـالوم 

يرانک رد  نیفلاخم  دوب ، (ص )  ربمایپ رهطم  مسج  نفک  لسغ و  لوغشم  ریما  ترضح  و  دندرب ، یم  رسب  ترضح  گوس  رد  ربمایپ  نادناخ 
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هدمآ تایاور  یخرب  رد  هکنانچمه  و  دنداد ، رارق  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  ترـضح  ات  هدرک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دـندمآ و  درگ 
یلع ترضح  هناخ  هب  هکنآ  رتروآ  مرـش  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تیمولظم   - 2 دـشن . رـضاح  زین  ربمایپ  نفد  مسارم  ماگنه  یتح 

تـسد رد  رمع  ناج  هکنآ  هب  دـنگوس  هک  دروآرب  دایرف  تساوخ  مزیه  رمع  دـندروآ ، موجه  ترـضح  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  مالـسلا  هیلع 
! دشاب وا  هچرگ  تفگ :  تسا ،  همطاف  هناخ  نیا  رد  دنتفگ : وا  هب  منز  یم  شتآ  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  ای  دـیوش  جراخ  ای  تسوا ، 
هب داتـسرف  ار  ذـفنق  راب  دـنچ  رمع  کیرحت  هب  رکبوبا  تشگرب ،  وا  خـیبوت  همطاف و  ترـضح  هلان  رثا  رد  رمع  دـندمآ ، نوریب  همه  یلع  زج 

میدیشک هچ  امش  زا  دعب  ادخ ، لوسر  يا  ناج  ردپ  دز : ادص  همطاف  ترضح  دز ، رد  دمآ و  هرابود  رمع  دشن ، قفوم  یتقو  ترضح ،  لابند 
روز هب  ار  یلع  ات  دندنام  يا  هدع  رمع و  اما  دنتشگرب ، همطاف  ترضح  هلان  ندینش  اب  مدرم  رکبوبا ) رمع و   ) هفاحق یبا  نبا  باطخ و  نبا  زا 

(140 . ) دندروآ نوریب  هناخ  زا 

!! دنکفا شتآ  یحو  هناخ  رد 

ترـضح فرطب  دسیون ، یم  ۀیـصولا  تابثا  رد  تسا  ینـس  هعیـش و  لوبق  دروم  هک  يدوعـسم  دـندرک !! یم  افتکا  اج  نیمه  هب  شاک  يا  و 
، دنداد راشف  رد  نایم  ار  همطاف )  ترضح   ) نانز رورس  و  دندرک ، جراخ  روز  اب  ار  ترـضح  و  دندز ، شتآ  ار  هناخ  رد  دندرک ، هلمح  یلع 

همطاف ترضح  مکش  رب  نانچ  تعیب  زور  رد  رمع  هک  دنک  یم  لقن  یلزتعم  ماظن  زا  تایفولاب  یفاو  بحاص  درک ! طقـس  ار  نسحم  هکنیا  ات 
بیقن رفعجوبا  مداتسا  يارب  یتقو  دیوگ : هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  ینس  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تساجنیا  دومن و  طقس  ار  نسحم  هک  دز 
طقـس هب  رجنم  هک  درک  هلمح  بنیز  ربماـیپ ، رتـخد  جدوه  رب  هزین  اـب  هکنیا  هطـساوب  ار  دوسا  نبا  راـبه  نوخ  ربماـیپ  ندوـمن  ردـه  ناتـساد 

، دومن طقـس  ار  شدنزرف  ات  دناسرت  ار  همطاف  هک  یـسک  نوخ  امتح  دوب  یم  هدنز  ربمایپ  رگا  تفگ :  مداتـسا  مدومن ،  لقن  دـش ، شدـنزرف 
یمن يراک  همطاف  ترـضح  هناخ  اـب  شاـک  يا  درک  یم  وزرآ  گرم  مد  رد  رکبوبا  هک  دوب  عینـش  ردـقنآ  هلءاـسم  ( 141 !) درک یم  لالح 

 ، ثداوح نیا  لابند  هب  تفای ،  یم  همادا  ناـنچمه  اـهتیمولظم  اهیئوگدـب  اـهتراسج و   - 3 ( 142 . ) دشکب گنج  هب  راک  دـنچ  ره  متـشاد ، 
زا یهاو  هناهب  اب  دوب  یهلا  هیطع  ملسم و  قح  هک  ار  كدف  دش ، عورـش  كدف  شیوخ  ملـسم  قح  زا  س )   ) همطاف ترـضح  ندومن  مورحم 
هک دوبن  یضار  هجو  چیه  هب  تقو ،  تسایس  اما  دز  اهدایرف  هناملاظ  مادقا  نیا  هیلع  رب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دنتفرگ ، شترـضح 

، درک ریثءات  مدرم  لد  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  همطاف و  ترـضح  لالدتـسا  یتقو  دیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا  دراد . هگن  یـضار  ار  ربمایپ  رتخد 
نوچ وا  دیهد ، یم  سک  ره  فرح  هب  شوگ  دیا و  هدرک  ياپ  رب  هک  تسا  یئوهایه  هچ  نیا  مدرم  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  يالاب  هب  رکبوبا 
مدرم تسا و  زیگنا  هنتف  یئوجارجام  تسوا ،  مد  شدهاش  هک  تسا  یهابور  دـننامه  وا  دـنز ، یم  ار  اهفرح  نیا  میا  هدرک  در  ار  شتداهش 

نیرتبوبحم هک  هدوب )  راکهزب  ینز  مان   ) لاحطّما دـننامه  دریگ  یم  کمک  اـهنز  فیعـض و  دارفا  زا  دـنک ، یم  بیغرت  يرگ  لـالخا  هب  ار 
مد هابور و  تبـسن  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف  یلع و  ترـضح  هب  هک  بجعللاـی  و  ( 143 . ) دـهدب انز  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  شا  هداوناخ  دارفا 
 - 4 تسا .  هداد  تداهـش  ناشتراهط  ینمادـکاپ و  هب  دـنوادخ  ریهطت  هیآ  قبط  هک  انامه  دـننک ، راکانز  نز  هب  هیبشت  ار  اهنآ  هداد و  هاـبور 

همطاف ترضح  و  دندمآ ، ربمایپ  رتخد  یئوجلد  هب  تسایـس ،  ياضتقم  هب  یتقو  ماجنارـس  تبرغ و  یتحاران و  رد  مرکا  ربمایپ  یمارگ  رتخد 
 ، همطاف يدونـشخ  دومرف : ربمایپ  هک  دیا  هدینـشن  ایآ  ادخب  ار  امـش  دومرف : اهنآ  هب  تفریذـپ ،  ار  ود  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رطاخب 
ارم دـنک  دونـشخ  ار  همطاـف  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  همطاـف  هک  ره  تسا ،  نم  مشخ  همطاـف ،  مشخ  نم ،  يدونـشوخ 

 ، میدینـش ربمایپ  زا  ار  تاملک  نیا  ام  يرآ ،  دنداد  باوج  تسا ؟  هدومن  نیگمـشخ  ارم  دنک  نیگمـشخ  ار  همطاف  هک  ره  هدرک و  دونـشخ 
تاقالم ار  ربمایپ  رگا  دیدرکن . دونشخ  دیا و  هدروآ  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  هکئالم  دنوادخ و  نم  دومرف : ترضح 

ادخب دومرف : همطاف  ترضح  ربمایپ ، امش و  مشخ  زا  مرب  یم  هانپ  ادخب  تفگ :  هیرگ  اب  رکبوبا  دومن ، مهاوخ  ار  رفن  ود  امش  تیاکش  منک ، 
وا زیهجت  مسارم  رد  یـسک  دارفا  نآ  زا  دومن  تیـصو  هک  دیـسر  یئاجب  تیمولظم  راک  و  ( 144  . ) منک یم  نیرفن  وـت  رب  زاـمن  ره  رد  مسق 
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كاخ هب  تبرغ  تلاح  رد  هنابـش و  تشاد ،  هودـنا  هصغ و  زا  لاـمالام  یلد  هک  یلاـح  رد  مرکا ،  ربماـیپ  هدـنامیقاب  اـهنت  و  دـنکن ، تکرش 
یم تسار  همطاـف  تسناد  یمن  رکبوبا  رگم  متفگ :  مداتـسا  هب  دـیوگ : یم  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـش . هدرپـس 

دروم رد  ار  همطاـف  نخـس  رگا  وا  تفگ :  مداتـسا  درکن ؟ لوـبق  ار  وا  نخـس  ارچ  سپ  مدیـسرپ  تسناد ،  یم  ارچ  تفگ :  مداتـسا  دـیوگ ؟
 . تفریذپ یم  دیاب  رکبوبا  درک و  یم  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  ياعدا  همطاف  ادرف  تفریذپ ،  یم  دهاش  نودب  كدف 

دیوگ یم  اهنارود  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هدومن دای  هیقشقش  هبطخ  رد  نامثع ،  ندش  هتشک  ات  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ینعی  تخس ،  ياهنارود  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  و 
دننامه تفالخ  يارب  نم  هک  تسناد ،  یم  هک  دیشوپ  یلاح  رد  ار  تفالخ  هفاحق  یبا  رـسپ  دنگوس ، ادخب  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  رد  تسا 

مدیشکرب و نماد  تفالخ  زا  نم  اما  دسر ، یمن  نم  ماقم )  عیفر  هلق   ) هب هدنرپ  تسا و  ریزارس  اسآ  لیس  نم  زا  مولع )   ، ) متسه ایسآ  بطق 
نآ رد  نم  ؤم  دـنملاس و  ار  ناکدوک  وریپ  ار  اهرتگرزب  هک  یکیرات  نیا  رب  اـی  منک ،  هلمح  هدـیرب  تسد  اـب  اـت  مدرک  رکف  مدرک ،  ضارعا 

مـشچ رد  هک  یلاح  رد  مدرک ،  ربص  تسا ،  هنالقاع  اهنیا  رب  ربص  هک  مدید  ماجنارـس  منک ؟  ربص  دنک  تاقالم  ار  ادـخ  ات  دـشک  یم  جـنر 
ینالوط و تدـم  نیا  رد  نم  دومرف : هکنیا  ات  دـننک ، یم  تراغ  ار ) تفالخ   ) ارم ثرا  هک  مدـید  یم  دوب ، ناوختـسا  میولگ  رد  كاشاخ و 

(145  . ) مدرک ربص  رایسب  تخس ، 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  تیمولظم  ایند و  یتسپ 

، دـش یم  رتشیب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیمولظم  دـنتفرگ ، یم  هلـصاف  رتشیب  ربماـیپ  رمع  زا  مدرم  تشذـگ و  یم  رتشیب  ناـمز  هچ  ره 
اتمه دوخ  ینیشناج  هلءاسم  رد  صاقو  دعس  نمحرلادبع و  ریبز و  هحلط و  نامثع و  لثم  يدارفا  اب  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مود  هفیلخ 
رمع دیامرف : یم  هک  اجنآ  دهد  یم  رکذـت  ار  نآ  هیقـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  یتیمولظم  نامه  نیا  و  داد ، رارق 

نیلوا هب  تبـسن  نم  هرابود  یک  يروش ،  نیا  زا  ادـخ  رب  هانپ  تشادـنپ ،  اهنآ  زا  یکی  ارم  هک  داد  رارق  يروش  رد  ار  تفـالخ  دوخ  زا  دـعب 
ذاعم ای  نمحرلادـبع و  فیدرمه  ار  ترـضح  اهنت  هن  وا  يرآ  ما !؟  هدـش  اتمه  اهنیا  لاثما  اب  نالا  هک  دوب  کش  رکبوبا ) رمع و   ) اهنیا اـهنآ 

لیکشت ار  يروش  نم  دوب  یم  هدنز  اهنیا  زا  یکی  رگا  تفگ :  یم  هک  ارچ  تشاد ،  یم  مدقم  ترـضح  رب  ار  حارج  هدیبعوبا  ای  لبج و  نبا 
(146  . ) مدرک یم  هفیلخ  ار  وا  و  مداد ،  یمن 

نامثع نارود  رد  نینم  ؤملاریما  تیمولظم 

رد دومن ، تراسج  ریما  ترضح  هب  اهراب  وا  تفای ،  تعرس  هیما ،  ینب  تموکح  هلـسلس  رـس  نامثع  نامز  رد  ات  تشاد ،  همادا  دنور  نیا  و 
ات يرتراوازس  ندش  دیعبت  هب  وت  تفگ :  ترضح  هب  دینش  رامع  دیعبت  هب  ار  ریما  ترضح  ضارتعا  یتقو  نامثع  هک  میدید  هتـشذگ  بلاطم 

البق اـم  و  یتسین !!  رترب  ناورم  زا  نم  دزن  وت  مسق  ادـخب  تفگ :  ترـضح  هب  نوعلم ،  ثیبـخ  درم  نآ  ناورم  زا  عاـفد  رد  یهاـگ  و  راـمع ،
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  ندز  هب  یتسدبوچ  اب  هنوگچ  وا  هک  میدرک  لقن  ریما  ترضح  هب  تبـسن  نامثع  زا  ار  یئاتمه  یب  كاندرد  هعجاف 
. دندرک هک  دننک ، راتفر  نانچنآ  یلع  دالوا  اب  ات  درک  یم  قیوشت  ار  يدعب  ماکح  هک  دوب  لاعفا  نیمه  دنور و  نیمه  يرآ  تخادرپ ، 

هیواعم نارود  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تیمولظم 

 ، لمع نابز و  رد  اباهم  یب  اورپ و  یب  وا  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  تیبلا  لها  تیمولظم  وا ، نتفای  تموکح  اب  دیـسر ، هیواعم  هب  تبون  هکنیا  اـت 
هیواعم سلجم  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  یبتجم و  ماما  هکنیا ،  زا  رتالاب  تیمولظم  مادـک  دـنک . وحم  ار  تیبلا  لها  مان  ات  درک  شـالت 
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تنعل ار  شردپ  وا و  ربمایپ  هکنامه  تسا  ناورم  نیا  دنک ، بس  دیوگ و  ازـسان  ار  ریما  ترـضح  تیعمج ،  روضح  رد  وا  دنـشاب و  رـضاح 
ازـسان تقو  رد  هکنیا  رطاخب  یبتجم  ماما  دومن ، یم  نعل  ار  یلع  ترـضح  هعمج  ره  دـش و  مکاـح  هنیدـم  رب  هیما  ینب  فاـطلا  زا  اـما  درک ،

يراجنهان هب  ترـضح  هناخ  رد  ات  داتـسرف  یم  ار  یـسک  ناورم  اما  دـش ، یم  دراو  هاگنآ  دوش  هماقا  تقو  ات  دومن  یم  ربص  دـشابن ، رـضاح 
 : تفگ یبتجم  ترـضح  هب  هک  تسا  نیا  دوب  زین  ینهد  دب  درم  هک  ثیبخ  نیا  ياهیـشاحف  هلمج  زا  دیوگ ، ازـسان  ار  شردـپ  شترـضح و 

: دومرف ناورم  هداتسرف  هب  ترضح  هللااب )  ذایعلا   ) تسا بسا  مردپ  دیوگ : تسیک ؟  تردپ  دنـسرپ  یم  یتقو  هک  تسا  رتسا  دننامه  وت  لثم 
تخـس دنوادخ  یئوگ  یم  غورد  رگا  دشاب ، دنوادخ  وت  نم و  هدـعو  اما  میوگب ،  ازـسان  ارت  نم  هک  دوش  یمن  ثعاب  اهراک  نیا  وگب  وا  هب 

ماما تیمولظم  جوا  تشذـگ  ـالبق  و  ( 147 . ) دـشاب رتسا  دـننام  نم  لـثم  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  نم  دـج  تسا ،  هدـنریگ  ماـقتنا  نیرت 
تیمولظم نیا  ماجنارس  و  درک ، ترضح  هب  اهتراسج  هچ  یبتجم  ماما  همان  باوج  نمـض  رد  كاپان  نیا  هیبا ،  نب  دایز  هک  یتقو  رد  یبتجم 

هب هک  هیواعم  دیـسر ، تداهـش  هب  ماما ،  رـسمه  طسوت  هیواعم و  کیرحت  اب  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ربمایپ و  هناحیر  هک  دیـسر  یئاـج  هب 
تخبدب نآ  دنک و  دیزی  رـسمه  ار  وا  دهدب و  وا  هب  مهرد  رازه  دصکی  یبتجم  ماما  ندرک  مومـسم  لباقم  رد  دوب  هدرک  هدعو  ماما  رـسمه 

رـسمه ةدعج  يارب  ار  اهلوپ  هیواعم  یبتجم ،  ماما  زا  دعب  دناسر ، تداهـش  هب  دیزی  لثم  يرجاف  قساف  لباقم  رد  ار  تشهب  ناناوج  دیـس  زین ،
(148  . ) میدرک یم  افو  زین  جاودزا  هدعو  هب  تبسن  هنرگ  میراد و  تسود  ار  دیزی  یگدنز  ام  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  یلو  داتسرف ، ماما 

اهربنم زارف  رب  تیبلا  لها  هب  یئوگازسان 

يور رب  یمالـسا  کلامم  مامت  رد  ات  درک  ررقم  درک و  رارقرب  ار  ترـضح  رب  ازـسان  بس و  تنـس  هیواـعم  هک  دوب  اتـسار  نیمه  همادا  رد  و 
ماکحا هک  دـندش  رـضاح  یتح  تخادرپ ،  یم  نآ  هب  زین  دوخ  دـننک و  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تاعامج  هعمج و  ربانم و  ماـمت 
دنوشن قرفتم  مدرم  ات  دناوخ ، یم  زامن  زا  لبق  ار  دیع  زامن  هبطخ  ناورم ،  میدید  هکنانچمه  دنهد ، رییغت  فده  نیا  دربشیپ  رطاخب  ار  ادخ 

دلاخ هک  دیسر  یئاجب  راک  تشاد ،  همادا  زیزعلادبع  نبا  رمع  نامز  ات  هیواعم  نامز  زا  نیگنن  تنس  نیا  دنهد . شوگ  تیبلا  لها  بس  هب  و 
 ، مشاه نبا  بلطملادـبع  نبا  بلاـط  یبا  نبا  یلع  ایادـخ  تفگ :  یم  ربنم  يور  رب  دوب  ریما  قارع  رب  ماـشه  فرط  زا  هک  رـسق  هللادـبع  نبا 

هیانک اب  ایآ  تفگ :  یم  مدرم  هب  ءازهتـسا  تلاح  اـب  سپـس  و  اـمن . تنعل  نیـسح  نسح و  ردـپ  تسا و  شدزن  وا  رتخد  هک  ار  ربماـیپ  داـماد 
یم رب  تسد  درم  نیا  نعل  زا  شاـک  يا  يا ،  هدیـسر  دوـخ  يوزرآ  هب  هک  امـش  دـنتفگ ، هیواـعم  هب  هـیما  ینب  زا  يا  هدـع  ( 149 ( !؟  متفگ

دشابن یـسک  دنوش و  ریپ  اهرتگرزب  گرزب و  شور  نیا  رب  ناکدوک  هکنیا  ات  مراد  یمن  رب  تسد  دنگوس  ادخب  هن  تفگ :  هیواعم  یتشاد ؟ 
بارت یبا  نعل  نودـب  زامن  دـنتفگ : یم  هک  دـش  هبـشتم  مدرم  رب  ناـنچ  رما  هک  دیـسر  یئاـجب  راـک  ( 150  ) دـنک لـقن  یلع  زا  یتلیـضف  هک 

 . تسین تسرد  یلع )  ترضح  )

دش یم  بوسحم  زایتما  راختفا و  تیبلا ،  لها  اب  ینمشد 

ارم مان  دنا  هدراذگ  یلع  ارم  مسا  دنا و  هدرک  قاع  ارم  ما  هداوناخ  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  یـصخش  تفر ،  یم  یهار  رد  فسوی  نبا  جاجح 
نینچ ار  تمان  يدروآ  هک  يا  هطـساو  تفاطل  یئابیز و  رطاخب  تفگ :  جاـجح  مدـنمزاین ،  هک  نک  کـمک  نم  هب  زین  يرادـقم  هد و  رییغت 
جاجح هب  یناه  نبا  هللادبع  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  ( 151  . ) شاب لوغـشم  اـج  نآ  ورب  تفگ :  داد و  یبصنم  ار  وا  سپـس  و  مدراذـگ ، 

هفیلخ ناورم  نبا   ) کلملادـبع نینم  ؤـملاریما  تفگ :  تسیچ ؟  تفگ :  جاـجح  درادـن ، برع  زا  سکچیه  هک  میراد  یبقاـنم  اـم  تـفگ : 
داتفه نیفـص  گنج  رد  ام  هلیبق  زا  تفگ :  درم  نآ  تسا ،  یتلیـضف  هک  ادخب  تفگ :  جاجح  تسا ،  هدشن  یئوگدـب  ام  دزن  زگره  يوما ) 
دندرک رذن  هک  میراد  ینانز  ام  تفگ :  درم  نآ  تسا ،  یتلیـضف  هک  ادخب  تفگ :  جاجح  دوب ، رفن  کی  طقف  یلع  اب  اما  دوب ، هیواعم  اب  رفن 

 : تفگ درم  نآ  تسا  یتلیـضف  هک  ادخب  تفگ :  جاجح  دندرک ، دننک و  ینابرق  ناوج  رتش  هد  مادـک  ره  دوش  هتـشک  یلع  نبا  نیـسح  رگا 
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ود نآ  ردام  نیسح و  نسح و  وا  رسپ  ود  هوالعب  دهد و  یم  ماجنا  هکنیا  رگم  دننکب  ار  یلع  نعل  داهنـشیپ  وا  هب  هک  تسین  ام  زا  مادک  چیه 
(152  . ) تسا یتلیضف  هک  ادخب  تفگ :  جاجح  دنک ، یم  هفاضا  زین  ار  همطاف 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  بسانم  خساپ 

درک یئوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دنتشاد ، روضح  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یلاح  رد  دناوخ و  هبطخ  هفوک  رد  هیواعم  يزور 
هتفرگ ار  ردارب  تسد  یبتجم  ترضح  دهدب ، ار  وا  باوج  ات  تساوخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ، تراسج  نسح  ترضح  هب  سپس  و 

داـماد و دـهاجم و  لوا  ناملـسم و  لوا   ) تسا یلع  مردـپ  نسح ،  منم  یئوگ  یم  یلع  زا  هک  يا  دومرف : هتـساوخرب  دوخ  سپـس  دـناشن و 
همطاف نم  ردام  نایفـسوبا )  ینعی  مالـسا  رد  نیقفانم  هاگهانپ  تیلهاج و  رد  رافک  هتـسدرس   ) رخـص تردـپ  هیواعم و  یئوت  ربماـیپ ،) ردارب 

( دـش هتـشک  ردـب  رد  هک  یکرـشم   ) ۀـعیبر نبا  هبتع  وـت  دـج  تسا و  ادـخ  لوـسر  نم  دـج  هراکدـب )  راوـخرگج   ) دـنه وـت  رداـم  تسا و 
ار ام  زا  مادک  ره  دنک  تنعل  ادخ  سپ  تسا ،  هلیتق  وت  گرزبردام  و  مالسا )  راکادف  ناملسم و  يوناب  لوا   ) تسا هجیدخ  نم  گرزبردام 

ادـص دجـسم  رد  يا  هدـع  هاگان  تسا .  رت  مدـقم  قافن  رفک و  رد  رترورـش و  ادـعب  هتـشذگ و  رد  هک  نآ  رت و  هداوناخ  دـب  رتماـنمگ و  هک 
يوار نیمآ ،  میوگ  یم  مه  نم  دـیوگ : زین  لـضف  مود  يوار  نیمآ ،  میوگ  یم  مه  نم  دـیوگ : ثیدـح  لوا  يوار  نیما ،  هک  دـندروآرب ،

ؤم (، 153  ) نیمآ میوگ  یم  مه  نم  دـیوگ : زین  ینیما  موحرم  نیمآ ،  میوگ  مه  نم  دـیوگ : زین  دـیدحلا  یبا  نبا  نیمآ ،  دـیوگ ، زین  موـس 
 . نیمآ دیئوگب : مه  امش  نیمآ ،  میوگ  یم  مه  نم  دیوگ : زین  باتک  نیا  فل 

تداهش ماگنه  تیبلا  لها  تیمولظم 

یگدنز یهام  دنچ  طقف  همطاف ،  ترـضح  ربمایپ ، هدنامیقاب  اهنت  دینک ، هدـهاشم  تیبلا  لها  تداهـش  ماگنه  ار  اه  تیمولظم  نیا  جوا  امش 
همه نآ  اب  نینم  ؤملاریما  دـنام . یفخم  زین  وا  ربق  دـش و  هدرپس  كاـخب  هنابـش  تبرغ و  اـب  درپس و  لد  یناوج  رد  هودـنا  رپ  یلد  اـب  دومن و 

تراسج دروم  ادابم  ات  دوش ، نفد  هنایفخم  تبرغ و  رد  هنابـش و  تسیاب  یم  دوب ، مالـسا  هفیلخ  هک  یلاح  رد  ریظن ، یب  صئاصخ  لـئاضف و 
و تیمولظم ،  اهلاس  زا  سپ  تسیاب  یم  ربمایپ ، گرزب  هون  یبتجم  ماـما  و  دـنامب . یفخم  لاـس  اـههد  اـت  وا  رهطم  ربق  دریگ و  رارق  نانمـشد 
، دشاب هتشادن  ار  ربمایپ  دوخ  دج  رانک  رد  ندش  نفد  قح  یتح  سپس  ددرگ و  دیهش  نمـشد  تسد  هب  نمـشد  تسود و  زا  بئاصم  لمحت 

هنوگ هب  ترتع ،  نادناخ  ءادهـشلادیس و  ماجنارـس  و  دوش . نارابریت  دریگ و  رارق  نمـشد  موجه  دروم  زین  تلحر  زا  سپ  وا  رهطم  دـسج  و 
يور رب  البرک  يارحص  نایم  رد  دوش و  هل  نمـشد  ناروتـس  مس  ریز  يو  كاپ  رکیپ  دنور ، تراسا  تداهـش و  هب  راب  فسا  شارخلد و  يا 

. دوش اهر  كاخ 

ینید تافارحنا  هب  تبسن  مدرم  یتوافت  یب  تلع 

همهنیا ندـید  اب  مدرم  ارچ  هک  تفای ،  دـیهاوخ  رد  ینید ،  تافارحنا  و  ءوس ، تاغیلبت  اه و  هجنکـش  اهراشف و  همهنیا  هعلاـطم  زا  سپ  اـمش 
زگره يرایـسب  دـیاش  دـندرک ، فرحنم  ار  تفالخ  ریـسم  هک  راک  يادـتبا  رد  دـنداد ، یمن  ناشن  دوخ  زا  یکرحت  هنوگچیه  متـس ،  ملظ و 

. دندرک یمن  رظن  ینید  هبنج  زا  تماما  هلءاسم  هب  تهج  نیمه  هب  و  دیـسر ، دـهاوخ  اجک  هب  فارحنا  نیا  ماجنارـس  هک  دـندرک  یمن  روصت 
 . تسا كاندرد  میخو و  رایـسب  هدـنیآ  رد  فارحنا  هجیتن  هک  داد  رکذـت  مدرم  هب  شیوخ  هبطخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  هچرگ 

نوخ تفالخ  رتش  نیا  زا  داد و  دهاوخ  هجیتن  يدوزب  نک ،  ربص  یکدنا  دش ، دقعنم  هنتف  هفطن  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  دومرف : هک  اجنآ 
هب ناگ  هشیپ  لطاب  دـننک و  یم  نایز  لطاب  نارادـفرط  هک  تساـجنآ  دومن  دـنهاوخ  رپ  هزاـت  نوخ  زا  ار  دوخ  ياـهفرظ  دیـشود و  دـنهاوخ 

ندروخ هبرـض  همهاو  فوخ و  مرکا ،  ربمایپ  تلحر  نارود  رد  هک  اصوصخم  ( 154 . ) دنسر یم  دنا  هداهن  انب  ناینیـشیپ  هک  يا  هیاپ  تبقاع 
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نیمهب دیاش  و  دندرک ، هدافتسا  دوخ  ياهتـسایس  فادها  يارب  نآ  زا  نیفلاخم  هک  دوب  شوپرـس  نیرتهب  رافک ، تیوقت  نیملـسم و  هقرفت  و 
نارحب و رثا  رب  اداـبم  اـت  تفرگ ،  نیقفاـنم  زا  ار  تصرف  نیا  ربماـیپ  نید  مالـسا و  ظـفح  رطاـخب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دوب  تهج 

مالسا نآ ،  قلطم  يزوریپ  مالسا و  ندش  طلسم  زا  دعب  برع  لئابق  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دننک ، شروش  مالـسا  هیلع  رب  یلخاد ،  شکمـشک 
ریما ترـضح  و  دوب ، هتخادـنا  عمط  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  تلحر  و  دنتـشگ ، یم  تصرف  لابند  هب  دـندوبن و  مار  لد  رد  یلو  دـندوب  هتفریذـپ  ار 

هب تبـسن  ریما  ترـضح  دـنلب  قـیمع و  شنیب  اـما  دـندرک ، طارفا  اـهتراسج  رد  نیفلاـخم  دـنچ  ره  درکن ، دـنت  یمادـقا  مالـسا  ظـفح  يارب 
نامز رد  نامز ،  رورم  اـب  ناـیم  نیا  رد  ( 155 . ) درک ربص  زیچ  همه  رب  اذل  دنزب ، هنالوجع  یمادـقا  هب  تسد  ات  دـش  عنام  نامز ،  تیـساسح 

دنچ زا  مود ،  هفیلخ  نامز  رد  ناشخرد  ياهیئاشگروشک  اهیزوریپ و  دـندومن ، لوغـشم  جراخ  تاـحوتف  هب  ار  اهناملـسم  راـکنا  مود  هفیلخ 
و دش ، مدرم  بولق  بوبحم  و  دیدرگ ، مالسا  تفرشیپ  راشتنا و  هلیسو  مود  هفیلخ  یفرط  زا  داتفا ، رث  ؤم  نیفلاخم  فادها  دربشیپ  رد  تهج 
رد هک  تخس  ینارحب و  تیعضو  نآ  زا  اهناملسم  هنیدم و  مدرم  عاضوا  هکنیا  همه  زا  رتمهم  و  دنتفرگ ، یم  رارق  اوزنا  رد  وا  نیفلاخم  اعبط 

رایـسب زین  هفیلخ  دوخ  دـندرک ، یم  میـسقت  ار  لاوما  مدرم ،  تیامح  بلج  يارب  زین  اهنآ  دراذـگ  هافر  ینوزف و  هب  ور  دنتـشاد ، ربمایپ  نامز 
یم کین  امـش  و  دومن ، یم  تعانق  ینید ،  رظن  زا  ار  يدرف  مالـسا ،  تما  یتقو  هک  دیناد  یم  کین  امـش  و  دومن ، یم  تعانق  دهز و  راهظا 

يروطارپما هک  يا  هنوگ  هب  دـننادب  ناـهج  طاـقن  یـصقا  رد  مالـسا  تفرـشیپ  لـماع  ینید ،  رظن  زا  ار  يدرف  مالـسا ،  تما  یتقو  هک  دـیناد 
رضاح زگره  دننادب ، وا  نویدم  زین  ار  دوخ  يداصتقا  يدام و  تفرشیپ  ناناملسم  یفرط  زا  و  دیآ ، رد  مالـسا  ریخـست  هب  ناریا  لثم  یمیظع 

رب مدرم  مهکولم )  نید  یلع  سانلا  هک (  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  هک  دینک  هفاضا  زین  ار  نیا  دـنرادرب ، تسد  وا  تیامح  زا  هک  دـنوش  یمن 
. دنتسه دوخ  نایاورنامرف  نید 

مرکا ربمایپ  نارود  رد  ناناملسم  يداصتقا  تیعضو 

دوبمک رثا  رب  نیرجاهم ،  زا  يا  هدـع  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دـینک ، هسیاـقم  ناـمثع  اـصوصخم  اـفلخ  نارود  اـب  ار  مرکا  ربماـیپ  نارود  اـمش 
هک دندوب  رفن  دصراهچ  اهنیا  دندش . روهـشم  هفـص  باحـصا  هب  هک  دندرک  یم  تماقا  دجـسم  رد  يراب  تقر  عضو  اب  تاناکما  نکـسم و 

دوخ شفک  یضعب  دید ، دمآ  ناشیا  دزن  ترضح  يزور  داد  یم  اهنآ  هب  امرخ  يرادقم  دمآ و  یم  اهنآ  دزن  ماش  حبص و  لوسر ،  ترضح 
هللا لوسر  ای  درک : ضرع  ترـضح  هب  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  تسا ،  شیوخ  سابل  ندرک  هلـصو  لوغـشم  يرگید  دننک ، یم  تسرد  ار 
یم منک  امـش  ماعط  ار  ایند  متـسناوت  یم  رگا  نم  شاب ،  هاگآ  دومرف : ترـضح  هدز ...  شتآ  ار  ام  مکـش  یهد  یم  اـم  هب  هک  یئاـمرخ  نیا 

سابل کی  رد  حبـص  دوش ، اهاذغ  عاونا  بحاص  هک  دسر  تمعن  زان و  هب  نانچ  دنامب  هدنز  نم  زا  دـعب  هک  امـش  زا  مادـک  ره  یلو  مدرک ، 
ناجیه هب  هک   ) هفص باحصا  زا  یکی  دوش ، یم  تنیز  هبعک  هکنانچمه  دینک  یم  تنیز  ار  دوخ  ياه  هناخ  رگید ، یـسابل  رد  بش  نارگ و 

رگا امـش  تسا ،  نامز  نآ  زا  رتهب  امـش  یلعف  نارود  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  منامز ،  نآ  قاتـشم  نم  تفگ :  دوب ) هدـمآ 
، دینک تقد  ربمایپ  هنامیکح  ریبعت  رد  تسرد  ثیدـحلا  ( 156 . ) دیوش یم  کیدزن  مارح  زا  ندرک  رپ  هب  دـینک ، رپ  لالح  زا  ار  ناتیاهمکش 

یگدولآ دوش ، یم  گـنرمک  وا  يارب  يونعم  لـئاسم  یقـالخا و  یهلا و  ياهـشزرا  زا  عاـفد  رگید  دروآ ، يور  تمعن  هاـفر و  هب  هک  یتلم 
ناشن تیـساسح  يونعم  تافارحنا  لباقم  رد  رگید  هعماج  نآ  دـنک ، یم  مهارف  ار  يا  هعماج  کی  يونعم  گرم  یهافر ،  لئاسم  هب  یحور 
لباقم رد  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتساپسان  ناسنا  دتسیا ، یم  دزادنا  رطخب  ار  وا  يدام  عفانم  هک  هچ  ره  لباقم  رد  سکعرب  هکلب  دهد ، یمن 

يرآ دـشاب . داضت  رد  يونعم  ياهـشزرا  اب  يدام  عفانم  هک  یتقو  اصوصخم  دـنک ، ظفح  ار  يونعم  يـالاو  ياهـشزرا  اـهتمعن ، تاـناکما و 
زا هک  دوب  مئانغ  ةراجتلا و  لام  اهتایلام و  دوب ، يدام  ياهتمعن  یگنج و  مئانغ  ماسقا  عاونا و  دهاش  افلخ  نامز  رد  مالـسا ،  تختیاپ  هنیدـم 

. دش یم  نوگرگد  یمالسا  هعماج  هرهچ  و  دش ، یم  ریزارس  فارطا 

مود هفیلخ  نارود  رد  مدرم  يداصتقا  تیعضو  زا  يا  هنومن 
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تـالآرویز ساـبل و  یگنج و  مئاـنغ  تارهاوج و  ـالط و  زا  ردـقنآ  درک ، طوقـس  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  ناـیناساس  تختیاـپ  نئادـم  یتـقو 
زین قباس  كولم  يایاده  هقیتع و  روما  ياراد  نایناساس ،  هنیزخ  رب  هوالع  روکذـم  مئانغ  دوبن ، شرامـش  لباق  هک  دـمآ  تسد  هب  یتنطلس ، 

ياهریشمش شخوایـس و  هرز  نیبوچ و  مارهب  هرز  دنه و  هاش  رهاد  كرت و  هاش  ناقاخ  مور و  ریما  لقره  هرز  دننام  يردقنارگ  ءایـشا  دوب ،
. دوب اهنآ  نایم  رد  یتنطلـس  جات  ناشنرهاوج و  ياه  همـسجم  اب  هارمه  مارهب و  دواد و  ناقاخ و  لقره و  زوریف و  دابق و  زمره و  و  يرـسک ، 
، دومن میـسقت  ار  مجنپراهچ  داتـسرف و  هنیدـم  هب  ار  مجنپ  کی  درک و  نیمخت  ار  یگنج  مئانغ  صاـقو  یبا  نبا  دعـس  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب 
هک ار  يرـسک  یتنطلـس  شرف  هک  یماگنه  و  دوب ، لوقنم  ریغ  روما  اـه و  هناـخ  اـهنیمز و  ياوساـم  نیا  دـش ، رازه  تصـش  زابرـس  ره  مهس 
نآ رد  اریز  دـندروخ ، یم  اذـغ  نآ  يور  رب  ناـگدازهاش  دوبن ، هاـیگ  لـگ و  هک  ناتـسمز  ماـگنه  رد  دوب و  عارذ  تصـش  رد  عارذ  تصش 

تارهاوج توقای و  الط و  اب  شرف  مامت  و  دوب ، هتفرگ  رارق  اه  هناخدور  ریوصت  اب  هارمه  ابیز  رایـسب  ییا  هنوگ  هب  اهلگ  اهناتـسغاب و  ریوصت 
مهـس هک  يا  هنوگ  هب  درک ، میـسقت  زین  ار  اهبنارگ  شرف  نیا  مدرم ،  نایم  مئانغ  ریاس  میـسقت  زا  دعب  رمع  دندروآ  هنیدم  هب  دوب  هدش  تنیز 

مهدزناش لاس  رد  ناولح  حتف  ءالولج و  گنج  رد  و  ( 157 . ) دش رازه  تسیب  دوبن ، مه  اه  تمسق  نیرتهب  زا  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
 ، تسا رادقم  نیا  فصن  هدایپ  هتبلا  دش ، بسا  هن  رانید و  ای  مهرد  رازه  هن  هراوس  ره  مهس  دندرک ، میـسقت  ار  یگنج  مئانغ  یتقو  يرجه ، 

مهرد رازه  هدایپ  هب  مهرد و  رازه  هس  هراوس  هب  بیرکت  لـصوم و  گـنج  رد  ( 158  . ) تسا هدوب  نویلیم  یـس  یگنج  مئانغ  هک  دنا  هتفگ 
، دش یم  نیدهاجم  بیصن  هک  یگنج  مئانغ  هوبنا  هب  افاضم  هکنآ ،  هصالخ  ( 159 . ) دنداتسرف رمع  دزن  هنیدم  هب  مه  ار  مجنپ  کی  دنداد و 

دالب قشمد و  مود  هفیلخ  نامز  رد  و  دش ، یشکرکشل  ماش  قارع و  هب  لوا  هفیلخ  نامز  رد  دندرب . یم  رفاو  هرهب  سمخ  مهس  زا  هنیدم  لها 
لاس رد  دـش  زاغآ  ناریا  عیـسو  روشک  ياهرهـش  یجیردـت  ریخـست  ناریا و  هب  هلمح  دـعب  هب  مهدراهچ  لاس  زا  و  دـش ، حـتف  قشمد  لحاس 
حتف نایناساس  تختیاپ  نئادم  یبرغ و  ياهرهـش  مهدزناش  لاس  رد  دش ، حتف  سدقملا  تیب  هیکاطنا و  بلح و  کبلعب و  صمح و  مهدزناپ 

هب زاجح  زا  یمالسا  تکلمم  تعسو  ینعی  دش ، حتف  رصم  يرجه  متـسیب  لاس  رد  هکنیا  ات  تفای  یم  همادا  اهیزوریپ  دنور  روطنیمه  و  دش ،
 . تفای شرتسگ  اقیرفآ  ایسآ و  اپورا و  ات  ملاع ،  برغ  قرش و 

افلخ نامز  اب  ریما  ترضح  نامز  توافت 

رد نامثع ،  نیخیـش و  تموکح  نامز  ریما و  ترـضح  نامز  ناـیم  تسا  قرف  رایـسب  هک  تسا  نیا  تسا ،  تقد  هجوت و  لـباق  هک  يا  هتکن 
نارود فرطب  تشاد ،  دوجو  ربمایپ  نامز  رد  هک  تشحو  گنج و  یگنـسرگ و  يداصتقا و  تخـس  نارود  زا  مدرم  رمع ، رکبوبا و  ناـمز 

اهیتخس و نآ  زا  دعب  مدرم  یتقو  تسا  یعیبط  و  دندیـسر ، یماظن  هعـسوت  یگنج و  مئانغ  تینما و  هافر و  يداصتقا و  عاضوا  ندش  افوکش 
یلبق شور  نامه  ترضح  رگا  مالسلا ،  هیلع  ریما  ترضح  نامز  رد  اما  دنریگ ، شوغآ  رد  اقیمع  ار  نآ  دنوش ، وربور  هافر  اب  اهیگنـسرگ ،
دننام يدارفا  زگره  و  دنام ، یم  رارقرب  يو  تموکح  راک  داد ، یم  همادا  ار  قباس  ياهشاپ  تخیر و  اهیجرخلو و  ینعی  داد ، یم  همادا  ار  اه 

رب ترـضح  اما  دنتخادنا . یمن  هار  هب  یلخاد  گنج  دندش و  یمن  نادرگ  يور  وا  زا  يو  تلادـع  رطاخب  نارگید  ریبز و  هحلط و  هیواعم و 
یم رب  لاـملا  تیب  هب  ار  ناـمثع  قحاـن  ياهـشاپ  تخیر و  ماـمت  دومن ، مـالعا  هکلب  درکن ، ار  اهـشاپ  تخیر و  نآ  اـهنت  هن  اـه  یلبق  فـالخ 

هداوناخ کی  یتقو  دیناد ، یم  بوخ  امـش  و  دشاب ، هدش  تخادرپ  نانز  هیرهم  رد  دنچ  ره  دشاب ، هک  اجک  ره  دشاب و  هک  هچ  ره  دـنادرگ ،
ردقچ يور ،  هنایم  لادتعا و  هب  هعماج  ای  هداوناخ و  نآ  ندنادرگ  رب  دـنداد ، تداع  شاپ  تخیر و  اب  ار  هعماج  کی  رتعیـسو ، حطـس  رد  و 

زا سپ  هک  دـنک ، یم  كرد  یبوخ  هب  ام  زورما  هعماج  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  لکـشم  نیا  و  تسا .  زیمآ  کیرحت  نیرفآ و  لاجنج 
لاجنج لکشم و  ردقچ  هتخیسگ ،  ماجل  یفرـصم و  هعماج  کی  ندناشک  لادتعا  هب  زورما  یهاشمتـس ،  تموکح  شاپ  تخیر و  همه  نآ 

دشاب وا  زا  مدرم  ضارعا  يارب  يا  هدمع  لیلد  دناوت  یم  نیمه  درک و  یم  تفلاخم  افلخ  اب  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تسا .  نیرفآ 
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نیا درک و  هزرابم  دـیاب  هدوهیب  فازگ و  ياهجرخ  اـهیراک و  فارـسا  اـهیزاب و  لد  تسد و  نیا  اـب  دوب  دـقتعم  هکلب  تشذـگ  هک  يوحنب 
تموکح نارـس  اصوصخم  يرایـسب  عفانم  تایدام و  لباقم  رد  امیقتـسم  هک  دوب  اجنیا  تسا و  یمالـسا  تلادع  فالخرب  اهـشاپ  تخیر و 

سیئر رگا  دنداد و  یم  لیکشت  تموکح  کی  همادا  يارب  ار  يا  هدمع  شقن  اهنآ  ياس  ؤر  لیابق و  هک  ینارود  نآ  رد  تفرگ و  رارق  افلخ 
هب مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا ،  رادروخرب  هلیبق  نآ  تیاـمح  زا  هک  دوب  نئمطم  مکاـح  نآ  درک  یم  تقفاوم  یمکاـح  اـب  هلیبق  کـی 

ار یهاوختلادـع  نیا  هرمث  هدـش و  هدـنادرگ  زاب  نامثع  طسوت  هتفر  تراغ  لاوما  ات  داد  نامرف  تخادرپ و  اهـشاپ  تخیر و  نیا  اب  تفلاخم 
. دش اپرب  لمج  گنج  نآ  رطاخب  هچرگ  دیزرو  رارصا  نآ  رب  درک و  لمحت  مه 

دنادرگرب لاملا  تیب  هب  ار  هدش  تراغ  لاوما  مالسلا  هیلع  یلع 

هب نامثع  هک  ینیمز  ره  دیشاب  هاگآ  دومرف : هدرک  ینارنخـس  مدرم  يارب  هنیدم  رد  دوخ  تعیب  مود  زور  ترـضح  هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد 
یمن لطاب  زیچ  چـیه  ار  هتـشذگ  قح  انامه  ددرگ . یم  رب  لاملا  تیب  هب  تسا  هدرک  اطع  ادـخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هدرک و  راذـگاو  یـسک 

نم تسین  تسرد  تاولـص  اه  هتـشذگ  رب  هک  قطنم  نیا  هصالخ  مریگب  هدیدن  ار  اه  هتـشذگ  هک  دوش  یمن  بجوم  نامز ،  تشذگ   ) دـنک
یم رب  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  دـشاب  هدـش  هدـنکارپ  اهرهـش  نایم  دـنا و  هدرک  جاودزا  نآ  اـب  منیبب  رگا  و  مریگ )  یم  ار  هتفر  تسد  زا  قوقح 

ترضح سپس  دیوگ : یبلک  ( 160  . ) تسا رت  گنت  وا  رب  متس  دشاب  گنت  شیارب  قح  هک  ره  تسا و  شیاشگ  لدع  رد  انامه  هک  منادرگ 
اذـل دوش ، هدـنادرگرب  لاملا  تیب  هب  دوش  تفای  نآ  نابحاص  ای  دوش  تفای  هک  اجک  ره  دوب ، هداد  نامثع  هک  یلاوما  یماـمت  اـت  داد  روتـسد 

هکناـنچمه دـنک  تسوپ  یتـشاد  هچ  ره  زا  ار  وت  بلاـط  یبا  رـسپ  نوچ  نکب  یهاوـخ  یم  هچ  ره  هک  تشوـن  هیواـعم  هب  صاـع  نبا  ورمع 
. دوب مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  قطنم  نیا  دنریگ و  یم  رب  ار  اصع  تسوپ 

دندرک ضارعا  نینم  ؤملاریما  زا  ایند  رطاخب  مدرم 

دندرک یم  تفلاخم  تدش  هب  دوب ، توکـسلا  قح  اسب  هچ  دنتـشاد و  هیواعم  نامثع و  هک  اجیب  ياهجرخ  همه  نآ  لباقم  رد  ربمایپ  نادناخ 
زا دـنزب  همطل  اهنآ  يایند  هب  تلادـع  یتقو  دنتـسه ، ایند  هتفیـش  اـیند و  لابندـب  هک  یمدرم  دـش ، اـهنآ  زا  مدرم  ضارعا  ثعاـب  رما  نیمه  و 

ار هتکن  نیمه  تسناد و  یم  ار  نیا  یبوخب  نینم  ؤملاریما  دندنویپ ، یم  اهرادمایند  ایند و  هب  دنیوج و  یم  يرازیب  رتسگ  تلادـع  تلادـع و 
هدنیآ رد  هک  دیبایرد  ار  يرگید  دینک و  اهر  ارم  دومرف : ترضح  دندمآ ، يو  فرط  هب  نامثع  زا  دعب  مدرم  یتقو  درک ، دز  شوگ  مدرم  هب 
انامه دـننکن ) لمحت  مدرم   ) دـنامن تباث  اهلقع  دـنکن و  تماقتـسا  نآ  يارب  اهلد  دراد و  اهگنر  هوجو و  هک  میوش  یم  هجاوم  يراک  اب  اـم 

دوخ هچنآ  هب  ار  امـش  مهد  تبثم  باوج  امـش  هب  نم  رگا  هک  دینادب  هدرک ،  رییغت  لیلد  هار و  دنا و  هتفرگارف  فرط  ره  زا  اهربا  نوچ  اهتفآ 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یفاـک  رد  و  ( 161  . ) مهد یمن  شوگ  هدـننک  تمـالم  هدـنیوگ و  نخـس  هب  مرب و  یم  مناد  یم 
رد هک  یتقو  ات  مراد  یمن  رب  یمهرد  امش  مئانغ  زا  نم  ادخب  دومرف : هدروآ  ياجب  یهلا  يانث  دمح و  هتفر  ربنم  رب  تفالخ  زا  سپ  ترضح 
راک باسح  ینعی  ( ؟  منک یم  اطع  امـش  هب  منک و  یم  غیرد  مدوخ  زا  نم  ایآ  دـینک  قیدـصت  ناتدوخ  تساپرـس ،  نم  زا  يا  هخاش  هنیدـم 
یهد یم  رارق  يواسم  هنیدم  تسوپ  هایس  کی  اب  ارم  ایآ  ادخ  هب  ار  وت  درک : ضرع  هتساوخرب  ترضح  گرزب  ردارب  لیقع  دینکب ) ار  دوخ 

رد ناشخرد   ) هقباس هب  رگم  يرادن  يرترب  تسوپ  هایس  نآ  رب  وت  دیوگ !؟ نخس  هک  دوبن  وت  زج  یسک  اجنیا  ایآ  نیشنب  دومرف : ترـضح   ؟
(162  ) يوقت نتشاد  ای  مالسا )  هب  تمدخ 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  رتشا  کلام  يوگتفگ 

ؤملاریما زا  برع  يریگ  هرانک  تلع  نیرت  هدمع  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دعج  نبا  لیـضف  زا  ینئادم  فسوی  یبا  نبا  دـمحم  نبا  یلع 
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درک یمن  دنب  دز و  لیابق  نارس  اس و  ؤر  اب  وا  مجع ،  رب  ار  برع  هن  داد و  یم  حیجرت  نارگید  رب  ار  فارشا  هن  وا  اریز  دوب  لام  هلئسم  نینم 
هیلع یلع  مدرم  اذـل  دوب ، نیا  فالخرب  هیواعم  یلو  دـناشک  یمن  دوخ  فرط  هب  جاب )  نداد  اب   ) اریـسک دـننک و  یم  ناـهاشداپ  هکناـنچمه 

کلام دومن  هوکش  رتشا  کلام  هب  هیواعم  فرط  هب  اهنآ  نتفر  مدرم و  یئافو  یب  زا  ریما  ترضح  دنتـسویپ ، هیواعم  هب  هدرک  اهر  ار  مالـسلا 
ءارآ میدیگنج و  هفوک  هرـصب و  لها  کمکب  ماش  لها  اب  میدـیگنج و  هفوک  لها  کمک  هب  هرـصب  لها  اب  ام  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ :  رتشا 
راتفر مدرم  اب  تلادع  اب  هک  مه  امش  هدیدرگ ،  مک  تارفن  فیعض و  اهمیمصت  و  هدش ،  لصاح  یگتـسد  ود  فالتخا و  نالا  و  دوب ، دحتم 

دندوب تحاران  قح  زا  هک  وت  نایفارطا  زا  يا  هدـع  اذـل  يراذـگ  یمن  قرف  دارفا  رد  نیئاپ  الاب و  ناـیم  ینک و  یم  لـمع  قح  هب  ینک و  یم 
فارـشا نادـنمتورث و  اب  ار  هیواعم  ياـهراک  دـنتفرگ و  رارق  نآ  رد  نوچ  دـندوب ، نیگمغ  تلادـع  زا  هتـشادن و  ار  نآ  ندـید  مشچ  نوچ 

دـشابن و ایند  زای  هک  یـسک  تسا  مک  هچ  و  تفرگ ،  قوش  ایند  فرط  هب  مدرم  ناج  دـهد ) یم  ناشن  ياـهیزابلد  تسد و  هچ  هک   ) دـندید
ینک شـشخب  لذـب و  نینم  ؤملاریما  ای  مه  امـش  رگا  دـنیزگ ، یم  رب  ار  ایند  دنتـسه و  لـطاب  رادـیرخ  هتـشاد و  تهارک  قح  زا  ناـنیا  رثکا 

ار تنانمـشد  نینم و  ؤملاریما  ای  داب  وت  ياشگراک  ادـخ  دـیوش ، یم  دـنم  هرهب  اهنآ  تدوم  زا  هدـش و  لـیام  وت  فرط  هب  نادرم  ياـهندرگ 
هچنآ اما  دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنک . یشالتم  ار  ناشیاهراک  تسـس و  ار  اهنآ  هلیح  رکم و  قرفتم و  ار  ناشتیعمج  دنک و  راوخ 

شیوخ ررـض  رب  دنک  دب  هک  ره  تسا و  هدرک  دوخ  يارب  دنک  کین  راک  هک  ره  دیامرف : یم  دنوادخ  یتفگ ،  ام  تلادع  شور  لامعا و  زا 
هک يدرک  رکذ  هچنآ  اما  مرتکانمیب ،  مشاب  هدرک  یهاتوک  مراـک  رد  هکنیا  زا  نم  و  درادـن -  اور  متـس  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  تسا و  هدرک 

تـشپ ام  هب  هک  نونکا  دندش و  ادج  ام  زا  هک  دوبن  متـس  رطاخب  هک  دناد  یم  دنوادخ  دنا ، هدش  ادج  ام  زا  اذل  تسا و  نیگنـس  اهنآ  رب  قح 
هدارا ار  ایند  ایآ  ، دوب دنهاوخ  لوئـسم  تمایق  زور  و  دنبلط ) یمن  ار  یناف  رذـگدوز  يایند  زج  ناشیا  ، ) دـنا هدربن  هانپ  تلادـع  هب  دـنا  هدرک 

ار سکچیه  هک  دسرن  ار  ام  انامه  يدرک ،  تیامح  بلج  ششخب و  لذب و  زا  نخس  هکنیا  اما  و  دننک ،! یم  لمع  ادخ  يارب  ای  دنا !؟ هدرک 
نذا هب  هک  كدنا  هورگ  رایسب  هچ  تسا :  قح  مه  شنخس  و  دیامرف : یم  ناحبـس  دنوادخ  هکنآ  لاح  میهدب و  شقح  زا  شیب  هرهب  نیا  زا 
یمن رب  دوخ  لوصا  زا  تسد  مراودیما و  یـضار و  تیعمج  یمک  رب  نم  ینعی   ) تسا نیرباص  اب  دنوادخ  دش و  زوریپ  رایـسب  هورگ  رب  ادخ 

زا دـعب  ار  وا  هورگ  دـنادرگ و  دایز  ار  اـهنآ  یمک ،  نیا  زا  دـعب  داتـسرف و  اـهنت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربماـیپ  دـنوادخ  مراد ) 
زا مه  نم  دنک ، یم  فرطرب  ار  اهمغ  درک و  دهاوخ  ناسآ  ار  اهیتخـس  دنک  یلاو  ار  ام  هک  دنک  هدارا  دـنوادخ  رگا  دـنادرگ ، زیزع  يراوخ 

دروم اهنآ و  نیرتصلخم  زا  نم و  دزن  دارفا  نیرت  نیما  زا  وت  مریذـپ و  یم  تسا  نآ  رد  لـجوزع  دـنوادخ  تیاـضر  هک  رادـقم  نآ  يءار ، 
(163  . ) هللا ءاش  نا  یشاب  یم  نم  شیپ  اهنآ  نیرتدامتعا 

درک ضارعا  ترضح  زا  ایند  رطاخب  زین  ریما  ترضح  ردارب  لیقع 

تشاذگ و اپ  ریز  دوب  هتفرگ  لکش  مود  هفیلخ  نامز  زا  داد و  یم  لیضفت  مجع  رب  ار  برع  هک  هتـشذگ  موسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
اب ماقم  تورث و  ترهـش و  نآ  اب  ار  ریبز  ۀـحلط و  داتـسیا ، تیعطاق  اب  تفرگ و  هدـیدان  ار  هدـنب  اقآ و  تسدریز ،  سیئر و  يرترب  نینچمه 
هب مه  وا  هکیروطب  رتشیب ، هن  داد  شقح  رادـقمب  زین  وا  هب  درکن و  تاعارم  زین  ار  لیقع  دوخ  ردارب  یتح  داد ، یم  اـطع  ناـسکی  اـهنآ  هدـنب 

یبتجم ماما  هب  ترـضح  دـمآ  ترـضح  دزن  هب  لیقع  يزور  تفرگ -  هرهب  وا  يایند  زا  اما  دادـن  هیواـعم  هب  لد  هچرگ  تفر  هیواـعم  فرط 
نان و هک  دید  لیقع  دش ، ماش  ماگنه  نوچ  دناشوپ . وا  هب  ترـضح  ءادرو  سابل  زا  یئادر  سابل و  هدـب )  سابل   ) ناشوپب ار  تیومع  دومرف :
دمح و تسوا  يارب  تسین و  ادخ  ياهتمعن  زا  نیا  ایآ  دومرف : ترـضح  تسین !؟  يزیچ  منیب  یم  هک  هکنیا  زج  تفگ :  دـنا ، هدروآ  کمن 

وت يراکهدب  دومرف : ترضح  مورب ،  ات  نک  هناور  ارم  دوز  منک و  ءادا  ار  دوخ  يراکهدب  ات  هد  نم  هب  یئاطع  تفگ :  لیقع  رایـسب ، ساپس 
زا نم  هیمهـس  یتقو  نک  ربص  یلو  مرادن  تسین و  نم  دزن  رادقم  نیا  ادـخب  هن  دومرف : ترـضح  مهرد  رازه  دـصکی  تفگ  تسا ؟  ردـقچ 

تیب تفگ :  لیقع  مداد ،  یم  وت  هب  ار  همه  دشاب  يزیچ  هداوناخ  يارب  دـیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگا  منک و  یم  میـسقت  وت  اب  دـمآ  لاملا  تیب 
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یهدـب نم  هب  مه  ار  شا  همه  رگا  تسا ،  ردـقچ  وت  هیمهـس  الـصا  یهد ؟  یم  دـیما  تدوـخ  هیمهـس  هب  ارم  یلو  تسوـت  تسد  رد  لاـملا 
رب دوب و  هرامالاراد  يالاب  نوچ  وگتفگ  تسا ،  ناملـسم  ياهدرم  زا  یکی  لثم  لاملا  تیب  رد  نم  مهـس  دومرف : ترـضح  دوش ؟ یم  ردقچ 

نکـشب و ار  اهقودنـص  نیا  زا  یکی  لـفق  نیئاـپ  ورب  يرادـن  لوبق  ارم  نخـس  رگا  دومرف : ترـضح  دوـب ، فرـشم  رازاـب  لـها  ياهقودـنص 
یهد یم  روتسد  ارم  ایآ  تفگ :  لیقع  اهبـساک . لاوما  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  اهقودنـص  نیا  رد  تفگ :  لیقع  رادرب ! ار  نآ  يدوجوم 

یم روتسد  ارم  مه  وت  ایآ  دومرف : ترضح  منکشب ؟  دنا  هداهن  نآ  رد  ار  دوخ  لاوما  دنا و  هدرک  لکوت  ادخ  رب  هک  ار  یهورگ  قودنص  هک 
یم رگا  دـنا ، هدز  لفق  نآ  رب  دـنا و  هدرک  لکوت  ادـخب  هکنآ  لاح  مهد و  وتب  ار  اـهنآ  لاوما  منک و  زاـب  ار  اهناملـسم  لاـملا  تیب  هک  یهد 

زا یکی  رس  رب  دنتسه ، رادلوپ  ياهبساک  اجنآ  رد  هک  میور  ةریح  هیحان )   ) هب مه  اب  مرادرب و  ار  مریشمش  مهنم  رادرب ، ار  تریشمش  یهاوخ 
مامت زا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  ینک  يدزد  هب  رفن  کی  زا  دومرف : ترـضح  منک ؟  يدزد  ایآ  تفگ :  لیقع  میریگب !؟  ار  شلام  میزیرب و  اهنآ 

. رفـس نیا  رد  نک  کمک  ارم  سپ  تفگ  يرآ ،  دومرف : ترـضح  مور ؟  هیواعم  شیپ  یهد  یم  هزاجا  تفگ :  لـیقع  يدزدـب !  ناناملـسم 
زاین یب  نم  زا  ار  وت  هکنآ  يدوزب  دورـس : یم  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  لیقع  هدب ،  مهرد  دصراهچ  تیومع  هب  نسح  يا  دومرف : ترـضح 
نیا زا  شیب  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادع  رد  نخـس  ( 164 . ) دـنک یم  ادا  ارم  يراکهدـب  دـنوادخ  يدوز  هب  دـنک و  یم  زاـین  یب  زین  ارم  درک 

دندوب و هدمآ  راب  نآ  اب  مدرم  هک  تسا  یـشور  فلاخم  مدرم ،  هاگدید  رد  تلادـع  وحن  نیا  هک  تسا  نیمه  روظنم  دـهاوخ -  یم  لاجم 
. دنتفرگ هرانک  ترضح  زا  ایند  بح  نیمه  رطاخب 

افلخ نامز  رد  هدروآداب  ياهتورث  اه و  هنیجنگ 

نامه ماوع  نبا  ریبز  تسا .  نامز  نآ  رد  يدام  میظع  تفرـشیپ  هدـنهد  ناشن  ناـمز  نآ  ناناملـسم  زا  یـضعب  یناگدـنز  هب  ارذـگ  یهاـگن 
رد هناخ  ود  هنیدم و  رد  هناخ  هدزای  ياراد  تخادنا  هارب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  لمج  گنج  هشیاع  ۀحلط و  کمک  هب  هک  فورعم  یباحص 
هب وا  ثلث  ندرک  مک  زا  دعب  دندرک  یم  میسقت  ار  وا  ثرا  یتقو  هک  تشاد  نز  ددع  راهچ  وا  دوب ، رصم  رد  یکی  هفوک و  رد  یکی  هرصب و 

رازه تسیود  نویلیم و  هاجنپ  وا  یئاراد  نیاربانب  هک  تسا  يراخب  حیحص  رد  دیسر  رانید ) ای  مهرد   ) رازه تسیود  نویلیم و  کی  ینز  ره 
، دوش یم  رازه  دصتـشه  نویلیم و  هن  هاـجنپ و  وا  یئاراد  عومجم  هدرک و  هابتـشا  هبـساحم  رد  يراـخب  دـنا  هتفگ  نارگید  یلو  دوب  دـهاوخ 

تمظع هب  دنک  یـسررب  ار  نامز  نآ  يداصتقا  عاضوا  هک  یـسک  نامز و  نآ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  ینیگنـس  ددع  زورما  ددـع  نیا  و  ( 165)
یئاهنیمز رـصم  رد  ریبز  هک  تسا  هتفگ  لبطـصا  رد  بسا  رازه  ریبز  هک  هدـش  لـقن  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  زا  درب . یم  یپ  لاوما  نیا 

رد لمج ،  گنج  رد  ریبز  روای  هللادیبع ،  نبا  ۀحلط  اما  ( 166  . ) تشاد یئاه  هناخ  زین  هرصب  رد  هفوک و  هیردنکسا و  رد  نینچمه  تشاد و 
زا وا  دمآرد  نیا  دـنا ، هتفگ  مه  نیا  زا  شیب  و  تسا ،  هدوب  قارع  تالغ  زا  وا  دـمآرد  رانید  رازه  يزور  ره  هک  دـنا  هتـشون  يو  تالاوحا 
درک انب  جاس  رجآ و  چگ و  اب  يا  هناخ  هنیدم  رد  هحلط   ، تسا هدش  دروآرب  نیا  زا  شیب  زاجح  رد  ةارس  هیحان  زا  وا  دمآرد  اما  تسا  قارع 

 : تسا هتفگ  صاع  نبا  ورمع  تشاد .  ـالط  زا  رتش  راـب )  ) دصیـس هحلط  هک  تسا :  هتفگ  يزوج  نبا  تفر )  یم  رامـشب  ناـیعا  هناـخ  هک  )
دنیوگ یم  واگ  تسوپ  هب  راهب  هک  مدینش  هک  هتفگ  ومه  دوب و  الط  زا  راطنق  هس  يراهب  ره  رد  هک  تسا  راهب  دص  هحلط  زا  هدنام  اجب  ثرا 

نبا نمحرلادبع  اما   ، هرقن الط و  زا  رپ  واگ  تسوپ  دصیـس  یـضعب ،  تسا  هدرک  رکذ  هرقن  الط و  زا  راهب  دصیـس  ار  ربخ  نیا  هبردبع  نبا  و 
زا یکی  و  دوب ، نز  راهچ  ياراد  هک  وا  رتش ، رازه  اب  هارمه  تشاد  بسا  دـصکی  دنفـسوگ و  رازه  هد  هک  دـنا  هتفگ  وا  تـالاوحا  رد  فوع 
هب میدرک  هحلاصم  نز  نیا  اب  دیوگ : نمحرلادـبع  نبا  میهاربا  نبا  حـلاص  دوب ، هداد  قالط  رمع ) رخآ   ) یـضیرم ماگنه  رد  ار  دوخ  ياهنز 

کی رادقم  نیا  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنا و  هدرک  هحلاصم  وا  اب  رانید  رازه  دصکی  هب  هک  تسا  یبوقعی  خیرات  رد  و  رازه . هس  داتشه و 
نیا اب  دسر ، یم  مادک 132  ره  هب  دنا  هدوب  نز  راهچ  نوچ  دندرب و  یم  مهـس  اهنز 18  هعومجم  اریز  دـشاب  یم  وا  لاوما  مود 132  یس و 
روآ ماسرـس  نانچ  نامز  نآ  رد  اصوصخم  مقر  نیا  و  دشاب ، هدوب  رانید  نویلیم  ود  یـس و  دودح  دیاب  لقادـح  نمحرلادـبع  لاوما  باسح 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


اهرگراک تسد  هک  يروطب  دـندرک  یم  میـسقت  ربت  اب  ار  وا  يالط  ياهـشمش  دـنا ، هتـشون  فوع  نبا  نمحرلادـبع  تـالاوحا  رد  هک  تسا 
رازه دصناپ  رادقم  تشاد  شزرا  رانید  رازه  دصکی  هک  هقرفتم  ياه  یئاراد  نیمز و  وا و  ياهبلط  زج  هب  هک  هیما  نبا  یلعب  ای  ،و  دـش مروتم 

مولعم و  دنا ، هدرک  یم  تمـسق  ربت  اب  يو  زا  دـعب  ار  وا  هرقن  الط و  دـنا : هتفگ  يو  هب  عجار  هک  تباث  نبا  دـیز  ای  ،و  دـنام ياجب  وا  زا  رانید 
جوا نامثع  نامز  رد  یگدـنز  کبـس  نیا  درک و  دـهاوخ  هچ  افلخ  نایم  رد  دـنک  ذوفن  نینچ  اهناملـسم  نایم  رد  یتقو  تیفارـشا  هک  تسا 
ینب وا و  دیامرف  یم  هغالبلا  جهن  رد  هیقـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  درک  فارـسا  يداو  نیا  رد  نانچ  وا  دوخ  تفرگ و 

مکـش نیمه  دروخ و  یم  صرح )  اهتـشا و  اب   ) ار يراهب  فلع  رتش ، هکنانچمه  دـندروخ  یم  هدرک  لیم  فیح و  ار  لاملا  تیب  نانچ  هیما 
، دـنا هدرک  طبـض  ناـمثع  يارب  ار  میظع  تورث  یگدـنز و  نآ  هک  تساتـسار  نیمه  رد  و  دـیدرگ . يو  ندـش  هتـشک  بجوم  وا  یگراوخ 

رازه هذبر  رد  اهنت  دوب  هدرب  رازه  ياراد  درک و  انب  یفارشا  هناخ  درک ، یم  تنیز  الط  هب  ار  دوخ  ياهنادند  دیشوپ و  یم  یهاشداپ  ياهسابل 
 . تسا هدرک  تبث  خیرات  هک  رگید  میظع  لاوما  تشاد و  رتش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامز  ات  نیملسم  ماکح  رادومن 

یناسک هچ  یمالسا  ياهرهش  اهناتسا و  رد  نیملسم  نایاورنامرف  نامکاح و  هک  دینیبب  ار و  زور  نآ  یمالسا  هعماج  دینک  مسجت  امش  کنیا 
نآ هفیلخ  هک  يا  هعماج  دـیبایرد . ار  مدرم  ینید  عضو  دـنریگ ، یم  ناـیاورنامرف  زا  ار  دوخ  نید  مدرم  هدوت  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  دـنا . هدوب 

ندناشک يراوخ  تلذ و  هب  مدرم و  رب  كاپان  دارفا  ندرک  طلسم  و  نیملسم ،  لاوما  رد  رایسب  لیم  فیح و  همهنآ  اب  تسا ،  نامثع  دننامه 
 ، تسا هدش  تنعل  ربمایپ  نابز  رب  هک  تیب  لها  تخسرس  نمشد  نامه  ناورم ،  هک  يا  هعماج  دوعسم ، نبا  رامع و  رذوبا و  نوچ  یناگرزب 

هعماج ، دنوش یم  سیئر  دنراد ، ربمایپ  زا  هک  یتنعل  یقالخا و  لئاذر  مامت  اب  هیما  ینب  هک  يا  هعماج  دوش ، یم  هفیلخ  رواشم  هنیدم و  مکاح 
ای دوب و  هدومن  ردـه  لالح و  ار  وا  نوخ  ربمایپ  هکنآ  اـب  دوش ، یم  رـصم  رادـنامرف  نآ  رد  دـترم ، حرـس  یبا  نبا  دعـس  نبا  هللادـبع  هک  يا 

هفوک رادناتسا  راکانز ، راوخبارش  قساف  نآ  ۀبقع ،  نبا  دیلو  لاثما  هک  يا  هعماج  دسر . یم  رصم  تموکح  هب  صاع  نبا  ورمع  لثم  یکاپان 
هک يا  هعماج  دناوخ . یم  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  دنک و  یم  یق  بارـش  نآ  بارحم  رد  یتسم  تلاح  اب  هفوک  دجـسم  رد  دوش و  یم 
یم رارق  دوخ  همانرب  هحولرـس  ار  ربمایپ  زا  ماقتنا  نید و  يدوبان  و  دزادرپ ، یم  یگراوخبارـش  هب  و  دوش ، یم  هفیلخ  اـی  ریما  نآ  رد  هیواـعم 
یب نوخ  نتـشک  زا  و  دنوش ، یم  نآ  نامکاح  ةاطرا  نبا  رـسب  هیبا و  نبا  دایز  بدـنج و  نبا  ةرمـس  لثم  یناراکتیانج  هک  يا  هعماج  دـهد .

يادص یتقو  دوش و  مکاح  هنیدم  لثم  رب  دیعس  نبا  ورمع  لاثما  هک  يا  هعماج  دنرادن . يا  همهاو  نامولظم  لاسدرخ و  ناکدوک  ناهانگ و 
لباقم رد  زور ، کی  کنیا  دمحم  يا  دـیوگب : دـنک و  هراشا  ربمایپ  ربق  هب  دونـش  یم  یلع  نبا  نیـسح  ياثر  رد  ار  مشاه  ینب  ياهنز  نویش 

هرخالاب و  میدرک .  ریـسا  هتـشک و  ار  وت  نادنزرف  ام  زورما  يدرک و  ریـسا  یتشک و  ار  ام  دادـجا  وت  ردـب  گنج  رد  ینعی  ( 167 . ) ردب زور 
لثم یناکاپان  دوش و  حرطم  هفیلخ  ناونعب  راکانز ، زاب  نومیم  ءاـیح و  یب  زاـمن و  یب  زاـبرامق ، راوخبارـش ، نآ  دـیزی  لاـثما  هک  يا  هعماـج 

تیانج مود  لاس  رد  تشک و  ار  ربمایپ  رسپ  تفالخ  لوا  لاس  رد  هک  يدیزی  نامه  دندرگ . یم  مکاح  رادناتسا و  نآ  رد  دایز  نبا  هللادیبع 
رد هک  يا  هعماج  ، دیشک شتآ  قینجنم و  هب  ار  هبعک  هناخ  موس  لاس  رد  تسا و  هدرک  هایس  ار  خیرات  يور  هک  درک  داجیا  ار  هرح  كانلوه 

نید نیرفآراختفا  ياهدربن  ياتمه  یب  رادرس  ربمایپ و  ردارب  مالسا و  ملاع  ناملـسم  لوا  تاعامج ،  هعمج و  ربنم  ره  يالاب  رب  نآ  رـساترس 
اهراشف و نیرتدیدش  تحت  فرط  ره  زا  وا  نارادفرط  دریگ و  یم  رارق  ازسان  بس و  دروم  دیدرت ، یب  ناشخرد  لئاضف  قباوس و  همهنآ  اب  ، 
تریغ و وا  دوجو  مامت  هک  یلع ،  نبا  نیـسح  نوچ  يدنمتفارـش  هدازآ و  يارب  یهابت ،  داسف و  همهنیا  اب  اـیآ  دـنریگ . یم  رارق  اـه  هجنکش 

راذگب ، دنام یم  یقاب  شدج  تما  نید و  تاجن  يارب  نینوخ  مادقا  مایق و  زج  یهار  دشاب ، یم  دوخ  دج  نید  مالـسا و  زا  عافد  یگدازآ و 
افتکا تاراذـق  هب  دوخ  نود  تشرـس  رازنجل  رد  دـننزب و  اپ  تسد و  تلذ ،  یهابت و  بالجنم  رد  ناترطف  تسپ  نالدزب و  ناـگ و  هیاـمورف 

رد نیسح  هدروخریش ،  تلیـضف  تماهـش و  هنیـس  زا  تسا ،  همطاف  دنزرف  نیـسح ،  ماما  دنریگب . هدرخ  زین  همطاف  رـسپ  رب  اسب  هچ  و  دننک ،

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هتخومآ  يراکادف  تعاجش و  زمر  رارک  ردیح  زا  يولع ،  هسردم  رد  هتخومآ و  یگنادرم  يوقت و  سرد  ارهز  تمصع  نماد 

يوما طحنم  رصع  رد  مالسا  گرزب  عفادم  اهنت  نیسح  ماما 

روطب یمالسا  ماکحا  هک  میدیمهف  و  میدید ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  ار  ناناملسم  مالـسا و  تیعـضو  زا  یئامنرود  هکنآ  زا  سپ 
زیرنوخ تسپ و  دارفا  یلو  دـنوش  یم  ریقحت  هنوگچ  نید  ناـگرزب  میدـید  و  تسا ،  هدـش  هیواـعم  لاـثما  تسد  هچیزاـب  نوگرگد و  یلک 

فرط زا  و  دندوب ، هتفرگ  رارق  ملظ  راشف و  تحت  دح  هچ  ات  اهنآ  نایعیـش  ربمایپ و  تیب  لها  هک  میدید  و  دنا . هدـیدرگ  دـنمتردق  مرتحم و 
اب ایآ  دـندوب  هداد  هولج  هنوراو  ار  قئاقح  هنوگچ  هناضرغم ،  دـیدش و  تاـغیلبت  رثا  رد  و  دوب ، هدـش  هبـشتم  مدرم  رب  لـطاب  قح و  هار  رگید 
 ، تسا دنوادخ  فرط  زا  نید  نابهگن  ظفاح و  هک  نیسح  ماما  داد ، یم  قوس  لماک  يدوبان  زرم  هب  ار  مالـسا  هک  فارحنا  همه  نیا  دوجو 

لزلزت راچد  تسا ،  لطاب  قح و  هار  نداد  ناشن  هک  توبن  فادها  یتقو  تسا ،  رطخ  ضرعم  رد  نید  نامرآ  یتقو  دریگب . مارآ  دـناوت  یم 
، دنتـسه لطاب  رب  تیب  لها  قح و  رب  وا  شور  هیواعم و  هک  دننک  یم  لایخ  اعقاو  و  دنهد ، یمن  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  هار  مدرم  و  دـش .

ظفح نامه  هک  دـنک ، بانتجا  ءافلخ  لباقم  رد  نینوخ  ضارتعا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـش ، ثعاب  هک  نامرآ  نامه  هک  تساجنیا 
ظفح هک  ارچ  دنک ، مایق  شترضح  هک  دش  ثعاب  نیسح  ماما  نامز  رد  نامرآ  نیمه  ، دوب مالـسا  فیعـضت  دادترا و  زا  يریگولج  مالـسا و 

: دومرف یم  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  تضهن .  مایق و  هب  نیـسح  ماما  نامز  رد  دوب و  شمارآ  توکـس و  هب  یلع  ترـضح  نامز  رد  مالـسا 
یگمه دنتـسه ، تما  نیا  زا  دنتـشادنپ  یم  هک  دندش  عمج  وا  لباقم  رد  رفن  رازه  یـس  تسین ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  لثم  يزور  چـیه 

ملظ و اب  ات  دندوبن  رادرب  تسد  داد ، یم  رکذت  ادخ  هب  ار  اهنآ  ءادهشلادیس  هچ  ره  و  دندوب ، هتفرگ  وا  نوخ  نتخیر  هب  میمـصت  ادخ  رطاخب 
(168 . ) دنتشک ار  وا  متس 

دیزی اب  گنج  هیواعم و  اب  حلص 

ردارب دـننامه  و  دومرفن ، تضهن  هب  مادـقا  شترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تماما  زا  لاس  هد  دودـح  ینعی  دوب  هدـنز  هیواـعم  اـت  اـما 
، دـمآ راک  رـس  رب  دـیزی  درم و  هیواعم  هکنیمه  اما  دومن ، یم  ار  همانحلـص  تاعارم  دوب ، هیواعم  اب  لاس  هد  دودـح  هک  یبتجم  ماما  شمارگ 
نسح و ماما  هک  مینیب  یم  درب ، یپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  توکس  نیسح و  ماما  مایق  تلع  هب  ناوت  یم  اج  نیمه  زا  ،و  دومن مایق  ترضح 

دیزی هیواعم و  توافت  رد  ار  مامه  ماما  ود  نیا  درکلمع  توافت  سپ  ، دـندرب رـسب  مایق  نودـب  هیواعم  اب  لاس  هد  دودـح  ود  ره  نیـسح  ماـما 
. دنتسه یهلا  ياوشیپ  موصعم و  ماما  ود  ره  هک  نیسح ،  ماما  نسح و  ماما  رد  هن  درک  وجتسج  دیاب 

دوب تضهن  عنام  هک  هیواعم  تایصوصخ 

هقباس رثا  رد  هیواعم   - 1 درک . وجتسج  ریز  روما  رد  ناوت  یم  ار  تفرگن  تروص  یمایق  نینـسح  بناج  زا  دوب  هدنز  هیواعم  ات  هکنیا  تلع 
دودح هیواعم   - 2 تشاد .  يدـج  نارادـفرط  دوب و  هدرک  مکحم  تدـشب  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  تموکح ،  رد  هلاس  لهچ  ینـالوط 
ياراد هیواـعم   - 3 دـمآ . یم  باـسحب  وا  يارب  یگرزب  زاـیتما  دوخ  نیا  هک  تسا ،  هتـشاد  تراـما  ناـمثع ،  رمع و  بناـج  زا  لاـس  تسیب 

یمن روجف  قـسف و  هب  ماـعءالم  رد  درک و  یمن  ینلع  مدرم  موـمع  لـباقم  رد  ار  دوـخ  نطاـب  زگره  و  دوـب ، یبوـخ  یبـیرف  ماوـع  تساـیس 
باسح هب  وا  یماظن  يرترب  يارب  ماوع  دزن  رد  یئازـسب  ریثءات  نیا  دوب و  هدـیگنج  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ردـپ  اب  هیواعم   - 4 تخادرپ . 

، دایز يرمع  اب  دوب ، ربمایپ  هباحـص  وا  دوب ، نامثع  هاوخنوخ  مدرم ،  دزن  رد  هیواعم   - 5 دش . یم  مدرم  هیحور  فیعـضت  بجوم  دمآ و  یم 
هیواعم  - 6 دیشک . یم  كدی  تسا ،  یفاک  یبیرف  ماوع  يارب  مادک  ره  هک  ار  یحو  هدنـسیون  نینم و  ؤم  یئاد  دننامه  ینیوانع  هوالع  هب  و 

ره دننک ، تشپ  دوخ  دهع  هب  نادناخ  نیا  هک  دنتشادن  راظتنا  زین  مدرم  و  دوبن ، تمصع  نادناخ  نءاش  رد  و  دوب ، هدرک  حلص  نسح  ماما  اب 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


عیاجف تافارحنا و  قئاقح ،  ندش  هبتـشم  دـیدش و  تاغیلبت  رثا  رد  دوب ، هدـنز  هیواعم  ات  هرخالاب  و   - 7 دنکب . ار  يراک  نینچ  هیواعم  دـنچ 
، دوب هدشن  نآ  یحارج  ماگنه  هدیسرن و  الماک  مخز  نیا  دوب و  هدادن  ناشن  ار  دوخ  هیما  ینب  هاگتسد 

دوب یئاوسر  درم  دیزی  اما 

ینلع و وا  روجف  قسف و  هک  اوسر  دوـب  يدرم  دـیزی   - 1 درک ، قرف  الماک  هلءاسم  دـمآ ، راک  رـس  رب  دـیزی  تفر و  ایند  زا  هیواعم  یتقو  اما 
یتناها درک ، یم  رفک  قسف و  راهظا  ینلع  هک  دـیزی ، تموکح   - 2 هتفای .  شهاک  وا  هب  مدرم  دامتعا  هجیتن  رد  دوب ، هدـش  رهاـظ  همه  يارب 
هنابیرف ماوع  تازایتما  زا  زگره  هک  دوب ، راک  هزات  هبرجت و  یب  ماـخ و  یناوج  دـیزی   - 3 دوب . نیملسم  مالـسا و  يارب  نیگنن  یتلذ  يدج و 

، دوب دهع  یلو  نییعت  مدـع  رد  یبتجم  ماما  اب  شردـپ  همانحلـص  فلاخم  هکنیا  رطاخب  دـیزی ، تفالخ   - 4 دوبن ، رادروخرب  هیواعم  شردـپ 
. دوب هارمه  زین  هارکا  دیدهت و  اب  هکنآ  زا  هتشذگ  دمآ ، یم  باسحب  ینوناق  ریغ 

مالسا ملاع  هدش  هتخانش  تیصخش  ءادهشلادیس 

ملع و یقالخا و  تافـص  رظن  زا  هک  یتیـصخش  تشاد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیزی ، يراوخ  یتسپ و  تلاذر و  لباقم  رد  تسرد 
هدید ناشیا  هب  تبـسن  ار  ربمایپ  تایانع  فاطلا و  همه  نآ  ربمایپ  باحـصا  هک  تسا  ربمایپ  ترتع  هدنامیقاب  اهنت  ناشیا  دوب ، فورعم  يوقت 

هیلع نیـسح  ماما  رگا  دوبن . دیدرت  دیزی ، لثم  يرجاف  قساف و  لباقم  رد  نیـسح  ماما  يرترب  تمظع و  رد  زگره  هجیتن  رد  دندوب ، هدینـش  و 
اریز تشاد ،  یمن  دراد ، نونکا  هک  يرگاشفا  ریثءات و  نآ  زگره  دیـسر ، یم  تداهـش  هب  دومن و  یم  مایق  هیواعم  لباقم  رد  اـضرف  مالـسلا 

ار یبتجم  ماما  یتح  درک و  مایق  یبتجم  ماما  یلع و  ترـضح  لباقم  رد  میدـید  هکناـنچمه  دوب ، هدـشن  اـشفا  مدرم  يارب  هیواـعم ،  تیعقاو 
هک دوب  یئاوسر  تیصخش  هک  دیزی ، فالخرب  دنناد ، یم  هفیلخ  ار  وا  تنس  لها  تیرثکا  نانچمه  و  دشن ، اوسر  وا  نطاب  اما  دومن ، مومسم 

رتمهم و  دش . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فلاخم  نایرج  دوخ و  نادناخ  دوخ و  یئاوسر  ثعاب  نیـسح  ماما  تداهـش  دوخ و  نیگنن  لامعا  اب 
مدرم مومع  رظن  رد  یتح  دـیزی  اب  بسن  بسح و  رظن  زا  مه  نس و  رظن  زا  مه  هک  دوب  ربماـیپ  هدـنامزاب  نیرخآ  نیـسح  ماـما  هکنیا  همه  زا 

وا و ردپ  یـضترم  یلع  وا و  ردام  همطاف  ترـضح  وا ، گرزبردام  يربک  هجیدـخ  تسا ،  مالـسا  ربمایپ  هون  نیـسح  ماما  ، دوبن هسیاقم  لباق 
دیزی دـج  روطچ ؟ دـیزی  ردـپ  هیواعم  تسا ؟  ناملـسم  شردام  ایآ  تسا ؟  هداز  لالح  ایآ  تسیک ؟  دـیزی  اـما  تسوا .  ردارب  یبتجم  ماـما 

؟  تسا هنوگچ  راوخرگج  دنه  شگرزبردام  روطچ ؟ نایفسوبا 

دوبن ءادهشلادیس  طئارش  دننامه  یتیعقوم  چیه 

دوجو البق  هن  هک  دوب  هدـمآ  شیپ  ساـسح  یتیعقوم  بساـنم و  هنیمز  هیواـعم  گرم  زا  سپ  میئوگ ،  یم  هک  تسا  تاـکن  نیمه  رطاـخب  و 
خـیرات و خـسم  ءوس و  تاغیلبت  همه  نآ  ياشفا  همکاح و  هاگتـسد  داسف  نداد  ناشن  يارب  دـمآ ، دوجو  هب  نیـسح  ماما  زا  دـعب  هن  تشاد و 
هک ارچ  دوبن ، نیـسح  ماما  طئارـش  زا  رتبـسانم  یطئارـش  دناشک ، فارحنا  هب  ار  مالـسا  نید  ربمایپ ، زا  دـعب  هک  یفلاخم  نایرج  ندرک  اوسر 

غیرد ینیگنن  لمع  چیه  زا  هک  تفص ،  یب  اوسر و  زیرنوخ و  كافـس و  دراد  ینمـشد  هب  جایتحا  فارحنا ،  داسف و  ملظ و  همه  نیا  ياشفا 
لباقم رد  یفرط  زا  و  دوش . دوخ  ریسم  یئاوسر  فطاوع و  کیرحت  ناجیه و  بجوم  دنک و  یمحر  یب  دنک و  ملظ  رتشیب  هچ  ره  ات  دنکن ،

هک نیسح ،  ماما  ینعی  اتمه ، یب  تیصخش  نیا  سپـس  و  دشابن ، یکیراب  هتکن  ای  یماهبا  نیرتکچوک  وا  تمظع  رد  هک  دشاب  یتیـصخش  وا 
ار وا  ررکم  هدرک و  لمح  دوخ  شود  رب  هدیـسوب و  ار  وا  ربمایپ  اهراب  هدرک و  كرد  ار  ربمایپ  رـصع  هک  تسا  ربمایپ  نادناخ  هدـنامزاب  اهنت 

مهارف فطاوع  کیرحت  ياه  هنیمز  همه  هک  یطئارش  رد  تخس  كاندرد و  هنامولظم و  یـسب  یعـضو  اب  تسا ،  هداد  رارق  تفطالم  دروم 
ره هک  تسا  نیا  دـشاب ، ربمایپ  تیب  لها  زا  فارحنا  ماجنارـس  فلاـخم و  طـخ  رگاوسر  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  دـسرب ، تداهـش  هب  دوب ،
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نانچ اب  ار  نیـسح  ماما  دننامه  هک  تسیک  دهد ، یم  رارق  ریثءات  تحت  دـشاب ، هتـشاد  فاصنا  نادـجو و  يرـصتخم  هک  ار  یلدروک  ناسنا 
هیلع قداص  ماما  زا  لضف  نبا  هللادبع  ددرگن . نیبدب  مالـسا  فلاخم  نایرج  دیزی و  نادناخ  رب  دـنیبب و  دـیزی  هجنکـش  ملظ و  دروم  یعـضو 

ؤملاریما ای  همطاف و  ای  ربمایپ  هک  يزور  هن  دـش ، هداد  رارق  هصغ  هیرگ و  تبیـصم و  زور  اروشاع  زور  ارچ  ربمایپ ، رـسپ  يا  دیـسرپ : مالـسلا 
اریز تسا ،  رتشیب  شتبیـصم  يزور  ره  زا  مایا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زور  دومرف : ترـضح  دنتفر ؟ ایند  زا  نسح  ماما  ای  نینم و 

شمارآ یلـست و  بجوم  مدرم  يارب  نارگید  دومن  تلحر  ربمایپ  یتقو  دـندوب ، دـنوادخ  دزن  رد  تاقولخم  نیرتیمارگ  هک  ءاـسک  باحـصا 
دوـجو دوـمن  تلحر  نسح  ماـما  هک  یتـقو  مالـسلاامهیلع ،  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  همطاـف و  تـلحر  زا  دـعب  نـینچمه  و  دـندوب ، رطاـخ 
بجوم هک  دوبن  یسک  رگید  دش  هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  هک  یماگنه  یلو  دوب ، رطاخ  شمارآ  یلـست و  بجوم  ءادهـشلادیس 

زا دوب ، اه  نآ  یگدنز  لثم  ترضح  یگدنز  هکنانچمه  دوب ، اهنآ  یگمه  تلحر  دننام  ترضح  تلحر  و  ددرگ ، رطاخ  شمارآ  یلـست و 
رورس مراهچ  ماما  يرآ ،  دومرف : ترضح  هچ ؟  داجس  ماما  سپ  دیسرپ : يوار  تسا ،  رتراب  تبیصم  اهزور  مامت  زا  نیسح  زور  تهج  نیا 

یلو دوب ، ثرا  هار  زا  وا  شناد  دوب و  هدینـشن  ترـضح  زا  هدرکن و  تاقالم  ار  ربمایپ  یلو  دوب  قیالخ  رب  تجح  ماما و  ناگدننک و  تدابع 
یم هاگن  اهنیا  زا  یکی  هب  نوچ  دندوب و  هدرک  هدهاشم  ربمایپ  اب  یپرد  یپ  مایا  رد  ررکم  مدرم  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینم و  ؤملاریما 

یسک مالـسلا  هیلع  نیـسح  زج  یتقو  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دنداتفا ، یم  وا  هب  عجار  ترـضح  نخـس  ربمایپ و  اب  وا  تالاوحا  دایب  دندرک ،
 . تسا رتـالاب  زور  ره  زا  تبیـصم  رد  نیـسح  زور  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوب ، اـهنآ  همه  تلحر  دـننام  نیـسح  تلحر  دـنامن ، مدرم  يارب 

نارگید ای  و  سابع ،  نبا  ای  هفینح ،  نبا  لثم  نیـسح ،  ماـما  زا  ریغ  یـصخش  ره  رگا  میئوگ ،  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسرد  ( 169)
لباقم رد  مالسا  تیصخش  نیرتگرزب  دیاب  يرآ  دشاب . هتشاد  ار  يرگنشور  مهم و  هجیتن  نیا  تسناوت  یمن  زگره  دندز ، یم  مایق  هب  تسد 

ياه هدرپ  همه  نآ  سپ  رد  هک  دشاب  يا  هبرض  ات  دسر ، تداهش  هب  تیفیک  نیرت  كانلوه  عضو و  نیرتدب  اب  كاپان ،  رـصنع  نیرت  فیثک 
. دنک رادیب  ار  تلفغ  ناگتفخ  دناوتب  دوب ، هداتفا  قح  رب  هک  تاغیلبت  میخض 

دروآ ناجیه  هب  درک و  رادیب  ار  اهلد  ءادهشلادیس 

ای یصخش  یتشز  ای  یبوخ  نداد ،  ناشن  اب  و  يراک ،  زا  تعنامم  اب  يراک  ماجنا  هب  تبـسن  مدرم  قیوشت  کیرحت و  يارب  فطاوع  تیمها 
رب ای  قیوشت و  ار  صخش  اهیدب ، یبوخ و  نایب  لالدتسا و  اب  ینک ،  تبحـص  وا  لقع  اب  هکنیا  لوا  هار  دوش . یم  هدافتـسا  هار  ود  زا  يراک ، 
هار زا  يروآ ،  ناـجیه  هـب  ار  وا  هفطاـع  ینک ،  کـیرحت  ار  وا  ینک ،  تبحــص  وا  تاـیحور  فـطاوع و  اـب  هـکنیا  مود  هار   ، يرادـب رذـح 
اهنآ تایحور  دنراد و  راک  رس و  یلقع  لئاسم  اب  هک  یناسک  يارب  لوا  هار  ینیرفایب .  وا  رد  قشع  قوش و  روش و  يوش ،  دراو  شتاساسحا 

دنتـسه تیلقا  رد  مدرم  هدوت  هب  تبـسن  دنتـسه  لقعت  رکفت و  لها  نامه  هک  هدـع  نیا  نوچ  و  تسا ،  رث  ؤم  دـشاب  یم  ناـشلقع  بولغم  ار 
هار هک  مود  هار  فالخرب  درادن . هبناج  همه  دربراک  اذل  دنتسه ، دوخ  فطاوع  تاساسحا و  ریسا  تاقوا  زا  يرایسب  زین  رکفت  لها  یهگناو 
ره مینیب ،  یم  اذل  دراد ، يرث  ؤم  رایـسب و  دربراک  یلقع ،  لئاسم  رب  یتح  نآ  هبلغ  يوق و  تاساسحا  رطاخب  مدرم  هدوت  دزن  رد  تسا و  لد 

نادزد و هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دوب ، دـهاوخ  قفوم  رتشیب  دـنک ، بذـج  ار  اـهنآ  فطاوع  مدرم و  تاـساسحا  رتشیب  دـناوتب  هک  یهورگ 
یم عمط  هب  ار  مدرم  دننک ، یم  هدافتسا  دوخ  موش  فادها  يارب  یفطاع  یحور و  لئاسم  زا  دوخ ، تاغیلبت  اب  رتشیب  هعماج ،  کی  نانمـشد 

رد دهاوخب  یمارم  کلـسم و  رگا  اذهیلع  ، دننک یم  کیرحت  ار  اهنیا  دننام  یئوجدوس و  سح  ای  ناشتوهـش و  ای  دنناسرت ، یم  ای  دـنزادنا ،
هک ار  مدرم  فطاوع  مه  دنک ، باریـس  ار  مدرم  لقع  مه  دنک ، مادقا  هار  ود  ره  زا  دیاب  دـنک ، تیادـه  ار  مدرم  دـنک و  ریثءات  مدرم  دوجو 

. دنک بوذجم  دراد ، ریثءات  مدرم  رد  رتشیب 

دیاب ینیسح  روش  دوب ، ریثءات  یب  لقع  دایرف 
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ماما نارود  رد  همهنیا  اما  دنک ، یم  باریـس  ار  مدرم  لقع  همه  مالـسلا ،  میهلع  تیب  لها  رابرهگ  نانخـس  ربمایپ و  ثیداحا  نآرق و  تایآ 
ضقانتم نیغورد و  ثیداحا  لعج  نوگانوگ و  تاهبش  ءاقلا  يوما و  هاگتسد  رایسب  تادیدهت  ءوس و  تاغیلبت  رطاخب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مدرم ات  تشاد  یفطاع  کیرحت  هب  جایتحا  تارطخ ،  اه و  هسیـسد  همهنآ  زا  تاجن  دوخ و  ءاقب  يارب  مالـسا  راچان  هب  دوب . هدـش  گنرمک 
لالدتـسا هتفگ و  رظن  زا  رگید  دوب ، هدـش  هتفگ  دوـب ، مزـال  هک  لالدتـسا  زا  هچنآ  ینتفگ و  هچنآ  ، دـنک رادـیب  ار ، اـه  هسیـسد  نآ  راـتفرگ 

. دندوب هدرک  هبتشم  مدرم  رب  ار  تالالدتسا  همه  لاح ،  نیع  رد  یلو  دوبن ، يدوبمک 

تاساسحا فطاوع و  ریثءات 

کی نانخـس  هک  دیا  هدید  ایآ  تسا ،  فطاوع  کیرحت  نآ  دوب و  مزال  مدرم  نداد  ناکت  يرادیب و  يارب  يرگید  هلیـسو  رگید و  هار  اذـل 
نارگید نانخس  زا  يرتشیب  ریثءات  ءادهش ، همان  تیصو  ارچ  دراد ، قرف  ریثءات  رد  ارچ  تداهش  زا  دعب  ای  تداهـش ،  زا  لبق  هدیمهف  ناملـسم 

، دنک یم  باریس  ار  لقع  تداهش ،  زا  لبق  ات  وا  نانخس  هک  تسا  نآ  رد  شتلع  دراد ؟ تداهش  زا  لبق  دیهـش  نیمه  دوخ  نانخـس  زا  هکلب 
ریثءات تحت  ار  مدرم  هیحور  هک  تسا  نوخ  رثا  نیا  دنک ، یم  کیرحت  ار  فطاوع  دش ، ءاضما  دیهـش ، نوخ  اب  یتقو  شتداهـش  زا  دعب  اما 

رثا رد  هک  لالدتـسا  رکف و  ياروام  رد  یهار ،  زا  وا  داد ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ار  ریظن  یب  گرزب و  مادقا  نیا  و  دهد . یم  رارق 
ریاس زا  ءادهـشلادیس  تاجن  یتشک  دومرف : هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  درک ، رادیب  ار  مدرم  ناج  لد و  هار  زا  دوب ، هدـش  گنرمک  تاهبش 

ههبش و نیا  یتسس  هب  اجنیا  زا  و  دنک ! یم  تکرح  نوخ  يور  رب  هک  ارچ  دناسر  یم  تاجن  لحاس  هب  ار  مدرم  رتعیرـس  مالـسلا  مهیلع  همئا 
يزوریپ هک  تسا  لفاغ  هدـنیوگ  نیا  دومن ؟ مادـقا  ارچ  دوش ، یم  هتـشک  تسناد  یم  هک  نیـسح  ماما  دـنیوگ : یم  هک  میرب  یم  یپ  لا  ؤس 

مه وا  فده  زمر و  دوش و  دیهـش  ات  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسوا ،  يامظع  تبیـصم  كاندرد و  تداهـش  رد  نیـسح  ماما 
. دنک همیب  دبا  ات  ار  مالسا  و  دنک ، رادیب  ار  مدرم  شتداهش  اب  دوش و  دیهش  ات  تسا  هدمآ  وا  تسا .  تداهش  نیمه 

ءادهشلادیس تضهن  ياقب  يزوریپ و  زمر  اهتیمولظم  اهتبیصم و 

رتـشیب هچ  ره  هک  تسا  هتفرگ  ماـجنا  يا  هنوگ  هب  اهتبیـصم  ثداوـح و  ءادهـشلادیس  ماـیق  ناـیرج  رد  مینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و 
 ، تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  مالسا و  ءاقب  تیقفوم و  زمر  نیمه  و  دوش ، یم  یناسنا  ره  هکلب  ناناملسم و  فطاوع  کیرحت  بجوم 

زمر تسا ،  نیا  و  تسا .  هداد  رارق  دوـخ  فادـها  ماـجنا  يزوریپ و  رازبا  ار  نانمـشد  تواقـش  هک  تسا ،  یهلا  هزجعم  کـی  دوـخ  نـیا  و 
رد ار  نید  ءاقب  روحم  مالسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  دنوادخ و  بناج  زا  مینیب ،  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  اروشاع . مایق  گرزب 

نید نیـسح  ماما  هار  زا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  يرآ  دـنا ، هداد  لاب  رپ و  البرک  نایرج  هب  فلتخم  بناوج  زا  و  دـنا . هداد  رارق  البرک  نایرج 
لاس مایا  مامت  رد  نیـسح ،  ماما  ترایز  رد  ناوارف  دیکات  دننامه  تسا ،  هدرک  مهارف  راک  نیا  يارب  ار  مزال  رازبا  اذل  دنک و  ظفح  ار  دوخ 
اعد تباجا  تسوا ،  تبرت  رد  افش  ندروخ ،  بآ  ماگنه  وا  دای  ندرک ،  هیرگ  نتفگ ،  رعش  باوث  شزرا ،  رپ  ياهبش  اهزور و  اصوصخم  ، 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  و  هللا .  ءاشنا  داد  میهاوخ  حیـضوت  ادعب  هک  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  و  تسوا ،  دالوا  رد  تماما  تسوا ،  هبق  تحت  رد 
ماما ترـضح  هک  تهج  نیا  زا  هن  دـندادن ، رارق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ریاـس  نینم و  ؤملاریما  ربماـیپ و  تبیـصم  رد  ار  نید  ءاـقب  روحم 
تسا يا  هنوگ  هب  شنارای  نیسح و  ماما  تداهش  تیفیک  هک  تسا  نیا  رد  نخس  تسین ،  ندوب  لضفا  رد  نخس  ریخ ، دشاب ، لضفا  نیـسح 

چیه ار -  طئارـش  نآ  اب  هجرد و  نآ  رد  تیمولظم  تیفیک -  نیا  دراد ، يرتداـیز  دربراـک  سوفن  رد  ریثءاـت  فطاوع و  کـیرحت  يارب  هک 
، دراد تشاد و  شناروای  نادناخ و  نیسح و  ماما  هنامولظم  تداهش  هب  جایتحا  دوخ ، اقب  يارب  مالسا  و  دنتشادن ، تمصع  نادناخ  زا  مادک 

نمـشد یهابت  داـسف و  رد  رگید  فرط  زا  و  نآ ،  ربهر  دـیدرت  یب  تمظع  رد  ار  اروشاـع  ماـیق  تیقفوم  زمر  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  و 
ءادهـشلادیس و تراسا  تداهـش و  رد  هک  یـشارخلد  ياه  هنحـص  بئاصم و  تواقـش و  رد  هرخالاب  دیزی و  ینعی  ءادهـشلادیس  يورردور 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تبـسن  نونکا  میدرک ،  تبحـص  یکدنا  باتک  لوا  رد  ءادهـشلادیس  تمظع  هب  عجار  ام  درک . وجتـسج  دیاب  تفرگ ،  ماجنا  شنادـناخ 
اروشاع تضهن  راب  فسات  هدنهد و  ناکت  ياه  هنحـص  زا  یئاه  هشوگ  سپـس  میئوگ و  یم  نخـس  یکدنا  وا  یهابت  داسف و  دیزی و  یفرعم 

اه هلعـش  وا  شتآز  میتـخومآ  نیـسح  زا  نآرق  زمر  درک  رادـیب  ار  هدـیباوخ  تلم  درک  رارـسا  نـیا  ریـسفت  وا  نوـخ  میوـش .  یم  رکذـتم  ار 
ناسر وا  رازم  رب  ار  ام  کشا  ناگداتفارود  کیپ  يا  ابص  يا  میتخودنا 

هیواعم نبا  دیزی  همانسانش  ءادهشلادیس ، يورایور  نمشد  موس :  لصف 

وا نیگنن  لامعا  دیزی و  همانسانش 

هک حافـس  مانب  تشاد  یمالغ  نوسیم  ردپ  لدجب  هک  هدش  لقن  یبلک  هباسن  زا  لدجب ،  رتخد  تشاد  مان  نوسیم  شردام  هیواعم ،  نبا  دیزی 
دوب رادراب  مالغ  نآ  زا  دندروآ ، هیواعم  دزن  نیراوح ،  يداو  رد  دوب ، نیـشن  نابایب  هک  ار  نوسیم  یتقو  تشاد ،  عورـشمان  هطبار  نوسیم  اب 

، دوب ظیلغ  یئادص  نشخ و  ياهبل  اب  هرهچ  هایـس  يدرم  دیزی  تشادـنپ .  دوخ  زا  ار  نآ  هیواعم  نامیاز ،  زا  سپ  و  دوبن ، رهاظ  شلمح  یلو 
تاقوا بلاغ  دنارذگ ، یم  راکش  بعل و  وهل و  اب  ار  یگدنز  مایا  هک  زابرامق  راوخبارـش و  دوب  يدرم  وا  دوب ، گرزب  یمخز  شتروص  رد 

. دوبن رضاح  زین  هیواعم  گرم  رد  یتح  درب ، یم  رسب  دوب -  هیواعم  زا  قالط  زا  دعب  شردام -  لزنم  هک  اجنآ  نیراوح  رد  نابایب  رد 

دیزی دروم  رد  هنیدم  مدرم  تداهش 

، دوب هلظنح  نبا  هللادبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنداتسرف : ماش  هب  دیزی  دروم  رد  قیقحت  يارب  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ار  يا  هدع  هنیدم  لها 
یئوگدب هب  ندرک  عورـش  تشگزاب  رد  دندرک و  هدهاشم  ار  دیزی  ياهراک  اهنآ  داد ، اهنآ  هب  يا  هدنزرا  زئاوج  درک و  مارتحا  ار  اهنآ  دیزی 

(170 . ) دنک یم  يزاب  اهگـس  اب  دزاون ، یم  روبنط  دروخ ، یم  بارـش  درادـن ، نید  الـصا  هک  میئآ  یم  يدرم  دزن  زا  ام  دـنتفگ : دـیزی و  زا 
رب نامـسآ  زا  میدیـسرت  هکنیا  رگم  میدرکن  جورخ  دیزی  رب  ام  دنگوس  ادخب  دیـسرتب ، اتمه  یب  يادخ  زا  موق  يا  تفگ :  هلظنح  نب  هللادبع 

و ( 171 ، ) دنک یم  كرت  ار  زامن  دروخ و  یم  بارش  دنک ، یم  شزیمآ  رهاوخ  رتخد و  ردام و  اب  هک  تسا  يدرم  دیزی  درابب ، گنس  ام  رس 
. درک مهاوخ  داهج  اهنآ  اب  مشاـب  هتـشادن  منارـسپ  زج  يرواـی  رگا  مسق  ادـخب  هک  مدـمآ  يدرم  دزن  زا  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ومه  زا 

دصکی نم  هب  دیزی  انامه  تفگ :  تشگزاب  رد  وا  ریبز ، نبا  رذنم  مانب  تسا  یصخش  دندوب  هتفر  ماش  هب  هک  هدع  نآ  زا  رگید  یکی  ( 172)
دوش یم  تسم  وا  ادـخب  دروخ ، یم  بارـش  وا  هک  دـنگوس  ادـخب  میوگن ،  نخـس  وا  هب  عجار  هک  تسین  نآ  عنام  نیا  یلو  داد  زیاـج  رازه 

(173 . ) دنک یم  كرت  ار  زامن  هک  يا  هنوگب 

دنک یم  نایب  ار  دیزی  تافص  ءادهشلادیس 

تنـس و هب  ملاع  ار  وا  درک و  فیرعت  دـیزی  زا  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  دـیزی  يارب  دـمآ و  هنیدـم  هب  تفر ،  جـح  هب  هک  یلاـس  رد  هیواـعم 
: دومرف ینانخـس  یط  مرکا  ربمایپ  رب  تاولـص  یهلا و  دـمح  زا  سپ  تساوخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسناد ،  رابدرب  نآرق و  تئارق 
زا هک  اـیوگ  يزادـنا ،  هابتـشا  هب  ار  مدرم  یهاوخ  یم  وـت  مدـیمهف ،  یتـفگ  دـمحم  تما  يارب  وا  ياهتـسایس  تـالامک و  دـیزی و  زا  هچنآ 
زا هدرپ  دیزی  دوخ  یهد !!؟  یم  ربخ  دنا  هداد  وت  هب  هک  یصاصتخا  شناد  يور  زا  ای  یئوگ ،  یم  نخس  یناهنپ  درف  ای  هدرپ  تشپ  یـصخش 

عاونا ناوخ و  هزاوآ  نانز  لابند  اـی  و  وا ، يزاـب  رتوبک  زا  اـی  سرپب و  شنتفر  درگلو  ياـهگس  Ġ ابند زا  دـیزی  هب  عجار  هتـشادرب ،  دوخ  يار 
زا شیب  مدرم  نیا  هانگ  اب  ار  ادـخ  هکنیا  زا  يزاین  یب  وت  نک ،  اهر  ار  دوخ  فدـه  و  دوب ، دـهاوخ  یبوخ  روای  هک  سرپب ،  وا  نتفر  یهالم 

ثیدحلا ( 174  . ) يا هدرک  یم  مدقم  هناملاظ  ار  لطاب  هراومه  وت  مسق  ادخب  ینک ،  تاقالم  يراد  هچنآ 
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وا تایانج  ندرمش  رب  هیواعم و  هب  نیسح  ماما  همان 

هانگ یب  كاپ و  دارفا  نتـشک  رد  هیواعم  تایانج  ندرمـش  رب  نمـض  دوب ، هیواعم  همان  هب  خـساپ  هک  يا  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
هک وت  ياورپ  یب  ملاظ و  بزح  وت و  اب  ندرکن  گنج  هب  تبـسن  دـنوادخ  زا  انامه  مرادـن ،  ار  وت  اب  گنج  تفلاـخم و  میمـصت  نم  دومرف :

تحلـصم العف  یلو  تسا  گنج  نم  ینطاب  تین  هک :  تسا  نیا  ترـضح  دارم  ایوگ   ، ) مراد همهاو  دنا  هدش  هدنار  ناطیـش  ناراک  کمک 
اهنآ نامیپ ،  ندرمش  کبـس  ادخ و  رب  تءارج  يور  زا  مکحم  ياهناما  نداد  زا  دعب  هک  یتسین  وا  دباع  نارای  رجح و  لتاق  وت  ایآ  تسین ) 
همه نآ  نداد  زا  دـعب  هک  یتسین ؟  دوب  هدرک  روجنر  ار  شتروص  تداـبع  هک  دـباع  درمریپ  نآ  قمح  نبا  رمع و  لـتاق  وت  اـیآ  یتشک ؟  ار 

راکانز تسا و  رهوش  هب  قحلم  دنزرف  دومرف : ربمایپ  هکنیا  اب  تسا  نایفسوبا  رـسپ  دایز  يدرک  اعدا  هک  یتسین  وت  ایآ  یتشک ؟  ار  وا  اهنامیپ 
يا هللا  ناحبس  دنک ! یم  عطق  ار  ناشیاپ  تسد و  دشک و  یم  ار  اهنآ  هک  يدرک  طلسم  مالـسا  لها  رب  ار  وا  سپـس  تسا ،  گنـس  قحتـسم 

رب وا  هک  تشون  وا  هب  عجار  دایز  هک  یمرـضح  نآ  لتاق  یتسین  وت  ایآ  دنتـسین . وت  شیک  مه  اهنآ  و  یتسین ،  تما  نیا  زا  وت  ایوگ  هیواـعم ، 
و تسا .  هدناشن  یتسـشن ،  هک  یهاگیاج  هب  ار  وت  هک  ومه  تسا ،  ربمایپ )  ) وا يومع  رـسپ  نید  یلع ،  نید  هک  یلاح  رد  تسا ،  یلع  نید 

شود زا  ار  نآ  داهن و  تنم  امش  رب  ام  رطاخب  دنوادخ  دوب . ناتسبات  ناتـسمز و  ندرک  چوک  رد  تناردپ  وت و  فرـش  نیرترب  دوبن ، نآ  رگا 
اهنآ رب  وت  تموکح  زا  رتگرزب  تما  نیا  يارب  يا  هنتف  نم  انامه  زادنین ، هنتف  هب  ار  تما  هرابود  هک  يا  هتفگ  تنانخس  رد  وت  تشادرب .  امش 

ار یگرزب  کچوک و  چیه  هک  تسا  یباتک  ار  دنوادخ  هک  نادب  هیواعم و  يا  سرتب  ادخ  زا  دومرف : ترضح  همان  رخآ  رد  و  مسانش !  یمن 
ندرک ریگتـسد  نامگ و  يور  زا  ار  وت  شکمدآ  دـنک  یمن  شومارف  دـنوادخ  هک  نادـب  و  دـنک ، يروآ  عمج  هکنیا  رگم  دـنکن  راذـگورف 

وت منیب  یمن  دیزی ) ینعی   ) دنک یم  يزاب  اهگس  اب  دشون و  یم  بارـش  هک  ار  يا  هچب  امـش  ندیـشخب  تموکح  و  تمهت ،  يور  زا  ار  مدرم 
(175  ) مالسلا يا و  هدومن  عیاض  ار  مدرم  هدرک و  كاله  ار  تنید  تدوخ و  هکنیا  رگم  ار 

دیزی يدهعتیالو 

عناوم تدم  نیا  رد  و  دومن ، یم  ینیچ  همدقم  درک و  یم  شالت  يوما ،  تموکح  سیـسات  دیزی و  يدـهع  تیالو  يارب  لاس  تفه  هیواعم 
رسپ هکنانچمه  دومن ، مومـسم  دش  یم  بوسحم  هار  رـس  رب  یگرزب  عنام  هک  ار  یبتجم  ماما  تهج  نیمه  هب  و  تشاد ،  یمرب  هار  رـس  زا  ار 

مومـسم دنتـسناد  یم  تفالخ  قیال  ار  وا  مدرم  هکنیا  ماش و  لها  دزن  رد  شدوخ  تیبوبحم  شردپ و  ترهـش  رطاخب  زین  ار  دیلو  نبا  دـلاخ 
هک ارچ  تشاد ،  اـبا  دـیزی  يدـهعیلو  زا  زین  زیرنوخ  قساـف  نآ  هیبا  نبا  داـیز  هک  دوـب  هدیـسر  یئاـج  هب  دـیزی  یئاوـسر  ناـیم  نیا  رد  درک ،

کیرحت ار  هیواعم  هک  یسک  لوا  دنیوگ  درک . مومسم  تهج  نیمه  رطاخب  زین  ار  صاقو  یبا  نبا  دعس  هیواعم  تسناد ،  یم  ار  وا  ياهراک 
زا ار  وا  تساوخ  یم  هیواعم  اریز  دوب ، میدومن )  تبحـص  وا  زا  البق  هک  فورعم  راکانز  نامه   ) هبعـش نبا  ةریغم  دیزی ، يدهعتیالو  هب  درک 

ناگرزب تفگ :  وا  هب  و  تفر ،  دیزی  دزن  هب  لوا  دوشن ، اوسر  دهد و  افعتـساات  دـمآ  هیواعم  دزن  دوخ  دـیمهف و  وا  دـنک ، لزع  هفوک  تراما 
نیرتاناد نیرت و  هدیقع  شوخ  اهنآ و  نیرترب  زا  وت  هک  دـنا  هدـنام  نادـنزرف  طقف  دـنا ، هتفر  نایم  زا  شیرق  ياهتیـصخش  ربمایپ و  باحـصا 

ةریغم تسا ؟  ریذپ  ماجنا  ینک  یم  رکف  تفگ :  دـیزی  دریگ ؟ یمن  تعیب  وت  يارب  تردـپ  ارچ  مناد  یمن  یتسه ،  تسایـس  تنـس و  هب  اهنآ 
اهیزیرنوخ و هک  امـش  تفگ :  هریغم  دیوگ ! یم  هچ  دیزی  دیـسرپ : هریغم  زا  هیواعم  درک ، شرازگ  شردپ  هب  ار  نایرج  دیزی  يرآ ،  تفگ : 
هچ تفگ :  هیواعم  دهدن ، خر  يا  هنتف  و  دـشاب ! مدرم  هاگهانپ  وت  زا  سپ  ات  ریگب  تعیب  دـیزی  يارب  يا ،  هدـید  نامثع  زا  دـعب  ار  تافالتخا 

. دـنک یمن  تفلاخم  وت  اب  یـسک  رگید  رهـش  ود  نیا  زا  سپ  دایز ، اب  مه  هرـصب  نم ،  اـب  هفوک  تفگ :  هریغم  دـنک ، یم  کـمک  ارم  یـسک 
تشگزاب رد  هریغم  دوش ، یم  هچ  منیبب  ات  نک  وگزاب  ار  نیا  دامتعا  دروم  دارفا  اب  شاب و  هفوک )  تراما   ) تراک رـس  رب  ورب  تفگ :  هیواعم 

شرسپ یهدنامرف  اب  و  تتفرگ ،  تعیب  درک و  لیامتم  مهرد ،  رازه  یس  نداد  اب  ار  يا  هدع  دراذگ و  نایم  رد  ار  نیا  هیما  ینب  نارادفرط  اب 
هریغم رـسپ  زا  سپـس  دیرادن ، راهظا  ار  دوخ  ءارآ  دینکن و  هلجع  تفگ :  اهنآ  هب  هیواعم  دـننک ، قیوشت  ار  وا  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  یـسوم 
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موسـی نزد معاویه فرسـتاد تا او را تشویق کننـد، معاویه به آنها گف ت  : عجله نکنید و آراء خود را اظهار ندارید، سـپس از پسـر مغیره 
پرسـید؟ پـدرت دین اینهـا را به چنـد خریـد؟! پاسـخ داد: به سـی هزار، معاویه گفت : اینها براي دینشان ارزش قائل نشدنـد، دینشان 
برایشان بی ارزش بوده است )که با این پول کم آنرا فروخته انـد( باالخره با تـدبیر و مکر و حیله و جمع آوري گروههائی از اطراف 
در تشویـق ولیعهـدي یزیـد، او را ولیعهـد خود قرار داد، در عراق و شـام بیعت تمـام شـد، امـا در مـدینه مردم منظر بیعت افرادي مثل 
حسـین ابن علی و عبـداهللا ابن عمرو عبـداهللا ابن زبیر و عبـداهللا ابن عبـاس و عبـدالرحمن ابن ابی بکر بودنـد. معـاویه در یک برخورد 
منافقانه ، آنها را با تهدید و گماردن چند ماءمور بر باالي سـر آنها وادار به سـکوت کرد و به آنها گفت : من می خواهم پیش مردم 
سخنرانی کنم ، هر کدام از شـماها که یک کلمه بگوید، آخرین سـخنش خواهد بود زیرا شمشیر گردنش را در خواهد یافت ، جان 
خود را حفظ کنید. و به رئیس گارد نظامی خود نیز دسـتور داد باالي سـر هر کدام دو نفر با شمشـیر بگمارد، هر کدام که خواسـتند 
حرفی بزنند خواه در تاءیید یا تکذیب گردنش را بزند. سـپس خطبه خواند و گفت : این گروه ، بزرگان مسـلمانان هستند که کاري 
جز با آنان پبشبرد ندارد. و جز با مشورت آنان صورت نگیرد، اینان نیز راضی شدند و با یزید بیعت کرده اند، شما مردم نیز بنام خدا 
بیعت کنیـد، مردم که منتظر بیعت اینان بودنـد، بیعت کردند، مردم بعدا به اینان گفتند: شـما که می پنداشتید با یزید بیعت نمی کنید 
چه شـد که راضـی شدیـد و بیعت کردیـد؟ گفتنـد بخدا سوگند ما بیعت نکرده ایم ! گفتند: پس چرا بر او اعتراض نکردید؟ گفتند: 

حیله کردند و ما ترسیدیم کشته شویم . )176(
كانلوه تیانج  هس  تموکح و  لاس  هس 

تیب و لها  نیسحلا و  هللادبع  وبا  تشهب ،  ناناوج  رورـس  دوخ ، تموکح  لوا  لاس  رد  یقالخا ،  لئاذر  تشز و  تافـص  نآ  اب  دیزی  يرآ 
هنیدم مدرم  دومن ، هایس  ار  خیرات  يور  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  هرح  راب  فسا  هثداح  مود  لاس  رد  دومن . دیهش  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  شنارای 
هیصوت هب  دیزی  دندنار . نوریب  هنیدم  زا  ار  دیزی  لماع  دنتفاتش و  رب  وا  تعاطا  زا  رس  دیزی ، ثئابخ  زا  یهاگآ  نیسح و  ماما  تداهش  زا  دعب 

دیزی هاپس  درک ، هناور  هبیط  هنیدم  ربمایپ ، مرح  تمس  هب  نارگ  یهاپس  اب  ۀبقع  نبا  هملـسم  مانب  ار  یمحر  یب  زیرنوخ  درمریپ  شردپ ،  یلبق 
رد هلظنح  نبا  هللادبع  یهدنامرف  هب  هنیدم  مدرم  اب  ماش  هاپـس  تسا .  نیگمرـش  نآ  شراگن  زا  ملق  هک  دـندرک  يراک  سدـقم  رهـش  نآ  رد 

هاـنپ ربماـیپ  مرح  هب  دـندرواین و  تمواـقم  باـت  هنیدـم  مدرم  دـش ، عقاو  میظع  یگنج  دـندش ، ریگرد  هرح  هب  فورعم  هنیدـم  یلیاـم  کـی 
، دنداد نالوج  دندش و  هرونم  هضور  نآ  لخاد  اهبـسا  اب  و  دندرکن ، تیاعر  ار  ربمایپ  مرح  تمرح  دش ، هنیدـم  دراو  ماش  رکـشل  دـندروآ ،
، دندرک لوب  ثور و  یتشهب  هضور  نآ  رد  ناشیا  ياهبسا  دیـسر ، ربمایپ  ربق  ات  دش و  نوخ  زا  رپ  دجـسم  هک  دنتـشک  هنیدم  مدرم  زا  ردقنآ 

سپس و  دیـسر ، نت  رازه  هد  هب  اه  هدش  هتـشک  ددع  درم  نز و  زا  نارگید  زا  اما  دندش و  هتـشک  رفن  دصتفه  اهـسانشرس  نیفورعم و  زا  اهنت 
تراغ و هب  ندرک  عورـش  ماش  يایح  یب  هاپـس  دومن ، حابم  دوخ  رکـشل  رب  ار  هنیدـم  مدرم  سیماون  لاوما و  زور  هس  ات  ماـش  هاپـس  هدـنامرف 

هرح دـالوا  ار  اـهنآ  هک  دـندش  رادراـب  رهوش  یب  نز  رازه  دـندرک و  اـنز  هرکاـب  رتخد  رازه  اـب  هثداـح  نیا  رد  ناناملـسم ،  سیماون  کـته 
، دندرک انز  زین  ربمایپ  دجسم  رد  اهایح  یب  نآ  دنا  هدرک  لقن  هک  یئاج  ات  دندیمان .

هنیدم مدرم  اب  دیزی  هاپس  تواسق  زا  يا  هنومن 

وا دازون  دوب و  هدرک  نامیاز  هزات  هک  دش  لزنم  دراو  ماش  نایهاپـس  زا  یکی  هک :  تسا  هدش  لقن  هسایـسلا  ۀـمامالا و  باتک  رد  هبیتق  نبا  زا 
دنا هدراذـگن  یقاـب  میارب  يزیچ  مسق ،  ادـخب  هـن  تـفگ :  نز  يراد ؟  یلاـم  اـیآ  تـفگ :  نز  هـب  درم  نآ  دروـخ ، یم  ریـش  شـشوغآ  رد 
نز مشک ،  یم  ار  تا  هچب  نیا  وت و  هنرگ  روایب و  میارب  يزیچ  ای  تفگ :  یماش  زابرـس  دـندوب ) هدرک  تراغ  ار  رهـش  البق  ماـش  نایهاپـس  )
هب هک  یلاح  رد  سپـس  ما ،  هدرک  تعیب  ربمایپ  اب  هرجـش  تعیب  رد  دوخ  زین  نم  تسا ،  ربمایپ  هباحـص  دنزرف  هچب  نیا  وت ، رب  ياو  دز : ادـص 

تفرگ ار  دازون  ياپ  نوعلم  نآ  هاگان  هک  مدرک ،  یم  تیادف  متشاد ،  يزیچ  رگا  دنگوس  ادخب  مرـسپ  يا  تفگ :  درک  یم  هراشا  شدازون 
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مـشچ ولج  كدوک  زغم  هک  يا  هنوگ  هب  تفوک  راوید  رب  دیـشک و  رداـم  نماد  زا  ار  وا  دـیکم ، یم  ار  رداـم  ناتـسپ  لـفط  هک  یلاـح  رد  و 
دز نابز  دش و  هایس  شتروص  فصن  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناخ  زا  زونه  نوعلم  نآ  دیوگ : يوار  تخیر ،  نیمز  هب  دش و  یـشالتم  شردام 

و درکیمن ، نیمضت  ار  وا  تراکب  دنک ، جیوزت  ار  دوخ  رتخد  تساوخ  یم  يدرم  یتقو  اهتدم  ات  هک  دوب  دایز  ردقنآ  هعجاف  قمع  دش . مدرم 
رگا دنـشاب ، وا  ناگدرب  یگمه  هک  دیزی  يارب  دنتفرگ  تعیب  هنیدم  لها  زا  سپـس  و  دشاب . هدـید  بیـسآ  هرح  هعقاو  رد  دـیاش  تفگ :  یم 

هـتخیر و ناـشیاهنوخ  تراـغ و  ناـشلاوما  هـک  یلاـح  رد  هنیدـم  مدرم  و  دـنک ، دازآ  تساوـخ  رگا  دریگب و  یگدرب  هـب  ار  اـهنآ  تساوـخ 
نبا ملسم  سپس  ( 177 . ) دندرک تعیب  طرـش  نیا  هب  سابع  نبا  رـسپ  مراهچ و  ماما  زج  هب  یگمه  دوب  هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  ناشـسومان 

، اودهش ردبب  یخایشا  تیل  تفگ :  دنداهن  دیزی  ولج  ار  اهرس  هکنیمه  داتـسرف ، ماش  هب  دیزی  يارب  ار  هنیدم  مدرم  ياهرـس ،  راکتیانج  هبقع 
(178  . ) متفرگ ماقتنا  مرکا  ربمایپ  زا  هنوگچ  دندید  یم  دندوب و  یم  رضاح  دندش ، هتشک  ردب  رد  هک  نم  دادجا  شاک  يا 

دیزی هاپس  طسوت  هبعک  ندرک  بارخ  ندز و  شتآ 

يدرمریپ هک  يو  اما  دش ، هکم  رد  ریبز  نبا  هللادبع  بوکرـس  مزاع  هبقع ،  نبا  ملـسم  اهنآ ، تراغ  هنیدـم و  مدرم  ندرک  بوکرـس  زا  سپ 
هللا لوسر  دمحم  هللاالا و  هلاال  هب  تداهـش  زا  دعب  نم  ایادـخ  تفگ :  دوخ  گرم  زا  لبق  وا  دـش ، لصاو  كرد  هب  هار  نایم  رد  دوب  ضیرم 

 ! متـسین راودیما  مترخآ  يارب  مراک  نیا  زا  رتشیب  يزیچ  چیه  هب  و  ما ،  هدرکن  هنیدم  مدرم  راتـشک  زا  نم  دزن  دشاب  رتبوبحم  هک  يراک  چیه 
هب ریبز  نبا  یتقو  و  دروآ ، موجه  هکم  هب  دوب ، هتفرگ  هدـهعب  ار  ماش  رکـشل  یهدـنامرف  يو  ياجب  هک  ریمن  نبا  نیـصح  ماجنارـس  و  ( 179)
ورف هبعک  رب  دوب ، نتخوس  لباق  هک  هچره  هچراپ و  تفن و  اب  دندرک و  نارابگنـس  ار  هبعک  قینجنم  اب  (، 180  ) درب هانپ  هبعک  مارحلادجسم و 

رب گنـس  رازه  هد  زور  ره  هک  داد  نامرف  ماش  رکـشل  هدنامرف  هک  دنیوگ  (، 181 ، ) دیدرگ مدهنم  تخوس و  هبعک  هک  يا  هنوگ  هب  دـنتخیر 
رد دومن ، كاله  دادن و  تلهم  ار  دیزی  دنوادخ  دندوب ، هبعک  يدوبان  لوغشم  ماش  رکـشل  هک  مایا  نیمه  رد  و  ( 182 . ) دندروآ دورف  هبعک 

دناسر و تداهش  هب  ار  ءادهـشلادیس  همطاف  رـسپ  لوا  لاس  دوخ ، تموکح  يدنا  لاس و  هس  یط  وا  دیـسر ، یمن  لهچ  هب  وا  رمع  هک  یلاح 
شتآ ار  ادخ  هناخ  موس ،  لاس  رد  دومن و  حابم  ار  هنیدم  مدرم  لاوما  سومان و  نوخ و  مود  لاس  رد  تفرگ ،  تراسا  هب  ار  ربمایپ  نادـناخ 

راجنهان تشز و  لاعفا  اب  دـنوادخ  یئوگ  وت  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  زا  فارحنا  ءوس  جـیاتن  راـثآ و  زج  تسین  نیا  و  درک ، دوباـن  دز و 
هدش رکذ  يروما  دـیزی  گرم  ببـس  رد  دـناسر . تابثا  هب  ار  تیب  لها  تیناقح  دـنک و  اوسر  ناشدوخ  تسد  هب  ار  نانآ  دـناوخ  یم  نانآ 

هیداب یبرع  دنیوگ  یخرب  و  داد ، ناج  دروخ و  نیمز  رب  رـس  قرف  اب  دوب ، ندیـصقر  لوغـشم  نوچ  یتسم ،  ترثک  زا  دـنیوگ  یخرب  تسا ، 
نبا نیـسح  لتاق  وت  تفگ  دش و  مشخ  رد  درم  نآ  درک ، یفرعم  ار  شدوخ  و  دوب ، هدـش  اهنت  راکـش  یپ  رد  دـیزی  یتقو  نابایب  رد  نیـشن ، 

دندرک نفد  ریغصلا  باب  رد  قشمد  رد  ار  دیزی  هزانج  هک  تسا  هدمآ  یهتنملا  ۀمتت  رد  و  ( 183 . ) درک لصاو  كرد  هب  ار  وا  یتسه و  یلع 
هکلب درک ، یم  لـمع  نوعرف  شور  هب  ینلع و  ار  یگراوـخ  بارـش  دـیزی  دـیوگ : بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  تسا .  هلبزم  نوـنکا  مه  و 

رد دـندرک ، ینلع  ار  روجف  قسف و  زین  وا  نارادـنامرف  لامع و  ریاس  دـیزی ، لابند  هب  و  دوب . رت  فاـصنا  اـب  رتلداـع و  مدرم  هب  تبـسن  نوعرف 
(184 . ) دندیشون یم  بارش  اورپ  یب  دندرک و  یم  هدافتسا  وهل  تالآ  زا  مدرم  دش  ینلع  هنیدم  هکم و  رد  انغ  دیزی  نارود 

! دیزی نیعفادم 

اهنت هن  هک  دوب ، حضاو  دایز و  نانچ  دیزی  راک  یتشز  تیانج و  هک  دـنامن  یفخم  دـنک !! یم  عافد  سیلبا  دـیزی و  زا  مولعلاءایحا  رد  یلازغ 
زا هک  يرذالب  زا  دومن ، اوسر  دشکب  اجنیا  هب  تفالخ  راک  دـندش  ببـس  هک  یناسک  دوخ و  ناکاین  ریاس  ردـپ و  هکلب  دومن ، اوسر  ار  دوخ 

هعجاف گرزب و  تبیصم  تفگ :  تشون و  همان  دیزی  هب  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  رمع  رـسپ  دیوگ : هک  هدش  لقن  تسا  تنـس  لها  ءاملع 
قمحا يا  تشون :  وا  باوج  رد  دیزی  تسین ،  نیـسح  لتق  زور  لثم  يزور  چیه  دمآ و  دـیدپ  یگرزب  هثداح  مالـسا  رد  داد و  خر  یمیظع 
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میدرک و گنج  قح  هب  هک  تسام  اب  قح  رگا  میدرک ،  عافد  نآ  زا  میتفرگ و  رارق  ایهم  هدرتسگ و  ياهرتسب  هدامآ و  ياه  هناـخ  رـس  رب  اـم 
مالسا ءاملع  نایم  رد  و  ( 185 . ) دناتـسزاب شلها  زا  ار  قح  داهن و  ار  شور  نیا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وت  ردپ  تسام ،  ریغ  يارب  قح  رگا 

نماد امن  ملاع  نالدروک  زا  یخرب  همه  نیا  اب  اما  دنک ، عافد  وا  زا  دز ، رس  دیزی  زا  هک  تایرفک  تایانج و  همهنیا  اب  هک  تسا  یـسک  رتمک 
ءزج نابز  تافآ  باتک  زا  متشه  تفآ  رد  وا  تسا  مولعلاءایحا  باتک  بحاص  یلازغ  نانیا  هلمج  زا  و  دنا ، هدز  الاب  دیزی  زا  عافد  رد  تمه 
دیزی تسین و  زیاج  ناملـسم  نعل  هک  تسا  نیا  نآ  هصالخ  هک  دراد  یمالک  یهتنملا  همتت  رد  یمق  ثدـحم  ینیما و  همالع  لـقن  هب  موس ، 

هب هک  ره  و  تسا ،  مارح  ناناملـسم و  هب  نظءوس  نداد ،  وا  هب  ار  نیـسح  ماما  لتق  هب  ياضر  ای  لتق  هب  رما  ای  لـتق  تبـسن  تسا و  ناملـسم 
هک ضرف  رب  دـیوگ : تسین  رودـقم  لکـشم و  رما  نیا  فشک  هکنیا  حیـضوت  زا  دـعب  سپـس  تسا ،  قمحا  دـنک  نامگ  تمهت  نیا  تحص 

تسین و زیاج  یناملسم  چیه  نعل  سپ  دشاب ، هدرک  هبوت  دیاش  تسین ،  رفک  بجوم  هک  یشکمدآ  تسا ،  هتشک  مدآ  یناملـسم  دوش  تباث 
ناطیش رمع  مامت  رد  یسک  رگاو  درادن  داریا  توکس  زاب  دشاب ، مه  زیاج  نعل  رگا  تسا و  قساف  راک و  تیـصعم  دنک  نعل  ار  دیزی  هک  ره 

هک مولعم  اجک  زا  ادخ ، تمحر  زا  ندش  رود  ینعی  نعل  اریز  دراد ، تیلوئسم  دنک  نعل  ار  ناطیش  رگا  هکلب  درادن ، تیلوئـسم  دنکن  نعل  ار 
اما تسا ،  زیاج  وا  نعل  دشاب  هدرم  رفاک  یـسک  رگا  هلب  تسا ،  دروم  یب  یئوگبیغ  رما  نیا  زا  رابخا  و  تسا !؟  رود  ادخ  تمحر  زا  ناطیش 

تسا هدوب  نم  ؤم  دیزی  اریز  تانم ،  ؤملا  نینم و  ؤملل  رفغا  هللا  ياعد  رد  تسا  لخاد  وا  هکلب  تسا ،  بحتـسم  هکلب  زیاج و  دیزی  رب  محرت 
، دوش یم  وا  تکاله  ببـس  وا  ملع  هنوگچ  دش ، یهلا  نالذخ  راچد  یـسک  یتقو  هک  دیریگب  تربع  دیناوخب و  نم  نازیزع  يرآ  یهتنا ،  ، 
ریدـغلا ج 11 هب  تسا  دایز  رایـسب  ءایحا  رد  یلازغ  تاهّرت  تافارخ و  هتبلا  دریگ ، یم  راکب  سیلبا  دـیزی و  زا  عاـفد  هار  رد  ار  دوخ  مولع  و 

لتاق نآرق  رگم  دـسرپب ، لدروک  بصعتم  لهاج  نیا  زا  هک  تسین  یـسک  میروایب .  یلازغ  خـساپ  رد  هدرک  رپ  ار  نایناهج  شوگ  وا  لـضف 
دعـس ـالم  زا  ار  یمـالک  اـجنیا  رد  تسا  بساـنم  تسا .  هدرکن  تـنعل  ار  رگمتـس  ناـمکاح  نآرق  رگم  تـسا ؟  هدرکن  تـنعل  ار  ناملـسم 

 . میروایب یلازغ  خساپ  رد  هدرک  رپ  ار  نایناهج  شوگ  وا  لضف  ثیدح  یمق  ثدحم  ریبعت  هب  هک  ینازاتفت 

دراد یبلاج  نخس  یلازغ  لاثما  باوج  رد  ینازاتفت 

تیاضر هک  تسا  نیا  قح  دیوگ : هیفسن  دیاقع  حرش  رد  دراد  ترهش  رایـسب  وا  هزاوآ  دشاب و  یم  تنـس  لها  ناگرزب  نیققحم و  زا  هک  وا 
ناک نا  تسا و  تارتاوتم  زا  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  هب  وا  تناها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ندـش  هتـشک  هب  وا  یلاحـشوخ  راـهظا  دـیزی و 

ناروای و رب  وا و  رب  ادـخ  تنعل  هک :  دـیازفا  یم  هاگنآ  میرادـن ،  دـیدرت  وا  ینامیا  یب  دـیزی و  هب  عجار  ام  دـیوگ : سپـس  اداـحا ،  هلیـصفت 
اهعازن و تارجاشم و  زا  دیوگ : دوخ  تاملک  نمـض  رد  وا  دراد  یبلاج  مالک  زین  دـصاقم  حرـش  رد  نینچمه  و  نیمآ .  وا -  ناراک  کمک 

ینارتوهـش یبلط و  تسایر  تجاجل و  دـسح و  هنیک و  رطاخب  قح  هار  زا  هباحـص  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  مولعم  هباحـص  ناـیم  ياـهگنج 
دنا هدرک  یتاهیجوت  ار  ناشیا  ياهراک  هباحـص  هب  وکین  نامگ  رطاخب  ءاملع  نکیل  تسین ،  موصعم  یباحـص  ره  هک  ارچ  دـنا ، هدـش  جراخ 

ردقنآ تفر ،  ربمایپ  تیب  لها  رب  ملظ  زا  هک  هچنآ  اما  و  دیوگ : سپس  دوش ، فرحنم  هباحص  ناگرزب  هب  تبـسن  ناناملـسم  دئاقع  ادابم  هک 
هنوگ هب  اریز  تسین ،  ههبـش  یمهفن و  يارب  یئاج  هک  تسا  راجنهان  عیجف و  ردـقنآ  تسین و  يراـک  یفخم  يارب  یلاـجم  هک  تسا  نشور 

نآ يدب  دزیر و  ورف  اههوک  دـنیرگب ، نیمز  نامـسآ و  نانکاس  و  دـنهد ! تداهـش  نآ  هب  تاناویح  تادامج و  تسا  کیدزن  هک  تسا  يا 
رتمئاد رتدیدش و  ترخآ  باذع  درک و  شالت  ای  دوب  یـضار  ای  درک  ترـشابم  هکنآ  رب  ادخ  تنعل  سپ  دنام ، دـهاوخ  رهدـلادبا  ات  رادرک 

قحتـسم دیزی  دنناد  یم  هکنیا  اب  دـنناد  یمن  زئاج  ار  دـیزی  نعل  بهذـم ،  ءاملع  زا  یخرب  ارچ  سپ  دوش  لا  ؤس  رگا  دـیوگ : سپـس  تسا . 
عافد هکنیا  رطاخب  رهاظ  رد  اما  تسا ،  نعل  قحتـسم  دیزی  هکنیا  رب  نطاب  رد  دنقفتم  تنـس  لها  میئوگ :  باوج  تسا ،  نآ  زا  رتشیب  نعل و 

ار هار  نیا  يولج  هک  دندید  حالـص  ءاملع  دـنک ، تیارـس  وا  لبق  ام  هب  دـیزی  زا  نعل  نایعیـش ،  دـننام  ادابم  هکنیا  نیقباس و  ءافلخ  زا  دـننک 
(186 ! ) دنوشن هارمگ  مدرم  ات  دندنبب  یلک  روطب 
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ءادهشلادیس ترضح  تمظع  هب  نانمشد  تافارتعا 

یلع و نبا  نیـسح  زا  هک  تشون  يا  همان  نمـض  هنیدم  مکاح  ۀبتع  نبا  دیلو  هب  دیزی  هیواعم ،  تکاله  زا  دعب  هنیدـم  مکاح  نیـسح و  ماما 
و تسرفب ،  میارب  ار  اهنآ  رـس  دندرکن  تعیب  رگا  هک  داد  نامرف  وا  هب  تایاور  یخرب  قبط  ریگب و  تعیب  ریبز  نبا  هللادبع  رمع و  نبا  هللادـبع 
 : تفگ ناورم  تساوخ ،  یم  رب  تشاد ،  روضح  زین  ناورم  دوب و  هدش  لیکشت  هنیدم ،  مکاح  توعد  هب  هک  یسلجم  زا  نیـسح  ماما  یتقو 

ینادنز ار  وا  دوش ، عقاورایـسب  ياه  هتـشک  امـش  نایم  هکنآ  زا  دعب  رگم  ینکن  ادیپ  تسد  وا  هب  زگره  دـنکن ، تعیب  وت  اب  نیـسح  نالا  رگا 
سپس يدرک و  هانگ  یتفگ و  غورد  ادخب  وا ، ای  یـشک  یم  ارم  وت  ءاقرزلا  نب  ای  دومرف : نیـسح  ماما  نزب .  ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  ات  نک 

 : تفگ دیلو  دراذگ  یمن  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  زگره  نیـسح  ماما  لثم  يدادـن ،  شوگ  ارم  فرح  تفگ :  دـیلو  نب  ناورم  تدـش  جراخ 
دیـشروخ هچنآ  مامت  مرادـن  تسود  هک  ادـخب  يدرک ،  باختنا  تسا  نآ  رد  نم  نید  يدوبان  هک  ار  يزیچ  وت  ناورم ،  يا  وت ، ریغ  رب  ياو 

ادخب مشکب ،  منک  یمن  تعیب  دیوگ  یم  هکنیا  رطاخب  ار  نیسح  نم  هللا ،  ناحبس  مشاب ،  نیـسح  لتاق  یلو  دشاب  نم  نآ  زا  دبات  یم  نآ  رب 
(187  . ) تسا کبس  وا  لامعا  هفک  دوش ، هبساحم  نیسح  نوخ  لباقم  رد  تمایق  زور  هک  یصخش  نآ  تسا ،  نیا  نم  نامگ  دنگوس 

تسا فرتعم  ءادهشلادیس  تمظع  هب  دعس  رمع 

نبا نیسح  تمس  هب  هک  داد  روتسد  دعس  نبا  رمع  هب  تفرگ ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هلباقم  هب  میمـصت  دایز  نبا  هللادیبع  هک  یماگنه 
، دوش هناور  دوب  هداد  نآ  لباقم  رد  ار  ير  تموکح  هدـعو  هک  دوخ  تیرومءام  هب  دـش  غراف  نیـسح  راک  زا  هک  نآ  زا  ادـعب  و  دورب ، یلع 
اب منک ،  تروشم  ات  هدب  تلهم  ارم  تفگ :  دعس  نبا  رمع  هدب ،  سپ  ار  ام  هشوت  نآ  سپ  تفگ :  دایز  نبا  تساوخ ،  رذع  دعـس ، نبا  رمع 
ار وت  ناج  یئاد  تفگ :  وا  هب  هبعش  نبا  ةریغم  نبا  ةزمح  مانب  وا  هدازرهاوخ  دندرک ، عنم  ار  وا  قافتالاب  یگمه  درک ، تروشم  هک  سک  ره 
وت نآ  زا  نیمز  يور  تنطلـس  ماـمت  رگا  دـنگوس  ادـخب  نکم .  محر  عطق  هاـنگ و  هب  هدولآ  ار  دوـخ  ورن و  نسیح  فرط  هب  هک  مسق  ادـخب 
نآ ینک ،  تاـقالم  نسح  نوخ  اـب  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  یهدـب  تسد  زا  ار  تموکح  نیا  لاوما و  دوـخ و  ياـیند  ماـمت  دـشاب و 

ای تسا ،  نم  يوزرآ  هک  یلاح  رد  منک  اهر  ار  ير  تموکح  ایآ  تفگ :  یم  دوخ  اب  درک و  یم  رکف  یمه  بش  دشاب و  تفگ :  تخبدـب 
(188  . ) تسا نم  مشچ  ینـشور  مه  ير  تموکح  اما  تسا ،  منهج  شتآ  دـیدرت  یب  وا  نتـشک  رد  هک  منک  لوبق  ار  نیـسح  نتـشک  راـع 

فارتعا دوخو  ، دوب لیلذ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمظع  لباقم  رد  اما  دنک  یـشوپ  مشچ  ير  کلم  زا  تسناوتن  دعـس  نبا  رمع  يرآ 
 . تسا مارح  نیسح  ماما  هب  ندناسر  تیذا  هک  تشاد 

؟  منک هچ  ار  ير  تموکح  اما  مناد ،  یم 

ضرع ترضح  هب  ترضح  نارای  زا  یکی  دروآ ، راشف  باحصا  هب  شطع  دنتسب و  ینیـسح  مرح  رب  ار  بآ  دایز  نبا  نامرف  هب  هک  یماگنه 
: دومرف ترـضح  ددرگرب ، میمـصت  نیا  زا  هک  دـیاش  منک ،  تبحـص  بآ  هب  عجار  دعـس  نبا  اب  ات  دـیهد  هزاجا  نم  هب  ربمایپ  رـسپ  يا  درک :

رگم يدرکن ،  مالـس  ارچ  ینادمه  ردارب  يا  تفگ :  دعـس  نبا  رمع  درکن ، مالـس  یلو  دمآ  دعـس  نبا  رمع  دزن  درم  نآ  یناد ،  یم  تدوخ 
تکرح اهنآ  نتـشک  دـصق  هب  ربمایپ  ترتع  فرط  هب  يدوب  ناملـسم  یئوگ  یم  هکناـنچمه  رگا  تفگ :  درم  نآ  یناد ؟  یمن  ناملـسم  ارم 
یگنشت زا  وا  نادناخ  اهنز و  ناردارب و  یلع و  نبا  نیسح  اما  دنشون ، یم  نآ  زا  اهکوخ  اهگـس و  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  و  يدرک ،  یمن 

نیئاپ ار  دوخ  رـس  دعـس  نبا  رمع  يراد !؟  لوبق  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  يرادـنپ  یم  لاح  نیا  اب  دـنماشایب ، هک  يا  هدـش  عنام  وت  دـنریم و  یم 
تفگ دناوخ  یم  يراعشا  هک  یلاح  رد  سپس  تسا و  مارح  ناشیا  ندرک  تیذا  هک  مناد  یم  نم  نادمه  ردارب  يا  تفگ :  سپس  تخادنا 
سپـس تسا ،  شتآ  وا  نتـشک  رد  دیدرت  یب  هک  مشکب  ار  نیـسح  ای  منک  اهر  ار  ير  تموکح  مناد  یمن  دناوخ و  يراک  هب  ارم  هللادـیبع  : 
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ضرع ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  تشگرب و  درم  نآ  منک ،  راذـگاو  يرگید  هب  ار  ير  تموکح  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ملد  درم  يا  تفگ : 
(189  . ) تسا هداد  نت  ير  تموکح  لباقم  رد  امش  نتشک  هب  دعس  نبا  رمع  ربمایپ ، رسپ  يا  درک :

وا فارتعا  یعبر و  نبا  ثبش 

نبا یتقو  داد  یم  ناشن  تهارک  دوخ  زا  نیـسح  ماما  اب  گـنج  هب  نتفر  رد  تسـالبرک ،  ناتـساد  ناراـکتیانج  زا  یکی  هک  یعبر  نبا  ثبش 
دعب وا  دمآ ، البرک  هب  راوس  رازه  اب  درک و  لوبق  دوش  وربور  دایز  نبا  دیدهت  اب  یتقو  اما  دز ، یضیرم  هب  ار  دوخ  داتسرف ، وا  لابند  هب  دایز ،
یمن بجعت  ایآ  دـنکن  مکحم  ار  اهنآ  راک  دـهدن و  ریخ  هفوک )   ) رهـش نیا  لها  هب  دـنوادخ  تفگ :  یم  بصعت  مایا  رد  البرک  ناتـساد  زا 

وا هک  یلاح  رد  میدرک  هلمح  شرـسپ  رب  تبقاع  اما  میدیگنج ،  نایفـسوبا  نادناخ  اب  وا  دنزرف  بلاطیبا و  نبا  یلع  اب  لاس  جنپ  ام  هک  دینک 
(190  ، ) یهارمگ هچ  دوب  یهارمگ  مدرک ،  دربن  دایز ) نب  هللادیبع   ) راکانز هیمس  رسپ  هیواعم و  لآ  رطاخب  وا  اب  دوب ، نیمز  يور  نیرتهب 

ترضح تمظع  هب  ءادهشلادیس  لتاق  تافارتعا 

هتفرگارف ار  شسدقم  ندب  یلاب  دننام  فارطا  زا  اهریت  دش ، یم  يرپس  شفیرـش  رمع  رخآ  تاظحل  دوب ، هداتفا  هاگلتق  نایم  رد  همطاف  رـسپ 
کیدزن یسک  دوب ، هاگلتق  رد  هک  دوب  یتدم  دوب ، هدرک  فیعض  ار  ترضح  دوب ، هدش  ریزارس  شفیرـش  ندب  زا  هک  يرایـسب  نوخ  دندوب ،

نانس دیشکب . ار  وا  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  امش  رب  ياو  دز  ادص  رمش  دنک ، يرود  همطاف  رـسپ  نتـشک  هانگ  زا  تساوخ  یم  سک  ره  دش ، یمن 
هک یلاح  رد  دش و  هدایپ  بسا  زا  دوب ، هدز  رس  شکرابم  هنیس  زا  هک  دوب  هدز  ترـضح  تشپ  رب  نیگمهـس  يا  هزین  البق  هک  ومه  سنا  نبا 

ادـخ ربمایپ  رـسپ  وت  مناد  یم  هک  یلاح  رد  منک  یم  ادـج  ار  وت  رـس  نم  مسق  ادـخب  تفگ :  دز  یم  ترـضح  فیرـش  موقلح  رب  ریـشمش  اب 
(191 . ) درک هچنآ  درک  سپس  يرترب و  ردام  ردپ و  رد  مدرم  یمامت  زا  یتسه و 

دایز نبا  ردارب  دعس و  رمع  فارتعا  دایز و  نبا  تشحو 

، دندوب هدش  رادیب  هزات  مدرم  دش ، باریس  ربمایپ  نادناخ  نوخ  زا  تفرگ و  ار  دوخ  ماقتنا  دایز ، نبا  هللادیبع  دش و  هتشک  نیـسح  ماما  یتقو 
 ، هللادـیبع دعـس و  نبا  رمع  هب  و  مالـسلااهیلع ،  يربـک  بنیز  نینم  ؤملاریما  رتـخد  زیگناروش  جـیهم و  ياهینارنخـس  نآ  زا  سپ  اـصوصخم 

لتق نامرف  نآ  رد  هک  يا  هتـشون  نآ  تفگ :  دعـس  نبا  رمع  هب  دشابن ، نایم  رد  وا  هیلع  رب  يدنـس  هک  تساوخ  هللادیبع  دـندرک ، یم  نیرفن 
 ، يروایب دیاب  تفگ :  هللادیبع  دـش ، مگ  هتـشون  نآ  مدوب  وت  روتـسد  ماجنا  لابند  هب  یتقو  تفگ :  دعـس  نبا  رمع  هدـب ،  نم  هب  دوب  نیـسح 

ياهنزریپ رب  هدش و  هدراذـگ  هتـشون  نآ  تفگ :  دعـس  نبا  رمع  يروایب ،  دـیاب  تفگ :  هرابود  هللادـیبع  هدـشمگ ،  تفگ :  دعـس  نبا  رمع 
مدوب هدرک  یتحیصن  ار  وت  نیسح  هب  تبسن  نم  هک  دنگوس  ادخب  تفگ :  سپـس  اهنآ  زا  دشاب  يرذع  ات  دوش  یم  هدناوخ  هنیدم  رد  شیرق 

: دز ادص  نامثع  مانب  هللادیبع  ردارب  نایم  نیا  رد  مدوب ،  هدرک  ادا  ار  وا  قح  مدرک  یم  تحیصن  نانچ  ار  صاقو  یبا  نبا  دعس  مردپ  رگا  هک 
نیـسح اما  دندش ، یم  لیلذ  تمایق  ات  دایز  دالوا  نادرم  همه  دنام و  یمن  دایز  دالوا  زا  يدرم  متـشاد  تسود  هک  ادخب  دـیوگ ، یم  تسار 

(192 . ) درکن یضارتعا  یلو  دینش  ار  نانخس  نیا  هللادیبع  دش ، یمن  هتشک 

هدنزخ ياتدوک  نید و  دض  هکبش 

زا يرایسب  لئالد  نئارق و  دنک ، تقد  ترضح ،  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نامز  ات  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  زا  مالسا  خیرات  رد  هک  یسک 
نکمم اهنآ  تین  دنا و  هتخیر  نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  هتـساوخان ،  دارفا  یخرب  دروآ ، یم  تسدـب  نید  دـض  رب  یفخم  هکبـش  کی  دوجو 

نید هیلع  رب  هدـنزخ  ياتدوک  نیا  هب  ات  تسا  هدـش  ثعاب  اهنآ  لامعا  اما  هدوب ،  ماـقم  اـی  دـسح و  اـی  یبلطاـیند و  دـننام ، يروما  هک  تسا 
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نیا ءاشنم  و  تشاد ،  رارق  ساسح  رایسب  تیعقوم  رد  ءادهشلادیس  نامز  رد  نید  مینک  راکشآ  هک  تسا  نیا  مینآ  رب  ام  هچنآ  دننک . کمک 
هچ يراگنا  لهس  نیا  زا  افلخ  فده  هکنیا  اما  تسا ،  هدوب  مالسا  ردص  رد  نیقباس  يراگنا  لهـس  هحماسم و  تافارحنا و  رثا  رد  زین  رطخ 

ار ثحب  نیا  تسا و  يرگید  هلءاسم  دـندرک ، یم  لابند  ار  يرگید  فادـها  ای  هدوب !؟  ضحم  داهتجا  یـشیدنا و  حالـص  ایآ  تسا ،  هدوب 
 . تسین هلءاسم  نآ  لاجم 

نیسح ماما  نامزرد  مالسا  نداتفارطخ  هبو   ، نید هیلع  رب  هکبش  کی  تیلاعفرد  دوجوم  نئارق 

، دینک شوگ  ار  نم  فرح  متسه ،  امش  هاوخریخ  نم  تفگ :  ترضح  هب  دیزی  اب  تعیب  زا  ءادهشلادیس  عانتما  زا  دعب  مکح  نبا  ناورم   - 1
: دومرف ترضح  تسا !  رتهب  امش  يایند  نید و  يارب  هک  دینک  تعیب  دیزی  اب  تفگ :  ناورم  مونشب ،  وگب  دومرف : ترضح  تسامش !  عفن  هب 

ياراد یمالسا  تما  هک  یتقو  درک ، عادو  دیاب  مالسا  اب  دیزی ،  لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  و  نوعجار ،  هیلا  انا  انا هللا و 
ایندلا یف  نکی  مل  ول  هللا  یخا و  ای  دومرف : زین  هفینح  دمحم  شردارب  اب  تاقالم  رد  ترضح  اذل  ثیدحلا و  ( 193 . ) دشاب دیزی  لثم  يربهر 

یمن تعیب  دیزی  اب  نم  دـشابن ، مه  یهاگهانپ  چـیه  ایند  رد  رگا  دـنگوس  ادـخب  ردارب ، يا  هیوعم ،  نبا  دـیزی  تعیاب  امل  يوءام  ءاجلم و ال 
یم مایق  دنک و  یم  ساسحا  يدـج  رطخ  رد  دـیزی  دوجو  اب  ار  مالـسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هک  دـینیب  یم  دوخ  امـش  و  ( 194  . ) منک
یم رب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دش و  دیهش  ءادهشلادیس  یتقو  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هر )   ) یـسوط خیـش   - 2 دیامن .

ار ترـضح  تساوخ  یم  ایوگ  ( ؟ دش زوریپ  یـسک  هچ  نیـسحلا ،  نبا  یلع  يا  تفگ :  ترـضح  هب  ۀـحلط  نبا  میهاربا  مانب  يدرم  تشگ ، 
نآ (! ) 195) وگب هماقا  ناذا و  زامن ، ماگنه  دش ، زوریپ  یسک  هچ  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : ترـضح  دنزب ) نابز  مخز  ای  دنک و  خیبوت 
درم نآ  لا  ؤس  هب  یبسانم  خساپ  مه  دوخ ، هدـنبوک  باوج  نیا  اب  داجـس  ترـضح  دـیوگ : فل  ؤم  دـش ) زوریپ  یـسک  هچ  یمهف  یم  تقو 
یتقو ات  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  دندومرف . المرب  ار  نانمـشد  همانرب  فده و  نینچمه  نیـسح و  ماما  مایق  زمر  نآ  زا  رتمهم  و  دنداد ،

یم ام  نمـشد  اریز  میزوریپ ،  ام  دـهد ، یم  ربمایپ  تلاـسر  هب  تداهـش  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  دـیوگ : یم  نذ  ؤم  هماـقا ،  ناذا و  رد 
وا فادها  دروم  رد  ار  هیواعم  نانخس  البق   - 3 دومن . تظفاحم  ار  نآ  ینیسح  تضهن  و  دنک ، دوبان  ار  مالـسا  نید  ربمایپ و  مان  تساوخ ، 

لاعف هکبـش  دوجو  مالـسا و  هرطاخم  زراب  ياه  هناشن  زا  هک  میدش  روآدای  دوش ، نفد  مه  دمحم  مان  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  تفگ :  هک 
دنزرف يا  ابحرم  تفگ :  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  دـیوگ : یم  نذ  ؤم  دینـش  یتقو  هیواعم  میدرک  رکذ  زاب  و  تسا .  مالـسا  يدوباـن  رد 

رکذ البق   - 4 ( 196  . ) یهد رارق  نایناهج  راگدرورپ  مان  رانک  رد  ار  دوخ  مان  هکنیا  رگم  يدشن  یضار  یتشاد و  یئالاو  تمه  وت  هللادبع ! 
 ( هیما ینب   ) ناـتدوخ ناـیم  رد  یپوـت  دـننام ، ار  تفـالخ  تفگ :  وا  هب  دـمآ و  يو  دزن  ناـمثع  تفـالخ  ماـگنه  رد  نایفـسوبا ،  هک  میدرک 

تموکح تیلهاج و  راک  ار  راک  ایادخ  تفگ :  یم  ای  و  یمنهج ،  هن  تسا و  راک  رد  یتشهب  هن  تسین ،  يربخ  تموکح  زج  هک  دینادرگب 
ماما هدـیرب  رـس  لباقم  رد  داد ، ماجنا  ار  عیاجف  نآ  ربمایپ  نادـناخ  اب  یتقو  هیواـعم ،  نبا  دـیزی   - 5 ( 197  . ) هد رارق  هنابـصاغ  تموکح  ار 

ار نویش  نیا  دندوب و  رضاح  دندش ، هتشک  ردب  گنج  رد  هک  نم  ناگرزب  شاک  يا  تسا :  نیا  نآ  نومضم  هک  دناوخ  يراعـشا  نیـسح ، 
. دش ربارب  ردب  گنج  اب  و  میتشک ،  ار  هورگ  نیا  ناگرزب  ام  دابم ، لش  تتـسد  دیزی  دنتفگ : یم  دـندش و  یم  رورـسم  داش و  دـندید و  یم 
دوب و راک  رد  يربخ  هن  هنرگو ،  درک ، يزاب  تموکح  اب  مرکا )  ربمایپ   ) یمـشاه نآ  لزن ،  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف -  کلملاب  مشاه  تبعل 

نیا تنـس  لها  ءاملع  زا  يرایـسب  مریگن .  ماقتنا  ربمایپ )  ) وا ياهراک  رطاخب  دـمحا ، نادـنزرف  زا  رگا  مشابن  فدـنخ  هلیبق  زا  نم  یحو ،  هن 
 ، نیملسم هفیلخ  هک  هتفرگ  رارق  يا  هلحرم  هچ  رد  مالسا  هک  دینک ، تواضق  دوخ  امـش  الاح  دنا . هتفرگ  دیزی  هقدنز  رفک و  لیلد  ار  راعـشا 

دیزی ینمشد  دنامهف  یم  و  دشاب ، یم  ود  ره  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  وا و  فادها  هدنهدناشن  یبوخب  دیزی  راعـشا  دشاب ، نینچ  وا  فادها 
، دیزی نبا  دیلو  مانب  دشاب  یم  ناورم  کلملادـبع  هون  هک  ءافلخ  زا  یکی   - 6 هورگ ،  ود  عازن  هن  تسا  ربمایپ  مالسا و  رس  رب  نیـسح  ماما  اب 
اب بعلت  تفگ :  دوخ  راعشا  رد  دوب ، ایح  یب  زابسوه و  راوخبارش و  رایسب  دش و  هتـشک  درکن و  تموکح  رتشیب  مه  هام  ود  لاس و  کی  هک 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنآ نودـب  درک ، يزاب  تفالخ  اب  یمـشاه  نآ  یبارـش  ینعنمی  لق هللا  یماعط و  ینعنمی  لقف هللا  باتک  هاتا و ال  یحو  ـالب  یمـشاه  ۀـفاخل 
، دایز نبا  هللادـیبع  یتقو   - 7 تسا )  تـسار  رگا  ( ) 198 ، ) دوش عنام  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  ارم  وگب  ادـخ  دـشاب ، راک  رد  یباتک  یحو و 
دناوخ و يزجر  تفر و  ربنم  هب  وا  داد ، تراشب  وا  هب  داتسرف و  هنیدم  یلاو  دیعس  نب  ورمع  يارب  ار  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  يا  همان  یط 

( - 199  ) ردب زور  ياجب  يزور  دمحم ، يا  ردب ، مویب  موی  دمحم  ای  تفگ :  هدرک  هراشا  ربمایپ  ربق  هب  سپس  درک ، یلاحشوخ  راهظا  رایسب 
زین هناگادج  روطب  دوخ و  راعـشا  رد  دیزی  ار  هلمج  نیا  هتبلا  میتفرگ .  وت  دالوا  زا  ار  ردـب  گنج  رد  دوخ  ناکاین  ندـش  هتـشک  ماقتنا  ینعی 

بحاص مرکا ،  ربمایپ  هب  ررکم  ياهتناها  مالـسا ،  دض  رب  يا  هکبـش  تیلاعف  نئارق  مالـسا و  فیعـضت  مهم  لماوع  زا  یکی   - 8 دوب . هتفگ 
وا هب  یتقو  هک  تسا  رتسا  دننامه  وت  لثم  دیوگ : یم  یبتجم  ماما  هب  مکح  نبا  ناورم  هک  دینیب  یم  دـشاب ، یم  تاقولخم  فرـشا  تعیرش و 
اب یبتجم  ماما  و  یلع ،  ترـضح  هب  هن  دینک  یم  بستنم  ربمایپ  هب  ار  دوخ  امـش  ینعی  تسا ،  بسا  دیوگ : یم  تسیک ؟  تردپ  دنیوگ  یم 

. دشاب رتسا  دننام  نم  لثم  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  هللا  لوسر  نم  دج  یلو  تسادـخ ،  وت  نم و  نایم  مکاح  دـیامرف : یم  مامت  تیمولظم 
یم ناورم  ینب  يارب  يراعشا  هراومه  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  وا  دنا : هتفگ  یموزخم  هملـس  نب  دلاخ  لاح  حرـش  رد  ب -  ( 200)

رد نیا  دوب و  هتفگ  ازسان  ربمایپ  هب  نآ  رد  هک  دورـس  یم  ناورم  ینب  يارب  يراعـشا  هراومه  هدوب و  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  هب  نآ  رد  هک  دورس 
رمع و نارود  رد  ج -  ( 201 . ) دـننک یم  لقن  تیاور  وا  زا  يراخب ،  زا  ریغب  تنـس )  لها  هربتعم  بتک   ) هناگـشش حاحـص  هک  تسا  یلاح 

خیراـت رد  هک  تسین  هدوهیب  ( 202 ، ) داد یمن  تیاضر  درم  نآ  هیبنت  هب  صاع  ورمع  اما  درک ، تراـسج  ربماـیپ  هب  ینارـصن  يدرم  صاـع ، 
نوخ هک  دنتـشک  ناملـسم  مدرم  زا  مرح ،  رد  ردـقنآ  دنتـسکش ، ار  ربمایپ  مرج  تمرح  هبیط ،  هنیدـم  هب  هلمح  رد  دـیزی  رکـشل  میناوخ  یم 
لمع هب  زین  ربمایپ  مرح  رد  هکنآ  رتروآ  مرـش  و  دـندرک ، هدولآ  ار  اجنآ  دـندش و  دراو  ربمایپ  مرح  هب  اهبـسا  اـب  تفرگارف ،  ار  مرح  فارطا 

دنوش و یم  تحاران  يا  هدع  دزادرپ ، یم  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  يانث  حدم و  هب  یتقو  فورعم ،  رعاش  تیمک )   - ) د دنتخادرپ . عورـشمان 
ره مراد ،  یمن  رب  وت  يانث  زا  تسد  نم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هراـشا  اـهنآ  دروخرب  نیمه  هب  دوخ  راعـشا  رد  تیمک  دـننک ، یم  ضارتعا 

يرخا ةابخم  مهیف  نیدـتهملا و  فالخب  اوضر  دـیوگ : همادا  رد  و  دوش . نارگید  يوهایه  بجوم  دـنوش و  هریخ  دـننز و  هنعط  نم  هب  دـنچ 
یم هدیـشوپ  ار  نآ  هک  تسا  یناهنپ  زار  ناشنایم  رد  دـنداد ، رد  نت  ناگ  هتفای  تیادـه  ریـسم  زا  تاـفارخ  هب  اـهنیا  ینعی  بصحت  ناـصت و 
هفوک رهش  رد  دوخ  نانخس  نمض  رد  فسوی  نبا  جاجح  ه - تسا ،  یهلا  تعیرش  مالسا و  ندرک  دوبان  نامه  زار  نیا  يرآ  ( 203 ، ) دنراد

ارچ دننک ، یم  فاوط  ار  هدیسوپ  ياهناوختـسا  اهبوچ و  هک  داب ، نانآ  رب  گرم  تفگ :  دننک  یم  ترایز  ار  ربمایپ  ربق  هک  یناسک  هب  عجار 
روظنم ( - 204  . ) تسوا هداتسرف  زا  رتهب  ناسنا ،  نیشناج  هک  دنناد  یمن  رگم  دننک ؟ یمن  فاوط  کلملادبع ،  نینم  ؤملاریما  رصق  درگ  رب 

هک يا  همان  رد  جاجح  تسا !!  رترب  ربمایپ  زا  کلملادبع  وا  تسادخ ،  هداتـسرف  ربمایپ  یلو  تسادخ  نیـشناج  کلملادبع  هک  تسا  نیا  وا 
هک يرسق  هللادبع  نبا  دلاخ  ( 205 . ) دنتسه رترب  نیلـسرم  ءایبنا و  زا  افلخ  تفگ :  دومن و  حیرـصت  بلطم  نیمه  هب  تشون ،  کلملادبع  هب 
 - ز ( 206  . ) تسا رت  یمارگ  ءایبنا  زا  ادخ  دزن  رد  ماشه )  ینعی   ) نینم ؤملاریما  هک  دروخ  یم  دنگوس  تسا ،  هیما  ینب  نارادنامرف  زا  یکی 
درم نیا  تفگ :  ترضح  هب  مرکا  ربمایپ  يرامیب  رتسب  رد  هک  دوب  مود  هفیلخ  زا  سدقم  عراش  میرح  هب  تراسج  نیلوا  هک  میدید  البق  ام  و 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  يالاو  ماقم  هب  تبـسن  نآ  رد  هک  ار  یثیداحا  تسیاب  یم  اتـسار  نیمه  رد  و  س -  دیوگ !! یم  نایذه 
اهرظن رد  ار  ترـضح  ماـقم  دـنا  هتـساوخ  یم  دـهد ، یم  ناـشن  هک  دـنهد  یم  تبـسن  ار  يروما  ترـضح  نآ  هب  دوش و  یم  تراـسج  هلآ 

، دننک مکافلخ  تصقنم  تمذم و  زا  هک  دـنا  هدوب  ماخ  لایخ  نیا  لابند  هب  اهتنایخ ، نیا  سپ  رد  مه  دـیاش  و  دـنهد ، هولج  يداع  یحطس و 
هتـشاد لامعا  هنوگنیا  مه  ربمایپ  دنیوگب  مدرم  هب  دنناوتب  ات  دـندش ، بکترم  ار  تشز  ياهراک  نالف  ارچ  هک  دریگن  هدرخ  اهنآ  رب  یـسک  ات 

تاقولخم فرـشا  مالـسا و  نءاشلا  میظع  ربمایپ  هب  لبنح ج 4 ص 246  نبا  دمحا  دنـسم  يراخب و  حیحـص  رد  هک  دـینیب  یم  امـش  تسا ، 
نم درک ، راردا  هداتـسیا  يا  هلبزم  رد  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  هفیذـح  زا  یتح  ( 207 . ) دومن راردا  هداتسیا  شترضح  هک  دهد  یم  تبـسن 
یبن رگا  ( 208 . ) دومن حسم  شفک  يور  رب  تفرگ و  ءوضو  ترـضح  مدوب ،  ترـضح  تشپ  نم  ایب  کیدزن  دومرف : ربمایپ  اما  مدش ،  رود 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


هلب دـنداد ، یم  تبـسن  شترـضح  هب  ار  تافارخ  نیا  لاثما  ایآ  تشاد ،  یم  شزرا  راقواب  فیرـش و  ناـسنا  کـی  دـننامه  ناـنیا  دزن  مرکم 
ناشیا تایاور  قبط  اریز  دنـشاب ، نینچ  دیاب  اهنآ  دننیب ، یمن  یبیع  یتشز و  چیه  راک  نیا  رد  ناهبزور  نبا  لضف  لثم  مود  هفیلخ  نارادفرط 

، اطوم رد  کلام  لقن  قبط  زین  هللادبع  رمع ، رسپ  ( 209  ، ) نکن راردا  هداتسیا  دومرف : درک و  یهن  ار  وا  ربمایپ  درک و  یم  راردا  هداتسیا  رمع 
نطاب اهنآ  ( 210 . ) دنک یم  رتمکحم  ار  ناسنا  تشپ  ندرک  راردا  هداتسیا  تفگ :  یم  رمع  هک  دنا  هدرک  لقن  هکلب  درک ، یم  راردا  هداتسیا 

یم هللاذاعم )   ) ربمایپ و  دندز ، یم  هریاد  هنیدم  نانز  هنیدم ،  هب  دورو  ماگنه  هک  دنداد  تبـسن  ربمایپ  هب  یتقو  دـندرک ، یم  اوسر  ار  شیوخ 
رمع هک  دندوب  يزاب  یناوخ و  هزاوآ  لوغشم  زینک  دنچ  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  دنداد  تبـسن  مالـسا  نءاشلا  میظع  یبن  هب  ای  و  ( 211 ، ) دیصقر

ندرک عورش  مه  اهنآ  دینک ، عورش  دومرف : نانز  نآ  هب  ربمایپ  تفر ،  رمع  یتقو  دیشاب ، تکاس  دومرف : ناکزینک  نآ  هب  ترضح  دش ، دراو 
دیئامرف یم  دور  یم  یتقو  دیهد ، یم  توکس  هب  روتسد  امـش  دوش ، یم  دراو  تقو  ره  هک  تسیک  نیا  دنتفگ : ربمایپ  هب  و  ندناوخ ،  انغ  هب 

هک تسا  هدیـسر  یئاج  هب  افلخ  هب  تبحم  يرآ  ( 212 . ) درادن تسود  ار  لطاب  ندینـش  هک  تسا  يدرم  نیا  دومرف : ترـضح  دینک ! عورش 
تناها رد  مالسا ،  نانمـشد  زورما  هک  يا  هئطوت  هسیـسد و  دیوگ : فل  ؤم  دنربب . الاب  ار  اهنآ  اما  دننک ، ریقحت  ار  مرکم  یبن  دندش ، یـضار 
مالسا نانمشد  لبق  اهنرق  هک  تساهتیلاعف  نامه  همادا  دنهد ، یم  ماجنا  دترم  تسپ و  يدشر  ناملس  لاثما  هلیـسو  هب  مالـسا ،  مرکم  یبن  هب 

 . تسا هدنام  هجیتن  یب  تیبلا  لها  هناتخسرس  عافد  يرایشه و  تمواقم و  اب  یلو  دنداد  ماجنا 

دمحم لآ  تسا و  سب  دمحم  قشع 

رادید هدعو  دمحم  لامک  اب  ردق  رظن  رد  تسین  یتلزنم  لامک و  ار  کلف  ردق  دمحم  لادتعا  هب  دـشابن  ورـس  دـمحم  لامج  زا  دـنامورف  هام 
نیمز وچمه  دـمحم  لالظ  رد  عومجم  هدـمآ  یـسیع  یـسوم و  لیلخ و  حون و  مدآ و  دـمحم  لاصو  بش  يارـسا  هلیل  تمایق  هب  یـسک  ره 

باتفآ و رگا  دیاش  دمحم  لامج  رگم  دباتن  رون  دباتن  رشح  نیمز  رد  رمق  سمش و  دمحم  لاعن  رب  هسوب  دهدب  ات  دتفیب  هک  نامـسآ  دهاوخ 
دنا هدرک  تیاور  ای  دمحم و  لآ  تسا و  سب  دمحم  قشع  یناوج  ینک و  یقشاع  رگا  يدعس  دمحم  لاله  نوچ  يوربا  ود  شیپ  دباتن  هام 

زا نم  مناد  یمن  دنداد ) یم  شیامن  ، ) دندوب گنج  بعل و  رازبا  اب  يزاب  لوغشم  ناهایس  زا  يا  هدع  دوب ، يدیع  زور  تفگ :  هک  هشئاع  زا 
يا هنوگ  هب  داد  رارق  دوخ  تشپ  ارم  ترـضح  يرآ ،  متفگ :  ینک ؟  هاگن  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : دوخ  ربمایپ  اـی  مدرک  تساوخرد  ربماـیپ 

 ، يرآ متفگ :  تسا ؟  یفاک  ایآ  دومرف : نمب  مدـش ،  هتـسخ  نم  هکنیا  اـت  دومن ، قیوشت  ار  اـهنآ  سپـس  دوب ، ربماـیپ  هنوگ  رب  نم  هنوگ  هک 
دوخ باتک  سپس  دهد و  تبسن  تاقولخم  فرـشا  هب  ار  لیطابا  نیا  هک  تسا  رـضاح  يدنمتریغ  رادنید  چیه  ایآ  ( 213 . ) ورب سپ  دومرف :

يوما نایاورنامرف  تشز  لامعا  هیجوت  زج  يا  هجیتن  مرکا  ربمایپ  هب  اوران  ياهتمهت  همه  نیا  يرآ  دـمانب ، نآرق  زا  سپ  باـتک  نیرتمهم  ار 
ملق هک  دنا ، هدرک  لعج  مرکم  یبن  رب  راجنهان  نیغورد و  تایاور  نیا  زا  ردقنآ  نایم  نیا  رد  و  تشادن ،  اهنآ  نیگنن  لامعا  رد  یسابع ،  و 
دنچ مه  نآ  دهدب ، هقباسم  مومع ،  دید  ضرعم  رد  دوخ  رسمه  اب  هک  دوش  یم  رضاح  يدنمتریغ  مادک  رخآ  دنک ، یم  ایح  نآ  شراگن  زا 

هکنانچمه تسا ،  رفـس  رد  دراد و  هدـهع  هب  ار  یهاپـس  یهدـنامرف  هک  یلاح  رد  مه  نآ  مالـسا ،  نءاشلا  میظع  ربمایپ  هب  دـسر  هچ  ات  راب ،
(214  . ) تسا هدروآ  دنسم ج 6 ص 264  رد  لبنح  دمحا 

دمحم ياقب  زا  یتسه  هعشعش 

نآ تبتر  هیلاع  يایـصوا  نآ  رب  داب  تمحر  رهوج  مادم  نادزیز  دـعب  دـمحم  ياقب  زا  یتسه  هعـشعش  دـمحم  ياقل  زا  نشور  ناهج  ود  يا 
نینچ دقن  هب  ناقشاع  يا  نم  نید  تسا  نید  تقیقح  ناشبح  نم  شیک  هب  تعفر  یسرک  جورب  یلاعتم  نآ  تزع و  قرشم  سومـش  علعلتم 

لیطابا هنوگنیا  زا  زین  یهلا  سدـق  تحاس  نایم  نیا  رد  تسا و  نیقی  تشهب  نیا  رد  شماقم  هکناو  تسا  نیرب  تشهب  ارم  ناشاقل  دای  تسا 
یم منهج  رب  ار  دوخ  ياپ  دنوادخ  تمایق  زور  هکنیا  لثم  دنا ، هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  تسا  نآ  رکنم  لقع  هک  يروما  و  هدـنامن ،  نوصم 
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یم ار  وا  مدرم  دهدیم و  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  تروص  تمایق  زور  دنوادخ  هکنیا  ای  و  ( 215 . ) دبای نایاپ  وا  دیزم  نم  له  هرعن  ات  دراذگ 
يراجنهان راتفر  دـهد  یم  ناشن  نامز  نآ  رد  ار  مالـسا  عاـضوا  تماـخو  هک  ینئارق  هلمج  زا  و   - 9 رگید . دراوم  اـههد  و  ( 216 . ) دنسانش

نامز رد  اما  دـش ، جراخ  نآ  زا  نآ ،  میرح  ظفح  رطاخب  نیـسح  ماما  هک  يا  هناخ  نامه  دـش ، ماجنا  ادـخ ، هناخ  همظعم  هبعک  اب  هک  تسا 
يزور هک  يروطب  اهنیا ، دننام  تفن و  گنس و  باترپ  هب  دندرک  عورـش  تفرگ ،  هانپ  هبعک  هناخ  رد  ریبز  نبا  هللادبع  یتقو  وا  رکـشل  دیزی ،

، دش رارکت  فسوی  نبا  جاجح  طسوت  هثداح  نیمه  رگید  راب  و  ( 217 ، ) دش مدهنم  تخوس و  هبعک  دنتخادنا ، یم  هبعک  رب  گنس  رازه  هد 
نامز رد  و  نوعجار .  هیلا  انا  اناف هللا و  ( 218 ، ) دندرک هدافتـسا  مه  تساجن  عوفدم و  زا  دنتخادنا ، هبعک  رب  هک  یئاهزیچ  نایم  رد  دنا  هتفگ 

شیع و طاسب  دنک و  اپب  يا  هدکیم  هبعک  هناخ  ماب  رب  ات  تفرگ  میمـصت  راوخبارـش  دیلپ و  تخب  نوگن  نآ  کلملادبع  نبا  دیزی  نبا  دـیلو 
ناراک هزب  نیا  يافج  تناها و  زا  نایم  نیا  رد  زین  نآرق  هرخـالاب  و   - 10 ( 219 . ) دندرک فرصنم  ار  وا  شنایفارطا  اما  دنک ، تسرد  شون 

و دوش ، یم  هدرمش  نیملسم  هفیلخ  دیزی ، نبا  دیلو  دننامه  هک  یتقو  دیربب  یپ  نیملسم ،  عاضوا  تماخو  هب  دیاب  دوخ  امـش  دنامن ، ناما  رد 
دنک یم  عورش  دریگ و  یم  فده  ار  نآرق  دینع ، رابج  لک  باخ  اوحتفتـسا و  هک و  دیآ  یم  هیآ  نیا  دنز و  یم  لءافت  نآرق  هب  هک  ینامز 

نیملسم يدج  فارحنا  كرد  يارب  تسا  یفاک  و   - 11 ( 220 ( ؟  یمان یم  هنیک  رپ  رابج  ارم  ایآ  دـیوگ : یم  و  نآرق ،  ندرک  نارابریت  هب 
زا رـس  دیزرو و  یم  قشع  اهنآ  هب  و  دندوب ، رتشزرارپ  ربمایپ  يارب  يزیچ  ره  زا  هک  اهنامه  ربمایپ ، نادناخ  دینادب ، هکنیا  مالـسا ،  فعـض  و 
هچ نینم  ؤملاریما  اب  دـندرک ، هچ  هیـضرم  يارهز  اب  دـندوب ، هتفرگ  رارق  یلاح  هچ  رد  درمـش ، یم  ناج  حور و  ار  اـهنآ  تخانـش و  یمن  اـپ 

ربمایپ مان  ریبز ، نبا  هللادبع  (، 221) دیتسه نوعلم  نادناخ  امش  تفگ :  یم  یبتجم  ماما  هب  ناورم  يرآ  دنتـشاد ، اور  اهتراسج  هچ  دندرک و 
نم تفگ :  یم  دنوش و  وررپ  اهنآ  دوش  فیرعت  ربمایپ  زا  رگا  هک  مسرت  یم  دراد ، يدب  لیماف  ربمایپ  تفگ :  یم  هدرک  فذح  هبطخ  رد  ار 
لوا ربمایپ و  ردارب  لاس  اـههد  هک  دیـسر : یئاـجب  راـک  يرآ  ( 222  ، ) مراد هارمه  هنیـس  رد  ار  نادـناخ  نیا  ینمـشد  هک  تسا  لاـس  لـهچ 

لابقتسا مدرم  و  دندرک ، یم  نعل  مالسا  ملاع  مامت  رد  اهربنم  زارف  رب  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  تما  رورس  نیدحوم و  ماما  دهاجم و  ناملسم و 
ار یلع  نعل  داهنـشیپ  وا  هب  هک  ره  ام  نادناخ  نایم  رد  تفگ :  راختفا  اب  جاجح  لباقم  رد  نوعلم  درم  نآ  هک  میدرک  رکذ  البق  دـندرک ، یم 
 - 12 دورب ، تساوـخ  یم  اـجک  هب  مالـسا  لاـح  نیا  اـب  دـنک . یم  هفاـضا  مه  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  هکلب  یلع ،  اـهنت  هن  وا  دـنهدب ،

بان مالـسا  نآ  رگید  دومن ، نوگرگد  ار  مالـسا  هرهچ  دوب ، هدش  هداهن  نید  ماکحا  رد  هک  ناوارف  ياهتعدـب  اهتناها و  رایـسب و  تافیرحت 
هرهچ (، 223) زامن یتح  دومن  رییغت  ربمایپ  ياهتنس  مامت  هک  دنا  هدرک  لقن  دوخ  اهنآ  دش ، یمن  رگنایامن  دوبن و  مدرم  سرتسد  رد  يدمحم 

رفن اههد  دـیلو و  و  دـیزی ، هیواعم و  نامثع و  لثم  ینایاورنامرف  دوجو  اب   - 13 دوب . یگتخیر  مه  رد  بوشآ و  شوختـسد  شوـشم و  نید 
مدرم دنک ، یم  يور  یبلطایند  هب  نامثع  یتقو  ارچ  تشاد ،  ناوت  یم  مالـسا  نید و  زا  يراظتنا  هچ  رگید  اهنیا ، نیگنن  لامعا  اهنیا و  دننام 

بدـنج نبا  ةرمـس  هیبا و  یبا  دایز  ةاطرا و  یبا  رـسب  نوچمه  وا  نایاورنامرف  دزادرپ ، یم  ماع  لتق  گنرین و  هب  هیواـعم  یتقو  ارچ  دـننکن ،؟
دوشن ینلع  یناوخ  هزاوآ  بارـش و  ندروـخ  هنیدـم  هکم و  ناـیم  رد  دزادرپ ، یم  بعل  وـهل و  بارـش و  هب  دـیزی  یتـقو  ارچ  دـننکن ؟ نینچ 

هب دزرو و  یم  قشع  دوخ  هدـنناوخ  هب  ردـقنآ  هک  راوخبارـش  دـیلو  لاـثما  یتـقو  و  تسا .  هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  هکناـنچمه 
وا مسق  اب  دوش و  یمن  یضار  درم  نآ  دسر ، یم  هب ...  تبون  یتقو  و  دسوب ، یم  ار  وا  ندب  مامت  دنک و  یم  هنهرب  ار  وا  هک  دیآ  یم  ناجیه 
رد تقد  هعلاطم و  زا  سپ  يرآ  دمآ ؟ دهاوخ  هچ  نید  رـس  رب  درک و  دنهاوخ  هچ  يداع  مدرم  ماگنه  نیا  رد  (، 224  ) دنک یم  فرصنم  ار 

تیبلا لها  هدش  هتخانش  هریخذ  نیرخآ  ناونعب  ءادهشلادیس  دوب ، یم  مالسا  راظتنا  رد  هک  یمیخو  ماجنارس  و  ناناملـسم ،  ناماسبان  عاضوا 
کیلع مالسلا  دیدرگ . تمایق  ات  رشب  تداعس  مالسا و  نید  ياقب  نماض  هک  سدقم  یمایق  درک ، مایق  مالـسا  تاجن  يارب  مالـسا ،  ردص  زا 

. راهنلا لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالس  ینم  کیلع  کئانفب ،  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای 

مود شخب 
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حیضوت

دئاوف تایانع و  هب  طوبرم  یئاهناتـساد  ءادهـشلادیس و  يرادازع  سلاجم  اروشاع و  ظفح  تیمها  البرک و  عیاقو  بئاصم و  رد   : مود شخب 
سپ دیئایب ، زورما  تسا  قشع  ادرف  باسح  هتخودـنا  دـینک  زاب  لد  هب  يا  هچیرد  رهم  زا  دـینک  زار  هبعک  هب  رظن  هدرپ  یب  يرادازع  سلاجم 

دینک زادنا 

يزوریپ تیمولظم و   : لوا لصف 

همدقم

یلع هللا  ۀنعل  نیموصعملا و  ةادهلا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  دمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  هللا  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا سپ  هراث  نبا  هللاراث و  ای  کیلع  مالـسلا  ینیـسح  تضهن  موادت  يزوریپ و  زمر  اهتیمولظم  نیدلا  موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا 

ار اهنآ  میدرب و  یپ  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  رب  لاعف  هکبـش  دوجو  ناوارف و  تافارحنا  رثا  رد  هک  یکانرطخ  وج  عاضوا و  تماخو  هب  هکنآ 
بلق میمـص  زا  و  میوش ،  یم  مالـسا  تاـجن  يارب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يراکادـف  تمظع  هجوـتم  یبوـخب  میداد ،  رارق  تقد  دروـم 

ءادهشلادیس و ياهیراکادف  نویدم  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  تبحم و  تیالو و  اصوصخم  دوخ و  نید  ام  هک  مینک  یم  ساسحا 
موادت يارب  هک  دوب  یعقاو  ناناملـسم  هدهع  رب  مالـسا ،  تفلاخم  نایرج  یئاوسر  و  اروشاع ، نایرج  زا  سپ  میـشاب ،  یم  شیمارگ  نادناخ 

، دوب هتفرگ  ماجنا  یحارط و  يا  هنوگ  هب  ینیسح ،  تضهن  هکنآ ،  تفگش  دننک ، شالت  گرزب ،  هثداح  نآ  نتشادهاگن  هدنز  ندیـشخب و 
شارخلد و ياه  هنحـص  و  یپ ،  رد  یپ  ياهتیمولظم  نامه  زج  تسین  يزیچ  نآ  و  دوب ، دوجوم  نآ  دوخ  نورد  رد  زین  ءاقب  هیاـم  ریمخ  هک 

دربشیپ يارب  دنک ، اوسر  دبا  ات  ار  شنانمـشد  دـنراد و  هگن  بوبحم  هدـنز و  اهلد  رد  ار  وا  فادـها  نیـسح و  ماما  تسناوت ،  یم  هک  عیجف 
رکذت ار  دـش  نادـناخ  نآ  اب  هک  یعیجف  لامعا  تیبلا و  لها  نانمـشد  ياهیلدگنـس  نیگنن و  لامعا  زا  يا  هنومن  ام  هک  تسا  فدـه  نیمه 

تیمولظم و قشع ،  يروالد ،  هسامح ،  رـسارس  ینیـسح ،  مایق  ددرگ  تیوقت  تسام  بهذـم  ساـسا  ءزج  هک  يربت  یلوت و  اـت  میهد ،  یم 
زین دوخ  درک و  هدـنز  ار  لد  وا  تسا ،  لد  نخـس  اروشاع  هک  ارچ  تمایق ،  ات  نآ  ءاقب  يزوریپ و  گرزب  زمر  تسا  نیمه  و  تسا ،  هفطاع 

رد هک  ار  يراگزومآ  نآ  مزان  دنک  اپرب  قح  تسد  ار  شمچرپ  تمایق  ات  وا  يراکادف  زا  دنام  اجب  نوچ  نید  مچرپ  دـنام . رادـیاپ  هدـنز و 
دنک ادوس  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع  دـیرخ  اجکی  ناهج  یتسه  داد و  یتسه  دـقن  دـنک  اناد  نینچ  ار  ملاع  نازومآ  شناد  زور  فصن  کی 

دنک ایند  هنحص  رد  اپب  اغوغ  نینچ  نیاک  نیسح  رایس  هاگشناد  دمآ ز  تام  لقع  دنک  اجکی 

تسا هتفرگ  نامیپ  تیبلا  لها  بئاصم  رد  ربمایپ  زا  دنوادخ 

زیچ هس  رد  ار  امـش  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـش : هتفگ  ترـضح  هب  دـندرب ، جارعم  هب  ار  ربماـیپ  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
زج مه  ربص  ناوت  متـسه ،  میلـست  راگدرورپ  يا  وت  نامرف  هب  نم  دومرف : مرکا  ربمایپ  تسا !  هنوگچ  امـش  ربص  دـنیبب  اـت  دـنک  یم  ناـحتما 

هداوناخ دوخ و  رب  ار  نادنمزاین  هکنیا  تسا و  یگنسرگ  اهنآ  نیلوا  دش : هتفگ  ترضح  هب  تسا ؟  مادک  زیچ  هس  نآ  مرادن ،  امش  هطـساوب 
بیذـکت و یمود :  اما  تسامـش ،  زا  ربص  قیفوت و  مدـش و  میلـست  مدـش و  یـضار  مدرک و  لوبق  تشاد :  هضرع  ربمایپ  يراد !  مدـقم  تا 

نیقفانم زا  و  اهنآ ، زا  دسر  یم  امش  هب  هک  یئاهتبیصم  رب  ربص  دوخ و  ناج  لام و  اب  رافک  اب  گنج  رد  دوخ  نوخ  ندرکادف  دیدش و  سرت 
مدیدرگ میلست  مدش و  یضار  متفریذپ و  ایادخ  تشاد :  هضرع  ربمایپ  دوش . یم  یگنج  تایلمع  رد  امـش  يدنمدرد  حورجم و  بجوم  هک 

وت تما  زا  یلع ،  تردارب  اما  دنوش ، یم  التبم  نآ  هب  وت  زا  دعب  وت  تیب  لها  هک  تسا  يروما  اهنآ  یموس  اما  و  تسامش ،  زا  ربص  قیفوت  و 
ایادخ تشاد :  هضرع  ربمایپ  دوشیم ، هتـشک  مه  نآ  رخآ  رد  و  دسریم ، متـس  قح و  راکنا  تیمورحم و  و  خیبوت ،  راشف و  یئوگدـب و  وا  هب 
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زا دوش  یم  مورحم  دریگیم و  رارق  متس  دروم  امش ، رتخد  اما  دمآ ) باطخ  سپس   ، ) تسامش زا  ربص  قیفوت و  مدش و  یضار  مدرک و  لوبق 
، دـنوش یم  دراو  هزاجا  یب  وا  لزنم  وا و  میرح  وا و  رب  دـننز ، یم  تسا  رادراب  هک  یلاـح  رد  ار  وا  و  كدـف )   ) یهد یم  وا  هب  وت  هک  یقح 
رد هچنآ  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  يا  هبرـض  رثا  رد  و  دـشاب ، ریگولج  هک  دـبای  یمن  ار  سکچیه  دوش و  یم  راـچد  تناـها  تلذ و  هب  هاـگنآ 

مدرک و لوبق  ایادـخ  نوعجار ،  هیلا  انا  انا هللا و  تشاد :  هضرع  ربمایپ  دور . یم  اـیند  زا  هبرـض  ناـمه  رطاـخب  دـنک و  یم  طقـس  دراد  مکش 
هـسیسد اب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب ، دهاوخ  رـسپ  ود  تردارب  زا  همطاف  يارب  دمآ ) باطخ  سپـس   ، ) تسامـش زا  ربص  قیفوت و  مدش و  میلـست 

لوبق ایادـخ  تشاد :  هضرع  ربمایپ  دـننک ، یم  وا  اب  وت  تما  ار  راـک  نیا  دریگ ، یم  رارق  هلمح  دروم  هدرک و  تراـغ  ار  وا  دوش ، یم  هتـشک 
يارب ار  وا  وت  تما  وا ، رگید  رـسپ  اما  و  دـمآ ) باطخ  سپـس  ، ) ربص قیفوت و  تسوت  زا  نوعجار و  هیلا  انا  اـنا هللا و  مدـش ،  میلـست  مدرک و 
تراغ ار  وا  مرح  دنوش ، یم  هتشک  شا  هداوناخ  زا  تسا  وا  اب  هک  ره  شنادنزرف و  دنشک ، یم  هجنکـش  اب  ار  وا  اما  دننک ، یم  توعد  داهج 

ثیدحلا ( - 225  ) وا ناهارمه  وا و  يارب  تداهش  هب  هدش  رداص  نم  مکح  یلو  دهاوخ  یم  کمک  دنوادخ )  ) نم زا  دننک ، یم 

البرک نامهیم  تمرح  دنتشاد  شوخ 

همان ردقچ  دنداد ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  ار  مایق  يربهر و  داهنـشیپ  رهاظ  رد  هفوک  مدرم  هک  دش  عورـش  اجنآ  زا  تیمولظم 
هب میرادن ،  يربهر  ام  دنتـشاد : راهظا  اهنآ  تایانج  قباس و  ياهتموکح  زا  هیالگ  نمـض  اه  همان  نآ  رد  دنتـشون و  ترـضح  هب  یپایپ  ياه 

ندمآ ربخ  هکنیمه  میوش ،  یمن  هارمه  دیع  هعمج و  رد  رهش  مکاح  اب  ام  دروآ ، درگ  قح  رب  ار  ام  امش  رطاخب  دنوادخ  دیاش  ایب ، ام  فرط 
زا يرایسب  نایم  نیا  رد  و  دمآ ، یم  شترـضح  دزن  یپایپ  اه  همان  نیا  لاثما  مینک ،  یم  نوریب  ماش  فرط  هب  ار  رهـش  مکاح  دسرب ، امب  امش 

. رجبا نبا  راجح  جاجح و  نبا  ورمع  یعبر و  نبا  ثبـش  دـننامه  دنداتـسرف  اه  همان  زین  دـندش  دعـس  نبا  رمع  رکـشل  ءزج  ادـعب  هک  یناسک 
هک باتشب  دنتشون  رگید  همان  رد  و  يوش ،  یم  دراو  هدامآ  رکشل  رب  هک  ایب  یتساوخ  تقو  ره  دیـسر ، اه  هویم  زبسرـس و  نیمز  هک  دنتـشون 

يرآ اـهنآ ، رب  ياو  دـیوگ : فل  ؤم  ( 226  . ) باتشب باتشب ،  باتـشب ،  دنرادن ، هقالع  یـسک  هب  امـش  زجب  اهنآ  دنتـسه ، امـش  رظتنم  مدرم 
تـسا لگ  رـسارس  نافوک  رهـش  ایب  شنارای .  ترـضح و  تداهـش  يارب  اما  دـندوب ، رظتنم  نیـسح ،  ماما  هیلع  رب  اما  دوب ، هدامآ  ناشرکـشل 

دیسر ندید  هب  ناتسلگ  يافص  میـسن  زا  کشم  يوج و  زا  دیآ  بالگ  میـس  وچمه  اوه  درمز  نوچ  نیمز  تسا  لبلب  يراس و  زا  رپ  اهنمچ 
ار وا  هشیدنا  هک  راو  هدنب  تدیآ  شیپ  هب  یهاپس  نک  دابآ  تنج  نیا  رد  جرفت  نک  داش  یلد  اشگب  لاب  ایب  دیسر  ندیچ  هب  ناتـسب  ياهرمث 

رانک دیوجن 

ماما هداتسرف  اب  یئافو  یب  توعد و  زاغآ 

نم دومرف : داتسرف و  هفوک  هب  دوخ  فرط  زا  ار  لیقع  نبا  ملسم  دوخ  يومع  رسپ  هفوک ،  مدرم  ياه  همان  لابند  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
امش ءارآ  رگا  دسیونب ، میارب  ار  امـش  لاح  متفگ  وا  هب  و  مداتـسرف ،  امـش  دزن  ار  منادناخ  زا  دامتعا  دروم  صخـش  میومع و  رـسپ  مردارب و 

هک دوب  هتـشذگن  يزیچ  ءادـتبا  رد  دـمآ  هفوک  هب  ملـسم  هللا  ءاشنا  دـمآ  مهاوخ  امـش  دزن  اعیرـس  دـشاب ، دوب ، امـش  ياه  همان  رد  هکنانچمه 
يزور دنچ  دیایب ، هفوک  هب  هک  تساوخ  ترـضح  زا  درک و  شرازگ  ار  نایرج  يا  همان  یط  زین  ملـسم  دندرک ، تعیب  وا  اب  رفن  رازه  هدجیه 

هب فارـشا  رفن  تسیب  یماظن و  رفن  یـس  اب  هللادـیبع ،  درک ، جورخ  ملـسم  ترـضح  هورع  نبا  یناه  يریگتـسد  زا  سپ  هکنیا  ات  تشذـگ ، 
ات داد  روتـسد  لئابق  نارـس  هب  هللادیبع  دنتفگ . یم  ازـسان  شردپ  هللادیبع و  هب  مدرم  درک ، هرـصاحم  ار  رـصق  ملـسم  و  درب ، هانپ  رـصق  لخاد 

قرفتم هب  دندرک  عورـش  دندینـش ، رـصق  يالاب  زا  ار  نانخـس  نیا  مدرم  هکنیمه  دنهد ، ناما  ار  مدرم  دنناسرتب و  ار  دوخ  هلیبق  دارفا  دنورب و 
یم نینچ  مه  اهدرم  دنتسه ، نارگید  میورب ،  ایب  تفگ :  یم  تفرگ و  یم  ار  شردارب  رسپ و  تسد  دمآ و  یم  نز  هک  يا  هنوگ  هب  ندش ، 

 ، تشذگن یکدنا  دناوخ ، دجسم  رد  ملسم  ترـضح  ار  برغم  زامن  دادعت  نیا  اب  رفن ، یـس  رگم  دنامن  رایـسب  هدع  نآ  زا  هکنیا  ات  دندرک ،
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رهـش نیا  رد  هک   ) ملـسم هب  ار  هار  هک  دوبن  یـسک  یتح  دوبن ، شترـضح  اب  سکچیه  دـمآ ، نوریب  رد  زا  یتقو  دـنامن ، رفن  هد  زج  وا  اب  هک 
 . تشذگ یم  هفوک  ياه  هچوک  نایم  رد  نادرگرس  دهد ، ناشن  دوب ) بیرغ 

دوش یم  بیرغ  هفوک  رد  ملسم  ترضح 

، دومن دیدهت  ملسم ،  ترضح  نداد  هانپ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  مدرم  دمآ و  تسین  يربخ  رـصق  فارطا  رگید  دید  هک  دایز  نبا 
بآ تساوخ ،  بآ  نز  زا  درک و  مالـس  ملـسم  دوب ، شدنزرف  رظتنم  نز  نیا  هعوط ،  مانب  ینز  زج  دادن ، هانپ  ار  ملـسم  ترـضح  سکچیه 
دزن ورب  درک ، ضرع  ارچ ، دوـمرف : يدـیماشاین ؟  بآ  اـیآ  تفگ :  هتـسشن ،  ملـسم  دـید  تشگرب  درب و  ار  فرظ  نز  تسـشن ،  دـیماشآ و 
دزن دراد ، تمالس  ارت  ادخ  يادخ  هدنب  يا  تفگ :  موس  راب  دومرفن ، يزیچ  ترضح  تفگ :  هرابود  دش و  تکاس  ترـضح  تا ،  هداوناخ 
نیا رد  نم  ادخ ، زینک  يا  تفگ :  تساخرب و  ترضح  متـسین ،  یـضار  نم  ینیـشنب ،  نم  هناخ  برد  رب  هک  تسین  بوخ  ورب  تا  هداوناخ 

؟  تسیچ درک : ضرع  منک ،  یفـالت  ادـعب  دـیاش  ینکب ،  یکین  راـک  يربب و  يرجا  یهاوخ  یم  اـیآ  مرادـن ،  یلیماـف  مرادـن ،  یلزنم  رهش 
امش دیسرپ : بجعت  اب  نز  دندرک ، نوریب  ارم  دنداد و  مبیرف  دنتفگ و  غورد  نم  هب  مدرم  نیا  متسه ،  لیقع  نبا  ملـسم  نم  دومرف : ترـضح 

شرـسپ هکنیا  ات  دروخن ، ترـضح  دروآ ، ماش  درک و  هدامآ  ترـضح  ارب  ادج  قاتا  لخاد ،  ایب  درک : ضرع  يرآ ،  دومرف : یتسه ؟  ملـسم 
رـسپ نآ  دومن ، شاف  ار  ربخ  مسق ،  دهع و  نتفرگ  زا  سپ  شردام  هرخالاب  تسه ،  یـسک  قاتا  رد  هک  دیمهف  ردام  دمآ  تفر و  زا  دـمآ و 

 ، مدیباوخ یکدنا  دومرف : يدـیباوخن ؟  بشید  درک : ضرع  دروآ و  ءوضو  بآ  ملـسم  يارب  نز  داتـسرف ، دایز  نبا  يارب  ار  ربخ  حبـص  زین 
یلوط تسا .  نم  رمع  زور  نیرخآ  زورما  هک  مناـمگ  هب  نک ،  هلجع  نک ،  هلجع  دومرف : نمب  مدـید  باوـخ  رد  ار  نینم  ؤـملاریما  میوـمع 

ار هناخ  ادابم  ات  دـش  جراخ  هناخ  زا  اعیرـس  بسا ،  رب  راوس  دیـشوپ و  هرز  ترـضح  دیـسر ، هعوط  هناخ  رد  هب  دایز  نبا  رکـشل  هک  دیـشکن 
 ، نمـشد هاپـس  هدنامرف  هک  دوب  روالد  ردقنآ  تشک ،  ار  رفنراهچ  داتفه و  دش ، رو  هلمح  ناتفـص  هبور  نآ  رب  نایژ  ریـش  لثم  دننزب ، شتآ 

دزن ار  امـش  رگا  هتخادنا ،  هزرل  امـش  نایم  رد  نینچ  نیا  میداتـسرف ،  رفن  کی  گنج  هب  ار  وت  ام  تفگ  دایز  نبا  تساوخ ،  یکمک  يورین 
هداتـسرف هفوک  ياهلاقب  زا  یکی  دزن  هب  ارم  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  داد : ماغیپ  هاپـس  هدنامرف  ینک !؟  یم  هچ  میتسرفب  نیـسح )  ماما   ) وا ریغ 

دنیوگ يا ؟  هداتـسرف  ناهج  مدرم  نیرتهب  نادناخ  زا  نارود  روالد  تسد  رد  نارب  ریـشمش  نارغ و  ریـش  دزن  هب  ارم  هک  یناد  یمن  ایآ  يا ، 
هدرک تعیب  وا  اب  هک  اهدرمان  نآ  زا  دیگنج و  یم  اهنت  هکی و  نانچمه  ملـسم  تخادنا .  یم  ماب  تشپ  هب  تفرگ و  یم  ار  درم  تسد  ملـسم 

رب یگنـشت  دومرفن ، لوبق  دنداد  ناما  ار  ترـضح  دندرک . یم  نارابگنـس  ار  وا  هکلب  دندماین  اهنت  هن  دماین ، يو  کمک  هب  رفن  کی  دندوب ،
زا داتسرف ، كرد  هب  ار  وا  يریشمش  اب  ترـضح  دز  وا  يالاب  بل  رب  یملاظ  دندرک ، هطاحا  ار  ترـضح  فرط  ره  زا  دومن ، هبلغ  شترـضح 

، دش راتفرگ  یتقو  دنتشاد  هک  یفده  وت و  دننامه  تفگ :  یکی  تسیرگ ،  یم  ملسم  هار  نایم  رد  دندرک ، نوگنرـس  ار  ملـسم  هزین  اب  تشپ 
منادناخ رطاخب  یلو  ما ،  هتـشادن  تسود  مه  ار  نادرم  هچرگ  میرگ ،  یمن  مدوخ  يارب  نم  دنگوس  ادخب  دومرف : ملـسم  دنک ، هیرگ  دـیابن 

، دندرک ضوع  راب  هس  دش ، نوخرپ  بآ  فرظ  دشونب ، تساوخ  دـیبلط ، بآ  میرگ ،  یم  وا  نادـناخ  نیـسح و  رطاخب  دنتـسه ، هار  رد  هک 
زا سپ  ماجنارـسو  مدوـب ،  هدیـشون  دوـب  نم  يزور  رگا  هللادـمحلا ،  تـفگ :  داـتفا ، فرظ  لـخاد  شترـضح  يوـلج  ياهنادـند  موـس  راـب 

نایم رد  دـنتخادنا و  نیمز  هب  الاب  زا  ار  وا  رکیپ  رـس و  دـندناسر و  تداهـش  هب  ةرامالاراد  يالاب  رب  ار  وا  دایز ، نبا  ياهتراسج  يوگتفگ و 
هفوک دوب  هداتفا  اـضف  رد  شروش  هک  ینینوخ  زور  ( 227 .) دوـب هجح  يذ  مهن  هفرع  زور  رد  نیا  دندیـشک و  یم  نیمز  يور  رب  ار  نآ  رهش 

یلحاس هانپ  رد  نانابزیم  دوب  هداتفا  ادـخان  یب  نابداب  یب  یتشک  الب  رابگر  ریز  تریح  جاوما  لد  رد  دوب  هداـتفا  ارجاـم  نینوخز  تشحو  رد 
نایم رد  دوب  هداتفا  افو  زا  رود  یمدرم  ریگتـسد  لیقع  غاب  لگ  ون  ارهز  دنزرف  بئان  دوب  هداتفا  انـشآ  یب  نوخ  رحب  رد  نامهیم  رطخ  زا  رود 

رـس ملـسم  ملـسم  حورجم  رکیپ  نز  درم و  مشچ  شیپ  ءارمح  خاک  رانک  رد  دوب  هداتفا  ادـخ  هار  ینابرق  نیلوا  قشع  هاش  يانم  تشد  نیلوا 
ناور يدوب  شترسح  کشرس  رخآ  مد  رد  دوب  هداتفا  اپ  ات ز  يدوب  هداتسیا  ردقنآ  ادف  ناج  ریلد  نآ  لطاب  قح و  لادج  رد  دوب  هداتفا  ادج 
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دوب هداتفا  البرک  ناوراک  دایب  نوچ 

دنک تکرح  ام  اب  تسام  یئادف  هک  ره 

زا اریز  دومن ، هرمع  هب  لیدبت  ار  جح  دومن ، تکرح  قارع  هب  هکم  زا  نیسح  ماما  دیسر ، تداهش  هب  هفوک  رد  ملـسم  هک  زور  نامه  تسرد 
دناوخ و يا  هبطخ  ترـضح  اجنآ  رد  دـننک . كاله  ار  شترـضح  هدـش  هک  بیترت  ره  هب  دوبن  ممـصم  اهنآ  دوبن ، ناما  رد  هیما  ینب  تسد 
 ، تسا هدـش  میـسرت  نارتخد  ندرگ  رب  دـنبندرگ  دـننامه  مدآ  دالوا  يارب  گرم  دومرف : مرکا  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  سپ 
 ، تفر مهاوخ  اجنآ  هب  نم  هک  هدـش  هدامآ  یهاگمارآ  میارب  فسوی ،  هب  بوقعی  هقالع  دـننامه  مدوخ ،  ناکاین  رادـید  هب  مقاتـشم  ردـقچ 

، دننک یم  باریـس  رپ و  نم  زا  ار  دوخ  ياهمکـش  دننک و  یم  هراپ  هراپ  البرک  سیواون و  نایم  ینیمز  رد  نابایب  ناگدنرد  ار  میاضعا  ایوگ 
شاداپ وا  میرباص و  وا  يارب  ام  تسا ،  تیبلا  لها  ام  يدونـشخ  ادخ ، يدونـشخ  تسین  يا  هراچ  هدش  هتـشون  ریدقت )  ) ملق اب  هک  يزور  زا 

ام اب  تسا  هتفرگ  ادـخ  تاقالم  هب  میمـصت  دـنک و  یم  لذـب  اـم  يارب  ار  دوخ  ناـج  هک  ره  دومرف : ناـیاپ  رد  و  داد ، دـهاوخ  اـمب  نیرباـص 
چیه هب  شلآ  دـمحم و  هگرد  زا  باـتم  ور  تسا  تشهب  ياوه  ترگ  لد  يا  هللا  ءاـشنا  منک  یم  تکرح  حبـص  ادرف  نم  هک  دـنک  تکرح 

ار قلخ  هک  مدنآ  رشح  هب  ناشنابحم  دنارطاخ  هدوسآ  بارس  زا  باریـس  هدش  اجک  يا  هنـشت  بل  يوجم  دوخ  ماک  یبن  نادناخ  ریغ  زا  باب 
يرد شلآ  دمحم و  هگرد  زج  بارش  يرثوک  قحز  رادم  عمط  زگره  ناهج  نآ  رد  رثوک  یقاس  لآ  رهم  یب  بارطضا  تسا و  فوخ  همه 

بارخ ملاوع  نیا  زا  دربب  نتشیوخ  اب  ناشرهم  هکنآ  شترخآ  تشگ  دابآ  باوجالب  یلا  ؤس  تسا  هدنامن  اجناک  بوکم 

ترضح جورخ  ماگنه  ۀیفنح  دمحم  نانخس 

ار هفوک  مدرم  یئورود  امش  ردارب ، يا  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  دزن  دمآ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ردارب  هیفنح  نبا  دمحم  ماگنه  بش 
هک یتسه  مرح  نینکاس  نیرتزیزع  هک  نامب  اجنیمه  یلیام  رگا  دشاب ، اه  هتشذگ  لثم  زین  امش  لاح  مسرت  یم  یناد ،  یم  تردارب  ردپ و  اب 

هتـسکش هناخ  نیا  تمرح  نم  هلیـسو  هب  دنک و  رورت  مرح  رد  ارم  هیواعم  نبا  دـیزی  مسرت  یم  ردارب ، دومرف : ترـضح  دوش ، یم  عافد  وا  زا 
یم رکف  وت  نخس  رد  دومرف : ترـضح  دنکن ، ادیپ  یـسرتسد  امـش  هب  یـسک  ات  ورب  نابایب  فارطا  ای  نمی  هب  سپ  درک : ضرع  دمحم  دوش ،

: درک ضرع  تفرگ و  ار  ترـضح  هقان  راسفا  دـمآ و  تسا ،  تکرح  لاح  رد  نیـسح  ماما  دـنتفگ : دـمحم  هب  هک  دوب  رحـس  ماـگنه  منک ، 
؟  يراد هلجع  نتفر  رد  ارچ  سپ  درک : ضرع  يرآ ،  دوـمرف : ترـضح  ینک ؟  رکف  نم  تساوـخرد  هب  عـجار  هک  يدوـمرفن  رگم  مردارب ، 
 : تفگ هفینح  نبا  دمحم  دنیبب ، هتـشک  ار  وت  دهاوخ  یم  ادخ  نک ،  جورخ  نیـسح  ای  دومرف : دمآ و  نم  دزن  ربمایپ  وت ، نتفر  زا  دعب  دومرف :

: دومرف نم  هب  ربماـیپ  دومرف : ترـضح  يرب !  یم  دوخ  اـب  ار  اـهنز  ارچ  يوش  یم  جراـخ  عضو  نیا  اـب  هک  امـش  نوـعجار ،  هیلا  اـنا  اـنا هللا و 
ماما مایق  تیعقاو  هدنهد  ناشن  اهنز ، ندرب  هارمه  نیـسح و  ماما  هب  ربمایپ  روتـسد  دیوگ : فل  ؤم  دـنیبب ! ریـسا  ار  اهنیا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ 

تراسا تداهـش و  هار  زا  هک  دنامهف  یم  و  دشاب ، یم  تسا  تراسا  تداهـش و  اب  مالـسا  نید  ءایحا  نامه  هک  نآ  ینطاب  رارـسا  نیـسح و 
تسا بنیز  ناشیرپ  يوم  هب  نآ  لیمکت  دش  نیسح  نوخ  هب  هچ  رگا  نید  جیورت  ددرگ  یم  راوتسا  یهلا  نید  هک  تسا 

دش جراخ  ادخ  هناخ  مارتحا  رطاخب  نیسح  ماما 

هدرک تعیاشم  ار  ترـضح  ریبز  نبا  هللادـبع  دـش ، جراخ  هکم  زا  ۀـیورتلا  موی  زا  لبق  زور  کی  نیـسح  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
رتشوخ موش ،  نفد  تارف  رانک  نم  رگا  ریبز  رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  دیور !؟ یم  قارع  هب  امـش  تسا ،  جـح  ماگنه  هللادـبعابا  ای  تفگ : 

: دومرف هراشا  یبلاطم  هب  هاتوک  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : فل  ؤم  (، 228  ) موش نفد  هبعک  راـنک  هکنیا  زا  نم  دزن  تسا 
هناخ رانک  رد  یتح  درک  دنهاوخن  اهر  ار  ترضح  هیما  ینب  هکنیا  دش 2 -  دهاوخ  نفد  دیهش و  البرک  رد  هک  دناد  یم  ترضح  هکنیا   - 1
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هک اجنآ  زا   - 4 جح ،  ماگنه  دیزی و  رب  جورخ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  لثم  زا  یتح  تسا ،  مزال  ادخ  هناخ  مارتحا   - 3 ادخ .
شتآ ادخ  هناخ  وا  هطـساوب  راب  ود  هک  دیدرگ  ببـس  دش و  نصحتم  ادخ  هناخ  نیمه  رد  درک و  جورخ  دعب  لاس  هس  ریبز  نبا  هللادـبع  نیا 

نیا هدنیآ  هب  هراشا  نیـسح  ماما  شیامرف  نیا  ایوگ  جاجح ،  نامز  رد  رابکی  دیزی و  رمع  رخاوا  رد  رابکی  دریگ ، رارق  تناها  دروم  دریگب و 
وت يالبرک  لد ،  یقیقح  هبعک  دش  البرک  هب  هبعک  تمرح  ساپب  یتفر  دنک . ظفح  ار  ادخ  هناخ  میرح  هک  وا  هب  تسا  يرکذت  درمناوجان و 

وت يافص  يادف  هب  افص  هورم و  يا  تسوت  فاوط  رد  جح  هرمع و  رازه  رجا 

نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 

نتـسب دهد ، یم  ناشن  ار  شنانمـشد  تواقـش  فرط  نآ  زا  شنارای و  نیـسح و  ماما  تیمولظم  جوا  هک  البرک  هدنهد  ناکت  عیاقو  زا  یکی 
دایز نبا  دنتشاد ، دوجو  فیعض  دارفا  درمریپ و  هچب و  نز و  نیـسح  ماما  هاپـس  نایم  رد  هکنیا  دوجو  اب  تسا ،  ربمایپ  نادناخ  يور  رب  بآ 

، دـنداد ماجنا  نامثع  اب  هکنانچمه  دنـشونب  بآ  يا  هرطق  هک  ادابم  وش ، عنام  بآ  وا و  باحـصا  نیـسح و  ناـیم  تشون :  دعـس  نبا  رمع  هب 
نیـسح و ماما  اـب  شطع  هک  دـناد  یم  ادـخ  ( 229 . ) دومن تارف  هعیرـش  رومءاـم  راوـس  دـصناپ  اـب  ار  جاـجح  نبا  ورمع  زین  دعـس  نبا  رمع 

يرادقم يریگرد  کی  زا  سپ  دندش  قفوم  داتسرف و  لضفلاابا  اب  ار  باحصا  ترضح ،  راب  کی  درک ؟ هچ  شنادناخ  ترضح و  باحصا 
، درک هلمح  تارف  فرطب  شنارای -  باحـصا و  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  دروآ -  راشف  نیـسح  ماما  رب  شطع  اروشاع  زور  دنروایب ، بآ 

نیگمـشخ نوعلم  نآ  نادرگ ،  هنـشت  ار  وا  ایادخ  تشاد :  هضرع  ترـضح  دـیوش  عنام  بآ  نیـسح و  نایم  دز  دایرف  یکی  دـش ، عنام  هاپس 
وتب ایادخ  تشاد :  هضرع  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  دوخ  تسد  ود  دیـشک ، نوریب  ار  ریت  ترـضح  داد ، رارق  فده  ار  ءادهـشلادیس  ریت  اب  دـش ،

هب درم  نآ  هک  تشذـگن  یکدـنا  ترـضح ،  نیرفن  رثا  رد  دـیوگ : يوار  دریگ ، یم  ماجنا  ربمایپ  رتخد  رـسپ  اـب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاـکش 
یکدنا زا  سپ  هکنیا  ات  تشک ،  ارم  یگنشت  دیهد ، بآ  ارم  تفگ :  یم  دش و  یمن  بآریس  دیشون ، یم  هچ  ره  دش ، راچد  شطع  يرامیب 

، دش یم  عنام  نمـشد  راب  ره  اما  درک ، یم  هلمح  تارف  فرط  هب  یگنـشت  راشف  زا  ترـضح  ( 230 . ) دش هدمآ  رب  رتش  مکـش  لثم  شمکش 
بآ تساوخ  بسا  دومن ، هعیرـش  لـخاد  ار  بسا  دـش و  هعیرـش  دراو  درک و  هلمح  تارف  هعیرـش  رومءاـم  رازه  راـهچ  رب  ترـضح  راـبکی 

نیسح ماما  نخس  ندینش  اب  بسا  یشونب ،  وت  ات  مماشآ  یمن  بآ  نم  دنگوس  ادخب  ما ،  هنشت  مه  نم  يا  هنشت  وت  دومرف : ترـضح  دشونب ،
هک تشادرب  بآ  زا  یتـشم  مشون ،  یم  مه  نم  شونب  دومرف : ترـضح  دروـخن ، بآ  درک و  دـنلب  رـس  دـیمهف  ار  ترـضح  نخـس  اـیوگ  ، 
بآ ترـضح  تسا ،  زواجت  دروم  وت  مرح  هک  یلاح  رد  يرب  یم  تذل  بآ  ندیـشون  زا  وت  هللادبعابا ،  ای  دز  ادص  یکی  هاگان  هک  دماشایب 

ماگنه دیوگ : عفان  نبا  لاله  نیـسح  ای  تا  هنـشت  بل  يادف  ( 231  . ) تسا ملاس  مرح  ماـیخ  دـید  تشگرب ،  یتقو  درک  هلمح  تخیر و  ار 
رون مدـیدن ،  وا  زا  رت  ینارون  رتوکین و  نوخ ،  رد  هقرغ  يا  هتـشک  مسق  ادـخب  مدـمآ ،  ترـضح  رـس  يالاب  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهش 

زا دنگوس  ادخب  تفگ :  يدرم  مدینش  درک ، یم  بلط  بآ  لاح  نآ  رد  وا  و  درک ، لوغـشم  شتداهـش  رد  رکفت  زا  ارم  وا  تبیه  تروص و 
مدـج رب  نم  مشون ،  یمن  منهج  ناشوج  بآ  زا  نم  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  يوش  دراو  منهج )   ) ناشوج بآ  هب  ات  یماـشاین  بآ  نیا 

ياهراک زا  مشون و  یم  فاص  بآ  زا  و  دـنمتردق ، کلام  دزن  قدـص ،  هاگیاج  رد  موش ،  یم  نکاـس  وا  لزنم  رد  موش و  یم  دراو  ربماـیپ 
رسارس یگنشت  هک  تهج  نآ  زا  هن  دوب ، رت  نیگنس  همه  زا  ءادهشلادیس  رب  شطع  تبیـصم  دیوگ : فل  ؤم  ( 232  . ) منک یم  تیاکش  امش 
دایرف هک  تهج  نآ  زا  هکلب  هن ،  دوب ، هدـش  مک  مشچ  يوس  حورجم و  ناهد  اسب  هچ  هدرمژپ و  کشخ و  اـهبل  دوب و  هتفرگارف  ار  شدوجو 

اما دراد ، تسا  تایح  قح  هک  بآ ،  ياضاقت  ردپ  زا  ربکا ، یلع  وا  دـنمورب  ناوج  هک  تهج  نآ  زا  دینـش ، یم  ار  شمولظم  لافطا  شطعلا 
دور و یم  ورف  گرم  ماک  هب  یگنشت  زا  هنوگچ  هک  دنیب  یم  ار  دوخ  راوخریش  لفط  تروص  هک  تهج  نآ  زا  دبای ، یمن  یبآ  ءادهشلادیس 
هک ارچ  اذـغ ، مه  دوب و  بآ  مه  رغـصا  یلع  يارب  دوب ، شطع  عفر  يارب  بآ  نارگید  يارب  رگا  يرآ  درادـن ، يا  هراچ  اما  هتفرگ ،  شتآ 
اب اما  دنک ، بآ  ياضاقت  دوخ  لفط  يارب  تسپ ،  نامدرم  نآ  زا  هک  ءادهـشلادیس  لثم  رب  تسا  نیگنـس  ردقچ  تشادـن ،  ریـش  زین  شردام 
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ردارب هرخالاب  و  دـنهد ، خـساپ  وا  هب  ریت  اب  اما  دـنک ، بآ  ياضاقت  دوخ  لفط  يارب  ار  دوخ  یمارگ  ردارب  هرخالاب  و  دـنهد ، خـساپ  وا  هب  ریت 
. دروآ ار  ردارب  تداهش  ربخ  تشگرب و  ءادهشلادیس  دندید  هک  دندوب ، بآ  رظتنم  لافطا  ایوگ  داتسرف ، بآ  ندروآ  يارب  ار  دوخ  یمارگ 

البرک نابایب  شطعلا ز  دایرف 

تـشذگ یم  نوخ  تسیرگ  یم  شاف  وا  رب  راگزور  هچرگ  البرک  نادیمب  هدـیپط  نوخ  كاخ و  رد  البرک  نافوط  هدروخ  تسکـش  یتشک 
نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا  البرک  ناتسب  هب  هتفکـش  دش  هک  لگ  نآ  کشا ز  ریغ  هب  یبالگ  رهد  تسد  هتفرگن  البرک  ناویا  رـس  زا 
قویعب زونه  ناگنشت  نآز  البرک  نامیلس  بآ  طحقز  متاخ  دیکم  یم  باریس و  همه  دد  وید و  دندوب  البرک  نامهم  تمرح  دنتـشاد  شوخ 

البرک ناطلس  همیخ  هب  ور  دندرک  مرش  هدرکن  ءالعا  رکشل  هک  یمد  زا  هآ  البرک  نابایب  شطعلا ز  دایرف  دسر  یم 

نکم نونجم  ارم  الیل  هداز 

دنمورب و دنزرف  تداهش  تسا ،  ناشیا  نانمشد  تواقش  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  تیمولظم  دنـس  هک  هدنهد  ناکت  ياه  هنحـص  زا  یکی 
هزاجا ترضح  تفرگ ،  نادیم  هزاجا  ردپ  زا  ابیز  رایسب  دوب  یناوج  ربکا  یلع  تسا ،  نیسحلا  نبا  یلع  ترضح  نیسح ،  ماما  دیشر  ناوج 

هورگ نیا  رب  ایادـخ  تشاد :  هضرع  و  تسیرگ .  دوب  هتفرگرب  ناوج  زا  مشچ  هک  یلاح  رد  دومن و  وا  هب  یهاگن  يدـیماان  اب  هاگنآ  دومرف ،
هاگره ام  تسا ،  رت  هیبش  ربمایپ  هب  همه  زا  قطنم  ینطاب و  تافـص  يرهاظ و  تقلخ  رد  هک  تساهنآ  لباقم  رد  یناوج  انامه  شاـب ،  دـهاش 

ار اه  نآ  زادنا و  هقرفت  اهنآ  نایم  نک .  عفر  اهنآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  اهلاراب  میدرک ،  یم  هاگن  وا  تروص  هب  میدـش ،  یم  تربمایپ  قاتـشم 
دربن ام  اب  هدرک  جورخ  ام  رب  یلو  دـننک ، کمک  ار  ام  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  اهنیا  نکم .  دونـشخ  ناشیا  زا  زگره  ار  نامکاح  نک و  هراپ 

تکرب یب  ار  وت  راک  دنک و  عطق  ار  وت  لسن  ادخ  دوش ، یم  هچ  ار  وت  دومرف : دروآ و  رب  دایرف  دعـس  نبا  رمع  رب  ترـضح  سپـس  دننک . یم 
ربمایپ اب  ارم  یلیماف  تیاعر  يدرک و  عطق  ارم  محر  هکنانچمه  دنک ، حبذ  ترتسب  رد  ار  وت  نم  زا  دعب  ات  دنک  طلسم  ار  یـسک  وت  رب  دنک و 

ضعب و نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  سپـس  يدرکن ، 
سپس دمآ ، رب  تیعمج  زا  دایرف  هک  يا  هنوگ  هب  تشک ،  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هدع  دومن ، هلمح  نانمـشد  نآ  رب  ربکا  یلع  میلع .  عیمـس  هللا 

ناج ردپ  درک : ضرع  تشگزاب و  ردپ  دزن  هب  دوب ، هدمآ  دراو  شندـب  رب  رایـسب  تاحارج  دـناسر و  تکاله  هب  ار  رفن  داتفه  هک  یلاح  رد 
؟  مبای توق  نانمـشد  نیا  رب  نآ  اب  هک  تسه  یبآ  هعرج  اـیآ  تسا ،  هتخادـنا  راـک  زا  ارم  هرز )   ) نهآ نیا  ینیگنـس  تشک ،  ارم  یگنـشت 

ربکا یلع  هب  دسر  هچ  ات  دنک ، یم  هبلاطم  ردپ  زا  دنزرف  کی  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  بآ   ) تسیرگ تاملک  نیا  ندینـش  اب  ءادهـشلادیس 
ار دـمحم  تدـج  يدوزب  نک ،  دربن  یکدـنا  مرـسپ  هاـثوغ ،  او  دومرف : ترـضح  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماـما  لـباقم  رد  تیفیک  اـب  مه  نآ 

تنابز مرسپ  دومرف : ترضح  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  يوشن .  هنشت  زگره  هک  دهد  یم  وت  هب  یتبرش  دوخ  ماج  اب  ینک ،  یم  تاقالم 
، دـمآ نادـیم  هب  ربکا  یلع  ورب ، ناشیا  اب  دربن  هب  ریگب و  ناهد  رد  ار  نیا  دومرف  داد و  يو  هب  شیوخ  رتشگنا  دـیکم و  ار  وا  نابز  رواـیب ، ار 
هب ار  ناشیا  بسا  تفرگ ،  تسد  ود  اب  ار  بسا  ندرگ  دش و  مخ  ربکا  یلع  دیبوک ، شرس  قرف  رب  ریـشمش  اب  یملاظ  دومن ، تخـس  يدربن 

لوسر نم ،  دج  نیا  ردپ  يا  دز : ادص  هظحل  نیرخآ  رد  دندومن  هراپ  هراپ  ار  وا  هک  دندز  وا  رب  ریشمش  اب  ردقنآ  درب ، نمشد  رکـشل  فرط 
یماج مه  امش  يارب  باتشب ،  باتشب  دیوگ  یم  مه  امش  هب  موشن ،  هنشت  زگره  هک  درک  باریـس  يا  هنوگ  هب  ارم  دوخ  ماج  اب  هک  تسا  هللا 

هیرگ يادص  یسک  عقوم  نآ  ات  هکنیا  اب  دش ، دنلب  ءادهـشلادیس  هیرگ  يادص  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  یـشونب ،  نونکا  ات  تسا  هدرک  هدامآ 
تءارج ربماـیپ  تمرح  کـته  دـنوادخ و  رب  ردـقچ  اـهنیا  دنتـشک ، ار  وت  هک  یهورگ  دـشکب  دـنوادخ  دومرف : و  دوب ، هدینـشن  ار  ترـضح 

نیا رد  درادن . یشزرا  وت  زا  سپ  ایند  افعلا ،  كدعب  ایندلا  یلع  دومرف : دوب  ریزارس  ترضح  ياهمشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  سپس  دندرک ،
هب دنادرگزاب و  همیخ  هب  ار  رهاوخ  نیـسح  ماما  تخادنا ،  ربکا  یلع  يور  رب  ار  دوخ  نانکدایرف  دمآ و  نوریب  هلجع  اب  يربک  بنیز  ماگنه 
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يوناز رس  رب  شداهنرس  تسشن  ربکا  یلع  شعن  رـس  رب  تسا  میلقا  هاش  دمایب  سپ  ( 233 ، ) دیربب اه  همیخ  هب  ار  دوخ  ردارب  دومرف : ناناوج 
کن میور  ارحص  نیا  زا  نوریب  ات  زیخ  تسین  زادناریت  دایص  زا  نمیا  تسین  زان  باوخ  ياج  نابایب  نیا  زارفرـس  ورـس  هدیلاب  یک  تفگ  زان 

وت یب  اربـکا  باوخ  باـب  مشچ  يدرب ز  یتـفر و  نکم  نونجم  ارم  ـالیل  هداز  نکن  نوـخ  ار  ملد  اـباب  نیا  زا  شیب  میور  ـالیل  همیخ  يوـسب 
بارخ اداب  ناهج 

درادن هانگ  یکدوک  نیا  هب  هک  وا 

نم و نایم  هک :  دروآرب  ادص  داهن و  رس  رب  هدرکزاب  ار  نآرق  دید ، شترضح  نتـشک  رب  ار  موق  نآ  رارـصا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
امش ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ  دیناد ؟ یم  لالح  ارم  نوخ  ارچ  موق  يا  دشاب ، مکاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  ادخ و  باتک  امش 

قیدصت ارم  رگا  دنتسه ، تشهب  ناناوج  رورـس  ودنیا  دومرف : هک  تسا  هدیـسرن  امـش  هب  مردارب  نم و  هب  عجار  نم  دج  نخـس  ایآ  متـسین ؟ 
رکشل بارطضا  زا  هک   ) رمش تسین ؟  نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ  دیـسرپب ، يردخ  دیعـس  ابا  مقرا و  نبا  دیز  زا  دیـسرپب  رباج  زا  دینک ، یمن 

رد ایوگ   ) مدید هک  داد  ربخ  نم  هب  هللا  لوسر  مدج  ربکا  هللا  دومرف : ترـضح  تفر ،  یهاوخ  منهج  هب  نونکا  مه  دز  ادـص  تشاد )  همهاو 
ماـگنه نیا  رد  یـشاب ،  ناـمه  وت  هکنیا  زج  منک  یمن  رکف  دـکم ) یم  ار  اـهنآ  نوخ  ، ) دراد منادـناخ  نوخ  هب  ناـهد  یگـس  هک  باوـخ ) 

لفط نیا  هب  دینک  یمن  محر  نم  رب  رگا  هورگ  يا  دومرف : تفرگ و  ار  لفط  تسد  دـیرگ ، یم  یگنـشت  زا  یلفط  هک  دـش  هجوتم  ترـضح 
يرواد هورگ  نیا  ام و  نایم  ایادخ  تفگ :  دش و  نایرگ  نیسح  ماما  دومن ، حبذ  ار  لفط  نآ  تخادنا و  يریت  يدرم  هاگان  هک  دینک ، محر 

نیسح يا  دمآ  یئادن  نامسآ  زا  هک  دوب ) نیگنس  ترضح  رب  ردقنآ  بیصم  ، ) دنتشک ار  ام  یلو  دننک ، کمک  ات  دندرک  توعد  ار  ام  امن ،
شوغآ رد  ار  دوخ  راوخریـش  لفط  ترـضح  يرگید  تیاور  رد  و  دـهد ، یم  ریـش  وا  هب  هک  دراد  يا  هیاد  تشهب  رد  هک  نک  اهر  ار  لـفط 

هب ترـضح  دومن ، حـبذ  ار  لـفط  هک  دز  لـفط  يولگ  رد  يریت  يدـسا  لـماک  نبا  ۀـلمرح  هک  دـسوبب  تساوخ  دـنک ، عادو  اـت  دوـب  هتفرگ 
رب هچنآ  دومرف : دیشاپ و  نامسآ  فرطب  دش  رپ  یتقو  تفرگ ،  تسد  ود  اب  ار  راوخریش  نوخ  سپس  ار ، لفط  ریگب  دومرف : بنیز  شرهاوخ 

نفد ار  نوخ  رد  هقرغ  راوخریـش  نآ  دـنک و  يربق  ریـشمش  فالغ  اب  هاگنآ  تسا !  ناسآ  تسادـخ ،  مشچ  لـباقم  رد  نوچ  دـسر  یم  نم 
رغصا و نهد  رب  نید  ورسخ  دز  هسوب  تسا  نیرسن  لگ و  قرغ  نانفک  نینوخ  هک ز  الب  برک و  هکرعم  رگم  تسا  قشع  غاب  ( 234 . ) دومن

دنتفگ تسا  نیبوز  مد  بآ  ولگ  هب  شریـش  ياج  ریـش  كدوک  رگا  دنیب  دنک  بآ  لد  ریـش  تسا  نیریـش  تبل  هک  مسوبب  زاب  تنهد  تفگ 
دشورخب هکنانچ  دش  رظنب  خر  دشوپب  كاخ  هکنانچ  دشاپب  کشا  دشوکب  ربص  هب  شطع  زک  ام  وچ  تسین  دش  وجب  رحب  وچ  وک  لفط  نیا 

هن دناسرب  بل  هب  ات  ریش  شدوب  هن  دنادن  لفط  نابز  مه  وا  رد  ام  دنارپ  هراوهاگز  دوخ  ناغف  هب  یه  لح  دوشن  شدا  هدقع  بآ  یفک  هب  زج 
ام زا  يراب  رهاوخ  نماد  هب  دوش  ناچیپ  یهگ  ردام  هنیـس  رب  دـنز  نخان  یهگ  لطعم  بلق  نیکـست  هب  هدـنام  دـناشفب  خر  هب  اـت  بآ  شدوب 
مه درخ  ریپ  دش  ناور  دوبر و  شا  هناخ  مرح  هش ز  لتقم  بناج  هب  تا  هرمه  شربب  ای  رذآ  وچ  هآ  رارش  شناشن  هب  ای  رغـصا  هراچ  هتـشذگ 

للدم شیوخ  قوقح  دزاس  هک  هب  ات  دش  نارگن  فرط  ره  دروآ و  دمآ و  دـش  ناهج  هزرل  هب  رـسپ  ناز  ردـپ و  نیز  دـش  ناوج  تخب  نانع 
زور ياربک  تجح  تسا  نیا  مربکا  دـندب و  رغـصا  همه  نآ  تسا  نیا  مرغـصا  یلع  ردـیح  یناث  تسا  نیا  مرکیپ  حور  موق  يا  هک  تفگ : 

هدرسفا سب  هکلب  درادن  هاپس  نیا  مزر  رـس  هک  ای  درادن  هانگ  یکدوک  نیا  هب  هک  وا  لوحم  تسانف  رب  لاح  شک  یمحر  تسا  نیا  مرـشحم 
درادن هانپ  ار  هکنآ  دیهد  ياج  درادن  هآ  تسا و 

نآ ثداوح  اروشاع و  بش 

ناما ناشیا  يردام  ردارب  هس  سابع و  ترضح  يارب  رمـش  داد ، هلمح  نامرف  وا  دعـس ، رمع  هب  دایز  نبا  هللادیبع  همان  ندمآ  اب  اروشاع  بش 
رد درادن ! ناما  ربمایپ  دنزرف  یلو  میناما  رد  ام  ایآ  دـنک ، تنعل  ار  تا  همان  ناما  ار و  وت  دـنوادخ  دـنتفگ : دـنتفریذپن و  اهنآ  اما  دروآ ، همان 
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ءادهـشلادیس رکـشل  ندوب  كدـنا  و  دوخ ، رکـشل  يدایز  زا  دعـس  رمع  هناجرم و  رـسپ  دـندرک ، هرـصاحم  ار  ینیـسح  رکـشل  اعوسات ، زور 
ریـشمش رب  هیکت  همیخ  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمآ ، دهاوخن  يروای  قارع  زا  نیـسح  يارب  رگید  هک  دندرک  نیقی  دندوب و  نامداش 

یمن ار  اهادص  رگم  ردارب  تفگ :  دمآ و  ردارب  دزن  دینـش و  یئاهادص  بنیز  شرهاوخ  هک  تفر ،  باوخب  یکدنا  وناز  رب  رـس  دوب و  هداد 
یم قحلم  ام  هب  حبـص  دومرف : نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  ربمایپ  نالا  دومرف : هدرک  دـنلب  رـس  ترـضح  دـنوش ؟ یم  کیدزن  ام  هب  هک  يونش 

دمآ و سابع  شردارب  سپس  شاب ،  مارآ  تسین ،  وت  رب  ياو  دومرف : ءادهشلادیس  ياو ،  ياو  تفگ  یم  دز و  تروص  رب  شرهاوخ  يوش ، 
ترـضح دـنهاوخ ؟ یم  هچ  سرپـب  وش و  راوس  موش ،  تیادـف  ردارب ، دومرف : و  تساوـخرب ،  ترـضح  دـنیآ ، یم  هورگ  نیا  ردارب  تفگ : 

امـش اب  ای  دـیهن  ندرگ  وا  نامرف  هب  ای  هک  تسا  هدـمآ  ریما  نامرف  دـنتفگ : دـیهاوخ ؟ یم  هچ  دندیـسرپ  دـندمآ و  راوس ، تسیب  اب  لـضفلابا 
ریخءات حبص  ات  ار  اهنآ  یناوتب  رگا  اهنآ و  دزن  ورب  دومرف : ءادهشلادیس  مهد ،  عالطا  هللادبعابا  هب  ات  دینکن  هلجع  دومرف : ترضح  میگنجب ، 

رافغتـسا رایـسب و  ياعد  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  یم  ادخ  مینک ،  رافغتـسا  میناوخب و  زامن  ادخ  يارب  بشما  ام  دیاش  يزادنیب ، 
. دندرک لوبق  زین  اهنآ  دروآ ، ار  ربخ  لضفلابا  ترضح  مراد ،  تسود  ار 

درک صخرم  ار  باحصا  همه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

زا رترب  رتافواب و  یباحـصا ،  نم  دومرف : یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  درک و  عمج  يا  همیخ  رد  ار  باحـصا  ترـضح ،  هک  دوب  بش  لـئاوا 
، دهد ریخ  يازج  امش  هب  نم  بناج  زا  دنوادخ  مسانـش ،  یمن  مدوخ  نادناخ  زا  رترب  رتراکمک و  رتراکوکین و  ینادناخ  و  دوخ ، باحـصا 
رب و  دیورب ، دـیدازآ ، همه  مداد ،  هزاجا  امـش  هب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دوب  دـهاوخ  یتخـس )   ) زور نانمـشد  نیا  اب  ام  يارب  هک  مراد  نامگ 
ادخ ات  دیورب ، دوخ  ياهرهش  هب  دیریگب و  ارم  نادناخ  زا  یکی  تسد  مادک  ره  دیهد و  رارق  هلیسو  ار  بش  نیا  تسین ،  ینامیپ  امش  هدهع 

ترـضح و نادناخ  نایم  نیا  رد  دنزادرپ . یمن  يرگید  هب  دننک ، ادیپ  یـسرتسد  نم  هب  یتقو  دنهاوخ ، یم  ارم  مدرم ،  نیا  دـهد ، شیاشگ 
هداوناخ لام و  ناج و  اب  ام  درک ، میهاوخن  نینچ  زگره  مینک ؟  نینچ  ندـنام  هدـنز  رطاخب  دـنتفگ : یلع  نبا  سابع  شردارب  همه  زا  رتدوز 

موش هتشک  رگا  تفگ :  دوخ  نانخـس  رد  هجـسوع  نبا  ملـسم  امـش ، زا  دعب  یگدنز  داب  تشز  میئآ ،  وت  هاگیاج  هب  ات  میوش  یم  وت  ینابرق 
یمن رب  امـش  زا  تسد  نم  دبای  همادا  راب  داتفه  راک  نیا  و  دوش ، هداد  داب  هب  مرتسکاخ  سپـس  موش و  هدنازوس  سپـس  مدرگ ،  هدـنز  سپس 

ادخ رکش  دنتفگ : یگمه  دبای ، یمن  تاجن  یسک  دیوش و  یم  هتشک  ادرف  یگمه  امش  دومرف : نانآ  هب  ترضح  تایاور  یخرب  قبط  مراد ، 
، دـندرک هاگن  دـینیبب ، دـیریگب و  الاب  ار  دوخ  ياهرـس  دومرف : درک و  اعد  اهنآ  رب  ترـضح  تشاد ،  یمارگ  امـش  اـب  گرم  اـب  ار  اـم  هک  ار 
هزین و لابقتـسا  هب  اـهنیا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسوت ،  لزنم  نیا  ینـالف  دومرف : یم  ترـضح  دـندید و  یم  تشهب  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج 
وا رب  ترضح  موش ؟  یم  هتشک  مه  نم  دیسرپ : ومع  زا  نسح  نبا  مساق  ترـضح  دنـسرب . تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  هب  ات  دنتفر  یم  ریـشمش 
هب تیومع  يرآ ،  دومرف : ترـضح  تسا !  رت  نیریـش  لسع  زا  تفگ :  مساـق  تسا ؟  هنوگچ  وت  دزن  گرم  مرـسپ  دومرف : درک و  يزوسلد 

 ، گرزب تبیصم  زا  دعب  اما )  ) يوش یم  هتشک  نم  اب  مه  وت  تیادف ؛ 

دنک یم  هدامآ  ادرف  يارب  ار  رهاوخ  ءادهشلادیس 

دای دومن : تئارق  ار  راعشا  نیا  و  تفر ،  دوخ  همیخ  رد  مردپ  درک ، یم  يراتـسرپ  ارم  بنیز  ما  همع  بش ،  نآ  رد  دومرف : ع )   ) داجـس ماما 
هتشک ار  دوخ  هاوخاوه  ردقچ  ماش  حبص و  هک  وت ، یتسود  وت و  رب  فا  راگزور  يا  لیـصالا .  قارـشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فاره 

اما تفرگ ،  ما  هیرگ  نم  دومرف : داجـس  ماما  دمآ ، دهاوخ  نم  هار  هب  يا  هدنز  ره  تسادخ و  زا  نامرف ،  تسین ،  عناق  مک  هب  راگزور  يا و 
دوخ رهاوخ  تساوخ  یم  ترضح  ایوگ   ) دش ترـضح  روظنم  هجوتم  ما  همع  ات  دندومن  رارکت  راب  هس  ای  ود  مردپ  متفرگ ،  ار  دوخ  يولج 

، درک یم  دوبان  ارم  یگدنز  گرم  شاک ،  يا  تبیـصم  او  دز  ادـص  دـمآ و  ردارب  دزن  همیـسارس  داد ، فک  زا  رایتخا  نانع  دـنک ) هدامآ  ار 
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يرابدرب ناطیش  مرهاوخ ،  دومرف : ءادهـشلادیس  ناگتـشذگ ،  نیـشناج  يا  تفر ،  ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  زورما 
ایآ تفگ :  شرهاوخ  دیباوخ ، یم  درک ، یم  اهر  ار  اطق  غرم )  دایـص   ) رگا داد . همادا  دش و  دولآ  کشا  ترـضح  ياهمـشچ  دیابرن ، ار  وت 

داد و كاـچ  ناـبیرگ  دز و  تروص  رب  سپـس  تسا ،  نارگ  تخـس  نم  رب  دـنک و  یم  حورجم  ار  ملد  دـنریگب ، ار  وـت  ناـج  دـنهاوخ  یم 
، دننام یمن  یقاب  نامسآ  لها  دنریم ، یم  نیمز  لها  هک  نادب  نک  هشیپ  ادخ  ياوقت  مرهاوخ ،  تفگ :  رهاوخ  هب  ءادهـشلادیس  دش ، شوهیب 
ره دوب ، رتهب  نم  زا  مردارب  دوب ، رتهب  نم  زا  مرداـم  دوب ، رتـهب  نم  زا  مردـپ  دوب ، رتـهب  نم  زا  مدـج  تسا ،  كـاله  هللا  هجو  زج  يزیچ  ره 

. داد یلست  ار  رهاوخ  تاملک  نیا  اب  و  دشاب . وا  يوگلا  ربمایپ  دیاب  یناملسم 

؟  تسامش حالص  هب  نم  میرح  کته  نم و  نتشک  ایآ  دیئآ ، دوخب 

مدرم دومرف : رابکی  دومن . هظعوم  درک و  تحیـصن  ار  هشیپافج  رکـشل  نآ  راب  دنچ  ترـضح  رکـشل ، ندرک  هدامآ  زا  سپ  اروشاع  زور  رد 
رتخد رـسپ  نم  ایآ  تسامـش ؟  حالـص  هب  نم  میرح  کته  نتـشک و  ایآ  دینیبب  دیئآ ، دوخب  متـسیک ،  نم  دـینیبب  دـیروآ ، رظن  رد  ارم  بسن 
يومع نم ،  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  ایآ  متسین ؟  درک  ادخلوسر  قیدصت  هک  ینم  ؤم  لوا  وا و  يومع  رـسپ  ربمایپ و  یـصو  امـش ، ربمایپ 

نم هب  عجار  هک  ربمایپ  نخس  هدیسرن  امش  هب  ایآ  تسین .  نم  يومع  دنک ، یم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  رایط  رفعج  ایآ  تسین ،  مردپ 
یتقو زا  زگره  نم  نوچ  تسا  نیمه  مه  قح  ادخ  هب  هک  دینک ، یم  قیدصت  ارم  رگا  دنتسه ، تشهب  ناناوج  رورـس  ودنیا  دومرف : مردارب  و 

ربخ امش  هب  هک  یناسک  دنتـسه  امـش  نایم  رد  دینک ، یم  بیذکت  ارم  رگا  و  ما ،  هتفگن  غورد  دراد ، نمـشد  ار  وگ  غورد  ادخ  مدیمهف  هک 
امـش هب  دیـسرپب ، کلام  نبا  سنا  مقرا و  نبا  دیز  يدـعاس و  دعـس  نبا  لهـس  يردخدیعـس و  ابا  و  يراصنا ،  هللادـبع  نبا  رباج  زا  دـنهد ،

زا سپ  ترـضح  سپـس  تسین ؟  نم  نتـشک  زا  امـش  عنام  ثیدح )   ) نیا ایآ  دـنا ، هدینـش  ار  نخـس  نیا  ربمایپ  زا  اهنیا  هک  تفگ  دـنهاوخ 
نایم هک  ادخب  متسه ،  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  ایآ  دیراد ، کش  نیا  رد  رگا  دومرف : نوعلم  رمـش  اب  هملاکم 

هک ما  هدز  یتحارج  ای  ما  هدرب  نیب  زا  ار  یلام  ای  ما  هتـشک  ار  یـسک  ایآ  امـش  رب  ياو  تسین ،  نم  زا  ریغ  يربمایپ  رتخد  رـسپ  برغ  قرش و 
نبا سیق  يا  رجبا ، نبا  راجح  يا  یعبر ،  نبا  ثبش  يا  دز : ادص  ترضح  دنداد ، یمن  یباوج  چیه  مرـش ،  یب  هورگ  نآ  دینک ، یم  صاقت 

؟  يوش یم  دراو  هدامآ  رکشل  رب  وت  تسا و  هدش  زبس  اهغاب  هدیـسر و  اه  هویم  هک  دیتشونن  نم  هب  امـش  ایآ  ثراح ،  نبا  دیزی  يا  ثعـشا ، 
. دیدوب امش  هک  ادخب  هللا ،  ناحبس  دومرف : ترضح  میدوبن ،  ام  دنتفگ : اهایح  یب  نآ 

اروشاع زور  رد  ءادهشلادیس  روشرپ  ینارنخس 

اما دـنوش ، تکاـس  اـت  تساوخ  اـه  نآ  زا  دوب  هراوـس  هک  یلاـح  رد  ترـضح  رگید ) ینارنخـس  کـی  رد  اـیوگ   ) هک يرگید  تیاور  رد  و 
تیاده قح  هار  هب  ار  امش  نم  دیهد ، شوگ  ارم  نخس  دیوش و  تکاس  دراد  یلاکشا  هچ  امش  رب  ياو  دومرف : ترضح  دندش ، یمن  تکاس 

ارم ینامرفان  امـش  یگمه  هک )  مناد  یم  یلو  ، ) دوش یم  كاله  دنک ، ینامرفان  هک  ره  هتفای و  تیاده  دنک ، تعاطا  ارم  هک  ره  منک ،  یم 
یمن شوگ  ایآ  دیهد ، یمن  فاصنا  ایآ  امـش  رب  ياو  هدش ،  هدز  رهم  امـش  ياهلد  رب  هدـش و  رپ  مارح  زا  امـش  ياهمکـش  انامه  دـینک ، یم 
سپ هبطخ و  ندناوخ  هب  دومرف  عورش  ترضح  دیوش ، تکاس  دنتفگ  دندرک و  تمالم  ار  رگیدکی  دعس  رمع  باحصا  نایم  نیا  رد  دینک ،

ات دیدرک  توعد  ار  ام  هلو  روش و  نآ  اب  هک  یهورگ  يا  امـش  رب  گرم  دومرف : ءایبنا  ناگتـشرف و  رب  ناوارف  دورد  یهلا و  يانث  دـمح و  زا 
دوخ هک  یشتآ  و  دیدیشک ، ام  رس  رب  میدوب ،  هداهن  امش  تسد  رد  ام  هک  ار  يریشمش  امش  یلو  میدمآ  ناباتش  ام  و  میـسر ،  امـش  دایرف  هب 
راتفر تلادع  اب  امـش  نایم  هکنیا  اب  ناتناتـسود ،  لباقم  رد  دیدش  دوخ  نمـشد  رای  دیتخورفا ، ام  رب  میدوب  هتخورفا  امـش  ام و  نمـشد  رب  ام 

اهر ار  ام  دوب  ماخ  اهرکف  مارآ و  اهلد  دوب و  ماین  رد  اهریـشمش  هک  هاگنآ  ارچ  امـش  رب  ياو  دـیرادن ، اهنآ  زا  زین  يریخ  دـیما  دـننک و  یمن 
بازحا ناگدنامزاب  زینک و  ناگدنب  يا  امـش  رب  گرم  سپ  دیداتفا ، مه  رد  هناورپ  دننام  و  دیدیرپ ، هنتف  يوس  سگم  دننام  یلو  دیدرکن !؟
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ار اهنیا  ایآ  اهتنـس ، ياه  هدـننکدوبان  دـیا و  هدروخ  ناطیـش  مد  هک  یناراک  هنگ  و  تاملک ،  ناگدـننک  فیرحت  باـتک و  ناگدـننکاهر  و 
رکم و اب  امـش  هشیر  تسامـش ،  هنیرید  تداع  ینکـش  نامیپ  یئافویب و  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دـیراذگ . یم  اهنت  ار  ام  دـینک و  یم  يراـی 

الا اراوگ ، بصاغ  يارب  ریگولگ و  نآ  بحاص  يارب  هک  دیا  هویم  نیرتدیلپ  امـش  هتفای ،  شرورپ  نآ  رب  امـش  ياهخاش  هتخیمآ و  رد  بیرف 
رد ارم  ردـپ ، یب  نآ  هداز  ردـپ و  یب  درم  نیا  هک  دیـشاب  هاـگآ  هلذـلاانم ،  تاـهیه  ۀـلذلا و  ۀلـسلا و  نیب  نیتنا ،  نیب  زکر  دـق  یعدـلا  نا  و 
ؤم وا و  لوسر  دنوادخ و  میهد ،  نت  تلذ  هب  ام  هک  تاهیه  و  ندیشک ،  يراوخ  ای  ندیشک و  ریـشمش  ای  تسا ،  هداد  رارق  زیچ  ود  يانگنت 

ياهرـس هن  و  دریذپ ) یمن  تلذ  هیـضرم  يارهز  نماد  ینعی  دنا  هدـیرورپ  ار  ام  هک   ) كاپ ياهنماد  هن  دندنـسپ و  یمن  ینوبز  ام  يارب  نانم 
یم دربن  امش  اب  كدنا  تعامج  نیا  اب  نم  و  دنهدن ، حیجرت  هنادرم  ندش  هتشک  رب  ار  ناگیامورف  تعاطا  زگره  هک  یئاهناج  یـشورخرپ و 

و دشک ، یمن  یلوط  نم  زا  سپ  مدرم  امـش  دومرف : یـسامح  دنلب  رعـش  دنچ  دناوخ  زا  دعب  سپـس  دـندراذگ  اهنت  ارم  ناروای  دـنچ  ره  منک 
زا مردپ  هک  تسا  ینامیپ  دنک ، یم  دوبان  ار  امـش  دطلغ و  یم  امـش  رب  ایـسآ  گنـس  لثم  راگزور  خرچ  دـباین و  ققحت  دـیراد  وزرآ  هچنآ 
نم راگدرورپ  هک  دنوادخ  رب  نم  دیهدن ، تلهم  ارم  دیروخن و  هصغ  دیریگب و  ار  دوخ  میمصت  ناتناروای  اب  امـش  تسا ،  هدرک  نم  اب  مدج 
یب هورگ  نآ  رب  سپس  میقتـسم .  طارـص  یلع  یبر  نا  تسوا ،  رایتخا  رد  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنبنج  چیه  ما .  هدومن  لکوت  تسامـش  و 

یفقث ناوج  هد و  رارق  فسوی  نامز  دـننامه  یلاسکـشخ  اه  نآ  رب  نک ،  سبح  اهنآ  رب  ار  ناراب  اهلاراب  تشاد :  هضرع  دومن و  نیرفن  اـفو 
کیلع انبر  تنا  و  دندراذگ . اهنت  دندرمش و  وگغورد  ار  ام  نانیا  هک  ارچ  دناشچ ، ناشیا  ماج  هب  رهز  ات  نک  طلـسم  اه  نآ  رب  ار  جاجح )  )

. ریصملا کیلا  اتبنا و  کیلا  انلکوت و 

مساق ترضح  البرک ، نامرهق  ناوجون 

ردـقنآ تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  وا  داتفا ، هدازردارب  هب  هک  ءادهـشلادیس  مشچ  دـمآ ، ومع  دزن  دیـسر ، مساق  ترـضح  يزاـبناج  تبون  یتقو 
ياپ تسد و  درک ، رارـصا  ردقنآ  ناوج  نآ  دومرفن ، هزاجا  ترـضح  تساوخ ،  نادـیم  هزاجا  ومع  زا  دـندش ، شوهیب  ود  ره  هک  تسیرگ 

دناوخ و یم  زجر  دمآ و  نوریب  دوب  ناور  وا  ياه  هنوگ  رب  شیاهکشا  هک  یلاح  رد  و  تفرگ ،  هزاجا  ومع  زا  هکنیا  ات  دیـسوب ، یم  ار  ومع 
شتروص هک  دمآ  ام  تمـس  هب  یناوج  دیوگ : البرک  نایرج  رگـشرازگ  ملـسم  نبا  دیمح  درک ، یم  نایب  ار  دوخ  یمومع  تبرغ  ار و  دوخ 

ناوج دز ، وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  دعـس  نبا  ورمع  هکنیا  ات  درک ، هناـنامرهق  يدربن  دـندرک ، هرـصاحم  ار  وا  فرط  ره  زا  دوب ، هاـم  هراـپ  نوچ 
ریـشمش درک ، هلمح  مساـق  لـتاق  رب  نارغ  ریـش  لـثم  دـمآ ، رد  زاورپ  هب  يراکـش  زاـب  دـننامه  نیـسح  دز ، ادـص  ار  دوـخ  يوـمع  داـتفیب و 

ورمع تاجن  يارب  هفوک  هاپس  تفر ،  يرانک  هب  نیـسح  ماما  وا ، دایرف  اب  دش ، عطق  قفرم  زا  شتـسد  درک ، تباصا  وا  دعاس  هب  ءادهـشلادیس 
هب ار  دوخ  ياهاپ  نداد  ناج  لاح  رد  وا  و  هداتـسیا ،  ناوج  رـس  رب  نیـسح  مدید  درک ؛ شکورف  یتقو  دش ، اپ  هب  يرابغ  درگ و  درک ، هلمح 

تسا تخس  تیومع  رب  ادخب  تساهنآ ،  مصخ  تمایق  رد  ربمایپ  دنتشک و  ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  دومرف : ءادهشلادیس  دشک ، یم  نیمز 
تسا يزور  زورما ، دومرف : یتیاور  رد  دشاب و  هتشادن  يدوس  وت  يارب  یلو  دهد  خساپ  ای  دهدن ، یخساپ  یلو  یهاوخب  کمک  هب  ار  وا  هک 

ار وا  دش ، یم  هدیشک  نیمز  رب  ناوج  ياهاپ  هتفرگ و  شوغآ  هب  ار  مساق  هک  یلاح  رد  سپس  تسا ،  دایز  نآ  یئاهنت  كدنا و  نآ  روای  هک 
. دروآ دوخ  نادناخ  نادیهش  داسجا  نایم 

مالسلا هیلع  لضفلابا  ترضح  مشاه  ینب  رمق  تداهش 

 ، تشاد هنوگردیح  یتداشر  هنوگورس و  دنلب و  یتماق  دشاب ، یم  لضفلابا  شا  هینک  مشاه و  ینب  هام  اقس و  وا  بقل  سابع و  شکرابم  مان 
یم هزاجا  ایآ  ردارب  يا  درک : ضرع  دـمآ و  ردارب  دزن  دـید  ار  ءادهـشلادیس  یبیرغ  یتقو  اروشاـع  زور  دوب . نیـسح  رادـملع  اروشاـع  زور 

، دوش یم  قرفتم  نم  رکـشل  يورب  امـش  یتقو  یتسه ،  نم  رادـمچرپ  وت  مردارب ،  دومرف : دـش و  ناـیرگ  تدـش  هب  ءادهـشلادیس  یئاـمرف ؟ 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


هراچ رگا  : ) دومرف ترضح  منک ،  یهاوخنوخ  نیقفانم  نیا  زا  مهاوخ  یم  ملولم و  یگدنز  زا  هدش ،  گنت  ما  هنیس  تفگ :  سابع  ترضح 
ناجیه هب  ار  وا  لاـفطا  شطعلا  يادـص  دادـن ، يدوس  یلو  درک  هظعوم  ار  اـه  نآ  ساـبع  يوجب ،  بآ  یکدـنا  لاـفطا  نیا  يارب  تسین ،) 

روبع اه  نآ  نایم  زا  اما  دندرک  هرـصاحم  ار  وا  رفن  رازهراهچ  تفر ،  تارف  فرط  هب  تشادرب و  کشم  هزین و  دـش و  راوس  بسا  رب  دروآ ،
کشم تخیر و  ار  بآ  داتفا ، وا  نادناخ  نیسح و  شطع  دایب  دماشایب ، بآ  تساوخ  هکنیمه  دش ، بآ  دراو  تشک و  ار  رفن  داتشه  درک ،

ءاقرو نبا  دیز  مانب  یملاظ  نایم  نیا  رد  و  دش ، رو  هلمح  وا  رب  هاپـس  درک . تکرح  همیخ  فرط  هب  و  تداهن ،  تسار  شود  رب  درک و  رپ  ار 
یم درک و  هلمح  داد و  پچ  تسد  هب  ریشمش  دندرک ، عطق  ار  شترضح  تسار  تسد  دربن ، مرگامرگ  رد  و  درک ، نیمک  یتخرد  تشپ  رد 
یم عافد  دوخ  نید  زا  هراومه  نم  دیدرک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  هک  ادـخب  ینید  نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللا  و  دومرف :

یئامرخ تخرد  تشپ  زا  لیفط  نبا  مکح  مانب  يرگید  ملاظ  دش و  بلاغ  ترضح  رب  فعض  رایسب ، نوخ  ندمآ  دربن و  راشف  رثا  رد  منک ، 
رافکلا نم  یشخت  سفن ال  ای  دز : یم  دایرف  نمشد  همهنآ  نایم  رد  هدش  عطق  ياهتسد  اب  ترضح  داد ، رارق  فده  ار  ترـضح  پچ  تسد 
کشم رب  يریت  هاگان  هک  دوب ، هتفرگ  نادند  هب  ار  کشم  نایم  نیا  رد  داب ، هدژم  ادخ  تمحر  هب  سرتن و  نیرفاک  زا  رابجلا  ۀمحرب  يرشباو 

ردارب لضفلابا  دیبوک . ترضح  رب  نینهآ  دومع  اب  دمآ و  شیپ  دید  تسد  نودب  ار  ترـضح  یتقو  ینوعلم  و  تخیر ،  بآ  درک و  تباصا 
. دش كدنا  ما  هراچ  تسکش و  متشپ  نالا  دومرف : دش و  نایرگ  دمآ ، ردارب  نینوخ  رکیپ  رانک  رب  ءادهشلادیس  یتقو  دز ، ادص  ار 

ءادهشلادیس يراوگرزب  تیمولظم و  تعاجش ، 

، درک عادو  تیب  لها  اب  دشاب ، هدنام  بقع  تداهش  هلفاق  زا  هک  دوب  هدنامن  یقاب  یـسک  رگید  دیـسر و  ءادهـشلادیس  يراکادف  تبون  یتقو 
رد هنهرب  ریـشمش  اب  نارغ  ریـش  دـننامه  دـش ، بسا  رب  راوس  دوب  حالـس  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  و  درپس ، داجـس  ماما  هب  ار  تماـما  ياـیاصو 

سب میارب  راختفا  نیمه  مشاه و  نادـناخ  زا  رهاـط  یلع  رـسپ  منم  دومرف : دـناوخ  یم  زجر  هک  یلاـح  رد  و  تفرگ ،  رارق  هورگ  نآ  لـباقم 
دندرک دهع  ترضح  اب  لوا  تایاور ،  یخرب  قبط  درک ، توعد  هزرابم  هب  ار  هورگ  نآ  سپس  تسا ،...  همطاف  مردام  ربمایپ و  مدج  تسا ، 
ترضح رب  رکشل  دش ، یمیظع  راتـشک  داتـسرف ، منهج  هب  ار  وا  گنرد  یب  ترـضح  دمآ ، نادیمب  هک  ره  اما  دنیآ  هزرابم  هب  کت  کت  هک 
ترضح دندش ، یم  قرفتم  یئاهخلم  دننامه  يرفن  رازه  یس  هاپس  نآ  درک و  یم  هلمح  ناتفص  هبور  نآ  رب  نایژ  ریش  دننام  وا  درک ، هلمح 

یهلا راعـش  نیا  اب  ترـضح  ایوگ  دیوگ : فل  ؤم  میظعلا .  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  تفگ :  یم  تشگ و  یم  رب  دوخ  ياج  هب  هرابود 
توملا دومرف : زجر  لاح  رد  درک و  هلمح  رکشل  هنمیم  رب  تسا .  هدنز  زونه  نیـسح  هک  دهد  شمارآ  زین  شنادناخ  هب  تساوخ  یم  انمض 

رـسپ اروشاـع  زور  رد  تسا ،  منهج  هب  نتفر  زا  رتهب  تلذ  تسا و  تلذ  زا  رتهب  گرم  راـنلا  لوخد  نم  ریخ  راـعلا  راـعلا و  بوکر  نم  ریخ 
دینادب هک  سب  نیمه  ترـضح  يروالد  رد  درک ، یم  هدـنز  ار  نینم  ؤملاریما  شردـپ  تعاجـش  هک  داد ، ناشن  يروالد  زا  نانچنآ  همطاف ، 

نینم ؤملاریما  یهللادی  تسد  هب  اهنت  دندیگنج ، ار  بش  مامت  یتقو  هیواعم  هاپـس  اب  ریما  ترـضح  هاپـس  نیفـص ،  گنج  رد  ریرهلا ، ۀـلیل  رد 
 ، ملاس شترـضح  نادـناخ  درک ، یم  تیاـمح  رفن  رازه  داـتفه  زا  شیب  یهاپـس  ار  ریما  ترـضح  هکنیا  اـب  دـنا ، هتفر  كرد  هب  رفن  دـصناپ 

اهنت و هک  داب  يروای  یب  بیرغ و  مولظم و  نآ  يادـف  هب  مناج  یلو  دوبن ، يربخ  امرگ  زا  دوب و  بش  دوب ، ریـس  اهمکـش  باریـس و  اهرگج 
رد نازوس ،  باتفآ  ریز  رد  كانزوس ،  هنـشت و  شرگج  شا ،  هداوناـخ  شرهاوخ و  نارگن  لد  نمـشد ،  ناـبایب  کـی  ناـیم  رد  رواـی ، یب 

هاپـس زور ، فصن  زا  رتمک  رد  تخادرپ و  هورگ  نآ  اب  هزرابم  هب  دوب ، شلباقم  رد  اه  نآ  هدش  هعطق  هعطق  ياهندب  نازیزع و  غاد  هک  یلاح 
تـسا نیحورجم  زج  هب  نیا  و  تشک ،  ار  رفن  هاـجنپ  دـصهن و  رازه و  شترـضح  دـیوگ : بوـشا  رهـش  نـبا  دـیچیپ ، یم  مـه  رد  ار  هفوـک 

یم هک  اب  دیناد  یم  ایآ  امـش ، رب  ياو  دز : ادـص  دعـس  رمع  تسا .  هدرک  رکذ  رفن  دصتـشه  رازه و  ار  مقرا  نبا  ۀیـصولا  ةابثا  رد  يدوعـسم 
ترـضح و نایم  دندرک و  هلمح  ترـضح  هب  دـینک ، هلمح  وا  هب  فرط  ره  زا  تسا  برع  هدـننکدوبان  رـسپ  تسا ،  یلع  رـسپ  نیا  دـیگنج ،

ارارحا اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفس  یبا  لآ  ۀعیش  ای  مکحی  و  دروآرب : دایرف  ترضح  دندش ، هلصاف  مایخ 
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یمن تماـیق  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا ،  نادـناخ  نارادـفرط  يا  امـش  رب  ياو  اـبارعا  متنک  ذا  مکباـسحا  یلا  اوـعجرا  مکاـیند و  یف 
اب نم  دومرف : ترـضح  یئوگ ؟  یم  هچ  همطاف  رـسپ  دز : ادص  رمـش  دیرگنب ، ناتناکاین  هب  دیتسه  برع  امـش  دیـشاب  هدازآ  ایند  رد  دیـسرت ،
هب ، ) دیریگب ما  هدنز  ات  نم  مرح  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  ناشکرـس  نیا  ولج  دنرادن ، هانگ  هک  اهنز  دـیگنج ، یم  نم  اب  امـش  مگنج ،  یم  امش 

، دیوش رود  درم  نیا  مرح  زا  دز : دایرف  رکشل  هب  سپس  مینک ،  یم  ار  راک  نیا  دشاب ، تفگ :  ترضح  هب  رمش  نیسح )  ای  تتیمولظم  يادف 
 . تسا يراوگرزب  دروآمه  هک  دنگوس  مناج  هب  دیوش ، هجوتم  وا  دوخ  هب  و 

مرح لها  اب  ءادهشلادیس  عادو 

يا بنیز  يا  همطاف  يا  هنیکس  يا  دز  ادص  دمآ و  همیخ  هب  عادو  يارب  ترضح  دندیسر ، تداهش  هب  یگمه  شترضح  نارای  هکنیا  زا  دعب 
روای و هک  یـسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  دومرف : ترـضح  يدش ؟  گرم  میلـست  اباب  دز : ادص  هنیکـس  شرتخد  ظفاحادخ ، موثلک ،  ما 

یم درک ، یم  اهر  ار  اطق  غرم )  دایـص   ) رگا دومرف : ترـضح  نادرگرب ،  هنیدم )   ) نامدـج مرح  هب  ار  ام  اباب  تفگ :  درادـن . يراک  کمک 
دزن نانک  دایرف  دوب  ردپ  بوبحم  رایـسب  هک  هنیکـس  شرتخد  دومن . تکاس  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  دـندرک ، نویـش  ناوناب  دـیباوخ ،
ندب رد  حور  ات  مرتخد  دومرف : هدومن ،  كاپ  نینزان  نآ  نامشچ  زا  کشا  دنابسچ و  هویس  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دمآ ، ترـضح 

 !! نازوسم ارم  لد  دوخ  ياهکشا  اب  تسا ،  نم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نماد  رد  یبتجم  ماما  رسپ  تداهش 

هدـمآ نیمز  رب  حورجم  ای  هدایپ و  ترـضح  هک  یتاظحل  رد  ایوگ   ) دوب هدرک  هطاحا  ار  ءادهـشلادیس  نمـشد ،  یتقو  گنج ،  مرگامرگ  رد 
گنج نادـیم  رد  ءادهـشلادیس  دوخ  يومع  فرطب  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  دالوا  زا  هللادـبع  مانب  دوب ، هدـشن  غلاب  زونه  هک  یناوج  دوب )
شالت ردـقنآ  درک و  عانتما  وا  اما  راد ، هگن  ار  ناوج  دومرف : بنیز  شرهاوخ  هب  دـش ، يو  ندـمآ  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیود ،

 ، بعک نب  رحبا  مانب  یملاظ  عقوم  نیا  رد  موش ،  یمن  ادج  میومع  زا  دنگوس  ادخب  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  هب  ات  درک 
دورف ملاظ  نآ  ریشمش  یشک ؟  یم  ارم  يومع  ۀثیبخ  رسپ  يا  دز  ادص  دش ، هجوتم  ناوج  دروآ ، دورف  ءادهشلادیس  رب  ریـشمش  اب  ات  دش  مخ 

شوغآ رد  ار  وا  ءادهـشلادیس  ناـج ،  رداـم  دروآ :  رب  ادـص  دـش ، نازیوآ  تسوپ  هب  يو  تسد  داد ، رارق  رپـس  ار  دوخ  تسد  ناوج  دـمآ ،
ربمایپ و هب  تسا ،  هتسیاش  ناردپ  هب  ار  وت  دنوادخ  شاب ،  هتشاد  ریخ  دیما  و  نک ،  ربص  هدیسر  وت  هب  هچ  نآ  رب  هدازردارب  دومرف : تفرگ و 

هضرع تشادرب و  نامسآ  هب  دوخ  تسد  ترضح  سپـس  درک ، دهاوخ  قحلم  نیعمجا ،  مهیلع  هللا  تاولـص  نسح  رفعج و  هزمح و  یلع و 
زادـنا و هقرفت  ناشنایم  يا ،  هداد  تلهم  یتدـم  ار  اهنآ  رگا  ایادـخ  رادـم ، غیرد  اـهنآ  زا  ار  نیمز  تاـکرب  نامـسآ و  تارطق  اـهلا  تشاد : 

نایم نیمه  رد  دنتشک . ار  ام  و  دندرب ، شروی  ام  رب  یلو  دننک ، يرای  ار  ام  ات  دندرک  توعد  ار  ام  نانیا  نکم ،  دونـشخ  اهنآ  زا  ار  نامکاح 
تسا هتخادنا  ریت  هس  اروشاع  رد  هلمرح  دیوگ : فل  ؤم  ( 235 ، ) دومن خبذ  شیومع  شوغآ  رد  ار  ناوج  نآ  تخادنا و  يریت  هلمرح  هاگان 

هب ار  ترضح  هک  تسا  هدز  ءادهشلادیس  ترضح  هنیـس  رب  یموس  اب  و  ار ، یبتجم  ماما  رـسپ  یمود  اب  درک ، دیهـش  ار  رغـصا  یلع  یکی  اب  ، 
دیشک نوریب  تشپ  زا  ار  ریت  ترضح  دز ، رس  ترضح  تشپ  زا  درک و  روبع  هرز  زا  ریت  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دومن  ناوتان  فیعـض و  یتخس 

هک اه  نآ  ینعی  دندوب ، هفوک  لها  زا  همه  دوب ، هداتسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لباقم  رد  هک  یهاپـس  دش . ریزارـس  نادوان  دننام  نوخ  و 
لاح نیا  اب  اما  دندوب . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدننک  توعد  زا  دوخ  اه  نآ  زا  يرایـسب  دنتخانـش  یم  یبوخ  هب  ار  يو  نادناخ  یلع و 
مخز تسیب  دصیس و  دودح  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنک ، یم  هدرزآ  ار  یناسنا  ره  بلق  هک  دندرک  یتایانج  نیـسح ،  ماما  هب  تبـسن 

تـسا نیگمغ  لد  تسانیب  هدـید  ار  هک  ره  درب  يداش  ناهج  قلخ  زا  وت  يور  تقرف  دـمآ ، دراو  نیـسح  ماما  ندـب  رب  ریت  ریـشمش و  هزین و 
هک حبـص  مد  ات  بش  همه  دیآ  وت  حورجم  رکیپ  زا  مدای  تسا  سیرگم  تامیـس  قفحـصم و  تندب  ریت  كوان  زا  دـش  تایآ  رهظم  ترکیپ 
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هبور نآ  رب  ریـش  لثم  تسا  نیرـسن  لگ و  قرغ  نانفک  نینوخ  هک ز  ـالب  برک  هکرعم  رگم  تسا  قشع  غاـب  تسا  نیورپ  خر  هب  ممـشچ 
نآ رب  ریت  ردقنآ  دننک ، نارابریت  ار  شترضح  ات  تفگ  ار  نازادناریت  داد و  رارق  هدایپ  تشپ  رد  ار  ماظن  هراوس  رمـش  درب ، یم  هملح  ناتفص 

هاگان هک  دنک  تحارتسا  یتعاس  ات  داتـسیا  هاپـس  نآ  يوربور  تشادرب و  راکیپ  زا  تسد  و  دش ، تشپراخ  دننام  هک  دنتخادنا  سدقم  ندـب 
هبعـش هس  ریت  هاگان  هک  دوب  تروص  زا  نوخ  ندرک  كاـپ  لوغـشم  هچراـپ  اـب  ترـضح  درک ، تباـصا  ترـضح  یناـشیپ  رب  دـمآ و  یگنس 

یم ار  يدرم  اهنیا  هک  یناد  یم  وت  ایادخ  هللا ،  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  تفگ :  ترضح  درک . تباصا  ترضح  هنیـس  هب  دولآرهز 
ندب رب  هدنبوک  تخس و  نانچ  ریت  نیا  ایوگ   ) دیشک نوریب  تشپ  زا  ار  ریت  ترضح  سپس  تسین ،  ربمایپ  رسپ  وا  زج  نیمز  يور  هک  دنشک 
مولعم دیشک و  نوریب  ار  نآ  ولج  زا  دش  یمن  دوب و  هدز  رس  تشپ  زا  هتشذگ  ترضح  ندب  زا  هدیرد  ار  هرز  هک  دوب  هدمآ  دورف  مولظم  نآ 

، دیـشاپ یم  نامـسآ  رب  ار  نوخ  دش ، ریزارـس  نادوان  دـننام  نوخ  دوب ) دـهاوخ  هنوگچ  ترـضح  لاح  ریت  نیا  ندیـشک  نوریب  اب  هک  تسا 
شرهاوخ منک .  یم  تاقالم  ار  هللا  لوسر  مدج  ما  هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  هنوگنیا  دومرف : دیلام و  نساحم  رـس و  رب  ار  یتمـسق 

، دادن یباوج  رمع  ینک ؟  یم  هاگن  وت  دوش و  یم  هتشک  هللادبعابا  رمع ، يا  وت  رب  ياو  دومرف : هدز  ادص  ار  دعـس  رمع  همیخ  رانک  رد  بنیز 
شیاهکشا هک  یلاح  رد  دعس  رمع  هک  تسا  تیاور  رد  دادن . یباوج  سکچیه  تسین ؟  ناملسم  امش  نایم  ایآ  امش  رب  ياو  دز  ادص  بنیز 

رمش دنتـشاد ، همهاو  شنتـشک  زا  مدرم  اما  دوب ، نیمز  يور  حورجم  یتدم  ءادهـشلادیس  دنادرگرب ، يور  بنیز  زا  دوب ، ناور  شتروص  رب 
ندرگ رب  ریـشمش  اب  يرگید  درک ، عطق  ار  نآ  دز و  ترـضح  پچ  تسد  رب  ریـشمش  يدرماـن  دیـشکب ، ار  وا  دـیتسه ، هچ  رظتنم  دز : ادـص 
بقع تساوخ ،  یم  رب  تقشم  هب  دوب و  نازیخ  ناتفا و  ترضح  هک  یلاح  رد  سپـس  داتفا ، نیمز  رب  ترـضح  هک  يروطب  دیبوک  ترـضح 

مدیدن وا  زا  رت  ینارون  رتابیز و  هدیپت  نوخب  هتشک  دیوگ : عفان  نبا  لاله  داتفا . ترضح  دیبوک ، ترضح  رب  هزین  اب  سنا  نب  نانس  دنتـسشن .
نبا یلوخ  یشونب ،  نآ  ناشوج  بآ  زا  منهج  رد  ات  یشون  یمن  بآ  زا  دنتفگ  وا  هب  بآ  ياجب  درک ، یم  بلط  بآ  لاح ،  نآ  رد  وا  یلو 

وا سپس  يزرل ؟  یم  هچ  زا  دنک  تسس  ار  وت  يوزاب  ادخ  تفگ :  رمش  دیزرل ، شندب  دنک ، ادج  ار  شـسدقم  رـس  ات  درک  یتسدشیپ  دیزی 
یتقو دـنک  ادـج  ار  ترـضح  سدـقم  رـس  ات  دـمآ  دورف  بسا  زا  جاجح  نبا  ورمع  هک  تسا  تیاور  رد  دومن ، حـبذ  ار  ترـضح  شدوخ ، 

ارچ دیـسرپ  رمـش  تفر ،  دـش و  دوخ  بسا  رب  راوس  و  تشگرب ،  دومن و  تشپ  درک ، هاگن  ترـضح  مشچ  ود  هب  دـش و  ترـضح  کیدزن 
تاقالم وا  نوخ  اب  ار  ادخ  مرادـن  تسود  تسا ،  ربمایپ  مشچ  رد  مدـید  مدرک ،  هاگن  ترـضح  مشچ  ود  هب  تفگ :  نوعلم  نآ  یتشگرب ؟ 

هانپ ادخ  هب  نیسح  يا  تفگ  یم  هک  یلاح  رد  درک  رارف  تخادنا و  ار  ریـشمش  دیزرل ، شتـسد  دمآ ، ولج  یعبر  نبا  ثعبـش  سپـس  منک ، 
يا هنوگ  هب  ار  نیسح  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 236  . ) منک تاقالم  وت  نوخ  اب  ار  تردپ  وت و  دـج و  ادـخ و  هکنیا  زا  مرب !  یم 

ار اهبسا  سپس  دنتشک و  اصع  بوچ و  گنس و  هزین و  ریشمش و  اب  ار  وا  دوب ، هدومرف  یهن  هنوگ  نآ  هب  ار  بالک  نتشک  ربمایپ  هک  دنتـشک 
هک دیزو  خرـس  يداب  تساخرب و  کیرات  هایـس و  تخـس  یکاخ  درگ و  دش  دیهـش  ماما  هک  تقو  نآ  رد  تفگ :  يوار  دنتخات . شندب  رب 

قعاوص رد  هماع  ءاملع  زا  رجح  نبا  دـش ، زاب  اوه  هاگنآ  دوب ، ناـنچمه  یتعاـس  دـمآ ، دورف  باذـع  دنتـشادنپ  مدرم  دوبن ، ادـیپ  زیچ  چـیه 
نامگ مدرم  تفرگ و  دیشروخ  دش ، نایامن  هراتس  زور  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دش  هایس  نامسآ  نیسح ،  ماما  تداهش  ماگنه  هک  تسا  هدروآ 

رد وت  وحم و  يدوخ  لظ  رد  قلخ  ( 237 . ) دوب نآ  ریز  رد  هزات  نوخ  هکنآ  رگم  دشن  هتـشادرب  یگنـس  چیه  هدش ،  اپ  رب  تمایق  هک  دندرک 
تـسام لد  تقیقح  ربق  ار  وت  یئام و  ناج  تسوت  هتـشک  ندب  ام  لد  ناج و  رد  هدنز  تساجک  وت  ماقم  دنمیقم و  هچ  رد  يوس  ام  ادخ  رون 
تنطلـس نایک  ار ز  ناـیک  داـتفا  تنطلـس  قریب  تسادـخ  روندوشن  یناـف  هک  هولج  نآ  يرآ  تشگن  شوماـخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمـشد 

هک دنناوخن  هدنز  ار  هدنز  تساجب  مولظم  هیاپ  دش و  تسد  زا  ملاظ  متس  دنام  اجب  هن  رگمتس  درک  اقب  هن  تساول  هدنیاپ  هک  تسوت  تنطلس 
رب هن  تسار  اـبق  نیا  یلو  داد  رـس  وت  ياـپ  رد  هک  تفاـی  نآ  تلود  تساـفق  شتاـیح ز  هک  يدیهـش  تسا  هدـنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم 

تسادگ هچوک  نیا  رد  هک  يریقف  تسا  هاشداپ  نیسح  وت  يوک  رس  رب  ادگ  میریقف و  ام  تساپ  رس و  یب  ره  تماق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لئاسو  اهسابل و  تراغ 
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وا يوم  دـش و  سیپ  دیـشوپ و  دوبر و  ةویح ،  نبا  قحـسا  ار  ترـضح  نهاریپ  ربمایپ ، رـسپ  لئاسو  ساـبل و  تراـغ  هب  ندرک  عورـش  سپس 
ینهاریپ نیبب ،  ار  تواقش  دیوگ : فل  ؤم  دش ، هتفای  ریـشمش  هزین و  ریت و  مخز  هد  دص و  زا  شیب  نهاریپ  نآ  رد  هک  هدش  تیاور  تخیر ، 

هراپ ار  نهاریپ  هک  تحارج  همه  نآ  دوجو  اب  مه  نآ  دراد ، نآ  نیلتاـق  رب  يدـبا  گـنن  هتـشغآ و  ءادهـشلادیس  نوچ  یمولظم  نوخ  هب  هک 
دننام ار  نآ  دننک و  راختفا  هلیـسو  نیا  هب  دنتـساوخ  یم  نادرمان  نآ  يرآ  دوبر ، ار  نآ  ملاظ  نیا  هک  دراد  یلام  شزرا  هچ  دـنک ، یم  هراپ 
هتفاب زا  هک  تسا  یلیوارـس  نامه  نیا  و  درک ، تراغ  بعک  نب  رحب  ار  ترـضح  هماج  ریز  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  تایانج  زا  يراختفا  لادـم 

ار نآ  اما  دنرواین ، نوریب  ترضح  نت  زا  ات  تفاکش  دومن و  هراپ  ار  نآ  ياج  دنچ  ترـضح  و  درک ، یم  هریخ  ار  مشچ  هک  هدوب  نمی  ياه 
بآ ناتسمز  رد  وا  تسد  ود  زا  فنخم  وبا  تیاور  قبط  داتفا و  راک  زا  شیاپ  ود  دش و  ریگنیمز  صخش  نیا  دیوگ : يوار  دندروآ ، رد  مه 

رب تشادرب و  دیزی  نبا  رباج  ای  دثرم  نبا  سنخا  ار  ترـضح  همامع  دـش ، یم  کشخ  بوچ  ود  دـننام  ناتـسبات  رد  دز و  یم  نوریب  كرچ 
نامه نیا  و  درک ، تراـغ  میلـس  نبا  لدـج  هب  ار  ترـضح  رتشگنا  تفرگ ،  رب  دـلاخ  نبا  دوسا  ار  ترـضح  نیلعن  دـش ، هناوید  تسب و  رس 

، دیرب رتشگنا  رطاخب  ار  ترضح  تشگنا  هک  تسا  يدرمان 

يا هدمآ  تارفز  اهنت  يدرب و  ار  هاش 

نانز هدرپارس  يوس  درک و  هتشغآ  ترضح  نوخ  هب  ار  دوخ  لای  دمآ و  ماما  يوس  نمشد  تسد  زا  نازیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا 
ار بحاـص  یب  بسا  ترـضح  تیب  لـها  نارتخد و  نارهاوخ و  یتقو  درم ، اـت  تفوک  یم  نیمز  هب  رـس  همیخ  کـیدزن  دـمآ و  ناـنز  ههیش 
او ایلع  او  امـساقلاابا  او  ایبن  او  ادـج ، او  ادـمحم  او  تفگ :  یم  داهن و  رـس  رب  تسد  موثلک  ما  دـندرک ، دـنلب  هلاـن  هیرگ و  هب  ادـص  دـندید ،

شوهیب سپس  هدش و  هدوبر  وا  يادر  همامع و  هک  افق  زا  هدیرب  رـس  هداتف ،  البرک  نادیم  رد  تسا  نیـسح  نیا  انـسح ، او  اتزمح ، او  ارفعج ،
بسا ناوناب  یتقو  نانک ،  هویش  نایرگ و  دمآ ، وت  مایخ  هب  ناباتـش  وت  بسا  تسا :  هدمآ  جع )   ) نامز ماما  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  و  دش .

هدوشگ و يور  اب  ناـنز  تروص  رب  هتخیر ،  يور  رب  يوم  دـندمآ ، نوریب  هدرپارـس  زا  دـندرک ، رظن  نوگژاو  نیز  هب  دـندید و  نوبز  ار  وت 
ریشمش هتسشن ،  وت  هنیس  رب  رمش  هک  دندید  هاگان  دندمآ ، وت  هاگلتق  يوس  هب  ناباتش  دنا ، هتـشگ  راوخ  ندوب  زیزع  زا  سپ  هک  نانک ،  هویش 

رهطم رس  هتسب ،  ورف  مد  مارآ ،  تندب  ياضعا  دنک ، یم  ادج  وت  ندب  زا  رس  يدنه  غیت  اب  هتفرگ و  تسدب  ار  وت  نساحم  داهن ، وت  يولگ  رب 
ادگ هاش و  ره  تسه  تسین  هللارس  هگآ ز  سک  چیه  يرآ  يرآ  تسین  هاگآ  نیسح  رـس  زا  ملاع  رد  سک  چیه  ( 238 . ) دش الاب  هزین  رب  وت 
قح رب  رد  ار  سکچیه  تساهبنوخ  شیادخ  دنوادخ و  نوخ  دوب  وا  تسین  هاش  تقیقحرد  وا  زج  هب  ار  یتسه  کلم  زاین  يور  شرد  رب  ار 
رب دوب  ار  ملاع  قلخ  تسین  هار  ار  وا  مه  خزود  شتآ  ناد  نیقی  سپ  دنه  هب  دزوس  یمن  شتآ  ازع  رد  ار  شصلخم  تسین  هاج  لالج و  نیا 

نارود هـب  ار  نادـنمدرد  تسافـشلاراد  نیـسح  ناـینب  شرع  ناتــسا  تـسین  هاـگرد  نـیا  زا  مورحم  نیلئاـس  زا  سک  چـیه  اـجتلا  وا  هـگرد 
تسین هاگرخ  نینچ  ملاع  نیردنا  ار  سک  چیه  تسادخ  شرع  زا  رتهب  تفارش  رد  شهاگراب  تسین  هاگنامردوچمه 

اروشاع رصع  رد  ینیسح  مرح  جارات 

تمس هب  اهدرمان  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  البرک  ناطلـس  همیخ  هب  ور  دندرک  مرـش  درکن  ءادعا  رکـشل  هک  یمد  زا  هآ 
رـس زا  رداچ  هکنانچ  دندوب ، هداهن  هقباسم  ناشیا  جارات  تراغ و  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرب ، موجه  ربمایپ  نادـناخ  ینیـسح و  مرح  مایخ 

(239 . ) دـندرک یم  نویـش  ناروای  ناتـسود و  قارف  زا  دـندش و  یم  جراخ  دـندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  نارتخد  دندیـشک ، یم  نانز 
زا ینز  مدید  یم  دـیوگ : ملـسم  نبا  دـیمح  دـندوبر ، ار  نانز  ياه  هماج  یتح  دـندرک ، تراغ  ار  ترـضح  هنب  راب و  نارتش و  ثاثا و  مامت 

رمش ( 240 . ) دـندوبر یم  وا  زا  ار  هماج  اهنآ  تبقاع  دوب ، شکمـشک  رد  هماج  رـس  رب  نامرـشیب  نآ  اب  كاپ  نارتخد  تاـمرکم و  تاـجوز 
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درک و عافد  ترـضح  زا  ملـسم  نبا  دیمح  دشکب ، ار  ترـضح  ات  دیـشک  ریـشمش  دـید ، دوب  رامیب  هک  ار  مراهچ  ماما  دـش ، مرح  مایخ  دراو 
یم ینک ،  یمن  اـیح  ادـخ  زا  اـیآ  تفگ :  تفرگ و  ار  رمـش  تسد  دـمآ و  دعـس  نبا  رمع  هکنیا  اـت  تسا ،  سب  ار  وا  يراـمیب  نیا  تفگ : 

تعنامم دعـس  رمع  مشکب ،  ار  نیـسح  نادنزرف  مامت  هک  تسا  نیا  هللادیبع  ریما  نامرف  تفگ :  رمـش  یـشکب ؟  ار  رامیب  ناوج  نیا  یهاوخ 
دعـس رمع  دنناشوپب ، ار  دوخ  ات  دننادرگرب  هدـش  هدوبر  اه  نآ  زا  هچنآ  هک  دنتـساوخ  دعـس  رمع  زا  ناوناب  دومن ، رظن  فرـص  رمـش  ات  درک 
تسا هدش  لقن  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  ( 241 . ) دنادرگن رب  يزیچ  سکچیه  مسق  ادخب  اما  دـنادرگرب ، هدرب  هچ  ره  سک  ره  دز  ادـص 

هنوگ هب  دیـشک ، ار  میاه  هراوشوگ  هعنقم و  مداتفا ،  نیمز  رب  دیبوک ، متـشپ  رب  هزین  ياهتنا  اب  متخیرگ ،  یم  نم  درک ، لابند  ارم  یملاظ  هک 
مدید ار  ما  همع  مدمآ ،  شوهب  یتقو  مدوب ،  شوهیب  نم  و  اه ، همیخ  فرط  هب  تشگرب  سپـس  دـش ، يراج  متروص  رـس و  رب  نوخ  هک  يا 

مه وت  همع  دومرف : ترضح  مناشوپب ،  نامرحمان  زا  ار  دوخ  رس  هک  تسه  يا  هچراپ  همع  يا  متفگ :  ما  همع  هب  دیرگ ، یم  مرـس  يالاب  هک 
نیسح ماما  مرح  یملاظ  يرگید  تیاور  قبط  ( 242  . ) تسا هایس  هنایزات  زا  شندب  زاب و  ما  همع  رـس  هک  مدید  مدرک ،  هاگن  تسوت ،  لثم 

یم تراغ  ار  ربمایپ  رتخد  هک  یلاح  رد  میرگن  ارچ  تفگ :  ییرگ ؟  یم  ارچ  دنتفگ : تسیرگ !  یم  دوبر و  یم  ار  ناشیا  رویز  تراغ و  ار 
دعب دش  همیخ  دراو  یملاظ  دومرف : بنیز  ترضح  تایاور  يا  هراپ  قبط  دهد . ماجنا  دیایب و  يرگید  مسرت  یم  تفگ :  نکن  دومرف : منک ، 
نیمز يور  ار  ترـضح  دیـشک و  ار  زادـناریز  تشاد ،  رارق  یتـسوپ  زادـناریز  رب  هک  داـتفا  داجـس  ماـما  هب  شهاـگن  نآ ،  ثاـثا  تراـغ  زا 

رگتراغ هپس  هگرخ  يوسب  دمآ  رـس  رب  رکـشل  هاش و  راک  نوچ  ( 243  . ) تفرگرب نم  رـس  زا  هعنقم  دمآ و  نم  فرط  هب  سپـس  تخادنا و 
یـسب هارمگ  موق  نآ  فک  ردـنا  داتف  هاش  هگرخ  رد  دـب  هک  يزیچ  نآ  ره  توبن  ثاریم  تفر  اـمغی  هب  تورم  یب  هورگ  نآ  تسد  هب  دـمآ 

یلیس برض  زا  نامسآ  نیا  دومن  یلین  گنر  لگ  هراسخر  یسب  رورپ  هنیک  موق  تسد  زا  دیرد  رهوگ  جارات  یپ  زا  شوگ 

تیبلا لها  گرزب  تبیصم  اروشاع و  بورغ 

زور رخاوا  هکنادب  دیامرف : یم  لابقا  رد  سوواط  نبا  دیس  روش  نویـشرد و  همهاو  زا  مرح  ناوهآ  زارد  هدرک  مرح  جارات  هب  تسد  نایفوک 
زا ملق  هک  تفرگارف  ار  اهنآ  يا  هصغ  دـندش ، ریـسا  نانمـشد  تسد  رد  ترـضح ،  لافطا  نارتخد و  ینیـسح ،  مرح  هک  دوب  یتقو  اروشاـع 
هب یکیدزن  دعس و  رمع  رطاخب  اهنآ  ندرک  راوخ  رد  ناشنانمشد ،  دندرب ، رس  هب  بیرغ  روای ، نودب  ار  بش  نآ  تسا ،  زجاع  نآ  فیصوت 
یب راهق و  ینمـشد  دشاب ، البرک  بئاصم  مظعا  دیاش  نیرتگرزب و  زا  ربمایپ ، نادـناخ  تراسا  تبیـصم  دـیوگ : فل  ؤم  دنتـشاد . رارـصا  وا 

نمـشد همه  نآ  نایم  رد  ربمایپ  تیب  لها  رب  دناد  یم  ادخ  دنرادن . عفادم  هک  ینادـنزرف  نانز و  مه  نآ  هدرک ،  هبلغ  دوخ  نمـشد  رب  محر 
نآ ریوصت  زا  هک  نالوسر  متخ  رب  تشذگب  یبش  ررکم  تنج  رد  دوب  ارهز  هک  ربمیپ  لآ  رب  تشذگب  یبش  تشذـگ .  هچ  تبرغ  كافس و 

ناویح تسا  لقع 

ینیسح مایخ  ندز  شتآ 

نانز دندز ، شتآ  ار  اه  همیخ  نوریب و  مرح  مایخ  زا  ار  نانز  درادن  هانپ  بنیز  نایملاع ،  هانپ  يا  بنیز  نابیرگ  هب  رـس  نیـسح  لتق  بش  رد 
زا بنیز  ترـضح  تایاور  يا  هراپ  قبط  دندمآ . نوریب  لیلذ  نایرگ و  هنهرب و  ياپ  دوب ، هدـش  هدوبر  ناشیاه  هماج  هک  یلاح  رد  هنهرب  رس 

رارف همه  دـینک ، رارف  دومرف : ترـضح  مینک ؟  هچ  دـندز  شتآ  ار  اـه  همیخ  ناگتـشذگ ،  هدـنامیقاب  يا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
هب درک ، یم  هاگن  تسار  پچ و  هب  نینم  ؤملاریما  رتخد  دوب ، هتفرگ  شتآ  همیخ  دوب ، داجس  ترضح  بظاوم  هک  يربک  بنیز  زج  دندرک ،

نادـنزرف زا  يدادـعت  تاـیاور  زا  یخرب  قـبط  دـمآ ، یم  نوریب  تفر و  یم  همیخ  لـخاد  دز ، یم  تسد  رب  تسد  تسیرگن و  یم  نامـسآ 
ار مایخ  فارطا  دنکن ، هلمح  فرط  دنچ  زا  نمشد  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اریز  دنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  رارف  ماگنه  رد  ربمایپ 
لافطا و رب  هک  دناد  یم  ادخ  درک ، یم  هلمح  زین  هاپـس  دنتخیرگ و  یم  تیب  لها  یتقو  و  دوب ، زاب  شیپ  زا  هار  کی  طقف  دوب ، هدنک  قدنخ 
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روضح كدوک  ود  هک  دش  هجوتم  درک ، عمج  ار  تیب  لها  لافطا و  بنیز  ترـضح  یتقو  هک  دنا  هتـشون  یخرب  تشذگ .  هچ  ربمایپ  دالوا 
شطع زا  ود  نآ  دید  داد ، تکرح  ار  اهنآ  نوچ  دنا ، هدیباوخ  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  اهنآ  دید  درک ، وجتـسج  ار  اه  نآ  یتقو  دـنرادن ،

زا تسا و  هدوب  دعس  لیقع و  ناشمان  هک  دنتـسه ، بلاطیبا  نبا  لیقع  نبا  نمحرلادبع  دنزرف  ود  نامه  هدازاقآ  ود  نیا  ایوگ  دنا . هداد  ناج 
ماگنه تایاور  زا  يا  هراپ  قبط  یبتجم ،  ماما  زا  رتخد  ود  دـنا . هتخاب  ناـج  اـه  همیخ  هب  رکـشل  موجه  ماـگنه  یگنـشت ،  تشحو و  تدـش 
هگرخ هب  ار  هم  رهم و  شدرد  دـینازوس  هک  ار  هگ  همیخ  نآ  همه  شتآ  دـندز  ( 244 . ) دندش دیهش  ناروتـس  مس  ریز  مرح ،  مایخ  هب  هلمح 

همیخ و رد  یهگ  مگ  نتـشیوخ  ياپ  تسد و  يدومن  مطالت  رد  دش  نیمود  لوتب  رامیب  هاش  همیخ  هب  ات  دش  یمه  ران  هلعـش  نآ  طیحم  دـش 
مناج هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک  مناوتان  مغ  نیا  ریرحت  زا  نم  دش  نوخ  يایرد  شا  هصغ  نآ  زا  لد  دش  نورب  یهاگ 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  كاپ  رکیپ  رب  نتخات  بسا 

هتـشاد یتاقالم  مه  اب  هاگنابـش  دش  رارق  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  داهنـشیپ  اب  دمآ ، البرک  هب  دایز  نبا  فرط  زا  دعـس  نبا  رمع  هک  هاگنآ 
راک رارقرب و  ار  داحتا  شوماخ و  ار  شتآ  دنوادخ  تشون :  هللادیبع  هب  يا  همان  رد  دعس  رمع  دنتشاد . تبحص  مه  اب  بش  زا  یتدم  دنشاب ،

ناناملسم زا  یکی  دننام  دورب و  زرم  یحاون  زا  يا  هشوگ  هب  ای  ددرگرب  هدمآ  هک  اجنآ  هب  هک  داد  لوق  نم  هب  نیسح  درک ، حالـصا  ار  تما 
 . تما حالص  مه  تسامـش و  تیاضر  مه  راک  نیا  رد  و  دنیبب ، دناد  حالـص  هچ  ره  وا  ات  دهن  وا  تسد  رد  تسد  دور  دیزی  دزن  ای  و  دشاب ،
ات دوب ، هتفرگ  دوخ  زا  ار  تالمج  نیا  دعـس  رمع  تسا ،  هدـمآ  ناگرزب  تاملک  خـیرات و  تایاور  زا  یخرب  رد  هکنانچمه  دـیوگ : فل  ؤم 
 ، تاهیه نمشد ،  ماخ  يوزرآ  نیا  اجک و  ءادهـشلادیس  هنرگ  دنک و  بانتجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  زا  دوش ، یم  هک  روط  ره 

هاوخریخ درف  همان  نیا  تفگ :  دناوخ ، ار  دعـس  نبا  همان  یتقو  هللادـیبع  تسا ،  هدـمآ  تداهـش  يارب  هکم  هنیدـم و  زا  تکرح  ماگنه  زا  وا 
نامرفب نیسح  هک  تسا  نیا  رد  حالص  امـش  تمظع  تکوش و  يارب  تفگ :  درک و  تفلاخم  داهنـشیپ  نیا  اب  رمـش  تسا ،  دوخ  ریما  يارب 

ار راک  و  ینک ،  وا  زا  رش  عفد  ات  مداتسرفن  نیـسح  يوس  ار  وت  نم  تشون :  دعـس  رمع  هب  يا  همان  رد  دیدنـسپ و  ار  نیا  هللادیبع  دشاب ، امش 
ندرگ نم  نامرف  هب  وا  نارای  نیـسح و  رگا  ینک ،  تطاسو  اـی  يراد  روذـعم  اـی  ینک  راودـیما  اـقب  تمالـس و  هب  ار  وا  یناـشک و  ازارد  هب 

 ( هعطق هعطق   ) هلثم ار  اهنآ  ءاضعا  یـشکب و  ار  اهنآ  ات  نک  یـشکرکشل  اهنآ  بناج  هب  دـندرک ، اـبا  رگا  تسرف و  نم  دزن  ار  اـهنآ  دـنداهن ،
عطاق راکمتـس و  وا  هک  ارچ  نک  درخ  ناروتـس  مس  ریز  ار  وا  تشپ  هنیـس و  یتشک ،  ار  نیـسح  یتقو  دـنراک . نیا  قحتـسم  اهنیا  هک  ینک ، 

 ( ما هدرک  دهع  اقباس   ) ما هتفگ  هک  تسا  ینخس  نکیل  دشاب ، هتـشاد  يررـض  وا  يارب  گرم  زا  دعب  راک  نیا  هک  مرادن  نامگ  تسا ،  محر 
ور و رانک  ام  راک  رکشل و  زا  ینکیم  تفلاخم  رگا  و  میهد ،  شاداپ  يداد ،  ماجنا  ار  ام  نامرف  وت  رگا  منک  نینچ  وا  اب  متشک  ار  وا  رگا  هک 
دـنزب و ار  دعـس  رمع  ندرگ  درکن  لوبق  رگا  هک  دوب  هداد  نامرف  رمـش  هب  و  میا ،  هداد  ار  دوخ  ناـمرف  وا  هب  اـم  هک  راذـگاو  رمـش  هب  ار  نآ 

بناج هب  هک  تسیک  دز : ادص  دعس  رمع  دنتشک ، ار  ترضح  یتقو  اروشاع  رصع  هکنیا  ات  درک ، لوبق  دوخ  دعس  رمع  اما  دتـسرفب ، وا  يارب 
نانچ ار  ندـب  دـنتخات و  سدـقم  ندـب  نآ  رب  اهبـسا  اب  ردـقنآ  دـندرک ، یگداـمآ  مـالعا  رفن  هد  دریگ ، بسا  ریز  ار  شندـب  دور و  نیـسح 

رفن هد  نیا  شنفکای  هماج  دنـشوپ  هک  دنامن  ینت  روتـس  مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل  دـش ، هل  ترـضح  تشپ  هنیـس و  هک  دـندیبوک 
نبا میدرک ،  هل  میدیبوک و  تدش  هب  وا ، تشپ  زا  دـعب  ار  نیـسح  هنیـس  هک  یناسک  میئام  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دـندمآ ، دایز  نبا  دزن  ادـعب 

 ، میدیبوک ار  وا  هنیـس  هک  يا  هنوگ  هب  میتخات ،  نیـسح  ندب  رب  دوخ  ياهبـسا  اب  هک  میتسه  یناسک  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ : دایز 
هدازانز رفن  هد  نیا  یمامت  میدـید  میدرک ،  تقد  یتقو  ام  دـیوگ : دـهازلا  رمعوبا  دـنهدب . اـه  نآ  هب  یکدـنا  هزیاـج  داد  روتـسد  داـیز  نبا 

(245 . ) دندوب

هفوک هب  البرک  زا  ینیسح  مرح  نداد  تکرح 
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سپس دندرک ، اهر  نابایب  رد  ار  وا  نارای  ءادهشلادیس و  اما  دندرک ، نفد  ار  شیوخ  ياه  هتـشک  دنام ، البرک  رد  مهدزای  زور  ات  دعـس  رمع 
اهنآ دندوب ، ناربمایپ  ياهتناما  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندرک ، راوس  نانمـشد ،  نایم  رد  زاب  يور  اب  هچکـشود ،  یب  نارتش  رب  ار  ربمایپ  نادـناخ 

يرامع یب  دنتـشگ  لیئربج  تشاد  ناشلمحم  ساپ  هک  یعمج  دنداد . تکرح  اه  هصغ  بئاصم و  نیرت  تخـس  رد  رافک  ناریـسا  دـننام  ار 
دالوا و هک  تسا  یعیبط  دندش ، راوس  هنوگ  هچ  نمشد  رکشل  نآ  نایم  رد  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هک  دناد  یم  ادخ  راوسرتش  لمحم 

کمک اب  یمارتحا  تزع و  هچ  اب  و  دـنوش ، هدایپ  دنتـساوخ ، یم  شیپ  زور  دـنچ  هک  دـنتفیب ، نآ  دای  هب  ندـش  راوس  ماگنه  رد  ربماـیپ  مرح 
دیشک لد  زا  كاخ  يور  هب  هش  نآ  رکیپ  دید  وچ  بنیز  دننک . چوک  تلذ  لاح  اب  نمشد  لباقم  رد  دیاب  نالا  و  دندش ، هدایپ  دوخ ، مراحم 

تماما ریرـس  ثراو  يا  نکزان  باوخ  سپـس  نیب و  ام  لاوحا  نک  زاب  هدـید  نوخ  رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياـک  كاـنزوسدرد  دـص  هب  هلاـن 
زا ریگب و  ام  تسد  ای  نک  زاهج  یب  رتش  رب  راوس  ار  ام  ناوراک  ریم  يا  دش  ماش  حبص  زیخرب  نک  زامن  دوخ  نکفیب  ناگتشک  رب  ریخ  ياجز 

نایرع و رهطم و  داسجا  نآ  ندـید  اب  دـنداد ، روبع  اه  هتـشک  راـنک  زا  ار  تیب  لـها  نک  زاـجح  يوسب  هناور  رگد  راـب  سارهرپ  تشد  نیا 
يوار دندز ، اهتروص  رب  تساوخرب ،  ناشنایم  زا  هلان  هآ و  يادص  دـنا ، هدـش  اهر  البرک  نیمزرـس  رد  رایـسب  تبرغ  اب  هک  هدـش  هعطق  هعطق 

ای تفگ :  دومن  روبع  ردارب  هتـشک  راـنک  زا  یتـقو  هک  منک  یمن  شومارف  ار  بنیز  همطاـف  رتـخد  نخـس  منک ،  شوـمارف  ار  هچ  ره  دـیوگ :
 ، هراپ هراپ  وا  ءاضعا  هداـتفا ،  نوخ  رد  هقرغ  ناـبایب  رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  داتـسرف ، دورد  امـش  رب  نامـسآ  هکئـالم  دـمحم ، اـی  دـمحم ،

هاگنآ تخادنا .  هیرگ  هب  ار  ینمشد  تسود و  ره  مسق  ادخب  دزو . یم  اهنآ  رب  ابص  داب  و  دندش ، هتشک  امش  نادنزرف  ریـسا و  امـش  نارتخد 
ندب رانک  زا  ار  وا  دندمآ و  نامدرمان  نآ  زا  يا  هدـع  تفرگ .  شوغآ  رد  ار  ندـب  دـمآ ، ردـپ  رهطم  رکیپ  رانک  ءادهـشلادیس  رتخد  هنیکس 

هب میوگب  هک  منید  تریغ  دشک  یم  تسا  نیکست  ینرس  رمـش و  یلیـس  تیلـست  ردپ  شعن  رـس  هک  میوگ  هک  هب  ار  يرتخد  دندیـشک . ردپ 
متبرـش نا  ام  یتعیـش  دومرف : یم  هک  مدش  شوهیب  مردپ  رکیپ  رانک  دـیوگ : هنیکـس  ترـضح  تسا  نیکمت  یب  تما  زا  یبن  رب  افج  نیا  مما 

ای دیهش  دای  رگا  ای  و  دینک ، دای  ارم  دیدیشون ، اراوگ  بآ  هاگره  نم ،  نایعیش  ینورکذافدیهـش  وا  بیرغب  متعمـس  وا  ینورکذاف  بذع  ير 
یلاح رد  و  دش ، هتشک  هدازانز  هیامورف و  مدرم  نایم  هک  نآ  رب  دنتخیر ، کشا  ناوارف  وا  رب  نیمز  نامسآ و  دینک . دای  ارم  دیدینـش ، یبیرغ 
رتخد مشچ  هگنآ  دـیوگ : مشتحم  شاب .  نایرگ  دـش ، عونمم  بآ  ندیـشون  زا  هکنآ  رب  مشچ  يا  دـش ، عنم  بآ  زا  دـش ، بآ  کـیدزن  هک 
نابز اب  سپ  داتف  ناهج  رد  نآ  زا  شتآ  هکنانچ  دز  رس  وا  زا  نیـسح  اذه  هرعن  رایتخا  یب  داتف  نامز  ماما  فیرـش  رکیپ  رب  نایم  نآ  رد  ارهز 
نوخ رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو  تست  نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا  لوسرلا  اهیا  ای  هک  درک  هنیدم  رد  ور  لوسرلا  ۀعـضب  نآ  هلگرپ 

هک نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا  تست  نیـسح  نودرگ  هب  هدـناسر  نیمز  زا  دود  یگنـشت  زوسناج  شتآ  زک  رت  لـخن  نیا  تست  نیـسح 
سپ تست  نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک  تارف  زا  عونمم  هداتف  بل  کشخ  نیا  تست  نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز  تسه 

سک و یب  بیرغ و  ار  ام  نیبب  ام  لاح  نالد  هتـسکش  سنوم  یک  درک  بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم  درک  باـطخ  ارهز  هب  عیقب و  رد  يور 
نفد ار  ربمایپ  یتقو  تسا  تیاور  رد  نیبباه  هزین  رب  همه  نارورـس  ياهرـس  رگن  نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگ  هتـشک  ياه  نت  نیبب  انـشآ  یب 

هچ دناد  یم  ادخ  يراز .  هیرگ و  هب  دومن  عورـش  و  دیزیرب ؟ ربمایپ  تروص  رب  كاخ  دمآ  ناتلد  هنوگچ  دیـسرپ : همطاف  ترـضح  دـندرک ،
هدیبوک ناروتـس  مس  ریز  ار  سدقم  ندب  هک  یلاح  رد  نایرع  نوخ ،  هب  هتـشغآ  ار  ردپ  رـس  یب  ندب  یتقو  نیـسح ،  ماما  رتخد  رب  تشذگ 
یبکرم عون  هچ  رب  ار  امـش  دندیـسرپ  داجـس  ماما  زا  رقاـب  ماـما  ناشردـپ  هک  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  درک . هدـهاشم  دـندوب ،

ار نانز  هتـشارفا و  یملع  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دندیناشن ، تشادن ،  شوپور  هک  گنل ،  يرتش  رب  ارم  دومرف : ترـضح  دـندناشن ؟
اب تخیر  یم  کشا  ام  زا  یکی  هاگره  دـندوب ، ام  فارطا  ناراوس  کـباچ  یهورگ  دـندناشن ، بویعم  راومهاـن و  نارتسا  رب  نم  رـس  تشپ 

هیلع داجس  ماما  دننوعلم . نادناخ  نآ  ناریـسا  اهنیا  ماش  لها  يا  دز : دایرف  يدرم  میدش ،  قشمد  دراو  لاح  نیا  اب  دندز ، یم  وا  رـس  رب  هزین 
رد هلءاسم  نیا  ردقنآ  مدرک ،  یم  هاگن  دندوب  هدـش  اهر  هدـشن  نفد  هک  اهندـب  اهنآ  هب  نم  دـندرب ، یم  هفوک  هب  ار  ام  یتقو  دومرف : مالـسلا 
ارچ مناردارب  مردپ و  دج و  هدنامیقاب  يا  تفگ :  نمب  دیمهف  ار  عوضوم  بنیز  ما  همع  مهد .  ناج  دوب  کیدزن  هک  دـمآ  تخـس  نم  هنیس 
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یم ار  دوخ  ناسک  ناگدازومع و  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  رورـس  هک  یلاح  رد  منکن  یباـتیب  هنوگچ  متفگ :  يا ؟  هداـهن  فک  هب  ناـج 
نادناخ اهنیا  ایوگ  دیآ ، یمن  نانآ  يوس  یـسک  هدرپسان ،  كاخب  نفک و  نودب  هدش  هدوبر  هماج  هتـشغآ ،  نوخ  هب  هداتفا و  نیمز  رب  منیب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  تسیدهع  نیا  هک  شابن ،  نارگن  ینیب  یم  هچنآ  زا  تشاد :  هضرع  بنیز  ترـضح  دنتـسه ، رزخ  ملید و 
، دنـسانش یمن  ار  اهنآ  نیمز  ياهنوعرف  هک  تما ،  نیا  زا  یتعامج  زا  تسا  هتفرگ  نامیپ  دنوادخ  مالـسلا و  مهیلع  تیومع  ردپ و  دج و  اب 

ارحـص نیا  رد  و  دننک ، یم  نفد  هدرک  عمج  ار  دولآ  نوخ  ياهرکیپ  هدش و  ادج  ءاضعا  نیا  اهنآ  دنتـسه  هدـش  هتخانـش  اهنامـسآ  رد  یلو 
رفک نایاوشیپ  دور ، یمن  نیب  زا  اهزور  اهبش و  نتشذگ  اب  دوش و  یمن  هنهک  زگره  هک  دنراد  یم  اپ  رب  یناشن  ءادهشلادیس  تردپ  ربق  يارب 

. ددرگ یم  رت  نوزفا  نآ  تمظع  رتشیب و  نآ  روهظ  هکنآ  زج  درادن  يدوس  یلو  دننک  شالت  رایـسب  نآ  ندرک  دوبان  رد  تلالـض  ناوریپ  و 
(246)

هفوک هب  تیب  لها  ندش  دراو 

رد لبق  لاس  تسیب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  يرهـش  هفوک  دومن ، کیدزن  هفوک  هب  راز  تلاح  نآ  اب  ار  ربمایپ  نادناخ  دعـس  رمع 
نادناخ يربک و  بنیز  دننامه  رب  تسا  تخـس  هچ  و  دنتخانـش . یم  کیدزن  زا  ار  ربمایپ  نادـناخ  هفوک  مدرم  تسا ،  هتـشاد  تموکح  نآ 

هراشا نانآ  هب  نامرحمان  دنوش و  دراو  تراسا  تخـس و  تلاح  نآ  اب  يرهـش  نایم  رد  نونکا  تمظع ،  تزع و  همه  نآ  زا  دعب  هک  ربمایپ ،
زا هحلـسا  اب  هفوک  رد  سکچیه  داد  روتـسد  دایز  نبا  تایاور ،  زا  يا  هراپ  هقبط  دـندرک . عاـمتجا  ناریـسا  ندـید  يارب  هفوک  مدرم  دـننک .

شروش مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  تیامح  رطاخ  هب  مدرم  ادابم  ات  درامگ  اهنابایخ  رازاب و  هچوک و  رب  ار  رفن  رازه  هد  دـیاین ، نوریب  لزنم 
اه هزاغم  لیطعت و  اهرازاب  مدـید  هفوک ،  هب  مدوب  هدـمآ  جـح  زا  لاـس  نآ  رد  تفگ  يوار  هک  تسا  فنخم  یبا  لـتقم  رد  و  ( 247 . ) دننک
یم تروص  رب  هدرک  ناشیرپ  اهوم  دننک و  یم  كاچ  نابیرگ  هک  مدید  ار  اهنز  دننادنخ ، يا  هتـسد  نایرگ و  يا  هتـسد  مدرم ،  تسا  هتـسب 

ار متسد  مناد ،  یمن  نم  هک  دیراد  يدیع  امش  ایآ  دننادنخ ، یخرب  هیرگ و  یخرب  مدرم  ارچ  تسا ؟  ربخ  هچ  مدیـسرپ :  يدرمریپ  زا  دننز ،
رب یکی  هک  تسا  رکـشل  ود  رطاخب  ناشیا  هیرگ  میرادن ،  يدیع  ام  تفگ :  تسیرگ و  دنلب  يادص  اب  سپـس  درب ، يا  هشوگ  هب  و  تفرگ ، 

دوب هدشن  مامت  شمالک  زونه  تسا ،  هدش  بلاغ  ینیسح  رـسپ  رب  دایز  نبا  رکـشل  تفگ :  هک  اب  هک  مدیـسرپ :  تسا .  هدش  بلاغ  يرگید 
زا رون  دش و  نایامن  نیسح  رس  هک  مدید  هاگان  مدینش ،  يدنلب  دایرف  دش ، هفوک  دراو  رکشل  دش ، نایامن  اهمچرپ  دش ، دنلب  لبط  يادص  هک 

راوس شوپور  نودب  يرتش  رب  هک  مدید  ار  داجـس  ماما  دندروآ ، ار  ناریـسا  نآ  لابند  هب  مدـش .  نایرگ  رـس  نیا  ندـید  زا  دوب ، نایامن  نآ 
تسا موثلک  ما  دنتفگ : تسیک ؟  مدرک  لا  ؤس  تسا ،  راوس  يا  هنهرب  رتش  رب  مدید  ار  یئوناب  دیکچ ، یم  نوخ  شکرابم  ياهنار  زا  تسا . 

یـششوپ هکیلاح  رد  هللا  لوسر  میرح  هب  هک  دینک  یمن  ایح  ربمایپ  ادخ و  زا  ایآ  دیناشوپب ، ام  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ  مدرم  يا  دز  یم  دایرف  ، 
، دـننک یم  هیرگ  ام  رطاخب  اهنیا  دومرف : داجـس  ماما  دـندرک ، یم  يراز  هیرگ و  هفوک  لها  هک  ماگنه  نآ  رد  ( 248 . ) دینک یم  هاگن  درادن 

تیاور يربک  بنیز  زا  دوب ، هداد  ربخ  ار  تلاح  نیا  يربک  بنیز  هب  ریما  ترضح  هک  تسا  تیاور  رد  تسا ؟  هتشک  ار  ام  یـسک  هچ  سپ 
هضرع ردپ  هب  ار  نمیا  ما  ثیدح  دومن ، هدهاشم  ترـضح  رد  گرم  راثآ  دز و  تبرـض  ار  ریما  ترـضح  مجلم  نبا  یتقو  دومرف : هک  تسا 

ما ثیدـح  مرتخد ،  دومرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مونـشب ،  امـش  زا  مراد  تسود  تسا ،  هتفگ  یثیدـح  نم  هب  نمیا  ما  تفگ :  درک و 
رهـش نیا  ناریـسا  مدرم ،  ندـش  بوکدـگل  زا  میب  يراوخ و  تلاح  اب  هک  منیب  یم  ار  وت  هداوناخ  ناوناب  ار و  وت  ایوگ  تسا ،  تسرد  نمیا 
امـش زج  یئادخ )  تسود   ) یلو نیمز  يور  رب  ماگنه  نآ  رد  دیرفآ ، ار  قلخ  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  دینک ، ربص  سپ  دیتسه ،

ناریسا ام  دنتفگ  دیتسه ، هفئاط  مادک  زا  ناریسا  امـش  دز  ادص  هفوک  نانز  زا  یئوناب  نایم  نیا  رد  ( 249  . ) تسین امش  نایعیش  ناتسود و  و 
صاـصج ملـسم  دـندناشوپ . ار  دوخ  اـت  داد  اـهنآ  هب  درک و  هیهت  شوپور  هعنقم و  و  دـمآ ، نیئاـپ  ماـب  زا  نز  نآ  میتسه  ص )   ) دـمحم لآ 

نآ رس  نالا  تفگ :  تسا ؟  ربخ  هچ  متفگ :  دوب  اجنآ  هک  يرگراک  هب  دش ، دنلب  اهادص  هک  مدوب  دایز  نبا  رصق  ریمعت  لوغشم  نم  دیوگ :
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رگراک نآ  اـت  مدرک  ربص  مالـسلاامهیلع ،  یلع  نبا  نیـسح  تفگ  تسیک ؟  متفگ :  دـنروآ ، یم  دوب  هدرک  شروش  دـیزی  رب  هک  یـشروش 
هک دندوب  رظتنم  مدرم  مدمآ ،  نوریب  متـسش و  چـگ  زا  ار  میاهتـسد  مدیـسرت ،  میاهمـشچ  رب  هک  يروطب  دـیبوک  متروص  رب  مکحم  تفر ، 

دوب و راوس  زادناور  نودب  يرتش  رب  هک  مدید  ار  نیسحلا  نبا  یلع  دندش ، دراو  دندوب  نآ  رد  همطاف  دالوا  ناوناب و  هک  لمحم  لهچ  هاگان 
ام رب  هقدـص  هفوک ،  لها  يا  دز : دایرف  موثلک  ما  دـنداد ، یم  امرخ  ناـن و  ناریـسا  لاـفطا  هب  هفوک  مدرم  دیـشوج ، یم  نوخ  وا  ياـهگر  زا 
ار شیوخ  رـس  موثلک  ما  دنتـسیرگ ، یم  نانچمه  مدرم  تخادنا ،  یم  نیمز  هب  تفرگ و  یم  اه  هچب  ناهد  تسد و  زا  ار  اهنآ  تسا ،  مارح 

زور دـنوادخ  دـننک ؟ یم  هیرگ  اـم  رب  امـش  ياـهنز  یلو  دنـشک  یم  ار  اـم  امـش  نادرم  هفوـک ،  مدرم  يا  تفگ :  دروآ و  نوریب  لـمحم  زا 
رد هک  ار  ادهـش  ياهرـس  دـمآ ، يا  هجـض  يادـص  هاگان  تفگ  یم  نخـس  مدرم  اب  وا  هک  روطنیمه  دـنک ، تواضق  امـش  ام و  نایم  يرواد 

نـساحم مرکا ،  ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هاـم ،  هرهز و  دـننام  دوب  يرـس  دـندروآ ، دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رهطم  رـس  اـه  نآ  شیپاـشیپ 
پچ و هب  ار  ترـضح  نساحم  داب  دـشاب . هدرک  عولط  هک  دوب  هام  دـننام  شراسخر  دومن ، یم  هدـش  باـضخ  هیبش  هک  دوب  هایـس  ترـضح 

هعنقم ریز  زا  نوخ  میدید  هک  يا  هنوگ  هب  دز ، لمحم  ولج  رب  یناشیپ  ردارب ، رس  ندید  اب  درک ، هاگن  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  درب ، یم  تسار 
تفرگ ار  وت  فوسخ  يدش ،  لماک  نوچ  هک  ون  هام  يا  تفگ :  درک  یم  هراشا  رس  رب  زادگ  زوس و  اب  هک  یلاح  رد  دش و  جراخ  ترضح 

هک يوگب ،  نخس  لاسدرخ  همطاف  ترتخد )   ) اب ردارب ، دوب ، ردقم  نیا  یلو )  ار  يزور  نینچ   ) متشادنپ یمن  ملد  هراپ  يا  يدش ،  ناهنپ  و 
یم تراسا  تقو  نامیتی  اب  ار  یلع  تدـنزرف )   ) شاک يا  ردارب  دـش ، تخـس  ام  رب  ارچ  وت  نابرهم  لد  نآ  دوش ، بآ  شلد  تسا  کـیدزن 

ردارب يا  تخیر ،  یم  هدـید  زا  ناور  کشرـس  دـنزیم و  ادـص  يراز  هب  ار  وت  دـننز ، یم  ار  وا  تقو  ره  درادـن ، باوج  تردـق  هک  يدـید 
(250 . ) دونشن یباوج  یلو  دنز  ادص  ار  ردپ  یتقو  میتی ،  تسا  راوخ  هچ  هد ،  شمارآ  ریگب و  دوخ  دزن  ار  وا  نک و  زاب  شوغآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هب  دایز  نبا  ياهتراسج 

ار نیسح  ماما  سدقم  رس  ات  داد  نامرف  سپس  دندش ، عمج  مدرم  دنیآ  وا  دزن  ات  داد  ماع  نذا  دومن و  یمومع  مالعا  مدرم  نایم  رد  دایز  نبا 
نادند بل و  هب  دوب  شتسد  رد  هک  یتسدبوچ  اب  و  دیدنخ ، یم  درک و  یم  هاگن  رهطم  رس  نآ  هب  روطنیمه  دندروآ ، ار  رس  دندرک ، رـضاح 
هللادیبع دید  یتقو  دوب ، سلجم  رد  تسا  ربمایپ  هباحـص  زا  هک  مقرا  نبا  دیز  دراد ، ینادند  ابیز  تفگ :  یم  درک و  یم  هراشا  ءادهـشلادیس 

 ، تسین یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دـنگوس  رادرب ، نادـند  بل و  نیا  زا  ار  یتسدـبوچ  دز ، ادـص  تسین ،  رادرب  تسد  دوخ  لمع  نیا  زا 
زا رادرب  ار  ناشطع  بل  نیا  بوچ  ملاظ  ینز  دنچ  ات  دراذگ . هیرگ  هب  رس  سپس  دیسوب ، یم  بل و  ود  نیا  رب  ربمایپ  ياهبل  هک  مدید  مدوخ 
زج شریـصقت  وت  دزن  رد  ار  نامهم  ندرزآ  يراد  اور  دـنچ  اـت  رفاـک  يا  دوب  ناـمهم  رـس  نیا  ار  وت  هن  رخآ  ار  ناریزخ  بوچ  نیا  اـهبل  نیا 

بل نیا  دز  رهم  زا  مادـم  هسوب  وا  دـمحا  هگ  هسوب  رب  بوچ  یه  ینز  هچ  رهب  ار  نآرق  يراق  سک  درازاین  بوچ  اـب  تسین  نآرق  ندـناوخ 
ار تیاهمـشچ  ادـخ  تفگ :  نوعلم  دایز  نبا  ار  ناشیرپ  عمج  نیا  رت  ناشیرپ  يامنم  شلافطا  لد  لد  نوخ  ملاظ  ینک  دـنچ  اـت  ار  نادـندو 
هک تفگ  ینخـس  دنیوگ  نتفر  تقو  تفر ،  تساخرب و  دیز  مدز ،  یم  ار  تندرگ  يا  هدـش  لقع  یب  وریپ  هک  تسا  نیا  هن  رگا  دـنایرگب ،

یـسراف رد  هلمج  نیا  همجرت  دیوگ : ینارعـش  موحرم  ادلت  مهذختاف  ادبع  دبع  کلم  تفگ :  وا  تشک ،  یم  ار  وا  دینـش  یم  دایز  نبا  رگا 
يا داد : همادا  سپس  دنتـشادن ، هگن  دح  هیما  ینب  ینعی  دنک ، یم  هدولآ  ار  دوخ  نفک  یهدب  ور  هک  ار  هدرم  دنیوگ : هک  تسا  یلثم  دننامه 

ار اهدب  دشک و  یم  ار  امش  ناکین  وا  دیدرک ، دوخ  ریما  ار  هناجرم  رـسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیتسه ، هدرب  نیا  زا  دعب  امـش  برع  هورگ 
زین کلام  نب  سنا  ای  سنا  نبا  کلام  تایاور  زا  یخرب  قبط  ( 251 . ) داد اضر  تلذ  هب  هک  نآ  داب  رود  دیداد ، نت  تلذ  هب  دنک ، دوخ  هدنب 

 : تفگ سیق  هب  دوب ، دایز  نبا  دزن  دابع  نبا  سیق  ردب !! زور  لباقم  رد  يزور  تفگ :  دایز  نبا  دناوخ و  ار  ربمایپ  ثیدـح  درک و  ضارتعا 
تردام ردپ و  وت و  دج  دننک ، یم  تعافش  ار  وا  تمایق  زور  وا  ردام  ردپ و  وا و  دج  تفگ :  سیق  یئوگ ؟  یم  هچ  نیـسح  نم و  هب  عجار 

هب تشاد ،  ینهاک  دایز  نبا  دیوگ : دمحم  نبا  ماشه  درک . نوریب  سلجم  زا  ار  وا  دش و  نیگمشخ  دایز  نبا  دننک !! یم  تعافـش  ار  وت  مه 
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یبرع هب  يرعاش  دراد ، مرـش  نآ  نتـشون  زا  ملق  هک  درک  يراک  سپـس  راذـگب ، تنمـشد  ناهد  رب  ار  دوخ  ياپ  زیخرب و  تفگ :  داـیز  نبا 
نبا زا  هک  ار  راتخم  دهد  ریخ  يازج  يادخ  تسا  نانآ  ياپ  ریز  رد  ربمایپ  دالوا  اما  دننک ، یم  مارتحا  ار  ربمایپ  ربنم  بوچ  هک :  تسا  هتفگ 

 : تفگ و  دومن ، ساپـس  يزوریپ  رب  ار  دنوادخ  دوب ، ندروخ  اذغ  لوغـشم  وا  دندروآ ، راتخم  دزن  ار  دایز  نبا  رـس  یتقو  تفرگ  ماقتنا  دایز 
زا یتقو  دنا ، هدروآ  اذغ  تقو  رد  نم  دزن  ار  دایز  نبا  رس  نالا  دنداهن ، دایز  نبا  دزن  دروخ  یم  اذغ  وا  هک  یلاح  رد  ار  یلع  نبا  نیسح  رس 
رب هک  يوشب  ار  نیا  تفگ :  تخادنا و  شمالغ  دزن  ار  شنفک  سپـس  دراذـگ ، دایز  نبا  تروص  رب  اپ  شفک  اب  تساخرب  دـش ، غراف  اذـغ 

ار نآ  دـندروآ ، دایز  نبا  دزن  ار  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  ریـسلا  بیبح  باـتک  رد  مداد  رارق  یـسجن  رفاـک  تروص 
نآ زا  نوخ  يا  هرطق  داهن ، دوخ  نار  يور  رب  ار  مرکم  رس  نآ  داتفا ، شموش  تسد  رب  هزرل  هاگان  تسیرگن ،  یم  وا  يوم  وا و  رب  هتـشادرب 

هجلاعم دندرک ، شالت  هچ  ره  ناحارج  دش ، وبدب  مخز و  هکیروطب  درک ، خاروس  ار  شنار  تشذگرد و  نوعلم  نآ  ياه  هماج  زا  دـیکچ ،
زو يا  هدرک  دادـیب  هچ  هک  یلفاغ  خرچ  يا  ( 252 . ) دوشن رهاظ  دـب  يوب  ات  تشاد  یم  رب  کشم  دوخ  اب  هراومه  دایز  نبا  راـچان  هب  دـشن ،

دایز هداز  يا  يا  هدرکدادـما  وت  مصخ و  هدرک  دادـیب  لوسر  ترتع  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  رد  يا  هدرکداـبآ  متـس  نیا  رد  اـه  هچ  نیک 
لـگ و اـب  هچ  نید  غاـب  رد  تـسا  تواقـش  تـخرد  راـب  هـک  یـسخ  رهب  يا  هدرک  دادـش  وـت  هـک  لـمع  نـیا  دورمن  هـگچیه  تـسا  هدرکن 

هدرزآ مادم  یفطصم  هگ  هسوب  هک  دوب  یقلح  يا  هدرک  دالوا  ردیح و  یفطصم و  اب  وت  هچنآ  درک  ناوتن  نید  نانمـشد  اب  يا  هدرکداشمش 
لها ترتع و  نادناخ  سپس  دنروآ  رد  رـشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا  دنروآ  رد  رـشحم  هب  هک  یمد  ار  وت  مسرت  يا  هدرک  دالوف  رجنخ  هب  شا 

نت هب  ار  شیوخ  ساـبل  نیرتدـب  هک  یلاـح  رد  يربـک  بنیز  نینم  ؤملاریما  رتـخد  دـندرک ، دراو  داـیز  نبا  سلجم  رب  ار  ءادهـشلادیس  تیب 
نانز هارمه  هک  نیشن  هشوگ  نیا  تفگ :  دایز  نبا  تسـشن ،  يا  هشوگ  رد  دش و  سلجم  دراو  شنازینک  نایم  رد  مانمگ  تروص  هب  تشاد 
تشک درک و  اوسر  ار  امش  هک  ار  يادخ  رکش  تفگ :  نازینک  زا  یکی  درک ، رارکت  موس  مود و  راب  دادن ، یباوج  ترضح  تسیک ؟  تسا 
كاپ دومن ، كاپ  يدیلپ  زا  ار  ام  و  تشاد ،  یمارگ  ربمایپ  هب  ام  هک  ار  يادخ  رکـش  دومرف : يربک  بنیز  تخاس ،  غورد  ار  امـش  هناسفا  و 
تفگ دایز  نبا  هللادمحلا ،  و  تسا ،  يرگید  میتسین ،  ام  وا  دیوگ و  یم  غورد  رجاف  صخش  دوش و  یم  اوسر  قساف  ناسنا  نامه  یندرک ، 

، دنتفاتش دوخ  هاگمارآ  يوس  هب  تشون و  اه  نآ  رب  ار  ندش  هتشک  دنوادخ  دومرف : ترضح  يدید ؟  هنوگچ  دوخ  نادناخ  اب  ار  ادخ  راک  : 
دوخ هاگمارآ  يوس  هب  تشون و  اه  نآ  رب  ار  ندش  نتـشک  دنوادخ  هک  دـندوب  یهورگ  نانیا  مدـیدن  یئابیز  زج  نم  دومرف : یتیاور  قبط  و 

تردام هناجرم ،  رسپ  يا  تسا  راگتـسر  یـسک  هچ  رگنب  درک ، جاجتحا  مه  اب  و  دنک ، یم  عمج  اهنآ  وت و  نایم  دنوادخ  يدوزب  دنتفاتش و 
، دیاشن هذخا  ؤم  نخس  هب  ار  نز  تسا و  نز  نیا  تفگ :  درک و  تطاسو  ثیرح  نبا  ورمع  دیدرگ ، نیگمـشخ  دایز  نبا  دنیـشن . تیازع  هب 

ؤملاریما رتخد  لد  نخس  نیا  زا  درک ، کنخ  ار  ملد  دنوادخ  متـشاد  يا  هدقع  وت  ناشیوخ  وت و  گرزب  یـشک  ندرگ  زا  تفگب :  دایز  نبا 
وت يافش  رگا  يدنک ،  ارم  هشیر  يدیرب و  ارم  عرف  یتخادنا ،  رب  ارم  نادناخ  یتشک و  ارم  رورس  دومرف : سپس  دش  نایرگ  تسکش و  نینم 

ار نز  دومرف : ترضح  دوب ، هیفاق  شوخ  يرعاش  مه  وا  ردپ  تسا  یفاب  هیفاق  نخس  هنوگ  نیا  تفگ :  دایز  نبا  يا ،  هتفای  افش  دوب ، نیا  رد 
یتسیک وت  دیسرپ : دش ، داجس  ماما  هجوتم  دایز  نبا  دش ، يراج  منابز  رب  يزیچ  هنیـس  زوس  زا  تسا  رگید  راک  مرگ  مرـس  راک ؟ هچ  هیفاق  اب 

تقو دنوادخ  دومرف : ترضح  تشکن ؟  ار  نیسح  نبا  یلع  دنوادخ  رگم  تفگ :  دایز  نبا  متسه ،  نیسح  نبا  یلع  نم  دومرف : ترضح   ؟
، دینزب ار  شندرگ  ار و  وا  دیربب  يراد ؟  ارم  هب  نداد  باوج  تارج  زونه  وت  تفگ :  دـش و  نیگمـشخ  دایز  نبا  دریگ . یم  ار  اهناج  گرم 
رد ار  ترضح  تسا و  سب  یتخیر  ام  نوخ  زا  هچنآ  دایز ، رسپ  يا  دومرف : تخیوآ و  داجس  ترـضحب  ار  دوخ  يربک  بنیز  هک  دوب  اجنیا 

ماما بنیز و  ترـضح  هب  یهاگن  دایز  نبا  شکب ،  وا  اب  مه  ارم  یـشکب  ار  وا  یتساوخ  رگا  موشن ،  ادـج  وا  زا  زگره  ادـخب  تفرگ  شوغآ 
دراد هچنآ  دینک ، اهر  ار  وا  مشکب ،  يو  اب  ار  وا  هک  دراد  تسود  نز  نیا  هک  ادخب  تسا ،  بیجع  یشیوخ  تفگ :  سپـس  تخادنا  داجس 

اب زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  دننادرگب ، رازاب  هچوک و  رد  ار  ناریسا  داد  روتسد  هاگنآ  ( 253  . ) تسا یفاک  ار  وا  يرامیب )  زا  )
دناوخ یم  نآرق  مدینش  دیسر ، نم  لباقم  رس  یتقو  مدوب ،  الاب  قاتا  رد  نم  دوب  يا  هزین  رب  ءادهشلادیس  رس  دیوگ : مقرا  نبا  دیز  دوب ، اهنآ 
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رـسپ يا  وت  رهطم  رـس  مدز  ادـص  دـش ، تسار  مندـب  رب  وم  ابجع ،  انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا  نا  تبـسح  ما  دـیوگ : یم  و 
رد درک و  ینارنخس  تفر و  ربنم  هب  دایز  نبا  و  دندرب ، نادنز  هب  ار  ناریسا  سپس  تسا .  رت  بیجع  تسا ،  رت  بیجع  ادخب  وت  راک  ربمایپ و 

نیا دایز  نبا  درک ، شاخرپ  دایز  نبا  هب  تساخرب و  فیفع ،  نبا  هللادـبع  درک ، تراسج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ءادهـشلادیس و  هب  نآ 
دزن هب  يا  هدع  اب  ار  ادهش  ریاس  ءادهشلادیس و  رهطم  رس  سپـس  دناسر . تداهـش  هب  تسا  هدمآ  خیرات  رد  هک  ینایرج  یط  ار  انیبان  درمریپ 

. داتسرف دیزی 

هفوک مدرم  تمالم  رد  هفوک  رهش  رد  يربک  بنیز  هبطخ 

یم زین  اهدرم  دـندز ، كاچ  ناـبیرگ  دـندرک و  يراز  هیرگ و  هب  عورـش  هفوک  رهـش  ناـنز  یتقو  هفوک ،  رهـش  هب  تیبلا  لـها  دورو  ماـگنه 
سپس داتسیا ، گناب  زا  گنز  دش و  هتسب  ورف  اهمد  دیشاب ، شوماخ  هک  دومرف  هراشا  مدرم  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  دنتسیرگ ،

مالسلا هیلع  یلع  دننامه  یئوگ  وت  دشاب ، وا  زا  رتایوگ  هک  مدیدن  نیـشن  هدرپ  ینز  نم  دیوگ : يوار  هک  دناوخ  يا  هبطخ  نانچ  شترـضح 
کــشا تـیمح ،  یب  ناراـک  لـغد  يا  هفوـک ،  مدرم  يا  دوـمرف : مرکا  ربماـیپ  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دــمح و  زا  سپ  درک ، یم  ینارنخس 

زاب نتسیر ،  نتفات و  مکحم  زا  سپ  دوخ  هتفاب  هک  تسا  ینز  نآ  دننامه  امش  لثم  دیاین ، شمارآ  ار  امش  ياه  هلان  دابم و  کشخ  ناتمشچ 
هدرک داسف  زیواتـسد  ار  دوخ  ياهدـنگوس  دـیداد ) يرای  ار  دوخ  نمـشد  اهیتخـس ، لمحت  تیلاعف و  همه  نآ  زا  سپ  ، ) دومن راترات  درک و 

و دینک ، یم  ینیچ  نخس  نانمشد  نوچ  و  دینک ، یم  یـسولباچ  نازینک  نوچمه  غورد ،  ینمـشد و  ندز و  فال  زج  دیراد ؟ هچ  امـش  دیا ،
روگ نوچ  شرهاظ  و  دیا ، هدیدنگ  نطاب  رد  یلو  ابیز  رهاظ  رد   ) دنلام ربق  يور  رب  هک  یچگ  ای  دیا و  هدیئور  نهپ  رب  هک  يا  هزبس  نوچ  ای 

نادواج باذـع  رد  دـیدروآ و  مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  دیداتـسرف ، شیپ  يا  هشوت  دـب  دوخ  يارب  لجوزع )  ادـخ  رهق  شنطاب  للح ،  رپ  رفاک 
گنن تفرگ و  ار  امش  نآ  راع  هک  دیدنخب ، كدنا  دییرگب و  رایسب  دیتسه ، نتسیرگ  هتسیاش  هک  دینک  هیرگ  دینک !؟ یم  هیرگ  ایآ  دینامب ،

تلاسر ندعم  ءایبنا و  متاخ  دنزرف  هک  دیئوشب  دوخ  زا  ار  گنن  نیا  هنوگچ  تسش ،  دیناوت  یمن  دوخ  زا  زگره  هک  یگنن  دنام ، امش  رب  نآ 
مهرم لد و  شمارآ  بجوم  حلـص  رد  و  دوب ، امـش  بزح  هانپ  امـش و  رگمتـس  گنج  رد  هک  نآ  دـیتشک ، ار  تشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  و 

زور رد  دیتفرگ  دوخ  شود  رب  یهانگ  راب  دب  دیداتـسرف ، شیپ  دوخ  يارب  يزیچ  دـب  دوب ، امـش  هاگهانپ  اه  یتخـس  رد  امـش و  مخز  راذـگ 
يارب ار  يادخ  مشخ  درک ، نایزادوس  دش و  هدیرب  اهتسد  دیماجنا و  يدیمون  هب  امش  شالت  دیشاب ، نوگنرس  داب ، امـش  رب  گرم  زیخاتـسر ،
هدرپ هچ  دیتسکـش و  ینامیپ  هچ  و  دیتفاکـش ؟ ادخلوسر  زا  يا )  هشوگ   ) رگج هچ  دیناد  یم  ایآ  دیدش . یعطق  تلذ  راچد  دیدیرخ و  دوخ 

زا تسا  کیدزن  هک  دیدروآ  تفگش  يراک  دیتخیر ، ینوخ  هچ  دیدیرد و  وا  زا  یتمرح  هچ  و  دیدیشک ؟ نوریب  هدرپ  زا  ار ، وا  زا  ینانیـشن 
هار هک  موش  هدیچیپ و  گرزب ،  راوشد و  تسا  یتبیـصم  دـنزیرب  مه  زا  دنـشاپب و  اههوک  و  دفاکـشب ، نیمز  دـنوش و  رجفنم  اهنامـسآ  لوه 

هریچ ار  امـش  ادخ ، تلهم  نورـصنی ،  مه ال  يزخا و  ةرخآلا  باذـعل  درابب و  نوخ  نامـسآ  رگا  دـینک  یم  بجعت  ایآ  هتـسب .  نآ  رد  هراچ 
سپـس تسامـش ،  اـم و  هاـگنیمک  رد  وا  دـسرت ، یمن  ینوـخ  نتفر  تسد  زا  هب  تبـسن  تسا و  هزنم  هلجع  باتـش و  زا  دـنوادخ  هک  دـنکن 

هک امـش  دـیدرک ، هک  تسیراـک  هچ  نیا  دـیوگ : امـش  اـب  ص )   ) ربمغیپ هک  یماـگنه  تفگ :  دـیهاوخ  هچ  دومرف : دومن و  ءاـشنا  يراعـشا 
تما يا  هدیطلغ ،  نوخ  هب  يا  هدع  ریـسا و  يا  هدع  دیدرک !؟ نم  نازیزع  دالوا و  نادناخ و  اب  هک  تسیراک  هچ  نیا  دـیتسه ، تما  نیرخآ 

! دیآ دورف  مرا  دـننامه  یباذـع  امـش  رـس  رب  هک  مسرت  یم  دـینک ! نینچ  نم  زا  سپ  نم ،  ناگتـسب  اب  هک  دوب  نیا  نم  شاداپ  ایآ  نیرخآ !؟ 
يدرمریپ دنتشاد ، بجعت )  زا   ) ناهد رد  تسد  هدز ،  تریح  مدید ،  ار  مدرم  هک  دش ، مامت  یلاح  رد  يربک  بنیز  ینارنخـس  دیوگ : يوار 

دوب هدومن  دنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  هک  یلاح  رد  و  دوب ، هدش  رپ  شمـشچ  کشا  زا  ار  وا  نساحم  هک  دوب  هتـسیرگ  ردقنآ  دوب ، نم  رانک 
نادناخ امـش  نادـناخ  ناوناب ،  نیرترب  امـش  ناوناب  ناناوج ،  نیرتهب  ناتیاهناوج  ناریپ ،  نیرتهب  امـش  ناریپ  داب ، ادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : 

(254  . ) تسا میظع  رایسب  امش  تلیضف  راوگرزب و 
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ماش رد  دمحم  لآ  ناریسا 

لوا زور  دندومن ، راوس  رتش  رب  دندرک و  ریجنز  لغ و  رد  ار  داجس  ماما  نداد ،  تکرح  ماش  فرط  هب  هللادیبع  نامرف  هب  ار  ناریـسا  ناوراک 
ریرح و ياه  هچراپ  و  دندوب ، هتسب  نیزآ  ار  ماش  رهش  دنناد  یم  دیع  ار  نآ  هیما  ینب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  و  دندش ، قشمد  دراو  رفص 

درم نز و  رفن  رازه  دصناپ  دنتشاد ، هاگن  رهش  ندرک  تنیز  يارب  رهش  هزاورد  مد  زور  هس  ار  تیب  لها  دوب ، هداد  تنیز  ار  رهش  گنراگنر 
مامت دندیصقر ، یم  دندز و  یم  ناوج  درم  نز و  رفن  نارازه  دنتخاون ، یم  قوب  لبط و  فد و  اب  نانز  نادرم و  دندوب ، ناریسا  دورو  رظتنم 

رمش هب  موثلک  ما  دندیسر ، رهش  کیدزن  هب  یتقو  تمصع  نادناخ  دندوب . هدز  باضخ  همرس و  هدیـشوپ و  گنراگنر  ياهـسابل  رهـش  لها 
هک وگب  نک ،  دراو  تسا  مک  تیعمج  هک  يا  هزاورد  زا  ار  اـم  میدـش  رهـش  دراو  یتـقو  دومرف : تسیچ ؟  تفگ :  مراد ،  یتجاـح  دوـمرف :
 ، ناشیا تساوخرد  خـساپ  رد  درمان  نآ  میدـش ،  نوبز  مدرم  هاگن  ترثک  زا  لاح  نیا  اب  ام  هک  دـننک ، ادـج  اهلمحم  نیا  ناـیم  زا  ار  اـهرس 

ارسا هاگیاج  رد  ماش  هزاورد  رانک  درک و  دراو  تیعمجرپ  هزاورد  زا  ار  اهنآ  دنهد و  رارق  اهلمحم  طسو  رد  ار  هزین  رب  ياهرس  ات  داد  نامرف 
، دش نایامن  یپ  رد  یپ  ياهمچرپ  هک  مدید  هک  مدوب  تاعاس  هزاورد  رد  دـیوگ : تسا  ربمایپ  هباحـص  زا  هک  يدـعاس  لهـس  دنتـشاد . هاگن 
رت هیبش  ربمایپ  هب  همه  زا  شتروص  هک  دوب  یسک  رهطم  رـس  نآ  رب  دوب و  نآ  يالاب  یناکیپ  هک  تشاد  تسد  رد  یمچرپ  هک  مدید  يراوس 

: دومرف دیتسیک ؟ امش  مدرک  ضرع  متفر ،  اهنآ  نیلوا  کیدزن  دندوب ، راوس  زا  زادناور  نودب  نارتش  رب  هک  مدید  یناوناب  نآ  لابند  هب  دوب ،
ما هدینش  ار  وا  ثیدح  هدید و  ار  امش  دج  هک  متسه  یناسک  زا  دعس  نبا  لهس  نم  متفگ :  متـسه ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  هنیکـس  نم 

لفاغ ام  زا  وا ، هب  هاگن  اب  مدرم  اـت  دربب  اـم  يولج  ار  رـس  وگب ، دراد ، هارمه  رـس  هک  راد  هزین  نیا  هب  دعـس  يا  دوممرف : دـیراد ؟ يراـک  اـیآ 
؟  يریگب رانید  دـصراهچ  ینک و  یم  يراک  میارب  ایآ  متفگ :  متفر و  راد  هزین  نآ  دزن  دـیوگ : لهـس  دـننکن . هاگن  ربمایپ  مرح  هب  دـنوش و 

دایز تیعمج  ماحدزا  ردـقنآ  مدرک ،  لمع  ما  هدـعو  هب  مه  نم  درک ، لوبق  ربب ، ناوراـک  ولج  رد  ار  رـس  نیا  متفگ :  يراـک ؟  هچ  تفگ : 
امش هک  ار  ادخ  رکش  تفگ :  دمآ و  تیب  لها  دزن  ماش  لها  زا  يدرمریپ  هار  نایم  رد  دندیسر ، دیزی  رصق  هب  رهظ  ماگنه  یتخس  هب  هک  دوب 

وت دومرف : داجس  ماما  دش ، مامت  شنخس  یتقو  درکن  يراذگورف  ازـسان  زا  تسناوت  ات  درک و  عطق  ار  هنتف  ياهخاش  درک و  دوبان  تشک و  ار 
دزم نم  وگب  یبرقلا ؟  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  يا :  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : يرآ ،  تفگ :  يا ؟  هدناوخ  ادخ  باتک 

ترـضح ربمایپ ) ناکیدزن   ) هورگ نآ  میئاـم  دومرف : ترـضح  يرآ :  تفگ :  درمریپ  نم ،  ناـکیدزن  اـب  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  تلاـسر 
سپس میئام ،  نانیا  دومرف : ترـضح  يرآ ،  درک : ضرع  هدب ،  ار  دوخ  لیماف  قح  هقح ،  یبرقلا  يذ  تآ  يا و  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : 

امـش زا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  ینعی :  ریهطت ، مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  يا :  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :
هب تسد  یماش  درم  نآ  میئام ،  ناشیا  دومرف : ترضح  يرآ ،  تفگ :  درمریپ  یندرک ،  كاپ  دنک ، كاپ  ار  امـش  دربب و  ار  يدیلپ  نادناخ 
لآ نمـشد  زا  امـش  دزن  میوج  یم  يرازیب  ایادـخ  دوزفا  سپـس  تفگ -  ار  نیا  راب  هس  منک -  یم  هبوت  ایادـخ  تفگ :  تشادرب و  نامـسآ 
مانب يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  متـسناد ،  یمن  ار  نیا  زورما  ات  یلو  مدوب  هدـناوخ  نآرق  نم  دـمحم ، نادـناخ  نیلتاق  دـمحم و 

یـسانشب ار  زوریپ  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : ترـضح  دش ؟ زوریپ  یـسک  هچ  تفگ :  تتامـش )  اب   ) دمآ و داجـس  ماما  دزن  ۀحلط  نب  میهاربا 
 (. میزوریپ ام  تساجرب ،  زامن  تلاسر و  دـیحوت و  هب  تداهـش  ات  میدرک و  مایق  نید  يایحا  يارب  ام  ینعی   ) وگب هماقا  ناذا و  زاـمن  ماـگنه 

(255)

دیزی سلجم  رد  ربمایپ  تیب  لها 

رس رب  توقای  رد و  زا  یجات  دیزی  دندراذگ ، هرقن  الط و  زا  یئاهیلدنص  فارطا  رد  اهتنیز و  عاونا  اب  مظعم  للجم و  رایسب  دنتسارآ  یسلجم 
رارق دوب  داجس  ماما  اهنآ  نیرتگرزب  هک  ناوج  هدزاود  اه  نآ  نایم  رد  هک  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هتـسشن  فارطا  رد  ناگرزب  هداهن ، 
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ماما دندوب ، هتـسب  نامـسیر  اب  مه  ار  ناوناب  دوب ، هدش  ریجنز  شندرگ  هب  شیاهتـسد  ام  زا  مادـک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشاد ، 
نآ رد  سکچیه  دـیوگ : يوار  دـنیبب ، رتـش  زاـهج  رب  هنهرب  دـنب و  رد  ار  اـم  رگا  ادـخ  لوسر  رب  يرب  ناـمگ  هچ  دـیزی  يا  دومرف : مراـهچ 

یناسنا نم  دومرف : هک  تسا  لقن  هنیکس  ترضح  زا  دندروآ ، دیزی  دزن  هب  ار  نیسح  ماما  سدقم  رـس  دش . نایرگ  هکنیا  رگم  دنامن  سلجم 
، دروآ ار  سدقم  رس  سیق ،  نبا  رحز  یتقو  دیوگ : يوار  وا ، زا  رتراکمتـس  رتدب و  یکرـشم  رفاک و  چیه  هن  و  مدیدن ،  دیزی  زا  رت  لدگنس 

نایعیـش زا  رفن  تصـش  نادناخ و  زا  رفن  هدجیه  اب  نیـسح  وا ، يرای  ادخ و  يزوریپ  هب  داب  تراشب  تفگ :  درم  نآ  ربخ ؟ هچ  دیـسرپ : دیزی 
میلـست رب  ار  گنج  اهنآ  دـنریذپب ، ار  گنج  ای  دـنهد  دایز  نبا  مکح  هب  نت  دـنوش و  میلـست  هک  میتساوخ  اهنآ  زا  ام  دـش ، دراو  اـم  رب  دوخ 

اما دندرک ، رارف  هب  عورش  هورگ  نآ  دش ، عطق  تفاکش و  اهرس  داتفا و  راکب  اهغیت  میدرک ،  هلمح  اهنآ  رب  باتفآ  عولط  اب  دندیزگرب ، ندش 
نتـشک هزادـنا  هب  نینم  ؤملاریما  يا  مسق  ادـخب  دزیرگ ، یم  زاب  گنچ  زا  رتوبک  هکنانچمه  دـندرب  هانپ  اـه  يدـنلب  یتسپ و  هب  دوبن  يرگنس 

هنرگ دفاب و  یم  غورد  هنوگنیا  ینیریـشدوخ ،  رطاخب  نوعلم  نیا  دیوگ : فل  ؤم   ) میتشک ار  اهنآ  همه  هک  تشذگن  هلولیق  باوخ  ای  هحیبذ 
هک سرپب  هفوک  هاپـس  زا  تفرگ ،  هانپ  ای  تخیرگ و  نادـیم  نآ  رد  روالد  مادـک  دـشاب ، یم  نیـسح  ماما  ياهتداشر  دـهاش  البرک  نیمزرس 

ياو دنتفگ : وا  هب  یتقو  هک  سرپب  دعـس  رمع  زابرـس  نآ  زا  دوب ، هدیدرگ  بات  یب  كدنا  ددع  نآ  لباقم  رد  تیعمج  ترثک  نآ  اب  هنوگچ 
یم میدرک ،  ام  هک  راک  نامه  يدـید ،  یم  میدـید  ام  هچ  نآ  رگا  يدوب و  ام  اب  مه  وت  رگا  تفگ :  دـیتشک ؟ ار  ربمایپ  دالوا  هنوگچ  وت  رب 

دـندیلام و یم  مه  هب  تسار  پچ و  زا  ناراوـس  و  هدـنرد ،  ریـش  دـننام  ریـشمش  هتـسد  هب  تـسد  هـک  دـنتخیر  اـم  رـس  رب  یهورگ  يدرک ، 
رب ای  دنشونب  گرم  روخشبآ  زا  ای  دنتساوخ  یم  دنتشاد ، تبغر  لام  هب  هن  دنتفریذپ و  یم  ناما  هن  دنتخادنا ، یم  گرم  ماک  هب  ار  نتـشیوخ 

رکیپ کنیا  و  داد : همادا  نوعلم  نآ  ( 256 . ) دندوب هتفرگ  ار  هاپـس  دارفا  همه  ناج  میتشاد ،  یم  زاب  اهنآ  زا  تسد  ام  رگا  دننک ، هبلغ  گرم 
، دشاپ یم  نآ  رب  رابغ  درگ و  داب ، دـبات و  یم  اهنآ  رب  باتفآ  دولآ ، كاخ  ناشیا  ياه  هرهچ  هتـشغآ و  نوخ  رد  ناشاه  هماج  هنهرب و  اهنآ 

ناهاشداپ هکلب  مارک ،  ءایلوا  ماظع و  ءاـیبنا  هک  دـناد  یمن  نوعلم  نیا   ) سکرک باـقع و  زج  دـنرادن  يرئاز  و  هداـتفا ،  کـشخ  ناـبایب  رد 
رس سپس  تخادنا ،  نیئاپ  ار  رـس  تحلـصم )  يور  زا   ) دیزی درک ) دنهاوخ  میظعت  ار  نآ  داهن و  دنهاوخ  ناتـسآ  نیا  رب  یناشیپ  زین  يویند 

، دنک تمحر  ار  نیسح  ادخ  مدرک ،  یم  وفع  ار  وا  مدوب  نم  رگا  دیتشک ، یمن  ار  نیسح  رگا  مدوب  یـضار  امـش  زا  نم  تفگ :  تشادرب و 
هتفگ راعشا و  لامعا و  هنرگ  تسا و  تقو  تسایـس  مکحب  طقف  دیزی  زا  نآ  لاثما  تالمج و  نیا  دیوگ : فل  ؤم  دادن . هزیاج  درم  نآ  هب  و 
دوـخ سیق  نبا  ریبز  هب  نیـسح  ماـما  هک  تسا  تیاور  رد  دـشاب . یم  وا  رفک  دـهاش  هکلب  تسوا ،  رورـس  تواـسق و  دـهاش  همه  وا  هدـنیآ 
لباقم رد  نیسح  ماما  رهطم  رس  یتقو  دهد ! یمن  يو  هب  يزیچ  وا  اما  درب  یم  دیزی  دزن  هزئاج  رطاخب  سیق  نب  ریهز  ارم  رـس  هک  دوب  هدومرف 
داجس ماما  دندوب . هداد  رارق  یتشط  نایم  رد  ار  رس  دننکن ، هاگن  رس  هب  ات  داد  رارق  دوخ  رـس  تشپ  مه  ار  ترتع  نادناخ  تفرگ ،  رارق  دیزی 

تبـسن ماش  لها  زا  دیزی  اجنیا  رد  دنیبب ، لاح  نیا  هب  ار  ام  رگا  ادخ  ربمایپ  هب  يراد  نامگ  هچ  دـیزی ، يا  مهد  یم  مسق  ادـخب  ار  وت  دومرف :
هچب ار  ریش  هک  تسا  نیا  نآ  هنابد  ؤم  نومضم  هک  تفگ  یتشز  هلمج  نوعلم  يدرم  منک ؟  هچ  اهنیا  اب  تفگ  تساوخ و  تروشم  نانیا  هب 
نیسح ماما  رتخد  همطاف  داد ، یم  ماجنا  دید ، یم  عضو  نیا  اب  ار  اهنیا  ربمایپ  رگا  هک  نکب  يراک  تفگ :  ریشب  نبا  نامعن  وا ، هب  دنام  یمه 

دنلب اهادص  هک  يا  هنوگ  هب  دندش  نایرگ  زین  هناخ  لها  دنتـسیرگ ، نخـس  نیا  ندینـش  اب  مدرم  دنناریـسا ، ربمایپ ، نارتخد  دیزی ! يا  دومرف :
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دشکب ، ار  داجـس  ماما  دنتفگ  دندرک و  داهنـشیپ  دیزی  هب  ار  تشز  هلمج  نآ  ماش  لها  یتقو  هک  تسا  تیاور  رد  دش ،
نوراـه یـسوم و  هب  عجار  نوعرف  نیرواـشم  هچنآ  فـالخرب  اـهنیا  دومرف : یهلا  دـمح  زا  سپ  دوب  هلاـس  دـنچ  یکدوک  عـقوم  نآ  رد  هک 

یتلع راک  نیا  و  دنداد ، يءار  ام  نتشک  هب  نانیا  اما  هدب .  تلهم  ار  شردارب  یسوم و  دنتفگ : نوعرف  هب  اهنآ  دندرک ، داهنشیپ  وت  هب  دنتفگ ،
ناربمایپ و و  دنتـسین ، هداز  لـالح  اـهنیا  اـما  دـندوب ، هداز  لـالح  نوعرف  نیرواـشم  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  شتلع  دیـسرپ  دـیزی  دراد ؟

هیلع اضر  ماـما  هک  تسا  تیاور  رد  ( 257  . ) تخادنا نیئاپ  ار  رـس  تاملک  نیا  ندینـش  اب  دیزی  دشک ، یمن  انز  دالوا  زج  ار  اهنآ  نادـنزرف 
وجبآ ندیشون  اذغ و  ندروخ  لوغشم  شنارای  وا و  دوب  اذغ  هرفس  رس  رب  وا  دندرب ، دیزی  دزن  ماش  هب  ار  نیسح  ماما  رس  یتقو  دومرف : مالسلا 

اروشاع زا 136رارسا  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


وا دج  ردپ و  نیسح و  درک و  یم  يزاب  درک و  نهپ  وا  رب  جنرطش  طاسب  وا  دنداهن و  تخت  ریز  یتشط  رد  ار  رس  داد  روتسد  سپـس  دندوب ،
 . تـخیر یم  نـیمز  يور  تـشط  کـیدزن  ار  يداـیز  دیـشون و  یم  وـجبآ  هـعرج  هـس  درب ، یم  یتـقو  درک ، یم  هرخـسم  درب و  یم  ماـن  ار 

تسا یکرابم  یندیشون  نیا  هک  دیـشونب  تفگ :  یم  داد و  یم  زین  شنارای  هب  دیـشون و  یم  دوخ  وا  دومرف : يرگید  تیاور  رد  ثیدحلا و 
اذغ رطاخ  شمارآ  اب  ام  تسا و  نهپ  هرفـس  تسام ،  لباقم  نیـسح  ام  نمـشد  رـس  میدروخ  ام  هک  راب  نیلوا  هک  تسا  نیا  نآ  تکرب  زا  و 

رس دیزی  رسمه  تخیر ،  يرادقم  زین  رهطم  رس  نآ  رب  دروخ و  یم  بارش  دیزی  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  یخرب  رد  ثیدحلا و  میروخ .  یم 
دیس ( 258 . ) دیامن یم  رکـشت  وا  زا  هک  دید  ار  ارهز  ترـضح  باوخ  رد  بش  نامه  درک ، وبـشوخ  بالگ  اب  تسـش و  بآ  اب  تفرگ و  ار 

لد هک  كانزوس  يادص  اب  و  داد ، كاچ  نهاریپ  دید ، ار  ردارب  رهطم  رـس  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  هک  دیامرف : یم  سوواط  نبا 
یفطـصملا تنب  نب  ءاسنلا  ةدیـس  ءارهزلا  ۀـمطاف  نبای  ینم ،  هکم و  نبای  هللا ،  لوسر  بیبح  اـی  نیـسح  اـی  تفگ :  تخادـنا  یم  هزرل  هب  ار 

روتسد هاگنآ  دوب ، تکاس  نانچمه  دیزی  و  تخادنا ،  هیرگ  هب  دوب  سلجم  رد  ار  هک  ره  نانخس  نیا  اب  دیوگ : يوار  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص 
! ردـب زور  ياـجب  زور  نیا  تفگ :  یم  یتـیاور  قبط  دز و  یم  ءادهـشلادیس  ياهنادـند  رب  نآ  اـب  دـندروآ و  ار  نارزیخ  یتسدـبوچ  اـت  داد 

ربمایپ هک  مدـید  مدوخ  هک  مهد  یم  تداهـش  ینز ؟  یم  نیـسح  نادـند  هب  یتسدـبوچ  اب  ایآ  دـیزی  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  یملـسا  ةزربوبا 
امش هدنشک  دشکب ، ادخ  دیتسه ، تشهب  لها  ناناوج  رورـس  امـش  دومرف : یم  دیکم و  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نسح  شردارب  وا و  ياهنادند 

دندرک نوریب  ناشک  ناشک  ار  وا  داد  روتـسد  دـش ، مشخ  رد  تاملک  نیا  ندینـش  اـب  دـیزی  دـیامن . اـیهم  منهج  وا  يارب  و  دـنک ، تنعل  ار و 
همجرت دنا ، هدرک  دـیزی  رفک  هب  مکح  نآ  رطاخب  ءاملع  هک  تسا  يراعـشا  نیا  و  . ) دـناوخ تسا ،  يرعبزلا  نبا  زا  هک  ار  راعـشا  نیا  سپس 

رد  ) هزین ندز  زا  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دـندید  یم  دـندش  هتـشک  ردـب  رد  هک  نم  ناگتـشذگ  ناریپ و  شاک  يا  تسا :)  نیا  راعـشا 
 ، میدرک ردب  ياجب  ار  نیا  و  میتشک ،  ار  اهنآ  ناگرزب  دابم ، لش  تتـسد  دیزی  يا  دنتفگ : یم  دـندز و  یم  دایرف  يداش  زا  و  دـحا ) گنج 

لزان یحو  هن  دمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  دوب ) تموکح  ربمایپ  فده   ) دـندرک يزاب  تنطلـس  اب  مرکا )  ربمایپ   ) مشاه هلیبق  دـش ، رـسب  رس 
 . مریگن ار  دمحم  ياهراک  ماقتنا  دمحا  نادنزرف  زا  رگا  مشابن  فدنخ  هلیبق  زا  نم  دش ،

دیزی سلجم  رد  نینم  ؤملاریما  رتخد  هدنبوک  هبطخ 

هللا قدص  نیعمجا ،  هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  دومرف : تساخرب و  بلاطیبا  نبا  یلع  رتخد  هاگان  نایم  نیا  رد 
حیصف و ارغ  رایسب  تسا  يا  هبطخ  نوئزهتسی .  اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نا  يوسلا  ؤاسا ا  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  لوقی :  کلذک  هناحبس 

انامه دیامرف : یم  هک  دومرف  تسرد  ناحبـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولـص  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  سپ  هدـنبوک ، 
نوچ هک  يرادنپ  یم  ایآ  دیزی  يا  دننک . یم  هرخسم  ار  نآ  و  دندومن ، بیذکت  ادخ  تایآ  هب  هک  دش  نیا  دندرک  یتشز  هک  نانآ  ماجنارس 

يرادنپ یم  دنشک ، یم  وس  ره  هب  ار  ام  ناریسا  دننام  هک  يا  هنوگ  هب  يا  هتسب  ام  رب  هراچ  هار  يا و  هتفرگ  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  فارطا 
ناداش مرخ و  يدـیلاب ،  دوخ  هب  يدومن و  ربکت  يدیـشک و  الاب  ینیب  یتسه !؟  یمارگ  دـنوادخ  دزن  وت  میتسه و  راوخ  دـنوادخ  دزن  ام  هک 
نخس يا  هدرک  شومارف  ایآ  هتسهآ  هتسهآ ،  تسا ،  هدش  راومه  وت  يارب  ام  تموکح  و  هتسارآ ،  وت  ياهراک  هتسب و  وت  دنمک  رد  ایند  هک 

میلا باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبـسحی  و ال  دیامرف : یم  هک  ار  لجوزع  دنوادخ 
باذـع تساهنآ  يارب  دـننک و  دایز  هاـنگ  اـت  میداد  تلهم  ار  اـهنآ  تساـهنآ  عفنب  میداد  تلهم  اـهنآ  هب  نوچ  هک  دـنرادنپ  یم  نیرفاـک  ، 
تـشپ ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  درک ) دازآ  هکم  حتف  رد  ار  هکم  مدرم  ربمایپ   ) اه هدش  دازآ  رـسپ  يا  تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ  كاندرد . 

اهنآ يور  هدیرد و  اهنآ  هدرپ  هک  یلاح  رد  يرب ؟  رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  ریسا و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نارتخد  یناشن و  هدرپ 
اهنآ هرهچ  هب  فیرـش  تسپ و  کـیدزن ،  رود و  دزود ، اـهنآ  هب  مشچ  هبیرغ  یموب و  و  دـنرب ، يرهـش  هب  يرهـش  زا  ار  اـهنآ  نانمـشد  زاـب ،

ار ناکاپ  رگج  شناهد  هک  یسک  زا  دشاب  يزوسلد  دیما  هنوگچ  دنرادن ، يروای  هدنامن و  یـسک  ناشنادرم  زا  اهنآ  اب  هک  یلاح  رد  درگنب ،
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(. ربمایپ يومع  هزمح  اب  تسا  دـیزی  گرزبردام  دـنه  تیاـنج  هب  هراـشا   ) دـیئور نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ  تخادـنا و  نوریب  هدـیوج و 
یئوگ یم  یتحاران  هغدغد و  نودب  هاگنآ  دنک ، یم  هاگن  هنیک  ضغب و  مشچ  اب  ام  هب  هک  یسک  دنکن  باتش  هداوناخ  ام  ینمشد  هب  هنوگچ 
تسا یلاح  رد  نیا  و  دیزی ) قباس  راعشا  هب  هراشا   ) دابم لش  تتـسد  دیزی  يا  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  یلاحـشوخ  يداش و  نم )  ناگرزب  )

یتفاکش يدرک و  روسان  ار  مخز  هک  یئوگن ؟  نینچ  ارچ  ینز ،  یم  اهنآ  هب  هدرک  هراشا  تشهب  ناناوج  رورس  هللادبع  یبا  ياهنادند  رب  هک 
نیمه هب  ینز ،  یم  ادص  ار  دوخ  فالـسا  نونکا  بلطملادبع ،  لآ  زا  نیمز  ناگراتـس  دمحم و  دالوا  نوخ  نتخیر  اب  يدنک  رب  ار  هشیر  و 
یمن یتفگ ،  یم  هچنآ  دوب و  گنگ  تنابز  دوب و  هدـش  کـشخ  تتـسد  شاـک  يا  هک  يراد  یم  تسود  هاـگنآ  يور و  ناـنآ  دزن  يدوز 

تخیر ار  ام  نوخ  هکنآ  رب  ار  دوخ  مشخ  ریگب ، ماقتنا  درک  ملظ  امب  هکنآ  زا  ریگب و  ار  اـم  قح  ایادـخ  يدرک ،  یمن  يدرک  هچنآ  یتفگ و 
نوخ نتخیر  راب  نیا  اـب  يدرک و  هراـپ  ار  دوخ  تشوگ  یتفاکـش ،  ار  دوخ  تسوپ  هک  دـنگوس  ادـخب  اـمرف ، لزاـن  تشک  ار  اـم  نارواـی  و 
لدبم تیعمج  هب  ار  اهنآ  یناشیرپ  دنوادخ  هک  یئاج  يوش ،  یم  دراو  ترضح  رب  وا ، نت  هراپ  ترتع و  تمرح  نتسکش  و  ربمایپ ، نادنزرف 
يزور ناشراگدرورپ  دزن  هک  دنناگدنز ، هکلب  دنناگدرم ، دنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هکنانآ  رادـنپم  زگره  و  دناتـسب ، اهنآ  داد  دـنک و 

يارب ار  راک  هکنآ  تسناد  دهاوخ  يدوزب  دشاب و  ام )  ) روای لیئربج  و  وت )  ) نمـشد دمحم  دشاب و  رواد  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  و  دـنراد ،
امـش زا  کیمادـک  هکنیا  و  تسا ،  دـب  هچ  ناراکمتـس  شاداپ  هکنیا  دومن ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  وت  و  هیواعم )   ) تخاـس راومه  وت 

یم شزرا  مک  ار  وت  هک )  نادب   ، ) میوگ نخـس  وت  اب  هک  دیـشک  اجنیا  هب  ارم  اهتبیـصم  رگا  و  تسا .  رت  فیعـض  شرکـشل  رترب و  شماقم 
یسولپاچ هتخابن و  ار  دوخ  وت ، يرهاظ  لالج  هاج و  مدوخ و  يریسا  رطاخب  نم   ) منک شهوکن  رایسب  میامن و  میظع  ياه  شنزرس  مناد و 

مک یتماهـش  اب  رکب  یبا  لباقم  رد  هک  ومه  تسا  همطاـف  رتخد  بنیز  یمطاـف ،  تماهـش  تسا  نیا  يرآ  مرادـن ،  وت  زا  یفوخ  منک و  یمن 
اهلد تسا و  نایرگ  اهمـشچ  یلو  دوب ) تغـالب  تحاـصف و  يادـخ  هک  ومه  تسا ،  یلع  رتخد  بنیز  تخاـت ،  وا  رب  غیلب  ینانخـس  ریظن و 
نوخ اهتسد  نیا  زا  دندش ، هتشک  اه  هدش  دازآ  ناطیـش و  بزح  تسدب  ادخ  بزح  هک  تساجنیا  بجعت  مامت  بجعت  شاب ،  هاگآ  نایرب ، 

ناراتفک هتفرگ و  رارق  ناگرگ  یـشکرس  دروم  رهطم ، كاپ و  ياهرکیپ  نآ  و  دـتفا ، یم  نوریب  امـش  ناهد  زا  اـم  تشوگ  دـکچ و  یم  اـم 
ملظ دـنوادخ  و  یباین ،  دوخ  درکلمع  زج  هک  هاگنآ  ینک ،  یم  نایز  يدوزب  يا ،  هتفرگ  تمینغ  ار  اـم  رگا  دـنناطلغ . یم  نوخ  هب  ار  اـهنآ 

ادخب نکب ،  يراد  هک  شالت  ره  رب و  راکب  يراد  هک  هلیح  ره  سپ  مینک .  هیکت  وا  رب  و  میرب ،  ادخ  هب  تیاکـش  تسین ،  ناگدنب  هب  هدننک 
اهمتس نیا  گنن  و  تشاد ،  یهاوخن  یـسرتسد  ام  فده  هب  و  ینک ،  دوبان  یناوت  یمن  ار  یحو  و  يربب ،  نیب  زا  ار  ام  دای  یناد  یمن  وت  هک 
تنعل دـنک ، ادـن  يدانم  هک  زور  نآ  تسا ،  یناشیرپ  هب  وت  عامتجا  دودـحم و  وت  راگزور  تسـس و  وت  يءار  دودز ، یناوت  یمن  دوخ  زا  ار 

، دومن متخ  تمحر  تداهش و  هب  ار  ام  رخآ  و  شزرمآ ،  تداعس و  هب  ار  ام  لوا  هک  یئادخ  نیملاعلا ،  بر  دمحلاف هللا  داب ، نیملاظ  رب  ادخ 
انبسح تسا  میحر  نابرهم و  وا  دشاب ، ام  رب  وکین  نیـشناج  وا  و  دنادرگ . دایز  لماک و  ار  اهنآ  شاداپ  هک  مینک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا 

(259  . ) لیکولا معن  هللا و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هب  یماش  يدرم  تراسج 

شا همع  سابل  دیزرل  ءادهـشلادیس  رتخد  شخبب ،  نمب  ار  رتخد  نیا  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ :  دـیزی  هب  ماش  لها  زا  يدرم  دـیزی  سلجم  رد 
یتـفگ غورد  دومرف : درمنآ  هب  يربـک  بنیز  موش !؟  هتفرگ  مه  تمدـخ  هب  دـیاب  ـالاح  مدـش ،  میتـی  ناـج  همع  تفگ :  تفرگ و  ار  بنیز 
ماجنا مهاوخب  رگا  تسا ،  نم  قح  نیا  ادـخب  یتفگ ،  غورد  تفگ :  دـش و  مشخ  رد  دـیزی  دـیزی ، هن  ینک و  نینچ  یناوت  یم  وت  هن  ادـخب ،

زا ریغ  ینید  يوش و  جراخ  مالسا )   ) ام تلم  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدادن  وت  هب  ار  قح  نیا  دنوادخ  هللاو ،  هن  دومرف : يربک  بنیز  مهد ،  یم 
بنیز دـندش ، جراـخ  نید  زا  تردارب  ردـپ و  یئوـگ ،  یم  نخـس  نیا  نم  يور  رد  تفگ :  تخورفارب و  مشخ  زا  دـیزی  يریگب ،  اـم  نید 

يا یتفگ  غورد  تفگ :  دـیزی  یـشاب !؟  ناملـسم  رگا  دـیتفای  تیادـه  تردـپ  وت و  دـج  وت و  مردارب  ردـپ و  ادـخ و  نید  اب  دومرف : يربک 
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درم نآ  دش . تکاس  درک و  ایح  دیزی  ایوگ  ینک  یم  متس  ینک و  یم  هدافتسا  ءوس  دوخ  تنطلس  زا  يریما و  وت  دومرف : بنیز  ادخ ، نمشد 
دیزی هاگنآ  ( 260 . ) درادرب نیمز  يور  زا  دـهد و  تگرم  ادـخ  وش  رود  تفگ :  دـیزی  درک ، رارکت  ار  دوخ  تشز )   ) نخـس هرابود  یماش 

(261  . ) تخادنا تسوپ  اهنآ  هرهچ  هک  يا  هنوگ  هب  دندوبن ، ظوفحم  امرگ  امرس و  زا  هک  دندرب  ینادنز  هب  ماما  اب  ار  ناوناب  ات  داد  روتـسد 
ارسا زا  یخرب  دنداهن ، هبورخم )   ) یقاتا رد  ار  ترضح  ناهارمه  داجـس و  ماما  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تیاور  رد  و 
نابز اب  رگیدکی  هب  دندوب  یمور  هک  نانابنادنز  دـیآ ، دورف  ام  رـس  رب  فقـس  ات  دـنا  هدرک  ینادـنز  قاتا  نیا  رد  تهج  نیا  هب  ار  ام  دـنتفگ 
ماما دنـشک ، یم  هدرک  جراخ  ار  اهنآ  ادرف  هک  یلاح  رد  دـیآ  دورف  ناشرـس  رب  فقـس  هک  دنـسرت  یم  دـینک ، هاگن  ار  اـهنیا  دـنتفگ : یمور 

. دناسرب لتق  هب  ار  داجس  ماما  ات  دوب  يا  هناهب  رظتنم  دیزی  تایاور  زا  يا  هراپ  قبط  و  تسناد .  یمن  یمور  نابز  یسک  نم  زج  دومرف : داجس 
(262)

اروشاع ظفح  رد  رث  ؤم  لماوع  مود :  لصف 

دیدرگ مالسا  ءاقب  روحم  ءادهشلادیس 

نارود نآ  رد  تفر ،  ربمایپ  نادـناخ  رب  هک  یناوارف  ياهتیمولظم  بئاصم و  و  ترـضح ،  نادـناخ  تراسا  نارای و  ءادهـشلادیس و  تداهش 
 ، مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  طسوت  لاعتم  دنوادخ  نآ  یپ  رد  و  دومن ، اوسر  ار  نیفلاخم  درک و  هدنز  ار  مالسا  هیما ،  ینب  فارحنا  ناقفخ و 
زا يا  هبناج  همه  تیامح  یمالـسا ،  تاروتـسد  رد  دـعب ، هب  نآ  زا  داد ، رارق  دوخ  نید  یمئاد  ءاـقب  يارب  يا  هلیـسو  ار  گرزب  هثداـح  نیا 

نید ءاقب  زمر  هک  ترضح  دای  نیسح و  ماما  مان  ات  تسا ،  هتفرگ  تروص  ءادهشلادیس  تانوئش  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بناج 
دوخ نید  تسا ،  مالسا  دیما  نیرفآ و  هسامح  هک  ءادهشلادیس  قیرط  زا  دهاوخ ، یم  دنوادخ  دنامب . هدنیاپ  هدنز و  اهلد  رد  هشیمه  تسا ، 

تراـیز یتـح  تسا ،  دـک  ؤم  بحتـسم  ناـمز  ره  رد  نیـسح ،  ماـما  ربـق  تراـیز  دـینیب ، یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد ، هگن  هدـنز  ار 
هب يرامیب  ماگنه  رد  ات  تسافش ،  ینیسح  تبرت  میشاب ،  نیـسح  دای  هب  زور  ره  ینعی  دوش ، یم  هیـصوت  نامز  ره  رد  رود ، هار  زا  ترـضح 

یتح دراد ، تلیضف  نآ  نتشاد  هارمه  هک  تسا ،  یفوخ  سرت و  ره  زا  ناما  ینیسح ،  تبرت  میهاوخب ،  تجاح  ادخ  زا  ءادهشلادیس  هطساو 
ياهباوث وا  نیلتاق  رب  نیرفن  ترـضح و  رب  ندرک  مالـس  بآ ،  ندیـشون  ماگنه  دراد ، فعاـضم  تلیـضف  ینیـسح  رهم  رب  هدجـس  زاـمن  رد 

اهبـش و لثم  تسا  هدـش  یفرعم  ادـخب  برقت  هار  نیـسح ،  ماما  ترایز  دوب ، ادـخ  دایب  دـیاب  الومعم  هک  یگرزب  ياهزور  رد  دراد ، گرزب 
يرارقرب نایم ،  نیا  رد  و  نآ ،  دـننام  هفرع و  زور  نابرق ،  رطف و  دـیع  نابعـش ،  همین  بش  ردـق ، ياهبـش  ناـضمر ،  هاـم  هعمج ،  ياـهزور 

ناوارف ياه  هیصوت  تادیکءات و  همهنآ  اب  ترضح ،  بئاصم  رکذ  ندنایرگ و  ندرک و  هیرگ  رعـش و  نتفگ  ءادهـشلادیس و  يازع  سلاجم 
بان مالـسا  ياقب  نماض  ار  وا  هب  طوبرم  روما  ءادهـشلادیس و  تسا  هتـساوخ  یم  دـنوادخ  هک  دراد  یهلا  سدـقم  فدـه  نیا  زا  تیاـکح 

زا يا  هنومن  هب  ار  امـش  کنیا  دشاب . اهنآ  ینید  تایح  بجوم  مدرم ،  دبلاک  رد  هک  دهد ، رارق  دوخ  نوخ  ار  نیـسح  و  دـنادرگ ، يدـمحم 
نیا هک  سوسفا  مینک .  یم  یئامنهار  تسا  هدـش  دراو  ءادهـشلادیس  هب  طوبرم  لـئاسم  تانوئـش و  دروم  رد  هک  تیاور  ثیدـح و  اهدـص 

همهنآ ات  ناسنا  هک  ارچ  میهد ،  هئارا  شترضح  ناقشاع  امش  يارب  ار  تایاور  همهنآ  زا  يرتشیب  دادعت  ات  درادن  ار  نآ  لاجم  رضاح ، باتک 
، دش دهاوخن  هاگآ  هلءاسم  تمظع  هب  دنکن  هدهاشم  فلتخم  نیوانع  ریباعت و  اب  روکذم ، لئاسم  رد  ار  اه  هیـصوت  لئاضف و  هوبنا  تایاور و 

امش سرتسد  رد  راو  تسرهف  ار  نوگانوگ  بلاطم  ددعتم ، تایاور  زا  میا  هدرک  یعس  روظنم  نیا  هئارا  رد  رتشیب  هچ  ره  تیقفوم  يارب  ام  و 
رب دوب  اقنع  لزنم  دوجو  فاق  هلق  سبو  تسا  نیسح  ناج  نایشآ  نآ  ریاط  سوهلاوب  ره  لزنم  تسین  قشع  هرگنک  میهد .  رارق  ناگدنناوخ 

تـسوا ار  داجیا  لفحم  سرتسدار  هدـئفا  تسین  هیاپ  نیا  تعفر  تسام  تاراـشا  قوف  وا  فاـصوا  هیاـپ  سگم  دـیاشگن  رپ  نایـشآ  نیا  رس 
نت سفق  وا  سرف  مس  درگ ز  دناشف  شنیما  حور  قشع  جارعم  جراع  الب  برک و  وچ  تشگ  سبتقم  اه  هلعـشم  وا  رون  زا  دـبا  ات  دـبا  غارچ 
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هتشک دیدن  سک  وا  وچ  هدنز  ناج  هداد  یسوه  رد  ما  هدید  یسب  هتشک  سفق  ار  نت  بلاق  دننکشب  وا  یپ  رد  ناگدنام  سفق  هب  ات  تسکش 
ار وت  ماقم  شرع  رون ، رف و  اب  هش  يا  سرج  گـناب  هب  داـش  ناوراـک  نیا  یپ  اـم  ناور  لد  هلفاـق  شا  یپ  ردـنا  دـش  تفر و  سوه  كرت  هب 
ره دوب  تلفغ  هتـشک  سخو  تسا  راخ  شبنج  وا  ردنا  ام  شبنج  تسا  قروز  یبن  لوبق  ار  وت  يانث  رحب  سمیال  زا  دنز  مد  ام ، لقع  هسمال 

سفنار نالد  هدنز  ترورپ  ناج  مد  يا  دناوخ  هتشک  ار  وت  هک 

تسا مزال  نز  درم و  رب  ءادهشلادیس  ترایز 

يدمحم بان  مالسا  رمتسم  یمئاد و  تشادگرزب  ظفح و  يانعمب  هک  ینیسح ،  تضهن  تشادگرزب  ظفح و  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
يا هدع  و  دنا ، هدرک  یفرعم  بجاو  ناونعب  نایعیش  رب  ار  ءادهـشلادیس  ترایز  ددعتم  تایاور  قبط  هک  دندیزرو  یم  رارـصا  ردقنآ  تسا ، 

اروشاع و ظفح  تمظع  هب  دوخ  امـش  و  دـنناد . یم  یئافک  بجاو  ار  نآ  ۀعیـشلا  لئاسو  رد  یلماع  رح  خیـش  دـننامه  ءاهقف  زا  ناـگرزب  زا 
هک دشاب  يا  هیوناث  ماکحا  دراوم  زا  یکی  زین  یعرش  مکح  نیا  دیاش  درب ، دیهاوخ  یپ  تاشیامرف  نیا  هعلاطم  زا  دعب  نآ  نتشادهاگن  هدنز 

ار دوخ  رمع  مامت  امـش  زا  یکی  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 1 دندوب . هدومن  رداص  نایعیـش  مالـسا و  ظفح  رطاخب  راهطا  همئا 
یناملسم ره  رب  دنوادخ  فرط  زا  نیـسح  قح  هک  ارچ  هدرکن ،  ادا  ار  ربمایپ  قح  هک  تسا  یناسک  زا  دورن ، نیـسح  ترایز  هب  اما  دنک  جح 

ربمایپ و وا  دومرف : دور  یمن  ءادهشلادیس  ترایز  هب  یلو  دناوت  یم  هک  یسک  هب  تبـسن  ترـضح  يرگید  ثیدح  رد  و   - 2 تسا .  بجاو 
زا لاسکی  دورن ، نیـسح  ترایز  هب  درذـگب و  وا  رب  لاس  کـی  هک  ره  دومرف : ترـضح  يرگید  تیاور  رد  و   - 3 تسا .  هدرک  قاع  ار  اـم 

ثیدح رد  و   - 4 ما .  هتفگ  تسار  دریم ، یم  دوخ  لجا  زا  لبق  لاس  یس  امش  زا  یکی  هک  میوگب  رگا  دومرف : سپس  دوش ، یم  مک  شرمع 
رد و   - 5 تسا .  نامیالا  صقان  تسا ،  ناـمیالا  صقاـن  دورن ، نیـسح  ربق  دزن  هک  ره  اـم  نایعیـش  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رگید 
هب عجار  دـش  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 6 دـنک . تبغر  نیـسح  ترایز  رد  دراد ، تسود  ار  ام  هک  ره  دومرف : يرگید  ثیدـح 

يدرم هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 7 تسا .  یمنهج  يدرم  نیا  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ یم  كرت  ار  نیـسح  تراـیز  تهج  یب  هک  یـسک 
؟ دیور یم  وا  دزن  ایآ  دومرف : ترضح  رتمولیک )  156  ) خسرف شش  تسیب و  درک : ضرع  تسا ؟  هلصاف  ردقچ  نیسح  امـش و  نایم  دومرف :

نیسح ترایز  هب  هعمج  ره  ایآ  دومرف : هفوک  زا  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 8 دیراکافج !؟ ردقچ  دومرف : ترضح  هن !  درک : ضرع 
زا وت  دومرف : ترضح  ریخ ، درک : ضرع  هچ ؟  رابکی  یلاس  دومرف : ریخ  درک : ضرع  روطچ ؟ هام  ره  دومرف : ریخ ؟ درک : ضرع  يور ؟  یم 
رب نیسح  ترایز  انامه  دینک ، ترایز  ار  نیـسح  دومرف : هیـسمحا  دیعـس  ما  مانب  ینز  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 9 یتـسه .  مورحم  ریخ 

کی هراوس  درک : ضرع  تسا ؟  هار  ردقچ  نیسح  وت و  نایم  دومرف : دوراجوبا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 10 تسا .  بجاو  نانز  نادرم و 
: دومرف ترـضح  تاقوا ،  یهاگ  درک : ضرع  يور ؟  یم  تراـیز  هب  هعمج  ره  اـیآ  دومرف : ترـضح  يرادـقم ،  زور و  کـی  هداـیپ  زور و 

نیسح ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیش  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 11 میدرک .  یم  چوک  اجنآ  هب  دوب ، ام  کیدزن  رگا  يراکافج ؟  ردقچ 
هچ ره  وت  ( 263  . ) تسا بجاو  دراد  رارقا  لجوزع  دـنوادخ  بناج  زا  نیـسح  تماـما  هب  هک  ینم  ؤم  ره  رب  وا  دزن  نتفر  هک  دـیهد  ناـمرف 

وت يازج  هلالج  لج  تسادخ  ادرف  نیسح  يا  يداد  ادخب  یتشاد 

ءادهشلادیس ترایز  هداعلا  قوف  شزرا 

هدروآ اجب  هرمع  هدزون  جح و  هدزون  تسا  هتفگ  امـش  هب  هک  دیوگ : یم  ینالف  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  باحـصا  زا  یکی 
تلد دومرف : ترـضح  دنـسیونب !! نیـسح  ربق  ترایز  باوث  کی  تیارب  ات  روآ  اجب  رگید  هرمع  کی  جح و  کی  دیا ، هدومرف  امـش  تسا ، 

روشحم نیـسح  اب  مهاوخ  یم  مدرک :  ضرع  کیمادک ؟  يوش ؟  روشحم  نیـسح  اب  ای  یهد  ماجنا  هرمع  تسیب  جح و  تسیب  دـهاوخ  یم 
نم درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  يدرم  يرگید  تیاور  رد  ( 264  . ) نک ترایز  ار  هللادبعابا  سپ  دومرف : ترـضح  موش ، 
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هن تفگ :  يا ؟  هدرک  ترایز  نیسح  دومرف : ترـضح  مناسرب ،  جح  تسیب  هب  دهد  قیفوت  دنوادخ  ات  دینک  اعد  ما ،  هدروآ  اجب  جح  هدزون 
(265  . ) تسا رتهب  جح  تسیب  زا  نیسح  ترایز  دومرف : ، 

دومن قیوشت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  قداص  ماما 

هداج هب  یـسوم  يا  دومرف : هدـمآ و  فجن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روصنم ، تموکح  يادـتبا  رد  دـیوگ : یمرـضح  مساـق  نبا  یـسوم 
یم وت  اب  وا  دناوخ  یم  ار  وت  ربمایپ  دالوا  زا  یکی  وگب  وا  هب  دـمآ ، دـهاوخ  هیـسداق  فرط  زا  يدرم  نک ،  هاگن  تسیاب و  اجنآ  ورب ، یلـصا 

منک و ینامرفان  هک  دوب  کیدزن  دـشن ، يربخ  دوب ، مرگ  تدـش  هب  اوه  مدـش ،  رظتنم  يدایز  تدـم  متفر  هداج  هب  دـیوگ : یمرـضح  دـیآ ،
ار وت  هداد و  ار  وت  یناشن  ربمایپ  دالوا  زا  یکی  اجنیا  متفگ :  راوسرتش ، دوب  يدرم  دـمآ ، نم  کیدزن  مدـید ،  یحبـش  رود  زا  هک  مدرگرب ، 
 ، مدـید یمن  ار  اهنآ  یلو  مدینـش  یم  ار  ادـص  همیخ  برد  نم  دـش ، دراو  دـناباوخ و  ار  رتش  همیخ  راـنک  میورب ،  اـیب  تفگ :  دـناوخ ، یم 
هب دومرف : هلب ،  تفگ :  یشاب ،  هطقن  نالف  زا  دیاب  وت  دومرف : ترضح  نمی ،  هطقن  نیرترود  زا  تفگ :  یئآ ؟  یم  اجک  زا  دومرف : ترـضح 

هیلع نیـسح  ترایز  زج  يرادن  يراک  چیه  وت  دومرف : ترـضح  ما ،  هدـمآ  نیـسح  ماما  ترایز  هب  درک : ضرع  يدـمآ ؟  اجنیا  روظنم  هچ 
 ، مدرگرب ما  هداوناخ  دزن  هب  مهد و  مالـس  منک و  شترایز  مراذگب و  زامن  وا  دزن  ما  هدمآ  طقف  مرادـن ،  يراک  تفگ :  درم  نآ  مالـسلا !؟ 
رد تکرب  بجوم  وا  ترایز  هک  میدـقتعم  ام  تفگ :  وا  دـینیب ؟ یم  یتلیـضف )   ) هچ نیـسح  تراـیز  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یم ایآ  ینمی ،  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  دوش ، یم  ام  جئاوح  ندـش  هدروآرب  بجوم  ام و  یگدـنز  لاوما و  دالوا و  هداوناخ و  نامناج و 

لداعم هللادبعابا  ترایز  دومرف : ترضح  ربمایپ ، رسپ  يا  دیئامرفب  درک : ضرع  منک ؟  هفاضا  تیارب  وا  لئاضف  زا  يرگید  تلیضف  یهاوخ ، 
نآ ربمایپ ، اب  هزیکاپ  لوبقم و  جح  ود  و  ادـخب ، يرآ  دومرف : ترـضح  درک ، بجعت  درم  نآ  تسا ،  ربمایپ  اب  هزیکاپ  هدـش  لوبق  جـح  کی 

(266 . ) دناسر ربمایپ  اب  هزیکاپ  لوبقم و  جح  یس  هب  ات  دومن  هفاضا  روطنیمه  ترضح  درک ، بجعت  درم 

دنتخاب یم  ناج  قوش  زا  دنتسناد  یم  رگا 

و دـنتخاب ! یم  ناج  قوش  زا  تسا  یتلیـضف  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  رد  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
قوش رطاخب  ار  نیسح  هک  ره  دومرف : ترضح  تسیچ ؟  ترضح  ترایز  رد  دیسرپ : ملـسم  نبا  دمحم  دش ، یم  ادج  ترـسح  زا  ناشحور 
هقدص رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  ردب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  رجا  و  روربم ، هرمع  رازه  لوبقم و  جح  رازه  وا  يارب  دـنک ، ترایز  وا ،

ثیدحلا ( 267 . ) دوش یم  هتشون  ادخ ، هار  رد  هدنب  رازه  باوث  هلوبقم و 

تسارقف جح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

دزن هفرع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ربق  دزن  دورب  دهد ، ماجنا  بجاو  جح  دناوت  یمن  درادن و  یلام  ناوت  هک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسدگنت يارب  رگم  تسا ،  زاین  یب  بجاو  جح  زا  هک  میوگ  یمن  نم  دومرف : ترضح  سپس  دنک ، یم  تیافک  وا  جح  زا  دشاب ، ترـضح 

عنام ای  يویند  لغاشم  دـهد و  ماجنا  یبحتـسم  هرمع  ای  جـح  تساوخ ،  داد و  ماجنا  ار  بجاو  جـح  یتقو  دراد  یلام  ناوت  هک  یـسک  اـما  ، 
زا يوار  دنک ، یم  هفاضا  وا  يارب  ربارب  دنچ  دنوادخ  و  دنک ، یم  تیافک  وا  جـح  زا  نیا  هفرع ،  زور  رد  دور  نیـسح  دزن  رگا  دوب ، يرگید 

ترضح اتدص ؟ متفگ :  دیاین ، رد  شرامش  هب  دومرف : ترضح  تسا ؟  هرمع  دنچ  جح و  دنچ  لداعم  نیسح  ماما  ترایز  دیسرپ : ترـضح 
رگا اهوصحت ، هللا ال  ۀمعن  اودعت  نا  دومرف : سپس  رتشیب ! و  دومرف : ترـضح  ات ؟ رازه  متفگ :  دنک ؟ شرامـش  دناوت  یم  یـسک  هچ  دومرف :

(268 . ) دینک شرامش  دیناوت  یمن  دیرمشب ، ار  ادخ  تمعن  یهاوخب )  )
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البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رب 

وزرآ دنیب  یم  دـنوادخ  دزن  ار  نیـسح  راوز  يراوگرزب  یتقو  هکنیا  رگم  تمایق  زور  رد  تسین  سکچیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تمایق زور  هک  دوش  یم  لاحشوخ  هک  ره  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و  ( 269 ، ) دوب هدرک  ترایز  ار  یلع  نبا  نیسح  شاک  يا  هک  دنک  یم 

(270 . ) دوش نیسح  راوز  زا  دریگ ، رارق  رون  ياه  هرفس  رب 

! دینک هریخذ  هرمع  جح و  کی  باوث  زور  ره 

 : مدرک ضرع  ینک ؟  یم  ترایز  ار  نیـسح  زور  ره  اـیآ  ریدـس  يا  دومرف : ریدـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رود  هار  زا  تراـیز  باوث 
وا هام  ره  ایآ  دومرف : هن ،  مدرک :  ضرع  دینک ؟ یم  ترایز  ار  وا  هعمج  ره  ایآ  دومرف : سپـس  دیراکافج ! ردـقچ  دومرف : هن ،  موش  تیادـف 

: دومرف ترـضح  دوش ! یم  یهاگ  مدرک :  ضرع  دـینک ؟ یم  ترایز  ار  وا  لاـس  ره  اـیآ  دومرف : هن ،  مدرک :  ضرع  دـینک ؟ یم  تراـیز  ار 
یم نیـسح  رب  لاح ،  ناشیرپ  هک  دراد  هتـشرف  نویلیم  ود  لجوزع  دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  دینک ! یم  افج  نیـسح  هب  تبـسن  امـش  ردقچ 

ترایز رابکی  زور  ره  رد  ای  راب  جنپ  هعمج  ره  رد  ار  نیسح  ربق  هک  دراد  یعنام  هچ  دنوش !؟ یمن  هتـسخ  دننک و  یم  ترایز  ار  وا  دنیرگ و 
پچ تسار و  هب  سپس  ماب ،  يالاب  ورب  دومرف : ترضح  تسا ،  هلصاف  رایسب  ياهگنسرف  وا  ام و  نایم  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  ینک ؟ 

مالـسلا هللادبعابا ،  ای  کیلع  مالـسلا  یئوگ :  یم  هدـش ،  هجوتم  هلبق  فرط  هب  سپـس  هدرک ،  دـنلب  نامـسآ  فرطب  رـس  هاگنآ  نک ،  هجوت 
 . تسا هرمع  جـح و  کی  لداعم )   ) ترایز کی  دنـسیون ، یم  ترایز  کی  وت  يارب  يدرک )  نینچ  رگا   ، ) هتاـکرب هللا و  ۀـمحر  کـیلع و 

(271)

دیناوخب زور  ره  ار  اروشاع  ترایز 

دنک تاقالم  ار  دنوادخ  دوش ، نایرگ  وا  دزن  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  نیـسح  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یسک باوث  دنام  داهج  ره  هرمع و  ره  جح و  ره  باوث  هک  داهج  نویلیم  کی  هرمع و  نویلیم  کی  جح و  نویلیم  کی  باوث  هک  یلاح  رد 
یـسک باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ : يوار  دشاب ، هدومن  داهج  هرمع و  جح و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  اب  هک  دـشاب 

هب دش  اروشاع  زور  نوچ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  دـیایب  نیـسح  ماما  زور  نآ  رد  دـناوت  یمن  دـشاب و  یم  رود  یحاون  اهرهـش و  رد  هک 
نانمـشد رب  نیرفن  رد  دـنک  شالت  دـیامن و  مالـس  دـنک ، یم  هراـشا  ترـضح  هب  هک  یلاـح  رد  دورب و  دوخ  هناـخ  رد  يدـنلب  رب  اـی  ارحص 

، دهد روتسد  ترضح  رب  نتسیرگ  هب  زین  ار  دوخ  هناخ  لها  دهد ؛ ماجنا  رهظ  زا  لبق  ار  راک  نیا  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سپس  ترضح ، 
نم دنهد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  نوچ  دـننک ، تاقالم  نایرگ  تلاح  اب  ار  رگیدـکی  هناخ و  رد  دـنک  ازع  هماقا  و  دـیامن ، عزج  دـیوگب و  دوخ 
نم دومرف : ترـضح  دـیوش ؟ یم  نماض  امـش  موش  تیادـف  درک : ضرع  يوار  دـهدب ، وا  هب  ار  اهباوث  نیا  مامت  لاعتم  دـنوادخ  هک  منماض 
يا هکئالم  دننامه  ینک ،  ترایز  ار  ترضح  هنوگنیا  رگا  دومرف : اروشاع  ترایز  نداد  دای  زا  سپ  ترضح  هاگ  نآ  ار ، اهباوث  نآ  منماض 
دنک یم  وفع  هانگ  نویلیم  کی  و  دسیون ، یم  هنسح  نویلیم  کی  وت  يارب  دنوادخ  يا و  هدرک  ترایز  ار  ترضح  دنتسه ، نیـسح  رئاز  هک 

ناشیا دـنلب  تاماقم  رد  هتـشگ و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  شاب  یـسک  دـننامه  هدـنادرگ و  دـنلب  ار  وت  هجرد  نویلیم  کـی  و 
زامن وت  يارب  هک  هد  ماجنا  ینک  ترایز  هنوگنیا  ار  نیـسح  زور  ره  یناوتب  رگا  همقلع  يا  دومرف : ترـضح  همادا  رد  يدرگ ...  یم  کیرش 

(272  . ) هللا ءاشنا  دوب  دهاوخ  اهباوث  نآ 

دندمآ وناب  نیا  ندید  هب  راب  هس  ءادهشلادیس 
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یناسک هلمج  زا  يا و  هزیکاپ  اوقت و  اب  دباع و  درم  هک  يدزی ،  نسح  یلوم  جح  هک  دیامرف  یم  يرون  ثدـحم  موحرم  مالـسلاراد  بحاص 
رایسب تدابع  ماجنا  رد  دروآ و  یم  اجب  ار  ترضح  یگیاسمه  قح  و  هتـشاد ،  ترواجم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ربق  رانک  رد  هک  تسا 
ترخآ رکف  هب  هک  دوب  یلـضاف  حلاص و  درم  دزی  رد  هک  درک  لقن  دوب  نیما  هقث و  يدرم  هک  يدزی  یلع  دـمحم  جاح  زا  وا  دراد ، راکتـشپ 

بتکم و رد  یکدوک  زا  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  درم  نیا  دـیباوخ . یم  دـنیوگ  رازم  هک  دزی  رهـش  جراـخ  يا  هربقم  رد  اهبـش  دوب ، شیوخ 
ات دوب . یم  نینچ  مه  رمع  رخآ  ات  درک و  باختنا  ار  نتفرگروز )  لوپ  یهاوخ و  جاب   ) يراشع لغـش  اهدـعب  هکنیا  اـت  دـندوب ، مه  اـب  هریغ 

دوب هتشذگن  هام  کی  زونه  دندرک ، نفد  ار  وا  دیباوخ  یم  يدزی  یلع  دمحم  جاح  هک  یلحم  کیدزن  روکذم  هربقم  نامه  رد  درم و  هکنیا 
رخآ و لوا و  نم  متفگ :  وا  هب  متفر و  شدزن  دـیوگ : وا  تمعن ،  زا  لاح  رـس  ابیز و  تلاح  اب  دـید ، باوخ  رد  ار  وا  یلع  دـمحم  جاح  هک 

ترورض ای  هیقت  نوچ  تاهج  یخرب  رطاخب  ترهاظ  یلو  یشاب  وکین  نطاب  رد  هک  يدوبن  یناسک  زا  وت  مناد ،  یم  ار  وت  راک  رهاظ  نطاب و 
يرآ تفگ :  درم  نآ  يدیـسر !؟  ماـقم  نیا  هب  هنوگچ  تشادـن ،  يا  هجیتـن  باذـع  زج  وت  راـک  و  دوش ؟ هیجوت  موـلظم ،  هب  کـمک  اـی  و 

وا تفر و  ایند  زا  رگنهآ  فرشا  داتـسا  رـسمه  هکنیا  ات  مدوب ،  باذع  نیرت  تخـس  رد  زورید  ات  نم  یتفگ ،  وت  هک  تسا  روطنامه  هلءاسم 
ماما ترـضح  دندرپس ، كاخ  هب  ار  وا  هک  یبش  نامه  رد  تشاد و  هلـصاف  عارذ  دـص  هک  یناکم  هب  درک  هراشا  دـندرک و  نفد  اجنیا  رد  ار 
تهج نیا  هب  دنرادرب ، ناتـسربق  نیا  لها  زا  ار  باذع  ات  دومرف : روتـسد  موس  هبترم  رد  و  دندمآ ، وا  ندـید  هب  راب  هس  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ار رگنهآ  فرشا  داتـسا  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  بجعت  اب  دیوگ : یلع  دمحم  جاح  متفرگ ،  رارق  تعـسو  تمعن و  رد  دش و  وکین  نم  لاح 
رسمه امش  ایآ  دیسرپ ، وا  زا  درک ، ادیپ  ار  فرشا  داتسا  ات  دومن  وجتسج  اهرگنهآ  رازاب  نایم  رد  متسناد ،  یمن  ار  وا  ياج  متخانـش و  یمن 

نم هب  درم  نآ  باوخ  رد  هک  تفگ  ار  یئاج  نامه  و  میدرک ،  نفد  اج  نـالف  رد  ار  وا  دومن و  توف  بشید  یلو  متـشاد ،  تفگ :  يراد ؟ 
یم ار  ترضح  تبیصم  ایآ  دیـسرپ : ریخ ، تفگ :  دوب ؟ هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  امـش  رـسمه  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  داد ، ناشن 

؟  تسیچ اهلا  ؤس  نیا  زا  تروظنم  ریخ ، داد : باوج  درک ؟ یم  اپرب  تبیـصم  سلجم  نیـسح  ماما  يارب  وا  ایآ  دیـسرپ : ریخ ، تفگ :  دومن ؟
نآ تفگ :  فرشا  داتسا  مبایرد ،  ار  نیسح  ماما  وا و  نایم  طابترا  نآ  زمر  مهاوخ  یم  تفگ  درک و  نایب  ار  دوخ  باوخ  ناتـساد  درم  نآ 

(273  .) تشاد تموادم  اروشاع  ترایز  ندناوخ  هب  هراومه  نز 

دنک یم  عفد  ار  الب  اروشاع  ترایز 

لوغـشم ءارماس  رد  هک  یتاـقوا  رد  دومرف : یم  مق  هیملع  هزوح  سـس  ؤم  هماـقم  هللا  یلعا  يرئاـح  يدزی  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هللا  تیآ 
موحرم مداتـسا  لزنم  رد  يزور  دندرم ، یم  يا  هدع  هزور  همه  و  دش ، عیاش  ینوعاط  ابو و  يرامیب  ءارماس  رد  مدوب ،  ینید  مولع  لیـصحت 

هللا ۀمحر  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم  هاگان  دنتشاد ، روضح  زین  ملع  لها  زا  یعمج  مدوب ،  هماقم  هللا  یلعا  یکراشف  دمحم  دیس 
رگا دومرف : ازریم  موحرم  دش . نآ  عویش  ابو و  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرـشت  دوب ، یکراشف  موحرم  دننام  یملع  ماقم  رد  هک  هیلع 

نایعیـش هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف : ناشیا  يرآ  هک  دـندرک  قیدـصت  سلجم  لها  همه  دوش ؟ ماـجنا  تسا  مزـال  اـیآ  منکب  یمکح  نم 
ترضح هدجام  هدلاو  نوتاخ  سجرن  فیرـش  حور  هیده  ار  نآ  باوث  دنوش و  اروشاع  ترایز  لوغـشم  زور  هد  ات  زورما  زا  ءارماس  نکاس 

ءارماس نایعیـش  مامت  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش . رود  نانآ  زا  الب  نیا  اـت  دـنیامن ، هئاـبآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  نسحلا  نبا  ۀـجح 
زور همه  یلو  درم ، یمن  یسک  نایعیش  نایم  زا  دش و  فقوتم  نایعیـش  ندش  فلت  دارف  زا  دندش ، اروشاع  ترایز  لوغـشم  همه  دندناسر و 

، دندیسرپ یم  دندوب  انشآ  اهنآ  اب  هک  ینایعیش  زا  تنس  لها  زا  یخرب  دش ، راکشآ  همه  رب  بلطم  نیا  و  دندرم ، یم  تنـس  لها  زا  يا  هدع 
اروشاع ترایز  ندناوخ  لوغـشم  مه  اهنآ  میناوخ ،  یم  اروشاع  ترایز  ام  دـنتفگ : یم  اهنآ  دوش ؟ یمن  فلت  یـسک  نایعیـش  امـش  زا  ارچ 

نسح خیـش  ياقآ  ترـضح  راوگرزب  همالع  زا  بیغتـسد  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  ار  نایرج  نیا  دیدرگ ، فرطرب  مه  اهنآ  زا  الب  دندش و 
. دنا هدومن  لقن  نارهت  لوا  زارط  ياملع  زا  یناگیاپلگ  دیرف 
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ءاملع هاگهانپ  دیما و  اروشاع  ترایز 

رد هک  دوب  قارع  نایعیش  زا  یعمج  دیلقت  عجرم  فرشا و  فجن  ءاهقف  ءاملع و  ناگرزب  زا  روکشم ، خیش  نبا  داوج  خیش  هللا  تیآ  ترضح 
زا سپ  دنیب ، یم  ار  لیئارزع  ترضح  باوخ  رد  فرشا  فجن  رد  لاس 1336  رفص  هام  بش 26  رد  موحرم  نآ  دومن . تلحر  لاس 1337 
رد وا  حور  دـسرپ : یم  خیـش  ما ،  هتفرگ  ار  یتالحم  میهاربا  ازریم  حور  زاریـش و  زا  دـیامرف : یم  یئآ ؟  یم  اجک  زا  دـسرپ  یم  وا  زا  مالس 
وا زا  هک  هدرک  رومءام  هتـشرف  رازه  دـنوادخ  خزرب ،  ملاع  ياهغاب  نیرتهب  رد  تـالاح و  نیرتهب  رد  دـیامرف : یم  تسیلاـح ؟  هچ  رد  خزرب 
هن دومرف : درگاش ؟ تیبرت  سیردت و  یملع و  ماقم  رطاخب  ایآ  تسا ؟  هدش  یماقم  نینچ  هتـسیاش  يراک  هچ  يارب  متفگ :  دنرب ، یم  نامرف 

. اروشاع ترایز  ندـناوخ  تهج  دومرف : هچ ؟  يارب  سپ  متفگ :  هن ،  دومرف : مدرم ؟  هب  ماکحا  ندـناسر  تعامج و  زامن  رطاـخب  متفگ :  ، 
رما اـی  يراـمیب  رطاـخب  يزور  رگا  درکن و  كرت  يزور  چـیه  ار  اروشاـع  تراـیز  شرمع  رخآ  لاـس  یـس  رد  یتـالحم  يازریم  موـحرم  )
یقت دـمحم  ازریم  هللا  تیآ  لزنم  هب  ادرف  هتـساخرب  باوخ  زا  راوگرزب  ملاـع  نآ  تسا .)  هتفرگ  یم  بیاـن  دـناوخب ، تسناوت  یمن  يرگید 

یتالحم يازریم  دیامرف : یم  دنـسرپ ، یم  ار  شتلع  دوش ، یم  نایرگ  يزاریـش  هللا  تیآ  ، دیامن یم  لقن  ار  دوخ  باوخ  دور و  یم  يزاریش 
اما تسا  باوخ  هلب  دومرف : ناشیا  تسین ،  مولعم  نآ  تیعقاو  هک  هدوب  یباوخ  نیا  تفگ :  یکی  ، دوب هقف  هناوتسا  ناشیا  تسا و  هتفر  ایند  زا 
یم فرشا  فجن  هب  زاریـش  زا  یتالحم  يازریم  توف  ربخ  فارگلت  هلیـسوب  زور  نآ  يادرف  یلومعم ،  دارفا  هن  تسا  روکـشم  خیـش  باوخ 

يداهلادبع دیـس  هللا  تیآ  موحرم  زا  فرـشا  فجن  ءالـضف  زا  یعمج  ار  ناتـساد  نیا  ددرگ . یم  راکـشآ  باوخ  نآ  ندوب  تسار  دـسر و 
(274 . ) دندومن لقن  تسا  هتشاد  روضح  دوخ  باوخ  لقن  روکشم و  هللا  تیآ  ندمآ  يزاریش و  هللا  تیآ  لزنم  رد  هک  هر -  يزاریش - 

 ... جح یلو  مدرک  یم  ترایز  ار  نیسح  ماما  شاک  يا 

لوغشم ترضح  مدید  مدش ،  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دیوگ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  بهو  نبا  ۀیواعم 
تمارک هب  ار  ام  هک  یئادخ  يا  تشاد :  یم  هضرع  نآ  رد  دش و  تاجانم  لوغشم  هدجس  لاح  رد  ترـضح  دش  مامت  هک  زامن  تسا ،  زامن 

ام فرط  هب  ار  مدرم  ياـهلد  يدومن و  اـطع  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  شناد  يداد و  تعافـش  هدـعو  اـم  هب  يدـنادرگ و  صوصخم  تیـصو  و 
هب ار  دوخ  ندـب  دـننک و  یم  جرخ  لام  هک  اهنامه  ار ، هیلع  هللا  تاولـص  نسح  مردـپ  ربق  راوز  و  ار ، مناردارب  ارم و  زرمایب  يدرک ،  لیامتم 

تربمایپ رب  ندناسر  يداش  رطاخب  و  ام ، هب  یگدیسر  رد  دنشاب  یم  تسا  وت  دزن  هچنآ  دیما  هب  و  دننک ، یکین  ام  هب  ات  دنزادنا ، یم  تمحز 
، ام بناج  زا  دوخ  ایادخ  دننک ، یم  ار  اهراک  نیا  وت ، ياضر  لیصحت  ام و  نانمشد  ندروآ  مشخ  هب  ام و  روتـسد  تباجا  هیلع و  کتاولص 

باوث اهنآ و  هداوناخ  دالوا و  راوز و  هب  عجار  اعد  هب  روطنیمه  ترـضح  شاب ،  ناشرادـهگن  زور  بش و  هدـب ،  شاداپ  اهنآ  هب  ناوضر  اـب 
، دندرکن اهر  ار  ترایز  اهنیا  یلو  دـنتفرگ  هدرخ  ناشیا  ترایز  رطاخب  راوز  رب  ام ، نانمـشد  ایادـخ  تشاد :  هضرع  هکنیا  ات  داد  همادا  اهنآ 
هک ییاه  هنوگ  نآ  رب  ایادخ  امن ، محرت  داد ، رییغت  دیشروخ  هک  یئاهتروص  نآ  رب  ایادخ  دننک . تفلاخم  ام  نیفلاخم  اب  دنتساوخ  یم  نوچ 
نآ رب  ایادخ  امن ، محرت  دش  يراج  ام  رب  تمحر  رطاخ  هب  شیاهکـشا  هک  یئاهمـشچ  نآ  رب  ایادخ  امن ، محرت  دش  هداهن  هللادبع  یبا  ربق  رب 

اهندـب و نآ  ایادـخ  تسام ،  يارب  هک  يا  هلان  نآ  رب  تسرف  تمحر  يادـخ  امن ، محرت  تفرگ  شتآ  تحاراـن و  اـم  رطاـخ  هب  هک  یئاـهلد 
 ، موش تیادف  مدرک :  ضرع  دش ، مامت  ترضح  تاجانم  یتقو   ، ینک دنم  هرهب  ضوح  رس  رب  شطع  زور  رد  ات  مراپس ،  یم  وت  هب  ار  اهناج 

ماما هک  مدرک  وزرآ  ادخب  دنوشن !؟ راچد  منهج  شتآ  هب  هک  متـشاد  یم  نامگ  دوب ، یم  اهـسانشنادخ  يارب  رگا  مدینـش  امـش  زا  نم  هچنآ 
ارچ ینک ؟  یمن  ترایز  ار  وا  ارچ  یکیدزن  ءادهـشلادیس )  ) وا هب  هک  وت  دومرف : ترـضح  مدرک !  یمن  جح  مدرک و  یم  ترایز  ار  نیـسح 
رد هک  اـهنآ  هیواـعم  يا  دوـمرف : ترـضح  تسا ،  تمظع  نیا  هب  هلءاـسم  هک  متـسناد  یمن  نـم  مدرک :  ضرع  ینک ؟  یم  اـهر  ار  تراـیز 

، دنک كرت  ار  نآ  هک  ره  نکم ،  كرت  ار  ترایز  هیواعم  يا  دنرتشیب ، نیمز  رد  ياهوگاعد  زا  دـننک ، یم  اعد  نیـسح  راوز  يارب  نامـسآ 
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ربمایپ هک  دنیبب  یناسک  ءزج  ار  وت  دنوادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  دوب ، یم  وا  دزن  ترضح  ربق  دراد  یم  وزرآ  هک  دنیب  یم  ترـسح  ردقنآ 
ناهانگ شزرمآ  اـب  هک  یـشاب  یناـسک  ءزج  ادرف  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  دـننک ؟ یم  اـعد  ناـشیارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  همطاـف و  یلع و  و 

اهنآ اب  هکئالم  هک  یـشاب  یناسک  ءزج  ادرف  هک  يرادـن  تسود  ایآ  دوش ؟ یم  هدوشخب  اـهنآ  لاـس  داـتفه  هاـنگ  و  دـندرگ ، یم  رب  هتـشذگ 
يرادن تسود  ایآ  دنرادن ، یپ  رد  یهانگ  دنوش و  یم  جراخ  ربق ) زا   ) هک یـشاب  یناسک  ءزج  ادرف  يرادن  تسود  ایآ  دـننک ، یم  هحفاصم 

(275 . ) دنک یم  هحفاصم  وا  اب  ربمایپ  هک  یشاب  یناسک  زا  ادرف 

تسادخ ترایز  ءادهشلادیس  ترایز 

رد ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دننامه  وا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  نیـسح  ربق  رئاز  يارب  مدرک :  ضرع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : ماحـش  دـیز 
مرکا ربمایپ  هک  تسا  یسک  لثم  دومرف : ترـضح  هچ ؟  دنک  ترایز  ار  امـش  زا  یکی  هک  یـسک  مدرک :  ضرع  دشاب ، هدرک  ترایز  شرع 
تـسا هدومن  ررقم  ءادهـشلادیس  يارب  دنوادخ  یتمظع  هچ  بجعللایو  دیوگ : فل  ؤم  ( 276 . ) دـشاب هدرک  تراـیز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . تسا ربمایپ  ترایز  دننامه  تیب  لها  ریاس  ترایز  اما  تسا ،  دنوادخ  ترایز  دننامه  وا  ترایز  هک 

 ( مایا نیچلگ   ، ) تایاور قبط  نیسح  ماما  ترایز  هصوصخم  مایا  تسرهف 

هام همین  بش  نابعش 4 - هام  همین  - 3 تسا .  شزرمآ  بجوم  هک  بجر  هام  لوا  زور  - 2 دراد . جح  نویلیم  کی  باوث  هک  ۀفرع ،  زور  - 1
هام رخآ  بش  ناضمر 9 - لوا  بش  ناضمر 8 - هام  ردق 7 - بش  تسا 6 - شرع  رد  ادـخ  ترایز  لداعم  هک  اروشاـع ، زور  - 5 نابعش . 
ماما نیعبرا  اروشاع 15 - بش  رطف 14 - دیع  بش  نابرق 13 - دیع  بش  ناضمر 12 - موس  تسیب و  بش  ناضمر 11 - همین  ناضمر 10 -

ناـسنا دـیوگ : فل  ؤم  رود  هار  زا  زور  ره  لاس 20 - ره  هام 19 - ره  هـعمج 18 - زور  ره  هعمج 17 - بـش  ره  مالسلا 16 - هیلع  نیـسح 
و دننک ، هدافتسا  یتصرف  ره  زادنا  هتـساوخ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دنک ، یم  ساسحا  یبوخب  دنک ، یم  تقد  اهـشرافس  نیا  هب  یتقو 
هب هجوت  هب  ار  لاس  تاقوا  مایا و  نیرتهب  و  دننک ، کیدزن  ادـخ  هب  تسا  تیادـه  غارچ  تاجن و  یتشک  هک  ءادهـشلادیس  قیرط  زا  ار  مدرم 

. دننک یم  هیصوت  تامدقم  نآ  اب  ترضح ،  ترایز  هب  نتفر  اب  مه  نآ  نیسح ،  ماما 

دینک یم  اهر  ار  جح  میوگب ،  ءادهشلادیس  ترایز  تلیضف  زا  رگا 

هچ هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 277  . ) تسا لامعا  نیرترب  نیسح  ترایز  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم ترـضح  ترایز  يارب  ار  دوخ  یئاراد  و  دـندرک ، یم  لاتق  ریـشمش  اـب  وا  تراـیز  رـس  رب  دراد ، دوجو  نیـسح  تراـیز  رد  ریخ  رادـقم 

نیرتمک دنک ، ترایز  تیالو ،  و  تماما )   ) وا قح  تخانش  اب  ار  نیسح  یسک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ( 278 ! ) دنتخورف
ربق هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ( 279 . ) دـنزرمآ یم  ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  هک  تسا  نیا  دـنهد  یم  وا  هب  هـک  یباوـث 
هیلع قداص  ماما  ( 280  . ) تسا هدرک  ترایز  شرع  يالاب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، ترایز  تارف  رانک  رد  ار  نیـسحلا  هللادبعابا 
یمن اجب  جح  یـسک  دینک و  یم  اهر  ار  جح  میوگب ،  ثیدـح  امـش  يارب  نیـسح  ترایز  هب  عجار  نم  رگا  دـنگوس  ادـخب  دومرف : مالـسلا 

یلو مروآ ،  اجب  جح  نآ  اب  هک  متـشادن  يزیچ  مدرک :  ضرع  یتفرن ؟  جح  هب  لاسما  دومرف : نمب  قداص  ماما  دیوگ : هعافر  ( 281 . ) دروآ
هک دوب  نیا  هن  رگا  دومرف : سپـس  دوبن . ینم  لها  زا  رتمک  وت  هرهب  هعاـفر  يا  دومرف : ترـضح  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  هفرع  زور 

(282  . ) ینکن اهر  زگره  ار  نیسح  ربق  هک  متفگ  یم  یثیدح  وت  هب  دننک ، اهر  ار  جح  مدرم  مرادن  شوخ 

تایاور قبط  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  تسرهف 
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هوبنا ناسنا ،  ات  یفرط  زا  و  تسین ،  باتک  نیا  شیاجنگ  رد  ءادهـشلادیس  ترایز  تلیـضف  رد  هدراو  تایاور  یمامت  ندروآ  هک  اج  نآ  زا 
راهطا همئا  تیانع  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  تمظع  نید و  ظفح  رد  ءاروشاع  مایق  تیمها  هب  دنیبن ، دروم  نیا  رد  ار  تیاور  اهدص 

يدام و تلیضف  رد  هچنآ  زا  یتسرهف  راچان  هب  دبای ، یمن  رد  ار  نید  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نداد  رارق  روحم  رد  مالـسلا  مهیلع 
-3 دنک . یم  ینالوط  ار  رمع  - 2 دنک . یم  دایز  ار  يزور  - 1 دوش . یم  هدروآ  تسا ،  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يونعم 

ربق رانک  وا  تجاح  - 6 دنک . تعافش  ار  رفن  هاجنپ  دناوت  یم  - 5 دزرمآ . یم  ار  هدنیآ  ار و  هتـشذگ  ناهانگ  - 4 دنک . یم  عفد  ار  تارطخ 
جراخ هانگ  زا  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  - 9 دنسیون . یم  نییلع  یلعا  رد  ار  وا  مان  - 8 دننک . یم  اعد  راوز  يارب  هکئالم  - 7 تسا .  باجتسم 

نیرتهب دنوادخ  تمایق  زور  - 12 ددرگرب . ات  دنتـسه  شلام  وا و  ظفح  رومءام  هکئالم  - 11 دراد . لوبقم  جـح  رازه  باوث  - 10 دوش . یم 
هب ترخآ  ایند و  رد  مهرد  رازه  هد  یمهرد  ره  هب  - 14 دوش . یم  سیدقت  يدعب  ياهمدق  رد  هدیزرمآ و  لوا  مدق  رد  - 13 تسوا .  ظفاح 
 . تمایق رد  دنتسه  رون  ياه  هرفس  رب  نیـسح  راوز  - 16 دنـشاب . نیـسح  راوز  زا  دننک  یم  وزرآ  همه  تمایق  رد  - 15 دنهد . یم  ضوع  وا 

-19 دـنوش . یم  لخاد  تشهب  هب  نارگید  زا  لبق  لاس  لهچ  نیـسح  راوز  - 18 دنتـسه . همطاف  یلع و  ربمایپ و  راوج  رد  نیـسح  راوز  - 17
مارحلادجـسم رد  هزور  فاکتعا و  هام  ود  باوث  - 21 دریم . یم  دیهش  نیسح  رئاز  - 20 دنک . یم  هدروآ  رب  ار  وا  يویند  تامهم  دـنوادخ 

شزرمآ هنـسح و  رازه  بجوم  درادرب  هدایپ  ياپ  اب  هک  مدـق  کـی  ره  - 23 دراد . دیهـش  رازه  باوث  نیـسح  هام  ره  ترایز  - 22 دراد . ار 
لیعامـسا نادنزرف  زا  هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  درادرب  هدایپ  هک  مدـق  ره  - 24 دوش . یم  وا  يارب  هجرد ،  رازه  نتفر  ـالاب  هاـنگ و  رازه 

یم رب  هک  مدق  ره  جح و  کی  باوث  دراذـگ  یم  هک  مدـق  ره  - 26 تسا .  هام  رازه  لداعم  ترـضح  دزن  تماقا  زور  کـی  ره  - 25 دراد .
زا دیهش  رازه  باوث  ءادهـشلادیس  ترایز  - 27 دـشابن . هدوهیب  مدرم و  ندینـش  ایر و  رطاـخب  هکنآ  طرـش  هب  دراد ، هرمع  یکی  باوث  دراد 

باوث و  - 30 دـنهد . یم  وا  هب  راد  هزور  رازه  باوث  و  - 29 دراد . هلوبقم  هقدص  رازه  باوث  ءادهـشلادیس  ترایز  - 28 دراد . ردب  يادهش 
بسا رازه  ندرک  هدامآ  باوث  - 32 دوش . یم  هتشون  نادنمتداعس  ءزج  دشاب ، ءایقشا  زا  رگا  نیسح  رئاز  - 31 دراد . ندرک  دازآ  هدنب  رازه 
لداع ماما  ای  لسرم  ربمایپ  اـب  هارمه  گـنج  رازه  باوث  - 34 تسادـخ .  ترایز  نیـسح ،  ترایز  - 33 دراد . ادـخ  هار  رد  ماجل  نیز و  اـب 

. دراد هرمع  نویلیم  کی  جح و  نویلیم  کی  باوث  هفرع  رد  ترـضح  ترایز  - 36 تسین .  شرامش  لباق  نیسح  ترایز  باوث  - 35 دراد .

. دـننک یم  اعد  وا  يارب  راهطا  همئا  ربمایپ و  - 39 دنک . یم  تاهابم  نیـسح  رئاز  هب  دنوادخ  - 38 تسا .  لمع  نیرتهب  نیـسح  ترایز  - 37
، دینک تقد  تایاور  نیا  رد  رگا  يرآ  ( 283 . ) دوش یم  روشحم  نیـسح  ماما  اب  دـننک و  یم  هحفاصم  وا  اب  تمایق  رد  هکئالم  ربمایپ و  - 40
 . تسا هداد  رارق  ترضح  يارب  هتشاد ،  هچ  ره  تسا و  هدومن  هبناج  همه  تیامح  نیـسح ،  ماما  زا  هنوگچ  لاعتم  دنوادخ  هک  دیبای  یم  رد 

ترایز زونه  و  ار ، افـش  ار ، تباجا  ار ، رمع  ار ، يزور  ار ، داهج  ار ، جـح  ار ، هزور  ار ، زامن  ار ، تداهـش  ار ، تشهب  ار ، ترفغم  تمحر و 
ترایز وا  ترایز  تسادـخ و  نوخ  نیـسح  هکنیا  همه  زا  رتمهم  همئا و  ءایبنا و  ياعد  ار و  هکئـالم  نیا ،  زا  رتـالاب  تسا و  لـضفا  نیـسح 
نامـسآ دـشن  هک  دـش  هچ  متریح  رد  وت  يادـف  ملاع  ود  ناج  هک  يا  هتـشک  يا  وت  يالبرک  زا  دزو  یم  تشهب  يوب  هلالج .  لج  دـنوادخ 

رد جـح  هرمع و  رازه  رجا  وت  يالبرک  لد ،  یقیقح  هبعک  دـش  ـالبرک  هب  هبعک  تمرح  ساـپب  یتفر  وت  ياـتبرغ  او  هلاـن  دینـش  یتقو  بارخ 
یتشاد هچ  ره  وت  وت  ياضر  اب  ادخ  ياضر  دحتم  دش  هاگلتقب  کئاضقب  اضر  نتفگ  اب  وت  يافـص  يادـف  هب  افـص  هورم و  يا  تسوت  فاوط 

وت يازج  هلالج  لج  تسادخ  ادرف  نیسح  يا  يداد  ادخب 

تسایبنا يانمت  نیسح ،  ترایز 

 ، تسا تشهب  ياهناتسلگ  زا  یناتسلگ  عارذ ،  تسیب  رد  عارذ  تسیب  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نبا  نیسح  ربق  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
، دنک یم  ار  نیـسح  ترایز  تساوخرد  دنوادخ  زا  هکنیا  رگم  تسین  لسرم  ربمایپ  برقم و  هتـشرف  چیه  دننک . یم  جورع  اجنآ  زا  هکئالم 

لآ نایعیـش  دـنک ، یم  ادـن  يدانم  تمایق  زور  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 284 . ) دـنور یم  ـالاب  یهورگ  دـنیآ و  یم  دورف  یهورگ 
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 ( هرابود  ) يدانم سپس  دنتسیا ، یم  يا  هشوگ  رد  و  دناد ، یمن  ار  اهنآ  ددع  ادخ  زج  هک  دنزیخ  یم  رب  رامش  یب  یهورگ  دنیاجک ؟ دمحم 
اب دیریگب و  دیتساوخ  هک  ار  سک  ره  تسد  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  هب  دنزیخ ، یم  رب  يرایسب  هدع  دنیاجک ؟ نیسح  ربق  نیرئاز  دنک ، یم  ادن 

یمن ارم  رگم  دیوگ : یم  نیرئاز  نیا  زا  یکی  هب  دیآ و  یم  يدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دنرب ، یم  دنهاوخب  ار  هک  ره  اهنآ  دیربب ، تشهب  هب  دوخ 
. دنک یم  تشهب  لخاد  عنام  یب  ار  وا  رئاز  نآ  نک -  تعافش  مه  ارم  ینعی  متساخرب  تیاپ  يولج  زور  نالف  هک  متسه  نامه  نم  یسانش ؟ 

(285)

دیرامشن کبس  ار  نیسح  ماما  ترایز 

رطف دیع  رد  هک  تسا  هدروآ  ۀئیضملا  راونا  باتک  لوا  دلج  رد  دشاب  یم  لوا  دیهش  رـصاعم  هک  یفجن  دیمحلادبع  نبا  یلع  راوگرزب  ملاع 
نارای اهلیماف و  زا  یتعامج  اب  هک  دومن  لقن  لئاضفلا  یبا  نبا  نسح  دیـس  شردپ  يومع  زا  دـمآ و  نم  دزن  یلع  نبا  رفعج  دیـس  لاس 772 
فاوط رد  ام  هک  يزور  داد ، یم  دای  ام  هب  ار  جح  ماکحا  هک  يواروس ،  هریوت  نبا  مانب  دوب  یملاع  ام  هارمه  میدش ،  فرـشم  ادـخ  هناخ  هب 

رکف و  مدش ،  داش  امش  ندید  اب  هک  متسه  ینم  ؤم  نم  تفگ :  درک و  مالس  دمآ و  ام  دزن  دعس ، نبا  دعسا  مانب  نمی  یلاها  زا  يدرم  میدوب 
دینک کیرـش  مه  ارم  دش ، دـهاوخ  لماک  امـش  ندـید  اب  نم  جـح  نیا  و  مدرک ،  تاقالم  ار  امـش  هک  دوب  نیا  دـنوادخ  تمعن  زا  منک  یم 

ماجنا زا  سپ  میداد ،  یم  ماجنا  ار  جـح  لاعفا  مه  اب  و  یئام ،  اـب  ناـیز  دوس و  رد  یئاـم و  زا  وت  وت ، هب  اـبحرم  میتفگ  وا  هب  باوث ،  رطاـخب 
میدـیمهف وا  تورث  لام و  نامالغ و  ندـید  اب  میتفر ،  وا  رارـصا  اب  اما  میدرک ،  عانتما  لوا  میورب ،  وا  رابنا  هب  هک  داد  مسق  ار  ام  کـسانم ، 

نم دزن  یکدنا  دهاوخ  یم  ملد  تفگ :  ملاع  نآ  هب  وا  میورب ،  هک  میتساوخرب  اذـغ ، فرـص  زا  سپ  تسا .  نکمتم  دـنمتورث و  يدرم  هک 
دنک و یم  هیرگ  ملاع  نآ  میدید  هاگان  هک  دوب  بش  فصن  دمآ ، زین  ملاع  نآ  ادعب  میتفر ،  ام  تسشن و  وا  مراد ،  يراک  امش  اب  هک  ینامب 

دزن هب  ات  دیئایب  نم  اب  هبعک ،  هناخ  نیا  مارتحا  هب  ادخب و  ار  امـش  تفگ :  تسا ؟  ربخ  هچ  میتفگ  دنک ، یم  تمادـن  راهظا  دـنز و  یم  دایرف 
رطخ هب  ار  دوخ  راکهزب ، دزد و  دارفا  همه  نیا  دوجو  اب  بش  لد  نیا  رد  هنوگچ  درادـن ، ناکما  راک  نیا  میتفگ :  میورب ،  دعـس  نبا  دعـسا 

هب ار  امـش  تسا ،  نآ  تقو  نـالا  دـیهدب ، ارم  شاداـپ  دـیهاوخ  یم  امـش  مراد و  یقح  امـش  ندرگ  هب  نم  رگا  تـفگ :  درم  نآ  میزادـنا . 
وا اب  و  اهدزد ) سرت  زا   ) میدروآ رد  ار  مزال  ریغ  ياهـسابل  رتشیب  میتفریذپ ،  ام  هک  درک  رارـصا  ردقنآ  دینک ، لوبق  هک  مرکا  ربمایپ  ناتدج 

هدـمآ و قارع  زا  هک  میتسه  یتاداـس  ناـمه  اـم  میتفگ  دـیتسیک ؟ تفگ :  میدز ،  رد  میدیـسر  هک  دعـس  نبا  دعـسا  هناـخ  رد  میداـتفا ،  هار 
میتفگ مشچ ،  يور  ناتمدق  دیئایب  ادرف  منک ،  زاب  ار  رد  هک  مسرت  یم  تقو  نیا  رد  نم ،  نارورس  یلو  ابحرم  تفگ :  میتسه .  وت  ناتـسود 
تولخ دعسا  اب  ملاع  نآ  میدش ،  دراو  درک ، زاب  ار  رد  ام  رارصا  اب  یسرتب ،  نآ  زا  هک  تسین  ام  اب  مه  یسک  میراد ،  وت  اب  يرورض  راک  ام 

 : تفگ یم  دعسا  اما  داد ، یم  مسق  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ادخ و  هب  ار  دعـسا  و  ندرک ،  سامتلا  هیرگ و  هب  درک  عورـش  ملاع  دندرک ،
نم نارورـس  يا  تفگ :  دعـسا  دیراذگب ، نایرج  رد  مه  ار  ام  میتفگ  ود  نآ  هب  ام  دیـشک ، لوط  اهنآ  نایم  نخـس  مهد !  یمن  ماجنا  زگره 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دـیتسه و  قارع  رد  امـش  متفگ :  وا  هب  مدـش ،  اهنت  ملاع  نیا  اب  دـیتفر و  نم  شیپ  زا  امـش  هک  زورید ) )
هک دهاوخ  یم  ملد  ما ،  هدش  فرـشم  جح  رایـسب  نم  ضوع  رد  تسا ،  هاتوک  هار  يرود  رطاخب  متـسد  نم  یلو  دیا ، هدش  فرـشم  رایـسب 

يالط لاقثم  راهچ  جح و  هن  لباقم  رد  هکنیا  ات  تفریذپن ،  وا  اما  ینک ؟  هلماعم  نم  جـح  کی  اب  ار  تدوخ  نیـسح  ماما  ياهترایز  زا  یکی 
نالا میدش ،  ادـج  مه  زا  تفرگ و  مه  ار  لوپ  و  تخورف ،  الط  لاقثم  راهچ  جـح و  هن  اب  ار  نیـسح  ماما  ترایز  کی  و  دـش ، یـضار  زمرق 

 . منک یمن  خسف  مه  نم  دهد ، یمن  باوج  تسیچ ؟  خسف  تلع  میوگ ،  یم  وا  هب  هچ  ره  دنک ، خسف  ار  هلماعم  دـهاوخ  یم  تسا و  هدـمآ 
رد مدوب ،  هدیباوخ  نم  تفگ :  تسین ،  يا  هراچ  میتفگ  دیراد ، مروذعم  ارم  تفگ :  دنک ، خسف  دـیاش  وگب  ار  شتلع  میتفگ ،  ملاع  نآ  هب 
یم تشهب  فرط  هب  نم  دنـشک ، یم  منهج  فرط  هب  ار  یخرب  تشهب و  فرط  هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  هدـش و  اپرب  تمایق  هک  مدـید  باوخ 

ؤملاریما هاگان  متفر ،  ولج  نامـسآ ،  ياه  هراتـس  لثم  دوب  یئاهفرظ  نآ  رد  دوبن ، سرتسد  رد  نآ  هرانک  هک  مدیـسر  یـضوح  هب  هک  متفر ، 
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رادتسود هعیش و  امش و  هدنب  نینم ،  ؤملاریما  ای  مدرک :  ضرع  تسا ،  هتسشن  ضوح  رانک  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینم 
تسا هتسشن  ضوح  رب  زین  شترضح  مدید  مدرک  هاگن  مالسلاامهیلع  ربمایپ  رتخد  همطاف  دزن  ورب  دومرف : ترضح  امن ، باریـس  ارم  میامش ، 

ناتسود زا  نم  نم ،  يوناب  مدرک :  ضرع  دینادرگ ، يور  زاب  مدرک ،  مالس  مدمآ و  رگید  فرط  زا  دینادرگ ، يور  نم  زا  مدرک ،  مالـس  ، 
زا دهدن ، تکرب  یتفرگ  ار  هچنآ  دنوادخ  يدرمـش !؟  کبـس  ار  نیـسح  ترایز  هک  یتسین  وت  رگم  ایآ  دومرف : میامـش  نادنزرف  نایعیـش  و 

تساوخرد نیموصعم  همئا  مرکا و  ربمایپ  گرزب و  دنوادخ  هب  درم  نیا  زا  نالا  دینیب ، یم  هکنانچمه  مدش ،  برطـضم  متـساخرب و  باوخ 
یم نالا  مدرک ،  یمن  خسف  ار  هلماعم  نایرج ،  نیا  ندینش  زا  لبق  نم  بجعللای ،  تفگ :  دعس  نبا  دعسا  دنک ، خسف  ار  هلماعم  هک  منک  یم 

زا شیب  تشادن ،  هدیاف  میدرک  رارـصا  هچ  ره  یهدب ،  الط  نم  هب  هکم  ياههوک  لثم  هچ  رگا  منکن  نینچ  زگره  نم  منک !؟  خسف  یهاوخ 
نیرفن هب  نیا  تفگ  یم  شدوخ  درک و  یم  تساوخرد  مدرم  زا  دـش و  ریقف  تدـشب  و  دـش ، دوبان  ملاع  نآ  یئاراد  هک  تشذـگن  لاـس  ود 

(286 . ) درم عضو  نامه  هب  دشاب و  یم  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح 

دیرامشب تمینغ  ار  تمعن  نیا  نیسح -  ای  تا  هنشت  بل  يادف 

، دش کشا  زا  رپ  ترضح  نامـشچ  هک  مدید  دیـشون ، یتقو  تساوخ  بآ  ترـضح  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : یقر  دواد 
دنوادخ دنک ، تنعل  ار  وا  لتاق  دنک و  نیـسح  دای  دشونب و  بآ  هک  يا  هدنب  ره  ار ، نیـسح  لتاق  دـنک  تنعل  ادـخ  دواد ، يا  دومرف : سپس 

یـسک لثم  و  درب ، یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازه  دصکی  دنک و  یم  كاپ  وا  زا  هانگ  رازه  دـصکی  دـسیون و  یم  شیارب  هنـسح  رازه  دـص  کی 
هقرغ نوخ ،  هب  هقرغ  هش  يا  ( 287 . ) دنادرگ یم  روشحم  کنخ  لد  اب  ار  وا  دنوادخ  تمایق  رد  هدرک و  دازآ  هدـنب  رازه  دـصکی  هک  تسا 
ارادگ هاش و  دوب  وت  يوس  هب  دیما  مشچ  تیادگ  دنناهـش  داجیا و  روشک  هش  وت  ارادـخ  منیببوت  يوسب  هک  نیب  ام  يوس  ار  ام  لد  نیب  نوخ 

بل يا  ایرد  بل  ردنا  بل  هنشت  ار  وت  دنتشک  هچ  زا  ار  اضق  راک  نیا  رد  هچ  منادن  دوب  تحلصم  ناج  یهد  هنشت  بل  وت  ارهز و  هیرهم  بآ 
ار اقب  بآ  تایح  هدیشخب  وت  لعل 

تسا گرزب  يوراد  نیسح  ماما  تبرت 

عوضوم نیا  رد  ثیداحا  دـیوگ : فل  ؤم  ( 288  ! ) تسا افش  يرامیب  ره  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  كاخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما تبرت  هک  یتبرش  دوب ، هدش  ضیرم  تدش  هب  هک  ملسم  نبا  دمحم  يارب  زین  دوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ،  ناوارف  دایز و  رایـسب 

دقتعم هک  یلاح  رد  نآ  زا  سکچیه  تسین ،  نینچ  هک  دنگوس  اتکی  دـنوادخب  دومرف : دیـشخب و  افـش  ار  وا  داتـسرف و  دوب ، نآ  رد  نیـسح 
ندروخ هب  عجار  مالـسلا  هیلع  نسحلاابا  زا  ( 289 . ) دناسر یم  دوس  وا  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دراد ، یمن  رب  دهد  یم  عفن  وا  هب  ادـخ  دـشاب 

نآ رد  هک  نیسح  ربق  كاخ  رگم  كوخ ،  تشوگ  نوخ و  رادرم و  لثم  تسا ،  مارح  كاخ  ندروخ  دومرف : ترـضح  دش ، لا  ؤس  كاخ 
تسا يرما  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  تبرت  ندوب  شخبافـش  دیوگ : فل  ؤم  ( 290  . ) تسا یـسرت  ره  زا  تینما  يدرد و  ره  يافش 

ندومن و تناها  تسا ،  یمارگ  مرتحم و  رایسب  نیـسح ،  ماما  تبرت  تسا ،  هاتوک  تبرت  نیا  زا  ام  تسد  هک  سوسفا  یلو  برجم ،  رایـسب 
نوخ هب  لیدـبت  اروشاع  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هک  تسا  هدـمآ  اهناتـساد  یخرب  رد  تسا ،  گرزب  یئاـطخ  ندومن  سجن 
رهم ناونعب  زاـمن  رد  رگا  هک  تسا  نیا  ءادهـشلادیس  تبرت  صاوـخ  زا  یکی  تسا .  هدوـب  سوـسحم  مدرم  يارب  هک  يروـطب  تسا ،  هدـش 

. دنک یم  هراپ  ار  اهباجح  تیاور  ریبعت  هب  و  ددرگ ، یم  زامن  یلوبق  بجوم  دوش ، هتشادرب 

دنمدآ ینب  لیخ  ریسا  تقشع  هب  هک  يا 

تمغ ناربخ  اب  تخورف  ملاع  ترشع  دیرخ  ار  تمغ  هک  ره  دنمرخ  لد  مغ  اب  تمغ  ناگ  هتخوس  دنمدآ  ینب  لیخ  ریسا  تقـشع  هب  هک  يا 
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نیاک تسوت  نادیهش  كاخ  رشبلاوبا  رس  جات  دنمهرد  اب  هدمآ  نز  درم و  تبلط  رد  یئوت  ملاع  همه  رد  اقب  رصم  فسوی  دنملاعزا  ربخ  یب 
هدنز وت  يوک  رس  كاخ  دنمخ  تیاول  شیپ  عوکر  رد  کلم  لیخ  دنلب  تقـشع  تیار  الب  برک و  وچ  تشگ  دنمدآ  ینب  رخف  دبا  ات  ادهش 

رد دنمکحم  یمدق  اب  ناشف  ناج  تمدق  رد  ناج  لذب  یبلطرگ  ناگ  هنشت  نیا  زا  مد  ره  دنمد  احیسم  هلمج  وا  نادیهش  هکناز  ار  هدرم  دنک 
دنمهرمار وت  مخز  نویع  تارطق  نیاک  ارچ  درابن  کشا  بحم  تمسج  مغ 

دیرادهگن هدنز  ار  نآ  تسا ،  هعیش  راعش  اروشاع 

شالت اروشاع  دروآ  تسد  ظفح  رد  شالت  ماـمت  اـب  ناـشیا ،  نایعیـش  نآ  لاـبند  هب  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  اروشاـع ، ناـیرج  زا  سپ 
تراـیز رد  بیغرت  قیوشت و  دـنا ، هدرک  یفرعم  تیبـلا  لـها  گرزب  تبیـصم  زور  دـمحم و  لآ  يازع  زور  ناونعب  ار  اروشاـع  و  دـندومن .
رگناشن لیبق ،  نیا  زا  یلئاـسم  ناـشیا و  كاـپ  تبرت  زا  افـش  بلط  و  ترـضح ،  رب  يراز  هیرگ و  ازع و  سلاـجم  يرارقرب  و  ءادهـشلادیس ،

رت هوکش  اب  هچ  ره  لاس و  ره  ینیـسح ،  يازع  هکنیا  رب  دندرک  یم  مادقا  زین  دوخ  دندرک و  یم  شرافـس  ررکم  همئا  تسا .  هلءاسم  نیمه 
زور هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوش و  مـالعا  یمومع  يازع  تبیـصم و  زور  ناونعب  اروشاـع  اـت  دـنداد  روتـسد  و  دوش ، رازگرب 

ار اروشاع  زور  هک  ره  و  دـنک ، هدروآرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  ياهزاین  دـنوادخ  دـنک -  لیطعت  ار  راک  دـنک -  اهر  ار  ندرک  راـک  اروشاـع ،
رد شمشچ  ام  هطساوب  دهد و  یم  رارق  وا  رورس  ینامداش و  زور  ار  تمایق  زور  دنوادخ  دهد ، رارق  هیرگ  هودنا و  نوخ و  تبیـصم و  زور 

زادـنا سپ  نآ  رد  دـنک ، هریخذ  زور  نآ  رد  يزیچ  لزنم  يارب  دـمان و  تـکرب  زور  ار  اروشاـع  زور  سکره  و  ددرگ ، یم  نـشور  تـشهب 
(291 . ) دش دهاوخ  روشحم  لفسا  كرد  رد  هللا -  مهنعل  دعس -  نبا  رمع  هللادیبع و  دیزی و  اب  تمایق  زور  دنیبن و  تکرب 

دندرک یم  هزرابم  اروشاع  اب  نید  نانمشد 

و دنداد ، رارق  رورس  يداش و  تکرب و  ریخ و  زور  ار  مرحم  اروشاع و  زور  زین ، نانمشد  هیما و  ینب  مالسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  لباقم  رد  و 
، ربمایپ رسپ  يا  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمـشاه  لضف  نبا  هللادبع  - 1 دنتساوخرب ، هلباقم  هب  ءادهشلادیس  اروشاع و  تانوئـش  اب 

لقن هب  عورش  دیزی ، هب  ینیریشدوخ  يارب  مدرم  دش ، هتشک  نیسح  یتقو  دومرف : ترضح  دنا ؟ هدیمان  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هماع  ارچ 
هب هیرگ ،  هودـنا و  نزح و  زا  مدرم  ات  دندرمـش ، تکرب  زور  ار  نآ  تهج  نیا  هب  دـنتفرگ و  یم  هزئاـج  نآ  رطاـخب  دـندرک و  غورد  راـبخا 

نیا ایادـخ  هک :  میناوخ  یم  اروشاع  تراـیز  رد  و  - 2 ( 292 . ) دنک مکح  اهنآ  ام و  نایم  دـنوادخ  دـنروآ ، يور  كربت  رورـس و  يداش و 
فقوت ربمایپ  هک  یناکم  ره  رد  تربمایپ  نابز  هب  هک  نوعلم ،  رسپ  نوعلم  نامه  راوخرگج  نز  دنزرف  هیما و  ینب  هک  تسا  يزور  اروشاع ) )

یم ماجنا  ءادهـشلادیس  دای  اروشاـع و  يدوباـن  يارب  نانمـشد  هک  یئاـهراک  زا  یکی  و  - 3 دنتـسج . كربـت  زور  نیا  هب  دـش ، تنعل  دومن ،
يرگید تیاور  رد  و  - 4 دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يرادازع و  سلاجم  اب  یتوغاط  ياهتموکح  تخـسرس  هزرابم  دنداد ،

يور یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  یتسه  قارع  لها  زا  وت  دومرف : کلملادبع  نبا  عمسم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  یتقو 
و - 5 ( 293 . ) دننک تیذا  ارم  دنهد و  شرازگ  مسرت  یم  دنتسه ، ام  فارطا  هفیلخ  نارادفرط  و  متسه ،  فورعم  يدرم  نم  دیوگ : عمسم   ؟

ربق هب  هکنیا  ات  ماش ،  لها  زا  ناهنپ  یلو  متفر ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هیما  ینب  نارود  رخآ  رد  دـیوگ : یلامث  هزمحوبا  هون  اـی 
دوخ رجا  تفگ :  دمآ و  ولج  يدرم  هک  مدمآ ،  ربق  کی  دزن  یکیرات  رد  دش ، بش  فصن  هکنیا  ات  مدـش ،  ناهنپ  یهد  کی  رد  مدیـسر ، 

 ، ما هدمآ  هفوک  زا  نم  مورن ،  ربق  دزن  ارچ  متفگ :  متفر و  درم  نآ  دزن  دـش ، هک  حبـص  ناذا  کیدزن  متـشگرب ،  سرت  اب  درگرب ، يدرب ،  ار 
اریز نک ،  ربص  یمک  تفگ :  درم  نآ  دنـشکب ، و  دـننیبب ، اجنیا  ارم  ماش  لها  و  دوش ، حبـص  مسرت  یم  نم  وشم ، عنام  ترـضح  نم و  نایم 

 ، تفر دـنهاوخ  نامـسآ  هب  سپـس  تسا ،  رجف  عولط  رظتنم  تسا و  هدـمآ  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هتـشرف  رازه  داتفه  اـب  نارمع  نبا  یـسوم 
کیدزن نخس  نیا  ندینش  اب  متسه ،  وا  راوز  يارب  ناگدننکرافغتسا  نیسح و  ربق  ظفاحم  ناگتـشرف  زا  نم  تفگ :  یتسیک ؟  امـش  متفگ : 
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زا دعب  مدرک ،  نیرفن  ترضح  نیلتاق  رب  مدرک و  مالس  دشن ، نم  عنام  یسک  متفر ،  ترایز  هب  رجف ، عولط  زا  دعب  دورب ، مرـس  زا  لقع  مدوب 
مامت اب  ءادهـشلادیس  ربق  ترایز  هب  هک  ةدیاز  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  و  - 6 ( 294  . ) متشگرب تعرـس  هب  ماش  لها  سرت  زا  حبـص  زامن 

ناطلـس هکنآ  دوجو  اب  يور ،  یم  ترایز  هب  يراد ،  ناطلـس  اـب  هک  کـیدزن  طاـبترا  نآ  دوجو  اـب  ارچ  دومرف : درک ، یم  مادـقا  شتارطخ 
هب یئانتعا  منکیم و  ار  راک  نیا  لوسر  ادخ و  رطاخب  نم  تفگ :  هدـیاز  درادـن ؟ ار  ام  قوقح  لئاضف و  ار و  ام  ناتـسود  زا  کیچیه  لمحت 

ادخب مدرک :  ضرع  تسا ؟  نینچ  ادخب  ار  وت  دومرف : ترـضح  تسین !  نارگ  میارب  وا  ترایز  هار  رد  ینخـس  چیه  و  مرادن ،  یـسک  مشخ 
، ار وت  داب  هدژم  ار ، وت  داب  هدژم  دومرف : راب  هس  ترضح :  مدرک ،  رارکت  راب  هس  مه  نم  دومن  رارکت  راب  هس  ترـضح  تسا ،  هنوگنیمه  هک 

دمحم هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد  ( 295 . ) داد رکذت  يو  هب  هطبار  نیا  رد  ار  یثیدح  ترـضح  سپـس  ار ، وت  داب  هدژم 
اب یلو  يرآ  درک : ضرع  يور ؟  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  هب  اـیآ  دومرف : تسا  ترـضح  باحـصا  گرزب  ءاـهقف  زا  هک  ملـسم  نبا 

باوث ناـیب  رد  دومرف  عورـش  ترـضح  سپـس  تسا و  رتـشیب  مه  باوث  دـشاب ، رتـشیب  هرهلد  سرت و  هچ  ره  دوـمرف : ترـضح  زرل ، سرت و 
هب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  دومرف : بهو  نبا  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  - 8 ( 296  . ) هرهلد يور  زا  ترـضح  ترایز 
لاح نآ  رد  ار  داجس  ترضح  داسجا ، رانک  زا  روبع  ماگنه  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ثیدحلا و  ( 297  . ) نکم اهر  سرت  رطاخ 

ناوریپ رفک و  نایاوشیپ  دور ، یمن  نیب  زا  زور  بش و  تشذگ  اب  دوش و  یمن  هنهک  شرثا  ءادهـشلادیس  امـش  ردپ  ربق  دومرف : دـید ، تخس 
(298  . ) تشاد دهاوخن  يرثا  وا  رما  نتفرالاب  رتشیب و  روهظ  زج  یلو  دننک  دوبان  ار  ربق  رثا  ات  دننک  یم  شالت  تخس  یهارمگ ، 

دومن ناریو  ار  ءادهشلادیس  رهطم  دقرم  یسابع  لکوتم 

یم نآ  يدوبان  رد  یعـس  دـندوب ! نارگن  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  دـقرم  رانک  رد  راوز  تیعمج  ماحدزا  عامتجا و  زا  هک  تیبلا  لها  نیفلاـخم 
ار رهطم  دقرم  نآ  ات  داد  روتسد  دید ، ءادهشلادیس  دقرم  رانک  رد  ار  راوز  تیعمج  ماحدزا  نوچ  هک  دوب  دیشرلا  نوراه  لوا  راب  دنتشامگ .
ره اریز  دومن  ناریو  ار  رهطم  ربق  راب  هدفه  دنا  هتفگ  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  لکوتم  نوراه ،  زا  سپ  دندز . مخـش  ار  نیمز  دندرک و  ناریو 
يا هنوگ  هب  دش ! یم  هدوزفا  راوز  تیعمج  رب  زور  هب  زور  دندرک ، یم  اپرب  ون  زا  ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  نایعیـش  دـندرک ، یم  بارخ  هک  راب 

 ، یتیاور قبط  تسب ،  بآ  هب  ار  ـالبرک  یـضارا  ماـمت  و  دور ، ـالبرک  تراـیز  هب  هک  یـسک  زا  تسا  رازیب  هفیلخ  دومن ، مـالعا  لـکوتم  هک 
رهطم دـسج  تسا و  هزاـت  هک  دـید  دـندوب ، هدروآ  دـسا  ینب  هک  يا  هزاـت  ياـیروب  تفاکـش ،  ار  ربـق  دوـب ، يدوـهی  هـک  جزید  ماـنب  يدرم 

اروشاع تسا ،  هعیـش  راعـش  البرک  يرآ  متفاین .  يزیچ  اما  مدرک ،  شبن  ار  ربق  هک  تشون  لـکوتم  هب  یلو  تسا  نآ  يور  رب  ءادهـشلادیس 
. دراد همادا  تبالص  اب  روشرپ و  مه  اروشاع  تسیقاب ،  هعیش  ات  و  تسه ،  مه  مالسا  تسه ،  اروشاع  ات  و  تسا ،  مالسا  مچرپ 

ءادهشلادیس يرادازع  ربمایپ و  تیب  لها 

لهچ نیمز  تسیرگ ،  نوخ  نیـسح  رب  حبـص  لهچ  نامـسآ  ةرارز ،  يا  دومرف : یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مینیـسح  رادازع  اـم 
دش و رجفنم  اهایرد  دش ، هراپ  هراپ  اههوک  تسیرگ ،  يزمرق  فوسک و  اب  دادماب  لهچ  دیـشروخ  تسیرگ ،  نیـسح  رب  یهایـس  اب  دادـماب 

رـس هک  یتقو  رگم  دومنن  تنیز  درکن و  شیارآ  درکن ، باضخ  تیبلا )  لها   ) ام زا  ینز  چـیه  دنتـسیرگ . نیـسح  رب  حبـص  لـهچ  هکئـالم 
چیه دنداتسرف ) داجس  ترضح  دزن  ار  وا  رس  و  دش ، هتشک  راتخم  هاپـس  طسوت  هللادیبع  داجـس ، ماما  نامز  رد   ) دندروآ ار  دایز  نبا  هللادیبع 

، داجس ماما  نامز  رد   ) دندروآ ار  دایز  نبا  هللادیبع  رس  هک  یتقو  رگم  دومنن  تنیز  درکن و  شیارآ  درکن ، باضخ  تیبلا )  لها   ) ام زا  ینز 
نایرگ نیسح  زا  دعب  هراومه  ام  هدعب ،  ۀعمد  یف  انلز  ام  و  دنداتسرف ) داجس  ترضح  دزن  ار  وا  رس  دش و  هتشک  راتخم  هاپـس  طسوت  هللادیبع 

دید یم  هک  ره  دش ، یم  رپ  کشا  زا  ترضح  نساحم  هک  تسیرگ  یم  نانچ  درک  یم  دای  ار  نیسح  هاگ  ره  داجـس ) ماما   ) نم دج  میئوا ، 
روص هخفن  اـت  هدـکمتام  همه  ملاـع  وت  یب  روح  هدـید  زا  لد  نوخ  ناور  وت  غاد  يا ز  ثیدـحلا  دـش . یم  ناـیرگ  تخوس و  یم  شلد  زین 
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فط رد  وت  يزابناج  تلاح  زا  هک  وت  يادف  ناج  رورـس  نیئآدـش  خوسنم  وت  لتق  زا  سپ  هک  نوخ  همه  ایرد  وش و  ایرد  همه  وگ  اه  هدـید 
ریحت ز يایرد  قرغ  روصقز  ناشیرپ  يوسیگ  هب  تسد  نایروح  توکلم  باجح  هب  نابیرگ  هب  رـس  نایـسدق  روشن  روش  دـشب  دای  زا  هیر  ام 

ناریح هتخوس  رگج  اب  یفطـصم  نانک  لوح  هتخورفا ال  لد  اب  یـضترم  روبـص  بویاوت  ربص  زا  لد  هب  ترـسح  تسد  حون  وت  کـشخ  بل 
روسحو

دنک یم  اپ  رب  یگناخ  هضور  هسلج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مدرک عورش  نم  ناوخب ،  نیسح  تبیصم )  زا   ) میارب نوراه ،  ابا  يا  دومرف : ترـضح  متفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : نوراهوبا 
نامز رد  هک  دوش  یم  مولعم  ، ) دیناوخ یم  وا  ربق  رـس  رد  هکنانچمه  دیناوخ ، یم  ناتدوخ  هکنانچمه  دـندومرف : ترـضح  ندـناوخ  يرعش 
مدرک عورـش  مه  نم  ناوخب ،  لاـح  زوس و  اـب  ینعی  تسا )  هدوب  جـئار  لاـح  روـش و  اـب  مهنآ  هضور  سلاـجم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رتشیب میارب  ناوخب  رتشیب  میارب  دومرف : سپس  رذگب ، دومرف : ترضح  مدادن ،  همادا  نم  دش ، نایرگ  ترضح  مدناوخ ،  رعش  کی  ندناوخب 

هزیاج و ناونعب   ) ایوگ ترضح  دندش  مارآ  یتقو  دنتفرگ ، روش  دندش و  برطضم  زین  ناوناب  تسیرگ ،  ترضح  مداد ،  همادا  نم  ناوخب ، 
سپـس تسوا ،  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  دیوگب و  رعـش  نیـسح  يارب  هک  ره  نوراهابا  يا  دومرف : تیبلا )  لها  حادـم  نیا  هب  شاداپ 

 ، تسوا يارب  تشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  کی  دـیوگب و  رعـش  نیـسح  يارب  هک  ره  دومرف : هکنیا  اـت  دومن  مک  یکی  یکی  ار  دادـعت  ترـضح 
يا هدنزرا  تاکن  فیرش  ثیدح  نیا  دیوگ : فل  ؤم  ( 299  . ) تسوا يارب  تشهب  دوش ، نایرگ  دنک و  دای  ار  نیسح  هک  ره  دومرف : سپس 
رعـش ترـضح  ياثر  رد  دنناوت  یم  ات  ارعـش  دـنهد ، لیکـشت  هضور  هسلج  دـنناوت  یم  هچ  ره  ات  دـنک ، یم  قیوشت  ار  نایعیـش  درادرب و  رد 

ار مدرم  دننک  یعـس  و  دنناوخب ، هضور  لاح ،  روش و  اب  تاسلج  رد  تیبلا  لها  ناحادم  دنیرگب ، دنـشاب و  ترـضح  دای  هب  مدرم  دنیارـسب ،
زا تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  شور  نیا  هک  دیآ  یم  تسدب  تایاور  زا  و  دـننایرگب ، دـننک و  بلقنم  ءادهـشلادیس  تبیـصم  رد 

نافع و نبا  رفعج  ای  دشتم و  ةامع  یبا  دننامه  ناحادم  هک  یهاگ  دندرک  یم  هدافتسا  ءادهـشلادیس  يازع  هماقا  يارب  نوگانوگ  ياهتـصرف 
یم ترـضح  دـندش ، یم  دراو  اضر  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  رب  یعازخ  لبعد  ای  فوفکم و  نوراه  یبا  ای  بلاـغ و  نبا  هللادـبع  اـی 

 . ناوخب ار  نیسح  هضور  میارب  دومرف :

دیوش هلان  مه  همطاف  ترضح  اب 

هک تسین  يا  هدننک  هیرگ  چیه  و  دوش ؛ يراج  هک  تسین  یمشچ  کشا  چیه  دنوادخ و  دزن  یمشچ  چیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
مامت تمایق  زور  رد  تسا ،  هدرک  ادا  ار  ام  قح  هداد ،  هلص  هللا  لوسر  هب  دهد ، یم  کمک  همطاف  ترضح  هب  هکنیا  رگم  دیرگب  نیـسح  رب 

اهنآ تروص  رد  يداـش  تساـهنآ و  هب  هدژم  تسا و  نشور  ناشمـشچ  هک  نیـسح ،  مدـج  رب  ناگدـننک  هیرگ  رگم  دنتـسه  ناـیرگ  مدرم 
رد نیسح  اب  اهنیا  یلو  دوش  یم  ضارعا  مدرم  زا  دنناما ، رد  اه  نآ  اما  دنتسه ، بارطـضا  رد  مدرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ،  نایامن 
مه اهنآ  اما  دـیوش ، تشهب  دراو  دـنیوگ : یم  اهنآ  هب  دـنرادن ، همهاو  باسح  یتخـس  زا  دنتـسه ، تبحـص  مه  شرع  هیاس  رد  شرع و  ریز 

(300 . ) دنهد یم  حیجرت  تشهب  رب  ار  نیسح  اب  ینیشنمه  تبحص و 

نیسحلا هللادبع  ابا  تبیصم  تمظع 

شوخ ابحرم  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـش ، دراو  يرـسپ  هک  متفگ ،  یم  نخـس  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  تفگ :  ریـصنوبا 
اهنت ار  امش  هکنآ  زا  دریگب  ماقتنا  درک و  ریقح  ار  امش  هک  یسک  دنک ، ریقحت  دنوادخ  تفگ :  تفرگ و  شوغآ  هب  دیسوب و  ار  وا  يدمآ و 

ناربمایپ و ناوناب و  ردقچ  تسامـش ،  رادهگن  روای و  یلو و  دنوادخ  تشک ،  ار  امـش  هک  یـسک  درک  تنعل  ادـخ  درکن ، يرای  دراذـگ و 
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، دتفا یم  نیسح  نادنزرف  هب  ممشچ  یتقو  ریصب : ابا  يا  دومرف : تسیرگ و  ترضح  سپس  دنتسیرگ !؟ نامسآ  هکئالم  ءادهش و  نیقیدص و 
یم دایرف  دیرگ و  یم  وا  رب  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح )   ) انامه ریـصبابا  يا  موش ،  یم  رایتخا  یب  هتفر ،  ناشردپ  اهنآ و  رب  هچنآ  رطاخب 
یم شتآ  هب  ار  نیمز  لـها  دـننک ، یم  راـهم  ار  نآ  منهج  ناـنابهگن  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  و  دـشک ، یم  هناـبز  منهج  هک  يا  هنوـگ  هب  دـنز ،

دننکیم يراز  هیرگ و  نیـسح  رب  نآ  فارطا  شرع و  لها  هکئالم و  دـتفا ، مطالت  هب  تسا  کیدزن  همطاف  ترـضح  هلان  زا  اـهایرد  دیـشک .
دوبان و ار  همه  دـسر  نیمز  هب  اهادـص  نآ  زا  یکی  رگا  دـسر ، باذـع )   ) نیمز لها  رب  ادابم  ات  دوش  یم  دـنلب  سیدـقت  هب  هکئالم  يادـص 
: دومرف ترـضح  تسا !  میظع  رایـسب  رما  نیا  موش  تیادف  مدرک ،  ضرع  دیوگ : ریـصبوبا  دنک . یم  لزلزتم  ار  نیمز  هکت و  هکت  ار  اههوک 
رد یهاوخ  یمن  ایآ  مالسلااهیلع .  ۀمطاف  دعسی  نمیف  نوکت  نا  بحت  اما  ریـصبابا  ای  دومرف : سپـس  يدینـشن  ات  تسه  مه  نآ  زا  رت  بیجع 
رب تردق  هک  تفرگ  ما  هیرگ  نانچ  نخس  نیا  ندینش  اب  دیوگ : ریـصبوبا  يرادازع )  رد   ) دنهد یم  يرای  ار  همطاف  هک  یـشاب  یناسک  نایم 
لاح نآ  اب  ناشیا  دزن  زا  نم  دزادرپب ، شیاین  هب  ات  زامن  لحم  هب  تفر  و  دیوگ ، نخـس  نم  اب  تسناوتن  زین  ترـضح  متـشادن ،  نتفگ  نخس 

ار ترضح  شمارآ  یتقو  مدمآ ،  قداص  ترضح  دزن  و  متفرگ ،  هزور  فوخ  زا  ار  ادرف  دربن ، مباوخ  متـشادن ،  اذغ  هب  لیم  مدمآ ،  نوریب 
زا نویلیم  کی  دیهـش و  رازه  قیدـص و  رازه  ربمایپ و  رازه  دومرف : قداص  ماـما  يرگید  تاـیاور  رد  ( 301  . ) متفرگ مارآ  زین  نم  مدـید ، 

هکنیا رگم  دنام  یمن  اهنامسآ  رد  يا  هتشرف  چیه  هک  دهد  یم  رـس  يا  هلان  ترـضح  دنهد  یم  يرای  هیرگ  رد  ار  همطاف  ترـضح  نایبورک 
(302 . ) دهد یم  شمارآ  ار  ترضح  ربمایپ  دوش و  یم  نایرگ  ترضح  يادص  زا 

نم ؤم  ره  کشا  ءادهشلادیس 

 . يرآ دومرف : ترضح  ردپ ؟ يا  نم  تشاد :  هضرع  نیسح  ماما  نم ،  ؤم  ره  کشا  يا  دومرف : دومن و  هاگن  ءادهـشلادیس  هب  نینم  ؤملاریما 
 ، ما هیرگ  هتشک  نم  دومرف : زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 304  . ) تسا ینم  ؤم  ره  کشا  نیـسح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 303)
مه لسغ و  ولگ  نوخز  مه  هک  تفاـین  لـسغ  دیهـش  هاـش  رکیپ  هک  وگم  ( 305 . ) دوش نایرگ  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  داـی  ارم  ینم  ؤم  چـیه 

دراد وا  زا  مشچ  بآ  یک  هقیاضم  یسک  ربمغیپ  مشچ  رون  دوب  هیرگ  لیتق  درادوضو 

ءادهشلادیس رب  ناگدننک  هیرگ  لئاضف 

لها زا  وت  عمسم  يا  دومرف : کلملادبع  نبا  عمسم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک  یبات  یب  هلان و  هجـض و  دیاب  نیـسح  ماما  تبیـصم  رد 
هفیلخ نارادفرط  متسه ،  فورعم  يدرم  نم  مدرک ،  ضرع  دیوگ : عمـسم  يور ؟  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  یتسه  قارع 

 : مدرک ضرع  ینک  یم  دای  ار  ءادهـشلادیس  بئاصم  ایآ  دومرف : ترـضح  دننک ، تیذا  ارم  دـنهد و  شرازگ  مسرت  یم  دنتـسه ، ام  فارطا 
ار نآ  نم  هداوناخ  هک  موش ،  یم  نایرگ  رثءاتم و  نانچ  دـنگوس ، ادـخب  يرآ  مدرک :  ضرع  ینک ؟  یم  یبات  یب  دومرف : ترـضح  يرآ ، 
ام رب  عزج  لها  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دنک . تمحر  ار  وت  کشا  ادخ  دومرف : ترضح  متفا ،  یم  ندروخ  اذغ  زا  هدرک ،  هدهاشم  نم  رد 
هک دید  یهاوخ  ام  ناردپ  گرم ،  ماگنه  هک  نادب  دنتحاران ...، ام  یتحاران  يارب  دنلاحـشوخ و  ام  يدونـشخ  رطاخب  دنـشاب ، یم  تیب  لها 
هب تبـسن  زوسلد  رداـم  زا  وت  رب  توـملا  کـلم  تسا ،  رترب  دـنهد  یم  وـتب  هک  یتراـشب  و  دـننک ، یم  شرافـس  وـت  يارب  ار  توـملا  کـلم 
رب يزوسلد  رطاخب  هک  ره  دومرف : یتالمج  زا  سپ  سپس  مدش  نایرگ  مه  نم  تسیرگ ،  ترضح  سپس  دوب ، دهاوخ  رت  نابرهم  شدنزرف 

رگا دوش ، يراج  شا  هنوگ  رب  نوچ  و  دنک ، یم  محرت  وا  رب  کشا  نآ  ندش  جراخ  زا  لبق  دنوادخ  دش ، نایرگ  دمآ  ام  رـس  رب  هچنآ  ام و 
قداص ماما  ثیدحلا  ( 306 . ) دنامن نآ  رد  یترارح  هک  يا  هنوگ  هب  دربب  نیب  زا  ار  منهج  ترارح  دتفا ، منهج  رد  اهکـشا  نآ  زا  هرطق  کی 

.( درادن هزادنا  نآ  باوث  هک  ( ) 307 ، ) ام يارب  کشا  زج  دراد  یصخشم )   ) باوث يزیچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع 
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دننک هیرگ  دیاب  نیسح  لثم  رب 

مارح ار  يزیرنوخ  گنج و  مرحم  هام  رد  تیلهاج  لها  دومرف : ترضح  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دومحم  یبا  نبا  میهاربا 
همیخ هدومن ،  ریـسا  ار  ام  نانز  لافطا و  دنتـشادن و  هگن  ار  ام  مارتحا  دنتـسناد و  لالح  البرک ) رد   ) ار ام  نوخ  مدرم  نیا  اـما  دنتـسناد ، یم 

: دومرف سپس  دندرکن ، تاعارم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مارتحا  ام  هرابرد  دندرب و  تراغ  هب  ار  ام  لاوما  دندز و  شتآ  ار  ام  ياه 
دومن لیلذ  البرک  رد  ار  ام  زیزع  هتخاس و  حورجم  ار  ام  ياهمشچ  کلپ  دومن و  يراج  ام  ياهمشچ  زا  کشا  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  زور 

. دـنک یم  كاپ  ار  ناهانگ  نیـسح  رب  هیرگ  انامه  درک ، هیرگ  دـیاب  نیـسح  لثم  رب  سپ  داهن ، ثرا  هب  تمایق  اـت  اـم  يارب  ار  ـالب  هصغ و  و 
رب یناشیرپ  دید ، یمن  نادنخ  ار  ترضح  یـسک  دمآ ، یم  مرحم  هام  یتقو  مالـسلا )  هیلع  رفعج  نب  یـسوم   ) مردپ دومرف : ترـضح  سپس 

نیسح تداهش  زور  زورما  دومرف : یم  و  دوب ، وا  هیرگ  هصغ و  تبیصم و  زور  زورنآ  دشیم ، اروشاع  زور  هکنیا  ات  درک ، یم  هبلغ  ترـضح 
(308  . ) تسا

دنتسیرگ ءادهشلادیس  رب  تادوجوم  همه 

نینم ؤملاریما  ( 309 . ) دش يراج  ناشکـشا  دنتـسیرگ و  یلع  نبا  نیـسح  رب  شوحو  هدنرپ و  نج و  ناسنا و  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
وا ربق  رانک  هک  ار  یشحو  تاناویح  منیب .  یم  ایوگ  دوش ، یم  هتشک  هفوک  تشپ  رد  هک  داب  نیسح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : مالـسلا  هیلع 

تاناویح زا  امـش  ینعی   ) دینک افج  هک  ادابم  دش ، نامز  نآ  یتقو  دـننک ، یم  هحون  دـنیرگ و  یم  وا  رب  حبـص  ات  بش  دـنا و  هدیـشک  ندرگ 
هحون يرگد  رب  ناـنک  هیوم  یکی  ره  نوـک  قـطنم  زا  همه  ءایـشا  نیعا و  تمغ  رد  ( 310 (. ) دیشاب نایرگ  مه  امش  دیـشابن ، رتمک  یـشحو 
بحم مشچ  دنکن  نوچ  تنت  مخز  رب  هیرگ  تساپبوت  يازع  رهب  ملق  حول و  یـسرک و  ادـخ  شرع  يا  ترـس  ات  ین  هشرع  رب  تفر  تسارس 

مغ بنیز  تسترهوج  رد  وت  دج  ردپ و  زا  تفص  نیا  ادخ  تایآ  رهظم  یئوت  هک  ینیسح  يا  تساود  هیرگ  تنت  مخز  رب  هک  هتشک  هش  يا 
اشگب و مشچ  یتشگ  ورای  سک و  یب  الب  برک و  رد  هک  يا  تست  رهاوخدورب  يریـسا  هب  دیاب  هکنآ  تفگ :  ین  رب  ترـس  دـید  نوچ  هدز 

تست رورپناج  مد  رد  يرظن  ار  ناقشاع  تساپب  وت  يازع  يوک  ره  هب  هک  ینیسح  يا  تست  روای  ناهج  قلخ  نیبب 

دهد یمن  يرای  ار  وا  سکچیه  دوش و  یم  هتشک  ناوج  نیا 

هدز نیسح  ماما  فتک  رب  تسد  اب  ترضح  تسا ،  هتسشن  ترضح  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدید  متفر ،  نینم  ؤملاریما  دزن  دیوگ : يوار 
دهاوخ يدب  یگدـنز  هچ  نامز  نآ  نینم  ؤملاریما  ای  مدرک :  ضرع  دـنک ، یمن  يرای  ار  وا  سکچیه  دوشیم و  هتـشک  ناوج )   ) نیا دومرف :

هیلع نیـسح  ماما  هب  نینم  ؤملاریما  يرگید  ثیدح  رد  دش . دـهاوخ  راک  نیا  دومرف : ترـضح  دـهدن ) يرای  ار  ربمایپ  رـسپ  یـسک  هک   ) دوب
يزیچ دومرف : ترضح  تسیچ !  نم  لاح  مدرگ ،  تیادف  درک : ضرع  نیسح  ماما  يا !  هدوب  وگلا  شیپ  زا  وت  هللادبع  ابا  ای  دومرف : مالـسلا 

هب دنگوس  شاب ،  انیب  ونشب و  دیایب  هثداح  هکنیا  زا  لبق  مرسپ  دوش ، یم  رو  هرهب  دوخ  ملع  زا  ملاع  يدوزب  و  دنلهاج ، نارگید  هک  یناد  یم 
ماما دنیامن ، لفاغ  ادخ  دای  زا  دننک و  تسـس  تنید  زا  ار  وت  دنناوت  یمن  اما  دـنزیر  یم  ار  وت  نوخ  هیما  ینب  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هکنآ 
هچنآ هب  دـنام ) یم  اـجرباپ  مکحم و  منید  هک   ) تسا سب  ارم  نیمه  تسوا  تسد  هب  مناـج  هک  یئادـخب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(311  . ) منک یمن  بیذکت  ار  مردپ  هتفگ  مراد و  قیدصت  ار  ربمایپ  نخس  منک ،  یم  فارتعا  هدومن  لزان  ادخ 

دعس لاؤس  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  یئوگشیپ 

ربخ چیه  زا  دـنگوس  ادـخب  دـیباین ، ارم  هکنیا  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  دومرف : یم  دـناوخ و  یم  هبطخ  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  هک  تسا  یناسک  زا   ) صاقو یبا  نبا  دعس  مهد .  یم  ربخ  امـش  هب  هکنیا  رگم  دیـسرپ  یمن  هدنیآ  اب  هتـشذگ و 
ادـخب دومرف : ترـضح  دراد ! وم  ددـع  دـنچ  نم  شیر  رـس و  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  ءازهتـسا ) يور  زا  ایوگ   ) تساخرب و درکن ) تعیب 
هکنیا رگم  تسین  یئوم  وت  شیر  رـس و  رد  هک  نادب )  ، ) وت لا  ؤس  نیا  زا  دوب  هداد  ربخ  نم  هب  ربمایپ  متـسود  هک  يدرک  یلا  ؤس  دـنگوس ،

داد يا  هناشن  ترضح  دوبن ، قیدصت  لباق  وا  يارب  صخش  نآ  شیر  رس و  يوم  دادعت  نتفگ  نوچ  و   ) تسا و هتسشن  یناطیـش  نآ  خیب  رد 
رد دعس  رسپ  رمع  دیوگ : يوار  دشکیم ، ار  نیسح  مرـسپ  هک  تسا  يا  هچبزب  وت  هناخ  رد  دومرف ) اذل  دیوگ ، یم  تسار  ترـضح  دنادب  ات 

(312 . ) دیزخ یم  نیمز  رب  هک  دوب  یلفط  عقوم  نآ 

ءادهشلادیس نارادازع  لاح  هب  اشوخ 

تیبلا لها  ثیداحا  هرکاذم  هسلج و  لها  ینعی  ( ؟ دینک یم  وگزاب  ثیدح  دیراد و  هسلج  ایآ  دومرف : لیضف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
دنک تمحر  ادخ  دینک ، هدنز  ار ) ام  تیالو   ) ار ام  رما  مراد ،  یم  تسود  ار  اه  هسلج  نآ  نم  دومرف : ترضح  يرآ  درک : ضرع  دیتسه )؟
لاب رادـقمب  هچرگ  دوش ، نایرگ  شیاهمـشچ  دوش و  ام  دای  وا  دزن  ای  دـنک ، ام  داـی  هک  یـسک  لیـضف  يا  دـنک ، هدـنز  ار  رما  هک  ار  یـسک 
هیرگ ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 ( 313 . ) دشاب ایرد  فک  رادقم  هب  دنچ  ره  دزرمآ ، یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دـشاب ، یـسگم 
اضر ماما  - 3 ( 314 . ) دـشاب یم  شاداـپ  نآ  رد  هک  مالـسلاامهیلع  یلع  نبا  نیـسح  رب  هیرگ  رگم  تسا ،  هورکم  يزیچ  ره  رد  یباـت  یب  و 

دیهـش نیـسح  اب  هک  یناـسک  باوث  دـننامه  یباوث  هک  يوش  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبش  رـسپ  يا  دومرف : بیبش  نبا  ناـیر  هب  مالـسلا :  هیلع 
يراگتـسر هب  مدوب و  امـش  اب  نم  شاک  يا  امیظع .  ازوف  زوفاف  مهعم  تنک  ینتیل  ای  وگب : يدرک  دای  ار  اهنآ  هاگره  یـشاب ،  هتـشاد  دـندش 

، دوش ریزارس  کشا  وا  ياهمشچ  زا  و  دوش ، وا  دزن  ام  دای  هک  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4 ( 315  . ) مدش یم  لئان  گرزب 
هب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 5 ( 316 . ) دشاب ایرد  فک  رادقمب  دنچ  ره  دزرمآ  یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دشاب ، یسگم  لاب  رادقم  هب  هچرگ 
رس دنفـسوگ  دننام  ار  وا  هک  وش ، نایرگ  یلع  نبا  نیـسح  يارب  يوش  یم  نایرگ  يزیچ  يارب  رگا  بیبش  رـسپ  يا  دومرف : بیبش  نبا  نایر 
هک اجنآ  ات  دنتسیرگ -  وا  رب  اهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  و  دنتشادن ، دننامه  نیمز  يور  هک  دوب  وا  نادناخ  زا  رفن  هدزاود  وا  اب  و  دندیرب ،

، ار وت  ناـهانگ  ماـمت  دـنوادخ  دوش ، ریزارـس  تا  هنوگ  رب  تیاهکـشا  هک  يا  هنوگ  هب  ینک ،  هیرگ  نیـسح  رب  رگا  بیبـش  رـسپ  يا  دومرف :
یثیدح رد  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  و  ثیدحلا 6 - ( 317 . ) دزرمآ یم  دایز  ای  دشاب  مک  گرزب ،  ای  دـشاب  کچوک 

(318 . ) دنک یم  كاپ  ار  گرزب  ناهانگ  نیسح ،  رب  هیرگ  انامه  ناگدننک ،  هیرگ  دیاب  نیسح  دننامه  رب  دومرف :

ءادهشلادیس تداهش  لتق و  تمظع 

 ، لوسر ترـضح  داد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  ربخ  دـمآ و  مرکا  ربمایپ  دزن  هب  لیئربج  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لزان لیئربج  هک  دندوب  هدشن  ادجزونه  دنداتفا ، هیرگ  هب  ود  ره  و  دوب ، اهنت  ترضح  اب  زور  زا  یتدم  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد 

یم ربص  سپ  دومرف : ترضح  دینک ! ربص  هک  مدرک  مزال  امش  رب  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  رفن  ود  امش  هب  ناتدنوادخ  تفگ :  دش و 
لوح هتخورفا ال  لد  اب  یـضترم  رورـس  نیئآدـش  خوسنم  وت  لتق  زا  سپ  هک  نوخ  همه  ایرد  وش و  اـیرد  همه  وگ  اـه  هدـید  ( 319  . ) مینک

روسحو ناریح  هتخوس  رگج  اب  یفطصم  نانک 

تسا ءایبنا  يادتقم  ءادهشلادیس 

ار وا  رـس  تروص و  تسوپ  دندش ، طلـسم  ربمایپ  رب  هورگ  نآ  داتـسرف ، یهورگ  يارب  ار  يربمایپ  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدش ماجنا  وت  اب  هچنآ  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  تراگدرورپ  تفگ :  دـمآ و  وا  دزن  يا  هتـشرف  دـنوادخ ، بناج  زا  دـندنک ،
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هب نم  ةوسا ،  نسحلاب  یل  دومرف : یمارگ  ربمایپ  نآ  هد ،  ناـمرف  یهاوخ  هچ  ره  تسا ،  هداد  رارق  امـش  راـیتخا  تحت  ارم  دـنوادخ  مدـید ، 
(320  . ) منک یم  يوریپ  ادتقا و  نیسح 

تسا ترضح  تیصخش  تمظع  رطاخ  هب  ءادهشلادیس  تبیصم  تمظع 

رهطم سدـقم و  دوجو  رد  دـیاب  تسا ،  هدرب  ورف  ازع  رد  ار  ناـمز  نیمز و  هک  ءادهـشلادیس  تیمولظم  تبیـصم و  تمظع  دـیوگ : فل  ؤـم 
بئاصم ندوب  عیجف  تدش و  رد  ار ، مولظم  ماما  نآ  تبیصم  تمظع  يرایسب  هکنآ  مغریلع  درک . وجتـسج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 

هب دیزی  لثم  یناراکهبت  تسد  هب  مالسا  ملاع  ياتمه  یب  الاو و  تیـصخش  هک  تسا  نیا  رد  تبیـصم  تمظع  دنناد ، یم  ترـضح  رب  هدراو 
عجرم کی  هب  تناها  هک  دیناد  یم  امش  دراد ، ترضح  تیصخش  تمظع  اب  میقتسم  هطبار  ترـضح ،  تبیـصم  یگرزب  دسر ، یم  تداهش 

درف هب  تناها  ینید ،  ملاع  ای  عجرم و  کی  هب  تناها  هک  ارچ  يداع ،  دارفا  متـش ،  برـض و  زا  تسا  رتگرزب  رت و  نیگنـس  راب  اههد  دیلقت ،
دنوادخ هب  تناها  دوب ، ربمایپ  هب  تناها  دوب ، نید  هب  تناها  ءادهشلادیس ، تداهـش  تسا ،  تلم  کی  نید و  تیعجرم و  هب  تناها  تسین ، 
هدوهیب دشاب ، هدرب  ءادهـشلادیس  يالاو  تیـصخش  هب  یپ  رتشیب  هچره  هک  دربب  ءادهـشلادیس  تبیـصم  تمظع  هب  یپ  دناوت  یم  یـسک  دوب ،

 ، سک ره  زا  رتهب  ترـضح  اریز  میرگ ،  یم  نوخ  نیـسح -  يا  وت -  رب  کشا ،  ياجب  دیامرف . یم  هیحان  ترایز  رد  نامز  ماما  هک  تسین 
هب تبسن  رتشیب ، هچ  ره  نازیزع ،  يا  دینک  یعس  سپ  درب . دهاوخ  ترضح ،  تبیصم  تمظع  هب  نآ  لابند  هب  ءادهشلادیس و  تمظع  هب  یپ 
یم لد  رایتخا  یب  و  دیوش ، یم  نوزحم  لد  میمـص  زا  تروص ،  نیا  رد  هک  دـینک ، ادـیپ  تفرعم  نیـسحلا  هللادـبعابا  اصوصخم  تیبلا  لها 

. ددرگ يراج  تفرعم  يور  زا  هک  یکشا  نآ  تسا  دنمشزرا  هچ  دوش و  یم  يراج  مشچ  کشا  دنکش و 

ینیسح يازع  رد  نابایب  شوح  يرادازع و 

یساملس نیدباعلا  نیزالم  دنوخآ  تاماقم  تامارک و  بحاص  راوگرزب و  لماک و  ملاع  دیامرف : یم  هر  بیغتـسد  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهش 
، داتفا تسا  نادمه  کیدزن  هک  دنولا  هوک  هب  ام  روبع  میدرک ،  تعجارم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  رفـس  زا  دیوگ : هماقم  هللا  یلعا 
هب ممـشچ  هاگان  مدرک .  یم  هاگن  هوک  هنماد  هب  نم  و  دـندوب ، همیخ  نتـشارفارب  لوغـشم  ناهارمه  میدـش ،  هدایپ  اجنآ  رد  دوب ، راهب  لـصف 

يدنلب عرذ  راهچ  هک  هتسشن  یئوکس  رس  رب  تشاد و  رس  رب  یکچوک  همامع  هک  مدید  ار  يدیفس  نساحم  درمریپ  مدرک  تقد  داتفا ، يزیچ 
نم هب  مدومن ،  ینابرهم  مدرک و  مالـس  متفر و  وا  کـیدزن  دوبن  مولعم  يزیچ  وا  رـس  زج  هک  هدـیچ  یگرزب  ياهگنـس  نآ  رود  رب  تشاد و 

زا رارف  رطاـخب  هک  تسین )  هیفوـص  شیوارد و  زا   ) تسین هلاـض  هورگ  زا  هک  تفگ :  نم  هـب  دـمآ و  نیئاـپ  دوـخ  ياـج  زا  تـفرگ و  سنا 
زا سپ  هدوب و  دالوا  هداوناخ و  ياراد  وا  هکلب  دـنیآ ، یم  نوریب  هبیجع  لاکـشا  هب  هدراذـگ و  دوخ  رب  نوگانوگ  ياهمان  هدـمع ،  فیلاکت 

دوب و نامز  نآ  ءاـملع  هیلمع  ياـه  هلاـسر  زین  وا  دزن  تسا ،  هدرک  يریگ  هراـنک  اـهنآ  زا  تداـبع  رد  تغارف  يارب  اـهنآ  روما  ندرک  مظنم 
هام تفگ :  وا  دـنک ، نایب  نم  يارب  هدرک  هدـهاشم  هک  تفگـش  روما  زا  مدرک  تساوخرد  وا  زا  تشاد ،  تماقا  اجنآ  هک  دوب  لاس  هدـجیه 

ياهزاوآ دمآ و  یمیظع  هلولو  يادص  هاگان  مدوب  برغم  زامن  لوغشم  یبش  تشذگ ،  يدنا  هام و  جنپ  مدمآ ،  اجنیا  هب  نم  هک  دوب  بجر 
واگ وهآ و  ریش و  لثم  رگیدکی  فلاخم  تاناویح  زا  هدش  رپ  نابایب  مدید  مدرک ،  هاگن  مداد ،  فیفخت  ار  زامن  مدیـسرت و  مدینـش ،  یبیرغ 
دنلب نم  فرط  هب  ار  دوخ  ياهرـس  هدش و  عمج  نم  رود  دننز و  یم  دایرف  یبیجع  يادـص  اب  دـنا و  هدـش  عمج  گرگ ،  گنلپ و  یهوک و 

هب اریز  دشاب ، نم  ندیرد  يارب  دنتـسه ، نمـشد  مه  اب  هک  ناگدـنرد  شوحو و  نیا  عامتجا  ببـس  هک  تسا  رود  متفگ :  دوخ  اب  دـندومن ،
بـشما هک  دمآ  مرطاخب  مدرک  تقد  هک  بوخ  تسا ،  بیجع  يا  هثداح  گرزب و  يرما  يارب  عامتجا  نیا  مدیمهف  دننک ، یمن  هلمح  دوخ 

رـس رب  متـشادرب و  رـس  زا  همامع  مدش ،  نئمطم  یتقو  تسا ،  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  يارب  ناغف  دایرف و  نیا  تسا و  اروشاع  بش 
دوخ طسو  رد  تاناویح  متفگ ،  یم  تاملک  نیا  دننام  و  نیسح ،  دیهـش  نیـسح ،  نیـسح  مدز ،  ادص  متخادنا و  اهنآ  نایم  ار  دوخ  مدز و 
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 ، حبص ناذا  ات  دنتخادنا  یم  كاخ  رد  ار  دوخ  یـضعب  و  دندز ، یم  نیمز  رب  رـس  یـضعب  دندز ، هقلح  نم  رود  دندرک و  یلاخ  میارب  یئاج 
لاس هدجیه  تدم  هک  لاح  هب  ات  لاس  نآ  زا  دندش و  قرفتم  یگمه  ات  دنتفر  ادعب  نارگید  رتدوز و  دندوب  رت  یـشحو  هک  یتاناویح  سپس 

هک ممهف  یم  لـحم ،  نیا  رد  اـهنآ  عاـمتجا  زا  دوـش ، یم  هبتـشم  نم  رب  اروشاـع  هک  يا  هنوـگ  هـب  تـسا ،  ناـشیا  تداـع  راـک  نـیا  تـسا 
زا ناشیا  هک  دیامرف  یم  لقن  تلیضف  اب  هقث  درم  نآ  يولوم  نسح  خیش  جاح  ياقآ  بانج  زا  راوگرزب  دیهـش  سپـس  ( 321  . ) تساروشاع
رد اروشاع  مایا  هلاس  ره  هک  تسا  يا  هینیسح  هوک ،  کی  هنماد  رد  ریمشک  رد  هک  دنک  یم  لقن  يریمشک  يوضر  دمحم  دیس  جاح  بناج 
هک  ) ماب تشپ  يالاب  دور  یم  دیآ ، یم  يریش  هینیسح  کیدزن  هشیب  زا  مرحم  لوا  بش  زا  دوش ، یم  ءادهشلادیس  ترـضح  يازع  هماقا  نآ 

دنک و یم  لخاد  تسا ،  زاب  يرادقم  هیوهت  یئانشور و  رطاخب  هک  يا  هنزور  زا  ار  شرس  و  تسا )  ناسآ  نآ  هب  دوعـص  اعبط  هوک  هنماد  زا 
نایاپ زا  سپ  و  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  بش  ره  اروشاـع  بش  اـت  دزیر  یم  مه  رـس  تشپ  وا  کـشا  تارطق  درگن و  یم  ار  نارادازع 

(322 . ) دوش یمن  فالتخا  دروم  هبتشم و  هاگچیه  مرحم  لوا  هیرق  نیا  رد  دومرف : و  دور . یم  سلجم 

ینیسح سلاجم  ناگدننکاپرب  لاح  هب  اشوخ 

نیا ردپ  يا  دندیسرپ : دندش ، نایرگ  تخـس  شترـضح  دنداد ، ار  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  مرکا  ربمایپ 
دیدش هیضرم  يارهز  هیرگ  ربخ ، نیا  ندینش  اب  میشابن ،  مادکچیه  یلع  وت و  نم و  هک  یتقو  دومرف : ترضح  دوب ؟ دهاوخ  تقو  هچ  هعقاو 

لها نانز  رب  نم  تما  نانز  همطاف  يا  دومرف : ترـضح  دنک ؟ یم  ازع  هماقا  دـیرگ و  یم  وا  رب  یـسک  هچ  ردـپ ، يا  تشاد :  هضرع  و  دـش ،
، دـننک یم  دـیدجت  لاس  ره  رگید  هفیاـط  زا  سپ  يا  هفیاـط  ار  يرادازع  نیا  و  تیب ،  لـها  نادرم  رب  اـهنآ  نادرم  دـننک و  یم  هیرگ  تیبلا 

شتسد تسا ،  هدرک  هیرگ  نیسح  تبیصم  رد  هک  ره  و  ار ، اه  نآ  ياهنز  وت  منک و  یم  تعافش  ار  اهنآ  نادرم  نم  دوش  تمایق  زور  نوچ 
. دـشاب هتـسیرگ  نیـسح  رب  هک  یمـشچ  زج  تسا ،  نایرگ  تماـیق  رد  یمـشچ  ره  همطاـف  يا  دومرف : سپـس  میرب ،  یم  تشهب  هب  هتفرگ  ار 

(323)

ءادهشلادیس نارادازع  هب  هناصلخم  تارکذت 

هب - 1 میهدب .  رکذـت  يرادازع  تاسلج  اب  هطبار  رد  ار  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نایعیـش  هب  هک  تساجب  اجنیا  رد  دـیوگ : فل  ؤم 
ارچ دـیهد ، رارق  قنور  یب  شزرا و  مک  دـینک و  ریقحت  ار  سلاجم  نآ  هک  ادابم  دـیهد ، تیمها  رتشیب  هچ  ره  يرادازع ،  هضور و  سلاـجم 

کـچوک و تاـسلج  نیمه  تسا ،  سلاـجم  نیمه  هماـقا  رد  تیبلا  لـها  بتکم  نید و  ءاـقب  زمر  هک  دـنادب ، دـیاب  زورما  یناملـسم  ره  هک 
ندرک عیاض  يانعم  هب  تاسلج ،  نیا  هب  ندادـن  تیمها  یتسـس و  دوش ، یم  لیکـشت  هدـنکارپ  روطب  رازاـب  هلحم و  هچوک و  رد  هک  گرزب 
زورما ات  تیبلا  لها  هیـصوت  اب  رمتـسم  روطب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ناـمز  زا  يرادازع  تاـسلج  - 2 تسـالبرک .  نادیهـش  نوخ  نید و 

نآ موادـت  رد  دوجو  مامت  اب  ماظع ،  عجارم  مالعا و  ءاـملع  یئاـمنهار  هیـصوت و  اـب  تیبلا  لـها  نارادتـسود  نایعیـش و  تسا .  هدوب  رارقرب 
تمظع اب  روشرپ و  ار  نآ  میناوتن  و  مینک ،  تنایخ  تناما  رد  ام  ادابم  تسا ،  هدیـسر  امـش  نم و  تسد  هب  تناما  هب  زورما  ات  دنا ، هدیـشوک 

 ، مینک لقتنم  دوخ  زا  دعب  لسن  هب 

. دیهد رارق  هسلج  لها  ینیسح و  ار  دوخ  نادنزرف 

کی رگا  تسا ،  هدش  لصتم  مه  هب  هدنام و  رارقرب  اهبیـشن  زارف و  اهیتخـس و  مامت  اب  هک  تسا  لاس  دـص  راهچ  رازه و  دودـح  هریجنز  نیا 
تیبرت ینیـسح  ار  دوخ  نادنزرف  دـش ، دـهاوخ  دراو  نید  هب  يریذـپان  ناربج  هبرـض  هچ  هک  دـناد  یم  ادـخ  دوش ، داجیا  للخ  نآ  رد  لسن 

 ، هدرکن دـشر  اهنآ  لقع  زونه  هک  ینـس  رد  ار  اـهنآ  دـینک ، انـشآ  ینیـسح  روش  قشع و  نیـسح و  ماـما  اـب  یکدوک ،  زا  ار  اـه  نآ  دـینک ،
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لباقم ردام ، ردـپ و  امـش  شترـضح  تبیـصم  رد  دـیراذگب ، مارتحا  نیـسح  مان  هب  هناخ  نایم  رد  دـینک ، انـشآ  نیـسح  ماما  اب  ار  ناـشحور 
نیـسح قشاع  دوش ، نایرگ  مه  وا  و  دوش ، کیرحت  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  لفط  نیگنـس  فطاوع  دـیراذگب  دـینک ، هیرگ  دوخ  ناـکدوک 

دنـشوپ و یم  ازع  سابل  ازع ، مایا  رد  هک  يردام  ردپ و  نآ  رب  ادخ  دورد  تمحر و  دینک . باختنا  دوخ  لافطا  يارب  ینیـسح  ياهمان  دوش ،
یم هجاوم  هداوناـخ  دوخ و  عضو  رد  ینوگرگد  لوحت و  کـی  اـب  یکدوک ،  ناـمه  زا  اـهنآ  كدوک  دـنناشوپ ، یم  زین  دوخ  ناـکدوک  رب 

هلحم و راوید  رد و  رهـش و  فارطا  رد  امـش ، دوجو  رد  دوـخ ، دوـجو  رد  ار  ینیـسح  يازع  دـیراذگب  ددرگ ، یم  رثءاـتم  وا  حور  و  دوـش ،
رورـس يازع  رد  هک  یناناوج  ناـکدوک و  ینز  هنیـس  يزابقـشع و  تسا ،  هوکـشرپ  اـبیز و  هچ  دوش . نوگرگد  دـنیبب و  دجـسم  هینیـسح و 
تیبرت اب  امش  دوب ، دنهاوخ  امش  تاحلاصلا  تایقاب  اهنیا  دننز ، یم  يور  رس و  رب  یناشیرپ ،  هودنا و  نزح و  اب  هدرک و  هنهرب  هنیس  نادیهش 

انـشآ ینیـسح  تاسلج  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  ناکدوک  دیئامن . یم  همیب  ار  دوخ  ترخآ  و  دینک ، یم  تیوقت  ار  مالـسا  ناکدوک  هنوگنیا 
، دنک تیلاعف  تاسلج  رد  امش  دنزرف  دینک  یعس  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  دیراذگب ، رانک  ار  اه  هناهب  دینک ، لح  ار  تالکشم  دینک ،

، دشاب اهنیا  دننام  بآ و  ياچ و  نداد  ای  مچرپ و  کی  نتشادرب  ای  یهایس و  کی  ندیبوک  اب  هچرگ 

دیشابن عناق  مک  هب  دیربب ، ار  هدافتسا  رثکادح  ینیسح  تاسلج  زا 

زا ینیـسح  يازع  رد  ناگدـننک  تکرـش  مامت  هک  تسا  تسرد  نیا  دـیربب ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  سلجم  زا  - 3
ادابم درب ، یم  هرهب  یهلا  ضیف  نارکیب  يایرد  نیا  زا  دراد  هک  یتیفرظ  رادقمب  سک  ره  دنتوافتم ، دارفا  اما  دنتـسه ، دـنم  هرهب  یهلا  تیانع 
هرهب نیرتمک  ءادهشلادیس  سلجم  رد  باوث  دینک ، افتکا  باوث  بسک  ای  تایدام و  هب  نیسح ،  ماما  سلاجم  زا  هک  دیـشاب ، یناسک  زا  امش 

تـسد هب  ار  ادخ  دینک ، بسک  فراعم  نیـسح ،  ماما  سلجم  رد  امـش  دـیربب ، الاب  ار  دوخ  تمه  دربب ، دـناوت  یم  ناسنا  کی  هک  تسا  يا 
زا دشاب ، یضار  نیا  زا  رتمک  هب  هک  ره  دیوش ، ینیسح  مالک  کی  رد  و  دیروآ ، تسدب  ینیسح  قشع  روش و  دیروآ ، تسدب  افص  دیروآ ،

ندش و ینیسح  نید و  ادخ و  هب  ار  امـش  هک  یظعاو  ملاع و  زا  امتح  دوش ، یم  هیـصوت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا .  هتـساک  دوخ  هرهب 
شوگ و  دینیـشنب ، وا  نخـس  ياپ  هک  دیـشاب ، هتـشاد  مات  تیانع  زین ، توعد  زا  سپ  دینک و  توعد  دنک ، یم  کیدزن  نیـسح  ماما  هب  قشع 

، اه هظعوم  اهینارنخس و  ياپ  نتسشن  تاسلج و  رد  اهلاس  زا  سپ  هدرکان  يادخ  هک  دیشاب  يا  هنوگ  هب  دینک . رکف  وا  نخـس  يور  دیهدب و 
بآ نایم  رد  شکبآ  دـننامه  تاسلج  رد  یخرب  میـشاب ،  ییادـتبا  هلحرم  رد  ءادهـشلادیس  هب  قشع  یـسانشادخ و  فراـعم و  رظن  زا  زونه 

هدافتـسا دیربب و  هدئاف  تاسلج  زا  امـش  دنام ، یمن  نآ  نورد  يزیچ  دیآ ، یم  نوریب  یتقو  اما  تسا ،  رپ  تسا  بآ  رد  یتقو  ات  هک  دنتـسه 
ماما تفرعماب  رادتـسود  کی  لثم  دـینک ، هدایپ  یگدـنز  رد  ار  ءادهـشلادیس  يامیـس  ندـش و  ینیـسح  هار  روعـش ، مهف و  زا  سپ  و  دـینک ،

قشع و روش و  ياج  نیـسح ،  ماما  سلجم  - 4 نادیهـش ،  رالاس  يرادازع  سلاجم  مهم  زمر  تسا  نیا  هک  دینک ، راتفر  یگدنز  رد  نیـسح 
ياه همغن  ینیـسح ،  سلجم  رد  هک  ادابم  دینکن ، هدولآ  هانگ  غورد و  ای  يدـنت و  یئوگازـسان و  هب  ار  نآ  تسا .  تیونعم  لامک و  ادـخ و 
تدش هب  درادن  ینید  يامیس  هچ  نآ  زا  ءادهـشلادیس  سلجم  رد  دوش ، هدهاشم  بعل ،  وهل و  لئاسو  ای  عورـشمان و  ياهیناوخ  هزاوآ  انغ و 

. دشاب یم  دوش  ناگیاسمه  تیذا  بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  ادـص  دـح  زا  شیب  ندرک  دـنلب  هلاسم  روما  نیمه  زا  یکی  و  دوش ، بانتجا  دـیاب 
راجنهان و ياهدروخرب  زا  رگیدکی  اب  ناناوج  دنشاب ، هتشاد  ار  سلاجم  تمرح  ظفح  زین  دوخ  ینیسح ،  سلاجم  رد  ناگدننک  تکرش  - 5

نیا هک  میوش ،  مدرم  هجوت  ندروخ  مه  رب  ببس  نارگید و  تمحازم  بجوم  هسلج  نایم  رد  ندرک  تبحـص  اب  ادابم  دننک ، بانتجا  کبس 
رد ناناوج  هب  تبـسن  رتشیب  قیوشت  مادـقا و  هب  تبـسن  مناد  یم  مزال  اج  نیمه  رد  تسا و  ینیـسح  هسلج  اب  تفلاخم  يانعم  هب  ـالمع  راـک 
نآ تیعقوم  كرد  اهنآ و  یناوج  ياضتقم  هب  ناناوج  اب  دوش ، دروخرب  دنت  ناوناب  ناناوج و  اب  ازع  تاسلج  رد  ادابم  منک ،  دیکات  تاسلج 

. دینک قیوشت  ار  اهنآ  يراوگرزب  تمارک و  اب  دینک و  یشوپ  مشچ  اهنآ  ياهاطخ  زا  دوش ، دروخرب  دیاب  اه 

دینکن طیرفت  طارفا و  جراخم  يرادازع و  رد 
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دینکن طیرفت  طارفا و  جراخم  يرادازع و  رد 

 ، نآ يدایز  رطاخب  و  دـیوش ، هدز  تدابع  زا  هک  دـشابن  هنوگنیا  دـینکن ، هتـسخ  ار  دوخ  تدابع  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  ام  تایاور  رد  - 6
 ، يرادازع رد  يور  هدایز  اب  هک  ادابم  دیریگب ، رظن  رد  نامز  رظن  زا  ار  طسوتم  دح  زین  يرادازع  یناوخ و  هحون  هضور و  رد  دیدرگ ، لولم 
هک دوش  یم  هدید  رایسب  دینک  يراددوخ  درادن  ربرد  یلـصاح  هک  هدوهیب  جراخم  فارـسا و  زا  - 7 مینک .  درـسلد  ازع  سلاجم  زا  ار  مدرم 

دنتفا یم  یلئاسو  ندیرخ  رکف  هب  دنشاب ، روما  نیا  دننام  باتک و  رـشن  ربنم و  ماعطا و  هار  رد  ندرک  جرخ  رکف  هب  هکنآ  زا  شیب  هسلج  لها 
تبیـصم نالعا  ازع و  تلاح  هدـنهدناشن  هک  ملع  مچرپ و  نتـشادرب ،  درادـن ، يرگید  دوس  یفاضا  تافیرـشت  تقـشم و  تمحر و  زج  هک 

. دوشن نآ  رهاوظ  يادف  ازع  تیعقاو  و  ددرگن ، هدوزفا  نآ  نزو  دادعت و  رب  زور  ره  هکنآ  طرشب  تسوکین ،  يراک  تسا ، 

دیهد ناشن  تواخس  دوخ  زا  ینیسح  يازع  رد 

هک دیزگرب  ینایعیش  ام  يارب  و  دومن ، باختنا  ار  ام  هدومن و  هجوت  نیمز  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  - 8
ام زا  نانیا  دنشخب ، یم  ناج  لام و  ام  هار  رد  دنتـسه ، نیگهودنا  ام ، هودنا  نزح و  يارب  دنداش و  ام ، يداش  يارب  و  دننک ، یم  يرای  ار  ام 

قافنا ریخ و  راک  ماجنا  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  تیاور  اهدص  ۀیآ و  اههد  ( 324  . ) تسام فرط  هب  ناشماجنارس  دنتـسه و 
، دراد ترخآ  ایند و  رد  هک  يروآ  ماسرـس  ياهـشاداپ  باوث و  و  نآ ،  هداـعلا  قوف  تیمها  نیملـسم و  مالـسا و  هب  تمدـخ  ادـخ و  هار  رد 

نیا هماقا  هب  ندرک  کمک  تلیـضف  رد  نیـسحلا ،  هللادبعابا  سلاجم  تیمها  تخانـش و  زا  دعب  هک  تسین  یلقاع  چـیه  و  دـنک ، یم  تلالد 
هچ ره  يرارقرب  و  سلاجم ،  نیا  يارب  ندرک  جرخ  ءادهشلادیس و  سلاجم  هب  تمدخ  دشاب ، هتشاد  دیدرت  یلام  ناج و  رظن  زا  هچ  سلاجم 

تمدخ کمک و  زا  رترب  ادخ ، هار  رد  يداهج  مادک  دنک ، یم  دابآ  ار  ریخ  لها  ترخآ  ایند و  هک  تسا  یـشزرا  سلاجم  نیا  رت  هوکـش  اب 
یم اطع  اه  نآ  هب  یتینارون  افـص و  یتکرب و  هچ  دنوادخ  هک  دـنناد  یم  دوخ  دـنا ، هدرک  مادـقا  دروم  نیا  رد  هک  یناسک  سلاجم ،  نیا  هب 
یم تیلاـعف  هسوسو و  رتشیب  دـشاب ، نید  تیاـنع  دروم  رتشیب  هک  اـج  ره  نیعل ،  ناطیـش  هک  اـج  نآ  زا  نکیل  تسا  یبرجم  رما  نیا  دـنک و 

 : میهد یم  رکذت  ءادهشلادیس  يازع  ناگدننکاپرب  تاسلج و  نابحاص  هب  هناصلخم  ار  يروما  دنک ،

دیشاب هدرب  ار  ترخآ  ایند و  دوس  ات  دیوش  کیرش  نیسح  ماما  اب 

سلاجم هب  دوخ  کمک  زا  اهنیا ، دننام  و  دمآرد ، ندـش  مک  يداسک و  ای  ینارگ و  هناهب  هب  ریخ ، لها  زا  یخرب  هک  دوش ، یم  هدـهاشم  - 1
؟ دینک یم  رظنفرص  دوخ  یگدنز  تایرورض  زا  ینارگ ،  رطاخ  هب  امش  ایآ  نم ،  نازیزع  دنیامن . یم  غیرد  ای  دننک و  یم  مک  ءادهـشلادیس 
 ، تسا سلاجم  نیا  رد  تسه ،  تکرب  ریخ و  هچره  دیراد ، لوبق  هک  امش  دیشوپ ؟ یم  مشچ  درادن  مه  يرورـض  هبنج  هک  يروما  زا  یتح 

امش نم و  دینز !؟ یم  اپ  تشپ  دوخ  تداعـس  هب  و  دینک ، یم  یفطل  مک  ارچ  دشاب ، سلاجم  نیا  زا  دیاب  دوش ، هدوشگ  دیاب  یکلـشم  رگا  و 
هب عـجار  ارچ  مـینک ؟  جرخ  ربارب  اـههد  میرــضاح ،  لـیبق  نـیا  زا  یلئاـسم  اـی  یحیرفت و  ترفاـسم  کـی  نادـنزرف و  بابــسا  يارب  هـک ، 
هب هک  اه  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تشاذگ ،  دیاب  ءادهـشلادیس  ياپ  هب  ار  يداسک  ینارگ و  ایآ  مینک ؟  یم  غیرد  ءادهـشلادیس 

دیـشاب و دوخ  ترخآ  رکف  هب  و  دیهد ، همادا  ار  ریخ  راک  سپ  دنا ، هدنز  لجا  رطاخب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتشیب  دنا ، هدنز  ریخ  راک  رطاخ 
، دشاب یم  يدام  نکمت  یئاراد و  رظن  زا  هک  یحطس  ره  رد  سک ،  ره  مدرم ،  همه  - 2 دینکن . مورحم  ازع  هماقا  لئاضف  دئاوف و  زا  ار  دوخ 

ایرد نیا  زا  ارچ  امـش  اما  دنتـسه ، يرآ  دنتـسه ، ریخ  لها  هللادمحب ،  دیئوگن  دننک ، تکرـش  تاسلج  جراخم  رد  دایز ، ای  مک  دننک ، یعس 
، دیئامـش دوخ  درب ، یم  هرهب  رتشیب  همه  زا  هکنآ  ریخ ، تسا ،  تاسلج  عفن  هب  طقف  امـش ، يایاده  هک  دـینکن  نامگ  امـش  دـیرب ، یمن  هرهب 

نازیزع تسا ،  دوبمک  راچد  نامدوخ  یگدنز  میرادن و  يزیچ  ام  دیئوگن ، دـننک ، دوخ  نآ  زا  نارگید  ار  لئاضف  تاکرب و  همه  دـیراذگن 
زا دـیراد ، زاـین  دوـبمک و  اـیند ، زا  شیب  ترخآ ،  يوـنعم و  یگدـنز  يارب  امـش  نارگید ،  هن  تسا  ناـتدوخ  يارب  مه  جراـخم  نیا  نـم ، 
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، دیوش کیرش  لضفلابا  ءادهشلادیس و  اب  هک  تسا ،  نیا  دیفم  هدیدنسپ و  رایـسب  شور  کی  دیـشابن ، لیخب  ناتدوخ  هب  تبـسن  ناتدوخ و 
سلاجم رد  مرحم  ماگنه  دیراذگب و  رانک ، يورخا  زادنا  سپ  ناونعب  دیسر ، ناتتسدب  يزیچ  هک  تقو  ره  ای  و  هنایهام ،  روطب  لاس  یط  رد 

. دینک فرص  ازع 

داد تاجن  ار  وا  ینیسح  يازع  هب  تمدخ 

يدرم راجاق  هاش  دمحم  نایرابرد  زا  یکی  هک  دیامرف  یم  لقن  ینارهط  نیـسحلادبع  خیـش  ینابر  همالع  زا  هیلع  هللا  ناوضر  يرون  ثدـحم 
نایغط و رد  هک  دوب  کیدزن  هدـش ،  هدولآ  یهانگ  ره  هب  هک  يا  هنوگب  دوب ، هدـش  تیـصعم  هانگ و  رد  قرغ  وا  ناـخ ،  یبن  ازریم  ماـنب  دوب 

دوب یلاع  ياهترامع  ياراد  هک  یئاهناتـسغاب  رد  نم  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  تفر ،  ایند  زا  درم  نیا  دوش . لثملا  برـض  هانگ ،  هب  رهاظت 
یناکم هب  هکنیا  ات  درک ، یم  یفرعم  ار  اهرصق  نآ  هک  دوب  یئامنهار  نم  اب  دوب ، تشهب  زا  ایوگ  هک  یئاهناتـسغاب  متـسه ،  شدرگ  لوغـشم 

 ، يرآ مدید  مدرک ،  هاگن  تسا ،  هتسشن  اجنآ  ینیبب ،  ار  وا  یهاوخیم  رگا  تسا ،!  ناخ  یبن  ازریم  لام  اجنیا  تفگ :  امنهار  درم  مدیـسر ، 
و درک ، مالـس  نم  رب  تساخرب  متفر ،  وا  دزن  ایب ، الاب  هک  درک  هراشا  دـید ، ارم  هکنیمه  تسا ،  هتـسشن  دـنیوگ  رالات  هک  ینامتخاس  رد  اهنت 

یپ مرکف  هب  نم  تلاح  زا  وا  ماقم !؟  نیا  لاح و  نآ  اب  هک  مدرک  یم  رکف  وا  تـالاح  رد  یلو  متـسشن  نم  دـناوخارف . سلجم  يـالاب  هب  ارم 
راک يرآ  دوب !؟ كاندرد  باذـع  بجوم  هک  ایند  رد  میاهراک  نآ  دوجو  اب  نم ،  ماـقم  نیا  زا  یبجعت  رد  اـیوگ  خیـش ،  يا  تفگ :  درب و 

 ، متـشاد ناقلاط  رد  کمن  ندعم  کی  نم  اما  مدنـسپان )  لامعا  نآ  رطاخب  مدوب  باذع  قحتـسم  نم  ینعی   ) دوب يرادنپ  یم  هک  هنوگنامه 
ار اجنیا  گرم )  زا  سپ  نونکا  ، ) دوش فرص  مالسلا  هیلع  ینیسح  يازع  رد  ات  مداتـسرف ،  یم  فرـشا  فجن  هب  ار  نآ  دمآرد  لاس  ره  هک 
 ، مدرک حرطم  ثحب  سلجم  رد  ار  باوخ  و  متـساوخرب ،  بجعت  اـب  باوخ  زا  دـیوگ : راوـگرزب  ملاـع  نآ  دـنا ، هداد  نم  هب  نآ  لـباقم  رد 

هراجا هک  تشاد ،  ناقلاط  رد  کمن  ندـعم  کی  وا  تسا ،  تسار  باوخ  نیا  تفگ :  یناقلاط  عیطم  یلوم  لضاف  ملاـع  نادـنزرف  زا  یکی 
ملاع نآ  دوب ، نیسح  ماما  يازع  رد  لام  نآ  جرخ  یلوتم  مردپ  و  داتسرف ، یم  فجن  هب  ار  نآ  و  دش ، یم  ناموت  دصکی  نامز )  نآ  رد   ) وا

و دنک ، یم  فرص  يرادازع  يارب  تسا و  ناموت  دصکی  نآ  هراجا  دراد و  يزیچ  ناقلاط  رد  وا  هک  متسناد  یمن  البق  نم  دومرف : یم  ینابر 
(325  . ) باهولا میرکلا  هللادمحلا 

رذگرد وا  زا  نم  رطاخب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

 ، لحم رتنالک  ینعی  رهـش  تاماظتنا  سیئر  هکنیا  ات  تشذگ ،  یم  واگ  نیا  ریـش  اب  وا  یناگدـنز  تشاد و  يواگ  هک  دوب  يدرم  نیرحب  رد 
مکاح هب  وا  تشاد ،)  دهاوخ  یتلاح  هچ  دوش ، طبـض  یـصخش  دمآرد  هار  اهنت  یتقو  هک  تسا  مولعم  و   ، ) تفرگ وا  زا  روز  هب  ار  واگ  نآ 

نایم نیا  رد  درک ، تیاکـش  بصاـغ  درم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  تفر و ) فجن  هب  تفرگن  هجیتن  نوچ   ) درک و هعجارم  رهش 
وا هب  دید ، ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  باوخ  رد  تفر ،  باوخ  هب  هار )  یگتـسخ  زا  دیاش   ) مالـسلا هیلع  ریما  ترـضح  هرهطم  هضور  رد 
هب لاس  ره  وا  دومرف : ترـضح  مرذگب !؟  وا  زا  ارچ  درک : ضرع  درم  نآ  شخبب ،  ار  وا  رذگب و  بصاغ )   ) درم نآ  زا  نم ،  رطاخب  دومرف :
هب تساخرب و  باوخ  زا  سپـس  متـشذگ ،  وا  زا  درک : ضرع  ینیرحب  درم  تسوا ،  یمئاد  راک  نیا  و  دـنک ، یم  تمدـخ  نیـسح  نارادازع 

هدنادرگرب ار  واگ  نآ  هک  دش  مولعم  دمآ ، شیپ  یتقو  هدمآ ،  وا  رادید  تهج  بصاغ  نآ  هک  دید  دیـسر ، ردنب  هب  هک  نیمه  دمآ ، نیرحب 
هیلع نینم  ؤملاریما  مدید  باوخ  رد  نم  هک  درک  رکذ  نینچ  ار  راک  نیا  تلع  و  زورما ، ات  هدش  بصغ  هک  يزور  زا  ریش ، تمیق  هوالع  هب  ، 

نآ نتفرگ  سپ  زا  ینیرحب  درم  نآ  اما  هاوخب ،  تیلالح  وا  زا  وا و  دزن  ورب  يدرک ؟  متس  صخش  نالف  هب  ارچ  دومرف : نم  هب  هک  ار  مالـسلا 
يرادازع رد  ار  نآ  دـندومن ، قفاوت  هکنیا  ات  درک ، یم  عانتما  ینیرحب  درم  درک و  یم  رارـصا  بصاغ  نآ  دومن ، عانتما  نآ  ریـش  لوپ  واگ و 

(326 . ) دننک فرص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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دننک هجوت  ریخ  لها 

دمحم جاح  موحرم  هک :  دـیامن  یم  لقن  هر -  بیغتـسد -  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  يدرک ؟  فصن  ار  ماعطا  لاسما  دومرف : ءادهـشلادیس 
هب دـش ، البرک  مزاـع  هک  یلاـس  داد ، یم  مدرم  هب  هدرک و  خـبط  جـنرب  نم  لـهچ  نیعبرا ،  زور  هلاـس  ره  هناتـسآ  يوک  نکاـس  لاـقب  اـضر 

ترضح نیعبرا  زا  دعب  بش  هک  دوب  البرک  رد  دنهدب ، مدرم  هب  دننک و  خبط  جنرب  نم  لهچ  نیعبرا ،  زور  هک  دنک  یم  شرافس  شنادنزرف 
، دش رادیب  نوچ  يدرک ؟  فصن  ار  ماعطا  يدمآ ،  البرک  هک  لاسما  اضر  دمحم  دیامرف : یم  ترضح  دنیب ، یم  باوخ  رد  ار  ءادهشلادیس 

نیعبرا لاسما  هک  دـنک  یم  لا  ؤس  شدـنزرف  زا  ماعطا ،  زور  هس  نداد  زاریـش و  هب  تشگزاب  زا  سپ  هکنیا  ات  تسیچ ؟  نایرج  هک  دـیمهفن 
ار نم  تسیب  مدرکن و  تخپ  رتشیب  نم  لاسما 20  هک  تفگ :  مدرک ،  رارصا  هرخالاب  مدرک ،  لمع  امـش  شرافـس  هب  تفگ :  يدرک ؟  هچ 

(327 !!) دش خبط  زور  هس  نیا  هک  امش  تعجارم  ماگنه  يارب  مدراذگ 

یناطیش هسوسو  ای  يرظن  گنت 

ار ءادهشلادیس  هسلج  دنیوگ ، یم  یئوج ،  هناهب  ای  يرظن و  گنت  ای  یناطیـش و  هسوسو  ای  ینادان و  رثا  رد  یخرب  هک  دوش  یم  هدهاشم  - 3
لئاسم ایند و  رطاخب  هک  یناسک  دیآ ، یم  نیسح  ماما  ادخ و  رطاخب  تسا ،  نیـسح  ماما  قشاع  هک  سک  ره  درک ، هتـشغآ  تایدام  اب  دیابن 
تلفغ رطاخب  یسک  رگا  و  تسا ،  مدرم  بذج  يارب  ینیـسح  تاسلج  هک  دنلفاغ  اهنیا  دنیاین ! هک  رتهب  هچ  دننک ، تکرـش  دنهاوخیم  يدام 

هب ار  مدرم  تایدام  هار  زا  ام  ارچ  دوش ؟ یم  نید  بذـج  يداـم  لـئاسم  رطاـخب  یلو  دـیآ ، یمن  هسلج  هب  ءادهـشلادیس ، نید و  تقیقح  زا 
هب بذج  يارب  يا  هدع  هب  هک  تسا  نیا  تسا ،  هدمآ  ةاکز  فرصم  دراوم  رد  هک  یمالـسا  تاروتـسد  زا  یکی  مینکن ،  بذج  نید  فرط 

دـشاب يدام  لئاسم  رطاخب  دـنچ  ره  ینیـسح  تاسلج  رد  تکرـش  دوشیم . هتفگ  مهبولق  ۀـفلوم  حالطـصا  رد  هک  دوش  یلام  کـمک  نید ، 
ناوارف يورخا  شاداپ  ینیـسح و  يازع  هب  مکمک  ناناملـسم و  ماعطا  باوث  دـهد ، یم  ماعطا  هک  یـسک  - 1 تسا .  يددعتم  دـئاوف  ياراد 

هچ - 3 دوب . دهاوخ  نآ  تمظع  سلاجم و  یمرگ  بجوم  ایند ، رطاخب  دنچ  ره  ینیـسح  تاسلج  رد  مدرم  تکرـش  - 2 دوش . یم  شبیصن 
هدافتـسا نآ  زا  دـنوش و  یم  تاسلج  بذـج  یتدـم  زا  سپ  اما  دـنور ، یم  هسلج  هب  ایند  رطاخب  ناکدوک ،  دـننامه  لوا  زا  هک  يدارفا  اسب 

قداص ماما  دنوش . یم  نوگرگد  ثیدح  کی  باذج و  نخس  کی  ندینش  اب  تاسلج  رذگهر  رد  هک  يدارفا  اسب  هچ  - 4 دنرب . یم  لماک 
تیعمج نآ  اب  یتقو  دشاب ، هدمآ  هک  تین  ره  هب  ینیسح  يازع  رد  هدننک  تکرش  - 5 دنک . یم  هدنز  ار  اهلد  ام  ثیدح  دومرف : مالسلا  هیلع 

ار تبحم  زا  لامالام  ياهلد  یناوخ و  هحون  هوکـش  ینز و  هنیـس  تمظع  دوش  یم  هجاوم  مدرم ،  هودنا  نزح و  زیگنا و  مغ  ياضف  و  هوبنا ، 
زا سپ  ایآ  ددـنب . یم  شقن  وا  نهذ  رد  مهم  ینوگرگد  گرزب و  هثداح  کی  ناونعب  و  دـنک ، یم  رثا  وا  هیحور  رد  هاوخان  هاوخ  دـنیب ، یم 

نیمه اب  تساوخ  یم  مه  لاعتم  دنوادخ  رگا  ایآ  داد ، جرخ  ماعطا و  دیابن  هک  تفگ  ناوت  یم  زاب  هدنزرا ،  یلاع و  جیاتن  دئاوف و  همه  نیا 
رطاخب هک  ره  و  دنک ، تدابع  دـنک ، تدابع  دـهاوخ  یم  ارم  هک  ره  دـیامرفب  مه  دـنوادخ  رگا  دـش ، یم  هچ  دـنک ، دروخرب  مدرم  اب  قطنم 

لقع رب  هوالع  رـشب ، تیاده  يارب  زین  دـنوادخ  هک  دـینیب  یم  امـش  دـشیم ؟ هچ  تسین !!  راک  رد  یتشهب  اذـل  دـنکن ، تدابع  تسا ،  تشهب 
غاب هفسلف  مامت  تسا ،  هدرک  توعد  تداعس  هب  ار  نانآ  رـشب ، ياهنتـشاد  تسود  نداد  ناشن  هار  زا  ینعی  بیغرت ،  قیوشت و  هار  زا  مدرم ، 

 . تسا تهج  نیمه  رطاخب  تسا ،  تشهب  رد  هچنآ  روح و  رابیوج و  هویم و  ناتسلگ و  و 

دینکن رود  وراد ، بیبط و  زا  ار  رامیب 

اب یتقو  تیـصعم ،  لها  خیبوت  و  ازع ، تاسلج  تشادگرزب  يارب  يزوسلد ،  يور  زا  هسلج ،  لها  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدینـش  یهاگ  - 4
راوخبارش تسین !!  وت  لثم  يدارفا  ياج  نیـسح  ماما  هسلج  دنیوگ  یم  دننک ، یم  ریقحت  ار  وا  دنوش ، یم  هجاوم  هسلج  رد  يراک  تیـصعم 
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تاملک نیا  دننام  و  نک !  كرت  ار  تهانگ  ورب  ینک ؟  يرادازع  ییایب و  هسلج  هب  دهاوخ  یمن  دنیوگ ، یم  ای  دیایب ، تاسلج  نیا  هب  دـیابن 
هانگ ای  تسا ،  رتهب  دیایب  مه  هسلج  هب  دنک و  هانگ  وا  رگا  تسین !  ینیسح  هاگرد  زا  مدرم  ندنار  رکنم ، زا  یهن  غیلبت و  هار  نم ،  نازیزع  ، 

ار اهلد  نیسح  تسافشلاراد ،  نیسح  ماما  هاگرد  وا ؟ ندماین  اب  ای  تسه  دیما  وا  حالصا  هب  رتشیب  هسلج  هب  ندمآ  اب  دیاین ؟ هسلج  هب  دنک و 
هـسلج هب  هک  امـش  دـیئوگب ؟ صالخا  لامک  رد  هنامرتحم و  دارفا ، هنوگنیا  هب  مدرم ،  ندرک  رود  طلغ و  غیلبت  ياـجب  دـنک ؟ یم  نوگرگد 

سکچیه دینک ، كرت  مه  ار  هانگ  دیئایب و  هسلج  هب  دینک ؟ یم  هانگ  ارچ  دیتسه ، نادیهش  رورس  نارادازع  ءزج  دیئآ و  یم  ینیـسح  يازع 
رامیب دوش  یم  ایآ  دنا ، هداد  رارق  مدرم  دیما  هانپ و  ار  ینیسح  يازع  سلاجم  راهطا ، همئا  دنوادخ و  هک  دینکن ، دیماان  ینیـسح  هاگرد  زا  ار 

دنمزاین همه  زا  شیب  هکنآ  يرآ  دـنورب ؟ اـجک  هب  دـندنبن ، لد  ءادهـشلادیس  يازع  هب  رگا  ناراـک  تیـصعم  درک !! رود  وراد  بیبط و  زا  ار 
، دنتسه اهراک  تیصعم  تسا  نیسح 

دینک هاگن  ینیسح  رادازع  ناونع  هب  سلجم  لها  همه  هب 

دوبمک رطاخب  یـسک  ادبم  دینک ، اهر  ار  راب  تناها  مسارم  تافیرـشت و  دـیراذگب ، مارتحا  همه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سلجم  رد  - 5
هانپ مدرم  نایم  ار  دوخ  ناتـسود  دنوادخ  تیاور ،  قبط  دریگ ، رارق  یمارتحا  یب  دروم  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  بوخ و  رهاظ  نتـشادن  ای  یلام 

یکی هب  سک  ره  دومرف : لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تیاور  یفاک  رد  و  دشاب ، ادخ  ءایلوا  زا  هک  دیاش  دیرمـشن ، کبـس  ار  سکچیه  هدرک ، 
دـسر هچ  ات  دشاب ، یم  همه  هب  تبـسن  هلاسم  نیا  تسا  هداد  دربن  نالعا  نم  اب  و  تسا ،  نم  اب  گنج  نیمک  رد  دنک ، تناها  ادـخ  ءایلوا  زا 

راـهطا و همئا  ءادهـشلادیس و  رظن  هجوت و  دروم  دنـشاب ، هک  یحطـس  ره  رد  دارفا  نیرتگرزب  اـی  نیرتـکچوک  ینیـسح ،  يازع  سلاـجم  هب 
کی هب  ریقحت  تناها و  و  دنوش ، یم  هتخانش  ینیسح  رادازع  ناونع  اب  همه  ینیـسح  سلجم  رد  دنـشاب ، یم  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هقیدص 

تاقبط ات  دنراد  دوجو  تسدیهت  دنمتـسم و  ریقف و  دارفا  نیمه  نایم  رد  رتشیب  ادـخ  ءایلوا  يرآ ،  تسا .  ینیـسح  رادازع  هب  ریقحت  رادازع ،
نایم رد  هدـش ،  هتـشغآ  رتمک  نآ  ضراوع  ایند و  هب  هتفرگن و  نآ  رب  تواسق  راـبغ  درگ و  هک  افـص ، اـب  هتخوس و  ياـهلد  رادـلوپ ، هفرم و 

تـسا یبوخ  تمالع  هک  تسا  رقف  نیا  دشاب ، یبوخ  تمالع  يزیچ  تسیاب  یم  رگا  نارگید ،  ات  دوش  یم  ادیپ  طسوتم  ریقف و  دارفا  نیمه 
 . تورث هن 

دنراد رظن  سلاجم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

مهیلع تیبلا  لها  بقانم  فیرش  باتک  فل  ؤم  هر -  يدزی -  یفجن  لیلج  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج  مظعم  دلاو 
هعمج حبص  هتفه  ره  ناشیا  لزنم  رد  دوب ، ترضح  نآ  ناگتخوسلد  ترضح و  يازع  سلاجم  نیسحلا و  هللادبعابا  ناقـشاع  زا  هک  مالـسلا 

رودـقم تاسلج  همادا  ینالوط  يراـمیب  تلع  هب  هک  ناـشیا  فیرـش  رمع  رخاوا  ياـهلاس  رد  زج  ، ) دوب رارقرب  ماـکحا  ناـیب  هضور و  هسلج 
دش یم  اپ  دروخ ، یم  ار  هناحبص  هکنیمه  اما  درک ، یم  تکرش  هعمج  حبص  هسلج  رد  هک  دوب  یفعضتسم  صخش  دومرف : یم  ناشیا  دوبن .)

یضیف هب  مه  ام  ات  دنیشنب  هسلج  رد  یکدنا  هک  مدرک ،  اضاقت  وا  زا  مسرب ،  رتشیب  زین  ازع  هماقا  باوث  هب  متـساوخ  یم  هک  نم  تفر ،  یم  و 
موس هتفه  رد  اما  دنداد ، رکذت  يو  هب  مه  زاب  ناشیا  درک ، رارکت  ار  دوخ  قباس  راک  نامه  هدنیآ  هتفه  یلو  دشاب ، تفگ :  درم  نآ  میسرب ، 
هدلاو هک  دوب  هعمج  بش  این ، رگید  ینک  نینچ  یهاوخ  یم  رگا  متفگ  درم  نآ  هب  نم  دومرف : یم  مظعم  دلاو  درک ، ار  راک  مه  زاب  درم  نآ 
لزنم رانک  زا  باجح ،  شـشوپ و  لامک  رد  هرهاط )  هقیدص   ) يا همرتحم  يوناب  دـنیب  یم  باوخ  رد  دوب ، عالطا  یب  نایرج  زا  هک  همظعم 

سلجم هب  نم  دنیامرف : یم  ناشیا  دیروایب ، فیرشت  میراد  هضور  سلجم  ام  ناج ،  یب  یب  هک  دنک  یم  هضرع  ناشیا  هب  دننک ، یم  روبع  ام 
مدومن مارکا  مدرک و  ادیپ  ار  درم  نآ  دومرف : یم  مظعم  دلاو  میئآ !!  یم  مه  ام  دیایب  وا  دـیا ، هدرک  باوج  ار  درم  نآ  اریز  میآ ،  یمن  امش 

. ورب یتساوخ  تقو  ره  نیشنب ،  یتساوخ  تقو  ره  ایب ، ام  هضور  سلجم  هب  متفگ :  وا  هب  و 
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ینیسح نارادازع  هب  ینامگدب  تناها و  تبقاع 

هاگن اهنز  هب  ندز  ریجنز  ءانثا  رد  ابیز  یناوج  نانز ،  هنیـس  هتـسد  نایم  رد  اروشاع  مایا  رد  یلاس  هک  درک  لقن  ناراطع  دومحم  دیـس  ياـقآ 
جیردت هب  تفرگ و  درد  متـسد  دـعب  هقیقد  دـنچ  مدرک .  جراخ  فص  زا  مدز و  یلیـس  ار  وا  مدرک و  تریغ  مدرواین ،  تقاط  نم  درک ، یم 

. دـنک نکاـس  ار  شدرد  اـت  داد  ینغور  یلو  ممهف  یمن  ار  درد  تلع  تفگ :  رتکد  دیـشک ، رتکد  هب  راـک  راـچان  هب  هکنیا  اـت  درک ، تدـش 
 ، مدرک یم  دایرف  مدمآ و  هناخ  هب  دش ، یم  رتشیب  تسد  سامآ  مرو و  رتدـیدش و  درد  هظحل  ره  هکلب  درکن ، يرثا  اما  مدرب  راکب  ار  نغور 

یضار ار  ناوج  نآ  دیاب  دومرف : نم  هب  مدید  ار  مالسلا  هیلع  غارچهاش  ترـضح  متفر ،  باوخ  هب  يا  هظحل  بش  رخآ  متفرن ،  باوخ  بش 
نامه رد  تسرد  دش ، یـضار  هرخالاب  ات  متـساوخ  ترذعم  مدرک و  ادیپ  ار  ناوج  نآ  دوب  روط  ره  تسیچ ؟  درد  تلع  هک  مدیمهف  ینک ، 

ءادهـشلادیس رادازع  هب  تهج  یب  تسا و  هدوب  ینامگدب  ما و  هدرک  اطخ  نم  هک  دـش  مولعم  و  دـش ، مامت  اهمرو  دـش و  نکاس  درد  هظحل 
(328  . ) مدوب هدرک  نیهوت  مالسلا  هیلع 

دنمرتحم همه  درادن ، نیئاپ  الاب و  ینیسح  هاگراب 

البرک هب  بناج  نیا  هک  ریخا  رفس  نیمه  رد  ینیسح )  مرح   ) مداخ لوسرلادبع ،  دیـس  اقآ  دیامرف : یم  هر  بیغتـسد  هللا  ۀیآ  راوگرزب  دیهش 
یلعف راددیلک  ردپ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مرح  راددیلک  نیسحلادبع  دیس  موحرم  زا  يرمق  لاس 88  بجر   14 مدش -  فرشم 

نینوخ و ياپ  هک  دـنیب  یم  ار  دولآ  نوخ  هنهرباـپ و  یبرع  رهطم  مرح  رد  یبش  موحرم  نآ  هک  درک  لـقن  دوب  ناـبوخ  زا  لـضف و  لـها  هک 
نوریب مرح  زا  ار  رئاز  نآ  دهد  یم  روتسد  دنز و  یم  دایرف  دش ، تحاران  موحرم  نآ  دنک  یم  لاح  ضرع  هدز و  حیرض  هب  ار  دوخ  فیثک 

 ! تسا يرگید  هناـخ  دـش  مولعم  تست ،  هناـخ  اـجنیا  مدرکیم  ناـمگ  نم  نیـسح  اـی  تفگ :  تفر  یم  نوریب  یتقو  برع  درم  نآ  دـنیامن ،
روضح نینم  ؤم  حاورا  دنراد ، فیرشت  ربنم  يور  سدقم  حیرض  رد  ءادهشلادیس  ترـضح  هک  دنیب ، یم  باوخ  رد  موحرم  نآ  بش  نامه 

ترـضح هدش ؟  رداص  ام  زا  یبدا  فالخ  هچ  رگم  هادج  ای  دنک  یم  ضرع  راددیلک  دنک . یم  تیاکـش  دوخ  مادـخ  زا  ترـضح  دـنراد و 
 ، تسین یـضار  وت  زا  مه  ادخ  متـسین و  یـضار  وت  زا  نم  يدرک و  نوریب  رجز  اب  نم  مرح  زا  ارم  ياهنامهیم  نیرتزیزع  بشما  دیامرف : یم 
رد وا  نالا  دومرف : ترـضح  تساجک ،  مناد  یمن  مسانـش و  یمن  ار  وا  نم  هادج  ای  درک : ضرع  راددـیلک  ینک !!  یـضار  ار  وا  هکنیا  رگم 
هک دوب  وا  جلف  دنزرف  يافـش  نآ  دوب و  يراک  ام  اب  ار  وا  دمآ و  دهاوخ  مه  ام  مرح  هب  هدـیباوخ و  هاگ )  همیخ  کیدزن   ) اشاپ نیـسح  هناخ 

بیرغ رئاز  نآ  دیآ و  یم  مادخ  زا  رفن  دنچ  اب  ادرف  دش . رادیب  باوخ  زا  ورب ، اهنآ  لابقتـسا  هب  دنیآ ، یم  شا  هلیبق  اب  ادرف  میداد ،  ماجنا  ام 
. دنک یم  یئاریذپ  وا  زا  یبوخب  هدروآ و  دوخ  هناخ  هب  مارتحا  اب  دسوب و  یم  ار  شتـسد  دنک ، یم  ادیپ  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  اجنامه  ار 

دنیآ یم  نانک )  يداش   ) نانک هله  له  یعمج  دنیب  یم  دور  یم  هار  هک  يرادقم  دور ، یم  لابقتـسا  هب  مادخ  زا  رفن  یـس  قافتا  هب  مه  ادرف 
(329 . ) دنوش یم  فرشم  رهطم  مرح  هب  هدروآ  هارمه  هب  دوب  هتفای  افش  هک  ار  جلف  هچب  نآ  و 

دیراذگب مارتحا  رتشیب  یلاعت  هللا  مهدیا  ظاعو  ءاملع و  هب 

رد هک  دوش  یم  هدـهاشم  تسین ،  نآ  زا  يا  هراچ  اما  دـشاب ، زین  راوگان  یتح  تسا  نکمم  هک  متـسه  يرکذـت  زا  ریزگان  اجنیا  رد  نم  - 6
. دریگ یمن  تروص  هتـسیاش  دروخرب  ریدـقت و  مزـال و  مارتحا  هظعوم ،  ربـنم و  لـها  ءاـملع و  ملع و  ماـقم  هب  تبـسن  تاـسلج  زا  يا  هراـپ 

نیا زورما ، یحطـس -  هجرد و  ره  رد  ینید -  ردـقنارگ  ناگدـنیوگ  ظاـعو و  مـالعا و  ءاـملع  دـندوبن  رگا  هک  دـنناد ، یم  بوخ  نازیزع 
هب تبـسن  تیمیمـص  قـشع و  روـش و  نیا  يرادازع و  ردـقنارگ  تاـسلج  نـیا  تـیب و  لـها  تـبحم  تیـالو و  ردـقنارگ  گرزب و  تـمعن 

رکف هظحل  کی  دنرب ، یم  نب  زا  هتسشن ،  هخاش  رب  هک  میـشاب  یناسک  زا  ام  هک  ادابم  دیدرگ . یمن  نیزگیاج  ام  لد  رد  زگره  ءادهـشلادیس 
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نید و هب  یسک  هک  دوش  یم  رگم  دیا ؟ هتفرگارف  اجک  زا  ار  تعاطا  يوقت و  جح و  سمخ و  هزور و  زامن و  دننام  نید  ماکحا  امـش  دینک ،
، دنا هدش  ام  هب  راهطا  همئا  زا  یهلا  ضیف  هطـساو  هک  اهنامه  نارازگتمدـخ ،  نازابرـس و  زا  اما  دـشاب ، دـنم  هقالع  ءادهـشلادیس  تیب و  لها 
 ، ینید ماکحا  ثیداحا و  هدنیوگ و  نانخـس  هب  ازع ، سلاجم  رد  نارادازع  زا  یخرب  هک  دوش ، یم  هدهاشم  فسءات  لامک  اب  دنکن . ریدـقت 

، ربنم لها  نانخس  ربنم و  اب  دنرادنپ ، یم  ینز ،  هنیس  روش و  یحادم و  ندناوخ و  تبیصم  رد  طقف  ار  مهم  گرزب و  راک  دنتسه ، هجوت  یب 
و سلاجم ،  نایناب  راب ، تناها  راجنهان و  دروخرب  لطاب و  رکفت  نیمه  لابند  هب  و  دـننک ، یم  دروخرب  مسارم  تافیرـشت و  کی  تروص  هب 

تامدخ ایادـه و  رظن  زا  هچ  دروخرب و  رد  هچ  همزال  تامارتحا  رد  دـننک ، یم  توعد  ینارنخـس  يارب  ءاملع  ناگدـنیوگ و  زا  هک  یناسک 
ادص و دناوخ و  یم  يراعـشا  هک  هدـنناوخ ،  کی  هب  دنرـضاح ، ریخ  لها  نینم و  ؤم  زا  يرایـسب  ارچ  دـنهد . یم  ناشن  يرظن  گنت  یلام ، 

راوگرزب هدنیوگ  نآ  هب  ات  دننک ، لام  لذب  تیانع و  هجوت و  رتشیب  ربارب  اههد  دیازفیب ) نآ  لدزوس  مرگ و  سفن  رب  ادـخ  هک   ) دراد یتوص 
غیلبت رد  تیبلا  لها  نادنمشناد  ندرک  درس  ءاملع و  نید و  ملع  هب  یهجوت  یب  زج  نیا  ایآ  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  ظعاو  نید و  ملاع  و 
ءاـملع هب  نداد  تیمها  نید ،  هب  اـم  نداد  تیمها  كـالم  میهاوخ ،  یم  تمحز  یب  جرخ و  یب  ار  نید  طـقف  اـم  ارچ  تسا ؟  نید  ماـکحا 

یتقو دـناد  یم  ادـخ  دـشاب ، هارمه  ناـنآ  سفن  تزع  اـب  هک  یتـقو  نید ،  ناـگرزب  ءاـملع و  لاوحا  هب  تبـسن  اـم  تلفغ  زا  سوسفا  تسا . 
هدیـسر نارود  هب  هزات  يداع و  ناوج  کی  زا  رتمک  هدـنزرا ،  بلاطم  همه  نآ  اب  زوسلد ، اوقت و  اب  یملاع  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  هدـهاشم 

. دوش یم  ساسحا  ءاملع  ملع و  يارب  یتبرغ  هچ  دوش ، یم  مارتحا  ریدقت و  هدرک -  ادیپ  ار  تیب  لها  یئوگانث  یحادم و  قیفوت  هک 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  ملاع  مارتحا 

دـصناپ غلبم  راگزور  ثداوح  رثا  رد  یناهبهب  هللادـبع  الم  دـنوخآ  مانب  هماقم ،  هللا  یلعا  يراصنا  یـضترم  مظعا  خیـش  نادرگاـش  زا  یکی 
یم لاحم  وا  يارب  اتداع  تفگنه  غلبم  نیا  تخادرپ  و  دوش ، یم  شورقم  تسا )  هدوب  یتفگنه  رایـسب  لوپ  شیپ  لاس  دـص  رد  هک   ) ناموت

ءاشنا دیورب ، زیربت  هب  يرفس  امش  دیامرف  یم  خیش  دهد ، یم  شرازگ  ار  نایرج  دسر و  یم  يراصنا  خیش  بانج  دوخ  داتـسا  تمدخ  دوب ،
وا هب  یئانتعا  نادـنچ  ناشیا  دوش ، یم  دراو  رهـش  هعمج  ماما  لزنم  هب  هتفر  زیربت  هب  و  دـنک ، یم  تکرح  ناشیا  دوب . دـهاوخ  یـشیاشگ  هللا 
دزن ملع  لها  زا  یـسک  هتـشذگ  بش  ایآ  دیوگ : یم  دیآ و  یم  هعمج  ماما  دزن  زیربت ، رهـش  راجتلا  سیئر  حبـص ،  ناذا  زا  سپ  دـنک ، یمن 

هک ما  هدرکن  تبحـص  ناشیا  اب  زونه  نم  تسا و  هدـمآ  فرـشا  فجن  زا  ملع  لها  زا  رفن  کی  هکلب  دـیوگ : یم  ناشیا  تسا ؟  هدـمآ  امش 
مارتحا لامک  اب  سپـس  و  دینک ، راذـگاو  نم  هب  ار  دوخ  نامهیم  منک ،  یم  شهاوخ  دـیوگ : یم  رهـش  گرزب  رجات  تسیک ؟  هدـمآ و  ارچ 

زا سپ  دنک ، یم  توعد  راهان  فرص  يارب  ار  راجت  زا  رفن  هاجنپ  ینامهیم  نآ  رد  و  دهد ، یم  بیترت  ینامهیم  و  درب ، یم  لزنم  هب  ار  خیش 
مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  كرابم  لامج  هاگان  متسه ،  رهش  نوریب  نم  هک  مدید  باوخ  رد  هتـشذگ ،  بش  نایاقآ  دیوگ : یم  راهن  فرص 

زیربت هک  هدش  هچ  نم  يالوم  يا  مدرک :  ضرع  مدیـسوب و  ار  كرابم  باکر  مدیود و  دنیآ ، یم  رهـش  هب  ور  دنتـسه و  راوس  هک  مدید  ار 
زا منک !!  ادا  ار  دوخ  ضرق  امـش  رهـش  رد  ات  ما  هدـمآ  متـشاد ،  يدایز  ضرق  دومرف : ترـضح  دـیا ؟ هدومرف  نیزم  كرابم  مودـق  هب  ار  اـم 

دراد يدایز  ضرق  ترـضح  نآ  هاگرد  صاوخ  زا  یکی  امتح  هک  مدرک  ریبعت  هنوگنیا  ار  باوخ  متفر ،  ورف  رکف  رد  و  مدش ،  رادیب  باوخ 
رد هک  مدوب  هدنام  یهتنم  دنتسه ، ءاملع  تاداس و  لوا  هجرد  رد  ترضح ،  هاگرد  نابرقم  هک  مدرک  رکف  سپس   ، تسا هدمآ  ام  رهـش  هب  و 
 ، مدـمآ نوریب  هناخ  زا  حبـص ،  زامن  زا  سپ  ، دور یم  ءاملع  دزن  اـمتح  تسا  ملع  لـها  زا  رگا  متفگ :  دوخ  اـب  درک ، ادـیپ  ار  وا  دـیاب  اـجک 

نیا و  متفر ،  هعمج  ماما  ياقآ  لزنم  هب  لوا  اقافتا  مورب ،  اه  هناخرفاسم  هب  سپـس  منک و  وجتـسج  ار  ءاملع  ياه  هناـخ  لوا  متـشاد  میمـصت 
دوش و ادا  ناشیا  ضرق  ات  دنا  هدمآ  ام  رهش  هب  ترضح  نآ  راوج  زا  دنتسه و  فجن  ياملع  زا  ناشیا  هک  دش  مولعم  متفای و  ار  خیش  بانج 

ناشیا ضرق  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک  کمک  مه  راجت  ریاس  مهد ،  یم  ناموت  دص  کی  مدوخ  نم  ، دـنراکهدب ناموت  دـصناپ  زا  شیب 
 ، يرهـشوب دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  یقتم  ملاع  دومن . يرادـیرخ  فرـشا  فجن  رد  يا  هناخ  نآ  اب  هک  دـمآ  هفاضا  زین  یغلبم  دـش و  ادا 
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(330  . ) تسا هدیسر  ثرا  نم  هب  تسا و  دوجوم  العف  هناخ  نآ  دیامرف : یم  دشاب ، یم  یفجن  ملاع  نآ  هون  هک  نایرج  نیا  يوار 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  تاسلج  تالسوت و  جیاتن  زا  ینیع  ياه  هنومن 

هام رد  یلاس  هک  تفگ  یم  ظعاو  رقاب  دمحم  خیش  سدقم ،  دهشم  رد  مرحم  لبق 14  لاس  هاجنپ  دنک  یم  رذن  هضور  يارب  يوسنارف ،  درم 
دوب مرحم  لوا  بش  متفر .  اج  نآ  هب  مدـش  توعد  يرادازع  هماقا  هضور و  ندـناوخ  يارب  سیراپ  میقم  یناریا  ياهرجات  بناـج  زا  مرحم 

يرذن نم  هک  درک  شهاوخ  دمآ و  مدوب  اجنآ  رد  نم  هک  اهیناریا  زکرم  رد  دوخ ، رـسپ  شرـسمه و  اب  يوسنارف  شورفرهاوج  رفن  کی  هک 
نوچ مدرک ،  لوبق  دنتفگ ، نم  هب  نیرـضاح  ، دناوخب هضور  نم  يارب  دـیایب  بش  هد  سردآ ،  نیا  هب  دـیتسرفب  ار  دوخ  ناوخ  هضور  مراد ، 

یم هیرگ  دـندومن و  هدافتـسا  ناـنطومه  مدـناوخ ،  هضور  هسلج  کـی  دـندرب ، يوـسنارف  نآ  لزنم  هب  ارم  مدـش ،  غراـف  اـهیناریا  هضور  زا 
، دندومن یمن  ار  همجرت  ياضاقت  یلو  دندیمهف  یمن  یـسراف  هچرگ  دنداد ، یم  شوگ  یتحاران  تلاح  اب  شلیماف  يوسنارف و  نآ  دـندرک ،

يوسنارف نآ  لزنم  هب  هسدقم ،  هیحان  ترایز  اهاعد و  هبحتـسم و  لامعا  هطـساو  هب  اروشاع  بش  دش . ماجنا  هنوگنیمه  راک  اعوسات  بش  ات 
بـش سپ  درک  اضاقت  دش و  عناق  دشن ، میتشاد  یبهذـم  هژیو  لامعا  اروشاع  بش  هک  میدرک  یهاوخرذـع  دوب ، لولم  دـمآ و  ادرف  میتفرن ، 
میارب الط  هریل  دـصکی  دـش ، مامت  هک  هضور  متفر ،  مه  ار  بش  نآ  دوش . لماک  نم  رذـن  بش  هد  اـت  دـیئایب  هتـشذگ  بش  ياـجب  مهدزاـی 

هک متارهاوج  هچقودنص  ناتسودنه )   ) یئبمب رد  هتشذگ  لاس  مرحم  تفگ :  منک ،  یمن  لوبق  دیئوگن  ار  دوخ  رذن  ببس  ات  متفگ  هدروآ ، 
یعیسو هداج  نم  هفرغ  ریز  منک .  هتکس  مدیسرت  هک  يا  هنوگ  هب  مدیسر ،  گرم  دح  هب  هصغ  زا  دش ، هدیدزد  دوب ، نآ  رد  ما  هیامرس  مامت 

نم دـندرک ، یم  روبع  هدز  ریجنز  هنیـس و  هنهرب  ياپ  رـس و  هدرک  نوریب  حانجلاوذ  یناوخ )  هیبش  يراد و  هیزعت  مسر  هب   ) ناناملـسم دوب و 
يرادازع لوغشم  نارادازع  نایم  مدمآ و  دورف  هلپ  زا  مه  نم  دندرک ، یم  روبع  هدز  ریجنز  هنیس و  هنهرب  ياپ  رـس و  هدرک  نوریب  هلپ  زا  مه 

هریل دص  مشاب ،  اج  ره  هدنیآ  لاس  دـناسر ، نم  هب  ارم  هدـش  تقرـس  تارهاوج  دوخ  تمارک  هب  رگا  هک  مدرک  رذـن  ازع  بحاص  اب  مدـش ، 
 ، تخیرگ داد و  متـسد  هب  ار  هچقودنـص  دـمآ ، هدـیرپ  گنر  اب  نانز  سفن  یـصخش  متفر ،  هار  مدـق  دـنچ  منک ،  یناوخ  هضور  رذـن  الط 

هناد کی  یتح  مدرمش  مدرک و  زاب  ار  هچقودنص  متفر ،  ما  هناخ  هب  سپـس  مداد ،  همادا  نارادازع  اب  یهارمه  هب  يرادقم  مدش ،  لاحـشوخ 
(331 ! ) دوب هدروخن  تسد  مه 

تفرگ افش  ینیسح  يازع  صلخم  رازگتمدخ 

ترـضح هب  یبـلق  هقـالع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هب  لـسوت  رد  هـک  هتـسیاش  يوـقت و  اـب  دوـب  ینم  ؤـم  کـیب  لیعامـسا  مـیحر  دـمحم 
ماجنارس و  دیشک ، لوط  لاس  هس  مدش ،  التبم  مشچ  درد  هب  یگلاس  شش  رد  هک  تفگ  یم  ناشیا  ، دوب ریظن  مک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

یقت دـمحم  جاـح  شراوگرزب  یئاد  لزنم  رد  هک  یناوـخ  هضور  رد  اروشاـع  ماـیا  یمرحم  هاـم  رد  هکنیا  اـت  مدـش ،  روـک  مشچ  ود  ره  زا 
نداد راک  هک  مدرک  اضاقت  دوخ  یئاد  زا  دیوگ : ناشیا  دـنداد ، یم  کنخ  تبرـش  مدرم  هب  دوب و  مرگ  اوه  دومن ، تکرـش  گیب  لیعامـسا 

ناد ءانثا  رد  ، دومرف لوبق  دـهد ، کمک  نم  هبات  دـینک  نم  هارمه  رفن  کی  متفگ :  يرادـن ؟  مشچ  هک  وت  دومرف : دراپـسب ، نم  هب  ار  تبرش 
يا هنوگ  هب  مدش ،  نایرگ  رثءاتم و  تخس  نم  دناوخ ، یم  ار  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هضور  هعیرـشلا  نیعم  موحرم  هک  مدوب ،  تبرش 

ود رب  كرابم  تسد  ناشیا  تسا ،  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مدیمهف  هک  مدید  ار  يا  هللجم  يوناب  لاح  نآ  رد   ، مدش دوخیب  دوخ  زا  هک 
اب مدید ،  ار  سلجم  لها  مدرک ،  زاب  ار  مشچ  مدمآ ،  هک  شوهب  يریگ .  یمن  درد  مشچ  رگید  يدش و  بوخ  دومرف : دیـشک و  نم  مشچ 

روتـسد نم  یئاد  دنتفرگ ، ارم  فارطا  هدش ،  بلقنم  تیانع  هزجعم و  نیا  ندید  اب  مدرم  مدیود ،  دوخ  یئاد  فرط  هب  یلاحـشوخ  يداش و 
زا مدش  لفاغ  مدوب ،  شیامزآ  لوغـشم  هک  لبق  لاس  دـنچ  تفگ :  یم  دوخ  ناشیا  دـندومن ، قرفتم  ار  مدرم  دـندرب و  یقاطا  رد  ارم  ات  داد 
 ، تخوس اپ  ات  رـس  زا  نم  ندب  مامت  تفرگ و  شتآ  لکلا  مدرک ،  نشور  ار  تیربک  هک  نیمه  تسا ،  لکلا  زا  رپ  یفرظ  نم  فارطا  هکنیا 
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ياطع نیا  متفگ :  هدنام !؟  ملاس  تمشچ  روطچ  دندیسرپ : یم  نم  زا  مدوب ،  اوادم  لوغشم  ناتسرامیب  رد  هام  دنچ  ، دنام ملاس  منامشچ  اما 
(332 ! ) دریگن درد  ممشچ  رمع  رخآ  ات  هک  دنا  هدومرف  هدعو  تسا ،  ینیسح 

؟  يدرگ یم  رب  ملاس  يوریم و  ازع ، سلجم  رد  ربنم  ياپ 

نکاس زمرهمار ، عباوت  زا  هللادبع  مان  هب  یصخش  هک :  دیامن  یم  لقن  یناهبهب  هللا  جرف  دیس  جاح  راوگرزب  ملاع  زا  بیغتسد  هللا  ۀیآ  موحرم 
مه نآ  لغب ،  ریز  بوچ  ود  اب  دـش  راچان  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدرگ ، جـلف  اپ  کـی  زا  يرمق )   ) لاس 1383 مرحم  خـیرات 28  رد  ناهبهب  رد 
هداز بیبط  داـهرف  رتکد  نینچمه  یمـالغ و  رتکد  دـش . یم  کـمک  نینم  ؤم  فرط  زا  وا  یگدـنز  يارب  و  دـنک ، تکرح  یکدـنا  تمحزب 

یم هدهاشم  ناطرـس  امـش  يوناز  طسو  رد  تسین ،  جالع  لباق  امـش  ياپ  دنتفگ ، يرادربسکع  زا  سپ  روپهاش  يدنج  ناتـسرامیب  کشزپ 
رب ناهبهب  هب  و  دننک ، یم  سای  راهظا  سکع ،  راهچ  نتـشادرب  زا  دـعب  مه  اجنآ  دوش ، یم  لقتنم  نادابآ  تفن  تکرـش  ناتـسرامیب  هب  ، دوش
رد یبش  هکنیا  ات  مدـش ،  یم  تحار  يردـق  هک  مدـید  یم  هدـنهددیون  ياهباوخ  تدـم  نیا  نایم  رد  دـیوگ : روکذـم  صخـش  ددرگ ، یم 
امش انثا  نیا  رد  دنراد ، فیرـشت  بیـس  تخرد  ریز  ینارون  راوگرزب  دیـس  رفن  ود  ما ،  هدش  یناهبهب )  ملاع   ) امـش لزنم  دراو  مدید  باوخ 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  دندومرف ، یفرعم  ار  ناشدوخ  راوگرزب  ود  نآ  تیحت ،  مالـس و  زا  دـعب  دـیدش ، دراو 

هک مدرک  تساوخرد  امـش  زا  لاح  نیا  رد  نم  دندرک ، یتیانع  امـش  هب  سپـس  دندوب ، ربکا  یلع  ناشیا  راوگرزب  دـنزرف  يرگید  مالـسلا و 
يارب هک  يربـنم  ياـپ  لاـس 84  هیناـثلا  يداـمج  هاـم  هبنـشود  زور  دومرف : راوـگرزب  ود  نآ  زا  یکی  دـیهاوخب ، راوـگرزب  نآ  زا  ارم  ياـفش 

مدـش و رادـیب  باوخ  زا  قوش  زا   ، يدرگ یم  رب  ملاس  ياپ  اب  يور و  یم  تسا  دـقعنم  یناهبهب )  راوگرزب  ملاع   ) ینالف لزنم  رد  يرادازع 
بوچ ود  اب  هللادـبع  هک  مدـید  دوعوم  زور  نامه  درک ، لقن  نم  يارب  ار  شباوخ  دـیامرف : یم  راوگرزب  ملاع  نآ  مدوب ،  زور  نآ  راظتنا  هب 

میاپ رد  نوخ  یئوگ  دشک ، یم  ریت  نم  جلف  ياپ  هک  مدرک  سح  تدم  کی  زا  سپ  دیوگ  یم  شدوخ  تسـشن .  ربنم  ياپ  دمآ و  لغب  ریز 
اـصع نودب  هک  دوب  هدشن  مامت  ناوخ  هضور  تبحـص  زونه  هدش ،  ملاس  مدـید  مدرک ،  هتـسب  زاب و  ار  دوخ  ياپ  تسا ،  هدرک  ادـیپ  نایرج 
رهـش رد  و  دش ، ملاس  وا  ياپ  دـش و  دـنلب  سلجم  لها  زا  تاولـص  يادـص  هبترم  کی  متفگ ،  نایفارطا  هب  ار  هیـضق  متـسشن و  متـساخرب و 

يرادرب سکع  رـضاح و  يریظن  مـک  تـیعمج  اـپرب و  ینــشج  سلجم  زین  هاـمرهم 1343  رد 22  ریقح  لزنم  رد  دــنتفرگ ، نـشج  سلجم 
(333 . ) دیدرگ

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  تایانع  تالسوت و  هجیتن 

مدرم بلغا  هک  لبق  لاس  تسیب  تشون :  دوخ  طخ  اب  ناشیا  هک  دـیامن  یم  لـقن  زارفارـس  میحرلادـبع  جاـح  زا  بیغتـسد  هللا  تیآ  موحرم 
اب دوب ، مرحم  هام  متـشه  بش  ، دـندوب يرتسب  قاطا  کی  رد  هبـصح  ضرم  هب  رفن  تفه  ریقح  هناـخ  رد  دـندش ، یم  ۀبـصح  ضرم  هب  ـالتبم 

دنوادخ زا  مالسلااهیلع  ارهز  زیزع  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ضیرم  تفه  يافـش  دوخ  بلق  رد  و  متفر ،  یم  يرادازع  سلجم  هب  ناشیرپ  يرطاخ 
هدنام یقاب  لبق  زور  بش و  زا  هک  یمک  نان  هتسشن و  لقنم  فارطا  اه  هچب  مدید  مدیسر ،  لزنم  هب  هتـشگرب  هسلج  زا  یتقو  متـساوخ .  یم 

نان ندروخ  اریز  مدش ،  ینابصع  هرظنم  نیا  ندید  اب  دنتسه . اهنان  نآ  ندروخ  لوغـشم  لماک  ياهتـشا  اب  دننک و  یم  مرگ  شتآ  يور  دوب 
زا میا ،  هدش  بوخ  اهام  تفگ :  دید  ارم  تینابـصع  تلاح  هک  مگرزب  رتخد  دراد ، ررـض  هبـصح  هب  التبا  يارب  لبق  زا  هدـنام  نان  مه  نآ  ، 

ردپ يا  تفگ :  تسین .  بوخ  هبصح  ضرم  يارب  نان  ندروخ  متفگ :  میروخ ،  یم  یئاچ  نان و  نالا  میدوب ،  هنـسرگ  میتساخرب ،  باوخ 
دـمآ و يدرم  تسا ،  هدـش  نشور  رایـسب  قاطا  مدـید ،  باوخ  رد  میا ،  هدـش  بوخ  یگمه  ام  منک ،  فیرعت  ار  مدوخ  باوخ  اـت  نیـشنب 

راوگرزب مرتحم و  رایـسب  دارفا  رفن  جـنپ  ماگنه ،  نیا  رد  داتـسیا ، بدااب  برد  کیدزن  درک و  نهپ  قاـطا  زا  تمـسق  نیا  رد  یهایـس  شرف 
اهنآ يور  موصعم  هدراهچ  مان  هک  ییاه  هتـشون  هب  قاتا و  ياه  هچقاط  هب  لوا  دوب ، يا  هللجم  يوناب  نانآ  زا  رفن  کی  هک  دـندش  قاتا  دراو 
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توالت يردق  هدروآ و  نوریب  لغب  زا  یکچوک  ياه  نآرق  هتسشن ،  هایس  شرف  نآ  فارطا  سپس  دندرک ، هاگن  تقد  اب  بوخ  دوب ، هتـشون 
 ، مساق ترضح  مسا  رارکت  زا  نم  ندناوخ ،  یبرع  هب  مالسلا  هیلع  مساق  ترضح  هضور  هب  درک  عورش  اه  نآ  زا  یکی  نآ  زا  سپ  دندرک ،
رد یلوا  درم  نآ  سپـس  دـندرک ، یم  هیرگ  ادـیدش  هللجم  يوناب  نآ  اصوصخم  اـه  نآ  همه  و  تسا ،  مساـق  ترـضح  هضور  هک  مدـیمهف 

بجعت تسا ،  هنهرب  ناـشیاهاپ  ارچ  تلـالج  نیا  اـب  يدارفا  هکنیا  زا  نم  دراذـگ . اـهنآ  ولج  دروآ و  هوهق  لـثم  يزیچ  یکچوک  ياـهفرظ 
اب یلیخ  ناشیا  منم ،  دومرف : اهنآ  زا  یکی  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  امـش  زا  کیمادک  ادخب  ار  امـش  متفگ :  متفر و  ولج  مدرک ، 

تسا هنهرب  ام  ياپ  میرادازع و  مایا  نیا  رد  ام  دومرف : هیرگ  تلاح  اب  ناشیا  تسا  هنهرب  امش  ياهاپ  ارچ  ادخب  ار  امـش  متفگ :  دوب ، تباهم 
 ، تسا ضیرم  مه  ام  هلاخ  تسا ،  ضیرم  مه  ردام  میرامیب ،  یگمه  اه  هچب  ام  متفگ :  دوب ، هدیـشوپ  سابل  نامه  رد  وناب  نآ  ياپ  طـقف  ، 

ضیرم مه  مردام  متفگ :  دیدش ، بوخ  دومرف : دیشک و  ام  کی  کی  تروص  رـس و  رب  كرابم  تسد  تساخرب و  ياج  زا  یلع  ترـضح 
ترـضح نم ،  هبـال  زجع و  اـب  مدرک ،  ساـمتلا  تفرگ ،  ما  هیرگ  فرح  نـیا  ندینـش  زا  دورب . اـیند ) زا   ) دـیاب ترداـم  دـندومرف : تـسا ، 

دندرک نم  هب  ور  دـنتفر  یم  نوریب  قاطا  زا  هک  یلاح  رد  و  دنتـساخرب ، سپـس  دندیـشک ، مردام  رب  فاـحل  يور  زا  مه  یتسد  دنتـساخرب ،
هک مدـید  متفر ،  اهنآ  لابند  هچوک  رد  ات  ، دـناوخب زامن  دـیاب  دروخ  یم  مه  هب  شمـشچ  کلپ  ناسنا  ات  هک  زامن  هب  داـب  امـش  رب  دـندومرف :

هلاخ و مناردارب و  دوخ و  تسد  هب  تسد  مدینـش ،  ار  ناذا  يادص  مدش ،  رادـیب  هک  باوخ  زا  دراد ، هایـس  شوپور  اهنآ  يراوس  ياهبکرم 
یئاچ میدرک  یم  یگنـسرگ  ساسحا  دایز  نوچ  میدناوخ ،  ار  حبـص  زامن  میتساخرب و  میرادـن ،  بت  مادـکچیه  مدـید  متـشاذگ ،  مردام 

رتکد و هب  جایتحا  دندش و  ملاس  هدرک  ادیپ  افش  رفن  تفه  نآ  مامت  هک  دوب  هنوگنیا  و  میدش .  لوغشم  دوب ، هک  ینان  نامه  اب  هدرک  تسرد 
(334 . ) دندرکن ادیپ  اود 

ءادهشلادیس فطل  ردام و  ردپ و  هب  تمدخ 

ملاع موحرم  هک  دندرک  لقن  فرشا  فجن  رد  ملع  لها  زا  دامتعا و  دروم  دارفا  زا  یکی  دیامرف : یم  هر  بیغتـسد  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهش 
مرح دراو  یبرع  ناوج  متسه ،  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح  رد  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف : روکـشم  نیـسح  خیـش  دهاز 
مرح هب  دوب ، هعمج  بش  هک  بش  ادرف  هدش ،  رادیب  باوخ  زا  دنداد ، باوج  دنخبل  اب  مه  ترـضح  درک ، مالـس  ترـضح  هب  دنخبل  اب  دش ،

دیسر سدقم  حیرض  لباقم  نوچ  دش  دراو  مدوب ،  هدید  باوخ  رد  هک  ار  برع  نامه  مدید  هاگان  مداتسیا ،  يا  هشوگ  مدش  فرشم  رهطم 
، دـمآ نوریب  مرح  زا  یتقو  اـت  متـشاد  رظنریز  ار  برع  نآ  مدـیدن ،  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  یلو  درک ، مالـس  ترـضح  نآ  هب  دـنخبل  اـب 

نم تفگ :  وا  دهد ؟ یم  باوج  وت  هب  دـنخبل  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هدرک  هچ  مدیـسرپ ،  مدرک و  لقن  ار  دوخ  باوخ  متفر و  شلابند 
رب راوس  ار  مردپ  هتفه  کی  میئآ ،  یم  ترایز  يارب  هک  هعمج  ياهبـش  میتسه ،  نکاس  البرک  یخـسرف  دـنچ  رد  مراد و  يریپ  ردام  ردـپ و 

تفگ درک و  هیرگ  مردام  مدرک ،  راوس  ار  وا  یتقو  دوب  مردـپ  تبون  هک  هعمج  بش  کی  رد  ار ، مردام  رگید  هتفه  مروآ و  یم  هدرک  غالا 
راچان هب  درکن ، لوبق  مردام  اما  دراب ، یم  ناراب  تسا ،  درـس  اوه  متفگ :  نم  مشابن .  هدـنز  نم  رگید  هتفه  اـت  دـیاش  يربب ،  مه  ارم  دـیاب  : 

 ، مدش مرح  دراو  ردام  ردپ و  لاح  نآ  اب  یتقو  میدمآ ،  رهطم  مرح  هب  رایسب  تمحز  اب  مدیـشک و  شود  هب  ار  ردام  مدرک و  راوس  ار  مردپ 
هک هعمج  بش  ره  لاح  هب  عقوم  نآ  زا  و  داد ، ار  مباوج  دز و  دنخبل  میور  هب  راوگرزب  نآ  مدرک ،  مالس  مدید و  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح 

(335 . ) دهد یم  باوج  نمب  مسبت  اب  منیب و  یم  ار  ترضح  موش ،  یم  فرشم 

تخوسن وا  تسد  هنیس و  هک  یتسرپ  تب 

یم یگدنز  ناتسودنه  رد  هک  ینارود  زا  یبئاجع  باجم  لیعامسا  رتکد  موحرم  راوگرزب  دیـس  دیامرف : یم  هر  بیغتـسد  هللا  تیآ  موحرم 
ءادهـشلادیس ترـضح  هب  تسرپ )  تب   ) ودـنه ناناگرزاب  زا  يا  هدـع  تفگ :  یم  هلمج  نآ  زا  درک ، یم  لـقن  دوب  هدومن  هدـهاشم  درک و 
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نآ هار  رد  ار  دوخ  دوـس  زا  يرادـقم  لاـس  رد  ینعی  دـنوش ، یم  کیرـش  ترـضح  نآ  اـب  ناـشلام  تکرب  يارب  دـندنم و  هقـالع  دـقتعم و 
هب دنتسیا و  یم  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  هدولاپ  تبرش و  نایعیش  هلیسوب  اروشاع  زور  اه  نآ  زا  یضعب  دننک  یم  فرـص  ترـضح 
قبط درم ، یتقو  دز ؛ یم  هنیـس  اـه  نآ  اـب  درک و  یم  تکرح  اـهنز  هنیـس  هارمه  دوخ  هک  تشاد  تداـع  ناـنآ  زا  یکی  دـنهد  یم  نارادازع 

، وا لیماف  تخوسن .  هک  شا  هنیـس  زا  يا  هعطق  تسار و  تسد  زج  تخوس ،  شندب  همه  دندنازوس . ار  وا  ندب  ناشدوخ ،  یبهذـم  مسارم 
یتعامج هک  تسا  ملسم  روهشم و  بلطم  نیا  و  تسامش .  نیسح  هب  طوبرم  وضع  ود  نیا  دنتفگ : هدروآ و  نایعیش  ناتسربق  هب  ار  هعطق  ود 

فل ؤم  دـنه  هب  دزوـس  یمن  شتآ  ازع  رد  ار  شـصلخم  ( 336 . ) دـنزوس یمن  دـنور و  یم  شتآ  رد  اروشاع  ياهبـش  هلءاسم  ره  ودـنه  زا 
تیبلا لها  بقانم  فیرش  باتک  بحاص  يدزی  یفجن  لیلج  دیس  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  موحرم  مظعم  دلاو  دیوگ :

نادرگاش زا  دزی و  رهش  لوا  زارط  ءاملع  زا  هک  یحلادبع ،  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  ترـضح  ناشراوگرزب  ردپ  زا  دومرف  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع 
دیس یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  زا  هدوب و  ناشیا  نادنواشیوخ  و  یقثولا -  ةورعلا  بحاص  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح 

فرط زا  و  دنه ، نایعیش  توعد  هب  هک  یلاس  رد  ناشیا  تسا ،  هدیسر  عبط  هب  بقانم  لوا  رد  هک  هتـشاد  داهتجا  هزاجا  یناهفـصا  نسحلاوبا 
هک دندرک  یم  لقن  و  دندوب ، هدید  ار  نایعیـش  نتفر  شتآ  هب  هرظنم  دوخ  اجنآ  رد  دندوب ، هتفر  دـنه  هب  هیلع -  هللا  ناوضر  ةورع -  بحاص 
زا راصح  ات  دندیشاپ  یم  بآ  مادم  دوب ، هدش  هداد  رارق  هنحص  فارطا  هک  یبوچ  ياه  هدرن  رب  يا  هدع  هک  دوب  دایز  ردقنآ  شتآ  ترارح 
رثا یب  ار  ایند  فیعض  شتآ  ینیسح ،  يازع  ارچ  دنک ، شوماخ  ار  منهج  شتآ  ینیسح ،  رادازع  ناگدید  کشا  هک  یتقو  يرآ  دورن . نیب 

نداد نیقی  سپ  دـنه  هب  دزوس  یمن  شتآ  ازع  رد  ار  شـصلخم  میا .  هتـسبلد  دوخ  ترخآ  يارب  یهلا  گرزب  تمعن  نیمه  هب  اـم  و  دـنکن ،
تسین هار  ار  وا  مه  خزود  شتآ 

ءادهشلادیس نارادازع  ناوارف  هجوت  لباق 

لقن ( 337  ) یتشوگبآ هب  روهـشم  میحر  دمحم  جاح  موحرم  دنزرف  يدزیا  یلع  ازریم  جاح  موحرم  دیامرف : یم  هر  بیغتـسد  هللا  ۀیآ  دیهش 
راجت و اریز  تسا ،  کبس  امش  يارب  راک  نیا  متفگ :  نم  میربب ،  دجـسم  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ام  هب  دش ، ضیرم  تخـس  مردپ  هک  دومن 
هب يرایسب  هقالع  اریز  مریمب .  ادخ  هناخ  رد  مهاوخ  یم  نم  تفگ :  ناشیا  تسین ،  بسانم  دجـسم  رد  دنیآ و  یم  امـش  تدایع  هب  ناگرزب 
 ، میدروآ لزنم  هب  ار  وا  هک  دوب  ءامغا  لاح  رد  دش و  دیدش  ناشیا  يرامیب  هک  یبش  ات  میدرب  دجسم  هب  ار  ناشیا  راچان  هب  تشاد ،  دجـسم 
زا دعب  ياهراک  هرکاذم  هیرگ و  لوغشم  هتـسشن  يا  هشوگ  هب  میدرک ،  نیقی  ناشیا  ندرم  هب  ام  دوب ، گرم  تارکـس  لاح  رد  بش  نآ  رد 

، دنز یم  ادص  ار  مردارب  نم و  ناشیا  میدید ،  هاگان  هک  دوب  رحـس  ماگنه  میدوب .  میحرت  سلجم  نفد و  لحم  نفک و  لسغ و  لثم  تلحر 
هدش بوخ  يرامیب  نیا  زا  نم  هک  دینادب  مو  دیباوخب  دیورب  و  دیشاب ، مارآ  تفگ :  امب  تسوا ،  ندب  رب  يرایسب  قرع  میدید  میدمآ  یتقو 

مرحم لوا  بش  رد  ناـیرج  نیا  میدرب و  ماـمح  هب  ار  وا  عمج و  ار  شرتسب  دوبن ، وا  رد  يراـمیب  زا  يرثا  دـش  هک  حبـص  درم . مهاوخن  ما و 
ار اهراک  باتک  باسح و  جح ،  مسوم  رد  هکنیا  ات  مینک .  لا  ؤس  ناشیا  يافش  ببس  زا  ات  دش  عنام  ایح  اما  داتفا ، قافتا  يرمق  لاس 1330 

امب ناشیا  میدوب ،  وا  اب  ار  بش  میدرک و  هقردـب  ار  ناشیا  تنج ،  غاب  ات  زاریـش  یخـسرف  کی  ات  ام  درک ، تکرح  هلفاق  نیتسخن  اـب  دومن و 
تارکس لاح  رد  نم  دوب و  هدیسرارف  نم  گرم  بش  نآ  رد  میوگ ،  یم  مدوخ  مدش ،  بوخ  هک  دش  هچ  هک  دیدیـسرپن  هک  امـش  تفگ : 
هکنیمه متـسناد  مدـش و  تحاران  تخـس  اه  نآ  هرظنم  لوه  دـنگ و  يوب  زا  مدـید و  اهیدوهی  هلحم  رد  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  مدوب ،  گرم 

 ، تسا جح  ناگدـننک  كرت  لحم  اجنیا  تفگیم :  هک  مدینـش  یئادـص  مدرک ،  هلان  دـنوادخ  هب  لاح  نآ  رد  دوب ، مهاوخ  اهنآ  ءزج  مریمب 
نم هب  دش و  لیدـبت  يزیگنا  لد  هرظنم  هب  كانلوه  هرظنم  نآ  هاگان  دـش ؟ هچ  ءادهـشلادیس  هب  نم  تامدـخ  مو  تالـسوت  سپ  متفگ :  نم 

بجاو جح  ات  داتفا  ریخات  هب  وت  گرم  دش و  هدوزفا  وت  رمع  رب  لاس  هد  ترـضح  نآ  تعافـش  هب  تسا و  هتفریذپ  وت  تامدخ  مامت  دنتفگ ،
 : تفگ شدوخ  دش ، راچد  يرـصتخم  يرامیب  هب  مردـپ  دـعب  لاس  هد  مرحم 1340  زا  شیپ  هک  دومن  لـقن  يدزیا  موـحرم  يروآ .  اـجب  ار 
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(338 . ) دوـمن تلحر  اـیند  راد  زا  رحـس  ماـگنه  مرحم  لوا  بش  ینعی  بش  ناـمه  رد  تسرد  و  تسا ،  نم  گرم  دـعوم  مرحم  لوا  بـش 
 . هیلع هللا  ۀمحر 

هیولع يوناب  هب  تمدخ  رطاخب  ءادهشلادیس  تیانع 

 ، ینارهط لیلخ  ازریم  جاح  بانج  نیخـسارلا  ءاملعلا  ةوسا  نیلماـکلا و  ءاـهقفلا  ةدـمع  راوگرزب ، هیقف  زا  هیلع ،  هللا  ناوضر  يرون  ثدـحم 
تکرب زا  مدالوا  مامت  نم و  یتسه  دومرف : یم  مردپ  موحرم  دومرف : هک  دـیامرف  یم  لقن  ناشیا ،  زا  دایز  رایـسب  فیرعت  دـیجمت و  زا  دـعب 

؟  هنوگچ مدرک :  ضرع  دـشاب ، یم  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوج  رد  هک  اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـنزرف  هیولع  يوناب  کـی 
هک يورابیز  يدرم  مدید ،  باوخ  ملاع  رد  دوب ؛ ، البرک  ترایز  قشع  ملد  رد  و  مدوب ،  نارهط  رد  منک ،  جاودزا  هکنیا  زا  لبق  نم  دومرف :
هار رگید  هام  ود  هک  نک ،  هلجع  يورب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  نم  هب  تشادرب ،  رد  يدیفـس  سابل 

ترـضح ترایز  هب  و  مدرک ،  تشاددای  ار  باوج  خیرات  مدـش ،  ترایز  هدامآ  مدـش ،  رادـیب  یتقو  دـنز ! یمن  رپ  هدـنرپ  دوش و  یم  هتـسب 
ملع رد  هک  ناشیا   ،) مدرب یپ  داد ، ربخ  نم  هب  هک  يدرم  نآ  نخـس  باوخ و  یتسرد  هب  نم  دـش و  هتـسب  هار  هکدوب  هدـشن  هام  ود  مدـمآ ، 

 ، ضایرلا بحاص  ماقمیلاع )  هیقف  راوگرزب و  ملاع   ) هکنیا اـت  تخادرپ )  ناراـمیب  هجلاـعم  تباـبط و  هب  اـج  نآ  رد  تشاد ،  تراـهم  بط 
اب یئوناـب  هک  مدوـب  هتـسشن  بطم  رد  يزور   ، تشذـگ یتدـم  داد ، یم  هعجارم  نم  هب  ار  مدرم  ناراـمیب  هجلاـعم  رد  نـم  تیقفوـم  رطاـخب 
 ، تسا هتفرگ  هروخ  يرامیب  هک  مدید  داد ، ناشن  نم  هب  ار  شتسد  ود  دمآ ، نم  دزن  دنتفر ، مدرم  همه  یتقو  هدمآ  بطم  هب  دوخ  راکتمدخ 

نیا مناوت  یمن  نم  متفگ :  وا  هب  مدش ،  تحاران  عضو ،  نیا  ندـید  اب  دوب ، هدـنامن  يزیچ  وا  زا  ناوختـسا  زج  هک  هدـش  فیعـض  ردـقنآ  و 
مدز و ادص  دوب  وا  راکتمدخ  هک  یمناخ  نآ  تسکش ،  ملد  تفر ،  نوریب  ترـسح  اب  دیـشک و  یهآ  نم  هتفگ  زا  منک ،  هجلاعم  ار  ضیرم 
ود ره  شردام  ردپ و  ینعی  ، ) ردام مه  ردپ و  هیحان  زا  مه  تسا ،  هیولع  مگیب و  ۀـبحاص  شمان  نز  نیا  تفگ :  تسیک ؟  وناب  نیا  متفگ : 

هیلع نیـسح  ماما  يارب  ار  لاوما  نآ  مامت  تسا ،  هدـمآ  اجنیا  هب  يرامـشیب  تورث  اب  دـنه  زا  تسا ،  هدوب  دیـس  زین  شرهوش  دنتـسه ) دـیس 
 : متفگ نانخس )  نیا  ندینش  اب   ! ) تسا هدش  يدید  هک  يرامیب  نیا  هب  التبم  لاح  نیع  رد  یهت ،  شتـسد  نالا  تسا ،  هدرک  جرخ  مالـسلا 
هب درک  عورش  و  دش ، رهاظ  وا  رد  يدوبهب  رثا  ات  دیشک ، لوط  هام  شـش  وا ، هجلاعم  هب  مدرک  عورـش  دمآ ، منک ،  هجلاعم  ار  وا  ات  دیایب  وگب 

نیا زا  هیولع ،  يوناب  نیا  دنامن ، وا  رد  يرامیب  زا  يرثا  دش و  بوخ  الماک  هک  دوب ، هتشذگن  لاس  کی  زونه  وا ، ندب  رد  تشوگ  ندیئور 
 . تشذگ یتدم  هکنیا  ات  رتشیب ! هکلب  شدنزرف ،  هب  ردام  ینابرهم  دننامه  دومن ، یم  ینابرهم  رایسب  نم  هب  دمآ و  یم  نم  دزن  دعب ، هب 

تسا هدنامن  وت  رمع  زا  رتشیب  زور  هد  وش ! هدامآ  ترخآ  رفس  يارب 

ترخآ رفـس  يارب  تفگ :  نم  هب  مدـید ،  دوب  هداد  ار  البرک  هار  ندـش  هتـسب  ربخ  نم  هب  البق  هک  ار  يدرم  ناـمه  هراـبود  باوخ  ملاـع  رد 
الا ةوق  لوح و ال  متفگ ال  مدوب ،  هدز  تشحو  نارگن و  رایسب  اما  متـساخرب  باوخ  زا  تسا .  هدنامن  زور  هد  زج  وت  رمع  زا  هک  وش ، هدامآ 

يرتسب هک  يا  هنوگب  دـش ، دایز  بت  مدرک ،  بت  زور  نامه  رد  تسا ،  نم  رمع  رخاوا  نیا  متفگ :  دوخ  اب  نوعجار ،  هیلا  انا  انا هللا و  هللااـب ، 
عمج نم  فارطا  نم  ناتـسود  دش ، مهد  زور  هکنیا  ات  دومن ، یم  هدروآرب  ارم  ياهزاین  درک و  یم  يراتـسرپ  ارم  هیولع ،  يوناب  نآ  مدش ، 

نایفارطا زا  سکچیه  ما ،  هتفر  رگید  ملاع  هب  هک  مدـش  هجوتم  هاگان  هک  مدرک ،  یم  هاگن  اهنآ  هب  زین  نم  دـندرک ، یم  هراظن  ارم  و  دـندش ،
میاپ نیئاپ  يرگید  رـس و  دزن  یکی  دـندمآ ، نم  دزن  دـندوب  رایـسب  تباهم  ياراد  هک  درم  ود  دـش و  هتفاکـش  راوید  هاگان   ، مدـیدن ار  دوخ 
موقلح هب  حور  هکنیا  ات  تسا .  لصتم  اهنآ  هب  میاهگر  ایوگ  هک  مدـید  یم  يا  هنوگ  هب  ار  مدوخ  اما  دنتـشادن ، يراک  نم  هب  اهنآ   ، تسـشن

نآ میرومءام .  ام  دـنتفگ  دـینک ، اهر  ار  وا  تفگ :  رفن  ود  نآ  هب  هدـمآ  نوریب  يدرم  تفاکـش ،  راوید  هرابود )   ) نایم نیا  رد  دیـسر ، نم 
ماـغیپ نیا  ندینـش  اـب  ود  نآ  تسا ،  هدـش  هطـساو  اـیند  هب  وا  تشگزاـب  يارب  دـنوادخ  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تـفگ :  درم 
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 ، نم مشچ  ندش  زاب  اب  دنتـسه ، نم  گرم  هدامآ  منایفارطا ،  مدـید  مدرک ،  زاب  مشچ  مدـید .  ایند  رد  ار  مدوخ  نم  و  دـنتفر ، دنتـساخرب و 
مدج تفای ،  افـش  ینالف  هک  داب  تراشب  ار  امـش  تعامج ،  يا  تفگ :  دـش و  قاتا  دراو  هیولع  يوناب  نآ  هاگان  ، دـندش لاحـشوخ  یگمه 
هیلع نیـسح  مدج  ربق  دزن  تفگ :  تسیچ ؟  نایرج  دندیـسرپ  منایفارطا  دومن ، تعافـش  وا  يافـش  يارب  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

، دوش هطساو  دنوادخ  دزن  ات  مدرک  يراز  هیرگ و  رامیب ، نیا  يافش  هب  عجار  و   ، متفر مالسلا 

مهاوخ یم  ار  ینالف  يافش  هادج  ای 

رـس وا  رمع  دومرف : ترـضح  مهاوخ ،  یم  امـش  زا  ار  ینالف  يافـش  هادج  ای  مدرک :  ضرع  مدید ،  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا منک و  یم  اـعد  نم  دومرف : مهاوخ ،  یم  ار  ینـالف  يافـش  ممهف !  یمن  ار  اـهزیچ  نیا  نم  نم ،  رورـس  يا  مدرک :  ضرع  تسا ،  هدـمآ 

: دومرف سپـس  درک ، اعد  دومن و  دنلب  نامـسآ  هب  شیوخ  تسد  ود  ترـضح  دنک ، یم  تباجا  دـید  تحلـصم  رگا  مهاوخ ،  یم  دـنوادخ 
يدنلب ماقم  هیولع ،  ناوناب  رـسپ ، يا  دومرف : مردـپ  سپـس  دومن ، تباجا  ینالف  يافـش  رد  ارم  ياعد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار ، وت  داب  تراشب 
داقتعا يولع  نادرم  زا  شیب  هیولع  ناوناب  هب  رایـسب  و  دومن ، لقن  ار  اهنآ  تاـمارک  زا  يا  هراـپ  و  ما ،  هدـید  یبئاـجع  اـهنآ  زا  نم  دـنراد و 

زین ناشیا  هب  دنوادخ  و  تشاد .  لاس  دون  کیدزن  تلحر  ماگنه  و  دوب ، لاس  تشه  ای  تفه  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  مردـپ  رمع  و  تشاد ، 
(339 . ) دومن تیانع  رسپ  دنزرف  جنپ 

میریگب یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  هفوک  لها  نایعیش  زا  دیاب  نایعیش  ام  هک  یتربع  سرد 

گرزب بئاصم  ثعاب  نآ  هب  هجوت  مدع  هک  ساسح  يا  هتکن  منک ،  یم  بلج  يا  هتکن  هب  ار  ءادهشلادیس  ناوریپ  نایعیش و  هجوت  نایاپ  رد 
ایآ تسا ؟  هدوب  تیبلا  لها  دیما  هفوک  هک  دیناد  یم  ایآ  دـیا ، هدرک  رکف  اهنآ  تالاوحا  هفوک و  مدرم  هب  عجار  لاح  هب  ات  ایآ  دوب ، دـهاوخ 
دنا هداد  کمک  ترضح  هب  هک  دنا  هدوب  هفوک  مدرم  نیمه  و  هتفرگ ،  کمک  هفوک  مدرم  زا  دوخ  ياهگنج  رد  نینم  ؤملاریما  هک  دیناد  یم 

یئافو و یب  لوا  زا  هفوک  مدرم  هک  هدوبن  هنوگنیا  دنا ، هدـش  ناوارف  ياه  هتـشک  نیحورجم و  اهجنر و  تالکـشم و  لمحتم  نایم  نیا  رد  و 
تقو هک  دینیب  یم  اذل  دندوب ، تیبلا  لها  رادفرط  هعیـش و  اه ، نآ  عطاق  تیرثکا  هفوک  مدرم  نیا  دـنهد ، رارق  دوخ  راک  هحولرـس  ار  یتسس 

اهتسد و هک  هدیاف ،  هچ  اما  دوب ! نیسح  ماما  رادفرط  نانچمه  ناشیاهلد  اهنیا  دوب ، نویـش  ازع و  هچراپکی  رهـش  هفوک ،  هب  تیبلا  لها  دورو 
نید دنتـسه و  ایند  هدنب  مدرم  دنک : یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  دوب ، ءادهـشلادیس  هیلع  رب  ناشیاهریـشمش 
راچد یتقو  اما  دوش ، هرادا  یبوخ  هب  اهنآ  یگدـنز  هک  یتقو  ات  دنتـسه ، نید  رادـفرط  نید و  فارطا  اهنآ  تسا ،  ناشیا  نابز  رـس  رب  هقلقل 

اما دندوبن ، زین  نیـسح  ماما  نمـشد  یتح  دندوبن ، نید  یب  هفوک  مدرم  دنوش . یم  مک  اهرادنید  درک ) ادیپ  داضت  ایند  اب  نید   ) دندش یتخس 
بیع يرآ  دننک . کمک  هللادیبع  هب  دنـشکب و  ار  نیـسح  ماما  دندوب ، رـضاح  یگدـنز  يارذـگ  يارب  دـندوب ، یلاباال  تهج و  ره  هب  يرای 

دیسر و لمع  ياپ  یتقو  اما  دندمآ ، نادیم  هب  نوگانوگ  ياهراعش  اب  تاساسحا و  اب  روشرپ و  رایـسب  راک  لوا  هک  دوب ، نیا  رد  هفوک  مدرم 
اما دنداد ، کمک  ریما  ترضح  هب  لوا  هفوک  مدرم  دننک ، تماقتسا  دنتسناوتن  دندید ، ار  نانمشد  لباقم  رد  تماقتـسا  بالقنا و  تالکـشم 

ینیشن بقع  نیمه  رطاخب  و  دندرک . ینیشن  بقع  دنداد ، هار  نیا  رد  رایسب  ياه  هتـشک  نیحورجم و  تالکـشم و  تامحز و  هکنآ  زا  سپ 
 ، بجع يا  دومرف : اهینارنخس  نیمه  زا  یکی  رد  درک ، نیرفن  اه  نآ  رب  و  دومن ، تیاکش  اه  نآ  زا  اهراب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دوب 

مغ و دـناریم و  یم  ار  لد  ناتدوخ ،  قح  راک  رب  امـش  هقرفت  دوخ و  تسردان  راک  رب  وا ) ناهارمه  هیواعم و   ) اـهنیا داـحتا  دـنگوس ، ادـخب 
یلو دننک  یم  هلمح  امـش  هب  دیریگ و  یم  رارق  فده  دروم  هک  یتقو  داب  نیمغ  ناتیاهلد  تشز و  امـش  ياهلد  دروآ ، دـهاوخ  راب  هب  هصغ 

تسا مرگ  اوه  دیئوگیم  مهد ،  یم  چوک  نامرف  امرگ  رد  ار  امش  یتقو  دیتسه ، یضار  امش  دوش و  یم  نایـصع  ادخ  دینک ، یمن  مادقا  امش 
زا هک  ادخب  دینازیرگ ، امرگ  امرـس و  زا  هک  امـش  دوش ، فرطرب  امرـس  هدب ،  تلهم  دیئوگ ، یم  امرـس  رد  دوش و  مک  امرگ  ات  هدـب  تلهم  ، 
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هلجح رد  ياهنز  لافطا و  دـننام  لقع  رد  هک  یناسک  يا  تسین ،  امـش  رد  یگنادرم  راثآ  هک  یئاهدرمان  يا  دـینک . یم  رارف  رتشیب  ریـشمش 
 ، تشاد لابند  هب  هودنا  ینامیشپ و  دنگوس  ادخب  هک  یتخانش  نامه  متخانش ،  یمن  ار  امش  مدید و  یمن  ار  امش  هک  متشاد  تسود  دیتسه ،

. دیدناروخ هصغ  مغ و  نم  هب  یپ  رد  یپ  سفن  ره  رد  دـیدنکآ و  مشخ  زا  ار  ما  هنیـس  دـیدرک و  نیکرچ  ارم  لد  هک  دـشکب  ار  امـش  ادـخ 
امـش ياهراعـش )   ) نانخـس تسا ،  فلتخم  ناشیاه  هتـساوخ  یلو  مه  اب  ناشیاهندب  هک  یمدرم  يا  دومرف : یم  يرگید  هبطخ  رد  و  ( 340)

تسیچ ناتیوراد  هدش ،  هچ  ار  امش  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ات  دزادنا ، یم  عمط  هب  ار  نانمشد  امش  راک  یلو  دنک  یم  مرن  ار  تخس  ياهگنس 
مسق ادخب  دومرف : و  دومن ، نیرفن  ار  هفوک  مدرم  شترضح  ماجنارس  و  ( 341 ( ؟ امش لثم  دنتسه  ینادرم  مه  اهنآ  تسیچ ؟  امش  ياوادم   ؟

، دنک یم  بآ  ار  امش  هیپ  دروخ و  یم  ار  امش  هزبس  تسا ،  نادرگ  يور  قح  زا  هک  دش  دهاوخ  طلـسم  امـش  رب  فیقث  ینب  هلیبق  زا  يرـسپ 
دومن لاغـشا  ار  نمی  هیواعم ،  بناج  زا  ةاطرا  نبا  رـسب  هکنیا  زا  دـعب  رگید : ياهاج  رد  و  هغالبلا )  جـهن   ، ) يراد هچنآ  هحذوابا  يا  رواـیب 
هکلب تساهنآ  تیناـقح  رطاـخب  هن  نیا  دـنوش ، یم  زوریپ  امـش  رب  يدوزب  هورگ  نیا  هکنیا  رگم  منیب  یمن  ادـخب  دومرف : هبطخ  رد  ترـضح 
ندرک دابآ  رطاخب  تسامش ،  ندرک  اهر  اهنآ و  نداد  کمک  رطاخب  تسامش ،  تیصعم  لباقم  رد  اهنآ و  تماقتـسا  يرادربنامرف و  رطاخب 

رانید هد  لثم  ار  امش  متشاد  تسود  هفوک  لها  يا  دنگوس  ادخب  تسا .  ناتدوخ  ياهرهش  امش  ندومن  دساف  ار و  ناشدوخ  ياهرهـش  اهنآ 
 : تشاد هضرع  هدومن  دنلب  نامسآ  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  سپس  مریگب !!  اهنآ  زا  یکی  مهدب و  اهامش  زا  ات  هد  منک -  ضوع  رانید  کی  اب 

هدب نم  هب  ار  نیا  زا  رتهب  اهنیا  ياجب  نم ،  زا  مه  اهنیا  تحاران و  اهنیا  تسد  زا  نم  دندش ، لولم  نم  زا  مه  اهنیا  لولم و  اهنیا  زا  نم  ایادخ 
ار اـهنیا  يزبـس  هک  ربـکتم  درم  نآ  یفقث  ناوج  هلیـسو  هب  ناـشیا )  تبوقع  رد   ) نک لـیجعت  ایادـخ  نک .  تبیـصن  نم  زا  رتدـب  اـهنیا  هب  و 

مدرم هک  دوـب  نینچ  نیا  و  ( 342 . ) درذـگن ناشناراک  هنگ  زا  دریذـپن و  ناشناکین  زا  دـنک و  مکح  تیلهاج  مکح  هب  اهنیا  ناـیم  و  دروخب .
زا یکدنا  البق  هک  درک ، هچنآ  درک  دمآ و  راک  رس  رب  هیواعم  یلع ،  ترضح  زا  سپ  دندیدن ، شوخ  زور  رگید  نیـسح  ماما  زا  سپ  قارع 

نامز رد  اـت  دـندرب  رـس  هب  تلذ  لاـمک  رد  تشاد و  همادا  اـهنآ  تبیـصم  روطنیمه  و  میدرک ،  رکذ  نایعیـش  رب  هیواـعم  تاـیانج  رد  ار  نآ 
ام دروایب و  ار  دوخ  قساف  ثیبخ و  یتما  ره  رگا  دـیوگ : یبعـش  دـیآ ، یم  رامـش  هب  مالـسا  خـیرات  راکتیانج  هک  یفقث  فسوی  نبا  جاجح 
رب لاس  تسیب  دراذـگن  یقاب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یتمرح  هک  راکتیانج  نیا  ( 343 . ) درک میهاوخ  هبلغ  همه  رب  ام  میرواـیب ،  ار  جاـجح 

و تسا ،  روکذم  خیرات  رد  وا  لامعا  عیاجف  هک  دـنکفا ، نادـنز  هب  دومن و  هجنکـش  تشک و  نایعیـش  زا  تسناوت  ات  درک و  تموکح  قارع 
نادنز رد  رفن  رازه  داتـشه  درم  یتقو  تشک و  هجنکـش  اب  ار  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  دـنا  هتفگ  هک  ومه  دـنناد ، یم  رفاک  ار  وا  يرایـسب 

هک ار  دوخ  یمالـسا  بـالقنا  ناریا ،  رورپدیهـش  راوگرزب و  تلم  يا  ناـه  ( 344 .) دـندوب نانز  اهنآ  زا  رفن  رازه  یـس  هک  دـندوب  سوبحم 
صرح رطاخب  دوخ  بالقنا  زا  میهد و  ایند  هب  لد  هک  ادابم  دیرادساپ . ناج  لد و  زا  تساه  هجنکش  اهتداهش و  يراکادف و  همه  نآ  هجیتن 

هک تسا  ناـمه  تسا ،  یهلا  ياـمظع  تمعن  یمالـسا  تموـکح  زورما  مینک ،  تشپ  نآ  هب  اـی  میدرگ و  لـفاغ  تالکـشم ،  اـی  عـمط و  و 
دیدرواین تسدب  نازرا  ار  دنمشزرا  تمعن  نیا  امش  تسا ،  هدش  امش  نم و  بیـصن  اما  تسا ،  هدوب  ءایلوا  ءایبنا و  يوزرآ  يدامتم  ياهنرق 

 ، نانمـشد لـباقم  رد  نید  ندرک  اـهر  و  نید ،  نانمـشد  ياـه  هشقن  نید و  هب  یهجوـت  یب  یـساپسان و  يرکـشان و  دـیرادنپب . زیچاـن  هـک 
داب هتشارفارب  ناریا ،  نامرهق  تلم  داب  دنلبرس  دنشاب ، یم  ام  تربع  زورما  هفوک  مدرم  هک  دراد  یپ  رد  كاندرد  یباذع  تخس و  یتشونرس 
لها ام  هدنبوک :  راعـش  ناهج و  نیملـسم  شورخ  داب  نینطرپ  ینیـسح ،  يالبرک  دیواج  هشیمه  تضهن  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  مچرپ 

لاصو قوش  هب  مهد  یم  ناج  مهد  یمن  نازرا  هک  تساهبرپ  جـنگ  نیا  مهد  یمن  ناکما  ملاع  هب  ارت  رهم  دـنامب . اـهنت  یلع  میتسین ،  هفوک 
مهد یمن  نامیلس  رهم  هب  ار  رهم  نآ  نم  زامن  رهم  وت  يالبرک  كاخ  يا  مهد  یمن  ناج  یهنن ،  مدق  مرس  رب  ات  نیسح  ای  وت 

اهتشون یپ 

ات 119  1
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ریدغلا ج 7 - 4 میهاربا ص 207 . نبا  تارف  ریسفت  - 3 هر .  دیفم -  خیش  صاصتخا  ۀعیـشلا و  لئاضف  - 2 نیدلا ج 1 ص 318 . لامک  - 1
زا راحب ج 43 ص 243  - 6 ثیدح 4 . نیـسحلا  دلوم  باب  یفاک ،  لوصا  تارایزلا ص 56 و  لماک  - 5 يزنطن .  صئاـصخ  زا  ص 301 

-9 مالسلا .  هیلع  اضرلارابخا  نویع  زا  راحب ج 43 ص 238  - 8 هر -  قودص -  یلاما  زا  ج 43 ص 243  راحب ، - 7 هر -  قودص -  یلاما 
-11 ثیدح 4 . نیسحلا  دلوم  باب  یفاک  لوصا  - 10 بقانم .  زا  نویع و ص 254  زا  قودص و ص 245  یلاما  زا  راحب ج 43 ص 243 

لماک - 15 تاراـیزلا ص 68 . لـماک  - 14 ص 70 . تاراـیزلا ،  لـماک  - 13 ص 53 . تاراـیزلا ،  لـماک  - 12 تارایزلا ص 50 . لـماک 
زجاعملا ص 259. ۀنیدم  - 19 زجاعملا ص 259 . ۀنیدم  - 18 راحب ج 43 ص 285 . - 17 راحب ج 43 ص 286 . - 16 تارایزلا ص 53 .
راحب ج 43 - 24 راحب ج 43 ص 291 . - 23 راحب ج 43 ص 281 . - 22 راحب ج 43 ص 269 . - 21 راحب ج 43 ص 265 و 264 . - 20
تاجردلارئاصب ص - 29 تاجردلارئاصب ص 408 . - 28 یفاک .  لوصا  - 27 یفاک .  لوصا  - 26 مومهملا ص 15 . سفن  - 25 ص 291 .

حیرش - 34 راحب ج 44 ص 184 . - 33 زجاعملا ص 246 . هنیدم  - 32 زجاعملا ص 246 . هنیدم  - 31 زجاعملا ص 247 . ۀنیدم  - 30 . 208
داهجلا و باتک  ضرملا و  باتک  رد  ملعلا و  باتک  لوا  ءزج  اج  هس  رد  يراـخب  حیحـص  - 35 دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا ج 4 ص 31  جهن 

عالطا يارب  - 36 داهتجالا ) صنلا و  باتک  زا  لوقنم   ) لوا ص 325 ءزج  دنسم  رد  لبنح  یبا  دمحا  ایاصو ، باب  رخآ  ملسم  حیحص  ریسلا ،
للم و رد  یناتسرهش  - 37 دوش . هعجارم  هریغ  دعـس و  نبا  تاقبط  ریثا و  نبا  يربط و  خـیرات  لثم  مالـسا  نیخروم  بتک  هب  ناـیرج  نیا  زا 

دننام تنـس  لها  ناگرزب  رگیدکی  هب  هیبش  نوگانوگ و  نیماضم  ظافلا و  هب  ار  ثیدح  نیا  - 38 تسا .  هدومن  لقن  ار  هلمج  نیا  زین  لـحن 
ریدغلا ج 2 ص 301 و عجار  دـنا  هدروآ  نارگید  صیخلت و  رد  یبهذ  كردتسم 3 ص 149 و  رد  مکاح  بقانم ص 39 و  رد  یمزراوخ 
ۀمامالا و رد  ۀـبیتق  نبا  هفیقـسلا و  رد  يرهوج  دـننامه  تنـس  لها  ناگرزب  شتآ ،  هب  ار  همطاف  ترـضح  هناخ  دـیدهت  ناتـساد  - 39 . 302

هلءاسم رد  یناتـسرهش  لحن  للم و  - 40 دنا . هدومن  لقن  هغالبلا ج 1  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و  خـیرات  رد  يربط  ۀسایـسلا و 
ۀـسایسلا ۀمامالا و  رد  ۀبیتق  نبا  لادـتعالا ج 3 ص 215 و  نازیم  رد  یبهذ  يربط ج 2 ص 619 ، خیرات  - 41 ماظن .  تادرفتم  زا  مهدزاـی 

نیریاس راکب و  نبا  ریبز  ریثا و  نبا  يربط و  دـننامه  ناـسیون  همجرت  نیخروم و  مومع  ار  روکذـم  ناـیرج  - 42 فلسلا ص 16 ). ۀعبـسلا  )
صنلا و  ) يروباشین مکاـح  زا  قیدـص  دنـسم  رد  ریثک  نبا  داـمع  لامعلازنک 5/237 و  - 43 تسا .  خـیرات  تاملـسم  زا  دـنا و  هدرک  رکذ 

رکاسع نبا  یبهذ و  ظافحلا  ةرکذـت  - 46 دعـس 5/140 . نبا  تاقبط  ملعلا 45 - نایب  عماـج  هرامـش 4862 و  لامعلا  لزنک  - 44 داهتجالا )
رد مکاح  - 49 لبق .  ذخآم  - 48 هیدمحملا )  ۀنسلا  یلع  ءاوضا   ) رکاسع نبا  یبهذ و  ظافحلا  ةرکذت  - 47 هیدمحملا )  ۀنسلا  یلع  ءاوضا  )

دمحا دنسم  - 51 هیدمحملا )  ۀنسلا  یلع  ءاوضا   ) رکاسع نبا  دعس و  نبا  - 50 هیدمحملا )  ۀنسلا  یلع  ءاوضا   ) دلج 1 كردتسم ص 102 
نآ تحـص  هـب  ود  ره  دـنا و  هدروآ  صیلختلا  رد  یبـهذ  كردتـسم 3:124 و  رد  يروباشین  مکاح  - 52 ص 351 ) ریدـغلا ج 10   ) 4:99

نارگید دیرجتلا و  حرـش  رد  یجـشوق  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  - 54 داـهتجالا . صنلا و  - 53 داـهتجالا ) صنلا و   ) دـنا هدرک  فارتعا 
یجشوق دیرجت  حرش  - 56 داهتجالا ) صنلا و  زا  لقنب   ) لوا ص 50 ءزج  - 55 دیدحلا ج 1 ) یبا  نبا  حرـش  و  همهملا ص 63 ) لوصفلا  )

هب - 59 دیرجت . حرش  رد  یجشوق  زا  قدصلا ج 3 ص 99  لئالد  - 58 یجشوق .  دیرجت  حرش  - 57 دشاب . یم  تنـس  لها  نیققحم  زا  هک 
زا رد ص 287  نیما  دمحا  حیوارتلا 62 - ةالص  باتک  يراخب  حیحـص  - 61 داهتجالا . صنلا و  زا  لـقن  هب  - 60 داهتجالا . صنلا و  زا  لـقن 

مکاـح دـننامه  دـنا ، هتـشاگن  ار  ناـیرج  نیا  يرجه  لاـس 17  ثداوـح  رد  نیخروـم  ماـمت  - 63 داـهتجالا . صنلا و  لـقن  هـب  مالـسالارجف 
هدروآ کـلام  زا  ار  مکح  نیا  زین  ریدـغلا ج 6 ص 187  رد  ینیما  همالع  - 64 تسا .  هدرمش  حیحـص  ار  نآ  كردتـسم و  رد  يروباشین 
حجار - 66 سیق ص 174 . نـبا  میلـس  - 65 برعلا .  یف  دـلو  ادـحا  ـالا  مجاـعالا  نم  ادـحا  ثروـی  نا  باـطخلا  نبا  رمع  یبا  هک :  تسا 

رد هبیتـق  نبا  زا  ریدغلا ج 8  دـیدحلا ج 2 69 - یبا  نبا  زا  ناـیبلا  فشک  مکاح 68 - كردتسم  دمحا و  دنـسم  يرذالبلل 67 - باسنالا 
ریغ خیرات ج 1 ص 168 و  رد  ءادفلاوبا  فراعم و  رد  هبیتق  نبا  زا  ریدـغلا ج  مه 70 - ریغ  خیرات ج 1 ص 168 و  رد  ءادفلاوبا  فراعم و 

زا ص 260  ریدـغلا ج 8  - 72 ص 87 . هریـس ج 2  رد  یبـلح  ص 61 و  دـیدحلا ج 1  یبا  نبا  حرـش  زا  ص 259  ریدـغلا ج 8  مه 71 -
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دـئاوزلا 10:72 و عمجم  رد  یمثیه  زا  ریدغلا ج 8 ص 268  - 73 مـه .  ریغ  قـعاوص ص 108 و  رد  رجح  نبا  مکاح 4:479 و  كردتسم 
امهریغ 75- عیادـب 1:276 و  رد  ءاملعلا ، کلم  86 و  یلحم 5 : رد  مزح  نـبا  زا  ریدغلا ج 8  - 74 عماوجلا .  عمج  رد  یطویـس  یناربـط و 
باسنالا 5/28 رد  يرذالب  - 77 دوخ 4:227 . خیرات  رد  رکاسع  نبا  - 76 ریدغلا ج 8 ص 264 )  ) قعاوصلا ص 142 شماه  نانجلاریهطت 

ننس دمحا و  دنـسم  باعیتسا و  رد  ورمعوبا  یناغآ و  رد  جرفوبا  باسنالا 5:33 و  رد  يرذالب  - 78 ریدغلا ج 8 ص 242 و 243 )  ) و 27
دـیدحلا ج 3:411 81- یبا  نبا  حرـش  - 80 ریدـغلا ج 8/277 )  ) دـیدحلا ج 1:67 یبا  نـبا  حرـش  - 79 ص 274 ) ریدـغلا ج 8   ) یقهیب
رد نامثع  هک  دنامن  یفخم  و  ریدغلا ج 8 ، - 83 ریدغلا 8:278 )  ) دوخ 6:407 خیرات  رد  رکاسع  نبا  - 82 ریدغلا 8:278 )  ) باعیتسا 2:69

ۀـباغلادسا 3:173 و - 84 دـش . رکذ  ـالبق  هکناـنچمه  درک  راذـگاو  ناورم  هب  ارنآ  سمخ  دـش ، حـتف  لـماک  روطب  اـقیرفآ  هک  يریخا  دربـن 
یئاد رسپ  هللادبع  نیا  ریدغلا ج 8 ص 290 و  ریدغلا ج 8 ص 279 86 - - 85 ریدغلا ) زا   ) هریغ دواد 2:220 و  یبا  ننس  ۀباصالا 2:317 ،
بتک زا  ص 249  ریدـغلا ج 8  - 89 موس .  هبطخ  هغـالبلا  جـهن  - 88 ص 291 ) ریدـغلا ج 8   ) دمحا 1:62 دنـسم  - 87 دوش . یم  ناـمثع 

-91 لاـمعلازنک 6:91 . زا  ص 251  ریدـغلا ج 8  عجارف 90 - دـیامن  یم  لقن  هریغ  و  يربط ،  خـیرات  ریـسفت و  لثم  تنـس  لها  زا  يرایـسب 
و 30 95- یهتنملا ص 29  هـمتت  یهتنملا ص 26 94 - هـمتت  - 93 داـهتجالا . صنلا و  - 92 لامعلازنک 6:39 . مکاح 4:471 ، كردتسم 

خیرات - 97 ریدغلا ج 1 ص 140 )  ) برعلا ج 7 و ج 9 ناسل  نیفص ص 246 ، باتک  دمحا 4:421 ، دنسم  هیواهلا ص 16 96 - فشک 
نبا حرش  يربط 11:357 ، خیرات  ریدغلا ص 312 99 - ج 8  - 98 ریدغلا ج 10 ص 141 )  ) دوخ ج 1 خیرات  رد  يرذالب  يربط 11:357 و 
بتک رد  ثیداحا  نیا  ریدغلا ج 10 ص 179 101 - - 100 ات 147 ) ریدغلا ج 10 ص 142   ) بیذهتلا 2:428 بیذهت  دیدحلا 1:348 ، یبا 

 . تسا هدمآ  هریغ  دمحا 5:319 و  دنسم  ملسم 5:43  حیحص  یقهیب 5:280 ، ننس  یئاسن 7:279 و  ننس  کلام 2:59 ، اطوم  لماش  ددعتم 
دقع ریثا و  نبا  رکاسع و  نبا  خیرات  ياهباتک  هب  تسا  خیرات  تاملسم  زا  نایفـسوبا  هب  دایز  قاحلا  نایرج  - 102 ریدغلا ج 10 ص 185 ) )

دیدحلا ج 10 ص 101 یبا  نبا  حرـش  - 103 دوش . هعجارم  مه  ریغ  دیدحلا و  یبا  نبا  حرـش  بهذلا و  جورم  یبوقعی و  خـیرات  دـیرفلا و 
ۀباغلادسا 1:115 رکاسع 3:103 و  نبا  خیرات  - 105 ریدغلا ج 10 ص 334 )  ) يربط ج 6:184 خیرات  - 104 یبنلا )  ةریس  یف  حیحـصلا  )
ریدغلا ج  ) نیفص ص 348 باتک  - 107 دیدحلا ج 5 ص 129 . یبا  نبا  حرـش  بهذلا 3:454 و  جورم  - 106 ریدغلا ج 10 ص 336 ) )
-110 ص 351 ) ریدـغلا ج 10   ) دمحا 4:99 دنـسم  - 109 ص 352 ) ریدـغلا ج 10   ) مکاح ج 4:486 كردتـسم  - 108 ص 352 )  10

حرش - 112 قدصلا ج 1 ص 6 ) لئالد  ریدغلا ج 11 ص 28 و   ) دیدحلا ج 3 ص 15 یبا  نبا  حرش  - 111 ج 3 ص 14 . بهذلا ،  جورم 
یبا نبا  دیدحلا 1:361 114 - یبا  نبا  حرـش  - 113 قدـصلا ج 1 ص 6 ) لئالد  ریدغلا ج 11 ص 28 و   ) دـیدحلا ج 3 ص 15 یبا  نبا 

ریدغلا  ) يربط ج 6:132 خیرات  - 116 ریدغلا ج 11 ص 30 )  ) دیدحلا ج 1:361 یبا  نبا  - 115 ریدغلا ج 11 ص 29 )  ) دیدحلا ج 1:361
ریدغلا ج 7 ص 198 و 89 و 298 هب  - 118 ریدغلا ج 111 ص 89 )  ) ریثک 8:119 نبا  خیرات  ملسم 8:27 و  حیحص  - 117 ج 11 ص 29 )

نبا بقانم  هب  تسا  دوجوم  تنس  لها  ربتعم  بتک  رد  یعطق و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  بقانم  هب  طوبرم  ثیداحا  دوش ، هعجارم  و 299 
هب نیفص  باتک  ات 235 120 -  120 قودـصلا ج 1 ص 7 ) لئالد   ) لهج یبا  لتق  باب  يراخب ج 3  حیحـص  - 119 دوش . عوجر  یلزاغم 
قلخ نیرتبوبحم  ایادخ  هک  دومن  اعد  ترـضح  دندروآ ، هیدـه  ار  ینایرب  غرم  مرکا  ربمایپ  يارب  يزور  ریدغلا ج 10 ص 290 121 - لقن 
درک وزرآ  تشاد ،  روضح  اجنآ  کلام  نبا  سنا  تایاور  یخرب  قبط  و  دمآ ، یلع  و  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  نم  دزن  ار  دوخ 

ترـضح نک و  زاب  ار  رد  ورب  دومرف : هدش و  هجوتم  ربمایپ  هرخالاب  ات  دنادرگرب ، ار  ریما  ترـضح  راب  دـنچ  اذـل  دـنیایب ، رمع  ای  رکبوبا و  ات 
رد یبـهذ  زا  ص 4  قدـصلا ج 1  لئالد  - 122 دنا . هدرک  تیاور  تنـس  لها  ءاملع  زا  يرایـسب  ار  روکذـم  ثیدـح  دروآ ، فیرـشت  یلع 

بیذهت رد  رجح  نبا  زا  قدصلا ج 1  لئالد  - 124 نایعالا .  تایفو  رد  ناـکلخ  نبا  زا  قدصلا ج 1 ص 5  لئالد  ظافحلا 123 - ةرکذت 
ص 15، دـیدحلا ج 3  یبا  نبا  ص 7 127 - ریدغلا ج 11  ص 6 126 - ریدـغلا ج 11  لقنب  رجح ص 81  نبا  قـعاوص  بیذهتلا 125 -
ریدغلا ج 11  ) ریثا 167-3:162 نبا  لماک  مهریغ و  ریثک و  نبا  رکاـسع و  نبا  خـیرات  يربط 6:77-81 و  خیرات  لئالد ص 6 ج 1 128 -
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ریدغلا ج 11 ص 29، زا  دیدحلا ج 3:15  یبا  نبا  ات 131 -  131 هیواهلا ص 255 . فشک  هیواهلا ص 255 130 - فشک  - 129 ص 20 )
یبا نبا  زا  یهتنملا ص 62  ۀمتت  - 134 ریدغلا ج 11 ص 31 . - 133 . 28 ریدغلا ج 11 ص 29 ، زا  دـیدحلا ج 3:15  یبا  نبا  - 132 . 28

جاجتحا ج 2 - 138 دوش . هعجارم  میلس ص 108  باتک  هب  قدصلا ج 1 ص 6 137 - لئالد  ریدغلا ج 11 ص 32 136 - دیدحلا 135 -
رواشیپ ص ياهبش  زا  ۀسایسلا ج 1 ص 13  ۀمامالا و  دیدحلا ج 4 ص 104 140 - یبا  نبا  حرش  راحب ج 44 ص 127 139 - ص 18 و 

ياهبش لامعالا ج 3 143 - نازیم  رد  یبهذ  يربط ج 2 و  خیرات  رواشیپ ص 518 142 - ياهبش  زا  رصم  پاچ  ج 3 ص 351  - 141 512
ۀسایـسلا ص 23، ۀمامالا و  هغالبلا 146 - جهن  رواشیپ ص 711 145 - ياهبـش  زا  ۀسایـسلا ج 1 ص 14  ۀمامالا و  ص 64 144 - رواشیپ 
ریدـغلا ج 8 ص 264 زا  قعاوصلا  شماه  نانجلاریهطت  رد  رجح  نبا  قدـصلا ج 3 ص 106 147 - لئالد  زا  لامعلازنک  ریثا و  نبا  لماک 
دیدحلا ج 4 یبا  نبا  حرش  - 149 ریدغلا ج 11 ص 9 )  ) نیبلاطلا لتاقم  دیدحلا ج 4:11 و  یبا  نبا  بهذلا و  جورم  رد  يدوعـسم  - 148
دیدحلا ج 4 یبا  نبا  حرش  - 152 58 دیدحلا ج 4 ص 57 ، یبا  نبا  حرش  - 151 58 دیدحلا ج 4 ص 57 ، یبا  نبا  حرـش  ص 57 150 -

ترضح هب  هک  یماگنه  و  یسربط ج 1 ص 148 155 - جاجتحا  دـیدحلا ج 4:16 154 - یبا  نبا  زا  ریدغلا ج 11 ص 7  ص 61 153 -
رد هرهاط  هقیدص  و  منامیپ .  نآ  رـس  رب  هک  مراد  ینامیپ  ربمایپ  اب  نم  دومرف : یم  ترـضح  دنداد  یم  ار  افلخ  اب  تفلاخم  تعیب و  داهنـشیپ 

مخز عیـسو و  ربمایپ ) تلحر   ) تحارج کیدزن و  دـهع  هک  تسیلاح  رد  فارحنا )   ) نیا دومرف : ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  شیوخ  ءارغ  هبطخ 
رب منهج  دـنداتفا و  هنتف  رد  هک  دـینادب  دوش ، عقاو  يا  هنتف  ادابم  هکنیا  رطاخب  دـیدرک ، یتسدـشیپ  هدـشن ،  نفد  زونه  ربماـیپ  هتفاـین و  دوبهب 

ریثا ج 2 نبا  لماک  ریثا ج 2 ص 518 و 522 158 - نبا  لماک  راحبلا ج 1 157 - ۀنیفس  - 156 یـسربط .  جاجتحا  دراد -  هطاحا  نیرفاک 
راحب ج 41 ص راحب ج 41 ص 116 162 - ریدغلا ج 8 ص 287 161 - ریثا ج 2 ص 526 160 - نبا  لـماک  و 522 159 - ص 518 
ریدغلا ج 10 ص ریدغلا ج 8 167 - ریدغلا ج 8 ص 282 166 - راحب ج 41 ص 113 165 - راحب ج 41 ص 133 164 - - 163 131

ریثا نبا  لماک  7:4 و  يربط ،  خیرات  راحب ج 44 ص 269 170 - - 169 هر .  قودص  یلاما  لاصخ و  زا  راحب ج 44 ص 298  - 168 264
نبا خیرات  - 172 ریدغلا ج 10 ص 255 )  ) 7:372 رکاسع ، نبا  خـیرات  - 171 ص 255 ) ریدغلا ج 10   ) ریثک 8:216 نبا  خـیرات  4:45 و 

ریدغلا ج 10 ص 255)  ) ریثک 8:216 نبا  خیرات  و  ریثا 4:45 ، نبا  لماک  - 173 ریدغلا ج 10 ص 255 )  ) ریثا 4:45 نبا  لماک  رکاـسع و 
ریدغلا  ) لئاسرلا ةرمج  ۀسایسلا 1:131 ، ۀمامالا و  - 175 ریدغلا ج 10 ص 162 )  ) بطخلا 2:242 ةرهمج  ۀسایسلا 1:153 ، ۀمامالا و  - 174

رتخد هک  تسه  نامدای  دـیوگ : فل  ؤم  ۀـمهملا ،  لوصفلا  یهتنملا و  همتت  - 177 دعب . هب  ریدغلا ج 10 ص 228  - 176 ج 10 ص 160 )
ار وا  هک  یناسک  هب  تبسن  يا  همان  رد  ءادهشلادیس  و  دیشود ! دنهاوخ  هزات  نوخ  ریش ، ياج  هب  تفالخ  رتش  نیا  زا  دومرف : هنیدم  رد  ربمایپ 

فل ؤم  ریثا ج 4 ص 123 180 - نبا  لـماک  - 179 دیرفلا . دـقعلا  زا  همهملا  لوصفلا  - 178 دنسرن !! يراگتـسر  هب  دومرف : دندرکن  يرای 
کته ار  سدقم  میرح  نآ  نمشد  ات  دش  جراخ  هکم  زا  ادخ ، مرح  تمرح  ظفح  رطاخب  هک  ءادهشلادیس  نایم  تسا  توافت  ردقچ  دیوگ :

ریثا و نـبا  - 181 دوش . دوبان  دریگ و  رارق  یمارتحا  یب  دورم  وا  رطاخب  ادـخ  هناخ  راـبود  دـش  یـضار  هک  ریبز  نبا  هللادـبع  ناـیم  و  دـنکن ،
قدصلا ج 3 لئالد  بهذلا ج 3 ص 67 و 68 185 - جورم  هیواهلا ص 39 184 - فشک  لوصفلا ص 118 183 - بهذللا 182 - جورم 
مومهملا ص 131 سفن  ذخآم ص 127 189 - نامه  - 188 مومهملا ص 43 . سفن  - 187 یهتنملا ص 45 و 46 . ۀمتت  ص 109 186 -

روهـشم تسا ،  فالتخا  ءاملع  نایم  تسیک ،  ءادهـشلادیس  لتاق  هکنیا  رد  مومهملا ص 227 ، سفن  ذـخآم ص 162 191 - نامه  - 190
مومهملا ص سفن  - 193 ریثا . نبا  لماک  زا  مومهملا ص 260  سفن  - 192 دنرب . یم  مان  ار  نانس  يرایسب  اما  تسا ،  رمـش  هک  تسا  نیا 

یبنلا هریس  یف  حیحـصلا   ) دیدحلا ج 10 ص 101 یبا  نبا  حرـش  موـمهملا ص 274 196 - سفن  ذـخآم ص 45 195 - نامه  - 194 43
زا مومهملا ص 262  سفن  بهذلا ج 3 ص 216 199 - جورم  - 198 ریدغلا ج 8 ) ، ) دوخ خیرات  رد  رکاسع  نبا  يربط و  - 197 مظعالا ) 

ۀباصالا ج 3 ص زا  لقن  هب  مظعالا  یبنلا  ةریس  یف  حیحصلا  قدصلا ج 1 ص 29 202 - لئالد  ریدغلا 201 - دیدحلا 200 - یبا  نبا  حرش 
دنک و یم  لقن  دربم  لماک  ظحاج و  زا  هک  لیقع  نبا  دمحم  فیلءات  ۀیفاکلا  حیاصنلا  - 204 مظعالا .  یبنلا  ةریس  یف  حیحصلا  - 203 159
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دقعلا - 205 مظعالا )  یبنلا  ةریـس  یف  حیحـصلا   ) دواد ج 4 یبا  ننـس  ۀیاهنلا ج 9 و  ۀـیادبلا و  ص 242 و  دـیدحلا ج 15  یبا  نبا  حرش 
ۀعبسلا - 207 مظعالا )  یبنلا  ةریس  یف  حیحـصلا   ) یناغا ج 19 ص 59 - 206 مظعالا )  یبنلا  ةریـس  یف  حیحـصلا   ) ص 354 ج 2  دیرفلا 

باـب یف  ینوغبلا  هاور  - 209 ص 409 ) قدـصلا ج 1  لئالد   ) قحلا جـهن  رد  هر  یلح  همالع  لقن  هب  نیحیحـصلا  ص 236 208 - فلسلا 
لئالد زا  لقن  هب  مولعلاءایحا  رد  یلازغ  قدصلا ج 1 ص 411 211 - لئالد  - 210 قدصلا ج 1 ص 410 ) لئالد   ) حیباصم رد  الخلا  بدا 

قدصلا ج 1 لئالد  زا   ) داهج باتک  نیدیع و  باتک  رد  يراخب  حیحص  قدصلا ج 1 ص 389 213 - لئالد  قدصلا ج 1 ص 402 212 -
يراخب - 216 قدصلا ج 1 ص 421 ) لئالد   ) هروس ق ریسفت  رد  يراخب  قدصلا ج 1 ص 419 215 - لئالد  زا  لقن  هب  - 214 ص 391 )

یبنلا خیرات  یف  حیحـصلا  - 218 تسا .  هدـش  رکذ  ثداوح  نیا  كرادـم  البق  - 217 ص 423 ) قدـصلا ج 1  لئالد   ) دـیحوتلا باتک  رد 
نبا حرش  ریدغلا 222 - بهذلا ج 3 ص 216 221 - جورم  دیزی 220 - نبا  دیلو  تالاوحا  رد  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  - 219 مظعالا . 

مومهملا سفن  تارایزلا ص 332 226 - لماک  بهذلا 225 - جورم  رد  يدوعسم  ریدغلا ج 8 ص 166 و 264 224 - دیدحلا 223 - یبا 
نامه مومهملا ص 203 231 - سفن  مومهملا ص 129 230 - سفن  تارایزلا ص 73 229 - لماک  - 228 مومهملا .  سفن  ص 49 227 -
دیفم خیش  زا  مومهملا  سفن  - 235 مومهملا .  سفن  مومهملا ص 188 234 - سفن  مومهملا ص 228 233 - سفن  ذخآم ص 220 232 -

ات 344  236

سفن ذـخآم 241 - نامه  - 240 موـمهملا .  سفن  - 239 موـمهملا .  سفن  - 238 موـمهملا .  سفن  نیطبـسلا ص 24 237 - یلاعم  - 236
 . مومهملا سفن  - 246 مومهملا .  سفن  نیطبسلا ص 52 و 53 245 - یلاعم  ذخآم 244 - نامه  نیطبسلا 243 - یلاعم  - 242 مومهملا . 

سفن موـمهملا ص 252 251 - سفن  موـمهملا ص 246 250 - سفن  نیطبـسلا 58 249 - یلاعم  نیطبـسلا ص 57 248 - یلاعم  - 247
 . مومهملا سفن  - 256 مومهملا .  سفن  - 255 مومهملا .  سفن  - 254 داشرا . زا  مومهملا  سفن  - 253 مومهملا .  سفن  - 252 مومهملا . 

دیفم و خیـش  زا  مومهملا  سفن  - 260 مومهملا .  سفن  - 259 مومهملا .  سفن  ۀیـصولا 258 - تابثا  زا  ص 276  موـمهملا ،  سفن  - 257
ۀعیشلا لئاسو  تعیرش  باتک  زا  باب  نیا  ثیداحا  رئاصب 263 - زا  مومهملا  سفن  - 262 فوهلم .  زا  مومهملا  سفن  ریثا 261 - نبا  لماک 

نآ ج 10 شماه  هعیـشلا و  لئاسو  ذخآم ص 348 266 - نامه  ص 341 265 - ج 10 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 264 تسا .  هدـش  رکذ  ج 10 
ذخآم نامه  ذـخآم ص 330 270 - نامه  ص 360 269 - هعیـشلا ج 10  لئاسو  ص 353 268 - هعیـشلا ج 10  لئاسو  ص 350 267 -

ترضح تفگش  ياهناتساد  مالسلاراد ج 2 ص 279 274 - اراصتخا 273 - تارایزلا  لماک  هعیشلا ج 10 ص 386 272 - لئاسو  - 271
تارایزلا ص 147 لماک  تارایزلا ص 147 277 - لماک  هعیشلا ج 10 ص 320 276 - لئاسو  بیغتسد ص 243 275 - دیهـش  هللا  ۀیآ 
هعیشلا ج لئاسو  ذخآم ص 402 282 - نامه  ذخآم 281 - نامه  هعیشلا ج 10 ص 319 280 - لئاسو  ذخآم ص 87 279 - نامه  - 278

لماک تارایزلا ص 112 285 - لـماک  - 284 تسا .  هدـش  لقن  هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  زا ج 10  روکذـم  ثیداـحا  ص 362 283 -  10
تارایزلا 290- لماک  - 289 تارایزلا .  لماک  تارایزلا ص 106 288 - لماک  مالسلاراد ج 2 ص 331 287 - تارایزلا ص 167 286 -

تارایزلا لماک  تارایزلا ص 101 294 - لماک  راحب ج 44 ص 270 293 - راحب ج 44 ص 284 292 - ذـخآم ص 285 291 - نامه 
ذخآم ص 262 299- نامه  ذخآم ص 116 298 - نامه  ذخآم ص 276 297 - نامه  تارایزلا ص 260 296 - لماک  ص 111 295 -

ذخآم نامه  تارایزلا ص 87 303 - لماک  تارایزلا ص 83 302 - لماک  تارایزلا ص 80 301 - لماک  تارایزلا ص 105 300 - لماک 
 . مومهملا سفن  ذـخآم ص 106 308 - نامه  تارایزلا ص 101 307 - لـماک  ذخآم 306 - نامه  ذـخآم 305 - نامه  ص 108 304 -

لئاسو ج 10 ذخآم ص 74 313 - نامه  تارایزلا ص 72 312 - لماک  ذخآم ص 79 311 - نامه  تارایزلا ص 79 310 - لماک  - 309
نامه ص 393 318 - هعیـشلا ،  لئاسو  - 317 ذـخآم ص 391 . نامه  ذخآم 316 - نامه  ذـخآم ص 396 315 - نامه  ص 391 314 -

. ذخآم نامه  ص 199 322 - تفگش ،  ياهناتـساد  تارایزلا ص 64 321 - لـماک  ةرایزلا ص 55 320 - لـماک  ص 396 319 - ذخآم 
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تفگش ياهناتساد  مالسلاراد ج 2 ص 74 327 - مالسلاراد ج 2 ص 233 326 - راحب ج 44 ص 287 325 - - 324 راونالاراحب . - 323
روبزم ناتساد  تفگش ص 38 331 - ياهناتساد  تفگش ص 164 330 - ياهناتساد  ص 160 329 - تفگش ،  ياهناتساد  ص 254 328 -

تفگش ص 309) ياهناتساد   ) دنیامن یم  لقن  دوب ، هدینش  روبزم  ظعاو  زا  هک  يولوم  نسح  دمحم  تلیـضف  اب  هقث  زا  بیغتـسد  هللا  ۀیآ  ار 
تفگش ص 58 335- ياهناتساد  ص 53 334 - تفگش ،  ياهناتساد  - 333 بیغتسد .  هللا  ۀیآ  فیلءات  تفگش ص 15  ياهناتساد  - 332
رد بش  ره  هک  دوب  نیا  بقل  نیا  هب  ناـشیا  ندـش  روهـشم  ببـس  تفگش ص 89 337 - ياهناتـساد  تفگش ص 177 336 - ياهناتـساد 
زا سپ  اروشاع  ترایز  ندناوخ  رد  تبظاوم  ءادهـشلادیس و  هب  ناوارف  تدارا  صالخا و  رطاخب  دوب ، شا  هناخ  هب  لصتم  هک  جنگ  دجـسم 
یم هک  ره  دروخ و  یم  دوب  لیام  سک  ره  دندرک  یم  نهپ  ار  تشوگبآ  هرفـس  سپـس  دـندناوخ ، یم  هضور  رفن  ود  یکی  تعامج ،  زامن 

هبطخ هغالبلا  جهن  مالسلاراد ج 2 ص 246 340 - تفگش ص 116 339 - ياهناتساد  - 338 درب . یم  شا  هناـخ  هب  دوخ  هارمه  تساوخ 
ریدغلا ج 10 ص 54 - 344 ذخآم . نامه  یهتنملا ص 68 343 - ۀمتت  هبطخ 19 342 - هغالبلا  جهن  - 341 27
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