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مالسا عفادم  نیلوا  هزمح 

باتک تاصخشم 

هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

هب هک  ار  نانآ  ادخ و  لوسر  هک  دوب  ییاضف  دوب ؛ فعضتسم  ناناملـسم  هجنکـش  ربمایپ و  ياذیا  ياضف  هّکم  ياضف  تثعب ، لاس  نیمّود  رد 
تسیب و درم و  رفن  هن  یـس و  درک ؛ یمن  زواجت  رفن  ود  تصـش و  زا  ناناملـسم  دادعت  . دنتفرگ یم  ازهتـسا  داب  هب  دندوب ، هدیورگ  يو  نییآ 
زا عافد  اب  مأوت  هک  ینامیا  دروآ ؛ نامیا  ربمایپ  نییآ  هب  اوزنا  فعض و  تشحو و  بعر و  ياضف  نیا  رد  هزمح  نادیهـش ، دیـس  نز . نت  هس 

هراب نیا  رد  ناخّروم  . تشاد یپ  رد  ار  مالـسا  نانمـشد  باعرا  دـیدهت و  دوب و  ادـخ  نید  يراـی  ترـصن و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
نآ زا  لهجوبا  دوب و  هتـسشن  افـص  هوکرانکرد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يزور  : میروآ یم  ار  نآ  هدیکچ  کنیا  هک  دـنا  هتـشون  یبلاطم 
هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  تبـسن  هک  یتوادـع  هـنیک و  داـنع و  لـهج و  رثا  رد  داـتفا ، ترـضح  نآ  هـب  شمـشچ  هـک  درک  یم  روـبع  ّلـحم 
درک رایتخا  توکـس  وا  تشز  تاملک  لباقم  رد  ادخ  لوسر  دوشگ و  ازـسان  ّبس و  هب  ناهد  دمآ و  رب  تیذا  رازآ و  ماقم  رد  تشاد  ( هلآو
دراو هبعک ، فاوط  يارب  هشیمه  دـننام  تشگ ، یمرب  راکـش  زا  هک  هزمح  دـعب ، یتاـظحل  . تشذـگ تراـسج  همه  نآ  راـنک  زا  هناـمیرک  و 

، دوب ادخ  لوسر  هب  تبـسن  لهجوبا  ياه  ییوگازـسان  اه و  تراسج  دهاش  هک  ناعذج  نب  هللادبع  زینک  ماگنه  نیا  رد  دـش . مارحلادجـسم 
یتشز نانخـس  هچ  مکحلاوبا  زا  دّـمحم ، تا  هداز  ردارب  یناد  یمن  هرامع ! ابا  : تفگ نینچ  تشاذـگ و  ناـیم  رد  هزمح  اـب  ار  هعقاو  ِتروص 

یهورگ اب  هبعک  رانک  رد  هک  لهجوبا ، يوس  تعرـس  هب  دادخر ، نیا  ندینـش  اب  هزمح  ! درک لّمحت  وا  يوس  زا  ار  ییاه  تناها  هچ  دـینش و 
تفاکش ار  يو  رس  تشاد ، هارمه  هب  هک  ینامک  اب  دروآ و  هلمح  لهجوبا  هب  نانآ ، ناگدید  لباقم  رد  دمآ و  دوب ، هتسشن  شیرق  نارـس  زا 

رد زین  نم  هک  یلاح  رد  ییوگ  یم  ازـسان  دّـمحم  هب  ایآ  «.» تعطتـسا نإ  َّیَلَع  دُدْراَف  لوُقَی  اـم  لوقأ  ِِهنید  یلَع  اـنأو  ُهُُمتـشتأ  :» تفگ نینچ  و 
هنحـص نیا  دـهاش  هک  شیرق  زا  نت  دـنچ  !« نک ضارتعا  نم  رب  یناوت  یم  رگا  مدـقتعم ؟ مه  نم  دراد  داـقتعا  وا  هچنآ  هب  متـسه و  وا  نییآ 

ابأ اوعد  :» تفگ اهنآ  هب  باطخ  لـهجوبا  هک  دنتـشاد  ار  يو  هب  هلمح  دـصق  هدومن ، شاـخرپ  هزمح  رب  لـهجوبا ، زا  تیاـمح  يارب  دـندوب ؛
متش برض و  نیا  رب  ار  وا  متفگ و  ازـسان  ار  شا  هداز  ردارب  نم  اریز  دیـشاب ؛ هتـشادن  وا  اب  يراک  «.» ًاحِیبَق ًاّبـس  هیخأ  نبا  تببـس  ّینإف  ةرامع 

رب رخآ  ات  تخاس و  ینلع  دومن و  راهظا  ار  شیوخ  نامیا  اـی  دروآ و  ناـمیا  هزمح  خـیرات  نیا  رد  هنوگ و  نیدـب  يرآ ، [ . 1 .« ] مدرک راداو 
شیرق هزمح ، ندروآ  نامیا  اب  ناخّروم ، هتـشون  قبط  داتـسیا . تداهـش  ات  ناج و  ياپ  ات  شیوخ  كاپ  نییآ  زا  عاـفد  رد  دـنام و  تباـث  نآ 

ياه همانرب  رد  ور ، نیا  زا  درک . دهاوخ  عافد  يو  زا  دراد ، هک  یتماهـش  تعاجـش و  اب  هزمح  شیومع  تفای و  تردق  ربمایپ  هک  دـنتفایرد 
[ . 2 . ] دنداد هیور  رییغت  دندرک و  رظن  دیدجت  دوخ  ییاذیا 

ربمایپ يومع  ود  بهلوبا ، هزمح و 

نیرتدب ومع و  نیرتدب  بهلوبا  ربمایپ و  عفادـم  تسود و  نیرت  یمیمـص  ومع ، نیرتهب  هزمح  اّما  دـناربمایپ ! يومع  ودره  بهلوبا ، هزمح و 
تیامح و هب  ییومع  دـشاب . قیمع  توافت  نیا  رگنایب  دـناوت  یم  دـنا ، هدرک  لقن  ناراگن  خـیرات  هک  يا  هثداح  . ترـضح نآ  يارب  هیاسمه 

نیرت تخـسرس  سأر  رد  ار  بهلوبا  ریثا  نبا  ! تملظ نآ  دوب و  رون  نیا  يرآ  دـیزرو ! ینمـشد  داـنع و  رگید  يومع  تساـخرب و  وا  يراـی 
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نیرتدـب زا  ادـخ و  لوسر  نانمـشد  نیرتـگرزب  زا  بهلوـبا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  یفرعم  ادـخ ، لوـسر  [ 3  ] ناگدـننک ءازتسا  نانمـشد و 
یم رارق  تیذا  رازآ و  دروم  نوگانوگ  ياه  هار  زا  هتـسویپ و  ار  ترـضح  نآ  ربمایپ ، بیذکت  نمـض  وا  دوب . ناناملـسم  هب  تبـسن  نادناعم 
یم وا  لمع  نیا  لباقم  رد  یهاگ  ادـخ ، لوسر  تخیر و  یم  ربمایپ  هناخ  ِرد  هب  ار  تافاثک  دوب  ربمایپ  هناخ  یکیدزن  رد  وا  هناـخ  نوچ  داد :

ماگنه هب  هزمح ، ترـضح  يزور  !« تسا یگیاسمه  قالخا  هچ  نیا  بلطملادـبع ! نادـنزرف  « ؛»! بلّطملادـبع ینب  اـی  اذـه  راوج  ّيأ  :» تفگ
اب و  [ 4 . ] تخیر بهلوبا  تروص  رـس و  هب  دومن و  عمج  ار  اهنآ  گنرد  یب  درک و  هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  بهلوبا  تشز  لـمع  نیا  روبع ،

لوسر زا  ار  شیوخ  تیامح  راب  نیمود  يارب  تسکـش و  مه  رد  شیرق  نارـس  ناـیم  رد  ار  بهلوبا  توخن  رورغ و  تلاـح  نآ  مادـقا ، نیا 
رهاظ ساسح  ههرب  نآ  رد  ربمایپ  يومع  ود  ردارب و  ود  توافت  هنوگ ، نیدب  .و  تخاس المرب  ار  رفک  نارادمدرس  ینوبز  درک و  نالعا  ادخ 
ْتَّبَت طاطحنا ( ؛ نیرتدبو  نیلفاسلا  لفـسأ  رد  بهلوباو  ِراَّفُْکلا .) یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  هک (  رون ، ياه  هّلق  زا  یعیفر  هّلق  رد  هزمح  دـش ؛

(. بََهل َتاَذ  ًاراَن  یَلْصَیَس  َبَسَک -  اَمَو  ُُهلاَم  ُْهنَع  یَنْغَأ  اَم  ََّبتَو -  بََهل  ِیبَأ  اَدَی 

هثراح نب  دیز  هزمح و  نایم  توخا  يردارب و  نامیپ 

. دز وناز  تشاد  ّقلعت  راّجنلا  ینب  هلیبق  زا  میتی  لفط  ود  هب  هک  یلحم  رد  ترـضح  نآ  هقان  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  هک  هاـگنآ  ادـخ  ربماـیپ 
ترجه هنیدم  هب  ناناملـسم  زا  يدادعت  هارمه  هب  ادـخ  لوسر  زا  شیپ  هک  هزمح  درک . دجـسم  نتخاس  هب  مادـقا  ناکم  نیا  رد  ادـخ  لوسر 

هللا یف  اوخآت  : » دومرف تسب و  تّوخا  دـقع  هباحـص  نایم  رد  هاگنآ  ادـخ  لوسر  داد . يرای  ترـضح  نآ  هب  دجـسم  نتخاس  رد  دوب ، هدرک 
ار مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  تسد  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دـیدنبب ». تّوخا  ناـمیپ  مه  اـب  رفن  ود  ره  دوخ  ناـیم  رد  « ؛» نیوخا نیوخا 

یلوم [ 5  ] ۀثراح نب  دیز  لوسرلا و  دساو  هللا  دـسا  ةزمح  ّناو  : » دومرف درک و  هاگن  شیومع  هرهچ  هب  سپـس  یخأ » اذـه  : » دومرف تفرگ و 
دیز داد  خر  يا  هثداح  رگا  هک  داد  رارق  دوخ  یـصو ّ  ار  هثراح  نب  دیز  دـحا  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) هزمح اذـل  و  [ . 6 «. ] نیوخأ لوسرلا 

. دهد ماجنا  ار  وا  ياه  هتساوخ  ایاصو و 

مالسا رادمچرپ  نیلوا  هزمح 

هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دوب ، ناضمر  كرابم  هام  اب  فداصم  هک  متفه  هام  رد  دیدرگ و  يرپس  هنیدـم  رد  ترجه  زا  سپ  لّوا  هام  شش 
رختفم نآ  يرادــمچرپ  هـب  ار  بلطملادــبع  نـب  ةزمح  تـشارفارب و  مـچرپ  نیکرــشم  راّـفک و  اـب  هلباـقم  تـهج  راــب  نـیلّوا  يارب  هـلآو )

هب ار  وا  درپس و  هزمح  شیومع  هب  ار  یگنر  دیفـس  مچرپ  هاـم  نیا  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  [ 7 : ] دنسیون یم  ناخّروم  . تخاس
زا يرفن  دصیـس  هلفاق  کی  یتسرپرـس  هک  لهجوبا  اب  هلباقم  يارب  رحبلا ،» فیـس   » مان هب  یّلحم  بناج  هب  ناناملـسم  زا  نت  یـس  یهدـنامرف 
نب يدجم   » مان هب  برع ، لیابق  نارـس  زا  یکی  تطاسو  ّتلع  هب  دروخرب ، نیا  رد  هچ  رگ  . دومن لیـسگ  تشاد ، هدهع  هب  ار  هّکم  نیکرـشم 

ـ  1: درک هّجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  اجنیا  رد  یلو  تفای  تاجن  هزمح  اب  يریگرد  زا  هکرعم و  نیا  زا  لهج  وبا  دادـن و  خر  گنج  ینهج » رمع 
درک و تکرح  تشاد ، هارمه  ار  نیکرـشم  زا  رفن  دصیـس  هک  لهجوبا  اب  هزرابم  يارب  ناناملـسم  زا  رفن  یـس  هارمه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) هزمح
قیوشت و نآ  يارجا  هب  ار  یعقاو  نانمؤم  نآرق  هک  تسا  یتبـسن  نامه  نیا  رفن و  هد  لباقم  رد  رفن  کی  ینعی  دـش ؛ نانآ  اـب  گـنج  هداـمآ 
رد دوب ، هچ  ره  2 ـ  [ . 8 (. ] ِْنیَتَئاِم اُوِبْلغَی  َنوُِرباَص  َنوُرْشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاَتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ْضِّرَح  ِیبَّنلا ُّ  اَهُّیَأ  اَی  تسا ( ؛ هدومن  عیجـشت 
زا و  تفاکـش ، ار  وا  رـس  هزمح  هک  داتفا  يزور  دای  هب  مه  دـیاش  دـیدرگ و  لزلزتم  بوعرم و  دـید ، ار  هللادـسا  هک  لهجوبا  ییورایور  نیا 

. دیدرگ يراوتم  هنحص  زا  دتفایب ، قاّفتا  راب  نیمّود  يارب  تسکش  نیا  ادابم  هکنیا 

مالسا رادمچرپ  نیمود  هزمح 
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يوس هب  هک  نایشیرق  اب  ههجاوم  و  [ 9 « ] هریـشع  » يوس هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ترجه ، مّود  لاس  زا  هام  نیلّوا  لّوألا ، عیبر  رد 
تسد هب  ار  مچرپ  دومن و  یفرعم  زامن  هماقا  يارب  دوخ  نیشناج  هنیدم  رد  ار  هملـسوبا  هوزغ  نیا  رد  درک و  تمیزع  دندوب  تکرح  رد  ماش 

یلص ) ادخ لوسر  هک  دوب  هوزغ  نیا  رد  ناخّروم  رتشیب  لوق  هب  انب  و  [ 10 . ] تفای نایاپ  گنج  نودب  هوزغ  نیا  داد و  بلطملادبع  نب  ةزمح 
راـختفا و هینک  نیا  اـب  هـشیمه  ناـنمؤمریما  و  [ 11  ] داد رارق  باـطخ  دروـم  بارتوـبا »  » هینک اـب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما ( هلآو هیلع  هللا 

. دومن یم  تاهابم 

مالسا رادمچرپ  نیموس  هزمح 

هدهاشم مالـسا  ربمایپ  دـیدرگ ، ناناملـسم  بیـصن  هک  ردـب  گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ  ترجه و  مّود  لاس  لاّوش  هام  ردـعاقنیق  ینب  گنج 
رهـش فارطا  رد  اه  هعلق  زا  یکی  رد  دـندوب و  بسک  لوغـشم  هنیدـم  رازاب  رد  هک  عاقنیق » ینب   » مان هب  نایدوهی  گرزب  لـیابق  زا  یکی  درک 

تیذا ءاذیا و  ددص  رد  دنتـسناد و  یم  دوخ  هدنیآ  يارب  يدیدهت  ار  نآ  دندیزرو و  تداسح  ناناملـسم  يزوریپ  نیا  رب  دنتـشاد ، تنوکس 
اهنآ ِدوخ  مان  هب  هک  يرازاب  رد  ار  نانآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دنتـسکش . ار  ادـخ  لوسر  اـب  دوخ  ناـمیپ  هدـمآ ، رد  ناناملـسم 

اه و يزوریپ  تشاد و  رذحرب  ناناملسم  رازآ  ینکـش و  نامیپ  زا  درک و  ناشتحیـصن  هظعوم و  دروآدرگ  دوب ، فورعم  عاقنیق » ینب  قوس  »
دزـشوگ ناشیا  رب  ترـضح ، نآ  تّوبن  تیناّقح  رب  دوب  يرگید  لیلد  دوب و  دـنوادخ  يرای  ترـصن و  اب  هک  ار  ردـب  گـنج  ياـه  تیقّفوم 

یمن ار  مالـسا  رگا  دـیا ، هدینـش  دوخ  ياملع  زا  دـیا و  هدـناوخ  دوخ  ياه  باتک  رد  ارم  توبن  امـش  اهنیا ، رب  هوـالع  دومرف : سپـس  دومن ،
ییامنهار داشرا و  لباقم  رد  نایدوهی  . دیراذگب رانک  ار  نانآ  اب  ینمشد  تموصخ و  دیزرون و  تجامس  دانع و  ناناملسم  اب  لقا  دیریذپ ال 

هریـشع ماوقا و  دننام  مه  ام  ینک  یم  لایخ  وت  دّمحم  يا  : دنتفگ تحارـص  اب  توادع و  هنیک و  يور  زا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر 
يورین هتخاس و  رورغم  ار  وت  دنرادن ، ییانشآ  نیرتکچوک  یگنج  نونف  اب  هک  یمدرم  رب  يزوریپ  ایوگ  میناوتان ؟ فیعـض و  هّکم ) لها   ) وت
دهاوخ یـسک  هچ  ِنآ  زا  يزوریپ  هک  دید  یهاوخ  دـهد ، خر  یگنج  ام  نایم  رد  يزور  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  يا !؟ هتفرگ  مک  تسد  ار  ام 

ار یناملـسم  نز  عاقنیق » ینب   » رازاب نایم  رد  نشور و  زور  رد  اهنآ  زا  یکی  دندرک و  گنج  نالعا  ادخ  لوسر  اب  نانآ  هنوگ  نیدـب  و  !؟ دوب
دـناسر و لـتق  هـب  ار  وا  دـش و  ریگرد  يدوـهی  نآ  اـب  نز ، نآ  زا  تیاـمح  يارب  ناناملـسم  زا  رفن  کـی  داد و  رارق  ریقحت  تناـها و  دروـم 

تنوکس ّلحم  هب  درک ، یم  هدهاشم  ار  نایدوهی  تاکیرحت  ینکـش و  نامیپ  هک  ادخ  لوسر  دندیناسر . لتق  هب  ار  ناملـسم  نآ  زین  نایدوهی 
یتسدرود هقطنم  هب  نآ  فارطا  هنیدم و  زا  ات  دنتسب  دّدجم  نامیپ  دندوب ، ناناملـسم  هرـصاحم  رد  هک  زور  هدزناپ  زا  سپ  درب و  هلمح  نانآ 

ثداوح نیرتمهم  زا  ترجه و  مود  لاس  ياهزارف  نیرتساسح  زا  یکی  هثداح  نیا  . تفای نایاپ  عاقنیق » ینب   » هئطوت هنوگنیدب  و  دننک ، چوک 
اب ینمـشد  نیع  رد  زین  دوهی  لیابق  ریاس  هک  دـش  بجوم  گنج  نیا  اریز  دـیدرگ ؛ یم  بوسحم  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  زور  نآ  یلخاد 

يارب ساّسح و  گنج  ّمهم و  مادقا  نیا  رد  لاح  ره  هب  . دنیامن رظن  دـیدجت  نیقفانم  اب  یگنهامه  نیکرـشم و  عفن  هب  یـسوساج  رد  مالـسا ،
نآ دوب و  زازتـها  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلا دیـس  هزمح  لوسرلا ، دـسا  هللادـسا و  مدرم ، نیرت  عاجـش  تسد  رد  مالـسا  مچرپ  راـب  نیمّوـس 

[ . 12 . ] دومن یم  تیاده  ار  نآ  درک و  یم  تکرح  مالسا  هاپس  شیپاشیپ  رد  هک  دوب  ترضح 

ردب گنج  رد  ادهشلا  دیس  هزمح 

هراشا

هچ رگ  .« دیدوب ناوتان  نمـشد ) هب  تبـسن   ) امـش هک  یلاح  رد  درک ، يرای  ردب  رد  ار  امـش  دنوادخ  «؛) ۀَّلِذَا ُْمْتنَأَو  رْدَِبب  ُهللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقلَو  ) 
دحا ردب و  گنج  رد  شا  هناعاجش  روضح  مالسا و  زا  تیامح  رد  هزمح  ترضح  ّرثؤم  شقن  هئارا  هتشذگ و  ثحب  همادا  ام  یلـصا  فده 
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هب اهنآ  ندـمآ  دوجو  هب  یگنوگچ  مالـسا و  يارب  گنج  ود  نیا  رد  روضح  نیا  ندوب  زاس  تشونرـس  تیّمها و  نایب  يارب  یلو  دـشاب  یم 
نمـض رد  تسا . هدیدرگ  يزیر  یپ  یحاّرط و  ردب  گنج  رد  اهنآ  تسکـش  اب  نامزمه  نیکرـشم  هلیـسو  هب  دحا )  ) مّود گنج  هکنیا  هژیو 

راـصتخا هـب  وـلو  هّـکم  نیکرــشم  ناـیم  رد  نآ  ياهدــمآ  یپ  ردــب و  گـنج  رد  ساّـسح  بلاـطم  يا  هراـپ  رکذ  زا  عوـضوم  لـصا  ناـیب 
تـسد هب  يارب  نایفـسوبا  دـش . زاغآ  ردـب  گنج  هک  دوب  ترجه  زا  سپ  هام  نیمهدزون  ناضمر ، هام  مهدزون  هعمج ، هاگرحـس  . میریزگان

هاگآ مالـسا  هاپـس  تکرح  زا  يرفاسم ، هلیـسو  هب  هک  دوب  هدـش  رـضاح  ردـب  هاچ  رانک  رد  هنیدـم ، هاپـس  زا  ییاه  شرازگ  رابخا و  ندروآ 
بلج يارب  هک  یلاح  رد  وا  درک . مازعا  هّکم  هب  یناسر  عالطا  يارب  ار  يرافغ » ورمع  نب  مضمـض   » ماـن هب  یـصخش  گـنرد  یب  دـیدرگ و 
هّکم دراو  دوب ، هدرک  نوگژاو  ار  نآ  زاهج  دولآ و  نوخ  هتفاکـش و  ار  شرتش  ینیب  شوگ و  دوب و  هدز  كاـچ  ار  دوخ  ساـبل  مدرم  هّجوت 

هب تشاد ، يرذـع  هک  نانآ  زا  کی  ره  دـندش و  تکرح  هدامآ  تعرـس  هب  شیرق  نارـس  . درک غالبا  نانآ  هب  ار  نایفـسوبا  مایپ  و  [ 13  ] دش
زا تباین  هب  ار  ماشه » نب  صاع   » مه وا  دـنامن و  یقاب  بهلوبا  زج  یـسک  شیرق  سانـشرس  دارفا  زا  داتـسرف و  يرگید  صخـش  دوخ  ياـج 

رگید لوق  هب  اـنب  بسا و  سأر  دـصکی  رتش و  دـصتفه  اـهنآ  بکرم  رفن و  هاـجنپ  دـصهن و  نیکرـشم  هاپـس  دادـعت  . دومن ردـب  یهار ِ  دوخ 
دندوب هدروخ  بورشم  همه  هک  یلاح  رد  ار  هدنناوخ  نانز  زا  یهورگ  دندوب و  هدیشوپ  هرز  نانآ  زا  رفن  دصشش  دوب . بسا  سأر  تسیود 

دّهعت شیرق  نادنمتورث  زا  رفن  هدزاود  رفس ، نیا  رد  دندنادرگرب . هّکم  هب  ار  نانز  هدش و  فرـصنم  هار  نیب  رد  یلو  دنتخاس  هارمه  دوخ  اب 
هبیش و هبتع و  دش . یم  هتشک  روظنم  نیدب  رتش  هد  ات  ُهن  زور  ره  دنریگ و  هدهع  هب  ار  هّکم  هاپس  هیذغت  تبون  هب  نانآ  زا  کی  ره  هک  دندرک 

تعامج ماما  ناونع  هب  ار  موثلک  ّما  نب  ورمع  ناضمر ، هام  مهن  هبنشود  زور  رد  ادخ  لوسر  [ . 14 . ] دندوب رفن  هدزاود  نیا  وزج  زین  لهجوبا 
ردب يوس  هب  ار  هنیدم  دنداد ، یم  لیکشت  نیرجاهم  ار  هیقب  راصنا و  ار  اهنآ  رتشیب  هک  رفن  هدزیس  دصیس و  هارمه  هب  درک و  نییعت  هنیدم  رد 

هب ار  عوضوم  نیا  دیجم  نآرق  هک  دنتـشاد  هارکا  سرت و  تکرح  نیا  زا  ربمایپ  نارای  زا  يدادـعت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  [ 15  ] دومن كرت 
َنَّیَبَت اَم  َدَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداَُجی  َنوُهِراََکل -  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  ًاقیِرَف  َّنِإَو  ِّقَْحلِاب  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  اَمَک  : ) تسا هدومن  نایب  تحارص 

هب یگنر  دیفس  مچرپ  نانمؤمریما و  تسد  هب  باقع »  » مان هب  یگنر  هایس  مچرپ  مرکا  ربمایپ  [ . 16 ( ] َنوُرُظنَی ْمُهَو  ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاَُسی  اَمَّنَأَک 
سأر ود  رتش و  داتفه  تازیهجت  رظن  زا  گنج  نیا  رد  مالسا  هاپس  . داد راصنا  زا  یکی  هب  ار  يرگید  گنر  دیفس  مچرپ  ریمع و  نب  بعـصم 

[ . 17 . ] هرز شش  ریشمش و  هضبق  تشه  زا  دوب  ترابع  اهنآ  حالس  دندش و  یم  راوس  تبون  هب  هک  دنتشاد  بسا 

مزال ياه  ینیب  شیپ 

رد دنداد و  لیکـشت  ضوح  دندرک و  بآ  زا  رپ  ار  یلادوگ  طایتحا  يارب  ادـخ و  لوسر  روتـسد  هب  دـیدرگ ، ردـب  دراو  مالـسا  هاپـس  نوچ 
هزین اب  حبص ، لّوا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  . دندومن اپرب  ادخ  لوسر  يارب  یگنج ) قاتا   ) یناب هیاس  رگشل  ود  هب  فرشم  یّلت  يالاب 
گنج هنحـص  هرادا  فوفـص و  میظنت  هب  دوب ، تکرح  رد  ترـضح  نآ  هارمه  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤم ریما  تشاد و  تسد  هب  هک  یهاـتوک 

ای تفگ  داوس  تسیاب ! تسرد  هک  دومن  هراشا  شمکـش  هب  هزین  اب  دـید و  دوب  نوریب  فص  زا  هک  ار  هّیزغ  نب  داّوس  لاح  نآ  رد  تخادرپ .
: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تسا . هتخیگنارب  لدـع  قح و  شرتـسگ  يارب  ار  وت  دـنوادخ  يدروآ و  درد  هب  ار  ممکـش  هللا  لوـسر 

ّتیعـضو ساّسح و  هظحل  نآ  رد  ربماـیپ  هک  دـید  یم  اریز  دـش ؛ رارق  یب  ناـجیه  زا  داّوس  دز . ـالاب  ار  شنهاریپ  و  نک ! صاـصق  اـیب  داوس !
مکـش هب  صاصق  ياج  هب  مه  وا  دـناوخ ، یم  صاصق  هب  ار  وا  دروخ ، یم  مقر  شناراـی  تشونرـس  شتلاـسر و  وا و  تشونرـس  هک  تخس 

لاوحاو عاضوا  هللا  لوسر  ای  تشاد  هضرع  يدرک  ار  راک  نیا  ارچ  دومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دز . هسوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ار وت  ندب  مندب  هک  دشاب  نینچ  مرمع  تعاس  نیرخآ  متساوخ  اذل  مرب و  ردب  ملاس  ناج  گنج  نیا  زا  هک  مرادن  نانیمطا  نم  ینیب و  یم  ار 

نمّلکتی الو  لاتقلاب  مهوئدبت  الو  مکراصبأ  اوّضُغ  :» داد روتـسد  ناناملـسم  هب  هاگنآ  [ . 18 . ] درک اعد  يو  ّقح  رد  ادـخ  لوسر  دـنک . سمل 
.« مهدب روتسد  نم  ات  دشاب  امش  فرط  زا  گنج  عورش  هن  دیزادنیب و  هار  لاق  لیق و  هن  دینک و  هاگن  نمشد  يوس  هب  هن  [ .» 19 «. ] ٌدحأ
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نیکرشم هب  مایپ 

متنأف ًاقِداص  ُكأ  ناف  اوعجراو  برعلاو  ینّولخف  لاـتقب  مُکَأدـبأ  نأ  هرکأ  ّینا  شیرق  رـشاعم  :» داتـسرف ماـیپ  نینچ  نیکرـشم  هب  ادـخ  لوسر 
، مراد تهارک  موش  گنج  دراو  امـش  اب  هکنیا  زا  نم  شیرق  هورگ  يا  [ .» 20 «. ] يرمأ برعلا  نابؤذ  مکتفک  ًابذاک  ُكأ  ناو  ًاـنیع  یب  یلعأ 

نارای صاوخ و  نیرتهب  دیناوت  یم  امش  مشاب  قداص  میاعّدا  رد  رگا  هک  دیدرگ  زاب  دوخ  رهش  هب  دیراذگاو و  برع  رگید  ماوقا  هب  ارم  راک 
هاپس نارادمدرـس  زا  هک  هعیبر  نب  هبتع  ماشه  نبا  لقن  قبط  .« دومن دنهاوخ  نیمأت  ار  امـش  هتـساوخ  اهنامه  مشاب  وگغورد  رگا  دیـشاب و  نم 

هچ شنارای  دّمحم و  اب  گنج  زا  امش  نایشیرق  يا  :» تفگ نینچ  هّکم  نایهاپـس  هب  باطخ  دومن و  لیامت  داهنـشیپ  نیا  لوبق  هب  دوب ، كرش 
ترفن و اب  مأوت  امـش ، اب  هّکم  رد  نایـشیرق  زا  کی  ره  هاگن  دـبا  اـت  دـیوش  زوریپ  گـنج  نیا  رد  امـش  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیهاوخ ؟ یم 

ياه هناخ  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  ار ، ناشماوقا  زا  یکی  ای  ناش و  ییاد  رسپ  ای  دیا  هتشک  ار  اهنآ  يومع  رسپ  ای  امش  اریز  دوب ؛ دهاوخ  تهارک 
دنتسناوتن رگا  دنا و  هدومن  نیمأت  ار  امـش  هتـساوخ  دندش  زوریپ  اهنآ  رگا  هک  دیراپـسب  برع  لیابق  ریاس  هب  ار  دّمحم  راک  دیدرگرب و  دوخ 

هرابرد تخاس و  شراداو  گـنج  هب  درک و  مهّتم  سرت  نبج و  هب  ار  وا  لـهجوبا  یلو  [ . 21 .« ] دوب دـیهاوخ  نوصم  ضارغا  زا  مه  زاب  امش 
هبتع .« دوش هتشک  تسا  دّمحم  هاپس  رد  هک  هفیذحوبا  شرسپ  دسرت  یم  هدش و  كاچ  هرهز  شنارای  دّمحم و  ندید  اب  وا  :» تفگ نینچ  شا 

، میا هدش  كاچ  هرهز  سرت  زا  ام  زا  کی  مادک  دید  دهاوخ  حیبق ) هملک   ) ِهتِْسا رّفصم   » نیا تفگ : دینش  لهج  وبا  زا  ار  شهوکن  نیا  نوچ 
. دیدرگ رازراک  دراو  دیلو  شرسپ  هبیش و  شردارب  هارمه  هب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  هبتع  اذلو  »؟ نم ای  وا 

نمشد يزادناریت  زاغآ 

هثراح  » و عجهم »  » مان هب  ناناملسم  زا  نت  ود  نآ  رثا  رد  هک  دیدرگ  زاغآ  يزادناریت  نیکرشم  يوس  زا  گنج ، هنحـص  هب  هبتع  دورو  زا  لبق 
ود نیا  ندید  اب  داد  یمن  دوخ  نارای  هب  ار  گنج  عورـش  هزاجا  هکنیا  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنداتفا ، كاخ  يور  هقارـس » نب 

گنج دراو  امش  زا  کی  ره  زورما  تسوا ، تسد  رد  دّمحم  ناج  هک  ییادخ  هب  :» دومن عیجشت  قیوشت و  نینچ  نیا  ار  دوخ  نایهاپـس  دیهش 
تشادرب و نامـسآ  يوس  هب  عّرـضت  اعد و  تسد  هاگنآ  .« دوب دهاوخ  تشهب  رد  وا  هاگیاج  دنک ، يرادیاپ  ناج  ياپ  ات  ادـخ  هار  رد  دوش و 

يور رد  دورب ، نیب  زا  گنج  نیا  رد  مک ، هورگ  نیا  رگا  ایادخ  « ؛» ُدعب دَـبُعت  مل  ۀـباصعلا  هذـه  کلهت  نا  ّمهّللأ  « ؛ دـیبلط يرای  دـنوادخ  زا 
؛» هوجولا تهاش  : » دومرف دیشاپ و  كرش  هاپس  يوس  هب  تشادرب و  نیمز  زا  كاخ  یتشم  سپس  .« درک دهاوخن  شتـسرپ  ار  وت  یـسک  نیمز 

[ . 22 !« ] داب هایس  ناتیور  »

هزمح ترضح  عافد  نمشد و  هلمح 

مالسا هاپس  يوس  هب  هک  یلاح  رد  وا  تسج ، نوریب  شیرق  هاپـس  زا  ناهگان  دوب ، كاّته  ریرـش و  يدرم  هک  یموزخم » دوسا  ، » نایم نیا  رد 
رد ای  منک و  بارخ  ار  نآ  دیاب  ای  ادخ  هب  مروخب  بآ  اهنیا  ضوح  زا  هک  ما  هدرک  دهع  دوخ  يادـخ  اب  نم  :» دروآرب دایرف  دوب ، تکرح  رد 

کی هک  یلاح  رد  وا  دومن . عطق  ار  شیاپ  گـنرد  یب  تخاـت و  يو  رب  بلطملادـبع  نب  ةزمح  همه  زا  شیپ  هک  دوب  اـجنیا  .« مریمب شراـنک 
ریـشمش اـب  ار  وا  دادـن و  لاـجم  هزمح  هک  درک  یم  زیخ  تسج و  ضوح  يوس  هب  دوخ  میمـصت  يارجا  يارب  دوـب  هداد  تسد  زا  ار  شیاـپ 

[ . 23 . ] دروآرد ياپ  زا  يرگید 

هزمح ترضح  عافد  هلمح و  نیمود 

نادیم دراو  دندرک  یم  یهارمه  ار  وا  دیلو  شرسپ  هبیش و  شردارب  هک  یلاح  رد  دید ، ار  یموزخم » دوسا   » ندش هتـشک  هک  هعیبر  نب  ۀبتع 
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تفگ میراصنا ، زا  ام  دنتفگ  دیتسه ! هراک  هچ  امـش  دیـسرپ : ریقحت  اب  هبتع » ، » دـنتخات شیپ  راصنا  ناناوج  زا  نت  هس  وس ، نیا  زا  دـیدرگ و 
تسرفب ام  يوس  هب  ار  ام  ماوقا  زا  یناسک  «.» انموق نم  ءافکألا  انیلإ  جرخا  دّمحم ! ای  :» دز دایرف  سپس  میرادن ، امش  هب  يزاین  ام  هک  دیدرگرب 
مهلطابب اوئاج  ذا  مکّیبن  هب  هللا  ثعب  يذلا  مکّقحب  ولتاق  اوموق  مشاه  ینب  ای  :» دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  !« دنشاب ام  نأش  مه  هک 

رـس و نوـچ  هتفرگ و  رارق  نت  هـس  نآ  لـباقم  رد  [ 25  ] هدـیبع ناـنمؤم و  ریما  هزمح و  ترـضح  هک  دوـب  اـجنیا  رد  [ . 24 «. ] هللارون اوـئفطیل 
یفرعم ار  دوخ  یتقو  نانآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  اـهنیا  دز  داـیرف  رگید  راـب  هبتع  دـندش ، یمن  هتخانـش  دـندوب و  هدـناشوپ  ار  دوخ  تروص 

رد هبتع  اب  تشاد ، لاس  داتفه  هک  هدیبع  دش ، زاغآ  نت  شـش  نآ  نایم  يریگرد  .« دنتـسه یبوخ  نادروامه  « ؛» میرک ٌوفک  : » تفگ دـندرک ،
هب ( مالـسلا اـمهیلع  ) هزمح ناـنمؤم و  ریما  دـندش . ریگرد  هبتع  نب  دـیلو  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما هبیـش و  يو  ردارب  اـب  هزمح  تخیوآ .

، دوب هدـش  عطق  شیاهاپ  زا  یکی  هک  یلاح  رد  شیوخ  دروامه  اـب  هدـیبع  یلو  دـنتخادنا  كاـخ  هب  ار  ناـنآو  دـندادن  ناـما  دوخ  ناـفیرح 
، ار هدیبع  سپـس  دندروآ . رد  ياپ  زا  ار  هبتع  دندرک و  يرای  دوخ  هدروخلاس  مزرمه  هب  راوگرزب  ود  نآ  لاح  نیا  رد  دوب . ریگرد  نانچمه 
ار دوخ  يومع  رسپ  نوچ  ترضح  نآ  [ 26 . ] دنداهن نیمز  رب  ادخ  لوسر  لباقم  رد  دـندرک و  لمح  ههبج  تشپ  هب  دوب ، هدـش  حورجم  هک 

. دیدرگ يراج  شنامشچ  زا  کشا  درک  هدهاشم  حورجم  ندب  هدش و  عطق  ياپ  اب 

یمومع هلمح 

هقباس یب  شورخ  شوجو و  بیجع  هلولو  هّکم  هاپـس  نایم  رد  داحلا ، رفک و  نارادمدرـس  زا  نت  هس  نیا  و  یموزخم » دوسا   » ندش هتـشک  اب 
زا هلحرم  نیلوا  رد  تسویپ و  عوقو  هب  دندوب  هدرک  ینیب  شیپ  مالسا  هاپس  یناوتان  فعـض و  زا  هچنآ  فالخ  هک  دندید  اریز  دش ؛ اپ  هب  يا 

یبایزرا هک  یتروص  رد  دندیـسر ، تکاله  هب  ناـنمؤمریما  و  مالـسلا ) هیلع  ) هزمح تسد  هب  ناـشدارفا  نیرت  هتـسجرب  زا  نت  راـهچ  گـنج ،
توـملا تلمح  برثـی  حـضاون  نکلو  ددَـم  ـالو  نـیمک  مـهل  اـم  :» دوـب نـینچ  مالـسا  يورین  زا  یحمُح ) بـهو  نـب  ریمُع   ) اـهنآ سوساـج 

ّتلذ ریگارف و  گرم  زج  يزیچ  برثی ! شکبآ  نارتش  هک  دینادب  دباتش ، یم  اهنآ  کمک  هب  یسک  هن  دراد و  ینیمک  هن  دّمحم  هاپس  «» عقانلا
اندـیبع مهیلإ  انثََعب  ول  سأر  ُۀَـلْکُأ  ّالا  مه  ام  : » درک رظن  راهظا  نینچ  دوب  گنج  ناحاّرط  نارـس و  زا  هک  زین  لهج  وبا  .« دـننک یمن  لمح  راـب 

رب يرآ  [ . 27 .« ] درک دنهاوخ  هفخ  ار  اهنآ  میتسرفب  ار  دوخ  نامالغ  اهنت  رگا  ام  تسین ، شیب  يا  همقل  برثی  هاپـس  « ؛» دیلاب ًاذخأ  مهوذخأل 
عفن هب  ار  گنج  تشونرـس  فاصم ، نیلّوا  رد  ادـخ  لوسر  يومع  رـسپ  ومع و  تماهـش  تعاجـش و  نمـشد ، ياه  ینیب  شیپ  نیا  فـالخ 

گنج ياج  هب  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  دوب ، یعطق  تسکش  هعیلط  هک  دوخ ، ناروآ  مان  زا  نتراهچ  نداد  تسد  زا  اب  نمشد  دز و  مقر  مالـسا 
رییغت ار  گنج  تشونرـس  رفک ، هاپـس  ترثک  دیحوت و  هاپـس  ّتلق  رثا  رد  دـناوتب  ات  دریگ  هرهب  یعمج  مجاهت  یمومع و  هلمح  زا  نت ، هب  نت 

ندودز يارب  نمـشد  هک  تسا  مّلـسم  یلو  تسین  نشور  نادنچ  نینوخ  يریگرد ِ  نیا  ِتدّم  هچرگ  . دزاس دوخ  بیـصن  ار  يزوریپ  دهد و 
، دوب یتسرپ  تب  كرـش و  ياه  هیاپ  تیبثتو  دـیحوت  ماظن  يزادـنارب  هک  دوخ ، فدـه  نیمأت  یلهاج و  رورغ  ظفح  یلبق و  تسکـش  گـنن 

هّدع نتشادن  اب  مالسا  نادهاجم  رگید ، يوس  زا  . درک جیسب  ار  ناراد  هزین  نانز و  ریـشمش  نازادناریت و  همه  تسب و  راک  هب  ار  شناوت  مامت 
رازه بلقرد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ، ) هاپس نیا  هدنامرف  نیـشتآ  نانخـس  رثا  رد  دوخ و  ینورد  تبالـص  نامیا و  رثا  رد  هّدُع ، و 

زا رگید  نت  داتفه  تراسا  دوب و  اهنآ  نایم  رد  مه  لهجوبا  هک  نت  داتفه  ندش  هتـشک  اب  نمـشد  هاپـس  . تسا هتفر  ورف  تسد  هب  حالـس  رفن 
رد اریز  دوـمن ؛ رارف  ییوـس  هب  نایهاپـس  زا  کـی  ره  دـیدرگ و  جراـخ  هنحـص  زا  درک و  ناـعذا  دوـخ  یعطق  تسکـش  هب  نیکرـشم ، نارس 

. دوبن رّوصت  لباق  نانآ  يارب  ورین  هیقب  نداد  تسد  زا  زجب  يزیچ  مالسا  هاپس  لباقم  رد  رتشیب  تمواقم  تروص 

ردب گنج  هجیتن 

نالوتقم و :1 ـ  تسا هدوب  نینچ  هصالخ  روط  هب  دمآ ، تسد  هب  ناکرـشم  یعطق  تسکـش  اب  هک  ردـب  گنج  سر  دوز  رثا  يرهاظ و  هجیتن 
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رفن و داتفه  ناکرـشم  زا  نالوتقم  دادعت  هک  تسا  نیا  دیدرگ ، هراشا  هک  هنوگنامه  نارـسفم ، ناخّروم و  نایم  رد  روهـشمنیکرشم  يارـسا 
میاـنغ 2 ـ  [ . 28 . ] تـسا هدوـب  رفن  داـتفه  زا  شیب  نیلوـتقم  دادـعت  دـیوگ : یم  يدـقاو  یلو  دـشاب  یم  رفن  داـتفه  زین  اـهنآ  يارـسا  دادـعت 

ياه حالس  سانجا و  یهّجوت  لباق  رادقم  ریشمش و  يرایسب  دادعت  بسا و  سأر  یس  رتش و  هاجنپ  دصکی و  گنج  نیا  رد  ناناملسمیگنج 
لافنا هفیرش  هیآ  دمآ و  لمع  هب  وگتفگ  ثحب و  نانآ  زا  رفن  ود  یکی  نایم  رد  میـسقت  ّتیفیک  رد  هک  دنتفرگ  تمینغ  هب  نمـشد  زا  رگید ،

. داد همتاخ  اهنآ  ثحب  هب  دیدرگ و  لزان  هنیمز  نیا  رد  [ 29]

ردب گنج  يادهش 

نارجاهم زا  رگید  رفن  شش  راصنا و  زا  اهنآ  زا  نت  تشه  هک  دشاب  یم  رفن  هدراهچ  روهشم  رب  انب  ردب  گنج  رد  ناناملـسم  يادهـش  دادعت 
. دماینرد نیکرشم  تراسا  هب  رفن  کی  یّتح  ناناملسم  زا  یلو  دندوب 

ردب گنج  تیمها 

ریغ ناوارف و  تاعیاض  دور و  یم  نیب  زا  اهنآ  رد  ناسنا  اه  نویلیم  هک  يا  هقطنم  گرزب  ياه  گنج  یناهج و  ياه  گنج  دوجو  اـب  زورما 
ياراد ناگدنناوخ  زا  یـضعب  يارب  دیاش  دـیدرگ ، هراشا  هک  نآ  يارـسا  نالوتقم و  تیدودـحم  اب  ردـب  گنج  دراد ، هارمه  هب  ناربج  لباق 

هب ناوت  یم  گنج ، نیا  راـثآ  فادـها و  هب  هّجوت  اـب  یلو  دوش  یّقلت  يا  هریـشع  يا و  هلیبق  دروخرب  کـی  دـننام  دـشابن و  یتیّمها  نادـنچ 
نیا اب  مالـسا  تشونرـس  اریز  دومن ؛ كرد  درادـن  دوجو  مالـسا  خـیرات  رد  اه  گنج  زا  کیچیه  رد  هک  ار  نآ  داعبا  درب و  یپ  نآ  تیّمها 

یعطق يزوریپ  گنج  نیا  رد  نانآ  تسکـش  ًانایحا  مالـسا و  یعطق  يزوریپ  اب  يواسم  نآ  رد  ناناملـسم  يزوریپ  دروخ و  یم  مقر  گـنج 
...( ِناَعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی  ِناَقْرُْفلا  َمْوَی  : )... ناونع هب  گنج  نیا  زا  دـیجم  نآرق  اذـل  و  تشاد . لابند  هب  خـیرات  ّلک  رد  ار  یتسرپ  تب  كرش و 

نامیا هب  یکتم  هورگ  ود  نآ ، رد  هک  يزور  دیدرگ ؛ رهاظ  نآ  رثا  رد  یتسرپ  تب  دـیحوت و  لطاب و  قح و  هک  یگنج  ینعی  ؛ دومن دای  [ 30]
تّدـش زا  هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » تسا هدوـمرف  نینچ  گـنج  نیا  تـیّمها  رد  رگید  هـیآ  رد  .و  دـندش ریگرد  رفک  هـب  یّکتم  و 

هک ناگتـشرف  زا  رازه  کی  اب  ار  امـش  نم  تفگ  تفریذپ و  ار  امـش  ياضاقت  وا  دـیدرک و  یم  کمک  ياضاقت  ناتراگدرورپ  زا  یتحاران ،
ادخ فرط  زا  زج  يزوریپ  هنرگ  دادرارق و  امـش  رطاخ  نانیمطا  يداش و  يارب  اهنت  ار  نیا  ادـخ  یلو  منک  یم  يرای  دـیآ  یم  مهرـس  تشپ 

زا داهن و  یم  هدجـس  هب  یناشیپ  یهاگ  تشاد و  یمرب  راگدرورپ  يوس  هب  عّرـضت  اعد و  هب  رّرکم  ادخ  لوسر  گنج  نیا  رد  [ . 31 . ] تسین
هورگ نیا  رگا  ایادخ ! «» ُدعب دـبُعت  مل  ۀـباصعلا  هذـه  کلهَت  نإ  ّمهّللا  :» دوب نیا  شیاهاعد  هلمج  زا  درک و  یم  يزوریپ  تساوخرد  دـنوادخ 

!« درک دهاوخن  شتسرپ  ار  وت  یسک  دنورب  نیب  زا  ناناملسم 

ردب گنج  يزوریپ  رد  هزمح  ترضح  شقن 

تیانع لضف و  رتمهم  همهزا  یلو  تسا  یـسررب  لباق  یفلتخم  لماوع  رگید ، گـنج  ره  دـننام  ردـب  گـنج  رد  دـیحوت ، هاپـس  يزوریپ  رد 
مالسا و نایهاپس  رطاخ  نانیمطا  يداش و  يارب  ناناملسم  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دادمتـسا  هثاغتـسا و  رثا  رد  هک  دوب  راگدرورپ 
- َنِیفِدُْرم ِۀَِکئَالَْملا  ْنِم  ْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباَجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ  داتـسرف (: ورف  یپایپ  ار  هتـشرف  رازه  نانآ  يرای  دادما و  يارب 
یبیغ و ددم  نیا  زا  شنیقی  لامک  نامیا و  هجرد  هزادنا  هب  مالسا  نایهاپس  زا  کی  رهو  [ . 32 ( ] ْمُُکبُوُلق ِِهب  َِّنئَمْطَِتلَو  يَرُْشب  َّالِإ  ُهللا  ُهَلَعَج  اَمَو 

تراشب هدژم و  نیا  دید  دیاب  کنیا  . تسا هدومن  افیا  ار  یمهس  مالسا  يزوریپ  نمشد و  فوفص  نتـسکش  رد  هتـسج و  هرهب  یهلا  نانیمطا 
تسد و رد  ساّسح  هنحـص  نآ  رد  ینامـسآ  ناـنیمطا  نیا  هتـشاد و  قارـشا  نارگید  زا  شیب  مالـسا  نایرکـشل  زا  کـی  مادـک  لد  رب  یهلا 

. تسا هدیناشک  ّتلذم  كاخ  هب  هناروابان  ار  نیکرشم  هتفای و  يرتشیب  یّلجت  روهظ و  نیرضاح  زا  کی  مادک  يوزاب 
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ناکرشم زا  نالوتقم  رامآ 

هار ات  میروایب  تسد  هب  دنا ، هدش  هتـشک  یناسک  هچ  تسد  هب  هکنیا  ار و  ناکرـشم  زا  نالوتقم  رامآ  دـیاب  تقیقح ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
نیلوتقم قیقد  راـمآ  هک  هنوگناـمه  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  . میهد رارق  زیزع  هدـنناوخ  يور  شیپ  رد  ار  تلیـضف  نیا  رد  تسرد  تواـضق 

نارس و هرابرد  بلغا  تسا  هدیدرگ  سکعنم  خیرات  رد  هچنآ  هدیـسرن و  ام  تسد  هب  رگید  تایـصوصخ  نانآ و  همه  یفرعم  ردب و  گنج 
قداص دـنا ، هدومن  افیا  گنج  نیا  رد  ار  یـساسا  شقن  هک  زین ، مالـسا  نانامرهق  شالت  هرابرد  ماهبا  نیا  تسا . هدوب  تکرـش  نارادـمدرس 

هب صقان  روط ، هب  خیرات  رد  هچنآ  زا  ناوت  یم  یلو  تسین ، صّخشم  دنا  هدیسر  تکاله  هب  نانآ  هلیـسو  هب  هک  یناسک  قیقد  دادعت  تسا و 
ساکعنا مدع  هنیمز  رد  دیدحلا  یبا  نبا  . دیدرگ انـشآ  گنج  نیا  رد  دارفا  نیا  شقن  اب  درب و  یپ  رما  تقیقح  هب  يّدـح  ات  دـیآ ، یم  تسد 

رفن داتفه  ردب  نالوتقم  هک  میراد  يدایز  تایاور  دیوگ : یم  يدقاو ، زا  نالوتقم  زا  رفن  ود  هاجنپ و  دادعت  یفرعم  لقن و  زا  سپ  قیقد  رامآ 
ار هتکن  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  راتفگ  هب  دیاب  [ . 33 . ] میدومن یفّرعم  ام  هک  تسا  يدارفا  نامه  دنا ، هدش  هتخانش  مان  هب  هک  اهنآ  نکیلو  هدوب ،

قیاقح یـشوپ  هدرپ  هیمعت و  رد  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  هدـنیآ  رد  میدومن و  هراـشا  ثحب  نیا  همّدـقم  رد  هک  هنوگناـمه  مینک : هفاـضا  زین 
يزوریپ رد  فیرحت  لعج و  زا  تفرگ و  هدـیدان  ار  اه  تسایـس  شقندـیابن  مالـسلا ) امهیلع  ) هزمحو نانمؤمریما  هراـبرد  هژیو  هب  یخیراـت ،

. دومن تلفغ  تشاد ، رارق  هّیما  ینب  نارگ  هطلس  اب  میقتسم  طابترا  رد  هک  راوگرزب ، ود  نآ  ياه 

ادهشلا دیس  هزمح  نانمؤم و  ریما  یلع  ردب ، گنج  نامرهق  ود 

هیلع ) نانمؤمریما نانآ  سأر  رد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يابرقا  هژیو  هب  نیرجاهم و  تسد  هب  ردب  گنج  نیلوتقم  رتشیب  ندش  هتـشک 
ناکرشم يوس  زا  هک  دوب  ردب  گنج  نیمه  رد  تسا  هدمآ  خیرات  رد  هک  يروط  هب  .و  تسا هتسویپ  عوقو  هب  ادهشلا  دیـس  هزمح  و  مالـسلا )
نیلوتقم فصن  زا  شیب  گنج  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  دـیدرگ و  بّقلم  خرـس » گرم  « ؛» رمحا توم   » بقل هب  نانمؤمریما 

زا نت  شش  یس و  دادعت  دیفم  خیش  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدیدرگ  میهس  زین  رگید  دادعت  ندیناسر  تکاله  هب  رد  هدروآ و  رد  ياپ  زا  وا  ار 
یم نّنست  ناهج  فورعم  ناخّروم  زا  قاحسا  نبا  [ . 34 . ] تسا هدومن  یفرعم  مان  هب  دنا ، هدش  هتشک  ترـضح  نآ  تسد  هب  هک  ار ، نیلوتقم 

هدوـب یلع  تسد  هـب  ناکرـشم  زا  ِناگدـش  هتـشک  نیرتـشیب  ردـب  گـنج  رد  [ .» 35 [ ؛» ّیلعل ناـک  ردـب  موی  نیکرـشملا  یلتق  رثـکأ  :» دـیوگ
[ . 37 . ] دنا هداد  لّزنت  رفن  ودو  تسیب  هب  یّتح  یهاگ  و  [ 36 ، ] تفه تسیب و  ار  دادعت  نیا  ناخّروم  زا  یضعب  یلو  .« تسا

ادهشلا دیس  هزمح  تسد  هب  نیلوتقم  رامآ 

هب ّالقتـسم  دنتـسه  يدارفا  هّدع ، نیا  نایم  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  رفن  ُهن  ادهـشلا  دّیـس  هزمح  تسد  هب  نیلوتقم  دادـعت  ّتنـس  لها  عبانم  رد 
زا دروم  کی  رد  اهنت  دنا و  هدیسر  تکاله  هب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما یلع ، ترضح  وا و  كارتشا  هب  رگید  دارفا  ترـضح و  نآ  هلیـسو 

دوش هّجوت  بلطم  نیا  هب  نیلوتقم  نیا  یفّرعم  رامآ و  نایب  زا  لبق  تسا  مزال  . تسا هدش  دای  راوگرزب  نآ  کیرش  ناونع  هب  صاّقو  نب  دعس 
كاله هب  هزمح  ترضح  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  یـشخب  دادعت  نیا  یخیرات ، لیالد  ساسا  رب  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه 
هلیـسو هب  نیلوتقم  رامآ  رد  رظن  فالتخا  دننامه  نانآ ، دروم  رد  رظن  فالتخا  ای  نیلوتقم و  همه  رکذ  مدـع  یلو  اهنآ ، همه  هن  دـنا  هدیـسر 
هتسناد ترضح  نآ  ِنآ  زا  ار  نت  ود  تسیب و  اهنت  رگید  یضعب  ناگدش و  هتشک  نیرتشیب  ناخّروم  زا  یضعب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
دیدرگ یم  سکعنم  صّخـشم و  گنج  نیارد  نالوتقم  همه  رگا  اریز  تسین ؛ مهم  نادـنچ  یخیرات  دوجوم  قیاقح  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنا .
تـسد رد  راوگرزب  ود  تسد  هب  نیلوتقم  نآ  زا  قیقد  راـمآ  هکنیا  اـب  لاـح  ره  هب  درک . یم  رییغت  راوـگرزب  ود  ره  دروـم  رد  ناـخّروم  رظن 

رد نمـشد  تسکـش  گنج  نیا  رد  تسا و  هدومن  تباث  ردـب  گنج  يزوریپ  رد  ار  اهنآ  یـساسا  شقن  یخیراـت  مّلـسم  لـئالد  یلو  تسین 
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هن مهنآ  تسا ، هتسویپ  عوقو  هب  دیحوت  هاپس  دارفا  ریاس  تسد  هب  هاگنآ  هزمح  ترـضح  تسد  هب  سپـس  نانمؤمریما و  تسد  هب  لّوا  هلحرم 
نیا زا  هنیدم ، زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تکرح  لّوا  زا  هباحـص  زا  يدادـعت  نآرق  حیرـص  نومـضم  قبط  اریز  هاپـس ؛ دارفا  همه 

زا یضعب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  مه  خیرات  و  [ 38 . ] دندوب نارگن  برطضم و  ًادیدش  گنج  هنحص  هب  دورو  زا  دونشخان و  دروخرب 
. دندوب یگنر  مک  شقن  ياراد  ای  دنتشادن و  یشقن  ای  گنج  نادیم  رد  هباحص 

ناناملسم يزوریپ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  لیلحت 

ترـضح ناـنمؤمریما و  ّرثؤـم  شقن  تعاجـش و  زا  ردـب و  گـنج  رد  يزوریپ  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  یلیلحت  تـسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
يورین دوجو  اب  يزوریپ  نیا  زا  دوخ  لیلحت  رد  يو  : مییاـمن لـقن  هصـالخ  روط  هب  تسا  هداد  هئارا  يزوریپ  نیا  رد  مالـسلا ) اـمهیلع  ) هزمح

جرزخ سوا و  هلیبق  زا  راصنا  زا  يا  هّدع  زا  مالسا  کچوک  هاپس  يرآ ، دیوگ : یم  ناناملسم  یناوتان  فعـض و  نیکرـشم و  ياناوت  يوق و 
یلع مک ، رهاظ  هب  هورگ  نیا  رانک  رد  هکنیا  رتمهم  دوب و  هتفای  لیکشت  دندوب ، فورعم  تعاجـش  تلوطب و  رد  هک  نیرجاهم  زا  يدادعت  و 

صخش ار  اهنآ  یهدنامرف  دندوب و  هتفرگ  رارق  دنشاب ، یم  ّتیرشب  خیرات  رد  دارفا  نیرت  عاجـش  هک  بلطملادبع  نب  ةزمح  بلاط و  یبا  نب 
مهیفو . » تشاد هدهع  هب  یهلا  هّوق  هب  دّیؤم  دـیحوت و  لدـع و  قح و  رب  يدانم  قح و  هب  یعاد  ربمایپ  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

[ . 39 «. ] لاطبأو داجنأ  نیرجاهُملا  نم  ُۀعامَج  و  رشبلا ! عجشأ  امُهو  بلّطملا  ِدبَع  نب  ُةَزمَحَو  بلاط  یبأ  ُنب  یلع ُّ 

هزمح ترضح  تعاجش  هب  نیکرشم  نارس  زا  یکی  فارتعا 

نوچ دوب ، سانشرس  نیکرشم  زا  هک  فلخ » نب  ۀّیما   » مان هب  نانآ  زا  یکی  ههبج ، تشپ  هب  ناریـسا  لاقتنا  ماگنه  رد  گنج و  همتاخ  زا  سپ 
ینتفگ .»؟ تسیک تسا  تمالع  شرـس  رد  هک  نیا  «؛»؟ مّلعُملا اذه  ْنَم  :» دیـسرپ فوع  نب  نامحرلادبع  زا  داتفا  هزمح  ترـضح  هب  شمـشچ 

: داد خـساپ  نامحرلادـبع  دوب . زیامتم  نارادرـس  رگید  زا  شدوخ ، هـالک  رب  يا  هماـعن  شیر  بصن  اـب  اـه  گـنج  رد  هزمح  ترـضح  تسا 
نیا «؛» لیعافألا انب  لعف  يذلا  كاذ  : » تفگ نینچ  كرـش ، هاپـس  تسکـش  زا  دیدش  رّـسحت  فّسأت و  اب  هّیمأ  تسا ». بلطملادبع  نب  هزمح  »
هزمح ترضح  تسد  هب  هک  كرشم  نالوتقم  زا  نت  ُهن  یماسا  [ . 40 !« ] دناشن هایس  كاخ  هب  ار  ام  تسکش و  مه  رد  ار  ام  فوفـص  هک  دوب 

ـ  ّ 5 و 6 يدَع نب  ۀمیَعُط  4 ـ  هعیبر نادنزرف  هبیش  هبتع و  2 و 3 ـ  یموزخم دسالادبع  نب  دوسأ  1 ـ  [ . 41 : ] تنس لها  عبانم  قبط  دندش ، هتشک 
رد هزمح  ترضح  شقن  زا  یلامجا  دوب  نیا  . نایفس یبأ  نب  ۀلَظنَح  9 ـ  جاّجح نب  هیُبن  8 ـ  دیلو نب  سیق  وبا  7 ـ  دوسا نادنزرف  لیقع  هعمَز و 
ادخ نید  زا  هللادسا  تیامح  دوب  نیا  مالسا و  زا  عافد  رد  وا  تعاجش  نامیا و  زا  يا  هنومن  ردب و  گنج  رد  هژیو  هب  فلتخم و  ياه  گنج 

. یتسرپ تبو  كرش  ناوریپو  دیحوت  نانمشد  فوفص  نتسکش  رد  وا  شالت  داهج و  و 

نیکرشم نایم  رد  ردب  گنج  ياهدمآ  یپ 

شیرق دیدج  تامیمصت 

ار نانآ  هک  اجنآ  ات  دنتـسب  راک  هب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  ناناملـسم ، ادخ و  لوسر  تیذا  رازآ و  رد  لاس  هدزیـس  تّدم  هک  هّکم  نیکرـشم 
يوس هب  ترجه  نطو و  كرت  هب  روبجم  ار  نانآ  دندنار و  نوریب  ناشراید  رهـش و  زا  سپـس  دـندومن و  ینادـنز  يا  هّرد  لخاد  رد  یتّدـم 

رد هتسویپ  دنتشگن و  فرصنم  ناناملسم  ندرب  نیب  زا  دیحوت و  تخرد  ندرک  هشیر  رد  دوخ  میمصت  زا  مه  زاب  دندرک و ... هنیدم  هشبح و 
خلت معط  ندیشچ  نیگنس و  هبرض  لّمحت  زا  سپ  نانآ  تسویپ و  عوقو  هب  ردب  گنج  ماجنارس  هکنیا  ات  دندیزرو  یم  رارصا  دوخ  ینمـشد 

لیدـبت تراقح  گنن و  هب  برعلا  ةریزج  رد  ار  اهنآ  نعرفت  رورغ و  همه  هک  ناناملـسم ، تسد  رد  تراسا  راب  تّفخ  شریذـپ  و  تسکش ،
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تسکش نیا  دناوتب  هک  يرگید  گنج  يارب  ار  دوخ  ردب ، زا  تعجارم  اب  دیدرگ و  فعاضم  ناناملـسم  هب  تبـسن  ناشتوادع  هنیک و  دومن ،
رس رد  زین  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رورت  هشقن  نامزمه ، و  دندش ، یم  هدامآ  دیادزب ، ناشیناشیپ  زا  ار  نآ  گنن  غاد  ناربج و  ار 
نب ریمع  (:» هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رورت  حرط  . دنتـسناد یم  دوخ  يزوریپ  هار  نیرتهب  ار ، حرط  نیا  رد  تیقّفوم  دـندنارورپ و  یم 

« ناوفـص  » شا هدازومع  اب  درب ، یم  رـس  هب  ناناملـسم  تراسا  رد  بهو  شدنزرف  هک  شیرق ، نایم  رد  زیرنوخ  كاّتف و  دارفا  زا  یکی  بهو 
. دریگ هدهع  هب  ار  شنادنزرف  تلافک  ریمع و  ياه  ضرق  ناوفـص  هک  دندش  نامیپمه  لیعامـسا  رجح  رد  ییوگتفگ  رد  هنایفخم و  روط  هب 

ناج هب  وا  زا  هک  هباحـص  تفلاخم  مغر  یلع  دـش و  هنیدـم  دراو  فدـه  نیمه  اب  يو  دـناسرب . لـتق  هب  ار  ادـخ  لوسر  هنیدـم  رد  مه  ریمع 
زا رفن  دنچ  هارمه  هب  وا  دناوخارف و  شیوخ  روضح  هب  ار  ریمع  ترـضح  نآ  دندرک ، یم  رطخ  ساسحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

يدازآ يارب  تفگ : ریمع  يا ؟ هدـمآ  هنیدـم  هب  روظنم  هچ  هب  ریمع ! دیـسرپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دـیدرگ . دراو  ربمایپ  ناراـی 
هدش ام  تداع  وزج  اهنآ  نتشاد  هارمه  هک  فویسلا » هذه  هللا  حّبق  : » درک ضرع  ؟ تسیچ يارب  ریـشمش  نیا  دومرف : ترـضح  بهو . مدنزرف 

ندینش اب  ریمع  درک . نایب  دوب ، هتشذگ  ناوفص  وا و  نایم  رد  لیعامسا  رجح  رد  هکار  هچنآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هاگنآ  تسا .
شا هتشذگ  تاهابتـشا  زا  دروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  تّوبن  ادخ و  لوسر  هب  یحو  لوزن  رب  دوبن  علّطم  نآ  زا  ناوفـص  وا و  زجب  هک  يزار 

ردارب هب  «؛» هریـسأ اوِقلْطأو  َنآرُقلا  ُهُوئِرقأو  هنید  یف  مکاخأ  اوهّقف  : » دومرف هباحـص  هب  باطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تساوخ . شزوپ 
هبناج و ود  میمـصت  کی  عوضوم  نیا  خیرات  بتک  رد  هچرگ  [ . 42 .« ] دینک دازآ  مه  ار  شریسا  دیزومایب ، ماکحا  نآرق و  ناتناملـسم  هزات 

رگناشن دّدجم  گنج  یحارط  ناناملـسم و  اب  شیرق  توادع  تّدـش  زا  دوجوم  نئارق  یلو  تسا  هدـیدرگ  ناونع  ناوفـص  ریمع و  نایم  رد 
عوضوم نینچ  هعاشا  زا  يریگولج  يارب  هتبلا  دریگ ، ماـجنا  ناـنآ  یهدـنامزاس  یگنهاـمه و  نودـب  دـناوت  یمن  زین  حرط  نیا  هک  تسا  نیا 

. دریذپ ماجنا  نارگید  دید  زا  رود  یصوصخ و  روط  هب  اه  يریگ  میمصت  دیاب  یساسح 

ددجم گنج  رب  میمصت 

نیکرشم میقتسم  تسایر  رگید ، هّدع  تراسا  شیرق و  نارس  ندش  هتشک  اب  دوب ، گنج  یلصا ِ  ِناکرا  نانابنج و  هلـسلس  زا  هک  نایفـس  وبا 
، هّکم هب  تعجارم  زا  سپ  هلـصاف  الب  و  تفرگ . هدهع  هب  ار  فدـه  نیا  رد  یـساسا  شقن  يافیا  رگید و  گنج  رب  نانآ  يزاس  هدامآ  رد  ار 

رـسپ دندوب و  هدش  هتـشک  گنج  نیا  رد  دنه  شرـسمه  يومعو  ردارب  ردپ و  بیترت  هب  هبیـش  دیلو و  هبتع و  هظنح و  شرـسپ  هک  یلاح  رد 
زا سپ  نایشیرق ، هورگ  يا  تفگ : نینچ  نانآ  هب  باطخ  نایشیرق  عامتجا  نایم  رد  دوب ، هدمآ  رد  ناناملسم  تراسا  هب  رمع  مان  هب  شرگید 

ار دوخ  تبالـص  ربص و  دـیاب  هکلب  میهد  ناشن  فعـض  دوخ  زا  دـیابن  تفرگ ، ام  تسد  زا  ار  امـش  ام و  نازیزع  ناگرزب و  هک  گـنج  نیا 
يرعـش ناشیازع  رد  يرعاش  چـیه  دـنکن و  ییارـس  هحون  ناـنآ  رب  يرگ  هحون  ِنز  چـیه  مینکن . هیرگ  دوخ  ناگدـش  هتـشکرب  مینک  ظـفح 

ام یهاوخنوخ  ینمشد و  شتآ  هلعـش  ددرگ و  یم  شنارای  دّمحم و  هب  تبـسن  ام  توادع  هنیک و  فیفخت  بجوم  لامعا  نیا  اریز  دیوگن ؛
ار ام  هلان  هآ و  عزف و  عزج و  نانآ  رگا  هکنیا  زا  هتـشذگ  دنادرگ ، یم  تسـس  نانآ  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  ار  ام  ياه  مدق  دـناشن و  یم  ورف  ار 

زین نم  دوب و  دهاوخ  نامنازیزع  نداد  تسد  زا  تبیصم  زا  رتالاب  تبصم  درد و  نیا  دوشگ و  دنهاوخ  ازهتـسا  تتامـش و  رب  نابز  دنونـشب ،
زا اهنت  هن  شیرق  نارس  نایفس و  وبا  [ . 43 . ] میگنجب دّمحم  اب  هک  يزور  ات  مینک  یم  مارح  دوخ  اب  ار  نانز  رطع و  زا  هدافتسا  تعاس  نیا  زا 
اب هک  دـش  داهنـشیپ  نایفـسوبا  هب  یتقو  اذـل  دـندیزرو و  یم  عانتما  زین  شیوخ  يارـسا  يزاس  دازآ  زا  یّتح  هکلب  دـندرک ، يریگولج  هیرگ 

مهدب هیدف  مه  مرگید  دنزرف  يارب  دییوگ  یم  امـش  دش ، هتـشک  هلظنح  مدنزرف  داد : خساپ  نینچ  نک ، دازآ  ار  رمع  تدـنزرف  نداد ، هیدـف 
، گنجرب نیکرشم  کیرحترد  نینچمه  [ . 44 . ] دنرادهگن دنهاوخ  یم  هک  تقو  ره  ات  ار  وا  دیراذگب  موشریقحت ؟ رتشیب  نمشد  لباقمردو 

نایفسوبا رسمه  دنه  اهنآ  هلمج  زا  دندرک ؛ یم  شالت  یعس و  هار  نیا  رد  زین  اهنآ  نانز  هکلب  دنتشاد  تیلاّعف  هکدندوبن  شیرقو  نادرم  اهنت 
راـتفگ ینک ؟ یمن  هـیرگ  ترـسپ ) وـمع و  ردارب ، ردـپ ،  ) تـنازیزع ندـش  هتـشک  ردارچ  هـک ، شیرق  ناـنز  زا  یهورگ  خـساپ  رد  وا  دوـب .
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متتامـش هنیدـم  رد  جرزخ  هلیبق  ناـنز  شناراـی و  دّـمحم و  منک  هیرگ  منازیزع  رب  هّکم  رد  نم  : تفگ درک و  رارکت  ار  نایفـسوبا  شرـسمه 
ادـخ هب  دومن : هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  وا  . درک مهاوخن  رّطعم  ار  دوخ  میریگن  دّـمحم  زا  ار  منازیزع  ماـقتنا  اـت  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ، دـننک !؟

یم فرطرب  ار  ملد  زوس  هک  يزیچ  اهنت  هن ، یلو  متسیرگ  یم  دنک  فرطرب  ار  مهودنا  نزح و  دناوت  یم  هیرگ  هک  متسناد  یم  رگا  دنگوس 
رد ماقتنا و  باـت  بت و  رد  نایـشیرق  هنوگنیدـب  و  [ . 45 . ] تسا اه  هتـشک  نیا  ماقتنا  نتفرگ  دـناشن ، یم  ورف  ار  مینورد  ياـه  هلعـش  دـنک و 
هب ردب  گنج  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  ات  دـندرک  یم  هدامآ  يرگید  گنج  يارب  ار  دوخ  دـنرب و  یم  رـس  هب  هنیدـم  هب  هلمح  هشیدـنا 

. تسویپ عوقو  هب  دحا  گنج  دندومن و  تکرح  هنیدم  يوس 

یقرواپ

ص56. ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  نتم و  رد  رصتخم  توافتاب  ص4 ، ج3 ، دعس ، نبا  تاقبط  [ 1]
. نامه [ 2]

اهنآ نیرتدب  هک  هدناسانـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ناگدـننک  ءازتسا  ناونع  هب  ار  شیرق  سانـشرس  دارفا  زا  رفن  هدزناش  يو  [ 3]
. تسا صاع  نب  ورمع  ردپ  لئاو  نب  صاع  بهلوبا و 

ص47. ج2 ، لماکلا ، [ 4]
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مالغ  هّکم  رد  یکدوک  نارود  زا  هللا ، لوسر  یلوم  هثراح  نب  دیز  [ 5]
. دندنیوپب شا  هلیبق  هب  شردپ  هارمه  هب  دوش و  ادج  ترضح  نآ  زا  دشن  رضاح  تشاد ، ربمایپ  هب  دیز  هک  يا  هقالع  يور  درک و  دازآ  ار  وا 

بلاط یبا  نب  رفعج  دش  هتـشک  دـیز  رگا  دومرف : نینچ  درک و  باختنا  دوب  هتؤم )  ) ماش مزاع  هک  يرکـشل  یهدـنامرف  هب  ار  وا  ادـخ  لوسر 
هباغلا دسا  رد  دیز ، همجرت  حورشم  دیسر . تداهش  هب  داد ) خر  ترجه  متشه  لاس  رد  هک   ) گنج نیا  رد  وا  دریگ . هدهع  هب  ار  یهدنامرف 

. دوش هظحالم 
ص28. ج2 ، هباغلا ، دسا  ص40 ؛  ریثا ج2 ، نبا  لماک  ص4 ؛  ج3 ، تاقبط ، [ 6]

. ترجه لّوا  لاس  ثداوح  هیاهنلاو ، ۀیادبلا  ماشه و  نبا  هریس  يدقاو ، بتاک  ریثا ، نبا  يربط ، [ 7]
.65 لافنا : [ 8]

. ] عبنی یکیدزن  رد  تسا  یّلحم  ریغصت ، اب  [ 9]
. ترجه مّود  لاس  ریثا ، نبا  لماک  [ 10]

ص364. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  لقن  هب  قاحسا  نبا  [ 11]
ص4. ج3 ، ندیل ، پاچ  تاقبط ، ترجه و  مّود  لاس  ثداوح  ماشه ، نبا  هریس  ریثک ، نبا  هیاهنلاو  ۀیادبلا  ریثا ، نبا  لماک  [ 12]

. ترجه مّود  لاس  ثداوح  ماشه ، ینب  هریس  ص81 ؛  ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 13]
. نامه [ 14]

ص186. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 15]
نوریب ردب ) يوس  هب   ) تا هناخ  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دـننامه  ردـب  میانغ  میـسقت  یگنوگچ  زا  امـش  زا  یـضعب  يدونـشخان  [ » 16]

دـندرک و یم  هلداجم  وت  اب  زاب  تسا  ادـخ  نامرف  نیا  دتـسناد  یم  هکنیا  اب  اهنآ  دنتـشاد . تهارک  ناـنمؤم  زا  یعمج  هک  یلاـح  رد  داتـسرف 
.5 لافنا : دنوش ،». یم  هدنار  گرم  يوس  هب  ییوگ  هک  دنتشاد  تشحو  نانچنآ 

ص370. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص32 ؛  ج3 ، فنألا ، ضورلا  ص83 ؛  ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 17]
نبا زا  ص376  یلاما ، رد  هللا ) همحر  ) قودص خیـش  ار  نایرج  نیا  هباشم  ص483 . ج2 ، هباغلا ، دسا  ص195 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 18]
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ماگنه هب  قوشنم و  ياصع  هزین ، ياج  هب  لقن  نآ  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ینارنخـس  نیرخآ  رد  ساّبع 
رمع نبا  یهاگ  «و  ات  » اب یهاگ  و  ات »  » نودب داوس  یهاگ  صخـش  نیا  مجارت  بتک  رد  ًانمـض  تسا . هدش  حرطم  فئاط  گنج  زا  تعجارم 

. تسا هدیدرگ  ناونع  هّیزغ  نبا  یهاگ  و 
ص262. ج1 ، یّمق ، ریسفت  [ 19]

ص186. ج3 ، یبنلا ، ةریس  نم  حیحصلا  ص263 ؛  ج1 ، یّمق ، ریسفت  [ 20]
ص377. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص263 ؛  ج1 ، یّمق ، ریسفت  ص86 ؛  ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص193 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 21]

ص272. ج3 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص38 ؛  ج2 ، فنألا ، ضورلا  [ 22]
ص378. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص38 ؛  ج2 ، فنألا ، ضورلا  ص194 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 23]

هب ادخ  هک  ناتّقح ، نییآ  زا  دننک ، شوماخ  ار  ادخ  رون  نآ ، اب  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  لطاب  هدـیقع  لباقم  رد  دـیزیخرب  مشاه  ینب  يا  [ » 24]
ص10. ج2 ، ندیل ، پاچ  يدقاو  تاقبط  دینک ». عافد  تسا ، هداتسرف  شربمایپ  هلیسو 

تفرگ رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ لباقم  رد  وا  ندـب  یتقو  تسا . ادـخ  لوسر  يومع  رـسپ  بلطملادـبع  نب  ثراـح  نب  ةدـیبع  [ 25]
لّوأ َتنأ  : » دومرف دوب ، يراج  شکـشا  هک  یلاح  رد  ربمایپ  ًادیهـش »؟ ُتَسلَأ  یّمأ  تنأ و  یبأب  هللا  لوسر  ای  :» تفگ درک و  زاـب  ار  شمـشچ 

!«. یتیب لهأ  ْنم  ِدیهش 
ص378. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص273 ؛  ج3 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص195 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 26]

.269 ص270 ـ  ج3 ، ریثک ، نبا  خیرات  [ 27]
ص11. ج2 ، يدقاو ، تاقبط  ص205 ؛  ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 28]

.1 لافنا : [ 29]
.41 لافنا : [ 30]
.10 لافنا : [ 31]
.10 لافنا : [ 32]

ص212. ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 33]
ص39. داشرا ، [ 34]

ص291. ج19 ، راونالا ، راحب  لقن  هب  [ 35]
ص240. ج19 ، راونالا ، راحب  ص271 ؛  ج1 ، یّمق ، ریسفت  [ 36]

ص86. یجنلبش ، راصبالا  رون  [ 37]
.5 لافنا : [ 38]

ص107. ج14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 39]
ص382. ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص41 ؛  ج2 ، ُفنُألا ، ضورلا  ص49 ؛  ج14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 40]

.102 ص103 ـ  ج3 ، فنألا ، ضورلا  [ 41]
جهن حرش  ص313 ؛  ج3 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص345 ؛  ج2 ، يربط ، خیرات  ص220 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  رد  ار  دادخر  نیا  حورشم  [ 42]

. دییامرف هعلاطم   153 ص154 ـ  ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 
ص341. ج19 ، راحب ، لقن  هب  يدقاو  ص309 ؛  ج3 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص2111 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 43]

ص151. ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص389 ؛  ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص213 ؛  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 44]
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[45] سیره ابن هشام، ج2، ص213 ؛ شرح نهج البالغه، ج14، ص151 ؛ تاریخ الخمیس، ج1، ص389.
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