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یلماع دمحم  دیس  21ناتساد 

يدهم دمحم  اقآ  نتفای  22افش 

یساملس یلوم  23رادید 

نامز ماما  يروضح  ریغ  23ياهناسحا 

تبیغ نامز  رد  هللا  هیقب  ترضح  24ناسحا 

ماما ناسحا  وترپ  رد  بولق  25فیلأت 

لامج 26بح 

26هراشا

یحور ینورد و  28تیخنس 

تبحم راثآ  29صاوخ و 

29هراشا

بوبحم ینیزگ  29اتکی 

29هراشا

تساهتنا یب  ناسنا  بلق  30تعسو 

تسا تناما  لماح  30ناسنا 

تسا ادخ ) فرظ   ) هللا هنیآ  نمؤم  30بلق 

تسادخ شرع  نمؤم  30بلق 

درذگ یم  تاذ  بح  زا  31بحم 

بوبحم يارب  31اهبوبحم 

دیحوت 33بتارم 

قالخا رکف و  لقع و  لماکت  هملک ، 33تدحو 

تبحم رد  دیحوت  رادمچرپ  رصع  35ماما 

یسانش 35رهوگ 

35هراشا
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دهاش مه  عمش و  مه  ام ، 37بوبحم 

هجیدخ ترضح  یسانش  38رهوگ 

بهار ياریحب  یسانش  38رهوگ 

بوبحم هب  39هیده 

39هراشا

تسا قشاع  ندش  ادف  لزنت  39هیده ،

تسا اهبوبحم  ندرک  یکی  يارب  40هیده 

يونعم يدام و  40يایاده 

41هراشا

يدام 41يایاده 

يونعم 41يایاده 

بوبحم هب  ناج  42هیده 

بوبحم ربارب  رد  43میلست 

43هراشا

میلست 43لحارم 

همئا راتفگ  هنیئآ  رد  44میلست 

دنوادخ هتساوخ  فرظ  تیبلا ، لها  45همئا 

میلست هنومن  ناماما ، 45باحصا 

45هراشا

روفعی یبا  نب  45هللادبع 

میلست 46بیلک 

عیشت طرش  46میلست ،

میلست دض  بتکم  ناهاشداپ ، 47بتکم 

میلست لها  48ماقم 
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بوبحم نیصح  نصح  رد  48بحم 

48هراشا

هللا دودحمان  49نصح 

نابرقم نیصح  50نصح 

نامز ماما  تیالو  نیصح  نصح  رد  53ناکدوک 

بوبحم هار  رد  يریذپان  54یگتسخ 

54هراشا

دیادز یم  ار  یگتسخ  نامیا  55تبحم و 

نیموصعم راتفگ  هنیئآ  رد  يریذپان  55یگتسخ 

راظتنا 56طاشن 

شالت ياهوگلا  يریذپان  58یگتسخ 

بوبحم هار  رد  مرکا  ربمایپ  يریذپان  59یگتسخ 

فئاط رفس  نایاپ  رد  59ربمایپ 

بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  قشع  تماقتسا و  هوسا  يریذپان  60یگتسخ 

ربمایپ تمزالم  60رد 

بعش راصح  60رد 

ربیخ 60رد 

قدنخ 61رد 

ادخ لوسر  هب  قشع  راهظا  61رد 

ادخ یگدنب  تدابع و  61رد 

ارهز همطاف  ترضح  يربک  هقیدص  يریذپان  62یگتسخ 

یبتجم نسح  ماما  يریذپان  63یگتسخ 

نیسح ماما  ءادهشلا  دیس  ترضح  يریذپان  63یگتسخ 

داجس ماما  يریذپان  63یگتسخ 
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رقاب ماما  يریذپان  64یگتسخ 

قداص ماما  يریذپان  64یگتسخ 

رفعج نب  یسوم  ماما  يریذپان  64یگتسخ 

اضر ماما  يریذپان  65یگتسخ 

داوج ترضح  يریذپان  66یگتسخ 

يداه ماما  يریذپان  67یگتسخ 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  يریذپان  67یگتسخ 

هللا هیقب  ترضح  رصع  ماما  يریذپان  67یگتسخ 

دنرادن یگتسخ  ناشیالوم  عبت  هب  68ناینامیا 

يریذپان یگتسخ  ياه  69هوسا 

69هراشا

دیفم 69خیش 

یسلجم 71همالع 

ینیما 72همالع 

ناوج 74نارگشالت 

بوبحم 75رکذ 

75هراشا

بوبحم رکذ  رد  75ترثک 

75هراشا

76تایآ

76تایاور

رگیدکی رد  رکذ  قشع و  لباقتم  77ریثأت 

لامعا ریاس  هب  تبسن  رای  رکذ  تیالو  78قح 

تسوا اب  سنا  ینیشنمه و  رای ، 78دای 
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هفرط ود  78دای 

78هراشا

تسام زا  وا  دای  رصع ، ماما  زا  ام  79دای 

بوبحم 80ياهمان 

تسا مسا  رکذ  تمعن ، 81رکذ 

نیرهاط همئا  رکذ  82سلاجم 

دهد یم  هجیتن  ار  تقشم  رپ  یگدنز  بوبحم  دای  ندرک  83شومارف 

بوبحم رکذ  84عناوم 

دالوا 84لام و 

ناطیش 84طلست 

درادن لادتعا  بوبحم  رکذ  زا  84لفاغ 

رون 84سابتقا 

85هراشا

تاملظ 85رون و 

دنرون یگمه  یعقاو  85ياهبوبحم 

85هراشا

تسا رون  85دنوادخ 

تسا رون  ادخ  قولخم  86نیلوا 

دنرون تیب  لها  86همئا 

دننک یم  یناشفا  رون  یقیقح  87ياهبوبحم 

دوش یم  زاغآ  نییاپ  بتارم  زا  رون  87سابتقا 

رون سابتقا  طرش  بوبحم  هب  87برق 

تسا ردص  حرش  رون  سابتقا  88همزال 

ددرگ یم  رون  قشاع  تاکاردا  یمامت  رون  سابتقا  رثا  88رد 
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تیهام 89بالقنا 

89هراشا

تیهام بالقنا  90تعرس 

دنک یم  تیهام  بالقنا  90مالسا 

نینمؤملاریما مالک  رد  تیهام  90بالقنا 

دراد العا  دح  رد  ار  هللا  بح  ماما  لد  91يایرد 

ءادهشلا دیس  ترضح  ناقشاع  رد  تیهام  91بالقنا 

یلجب نیق  نب  92ریهز 

رذ یبا  یلوم  92نوج ،

تسا تیهام  بالقنا  هب  طوبرم  تبحم  راثآ  93یمامت 

ثیداحا رد  تیهام  93بالقنا 

ثحب دروم  ثیدح  رد  تیب  لها  تبحم  يورخا  96راثآ 

رای تبیغ  رد  راظتنا  98يرارقیب و 

98هراشا

( اعد  ) قارف 99دایرف 

بوبحم قارف  رد  اضر  ترضح  يرارق  99یب 

قداص ماما  رد  قارف  100زوس 

راظتنا 100شزرا 

تسا روهظ  لاصو و  يارب  اعد  تبیغ ، نارجه  رد  هعیش  101هفیظو 

تساوقت عرو و  ثراو  101راظتنا ،

بوبحم اب  102رشح 

102هراشا

تافو 102يانعم 

تسایند هتشک  تسا ، ترخآ  ملاع  رد  102هچنآ 
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103 در آرزوي حشر با محبوب

103 حشر با آل محمد ثمره دوستی آنهاست

105 در حشر، هر کس با امام و محبوب خود خوانده می شود

106 صفات محبوب

106 دل آرایی نامحدود محبوب

108 وفاي محبوب

109 جذبه محبوب

110 گذشت از لغزشهاي محب

110 اشاره

110 او داراي وصف ستاریت و عیب پوشی است

111 رحمت او بر غضبش سبقت دارد

111 او توبه پذیر و آمرزنده است

112 عفو امام صادق از عصیان کنیز

113 امام حسن مجتبی و مرد بد زبان

113 نادیده گرفتن امام حسن عسکري لغزشهاي جعفر را

113 در دسترس بودن محبوب

113 اشاره

114 او محیط بر زمان است

114 او از رگ گردن به ما نزدیکتر است

114 او میان ما و قلب ما حائل می شود

115 خالصه تمامی فصول و نتیجه آنها

116 پاورقی
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بوبحم رهم 

باتک تاصخشم 

1325 نیسح - ، ینیسح ، هسانشرس : 
ینیسح نیسح  بوبحم / رهم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1372 فراعم ، کین  رشن :  تاصخشم 
ص 258 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 2500 لایر ؛  2500 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

. - . 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
قشع عوضوم : 

BP51/ح5م9 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

م71-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

لیکلا و انل  فواف  هاجزم  هعاضبب  انئج  رـضلا و  اـنلها  انـسم و  زیزعلا ، اـهیا  اـی  ناـمزلا  بحاـص  اـی  کـب  ثاغتـسملامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ود کچوک  قاتا  رد  متشادن . ار  نابعش  همین  مایا  ياهنـشج  يرازگرب  بت  بات و  شیپ  اههام  زا  مدوب . اهنت  رکد  راب  نیا  [ . 1 . ] انیلع قدصت 

. دوب هس ) تصـش و  تشهبیدرا  مود  تسیب و   ) راهچ دصراهچ و  رازه و  لاس  نابعـش  مهدزای  بش  مدـناوخ . یم  ءاشع  وب  رغم  زامن  هس  رد 
ما و هدوبن  همانرب  نودب  اهنت و  اهزور ، اهبش و  نینچ  رد  زگره  هتشذگ  لاس  تسیب  دودح  رد  هک  متخود  ما  هتـشذگ  هب  يرظن  زامن ، ود  نیب 

لوغشم اهنت و ،... لاسما  اما  متشادن . ترضح  نآ  سدقم  ناتسآ  هب  تدارا  ضرع  ناونع  هب  ناجیه  روش و  رپ  ياه  همانرب  زا  هدوسآ  یلایخ 
هچ رد  اما  دـهد . ماجنا  هیلع ) هللا  مالـس   ) وا هب  تبـسن  ار  دوخ  یگدـنب  هفیظو  تباـتک ، قیرط  زا  راـب  نیا  هک  دز  منهذ  رد  یقرب  سرد و ....

هدـش هتـشون  ینـس  هعیـش و  ناثدـحم  نیرت  كزب  زا  ناوارف  تالاقم  اهباتک و  تاعوضوم ، یمامت  رد  هک  ارچ  یتعاضب ؟ هچ  اب  یعوضوم و 
هگنالوج هن  غرمیـس  هصرع  سگم  يا  تسا . يزاورپ  دـنلب  یـسب  نیا  و  مراذـگ ؟ ذـغاک  يور  ملق  وا  هراـبرد  هک  متـسیک  نم  سپ ، تستا .

یم شعـسو  هزادـنا  هب  سک  ره  زا  تسا و  ماـت  وا  تبحم  ماـع و  رورـس ، نآ  تمحر  هک  مدـش  هشیدـنا  نیا  رد  دـعب  هحفـص 10 ] تست [ !
انلها انـسم و  زیزعلا ، اهیا  ای  دیامرف . رظن  یمـشچ  هشوگ  هب  دتفا و  لوبق  هک  دیاش  مرب ، یم  وا  ینامیلـس  رابرد  هب  یخلم  نار  مه  نم  دریذـپ ،

ات دمآ  مرظن  هب  سپـس  دش و  ادیپ  یـشوخ  یحور  تاظحل  نآ ، زا  دـعب  [ . 2 . ] انیلع قدـصت  لیکلا و  انل  فواف  هاجزم  هعاضبب  انئج  رـضلا و 
هقرج ناونع  لصا  منک . لابند  ار  ناونع  نیا  هک  رتهب  سپ ، تسا . هدشن  هتشون  ترضح  نآ  تبحم  رد  لقتسم  یباتک  مناد  یم  نم  هک  اجنآ 
ذغاک رب  ملق  هاگنآ  درک ، مرثاتم  تخـس  اه  هتـشذگ  نیریـش  تارطاخ  هک  مدوب  اهنت  زاب  حبـص  دعب . زور  جنپ  ینعی  نابعـش  همین  زور  ات  دز 

. منک یم  زاغآ  وا  قشع  هب  میالوم و  مان  هب  مق . حبص ، مین  تشه و  تعاس  راهچ ، دصراهچ و  رازه و  نابعـش  مهدزناپ  متـشون : نینچ  هداهن 
شراوگرزب همع  كاـپ  حور  زا  ماـهلا  اـب  شا و  هیدولوم  هرفـس  راـنک  رد  سپ ، میوـگ . نخـس  وا  قارف  لاـصو و  تبحم و  رد  مهاوـخ  یم 

هک منک  یم  وزرآ  لد  قمع  زا  منکفا و  وا  تبحم  يایرد  رد  ار  دوخ  مهاوخ  یم  منک . یم  زاغآ  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح 
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زا مزادگب و  مزوسب و  هک  رت  نیریـش  اما  تسا ، هدـنراذگ  هدـنزوس و  تبحم  هچ  رگا  دور . راک  هب  هار  نیا  رد  هشیدـنا  رکف و  بلق و  لد و 
زا رگا  اریز  منز ، مقر  شدوخ  يارب  شدوخ  زا  کمک  ماهلا و  اب  مرگ و  رادروخرب  مرورـس  يایاطع  زا  مریگ و  هرهب  نابعـش  همین  تاضویف 
یم نخس  لد  رتفد  زا  يرآ ، دتفا . یمن  شپت  هب  بلق  دبای و  یمن  نتـشون  تارج  ملق  تسا و  حور  یب  ینعم و  یب  نخـس  دشابن ، یتراشا  وا 

رپ جاوما  زا  يا  هنامیپ  و  یمی ، زا  یمن  رگم  تسین  اه  هتشون  نیا  سپ ، دجنگ . یمن  ظافلا  بلاق  رد  نآ  فیاطل  زا  يرایـسب  هچ  رگا  میوگ ،
ضغب بح و  زا  ریغ  نامیا  اـیآ  [ . 3 . ] ضغبلا بحلا و  الا  ناـمیالا  لـه  دومرف : هک  تسا  نم  نید  نیئآ و  لد ، نخـس  نیمه  و  لد . شورخ 

اب هک  مدرک  هظحـالم  دـعب  تسا . نید  یتسود  تسا و  یتسود  نید ، [ . 4  ] نیدلا وه  بحلا  بحلا و  وه  نیدـلا  هحفـص 11 ] زین [ : و  تسا ؟
رد هک  مدش  نآ  رب  اذل  دیناسر . ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  هرابکی  دروآ و  تسد  هب  هتـسویپ  دتمم و  یتغارف  ناوت  یمن  یگبلط  ناوارف  تالاغتـشا 

يارب يرتشیب  هزیگنا  مه  ددرگ و  رت  هتخپ  مه  هک  منک  حرطم  ار  ثحابم  تاـعوضوم و  مراد  تیب  لـها  ناتـسود  يارب  هک  ینارون  یلفاـحم 
ود دودح  هک  مدرک  زاغآ  ار  ثحابم  دمآ  یم  شیپ  هک  ياهینارنخـس  رد  لاس  نامه  لوا  هیمطاف  مایا  زا  ور ، نآ  زا  دـشاب . هعلاطم  قیقحت و 
ات دندروآ  ذغاک  يور  رب  هدرک ، هدایپ  رون  زا  ار  اهنآ  افو  افص و  اب  ناتسود  سپ ، نآ  زا  تفرگ . رارق  ثحب  دروم  هسلج  ود  یس و  رد  لاس ،

مدروآ رد  شا  هتشون  ریرحت و  تروص  هب  ینارنخس ، لکش  زا  هدومن ، نآ  رد  هرابود  يرظن  تشه  دصراهچ و  رازه و  لاس  ناضمر  هام  رد 
زیزع ناردارب  کمک  تمه و  دوجوم ، تالکـشم  مامت  اب  راب  نیا  دـش . لیطعت  راـک  مدرک و  دروخرب  ههاـم  دـنچ  ینـالوط  تلاـسک  اـب  هک 

ناـنم و دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  مزادرپب  راـک  هب  رتـشیب  قوش  اـب  تالکـشم ، رگید  ینـالوط و  تلاـسک  مغر  یلع  هک  دـش  ثعاـب  یناـمیا 
، اهراون ندرک  هدایپ  رد  هک  ینازیزع  یمامت  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد  دیـسر . نایاپ  هب  نآ  راک  هادـف  اـنحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  تاـهجوت 
! زیزع هدـنناوخ  مالـسلا . هیلع  رـصع  ماما  ناشیالوم  اب  ناشرجا  منک . ناوارف  رکـشت  دـندرک  کمک  ارم  نآ  يراتـساریو  هوزج و  سیونکاـپ 

یب دوخ  عوضوم  رد  هوالعب ، تسا . تعاضب  یب  نیا  هتـشون  نیلوا  هک  ارچ  تسین ، داریا  نودـب  وا  هتـشون  هک  دریذـپ  یم  ناـج  هب  هدـنراگن 
اناوعد رخا  و  هللا . ءاش  نا  ددرگ  حالصا  يدعب  ياهپاچ  رد  ات  دنیامرف  رکذت  ار  تداریا  هتسیرگن ، يداقن  رظن  هب  ناتسود  سپ ، تسا . هقباس 

هحفص 15 ] ینیسح [  نیسح  دیس  دولوملا 1409  عیبر  رهم 1367  نارهت : نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نا 

تامدقم

هراشا

مالک ؟ لد دـیآ  راک  هچ  هب  دـشابن  قشع  رگ  قشع ؟ دزاس  نطو  اجک  دوبن  لد  رگهـضرا  یف  هللا  هیقب  یلع  هللا  یلـصمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا لـبق  تسا . اـهناسنا  نورد  رد  یهلا  هعیدو  نیرتـگرزب  هک  اـهبنارگ  رهوگ  نیا  راـثآ  صاوخ و  رد  زین  تسا و  نآ  تاـبجوم  تبحم و  رد 

: میوش یم  روآدای  ار  یتاکن  همدقم  ناونع  هب  ثحبم و  لصا  رد  دورو 

تبحم موهفم 

يانعم موهفم و  اهراتـشون  مسر  هب  اما  تسا  ینادـجو  هدـنز ، تادوجوم  همه  هکلب  و  ناسنا ، يارب  قشع  تبحم و  تقیقح  تفایرد  هچرگا 
هک دـنا  هتفگ  زین  و  دـنا ، هدرک  فیرعت  عبط  اـب  مئـالم  ریغ  كاردا  هب  ار  ضغب  عبط و  اـب  مئـالم  كاردا  هب  ار  تبحم  میروآ : یم  زین  ار  نآ 
 - یبوبحم ره  نیا ، ربانب  [ . 5  ] دوب دهاوخ  رتدیدش  تبحم  دوش  هحفص 16 ] رتشیب [  تخانش  هچ  ره  تسا و  تخانـش  تفرعم و  عبات  تبحم 

. دوب دهاوخ  بحم  عبط  مئالم  تهج -  کی  زا  ول  و 

تبحم هب  لین  قیقحت و  رازبا 
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ماجنا ناج  لد و  اب  نآ  تقیقح  ندیشچ  تیعقاو و  هب  ندیـسر  اما  تسا  ینالقع  يورین  نهذ و  هطـساو  هب  تبحم  موهفم  انعم و  رد  قیقحت 
ینعی تسا . يدوهـش  يروضح و  ملع  عون  زا  نآ  هب  ملع  هکلب  دـش  لئان  نآ  هب  دوش  یمن  یلوصح  ملع  اب  حالطـصا  هب  و  دـشاب ، یم  ریذـپ 

هعلاـطم و ناـهج  یملع  قیاـقح  رد  اریز  تـسا ، ناـهج  ینف  یملع و  قیاـقح  رگید  فـالخ  رب  تـبحم  قـشع و  جاوـم  ياـیرد  هـب  ندیـسر 
زا تبحم  هلوقم  اـما  دراد . یم  رب  اـهنآ  رارـسا  زا  هدرپ  هک  تسا  تـالاقم  نوتم و  ذـخام و  رد  قیقحت  عـبتت و  نف و  دـیتاسا  زا  يرادروـخرب 

دوخ نورد  هب  هعجارم  هبنت و  رکذت و  نآ ، هب  یـسرتسد  هار  اهنت  هک  دراد ، ناسنا  دوخ  دوجو  قامعا  رد  هشیر  اریز  تسادج ، یملع  قیاقح 
یم نتـشون  ردنا  ملق  نوچ  : لاثم دهاش و  هماقا  ناونع  هب  رگم  تسین ، یئاج  هصرع  نیا  رد  ار  ینهذ  یملع و  یـسررب  قیقحت و  و  دشاب ، یم 

تقیقح اذل  ودیرد  ذغاک  مه  تسکـشب و  ملق  مه  دیـسر  تلاح  نیا  فصو  رد  نخـس  نوچتفاکـش  دوخرب  ملق  دمآ  قشع  هب  نوچ  تفاتش 
هب هاگ  چیه  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  سدقم  دوجو  عمش  ناگتخوس  زین  راگدرورپ و  ترـضح  قشع  زا  رپ  ياهلد  هبذج  شـشک و 

هبیتک و باتک و  زا  دوخ ، نایعیش  ایاعر و  هب  تبسن  هیلع  هللا  تاولـص  نامز  ماما  هبذج  زین  و  تسین ، یـسررب  لباق  یلقع  هلئـسم  کی  ناونع 
دناوت یم  هک  تسا  سک  ره  بلق  مارآ  لـحاس  رد  تبحم ، ياـیرد  ناـشورخ  جاوما  مطـالت  هکلب  دوش ، یمن  موهفم  هاگـشیامزآ  راـتفگ و 
دناوتب هک  تسا  یتارکذت  داجیا  اهنت  ثحبم ، نیا  رد  دورو  زا  دوصقم  سپ ، دروایب . دوهـش  هب  شیارب  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  باجح ، نودب 
تفایرد ار  ششک  هبذج و  نیا  دوخ ، دناوتب  ات  دنک  رادیب  ار  مالسلا ) هیلع  رصع  ماما   ) راید راید  يرطف  ناقشاع  هتفخ  هحفص 17 ] ياهلد [ 

، هتبلا دـشخب . یم  روهظ  ار  نآ  هک  تسوا  يوس  زا  تراشا  کـی  اـهنت  تسا و  هتفهن  ناقـشاع  لد  رد  وا  خر  راـی و  تبحم  هک  ارچ  دـیامن ،
رارق دـنوادخ  یمیحر  ینامحر و  ياهمیـسن  شزو  ضرعم  رد  ار  دوخ  یتسیاب  نآ  ياراوگ  دهـش  ندیـشچ  تبحم و  تفاـیرد  يارب  ناـسنا 
نیا زا  يرادروخرب  زاین  شیپ  و  درادرب ، ازفناج  یبیـصن  شیوخ ، يدوجو  هنامیپ  هزادـنا  هب  وا ، ياهتبحم  نارکیب  يایرد  لحاس  رد  ات  دـهد 
نیا رد  مالـسلا  مهیلع  رـصع  ماما  نید و  همئا  تبحم  یلجت  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  ینطاب  تسادق  تراهط و  یکاپ و  يدـنوادخ ، تاحفن 

ات دنـشاب  اریذپ  ار  نآ  هک  تسا  ناگدنب  رب  و  تسوا ، دوخ  بناج  زا  یلـضفت  هک  هللا  هفرعم  لصا  دننام  تسرد  دنک ، یم  ایهم  كاپ  ياهلد 
هتخوس و ياهلد  يارب  اهنت  ثحاـبم ، عون  نیا  هجیتن : رد  و  دـندرگ . باریـس  شیوخ  هناـمیپ  هزادـنا  هب  هدـش  دراو  تبحم  جاوم  ياـیرد  رد 

هرهب هنوگ  چیه  نآ  زا  دنا ، هدیـشونن  يا  هعرج  قشع  لالز  همـشچرس  زا  هک  نانآ  و  دهد . یم  انعم  تبحم  نازوس  شتآ  زا  هدـنکآ  ياهبلق 
وچ کیل  قفـشم  تسا و  مد  احیـسم  قشع  بیبط  : دهد یم  افـش  دنک و  یم  جالع  ار  نادنمدرد  قشع ، بیبط  عقاو ، رد  تشاد . دنهاوخن  يا 

؟ دنکب اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد 

ناهج رد  تبحم 

نیا دوش و  یم  هرادا  تبحم  قشع و  نوناـق  اـب  ناـهج  یمامتتـسا  نیا  لـقع  هریاد  زا  دوب  نوریب  هچنآ  دوجو  راـگرپ  زکرم  دوـب  قـشع  هطقن 
زا ناهج ، یمامت  تسا و  یبح  تکرح  کی  ناهج  تکرح  اـفرع  رظن  زا  دـنا . هدرک  فارتعا  نآ  هب  نادنمـشناد  مومع  هک  تسا  يا  هلئـسم 

دصقم يوس  هب  تبحم ، ششک  هب  يدوجوم ، ره  زین  هفسالف  رظن  زا  هحفص 18 ] تسا [ . تبحم  قشع و  هچراپ  کی  تادرجم ، ات  تادامج 
اب ناـهج  تسا -  ناـهج  يداـم  یکیزیف و  هدودـحم  ناـشراک  هزوح  هک  کـیزیف -  نادنمـشناد  رظن  زا  تسا . تکرح  رد  دوخ  دوـصقم  و 

ناهایگ هئـشن  رد  دـنخرچ و  یم  متا  هتـسه  دوجو  درگ  هب  هناقـشاع  اهنورتکلا  تاداـمج  ياـیند  رد  هک  اریز  دوش ، یم  هرادا  هبذاـج  يورین 
هشیر رون و  يوس  هب  ار  هایگ  هقاس  هک  مسیپورتوئژ - )  ) یئارگ نیمز  و  مسیپورتوتف )  ) یئارگ رون  هلمج  زا  نوگانوگ  ياهـششک  شیارگ و 

هزراـبم هب  نآ  اـب  دـنک  دروخرب  یعناـم  هب  شـشک  شیارگ و  نیا  هار  رد  رگا  یتح  دراد ، دوجو  دـنک -  یم  تیادـه  نیمز  يوس  هب  ار  نآ 
ياراد هک  تاناویح  ملاع  و  تسا . ایوگ  يدهاش  هنیمز  نیا  رد  یعیبط  مولع  رد  لابرغ  شیامزآ  هک  دـهد  یم  همادا  ار  دوخ  هار  هتـساخرب و 

ياهـششک تسا و  دـهاش  نیرتهب  اهنآ  رد  زئارغ  دوجو  هک  دـشاب  یم  یگژیو  نیا  ياراد  زراب  نشور و  روط  هب  زین  دنتـسه  یـصاخ  تایح 
. دوش یم  اهنآ  ياقب  تایح و  بجوم  نوگانوگ  ياه  هبنج  رد  يزیرغ 
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ناسنا رد  تبحم 

رگید کی  رب  دوخ  ياهتنـس  نیناوق و  رد  ددرگ ، یم  ریبعت  ریبک  ناسنا  هب  نآ  زا  هک  ناهج  دوش و  یم  ریبعت  ریغـص  ملاع  هب  وا  زا  هک  ناـسنا 
کنا معزتا  : اهنآ هنومن  لثم و  تسا و  شنیرفآ  یمامت  ملیف  ورکیم  وا  تسا و  اراد  ییاهنت  هب  ناسنا  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  دنراد و  قباطت 

وت رد  هک  نآ  لاح  یتسه ، درخ  کچوک و  لکیه  هثج و  تهج  زا  هک  يرب  یم  ناـمگ  اـیآ  [ . 6  ] ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج 
دوخ نیـشناج  هفیلخ و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیمز  يور  رد  ناسنا  تفالخ  ندوب ، لثم  هنومن و  لیلد  و  تسا . هدـش  هتفهن  رتگرزب  ناهج 

هک یماگنه  [ . 7 . ] هفیلخ ضرـالا  یف  لـعاج  ینا  هکئـالملل  کـبر  لاـق  ذا  و  تسا : هدـیرفآ  وا  رطاـخ  هب  ار  رگید  تادوـجوم  هداد و  رارق 
یم مولعم  ریز  تایآ  زا  تسا  شنیرفآ  دبـس  رـس  لگ  وا  هکنیا  اما  و  مهد . یم  رارق  هفیلخ  نیمز  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راـگدرورپ 

ام انامه  [ . 8 . ] ناسنالا اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا  هحفص 19 ] ددرگ [ :
زا دوصقم  دیشک . شود  هب  ار  نآ  ناسنا  دندیسرت و  دندز و  زابرس  شریذپ  زا  نانآ  میدرک . هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما 

اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  و  دندرکن . ادیپ  تادوجوم  ریاس  درک و  ادیپ  ار  نآ  لمح  یئارای  ناسنا  و )... فیلکت ، تیالو ،  ) دشاب هچ  ره  تناما 
ار اهنآ  سپ ، دومرف . میلعت  مدآ  هب  ار  اهمان  یمامت  دنوادخ  و  [ . 9 . ] نیقداص متنک  نا  ءالوه  ءامساب  ینوئبنا  لاقف  هکئالملا  یلع  مهضرع  مث 

ضرالا یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  مکل  رخـس  و  ءامـسا . نیا  زا  نم  هب  دـیهد  ربخ  دـیئوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : دومن و  هضرع  هکئـالم  رب 
هدافتسا رگید  همیرک  هیآ  اههد  قوف و  تایآ  زا  هک  مینیب  یم  دومرف . امش  رخـسم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  و  [ . 10 . ] هنم اعیمج 

وا دنک ، یم  تیاکح  تادوجوم  رگید  صاوخ  زا  هک  تسا  یکچوک  مرج  تسا و  شنیرفآ  رد  هقباسم  نادـیم  زات  هکی  ناسنا  هک  دوش  یم 
، نیا ربانب  تسا . هدوبر  اه  هدیرفآ  ریاس  زا  ار  تقبس  يوگ  رما  نیا  رد  تسا و  ناهج  قیاقح  ءامسا و  ملع  هب  ملاع  نیمز و  رد  ادخ  نیشناج 

نوناق اب  وا  داعبا  یمامت  تسا و  یمومع  هبذـج  نیا  لومـشم  زین  ناسنا  تادوجوم ، یماـمت  رد  نآ  نایرـس  قشع و  یمومع  نوناـق  مکح  هب 
دعب تاتابن و  هرمز  لیخ و  رد  شا  یتابن  هبنج  تادامج و  نوناق  عبات  وا  يدامج  هبنج  ینعی  دـهد . یم  همادا  دوخ  تایح  هب  تبحم  قشع و 

هک مینیب  یم  زین  يرطف  هجوت  تهج  زا  و  ددرگ . یم  هرادا  قشع  هبذاج  اب  همه ، همه و  شا ، ینالقع  هبنج  تاناویح و  عمج  رد  شا  یناویح 
یم نوکـس  توکـس و  گرم و  هب  ناسنا  ناـهج و  و  یتذـل ، هن  یتاـیح و  هن  يا و  هیذـغت  هن  دوب و  يدـیلوت  هن  دوبن  شـشک  تبحم و  رگا 
رود : زین ویناگدـنز  بآ  هرطق ز  کـی  تفاـی  ناوت  یک  قشع  شتآ  یب  هحفـص 20 ] یناعم [  رپ  لقع  هلح  يو  ینامـسآ  زار  هدـبز  يا  : تفر

ناهج یتشگ  یک  قشع  يدوبن  رگ  ناد  قشع  بذج  ار ز  نودرگ 

نآرق رد  تبحم 

ود هک  میناد  یم  تسا و  هبذج  تبحم و  قشع و  اب  هارمه  لقا  ای ال  قواسم و  يواسم و  شنیرفآ  یتسه و  میدید  لامجا  روط  هب  هک  نونکا 
ناهج و نابز  هک  میرک -  نآرق  رس  ات  رس  یتسیاب  هک  میریگ  یم  هجیتن  دنا ، قبطنم  مهرب  دوخ  نیناوق  رد  ینیودت ) ینیوکت و   ) یهلا باتک 

تـسیب تسیود و  نآرق ، هروس  هدراهچ  دص و  رد  هک  ارچ  تسه . زین  نینچ  و  دنزب ، قشع  تبحم و  زا  مد  تسا -  ود  نآ  نامجرت  ناسنا و 
یمامت رد  يراس  نوناق  نیا  زا  نوگانوگ  تاریبعت  هب  هبترم  اهدص  هدـش و  هدرب  مان  ناهج  راگدـیرفآ  ماع  صاخ و  تمحر  زا  راب  تشه  و 

ریاـس بح و  ظـفل  هبترم  هدزناـپ  دـص و  نآ و  تاقتـشم  دو و  هملک  راـب  تشه  تسیب و  هک  يروـط  هب  تسا ، هدـیدرگ  يرادرب  هدرپ  ملاـع 
يرطف و تیـصاخ  رطاخ  هب  هیـصوت  دـیکات و  همه  نیا  و  تسا . هدـش  هدرب  راک  هب  نآ  تاقتـشم  تیالو و  ظـفل  راـب  اـه  هد  نآ و  تاقتـشم 

نآرق نیناوق  همـسجم  لماک  ناـسنا  تسا و  لـماک  ناـسنا  يرطف  ناـبز  نآرق  اریز  دـنک . یم  ریبعت  نآ  زا  زین  نآرق  هک  تسا  ناـسنا  یتقلخ 
[ . 11 . ] تسا هدش  قالطا  ماما  باتک و  اهنآ  يود  ره  هب  ور  نیا  زا  و  دنا . كرتشم  صاوخ  راثآ و  رد  ود  نآ  هجیتن ، رد  و  میرک ،

ثیداحا رد  تبحم 
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داعبا نوگانوگ و  ياه  هبنج  رد  تبحم  ثحب  زا  راشرس  ولمم و  دنتسه  نآرق  ریسفت  حیضوت و  نایب و  هک  زین  ام  تایاور  ياهتنا  یب  هنیجنگ 
ثیداحا دنا : هدرکن  راذگورف  ار  يا  هتکن  ام  يریـسفت  یثیدـح و  یئاور و  عماوج  بتک و  هحفـص 21 ] هنیمز [  نیا  رد  تسا و  نآ  هفلتخم 

لیذ باوبا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  الثم  دومن . ءاصحا  ار  اهنآ  ناوت  یمن  یناسآ  هب  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  قشع  تبحم و  هلوقم  نوماریپ 
یف ضغبلا  هللا و  یف  بحلا  باب  تقافر  باب  قفرلا : باب  ندومن  ارادـم  باب  هارادـملا : باب  دـنک : یم  هجوت  بلج  رفک  نامیا و  باـتک  رد 

هوخا باب  ردام  ردـپ و  هب  یکین  باـب  نیدـلاولاب : ربلا  باـب  محر  هلـص  باـب  محرلا : هلـص  باـب  ادـخ  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  باـب  هللا :
رگید کی  هب  تبـسن  ندرک  تبحم  محر و  باب  فطاعتلا : محارتلا و  باب  رگید  کـی  اـب  ناـنموم  يردارب  باـب  ضعبل : مهـضعب  نینموملا 
باب لیبقتلا : باب  هقناعم  باب  هقناعملا : باب  ندومن  هحفاصم  باب  هحفاصملا : باب  رگید  کی  اب  ناردارب  رادـید  باب  ناوخالا : هرایز  باـب 

یف باب  نموم  هب  میرکت  تبحم و  راهظا  باب  همارکا : نموملا و  فاطلا  یف  باب  ناردارب  اب  هرکاذـم  باب  ناوخـالا : رکاذـت  باـب  ندیـسوب 
باب اهنآ  بایغ  رد  ناردارب  يارب  اعد  باب  بیغلا : رهظب  ناوخالل  ءاعدـلا  باـب  نموم  هب  نموم  شمارآ  باـب  نموملا : یلا  نموملا  نوکس 

لجرلا رابخا  باب  ندرک  مدرم  هب  یتسود  تبحم و  باـب  مهیلا : ددوتلا  ساـنلا و  یلا  ببحتلا  باـب  ترـشاعم  نسح  باـب  هرـشاعملا : نسح 
ندرک هبتاکم  باب  بتاـکتلا : باـب  ندرک  مالـس  باـب  میلـستلا : باـب  دراد  یم  تسود  ار  وا  هک  ار  شردارب  ناـسنا  نداد  ربخ  هبحل : هاـخا 

ریز باوبا  ثیدح ، بتک  ریاس  هیلع و  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  راونالاراحب  دننام  یثیدح  بتک  رد  ثیداحا  یلامجا  یـسررب  رد  هدنراگن 
 - نایعیـش هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تبحم  ادخ -  هب  ناسنا  تبحم  هحفـص 22 - ] ناسنا [  هب  ادـخ  تبحم  تسا - : هدروآ  تسد  هب  ار 

ینعی نامیا  درگاش -  هب  تبحم  داتـسا -  هب  تبحم  دالوا -  هب  تبحم  نیدـلاو -  هب  تبحم  مالـسلا -  مهیلع  راـهطا  همئا  هب  نایعیـش  تبحم 
 - حودمم تبحم  دنک -  یم  روک  رک و  تبحم  رارشا -  ایند و  تبحم  تبحم -  راثآ  صاوخ و  ینید -  ناردارب  هب  تبحم  ضغب -  بح و 

هدـنیآ تاحفـص  رد  هک  دراد  يرگید  صاـخ  بیترت  هکلب  تسین  باوـبا  نیا  بیترت  هب  هتـشون  نیا  ياهیدـنب  لـصف  هـتبلا ، مومذـم  تـبحم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هیف  رکذی  مل  لاب  يذ  رما  لک  تسا : اریز  ثیدح  تبحم ، رب  تایاور  دیکات  زراب  هنومن  هللا . ءاش  نا  دید -  دیهاوخ 

نیا اب  يراک  ره  زاغآ  تیمها  هتبلا ، دنام . دـهاوخ  مامتان  ددرگن  زاغآ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اب  رگا  يدنمـشزرا  راک  ره  [ . 12 . ] رتبا وهف 
تمحر ناروف  ششوج و  عبنم  هک  دشاب  یم  یلاعت  قح  تافص  زا  تفص  ود  يروآدای  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  یصاوخ  رطاخ  هب  هبیط  هملک 

ینعی  ) دراد صاخ  يانعم  تسا و  ماع  مسا  میحر  هک  ارچ  دوب . دـهاوخ  رفاک  نموم و  ترخآ و  اـیند و  لـماش  تسا و  هیمیحر  هیناـمحر و 
و . ) تسا یـصاخ  دارفا  هب  یلاعت  قح  تمحر  هب  صوصخم  نآ  ياـنعم  اـما  دـنراذگب  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  ماـن  نیا  دـنناوت  یم  زین  اـهناسنا 

هعـساو تمحر  نآ  يانعم  دنا و  هدـش  عونمم  هحفـص 23 ] نآ [  هب  يراذـگمان  زا  اهناسنا  ینعی  . ) تسا ماع  يانعم  اـب  صاـخ  مسا  ناـمحر 
(. دید دیهاوخ  هدنیآ  ثحابم  نمض  رد  ار  یثیدح  بلاطم  رگید  . ) تسا تادوجوم  یمامت  رب  دنوادخ 

شنیرفآ فده  تبحم 

هب و  تسا . یگدـنب  تدابع و  شنیرفآ  رد  زین  ناـسنا  بولطم  لاـمک  [ . 13 . ] نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  اـم  و  همیرک : تداهـش  هب 
زا فده  [ . 14 . ] ریدق ءیـش  لک  یلع  هللا  نا  اوملعتل  نهنیب  رمالا  لزنتی  نهلثم  ضرالا  نم  تاومـس و  عبـس  قلخ  يذلا  هللا  هفیرـش : یهاوگ 

حبـسی الا  ءیـش  نم  نا  و  هک : دـبای ، یم  روهظ  دـنوادخ  سیدـقت  حـیبست و  رد  ملع  تدابع و  نیا  و  تسا . ناـسنا  ملع  تادوجوم ، تقلخ 
ناکما روعـش  یئاناد و  نودب  تسادخ  یگدنب  هک  حیبست  سیدقت و  اریز  دنک . ادـخ  حـیبست  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  [ . 15 . ] هدمحب
یسوم [ . 16 . ] يدـه مث  هقلخ  ءیـش  لک  یطعا  يذـلا  انبر  لاق  هتفرگ : مان  تیادـه  هک  تسا  نامه  سیدـقت  حـیبست و  نیا  و  دریذـپ . یمن 

يوس هب  ماع  تیاده  نیا  و  دنک . یم  تیاده  سپـس  دهد و  یم  ار  نآ  صاخ  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  تسا  یـسک  ام  راگدرورپ  تفگ :
هیلع هللا  دبع  ابا  تلاس  لاق : راسی  نب  لیـضف  نع  تسا : ضغب  بح و  نید ، هک  هدـمآ  ثیداحا  رد  و  تسا . تادوجوم  نیئآ  نامه  بوبحم 
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مکیلا ببح  هحفـص 24 ] هیالا [ : هذـه  الت  مث  ضغبلا ، بحلا و  الا  ناـمیالا  لـه  و  لاـقف : وه ؟ ناـمیالا  نم  ا  ضغبلا ، بحلا و  نع  مالـسلا 
قداص ماما  زا  دیوگ  راسی  نب  لیـضف  [ . 17 . ] نودـشارلا مه  کئلوا  نایـصعلا  قوسفلا و  رفکلا و  مکیلا  هرک  مکبولق و  یف  هنیز  ناـمیالا و 

ار هیآ  نیا  سپـس  تسا !؟ ضغب  بح و  زا  ریغ  يزیچ  نامیا ، ایآ  دومرف : تسا ؟ نامیا  وزج  اـیآ  هک  مدیـسرپ  ضغب  بح و  زا  مالـسلا  هیلع 
نانآ دومن . امـش  هورکم  ار  هانگ  قوسف و  رفک و  دومرف و  نیئزت  امـش  يارب  داد و  رارق  امـش  ياـهلد  بوبحم  ار  ناـمیا  هک : دومرف  توـالت 

قشع و ناقـشاع ، نیئآ  هک  دریگ ، یم  رارق  ناـسنا  نید  شنیرفآ و  فدـه  تبحم ، یگدـنب و  ملع و  هلمجلاـب ، و  [ . 18 . ] دنناگدش تیاده 
تدابع تسا و  تدابع  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  تقلخ  زا  فدـه  هکنیا : هجیتن  ناشبوبحم . لاـصو  ناـشیا ، شور  هار و  تسا و  ناـشتبحم 

همه لد  رد  فدـه  نـیا  هـب  يراپــسهر  هـتبلا ، و  تـسین . يرگید  زیچ  ضغب  بـح و  زج  نـید  تـسا و  ریذـپ  ناـکما  نـید  هار  زا  حـیحص 
. دنک یم  ییامنهار  نآ  يوس  هب  ار  اهنآ  تسا و  هتفهن  ناسنا  تادوجوم و 

نآ دربراک  قشع و  هژاو 

 - نیعمجا مهیلع  هللا  مالـس  نامنید -  نایاوشیپ  راوگرزب و  ناـماما  مـالک  رد  اـیآ  و  دـینک ؟ یم  ریبعت  قشع  هب  تبحم ، زا  ارچ  دـنیوگ : یم 
تایرورـض زا  یعیـش  یمالـسا و  تاحالطـصا  تیاعر  هتبلا  میئوگ : یم  یقطنم  شـسرپ  نیا  خساپ  رد  دروخ ؟ یم  مشچ  هب  يا  هژاو  نینچ 

مالک ظافلا  اهبلاق و  مینک و  يریگیپ  رتمامت  هچ  ره  یتقد  تدش و  اب  ار  هلئـسم  نیا  دـیاب  ام  تسا و  يداقتعا  ياهـشزرا  يرادـهگن  ظفح و 
دوخ یمالـسا  لیـصا  میهافم  زا  هتفر ، هتفر  دنک و  یعادت  ام  يارب  ار  لطاب  ياه  هشیدنا  اجیردـت  هک  ادابم  میهدـن ، رییغت  ار  ناراوگرزب  نآ 

یگنر بآ و  اـب  ار  شیوخ  لـطاب  راـکفا  دـننک و  يدیـص  ازـسان ، تارییغت  نیا  دولآ  لـگ  بآ  رد  قیرط ، نیا  زا  زین  نارگید  میتفیب و  رود 
رد اهنیا ، لاثما  هحفص 25 ] يژولوئدیا و [  یقرتم ، عجترم ، مسیلادوئف ، يراد ، هیامرس  ياه  هژاو  لامعتسا  الثم  دنهد . ام  دروخ  هب  یمالـسا 

نونکا و  تسا . يرشب  ياه  هشیدنا  ینیمز و  بتاکم  زا  هتفرگ  تاشن  میهافم ، نیا  هک  دنک  یم  یعادت  ار  یمیهافم  ناناملسم ، زورما  يایند 
، دوخ صاخ  تاحالطصا  رد  زین  كولس  ریس و  بتاکم  ناگدننک  سیسات  هچ  رگا  تفگ : میهاوخ  تسا ؟ رامش  نیا  رد  زین  قشع  هژاو  ایآ 
ینغ و گنهرف  رد  ام و  رـصع  رد  نونکا  مه  اما  دـنا ، هدرک  نینچ  زین  تبحم  باب  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنا  هدروآ  ناـیم  هب  اهنخـس  قشع  زا 

يانعم نآ ، زا  ناگمه  دراد و  یمومع  يدربراک  هدـش و  جراـخ  صاـخ  يا  هتـسد  اـی  هورگ و  راـصحنا  زا  هژاو  نیا  یـسراپ ، تغل  راـشرس 
نادـناخ حـیادم  رد  هژیو  هب  یعیـش  یمالـسا و  نادنمـشناد  ارعـش و  اـبدا ، زا  يرایـسب  هلمج  نآ  زا  هک  دـننک ، یم  عازتـنا  ار  دـیدش  تبحم 

یخرب رد  یلو  كدنا ، رایسب  هچ  رگا  زین ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هوالع  هب  دنا . هدرک  هدافتسا  رایسب  تغل  نیا  زا  مالسلا ، مهیلع  تمصع 
ناوضر یسلجم  همالع  مالسا ، ملاع  گرزب  دنمشناد  راتفگ  زا  يدهاش  تسا  بسانم  نخـس ، دییات  رد  دنا . هدرب  راک  هب  ار  هژاو  نیا  دراوم 

ناشیا دنا . هدرب  راک  هب  ار  تغل  نیا  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هک  دهد  یم  ناشن  مه  تسام و  راتفگ  دهاش  مه  هک  میروایب  هیلع  هللا 
نینچ هدابعلا ... قشع  نم  سانلا  لضفا  تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یفاک  لوصا  هدابعلا  باب  موس  ثیدح  لیذ  رد 

يذـلا برقلا  یلا  هلیـسو  هنوک  ثیح  نم  اطرفما  ابح  اهبحا  يا  هبحملا ، یف  طارفالا  وه  قشعلا ، مسالا  و  بعت ، باب  نم  قشع  و  دراگن : یم 
لدـی اذـه  و  هب . قلعتی  ام  هناحبـس و  هبح  یف  لمعتـسی  الف  هلطابلا ، رومالا  هبحمب  صوصخم  قشعلا  نا  مهوتی  امبر  یقیقحلا و  بولطملا  وه 

و [ . 19 . ] فیقوتلا یلع  ءانب  اضیا  هنم  قتـشملا  لعفلا  لب  یلاعت ، هللا  یلع  هنم  هقتـشملا  ءامـسالا  قالطا  مدـع  طوحالا  ناک  نا  هفالخ و  یلع 
تبحم هب  طوبرم  قشع  هک  دوش  یم  مهوت  اـسب  هچ  دـشاب ... یم  تبحم  رد  طارفا  هک  تسا  قشع  نآ  زا  ردـصم  مسا  بعت و  باـب  زا  قشع 

مهوت نیا  فالخ  رب  تیاور  نیا  و  دور ، یمن  راک  هب  زین  نآ  هب  طوبرم  روما  رد  دور و  یمن  راک  هب  یهلا  تبحم  رد  سپ  تسا ، هلطاب  روما 
هکنیا ربانب  هحفـص 26 ] دورن [ ، راک  هب  ادـخ  دروم  رد  نآ  لاعفا  قشع و  زا  قتـشم  ياهمان  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  دـنک . یم  تلالد 
همجرت قشع  هب  ار  تدوم  بح و  تغل  تقیقح ، رد  و  میرب ، یم  راک  هب  تبحم  اب  فدارتم  ار  قشع  مه  اـم  مینادـب . یقیفوت  ار  ادـخ  ءامـسا 

هحفص 29 ] مینک [ . یم  دصق  ار  نآ  ماع  يانعم  هدرک ،
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تبحم تابجوم 

هراشا

: تسا رارق  نیا  زا  نآ  تابجوم  زا  یخرب  یلیالد . ار  نآ  شیازفا  تسا و  یتابجوم  ار  یتبحم  ره  شیادیپ 

تاذ بح 

یم تسود  ار  دوخ  نتشیوخ  يرطف ، روط  هب  ناسنا  هک  اجنآ  زا  تسا . دوخ  نتشاد  تسود  تاذ و  بح  هدیدپ ، نیا  مهم  تابجوم  زا  یکی 
روآ ون  رکف  جنرتسد  زا  يرعاش  ره  الثم  هک  تسا  يرطف  هصیـصخ  نیا  هیاپرب  و  دراد . یم  تسود  زین  ار  اهنآ  جـیاتن  راکفا و  لاعفا و  دراد ،

نیرفآ رحـس  ياهتـسد  شالت  هجیتن  هک  شیوخ  هناداتـسا  ياهیرگتروص  زا  شاقن ، داتـسا  کی  ای  درب و  یم  تذل  دوخ  يابیز  ياه  هدورس 
هتفرگن و هدـیدان  ار  یعیبط  ياه  هتـساوخ  نیا  هاگ  چـیه  زین  مالـسا  يارگ  عقاو  نید  نیناوق  هکنیا  هجوت  بلاج  درب . یم  رفاو  یظح  تسوا ،

يارب اـهنآ  تیلاـعف  و  اـقب ، يارب  تادوجوم  شـشوک  تکرح و  بجوم  تاذ ، بح  هک  ارچ  تسا . هتـشادن  ار  اـهنآ  ندوـمن  نوفدـم  دـصق 
ار توهـش  بضغ و  هوق  ود  دـنوادخ  تلع ، نیمه  هب  و  دوش . یم  دوخ  ياقب  میرح  زا  تادوجوم  عافد  ثعاب  هزیرغ  نیمه  تسا و  لـماکت 

بلج دوخ  هب  ار  ناتـسود  عفانم و  یمود  اب  دـنک و  عافد  دوخ  زا  شنت  ناج و  نانمـشد  لباقم  رد  یلوا  اب  اـت  تسا  هتـشاد  ینازرا  ناـسنا  هب 
. تسا نآ  ندیناسر  بولطم  لامک  هحفـص 30 ] هب [  ندومن و  روراب  يرطف و  فطاوع  نیا  سیدقت  نآ ، ییاهن  فده  یفرط ، زا  و  دـیامن .
ای يزیچ  ره  زا  دراد و  یم  تسود  ار  وا  درب و  یم  تذل  دشاب  وا  عفن  هب  هک  ءیش  ره  ای  سک  ره  زا  ناسنا  ینورد ، هتساوخ  نیا  ربانب  [ . 20]

ترخآ ناهج  دوجو  لـیلد  نیرتگرزب  هک  تسا  اـقب  بح  تیـصاخ  تاذ ، بح  نشور  جـیاتن  زا  دراد . ترفن  دـشاب  وا  ررـض  هب  هک  یـسک 
. تسا

ناسحا

هراشا

وا هب  هک  ار  یـسک  ناسنا  دراد . تسود  ار  شیوخ  هب  هدننک  ناسحا  یـسک  ره  ددرگ . یم  رب  لوا  تلع  نامه  هب  تقیقح  رد  زین  ببـس  نیا 
فیرـش ياعد  رد  دراد . یم  تسود  دراد ) یم  اور  راثیا  يراکادف و  تشذـگ و  وا  قح  رد  ای  دـنک  یم  اطع  وا  هب  يزیچ   ) دـنک یم  تبحم 

ات هدم ، رارق  نم  رب  ار  یقـساف  چیه  ناسحا  تسد  ایادـخ ! [ . 21 . ] یبلق هبحیف  ادـی  یلع  رجافل  هلعجت  ـال  مهللا  تسا : هدـمآ  نینچ  نیا  يوبن 
اما منک ، یم  ادیپ  تبحم  اهنآ  هب  تبـسن  زین  نم  ریزگان  دننک ، تمدـخ  نم  هب  یناسک  نینچ  رگا  ایادـخ  ینعی  دریگ . ياج  ملد  رد  شتبحم 

هحفص 31 ] دنشاب [ . هتشاد  نم  رب  ناسحا  ماعنا و  تسد  هک  درادن  تسود  دنتسه ، قساف  هک  اجنآ  زا 

بح رکش و  یلصا  لماع  لاعتم  دنوادخ  ناسحا 

تالامک تافـص و  ناسنا و  ناهج و  راگدـیرفآ  هکنیا  بجوم  هب  وا  تسوا . ناسحا  هللا  بح  تابجوم  زا  یکی  ملـسم ، لقن  لـقع و  رظن  زا 
یم رارق  تبحم  دروم  تسا ، هدروآ  یتسه  هصرع  هب  یتسین  زا  ار  اـم  هدومرف و  تیاـنع  ناـیناهج  اـم  هب  ار  ناـسحا  نیرتگرزب  تسا و  اـهنآ 

هک تسا  هللا  صوصخم  دمح  [ . 22 . ] نیملاعلا بر  دمحلا هللا  دوش : یم  ماجنا  وا  يارب  حدـم  دـمح و  بلاق  رد  تبحم  زاربا  نیا  هک  دریگ ،
ار ناهج  دوخ  تیبوبر  تردـق و  اب  وا  اریز  تسوا ، ناسحا  نیرتگرزب  نایملاع  هب  تبـسن  دـنوادخ  تیبوبر  دـشاب . یم  ناـیملاع  راـگدرورپ 

تسا یسک  ام  راگدرورپ  [ . 23 . ] يده مث  هقلخ  ءیـش  لک  یطعا  يذلا  انبر  دیامن : یم  ییامنهر  اهنآ  اب  بسانتم  فدـه  هب  سپـس  قلخ و 
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ناسحا تیبوبر و  نیا  لیصفت  هیلع  هللا  مالس  نیسح  ماما  دنک . یم  ییامنهار  سپس  هدومن ، اطع  ار  وا  صوصخم  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک 
يذـلا تنا  يداهن  تنم  هک  یتسه  یـسک  وت  تننم : يذـلا  تنا  نم  يـالوم  يا  يـالوم : اـی  دراد : یم  هضرع  نینچ  هفرع  زور  ياـعد  رد  ار 

يذلا تنا  يدرک  وکین  هک  یئوت  تلمجا : يذـلا  تنا  يدرک  ناسحا  هک  یئوت  تنـسحا : يذـلا  تنا  يدومرف  اطع  تمعن  هک  یئوت  تمعنا :
: تقفو يذلا  تنا  يداد  يزور  هک  یئوت  تقزر : يذلا  تنا  يدومن  لماک  هک  یئوت  تلمکا : يذـلا  تنا  يدرک  لاضفا  هک  یئوت  تلـضفا :
: تینقا يذـلا  تنا  يدومن  زاین  یب  هک  یئوت  تینغا : يذـلا  تنا  يدومرف  اطع  هک  یئوت  تیطعا : يذـلا  تنا  يدرک  تیانع  قیفوت  هک  یئوت 

يذـلا تنا  يدرک  تیافک  هک  یئوت  تیفک : يذـلا  تنا  هحفـص 32 ] يداد [  ياج  هک  یئوت  تیوا : يذـلا  تنا  یتخاـس  دونـشخ  هک  یئوت 
يدومن ییامنهار  هک  یئوت  تیده :

هثراح يارب  اعد  مرکا  یبن  ناسحا 

نانچ نآ  هک  میبای  یم  ار  يدارفا  يوک  نیا  نارگادوس  لـیخ  زا  زین  یهاـگ  وهثراـح  نب  دـیز  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياـعد 
دنا هتـساوخ  ناراوگرزب  نآ  زا  قایتشا ، ياهتنم  رد  هدش ، دوخ  یب  دوخ  زا  هک  تسا  هدنکفا  هلعـش  ناشدوجو  ياپارـس  رب  يزوسناج  شتآ 

هدروآ یمن  ار  یمیظع  حاورا  نانچ  نآ  نارگراب  لمحت  ناشداسجا  هک  ارچ  دـننک ، اعد  یقاب  يارـس  هب  ناشگرزب  حاورا  لاـحترا  يارب  هک 
نابز زا  یفاک  فیرـش  باـتک  رد  ار  وا  ناتـساد  هک  تسا  ناـنامرهق  نیا  زا  یکی  يراـصنا  کـلام  نب  ثراـح  اـی  هثراـح ، نب  دـیز  تسا و 

هللا لوسر  نا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  تعمـس  لاق : رامع  نب  قاحـسا  نع  میناوخ : یم  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  كراـبم 
تراغ همسج و  فحن  دق  هنول ، ارفصم  هسارب ، يوهی  قفخی و  وه  دجسملا و  یف  باش  یلا  رظنف  حبصلا ، سانلاب  یلص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یلص هللا  لوسر  بجعف  انقوم . هللا  لوسر  ای  تحبصا  لاق : نالف ؟ ای  تحبصا  فیک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هل  لاقف  هسار ، یف  هانیع 
امظا یلیل و  رهـسا  یننزحا و  يذلا  وه  هللا  لوسر  ای  ینیقی  نا  لاق : کنیقی ؟ هقیقح  امف  هقیقح  نیقی  لکل  نا  لاق : هلوق و  نم  هلآ  هیلع و  هللا 

مهیف و انا  کلذـل و  قئالخلا  رـشح  باسحلل و  بصن  دـق  یبر و  شرع  یلا  رظنا  یناک  یتح  اهیف  ام  ایندـلا و  نع  یـسفن  تفزعف  يرجا  وه 
نوبذـعم اـهیف  مه  راـنلا و  لـها  یلا  رظنا  یناـک  نوـئکتم و  کـئارالا  یلع  نوفراـعتی و  هـنجلا و  یف  نوـمعنتی  هـنجلا  لـها  یلا  رظنا  یناـک 

هبلق هللا  رون  دـبع  اذـه  هباحـصال : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  یعماـسم . یف  رودـی  راـنلا  ریفز  عمـسا  نـالا  یناـک  نوخرطـصم و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  اعدف  کعم . هداهشلا  قزرا  نا  هللا  لوسر  ای  یل  هللا  عدا  باشلا : لاقف  هیلع ، تنا  ام  مزلا  لاق : مث  نامیالاب ،
هک تفگ  رامع  نب  قاحـسا  رـشاعلا . وه  ناک  رفن و  هعـست  دـعب  دهـشتساف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تاوزغ  ضعب  یف  جرخ  نا  ثبلی  ملف 

هحفص دندرازگ [ . مدرم  اب  ار  حبص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص ) ماما   ) هللادبعوبا ترـضح 
رغال و شمادنا  دوب ، هدـیرپ  شراسخر  گنر  داتفا ، یم  نیئاپ  شرـس  دز و  یم  ترچ  هک  داتفا  یناوج  هب  ناشهاگن  دجـسم  رد  سپـس  [ 33

لوسر ما . هتشگ  لئان  نیقی  تلاح  هب  تشاد : هضرع  تسا ؟ هنوگچ  تلاح  دندیسرپ : وا  زا  دوب . هتسشن  يدوگ  هب  شنامـشچ  هدش و  فیحن 
وت نیقی  تقیقح  تسا . یتقیقح  ار  ینیقی  ره  انامه  دندومرف : و  دمآ ) ناشـشوخ   ) دندش تفگـش  رد  وا  هتفگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

التبم ممرگ  ياـهزور  یگنـشت  بش و  يرادـیب  هب  هتخاـس ، نیگهودـنا  ارم  هک  تسا  نم  نیقی  نیمه  هللا ! لوـسر  اـی  درک : ضرع  تـسیچ ؟
هب یگدیـسر  يارب  هک  منیب  یم  ار  مراـگدرورپ  شرع  اـیوگ  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هدرک  متبغر  یب  تـسا  نآ  رد  هـچنآ  اـیند و  هـب  هتخاـس و 

هیکت اهیـسرک  رب  دنمارخ و  یم  تمعن  رد  هک  مرگن  یم  ار  تشهب  لها  ایوگ  دنا و  هدمآ  درگ  باسح  يارب  مدرم  هدش و  اپ  رب  قلخ  باسح 
و دـننک . یم  هلان  یـسر  دایرف  هب  دـنا و  بذـعم  اجنآ  رد  هک  منیب  یم  ار  خزود  لها  ایوگ  و  دـنروآ . یم  لمع  هب  هفراعم  رگید  کی  اب  هدز 

دوـخ باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تسا . هدـنکفا  نینط  مشوـگ  رد  خزود  شتآ  ندیـشک  هناـبز  گـنهآ  نوـنکا  اـیوگ 
تباث يراد  هک  لاح  نیا  رب  دندومرف : وا  دوخ  هب  سپـس  هتخاس  نشور  نامیا  رون  هب  ار  شلد  ادـخ  هک  تسا  يا  هدـنب  ناوج  نیا  دـندومرف :

اعد وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک . میزور  ار  تباکر  رد  تداهـش  هاوخب  ادـخ  زا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ناوج  شاب .
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دیهـش  ] نیمهد وا  تشگ و  دیهـش  رفن  هن  زا  دعب  تفر و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  یگنج  رد  هک  تشذگن  یتدم  دندومرف .
يالم و  دـندیناسر . یقاب  ياهتنا  یب  راید  هب  یناف  گنت  ناهج  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نینچ  نیا  [ . 24 . ] دوب گنج ] نآ 

ادبع تفگافص  اب  قیفر  يا  تحبصا  فیک  ار  دیز  یحابص  ربمغیپ  تفگ  : دنک یم  هصق  نینچ  نیا  ار  وا  ناتساد  شیوخ  راعـشا  رد  زین  مور 
وک هر  نیا  زا  تفگاهزوس  قشع و  متستفخن ز  بش  اهزور  نم  ما  هدوب  هنشت  تفگتفکـش  رگ  نامیا  غاب  زا  ناشن  وک  تفگ  شوا  زاب  انموم 

تنج تشه  هحفـص 34 ] نایـشرع [  اب  ار  شرع  منیبب  نم  نامـسآ  دننیب  نوچ  ناقلخ  تفگراید  نیا  لوقع  مهف و  روخ  رد  رایب  يدروآ  هر 
هک یتشهب  هکایسآ  رد  وج  نم ز  مدنگ  وچمه  ار  قلخ  مسانـش  یم  او  کی  هب  کینمـش  شیپ  تب  وچمه  ادیپ  تسه  نم  شیپ  خزود  تفه 
ورف ای  میوگب  نیهنز  درم و  زا  نایع  منیب  یم  شاف  نم  زیخاتـسر  زور  نوچ  ار  هلمجتـسا  یهام  رام و  وچ  ادـیپ  نم  شیپ  تسا  یک  هناگیب  و 

ات مردرب  ار  اه  هدرپ  ات  ارم  لهرشن  زورما  منک  ادیپ  ناهج  رد  رشح  رـس  میوگب  هللا  لوسر  ایـسب  هک  ینعی  یفطـصم  شدیزگ  بل  سفن  مدنب 
زیمآ بلق  دقن  ار و  دقن  ار  زیخاتـسر  زار  میامن  اوار  دیب  ار و  لخن  میامن  ات  ار  دیـشروخ  نم  دیآ ز  فوسک  اتمرهوگ  دباتب  يدیـشروخ  وچ 

نم میامن  اوقاحم  فسخ و  یب  هام  ءایض  رد  قافن  خاروس  تفه  میاشگ  اولآ  گنر  رفک و  گنر  میامن  او  لامش  باحـصا  هدیربب  اهتـسدار 
شوجب ار  رثوک  ضوح  میامن  اونایع  مرآ  نارفاک  مشچ  شیپ  نایم  رد  خزرب  تانج و  خزودءایبنا و  سوک  لـبط و  مناونـشب  ءایقـشا  سـالپ 

نم شود  رب  ناششود  دیاسب  یمدنا  یک  ات  میامن  او  ار  کیب  کی  دنیز  یم  شدرگ  هنشت  هک  ناسکناوشوگب  شگناب  دنز  ناشور  رب  باک 
یم ترایز  رگید  کی  تسدرانک  رد  ار  کی  هب  کـی  هدیـشک  رد  راـیتخا  ممـشچ ز  شیپ  تنج  لـهانم  شوگ  رد  دـسر  یم  ناـشاه  هرعن 

لوغن زا  میوگ  تساهتراشا  نیاهاترـسح  او  هرعن  نینح و  زا  هآ  هآ  گناب  مشوگ ز  نیا  دـش  رکدـننک  یم  تراغ  هسوب  مه  ناـبل  زا  دـننک و 
دـش مرگ  تبـسا  هک  شک  رد  نیه  تفگبات  هب  شناـبیرگ  ربمغیپ  داد  بارخ  تسمرـس و  تفگ  یم  نینچمهلوسر  رازآ  مسرت ز  یم  کـیل 

هحفص 35 ] دش [  مرش  دز  یحتسی  قح ال  سکع 

همئا ناسحا 

هراشا

یم نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  شا -  یمارگ  تیب  لـها  مرکا و  ربماـیپ  سدـقم  تحاـس  هب  اـم  قشع  تدارا و  بجوم  ناـسحا  نیمه  و 
دشاب یم  ناشناتسود  نایعیش و  هب  هژیو  هب  نایناهج  مومع  هب  ناسحا  هب  هتخیمآ  ناراوگرزب  نآ  یناگدنز  دوجو و  رس  ات  رـس  هک  ارچ  دشاب ،

ناسحا و نیا  و  میهد . یم  عاجرا  رت  لصفم  بتک  هب  ار  نادـنم  هقالع  هدرک ، يراددوخ  هنومن  لاثم و  ندروآ  زا  راصتخا  تیاعر  هب  اـم  هک 
نونک ات  هتـشگ و  زاغآ  يرجه  لاس 329  زا  هک  هادـف -  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  نامبوبحم  يالوم  ياربک  تبیغ  هرود  رد  يراوگرزب 

یم هک  تسا  هدوب  اهیزاون  هدنب  فاطلا و  نیمه  رطاخ  هب  دراد و  رایـسب  یئاه  هنومن  هتخادگ -  ار  ناقاتـشم  لد  ارجام ، نیا  زوسناج  غاد  زین 
قـشع يادوس  رازاب  قنور  هدوب و  قایتشا  ياـه  هچوک  رگید  زا  رتشیب  رایـسب  هشیمه  عیـشت ، خـیرات  رد  يوک ، نیا  ناگتـشگرس  لـیخ  مینیب 

راوگرزب نآ  نارجه  نارود  رد  هک  يدارفا  زا  مینک  يدای  تسا  راوازس  اجنیا  رد  تسا . هدش  ببس  ار  یقشاع  ياهرازاب  رگید  داسک  نانیا ،
: دنا هتشادرب  زیربل  يا  هنامیپ  شناسحا  يایرد  زا  هتفرگ و  رارق  شا  هنارورس  فاطلا  دروم 

یلماع دمحم  دیس  ناتساد 

هب دوب  لماع  لبج  ءارق  زا  یکی  نکاس  هک  نیدلا  فرش  سابع  لآ  سابع  دیس  دنزرف  یلماع  دمحم  دیس  دسیون : یم  يرون  ثدحم  موحرم 
رد تشادـن و  ار  زور  هنابـش  کی  جرخ  هزادـنا  هب  یتح  نطو  زا  جورخ  ماگنه  رد  و  تفگ . كرت  ار  ناماس  نآ  روج ، ماکح  يدـعت  رطاخ 
رد تحایـس ، ماـیا  رد  تخادرپ . یم  تحایـس  شدرگ و  هب  درک و  یمن  تساوخرد  يزیچ  یـسک  زا  هک  دوـب  فـیفع  ردـق  نآ  لاـح ، نیع 
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نحـص یناقوف  تارجح  زا  يا  هرجح  رد  دـنکفا و  تماقا  لحر  فرـشا  فجن  ترواجم  رد  اـت  هدـید  یبیجع  تاـیاکح  يرادـیب  باوخ و 
تافو زین  شنطو  كرت  زا  دعب  لاس  جنپ  هک  دندوب  ربخ  اب  صاوخ  زا  یـضعب  طقف  وا  تالاح  زا  درک و  یم  یگدـنز  رقف  تیاهن  رد  فیرش 

یم نم  زا  اعد  باتک  تناما  ناونع  هب  عقاوم  یـضعب  رد  درک و  یم  تکرـش  ینیـسح  ياه  هیزعت  رد  تشاد و  دـمآ  تفر و  نم  اـب  وا  دومن .
. درک یمن  كرت  ار  راکذا  هیعدا و  دناوخ و  یم  ار  قزر  تعـسو  ياهاعد  عاونا  دینارذگ و  یم  راگزور  امرخ  دنچ  اب  ار  ییاهزور  تفرگ .

یم نوریب  دوب ، ایرد  تمس  زا  هک  رهش  کچوک  هحفـص 36 ] هزاورد [  زا  باتفآ  عولط  زا  شیپ  زور  لهچ  شتجاح  ضرع  يارب  یمایا  رد 
زا یکی  مان  دیچیپ و  یم  یلگ  نایم  رد  ار  يا  هضیرع  درک و  یم  تفاسم  یط  رتشیب  ای  خسرف  کی  دـنیبن  ار  وا  یـسک  هک  يروط  هب  تفر و 

. تشذـگ زور  هن  یـس و  اـی  تشه  یـس و  اـت  مداد  همادا  ار  راـک  نیا  تفگ : یم  دوخ  وا  تخادـنا . یم  بآ  رد  درک و  یم  ادـص  ار  باون 
سابل هک  دیآ  یم  مرس  تشپ  زا  يدرم  مدید  نتـشگرب  ماگنه  متـشگرب . متخادنا و  نییاپ  ار  مرـس  یتحاران  اب  مدنکفا و  بآ  رد  ار  هضیرع 

نم اب  يرادقم  لاح  نیمه  اب  مدوب . تحاران  رایسب  نوچ  مدرکن  یهجوت  رگید  مداد و  يرصتخم  باوج  مه  نم  درک . مالـس  تشاد ، یبرع 
زا شیپ  زور  ره  تسا  زور  هن  یـس و  ای  تشه  یـس و  هک  تسیچ  وت  تجاح  دـمحم ! دیـس  تفگ : مدوخ  یلحم  هجهل  اـب  سپـس  دـمآ  هار 

دیـس تسین !؟ علطم  وت  تجاح  رب  وت  ماما  هک  ینک  یم  نامگ  يزادـنا ؟ یم  بآ  رد  ار  دوخ  هضیرع  يور و  یم  اج  نالف  هب  باـتفآ  عولط 
لماع لبج  زا  ار  یسک  دوب و  هدیدن  ارم  یـسک  مدوب و  هدرکن  علطم  دوخ  راک  نیا  زا  ار  سک  چیه  اریز  مدرک  بجعت  یلیخ  تفگ : دمحم 

هب دـیاش  دـمآ  مرطاخ  هب  دراد . لاقع  هیفوک و  رـس  رب  وا  مدـید  هک  دـش  هدوزفا  نم  بجعت  رب  هاـگ  نآ  صوصخب  متخانـش . یمن  فجن  رد 
زا تسا . فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع -  ماما  دوخ  وا  ما و  هدش  لئان  گرزب  يراگتسر  هب  هدیسر و  دوخ  هنیرید  يوزرآ  لامآ و 
نآ مدرک ، زارد  تسد  سپ ، منک . هحفاصم  وا  اب  متفگ  مدوخ  اب  تسا . فیطل  مرن و  رایـسب  ترـضح  نآ  تسد  هک  مدوب  هدینـش  نامز  رید 
هب مدرک و  دنلب  ار  مرس  ما . هدیسر  یمظع  تداعس  هب  هک  مدرک  نیقی  متفای و  مدوب  هدینـش  هک  ار  هچنآ  دروآ و  ار  دوخ  تسد  زین  ترـضح 
وت اـب  لد  مغ  یئاـیب  وچ  مدوب  هتفگ  [ . 25 . ] مدـیدن ار  یـسک  رگید  مسوبب ... ار  شکرابم  تسد  متـساوخ  متخود ، مشچ  كراـبم  تروص 

یئایب وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب 

يدهم دمحم  اقآ  نتفای  افش 

. دش نیمظاک  دراو  يرجه  لاس 1299  رد  دنه  کلامم  ردانب  یلاها  زا  يدهم  دمحم  اقآ  مان  هب  یـصخش  دسیون : یم  يرون  ثدـحم  زین  و 
 ] یتقو هک  دمآ  راتفرگ  یـضرم  هب  ارجام ، نآ  زا  لبق  لاس  هس  درک . یم  یگدنز  دوب و  هدش  دلوتم  ردانب  نامه  رد  اما  دوب  يزاریـش  وا  ردپ 

یناگتـسب نیمظاک  رهـش  رد  وا  دـش . قارع  همئا  ترایز  هب  لسوتم  یلال  يرک و  نتفای  افـش  يارب  دـش . لال  رک و  تفای  تیفاع  هحفص 37 ]
تکرح اـب  فداـصم  هک  يزور  درک . فـقوت  نیمظاـک  رد  زور  تسیب  دـش و  ناـنآ  لزنم  دراو  سپ ، دـندوب . فورعم  راـجت  زا  هک  تشاد 

رد دیدش  هیـصوت  دـندرپس و  دـندوب  دادـغب  البرک و  لها  اعون  هک  نارفاسم  هب  دـندرک و  راوس  یتشک  هب  ار  وا  دوب  ءارماس  هب  يدود  یتشک 
ات دـنیامن ، يرای  شیاهراک  رد  ار  وا  هک  دنتـشون  همان  ءارماس  لها  زا  یـضعب  هب  زین  دوب . زجاـع  نتفگ  نخـس  زا  وا  اریز  دـندومن ، شتبقارم 

. دوب يرجه  رخالا 1299  يدامج  مهد  هعمج  زور  رد  بادرس  هب  دورو  نیا  دندروآ . رونم  بادرس  هب  ار  وا  دش . ءارماس  دراو  یتشک  هکنیا 
هیرگ و وا  دنداد . ياج  هکرابم  هفص  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دندوب  تدابع  لوغـشم  دامتعا  دروم  دارفا  ناسدقم و  زا  یتعامج  رهطم  بادرـس  رد 

اعد تساوخرد  راضح  زا  تشون و  راوید  يور  ار  دوخ  تجاح  نآ  زا  شیپ  داد . یم  همادا  دوخ  هثاغتسا  هب  درک و  زاغآ  ار  عرـضت  يراز و 
مالسلا هیلع  تجح  ترضح  زاجعا  هب  راک  نیا  درک و  زاب  ار  وا  نابز  دنوادخ  هکنیا  رگم  تفاین ، نایاپ  وا  عرـضت  هیرگ و  دومن . تعافـش  و 

سرد رضحم  رد  ار  وا  زور ، نآ  يادرف  هبنـش  زور  رد  دوب . هدش  زاب  نخـس  هب  یبوخ  هب  شنابز  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  اجنآ  زا  سپ ، دوب .
دنک تیانع  لماک  هرهب  وا  ياقب  اب  ار  نیملسم  ادخ  هک  يزاریش -  نسح  دمحم  ازریم  تعیرش  جات  هعیـش و  سیئر  املع ، داتـسا  اهقف و  دیس 

. دـندرک فارتعا  وا  تئارق  نسح  تحـص و  هب  راضح  همه  درک و  تئارق  اکربت  ار  هحتاف  هروس  يزاریـش  يازریم  دزن  وا  دـندرک . رـضاح  - 
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مرآ و رب  اعد  تسد  یهگ  رهب  ات  اـمنب  ناوربا  بارحم  [ . 26 . ] تفرگ رارق  دیجمت  دروم  تفای و  ترهش  مدرم  نایم  رد  زور  نآ  رد  ناتـساد 
تمراذگ رجنخ  هضبق  ریذپ  تنم  نک  صالخ  مرجه  مغ  زا  زیرب و  منوختمرآ  ندرگ  رب 

یساملس یلوم  رادید 

یلوتم هحفـص 38 ] لاس [  لـهچ  دودـح  دوب ، مالـسلا  اـمهیلع  نییرکـسع  دهـشم  رواـجم  هک  دـمحم  اـقآ  دروآ : یم  يرون  ثدـحم  زین  و 
هحلاص يوناب  نآ  دوب . يزاریش ] يازریم   ] ام داتسا  دامتعا  دروم  دوب  يا  هحلاص  نز  هک  شردام  قیرط  زا  دوب و  هیلاع  هعقب  نآ  ياهنادعمش 

یساملس یلوم  دوب و  هعمج  زور  مدوب . رهطم  بادرس  رد  یساملس  نیدباعلا  نیز  یلوم  ینابر ، ملاع  تیب  لها  اب  يزور  هک  دوب  هدرک  لقن 
یم هیرگ  زین  اـم  دز و  یم  هجـض  دوب ، ادیـش  نوزحم و  درک و  یم  يراز  هیرگ و  میدـناوخ . یم  وا  اـب  زین  اـم  دـندناوخ و  یم  هبدـن  ياـعد 

ياوه دش و  شخپ  بادرـس  رد  هک  دیـسر  نامماشم  هب  یکـشم  يوب  لاح ، نیمه  رد  دوبن . رگید  یـسک  رهطم  بادرـس  رد  ام  زج  میدرک .
هب رداق  هک  میدش  هدز  تهب  يا  هنوگ  هب  تفر و  ام  زا  هیرگ  لاح  دش ، یم  رتدیدش  نآ  شوخ  يوب  هظحل  هب  هظحل  تخاس و  ولمم  ار  اجنآ 
لاح هب  هرابود  تشذگ و  ینامزتساطخ  هک  نافیرح  دیهاوخم  کشم  نینچ  زا  رهش  هب  هدروآ  رت  کشم  نینچ  وت  فلز  رس  . میدوبن تکرح 
اضر یلع  اقآ  اما  دومرفن . یباوج  و  شـسرپ !؟ نیا  اجک و  امـش  دومرف : وا  میدیـسرپ ، ار  شوخ  يوب  تلع  یلوم  زا  اجنیا  رد  میتشگرب . اعد 
هدرک ترایز  ار  اقآ  وا  هک  متشاد  نامگ  اریز  مدیسرپ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تاقالم  زا  يزور  تفگ : دوب  وا  تسود  هک  یناهفـصا 

[ . 27 . ] دومن فیرعت  وم  هب  وم  ار  هعقاو  نامه  تسا ،

نامز ماما  يروضح  ریغ  ياهناسحا 

اما دندوب ، هدیدن  رس  مشچ  هب  ار  شیوخ  يارآ  لد  بوبحم  دنچ  ره  مالسلا ، هیلع  رصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  دنا  هدوب  ینایعیـش  اسب  هچ 
زا ار  تحار  باوـخ  هدوـبر و  ناـشمارآ  تقاـط و  قارف ، هودـنا  هک  دـنا  هدوـب  شدوـجو  نازورف  دیـشروخ  هتخادـگ  هتخاـبلد و  ناـنچ  نآ 

نیو تسا  نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  رای  : دـنا هتفای  یم  رود  وا  زا  ار  دوخ  اما  کـیدزن  دوخ  هب  ار  راـی  هک  ارچ  دوب ، هتخاـس  رود  ناشناگدـید 
یلایل رد  نارادزار  هگتولخ  ناکاپ و  ياهلد  رد  اـما  تسا  بیاـغ  ناگدـید  زا  شکراـبم  مسج  دـنچ  ره  وا  ومرود  يو  زا  نم  هک  رت  بجع 
تسا اهنآ  اب  دراد و  روضح  یلایل ، مایا و  هشیمه  رد  هحفص 39 ] ناگتسکش [ ، لد  رافغتـسا  رد  نافراع و  تاجانم  رد  و  ناراد ، هدنز  بش 

ياهزامن رد  دنتسه . وا  اب  هناصلاخ  هنابـش و  ياه  تاجانم  رد  هناعـضاخ و  هناعـشاخ و  ياهعوکر  رد  ینالوط و  ياه  هدجـس  رد  زین  اهنآ  و 
بوبحم اب  بحم  یماگمه  یهارمه و  بجوم  هک  تسا  نیمه  زین  تقو  لوا  زامن  زومر  زا  یکی  دـننک و  یم  یهارمه  راـی  اـب  ناـشتقو  لوا 

هک دوش ، یمن  هداز  ینامـسج  هدید  تیور  ندید و  هب  طقف  قشع ، تبحم و  سپ ، دوش . یم  تفج  هارمه و  وا  زامن  اب  شزامن  ددرگ و  یم 
امهیلع میلک  ياسوم  لیلخ و  میهاربا  نانوچ  یناقـشاع  ناگتخوس و  مه  زاب  اما  تسین ، تیور  لباق  يرـصنع  مشچ  اب  زین  اـهبوبحم  بوبحم 
هتخادگ هتخوس و  ار  يدارفا  زین  اهبوبحم  بوبحم  هب  ناگدادلد  نیا  دنارورپ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  بیبح  لسرم  دمحم  مالـسلا و 

زگره رس  مشچ  هب  ار  وا  هک  دنچ  ره  دنا  هتفای  هار  بوبحم  ناتسآ  هب  لد  هبذج  ریت  اب  هکلب  دنا  هدشن  دیـص  هاگن  ریت  اب  هک  دنا  هداد  شرورپ 
رب ادخ  تاولـص  مرکا -  ربمایپ  تبحم  رد  ناگتخوس  لیخ  رد  اما  دوب ، هدیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نرق  سیوا  دنیوگ  دنا . هدـیدن 

روهـشم تسا  يدهاز  ینرق ، يدارم  رماع  نب  سیوا  دـسیون : یم  هباغلادـسا  هدـنراگن  دوب . اهنآ  نیلوا  هرمز  رد  تشاد و  رارق  شلآ -  وا و 
نبا تسا . هباحص  نیعبات  ناگرزب  زا  يو  دوب . هفوک  نکاس  دوب و  هدیدن  ار  وا  زگره  هدرک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  هک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینرقلا . سیوا  همالا  هذه  نم  یلیلخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دسیون : یم  دوخ  تاقبط  رد  زین  دعس 
روهظ و ناقاتشم  زا  نخس  یـسلجم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  ثیدح  رد  تسا . نرق  سیوا  تما ، نیا  زا  نم  لیلخ  دومرف : هلآ 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  اهیف  رکذی  یبنلا  هیصو  یف  هک : دندومرف  هاگ  نآ  دندروآ ، نایم  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نادنم  هقالع 
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هجحلا مهتبجح  یبـنلا و  اوـقحلی  مل  ناـمزلا  رخآ  یف  نوـنوکی  موـق  اـنیقی  مهمظعا  اـنامیا و  ساـنلا  بجعا  نا  ملعا  یلع و  اـی  هل : لاـق  هـلآ 
رظن زا  مدرم  نیرتهب  هک  نادب  یلع ، ای  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  [ . 28 . ] ضایب یلع  داوسب  اونماف  خـن ) هجحلا -  مهنع  تبجحف  )

، تسا بیاغ  اهنآ  تجح  دندیدن و  ار  ربمایپ  دنا و  نامزلارخآ  رد  هک  دنتسه  یناسک  نیقی ، تهج  زا  اهنآ  نیرتگرزب  و  هحفص 40 ] نامیا [ 
هچ شیور  ناقشاع  يارب  هادف ، انحاروا  نوتاخ  سجرن  دنزرف  تایلجت  ناتساد  رد  دندروآ . نامیا  هدش  هتـشون  بتک  رد  هچنآ  هب  نانآ  سپ 

دوجو رس  ات  رس  هک  ارچ  دنا ، هتخانش  شناسحا  زا  ار  وا  دنا ، هدومن  كرد  ار  شفیرش  ینویامه و  رضحم  راب  لوا  هک  نانآ  مینیب  یم  رایـسب 
نیا هب  تبـسن  ام  تبحم  تدارا و  للع  زا  یکی  هکنیا  هجیتن  دـشاب . یم  شناتـسآ  ناراسکاخ  ناتـسود و  هب  تیاـنع  نایعیـش و  هب  تبحم  وا 

دوجو ضیف  هضافا  هطساو  نانآ  [ . 29 . ] مرکلا مکتیجـس  ناسحالا و  مکتداع  هک : تساهنآ  يراوگرزب  تمارک و  ناسحا و  هسدقم ، تاوذ 
ضیف روضح ، تبیغ و  هنمزا  رد  دـنناسر و  یم  یماـع  ملاـع و  هب  هتفرگ ، ضاـیف  دـنوادخ  زا  ار  یتسه  ضیف  هللا ، نذاـب  دنـشاب و  یم  اـم  هب 

. دننک یم  هضافا  ام  هب  لامعا ، نطاب  ناهج و  نورد  زا  ار  تیاده 

تبیغ نامز  رد  هللا  هیقب  ترضح  ناسحا 

یم نینچ  تبیغ  نامز  رد  دوخ  ناـیاپ  یب  ناـسحا  نوماریپ  ناشتاحیـضوت  زا  یکی  رد  وا -  رب  ادـخ  ناـیاپ  یب  ياـهدورد  هک  ناـمز -  ماـما 
نوچمه تبیغ  نامز  رد  نم  زا  يریگ  هرهب  باحسلا . راصبالا  نع  اهتبیغ  اذا  سمشلاب  عافتنالاکف  یتبیغ  یف  یب  عافتنالا  هجو  اما  و  دنیامرف :
ثیدـح نیا  لیذ  رد  یـسلجم  موحرم  دـشاب . هدرک  ناهنپ  هدیـشوپ و  ناگدـید  زا  ار  نآ  ربا  هک  ماـگنه  نآ  تسا  دیـشروخ  زا  يریگ  هرهب 

هب وا  طسوت  تیاده  ملع و  دوجو و  رون   - 1: تسا دنچ  یتاکن  نمضتم  ربا  سپ  رد  دیشروخ  هب  سدقم  دوجو  نآ  هیبشت  دیامرف : یم  نینچ 
قلخ نایم  رد  فراعم  مولع و  هک  تسا  نانآ  هطـساو  هب  دنا و  تقلخ  یئاغ  للع  داب -  ناشیارب  ادخ  دورد  هک  نانآ -  اریز  دـسر . یم  قلخ 
یم دـنوادخ  هک  دوب ، دـنهاوخ  باذـع  عاونا  قحتـسم  دوخ  هحیبـق  لاـمعا  رطاـخ  هب  مدرم  و  دوش ، یم  عفد  مدرم  زا  اـیالب  دـبای و  یم  رـشن 

2. یتسه اهنآ  نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  باذع  ار  نانآ  دـنوادخ  [ . 30 . ] مهیف تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و  هحفص 41 ] دیامرف [ :
لامج دور و  يرانک  هب  ياـهربا  هک  دـنراد  ار  نآ  راـظتنا  هظحل  ره  اـما  دـنریگ ، یم  هرهب  ربا  سپ  رد  ناـهنپ  دیـشروخ  زا  مدرم  هکنآ  اـب  - 
دنتسه وا  روهظ  جورخ و  رظتنم  هظحل  ره  هعیش  ناصلخم  زین  ترـضح  نآ  تبیغ  مایا  رد  نینچمه ، دنک . نشور  ار  ناشناگدید  نآ  نازورف 

لیلد روفو  اـب  ترـضح  نآ  دوجو  رکنم   - 3. دوب دـهاوخ  ینایاپ  زین  ار  رات  هریت و  ياـهربا  نیا  ماجنارـس  هک  دـنوش  یمن  سویاـم  زگره  و 
حالـص هب  رتشیب  دیـشروخ ، ندوب  ربا  تشپ  رد  یهاگ   - 4. دریگ رارق  ربا  تشپ  رد  هک  یعقوم  تسا  سمـش  دوجو  رکنم  دـننام  وا ، دوـجو 

، درادـن ار  دیـشروخ  میقتـسم  هراظن  ناوت  بات و  ناسنا  ناگدـید  هک  هنوگ  نامه   - 5. مالـسلا هیلع  ماـما  تبیغ  تسا  نینچمه  تسا ، مدرم 
دنک و یم  هولج  يا  هنزور  فاکش  زا  اهربا  سپ  زا  دیـشروخ  یهاگ   - 6. تشاد دنهاوخن  ار  وا  رادید  لمحت  زین  رظن  هاتوک  نامـشچ  روک 
زا هدومن ، يا  هولج  هاگهگ  تبیغ ، ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نینچمه  دـننام . یم  مورحم  ناـنچمه  یـضعب  هدـید و  ار  وا  یـضعب 

ار دیشروخ  هک  هنوگ  نامه   - 7. دیازفا یم  رت  نازورف  يا  هلعـش  رگید  ناگتخوسلد  نازوس  شتآ  رب  درب و  یم  لد  لابقا  شوخ  یناتخبکین 
هراظن دنناوت  یمن  زگره  تریـصب  یب  نالدروک  زین  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هرهچ  نازورف  سمـش  دـشاب  یم  تیور  هب  رداق  انیب ، ناگدـید  اهنت 

 - 8. تسا هدش  ریسفت  هلئسم  نیمه  هب  [ 31  ] الیبس لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  همیرک  هیآ  مه ، رابخا  رد  و  دننک ،
تیفرظ ردـق  هب  زین  مدرم  دوش ، یم  هناخ  دراو  هدرک  روبع  اهنآ  زا  اه  هناخ  ياه  هنزور  تعـسو  هزادـنا  هب  دیـشروخ  هعـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
ینامسج قئالع  يوهش و  عناوم  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  ینعی  دنرب ، یم  هرهب  وا  دوجو  زا  ناشیاهلد  ياه  هنزور  تعسو  هزادنا  هب  شیوخ و 

مینک یم  هظحالم  دـش ، رکذ  هچنآ  ربانب  هحفص 42 ] [ . ] 32 . ] دنوش یم  کیدزن  وا  نابات  دوجو  رون  دوجو و  هب  دنـشاب ، هدـنار  دوخ  زا  ار 
رب نامز  ود  ره  رد  وا  يونعم  يدام و  تاکرب  تسین و  روهظ  نامز  اب  تبیغ  نامز  رد  ینارون ، دوجو  نآ  ياهناسحا  رد  یتوافت  نادـنچ  هک 

ياه هثاغا  اهیریگتـسد و  رد  رورـس  نآ  هصاخ  فاطلا  اعدم ، نیا  رب  ایوگ  يدهاش  و  دـسر . یم  شناتـسود  هب  هطباض  نوناق و  کی  ساسا 
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. تسا هتشگ  رداص  كرابم  دوجو  نآ  زا  شناتسود  ياه  هثاغتسا  هب  خساپ  رد  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  يرامش  یب 

ماما ناسحا  وترپ  رد  بولق  فیلأت 

ار نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  ناقـشاع  نانموم و  بولق  فیلات  نیعمجا ، مهیلع  هللا  مالـس  نامراوگرزب  ناماما  ياهناسحا  نیرتگرزب  زا  یکی 
سپ دیشخب  تفلا  ناتیاهلد  نایم  سپ  [ . 33 . ] اناوخا هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  دروآ : یم  رامـش  هب  یهلا  گرزب  ياهتنم  زا  یکی 

مالسلا هیلع  ماما  دشاب . یم  هتفخ  ياهترطف  ندرک  رادیب  ام  موصعم  ياوشیپ  ماما و  مهم  فیاظو  زا  دیدش . ردارب  مالسا )  ) وا تمعن  هطساوب 
هک تسا  ینوناک  ناسنا  بلق  دـیامن . یم  یئامنهار  حیحـص  تهج  رد  لیدـعت و  ار  اهناسنا  يرطف  یعیبط و  ياه  هتـساوخ  یهلا  تیادـه  اـب 

لرتنک اه و  هلعـش  نآ  لیدـعت  هفیظو  ماما  دـشاب و  یم  بضغ  جاوما  مطالت  زکرم  زین  دریگ و  یم  هشیر  اجنآ  زا  تبحم  قشع و  ياه  هلعش 
کی هب  ناتـسود  هدنکارپ  بولق  نداد  تفلا  دش ، رکذ  هک  روط  نامه  تسا . راد  هدهع  ار  اه  هتـساوخ  زئارغ و  یمامت  تیادـه  جاوما و  نیا 
هنابز ناکاپ  نیا  قشع  وترپ  رد  هک  یئاهیتسود  اهتبحم و  هلعـش  تسا و  یناـمز  ره  ماـما  ياـهناسحا  نیرتوکین  نیرت و  نیرفآ  روش  زا  رگید 

دقعنم یفارحنا  دیلپ و  ياهکالم  اب  كاپان و  ياه  طیحم  رد  هک  یتبحم  ياهنامیپ  فالخ  رب  تسرد  تسا ، قیمع  اپرید و  رایـسب  دشک ، یم 
زا دـیآ . یم  دـیدپ  ناراوگرزب  نآ  هب  قشع  هار  همادا  رد  هک  تسا ، هدـنکارپ  ياهلد  نآ  فیلاـت  دروآ  هر  دوخ  یئاـپرید ، نیا  و  ددرگ . یم 
هب تبـسن  دشاب ، رتدیدش  رتشیب و  شیاتمه  یب  هحفـص 43 ] بوبحم [  هب  تبـسن  تبحم  هچ  ره  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  يایوگ  ياه  هناـشن 

تیالو زراب  راثآ  زا  بولق  فیلات  زین  و  دوش . یم  رتشیب  اهنآ  نایم  فطاعت  بذاـجت و  دزرو و  یم  قشع  رتشیب  زین  شبوبحم  ناتـسود  ریاـس 
ناربخ یب  يوک و  نیا  ناگداتفا  رود  کش  یب  دوش و  یم  هدیمان  فرصت  نیوکت و  رد  تیالو  احالطـصا  هک  تسا  ناسنا  ناهج و  رب  اهنآ 

ماما نآ  اب  هبدـن  زادـگ  زوس و  رپ  ياعد  رد  هک  ماگنه  نآ  تشاد . دـنهاوخن  نامرح  زج  یبیـصن  ناـسحا ، نیا  زا  تیـالو ، برق و  يداو  زا 
تساجک اضرلا ؟ حالصلا و  لمـش  فلوم  نیا  میئوگ : یم  هنوگ  نیا  نآ  زا  يزارف  رد  میزادرپ ، یم  زاین  ضرع  هب  ناگدید ، زا  ناهنپ  مامه 

ار یئابرنهآ  لثم ، رد  مالـسلا  هیلع  ماما  كاپ  لد  دـهد ؟ یم  تفلا  مه  هب  ار  اضر  حالـص و  لها  هدـنکارپ  ياـهلد  هک  يراوگرزب  ماـما  نآ 
. دـیامن یم  وسمه  شیوخ  هبذاـج  ياهعاعـش  روـحم  لوـح  ار  اـهنآ  دـشک و  یم  شیوـخ  يوـس  هب  ار  قرفتم  هدـنکارپ و  ياـهلد  هک  دـنام 

نآ ورین  نیا  جاوما  هنماد  دـنک و  یم  تیارـس  رگید  ياهلد  هب  شیابر  هبذاج و  تیـصاخ  یمئاد ، رمتـسم و  ياهـسامت  هجیتن  رد  ماـجنارس ،
یم بذـج  شیوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  دـیامن و  یم  ذوفن  ءایـشا  نطاب  هب  زین  تبیغ  هایـس  هریت و  ياهربا  سپ  زا  یتح  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ 

ياـهتاقالم رد  باـجح و  نودـب  ياهرادـید  رد  هک  تسا  حـضاو  رپ  هتبلاـیئابرنهآ ، وت  هک  متـسنادن  لد  منک  نهآ  زا  هک  مدوب  نآ  رب  . دـنک
لد رد  ینازوس  شتآ  ناس  نآ  دزاس و  یم  قیرح  همعط  ار  وا  یتسه  یمامت  هک  دریگ  یم  ارف  ار  قشاع  ياپارـس  یجوم  نانچ  نآ  میقتـسم ،
یم او  دوخ  دوجو  هبعک  فاوط  هب  و  دنادرگ ، یم  شریـسا  هدناوخ ، شیوخ  نازورف  عمـش  ار  وا  راو  هناوید  راو و  هناورپ  هک  دـنکفا ، یم  وا 

عزقک عزق  هدـحاو  هعاس  یف  هللا  نوعمتجی و  هک : میناوخ  یم  هنوگ  نیا  هادـف  انحاورا  نامز  ماما  صاخ  ناراـی  نوماریپ  ثیداـحا ، رد  دراد .
عامتجا نیا  دـننک . یم  عامتجا  مالـسلا ] هیلع   ] وا رود  مه و  رود  يزیئاـپ  هدـنکارپ  ياـهربا  دـننام  روهظ  ماـگنه  رد  ناـنآ  [ . 34 . ] فیرخلا

نینچ نیا  هک  تسا  ناشیا  دوجو  ینطاب  سیطاـنغم  هحفـص 44 ] هبذاج و [  هوق  طسوت  اهبلق ، اهلد و  عامتجا  زا  یکاح  يرـصنع ، يرهاظ و 
ار ناشتوق  تردـق و  دـشخب و  یم  تایح  دوخ  ناراـی  هب  هک  تسوا  تبحم  تیـالو و  يورین  نیا  دوش و  یم  ببـس  ار  تفگـش  يا  هدـیدپ 
انم ا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق  دروآ : دهاش  ار  ریز  تیاور  ناوت  یم  اعدم  نیا  قدص  رب  و  دـهد . یم  ینوزفا 
نم هللا  مهذقنتـسی  انب  كرـشلا و  هلالـض  نم  لج  زع و  هللا  مهذقنتـسا  انب  همایقلا ، موی  یلا  هللا ] یلا   ] هادهلا انم  لب  لاق : انریغ ؟ نم  ما  هادهلا 

[35 . ] هللا حتف  انب  امک  هللا  متخی  انب  و  كرـشلا ، هلالـض  دـعب  اناوخا  اوحبـصا  انب  امک  هنتفلا  هلالـض  دـعب  اناوخا  نوحبـصی  انب  هنتفلا و  هلالض 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ام ؟ ریغ  زا  ای  دنتسه  ام  زا  نایامنهار  ایآ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  .
ام هلیـسو  هب  داد و  تاجن  كرـش  یهارمگ  زا  ار  مدرم  ام ، هلیـسو  هب  دـنوادخ  و  دنتـسه . ام  زا  تمایق  زور  ات  ادـخ ] يوس  هب   ] ناـیداه هکلب 
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هب هک  هنوگ  نامه  دـنوش ، یم  ردارب  رگید  کی  اب  هنتف  یهارمگ  زا  دـعب  ام  هلیـسو  هب  مدرم  و  دـشخب . یم  یئاهر  هنتف  یهارمگ  زا  ار  ناـنآ 
زاغآ ام  هلیسو  هب  هک  هنوگ  نامه  دهد  یم  نایاپ  ار  روما  دنوادخ  هک  تسا  ام  دوجو  هب  دنتشگ و  ردارب  كرـش  تلالـض  زا  سپ  ام  هلیـسو 

ناشیاهبلق دیحوت  لها  اما  تسا ، شوشم  هدنکارپ و  ناشیاهلد  تسا ، فلتخم  ددعتم و  ناشیاهدوبعم  هک  اجنآ  زا  قافن  كرـش و  لها  درک .
هلاو شسدقم  تاذ  رد  دندرگ و  یم  دمص  دحا و  هللا  روحم  لوح  ناشیگمه  تسین و  یکی  زا  شیب  ناشیاهبلق  يادخ  هک  ارچ  تسا ، یکی 

، كرـش يایند  اما  دنتـسه . گنر  کی  دـحتم و  زین  نآ  لها  هجیتن ، رد  تسا و  تدـحو  یگنر و  کی  ناهج  دـیحوت ، ملاـع  دـنا . ناریح  و 
الفا مکـسفنا  یف  و   ) دـننک یم  نادـجو  لد ، نورد  زا  ار  ناشیادـخ  تبحم  دـیحوت  لها  تسا . یگناگدـنچ  ترثک و  یگنراگنر و  ناـهج 

دنیزگب هک  تساخرب  دیزگن  يرگد  رای  وت  نوچ  نم  لد  زگره  . دنبای یمن  لد  هچارس  رد  يرگید  قشع  وا  تبحم  زا  ریغ  و  [ 36 ( ] نورصبت
، سپ [ . 37 . ] متنک هحفـص 45 ] امنیا [  مکعم  وه  هکلب و  دـنیزگ  یمن  تبیغ  یـسک  زا  یئاج و  زا  دـنوادخ  هک  يور  نآ  زایدوب  مرگد  راـی 

رگید کی  بلق  شیپ  رد  دنا ، عمج  هللا  دنع  اهنآ  یمامت  نوچ  و  دنبای ، یم  ادخ  رضحم  رد  ار  دوخ  ناتسود  دنشاب  اجک  ره  مه  دیحوت  لها 
، دنا نوگانوگ  ياهکرـش  هک  اجنآ  زا  تسین و  یکی  مهاب  شوحو  ناگدنرد و  تاناویح و  ياهلد  يرآ ، دـنراد . یعقاو  برق  روضح و  زین 

هلمج تافص  قح  تافص  ردیکی  ناج  نکیل  دودعم  ناشمسج  یکی  نامیا  کیل  دودعم  نانموم  . تسا فلتخم  تتشتم و  زین  ناکرـشم  لد 
یگنر کی  نیا  يایوگ  لاثمتسادخ  ناریش  ياهناج  دحتم  تسادج  مه  زا  ناگـس  ناگرگ و  ناجناشن  یب  روخ  نآ  شیپ  رتخا  وچمه  ناش 

اهتمـصاخم و هچ  یکچوک ، لئاسم  رـس  رب  شیپ  يدـنچ  اـت  هک  یئاـهنامه  دومن ، ادـیپ  راـصنا  نیرجاـهم و  ناـیم  رد  ناوت  یم  ار  داـحتا  و 
دوخ زا  اهراثیا و  رایـسب  هچ  دنتفرگ و  مان  نموم  دندمآ ، لئان  نامیا  فرـش  هب  هک  نآ  زا  سپ  اما  دـندرک ، یمن  رگید  کی  اب  هک  یئاهعازن 
یهلا هاگراب  زا  ار  همیرک  هفحت  نیا  دمآ و  دورف  یحو  هتشرف  ناشریدقت  نیـسحت و  رد  هک  اجنآ  ات  دندومن  رگید  کی  قح  رد  اهیگتـشذگ 

دنمزاین و ول  دنراد و  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  نانآ  [ . 38 . ] هصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثوی  و  دیامرف : یم  هک  دومن  لزان 
. تسا ریاد  ترضح  نآ  تبحم  رپ  كاپ و  روحم  رب  بولق  فیلات  نیا  زین  هادف  انحاورا  رصع  ماما  رورسلا  روفوم  روهظ  نامز  رد  دندنمتسم .
، رگید کی  اب  ینوخ  نانمـشد  هک  اجنادب  ات  دنبای ، یم  تفلا  هدـش ، کیدزن  مه  هب  اهلد  شترـضح ، روهظ  یئالط  نارود  رد  هک  تسا  اذـل 

رطاخ هب  تفلا  نیا  تسا و  رت  کیدزن  ام  هب  ام  زا  نابرهم  دنوادخ  نآرق ، يدیحوت  هشیدنا  قبط  رب  هک  میناد  یم  دنوش . یم  یناج  ناتـسود 
و هحفـص 46 ] دوش [ . یم  هلـصاف  لئاح و  وا  دوخ )  ) بلق ناسنا و  نیب  دنوادخ  انامه  [ . 39 . ] هبلق ءرملا و  نیب  لوـحی  هللا  نا  هک : تسا  نیا 

یم یلاعت  قح  يامن  مامت  تآرم  هک  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  ربمایپ و  مالسا ، هعیش و  هملسم  لوصا  قبط  رب  هک  میناد  یم  زین 
[ هلآ هیلع و  هللا  یلص   ] مرکا ربمغیپ  [ . 40 . ] مهـسفنا نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  دنرت : کیدزن  ام  دوخ  هب  ام  زا  ناش  ینارون  دوجو  هب  دنـشاب ،
رت کیدزن  نامدوخ  زا  ام  هب  تبسن  زین  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح  ینارون  دوجو  هجیتن ، رد  ناشدوخ . زا  نانموم  هب  تسا  رت  کیدزن 
هب اهنآ -  ياهناج  اهلد و  رد  سپ ، تسا . نینچ  نانموم  همه  هب  تبـسن  دـنوش و  یم  هلـصاف  لئاح و  هللا ) نذاب   ) اـم بلق  اـم و  ناـیم  تسا و 

داجیا یگناگی  داحتا و  ناـنآ  ناـیم  قیرط  نیا  زا  هدـناود ، یهلا  تبحم  قشع و  هشیر  ناـشبلق  نورد  رد  هدرک و  هنخر  فعـض -  تدـش و 
. تسا راوگرزب  نآ  هب  تبسن  ام  دیدش  تبحم  نآ ، هجیتن  دشاب و  یم  ناسحا  زراب  قیداصم  زا  هک  دشخب  یم  ققحت  ار  بولق  فیلات  هدومن ،

لامج بح 

هراشا

تسود ار  یئابیز  دوجوم  ره  اترطف  ناسنا  هک  ارچ  تسا ، یئابیز  لامج و  تبحم ، بجوم  للع  رگید  زا  [ . 41 . ] لامجلا بحی  لیمج  هللا  نا 
فارطا و رظاـنم  ناـهج و  ناـسنا و  تسا و  هدومن  تیبثت  ار  نآ  و  هدراذـگ ، هحـص  ناـسنا  يرطف  هتـساوخ  نیا  رب  مه  دـنوادخ  دراد و  یم 

گنر هب  ره  ام  رگتروص  نیا  ناسنآ  هدومن و  تیاعر  نانچ  نآ  ار  شنیرفآ  مادـنا  رد  بساـنت  هدـیرفآ و  لکـش  نیرتاـبیز  هب  ار  وا  نوماریپ 
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ناراسهوک هنماد  نآرق  همیرک  تایآ  رد  اهراب  اهراب و  زین  دوخ  دیابر و  یم  نارگاشامت  رـس  زا  شوه  نآ  ياشامت  هک  هتخادرپ  نآ  يزیمآ 
لامج یتسود و  ابیز  دزادرپ . یم  اهیئابیز  نیا  رکذت  هب  دنک و  یم  فیصوت  ار  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  يابیز  شبات  اهایرد و  هنارک  و 

یم شا  یگدنز  طیحم  يزاسابیز  فرص  یهلا  هفیلخ  نیا  ناوت  ششوک و  زا  يدایز  رادقم  تسا و  ناسنا  ملـسم  ياه  هتـساوخ  زا  یهاوخ 
دیاع نآ  زا  يرگید  عفن  هچ  رگا  تسا  شخبتذـل  ناسنا  يارب  هسفنب  توارط ، اب  اـبیز و  دوجوم  ندـید  یلک ، روط  هب  هحفص 47 ] ددرگ [ .

روانهپ مرخ و  یتشد  ای  هدیـشک و  کلف  هب  رـس  ناتخرد  زا  هوبنا  یلگنج  ای  ایرد و  مارآ  لحاس  يابیز  هرظنم  هب  هک  ماگنه  نآ  اذـل  ددرگن .
هـشیدنا هک  اجنآ  زا  و  میوش . یم  داشلد  هدرب ، تذل  نآ  زا  مینک ، یم  هراظن  ار  تعیبط  يابیز  هولج  کی  زا  يریوصت  یتح  ای  میرگن و  یم 
یهانتمان یئابیز  اذـل  دـهن  یم  جرا  رتشیب  ار  يونعم  یناحور و  ياهیئابیز  دوش و  یمن  دودـحم  نآ  یئاـبیز  هداـم و  ملاـع  رد  ناـسنا  رکف  و 

مل  ) درادـن تالامک  یئابیز و  رد  يریظن  هک  دراد  دوجو  دمـص  دـحا و  یهاـنتمان  یتسه  رد  هک  تسا ، بلاـط  رتشیب  زیچ  همه  زا  ار  يونعم 
ترـضح ینعی  لماک  ناسنا  دوجو  سپ ، ددرگ . یم  ناسنا  رت  بوبحم  دشاب  رت  کیدزن  نآ  هب  هک  یئابیز  ره  سپـس  و  دحا ) اوفک  هل  نکی 

هدومرف تسا و  تاقولخم  نیرت  نیـشنلد  نیرتابیز و  تروص  تریـس و  رظن  زا  اریز  دراد  تسود  رتشیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر 
ره هجیتن ، رد  و  تسا . يرهاظ  هفایق  هرهچ و  رد  تیباذج  یئابیز و  مادنا و  رد  بسانت  یتمالـس و  صخـش ، تلاسر  توبن و  طیارـش  زا  دنا 

تابجوم زا  یکی  يرطف ، لیلد  نیمه  هب  و  ددرگن . ناسنا  دـیاع  نآ  كاردا  زا  ریغ  رگید  یعفن  هچ  رگا  تسا  ناـسنا  بوبحم  یئاـبیز  ءیش 
رشب میدش ، رکذتم  هک  هنوگ  نامه  شیوکن . تروص  تریس و  رد  تسوا  یئابیز  نامه  هیلع ، هللا  مالس  نامنامز  ماما  هب  ام  تدارا  تبحم و 

نیدـب و  دوش ، یم  عقاو  وا  یتاذ  هقالع  دروم  هک  تسا  تالامک  نیرت  عوبطم  زا  مه  یئاـبیز  دـنک . یم  لـیم  لاـمک  يوس  هب  يرطف  روط  هب 
ياهناسنا دـیدش  یگتـسبلد  دروم  تسا ، نسح  تحالم و  ناک  لامج و  یئابیز و  هرهوج  هک  ـالوم  نآ  يارآ  لد  ینارون و  لاـمج  بیترت ،

دح رد  يرهاـظ  لاـمج  توارط و  یقـالخا و  یحور و  ياـهیئابیز  ینطاـب و  تـالامک  زا  هراـمه  وا  هک  ارچ  دریگ ، یم  رارق  یقتم  كاـپ و 
دیشروخ مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  ياه  هتفگ  ردیرگتروص  تعنـص  وت  خر  رد  راگدنوادخ  تسا  هدومن  متخ  . تسا رادروخرب  نآ  يالعا 

دودح يدرم  هرهچ  هب  درذگ ، یم  شفیرـش  رمع  زا  يدایز  ياهلاس  هک  یلاح  رد  وا  هک  دـننک  یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  شلامج  نازورف 
؟ تسیچ جورخ  ماگنه  رد  امش  مئاق  ياهتمالع  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : یم  يوره  تلـصوبا  دیامن : یم  لاس  لهچ 
رد هک  ناس  نآ  تسا ، ناوج  هرهچ ، توارط  رظن  زا  و  هدروخلاـس ، رمع ، ناـیلاس  هحفـص 48 ] رظن [  زا  هک  تسا  نیا  وا  تمالع  دـندومرف :
ارف شلجا  هک  ماگنه  نآ  ات  دوش ، یمن  ریپ  نامز  تشذگ  هب  هکنیا  شرگید  ياهتمالع  زا  و  دهد . یم  ناشن  نآ  زا  رتمک  ای  هلاس  لهچ  هفایق 

مـسج مسجلا  و  یبرع ، نوـل  نوـللا  يردـلا . بکوکلاـک  ههجو  يدـلو  نم  يدـهملا  دـندومرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  [ . 42 . ] دسر
دنلب  ) یلیئارـسا شا  هثج  یبرع و  گنر  وا  گنر  ناـشخرد و  هراتـس  نوچمه  شتروص  هک  تسا  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  [ . 43 . ] یلیئارسا

نم لجر  جرخی  ربنملا : یلع  وه  نینموملا و  ریما  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هدج  نع  هیبا  نع  رقابلا  رفعج  یبا  نع  دشاب !!!. یم  يوق ) تماق و 
نول یلع  هماش  ناتماش : هرهظب  نیبکنملا  شاشم  میظع  نیذخفلا  ضیرع  نطبلا  حدبم  هرمحلاب  برـشم  نوللا  ضیبا  نامزلا  رخآ  یف  يدـلو 

مالـسلا مهیلع  نینموملاریما  زا  شدج  زا  شردپ ، زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ . 44 . ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هماش  هبـش  یلع  هماش  هدلج و 
دیفـس شراسخر  گنر  هک  دنک  یم  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دندومرف : ربنم  يالاب  رد  ترـضح  نآ  هک  دـننک  یم  لقن 

تسوپ و گنر  هب  یکی  هک  دراد  تشپ  رد  لاخ  ود  دراد . يوق  گرزب و  ياه  هناـش  يوق و  ياـهنار  نهپ ، مکـش  تسا . یخرـس  اـب  نیجع 
تسا نم  دالوا  زا  يدهم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا !!!. ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لاخ  دننام  يرگید 

نب یلع  نینموملا  ریما  لئس  [ . 45 .!!! ] دشاب یم  نآ  طسو  رد  یگتفرورف  یکدنا  اب  دـنلب  کیراب و  ینیب  ینارون و  دـنلب و  یناشیپ  ياراد  هک 
رون و  هیبکنم ، یلع  هرعش  لیسی  رعـشلا ، نسح  هجولا  نسح  عوبزم  باش  وه  هحفص 49 ] لاق [ : يدهملا ، هفص  نع  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

ناشیا دش ، لاوس  مالسلا ] هیلع   ] يدهم شدنزرف  لامج  فصو  رد  زین  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  [ . 46 . ] هسار هتیحل و  دتاوس  ولعی  ههجو 
رس و يوم  یهایس  رب  وا  هرهچ  رون  هتخیر و  شا  هناش  يور  شرس  ياهوم  يوم . ابیز  يورابیز و  طسوتم و  تماق  اب  تسا  یناوج  دندومرف :
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و لاخ ، نمیالا  هدخ  یلع  هیحللا  ثک  فنالا  ینقا  نیبجاحلا  جرا  نینیعلا  لحکا  باش  هنا  هتیلح  یف  اضیا  درو  و  دنک !!!. یم  هبلغ  شتروص 
ياهوربا یکـشم و  ياهمـشچ  اـب  تسا  یناوج  مالـسلا ] هیلع   ] يدـهم هک : تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  زین  و  [ . 47 . ] لاخ ینمیلا  هدـی  یلع 

تماق تماق و  تمایق  . تسوا تسار  تسد  رب  یلاـخ  تسار و  هنوگ  رب  یلاـخ  و  رپ ، ینـساحم  کـیراب و  دـنلب و  ینیب  یناـمک و  هدیـشک و 
شمتفگ نم  هک  دـیمد  شخر  لگ ، شمتفگتمایق  ات  دـنامب  تماق  دـق  هب  ار  تتماق  دـنیبب  رگ  نذومتماق  رـس و  يا  يا  هدرک  تماـیق  تماـیق 

دوخ يور  زا  هدرپ  دیـشروخ  زا  رتـهب  تسیک  شمتفگنم  هک  دیـشکرس  غاـب  زا  ورـس  وت  دـق  هدـنب  تسیک  شمتفگنم  هک  دـیزگ  بل  هچنغ ،
و ملح ، ملع و  ینورد و  تینارون  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنبنم  هک  دـیرد  نهریپ  نت  هب  لـگ  وت  مغ  زا  دوـخ  یب  تسیک  شمتفگنم  هک  دیـشک 

یم دوخ  يوس  هب  ار  یلامک  بلاط  ناسنا  ره  شیوکین ، هرهچ  تحالم  توالح و  اب  هارمه  وا ، هناقیفـش  ياهیزوسلد  هناردـپ و  ياهینابرهم 
هحفص 50 ] دیامن [ . یم  رت  باتیب  رت و  هتخوس  ار  شیوک  هتشگرس  ناقشاع  شیور و  ناگتخابلد  دناوخ و 

یحور ینورد و  تیخنس 

هک دوش  یم  هدید  هاگ  دروخ . یم  مشچ  هب  ناسک  رایسب  رد  هک  تسا  یحور  ینورد و  تیخنـس  بسانت و  تبحم ، تابجوم  زا  رگید  یکی 
دوخ نیا  و  دشاب ، هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  يرهاظ  تلع  ینهذ و  هقباس  چیه  هک  نآ  نودـب  میوش ، یم  وا  هتخابلد  يدرف  اب  هیلوا  دروخرب  رد 

ثیداحا رد  ینورد  یحور و  تیخنس  نیا  دوش . یم  هبذج  یگتخابلد و  نآ  اشنم  هک  تسا  يونعم  یحور و  تفلا  یعون  رب  راکشآ  یناشن 
حاورالا دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  تسا : هدـش  نایب  نینچ  مهیلع ، هللا  مالـس  راوگرزب  ناماما  هب  تبـسن  ام  تایاور  و 

یم هدـش  یئارآ  فصو  هدامآ  ینایرکـشل  نوچمه  اـهناسنا  حاورا  [ . 48 . ] فلتخا اهنم  رکانت  ام  فلتئا و  اـهنم  فراـعت  اـمف  هدـنجم  دونج 
ادج و دنتخانـش ، یمن  ار  رگید  کی  هک  یئاهنآ  دنراد و  یتسود  فالتئا و  هدوب ، ییانـشآ  هفراعم و  ناشنایم  هک  اهنآ  زا  هتـسد  نآ  دنـشاب .

نم انتعیـش  حاورا  قلخ  کلذ و  قوف  نم  انحاورا  قلخ  نییلع و  نم  انقلخ  هللا  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  دنرگید !!!. کی  زا  رود 
یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 49 . ] اـنیلا نحت  مهبولق  مهنیب و  اـننیب و  هبارقلا  کـلذ  لـجا  نمف  کـلذ ، نود  نم  مهداـسجا  قلخ  نییلع و 

نییلع ملاع  زا  ار  ام  نایعیـش  حاورا  دومن و  قلخ  نآ  زا  رتالاب  یملاع  زا  ار  ام  حاورا  دیرفآ و  نییلع  ملاوع  زا  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  دـنیامرف :
ام يوس  هب  ناشبولق  هک  نانآ ، ام و  نایم  یکیدزن  تبارق و  نآ  تسا  اجنیا  زا  و  تسا . هدومن  قلخ  نآ  نود  ام  یملاع  زا  ار  ناـنآ  داـسجا  و 

ششک و ناشنایعیش  هب  تبسن  زین  نانآ  كرابم  بولق  تقلخ ، ساسا  رد  تیخنس  نیمه  ببـس  هب  هک  تسا  حضاو  رپ  و  دنک . یم  ادیپ  لیم 
قشاع دزاون  یم  ناسکی  قشع  : تسین هفرط  کی  تبحم  زگره  نآ ، روش  رپ  ياهناتساد  رگید  نوچ  زین  قشع  ناتـساد  نیا  رد  و  دراد ، هبذج 
هـشیر هک  تبحم  نیتملا  لبح  نیا  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  هحفـص 51 ] سب [  تسا و  سوسحم  هناورپ  زا  عمـش و  زا  لمع  نیا  ار  قوشعم  و 

هتخابکاپ نایعیش  مالسلا و  مهیلع  كاپ  ناماما  نایم  ینتسسگان ، مکحم و  ینامـسیر  نانوچ  دراد ، ترطف  رد  یگنرمه  تقلخ و  ساسا  رد 
نایم رد  ار  باذجنا  بذج و  زاین و  زان و  نیا  زا  ییاه  هناشن  و  دـشخب . یم  دـنویپ  نانآ  زاین  هب  ار  نانیا  زان  دـهد و  یم  یگـشیمه  یلاصتا 

هللا ینا و  مالـسلا : هیلع  دـمحم  نب  رفعج  هللا  دـبع  یبال  تلق  لاـق : عسیلا  نب  هدعـسم  نع  تفاـی : ناوت  یم  حوضو  هب  ثیداـحا ، زا  يرایـسب 
. کبلق یف  یل  امع  یبلق  ینملعا  دـقف  کبح . نم  یبلق  یف  کل  امع  کبلق  لس  رـشب  ابا  ای  تقدـص  لاـقف : هسار  عفر  مث  قرطاـف  کـبحال .

ناشرس يرادقم  ترضح  مراد . یم  تسود  ار  امش  مسق  ادخ  هب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : عسیلا  نب  هدعـسم  [ . 50]
رگید ملاوع  رد  يریـس  ایوگ  و  دراد . یفطل  دوخ  ترـضح ، تلاح  نیا  هک  . ) دندرک دنلب  ار  ناشرـس  یتاظحل  زا  سپ  دـنتخادنا و  نیئاپ  ار 

یم ام  نابز  زا  نخـس  اـناج  [ ؟ تسا هنوگچ  وت  تبحم  هب  تبـسن  نم  لد  هک  سرپب  دوخ  بلق  زا  دـندومرف : دـعب  . ) دـنا هدـید  ار  وا  هدومن و 
ام هک  نونکا  یتفگ ! نخـس  ام  ناـبز  زا  تتبحم  راـهظا  رد  رـشب ! اـبا  يا  وت  هداد . ربخ  وت  بلق  رد  نم  تبحم  زا  نم  لد  اـنامه  اریز  یئوگ ]

میراد و یم  تسود  ار  امـش  ام  میتفای . ار  تتبحم  تدارا و  راهظا  رد  وت  تقادـص  ناشن  نامبلق  رد  میدومن ، شیوخ  نورد  ملاع  هب  يرورم 
ره تسا و  عیفر  يانب  نیا  ياه  هیاپ  رد  كارتشا  تیخنس و  یعون  ياپایاپ ، تبحم  قشع و  ناشن  نیرتهب  يرآ ، دیزرو . یم  قشع  ام  هب  امش 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


، دنتسه موصعم  هزنم و  كاپ و  مهیلع  هللا  مالس  ام  همئا  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ . یم  رت  فیعض  تبحم  ساسحا  دشاب ، رتمک  تیخنـس  نیا  هچ 
مالس ارهز  ترضح  مالسلا و  مهیلع  رـصع  ماما  همئا و  زا  نانآ  يرود  دعب و  بجوم  نایعیـش ، بناج  زا  هانگ  باکترا  اهنت  ناتـساد  نیا  رد 

ادـخ و یگدـنب  يوـس  هب  تکرح  نینچمه ، و  دـنز . یمن  رـس  يزیچ  فـطل ، رهم و  قوـش و  زج  بناـج  نآ  زا  ـالا  و  ددرگ ، یم  اـهیلع  هللا 
دوخ دیاش  و  دیازفا . یم  يدنوادخ  نامسیر  نیا  ماکحتسا  توق و  رب  هدومن ، رتشیب  ار  ام  تیخنس  اوقت ، عرو و  تاجرد  بسک  رد  ششوک 

يزاین ضرع  سیدقت و  حـیبست و  دـیا و  هتـشاد  یتولخ  شیوخ  زاین  یب  بوبحم  اب  رحـس  لد  رد  یبش  همین  رگا  هک  دیـشاب ، هدومزآ  اهراب 
يالوم راـب  هحفـص 52 ] نیا [  هک  دـیا  هدرک  ساـسحا  بلق  میمـص  زا  دـیا و  هتفاـیرد  ار  وا  هناـمیرک  تاـیانع  دوجو ، ماـمت  اـب  دـیا ، هدومن 

سدق و ثعاب  هک  تسا  تبحم  نامه  نیا  و  دیا . هتفای  يرتشیب  تیخنس  وا  اب  دیراد و  یم  تسود  رتشیب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناتبوبحم 
دهاوخ ببـس  ار  تبحم  دیزم  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  یئامنهار  قیرط  زا  هک  نآ  رب  طورـشم  زین  سدق  یکاپ و  و  دوش . یم  یکاپ 

شنیرفآ و لصا  رد  تهباشم  نیمه  و  دریگ . یم  همـشچرس  سدقم  كاپ و  تاوذ  نآ  اب  ام  حاورا  فالتئا  یناسمه و  زا  همه ، نیا  و  دـش ،
یتسود و نیا  دشاب ، رتشیب  یکیدزن  برق و  هچ ، ره  و  دنک . یم  داجیا  ار  نانآ  يوس  هب  شـشک  باذـجنا و  یحور ، يرطف و  تایـصوصخ 

یتسود هقـالع و  تیاـهن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـیم  هک  مینیب  یم  اذـل  و  تسا . رت  قیمع  تیخنس 
قاقتشا رطاخ  هب  نیا  و  [ . 51 . ] دنک یم  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  میرک ، نآرق  هک  اجنآ  ات  دراد ، دوجو 

رد هک  ماگنه  نآ  هادف  انحاورا  رصع  ماما  دوخ  هک  نانچ  نآ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  رون  زا  مالسلا ، هیلع  یلع  دوجو  رون 
هک دـناوخ ، یم  شیوخ  لگ  هیقب  ار  دوخ  هتخابلد  هتخوس و  نایعیـش  دزادرپ ، یم  زادـگ  زوس و  زاین و  زار و  هب  شیادـخ  اـب  رهطم  بادرس 

هحفص 55 ] تشادن [ . یئانعم  ناشیا  سدقم  ناتسآ  هب  قشع  یگتخابلد و  دوبن ، نینچ  رگا 

تبحم راثآ  صاوخ و 

هراشا

ام و ینورد  فطاعت  نامنیرهاط و  يایلوا  ام و  تیخنـس  تابجوم  زین  نآ و  هبجوم  للع  دـش و  انعم  تبحم  لصا  یهلا ، لـضف  هب  هک  نونکا 
یم لیکـشت  ار  رتفد  نیا  یلـصا  فدـه  هک  ار  یثحابم  هداهن ، رتارف  ياپ  ناشدوخ ، یتوکلم  سدـق  تحاس  زا  تناعتـسا  اب  دـش ، نایب  ناشیا 

باتک و رد  تسا ، هدش  حرطم  روطـس  نیا  رد  تبحم  صاوخ  راثآ و  نوماریپ  هک  ار  یبلاطم  زا  يرایـسب  هک  دنچ  ره  مینک . یم  لابند  دهد 
لصف اهنت  و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تایاور  تاکرابم و  تایآ  زا  ام  هدافتـسا  لصا ، اما  میا ، هدیدن  يا  هتـشون 

: میرامش یم  رب  حیضوت  اب  هک  تسا  يراثآ  ار  تبحم  تسا . راتـشون  نیا  ياهیگژیو  زا  اهبلاق  نیا  رد  تبحم  راثآ  صاوخ و  حرط  اهیدنب و 
هحفص 56 ] ] 

بوبحم ینیزگ  اتکی 

هراشا

ای ز ناناج  ای ز  نتـشاد  ربلد  ود  لد  ردنا  تسین  قشاع  مسریکی  رای  یکی و  تبحم  یکی و  ادخ  تساطخ  قشع  ناربنامرف  بهذـم  هب  یئود 
هک دـنرادروخرب  تدـحو  یعون  زا  همه ، همه و  میرگن ، یم  هک  یناهج  مینک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یماظننتـشادرب  لد  تسیاـب  ناـج 

. دنک یم  هراشا  نادب  هدروآ و  نایم  هب  نخس  نآ  زا  زین ، میرک  نآرق  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  دراد ، نآ  دصقم  ادبم و  تدحو  زا  تیاکح 
هب دوبعم ، کی  یگدنب  ناتـسآ  رب  نداهن  رـس  تهج  رد  هتـشگ  لیـسگ  دصقم  کی  يوس  هب  تقلخ  میظع  ناوراک  هدـعاق ، نیا  ساسا  رب  و 

[53 . ] نوعجرت هیلا  و  ددرگ . یم  رب  وا  يوس  هب  اهراک  هک  دیشاب  هاگآ  [ . 52 . ] رومالا ریصت  هللا  یلا  الا  دهد . یم  همادا  شیوخ  یلماکت  ریس 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زا و  نطاب . تسا و  رهاـظ  رخآ ، تسا و  لوا  وا  [ . 54 . ] نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوـالا و  وه  هحفـص 57 ] دینک [ . یم  تشگرب  وا  يوس  هب  .
رپ ناتـساد  نیا  رد  یلماکت و  جیـسب  نیا  رد  دـشاب ، یم  هلفاق  نیا  رالاسناوراک  تقیقح  رد  شنیرفآ و  هراـصع  هصـالخ و  ناـسنا  هک  اـجنآ 
هب ار  شیوخ  ناوت  یمامت  هار  نیا  رد  تسا و  راپسهر  بوبحم ، دوبعم  هناگی  نامه  يوس  هب  شدوجو ، ياپارس  اب  تبحم ، هبذج و  يارجام 
دش دهاوخ  رد  هب  ماهوا  کیرات  هدرپ  سپ  زا  ماگنه  نآ  تقیقح  نیا  ددرگ . یم  بوبحم  هناگی  هناگی و  بوبحم  لابند  هب  دریگ و  یم  راک 

ششک تبحم و  نوناک  ناسنا ، بلق  هک  دیامن  یم  حیرصت  نادب  زین  مالـسلا  مهیلع  یحو  نادناخ  تایاور  نآرق و  همیرک  تایآ  مینادب  هک 
هئارا ار  یئاه  هنومن  لیذ ، رد  هک  تسا ، بحاص  شقـشع  نارگراب  لـمحت  رد  ار  تیفرظ  نیرتشیب  تسا و  یهاـنتمان  بوبحم  اـهنت  يوس  هب 

: میهد یم 

تساهتنا یب  ناسنا  بلق  تعسو 

ارم شیاجنگ  تیفرظ و  نیمز  نامسآ و  [ . 55 . ] نموملا يدبع  بلق  ینعسی  یئامس و  یضرا و ال  ینعـسی  مل  هک : تسا  یـسدق  ثیدح  رد 
تیاهن یب  يانهپ  تعـسو و  هب  نموم  هدنب  بلق  لد و  ینعی  تسا . نم  هاگیاج  دنک و  یم  لمحت  ارم  منموم  هدنب  بلق  هک  نآ  لاح  دنرادن ،

. تسا

تسا تناما  لماح  ناسنا 

اهنامـسآ و رب  ار  تناما  ام  [ . 56 . ] ناسنالا اهلمح  اهنم و  نقفـشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  اـنا 
مان هب  لاف  هعرق  دیـشک  تسناوتن  تناما  راب  نامـسآ  . درک لمح  ار  نآ  ناسنا  دندرک و  ابا  نآ  لمح  زا  سپ ، میتشاد . هضرع  اههوک  نیمز و 
هنیـس قودنـص  رد  ار  ... ] تیالو و ای  يدازآ ، فیلکت و  دـشاب ، هچ  ره   ] تناما نارگراب  لمحت  ناـسنا  سپ  هحفـص 58 ] دندز [  هناوید  نم 

. دیآ رد  زاورپ  هب  يدازآ  دیحوت و  ياهانتی  ياضف ال  رد  دناوت  یم  هک  دراد  دوخ 

تسا ادخ ) فرظ   ) هللا هنیآ  نمؤم  بلق 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هب  [ . 57 . ] نینموملا هدابع  بولق  یف  لاق : ءامـسلا ؟ یف  وا  ضرـالا  یف  هللا ؟ نیا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  لـیق 
. دراد ياج  دوخ  نموم  ناگدنب  ياهلد  رد  دندومرف : ترـضح  نامـسآ ؟ رد  ای  تسا  نیمز  رد  تسا ؟ اجک  دنوادخ  دش : ضرع  هلآ  هیلع و 

. تسا هللا  ابیز  یهانتمان  بوبحم  قشع  تبحم و  یصاصتخا  هاگیاج  نموم  بلق  لد و  ینعی 

تسادخ شرع  نمؤم  بلق 

زین هللا  يوس  ام  هب  ادـخ  شرع  زا  تایاور  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  [ . 58 . ] نمحرلا شرع  نموملا  بلق  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
رب هنوگ  نیا  تاریبعت  هوحن  زا  درب . یپ  نموم  بلق  تیفرظ  تعـسو و  هب  یبوخ  هب  ناوت  یم  قوف ، تایاور  زا  هدافتـسا  اب  تسا و  هدش  ریبعت 
مرح اتقیقح  هدادن و  ياج  دوخ  بلق  رد  ار  يرگید  قشع  وا ، قشع  زا  ریغ  هک  تسا ، دـنوادخ  بحم  نموم و  لد  یبلق ، نینچ  هک  دـیآ  یم 

ار وا  هرهچ  دبای و  یم  ار  دوخ  بوبحم  تایلجت  طقف  زین  يرهاظ  ساوح  اب  يرادتسود  نینچ  هک  تسا  یعیبط  و  تسا . هتـشگ  بوبحم  نیا 
رادید یپ  رد  [ . 59  ] هللا هجو  مثف  اولوت  امنیاف  همیرک  هیآ  قبط  رب  رس  هدید  لد و  مشچ  دنیب و  یم  ار  رای  خر  اج  همه  دیوج ، یم  شتایآ  رد 

مالـسلا هیلع  نایقتم  يالوم  نادـیم ، نیا  دروامه  یب  نامرهق  گرزب  انامه  و  دـنیب ، یم  ار  اهنآ  قلاخ  ءایـشا  يرهاظ  هرهچ  رد  ینعی  تسوا ،
شیوخ ياتکی  بوبحم  نآ ، یلعاف  هلحرم  رد  مرگن ، یم  ار  هچ  ره  [ . 60 . ] هلبق هللا  تیار  الا و  ائیش  تیار  ام  هحفص 59 ] دومرف [ : هک  تسا 

ره رب  متفنشب  وت  خساپ ز  متفگ  نخـس  هک  ره  ابیدوب  مربهار  وت  متفر ، یفرط  ره  يدوب و ز  مرفـسمه  وت  مدرک ، رفـس  هک  اج  ره  . مبای یم  ار 
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وچ زاوآیدوب  مرمق  سمـش و  بش ، زور و  شدرگ  زا  سمـش  دز  رـس  هک  حبـص  ره  دـیبات ، رمق  هک  بش  رهیدوب  مرظن  رد  وت  مدرک  رظن  هک 
نوچ نم  هیرگ  رد  يدوب  مبل  جنک  رد  زان ، نوچ  نم  هدنخ  ردـیدوب  مرپ  لاب و  وت  مدرک ، یم  وچ  زاورپ  دوب  مزاس  هب  وت  زوس  مدـناوخ ، یم 

يرگد رای  وت  نوچ  نم  لد  زگرهیدوب  مرـس  نیلاب  تبرغ ، هگماش  رد  مدوب  یم  وت  هارمه  ترـشع ، مدحبـص  ردـیدوب  مرت  مشچ  رد  کشا ،
شیب یکی  نایناهج  هبذج  تکرح و  ریـس و  دصقم  ادبم و  یتسه ، ناهج  بوبحم  هکنیا  هجیتنیدوب  مرگد  رای  دنیزگب ، هک  تساخرب  دیزگن 

. دراد تبحم  هاگیاج  نموم  لد  رد  وا  مه  تسین و 

درذگ یم  تاذ  بح  زا  بحم 

قشع و رد  دیحوت  رثا  رد  دراذگ و  یم  رانک  ار  اهبوبحم  یمامت  وا  هک  دراذگ  یم  رثا  ناسنا  هبذج  رد  اجنآ  ات  بوبحم  یگناگی  تدـحو و 
نآ هحفص 60 ] هن [  دهاوخ و  یم  بوبحم  يارب  ار  دوخ  هک  دسر  یم  اجنادب  هدرک ، رفـس  تسوا ، يرطف  هک  تاذ  بح  زا  يدیحوت ، قشع 

. دراد یم  تسود  وا  رطاخب  ار  اهیتسود  هلمج  ناتـسود و  یماـمت  درگن و  یم  ار  بوبحم  طـقف  و  دـنک ، بلط  شیوخ  يارب  ار  بوبحم  هک 
اهنت دـنیب و  یم  بوبحم  يوـس  هب  ار  لد  يور  دـنک  یم  رظن  اـجک  ره  دوـش و  یم  وا  هار  رد  بوـبحم و  يارب  یگمه  اهـضغب  بح و  سپ ،
مشچ رظنم  هب  رگید  يا  هرظنم  شیوکن ، هرهچ  زا  ریغ  و  دونـش . یمن  یئادص  شرورپ ، حور  يادص  زج  دنک و  یم  هراظن  ار  وا  خر  سکع 
نادـب ار  وا  دـناوخ و  یم  یهانتمان  يادـخ  تبحم  هب  ار  رـشب  ادـتبا  زا  تسا ، يرطف  نید  نابز  هک  میرک ، نآرق  يور ، نیا  زا  دـناشک . یمن 

وا تبحم  یهانتی  ياضف ال  رد  ار  شناج  هچیرد  ددنب و  زاب  ادخ  ریغ  رب  ار  وا  بلق  ناج و  شوگ و  مشچ و  هک  دشاب  دهد ، یم  قوس  يوس 
و دیامن . شکیدزن  لزی ، مل  سودق  لازی و  حوبـس ال  سدق  تحاس  هب  هتخاس ، رود  یهانتم  دودحم و  ياهبوبحم  تبحم  زا  ار  وا  دیاشگب و 
زا دنراد  نامیا  هک  اهنآ  [ . 61 . ] ابح هللا دشا  اونمآ  نیذلا  و  دـیامرف : یم  تسا ، رای  نامیا  رون  زا  راشرـس  ناشبلق  هک  نانموم  فیرعت  رد  اذـل 

لد و ساوح و  یمامت  هک  تسا  ماـگنه  نآ  دوش و  یم  ببـس  ار  دـیحوت  صـالخا و  تبحم ، هک  ارچ  دـنرتدیدش . دـنوادخ  هب  تبحم  رظن 
، تبحم قشع و  راثآ  زا  یکی  هک  میئوگ  یم  اذل  و  دوش . یم  رپ  وا  دای  وا و  زا  شدوجو  ياپارس  هتـشگ ، بوبحم  نآ  زا  بحم  ناج  بلق و 
ار رهاظ  شوگ  مشچ و  هک  نآ  سپ  زا  هک  درک  یبوبحم  راثن  اهنت  ار  تبحم  ياهبنارگ  رهوگ  یتسیاب  تسا و  ینیزگاـتکی  یتسرپ و  هناـگی 
رو هرهب  شیاهتنا  یب  قیاقح  همـشچرس  زا  ات  دـیاشگب  ناـج  شوگ  لد و  مشچ  يور  هب  ار  ینطاـب  تریـصب  ياـه  هچیرد  دومن ، رک  روک و 

دوخ تلاح  نیا  و  دبایب ، رتمامت  هچ  ره  یئانشآ  نآ  ناهن  رارـسا  ناهج و  اب  هجیتن  رد  دیآ و  رد  زاورپ  هب  شبرق  ناکمال  ياضف  رد  ددرگ و 
هرابرد بوبحم  دوخ  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  لکـشم  نادنچ  ادخ  نارادتـسود  ینورد  رون  زا  يرادروخرب  اب  نآ  ققحت  هک  تسا  يا  هدـیدپ 
هحفـص دور [ . یم  هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اـب  هک  يرون  وا  يارب  میداد  رارق  و  [ . 62 . ] سانلا یف  هب  یـشمی  ارون  هل  انلعج  و  دـیوگ : یم  نانآ 

لمع نم  دیامرف : یم  هدرک ، ریبعت  هبیط  تایح  هب  ار  رون  نیمه  رگید ، ياج  رد  و  دنک . یم  تکرح  ریـس و  بوبحم  رون  اب  بحم  ینعی  [ 61
دراد نامیا  رگا  نز ، هچ  دشاب و  درم  هچ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  هک  یسک  [ . 63 . ] هبیط هایح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص 
يدبا یقاب و  تایح  هک  هدـش  حرط  شیپ  هیآ  رد  هک  تسا  رون  اب  یـشم  نامه  قشاع ، هبیط  تایح  نیا  و  مینک . یم  اطع  هزیکاپ  تایح  وا  هب 

. تسا بوبحم  يدبا  تایح  رون و  زا  هتفرگرب  هک  دشاب  یم  ریذپان  انف  یگشیمه و  و 

بوبحم يارب  اهبوبحم 

تهج رد  دـنا ، هدوب  شیوخ  قلطم  بوبحم  دوجو  عمـش  هتخوـس  ناـگناورپ  یهلا و  هلـسلس  نیا  ناماگـشیپ  دوـخ  هک  نید  ناربـهر  همئا و 
اهنآ سار  رد  هدومن و  زاب  یباوبا  ددرگ ، یم  اـهر  ناـمک  نیا  زا  هک  ییاـفو  ياـهناکیپ  ندومن  وسمه  نوگاـنوگ و  ياـهتبحم  هب  ندیـشخب 

مه يوـیند  یهاـنتم  دودـحم و  ياهینتـشاد  تسود  هک  تسا  ناـنچ  ناوـنع  نیا  ياـنعم  و  دـنا . هداد  رارق  ار  هللا  یف  ضغبلا  هللا و  یف  بحلا 
قح ریغ  زا  لد ، شوگ و  مشچ و  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دـشاب ، هللا و هللا  یف  ادـخ و  يارب  دریذـپ و  یهانتمان  دودـحمان و  گنر  یتسیاـب 
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، ماجنارـس دـندنویپ و  یم  یهانتمان  هب  هیهلا  تبحم  زا  نتفریذـپ  گنر  رطاخ  هب  زین  اهبوبحم  ریاس  و  دوش ، یم  هدوشگ  قح  يور  هب  هتـسب و 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  بح  ینالوط ، ریجنز  نیا  رگید  ياه  هقلح  رد  يدعب و  بتارم  رد  ددرگ . یم  ادخ  تبحم  نامه  اه  نآ  همه  تبحم 

ریـسم رد  شندوب و  یئادخ  كالم  هب  نموم ، درف  کی  هک  اجنادب  ات  دوش  یم  حرطم  ناوخالا و ... بح  مالـسلا و  مهیلع  همئالا  بح  هلآ و 
اب سنا  بیترت  نیدـب  و  دریذـپ ، یم  تهج  قح  يوس  هب  قح و  ریـسم  رد  اهنیا  یماـمت  ددرگ و  یم  ناـسنا  بوبحم  شنداـهن  ماـگ  یئادـخ 

شفارشا دهن ، یم  رتالاب  مدق  هچ  ره  یقت  لک  نابرق  هالـصلا  مکح  هب  و  ددرگ . یم  يو  جورع  نابدرن  دهد و  یم  یلاعت  ار  وا  لوا  بوبحم 
ار و ادخ  زج  دـنیب  یمن  و  دـبای ، یم  نیوکت  فرـصت و  تیالو  ددرگ . یم  ناهج  یلاو  یلو و  ینعی  دوش ، یم  هحفص 62 ] رتشیب [  ملاع  رب 

لد رد  دوش و  یم  بوبحم  رای و  ياه  هولج  هاـگ  یلجت  وا  يارب  ملاـع  همه  و  دراد ، شیوخ  يور  رـس و  رب  ادـخ  زا  یناـشن  هک  هچ  ره  زج 
ریپ و رد  وت  يور  تفص  فراعدید  نایع  رارسا  دش و  شتآ  رد  هناورپ  دید  ناشن  راسخر  لگ  ناز  نمچ  هب  لبلب  . ار ادخ  رگم  دتـسرپ  یمن 
هک هاگ  نآ  ناسنا ، نیمه  زا  غیرد  سوسفا و  اما  هناخ  هب  هناخ  مور  هک  نم  منم  هراچیبدـید  ناوت  رای  خر  سکع  اـج  همه  ینعی  دـید  ناوج 

اهقـشع و يارـسناوراک  ار  شیوخ  لد  بلق و  دتفا و  یم  رد  كاخ  هب  كالفا  زا  دنکفا و  یم  كرـش  صیـصخ  هب  ار  دوخ  دیحوت ، جوا  زا 
، تسین ادـخ  يارب  یلد  بلق و  نینچ  ددرگ . یم  [ 64  ] لضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  متا  قادصم  دـنک و  یم  ایند  یناف  یناد و  ياهـشتسرپ 

الا تقیقح  هاگ  نآ  دبورب و  ار  يزاجم  ياهقـشع  همه  بوراج ال  اب  ادتبا  هک  دنک  یم  رز  هب  بلق  ار  یبلق  سم  اهنت  وا  قشع  يایمیک  هکلب 
قـشع یقـشع -  نینچ  راـثآ  زا  دوش . یم  كاـپ  لـالز و  زین  دوخ  دـنوادخ ، رادتـسود  ناـسنا  هک  تسا  نینچ  دـنادرگ و  نآ  نیزگیاـج  ار 

ادـخ تبحم  ورگ  رد  لد  هک  ناـنموم  هب  ینعی  [ . 65 . ] مهراصبا نم  اوضغی  نینموملل  لق  تسادـخ : هار  رد  ریغ ، زا  رـصب  ضغ  يدـیحوت - 
هار ناگناگیب  ناگدید ، قیرط  زا  هک  ادابم  دننک ، رذح  نادب  هناگیب  نامرحمان  دورو  زا  دننک و  تبقارم  دوخ  ياهمشچ  زا  هک  وگب  دنا  هداد 

يرجنخ مزاسبدای  دنک  لد  دنیب  هدـید  هچنآ  ره  دایرف  ود  ره  لد  هدـید و  تسد  .ز  دـنزاس دراو  یللخ  ناشنامیا  رب  دـنبایب و  لد  هچارـس  رد 
 ] هک دراد  نآ  میب  هک  تساور  نآ  زا  ناـبرهم  راـگدرورپ  يزوسلد  شرافـس و  نینچ  نیادازآ  ددرگ  لد  اـت  هدـید  رب  منز  دـالوپ  شـشین ز 

نموم ببس ، نیدب  ناریو . يا  هبارخ  نآ ، دابآ  ناتسوب  ددرگ و  برخم  رگناریو و  ياهقـشع  يارـسناوراک  شناتـسود ، ياهلد  هحفص 63 ]
مرح ار  شکاپ  بلق  دـنک و  رپ  قح  تبحم  زا  هدـید  لد و  نآ  ياج  هب  دـشوپب و  اهیف  ام  ایند و  زا  مشچ  یتسیاب  شیوخ ، راـگدرورپ  بحم 
دوس تمایق ، يادرف  دریگ و  یم  مان  میلـس  بلق  هک  تسا  یبلق  نینچ  و  دنادرگ . هیلع  هللا  مالـس  شنامز  ماما  ادـخ و  يایلوا  تبحم  قشع و 

مدیسرپ هیآ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هنییع  نب  نایفـس  [ . 66 . ] میلـس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  تسا : ناسنا  يالاک  نیرت  شخب 
ناـس نیا  بـلق ، رگا  و  [ . 67 . ] تسین دـنوادخ  تبحم  زج  نآ  رد  دـنک و  یم  تاـقالم  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  میلـس  بـلق  دوـمرف : ترـضح 
طقف دشوک  یم  ملع  هار  رد  رگا  تساوخ : دهاوخ  وا  يارب  طقف  زین  ار  يدنبلد  ياه  هیام  رگید  دش ، وا  تبحم  هاگیاج  اهنت  تفای و  یئالج 

ار دوخ  ياتمه  یب  بوبحم  گنر  همه  همه و  شا  یگدـنز  نوئـش  مامت  نینچمه  تسوا و  يارب  دزادرپ  یم  تراـجت  هب  رگا  تسوا ، يارب 
یهانگ یتسود ، رد  یئود  تبحم ، گـنهرف  رد  بوبحم . يدونـشخ  اـضر و  يارب  رگم  دـشک  یمن  زین  سفن  یتح  هک  اـجنآ  اـت  دریگ ، یم 

رد ناسنا  يارب  دنوادخ  [ . 68 . ] هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  میناوخ : یم  ینامسآ  همانگنهرف  رد  هک  نآ  دهاش  تسا . یندوشخبان 
فرظ اهنت  لد ، کی  اریز  دراد . لد  ود  ایوگ  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  تبحم  ود  هک  یـسک  ینعی  تسا . هدادـن  رارق  بلق  ود  شا  هنیـس  نورد 
كرش دنوادخ  [ . 69 . ] کلذ نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  هللا ال  نا  دیامرف : یم  دنت  دیدش و  ترابع  هب  تسا و  تبحم  قشع و  کی 

وهف کبر  نع  کلغـش  املک  دوش : یم  ریبعت  نینچ  اـملع  ناـسل  رد  یهاـگ  و  دزرمآ . یم  ار  كرـش  زا  رتمک  ناـهانگ  هکلب  دزرمآ  یمن  ار 
ناشن لد  رب  دوب  نید  نآ  يوه  زج  ینیب  هچ  ره  . تست تب  نامه  سپ  دنک ، لوغشم  تراگدرورپ  زا  ار  وت  هچنآ  ره  هحفص 64 ] کمنص [ .

اهنت قشاعنتـشیوخ  ياوه  ای  دـیاب  تسود  ياضر  ای  مدـق  دز  ناوتن  دـیحوت  هر  رد  هلبق  ود  ابنکـش  مهرد  دوب ، تب  نآ  ادـخ  زج  یبای  هچ  ره 
، دراد قلعت  وا  هب  هک  ار  هچ  ره  وا و  يوم  لاخ و  طـخ و  وا ، يوب  وا ، يوک  وا ، ماـن  وا ، دراد . یم  تسود  ار  وا  قشع  ياـه  هولج  بوبحم و 

نامز ماما  تسود و  ربمایپ  یتسود ، نینچدشاب  وت  يوک  گس  ياپ  فک  كاخ  ناک  يراگن  يوک  گس  ياپ  فک  كاخ  نم  : دـهاوخ یم 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نیتـسار و ياـه  هوـلج  ناـنآ  هک  دـناد  یم  دـنیب و  یم  اریز  دراد ، یم  تسود  قـح  تبحم  كـالم  هب  ار  ادـخ  ياـیلوا  دوـش و  یم  تسود 
چیه هب  هداد ، تیمها  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  هب  هک  ناس  نآ  تسادخ ، تبحم  قشع و  هفیحص  هک  میرک ، نآرق  میلاعت  دنا . قح  ياهبوبحم 

. دناد یم  ناسنا  يرهاظ  تراهط  بجوم  ار  نآ  هب  ینابز  رارقا  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرکن  دیکات  هدادن و  شزرا  يرگید  هلئسم 

دیحوت بتارم 

ار رای  اهنت  ناسنا  بلق  لد و  هک  یبلق  داقتعا  سپـس  تسا و  ظفل  رهاظ  حطـس  رد  یناـبز  رارقا  نآ  هبترم  نیلوا  هک  دراد  یبتارم  مه  دـیحوت 
ولمم و یهاوخ  هناگی  زا  نموم  یتسه  نانچ  هلحرم  نآ  رد  هک  تسا  یلمع  دیحوت  موس  هلحرم  دهدب . تداهـش  نآ  رب  وا  نورد  دـهاوخب و 

یم ققحت  ناکرا  هب  لمع  تایاور ، ریبعت  هب  و  ددرگ ، یم  یلجتم  وا  رادرک  راکفا و  لاـعفا و  همه  رد  نآ  زراـب  راـثآ  هک  ددرگ  یم  راـشرس 
هحفص 65 ] ددرگ [ . یم  نایامن  رهاظ و  وا  ياهرادرک  کت  کت  زا  دیحوت  میلست و  دبای و 

قالخا رکف و  لقع و  لماکت  هملک ، تدحو 

، لـقع لـماکت  هملک ، تدـحو  نآ  هارمه  هب  هـک  تـسوا  هبذاـج  فـیط  رد  نـتفرگ  رارق  هناـگی ، دـحاو و  بوـبحم  باـختنا  یعیبـط  هجیتـن 
، تبحم قشع و  نازوس  شتآ  دـیآ . یم  دـیدپ  ناقـشاع  یمامت  رد  هک  تسا  یناسنا  تارکفت  ندوب  وسمه  یملع و  ثحابم  رد  يرادـفده 

یمامت دـهد و  یم  لکـش  دـندوجو ، سونایقا  مطالت  دوب  زا  ییاهدومن  لد و  يایرد  لحاس  ناـج و  نوئـش  هک  ار ، یمدآ  رادرک . راـکفا و 
تاعارتخا و ینهذ ، تاشوارت  یتسد و  عیانـص  مینیب  یم  هک  تساذل  دـشخب . یم  الج  ار  قح  ياه  هشیدـنا  هدومن ، بوذ  ار  لطاب  تارکفت 
دهن و یم  ذغاک  هحفص  يور  رب  ار  هماخ  یقشاع  دنک . یم  تیاکح  بوبحم  هرابرد  رکفت  هوحن  زا  همه  همه و  یتعنص ، یملع و  تایفشک 

یکاپ بلق  تسا  هنوگ  نیمه  و  دنک . یم  لقتنم  نآ  رب  تسا ، هتـشبن  لد  حول  رب  هک  ار  شرای  يابیز  هرهچ  سکع  هداد ، نادـب  یبات  چـیپ و 
فاق هلق  يادـنلب  رب  دریگ و  یم  جوا  دـنک ، یم  زاورپ  دـشک ، یم  هنابز  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  شیـالوم  قشع  زوسناـج  شتآ  نآ ، زا  هک 

هک ار  بحم  ناج  لد و  ياپارـس  هکلب  دـنک  یم  یکی  وسمه و  ار  اهبوبحم  اهنت  هن  تبحم  هجیتن ، رد  دـنیرفآ . یم  اهرنه  دنیـشن و  یم  قشع 
، هلحرم نیا  دزاـس و  یم  يواـب  وخمه  گـنرمه و  دریگ ، یم  وا  جاوما  شورخ  زا  جوم  تسا و  راـی  لد  نارکیب  ياـیرد  يدوجو  لـحاوس 

هتفای لماکت  بوبحم  راونا  شبات  ریـسم  رد  نتفای  نوناک  اب  ناسنا  ملح  لقع و  دـشاب . یم  رکف  لد  لقع و  تدـحو  نشور  هاگ  یلجت  دوخ 
کی زین  ار  نانخس  دیامن و  یم  یلجت  راتفگ  رد  ماجنارس  هتفای ، نوناک  زین  ناسنا  هرطاخ  ناهن  تاملک  هتشگ و  یکی  اهلد  دریگ ، یم  لکش 

هک دـنیوگ  یم  نخـس  کی  نامزمه  ای  دـنتفا و  یم  رکف  هب  نامزمه  مدـمه ، رای  ود  تسد و  ود  هک  هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  دـنک . یم  گـنر 
یبلق هبذج  تدحو و  بوبحم و  یگناگی  زا  یکاح  دوخ  اهلد ، ندش  یکی  نیا  دـش . یکی  وت  لد  اب  مه  نم  لد  دوش : یم  هتفگ  احالطـصا 

و دریگ . یم  اج  نیمه  زا  هشیر  دننک ، یم  یتحاران  تلاسک و  ساسحا  مه  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يا  هعیش  ندش  ضیرم  اب  هکنیا  تسا .
اهنیا ددرگ ، یم  برطـضم  زین  رای  تعاس ، نامه  زور و  نامه  رد  یمدـمه ، يارب  یتحاراـن  راـهظا  عقوم  هک  هداـتفا  قاـفتا  اـهراب  هکنیا  اـی 
هحفص دیآ [  رد  هب  نوخ  هتـسخ  نونجم  گر  زا  دننز و  یلیل  گر  رب  شین  هک  مزانب  قشع  ماقم  . دراد اهلد  یگنر  کی  زا  تیاکح  یگمه 
میحور یکی  ام  نم  تسیک ، یلیل  یلیل و  میک  نم  : هک ددرگ ، یم  ریبدـت  هرادا و  حور  کی  اب  ایوگ  مسج ، ود  قشع ، گـنهرف  رد  اریز  [ 66

رد یگنر  کی  قالخا و  تدـحو  لقعت و  تدـحو  هملک و  تدـحو  درد و  تدـحو  لد و  تدـحو  بوبحم ، یگناگی  يرآندـب ، ود  ردـنا 
هیلع رـصع  ماما  رورـسلا  روفوم  روهظ  نامز  رد  اهناسنا ، یگنر  کی  داـحتا و  تدـحو و  نیا  لـماک  رولبت  روهظ و  دروآ . یم  دـیدپ  راـتفر 

تاومسلا و یف  نم  ملسا  هل  هفیرش و  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ددرگ . یم  بوبحم  کی  میلـست  اهبلق  اهزغم و  هک  تسا  مالـسلا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  اهیف  يدون  الا  ضرا  یقبی  مئاقلا ال  ماق  ذا  دـندومرف : [ . 70  ] اهرک اعوط و  ضرالا 

هللا و الا  هلا  يادن ال  نآ  زا  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  نیمز  هک  تسا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ   ] مئاق نامز  دوصقم ، [ . 71 . ] هلآ هیلع و 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دریگ و یم  رارق  قوشعم  رایتخا  رد  اهلد  همه  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ملسا  هژاو  دوش . یم  دنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادمحم  نا 
نیا ددرگ و  یم  میلست  تسا -  لد  یهاگآ  نیع  رد  هک  هناهاگآان -  یتح  اهرک  اعوط و  یلد  بحاص  ره  دنوش . یم  میلست  هدروآ ، مالسا 

دوش و یم  یگنریب  ریـسا  اهگنر  همه  تفریذپ ، نوناک  دش و  یکی  هک  وا  هتـساوخ  لد و  تسا . بلق  لد و  تدـحو  هجیتن  يرهاظ  یگناگی 
یئابیز اب  یبوبحم  يارب  اهنت  اهلد  هک  ماگنه  نآ  هتبلا ، دوش . یم  هتـشادرب  نایم  زا  تساهیگنوگ ، دنچ  اهیگنراگنر و  زا  یـشان  هک  فالتخا 

ره تادوجوم  دوش . یم  یکی  همه  همه و  اـهراتفگ ، تارکفت و  تاـکرح و  اـههاگن و  تاـملک و  تخوس ، وا  قـشع  هب  دـیپط و  ناـیاپ  یب 
، دوش دنمورین  ناشترثک  بناج  هچ  ره  ددرگ و  یم  رت  فیعـض  ناشترثک  هبنج  دنوش و  یم  رتدحتم  دشاب ، رت  يوق  ناشتدـحو  هبنج  هزادـنا 

هحفـص دوش [ ، یم  رت  یقیقح  تادحو  دـشاب ، رت  يرابتعا  ناشتارثک  هچ  ره  رگید ، ترابع  هب  و  ددرگ . یم  رت  فیعـض  ناشتدـحو  بناج 
همه مینک و  يرابتعا  ار  یبلق  تارثک  اهگنر و  رگا  سپ ، دوش . یم  رت  يرابتعا  اهتدـحو  ددرگ ، رت  یعقاو  تارثک  هچ  ره  سکع ، هب  و  [ 67

داجیا اهلد و  دـیحوت  يارب  هجیتن ، رد  دوب . دـنهاوخ  یعقاو  اهتدـحو  يراـبتعا و  اـهترثک  میرادـب ، تسود  دـحاو  بوبحم  رطاـخ  هب  ار  زیچ 
هب اجنیا  رد  دیناهر . تاقلعت  دنب  زا  ار  لد  ناج و  دنکفا و  رود  هب  ار  یفاضا  ياهگرب  خاش و  دودز و  ار  اهگنر  یتسیاب  بوبحم ، رد  دیحوت 

هیلع رفعج  یبا  نع  دنیامرف : یم  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  شدـنزرف ، روهظ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مینک  یم  دانتـسا  ابیز  یتیاور 
، دنک روهظ  ام  مئاق  هک  ینامز  [ . 72 . ] مهمالحا اهب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سوور  یلع  هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  لاق : مالـسلا 

نابز ناج و  زا  قح  دـیحوت  يادـن  هجیتن ، رد  و  دوش . یم  لماک  مدرم  ملح  لقع و  سپ  دراذـگ ، یم  ناگدـنب  رـس  رب  ار  وا  تسد  دـنوادخ 
یم هیاس  تساه -  هشیدنا  لبمـس  هک  اهرـس -  رب  دوخ  تردق  تسد  اب  دـنک ، روهظ  هک  بوبحم  قوف ، تیاور  ربانب  دوش . یم  دـنلب  اهناسنا 

تردق تسد  هک  ار -  وا  تسد  دنوادخ  و  دابعلا ) سوور  یلع  هدی  هللا  عضو   ) دـنک یم  عمج  ار  اهلقع  شیوخ  تیبوبحم  هبذاج  اب  دـنکفا ،
تفگـش رایـسب  تیاور  تاریبعت  دنک . یم  زکرمتم  ار  مدرم  ياهلقع  هلیـسو  نیا  هب  دهد و  یم  رارق  دابع )  ) ناگدنب رـس  رب  تسادخ -  دوخ 

یم نوناک  دنک و  یم  عمج  ار  اهلقع  دیامرف : یم  هکلب  دمهف  یم  بوخ  ار  یملع  لئاسم  ای  دبای و  یم  لماکت  اهلقع  هک  دیامرف  یمن  تسا .
نیا و  دوش ، یم  یکی  مه  شنم  شور و  لوقع ، عامتجا  هیاس  رد  تسا . هتفهن  زین  يرگید  ياـه  هتکن  اـهلقع ، ندرک  عمج  رد  اریز  دـشخب .
بلق رد  تبحم  نتفای  نوناک  نیمه  و  دریگ . یم  ماجنا  رورـس  نآ  طسوت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  زین  نایعیـش  بولق  فیلات  زا  اـهلد  تدـحو 

قادـصم ات  دـشاب  رای  هرهچ  فوطعم  الماک  هدوبن ، قرفتم  شبلق  لد و  یتسیاب  رازگزامن  هک  دریگ  یم  مان  بلق  روضح  زاـمن  رد  هک  تسا 
رب انامه  [ . 73 . ] نیکرشملا هحفص 68 ] نم [  انا  ام  افینح و  ضرالا  تاومسلا و  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  ینا  . ددرگ ریز  همیرک  هیآ  لماک 

نوگانوگ ياهگنر  اهلد  رگا  اما  متـسین . ناکرـشم  زا  نم  و  دیرفآ . ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  يوس  هب  راوتـسا  ار  دوخ  يور  منادرگ  یم 
ارچ دنوش ، یمن  عمج  اهلقع  اهلد و  رگید  دشاب ، تسرپ  توهش  کی  نآ  و  تسرپ ، لام  يرگید  تسرپ ، هاج  یکی  رگا  الثم  دنشاب ، هتشاد 

، اهنآ ینارون  هنزور  زا  دنبای و  یم  عامتجا  هک  دنا  گنر  یب  قلعت و  یب  ياهلد  اما  تسا . لاحم  دادـضا  عمج  دـنداضتم و  رگید  کی  اب  هک 
دنشاب یم  گرزب  کچوک و  زین  اه  هنزور  بولق ، تفرعم  تاجرد  رابتعا  هب  هچ  رگ  دننک . یم  هراظن  ار  دیحوت  تیبوبر و  یهانتی  ياضف ال 

هب دنرگن و  یم  ار  تقیقح  کی  همه  هک  تسناد  یتسیاب  اما  دـبای ، یم  فعـض  تدـش و  اه  هچیرد  نیا  زا  تقیقح  رون  شبات  هجیتن ، رد  و 
مالـس نیرهاط  همئا  ادخ و  تیالو  هب  اهلد  داحتا  هک  نآ  هجیتن  سپ ، دنبای . یم  داحتا  وا  هلیـسو  هب  اهنت  اهلد  همه  دنراد و  لاصتا  اضف  کی 

ام هلیسو  هب  [ . 74 . ] مهبولق نیب  هللا  فلوی  اـنب  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  هک  هللا -  نذاـب  تسا -  نیعمجا  مهیلع  هللا 
ار شیوخ  قوشعم  زج  درگن  یمن  قشاع  هک  یگچراپ ، کی  داحتا و  نیا  هجیتن  ماجنارـس  و  دهد . یم  تفلا  مه  هب  ار  اهنآ  ياهلد  دـنوادخ 

یلع هللا و  لیبس  یف  هللااب و  هللا و  مسب  رگم : دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  هک  نآ  وا ، لالج  تمظع و  ناتـسآ  رب  زج  دـیاس  یمن  یگدـنب  رـس  و 
تـسود داحآ ، کیاکی  یئادخ ، تدحو  نیا  هیاس  رد  دریذپ و  یم  بوبحم  گنر  لاعفا ، یمامت  رگید ، هدیپس  ات  هدـیپس  زا  هللا . لوسر  هلم 

تسد هب  ار  دوخ  دومن و  نارکیب  يایرد  نیا  هقرغ  ار  دوخ  هک  رادقم  نامه  هب  یکلاس ، رگانش  ره  دندرگ . یم  نوگمه  دحتم و  ینتـشاد و 
رافکلا یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  هللا و  لوسر  دمحم  دوش : یم  ماگمه  گنرمه و  شیوخ  ناهرمه  رگید  اب  هزادـنا  نامه  هب  درپس ، نآ  جاوما 
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کی اب  تخس و  رایسب  نارفاک  هحفص 69 ] رب [  شناهارمه  نارای و  و  تسادخ ، هداتسرف  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم [ . 75 . ] مهنیب ءامحر 
زارفارس و نارفاک  هب  تبـسن  نت و  ورف  نانموم  هب  تبـسن  [ . 76  ] نیرفاکلا یلع  هزعا  نینموملا  یلع  هلذا  دـنا . نابرهم  قفـشم و  رایـسب  رگید 

. دنردتقم

تبحم رد  دیحوت  رادمچرپ  رصع  ماما 

، بوبحم کی  زج  درادـن و  رتشیب  وس  کی  شرادرک  لاعفا و  یمامت  رد  هادـف  انحاورا  نامز  ماما  یتسه  هدـنفوت  بلق  قشع و  جاوم  ياـیرد 
شناگدنب ادخ و  دورد  انث و  دمح و  نیرتروش  رپ  اذل  دبلط . یم  وا  رطاخ  هب  ار  اهیتسود  اهتـسود و  رگید  دـهاوخ و  یمن  ار  رگید  یبوبحم 

دوخ میلعت  نآ ، يایوگ  دـهاش  تسا . بوبحم  ناـمه  هار  رد  یگمه  هک  دوش  یم  راـثن  وا  فلتخم  راوطا  لاـعفا و  نوگ و  هنوگ  تاولج  رب 
اب هعیـش  قشع  ياهدورـس  نیرتابیز  زا  یکی  تسا و  یحو  نابز  هک  سی  لآ  یلع  مالـس  ترایز  هبذـج  رپ  ياهزارف  رد  تسا  ترـضح  نآ 

کیلع مالسلا  دنک : یم  قشاع  تبحم  نوگانوگ  ياه  هولج  یگناگی  زا  تیاکح  اپارس  نآ  نیشنلد  ابیز و  تاملک  هک  شنامز ، ماما  الوم و 
مالس یلجت . اذا  راهنلا  یشغی و  اذا  لیللا  یف  کیلع  مالسلا  تنقت ...، یلـصت و  نیح  کیلع  مالـسلا  دعقت ، نیح  کیلع  مالـسلا  موقت ، نیح 
مالس ینک ...، یم  تونق  یناوخ و  یم  زامن  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  ینیشن ، یم  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  ینک ، یم  مایق  هک  یماگنه  وت  رب 

شتونق و هالـص و  رب  مینک و  یم  مالـس  وا  دوعق  ماـیق و  هب  دوش . یم  نشور  هک  یتـقو  زور ، رد  دـناشوپ و  یم  هک  یناـمز  بش ، رد  وـت  رب 
ناتـسآ رب  هک  ماگنه  نآ  تسوا ، دـنلب  ناـمک  نیگنر  فلتخم  ياـهوترپ  همه  اـهنیا  هک  ارچ  میتسرف ، یم  دورد  شتاـیح  ياـه  هظحل  هظحل 
بوبحم تبحم  رون  نآ  تسا و  تبحم  رون  کی  نابات  تاعشعشت  همه  همه و  اهنیا  دیامن و  یم  مخ  یگدنب  هب  تشپ  دهن و  یم  رـس  ناناج 

، شدوجـس عوکر و  تونق و  هالـص و  دوعق و  مایق و  دـنک و  یم  تکرح  دـنوادخ )  ) بوبحم نیا  هدارا  هب  اهنت  زین  وا  هک  ملاع ، ياـتمه  یب 
یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا . بحم  یتاذ  يوخ  قلخ و  نیا  هک  تسا  هدـیزگرب  نارگید  رب  ار  دـنوادخ  و  تسوا . يارب  همه ، همه و 
دوخ بوبحم  رادتسود ، هک  تسا  نیا  تبحم  تمالع  لیلد و  ینعی  [ . 77 . ] هاوس ام  یلع  بوبحملا  راثیا  بحلا  لیلد  هحفص 70 ] دنیامرف [ :

تاظحل یمامت  هک  اجنآ  زا  و  دهد . زایتما  اه و ... هتـساوخ  رگید  رب  ار  وا  هتـساوخ  اههار ، رگید  رب  ار  بوبحم  هار  دـنیزگرب ، نارگید  رب  ار 
رد میتسرف . یم  دورد  اهنآ  رب  مینک و  یم  مالـس  اهنآ  هب  تسا  هاوس  ام  یلع  بوبحملا  راثیا  يـالعا  لـثم  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  یگدـنز 

يارب ارم  نم ! راگدرورپ  يا  کتبحمل . ینتظقیا  تقو  یف  الا  کتیصعم  نع  هب  لقتناف  لوح  یل  نکی  مل  یهلا  میناوخ : یم  هینابعش  تاجانم 
و يزاـس . رادـیب  شیوـخ  تبحم  شخبحور  میـسن  اـب  ار  ما  هتفخ  بلق  هک  هاـگ  نآ  رگم  تسین  یناوـت  باـت و  وـت  تیـصعم  زا  يراـنک  رب 
لد و بوبحم ، تدـحو  رثا  رد  هک : نآ  میدوب  نآ  تابثا  یپ  رد  میدرک و  یم  لابند  ار  نآ  ثحب  نوگانوگ  ياهزارف  رد  هچ  نآ  ماجنارس ،

هنوگ ياهلد  زین  و  دبای . یم  تهج  وس  نادب  دریگ و  یم  رارق  بوبحم  هار  رد  همه  هتشگ ، یکی  بحم  ناج  مسج و  ناور و  حور و  بلق و 
هحفص 71 ] ددرگ [ . یم  یکی  هتشگ و  لصتم  وا  تبحم  يایرد  هب  اهبوبحم  بوبحم  يوک  ناگتخوس  ناقشاع و  نوگ 

یسانش رهوگ 

هراشا

، قشع تبحم و  رثا  رد  تسا . رادـیدپ  تینارون ]  ] ياـه هناـشن  هدجـس  رثا  زا  ناـشراسخر  رب  [ . 78 . ] دوجـسلا رثا  نم  مههوجو  یف  مهاـمیس 
هیلع هللا  دبع  ابا  تعمس  لاق : ناوفص  نع  دسانـش : یم  ار  اهرهوگ  وا  مه  دنـسانش و  یم  ار  وا  مه  ددرگ ، یم  سانـش  رهوگ  رهوگ و  ناسنا 

[79  ] مهامیـسب الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  نینموملا و  ریما  ای  لاـقف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلا  ءاوکلا  نبا  ءاـج  لوقی : مالـسلا 
فارعالا نحن  انتفرعم و  لیبسب  الا  لـج  زع و  هللا  فرعی  ـال  نیذـلا  فارعـالا  نحن  مهامیـسب و  اـنراصنا  فرعن  فارعـالا  یلع  نحن  لاـقف : .
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[80 . ] هانرکنا انرکنا و  نم  الا  رانلا  لخدـی  هانفرع و ال  اـنفرع و  نم  ـالا  هنجلا  لخدـی  ـالف  طارـصلا  یلع  هماـیقلا  موی  لـج  زع و  هللا  اـنفرعی 
هیآ زا  دیسر و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  رضحم  هب  ءاوکلا  نبا  دندومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : ناوفـص  .

یهاگیاج  ) فارعا رب  ام  هحفص 72 ] دندومرف [ : ترضح  دیسرپ . دنـسانش  یم  ناشیاه  هرهچ  هب  ار  یگمه  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا  رب  و 
ام تفرعم  قیرط  زا  دـنوادخ  و  میـسانش . یم  ناـشیاه  هرهچ  هب  ار  دوـخ  ناراـی  هک  میتـسه  ود ) ره  رب  طلـسم  منهج و  تشهب و  ناـیم  دـنلب 

دسانشب و ار  ام  هک  سک  نآ  رگم  ددرگ  یمن  تشهب  دراو  سپ ، دنک . یم  یفرعم  طارص  رب  تمایق  زور  ار  ام  دنوادخ  و  دوش . یم  هتخانش 
رد هک  تبحم  لها  دـنا  نینچ  نیا  میـسانشن . ار  وا  ام  دسانـشن و  ار  ام  هک  سک  نآ  رگم  دوش  یمن  منهج  شتآ  دراو  و  میـسانشب ، ار  وا  اـم 

نیا ووت  يودنه  مدش  یناملسم  رد  تست  لاخ  قشع  شقن  منیبج  رب  : دنتسه یئاسانـش  دروم  هدش و  هدز  قشع  تمالع  نانآ  ینارون  یناشیپ 
و دنیامرف : یم  نینچ  نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنا  نافراع )  ) ناسانش رهوگ  یئاسانش  دروم  یملاع  هئـشن و  ره  رد  ناقـشاع 

الک نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  و  یلاعت : هللا  لاق  نیفراعلا . نم  ضرـالا  لـها  هکئـالملا و  نم  ءامـسلا  لـها  هفرعی  ءامیـس  عضاوتلا  لـهال 
یم لاعتم  يادـخ  و  دنـسانش . یم  ار  ناـنآ  ناـفراع  زا  ناـینیمز  ناگتـشرف و  زا  ناینامـسآ  هک  دـنراد  يا  هرهچ  ناـنتورف  و  [ . 81  ] مهامیسب

تفای تهج  بوبحم  يوس  هب  هتـشگ ، وسکی  ناج  مسج و  ناور و  حور و  هک  ماگنه  نآ  يرآ ، هک ... دنتـسه  ینادرم  فارعا  رب  و  دیامرف :
بوبحم سانـش و  رهوگ  ینعی  دسانـش ، یم  دشاب  هتـشاد  ار  وا  يوب  گنر و  هچنآ  ره  ینالوط ، هار  نیا  ریـسم  رد  دش ، تیادـه  وا  هار  هب  و 

یم ار  وا  يادـص  ادـص ، نارازه  نایم  رد  دـناشن و  یم  ناج  لد و  رب  دـبای و  یم  ار  يو  ناشن  ناشن ، نارازه  ناـیم  رد  ددرگ و  یم  ساـنش 
رونب رظنی  نموملا  قادـصم  هب  اریز  تسا ، تبحم  صاوخ  راثآ و  نیرتمهم  زا  دوخ  نیا  و  دـنیب . یم  ار  وا  مان  مان ، نارازه  ناـیم  رد  دونش و 

تمعنا نیذلا  طارـص  میقتـسملا ، طارـصلا  اندها  مکح  هب  دریگ و  یم  سنا  نانآ  اب  دسانـش و  یم  اهیئادخ  درگن ، یم  ادخ  رون  اب  نموم  هللا 
نآ اما  دهد . یم  صیخـشت  دسانـش و  یم  ار  نانآ  ناج  مسج و  مسر و  هار و  هک  دوش  یم  ناگدـش  هداد  تمعن  قیرط  وا  هار  [ 82 ، ] مهیلع

هحفـص 73] نییبنلا و [  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  دوش : یم  ناـیب  رگید  همیرک  هیآ  رد  دـننایک  رهوگ 
اهنآ هب  ادخ  هک  یناسک  اب  هتبلا  دننک  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  هک  نانآ  و  [ . 83 . ] اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و 

یناقیفر وکین  ردقچ  نانیا  و  دـش ، دـنهاوخ  روشحم  ناراکوکین ، نادیهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  اب  ینعی  هدومرف ، لماک  تیانع  فطل و 
هللا و عم  هللا و  یلا  رفس  ریس و  رد  دنک و  یم  یهارمه  نانآ  اب  دسانش و  یم  ار  دوخ  رگید  ناتسود  بوبحم ، بحم  قشاع و  يرآ ، دنتـسه .

ارچ دسانش ، یم  ار  نانآ  ربق  دسج و  حور و  مان و  ربق ، دسج و  حور و  مسا و  اهنویلیم  نایم  زا  ریسم ، نیا  رد  و  دوب . دهاوخ  نانآ  اب  هللا  یف 
حاورا و حور  اب  یبوخ  هب  وا  تساهربق و  حور  نانآ  ربق  داسجا و  حور  ناـنآ  دـسج  حاورا و  حور  ناـنآ  حور  اـهمان و  حور  ناـنآ  ماـن  هک 

امف روبقلا  یف  مکروبق  و  حاورالا و ... یف  مکحاورا  داسجالا و  یف  مکداسجا  و  هک : تسا  نینچ  وا  لاح  نابز  دراد و  ییانشآ  ماسجا  حور 
سپ تسا . اهربق  نایم  رد  امش  ياهربق  و  اهناج ... نایم  رد  امـش  ياهناج  ياهدسج و  نایم  رد  امـش  ياهدسج  و  [ . 84 .... ] مکءامسا یلحا 

بوبحم نارئاز ، رامش  یب  تیعمج  نایم  رد  رای ، راید  نایهار  تافرع ، فوقو  زور  مین  رد  لثملا ، یف  امش و .... ياهمان  تسا  نیریش  ردقچ 
هب دـهن و  بوـبحم  هار  رد  ياـپ  سک  نآ  ره  يرآ ، دـنریگ . یم  رب  هـعرج  شلاـصو  ناـشوج  همـشچ  زا  دـننیب و  یم  دـنبای و  یم  ار  دوـخ 

کی اهنت  لاصو  نیا  و  دناشن . یم  ورف  لصو  ياراوگ  بآ  هب  رجه  نازوس  شتآ  دـبای و  یم  ار  وا  ماجنارـس ، دزیخرب ، شلامج  يوجتـسج 
هراپ هراپ  دنس  نیا  زج  نم  تسد  رد  كاچ  كاچ  بلق  نیا  نم  هاوگ  مقشاع  نم  : تسوا رابرد  رد  ندوب  قشاع  هتخوس و  نآ  دراد و  طرش 

رد دنا  هتفگ  هک  نآ  نکم ز  هراختسا  ملتق  رد  هحفص 74 ] تسین [  هراچ  گرم  زج  هک  هتشون  ار  قاشع  دنس  نیا  ياهقرو  هراپ  هراپ  ردتسین 
دنچ ره  مراد  یناج  رـس و  نم ! يالوم  يا  هک : دروآ  یم  رب  دایرف  اجنآ  رد  باتیب  هتـشگرس و  قشاعتـسین  هراختـسا  چـیه  تجاح  ریخ  راـک 
ریش اب  هک  تسامش  یئادخ  قشع  هاگیاج  اما  هتفرگ  راگنز  هدولآ و  دنچ  ره  مراد  یبلق  منک ، شیادف  امش  ياپ  هب  منک  یم  وزرآ  اما  زیچان ،

ات دنویپ  تفلز  رـس  اب  ملد  تسب  لزا  زا  : ما هدوب  امـش  دوجو  عمـش  هناورپ  زین  اجنآ  هک  ما  هدروآ  ناغمرا  هب  تسلا  دـهع  زا  هتفرگ و  ردام  زا 
ار امـش  سپدراد  ییاپ  رـس و  یب  ره  هک  تسا  یعاتم  نیا  منک  تسود  مدق  يادـف  تسیچ  ناج  رـسدورن و  نامیپ  رـس  دـشکن و ز  رـس  دـبا 
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زاین رـس  نادـنمدرد ز  ياعد  هک  نک  ام  يوس  هب  يرظن  تیانع  همـش  رک  هب  . دـینک داش  ام  هتـسکش  لد  یتیانع  رظن  اب  هک  مهد  یم  دـنگوس 
دوخ بوبحم  نابحم  رگید  دوخ و  بوبحم  بوبحم  دوخ و  بوبحم  بحم ، هک  تسا  لالز  تبحم  صلاخ و  قشع  نیا  رطاخ  هب  سپدشاب ،

، دنخرچ یم  شبوبحم  دوجو  عمش  درگ  رب  هک  ار  یناسک  همه  ینعی  دراد . قوشعم  اب  یئانشآ  هقباس  زا  ار  یئانشآ  رید  نیا  دسانش و  یم  ار 
ببس ار  یحور  برق  فالتئا و  دنادرگ و  یم  بوبحم  خنس  مه  گنرمه و  ار  وا  دشخب و  یم  تریـصب  وا  هب  تبحم  نیا  اریز  دسانـش ، یم 
قـشع رثا  رد  ناسنا ، اهناج . تفلا  تلاـح  رد  تساـهلد  هبذـج  یتسود  [ . 85 . ] حاورـالا فـالتیا  یف  بولقلا  فطاـعت  هدوملا  هک : دوش  یم 

، ناگدادلد رورس  قشع و  نابنج  هلسلس  يوک  ناگتخابلد  اعدم  نیا  يایوگ  دهاش  دسانش . یم  زین  ار  بوبحم  يوک  يوم و  يوب و  دیدش ،
راکفا لد  نونجم  هک  متس  دینش  : دنسانش یم  ناج  ماشم  هب  ار  الوم  نآ  كاپ  تبرت  يوب  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  هحفص 75 ] نیسح [  ماما 
هدـید وس  ره  هب  هداتـس  اـجنآ  یکدوک  شدیدبناباتـش  یلیل  تبرت  يوـس  هب  ناـماد  هب  اـت  هدرک  كاـچ  ناـبیرگرادربخ  یلیل  ندرم  زا  دـشب 
قشع مان  هدربان  يا  هک  نونجم  قشع  مان  هدینشن  يا  هکتفگ  وا  هب  دیدنخب و  كدوک  نآ  سپ  تسج  وزا  یلیل  تبرت  غارسهداشگ  ترـسح 

وب رادرب و  یفک  یکاـخ  ره  نک ز  عوجر  هگ  نفدـم  هب  نونجم ! وربیدومن  یم  اـنمت  نیا  یک  نم  يدوب ز  قشع  هک  رگا  نونجم  ار  وتنونجم 
تساجنامه یلیل  تبرت  ناد  نیقی  تساخرب  قشع  يوب  هک  ره  زنک 

دهاش مه  عمش و  مه  ام ، بوبحم 

ندوب و صخاش  نیا  تسا و  صخاش  اهبوبحم  مامت  نایم  رد  دراد ، وزا  ناشن  دریذـپ و  گنر  یقیقح ، بوبحم  زا  هک  اـجنآ  زا  اـم  بوبحم 
کلذـک و  تسه : زین  دـهاش  هک  تسا  عمـش  اهنت  هن  وا  دـنام و  یمن  وا  نوچ  سک  هک  تسوا  يارآ  ملاـع  لاـمج  یئاـبیز  ببـس  هب  زاـیتما 

رب دهاش  ات  میداد  رارق  ور  هنایم  تما  ار  مالسلا ] مهیلع  تیب  لها   ] امـش نینچ  نیا  و  [ . 86 . ] سانلا یلع  ءادهش  اونوکتل  اطسو  هما  مکانلعج 
بلاق و حرط  تسا  زیچ  ره  هوسا  لصا و  وگلا و  سایقم و  دهاش  اریز  دوش ، یم  حرطم  تیخنس  ندوب  دهاش  تداهش و  رد  و  دیـشاب . مدرم 

ینا دـنک : یم  تاهابم  دوخ  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  مرکا  ربمایپ  نیرهاـط و  همئا  تقلخ  رد  دـنوادخ  هک  تساـجنیا  زا  و  تسوگلا ،
یگدـنب زاورپ  رد  و  دـنا . تیناسنا  لماک  ياـهوگلا  ناـنیا  هک  ارچ  تشاـمگ . مهاوخ  هفیلخ  نیمز  رد  نم  [ . 87 . ] هفیلخ ضرالا  یف  لـعاج 

دنلب ناریاط  شیپاشیپ  رد  داب -  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  هحفص 76 ] دورد [  هک  نامراوگرزب -  ربمایپ  تیبوبر ، نامسآ  دنلب  رد  ناقشاع ،
قادـصم هب  وا  زا  سپ  تسا . رـشحم  يارحـص  رد  هللا  یلا  دـفاو  لوا  رون و  لوا  تسا و  یگدـنب  تیدوـبع و  رادـمچرپ  نامـسآ ، نیا  زاورپ 

. هوعبتا نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  ناگدـنب : رگید  يارب  تسا  يدـهاش  وگلا و  دـشاب ، رت  کیدزن  وا  هب  سک  نآ  ره  لـثمالاف ، لـثمالا 
ربمایپ تبحم ، هار  يایوگ  ناـشن  صخاـش و  نیلوا  سپ ، دـنیوا . ناوریپ  مالـسلا ] هیلع   ] میهاربا هب  تبـسن  مدرم  نیرت  کـیدزن  اـنامه  [ . 88]

هاگ چیه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم   ] امش بحاص  [ . 89 . ] يوغ ام  مکبحاص و  لض  ام  هک : تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 
هدیدرگ تبحم  نازورف  لعـشم  دوخ ، هدیزای و  تسد  یهللا  بیبح  دـنلب  هلق  هب  یگدـنب  جارعم  رد  وا  تسا . هدوبن  یهارمگ  تلالـض و  رد 

نآ و  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالـس  شا -  هرهاط  ترتع  یمارگ و  نادنزرف  دـشاب و  یم  دـهاش  نیرتهب  تبحم و  لها  يانـشآ  وا  سپ ، تسا .
لدتعم يانعم  هک  هتفر  راک  هب  طسو  هژاو  هرقب  هروس  همیرک  هیآ  رد  دنرامش . نیا  زا  راوگرزب  نآ  ماقم  لوط  رد  زین  شا  هموحرم  تما  هاگ 
طیرفت طارفا و  زا  رود  هب  لدتعم و  هک  ار  دوخ  دهاش  عمـش  قداص ، قشاع  هجیتن ، رد  تسین . یهار  نآ  رد  ار  طیرفت  طارفا و  هک  دهد  یم 

هب ناـنآ  همه  اریز  دراد . یم  رب  هدرپ  تقلخ ، رد  روـن  شنیرفآ و  لـصا  زا  تیخنـس  نیا  هک  دسانـش ، یم  وا  اـب  تیخنـس  كـالم  هـب  تـسا 
نینموملاریما الثم  دنسانش . یم  ار  دوخ  ياهصخاش  دنراد و  ار  ادخ  یتسود  دیدش  گنر  [ . 90  ] ابح هللا دشا  اونمآ  نیذلا  همیرک و  تداهش 

بوبحم ناـبوخ و  بوخ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  قشع  يوگلا  كـالم و  [ . 91  ] رانلا هنجلا و  میـسق  تسوگلا و  دـهاش و  مالـسلا  هیلع 
دبع یبا  نع  تسا : هدش  لقن  نینچ  نایعیـش  زا  يدرم  دوخ و  تیخنـس  نایب  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینموملاریما  زا  هحفص 77 ] تساهبوبحم [ .

هل لاقف  كالوتا ، کبحا و  هللا  انا و  هل : لاق  مث  هیلع  ملسف  هباحـصا  عم  وه  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  یلا  ءاج  الجر  نا  مالـسلا  هیلع  هللا 
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تنا ام  تبذک ، مالسلا : هیلع  نینموملا  ریما  هل  لاقف  اثالث ، ررکف  كالوتا ، کبحا و  ینا  هللا  یلب و  لاق : تبذک . مالسلا : هیلع  نینموملا  ریما 
تکـسف تنک !؟ نیاف  ضرع ، نمیف  کحور  تیار  ام  هللا  وف  انل ، بحملا  ضرع  مث  ماع  یفلاب  نادـبالا  لبق  حاورالا  قلخ  هللا  نا  تلق ، امک 

هیلع نینموملاریما  تمدـخ  يدرم  [ . 92 . ] رانلا یف  ناک  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبا  لاق  يرخا  هیاور  یف  و  هعجاری . مل  کـلذ و  دـنع  لـجرلا 
. مراد ار  وـت  تـبحم  تیـالو و  نـم  ادـخ  هـب  تـفگ : درک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  دوـب ، شباحـصا  هارمه  ترـضح  نآ  دیـسر و  مالـسلا 
. درک رارکت  راـب  هس  اـت  و  مراد . ار  وـت  یتـسود  تبحم و  نم  ادـخ  هب  ارچ ، دیـسرپ : ییوـگ . یم  غورد  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما 
زا شیپ  لاـس  رازه  ود  ار  مدرم  ياـهحور  دـنوادخ  اـنامه  یتـسین . ییوگ  هکناـنچ  وت  ییوگ ، یم  غورد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
هاگ نآ  يدوب !؟ اجک  وت  سپ  مدیدن . اهنآ  نایم  رد  ار  وت  حور  نم  هک  ادخ  هب  درک . هضرع  ام  هب  ار  ام  ناتسود  سپـس  دیرفآ و  ناشیاهندب 
هک دینک  یم  هظحالم  دوب . خزود  شتآ  رد  وا  دندومرف : قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  تفگن . یباوج  دـش و  تکاس  درم 

يانعم تسا و  یلو  عمج  هک  ءایلوا  هژاو  زین  و  ملع ، زا  رت  قیقد  رتالاب و  تسا  يا  هبترم  هک  هدش  هدرب  راک  هب  تفرعم  تغل  قوف ، تیاور  رد 
هدومن ضیوفت  شیوخ  ناتسود  هب  ار  تبحم  حور  تخانـش و  رون  هک  دنا  یناحور  يایلوا  نانیا  سپ ، دهد . یم  هلـصاف  الب  یتسود  برق و 

دوش و یم  هتخانـش  تعرـس  هب  ددرگ  یم  هضرع  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) دـهاش رب  هک  ماـگنه  نآ  هعیـش )  ) دوهـشم هک  تسا  نینچ  نیا  دـنا و 
رهاظ و هب  اهنت  ندوب ) دـهاش  هاوگ و   ) میدرک رکذ  هک  انعم  نآ  هب  تداهـش  دـنز . یم  کحم  یتسرد  هب  ار  شراتفگ  قدـص  راـیع  دـهاش ،

هعیش ور  نیا  زا  و  هحفص 78 ] دنک [  یم  ینکفا  وترپ  عشعـشت و  وا  راتفر  لامعا و  هک  تسا  یناحور  يونعم و  یتقیقح  هکلب  تسین ، راتفگ 
رثا نارازه  ناـیم  زا  يدـنمرنه ، ره  هک  ناـس  ناـمه  دنـسانش  یم  ار  يو  دـشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  وا  دـالوا  یلع و  عنـص  و  رنه ، شبلق  هک 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  هک  ددرگ  یم  ببـس  ار  یـسانش  رهوگ  هفرط ، ود  هبذج  هکنیا  هجیتن  دـهد . یم  زایتما  ار  دوخ  رنه  رگید ، هباشتم 
ار وا  يوک  رای ، يوب  زا  دوش و  یم  رت  سانـش  رهوگ  دوش  رت  کیدزن  وا  هب  هزادنا  ره  هب  سک  ره  تسا و  یـسانش  رهوگ  نیا  متا  قادـصم 

فسوی يوب  ناوراک  نیا  زا  [ . 93 . ] نودنفت نا  ول ال  فسوی  حیر  دجال  ینا  تفگ : زین  فسوی  قشع  هتخوس  بوقعی  دـهد . یم  صیخـشت 
هدولآ نایصع  رابغ  هب  شناگدید  هچ  رگا  دسانـش ، یم  ار  قشع  رهوگ  راو ، بوقعی  زین  قداص  هعیـش  و  دینکن . هئطخت  ارم  رگا  مبای ، یم  ار 

رتهب و ات  دـهد  یم  وشتـسش  مالـسلا  امهیلع  نیـسح -  ارهز -  كاپ  دـنزرف  ياثر  رد  کشا  لالز  بآ  هب  ار  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ،
. دنا هداد  نامنامرف  نینچ  ناشدوخ  اهنآ  دسانش . زاب  دنیبب و  ار  شیوخ  هدشمگ  رت  حیحص 

هجیدخ ترضح  یسانش  رهوگ 

صیخـشت و نیمه  يور  تخانـش و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگداعلا  قوف  زا  یمئالع  ادـتبا  زا  مه  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 
اذـل و  تشاد . لیـسگ  تراـجت  هب  شیوخ  هیامرـس  اـب  ار  وا  دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  نآ  هب  جاودزا  داهنـشیپ  یـسانش ، رهوگ 

ای کیلع  مالسلا  دنتفگ : یم  دندرک و  هدجس  ار  وا  ءایـشا  همه  راکـشآ  نابز  هب  دمآ  نییاپ  ارح  هوک  زا  هک  تثعب  لوا  زور  رد  هک  یماگنه 
تقو یلیخ  تفگ : هجیدـخ  هللا . لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ـال  وگب  تسا ، توبن  رون  نیا  دومرف : تسیچ ؟ رون  نیا  تفگ : هجیدـخ  هللا . یبن 

یم امرس  ساسحا  دوخ  رد  نم  هجیدخ ! يا  دومرف : هاگ  نآ  دروآ . مالسا  سپـس  و  متخانـش . یم  مدید و  یم  وت  رد  ار  رون  نیا  نم  هک  دوب 
هللا ربکا ، هللا  تفگ : هداهن  دوخ  شوگ  هب  تسد  داتـسیا و  سپ  رثدملا . اهیا  ای  دمآ : ادن  سپ  دیچیپ . یمیجاج  رد  ار  وا  هجیدـخ  سپ  منک ،

[ . 94 . ] درک یم  یهارمه  وا  اب  دینش  یم  ار  هحفص 79 ] ادص [  نآ  يدوجوم  ره  ماگنه  نیا  رد  ربکا .

بهار ياریحب  یسانش  رهوگ 

ملاع نایم  رد  هک  تبحم  ياهبنارگ  رهوگ  نیرتگرزب  اب  دروخرب  نیلوا  رد  دوبن  قشع  رهوگ  زا  یلاخ  شدوجو  هک  یحیـسم  بهار  ياریحب 
هچ وا  نابحاصم  ناهارمه و  هک  نآ  لاح  داد ، صیخـشت  تخانـش و  ار  وا  شا  يدوجو  تاعـشعشت  زا  دوب  هدش  ناهنپ  تاینامـسج  مسج و 
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رد مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دوب : نینچ  ناتساد  دندیدنار . وا  یباتناهج  دوجو و  شـشخرد  زگره  اما  دندوب  وا  اب  زور  بش و  هک  دندوب  رایـسب 
دندوب هلاس  هدزاود  ای  هن  عقوم  نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  تشاد . ماش  يوس  هب  تکرح  دصق  یتراجت  یناوراک 
یبـهار دـندرک . لوزن  يرـصب  ماـن  هب  یلحم  رد  درک ، تکرح  ناوراـک  دـنورب . رفـس  هب  دوخ  يومع  هارمه  هک  دـندرک  رارـصا  داهنـشیپ و 

یتراجت ياهناوراک  تشاد و  ناوارف  یـشناد  ملع و  ناینارـصن  رظن  زا  درک و  یم  یگدـنز  ناـکم  نآ  یکیدزن  رد  يا  هعموص  رد  ینارـصن 
درب نانآ  يارب  تخاس و  یلصفم  ماعط  اریحب  راب  نیا  دندوب . هتـسشنن  تبحـص  هب  اریحب  اب  اما  دندوب  هدرک  روبع  هعموص  نآ  زا  اهراب  شیرق 
امـش همه  ایآ  دیـسرپ : درادن . روضح  زونه  دهاوخ  یم  هک  ار  نآ  دـید  اما  دـننک ، تکرـش  اذـغ  نیا  رد  ناوراک  یمامت  هک  دومن  رارـصا  و 

رـضاح زین  ار  كدوک  نآ  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  اریحب  درادـن . روضح  اـم  زا  یکدوک  اـهنت  میراد ، روضح  یگمه  نتفگ : دـیراد ؟ روـضح 
رظن ریز  ار  وا  تقد  هب  ناوجون  ندید  اب  اریحب  دیناشن . هرفس  رس  رب  ناوراک  هارمه  دروآ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ماگنه  نیا  رد  دننک .

شمسق يزع  تال و  هب  اریحب  دندش ، قرفتم  مدرم  تفای و  نایاپ  اذغ  یتقو  تسیرگن . یم  هحفص 80 ] وا [  هرهچ  هفایق و  نت و  هب  تفرگ و 
باوج هللا  قح  هب  تفگ : اریحب  تسا . يزع  تال و  نم  دزن  ءایـشا  نیرت  ضوغبم  دـندومرف : ترـضح  دـهد . خـساپ  ار  شتالاوس  وا  هک  داد 

. داد باوج  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تاولـص  هک  وا -  دومن و  یتالاوس  اریحب  سپـس  سرپب و  دندومرف : ترـضح  دیهدب . ار  میاهلاوس 
رهـش و هب  رتدوز  هچ  ره  دنک و  دیدش  تبقارم  ار  اهبنارگ  جنگ  نیا  هک  دومن  شرافـس  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  شیومع  سپ ،

هحفص 81 ] [ . ] 95 .... ] دناسرب شنادناخ 

بوبحم هب  هیده 

هراشا

ناج و دوب  وت  دنـسپ  هک  مزیر  وت  ياپ  رد  هچ  نمدراد  ییاپ  رـس و  یب  ره  هک  تسا  یعاتم  نیا  منک  تسود  مدـق  يادـف  تسیچ  ناج  رس و 
: دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تسا . بوبحم  هب  هیدـه  تبحم ، راثآ  نیرتزراب  زا  رگید  یکیتسه  يرادـقم  هک  تفگ  ناوتن  ار  رس 

ردارب هب  تبـسن  ناملـسم  مـیرکت  زا  [ . 96 . ] ائیـش هل  فـلکتی  ـال  هدـنع و  اـمب  هفحتی  هتفحت و  لـبقی  نا  ملـسملا  هیخـال  لـجرلا  همرکت  نـم 
لقن مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  و  دتفین . تقشم  هب  وا  يارب  دهد و  هفحت  وا  هب  دریذپب و  ار  وا  هیده  هفحت و  هک  تسا  نیا  شناملـسم 

يا هیده  مناملسم  ردارب  هب  نم  رگا  هنیآ  ره  [ . 97 . ] اهلثمب قدصتا  نا  نم  یلا  بحا  هعفنت  هیده  ملـسملا  یخال  يدها  نال  هک : تسا  هدش 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  و  مهد . هقدص  رادقم  نامه  هب  هک  تسا  رت  بوبحم  هحفص 82 ] میارب [  دشخب ، يدوس  وا  هب  هک  مهد 
هک ارچ  ددرگ ، رتشیب  مه  هب  تبسن  امش  تبحم  ات  دیهد  هیده  رگید  کی  هب  [ . 98 . ] نئاغضلاب بهذت  اهناف  اوباحت  اوداهت  دنیامرف : یم  ملس 

. دنک یم  لئاز  ار  اه  هنیک  هیده 

تسا قشاع  ندش  ادف  لزنت  هیده ،

ردپ نانوچ  ددرگ ، یم  رتدیدش  نآ  هب  نآ  قوش ، نیا  دـشاب و  قوشعم  روضح  لاصو و  برق  رد  قشاع  هک  دـنک  یم  اضتقا  دـیدش  تبحم 
نایم يا  هلـصاف  نیرتکچوک  هک  دروآ  یمن  نآ  بات  لاح ، نآ  رد  ایوگ  دنابـسچ ، یم  هنیـس  هب  ار  وا  دنزرف ، قشع  شـشوج  ماگنه  رد  هک 

یم دنزرف  ناج  يادف  دوخ  ناج  هک  دوش  یم  هاگ  یتح  دبای و  روضح  وا  اب  شیپ  زا  شیب  هک  تسا  نآ  رب  و  دشاب ، هتشاد  شدنزرف  دوخ و 
[99  ] يدلو یلام و  یلها و  یـسفن و  یما و  متنا و  یباب  يانعم  رپ  ابیز و  ترابع  تسین . یکاب  دوش  انف  رگ  نیا ، دشاب و  وا  هک  دـشاب  دـنک ،

تیاهن دهاوخ و  یم  بوبحم  يارب  ار  شیوخ  دنمشزرا  ياهیتسه  هشیمه  هک  تسا  رـشب  يرطف  هصیـصخ  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  زین  .
نابرق دیع  هب  : هک تسا ، نابرق  دیع  هتخابلد  بحم  يارب  هظحل  ره  اذل  دنک . وا  ناتـسآ  راثن  ار  اهنآ  یمامت  هک  دـناد  یم  نیا  هب  ار  دوخ  برق 
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یتیعقوم ره  رد  قشاع  هک  اجنآ  زا  اما  دراد ، یتیصاخ  نینچ  یقیقح ، تبحم  يرآنابرق ، ارت  موش  نم  ینم  دیع  وت  اتب  ناهج  قلخ  دننک  نابرق 
ناوتن رگا  ار  ایرد  بآ  هلک و: كرتی  هلک ال  كردـی  ـال  اـم  هک : نآ  مکح  هب  تسین و  يراکادـف  راـثیا و  زا  يا  هبتر  نینچ  هب  لـین  هب  رداـق 

، تشذگ بوبحم  هار  رد  نوگانوگ ، ياه  هقالع  اهیگتسب و  زا  یتسیاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  سپدیشچ ، دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک 
رد تسا و  بوبحم  یتسود  هار  رد  یکین  هحفص 83 ] هب [  ندیسر  نیا ، هک  دیآ  لئان  تساهیگتـسباو  راثن  هک  ریثک  ریخ  هب  بحم  هک  دشاب 

دیراد تسود  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  دیـسر  یمن  یکین  هـب  [ . 100 . ] نوبحت اـمم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولاـنت  نل  دـیامرف : یم  نیبم  نآرق  هنیمز  نیا 
ای دهد  یم  يا  هقدص  یمدآ  هک  ماگنه  نآ  ییوگ  تسوا ، یبلق  دـنویپ  قلعت و  دـیق  رد  ناسنا  یئاراد  لاوما و  هک  ور  نآ  زا  و  دـینک . قافنا 
یم قشع  نادـب  هچنآ  زا  بوبحم  هب  تبـسن  دوخ  تبحم  تدـش  مالعا  تهج  یتسیاب  بحم  اذـل  دراذـگ . یم  هیام  دوخ  زا  دـنک  یم  یقافن 
ایهم رتالاب  ياهراثن  يارب  زین  دراد و  یگتـشذگ  دوخ  زا  یگداـمآ  هک  دـهد  ناـشن  اـت  درذـگ ، رد  دراد ، نآ  هب  تبـسن  قیمع  قلعت  دزرو و 

یمامت مه  دوخ و  مه  هک  میبای  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نادـناخ  یئادـخ  هاگتـسد  رد  هشیمه ، نوچ  ار ، مالک  نیا  يالعا  لثم  ددرگ .
ناشیا [ . 101 . ] هبح یلع  ماـعطلا  نومعطی  و  دـیوگ : ناشحدـم  رد  یحو  ناـبز  ور  نآ  زا  دـنا و  هدرک  ادـف  بوبحم  هار  رد  ار  دوـخ  یئاراد 

غارچ نغور  هنایماع  لثملا  برض  تسین  هقالع  دروم  هک  هچنآ  رد  قافنا  الا  و  تسا . ناشزاین  هقالع و  دروم  هچنآ  زا  دننک  یم  ماعط  ماعطا 
. دنک یم  یعادت  ناهذا  رد  ار  ندرک  دجسم  فقو  هتخیر 

تسا اهبوبحم  ندرک  یکی  يارب  هیده 

ربلد ود  لد  کی  اب  تسین  قشاـع  مسر  هک  میتسناد  تسا و  دـحاو  بوبحم  باـختنا  قشع ، هیلوا  راـثآ  زا  هک  میدـید  نیـشیپ  تاحفـص  رد 
کی رد  دنا -  هقالع  دروم  دـحاو  كالم  هب  هک  ار -  نوگانوگ  ياهیتسود  اهتـسود و  ناوت  یم  هک  مینک  نشور  ات  مینآ  رب  نونکا  نتـشاد .

هب و  دـنک ، یم  هیدـه  تسود  هار  رد  دراد  یم  تسود  هک  ار  هچنآ  قشاع  دیـشخب . تدـحو  نوناک و  هطقن ، کـی  رد  داد و  زکرمت  زکرم ،
یم قافنا  دهد و  یم  ضرق  تسود  دوخ  هب  ینعی  دهد ، یم  ضرق  دنک و  یم  قافنا  تسود  هار  رد  دـهد ، یم  تسود  دوخ  هب  رگید ، ریبعت 

تاریبعت تسا . بوبحم  نآ  زا  دراد  هچ  ره  هچ  رگا  دنک ، یم  اطع  شـشخب و  بوبحم  هب  ینعی  دهد ، یم  هقدص  وا  ياضر  رطاخ  هب  دـنک ،
هار رد  ضرق  یفرط ، زا  دراد . یم  رب  هدرپ  یفطاــع  هحفـص 84 ] تیعقاو [  نیا  زا  قافنا  ضرق و  هقدـص و  هرابرد  هفیرـش  تایآ  ثیداحا و 
زا و  دهد ؟ هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  هک  تسا  یـسک  هچ  [ . 102 . ] انـسح اضرق  هللا  ضرقی  يذلا  نم ذ  دنک : یم  ریبعت  ادـخ  هب  ضرق  ار  ادـخ 

مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ناک  دـناد : یم  دـنوادخ  تسد  رد  نآ  نداد  رارق  نوچ  ریقف ، لئاس و  تسد  رد  ار  هقدـص  نداهن  رگید ، يوس 
مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  [ . 103 . ] لئاسلا دـی  یف  عقت  نا  لبق  هللا  دـی  یف  عقت  اهنا  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  هقدـصلا  دـنع  هدـی  لـبقی 

رارق لئاس  تسد  رد  هکنیا  زا  لبق  هقدص  دندومرف : ترضح  دش ، شـسرپ  راک  نیا  تلع  زا  دیـسوب . یم  ار  دوخ  تسد  نداد  هقدص  ماگنه 
تسا نآ  رب  قشاع  ینعی  دنک . عمج  هطقن  کی  رد  ار  شیاهبوبحم  هک  تسا  نآ  يارب  اهنیا  یمامت  دریگ . یم  رارق  دنوادخ  تسد  رد  دریگ 

هب لیدبت  اهتبحم  دنریگب و  رارق  نوناک  کی  رد  همه  ات  دروآ  درگ  شا  یتاذ  یلـصا و  بوبحم  دزن  زین  ار  شا  یعبت  یعرف و  ياهبوبحم  هک 
دـنک و هاـتوک  ار  تبحم  هریاد  عاعـش  هک  دراد  نآ  مزع  ییوگ  دتـسرف ، یم  تسود  دزن  هب  هک  يا  هفحت  ره  نیا ، رباـنب  دوـش . تبحم  کـی 

مه زکرم ، نآ  هک  دنکن  هجوت  زکرم  کی  زا  شیب  هب  هرامه  ات  دـنادرگ  هصالخ  هطقن  کی  رد  ار  نآ  هدومن ، لئاز  ار  هریاد  شقن  ماجنارس ،
زین ترخآ  ناهج  رد  هک  دراد  نآ  يوزرآ  هرامه  هعیـش  هک  تسا  مزع  هشیدـنا و  نیمه  ساسا  رب  و  تسا . لصا  تبحم  مه  تبحم و  لصا 
ماقم رد  شیاهبوبحم  همه  ینعی  دبای ، عامتجا  ادخ  دزن  رد  دومحم  ماقم  رد  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  شا -  یئادخ  ياهبوبحم  اب 

ارم هک  مراد  تلئسم  ادخ  زا  [ . 104 . ] هللا دنع  مکل  دومحملا  ماقملا  ینغلبی  نا  هلاسا  و  ددرگ : لاصو  رد  هقرغ  زین  وا  دـنبای و  نوناک  دـمحم 
هحفص 85 ] دناسرب [ . دیراد ، ادخ  دزن  رد  امش  هک  دومحم ، ماقم  هب 

يونعم يدام و  يایاده 
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يونعم يدام و  يایاده 

هراشا

نآ زا  رهاظ  بسح  رب  هیدـه  قافنا و  شـشخب و  هک  تسا  يدام  ياهیئاراد  مسق  کی  دراد . هبنج  ود  شدوخ  دوجو  نوچ  ناسنا  ياهیئاراد 
یم ناصقن  یئاراد  تسود ، هب  اهنآ  يادـها  اب  هک  ابیز  نهاریپ  کی  ای  وبـشوخ و  لگ  هتـسد  کی  بلاج ، يولبات  کی  نوچمه  دـهاک ، یم 

يارب هک  یتیاور  نوچمه  دبای ، یم  ینوزف  ادها  ششخب و  اب  و  درادن -  هرهب  نآ  زا  یسک  ره  هک  تسا -  يونعم  ياهیئاراد  مود  مسق  دبای .
تـسا نینچمه  میهد . یم  ماجنا  وا  قح  رد  هک  یئاعد  ای  میناوخ و  یم  یقیدـص  تباـین  هب  هک  يزاـمن  تراـیز و  اـی  مینک  یم  لـقن  یـسک 

: مالسلا هیلع  نامز  ماما  نامراوگرزب  بوبحم  سدقم  ناتسآ  هب  ام  يایاده 

يدام يایاده 

هنوگ چیه  دشاب ، یم  ناگدنب  هب  ادخ  ندـناسر  يزور  هطـساو  تسوا و  تردـق  رپ  تسد  رد  هللا  نذاب  ناکما  ملاع  شخرچ  هک  ام  بوبحم 
هب تیالو و  یتسرپرـس و  تحت  شترـضح ، نایعیـش  صوصخب  و  ناناملـسم ، اهناسنا و  هک  اجنآ  زا  اما  درادـن ، اـم  يایادـه  اـم و  هب  يزاـین 

رذن رد  دنیوگ : اهقف  اذل  دوش . یم  بوسحم  بوبحم  رورـس  نآ  هب  هیده  نانادب ، هیدـه  تفگ  دـناوت  یم  دـنراوگرزب ، نآ  يردـپ  يریبعت 
زا یکی  درادن ، رظن  رد  ار  یـصاخ  فرـصم  هدننک  رذن  رگا  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب 

. دنشاب یم  نانآ  نایعیش  زا  نادنمزاین  نآ ، فرصم  قیداصم 

يونعم يایاده 

يا هیده  دنا -  باریـس  شلالز  همـشچ  زا  ماود  رب  نارای  هک  رایغا -  زا  هدیزگ  نارجه  رظن و  زا  بیاغ  بوبحم  نآ  يارب  ام  هک  ماگنه  نآ 
هیده هیلع  هللا  مالس  ترـضح  نآ  ناتـسآ  هب  میناوخ و  یم  نآرق  زا  یتایآ  ای  مینک و  یم  ترایز  ار  یماما  میناوخ ، یم  يزامن  میتسرف ، یم 

رت کیدزن  نینزان  دوجو  نآ  هب  ار  دوخ  تبحم ، زاربا  ادـها و  نیا  اـب  مه  دـبای و  لوبق  فرـش  اـم  صقاـن  لاـمعا  مه  هک  مینآ  رب  مینک ، یم 
سک نآ  دنیامرف : یم  هک  اجنآ  دـنا ، هدومرف  رما  شا  يورهر  هب  دوخ  هک  تسا  یهار  هحفـص 86 ] تسا و [  نانآ  دوخ  نامرف  نیا  و  مینک .
رارق مهیلع  هللا  تاولـص  وا  زا  سپ  ءایـصوا  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ار  دوخ  زاـمن  باوـث  هک 

! ینـالف يا  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دور  نوریب  وا  نت  زا  حور  هک  نآ  زا  شیپ  دـنادرگ و  یم  ربارب  نیدـنچ  ار  وا  زاـمن  باوث  دـنوادخ  دـهد ،
تیارب دـنوادخ  هچنآ  رب  داب  هدوسآ  ترطاخ  نشور و  تمـشچ  تسا ، وت  شاداپ  زور  زورما  دـهد و  یم  هرهب  ار  وت  نونکا  اـم  هب  وت  هیدـه 

يارب ار  دوخ  زامن  باوث  دـنک  یم  تین  دومرف : دـنک ؟ هیدـه  هنوگچ  ار  دوخ  زامن  متفگ : دـیوگ : یم  يوار  داب . تیاراوگ  هتخاـس و  اـیهم 
همئا زا  مادـک  ره  هب  دروآ و  اجب  يزامن  ره  رد  تعکر  ود  هلفان ) هضیرف و   ) تعکر هاجنپ  دـناوت  یم  رگا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یلع لص  مارکالا  لالجلا و  اذ  ای  مالـسلا  کنم  مالـسلا و  تنا  مهللا  دیوگ : یم  مالـس  دهـشت و  زا  سپ  و  دنک و ... یم  هیده  دـهاوخب  هک 

ماجرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  وت  هداتـسرف  ربمایپ و  هدنب و  هب  هیدـه  دوب  یتاعکر  اهنیا  ادـنوادخ ! دـمحم . لآ  دـمحم و 
هیده هوحن  نایب  زا  سپ  سوواط  نب  دیس  [ . 105 ... ] امرف غالبا  وا  هب  نک و  لوبق  نم  زا  ار  نآ  ادنوادخ ! تسا . ناگداتسرف  دیـس  ناربمایپ و 

یب وت  يایادـه  زا  نانآ  هک  دـسرب  وت  رکف  هب  تسا  نکمم  دـیوگ : یم  دـمحم  شدـنزرف  هب  باطخ  مالـسلا ، مهیلع  ناـماما  زا  مادـک  ره  هب 
نانآ هک  نادب  اما  یبای . تغارف  نآ  زا  هک  دسرب  تلایخ  هب  سپ  يدومن  نانآ  هب  يدایز  هیده  هک  دسر  ترظن  هب  اهزور  رارکت  رد  ای  دنزاین 

کیدزن نانآ  هب  ار  دوخ  یئاراد  هلیـسو  نیدـب  هک  یتسین  زاین  یب  نانآ  هب  نداد  هیدـه  زا  وت  اما  دـنزاین ، یب  وت  هیدـه  زا  مهیلع  هللا  تاولص 
تنم هک  دشاب  نینچ  دیاب  وت  هشیدنا  رد  ینک  یم  هیده  هک  لوا  سپ  تسا . زاین  یب  وت  یگدـنب  تالاح و  زا  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ینک 
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نا کیلع  نونمی  دـنا : هدرک  یئامنهار  ناـشدوخ  ناـسحا  رد  دولخ  مئاد و  تداعـس  هب  ار  وت  هک  وت  رب  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ادـخ و  زا 
هحفص 87] دنا [ : هتفگ  نابیدا  یـضعب  هک  ینانچ  وت  و  [ . 106  ] نامیالل مکیده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالـسا  یلع  اونمت  لق ال  اوملـسا 
هب منک  یم  هیده  ینعیهئام : نم  هنال  هیلع  نم  هل  ام  باحـسلا و  هرطمی  رحبلاکهئامعن  نم  ترخ  ام  هل  يدـها  امنا  میرکلا و  هسلجمل  يدـها 
اریز تسین  ایرد  رب  یتنم  دنراب و  یم  نآ  رب  اهربا  هک  ایرد  دننام  تسوا ، دوخ  ياه  هداد  زا  منک  یم  هیده  ار  هچنآ  اما  وا . راوگرزب  سلجم 

زا وت  رب  ندرک  هیدـه  هشیدـنا  هک  نادـب  سپ  يدومن  يدایز  يایادـه  هک  دیـسر  ترظن  هب  رگا  اما  و  دـنراب . یم  هک  تسایرد  دوخ  بآ  زا 
ینامـسآ هن  ینیمز و  هن  دنوادخ  دندوبن ، یهلا  ياهتبحم  رگا  ییوگب : دوخ  هب  دیاب  اریز  هدش  لصاح  هلالج -  لج  دنوادخ -  تیانع  قیرط 

یمامت تشگرب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  سپ ، دوب . هدرکن  تقلخ  اهتمعن  زا  يزیچ  هن  یتشهب و  هن  یـشتآ و  هن  اهرهـش و  رد  ار  یـسک  هن  و 
ار هیده  ياهزامن  لیصفت ، هب  هیلع  هللا  ناوضر  سوواط  نب  دیس  نآ  زا  سپ  و  تسا ...؟ نانآ  يدونشخ  راید  رد  اهنآ و  یئاراد  هب  وت  لامعا 

لاـصو هار  رد  يونعم  يداـم و  ياـهیئاراد  زا  نتـشذگ  لاـقم ، نیا  هجیتـن  رد  دـنک . یم  ناـیب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  کـی  ره  هب 
( وا يایلوا  هللا و   ) بوبحم يوس  هب  ار  اه  هقلع  یمامت  دزاس و  یم  هداـمآ  بحم ، یتسه  ناـج و  ندرک  ادـف  يارب  ار  یحور  هنیمز  بوبحم ،

. دنک یم  ریزارس 

بوبحم هب  ناج  هیده 

یم هیده  دشورف و  یم  بوبحم  هب  ار  دوخ  یتسه  یمامت  ناج و  هک  دسر  یم  اجنادب  ات  رتکچوک ، رتدرخ و  ياهادها  نیرمت  رثا  رد  قشاع 
و درخ : یم  ار  وا  لام  ناج و  لاصو ، نمث  هب  دنک و  یم  مادقا  بحم  هیامرس  يرادیرخ  رد  هطساو  نودب  دوخ  بوبحم  هک  تساجنآ  دنک .

دنوادخ يدونـشخ  بسک  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و  [ . 107 . ] هللا هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم 
هیلع نینموملا  ریما  کلذ  لاـق : هحفـص 88 ] هک [ : تسا  هدـمآ  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  همیرک  هیآ  نـیا  لـیذ  رد  دـننک . یم  لذـب 

ندرک لذب  دشورف ،) یم   ) يرـشی ینعم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هیآ  نیا  زا  دوصقم  [ . 108 . ] اهلذبی هسفن  يرشی  ینعم  مالـسلا و 
یلص یبنلا  رما  رکب  وبا  هعم  راغلا و  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجوت  امل  لاق : کلام  نب  سنا  یلا  هدانـساب  و  دشاب . یم  دوخ  ناج 

شیرق لاجر  تءاج  لتقلا و  یلع  هسفن  انطوم  مالسلا  هیلع  یلع  تابف  هدربب ، یـشغتی  هشارف و  یلع  مانی  نا  مالـسلا  هیلع  ایلع  هلآ  هیلع و  هللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هنا  نوکـشی  مهفایـسا ال  هیلع  اوعـضی  نا  اودارا  املف  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لتق  نودـیری  اهنوطب  نم 
زع هللا  لزناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بلط  یف  اوقرفتف  ایلع  هوارف  هوظقیا  املف  هذخات . فویـسلا  يری  لتقلا و  ملا  دجیل  هوظقیا  اولاقف 

یلـص ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیوگ : کلام  نب  سنا  [ . 109  ] دابعلاب فوور  هللا  هللا و  هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  لـج : و 
وا ياـج  هب  باوـختخر  رد  هک  دوـمرف  رما  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـیدرگ ، راـغ  هجوـتم  دوـمن و  كرت  ار  هکم  رکبوـبا  هارمه  هلآ  هـیلع و  هللا 

هناخ نورد  هب  شیرق  زا  ینادرم  دومن . ندش  هتـشک  هدامآ  ار  دوخ  دیباوخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دچیپب . وا  هعماج  هب  ار  دوخ  دـباوخب و 
شیوخ شارف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنتـشاد  نیقی  نانآ  دنناسر . لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  دـنتخیر 

رس يالاب  رب  هک  ار  اهریشمش  دنک و  ساسحا  رتشیب  ار  ندش  هتشک  درد  ات  دینک  رادیب  ار  وا  دنتفگ  دنشکب ، وا  رب  ریشمش  دنتساوخ  هدیباوخ ،
قرفتم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتفای  يارب  سپـس  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  دندید  دندرک ، رادـیب  ار  وا  هک  یماگنه  دـنیبب . تسوا 

دـننک و یم  لذـب  ادـخ  يدونـشخ  بسک  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم  زا  هک : دـش  لزاـن  هیآ  نیا  هک  دوب  اـجنآ  دـندش .
هیبا نع  حادقلا  نبا  نع  تسا ...: هدمآ  نینچ  يراکادف  لام و  ناج و  لذب  هوسا  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تسا . فوئر  ناگدنب  هب  دنوادخ 
نم الیبس  تملعا  کنا  مهللا  تاوعدلا : هذه  لاق  لاتقلا  دارا  اذا  ناک  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نا  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  نومیملا 

 ] مث اکلـسم  کیلا  اهبحا  ابام و  کیدل  اهمرکا  اباوث و  كدنع  کلبـس  فرـشا  هتلعج  كءایلوا و  هیلا  تبدـن  كاضر و  هیف  تلعج  کلبس 
ینلعجاف اقح  کیلع  ادعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لیبس  یف  نولتاقی  هنجلا  مهل  ناب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموملا  نم  هیف  تیرتشا  هحفص 89 ]
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زا حادقلا  نبا  [ . 110 .... ] الیدبت الدبم  ادهع و ال  ضقان  ثکان و ال  ریغ  هیلع  کعیاب  يذـلا  هعیبب  کل  یفو  مث  هسفن  کنم  هیف  يرتشا  نمم 
یم اعد  نینچ  دورب ، گنج  هب  تساوخ  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نومیم  شردـپ 
رجا رد  ار  نآ  يدناوخ و  نآ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  يداد و  رارق  نآ  رد  ار  دوخ  ياضر  يدومن و  ار  دوخ  ياههار  زا  یهار  ادـنوادخ ! درک :
ناـنآ هب  هدرک ، يرادـیرخ  ار  ناـنموم  لاـم  ناـج و  نآ ، رد  سپـس  يداد ، رارق  هار  نیرت  بوبحم  نیرت و  یمارگ  نیرت و  فیرـش  باوث  و 
شناج هک  نانآ  زا  ارم  سپ ، تسا . قح  هدعو  نیا  دنوش و  یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دننک و  یم  هلتاقم  ادخ  هار  رد  هک  يداد  تشهب  هدعو 

هیلع داجـس  ماما  و  هد . رارق  دنا  هدومنن  لیدبت  هتـسکش و  ار  دوخ  دهع  هدومن و  دوخ  هعیابم  هب  يافو  هک  نانآ  زا  هد و  رارق  هتخورف  وت  هب  ار 
. مهیلع هللا  تاولـص  همئـالا  یف  تلزن  دومرف : [ . 111  ] هنجلا مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموـملا  نم  يرتـشا  هللا  نا  هیآ  لـیذ  رد  مالـسلا 

هحفص 90 ] دنتسه [ . مهیلع  هللا  تاولص  همئا  نینموم  زا  دوصقم  [ 112]

بوبحم ربارب  رد  میلست 

هراشا

رگ میادج  نت  زا  شغیت  دنک  اتهداهن  رب  طخ  هب  رس  ملق  نوچ  هداهن  روادب  لد  يا  هدنبهداهن  رد  رب  مشچ  يا  هقلح  هداهن  رس  رد  هب  یناتسآ 
زا رگید  میوا  ریخـست  مکح و  هدـنبمریمب  مریمب ، دـیوگب  رو  مریما  مریما ، دـیوگب  رگمریقح  مشیپ ، دـنارب ز  رو  مریقف  مشیوـخ ، هـب  دـناوخب 

ماقم رد  و  تساضر . لکوت و  زا  رتالاب  یماقم  دنوادخ ، هب  تبسن  میلـست  هک  تسا ، بوبحم  ربارب  رد  بحم  میلـست  تبحم ، راثآ  صاوخ و 
دوجو میلـست  نیا  يدایز  دودـح  ات  مه  یقیقح  ریغ  ياهقـشع  رد  دـیامن و  یم  بسک  ار  نآ  صئاصخ  تایح و  بوبحم  زا  بحم  میلـست ،

قح هب  تبسن  دیدش  تبحم  هرمث  نامیا و  طرش  هک  تسا  یلاعت  قح  رماوا  ربارب  رد  یگدرپس  رس  میلست و  میلست ، نیا  قادصم  نیلوا  دراد .
میلـست بجوم  دوبعم ، دبع و  نایم  هفرط  ود  تبحم  [ . 113  ] ابح هللا دشا  اونمآ  نیذلا  و  هحفـص 91 ] همیرک [ : قادصم  هب  اریز  تسا ، یلاعت 

یم ققحت  [ . 114  ] هیبوبرلا اههنک  هرهوج  هیدوبعلا  يابیز : تیاور  نومـضم  هک  تسوا ، نت  ناج و  رد  یبوبر  ملاع  هقلطم  تموکح  دـبع و 
. دوش یم  وا  نامرف  هدارا و  زکرم  يدنوادخ و  قلط  کلم  هدنب  دوجو  ياپارس  دبای و 

میلست لحارم 

کی میلست  ای  رهاق و  نمـشد  ربارب  رد  وجگنج  زابرـس  کی  میلـست  نوچمه  نت : میلـست   - 1: دومن میـسقت  هلحرم  هس  هب  ناوت  یم  ار  میلـست 
ناربمایپ و تاـیح  خـیرات  لوط  رد  تسا . نابنادـنز  نمـشد و  راـیتخا  رد  وا  نت  مسج و  اـهنت  هک  تراـسا  نینهآ  ياـه  هلیم  تشپ  رد  ریـسا 
، عون نیا  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  رایسب  تسا ، هدوب  نارگمتس  يرهاظ  رادتقا  ربارب  رد  هک  اهمیلست  هنوگ  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  یهلا  يایلوا 

هوق میلست  ینعی  لقع : میلـست  - 2. دـشاب یم  رهاق  يورین  روهقم  هک  تسا  يرهاظ  دـسج  اهنت  تسا و  صخـش  دوخ  راـیتخا  رد  لد  لـقع و 
یـشبنج تکرح و  دوخ  زا  رگید  دروخ و  یم  لقع  قطن  رب  توکـس  رهم  هک  هدـننک  عناق  عطاق و  نیهارب  لـیالد و  ربارب  رد  لـقع  هقطاـن و 

ینیقی و يایاضق  لباقم  رد  نالقاع  نادنمشیدنا و  هک  تسا  یمیلست  نیا  و  تسا . نت  میلست  زا  رتمهم  رتالاب و  هلحرم ، نیا  دهد . یمن  ناشن 
، تسا قشع  نوناـک  زکرم و  هک  لد  دراد . هارمه  زین  ار  ناـج  لد و  يدونـشخ  لـقع ، میلـست  زجب  هک  لد : میلـست   - 3. دنراد یلقع  نیهارب 

نامز ماما  قشاع  هتخابلد و  هعیش  الثم  دوش . یم  ببس  زین  ار  رگید  میلست  ود  هک  تسا  میلـست  هبترم  نیرت  هناعـضاخ  نیرتالاب و  نآ  میلـست 
ماج نیا  بیترت ، نیدـب  دراذـگ و  یم  تسا ، ناکما  ملاـع  بلق  هک  وا  بلق  راـیتخا  رد  هچراـپ  کـی  ار  شبلق  شناـج و  لد و  مالـسلا  هیلع 
یم لصتم  ناشورخ  مطالتم و  يایرد  نآ  هب  ار  کیرات  رابیوج  نیا  دـنز . یم  دـنویپ  یهلا  رارـسا  يایرد  نارکیب  هب  ار  دودـحم  کچوک و 

ترابع دـنا و  نینچ  یلاعت  قح  ربارب  رد  زین  اهنآ  هک  دـنک  یم  یناـف  یلاـعت  قح  تیـشم  دودـحمان  ءاـعو  رد  هحفـص 92 ] ار [  نآ  دزاـس و 
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رارق بوبحم  یتسه  لوط  رد  ار  دوخ  بحم  لد ، میلـست  رد  يرآ ، تسا . لاقم  نیا  رب  قداص  يدهاش  [ . 115  ] هللا هیشم  هیعوا  نحن  همیرک :
رد ار  دوخ  ياهیئاراد  همه  قشاع  لامک ، رفس  زا  هلحرم  نیا  رد  دناد و  یم  وا  يوس  هب  وا و  زا  ار  یتسه  ره  تروص ، نیا  رد  هک  دهد ، یم 
یم هضرع  وا  هب  تسوا ، یئاراد  نیرتهب  هک  ار  شراکفا  دیاقع و  یتح  درادن و  يا  هتساوخ  هدارا و  دوخ  زا  دهد و  یم  رارق  بوبحم  رایتخا 

. دنک شا  یفاص  هچراپ  کی  هدودز ، ار  نآ  ياهدرد  دنک و  نشور  وا  دیاقع  نازورف  باتفآ  رون  هب  ار  نآ  ياهیکیرات  تاملظ و  ات  دنک 

همئا راتفگ  هنیئآ  رد  میلست 

نب ندیسر  يارب  مدرم  ات  دور  یم  راک  هب  رایسب  میلـست  مالـس و  ملـس ، تاملک  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  هفیرـش  ثیداحا  رد 
هفیحص رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زوس  رپ  تاجانم  رد  دنـشوکب . نآ  بتارم  ریـس  رد  ناشنایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  دنبای و  قایتشا  نآ  لحارم 

تاظحل یبلق و  تارطخ  نم  کـتبحم  نع  لاز  وا  کـتدارا  فلاـخ  اـم  لـک  نم  کـیلا  بوتا  ینا  مهللا و  میناوخ : یم  نینچ  نیا  هیداـجس 
زا دوش ، تتبحم  لاوز  بجوم  ای  دنک  تفلاخم  وت  هدارا  اب  هک  هچ  ره  زا  منک  یم  هبوت  وت  يوس  هب  ایادخ ! [ . 116 . ] یناسل تایاکح  ینیع و 

: میناوخ یم  زین  نآ  متسیب  ياعد  رد  و  دشاب . وت  تبحم  هتـساوخ و  فالخ  رب  هک  نابز  ياهراتفگ  کچوک و  ياههاگن  نم و  لد  سواسو 
ام لد  رد  ار  دوخ  تبحم  اهنت  نک و  روک  تسا  وت  تبحم  فلاخم  هچنآ  زا  ار  ام  لد  ياهمـشچ  کتبحم . فلاخ  امع  انبولق  راصبا  ممعا  و 
وت تبحم  يارب  هک  نک  ناـنچ  ارم  بلق  هحفـص 93 ] کتبحمل [ . یبلق  غرف  و  میناوخ : یم  نآ  مکی  تسیب و  ياـعد  رد  و  اـمرف . نیزگیاـج 
هک نانآ  هد ، رارق  ناگدننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  ار  ام  و  [ . 117 . ] کتبحم مهل  تبجوا  نیذلا  نیباوتلا  نم  كدنع  انلعجا  و  زین : و  دشاب . یلاخ 
یم هبوت  قیفوت  ادخ  نارادتسود  اهنت  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  يا . هدومن  بجاو  ناشیا  رب  ار  دوخ  تبحم 

زا ار  تسپ  يایند  تبحم  و  [ . 118 . ] هیند ایند  بح  یبلق  نم  عزنا  و  دننک : یم  ضارعا  وا  ریغ  تبحم  زا  هتـشگ ، قح  میلـست  نانامه  دنبای و 
مالسالا تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  هاتوک  رابرهوگ و  تاملک  شخب  رد  و  امرف . نک  هشیر  نم  ناج  لد و 

نابز اروشاع ، ترایز  يربت  یلوت و  جاوم  يایرد  رد  تسا . نیقی  میلـست  میلـست و  مالـسا ، ساسا  [ . 119 . ] نیقیلا وه  میلستلا  میلـستلا و  وه 
، حلص دشاب  هتشاد  حلص  رس  امش  اب  هک  سک  ره  اب  نم  مکبراح . نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملـس  ینا  دزومآ : یم  نینچ  نایعیـش  هب  یحو 

حلص ياج  هب  تسا و  حلص  ینعم  هب  هک  مینک  هجوت  ملـس  هژاو  هب  قوف  ترابع  رد  هک  تسا  بلاج  متـسه . گنج  دنک  گنج  هک  نآ  اب  و 
هژاو نینچمه ، و  ما ، هدش  حلـص  ملـس و  سفن  میلـست ، تدش  زا  هک  تسا  نینچ  نآ  موهفم  دراد و  يا  هغلابم  هبنج  هک  هتفر  راک  هب  هدـننک 

تایاور رد  ما . هدش  گنج  نیع  دنا  هداتسیا  امش  لباقم  رد  هک  یناسک  رب  بضغ  تدش  زا  هک  تسا  نینچ  نآ  يانعم  گنج و  ینعی  برح 
موحرم الثم  دروخ . یم  مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  یطوسبم  ثحاـبم  زین  یقـالخا  بتک  رد  دراد و  دوجو  ماـقم  نیا  بساـنم  یباوبا  يداـقتعا ،

نیا رد  هحفـص 94 ] ییابیز [  ثیداحا  رب  لمتـشم  هک  مهیلا  درلا  ضیوفتلا و  باب  ناونع  اب  هدوشگ  یباـب  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک 
هب ار  دوخ  تاداـقتعا  هنوگ  نیا  سی  لآ  یلع  مالـس  تراـیز  زاونلد  تاراـبع  رد  هک  تسا  تیبرت  میلعت و  وـحن  نیا  هئارا  رد  تسا و  هنیمز 

نا ال دهشا  ینا  يالوم  ای  كدهشا  مینک : یم  ضیوفت  ودب  ار  اهنآ  میراد و  یم  هضرع  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامرـصع -  ماما 
کلسا هک : میهاوخ  یم  لج  زع و  يادخ  زا  دهع ، ياعد  راظتنا -  یهاگحبص  دورس  رد  نینچمه  و  هللا .... هجح  کنا  دهشا  و  هللا ... الا  هلا 

لوسر عم  انک  دقل  و  دنیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیدحوملا  ماما  راد . مدق  تباث  وا  هار  قیرط و  رب  هراومه  ارم  هتجحم . یب 
یلع اربص  مقللا و  یلع  ایـضم  امیلـست و  انامیا و  الا  کلذ  اندـیزی  ام  اـنمامعا ، اـنناوخا و  اـنءانبا و  اـنءابآ و  لـتقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

یم ار  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  هک  یلاـح  رد  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  اـم  [ . 120 . ] ملالا ضضم 
رگید ياج  رد  زین  و  اهجنر . اهدرد و  رب  ار  ام  ربص  ندوب و  میقتسم  طارـص  هارهاش  رب  میلـست و  نامیا و  رگم  دوزفا  یمن  راک  نیا  میتشک و 
يارب هچنآ  یتدش ، یتبیصم و  ره  رد  [ . 121 . ] رمالل امیلست  قحلا و  یلع  ایـضم  انامیا و  الا  هدش  هبیـصم و  لک  یلع  دادزن  امف  دنیامرف : یم 

. نامرف رما و  میلست  قح و  یگدرپس  رس  دوب و  نامیا  دش  یم  دایز  ام 
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دنوادخ هتساوخ  فرظ  تیبلا ، لها  همئا 

زا دعب  لوط و  رد  نانآ ، هتـساوخ  هشیمه  دـنا و  هدوب  میلـست  ماقم  بتارم  نیرتالاب  ياراد  دوخ  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  ام  موصعم  ناماما 
: هیالا هذه  الت  مث  انئش . ءاش  اذاف  لج  زع و  هللا  هیشمل  هیعوا  انبولق  لب  اوبذک  لاق : هضوفملا ، نع  لئس  تسا . هدوب  ناحبس  دنوادخ  هتـساوخ 
رد مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  زا  هک  ماـگنه  نآ  قوف  تیاور  رد  هک  مینیب  یم  هحفـص 95 ] [ . ] 123 [ ] 122 . ] هللا ءاشی  نا  الا  نوءاـشت  اـم  و 
ام ياهلد  هکلب  دنیوگ ، یم  غورد  نانآ  تسا و  لطاب  ضیوفت  دـنیامرف : یم  دنرامـش و  یم  وگغورد  ار  نانآ  دوش  یم  لاوس  هضوفم  دروم 

ربانب اذل ، و  دهاوخ . یم  ادخ  ار  هچنآ  رگم  دـیهاوخ  یمن  و  هک ]: دـنروآ  یم  دـهاش  ار  هیآ  هاگ  نآ  و  . ] تسادـخ تیـشم  هدارا و  ياهفرظ 
هچنآ تسا و  قح  تیـشم  راونا  عشعـشت  لحم  مهیلع  هللا  تاولـص  نانآ  هنیـس  ياهقودنـص  تسا ، یتسار  قدص و  نیع  هک  ناشدوخ  راتفگ 

ارف دـنوادخ  تبحم  ار  نانآ  لد  هشوگ  شـش  ینعی  دـنا ، [ 124  ] هللا هبحم  یف  نیماتلا  نانآ  اریز  دـنهاوخ ، یم  زین  ناـنآ  دـهاوخب  دـنوادخ 
رما یف  نیرقتسملا  و  میناوخ : یم  قوف  هلمج  زا  سپ  هعماج  ترایز  رد  دنا . هتشادن  لوغشم  يرگید  زیچ  هب  لد  وا  تبحم  وا و  زج  هتفرگ و 
یلاع هب  لین  رثا  رد  نانآ  هکلب  دنرادیاپ ، مدـق و  تباث  وا  نیمارف  يارجا  رد  دـنتفای و  رارقتـسا  ادـخ  نامرف  رما و  رد  هک  یناسک  [ . 125  ] هللا

هک یصلاخ  ناگدنب  ینعی  دنا ، هتشگ  [ 126  ] نولمعی هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبسی  ال  قادصم : دنا و  هدش  ضحم  ملس  تبحم ، جرادم  نیرت 
اذل و  دنا . مئاق  وا  نامرف  هب  لماع و  ادخ  هدارا  هب  دننک و  یمن  لمع  وا  رما  هتساوخ و  هب  زج  دنریگ و  یمن  تقبس  دنوادخ  نامرف  زا  يا  هرذ 

نوـبرقملا نوـمرکملا  نوـموصعملا  نویدـهملا  نودـشارلا  همئـال  مکنا  دهـشا  و  دـنیوگ : یم  صـالخا  ضرع  نـیح  رد  ناـشقداص  ناوریپ 
ادخ لوسر  تیب  لها  امـش  هک  مهد  یم  تداهـش  و  [ . 127 . ] هتداراب نولماعلا  هرماب  نوماوقلا  نوعیطملا هللا  نوفطـصملا  نوقداصلا  نوقتملا 

، نایوگتـسار ناراکزیهرپ ، دـنوادخ ، هاگرد  نابرقم  ناراوگرزب ، ناهانگ ، یب  ناگدـش ، تیادـه  دـشر و  لها  ناـماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هحفص 96 ] دیتسه [ . وا  هدارا  هب  اه  هدننک  لمع  وا و  ياهنامرف  ناگدنراد  اپ  رب  ادخ و  ناگدننک  تعاطا  ناگدیزگرب ،

میلست هنومن  ناماما ، باحصا 

هراشا

، دنا هدوب  ضحم  ملـس  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  نانآ ، دوخ  نوچمه  زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  میلـست  روش  رپ  بتکم  ناگتفای  تیبرت 
: تسام ياعدا  يایوگ  دهاش  ریز  هنومن  ود  دنا . هدنارذگ  ار  میلست  لحارم  هتشادن و  یئارچ  نوچ و  دوخ  نایاوشیپ  هتساوخ  ربارب  رد 

روفعی یبا  نب  هللادبع 

: هک دراد  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  میلست  تدش  ناشن  شترضح ، هب  باطخ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  قیدص  نارای  زا  یکی 
رگید مین  لالح و  ار  لوا  مین  زین  نم  دیرامش ، مارح  ار  رگید  مین  لالح و  ار  نآ  مین  دینک و  مین  ود  هب  ار  يرانا  امـش  رگا  هللا ! لوسر  نبای 

یم هدوشگ ، وا  نیسحت  هب  نابز  دنیآ و  یم  دجو  هب  دوخ  هعیش  میلست  تدش  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اجنیا  رد  تسناد . مهاوخ  مارح  ار 
نب هللادبع  هک  تسا  بوبحم  ناتسآ  یگدرپس  رـس  میلـست و  نیمه  رثا  رد  و  دنک . تتمحر  ادخ  هللادبع ! يا  هللا . کمحر  هللا ، دبع  دنیامرف :

مارتحا هب  وا  زا  دنـسیون  یم  رمع  نب  لضفم  هب  هک  يا  همان  رد  شیاثر ، رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـسر  یم  یلاع  تبتر  نادـب  ات  روفعی  یبا 
یتدالوب هنع ، هماما  هلوسر و  هللا و  اضرب  اموحرم  هل  اروفغم  یعسلا  روکشم  رثالا  دومحم  هحور  یلع  هللا  تاولص  ضبق  و  هک : دننک  یم  دای 

هتمحرب و هیلا  هللا  هضبق  یتح  کلذک  لاز  امف  هنم . همامال  هلوسرل و  عوطا هللا و  دحا  انرصع  یف  ناک  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم 
دمحم و نکسم  نینکسملا  نیب  هللا  هلزنا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  اهیف  انکاسم  هتنج ، یلا  هریص 
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، هدیدنـسپ شلاعفا  هک  یلاح  رد  داب -  وا  رب  شیادخ  تاولـص  هک  تسبورف -  ناهج  زا  هدید  وا  [ . 128 . ] امهیلع هللا  تاولص  نینموملا  ریما 
هب نم  يدنزرف  تبسن  هب  دنگوس  دوب . تمحر  رد  هقرغ  شماما  لوسر و  ادخ و  تیاضر  هطـساو  هب  هدوشخب و  شناهانگ  روکـشم ، شیعس 

دـش و یمن  تفای  شمام  او  لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  وا  زا  رترادربنامرف  ام  ناـمز  رد  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ هحفـص 97 ] ربمایپ [ 
یلع ادـخ و  ربمایپ  لزنم  نایم  رد  ار  وا  درک و  شا  هناور  تشهب  يوس  هب  تفرگ و  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  ادـخ  ات  دوب  هویـش  نیا  رب  هراومه 

... دومن نیشنمه  نانآ  اب  داد و  ياج  مالسلا  امهیلع  یضترم 

میلست بیلک 

یثیدح ره  هک  بیلک  مان  هب  تسه  يدرم  ام  دزن  رد  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  دنک ، یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماحش  دیز 
بلط وا  يارب  ترـضح  : دیوگ دـیز  میتشاذـگ . مان  میلـست  بیلک  ار  وا  ام  اذـل  ممیلـست . نم  دـیوگ : یم  وا  دـیایب  امـش  بناج  زا  یمکح  ای 
نامه میلـست  دندومرف : ترـضح  دوخ  سپـس  میدـش . تکاس  ام  سپ  تسیچ ؟ میلـست  دـیناد  یم  ایآ  دـندومرف : سپـس  دـندومن و  تمحر 

[ . 130 [ ] 129 . ] مهبر یلا  اوتبخا  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  دنک : یم  هراشا  نادب  میرک  نآرق  هک  تسا  ینتورف )  ) تابخا

عیشت طرش  میلست ،

رقاب ماما  زا  لیـضف ، زا  ریز ، رابرهگ  تیاور  تساهبوبحم . ربارب  رد  میلـست  يوریپ و  دـیآ ، یم  رب  نآ  هژاو  زا  هک  هنوگ  ناـمه  عیـشت ، طرش 
: لاقف هبعکلا  لوح  نوفوطی  سانلا  یلا  رظن  لاق : مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبا  نع  لیـضفلا  نع  تسا : نیریـش  تقیقح  نیا  يایوگ  مالـسلا  هیلع 

ارق مث  مهترـصن . انیلع  اوضرعی  مهتدوم و  مهتیالو و  انوملعیف  انیلا ، اورفنی  مث  اهب ، اوفوطی  نا  اورما  امنا  هیلهاـجلا . یف  نوفوطی  اوناـک  اذـکه 
یم دـنک و  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لیـضف  هحفـص 98 ] [ . ] 132 [ ] 131 . ] مهیلا يوهت  سانلا  نم  هدـئفا  لعجا  و  هیـالا : هذـه 

تسا نامه  فاوط  نیا  دندومرف : هاگ  نآ  دندنکفا ، نانآ  هب  یهاگن  دندوب ، هبعک  هناخ  فاوط  لوغشم  مدرم  هک  یلاح  رد  ترـضح  دیوگ :
تیالو و هتشگ ، لیـسگ  ام  يوس  هب  سپـس  دننک و  فاوط  ار  نآ  هک  دنرومام  مدرم  نونکا ، اما  دنروآ . یم  اجب  ار  نآ  زین  تیلهاج  رد  هک 
! ادنوادخ هک : دندومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دنراد . هضرع  ام  رب  ار  دوخ  يرای  دنیامن و  مالعا  ام  هب  ار  دوخ  یتسود 
دـمآ و تفر و  ثیدـح ، نیا  رد  فاوط  عیـشت و  یلـصا  طرـش  هک  مینک  یم  هظحالم  نادرگ . لیامتم  ناـنآ  بناـج  هب  ار  مدرم  زا  ییاـهلد 
زاربا و ناـنآ  هب  ار  دوخ  تبحم  تیـالو و  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا  ناقـشاع  ياـهلد  ياـه  هبعک  رون و  عباـنم  ینارون  دوجو  لوح  رد  فاوط 
زا یکی  تسا ، نایعیش  تاناحتما  ترثک  تائالتبا و  تدش  نارود  هک  زین  تبیغ  نامز  رد  دنیامن . تابثا  دنوادخ  هاگرد  رد  ار  دوخ  یگدنب 
زا دـعب  ياعد  رد  هکنانچ  دـنراد ، زیربل  نآ  زا  ار  دوخ  ياهراب  هلوک  هرامه  دـیاب  هک  تسا  میلـست  نارظتنم ، هار  ياـه  هشوت  نیرت  يرورض 
رد يو  رمع  ورمعوبا  دوش ، یم  زاغآ  کسفن  ینفرع  مهللا  اب  نآ  يادتبا  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نارود  رد  هعمج  زور  رصع  زامن 

یتح ال کلذ  یلع  ینربصف  دـنراد : هضرع  شیوخ  يادـخ  اب  زاین  زار و  رد  هک  دزومآ  یم  ار  سرد  نیا  نایعیـش  هب  تاـجانم ، زا  یـششوپ 
رد ایادخ ! [ . 133 . ] كریبدـت یف  کعزانا  تمتک و ال  امع  ثحبا  ترتس و ال  ام  فشکا  تلجع و ال  ام  ریخات  ترخا و ال  ام  لیجعت  بحا 
هک ار  هچنآ  ریخات  زین  مشاب و  هتشادن  تسود  يا  هتخادنا  ریخات  هب  وت  هک  ار  هچنآ  لیجعت  هک  نادرگ  ابیکش  رباص و  نانچ  نآ  ارم  رما ، نیا 
رب زیتس  هبوت  ریبدت  اب  منکن و  راکـشآ  يدومن  نامتک  ار  هچنآ  مرادن و  رب  يدـناشوپ  وت  هچنآ  زا  هدرپ  و  مهاوخن ، يدومن  لیجعت  نآ  رد  وت 
الا المع  دابعلا  نم  لج  زع و  هللا  لبقی  امب ال  مکربخا  الا  موی : تاذ  لاـق  هنا  هک : دـنک  یم  لـقن  ریـصبوبا  زا  زین  یناـمعن  تبیغ  رد  و  مزیخن .

ینعی انئادعا -  نم  هءاربلا  انل و  هیالولا  هللا و  رما  امب  رارقالا  و  هلوسر ) و   ) هدـبع ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  لاقف : یلب ، تلقف : هب ؟
مث ءاش . اذا  اهب  هللا  ءیجی  هلود  انل  نا  لاق : مث  مالسلا . هیلع  مئاقلل  راظتنالا  هنینامطلا و  داهتجالا و  عرولا و  مهل و  میلـستلا  و  هصاخ -  همئالا 

مئاقلا ماق  تام و  ناف  رظتنم . وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لمعیل  رظتنیلف و  مئاـقلا  باحـصا  هحفص 99 ] نم [  نوکی  نا  هرـس  نم  لاق :
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هیلع قداص  ماما   ] ترـضح نآ  [ . 134 . ] هموحرملا هباصعلا  اهتیا  مکل  ائینه  اورظتنا  اودـجف و  هکردا . نم  رجا  لثم  رجالا  نم  هل  ناـک  هدـعب 
سپ دیئامرفب ! متفگ : نآ ؟ هلیـسو  هب  رگم  دریذپ  یمن  ار  یلمع  لج ، زع و  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  امـش  مهدن  ربخ  ایآ  دومرف : يزور  مالـسلا ]

هدومرف رما  دنوادخ  هچنآ  هب  رارقا  و  تسوا ، هدنب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم انامه  تسین و  هللا  زج  يدوبعم  هکنیا  هب  تداهـش  دندومرف :
و تدابع ] رد   ] شـشوک اوقت و  ندـش و  نانآ  میلـست  و  طقف -  مالـسلا  مهیلع  همئا  ینعی  ام -  نانمـشد  زا  تئارب  تیب و  لـها  اـم  تیـالو  و 
. دروآ یم  ار  نآ  دـهاوخب  تقو  ره  دـنوادخ  هک  تسا  یتلود  ام  يارب  انامه  دـندومرف : سپـس  مالـسلا . هیلع  مئاـق  روهظ  راـظتنا  شمارآ و 
رد وکین  قالخا  اوقت و  هب  دشاب و  هار  هب  مشچ  دیاب  سپ  دشاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  هک  دوش  یم  رورـسم  هک  یـسک  دـندومرف : سپس 

هیلع  ] مئاق هک  تسا  یسک  رجا  دننام  وا  رجا  دیامرف ، روهظ  وا  زا  سپ  مالسلا ] هیلع   ] مئاق دورب و  ایند  زا  رگا  سپ ، دنک . لمع  راظتنا  تلاح 
میلست یعیبط  هجیتن  نیا  يرآ ، تمحر ! دروم  هورگ  يا  داب  ناتیاراوگ  دیزودب . هار  هب  مشچ  دینک و  شوک  سپ ، هدرک . كرد  ار  مالـسلا ]

هتفرگرب هرهب  شلاصو  تلود  زا  هدومن و  كرد  ار  ناشماما  ییوگ  هک  دـهن  یم  نارظتنم  رـس  رب  تفارـش  راختفا و  جات  نینچ  نیا  هک  تسا 
مهرما یلا  مالسلا و  مهیلع  همئالا  نم  بیداتلا  اذه  هللا  مکمحر  اورظنا  دیوگ : یم  ینامعن  خیـش  رگید ، یتایاور  تیاور و  نیا  لیذ  رد  دنا .

هک دانک ، تمحر  ناتیادخ  دیرگنب ، [ . 135 . ] نیلجعتسملا ریـضاحملا و  كاله  مهرکذ  جرفلل و  راظتنالا  فکلا و  ربصلا و  یف  مهمـسر  و 
زا ار  رما  نالجعتسم  دننک و  یم  جرف  راظتنا  يراددوخ و  ییابیکش و  ربص و  هب  رما  ار  ام  دنیامن و  یم  نامبیدات  مالـسلا  مهیلع  همئا  هنوگچ 
رد ارچ  نوچ و  یب  میلـست  مالـسلا  مهیلع  نامقح  نایاوشیپ  هب  نیتسار  قشع  هجیتن  میتفگ ، هچنآ  ربانب  سپ ، دنرامـش . یم  ناگتفای  تکاله 

ندـعم زا  هیاـمنارگ  يرد  ریز  تیاور  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  اعدـم  نیا  رب  دـهاش  یباوـبا  زین  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  تسا . ناـنآ  ربارب 
اربـتی نیفلتخم  کـیلاوم  تکرت  ینا  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبـال  تلق  هحفـص 100 ] هک [ : دـنک  یم  لقن  یفریـص  ریدـس  تسا . نآ  راـشرس 

امیف مهیلا  درلا  مهیلع و  درو  امیف  مهل  میلـستلا  همئالا و  هفرعم  هثالث : سانلا  فلک  امنا  كاذ ؟ تنا و  اـم  و  لاـقف : لاـق : ضعب . نم  مهـضعب 
زا ناـنآ  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  متفگ  كرت  ار  امـش  ناتـسود  زا  یـضعب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  هـب  [ . 136 . ] هیف اوـفلتخا 
زیچ هس  رب  مدرم  دندومرف : هاگ  نآ  و  يراد ؟ اهنآ  راک  هب  راکچ  وت  دـندومرف : ترـضح  دـیوگ : ریدـس  دنتـسج . یم  يرازیب  رگید  یهورگ 

نینچ هجیتن  دوخ . تاـفالتخا  رد  ناـنآ  هب  هعجارم  دوش و  یم  دراو  ناـشیارب  هچنآ  رد  ندوب  ناـنآ  میلـست  و  ناـماما ، تخانـش  دـنا : فلکم 
زورما حالطـصا  هب  و  ارچ ، نوچ و  نآ  رد  هک  تسا  بوبحم  ياه  هدومرف  هب  طرـش  دـیق و  نودـب  لمع  ماکحا و  هب  تبـسن  دـبعت  یمیلـست 

. میشاب هاگآان  اهنآ  زا  ام  هک  دنچ  ره  تسین  تمکح  نودب  زین  ماکحا  زا  کی  چیه  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا ، تسین . یهار  ار ، ماکحا  هفـسلف 
لوقلا لقیلف : هلک  نامیالا  لمکتسی  نا  هرس  نم  دندومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدینش  دیوگ : یم  يراصنا  يایرکز  نب  ییحی 
نامیا ندش  لماک  زا  سک  ره  [ . 137 . ] ینغلبی مهل  امیف  مهنع و  ینغلب  امیف  اونلعا و  ام  اورسا و  امیف  دمحم  لآ  لوق  ءایـشالا  عیمج  یف  ینم 

هچنآ رد  تسا  نیعمجا ] مهیلع  هللا  تاولص   ] دمحم لآ  راتفگ  يار و  زیچ ، همه  رد  نم  راتفگ  يار و  دیوگب : دیاب  ددرگ ، یم  رورسم  دوخ 
نیرتگرزب زا  یکی  هک  تساجنآ  ات  میلـست  ماقم  يالاو  شزرا  هدیـسرن . ای  هدیـسر  نم  تسد  هب  هچنآ  رد  دـنا و  هدومن  نالعا  اـی  هدـیناشوپ 

یم هنیمز  نیا  رد  نایعیـش ، هب  دوـخ  فورعم  ماـیپ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دـشاب . یم  نادنمـشناد  زا  مدرم  يوریپ  تیعبت و  ياـهکالم 
زا سک  نآ  ره  [ . 138 . ] هودلقی نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوه  یلع  افلاخم  هنیدل  اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اماف  دـنیامرف :
وا زا  هک  تسا  ماوع  يارب  دوب ، شیالوم  رما  عیطم  شسفن و  ياوه  فلاخم  شنید و  ظفاح  تشاد و  سفن  تنایـص  نید ، نادنمـشناد  نایم 

هحفص 101 ] دننک [ . دیلقت 

میلست دض  بتکم  ناهاشداپ ، بتکم 

هـصیصخ نیرتمهم  زا  هک  دراد  رارق  افلخ  ناهاشداپ و  زادـگ  نید  زادرپ و  هوای  بتکم  میلـست ، زاون  ناج  زاس و  ناسنا  بتکم  نیا  ربارب  رد 
یمارگ نانیشناج  ربارب  رد  هجیتن  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  لباقم  رد  هک  تسا  یـصخش  يار  رظن و  راهظا  نآ ، دنـسپان  ياه 
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دوش یم  هدید  رایـسب  هچ  و  دنرادن ، نانآ  زا  تیعبت  میلـست و  هب  دیقت  زگره  دننک و  یمن  یعوشخ  عوضخ و  هنوگ  چیه  مالـسلا  مهیلع  شا 
هـضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  نید و  يار  لباقم  رد  ار  دوخ  يار  احیرـص  هدومن ، داهتجا  دوخ  زا  نید  نیناوق  ماکحا و  رد  هک 
بتکم نیا  نارادمدرس  یصخش  تاداهتجا  زا  تسا  يرایـسب  تایاکح  اعدم  نیا  قدص  دهاش  دنهد . یم  حیجرت  نیا  رب  ار  نآ  دننک و  یم 

، ناشنیغورد یهاشداپ  رسفا  كرات  رب  تسا  نیگنن  يرهم  تسا و  ولمم  نآ  زا  هصاخ  هماع و  یقف  بتک  هک  ینید  ملسم  صوصن  لباقم  رد 
جح هعتم  ءاسن و  هعتم  نوماریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حیرـص  تنـس  تریـس و  ربارب  رد  تسا  مود  هفیلخ  داهتجا  اهنآ  نیرت  فورعم  و 

امهنع و یهنا  انا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] هللا لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  لاـق : رمع  نا  يور  درذـگ : یم  امـش  یمارگ  رظن  زا  ریز  رد  هک 
[ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ] ادخ لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  تفگ : رمع  هک  تسا  هدـش  تیاور  [ . 139 . ] جـحلا هعتم  ءاسنلا و  هعتم  امهیلع ، بقاعا 
، بتکم نیا  رد  هنوگچ  هک  مینیب  یم  جـح . هعتم  يرگید  ناـنز و  هعتم  یکی  منک : یم  باـقع  ود  نآ  رب  منک و  یم  یهن  ود  نآ  زا  هک  دوـب 
دوش و یم  رظن  زاربا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  مکح  ربارب  رد  هناروـسج  هدـش ، دوباـن  ماـکح ، ياـه  همکچ  ریز  رد  میلـست  هژاو 

. ددرگ یم  لالح  یمارح  ای  مارح  یلالح 

میلست لها  ماقم 

، یفرط زا  درادن . ار  نآ  زا  فشک  هحفص 102 ] يارای [  ثیدح ، نآرق و  نابز  زج  هک  تسا  دنمجرا  سب  یماقم  ار  میلـست  تعاطا و  لها 
عم کـئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  تسا : راوگرزب  ناـیاوشیپ  لـماک و  ياـهناسنا  اـب  یهارمه  تیعم و  ار  ناـعیطم  دـیجم  نآرق  ناـیب  رد 
یلص  ] وا لوسر  ادخ و  زا  هک  یسک  [ . 140 . ] اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا 

، ناربمایپ نانآ  هک  هدیـشخب  تمعن  نانادـب  دـنوادخ  هک  تسا  نانآ  اب  ترخآ  رد  سپ  دـشاب  ناـنآ  میلـست  دـنک و  تعاـطا  هلآ ] هیلع و  هللا 
تراشب دروم  هک  دنتـسه  یناگدـنب  نامه  میلـست  لها  رگید ، يوس  زا  و  دنـشاب . یم  وکین  یناقیفر  هک  دـنا  ناـحلاص  ءادهـش و  نیقیدـص ،

هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  لج : زع و  هللا  لوق  نع  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تلاس  لاق : ریصب  یبا  نع  دنا : هتفرگ  رارق  راگدرورپ 
امک هب  اوواج  هنم  اوصقنی  مل  هیف و  و  اودـیزی . مل  ثیدـحلا  اوعمـس  اذا  نیذـلا  دـمحم ، لـال  نوملـسملا  مه  لاـق : هیـالا . رخـالا  یلا  [ . 141]

ار اهراتفگ  هک  ارم  ناگدنب  داب  هدژم  دـیامرف : یم  هک  همیرک  هیآ  زا  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : ریـصبوبا  [ . 142 . ] هوعمس
هدینش و ار  ثیدح  هک  دنا  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم لآ  میلست  لها  نانآ  دندومرف ، ترضح  دننک . یم  يوریپ  اهنآ  نیرتهب  زا  هدینش و 

یم قوف  هیآ  لیذ  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  دـننک . یم  لـقن  دـنا  هدینـش  هک  تروص  ناـمه  هب  و  دـننک . یمن  داـیز  مک و  نآ  زا 
زا دوصقم  مالسلا و  هیلع  یلع  نیقیدص  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نییبن ، زا  دوصقم  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  موصعم  هک  میناوخ 
هللا یلص  دمحم  لآ  مئاق  اقیفر ، کئلوا  نسح  زا  مالسلا و  مهیلع  همئا  ناحلاص ، زا  تسا و  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ادهش 

هحفص 103 ] [ . ] 143 . ] تسا هلآ  هیلع و 

بوبحم نیصح  نصح  رد  بحم 

هراشا

هب دنز و  یم  یئوس  روک  هک  دـنام  ار  یغارچ  بوبحم ، دوجو  رگا  سپ ، دوش . یم  رونم  وا  دوجو  رون  هب  هک  تسا  ییاضف  بوبحم ، نصح 
رتارف شیوخ  ياپ  شیپ  زا  یمدق  دنچ  زج  تسا و  دودحم  تبسن  نامه  هب  مه  بحم  دید  نادیم  دوش ، یم  شوماخ  یندز  مه  رب  هژم  میسن 

دنک و یم  طوقس  یتسپ  يراوخ و  سفن و  تلذ  ياهتنم  رد  هناسویام  دنز و  یم  اپ  تسد و  یکیرات  تملظ و  رد  ماجنارس  تفر و  دهاوخن 
ههاریب رد  هدـییارگ ، یچوپ  هب  دـیوج و  یم  يرازیب  یبوبحم  هنوگ  ره  زا  هار ، تملظ  یکیرات و  ياسرف  تقاـط  راـشف  رثا  رد  نآ ، لاـبند  هب 
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ياراد هـک  دریگ  یم  رارق  [ 144  ] اـه تسیلیهن  رامـش  رد  زورما ، حالطـصا  هب  تروص ، نیا  رد  ددرگ . یم  ناریح  یبلط  جرم  جره و  ياـه 
هب نتـسب  لد  تسا . هدـش  لـصاح  يویند  يداـم و  تسپ و  بوـبحم  زا  يرازیب  یگتـسخ و  رثا  رد  هک  دـنا  چوـپ  يا  هشیدـنا  متـسیس  کـی 

ینیرفآ لماکت  شبنج  تکرح و  هنوگ  ره  ناکما  هک  دنام  ار  کیرات  گنت و  ینادـنز  رد  ندـش  سوبحم  تقیقح ، رد  يویند ، ياهبوبحم 
نادـنز شنامیا ] كالم  هب   ] نموم يارب  ایند  [ . 145 . ] نموملا نجـس  ایندلا  دنا : هدومرف  اذل  و  دنک ، یم  هحفص 104 ] بلـس [  ینادنز  زا  ار 

 - تسا نآ  يـالاب  تاـجرد  رد  تردـق  ملع و  لاـمج و  لاـمک و  بحاـص  هک  رترب -  قوـشعم  هب  قـشع  نتـسب و  لد  هک  نآ  لاـح  تـسا .
زاورپ و ياج  هراومه  هتفرگن و  رب  شیب  یماـگ  زونه  دور  رتـالاب  هچ  ره  هک  یلاـعت ، نامـسآ  نارکیب  رد  تسا  قشاـع  نتفرگ  جوا  نوچمه 

يایند ناریح  ناگتـشگ  رـس  اما  دوب ، دـنهاوخن  شیب  یچوپ  ياه  هژاو  تریح و ... یکیراـت ، تملظ ، تسب ، نب  تروص ، نیا  رد  دراد  جوا 
تـسود ياهـشزرا  نیرتدنمـشزرا  دنا . هدومن  ینادنز  کیرات  گنت و  نادنز  نآ  رد  ار  دوخ  تسپ ، يدام و  ياهبوبحم  ندیزگرب  اب  زورما 

یم دای  يراوگرزب  هب  نآ  زا  نانیا ، هچنآ  هک  سوسفا  اما  دنا ، هداهن  مان  [ 146  ] تسرپ ملع  ار  نآ  نارگشتسرپ  هک  تسا  ملع  نانیا ، ینتشاد 
زج ملع  نانیا ، گنهرف  رد  هک  ارچ  تسین ، بسانم  ناسنا  زاورپ  دنلب  حور  يارب  دنـسانش ، یم  تفرـشیپ  لماکت و  هلیـسو  ناونع  هب  دـننک و 

مامت يریگراک  هب  اب  و  تسا ، رذـگدوز  كدـنا و  زین  نآ  ییاـبیز  دودـحم و  رایـسب  نآ  غورف  عاعـش  هک  تسین  صقاـن  يداـم و  تاـیبرجت 
تداهـش هب  درک . عابـشا  ار  ناسنا  یبلط  تیاـهن  یب  هزیرغ  دومن و  زاـب  اهنامـسآ  توکلم  رد  یهار  ناوت  یمن  مه  نآ  میظع  ياـهراوتاربال 

شبنج و هک  تسانعم  نادب  نیا  تسوا و  ربلد  دوجو  ضیف  عاعش  تعسو  هزادنا  هب  يا  هدادلد  ره  زاورپ  عافترا  دید و  نادیم  میتفگ ، هچنآ 
هب نیا  ندـش  قحلم  بوبحم و  هب  بحم  قلعت  هوحن  نیا  و  تسوا . نیـصح  نصح  هطیح  رد  بوبحم و  فطل  رتـچ  هیاـس  رد  بحم ، تاـیح 

نادـیم تعـسو  قوحل و  نیا  تعرـس  اما  تسا ، يرطف  تساوخ  کی  یفطاع و  نوناق  کی  ندراذـگ ، وا  هناتـسآ  رب  رـس  و  نآ ، تیـصخش 
هحفص 105 ] دراد [ . بوبحم  هناتسآ  تعسو  نازیم  هب  یگتسب  بحم ، زاورپ  و  تکرح ،

هللا دودحمان  نصح 

تاقولخم یمامت  دیاس و  یم  شا  ییادخ  ناتـسآ  رب  یگدـنب  یناشیپ  شنیرفآ ، هک  هللا -  یتسه -  تیاهن  یب  بوبحم  هناگی  هب  یـسک  رگا 
نامـسآ جوا  رد  درپب ، رتالاب  دـنک و  زاورپ  هچ  ره  هک  دـبای  یم  یـشنیب  تعـسو  نانچ  دزرو ، قشع  دـنریحتم  هلوتم و  شیاتمه  یب  تاذ  رد 

اعدا نیا  رب  ییوکین  دـهاش  درادـن . ناـیاپ  هطقن  وا  زاورپ  ریـسم  بیترت  نیدـب  دـناوخ و  یم  شیوخ  يوـس  هب  ار  وا  رتـالاو  یـششک  قـشع ،
اب نتفرگ  سنا  اب  و  تسین ، ینیعم  دـح  ار  قشاع  ناسنا  تاماقم  عیفرت  هک  اریز  دراد ، وا  دوخ  زا  ناشن  هک  تسوا  ناـیاپ  یب  دـنلب و  تاـملک 

نیموـصعم شتاـیآ  زاورپ  زیت  قارب  اـب  ینیــشنمه  هراـبرد  اذــل  و  دــهد ، یم  زاورپ  يرگید  زا  سپ  یکی  لاـمک ، جرادــم  رد  ار  وا  اــهنآ ،
رد نآ ، زا  یتیآ  ره  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  و  نک . زاورپ  ناوخب و  [ . 147 . ] هقرا ارقا و  دنا : هدومرف  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نامراوگرزب 

ياپارس هک  اجنآ  زا  ییوگ  دهد . یم  زاورپ  ار  وا  نادواج  تشهب  رد  تالامک  ياهتنا  یب  تاجرد  رد  هک  تسا  ناوت  رپ  يرپهش  رشح ، زور 
ياه بوبحم   ) ناشنامیدن نانیا و  هتفرگ ، تاشن  یتسار  همـشچرس  قدص و  اشنم  زا  هک  تسا  یتسرد  اوقت و  یتسار و  قدص و  تایآ ، نیا 

ناشیارب نوکس  فقوت و  ییاتسیا و  رگید  هک  دنا  هتفای  قیمع  تریـصب  دنلب و  شنیب  نانچ  سنا  ینوگمه و  تیخنـس و  رابتعا  هب  زین ، قحب )
ربانب سپ ، دنـسر . یم  یگدـنب  يالاب  جوا  هب  هدـمآ ، زاورپ  هب  زین  نانآ  همیرک ، تایآ  اب  دوخ  یحور  سنا  تازاوم  هب  سپ  تسا ، موهفماـن 

هب دافن و  تسوا و  دوخ  لالج  تعفر و  يادنلب  هب  نآ  تعفر  تسا و  تیاهن  یب  یبوبحم  نینچ  نصح  هناتـسآ و  تعـسو  دـش ، هتفگ  هچنآ 
شمالک یفرعم  رد  دوخ ، وا  تسا و  نینچ  تسوا ، زا  یتایآ  اـهنت  هک  وا  يازفناـج  تاـملک  هک  ارچ  تسین ، یهار  نآ  رد  ار  ندیـسر  رخآ 

يارب شنیرفآ  ناتسوب  راجشا  کیاکی  تسوا ، تمظع  لالج و  زا  يا  هرذ  هناتسآ و  زا  یشخب  هک  رازلگ  نیا  رد  رگا  هک  دیامرف  یم  هراشا 
دوخ زجع  هحفـص 106 ] هب [  نابز  داد و  دنهاوخ  رـس  یناوتان  زجع و  دایرف  دنوش ، بکرم  اهایرد  یمامت  دـندنبب و  تمه  رمک  نآ  تباتک 

بکرم ایرد  رگا  [ . 148 . ] اددم هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  دـفنت  نا  لبق  رحبلا  دـفنل  یبر  تاملکل  ادادـم  رحبلا  ناک  ول  دوشگ : دـنهاوخ 
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کمک هب  ار  نآ  دـننام  ول  دریذـپ و  نایاپ  مراگدرورپ  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دریذـپ  یم  نایاپ  ایرد  نم ، راـگدرورپ  تاـملک  يارب  دـشاب 
جوا اهتنم  یب  ینامـسآ  رد  زین  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  قطان -  ياهنآرق  رابرد  يادیـش  ناگناورپ  بیترت ، نیدـب  و  میروایب .
یمن رخآ  هب  دننک ، تحایـس  ریـس و  نانآ  لالج  هناتـسآ  تیـصخش و  هصرع  رد  دنچ  ره  هک  دنرادروخرب ، دودحمان  یتنج  زا  دنریگ و  یم 

تیاور يایوگ  ناسل  رد  هک  تسا  نامه  اهتنم  یب  عیفر  نصح  نیا  و  دبای . یم  ینوزف  رابرد  نیا  رد  ناش  ییادیش  هل و  هظحل و  ره  دنسر و 
موصعم نایاوشیپ  جوا  هصرع  و  دـنوادخ -  لوا -  بوبحم  دنمهوکـش  ژد  نصح و  تیالو ، ملاع  نیا  هدـش و  ریبعت  تیالو  ملاـع  هب  نآ  زا 

یبا نب  یلع  تیالو  [ . 149 . ] یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نمف  ینصح  بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  لج : زع و  هللا  لوقی  تسا : مالسلا  مهیلع 
هللا الا  هلا  لج ال  زع و  هللا  لوقی  زین : و  دوب . دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دوش  نم  ژد  دراو  سک  ره  سپ  تسا ، نم  ژد  مالـسلا ] هیلع   ] بلاط

باذـع زا  ددرگ  نم  ژد  دراو  هک  سک  نآ  ره  سپ ، تسا . نم  ژد  هللا  الا  هلا  ـال  هملک  [ . 150 . ] یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نمف  ینـصح 
دـیحوت و یهانتمان  ناهج  لماش  بوبحم  نیـصح  نصح  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  یهلا  مالک  ود  عمج  زا  دوب . دـهاوخ  ناما  رد  نم 
یلاعت و كرابت و  دـنوادخ  نیـصح  نصح  ود  ره  دـنا و  مه  کیدزن  تیالو و  برق و  ملاـع  ود ، ره  تسا و  تیـالو  ملاـع  یتسرپاـتکی و 

هاگداعیم قح و  يایلوا  رارقتـسا  هاگیاج  هک  تساجنامه  دنـشاب و  یم  كاپ  تارطخ  تیدودـحم و  گنر  زا  هک  دـنا  یهلا  نایاپ  یب  هنازخ 
هحفص 107 ] تسا [ . رای  اب  باجح  نودب  رادید 

نابرقم نیصح  نصح 

زاربا رب  دنا و  هدش  یفرعم  ییاهبوبحم  ناسنا ، تبحم  دایدزا  هقالع و  قشع و  زاربا  يارب  تسا ، یحو  ناسل  هک  تایاور  رد  باستحا ، نیا  اب 
ار ناشهوکش  هناتسآ  یلحاس و  ار  ناشلامک  لامج و  يایرد  زگره  هک  تسا  هدش  یناوارف  دیکات  كاپ  ياهبوبحم  نیا  هب  یتسود  تبحم و 

تیالو برق و  ناهج  نآ  رد  زاورپ  هلیـسو  همدـقم و  ات  تسا  بلط  تیاهن  یب  ناسنا  يرطف  هتـساوخ  نامه  اـب  قباـطم  نیا ، تسین و  یناـیاپ 
. یقیقح میعن  ایندـلا  یف  سیل  لاق : هنا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  مییوج : یم  كربت  ثیدـح  دـنچ  هب  لاثم ، دـهاش  ناونع  هب  اجنیا ، رد  ددرگ .
: هتوص الع  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  لاقف  درابلا ؟ ءاملا  وه  ایندلا ، یف  میعنلا  اذه  ام  [ 151  ] میعنلا نع  ذئموی  نلئـستل  یلاعت : هللا  لوقف  هل : لیقف 

مونلا وه  نورخآ : لاق  و  بیطلا . ماعطلا  وه  مهریغ : لاق  و  دراـبلا . ءاـملا  وه  هفئاـط : لاـقف  بورـض ، یلع  هومتلعج  متنا و  هومترـسف  اذـک  و 
میعنلا نع  ذـئموی  نلئـستل  مث  لـج  زع و  هللا  لوق  یف  هدـنع  ترکذ  مکلاوـقا  نا  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  هیبا  نع  یبا  ینثدـح  دـقل  و  بیطلا .
فیکف نیقولخملا ، نم  حبقتـسم  ماعنالاب  نانتمالا  مهیلع و  کلذـب  نمی  مهیلع و ال  هب  لـضفت  اـمع  هداـبع  لاـسی  ـال  هللا  نا  لاـق : بضغف و 

نال و  هوبنلا . دیحوتلا و  دعب  هدابع  هنع  هللا  لاسی  انتالاوم . تیبلا و  لها  انبح  میعنلا  نکل  و  هب !؟ نوقولخملا  یـضری  ام ال  قلاخلا  یلا  فاضی 
رد دنا : هدومرف  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسسوم  نب  یلع  ماما  زا  [ . 152 . ] لوزی يذلا ال  هنجلا  میعن  یلا  هادا  کلذب  هافاو  اذا  دبعلا 

نیا ایآ  و  تسیچ ؟ میعن  نیا  میعنلا  نع  ذـئموی  نلئـستل  همیرک  هیآ  رد  سپ  دـش : ضرع  ناشیا  هب  دوش . یمن  تفای  یقیقح  میعن  چـیه  اـیند 
ياهنامگ نآ  دروم  رد  دیدومن و  شریسفت  نینچ  نیا  امش  دندومرف : دنلب  يادص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  تسا ؟ درـس  ياراوگ  بآ  میعن 

دنتفگ یموس  هتـسد  تسا و  هزیکاپ  ياذغ  نآ  هک  دنتفگ  رگید  يا  هفیاط  تسا و  درـس  بآ  نآ  هک  دنتفگ  یهورگ  سپ ، دـیدرب . فلتخم 
ماگنه نآ  هک  دندومرف  لقن  نم  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیوخ  ردپ  لوق  زا  مردپ  انامه  هک  نآ  لاح  تسا . نیـشون  باوخ  نآ ، هک 

زا هاگ  چیه  دنوادخ  انامه  دندومرف : هتـشگ ، كانمـشخ  ناشیا  دش ، لقن  مردپ  دزن  رد  روکذم  هحفص 108 ] هیآ [  نوماریپ  امـش  لاوقا  هک 
قولخم دزن  رد  ماعنا  تهج  هب  نداهن  تنم  اریز  دـهن . یمن  تنم  ناـنآ  رـس  رب  و  دـنک ، یمن  لاوس  هدومن  لـضفت  شیوخ  ناگدـنب  رب  هچنآ 

تیب لها  ام  تدوم  تبحم و  میعن ، نآ  هکلب  دوش !؟ یم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  تسین ، یـضار  نادـب  قولخم  هچنآ  هنوگچ  سپ  تسا . حـیبق 
دوب دـنب  ياـپ  راداـفو و  نادـب  قولخم  دـبع و  هک  ماـگنه  نآ  دـنک . یم  تساوخزاـب  توبن  دـیحوت و  زا  سپ  شناگدـنب  زا  ادـخ  هک  تسا 
یف لاـق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  قودـصلا  يور  دریذـپ !!!. یمن  ناـیاپ  زگره  هک  دـنک  یم  تیاـنع  وا  هب  یتـشهب  میعن  شیادـخ 
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جرخی ایلع ال  بحا  نم  الا و  هنجلا . هافاک  هنع  یضر  نم  و  هنع ، هللا  یـضر  دقف  ینبحا  نم  ینبحا و  دقف  ایلع  بحا  نم  الا و  لیوط : ثیدح 
اهلخدی هینامثلا ، هنجلا  باوبا  هل  تحتف  ایلع ، بحا  نم  الا و  هنجلا . یف  هناکم  يری  و  یبوط ، نم  لکای  رثوکلا و  نم  برشی  یتح  ایندلا  نم 

هیلع هللا  نوه  ایلع  بحا  نم  الا و  ءایبنالا . باسح  هبـساح  هنیمیب و  هباـتک  هللا  هاـطعا  اـیلع ، بحا  نم  ـالا و  باـسح . ریغب  ءاـش  باـب  يا  نم 
نم نینامث  یف  عفـش  ءاروح و  هندـب  یف  قرع  لکب  هللا  هاطعا  اـیلع  بحا  نم  ـالا و  هنجلا . ضاـیر  نم  هضور  هربق  لـعج  و  توملا ، تارکس 
عفد ءایبنالا و  یلا  ثعبی  امک  توملا  کلم  هیلا  هللا  ثعب  ایلع  بحا  نم  الا و  هنجلا . یف  هنیدم  ءاروح و  هندـب  یف  هرعـش  لکب  هل  و  هتیب ، لها 

. ردـبلا هلیل  رمقلاک  ههجو  همایقلا و  موی  ءاج  ایلع  بحا  نم  الا و  ءادهـشلا . دیـس  هزمح  عم  ناک  ههجو و  ضیب  ریکن و  رکنم و  لوه  هنع  هللا 
نم الا و  فطاخلا . قربلاک  طارـصلا  یلع  زاج  ایلع  بحا  نم  الا و  همارکلا . هلح  سبلا  و  کلملا ، جات  هسار  یلع  عضو  ایلع  بحا  نم  الا و 

: هل لـیق  و  نازیم ، هل  بصنی  مل  و  ناوید ، هل  رـشنی  مل  باذـعلا و  نم  اـناما  طارـصلا و  یلع  ازاوـج  راـنلا و  نم  هءارب  هل  هللا  بتک  اـیلع  بحا 
هلیفک اناف  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  طارـصلا . نازیملا و  باسحلا و  نم  نما  دـمحم  لآ  بحا  نم  الا و  باسح . الب  هنجلا  لخدا 

ینالوط يراتفگ  نمض  قودص  خیش  [ . 153 . ] هنجلا هحئار  مشی  مل  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هحفص 109 ] ءایبنالا [ . عم  هنجلاب 
ارم انامه  درادب  تسود  ار  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دـندومرف : هک  دـنک  یم  لقن  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] مرکا ربمایپ  زا 

شاداپ تنج  دشاب  یـضار  وا  زا  ادخ  هک  سک  نآ  ره  و  تسا . یـضار  وا  زا  دـنوادخ  انامه  درادـب  تسود  ارم  سک  ره  و  هتـشاد . تسود 
تخرد هرمث  زا  دشونب و  رثوک  زا  هک  دشاب  هدشن  جراخ  ایند  زا  زونه  درادب  تسود  ار  مالسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  تسوا .
ياهرد درادب  تسود  ار  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دـیامن . تیور  تشهب  رد  ار  شیوخ  ناکم  دـنک و  ناج  شون  یبوط 

یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دش . دهاوخ  دراو  یباسح  چیه  نودب  دهاوخب  هک  يرد  ره  زا  دش و  دـهاوخ  زاب  شیور  هب  تشهب  هناگتـشه 
. دش دهاوخ  هبـساحم  ءایبنا  باسح  دننام  وا  اب  درپس و  دـهاوخ  شتـسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  يادـخ  درادـب  تسود  ار  مالـسلا ] هیلع  ]
زا یغاب  ار  وا  ربق  دومرف و  دهاوخ  ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکـس  شیادـخ  درادـب  تسود  ار  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ 
وا هب  شندب  زا  یگر  ره  يازا  هب  شیادخ  درادب  تسود  ار  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دینادرگ . دـهاوخ  تشهب  ياهغاب 

يا و هیروح  یئوم ، ره  يازا  هب  وا  يارب  تشگ و  دهاوخ  عیفـش  شتیب  لها  زا  رفن  داتـشه  رب  وا  دومرف و  دهاوخ  اطع  تشهب  رد  يا  هیروح 
هب هک  یتروص  نامه  هب  ار  توملا  کلم  ادخ  درادب  تسود  ار  مالسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دوب . دهاوخ  تشهب  رد  يرهش 

هارمه هدومن ، شیور  دیپس  درک و  دهاوخ  عفد  وا  زا  ار  رکنم  ریکن و  زا  سرت  شیادخ  داتسرف و  دهاوخ  وا  يوس  هب  دتـسرف ، یم  ایبنا  يوس 
هک دـیآ  یم  یتلاـح  هب  تماـیق  زور  رد  درادـب ، تسود  ار  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاـگآ  دوـب . دـهاوخ  ءادهـشلادیس  هزمح 

هحفص رب [  یهاشداپ  جات  درادب ، تسود  ار  مالسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دشخرد . یم  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  شتروص 
زا درادب  تسود  ار  مالسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دیـشوپ . دهاوخ  يراوگرزب  تمارک و  هلح  دوش و  یم  هداهن  شرـس  [ 110

شیارب ادخ  درادب  تسود  ار  مالسلا ] هیلع   ] یلع هک  نآ  ره  دیشاب ! هاگآ  درک . دهاوخ  روبع  مشچ  هدننک  هریخ  قرب  تعرس  هب  طارـص  لپ 
بـصن شیارب  ینازیم  دوش و  یمن  اپ  رب  يا  همکاحم  ناوید  وا  يارب  تشون و  دهاوخ  ار  باذـع  زا  ناما  طارـص و  زاوج  شتآ و  زا  يدازآ 

زا درادـب  تسود  ار  دـمحم  لآ  هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاگآ  دوش . تشهب  لخاد  یباـسح  چـیه  نودـب  هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دـش ، دـهاوخن 
رد دوب  مهاوـخ  وا  لـیفک  ناربماـیپ  اـب  نم  دـمحم ، لآ  بح  رب  دریمب  هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاـگآ  تسا . ناـما  رد  طارـص  نازیم و  باـسح و 

سابع نبا  نع  يزارلا ... لاق  دیـسر !!!. دـهاوخن  شماـشم  هب  تشهب  زا  یئوب  دـمحم ، لآ  ضغب  رب  دریمب  هک  نآ  ره  دیـشاب ! هاـگآ  تشهب .
و هدی ، یلع  هللا  مکاده  دق  لجرلا  اذه  نا  راصنالا : لاقف  هعـس ، هدی  یف  سیل  قوقح و  بئاون و  هیونت  تناک  هنیدملا  مدق  امل  یبنلا  نا  لاق :

هیلع مکلئـسا  لق ال  یلاعت : هلوق  لزن  مهیلع و  هدرف  هب  هوتا  مث  اولعفف ، مکلاوما ، نم  هفئاط  هل  اوعمجاف  مکدلب ، یف  مکراج  مکتخا و  نبا  وه 
: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  فاشکلا  بحاص  لقن  لاق : مث  هبراقا . هدوم  یلع  مهثحف  یبراقا ، اودوت  نا  الا  نامیالا ، یلع  يا  ارجا 

تام دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  هل . اروفغم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ادیهـش . تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم 
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مث هنجلاب  توملا  کلم  هرشب  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  نامیالا . لمکتـسم  انموم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ابئات .
دمحم لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  اهجوز . تیب  یلا  سورعلا  فزت  امک  هنجلا  یلا  فزی  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ریکن . ورکنم 

تام نم  الا و  همحرلا  هکئالم  رازم  هربق  هللا  لعج  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  هنجلا . یلا  ناباب  هربق  یف  هل  حتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
همحر نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  همایقلا  موی  ءاج  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هعامجلا . هنسلا و  یلع  تام  دمحم  لآ  بح  یلع 

[154 . ] هنجلا هحئار  مشی  مل  دـمحم ، هحفـص 111 ] لآ [  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک . تام  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  ـالا و  هللا .
تالکشم دش  هنیدم  رهش  دراو  هک  یماگنه  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] مرکا ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  دیوگ ... یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  .

هیاسمه هداز و  رهاوخ  هدومرف ، تیاده  وا  تسد  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  درم  نیا  دـنتفگ : راصنا  دوب . یهت  شتـسد  تشاد و  يدایز  یلام 
هیلع و هللا  یلـص   ] ربمایپ دزن  هدومن ، عمج  لاوما  يرادقم  نانآ  دیهد . صاصتخا  وا  هب  هدرک ، عمج  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  سپ  تسامش ،

يرجا نآ  رب  وگب  هک : تشگ  لزان  همیرک  هیآ  هاگ  نآ  دینادرگزاب . ناشیا  هب  ار  نانآ  لاوما  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] مرکا ربمایپ  دندرب . هلآ ]
براقا یتسود  رب  سپ  دیرادب . تسود  ارم  نادنواشیوخ  هکنیا  رگم  مهاوخ ، یمن  يدزم  رجا و  نامیا ، غیلبت  رب  ینعی : مهاوخ . یمن  امش  زا 

هک دـنک  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يرـشخمز )  ) فاـشک ریـسفت  بحاـص  دـیوگ : سپـس  دومن . صیرحت  دوـخ  ناـشیوخ  و 
هدیزرمآ شناهانگ  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هدرم  دیهـش  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  یـسک  دندومرف :

لآ تبحم  اب  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هدرم  هبوت  لاح  رد  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  اـب  هک  یـسک  دیـشاب ! هاـگآ  تسا . هدرم  هدـش و 
ار وا  ریکن  رکنم و  توملا و  کلم  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  تسا . هدرم  نآ  لیمکت  نامیا و  لاح  رد  دریمب  دمحم 
هب هک  یـسورع  نوچمه  دوش ، یم  هدرب  تشهب  يوس  هب  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  اب  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  دـنهد . یم  تشهب  هب  تراشب 

! دیشاب هاگآ  دوش . یم  زاب  تشهب  زا  رد  ود  وا  ربق  هب  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  یسک  دیـشاب ! هاگآ  دوش . یم  لقتنم  رهوش  هناخ  يوس 
لآ تبحم  اب  هک  یسک  دیشاب ! هاگآ  دهد . یم  رارق  تمحر  ناگتشرف  ترایز  لحم  ار  وا  ربق  دنوادخ  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  یسک 

 ] هک یلاح  رد  دـیآ  یم  تمایق  زور  دریمب  دـمحم  لآ  ینمـشد  اب  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هدرم  تعاـمج  تنـس و  رب  دریمب  دـمحم 
رفک لاح  رد  دریمب  دمحم  لآ  ینمـشد  اب  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  ادخ . تمحر  زا  سویام  هدـش : هتـشون  شمـشچ  ود  نایم  هحفص 112 ]
اهنت هک  قوف  تایاور  تداهش  هب  سپ ، دسر . یمن  شماشم  هب  تشهب  يوب  دریمب  دمحم  لآ  ینمشد  اب  هک  یسک  دیـشاب ! هاگآ  تسا . هدرم 

تعاس و ره  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  نابحم  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  راتفگ  روانهپ  يایرد  زا  دوب  یتارطق 
یم هقرا  ارقا و  نوناق  لومـشم  راگدرورپ ، قطان  ياهنآرق  نیا  نادناخ و  نیا  تبحم  ریـسم  رد  دنریگ و  یم  جوا  لامک  جرادـم  رد  زور  ره 

تقیقح نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  داهن . دنهاوخ  رتالاب  هلپ  رب  اپ  دوش ، يراج  ناشناج  نابز  رب  ناشتبحم  دورس  رتشیب  هچ  ره  هک  دندرگ ،
رد زور  ره  دشاب و  ربارب  شزور  ود  هک  یسک  [ . 155 . ] نوبغم وهف  هاموی  يوتـسا  نم  دنیامرف : یم  نایب  نینچ  یقالخا  يا  هتکن  بلاق  رد  ار 

درب و دهاوخن  ییاج  هب  هار  هک  دنام  ار  يا  هدنام  هار  زا  یگدنز  ناوراک  رد  دیاین ، رد  زاورپ  هب  بوبحم  لاصو  نامسآ  رد  رتالاب  يا  هلحرم 
[156 . ] يوه دقف  یبضغ  هیلع  للحی  نم  و  دومن . دهاوخ  طوقـس  قارف  تلذـم  ضـضیح  رد  راچان  دـتفا ، رود  بوبحم  ناتـسآ  زا  سک  ره 
قارف و نیشتآ  منهج  هب  نداتفا  وا و  تبحم  نصح  زا  طوقس  نامه  یهلا ، بضغ  و  دنک . یم  طوقس  ددرگ  نم  بضغ  لومشم  هک  یـسک  .

ماعنالاک کئلوا  هک : درب  یم  رتورف  زین  نایاپراهچ  زا  ار  یمدآ  ماقم  یتح  هک  دبای  یم  لزنت  يدح  ات  طوقـس  نیا  تاکرد  و  تسوا ، ضغب 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  تبحم  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  اب  اهنت  نیا ، ربانب  دنرت . هارمگ  هکلب  نایاپراهچ  دننام  نانآ  [ . 157 . ] لضا مه  لب 

هللا رکذـب  الا  همیرک  هحفـص 113 ] اعدـم [ ، نیا  يایوگ  دـهاش  و  دـبای ، یم  مهرم  قشاع  ناسنا  حورجم  هتـسخ و  نازوس و  بلق  هک  تسا 
ادخ ءامسا  نیرتگرزب  نانآ  هک  ارچ  تساهنآ ، تبحم  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  دای  انامه  ادخ  رکذ  هک  تسا  [ . 158  ] بولقلا نئمطت 

یحور نامز  ماما  هللا ، هیقب  ترضح  ناکما ، ملاع  بلق  نانآ و  يوکین  فلخ  فلس ، يابیز  ياهبوبحم  نآ  ياهتجح  ثراو  زورما  دنتـسه و 
مکحم ژد  رد  نتفرگ  جوا  لاح  رد  نآ ، هب  نآ  هظحل و  هب  هظحل  شقـشع  مغ  ناگتخوس  هک  تسا  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  و 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دای اب  رای ، لصا  لصا و  رای  ياقل  ریـسم  رد  دنور و  یم  شیپ  یگدنب ، ياهانتی  ياضف ال  رد  وا  تیاده  فطل و  تیانع و  هب  دنیوا و  تیالو 
يامنهار يداه و  رای و  وا  دراد و  لاـصتا  شنیرفآ  هدـننیرفآ  تبحم  نارکیب  سوناـیقا  هب  هجیتن  رد  وا و  بلق  هب  ناـشبلق  دـنرادید و  رد  وا ،

یسررب ءاضما و  وا ، تیالو  یئادخ  نصح  رد  رارقتـسا  يربهر و  تیاده و  نیا  يالعا  هنومن  تسا . ناشقح  راگدرورپ  يوس  هب  ناشیاهلد 
تایاور رد  بلطم  نیا  دـهد و  یم  ماجنا  دوخ  ناتـسود  هژیو  هب  اهناسنا  یماـمت  دروم  رد  وا  هک  زور ، بش و  ره  رد  تسا  ناگدـنب  لاـمعا 

نـصح هب  هک  یبحم  زا  تسا  بوبحم  تبقارم  لاـمعا ، هضرع  ياـنعم  کـی  تقیقح ، رد  دوش و  یم  ناـیب  حورـشم  روط  هب  لاـمعا ، هضرع 
رد تقیقح  نیا  هب  زین  تارایز  هیعدا و  هک  دوش ، بحم  ثوغ  هانپ و  بوبحم  هک  دوش  یم  ببـس  تبحم  نیا ، ربانب  هدروآ . هاـنپ  وا  تیـالو 

نیمهدراهچ رد  دننک . یم  هراشا  هنیکس  بلق و  نانیمطا  نما ،) رد  لوخد  نامیا =(  شمارآ ،) ملـس و  رد  دورو  مالـسا =(  ياه  هژاو  بلاق 
ای نیریجتسملا ، راج  ای  نیخرـصتسملا  خیرـص  ای  نیثیغتـسملا ، ثایغ  ای  نیریحتملا ، لیلد  ای  میناوخ : یم  هنوگ  نیا  ریبک  نشوج  ياعد  زارف 
يا ناگدـننک ، هلان  سر  دایرف  يا  نارگدایرف ، سردایرف  يا  اهریحتم ، يامنهار  يا  نیـصاعلا . اجلم  ای  نینموملا ،... نوع  ای  نیفئاخلا ، ناـما 
یم نینچ  موس  لهچ و  زارف  رد  و  ناراکهانگ . هاـنپ  يا  و  ناـنموم ... کـمک  يا  فوخ ، لـها  نما  لـحم  يا  ناـهاوخ ، ناـما  هدـنهد  ناـما 
اجلی هیلا  نم  ای  نودـهازلا ، بغری  هیلا  نم  ای  نوبینملا ، دـصقی  هیلا  نم  ای  نوبنذـملا ، عزفی  هیلا  نم  ای  نوفئاـخلا ، برهی  هیلا  نم  اـی  میناوخ :

یم هانپ  هب  وت  هناتـسآ  رد  هحفـص 114 ] ناراکهانگ [  هک  یئادـخ  يا  دـننک ، یم  رارف  وت  يوس  هب  فوخ  لها  هک  یبوبحم  يا  نوریحتملا .
هلان نینچ  مهن  هاجنپ و  زارف  رد  و  ناریحتم . هانپ  يا  نادهاز ، یبلق  لیم  دروم  يا  دـننک ، یم  دـصق  ار  وت  هبوت  هبانا و  لها  هک  نآ  يا  دـنیآ ،

، هل قیفر  نم ال  قیفر  ای  هل ، قیفش  نم ال  قیفش  ای  هل ، بیجم  نم ال  بیجم  ای  هل ، بیبط  نم ال  بیبط  ای  هل ، بیبح  نم ال  بیبح  ای  مینک : یم 
هک نآ  بیبط  يا  تسین ، وا  يارب  یتسود  هک  نآ  تسود  يا  هل . سینا  نم ال  سینا  ای  هل ، لیلد  نم ال  لـیلد  اـی  هل ، ثیغم  ـال  نم  ثیغم  اـی 
یب سرداـیرف  يا  ناـقیفر ، یب  قـیفر  يا  ناــنابرهم ، یب  ناــبرهم  يا  درادــن ، یئوـگباوج  هـک  نآ  يوـگباوج  يا  تـسین ، وا  يارب  یبـیبط 

بوبحم مکحم  ژد  نیا  عافترا  تعسو و  رب  کیاکی  هیهلا  هکرابم  ءامسا  نیا  ناسینا . یب  سینا  يا  نایامنهار ، یب  يامنهار  يا  ناسردایرف ،
یقیقح ياهالجم  ءامسا و  لامک  مامت و  رهاظم  کش  یب  دراد و  یم  رب  هدرپ  شنارادتسود  هب  تبسن  وا  تبقارم  زا  دنک و  یم  تلالد  ملاع 

قیفر و قیفـش و  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ینارون  دوجو  ینعی  دـنا ، هتفرگ  گنر  دوخ  رای  زا  هک  تسا  تعـسو  ناـمه  هب  ناشنـصح  زین  اـهنآ 
ثایغ نیـصح و  فهک  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدـقم  دوجو  هفیرـش  باقلا  زا  مینیب  یم  هک  تساذـل  و  دـشاب . یم  ثیغم و ... لیلد و 

. تسا نیکتسم  رطضم 

نامز ماما  تیالو  نیصح  نصح  رد  ناکدوک 

هب تسا  نانآ  ندرپس  دنک ، یم  ظفح  نارود  ياه  هنتف  رش  نامز و  تارطخ  زا  ار  نانآ  هک  ناکدوک  رد  تیبرت  لماع  نیرتمهم  نیرتگرزب و 
مهم هتکن  کی  ناونع  هب  بلطم  نیا  زا  شترـضح  تبحم  نایعدـم  بلاغ  هک  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نیـصح  نصح  یهلا  مکحم  ژد  نیا 

یهجوت یساسا  هتکن  نیا  هب  دنا  تیبرت  رد  رثوم  دیفم و  یشور  لابند  هب  هک  یگتـشگرس  ریحت و  ياهتنم  رد  هاگ  دنا و  هتـشگ  لفاغ  یتیبرت 
مالسلا هیلع  رصع  یلو  ترـضح  دوجو  عمـش  هتخوس  هناورپ  دوخ  هک  شیوخ  راوگرزب  دیتاسا  زا  یکی  زا  روطـس  نیا  هدنراگن  دننک . یمن 

ياهـسابل درب و  مامح  هب  ارم  مردـپ  يا  هعمج  زور  دوب ، هتـشذگن  نم  رمع  زا  راـهب  تشه  زا  شیب  هک  ماـگنه  نآ  دومرف : یم  هدینـش  تسا 
 ] میدوب شترضح  نیرواجم  هرمز  رد  نامز  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ججحلا  نماث  رهطم  مرح  هب  ارم  هاگ  نآ  درک و  منت  رب  هزیکاپ 

يور شیپ  رد  هدـش ، مرح  دراو  مارتـحا  بدا و  اـب  مراپـسب . مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  ار  وـت  هک  منآ  رب  زورما  تفگ : درب و  هحفص 115 ]
لفط نیا  اضرلا ! یسوم  نب  یلع  ای  هک : تشاد  هضرع  شترـضح  هب  باطخ  داد و  رارق  سدقم  حیرـض  دوخ و  نایم  ارم  هداتـسیا ، شکرابم 

نآ دیئامرف . تظافح  وا  زا  مه  امش  مراپس ، یم  امش  هب  ار  وا  نم  تسامش . ناتسآ  مداخ  امـش و  دنزرف  رگید  نونکا  دوب ، ام  دنزرف  نونک  ات 
و هاوخب ، وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسا ! مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  وت  ردـپ  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  دـنزرف ! تفگ : هدرک ، نم  هب  باـطخ  هاـگ 
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هیلع رـصع  ماما  عیقوت  مکحم ، نصح  نیا  رد  دورو  ندرپس و  نیا  هنیمز  و  ورن ...! يرگید  ياـج  هب  وا  هناـخ  رد  زا  نزب . وا  هب  ار  تیاـهفرح 
. ءادعالا مکملطـصا  ءاواللا و  مکب  لزنل  کلذ  الول  و  مکرکذل ، نیـسان  و ال  مکتاعارمل ، نیلمهم  ریغ  انا  هک : تسا  دـیفم  خیـش  هب  مالـسلا 
هن رگ  میتسین و  لفاغ  امش  دای  زا  میرادن و  امش  تیاعر  رد  يراگنا  لهس  ام  انامه  [ . 159 . ] مکشایتنا یلع  انورهاظ  هلالج و  لج  هللا  اوقتاف 

کمک ام  هب  دیزیهرپب و  هلالج  لج  دنوادخ  تیصعم  زا  سپ ، دندنک . یم  هشیر  زا  ار  امش  نانمشد  دمآ و  یم  دورف  امش  رب  ایالاب  تدش و 
مالس مامه  ماما  نآ  یگدیسر  یتسرپرـس و   - 1: درادرب رد  ار  یتاکن  فیرش  عیقوت  هک  دوش  یم  هظحالم  میـشخب . تاجن  ار  امـش  ات  دینک 

راعشا مکرکذل  نیسان  هلمج و ال   - 2. دراد یمن  رود  رظن  زا  ار  دوخ  تلم  تما و  زگره  تسا و  یگشیمه  دوخ  يایاعر  هب  تبسن  هیلع  هللا 
هب دناوت  یم  مه  هتکن ، نیا  دنک و  یمن  شومارف  ار  نانآ  تسا و  شیوخ  ناتسود  نایعیش و  دای  هب  هادف  انحاورا  ترـضح  نآ  هکنیا  هب  دراد 

شا همزال  نایسن ، لامها و  مدع   - 3. نانآ رادرک  لاعفا و  نتـشاد  رظن  ریز  يانعم  هب  مه  دشاب و  اهنآ  يارب  یگـشیمه  مئاد و  ياعد  يانعم 
نارادتسود زا  دوش  یم  بجوم  ار  یعطق  تارطخ  هک  تخس  ياهیراتفرگ  اهیتخـس و  ماگنه  رد  هیلع  هللا  مالـس  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا 

تیساسح - 4 هحفـص 116 ] دزاس [ . عفر  عفد و  ار  اهیراتفرگ  دیامن و  تعافـش  اهنآ  زا  نابرهم  دنوادخ  هاگرد  رد  دنک و  يریگتـسد  دوخ 
همه نیا  دوبن  ام  تیاعر  رگا  ینعی  ءادـعالا . مکملطـصا  دـیامرف : یم  هک  تسا  ناشنانمـشد  ربارب  رد  نایعیـش  تیاـعر  رد  رورـس  نآ  رتشیب 

تالمح ریگولج  هک  تسام  فطل  رظن  سپ ، دندنک . یم  ار  امش  هشیر  دندروآ و  یم  رد  ياپ  زا  ار  امش  دیراد  اهنامز  لوط  رد  هک  نمـشد 
ماما ناریپ  یلصا  یلوا و  حالس  هک  هدومرف  رما  يراکزیهرپ ، اوقت و  هب  هیلع  هللا  مالـس  ترـضح  نآ   - 5. تسا نانمشد  نک  ناینب  هدنبوک و 

انحاورا ترضح ، نآ  هلیسو  نیدب  و  دننام . یم  ظوفحم  يدوبان  تکاله و  زا  راوگرزب  نآ  کمک  هب  نآ  اب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم 
هبرجت خـیرات و  دـیامرف . یم  تظفاحم  شتیالو  مکحم  ژد  رد  ار  نانآ  دراب و  یم  شنارادتـسود  رب  ار  شیوخ  رهم  تمحر و  ناراـب  هادـف ،

هب هک  اجنآ  ات  نانآ ، يوک  ناگتخوس  نایاوشیپ و  دوجو  عمش  ناگناورپ  هراومه  هکنیا  نآ  هدرک و  رارکت  رایـسب  ار  ینتفگ  ابیز و  يا  هتکن 
نابرهم ردپ  نوچمه  نامز  ره  ماما  تیالو  تردق  رپ  تسد  دنا و  هدنام  ظوفحم  يداقتعا  یقالخا و  تارطخ  زا  دنا ، هدرک  لمع  افو  طرش 

همئا رادتسود  بحم و  ار  ام  باقعا  هک : دنا  هتـشاد  دنوادخ  هاگرد  هب  هثاغتـسا  هراومه  زین  ام  فالـسا  تسا . هدوب  نکفا  هیاس  نانآ  رـس  رب 
انک انتیل  اـیف  دنـشاب : هدوب  ناـنآ  رون  باـکر  مازتلا  رد  هک  دـننک  یم  وزرآ  همئا  زا  سپ  ياهلـسن  یتح  هد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها 

هحفص 117 ] میدروآ [ ... یم  تسد  هب  میظع  يراگتسر  میدوب و  امش  اب  شاک  يا  [ . 160 ... ] مکعم زوفنف  مکعم 

بوبحم هار  رد  يریذپان  یگتسخ 

هراشا

یلاح و یب  لالم و  تلاـسک و  راـید ، نیا  رد  هک  ارچ  دریذـپ . یمن  یگتـسخ  بوبحم  هار  رد  بحم  هک  تسا  نیا  تبحم  رگید  صاوخ  زا 
ناوارف ياـهورین  هدـیئاز  هک  تسا  یئورین  دوخ  دـشاب و  یم  حور  هرارـش  رپ  شتآ  بلق و  ینورد  ترارح  تبحم ، درادـن . یئاـنعم  فـعض 

نآ دننام  دیادز ، یم  ناج  نت و  زا  ار  یگتسخ  تسا و  رتمک  یگتسخ  دنوش  رت  یکی  اهبوبحم  رتزکرمتم و  هجوت  هچ  ره  هدوب  ناسنا  رگید 
تکرح و هب  ار  ندب  هناخراک  ياهناگرا  یمامت  دوش و  یم  لیدبت  يژرنا  هب  یـصوصخم  ياهزاس  تخوس و  اب  ناسنا  ندـب  رد  هک  یئاذـغ 
هک اجنآ  زا  تسا و  يژرنا  دیلوت  هاگورین  نیرتگرزب  تبحم  ینامـسج ، يدام و  زین  يونعم و  یناحور و  ياهتیلاعف  رد  دراد . یم  او  تیلاعف 

يراج يراس و  هدام  ياروام  ملاوع  رد  زین  هدام  ملاع  نیناوق  زا  يرایـسب  دـنرگید  کی  رب  قباطت  رگید و  کـی  هیبش  ناـهج  فلتخم  ملاوع 
ناشدنمهوکـش هاـگراب  رد  دوـش و  یم  هدـید  تـبحم  قـشع و  هزیگنا  هـب  تیلاـعف  تـکرح و  زین  ناـیبورک  ناگتـشرف و  ناـهج  رد  تـسا .

هراشا بلطم  نیدـب  تاعزان  هروس  نیزاغآ  تایآ  هک  دـنزادرپ ، یم  قح  نامرف  تعاطا  هب  نوگانوگ ، ياهتیلوئـسم  اب  فلتخم ، ياـههورگ 
هب ار  اهناج  هک  یناگتشرف  هب  مسق  ارما . تاربدملاف  اقبـس ، تاقباسلاف  احبـس ، تاحباسلا  و  اطـشن ، تاطـشانلا  و  افرع ، تاعزانلا  و  دنک : یم 
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هحفـص و [  دنهد ، یم  ماجنا  ار  ادخ  نامرف  تعرـس  هب  هک  نانآ  هب  مسق  و  دننک ، یم  تیلاعف  طاشن  اب  هک  نانآ  هب  مسق  دـنریگ ، یم  یتخس 
ياههورگ نیا  دـننک . یم  ناهج  ماظن  ریبدـت  هک  نانآ  هب  مسق  و  دـنریگ ، یم  یـشیپ  مه  رب  نا  مرف  يارجا  قیرط  رد  هک  نانآ  هب  مسق  [ 118

تیلاعف هب  نانچمه  دنوش و  یمن  لولم  هتـسخ و  زگره  دندرگ ، یم  باریـس  یهلا  نایاپ  یب  هوق  لوح و  همـشچرس  زا  هک  اجنآ  زا  فلتخم ،
. دنراد لاغتشا  دوخ 

دیادز یم  ار  یگتسخ  نامیا  تبحم و 

ام يریبعت  رد  هک  نامحر -  شرع  تایاور ، ریبعت  هب  دـبای ، یم  لاصتا  هللا  یتوکلم  ناتـسآ  رب  نامیا  يـالاب  لـحارم  رد  هک  ناـنموم  ياـهلد 
یکنیپ و زگره  هک  دوـش  یم  [ . 161  ] مون هنـس و ال  هذـخات  ـال  لاـمک  ماـمت و  رهظم  تردـق ، ورین و  رظن  زا  ددرگ و  یم  تسا -  هلا  يوس 

مظعالا هللا  هیقب  ترـضح  سدقم  بلق  نوچمه  دـهد ، یم  همادا  بوبحم  لاصو  هار  رد  تیلاعف  هب  هراومه  دریگ و  یمن  ارف  ار  نانآ  باوخ 
شرعلا یلع  نمحرلا  قادـصم  هدـش و  قلخ  تیبوبر  روهظ  عولط و  لحم  هتـشگ و  یهلا  كاپ  تاذ  تبحم  رارقتـسا  لحم  هک  هادـف  یحور 

اب شتکرب  اب  رمع  تاظحل  یمامت  رد  يور ، نیا  زا  و  تسا . هدش  یهلا  تمحر  تبحم و  زا  هدـنکآ  هجیتن ، رد  هک  دـشاب  یم  [ 162  ] يوتسا
نایعیـش هتخوس  بولق  نآ  زا  سپ  دـهد و  یمن  هار  شیوخ  هب  لالم  یگتـسخ و  زگره  تسا و  یگدـنب  تدابع و  لاح  رد  راشرـس  یطاشن 

جاوما هجیتـن  رد  ددرگ و  یم  بورـشم  یهلا  ناـیاپ  یب  همـشچرس  نآ  زا  دراد و  دـنویپ  وا  بلق  ياـیرد  نارکیب  هب  هک  شا  هدیـشک  نارجه 
رد هک  يروط  هب  دـنک . یم  داجیا  تکرح  تیلاعف و  يورین  دـنک و  یم  اپ  هب  نافوط  زین  ناـنآ  بلق  رد  شتبحم ، زا  راشرـس  بلق  ناـشورخ 

، اهیکاپان اهیگدولآ و  اـب  دروخرب  رد  شتیـالو ، لـالز  ياـیرد  هب  لاـصتا  تهج  هب  تسین و  یهار  ار  تلاـسک  یگتـسخ و  زین  ناـنآ  دوجو 
دوخ هب  ار  نآ  یلالز  ایرد ، هنهپ  هب  لاصتا  تروص  رد  بآ ، کچوک  ياه  هکیراب  هک  روط  نامه  دننک  یم  ظفح  ار  دوخ  یکاپ  تراهط و 
نینچ املـسم  دـنوش . یم  لدـبم  هدولآ  نفع و  یبادـنگ  هب  دوخ ، همـشچرس  اب  طابترا  عطق  تروص  رد  اـهرهن  نیرت  میظع  اـما  دـنریگ . یم 
رتشیب هچ  ره  یطاشن  ملاع  دنوادخ  اب  زاین  زار و  هحفص 119 ] تاجانم و [  و  مایـص ، يراد و  هزور  مایق ، يراد و  هدنز  بش  رثا  رد  یئاهلد 
ریـسم رد  هک  دنتـسه  يا  هتخابلد  ادیـش و  ناقـشاع  نانآ  هکلب  دنک  یمن  ادـیپ  یئانعم  یگتـسخ  هژاو  ناشیگدـنز  سوماق  رد  هک  دـنبای  یم 

رب ناـش  هرهچ  دـنوش ، یم  رتـکیدزن  راـی  هگلزنم  هب  هک  مدـق  ره  دـنراد و  رـس  رد  رتـشیب  يروش  هظحل  ره  دوخ ، قوشعم  يوـس  هب  تکرح 
نانآ شنیرفآ ، ياتمه  یب  راگدرورپ  صلاخ  ناگدـنب  ددرگ . یم  رت  هتخادـگ  قشع  ترارح  زا  ناش  هنیـس  هدـش ، رت  نوگلگ  رت و  هتخورفا 

ناتـسود زین  ناـنیا و  ناتـسود  زین  ناـشیا  زا  سپ  دـنراد و  يا  یگژیو  نینچ  دنتـسه ، متا  قادـصم  ار  [ 163  ] هنوـبحی مهبحی و  همیرک  هـک 
روحم تبحم و  هریاد  زکرم  زورما  هک  مالـسلا -  هیلع  رـصع  ماـما  تیـالو  راـبرد  هتخوس  ياـهلد  برقـالاف . برقـالا  بیترت  هب  ناشناتـسود 

تحار و دـنزرو و  یمن  تلفغ  ینآ  هار  نیا  رد  اذـل  تسوا و  سدـق  ناتـسآ  هب  تمدـخ  قوش  روش و  زا  هدـنکآ  تسا -  ناـیملاع  ياـهبلق 
هاگآ دـنک  یهاگن  هن  دـیاش  یـشابن  هاش  نآ  زا  لفاغ  ندز  مشچ  کی  . مارح بحملا  یلع  بحملا  مون  هک : دـنهد  یمن  هار  دوخ  هب  باوخ ،

یشابن

نیموصعم راتفگ  هنیئآ  رد  يریذپان  یگتسخ 

هک دنک  یم  لقن  رمع  نب  لضفم   - 1: تسا هدش  هراشا  هتکن  نیدب  زین  هیلع  هللا  مالس  بئاغ  يالوم  نآ  راوگرزب  فالسا  رابرهگ  راتفگ  رد 
نم بذک  نارمع ، نبای  هل : لاق  نا  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  لج  زع و  هللا  یجان  امیف  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  زا 

لیللا مهنج  اذا  یئابحا  یلع  علطم  نارمع  نباـی  اذ  اـنا  اـه  هبیبح !؟ هولخ  بحی  بحم  لـک  سیل  ا  ینع . ماـن  لـیللا  هنج  اذاـف  ینبحی  هنا  معز 
هچنآ نایم  رد  [ . 164 . ] روضحلا نع  ینوملکی  و  هدـهاشملا ، نع  ینوبطاـخی  مهنیعا ، نیب  یتـبوقع  تلثم  و  مهبولق ، نم  مهراـصبا  تلوـح 

تـسود ارم  دنک  یم  نامگ  هک  نآ  دـیوگ  یم  غورد  نارمع ! دـنزرف  يا  دومرف : وا  هب  داد  یم  ادـن  ار  نارمع  نب  یـسوم  لج  زع و  يادـخ 
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یم ار  شیوخ  بوبحم  تولخ  یتـسود  ره  هک  تسین  نینچ  اـیآ  دوش . یم  ادـج  نم  زا  دور و  یم  باوخ  هحفـص 120 ] هب [  بش  اما  دراد 
رد ار  شیوخ  تبوقع  منادرگ و  یم  رب  دوـخ  يوـس  هب  ار  ناـشلد  مشچ  دریگ ، ارف  ار  ناـنآ  بش  یکیراـت  یتـقو  نارمع ! رـسپ  يا  دـبلط !؟
هک یئوگ  دنزادرپ  یم  نخـس  هب  نم  اب  دننیب و  یم  ارم  هک  یئوگ  دننک  یم  باطخ  نم  اب  هک  ناسنادـب  منک ، یم  لثمتم  ناشنامـشچ  لباقم 

یگدـنز تانآ  یماـمت  رد  دـنک و  یمن  یگتـسخ  باوخ و  ساـسحا  قشاـع ، هک  تسا  هنوگ  نیا  يرآ ، دـنبای . یم  نم  روضح  رد  ار  دوخ 
تسد اهراک  نیرتاسرفناج  نیرت و  لکشم  هب  هار  نیا  رد  دراد و  یم  رب  ماگ  وا  لاصو  يوس  هب  لزی ، مل  بوبحم  لازی  يورین ال  اب  شیوخ ،
نیرت تخـس  اهراک  نیرتهب  اهزمحا . لامعالا  لضفا  هک : دهد  یم  رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  هرامه  ار  فورعم  يابیز  مالک  نیا  دزای و  یم 
سانلا لضفا  دنیامرف : یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  يراتفگ  شوخ  هنیمز ، نیا  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2. تساهنآ

اب [ . 165 . ] رسی یلع  ما  رشع  یلع  ایندلا  نم  حبصا  ام  یلع  یلابی  وهف ال  اهل  غرفت  هدسجب و  اهرشاب  هبلقب و  اهبحا  اهقناعف و  هدابعلا  قشع  نم 
اب دراد و  یم  تسود  ار  نآ  لد  قامعا  زا  ددرگ و  یم  شوغآ  مه  نآ  اب  دزرو و  یم  قشع  تدابع  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  تلیـضف 

شیوخ بش  هک  درادن  نآ  زا  یکاب  یـسک  نینچ  سپ ، دزاس . یم  هدامآ  ایهم و  نآ  يارب  ار  دوخ  دزیخ و  یم  اپ  هب  نآ  يارب  دوجو  یمامت 
نانچ نآ  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نایعیـش ، مراهچ  ماما   - 3. تمعن یتخس و  رد  ای  دناسر  حبـص  هب  تمعن  شیاسآ و  رد  ار 

اب هنوگ  نیا  شیاهتاجانم  زا  يزارف  رد  ناـشیا  تفرگ . داـبعلا  نیز  داجـس و  بقل  هک  دـنکفا  یم  یتخـس  هب  ار  دوخ  یگدـنب  تداـبع و  رد 
یف هسفن  بعتا  و  کیدـل ... یفلزلا  کتعاط و  لـها  هب  یلوتت  اـمب  ینلوتت  و  هک : دـهاوخ  یم  وا  زا  دـنک و  یم  زاـین  زار و  شیوخ  بوبحم 

هحفـص 121] برق [  وت  ماقم  هب  هک  نانآ  هد ، رارق  دوخ  تعاط  لـها  دـننام  ارم  تمومیق  تیـالو و  [ . 166 . ] کتاضرم یف  دـهجا  کتاذ و 
رد ندرب  جنر  دنا . هدرب  جنر  هدیـشوک و  وت  هار  رد  دـنا و  هتخادـنا  تمحز  هب  وت  يارب  ار  دوخ  هک  هد  رارق  نانآ  هرمز  رد  ارم  و  دـنا ... هتفای 
عفد ناج  حور و  ياهیـصلاخان  مومـس و  هک  دوش  یم  بجوم  ناهج ، ياتکی  دوبعم  ناتـسآ  رد  هیرگ  شیاین و  یگدـنب و  تداـبع و  ریـسم 

تاجانم نینچ  نیا  هفیحـص  متـسیب  ياعد  رد  و  تسا . قوشعم  ياضر  هب  ندیـسر  هار  رد  قشاع  ناوت  تماقتـسا و  رگناشن  دوخ  نیا  دوش و 
لسکلاب ینیلتبت  تبصن و ال  اذا  یف  کتوق  يوقا  تربک و  اذا  یلع  کقزر  عسوا  لعجا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هک : دنک  یم 

ماگنه نآ  نک و  اطع  يریپ  ماگنه  رد  نم  هب  ار  دوخ  يزور  نیرت  عیـسو  و  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ ! کتدابع . نع 
هب يدنمورین  نینچ  نیا  و  امرفم . التبم  تتدابع  رد  یلبنت  تلاسک و  هب  ارم  هد و  رارق  نم  رد  ار  تیورین  نیرتشیب  تفرگارف  ارم  یگتسخ  هک 

. دوش یم  ادیپ  بوبحم  هب  تبسن  هک  تسا  ینامیا  قشع و  رطاخ 

راظتنا طاشن 

دوخ يارب  هادـف ، یحور  رـصع  ماما  شیوخ ، ناهنپ  بوبحم  هاـکناج  راـظتنا  رد  رظتنم ، بحم  هک  دوش  یم  نشور  قوف  راـتفگ  هب  هجوت  اـب 
زاب آ . تسا ربکا  هللا  رب  راد  هزور  شوگ  نوچ  شراظتنا  رپ  نامـشچ  هناربص  یب  هناقاتـشم و  هشیمه  دـبای و  یمن  تحارتسا  تغارف و  لاـجم 

نیـشن هاش  رب  ار  شکرابم  مودق  دسر و  ارف  هارز  درگ  زا  رای  هک  دشابتـسا  ربکا  هللا  رب  راد  هزور  شوگ  نوچ  راودیما  مشچ  وت  قارف  رد  هک 
نیا رد  هشیمه  رظتنم  نامگ ، یب  و  دنک ، شمدقم  ینابرق  ار  شیوخ  زیچان  ناج  دنکفا و  وا  ياپ  هب  ار  دوخ  زین  رظتنم  دهن و  رظتنم  نامـشچ 

يریغ تبحم  ورگ  رد  لد  وا  زج  هک  دـنک  یم  ایهم  رای  مدـقم  يارب  ار  نآ  دـبور و  یم  رایغا  زا  اوقت  عرو و  بوراج  هب  ار  لد  هناخ  وزرآ ،
هحفـص 122] دـنیامرف [ : یم  شا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناـیقتم  يـالوم  هک  ومه  دـنیب ، یمن  ناـهج  رد  يراـی  وا  ریغ  هداـهنن و 
. دتلغ یم  شیوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ام ، جرف  رما  رظتنم  [ . 167 . ] هللا لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  انرمال  رظتنملا 

سانلا نود  نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز  نا  اوداه  نیذـلا  اهیا  ای  لق  تسا : نتفاتـش  رای  رادـید  هب  راـی ، يراـی  ياـیوگ  ياـه  هناـشن  زا  هک  ارچ 
يوزرآ دـیقداص  میتسه -  دـنوادخ  راـی  تسود و  اـم  هک  دوخ -  ياـعدا  رد  رگا  ناـیدوهی ! يا  [ . 168 . ] نیقداـص متنک  نا  توملا  اوـنمتف 

ياپ زا  رس  زگره  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  دبلط و  یم  ار  تسود  رادید  ءاقل و  اهنت  قداص ، بحم  يرآ ، دیـسرب . ادخ  ءاقل  هب  ات  دینک  گرم 
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هار رد  و  !؟ تسه تباوـخ  نم  هنیرید  قشاـع  ياـک  تفگ  نیزح  زاوآ  هب  دروآ و  نم  شوـگارف  رـس  . درادـن تـحار  باوـخ  دسانـش و  یمن 
یم رس  ار  ینزرب  يوک و  ره  تسا و  نادرگرـس  ریحتم و  قارف  نابایب  رد  اههام  اه و  هتفه  اهزور و  اهتعاس و  شرهم ، ناماد  هب  ندز  گنچ 

يرود مغ  ناگتخوس  ددرگ . شرارقیب  ناـج  مارآ  دوش و  شبیـصن  وا  ناـبل  ناتـسرکش  زا  ازفناـج  يدـنخ  رکـش  ماجنارـس ، هکنآ ، اـت  دـنز 
نابحاص كاپ و  ناماما  هتفه ، زور  ره  رد  دننک و  یم  يرامـش  تعاس  يرامـش و  زور  نارجه  هتفه  زاغآ  زا  زیزع ، نآ  هلاس  دـص  نیدـنچ 

وه هعمجلا و  موی  اذه  هک : تسا ، هعیش  لصو  راهب  هک  دسر  ارف  يا  هعمج  ماجنارس  هک  دیما  نادب  دنناوخ  یم  هثاغتـسا  هب  ار  هتفه  ياهزور 
هتخابلد قشاع  نینچ  دور . یم  راـظتنا  نآ  رد  وت  روهظ  هک  تسا  وت  زور  هک  تسا  هعمج  زور  زورما  [ . 169 . ] كروهظ هیف  عقوتملا  کموی 

یم رس  زیت  نامشچ  اب  دهدب  ار  وا  نتفای  لامتحا  هک  اج  ره  دبای و  یناشن  یغارس و  وا  زا  هک  دشاب  تسا ، رای  لابند  هب  رضح  رفـس و  رد  يا 
اهنـشج و رد  شدیهـش و  ماک  هنـشت  دـج  يازع  سلاجم  رد  شناتـسود ، ینارون  لفاحم  رد  شراوگرزب ، ناردـپ  هسدـقم  باـتعا  رد  دـنز .

لگ رگم  ات  تسا  شوه  ناج  مامت  هب  مشچ و  اپارـس  دنیـشن و  یم  هحفـص 123 ] بدا [  طرـش  هب  هشیمه -  اج و  همه  فلتخم -  ياهدیع 
یشغی اذا  لیللا  یف  کیلع  مالسلا  دنک : شمودق  راثن  یئادخ  مالس  دورد و  ات  دسر  شناج  ماشم  هب  نآ  زا  یئوب  ای  دیایب  شیوخ  هتـشگمگ 
دنویپ ار  دوخ  مالس  هاگ  یتح  دنک و  یم  دورد  مالـس و  قرغ  ار  وا  تایح  ياه  هظحل  ار و  وا  زور  بش و  ینعی  [ . 170 . ] یلجت اذا  راهنلا  و 

هچ ممشچ ز  ناتسلگ  رد  [ . 171 . ] راهنلا لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالـس  اعیمج  ینم  مکیلع  هک : دروآ  یم  رب  دایرف  هداد ، تیدـبا  هب 
همئا رابرهگ  تایاور  رد  تسا . تلاسک  یلبنت و  زا  يرود  نامیا  طیارش  زاییآ  رد  نم  مشچ  هب  وت  دیاش  هک  نآ  دیما  هب  تسا  زاب  هشیمه  ور 

1: تسا هدش  شرافس  يدنمورین  توق و  طاشن و  هب  یهن و  تلاسک  یلبنت و  تلصخ  زا  نموم ، ياهیگژیو  نوماریپ  مالسلا  مهیلع  رـشع  انثا 
ارئاس لیبسلا  دصق  نع  ارئاج  هسفن  یلا  هللا  هلکو  ادبعل  یلاعت  هللا  یلا  لاجرلا  ضغبا  نم  نا  و  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  - 
تسا يا  هدنب  یلاعت  قح  دزن  نادرم  نیرت  ضوغبم  [ . 172 . ] لسک هرخالا  ثرح  یلا  یعد  نا  لمع و  ایندـلا  ثرح  یلا  یعد  نا  لیلد ، ریغب 
بناج هب  رگا  دـنک و  لمع  دوش  توعد  ایند  لام  تعارز  هب  رگا  هک  دزادرپب  ریـس  هب  امنهار  نودـب  دراذـگاو و  دوخ  هب  ار  وا  شیادـخ  هک 
مرکا ربمایپ   - 2. تسا بوبحم  ياقل  هب  قایتشا  هقالع و  مدع  نامه  تلاسک  نیا  تقیقح ، رد  و  دوش . یم  لسک  دوش  هدـناوخ  ترخآ  راک 

ملاس تسا  يا  هدنب  مدرم  نیرت  لسک  [ . 173 . ] ناسلب هفشب و ال  هللا  رکذی  غراف ال  حیحص  دبع  سانلا  لسکا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: ] دـندومرف هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع   - 3. دـنک یمن  دای  بل  ریز  نابز و  هب  ار  ادـخ  هک  غراـف  و 

تمالع [ . 174 . ] لج زع و  هبر  نم  وکـشی  نا ال  ثلاثلا  رجـضی و  نا ال  یناثلا  لسکی و  نا ال  اهلوا  ثالث : یف  رباـصلا  همـالع  هحفص 124 ]
یب تاـیاور  رد  و  دـشابن . یکاـش  شراـگدرورپ  زا  هکنیا  موـس  دوـشن و  لوـلم  هکنیا  مود  دوـشن ، لـسک  هکنیا  لوا  تسا : زیچ  هس  اـبیکش 
 - 4. دـهد هار  دوخ  هب  ار  یلبنت  تلالم و  یگتـسخ و  تلاسک و  یتسیابن  ادـخ  هدـنب  راـگدرورپ و  بحم  هک  تسا  هدـش  شرافـس  يراـمش 

ماگنه نآ  ءایشا  [ . 175 . ] رقفلا امهنیب  یجنف  زجعلا  لسکلا و  جودزا  تجودزا  امل  ءایـشالا  نا  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
جایتحا رقف و  كرابمان  جاودزا  نیا  هجیتن  هک  دـندرک ، جاودزا  رگید  کی  اب  یناوتان  تلاسک و  دـندش ، تفج  دـندرک و  جاودزا  مه  اب  هک 
یبوبحم رادید  قاتـشم  هک  سک  نآ  [ . 176 . ] هیلا ریـسلا  یف  دج  بیبح  یلا  قاتـشا  نم  دیامرف : یم  دنوادخ  یـسدق ، ثیدـح  رد   - 5. دوب

يا يردت  له  دمحا  ای  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  زین  و   - 6. دنک یم  ششوک  تیدج و  وا  لاصو  ریـسم  رد  تسا 
يا [ . 177 . ] یتمعن یـسنی  يرکذ و ال  نع  هبحاص  رتفی  يذـلا ال  وهف  ءینهلا  ضیعلا  اما  لاـق : ـال . مهللا  لاـق : یقبا ؟ هاـیح  يا  اـنها و  شیع 

یگدنز دومرف : دنوادخ  هاگ  نآ  هن . ایادخ ، درک : ضرع  ربمایپ  تسا ؟ رادیاپ  تسیز  مادک  رتاراوگ و  یگدنز  مادک  یناد  یم  ایآ  دـمحا !
نموم تافص  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما   - 7. دنکن شومارف  ارم  تمعن  دوشن و  تسـس  نم  ندرک  دای  رد  شبحاص  هک  تسا  نآ  اراوگ 

. دنا شیاسآ  رد  وا  زا  مدرم  تسا و  جـنر  رد  وا  زا  شناج  [ . 178 . ] هترخال هسفن  بعتا  هحار . یف  هنم  سانلا  ءانع و  یف  هنم  هسفن  دـندومرف :
يرادـیب و تاقـشم ، اهجنر و  نیا  هجیتن  کش ، یب  و  هحفـص 125 ] تسا [ ... هتخادـنا  تمحز  هب  بوبحم ) ياـقل   ) شترخآ يارب  ار  دوخ 

يارب تسا و  بوبحم  هار  رد  تیلاعف  لاح  رد  دوجو  ماـمت  اـب  قشاـع  بحم  قداـص و  هدـنب  اذـل  تسا . یگدـنب  ریـسم  رد  هدـنب  يرایـشوه 
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 - تبیغ ناـمز  فورعم  ياـعد  ردرتدرز  خر  رت ، هاـگآ  وا  هک  ره  رتدرد  رپ  رترادـیب ، وا  هک  ره  . تسا مئاد  تکرح  رد  وا  ياـقل  هب  ندیـسر 
تباث وا  يوریپ  رب  زاس و  دـنمورین  رورـس  نآ  تعاطا  رد  ار  ام  هتعباتم . یلع  انتبث  هتعاط و  یلع  انوق  و  تسا : هدـمآ  کـسفن -  ینفرع  مهللا 

یف هل  هعیب  ادـقع و  ادـهع و  یمایا  نم  تشع  ام  اذـه و  یموی  هحیبص  یف  هل  ددـجا  ینا  مهللا  میناوخ : یم  دـهع  ياعد  رد  زین  و  امرف . مدـق 
ار وا  تعیب  منک و  یم  نامیپ  دهع و  دیدجت  وا  اب  میگدنز  مایا  مامت  رد  زورما و  حبـص  رد  نم  اهلاراب ! ادـبا . لوزا  اهنع و ال  لوحا  یقنع ال 

دورن نامیپ  رس  دشکن و ز  رس  دبا  ات  دنویپ  تفلز  رس  اب  ملد  تسب  لزا  زا  . تشگ مهاوخن  رب  نآ  زا  زگره  مریگ و  یم  ندرگ  هب 

شالت ياهوگلا  يریذپان  یگتسخ 

يا هعلاطم  یلامجا و  هاتوک و  يرظن  اما  تسین  ناسآ  نادـنچ  خـیرات  هتـشذگ  رد  هژاو  نیا  یقیقح  ياه  هوسا  یعقاو و  قیداصم  صیخـشت 
هکلب یگتـسخ  زاربا  زگره  دوخ  هرطاـخم  رپ  یگدـنز  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تاـیح  رد  راو  تسرهف  هدرـشف و 
هدوب یقیقح  بوبحم  هب  لاـصیا  لوصو و  قیرط  رد  اهیتخـس  اهتقـشم و  لـمحت  ناوت و  ورین و  همه  نیا  دـنا و  هتـشادن  مه  ار  نآ  ساـسحا 
نابز مخز  زا  هدش ، لمحتم  ار  اهتقـشم  اهجنر و  عاونا  دوخ  توبن  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  الثم  تسا .

هب لالم  یگتـسخ و  يا  هظحل  دوخ  بوبحم  هملک  يالعا  هار  رد  یلو  دندینـش  ار  اهتمالم  اهـشنزرس و  دندیرخ و  دوخ  رب  ار  ندـب  مخز  ات 
نآ تلحر  زا  سپ  هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  رد  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  اـی  و  دـندادن . هار  دوـخ 

اهتبیـصم و داتـسیا و  ناـقفانم  ناکرـشم و  نارفاـک و  لـباقم  رد  داد و  ناـشن  دوخ  زا  اـهگنج  رد  يروـالد  يدرمناوج و  همه  نآ  راوگرزب 
رسمه رب  ار  اهرازآ  عاونا  دندومن و  شروی  شا  هناخ  هب  بصغ و  ار  وا  قح  هک  نانمشد  ربارب  رد  دومرف و  هحفص 126 ] لمحت [  ار  تامطل 

هب ار  وا  دـندرک و  درخ  ار  شا  هنیـس  هدز و  شتآ  ار  شا  هناـخ  رد  دـندرک و  دراو  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  ترــضح  شا  یمارگ 
. دز دوخ  نابل  رب  توکس  رهم  ینالوط  تدم  رد  دومن و  اهجنر  لمحت  دوخ  بوبحم  یگدنب  قیرط  رد  راوتسا  نانچمه  دندیناسر ، تداهش 

نید تفرشیپ  هللا و  مان  يالتعا  شتمه  مامت  شیوخ  فیرش  رمع  هاتوک  تدم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد  شرـسمه ،
ادخ دای  زا  ینآ  دید و  دوخ  هب  ار  تائالتبا  عاونا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  صوصخب  نامز ، یمک  اب  دوب و  شردپ 

زا سپ  تشاد . لاعتم ، دـنوادخ  دوخ ، بوبحم  يارب  هک  دوب  یطاشن  رطاخ  هب  یگمه  اهنیا  دـشن و  هتـسخ  شنامز  ماـما  نآرق و  زا  عاـفد  و 
زا هک  اهجنر  هچ  هکلب  دوبن  تقـشم  رد  دوخ  رداـم  دـج و  ردـپ و  زا  رتمک  مه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  مالـسلا  هیلع  یلع  تداـهش 
هار رد  اما  دوب ، جنر  بعت و  شتایح  یگدنز و  فیرش و  رمع  رس  ات  رس  دیسر و  ناشیا  هب  ناتسود  زا  هک  اهنابز  مخز  هچ  دیشک و  نانمشد 

هللادـبع یبا  ترـضح  ناگدازآ  نادیهـش و  رورـس  هاگ  نآ  دادـن . هار  دوخ  هب  یگدرزآ  یگتـسخ و  دومن و  لمحت  ار  اهنآ  یمامت  بوبحم 
هب هتشگ و  رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  اهنآ  یگمه  هک  نارای  دنزرف و  نز و  زا  دوخ ، زیچ  همه  زا  بوبحم  لاصو  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
هب لالم  یگتـسخ و  يا  هلحرم  چیه  رد  اما  تخادرپ ، ادخ  نانمـشد  اب  زیتس  هزرابم و  هب  اهنت  هکی و  زین  دوخ  تشذـگ و  دندیـسر ، تداهش 

شود هب  ار  ناریسا  ناوراک  یتسرپرس  تراسا و  نارگ  راب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شراوگرزب  دنزرف  ترضح  نآ  زا  سپ  و  دادن . هار  دوخ 
، نینچمه تفریذپن . یگتـسخ  بوبحم  هملک  يایحا  قیرط  رد  یلو  دوب ، نارای  ردپ و  قارف  یتحاران و  رد  لاس  جنپ  یـس و  تدم  دیـشک و 

اهیتخس هچ  دش و  دراو  ناشیا  هب  هک  اهتبیصم  هچ  تسود  نمشد و  تسد  زا  دوب و  یتحاران  بعت و  جنر و  رسارس  ناموصعم  ریاس  یگدنز 
هک نونک  ات  دوخ  فیرش  رمع  لوا  زا  ناشیا  تسا  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترضح  تماما  هرود  نامز و  هک  نونکا  مه  و  دندومن . لمحت  هک 

لمحت دشاب و  یم  شدـج  نید  هب  اهموجه  اهناسنا و  ياهیراکبان  اهمتـس و  اهملظ و  دـهاش  درذـگ  یم  لاس  شـش  هاجنپ و  دـص و  رازه و 
اب دـهد  یمن  هار  دوخ  هب  یگتـسخ  هدرکن و  فرـصنم  بوبحم  هار  زا  ار  وا  زگره  وا  شود  رب  ینالوط  ناـمز  هحفـص 127 ] نیا [  نارگراب 

یمامت هب  هاگآ  هاوگ و  هدوب و  شرهاـط  دادـجا  ءاـبآ و  هب  تاـمطل  تـالمح و  دـهاش  اـهلاس  اـههام و  اـه و  هتفه  اهبـش و  اـهزور و  هکنیا 
کی شرامش  نیا ، ربانب  دهد . یمن  هار  دوخ  هب  لالم  یگتسخ و  هدرک و  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  وا  هار  رد  بوبحم و  رما  هب  تساهنایرج و 
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نآ زا  مادـک  ره  یناگدـنز  خـیرات  یـسررب  ینالوط و  ياه  هتـشون  دـنمزاین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  فرط  زا  اهیتخـس  لـمحت  کـی 
زا مادک  ره  هرابرد  اهنت  دوش و  یم  هدنـسب  تسرهف  نامه  هب  تسین  ثحابم  نیا  هب  نتخادرپ  شفدـه  هتـشون  نیا  نوچ  تسا و  ناراوگرزب 

ناشیا هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  نانآ و  یگدـنب  تداـبع و  دـهاش  اـبلاغ  هک  میروآ  یم  ار  يا  هنومن  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم 
. دنشاب یم  بوبحم  هار  رد  يریذپان  یگتسخ  ياه  هوسا  یگمه 

بوبحم هار  رد  مرکا  ربمایپ  يریذپان  یگتسخ 

وا اما  [ . 179  ] یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامراوگرزب  ربمایپ  هب  باطخ  رد  میرک  نآرق  هکنیا  اـب 
اهجنر و ناج  مامت  اب  هدنکفا و  یتخـس  هب  ار  دوخ  هار  نیا  رد  نانچ  نآ  درادن ، وا  ياهبوبحم  هللا و  زج  یبوبحم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص 
هب باطخ  رد  نانم  دنوادخ  رگید  یئاج  رد  لاح ، نیع  رد  اما  دریگ . یم  رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  هک  هدومن  راومه  دوخ  رب  ار  تاقشم 

ردص حرش  وت  هب  ایآ  [ . 180 : ] بغراف کبر  یلا  بصناف و  تغرف  اذاف  كرزو ... کنع  انعـضو  كردص و  کل  حرـشن  ملا  دیامرف : یم  وا 
يوـس هب  زادرپـب و  راـک  هب  يدـش  غراـف  هـک  یماـگنه  سپ ، میتشادـن ...!؟ رب  وـت  شود  زا  ار  رزو  ینیگنـس و  میدادـن و  یحور ) تـیفرظ  )

هک دنا  هتفگ  نینچ  و  داتفا . جنر  هب  درک و  ششوک  دش ، هتـسخ  هدوسرف و  راک  رد  ینعی  ابـصن ، بصنی  بصن  تغل  نک . لیم  تراگدرورپ 
دوخ راک  زا  هک  ماگنه  نآ  ام ، بیبح  يا  هک : دوش  یم  نینچ  نآ  هحفص 128 ] يانعم [  سپ  تسا . هدش  روظنم  مود  يانعم  همیرک  هیآ  رد 

ار یهوجو  هیآ  دوصقم  نایب  رد  نارـسفم  وش . نآ  تامحز  اهجنر و  لـمحتم  زادرپب و  شـشوک  راـک و  هب  هراـبود  يدومن  لـصاح  تغارف 
زامن نوچ  - 2. زادـنیب جـنر  هب  تدابع  رد  ار  دوخ  يدـش  غراف  ایند  راک  زا  نوچ   - 1: تسین تبـسانم  یب  اجنیا  رد  اهنآ  لقن  هک  دـنا  هتفگ 

راگدرورپ برق  لیـصحت  جـنر  يدابع و  فیاظو  هب  یتفای  تغارف  قلخ  تیادـه  زا  نوچ   - 3. وش لوغـشم  اعد  هب  يدروآ ، اجب  ار  تبجاو 
 - 5. زادرپـب رگید  یعون  هب  یتفاـی  تغارف  تداـبع  یعون  زا  نوچ   - 4. وش لوغـشم  يدرف  تدابع  هب  یعاـمتجا  ياـهتدابع  زا  سپ  دزادرپب ،

هماـنرب رد  هک : تسا  نیا  تسا  كرتشم  لوق ، جـنپ  ره  رد  هک  يا  هتکن  [ . 181 . ] زادرپب يراد  هدـنز  بش  هب  یتفای  یئاهر  تابجاو  زا  نوچ 
هراومه یتسیاب  تسشن و  ياپ  زا  دیابن  يا  هظحل  بوبحم  هب  ندیسر  هار  رد  هکلب  درادن  ینعم  تحارتسا  تغارف و  بحم ، قشاع و  یگدنز 

. دیشوک ناج  هب 

فئاط رفس  نایاپ  رد  ربمایپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  رس  هب  هناروسج  شیرق  زا  يدرم  يزور  دوب ، هتـشذگن  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  گرم  زا  شیب ، یحابـص  دنچ 
تسیرگ و هدش ، كانهودـنا  ترـضح  نآ  نارتخد  زا  یکی  دـش . هناخ  دراو  عضو  نامه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیر . كاخ  هلآ 

بلاطوبا ات  دومرف : هاگ  نآ  دراد . یم  هگن  ار  تردـپ  ادـخ  نکم ، هیرگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  ربماـیپ  تسـش . ار  ردـپ  يور  رس و 
فئاط هب  اهنت  هکی و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارجام  نیا  زا  سپ  دهد . ماجنا  يراوگان  راک  نم  هرابرد  هک  دـشن  قفوم  شیرق  دوب  هدـنز 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مرگ  مد  اما  دومن . حیرشت  ار  دوخ  تلاسر  فده  درک و  تاقالم  فیقث  هلیبق  نارس  فارشا و  اب  اجنآ  رد  دومن . رفس 
نانخـس دروم  رد  هک  تفرگ  نامیپ  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  تشادن . يریثات  نیرتکچوک  اهنآ  بلق  درـس  نهآ  رد  هلآ 

موق لذارا  هدومنن ، افو  شیوخ  دهع  هب  نانآ  یلو  دنهد ، رازآ  ار  وا  هلیبق  تسپ  دارفا  هک  ادابم  دـننزن ، هحفص 129 ] یفرح [  نارگید  اب  يو 
ار ترـضح  نآ  تعجارم ، ماـگنه  زین  ناـنآ  سپ  دنتـشاد . او  شروـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیلع  ار  ناـنآ  دـندرک و  کـیرحت  ار 

یکیدزن نآ  رد  یغاب  هب  نانآ  رش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  ربمایپ  دندروآ . مهارف  ار  ناشیا  رازآ  رطاخ و  شجنر  بابسا  هدومن ، هرـصاحم 
شکرابم تروص  رس و  زا  قرع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . شیرق  دنمتورث  نارـس  زا  نت  ود  هبیـش  هبتع و  نآ  زا  غاب  دش . هدنهانپ 

زاین زار و  تاملک  نیا  اب  شیادـخ  اب  يا  هظحل  تسـشن و  يروگنا  تخرد  هیاس  ریز  دوب  هدـید  همدـص  هنادرمناوجان  نانآ  زا  دوب و  يراج 
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راگدنوادخ نافعضتسم و  راگدرورپ  وت  نیمحارلا ، محرا  ای  مرب . یم  تیاکـش  وت  هاگرد  هب  دوخ  یناوتان  فعـض و  زا  ادنوادخ ، هک : دومن 
مالغ هب  دـندوب  هدـش  رثاتم  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لاـح  زا  هک  هعیبر  نادـنزرف  يراذـگ ؟ یم  او  یـسک  هچ  هب  ارم  یتسه ، نم 

رد درب و  ار  روگنا  فرظ  سادع  دربب . هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  ربمایپ  تمدخ  روگنا  زا  رپ  یفرظ  هک  دـنداد  روتـسد  سادـع  دوخ  یحیـسم 
. میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : روگنا  ندروخ  عقوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  مرکا  یبـن  دـش . قیقد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هرهچ 

یم زاغآ  يزع  تال و  مان  اب  ار  ناشیاهراک  دنرادن و  یئانـشآ  مالک  نیا  اب  نیمزرـس  نیا  مدرم  دیـسرپ : درک و  بجعت  هلمج  نآ  زا  سادع 
. تساونین زا  یتم  نب  سنوی  دومرف : ترضح  متـسه . ینارـصن  اونین و  لها  تفگ : يراد ؟ ینیئآ  هچ  ییاجک و  لها  دومرف : ترـضح  دننک .

یلص ربمایپ  بوذجم  سادع  دوب . ربمایپ  نم  دننام  سنوی  مردارب  دومرف : دیسانش ؟ یم  اجک  زا  ار  سنوی  امش  تفگ : هدش ، رتشیب  وا  بجعت 
ناشلا میظع  ربمایپ  مینیب  یم  هک  تسا  هنوگ  نیا  [ . 182 . ] دروآ نامیا  دیسوب و  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  داتفا و  نیمز  هب  دش و  هلآ  هیلع و  هللا 

هک دشاب  دنک ، یم  راومه  دوخ  رب  ار  تالکشم  اهیراوگان و  یمامت  قایتشا ، اب  هنوگچ  ناگدنب ، تیاده  داشرا و  ادخ و  نید  غیلبت  يارب  ام 
هحفـص دزاس [ . دونـشخ  دوخ  زا  ار  شیوخ  بوبحم  دنادرگ و  شنومنهر  تیاده  هارهاش  هب  دـنک و  نشور  نامیا  رون  هب  ار  يا  هدـنب  بلق 

[ 130

بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  قشع  تماقتسا و  هوسا  يریذپان  یگتسخ 

ربمایپ تمزالم  رد 

هکم و رد  لاس  هدزیس  دوب : ترضح  نآ  اب  لاس  هس  تسیب و  تثعب ، زا  سپ  دوب و  وا  مزالم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  نانچمه  وا 
نارفاک لباقم  رد  عفد و  وا  زا  ار  ناکرـشم  دومن ، یم  لمحت  ار  وا  راک  ياهینیگنـس  دوب و  وا  اـب  تالکـشم  یماـمت  رد  هنیدـم . رد  لاـس  هد 

یم ریشمش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  تشک و  ار  یناناولهپ  داد . یم  رارق  وا  نابهگن  ظفاح و  ار  دوخ  درک و  یم  هدهاجم 
[ . 183 . ] تشادن رتشیب  لاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  دز ،

بعش راصح  رد 

ار وا  شردپ  دوب . وا  اب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دندوب . روصحم  بلاط  یبا  بعـش  رد  شیرق  سرت  زا  مشاه  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یسک تسا  نکمم  . دیسرت یم  رایـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  اریز  دیناباوخ  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  رد 
دالوا نیرتکچوک  وا  هکنیا  اب  دناباوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شنارـسپ  نایم  زا  بلاطوبا  ارچ  دیـسرپب 
ماـقم رفعج  هچ  رگا  دزادـنا  یم  کـلاهم  هب  ار  دوخ  رتـشیب  شیومع  رـسپ  هار  رد  رت و  عاجـش  رت و  تباـث  وا  هک  تسا  نیا  شباوج  تسوا .

[ . 184 . ] دراد يدنلب 

ربیخ رد 

. دومن رومام  ار  وا  ربیخ  گنج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  میدـمآ  نوریب  دـیوگ : عفاروبا 
رپس هتفرگ ، ار  ربیخ  رد  سپ ، دومن . ترپ  ار  رپس  هک  دز  وا  رب  یتبرض  دوهی  زا  يدرم  دومن . گنج  نآ  لها  اب  دیسر  ربیخ  ژد  هب  هک  یعقوم 
رفن تفه  ءزج  هک  نم  انامه  تخادنا . ار  رد  هاگ  نآ  دومن . حـتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  دـنوادخ  ات  دوب  شتـسد  رد  نانچمه  داد و  رارق  دوخ 

هحفص 131 ] [ . ] 185 . ] میتسناوتن مینک  اجب  اج  ار  نآ  میتساوخ  هچ  ره  مدوب 
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قدنخ رد 

مالـسلا هیلع  یلع  گنرد  یب  داد . هزرابم  يادن  دمآ و  نوریب  دوخ  رکـشل  نایم  زا  قدنخ  گنج  رد  دودـبع  نب  ورمع  دـیوگ : قاحـسا  نبا 
سپس تسا . دودبع  نب  ورمع  وا  نیـشنب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  ادخ ! ربمایپ  يا  مور  یم  وا  هزرابم  هب  نم  تفگ : داتـسیا و 

تشهب تساجک  تفگ : ندرک و  شنزرس  هب  درک  عورـش  سپـس  دهد !؟ فاصم  نم  اب  هک  تسین  امـش  نایم  رد  يدرم  ایآ  درک : ادن  ورمع 
یلع هرابود  دیتسرف !؟ یمن  نم  اب  هزرابم  يارب  ار  ینادرم  ارچ  دوش !؟ یم  نآ  دراو  دوش  هتشک  امـش  زا  سک  ره  دیدرک  یم  نامگ  هک  امش 

دودـبع نب  ورمع  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  زاب  ادـخ ! لوسر  يا  مور  یم  وا  هزرابم  نم  تفگ : تساـخاپ و  هب  مالـسلا  هیلع 
یلع سپ ، دومرف . نذا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـجنیا  رد  مور . یم  تسا  دودـبع  نب  ورمع  ول  و  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .

تسین و ناوتان  هک  یسک  وت  يوس  هب  دمآ  سپ  نکن . لیجعت  ورمع ، يا  دناوخ : یم  زجر  نینچ  هک  یلاح  رد  تفر  وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع 
هک مراودیما  نم  نونکا  تسا . يراگتـسر  ره  شخب  تاجن  قدص  یتسار و  تسا و  تریـصب  تین و  بحاص  دیوگ ، یم  خساپ  وت  يادن  هب 

ورمع اجنیا  رد  دنامب . راگدای  هب  شمان  خـیرات  لوط  رد  هک  يراک  یتبرـض  زا  منک  اپ  هب  ار  اه  هزانج  رب  نارگ  هحون  هیرگ  هحون و  وت  يارب 
تسود اریز  مبلط  یم  ار  وت  زا  ریغ  یسک  مردارب ، دنزرف  يا  تفگ : ورمع  ما . بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ : دودبع  نب 

، دش نیگمشخ  ورمع  اجنیا  رد  مرادن . وت  نوخ  نتخیر  زا  تهارک  مسق  ادخ  هب  نم  یلو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  مزیرب . ار  وت  نوخ  مرادن 
یلع دروآ . يور  مامت  مشخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  سپ  دوب . شتآ  هلعـش  ایوگ  دیـشک . نوریب  ماین  زا  ریـشمش  دـمآ ، نیئاپ  بسا  زا 

مالسلا هیلع  یلع  تفاکش . ار  وا  رهطم  رس  درک و  مین  ود  ار  رپس  هک  دز  یتبرض  نانچ  ورمع  دش . وربور  وا  اب  دوخ  درپس  اب  مه  مالسلا  هیلع 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دوب  اجنآ  دش . دنلب  دیدش  رابغ  دومن و  شمین  ود  سپ  داتفا . نیمز  رب  وا  دز . يراک  یتبرـض  وا  فتک  رب  مه 

روضح هب  دمآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا . هتشک  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسناد  سپ  دینش . هحفص 132 ] ریبکت [  يادص  هلآ 
[ . 186 . ] دیشخرد یم  رون  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ادخ لوسر  هب  قشع  راهظا  رد 

شا هدـیدغاد  رـسمه  هک  تسا  هدـمآ  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هقیدـص  ترـضح  ابجنلا  همئـالا  ما  هناـمولظم  تداهـش  زادـگناج  ناتـساد  رد 
مرح يوس  هب  ار  كرابم  يور  شا  هبوبحم  نفد  توبن و  ناتسوب  هناد  رد  ندرپس  كاخ  هب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح 

فرصنا ناف  مئس  لاق و ال  عدوم ال  مالس  هللا ... لوسر  ای  کیلع  مالسلا  دومرف : هدومن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  رهطم 
هدیمر و هن  يا  هدننک  عادو  مالس  ادخ ... لوسر  يا  وت  رب  مالـس  [ . 187 ... ] نیرباصلا هللا  دـعو  امب  نظ  ءوس  نع  الف  مقا  نا  هلالم و  نع  الف 
هب تسین  ادخ  هب  ینامگ  دب  تلع  هب  مزیخ  یم  رب  رگا  تسین و  یگتسخ  لالم و  تهج  زا  مور  یم  وت  راوج  زا  رگا  سپ  هدمآ . هوتـس  هب  هن 

قوشعم لزنم  هار  ياـهزارف  بیـشن و  رد  قشاـع  و  متـسه ، هدوب و  وت  قشاـع  نم  ادـخ ، لوسر  يرآ ، تسا ... هداد  هدـعو  نارباـص  هب  هچنآ 
. درادن یگتسخ 

ادخ یگدنب  تدابع و  رد 

ولتی ءامسلا و  یلا  رظنیف  هعاس  دعب  هعاس  جرخی  هلک و  لیللا  یلـصی  ناکف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  دنع  هلیل  تب  لاق : فون  نع   - 1
ای لاق : نینموملا ، ریما  ای  يرـصبب  کقمرا  قمار  لب  تلق : قمار ؟ ما  تنا  دـقار  فون ا  ای  لاقف : لـیللا  نم  ءودـه  دـعب  یب  رمف  لاـق : نآرقلا .

اراثد و نآرقلا  ابیط و  اهءام  اشارف و  اهبارت  اطاسب و  ضرالا  اوذختا  نیذـلا  کئلوا  هرخالا  یف  نیبغارلا  ایندـلا و  یف  نیدـهازلل  یبوط  فون 
دزن رد  ار  یبـش  دــیوگ : یلاـکب  فوـن  [ . 188 . ] مالـسلا هیلع  مـیرم  نـب  یـسیع  جاـهنم  یلع  اـضیرقت  ایندـلا  نـم  اوـضرق  اراعـش و  ءاعدـلا 
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نامسآ هب  هدش  نوریب  تعاس  هب  تعاس  دناوخ و  یم  زامن  ار  بش  مامت  ترـضح  هحفص 133 ] نآ [  مدرب . رسب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
ضرع رادیب ؟ ای  یباوخ  فون ! يا  دومرف : هدرک  دروخرب  نم  هب  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  دـیوگ : فون  دـناوخ . یم  نآرق  دومرف و  یم  رظن 

لد ترخآ  هب  دندیـشوپ و  مشچ  ایند  زا  هک  یناسک  لاـح  هب  اـشوخ  فون  يا  دومرف : نینموملا ! ریما  اـی  مرگن  یم  ار  امـش  مرادـیب و  مدرک :
ناشراعش اعد  ناشنابز و  در  نآرق و  دنداد ، رارق  رطع  ياج  هب  ار  شبآ  هدومن و  باوختخر  ار  نآ  كاخ  زادنا و  ریز  ار  نیمز  نانآ  دنتسب .

هیآ نیا  دیوگ : یم  وا  هک  دینش  کلام  نب  سنا  زا  نیعبات  زا  يدرم  - 2 ... دندیرب دوخ  زا  ار  ایند  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  نوچ  تسا و 
لاح رد  دنک و  تدابع  ار  بش  تاظحل  هک  یـسک  ایآ  هک : تسا  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هیآ 9 ) رمز -  هروس  )
یلع دزن  دیوگ ]: یم  درم  نآ  .] دشاب یم  دوخ  راگدرورپ  تمحر  هب  راودـیما  دـنک و  یم  زیهرپ  ترخآ  باذـع  زا  هک  دـشاب  مایق  هدـجس و 

. دروآ ياجب  ار  برغم  زامن  شنارای  اب  هک  مدید  ار  وا  برغم  ماگنه  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  منیبب . ار  وا  تدابع  ات  متفر  مالسلا  هیلع 
یمامت رد  مدـش . دراو  وا  اب  مه  نم  دـش . دوخ  لزنم  دراو  هدروآ  ياج  هب  ار  نآ  سپ  دـش ، ءاشع  عقوم  ات  تسـشن  بیقعت  رد  نآ  زا  سپ  و 

دـناوخ و مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  تفر و  دجـسم  هب  دومرف و  وضو  دـیدجت  سپـس  درک . عولط  رجف  ات  دوب  نآرق  زامن و  لوغـشم  بش  لوط 
رصاق ياهملق  نایب و  بلاق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناقشاع  ریما  هناقشاع  ياهتیلاعف  [ . 189 ... ] دمآ رب  باتفآ  ات  دش  تابیقعت  لوغشم 

اهنت زین  ناموصعم  رگید  زا  هدرک  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  اذل  دننک . يریگتسد  دنیامرف و  یتراشا  رورـس  نآ  دوخ  هکنیا  رگم  دجنگ  یمن  ام 
. مینک یم  فارتعا  اهنآ  ءاصحا  رد  دوخ  یناوتان  هب  میروآ و  یم  تسا  می  زا  یمن  هک  ار  یئاه  هنومن 

ارهز همطاف  ترضح  يربک  هقیدص  يریذپان  یگتسخ 

رد ناـموصعم  زکرم  روحم و  همئـالا و  ما  هدوب و  بوبحم  هار  رد  اهیریذـپان  یگتـسخ  اهیتخـس و  لـمحت  هوسا  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 
هحفص 134] ریز [  هنومن  هس  هک  دهد  یم  نارادتسود  ناقشاع و  یمامت  هب  یندشن  شومارف  ياهـسرد  دشاب  یم  تالامک  لئاضف و  یمامت 

همطاف یما  تیار  لاق  مالسلا : مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  هیخا  نع  یلع  نب  نیسحلا  نع   - 1: تسا نارکیب  يایرد  زا  یئاه  هرطق 
تانموملا و نینموملل و  وعدت  اهتعمـس  حبـصلا و  دومع  حـضتا  یتح  هدـجاس  هعکار  لزت  ملف  اهتعمج  هلیل  اهبارحم  یف  تماق  مالـسلا  اهیلع 

راجلا ینب  ای  تلاقف : كریغل ؟ نیعدت  امک  کسفنل  نیعدت  مل ال  هاما  ای  اهل : تلقف  ءیـشب . اهـسفنل  وعدت  مهل و ال  ءاعدـلا  رثکت  مهیمـست و 
: دندومرف هک  دنیامرف  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترضح  شردارب  زا  یلع  نب  نیسح  مامه  ماما  ترضح  [ . 190 . ] رادلا مث 
ات تخادرپ  زامن  دوجـس و  عوکر و  هب  نانچمه  داتـسیا و  دوخ  تدابع  بارحم  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  هعمج  بش  رد 

يارب درک و  یم  اعد  رایـسب  درب و  یم  مان  ار  نانآ  کی  کی  دومرف و  یم  اعد  نموم  نانز  نادرم و  يارب  هک  مدینـش  دـیمد و  حبـص  هدـیپس 
لوا مدـنزرف ، دومرف : دـیدرک ؟ اعد  دوخ  ریغ  يارب  هک  هنوگ  نامه  دـیدرکن  اعد  ناتدوخ  يارب  ارچ  ناج  ردام  متفگ : دومن . یمن  اعد  دوخ 
هعاس هعمجلا  یف  نا  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  تلاق : اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  نع   - 2! هناخ لها  دعب  هیاسمه 

نیع فصن  یلدـت  ذا  لاق : یه ؟ هعاس  هیا  هللا  لوسر  ای  تلقف : تلاق : هایا . هاطعا  الا  اریخ  اهیف  لج  زع و  هللا  لئـسی  ملـسم  لـجر  اـهقفاوی  ـال 
بورغلل یلدـت  سمـشلا  نیع  فصن  تیار  اذاف  بارـضلا  یلع  دعـصا  اهمالغل : لوقت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تناکف  لاـق : بورغلل . سمـشلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دیامرف : یم  هک  تسا  تیاور  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  زا  [ . 191 : ] وعدا یتح  ینملعاف 
نآ دنوادخ  هکنیا  رگم  ار  يریخ  دراد  یمن  تلئسم  ادخ  زا  یناملـسم  نآ  رد  هک  تسا  یتعاس  هعمج  زور  رد  انامه  دومرف : یم  هک  ملـس  و 
زا یمین  هک  یماگنه  دومرف : تسا ؟ تعاس  مادک  نآ  ادـخ ، لوسر  يا  مدرک  ضرع  دومرف : اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دـنک . یم  اطع  وا  هب  ار 

تقو ره  وش ، ماب  رب  دومرف : یم  دوخ  مالغ  هب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دـعب  هب  نآ  زا  دـیوگ : يوار  دـنک . بورغ  قفا  رد  دیـشروخ 
زا رتدباع  تما  نیا  نایم  رد  دـیوگ : يرـصب  نسح  - 3 هحفـص 135 ] منک [ . اعد  ات  هدـب  عالطا  هدرک  بورغ  دیـشروخ  فصن  هک  يدـید 

[ . 192 . ] درک مرو  وا  ياپ  ود  ات  داتسیا  تدابع  هب  ردق  نآ  وا  تسین . اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف
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یبتجم نسح  ماما  يریذپان  یگتسخ 

یف سانلا  دبعا  ناک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نبا  نسحلا  نا  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  یبا  ینثدـح  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 1
شردپ زا  وا  شردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 193 . ] ایفاح یـشمی  امبر  ایـشام و  جح  جح ، اذا  ناک  و  مهلـضفا ، مهدهزا و  هنامز و 

جح هب  هک  یماگنه  دوب و  دوخ  نامز  مدرم  لضفا  نیرتدهاز و  نیرتدباع و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دومرف : هک  دیامرف  یم  لقن 
جنپ تسیب و  داب -  وا  رب  ادخ  دورد  هک  وا -  دـسیون : یم  یلبرا   - 2. تفر یم  هنهرب  ياپ  تاقوا  زا  یـضعب  دومیپ و  یم  هار  هدایپ  تفر  یم 
یمن یگتـسخ  زگره  دوخ  بوبحم  لاـصو  قیرط  رد  وا  يرآ ، [ . 194 . ] دـندوب هار  هب  ییاهبـسا  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  تفر  جـح  هب  هبترم 
رتشیب شتوق  ورین و  زور  هب  زور  درخ و  یم  دوخ  هب  ار  زور  يامرگ  بش و  يامرس  دتفا و  یم  هار  هب  هدایپ  ياپ  تسود  ياقل  يارب  دریذپ و 

. ددرگ یم 

نیسح ماما  ءادهشلا  دیس  ترضح  يریذپان  یگتسخ 

نیسح ماما   - 2 [ . 195 . ] دـندرک یم  تکرح  شهارمه  هب  وا  ياهبکرم  هک  یلاح  رد  درک  رفـس  جـح  هب  هداـیپ  هبترم  جـنپ  تسیب و  وا   - 1
رکشل اب  دعس  نبا  يرجه  کی  تصـش و  لاس  مرحم  مهن  بش  رد   - 3 [ . 196 . ] دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  بش و  رد  مالـسلا  هیلع 

وا يوس  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  شردارب  ترـضح  نآ  درک . تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  هلتاـقم  دـصق  هب  دوخ 
اعد و زامن و  هب  یفاک  تصرف  اب  ات  دهد  تصرف  ار  بشما  دزادنیب و  ریخات  هب  ادرف  ات  ار  هحفص 136 ] گنج [  دعس  نبا  هک  دندومرف  هناور 
و [ . 197 . ] مزرو یم  قشع  رافغتسا  اعد و  وا و  باتک  توالت  هب  مراد و  یم  تسود  ار  زامن  نم  هک  تسا  دهاش  دنوادخ  میزادرپب . رافغتسا 

لادوگ رد  شا  یگدـنز  تاقوا  نیرتاسرف  تقاط  تاظحل و  نیرت  تخـس  رد  هک  تسا  بوبحم  اب  تاـجانم  هار  رد  يریذـپان  یگتـسخ  نیا 
رب منک  یم  یئابیکش  [ . 198 . ] نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس  هلا  بر ال  ای  کئاضق  یلع  اربص  دهد : یم  رـس  قشع  دورـس  ادن و  نینچ  هاگلتق 

. ناگدنهانپ هانپ  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  نم ، راگدرورپ  يا  وت  مکح 

داجس ماما  يریذپان  یگتسخ 

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  شدـنزرف  نابز  زا  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يریذـپان  یگتـسخ  زا  يا  هنومن 
هیلع داجس  ماما  شردارب  دنزرف  هک  دید  نوچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  همطاف  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  میونش :
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  يا  تفگ : هدمآ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دزن  دزادنا  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  هنوگچ  تدابع  رد  مالسلا 

هک دیهد  رکذـت  وا  هب  دزادـنا  یم  تکاله  هب  ار  دوخ  ام  زا  یکی  دـیدید  رگا  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  میراد . یقوقح  امـش  رب  ام  هلآ ، و 
اهوناز و یناشیپ و  هتفاکش و  شا  ینیب  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  نیسح  شردپ  راگدای  نیسحلا  نب  یلع  نیا  نونکا  دشاب . دوخ  ناج  بقارم 

دید دیسر ... مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  تمدخ  رباج  سپ  تسا . هتخادنا  تقـشم  هب  ار  دوخ  تدابع  رد  هک  سب  زا  هتـسب  هنیپ  شیاهتـسد 
دیسرپ ار  وا  لاوحا  ناوارف  شزاون  هب  تساخاپ و  هب  ترضح  سپ  هدومن . فیحن  ار  وا  تدابع  تسا و  تدابع  بارحم  رد  ترضح  نآ  هک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  هدرک  هیلع ) هللا  مالس   ) مامه ماما  نآ  هب  ور  رباج  هاگ  نآ  دیناشن . شـشیوخ  رانک  رد  و 
هدرک قلخ  امـش  نانمـشد  ضغب و  لها  يارب  ار  شتآ  هدیرفآ و  امـش  نارادتـسود  امـش و  يارب  ار  تشهب  دـنوادخ  هک  دـیناد  یمن  ایآ  هلآ 

یباحص يا  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هحفـص 137 ] دیا [ !؟ هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  ردق  نیا  هک  هدش  ثعاب  هچ  سپ  تسا !؟
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یمامت  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  اب  یناد  یمن  رگم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

اهقاس و درک  تدابع  نانچ  نآ  داب -  شیادـف  مردام  ردـپ و  هک  وا -  داتـسیان و  زاب  تدابع  رد  شـشوک  زا  لاـح  نیع  رد  دیـشخب  ار  هلآ  و 
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هدنیآ هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  يزادنا  یم  تقـشم  هب  ار  دوخ  نینچ  ایآ  دـش : هتفگ  وا  هب  هک  اجنآ  ات  دومن ، مرو  شیاهاپ 
فرـصنم رد  شنانخـس  دـید  رباج  هک  یماگنه  مشابن !؟ رازگرکـش  هدـنب  ایآ  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ ، تسا ؟ هدیـشخب  ار  تا 

ار دوخ  ناج  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  درادن  يرثا  تدابع  رد  یعس  تقشم و  زا  ترضح  نآ  ندرک 
. دراب یم  امـش  ببـس  هب  نامـسآ  دوش و  یم  فرطرب  يراتفرگ  عفد و  الب  امـش  هطـساو  هب  هک  یتسه  يا  هداوناخ  زا  وت  هک  ارچ  نک ، ظفح 
، هدرگ نارضاح  هب  ور  رباج  سپ  مدنویپب . نانآ  هب  ات  دوب  مهاوخ  مدج  ردپ و  هویـش  رب  هراومه  رباج ! يا  دومرف : هیلع ) هللا  مالـس   ) ترـضح

ادخ هب  ما . هدیدن  مالـسلا  امهیلع  بوقعی  نب  فسوی  زج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـننام  ناربمایپ  دالوا  نایم  رد  مسق  ادـخ  هب  تفگ :
زا ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  نادنزرف  زا  یکی  دنا و  بوقعی  نب  فسوی  نادـنزرف  زا  رتهب  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نادـنزرف  مسق 

راثآ هدوجس  عضوم  یف  یبال  ناک  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  و  [ . 199 . ] تسا هدش  رپ  ملظ  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  رپ  لدع 
هنیپ و رثا  شا  هدجـس  عضاوم  رد  مردپ  [ . 200 . ] کلذل تانفثلا  اذ  یمـسف  تانفث  سمخ  هرم  لک  یف  نیترم  هنـسلا  یف  اهعطقی  ناک  هئتان و 

بحاص  ) تانفثلا وذ  ار  ترضح  نآ  اذل  اهوناز .) اهتـسد و  یناشیپ و  رد   ) دندوب هنیپ  جنپ  اهنآ  دیرب و  یم  ار  اهنآ  رابود  یلاس  هک  دوب  مرو 
. ] دیـسر هکم  هب  هنیدـم  زا  زور  تسیب  لوط  رد  تفر و  جـح  هب  هدایپ  شیارب -  ادـخ  دورد  وا -  دـسیون : یم  لاتف  نبا  دـنا . هتفگ  اـه ) هنیپ 

هحفص 138 ]

رقاب ماما  يریذپان  یگتسخ 

ناشیا میونـش . یم  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قحب  قطان  ترـضح  شدنزرف  نابز  زا  ار  راوگرزب  نآ  يریذپان  یگتـسخ  زا  يا  هشوگ 
تنک هللا و  رکذ  نع  کلذ  هلغـشی  ام  موقلا و  ثدحی  ناک  دقل  و  هللا . رکذیل  هنا  هعم و  یـشما  تنک  دقل  رکذلا . ریثک  یبا  ناک  دنیامرف : یم 

ناک نم  انم و  ءرقی  ناک  نم  هئارقلاب  رمای  سمـشلا و  علطت  یتح  رکذـلاب  انرمایف  انعمجی  ناک  هللا و  الا  هلا  ال  لوقی : هکنحب  اقزال  هناـسل  يرا 
مدرم اب  نتفگ  نخـس  لاح  رد  دوب . رکذ  لوغـشم  وا  متفر و  یم  هار  وا  هارمه  نم  تفگ . یم  رکذ  دایز  مردـپ  [ . 201 . ] رکذلاب هرما  ءرقی  ال 

درک یم  عمج  ار  هداوناخ  دارفا  هللا . الا  هلا  دیوگ ال  یم  هدیبسچ و  ناهد  فقس  هب  شنابز  مدید  یم  دش . یمن  لفاغ  رکذ  ادخ و  دای  زا  مه 
تئارق لـها  هک  ار  ناـنآ  درک و  یم  تئارق  هب  رما  دـندوب  ناوخ  نآرق  هک  ار  یناـسک  درک و  یم  عوـلط  باـتفآ  اـت  دوـمن  یم  رکذ  هب  رما  و 

. دومرف یم  رکذ  هب  رما  دندوبن 

قداص ماما  يریذپان  یگتسخ 

هکنیا رگم  مدیدن  ار  وا  متـشاد و  دمآ  تفر و  یتدم  مالـسلا -  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ماما  بهذـم -  ياوشیپ  اب  دـیوگ : سنا  نب  کلام 
هللادبعوبا : دیوگ لقیص  روصنم  [ . 202 . ] دوب نآرق  تئارق  لاح  رد  ای  تشاد و  هزور  ای  دوب و  زامن  رد  اـی  دوب : راـک  هس  زا  یکی  هب  لوغـشم 

نم متفگ  دوخ  اب  دیشک ، لوط  ناشیا  هدجس  متسشن . يرادقم  مدید . هدجس  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
دنچ تصش و  دصیس و  هیلا ، بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  هدمحب و  یبر و  ناحبـس  رکذ  نتفگ  هب  مدرک  عورـش  موش . یم  حیبست  لوغـشم  مه 

هحفص 139 ] [ . ] 203 . ] دومرف دنلب  هدجس  زا  رس  ناشیا  ات  متفگ  هبترم 

رفعج نب  یسوم  ماما  يریذپان  یگتسخ 

رفعج نب  یـسیع  هب  دوب  هیلع  هللا  مالـس  مظاک  ترـضح  لاوحا  بقارم  هنایفخم  هک  ینادنز  نارومام  زا  یکی  دیوگ : یم  یکلام  غابـص  نبا 
: دومرف یم  شیوخ  ياعد  رد  ترضح  نآ  مدینش  هک  داد  ربخ  دوب ) هدرک  ینادنز  ار  ترضح  نآ  دیشرلا  نوراه  روتسد  هب  هک  هرـصب  ریما  )
رکـش و سپ  یتشاد ، ینازرا  نم  هب  ار  نآ  نونکا  مبای ، تغارف  تداـبع  يارب  هک  متـساوخ  وت  زا  یتولخ  هشوگ  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ !
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امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  دنا  هدروآ  ام  باحـصا  دسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  [ . 204 . ] ار وت  میوگ  یم  دـمح 
رد هانگ  تفگ : یم  نآ  رد  هک  دش  هدینش  درک و  يا  هدجس  بش  يادتبا  رد  دش و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] ادخ لوسر  دجـسم  دراو  مالـسلا 
ات درک  رارکت  ار  رکذ  نیا  ردـق  نآ  شـشخب  اوقت و  لها  يا  دـشاب ، وت  دزن  یتسیاـب  تشذـگ  وفع و  ادـنوادخ ، سپ  تسا ، گرزب  نم  دزن 

دوخ بوبحم  تدابع  هار  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  تقـشم  زا  رپ  یگدنز  زا  يا  هشوگ  اجنیا  رد  هک  تسا  بسانم  [ . 205 . ] دومن عولط  حبص 
هللادبع نب  دمحا  دسیون : یم  شیوخ  یلاما  فیرش  باتک  رد  قودص  خیش  مینک : لقن  قودص  خیش  تیاور  هب  دریذپ  یمن  یگتسخ  زگره 

مدـش مالـسلا ] امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نابنادـنز   ] عیبر نب  لضف  رب  دراو  تفگ : وا  هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  يورغ )  ) يورف
هب تفگ : نم  هب  سپـس  متفرگ . رارق  وا  تاذاحم  رد  ات  مدش  کیدزن  نم  ایب . نم  کیدزن  تفگ : نم  هب  تسا . هتـسشن  یماب  يالاب  رب  مدـید 

هاگن تسرد  تفگ : تسا . هداتفا  نیمز  يور  رب  هک  یسابل  متفگ : ینیب ؟ یم  هچ  قاطا  نایم  رد  دیـسرپ : مدرک . هاگن  نک . هاگن  قاطا  لخاد 
وت يالوم  وا  تفگ : هن . متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  تفگ : لضف  تسا . هدجـس  لاح  رد  يدرم  متفگ : مدرک و  هاـگن  تقد  اـب  سپ  نک .

سپـس مسانـش . یمن  یئـالوم  دوخ  يارب  متفگ : هحفـص 140 ] ینز [ !؟ یم  یناداـن  هب  ار  دوـخ  تفگ : تسیک ؟ نم  يـالوم  مـتفگ : تـسا .
رد زج  ار  وا  تقو  چـیه  رد  متـسه و  وا  لاـح  بقارم  زور  بش و  نم  تسا . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوـبا  صخـش  نیا  تفگ :

باتفآ ات  دزادرپ  یم  تابیقعت  هب  یتعاس  نآ  زا  سپ  دـناوخ و  یم  ار  حبـص  زامن  هک : تسا  نینچ  وا  هماـنرب  مباـی . یمن  ینیب  یم  هک  یلاـح 
ات دهد . ربخ  وا  هب  ار  رهظ  تقو  هک  تسا  هتـشامگ  ار  یـسک  رهظ . ات  تسا  هدجـس  لاح  رد  دنک و  یم  يا  هدجـس  سپـس  دـنک ، یم  عولط 
زا  ) دوخ هدجـس  رد  وا  هک  نادب  سپ  دنک . وضو  دیدجت  هکنیا  نودب  دنک  یم  زامن  هب  زاغآ  يروف  دنک  یم  مالعا  وا  هب  ار  رهظ  تقو  مالغ 
یم هدجـس  کی  سپ  دبای . تغارف  رـصع  زامن  زا  ات  تسا  زامن  لوغـشم  نانچمه  دنز و  یم  ترچ  هن  درب و  یم  شباوخ  هن  رهظ ) ات  باتفآ 

تراهط نامه  اب  نانچمه  دروآ و  یم  ياجب  ار  برغم  زامن  ات  دراد  یم  رب  رـس  دوخ  هدجـس  زا  بورغ  ماگنه  سپ  باتفآ . بورغ  ات  دـنک 
وـضو دـیدجت  سپـس  دـنک . یم  راطفا  دـنروآ  یم  شیارب  هک  یبابک  اب  سپ  دـناوخ . یم  ار  ءاشع  زامن  ات  دوش  یم  بیقعت  زامن و  لوغـشم 

رد نانچمه  دنک و  یم  وضو  دیدجت  هدش ، رادیب  سپس  دور . یم  باوخ  هب  يرصتخم  هتـشادرب ، هدجـس  زا  رـس  دنک و  یم  هدجـس  هدومن ،
يارب هلـصاف  الب  هک  دهد  یم  ربخ  وا  هب  ار  رجف  عولط  مالغ  تقو  هچ  ممهف  یمن  نم  دنک . یم  عولط  هدـیپس  ات  دتـسیا  یم  زامن  هب  بش  لد 

نک و هشیپ  اوقت  عیبر ! نب  لضف  يا  متفگ : نم  تسا . نیمه  شا  هماـنرب  هدـش  هداد  نم  لـیوحت  هک  یماـگنه  زا  وا  دتـسیا . یم  حبـص  زاـمن 
هتفر شتـسد  زا  وا  تمعن  هکنیا  رگم  هدرکن  زواـجت  یـسک  قـح  هب  یـسک  یناد  یم  وـت  دورب . تسد  زا  تتمعن  هک  رواـین  شیپ  يا  هثداـح 

ار تبانج  نیا  دنـشکب  ارم  رگا  یتح  ما  هتفگ  هتفریذپن و  نم  اما  دنا ، هدرک  رما  وا  نتـشک  بارم ه  لاح  ات  هبترم  نیدنچ  تفگ : لضف  تسا .
چیه زا  وا  تبحم  هار  رد  هک  ادخ  یگدنب  تدابع و  ياه  هوسا  شـشوک  تیلاعف و  یگدـنز و  زا  يا  هنومن  تسا  نیا  [ . 206 . ] درک مهاوخن 

هحفص 141 ] دنرادن [ . غیرد  دوخرب  یتقشم  تمحز و 

اضر ماما  يریذپان  یگتسخ 

زا رس  هلالج -  لج  هللا  دوخ -  بوبحم  لاصو  هب  ندیـسر  قیرط  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دوخ  راوگرزب  ناردپ  نوچ  زین  راوگرزب  نیا 
هب اهنت  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  دـنک . یمن  یگتـسخ  لالم و  ساسحا  حـیبست  رکذ و  دوجـس و  عوکر و  لوط  زا  زگره  دسانـش و  یمن  اپ 

كاحـض یبا  نب  ءاجر  دراگن : یم  نینچ  هعیـشلا  نایعا  باتک  رد  نیما  نسحم  دیـس  مینک . هجوت  هعیـشلا  نایعا  باتک  زا  یهاتوک  شرازگ 
یسک مدیدن و  وا  زا  رتاوقت  اب  ار  يدرم  مسق  ادخ  هب  دیوگ ، یم  دوب  هدرک  رفـس  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هارمه  رومام و  ار  وا  نومام  هک 

: دوب نینچ  وا  باد  مدرکن . هدهاشم  وا  نوچ  ادخ  زا  رت  كانـسرت  ار  یـسک  متفاین و  وا  نوچ  دیوگ  یم  ادـخ  رکذ  تاقوا  یمامت  رد  هک  ار 
هللا و الا  هلا  رکذ ال  دمح و  حیبست و  لوغشم  تسشن و  یم  دوخ  يالصم  رد  مالس ، زا  سپ  دروآ . یم  ياجب  حبـص  زامن  دش  یم  هک  حبص 

یم الاب  باتفآ  ات  هک  درک  یم  يا  هدجس  سپس  درک . یم  عولط  باتفآ  ات  داتسرف  یم  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  و  دش . یم  ریبکت 
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. دـش یم  رهظ  کیدزن  ات  دومرف  یم  هظعوم  تسـشن و  یم  وگتفگ  هب  نانآ  اب  دـش و  یم  مدرم  عمج  دراو  هاـگ  نآ  دیـشک . یم  لوط  دـمآ 
ناذا سپـس  درازگ ، یم  زامن  تعکر  شـش  داتـسیا و  یم  دش  یم  رهظ  یتقو  تشگ . یم  رب  دوخ  يالـصم  هب  هدومن ، وضو  دـیدجت  سپس 

ریبکت و دمح و  حیبست و  تفگ  یم  مالـس  یتقو  دروآ . یم  ياجب  رهظ  زامن  هتفگ ، هماقا  هاگ  نآ  درازگ ، یم  زامن  رگید  تعکر  ود  هتفگ ،
تعکر شش  داتسیا و  یم  تشاد  یم  رب  رس  یتقو  دروآ . یم  ياجب  رکش  هدجس  سپـس  تساوخ ، یم  ادخ  هک  يرادقم  ات  دومن  یم  لیلهت 
يالصم رد  مالس  زا  سپ  زاب  دناوخ و  یم  رصع  زامن  مالس ، زا  سپ  دروآ . یم  ياجب  زامن  تعکر  ود  هتفگ ، ناذا  سپـس  درازگ ، یم  زامن 

درک یم  بورغ  باتفآ  هک  یماگنه  درک و  یم  يا  هدجـس  هاگ  نآ  داد . یم  ماـجنا  لـیلهت  ریبکت و  دـمح و  حـیبست و  تسـشن و  یم  دوخ 
یم لیلهت  ریبکت و  دـمح و  حـیبست و  تسـشن و  یم  دوخ  يالـصم  رد  مالـس  زا  سپ  و  دروآ . یم  ياـجب  ار  برغم  زاـمن  تفرگ  یم  وضو 
راهچ ات  تفگ  یمن  نخس  یـسک  اب  هتـشادرب ، هدجـس  زا  رـس  هاگ  نآ  دومن ، یم  رکـش  هدجـس  سپ  تساوخ . یم  ادخ  هک  هاگ  ره  ات  دومن 

یم گنرد  سپـس  دومرف و  یم  راطفا  هاگ  نآ  هحفـص 142 ] دـش [ ، یم  بش  ات  تسـشن  یم  زامن  بیقعت  هب  سپ  درازگ . یم  زامن  تعکر 
دـمح و حـیبست و  رکذ و  لوغـشم  دوخ  هدجـس  رد  زاب  مالـس  زا  سپ  دـناوخ . یم  ءاشع  زامن  هاگ  نآ  درذـگب ، بش  ثلث  کیدزن  ات  دومن 
زا بش  رخآ  ثلث  رد  تفر . یم  تحارتسا  هب  هدومن ، رکش  هدجـس  بیقعت  زا  سپ  تساوخ . یم  ادخ  هک  هاگ  نآ  ات  دش  یم  لیلهت  ریبکت و 

هلفان هب  تفرگ و  یم  وضو  هدرک ، كاوسم  سپـس  تخادرپ و  یم  رافغتـسا  لیلهت و  ریبکت و  دـمح و  حـیبست و  هب  تساـخ و  یم  رب  ياـج 
هاگ نآ  تسـشن ، یم  بیقعت  يارب  هدرک ، مالـس  سپـس  دروآ ، یم  ياجب  رتو  زامن  دـعب  دـناوخ و  یم  رایط  رفعج  زاـمن  داتـسیا و  یم  بش 
یم زامن  هب  راطفا  زا  لبق  بش  تفرگ و  یم  هزور  درک  یم  تماقا  زور  هد  يرهـش  رد  رگا  تفر . یم  الاب  باتفآ  ات  دومن  یم  رکـش  هدـجس 

ياجب ار  برغم  هلفان  امتح  و  دروآ ، یم  ياجب  تعکر  هس  هک  ار  برغم  رگم  دـناوخ  یم  یتعکر  ود  ار  دوخ  ياهزامن  اـههار  رد  داتـسیا و 
[ . 207 ... ] دروآ یمن  ياجب  ار  زور  لفاون  رفس  رد  اما  دومن ، یمن  كرت  رضح  رفس و  رد  ار  رتو  عفش و  زامن  بش و  هلفان  دروآ و  یم 

داوج ترضح  يریذپان  یگتسخ 

شـالت و هراومه  درکن و  تلفغ  ارقف  هب  یگدیـسر  تیبرت و  میلعت و  تداـبع ، راـک ، زا  زگره  دوـخ  نیرهاـط  ءاـبآ  نوـچمه  راوـگرزب  نیا 
رد دوبن و  رتشیب  لاس  جنپ  تسیب و  شفیرش  رمع  لوط  هکنیا  اب  تشاد . یم  لوذبم  لاعتم  دنوادخ  يدونـشخ  بلج  يارب  ار  دوخ  شـشوک 
رد هعیـش  روما  مامز  لاس  هدـفه  ناشیا  زا  سپ  دیـسر و  هیلع  هللا  مالـس  شردـپ  ینیـشناج  تماما و  ماقم  هب  یگلاس ) تشه   ) یناوجون نس 

لولم و ار  وا  يراک  داتسیان و  زاب  مالـسا  ادخ و  هب  مدرم  توعد  يارب  شـشوک  تیلاعف و  زا  زگره  اما  دوب ، ترـضح  نآ  تیافک  اب  تسد 
رارقا و نآ  هجو  يراذگمان و  نیا  هب  نمشد  تسود و  تفرگ و  داوج  بقل  دایز  ياهـششخب  ناوارف و  يایاطع  رطاخ  هب  الثم  درکن . هتـسخ 

شتواخس و  هحفص 143 ] دوج [  زا  هدش و  وا  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  هک  یناسک  دنرایسب  زورما  ات  زین  شتداهـش  زا  دعب  هک  دنراد  فارتعا 
نم هب  ناتدوخ  يدرمناوج  تورم و  هزادنا  هب  درک : ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  روضح  يدرم  هنومن : باب  زا  دنا . هدرب  ناوارف  ياه  هرهب 

: دندومرف ترضح  دینک . تمحرم  نم  يدرمناوج  هزادنا  هب  سپ  تفگ : درم  تسین . مناکما  رد  هزادنا  نآ  دندومرف : ترـضح  دینک . قافنا 
، لئاس درم  نآ  باوج  رد  ترضح  هک  مینیب  یم  [ . 208 . ] دهدب وا  هب  رانید  دص  هک  داد  روتسد  دوخ  مالغ  هب  سپس  تسا . نکمم  ردق  نیا 
اب هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  ترـضح  نآ  ياخـس  تورم و  يدرمناوـج و  اریز  دـناد ، یم  نکمم  ریغ  ار  دوـخ  يدرمناوـج  هزادـنا  هب  یئاـطع 

تسادخ ناگدنب  ناتـسود و  هب  توعد  ياه  همان  نتـشون  ناشیا ، ریذپان  یگتـسخ  ياهتیلاعف  زا  رگید  هنومن  دهد . یمن  قفو  یلام  تاناکما 
ار اهنآ  زا  ییاه  هنومن  یـسربط  جاـجتحا  هبعـش و  نبا  لوقعلا  فحت  هک  تسا  هدومن  تبث  ثیدـح  خـیرات و  بتک  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک 

اـسآ هزجعم  روط  هب  هک  تسا  فلتخم  ياههورگ  نادنمـشناد و  اب  موصعم  ياوشیپ  نآ  تاجاجتحا  تارظانم و  رگید ، هنومن  و  دنا . هدروآ 
دنا هتفگ  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرکن  یگتـسخ  لالم و  ساسحا  زگره  هداد و  ار  هلئـسم  اهدص  اههد و  قیقد  حیحـص و  خساپ  سلجم  ره  رد 
لاس هد  هب  شفیرش  نس  هک  یلاح  رد  دومرف ، ار  هلئسم  رازه  یس  خساپ  دندوب  هدمآ  فلتخم  یحاون  زا  نایعیش  زا  يا  هدع  هک  یـسلجم  رد 
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نیرت ینالوط  هک  دراد  یباداش  طاشن و  نانچ  بابرالا  بر  ترـضح  اب  تاجانم  رد  اهیراتفرگ  لغاشم و  یماـمت  اـب  و  [ . 209 . ] دوب هدیسرن 
لقن ترـضح  نآ  زا  اهاعد  اهزرح و  اهزامن و  عاونا  دـنار و  یم  نابز  رب  عقاوم  ریاس  رد  ار  اهتاجانم  نیرت  قیمع  زامن و  تونق  رد  ار  اهاعد 

هب اهنت  اجنیا  رد  و  مینیب . یم  ار  یئاه  هنومن  سوواط  نب  دیـس  تاوعدلا  جـهم  و   ) دلج 94  ) یسلجم راحب  فیرـش  باتک  رد  هک  تسا  هدش 
اهفسخاف ءالبلا  ضرا  بر و  مهللا  هحفص 144 ... ] میئوج [ : یم  كربت  ترضح  نآ  زا  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  رد  اعد  کی  زا  یتمـسق  لقن 

یندروا اهفرصاف و  رومالا  قئاوع  اهفـشکاف و  رهدلا  برک  اهفـسناف و  ءوسلا  لابج  اهفـسکاف و  بئاونلا  سمـش  اهفجراف و  نحملا  هصرع  و 
فـشک بر و  اـی  یلع  دـج  هروعلا و  رتـسب  ینلمـشا  هرثـعلا و  هلاـقاب  ینبحـصا  همارکلا و  کـئالاب  اـیاطم  یلع  ینلمحا  همالـسلا و  ضاـیح 

ياههوک نک و  فوسک  ار  ثداوح  باتفآ  نازرلب و  ار  اهینارگن  هصرع  رب و  ورف  ار  الب  نیمز  و  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ، [ . 210 .... ] کئالب
ياـهبکرم رب  اـمن و  دراو  تمالـس  ياهــضوح  هـب  ارم  اـمرف و  فرطرب  ار  اـهراک  عـناوم  رادرب و  ار  ناـمز  يـالب  نـک و  رب  خـیب  زا  ار  يدـب 

نم هب  اـهالب  نتـشادرب  تیاـهتمعن و  هلیـسو  هب  نادرگ و  بویع  شـشوپ  لومـشم  ارم  شوپب و  مشچ  میاهـشزغل  زا  نک و  راوس  يراوگرزب 
!.... نم راگدرورپ  يا  امرف ، ناسحا 

يداه ماما  يریذپان  یگتسخ 

ینعی دوخ  بوبحم  لاـصو  هار  رد  شـشوک  طاـشن و  هچراـپ  کـی  همئا ، رگید  نوچ  زین ، حـلاص  فالـسا  فـلخ  موـصعم و  ياوـشیپ  نیا 
نوچمه راوتسا و  هوک  نوچ  فیاظو  اه و  هنیمز  یمامت  رد  دهد و  یمن  هار  دوخ  هب  تلاسک  یگتسخ و  زگره  هار  نیا  رد  تسا و  دنوادخ 

رارق اهبـش  شراـگدرورپ  تداـبع  هب  قاـیتشا  تدـش  زا  راوگرزب  نآ  دـسیون : یم  راـصبالارون  رد  يرئاـح  تسا . زارفارـس  لعتـشم و  شتآ 
دـش و یم  منرتم  نآرق  يادـص  هب  تخادرپ . یم  تدابع  هب  تساخ و  یم  اـپ  هب  یتعاـس  زا  سپ  هکنیا  رگم  درک  یمن  تحارتسا  تشادـن و 
رافغتـسا و تدابع و  هب  تسـشن و  یم  اهگیر  يور  رب  بش  لد  رد  تخادنا . یم  هیرگ  هب  زین  ار  دوخ  نایفارطا  تشاد و  نزح  هیرگ و  لاح 

ارف ماگنه  رد  وا  دیوگ : یم  يردب  باهولادبع  دیس  زین  و  [ . 211 . ] دوب رادیب  حبص  عولط  ات  ار  اهبش  رتشیب  دش و  یم  لوغـشم  نآرق  توالت 
شا و ینارون  یناشیپ  ناـیم  دوب و  عوشخ  دوجـس و  عوکر و  هحفـص 145 ] لاح [  رد  نانچمه  دـش و  یم  راگدرورپ  هجوتم  بش  ندیـسر 

تـسد زا  ار  نآ  رمع  نایاپ  هظحل  ات  زگره  دوب و  مامه  ماما  نآ  شور  باد و  نیا  يرآ  دوبن . اـه  هزیرگنـس  اـهگیر و  زج  يا  هلـصاف  نیمز 
. دادن

يرکسع نسح  ماما  ترضح  يریذپان  یگتسخ 

هار رد  ار  وا  شالت  ششوک و  يایرد  زا  يا  هرطق  تسا  یفاک  زین  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ترـضح  مهدزای  ماما  دروم  رد 
یم یفاک  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  مینک . هلاحا  هریـس  خـیرات و  بتک  هب  ار  لیـصفت  ناـبلاط  هدروآ ، هنومن  شدوبعم  یگدـنب 

رب دراو  یسابع  تفالخ  هاگتسد  زا  دنچ  ینارومام  دوب  فیـصو  نب  حلاص  نادنز  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  دروآ :
نیرترورش زا  رفن  ود  تفگ : حلاص  دندرک . تساوخرد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  ار  يرتشیب  يریگتخس  وا  زا  دندش و  فیـصو  نب  حلاص 

درک رضاح  ار  رومام  ود  نآ  حلاص  سپس  دنا . هدمآ  تفگـش  رد  وا  هزور  زامن و  تدابع و  ترثک  زا  نانآ  یلو  ما ، هدرک  وا  رومام  ار  دارفا 
یم هچ  دنتفگ : ود  نآ  دـیریگ )؟ یمن  رت  تخـس  ارچ  ( ؟ دـینک یم  هچ  درم  نیا  هرابرد  امـش ! رب  ياو  تفگ : ود  نآ  هب  نارومام  ربارب  رد  و 

یمن يرگید  راک  هب  تدابع  زج  دـیوگ و  یمن  ینخـس  یـسک  اب  دراد ، زامن  تدابع و  ار  اهبـش  هزور و  ار  اهزور  هک  یـسک  هراـبرد  یئوگ 
[ . 212 ... ] میوش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  میوش  یم  نانچ  دیآ و  یم  هزرل  هب  ام  تشپ  دنک  یم  هاگن  ام  هب  هک  یماگنه  دزادرپ .

هللا هیقب  ترضح  رصع  ماما  يریذپان  یگتسخ 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ياهباتک میدرمـش  رب  ار  ناشیا  يریذپان  یگتـسخ  طاشن و  دراوم  میهاوخب  رگا  ءادفلا  هل  انحاورا  رـصع  ماما  فیرـش  رمع  لوط  هب  هجوت  اب 
 ] اهتاجانم و اهاعد و  میکح و  راـگدرورپ  هاـگرد  رد  ناـشیا  ياهیگدـنب  تداـبع و  ناـمز ، لوط  رد  اریز  داد ، دـهاوخ  لیکـشت  ار  يروطق 

ثیدـح بتک  رد  هک  مینیب  یم  اذـل  دروآ . یم  دوجو  هب  ار  یباـتک  عوضوم  مادـک  ره  هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ  اـهزاین  زار و  هحفص 146 ]
میقتسم روط  هب  يربک  يرغص و  تبیغ  لوط  رد  هک  ییاهزامن  راکذا و  هلوقنم و  تارایز  ناشیا ، زا  هدراو  هیعدا  هرابرد  هناگادج  یئاهلصف 

یم روضح  مسارم  رد  دنرب و  یم  فیرشت  جح  ترایز  هب  هلاس  ره  ناشیا  میناد  یم  هکنیا  ای  و  دراد . دوجو  دنا  هدومرف  میلعت  میقتسم  ریغ  و 
دنا و هتفرگ  هزور  هداتـسیا و  زامن  هب  ردقچ  یگدنز  لاس  هاجنپ  دص و  رازه و  لوط  رد  و  دنهد . یم  ماجنا  ار  هرمع  جـح و  لامعا  دـنبای و 
دنا و هتفر  هیلع  هللا  تاولص  ءادهشلادیس  نیـسح  ماما  ترـضح  صوصخب  ناشدادجا  ترایز  هب  هداد و  ماجنا  تابحتـسم  تابجاو و  لامعا 

هثاغتسا رفن  نارازه  زا  نرق  دنچ  لوط  رد  هکنیا  رگید  دروم  دنرادن . هتشادن و  یتخاون  کی  یگتسخ و  ساسحا  نیرتکچوک  مادک  چیه  رد 
رب تسا  یلیلد  یگمه  اهنیا  و  دنا . هدومرف  تیامح  نایعیش  زا  يدرف  یعمج و  روط  هب  دنا و  هدیسر  ناشدایرف  هب  هدرک و  يریگتـسد  هدننک 

دوجو رد  لالم  تلاسک و  تلاح  ینآ  هدوب ، یلاـعت  قح  تیدوبع  هار  رد  شـشوک  زا  نوحـشم  ناـشیا  هلاـس  دـص  نیدـنچ  یگدـنز  هکنیا 
همانرب و یگدنز و  هرابرد  هک  یلیـصفت  بتک  هب  ار  یمارگ  ناگدنناوخ  ناشیا  يریذپان  یگتـسخ  دروم  رد  نیا  ربانب  درادـن . هار  ناشنینزان 

. مینک یم  هدنسب  راو  تسرهف  رکذت  نیمه  هب  هداد ، عاجرا  تسا  هدش  هتشون  رگید  داعبا  ناشیا و  یقالخا  تایصوصخ 

دنرادن یگتسخ  ناشیالوم  عبت  هب  ناینامیا 

یم دـنناوخ و  یم  رتشیب  هچ  ره  دـنوش و  یمن  هتـسخ  ناشیادـخ  اب  ندرک  اوجن  نآرق و  ندـناوخ  زا  زگره  زین  دـنوادخ  ياـیلوا  ناتـسود و 
دنـسر و یمن  تلاسک  لالم و  هب  تسا ، رای  لاصو  هک  دوجـس ، عوکر و  لوط  زا  یناسک  نینچ  دنوش و  یم  رت  هتخورفا  رتذذـلتم و  دـنیرگ 

یب هک  تسود  هب  یـسر  هگ  نآ  درک  رود  قشع  هلحرم  تروخ ز  باوخ و  . دـنک یم  رود  كاروـخ  باوـخ و  زا  ار  اـهنآ  تاـجانم ، تذـل 
ظاـحل هب  نمومیوش -  رت  يوج  کـی  هب  رحب  تفه  بآ  زک  ربـم  ناـمگ  دـش  ادـخ  رحب  قـیرغ  یکی  هحفـص 147 ] يوش [  روخ  باوـخ و 

شا یتوکلم  حور  اما  دوش  یم  فیعـض  فیحن و  هتفر ، لیلحت  شا  یکاخ  مسج  هچ  رگا  ددرگ ، یم  لاصو  هقرغ  رتشیب  هچ  ره  شناـمیا - 
بات بت و  هب  ار  وا  هک  تبحم  قشع و  شتآ  ترارح  رطاخب  رگم  تسین  نیا  و  دریگ ، یم  جوا  شیوخ  زاورپ  رد  هتشگ ، طاشن  اب  باداش و 

كرحم و مه  شتآ ، ترارح و  و  تسا . هدش  ریبعت  شتآ  هب  قشع  تبحم و  زا  ناوارف  رایسب  رعش  گنهرف و  تایبدا و  ناسل  رد  دنکفا . یم 
رد هوک ، عفترم  هلق  هب  دوعـص  قشع  شتآ  هک  اجنآ  زا  درونهوک  کی  یفرع ، لاـثم  کـی  رد  رینم . هدـننک و  نشور  مه  تسا و  شخب  ورین 

تشپ ار  زارف  رپ  ياهرازنش  دنت و  ياهبیش  تخـس و  تاعافترا  دزاس و  یم  راومه  دوخ  هب  ار  اهیتخـس  عاونا  دشک ، یم  هنابز  شناج  یمامت 
هتـسخ هدرزآ و  شیاهاپ  رهاظ  بسح  هب  دسرب . شیوخ  بوبحم  هب  ات  ددرگ  یم  امرـس  امرگ و  لمحتم  نیگنـس  راب  هلوک  اب  دهن و  یم  رس 

هب ندیـسر  قشع  هب  ار  یلزنم  ره  دنک . یم  ادـیپ  دوعـص  يارب  رت  ممـصم  رت و  باداش  رت و  ناوج  یحور  هار ، هلحرم  ره  رد  اما  ددرگ ، یم 
نایم رد  الاب  تاعافترا  رد  ار  ناتـسهوک  درـس  بش  هاگ ، دنک . یم  یط  يدـعب  هاگهانپ  هب  لوصو  دـیما  هب  ار  یهاگهانپ  ره  و  رتالاب ، لزنم 
فرب رپ  ياهلای  نکفادرم و  تاعافترا  شیوخ ، ینالوط  هار  رد  دوش و  یم  رادیب  بش  ياه  همین  زا  هاگ  درب و  یم  رـسب  گنت  یباوخ  هسیک 
یـسک نینچ  دوبن  تبحم  قشع و  رگا  دبای . هزات  یناج  دنک و  هزات  یـسفن  نآ  رادـید  اب  دـسرب و  هلق  لاصو  هب  ات  دـیامیپ  یم  ار  هوک  خـی  و 

یگتـسخ هساـمح  نیرتگرزب  دـنک . حـتف  ار  راوشد  عفترم و  ياـه  هلق  ناـنچ ، نآ  یتبالـص  اـب  تسناوت  یمن  تشاد و  یمن  رب  مدـق  زا  مدـق 
ام راعشا  تایبدا و  رد  هک  شنیریـش ، زاون  ناج  لاصو  يارب  تسا  داهرف  ناوارف  ياهـششوک  تامحز و  یناریا ، گنهرف  نابز  رد  يریذپان ،

شوـغآ رد  ار  وا  راـی  لاـصو  رد  هک  دـشاب  دـتفا ، یم  رد  میظع  ینوتـسیب  اـب  دوـخ  بوـبحم  هب  ندیـسر  يارب  وا  تسا . هدـش  لـثملا  برض 
ناتـساد نیریـش  یگنـسره ز  هب  تسا  ناشن  اج  ره  رد  تفگ  نیریـش  زدیـسرپ  زاب  شنوتـسیب  عضو  دید ز  نوتـسیب  رد  ار  داهرف  یکی  . دریگ

شقن و نالف  دید  نم  يوس  داتسیا و  اج  نالفگنـس  نالف  رب  نوگلگ  دمآ ز  دورف  گنهآ  دومرف  فرط  نیا  زور  نالف  هحفص 148 ] تسا [ 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هک ماک  نیمه  شدوب  وگتفگ  نیز  ضرغیوس  نـالف  زا  ار  وا  مدرب  ندرگ  هب  يوپ  کـت و  زا  نوگلگ  دـنام  اـج  نالفدیدنـسپ  مگنـس  نـالف 
. تسا هدش  حرطم  سفنا  لاوما و  هب  هک  تسا  داهج  هژاو  نیرتالاب  ینآرق  گنهرف  رد  و  [ . 213  ] مان درب  یبیرقت  هب  ار  نیریش 

يریذپان یگتسخ  ياه  هوسا 

هراشا

هار رد  هک  میبای  یم  ار  روش  رپ  ینانیرفآ  هسامح  مینزب  قرو  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابرد  هتخوسلد  ناقشاع  راختفا  رـسارس  خیرات  رگا 
یگتسخ زا  یئاه  هروطسا  دوخ  دنا و  هتـسکش  ار  یلیل  نونجم و  نیریـش و  داهرف و  رازاب  قنور  يدزیا  لالج  ناتـسآ  نیا  هب  تبحم  قشع و 

: تساه هوسا  نیا  جاوم  يایرد  زا  ییاه  هرطق  ریز  ياه  هنومن  دنا . هتشگ  بوبحم  هار  رد  يریذپان 

دیفم خیش 

لئاضف ياراد  یلاجر ، ثدحم  یلدج ، ملکتم  عماج ، یلوصا  عراب ، تسا  یهیقف  یقتم و  دهاز ، دباع ، هعیـش ، نیملکتم  اهقف و  ناکرا  زا  وا 
یـصرح تاقدـص  تادابع و  هب  دوب و  ریبخ  راعـشا  رابخا و  رد  هک  هیاورلا  ریثک  باوجلا و  رـضاح  هیناسفن ، تالامک  عماج  هیلمع ، هیملع و 

وا یملع  تلالج  تقاثو و  هلمجلاب  دش . یم  لوغـشم  هعلاطم  سرد و  نآرق و  توالت  زامن و  هب  كدـنا ، یباوخ  زا  دـعب  اهبـش  تشاد . رفاو 
هقف و رد  یهتنم و  ودـب  دوخ  نامز  رد  هیماما  هیملع  تسایر  دوب و  دوخ  نامز  لها  قثوا  ملعا و  نایب و  زا  ینغتـسم  هصاخ و  هماـع و  ملـسم 
هب يربکع  دوخ  دلوم  زا  دیفم  خیـش  نوچ  هک  دنیوگ  تسا . هتـشاد  اه  هرظانم  یبهذـم  ره  لها  اب  لوحف و  هدافتـسا  عجرم  مالک  ثیدـح و 

سلجم نیئاپ  رد  رـضاح و  دوب  نیقیرف  ياملع  زا  ولمم  هک  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق  سرد  هحفـص 149 ] سلجم [  رد  يزور  دمآ  دادغب 
، دیسرپ تسا  ثیدح  نآ  رد  هک  ار  یلوم  ینعم  یضاق  قیدصت  زا  دعب  هدومن  راسفتـسا  ار  ریدغ  ثیدح  تحـص  ناذیتسا ، زا  سپ  تسـشن .

تفـالخ تفگ : یـضاق  تسیچ ؟ يارب  ماـما  نییعت  رد  ینـس  یعیـش و  فـالتخا  نیا  سپ  تفگ : خیـش  تسا . یلوا  ینعم  هب  تفگ : یـضاق 
ثیدـح نیا  مقـس  تحـص و  خیـش  دـنکن . كرت  تیاور  تهج  هب  ار  تیارد  لـقاع  درم  و  تیاور ، ریدـغ  ثیدـح  تسا و  تیارد  رکبوـبا 
قیدصت زین  ار  نآ  تحص  یـضاق  دومن ، راسفتـسا  ار  [ 214  ] یملـس کملـس  یبرح و  کبرح  یلع  اـی  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فیرش 

ناشیا هک  تفگ  یضاق  دومن ، فاشکتسا  دندرک  برح  گنج و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اب  هک  ار  لمج  باحصا  تیعضو  خیش  درک .
هتـساخرب و خیـش ، مسا  زا  مالعتـسا  زا  دعب  دش . تکاس  یـضاق  سپ  تیاور . هبوت  تسا و  تیارد  ناشیا  برح  تفگ : خیـش  دـندرک . هبوت 

هدنامرد وا  باوج  زا  کنیا  تفگ : یـضاق  دندش . ریغتم  سلجم  رـضاح  ياملع  اقح . دـیفملا  تنا  تفگ : دـیناشن و  دوخ  ياج  رب  ار  خـیش 
دوخ دلوم  زا  خیش  نوچ  هک  هدش  لقن  سیردا  نبا  رئارس  باتک  زا  دنیشنب . دوخ  یلوا  ماقم  رد  هتـساخرب و  ات  دیئوگب  ار  شباوج  امـش  میا ،

نب یلع  سرد  سلجم  رد  رسای  نب  یلع  تیاده  هب  يزور  ات  دوب ، لیصحت  لوغـشم  لعج  هللادبعوبا  سرد  هزوح  رد  دمآ  دادغب  هب  يربکع 
تیارد راغ ، ربخ  تفگ : ینامر  دومن . لاوس  ینامر  زا  ار  ریدغ  راغ و  ربخ  دراو و  يرصب  يدرم  لاح ، نآ  رد  دیدرگ . رضاح  ینامر  یسیع 

خیـش یکدنا ، زا  دعب  تفر . نوریب  دش و  تکاس  يرـصب  درم  نآ  سپ  تسا . مدقم  تیاور  رب  تیارد  هتبلا  و  تیاور ، ریدغ  ثیدح  تسا و 
هیلع یلع  ترضح  تماما  خیش ، دنا . قساف  تفگ : سپ  رفاک . تفگ : دیسرپ  ینامز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  ناگدننک  هبراحم  مکح 

دندوب ترضح  نآ  اب  ناگدننک  هبراحم  زا  لمج  هعقاو  رد  هک  ار  ریبز  هحلط و  لاح  خیـش  دومن . قیدصت  ینامر  دومن ، راسفتـسا  ار  مالـسلا 
لاوئس تقو  رد  تفگ : ینامر  تیاور . هبوت  تسا و  تیارد  هبراحم  گنج و  هک  تفگ  خیـش  دنا . هدرک  هبوت  ناشیا  تفگ : ینامر  دیـسرپ ،

هک دیسرپ  ار  شداتسا  ینامر  متسه . ملعملا  نبا  نم  تفگ : خیش  یتسیک . وت  هک  دیسرپ  یلب . تفگ : يدوب ؟ رـضاح  يرـصب  درم  نآ  ندرک 
دعب مه  هللادبعوبا  دناسرب . شروکذم  داتسا  هب  هک  داد  خیش  هب  هتشون و  يا  همان  سپ  لعج . هللادبعوبا  تفگ : خیش  هحفص 150 ] تسیک [ ؟
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تدیفم هب  هدرک و  هیصوت  نم  هب  ار  وت  هک  تشذگ  هچ  ینامر  وت و  نایم  هک : دومن  راسفتسا  ار  هیـضق  تروص  هدرک و  مسبت  همان  تئارق  زا 
ياسرف تقاط  ياهششوک  تامحز و  نازیم  هکنیا  يارب  یمارگ ! هدنناوخ  [ . 215 . ] دومن لقن  ار  هیضق  یمامت  خیش  سپ  تسا ؟ هتشاد  بقلم 

:... میریگ یم  کمک  بدالا  هناحیر  هتـشون  زا  زین  شخب  نیا  رد  میروآ و  یم  ار  وا  ياه  هتـشون  تسرهف  دـینک  ناعذا  رتهب  ار  دـیفم  خـیش 
هتشاد روکذم  ار  اهنآ  زا  دنچ  داتفه و  دص و  یشاجن  زواجتم و  باتک  تسیود  زا  نف  لها  زا  یضعب  قیدصت  هب  رایسب و  زین  دیفم  تافنصم 

هسردم هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  کی  هک   ) صاصتخالا  - 3 ءاسنلا ماکحا   - 2 لمجلا لها  ماکحا   - 1: دراگن یم  ار  یضعب  اجنیا  رد  و 
ناکرالا  - 5 (. تسا هدـش  پاچ  اهراب  ناریا  رد  هک   ) دابعلا یلع  هللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا   - 4 (. تسا دوجوم  نارهت  دـیدج  رالاسهپس 

لئاوا یف  لئالدـلا  فارطا   - 8 مالسالا ضئارف  ملع  یف  فارـشالا   - 7 رابخالا نم  یعفاشلا  هعمج  اـم  یف  راصبتـسالا   - 6. نیدلا مئاعد  یف 
 - 12 تماما رد  حاـصفالا   - 11 ماکحالا نم  هیلع  هیماـمالا  تقفتا  اـم  یف  مـالعالا   - 10 ههوجو یف  مـالکلا  نآرقلا و  زاـجعا   - 9 لئاسملا
نآ تسا و  یـشاجن  لاجر  رد  هچنانچ   ) تاقرفتملا یلاـمالا  اـی  یلاـمالا   - 14 هوعدـلا بوجو  یف  عانقالا   - 13 هیناعم نایب  یلوملا و  ماـسقا 
زین سلاـجم  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  یم  هحفـص 151 ] سلجم [  هس  لهچ و  ياراد  هدوب و  دـیفم  خیـش  هقرفتم  تائالما  تاریرقت و 

بهاذـملا یف  تالاقملا  لئاوا   - 18 هیف مالکلا  ناـسنالا و   - 17 راصتنالا  - 16 نآرقلا نم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هماـما   - 15 (. دنیوگ
یبا ناـمیا   - 20 همامالا یف  حاـضیالا   - 19 (. تسا هدـش  پاچ  دـیفم  دوخ  داقتعالا  حیحـصت  باتک  همیمـض  هب  زیربت  رد  هک   ) تاراـتخملا

فیلاـت یف  ناـیبلا   - 24 نآرقلا موـلع  عاوـنا  یف  ناـیبلا   - 23 نآرقلا یف  برطق  طـلغ  نـع  ناــیبلا   - 22 تازجعملا نـم  رهاـبلا   - 21 بلاط
مهیلع همئالا  لیـضفت   - 27 (. تسا قودـص  تاداقتعا  باتک  حرـش  هک   ) هیمامالا داقتعا  حیحـصت   - 26 هقفلا لوصاب  هرکذـتلا   - 25 نآرقلا

هک  ) لمجلا  - 31 دیهمتلا  - 30 ماکحالا بیرقت   - 29 باحصالا رئاس  یلع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لیـضفت   - 28 هکئالملا یلع  مالسلا 
تاباوج  - 34 (. رصم لها  هب  تسا  يا  هلاسر  هک   ) يدینجلا  - 33 ضئارفلا لمج   - 32 (. تسا هرصبلا  برح  یف  هرتعلا  دیسل  هرصنلا  شمان 

حرش  - 38 هلزتعملا هلیـضف  یف  هینامثعلا  ظـحاجلا و  یلع  درلا   - 37 باتکلا لها  حـئابذ   - 36 عامجالا هیجح   - 35 داحتالا یف  فوسلیفلا 
فشک  - 42 سابتلالا فشک   - 41 هبختنملا لوصفلا   - 40 سلاـجملا نویعلا و   - 39 (. دش روکذم  حیحـصت  مان  هب  هک   ) قودص تاداقتعا 
لئاـسم  - 47 هیناغاصلا لـئاسملا   - 46 رازملا  - 45 (. دـش روکذـم  یلاما  ماـن  هب  هک   ) سلاـجملا  - 44 هعتملا - 43 هحفص 152 ] رئارـسلا [ 

رد نآ  یطخ  هخـسن  کی  هدوب و  ناشیا  نافلاخم  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  تالاح  زا  يرـصتخم  يواـح  هک   ) هعیـشلا راـسم   - 48 مظنلا
هعنقم زا  ریغ  یضعب  حیرصت  هب  هک   ) همامالا یف  هعنقملا   - 49 (. تسا هرامش 3881  هخسن  همیمض  نارهت  دیدج  رالاسهپس  هسردم  هناخباتک 

هدـش و پاچ  ناریا  رد  اضرلا  هقف  باتک  اب  هدوب و  یماما  هقف  هرود  کی  رب  لمتـشم  شراـصتخا  اـب  هک   ) هقفلا یف  هعنقملا   - 50 (. تسا هقف 
برح یف  هرتعلا  دیسل  هرصنلا   - 51 (. تسا دوجوم  نارهت  دیدج  رالاسهپس  هسردم  هناخباتک  رد  هرامش 2665  هب  زین  نآ  یطخ  هخسن  کی 

 - 54 همامالا یف  داـبع  نب  یلع  یلع  ضقنلا   - 53 يارلا داهتجا  یف  دـینجلا  نبا  یلع  ضقنلا   - 52 (. دش روکذم  لمجلا  مان  هب  هک   ) هرـصبلا
هتفای شراگن  هطوبرم  بتک  رد  رایـسب  هک  اهنیا  ریغ  هیناورملا و  ضقن   - 56 هلزتعملا هلیضف  ضقن   - 55 ینامرلا یسیع  نب  یلع  یلع  ضقنلا 

ریخ نیملـسملا  مالـسالا و  نع  هللا  هازج  دـشاب . یم  عطاق  یناهرب  يو  یبهذـم  تامحز  ینید و  تامدـخ  ترثک  یملع و  رحبت  تابثا  رد  و 
ار دوخ  همان  ریدـقت  هادـف  انحاورا  رـصع  ماـما  وا  بوبحم  هک  تسا  بوبحم  هار  رد  شـشوک  يریذـپان و  یگتـسخ  نیا  رطاـخ  هب  و  ءازجلا .
زا هک  تسا  ینویامه  عیفر  عیقوت  هرقف  دـنچ  دـیفم  خیـش  هصاخ  لئاضف  تازایتما و  زا  تسا : هدومن  ردارب  باـطخ  هب  رختفم  ار  وا  لاـسرا و 
نب دمحم  هللا  دـبع  یبا  دـیفملا  خیـشلا  دیـشرلا  یلولا  دـیدسلا و  خالل  ناونع : هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هسدـقم  هیحان 

بتک رد  هتفای و  رودص  فرـش  اهنیا  هابـشا  قدصلا و  هملکب  هیلا  یعادـلا  قحلل و  رـصانلا  اهیا  ناونع  هب  هزازعا و  هللا  مادا  نامعن  نب  دـمحم 
هقیدص ترضح  ملاع  ناوناب  هدیس  هک  سب  نیا  زین  وا  تلیـضف  نایب  میمتت  رد  و  دنا ... هداد  هحفص 153 ] شراگن [  ریـس  مجارت و  لاجر و 

: میونـش یم  بدالا  هناحیر  رد  سردـم  همالع  نابز  زا  زین  اجنیا  رد  دـنهد . یم  رارق  هصوصخم  تیانع  دروم  ار  وا  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط 
امهملع خیـش  ای  دومرف : هدروآ و  وا  شیپ  ار  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  دید  باوخ  رد  دـیفم  خـیش 
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یضر دیس  یضترم و  دیس  هدجام  هدلاو  همطاف  بش ، نامه  حبـص  هکنآ  ات  دوب ، تریح  تیاهن  رد  يرادیب  زا  دعب  خیـش  سپ  [ . 216  ] هقفلا
تلالج تیاعر  ضحم  خیش  دروآ . خیش  شیپ  دنا  هدوب  نسلاریغص  عقوم  نآ  رد  هک  ار  دوخ  رـسپ  ود  نآ  دندوب ، وا  رود  هک  ییاهکزینک  اب 

هب هقفلا ) امهملع   ) ار خیش  يایور  رد  هروکذم  ترابع  نامه  همطاف  هلومعم ، تامارتحا  زا  دعب  ات  داتـسیا  اپ  هب  درک و  شمالـس  هردخم  نآ 
ار باوخ  هتسیرگ و  خیـش  سپ  [ . 217 . ] هقفلا امهملعتل  کیلا  امهترـضحا  دق  دنا ، نم  رـسپ  ود  اهنیا  خیـش ! ای  تفگ : دوخ  اب  دروآ و  نابز 
زا کی  ره  هک  یلاع  ماقم  نادب  دندیـسر  ات  درب  یم  راک  هب  مامت  مامتها  رهگالاو  ردارب  ود  نآ  تیبرت  میلعت و  هب  درک و  لقن  هردخم  نادـب 

[ . 218 . ] دنشاب یم  راگزور  غباون  نامز و  رداون 

یسلجم همالع 

ثیح زا  وا  هعونتم  هینید  تامدخ  میروآ : یم  سردـم  همالع  هتـشون  زا  زین  ار  یـسلجم  همالع  ریذـپان  یگتـسخ  ياهـششوک  زا  يرـصتخم 
رـشن و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] دـمحم لآ  رابخا  ثیداحا و  همجرت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قوقح و  قاقحا  سیردـت و  فیلاـت و 

سمشلاک راهتشا و  تیاغ  رد  هینید  فیاظو  رگید  تعدب و  لها  هیفوص و  علق  هملظ و  رش  عفد  مدرم و  جئاوح  ياضق  مجع و  دالب  رد  اهنآ 
مه ار  اهنآ  مرازه  کـی  شیاـجنگ  تارـصتخم  نیا  هدوب و  ناـیب  هطیح  زا  جراـخ  وا  رحبت  رظن و  تقد  راکـشآ ، حـضاو و  راـهنلا  هعبار  یف 
زا نید  نآ  قنور  هک  دـش  دـهاوخ  عقومب  اجب و  دـنمان  سلجم  نید  ار  هعیـش  نید  رگا  هک  تسا  لقن  يولهد  یبصاـن  زیزعلادـبع  زا  درادـن .
هللا تاولص  نیلسرملا  دیس  تعیرش  يایحا  نید و  جیورت  رد  هک  دهد  یم  رکذت  لامجا  روط  هب  اجنیا  رد  هحفص 154 ] دشاب [ . یم  یسلجم 

هقف و رابخا  هنوگ  همه  هک  مجع  دالب  رد  هسدقم  تعیرـش  راثآ  رـشن  اصوصخ  دـسرب ، وا  هیاپ  هب  یـسک  رتمک  دـیاش  نیرهاطلا ، هلآ  هیلع و 
یمالـسا دالب  یمامت  رد  هدرک و  همجرت  یـسراف  ناـبز  هب  ار  تایعرـش  رگید  تازجعم و  تاوزغ و  هب  هعجار  تاـیاکح  صـصق و  هیعدا و 
تافنـصم تافلوم و  دـشابن . وا  یـسراف  تافیلات  زا  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناـخ  رتمک  هدـیدرگ و  مدرم  بلغا  تیادـه  ببـس  هداد و  راـشتنا 

صاوخ و فراع ، ملاع و  مجع ، برع و  لوحف  رباکا و  رابک ، راغص و  هدافتسا  عجرم  راهتشا ، تیاغ  رد  شا  یمان  مان  لثم  وا  عونتم  هقیرط 
هتـشاد هک  يرحبت  تمظع و  همه  نآ  اب  دشاب  یم  یمـسم  زا  یکاح  شا  یمان  مسا  هک  مولعلارحب  يدـهم  دیـس  تسا . لافطا  نانز و  ماوع ،

مه یسلجم  یـسراف  تافیلات  زا  یکی  لباقم ، رد  دوش ، تبث  یـسلجم  لامعا  همان  ناوید و  رد  شتافنـصم  یمامت  هک  تسا  هدرک  یم  وزرآ 
. ددرگ جردنم  وا  لامعا  همان  رد  تسا  ماوع  رثکا  تیاده  داشرا و  هلیـسو  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  راثآ  یمومع  يایحا  تقیقح  رد  هک 

يوفص نیسح  ناطلـس  هاش  ریبدت  تلق  هطـساو  هب  زین  تکلمم  روشک و  تسارح  ظفح و  تعیرـش ، نید و  يایحا  رب  هوالع  هک  تفگ  ناوت 
هب ور  تموکح  تنطلـس و  عضو  مه  نآ  زا  دـعب  دـش و  هناگیب  رخـسم  راه  دـنق  وا  تافو  لاـس  رد  هچناـنچ  هدوب ، یـسلجم  دوجو  هب  هتـسب 

4 هیامرلا قبسلا و  بادآ  ای  یمرلا  بادآ   - 3 جحلا بادآ   - 2 تاومالا زیهجت  بادآ   - 1: تسا یسلجم  همالع  تافیلات  زا  دیدرگ . طاطحنا 
يواح شدوخ  رصع  ات  تبیغ  نامز  لیاوا  زا  ار  هیماما  ياملع  تازاجا  راونالاراحب و  رخآ  دلجم  هک  تازاجالا   - 5 هدوجو نجلا و  تابثا  - 

یـسراف هب  ریبک ، مایالا  تارایتخا   - 7 تیب دصناپ  دودح  رد  یسراف  هب  رغـص ، مایالا  تارایتخا   - 6. تسا هزاجا  تسیب  دص و  دودـح  رد  و 
هرکذـت لثم  زین  ار  اهنآ  یـضعب  هداد و  تبـسن  یـسلجم  هب  ار  تارایتخا  باتک  ود  ره  نیا  هعیرذ  رد  تسا . روهـشم  هدـش و  پاچ  اهراب  هک 

 - 8. تسا هدیئارگ  هدیقع  نیدب  زین  تاضور  بحاص  دنا و  هداد  تبـسن  یجیهال  رقاب  دمحم  الم  هب  لیذ  نیروکذم  هاجنلا  طارـص  همئالا و 
یبع طوسبم  حرش  اب  مهنید ، روما  یف  سانلا  هحفـص 155 ] هیلا [  جاتحی  ام  ظعاوملا و  بطخلا و  عورفلا و  لوصالا و  یف  اثیدـح  نوعبرالا 

ناریا رد  زین  یـسراف و  حرـش  اب  تماما  رد  اثیدـح ، نوعبرالا   - 9. تسا هدـش  پاچ  ناریا  رد  هدوب و  ثیداحا  تالکـشم  زا  امامت  هک  اـهنآ 
هنوگ همه  هک  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  رابخا  یف  راونالاراحب   - 11 یسراف هب  اهلفاون ، رصعلا و  رهظلا و  تاقوا  - 10. تسا هدش  پاچ 

حیحـص و بیترت  اب  عمج و  دراوم ) بلغا  رد   ) اهنآ ناـیب  حرـش و  اـب  هعبرا  بتک  زا  ریغ  ار  ثیدـح  بتک  یماـمت  عونتم  ثیداـحا  راـبخا و 
. تسا هدومن  تیاور  مک  رایـسب  رایـسب  زین  هغـالبلا  جـهن  زا  هدوـمن و  تسرهف  بترم و  گرزب  دـلجم  شـش  تسیب و  رد  بوـغرم  بولـسا 
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تبسن هدیسر و  عبط  هب  شتادلجم  زا  یضعب  زین  نآ  زا  دعب  پاچ و  راجاق  هاش  نیدلارـصان  هرود  رد  باطتـسم  باتک  نیا  تادلجم  یمامت 
قفوم فلخ  فلس و  زا  یـسک  هتفاین و  فیلات  ام  نامز  ات  تیعماج  هطاحا و  نیدب  یباتک  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  راثآ  رابخا و  هب 
هچنانچ همئالا ، هرکذت   - 13. تسا هدش  پاچ  ناریا  رد  هبترم  نیدنچ  یسراف و  هب  رئازلا ، هفحت  - 12 [ . 219 . ] تسا هدشن  یتمدخ  وچمه  هب 

نب رقاب  دـمحم  الم  فیلات  باتک  نیا  میتشاد  روکذـم  یجیهال  ناونع  تحت  هچنآ  قفاوم  نکل  تسه ، مه  روهـشم  هکلب  دـنا  هتفگ  یـضعب 
کی ره  همجرت  ات 31 -   14. تسا ردپ  مسا  نامز و  مسا و  تدحو  زا  یشان  انامه  یسلجم  هب  نآ  نداد  تبسن  تسا و  یجیهال  یقت  دمحم 

اهیف دابعلل  سیل  ءایـشا  هتـس  ثیدح  كاحـضلا و  یبا  نب  ءاجر  ثیدح  ضیوفت و  ربج و  ثیدـح  لضفم و  دـیحوت  رـشع و  يداح  باب  زا 
لضفم ثیدح  بدنج و  نب  هللادبع  ثیدح  هنم و  هلاسم  ذخا  مالسلا و  هیلع  هجحلا  ءاقلب  هفرشت  دنع  یمقلا  هللادبع  نب  دعس  ثیدح  عنص و 
هلهابم ياعد  لیمک و  ياعد  تامس و  ياعد  ریغـص و  نشوج  ياعد  دیحوتلا و  یف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هبطخ  تجح و  روهظ  تعجر و  رد 

لبعد هیئات  هدیصق  سوواط و  نب  دیس  يرغلا  هحرف  رتشا و  کلام  همان  دهع  هعماج و  ترایز  مالسلا و  هیلع  اضرلا  بط  هب  فورعم  هیبهذ  و 
همئالا هرکذـت  لثم  مه  نآ  نکل  دـنا و  هتفگ  یـضعب  هچنانچ  مانم ، ریبعت  ای  ایورلا  ریبعت   - 32. دنا هدش  همجرت  یـسراپ  هب  امامت  هک  یعازخ 

هیآ ریسفت   - 33. لیلدلا لیلدلا  و  دنیامن . اجنادـب  عوجر  هحفـص 156 ] تسا و [  یجیهال  یقت  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  الم  فیلات  روکذـم 
نییبنلا متاخ  ادع  نم  یلع  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لیـضفت   - 35 رون هروس  رد  رونلا  هیآ  ریـسفت   - 34 هعقاو هروس  رد  نوقباسلا  نوقباسلا 

مهیلع موصعم  هدراهچ  لاح  يایازم  رگید  تازجعم و  بئاصم و  تاـیح و  خـیراوت  رد  یـسراف  هب  نویعلا  ءـالج   - 36 هلآ هـیلع و  هللا  یلص 
هیشاح  - 40 لمالا لما  هیشاح   - 39 یفاک لوصا  هیشاح   - 38 هیسوطلا لئاسملا  تاباوج   - 37. تسا هدش  پاچ  ناریا  رد  اهراب  هک  مالسلا 

دـص و رازه و  لاس  رد  نآ  فیلات  پاـچ و  ناریا  رد  اـهراب  هک  یـسراف  هب  نید  لوصا  رد  نیقیلا ، قح   - 41 یسوط خیش  ماکحالا  بیذهت 
رد اهراب  و  ننـس ، بادآ و  رد  یـسراف  هب  نیقتملا ، هیلح   - 42. تسوا فیلات  نیرخآ  وا و  تافو  زا  شیپ  لاـس  ود  اـی  کـی  ترجه و  مهن 
رد مود  ناشیا ، رـصاعم  كولم  لاوحا  ءایبنا و  خیرات  رد  یلوا  هدوب : دلجم  هس  هک  یـسراف  هب  بولقلا ، تایح   - 43. تسا هدش  پاچ  ناریا 
هب هیعدا  رد  عیباـسالا ، عـیبر   - 44. تسا هدـش  پاـچ  ناریا  رد  اـهراب  و  تماـما ، رد  موس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  لاوحا 

ءامسالا حرش   - 46. دـشاب یمن  وا  يایازم  رکذ  هب  جاتحم  شترهـش  ترثک  زا  هک  یـسراف  هب  داعملا ، داز   - 45. تسا هدش  پاچ  یـسراف و 
لثم زین  ار  نیا  زا  یضعب  هریبک و  یصاعم  حرش  رد  هاجنلا ، طارـص   - 49 یفاکلا هضور  حرش   - 48 ریبک نشوج  ياعد  حرش   - 47 ینسحلا
نیع  - 51 هیزج رد  دوهیلا ، قعاوص   - 50. دنا هداد  تبسن  رکذلا  قباس  یجیهال  رقاب  دمحم  المب  قوف  نیروکذم  تارایتخا  همئالا و  هرکذت 

تاذلا و تافـص  نیب  قرفلا  - 52 هحفـص 157 ] تسا [ . هدـش  پاچ  ناریا  رد  اهراب  و  ایند ، تمذـم  دـهز و  ظعو و  رد  یـسراف  هب  هایحلا ،
الم شردارب  هک  تسا  یلئاـسم  نآ  و  هیدـنهلا . لـئاسملا   - 54 هفیرشلا هفیحـصلا  حرـش  یف  هفیرطلا  دئاوفلا   - 53 یـسراف هب  لعفلا ، تافص 
پاچ ناریا  رد  گرزب  دلجم  راهچ  رد  تسا و  یفاک  عورف  لوصا و  یبرع  حرـش  هک  لوقعلا ، هآرم   - 55. تسا هتشون  وا  هب  دنه  زا  هللادبع 

تابیقعت رد  یـسراف  هب  حیباصملا ، سابقم   - 57. تسا هدش  پاچ  نآرق و  تئارق  تلیضف  رد  یـسراف  هب  راونالا ، هوکـشم   - 56. تسا هدش 
هقرفتم ياه  هلاسر  هک  اهنیا  ریغ  و  هدـش . پاـچ  نارهت  رد  هک  لاـجر  رد  هریجولا ،  - 59 رابخالا بیذهت  حرـش  یف  رایخالا  ذالم   - 58 زامن

هوکز و عاضر و  تعجر و  تاید و  بصاون و  لاـم  مکح  دودـح و  تاـبیقعت و  رک و  دـیدحت  تاداـقتعا و  هراختـسا و  نذا و  رد  يرایـسب 
ار مالـسا  لها  مالـسا و  فیلات و  اهنیا  ریغ  بش و  زامن  جح و  کسانم  ریداقم و  تارافک و  صاصق و  کش و  وهـس و  روبق و  لها  ترایز 
هب انـشآ  هک  ماوع  بلغا  بولق  رد  هداعلا  قوف  تاریثاـت  هک  وا  یـسراف  هعونتم  ياـهباتک  صوصخلاـب  هدومن و  دوخ  میـش  تنمیم  ملق  نیهر 

هدوب یفاک  يدج  غلبم  کی  تقیقح  رظن  هب  زین  شفلوم  تافو  زا  دعب  اهنآ  زا  یکی  ره  هدیشخب و  دنا  هدوبن  ینید  یبرع  سدقم  نابز  لصا 
[ . 220 . ] ءازجلا ریخ  هلها  مالسالا و  نع  هللا  هازج  تسا .

ینیما همالع 
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يایازم مامت  دـمآ  رـس  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  نادـناخ  هب  تبـسن  وا  لماک  يالو  تبحم و  وا ، زاـتمم  هیلاـع و  تافـص  نیرت  یلاـع 
نیا رد  نانچ  وا  تسناد . دـیاب  تیـالو  نارکیب  ياـیرد  صاوغ  هناـگی  رـصع ، نیا  رد  ار  ینیما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دوب . وا  يدوجو 

نآ مالسلا  هیلع  یلاوملا  یلوم  هجوت  هعشا  تکرب  زا  یتسار  و  دنامن . یقاب  شیارب  يرگید  فده  لایخ و  هک  دش  رو  هطوغ  نارکیب  يایرد 
هب وا  هظقی  مون و  دوعق و  مایق و  رکذ و  رکف و  يرآ ، تشگ . رینتـسم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تبحم  رون  هب  اـپ  هب  اـت  رـس  یمارگ  درمدار 

جرخ هب  ار  اهـشالت  نیرتشیب  شیوخ ، ياهبوبحم  هب  ندیـسر  يارب  شـشوک  داـهج و  هوسا  نیا  هحفـص 158 ] [ . ] 221 . ] دوب تیـالو  قشع 
اذل دیازفیب و  شناتسود  لیخ  رب  یتسود  نآ  هلیسو  هب  دروآ و  تسدب  شیالوم  تیناقح  تابثا  هار  رد  يرطس  ای  هحفـص  رگم  ات  تسا  هداد 

عیـشت و قیاقح  یئوگزاب  مالـسلا و  هیلع  یلع  يالو  رـشن  اهنآ  همه  سار  رد  هک  شیوخ -  فادها  بیقعت  يارب  ریدغلا ، بحاص  مینیب : یم 
هب ار  اهرفـس  نیا  و  درک ، یم  مادقا  رفـس  تکرح و  هب  هراومه  تشاد -  رارق  ناناملـسم  نایم  رد  نیتسار  یبیرقت  یلوصا و  یتدـحو  داجیا 
(. یـصخش هچ  یمومع و  هچ   ) دوب اـه  هناـخباتک  شلاـمآ  هبعک  اهرهـش ، اهنیمزرـس و  رد  داد . یم  ماـجنا  يداـصتقا  هداـس و  سب  یتروـص 

حالـصا شناد و  هار  دهاجم  نیا  اب  ءالو  تبحم و  رـس  زا  دنتـشاد و  یم  یمارگ  ار  شمودق  دنتخانـش -  یم  ار  يو  هک  نانآ  مه -  نامدرم 
حالصا و ناداتسا و  اب  تاقالم  دروخرب و  ذخام و  هیهت  خاسنتسا و  هعلاطم و  زا  دوب  راشرـس  اهرفـس  نیا  دندرک . یم  یماگمه  يراکمه و 

رفـس اهنادـب  تایـصوصخ  نیا  اب  يو  هک  یئاهرهـش  یمومع  ربانم  تعامج و  زامن  هاگ  ملع و  لها  رد  ریثات  حیحـص و  يالو  رـشن  داشرا و 
، لـبن بلح ، نیرـصم ، هرعم  هعوف ، روپمار ، دـنه ،) رد   ) یلـالج روپناـک  ونهکل ، هرگیلع ، نکد ، داـبآ  ردـیح  دـنیاهنیا : هلمج  زا  دوب . هدرک 

لیکشت وا  ياسرف  تقاط  تامحز  تالوصحم  نیرتزراب  زا  یکی  و  [ . 222 . ] تسا هتفای  راشتنا  اهرفس  نیا  زا  یخرب  شرازگ  هک  قشمد و ...
فیلات هب  هک  یماگنه  ینیما ، نیـسحلادبع  خیـش  دـیوگ : یم  یلیلخلا  رفعج  برع ، ققحم  هناـخباتک ، نیا  هراـبرد  تسا : یمومع  هناـخباتک 
فیلات عوضوم ، ره  رد  یلماک  یقیقحت  هرود  ای  یفراعملا ، هرئاد  دنهاوخب  هک  یناققحم  هک  تفای  هجوت  درک ، زاغآ  ریدـغلا  فراعملا  هرئاد 

کی تسا و  كدنا  هک  تلع  نیا  هب  ای  الاح  تشک . دنهاوخ  وربور  ریگمشچ  يدوبمک  اب  یطخ  یپاچ و  كرادم  ذخام و  دروم  رد  دننک ،
زا يرایسب  هب  دوخ ، وا  ات  دش  ثعاب  هلئـسم  نیمه  و  دراد . هاگن  دوخ  دزن  ار  باتک  تسا -  مزال  عبتت  يارب  هک  زارد -  یتدم  دناوت  یمن  نت 

مهارف تسا ، هدش  هدرب  مان  اهتـسرهف  اهباتک و  رد  هک  ار  يذـخام  دـناوتب  ات  دـنیبب  ار  یناوارف  ياه  هناخباتک  دـنک و  رفـس  یمالـسا  کلامم 
اهرفس و اب  هکلب  یگداس  هب  هن  اما  درک ، هیهت  ار  كرادم  عبانم و  نیا  همه  ریدغلا  يارب  دروآ و  تسد  هب  ار  اهباتک  نیا  وا  ماجنارس  دروآ و 

رظن زا  هک  دوـب  گرزب  يا  هناـخباتک  ندـنکفا  یپ  نآ  دیـشک و  هلعـش  يو  ناـج  رد  یمزع  شتآ  اـجنیا  زا  هحفص 159 ] رایسب [ . تاقـشم 
نارگشهوژپ هار  رس  زا  لکشم  هلیسو  نیدب  ات  دشاب  زیاح  ار  مقر  نیرتالاب  یپاچ ، یطخ و  بتک  لوصا  تاهماو و  لوا  تسد  ذخام  نتـشاد 

، اهندزرس وس  ره  هب  اهرفس و  رد  ریدغلا ، فیلات  ماگنه  هب  دوخ ، وا  هک  ار  ییاهتقشم  اهجنر و  همه  نآ  دوش و  هتشادرب  نافلوم  ناققحم و  و 
نیا ندناسر  رمث  هب  هار  رد  ار  ینیما  همالع  هچنآ  دننیبن . نارگید  دوب ، هدید  دـنا  فورعم  هناخباتک  نتـشاد  هب  هک  یئاهرهـش  زا  يرایـسب  رد 
اهنت يرآ ، تفرگ . يراکمه  ناریا  تفرعم  اب  مدرم  ناراکوکین و  نادنمـشناد و  زا  یهورگ  زا  وا  دوب . وا  تیـصخش  داد ، يرای  کین  مادقا 

يایند یملع  ياه  هناخباتک  نیرتشزرا  اب  رامـش  رد  تیفیک  رظن  زا  هک  تساپرب  فجن  رد  يا  هناخباتک  نونکا  مه  وا ، مادقا  کی  نمـض  رد 
قشاع نایوج  تقیقح  قداص و  نابحم  زا  یلاخ  نادنچ  يدزیا  فطل  هب  ام  هنامز  هصرع  زین  نونکا  مه  ام و  رـصع  رد  [ . 223 . ] تسا مالسا 

ینابر و یملاع  لدنشور و  يدرمکین  دوب . هدومن  نامربز  ریز و  هنوگچ  اه  هنتف  ایالب و  لیس  هک  دوبن  مولعم  چیه  دوب  نینچ  هن  رگا  تسین و 
هک هدنکفا  شدوجو  ياپارس  رب  هلعش  هادف  انحاورا  رصع  ماما  شیالوم  تیالو  تبحم و  شتآ  نانچ  نآ  هک  مسانـش  یم  ار  قیدص  یمداخ 

رگید نمـض  رد  شیوـخ ، هتـشذگ  رمع  زا  يا  هدـمع  شخب  یط  ریـسم ، نیا  رد  دـشیدنا و  یمن  وا  هب  زج  هـک  تـسا  زارد  ناـیلاس  ییوـگ 
لمحت دوخ  رب  ار  نید  نانمشد  لطاب  ءارآ  دیاقع و  نیرت  فیخس  یـسررب  قیقحت و  یتخـس  تقـشم و  دوخ ، یقالخا  یملع و  ياهـششوک 

ناج هب  هداد و  جرخ  هب  یفاک  تقد  اهنآ  مالک  مـالک  رطـس و  رطـس  رد  هدرک  تئارق  ار  اـهنآ  میجح  روطق و  ياـه  هتـشون  بتک و  هدومن و 
حالطصا کی  تغل و  کی  ای  ذخام و  کی  نتفای  يارب  هاگ  دبایب و  نکـش  نادند  یخـساپ  عطاق و  یناهرب  اهنآ  کی  اکی  يارب  ات  هدیـشوک 
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عفترم دـنا  هدرک  ءاقلا  شیالوم  يـالاو  تیـصخش  نوماریپ  هک  ار  مصخ  تاهبـش  زا  يا  ههبـش  هک  دـشاب  هدومن ، قیقحت  اـه  هتفه  اـهزور و 
رایـسب ینیـسحت ، دزم و  رجا و  عقوت  چیه  نودب  يا و  هسوسو  ایر و  هنوگ  چیه  نودـب  هک  هدوب  اجنادـب  ات  هار  نیا  رد  وا  یلاع  تمه  دزاس .
مهلداج مکح و  هب  دبایب و  يا  هتکن  رگم  ات  هتخود  رظن  روطق  یباتک  ياهقرو  هحفص 160 ] رب [  حبص  هدیپس  ات  ار  ناتسمز  ینالوط  ياهبش 

شبوبجم نارادتسود  رامش  رب  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  وا  ششوک  یعـس و  یمامت  دزادرپب و  نسحا  لادج  هب  نآ  اب  [ . 224  ] نسحا یه  یتلاب 
هدوب رتسگ  هیاس  شرـس  رب  هراومه  شیالوم  تاـیانع  هدوب و  رادروخرب  یهلا  یقیفوت  زا  هار  نیا  رد  قحب  دـیازفیب و  زیچاـن  دـنچ  ره  یمقر 

صلخم یناگتخوسلد  قشاع و  یناتـسود  هب  ار  شیالوم  ناتـسآ  ناگداتفا  رود  زا  نت  نارازه  هکلب  اهدـص و  هتفای  قیفوت  هک  اجنآ  اـت  تسا 
دوجو اب  زین ، تلوهک  نینس  رد  یتح  هک  هدنکفا  بات  بت و  هب  ار  وا  نانچ  نآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبحم  زادگناج  شتآ  دیامن . لیدبت 

نیرتمهم دشاب و  هتشادن  وا  زا  يدای  رکذ و  دوش و  لفاغ  شبوبحم  زا  هک  تفای  ناوت  یم  یتعاس  هظحل و  رتمک  یمـسج ، یناوتان  فعض و 
تاـظحل رد  دـشاب . یم  هیلع  هللا  تاولـص  ناـمز  ماـما  شیـالوم  تبحم  یتسود و  نارگید ، هب  تبحم  زاربا  تسود و  باـختنا  رد  شکـالم 

نیرت تخـس  ناتـسرامیب  تخت  يور  هک  ماگنه  نآ  رد  منک : یمن  شومارف  زگره  ار  ابیز  هرطاـخ  نیا  وا  اـب  ندوب  نیرق  یهارمه و  ییـالط 
هاگتـسد هحفـص  يور  رب  هاگتـسد  اب  وا  بلق  تیعـضو  ماودـلا  یلع  درب و  یم  جـنر  بلق  دـیدش  یتحاران  زا  درک و  یم  يرپس  ار  تاـظحل 

لقا هب  زاـمن ، رد  هک  یلاـح  رد  تشادـن ، زاـمن  رد  ندرک  هدجـس  يارب  یتـح  تکرح  هزاـجا  جـلاعم  ناکـشزپ  فرط  زا  دـش و  یم  لرتـنک 
دورـس زا  درک ، یم  سفنت  یتخـس  هب  دوب و  هداتفا  هرامـش  هب  شیاهـسفن  هک  لاح  نآ  رد  هک  دوش  یمن  مشومارف  درک ، یم  اـفتکا  تاـبجاو 
انـسنت و ال  مهللا ... ياعد  یندـید  قادـصم  تسا  نیا  هتبلا  و  دزن . زابرـس  تونق  رد  کیلول - ... نک  مهللا  كرابم  ياعد  شیـالوم -  قشع 

سک ره  هک  تبحم  دنمک  تسا  نینچ  نیا  يرآ ، [ . 225 . ] هیلع هولصلا  هل و  ءاعدلا  هروهظ و  یف  نیقیلا  هوق  هب و  نامیالا  هراظتنا و  هرکذ و 
هحفـص ناتـساد [  دوخ  نیا  و  دیادز ، یم  شناج  لد و  زا  ار  هار  یگتـسخ  تلاسک و  دناتـس و  یم  وا  زا  ار  باوخ  روخ و  دنکفا ، ماد  هب  ار 

. نکفا لیپ  ماد  نیا  ياهدیص  رامشیب  لیخ  زا  دوب  هدیشچ  تبحم  هدادلد و  يدیص  [ 161

ناوج نارگشالت 

اهتقشم و هب  ار  دوخ  یتسود  هار  رد  هک  يا  هنیرید  ناتسود  زا  یـسانش  ردق  ناونع  هب  تسین  تبـسانم  یب  هدیـسر  اجنیدب  نخـس  هک  نونکا 
رد رود ، نادنچ  هن  هتـشذگ و  مایا  رد  منک . دای  دشن ، هدهاشم  ناشیور  رـس و  رب  یگتـسخ  رابغ  درگ و  زگره  اما  دندنکفا  ناوارف  ياهجنر 

ناگراتـس لیخ  زا  غورف  رپ  یناگراتـس  رامـش و  تشگنا  یناناوج  ریدـغ ، زیگنا  طاشن  مایا  اـب  نراـقم  یئاـهزور  رد  یتسود ، زارفرپ  نارود 
یناوج مایا  دنمـشزرا  تمیق و  نارگ  رمع  زا  تعاس  اهدـص  نواعت ، هیاپ  رب  افو ، ناـمیپ  تیبثت  تبحم و  زاربا  ناونع  هب  ما ، یتسود  نامـسآ 

شیف رازه  تسیب  رب  لمتـشم  دندروآ  درگ  يا  هعومجم  ینآرق ، قیقحت  ریـسفت و  هنیمز  ندروآ  مهارف  رطاخ  هب  هدومن و  فرـص  ار  شیوخ 
ینآرق قیقحت  خـیرات  رد  دوخ  عون  رد  هک  هدـش  میظنت  زیگنارب  نیـسحت  يا  هقیلـس  قوذ و  اب  اهنآ  یمامت  هک  فلتخم ، گنر  هس  رد  ینآرق 

، يریـسفت فلتخم  ياـه  هبنج  رد  ینآرق  بلاـطم  رد  قیقحت  هنیمز  زارد  ناـیلاس  یط  دـناوت  یم  اهـشیف  اـهتراک و  نیا  تسا . هدوـب  ریظن  یب 
دهاوخب هک  عوضوم  ره  رد  هزادنا و  ره  رب  هک  هدامآ  تسا  یتاحفـص  دنک  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  يارب  دشاب و  یئاور و ... یبدا ،

هـس ناونع  تحت  گنر  هس  رد  تسا  نآرق  تایآ  یمامت  لماش  هک  اهتراک  دـهد . همادا  دوخ  راک  هب  دـنک و  هعجارم  تلوهـس  اب  دـناوت  یم 
يافو اب  شالت و  رپ  ناتـسود  نینچمه ، تسا . هدـش  یـسیون  هیآ  يدـنب و  هرامـش  يراذـگ و  دـک  تاغل  یناـعم  تیاور و  ریـسفت ، عوضوم 
رازه شـش  دندمآ و  مه  درگ  تعاس  اهدـص  زین  نانآ  و  دـندرب . راک  هب  هغالبلا  جـهن  تاملک  تابطخ و  دروم  رد  ار  راکتبا  نامه  يرگید 

هک لد  تبحم  ناونع  تحت  دـنلب  يا  همدـقم  اب  دـندرک و  هدامآ  يراکتبا  صاخ و  ياهیراذـگ  هرامـش  اب  یئابیز  تقد و  تیاهن  رد  تراک 
اب ناش  یمامت  رجا  هک  دـندومن  شیوخ  هبئاش  یب  لالز و  كاپ و  ياهتبحم  نوهرم  ار  هدـنراگن  دوب ، ناـشتبحم  یتسود و  دـنلب  داـیرف  دوخ 
نآ دای  هب  تقیقح  رد  ار  تاقشم  تامحز و  یمامت  ناتـسود  نیا  نازیزع و  نآ  هک  ارچ  داب ، مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  ناشیالوم ، بوبحم و 
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هحفص 162 ] دنا [ . هدومن  راومه  دوخرب  وا  قشع  تبحم و  دایدزا  ناونع  هب  وا و  يوک  ياوه  هب  زیزع و 

بوبحم رکذ 

هراشا

و [ . 226 . ] کتعاط ریغب  لغش  لک  نم  کبرق و  ریغب  رورـس  لک  نم  کسنا و  ریغب  هحار  لک  نم  كرکذ و  ریغب  هذل  لک  نم  كرفغتـسا  و 
ریغ يراک  ره  زا  و  وت ، برق  زا  ریغ  یـشوخ  ره  زا  و  وت ، اب  سنا  زا  ریغ  یتحار  ره  زا  و  وت ، دای  زا  ریغ  یتذـل  ره  زا  منک  یم  شزرمآ  بلط 

هرکذب کسنوی  هللا  تیار  اذا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلعدوب  هدرک  فسوی  زیچ ، هلمج  مان  دوع  هب  ات  نادنپـس  زا  اخیلز  نآ  . وت تعاطا  زا 
سار هللا  رکذ  تسا . هتـشاد  تسود  ار  وت  ادـخ  سپ  تسا ، هتخاس  سونام  دوخ  رکذ  اب  ار  وت  ادـخ  يدـید  هک  یناـمز  [ . 227 . ] کبحا دقف 

، تسا بوبحم  یگشیمه  رکف  مئاد و  رکذ  تبحم ، زراب  راثآ  زا  تسا . نموم  ره  هیامرـس  ادخ  دای  هحفص 163 ] [ . ] 228 . ] نموم لک  لام 
رکذ دـنک . یمن  شومارف  ار  وا  داـی  درب و  یم  وا  ماـن  زین  ناـبز  هب  دراد  وا  اـب  یبـلق  سنا  هراومه  هک  بوبحم  راـید  هتخوس  لد  قشاـع  اریز 

هب قـشع  شتآ  تسا . یبـلق  یگـشیمه  لاـصو  هرمث  مئاد  رکذ  اذـل  یبـلق و  رکذ  ینهذ ، رکذ  یناـبز ، رکذ  تسا : نوگاـنوگ  بتارم  ياراد 
يا هنوگ  هب  هدومن و  نیجع  شتبحم  اب  ار  وا  زغم  هشیدنا و  لد و  هتفرگارف و  ار  وا  یتسه  رسارس  هتخوس و  ار  قشاع  نورد  ناج و  بوبحم ،

. درک ادج  وا  زا  ار  رای  دای  ناوت  یمن  هک  هدرک  هنخر  وا  ناج  دوپ  رات و  رد 

بوبحم رکذ  رد  ترثک 

هراشا

ياهگنر ناهج و  یمامت  رظن و  رد  هک  ارچ  تسا ، هدش  هتساوخ  ینوزفا  ترثک و  قداص  بحم  زا  دای ، رکذ و  هلئـسم  رد  قشع ، سوماق  رد 
يراج رای  مان  وا  نابز  رب  اذل  دـنیب و  یم  ار  وا  دـنک  یم  ور  اج  ره  هب  قشاع  هک  دنتـسه  رای  مان  دوخ  هکلب  رای و  مان  تاولج  نآ ، نوگانوگ 
ناونع هب  رادـقم  تیمک و  تسا و  ینعم  حور و  تسا  حرطم  عورـش  موسر  بادآ و  لامعا و  زا  کی  ره  رد  هچنآ  نیمه  رطاـخ  هب  تسا و 

میرک نآرق  تسا . لمع  حور  تیفیک و  دراد  رارق  شنیرفآ  ياتکی  بوبحم  هجوت  دروم  هچنآ  و  دشاب . یم  هجوت  دروم  رشق  دلج و  بلاق و 
[229 . ] المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هویحلا  توملا و  قلخ  يذـلا  دـیامرف : یم  حیرـصت  مهم  نیا  هب  لمع ، رانک  رد  رتهب )  ) نسحا ریبعت  اب  زین 

نییآ رد  میدروآ  دای  هک  هنوگ  نامه  دیشاب . یم  رتوکین  لمع  رد  ناتنیمادک  هک  ار  امش  دیامزایب  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  سک  نآ  .
يارب بحم  هک  تسا  یتدابع  تبرق و  دصق  دوش  یم  هدرمـش  تدابع  لیـصا  لصا  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  لمع  ناج  حور و  هچنآ  میلـست 

حور نیمه  اهنت  هک  هدش  دیکات  رایسب  زین  ام  نیبم  عرش  یقالخا  تایاور  رد  درورپ . یم  دوخ  ناج  رد  شرای  ياقل  و  هحفص 164 ] تبحم [ 
تدابع و رد  داصتقا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  هراومه  اذل  و  دریگ ، یم  رارق  یهلا  تیانع  هجوت و  دروم  هک  تسا  تادابع  رادرک  لامعا و  ناج  و 
هدوبن و هجوت  دروم  نادنچ  لامعا  يرهاظ  لکش  رادقم و  تیمک و  هدومن و  توعد  نآ  رتهب  رترب و  تیفیک  هب  نآ و  رد  تموادم  ءاوتسا و 
قرـشملا و لبق  مکهوجو  اولوت  نا  ربلا  سیل  تسا : حـلاص  لمع  نورد  زغم و  ازج و  زور  ادـخ و  هب  نامیا  لصا  هدـش  هیـصوت  نادـب  هچنآ 

نیکاسملا یماتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هبح  یلع  لاملا  یتآ  نییبنلا و  باتکلا و  هکئالملا و  رخالا و  مویلا  هللااـب و  نمآ  نم  ربلا  نکل  برغملا و 
نیح ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  نیرباصلا  اودهاع و  اذا  مهدهعب  نوفوملا  هوکزلا و  یتآ  هولصلا و  ماقا  باقرلا و  یف  نیلئاسلا و  لیبسلا و  نبا  و 
هکلب دـینادرگب  برغم  قرـشم و  بناـج  ار  دوـخ  يور  هک  تسین  نآ  یکین  [ . 230 . ] نوقتملا مه  کئلوا  اوقدـص و  نیذـلا  کئلوا  ساـبلا 
قافنا دراد  شتسود  هکنیا  اب  ار  لام  دروآ و  نامیا  ناربمایپ  ادخ و  باتک  ناگتشرف و  نیسپ و  زاب  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یـسک  راکوکین 

هک ره  اب  دزادرپب و  تاکز  دراد و  اپ  رب  ار  زامن  دهد و  ناگدرب  يدازآ  هار  رد  نالئاس و  ناگدنام و  هار  رد  ناریقف و  ناشیوخ و  هب  دـنک و 
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هتسارآ فاصوا  نیدب  هک  یناسک  دنک . هشیپ  ربص  جنر  تقو  هب  دشاب و  ابیکش  روبص و  اهیتخس  رازراک و  رد  دنک و  افو  عقوم  هب  هتسب  دهع 
، هدش هداد  هژیو  تیمها  نآ  تیمک  هب  هک  تسا  دروم  کی  اهنت  نایم  نیا  رد  اما  دنناراکزیهرپ . نانامه  دننایوگتسار و  تقیقح  هب  اهنآ  دنا 
. اریثـک ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  تسا . بوـبحم  داـی  رکذ و  نآ  و  درک ، وجتـسج  دـیاب  نآ  تیمک  رد  ار  نآ  تیفیک  هک  ارچ 

مهیلع هللا  تاولـص  نیموصعم -  همئا  زا  یتاـیاور  رکذ  اـب  هنیمز  نیا  رد  دـینک . داـی  داـیز  ار  ادـخ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  ناـنآ  يا  [ . 231]
. مینک یم  رت  نشور  ار  بلطم  میرک  نآرق  زا  یتایآ  و  نیعمجا - 

تایآ

زا ار  دوخ  فده  درک  یم  تکرح  هحفص 165 ] نوعرف [  يوس  هب  نوراه  دوخ  ریزو  اب  هارمه  هک  ماگنه  نآ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح 
[232 . ] اریثک كرکذن  اریثک و  کحبسن  یک  يرما ... یل  رـسی  يردص و  یل  حرـشا  بر  لاق  دومن : نایب  ریثک  رکذ  شیوخ  یغیلبت  تکرح 

یف مکل  ناک  دـقل  میـسرب . وت  رکذ  ترثک  هب  میـشخب و  ینوزف  ار  وت  حـیبست  ات  امرف ... ناـسآ  ار  مراـک  هداـشگ و  ار  ما  هنیـس  اراـگدرورپ ! .
هوسا و امـش  يارب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] ادخ لوسر  [ . 233 . ] اریثک هللا  رکذ  رخـالا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل  هنـسح  هوسا  هللا  لوسر 

متیقل اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـننک . دای  رایـسب  ار  دـنوادخ  دـندروآ و  ناـمیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  نآ  يارب  تسوکین  ییوگلا 
ار ادخ  دینامب و  مدق  تباث  دیدش  وربور  نانمشد  زا  یجوف  اب  هک  ماگنه  نآ  نانموم ! يا  [ . 234 . ] نوحلفت مکلعل  اریثک  هللا  اورکذا  اوتبثاف و 
. نوحلفت مکلعل  اریثک  هللا  اورکذا  هللا و  لضف  نم  اوغتبا  ضرالا و  یف  اورـشتناف  هولـصلا  تیـضق  اذاف  دیدرگ . راگتـسر  هک  دـینک  دای  رایـسب 
ات دینک  دای  دایز  ار  ادخ  دیئامن و  باستکا  ادخ  لضف  زا  دیوش و  رـشتنم  نیمز  رد  دیتفای  تغارف  هعمج ]  ] زامن زا  هک  نامز  نآ  سپ  [ . 235]

نیرباـصلا و تاـقداصلا و  نیقداـصلا و  تاـتناقلا و  نیتناـقلا و  تاـنموملا و  نینموـملا و  تاملـسملا و  نیملـسملا و  نا  دـیدرگ . راگتــسر 
نیرکاذلا تاظفاحلا و  مهجورف و  نیظفاحلا  تامئاصلا و  نیمئاصلا و  تاقدصتملا و  نیقدصتملا و  تاعشاخلا و  نیعـشاخلا و  تارباصلا و 

ربص و قدص و  عوضخ و  لها  ناملـسم و  نانز  ناملـسم و  نادرم  انامه  [ . 236 . ] امیظع ارجا  هرفغم و  مهل  هللا  دـعا  تارکاذـلا  اریثک و  هللا 
رجا ترفغم و  ناشیارب  دنوادخ  دـننک ، یم  دای  رایـسب  ار  ادـخ  هک  یناسک  یگدولآ و  زا  نماد  ناگدـنرادهگن  موص و  هقدـص و  عوشخ و 

هحفص 166 ] تسا [ . هدومن  ایهم  گرزب 

تایاور

؟ ریثکلا رکذلا  یندا  ام  تلق : لاق : اریثک  ارکذ  هللا  اورکذا  یلاعت  كرابت و  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تلئـس  لاق  ریکب  نب  هللا  دبع 
: هک مدیسرپ  هیآ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریکب  نب  هللادبع  [ . 237 . ] هرم نیثلث  اثلث و  هولص  لک  ربد  یف  حیبستلا  لاقف : لاق :

حیبـست هبترم  هس  یـس و  يزاـمن  ره  زا  سپ  دـندومرف : تسا ؟ ردـقچ  ریثـک  رکذ  نیرتـمک  مـتفگ : دـیوگ : رایـسب . داـی  ار  ادـخ  دـینک  داـی 
. یلاعت هللا  یلا  ساـنلا  صخا  نوکا  نا  بحا  لاـق : . دـشاب رکذ  لاـح  رد  هشیمه  هک  تسا  یـسک  نموم  [ . 238 . ] رکذـلا مئاد  نموملا  . ندرک

مراد یم  تسود  هک  درک  ضرع  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب   ] يدرم [ . 239 . ] یلاعت هللا  یلا  دابعلا  صخا  نکت  هللا  رکذ  رثکا  لاق :
نیرتکیدزن نک ، داـیز  ار  ادـخ  رکذ  دـندومرف : هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . ] مشاـب یلاـعت  دـنوادخ  هب  تبـسن  ناگدـنب  نیرتکیدزن 

نمف ضئارفلا  هللا  ضرف  هیلا ، یهتنی  دـح  هل  الا و  ءیـش  نم  ام  لاـق : مالـسلا ، هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  . يوش یم  یلاـعت  دـنوادخ  هب  ناگدـنب 
لعجی مل  لیلقلاب و  هیف  ضری  مل  هللا  ناف  رکذلا ، الا  هدح ، وهف  جح  نمف  جحلا  و  هدح ، وهف  هماص  نمف  ناضمر  رهـش  و  نهدح ، وهف  نهادا 

ماما [ . 240 . ] هیلا یهتنی  ادح  هل  هللا  لعجی  ملف  الیصا  هرکب و  هوحبس  اریثک و  ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  الت  مث  هیلا ، یهتنی  ادح  هل 
ياهزامن  ) ضئارف ادـخ  دریذـپ . یم  ناـیاپ  نادـب  هک  تسا  يدـح  نآ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص 
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رکذ رگم  تسادخ ، هناخ  جح  جح ، دح  تسا و  نآ  هزور  ناضمر  هام  دح  و  تساهنآ . دـح  اهنآ  يادا  سپ  تسا . هدومرف  بجاو  هضیرف )
دینک دای  دایز  ار  ادخ  نانموم ! يا  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپـس  تسین . یـضار  نآ  كدنا  رادقم  هب  دنوادخ  درادن و  دح  هک 
هیلع هللا  دبع  یبا  باحصا  ضعب  نع  هحفـص 167 ] تسا [ . هدرکن  نیعم  يدح  رکذ  يارب  دنوادخ  سپ  دینک . حیبست  ار  وا  ماش  حبـص و  و 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  [ . 241 . ] هتعاطب مهلمعا  و  ارکذ هللا ، مهرثکا  لاق : هللا ؟ یلع  قلخلا  مرکا  نم  هل : تلق  لاـق : مالـسلا ،
وا تعاط  هب  دننک و  ادخ  رکذ  رتشیب  هک  نانآ  دندومرف : تسیک ؟ دنوادخ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتهب  هک  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ :
اب قشاع  طابترا  یگنوگچ  تسا و  رظن  رد  نآ  ترثک  یناوارف و  رکذ ، دای و  هنیمز  رد  قوف  تایاور  تایآ و  رد  هک  مینیب  یم  دـنهن . ندرگ 

دوخ هک  ناهارب ، مشچ  هدنپت  ياهلد  بوبحم  زا  ابیز  رابرهگ و  يراتفگ  هب  نایاپ  رد  دناد . یم  وا  رکذ  ترثک  رد  ار  ادخ  اب  هدـنب  قوشعم و 
و دیامرف : یم  ریثک  رکذ  هب  شرافـس  نینچ  نیا  هک  مینک  یم  دانتـسا  دوخ ، ناقـشاع  هب  تبـسن  تسا  دنوادخ  هب  تبـسن  تبحم  لماک  رولبت 

راک شیاشگ  جرف و  نیا ، رد  نامگ  یب  هک  دینک  اعد  رایـسب  نم  جرف  لیجعت  رد  [ . 242 . ] مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدـلا  اورثکا 
. تسامش

رگیدکی رد  رکذ  قشع و  لباقتم  ریثأت 

تسا و لد  بلق و  یلـصا ، نامرف  زکرم  تقیقح  رد  اما  دنریگ  یم  نامرف  لقع  زا  دوخ  ياهتیلاعف  رد  ام  حراوج  اضعا و  رهاظ ، رد  دنچ  ره 
مات لاغتشا  یبوبحم  هب  ناسنا ، دوجو  یهدنامزاس  یهدنامرف و  لرتنک و  زکرم  نیا  رگا  سپ ، تسا . اهیتسود  اهتبحم و  لرتنک  روحم  لد  زین 
راک راتفگ ، نیا  دیوم  دش . دنهاوخ  زاوامه  گنهامه و  وا  اب  دنا -  حراوج  اضعا و  هک  وا -  نامرف  تحت  يدایا  اهورین و  مامت  دشاب  هتشاد 

یبوخ هب  ناشراکفا  اه و  هشیدنا  يراک و ... تبنم  یطاطخ ، یشارتگنس ، یـشاقن ، نوچ  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هک  تسا  ینادنمرنه  رنه  و 
اهنآ تیعقاو  نایب  زا  دیامن و  ناهنپ  ار  دوخ  راکفا  هک  دشاب  نآ  رب  هزادنا  ره  هب  رعاش  کی  ای  هدـنراگن  کی  الثم  تسادـیوه . ناشراثآ  رد 

. دروآ تـسد  هـب  ار  شـشنیب  هوـحن  رکفت و  زرط  وا  هحفـص 168 ] تالمج [  تارابع و  يـالبال  زا  ناوت  یم  ماجنارـس  اـما  دزرو ، كاـسما 
باتک ود  دراد . زراـب  یلجت  بحم  راـتفگ  ناـبز و  رد  هژیو  هب  راـتفر  تاـکرح و  یماـمت  رد  تسا  قشاـع  لد  نازورف  شتآ  هک  زین  تبحم 

سدقم تحاس  هب  ناشقـشع  تدش  رگنایب  اهنآ  ناگدنـسیون  تالمج  هک  دنتـسه  اعدم  نیا  يایوگ  دهاش  يونعم  دنویپ  مراکملا و  لایکم 
راـظتنا اـب  دـندرگ و  یم  شتبحم  نازورف  عمـش  درگ  هب  راو  هناورپ  ود  نآ  هنوـگچ  هک  دـنهد  یم  ناـشن  تسا و  هیلع  هللا  مالـس  ناـشیالوم 

ار تبحم  جاوما  رای  دای  رکذ و  رگید ، يوس  زا  و  وس ، کی  زا  نیا  دـنا . هتـسب  ورف  ایند  زا  مشچ  اسب  هچ  شلاـمج ، دیـشروخ  روهظ  یقیقح 
ماگنه نآ  سپ  دنتسه . بلق  يذوفن  ياههار  مادک  ره  نابز ، شوگ و  مشچ و  اریز  دنادرگ ، یم  رت  مطالتم  رت و  ناشورخ  قشاع ، بلق  رد 

زا تبحم  جاوما  دـیاشگب ، وا  يابیز  مان  رکذ  هب  نابز  ای  دنیـشنب و  وا  زا  یناشن  ای  وا  هراظن  هب  دونـشب و  ار  شبوبحم  تبحم  ياوآ  بحم  هک 
همزمز رگا  صوصخب  دـنادرگ . یم  رت  نازورف  ار  شـشتآ  دازفا و  یم  نآ  دـنلب  جاوما  رب  یجوم  هتفای ، هار  لد  ياـیرد  نورد  هب  ذـفانم  نیا 
يادص ندینـش  اب  هک  دش  دهاوخ  هدیرفآ  قشاع  بلق  رد  رگید  يروش  دونـشب ، ار  وا  يابیز  يادـص  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  قوشعم  اب  قشع 

یم تبحم  اپارـس  هچراپ و  کی  قشاع  بحم و  هک  تساجنیا  رد  دش و  دهاوخ  نیزم  وا  قشع  رهوگ  هب  شدوجو  همه  قوشعم  يازفا  حور 
هللا مالس  داجس  ماما  مادخ  هب  قشع  هوسا  نیا  و  دهد . یم  رد  لاصو  يادن  دنک و  یم  رـس  قشع  دایرف  وا  ناوخ  گر و  يوم و  ره  ددرگ و 

وا دای  اب  ات  دـشاب  وا  اب  تاجانم  رای و  رکذ  داـی و  شدوجو  ياـپ  اـت  رـس  هک  دـهاوخ  یم  بوبحم  زا  شراـتفگ ، رادرک و  رد  هک  تسا  هیلع 
هیلع داجـس  ماما  كانزوس  ياهتاجانم  زا  يزارف  هب  نونکا  دـشاب . هتـشادن  يرگید  راـک  نآ  زا  ریغ  هدوب و  وا  تبحم  راـی و  شتمه  یماـمت 
یلا یل  جهنا  و  هلهملا ، مایا  یف  کتعاطب  ینلمعتسا  و  هلفغلا ، تاقوا  یف  كرکذل  ینهبن  هلآ و  دمحم و  یلع  لص  مهللا  میرگن : یم  مالسلا 
يارب ارم  تلفغ ، تاقوا  رد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ ! [ . 243 . ] هرخالا ایندلا و  ریخ  اهب  یل  لمکا  هلهـس ، الیبس  کتبحم 
راومه یهار  دوخ  تبحم  هحفـص 169 ] يوس [  هب  نم  يارب  و  دریگب ، دوخ  یگدـنب  راک  هب  ارم  تغارف  ماـیا  رد  نادرگ و  رادـیب  دوخ  داـی 
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. امرف لماک  نم  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نآ  هلیسو  هب  اشگب و 

لامعا ریاس  هب  تبسن  رای  رکذ  تیالو  قح 

تیولوا تیالو و  ناگدنب ، رادرک  لاعفا و  یمامت  هب  تبسن  هک  تسا  نادنچ  تسا -  هللا  رکذ  نآ  متا  قادصم  هک  رای -  دای  رکذ و  تیمها 
نآ تیمها  هب  میرک  نآرق  هکنانچ  تسا ، بوبحم  دای  رکذ و  نامه  کسانم ، تادابع و  ماـجنا  زا  یـساسا  فدـه  دوصقم و  هک  ارچ  دراد ،
دای هنیآ  ره  و  [ . 245 . ] ربکا هللا  رکذـل  و  نم . دای  يارب  راد  ياپب  ار  زامن  [ . 244 . ] يرکذل هولـصلا  مقا  هک : دیامرف  یم  هراشا  تروص  نیا  هب 

هک دـنک  یم  دای  هتکن  نیا  يازـسب  شقن  تیمها و  زا  اهراب  اهراب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رابرهگ  تایاور  زین  و  تسا . رتگرزب  هللا 
هک تسور  نیا  زا  هدش و  هداد  صاصتخا  نادب  لیزج  یباوث  میظع و  يرجا  هتـشاد و  تیالو  تادابع  نوئـش  یمامت  رد  بوبحم  دای  رکذ و 

هدـناوخ دـناوت  یم  تساهدای -  نیرتدـنلب  اهرکذ و  نیرت  یلاع  زا  هک  هعبرا -  تاحیبست  اصوصخم  ادـخ و  رکذ  تادابع ، یمامت  يانثا  رد 
هب يا  هشدخ  هک  نآ  نودب  دنک  رارکت  ار  نآ  راب  نارازه  اهدص و  شیوخ  تاجانم  زامن و  نیح  رد  دـناوت  یم  رازگزامن  کی  الثم  دوش و 

. دوش دراو  شزامن 

تسوا اب  سنا  ینیشنمه و  رای ، دای 

بیرق ما  کـیداناف  ینم  تنا  دـیعب  بر ا  اـی  لاـق : لـج  زع و  هبر  یجاـن  اـمل  نارمع  نب  یـسوم  نا  هـلآ : هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق 
هک ماـگنه  نآ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هحفـص 170 ] [ . ] 246 . ] ینرکذ نم  سیلج  اـنا  هیلا : هللا  یحواـف  کـیجاناف ؟

یکیدزن نم  هب  ای  مناوخب  ار  وت  ات  ینم  زا  رود  وت  ایآ  اراگدرورپ ! راب  هک : دسرپ  یم  وا  زا  دزادرپ  یم  تاجانم  هب  شیوخ  يادخ  اب  یـسوم 
هک رت  بجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  رای  . مناروآ دای  نیـشنمه  نم  دیامرف : یم  خساپ  رد  دـنوادخ  مزادرپب ؟ اوجن  هب  وت  اب  مناوتب  ات 

. تسوا نیشنمه  كاپ ، يادخ  هدننک  دای  [ . 247 . ] هسلاجم هناحبس  هللا  رکاذ  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ومرود  يو  زا  نم 
رکذلا دندومرف : زین  و  ینم ) شیپ  ینم  اب  وچ  ینمی ، رد  . ) تسا بوبحم  اب  ینیشنمه  رکذ  [ . 248 . ] بوبحملا هسلاجم  رکذلا  دندومرف : زین  و 

تیدودـحم زگره  هللا  نایملاع  بوبحم  هک  بوبحم ، سنا  يارب  تسا  رکاذ  نیا  حاتفم  رکذ  تسا . سنا  دـیلک  رکذ  [ . 249 . ] سنالا حاتفم 
( یناحور رفس  رد  دوبن  لزنم  دعب  : ) هک ارچ  ددرگ ، یمن  وا  اب  سنا  ای  رکذ و  زا  عنام  تفاسم  دعب  ای  مسج 

هفرط ود  دای 

هراشا

کییبرـس درد  یناـبرهم  رـس  کـی  هک  یبرـس  ود  ره  یناـبرهم  یب  شوخ  هچ  : هک تسا  هفرط  ود  يا  هطبار  تبحم ، دوخ  نوـچمه  زین  رکذ 
زار نیا  تسا . رارقرب  قوـشعم  قشاـع و  ناـیم  هشیمه  هک  تسا  تبحم  هطبار  ندوـب  هفرط  ود  ناـگمه  يارب  دوهـشم  سوـسحم و  تـقیقح 

. دراد دوجو  هطبار  فرط  ود  نایم  تبسن  ررکت  هک  تسا  هفاضا  هلوقم  عون  زا  یئوگ  تسا ، هحفص 171 ] قشع [  يارجام  رپ  ناتساد  يابیز 
رد دـنا : هتـشادرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  اـهراب  هیعدا  تاـیاور و  نوتم  یتـح  هدیـسر و  هبرجت  هب  ناـگمه  يارب  اـبیز  تقیقح  نیا  ناـمگ  یب 

[250 . ] یلعالا قیفرلا  یف  یتکئالم  نم  ءالم  نم  هترکذ  الا  هسفن  یف  دـبع  ینرکذـی  ـال  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  يوبن  تیاور 
ماما منک . یم  دای  وا  زا  یلعا  قیفر  دنلب  هاگیاج  رد  ناگتـشرف و  نایم  رد  نم  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  دای  دوخ  يافخ  رد  ارم  يا  هدنب  زگره  .

یف كرکذا  ءالخلا  یف  ینرکذا  مدآ  نبا  یـسفن ، یف  كرکذا  کسفن  یف  ینرکذا  مدآ  نبا  یلاعت : هللا  لاق  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص 
نم ءالم  یف  هللا  هرکذ  الا  سانلا  نم  ءالم  یف  هللا  رکذـی  دـبع  نم  ام  لاق : كالم و  نم  ریخ  ءالم  كرکذا  ءالم  یف  ینرکذا  مدآ  نبا  ءالخ ،
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ارم تولخ  رد  ماوت ، دای  هب  مه  نم  شاب ، نم  دای  هب  لد  رد  مدآ ! دنزرف  يا  دـیامرف : یم  دوخ ] هدـنب  هب  باطخ   ] دـنوادخ [ . 251 . ] هکئالملا
سپـس منک . یم  داـی  ار  وت  هورگ  نآ  زا  رتـهب  یمدرم  ناـیم  رد  مه  نم  نک ، داـی  ارم  مدرم  ناـیم  رد  منک ، یم  داـی  ار  وـت  مه  نم  نک ، داـی 

هیلع داجـس  ماما  درک . دهاوخ  دای  ناگتـشرف  هورگ  نایم  رد  ار  وا  زین  دنوادخ  دنک ، دای  مدرم  نایم  رد  ار  ادخ  سک  ره  دندومرف : ترـضح 
انل افیرشت  انرکذت  نا  هیلع  انتدعو  كرکذب و  انترماف  مکرکذا ، ینورکذاف  قحلا : کلوق  تلق و  و  دنیوگ : یم  نارکاذ  تاجانم  رد  مالـسلا 

تـسا قح  تراتفگ  یتفگ و  نینچ  ادـنوادخ ! نیرکاذـلا . رکاذ  ای  انتدـعو  ام  انل  زجناف  انترما  امک  كورکاذ  نحن  اه  اماظعا و  اـمیخفت و  و 
میظعت میرکت و  تشادگرزب و  تهج  زا  هک  يداد  هدعو  يدومن و  رما  دوخ  رکذ  هب  ار  ام  سپ  منک . دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  سپ  هک :

دای هدـننک  دای  يا  نک ، افو  شیوخ  هدـعو  هب  زین  وت  سپ  يداد ، نامرف  هک  هنوگ  نامه  میتسه  وت  دای  هب  ام  نونکا  مه  و  ینک . دای  ام  زا  اـم 
ادخ هدنب و  دای  تسا و  هحفـص 172 ] هفرط [  ود  دنوادخ  هدنب و  نایم  رد  دزیخ  یم  رب  تبحم  زا  هک  رکذ  هطبار  مینیب  یم  سپ  ناگدـننک !

. دشاب یم  هارمه  ماگمه و 

تسام زا  وا  دای  رصع ، ماما  زا  ام  دای 

رد سدقم ، بادرس  رد  هنوگچ  نایعیش ، هب  تبسن  تبحم  يرورپ و  هدنب  تیاهن  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  میدید  هتشذگ  تاحفص  رد 
هب باطخ  دوخ  فیرش  عیقوت  رد  هک  میدش  روآ  دای  و  تسا ، هدومن  رافغتسا  اعد و  نانآ  يارب  هدوب و  نانآ  دای  هب  شیوخ  ياهتاجانم  نایم 
هب [ . 252 . ] ءادعالا مکملطـصا  ءاواللا و  مکب  لزنل  کلذ  ول ال  مکرکذل و  نیـسان  مکتاعارمل و ال  نیلمهم  ریغ  انا  دنا : هدومرف  دـیفم  خـیش 

نانمشد متـس  دروم  دش و  یم  لزان  امـش  رب  الب  هن  رگ  و  مینک ، یمن  شومارف  ار  امـش  دای  میزرو و  یمن  لامها  امـش  تیاعر  رد  ام  قیقحت 
رد ناملامعا  همان  هعلاطم  ماگنه  هب  هنوگچ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  هک  مینیب  یم  لامعا  هضرع  تایاور  رد  زین  و  دنتفرگ . یم  رارق 

يافو دای و  زا  تسایوگ  زراب و  ییاه  هناشن  اهنیا  دـنا . هداد  رارق  دوخ  ریخ  هیعدا  لومـشم  ار  ام  هنانابرهم  هدوب و  ام  دای  هب  ماـش  حبـص و  ره 
زا دـنرادیاپ . ناشتیالو  نامیپ  هب  يرادافو  رد  هدوب و  نارورـس  نآ  دای  هب  هک  ینایعیـش  هب  تبـسن  اصوصخ  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  نانآ و 

فطل هیاس  يا  هظحل  رگا  سپ  دنتـسه ، ام  یلعاف  للع  هلـسلس  رد  یلو ، ماما و  ینارون  دوجو  یلقن ، یلقع و  لیالد  هب  هجوت  اب  رگید ، يوس 
رـس يو  زا  لوا  قشع  شنیرفآ ، ماظن  رد  مدقت  عاونا  هب  قوشعم  مدقت  يانبم  رب  دش . میهاوخ  چوپ  چیه و  دـنریگرب  ام  رـس  زا  ار  ناشتیانع  و 

انحاورا رـصع  ماما  دراد . یگـشیمه  فطل  نانآ  رب  تسا  رتسگ  هیاس  تاقولخم  رـس  رب  شتبحم  تیانع  ضیف و  هک  یتسه  قلاخ  دـنز و  یم 
. تسودب نانآ  تبحم  شیپاشیپ  [ 253  ] دوخ عئانص  شقشع ب  تبحم و  تسا ، ناگدیرفآ  فوفص  شیپاشیپ  رد  ماظن  نیا  رد  هک  زین  هادف 

نیا زا  یجوم  ناشخرد و  یتیآ  هک  دای  رکذ و  نیا ، ربانبدنک  رگید  يا  هولج  قشاع  هب  ات  دنزرـس  لوا  قوشعم  زا  قشع  : سپ هحفص 173 ] ] 
بوـبحم لوا  زین  رکذ  ناتـساد  رد  تسا . رادروـخرب  یگژیو  نیا  زا  زین  دـنک  یم  داـجیا  مطـالت  بحم  بلق  رد  تسا و  شورخ  رپ  ياـیرد 

، اعدـم نیا  رب  یئابیز  دـهاش  دـتفا . یم  بوبحم  دای  هب  هدـش ، رگ  هولج  بحم  بلق  رد  داـی  نیا  دـنک و  یم  داـی  شیوخ  بحم  زا  هک  تسا 
نم ناث  روکذـملا و  نم  لوا  هنکل  رکفلا و  مساـنم  نم  ـال  ناـسللا و  مسارم  نم  سیل  رکذـلا  تسا : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  راـبررد  راـتفگ 

رذگدوز یحطس و  یمیسن  رکذ  تسا . رکاذ  زا  سپس  بناج و  زا  لوا  نکل  تسین و  رکف  فرـص  هجوت  نابز و  مسر  رکذ  [ . 254 . ] رکاذلا
شبات عاعش  نیا  تقیقح ، رد  دبای . یم  نایرج  بحم  نابز  رب  هاگ  نآ  هتفرگ ، هشیر  بوبحم  ناج  لد و  زا  هکلب  درذگب  نابز  رب  هک  تسین 
بحم هک  تسا  بوبحم  تیانع  هراشا  دنیرفآ و  یم  شبنج  تکرح و  قشاع  ياپارس  رد  هک  تسا  قوشعم  رکذ  قشع و  نازورف  دیـشروخ 

داـی قشاـع  هب  ار  دوخ  ناتـسآ  رد  تدارا  ضرع  مالـس و  قیفوت  هک  تسوا  تمارک  يراوگرزب و  فصو  دراد و  یم  او  وا  رکذ  داـی و  هب  ار 
ناگتخوسلد و هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ناـمیاهلد  هبعک  ناـملامآ و  هلبق  يزاون  ریقف  يرورپ و  هدـنب  لاـمک  نیا  يرآ ، دـهد . یم 

یم ناشلاجم  دنادرگ و  یم  منرتم  شمالس  یهلا  ترابع  هب  ار  ناشنابز  هدومن و  شتبحم  جاوما  رد  قرغ  ار  دوخ  لامج  هتفیش  ناگتخابکاپ 
رپ مچرپ  هک  تسوا  ینطاب  شـشک  هیذج و  هللا ! هفیلخ  ای  کیلع  مالـسلا  هجح ا هللا ! ای  کیعل  مالـسلا  دـنروآ : رب  دایرف  لد  زوس  زا  ات  دـهد 
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زامن هاگجارعم  هب  ار  ناگتفیـش  تساهزامن و  ناج  هک  تسوا  زامن  هکلب  دروآ و  یم  رد  زازتها  هب  نایعیـش  ناج  رـس و  رب  ار  تیالو  راختفا 
هک تسوا  نآرق  تـئارق  دـنک ، یم  هحفـص 174 ] توعد [  وا  ریغ  هب  تالاغتـشا  زا  كاـسما  هب  ار  ناـگتخوس  هک  تسوا  موـص  دـشک ، یم 

زوسناج ياه  هلان  دـیابر و  یم  شقـشاع  نارظتنم  مشچ  زا  بوخ  هک  تسوا  بش  ياهیرادـیب  دراد ، یم  لیـسگ  نآرق  بناج  هب  ار  نایعیش 
رد ار  يرایمه  تناعا و  حور  هک  تسوا  ياهیریگتـسد  اهیـسر و  دایرف  دنک ، یم  دنلب  قشاع  نالد  رادیب  داهن  زا  هلان  دایرف  هک  تسوا  هنابش 

تسوا و هراشا  هب  لوا  همه ، همه و  دـنوادخ ، برق  ریـسم  رد  بحم  ياهماگ  تاکرح و  همه  هصالخ  و  دـنک ، یم  هدـنز  شقداـص  ناوریپ 
هک تسا  قوشعم  قشع  تبحم و  قشاع ، حور  قمع و  نطاب و  رد  هلمج : کـی  رد  ماجنارـس  و  ددرگ . یم  یلجتم  نیتسار  قشاـع  رد  سپس 
وا مشومخ و  نم  هک  تسیک  منادن  لد  هتـسخ  نم  نوردنا  رد  . دنکفا یم  بات  بت و  هب  ار  شناج  لد و  دـنک و  یم  داجیا  جوم  وا  حور  رد 

تساغوغ رد  ناغف و  رد 

بوبحم ياهمان 

ره ینهذ  یلقع و  ماـن   - 4 یبتک مان   - 3 یظفل مان   - 2 ینیع مان   - 1: دراد نوگ  هنوگ  یبـتارم  تسوا  تاولج  زا  يا  هولج  هک  بوبحم  ماـن 
دوجوم ناونع  هب  جراخ  ناهج  رد  رگا  دننک . یم  ادیپ  صاخ  مسا  دنریگ  یم  رارق  نآ  رد  هک  يا  هئشن  فرظ و  رابتعا  هب  اهمان  نیا  زا  مادک 

مان دـشاب  لقع  ناهج  رد  رگا  یبتک و  مان  دـشاب  تباتک  هئـشن  رد  رگا  یظفل و  مان  دـشاب  ظاـفلا  ياـیند  رد  رگا  ینیوکت و  ماـن  دـشاب  ینیع 
اب هک  دریذپ ، یم  ققحت  تسا  یتسه  ملاع  تاذلاب  یقیقح و  بوبحم  هک  زین  دنوادخ  یماسا  دروم  رد  بتارم  نیا  دریگ . یم  دوخ  هب  یلقع 
اب سنا  دـبای  رتشیب  برق  قح ، ترـضح  اب  بتارم  هلـسلس  رد  رت و  یقیقح  مان ، هچ  ره  هتبلا  و  دوش . یم  افیا  شتبحم  طرـش  اهنآ  دای  رکذ و 
 ] متاخ ترـضح  سدقم  دوجو  ینارون  نطاب  یهلا ، ءامـسا  نیرت  تلیـضف  اب  نیرت و  میظع  دـنک . یم  داجیا  ار  تبحم  زا  يرتشیب  قمع  نآ ،

مهیلع هللا  تاولـص  نیرهاـط  همئا  ریاـس  نیملاـع و  ءاـسن  هدیـس  هقیدـص  ترـضح  نینموملاریما و  ترـضح  سپـس  نییبنلا و  هحفص 175 ]
نیا رب  یحو  ناهج  زا  يدـهاوش  ریز ، تایاور  تسوا . تداـبع  ادـخ و  رکذ  هسدـقم ، تاوذ  نآ  زا  مادـک  ره  ماـن  رکذ  اذـل  تسا . نیعمجا 

. تسا تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  دای  رکذ و  [ . 255 . ] هدابع مالسلا  هیلع  یلع  رکذ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا : راتفگ 
ضارما ریاس  بت و  زا  يافـش  تیب  لها  ام  رکذ  [ . 256 . ] ماقسالا کعولا و  نم  ءافـش  تیبلا  لها  انرکذ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هللا رکذ  انرکذ  اذا  انا  هللا . اورکذ  اولخ  اذا  نیذلا  مهنیب  ءامحرلا  انتعیش  لوقی : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تعمس  لاق : هزمح  یبا  نب  یلع  تسا .
کی اب  ام  نایعیش  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  هزمح  یبا  نب  یلع  [ . 257 . ] ناطیشلا رکذ  انودع  رکذ  اذا  و 

دوش یم  هظحالم  تسا . ناطیش  دای  ام  نمشد  دای  تسادخ و  دای  ام  دای  انامه  دننک ، دای  ار  ادخ  دنوش  اهنت  هک  ماگنه  نآ  دننابرهم و  رگید 
یم ققحت  نانآ  رکذ  اب  وا  رکذ  هجیتن  رد  تسادخ و  رکذ  نانآ  رکذ  دـنیادخ و  ياهمان  نادـناخ ، نیا  ناشدوخ ، ياویـش  تانایب  قبط  رب  هک 

هک دنا  هدرک  شرافـس  نایعیـش  هب  هکنیا  هلمج  زا  دنا . هدومرف  ناشرکذ  ترثک  رد  هک  یئاه  هیـصوت  اهروتـسد و  تبـسانم  نیمه  رب  دـبای و 
لئاسو فیرش  باتک  رد  دوش . رکذ  رتشیب  دنوادخ  مسا  قیرط  نیا  هب  هک  دشاب  دننک ، يراذگ  مسا  نانآ  یظفل  ياهمان  هب  ار  دوخ  نادنزرف 
نسحلا وا  یلع  وا  دمحا  وا  دمحم  مسا  هیف  اتیب  رقفلا  لخدی  ال  لوقی : مالسلا  هیلع  نسحلا  ابا  تعمس  لاق : يرفعجلا  نامیلـس  نع  مینیب : یم 

نسحلاوبا ماما  زا  مدینش  دیوگ : یم  يرفعج  نامیلس  [ . 258 . ] ءاسنلا نم  همطاف  وا  هللا  دبع  وا  بلاط  هحفص 176 ] وا [  رفعج  وا  نیسحلا  وا 
ای رفعج  ای  نیـسح  ای  نسح  ای  یلع  ای  دـمحا  ای  دـمحم  ماـن  نآ ، رد  هک  يا  هناـخ  رد  دوش  یمن  لـخاد  رقف  دـندومرف : یم  هک  مالـسلا  هیلع 

دهد و یم  ناشن  هلئـسم  نیمه  اب  طابترا  رد  ار  ابیز  فیطل و  يا  هتکن  نآرق  همیرک  تایآ  رد  تقد  دشاب . نانز  زا  همطاف  ای  هللادبع  ای  بلاط 
ءامـسا و هب  رگید ، یهورگ  رد  دوش و  یم  هداد  تبـسن  دـنوادخ  دوـخ  هب  سیدـقت  حـیبست و  میرک  نآرق  تاریبـعت  زا  یخرب  رد  هکنیا  نآ 
هل هنوحبـسی و  هتدابع و  نع  نوربکتـسی  کبر ال  دنع  نیذـلا  نا  تسا : هورگ  ود  ره  يایوگ  ریز ، تایآ  دریگ . یم  قلعت  شکرابم  ياهمان 
یم هدجـس  وا  رب  حیبست و  ار  وا  دنزرو و  یمن  ربک  وا  تدابع  یگدنب و  هب  تبـسن  دنتـسه  تراگدرورپ  دزن  هک  یناسک  [ . 259 . ] نودجسی
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تادوجوم ار  هللا  [ . 261 . ] ضرالا یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  حبـسی هللا  نک . دای  داـیز  ار  تراـگدرورپ  [ . 260 . ] اریثک کبر  رکذا  و  دـننک .
ار تراگدرورپ  گرزب  مان  سپ ، [ . 262 . ] میظعلا کبر  مساب  حبسف  لیذ : تایآ  تسا  مود  هورگ  زا  و  دنیامن . یم  حیبست  نیمز  اهنامسآ و 

دوخ هب  یهاـگ  سیدـقت  حـیبست و  هک  مینیب  یم  نک . حـیبست  ار  تراـگدرورپ  رتدـنلب  ماـن  [ . 263 . ] یلعالا کـبر  مسا  حبـس  نک . حـیبست 
رتگرزب مان  یتسه  نآ  دشاب  رتیوق  هچ  ره  اهیتسه  هبترم  هک  میناد  یم  دـبای و  یم  صاصتخا  وا  يالعا  ای  مظعا و  مان  هب  یهاگ  راگدرورپ و 

هب دنتـسه و  دنوادخ  ياهمان  نیرتگرزب  هحفـص 177 ] مهیلع [  هللا  تاولـص  رـشع  ینثا  همئا  ربماـیپ و  ینارون  دوجو  هجیتن ، رد  تسادـخ و 
قشع و ینوزفا  هجیتن  رد  رجا و  باوث و  بجوم  هدوب و  بوبحم  دای  رکذ و  ادخ و  یگدـنب  زین  نانآ  یماسا  رکذ  هدـش ، دای  تایاور  تلالد 

. ددرگ یم  بوبحم  هب  تبسن  تبحم 

تسا مسا  رکذ  تمعن ، رکذ 

اومصتعا و   - 1: دنک یم  دای  تمعن  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  ینعی  ادـخ  گرزب  ياهمان  زا  شیوخ  تایآ  یخرب  رد  میرک  نآرق 
گنچ ادخ  مکحم  نامسیر  هب  یگمه  [ . 264 . ] مکبولق نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  تمعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال  هللا  لـبحب 

تاحفص رد  داد . تفلا  ار  امش  ياهبلق  سپـس  دیدوب ، رگید  کی  نمـشد  هک  ماگنه  نآ  دینک  دای  ار  ادخ  تمعن  دیوشن و  هدنکارپ  دینزب و 
هیآ رد  زین  تمعن  زا  دوصقم  تسا و  ناـنموم  بولق  فیلاـت  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  تبحم  مهم  راـثآ  زا  هک  تشذـگ  ناـترظن  زا  هتـشذگ 
یم تفلا  رگید  کی  اب  نانموم  بولق  نانآ  تکرب  هب  هک  تسا  یهلا  يانسح  ءامسا  نامه  ینعی  هسدقم  تاوذ  نآ  تکرب  رپ  دوجو  هفیرش ،

زع و هلوق  یف  مالـسلا  مهیلع  هدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  ینثدح  لاق : یـسیع  نب  دمحا  نع  میئوج : یم  كربت  ریز  ثیدح  هب  دبای .
مه هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  تلزن  امل  لاق : اهنورکنی ، مث  هللا  تمعن  نوفرعی  لج :
نا اهریاسب و  رفکن  هیالا  هذهب  انرفک  نا  مهضعب : لاقف  هنیدملا  دجسم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  نم  رفن  عمتجا  نوعکار 

هالوتن و ال انکل  لوقی و  امیف  قداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  نا  انملع  دـق  اولاقف : بلاط . یبا  نبا  انیلع  طلـسی  نیح  لذ  اذـه  ناف  اـنمآ 
دمحا [ . 265 . ] هیالولاب نورفاکلا  مهرثکا  یلع و  هیالو  نوفرعی  اهنورکنی ، مث  هللا  همعن  نوفرعی  هیالا : هذـه  تلزنف  لاق : انرما . امیف  ایلع  عیطن 

ار و ادخ  تمعن  دنسانش  یم  هیآ  هرابرد  هک  دیامرف  یم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شدج  زا  شردپ ، زا  مشـش  ماما  ترـضح  دیوگ : یـسیع  نب 
نامیا هک  دنتـسه  یناسک  وا و  لوسر  دنوادخ و  امـش  تسرپرـس  انامه  هیآ  هک  یماگنه  دـندومرف : دـننک  یم  هحفـص 178 ] راکنا [  سپس 
هباحـص زا  یهورگ  دش  لزان  دنتـسه  عوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تاکز  دـنراد و  یم  ياپ  هب  ار  زامن  هک  یناسک  نامه  دـنا ، هدروآ 

زین تایآ  رگید  هب  میرواین  نامیا  هیآ  نیا  هب  رگا  دنتفگ : رگید  کی  هب  هدرک ، عامتجا  هنیدم  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
میناد یم  دنتفگ : سپ  دنک . یم  طلـسم  ام  رب  ار  بلاطوبا  دنزرف  هیآ  نیا  اریز  دوب ، دهاوخ  ام  تلذ  میروایب  نامیا  رگا  و  میا ، هدـیزرو  رفک 

دوب اجنیا  رد  مینک . یمن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تعاطا  یلو  میریذپ ، یم  زین  ار  وا  تیالو  تسوگتـسار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک 
اهنآ رثکا  ار و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  دنسانش  یم  دننک . یم  راکنا  ار  نآ  سپس  دنـسانش  یم  ار  ادخ  تمعن  هک : دش  لزان  هیآ  نیا  هک 

دـینک و دای  ار  ادـخ  تمعن  [ . 266 . ] اـنعطا انعمـس و  متلق  ذا  هب  مکقثاو  يذـلا  هقاـثیم  مـکیلع و  هللا  تـمعن  اورکذا  و  - 2. دنرفاک تیالو  هب 
قاثیم ناوارف ، تایاور  تلالد  هب  دینکن .] شومارف   ] میدرک تعاطا  مدینـش و  دیتفگ  امـش  هتفرگ و  نامیپ  نآ  هرابرد  امـش  زا  هک  ار  يدهع 
مالـس ترایز  ینامـسآ  تارابع  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  نانآ  تیالو  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  دنوادخ 

. هدـکو هذـخا و  يذـلا  هللا  قاثیم  ای  کیلع  مالـسلا  میراد : یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناـمیاهلد  بوبحم  هب  باـطخ  سی  لآ  یلع 
یم هداد  نامرف  همیرک  هیآ  رد  هک  یقاثیم  نیا ، ربانب  تسا . هدرک  دیکات  نآ  رب  هتفرگ و  مدرم  زا  دنوادخ  هک  یئادـخ  نامیپ  يا  وت  رب  مالس 
مان قاثیم و  تمعن و  رکذ  نانآ ، رکذ  ینعی  تسا . مالـسلا  مهیلع  شنیرهاط  دادجا  رـصع و  یلو  سدـقم  دوجو  دـینک ، دای  نآ  زا  هک  دوش 
سپ تسا ، ریذپ  ناکما  وا  هجو  قیرط  زا  ادـخ  بناج  هب  ندروآ  يور  هک  [ 267  ] دنیادخ هجو  هسدقم  تاوذ  نیا  هک  اجنآ  زا  تسادـخ و 
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شنیرفآ امش  هب  [ . 268 . ] متخی مکب  هللا و  حتف  مکب  هحفـص 179 ] داهن [ : ياپ  یهلا  برق  ماقم  هب  ناوت  یم  هک  تسا  نانیا  رکذ  هطـساو  هب 
. دهد یم  نایاپ  امش  هلیسو  هب  دومن و  زاغآ  ار 

نیرهاط همئا  رکذ  سلاجم 

هب اهنآ  ناما  یب  ریس  همادا  رد  دنتـسه  ناشنایعیـش  یئادخ  لالز و  ياهتبحم  فطاوع و  روحم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادناخ 
اب دنهد و  لیکـشت  سنا  لفاحم  ینعی  دنروآ ، نابز  هب  ار  ادخ  مان  دـنوش و  عمج  مه  درگ  هک  دـننک  یم  شرافـس  نانآ  هب  برق  ماقم  يوس 

هدننک هارمگ  یناطیـش و  ياه  هتفاب  زا  هدافتـسا  اب  هن  و  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالـس  ناشموصعم  نایاوشیپ  یلمع  ياهروتـسد  زا  يریگ  هرهب 
هرهب مالسلا -  مهیلع  يده  همئا  ادخ -  نیتسار  ياهمان  نیا  بقانم  لئاضف و  زا  دنهد و  لیکشت  رکذ  هقلح  تسا -  رامـش  یب  نآ  ریاظن  هک 

هللا و لوسر  ای  لیق : هنجلا . ضایر  یلا  اورداب  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 1: دینک هجوت  ریز  تایاور  هب  هطبار  نیا  رد  دنریگرب .
لوسر يا  دش : ضرع  دیباتـشب . تشهب  ياهغاب  بناج  هب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  [ . 269 . ] رکذـلا قلح  لاق : هنجلا ؟ ضایر  ام 

اموق تیار  ناـف  کـنیع  یلع  سلاـجملا  رتخا  ینب  اـی  هنبـال : ناـمقل  لاـق  - 2. ادـخ دای  ياـه  هقلح  دومرف : دـنمادک ؟ تشهب  ياـهغاب  ادـخ !
اذا و  مهعم . کمعیف  همحرب  مهلظی  نا  هللا  لعل  و  كوملع ، الهاج  نکت  نا  کملع و  کعفنی  املاع  نکت  ناف  مهعم . سلجاف  هللا  نورکذـی 
نا هللا  لعل  و  الهج ، كودـیزی  الهاج  نکت  نا  کملع و  کعفنی  اـملاع ال  نکت  نا  کـناف  مهعم  سلجت  ـالف  هللا  نورکذـی  ـال  اـموق  تیار 
رگا نک . باختنا  نشور  شنیب  اب  ار  سلاـجم  مکرـسپ ! يا  دـیامرف : یم  شدـنزرف  هب  میکح  ناـمقل  [ . 270 . ] مهعم کـمعیف  هبوقعب  مهلظی 

یـشاب لهاج  رگا  يرب و  یم  هرهب  تملع  زا  یـشاب  ملاع  رگا  اریز  نک ، ینیـشنمه  ناـنآ  اـب  دـننک  یم  ار  ادـخ  رکذ  هک  يدـید  ار  یهورگ 
هک دید  ار  یهورگ  رگا  و  يریگ . رارق  تمحر  دروم  زین  وت  سپ  درتسگ ، نانآ  رس  رب  ار  شتمحر  هیاس  دنوادخ  دیاش  دنهد و  یم  تمیلعت 

تلهج یشاب  لهاج  رگا  دشخب و  یمن  يدوس  وت  هب  تملع  یشاب  ملاع  رگا  اریز  نکن ، ینیشنمه  هحفص 180 ] نانآ [  اب  دنتسین  ادخ  دای  هب 
یلع جرخ  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نع   - 3. دریگارف زین  ار  وت  دـسر و  ارف  ناـشیا  رب  یتبوقع  هک  اـسب  هچ  دـننک و  یم  رتشیب  ار 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  [ . 271 . ] رکذـلا سلاجم  لاق : هنجلا ؟ ضایر  ام  هللا و  لوسر  ای  اولاق : هنجلا . ضایر  یف  اوعترا  لاـقف : هباحـصا 
تـشهب ياهغاب  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـیریگ  هرهب  تشهب  ياـهغاب  تارمث  زا  دـندومرف : دومن و  دروخرب  دوخ  باحـصا  اـب  يزور  هلآ 

ناک الا  انورکذی  مل  هللا و  اورکذـی  مل  سلجم  یف  موق  عمتجا  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 4. ادخ رکذ  سلاجم  دندومرف : دنمادک ؟
دای ادخ و  دای  دنوش و  عمج  یسلجم  رد  یمدرم  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 272 . ] همایقلا موی  مهیلع  هرسح  سلجملا  کلذ 
هللا یلـص  یبنلا  نع  یملیدلا  نسحلا  یبا  نب  نسحلا  يور   - 5. دش دهاوخ  ترسح  بجوم  تمایق  زور  رد  ناشیارب  سلجم  نآ  دنـشابن  ام 

ءامسلا یلا  اودعـص  اذاف  مهئاعد  یلع  نونموی  مهئاکبل و  نوکبی  مهـسور و  یلع  نوموقیف  رکذلا  قلح  یلع  نورمی  هکئالملا  نا  هلآ  هیلع و 
کنوحبـسی و اماوقا  انیارف  رکذـلا  سلاجم  نم  اسلجم  انرـضح  اـنا  اـنبر  اـی  نولوقیف : ملعا . وه  و  متنک ؟ نیا  یتکئـالم  اـی  یلاـعت : هللا  لوقی 

امم مهتنما  مهل و  ترفغ  دـق  ینا  مکدهـشا  مهنع و  اهووزا  یتکئالم  ای  هناحبـس : هللا  لوقیف  كران . نوفاـخی  کنوسدـقی و  کنودـجمی و 
مهب یقـشی  نم ال  نیرکاذـلا  ناف  مهل  هتـسلاجمب  هل  ترفغ  دـق  یلاعت : هللا  لوقیف  كرکذـی . مل  هنا  انالف و  مهیف  نا  انبر  نولوقیف : نوفاـخی .

رب ناگتـشرف  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یملید  نسحلا  یبا  نب  نسح  [ . 273 . ] مهسیلج
هب هک  یماگنه  دـنیوگ و  یم  نیمآ  ناشیاهاعد  يارب  دـنیرگ و  یم  نانآ  هیرگ  رب  هداتـسیا ، نانآ  رـس  رب  سپ  دـنرذگ ، یم  رکذ  ياه  هقلح 
یم سپ  تساهنآ . راک  هب  رتاناد  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیدوب ؟ اجک  نم  هکئـالم  يا  دـیامرف  لاـعتم  دـنوادخ  دـننک  یم  دوعـص  نامـسآ 

سیدقت دیجمت و  حیبست و  ار  وت  هک  میدید  ار  یماوقا  هدـش و  رـضاح  رکذ  سلاجم  زا  یـسلجم  رد  ام  هحفص 181 ] اراگدرورپ [ ! دنیوگ :
یم دهاش  ار  امـش  نم  دینک و  رود  نانآ  زا  ار  شتآ  نم ! ناگتـشرف  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  سپ  دندیـسرت . یم  وت  شتآ  زا  دـندرک و  یم 
دای هب  هک  تسا  یـسک  نانآ  نایم  رد  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  سپ  مداد . رارق  نما  رد  دندیـسرت  یم  هچنآ  زا  مدیـشخب و  ار  نانآ  هک  مریگ 
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نیا هیاپ  رب  دور . یمن  تواقـش  هب  نارکاذ  نیـشنمه  اریز  مدیـشخب ، نانآ  اـب  ینیـشنمه  رطاـخ  هب  زین  ار  وا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تسین . وت 
یم لیکـشت  دای  تاقلح  رکذ و  سلاجم  هک  هدوب  نینچ  هعیـش  مسر  نونک  ات  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناـمز  زا  زیمآ ، تبحم  هیـصوت 
ياپ رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نادرگاش  هتـسج و  تکرـش  عیـشت  ملاع  راوگرزب  نادنمـشناد  ناثدـحم و  سلاـجم  نیا  رد  هداد و 

تاولص شا  یمارگ  دالوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکذ  تاداقتعا و  لوصا  ادخ و  رکذ  هب  هدز و  یم  وناز  هناعضاخ  ناشسرد  یـسرک 
مهیلع همئا  یهلا -  يانـسح  ءامـسا  بقانم  لئاضف و  رد  یتیاور  یـسک  ره  دـنا و  هتخادرپ  یم  نانآ  بقاـنم  لـئاضف و  نیعمجا و  مهیلع  هللا 

نوچمه مانب ، يراثآ  دوخ  زا  هک  دوب  رکذ  تاسلج  نیمه  دنا و  هتشون  یم  ار  اهنآ  نابتاک  تسا و  هدرک  یم  تئارق  هتـشاد  دای  هب  مالـسلا - 
راب و فسات  رایـسب  هچ  و  [ . 274 . ] دنا هدش  دنمـشزرا  عیفر و  یهاگیاج  زئاح  هعیـش  بتک  نایم  رد  هک  تشاذگ  یقاب  هدـش ) هتکید   ) یلاما

مـشچ يروک  هب  هچ  رگا  تسا . هدـش  هدـیچ  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يوریپ  نایعدـم  ام  نایم  زا  هزورما  مسر  نیا  هک  تسا  كانهودـنا 
هیزعت و سلاجم  هقف و  قالخا و  دـیاقع و  نایب  هباطخ و  ظعو و  سلاجم  مهیلع  هللا  مالـس  تراهط ، تمـصع و  نادـناخ  عیـشت و  نانمـشد 

ثیداـحا داـمتعا ، دروم  نوتم  بتک و  يور  زا  هک  ار  هدروخن  تسد  اـبیز و  لکـش  نآ  اـما  تسا  رادروخرب  یـصاخ  قـنور  زا  يراوـگوس 
ءوس تاغیلبت  ياسفناو  نیا  رد  هک  دراد  نآ  ياج  نونکا  مه  و  هتشگ ، خوسنم  كورتم و  دوش  یسررب  مالـسلا  مهیلع  همئا  بقانم  لئاضف و 

نآ زاب  و  دـننک ، هدـنز  ار  نید  ناگرزب  هنیرید  تنـس  ظاـعو ، یبهذـم و  ناگدـنیوگ  تیـالو ، رون  نانمـشد  و  بش ، نارادـساپ  هدرتسگ  و 
هک دشاب  هحفـص 182 ] دـنهد [ ، لیکـشت  ثیدـح  تئارق  سلاجم  یثیدـح ، ياه  هتـشون  بتک و  رب  هیکت  اب  هدومن ، ءایحا  ار  رکذ  سلاجم 

دوش و عفد  مهیلع  هللا  تاولـص  رـشع  ینثا  همئا  خماش  ماقم  نوماریپ  عیـشت ، بتکم  نانمـشد  بناج  زا  هرـشتنم  کلهم  مومـس  قیرط  نیدـب 
. ددرگزاب ناشدوخ  هب  ناشرش 

دهد یم  هجیتن  ار  تقشم  رپ  یگدنز  بوبحم  دای  ندرک  شومارف 

لاح دنک ، یم  لیـصحت  رطاخ  تینما  شمارآ و  وا  دوخ  يارب  دشخب و  یم  ماظن  ناسنا  ياهراک  هب  لج  زع و  يادـخ  ینعی  زابنا  یب  رای  دای 
ضرعا نم  و  دیامرف : یم  وا  دوخ  هک  ارچ  ددرگ ، یم  یگدنز  روما  رد  یناشیرپ  هشیدنا و  رکف و  تتشت  بجوم  وا  ندرک  شومارف  هک  نآ 
اهتیسنف انتایآ  کتتا  کلذک  لاق  اریصب  تنک  دق  یمعا و  ینترشح  مل  بر  لاق  یمعا  همیقلا  موی  هرشحن  اکنض و  هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع 

انیبان تماـیق  زور  رد  تشاد و  دـهاوخ  یتقـشم  رپ  تخـس و  یناگدـنز  دـنک  ضارعا  نم  داـی  زا  سک  ره  [ . 275 . ] یـسنت مویلا  کلذک  و 
یم دنوادخ  ما !؟ هدوب  انیب  ایند  رد  نم  هک  نآ  لاح  يدرک  روشحم  انیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  زور  نآ  رد  دش . دـهاوخ  روشحم 
رکذ زا  ضارعا  هک  مینیب  یم  يوش . یم  شومارف  وت  مه  زورما  سپ  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  دزن  ام  تایآ  نینچ  نیا  دـیامرف :

ار شرای  دوشگن و  ناـج  مشچ  اـیند  رد  هک  یـسک  نوچ  تسا ، ترخآ  رد  يروک  نآ ، ینیع  ققحت  هک  ددرگ  یم  لد  يروک  بجوم  راـی 
دهاوخ انیبان  روک و  وا  ياقل  ماگنه  زین  ترخآ  رد  دیدن  [ . 276 ( ] هللا هجو  مثف  اولوت  امنیا   ) دیامن یم  خر  یگـشیمه  ياههاگ  هولج  رد  هک 

مان زا  ضارعا  نیا  ربانب  دنیوا . هتساوخ  نوخ و  نابز و  تسد و  ادخ و  يور  ادخ و  مسا  مالسلا ، مهیلع  نامرهاط  ناماما  هک  میناد  یم  دوب .
زع و هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  مینک : یم  هجوت  ریز  تیاور  هب  دروآ . دـهاوخ  ترخآ  رد  یئانیبان  گنت و  تشیعم  زین  اهنآ 
؟ یمعا همیقلا  موی  هرشحن  و  تلق : لاق : مالـسلا . هیلع  نینموملا  ریما  هیالو  هب  ینعی  لاق : اکنـض  هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  و  لج :
: لوقی هرخالا  یف  ریحتم  وه  مالسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هیالو  نع  ایندلا  یف  بلقلا  هحفص 183 ] یمعا [  هرخالا و  یف  هریصبلا  یمعا  لاق :
. یـسنت مویلا  کلذک  اهتیـسنف  مالـسلا ) مهیلع  همئالا  تایالا  لاق : ، ) انتایآ کتتا  کلذـک  لاق  اریـصب ، تنک  دـق  یمعا و  ینترـشح  مل  بر 

قداص ماما  [ 277 .... ] مهلوق عمـست  مل  مهرما و  عطت  مل  مالـسلا و  مهیلع  همئالا  تکرت  امک  رانلا  یف  كرتت  مویلا  کلذـک  اهتکرت و  ینعی 
ریما تیـالو  دوصقم ، دـندومرف : تشاد  دـهاوخ  یتقـشم  رپ  تخـس و  یناگدـنز  دـنک  ضارعا  نم  زا  سک  ره  هیآ  لـیوات  رد  مالـسلا  هیلع 

تیالو زا  ایند  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مینک ؟ یم  روشحم  روک  ار  وا  تمایق  زور  رد  و  متفگ : دـیوگ : يوار  تسا . مالـسلا  هیلع  نینموملا 
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یم هک  دوب  دـهاوخ  ریحتم  ترخآ  رد  یـسک  نینچ  دوـب . دـهاوخ  اـنیبان  وا  مشچ  ترخآ  رد  دـشاب  لد  روـک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما
دمآ وت  دزن  ام  تایآ  نینچ  نیا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  مدوب ؟ اـنیب  اـیند  رد  هک  یلاـح  رد  يدرک  روشحم  روک  ارم  ارچ  اراـگدرورپ ! دـیوگ :
ینعی يوش . یم  شومارف  وت  مه  زورما  سپ  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  و  دنتـسه ) مالـسلا  مهیلع  همئا  تایآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  )

ناـشتعاطا هدرک  كرت  اـیند  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  روط  ناـمه  يوش  یم  كورتم  شتآ  ناـیم  رد  زورما  يدرک و  كرت  ار  تیـالو 
... يدینشن ار  ناشلوق  يدرکن و 

بوبحم رکذ  عناوم 

دالوا لام و 

هب هقالع  مکحم ، عناوم  نیا  هلمج  زا  هک  هدـش  هداهن  یعناوم  زین  هار  نیا  رـس  رب  دراد ، دوجو  یتابجوم  بوبحم  رکذ  يارب  هک  هنوگ  ناـمه 
مکلاوما و ال مکهلت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دزاس : یم  لفاغ  رای  دای و  زا  ار  وا  دراد و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  قشاع  هک  تسا  دالوا  لاوما و 

امش ناتدالوا  لاوما و  هک  ادابم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ . 278 . ] نورساخلا مه  کئلواف  کلذ  لعفی  نم  هللا و  رکذ  نع  مکدالوا 
هحفص 184 ] تسا [ . ناراکنایز  زا  دنک  نینچ  سک  ره  هک  دراد  زاب  ادخ  رکذ  زا  ار 

ناطیش طلست 

یم زاب  دوخ  قح  بوبحم  دای  زا  ار  وا  هتفای ، هطلـس  ناسنا  بلق  لد و  رب  هک  دنتـسه  يراـکبیرف  نیطایـش  هار ، نیا  نکفا  درم  عناوم  هلمج  زا 
هریچ نانآ  رب  ناطیش  [ . 279 . ] نورساخلا مه  ناطیشلا  بزح  نا  الا  ناطیشلا  بزح  کئلوا  هللا  رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا  دنراد :
هیلع داجـس  ماما  دنناراکنایز . ناطیـش  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنا و  ناطیـش  بزح  نانآ  تخاس ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  دـش و  بلاق  و 

: دبلط یم  يرای  شیادـخ  زا  برق ، هار  رـس  رب  گرزب  عنام  نیا  هطلـس  رـش  عفد  رد  هنوگ  نیا  تاجاحلا  یـضاق  اب  تاجانم  ماقم  رد  مالـسلا 
هطلس ادنوادخ ! [ . 280 . ] کب نیموصعملا  یف  هدـیک  نم  حبـصنف  کل  ءاعدـلا  هرثکب  انع  هسبحت  یتح  کناطلـسب  انع  هناطلـس  رهقاـف  مهللا 

. میشاب ناما  رد  وا  رکم  زا  ام  ددرگ و  سوبحم  ام  زا  اعد  ترثک  اب  ات  هد  رارق  شیوخ  هطلس  روهقم  ار  ناطیش 

درادن لادتعا  بوبحم  رکذ  زا  لفاغ 

ناسنا دـناوت  یمن  زگره  هدرک  شومارف  شرای  اب  ار  دوخ  يرطف  دـهع  تسا و  لفاغ  رای  دای  زا  شنابز  لد و  هک  سک  نآ  نآرق  فارتعا  هب 
نع هبلق  انلفغا  نم  عطت  و ال  دزاس : یم  لوغشم  دوخ  هب  یناسفن  ياهشهاوخ  یناطیش و  دودحم  ياهبوبحم  ار  یـسک  نینچ  دشاب و  یلدتعم 
وریپ يدارفا  نینچ  هک  نکن  تعاطا  تسا  لفاغ  ام  دای  زا  ناشلد  هک  یناسک  زا  اـم ! بیبح  يا  [ . 281 . ] اطرف هرما  ناک  هیوه و  عبتا  انرکذ و 

قشع و زراب  مهم و  راثآ  زا  هک : تسا  نآ  میریگ  یم  هجیتن  لصفم  اتبـسن  لصف  نیا  زا  هچنآ  نایاپ ، رد  دـنا . لدـتعم  ریغ  نتـشیوخ و  سفن 
همئا میتفگ  و  تسا ، ینابز  رکذ  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یلحارم  بتارم و  رکذ ، هک  میدـش  روآ  دای  تسا و  بوبحم  مان  رکذ  دای و  تبحم ،

بجوم رکذ  زا  ضارعا  تسادـخ . رکذ  نانآ  رکذ  اذـل  دـنیوا و  يانـسح  ءامـسا  ادـخ و  ياهمان  مهیلع  هللا  مالـس  هحفـص 185 ] نیرهاط [ 
بقانم رکذ  دای و  سلاجم  لیکـشت  دنک  یم  مهارف  یبوبر  سدق  تحاس  هب  ار  ام  برق  تابجوم  هچ  نآ  و  ددرگ ، یم  تقـشم  رپ  یناگدنز 

هحفص 186 ] تسا [ . ترخآ  ایند و  نارورس  نآ 

رون سابتقا 
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هراشا

نابحم هب  دشاب  یم  رون  یئانشور و  عبنم  هک  یقیقح  بوبحم  تسا . یقیقح  بوبحم  زا  قشاع  رون  سابتقا  یقیقح ، تبحم  صاوخ  رگید  زا 
نیا و  نینچمه ... دنیامن و  ءایض  رون و  هضافا  دوخ  نارادتـسود  هب  دوخ  هبون  هب  مه  اهنآ  دزاس و  رون  عبنم  زین  ار  اهنآ  ات  دهد  یم  رون  دوخ 

. تسا هدش  نایب  [ 283  ] هللا قالخاب  اوقلخت  لکش  رد  یهاگ  و  [ . 282  ] یلثم کلعجا  یتح  ینعطا  يدبع  بلاق  رد  یهاگ  هلئسم 

تاملظ رون و 

هفیحـص نیا  رد  هک  اـجنآ  اـت  هدرب  راـک  هب  اـهراب  ار  هملک  نیا  تسا  دـنوادخ  ینیوـکت  هتـشون  نادرگرب  نیودـت و  باـتک  هک  میرک  نآرق 
اهنامـسآ و قلاخ  زا  دـنک - : یم  ریبعت  رون  ناونع  هب  یتیعقاو  تقیقح و  ره  زا  میرک  نآرق  تسا . هدـش  رارکت  راـب  هاـجنپ  دودـح  ینامـسآ 

باتک زا  اهنآ - .] شخب  ییانشور   ] تسا نیمز  اهنامسآ و  یئانـشور  دنوادخ  [ . 284 . ] ضرالا تاوامسلا و  رون  هللا  هحفص 187 ] نیمز [ :
هدـش لزاـن  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] ربماـیپ اـب  هک  يرون  زا  دـننک  یم  يوریپ  و  [ . 285 ... ] هعم لزنا  يذـلا  رونلا  اوعبتا  و  دـیجم : نآرق  دوـخ 

و [ . 287 ... ] اهبر رونب  ضرالا  تقرـشا  و  دنک ... یم  تیاده  دـهاوخب  ار  سک  ره  دوخ  رون  هب  [ . 286 ... ] ءاشی نم  هرونل  هللا  يدـهی  تسا ...
زا و  تسا - .) هدـش  نایب  همیرک  هیآ  لیذ  ثیداحا  رد  هکنانچ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ینعی   ) شراـگدرورپ رون  هب  دوش  یم  نشور  نیمز 

ار نآ  نکل  تسیچ و  نامیا  تسیچ و  باتک  یتسناد  یمن  وت  [ . 288 ... ] ارون هانلعج  نکل  نامیالا و  باتکلا و ال  ام  يردـت  تنک  ام  نامیا :
راک هب  درفم  هراومه  هدرواین و  عمج  هغیص  هب  ار  نآ  زگره  رون ، تیعقاو  تقیقح و  تدحو  رطاخ  هب  هکنیا  هجوت  بلاج  میداد . رارق  يرون 

زا قلطم  رون  و  دریگ . یم  هرهب  نآ  زا  شیوخ  تیفرظ  هزادـنا  هب  راد  تیعقاو  ره  یلو  تسین  رتـشیب  تیعقاو  کـی  ینـشور  اریز  تسا ، هدرب 
تروص هب  یگنوگ  دنچ  یگدنکارپ و  رطاخ  هب  هک  تسا  تملظ  رون ، لباقم  رد  اما  دیامن . یم  رگید  تادوجوم  کیلمت  رادقمب ، دوخ  رون 

دنچ کنیا  هتفر و  راک  هب  میرک  نآرق  رد  راب  هس  تسیب و  تاملظ  هملک  دـشاب . فـالتخا  قرفت و  تتـشت و  ياـیوگ  اـت  هدـش  هدروآ  عمج 
اهیکیرات نایم  رد  ار  نانآ  هدرب و  ار  اهنآ  رون  دنوادخ  [ . 289 ... ] نورصبی تاملظ ال  یف  مهکرت  مهرونب و  هللا  بهذ  هحفص 188 ] هنومن [ :

دوخ تایآ  هارمه  ار  یـسوم  [ . 290 ... ] رونلا یلا  تاملظلا  نم  کموق  جرخا  نا  انتایاب  یـسوم  انلـسرا  دـقل  و  دـننیب ... یمن  هک  هدرک  كرت 
ضرالا و تاوامسلا و  قلخ  يذلا  دمحلا هللا  روایب . نوریب  رون  يوس  هب  نوگانوگ  ياهیکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میدرک  یحو  میداتـسرف و 

رارق ار  ینـشور  اهیکیرات و  دیرفایب و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یئادـخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  [ . 291 ... ] رونلا تاملظلا و  لـعج 
... داد

دنرون یگمه  یعقاو  ياهبوبحم 

هراشا

یتسه زا  دـنک و  یم  رون  هضافا  تسا و  ینـشور  رون و  رت  نییاپ  هبترم  يارب  رتالاب  هبترم  ره  ناهج ، نیئاـپ  هب  ـالاب  زا  تاـجرد  بتارم و  رد 
یم ماجنا  رگید  بتارم  ظفح  اـب  هک  تسا  نییاـپ  بتارم  زا  هضافتـسا  ـالاب و  تاـماقم  زا  هضاـفا  راـبتعا  هب  دوش  یم  ریبعت  رون  هب  هک  ناـهج 

هدش و یفرعم  یئانشور  عبنم  رون و  نیرتالاب  ناونع  هب  دنک  یم  رون  یتسه و  هضافا  اه  هدیرفآ  یمامت  هب  هک  ناهج  راگدیرفآ  ینعی  دریذپ .
. تسا هدش  ریبعت  رون  هب  زین  وا  تاقولخم  زا 

تسا رون  دنوادخ 
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اهنامسآ رون  دنوادخ  ضرالا ... تاوامسلا و  رون  هللا  تسا : هدش  هتفگ  نیمز  اهنامـسآ و  رون  لاعتم ، دنوادخ  هب  رون  هروس  میرک ، نآرق  رد 
. دشاب یم  رفص  ات  تیاهنیب  زا  هلصاف  قولخم  قلاخ و  نایم  مه  ندوب  رون  رد  هچ  رگا  تسا . نیمز  و 

تسا رون  ادخ  قولخم  نیلوا 

هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  هحفص 189 ] ربمایپ [  ینارون  دوجو  قولخم ، نیتسخن  رداص و  نیلوا  ملـسم  روط  هب  ام  تایاور  رظن  زا 
قلخ ام  لوا  هللا  نا  رباج  ای  مالـسلا : هیلع  رفعج  وبا  یل  لاق  لاق : دـیزی  نب  رباج  نع  تسا . هدـش  ریبعت  رون  هب  یهاگ  لقع و  هب  یهاـگ  وا  زا 
هیلع رقاب  ماما  دیوگ : دـیزی  نب  رباج  [ . 292 . ] هللا يدی  نیب  رون  حابـشا  اوناکف  نیدتهملا ، هادهلا  هترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  قلخ 

هدـننک و تیادـه  هک  ار  وا  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـیرفآ ، هک  راب  نیلوا  دـنوادخ  انامه  رباـج  يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا 
كرابت و هللا  نا  لاق : هنا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع  دـندوب . دـنوادخ  لباقم  رد  رون  حابـشا  نانآ  سپ  دـیرفآ ، دـنا  هتفای  تیادـه 

لبق رانلا و  هنجلا و  ملقلا و  حوللا و  یـسرکلا و  شرعلا و  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  نا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رون  قلخ  یلاعت 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  [ . 293 ... ] میهاربا و احون و  مدآ و  قلخ  نا 

حون مدآ و  دنیرفایب  هکنیا  زا  شیپ  دنیرفایب و  ار  شتآ  تشهب و  ملق و  حول و  یسرک و  شرع و  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  نآ  زا  شیپ  دیرفآ 
هیلع هللا  دـبع  یبا  نع  تسا : هدـش  یفرعم  ینارون  دوجو  ترـضح  نآ  ینامـسج  دوـجو  یتـح  رگید  تاـیاور  نمـض  رد  ار . میهاربا و ... و 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  [ . 294 . ] رمق هقـش  هناـک  روـن  هل  یئر  ءاـملظلا  هلیللا  یف  یئر  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـک  لاـق : مالـسلا 
. تشاد هام  هراپ  دننام  يرون  دش  یم  هدید  کیرات  بش  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندومرف :

دنرون تیب  لها  همئا 

ربمایپ تیب  لها  زج  ناـنآ  هک  هحفـص 190 ] دـنا [  یقیقح  راونا  یعقاو ، ياهبوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  دـنوادخ و  زا  سپ 
هعماج هفیرش  ترایز  رد  دشاب . یم  هللا -  نذاب  رون -  داجیا  عبنم  ییانشور و  رون و  ناشمسج  ناج و  دنتسین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 

ار ادـخ  شرع  هک  تسا  هدـیرفآ  ییاـهرون  ار  امـش  دـنوادخ  نیقدـحم . هشرعب  مکلعجف  اراونا  هللا  مکقلخ  میناوـخ : یم  مالـسلا  مهیلع  همئا 
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  رون  هروس  هیآ 35  دروم  رد  و  دـیتسه . نابوخ  رون  ناـماما  امـش  راـیخالا . رون  متنا  و  زین : و  دـیا . هدرک  هطاـحا 

اهیلع همطاف  هوکـشمک  هرون  لـثم  ضرـالا  تاوامـسلا و  رون  هللا  یلاـعت  هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وبا  لاـق  هک : تسا  هدـش  تیاور 
دقوی ایندلا ، لها  ءاسن  نیب  يرد  بکوک  همطاف  يرد  بکوک  اهناک  هجاجزلا  نیسحلا ، هجاجز  یف  حابصملا  نسحلا ، حابصم  اهیف  مالـسلا ،

ول و  اهب ، رجفنی  ملعلا  داکی  ءیضی  اهتیز  داکی  هینارصن ، هیدوهی و ال  هیبرغ ال  هیقرش و ال  هنوتیز ال  مالسلا ، هیلع  میهاربا  هکرابم  هرجـش  نم 
رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  [ . 295 . ] ءاشی نم  همئالل  هللا  يدهی  ءاشی  نم  هرونل  هللا  يدهی  ماما ، دـعب  اهنم  ماما  رون  یلع  رون  ران  هسـسمت  مل 

همطاف تسا  نادغارچ  دننام  وا  رون  لثم  زا  دوصقم  دندومرف : تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  دنوادخ  ضرالا : تاوامـسلا و  رون  هللا  هیآ  دروم 
زا و  مالسلا ] هیلع   ] نیسح ماما  تسا  هشیش  نایم  رد  غارچ  زا  و  مالـسلا ] هیلع   ] نسح ماما  تسا  غارچ  نادغارچ  نایم  رد  زا  مالـسلا و  اهیلع 

یتکرب رپ  تخرد  زا  غارچ  زا  و  ایند ، لها  نانز  نایم  رد  ناشخرد  هراتـس  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف دشخرد ] یم  ناشخرد  هراتـس  دننام  هشیش 
هن دـبات  یم  نآ  رب  زور  ماـمت  رد  باـتفآ  هکلب  تسا  برغ  هب  ور  هن  قرـش و  هب  ور  هن  هـک  یتـخرد  زا  و  مالـسلا ، هـیلع  مـیهاربا  دزورفا  یم 
هچ رگا  زا  و  دبای ، راجفنا  نآ  زا  ملع  تسا  کیدزن  دـهد  رون  شدوخ  تسا  کیدزن  نوتیز  تخرد  نآ  نغور  زا  و  ینارـصن ، هن  يدوهی و 

یئامنهار دـهاوخب  ار  سک  ره  رون  نآ  هب  زا  و  یماما ، زا  سپ  مالـسلا ] اهیلع  همطاف  زا   ] یماما تسا  يرون  يالاب  يرون  دـسرن  نادـب  شتآ 
[ مالسلا مهیلع   ] همئا يوس  هب  يدنوادخ  تیاده  دنک  یم 
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دننک یم  یناشفا  رون  یقیقح  ياهبوبحم 

هللا مالـس  يدـه  همئا  ربمایپ و  ام ، ياهوزرآ  لامآ و  ياه  هبعک  تساهنآ و  دوخ  یناشفا  رون  یقیقح ، ياهبوبحم  زا  رون  سابتقا  هیلوا  طرش 
. ارینم اجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  اریذن و  ارـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  دنزادرپ : یم  یناشفا  رون  هب  هراومه  نیعمجا  مهیلع 
و شخب . رون  غارچ  ادـخ و  نذا  هب  ادـخ  يوس  هب  هدـننک  توعد  هدـنناسرت و  دـنهد و  هدژم  هاوگ و  میداتـسرف  ار  وت  اـم  ربماـیپ ! يا  [ . 296]

یلباکلا دـلاخ  یبا  نع  مینیب : یم  نینچ  ینیلک  مالـسالا  هقث  یفاک  فیرـش  باتک  رد  داب -  نانآ  رب  ادـخ  دورد  هک  نیرهاط -  همئا  هراـبرد 
رون هللا  رونلا و  دلاخ  ابا  ای  لاقف : [ . 297  ] انلزنا يذـلا  رونلا  هلوسر و  هللااب و  اونماف  لج : زع و  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلاس  لاق :

، ضرالا یف  تاوامسلا و  یف  هللا  رون  هللا  مه و  و  لزنا ، يذلا  هللا  رون  هللا  مه و  همایقلا و  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نم  همئالا 
زع و هللا  بجحی  نینموملا و  بولق  نورونی  هللا  مه و  راهنلاب و  هئیـضملا  سمـشلا  نم  رونا  نینموملا  بولق  یف  مامالا  رونل  دلاخ  ابا  ای  هللا  و 
انل و ملـسی  یتح  دبع  بلق  هللا  رهطی  هبلق و ال  هللا  رهطی  یتح  انالوتی  دـبع و  انبحی  دـلاخ ال  ابا  ای  هللا  و  مهبولق ، ملظتف  ءاشی  نمع  مهرون  لج 

ماما زا  دیوگ : یلباک  دلاخوبا  [ . 298 . ] ربکالا همایقلا  موی  عزف  نم  هنمآ  باسحلا و  دیدش  نم  هللا  هملس  انل  املـس  ناک  اذاف  انل . املـس  نوکی 
مـسق ادخ  هب  دلاخابا ! يا  دندومرف : مدیـسرپ ، دـیروآ  نامیا  میدرک ، لزان  هک  يرون  وا و  هداتـسرف  ادـخ و  هب  سپ  هیآ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب 

هدش و لزان  هک  دـنیادخ  رون  مسق -  ادـخ  هب  نانآ -  تسا و  تمایق  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  ناماما  رون  رون ، زا  دوصقم 
نانموم ياهلد  رد  ماما  رون  هنیآ  ره  دلاخ - ! ابا  يا  ادخ -  هب  مسق  دنا . نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  رون  مسق -  هحفص 192 ] ادخ [  هب  نانآ - 

سک ره  زا  لج  زع و  دـنوادخ  دـننک و  یم  نشور  ار  نانموم  ياهلد  مسق -  ادـخ  هب  نانآ -  تسا و  زور  رد  باتناهج  باتفآ  زا  رت  رون  رپ 
تیالو درادن و  تسود  ار  ام  يا  هدنب  دلاخ - ! ابا  يا  مسق -  ادخ -  هب  ددرگ . یم  کیرات  ناشیاهلد  سپ  دناشوپ ، یم  ار  ناشرون  دهاوخب 

دنک و ام  میلـست  هکنیا  رگم  دنک  یمن  كاپ  ار  يا  هدنب  بلق  دـنوادخ  و  دـنک ، یم  كاپ  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دریذـپ  یمن  ار  ام 
هاگن ناما  رد  تمایق  زور  ربکا  عزف  زا  دهد و  یم  تاجن  دیدش  باسح  زا  ار  وا  دنوادخ  دش  ام  ملس  یتقو  سپ ، ددرگ . میلست  ام  هب  تبـسن 

رد دـننک و  یم  كاب  ینارون و  ار  شیوخ  نابحم  ناگدـنورگ و  ناـج  مسج و  رون ، ياهلعـشم  یعقاو و  ياـهبوبحم  نینچ  نیا  و  دراد . یم 
. دندرگ یم  قلطم  ملس  قح ، هب  تبسن  هجیتن ،

دوش یم  زاغآ  نییاپ  بتارم  زا  رون  سابتقا 

ضیف هدـننک و  داجیا  رتالاب  دوجوم  ره  هک  تسا  نینچ  دوخ ، یلوط  لکـش  رد  ناهج  ماظن  هک  مینیب  یم  شخب  نیا  هاتوک  راـتفگ  هجیتن  رد 
رون نوچ  زین  تبحم  رون  ساـبتقا  و  تسا ، رتـالاب  دوجوم  زا  تـالامک  یتـسه و  رون  هدـنریگ  یناد  دوـجوم  ره  رت و  نییاـپ  دوـجوم  هدـنهد 
دوخ زا  رت  نیئاپ  تادوجوم  هب  ار  نآ  دریگ و  یم  قشع  رون  فرشا  دوجوم  زا  سخا  دوجوم  ره  ددرگ و  یم  زاغآ  نییاپ ، بتارم  زا  یتسه 

هیلع و هللا  یلص  متاخ  ترضح  ماقم  هلیسو  هب  ددرگ و  یم  زاغا  هلالج -  لج  هللا  تاذلاب -  لوا و  بوبحم  زا  یهد  رون  هلئـسم  دناسر . یم 
هدنریگ رون  هدـنهد و  رون  هطبار  نینچمه  دـسرب . تادوجوم  نیرت  فیعـض  هب  ات  دـبای  یم  همادا  مالـسلا  مهیلع  كاپ  همئا  تارـضح  هلآ و 
اوقلخت تیاـهن  رد  هرخـالاب  دـبای و  هبـشت  دوخ  قوشعم  هب  دـشوک  یم  یقـشاع  ره  تسا و  برقـالاف  برقـالا  فرـشالاف و  فرـشالا  هطبار 

. دیامن یم  لامک  قالخا و  رون  هضافا  دوخ  زارت  نییاپ  بتارم  هب  زاب  ددرگ و  یم  ادـخ  یلو  زادـنا  مشچ  دوخ  يالعا  هبترم  رد  هللا  قالخاب 
فرظ ینعم  مامت  هب  بحم  قشاـع و  هک  اـجنآ  اـت  دوش  یم  رتدـیدش  رتشیب و  ودـنا  تیخنـس  بوبحم و  هب  بحم  برق  رون ، ساـبتقا  رثا  رد 
نامز ماما  عیقوت  [ ) 299 ! ] هللا هیشم  هیعوا  نحن  فیرش  ثیدح  ددرگ و  یم  وا  هتـساوخ  هحفـص 193 ] هدارا و [  زکرم  بوبحم و  رون  شبات 

. دننک یم  تیاکح  هبتر  نآ  زا  [ 300  ] هللا ءاشی  نا  الا  نوءاشت  ام  همیرک و  و  مالسلا ) هیلع 

رون سابتقا  طرش  بوبحم  هب  برق 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هرهچ تسین و  ریذپ  ناکما  قفانم  يارب  نموم  رون  زا  سابتقا  اذل  تسوا و  زا  رون  سابتقا  هیلوا  طرش  بوبحم  هب  برق  تیخنـس و  هک  میتفگ 
رون تیارس  مدع  هجیتن ، رد  برق و  تیخنس و  مدع  نیا  دنک و  یمن  رثا  نآ  رد  رون  عاعش  نیرتگچوک  هک  دنام  ار  کیرات  يربا  هراپ  قفانم 

مکرون نم  سبتقن  انورظنا  اونما  نیذلل  تاقفانملا  نوقفانملا و  لوقی  موی  تسا : هدمآ  نینچ  میرک  نآرق  نابز  رد  يربک  رشحم  يارحص  رد 
نادرم و هـک  يزور  [ . 301 . ] باذـعلا هلبق  نم  هرهاظ  همحرلا و  هیف  هنطاب  باـب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  ارون  اوسمتلاـف  مکئارو  اوعجرا  لـیق 
زا دیدرگرب و  دنیوگ  اهنآ  هب  خساپ  رد  میریگب ، یئانشور  امش  رون  زا  ات  دیهد ) یتصرف  ام  هب  و   ) دیباتشم دنیوگ : یم  نانموم  هب  قفانم  نانز 

تمحر تشهب ) رد   ) نآ نورد  هک  تسا  يرد  نآ  رب  ددرگ و  لئاح  يراصح  نایتشهب ) نایخزود و   ) ودـنآ نایم  سپ  دـیریگرب . رون  اجنآ 
رون ددرگ ، رت  برقم  شیوخ  بوبحم  هب  بحم  هچ  ره  دوش : یم  طوبرم  برق  رادقم  هب  مه  رون  رادـقم  هتبلا ، و  تسا . باذـع  نآ  نوریب  و 

نم هونل  هللا  يدـهی  تسادـخ . رون  هک  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دـننام  ددرگ ، یم  بوبحم  رون  لصا  هک  اجنآ  ات  دـبای  یم  رد  وا  زا  يرتشیب 
. ءاشی

تسا ردص  حرش  رون  سابتقا  همزال 

. دزاس یم  مهارف  ار  لوا  بوبحم  هب  تبسن  میلست  هنیمز  تعـسو  نیمه  دشخب و  یم  تعـسو  ار  قشاع  لد  یقیقح ، قوشعم  زا  هتفرگرب  رون 
رد وا  دوشگ و  مالسا  يور  رب  ار  شلد  دنوادخ  هک  یـسک  هحفص 194 ] [ . ] 302 . ] هبر نم  رون  یلع  وهف  مالسالل  هردص  هللا  حرـش  نمفا 

هداشگ یبلق  ایهم و  یلد  دنزماین  بوبحم ، دیدش  رون  نتفرگ  بذج و  درادـن !؟ نامیا  هک  تسا  یـسک  دـننامه  داد ، ياج  شراگ  رون  وترپ 
ار ردص  حرـش  زین  بوبحم  برق  دیدش و  رون  دوخ  وس ، نآ  زا  و  دـیامن . نشور  ار  دوخ  ناج  دـهد و  ياج  دوخ  رد  ار  نآ  دـناوتب  ات  تسا 

نایب نینچ  هداهن و  تنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتمعن  رون ، سابتقا  ذخا و  يارب  ردـص  حرـش  ددرگ . یم  بجوم 
[ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يا   ] وت هب  اـیآ  [ . 303 . ] كرهظ ضقنا  يذلا  كرزو  کنع  انعـضو  كردـص و  کل  حرـشن  ملا  دـیامرف : یم 

شرع وا  لد  یمظع  تمعن  نیا  رطاخ  هب  و  تسکش !؟ یم  ار  وت  تشپ  هک  نامه  میتشادنرب  ار  ینیگنـس  رزو و  وت  زا  و  میدادن ، ردص  حرش 
ناوت ددرگ  یم  بورـشم  نامیا  تیدوبع و  يایرد  زا  هک  هتفای  تعـسو  بلق  نیا  هدش و  هیهلا  هعـساو  تمحر  نایاپ  یب  راونا  رهظم  ادـخ و 
بلق ینعسی  نکل  یئامس و  یضرا و ال  ینعـسی  ال  هلالج : لج  هللا  لاق  تسا : هدرگ  ادیپ  ار  یلاعت  قح  یگرزب  تمظع و  رارقتـسا  لمحت و 

هک ربمغیپ  تفگ  . دراد ارم  لمحت  ناوت و  نم  نموم  هدـنب  بلق  اما  دـنرادن  ارم  تعـسو  ناوت و  نم  نامـسآ  نیمز و  [ . 304 . ] نموملا يدبع 
مجنگب نموم  لد  ردزیزع  يا  ناد  نیقی  نیا  مجنگن  نم  زین  شرع  نامـسآ و  نیمز و  ردتـسپ  الاب و  رد  چـیه  مجنگن  نم  تسا  هدومرف  قح 

 - ادـخ ياـه  هدـیرفآ  نیرتمکحم  یتح  تسین و  یلمحت  نینچ  يراـی  ار  تادوجوم  يرگید  اـمابلط  اـهلد  نآ  رد  یئوج  ارم  ارگ  بجع  يا 
نآرقلا اذـه  انلزنا  ول  يو : تاذ  تمظع  تاولج  شریذـپ  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرادن  ار  وا  ياهراتفگ  تاملک و  شریذـپ  ناوت  اـههوک -  ینعی 

زا هک  يدـید  یم  میدرک  یم  لزاـن  یهوـک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  هحفـص 195 ] [ . ] 305 . ] هللا هیـشخ  نم  اعدصتم  اعـشاخ  هتیارل  لبج  یلع 
اه ینیگنس  نیا  دناوت  یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ردص  حرش  رگنایب  تقیقح ، نیا  و  دش . یم  یشالتم  عشاخ و  ادخ  سرت 
وا تلاح  دنیـشن و  یم  شا  ینارون  یناشیپ  رب  قرع  ياه  هناد  یحو  هماگنه  رد  نآ  یتخـس  تدـش و  زا  لاح ، نیع  رد  دـشک و  شود  هب  ار 

حرـش نمفا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  اذل  دـنرادن و  ار  بوبحم  رون  نیرتمک  زا  سابتقا  ناوت  گنت ، یـسق و  ياهلد  اما  دـبای . یم  ینوگرگد 
ار شلد  ادخ  هک  یـسک  ایآ  [ . 306 . ] نیبم لالـض  یف  کئلوا  هللا  رکذ  نم  مهبولق  هیـساقلل  لیوف  هبر  نم  رون  یلع  وهف  مالـسالل  هردص  هللا 

دای هک  ینالد  تخـس  رب  ياو  سپ  درادن !؟ نامیا  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دراد ، ياج  شراگدرورپ  رون  وترپ  رد  وا  دوشگ و  مالـسا  يارب 
. دنراکشآ یهارمگ  رد  هک  دنتسه ،) بلقلا  یسق   ) درادن هار  ناشاهلد  رد  ادخ 

ددرگ یم  رون  قشاع  تاکاردا  یمامت  رون  سابتقا  رثا  رد 
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رون دوش و  یم  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ءـالو ، برق و  لـحارم  قشاـع ، فرط  زا  نآ  ساـبتقا  راـی ، بناـج  زا  روـن  میقتـسم  هضاـفا  رثا  رد 
رون ترایز  رد  قشع  هدـیدپ  نیا  دوش . یم  هرادا  رای  عاعـش  رون و  اـب  وا  تاـکاردا  همه  دریگ و  یم  ارف  ار  بحم  حراوج  ءاـضعا و  یماـمت 

بوبحم لباقم  رد  وا  نتفرگ  رارق  قشاع و  یلاعت  سپـس  بوبحم و  زا  هنابیاغ  تیاکح  زا  سپ  هک  تسا  تروص  نیدب  سی  لآ  یلع  مالس 
یم لصاح  ءالو  برق و  زین  بوبحم  بوبحم  اب  هلیـسو  نیدب  دهد و  یم  رارق  بوبحم  رایتخا  رد  ار  شیوخ  یئاراد  همه  دوخ  رظن ، زا  رود 
ماما برق  بتارم  هک  یلاح  رد  وا  دیامن . ءایض  ینـشور و  بسک  رون  ياهانتی  عبنم ال  نیا  زا  دنک و  اوجن  وا  اب  ات  دبای  یم  نآ  تقایل  دنک و 

یلـصت نا  کلئـسا  ینا  مهللا  دهاوخ : یم  نینچ  دنوادخ  زا  تسا  هتفرگ  رارق  ادخ  یگدـنب  ياهتنا  یب  ياضف  رد  هدرک و  يرپس  ار  شیوخ 
هحفـص 196] تتمحر و [  ربمایپ  دـمحم  رب  یتسرف  دورد  هک  منک  یم  تلئـسم  وت  زا  ادـنوادخ ! كرون  هملک  کتمحر و  یبن  دـمحم  یلع 

ناـمیا رون  زا  ار  ما  هنیـس  ناـمیالا و  رون  يردـص  ینادرگ و  نیقی  راونا  قرـشم  ارم  بلق  هکنیا  نیقیلا و  رون  یبلق  ءـالمت  نا  ترون و  هملک 
یئامرف و رونم  شناد  رون  هب  ار  ممزع  دـصق و  ملعلا و  رون  یمزع  ینک و  رپ  تاین  رون  زا  ار  ما  هشیدـنا  تاـینلا و  رون  يرکف  يزاـس و  ولمم 

رون یعمـس  یـشخب و  راـتفگ  یتسار  رون  ار  مناـبز  قدـصلا و  رون  یناـسل  یهد و  هحلاـص  لاـمعا  رون  ار  مراـک  يورین  لـمعلا و  رون  یتوق 
هب ارم  یتـسود  تدوـم و  و  مالـسلا . مهیلع  هلآ  دـمحمل و  تـالاوملا  روـن  یتدوـم  ییاـمرف و  تیاـنع  تمکح  روـن  ارم  شوـگ  هـمکحلا و 
هک تسا  بوبحم  دوجو  رون  نآ  تسین و  شیب  رون  کی  اهنیا  یمامت  ینک . نازورف  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  دـمحم و  تیالو  نابات  دیـشروخ 

لاعفا راکفا و  دیاقع و  قشاع ، تاکاردا  ساوح و  ءاضعا و  کی  کی  رب  رون  نیا  شبات  رثا  رد  هتبلا ، دنک . یم  ینارون  ار  بحم  ياوق  همه 
زا وا  رادرک  لامعا و  دـیاقع و  تحـص  دوش و  یم  کـیدزن  بوبحم  هتـساوخ  هب  ددرگ و  یم  هیکزت  هیفـصت و  وا  نتـسیز  نوئـش  یماـمت  و 

نیمه رد  هک  دوش  یم  ببس  بحم ، بناج  زا  ار  راکفا  دیاقع و  زاربا  هنیمز  یناحور ، قیمع  هلئـسم  نیا  و  ددرگ . یم  ءاضما  بوبحم  يوس 
وه و الا  بیبح  هلوسر ال  هدبع و  ادـمحم  نا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ینا  يالوم  ای  كدهـشا  میئوگ : یم  رون  دورس 

هدنب هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم تسین و  ادخ  زج  يوبعم  هکنیا  رب  مهد  یم  یهاوگ  نم  هک  میریگ  یم  هاوگ  نم ! يالوم  يا  ار  وت  هلها .
هحفص 197 ] تسین [ . نیعمجا ] مهیلع  هللا  مالس   ] وا تیب  لها  وا و  زج  یبوبحم  تسوا و  لوسر  و 

تیهام بالقنا 

هراشا

لگ اهراخ  تبحم  زادوش  یفاش  اهدرد  تبحم  دوش و ز  یفاص  اهدرد  تبحم  زادوش  نیرز  اهـسم  تبحم  زا  دوش  نیریـش  اـهخلت  تبحم  زا 
دوش یم  نشلگ  نجـس  تبحم  زادوش  یم  یتخب  راب  تبحم  دوش و ز  یم  یتخت  راد  تبحم  زادوش  یم  لم  اـه  هکرـس  تبحم  دوش و ز  یم 
یب دوش  یم  نغور  گنـس  تبحم  زادوش  یم  يروـح  وـید ، تبحم  دوـش و ز  یم  يروـن  راـن  تبحم  زادوـش  یم  نخلگ  هضور  تبحم  یب 
ریش تبحم  دوش و ز  یم  یشون  شین  تبحم  زادوش  یم  يداه  لوغ  تبحم  دوش و ز  یم  يداش  نزح  تبحم  زادوش  یم  نهآ  موم  تبحم 
یم هدنب  هاش  تبحم  دوش و ز  یم  هدنز  هدرم  تبحم  زادوش  یم  تمحر  رهق  تبحم  دوش و ز  یم  تحـص  مقـس  تبحم  زادوش  یم  یـشوم 
: ] تسا قشاـع  تیهاـم  بـالقنا  تبحم ، قـشع و  راـثآ  زا  رگیدتـسشن  یتـخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتـن  مه  تبحم  نیادوـش 

قـشع زوس  رد  هک  دـماج  عمـش  نوچ  دوش و  یم  رگید  تیهام  هب  لیدـبت  هتخادـگ و  قشع  زوس  رد  تیهام  قشع ، شتآ  رد  هحفص 198 ]
زا دوخ  قوشعم  ياپ  رد  زین  قشاع  دزیر ، یم  نیمز  هب  هتفای  نالیس  ناعیم و  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب  لکـش  کی  دومج و  تلاح 

قـشع بتکم  ردمزوس  یم  مزادگ و  یم  میرگ و  یم  مزومآ  یم  راک  هنوگ  هس  عمـش  زا  : دزوسب دزادـگب و  دـیرگب و  هک  دزومآ  یم  عمش 
یگژیو نیا  هتبلا  تساهبوبحم . بوبحم  شتـسرپ  لاـمک  هب  یتسرپدوخ  ینیب و  دوخ  لزاـنم  زا  ندرک  رذـگ  قشاـع  تیهاـم  بـالقنا  نید ،

یناسنا و یتح  یناویح و  لزانم  نتشاذگرس  تشپ  اب  دهد و  یم  رای  یناسنا  لامک  تاجرد  هب  ندیسر  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یعقاو  تبحم 
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نارجه زا  ای  دـسر و  یم  رتالاب  هکلب  ناگتـشرف و  هلحرم  هب  هتـشذگ ، يرگید  زا  سپ  یکی  لامک  جرادـم  زا  یعقاو ، یناسنا  لحارم  هب  لین 
دیارگ یم  فاطعنا  ترارح و  یمرگ و  هب  دومج  يدرـس و  تملظ و  ياهباجح  زا  ددرگ و  یم  لئان  وا  برق  لاصو و  هب  هتـشذگ ، بوبحم 

. دبای یم  لامک  یجیردت ، هاگ  یعفد و  هاگ  ریسم ، نیا  رد  و 

تیهام بالقنا  تعرس 

بوبحم هب  مالـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  هب  وا  قشع  الثم  دراد ، وا  تبحم  تدش  رادقم و  هب  یگتـسب  ناسنا  يوهام  بالقنا  تعرـس  تدـش و 
هروک نوچمه  قشع  لزانم  ریـسم  رد  قشاع  دوب . دهاوخ  رت  عیرـس  رتشیب و  رت و  قیمع  وا  ینوگرگد  رییغت و  دشاب  رتدیدش  هچ  ره  اهبوبحم 

ناگدادلد ناقشاع و  خیرات  رد  دهد . یم  رییغت  رتهب  رتعیرس و  ار  دوخ  نوزرد  تازلف  دشاب  رتدیدش  شترارح  هچ  ره  هک  تسا  شتآ  ياه 
. یناهگان یعفد و  روط  هب  مه  ناـمز و  تشذـگاب  جـیردت و  هب  مه  تسا ، هداد  خر  تیهاـم  بـالقنا  ناـنآ  رد  هک  يدارفا  دـنا  هدور  رایـسب 
شنیب و تیناسنا ، لحارم  هب  تیناویح  زا  ناسنا  تیهام  بالقنا  ریـس و  رد  دـبای ، یم  رییغت  زین  نآ  ماکحا  دـش  بلقنم  یتیهام  هک  یماـگنه 

هحفص 199 ] دوش [ . یم  بلقنم  زین  وا  شیارگ 

دنک یم  تیهام  بالقنا  مالسا 

دناشوپ یم  ار  نیشیپ  ماکحا  مامت  دیامن و  یم  لیدبت  رگید  يدوجوم  هب  ار  رفاک  ناج  هک  تسا  مالـسا  تارهطم ، زا  یکی  یمالـسا  هقف  رد 
بحلا الا  نیدـلا  لـه  تراـبع  فیرـش و  ثیدـح  تسین . تبحم  زج  نید  ناـکرا  یماـمت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  دـنک . یم  ناربج  و 

یم مالسا  [ . 308 . ] هلبق ناک  ام  بجی  مالـسالا  هک : تسا  هدـمآ  تایاور  رد  تسا . دـیدرت  لـباق  ریغ  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  قطاـن و  [ . 307]
نیا تسین ، لبق  ياه  هزور  زامن و  ياضق  هب  فظوم  رگید  ناملـسم  هزات  صخـش  هکنیا  لیلد  دـیاش  تسا . هدوب  ـالبق  هک  ار  هچنآ  دـناشوپ 

تسین نیـشیپ  دوجوم  نآ  رگید  ایوگ  وا  دهد و  یم  رییغت  ار  شدوجو  یمامت  قح ، تبحم  ترارح  دیدش و  رون  یناهگان  روط  هب  هک  تسا 
همه دـنام و  یمن  یقاب  وا  دوجو  رد  يا  هلاـخن  رگید  تساـه -  هغبـص  نیرتهب  هک  مالـسا -  هغبـص  اـب  اریز  دـشاب ، شا  هدـهع  رد  يزیچ  اـت 

کیرات و نادـنز  زا  دـمد و  یم  وا  دـبلاک  رد  هزات  تایح  دـنادرگ و  یم  مرن  ار  تخـس  لد  دـنک و  یم  كاپ  صلاخ و  ار  وا  ياهیـصلاخان 
. دزاس یم  اهتنا  یب  ینشلگ  هدام  دودحم 

نینمؤملاریما مالک  رد  تیهام  بالقنا 

نم رهظی  ام  هللا  باحس  ءاضا و  الا  ءیـش  یلع  علطی  هللا ال  رون  قرتحا و  الا  ءیـش  یلع  رمی  ران ال  هللا  بح  مالـسلا : هیلع  نینموملا  ریما  لاق 
هللا بحا  نف  ءیـش  لک  اهنم  بنی  هللا  ضرا  ءیـش و  لک  هب  ییحی  هللا  ءام  هتکرح و  الا  ءیـش  یف  بهت  ام  هللا  حـیر  هاطغ و  ـالا  ءیـش  هتحت 

تسا یشتآ  ادخ  تبحم  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  يدنوادخ ] تبحم  قشع و  نامرهق  [ .] 309 . ] کلملا لاملا و  نم  ءیش  لک  هاطعا 
رپ ربا  ریز  زا  و  دـشخب ، یم  ءایـض  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـبات  یمن  يزیچ  رب  ادـخ  رون  و  دزوـس ، یم  نآ  هکنیا  رگم  درذـگ  یمن  يزیچ  رب  هک 

رگم دزو  یمن  يزیچ  رب  هحفـص 200 ] یهلا [  میـسن  و  دناشوپ ، یم  دوخ  تکرب  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  روبع  يزیچ  یئادـخ  ناراب 
، سپ دـیور . یم  يزیچ  ره  راگدـیرفآ  نیمز  زا  دـبای و  یم  تایح  يزیچ  ره  اـتکی  قلاـخ  تاـیح  بآ  اـب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  نآ 
لوا و بوبحم  ادخ و  بح  هرابرد  ثیدح  نیا  هچ  رگا  کلم . لام و  زا  دهد  یم  زیچ  همه  وا  هب  دنوادخ  درادب  تسود  ار  ادخ  هک  یـسک 

ران هب  ناشناج  دوجو و  هک  مالسلا ، مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  اما  تسا ، دمـص  دحا و  هک  تسا  تاذلاب 
. دنک یم  قدص  دوخ  هبون  هب  زین  دنرادن ، يزیچ  وا  بح  زا  ریغ  هدش و  قرتحم  هللا  بح 
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دراد العا  دح  رد  ار  هللا  بح  ماما  لد  يایرد 

رطاـخ هب  تساراد و  میدـید  قوـف  ثیدـح  رد  هک  ار  تـالامک  نیا  همه  تسادـخ  لـحاس  یب  تبحم  ياراد  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوـجو 
مامالا دنیامرف : یم  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا : ناشدوخ  هتفگ  متا  قادـصم  هک  هدـش  نانچ  نآ  هللا  بح  رد  یگتخادـگ 

ءاملا مامالا  راحبلا . ججل  رافقلا و  نادلبلا و  زاوجا  و  یجدـلا ، بهایغ  یف  يداهلا  مجنلا  و  عطاسلا ، رونلا  و  رهازلا ، جارـسلا  و  رینملا ، ردـبلا 
نم کلاهملا ، یف  لیلدلا  هب و  یلطـصا  نمل  راحلا  عافیلا ، یلع  رانلا  مامالا  يدرلا . نم  یجنملا  يدـهلا و  یلع  لادـلا  امظلا و  یلع  بذـعلا 

ریدغلا و هریزغلا و  نیعلا  هطیسبلا و  ضرالا  هلیلظلا و  ءامسلا  هئیـضملا و  سمـشلا  لطاهلا و  ثیغلا  رطاملا و  باحـسلا  مامالا  کلاهف . هقراف 
هللا نیما  مامالا  دانلا . هیهادلا  یف  دابعلا  عزفم  ریغصلا و  دلولاب  هربلا  مامالا  و  قیقـشلا . خالا  قیفـشلا و  دلاولا  قیفرلا و  سینالا  مامالا  هضورلا .

بویعلا نع  اربملا  بونذلا و  نم  رهطملا  مامالا  هللا . مرح  نع  باذـلا  هللا و  یلا  یعادـلا  هدالب و  یف  هتفیلخ  هدابع و  یلع  هتجح  هقلخ و  یف 
دحا و ال هینادی  ال  هرهد ، دحاو  مامالا  نیرفاکلا . راوب  نیقفانملا و  ظیغ  نیملـسملا و  زع  نیدـلا و  ماظن  ملحلاب  موسوملا  ملعلاب  صوصخملا 
هحفـص 201] لب [  باستکا  هل و ال  هنم  بلط  ریغ  نم  هلک  لضفلاب  صوصخم  ریظن ، لـثم و ال  هل  ـال  لدـب و  هنم  دـجوی  ـال  ملاـع و  هلداـعی 
اهیکیرات و تدـش  رد  اـمنهار  تسا  يا  هراتـس  ناـشخرد و  رون  نازورف ، غارچ  ناـبات ، هاـم  ماـما  [ . 310 . ] باهولا لضفملا  نم  صاـصتخا 
. تسا تکاله  زا  شخب  تاجن  تیاده و  يوس  هب  ربهار  یگنشت و  ماگنه  ياراوگ  بآ  ماما  اهایرد . بادرگ  اهریوک و  اهرهـش و  رذگهر 
. دـسر تکاله  هب  دوش  ادـج  وا  زا  هک  ره  تساههاگ ، تکاله  رد  امنهر  نابلط و  امرگ  یمرگ  هلیـسو  تسا ، يدـنلب  رب  نشور  شتآ  ماـما 

يا همـشچ  هدرتسگ ، تسا  ینیمز  هدنهد ، هیاس  تسا  ینامـسآ  هدنزورف ، تسا  يدیـشروخ  هدنباتـش ، تسا  یناراب  هدنراب ، تسا  يربا  ماما 
رد ادخ  ناگدـنب  هانپ  و  كدوک ، هب  زوسلد  ردام  ربارب ، ردارب  نابرهم ، ردـپ  قیفر ، مدـمه و  ماما  تسا . ناتـسلگ  هکرب و  و  هدنـشوج ، تسا 

وا و يوس  هب  هدننک  توعد  شدالب و  رد  وا  هفیلخ  شناگدنب و  رب  وا  تجح  شقلخ و  نایم  رد  ادـخ  نیما  ماما  تسا . تخـس  ياهیراتفرگ 
، تساراد ناشن  يراد  نتـشیوخ  هب  ملع و  هب  صوصخم  تسا . رانکرب  اهبیع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  ماـما  تسوا . ياـهتمرح  زا  هدـننک  عاـفد 
وا يزارطمه  هب  یـسک  تسا ، شیوخ  ناـمز  هناـگی  ماـما  تسا . نارفاـک  كـاله  ناـقفانم و  مشخ  ناناملـسم و  تزع  نید و  ماـظن  بجوم 
هب هتفر و  شبلط  رد  وا  دوخ  هکنآ  یب  تساراد  ار  تلیـضف  یمامت  درادن ، ریظن  دـننام و  نیزگیاج و  دـشابن ، ربارب  وا  اب  يدنمـشناد  دـسرن ،

هدش رون  هتفای و  تیهام  بالقنا  هک  قشاع  سپ ، هدومرف . تیانع  وا  هب  شـشخب  لضف و  هب  ادخ  هک  تسا  يزایتما  هکلب  دشاب  هدروآ  تسد 
زین ار  دوخ  طیحم  دیدرگ  ترارح  رون و  عبنم  دش و  هللا  ضرا  دـش ، هللا  باحـس  دـش ، هللارون  دـش ، هللاران  شلد  بلق و  هک  یماگنه  تسا ،
قح یمیحر  ياهمیـسن  شزو  تاظحل  تسا و  رگید  عقاوم  زا  رتشیب  قح  رون  شبات  هک  هکربتم  یلایل  مایا و  رد  دـشخب . یم  ءایـض  یمرگ و 

دوجو قشع  ترارح  رد  تیهام  بالقنا  رثا  رد  هک  ارچ  دروخ ، یم  تباجا  فده  هب  رتهب  اهاعد  ددرگ و  یم  رت  لالز  اهلد  تسا ، ناهج  رب 
نیمه و  [ 311 ( ] يرد بکوک  اهناک  هجاـجزلا  هجاـجز  یف  حابـصملا   ) دوش یم  رون  يداـه  هک  ددرگ  یم  هحفـص 202 ] جاجز [  دننام  وا 

یم شورخ  شوج و  هب  زین  ار  نارگید  دشورخ و  یم  دوخ  و  دـشوج ، یم  نآ  زا  ادـخ  نخـس  ددرگ و  یم  نآ  رد  قح  یلجت  بجوم  افص 
وا نایم  قشع  هفرط  ود  طابترا  ددرگ و  یم  ءایـصا  ءایلوا و  بوبحم  وس  رگید  زا  تسا ، قشاع  بحم و  هک  يدرف  نینچ  یفرط ، زا  و  دـشک .

هتکئالم و حاورا  هئایفـصا و  بولق  یف  فذـق  یتما  نم  ادـبع  هللا  بحا  اذا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  ددرگ . یم  رارقرب  ادـخ  ءایلوا  و 
مرکا ربمایپ  [ . 312 . ] همایقلا موی  هعافش  هللا  دنع  هل  و  هل ، یبوط  مث  هل  یبوط  مث  هل  یبوط  اقح . بحملا  کلذف  هوبحیل  هتبحم  هشرع و  ناکس 

نانکاس ناگتـشرف و  حاورا  ناگدیزگرب و  لد  رد  درادب  تسود  ارم  تما  زا  يا  هدنب  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
و وا . لاح  هب  اشوخ  سپ  وا ، لاح  هب  اشوخ  سپ  وا ، لاح  هب  اشوخ  سپ  دنرادب . تسود  ار  وا  نانآ  هک  دـنکفا  یم  ار  وا  تبحم  دوخ  شرع 

. تمایق زور  رد  تعافش  ماقم  دنوادخ  دزن  رد  تسوا  يارب 

ءادهشلا دیس  ترضح  ناقشاع  رد  تیهام  بالقنا 
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یلجب نیق  نب  ریهز 

دروآ و اـجب  جـح  دوخ  هداوناـخ  اـب  يرجه  تصـش  لاـس  رد  هک  دوب  یناـمثع  یـصخش  وا  دوب . راوگرزب  يدرم  دوـخ  موـق  ناـیم  رد  ریهز 
نیح رد  هک  دنک  یم  تیاور  يرازف  يدرم  تشگ . فرشم  يولع  تفارش  هب  دومن و  دروخرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هار  رد  تشگرب و 

. میتشاد زیهرپ  وا  اب  دروخرب  زا  تدش  هب  اما  میدرک  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  نراقم  میدوب و  ریهز  اب  هکم  زا  تشگرب 
ات داتفا . یم  هار  ریهز  درک ، یم  تماقا  وا  یتقو  دومن و  یم  فقوت  ریهز  ناوراک  داتفا ، یم  هار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه  اذـل 

میدوب اذـغ  ندروـخ  لوغـشم  هک  یماـگنه  رد  ناـهگان  میدز . همیخ  وا  همیخ  یکیدزن  رد  هدرک ، فـقوت  ود  ره  راـچان  هب  یلزنم  رد  هکنیا 
یلع هحفـص 203 ] نب [  نیـسحلا  هللادبع  وبا  تفگ : دـش و  همیخ  دراو  درک  مالـس  هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  زا  يا  هداتـسرف 

زا تکرح  تردق  هک  میدش  هدز  تهب  نانچ  هتخادنا  ار  اه  همقل  یگمه  ماگنه  نیا  رد  مربب . وا  دزن  هب  ار  وت  ات  هداتـسرف  ارم  مالـسلا  امهیلع 
باوخ وت  هداتـسرف و  وت  لابند  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  ریهز ! تفگ : ریهز  رـسمه  هظحل  نیا  رد  میتفگن . يزیچ  دـش و  بلـس  ام 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  ریهز  دیوگ : یم  ریهز  رسمه  درگرب ! یتساوخن  رگا  ونشب و  ار  وا  نخس  ورب و  هللا ! ناحبـس  یهد !؟ یمن 

ماما همیخ  یکیدزن  هب  ار  وا  ثاثا  همیخ و  ات  داد  روتـسد  هلـصاف  ـالب  تشگرب و  نادـنخ  باداـش و  هرهچ  اـب  هک  تشذـگن  یتاـظحل  تفر .
زا سک  ره  تفگ : شنارای  هب  و  ورب ! دوخ  هداوناخ  دزن  هب  مداد ، قالط  ار  وت  تفگ : نم  هب  سپـس  دننک . بصن  هدرب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یم امش  يارب  یناتـساد  نونکا  تفگ : سپـس  و  تسام . یئادج  ماگنه  رگید  الا  و  دیایب ، نم  لابند  دنک ، يوریپ  نم  زا  دراد  یم  امـش  نایم 

مئانغ يزوریپ و  نیا  زا  ایآ  تفگ : ام  هب  ناملـس  میدروآ . تسد  هب  یمئانغ  هک  دومن  حتاف  ار  ام  دنوادخ  میدرک و  گنج  رجنلب  رد  میوگ :
رد هک  دیـشاب  لاحـشوخ  رتشیب  دـیتفایرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناوج  هک  یناـمز  تفگ : سپـس  یلب . متفگ  دـیدش ؟ رورـسم 

[ . 313 . ] منک یم  یظفاحادخ  امش  همه  اب  نونکا  دینک . هلتاقم  وا  باکر 

رذ یبا  یلوم  نوج ،

نیسح ماما  سپس  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  باحصا  زا  نینچمه  يو  دوب . مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  ناگدنورگ  زا  نوج  رذ ، یبا  زا  دعب 
يدوواد نیدلا  یـضر  دیـس  تشاد . روضح  قارع  يوس  هب  سپـس  هکم و  هب  هنیدـم  زا  شرفـس  رد  ترـضح  نآ  هارمه  دوب و  مالـسلا  هیلع 

. تساوخ ندـیگنج  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  يو  دوب  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  داد ، يور  گنج  هک  یماـگنه  تفگ :
ام شور  هب  ار  دوخ  تیفاع ، بلط  يارب  يدـمآ  ام  لاـبند  هب  رگا  سپ ، [ . 314  ] ینم نذا  یف  تنا  نوج ، ای  دـندومرف : يو  هب  ترـضح  سپ ،

دنزرف يا  تفگ : دیـسوب  یم  ار  ترـضح  ياهاپ  هک  یلاح  رد  تخادـنا و  ترـضح  ياپ  يور  رب  ار  دوخ  نوج  ماگنه  نیا  رد  نکم ! ـالتبم 
دـب و دـنت و  نم  يوب  انامه  منک !؟ اهر  ار  امـش  نونکا  مدوب . امـش  سیل  هساک  هحفـص 204 ] امـش [  یتح  ار  ياهزور  رد  نم  ادخ ! لوسر 

دیفس ما  هرهچ  یلاع و  ممـسج  شوخ و  نم  يوب  ات  ار  تشهب  نم  زا  ییامرف  یم  غیرد  ایآ  سپ ، تسا . هایـس  نم  هرهچ  تسپ و  نم  بسح 
نذا وا  هب  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ ، دزیمآ . رد  امـش  نوخ  اب  نم  هایـس  نوخ  هکنیا  ات  موش  یمن  ادج  امـش  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  هن ! ددرگ ؟

ار وا  هرهچ  ادنوادخ ! دـندومرف : هداتـسیا ، وا  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شتداهـش  زا  سپ  دـیوگ : بلاط  یبا  نب  دـمحم  و  دـنداد .
زا ام  ياملع  امرف . داجیا  مالسلا ) مهیلع   ) دمحم لآ  نیب  وا و  نیب  یئاسانـش  نادرگ و  شروشحم  ناکین  اب  امن و  شوخ  ار  وا  يوب  نشور و 

ینب دندومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ناشردپ  لوق  زا  ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
يوب هک  دندرک  هدهاشم  دننک ، نفد  هک  دنتفای  ار  نوج  زور  دنچ  زا  دـعب  دـندوب ، رـضاح  گنج  نادـیم  رد  اه  هتـشک  نفد  ماگنه  رد  دـسا 

بالقنا و ناشرالاس ، دیـس و  قشع  شـشوج  رثا  رد  اروشاع  هسامح  ناـمرهق  نیا  رد  هک  مینیب  یم  [ . 315 . ] دـسر یم  ماشم  هب  وا  زا  کشم 
. دنا هدومیپ  يا  هظحل  رد  ار  هلاس  دص  دنچ  هر  مادک  ره  هک  هدمآ  دوجوب  یناهگان  ینوگرگد 
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تسا تیهام  بالقنا  هب  طوبرم  تبحم  راثآ  یمامت 

یم دوجو  هب  قشاع  تیهام  بالقنا  زا  قشع ، ریـسکا  ياهبنارگ  راثآ  یمامت  هک  میدروآ  تسد  هب  تبحم  قشع و  راثآ  رب  یلامجا  يرظن  اـب 
یملع ینف و  ترابع  هب  ای ، تسین و  ریذـپ  ناکما  تبحم  رون  هعـشا  شبات  راثآ و  همه  نیا  درف ، یئاتـسیا  دومج و  ظـفح  اـب  هن  رگ  و  دـیآ ،

ام لـک  دـنا : هتفگ  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  قشاـع  يرهوج  ینورد و  تارییغت  جاوـما و  زا  تبحم  ياـیرد  لـحاس  رد  ناـشاورخ  جاوـما  رگید ،
لحم و هک  تسا  يدوجو  رهوج  دوجو  دنا : هتفگ  يرهوج  تکرح  تابثا  لیلد  رد  امکح  زین  و  تاذلاب . ام  یلا  یهتنی  نا  دـبال و  ضرعلاب 

ضارعا رگید ، ریبـعت  هب  و  دـهاوخ ، یم  عوضوم  هک  تسا  يدوجو  ضرع ، دوـجو  دتـسیا و  یم  دوـخ  ياـپ  يور  دـهاوخ و  یمن  عوـضوم 
هلوقم دـننام  تالوقم  زا  یخرب  رد  تکرح  نوچ  و  دـنوش . یم  بوسحم  نآ  ياه  هنماد  و  هحفـص 205 ] لحاوس [  رهوج و  دوب  ياهدومن 

ضارعا تالامک  نیا  ربانب  دـنرهاوج ، ياـهدومن  اـه و  هنماد  ضارعا  دـشاب و  یم  تکرح  هب  لـئاق  هفـسالف  لوبق  دروم  فیک  مک و  عضو ،
شورخ هجیتن ، رد  دوش و  یم  ءایـشا  تاذ  رهوج و  رد  تکرح  هب  یهتنم  یـضرع  تالوقم  رد  تکرح  ینعی  دوش . یهتنم  رهاوج  هب  یتسیاب 

سوسحم ام  يارب  هک  هچنآ  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  اـهنآ  هدرک ، تیارـس  زین  اـهنآ  ياـه  هنماد  لـحاوس و  هب  هک  تسا  ءایـشا  ینورد 
تبحم رگید  صاوخ  راثآ و  دـنک . یم  ییامنهار  تاوذ  رهاوج و  تکرح  هب  ار  ام  یلقع  ناهرب  هب  هک  دـشاب  یم  ضارعا  رد  تکرح  تسا 

ار وا  حور  تخوس و  ار  یـسک  تقیقح  تعیبـط و  تاذ و  نورد و  قـشع  شتآ  یتـقو  دراد . یمکح  نینچ  تیهاـم  بـالقنا  هب  تبـسن  زین 
بوبحم هار  رد  هجیتـن ، رد  و  دراذـگ ، یم  رثا  وا  تانکـس  تاـکرح و  نوئـش و  راوطا و  همه  رد  ینورد  ناـجیه  شورخ و  نیا  تفرگارف ،

دنیشن یم  وا  هناتسآ  رد  درب و  یم  رسب  راظتنا  يرارقیب و  رد  درادن و  یهجوت  یسک  هب  وا  زج  ددرگ ، یم  بوبحم  میلست  دوش و  یمن  هتسخ 
... نینچمه و 

ثیداحا رد  تیهام  بالقنا 

ماما ربق  ترایز  الثم  مینیب . یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تبحم  قشع و  ناماگـشیپ  ناماما و  رابر  رد  تاملک  رد  ار  تیهام  بالقنا  نونکا 
یم لدبم  دیعس  هب  ار  یقش  هک  دنک  یم  داجیا  ینوگرگد  رییغت و  نینچ  تسوا ، هب  تبـسن  تبحم  قشع و  راثآ  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
راثآ دـنک و  یم  صلاخ  ار  ناـسنا  دوجو  يـالط  ددرگ ، یم  نارفغ  بجوم  دـنک ، یم  داـجیا  رمع  لوط  و  دـهد ، یم  يونعم  تاـیح  دـنک ،
ارئاز مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  یتا  نمل  ام  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : حادـق  نومیم  نب  هللادـبع  - 1 ... رگید
بتک ایقش  ناک  هحفـص 206 ] نا [  و  هروربـم ، هرمع  فلا  هلوبقم و  هجح  فلا  هل  بتکی  لاـق : ربکتـسم ؟ ـال  فکنتـسم و  ریغ  هقحب  اـفراع 

دنک و ترایز  تفرعم  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  یـسک  يارب  تسا  يرجا  هچ  [ . 316 . ] هللا همحر  یف  ضوخی  لزی  مل  ادـیعس و 
ادعس هرمز  رد  دشاب  یقش  رگا  دوش و  یم  هتشون  وکین  هرمع  رازه  لوبقم و  جح  رازه  وا  يارب  دندومرف : دهدن ؟ ناشن  يدنـسپدوخ  ربکت و 

دبع ای  یل : لاق  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  یمعثخلا  کلملا  دبع  نع   - 2. ددرگ یم  قرغتسم  ادخ  تمحر  رد  هراومه  دوش و  یم  هتشون 
هللا کییحی  کقزر و  یف  هللا  دیزی  كرمع و  یف  هللا  دمی  کلذـب  کباحـصا  رم  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هرایز  عدـت  کلملا ال 

! کلملادـبع يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : کلملادـبع  [ . 317 . ] ادیعـس کبتکی  ادیهـش و  الا  تومت  ـال  ادـیعس و 
رمع و دایدزا  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  هک  نک  هیصوت  نآ  هب  زین  ار  دوخ  نارای  هدن و  تسد  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز 

یم ادعـس  هرمز  رد  ار  وت  دنوادخ  تداهـش و  هب  رگم  يریم  یمن  دنک و  یم  روشحم  یتخبـشوخ  اب  ار  وت  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  تسا و  يزور 
ضرالا یلا  هظحل  فلا  هام  هلیل  موی و  لک  یف  نا هللا  لوقی : هتعمـس  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  دـلاخ  نب  نامیلـس  نع   - 3. دسیون

موی هل  عفـشی  نمل  مهتیب و  لهال  هصاخ و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  يرئازل  رفغی  هنم و  ءاـشی  نم  بذـعی  هنم و  ءاـشی  نمل  رفغی 
: دیوگ دلاخ  نب  نامیلـس  [ . 318 . ] ایبصان نکی  مل  ام  ناک ، نا  و  لاق : رانلا ؟ بجوتـسا  دـق  ـالجر  ناـک  نا  و  تلق : ناـک . نم  اـنئاک  هماـیقلا 

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ار سک  ره  هک  دراد  تیاـنع  نیمز  رب  هبترم  رازهدـص  بش  زور و  ره  رد  دـنوادخ  دـندومرف : یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مدـینش 
هداوناخ زین  دشخب و  یم  اصوصخم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نارئاز  دنک و  یم  باذـع  دـهاوخب  ار  سک  ره  دزرمآ و  یم  دـهاوخب 

؟ دـشاب شتآ  بجوتـسم  رگا  یتح  متفگ  دـیوگ : يوار  دزرمآ . یم  دـشاب  سک  ره  تماـیق  زور  رد  ار  وا  ناگدـش  تعافـش  ناـنآ و  ياـه 
 ] یف نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  هلوق : یف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 4. دشابن یبصان  هک  یمادام  دشاب  شتآ  بجوتسم  ول  و  دندومرف :

انبح ملعی  نا  دارا  نم  هیف . ردک  رانلاب ال  بهذلا  صلخی  امک  انل  بحلا  صلخیف  انتبحم  اماف  اذهب . ضغبی  اذهب و  بحیف  هفوج  هحفص 307 ]
ماما [ . 319 . ] نیرفاکلا ودع  هللا  لیئاکیم و  لیئربج و  مهودع و  هللا  هنم و  انـسل  انم و  سیلف  انودـع  بح  انبح  یف  هکراش  ناف  هبلق . نحتمیلف 

اب ات  دنیامرف : یم  تسا . هدادـن  رارق  بلق  ود  شا  هنیـس  لخاد  رد  یـسک  يارب  ادـخ  دـیامرف : یم  هک  همیرک  هیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب 
یم صلاخ  شتآ  اب  الط  هک  هنوگ  نآ  دوش ، یم  تبحم  ندش  صلاخ  ثعاب  ام  تبحم  اما  دنک . ینمـشد  يرگید  اب  درادـب و  تسود  یکی 

اب هک  دید  رگا  دـنک ، ناحتما  ار  دوخ  بلق  دـیاب  دـنادب  ار  ام  تبحم  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  سپ ، تسین . نآ  رد  یترودـک  رگید  هک  دوش 
دـنیوا و نانمـشد  لیئاکیم  لیئربج و  دـنوادخ و  و  میتسین ، وا  زا  زین  ام  تسین و  اـم  زا  سپ  دراد ، دوجو  زین  اـم  نانمـشد  تبحم  اـم  تبحم 

یتیب لها  نم  همئالا  بح  هللا  هقزر  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع   - 5. تسا نارفاک  نمشد  دنوادخ 
یف رـشع  ایندلا و  یف  اهنم  رـشع  هلـصخ ، نیرـشع  یتیب  لها  بح  یف  ناف  هنجلا ، یف  هنا  دحا  نکـشی  الف  هرخالا . ایندـلا و  ریخ  باصا  دـقف 

لیللا و مایق  یف  طاشنلا  توملا و  لبق  هبوتلا  هدابعلا و  یف  هبغرلا  نیدـلا و  یف  عرولا  لمعلا و  یلع  صرحلا  دـهزلاف و  ایندـلا  یف  اما  هرخالا .
ناوید هل  رشنی  الف  هرخالا  یف  اما  و  ءاخسلا . هرشاعلا  ایندلا و  ضغب  هعساتلا  لج و  زع و  هیهن  هللا و  رمال  ظفحلا  سانلا و  يدیا  یف  امم  سایلا 

هتیب لها  نم  هئام  یف  عفشی  هنجلا و  للح  نم  یسکی  ههجو و  ضیبی  رانلا و  نم  هءارب  هل  بتکی  هنیمیب و  هباتک  یطعی  نازیم و  هل  بصنی  و ال 
[320 . ] یتیب لـها  یبحمل  یبوطف  باـسح  ریغب  هنجلا  لخدـی  هرـشاعلا  هنجلا و  ناـجیت  نم  جوتی  همحرلاـب و  هیلا  لـج  لـج  زع و  هللا  رظنی  و 
هب سپ  دنک  وا  يزور  ارم  تیب  لها  همئا  تبحم  دنوادخ  هک  سک  نآ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  يردـخ  دیعـسوبا  .
هد هک  تسه  تلـصخ  تسیب  نم  تیب  لها  تبحم  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  هک  تسین  دـیدرت  ياج  دـسر و  یم  ترخآ  ایند و  ریخ 

هحفص رد [  یئاسراپ  لمع و  رب  صرح  دهز و  زا : تسا  ترابع  ایند  تلـصخ  هد  اما  تسا . ترخآ  رد  تلـصخ  هد  ایند و  رد  نآ  تلـصخ 
رما و تظافح  تسا و  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ندوب  سویام  بش و  زامن  رد  یباداش  گرم و  زا  شیپ  هبوت  یگدنب و  هب  لیم  نید و  [ 208

دهاوخن وزارت  دوش و  یمن  زاب  وا  يارب  یلمع  همان  تسا : نیا  ترخآ  تلـصخ  هد  اـما  و  تواخـس . مهد  اـیند و  ضغب  مهن  دـنوادخ و  یهن 
هدیشوپ تشهب  ياهرویز  زا  دیفس و  شا  هرهچ  دوش  یم  هتشون  شیارب  شتآ  زا  تئارب  دش و  دهاوخ  هداد  شتسار  تسدب  شباتک  تشاد ،

یم هتشاذگ  شرس  رب  تشهب  ياهجات  زا  دنک و  یم  تمحر  رظن  وا  هب  دنوادخ  دنک و  یم  تعافش  ار  دوخ  هداوناخ  زا  رفن  دص  دوش و  یم 
یتسود ياهبنارگ  راثآ  همه  نیا  نم . تیب  لها  نارادتـسود  لاح  هب  اشوخ  سپ  باـسح . نودـب  ددرگ  یم  تشهب  دراو  هکنیا  مهد  دوش و 

هد لیاصخ  هداد و  تیهام  رییغت  ناـشنرود  هکنیا  دریگ و  یم  همـشچرس  نارادتـسود  نآ  تیهاـم  بـالقنا  ینوگرگد و  زا  ناراوگرزب  نآ 
باحـصا هرمز  رد  هکنیا  هلمج  زا  هک  دوب  دـهاوخ  اهنآ  يزور  تسا  يویند  لیاصخ  شاداـپ  هب  هک  يورخا  تلـصخ  هد  زین  يویند و  هناـگ 

يارب زج  هک  رگید  صیاـصخ  دراد و  رارق  ناشتـسار  تمـس  رد  دـنک  یم  یفرعم  ار  اـهنآ  ماـما  هک  ناـشلامعا  هماـن  دوـب و  دـنهاوخ  نـیمی 
فیرـش ثیدـح  نیمه  رد  ار  تبحم  یهد  رییغت  رثا  میهاوخب  رگا  ـالثم  اذـل  و  تسین . راوازـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يوـک  ناـگتخابلد 
هنوـمن دوـخ  هک  مالـسلا -  مهیلع  همئا  هب  قـشع  رثا  نیتـسخن   - 1: دـیآ یم  تسد  هب  ریز  تاـکن  یلاـمجا  يودـب و  رظن  رد  مـینک  یـسررب 
تبحم شتآ  رد  قشاع  لد  نتخوس  اب  هک  ارچ  تسا ، نآ  فراخز  عماطم و  ایند و  هب  تبسن  یئانتعا  یب  دنتسه -  یتسرپادخ  یسانشادخ و 

قرز و ایند و  هب  هجوت  يارب  یتصرف  لد  لـالز  ياـیرد  يارب  رگید  تسا و  ناـشدای  رکذ و  رکف و  هب  اـهنآ و  يوس  هب  لد  هچراـپگی  ناـنآ ،
، تساراد ار  ناهج  یئاراد  یمامت  هکنیا  و  [ . 321  ] مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  مکح  هب  دراذـگ و  یمن  نآ  ياـهقرب 

نیا هک  ماداـم  دـنک و  یمن  یتواـفت  شا  يونعم  یحور و  تلاـح  نآ ، ندروآ  تسد  هب  اـب  تساـیند و  هب  طوبرم  هچنآ  نداد  تسد  زا  زاـب 
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صرح و يوهاـم ، ینوـگرگد  رییغت و  نـیا  رگید  رثا   - 2. تسا رادروـخرب  زین  یحور  گرزب  تمعن  نیا  زا  دراد  ار  ریذـپان  ناـیاپ  هیاـمرس 
هدرک نایب  بوبحم  هار  رد  يریذـپان  یگتـسخ  ناونع  تحت  ار  نآ  لیـصفت  هک  تسا  بوبحم  هحفـص 209 ] هار [  رد  راک  هب  ناوارف  هقالع 

يدونـشخ تهج  وا و  هب  ندیـسر  يارب  دوخ و  بوبحم  هب  هجوت  اب  قشاع  هک  تسا  ینورد  يورین  ترارح و  نآ  هدنیاز  صرح ، نیا  میا و 
زا يا  هجرد  رگم  هک  تسا  تیلاـعف  يارب  یتـصرف  یپ  رد  تاـظحل  یماـمت  رد  دتـسیا و  یمن  راـک  زا  يا  هـظحل  ینآ و  شهجوـت  بـلج  و 
زا تسا  يرهاظ  تسا  هتفهن  تبرق  دـصق  نآ  نتم  رد  هک  یلمع  دـسرب و  رتشیب  لاصو  هب  هدرک ، یط  ار  بوبحم  هناتـسآ  هب  ءاقترا  تاـجرد 

نیا دوب ، نآ  دراد و  لمع  رب  صرح  ناونع  هب  يرهاظ  شورخرپ ، نورد  نیا  تسا و  بوبحم  زادـگ  زوس و  زا  ولمم  هک  قشاع  دوخ  نطاـب 
تسا يزیچ  ره  زا  قشاع  يادهگن  دوخ  دور  یم  رامـش  هب  نآ  لماکت  تسا و  دهز  رگید  هیور  هک  نید  رد  یئاسراپ   - 3. تساراد ار  دومن 

نارادتـسود لد  ياـیرد  نارکیب  زا  یجاوما  وا  ياهینمـشد  زا  يرود  بوبحم و  تاـهورکم  زا  زارتحا  دراد . زیتس  رـس  نآ  اـب  شقوشعم  هک 
یکاـب و اوقت و  افـص و  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیتـسار  ناـماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچ  یناـبوبحم  تبحم  هک  تساـجنیا  تسا .

تظافح يژگ  ره  زا  ار  قشاع  وا  اب  ینورد  ینطاب و  طابترا  دزومآ و  یم  دوخ  بوبحم  زا  ار  یکاپ  قشاع ، هک  دهد ، یم  هجیتن  ار  یئاسراپ 
عرو و تسا  ضغب  بح و  نیئا  هگک  نید  هزوح  رد  ددرگ و  بوبحم  ناـس  هب  شلاـمعا  لاـعفا و  تاـکرح و  یماـمت  مک  مک  اـت  دـنک  یم 
هب تبحم  هتبلا ، نداد . رارق  وا  هدارا  وا و  يارب  ار  اهرادرک  یمامت  ندـیئاس و  بوبحم  ناتـسآ  رب  رـس  ینعی  تداـبع   - 4. دنک ادیپ  یئاسراپ 

قـشع هکنیا  ینورد و  ترارح  كـالم  اریز  تسا ، یگدـنب  هب  دـیدش  لـیم  تبغر و  هک  تسا  يرثا  نینچ  ثروم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
بوـبحم اـهبوبحم و  تیاـضر  بـلج  يارب  وا  شــشوک  تیلاـعف و  دـنک  یم  تموـکح  شرــس  ناـج و  رب  هدرک و  رپ  ار  وا  دوـجو  یماـمت 

تدابع هیاس  رد  زج  هک  تسا  بوبحم  ياـقل  تصرف  لاـبند  هظحل  ره  بحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  قشع  رثا  رد  ینعی  تساـهبوبحم ،
، دروآ نایم  هب  ار  وا  رکذ  دبای ، سنا  وا  اب  هک  ددرگ ، لاصو  هب  لیدبت  وا  قارف  نامز ، هچ  ات  دنک  یم  يرامـش  هظحل  وا  تسین . ریذپ  ناکما 
دریگ و سنا  اهبوبحم  يادخ  اب  دوخ  مه  هک  دیوگ ، کیبل  ار  نآ  دراپس و  شوگ  شنامرف  هب  دونشب ، ار  وا  يادص  ددرگ ، سلجم  مه  وا  اب 

ایوگ قشاع  هک  دـهد  یم  ناشن  تقو  لوا  زامن  رد  ار  دوخ  ياه  هولج  زا  یکی  لاـصو  راـظتنا  نیا  و  ددرگ . ناـنآ  ناـگمه  گـنرمه و  مه 
هب هتفگ و  هناقـشاع  کیبل  ناذا  ناناج  يادن  هحفـص 210 ] ندینـش [  ضحم  هب  دپت و  یم  وا  نامرف  ماجنا  بوبحم و  یئورایور  يارب  شبلق 

مالعا لاصو  نیا  يارب  دوخ  زا  تبغر  هقالع و  یگدامآ و  رتولج  زور  دنچ  هتفر ، لابقتـسا  هب  هزور  تدابع  رد  هکنیا  ای  و  دتـسیا ، یم  زامن 
رگید زراب  رثا  تساهیراوازـسان  اهیراکبان و  یماـمت  زا  ینامیـشپ  ادـخ و  يوس  هب  تشگرب  ياـنعم  هب  هک  گرم  زا  لـبق  هبوت   - 5. دنک یم 

یلا كولـس  ریـس و  لاح  رد  هراومه  هک  كاپ  ياهبوبحم  اب  یناگمه  یگنرمه و  نون  ربانب  اریز  تسا ، مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  قشع 
دریگ رارق  رای  يرهق  ياـقل  رد  هکنیا  زا  شیپ  قداـص  قشاـع  ناـنآ ، بوبحم  نتـشاد  تسود  مکح  هب  دنتـسه و  وا  يوس  هب  تشگرب  هللا و 

یم عوجر  تسا  یندشنان  فصو  دوبعم  هک  هللا  يوس  هب  اهنت  دزادنا و  یم  رس  تشپ  ار  هللا  يوس  ام  یمامت  ینطاب ، لیم  هب  تبغر و  اب  دوخ 
شیپ ار  دوخ  راک  دنک و  یم  ادیپ  وا  لاصو  يارب  لماک  یگدامآ  هدومن ، نیرمت  ایند  کیرات  گنت و  سفق  رد  ار  مامت  مات و  ياقل  دـنک و 

هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود   - 6. دـیامن یم  نیئزت  هتخاس و  ار  لاصو  هناـخ  هدرک ، لـیمکت  یئـالط  ياهتـصرف  نتفر  تسد  زا  زا ،
لاصو رتشیب و  هقلع  داجیا  یپ  رد  دـبای و  یم  هقلع  یگتـسب و  ناـناج  ناـج  اـب  ناـنآ ، نشور  قیرط و  همادا  رد  دوخ و  ناـیاوشیپ  زا  يوریپ 

اب ناـمرحمان  ناـگاپان و  مشچ  زا  رود  هب  دـهاوخ  یم  وا  تسا . شیوـخ  راـی  اـب  ندرک  توـلخ  یپ  رد  وا  دزادرپ . یم  تیلاـعق  هب  رت  قـیمع 
ار دوخ  نورد  یمامت  دراذگب و  یگدنب  هب  رـس  دیارـسب و  قشع  لزغ  دنک ، اوجن  دزادرپب ، هنایفخم  ياهوگتفگ  هب  وا  اب  دنک  رادید  بوبحم 
رد دوجو  مامت  هب  هک  تسا  نیا  دنک . راهظا  زاربا و  یهاوخرذع  اعد و  هبوت و  مایق و  دوجـس و  عوکر و  لیلهت و  حیبست و  دمح و  بلاق  رد 
 - ار بش  رخآ  تمـسق  رگم  ات  دوش ، یم  هدوبر  شمـشچ  زا  باوخ  دپت ، یم  شلد  دنک ، یم  يرامـش  تعاس  تاظحل  نیرت  تولخ  راظتنا 
نیا دوخ  نیا  هک  ددرگ -  اونمه  يرحـس  سورخ  اب  سودـق و  حوبـس  يادـص  اـب  دـنک و  كرد  تسا -  باوخ  تاـظحل  نیرت  نیریـش  هک 
اذه دایرف  اب  ار  شیوخ  یگدنب  قشع و  تیعقوم  دـناسرب و  بوبحم  شوگ  هب  ار  وفعلا  وفعلا  یهاوخرذـع  يادـن  و  هدـیزگرب -  ار  يرادـیب 
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تـسد هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  قشع  هروک  رد  هتخادگ  تیهام  نورد و  زا  ار  یباداش  طاشن و  نیا  و  دـهد . ناشن  رانلا  نم  کب  ذـئاعلا  ماقم 
هحفص تاطشانلا [  ناگتشرف و  اب  ایوگ  وا  هک  تسه  وا  اب  زور  هنابـش  تاظحل  یمامت  رد  یلـصو  نینچ  یباداش  یـشوخ و  نیا  دروآ و  یم 

ناج یماـمت  ندیـشوک ، بوبحم  هار  رد  هراومه  طاـشن و  یباداـش و  نیا  و  اـنف ، یگتـسب و  لد  نیا   - 7. دراد يرایمه  [ 322  ] اطشن [ 211
يدونشخ اضر و  یگدنز  نوئش  یمامت  رد  وا  دنلب  تمه  عقاوم و  همه  رد  وا  زادنا  مشچ  دریگ و  یم  ارف  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قشاع 
ياهتروص یمامت  زا  ددرگ و  یم  زاـب  ادـخ  يوس  هب  اـهنت  وا  بلق  لد و  هدـید  تسا ، بوبحم  اـب  وا  ناـج  تموکح  نوچ  ددرگ و  یم  راـی 

درب یم  ملاع  همه  زا  دنک ، یم  وا  يوس  هبور  دبلط ، یم  وا  زا  دبلط  یم  هچ  ره  دهاوخ و  یم  وا  زا  دهاوخ  یم  هچ  ره  دوش ، یم  هتسب  رگید 
تـسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  دوش و  یم  ادـخ  تردـق  رپ  تسد  دوخ  هکلب  درگن  یم  ادـخ  تسد  هب  اـهنت  دـبای  یم  طاـبترا  وا  اـب  اـهنت  و 

 - 8. رای دوخ  لاصو  زج  دهاوخ  یمن  يزیچ  هک  دسر  یم  یئاج  هب  هکلب  دهاوخ  یم  ادـخ  زا  مه  ار  شکمن  نان و  یتح  ددرگ ، یم  سویام 
زا یشوپ  مشچ  یگدنب و  زج  یهن  رما و  زا  ضرغ  هک  ارچ  ددرگ ، یم  ادخ  یهن  رما و  نابهگن  ظفاخ و  دوخ  يدوعص  ریس  نینچ  رد  قشاع 

رادرک لمع و  لوق و  اب  دوش و  یم  ادخ  یهن  رما و  رولبت  دوخ  مئاد  لاصو  نیا  اب  قیمع و  هقلع  نیا  اب  وا  تسین و  ادـخ  هب  یگتـسبلد  ریغ و 
ندرگ نیع  وا  حور  لاح ، ددرگ . یم  نید  میرح  رادهگن  تایهنم  باکترا  مدع  كرت و  اب  دنک و  یم  ینابهاگن  ار  ادـخ  نامرف  شراکفا  و 

نا الا  نوءاشت  ام  قادـصم و  وا  هکلب  دوش ، یمن  نایب  بوبحم  هار  رد  زج  شمـالک  و  قح ، ریـسم  وا  ریـسم  دوش  یم  بوبحم  رما  هب  نداـهن 
هب ندیـسر  هار  رد  وا   - 9. دوش یم  ناقـشاع  رگید  يارب  هوسا  بلاق و  وگلا و  ددرگ و  یم  عرـش  ناهج  ریدـم  قح و  رادـم  هدـش ، هللا  ءاشی 
زا دیامن  کمک  شلاصو  رد  ار  وا  هچ  ره  سپ ، دراد . یم  رب  هار  رـس  زا  ار  یعنام  ره  دنک و  یمن  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  بوبحم  ياضر 

ار وا  هار  قیاوع  دراد و  تسود  ار  شراـی  يراـی  ياـه  هنیمز  دراد . یم  رب  ار  نآ  دوش  عناـم  شهار  رـس  رد  هچ  ره  دریگ و  یم  کـمک  نآ 
يارب یناکلپ  ار  نآ  هکلب  دـنک  یمن  انتعا  تسپ  يایند  هب  ددرگ ، یم  دومحم  ماـقم  شزادـنا  مشچ  دنیـشن و  یم  یلعا  مراـط  رب  وا  نمـشد .

هب ار  وا  هک  تسا  یئایند  وا  نمـشد  نیرتگرزب  دهد . یم  ناشن  ضغب  وا  اب  هکلب  دـهاوخ  یمن  ایند  يارب  ار  ایند  دـهد ، یم  رارق  دوخ  دوعص 
هار رد  هتخاـب  دوخ  قشاـع  نیتسار و  ياوشیپ  نوچمه  وا  هحفـص 212 ] سپ [ ، ددرگ . لیاح  شرای  وا و  نایم  دـناسرن و  شبوبحم  لاـصو 

ایند و اب  وا  دوش . یم  ایند  اب  ضغب  یبوبحم  نینچ  يوریپ  تبحم و  رگید  رثا  دـنک . یم  هقالط  هس  ار  اـیند  مالـسلا -  هیلع  یلع  ینعی  ادـخ - 
شیاپ تساوجن ، رد  رای  اب  شحور  مدرم و  نایم  رد  شنت  تسین ، اهنآ  خنـس  زا  یلو  دنک  یم  یگدـنز  نانآ  نایم  رد  دزیمآ ، یمن  نآ  لها 

خنـس زا  هچنآ  دـشخب و  یم  دـهد و  یم  تسد  زا  ایند ، خنـس  زا  دراد  هچ  ره  سپ  تسا 10 - . ناـمحر  شرع  رد  شرـس  نیمز و  شرف  رد 
یم ضغب  رظن  اـب  اـیند  هب  هک  یـسک  يارب  تسا . شـشخب  اخـس و  یجاوم ، تبحم  نینچ  رثا  نیمهد  يرآ ، دریگ . یم  دوخ  هب  دراد  تسود 

هک و دوخ  نایاوشیپ  دـننام  دـنک و  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  اـهنآ  نوچمه  اـهبوبحم و  ياـضر  يارب  هکلب  درادـن  ینعم  نآ  يرادـهگن  درگن 
یلع نورثوی  هک و  دنک  یم  راثیا  بوبحم  هار  رد  اما  تسا  يرهاظ  دنمزاین  هکنیا  اب  زین  وا  اریسا  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی 
نینچ نیا  و  ربـکا . هللا  نم  ناوضر  هک  دراد  شوخ  لد  یقیقح  یئاراد  هب  اـهنت  يا  هتخاـبلد  نینچ  نیا  و  هصاـصخ . مهب  ناـک  ول  مهـسفنا و 
نورد بـالقنا  نآ  هجیتـن  یگمه  اـهنیا  و  اروهط . ابارـش  مهبر  مهاقـس  هک و  دـشچ  یم  قوشعم  دوـخ  تسد  زا  روـهط  بارـش  يا  هتخوـس 
لیدبت بان  يالط  ندعم  هب  ار  وا  دوجو  سم  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  وا -  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  تبحم  ریسکا  هک  تسا  رادتسود 

. تسا هتخادرپ  هتخاس و  رون  اوقت و  تراهط و  یکراپ و  هچراپ  کی  زا  هداد و  رییغت  رون  هب  ار  وا  کیرات  نطاب  هدرک و 

ثحب دروم  ثیدح  رد  تیب  لها  تبحم  يورخا  راثآ 

زادـگ زوس و  نآ  تبحم و  لـالز  ياـیرد  نآ  هرمث  هجیتـن و  یئاریذـپ  نیا  دوخ و  بحم  زا  تسا  بوبحم  یئاریذـپ  شاداـپ و  يورخا ، رثا 
تبحم قشع و  فیلکت  هدومن و  یئانـشور  رون و  هب  لیدـبت  ار  اهنآ  یمامت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهیـصلاخان  اـیند  رد  قشاـع  هک  تسا 

نورد و یگنر  کی  یگچراپ و  کی  هداد و  ناشن  ار  دوخ  هدرک و  میظنت  یبوخ  هب  ار  شیوخ  هدنیآ  راک  هتخاس و  نشور  شیپ  زا  ار  دوخ 
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هدنورپ يراک و  لدع  هاگداد  رد  الاح  نیا ، ربانب  تسا . هتشگ  اهبوبحم  بوبحم و  هناتـسآ  دراو  نونکا  هتـشاذگ و  روهظ  هصنم  هب  ار  نوریب 
بصن وا  يارب  یئوزارت  سپ  هدوب ، وا  ياهقوشعم  هللا و  ناقشاع  قشع  اهنت  وا  لمع  يوزارت  دوش ، یمن  هدوشگ  وا  يارب  یناوید  درادن و  يا 

هحفـص 213] نازیم [  رب  هدـیزگرب و  وزارت  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  شا  یگدـنز  نوگاـنوگ  نوئـش  رد  هک  ارچ  ددرگ ، یمن 
نانآ اب  ار  دوخ  قالخا  لمع و  هشیدنا و  هداهن و  میلست  رس  مهیلع ) هللا  مالـس  همئا   ) طسقلا نیزاوم  و  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) لامعالا

، درادن تیخنـس  منهج  اب  رگید  وا  هدش و  هداد  شتـسار  تسد  هب  وا  باتک  هک  هتخاس  دوخ  ياوشیپ  ماما و  یتسار  هب  ار  نانآ  هداد و  قیبطت 
هک هدومن ، سابتقا  رای  رون  زا  ار  دوخ  يور  يدیفس  اریز  تسا  ور  دیفـس  وا  سپ ، تسا . هدش  منهج  شتآ  زا  يرود  تئارب و  وا  هرهچ  سپ 

ياهرویز زا  دـنک و  یم  یفرعم  ار  وا  هدرک ، روهظ  رئارـسلا  یلبت  موی  هئـشن  رد  وا  نطاب  رون  نیا  هدوبن و  بوبحم  رای و  يور  هب  زج  شیور 
هب یگتـسارآ  رون و  نیا  ددرگ و  یم  هتـسارآ  هداد -  رارق  دوخ  بوبحم  ار  نانآ  مه  هدوب و  نانآ  لابند  هب  ایند  رد  هک  ناـیتشهب -  تشهب و 

رارق تعافش  دروم  هدرب ، هرهب  وا  رویز  رون و  تکرب  زا  زین  نانآ  زا  رفن  دص  دنک و  یم  تیارـس  یناشفا و  رون  زین  وا  تیب ) لها   ) ناگتـسباو
تفار تمحر و  هدید  اب  دنوادخ  سپ ، هدرب . ثرا  هب  شیوخ  نارای  زا  تسا  دومحم  ماقم  نوئـش  زا  یکی  هک  ار  تعافـش  اریز  دـنریگ ، یم 

نایرـشحم یماـمت  هک  دوش  هداـهن  شرـس  رب  تشهب  ياـهجات  زا  دزاـس و  یم  دوخ  هیمیحر  هیناـمحر و  تمحر  لومـشم  ار  وا  درگن و  یم 
و دوب . دهاوخ  اراد  ار  تشهب  يولع  تمالع  سپ  دنسانشب ، ار  وا  حور  رکف و  زغم و  هشیدنا و  نیا  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  قشاع  وا  دننادب 

مامت رادید  ترایز و  هب  دریگ و  یم  رارق  شیوخ  يانـشآ  ياهبوبحم  لاصو  رد  هدش ، تشهب  دراو  باسح  نودب  هکنیا  مه  شاداپ  هجیتن و 
، سپ دـنیامرف : یم  ثیدـح  نایاپ  رد  شنادـناخ -  وا و  رب  ادـخ  نایاپ  یب  دورد  ادـخ -  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ددرگ . یم  لئان  نانآ  لامک  و 

ادـخ بیبح  ناگتخوس  لیخ  زا  یقـشاع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (!. مهیلع هللا  تاولـص   ) نم تیب  لها  نارادتـسود  لاوحا  هب  اشوخ 
ناک ادیدش ، ابح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحی  ناک  و  تیزلا ، عیبی  لجر  ناک  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم 
رظنی یتح  هل  لواطت  ءاج  اذاف  هنم ، کلذ  فرع  دق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  رظنی  یتح  ضمی  مل  هتجاح  یف  بهذی  نا  دارا  اذا 

نا نم  عرـسا  نکی  ملف  هتجاح  یف  یـضم  مث  هیلا  رظن  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لواـطتف  لـخد  موی  تاذ  ناـک  اذا  یتح  هیلا .
تلعف کل  ام  لاقف : هیدی  نیب  هحفص 214 ] سلجف [  سلجا ! هدیب : هیلا  راشا  کلذ ، لعف  دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هآر  املف  عجر .

نا تعطتـسا  ام  یتح  كرکذ  نم  ءیـش  یبلق  یـشغل  ایبن  قحلاب  کثعب  يذـلا  هللا و  لوسر  ای  لاقف : کـلذ ؟ لـبق  هلعفت  نکت  مل  ائیـش  مویلا 
، هنع لاس  هدقف  املف  هاری ، امایا ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثکم  مث  اریخ ، هل  لاق  هل و  اعدف  کیلا . تعجر  یتح  یتجاح  یف  یـضما 

اذاف تیزلا ، قوس  یتا  یتح  قلطنا  هباحـصا و  هعم  لعتنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لعتناف  مایا . ذـنم  هانیار  اـم  هللا ، لوسر  اـی  لـیقف :
ام و  لاق : هلـصخ . هیف  ناک  دق  هنا  الا  اقودص  انیما  اندنع  ناک  دقل  تام و  هللا  لوسر  ای  اولاقف : هتریج  هنع  لاسف  دحا ، هیف  سیل  لجرلا  ناکد 

رفغل اساخن  ناک  ول  ابح  ینبحی  ناک  دـقل  هللا  هللا و  همحر  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ءاسنلا . عبتی  نونعی  قهری ، ناک  اولاـق : یه ؟
يراک لابند  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، یم  تسود  تدـش  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شورف  نغور  يدرم  [ . 323 . ] هل هللا 

و دوب . هدـش  هتخانـش  راک  نیا  هب  تفر و  یم  شراک  لاـبند  هب  سپـس  دـید ، یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـمآ و  یم  ـالبق  تفر  یم 
رب دراو  يزور  هکنیا  ات  درگنب  ار  ناشیا  وا  ات  دندیشک  یم  ندرگ  ترضح  نآ  دش  یم  فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هک  یماگنه 

. تفر شراـک  لاـبند  هب  دـعب  تسیرگن و  ناـشیا  هب  اـت  دندیـشک  ندرگ  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  ربماـیپ  دـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
نآ لباقم  رد  وا  و  نیـشنب ، هک  دـندومرف  هراشا  تسد  اـب  دـندید  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  تشگرب . هک  تشذـگن  یتاـظحل 

قحب ار  وت  هک  سک  نآ  هب  مسق  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دوب . رگید  ياهزور  زا  ریغ  وت  راتفر  زورما  دندومرف : ترضح  تسشن . ترضح 
ياعد وا  يارب  ترضح  ماگنه  نیا  رد  متشگرب . اذل  مورب و  مراک  لابند  هب  متسناوتن  هک  دش  يروط  مبلق  امش  دای  زا  تخیگنارب ، يربمایپ  هب 

هک دش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  دندش ، ایوج  وا  لاح  زا  دندیدن . ار  وا  هک  تشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يزور  دنچ  دندومرف . ریخ 
. دـنتفر ناشورف  نغور  رازاب  هب  هدـش ، هدامآ  باحـصا  زا  یعمج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میا . هدـیدن  ار  وا  تسا  يزور  دـنچ  مه  اـم 
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ام دزن  وا  تسا ، هدرک  تافو  وا  هک  دنتفگ  ناگیاسمه  دندش . وا  لاح  يایوج  ناگیاسمه  زا  تسا . لیطعت  شورف  نغور  درم  ناکد  دـندید 
یم نانز  لابند  هب  دنتفگ : دوب ؟ هچ  تشز  تلـصخ  نآ  دندومرف : ترـضح  دوب . زین  یتشز  تلـصخ  وا  رد  اما  دوب  راکتـسرد  نیما و  يدرم 
یم تسود  رایـسب  ارم  هک  ادخ  هب  مسق  دنک : تمحر  ار  وا  يادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هحفص 215 ] سپ [ ، تفر .

: هکنیا اـهراتفگ  نیا  هجیتـن  دـیزرمآ . یم  ار  وا  دـنوادخ  زاـب  تخورف  یم  هدرب  ناونع  هب  ار  ناـگدازآ  هک  دوب  یـسک  رگا  یتـح  و  تشاد ،
یگتسب ینوگرگد  رییغت و  نیا  دنک و  یم  ضوع  ار  وا  تیهام  دهد و  یم  یلک  رییغت  ار  وا  قشاع ، نورد  ناج و  رد  تبحم  ریـسکا  تیارس 

دوـب و دـهاوخ  رت  عیـسو  نآ  ینوـگرگد  حطـس  رتـشیب و  نآ  ریثاـت  قـمع  دـشاب  رتـشیب  تبحم  هچ  ره  دراد : وا  تبحم  تدـش  رادـقم و  هـب 
هک تسا  نیا  دوش . یم  روشحم  وا  اب  ددرگ و  یم  دوخ  قوشعم  بوبحم و  هیبش  هک  اجنآ  ات  دراد  یم  رب  ناـیم  زا  ار  وا  دوجو  ياهیـصلاخان 

هحفص 216 ] هللا [ . قالخاب  اوقلخت  دنا : هدومرف  هک  تسوا  قالخا  هب  قلخت  بوبحم  دنوادخ  هب  تبحم  تمالع 

رای تبیغ  رد  راظتنا  يرارقیب و 

هراشا

تسا زاب  هشیمه  ور  هچ  ممشچ ز  ناتسلگ  ردیئانـشآ  غاب  لگ  اهنیا  تسه  هک  منک  هچ  یئادج  بش  تمغ  مناشف ز  نوخ  هدید  ود  :ز  راظتنا
بوبحم تبیغ  رد  بحم  ندوب  هار  هب  مشچ  يرارقیب و  تبحم  قشع و  صاوخ  راثآ و  زا  رگیدیئآ  رد  نم  مشچ  هب  وت  دیاش  هک  نآ  دیما  هب 

وا شوگ  دوش . یم  هتخود  قوشعم  هار  هب  ددرگ و  یم  مشچ  شدوجو  یمامت  شمودـق ، راظتنا  هب  دوخ و  بوبحم  باـیغ  رد  بحم  تسا .
قـشاع تسا . وا  نامرف  شریذـپ  یپ  رد  وا  ناج  هرخالاب  وا و ... اب  نتفگ  نخـس  مطالت  رد  وا  نابز  بوبحم و  زاونلد  ياوآ  ندینـش  دـصرتم 

ار دوخ  هراومه  زین  تبیغ  تقـشم  رپ  نارود  رد  تسوا و  فلتخم  ياهمان  نوگانوگ و  ياه  هولج  نتفای  لابند  هب  زین  وا  تبیغ  رد  ناـنچمه 
هک ناهن  يا  هدوب  یک  ار  وت  منک  انمت  هک  لد  يا ز  هتفر  یک  . دنک یم  ساسحا  شیوخ  ناج  رب  ار  وا  تموکح  دـنیب و  یم  ربلد  رـضحم  رد 

ناگدادـلد ناقـشاعار و  وت  منک  ادـیوه  هک  يا  هتـشگن  ناـهنپ  روضح  بلاـط  موش  هک  يا  هدرکن  تبیغ  هحفـص 217 ] ار [  وت  منک  ادـیوه 
هتخوس و لد  ناگناورپ  ات  دسرب  هار  زا  زورفا  ناهج  عمش  نآ  هک  دنا  هارب  مشچ  تعاس  ره  زور و  ره  مالسلا  اهیلع  سجرن  ترـضح  دنزرف 
ره وت  راظتنا  یک ز  ات  : يرارق یب  . دننک ادـف  دـنراد ، هک  ار  هچ  ره  دوخ و  یتسه  دـننزب و  قشع  هقلح  شدوجو  رود  شقارف ، رد  هتـسکش  رپ 

مـشچ یئادـج و  ياهزور  مایا ، نیرت  تخـس  بوبحم  يارآ  لد  لامج  هتخوس  ياربمرگنب  هچوک  رد  هناـخ و  نورب ز  میآ  بارطـضا  مد ز 
ینیریش توالح و  زا  هکنیا  نیع  ردتـسین  راظتنا  زا  رت  تخـس  کیل  تسا  تخـس  دنا  هتفگ  تسار  دوب  تخـس  گرم  دنیوگ  : تسوا یهارب 

رارق نآ  لحاس  رد  ار  قشاع  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  قارف  رد  تبحم  يایرد  جاوما  شورخ  اریز  تسا ، رادروخرب  لاصو  لایخ  اب  زین  یصاخ 
روضح و بادآ  زا  هک  دـیاب  هتفرگ و  رارق  بوـبحم  روـضح  رد  وا  هک  دـیامن  یم  ناـنچ  و  دزاـس ، یم  اـیهم  لاـصو  يارب  ار  وا  دـهد و  یم 
زا رود  بوبحم  رای و  رکذ  ماگنه  رد  تبیغ  ناـمز  رد  تماـما  دـیما  رجف  عولط  ناـهارب  مشچ  هک  مینیب  یم  اذـل  و  دـشاب . رادروخرب  لاـصو 

نیا و  دننک . یم  هثاغتسا  هتشاذگ ، رس  رب  تسد  هلبق  هب  ور  هتساخر و  تماق  یمامت  هب  هک  دنـشخب  یم  ققحت  نینچ  ار  بدا  طرـش  ناشرظن ،
ظفل رکذ  دنع  مایقلا  ببس  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  لئس  دنا : هتفرگ  رارق  وا  تمحر  هناتـسآ  رد  لاصو و  روضح و  رد  هک  تسا  انعم  نادب 

هتلودـب و رعـشملا  بقللا  اذـهب  هرکذـی  نم  لک  یلا  رظنی  هتبحا  یلا  هفارلا  هدـش  نم  هینالوط و  هبیغ  هل  نـال  لاـق : هجحلا  باـقلا  نم  مئاـقلا 
هرکذ لج  هللا  نم  بلطیل  مقیلف و  هفیرـشلا  هنیعب  هیلا  لیلجلا  یلوملا  رظن  دنع  هبحاصل  عضاخلا  دـبعلا  موقی  نا  همیظعت  نم  هتبرغب و  هرـسحلا 

: لاق فیرـشلا و  هسار  یف  هیدی  عضو  مئاقلا و  هظفل  رکذ  دـنع  ماق  ناسارخب  هسلجم  یف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  اضیا  يور  و  هجرف . لیجعت 
زا مئاق  بقل  ندرب  مان  ماگنه  ارچ  هک  دـش  لاوس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  [ . 324 . ] هجرخم هحفـص 218 ] لهـس [  هجرف و  لجع  مهللا 

ناتسود هب  تبسن  شتبحم  تدش  زا  دراد و  ینالوط  تبیغ  وا  اریز  دندومرف : ترضح  میزیخ . یم  اپ  هب  هادف  انحاورا  تجح  ترضح  باقلا 
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یم یعادـت  ار  وا  تبیغ  رب  ترـسح  دراد و  وا  تلود  رب  تلالد  هک  بقل   ) دـنک رکذ  بقل  نیا  هب  ار  وا  یـسک  هاگ  ره  هک  تسا  نینچ  دوخ 
رظن وا  رب  دوخ  فیرش  هدید  هب  شراوگرزب  يالوم  اریز  دزیخ ، اپ  هب  عضاخ  هدنب  هک  دوب  دهاوخ  وا  میظعت  اذل  دیامن . یم  هراظن  وا  رب  دنک )

رد هک : تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  زین  و  دـهاوخب . ار  وا  جرف  لیجعت  دـنوادخ  زا  دتـسیاب و  هدـنب  یتسیاب  سپ ، دـنک . یم 
لجع مهللا  دندومرف : دنتشاذگ و  دوخ  فیرـش  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  ود  و  دنداتـسیا . اپ  هب  مئاق  ظفل  رکذ  ماگنه  ناسارخ ، رد  ناشـسلجم 

تسین و راـک  رد  يرارقتـسا  رارق و  درادـن و  موـهفم  نتـسشن  یئاـج  رد  رگید  هارب ، مشچ  قشاـع  نیئآ  رد  يرآ ، هـجرخم . لهـس  هـجرف و 
باـتک رد  هیلع  هللا  ناوضر  سوواـط  نب  دیـس  تسا . وجتـسج  وپاـکت و  رد  باـت و  بت و  رد  دوخ  بوبحم  لاـبند  هب  هتخاـبلد  رادتـسود و 

وا تماما  هب  نادقتعم  هک  دنا  نینچ  هنامز  مدرم  دیوگ : یم  نینچ  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  راظتنا  نوماریپ  رد  هجحملا ، فشک 
اما دـنیامن ، یم  نآ  نتفای  رد  شـشوک  یعـس و  دوجو  مامت  هب  دورب  ناشتـسد  زا  يرانید  مهرد و  ای  بسا  اـی  هدرب  رگا  هیلع ) هللا  تاولـص  )

ءایـشا نآ  هزادنا  هب  تسا  رافک  نید و  نانمـشد  هشیر  عطق  مالـسا و  حالـصا  وا  همانرب  هدش و  ریخات  شروهظ  رد  هک  يراوگرزب  هب  تبـسن 
رـصع ماما  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادـخ و  ناـفرع  ياـعدا  دـنناوت  یم  هنوگچ  سپ ، دـنهد . یمن  ناـشن  رطاـخ  قلعت  رقحم 
شتآ دـهد . یمن  ینعم  رارق  هتخابلد  قشاع  يارب  سپ  تسا ، نراقم  يرارق  یب  ناهرب  اب  قشع  ياعدا  دـنیامن ؟ وا  تـالاوم  هادـف و  اـنحاورا 

یم : دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  قشاع  دشک و  یم  هنابز  نانچمه  نآ  ياه  هلعـش  دنک ، یم  لیدـبت  یـشتآ  هدوت  هب  ار  قشاع  ناج  هک  قشع 
وت قارف  زک  ناغف  دایرف و  هلاـن و  منکن  رگ  منک  هچ  هحفـص 219 ] داب [  وت  هب  دـناسرن  مران  هلان  رگا  هآ  دایرف  تقارف  تسد  زا  سفن  ره  منز 

مـشچ زا  وت  اتداشلد  مشاب  هچ  هب  مرود  وت  رادید  نوچ ز  مروخن  نوچ  مروخ و  یم  نوخ  هصغ و  بش  زورداب و  وت  شیدـنا  دـب  هک  منانچ 
زا ملد  درآ  رب  نوچ  دـکچ  شیب  نوخ  هرطق  دـص  هژم  ره  نب  زاداشگ  هدـید  زا  لد  هک  نینوخ  همـشچ  اـسب  يا  يدـش  رود  لد  هتخوس  نم 

دایرف تقارف  تسد 

( اعد  ) قارف دایرف 

دناوخ یم  ار  بوبحم  دوجو ، مامت  اب  هک  اجنآ  ات  دـهد ، یم  شتکرح  دوخ  بوبحم  يوس  هب  دریگ و  یم  قشاع  زا  ار  نوکـس  رارق و  قشع 
مامت هب  هک  تسا  یقیقح  ياعد  زا  يا  هولج  هفیفخ و  هبترم  نابز ، هب  ياعد  دراد . نوگانوگ  یبتارم  ندـناوخ  اعد و  نیا  و  دـنک ) یم  اعد  )
ینعی دریذـپ ، یم  ماـجنا  یتسه  ماـمت  اـب  هک  تسا  یقیقح  یتساوخ  نیمه  اـعد  تباجتـسا  یلـصا  طرـش  دوش و  یم  ماـجنا  یتـسه  ناـج و 

. ناعد اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلئس  اذا  و  دریگ . رارق  تباجا  دروم  ات  دبلطب  نوخ  گر و  هب  یتح  ار  دوخ  هتساوخ 
ارم هکنیا  طرـش  هب  مهد  یم  خـساپ  ار  یعاد  توعد  متـسه و  کیدزن  نم  هک  دـننادب  دـندرک  شـسرپ  نم  زا  مناگدـنب  هک  یناـمز  [ . 325]

نم و هب  قشع  اعد  طرـش  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دـیامرف  یم  ریبعت  ناعد )  ) هدـحو ملکتم  هغیـص  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  اـجنیا  رد  دـناوخب .
نییاپ نتفر و  الب  ندیـشک ، رـس  نآ  یگژیو  هک  دوش  یم  جوم  دوجو  مامت  اب  قشاع  اذـل  تسا . صالخا  دـیحوت و  هصالخ  نم و  ندـناوخ 
دننامه زین  بوبحم  رادید  رظتنم  قشاع  دنیبب و  ار  دوخ  بوبحم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ندش  دنلب  ندیـشک و  رـس  نیا  ایوگ  تسا و  ندـمآ 

 ] نیا رد  دریگ . مارآ  وا  دوجو  لحاس  رد  دـبایب و  ار  قوشعم  رگم  اـت  دـنز  یم  وس  ره  هب  ار  دوخ  ددرگ و  یم  مطـالتم  ناـشورخ و  جاوما ،
 - دنا نایملاع  بوبحم  دوخ  هک  ام -  بوبحم  يوک  ناقـشاع  مینیب  یم  اذل  دوش . یم  اعد  شدوجو  یمامت  هک  تسا  تروص  هحفص 220 ]

. دنا بلط  اعد و  تلاح  رد  هراومه  هدرک و  رارق  یب  ار  نانآ  هک  تسه  ناشدوجو  رد  یمطالت  یباتیب و  نینچ  زین 

بوبحم قارف  رد  اضر  ترضح  يرارق  یب 

رد [ . 326 ( ] كروهظ هیف  عقوتملا  کموی  وه  هعمجلا و  موی  اذه   ) تسا هعمج  زور  شبوبحم  ياقل  زور  دناد  یم  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
كدبع و حلصا  مهللا  دهد : یم  رس  راظتنا  يرارق و  یب  دورس  نینچ  نیا  هعمج -  زامن  تونق  ینعی  دوخ -  شیاین  تاظحل  نیرتهب  زا  یکی 
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ادصر هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  هکلسا  كدنع و  نم  سدقلا  حورب  هدیا  کتکئالمب و  هفح  کلسر و  كءایبنا و  هب  تحلصا  امب  کتفیلخ 
هل نذا  اناطلس و  کیلو  یلع  کقلخ  نم  دحال  لعجت  ائیش و ال  کب  كرشی  كدبعی ال  انمآ  هفوخ  دعب  نم  هلدبا  ءوس و  لک  نم  هنوظفحی 

تنیتسار هفیلخ  هتـسیاش و  هدـنب  روهظ  راک  اهلاراب ! [ . 327 . ] ریدـق ءیـش  لک  یلع  کنا  هراصنا  نم  ینلعجا  هودـع و  كودـع و  داهج  یف 
حور اب  شیوخ  يوس  زا  يدومن و  حالـصا  ار  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  راک  هک  هنوگ  نامه  اـمرف ، حالـصا  ار  مالـسلا ] هیلع  يدـهم  ماـما  ]

سرت و و  دنراد ، شهاگن  يدنزگ  ره  زا  ات  نادرگ  يو  هارمه  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  یناناب  هدـید  امرف و  ینابیتشپ  يرای و  ار  وا  سدـقلا 
زا کـی  چـیه  يارب  و  دـناد . یمن  وـت  دـننام  اـتمه و  ار  زیچ  چـیه  دتـسرپ و  یم  ار  وـت  وا  هک  زاـس ، نوـگرگد  ناـما  نما و  هـب  ار  وا  ساره 

رارق وا  ناروای  زا  ارم  امرف و  تزاجا  شنمـشد  تنمـشد و  اب  داهج  رد  ار  وا  هدم و  رارق  دوخ  یلو  هب  تبـسن  یگریچ  يرترب و  تناگدیرفآ 
نیرتدنلب نیرت و  یلاع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هادـف ، انحاورا  نامز  ماما  هدادـلد  قشاع  هک  مینیب  یم  ییاناوت . يراک  ره  رب  وت  انامه  هک  هد ،

یتمالـس و يوزرآ  مه  دـنک و  یم  یفرعم  ار  دوخ  بوبحم  مه  هاـتوک ، تاـجانم  نیا  رد  دـنار و  یم  ناـبز  رب  ار  قشع  تبحم و  تـالمج 
مالعا وا  باکر  رد  داهج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـیامن و  یم  دزـشوگ  تعیب  ره  زا  ار  وا  ندرگ  یئاـهر  لاـح  نیع  رد  دراد و  ار  وا  روهظ 

. دنک یم  هحفص 221 ] زاربا [  وا  اب  ار  دوخ  یفطاع  يونعم و  طابترا  هلیسو  نیدب  دراد و  یم 

قداص ماما  رد  قارف  زوس 

ریدس مینیب : یم  نینچ  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  دوخ ، لسن  نیمشش  بوبحم و  دنزرف  قارف  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تلاح  اما  و 
نآ میدید  میدش ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  لزنم  دراو  بلغت  نب  نابا  ریـصبوبا و  رمع ، نب  لضفم  هارمه  نم  دـیوگ : یم  یفریص 

هتخوس رگج  هداد  تسد  زا  ناوج  ردام  دـننام  هدرک و  نت  رب  نیتسآ ، هاتوک  هقی و  نودـب  يربیخ  یئابع  هتـسشن و  كاخ  يور  رب  ترـضح 
ياـنهپ رب  کـشا  تارطق  تسادـیپ و  شیاـه  هنوگ  زا  ینوگرگد  رییغت و  هتفرگارف و  ار  شا  هرهچ  هودـنا  نزح و  دزیر ، یم  کـشا  ناریح 

. يداوف هحار  ینم  تزتبا  يداـهم و  یلع  تقیـض  و  يداـقر ، تفن  کـتبیغ  يدیـس  هک : دـنک  یم  همزمز  دوخ  اـب  دراد و  ناـیرج  شتروص 
نینا ینیع و  نم  ءیقرت  هعمدب  سحا  امف  ددعلا . عمجلا و  ینفی  دحاولا  دعب  دحاولا  دـقف  و  دـبالا ، عئاجفب  یباصم  تلـصوا  کتبیغ  يدـیس 

هطولخم بئاون  اهرکنا و  اهدشا و  یقاوب  اهعظفا و  اهمظعا و  رباوغ  نع  ینیعب  لثم  الا  ایالبلا  فلاوس  ایازرلا و  جراود  نع  يردـص  نم  رتفی 
شیاـسآ هدومن و  گـنت  نم  رب  ار  نیمز  هدوبر و  مناگدـید  زا  باوخ  وت  تبیغ  نم ! يـالوم  [ . 328 . ] کطخسب هنوجعم  لزاون  کبـضغب و 

سپ یکی  نارای -  نتفر  تسد  زا  هتسویپ و  راگزور  ياز  هودنا  ياهیتخس  هب  ار  جنر  درد و  وت  یناهنپ  نم ! ياقآ  تسا . هدرب  نم  زا  ار  یبلق 
مناگدـید کشا  تبیغ  نارود  یتخـس  الب و  کـی  داـی  زا  زونه  تسا . هدرب  ناـیم  زا  ار  نتخیگنارب  ندـمآ و  مه  درگ  ناـکما  يرگید -  زا 

بات و يا  . دوش یم  نایامن  منامـشچ  ربارب  رد  يرت  كاندرد  رتدیدش و  جنکـش  جنر و  هک  تسا  هدـشن  مارآ  ملد  هلان  زوس و  هدیکـشخن و 
راـهب لـصف  رد  لد  رغاـس  زا  رگج  باـنوخهدرمژپ  مه  نآ  دوـب  یقاـب  رمع  مرخ  نشلگ  زا  یگربهدرـسفا  لد  نیا  رب  یمحر  هدرب  ار  مناوـت 

هدرپسب رس  ترد  كاخ  رب  ترقتفم  هن ، یمدق  اناجهدرم  ای  دش  هب  هدزمغ  نیاک  يدیسرپن  میاوت و  رامیب  هحفص 222 ] هدروخ [  تمغ 

راظتنا شزرا 

ندرک ادـف  هباثم  هب  راظتنا  لاح  رد  قشاع  گرم  تسا و  راظتنا  یهارب و  مشچ  قشاع ، ياهزور  نیرت  هوکـش  اـب  بوبحم ، نارجه  هرود  رد 
یف ناک  نمک  ناک  هل  ارظتنم  رمالا  اذـه  یلع  مکنم  تام  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـشاب . یم  بوبحم  هناتـسآ  هار و  رد  دوخ 

و دشاب . وا  هارمه  و  مالسلا ] هیلع   ] مئاق همیخ  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دریمب  نامز ] ماما   ] راظتنا رد  امش  زا  هک  یـسک  [ . 329 . ] مئاقلا طاطسف 
فوخ نیذـلا ال  هللا  ءایلوا  کئلوا  هروهظ  یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئاق  هعیـشل  یبوط  ریـصب  اـبا  اـی  دـیامرف : یم  زین 
نانیا دنتسه . وا  عیطم  شروهظ  رد  و  هارب ، مشچ  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  نایعیش  لاح  هب  اشوخ  ریصبابا ! يا  [ . 330 . ] نونزحی مه  مهیلع و ال 
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. تسین اهنآ  رب  یفوخ  سرت و  هک  دنیادخ  يایلوا  قح  هب 

تسا روهظ  لاصو و  يارب  اعد  تبیغ ، نارجه  رد  هعیش  هفیظو 

تبیغ ناـمز  رد  هعیـش  هفیظو  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هک  تسا  هنوگچ  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  اهتدـم 
نونکا تسا . هدمآ  اعد  ثیدح و  بتک  رد  هک  دنا  هدومن  میلعت  ءاقلا و  ناشدوخ  زین  ار  یئاهاعد  و  روهظ ، يارب  اعد  دـنا : هدومرف  تسیچ ؟

و روهظ ، راظتنا  قشع ، تبحم و  جاوما  هیلوا  راثآ  زا  اریز  تسا ، قشاع  لد  مطـالت  نشور  هجیتن  ندرک  اـعد  هک  میدـید  تاحیـضوت  نیا  اـب 
. ] تسا بوبحم  مدقم  يارب  هبناج  همه  یگدامآ  يانعم  هب  هک  دشاب  یم  بوبحم  ندـناوخ  نتـساوخ و  نآ  همزال  هک  تسا  بوبحم  لاصو 
نیا رد  تسا . بوبحم  لاصو  روهظ و  هب  يونعم  یبلق و  هجوت  اعد  تساهبوبحم ، بوبحم  راـبرد  رد  بوبحم  ندـناوخ  اـعد ، هحفص 223 ]

تـسا جرف  زا  یئزج  لاصو ، يارب  اعد  راظتنا و  اذل  تشاد . دهاوخ  ار  لاصو  توالح  يدـح  ات  زین  هدرک  رفـس  رای  قارف  هک  تسا  تروص 
ینعی تسا ، نینچ  دـنیامرف  یم  تسا ؟ هعیـش  شیاشگ  جرف و  زا  یئزج  جرف  راظتنا  ایآ  دنـسرپ : یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  زا  یتقو  هک 

نع هتلئس  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  لیـضفلا  نب  دمحم  نع  دریگ : یم  رارق  رادید  لاصو و  ورملق  رد  رظن ، زا  رود  یهارب  مشچ  راظتنا و 
نیا [ . 332 [ ] 331 . ] نیرظتنملا نم  مـکعم  ینا  اورظتناـف  لوـقی : لـج  زع و  هللا  نا  جرفلا ؟ نـم  جرفلا  راـظتنا  سیل  ا  لاـقف : جرفلا  نـم  ءیش 
امتح یهارب ؟ مشچ  هنوگ  ره  قارف و  ره  دـشاب ؟ یم  لاصو  نیع  هک  تسا  قارف  نیمادـک  نیا  تسا و  جرف  وزج  هک  تسا  راـظتنا  نیمادـک 

وا هشیدـنا  زا  زگره  دـیامن و  مسجت  بحم  يارب  هراوـمه  ار  راـی  هرهچ  دـشاب و  هلاـن  زوـس و  نآ  هارمه  هک  تسا  یقارف  هکلب  تسین  نـینچ 
هار هب  هدـش و  مشچ  بحم  یتـسه  نوئـش  یماـمت  هک  تسا  یتلاـح  نینچ  رد  دـشاب . فـیلا  فـیلح و  نـیرق و  وا  اـب  هراوـمه  دورن و  نوریب 

لاصو هب  ار  وا  دزاس و  یم  فوطعم  دوخ  هب  ار  راـی  هجوت  هرخـالاب  دریذـپ  ناـکما  هک  تروص  ره  هب  اـجنیا  رد  دوش و  یم  هتخود  بوبحم 
رای تاهجوت  بلج  يارب  هک  دنک  یم  روطخ  نهذ  هب  ینادمه  موحرم  هتشون  اجنیا  رد  [ . 333 . ] جلو جل  اباب و  عرق  نم  هک  دناسر  یم  دوخ 

ناکم رد  ای  تولخ و  يارحـص  رد  ای  دهد ، يور  یمهم  یبلطم و  ار  وت  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  لوا  قیرط  دنک : یم  داهنـشیپ  هار  ود  نایملاع 
نیتسآ هماج  نک ، هنهرب  ار  رس  زاسب و  یلماک  يوضو  ای  نکب  لسغ  یناوتب  رگا  ینیبن . ار  یسک  مه  وت  دنیبن و  ار  وت  یـسک  هک  ورب  یتولخ 

رـس رب  كاخ  يردق  امن . مسجم  دوخ  يالوم  اب  یگدـنب  طیارـش  رد  ار  دوخ  تاریـصقت  نک و  لثمم  ار  دوخ  ناهانگ  نزب ، الاب  ار  اهوناز  و 
یمالس هب  نک  مالس  ترـضح و  نآ  هب  بلق  میمـص  زا  وش  هجوتم  نآ  زا  سپ  نک ، دنلب  هامام  او  و  هاثوغ ، او  و  هالیو ، او  هب  ار  ادص  زیرب و 
هحفـص عرـضت و [  هب  نآ  زا  دعب  هدش ، دراو  وا  زا  دعب  هک  یئاعد  مالـس  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  سی .... لآ  یلع  مالـس  تسا  نیا  وا  لوا  هک 
یقداص قشاع  ره  هک  یقیقح  قشع  تبحم و  ياـضتقم  تسا  نینچ  نیا  و  [ . 334 . ] ءالبلا مظع  مهللا  وگب  يراوگوس  هلاـن و  يراز و  [ 224

نآ ناتسود  يارب  هک  تسا  هنوزخم  هنونکم  رارسا  زا  مه  نیا  هدینـشن و  يداتـسا  چیه  زا  هدیدن و  یباتک  چیه  رد  هک  مود ، قیرط  تساراد .
طـسوت هب  دـهد ، يور  یبلطم  یمهم و  ار  وت  هاگ  ره  تسا : نیا  مراپـس ، یم  تناما  هب  مراذـگ و  یم  راـگدای  هب  هادـف ) اـنحاورا   ) ترـضح

[ . 335 . ] هدب نیعمجا  مهیلع  هللا  یلص  رصع  ماما  صوصخب  يده  همئا  ادخ و  ربمغیپ  هب  ماغیپ  نیفیرش  نیکلم 

تساوقت عرو و  ثراو  راظتنا ،

باحـصا نم  نوـکی  نا  هرـس  نم  تسا : نآ  زا  حور  نتفاـی  هار و  نآ  رد  نتفرگ  رارق  مک  مک  تـسوا و  هار  نتفاـی  راـی ، هار  رب  ندـش  هریخ 
و اودجف ، هکردا . نم  رجا  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  هدعب  مئاقلا  ماق  تام و  ناف  رظتنم  وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لمعیل  رظتنیلف و  مئاقلا 
هب دـشک و  راظتنا  یتسیاب  دوش  یم  لاحـشوخ  دـشاب  مئاق  نارای  زا  هکنیا  زا  هک  یـسک  [ . 336 . ] هموحرملا هباصعلا  اهتیا  مکل  اـئینه  اورظتنا 

تـسا یـسک  دننام  وا  رجا  دنک ، مایق  وا  زا  سپ  مئاق  دسر و  رد  ار  وا  گرم  رگا  سپ ، دنک . لمع  راظتنا ، تلاح  رد  قالخا  نساحم  عرو و 
شتآ نینچ  يرآ ، تمحر ! دروم  هورگ  يا  راظتنا ، نیا  داـب  ناـتیاراوگ  دیـشکب . راـظتنا  دـینک و  شـشوک  سپ  دـنک . یم  كرد  ار  وا  هک 
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، صرح دسح ، ربک ، یـشتآ  نینچ  هدنراد  دـیامن . یم  لدـبم  بان  يالط  هب  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  ناسنا  دوجو  ياهیـصلاخان  همه  یقـشع 
هب یتسد  رگید  یترارح  ناـنچ  رد  هتخوس  دوش و  یم  بوذ  دـیدش  ترارح  نآ  رد  اـهنیا  یماـمت  اریز  درادـن . هاـج  بح  یتسرپ و  ترهش 

دوش و یم  مرحمان  وا  يارب  بوبحم  ریغ  ره  الوصا  درگن و  یمن  ار  مرحمان  یمـشچ  نینچ  دـنک و  یمن  زارد  مارح -  قلطم  ینعی  مرحمان - 
راظتنا تلاح  رد  رگا  یـسک  نینچ  يرآ ، نینچمه . دونـش و  یمن  ار  بوبحم -  ریغ  يادص  ینعی  مرحمان -  يادص  رگید  يا  هتخوس  نینچ 

هحفص 225] هکردا [ .) نم  رجا  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  هدعب  مئاقلا  ماق  تام و  ناف  . ) تسوا باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  رجا  دریمب 
يرگید و اودـجف و  یکی  درب : یم  راک  هب  رما  هغیـص  ود  مالـسلا  هیلع  ماما  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  بلاـج  هفیطل  نیا  هب  هجوت  ناـیاپ ، رد 
ره سلجم و  ره  هـبعک و  دجـسم و  هار  رازاـب و  هچوـک  دـیرگنب و  دیـشکب و  رـس  سپ  دیـشاب . هارب  مـشچ  دـینک و  شـشوک  ینعی  اورظتنا ،
ریغ هب  امـش  دشخردب و  دنک و  يا  هولج  وا  دینارذگب و  تلفغ  رد  هک  دشابن  دوش . ادیپ  رادـلد  ربلد و  رای  هکلب  دـیریگب  رظن  رد  ار  تیعمج 

هحفص 226 ] دنام [ ... مامتان  لد  هصق  هک  نم  ياو  يا  تشذگ  بش  درم ، ورف  عمش  تخوس ، هناورپ  : یئوگب هک  دنکن  دیزروب ! لاغتشا 

بوبحم اب  رشح 

هراشا

یم دـیون  ار  یقیقح  ياهتبحم  یگنادواج  هلئـسم  نیا  هک  تسا  تمایق  خزرب و  رد  بوبحم  اب  رـشح  تبحم ، هجوت  بلاـج  صاوخ  رگید  زا 
. دهد

تافو يانعم 

هب ندیـسر  تیاهن  رد  هک  تسا  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  لاقتنا  هکلب  درادـن  انف  يدوباـن و  ياـنعم  گرم  مالـسا  يدـیحوت  یهلا و  شنیب  رد 
هب تسا ، یفو  زا  قتـشم  هک  ار  یفوت  هژاو  ابلاغ  گرم  دروم  رد  ناقر  ام  ینامـسآ  باتک  دـشاب . یم  ترخآ  ملاـع  هب  رفـس  رگید و  یناـهج 

ینعی یفوت  نیا ، ربانب  تفرگ . ماـمت  هب  ار  نآ  ینعی  یفوت  و  ماـت . ياـطع  درک ، اـطع  وا  هب  ینعی  یفو  درک و  ماـمت  ینعی  یفو  درب . یم  راـک 
یماگنه [ . 337 . ] نوطرفی مه ال  انلـسر و  هتفوت  توملا  مکدـحا  ءاج  اذا  یتح  مینک : یم  تقد  ریز  تایآ  هب  لامک . مامت و  هب  ناـج  نتفرگ 

یفوتی هللا  هحفـص 227 ] دـنزرو [ . یمن  طارفا  دـنریگ و  یم  لیوحت  لماک  وحن  هب  ار  وا  اـم  ناگداتـسرف  دـسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک 
دنا هدرمن  هک  نانآ  دریگ و  یم  لماک  روط  هب  ار  اهناج  ندرم  ماـگنه  رد  دـنوادخ  [ . 338 . ] اهمانم یف  تمت  مل  یتلا  اهتوم و  نیح  سفنـالا 

هقطان سفن   ) ناسنا ینامسج  ریغ  هبنج  داعم و  تافو ، هژاو  نیمه  زا  هدافتسا  اب  مالسا  نآرق و  گنهرف  رد  دریگ . یم  باوخ  رد  ار  ناشناج 
ندب ینامـسج و  هبنج  دنهد  یم  لاقتنا  رگید  ملاوع  هب  دنریگ و  یم  لیوحت  وا  ناگداتـسرف  دنوادخ و  هچنآ  اریز  ددرگ ، یم  تابثا  درجم )

هب هتخیمآ  تامم  تایح و  هک  هئـشن  نیا  دـننام  درادـن و  موهفم  يدوبان  گرم و  ترخآ ، ناهج  يارب  هکنیا  رگید  تقیقح  و  تسین . ناسنا 
. تسا تایح  هناخ  ترخآ  هناخ  انامه  [ . 339 . ] ناویحلا یهل  هرخالا  رادلا  نا  تسا . روعش  تایح و  هرسکی  هکلب  تسین  دنتسه  مه 

تسایند هتشک  تسا ، ترخآ  ملاع  رد  هچنآ 

هطبار اریز  تسایند . نیا  هتـشک  لصاح و  دراد ، دوجو  هناشاک  هناخ و  ملا ، یـشوخ و  باذع ، میعن و  زا  ترخآ  ملاع  رد  ناسنا  يارب  هچنآ 
باسح و ال ادـغ  باسح و  لمع و ال  مویلا  نا  و  دـندومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـشاب . یم  ورد  تشک و  تعارز و  هطبار  ترخآ  ایند و 

راکفا لماش  نوناق  نیا  و  درادن . دوجو  لمع  تسا و  باسح  تمایق  يادرف  رد  تسین و  راک  رد  باسح  تسا و  لمع  زورما  [ . 340 . ] لمع
هجیتن و دـهد و  یم  هجیتن  ترخآ  رد  ایند و  نیا  رد  تبحم  نیا ، ربانب  دوش . یم  ناسنا  یلمع  يرکف و  ياه  هبنج  همه  لامعا و  دـیاقع و  و 
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وا اب  نوگانوگ  ملاوع  رد  تسا ، یمدآ  ناـج  ناور و  راـثآ  صاوخ و  زا  هک  تبحم  تساـهبوبحم . اـهتبحم و  اـب  رـشح  ترخآ  رد  نآ  هرمث 
یم لقتنم  دـعب  ملاوع  هب  هحفـص 228 ] دوخ [  اب  ار  دوخ  قشع  دـشاب ، يزاجم  ای  یقیقح و  تبحم  ياراد  هاوخ  قشاـع ، دـشاب و  یم  هارمه 

يدـهم ترـضح  نابـساپ  هتـشرف  سدـقم  ناتـسآ  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  هب  قشع  تدارا و  ضرع  هکنیا  هجیتن  رد  دزاـس و 
. تسا ترخآ  ملاوع  رد  رورس ، نآ  باکر  مازتلا  شا  يورخا  هرمث  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

بوبحم اب  رشح  يوزرآ  رد 

هرهوج تعیبط و  زا  تساوخرد  نیا  میشاب و  نارورـس  نآ  اب  دومحم  ماقم  رد  هک  مینک  یم  وزرآ  اروشاع ، ترایز  قشع ، دیما و  دورـس  رد 
امـش هاگیاج  هک  دومحم  ماقم  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  و  هللا . دـنع  مکل  دومحملا  ماقملا  ینغلبی  نا  هلئـسا  و  دزیخ : یم  رب  تبحم 

مکئاـیلوا و هفرعم  مکتفرعمب و  ینمرکا  يذـلا  هللا  لئـساف  میراد : یم  هضرع  نـینچ  زین  تراـبع  نـیا  همدـقم  رد  دـناسرب . تسادـخ  دزن  رد 
هدومن و تمارک  ار  امـش  يایلوا  امـش و  تخانـش  نم  هب  هک  دنوادخ  زا  هرخالا . ایندـلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  مکئادـعا  نم  هئاربلا  ینقزر 

ندوب نانآ  هاگیاج  رد  نیا ، ربانب  دهد . رارق  امش  اب  زین  ترخآ  ایند و  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  هدومرف  اطع  ار  امـش  نانمـشد  زا  يرازیب  قیفوت 
تارمث زا  دزیخ  یم  رب  قشاـع  دوجو  قـمع  زا  هک  زین  نتـساوخ  نیا  تیـالو . تبحم و  همزـال  تفرعم ، تسا و  تفرعم  هلاـبند  ادـخ  دزن  رد 

رـشح دعب  ملاوع  رد  وا  هارمه  دوب و  دهاوخ  وا  اب  هراومه  زین  تفرعم  تبحم و  ناسنا ، ناهج و  یگنادواج  رطاخ  هب  تسا و  تفرعم  نیریش 
یم كاخ  رب  یناشیپ  هک  یماگنه  تالاح  نیرت  هناعـضاخ  رد  البرک ، نامرهق  ناقـشاع  دورـس  شخب  نیرخآ  رد  و  تشاد . دـهاوخ  رـشن  و 
تبث دورولا و  موی  نیسحلا  هعافش  ینقزرا  مهللا  مهباصم .... یلع  کل  نیرکاشلا  دمح  دمحلا  کل  مهللا  دننک : یم  تاجانم  نینچ  دنیاس ،

ساپـس ار ، وت  ساپـس  ایادخ ! مالـسلا . هیلع  نیـسحلا  نود  مهجهم  اولذب  نیذلا  نیـسحلا  باحـصا  نیـسحلا و  عم  كدـنع  قدـص  مدـق  یل 
اطع راوتسا  ماگ  نم  هب  تدوخ  دزن  امرف و  مبیصن  تمایق  زور  رد  ار  مالسلا ] هیلع   ] نیسح ماما  تعافش  ادنوادخ ! ناشتبیـصم .... رب  نارکاش 
ماگ  ) مدق قدص  همزال  هحفص 229 ] دنتشاذگ [ . وا  باکر  رد  دوخ  ناج  زا  هک  نانآ  مشاب ، وا  باحصا  و  مالسلا ] هیلع   ] نیسح اب  هک  نک 

هک مشاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتخابلد  قشاع و  ترخآ  ایند و  رد  مهاوخ  یم  هک : دیامن  یم  نینچ  هلمج  موهفم  تسوا و  هب  يافو  راوتـسا )
ياعد رد  ناشدـنوادخ  اب  وا ، قارف  زوس  رد  رظن ، زا  بیاغ  ماـما  مودـق  نارظتنم  مرادـن . رب  تسد  زگره  يراکادـف  تبحم و  قشع و  نیا  زا 

انرـشحت یتح  دـننک : یم  اوجن  نینچ  دوش  یم  عورـش  کیلو  نع  عفدا  مهللا  هلمج  اب  نآ  يادـتبا  هک  هجرف ) یلاعت  هللا  لـجع   ) وا هب  طوبرم 
ناراکددـم و راصنا و  هرمز  رد  تماـیق  زور  رد  ار  اـم  ادـنوادخ  هعم . هنجلا  یف  اـنلعجت  هناطلـس ... هیوقم  هناوعا و  هراـصنا و  یف  همیقلا  موی 

 - ناـهج ياـهبوبحم  یهورگ  یعمج و  شیاـین  رد  و  نک . روشحم  وا  هارمه  تشهب  رد  و  هد ... رارق  تنطلـس  يزوریپ و  ناگدـننک  تیوقت 
محرا کنا  مهتعافـشب  نیموحرملا  هرمز  یف  مهقحب و  مهب و  نیفراعلا  هلمج  یف  ینلخدـت  نا  کلئـسا  میئوگ : یم  هعماـج -  تراـیز  ینعی 

رد زین  رـشح  زور  رد  یهد و  رارق  دنا  هدرک  لصاح  تفرعم  مالـسلا ] مهیلع   ] ناماما ماقم  هب  هک  یناسک  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  نیمحارلا .
کلسی مکراثآ و  صتقی  نمم  ینلعج  و  میناوخ : یم  رگید  زارف  رد  و  دنا . هتفرگ  رارق  تمحر  دروم  نانآ  تعافش  رطاخ  هب  هک  نانآ  هرمز 

دنیامن و یم  كولس  امش  هار  هب  هدوب ، امـش  یپ  رد  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ارم  دنوادخ  مکترمز . یف  رـشحی  مکیدهب و  يدتهی  مکلیبس و 
نایعیـش هک  تسا  ولمم  نومـضم  نیا  زا  یمالـسا  راـثآ  هیعدا و  دـندرگ . یم  روـشحم  امـش  هورگ  عـمج و  رد  يدـتهم و  امـش  تیادـه  هب 

. دنراد لباقتم  ریثات  مه  رد  تبحم  وزرآ و  نیا  دنتسه و  مالسلا ، مهیلع  همئا  دوخ ، ياهبوبحم  اب  رشح  راتساوخ 

تساهنآ یتسود  هرمث  دمحم  لآ  اب  رشح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  ربق  ترایز  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  تلاسر  نادناخ  هنیرید  رادتـسود  بحم و  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج 
يراصنالا هللا  دـبع  نب  رباج  عم  تجرخ  لاـق : یفوعلا  هیطع  نع  میونـش : یم  هیطع  ناـبز  زا  هحفـص 230 ] ار [  نآ  هک  دـیوگ  یم  ینانخس 
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، رازاب رزتئا  مث  لستغاف  تارفلا  ءیطاش  نم  رباج  اند  ءالبرک ، اندرو  املف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  نیرئاز  هللا  همحر 
رخف هتسملاف  هینـسملا ، لاق : ربقلا  نم  اند  اذا  یتح  هللا  رکذ  الا  هوطخ  طخی  مل  مث  هندب  یلع  اهرثنف  دعـس ، اهیف  هرـص  حتف  مث  رخاب ، يدترا  و 

؟ باوجلاب کل  ینا  و  هبیبح ، بیجی  بیبح ال  لاق : مث  اثالث -  نیسح -  ای  لاق : مث  قافاف  ءاملا  نم  ائیش  هیلع  تششرف  هیلع  ایشغم  ربقلا  یلع 
يوقتلا و فیلح  نبا  نینموملا و  دیس  نبا  نییبنلا و  نبا  کنا  دهـشاف  کسار . کندب و  نیب  قرف  کجابثا و  یلع  کجادوا  تطحـش  دق  و 

دیـس فک  کتدغ  دق  و  اذکه ؟ نوکت  کل ال  ام  ءاسنلا و  هدیـس  همطاف  نبا  ءابقنلا و  دیـس  نبا  ءاسکلا و  باحـصا  سماخ  يدهلا و  لیلس 
ریغ نینموملا  بولق  نا  ریغ  اتیم  تبط  ایح و  تبطف  مالـسالاب ، تمطف  نامیالا و  يدـث  نم  تعـضر  نیقتملا و  رجح  یف  تیبر  نیلـسرملا و 

. ایرکز نب  ییحی  كوخا  هیلع  یضم  ام  یلع  تیـضم  کنا  دهـشا  هناوضر و  هللا و  مالـس  کیلعف  کل . هریخلا  یف  هکاش  کقارفل و ال  هبیط 
متیتآ هالصلا و  متمقا  مکنا  دهشا  هلحرب  تخانا  نیسحلا و  ءانفب  تلح  یتلا  حاورالا  اهتیا  مکیلع  مالسلا  لاق : ربقلا و  لوح  هرـصبب  لاج  مث 

دقل قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  نیقیلا و  مکاـتا  یتح  هللا  متدـبع  نیدـحلملا و  متدـهاج  رکنملا و  نع  متیهن  فورعملاـب و  مترما  هاـکزلا و 
نیب قرف  دـق  موقلا  فیـسب و  برـضن  مل  البج و  لغن  مل  ایداو و  طبهن  مل  فیک و  و  رباج ! ای  تلقف  هیطع : لاق  هیف . متلخد  امیف  مکاـنکراش 

بحا نم  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یبیبح  تعمس  هیطع  ای  یل : لاقف  جاوزالا ؟ تلمرا  مهدالوا و  تمتوا  مهنادبا و  مهـسور و 
هیلع یـضم  ام  یلع  یباحـصا  هین  یتین و  نا  ایبن  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  و  مهلمع ، یف  كرـشا  موق  لمع  بحا  نم  مهعم و  رـشح  اـموق 
هذه دعب  یننا  نظا  ام  و  کیـصوا ؟ له  هیطع ! ای  یل : لاقف  قیرطلا  ضعب  یف  انرـص  املف  نافوک . تایبا  وحن  یب  اوذخ  هباحـصا . نیـسحلا و 

لآ بحمب  قفرا  و  اماوق ، اماوص  ناک  نا  و  مهـضغبا ، ام  دـمحم  لآ  ضغبم  ضغبا  و  مهبحا ، ام  دـمحم  لآ  بحم  بحا  کـیقالم . هرفـسلا 
یلا دوعی  مهضغبم  هنجلا و  یلا  دوعی  هحفـص 231 ] مهبحم [  ناف  مهتبحمب ، يرخا  مهل  تتبث  مهبونذ  هرثکب  مدق  مهل ]  ] لزت نا  هناف  دـمحم 
البرک هب  هک  یماگنه  میتفر . نوریب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  اب  دیوگ : یفوع  هیطع  [ . 341 . ] رانلا
هـسیک سپـس  ءادر ،) يرگید  رازا و  تروص  هب  یکی   ) هدیـشوپ دوخ  هب  هچراب  ود  هدومن ، لسغ  دش ، تارف  طش  کیدزن  رباج  میدش  دراو 

. دش ربق  کیدزن  ات  ادخ ، رکذ  اب  رگم  تشاد  یمن  رب  مدق  وا  دیشاپ . دوخ  ندب  رب  دروآ و  نوریب  دعس  يوبـشوخ  هایگ  نا  زا  دوشگ و  ار  يا 
هب مدیـشاپ ، وا  رب  بآ  يرادـقم  هاگنآ  درک . شغ  داـتفا و  ربق  يور  رب  مداـهن . ربق  رب  ار  وا  تسد  راذـگب . ربق  يور  ارم  تسد  تفگ : نم  هب 

یهد باوج  هنوگچ  دوزفا : سپس  دهد . یمن  ار  دوخ  بیبح  باوج  تسود  تفگ : سپس  نیسح ! ای  دز : ادص  هبترم  هس  سپـس  دمآ . لاح 
مهد یم  یهاوگ  سپ  تسا ؟ هداتفا  یئادج  وت  رـس  نودب و  نایم  هتخیر و  تشپ  هب  هدش و  نوخ  رپ  هدـیرب و  تندرگ  ياهگر  هک  یلاح  رد 

دنزرف ناگدیزگرب و  دیس  دنزرف  ءاسک و  باحـصا  نیمجنپ  تیاده و  لسن  اوقت و  مسق  مه  نانموم و  ياقآ  دنزرف  ناربمایپ و  دنزرف  وت  هک 
ناتسپ زا  يدش و  تیبرت  نایاسراپ  نماد  رد  يدومن و  هیذغت  نیلسرم  دیـس  تسد  زا  هک  یـشابن  نینچ  هنوگچ  و  یتسه . نانز  يوناب  همطاف 
تسین باداش  وت  قارف  رد  نانموم  لد  اما  يدوب  گاپ  گرم  تایح و  لاح  رد  سپ ، يدش . هتفرگ  ریش  زا  مالسا  اب  يدیـشون و  ریـش  نامیا 

ایرکز نب  ییحی  تردارب  هار  وت  هار  هک  مهد  یم  یهاوگ  وا . يدونشخ  ادخ و  مالس  داب  وت  رب  سپ ، درادن . دیدرت  کش و  وت  باختنا  رد  و 
لولح مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناتـسآ  رد  هک  یحاورا  يا  امـش  رب  دورد  تفگ : هداد ، نالوج  رهطم  ربق  نوماریپ  رد  ار  دوخ  هدـید  هاگنآ  دوب .

زا یهن  فورعم و  هب  رما  دـیا و  هتخادرپ  تاکز  هدرک و  زامن  هماقا  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  دـیا ! هدومن  تنوکـس  شروضح  رد  هدرک و 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نآ  هب  مسق  دیا . هدیـسر  نیقی  هب  ات  دیا ، هدـیدرک  ادـخ  تدابع  هدومن و  داهج  نادـحلم  اب  هدرک و  رکنم 
رد میا  هدومن  تکراشم  هنوگچ  متفگ : رباج  هب  دیوگ : هیطع  میا . هدرک  تکراشم  دیا  هدـش  دراو  هچنآ  رد  امـش  اب  هک  دومرف  ثوعبم  قحب 

یئادـج ناشیاهندـب  اهرـس و  نایم  اهنیا  میا و  هدـیگنج  يریـشمش  اب  هن  میا و  هتفر  الاب  یهوک  زا  هن  میا و  هدرک  یط  ار  ینابایب  هن  هک  یلاح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  زا  هیطع ! يا  تفگ : نم  هب  رباج  سپ  دنا !؟ هدش  هویب  ناشنارسمه  میتی و  ناشنادنزرف  تسا و  هداتفا 

درادب تسود  ار  یموق  لمع  هک  یـسک  دش و  دهاوخ  هحفص 232 ] روشحم [  نانآ  اب  درادب  تسود  ار  یموق  هک  یـسک  دومرف : هک  مدینش 
نامه رب  منارای  نم و  تین  دومرف  ثوعبم  قحب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نآ  هب  مسق  دوب . دـهاوخ  کیرـش  ناشراک  رد  ناـنآ  اـب 
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رد هک  یماگنه  سپ  دـیربب . هفوک  ياه  هناخ  فرط  هب  ارم  نونکا  دـنا . هداد  ماـجنا  وا  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  يراـک 
! هیطع يا  منیبب . ار  وت  رفـس  نیا  زا  سپ  رگید  هک  مرادن  نامگ  اریز  منکب ؟ یتیـصو  ار  وت  ایآ  هیطع ! يا  تفگ : میتفرگ  رارق  هار  زا  یتمـسق 

دنک یم  ینمشد  هک  مادام  ار  نانآ  نمـشد  رادب و  تسود  تسا  رادتـسود  وا  هک  مادام  ار  نیعمجا ] مهیلع  هللا  مالـس   ] دمحم لآ  رادتـسود 
نانآ زا  یمدق  رگا  اریز  شاب ، ارادم  قفر و  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم لآ  ناتسود  اب  دشاب و  زامن  هزور و  لها  هچ  رگا  رادب ، نمـشد 
نانآ رادتـسود  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  تباث  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم لآ  تبحم  رطاخ  هب  ناشرگید  مدـق  دزغلب ، دایز  ناهانگ  رطاخ  هب 

درادب تسود  ار  یموق  هک  یسک  مهعم : رـشح  اموق  بحا  نم  هلمج  ددرگ . یم  رب  منهج  هب  نانآ  نمـشد  ددرگ و  یم  رب  تشهب  هب  هرخالاب 
هدوب نینچ  نیا  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هناتـسآ  ناگتفای  تیبرت  هشیدـنا  هک  دـهد  یم  ناشن  رباج  راتفگ  رد  دوش  یم  روشحم  ناـنآ  اـب 

. تسا

دوش یم  هدناوخ  دوخ  بوبحم  ماما و  اب  سک  ره  رشح ، رد 

یناسک سپ  دوش ، یم  هدـناوخ  شیاوشیپ  ماما و  مان  اب  سک  ره  هک  يزور  [ . 342 ... ] هنیمیب هباتک  یتوا  نمف  مهماماب  سانا  لک  وعدـن  موی 
، تسا یمدآ  ربهر  هک  ومه  دـنک و  یم  تبث  ار  وا  لامعا  و  تسا ، ناسنا  لامعا  همان  هک  باـتک  ... دـنراد تسار  تسد  رد  لاـمعا  هماـن  هک 
وا ماما  ربهر و  مه  نامه  دوب ، یـسک  رادرک  لمع و  ناکاپ ، هب  قشع  تبحم و  یتقو  نیا ، ربانب  تسوا . يویند  راکفا  لامعا و  هدـنهد  ناشن 

و [ . 343 . ] رانلا یلا  نوعدـی  همئا  مهانلعج  و  ران : ماـما  رون و  ماـما  تسا : هدومرف  ناونع  اوشیپ  ماـما و  عون  ود  زین  میرک  نآرق  دوب . دـهاوخ 
. اوربص انرماب  نودـهی  همئا  مهنم  انلعج  و  هحفـص 233 ] دـنناوخ [ . یم  دـننک و  یم  توعد  شتآ  يوس  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  ناـنآ 
مارک و يایلوا  هب  تبسن  یقیقح  تبحم  اب  سپ ، . دنتسه ربص  لها  دننک و  یم  تیاده  ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  و  [ . 344]

فرط رد  لمع  همان  نتفرگ  رارق  هک  ینعی  دـنوش ، یم  ناسنا  يامنهار  ربهر و  تسار ، تسد  رد  لمع  ياه  هماـن  رون و  ياـهماما  رون ، همئا 
هک دوخ  يولبات  اب  سک  ره  تمایق  زور  رد  و  [ . 345 . ] نیمیلا باحصا  ام  نیمیلا  باحصا  :و  تسوا لامعا  تحص  تیناقح و  هناشن  تسار 

يربهر و هک  ارچ  دـنوش . یم  هدـناوخ  ناشماما  مسا  اب  یموق  ره  هک  يزور  مهماماب . سانا  لـک  وعدـن  موی  دوش : یم  هدـناوخ  تسوا  ماـما 
هیلع اضرلا  نع  بیبش  نب  نایر  - 1: میئوج یم  كربت  ثیدح  دنچ  هب  هنیمز  نیا  رد  نونکا  دوب . دـهاوخ  ترخآ  رد  تماما  ایند ، تیبوبحم 
لها نم  هعم  لتق  و  شبکلا . حبذی  امک  حبذ  هناف  مالسلا . هیلع  یلع  نب  نیسحلل  کباف  ءیشل  ایکاب  تنک  نا  بیبش  نبای  هل : لاق  هنا  مالـسلا 
یلع تیکب  نا  بیبش ! نبای  لاق ) نا  یلا   ) هلتقل نوضرالا  عبسلا و  تاوامسلا  تکب  دقل  و  نوهیبش . ضرالا  یف  مهلام  الجر  رشع  هینامث  هتیب 
بیبش نبای  اریثک . وا  ناک  الیلق  اریبک  وا  ناک  اریغص  هتبنذا  بنذ  لک  کل  هللا  رفغ  کیدخ  یلع  کعومد  ریصت  یتح  مالسلا  هیلع  نیـسحلا 

عم هنجلا  یف  هینبملا  فرغلا  نکست  نا  كرس  نا  بیبش  نبای  مالسلا . هیلع  نیـسحلا  رزف  کیلع  بنذ  لج و ال  زع و  هللا  یقلت  نا  كرـس  نا 
یتم لقف  نیسحلا  عم  دهشتسا  نمل  ام  لثم  باوثلا  نم  کل  نوکی  نا  كرس  نا  بیبش  نبای  نیسحلا . هلتق  نعلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

اننزحل و نزحاف  نانجلا  نم  یلعلا  تاجردـلا  یف  انعم  نوکت  نا  كرـس  نا  بیبش  نبای  امیظع . ازوف  روفاـف  مهعم  تنک  ینتیل  اـی  هترکذ : اـم 
بیبش هب  نایر  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  [ . 346 ... ] همایقلا موی  هعم  هللا  هرـشحل  ارجح  بحا  الجر  نا  ولف  اـنتیالوب ، کـیلع  اـنحرفل و  حرفا 

هحفص 234] دننک [ ، حبذ  ار  يدنفسوگ  هکنیا  دننام  هک  نک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  سپ  يدوب ، نایرگ  يزیچ  يارب  رگا  دومرف :
هدرک هیرگ  وا  رب  اهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  دنرادن و  دننام  نیمز  رد  هک  دـندش  هتـشک  وا  اب  زین  شا  هداوناخ  زا  نت  هدـجه  دـش و  حـبذ 

یم ار  تناهانگ  همه  دنوادخ  دش ، يراج  تیاه  هنوگ  رب  وت  ياهکشا  هکنآ  ات  یتسیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش ! نبا  يا  دنا ...،
هک یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  دنوادخ  هک  يوش  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبش ! دنزرف  يا  دشاب . دایز  ای  مک  کچوک ، ای  گرزب  هاوخ  دزرمآ ،

ربمایپ اب  تشهب  ياه  هفرغ  رد  هک  يوش  یم  لاحشوخ  رگا  بیبش ! دنزرف  يا  نک . ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تسین  وت  رب  یهنانگ 
نیسح هارمه  يادهش  باوث  یهاوخ  یم  رگا  بیبش ! دنزرف  يا  نک . نعل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  رب  یـشاب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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دنزرف يا  مدروآ . یم  تسد  هب  گرزب  يراگتـسر  مدوب و  نانآ  اب  شاک  يا  وگب : يدرک  وا  دای  هک  عقوم  ره  یـشاب  هتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع 
هب داب  وت  رب  شاب و  داش  ام  يداش  رد  نیگهودنا و  ام  هودنا  رد  یـشاب  تشهب  يالاو  تاجرد  رد  ام  اب  هک  يوش  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبش !

نیا رد  هک  دینک  یم  هظحالم  دنک . یم  روشحم  تمایق  رد  گنس  نآ  اب  ار  وا  دنوادخ  درادب  تسود  ار  یگنس  یسک  رگا  سپ ، ام . تیالو 
دوخ ماما  ار  نآ  درادب و  تسود  ار  یگنس  ناسنا  رگا  دنیامرف  یم  هک  تسا  یعطق  ملسم و  ردقنآ  بوبحم  اب  رشح  هلئـسم  فیرـش  ثیدح 
یم لقن  [ . 347  ] مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  هیآ  لیذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهرب  ریـسفت  - 2. دوب دهاوخ  روشحم  ومه  اب  دنیزگرب 

سانا لک  اوعدن  موی  هنیمیب هللا : هباتک  یطعا  هتبثا  ناف  هرـصع  یف  تام  يذلا  هماماب  لک  یعدـی  همایقلا  موی  ناک  اذا  هنا  دـندومرف : هک  دـنک 
هنیمیب هباتک  یتوا  نمف  لوقی  هللا  نا  نورقی  هباـتک  هنـال  ماـمالا  تاـبثا  نیمیلا  مهباـتک و  نوءرقی  کـئلواف  هنیمیب  هباـتک  یتوا  نمف  مهماـماب 

مهروهظ ءارو  هوذـبنف  لاق  امک  ناک  هرهظ  ءارو  هذـبن  نمف  مامالا  باتکلا  و  هیالا . هیباـسح  قـالم  ینا  تننظ  ینا  هیباـتک  اورقا  مواـه  لوقیف 
رخآ یلا  [ 349  ] مومحی نم  لظ  میمح و  مومـس و  یف  لامـشلا  باحـصا  ام  هللا : لاق  نیذلا  لامـشلا  باحـصا  نم  ناک  هرکنا  نم  و  [ 348]

تـسد هب  شباتک  دـنک  تباث  ار  دوخ  ماما  رگا  سپ  دوش . یم  هدـناوخ  شنامز  ماما  ماـن  هب  سک  ره  تماـیق  زور  رد  هحفص 235 ] هیالا [ .
تـسد هب  ناش  همان  هک  یناسک  سپ ، شماـما . ماـن  هب  ار  یـسک  ره  میناوخ  یم  هک  يزور  دـیامرف : یم  نآرق  اریز  دوش ، یم  هداد  شتـسار 
دنوادخ دناوخ . یم  ار  نآ  هک  تسوا  باتک  ماما  اریز  تسا . ماما  تابثا  تسار  تمـس  دنناوخ و  یم  ار  دوخ  همان  دوش  یم  هداد  ناشتـسار 

دوخ باسح  رادید  نم  هب  هک  دیناوخب  دیریگب و  ارم  باتک  دیوگ : یم  دوش  یم  هداد  شتسار  تسد  هب  شباتک  هک  یـسک  سپ  دیامرف  یم 
دندنکفا دوخ  تشپ  هب  ار  نآ  سپ  هک  دوش  یم  نآرق  هتفگ  قادصم  دزادنیب ، رس  تسپ  ار  نآ  هک  یسک  تسا . ماما  باتک  متـشاد و  نامگ 

مرگ و ياهبآ  اهداب و  ناـیم  رد  لامـش  باحـصا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  ددرگ  یم  لامـش  باحـصا  زا  دـنک  راـکنا  ار  نآ  هک  یـسک  و 
: لاق مهماماب  سانا  لک  اوعدن  موی  هللا : لوق  نع  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلئـس  - 3 ... دنریگ یم  رارق  ظیلغ  هایـس  دود  زا  يا  هیاس  هدننازوس و 

نیب تاـم  نم  لـک  هموق و  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هموق و  یف  نسحلا  هموق و  یف  یلع  هموق و  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءیجی 
میناوخ یم  ناشماما  هلیـسو  هب  ار  یهورگ  ره  هگ  يزور  هیآ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـیوگ ]: لیـضف  [ .] 350 . ] هعم ءاج  ماـما  ینارهظ 

رد مالسلا  هیلع  نسح  دوخ و  موق  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زین  دیآ و  یم  دوخ  موق  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : مدیـسرپ ،
تیاور دمآ . دهاوخ  وا  اب  تسا  یماما  تما  هک  یلاح  رد  دریم  یم  هک  یسک  ره  و  دوخ . مق  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوخ و  موق  نایم 

یم هنیفـس  نابدرن و  وا  يارب  رـشح  رد  دـشاب  شبوبحم  نآرق  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  هکنیا  هب  دراد  راعـشا  نآرق  هرابرد  هقرا  ءرقا و  بلاـج 
لتر اقرا و  ءرقا و  نآرقلا  بحاصل  لاقی  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ن  دهد . یم  ریـس  تشهب  تاجرد  رد  درب و  یم  الاب  ار  وا  ددرگ و 
زور رد  نآرق  بحاـص  هب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  [ . 351 . ] اهورقت هیآ  رخآ  دـنع  کتلزنم  ناف  ایندـلا  یف  لـترت  تنک  اـمک 

ماـقم و سپ ، يدـناوخ . یم  وکین  راومه و  اـیند  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناوخب ، هدرمـش  هراومه  ورب و  ـالاب  ناوـخب و  دوـش  یم  هتفگ  تماـیق 
رشح بجوم  زیچ  ره  سک و  ره  تبحم  هک  مینیب  یم  یمارگ ! هدنناوخ  یناوخ . یم  هحفص 236 ] هک [  تسا  يا  هیآ  نیرخآ  رد  وت  تلزنم 

قشاع و بحم و  تیـصخش  هدـنهد  ناشن  هک  دوش  یم  هداد  تسار  تسد  هب  هک  تسا  یلمع  همان  قح ، بوبحم  ماما  و  دوب . دـهاوخ  نآ  اب 
دوب دـهاوخ  روشحم  دوخ  تما  اب  یموصعم  ره  دوخ و  ياهبوبحم  نایم  رد  یبحم  ره  تسوا و  لامعا  نازیم  تمایق و  رد  وا  رادرک  يولباـت 

دنیزگرب و ار  دوخ  ياهبوبحم  هک  یتسیاب  تسا  هئشن  نیا  رد  ات  ناسنا  اذل  دش و  دهاوخن  ادج  زگره  دوخ  بوبحم  زا  بحم  هلیسو  نیدب  و 
هحفص 237 ] تسا [ . يدبا  يادوس  کی  نیا ، هک  دیامن  باختنا  ار  خزرب  ترخآ و  ماما 

بوبحم تافص 

بوبحم دودحمان  ییارآ  لد 
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نیا هب  هاتوک  یتشگزاب  اب  هک  تسا  نآ  ياج  نونکا  میتخانـش و  زاب  ار  نآ  صاوخ  راثآ و  تبحم و  ساسا  لصا و  لد ، يدادادخ  هنازخ  زا 
یبلط و ابیز  تیـصاخ  ربانب  ناسنا  هک  اجنآ  زا  میبایرد . زین  ار  بوبحم  صیاصخ  ترطف ، ملاـع  رواـنهپ  هنهپ  ناـمه  ینعی  یهلا ، میظع  عبنم 

دح زا  جراخ  شا  یئارالد  لامج و  هک  ددنـسپ  یم  ار  یبوبحم  تسابیز و  تیاهن  هب  يرادـلد  يوجتـسج  رد  هرامه  شیوخ  یئوج  لاـمج 
ددرگ و یم  ناریح  هلا و  و  شریظن ، یب  تالامک  رد  هدـش ، وا  لامج  يادیـش  تفای  ار  ابیز  یقوشعم  نینچ  هک  ماگنه  نآ  دـشاب ، فیـصوت 
هل و دروم و  اتکی و  دوبعم  نامه  بوبحم ، نیا  دریگ . یم  همشچرس  شبوبحم  لامک  لامج و  هب  وا  هطاحا  مدع  زا  ینادرگرـس  ریحت و  نیا 
زا روتـسم  دوبعم  ماع  ياـنعم  رد  لمعتـسم  هک  تسا  هلا  فیرعت و  مـال  فلا و  زا  یبیکرت  هملک ، بسح  رب  هک  تسا  هللا  ینعی  قشاـع ، ریحت 

، دـشاب یم  دـح  یب  نآ  تمالع  ناشن و  یب  نآ  ناشن  مان ، نیا  تسا و  ناقـشاع  يرطف  دوبعم  نامه  نآ ، زا  دوصقم  اـما  دـشاب ، یم  ساوح 
فصو هب  زگره  یبوبحم  نینچ  يرآ ، هحفص 238 ] دزاس [ . یمن  دودحم  ار  وا  یمسا  دنک و  یمن  فوصوم  یـصاو  فصو  ار  وا  هک  ارچ 

وا هنک  [ . 353 . ] هفلخ نیب  هنیب و  قیرفت  ههنک  هک : دومن  هسیاـقم  یبوبحم  چـیه  اـب  ار  وا  ناوـتن  و  [ . 352 ! ] فصوی نا  نم  ربکا  هک  دـجنگن 
دهع هماـگنه  رد  هک  ماـگنه  نآ  هک  تسا  ناـیملاع  یبـلق  فورعم  اـهناسنا و  يرطف  دوهعم  دوبعم ، نیا  و  تسوا . قـلخ  وا و  ناـیم  یئادـج 

نـسنا هک  تسور  نیا  زا  و  دـنا ، هتفگ  یلب  زین  ار  وا  ياهتنم  یب  لامج  یگتـشگرس  دـنا  هتـسب  یگدـنب  تبحم و  نامیپ  وا  اب  شیوخ  تسلا 
دروآ یمن  يور  یناد  ياهدوبعم  هب  دـنک و  یمن  كرت  ار  یکاپ  راگدرورپ  نینچ  شتـسرپ  زگره  دوخ  یکاـب  صولخ و  تلاـح  رد  يرطف 
یمن هللا  ياتمه  یب  تاذ  شتـسرپ  رد  زج  ار  دوخ  هدشمگ  هک  تسا  نیعتمان  دودحمان و  اهتنا و  یب  یئارالد  یئابیز و  يوجتـسج  رد  وا  هک 

اب دـیاشگ  ناـبز  هللا  یتوکلم  يادـن  هب  هکنآ  زا  شیپ  همدـقم و  رد  روظنم  نیدـب  دریگ و  یمن  مارآ  وا  شتـسرپ  اـب  وا و  داـی  اـب  زج  دـبای و 
دنادرگ یم  وا  یصاصتخا  هاگیاج  ار  بلق  هنیجنگ  دبور و  یم  لد  هحفص  زا  ار  یهانتم  دودحم و  نیغورد و  ياهبوبحم  یمامت  بوراج ال 

زجوم و نایب  رد  هدم . ياج  ار  وا  ریغ  ادخ  مرح  رد  سپ  تسادـخ ، مرح  بلق  [ . 354 . ] هللا ریغ  هللا  مرح  یف  نکـست  الف  هللا  مرح  بلقلا  هک :
ینثا همئا  تبحم ، رد  ناقداص  قداص و  نابحم  زا  یئاه  هتفگ  هب  هناگی ، بوبحم  روصت  لباق  ریغ  تالامک  تیاهن و  یب  ياهیئابیز  زا  هاتوک 

هللا دنرب . یم  هانپ  وا  هب  دنریحتم و  وا  رد  قلخ  هک  تسیدوبعم  هللا  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مینک : یم  هدنسب  مالـسلا  مهیلع  رـشع 
دحاولا دحالا و  درفتملا و  درفلا  دحالا  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ . 355 . ] تسا هدیشوپ  نهذ  ماهوا  تارطاخ و  زا  ناهنپ و  ناگدید  زا 

ریظن هک  کت  ینعی  دراد  ینعم  کی  دحاو  دـحاو و  کت ، ینعی  دـحا  [ . 356 . ] هل ریظن  هحفـص 239 ] يذلا ال [  درفتملا  وه  دحاو و  ینعمب 
ماما تسین - . یهت  نورد  هچنآ  [ . 357 . ] هل فوج  يذلا ال  دنیامرف : یم  دمص  تغل  نییبت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  درادن - .

شنیرفآ ياتکی  بوبحم  سپ  [ . 358 . ] دحا اوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی ، مل  دلی و  مل  هک  یسک  نآ  ینعی  دمص  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح 
يادن ترطف و  نابز  نامه  نیا  و  تسین . يدن  هبـش و  ار  وا  ددرگ و  یمن  ادـج  وا  زا  يزیچ  هتـشگن و  ادـج  يزیچ  زا  وا  ینعی  تسا ، دـمص 

یفن ار  یلثم  هبـش و  ره  شیوخ  ربـکا  يادـن  اـب  ربـکا و  هللا  هک  دیـسر  مدرم  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  زا  هک  تسا  یحو 
یمن هار  یفـصاو  چیه  فصو  شا  ینابر  سدق  تحاس  هب  تسا و  هزنم  قلخ ، فیـصوت  زا  وا  هک  دروآ  یم  رب  دایرف  دـنلب  گناب  هب  هدومن ،

صلخم ناگدنب  رگم  دـننک  یم  فیـصوت  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا  هزنم  [ . 359 . ] نیصلخملا هللا  دابع  الا  نوفـصی  امع  هللا  ناحبـس  هک : دبای 
هتـسیاش وا  دوخ  نابز  زا  زج  یفیرعت  فیـصوت و  چـیه  تسا و  يدـح  یب  دـح  هب  بوبحم  یئابیز  لاـمک و  لاـمج و  نیا ، رباـنب  دـنوادخ .

ینعی هلا  یگدـنب  يایوگ  ياـه  هنومن  لـماک و  ياـهناسنا  نیا  وا ، نذا  هب  هللا و  زا  دـعب  هلحرم  رد  تیبوبحم  رظن  زا  تقلخ  ماـظن  رد  تسین .
رد ار  تسرپ  قح  ياهناسنا  دنا و  هیهلا  تبحم  نیتسار  شخب  ققحت  هک  دنتسه  نیعمجا  مهیع  هللا  مالس  وا  موصعم  نانیشناج  مرکا و  ربمایپ 
هب هجوت  اب  تسین ، یهار  نانآ  لامک  جوا  هب  ار  نانیا  درخ  لفط  هک  تسا  ببس  نآ  هب  یئادیش  هلو و  نیا  دنا و  هدومن  ادیـش  هلاو و  شیوخ 

تداهـش هب  دنریگ و  یم  جوا  رگید  يا  هجرد  دنراذگ و  یم  رگید  يا  هلق  هب  ياپ  نامز  ره  شیوخ  لامک  یگدـنب و  ریـسم  رد  نانآ  هکنیا 
نانیشناج و لامج  تسا  نینچ  نیا  يرآ ، دنرادن . یئاتسیا  یماقم  رد  هحفص 240 ] يا [  هظحل  [ . 360  ] هتجرد هعفرا  هتعافش و  لبقت  رکذ و 
ملاع و ال هلداعی  دـحا و ال  هینادـی  ال  هرهد ، دـحاو  مامالا  دـنیامرف . یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  كاـپ  هیرذ 
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نمف باهولا . لضفملا  نم  صاصتخا  لب  باستکا ، هل و ال  هنم  بلط  ریغ  نم  هلک  لضفلاب  صوصخم  ریظن  لثم و ال  هل  لدب و ال  هنم  دجوی 
نویعلا و تئـسخ  باـبلالا و  تراـح  مولحلا و  تهاـت  لوقعلا و  تلـض  تاـهیه ، تاـهیه  هراـیتخا !؟ هنکمی  وا  ماـمالا  هفرعم  غـلبی  يذـلا  اذ 

تییع ءابدالا و  تزجع  ءارعشلا و  تلک  ءابلالا و  تلهج  ءابطخلا و  ترـصح  ءاملحلا و  ترـصاقت  ءامکحلا و  تریحت  ءامظعلا و  ترغاصت 
ماما [ . 361 [ !؟ ههنکب تعنی  وا  هلکب  فصوی  فیک  و  ریـصقتلا ، زجعلاب و  ترقا  هلئاـضف و  نم  هلیـضف  وا  هناـش  نم  ناـش  فصو  نع  ءاـغلبلا 

شیارب ینیـشناج  تسین و  يزارت  ار  وا  دوـخ  ملع  رد  هک  تسا  يدنمـشناد  دـبای و  یمن  هار  وا  برق  ماـقم  نب  یـسک  هک  تسا  رهد  هناـگی 
باستکا یـسک  زا  یئاج و  زا  ار  اهنآ  زگره  هک  هداد  صاـصتخا  نتـشیوخ  هب  ار  لـئاضف  یماـمت  درادـن و  دـننام  لـثم و  دوش ، یمن  تفاـی 

وا و تافـص  هنک  هب  یبایتسد  يارای  ار  یـسک  هچ  سپ  تسا . هدنـشخب  لضف و  بحاص  دـنوادخ  بناج  زا  صوصخم  یتیانع  هکلب  هدومنن 
ماما تمظع  يداورد  اهدرخ  تاهیه ! تاهیه ، دراد !؟ دوجو  ماما  باختنا  ناـکما  یـسک  هچ  يارب  اـی  تسوا و  تخانـش  تفرعم و  ياـهتنا 
امکح یکچوک ، ساسحا  ناـگرزب  وا  ربارب  رد  دـنا . نوتاـن  وا  تقیقح  ندـید  زا  اهمـشچ  ناریح و  اـه  هشیدـنا  نادرگرـس ، اـهلقع  هارمگ ،

نارعاش و دنا و  نادان  نانآ  هرابرد  تریصب  لها  راتفرگ و  یناعم  يانگنت  رد  ناگدنیوگ  دننک . یم  روصق  زاربا  نادنمدرخ  وریحت  ساسحا 
دننک و نایب  ار  وا  لئاضف  زا  یتلیضف  نوئـش و  زا  یناش  یتح  دنناوتب  هک  دننآ  زا  رتکچوک  نانیا  یمامت  دنا . هداتفا  تنکل  هب  ناغیلب  نابیدا و 

راوطا  ) هنک ای  فیـصوت و  ار  شا  یمارگ  تیـصخش  داعبا  یمامت  ناوت  یم  هنوگچ  سپ ، دـنا . فرتعم  شیوخ  یناوتان  زجع و  هب  ور  نیا  زا 
یئابیز اب  هسیاقم  رد  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  ینعی  اـم -  ياـهبوبحم  یئارـالد  لاـمج و  نیا ، رباـنب  دومن !؟ فیرعت  ار  وا  دوجو )

تاقولخم رگید  دمآ  رس  یتروص  یتریس و  ياهیئابیز  رد  و  دنا . شنیرفآ  ياهلگ  دبـس  رـس  هتردق  هللا و  نذاب  اهتنا و  یب  تاقولخم ، یمامت 
. دنا هدوبر  ناگمه  زا  تقبس  هحفص 241 ] يوگ [  هدوب ،

بوبحم يافو 

هب ینخـس  زین  وا  يافو  زا  هک  دراد  نآ  ياج  میدش  رکذتم  شیوخ  دودحم  تارابع  نکلا و  نابز  هب  ار  بوبحم  دودحمان  یئارالد  هک  لاح 
قوشعم زا  قشع  : دـیامن یم  داجیا  ار  قشع  هطبار  دـنک و  یم  ادـتبا  تبحم  هب  دوخ  تسافو  تبحم و  لحاس  یب  يایرد  هک  وا  میروآ . نایم 

یجایتحا يزاین ، یب  قوشعم  ارالد و  بوبحم  نینچ  هک  تسا  حیضوت  زا  زاین  یب  یهیدب و  الوصادنک  رگید  هولج  قشاع  رد  ات  دنز  رس  لوا 
ربارب دـنچ  نیدـنچ و  خـساپ  رد  دـنک  راـهظا  یتـبحم  نیرتـمک  وا  هب  سک  ره  تسا و  تمارک  افـص و  ناـک  اـفو و  نـیع  درادـن و  اـفج  هـب 

نیتسار ناقـشاع  دباتـش و  یم  شلابقتـسا  هب  هناقاتـشم  وا  درادرب  شتیدوبع  ناتـسآ  يوس  هب  ماگ  کی  سک  ره  دومن و  دهاوخ  يراوگرزب 
يادـن نیا  و  دـشخب . یم  شمارآ  شلاصو  تایح  بآ  هب  ار  شقارف  ناگتخوس  هتخاـس ، رو  هطوغ  شتبحم  نارکیب  سوناـیقا  رد  ار  شیوخ 

نیعطاقتملل یتبحم  تبجو  یف و  نیباحتملل  یتبحم  تبجو  دـمحم ! ای  دـنک : یم  هقرغ  ار  شیوخ  بحم  هک  تسوا  تیاـنع  رـسارس  توعد 
تبـسن نم  هار  رد  هک  تسا  ینانآ  صوصخم  نم  تبحم  دمحم  يا  [ . 362 . ] هیاـغ یتبحمل  سیل  یلع و  نیلکوتملل  یتبحم  تبجو  و  یف ...
تبحم دننک و  یم  لکوت  نم  هب  دنوش و  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  نم  هار  رد  هک  تسا  یناسک  صوصخم  زین  و  دنـشاب . هتـشاد  تبحم  مه  هب 

ینا یـضارا  لها  غلبا  دواد ! ای  دـنک : یم  باطخ  نینچ  دواد  شرگید  بحم  هب  تبـسن  شیوخ  تبحم  همرمز  رد  زاـب  و  تسین . یتیاـهن  ارم 
. ینعاطا نمل  عیطم  ینراتخا و  نمل  راتخم  ینبحاص و  نمل  بحاص  يرکذب و  سنا  نمل  سنوم  ینسلاج و  نم  سیلج  ینبحا و  نم  بیبح 

مایپ نیا  دوواد ! يا  [ . 363 . ] یقلخ نم  دحا  همدقتی  ابح ال  هتببحا  هحفص 242 ] یسفنل و [  هتلبق  الا  هبلق  نم  انیقی  کلذ  ملعا  دحا  ینبحا  ام 
سینا و نیشنمه و  دوخ ، يارب  ارم  هک  سک  نآ  تشاد و  مهاوخ  تسود  ار  وا  درادب  تسود  ارم  هک  سک  نآ  ره  ناسرب : نیمز  لها  هب  ار 

هتـساوخ نانخـس و  هب  دنک  تعاطا  ارم  یـسک  ره  دیزگ و  مهاوخرب  ار  يو  دـنیزگرب  ارم  سک  ره  منک . یم  نینچ  زین  نم  دـنیزگرب  هارمه 
ناـنچ مهد و  یم  صاـصتخا  دوخ  یتـسود  يارب  ار  وا  درادـب  تسود  ارم  بق  میمـص  زا  هک  سک  نآ  ره  داد . مهاوـخ  ارف  شوـگ  شیاـه 
ادابع یل  نا  دیامرف : یم  دوخ  نیتسار  ناتـسود  ریخ  رکذ  فاصوا و  نایب  رد  زین  و  دشابن . وا  رب  مدـقت  يارای  ار  یـسک  هک  مرادـب  شتـسود 
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. کتقم مهنع  تلدع  نا  کتببحا و  مهقیرط  تذخا  ناف  مهرکذا  ینورکذی و  مهیلا و  قاتشا  یلا و  نوقاتـشی  مهبحا و  ینوبحی و  ادیبع  نم 
قاتـشم زین  نم  دنراد و  ارم  رادید  قوش  نانآ  مراد ، تسود  ار  نانآ  زین  نم  دـنراد و  یم  تسود  ارم  هک  تسا  یناگدـنب  ارم  انامه  [ . 364]
بـضغ وت  رب  الا  و  مراد ، یم  تتـسود  ینیزگرب  ار  ناشهار  زین  وت  رگا  متـسه . ناشدای  هب  زین  نم  دنتـسه و  نم  دای  هب  ناـنآ  مناـش ، رادـید 

دوخ نایعیش  ناتسود و  هب  تبسن  يافو  یتسود و  رد  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  دنوادخ ، يافـص  افو و  رهاظم  درک . مهاوخ 
تسل ا و  لاق : یتیب . لهال  یل و  هللا  عدا  مالسلا : هیلع  اضرلل  تلق  لاق : اضرلا  دبع  ینکی  ناک  تایزلا و  نابا  نب  هللا  دبع   - 1: دنا هدرک  اغوغ 

مکلمع و هللا  يریـسف  اولمعا  لق  هللا : باتک  ءرقت  اما  لاقف : کلذ  تمظعتـساف  هلیل . موی و  لـک  یف  یلع  ضرعتل  مکلاـمعا  نا  هللا  و  لـعفا !؟
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : دوب  اضرلادبع  شا  هینک  هک  شورف  نغور  نابا  نب  هللادبع  [ . 366 [ ] 365  ] نونموملا هلوسر و 
. دوش یم  هضرع  نم  رب  بش  زور و  ره  امش  ياهرادرک  ادخ  هب  منک !؟ یمن  اعد  رگم  دومرف : ترـضح  دیئامرف . اعد  ما  هداوناخ  نم و  يارب 

سپ دـینک ، لـمع  هک  وگب  دـیامرف : یم  هک  یناوخ  یمن  ار  ادـخ  باـتک  اـیآ  دومرف : ترـضح  مدرمـش . گرزب  بجعت  زا  ار  نیا  نم  سپ ،
دیعس نب  نامثع   - 2 هحفص 243 ] دید [ . دنهاوخ  ار  امش  لمع  مالـسلا ] مهیلع  همئا   ] نانموم و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص   ] شربمایپ دنوادخ و 

هیحانلا و یلا  هوذـقنا  اباتک و  کـلذ  یف  اوبتک  مهنا  مث  فلخلا ... یف  هعیـشلا  نم  هعاـمج  ینیوزقلا و  مناـغ  یبا  نبا  رجاـشت  لاـق : يورمعلا 
حور مکل  اـنل و  بهو  نتفلا و  نم  مکاـیا  هللا و  اـنافاع  هئاـبا : یلع  هیلع و  هللا  یلـص  هطخب  مهباـتک  باوج  درو  هیف و  اورجاـشت  اـمب  هوملعا 

مهرما هالو  یف  هریحلا  کشلا و  نم  مهلخد  ام  نیدـلا و  یف  مکنم  هعامج  بایترا  یلا  یهنا  هنا  بلقنملا . ءوس  نم  مکایا  اـنزاجا و  نیقیلا و 
انبر و عئانـص  نحن  انع و  دـعق  نم  انـشحوی  نلف  انعم  قحلا  هریغ و  یلا  انب  هقاف  انعم ال  هللا  نال  انیف  مکیف ال  انءاس  انل و  ـال  مکل  کـلذ  اـنمغف 

هیلع يرکـسع  ماما  نیـشناج  رد  هعیـش  زا  یتعامج  ینیوزق و  مناغ  یبا  نبا  دـیوگ : يورمع  دیعـس  نب  ناـمثع  [ . 367 . ] انعئانـص دعب  قلخلا 
همان دندرک . هاگآ  هرجاشم  زا  ار  ناشیا  هداتسرف و  مالسلا ) هیلع   ) رـصع ماما  يوس  هب  دنتـشون و  يا  همان  سپـس  دندومن ... هرجاشم  مالـسلا 
امـش ام و  هب  نیقی  حور  دهد و  تاجن  اه  هنتف  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  هک : دمآ  داب -  شناردپ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ناشیا -  طخ  هب  يا 

. دنا هدرک  کش  ناشرما  نایلاو  رد  هک  دیـسر  ام  هب  نید ، رد  امـش  زا  یهورگ  دیدرت  کش و  ربخ  دراد . زابدـب  تبقاع  زا  دـیامرف و  تیانع 
ام یسک  ضارعا  تسام و  اب  قح  میرادن و  وا  ریغ  هب  يزاین  تسام و  اب  ادخ  اریز  ام ، هن  تسامش  رطاخ  هب  هک  دومن  دونشخان  ار  ام  ربخ  نیا 

[. ادخ تردق  نذا و  هب   ] دنیام تسد  هب  هدش  هتخاس  قلخ  میتسه و  نامراگدرورپ  هدش  هتخاس  ام  دزادنا و  یمن  تشحو  هب  ار 

بوبحم هبذج 

يوس زا  شـشوک  وا و  بناج  زا  شـشک  نیا  دـنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  ار  ناگدـیرفآ  ناـهج ، راگدـیرفآ  رد  یهاـنتمان  ياـفو  یئاـبیز و 
یم قایتشا  قشع و  زاربا  دوخ  تاقولخم  هب  تبـسن  نوگانوگ  تاریبعت  هب  یلاعت  قح  هبذج  يایرد  تسین . يدح  ار  ناقـشاع  نارادتـسود و 

بحال ینا  نموملا  يدـبع  توم  یف  يددرتک  هلعاف  انا  ءیـش  یف  تددرت  ام  تسوا : یـسدق  تاملک  زا  ییاـه  هنومن  ریز  تـالمج  دـیامن .
يدیبع نم  ادحاو  الا  ایندـلا  یف  نکی  ملول  و  هحفص 244 ] هیطعاف [  ینلئـسیل  هنا  هبیجاف و  ینوعدیل  هنا  هنع و  هفرـصاف  توملا  هرکی  هئاقل و 

دننام منک  یمن  دـیدرت  يزیچ  رد  زگره  [ . 368 . ] دحا یلا  شحوتـسی  اسنا ال  هنامیا  نم  هل  تلعجل  یقلخ و  عیمج  نع  هب  تینغتـسال  نموم 
ارم وا  مراد . یم  زاب  وا  زا  ار  گرم  سپ  دراد ، تهارک  ندرم  زا  وا  متسه و  وا  رادید  قاتـشم  نم  هک  منموم  هدنب  گرم  هرابرد  دوخ  دیدرت 

، نموم هدنب  کی  زج  یسک  دشابن  ایند  رد  رگا  و  میامن . یم  اطع  وا  هب  دنک  یم  تلئـسم  يزیچ  نم  زا  منک و  یم  شتباجا  سپ  دناوخ ، یم 
لمکا يـالجم  متا و  رهظم  درادرب . ار  وا  تشحو  هک  مـهد  یم  رارق  یـسنا  وا  يارب  شناـمیا  زا  دـنک و  یم  تیاـفک  تاـقولخم  یماـمت  زا 

. دـنز یم  جوم  شیابیز  مالک  رد  تبحم  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطاـن  قحب  ماـما  قح ، ياـهتبحم  تاـهجوت و 
نییلع و زا  زین  ام  نایعیش  حاورا  هدومرف و  قلخ  نآ  زا  رتالاب  یملاع  زا  ار  ام  حاورا  نییلع و  ملاع  زا  ار  ام  دنوادخ  انامه  دنیامرف : یم  ناشیا 

ياهلد هک  تسا  اذـل  تسا و  رطاخ  نیمه  هب  زین  نامنایعیـش  ام و  نایم  تبارق  يدـنواشیوخ و  دـیرفآ و  رت  نیئاپ  یملاع  زا  ار  ناـنآ  ماـسجا 
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دوخ تبحم  نوماریپ  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشراوگرزب  ردـپ  و  [ . 369 . ] دـنک یم  زاورپ  ام  قوش  هب  دـنک و  یم  لیم  ام  يوس  هب  ناـنآ 
یم دیتساوخ  هچ  ره  هتساخرب ، وگتفگ  هب  رگیدکی  اب  دینیشن و  یم  تولخ  رد  ایآ  رسیم :) زا  لقن  هب   ) دیامرف یم  نینچ  شنایعیـش  هب  تبـسن 

هب مشاب ! امـش  اب  ناتیاهتـسشن  زا  یخرب  رد  مراد  یم  تسود  مسق  ادخ  هب  هک  دینادب  دومرف : سپ  مسق ! ادخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  دیئوگ ؟
ناتششوک داهتجا و  ناتعرو و  هب  ار  ام  سپ  دیئوا ، ناگتشرف  نید  ادخ و  نید  رب  امش  مراد . یم  تسود  ار  امش  حور  امش و  يوب  مسق  ادخ 

مایپ رد  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجح  نامز  ماما  تبیغ ، تنحم  رپ  نارود  رد  تبحم  رالاس  هلفاق  ماجنارس ، و  [ . 370 . ] دینک يرای 
مکیلع قافشالا  مکتمحر و  مکحالـص و  هبحم  نم  اندنع  ام  الول  هحفـص 245 ] دیامرف [ : یم  باطخ  هنوگ  نیا  دوخ  نایعیـش  هب  شیابرلد 

ره امش ، دوخ  هب  تبـسن  ام  يزوسلد  محر و  امـش و  حالـص  هب  تبـسن  ام  هقالع  تبحم و  دوبن  رگا  [ . 371 . ] لغـش یف  مکتبطاخم  نم  انکل 
هک تسا  يدـح  هب  اهنآ  قشع  تبحم و  هبذـج  هک  مینیب  یم  میتشادـن . ناتراک  هب  يراک  میدرک و  یم  رظن  فرـص  امـش  اب  باـطخ  زا  هنیآ 

. دشاب یم  نانآ  هدنکارپ  بولق  هدننک  عمج  نایعیش و  ناشیرپ  ياهلد  بذاج 

بحم ياهشزغل  زا  تشذگ 

هراشا

برق تاجرد  ياقترا  يارب  بوبحم  اریز  تسا . قشاع  بحم و  ياهشزغل  اهاطخ و  زا  وفع  تشذگ و  قح ، بوبحم  تافص  صیاصخ و  زا 
ترفغم وفع و  هدرپ  وا  بویع  رب  هلیـسو  نیدب  دنک و  یم  تظافح  يرادـهگن و  بحم  زا  دوخ ، نیـصح  نصح  رد  وا  نتفرگ  رارق  قشاع و 

نآرق دیامن . لصاح  برق  وا  تفوطع  رهم و  ماقم  اب  دزادرپب و  وا  اب  تاجانم  هب  دبای و  هار  رای  ناتسآ  هب  رطاخ  یگدوسآ  هب  وا  ات  دشوپ  یم 
یلامجا یهاگن  دیوگ . یم  نخس  بوبحم  دنوادخ  یشوپ  هدرپ  تشذگ و  ضامغا و  وفع و  زا  اهراب  تسا  ترطف  نابز  نامجرت  هک  میرک 

. راب جنپ  هدـنزرمآ ) رایـسب   ) رافغ هملک  مینک : یم  هجوت  ریز  رامآ  هب  تسا . میرک  فصو  نیا  زا  ینـشور  ناشن  ینآرق  ياه  هژاو  یخرب  رد 
( میزرمآ یم   ) رفغن هملک  راب . هس  یـس و  دزرمآ ) یم   ) رفغی هملک  . ) راب ود  هدـنزرمآ )  ) رفاغ هملک  راب . کی  دون و  هدـنزرمآ )  ) روفغ هملک 

. ] تسا هتفر  راک  هب  نآ  هباشم  رافغتـسا و  هملک  دـننامه  نآ  تاقتـشم  اهراب  نآ ، رب  هفاضا  و  راب . کـی  میدـیزرمآ )  ) اـنرفغ هملک  راـب . ود 
. راب تفه  دیشخب )  ) افع هملک  تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدش  رارکت  همیرک  تایآ  رد  راب  نیدنچ  زین  وفع  هژاو  اما  هحفص 246 ]
. راب هس  دـشخب ) یم   ) وفعی هملک  راب . کی  یـشخب ) یم   ) فعت هملک  راب . کی  میـشخب ) یم   ) فعن هملک  راب . ود  مدیـشخب )  ) اـنوفع هملک 

ینآرق رگید  تایآ  رد  بوبحم . تشذگ  وفع و  زا  همیرک  تایآ  رد  تسا  یتایلجت  می  زا  یمن  اهنیا  راب . جنپ  هدنـشخب )  ) وفع فصو  هملک 
وفع يزاـین و  یطب  زا  یکاـح  هک  دراد  دوجو  فیرظ  ياـه  هتکن  دـنوادخ  وفع  هنیمز  رد  زین  نیماـضملا  هیلاـع  هیعدا  هفیرـش و  ثیداـحا  و 

: تسوا

تسا یشوپ  بیع  تیراتس و  فصو  ياراد  وا 

نـسح ای  وفعلا  میرک  ای  ینع  رتسلا  کـتهی  مل  حـیبقلا و  رتس  لـیمجلا و  رهظا  نم  اـی  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبا  نع 
هک یـسک  يا  نابرهم . هدـنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  مالـسلا : هیلع  رقاـب  ماـما  زا  [ . 372 . ] همحرلاب نیدـیلا  طساب  اـی  هرفغملا  عساو  اـی  زواـجتلا 

تشذگ يا  راوگرزب ، هدنشخب  يا  یئامرف ! یمن  يرد  هدرپ  نم  ياهشزغل  بویع و  زا  یناشوپ و  یم  ار  اهیتشز  ینک و  یم  رهاظ  ار  اهیئابیز 
هدجـس رورـس  دیـس و  تاـجانم  رد  و  يا ! هدرگ  زاـب  ناگدـنب  رب  ار  دوخ  تمحر  ياهتـسد  هک  نآ  يا  هدنـشخب  دـح  یب  يا  وکین ، هدـننک 

شوپ بیع  هدرپ  و  [ . 373 . ] داهـشالا سوءر  یلع  هترتس  ارتس  انع  فشکت  و ال  مینیب : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ناگدننک ،
دمح سپ  هحفــص 247 ] [ . ] 374 . ] ینحـضفت ملف  یلع  اـهترتس  هبئاـع  نم  مـکف  دـمحلا  کـلف  ریگنرب . نادـهاش  هدـید  لـباقم  رد  ار  اـم 
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[375 . ] یتبوقع نم  کیلا  بحا  ینع  كوفع  نال  یتخاسن . اوسر  نآ  فشک  اـب  ارم  يدـناشوپ و  ارم  بویع  ردـقچ  هک  تسوت  صوصخم 
یب ناشورخ و  جاوما  رگنایب  ناشریاظن  هنومن  اهدص  اهنیا و  ارم . ندومن  تبوقع  زا  وت  دزن  تسا  رت  بوبحم  نم ، ياهشزغل  زا  وت  وفع  اریز  .

. تسا یلاعت  قح  تیرافغ  فصو  ياهتنم 

دراد تقبس  شبضغ  رب  وا  تمحر 

نارادتـسود ناگدـنب و  لماش ، ماع و  تمحر  باسح  هب  نیا ، ربانب  تسا . دراوم  یخرب  صاخ  وا  بضغ  و  لـماش ، ماـع و  وا  تمحر  ینعی 
ابا ریـصب  وبا  لاس  لاق  هزمح  یبا  نب  یلع  دشخب . یم  تاجن  منهج  رهق و  باذع  زا  دـهد و  یم  رارق  شیوخ  ترفغم  تمحر و  رد  ار  دوخ 

لاقف افقوم  لیئربج  هفقواف  نیترم  لاقف : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  جرع  مک  كادف  تلعج  لاقف : رـضاح  انا  مالـسلا و  هیلع  هللا  دبع 
حوبس لوقی : لاق : یلصی ؟ فیک  لیئربج و  ای  لاقف : یلـصی . کبر  نا  یبن ، طق و ال  کلم  هفقو  ام  افقوم  تفقو  دقلف  دمحم  ای  کناکم  هل :
رضاح نم  دیوگ : یم  هزمح  یبا  نب  یلع  [ . 376 . ] كوفع كوفع  مهللا  لاقف : یبضغ . یتمحر  تقبـس  حورلا . هکئالملا و  بر  انا  سودق 

: دومرف ترضح  تفر ؟ جارعم  هب  هبترم  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  موش ، تیادف  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هک  مدوب 
اناـمه هتفرگن ، رارق  يربماـیپ  هتـشرف و  چـیه  نآ  رد  هک  نیبـب  ار  دوـخ  هاـگیاج  تفگ : داد و  رارق  یئاـج  رد  ار  وا  لـیئربج  سپ ، هبترم ! ود 

هزنم دیامرف : یم  لج  زع و  دنوادخ  تفگ : لیئربج  دتسرف ؟ یم  دورد  مراگدرورپ  هنوگچ  لیئربج ! دومرف : دتسرف . یم  دورد  تراگدرورپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ ، تسا . هتفرگ  یـشیپ  تقبـس و  مبـضغ  رب  نم  تمحر  هک  حور  ناگتـشرف و  راـگدرورپ  تـسا  سدـقم  و 

هحفص دنک [ : یم  ادن  نینچ  دوخ  تاجانم  رد  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ناقشاع ، هلسلس  رس  و  وت . ششخب  وت ، ششخب  اراگدرورپ ! دومرف :
هکنیا زا  شیپ  ینعی  دـبای . یم  ناـیرج  تبـضغ  شیپاـشیپ  وت  تمحر  هک  یئوـت  و  [ . 377 . ] هبـضغ ماما  هتمحر  تقبـس  يذـلا  تنا  و  [ 248

. تسا هدش  يراج  وت  تمحر  دبای  هار  یئاج  رد  وت  بضغ 

تسا هدنزرمآ  ریذپ و  هبوت  وا 

فارـسا دوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  [ . 378 . ] اعیمج بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يداـبع  اـی 
نع وفعی  هداـبع و  نع  هبوتلا  لـبقی  يذـلا  وه  و  دزرمآ . یم  ار  ناـهانگ  یماـمت  دـنوادخ  هک  دـیوشن  سویاـم  ادـخ  تمحر  زا  دـیا ! هدومن 

ربمایپ و ادخ ، تمحر  نارکیب  اهایرد  درذگ . یم  رد  ناشیاهیدب  زا  دریذپ و  یم  ار  شناگدنب  هبوت  هک  تسا  یئادخ  وا  و  [ . 379 . ] تائیسلا
راتفر مالسلا و  مهیلع  همئا  قالخا  كولس و  دنیادخ . وفع  تیرافغ و  تیراتـس ، يامن  مامت  ياه  هنیآ  زین  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا 

یم هرارز  [ . 380  ] سانلا نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  همیرک و  هیآ  هراـبرد  تسا : هتکن  نیا  زا  یکاـح  ناشیگدـنز  ماـیا  ماـمت  رد  ناـنآ 
یم هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مدینـش  [ . 381 . ] انملظ نمع  وفعلا  اـنتورم  تیبلا  لـها  اـنا  لوقی : مالـسلا  هیلع  رفعج  اـبا  تعمـس  دـیوگ :
ماما نازینک  زا  یکی  هک : تسا  تیاور  زین  و  دـنا . هدومن  متـس  ام  هب  هک  تسا  یناسک  زا  وفع  تیب ، لها  اـم  يدرمناوج  تورم و  دـندومرف :

. تسکش داتفا و  شتسد  زا  بآ  فرظ  دنوش ، زامن  هدامآ  ترضح  نآ  هک  درک  یم  هدامآ  شترـضح  يارب  بآ  فرظ  مالـسلا  هیلع  داجس 
سپـس يدناشن . ارم  مشخ  دومرف : ترـضح  ظیغلا . نیمظاکلا  و  دیامرف : یم  یلاعت  دنوادخ  تفگ : زینک  دـندرک ، دـنلب  رـس  ترـضح  یتقو 

هک ورب  دومرف : ترضح  هحفـص 249 ] نینـسحملا [ . بحی  هللا  و  دوزفا : زینک  درذگب . وت  زا  ادـخ  دومرف : سانلا . نع  نیفاعلا  و  تفگ : زینک 
نم لوسر  مکئاج  دقل  دیامرف : یم  تفار ، هوسا  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ  هرابرد  میرک  نآرق  [ . 382 . ] يدازآ ادخ  هار  رد 

وا رب  هک  هدـمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  يا  هداتـسرف  هنیآ  ره  [ . 383 . ] میحر فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا 
نارکیب يایرد  نیا  هب  زین  هادف  انحاورا  رصع  ماما  هتخوس ، ياهلد  هلبق  دراد . تمحر  تفار و  نانموم  هب  تبسن  و  امش ، تقشم  تسا  تخس 
مالسلا هیلع  رصع  ماما  زا  رهطم  بادرس  رد  هاگرحس  رد  یبش  هک  تسا  هدش  لقن  سوواط  نب  دیس  زا  دراد . دنویپ  لاصتا و  ضامغا  وفع و 
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هریثک ابونذ  اولعف  دق  انتنیط و  هیقب  انراونا و  عاعـش  نم  تقلخ  انتعیـش  نا  مهللا  دنا : هتفگ  یم  نینچ  دوخ  ياعد  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـینش 
اهب صاق  مهنیب و  حلـصاف  مهنیب  امیف  اهنم  ناک  ام  انیـضر و  دقف  مهنع  حفـصاف  مهنیب  کنیب و  مهبونذ  تناک  ناف  انتیالو  انبح و  یلع  الاکتا 

عاعش زا  ام  نایعیـش  ادنوادخ ! [ . 384 . ] کطخـس یف  انئادـعا  نیب  مهنیب و  عـمجت  ـال  راـنلا و  نع  مهحزحز  هنجلا و  مهلخدا  انـسمخ و  نع 
رگا سپ  دـنراد ، ام  تیـالو  تبحم و  رب  هیکت  دـنا و  هدـش  بکترم  يداـیز  ناـهانگ  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  اـم  تنیط  هیقب  زا  اـم و  ياـهرون 

ناشیا رب  ام  سمخ  زا  امرف و  حالـصا  ناشنیب  تسا ، ناشدوخ  نایم  رگا  و  میدونـشخ ، ام  رذـگب ، نانآ  زا  تساـهنآ  وت و  ناـیم  ناـشناهانگ 
وفع و هرابرد  اـمرفن . عمج  دوخ  بضغ  رد  اـم  نانمـشد  ناـنآ و  ناـیم  نک و  رود  شتآ  زا  نادرگ و  تشهب  دراو  ار  ناـنآ  اـمرف و  صاـقت 

نآ يابع  تدش  هب  یبارعا  يدرم  يزور  تسا : هدـما  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تمحر  وفع و  مسجت  زا  ضامغا ،
[ هلآ هیلع و  هللا و  یلص   ] دمحم يا  تفگ : سپس  دش  داجیا  ابع  هرانک  زا  یشارخ  ناشکرابم  ندرگ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دیـشک  ار  ترـضح 
ات دندومرف  رما  دندیدنخ و  هدنکفا ، رظن  وا  هب  دنتشگرب و  هحفص 250 ] ترضح [  دنهدب . نم  هب  تسه  وت  دزن  هک  ادخ  لام  زا  هدب  روتـسد 

يدوهی يدرم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دندومرف : هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  زین  و  [ . 385 . ] دنداد يزیچ  وا  هب 
ات منک  یمن  ناتیاهر  تفگ : يدوهی  مرادن . تخادرپ  ناکما  دندومرف : ترضح  درک . هبلاطم  ار  نآ  يدوهی  درم  دندوب ، راکهدب  رانید  دنچ 

اشع و برغم و  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  ترـضح  دنتـسشن و  اجنامه  رد  منیـشن . یم  اج  نیمه  رد  وت  اـب  سپ  دـندومرف : دـیزادرپب . ار  نآ 
: دنتفک دینک ؟ یم  نینچ  ارچ  دندومرف : دندش ، هجوتم  ترضح  هک  دندرک  یم  ذیدهت  ار  وا  باحـصا  دندروآ . ياجب  اجنامه  ار  ادرف  حبص 
هب هن  دوخ و  نامیپ  مه  هب  هک  هدرکن  ثوعبم  ارم  لـج  زع و  مراـگدرورپ  دـندومرف : هدرک ! ینادـنز  ار  امـش  يدوهی  کـی  ادـخ ! لوسر  يا 
یم تداهـش  تسین و  هللا  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : يدوهی  دمآ  الاب  باتفآ  هک  یماگنه  دعب  زور  رد  میامن . متـس  نارگید 

اهراک نیا  همه  تسا  دهاش  ادخ  تسادخ و  هار  رد  نم  لاوما  فصن  نونکا  تسوا و  هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  مهد 
هدناوخ نینچ  امش  هرابرد  تاروت  زا  نم  هن . ای  دراد  تقباطم  امش  اب  مدوب  هدناوخ  تاروت  رد  هک  یتافـص  قالخا و  مرگنب  ات  مداد  ماجنا  ار 

یمن یئوگدب  شحف و  دایرف و  داد و  لها  تسین ، نشخ  وخ و  تشرد  هنیدم ، هب  شترجاهم  هکم و  رد  ناشدلوت  هللادبع ، دنزرف  دـمحم  ما :
هب تسامـش ، راـیتخا  رد  نم  لاوما  نیا  یتسه و  ادـخ  لوسر  وت  اـنامه  تسین و  هللا  زج  يدوعبم  هک  مهد  یم  تداهـش  نونکا  نم  و  دـشاب .

ثیدحب مهثدحا  مالـسلا : هیلع  نسحلا  یبال  تلق  لاق : جارد  نب  لیمج  نع  [ . 386 . ] تشاد يدایز  لاوما  يدوهی  و  نک . مکح  ادـخ  مکح 
عمج همایقلا و  موی  ناک  اذا  لاق : یلب . تلق : مهباسح ؟ انیلع  نا  مث  مهبایا  انیلا  نا  نآرقلا  ءرقنت  اما  هوعیذیف . هلفسلا  هب  ثدحت  ال  لاق : رباج ؟

سانلا نیب  مهنیب و  ناک  ام  انتموکح و  زاجاف  هیف  هللا  یلع  انمکح  هللا  نیب  مهنیب و  ناک  امف  انتعیـش  باسح  هللا  انال  نیرخـالا و  نیلوـالا و  هللا 
هیلع نسحلاوبا  ماما  هب  دـیوگ : جارد  نب  لیمج  [ . 387 . ] حفـص یفع و  نم  قحا  نحنف  مهنیب  اننیب و  ناک  ام  اـنل و  هوبهوف  مهنمف  هانبهوتـسا 
یم نالهاان  هب  ار  نآ  اریز  نکن ، لقن  هیامورف  تسپ و  دارفا  يارب  دـندومرف : منک ؟ لـقن  هحفص 251 ] ار [  رباج  ثیدح  ایآ  متفگ : مالـسلا 

: دندومرف یلب . متفگ : نانا ؟ باسح  تسام  هدهع  رب  سپـس  نانا ، تشگرب  تسام  يوس  هب  انامه  دومرف : هک  یناوخ  یمن  نآرق  ایآ  دنناسر .
نایم قوقح  زا  هچنآ  سپ  دراذـگ  یم  او  ام  هب  ار  نایعیـش  باسح  دـنک ، یم  عمج  ار  نیرخآ  نیلوا و  دـنوادخ  هک  تمایق  ییاـپ  رب  ماـگنه 

هب هک  میهاوخ  یم  مدرم  زا  دـشاب  مدرم  نانآ و  نایم  هچنآ  دریذـپ و  یم  دـنوادخ  مینک و  یم  تعافـش  ام  هللا  نذاب  دـشاب  نانآ  دـنوادخ و 
. مینک تشذـگ  هدومن ، وفع  ار  نانآ  هک  میرتراوازـس  ام  سپ  تساهنآ  ام و  نایم  قوقح  زا  هچنآ  دنـشخب و  یم  زین  مدرم  دنـشخبب و  ناـنآ 
زا هکلب  دننک  یم  یـشوپ  مشچ  ناشناتـسود  ياهاطخ  اهـشزغل و  زا  هراومه  تفوطع  لالز  ياهایرد  و  وت ، نابرهم  ردام  ردـپ و  زا  نانابرهم 

: نآ زا  یئاه  هنومن  نونکا  و  دنرذگ . یم  تمارک  يراوگرزب و  اب  زین  ناشنانمشد  ياهیبدا  یب 

زینک نایصع  زا  قداص  ماما  وفع 

ببـس زا  هدرک . رییغت  ناشگنر  یتحاران  زا  هک  دـید  ار  ترـضح  نآ  دـش و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  فی  رـش  رـضحم  دراو  يروث  ناـیفس 
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مدـید مدـش  هناخ  دراو  هک  لاـح  مدوب ، هدرک  یهن  ماـب  تشپ  هب  هناـخ  دارفا  نتفر  زا  نم  دومرف : هیلع  هللا  ملـس  ترـضح  دیـسرپ ، یتحاراـن 
دیزرل دوخب  نم  ندـید  درجم  هب  زینک  دور . یم  الاب  نابدرن  ياه  هلپ  زا  كدوک  هارمه  هب  تسا  نم  ناـکدوک  زا  یکدوک  یبرم  هک  يزینک 

زینک لد  رد  هک  تسا  نیا  زا  هکلب  تسین  هچب  گرم  زا  نم  یتحاراـن  اـما  دومن . تاـفو  هدـش ، ترپ  وا  شوـغآ  زا  كدوـک  دـش و  ریحتم  و 
رابود ار  هلمج  نیا  يدازآ . ادخ  هار  رد  وت  شابن  تحاران  دومرف : زینک  هب  هیلع  هللا  مالس  ترضح  دیوگ : نایفس  تسا . هدمآ  بعر  سرت و 

[ . 388 . ] دندومرف رارکت 

نابز دب  درم  یبتجم و  نسح  ماما 

هیلع ترـضح  نعل  هب  درم  دوب . هداـیپ  وا  هراوس و  هیلع  هللا  مالـس  ترـضح  درک . دروخرب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  اـب  یماـش  يدرم 
لاح اب  هدرک ، ور  وا  هب  هیلع  هللا  مالس  ترضح  دش  مامت  وا  نانخس  هک  یماگنه  دومرف . یمن  یباوج  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  زاغآ  مالـسلا 

يزیچ رگا  میتسه . یضار  ام  یبلط  یم  تیاضر  ام  زا  رگا  نونکا  يا ! هتفرگ  هابتـشا  ایوگ  یبیرغ و  رهـش  نیا  رد  مرظن  هب  اقآ ! ، دومرف هدنخ 
یم نینچ  مینک  تراوس  یهاوخ  یم  رگا  مینک . یم  تیئامنهار  هحفص 252 ] یهاوخ [  یم  یئامنهار  رگا  میهد . یم  ینک  یم  تساوخرد 

يرادن یئاج  رگا  میزاس . یم  تزاین  یب  يدنمزاین  رگا  میناشوپ . یم  ار  وت  يرادـن  سابل  رگا  مینک . یم  تریـس  یتسه  هنـسرگ  رگا  مینک .
رت عفان  وت  يارب  رهـش  نیا  زا  چوک  ماگنه  ات  يوش  ام  نامهیم  رگا  میروآ و  یم  رب  ار  تتجاح  يراد  يراـک  رگا  میهد . یم  تناـکم  اـج و 

سپس تسیرگ و  دینش  ار  مالسلا ) هیلع   ) ترضح راتفگ  یتقو  یماش  درم  میراد . دایز  لام  دنلب و  تلزنم  عیسو و  ياج  ام  اریز  دوب  دهاوخ 
نـسح ماما  يا  دهد . رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  دنوادخ  یتسه . نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ :
فرط هب  سپـس  ! یتسه نم  دزن  ادـخ  قلخ  نیرتـبوبحم  وت  نونکا  دـیدوب و  نم  دزن  ادـخ  قلخ  نیرت  ضوغبم  هیلع ) هللا  مالـس   ) تردـپ وت و 
مهیلع  ) تیب لها  تبحم  هب  نادقتعم  زا  دوب و  شترـضح  نامهیم  اجنآ  رد  چوک  ماگنه  ات  درک و  تکرح  هیلع ) هللا  مالـس   ) ترـضح لزنم 

[ . 389 . ] دیدرگ مالسلا )

ار رفعج  ياهشزغل  يرکسع  نسح  ماما  نتفرگ  هدیدان 

. متسه رفعج  مردارب  رظتنم  دومرف : داتسیا و  نادنز  رد  رب  ترضح  دننک  دازآ  نادنز  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ات  داد  نامرف  هفیلخ  هک  یماگنه 
وگب وا  هب  درگرب و  هفیلخ  دزن  دندومرف : هیلع ) هللا  مالس   ) ترضح رفعج ! يدازآ  هن  هدرک و  امـش  يدازآ  هب  رما  اهنت  هفیلخ  تفگ : نابنادنز 

یم هفیلخ  هک  دراد ] یتحاران  هناخ  لها  يارب   ] دـشابن نم  هارمه  وا  مدرگرب و  هناخ  هب  اهنت  نم  رگا  لاح  میا . هدـمآ  هناخ  کی  زا  ود  ره  ام 
شدوخ هب  تبسن  شتایانج  رطاخ  هب  ار  وا  اریز  مدرک ، دازآ  امـش  رطاخ  هب  ار  رفعج  دیوگ  یم  هفیلخ  تفگ : دمآ و  تفر و  نابنادنز  دناد .

بتک [ . 390 . ] تفر شا  هناخ  هب  هیلع ) هللا  مالس   ) ترـضح هارمه  وا  درک و  دازآ  ار  وا  هرخالاب  مدوب . هدرک  ینادنز  شنانخـش  امـش و  هب  و 
اههد مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  مادک  ره  زا  تسا  ششخب  وفع و  هارمه  هک  هناراوگرزب  ياهدروخرب  نیا  زا  بقانم  ریـس و  خیراوت و 

هحفص 253 ] میدرک [ . هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  تلع  هب  اما  دنا ، هدرک  لقن  هنومن 

بوبحم ندوب  سرتسد  رد 

هراشا

هثاغتـسا و دـشاب ، وا  سرتسد  رد  هراومه  قوشعم  هک  دـهاوخ  یم  هتخوس  قشاع  تسوا . ندوب  سرتسد  رد  یهانتمان ، بوبحم  تـالامک  زا 
ره دـشابن و  رود  هب  شرظن  زا  زگره  قوشعم  دـنک و  لرتنک  دریگب و  رظن  ریز  ار  وا  دـشاب ، رگ  هراظن  ار  وا  تالاح  دونـشب و  ار  وا  ياه  هلان 
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بوبحم لصا و  بوبحم  هک  دنوادخ  رد  یساسا  یگژیو  نیا  دنک . یـسردایرف  شیارب  دسرب و  شرای  لاصو  هب  دنک  هدارا  قشاع  هک  تقو 
: هک اریز  دراد  دوجو  تاقولخم  اب  سایق  لباق  ریغ  يا  هنوگ  هب  تساهبوبحم 

تسا نامز  رب  طیحم  وا 

وا تساناد . زیچ  ره  هب  وا  نطاـب ، تسا و  رهاـظ  رخآ ، تسا و  لوا  وا  [ . 391 . ] میلع ءیـش  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوـالا و  وه 
یبلق تارطاخ  اهزاین و  تالاح و  زا  تسا و  قیاقر  هب  ملاع  قیاقد و  هب  ياناد  هجیتن  رد  دراد و  ءایـشا  نطاب  رهاظ و  رخآ ، لوا و  هب  هطتاـحا 

. دسانش یم  تقد  هب  ار  اهنآ  تاساسحا  فطاوع و  دراد و  یهاگآ  نارادتسود  نابحم و 

تسا رتکیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  وا 

و [ . 393 . ] نورصبت نکل ال  مکنم و  هیلا  برقا  نحن  و  میرتکیدزن . ندرگ  گر  زا  ناسنا  هب  ام  و  [ . 392 . ] دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و 
. دیرادن تریصب  امش  نکل  میرتکیدزن و  امش  زا  ناسنا  هب  ام 

دوش یم  لئاح  ام  بلق  ام و  نایم  وا 

نمب نم  زا  رتکیدزن  تسود  . ددرگ یم  لئاح  شلد  ناسنا و  نایم  دـنوادخ  اـنامه  هحفص 254 ] [ . ] 394 . ] هبلق ءرملا و  نیب  لوـحی  هللا  نا 
کنع یندعبا  ینم و  کبرقا  ام  یهلا  هک : تسا  مالسلا  مهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تاجانم  ردمرود  يو  زا  نم  هک  رت  بجع  نیو  تسا 

، سپ ینابرهم . نم  هب  ردقچ  ایادخ ! مرود . وت  زا  نم  یکیدزن و  نم  هب  ردقچ  وت  یهلا ! [ . 395 [ ؟ کنع ینبجحی  يذلا  امف  یب  کفارا  ام  و 
اهنآ هب  نم  دـندرگ  یم  بوبحم  لابند  هب  ناگدـنب  رگا  هک  دـهد  یم  ادـن  دوخ  نایناهج  بوبحم  تسا ؟ هدومن  بوجحم  وت  زا  ارم  زیچ  هچ 

هک ینامز  [ . 396 . ] بیرق یناف  ینع  يدابع  کلئس  اذا  و  متـسه . رـضاح  اهنآ  اب  هشیمه  نم  تساهنآ و  دوخ  بناج  زا  تبیغ  طقف  مکیدزن .
امل مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  نا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  متـسه . کیدزن  نم  انامه  سپ  دنـسرپب  نم  زا  ناگدـنب 

[397 . ] ینرکذ نم  سیلج  انا  هلالج  لج  هللا  یحواف  کـیجاناف ؟ بیرق  ما  کـیداناف  ینم  تنا  دـیعب  بر ا  اـی  لاـق : لـج ، زع و  هبر  یجاـن 
منک تیادـن  ات  يرود  وت  ایآ  نم ! راگدرورپ  يا  درک : ضرع  درک  یم  تاجانم  لج  زع و  شراگدرورپ  اب  هک  یماگنه  نارمع  نب  یـسوم  .

، نایناهج دـنوادخ و  ياهبوبحم  دـننک . دای  ارم  هک  متـسه  یناسک  نیـشنمه  نم  هک  دومرف  یحو  دـنوادخ  سپ ، میامن ؟ اوجن  ات  یکیدزن  ای 
: دنونش یم  ار  دوخ  نارادتسود  دایرف  هلان و  هدوب و  ناشناقشاع  ناتسود و  رب  رظان  دنا و  نینچ  هللا -  نذاب  زین -  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا 

ائیش فرعا  ال  تلق : هعمجلا و  موی  یف  هفخ  یسفن  نم  تدجوف  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نامز  یف  ادیدش  اکعو  تکع  و  لاق : هلیمر  نع 
املف دجـسملا . یلا  تئج  مث  هحفـص 255 ] تلعفف [  مالـسلا . هیلع  نینموملا  ریما  فلخ  یلـصا  ءاملا و  نم  یـسفن  یلع  ضیفا  نا  نم  لضفا 
هلیمر ای  لاقف : هعم  تلخد  رـصقلا  لخد  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  فرـصنا  املف  کـعولا . کـلذ  یلع  داـع  ربنملا  نینموملا  ریما  دـعص 

هالـصلا یف  هبغرلا  یلع  ینلمح  يذـلا  اـهیف و  تنک  یتا  هصقلا  هیلع  تصـصق  و  معن ، تلقف : ضعب . یف  کـضعب  کبـشتم  تنا  کـتیار و 
الا تکـسی  هئاعدـل و ال  انما  الا  وعدـی  هنزحب و ال  اـنزح  ـالا  نزحی  ـال  هضرمب و  انـضرم  ـالا  ضرمی  نموم  نم  سیل  هلیمر  اـی  لاـقف : هفلخ ،

هلیمر ای  لاق : ضرالا ؟ فارطا  یف  ناک  نم  تیارا  رـصقلا . یف  کـعم  نمل  اذـه  كادـف  هللا  ینلعج  نینموملا  ریما  اـی  هل : تلقف  هل . اـهنوعد 
بت يزور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تموکح  ناـمز  رد  دـیوگ : هلیمر  [ . 398 . ] اهریغ یف  ـال  ضرـالا و  قرـش  یف  نموم  اـنع  بیغی  سیل 

شترـضح رـس  تشپ  منزب و  متروص  هب  یبآ  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  متفگ : دوخ  اب  مدومن . یکبـس  ساسحا  هعمج  زور  رد  متفرگ و  يدـنت 
نآ نانخـس  هک  یماـگنه  تشگرب . نم  بت  دـنتفر  ربنم  يـالاب  ترـضح  نا  هک  یماـگنه  مدـما . دجـسم  هب  مدرک و  نینچ  و  مناوخب ، زاـمن 
یم دوخ  هب  هک  مدید  یم  هلیمر ! يا  دندومرف : ترضح  مدش . رصق  دراو  ناشیا  اب  مه  نم  دنتشگرب ، تموکح  لحم  هب  دش و  مامت  ترضح 
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: دـندومرف مورب . زامن  هب  هک  دـش  نم  لـیم  تبغر و  ثعاـب  زیچ  هچ  هکنیا  مدرک و  وگزاـب  ار  دوخ  ناتـساد  و  یلب . مدرک : ضرع  يدـیچیپ .
هکنیا رگم  دوش  یمن  نوزحم  ینموم  چـیه  و  میوش ! یم  ضیرم  وا  هب  هقالع  تدـش  زا  ام  هکنیا  رگم  دوش  یمن  ضیرم  ینموم  چـیه  هلیمر !

ای متفگ : مینک . یم  اعد  يارب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  تکاس  مییوگ و  نیمآ  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  اعد  و  میوش ! یم  نوزحم  وا  رطاخ  هب  اـم 
فارطا رد  هک  یناسک  هرابرد  دنیامش . نوماریپ  رد  لحم و  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  امش  تلاح  نیا  موش ، تیادف  نینموملاریما !

ام رظن  زا  بیاغ  ناهنپ و  بوبحم  تسین . بیاغ  ام  زا  یـسک  نآ  رگید  ياهاج  نیمز و  قرـش  رد  هلیمر ! دندومرف : روظچ ؟ دنا  قرفتم  نیمز 
موحرم دهد . یم  هنانابرهم  خـساپ  نانآ  ياهزاین  هب  تسا و  هاگآ  نانآ  یبلق  تارطاخ  زا  هراومه  هدوبن و  لفاغ  دوخ  ناتـسود  لاوحا  زا  زین 

يدیدرت مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  ماگنه  رد  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  هر )  ) ینیلک
هار نایم  رد  مدوب . وا  اـب  مه  نم  هحفـص 256 ] درک [ ، یتشک  راوس  ار  نآ  سپ  دوب ! هدش  عمج  يدایز  لاوما  مردـپ  دزن  دـش . ثداح  میارب 

سپـس نک . هشیپ  اوقت  لاوما  نیا  هرابرد  هدیـسر و  ارف  نم  گرم  هک  نادرگرب  ارم  مدنزرف ! تفگ : هاگنآ  دـش ، ضراع  وا  رب  يدـیدش  بت 
مرب و یم  قارع  هب  ار  لاوما  نیا  نونکا  دنک . یمن  تیصو  حیحص  ریغ  شور  هب  زگره  مردپ  متفگ : دوخ  شیپ  دومن . تافو  درک و  تیصو 
ار نآ  دش  نشور  مردپ  تایح  مایا  دننام  میارب  هلئسم  رگا  مزاس . یمن  علطم  دوخ  لاح  زا  ار  یسک  منک و  یم  هیارک  طش  رانک  رد  يا  هناخ 
اب يدصاق  يزور  مدنام . يزور  دـنچ  مدرک و  هراجا  طش  رانک  رد  يا  هناخ  متفر و  قارع  هب  سپ  مهد . یم  هقدـص  ار  نآ  الا  مزادرپ و  یم 

مامت و  تسا . یلاوما  نانچ  نینچ و  تکاپ  نالف  هتـسب و  نالف  نایم  رد  وت  هارمه  دـمحم ! دوب : هتـشون  همان  نآ  رد  دـمآ . مغارـس  هب  يا  همان 
اما مدنام  يزور  دنچ  مدومن . دـصاق  میلـست  ار  لام  همان ، نآ  ندـید  اب  مه  نم  دوب . هدرک  رکذ  متـسناد  یمن  نم  هک  ار  لاوما  تایـصوصخ 

. نک رکـش  ار  ادخ  سپ  میداد ، رارق  تردـپ  ياج  هب  ار  وت  هک  دـمآ  يرگید  همان  سپـس  مدوب . كانمغ  رایـسب  متـشادن و  تکرح  تردـق 
وا راـک  هب  دـهد و  یم  ربـخ  وا  یبـلق  تارطاـخ  زا  یتـح  دروآ و  یم  رـسب  ار  دوـخ  بحم  راـظتنا  رظن ، زا  رود  رورـس  هک  مـینیب  یم  [ . 399]

يریگتـسد و نارازه  اهدص و  نونک  ات  تبیغ  تنحم  رپ  نامز  يادـتبا  زا  ددرگ . یم  وا  رکف  بلق و  يافـض  بجوم  دـنک و  یم  یگدیـسر 
زا ایاضق  نآ  کی  کی  شرامـش  هک  هدش  ماجنا  ناگدننک  دایرف  نایاونیب و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  یـسردایرف  هثاغا و 

بقاثلا مجنلا  يواملا و  هنج  هژیو  هب  تبیغ و  ياهباتک  راحب ، یفاک ، نوچ  یلصفم  ياهباتک  هب  ار  نابلاط  تسا . نوریب  رصتخم  نیا  هلـصوح 
نایعیش زا  هژیو  هب  اهناسنا و  زا  ینآ  یتعاس و  ام  نیـشن  هدرپ  بوبحم  هک  تسا  نآ  هناشن  یگمه  اهنیا  و  میهد . یم  عاجرا  يرون ) ثدحم  )

هحفص 257 ] دیوگ [ . یم  هنانابرهم  کیبل  نانآ  ياهتوعد  یمامت  هب  دوخ  فوطع  عیسو و  بلق  اب  هدوبن و  لفاغ  رود و  دوخ 

اهنآ هجیتن  لوصف و  یمامت  هصالخ 

هب تسا و  تایح  ياهخرچ  هدـنهد  تکرح  ناسنا  صخالاب  تادوجوم و  همه  نتورد  رد  تسا  يرطف  یتناما  یهلا و  يا  هعیدو  هک  تبحم 
یم تکرح  دوخ  یقیقح  لآ  هدیا  يوس  هب  دوخ  باختنا  اب  ناسنا  دنرفـس . ریـس و  رد  یقیقح  بوبحم  لابند  هب  ناهج  ناسنا و  نآ  بجوم 
یم زاب  وا ، هدـیزگرب  ياهبوبحم  یقیقح و  بوبحم  هب  ندیـسر  زا  قح ، زا  يرود  بضغ و  توهـش و  نوچ  یعناوم  تلع  هب  هاـگ  هک  دـنک 

هب ار  وا  دراد و  یم  هاگن  بوبحم  میقتـسم  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  اوقت ]  ] ترطف لادـتعا  تیاـعر  دـتفا . یم  فارحنا  ياـههار  هروک  هب  دـنام و 
لحاس و زرم و  نودـب  ار  بوبحم  تافـص  یمامت  هک  تسا  هللا  ناهج  دـنوادخ  لـصا ، بوبحم  بوبحم و  لـصا  دـناسر . یم  قح  بوبحم 
هک وا -  تیب  لها  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  شتفار  تمحر و  تمظع و  راونا  وا ، نذا  هب  وا و  زا  سپ  تساراد و  تیاـهن ،
هب هچ  ره  زین  نارگید  دـنراد و  ار  یعقاو  بوبحم  ياهکالم  نانآ  همه  هحفـص 258 ] دنراد [ . رارق  داب -  ناشیا  رب  دنوادخ  نایاپ  یب  دورد 
اب یحور  سنا  یئابیز و  ناسحا و  زا  ار  تبحم  تابجوم  یمامت  نانیا  دـنرادروخرب . قح  زا  يرتشیب  يوب  و  گنر ، زا  دنـشاب  رتکیدزن  نانآ 
هب تبحم  دننک . یم  ار  اهنآ  لاح  تیاعر  هدرک و  دراو  دوخ  هناتسآ  رد  ار  شیوخ  ناقشاع  هراومه  دنتـسه و  اراد  تافـص  رگید  نانموم و 

، دنا هتشگ  باریـس  هدیـسر و  ناشلالز  يایرد  هب  هدیـشچ و  ار  اهنآ  یعقاو ، ناقـشاع  هک  تسا  یفرگـش  زراب و  راثآ  صاوخ و  ياراد  نانآ 
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مئاد و دای  رکذ و  وا ، نیـصح  نصح  رد  دورو  بوبحم ، زا  رون  سابتقا  بوبحم ، هار  رد  يریذـپان  یگتـسخ  دـیحوت ، نوچ  یـصاوخ  راـثآ 
تسا یتارکذت  تاحیضوت ، تیاور و  هیآ و  زا  هتشون  نیا  تاجردنم  بلاطم و  میا . هدرمش  رب  ار  اهنآ  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  راثآ  رگید 

لالز و يایرد  تبحم ، قشع و  باتملاع  باتفآ  رهم  رپ  هیاـس  ریز  رد  هک  دـیما  تبحم . توـالح  زا  هدیـشچ  ياـهبلق  هاـگآ و  ياـهلد  يارب 
خنـس زا  يا  هرطق  ءادـفلا ، همدـقم  بارتل  یحور  هللا  هیقب  ترـضح  حـلاص  فلـس  راگدای  تمحر ، تفار و  ناراب  رپ  ربا  افـص ، افو و  جاوما 

يا هولج  هرابکی  هک  تسوا  تبحم  هتخوس  کی  ياهوزرآ  لاـمآ و  تیاـهن  نیا  و  میزوسب . ناشقـشع  شتآ  رد  هدیـشچ و  ار  اـهنآ  تبحم 
مزیخرب نارگ  باوخ  نآ  زا  هک  رشحم  حبص  دنناوخ  مشوگ  هب  وت  لصو  هدژم  رگم  مه  . دناتسب ناج  همه  دیامنت و  خر  دنک و 

یقرواپ

فسوی 88. [ 1]

فسوی 88. [ 2]
هعیشلا 435:11 ح 16. لئاسو  [ 3]
هعیشلا 435:11 ح 17. لئاسو  [ 4]

. قوش تبحم و  باتک   8: ءاضیبلا هجحملا  [ 5]
. مالسلا هیلع  نینموملاریما  ترضح  هب  بوسنم  [ 6]

هرقب 30. [ 7]
بازحا 2. [ 8]
. ] هرقب 31 [ 9]

هیثاج 13. [ 10]
هللا و باتک  یلات  ای  کیلع  مالسلا  میناوخ : یم  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  قح  تجح  ناسنا و  هب  باطخ  رد  سی  لآ  ترایز  رد  [ 11]

ینا دـنیامرف : یم  ریبعت  اهبنارگ  رهوگ  ود  هب  ود  نآ  زا  مرکا  لوسر  زین  و  نآ .) نامجرت  نآرق و  هدـننک  توـالت  يا  وت  رب  دورد  . ) هناـمجرت
(. همهملا لوصفلا  ص 22  غابص ، نبا  . ) یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات 

یفاص 83:1. ریسفت  [ 12]
(. تایراذ 56 . ) مدوخ تدابع  يارب  رگم  ار  سنا  نج و  مدیرفاین  [ 13]

يزیچ ره  رب  دنوادخ  هک  دینادب  ات  دیآ  یم  دورف  اهنآ  نایم  رد  رما  هدیرفآ . نیمز  نآ  دننام  نامسآ و  تفه  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  [ 14]
(. 12: قالط . ) تساناوت

ءارسا 44. [ 15]
هط 50. [ 16]

تارجح 7. [ 17]
یفاک 125:2 ح 5. [ 18]
لوقعلا 84:8. هآرم  [ 19]

هک دریگ  یم  رارق  یحطـس  رد  ددرگ ، یم  لئان  تیالو  برق  ملاع  هب  ناسنا  هک  یگدـنب ، تاجرد  لـماکت  زا  يـالاب  لـحارم  رد  هتبلا ، [ 20]
زا ار  دوخ  نم  هک  تسا  لاـح  نیا  رد  ددرگ و  یم  هللا  تیـشم  فرظ  هدرک ، یناـف  دـنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  دوـخ و  مک  مک 

نطولا بح  هک  تسا ، شیوخ  لصا  هب  تشگرب  نآ  یتامدقم  لزنم  هتبلا  دریگ . یم  رارق  بوبحم  رایتخا  رد  هچراپ  کی  دـهد و  یم  تسد 
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مدآ دوب  میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم  هدوب : توکلم  رد  وا  لصا  هک  ارچ  لمالا ) لما  زا  لـقن  هب  راحبلا 668:2  هنیفس   ) نامیالا نم 
یم ادـیپ  رتالاو  تاجرد  لزانم و  رد  يریگج  وا  تفرـشیپ و  هنیمز  برق ، ملاع  لزنم  نیلوا  هب  تشگرب  اب  مدابآ و  بارخ  رید  نیا  رد  دروآ 
هللا یلـص  یمارگ  ربمایپ  صاخ  هک   79: ءارـسا ادومحم  اماقم  کبر  کثعبی  نا  :18 و  نارمع لآ  نوقزری  مهبر  دـنع  ماقم  هب  هک  نآ  ات  دوش 

. ددرگ یم  لئان  تسا ، مالسلا  مهیلع  راوگرزب  ناماما  هلآ و  هیلع و 
ءاضیبلا 11:8. هجحملا  [ 21]

دمح 2. [ 22]
هط 50. [ 23]

. نیقی نامیا و  تقیقح  باب  یفاک 53:2 ح 2 ، [ 24]
. ینعم هب  لقن  همجرت و  راحب 248:53 ح 20 ، همیمض  يواملا  هنج  [ 25]

:265 ح 32. ذخام نامه  [ 26]

:269 ح 33. ذخام نامه  [ 27]
:288 ح 8. نیدلا لامک  زا  :513 ح 2  رثالا بختنم  [ 28]

. هریبک هعماج  ترایز  [ 29]
لافنا 33. [ 30]

ءارسا 72. دوب . دهاوخ  رت  هارمگ  روک و  زین  ترخآ  رد  سپ  دشاب ، روک  ایند  نیا  رد  هک  یسک  [ 31]
ناـمه هکنیا  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  دـنلب  راـتفگ  نیا  زا  زین  يرگید  مهم  هتکن  هتبلا ، همجرت . صیخلت و  اـب  ح 7  و 93  راحب 92:52  [ 32]

. تسا هادف  انحاورا  رصع  ماما  دوجو  باتفآ  تبیغ  یلصا  ببس  زین  اهناسنا  یگریت  دشاب  یم  قفا  سمش  تبیغ  ببس  اهربا  یگریت  هک  هنوگ 
نارمع 103. لآ  [ 33]

:475 ح 3. رثالا بختنم  [ 34]
:230 ح 31. نیدلا لامک  [ 35]

(. 21: تایراذ ( !؟ دینیب یمن  ایآ  تسوا . يارب  یئاه  هناشن  امش  ياهناج  رد  [ 36]
دیدح 4. دیشاب . هک  اج  ره  تسامش ، اب  وا  [ 37]

رشح 9. [ 38]
لافنا 24. [ 39]
بازحا 6. [ 40]

ءاضیبلا 8:ص 12. هجحملا  [ 41]
. نیدلا لامک  زا  لقن  هب  :284 ح 2  رثالا بختنم  [ 42]

. هقرحملا قعاوصلا  زا  :185 ح 1  ذخام نامه  [ 43]
. نیدلا لامک  زا  لقن  هب  :186 ح 2  ذخام نامه  [ 44]

. یطویس زا  :186 ح 3  ذخام نامه  [ 45]
. یسوط خیش  تبیغ  زا  راحب 35:51 ، [ 46]

:187 ح 5. رثالا بختنم  [ 47]
ءاضیبلا 15:8. هجحملا  [ 48]
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یفاک 389:1 ح 1. لوصا  [ 49]

یفاک 652:2 ح 3. لوصا  [ 50]
مث مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  تسا : هدمآ  هیآ 61  نارمع ، لآ  هروـس  میرک ، نآرق  رد  [ 51]
رد مینک . هلهابم  سپـس  ار  ناتنانز  ار و  نامنانز  ار و  ناتدوخ  ار و  نامدوخ  ار و  ناتنارـسپ  ار و  نامنارـسپ  میناوخب  دـیئایب  وگب  سپ  لهتبن .

یلع دوخ  هارمه  نارجن  ياراصن  اب  هلباقم  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  نیا  يارجا  رد  هک  هدمآ  نینچ  هماع  هعیش و  ثیداحا 
اهیلع همطاف  نانز  زا  مالسلا و  امهیلع  نینسح  نارسپ  زا  دوصقم  ینعی  دروآ . ار  مالسلا  امهیلع  نینسح  مالسلا و  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  سفنا ، زا  مالسلا و 
يروش 53. [ 52]
سنوی 56. [ 53]

دیدح 3. [ 54]
یسلجم 98. نیعبرا  ءاضیبلا 26:5 ، هجحملا  [ 55]

بازحا 72. [ 56]
ءاضیبلا 26:5. هجحملا  [ 57]

یسلجم 98. نیعبرا  [ 58]
(. 115: هرقب  ) تسادخ يور  اجنآ  دیدرگرب  هک  اج  ره  [ 59]

ضیف 49:1. نیقیلا  ملع  [ 60]
هرقب 165. [ 61]
ماعنا 122. [ 62]

لحن 97. [ 63]
(. فارعا 179 . ) دنرت هارمگ  هکلب  نایاپراهچ ، دننام  نانآ  [ 64]

رون 30. [ 65]
ءارعش 89. [ 66]

یفاک 16:2 ح 5. [ 67]
بازحا 4. [ 68]
ءاسن 48. [ 69]

(. نارمع 83 لآ  . ) تهارک تبغر و  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  ره  دنوش  یم  دنوادخ  میلست  و  [ 70]
مراکملا 72:1 ح 148. لایکم  [ 71]
مراکملا 76:1 ح 156. لایکم  [ 72]

ماعنا 79. [ 73]
. بولقلا فیلات  مراهچ  باب  مراکملا ج 1  لایکم  [ 74]

حتف 29. [ 75]
هدئام 54. [ 76]

راحب 22:70 ح 22. [ 77]
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حتف 29. [ 78]
فارعا 46. [ 79]

نیلقثلا 32:2 ح 128. رون  [ 80]

نیلقثلا 34:2 ح 135. رون  [ 81]
(. :6 و 7 هحتاف . ) يدومرف اطع  تمعن  اهنآ  هب  هک  یناسک  هار  امرف ، يربهر  تسار  هار  هب  ار  ام  [ 82]

ءاسن 69. [ 83]
. هریبک هعماج  ترایز  [ 84]

ررد 122:2 ح 2057. ررغ و  [ 85]
هرقب 143. [ 86]

هرقب 30. [ 87]
نارمع 68. لآ  [ 88]

مجن 2. [ 89]
هرقب 215. دنراد . صوصخم  ادخ  هب  طقف  ار  یتسود  تبحم و  لامک  دنا  نامیا  لها  هک  اهنآ  [ 90]

باب 161:130. عیارشلا  للع  [ 91]
. مهیلا ضیوفتلا  مهئایلوا و  مهتفرعم  باب  یفاک 438:1 ح 1  [ 92]

فسوی 94. [ 93]
ای کیلع  مالسلا  حیصف : ناسلب  لوقی  هل و  دجـسی  ءیـش  لک  ناکف  هجیدخ  یلا  هجوت  یـسرکلا  نع  لزن  املف  راحب 197:18 و 196 : [ 94]

، هللا لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  یلوق : هوبنلا ، رون  اذه  لاق : رونلا ؟ اذه  ام  و  هجیدخ : تلاقف  هرونم ، رادلا  تراص  رادـلا  لخد  املف  هللا . یبن 
لعج ماقف و  هیالا ، رثدملا  اهیا  ای  يدونف : مانف  هیلع  ترثدف  ادرب ، دجال  ینا  هجیدخ  ای  لاقف : تملـسا ، مث  کلذ ، تفرع  دق  ام  لاط  تلاقف :

. هقفاوی هعمسی  دوجوم  لک  ناکف  ربکا . هللا  ربکا ، هلا  لاق : هنذا و  یف  هعبصا 
.40:1 سانلا 43 -  دیس  نبا  رثالا  نویع  [ 95]

هعیشلا 212:12 ح 2. لئاسو  [ 96]
نامه 213:ح 4. [ 97]

ذخام 213:ح 5. نامه  [ 98]
. ] هریبک هعماج  ترایز  [ 99]

نارمع 92. لآ  [ 100]
ناسنا 8. [ 101]

دیدح 11. [ 102]
هعیشلا 303:6 ح 2. لئاسو  [ 103]

. اروشاع ترایز  [ 104]
عوبسالا 15. لامج  [ 105]

تارجح 17. [ 106]
هرقب 207. [ 107]
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نیلقثلا 205:1 ح 760. رون  [ 108]
:204 ح 759. ذخام نامه  [ 109]

ذخام 272:2 ح 359. نامه  [ 110]
هبوت 111. [ 111]

نیلقثلا 273:2 ح 363. رون  [ 112]
. دنراد یم  تسود  رتدیدش  ار  هللا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  : 165: هرقب [ 113]

تمکح نمجنا  پاچ  ، 453 هعیرشلا ، حابصم  . ) تفای ناوت  یمن  يزیچ  دبع  دوجو  رد  ادخ  تیبوبر  زج  هک  تسا  يرهوگ  تیدوبع  [ 114]
(. هفسلف و 

(. مالسلا هیلع  رصع  ماما  زا  جئارخ  زا  یفاص 266:5 ، ریسفت  . ) میدنوادخ هتساوخ  ياهفرظ  ام  [ 115]
ياعد 31. : هیداجس هفیحص  [ 116]
ياعد 45. : هیداجس هفیحص  [ 117]
ياعد 47. : هیداجس هفیحص  [ 118]

هرامش 109. ، 349 ضیف : حلاص ،) یحبص   ) 125: راصق تاملک  [ 119]
هبطخ 56. حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  [ 120]

هبطخ 122. حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  [ 121]
ناسنا 30. [ 122]

. مالسلا هیلع  رصع  ماما  زا  جئارخ  زا  یفاص 266:5  ریسفت  [ 123]
. هریبک هعماج  ترایز  [ 124]
. هریبک هعماج  ترایز  [ 125]

. تسا هدش  رکذ  هفیرش  هیآ  نیا  ترابع  هعماج ، ترایز  هتشذگ  ترابع  زا  سپ  یکدنا  ءایبنا 27 . [ 126]
. هریبک هعماج  ترایز  [ 127]

لاجرلا 518:2. هفرعم  رایتخا  [ 128]
(. دوه 23 . ) دنیامن یم  ینتورف  ناشراگدرورپ  هب  تبسن  دنهد و  یم  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  [ 129]

یفاک 390:1 ح 3. [ 130]
میهاربا 37. [ 131]

یفاک 392:1 ح 1. [ 132]
. دجهتملا حابصم  زا  :502 ح 2 ، رثالا بختنم  [ 133]

:200 ح 2. ینامعن تبیغ  [ 134]
ذخام 201. نامه  [ 135]

یفاک 390:1 ح 1. [ 136]
:391 ح 6. ذخام نامه  [ 137]

راحبلا 381:2. هنیفس  [ 138]
. ءاسن هروس  هیآ 24  ریسفت  نمض  يزار  رخف  ریبک  ریسفت  همادق 572:7  ینبا  ینغملا  [ 139]
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ءاسن 69. [ 140]
رمز 18. [ 141]

یفاک 391:1 ح 8. [ 142]
نیلقثلا 516:1 ح 395. رون  [ 143]

(. نیعم گنهرف   ) هنابلط جرم  جره و  تبثم و  قلطم  یفن  ینعی  مسیلیهن  [ 144]
یفاک 250:2 ح 7. [ 145]

.scientist [ 146]
یفاک 601:2 ح 11. [ 147]

فهک 109. [ 148]
باب 38. اضرلارابخا 135:2  نویع  [ 149]

باب 37.  133: ذخام نامه  [ 150]
رثاکت 8. [ 151]

هعیشلا 446:16 ح 7. لئاسو  [ 152]
راونالاراحب 221:7 ح 133. [ 153]

راونالاراحب 232:23 و 233. [ 154]

هعیشلا 376:11 ح 5. لئاسو  [ 155]
هط 81. [ 156]

فارعا 179. [ 157]
(. دعر 28 . ) دریگ یم  مارآ  ادخ  دای  اب  اهلد  هک  دیشاب  هاگآ  [ 158]

فجن 323:2. پاچ  و  ص 497 ، توریب ، پاچ  جاجتحا ، دیفم ، خیش  هب  عیقوت  [ 159]
. ثراو ترایز  زا  یتمسق  [ 160]

(. هرقب 255 . ) دریگ یمن  ارف  ار  وا  باوخ  ترچ و  [ 161]
(. هط 5 . ) تسا طیحم  تردق  ملع و  هب  دوجو  ملاع  شرع  رب  هک  ینابرهم  يادخ  نآ  [ 162]

(. هدئام 54  ) ار وا  نانآ  دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  دنوادخ  [ 163]
راحب 329:13 ح 7. [ 164]

هعیشلا 61:1 ح 2. لئاسو  [ 165]
ياعد 47. هیداجس  هفیحص  [ 166]

:496 ح 7. رثالا بختنم  [ 167]
هعمج 6. [ 168]

. مالسلا هیلع  نامز  ماما  هعمج  زور  ترایز  [ 169]
. سی لآ  ترایز  [ 170]
. اروشاع ترایز  [ 171]

هبطخ 102. ضیف ، هغالبلا ، جهن  [ 172]
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لئاسو 1179:4 ح 2. [ 173]
ذخام 320:11 ح 3. نامه  [ 174]

نامه 38:12 ح 6. [ 175]
هللا 60. هملک  [ 176]

نامه 377. [ 177]
شخب 27. هبطخ 193 ، هغالبلا ، جهن  [ 178]

(. :1 و 2 هط . ) ینکفیب تقشم  هب  ار  دوخ  وت  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ربمایپ ! يا  [ 179]
(. 1 حرش 8 -   ) حارشنا [ 180]

. بصن تغل  لیذ  یبوط 466:2 ، رثن  [ 181]
. هصالخ همجرت و  ، 62:2 ماشه 60 -  نبا  هریس  [ 182]

. توریب پاچ  هعیشلا 374:1 ، نایعا  [ 183]

. توریب پاچ  هعیشلا 374:1 ، نایعا  [ 184]
یمزراوخ 106. بقانم  [ 185]

نامه 104. [ 186]
یفاک 458:1 ح 3. [ 187]

. هتسلا باب  لاصخ 337:1 ح 40 ، [ 188]
سلجم 47. :232 ح 14 ، قودص یلاما  [ 189]

ح 2. ملاوع 127:11 ، [ 190]
یمق 22. ثدحم  نازحالا  [ 191]

راحب 84:43. [ 192]
قودص 150. یلاما  [ 193]

همغلا 176:2. فشک  [ 194]
هباغلا 21:2. دسا  [ 195]

. نویعلا ءالج  هعیشلا و  نایعا  زا  لقن  هب  انتمئا 188:1  [ 196]

. نویعلا ءالج  هعیشلا و  نایعا  زا  لقن  هب  انتمئا 188:1  [ 197]
مرقم 331. لتقم  [ 198]

راحب 60:46. [ 199]
:6 ح 12. نامه [ 200]

. هعیشلا نایعا  زا  لقن  هب  انتمئا 341:1 ، [ 201]
. هعیشلا نایعا  زا  لقن  هب  انتمئا 413:1 ح 1 ، [ 202]

توریب 664:1. پاچ  يدلج )  11  ) هعیشلا نایعا  [ 203]
همهملا 222. لوصفلا  [ 204]
دادغب 27:13. خیرات  [ 205]
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یلاما 126. [ 206]
انتمئا 84:2. و  توریب ،) پاچ   ) هعیشلا 14:2 نایعا  [ 207]

همغلا 158:3. فشک  [ 208]
یفاک 496:1. لوصا  ، 154: نامه [ 209]

تاوعدلا 262. جهم  [ 210]
انتمئا 218:2. لقن  هب  راصبالارون 277 ، [ 211]

(. يدنوخآ پاچ  ، ) یفاک 512:1 ح 23 لوصا  [ 212]
یقفاب 218. یشحو  ناوید  [ 213]

. تسا نم  اب  حلص  وت  اب  حلص  نم و  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع ! یلا  [ 214]
بدالا 361:5. هناحیر  [ 215]

. نک میلعت  هقف  ار  ود  نآ  خیش  يا  [ 216]
. ییامن میلعت  ناشهقف  ات  ما  هدروآ  امش  تمدخ  هب  ار  ود  نآ  [ 217]

بدالا 185:4. هناحیر  [ 218]
. تسا هدش  یفورح  پاچ  دلجم  هد  دص و  رد  نونکا  دنمشزرا  سیفن و  رثا  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  [ 219]

بدالا 191:5. هناحیر  [ 220]
ینیما 21. همالع  هماندای  [ 221]

نامه 26. [ 222]

نامه 25. [ 223]
لحن 125. [ 224]

لفاغ ار  ام  وا  رب  دورد  اـعد و  وا و  روهظ  رب  دـنمورین  نیقی  وا و  هب  ناـمیا  راـظتنا و  هب  تبـسن  ربن و  اـم  رطاـخ  زا  ار  وا  داـی  ایادـخ ... [ 225]
(. ص 503 رثالا ، بختنم  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیع  رد  اعد  . ) نادرگن

. مالسلا هیلع  داجس  ماما  نیرکاذلا  تاجانم  [ 226]
ررد 131:3 ح 40. رورغ و  [ 227]

نامه 30:4 ح 5171. [ 228]
کلم 2. [ 229]

هرقب 177. [ 230]
بازحا 41. [ 231]

.25 هط 34 -  [ 232]
هنحتمم 6. [ 233]
لافنا 45. [ 234]

هعمج 10. [ 235]
بازحا 35. [ 236]

نیلقثلا 286:4 ح 153. رون  [ 237]
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ررد 84:2 ح 1933. ررغ و  [ 238]
لامعلازنک 128:16. [ 239]

راحب 161:93. [ 240]
نامه 164. [ 241]

(. عیقوت 4 ص 485 ، ج 2 : نیدلا ، لامک  ص 471 ، جاجتحا ،  ) بوقعی نب  قاحسا  عیقوت  [ 242]
(. ص 141 مالسالا ، ضیف  ، ) شخب 29 متسیب ، ياعد  هیداجس ، هفیحص  [ 243]

هط 14. [ 244]
توبکنع 45. [ 245]

راحب 153:93 ح 11. [ 246]
ررد 28:4 ح 5159. ررغ و  [ 247]

نامه 85:1 ح 322. [ 248]
:145 ح 541. نامه [ 249]

ح 1796. لامعلا 420:1 ، زنک  [ 250]
ح 31. راحب 158:93 ، [ 251]

.323:2 فجن ) پاچ   ) 497 و توریب ) پاچ   ) جاجتحا [ 252]
. دنیام تاقولخم  قلخ  میتسه و  نامراگدرورپ  عونصم  ام  ینعی  انعئانص  دعب  قلخلا  انبر و  عئانص  نحن  تیاور  هب  هراشا  [ 253]

ررد 134:2 ح 2091. ررغ و  [ 254]
لئاسو 568:11 ح 9. [ 255]

:569 ح 11. نامه [ 256]
:566 ح 1. نامه [ 257]

:129:15 ح 1. نامه [ 258]
فارعا 206. [ 259]

نارمع 41. لآ  [ 260]
هعمج 1. [ 261]

هعقاو 74. [ 262]
یلعا 1. [ 263]

نارمع 103. لآ  [ 264]
نیلقثلا 644:1 ح 260. رون  ریسفت  [ 265]

هدئام 7. [ 266]
. دننک یم  هجوت  نآ  هب  ناتسود  هک  ادخ  هجو  تساجک  ءایلوالا : هجوتی  هیلا  يذلا  هللا  هجو  نیا  هبدن : ياعد  زارف  هب  هراشا  [ 267]

. هعماج ترایز  [ 268]
لئاسو 123:4 ح 1. [ 269]

:1239 ح 2. نامه [ 270]
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:1239 ح 3. نامه [ 271]
راحب 468:75 ح 20. [ 272]

لیذ ح 20. : نامه [ 273]
(. هر  ) دیفم خیش  یلاما  و  هر )  ) یضترم دیس  یلاما  هر ،)  ) قودص خیش  یلاما  دننام : [ 274]

.124 هط 126 -  [ 275]
. تسادخ يور  اجنآ  دینک ، ور  اج  ره  [ 276]

تایالا 321:1 ح 21. لیوات  [ 277]
نوقفانم 9. [ 278]

هلداجم 19. [ 279]
شخب 9. ياعد 25 ، هیداجس ، هفیحص  [ 280]

فهک 28. [ 281]
. مزاس دوخ  هنومن  ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  نم  هدنب  [ 282]

. دیئآ رد  دنوادخ  ياهقلخ  هب  [ 283]
رون 35. [ 284]

فارعا 157. [ 285]
رون 35. [ 286]
رمز 69. [ 287]

يروش 52. [ 288]
هرقب 17. [ 289]

میهاربا 5. [ 290]
ماعنا 1. [ 291]

یفاک 44:1 ح 10. [ 292]
راحب 4:15. [ 293]

یفاک 446:1 ح 20. [ 294]
یفاک 195:1 ح 5. [ 295]

.45 بازحا 46 ،  [ 296]
نباغت 8. [ 297]

یفاک 194:1 ح 1. [ 298]
(. یفاص 266:5 ریسفت   ) میتسه دنوادخ  هتساوخ  ياهفرظ  ام  [ 299]

(. 30: ناسنا  ) دهاوخ یم  ادخ  هک  ار  نآ  رگم  دیهاوخ  یمن  و  [ 300]
دیدح 13. [ 301]

رمز 22. [ 302]
.1 حارشنا 3 -  [ 303]
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یسلجم 95. نیعبرا  [ 304]
رشح 21. [ 305]
رمز 22. [ 306]

(. راحب 237:69 ح 5 ( ؟ تسا تبحم  زج  نید  ایآ  [ 307]
.445 هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  خیرات  لقن  هب  یبلح ،) پاچ   ) ماشه 291:3 نبا  هریس  [ 308]

راحب 23:70 ح 23. [ 309]
.200:1 یفاک 201 ،  [ 310]

(. رون 35  ) ناشخرد هراتس  نوچ  هشیش  تسا و  هشیش  نایم  رد  غارچ  [ 311]
لیذ ح 23. راحب 24:70  [ 312]

رورـسم و نم  نوـنکا  هدـش و  ییوگـشیپ  هعقاو  نیا  دـیوگب  هک  دوـب  نـیا  ناملـس  ناتـساد  لـقن  زا  ریهز  دوـصقم  . 95 نیعلاراـصبا ، [ 313]
. ملاحشوخ

. نم بناج  زا  يدازآ  وت  نوج ! يا  [ 314]
نیعلاراصبا 105. [ 315]

باب 57 ح 3. فجن ) پاچ   ) تارایزلا لماک  باب 142 ،  117: نیعلارون [ 316]
باب 61 ح 5. تارایزلا  لماک  ، 117: نیعلارون [ 317]

باب 68 ح 4. فجن ) پاچ   ) تارایزلا لماک  باب 155 ، :139 ح 1  نیعلارون [ 318]
27 ح 1. راحب 51 : [ 319]

:78 ح 12. نامه [ 320]
(. دیدح 23 . ) دیشابن كانحرف  دیراد  هچنآ  رب  دیروخن و  فسات  دور  یم  ناتتسد  زا  هچنآ  رب  هکنیا  ات  [ 321]

(. تاعزان 2 . ) دنربب طاشن  شیاسآ و  هب  ار  نانموم  ناج  هک  یناگتشرف  هب  مسق  و  [ 322]
یفاک 77 ح 31. هضور  راحب 143:22 ح 131 ، [ 323]

:506 ح 4. رثالا بختنم  [ 324]
هرقب 186. [ 325]

(. مالسلا هیلع  رصع  ماما  هعمج  زور  ترایز  . ) دور یم  راظتنا  نآ  رد  تروهظ  هک  تسا  وت  زور  نآ ، تسا و  هعمج  زور  زورما  [ 326]
سوواط 413. نب  دیس  عوبسالا  لامج  [ 327]

قودص 353. خیش  نیدلا ، لامک  [ 328]
:495 ح 3. رثالا بختنم  [ 329]

:514 ح 6. نامه [ 330]
(. فارعا 71 . ) مراد راظتنا  ار  نآ  امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  رظتنم  یتسیاب  سپ ، [ 331]

راحب 128:52 ح 22. [ 332]
. دوش یم  دراو  ماجنارس  دنک  رارصا  دنزب و  ار  يرد  هک  یسک  [ 333]

يونعم 250. دنویپ  [ 334]
نامه 252. [ 335]

بوبحم www.Ghaemiyeh.comرهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ینامعن 200. تبیغ  [ 336]
ماعنا 61. [ 337]
رمز 42. [ 338]

توبکنع 64. [ 339]
هبطخ 42. : هغالبلا جهن  [ 340]

راحب 130:68 ح 62. [ 341]
ءارسا 71. [ 342]

صصق 41. [ 343]
هدجس 24. [ 344]
هعقاو 27. [ 345]

لئاسو 393:10. [ 346]

لیئارسا 71. ینب  [ 347]

نارمع 187. لآ  [ 348]
.41 هعقاو 42 ،  [ 349]

یشایع 302:2. ریسفت  [ 350]
یفاک 606:2 ح 10. لبنح 192:2 ، دمحا  دنسم  [ 351]
(. یفاک 118:1 ح 9 . ) تسا فیصوت  زا  رتگرزب  [ 352]

راحب 228:4. ، 399 (: توریب پاچ   ) جاجتحا [ 353]
. مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راحب 25:70 ح 27  [ 354]

قودص 89. دیحوت  [ 355]
نامه 90. [ 356]
نامه 90. [ 357]
نامه 91. [ 358]

تافاص 160. [ 359]
. هد تعفر  ار  وا  هجرد  ریذپب و  ار  وا  تعافش  و  [ 360]

. مامالا تافص  هعماوج  یف  ردان  باب  یفاک 201:1 ، [ 361]
هینسلا 191. هراوجلا  [ 362]
راحب 26:70 ح 28. [ 363]

. نامه [ 364]
هبوت 105. [ 365]

:429 ح 2. تاجردلارئاصب [ 366]
.467 توریب ) پاچ   ) جاجتحا [ 367]

. لوا تمسق   119: رح خیش  هیسدق  ثیداحا  [ 368]
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یفاک 389:1 ح 1. [ 369]

یفاک 187:2 ح 5. [ 370]
.247 مالسلا ) هیلع   ) يدهملا مامالا  هملک  [ 371]

یفاک 578:2 ح 4. [ 372]
. هیداجس هفیحص  ياعد 11  [ 373]
. هیداجس هفیحص  ياعد 16  [ 374]
. هیداجس هفیحص  ياعد 16  [ 375]

یفاک 442:1 ح 13. [ 376]
شخب 8. هفیحص ، ياعد 16  [ 377]

رمز 53. [ 378]
يروش 25. [ 379]

(. نارمع 134 لآ  . ) دنرذگ یم  رد  مدرم  ياهشزغل  زا  دنرب و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  نانآ  [ 380]
نیلقثلا 390:1 ح 359. رون  [ 381]

نامه ج 362. [ 382]
هبوت 128. [ 383]

راحب 302:53 ح 55. [ 384]
راحب 230:16. [ 385]

:216 ح 5. نامه [ 386]
ناهرب 456:4 ح 6. ریسفت  [ 387]

بقانم 395:3. [ 388]
نامه 184. [ 389]

راحبلا 260:1. هنیفس  [ 390]
دیدح 2. [ 391]

ق 16. [ 392]
هعقاو 85. [ 393]
لافنا 24. [ 394]

یفاص 223:1. ریسفت  [ 395]
هرقب 186. [ 396]

راحب 153:93 ح 11. [ 397]

راحب 140:26 ح 11. [ 398]

راحب 310:51 ح 31. [ 399]
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