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باتک 10تاصخشم 

مالسلا هیلع  لیقزح  ترضح  صصق  نایب  رد  مهدراهچ :  10باب 

تسا هدیمان  دعولا  قداص  دیجم  نآرق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  هک  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  صصق  نایب  رد  مهدزناپ  12باب 

مالسلا مهیلع  ایلا  عسی و  سایلا و  ترضح  ياه  هصق  نایب  رد  مهدزناش  14باب 

لوا 14تمسق 

مود 16تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  لفکلاوذ  ترضح  هصق  نایب  رد  مهدفه :  19باب 

مالسلا هیلع  میکح  نامقل  ترضح  ياهتمکح  اه و  هصق  نایب  رد  مهدجه :  20باب 

لوا 20تمسق 

مود 23تمسق 

موس 27تمسق 

تسا تولاج  تولاط و  لیومشا و  صصق  نایب  رد  مهدزون :  30باب 

لوا 30تمسق 

مود 32تمسق 

تسا لصف  دنچ  رب  لمتشم  تسا و  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  صصق  ریاس  نایب  رد  متسیب :  35باب 

لوا 35لصف 

لوا 35تمسق 

مود 38تمسق 

مود 40لصف 

لوا 40تمسق 

مود 43تمسق 
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موس 46لصف 

لوا 46تمسق 

مود 48تمسق 

تسا تبس  باحصا  هصق  نایب  رد  مکی :  تسیب و  52باب 

لصف دنچ  رب  تسا  لمتشم  مالسلا و  هیلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  صصق  نایب  رد  مود :  تسیب و  55باب 

لوا 55لصف 

لوا 55تمسق 

مود 58تمسق 

موس 62تمسق 

مود 65لصف 

موس 67لصف 

لوا 68تمسق 

مود 70تمسق 

مراهچ 72لصف 

تسا راثرث  لها  ءابس و  موق  هصق  نایب  رد  موس :  تسیب و  75باب 

تسا سر  باحسا  مالسلا و  هیلع  هلظنح  هصق  نایب  رد  مراهچ :  تسیب و  76باب 

مالسلاامهیلع قوقیح  ترضح  ایعش و  ترضح  صصق  نایب  رد  مجنپ :  تسیب و  80باب 

تسا مالسلاامهیلع  ییحی  ایرکز و  ترضح  صصق  نایب  رد  مشش :  تسیب و  81باب 

لوا 81تمسق 

مود 84تمسق 

موس 87تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  یسیع  ردام  نارمع  رتخد  میرم  ترضح  صصق  نایب  رد  متفه :  تسیب و  90باب 

لوا 90تمسق 

مود 92تمسق 
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تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هللا  حور  ترضح  صصق  نایب  رد  متشه :  تسیب و  94باب 

لوا 94لصف 

لوا 94تمسق 

مود 97تمسق 

مود 101لصف 

لوا 101تمسق 

مود 104تمسق 

موس 107لصف 

لوا 107تمسق 

مود 110تمسق 

موس 113تمسق 

مراهچ 116تمسق 

مراهچ 119لصف 

مجنپ 121لصف 

لوا 121تمسق 

مود 124تمسق 

موس 126تمسق 

مراهچ 128تمسق 

مجنپ 131تمسق 

مشش 133تمسق 

متفه 136تمسق 

متشه 138تمسق 

مشش 140لصف 

لوا 140تمسق 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مود 143تمسق 

تسا رصن  تخب  صصق  بئارغ  مالسلا و  مهیلع  ریزع  لایناد و  ایمرا و  ياه  هصق  نایب  رد  مهن :  تسیب و  144باب 

لوا 145تمسق 

مود 148تمسق 

موس 151تمسق 

مراهچ 154تمسق 

تسا ترضح  نآ  ردپ  یتم و  نب  سنوی  ترضح  صصق  نایب  رد  ما :  یس  158باب 

لوا 158تمسق 

مود 161تمسق 

موس 164تمسق 

تسا میقر  باحصا  فهک و  باحصا  هصق  نایب  رد  مکی :  یس و  167باب 

لوا 167تمسق 

مود 170تمسق 

موس 173تمسق 

تسا سوجم  ربمغیپ  دودخا و  باحصا  هصق  نایب  رد  مود :  یس و  175باب 

تسا مالسلا  هیلع  سیجرج  ترضح  هصق  نایب  رد  موس :  یس و  178باب 

تسا مالسلا  هیلع  نانس  نب  دلاخ  ترضح  هصق  نایب  رد  مراهچ :  یس و  179باب 

تسا هدشن  ناشیا  فیرش  مسا  هب  حیرصت  هک  یناربمغیپ  لاوحا  نایب  رد  مجنپ :  یس و  180باب 

تسا ناشیا  ریغ  لیئارسا و  ینب  زا  ناربمغیپ  ریغ  رابخا  رداون  نایب  رد  مشش :  یس و  182باب 

لوا 182تمسق 

مود 185تمسق 

موس 189تمسق 

مراهچ 192تمسق 

تسا نیمز  ناهاشداپ  زا  یضعب  لاوحا  نایب  رد  متفه :  یس و  195باب 
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لوا 195تمسق 

مود 197تمسق 

تسا تورام  توراه و  هصق  نایب  رد  متشه :  یس و  200باب 

لوا 200تمسق 

مود 202تمسق 

اه تشون  204یپ 

ات 125 1204

ات 245 126205

ات 362 246206

483 ات 363207

609 ات 484209

ات 733 610210

ات 860 734211

ات 951 861212

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  213هرابرد 
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 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  خیرات 

باتک تاصخشم 

ءاـیبنا خـیرات  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  بولقلاهاـیح  يدادرارق :  ناوـنع  1111ق . یقتدمحم 1037 -  نبرقابدـمحم  یـسلجم  هسانـشرس : 
 : کباش 1070 ص .  يرهاظ :  تاصخشم   . 1388 زبس ،  هنیدآ  نارهت :  رشن :  تاصخشم  یسلجم .  همالع   " بولقلاةویح / مالسلامهیلع " 
رد رـضاح  باتک  تشادداـی :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مود ) پاـچ   ) لاـیر  110000 1-30-2937-064-978 ؛ : لایر  110000
 : عوضوم اـههصق  نآرق --  عوـضوم :  زییاپ 1388 . مود : پاچ  تشاددای :  تسا . هدـش  رـشتنم  توافتم  نیرـشان  طـسوت  فلتخم  ياـهلاس 

1302987 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/156 ییوید :  يدنب  هدر  BP88/م3ح9 1388  هرگنک :  يدنب  هدر  ناتساد  ناربمایپ -- 

مالسلا هیلع  لیقزح  ترضح  صصق  نایب  رد  مهدراهچ :  باب 

مهل لاقف  توملا  رذح  فولا  مهو  مهراید  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رت  ملا  تسا  هدومرف  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک یتعاـمج  نآ  هصق  يوـسب  ینک  یمن  رظن  اـیآ  ( 1  ) نورکـشی سانلا ال  رثکا  نکلو  ساـنلا  یلع  لـضف  وذـل  هللا  نا  مهاـیحا  مث  اوتوم  هللا 

هدـنز سپ  دـیریمب ،  تفگ :  ناشیا  هب  ادـخ  سپ  گرم  زا  رذـح  يارب  دـندوب  سک  رازه  دـنچ  ناـشیا  دوخ و  ياـه  هناـخ  زا  دـنتفر  نوریب 
هللا سدق  یسربط  خیش  دننک .  یمن  وا  رکش  مدرم  رثکا  نکیل  مدرم و  رب  تسا  ناسحا  لضف و  بحاص  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناشیا  دینادرگ 
هتفگ یـضعب  و  دوب ؛ هدیـسر  مهب  ناشیا  رهـش  رد  هک  ینوعاط  زا  دنتخیرگ  هک  لیئارـسا  ینب  زا  دندوب  یهورگ  ناشیا  تسا :  هدومرف  هحور 
هفیلخ هک  اریز  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ياه  هفیلخ  نیموس  هک  دندوب  لیقزح  موق  ناشیا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دنا ؛ هتخیرگ  داهج  زا  دنا 

اریز دنتفگ  یم  زوجعلا  نبا  ار  وا  لیقزح و  وا  زا  دعب  انقوی و  نب  بلاک  وا  زا  دـعب  دوب ،  نون  نب  عشوی  لیئارـسا  ینب  رد  یـسوم  زا  دـعب  لوا 
دنا هتفگ  یـضعب  درک ؛ اطع  وا  هب  ار  لیقزح  ادـخ  دوب و  هدـش  میقع  ریپ و  هکنآ  زا  دـعب  دـیبلط  دالوا  یلاـعت  قح  زا  دوب و  یلازریپ  شرداـم 

درک و صالخ  نتـشک  زا  ار  ناشیا  درک و  ربمغیپ  داتفه  ینماض  تلافک و  هک  دنتفگ  لفکلاوذ  ار  وا  نیا  يارب  زا  تسا و  لفکلاوذ  لیقزح 
وا زا  ار  ناربمغیپ  دندمآ و  دوهی  نوچ  سپ  دیوش ،  هتشک  همه  اهامـش  هکنآ  زا  تسا  رتهب  موش  هتـشک  نم  رگا  هک  دیورب  تفگ :  ناشیا  هب 

هتفگ و  دیـسرن .  وا  هب  يررـض  ناشیا  زا  هک  ار  لفکلاوذ  درک  ظفح  یلاعت  قح  و  دـنتفر ،  اجک  هب  مناد  یمن  نم  دـنتفر و  تفگ :  دـندیبلط 
تسا هتفگ  و  رازه ،  داتفه  رازه و  لهچ  رازه و  یـس  رازه و  هد  رازه و  تشه  رازه و  هس  نایم  تسا  فالخ  تعامج  نیا  ددع  رد  تسا : 

دوب طساو  دنا  هتفگ  یضعب  دوب ؛ نادرواد  ناشیا  رهش  مسا  و  نوعمـش .  ياعد  هب  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دندش ؛ هدنز  لیقزح  ياعد  هب  ناشیا  : 
دیـسر و مهب  ناشیا  نایم  رد  نوعاط  دندوب و  ماش  دالب  زا  یـضعب  رد  ناشیا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نب  یلع  و  ( . 2)

هار رـس  رب  نانچ  و  دندرم ،  بش  کی  رد  همه  سپ  دندمآ ،  دورف  ینابایب  رد  هتفر و  نوریب  رهـش  زا  گرم  سرت  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  قلخ 
دندرک نفد  ار  رگیدکی  دندرم و  جیردت  هب  دندرک و  نآ  زا  دعب  رایـسب  رمع  دنتـشگرب و  دوخ  ياه  هناخ  هب  درک و  هدـنز  هک  دـندوب  مدرم 

رد هک  تسا  هدوب  لیئارسا  ینب  رد  يزیچ  ایآ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  نارمح  هک  تسا  لوقنم  نسح  دنس  هب  ( . 3)
ردقنامه دندش  هدـنز  هکنآ  زا  دـعب  تفگ :  درک و  لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  سپ  هن .  دومرف :  دـشابن ؟  نآ  لثم  تما  نیا 

هناخ هب  دنتشگرب و  دندش و  هدنز  هکلب  دومرف :  دنتـشگرب ؟  دوخ  ياه  هناخ  هب  ای  دندرم  زور  نامه  رد  دندید و  ار  ناشیا  مدرم  هک  دندنام 
هک اهنآ  و  ( . 4  ) دندرم دوخ  ياهلجا  هب  نآ  زا  دعب  دندوب و  هدنز  اهتدم  دندرک و  حاکن  نانز  دـندروخ و  ماعط  دـندش و  نکاس  دوخ  ياه 

نیا رب  انب  تسا ،  تعجر  تقیقح  دهاوش  زا  زین  هصق  نیا  دـیوگ :  فلؤم  دوب .  دـنهاوخ  نینچ  دـش  دـهاوخ  هدـنز  تعجر  رد  تما  نیا  رد 
هیآ نیا  هب  ناـفلاخم  هعیـش و  ياـملع  و  دوش ،  یم  عقاو  تما  نیا  رد  دـش  عقاو  لیئارـسا  ینب  رد  هچنآ  هک  دـش  روکذـم  ررکم  هک  ثیدـح 

هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مالسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  دنا .  هدرک  لالدتسا 
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رد نوعاط  و  دندوب ،  هناخ  رازه  داتفه  ماش و  ياهرهـش  زا  دندوب  يرهـش  لها  ناشیا  دومرف :  دندیـسرپ  ناشیا  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  نوچ  : 
هب ناشیرپ  مدرم  دـنتفر و  یم  نوریب  دنتـشاد  تکرح  توق  هک  نارگناوت  دـش  یم  رهاظ  نوعاط  رثا  هاگره  دیـسر ،  مهب  رایـسب  ناشیا  ناـیم 
یم دندوب  هتفر  نوریب  هک  اهنآ  سپ  دندرم ،  یم  رتمک  دنتفر  یم  نوریب  هک  اهنآ  دندرم و  یم  رایسب  دندنام  یم  اهرهش  رد  ناشفعـض  ببس 

ام زا  ردقنآ  میتفر  یم  نوریب  ام  رگا  دنتفگ :  یم  دندوب  هدنام  رهـش  رد  هک  اهنآ  و  میدرم ،  یم  رایـسب  میدنام  یم  رهـش  رد  ام  رگا  دنتفگ : 
هک نوعاط  رثا  هبترم  نیا  رد  سپ  دـنور ،  نوریب  همه  دوش  رهاظ  نوعاـط  رثا  نوچ  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  ناـشیا  يءار  سپ  دـندرم !  یمن 

ياه هناخ  دندوب ،  هدرم  نوعاط  زا  همه  رهش  نآ  لها  هک  یبارخ  رهش  هب  دندیسر  ات  دنتشگ  رایسب  اهرهش  رد  دنتفر و  نوریب  همه  دش  رهاظ 
 ! دیریمب دومرف :  یلاعتقح  سپ  دنتفرگ  رارق  رهـش  نآ  رد  همه  دندروآ و  دورف  رهـش  نآ  هب  ار  دوخ  ياهراب  سپ  دوب ،  هدـنام  یلاخ  ناشیا 
ار ناشیا  ياهناوختسا  اه  هلفاق  لها  دوب ،  لفاوق  هار  رس  رب  رهش  نآ  دندش ،  ناوختسا  ات  لاح  نآ  رب  دندنام  و  دندرم ،  تعاس  کی  رد  همه 

روبع عضوم  نیا  هب  دنتفگ  یم  لیقزح  ار  وا  هک  لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  سپ  دندرک .  یم  عمج  عضوم  کی  رد  رود و  هار  رس  زا 
یم هدـنز  ار  ناشبا  تعاـس  نیا  رد  یهاوخ  رگا  اراـگدرورپ !  تفگ :  تسیرگ  رایـسب  داـتفا  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  رب  شرظن  نوچ  دومن . 

ار وت  دـنیآ و  دوجوب  ناشیا  زا  وت  ناگدـنب  دـننک و  نادابآ  ار  وت  ياهرهـش  ات  يا ،  هدـناریم  ار  ناشیا  تعاس  کـی  رد  هچناـنچ  درک  یناوت 
یلب درک :  ضرع  منک ؟  هدـنز  ار  ناشیا  نم  یهاوخ  یم  ایآ  هک :  وا  هب  درک  یحو  ادـخ  سپ  وت .  ناگدـننک  تدابع  ریاس  اب  دـننک  تدابع 
مـسا لیقزح  نوچ  منادرگ .  هدنز  ار  ناشیا  ات  ناوخب  مان  نیا  هب  ارم  دومرف :  درک و  یحو  وا  هب  ار  مظعا  مسا  ادخ  سپ  نم .  راگدرورپ  يا 

رظن رگیدکی  هب  همه  دش .  تسرد  ناشیا  ياهندب  ات  رگیدکی  يوسب  دـندرک  یم  زاورپ  هک  اهناوختـسا  هب  درک  رظن  دـناوخ ،  ار  یهلا  مظعا 
هب و  ( . 5  ) تسا رداق  زیچ  همه  رب  یلاعت  قح  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ :  لیقزح  سپ  دنتفگ ،  یم  لیلهت  ریبکت و  حیبست و  دندرک و  یم 

داتـسرف یحو  ادـخ  دـندش و  هدـنز  زورون  زور  رد  تعامج  نیا  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دـنس 
یس ناشیا  دندش و  هدنز  تخیر  بآ  ناشیا  رب  نوچ  ناشیا ،  ياهناوختـسا  رب  زیرب  بآ  هک :  درک  اعد  ناشیا  يارب  هک  يربمغیپ  نآ  يوسب 

(6  ) دنناد یمن  ار  شببس  دنشاپ و  یم  بآ  رگیدکی  رب  زورون  زور  رد  هک  تسا  هدش  عیاش  مجع  نایم  رد  ببـس  نیا  هب  دندوب ،  سک  رازه 
نیا دروآرد  مالسا  هب  ار  وا  درک و  مامت  هقدانز  زا  یکی  رب  هک  اهتجح  نمض  رد  هک :  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  . 

زا درک  تسناوت  یمن  اصحا  ار  ناشیا  ددـع  دـنتخیرگ و  نوعاط  زا  دـندمآ و  نوریب  دوخ  ياـهنطو  زا  یتعاـمج  هک :  دومرف  دوب و  ثیدـح 
دش و هتخیـسگ  ناشیا  ندب  ياهدنب  دیـسوپ و  ناشیا  ياهناوختـسا  هک  دندنام  ردـقنآ  درک و  كاله  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  ناشیا ،  يرایـسب 

دنتفگ یم  لیقزح  ار  وا  هک  تخیگنارب  ار  يربمغیپ  دنادرگ ،  رهاظ  قلخ  رب  ار  دوخ  تردق  تساوخ  هک  یتقو  رد  ادخ  سپ  دـندش .  كاخ 
دندوب هدرم  هک  يزور  تئیه  هب  تشگرب و  اهندب  هب  ناشیا  ياهحور  دش و  عمج  ناشیا  ياهندب  سپ  درک ،  ادن  ار  ناشیا  درک و  اعد  سپ  ، 

ماما ترضح  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  ( . 7  ) دندرک یناگدنز  رایسب  تدم  نآ  زا  دعب  دماین ،  مک  ناشیا  زا  سک  کی  دندش و  هدنز 
ادـخ دـنیوگ  یم  نآ  يارب  زا  ار  یـسیع  رگا  هک :  دومرف  درک و  مامت  تجح  يراصن  قیلثاج  اب  نومءام  روضح  رد  نوچ  مالـسلا  هیلع  اضر 
هچنآ درک  زین  ربمغیپ  لیقزح  و  دـندناوخن ،  ادـخ  ار  وا  وا  تما  درک و  یـسیع  هچنآ  درک  مه  عیـس  سپ  درک ،  یم  هدـنز  ار  هدرم  هک  تسا 

 : دومرف باطخ  قیلثاج  هب  سپ  درک .  هدنز  دوب  هتشذگ  ناشیا  ندرم  زا  لاس  تصش  هکنآ  زا  دعب  ار  سک  رازه  جنپ  یـس و  درک و  یـسیع 
لیئارسا ینب  درک  بارخ  ار  سدقملا  تیب  هک  یتقو  رصن  تخب  دنروکذم و  تاروت  رد  هک  دنلیئارـسا  ینب  ناناوج  زا  اهنیا  هک  يا  هتفاین  ایآ 

هدنز ار  ناشیا  داتـسرف و  لیئارـسا  ینب  يوسب  دینادرگ و  ثوعبم  ار  لیقزح  ادـخ  سپ  ( ، 8  ) لباب هب  درب  درک و  ریـسا  ار  ناـشیا  تشک و  ار 
یـسیع هاگره  دومرف :  ترـضح  دندوب .  یـسیع  زا  لبق  هکلب  تفگ :  قیلثاج  وا ؟  زا  دعب  ای  دـندوب  یـسیع  زا  لبق  اهنیا  قیلثاج !  يا  درک ؟ 

یتسردب دندرک ،  هدنز  هدرم  مه  اهنیا  اریز  دینادب  ادخ  زین  ار  لیقزح  عسی و  سپ  دیناد ،  یم  ادخ  ندرک ،  هدنز  هدرم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع 
ار ناشیا  ادخ  سپ  گرم  سرت  زا  دندوب  سک  رازه  نیدـنچ  ناشیا  نوعاط و  زا  دـنتخیرگ  دوخ  ياهرهـش  زا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هک 
 ، دیسوپ ناشیاهناوختـسا  دندش و  میمر  ات  دندوب  راصح  نآ  رد  دنتخاس و  يراصح  ناشیا  رود  رب  رهـش  لها  سپ  دناریم ،  تعاس  کی  رد 
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وا هب  یلاعت  قح  سپ  ناشیا .  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  يرایـسب  زا  درک  بجعت  تشذـگ و  ناـشیا  رب  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  سپ 
سپ نم .  راگدرورپ  يا  یلب  درک :  ضرع  یئامن ؟  ناشیا  هب  دوخ  تلاسر  غیلبت  ات  منک  هدنز  وت  يارب  ار  ناشیا  یهاوخ  یم  داتسرف :  یحو 
يادخ نذا  هب  دیزیخرب  هدیسوپ !  ياهناوختـسا  يا  هک :  ار  ناشیا  درک  ادن  ربمغیپ  نآ  ار .  ناشیا  نک  ادن  هک :  وا  يوسب  داتـسرف  یحو  ادخ 

یم رهاظ  نانچ  تیاور  نیا  زا  دـیوگ :  فلؤم  ( . 9  ) دندناشفا یم  دوخ  ياهرـس  زا  كاخ  دنتـساخرب و  دندش و  هدنز  همه  سپ  لجوزع . 
ار رـصن  تخب  ياه  هتـشک  لیقزح  دـشاب و  هدرک  هدـنز  لیقزح  زا  ریغ  رگید  ربمغیپ  دـندوب  هتخیرگ  نوعاط  زا  هک  ار  تعامج  نیا  هک  دوش 

هچنآ قفاوم  ثیدح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  نکمم  و  تسا ،  هتـشذگ  ثیداحا  فلاخم  نیا  دشاب ،  هدرک  هدـنز 
هک درک  ناوت  یم  یفلکت  زین  ثیدـح  نیا  ترابع  رد  دوب  دـناوت  وا  رب  تجح  هکنآ  يارب  دـشاب  هدومرف  نایب  هدوب  روهـشم  باتک  لـها  دزن 

ندرک بارخ  دصق  هب  طبق  هاشداپ  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هتشذگ .  تباجا  اب  دوش  قفاوم 
هب هیلب  نیا  عفر  هیعاد و  نیا  عفد  يارب  دندش و  عمج  لیقزح  دزن  هب  مدرم  درک ،  هرـصاحم  ار  سدقملا  تیب  دیـشک و  رکـشل  سدـقملا  تیب 
عفر يارب  دش  بش  نوچ  سپ  منک .  تاجانم  باب  نیا  رد  دوخ  راگدرورپ  اب  بشما  دـیاش  تفگ :  لیقزح  دـندرک ،  هثاغتـسا  ترـضح  نآ 

یلاعت قح  دومرف  رما  سپ  منک .  یم  ناشیا  رـش  تیافک  نم  دومرف :  یحو  یلاعت  قح  درک ،  تاجانم  تاجاحلا  یـضاق  هاـگرد  هب  هیلب  نیا 
هک داد  ربخ  ار  دوخ  موق  لیقزح  دـش  حبـص  نوچ  دـندرم .  هبترمکی  هب  همه  سپ  ریگب ؛ ار  ناشیا  ياهـسفن  هک  اوه  رب  دوب  لکوم  هک  یکلم 

مهب لیقزح  سفن  رد  یبجع  سپ  دنا ،  هدرم  همه  ناشیا  هک  دـندید  دـنتفر  نوریب  رهـش  زا  لیئارـسا  ینب  نوچ  درک ،  كاله  ار  ناشیا  ادـخ 
دیسر مهب  ترضح  نآ  دبک  رد  يا  هحرق  ببس  نیا  هب  مالـسلا ؟  هیلع  نامیلـس  نم و  نایم  تسا  قرف  هچ  هک :  دینارذگ  رطاخ  رد  دیـسر و 
يارب درک  هثاغتـسا  تسـشن و  رتسکاخ  يور  رب  یلاعت و  قح  هاـگرد  هب  دومن  للذـت  عوشخ و  سپ  درک ،  رازآ  ار  وا  رایـسب  وا و  هیبنت  يارب 

فرطرب ضرم  نآ  درک  نینچ  نوچ  لامب ،  دوخ  هنیس  هب  ریگب و  ار  ریجنا  تخرد  ریش  دومرف :  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  سپ  ضرم ،  نآ  عفد 
مالـسلا هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  دعب  لیقزح  هک  دوش  یم  رهاظ  نانچ  نیا  رب  قباس  ثیدـح  ثیدـح و  نیا  زا  دـیوگ :  فلؤم  ( . 10  ) دش
ترضح نآ  موس  هفیلخ  هدوب و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نامز  هب  کیدزن  هک  نارـسفم  نایم  تسا  روهـشم  هچنآ  فالخ  رب  تسا  هدوب 
هاشداپ نالف  هد  ربخ  هک  ربمغیپ  لیقزح  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  دنس  هب  تسا .  هدوب 

اعد هاشداپ  سپ  دـیناسر ،  وا  هب  ار  یلاعت  قح  تلاسر  تفر و  هاـشداپ  نآ  دزن  هب  لـیقزح  سپ  مناریم ،  یم  زور  نـالف  رد  ار  وت  نم  هک :  ار 
سپ ارم  گرم  ردقنآ  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  داتفا ،  ریز  هب  دوخ  تخت  زا  ات  دومن  ادخ  هاگرد  هب  للذت  عرـضت و  تخت و  يور  رب  درک 

هک وگب  هاشداپ  دزن  هب  ورب  هک :  لـیقزح  يوسب  دومرف  یحو  یلاـعت  قح  منادرگ .  دوخ  نیـشناج  ار  وا  دوش و  گرزب  نم  دـنزرف  هک  زادـنا 
لمح غورد  رب  میوگب  ار  نیا  نوچ  دنا ،  هدینشن  غورد  نم  زا  نم  موق  زگره  ادنوادخ !  تفگ :  لیقزح  مدرک .  دایز  لاس  هدزناپ  ار  شرمع 
( . 11  ) نکب وا  هب  نم  تلاسر  غیلبت  ورب و  يونشب ،  دیاب  میوگ  یم  هچنآ  ینم و  هدنب  وت  هک :  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  درک .  دنهاوخ 

تسا هدیمان  دعولا  قداص  دیجم  نآرق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  هک  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  صصق  نایب  رد  مهدزناپ  باب 

ناکو هوکزلا  هولصلاب و  هلها  رمءای  ناکو  ایبن *  الوسر  ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامسا  باتکلا  یف  رکذاو  تسا  هدومرف  یلاعت  قح 
ربمغیپ وا  دوخ و  هدعو  هب  دوب  هدننکافو  ینعی  دوب  دـعولا  قداص  هک  یتسردـب  نآرق  رد  ار  لیعامـسا  نک  دای  ینعی :  ( 12  ) ایضرم هبر  دنع 
ترضح زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  دوب .  هدیدنـسپ  دوخ  راگدرورپ  دزن  نداد و  تاکز  ندرک و  زامن  هب  ار  دوخ  لها  درک  یم  رما  دوب و  لسرم 

لاس کی  درک و  هدعو  یناکم  رد  یـصخش  اب  هک  دیمان  دـعولا  قداص  ار  وا  نیا  يارب  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  ( . 13  ) درکن تکرح  اجنآ  زا  دـنام و  ناـکم  نآ  رد  وا  هدـعو  راـظتنا  يارب  زا 

تـسا مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا  زا  ریغ  تسا  هدـیمان  دـعولا  قداص  ار  وا  یلاعت  قح  هک  لیعامـسا  نیا  هک :  تسا  لوقنم 
دندنک ار  وا  كرابم  يور  رـس و  تسوپ  ار  وا  دنتفرگ  وا  موق  دینادرگ و  ثوعبم  دوخ  موق  هب  ار  وا  ادخ  هک  ناربمغیپ  زا  دوب  يربمغیپ  هکلب 
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وت اب  وت  موق  هک  مدید  هک :  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  ار  وت  نایملاع  راگدرورپ  تفگ :  داتـسرف و  وا  يوسب  ار  یکلم  یلاعت  قح  سپ  . 
 : تفگ مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  مروآ .  لمعب  ار  وا  نم  یئامرفب  ناشیا  باب  رد  مکح  هچ  ره  هک  وت  يوسب  تسا  هداتـسرف  ارم  دندرک و  هچ 

دنزرف مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  میامن  یـسءات  منک و  ربص  هیلب  نیا  رد  مهاوخ  یم  مشکب و  ماقتنا  دوخ  موق  زا  اـیند  رد  مهاوخ  یمن 
لوقنم حیحصلاک  قثوم  ياهدنـس  هب  ( . 14  ) مشاب هتـشاد  يا  هرهب  ترـضح  نآ  باوث  هبترم  زا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمزلارخآ  ربمغیپ 

لیعامـسا تسا ،  هدیمان  دعولا  قداص  ار  وا  یلاعت  قح  هک  لیعامـسا  درک :  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یلجع  دـیرب  هک  تسا 
تمحر هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  زا  لبق  لیعامسا  دومرف :  تسا .  میهاربا  نب  لیعامسا  دنیوگ :  یم  مدرم  تسوا ؟  ریغ  ای  تسا  میهاربا  رـسپ 

نوچ سپ  دوب ،  تسناوت  یمن  رگید  لـسرم  ربمغیپ  وا  ناـمز  رد  دوب و  هزاـت  تعیرـش  بحاـص  ادـخ و  تجح  میهاربا  دـش و  لـصاو  یهلا 
ربمغیپ لیقزح  رـسپ  تسا  هدومرف  هیآ  نیا  رد  ادخ  هک  لیعامـسا  دوبن .  لوسر  اما  دوب  ربمغیپ  هکلب  دوب ؟  دـناوت  لوسر  وا  دـنزرف  لیعامـسا 
دندنک ار  وا  يور  رس و  تسوپ  هبترم  لوا  و  تنتـشک ،  ار  وا  دندرک و  وا  بیذکت  و  وا ،  موق  رب  دینادرگ  ثوعبم  ار  وا  یلاعت  قح  هک  تسا 

 ! لیعامـسا يا  تفگ :  دمآ  دورف  نوچ  ترـضح ،  نآ  دزن  هب  داتـسرف  ار  باذـع  کلم  لیئاطاطـس  درک و  بضغ  ناشیا  رب  یلاعت  قح  سپ 
 . یهاوـخ رگا  منادرگ  بذـعم  اهباذـع  عاوـنا  هب  ار  وـت  موـق  هک  تسا  هداتـسرف  وـت  يوـس  هب  ارم  هزغلا  بر  مباذـع ،  کـلم  لیئاطاطـس  نم 
 : درک ضرع  يراد ؟  تجاح  هچ  هک :  دومرف  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  لیئاطاطس .  يا  تسین  یتجاح  ناشیا  باذع  هب  ارم  دومرف :  لیعامـسا 
 ، تیالو هب  وا  يایصوا  يارب  يربمغیپ و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  يراگدرورپ و  هب  دوخ  يارب  ام  زا  یتفرگ  نامیپ  وت  ادنوادخ ! 

ماما هک  يا  هداد  هدعو  هکنآ  هب  درک و  دـنهاوخ  ربمغیپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  وا  تما  هچنآ  هب  ار  دوخ  قلخ  يداد  ربخ  و 
هک تسا  نآ  وت  هاگرد  رد  نم  تجاح  اراگدرورپ !  دـشکب ،  ماقتنا  دوخ  ناگدنـشک  زا  دوخ  هک  ینادرگرب  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
 . دینادرگ یهاوخرب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هچنانچ  دندرک  نینچ  نم  هب  تبـسن  هک  اهنیا  زا  مشکب  ماقتنا  دوخ  هک  ینادرگرب  ایندب  ارم 
رد ( . 15  ) تعجر نامز  رد  دنادرگرب  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  ار  وا  هک  ار  لیقزح  نب  لیعامـسا  دومرف  هدعو  ادخ  سپ 

نخس هب  هک  تسا  نابز  اهقدصت  نیرتهب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح 
ینب نیرتدـباع  دومرف :  سپ  یناـسر .  یم  دوخ  ناملـسم  ردارب  هب  عـفن  ینک و  یم  عـفد  ار  اهیدـب  ینک و  یم  ظـفح  ار  مدرم  ياـهناج  ریخ 

يزاسراک يارب  هک  تفر  یم  هاشداپ  دزن  هب  دابع  زا  یکی  يزور  درک ،  یم  نانمؤم  جئاوح  رد  یعس  هاشداپ  دزن  هک  دوب  یسک  نآ  لیئارسا 
هب نوچ  و  مدرگرب .  وت  يوسب  نم  ات  نکم  تکرح  اجنیا  زا  تفگ :  مالسلا و  هیلع  لیقزح  رسپ  لیعامـسا  هب  دروخرب  هار  رد  سپ  ینم ،  ؤم 
يا همـشچ  اجنآ  وا  يارب  زا  ادخ  سپ  دنام ،  لاس  کی  ناکم  نآ  رد  هدعو  راظتنا  هب  لیعامـسا  درک ،  شومارف  ار  هدـعو  تفر ،  کلم  دزن 
نآ يزور  سپ  دـنکفا ،  هیاس  هک  وا  رب  داتـسرف  ار  يربا  دـیماشآ و  یم  دروخ و  یم  بآ  هایگ و  نآ  زا  هک  دـینایور  یهایگ  درک و  يراـج 
دید ار  لیعامسا  نوچ  دباع  نآ  سپ  دوب ،  اجنآ  رد  لیعامسا  هک  دندیسر  ناکم  نآ  هب  ات  دندش  راوس  دباع  نآ  اب  هزنت  ریس و  مزع  هب  کلم 

قداـص ار  وا  یلاـعت  قح  ببـس  نیا  هب  و  مدرکن .  تکرح  زین  نم  نکم ،  تکرح  اـجنیا  زا  یتـفگ  وت  دومرف :  یئاـجنیا ؟  زونه  وـت  تفگ : 
هدنام ناکم  نیا  رد  تدـم  نیا  رد  هک  دـیوگ  یم  غورد  نیا  هاشداپ !  يا  تفگ :  دوب  هارمه  هاشداپ  نآ  اب  يرابج  درم  سپ  دـیمان .  دـعولا 

ياهزیچ زا  ادخ  یئوگ  غورد  رگا  تفگ :  وا  هب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ما ،  هدیدن  اجنیا  رد  ار  وا  ما  هتشذگ  ارحص  نیا  هب  ررکم  نم  تسا ، 
تفگ هاشداپ  هب  رابج  نآ  سپ  تخیر ،  ورف  رابج  نآ  ياهنادند  تعاس  نامه  رد  درادرب !  وت  زا  ار  یضعب  تسا  هداد  وت  هب  هک  يا  هتسیاش 

درم نم  هک  دـنادرگرب  نم  هب  ارم  ياهنادـند  ادـخ  هک  دـنک  اعد  نک  ساـمتلا  وا  زا  حـلاص ،  هدـنب  نیا  رب  مدرک  ارتفا  ما و  هتفگ  غورد  نم  : 
 : دومرف نک .  اعد  لاحلا  تفگ :  هاشداپ  درک .  مهاوخ  اـعد  دومرف :  درک  ساـمتلا  هاـشداپ  نآ  نوچ  مجاـتحم !  نادـند  هب  ما و  هدـش  يریپ 
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  دینادرگرب .  وا  هب  ار  وا  ياهنادند  یلاعت  قح  ات  درک  اعد  دش  رحس  نوچ  درک ،  مهاوخ  اعد  رحس 
رد ینعی :  ( 16  ) نورفغتـسی مه  راحـسالابو  تسا  هدومرف  یتعامج  حدـم  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا  رحـس  اـعد ،  يارب  زا  اـهتقو  نیرتهب 
رد درک  هدعو  ار  یصخش  ادخ  ربمغیپ  لیعامسا  دومرف :  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 17) دننک یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ناشیا  اهرحس 
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یم بلط  ار  ترضح  نآ  هکم  لها  تدم  نآ  رد  دنام  اجنآ  رد  لاس  کی  وا  هدعو  راظتنا  يارب  هکم ،  یلاوح  رد  تسا  یعضوم  هک  حالص 
میدش و فیعـض  وت  زا  دعب  ام  ادخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  هکنآ  ات  تساجک  رد  هک  دنتـسناد  یمن  دندرک و 

منکن تکرح  اجنیا  زا  هک  تسا  هدرک  هدعو  نم  اب  فیاط  لها  زا  درم  نالف  دومرف :  ترـضح  نآ  يدرک ؟  هرانک  ام  زا  ارچ  میدش  كاله 
يا و هدرک  هدعو  ادخ  ربمغیپ  اب  ادخ !  نمـشد  يا  دـنتفگ :  یفیاط و  درم  نآ  دزن  هب  دـنتفر  دندینـش  ار  ربخ  نیا  هک  هکم  لها  دـیایب !  وا  ات 
دوشگ و ترذعم  هب  نابز  تفاتـش و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  درم  نآ  يا ؟  هتخادـنا  بعت  رد  ار  وا  لاس  کی  يا و  هدرک  وا  هدـعو  فلخ 
ات مدـنام  یم  عضوم  نیمه  رد  يدـمآ  یمن  رگا  هللاو  دوـمرف :  ترـضح  نآ  مدرک .  شوـمارف  ار  هدـعو  هک  هللاو  ادـخ !  ربـمغیپ  يا  تفگ : 

( . 18  ) دعولا قداص  ناک  هنا  لیعامسا  باتکلا  یف  رکذاو  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  اذهل  موش .  ثوعبم  اجنیا  زا  مریمب و 

مالسلا مهیلع  ایلا  عسی و  سایلا و  ترضح  ياه  هصق  نایب  رد  مهدزناش  باب 

لوا تمسق 

رد ار  لیئارسا  ینب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  زا  دعب  نون  نب  عشوی  ترـضح  هک :  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا 
ربمغیپ سایلا  هک  دندوب  یطبس  نآ  کیلعب و  نیمز  هب  داتسرف  ار  ناشیا  طبس  کی  دومن ،  تمسق  ناشیا  نایم  رد  ار  ماش  دالب  داد و  اج  ماش 

ار ناشیا  هک  دوب  اجنآ  رد  یهاشداپ  تقو  نآ  رد  و  دـینادرگ ،  ثوعبم  ناشیا  رب  ار  ساـیلا  یلاـعت  قح  سپ  دوب ،  طبـس  نآ  زا  مالـسلا  هیلع 
سایلا هک  یتسردب  ( 19  ) نیلـسرملا نمل  سایلا  ناو  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دـنتفگ  یم  لعب  ار  نآ  هک  یتب  ندـیتسرپ  هب  دوب  هارمگ 

نوعدتا ادخ ، ؟  باذـع  زا  دـیزیهرپ  یمن  ایآ  دوخ :  موق  هب  تفگ  هک  یتقو  رد  ( 20  ) نوقتت هموقل  لاق  ذا  دوب .  هدش  هداتـسرف  ناربمغیپ  زا 
مکبر هللا  ار ، ؟  ناگدننیرفآ  نیرتهب  تدابع  دینک  یم  كرت  ار و  لعب  دـیتسرپ  یم  دـیناوخ و  یم  ایآ  ( 21  ) نیقلاخلا نسحا  نورذتو  العب 

ار ساـیلا  سپ  ( 23  ) هوبذکف امـش ،  هتـشذگ  ناردـپ  راگدرورپ  تسامـش و  راگدرورپ  هک  نایملاع  دـنوادخ  ( 22  ) نیلوالا مکئاـبآ  برو 
یم دوخ  نیـشناج  ار  نز  دـش  یم  بیاغ  دوخ  هاگره  تشاد ،  يا  هرجاف  نز  هاشداپ  نآ  و  دنتـشادن .  رواب  ار  وا  نخـس  دـندرک و  بیذـکت 

نتـشک زا  هنوعلم  نآ  تسد  زا  ار  نمؤم  دصیـس  هک  دوب  یئاـناد  نمؤم  يا  هدنـسیون  ار  هنوـعلم  نآ  و  دـنک ،  مکح  مدرم  ناـیم  رد  هک  درک 
دـندوب و هدرک  حاکن  ار  نز  نآ  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ  زا  هاشداپ  تفه  دوبن و  ینز  نز  نآ  زا  رتراـکانز  نیمز  يور  رد  و  درک ،  صـالخ 

يولهپ رد  تشاد  یغاب  درم  نآ  لیئارـسا ،  ینب  زا  تشاد  یحلاص  هیاسمه  هاـشداپ  و  دـنزرف .  دـنزرف  زا  ریغب  دوب  هدـیناسر  مهب  دـنزرف  دون 
هاشداپ هک  هبترم  کی  رد  سپ  تشاد .  یم  یمارگ  ار  درم  نآ  هاشداپ  و  غاب ،  نآ  لصاح  رد  دوب  رصحنم  درم  نآ  تشیعم  هک  هاشداپ  رصق 

ببس نیا  هب  درک ،  بصغ  وا  نادنزرف  لها و  زا  ار  وا  غاب  تشک و  ار  حلاص  هدنب  نآ  درمـش ،  تمینغ  ار  تصرف  نز  نآ  تفر ،  يرفـس  هب 
ترـضح یلاعت  قح  سپ  يدرکن .  بوخ  تفگ :  هاشداپ  درک ،  لقن  وا  هب  ار  ربخ  دمآ  شرهوش  نوچ  دومرف .  بضغ  ناشیا  رب  یلاعت  قح 

رود ار  وا  دندرک و  وا  بیذـکت  ناشیا  سپ  دـیامن ،  توعد  یهلا  تدابع  هب  ار  ناشیا  هک  دـینادرگ  ثوعبم  ناشیا  رب  ار  مالـسلا  هیلع  سایلا 
دومن توعد  ادخ  يوسب  ار  ناشیا  زاب  ناشیا و  تیذا  رب  دومن  ربص  سایلا  دـندیناسرت ،  ار  وا  نتـشک  هب  دـندیناسر و  وا  هب  تناها  دـندرک و 

درک داب  دوخ  سدقم  تاذ  هب  دنگوس  یلاعت  قح  سپ  دـش ،  هدایز  ناشیا  داسف  نابغط و  دومرف  تحیـصن  توعد و  ار  ناشیا  رتشبب  دـنچره 
رب ناشیا  بضغ  سپ  دـیناسر ،  ناشیا  هب  ار  تلاـسر  نیا  مالـسلا  هیلع  ساـیلا  دـنک .  كـاله  ار  وا  هیناز  نز  هاـشداپ و  دـننکن  هبوت  رگا  هک 
لاس تفه  اجنآ  رد  درب و  هانپ  اههوک  نیرت  بعـص  هب  تخیرگ و  ناشیا  زا  سپ  دندرک ،  ار  وا  بیذعت  نتـشک و  دصق  دـش و  هدایز  سایلا 

دـش و رامیب  هاشداپ  رـسپ  سپ  دوب ،  هدرک  یفخم  ناشیا  زا  ار  وا  ناکم  یلاعت  قح  درک ،  یم  شیعت  تخرد  هویم  نیمز و  هایگ  زا  هک  دـنام 
هک تب  ناگدننک  تدابع  دزن  هب  دنتفر  سپ  وا ،  دزن  دوب  هاشداپ  دنزرف  نیرتزیزع  دندش و  دیماان  وا  زا  هک  دـش  ضراع  ار  وا  یبعـص  ضرم 
هک دنتشاد  نامگ  هک  یهوک  ریز  ار  یعمج  دنداتسرف  سپ  دیشخبن .  هدیاف  دهدب ،  افـش  ار  هاشداپ  دنزرف  هک  دننک  تعافـش  تب  دزن  ناشیا 
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ترضح سپ  دنک .  اعد  هاشداپ  رسپ  يارب  زا  دیآ و  ریز  هب  هک  ترـضح  نآ  هب  دندرک  هثاغتـسا  دایرف و  تساجنآ و  رد  مالـسلا  هیلع  سایلا 
تلاسر دیونـشب  سپ  رهـش ،  لها  ریاس  هاشداپ و  يوسب  امـش و  يوسب  تسا  هداتـسرف  ارم  یلاـعت  قح  تفگ :  دـمآ و  نیئاـپ  هوک  زا  ساـیلا 

منم تسین ،  يدنوادخ  نم  زجب  هک  يدـنوادخ  منم  هک :  دـیئوگب  هاشداپ و  يوسب  دـیدرگرب  دـیامرف :  یم  یلاعت  قح  ار ،  دوخ  راگدرورپ 
نم تسد  هب  ررـض  عفن و  منادرگ و  یم  هدـنز  مناریم و  یم  مهد و  یم  يزور  ار  ناشیا  ما و  هدـیرفآ  ار  ناشیا  هک  لیئارـسا  ینب  راگدرورپ 

رد هاشداپ  دـندرک ،  لقن  وا  هب  ار  هصق  هاشداپ و  يوسب  دنتـشگرب  نوچ  سپ  ینک ! ؟  یم  بلط  نم  ریغ  زا  ار  دوخ  رـسپ  يافـش  وت  تسا و 
ار وا  نوچ  دنتفگ :  تسا .  نم  نمـشد  وا  هک  دیروایب  نم  يارب  زا  دـیدنبب و  دـیریگب و  ار  وا  تسیاب  دـیدید  هک  ار  وا  تفگ :  دـش و  مشخ 
 : تفگ دیبلط و  ار  دوخ  رکـشل  ناعاجـش  ایوقا و  زا  رفن  هاجنپ  هاشداپ  سپ  تفرگ ،  ار  وا  میتسناوتن  هک  داتفا  ام  لد  رد  وا  زا  یـسرت  میدـید 
نآ سپ  دیروایب .  نم  دزن  هب  ار و  وا  دیریگب  نآ  زا  دعب  دیایب و  امـش  کیدزن  هب  ات  میدروآ  نامیا  وت  هب  ام  هک  دینک  راهظا  لوا  رد  دیورب و 

ام يارب  زا  وش  رهاظ  ادخ !  ربمغیپ  يا  هک :  دندرک  یم  ادن  ار  وا  دنلب  زاوآ  هب  هدش  قرفتم  هوک  فارطا  هب  دنتفر و  الاب  هوک  نآ  هب  رفن  هاجنپ 
دنروایب نامیا  دیاش  هک  داتفا  عمط  هب  دینش  ار  ناشیا  يادص  نوچ  دوب ،  نابایب  رد  سایلا  ترضح  تقو  نآ  رد  میا .  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک 

تیافک دنیوگ  یم  غورد  رگا  و  مورب ،  ناشیا  دزن  هب  هک  امرف  تصخر  ارم  دـنیوگ  یم  هچنآ  رد  دـنقداص  ناشیا  رگا  ادـنوادخ !  تفگ :  و 
لزان ناشیا  رب  یـشتآ  هک  دوب  هدـشن  مامت  سایلا  ترـضح  ياعد  زونه  دـنازوسب .  ار  ناشیا  هک  تسرفب  یـشتآ  نکب و  نم  زا  ار  ناشیا  رش 

ار یعمج  وا  اب  دـیبلط .  دوب  نمؤم  هک  ار  دوخ  نز  بتاک  دـش و  هدایز  وا  مشخ  دیـسر  هاـشداپ  هب  ناـشیا  ربخ  نوچ  دـنتخوس .  همه  دـش و 
ار ام  هک  روایب  ار  سایلا  ورب و  وت  مینک ،  هبت  میروایب و  نامیا  ساـیلا  هب  اـم  هک  تسا  هدـش  نآ  تقو  لاـحلا  هک :  تفگ  وا  هب  درک و  هارمه 
نآ بتاک و  نآ  نوچ  دـندرک .  یتسرپ  تب  كرت  هک  ار  شموق  درک  رما  و  تسا .  ام  راـگدرورپ  ياـضر  بجوم  هچنآ  هب  دـنک  یهن  رما و 

سایلا درک ،  ادـن  ار  مالـسلا  هیلع  سایلا  بتاک ،  دوب ،  نکاس  اجنآ  رد  سایلا  ترـضح  هک  هوک  نآ  رب  دـنتفر  الاب  دـندوب  وا  اب  هک  تعامج 
سایلا نوچ  نک .  هحفاصم  وا  اب  نک و  مالس  وا  رب  دوخ و  هتسیاش  ردارب  هب  ورب  هک :  داتسرف  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  تخانـش ،  ار  وا  يادص 
یلاعت قح  سپ  دـشکب .  ارم  مربن  ار  وت  مورب و  رگا  هک  مسرت  یم  تفگ :  درک و  لـقن  وا  هب  ار  هاـشداپ  هصق  دـمآ  نمؤم  بتاـک  نآ  دزن  هب 

دبایب و تسد  وت  رب  هک  دـهاوخ  یم  تسا و  رکم  هلیح و  همه  تسا  هدرک  ماغیپ  وت  هب  هاشداپ  نآ  هچنآ  هک :  سایلا  ترـضح  هب  دومن  یحو 
 . دناسرن نمؤم  نآ  هب  ررض  دوش و  وا  هیزعت  هب  لوغشم  وا  هک  مناریم  یم  ار  وا  رسپ  نم  هک  دسرتن  وا  زا  هک  وگب  ار  نمؤم  نآ  دشکب ،  ار  وت 

تخادرپن ناشیا  هب  دوب ،  هتفرگ  ار  وا  يولگ  گرم  دوب و  هدش  میظع  شدنزرف  درد  دنتـشگرب  هاشداپ  دزن  تعامج  نآ  اب  بتاک  نوچ  سپ 
وا درک ،  لا  ؤس  بتاک  نآ  زا  تفای  نیکست  شدنزرف  ندرم  رب  هاشداپ  عزج  هک  یتدم  زا  دعب  ات  تشگرب  دوخ  ياج  هب  تمالس  هب  سایلا  و 

دلوتم سنوی  دـش و  ناهنپ  مالـسلا  هیلع  یتم  نب  سنوی  ردام  دزن  لاس  کی  دـمآ و  دورف  هوک  زا  سایلا  سپ  متفاـین .  ار  ساـیلا  نم  تفگ : 
هیلع سنوی  تشذگ  مالـسلا  هیلع  سایلا  نتـشگرب  زا  هک  ینامز  كدنا  تفرگ ،  رارق  دوخ  ياج  رد  تشگرب و  هوک  هب  زاب  سپ  دوب ،  هدش 

ات دیدرگ  تفر و  الاب  هوک  هب  سایلا  ترـضح  بلط  رد  دش و  میظع  نز  نآ  تبیـصم  سپ  دش .  توف  تفرگ و  ریـش  زا  شردام  ار  مالـسلا 
هک منادرگ  عیفش  وا  هاگرد  رد  ار  وت  میایب و  هک  درک  ماهلا  ارم  ادخ  تفگ :  درک  لقن  وا  هب  ار  دوخ  رسپ  هصق  تفای ،  ار  مالسلا  هیلع  سایلا 

دیسرپ سایلا  متشاد .  یفخم  ار  وا  ندرم  ما و  هدرکن  نفد  ار  وا  ما و  هدمآ  وت  دزن  هب  ما و  هتشاذگ  لاح  نامه  هب  ار  وا  دنک و  هدنز  ارم  رسپ 
تسد دیسر و  سنوی  هناخ  هب  ات  دمآ  رگید  زور  تفه  سایلا  ترضح  سپ  زور .  تفه  تفگ :  تسا ؟  هدرم  وت  رسپ  هک  تسا  زور  دنچ  : 

نوچ و  تشگرب .  دوخ  ياج  هب  سایلا  درک و  هدـنز  ار  سنوی  دوخ  هلماک  تردـق  هب  یلاعت  قح  ات  اعد  رد  دومن  هغلاـبم  تشادرب و  اـعد  هب 
رگید لاس  تفه  تشگرب و  سنوی  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  سایلا  نوچ  دـیدرگ ،  ثوعبم  دوخ  موق  رب  تشذـگ  شرمع  زا  لاس  لهچ  سنوی 

یناریمب و ارم  مهاوخ  یم  تفگ :  سایلا  میامن .  اطع  وت  هب  ات  نک  لا  ؤس  نم  زا  یهاوخ  هچنآ  هک :  داتسرف  یحو  ار  وا  یلاعت  قح  تشذگ 
یحو وا  هب  یلاعت  قح  ار .  ناشیا  مراد  یم  نمـشد  وت  يارب  زا  لیئارـسا و  ینب  زا  ما  هدـیناسر  مهب  لالم  هک  ینادرگ  قحلم  دوخ  ناردـپ  هب 

ره رد  تسوت ،  هب  نیمز  ماوـق  زورما  و  منک ،  یلاـخ  وـت  زا  ار  نیمز  لـها  نیمز و  هک  تسین  نآ  تقو  ناـمز  نیا  ساـیلا !  يا  هک :  داتـسرف 
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هک اهنآ  زا  شکب  ارم  ماقتنا  سپ  تفگ :  سایلا  منک .  اطع  ات  نکب  رگید  لا  ؤس  نکیل  دشاب و  هک  دیاب  یم  نیمز  رد  نم  زا  يا  هفیلخ  نامز 
روز لیئارسا  ینب  رب  یگنسرگ  طحق و  سپ  نم .  تعافش  هب  رگم  تسرفم  ناراب  ناشیا  رب  لاس  تفه  دننک ،  یم  ینمشد  نم  اب  وت  يارب  زا 
عیطم ام  دنتفگ :  دندمآ و  هثاغتسا  ترضح  نآ  دزن  هب  سپ  تسا ،  سایلا  نیرفن  زا  هک  دنتسناد  دش ،  رایـسب  ناشیا  نایم  رد  گرم  دروآ و 
تفگ وا  هب  هاشداپ  دـمآ ،  هاشداپ  دزن  هب  دوب ،  وا  هارمه  عسی  وا  درگاش  دـمآ و  دورف  هوک  زا  سایلا  سپ  اـمرفب .  ییاـمرف  یم  هچنآ  میاوت ، 
سپ تفگ :  هاشداپ  تشک .  ار  ناشیا  درک  هارمگ  ار  ناشیا  هکره  تفگ :  مالـسلا  هیلع  سایلا  يدرک .  یناف  طحق  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هک : 

فارطا هب  تفگ :  ار  عسی  درک و  اعد  داتـسیا و  تاجانم  هب  مالـسلا  هیلع  سایلا  دـش  بش  نوچ  دراـبب .  ناـشیا  رب  ناراـب  ادـخ  اـت  نک  اـعد 
هک وگب  دیآ ،  یم  ناراب  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ :  مالسلا  هیلع  سایلا  دوش .  یم  دنلب  هک  منیب  یم  يربا  تفگ :  عیس  نک .  رظن  نامـسآ 

ناشیا زا  طحق  دـیئور و  ناـشیا  ياـههایگ  دـیراب و  ناـشیا  رب  میظع  ناراـب  سپ  دـننک .  ظـفح  ندـش  قرغ  زا  ار  دوخ  ياـهعاتم  ار و  دوخ 
راکنا دنتشگرب و  داسف  نابغط و  هب  زاب  سپ  دندوب .  یکین  حالص و  هب  ناشیا  دنام و  ناشیا  نایم  رد  سایلا  ترضح  یتدم  و  دش .  فرطرب 
ناشیا رب  ات  دمآ  ناشیا  رس  رب  هاگان  هک  درک  طلـسم  ناشیا  رب  ار  ینمـشد  یلاعت  قح  سپ  دندرک ،  درمت  وا  تعاطا  زا  دندرک و  سایلا  قح 

مالـسلا هیلع  سایلا  سپ  تخادنا .  دوب  هتـشک  ار  وا  هاشداپ  نز  هک  حلاص  درم  نآ  غاب  رد  تشک و  شنز  اب  ار  هاشداپ  نآ  و  دش .  یلوتـسم 
زا اوه  نایم  زا  ار  دوخ  يابع  درب و  الاب  نامسآ  هب  ار  وا  دیناشوپ و  وا  رب  رون  سابل  داد و  رپ  ادخ  ار  سایلا  دینادرگ و  دوخ  یصو  ار  وا  عسی 

لیئارـسا ینب  و  دومن ،  وا  تیوقت  داتـسرف و  وا  يوسب  یحو  دینادرگ و  لیئارـسا  ینب  ربمغیپ  یلاعت  قح  ار  عسی  تخادنا و  ریز  هب  عسی  يارب 
يزور تفگ :  هک  رمع  نب  لضفم  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  ( . 24  ) دنتفای یم  تیاده  وا  هنسح  تریـس  هب  دندومن و  یم  وا  میظعت 

ترضح نآ  كرابم  يادص  میدینش  سپ  میوش ،  لخاد  میبلطب و  تصخر  هک  میتساوخ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  هناخ  رد  هب  میتفر 
هب زین  ام  و  تسیرگ ،  رایسب  ترـضح  نآ  سپ  تسا ،  ینابرـس  تغل  هک  میدرک  مهوت  ام  دوبن ،  یبرع  هک  دومن  یم  ملکت  یمالک  هب  هک  ار 

موش وت  يادف  مدرک :  ضرع  نم  سپ  میدش ،  لخاد  هک  داد  تصخر  ار  ام  دمآ و  نوریب  یمالغ  سپ  میتسیرگ ،  رایسب  ترضح  نآ  هیرگ 
زین ام  یتسیرگ و  وت  تسا و  ینابرس  هک  میدومن  مهوت  ام  دوبن ،  یبرع  هک  دیدومن  یم  ملکت  یتخس  هب  امش  هک  میدینـش  وت  هناخ  رد  رد  ام 

 . میتسیرگ وت  هیرگ  هب 

مود تمسق 

یم هدجـس  رد  وا  هک  یئاـعد  سپ  دوب ،  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  داـبع  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  ربـمغیپ  ساـیلا  دـمآ  مرطاـخ  هب  یلب  هک :  دومرف 
ياملع زا  کیچیه  میدوب  هدیدن  زگره  هک  هللاو  ینابرـس ،  نابز  هب  اعد  نآ  ندـناوخ  هب  ترـضح  نآ  درک  عورـش  و  مدـناوخ .  نم  دـناوخ 

دقو یبذعم  كارتا  تفگ :  یم  هدجـس  رد  دومرف :  دومن و  همجرت  ام  يارب  زا  یبرع  هب  سپ  دنناوخب ،  تحاصف  نآ  هب  هک  يراصن  دوهی و 
یبذعم كارتا  یصاعملا ؟  کل  تبنتجا  دقو  یبذعم  كارتا  یهجو ؟  بارتلا  یف  کل  ترفع  دقو  یبذعم  كارتا  يرجاوه ؟  کل  تامظا 
ياهاوه رد  وت  يارب  زا  نتشاد  هزور  هب  ما  هدوب  هنشت  هکنآ  لاح  ینک و  باذع  ارم  هک  ار  دوخ  ینیب  یم  ایآ  ینعی :  یلیل  کل  ترهـسا  دقو 

ارم هک  ار  دوخ  ینیب  یم  اـیآ  ما ؟  هدـیلام  كاـخ  رد  وت  دزن  ار  دوخ  يور  هکنآ  لاـح  ینک و  باذـع  ارم  هک  ار  دوـخ  ینیب  یم  اـیآ  مرگ ؟ 
دوخ ياهبش  هکنآ  لاح  ینک و  باذع  ارم  هک  ار  دوخ  ینیب  یم  ایآ  ما ؟  هدرک  يرود  وت  ياضر  يارب  ناهانگ  زا  هکنآ  لاح  ینک و  باذع 

ساـیلا سپ  منک .  یمن  باذـع  ار  وت  نم  هک  رادرب  رـس  هک :  داتـسرف  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  سپ  ما . ؟  هدـینارذگ  يرادـیب  هب  وـت  يارب  ار 
وت وت و  هدـنب  نم  متـسین  ایآ  دـش ؟  دـهاوخ  هچ  ینک  باذـع  سپ  منک  یمن  باذـع  ار  وت  هک  یئوگب  رگا  اراگدرورپ !  هک :  درک  تاجانم 

رگید ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 25  ) منک یم  اـفو  هتبلا  مدرک  هک  يا  هدـعو  نم  هک  رادرب  رـس  هک :  دومن  یحو  یلاـعت  قح  نم ؟  راـگدرورپ 
هدش عقاو  ایلا  سایلا ،  ياج  هب  اجنآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  لیکا  نب  یـسوم  هنیعب  ار  هصق  نیمه 

سایلا ماعط  نآ  هک  سفرک  ندروخ  هب  داب  امش  رب  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 26  ) تسا
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ماما ترضح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 27  ) تسا هدوب  نون  نب  عشوی  عیس و  و 
رب يزیچ  هک  دروخرب  وا  هب  يدرم  هاگان  هک  دوب  فاوط  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مردپ  يزور  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
زین ارم  داتـسرف و  دوب و  افـص  يولهپ  رد  هک  يا  هناـخ  هب  ار  ترـضح  نآ  درب  دومن و  عطق  ار  ترـضح  نآ  فاوط  دوـب و  هتـسب  دوـخ  يور 
رـس رب  ار  دوخ  تسد  سپ  ادخ ،  لوسر  دنزرف  زا  يدمآ  شوخ  ابحرم !  تفگ :  نم  سپ  دوبن ،  یـسک  رگید  رفن  هس  ام  زا  ریغب  دـندیبلط ، 

مردپ و هب  درک  ور  سپ  دوخ .  ناردپ  زا  دعب  وا  مولع  ادـخ و  نیما  يا  وت  تالامک  مولع و  رد  دـهدب  تکرب  ادـخ  تفگ :  تشاذـگ و  نم 
یهاوخ یم  رگا  نک و  لا  ؤس  نم  زا  وت  یهاوخ  یم  رگا  و  مهد ،  ربخ  ار  وت  نم  یهاوخ  یم  رگا  هد و  ربخ  ارم  وت  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : 

یم ار  همه  هک :  تفگ  مردپ  میوگب .  تسار  وت  هب  نم  یهاوخ  یم  رگا  وگب و  تسار  نم  هب  وت  یهاوخ  یم  رگا  و  منک ،  لا  ؤس  وت  زا  نم 
 : تفگ مردـپ  یهد .  لامتحا  نآ  ریغ  تلد  رد  هک  یئوگن  ار  يزیچ  نابز  هب  منک  لا  ؤس  وت  زا  نم  هک  یتقو  رد  هک  راهنز  تفگ :  مهاوخ . 

فالتخا یئادخ  ملع  رد  و  دشاب ،  نامگ  داهتجا و  يور  ار  شملع  رگیدکی و  فلاخم  دشاب  ملع  ود  شلد  رد  هک  دـنک  یم  یـسک  ار  نیا 
فالتخا نآ  رد  هک  یملع  نآ  هک  هد  ربخ  ارم  نونکا  يدرک ،  ناـیب  نم  يارب  ار  نآ  زا  يردـق  دوب ،  نیمه  نم  لا  ؤس  تفگ :  دـشاب .  یمن 

سپ تسا .  ناربمغیپ  يایصوا  دزن  تسا  رورض  ار  مدرم  نآ  زا  هچنآ  تسادخ و  دزن  ملع  نآ  عیمج  تفگ :  مردپ  دناد ؟  یم  یسک  تسین 
 ، مدوب هدـمآ  نیا  يارب  زا  متـساوخ و  یم  ار  نیمه  نم  تفگ :  دـش و  نادـنخ  داـش و  تسـشن و  تسرد  دوشگ و  ور  زا  ار  باـقن  درم  نآ 
هک یقیرط  نآ  هب  دومرف :  دـنناد ؟  یم  وـحن  هچ  هب  اـهنآ  هک  وـگب  سپ  تسا ،  ایـصوا  دزن  تسین  نآ  زا  هراـچ  ار  مدرم  هک  یملع  یتـفگ : 
اما دنونـش ،  یم  ار  کلم  يادص  دـسر و  یم  ناشیا  هب  ماهلا  دـنناد و  یم  زین  ناشیا  تسناد  یم  ادـخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نخـس ینعی  دنثدحم  ناشیا  دوب و  ربمغیپ  وا  هک  اریز  دـننبب ،  یمن  ار  ناشیا  دـید و  یم  نتفگ  نخـس  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یمن لصاح  ینعم  زا  ار  ناشیا  دینش و  یم  ار  ادخ  نخس  هطساو  یب  تفر و  یم  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنکلم و  هدش  هتفگ 

تسا و ناهنپ  الاح  ارچ  ایصوا  ملع  هک  وگب  مسرپ ،  یم  وت  زا  يراوشد  هلءاسم  لاحلا  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  یتفگ  یتسار  تفگ :  دوش . 
مردپ سپ  درک ؟  یم  راهظا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  دـننک  یمن  راهظا  سک  همه  هب  ار  دوخ  ملع  دـننک و  یم  هیقت  ناشیا 
هچنانچ دشاب  هدومن  ناحتما  نامیا  يارب  ار  شلد  هک  ار  یـسک  رگم  دنادرگ  علطم  دوخ  ملع  رب  هک  تسا  هتـساوخن  ادـخ  تفگ :  دـیدنخ و 

و دـنک ،  داهج  ناـشیا  اـب  هک  تفاـین  تصخر  دوخ و  موق  رازآ  رب  دومن  ربص  یهلا  رما  هب  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـهلاس 
هب ار  وت  هچنآ  وگب  هینـالع  نک و  رهاـظ  هک :  دومن  یحو  وا  هب  ادـخ  اـت  تشاد  یم  یفخم  مدرم  زا  ار  دوخ  يربمغیپ  ار و  دوخ  نید  یتدـم 

یتقو تساوخ  یم  هک  تفگن  نیا  يارب  اما  ررض  زا  دوب  نمیا  تفگ  یم  رتشیپ  رگا  هک  هللاو  ناکرـشم ،  زا  امن  ضارعا  میا و  هدومن  رما  نآ 
هک میناد  یم  هک  مینک  یمن  راـهظا  نیا  يارب  زین  اـم  تفگن ،  ببـس  نیا  هب  سپ  دیـسرت  مدرم  تفلاـخم  زا  دـننکب ،  وا  تعاـطا  هک  دـیوگب 

يدهم هک  ار  تقو  نآ  ینیبب  دوخ  مشچ  هب  هک  میهاوخ  یم  مینک  داهج  ناشیا  اب  هک  میتسین  رومءام  ادـخ  بناج  زا  دـننک ،  یمن  ام  تعاطا 
باذع اوه  نایم  رد  ار  هتشذگ  نارفاک  حاورا  نیمز و  نامـسآ و  نایم  رد  دنـشکب  ار  دوواد  الآ  ياهریـشمش  هکئالم  دوش و  رهاظ  تما  نیا 

زا زین  ریـشمش  نیا  تفگ :  دروآ و  نوریب  يریـشمش  صخـش  نآ  سپ  دننادرگ .  قحلم  اهنآ  هب  اه  هدنز  زا  ار  ناشیا  هابـشا  حاورا  دنیامن و 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  يدنوادخ  نآ  قحب  یلب  تفگ :  مردپ  دوب .  مهاوخ  ترـضح  نآ  راصنا  زا  زین  نم  تساهریـشمش و  نآ 
وت زا  هچنآ  ساـیلا ،  نم  تفگ :  تسب و  ور  رب  ار  دوخ  باـقن  زاـب  درم  نآ  سپ  یئوـگ .  یم  هک  تسا  نینچ  تسا  هدـیزگرب  قـلخ  همه  زا 
زا رگید  رایسب  لا  ؤس  و  دوش .  وت  باحصا  نامیا  توق  ثعاب  هک  متساوخ  یم  نکیل  متخانش و  یم  ار  امـش  متـسناد و  یم  ار  همه  مدیـسرپ 

لوسر ترضح  هک :  تسا  روکذم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ریسفت  رد  ( . 28  ) دش ادیپان  تساخرب و  دومن و  ترضح  نآ 
نتفرگ ولگ  رد  همقل  نتخوس و  ندش و  قرغ  زا  ار  وت  ادخ  دنادرگ  نمیا  هک  یهاوخ  یم  رگا  دومرف :  مقرا  نب  دیز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ام هللا  ءاشام  هللا  مسب  هللا ،  الا  ریخلا  قوسی  هللا ال  ءاشام  هللا  مسب  هللا ،  الا  ءوسلا  فرصی  هللا ال  ءاشام  هللا  مسب  ناوخب :  اعد  نیا  حبص  رد  سپ 
نیبیطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلـص  هللا  ءاشام  هللا  مسب  میظعلا ،  یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوح  هللا ال  ءاشام  هللا  مسب  هللا ،  نمف  همعن  نم  نوکی 
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و ماش ،  ات  نتفرگ  ولگ  رد  همقل  ندش و  قرغ  ندش و  هتخوس  زا  ددرگ  نمیا  دناوخب  اعد  نیا  حبـص  زا  دـعب  هبترم  هس  هک  ره  هک  یتسردـب 
یم تاقالم  ار  رگیدکی  مالسلا  هیلع  سایلا  رضخ و  هک  یتسردب  حبص ،  ات  اهالب  نیا  زا  دشاب  نمیا  زاب  دیوگب  هبترم  هس  ماش  زا  دعب  هک  ره 

 : دیوگ فلؤم  ( . 29  ) دنوش یم  ادج  رگیدکی  زا  دنناوخ و  یم  ار  تاملک  نیا  دنوش  یم  ادج  رگیدکی  زا  نوچ  جح ،  مسوم  ره  رد  دننک 
ات تسا  هدنز  تسا و  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  دننام  سایلا  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  رب  قباس  ثیدح  ثیدح و  نیا  زا 

تیاور هماع  قرط  زا  هللا  همحر  بوشآ  رهش  نب  دمحم  خیش  هچنآ  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  هیلع و  هللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح  نامز 
زا ارم  ادنوادخ !  تفگ  یم  یـصخش  هک  دینـش  یهوک  هلق  زا  یئادص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  يزور  هک :  تسا  هدرک 

دیفـس درم  هاگان  تفر ،  ـالاب  هوک  هب  ترـضح  نآ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ  تما  ینعی  هدـش  هدـیزرمآ  هموحرم  تما 
 : تفگ دروآ و  ترـضح  نآ  ندرگ  رد  تسد  تساخرب  دومن  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دوب ،  عارذ  دصیـس  شتماق  هک  دـید  ار  يوم 

عاونا هک  دـمآ  دورف  نامـسآ  زا  یناوخ  تقو  نیا  رد  هاـگان  تسا .  نم  ندروخ  ماـعط  تقو  نیا  مروخ و  یم  يزیچ  هبترم  کـی  یلاـس  نم 
قثوم دنس  هب  ( . 30  ) دوب ربمغیپ  سایلا  وا  دندومن ،  لوانت  اهماعط  نآ  زا  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  دوب ،  نآ  رد  اهماعط 

زا رفن  دص  راهچ  هدرکرـس  دنتفگ و  یم  ایلا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  لیئارـسا  ینب  نامز  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
يراگتساوخ ار  وا  سپ  دوب ،  لیئارسا  ینب  ریغ  زا  دندوب  تسرپ  تب  هک  یتعامج  زا  دش  ینز  قشاع  لیئارسا  ینب  هاشداپ  دوب ،  لیئارـسا  ینب 

درک ابا  هاشداپ  متسرپب ؛  ار  نآ  وت  رهش  رد  مروایب و  ار  دوخ  تب  هک  یهدب  تصخر  هک  میآ  یم  رد  وت  دقع  هب  یطرش  هب  تفگ :  نز  درک 
يراگتساوخ ار  نز  دش ،  یـضار  وا  طرـش  هب  هاشداپ  دشن ،  یـضار  طرـش  نیا  زا  ریغب  نز  نآ  دش و  هلـسارم  ناشیا  نایم  رد  ررکم  نوچ  . 

هب ایلا  سپ  دندیتسرپ .  یم  تب  وا  رهش  رد  هدروآ  دوخ  اب  ار  ناتسرپ  تب  زا  رفن  دصتشه  نز  دروآ ،  دوخ  رهـش  هب  شتباب  ار  نز  نآ  درک و 
یتافتلا ایلا  نخـس  هب  هاشداپ  يدومن .  نایغط  یغب و  وت  درک و  زارد  ار  وت  رمع  دینادرگ ،  هاشداپ  ار  وت  ادخ  تفگ :  دـمآ و  هاشداپ  نآ  دزن 

دیـسر مهب  ناشیا  نایم  رد  يدـیدش  یطحق  لاس  هس  سپ  درابن .  ناشیا  رب  ناراب  هرطق  کی  یلاعت  قح  هک  درک  نیرفن  ناشیا  رب  ایلا  دومنن . 
ریزو و  دش .  یم  راوس  نآ  رب  هاشداپ  هک  وبای  کی  رگم  ناشیا  نایاپراهچ  زا  دـنامن  دـندروخ و  دنتـشک و  همه  ار  دوخ  نایاپراهچ  هکنآ  ات 

هک ایلا  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  داد .  یم  ماعط  ار  ناشیا  وا  یبادرس و  رد  دندوب  ناهنپ  ریزو  دزن  ایلا  باحصا  و  دوب ،  ناملسم  هاشداپ 
لیئارـسا ینب  ام ؟  اب  يدرک  هچ  تفگ :  هاشداپ  دـمآ  وا  دزن  هب  ایلا  نوچ  منک .  لوبق  ار  وا  هبوت  مهاوخ  یم  هک  وشب  هاشداپ  ضرعتم  ورب و  : 

تفرگ و وا  زا  اـهنامیپ  اـیلا  سپ  یلب .  تفگ :  هاـشداپ  درک ؟  یهاوخ  نم  تعاـطا  منک  رما  نآ  هب  ار  وت  هچنآ  تفگ :  اـیلا  یتشک .  همه  ار 
هاشداپ نز  و  دندرک ،  ینابرق  هک  واگ  ود  هب  ادخ  يوسب  دنتـسج  برقت  دروآ و  نوریب  دندوب  هدـش  ناهنپ  هک  ییاهاج  زا  ار  دوخ  باحـصا 

نایم زا  ار  طحق  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دیـشوپ  نیئوم  ياه  هماج  درک و  یئوکین  هبوت  هاـشداپ  دـنازوس .  ار  وا  تب  دـیرب و  ار  وا  رـس  دـیبلط  ار 
هیلع اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ( . 31  ) دیسر مهب  ناشیا  نایم  رد  یناوارف  داتـسرف و  ناشیا  يارب  ناراب  دومن و  فرطرب  ناشیا 

تفر و هار  بآ  يور  رب  مالـسلا  هیلع  عسی  هک :  درک  یم  مامت  وا  رب  هک  یتجح  يانثا  رد  دومرف  يراصن  قیلثاج  اب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 
ياه هصق  نوچ  دنـشاب  هدوب  یکی  ساـیلا  اـیلا و  هک  تسین  رود  دـیوگ :  فلؤم  ( . 32  ) دیـشخب افـش  ار  روک  سیپ و  درک و  هدـنز  ار  هدرم 
املع هک :  تسا  هدومرف  هللا  همحر  یـسربط  دنا .  هدرکن  رکذ  ار  ایلا  خیرات  ریـسفت و  بابرا  تسا و  هیبش  رگیدکی  هب  ناشیا  ياهمان  ناشیا و 

لـسن زا  تسا  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  دنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  سیردا  وا  دنا  هتفگ  یـضعب  سایلا ؛  رد  دنا  هدرک  فالخ 
و تسا ،  نیا  روهـشم  و  تسا ؛  هدوب  نارمع  رـسپ  رازیع  رـسپ  صاحنف  رـسپ  رـسپ  شردپ  تسا و  هدوب  عسی  مع  رـسپ  نارمع و  رـسپ  نوراه 

اهارحـص رد  سایلا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دش ؛ ربمغیپ  عسی  تفر  نامـسآ  هب  وا  هکنآ  زا  دـعب  دـش  ثوعبم  وا  لیقزح  زا  دـعب  هک :  دـنا  هتفگ 
تافرع رد  هفرع  زور  ره  ایرد و  زور  ره  اـیرد و  ياـه  هریزج  رد  مالـسلا  هیلع  رـضخ  دـنک و  یم  نافیعـض  تناـعا  ناگدـشمگ و  تیادـه 

هتفگ یـضعب  و  تسا ؛  یکی  سایلا  رـضخ و  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ؛  لفکلاوذ  سایلا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دننیب ؛ یم  ار  رگیدکی 
( . 33  ) دنا هتفگ  یم  زوجعلا  نبا  ار  وا  تسا و  بوطخا  رسپ  عسی  هک  دنا 
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تسا مالسلا  هیلع  لفکلاوذ  ترضح  هصق  نایب  رد  مهدفه :  باب 

لفکلاوذ هک :  دومن  لا  ؤس  تشون  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  تمدخ  هب  هک  تسا  لوقنم  هللا  همحر  میظعلادبع  هدازماما  زا  ربتعم  دنس  هب 
ثوعبم قلخ  رب  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  یلاعت  قح  هک :  دنتـشون  باوج  رد  ترـضح  نآ  هن ؟  ای  دوب  ربمغیپ  ایآ  تشاد ؟  مان  هچ 
ثوعبم مالـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  زا  دعب  و  دوب ،  ناشیا  هلمج  زا  لفکلاوذ  دندوب و  لسرم  ناشیا  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  دینادرگ 

مان و  ادخ ،  يارب  زا  رگم  زگره  درکن  بضغ  درک و  یم  مکح  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  يوحن  هب  درک  یم  مکح  مدرم  نایم  رد  دیدرگ و 
ناکین زا  ناشیا  زا  کی  ره  ار  لفکلاوذ  عسی و  لیعامـسا و  نک  دای  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  تسا  ناـمه  دوب و  ایدـیوع  وا 

زا دندومن  لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب  هللا  همحر  هیوباب  نبا  ( 35 ( . ) 34  ) دندوب
یم عسی  ار  وا  هک  دوب  وا  زا  شیپ  يربمغیپ  دوب و  میردا  شردپ  دوب و  ایدـیوع  وا  مان  توم و  رـضح  زا  دوب  يدرم  دومرف :  لفکلاوذ ،  لاح 

 : رگید تیاور  هب  دیاین - ؟  بضغ  هب  هکنآ  طرـش  هب  دیامن  مدرم  تیاده  نم  زا  دـعب  هک  دوش  یم  نم  هفیلخ  یک  تفگ :  يزور  دـنتفگ ، 
یم نم  تفگ :  تساخرب و  ایدیوع  سپ  ( . 36  ) دیاین مشخ  هب  یسک  زا  دشاب و  رادیب  تدابع  هب  اهبش  دشاب و  هزور  اهزور  هکنآ  طرـش  هب 

هب ار  ایدـیوع  ادـخ  دـش و  توف  عسی  سپ  منک .  یم  نم  تفگ :  تساخرب و  ناوج  نآ  زاـب  درک ،  هداـعا  ار  نخـس  نیا  عسی  زا  سپ  منک . 
زا ار  وا  هک  تسیک  تفگ :  دوخ  عابتا  هب  ناطیـش  يزور  درک .  یم  مکح  مدرم  نایم  زور  لوا  رد  وا  دـینادرگ ،  ربمغیپ  وا  زا  دـعب  وا  ياـج 
 : تفگ سیلبا  منک .  یم  ار  راک  نیا  نم  تفگ :  دنتفگ  یم  ضیبا  ار  وا  هک  نیطایش  زا  یکی  دروآ ؟  مشخ  هب  ار  وا  دنادرگرب و  دوخ  دهع 

تحارتسا هک  دـیباوخ  دوخ و  هناخ  هب  تفر  دـش  غراف  مدرم  ناـیم  مکح  زا  لـفکلاوذ  نوچ  يروآ .  مشخ  هب  ار  وا  دـیاش  نک  یعـس  ورب و 
 . دیآ یمن  نم  هتفگ  هب  تفگ :  دیایب .  نم  دزن  هب  وگب  دوخ  مصخ  هب  تفگ :  لفکلاوذ  ممولظم .  نم  هک :  درک  دایرف  دمآ و  ضیبا  دـنک ، 

بـش و  درک ،  تسناوتن  باوخ  زورما  لفکلاوذ  تفر و  ضیبا  دیایب .  هک  وگب  امنب و  وا  هب  ار  هناشن  نیا  هک :  داد  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  سپ 
وت رتشگنا  یـسک و  تسا  هدرک  ملظ  نم  رب  هک :  درک  دایرف  ضیبا  دباوخب ،  هک  تفر  دـش  غراف  اضق  زا  نوچ  رگید  زور  درکن .  باوخ  مه 
دوخ مصخ  دورب و  هک  داد  وا  هب  تشون  يا  همان  لفکلاوذ  درک ،  مالعا  ار  لـفکلاوذ  تفر و  بجاـح  سپ  دـیایب .  هک  درکن  لوبق  مد  رب  ار 

 ، دباوخب هک  تفر  باوختخر  هب  دش  غراف  اضق  زا  موس  زور  نوچ  درک .  ایحا  تدابع  هب  ار  بش  درکن ،  باوج  زین  زورما  دـنک .  رـضاح  ار 
تفرگ ار  وا  تسد  دمآ  نوریب  وا  يارب  زا  تساخرب  ترـضح  نآ  سپ  درکن .  لوبق  نم  مصخ  ار  وت  همان  هک :  درک  دایرف  دمآ و  ضیبا  زاب 

نآ زا  ار  ربص  نیا  ضیبا  نوچ  دـش ،  یم  نایرب  دنتـشاذگ  یم  باتفآ  هب  ار  تشوگ  رگا  هک  یمرگ  رایـسب  زور  رد  دـش .  هناور  وا  هارمه  و 
لفکلاوذ ار  وا  ببـس  نیا  هب  سپ  دش .  ادیپان  درک و  ادج  ترـضح  نآ  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  دش و  دیماان  وا  زا  درک  هدـهاشم  ترـضح 

رب دیامن  ربص  زین  ترـضح  نآ  هک  دومرف  دای  ترـضح  نآ  يارب  ار  وا  هصق  یلاعت  قح  دروآ .  لمعب  دش و  تیـصو  نآ  لفکتم  هک  دـنتفگ 
رد دنا  هدرک  فالخ  نارـسفم  هک :  تسا  هتفگ  هللا  همحر  یـسربط  خیـش  ( . 37  ) دـندرک ربص  وا  زا  شیپ  ناربمغیپ  هچنانچ  تما  ياـهرازآ 
هب اهبـش  درادـب و  هزور  اهزور  هک  دـش  لفکتم  يربمغیپ  يارب  زا  نکیل  دوبن و  ربماـیپ  اـما  دوب  یحلاـص  درم  دـنا  هتفگ  یـضعب  لـفکلاوذ : 
وا ای  دوب  لفکلاوذ  شمان  هک  دوب  يربمغیپ  دنا  هتفگ  یضعب  و  اهنآ ؛ هب  درک  افو  و  دیامن ،  لمع  قح  هب  دیاین و  بضغ  هب  دتـسیاب و  تدابع 

تسا بوطخا  رسپ  عسی  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ سایلا  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دینادرگ ؛ فعاضم  ار  وا  باوث  ادخ  هک  دنتفگ  لفکلاوذ  ار 
یم تلالد  هک  میدرک  لقن  یثیدـح  باتک  لوا  رد  اـم  و  ( . 38  ) تسا هدرک  دای  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسا  عسی  ریغ  نیا  دوب و  ساـیلا  اـب  هک 

 : هک تسا  هتفگ  یبلعث  تسا .  رتربتعم  میدرک  لقن  باب  نیا  لوا  رد  هک  یتیاور  و  ( ، 39  ) تسا مالسلا  هیلع  عشوی  لفکلاوذ  هکنآ  رب  درک 
دـندروآ و وا  هب  ناـمیا  سپ  مور ،  نیمز  رد  داتـسرف  تلاـسر  هب  شردـپ  دـعب  ار  وا  ادـخ  تسا ،  رباـص  بویا  رـسپ  ( 40 ( ) رـشب  ) لفکلاوذ

تسود ار  ایند  یناگدنز  ام  رـشب !  يا  دنتفگ :  ناشیا  سپ  داهج  هب  ار  ناشیا  دومرف  رما  ادخ  سپ  دندومن ،  وا  تعباتم  دندرک و  وا  قیدصت 
میهاوخن ام  ات  هک  نک  لا  ؤس  ادـخ  زا  وت  مینکب ،  لوسر  ادـخ و  تیـصعم  میهاوخ  یمن  لاح  نیا  اـب  میهاوخ و  یمن  ار  گرم  میراد و  یم 
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تاجاحلا یـضاق  اب  زامن  زا  دـعب  درک و  زامن  تساخرب  رـشب  سپ  مینکب .  داهج  وا  نانمـشد  اب  مینکب و  ادـخ  تدابع  اـت  میریمن  ار ،  گرم 
هچ نم  موـق  هک  یناد  یم  مدوـخ و  سفن  کـلام  نم  منک ،  داـهج  وـت  نانمـشد  اـب  هک  يدرک  رما  ارم  ادـنوادخ !  تفگ :  درک و  تاـجانم 

یلاعت قح  سپ  وت .  تبوقع  زا  وت  وفع  هب  وت و  بضغ  زا  وت  يدونشخ  هب  مروآ  یم  هانپ  هک  یتسردب  ریگم  ناشیا  هانگ  هب  ارم  سپ  دنتفگ ، 
نم بناج  زا  وش  لیفک  وت  دنهاوخن ،  ات  دنریمن  هک  مدرک  اطع  ناشیا  هب  دندیبلط  هچنآ  مدینش و  ار  وت  موق  نخس  نم  هک :  درک  یحو  وا  هب 
دش رایسب  ناشیا  نایم  رد  لسانت  دلاوت و  سپ  دندیمان .  لفکلاوذ  ار  وا  ببـس  نیا  هب  دیناسر ،  ناشیا  هب  ار  یهلا  تلاسر  سپ  ناشیا .  يارب 
ؤس رشب  زا  دندمآ ،  گنت  هب  دندش و  يذءاتم  يرایسب  زا  دش و  خلت  ناشیا  رب  شیع  درک و  یگنت  ناشیا  رب  اهرهش  هک  دندش  دایز  ردقنآ  و 
نم هچنآ  هک  دنتـسناد  یمن  وت  موق  هک :  رـشب  يارب  دومن  یحو  ادخ  سپ  دـنادرگرب ،  لوا  لاح  هب  ار  ناشیا  ادـخ  دـنک  اعد  هک  دـندرک  لا 
لوا لاح  هب  زاب  ار  ناشیا  سپ  دـندرک .  رایتخا  دوخ  هچنآ  زا  ناـشیا  يارب  زا  تسا  رتهب  ما  هدرک  راـیتخا  ما و  هدـید  تحلـصم  ناـشیا  يارب 
ءاشنا ار  هصق  نیا  دیوگ :  فلؤم  ( . 41  ) دندش رتشیب  ملاع  فیاوط  همه  زا  مور  ببـس  نیا  هب  دندرم ،  یم  دوخ  ياهلجا  هب  هک  دـینادرگرب 

نآ نییعت  دـندرک و  لا  ؤس  نیا  يربـمغیپ  زا  هک :  تسا  ناـنچ  ثیدـح  رد  اـما  ثیدـح ،  ناونع  هب  درک  میهاوـخ  داریا  باـتک  رخآ  رد  هللا 
همه مالـسلا  امهیلع  بویا  لفکلاوذ و  سایلا و  لیقزح و  هک :  تسا  هتفگ  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  و  تسین ،  روکذـم  اجنآ  رد  ربمغیپ 

ام دش و  رهاظ  نینچ  لفکلاوذ  باب  رد  ثیدـح  نآ  زا  ( ، 42  ) دنا هدوب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  شیپ  مالسلا و  هیلع  نامیلـس  زا  دعب 
 . میدرک رکذ  هبترم  نیا  رد  ار  وا  روهشم  قفاوم 

مالسلا هیلع  میکح  نامقل  ترضح  ياهتمکح  اه و  هصق  نایب  رد  مهدجه :  باب 

لوا تمسق 

و ادـخ ،  يارب  زا  نک  رکـش  هک  ار  تمکح  نامقل  هب  میدرک  اطع  هک  قیقحتب  هک :  تسا  هدومرف  دای  دـیجم  نآرق  رد  ار  وا  هصق  یلاعت  قح 
تمعن نارفک  هک  ره  و  ددرگ ،  یمن  دباع  ادخ  هب  نآ  عفن  و  دوخ ،  سفن  يارب  زا  رگم  ار  رکـش  نآ  دنک  یمن  سپ  دـنک  یم  رکـش  هک  ره 
نامقل هک  ار  تقو  نآ  روآدای  لاح ،  همه  رب  تسا  دمح  قحتسم  نادباع و  تدابع  ناگدننک و  رکـش  زا  تسا  زاین  یب  ادخ  سپ  دنک  ادخ 

رارق ادخ  يارب  کیرـش  هک  یتسردب  ادخ  هب  روایم  كرـش  نم !  زیزع  دـنزرف  يا  هک :  داد  یم  دـنپ  ار  وا  هک  یماگنه  رد  تفگ  شرـسپ  هب 
یگنـس نایم  رد  نآ  دشاب و  یلدرخ  هبح  ینیگنـس  ردق  هب  رگا  وت  دب  ای  کین  راک  نم !  زیزع  رـسپ  يا  دوخ .  رب  گرزب  تسا  یمتـس  نداد 
فیطل ادخ  هک  یتسردب  دنک ،  یم  باسح  نآ  رب  ار  وت  دنادرگ و  یم  رضاح  تمایق  رد  ار  نآ  ادخ  نیمز  رد  ای  اهنامسآ  رد  ای  دشاب  ناهنپ 
هدیـسر روما  يایافخ  هب  شملع  ینعی  تسا -  ریبخ  تسا و  طـیحم  روما  فیاـطل  هب  شملع  اـی  تسا  ناـسحا  فطل و  بحاـص  ینعی  تسا 

یتسردب اهالب  زا  دسر  یم  وت  هب  هچنآ  رب  نک  ربص  يدب و  زا  نک  یهن  یکین و  هب  نک  رما  راد و  اپرب  ار  زامن  نم !  زیزع  رـسپ  يا  تسا . - 
و ربکت ،  يور  زا  نادرگم  مدرم  زا  ار  دوخ  يور  و  تسا ،  هدینادرگ  مزال  مدرم  رب  ار  اهنآ  تیاعر  ادخ  هک  تسا  يروما  زا  اهنیا  اب  نیا  هک 

دور هار  الیخ  ربکت و  يور  زا  هک  ار  یسک  ره  دراد  یمن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  یشکندرگ ،  يداش و  حرف و  يور  زا  ورم  هار  نیمز  رد 
اهادص نیرتدب  هک  یتسردب  نکم  دایرف  نک و  تسپ  ار  دوخ  يادص  هتسهآ ،  رایسب  هن  دنت و  رایسب  هن  ور  هار  هنایم  و  دنک ،  رخف  مدرم  رب  و 

ياهتمکح رب  ملاع  وا  دنا  هتفگ  یـضعب  نامقل :  رد  تسا  فالخ  هک  تسا  هدرک  رکذ  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ( . 43  ) تسا نارخ  يادص 
رسپ دالوا  زا  دوب  اروعاب  رسپ  نامقل  هک  دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  وا  ریغ  و  ( . 44  ) دوب ربمغیپ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دوبن ؛ ربمغیپ  دوب و  ینابر 

زا ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 45  ) تخومآ ملع  وا  زا  مالـسلا و  هیلع  دواد  ترـضح  نامز  ات  دنام  بویا و  هلاخ  رـسپ  ای  مالـسلا  هیلع  بویا  رهاوخ 
ای یلام  ای  یبسح  يارب  دادن  نامقل  هب  ار  تمکح  ادخ  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخب  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

یـصاعم زا  راکزیهرپ  یلاعت و  قح  يرادربنامرف  رد  اناوت  دوب  يدرم  نکیل  دـشاب و  هدوب  ار  وا  هک  یلامج  نسح و  اـی  یگرزب  هثج  اـی  یلها 
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تربع هب  و  دوب ،  دـنت  رظن  لیوط و  رکف  قیمع و  هشیدـنا  بحاـص  دوب ،  ناـنیمطا  اـب  مارآ و  تمکح ،  مـالک  ریغ  زا  دوب  شوماـخ  ادـخ و 
دیدن ندرک  لسغ  طئاغ و  لوب و  تلاح  رد  ار  وا  یـسک  و  دیباوخن ،  زور  رد  زگره  دوب ،  هدیدرگ  نارگید  دنپ  زا  ینغتـسم  روما  زا  نتفرگ 

زا زگره  و  وا ،  ناـهنپ  رب  مدرم  عـالطا  زا  ندومن  تظفاـحم  ار  دوخ  وا و  قـیمع  رظن  لاوـحا و  نیا  رد  مدرم  زا  وا  ندـش  ناـهنپ  يرایـسب  زا 
لصاح يارب  زگره  و  درکن ،  حازم  یسک  اب  زگره  و  دوخ ،  يارب  زا  یسک  رب  دماین  بضع  هب  زگره  و  دوخ ،  هانگ  سرت  زا  دیدنخن  يزیچ 

 ، دیناسر مهب  رایـسب  نادنزرف  تساوخ و  رایـسب  نانز  و  دشن ،  كانهودنا  زگره  ایند  روما  توف  زا  دـشن و  داش  وا  يارب  زا  ایند  روما  ندـش 
رگیدـکی اـب  هک  سک  ود  هب  زگره  تشذـگن  درکن ،  هیرگ  کـیچیه  گرم  رب  درک ،  باـسح  دوخ  طرف  ار  ناـشیا  دـندرم و  ناـشیا  رثـکا 

نخـس زگره  تشذگن و  دندشن  ادـج  رگیدـکی  زا  ناشیا  ات  درک و  حالـصا  ناشیا  نایم  رد  هکنآ  رگم  دـننک  هلتاقم  ای  هعزانم  همـصاخم و 
هدرک ذخا  ار  نخس  نیا  یک  زا  هک  درک  لا  ؤس  دیسرپ و  وا  زا  ار  نخس  نآ  ریـسفت  هکنآ  رگم  دینـشن  یـسک  زا  دیآ  شوخ  ار  وا  هک  یکین 

لاوحا زا  نتفرگ  تربع  يارب  تفر  یم  نیطالس  ناهاشداپ و  نایضاق و  هناخ  هب  تسشن و  یم  رایـسب  نایاناد  نامیکح و  ناهیقف و  اب  و  يا ، 
محرت ناهاشداپ  كولم و  رب  و  دـنا ،  هدـش  التبم  نآ  هب  هچنآ  زا  ناشیا  رب  درک  یم  محرت  درک و  یم  تقد  نایـضاق  لاوحا  رب  سپ  ناـشیا . 

زا تفرگ  یم  داـی  ناـشیا و  لاوـحا  زا  تفرگ  یم  تربـع  دـنا ،  هدـیدرگ  نئمطم  یناـف  ياـیند  هب  دـنا و  هدـش  رورغم  ادـخ  هب  هک  درک  یم 
زا دیامن  زارتحا  دوخ و  شهاوخ  اب  دیامن  هدـهاجم  دوخ و  سفن  رب  ددرگ  بلاغ  اهنآ  هب  هک  دـنچ  يزیچ  ناشیا  تسیاشان  لاوحا  هدـهاشم 
ایند لها  اـیند و  لاوحا  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  دوخ  سفن  يراـمیب  ياود  درک و  یم  رکفت  هب  ار  دوخ  لد  ياـهدرد  ياود  و  ناطیـش ،  رکم 

هب ار  دوخ  ياهتمکح  ادخ  اهببـس  نیا  هب  سپ  دشخب .  وا  هب  يا  هدـیاف  هک  يرما  يارب  زا  رگم  دوخ  ياج  زا  درک  یمن  تکرح  و  درک ،  یم 
هدـید هک  یماگنه  زور  طسو  رد  هک  ار  کیالم  زا  دـنچ  یهورگ  درک  رما  یلاعت  قح  دـینادرگ ،  موصعم  ناهانگ  زا  ار  وا  دومرف و  اطع  وا 

 : دنتفگ دید و  یمن  ار  ناشیا  دینش و  یم  ار  ناشیا  يادص  هک  يوحن  هب  دندرک  ادن  ار  وا  دندمآ و  نامقل  دزن  هب  دندوب  هلولیق  باوخ  رد  اه 
ام ادخ  رگا  تفگ :  نامقل  سپ  مدرم ؟  نایم  رد  ینک  مکح  هک  نیمز  رد  دنادرگ  دوخ  هفیلخ  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یهاوخ  یم  نامقل !  يا 
نآ رد  هچنآ  درک و  دهاوخ  يرای  راک  نآ  رب  ارم  دنک  نینچ  رگا  هک  اریز  منک ،  یم  تعاطا  مونش و  یم  منکب ،  هک  دیامرف  یم  رما  متح  هب 

 . منک یم  رایتخا  ار  تیفاع  تسا ،  هدـینادرگ  ریخم  ارم  رگا  و  تشاد ،  دـهاوخ  هاـگن  شزغل  زا  ارم  داد و  دـهاوخ  نم  میلعت  تسا  يرورض 
اه و هنتف  اما  ادخ  نید  رد  دراد  میظع  تلزنم  هچ  رگا  مدرم  نایم  رد  ندرک  مکح  هک  اریز  تفگ :  نامقل  نامقل ؟  يا  ارچ  دنتفگ :  هکئالم 
دریگ و یم  ورف  بناـج  همه  زا  ار  وا  یکیراـت  اـی  ملظ  دـنکن  وا  تناـعا  دراذـگب و  دوـخ  هب  ار  یـسک  ادـخ  رگا  تسا ،  میظع  نآ  ياـهالب 
هک یـسک  دنک ؛ مگ  ار  تشهب  هار  دنک و  اطخ  ای  دنامب ،  ملاس  دنک و  مکح  تسرد  هکنآ  ای  زیچ :  ود  نایم  تسا  ددرم  لغـش  نیا  بحاص 
هک یـسک  و  مدرم ،  نیب  رد  دشاب  فیرـش  گرزب و  هدـننک و  مکح  هکنآ  زا  ترخآ  رد  وا  رب  تسا  رتناسآ  دـشاب  فیعـض  راوخ و  ایند  رد 

هکئالم سپ  دـسر .  یمن  ترخآ  هب  دوش و  یم  لـیاز  وا  زا  يدوزب  اـیند  هک  اریز  دوش  یم  ود  ره  راـکنایز  دـنک  راـیتخا  ترخآ  رب  ار  اـیند 
راونا یلاعت  قح  تفر ،  دوخ  باوخ  ياج  هب  دـش و  بش  نوچ  ار ،  وا  راـتفگ  دیدنـسپ  یلاـعت  قح  و  وا ،  تمکح  روفو  زا  دـندرک  بجعت 

وا دـش و  رادـیب  سپ  یندـیناشوپ ،  تمکح  هب  دـیناشوپ  ار  وا  دوب و  باوخ  رد  وا  تفرگ ،  ارف  ار  وا  ياپاترـس  اـت  داتـسرف  وا  رب  ار  تمکح 
فراعم مکح و  مولع و  درک  یم  نایب  تمکح و  هب  دوب  اـیوگ  شناـبز  مدرم و  يوسب  دـمآ  نوریب  دوخ ،  ناـمز  رد  دوب  مدرم  نیرت  میکح 

هب دـندرک  ادـن  ار  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هک  دومرف  رما  ار  هکئالم  یلاـعت  قح  درکن  لوبق  ار  يربمغیپ  وا  نوچ  مدرم .  يارب  ار  یناـبر 
و نیمز ،  رد  دـینادرگ  دوخ  هفیلخ  ار  وا  یلاـعت  هفیلخ  سپ  درکن .  وا  درک ،  ناـمقل  ترـضح  هک  یطرـش  نآ  درک و  لوـبق  وا  و  تفـالخ ، 

دواد ندید  هب  رایـسب  نامقل  دیـشخب .  وا  رب  ادخ  هک  دش  رداص  دنچ  یئالوا  كرت  ترـضح  نآ  زا  دومرف ،  اهناحتما  ار  وا  یلاعت  قح  ررکم 
يا وت  لاح  اشوخ  تفگ :  یم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  دواد  دوخ ،  ملع  یتدایز  مکح و  ظعاوم و  هب  داد  یم  دـنپ  ار  وا  دـمآ و  یم  مالـسلا  هیلع 

دندروآرد اهناحتما  ضرعم  رد  ار  وا  دنداد و  دواد  هب  ار  تفالخ  دندینادرگ و  وت  زا  ار  ناحتما  التبا و  دـنداد و  وت  هب  ار  تمکح  هک  نامقل 
زا درک ،  اج  شلد  رد  ینامقل  تمکح  رارـسا  تفر و  ورف  وا  رد  تمکح  دش و  هتفاکـش  وا  لد  هک  ردقنآ  داد  دنپ  ار  شرـسپ  نامقل  سپ  . 
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ور يا و  هدینادرگ  ایند  هب  تشپ  يا  هدمآ  ایند  هب  هک  يزور  زا  وت  هک  یتسردب  دنزرف !  يا  هک :  دوب  نیا  وا  يارب  نامقل  ياه  هظعوم  هلمج 
هک يا  هناـخ  زا  تسا  رتکیدزن  وت  هب  يور  یم  نآ  يوسب  وت  هک  يا  هناـخ  سپ  یئاـمن ،  یم  یط  ار  ترخآ  لـحارم  يا و  هدومن  ترخآ  هب 
ملع هک  نک  هلداجم  ناشیا  اب  نیـشنب و  ناشیا  يوناز  هب  وناز  نایاناد و  املع و  اب  نک  ینیـشنمه  دنزرف !  يا  يوش .  یم  رود  نآ  زا  زور  ره 

جاتحم يدرگ و  مدرم  لایع  هک  نکم  كرت  ار  ایند  لیـصحت  هیلکلاـب  دـشاب و  یفاـک  ار  وت  هچنآ  ریگب  اـیند  زا  و  دـننک ،  عنم  وت  زا  ار  دوخ 
هزور ردقنآ  دوش و  وت  ترهش  عنام  هک  ردقنآ  رادب  هزور  و  یناسر ،  ررـض  دوخ  ترخآ  هب  هک  ورم  ورف  ایند  رد  مه  نانچ  و  يوش ،  ناشیا 

دنا هدش  قرغ  نآ  رد  قیمع و  تسا  ینابرد  ایند  دنزرف !  يا  هزور .  زا  تسا  رتبوبحم  ادخ  دزن  زامن  هک  اریز  ددرگ ،  وت  زامن  عنام  هک  رادم 
ار ادخ  رب  لکوت  و  ایرد ،  نیا  کلاهم  زا  تاجن  يارب  ینادرگ  دوخ  یتشک  ار  نامیا  هک  دیاب  سپ  يرایـسب ،  هورگ  دنا  هدـیدرگ  كاله  و 

تمحر هب  یبای  تاجن  رگا  سپ  ینادرگ ،  تاهورکم  تامرحم و  زا  يراکزیهرپ  یتشک  نآ  رد  دوخ  هشوت  و  ینادرگ ،  یتشک  نآ  ناـبداب 
ار يراکزیهرپ  هک :  تسا  هدش  دراو  نینچ  رگید  تیاور  رد  و  يا .  هدش  كاله  دوخ  ناهانگ  هب  يوش  كاله  رگا  يا و  هتفای  تاجن  ادخ 

نابداب و  دشاب ،  ناشیا  ياه  هدومرف  لسر و  ایبنا و  ادخ و  هب  نامیا  هک  دیاب  يراذـگ  یم  یتشک  نآ  رد  هک  یعاتم  و  هد ،  رارق  دوخ  یتشک 
نآ رگنل  دـشاب ،  ملع  یتشک  نآ  ملعم  لیلد و  و  دور ،  هار  هب  وا  ریبدـت  هب  هک  دـشاب  لقع  یتشک  نآ  يادـخان  و  دـشاب ،  لـکوت  یتشک  نآ 

یلاسدرخ رد  رگا  دـنزرف !  يا  ( . 46  ) دـشاب تاعاط  لعف  تامرحم و  كرت  تقـشم و  رب  اهالب و  رب  یئابیکـش  ربص و  نآ  هلابند  اـب  یتشک 
و دیامن ،  یم  نآ  لیصحت  رد  مامتها  دنادب  ار  هنسح  بادآ  تلیضف  هک  یـسک  و  درب ،  یهاوخ  هرهب  نآ  زا  یگرزب  رد  يدرک ،  بدا  لوبق 

یعس تخومآ  وحن  نیا  هب  ار  هنسح  بادآ  هک  یسک  و  نآ ،  نتسناد  رد  دوش  یم  لمحتم  ار  تقشم  دشاب  هتـشاد  نآ  رد  مامتها  هک  یـسک 
ایند و رد  ار  شتعفنم  دـنادرگ  فصنم  اهنآ  هب  ار  دوخ  نوچ  و  دـنادرگ ،  فصتم  اـهنآ  هب  ار  دوخ  دـبایرد و  ار  اـهنآ  هک  دـیامن  یم  میظع 

دعب هک  ار  یهورگ  اهنآ  هب  یشخب  عفن  یشاب و  هتـشذگ  ناکین  فلخ  ات  ار  دوخ  امرف  تداع  هدیدنـسپ  بادآ  هب  سپ  تفای .  دهاوخ  یبقع 
یلبنت و هک  راهنز  دنـشاب .  ناساره  وت  زا  نانمـشد  راودیما و  وت  زا  ناتـسود  هنـسح و  راوطا  نآ  رد  دـننک  وت  يوریپ  هک  دوب  دـنهاوخ  وت  زا 
 ، تسا لهـس  دـنریگب  وت  زا  ار  ایند  يدرگ و  بولغم  دوخ  ياـیند  رب  رگا  و  وشن ،  اـهنآ  ریغ  لیـصحت  هجوتم  اـهنآ و  بلط  رد  نکم  یتسس 

یئاج زا  ار  ملع  هک  دوش  یم  نآ  هب  ترخآ  رما  رد  ندش  بولغم  دـنریگن ،  وت  زا  ار  ترخآ  يوشن و  بولغم  ترخآ  رما  رد  هک  نک  یعس 
چیه هک  اریز  ملع ،  بلط  يارب  زا  يا  هرهب  دوخ  يارب  زا  دوـخ  ياـهتعاس  اهبـش و  اـهزور و  رد  هد  رارق  و  ینکن .  ینک ،  لیـصحت  دـیاب  هک 

لیـصحت هک  یملع  هک  دوش  یم  نآ  ببـس  ملع  لیـصحت  كرت  ینعی  ندومن ،  نآ  لیـصحت  كرت  لثم  دنک  یمن  عیاض  ار  یمدآ  ملع  زیچ 
اب نکم  ینمـشد  و  یئاناد ،  اب  نکم  هعزانم  و  یجوجل ،  اب  نکم  هلداجم  و  ( 47  ) تاراـمم ملع ،  رد  دور .  نوریب  وت  تسد  زا  زین  يا  هدرک 

مدرم هک  یمهتم  اب  و  نکم ،  يردارب  یقـساف  اب  و  نکم ،  یتسود  وا  اـب  يراکمتـس و  اـب  نکم  یهارمه  تاـشامم و  و  یتنطلـس ،  بحاـص 
یمارگ دنزرف  يا  يراد .  یم  ناهنپ  ار  دوخ  رز  هک  نانچ  راد  ناهنپ  نک و  طبض  ار  دوخ  ملع  و  نکم ،  تبحاصم  دنرب  یم  وا  هب  دب  نامگ 

هب رگا  هک  يدیما  ادخ  زا  رادید  دیما  دننک .  باذع  ار  وت  هک  یسرت  یئایب  تمایق  هب  سنا  نج و  یکین  اب  رگا  هک  یندیسرت  سرتب  ادخ  زا  ! 
مناوت یم  نیا  تقاط  هنوگچ  ردپ !  يا  تفگ :  نامقل  رسپ  سپ  دزرمایب .  ار  وت  ادخ  هک  یشاب  هتشاد  دیما  سنا  نج و  هانگ  اب  یئایب  رـشحم 
نوریب ار  نمؤم  لد  رگا  دـنزرف !  يا  تفگ :  ناـمقل  مرادـن ؟  لد  کـی  زا  شیب  نم  منک و  عـمج  رگیدـکی  اـب  ار  اـجر  فوـخ و  هک  دروآ 

اب رگا  هک  یلاعت ،  قح  زا  دـیما  يارب  زا  يرون  و  ادـخ ،  زا  سرت  يارب  زا  يرون  تفای :  دـهاوخ  رون  ود  نآ  رد  هنیآ  ره  دنفاکـشب  دـنروآ و 
قیدصت دراد ،  ادخ  هب  نامیا  هک  یـسک  سپ  دنکن ،  یتدایز  يا  هرذ  ینیگنـس  ردق  هب  يرگید  رب  کیچیه  دنجنـسب  دننک و  نزو  رگیدکی 

لمعب هک  یسک  و  دروآ ؛ یم  لمعب  تسا  هدومرف  ادخ  هچنآ  ار ،  ادخ  ياه  هدومرف  دنک  قیدصت  هک  یـسک  و  دیامن ؛ یم  ادخ  ياه  هدومرف 
ره سپ  دنهد .  یم  تداهش  یضعب  يارب  زا  یضعب  قالخا  نیا  هک  اریز  ار  وا  ياه  هدومرف  تسا  هتـشادن  رواب  ار ،  ادخ  ياه  هدومرف  درواین 

لمع نینچ  هک  ره  و  یهاوخریخ ،  يور  زا  یـصلاخ  لمع  ادخ  يارب  زا  درک  دهاوخ  لمع  قداص ،  تسرد  نامیا  ادـخ  هب  دروآ  نامیا  هک 
ار وا  دسرت  ادخ  زا  هک  ره  و  تسا ،  هدیسرت  ادخ  زا  دنک  ادخ  تعاطا  هک  ره  و  تسا ،  هدروآ  ادخ  هب  قداص  نامیا  سپ  ادخ  يارب  زا  دنک 
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ادـخ و تشهب  بجوتـسم  دـنک  یم  وا  رما  يوریپ  هک  ره  و  دـنک ،  یم  وا  رما  يوریپ  دراد  تسود  ار  ادـخ  هک  ره  و  تسا ،  هتـشاد  تسود 
بضغ زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  ادخ ،  بضغ  تسا  هدومن  لهس  وا  رب  سپ  دنکن  ادخ  يدونشخ  بلط  هک  یـسک  و  دوش ،  یم  وا  يدونـشخ 

ایند زا  رترادقم  یب  یلاعت  قح  دزن  یقولخم  چیه  هک  نادرگم  نآ  لوغـشم  زا  دوخ  لد  نکم و  ایند  يوسب  لیم  نم !  زیزع  دنزرف  يا  ادـخ . 
و 48 ! ؟ )  ) تسا هدـینادرگن  نایـصاع  تبوقع  ار  ایند  يالب  هدـینادرگن و  ناعیطم  باوث  ار  ایند  میعن  یلاعت  قح  هک  ینیب  یمن  رگم  تسین ، 

يارب يا  هبرح  هک  دیاب  دـنزرف !  يا  هک :  دومن  تیـصو  ار  نافان  شرـسپ  مالـسلا  هیلع  نامقل  ترـضح  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
و ینکب ،  وا  زا  يدونـشخ  راهظا  یئامن و  هحفاصم  وا  اب  هک  دشاب  نآ  ینکفا ،  نیمز  رب  ار  وا  هبرح  نآ  هب  هک  يدـینادرگ  ایهم  دوخ  نمـشد 
 ! نم دـنزرف  يا  ددرگ .  وت  ررـض  يایهم  دـنادرگ و  رهاظ  وت  يارب  دراد  رطاخ  رد  وا  هچنآ  هک  نکم  وا  ینمـشد  راهظا  نکم و  يرود  وا  زا 
زیچ چیه  ما و  هدیـشچ  ار  همه  خلت  ياهزیچ  ما ،  هتفاین  دب  هیاسمه  زا  رتنارگ  ار  يراب  چـیه  ما و  هتـشادرب  ار  ینارگ  راب  ره  نهآ و  گنس و 

ریگب و تسود  رازه  دنزرف !  يا  دومرف :  نامقل  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و  ( . 49  ) ما هتفاین  قلخ  هب  جایتحا  یناشیرپ و  زا  رتخلت  ار 
لوقنم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  ( . 50  ) تسا رایـسب  نمـشد  کی  هک  ریگم  نمـشد  کی  تسا ،  مک  رازه 
یمارگ رسپ  يا  تفگ :  هک  دوب  نیا  ار  شرسپ  مالسلا  هیلع  نامقل  ياهدنپ  هلمج  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک :  تسا 

زا ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  هب  دشاب  فیعض  يزور  بلط  رد  وا  تین  دشاب و  رصاق  ادخ  نداد  يزور  هب  وا  نیقی  هک  یسک  دریگب  تربع  دیاب  ! 
هب سپ  تسا  هدوبن  هلیح  هراـچ و  ار  وا  لاوحا  نآ  زا  کـیچیه  رد  هک  تسا  هداد  يزور  ار  وا  لاـح  هس  رد  و  هدروآ ،  دوجو  هب  مدـع  متک 
رد ار  وا  دراد و  يزور  ار  وا  ردام  محر  رد  هک  تسا  نآ  لاوحا  نآ  لوا  اما  داد :  دـهاوخ  يزور  ار  وا  زین  مراهچ  لاح  رد  هک  دـنادب  نیقی 

دروآ و نوریب  محر  زا  ار  وا  هک  تسا  نآ  مود  لاـح  و  امرـس ؛ هن  دـناسر و  یم  رازآ  اـمرگ  ار  وا  هن  هک  داد  هاـنپ  یناـنیمطا  یمارآ و  لـحم 
یب دومرف  امن  وشن و  درک و  تیبرت  لاح  نآ  رد  ار  وا  دوب و  یفاک  ار  وا  هک  هزیکاپ  ریش  زا  شردام  ناتـسپ  زا  درک  يراج  وا  يارب  زا  يزور 
عطق ریش  زا  وا  يزور  نوچ  سپ  موس  لاح  اما  دشاب ؛ هدوب  يررض  عفد  یعفن و  بلج  یتشیعم و  بسک  رب  یتوق  هلیح و  هراچ و  ار  وا  هکنآ 

ار وا  دندرک و  وا  فرـص  ینابرهم  تقفـش و  تیاهن  يور  زا  دوخ  رطاخ  بیط  هب  هک  درک  يراج  وا  يارب  يزور  ردام  ردپ و  بسک  زا  دش 
گنت دوخ  رب  ار  راک  دیدرگ ،  تشیعم  بسک  لوغـشم  دوخ  دش و  گرزب  دش و  لقاع  هکنآ  ات  دنتـشاد  مدـقم  دوخ  رب  لاوحا  يرایـسب  رد 
سرت زا  تفرگ  گنن  دوخ  لایع  دوخ و  رب  درک و  راکنا  دوخ  لام  رد  ار  یهلا  قوقح  درب و  دوخ  راـگدرورپ  هب  يدـب  ياـهنامگ  تفرگ و 

هدنب دب  سپ  ترخآ  ایند و  رد  داد  دهاوخ  ضوع  وا  هب  یلاعت  قح  ياضر  هار  رد  دنک  فرـص  هچنآ  هکنآ  هب  نیقی  مدـع  زا  يزور و  یمک 
نآ تخانـش و  ناوت  یم  تمالع  نآ  هب  ار  نآ  هک  تسه  یتمـالع  ار  زیچ  ره  یمارگ !  رـسپ  يا  ( . 51  ) نم دنزرف  يا  هدـنب  نینچ  تسا  يا 

 . نامیا و  نآ ،  هب  ندرک  لمع  و  ملع ،  تسا :  تمالع  هس  ار  نید  هک  یتسردب  دهد :  یم  یهاوگ  زیچ  نآ  يارب  تمالع 

مود تمسق 

مادـک و  دراد ،  یم  تسود  ار  لمع  مادـک  وا  راگدرورپ  هک  دـنادب  و  دسانـشب ،  ار  دوخ  راگدرورپ  هکنآ  تسه :  تمـالع  هس  ار  ناـمیا  و 
ددـنب و یم  دوخ  رب  ار  ملع  هک  یـسک  و  تاکز .  و  هزور ،  و  زامن ،  تسه :  تمالع  هس  ار  ملع  هب  هدـننک  لمع  و  دـهاوخ .  یمن  ار  لـمع 

بکترم و  دـناد ،  یمن  هک  ار  دـنچ  يزیچ  دـیوگ  یم  و  تسا ،  رتاناد  وا  زا  هک  یـسک  اب  دـنک  یم  هعزانم  دراد :  تمـالع  هس  تسین  ملاـع 
هب تسا  رت  هبترم  دنلب  وا  زا  هک  یـسک  رب  دنک  یم  ملظ  تسه :  تمالع  هس  ار  ملاظ  و  دیـسر .  دـناوت  یمن  اهنآ  هب  هک  دوش  یم  دـنچ  يرما 

ار قفانم  و  ار .  ناراکمتس  دنک  یم  يرای  و  ناشیا ،  رب  يالیتسا  هبلغ و  هب  دوخ  ناتسد  ریز  رب  دنک  یم  متـس  و  دنک ،  یم  وا  ینامرفان  هکنآ 
راکهانگ و  تسین .  قفاوم  شناهنپ  اب  شراکـشآ  و  تسین ،  قفاوم  شرادرک  اب  شلد  و  تسین ،  قفاوم  شلد  اب  شنابز  تسه :  تمالع  هس 

هـس ار  هدننکایر  و  دنک .  یم  نآ  فالخ  دیوگ  یم  هچنآ  و  دیوگ ،  یم  غورد  و  مدرم ،  لاوما  رد  دـنک  یم  تنایخ  تسه :  تمالع  هس  ار 
هچ ره  و  دوش ،  یم  تدابع  هجوتم  هنادرم  تسا  مدرم  نایم  رد  نوچ  و  ادـخ ،  تدابع  رد  دـنک  یم  یلبنت  تساـهنت  نوچ  تسه :  تمـالع 
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رد و  دنک ،  یم  ناشیا  تبیغ  مدرم  هنابیاغ  رد  تسه :  تمالع  هس  ار  دوسح  و  دننک .  شیاتـس  ار  وا  مدرم  هک  دـنک  یم  نآ  يارب  دـنک  یم 
ار يزیچ  درخ  یم  تسه :  تمالع  هس  ار  هدننک  فارسا  و  دوش .  یم  داش  دسر  یم  مدرم  هب  هک  یتبیـصم  و  دنک ،  یم  قلمت  ناشیا  روضح 

تمالع هس  ار  لبنت  و  تسین .  وا  بساـنم  هک  ار  يزیچ  دروخ  یم  و  تسین ،  وا  بساـنم  هک  ار  يزیچ  دـشوپ  یم  و  تسین ،  وا  بساـنم  هک 
نآ دنادرگ  یم  عیاض  هکنآ  ات  دیامن  یم  ریـصقت  و  دنک ،  یم  ریـصقت  طیرفت و  ات  ار  ریخ  راک  دزادـنا  یم  سپ  دـنک و  یم  یتسـس  تسه : 
زا ندش  لفاغ  و  تادابع ،  رد  ندرک  کش  وهس و  تسه :  تمالع  هس  ار  لفاغ  و  دوش .  یم  راکهانگ  هکنآ  ات  دنک  یم  عیاض  و  ار ،  لمع 

تسین لصاح  وت  يارب  زا  شبابسا  وت و  رب  تسا  هدرک  تشپ  هک  ار  يرما  نکم  بلط  دنزرف !  يا  ( . 52  ) ریخ ياهراک  یشومارف  ادخ و  دای 
 ! دنزرف يا  دوشن .  عیاض  وت  لقع  هارمگ و  وت  يءار  ات  تسا  هدـیدرگ  ایهم  وت  يارب  شبابـسا  دراد و  وت  هب  ور  هک  ار  يرما  نکم  كرت  و  ، 

یمارگ دوخ و  تورم  نتـشاد  هاگن  دوخ و  نید  رد  تلیـضف  بسک  تامرحم و  زا  يراـکزیهرپ  هب  دوخ  نمـشد  رب  یئوجب  يراـی  هک  دـیاب 
ار و دوخ  زار  راد  ناهنپ  و  تسیاشان ،  لامعا  هدیدنسپان و  قالخا  یلاعت و  قح  تیـصعم  هب  ینک  هدولآ  ار  نآ  هکنآ  زا  دوخ  سفن  نتـشاد 
اب ددرگ  علطم  وت  بیع  رب  وت  نمـشد  هکنآ  زا  یهلا  رتس  هب  دوب  یهاوخ  نمیا  ینک  نینچ  هاگره  هک  یتسردـب  ار ،  دوخ  ناهنپ  نادرگ  وکین 

دنکن و لوبق  يرذع  وت  زا  ددرگ و  یلوتسم  وت  رب  دبایب و  لفاغ  ار  وت  لاوحا  زا  یضعب  رد  هک  وا  رکم  زا  شابم  نمیا  و  دنیبب ،  وت  زا  یشزغل 
و رامـش ،  كدـنا  دـناسر ،  عفن  وت  هب  هچنآ  بلط  رد  ار  رایـسب  رازآ  نم !  زیزع  دـنزرف  يا  ینکب .  وا  زا  يدونـشخ  راهظا  هتـسویپ  هک  دـیاب 
زا و  ناشیا ،  هقیرط  ریغب  نکم  ینیشنمه  مدرم  اب  دنزرف !  يا  ناد .  رایسب  دناسر ،  ررض  وت  هب  هک  يرما  ندش  بکترم  رد  ار  يرازآ  كدنا 

دریگ یم  هرانک  وت  زا  يرگید  نآ  دوش و  یم  رفنتم  هتـسویپ  وت  زا  نیـشنمه  نآ  هک  دـشاب  راوشد  اهنآ  رب  هک  رادـم  دـنچ  يرما  عقوت  ناشیا 
راوخ و لوذخم و  يدنام  اهنت  نوچ  و  دشاب ،  وت  روای  هک  يردارب  هن  دشاب و  وت  سنوم  هک  تشاد  یهاوخن  یبحاصم  ینام و  یم  اهنت  سپ 

تناعتـسا دوخ  ياهراک  رد  و  دنادن ،  دوخ  رب  وت  زا  یقح  دنکن و  وت  زا  رذع  لوبق  هک  یـسک  زا  نکم  یهاوخ  رذع  يوش ،  یم  رادـقم  یب 
زا هچنآ  لثم  دنک  یم  وت  تجاح  ياضق  بلط  دـشاب  نینچ  هاگره  اریز  دریگب ،  وت  زا  يدزم  تجاح  نآ  ياضق  رد  هک  یـسک  هب  رگم  وجم 

روجءام باثم و  ترخآ  رد  مه  دوش و  یم  دنمدوس  ایند  یناف  راد  رد  مه  تجاح  نآ  ندروآرب  زا  دعب  هک  اریز  دنک ،  یم  بلط  دوخ  يارب 
ناشیا زا  دوخ  روما  رد  يریگ و  یم  دوخ  يارب  زا  هک  ینارای  ناردارب و  هک  دیاب  وت ؛ تجاح  ندروآرب  رد  دنک  یم  یعـس  سپ  ددرگ ،  یم 
ناشیا زا  رگا  و  دـننک ،  رکـش  ار  وت  یناسر  ناشیا  هب  یعفن  هک  دنـشاب  تفع  لقع و  تزع و  لام و  تورث و  تورم و  لها  یئوج  یم  يرای 

افو ماقم  رد  وت  اب  رگا  شاب  يا  هتفرگ  ملع  لها  زا  هک  ناردارب  ناراـی و  حالـصا  ماـقم  رد  دـنزرف !  يا  ( . 53  ) دـننک دای  ار  وت  يوش  بئاغ 
هچنآ هک  اریز  نارود ،  توادـع  زا  تسا  رتشیب  وت  رب  شررـض  ناشیا  توادـع  هک  دـندرگرب  وت  زا  رگا  شاب  رذـح  رد  ناشیا  زا  و  دنـشاب ، 

رذح هک  راهنز  زیزع !  دنزرف  يا  ( . 54  ) دنا هدیدرگ  علطم  وت  لاوحا  رب  نوچ  دننک  یم  ناشیا  قیدصت  مدرم  دـنیوگ  یم  وت  قح  رد  ناشیا 
 ، دنام یمن  وت  يارب  زا  یتسود  قالخا  نیا  اب  هک  ینیب ،  دوخ  ناتـسود  زا  هچنآ  رب  ندرکن  ربص  ندرک و  یقلخ  جک  ندش و  گنتلد  زا  نک 

امرف ربص  و  ینکب ،  نآ  بقاوع  رد  لمءات  هکنآ  یب  ینکن  يرما  هب  تردابم  يدوزب  هک  ار  دوخ  روما  رد  ینءاـت  نادرگ  دوخ  سفن  مزـال  و 
هک لام  ردقنآ  یشاب  هتشادن  رگا  دنزرف !  يا  ار .  دوخ  قلخ  مدرم  عیمج  اب  نادرگ  وکین  و  ار ،  تسفن  دوخ  ناردارب  ياهتمحز  اهتقشم و  رب 
ره هک  اریز  نکم ،  ریـصقت  ناشیا  اب  یئورـشوخ  یئوخـشوخ و  رد  سپ  ینکب  دوخ  نمؤم  ناردارب  رب  لضفت  ینکب و  دوخ  ناشیوخ  اب  هلص 
وت يارب  زا  ادخ  هچنآ  هب  شاب  یـضار  و  دننک ،  یم  هرانک  وا  زا  ناراکدب  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  ناکین  دـنک  یم  وکین  ار  دوخ  قلخ  هک 

ار دوخ  عمط  نک  عطق  سپ  ار  ایند  ياهتزع  عیمج  ینک  عمج  هک  یهاوخ  رگا  ینک ،  یناگدـنز  شوخ  لد  اب  هشیمه  تسا ،  هدرک  تمـسق 
تسد رد  هچنآ  زا  عمط  عطق  هب  رگم  دندیـسر  هک  یبتارم  نآ  هب  ناقیدص  ناربمغیپ و  دنا  هدیـسرن  هک  اریز  تسا ،  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا 

رد رگم  وا  زا  ار  دوخ  تجاح  نکم  بلط  وا و  رب  نکم  حاحلا  رایـسب  يرما ،  رد  يوش  جاـتحم  یهاـشداپ  هب  رگا  دـنزرف !  يا  تسا .  مدرم 
وت زا  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  و  دـشاب ،  بلط  بسانم  هک  یتقو  یئاج و  رد  رگم  وا  زا  ار  دوخ  تجاح  نکم  بلط  وا و  رب  هک  یتقو  یئاج و 
هب نآ  ندروآرب  هک  اریز  دیاینرب  یئامن و  بلط  ار  یتجاح  هکنآ  هب  وشم  گنتلد  دشاب ،  غراف  اهرکف  هودنا و  زا  شتارطاخ  دشاب و  دونـشخ 
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ناتشگنا نک ؛  لا  ؤس  وا  زا  ادخ و  يوسب  نک  تبغر  نکیلو  دیآ ،  لمعب  شتقو  نوچ  هک  اهنآ  يارب  زا  تسه  دنچ  یتقو  تسادخ ،  تسد 
يایند لیـصحت  هجوتم  دوخ  هاتوک  رمع  رد  هاتوک ،  وت  رمع  تسا و  كدـنا  ایند  دـنزرف !  يا  هدـب .  تکرح  اعد  تقو  رد  للذـت  هب  ار  دوخ 

دوخ عمط  ار  نآ  قلخ و  يدـب  زا  نک  بانتجا  و  هدـم ،  رارق  دوخ  راک  دوخ و  نءاش  ار  نآ  دـسح و  زا  نک  رذـح  دـنزرف !  يا  وشم .  لـیلق 
نمـشد يزاسراک  یناسر  ررـض  دوخ  هب  وت  هاگره  و  دوخ ،  سفن  هب  رگم  یناسر  یمن  ررـض  تفـص  ود  نیا  هب  وت  هک  یتسردـب  نادرگم ، 

یسک هب  ار  یکین  دنزرف !  يا  نارگید .  ینمشد  زا  وت  يارب  دراد  رتشیب  ررض  دوخ  هب  تبسن  وت  ینمـشد  هک  اریز  يا  هدرک  دوخ  زا  ار  دوخ 
شاب ور  هنایم  مدرم  هب  ندرک  ناسحا  رد  ایند ،  عفن  هن  دشاب  ادخ  باوث  نآ  زا  تضرغ  هک  دیاب  دـشاب و  یکین  نآ  قحتـسم  لها و  هک  نکب 

لیـصحت هک  تمکح  قالخا  نیرتهب  دنزرف !  يا  ینک .  نارگید  جاتحم  ار  دوخ  هک  نک  ریذبت  هن  یهدن و  يراد و  هاگن  هک  نک  ریـصقت  هن 
تخرد نآ  بآ  ادخ  هب  نامیا  سپ  دشاب ،  هدیئور  هک  تسا  یتخرد  لثم  ادخ  نید  لثم  و  تسادخ ؛  نید  تسا ،  رت  يرورـض  همه  زا  نآ 

و تسا ،  تخرد  نآ  قاـس  تاـکز  و  تساـپرب ،  نآ  هب  هک  تسا  تخرد  نآ  ياـه  هشیر  زاـمن  و  تسا ،  هدـنز  نآ  هـب  تـخرد  هـک  تـسا 
نوریب و  تسا ،  تخرد  نآ  ياـهگرب  هدیدنـسپ  قـالخا  و  تسا ،  تخرد  نآ  ياـه  هخاـش  ندرک  ادـخ  يارب  زا  نمؤم  ناردارب  اـب  يردارب 

یمن لماک  یمدآ  نید  نینچمه  وکین  هویم  هب  رگم  تسین  لماک  تخرد  چیه  هچنانچ  تسا ،  تخرد  نآ  هویم  ادـخ  ياهتیـصعم  زا  ندـمآ 
 ، تسا نید  تبیصم  اهتبیـصم  نیرت  میظع  و  تسا ،  لقع  یناشیرپ  اهیناشیرپ  نیرتدب  دنزرف !  يا  ( . 55  ) ادخ تامرحم  كرت  هب  رگم  دوش 

رگناوت هنـسح  قـالخا  نیقی و  ملع و  هب  ار  دوخ  لد  سپ  تسا ،  لد  يرگناوت  اـهیرگناوت  نیرت  عفاـن  و  تسا ،  ناـمیا  تفآ  اـهتفآ  نیرتدـب 
ای دنک  یم  يدزد  هک  یـصخش  هک  یتسردب  شاب ،  یـضار  ادخ  تمـسق  هب  دـسر و  یم  وت  هب  هچنآ  هب  ایند  يزور  زا  نک  تعانق  نادرگ و 
یم وا  يارب  زا  هانگ  دنک و  یم  سبح  وا  زا  تسا  هدوب  هدومرف  ردـقم  وا  يارب  هک  ار  شلالح  يزور  ادـخ  دـنک  یم  مدرم  لاوما  هب  تنایخ 

تعاط نادرگ  صلاخ  دنزرف !  يا  دوبن .  وا  يارب  زا  ترخآ  ایند و  تبوقع  دیـسر و  یم  وا  يارب  زا  لالح  يزور  درک  یم  ربص  رگا  دنام ، 
قح لها  تعاطا  هک  یتسردـب  قح ،  لـها  تعباـتم  هب  ار  دوخ  تعاـط  هد  تنیز  سپ  ناـهانگ ،  زا  يزیچ  هب  ینادرگن  طولخم  هک  ار  ادـخ 

و دـشابن ،  نآ  اب  یتقامح  هک  يرابدرب  هب  نک  ظفح  ار  دوخ  ملع  و  یئاناد ،  ملع و  هب  ار  ناشیا  تعاطا  شخب  تنیز  و  تسادـخ ،  تعاـطا 
عیاض نآ  اب  هک  یشیدنارود  هب  نک  مکحم  ار  شرد  دشابن ،  طولخم  يدرخ  یب  تهافس و  نآ  اب  هک  یمرن  هب  ار  دوخ  ملع  نادرگ  نوزخم 

یلهاج زگره  دنزرف !  يا  دشابن .  طولخم  یتشرد  یفنع و  نآ  هب  هک  یئارادـم  هب  نادرگ  طولخم  ار  دوخ  یـشیدنارود  و  دـشابن ،  یندرک 
وش و دوخ  سفن  لوسر  دوخ  سپ  دـناسرب  ار  وت  ماغیپ  هک  یباین  یئاناد  لقاع  رگا  دـناسرب ،  ار  وت  ماغیپ  هک  تسرفم  یئاج  هب  تلاسر  هب  ار 
زا دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ( . 56  ) دیامن يرود  وت  زا  زین  نآ  ات  نک  يرود  يدـب  زا  دـنزرف !  يا  ناسرب .  ار  دوخ  ماغیپ 

نکیلو هن ،  دومرف :  یئوگ ؟  یم  ار  لام  زا  ینغ  دنتفگ :  ینغ .  نمؤم  دومرف :  دنلضفا ؟  مدرم  زا  کیمادک  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  نامقل 
افتکا دوخ  ملع  هب  دوخ  دـنوش  ینغتـسم  وا  زا  رگا  و  دـنوش ،  عفتنم  وا  ملع  زا  دـنوش  جاـتحم  وا  هب  مدرم  رگا  هک  میوگ  یم  ار  ملع  زا  ینغ 
دننیب رادرکدـب  راکهانگ و  ار  وا  مدرم  هک  نآ  زا  دـنکن  اورپ  هک  یـسک  دومرف :  دـنرتدب ؟  مدرم  زا  کی  مادـک  سپ  دـنتفگ :  درک .  دـناوت 
يور رب  مسبت  و  ناشیا ،  روما  رد  دوخ و  رما  رد  نک  تروشم  رایـسب  ناشیا  اب  يور  رفـس  هب  یتعامج  اب  هاگره  دـنزرف !  يا  دومرف :  ( . 57)
يرای يراک  رد  وت  زا  هاگره  و  نکب ،  ناشیا  تباجا  دـنناوخب  هاـگره  ار  وت  و  دوخ ،  هشوت  رد  شاـب  مرک  بحاـص  و  نکب ،  رایـسب  ناـشیا 

رد يدرمناوج  تواخس و  و  ندناوخ ،  زامن  يرایسب  و  یشوماخ ،  يرایسب  هب  زیچ :  هس  هب  نک  یتدایز  ناشیا  رب  نکب ،  ناشیا  يرای  دنبلط 
وت اب  نوچ  ناـشیا ،  يارب  زا  وش  هاوگ  دـنریگب  هاوگ  یقح  رب  دـنهاوخ  ار  وت  هاـگره  و  هشوت ؛  لاـم و  ناـیاپراهچ و  زا  يراد  دوخ  اـب  هچنآ 
ات يدنـسپ  یم  ناشیا  يارب  هک  ییءار  رد  نکم  مزج  یئوگب ،  تسا  ناشیا  ریخ  هچ  ره  هک  دوخ  يءار  رد  نک  یعـس  رایـسب  دننک  تروشم 

زاـمن یباوخب و  ینیـشنب و  يزیخرب و  تروشم  نآ  رد  اـت  وگم  تروشم  نآ  رد  ناـشیا  باوج  و  ینکن ،  نآ  رد  رایـسب  رکف  لـمءات و  هکنآ 
تحیـصن و دـنادرگ  یمن  صلاـخ  هک  یـسک  اریز  يرب ،  راـک  هب  ناـشیا  تروـشم  رد  ار  دوـخ  تمکح  رکف و  لاوـحا  نیا  همه  رد  ینک و 

دراد یمرب  وا  زا  ار  وا  تناما  دنک و  یم  بلس  وا  زا  ار  وا  لقع  يءار و  یلاعت  قح  دیامن  تروشم  وا  زا  هک  یسک  يارب  ار  دوخ  یهاوخریخ 
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نوچ وش ،  کیرـش  راک  نآ  رد  ناـشیا  اـب  دـننک  یم  يراـک  ینیب  نوچ  ورب ،  هداـیپ  ناـشیا  اـب  دـنور  یم  هداـیپ  هک  ار  دوخ  ياـقفر  نوچ  ، 
ای دننک  رما  يراک  هب  ار  وت  هاگره  و  تسا ،  رتشیب  وت  زا  شلاس  هک  ار  یسک  نخس  ونشب  هدب ،  اهنآ  اب  زین  وت  دنهد  یـضرق  ای  دننک  یقدصت 

کـش رگا  دـیئآ ،  دورف  دـینک  مگ  ار  هار  نوچ  تسا ،  سفن  ینوبز  زجع و  زا  نتفگ  هن  هک  وگم  هن  یلب و  وگب  دـننک  لا  ؤـس  يزیچ  وـت  زا 
دامتعا وا  هتفگ  رب  دیـسرپم و  هار  لاوحا  وا  زا  دینیب  ار  صخـش  کی  رگا  دینک ،  تروشم  رگیدکی  اب  دـیتسیاب و  تسا  مادـک  هار  هک  دـینک 

ار امش  دهاوخ  هک  دشاب  یناطیش  ای  دشاب  نادزد  سوساج  هک  دشاب  هاگ  دزادنا ،  یم  کش  هب  ار  یمدآ  نابایب  رد  صخـش  کی  هک  دینکم 
هک اریز  منیب ،  یمن  نم  هک  ناشیا  یئوگتـسار  تامالع  زا  دنچ  يزیچ  دینیب  هکنآ  رگم  دینک  رذح  زین  صخـش  ود  زا  دـنک ،  ناریح  هار  رد 

نوچ دنزرف !  يا  دنیب .  یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  دنچ  يزیچ  رـضاح  دـبای و  یم  نآ  زا  ار  قح  دـنیب  یم  ار  يزیچ  دوخ  مشچ  هب  نوچ  لقاع 
ار تعامج  زامن  و  تسا ،  نید  لصا  زامن  هک  بایب  تحار  نآ  زا  نکب و  زامن  زادـنیم و  ریخءات  هب  ار  نآ  يراک  يارب  زا  دوش ،  زامن  تقو 
 ، تسین نایاناد  رادرک  زا  نیا  دنک و  یم  مخز  ار  شتشپ  دوز  هک  نکم  باوخ  اپراهچ  يور  رب  و  یـشاب ،  هزین  رـس  رب  هچ  رگا  نکم  كرت 

يآ و دورف  اپراهچ  زا  یسر  لزنم  هب  کیدزن  نوچ  لصافم ،  یتسـس  يارب  یـشکب  ار  دوخ  دشاب  تنکمم  هک  یـشاب  هواجک  رد  هکنآ  رگم 
نک رایتخا  ار  ینیمز  ییآ  دورف  یهاوخ  نوچ  يروخب ،  ماعط  دوخ  هکنآ  زا  لبق  اپراهچ  فلع  هب  نک  ادتبا  یـسر  لزنم  هب  نوچ  ورب ،  هدایپ 

هب نوچ  ینیـشنب ،  هکنآ  زا  لـبق  نکب  زاـمن  تعکر  ود  ییآ  دورف  نوچ  و  دـشاب ،  رتشیب  شهاـیگ  رتـمرن و  شکاـخ  رت و  گـنر  شوخ  هک 
دورف نآ  رد  هک  ار  ینیمز  نآ  نک  عادو  نکب و  زامن  تعکر  ود  ینک  راب  نوچ  و  مدرم ،  زا  وش  رود  رایـسب  يورب  یهاوخ  تجاـح  ياـضق 
ماـعط یناوت  رگا  و  دنتـسه ،  هکئـالم  زا  یعمج  نیمز  زا  هعقب  ره  رد  هک  اریز  نیمز  نآ  لـها  رب  نیمز و  نآ  رب  نک  مالـس  و  يدوب ،  هدـمآ 

لوغـشم هک  مادام  ادخ  رکذ  حیبست و  هب  یـشاب و  راوس  هک  مادام  ادخ  باتک  توالت  هب  داب  وت  رب  ینکن ،  قدصت  ار  نآ  زا  يردـق  ات  روخم 
 ، بش رخآ  ات  بش  فصن  زا  نتفر  هار  هب  داب  وت  رب  و  ورم ،  هار  بش  لوا  هک  راهنز  یـشاب ،  غراف  هک  مادام  اعد  هب  داب  وت  رب  یـشاب ،  يراک 

مادک هک :  دندیـسرپ  نامقل  زا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 58  ) نکم دنلب  ادـص  هار  رد  هک  راهنز 
يرما موش  یمن  بکترم  دومرف :  ینک ؟  یمن  كرت  زگره  ار  نآ  يراد و  داـمتعا  نآ  هب  همه  زا  شیب  هک  وـت  ياـهتمکح  زا  تسا  تمکح 
رگید ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 59  ) منک یمن  عیاض  منکب ،  هک  تسا  هتـشاذگ  نم  هب  ار  هچنآ  و  نم ،  يارب  زا  تسا  هدش  لفکتم  ادـخ  هک  ار 

يا نکم .  ینمـشد  سک  کی  اب  نک و  تبحاصم  سک  دـص  اـب  دـنزرف !  يا  تفگ :  دوخ  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمقل  هک  تسا  لوقنم 
وت و نایم  وت  قلخ  و  ادخ ،  تسوت و  نایم  هک  تسوت  نید  وت  قالخا  سپ  وت ،  قلخ  وت و  قالخا  رگم  دیآ  یمن  راک  هب  وت  يارب  زا  دنزرف ! 

يا شابم .  نادب  دنزرف  شاب و  ناکین  هدنب  دنزرف !  يا  ار .  هدیدنـسپ  قالخا  ریگ  دای  نکم و  مدرم  ینمـشد  بسک  سپ  تسا ،  مدرم  نایم 
رد ( . 60  ) يدرگ زاین  یب  رگناوت و  ات  شاب  نیما  و  وت ،  ترخآ  ایند و  وت  يارب  دـشاب  ملاس  ات  هد  سپ  دراپـس  وت  هب  یتناـما  هک  ره  دـنزرف ! 

مدرم هنوگچ  دنزرف !  يا  تفگ :  دوخ  رـسپ  هب  نامقل  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح 
يارب دنوش  یمن  ایهم  هنوگچ  تسا ! ؟  یتسپ  رد  زور  ره  ناشیا  لاوحا  هکنآ  لاح  دنا و  هدرک  هدـعو  ار  ناشیا  هک  اهباذـع  زا  دنـسرت  یمن 

املع هب  نآ  اب  ینک  تاهابم  هکنآ  يارب  زومایب  ار  ملع  دنزرف !  يا  دسر ! ؟  یم  تیاهن  هب  يدوزب  ناشیا  رمع  هکنآ  لاح  ادخ و  ياه  هدـعو 
رد تبغر  مدع  يارب  نکم  ملع  كرت  و  سلاجم ،  رد  نآ  اب  ینک  رخف  یئامندوخ و  ای  نادرخیب  ناهیفـس و  نآ  اب  ینک  هلداجم  ای  نایاناد  و 
ملع یملاع ،  رگا  هک :  نیشنب  ناشیا  هب  دننک  یم  ادخ  دای  هک  ار  یعمج  ینیب  رگا  نک ،  رظن  سلاجم  رد  تریصب  هدید  هب  دنزرف !  يا  نآ . 

رب ادـخ  زا  یتمحر  دـیاش  ینک  یم  بسک  ملع  ناشیا  زا  ینادان ،  رگا  و  ناشیا ؛  تسلاجم  دـیازفا  یم  ار  تملع  وت و  هب  دـشخب  یم  عفن  وت 
زا هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 61  ) دریگ ورف  ناشیا  اب  زین  ار  وت  دوش و  لزان  ناـشیا 
 ، ندرک یناوت  یمن  نک و  فرط  رب  دوخ  زا  ار  باوخ  يراد ،  کش  گرم  رد  رگا  دنزرف !  يا  هک :  دوب  نآ  شرسپ  هب  نامقل  ياه  هظعوم 

نیا رد  نوچ  سپ  ندرک ،  یناوت  یمن  زگره  نک و  فرطرب  دوخ  زا  ار  باوخ  ندش  رادیب  گرم  زا  دـعب  ندـش  هدـنز  رد  يراد  کش  رگا 
زا دعب  ندـش  ثوعبم  هلزنم  هب  يرادـیب  تسا و  گرم  هلزنم  هب  باوخ  تسا و  يرگید  تسد  رد  وت  ناج  هک  یناد  یم  ینک  رکف  تلاح  ود 
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 . تسا گرم 

موس تمسق 

مه يرود  مدرم  زا  دوش ،  یم  يرود  تقراـفم و  ثعاـب  هک  نکم  هزادـنا  زا  شیب  ار  طـالتخا  مدرم و  هب  وشم  کـیدزن  رایـسب  دـنزرف !  يا 
یکین و دـنراد ،  یمن  تسود  ار  رگیدـکی  مدآ  نادـنزرف  دراد و  یم  تسود  ار  دوخ  لـثم  یناویح  ره  يوش ،  یم  لـیلذ  راوخ و  هک  نکم 

ناـیم نینچمه  تسین  یتـسود  دنفـسوگ  گرگ و  ناـیم  هک  ناـنچمه  دـشاب ،  نآ  بلاـط  هک  یـسک  دزن  رگم  نکم  نـهپ  ار  دوـخ  ناـسحا 
اب هک  ره  نینچمه  دبـسچ ،  یم  وا  هـب  نآ  زا  يردـق  هـتبلا  ( 62  ) تفز هب  دوش  یم  کـیدزن  هک  ره  تسین ،  یتـسود  رادرکدـب  راـکوکین و 

و دوش ،  یم  هداد  مانـشد  دراد  تسود  ار  مدرم  اب  هلداجم  هک  ره  و  دزومآ ،  یم  وا  دـب  ياـههار  زا  دوش  یم  بحاـصم  کیرـش و  يرجاـف 
هک ره  و  دنام ،  یمن  ملاس  ناشیاهیدب  زا  دنک  یم  ینیـشنمه  نادب  اب  هک  ره  و  دوش ،  یم  هدز  تمهت  دوش  یم  لخاد  دب  سلاجم  رد  هکره 

مدرم هب  دنزرف !  يا  دراد .  یمن  تسود  ار  ناگدننک  تنایخ  ادخ  هک  شاب  نیما  دنزرف !  يا  دشک .  یم  ینامیـشپ  تسین  دوخ  نابز  کلام 
غورد نم !  دـنزرف  يا  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  ( . 63  ) دشاب راکدب  رجاف و  وت  لد  یـسرت و  یم  ادـخ  زا  هک  امنم  نینچ 

کیچیه هک  دنیبب  دزورفارب  شتآ  ود  دیوگ  یم  تسار  رگا  دیناشنورف ،  ناوت  یم  رـش  هب  ار  يدـب  رـش و  دـیوگ  یم  هک  یـسک  دـیوگ  یم 
 ! دنزرف يا  دنک .  یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ  هچنانچ  دناشن  یم  ورف  ار  هنتف  رش و  شتآ  یکین  ریخ و  هکلب  دنک ! ؟  یم  شوماخ  ار  يرگید 

يوش یم  ود  ره  راکنایز  هک  شورفم  ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  و  يدرگ ،  ترخآ  ایند و  دـنمدوس  ات  شورفب  دوخ  ترخآ  هب  ار  دوخ  يایند 
میاد وت  نامقل !  يا  تفگ :  یم  تشذـگ و  یم  وا  رب  وا  مالغ  سپ  تسـشن ،  یم  اهنت  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ناـمقل  هک :  تسا  يورم  ( . 64)

و تسا ،  رکفت  رب  نیعم  ندوب  اـهنت  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  ناـمقل  تفاـی .  یهاوـخ  رتـشیب  سنا  ینیـشنب  مدرم  اـب  رگا  ینیـشن ،  یم  اـهنت 
هیلع نامقل  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 65  ) تسا تشهب  يامنهار  رکفت  يرایسب 
هچنآ هن  دندنامن  یقاب  سپ  دندرک  عمج  اهلام  دوخ  نادـنزرف  يارب  زا  مدرم  وت  شیپ  دـنزرف !  يا  هک :  ار  شرـسپ  دومرف  تحیـصن  مالـسلا 
يدزم دـنا و  هدرک  رما  دـنچ  يراک  هب  ار  وت  هک  رودزم  يا  هدـنب  رگم  وت  یتسین  دـندرک ،  عمج  ناشیا  يارب  زا  هک  اـهنآ  هن  دـندرک و  عمج 

يرازفلع رد  هک  يدنفـسوگ  دننام  ایند  نیا  رد  شابم  ریگب ،  ار  دوخ  دزم  نک و  مامت  ار  دوخ  لمع  سپ  دنا ،  هدرک  ررقم  وت  يارب  زا  دـنچ 
هک یلپ  دننام  يارب  ار  ایند  نادرگب  نکیلو  دشاب ،  نآ  یهبرف  رد  نآ  گرم  دنـشکب و  ار  نآ  یهبرف  يارب  سپ  دوش  هبرف  ات  دروخب  دـتفیب و 
رما ار  وت  هک  ار  نآ  نکم  نادابآ  ار و  دوخ  يایند  نک  بارخ  يدرگنرب ،  لپ  نآ  هب  زگره  يرذگب و  لپ  نآ  زا  دنشاب  هتـسب  يرهن  يور  رب 

زا درک :  دنهاوخ  لا  ؤس  وت  زا  زیچ  راهچ  دـنرادزای  وت  راگدرورپ  دزن  تمایق  رد  ار  وت  نوچ  هک  نادـب  ینک ،  نادابآ  ار  نآ  هک  دـنا  هدرکن 
بـسک اـجک  زا  هک  وت  لاـم  زا  يدرک ؟  یناـف  راـک  هچ  رد  هک  وت  رمع  زا  يدرک ؟  هنهک  زیچ  هچ  رد  هک  درک  دـنهاوخ  لا  ؤس  وـت  یناوـج 
رایـسب دـنام و  یمن  یقاب  ایند  زا  هچنآ  ره  رب  وشم  كانهودـنا  و  وشب ،  اهنیا  باوج  يایهم  سپ  يدرک ؟  جرخ  فرـصم  هچ  رد  و  يدرک ؟ 

يور زا  تلفغ  هدرپ  شاب ،  هنادرم  دوخ  ترخآ  راک  رد  شاب ،  رذـح  رد  ایند  رـش  زا  هتـسویپ  سپ  دوب ،  ناوت  یمن  نمیا  نآ  يـالب  زا  اـیند 
ات نک  یعـس  نک ،  هزات  دوخ  لد  رد  ار  هبوت  هتـسویپ  روآرب ،  دوخ  راگدرورپ  ياهیکین  ضرعم  رد  هحلاص  لامعا  اب  ار  دوخ  اـشگب و  دوخ 
( . 66  ) يراد هدارا  هچنآ  وت و  نایم  دـنوش  لئاح  ددرگ و  وت  هجوتم  یهلا  ياهاضق  دـنک و  وت  دـصق  هکنآ  زا  لبق  يا  هتفای  تلهم  یغراف و 
وت يارب  تسا  رتهب  دناسرب  رازآ  دـنزب و  ار  وت  اناد  میکح و  رگا  دـنزرف !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نامقل  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد 
؟  يدوبن نالف  لآ  هدـنب  وت  ایآ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نامقل  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  ( . 67  ) دلامب وت  رب  وبـشوخ  نغور  نادان  هکنآ  زا 

راـتفگ و كرت  و  ندرکن ،  تناـیخ  ار  تناـما  و  یئوگتـسار ،  دوـمرف :  دـیناسر ؟  هبترم  نیا  هب  ار  وـت  زیچ  هچ  سپ  دـنتفگ :  یلب .  تـفگ : 
زا دوخ  نابز  نتشادزاب  و  تسا ،  هدینادرگ  مارح  نم  رب  ادخ  هک  یئاهزیچ  زا  ار  دوخ  مشچ  ندیـشوپ  و  دشخبن ،  نم  هب  هدیاف  هک  يرادرک 
زا هداـیز  هکره  و  دوب ،  دـهاوخ  رت  تسپ  نم  زا  دـنکب  متفگ  نم  هچنآ  زا  رتمک  هک  ره  سپ  ندروخ !  لـالح  همقل  دـشاب و  وغل  هک  ینخس 
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هک زادنیم  ریخءات  ار  هبوت  دنزرف !  يا  دومرف :  دوب .  دهاوخ  نم  لثم  دروآ  لمعب  ار  اهنیا  لثم  هکره  و  دوب ،  دهاوخ  رتهب  نم  زا  دـنکب  اهنیا 
و دشاب ،  التبم  یئالب  هب  هک  یـسک  هب  نکم  ازهتـسا  و  دسر ،  یم  زین  وت  هب  هک  نکم  یـسک  گرم  رب  تتامـش  و  دـسر ،  یم  ربخ  یب  گرم 
هک ناد  یتراجت  ار  ادخ  يراکزیهرپ  دنزرف !  يا  يوش .  رگناوت  ات  مدرم  لاوما  رد  شاب  نیما  دـنزرف !  يا  نکم .  مدرم  زا  دوخ  ناسحا  عنم 
 ! دـنزرف يا  دـنک .  شوماخ  ار  نآ  ات  تسرفب  یقدـصت  شلابند  ینکب  یهانگ  نوچ  یـشاب ،  هتـشاد  هیام  هکنآ  یب  دـسر  یم  وت  هب  شدوس 

متـس وا  رب  هک  یـسک  رب  نکم  محر  دنزرف !  يا  تسا .  راوشد  ریپ  درم  رب  نتفر  الاب  يدنلب  رب  هچنانچ  تسا  راوشد  درخیب  رب  دـنپ  هظعوم و 
تردـق مدرم ،  رب  ندرک  متـس  رب  دوش  یعاد  ار  وت  تردـق  نوچ  یناـسر ؛  یم  دوخ  هب  ار  ملظ  نآ  ررـض  هک  نک  محر  دوـخ  رب  هکلب  ینک 

رگید ثیدح  رد  ( . 68  ) هد دای  مدرم  هب  یتسناد ،  ار  هچنآ  ریگ ؛ دای  املع  زا  یناد ،  یمن  ار  هچنآ  دـنزرف !  يا  روآ  داـی  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ 
(69  ) شاموک ار  نآ  هک  لصوم  رد  دمآ  دورف  يا  هیرق  هب  دـمآ ،  نوریب  دوخ  دالب  زا  مالـسلا  هیلع  نامقل  ترـضح  نوچ  هک :  تسا  لوقنم 

تـسب دوخ  يور  رب  ار  دوخ  هناخ  ياهرد  سپ  دش  گنتلد  تفاین  ینابزمه  درکن و  وا  زا  تعباتم  سکچیه  هیرق  نآ  رد  نوچ  دـنتفگ ،  یم 
همه رد  ار  ادخ  وگب و  مک  نخس  دنزرف !  يا  دوب :  نیا  وا  حیاصن  هلمح  زا  و  دومرف ،  هظعوم  تحیصن و  ار  وا  درک و  تولخ  دوخ  دنزرف  اب 
هکنآ زا  لبق  ریگب  دنپ  مدرم  زا  دنزرف !  يا  تسا .  هدینادرگ  اناد  انیب و  ار  وت  هدیناسرت و  دوخ  باذـع  زا  ار  وت  ادـخ  هک  اریز  نک  دای  ناکم 

يا درک .  یناوتن  هراچ  دوش و  لزان  وت  رب  گرزب  يالب  هکنآ  زا  لـبق  کـچوک  يـالب  زا  وش  هبنتم  ریگ و  دـنپ  و  دـنریگب ،  دـنپ  وت  زا  مدرم 
ملاظ و یناسر و  مهب  لام  هکنآ  زا  تسا  رتهب  یناـشیرپ  دـنزرف !  يا  يدرگن .  منهج  مزیه  اـت  رادـهاگن  بضغ  ماـگنه  رد  ار  دوخ  دـنزرف ! 

يا ناشیا .  ياهلد  اهتـسد و  ناهانگ  زا  ناـشیا  رب  ياو  سپ  تسا ،  ناـشیا  ياـهرادرک  ورگ  رد  مدرم  ياـهناج  دـنزرف !  يا  يوش .  یغاـط 
تاجن هنوگچ  سپ  دـندروخ ،  ار  اـیند  بیرف  ناینیـشیپ  ناـحلاص  دـنزرف !  يا  شاـبم .  نمیا  ناـهانگ  زا  تسا  اـیند  رد  ناطیـش  اـت  دـنزرف ! 

ار ناهاشداپ  ترواجم  دنزرف !  يا  دـشاب .  وت  تشهب  ترخآ  ات  نادرگ  دوخ  نادـنز  ار  ایند  دـنزرف !  يا  ناینیـسپ ! ؟  نآ  زا  تفای  دـنهاوخ 
ناگراچیب ارقف و  اب  نک  ینیـشنمه  دـنزرف !  يا  يوش .  رفاک  هک  دـنیوگ  هچره  رد  نکم  ناشیا  تعاطا  و  ار ،  وت  دنـشکب  هک  نکم  راـیتخا 

ارم دیوگب  هکره  دنزرف !  يا  شاب .  قفـشم  رهوش  دننام  رهوش  یب  نانز  يارب  زا  و  شاب ،  نابرهم  ردپ  دـننام  نامیتی  يارب  زا  و  ناناملـسم ، 
لاوحا هب  لوا  دـنزرف !  يا  دوخ .  راگدرورپ  تعاط  هب  دـنک  لمع  هک  ار  یـسک  هانگ  رگم  دـنزرمآ  یمن  هکلب  دـنزرمآ ،  یمن  ار  وا  زرماـیب 

رتهب یئاهنت  دـنزرف !  يا  نک .  رایتخا  رفـس  نآ  زا  دـعب  نک  ادـیپ  قیفر  لوا  دـنزرف !  يا  دوخ .  هناخ  لاوحا  هب  نآ  زا  دـعب  زادرپب و  هیاسمه 
اب هک  ره  و  نک ،  یکین  هب  وا  تافاکم  دنک  یکین  وت  اب  هک  ره  دنزرف !  يا  تسا .  یئاهنت  زا  رتهب  وکین  تبحاصم  و  دب ،  تبحاصم  زا  تسا 

درک یناوت  یمن  وا  هب  تبسن  وت  دنک  یم  دوخ  هب  تبسن  وا  هچنآ  زا  رتدب  ینک  یعس  وت  دنچ  ره  هک  راذگب  دوخ  يدب  هب  ار  وا  دنک  يدب  وت 
هک درک  دای  ار  ادخ  یک  و  تفاین ،  ار  وا  هک  درک  بلط  ار  ادخ  یک  و  درکن ،  يرای  ار  وا  دنوادخ  هک  درک  ادخ  یگدنب  یک  دـنزرف !  يا  . 

محر ار  وا  ادخ  هک  درک  ادخ  هاگرد  هب  عرـضت  یک  و  تشاذگ ،  يرگید  هب  ار  وا  ادخ  هک  درک  لکوت  ادخ  رب  یک  و  درکن ،  دای  ار  وا  ادخ 
هک نکم  تبحاصم  ناقساف  اب  راهنز  دنزرف !  يا  نکم .  مرش  نالاسدرخ  اب  ندرک  تروشم  زا  نکب و  ناریپ  اب  تروشم  دنزرف !  يا  درکن ؟ 

و دننک ،  یم  اوسر  دـننک و  یم  تمذـم  ار  وت  دـنبای  یمن  يزیچ  رگا  دـنروخ و  یم  دـنبای  یم  يزیچ  وت  دزن  رگا  دنناگـس ،  هلزنم  هب  ناشیا 
وا رب  رگا  ار  حلاص  نمؤم  هک  اریز  تسا ،  ناقساف  یتسود  زا  رتهب  ناحلاص  ینمـشد  دنزرف !  يا  تسین .  تعاس  کی  زا  شیب  ناشیا  تبحم 
دنک یمن  تاعارم  ار  ادـخ  تمعن  قح  قساـف  و  دوش ،  یم  یـضار  وت  زا  ینک  یهاوخرذـع  وا  دزن  رگا  و  دـنک ،  یمن  متـس  وت  رب  ینک  متس 

دننام ناشیا  هنیـس  رد  هنیک  هک  شابم  نمیا  نانمـشد  رـش  زا  ریگب و  رایـسب  ناتـسود  دنزرف !  يا  دومن ! ؟  دهاوخ  تیاعر  ار  وت  قح  هنوگچ 
دنزرف يا  يوگب .  نخس  نآ  زا  دعب  هحفاصم و  مالس و  هب  نک  ادتبا  ینک  تاقالم  ار  هک  ره  دنزرف !  يا  تسا .  ناهنپ  رتسکاخ  ریز  رد  بآ 

ار وت  هک  شاـبم  نیریـش  رایـسب  دنرامـش ،  راوخ  ار  وـت  هک  ناـشیا  زا  شکم  ینوـبز  دـنراد و  نمـشد  ار  وـت  هک  ار  مدرم  نکم  یگدـنزگ  ! 
ادخ زا  رادب  دیما  و  یـشابن ،  دیماان  وا  تمحر  زا  هک  یندیـسرت  سرتب  ادـخ  زا  دـنزرف !  يا  دـننکفا .  رود  ار  وت  هک  شابم  خـلت  دـنروخب و 
يا تسوا .  ياهـشهاوخ  رد  وا  كـاله  هک  وا  ياهـشهاوخ  زا  ار  دوخ  سفن  نک  یهت  دـنزرف !  يا  یـشابن .  وا  باذـع  زا  نمیا  هک  يدـیما 
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ياو دنزرف !  يا  دوب .  دهاوخ  ربق  وت  رخآ  هناخ  هک  نادب  منهج ،  رد  يوش  ناطیـش  رواجم  هک  نکم  رخف  ربکت و  ربجت و  هک  راهنز  دنزرف ! 
كاخ يوسب  وا  تشگزاب  تسا و  هدش  قلخ  كاخ  زا  هکنآ  لاح  درامش و  یم  گرزب  ار  دوخ  هنوگچ  دنک  یم  ربجت  ربکت و  هک  یسک  رب 

راکنایز رـساخ و  هک  تفر  دـهاوخ  منهج  هب  ای  ددرگ  راگتـسر  زیاف و  هک  تفر  دـهاوخ  تشهب  يوسب  هک  دـناد  یمن  نآ  زا  دـعب  و  تسا ، 
دنزرف دور  یم  باوخ  هب  هنوگچ  دـنزرف !  يا  تسا ! ؟  هدـمآ  نوریب  لوب  يارجم  زا  هبترم  ود  هک  یـسک  دـیامن  ربـجت  هنوگچ  و  ددرگ ! ؟ 

ناگدیزگرب ناتـسود و  ناربمغیپ و  دندرم  دنزرف !  يا  دنتـسین ! ؟  لفاغ  وا  زا  دشاب و  لفاغ  هنوگچ  و  دنک ! ؟  یم  بلط  ار  وا  گرم  مدآ و 
نتسشن لحم  ار  دوخ  هناخ  برد  وگم و  دوخ  نز  هب  ار  دوخ  زار  دنزرف !  يا  دنام ! ؟  دهاوخ  هشیمه  ایند  رد  یک  ناشیا  زا  دعب  سپ  ادخ ، 

دوخ لاح  هب  رگا  و  دنکـش ،  یم  ینک  تسرد  ار  وا  یهاوخ  رگا  تسا ،  هدش  قلخ  جک  هدند  ناوختـسا  زا  نز  دنزرف !  يا  هدم .  رارق  دوخ 
ربص دننکب  يدب  رگا  نک و  لوبق  ار  ناشیا  یکین  دننکب  یکین  رگا  سپ  دنور  رد  هب  هناخ  زا  هک  راذگم  ار  ناشیا  دنام ،  یم  جک  يراذـگب 
موق دزن  هک  تسا  نآ  هتسیاش  ود  نآ  زا  یکی  اما  هنوعلم ،  ود  هتـسیاش و  ود  دنعون :  راهچ  نانز  دنزرف !  يا  تسین .  نیا  زجب  هراچ  هک  نک 
دنک یم  ربص  دوش  یم  التبم  رگا  دنک ،  یم  رکش  رهوش  دنک  یم  اطع  وا  هب  رگا  تسا ،  لیلذ  دوخ  رهوش  دزن  تسا و  زیزع  فیرش و  دوخ 

يارب زا  و  تسا ،  رهوش  هاوـخکین  تسود و  دروآ و  یم  رایـسب  دـنزرف  هک  تسا  ینز  مود  و  تسا ؛  رایـسب  وا  تسد  رد  لاـم  زا  یکدـنا  و 
تـسود ار  رهوش  نادنزرف  دنک و  یم  محر  لافطا  رب  دنک و  یم  ینابرهم  ناگرزب  اب  تسا ،  نابرهم  ردام  دننام  رهوش  نادـنزرف  ناشیوخ و 
شرهوش رگا  تسا ،  نادنزرف  لام و  لها و  دوخ و  هدننک  حالصا  دراد و  یم  تسود  ار  شرهوش  و  دنشاب ،  رگید  نز  زا  دنچره  دراد  یم 

لاح هب  اشوخ  تسا ،  بایان  خرـس  درگوگ  دننام  ینامز  نینچ  دنک ،  یم  وا  تیاعر  تسا  بیاغ  رگا  دـنک و  یم  يرای  ار  وا  تسا  رـضاح 
دوخ موق  نایم  رد  درامـش و  یم  میظع  رایـسب  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هنوعلم  نز  ود  نآ  زا  یکی  اما  و  دوش ؛ وا  يزور  ینز  نینچ  هک  یـسک 

رد وا  زا  رهوش  سپ  دنک ،  یم  بضغ  دنک و  یم  باتع  دهد  یمن  رگا  و  دیآ ،  یم  مشخ  هب  دهد  یم  وا  هب  يزیچ  رهوش  رگا  تسا ،  لیلذ 
یم ار  وت  يزیرگ  یم  وا  زا  رگا  دروخ و  یم  ار  وت  ینام  یم  وا  اب  رگا  تسا ،  ریـش  دنام  وا  سپ  دـنبعت ،  رد  وا  زا  شناگیاسمه  تسا و  الب 
رگا و  دناسر ،  یمن  عفن  وا  هب  تسا  رـضاح  شرهوش  رگا  دنک ،  یم  هیرگ  دوز  دیآ و  یم  مشخ  هب  دوز  هک  تسا  نآ  مود  هنوعلم  و  دشک ؛
یمن یعفن  دور و  یم  ورف  نآ  رد  بآ  یهد  یم  بآ  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هروش  نیمز  هلزنم  هب  وا  سپ  دـنک ،  یم  اوسر  ار  وا  تسا  بئاـغ 

 ! دنزرف يا  دـش .  یهاوخن  عفتنم  دـنزرف  نآ  زا  دـسر  مهب  نز  نیا  زا  يدـنزرف  رگا  دوش ،  یم  هنـشت  ار  نآ  یهد  یمن  بآ  رگا  و  دـشخب ، 
یم ار  ناـنز  رگا  دـنزرف !  يا  دنـشورفب .  ار  وت  دـنزرف  وـت  ربارب  رد  دـسر و  مهب  يدـنزرف  اداـبم  هک  رواـین  رد  دوـخ  دـقع  هب  ار  مدرم  زینک 

اب نک  ناسحا  دنزرف !  يا  درک .  یمن  جیوزت  دب  نز  سکچیه  دنرخ ،  یم  دنشچ و  یم  ار  رگید  ياهزیچ  هچنانچ  دنتساوخ  یم  دندیشچ و 
يا تفر .  یهاوخ  اجک  هب  اجنآ  زا  هک  نیبب  هک ،  دیاب  یم  تلحر  نآ  زا  ار  وت  هک  نکم  عمج  رایـسب  ار  ایند  و  دنک ،  يدـب  وت  اب  هک  یـسک 

 ! دنزرف يا  یـشاب .  هتـشادن  یهد و  سپ  وا  هب  هک  دننک  فیلکت  ار  وت  زور  نآ  رد  تمایق و  رد  يوش  اوسر  هک  روخم  ار  میتی  لام  دـنزرف ! 
 ! دنزرف يا  دنک .  محر  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  رگم  نآ  زا  تفای  دـهاوخن  تاجن  درک و  دـهاوخ  هطاحا  سک  همه  هب  تمایق  رد  منهج  شتآ 

اـضعا و دز و  دـنهاوخ  رهم  شناـبز  لد و  رب  تماـیق  رد  هک  دنـسرت  یم  وا  ناـبز  زا  مدرم  دراد و  دـب  ناـبز  هک  یـسک  دـیاین  شوخ  ار  وـت 
 . یـشاب هداد  دوخ  ردام  ردپ و  هب  مانـشد  دوخ  هک  تسا  نانچ  هک  مدرم  هب  هدم  مانـشد  دنزرف !  يا  داد .  دـنهاوخ  یهاوگ  وا  رب  شحراوج 

روآ رطاخب  دنزرف !  يا  داد .  دهاوخ  وت  ياه  هدرک  رب  یهاوگ  یمیرک  دنوادخ  دزن  و  تسا ،  يا  هزات  زور  دیآ  یم  هک  زور  ره  دنزرف !  يا 
هک نک  رکف  دـنزرف !  يا  دـید .  یهاوخ  اجنآ  رد  همه  ار  دوخ  ياه  هدرک  دـنکفا و  دـنهاوخ  ربق  هب  دـیچیپ و  دـنهاوخ  اـهنفک  رد  ار  وت  هک 

دوـخ رب  ار  سکچیه  دـنزرف !  يا  يا .  هدرک  وا  یناـمرفان  يا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  یـسک  هناـخ  رد  دوـب  نکاـس  یناوـت  یم  هنوـگچ 
لمعب نک  تردابم  و  ار ،  دوخ  ناـبرهم  ردـپ  تیـصو  نک  لوبق  دـنزرف !  يا  راذـگم  ثاریم  هب  تنانمـشد  يارب  ار  تلاـم  و  نکم ،  راـیتخا 
دنتفیب تکرح  زا  دنوش و  عمج  اجکی  رد  هام  باتفآ و  دنتفا و  هار  هب  اههوک  تمایق  رد  هکنآ  زا  شیپ  دسرب و  تلجا  هکنآ  زا  شیپ  حـلاص 

رد يرذگب ،  طارص  زا  هک  دننک  فیلکت  ار  وت  دنیآ و  ریز  هب  اهنامسآ  زا  ناسرت  فئاخ و  هکئالم  فوفص  دنچیپب و  مه  رد  ار  اهنامـسآ  و 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


هملک رازه  تفه  دنزرف !  يا  دنیاشگب .  ار  قیالخ  لامعا  ناوید  دننک و  اپرب  اهلمع  ندیجنـس  يارب  اهوزارت  ینیبب و  ار  دوخ  لمع  تقو  نآ 
رایـسب ایرد  هک  زاسب  مکحم  ار  دوخ  یتشک  ینک :  لمع  اهنآ  هب  رگا  تسا  یفاک  ار  وت  هک  امن  ظفح  ار  هملک  راـهچ  وت  متخومآ ،  تمکح 
ترفس هک  رادرب  رایسب  هشوت  تسا ؛  راوشد  رایسب  نتشذگ  نآ  زا  يراد  شیپ  رد  هک  یهاگندرگ  هک  نک  کبس  ار  دوخ  راب  تسا ؛  قیمع 

 : هک تسا  لوـقنم  رگید  تیاور  رد  و  ( . 70  ) تسا اناد  انیب و  رایـسب  لمع  هدـننک  لوبق  هک  نک  صلاخ  ار  لمع  تسا ؛  زارد  رود و  رایـسب 
( . 71  ) تسا ریساوب  ثروم  ءالخلا  تیب  رد  نتسشن  رایسب  هک  دنتشون  اهءالخلا  تیب  رد  رب  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  نامقل 

تسا تولاج  تولاط و  لیومشا و  صصق  نایب  رد  مهدزون :  باب 

لوا تمسق 

هللا لیبس  یف  لتاقن  اکلم  انل  ثعبا  مهل  یبنل  اولاـق  ذا  یـسوم  دـعب  نم  لیئارـسا  ینب  نم  ءـالملا  یلا  رت  ملا  دـیامرف  یم  نآرق  رد  یلاـعت  قح 
يارب زا  زیگنارب  هک :  ناشیا  يارب  زا  يربمغیپ  هب  دنتفگ  هک  یتقو  رد  یسوم  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  فارـشا  هصق  رد  ینک  یمن  رظن  ایآ  ( 72)
تیاور مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  نسح  حیحـص و  ياهدنـس  هب  وا  ریغ  میهاربا و  نب  یلع  ادـخ .  هار  رد  مینک  گنج  هک  یهاشداپ  ام 

نایغط دوخ  راگدرورپ  رما  زا  دنداد و  رییغت  ار  ادخ  نید  دندرک و  رایـسب  ناهانگ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  هک :  دنا  هدرک 
ناهاشداپ زا  هک  ار  تولاج  یلاعت  قح  سپ  دندرکن ،  وا  تعاطا  درک و  یم  یهن  رما و  ار  ناشیا  هک  دوب  يربمغیپ  ناشیا  نایم  رد  دـندرک ، 

نانز درک و  نوریب  دوخ  لاوما  اه و  هناخ  زا  ار  ناشیا  تشک و  ار  ناشیا  نادرم  درک و  لیلذ  ار  ناشیا  هک  دینادرگ  طلسم  ناشیا  رب  دوب  طبق 
ام يارب  زا  یهاشداپ  هک  نک  لا  ؤس  یلاعت  قح  زا  هک :  دندومن  هثاغتـسا  دوخ و  ربمغیپ  يوسب  دـندرب  هانپ  سپ  تفرگ ،  يزینک  هب  ار  ناشیا 

هناخ رد  یهاشداپ  دوب و  يا  هدابآ  هناـخ  رد  يربمغیپ  هک  دوب  نینچ  لیئارـسا  ینب  رد  و  ادـخ .  هار  رد  نارفاـک  اـب  مینک  هلتاـقم  اـت  دزیگنارب 
زا زیگنارب  دـنتفگ :  وا  هب  سپ  هدابآ ،  هناخ  کی  رد  ار  یهاشداپ  يربمغیپ و  ناشیا  يارب  زا  دوب  هدرکن  عمج  یلاـعت  قح  دوب ،  رگید  هداـبآ 
ایآ هک :  ناـشیا  هب  تفگ  ناـشیا  سپ  ( 73  ) اولتاقت نا ال  لاتقلا  مکیلع  بتک  نا  متیـسع  له  لاق  مینک  داـهج  وا  اـب  هک  یهاـشداپ  اـم  يارب 

اولاق دینک .  گنج  هکنیا  ار  ندرک  گنج  امش  رب  ادخ  دنادرگ  بجاو  لاتق و  دوش  هتشون  امـش  رب  هاگره  هکنآ  هب  امـش  لاح  تسا  کیدزن 
هدرک نوریب  هکنآ  لاح  ادخ و  هار  رد  مینکن  لاتق  هک  ار  ام  تسیچ  دنتفگ :  انئنبا  انراید و  نم  انجرخا  دـقو  هللا  لیبس  یف  لتاقت  نا ال  انلامو 

رب دش  هتشون  نوچ  سپ  ( 74  ) نیملاظلاب میلع  هللا  مهنم و  الیلق  الا  اولوت  لاتقلا  مهیلع  بتک  املف  ام ، ؟  نارـسپ  ام و  ياه  هناخ  زا  ار  ام  دـنا 
مکل ثعب  دق  هللا  نا  مهیبن  مهل  لاق  و  ناراکمتـس ،  هب  تسا  اناد  ادخ  ناشیا و  زا  یکدـنا  رگم  دـندرکن  لوبق  دـندرک و  تشپ  لاتق ،  ناشیا 

ینا اولاق  دشاب ،  امش  هاشداپ  هک  ار  تولاط  امـش  يارب  زا  تسا  هتخیگنارب  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا :  ربمغیپ  ناشیا  هب  تفگ  اکلم و  تولاط 
هکنآ لاح  دشاب و  یم  یهاشداپ  ام  رب  ار  وا  اجک  دـنتفگ :  ( 75  ) لاملا نم  هعـس  توی  ملو  هنم  کلملاب  قحا  نحت  انیلع و  کلملا  هل  نوکی 

رد يربمغیپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  لام .  رد  یگداشگ  ار  وا  تسا  هدشن  هداد  وا و  زا  یهاشداپ  هب  میرتراوازـس  ام 
زا هن  فسوی ،  يردپ  ردام و  ردارب  دوب  نیماینب  نادنزرف  زا  تولاط  دوب .  مالـسلا  هیلع  فسوی  نادنزرف  رد  یهاشداپ  دوب و  يوال  نادـنزرف 

ءاشی نم  هکلم  یتوی  هللاو  مسجلا  ملعلا و  یف  هطسب  هدازو  مکیلع  هافطـصا  هللا  نا  لاق  یهاشداپ ،  هدابآ  هناخ  زا  هن  دوب  يربمغیپ  هدابآ  هناخ 
هدرک هدایز  امـش و  رب  تسا  هدرک  رایتخا  هدـیزگرب و  ار  تولاط  ادـخ  هک  یتسردـب  ناشیا :  ربمغیپ  ناـشیا  هب  تفگ  ( 76  ) میلع عساو  هللاو 

قح وا و  ششخب  تسا  هداشگ  یلاعت  قح  و  دهاوخ ،  یم  ره  هب  ار  یهاشداپ  دنک  یم  اطع  ادخ  ندب و  رد  ملع و  رد  یگداشگ  ار  وا  تسا 
رتاناد همه  زا  دوب و  يوق  عاجش و  دوب و  رت  میظع  همه  زا  ندب  بسح  هب  تولاط  دومرف :  ترـضح  ناگدنب .  تحلـصم  هب  تسا  اناد  یلاعت 

هیآ نا  مهیبن  مهل  لاقو  تسا .  هدادـن  لام  رد  یگداـشگ  وا  هب  ادـخ  دـنتفگ :  دـندرک و  بیع  رقف  هب  ار  وا  ناـشیا  سپ  دوب ،  ریقف  اـما  دوب ، 
متنک نا  مکل  هیآل  کلذ  یف  نا  هکئالملا  هلمحت  نوره  لآ  یـسوم و  لآ  كرت  امم  هیقب  مکبر و  نم  هنیکـس  هیف  توباتلا  مکیتاـی  نا  هکلم 
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هنیکس نآ  رد  هک  توبات  امـش  يوسب  دیایب  هک  تسا  نآ  وا  یهاشداپ  تمالع  هک  یتسردب  ناشیا :  ربمغیپ  ار  ناشیا  تفگ  و  ( 77  ) نینمؤم
ار توبات  نآ  هکئالم  هک  یتلاح  رد  نوراه  لآ  یسوم و  لآ  دنا  هتشاذگ  هچنآ  زا  يا  هیقب  تسه  نآ  رد  امش و  راگدرورپ  بناج  زا  تسه 
نآ دومرف :  ترـضح  ناگدنروآ .  نامیا  دـیتسه  رگا  امـش  يارب  زا  تسه  یتمالع  نیا  رد  هک  یتسردـب  دـنروایب ،  امـش  يوسب  دـنرادرب و 
رد تخادنا ،  ایرد  رد  تشاذـگ و  توبات  نآ  رد  ار  وا  شردام  هک  داتـسرف  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  زا  یلاعت  قح  هک  یتوبات 

هچنآ ار و  دوخ  هرز  تاروت و  حاولا  دش  مالسلا  هیلع  یسوم  تافو  ماگنه  نوچ  سپ  نآ .  هب  دنتسج  یم  كربت  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  نایم 
هکنآ ات  دوب  ناشیا  نایم  رد  توبات  هتسویپ  سپ  درپس ،  عشوی  دوخ  یصو  هب  تشاذگ و  توبات  نآ  رد  ار  همه  يربمغیپ  راثآ  زا  دوب  وا  دزن 

هک مادام  دـندرک ،  یم  يزاب  توبات  هب  اههار  نایم  رد  لافطا  هکنآ  یتح  نآ  قح  هب  دـندرک  فافختـسا  ار و  توباـت  مارتحا  دـندرک  كرت 
قح دندرک  توبات  نءاش  هب  فافختـسا  دندرک و  رایـسب  ناهانگ  نوچ  دندوب ،  فرـش  تزع و  رد  ناشیا  دوب  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  توبات 

ار نآ  هکئالم  هک :  دومرف  حیحص  ثیدح  رد  ( . 78  ) داتسرف ناشیا  يارب  زا  تقو  نیا  رد  تشادرب و  لیئارـسا  ینب  نایم  زا  ار  توبات  یلاعت 
(80  ) دندروآ لیئارسا  ینب  يوسب  ار  توبات  واگ  تروص  هب  هکئالم  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 79  ) دندروآ لیئارسا  ینب  يوسب 
ار توبات  هک :  دومرف  هنیکس  ریسفت  رد  ( . 81  ) دوب یم  ناشیا  دزن  توبات  هک  دنناربمغیپ  هیرذ  هیقب ،  زا  دارم  هک :  دومرف  نسح  دنـس  هب  و  . 

دوب یتروص  ار  نآ  هک  دمآ  یم  نوریب  یئوبشوخ  يوکین  داب  نآ  زا  سپ  نارفاک ،  ناناملـسم و  فص  نایم  رد  دنتـشاذگ  یم  لیئارـسا  ینب 
هنیکس هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 82  ) دنتخیرگ یم  نارفاک  ببس  نآ  هب  یمدآ ،  تروص  دننام 
نارفاک ناناملـسم و  نایم  رد  ار  توبات  نیا  نوچ  و  یمدآ ،  يور  دـننام  تسه  یئور  ار  نآ  هک  دـیآ  یم  نوریب  تشهب  زا  هک  تسا  يداـب 

تشگ یمرب  توبات  زا  هک  یسک  و  دش ،  یم  بولغم  ای  دش  یم  هتشک  ات  تشگ  یمن  رب  دش  یم  توبات  رب  مدقم  یـسک  رگا  دنتـشاذگ  یم 
زا دعب  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد  و  ( . 83  ) تشک یم  ار  وا  ماما  دـش و  یم  رفاک  تخیرگ  یم  و 

نوچ سپ  درب .  نامـسآ  هب  ار  توبات  درک و  بضغ  ناشیا  رب  یلاعت  قح  دـندرک ،  رایـسب  ناهانگ  لیئارـسا  ینب  نوچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هار رد  هک  دزیگنارب  ناشیا  يارب  یهاشداپ  یلاعت  قح  هک  دنک  اعد  هک  دندرک  اعدتـسا  دوخ  ربمغیپ  زا  دش ،  بلاغ  لیئارـسا  ینب  رب  تولاج 

ار توبات  نوچ  نیمز ،  هب  دندروآ  هکئالم  هک  داتـسرف  ناشیا  يارب  ار  توبات  دـینادرگ و  ناشیا  هاشداپ  ار  تولاط  ادـخ  دـنک ،  داهج  ادـخ 
ثیدح همتت  هب  میتشگرب  ( . 84  ) دش یم  هتشک  دش و  یم  رفاک  تشگ  یمرب  توبات  زا  هک  ره  دنتـشاذگ  یم  ناشیا  نانمـشد  ناشیا و  نایم 

وا تماق  رب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هرز  هک  دـشک  یم  یـسک  ار  تولاج  هک  ناشیا  ربمغیپ  يوسب  درک  یحو  یلاـعت  قح  سپ  لوا ؛ 
تشاد و رـسپ  هد  هک  دوب  ینابـش  درم  اـشیا  و  تسا ،  ( 85  ) اشیا رـسپ  دواد  وا  مان  هک  يوـال  نادـنزرف  زا  تسا  يدرم  نآ  و  دـیآ ،  تسرد 
 : هک اشیا  دزن  هب  داتـسرف  درک  عمج  تولاج  گنج  يارب  ار  لیئارـسا  ینب  تولاط  نوچ  دوب ،  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  ناـشیا  رتکچوک 

کیچیه رب  دیناشوپ ،  وا  رب  ار  هرز  دیبلط  ار  وا  نادنزرف  زا  کی  کی  دندش ،  رضاح  نوچ  نادرگ .  رـضاح  ار  دوخ  نادنزرف  وش و  رـضاح 
هک يا  هتـشاذگ  ار  دوخ  نادنزرف  زا  کیچیه  ایآ  هک :  تفگ  اشیا  هب  تولاط  سپ  هاتوک ،  یـضعب  رب  دوب و  زارد  یـضعب  رب  دـماین ،  قفاوم 

هیلع دواد  وا  دیبلط و  ار  وا  داتسرف  تولاط  سپ  دنارچب .  ارم  نادنفسوگ  هک  ما  هتـشاذگ  ار  ناشیا  رتکچوک  یلب ،  تفگ :  یـشاب ؟  هدرواین 
يا هک :  دندز  ادص  ار  وا  گنـس  هس  هار  ضرع  رد  تشاد ،  دوخ  اب  يا  هربوت  یتخالف و  تولاط  يوسب  دش  هناور  دواد  نوچ  دوب ،  مالـسلا 

هب نوچ  دوب ،  تعاجـش  یئاناوت و  توق و  تیاهن  رد  مالـسلا  هیلع  دواد  تخادـنا ،  دوخ  هربوت  رد  ار  اهنآ  تفرگ  سپ  ریگب ،  ار  اـم  دواد ! 
تولاج بناج  هب  هناور  دوخ  رکـشل  اب  تولاط  سپ  دمآ .  تسرد  شکرابم  تماق  رب  دیـشوپ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هرز  دمآ  تولاط  دزن 

هناف همعطی  مل  نم  ینم و  سیلف  هنم  برش  نمف  رهنب  مکیلتبم  هللا  نا  لاق  دونجلاب  تولاط  لصف  املف  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هکنانچ  دندش 
ادخ هک  یتسردب  تفگ :  دوخ  ياهرکـشل  اب  تولاط  دش  هناور  نوچ  سپ  ( 86  ) مهنم الیلق  الا  هنم  اوبرـشف  هدیب  هفرع  فرتعءا  نم  الا  ینم 
نم زا  وا  سپ  دماشاین  بآ  نآ  زا  هک  ره  و  تسین ،  نم  زا  سپ  دماشایب  بآ  رهن  نآ  زا  هک  ره  سپ  يرهن ،  هب  درک  دهاوخ  ناحتما  ار  امش 

ینعی دومرف :  ناشیا .  زا  یکدـنا  رگم  بآ  نآ  زا  دـندروخ  همه  سپ  دوخ ،  تسد  هب  دروخب  بآ  فک  کی  رادـقم  هک  یـسک  رگم  تسا 
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زا تسادخ و  زا  دماشاین  هک  ره  تسین و  ادخ  زا  دـماشایب  رهن  نآ  زا  هک  ره  سپ  دـش ،  دـهاوخ  ادـیپ  امـش  هار  رـس  رب  نابایب  نیا  رد  يرهن 
زا دندروخ  سپ  دنماشایب ،  بآ  نآ  زا  فک  کی  هک  ناشیا  يارب  دومن  زیوجت  یلاعت  قح  دندیسر  رهن  هب  نوچ  سپ  تسوا ؛  نارادربنامرف 
( . 87  ) دومزآ نآ  هب  ار  ناشیا  ادخ  هک  دوب  یناحتما  نیا  دندوب ،  سک  رازه  تصش  دندروخ  هک  اهنآ  سپ  ناشیا .  زا  یکدنا  رگم  رهن  نآ 

تصش دندروخن  هک  یلیلق  نآ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هک  هیوباب  نبا  تیاور  هب 
دندروخن مه  فک  کی  هک  یلیلق  نآ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ( . 88  ) دندوب سک  رازه 

 ، دندرک هدهاشم  ار  وا  رکشل  وا و  تلوص  توق و  تولاج و  ياهرکشل  هب  دندرک  رظن  دنتشذگ  رهن  زا  نوچ  دندوب ،  درم  هدزیـس  دصیس و 
تـسا هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  میرادن ،  ار  وا  ياهرکـشل  تولاج و  تمواقم  بات  زورما  ام  دـنتفگ :  دـندوب  هدروخ  بآ  نآ  زا  هک  اهنآ 
نامیا وا  هب  هک  اهنآ  تولاط و  رهن  نآ  زا  دنتـشذگ  نوچ  سپ  هدونجو  تولاجب  مویلا  انل  هقاط  اولاق ال  هعم  اونمآ  نیذلاو  وه  هزواج  املف  هک 

هتف تبلغ  هلیلق  هثف  نم  مک  هللا  اوقالم  مهنا  نونظی  نیذلا  لاقو  وا ،  ياهرکشل  تولاج و  هب  زورما  یتقاط  ار  ام  تسین  دنتفگ :  دندوب  هدروآ 
رب دـندش  بلاغ  یمک  هورگ  رایـسب  هچ  هک :  دنتـشاد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نیقی  هک  اهنآ  دـنتفگ  ( 89  ) نیرباصلا عم  هللاو  هللا  نذاـب  هریثک 

انمادقا تبثو  اربص  انیلع  عرفا  انبر  اولاق  هدونجو  تولاجل  اوزرب  املو  تسا ،  ناگدننک  ربص  اب  ادخ  ادـخ و  يرای  قیفوت و  هب  يرایـسب  هورگ 
راگدرورپ يا  دنتفگ :  دنداتسیا و  ناشیا  ربارب  رد  وا ،  ياهرکـشل  تولاج و  يارب  دندش  رهاظ  نوچ  و  ( 90  ) نیرفاکلا موقلا  یلع  انرصناو 

نیا دومرف :  ترـضح  نارفاـک .  هورگ  رب  ار  اـم  هد  يراـی  میزیرگن و  هک  ار  اـم  ياهمدـق  نادرگ  تباـث  میظع و  يربـص  اـم  رب  زیر  ورف  اـم ! 
هدش راوس  یلیف  رب  تولاج  داتسیا و  تولاج  ربارب  رد  دمآ و  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  دندوب .  هدروخن  رهن  بآ  زا  هک  دنتفگ  اهنآ  ار  نانخس 
دواد ترضح  سپ  دندوب ،  هدیشک  فص  وا  دزن  شرکشل  دوب و  عطاس  شرون  هک  دوب  یتوقای  وا  یناشیپ  رد  تشاد ،  رـس  رب  یجات  و  دوب ، 

 ، دنکفا وا  رکشل  تسار  بناج  هب  تشاذگ  نخالف  هب  دروآ و  نوریب  دوب  هتشادرب  هار  رد  هک  گنس  هس  نآ  زا  ار  گنـس  کی  مالـسلا  هیلع 
ار رگید  گنـس  دنتخیرگ ،  همه  ات  تشک  یم  ار  وا  دروخ  یم  هک  ره  رب  وا و  رکـشل  هنمیم  رب  دروآ  دورف  دش  دنلب  اوه  رد  گنـس  نآ  سپ 

یناشیپ رد  هک  یتوقای  رب  دش  دنلب  موس  گنـس  سپ  دنکفا  تولاج  هب  ار  موس  گنـس  دنتخیرگ ،  همه  ات  تخادنا  وا  رکـشل  پچ  بناج  هب 
قح هچنانچ  دـش  لصاو  منهج  هب  داتفا  نیمز  رب  تولاج  گنـس  ناـمه  هب  دیـسر و  شزغم  هب  درک  خاروس  ار  توقاـی  دروخ و  دوب  تولاـج 

مهـضعب سانلا  هللا  عفد  الولو  ءاشی  امم  هملع  همکحلا و  کلملا و  هللا  هیتآ  تولاج و  دواد  لتقو  هللا  نذاب  مهومزهف  هک  تسا  هدومرف  یلاعت 
 ، ار تولاج  تشک  دواد  ادخ و  قیفوت  هب  ار  ناشیا  دندینازیرگ  سپ  ینعی :  ( 91  ) نیملاعلا یلع  لضف  وذ  هللا  نکلو  ضرالا  تدسفل  ضعبب 
ار مدرم  دـشاب  ادـخ  ندرک  عفد  هن  رگا  تساوخ ،  یم  هچنآ  زا  ار  وا  درک  میلعت  ار و  تمکح  یهاـشداپ و  دواد  هب  درک  اـطع  یلاـعت  قح  و 

ثیدح دـنچ  رد  و  ( . 92  ) نایملاع رب  تسا  ناسحا  لضف و  بحاص  ادـخ  نکیل  نیمز و  ددرگ  دـساف  هنیآ  ره  یـضعب  هب  ار  ناـشیا  یـضعب 
یتروص ار  نآ  هک  دیآ  یم  نوریب  تشهب  زا  هک  تسا  يداب  هنیکـس  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  قثوم  حـیحص و 

یم ار  هبعک  هناخ  هک  یتقو  رد  دش  لزان  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رب  هک  تسا  نامه  دراد ،  یئوکین  يوب  ناسنا و  تروص  دننام  تسا 
نیا تشاذگ ،  یم  نآ  بقع  ار  هناخ  یپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  درک و  یم  تکرح  هبعک  ياه  یپ  ياج  هب  هنیکـس  نآ  و  تخاس ، 
نینچ لیئارسا  ینب  رد  ( ، 93  ) دنتسش یم  نآ  رد  ار  ناربمغیپ  ياهلد  هک  دوب  توبات  رد  زین  یتشط  دوب  لیئارـسا  ینب  توبات  نایم  رد  هنیکس 
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  حالس  ریشمش و  تما  نیا  توبات  دوب ؛ اجنآ  رد  يربمغیپ  دوب  هک  يا  هناخ  ره  رد  توبات  هک  دوب 

( . 94  ) تسا اجنآ  رد  تماما  تسه  هک  اج  ره  رد 

مود تمسق 

هیلع یسوم  ياصع  دوب ،  عارذ  ود  رد  عارذ  هس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  توبات  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  تسیچ ؟  هنیکس 
ناشیا اب  دندرک  یم  فالتخا  يزیچ  رد  هاگره  هک  دوب  یئادخ  حور  دومرف :  تسیچ ؟  هنیکس  هک :  دندیسرپ  دوب ،  نآ  رد  هنیکس  مالسلا و 
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تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ( . 95  ) دنتساوخ یم  هچنآ  نایب  هب  ار  ناشیا  داد  یم  ربخ  تفگ و  یم  نخس 
ناسرت فئاخ و  دندوب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  نایاوشیپ  ناماما و  ایصوا و  دومرف  تلحر  اقب  راد  هب  مالسلا  هیلع  عشوی  ترـضح  نوچ  هک : 

نیا رد  مالـسلا و  هیلع  دواد  نامز  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  عشوی  نامز  زا  هک  لاس  دـص  راهچ  تدـم  رد  دوخ  نامز  نارابج  زا  دـندوب  یفخم  و 
وا زا  ار  دوخ  نید  لئاسم  دندمآ و  یم  وا  يوسب  یفخم  وا  موق  دـندوب  هک  ینامز  رد  ناشیا  زا  کی  ره  دـندوب ،  ناماما  زا  رفن  هدزای  تدـم 

دواد ترـضح  هک  داد  تراشب  ار  ناشیا  دش و  رهاظ  سپ  دش  ناهنپ  دوخ  موق  زا  یتدم  ناشیا  رخآ  هب  دش  یهتنم  نوچ  دـندرک ،  یم  ذـخا 
دهاوخ كاپ  وا  رکـشل  تولاج و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  داد و  دهاوخ  تاجن  نارابج  رـش  زا  ار  امـش  دـش و  دـهاوخ  ثوعبم  مالـسلا  هیلع 

نآ روهظ  نامز  نوچ  هکنآ  ات  دندوب  ترضح  نآ  روهظ  رظتنم  هتسویپ  ناشیا  سپ  دوب .  دهاوخ  وا  روهظ  هب  اهتدش  نیا  زا  امش  جرف  درک و 
یمن دوب و  رتـکچوک  ناردارب  همه  زا  دوـب و  ماـنمگ  ناـشیا  ناـیم  رد  دواد  دنتـشاد و  يریپ  ردـپ  تشاد و  ردارب  راـهچ  وا  دیـسر  ترـضح 

ربخ هب  هک  دنتسناد  یم  هعیش  نکیلو  تسوا ،  درک ،  دهاوخ  كاپ  وا  رکشل  تولاج و  زا  ار  نیمز  دنتـسه و  وا  رظتنم  هک  يدواد  دنتـسناد ، 
هک دنتسناد  یمن  دنتفگ و  یم  نخـس  وا  اب  دندید و  یم  ار  دواد  تسا و  هدیـسر  لامک  دح  هب  تسا و  هدش  دلوتم  وا  هک  دوب  رتشیپ  هک  ماما 

تولاط رکـشل  هارمه  وا  ردارب  راهچ  اب  دواد  ردپ  دورب ،  تولاج  لاتق  هب  هک  درک  عمج  ار  لیئارـسا  ینب  تولاط  نوچ  تسوا .  دوعوم  دواد 
ینارچ دنفسوگ  لوغشم  هک  دیاب  دمآ ؟  دهاوخ  راک  هچ  رفس  نیا  رد  وا  زا  دنتفگ :  دندربن و  دوخ  هارمه  دندرمش و  ریقح  ار  دواد  دنتفر و 

سپ دیسر ،  مهب  ناشیا  نایم  رد  زین  یگنت  دندش و  فئاخ  رایسب  وا  زا  دش و  لعتشم  تولاج  لیئارسا و  ینب  نایم  رد  لاتق  هریان  سپ  دشاب . 
دواد و  دوخ -  نمـشد  داـهج  رب  دـنبای  توق  هک  ربـب  دوخ  ناردارب  يارب  تفگ :  داد و  مالـسلا  هیلع  دواد  هب  یماـعط  تشگرب و  دواد  ردـپ 

رگیدـکی ربارب  اهرکـشل  هک  تفر  نوریب  یتـقو  دواد  سپ  قـالخا -  هزیکاـپ  لدـکاپ و  وم و  مک  مشچ و  دوبک  تماـق و  هاـتوک  دوب  يدرم 
وا دنلب  زاوآ  هب  گنس  نآ  تشذگ و  یگنس  رب  تفر  یم  هک  هار  يانثا  رد  سپ  دندوب ،  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  کی  ره  دندوب و  هدیسر 

ار و گنـس  نآ  تشادرب  سپ  ما ؛  هدش  هدیرفآ  وا  نتـشک  يارب  زا  نم  هک  ار  تولاج  شکب  نم  اب  رادرب و  ارم  دواد !  يا  هک :  درک  ادـن  ار 
رکشل لخاد  نوچ  تشاذگ .  یم  اجنآ  رد  ندینارچ  دنفسوگ  يارب  ار  دوخ  نخالف  ياهگنـس  هک  تشاد  دوخ  اب  هک  يا  هسیک  رد  تخادنا 

هک هللاو  ار ،  وا  رما  زورما  دیرامش  یم  میظع  هچ  تفگ :  سپ  دننک ،  یم  دای  میظع  رایسب  ار  تولاج  رما  ناشیا  هک  دینش  دش  لیئارـسا  ینب 
لخاد نوچ  دیبلط ،  ار  وا  دیسر ،  تولاط  عمـس  هب  ات  دش  روهـشم  رکـشل  نایم  رد  وا  نخـس  سپ  مشک .  یم  ار  وا  دتفا  وا  رب  نم  مشچ  رگا 
تولاج هلتاقم  رب  تءارج  هک  يا  هدرک  هبرجت  دوخ  زا  تعاجش  هچ  يراد و  نامگ  دوخ  دزن  توق  هچ  ناوج !  يا  تفگ :  دش ،  وا  سلجم 

ار دنفسوگ  ما و  هدیناچیپ  ار  شرس  ما و  هتفر  نآ  یپ  زا  تسا ،  هدوبر  نم  هلگ  زا  دنفـسوگ  تسا و  هدمآ  ریـش  ررکم  تفگ :  یئامن ؟  یم 
رپ ار  نآ  دشوپب و  ار  وت  هرز  هک  یسک  رگم  ار  تولاج  دشک  یمن  هک  تولاط  يوسب  دوب  هداتسرف  یحو  یلاعت  قح  ما .  هتفرگ  نآ  ناهد  زا 
نآ هب  هرز  نآ  یهلا  رما  هب  وا  هثج  تراقح  اب  دیـشوپ  دواد  نوچ  دـیبلط ،  ار  دوخ  هرز  تولاط  سپ  دـشاب .  وا  تماق  ندـب و  قفاوم  دـنک و 
هک تسا  دـیما  تفگ :  تولاـط  دنتـسناد ،  ار  وا  ردـق  تمظع و  دـندش و  مـیب  رد  وا  زا  لیئارـسا  ینب  تولاـط و  سپ  درک  رپ  ار  یگداـشگ 

ار تولاج  هک :  تفگ  دواد  ترضح  دش  هتسارآ  فرط  ود  زا  لاتق  فص  دش و  حبـص  رگید  زور  نوچ  سپ  دشکب .  ناوج  نیا  ار  تولاج 
بناج هب  تشاذـگ و  نخالف  رد  دروآ و  نوریب  دوب  هتـشادرب  هار  رد  هک  ار  گنـس  ناـمه  دـندومن  وا  هب  ار  تولاـج  نوچ  دـیئامنب ،  نم  هب 

 . داتفا نیمز  رب  دیدرگ و  بوکرم  زا  درک و  اج  شرـس  زغم  رد  دمآ  هدیـسر  لجا  نآ  هدید  ود  نایم  هب  گنـس  نآ  سپ  تخادـنا ،  تولاج 
یمن تولاط  رما  تعاطا  نآ  زا  دـعب  یـسک  دـندینادرگ و  دوخ  هاشداپ  ار  وا  تشک و  ار  تولاج  دواد  هک  مدرم  نایم  رد  دـش  روهـشم  سپ 

رد موم  دننام  ار  نهآ  و  دومن ،  وا  میلعت  ار  نتخاس  هرز  داتـسرف و  ار  رویز  وا  رب  یلاعت  قح  دـندرک  تیعمج  وا  رـس  رب  لیئارـسا  ینب  درک ، 
زاوآ یـشوخ  نآ  هب  سکچیه  هک  دومرف  اطع  وا  هب  يزاوآ  و  دـنیوگب ،  حـیبست  وا  اب  هک  ار  اههوک  ناغرم و  دومرف  رما  درک ،  مرن  وا  تسد 

و ( . 96  ) دومن مایق  یهلا  تفالخ  يربمغیپ و  هب  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  دومرف و  تمارک  دوخ  یگدنب  يارب  میظع  توق  وا  هب  دوب و  هدینـشن 
رد مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  نامز  رد  هکنآ  ات  دوب  ادج  رگیدکی  زا  یهاشداپ  يربمغیپ و  لیئارسا  ینب  رد  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
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وا هب  ادخ  بناج  زا  اهربخ  و  داد ،  یم  ماظننا  ار  وا  رما  ربمغیپ  درک و  یم  داهج  دیشک و  یم  رکشل  هک  دوب  یسک  هاشداپ  دش ،  عمج  اجکی 
اـفو و امـش  ناـیم  رد  هک :  تفگ  ناـشیا  هب  ربـمغیپ  دـندیبلط ،  هاـشداپ  دوخ  ربـمغیپ  زا  تولاـج  ناـمز  رد  لیئارـسا  ینب  سپ  دـیناسر .  یم 

نوچ دنا ؟  هدرک  رود  دوخ  نادنزرف  اه و  هناخ  زا  ار  ام  هک  تقو  نیا  رد  مینکن  داهج  نوچ  دنتفگ :  تسین .  داهج  رد  تبغر  یئوگتسار و 
هناخ زا  هن  وا  دشاب ،  هاشداپ  هک  دراد  نآ  نآ  هبتر  اجک  تولاط  دنتفگ :  لیئارـسا  ینب  ناگرزب  دینادرگ  ناشیا  هاشداپ  ار  تولاط  یلاعت  قح 

 . تسا نیماینب  طبس  زا  تولاط  و  ادوهی ،  طبس  رد  یهاشداپ  دشاب و  یم  يوال  طبس  رد  يربمغیپ  و  یهاشداپ ،  هناخ  زا  هن  تسا و  يربمغیپ 
دهد یم  دهاوخ  یم  هک  ره  هب  تسادخ  تسد  هب  یهاشداپ  و  تسا ،  هداد  یئاناد  ملع و  تعاجـش و  يدنمونت و  ار  وا  ادـخ  تفگ :  ربمغیپ 

تـسد زا  هک  تسا  یتدم  توبات  هک  تسا  نآ  وا  یهاشداپ  تمالع  دـینک ،  در  تسا  هدرک  رایتخا  ادـخ  هک  ار  یـسک  هک  تسین  ار  امـش  ، 
رگا دـنتفگ :  دـیدنازیرگ .  یم  ار  اهرکـشل  توبات  تکرب  هب  هشیمه  امـش  دروآ و  دـنهاوخ  امـش  يارب  زا  هکئـالم  تسا ،  هتفر  رد  هب  اـمش 

یمولع دوب و  حاولا  هتـسکش  ياه  هزیر  توباـت  رد  هک :  دومرف  ( . 97  ) مینک یم  دایقنا  ار  وا  یهاشداپ  میوش و  یم  یـضار  ام  دـیایب  توبات 
هکئالم دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 98  ) دوب اجنآ  رد  دنتشون و  حاولا  رب  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  رب  نامـسآ  زا  هک 

ثیدح رد  ( . 99  ) تسام دزن  همه  دوب  نآ  رد  هک  يراثآ  مولع و  توباـت و  دـنناشیا و  يایـصوا  هک  دـنناربمغیپ  تیرذ  دـنتوبات  لـماح  هک 
ترضح زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 100  ) دش تولاج  گنج  هجوتم  هلهس  دجسم  زا  مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هک :  دومرف  رگید  ربتعم 
لیئارـسا ینب  زا  ار  توبات  هقلاـمع  زور  نیا  رد  هک :  دومرف  هاـم  رخآ  هبنـشراهچ  تسوحن  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

یـضعب يوال ؛  نادنزرف  زا  دوب  هیفـص  نب  نوعمـش  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا :  فالخ  نامز  نآ  ربمغیپ  رد  دـیوگ :  فلؤم  ( . 101  ) دنتفرگ
لوقنم مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا ،  لیعامـسا  یبرع  نابز  هب  هک  دوب  لیومـشا  هک  دنا  هتفگ  رثکا  دوب ؛ عشوی  دنا  هتفگ 

هتفگ همحرلا  هیلع  یسربط  خیش  و  ( . 103  ) دوب ایمرا  هک  تسا  هدش  تیاور  هک :  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  و  ( . 102  ) دوب لیومشا  هک :  تسا 
زا ار  توبات  هک  درک  طلـسم  ناشیا  رب  ار  هقلامع  یلاعت  قح  دـندرک  رایـسب  دـب  ياهراک  لیئارـسا  ینب  نوچ  هک :  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا : 

و دندروآ ،  لیئارسا  ینب  يارب  زا  دنتشادرب و  ناشیا  نایم  زا  هک  داتـسرف  ار  هکئالم  یلاعت  قح  ات  دوب  ناشیا  نایم  رد  دنتفرگ و  ناشیا  تسد 
دوخ هناـختب  رد  دـندرب و  ار  توباـت  نوچ  هقلاـمع  هک :  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  ( . 104  ) تسا لوقنم  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
نایم رد  نوعاط  ولگ و  درد  دنتـشاذگ ،  رهـش  هیحان  کی  رد  دندروآ و  نوریب  اجنآ  زا  نوچ  دـش ،  نوگنرـس  ناشیا  ياهتب  سپ  دنتـشاذگ 

رهش زا  هک  دنتسب  واگ  ود  رب  دنتشاذگ و  هدارع  رب  رخآ  ات  دش  ثداح  ناشیا  نایم  رد  یئالب  دنتشاذگ  هک  عضوم  ره  رد  دیسر ،  مهب  ناشیا 
ود رد  عارذ  هس  دنا :  هتفگ  یضعب  و  ( . 105  ) دندروآ لیئارسا  ینب  نایم  هب  ات  دندنار  ار  اهواگ  دندمآ و  هکئالم  سپ  دندرک ،  نوریب  دوخ 

توبات نایم  زا  یئادص  نوچ  دندرک ،  یم  شیپ  ار  نآ  گنج  رد  دندوب و  هدینابسچ  الط  ياه  هفیحص  نآ  رب  دوب و  داشمش  بوچ  زا  عارذ 
دنداتـسیا یم  ناشیا  داتـسیا  یم  دش و  یم  فرط  رب  ادص  نوچ  دندرک ،  یم  حتف  ات  دنتفر  یم  شیپ  زا  مدرم  دش  یم  دنت  دش و  یم  هدـینش 

( . 107  ) دنا هتفگ  زین  رازه  داتفه  یـضعب  دـندوب ،  سک  رازه  داتـشه  تولاط  باحـصا  عومجم  هک :  تسا  نآ  روهـشم  هک  نادـب  ( . 106)
لوسر ترـضح  باحـصا  ددع  هب  دندوب -  نت  هدزیـس  دصیـس و  رهن  نآ  زا  دـندیماشاین  فک  کی  زا  هدایز  هک  اهنآ  هک :  تسا  نآ  رهـشا 

 . دنتـشگرب دندیماشآ  هدایز  هک  اهنآ  و  دندروآ ،  یهلا  ترـصن  هب  نامیا  دندنام و  تباث  وا  اب  اهنآ  و  ردب -  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دصیس و نیمه  دندنام  وا  اب  هک  یباحصا  هدع  هک  دوش  یم  رهاظ  ثیداحا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هیتولاط  هبطخ  زا  و 

فک کی  هک  اهنآ  دـندوب و  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دـندروخن  بآ  چـیه  رهن  نآ  زا  هک  اهنآ  دوش  یم  رهاظ  راـبخا  یـضعب  زا  و  نت ،  هدزیس 
نارـسفم و رثکا  هک  نادب  و  ( . 108  ) دومن ناوت  یم  هفلتخم  ثیداحا  رثکا  نایم  عمج  وحن  نیا  هب  و  دـندوب ،  نیا  زا  هداـیز  دـندروخن  رتشیب 

مالـسلا هیلع  دواد  اب  ار ،  تولاج  مالـسلا  هیلع  دواد  نتـشک  زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هداد  تولاط  هب  رفک  اطخ و  تبـسن  هماع  ناخروم 
رهاظ اهنیا  هعیـش  ثیداحا  زا  و  109 ؛)  ) دنا هداد  تبسن  وا  هب  رایـسب  يا  هعینـش  روما  دومن و  ترـضح  نآ  لتق  هدارا  هدرک و  ینمـشد  زاغآ 

ترضح هک  دنا  هدرک  لقن  هروهشم  ریغ  بطخ  زا  یضعب  رد  تسا و  هدوب  بوخ  وا  هک  تسا  نآ  تایاور  رثکا  هیآ و  رهاظ  هکلب  دوش  یمن 
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هکنآ  رب  تسا  لیلد  تایآ  نیا  هک  نادب  متما .  نیا  تولاط  نم  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یئادخ تسایر  یهاشداپ و  هکنآ  رد  دنحیرـص  تایآ  نیا  هک  اریز  دـندرک ،  وا  تفالخ  بصغ  هک  اهنآ  زا  تماما  تفالخ و  هب  تسا  قحا 

دوب و رتملاع  رتعاجـش و  هباحـص  همه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تما  عیمج  قاـفتا  هب  و  تسا ،  ربتعم  ملع  تعاجـش و  رد  یتداـیز 
رثکا دـنتخیرگ و  اهگنج  رثکا  رد  هک  اهنآ  زا  دـشاب  هدوب  قحا  تماما  تفالخ و  هب  ترـضح  نآ  سپ  تسین ،  یفالخ  نیا  رد  ار  سکچیه 

 . دندومن یم  عوجر  ترضح  نآ  هب  دندرک و  یم  ینادان  هب  رارقا  ایاضق 

تسا لصف  دنچ  رب  لمتشم  تسا و  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  صصق  ریاس  نایب  رد  متسیب :  باب 

لوا لصف 

لوا تمسق 

هک تشذـگ  شیپ  تسا  ترـضح  نآ  تافو  رمع و  تدـم  اضق و  مکح و  تیفیک  هیمـست و  هجو  تازجعم و  تالامک و  لیاضف و  نایب  رد 
یلاعت قح  هک  تسا  ربمغیپ  راـهچ  هلمج  زا  هک  تشذـگ  و  ( ، 110  ) دنا هدش  دـلوتم  هدرک  هنتخ  هک  تسا  یناربمغیپ  هلمج  زا  ترـضح  نآ 

تحارج هک  دندیمان  دواد  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  هک  دمآ  دهاوخ  و  ( ، 111  ) تسا هدرک  رایتخا  ریـشمش  هب  ندرک  داهج  يارب  ار  ناشیا 
هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  درک .  اوادم  یهلا  تدوم  هب  دوب  هدیسر  مه  هب  یلوا  كرت  زا  هک  ار  دوخ  لد 

مالسلا مهیلع  فسوی  نامیلس و  دواد و  نینرقلاوذ و  رگم  دینادرگن  ثوعبم  دشاب  هاشداپ  هک  يربمغیپ  مالسلا  هیلع  حون  زا  دعب  یلاعت  قح  : 
يورم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 112  ) سراف رخطصا  دالب  ات  دوب  ماش  دالب  زا  مالـسلا  هیلع  دواد  یهاشداپ  و  ، 

قح ( ، 113  ) دندنکفا هیاس  وا  رب  دوخ  ياهلاب  هب  اوه  ناغرم  سپ  تفر ،  ایند  زا  هءاجف  گرم  هب  هبنش  زور  رد  مالسلا  هیلع  دواد  هک :  تسا 
حیبست هک  ار  اههوک  دواد  اب  میدینادرگ  رخسم  ینعی  ( 114  ) نیلعاف انک  ریطلا و  نحبسی و  لابجلا  دواد  عم  انرخسو  هک  تسا  هدومرف  یلاعت 
یـضعب تسین .  دیعب  ام  تردق  زا  اهنیا  ار و  اهنیا  لاثما  ناگدننک ،  ام  میدوب  دنتفگ و  یم  حـیبست  وا  اب  هک  زین  ار  ناغرم  وا و  اب  دـنتفگ  یم 

وا اب  دـندمآ و  یم  ادـص  هب  وا  اب  ناغرم  اههوک و  درک  یم  وا  حـیبست  یهلا و  رکذ  هب  عورـش  نوچ  ترـضح  نآ  زاـجعا  هب  هک :  دـنا  هتفگ 
نم مکنصحتل  مکل  سوبل  هعنـص  هانملع  و  ( . 116  ) دـنتفر یم  هار  وا  اب  ناغرم  اههوک و  دـنا :  هتفگ  یـضعب  ( . 115  ) دندرک یم  یهارمه 

هبرح و ریثءات  زا  ار  امش  دراد  هاگن  ات  هرز -  ینعی  امش -  يارب  زا  یندیـشوپ  نتخاس  ار  وا  میتخومآ  و  ( 117  ) نورکاش متنا  لهف  مکمسءاب 
هیلع دواد  تخاس  هرز  هک  یـسک  لوا  دـنا :  هتفگ  و  تمعن . ؟  نیا  رب  ار  ادـخ  ناگدـننک  رکـش  دـیتسه  ایآ  سپ  گـنج ،  تقو  رد  حـالس 
درک مرن  ار  نهآ  یلاعت  قح  سپ  درک ،  دنتسناوت  یمن  گنج  نآ  ینارگ  زا  دنتسب و  یم  دوخ  رب  ار  نهآ  ياه  هحیفص  رتشیپ  دوب و  مالـسلا 
زاب ( . 118  ) ندـب رد  حالـس  هبرح و  ریثءات  زا  دـنک  تظفاحم  یکبـس  اـب  هک  تخاـس  یم  هرز  دوخ  تسد  هب  هک  ریمخ  دـننام  وا  تسد  رد 

رب یتدایز  یلـضف و  دوخ  بناـج  زا  ار  دواد  میدرک  اـطع  هک  قیقحتب  ( 119  ) ریطلاو هعم  یبوا  لابج  ای  الـضف  انم  اـنیتآ  دـقلو  تسا  هدومرف 
تقفاوم وا  اب  زین  امـش  رافغتـسا  هیرگ و  هلان و  حیبست و  هب  دنک  عوجر  وا  هک  هاگره  ناغرم !  يا  اههوک و  يا  میتفگ :  هکنیا  هب  مدرم  ریاس 

ار ناشیا  ادخ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  ترضح ؛  نآ  ندرک  رکذ  تقو  رد  درک  یم  قلخ  ناغرم  اههوک و  رد  یلاعت  قح  هک :  دنا  هتفگ  دینک . 
یضعب و  دندرک ؛ یم  تکرح  ترضح  نآ  اب  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دندرک ؛ یم  رکذ  ترضح  نآ  اب  هک  داد  یم  نابز  روعـش و  تقو  نآ  رد 

رـسیم یناسآ  هب  نآ  ریغ  اههاچ و  ندنک  اهندعم و  ندروآ  نوریب  زا  دنک  هوک  رد  هک  هدارا  ره  دـندوب  ترـضح  نآ  رخـسم  هک :  دـنا  هتفگ 
امب ینا  احلاص  اولمعاو  درـسلا  یف  ردـقو  تاغباس  لمعا  دـیدحلا  هل  اـنلاو  ( . 120  ) دـننک تعاطا  دـیامرفب  ار  ناـغرم  هک  مکح  ره  دوش ، 

هزادنا ار  اهنآ  ياه  هقلح  هداشگ و  ياه  هرز  روآ  لمعب  هک :  ار  وا  میدرک  رما  ار و  نهآ  وا  يارب  زا  میدینادرگ  مرن  و  ( 121  ) ریصب نولمعت 
هتسیاش ياهلمع  دینکب  و  ( - 122  ) زاسب اه  هقلح  هزادنا  هب  ار  اه  هقلح  ياهخیم  میهاربا :  نب  یلع  تیاور  هب  زاس -  رگیدکی  بسانم  نک و 
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یلع انلضف  يذلا  دمحلا هللا  الاق  املع و  نامیلس  دواد و  انیتآ  دقل  تسا و  هدومرف  رگید  ياج  رد  میانیب .  دینک  یم  هچنآ  هب  نم  هک  یتسردب 
هک تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  دنتفگ :  گرزب و  یملع  ار  نامیلـس  دواد و  میدرک  اطع  هک  قیقحتب  و  ( 123  ) نینمؤملا هداـبع  نم  ریثک 
درک اطع  یلاعت  قح  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  دوخ .  نمؤم  ناگدـنب  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  داد  یتدایز  تلیـضف و 

زا درک  مرن  ناغرم و  نابز  ار  ناشیا  درک  میلعت  تازجعم و  تایآ و  زا  ار  دوخ  ناربمغیپ  زا  يدحا  دوب  هدرکن  اطع  هچنآ  ار  نامیلـس  دواد و 
دیحوت و نآ  رد  هک  داتـسرف  وا  رب  ار  روبز  دنتفگ و  یم  حـیبست  مالـسلا  هیلع  دواد  اب  اههوک  و  شتآ ،  نودـب  ار  هزیزرا  نهآ و  ناشیا  يارب 

تاولـص نیرهاط  همئا  نینمؤملا و  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  رابخا  روبز  رد  و  دوب ،  تاجانم  اعد و  یهلا و  دـیجمت 
نآ رد  مالـسلا  هیلع  رمءـالا  بحاـص  ترـضح  ندـش  رهاـظ  راـبخا  دوب و  نآ  رد  ناـنمؤم  همئا و  تعجر  راـبخا  و  دوب ،  نیعمجا  مهیلع  هللا 

(124  ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقلو  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دوب  روکذم 
همئا دارم  هک  ام  هتسیاش  ناگدنب  هب  دیـسر  دهاوخ  ثاریم  هب  نیمز  هک  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  ندرک  دای  زا  روبز  رد  میتشون  هک  قیقحتب  ینعی : 
روبز اهارحص  رد  دواد  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  مه  زاب  رایسب  ثیداحا  قفاوم  ( ، 125  ) دنا مالسلا  امهیلع  نیموصعم 

یم هچ  ره  هک  دوب  مرن  وا  تسد  رد  موم  دننام  نهآ  و  دنتفگ ،  یم  حیبست  وا  اب  ارحص  نایـشحو  اوه و  ناغرم  اههوک و  دومن ،  یم  توالت 
اهراک هک  ره  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 126  ) تخاس یم  نآ  زا  شتآ  یب  بعت و  یب  تساوخ 

مرن مالسلا  هیلع  دواد  يارب  زور  نآ  رد  ار  نهآ  ادخ  هک  تسا  يزور  نآ  هک  دنک ،  بلط  ار  اهنآ  هبنـش  هس  زور  رد  سپ  دوش  راوشد  وا  رب 
هن رگا  يدوب  يا  هدـنب  وکین  وت  هک :  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاـعت  قح  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  ( . 127  ) درک

يوسب درک  یحو  ادـخ  سپ  تسیرگ ،  رایـسب  دیـسر  دواد  هب  یحو  نیا  نوچ  يروخ .  یم  لاـملا  تیب  زا  ینک و  یمن  بسک  هک  دوـب  نیا 
دصیـس و هکنآ  ات  تخورف  یم  مهرد  رازه  هب  تخاس و  یم  دوخ  تسد  هب  هرز  کی  زور  ره  سپ  دواد ،  نم  هدنب  يارب  وش  مرن  هک :  نهآ 

هللا تاولص  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ( . 128  ) دش ینغتـسم  لاملا  تیب  زا  تخورف و  مهرد  رازه  تصـش  دصیـس و  هب  تخاس و  هرز  تصش 
دـناوخ و یم  شوخ  زاوآ  هب  ار  روبز  هک  ریمازم  بحاـص  دواد  هب  نک  یـسءات  یهاوخ  رگا  تسا :  هدومرف  دوـخ  بطخ  زا  یـضعب  رد  هیلع 
زا کیمادک  تفگ :  یم  دوخ  نانیـشنمه  هب  تفاب و  یم  دوخ  تسد  هب  امرخ  گرب  زا  اهلیبنز  هک  یتسردب  دوب ،  دهاوخ  تشهب  لها  يراق 
مرن زا  شیپ  نتفاب  لیبنز  دیاش  دـیوگ :  فلؤم  ( . 129  ) دروخ یم  دـیرخ و  یم  وج  نان  نآ  تمیق  زا  و  دـشورفب ،  ار  نیا  هک  درب  یم  امش 

بارحم رد  دش  یم  روبز  ندناوخ  لوغـشم  نوچ  هک  دوب  يا  هبترم  هب  ترـضح  نآ  توص  نسح  هک :  دنا  هدرک  لقن  و  دشاب .  نهآ  ندـش 
نایم هب  وا  زاوآ  یپ  زا  هنابات  یب  دندینـش  یم  ار  وا  يادـص  هک  ارحـص  نایـشحو  دـندروآ و  یم  موجه  وا  رـس  رب  اوه  ناغرم  دوخ ،  تدابع 

یم هزور  زور  کی  ترـضح  نآ  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیداحا  رد  ( . 130  ) تفرگ تسناوت  یم  ار  اهنآ  تسد  هب  هک  دـندمآ  یم  مدرم 
تفگ مالسلا  هیلع  دواد  يزور  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 131  ) درک یم  راطفا  زور  کـی  تشاد و 
یعس طرش  هچنآ  تفر و  دوخ  بارحم  هب  سپ  مشاب .  هدرکن  نآ  لثم  زگره  هک  منکب  یتوالت  ار  روبز  منکب و  یتدابع  ار  ادخ  زورما  هک : 

ایآ دواد !  يا  تفگ :  دمآ و  نخـس  هب  یهلا  رما  هب  دش  ادیپ  بارحم  رد  یغزو  هاگان  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دروآ ،  لمعب  دوب  یگدنب  رد 
 ، اـهتوالت اـهتدابع و  نیا  ار  وت  دـیاین  شوخ  تفگ :  غزو  یلب .  تفگ :  دواد  يدرک ؟  زورما  هک  یتـئارق  تداـبع و  نیا  دـمآ  شوخ  ار  وت 
رد نم  دوش و  یم  بعشنم  یهلا  دمح  رازه  هس  نم  يارب  زا  یحیبست  ره  اب  هک  میوگ  یم  حیبست  رازه  یبش  ره  رد  ار  ادخ  نم  هک  یتسردب 
یب دروخب  ارم  هک  میآ  یم  بآ  يور  هب  سپ  تسا  هنسرگ  نآ  هک  منک  یم  نامگ  مونش  یم  اوه  رد  ار  یغرم  يادص  مشاب و  یم  بآ  رعق 

مالـسلا هیلع  دواد  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  ( . 132  ) مشاب هدرک  یهاـنگ  هکنآ 
رظن نوچ  دیسر ،  شدوجس  عضوم  هب  ات  دومن  تکرح  شبارحم  بناج  زا  يا  هزیر  خرس  مرک  هاگان  دوب ،  دوخ  تدابع  بارحم  رد  يزور 

یلاعت قح  سپ  تسا ؟  هدرک  قلخ  ار  مرک  نیا  یلاعت  قح  هچ  يارب  زا  ایآ  هک  درک  روطخ  شرطاخ  رد  داتفا  مرک  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  دواد 
يا تفگ :  دـمآ و  نخـس  هب  یهلا  رما  هب  مرک  سپ  وگب .  نخـس  دواد  اـب  هک :  دومن  یحو  مرک  نآ  هب  ترـضح  نآ  بیدءاـت  هیبنت و  يارب 
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نایملاع دنوادخ  هک  یتسردب  تفگ :  مرک  هن .  تفگ :  دواد  يدید ؟  ارم  ياپ  رثا  تخس  گنـس  يور  رب  ای  يدینـش  ارم  يادص  ایآ  دواد ! 
رد دایرف  ردقنیا  نک ،  تسپ  ار  دوخ  يادص  سپ  دنیب ،  یم  تخس  گنـس  يور  رب  ارم  راتفر  رثا  دونـش و  یم  ارم  زاوآ  سفن و  اپ و  يادص 

دمآ و جح  هب  نوچ  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 133  ) نکم وا  هاگرد 
غراف جح  کسانم  زا  نوچ  دش ،  اعد  لوغشم  اهنت  تفر و  هوک  يالاب  هب  دومن  هدهاشم  تافرع  رد  ار  مدرم  ترثک  دش و  رـضاح  تافرع  هب 
نامگ ایآ  یتفر ؟  الاب  هوک  هب  ارچ  هک :  دیامرف  یم  وت  راگدرورپ  دواد !  يا  تفگ :  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دـش 

وا اجنآ  زا  و  هدج ،  يوسب  درب  ار  مالـسلا  هیلع  دواد  لیئربج  سپ  دشاب ؟  یم  یفخم  نم  رب  نارگید  يادص  ببـس  هب  وت  يادص  هک  يدرک 
گنـس نآ  نایم  رد  هاگان  تفاکـش  ار  گنـس  سپ  دیـسر ،  یگنـس  هب  ات  دنور  هار  ارحـص  رد  هک  هار  زور  لهج  ردق  هب  درب  ورف  ایرد  هب  ار 

یم ایرد  نیا  رعق  رد  گنـس  نیا  نایم  رد  ار  مرک  نیا  يادص  نم  هک :  دیامرف  یم  وت  راگدرورپ  دواد !  يا  تفگ :  سپ  دش ،  رهاظ  یمرک 
تسا مولعم  دیوگ :  فلؤم  ( . 134  ) دوش یم  وت  زاوآ  ندینـش  عنام  ارم  اهزاوآ  طالتخا  هک  يدرک  نامگ  سپ  متـسین  لفاغ  نآ  زا  مونش و 
دشاب زاتمم  اعد  رد  هک  تساوخ  نکیل  تسا و  طیحم  زیچ  همه  هب  یهلا  ملع  هک  دوبن  هدیشوپ  ینعم  نیا  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  رب  هک 

اب سپ  تسین  هدیـشوپ  نم  زا  يرما  نوچ  هک :  دومرف  هیبنت  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  دوب  نامگ  نینچ  هنظم  راک  نیا  نوچ  و  نارگید ،  زا 
هدرک مهوت  نیا  نارگید  ترـضح  نآ  لعف  ببـس  هب  دـیاش  هکنآ  ای  ینک ،  هرانک  ناشیا  زا  هکنآ  زا  تسا  رتهب  ندوب  طولخم  رگید  نایعاد 

تعامج نآ  هب  دنک  لقن  هک  دشاب  هدومرف  رهاظ  ترضح  نآ  رب  ار  رما  نیا  نارگید  میلعت  ترضح و  نآ  بیدءات  يارب  یلاعت  قح  دنـشاب ، 
ترضح هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  ملعی .  یلاعت  هللاو  دور ،  نوریب  ناشیا  رطاخ  زا  مهوت  نآ  ات 

وا لـماک  ملع  رد  هک  تسا  عقاو  مکح  هچنآ  یلاـعت  قح  دـنروایب  وا  دزن  هب  هک  هعفارم  ره  رد  دومن  لا  ؤس  یلاـعت  قح  زا  مالـسلا  هیلع  دواد 
دنروآ یمن  نیا  بات  مدرم  دواد !  يا  هک :  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  دیامن ،  مکح  ناشیا  نایم  وحن  نآ  هب  هک  دیامن  یحو  وا  هب  تسه 

متـس نم  رب  وا  هک  دومن  يوعد  يرگید  رب  مالـسلا و  هیلع  دواد  دزن  درک  ملظت  دـمآ  یـصخش  سپ  وـت .  يارب  زا  درک  مهاوـخ  مکح  نم  و 
يوعد وا  رب  هک  دـنزب  ار  یـسک  نآ  ندرگ  هک  ار  هیلع  یعدـم  یئوگب  هک  تسا  نآ  عقاو  مکح  هک :  دومرف  یحو  یلاـعت  قح  تسا ،  هدرک 

رب هک :  درک  راهظا  دمآ  يدرم  دنتفگ :  دندمآ و  ناغف  هب  لیئارـسا  ینب  درک  نینچ  نوچ  یهدب ؛  هیلع  یعدم  هب  ار  وا  ياهلام  تسا و  هدرک 
درک اعد  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  سپ  دریگب ! ؟  ار  وا  ياهلام  دنزب و  ار  مولظم  ندرگ  ملاظ  هک  يدرک  مکح  وت  تسا ،  هدش  متـس  نم 

ماـهلا وت  هب  ار  عقاو  مکح  نم  يدرک  لا  ؤس  نم  زا  وت  هک :  دواد  هب  دومرف  یحو  یلاـعت  قح  هد .  تاـجن  هیلب  نیا  زا  ارم  اراـگدرورپ !  هک : 
دوخ ردپ  صاصق  هب  مدرک  مکح  نم  دوب و  هتفرگ  ار  وا  ياهلام  دوب و  هتـشک  ار  هیلع  یعدم  ردپ  دوب  هدـمآ  يوعد  وت  شیپ  هک  نآ  منک و 
ادص مان  هب  ار  وا  اجنآ و  هب  ورب  تسا  نوفدم  تخرد  نالف  ریز  رد  غاب  نالف  رد  شردـپ  دریگب ،  وا  زا  ار  دوخ  ردـپ  ياهلام  دـشکب و  ار  وا 
ادخ تفگ :  لیئارسا  ینب  هب  دش ،  داش  رایـسب  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  تسا .  هتـشک  ار  وا  یک  هک  سرپب  وا  زا  دیوگ و  باوج  ار  وت  ات  نک 
ریز زا  ادص  سپ  شمان ،  هب  ار  درم  نآ  ردـپ  درک  ادـن  تخرد و  نآ  ریز  هب  درب  دوخ  اب  ار  ناشیا  و  دومرف .  تمارک  جرف  هیـضق  نیا  رد  ارم 
سپ دش !  فرصتم  ارم  ياهلام  تشک و  ارم  درم  نالف  تفگ :  تسا ؟  هتـشک  ار  وت  یک  دومرف :  ادخ .  ربمغیپ  يا  کیبل  دمآ :  تخرد  نآ 
یحو یلاـعت  قح  سپ  درادرب ،  وا  زا  ار  عقاو  مکح  فیلکت  یلاـعت  قـح  هک  درک  اعدتـسا  مالـسلا  هیلع  دواد  دـندش .  یـضار  لیئارـسا  ینب 

هدب و دنگوس  ار  هیلع  یعدـم  بلطب و  هاوگ  یعدـم  زا  سپ  ار ،  عقاو  مکح  دـنروآ  یمن  بات  ایند  رد  نم  ناگدـنب  هک :  وا  يوسب  داتـسرف 
مالـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ( . 135  ) درک مهاوخ  مکح  ناـشیا  ناـیم  تماـیق  زور  رد  هک  راذـگ  نم  هب  ار  عقاو  مکح 
ناگدـنب نایم  رد  هک  ار  ترخآ  يایاضق  زا  هیـضق  کـی  هک  درک  لا  ؤس  دوخ  راـگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم 

علطم نآ  رب  نم  ار  دوخ  قلخ  زا  يدـحا  يدرک  لا  ؤس  نم  زا  هچنآ  دومرف :  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  سپ  دـیامنب .  وا  هب  درک  دـهاوخ  دوـخ 
لیئربج سپ  دومن ،  اعدتسا  نیا  مالـسلا  هیلع  دواد  رگید  راب  سپ  دنک .  مکح  وحن  نآ  هب  یـسک  نم  زا  ریغب  هک  تسین  راوازـس  ما ،  هدرکن 

ار وت  ياـعد  یلاـعت  قح  تسا ،  هدرکن  لا  ؤس  ار  نیا  يربمغیپ  چـیه  وت  زا  شیپ  هک  يدرک  لا  ؤس  يزیچ  تراـگدرورپ  زا  تفگ :  دـمآ و 
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هیلع دواد  دـش  حبـص  نوچ  دومن .  دـهاوخ  رهاظ  وت  رب  ار  ترخآ  مکح  دوش  یم  دراو  وت  رب  ادرف  هک  يا  هیـضق  لوا  رد  دومرف ،  باجتـسم 
 : تفگ ریپ  درم  نآ  دوب ،  يروگنا  هشوخ  ناوج  نآ  تسد  رد  دوب ،  هدـیبسچ  یناوج  هب  دـمآ  يریپ  درم  تسـشن ،  اضق  سلجم  رد  مالـسلا 
 . تسا هدروخ  ارم  روگنا  نم  تصخر  یب  تسا و  هدرک  بارخ  ارم  كات  ياهتخرد  تسا و  هدش  نم  غاب  لخاد  ناوج  نیا  ادخ !  ربمایپ  يا 

یحو یلاـعت  قح  سپ  ما .  هدرک  دـنک ،  یم  يوعد  وا  هچنآ  هک :  درک  رارقا  ناوج  نآ  یئوگ ؟  یم  هچ  تفگ :  ناوج  نآ  هب  ترـضح  نآ 
زا غاب  نیا  دواد !  يا  درک ؛ دـنهاوخن  لوبق  لیئارـسا  ینب  دـبات و  یمن  رب  وت  لد  ینک ،  مکح  ناـشیا  ناـیم  ترخآ  مکح  هب  رگا  هک :  دومن 
 ، تسا هدرک  نفد  غاب  رانک  رد  درک و  بصغ  ار  وا  لام  مهرد  رازه  لـهچ  تشک و  ار  وا  تفر و  غاـب  هب  ریپ  درم  نیا  دوب ،  ناوج  نیا  ردـپ 
 : هک وگب  نک و  ناوج  نآ  میلـست  ار  غاب  و  دوخ ،  ردـپ  صاـصق  هب  دـنزب  ار  ریپ  درم  نآ  ندرگ  اـت  هدـب  ناوج  نآ  تسد  هب  يریـشمش  سپ 

يراج ادـخ  هدومرف  قفاوم  ار  مکح  نیا  دیـسرتب و  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  دروآ .  نوریب  ار  دوخ  لام  دـنکب و  ار  غاب  زا  عضوم  نالف  ناوج 
( . 136  ) درک

مود تمسق 

هاوـگ دوـخ  تـیکلم  ود  ره  يواـگ و  رد  مالـسلا  هـیلع  دواد  يوـسب  دـندرک  همـصاخم  صخـش  ود  هـک :  تـسا  لوـقنم  رگید  تـیاور  رد 
امرف مکح  وت  درم ،  ود  نیا  نایم  رد  ندرک  مکح  درک  هدنام  ارم  ادنوادخ !  تفگ :  تفر و  بارحم  دزن  هب  ترضح  نآ  سپ  دندینارذگ ! 

 ! نزب ار  وا  ندرگ  هدـب و  يرگید  هب  تسوا و  تسد  رد  نآ  زا  ار  واگ  ریگب  ور و  نوریب  داتـسرف :  یحو  یلاـعت  قح  سپ  ناـشیا .  ناـیم  رد 
دشاب و وا  اب  واگ  هک  دوب  قحا  دوب  شتـسد  رد  هک  نآ  دندینارذگ و  هاوگ  ود  ره  دنتفگ :  دندمآ و  دایرف  هب  لیئارـسا  ینب  درک  نینچ  نوچ 
زا دندمآ  دایرف  هب  لیئارـسا  ینب  اراگدرورپ !  تفگ :  بارحم و  يوسب  تشگرب  دواد  ترـضح  سپ  دزب .  ار  وا  ندرگ  تفرگ و  وا  زا  دواد 
وا ردپ  زا  ار  واگ  دوب و  هتشک  ار  رگید  صخـش  نآ  ردپ  دوب  شتـسد  رد  واگ  هک  نآ  هک :  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  يدومرف .  هک  یمکح 

ناشیا نایم  هک  نکم  لا  ؤس  نم  زا  نک و  مکح  ناشیا  نایم  عرـش  رهاظ  هب  دیآ  شیپ  ار  وت  روما  نینچ  نیا  زا  دعب  هاگره  سپ  دوب ،  هتفرگ 
دواد دهع  رد  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  ( . 137  ) تمایق زور  هب  راذـگب  ارم  مکح  منک و  مکح 

یم ریجنز  هب  شتـسد  دوب  قحم  هک  ره  دـندرب ،  یم  ریجنز  نآ  دزن  هب  ار  همکاـحم  مدرم  هک  دوـب  هتخیوآ  نامـسآ  زا  يریجنز  مالـسلا  هیلع 
ناـیم رد  ار  رهوگ  درک و  راـکنا  وا  درپـس و  يرگید  هب  يرهوگ  یـصخش  ناـمز  نآ  رد  دیـسر ،  یمن  شتـسد  دوب  لـطبم  هک  ره  دیـسر و 
ریجنز دزن  هب  نوچ  دوش ؛ رهاظ  قح  ات  میور  ریجنز  دزن  هب  ایب  تفگ :  دـمآ و  وا  دزن  هب  لاـم  بحاـص  سپ  دوب .  هدرک  ناـهنپ  دوخ  ياـصع 

ارم ياصع  نیا  تفگ :  لام  بحاـص  هب  دـش  راد  تناـما  تبون  نوچ  دیـسر ،  ریجنز  هب  شتـسد  درک  زارد  تسد  هک  لاـم  بحاـص  دـنتفر 
نوچ دوب . ) هداد  لام  بحاص  هب  ار  اصع  دوب و  اصع  ناـیم  رد  رهوگ  نوچ   ) دیـسر زین  وا  تسد  سپ  مناـسرب !  تسد  زین  نم  اـت  رادـهاگن 

نک مکح  ناشیا  ناـیم  رد  مسق  هاوگ و  هب  هک :  دواد  هب  دومن  یحو  درب و  نامـسآ  هب  ار  ریجنز  یلاـعت  قح  دـش  رداـص  ناـشیا  زا  هلیح  نیا 
مالـسلا هیلع  دواد  مکح  هب  دوش ،  رهاـظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاـق  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  رایـسب  ربتعم  ثیداـحا  رد  ( . 138)

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 139  ) دـیبلط دـنهاوخن  هاوگ  عقاو و  مکح  هب  دوخ و  ملع  هب  دومرف :  درک ،  دـهاوخ  مکح 
یم دیآ و  یم  ترضح  نآ  ربارب  زا  یناوج  هک  دید  سپ  دش ،  دجسم  لخاد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم 

 ! نینموملا ریما  ای  درک :  ضرع  ییرگ ؟  یم  ارچ  دیـسرپ :  وا  زا  ترـضح  سپ  دـنهد ،  یم  یلـست  ار  وا  دنتـسه  وا  رود  رب  یعمج  دـیرگ ، 
دنا و هتـشگرب  نونکا  دندرب ،  رفـس  هب  دوخ  اب  ارم  ردـپ  تعامج  نیا  تسا ،  نوچ  مناد  یمن  هک  تسا  هدرک  نم  رب  یمکح  یـضاق  حـیرش 
 ! تشاذگن یلام  دنتفگ :  دش ؟  هچ  وا  لام  مدیـسرپ :  درم !  دـنتفگ :  مدیـسرپ  ناشیا  زا  ار  دوخ  ردـپ  لاوحا  نوچ  تسین ،  ناشیا  اب  مردـپ 

رفـس هب  دوخ  اب  يرایـسب  لام  مردپ  هک  نینمؤملا  ریما  ای  مناد  یم  نم  دومرف ،  دنگوس  ناشیا  هب  حیرـش  مدرب ،  حیرـش  دزن  هب  ار  ناشیا  سپ 
يا دومرف :  ترضح  دندمآ  حیرـش  دزن  هب  نوچ  حیرـش .  دزن  هب  دیدرگرب  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دوب .  هدرب 
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تفر و رفـس  هب  ناـشیا  اـب  مردـپ  هک  تعاـمج  نیا  رب  درک  يوـعد  ناوـج  نیا  تفگ :  يدرک ؟  مـکح  هورگ  نـیا  ناـیم  هنوـگچ  حـیرش ! 
 : تفگ يراد ؟  هاوگ  متفگ :  ار  ناوج  تشاذگن ،  یلام  دنتفگ :  دش ؟  هچ  شلام  مدیـسرپ :  درم ،  دـنتفگ :  مدیـسرپ ،  اهنآ  زا  تشگنرب ، 

یمکح هعقاو  نیا  رد  هک  هللاو  ینک ؟  یم  مکح  وـحن  نیا  هب  هعقاو  نینچ  رد  تاـهیه !  دوـمرف :  ترـضح  مداد .  مـسق  ار  ناـشیا  سپ  هـن ، 
رـضاح نوچ  بلطب ،  ار  رکـشل  ناناولهپ  ربنق !  يا  دومرف :  سپ  مالـسلا ،  هیلع  ربمغیپ  دواد  رگم  دـشاب  هدرکن  نم  زا  شیب  یـسک  هک  منکب 

نامگ دیئوگ ؟  یم  هچ  تفگ :  تعامج و  نآ  يوسب  دومرف  رظن  سپ  دینادرگ ،  لکوم  ار  اهنآ  زا  یکی  تعامج  نآ  زا  کی  ره  رب  دـندش 
ار اـهنیا  دومرف :  سپ  دوب .  مهاوـخ  یناداـن  درم  منادـن  ار  نیا  رگا  دـیدرک ؟  هچ  ناوـج  نیا  ردـپ  اـب  امـش  هک  مناد  یمن  نم  هک  دـینک  یم 
ار رگیدکی  هک  دیناشوپب  دوخ  ياه  هماج  هب  ار  ناشیا  ياهرس  دیرادزاب و  دجسم  ياهنوتس  زا  ینوتس  تشپ  رد  ار  کی  ره  دینک و  هدنکارپ 

مدرم دیدرگ ،  نکمتم  اضق  سلجم  رد  و  نک .  رـضاح  یتاود  يا و  همان  دومرف :  دیبلط و  ار  دوخ  بتاک  عفار  یبا  نب  هللادیبع  سپ  دننیبن . 
دیبلط اهنت  ار  ناشیا  زا  یکی  سپ  دیئوگب .  ربکا  هللا  همه  زین  امش  میوگب  ربکا  هللا  نم  هاگره  دومرف :  سپ  دندش  عمج  ترـضح  نآ  رود  رب 

لا ؤس  هب  دومرف  عورـش  سپ  سیونب .  دـیوگ  یم  هچنآ  هللادـیبع !  يا  دومرف :  دوـشگ و  ار  شیور  دـیناشن ،  دوـخ  كراـبم  يور  شیپ  رد 
هام هچ  رد  دومرف :  زور .  نالف  رد  تفگ :  دوب ؟  امـش  اب  ناوج  نیا  ردپ  دـیتفر و  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  زور  هچ  دومرف :  وا و  زا  ندرک 

 : تفگ درم ؟  وا  یک  هناخ  رد  دومرف :  لزنم .  نالف  رد  تفگ :  درم ؟  وا  دیدیـسر  هک  لزنم  مادـک  هب  دومرف :  هام .  نالف  رد  تفگ :  دوب ؟ 
سپ زور .  زا  ددع  نالف  تفگ :  دوب ؟  رامیب  زور  دنچ  دومرف :  ضرم .  نالف  تفگ :  تشاد ؟  ضرم  هچ  دومرف :  صخـش .  نالف  هناخ  رد 

یک دوب و  هچ  زا  وا  نفک  دومن و  نفک  ار  وا  یک  داد و  لـسغ  ار  وا  یک  درم و  زور  هچ  هک  دومن  لا  ؤس  یگمه  ار  وا  لاوحا  ترـضح  نآ 
هب ادـص  همه  مدرم  دومرف ،  ربکا  هللا  تفگ ،  باوج  وا  دومن و  لا  ؤس  وا  زا  ار  همه  ترـضح  نوچ  درب .  ربق  هب  ار  وا  یک  درک و  زامن  وا  رب 

دنلب ریبکت  هب  ادص  مدرم  هک  درم  نآ  نتشک  هب  ناشیا  رب  دوخ و  رب  تسا  هدرک  رارقا  وا  هک  دندرک  مزج  وا  ياقفر  سپ  دندرک ،  دنلب  ریبکت 
دومرف دوشگ  ار  شیور  دیناشن و  دوخ  دزن  دیبلط و  ار  يرگید  دندرب و  دوخ  ياج  هب  دنتسب و  ار  درم  نیا  يور  رـس و  دومرف  سپ  دندرک . 
مدوبن وا  نتشک  هب  یضار  مدوب و  اهنآ  زا  یکی  نم  نینموملا !  ریما  ای  تفگ :  وا  دیا ؟  هدرک  هچ  امش  هک  مناد  یمن  نم  يدرک  یم  نامگ  : 

 : هک درک  رارقا  زین  وا  دندرک  رـضاح  دوب ،  هدیبلط  لوا  هک  ار  يدرم  دندرک .  رارقا  همه  ات  درک  رارقا  دـیبلط  ار  کی  ره  سپ  دومن ،  رارقا  . 
ای تفگ :  حیرـش  سپ  ناوج .  نآ  يارب  زا  ناشیا  رب  نوخ  لام و  هب  دومرف  مکح  سپ  میتشادرب !  ار  وا  لام  میتشک و  ار  ناوج  نیا  ردـپ  اـم 

لافطا زا  یعمج  رب  تشذگ  يزور  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  دومرف :  دوب ؟  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  دواد  مکح  هک  امرف  نایب  نینموملا !  ریما 
دیبلط ار  كدوک  نآ  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  نید !  درم  ینعی  نیدلا  تام  دندرک :  یم  زاوآ  ار  یلفط  دوخ  نایم  رد  دندرک ،  یم  يزاب  هک 

هیلع دواد  سپ  نم .  ردام  تفگ :  تسا ؟  هدـینادرگ  یمـسم  مان  نیا  هب  ار  وت  یک  دومرف :  نیدـلا !  تاـم  تفگ :  يراد ؟  ماـن  هچ  دومرف : 
 : درک ضرع  تسا ؟  هدینادرگ  یمسم  مان  نیا  هب  ار  وت  دنزرف  یک  نز !  يا  دومرف :  وا و  ردام  دزن  هب  دروآ  دوخ  اب  ار  كدوک  نآ  مالـسلا 
نآ سپ  دوب ،  نم  مکـش  رد  لفط  نیا  تفر و  رفـس  هب  یتعامج  اـب  لـفط  نیا  ردـپ  تفگ :  نز  نآ  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  دومرف :  شردـپ . 

یلام دنتفگ :  دش ؟  هچ  شلام  متفگ :  درم !  دنتفگ :  مدرک  لا  ؤس  ناشیا  زا  ار  وا  لاوحا  نوچ  تشگنرب ،  نم  رهوش  دنتـشگرب و  تعامج 
تام ار  وا  رتخد  هاوخ  دیازب و  رـسپ  هاوخ  دییوگب  وا  هب  تسا  نتـسبآ  نم  نز  تفگ  یلب  دنتفگ :  درک ؟  یتیـصو  ایآ  مدیـسرپ :  تشاذگن ! 

هک ار  هورگ  نآ  یسانش  یم  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  مدیمان .  مان  نیا  هب  ار  لفط  نیا  ببـس  نآ  هب  نم  سپ  دنک ،  مان  نیدلا 
ناشن نم  هب  ار  ناشیا  نم  اب  ایب  سپ  دومرف :  دنا .  هدنز  تفگ :  دنا ؟  هدرم  ای  دنا  هدـنز  دومرف :  یلب .  تفگ :  دـنتفر ؟  رفـس  هب  وت  رهوش  اب 

ار نوخ  لام و  دـندرک و  رارقا  ات  درک  مکح  ناشیا  نایم  وحن  نیا  هب  دروآ و  نوریب  ناشیا  ياه  هناخ  زا  ار  تعامج  نآ  ترـضح  سپ  هد . 
دنس هب  ( . 140  ) نید دش  هدنز  ینعی :  نیدلا  شاع  ار  دوخ  دنزرف  نک  مان  نونکا  دومرف :  نز  نآ  هب  نآ  زا  دـعب  دـینادرگ ،  تباث  ناشیا  رب 

مالسلا هیلع  دواد  ترضح  فیرش  رمع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم 
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 141  ) دوب ترـضح  نآ  یهاشداپ  تدم  لاس  لهچ  هلمج  نآ  زا  و  دوب ،  لاس  دص 
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 ، تسا عقاو  همظعم  هکم  فیاط و  نایم  هک  احور  يداو  رد  داتسرف  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  ار  هکئالم  زا  یهورگ  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم 
مالـسلا و هیلع  مدآ  تشپ  زا  دـندمآ  نوریب  همه  سپ  دـندوب ،  ناگچروم  دـننام  هک  حاورا  ملاع  رد  ار  وا  تیرذ  یلاـعت  قح  درک  ادـن  سپ 

هچروم درک :  ضرع  ینیب ؟  یم  هچ  نک  رظن  هک :  مدآ  هب  دومن  یحو  یلاـعت  قح  سپ  دـندش ،  عمج  يداو  راـنک  رد  لـسع  سگم  دـننام 
دوخ يارب  مریگب  نامیپ  هک  مدروآ  نوریب  وت  تشپ  زا  هک  دـناوت  نادـنزرف  اهنیا  دومرف :  یلاعت  قح  منیب .  یم  يداو  رانک  رد  يرایـسب  هزیر 

ضرع مالـسلا  هیلع  مدآ  متفرگ .  نامیپ  ناشیا  زا  نامـسآ  رد  هچناـنچ  يربمغیپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  زا  يراـگدرورپ و  هب 
تشپ رد  ار  همه  دوخ  ذفان  تردق  فیطل و  عنص  هب  مدآ !  يا  دومرف :  دراد ؟  شیاجنگ  نم  تشپ  ار  همه  اهنیا  هنوگچ  اراگدرورپ !  درک : 

تیدوبعم و رد  هک  مهاوخ  یم  ار  نآ  دومرف :  نتفرگ ؟  نامیپ  رد  ناـشیا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ادـنوادخ !  درک :  ضرع  مدآ  ما .  هداد  اـج  وت 
وا شاداپ  دنک  تعاطا  ار  وت  هک  یـسک  سپ  ادنوادخ !  درک :  ضرع  مدآ  دننادن .  اتمه  دننادرگن و  کیرـش  نم  اب  ار  زیچ  چیه  يدنوادخ 
هچ وا  يازج  دـنک  تیـصعم  ار  وت  ناشیا  زا  هک  ره  سپ  تفگ :  مدآ  منادرگ .  یم  نکاس  دوخ  تشهب  رد  ار  وا  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ  هچ 

ار ناشیا  رگا  و  ناشیا ،  باب  رد  يا  هدرک  تلادع  ادنوادخ !  درک :  ضرع  مدآ  منادرگ .  یم  نکاس  مهج  رد  ار  وا  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ 
ناشیا ياهرمع  ناربمغیپ و  ياهمان  مدآ  رب  درک  ضرع  یلاعت  قح  سپ  درک .  دنهاوخ  وت  تیـصعم  ناشیا  رثکا  یهدن  قیفوت  يرادن و  هاگن 

دواد رمع  تسا  مک  رایسب  هچ  ادنوادخ !  تفگ :  دید  لاس  لهچ  ار  وا  رمع  تشذگ و  مالسلا  هیلع  دواد  مان  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  نوچ  ار . 
مدآ يا  یلب  دومرف :  دومن ؟  یهاوخ  يراج  ایآ  منک  دایز  وا  رمع  رب  لاس  یس  دوخ  رمع  زا  نم  رگا  اراگدرورپ !  نم ،  رمع  تسا  رایـسب  و 

قح سپ  اـمرف .  هفاـضا  وا  رمع  رب  زادـنیب و  نم  رمع  زا  مدوزفا ،  وا  رمع  رب  لاـس  یـس  دوـخ  رمع  زا  نـم  سپ  اراـگدرورپ !  درک :  ضرع  . 
ار هچنآ  دنک  یم  تابثا  دهاوخ و  یم  ار  هچنآ  ادخ  دنک  یم  وحم  هک :  دـیامرف  یم  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هکنانچ  درک ،  نینچ  یلاعت 

سپ دوش .  یم  هتـشون  نآ  يور  زا  رگید  ياهباتک  تساهباتک و  همه  رداـم  هک  یباـتک  ینعی :  ( 142  ) باتکلا ما  تسوا  دزن  دـهاوخ و  یم 
کلم يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  مدآ  سپ  دنکب ،  شحور  ضبق  هک  دش  لزان  توملا  کلم  دش ،  یهتنم  مالـسلا  هیلع  مدآ  رمع  تدم  نوچ 

مالـسلا هیلع  دواد  رمع  رب  يدرک و  مک  دوخ  رمع  زا  ار  لاس  یـس  نآ  تفگ :  توملا  کلم  تسا .  هدـنام  نم  رمع  زا  لاـس  یـس  توملا ! 
يا تفگ :  مالـسلا  هیلع  مدآ  درک .  یم  ضرع  وت  رب  ار  وت  تیرذ  ناربـمغیپ  ياـهمان  یلاـعت  قح  هک  یماـگنه  رد  اـحور  يداو  رد  يدوزفا 

زا دـسیونب و  دواد  يارب  یلاعت  قح  هک  يدرکن  لا  ؤس  دوخ  وت  ایآ  مدآ !  يا  تفگ :  توملا  کلم  دـیآ .  یمن  مرطاـخ  هب  توملا !  کـلم 
هتشون رگا  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  مدآ  دومرف .  وحم  رکذ  رد  وت  رمع  زا  درک و  تبث  روبز  رد  دواد  يارب  یلاعت  قح  سپ  دیامن ؟  وت  رمع 

رما یلاعت  قح  زور  نآ  زا  سپ  دوب .  هدـش  وحم  مالـسلا  هیلع  مدآ  رطاـخ  زا  عقاو  رد  و  منادـب ؛  نم  اـت  اـمن  رـضاح  تسه  باـب  نیا  رد  يا 
رد و  ( . 143  ) دـننکن راکنا  دوشن و  وحم  ناشرطاخ  زا  ات  دنـسیونب  هماـن  هلاـبق و  دوخ  تـالماعم  اهـضرق و  رد  هک  ار  دوخ  ناگدـنب  دومرف 
درک راکنا  نوچ  دومن .  مالـسلا  هیلع  دواد  رمع  رب  هفاضا  لاس  هاـجنپ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  رگید  تیاور 

رد ( . 144  ) دومن ترـضح  نآ  حور  ضبق  توملا  کـلم  دـش و  یـضار  سپ  وا ؛ دزن  دـنداد  یهاوگ  دـندمآ و  دورف  لـیئاکیم  لـیئربج و 
رد ینعم  نیا  رد  ثیداحا  ( . 145  ) دوزفا نآ  رب  لاس  تصـش  مالـسلا  هیلع  مدآ  دوب و  لاس  لهچ  دواد  رمع  هک :  تسا  نانچ  رگید  تیاور 
هک تسا  هدرک  رکذ  میهاربا  نب  یلع  دش .  روکذم  اجنآ  رد  دیآ  یم  دراو  اهنیا  رب  هک  دنچ  یلاکشا  تشذگ و  مالـسلا  هیلع  مدآ  هصق  باب 

دوب هلصاف  لاس  دص  رازه و  مالسلا  امهیلع  یسیع  دواد و  نایم  و  دوب ،  هلصاف  لاس  دصناپ  مالسلا  امهیلع  دواد  نامز  یـسوم و  نامز  نایم  : 
( . 146)

مود لصف 

لوا تمسق 
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دای باوا و  هنا  دیالااذ  دواد  اندبع  رکذاو  تسا  هدومرف  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  تسا  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  يالوا  كرت  نایب  رد 
انرخـس انا  ادخ .  يوسب  دوب  هدننک  عوجر  رایـسب  وا  هک  یتسردـب  ادـخ ،  یگدـنب  رد  دوب  یئاناوت  توق و  بحاص  هک  ار  دواد  ام  هدـنب  نک 

ای تشاچ  نیـسپ و  تقو  رد  دنتفگ  یم  حیبست  وا  اب  هک  ار  اههوک  میدرک  ریخـست  ام  هک  یتسردب  قارـشالا  یـشعلاب و  نحبـسی  هعم  لابجلا 
اههوک و زا  کی  ره  وا  يوسب  دـندش  یم  عمج  هک  ار  ناغرم  میدوب  هدـینادرگ  رخـسم  باوا و  هل  لـک  هروشحم  ریطلاو  باـتفآ ،  ندـمآرب 

همکحلا انیتآ  هکلم و  انددشو  دندرک .  یم  حیبست  وا  اب  اهنآ  درک  یم  حیبست  وا  هک  هاگره  حیبست ،  هب  دندوب  هدـننک  عوجر  وا  يارب  ناغرم 
و ار -  لمع  ملع و  لامک  ای  ار ،  يربمغیپ  ینعی  ار -  تمکح  وا  هب  میدرک  اـطع  ار و  وا  یهاـشداپ  میدـینادرگ  مکحم  باـطخلا و  لـصفو 

رگیدکی اب  هک  اهنآ  ربخ  وت  يوسب  تسا  هدمآ  ایآ  بارحملا  اوروست  ذا  مصخلا  ءابن  کیتا  لهو  ار ،  لطاب  قح و  نایم  هدننک  ادـج  باطخ 
نوچ مهنم  عزفف  دواد  یلع  اولخد  ذا  دـنتفر ، ؟  ـالاب  دواد -  هفرغ  اـی  بارحم -  راوید  هب  هک  یتـقو  رد  وا  دزن  دـندرک  هعزاـنم  همـصاخم و 
ءاوس یلا  اندهاو  ظطشت  الو  قحلاب  اننیب  مکحاف  ضعب  یلع  انضعب  یغب  نامصخ  فخت  اولاق ال  ناشیا ،  زا  دیسرت  سپ  دواد  رب  دندش  لخاد 
روج و  یتسار ،  قح و  هب  ام  نایم  نک  مکح  سپ  دنا  هدرک  یتدایز  متس و  یضعب  رب  ام  زا  یضعب  میمـصخ  ود  ام  سرتم  دنتفگ :  طارـصلا 
یف ینزع  اهینلفکا و  لاقف  هدـحاو  هجعن  یلو  هجعن  نوعـست  عست و  هل  یخا  اذـه  نا  تسار ،  هار  هب  ار  ام  اـمن  یئاـمنهار  و  مکح ،  رد  نکم 
نم هب  ار  شیم  کی  نآ  هک  دـیوگ  یم  سپ  تسه  شیم  کی  ارم  تسه و  شیم  هن  دون و  ار  وا  تسا  نم  ردارب  نیا  هک  یتسردـب  باطخلا 

هدرک ملظ  هک  قیقحتب  تفگ :  دواد  هجاعن  یلا  کتجعن  لا  ؤسب  کملط  دقل  لاق  همـصاخم ،  هبطاخم و  رد  دـنک  یم  یتدایز  نم  رب  هدـب و 
نیذلا الا  ضعب  یلع  مهـضعب  یغبیل  ءاطلخلا  نم  اریثک  ناو  دـنک ،  مض  دوخ  ياهـشیم  اب  هک  ار  وت  شیم  تسا  هدرک  لا  ؤس  هک  وت  رب  تسا 
هدروآ نامیا  هک  اهنآ  رگم  یضعب  رب  ناشیا  زا  یضعب  دننک  یم  متس  اکرش  زا  يرایـسب  هک  یتسردب  مه  ام  لیلقو  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و 

وا ام  هک  دواد  درک  نامگ  باناو و  اعکار  رخ  هبر و  رفغتـساف  هانتف  امنا  دواد  نظو  ناشیا ،  دنا  مک  رایـسب  دنا و  هدرک  هتـسیاش  لامعا  دنا و 
يوسب درک  تشگرب  هبوت و  هبانا و  داتفا و  رد  هدجـس  هب  دوخ و  راگدرورپ  زا  درک  شزرمآ  بلط  سپ  تموکح  نیا  هب  میدرک  ناـحتما  ار 

ادخ هک  تسناد  نیقی  هب  ینعی  ( ، 147  ) تسا ملع  اجنیا  رد  نامگ  زا  دارم  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ادخ . 
برق و ام  دزن  ار  وا  تسه  هک  یتسردـب  ار  نیا  وا  يارب  زا  میدـیزرمآ  سپ  بآم  نسح  یفلزل و  هل  ناو  کلذ  هل  انرغف  درک .  ناـحتما  ار  وا 

نیمز رد  دوخ  نیـشناج  ار  وت  اـم  میدـینادرگ  هک  یتسردـب  دواد !  يا  ضرـالا  یف  هفیلخ  كاـنلعج  اـنا  دواد  اـی  وـکین  تشگزاـب  تلزنم و 
سفن شهاوخ  نکم  يوریپ  هللا و  لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  الو  یتسار ،  هب  مدرم  نایم  رد  نک  مکح  سپ  قحلاب  سانلا  نیب  مکحاـف 

هک یتسردب  ( 148  ) باسحلا موی  اوسن  امب  دیدش  باذع  مهل  هللا  لیبس  نع  نولـضی  نیذلا  نا  ادخ ،  هار  زا  ار  وت  دـنک  هارمگ  سپ  ار  دوخ 
دنـس هب  میهاربا  نب  یلع  ار .  باسح  زور  ناشیا  ندرک  شومارف  هب  تخـس  یباذـع  تسا  ار  ناشیا  ادـخ  هار  زا  دـنوش  یم  هارمگ  هک  اـهنآ 

ار مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هنءاش  یلاعت  يدزیا  سدـقم  باـنج  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح 
نآ شببـس  و  دنیوگب ،  حیبست  وا  اب  هک  ناغرم  اههوک و  يوسب  دومرف  یحو  دینادرگ ،  لزان  وا  رب  ار  روبز  نیمز و  رد  دینادرگ  دوخ  هفیلخ 

حدم درک و  یم  یهلا  ریبکت  لیلهت و  حیبست و  دمح و  تساخ  یمرب  ترـضح  نآ  ریز  دـش و  یم  غراف  زامن  زا  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دوب 
رب ار  ناشیا  ندرک  ربص  تدابع و  رکـش و  درک و  یم  دای  ار  ناشیا  هدیدنـسپ  لاعفا  لئاضف و  ار و  هتـشذگ  ناربمغیپ  زا  کی  کی  درک  یم 

ناربمغیپ رب  اراگدرورپ !  هک :  درک  تاجانم  ترضح  نآ  سپ  درک .  یمن  دای  ار  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  و  تخاس ،  یم  روکذم  اهالب 
ار ناشیا  هک  دـندنچ  يا  هدـنب  ناـشیا  هک :  وا  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاـعت  قح  يا ؟  هدرکن  اـنث  نم  رب  يا و  هدرک  هچنآ  هب  يا  هدومرف  اـنث 
 : تفگ مالـسلا  هیلع  دواد  ما .  هدرک  ناشیا  حدـم  اـنث و  ببـس  نیا  هب  دـندرک ،  یئابیکـش  ربص و  ما و  هدـینادرگ  ـالتبم  ما و  هدرک  ناـحتما 
رب ار  الب  يدومن  رایتخا  دواد !  يا  دومرف :  یلاعت  قح  مسرب .  ناشیا  هجرد  هب  منک و  ربص  ات  امرف  ناحتما  نادرگ و  التبم  زین  ارم  ادـنوادخ ! 
لاس نالف  زا  هام  نالف  زا  زور  نالف  رد  نم  يالتبا  منک ،  یم  ناحتما  منک و  یم  ربخ  ار  وت  مدرکن و  ربخ  مدرک و  ناحتما  ار  اهنآ  تیفاـع ، 

مدرم و نایم  رد  دومرف  یم  مکح  تسـشن و  یم  ناوید  سلجم  رد  زور  کی  هک  دوب  نانچ  دواد  ترـضح  تداع  دش .  دـهاوخ  دراو  وت  رب 
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ار وا  یلاعت  قح  هک  دـش  يزور  نآ  نوچ  درک ،  یم  تولخ  دوخ  راگدرورپ  اب  ادـخ و  تدابع  يارب  دـینادرگ  یم  غراف  ار  دوخ  زور  کـی 
 ، دورن وا  دزن  هب  یـسک  هک  ار  مدرم  دومرف  عنم  دـیزگ و  تولخ  دوخ  بارحم  رد  دومن و  رتدـیدش  ار  دوخ  تدابع  دوب  هدومرف  التبا  هدـعو 
زا شراـقنم  رـس و  خرـس و  توقاـی  زا  نآ  ياـهاپ  دوب و  زبس  درمز  زا  غرم  نآ  ياـهلاب  هک  دـمآ  دورف  وا  شیپ  رد  هک  دـید  ار  یغرم  هاـگان 

زاورپ غرم  نآ  سپ  دریگب ،  ار  نآ  هک  تساخرب  ار و  دوخ  لاح  درک  شومارف  ار و  وا  دمآ  شوخ  رایـسب  غرم  نآ  سپ  دجربز !  دیراورم و 
نوچ دوب ،  هداتسرف  یگنج  هب  ار  ایروا  دواد  و  دوب ،  نانح  رسپ  ایروا  هناخ  مالسلا و  هیلع  دواد  هناخ  نایم  رد  هک  تسشن  يراوید  رب  دومن و 
دواد هیاس  نوچ  درک ،  یم  لسغ  دوب و  هتسشن  هک  داتفا  ایروا  نز  رب  شرظن  هاگان  دریگب ،  ار  غرم  هک  تفر  الاب  راوید  رب  مالـسلا  هیلع  دواد 

بارحم هب  هدیدرگ  ایروا  نز  تبحم  هتفیرف  ترضح  نآ  دیناشوپ .  دوخ  يوم  هب  ار  شندب  دناشفا و  دوخ  ندب  رب  ار  شرـس  ياهوم  دید  ار 
دوخ و رکشل  نایم  ار  توبات  گنج و  هب  دیورب  عضوم  نالف  هب  دوخ :  رالاسهپس  هب  تشون  داتفا !  تشاد  هک  دوخ  لاح  زا  تشگرب و  دوخ 
داتسرف و توبات  شیپ  ار  ایروا  دواد ،  رالاسهپـس  سپ  دنک .  گنج  هک  رادب  توبات  شیپ  ار  ایروا  هک :  تشون  و  دیراذگب ؛ نمـشد  رکـشل 
وا يور  شیپ  رد  هعفارم و  هب  درم  ود  تروص  هب  دندمآ  مالسلا  هیلع  دواد  دزن  هب  هناخ  فقس  زا  کلم  ود  تقو  نآ  رد  سپ  دش !  هتشک  وا 
یم مراد  شیم  کی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  نم  ردارب  نیا  میراد ،  هعفارم  ام  سرتم  دـنتفگ :  ناشیا ،  زا  دیـسرت  ترـضح  نآ  دنتـسشن ! 

رد دریگب .  نم  زا  ار  نآ  دهاوخ  یم  ربج  رهق و  هب  دنک و  یم  ملظ  نم  رب  دـنک ،  مض  دوخ  نادنفـسوگ  هب  دریگب و  ارم  شیم  کی  دـهاوخ 
تسا هتساوخ  هک  تسا  هدرک  وت  رب  ملظ  دومرف :  دواد  سپ  نازینک ،  یحاکن و  نز  زا  تشاد ،  هناخ  رد  نز  هن  دون و  ترضح  نآ  تقو  نآ 

 . درک مکح  دوخ  رب  دوخ  تفگ :  دیدنخ و  دوب  هیلع  یعدم  هک  رگید  کلم  نآ  سپ  دنک .  مض  شنادنفسوگ  اب  دریگب و  ار  وت  دنفـسوگ 
هک تفای  ترضح  نآ  دنتفر ،  نامـسآ  هب  ناشیا  نوچ  تسکـش .  دیاب  یم  ار  تناهد  يدنخ ؟  یم  يا و  هدرک  ادخ  تیـصعم  تفگ :  دواد 

یمنرب هدجـس  زا  رـس  زامن  تقو  زجب  و  تسیرگ ،  یم  داتفا و  هدجـس  هب  زور  لهج  سپ  دوب .  هداتـسرف  وا  هیبنت  يارب  ار  ناـشیا  یلاـعت  قح 
يا درک :  ادن  ار  وا  یلاعت  قح  زور  لهچ  زا  دعب  دش !  يراج  شکرابم  ياه  هدید  زا  نوخ  دش و  حورجم  شینارون  یناشیپ  هکنآ  ات  تشاد 

وت هک  ینایرع  ای  مهد ؟  بآ  ار  وت  هک  يا  هنـشت  ای  دهد ؟  ماعط  ار  وت  هک  يا  هنـسرگ  ایآ  ینک ؟  یم  هیرگ  ردقنیا  هک  ار  وت  تسیچ  دواد ! 
یم یناد و  یم  هچنآ  ما  هدرک  مشابن ،  ناـسرت  هنوگچ  ادـنوادخ !  درک :  ضرع  منادرگ ؟  نمیا  ار  وت  هک  یناـسرت  اـی  مناـشوپب ؟  هماـج  ار 

 ! ادـنوادخ درک :  ضرع  نک .  هبوت  دواد !  يا  وا :  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  درذـگ .  یمن  وت  زا  يراکمتـس  متـس  و  یلداع ،  وت  هک  مناد 
ایروا ربق  دزن  هب  ورب  دومرف :  یلاـعت  قح  مبلطب .  ار  دوخ  تمذ  تئارب  وا  زا  هک  تسین  هدـنز  قح  بحاـص  دوش و  یم  لوبق  نم  هبوت  هنوگچ 

؟  منک هچ  دـشخبن  رگا  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  مزرمایب .  ار  وت  نم  اـت  وت  رب  دـشخبب  هک  وا  زا  نک  لا  ؤس  منک و  هدـنز  وت  يارب  ار  وا  اـت 
و درک ،  یم  روبز  توالت  تسیرگ و  یم  ایروا و  ربق  بناج  هب  دش  هناور  ترـضح  نآ  سپ  دشخبب .  ار  وت  هک  منک  یم  لا  ؤس  نم  دومرف : 
 ، دندش یم  زاوآ  مه  وا  اب  هکنآ  رگم  دنام  یمن  هدـنرد  غرم و  هوک و  تخرد و  گنـس و  چـیه  دومن  یم  روبز  توالت  ترـضح  نآ  نوچ 

نوچ دـنتفگ ،  یم  لیقزح  ار  وا  هک  دوب  يدـباع  ربمغیپ  اجنآ  رد  دوب و  يراـغ  هوک  نآ  رد  هک  دیـسر  یهوک  هب  اـت  تفر  لاـح  نیا  رب  سپ 
دزن هب  دواد  نوچ  تسا .  راکهانگ  ربمغیپ  نیا  تفگ :  دـیآ  یم  مالـسلا  هیلع  دواد  هک  تسناد  دینـش  ار  ناروناج  اههوک و  يادـص  لیقزح 

نآ هیرگ  سپ  يراـکهانگ .  وت  هک  اریز  هن ،  تفگ :  میآ ؟  ـالاب  وت  دزن  هب  هک  یهد  یم  تصخر  ارم  لـیقزح !  يا  تفگ :  دیـسر  راـغ  نآ 
نم زا  وا و  ياطخ  هب  ار  دواد  نکم  شنزرـس  لیقزح !  يا  هک :  مالـسلا  هیلع  لیقزح  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  دـش ،  هدایز  ترـضح 
دوخ يوسب  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  تساخرب  لیقزح  سپ  درک .  یهاوخ  هانگ  زین  وت  مراذگب  دوخ  هب  ار  وت  رگا  هک  بلطب  تیفاع 

تسا هدش  لصاح  یبجع  ار  وت  زگره  دیسرپ :  هن .  تفگ :  يا ؟  هدرک  هانگ  دصق  زگره  لیقزح !  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  درب ، 
ینک رایتخا  يزیچ  ایند  تاذل  تاوهش و  زا  یشاب  هتـساوخ  هک  يا  هدرک  ایند  هب  لیم  زگره  دیـسرپ :  هن .  تفگ :  ینک ؟  یم  هک  یتدابع  زا 

هچ هب  دوش  ضراع  يرما  نینچ  ار  وت  هاـگره  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دواد  دـتفا .  یم  نم  لد  رد  يرما  نینچ  هک  تسه  هاـگ  یلب ،  تفگ :   ؟
نآ سپ  مریگ .  یم  تربع  تسه  اجنآ  رد  هچنآ  زا  موش و  یم  هوک  نیا  هنخر  لخاد  تفگ :  مالسلا  هیلع  لیقزح  ینک ؟  یم  وا  جالع  زیچ 
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هتخیر هدیسوپ  ياهناوختـسا  هدش و  هنهک  هلک  تخت  نآ  يور  رب  تسا و  هتـشاذگ  نهآ  زا  یتخت  دید  هاگان  دش  هنخر  نآ  لخاد  ترـضح 
مدرک و انب  رهش  رازه  مدرک و  یهاشداپ  لاس  رازه  ( 149  ) ملش رسپ  يورآ  منم  دوب :  هتشون  حول  نآ  رد  هک  دید  یحول  اجنآ  رد  و  تسا ، 

اهمرک اـهرام و  دـیدرگ و  نم  رـس  ریز  شلاـب  گنـس  دـش و  نم  شرف  كاـخ  هک  دـش  نـیا  نـم  راـک  رخآ  مدرب ،  تراـکب  ار  رتـخد  رازه 
تفر تشذگ و  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  دروخن .  ایند  بیرف  دنیبب  لاح  نیا  رب  ارم  هک  ره  سپ  دـندش !  نم  نابحاصم  ناگیاسمه و 

هچ ادخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  ایروا  موس  هبترم  رد  دادـن ؛ باوج  درک ،  ادـن  ار  وا  رگید  راب  دادـن ؛ باوج  دز ،  ادـص  ار  وا  ایروا ،  ربق  دزن  هب 
یحو یلاعت  قح  سپ  شخبب .  ار  مناهانگ  زرمایب و  ارم  ایروا !  يا  تفگ :  يدروآ ؟  زاب  متشاد  هک  يرورـس  يداش و  زا  ارم  هک  يراد  راک 

ات درک  ادن  ار  وا  هبترم  هس  زاب  بلطب .  وا  زا  شزرمآ  بلط  دعب  يا و  هدرک  هچ  هک  وا  رب  نک  رهاظ  دواد !  يا  هک :  ترـضح  نآ  هب  داتـسرف 
؟  دننک یم  يراک  نینچ  ربمغیپ  ایآ  تفگ :  ایروا  ما .  هدرک  يراک  نینچ  نم  ایروا !  يا  تفگ :  ترضح  نآ  سپ  تفگ ،  باوج 

مود تمسق 

هنازخ هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  يراز ،  هیرگ و  هب  داتفا  نیمز  رب  ترضح  نآ  سپ  دینـشن ،  باوج  درک ،  ادن  ار  وا  رگید  راب  نوچ  و 
دید ار  سودرف  اـیروا  دـش و  هتـشادرب  هدرپ  نوچ  دـنیبب ،  ار  سودرف  اـیروا  درادرب و  هدرپ  اـت  تسا  تشهب  بتارم  يـالعا  هک  سودرف  راد 

 : تفگ اـیروا  دـشخبب .  ار  دواد  هاـنگ  هک  تسا  یـسک  يارب  تشهب  نیا  هک :  دوـمرف  یلاـعت  قـح  تسیک ؟  يارب  زا  تـشهب  نـیا  دیـسرپ : 
وا ریزو  دش  یم  غراف  زامن  زا  هاگره  نآ  زا  دـعب  تشگرب .  لیئارـسا  ینب  يوسب  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  مدیـشخب .  ار  وا  هانگ  اراگدرورپ ! 

نینچ نینچ و  هاـنگ  زا  لـبق  دواد  هک :  تفگ  یم  نآ  زا  دـعب  درک و  یم  اـنث  ناربـمغیپ  رب  تـفگ و  یم  ادـخ  ياـنث  دـمح و  تساـخ  یمرب 
ینب رب  ار  وت  هانگ  گنن  مدیـشخب و  ار  وت  هاـنگ  دواد !  يا  دومرف :  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  و  دـش ،  نیگمغ  دواد  سپ  تشاد ؛  ییاهتلیـضف 

؟  ینادرگ یم  مزال  لیئارسا  ینب  رب  ارم  هانگ  گنن  هنوگچ  ینک ،  یمن  روج  یلداع و  وت  ادنوادخ !  تفگ :  دواد  مدینادرگ .  مزال  لیئارسا 
ترـضح تساوخ و  یهلا  رما  هب  ار  اـیروا  نز  نآ ،  زا  دـعب  سپ  دـندرکن .  راـکنا  وت  رب  يدرک  لـمع  نآ  هدارا  نوـچ  هکنآ  يارب  دوـمرف : 

زا دعب  و  دشن ،  هتشک  ایروا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ( . 150  ) دیسر مهب  وا  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس 
نز مالـسلا  هیلع  دواد  وا ،  توف  زا  دعب  دش و  توف  نآ  زا  دعب  دوب ،  هدنز  زور  تشه  ندمآ  زا  دعب  و  دیبلط ،  ار  ایروا  داتـسرف و  دواد  هبوت 

تبسن هانگ  زیوجت  هک  یعمج  دنا  هدش  اهنآ  هب  کسمتم  هک  تسا  یئاه  هصق  هلمج  زا  زین  هصق  نیا  دیوگ :  فلؤم  ( . 151  ) تساوخ ار  وا 
عینش نیا  زا  یـضعب  دش ،  روکذم  تیاور  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  وحن  نیا  هب  ار  هصق  نیا  ناشیا  و  تنـس ،  لها  زا  دننک  یم  ناربمغیپ  هب 
نیا يازجا  زا  یـضعب  هک  دیاب  سپ  ناهانگ  زا  ناربمغیپ  تمـصع  تسا  هعیـش  نید  يرورـض  هک  یتسناد  اقباس  نوچ  دنا ؛ هدرک  لقن  زین  رت 

 : مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  ریـصبوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  دشاب .  هیقت  رب  لومحم  تیاور 
ترـضح نآ  رب  دـنا  هدرک  ارتفا  هماع  ار  اهنآ  دومرف :  دـنیوگ ؟  یم  ایروا  نز  مالـسلا و  هیلع  دواد  باب  رد  مدرم  هچنآ  رد  دـیئامرف  یم  هچ 

نز رب  تسد  مالسلا  هیلع  دواد  دیوگ  هک  یسک  رب  مبایب  تسد  رگا  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  قثوم  ثیدح  رد  ( . 152)
یمه و  ( . 153  ) ادـخ ربـمغیپ  هب  نتفگ  ازـسان  يارب  یکی  نتفگ و  شحف  يارب  یکی  دز :  مهاوخ  دـح  ود  ار  وا  هنیآ  ره  تشاذـگ ،  اـیروا 

زیوجت هک  نافلاخم  زا  یضعب  هعیش و  بهذم  ربانب  و  ( . 154  ) دنا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  زین  هماع  ار  نومضم 
رد دوب ؟  هچ  وا  هب  تبسن  ادخ  ناحتما  ناتتفا و  دوب و  هچ  يارب  دواد  ترضح  رافغتسا  هک  تسا  فالخ  دننک  یمن  ناربمغیپ  هب  تبسن  هانگ 
مود دوب .  یلاعت  قح  دزن  یگتـسکش  عوشخ و  للذـت و  يارب  هکلب  دوبن  هاـنگ  يارب  رافغتـسا  هکنآ :  لوا  دـنا :  هتفگ  هچ  دـنچ و  ماـقم  نیا 

نز هن  دون و  دواد  تشادن و  نز  ایروا  درک و  يراگتـساوخ  ار  وا  وا ،  زا  دـعب  ترـضح  نآ  دوب و  هدرک  يراگتـساوخ  ار  ینز  ایروا  هکنآ : 
دواد هکنآ :  موس  دومرف .  هبتاعم  هورکم  نیا  هب  ار  وا  یلاعت  قح  درکن  نینچ  نوچ  درذـگب ،  ایروا  يارب  ار  نز  نآ  هک  دوب  یلوا  و  تشاد ، 
دراد يا  هلوبقم  نز  هک  تسناد  هکنآ  رابتعا  هب  دش  رثءاتم  رایسب  دیسر  وا  تداهش  ربخ  نوچ  دوب ،  هداتسرف  گنج  هب  ار  ایروا  مالـسلا  هیلع 
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يارب ار  کلم  ود  ادـخ  سپ  دوبن ،  هانگ  بجوم  اما  دوبن  ترـضح  نآ  نءاش  بساـنم  هک  دوب  یهورکم  زین  نیا  تساوخ ،  دـهاوخ  ار  وا  و 
هدمآ ترضح  نآ  هب  ندیناسر  ررـض  يارب  دندوب و  نادزد  هکلب  دندوبن  کلم  صخـش  ود  نآ  هکنآ :  مراهچ  داتـسرف .  ترـضح  نآ  هیبنت 

ار ناشیا  تساوخ  دندزد و  هک  درب  نامگ  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  دندرک و  اقلا  دوخ  رذـع  هب  ار  هعفارم  نیا  دـنتفاین ،  تسد  نوچ  دـندوب ، 
نآ يارب  وا  هب  تبـسن  یهلا  هبتاعم  هکنآ :  مجنپ  دـشن .  ناشیا  ضرعتم  درک و  رافغتـسا  دوب  یلوا  كرت  هک  دوخ  ناـمگ  زا  سپ  دـنک  رازآ 
نآ ضرغ  و  تسا ،  هدرک  متـس  وت  رب  دومرف :  دـیامن ،  لا  ؤس  هیلع  یعدـم  زا  هکنآ  زا  لـبق  تفگ  ار  دوخ  ياوـعد  یعدـم  نوـچ  هک  دوـب 

دونشب ار  يوعد  باوج  وا  مصخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  هک  هدوب  نآ  یلوا  تسا ،  هدرک  متـس  وت  رب  یئوگ  یم  تسار  رگا  هک  دوب  نآ  ترـضح 
نومءام سلجم  رد  مهجلا  نب  یلع  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  هچنانچ  ( . 155  ) دومن رافغتسا  یلوا  كرت  نیا  يارب  و  دیوگن ،  ار  نیا 

مهجلا نب  یلع  دنیوگ ؟  یم  هچ  باب  نیا  رد  امش  ياملع  دومرف :  ترضح  دومن ؟  لا  ؤس  تایآ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا 
ناغرم زا  یغرم  نیرتوکین  تروص  هب  وا  دزن  ناطیـش  هاگان  درک ،  یم  زامن  دوخ  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  دواد  يزور  دـنیوگ  یم  تفگ : 

غرم سپ  تفر ،  نآ  لابند  زین  وا  تفر ،  هناخ  نایم  هب  غرم  سپ  دریگب ،  ار  غرم  هک  تساخرب  درک  عطق  ار  شزاـمن  دواد  سپ  دـش ،  رهاـظ 
دش فرشم  مالسلا  هیلع  دواد  تفر ،  نانح  رسپ  ایروا  هناخ  هب  غرم  سپ  تفر .  الاب  ماب  رب  زین  ترضح  نآ  تسـشن ،  هناخ  ماب  رب  درک  زاورپ 
هب ار  ایروا  دش و  رارقیب  وا  تبحم  زا  ار ،  وا  دید  هک  نیمه  دوب ،  هنهرب  درک و  یم  لسغ  هک  داتفا  ایروا  نز  رب  شرظن  هاگان  ایروا ،  هناخ  رب 

دنتشاد مدقم  ار  وا  نوچ  دوخ ،  رکشل  يور  شیپ  ایروا  دراد  مدقم  هک  رکشل  نآ  هدرکرس  هب  تشون  سپ  دوب ،  هداتسرف  اهگنج  زا  یـضعب 
 ، گنج رد  رادب  مدقم  توبات  رب  ار  وا  تشون :  رگید  راب  دـش ،  نیگمغ  دیـسر  دواد  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـش .  بلاغ  نارفاک  رب  درک و  حـتف 

هجو نیا  هب  ار  هصق  نیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نوچ  درک !  حاکن  ار  ایروا  نز  دواد  سپ  دـش ،  دیهـش  ایروا  دـندرک  نینچ  نوچ 
دیهد یم  تبـسن  امـش  نوعجار !  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تفگ :  دز و  دوخ  یناـشیپ  رب  ار  كراـبم  تسد  دوـمن  عامتـسا  مهجلا  نب  یلع  زا  عـینش 

نیا هب  دش و  مدرم  نز  قشاع  هکنآ  هب  و  درک ،  عطق  ار  نآ  یغرم  يارب  درمش و  کبـس  ار  دوخ  زامن  هکنآ  هب  ار  ادخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ 
 : دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دوب ؟  هج  وا  هانگ  سپ  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  مهجلا  نب  یلع  سپ  تشک ! ؟  ار  وا  رهوش  ببس 

الاب وا  هفرغ  راوید  زا  هک  داتـسرف  ادـخ  ار  کلم  ود  سپ  تسا ،  هدـیرفاین  رتاناد  وا  زا  یقلخ  یلاـعت  قح  هک  درک  ناـمگ  مالـسلا  هیلع  دواد 
لبق دومن  تردابم  دواد  ترـضح  تسا ،  هدومرف  دای  یلاعت  قح  هچنانچ  درک  لقن  ار  دوخ  ياوعد  یعدم  دنتفر ،  وا  دزن  هب  نوچ  و  دنتفر ، 

 : دومرف دبلطب  وا  ياوعد  رب  هاوگ  یعدم  زا  هکنآ  زا  شیپ  هن ،  ای  تسا  تسار  دیوگ  یم  وت  قح  رد  وا  هچنآ  هک  دسرپب  يرگید  زا  هکنآ  زا 
مکح رد  هک  دوب  یئالوا  كرت  اطخ  نیا  سپ  دنک ،  مض  دوخ  نادنفـسوگ  اب  هک  تسا  هتـساوخ  ار  وت  دنفـسوگ  هک  تسا  هدرک  ملظ  وت  رب 

ار وت  ام  دواد !  يا  دیامرف :  یم  نآ  زا  دعب  یلاعت  قح  هک  يونـش  یمن  ایآ  دـیئوگ ،  یم  امـش  هچنآ  هن  دـش ،  رداص  ترـضح  نآ  زا  ندرک 
هچ ایروا  اب  وا  هصق  سپ  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  مهجلا  نب  یلع  سپ  قح ؟  هب  مدرم  نایم  رد  نک  مکح  سپ  نیمز  رد  میدینادرگ  هفیلخ 

یمن رهوش  رگید  دـش  یم  هتـشک  گـنج  رد  اـی  درم  یم  شرهوش  هک  ینز  دوب  نینچ  ررقم  مالـسلا  هیلع  دواد  ناـمز  رد  هک :  دومرف  دوب ؟ 
دوب مالسلا  هیلع  دواد  دهاوخب ،  دشاب  هدش  هتشک  شرهوش  هک  ار  ینز  دینادرگ  لالح  وا  يارب  یلاعت  قح  هک  ار  یسک  لوا  و  زگره ،  درک 
هیلع دواد  هک  دـمآ  نارگ  ایروا  حور  رب  ینعم  نیا  تساوخ ،  ار  وا  نز  ترـضح  نآ  دـش  یـضقنم  وا  نز  هدـع  دـش و  هتـشک  اـیروا  نوچ  . 

ناربمغیپ ریغ  ناـمز  رد  یمکح  ندـش  خوسنم  دـیوگ :  فلؤم  ( . 156  ) دـینادرگ يراج  وا  هجوز  هراـبرد  ار  مکح  نیا  هبترم  لوا  مالـسلا 
دوب و دهاوخ  دواد  نامز  ات  مکح  نیا  هک  دـشاب  هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا  نکمم  و  تسا ،  روهـشم  فالخ  مزعلاولوا 
زا یـضعب  هک  درادـن  يداعبتـسا  و  تسا ،  مزعلاولوا  ناربمغیپ  نامز  صوصخم  یلک  خـسن  هکنآ  اـی  دوب ،  دـهاوخ  رگید  مکح  نآ  زا  دـعب 

هجو و  دنا ،  هتفگ  هصق  نیا  رد  هک  تسا  یهوجو  زا  یـضعب  نیا  هک  نادب  دش .  دـناوت  خوسنم  رگید  لسرم  ربمغیپ  نامز  رد  هیئزج  ماکحا 
تـسناد دیاب  المجم  و  ( ، 157  ) ما هدرک  نایب  راونالاراحب  باـتک  رد  ار  هوجو  ریاـس  و  تسا ،  هوجو  نیرتهب  تسا  ثیدـح  قفاوم  هک  رخآ 
راسکنا یگتـسکش و  للذـت و  یناوتان و  زجع و  هب  رارقا  یناسنا  لامک  هبترم  تیاـهن  نوچ  نکیل  دوش و  یمن  رداـص  هاـنگ  ناربمغیپ  زا  هک 
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دراذگ یم  دوخ  هب  ار  دوخ  ناتسود  ایبنا و  یهاگ  یلاعت  قح  اذهل  دوش ،  یمن  لصاح  یتفلاخم  هلمجلا  یف  رودص  نودب  ینعم  نیا  تسا و 
ینابر دـییءات  هب  تمـصع  هب  قلخ  ریاس  زا  ناشیا  زایتما  هک  دـننادب  نیقیلا  نیع  هب  ات  ددرگ  رداص  ناـشیا  زا  یئـالوا  كرت  اـی  یهورکم  هک 

دنیآرد راسکنا  للذت و  هبانا و  هبوت و  ماقم  رد  ینعم  نیا  رودص  ببس  هب  و  تسا ،  یناحبس  تیاده  ببس  هب  ناشیا  لامک  تاجرد  تسا و 
شیپ زا  هدایز  هفعاضم  فاعـضا  هب  ناـشیا  هبترم  و  ددرگ ،  ناـشیا  تاـجرد  ولع  تـالامک و  برق و  تبحم و  دـیزم  بجوم  ینعم  نیا  و  ، 

رگم يرادن  یتنطلس  ناشیا  رب  وت  ارم  ناگدنب  هک  یتسردب  دومرف :  باطخ  ناطیش  هب  یلاعت  قح  اذهل  و  ددرگ .  ناشیا  زا  ینعم  نیا  رودص 
فاـطلا يدوزب  دـیامرفب ،  یـشزغل  كدـنا  ار  ناـشیا  ناطیـش  یهاـگ  رگا  هک  اریز  ( ، 158  ) ناـهارمگ زا  دـنیامن  یم  وت  تعباـتم  هک  اـهنآ 

 . دوش یم  رتنوزفا  ناـشیا  تبحم  برق و  بتارم  رت و  عیفر  ناـشیا  تاـجرد  ناطیـش  فنا  مغر  هب  هدـیدرگ و  ناـشیا  لاـح  لـماش  یناـحبس 
درک و لوبق  ار  وا  هبوت  دـیزگرب و  ار  وا  ادـخ  سپ  دـش ،  هارمگ  درک و  ینامرفان  مدآ  هک :  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  هصق  رد  هچناـنچ 
وا میدیزرمآ و  ار  وا  هک :  دیامرف  یم  دواد  زا  رما  نآ  رودص  زا  دـعب  هصق  نیا  رد  ( ، 159  ) دومن تیاده  شیوخ  برق  تفرعم و  تاجرد 
رد دوخ  ینیـشناج  تفالخ و  باطخ  ار  وا  نآ  زا  دعب  و  ( ، 160  ) دراد ام  يوسب  وکین  تشگزاـب  تسه و  گرزب  تلزنم  برق و  اـم  دزن  ار 
وت رب  ناسنا  سفن  رد  تاوهش  نییزت  ناطیش و  دوجو  يارب  اهتمکح  میقتسم  لقع  هب  یئامن  رکفت  كدنا  ینعم  نیا  رد  رگا  و  دومرف ،  نیمز 
نیع ادـخ  هاگرد  رد  دوش  ندرک  يراز  عرـضت و  لاس  دصیـس  بجوم  هک  یئالوا  كرت  باکترا  هک  تسه  رهاظ  یـسب  و  دوش ،  یم  رهاظ 

تبحم و برق و  ياهتـشهب  رد  ار  وا  عرـضت  هبانا و  هبوت و  هب  اـما  دـندرک  نوریب  ینامـسج  تشهب  زا  ار  وا  رهاـظ  هب  رگا  و  تسوا ،  حـالص 
رد دمآ و  راب  هب  اه  هویم  وا  برق  تبحم و  ياهغاب  رد  دش  هتخیر  وا  كرابم  هدید  زا  هک  يا  هرطق  ره  هب  و  دندرک ،  لخاد  یناحبس  تفرعم 
 ، دیدرگ مرجم  یصاع و  رازه  دص  هانگ  زوس  نمرخ  دیشک  هک  یهآ  ره  و  دیدرگ ،  باداش  اهلگ  ناولا  نیحایر و  عاونا  وا  تفرعم  نیتاسب 

ایهم یهورگ  دوخ و  يارب  يدـبا  يداش  هیامرـس  یهودـنا  ره  هب  دینـش ،  ینابر  لالج  تزع و  هاگرد  زا  کیبل  رازه  ندیـشک  هلاـن  ره  هب  و 
تبحم هرهچ  رب  هک  نینوخ  کشرس  ره  و  دیدرگ ،  شتزع  جات  راوهاش  رد  دیراب  ناشن  ایرد  هدید  زا  هک  یکـشا  دیراورم  ره  و  دینادرگ ، 

لامک و  تسا ،  نیا  لامک  رب  ناسنا  لیـضفت  تهج  کی  و  دیـشخب ،  یئابیز  ار  شتعفر  لـیلکا  رادـبآ  لـعل  دـننام  دـیدرگ  هناور  وا  نیزگ 
هجرد زا  ندش  لقتنم  ای  یلاح  رییغت  ره  رد  ار  نابرقم  زین  دشابن  یلوا  كرت  رگا  دوش ،  یمن  رـسیم  نیا  نودـب  ابلاغ  تفرعم  تبحم و  هبترم 
یلوا هبترم  هب  نوچ  لالح  تاذل  زا  یضعب  باکترا  ای  ناشیا  اب  ترشاعم  قلخ و  تیاده  هیرورـض  روما  هب  ندش  هجوتم  تسناؤم و  برق و 

گرزب و ناهانگ  تبـسن  دـنیاشگ و  یم  راذـتعا  راقتفا و  نابز  هداتـسیا  راسکنا  زجع و  مدـق  هب  رارـسالا  ملاع  هاـگرد  رد  دـنیامرف  یم  دوع 
اـصوصخ نیرهاط  همئا  نیلـسرم و  ءایبنا و  ياهتاجانم  رد  هچنانچ  دـنهد ،  یم  دوخ  هب  نارجه  نامرح  هظحل  کی  ببـس  هب  میظع  ياهمرج 

تسا كزان  ینعم  تسا و  گنت  فرح  لاجم  تسا و  رایسب  نخس  ماقم  نیا  رد  و  تسا .  رهاظ  هیلع  هللا  تاولص  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح 
برق هءاشن  زا  تسا و  هدیسر  شناج  ماک  هب  يا  هرهب  موتخم  قیحر  زا  ای  تسا  هدیـشچ  يا  هرطق  ایرد  نیا  زا  هک  ره  تسا ،  رـصاق  اهلقع  و 

یکدـنا ای  تسا ،  هتـسشن  رترب  یکدـنا  کشخ  نادـهاز  هبترم  زا  هدرک و  رت  ینماد  تبحم  يایرد  لحاس  زا  تسا و  هتفاـی  یتذـل  تاـجانم 
نیا هءاشن  دناد و  یم  ار  قیقحت  نیا  ردق  تسا ،  هتخانش  ار  ناراک  هبوت  هدید  بآ  ینشاچ  ای  تسا  هتفای  ار  تبحم  هیرگ  روش  بآ  توالح 

دمهف یم  و  تسا ،  دودو  میحر  نارجه  زیگناروش  هلان  زا  هکلب  تسا  دورس  اون و  زا  هن  دواد  همغن  ریثءات  هک  دناد  یم  و  دبای ،  یم  ار  قیحر 
دنـس هب  هچنانچ  تسا .  دودرم  راک  اطخ  ره  هدـننک  لوبق  دوبعم و  دـنوادخ  شزرمآ  يراودـیما  زا  نامرجم  هآ  دود  یئاـبیز  یئاـبرلد و  هک 

هـس لثم  درکن  هیرگ  سکچیه  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قیالخلا  یبرم  قئاقحلا و  نیبم  ترـضح  زا  ربتعم 
زا يرد  رد  شرـس  هک  دوب  دنلب  ردقنآ  دندرک  نوریب  تشهب  زا  ار  وا  نوچ  مدآ  اما  مالـسلا ،  مهیلع  دواد  ترـضح  فسوی و  مدآ و  سک : 

ار وا  تماق  ادخ  سپ  دندرک  تیاکـش  یلاعت  قح  هب  دندش و  يذءاتم  وا  هیرگ  زا  نامـسآ  لها  هک  تسیرگ  ردـقنآ  دوب و  نامـسآ  ياهرد 
نآ هک  دیـشک  یم  نیـشتآ  دنچ  يا  هلان  دیئور و  شا  هدـید  بآ  زا  هایگ  هک  تسیرگ  ردـقنآ  سپ  مالـسلا  هیلع  دواد  اما  دـینادرگ ،  هاتوک 

بوقعی ترضح  تقرافم  رب  ردقنآ  سپ  مالـسلا  هیلع  فسوی  اما  تخوس ،  یم  وا  راب  شتآ  هآ  هب  دوب  هدیئور  شا  هدبد  بآ  زا  هک  اههایگ 
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( . 161  ) دشاب تکاس  زور  کی  دنک و  هیرگ  زور  کی  هک  درک  حلص  ناشیا  اب  سپ  دندش  يذءاتم  وا  هیرگ  زا  نادنز  لها  هک  تسیرگ 

موس لصف 

لوا تمسق 

نآ لاوحا  رداون  زا  یضعب  هدیـسر و  روهظ  هب  بانج  نآ  زا  هک  تسا  یئاهتمکح  هدش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  هک  تسا  یئاهیحو  نایب  رد 
ترضح رب  ناضمر  كرابم  هام  مهدجیه  بش  رد  روبز  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا .  ترـضح 

لزان ترضح  نآ  رب  هتشون  اجکی  روبز  هک :  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ( . 162  ) دیدرگ لزان  مالسلا  هیلع  دواد 
 : هک مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 163  ) دش
 : دومرف دـندرک .  يرود  نم  زا  زین  ناـشیا  مدرک و  يرود  مدرم  زا  وت  ياـضر  يارب  زا  تفگ :  منیب ؟  یم  اـهنت  نینچ  ار  وـت  ارچ  دواد !  يا 
 : تفگ منیب ؟  یم  تقـشم  بعت و  رد  ارچ  دوـمرف :  تسا .  هدـینادرگ  تکاـس  ارم  وـت  سرت  تفگ :  مـنیب ؟  یم  تکاـس  نـینچ  ار  وـت  ارچ 

مایق تفگ :  ما ؟  هداد  وت  هب  رایـسب  لام  هکنآ  لاح  منیب و  یم  ریقف  ار  وت  ارچ  دومرف :  تسا .  هدـنکفا  بعت  هب  وت  یگدـنب  رد  ارم  وت  تبحم 
هک وت  لالج  تمظع و  نآ  تفگ :  منیب ؟  یم  یگتـسکش  للذت و  رد  نینچ  ار  وت  ارچ  دومرف :  تسا .  هدـینادرگ  ریقف  ارم  وت  تمعن  قح  هب 

سپ دومرف :  یلاعت  قح  نم .  ياقآ  دیـس و  يا  وت  دزن  یگتـسکش  تسا  راوازـس  تسا و  هدینادرگ  لیلذ  وت  دزن  ارم  دیآ  یمن  رد  فصو  هب 
هب شاب و  طولخم  مدرم  اب  یهاوخ ،  هچنآ  تسا  ایهم  وت  يارب  زا  ییآ  نم  دزن  هب  نوچ  نم ،  بناـج  زا  یتداـیز  لـضف و  هب  ار  وت  داـب  هدژم 

ربتعم ثیدح  رد  تمایق .  زور  رد  نم  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  ییایب  ات  نک  بانتجا  ناشیا  دـب  لامعا  زا  اما  امن  كولـس  ناشیا  اب  ناشیا  هقیرط 
نتفگ زار  هب  و  بایب ،  تذل  نم  دای  هب  و  سب ،  شاب و  داش  نم  هب  دواد !  يا  دومن :  یحو  مالسلا  هیلع  دواد  هب  یلاعت  قح  هک  دومرف  رگید 
ثیدح رد  ( . 164  ) ناراکمتـس رب  منادرگ  یم  ررقم  ار  دوخ  تنعل  ناقـساف و  زا  ار  ایند  هناـخ  منک  یم  یلاـخ  يدوزب  هک  نک  معنت  نم  اـب 

يا هک :  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  دومن  یحو  ناـیملاع  دـنوادخ  هک :  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دومرف  رگید  ربـتعم 
نآ زا  هک  ار  یسک  دناسر  یمن  ررـض  دب  لاف  هریط و  هک  نانچمه  و  دوش ،  نم  تمحر  لخاد  هک  ره  رب  تسین  گنت  باتفآ  هچنانچ  دواد ! 
زور رد  نم  يوسب  مدرم  نیرتکیدزن  هکنانچ  و  دـننک ،  یم  دـب  لاـف  هب  ریطت  هک  اـهنآ  هیلب  هنتف و  زا  دـنبای  یمن  تاـجن  نینچمه  دـنکن  اورپ 

ترضح نآ  زا  ربتعم  نسح و  ثیدح  دنچ  رد  ( . 165  ) دنناربکتم تمایق  زور  رد  نم  زا  مدرم  نیرترود  نینچمه  دنناگدننک  عضاوت  تمایق 
دروآ و یم  نم  يوسب  يا  هنـسح  نم  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  هک  یتسردـب  مالـسلا :  هیلع  دواد  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم 

نمؤم هدنب  هک  تسا  نآ  دومرف :  تسا .  مادـک  هنـسح  نآ  اراگدرورپ !  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دواد  منادرگ .  یم  حابم  وا  رب  ار  دوخ  تشهب 
دوخ دیما  هکنآ  دسانشب  ار  وت  هک  ار  یسک  تسا  راوازس  تفگ :  مالسلا  هیلع  دواد  سپ  دشاب .  امرخ  هناد  کی  هب  هچ  رگا  دنادرگ  داش  ارم 

ترضح هب  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( 166  ) دنکن عطق  وت  زا  ار 
يا دـنادرگ .  یم  تسدـگنت  ریقف و  تمایق  زور  رد  ار  هدـنب  هدـنخ  يرایـسب  هک  نکم  هدـنخ  رایـسب  هک  راهنز  دـنزرف !  يا  تفگ :  نامیلس 

رب هک  ینامیـشپ  کـی  هک  یتسردـب  تسا ،  نآ  نتفگ  رد  وـت  ریخ  هـک  یناد  هـک  يزیچ  زا  رگم  یـشوماخ  يرایـسب  هـب  داـب  وـت  رب  دـنزرف ! 
 ، دشاب هرقن  زا  نتفگ  نخـس  رگا  دنزرف !  يا  دشاب .  یم  نتفگ  نخـس  رایـسب  رد  هک  رایـسب  ياهینامیـشپ  زا  تسا  رتهب  دشاب  یم  یـشوماخ 
 ! مدآ دنزرف  يا  هک :  تسا  هتـشون  دواد  لآ  تمکح  رد  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  ( . 167  ) دشاب الط  زا  یشوماخ  هک  تسا  راوازس 
اب تسا  هدرک  حبـص  وت  لد  مدآ !  دـنزرف  يا  يا ! ؟  هدـشن  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  دوخ  یئوـگ و  یم  نخـس  نارگید  تیادـه  هب  هنوـگچ 
وا باذـع  زا  هتـسویپ  هنیآ  ره  دوخ  راگدرورپ  لـالج  تمظع و  هب  يدوب  ملاـع  رگا  دوخ ،  راـگدرورپ  تمظع  يراـک  شومارف  تواـسق و 

تشحو ناکم  نآ  رد  ار  دوخ  یئاهنت  ار و  دوخ  دحل  ینک  یمن  دای  هنوگچ  وت  هب  ياو  يدوب ،  یم  راودیما  وا  ياه  هدعو  يارب  زا  ناسرت و 
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 : هک مالسلا  هیلع  دواد  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  168 ؟ )  ) ناشن
ياج ره  منادرگ  یم  مکاح  هنسح  نآ  ببـس  هب  ار  وا  نم  تمایق و  زور  رد  دروآ  یم  نم  دزن  هب  يا  هنـسح  يا  هدنب  هک  یتسردب  دواد !  يا 
یعس هک  تسا  ینمؤم  هدنب  نآ  دومرف :  تسا ؟  هدنب  مادک  نآ  اراگدرورپ !  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دواد  دنهدب .  وا  هب  دهاوخ  هک  ار  تشهب 

لوقنم هربتعم  تایاور  رد  ( . 169  ) دوشن هاوخ  دوشب و  هاوخ  دوش ،  هدروآرب  تجاح  نآ  هک  دهاوخ  دوخ و  ناملسم  ردارب  تجاح  رد  دنک 
قیقحتب هک :  تـسا  نآ  دارم  ( 170  ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقلو  ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  تسا ، 
هتـسیاش ناگدنب  هب  دیـسر  دهاوخ  ثاریم  هب  نیمز  هک  میدوب  هتـشون  رگید  ناربمغیپ  ياهباتک  ریاس  رد  هکنآ  زا  دعب  روبز  رد  میتشون  ام  هک 

رب تسا  لمتـشم  تسه و  هدنیآ  عیاقو  ياهربخ  روبز  رد  دومرف :  و  دنترـضح ؛ نآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  هک  ام 
دومن یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  و  ( . 171  ) اعد ادخ و  رکذ  دیجمت و  دیمحت و 

نم رب  هتبلا  دنکب  نم  تعاطا  وا  منادرگ و  رومءام  يرما  هب  ار  وا  نم  هک  يا  هدـنب  ره  هک  ناسرب  دوح  موق  هب  هک :  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب 
زا رگا  منک ،  تباجا  ار  وا  دـناوخب  ارم  رگا  منک ،  اطع  وا  هب  دـبلطب  یتجاح  نم  زا  رگا  و  دوخ ،  تعاط  رب  منک  يراـی  ار  وا  هک  تسا  مزـال 
وا دنک  لکوت  نم  رب  رگا  منک ،  تیافک  ار  وا  ار  دوخ  نمـشد  رـش  زا  تیافک  دبلطب  نم  زا  رگا  مرادهاگن ،  ار  وا  دنکب  يرادهگن  بلط  نم 
قح دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 172  ) منکب وا  زا  همه  دیک  در  دنـشاب  رکم  دـیک و  ماقم  رد  وا  اب  قلخ  عیمج  رگا  منک ،  ظفح  ار 
اهلد هب  دننک  یم  ینمشد  اهنابز و  هب  دننک  یم  یتسود  رگیدکی  اب  نم  ناگدنب  هک  یتسردب  مالسلا :  هیلع  دواد  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاعت 

تسا لوقنم  رگید  ثیدح  رد  ( . 173  ) ار لغد  بیرف و  دوخ  ياهلد  رد  دننک  یم  ناهنپ  ایند و  يارب  ار  وکین  لمع  دـننادرگ  یم  رهاظ  و  ، 
تدش الب و  مایا  رد  ار  وت  ياعد  منادرگ  باجتـسم  ات  تمعن  يداش و  مایا  رد  نک  دای  ارم  هک :  دواد  ترـضح  يوسب  دومن  یحو  ادـخ  هک 

ار وت  نم  اراـگدرورپ !  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دواد  نم .  قلخ  يوسب  ارم  نادرگ  بوـبحم  راد و  تسود  ارم  دواد !  يا  هک :  دوـمرف  ( . 174)
رد ( . 175  ) دـنراد تسود  ارم  ات  ناـشیا  دزن  ارم  ياـهتمعن  نک  داـی  دومرف :  وت ؟  قلخ  دزن  منادرگ  تسود  ار  وت  هنوگچ  مراد  یم  تسود 

دشاب فراع  هک  تسا  مزال  لقاع  رب  هک :  تسا  هتشون  دواد  لآ  تمکح  رد  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح 
(176  ) درادهاگن هدیاف  یب  وغل و  زا  ار  دوخ  نابز  دشاب ،  دوخ  سفن  حالصا  هجوتم  هتسویپ  و  دسانشب ،  ار  دوخ  نامز  لها  دوخ و  نامز  هب 

ناسرتب ار و  ناراـکهانگ  هد  تراـشب  دواد !  يا  هک :  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  دومن  یحو  یلاـعت  قح  هک  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  . 
ناشیا يرادربنامرف  اب  ار  ناقیدـص  مهد  تراشب  ناـشیا  يدـب  اـب  ار  ناراـکهانگ  هنوگچ  اراـگدرورپ !  تفگ :  ترـضح  نآ  ار .  ناقیدـص 

و منک ،  یم  وفع  دوـخ  تمحر  هب  ناـهانگ  زا  منک و  یم  لوـبق  ار  هبوـت  نم  هک  ار  ناراـکهانگ  هد  تراـشب  دواد !  يا  دوـمرف :  مناـسرتب ؟ 
دنس هب  ( . 177  ) دوش كاله  هتبلا  مرادب  باسح  ماقم  رد  نم  هک  يا  هدنب  ره  دوخ ،  ياه  هدرک  هب  دـنیامنن  بجع  هک  ار  ناقیدـص  ناسرتب 
دوب هتسشن  ترضح  نآ  دزن  یناوج  دوب و  هتسشن  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم 
زور نیا  رد  سپ  تفگ .  یمن  نخـس  تسـشن و  یم  دمآ و  یم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هتـسویپ  هنهک و  ياه  هماج  اب  یناشیرپ  تیاهن  رد 
نیا ببـس  زا  ترـضح  نآ  سپ  درک .  ناوج  نآ  يوسب  يدنت  رظن  ترـضح و  نآ  هب  درک  مالـس  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  توملا  کلم 

نیمه رد  منکب  وا  حور  ضبق  زور  تفه  زا  دـعب  هک  ما  هدـش  رومءام  نم  تفگ :  توملا  کـلم  درک .  لا  ؤس  توملا  کـلم  زا  ندرک  رظن 
نآ ما .  هدرکن  جـیوزت  ینز  زگره  هن ،  تـفگ :  يراد ؟  نز  اـیآ  ناوـج !  يا  دیـسرپ :  درک ،  مـحر  وا  رب  مالـسلا  هـیلع  دواد  سپ  عـضوم . 
هک دـنک  یم  رما  ار  وت  دواد  هک :  وا  هب  وـگب  درب -  ماـن  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يردـقلا  میظع  درم  و  درم -  نـالف  دزن  هب  ورب  تفگ :  ترـضح 
زور زور و  تفه  ات  شاب  دوخ  نز  دزن  رادرب و  یهاوخ  یم  یجرخ  زا  هچنآ  و  ینک ؛  فاـفز  بشما  يروآرد و  نم  دـقع  هب  ار  دوخ  رتخد 
درک تعاطا  درم  نآ  دناسر ،  درم  نآ  هب  ار  ترضح  نآ  تلاسر  ناوج  نآ  نوچ  سپ  عضوم .  نیمه  هب  ایب  نم  دزن  هب  ایب  نم  دزن  هب  متـشه 

 : دیـسرپ وا  زا  ترـضح  دمآ ،  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  متـشه  زور  دـنام ،  نز  نآ  دزن  زور  تفه  و  دروآرد ،  وا  دـقع  هب  ار  دوخ  رتخد  و 
 : تفگ مالـسلا  هیلع  دواد  دوب .  هدـشن  لـصاح  نیا  زا  هداـیز  يداـش  تمعن و  ارم  زگره  تفگ :  زور ؟  تفه  نیا  رد  ار  دوخ  یتفاـی  نوچ 
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هب ورب  تفگ :  ناوج  نآ  هب  دماین  توملا  کلم  دش و  رید  نوچ  دنکب ؛ وت  حور  ضبق  دیایب و  هک  شاب  توملا  کلم  ندمآ  رظتنم  نیشنب و 
نوچ دـمآ ،  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  متـشه  زور  زاب  تفر  ناوج  نآ  سپ  ایب .  ام  دزن  هب  زاب  متـشه  زور  شاب ،  دوخ  لها  اـب  دوخ و  هناـخ 

ترـضح دمآ ،  زین  توملا  کلم  دـمآ ،  ناوج  نآ  هک  هبترم  نیا  رد  ایب .  متـشه  زور  تفگ :  دومرف  صخرم  ار  وا  زاب  دـماین  توملا  کلم 
هـس تفگ :  ترـضح  نآ  یلب .  تفگ :  رگید ؟  زور  تفه  اـت  ناوج  نیا  حور  ضبق  هب  ما  هدـش  رومءاـم  هک  یتفگن  وت  تفگ :  وا  هب  دواد 

ار وا  لـجا  وا و  رب  وت  ندرک  محر  هب  وا  رب  درک  محر  یلاـعت  قح  دواد !  يا  تفگ :  توملا  کـلم  تسا .  هدـنز  وا  تشذـگ و  زور  تشه 
دواد يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  قثوم  دنـس  هب  ( . 178  ) تخادنا سپ  لاس  یس 
هیلع دواد  سپ  تشهب .  رد  دوب  دـهاوخ  وت  نیرق  وا  هک  ار  وا  امن  مـالعا  تشهب و  هب  هدـب  تراـشب  ار  سوا  رتخد  هدـالخ  هک :  مالـسلا  هیلع 

زیچ هچ  تفگ :  یلب .  دومرف :  تسا ؟  هدـش  لزان  يزیچ  نم  باب  رد  ایآ  تفگ :  دـمآ و  نوریب  نز  دز ،  رد  تفر و  وا  هناخ  رد  هب  مالـسلا 
؟  دشاب هتـشاد  یمان  نم  مان  لثم  هک  تسه  رگید  یـسک  ایآ  تفگ :  نز  درک .  لقن  وا  هب  ار  ادـخ  تلاسر  ترـضح  نآ  تسا ؟  هدـش  لزان 

دنگوس ادخب  منک ،  یمن  بیذکت  ار  وت  نم  ادخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  تسا .  هدومرف  صوصخ  هب  ار  وت  ادخ  هن ،  تفگ :  مالسلا  هیلع  دواد 
 : تفگ دوخ .  ناهنپ  لاوحا  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ :  ترـضح  نآ  یئامرف .  یم  وت  هک  دوب  دناوت  نآ  ببـس  هک  يزیچ  مبای  یمن  دوخ  رد  هک 
هب دنادرگب و  رگید  تلاح  هب  ارم  هک  مدیبلطن  ادـخ  زا  مدرک و  ربص  نآ  رب  هکنآ  رگم  دیـسرن  نم  هب  یگنـسرگ  ای  یناشیرپ  ای  يدرد  زگره 
 ، يا هدیسر  هبترم  نیا  هب  تلصخ  نیمه  هب  تفگ :  ترـضح  نآ  متفگ .  دمح  لاح و  نآ  رب  ار  ادخ  مدرک  رکـش  مدوب و  یـضار  لاح  نآ 
 : هک تسا  لوقنم  تایاور  زا  یضعب  رد  ( . 179  ) تسا هدیدنسپ  دوخ  ناگدنب  ناگتـسیاش  يارب  یلاعت  قح  هک  تسا  يا  هقیرط  نید و  نیا 

یم هچنآ  میوگ و  یم  هچنآ  نم  زا  ونـشب  دواد ؟  يا  هک :  دوب  بوتکم  اجنآ  رد  و  ( ، 180  ) دوب هروس  هاجنپ  دص و  مالسلا  هیلع  دواد  روبز 
یم هچنآ  میوگ و  یم  هچنآ  ونشب  نم  زا  دواد !  يا  منادرگ .  تشهب  لخاد  ار  وا  دراد  تسود  ارم  دیآ و  نم  دزن  هک  ره  تسا ،  قح  میوگ 

وا لامعا  ناظفاح  رطاخ  زا  مزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  تسا  هدرک  هک  یناهانگ  زا  دـشاب  هدنمرـش  دـیآ و  نم  دزن  هب  هک  ره  تسا ،  قح  میوگ 
یئاهلد زا  امن  رذح  دواد !  يا  هک :  مالسلا  هیلع  دواد  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  دراو  رگید  تیاور  رد  ( . 181  ) منک یم  وحم 
تـسود ار  یبوبحم  هک  ره  دواد !  يا  دسر .  یمن  اهنآ  هب  نم  ضیف  نم و  زا  دنبوجحم  اهنآ  ياهلقع  هک  ایند  ياهتوهـش  هب  دنا  هدیبسچ  هک 

قوثو و هک  ره  ددنـسپ ،  یم  ار  وا  رادرک  دـنک و  یم  لوبق  ار  وا  هتفگ  دراد  دوخ  بیبح  هب  سنا  هک  ره  دـیامن ،  یم  وا  لوق  قیدـصت  دراد 
وا يوسب  راتفر  رد  دنک  یم  مامتها  تسا  قاتشم  دوخ  بیبح  يوسب  هک  ره  دراذگ ،  یم  وا  هب  ار  دوخ  ياهراک  دراد  دوخ  بیبح  هب  دامتعا 

و تسا ،  نم  ناگدننک  تعاطا  يارب  نم  تشهب  و  تسا ،  نم  ناگدننک  دای  يارب  نم  ندرک  دای  دواد !  يا  دـناسرب .  وا  هب  ار  دوخ  دوز  هک 
یحو ترـضح  نآ  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  ( . 182  ) متسه دوخ  ناعیطم  يارب  یئاهنت  هب  دوخ  تسا ،  نم  ناقاتـشم  يارب  نم  ترایز 
ياـعد هک  ما  هداد  ـالیتسا  ار  وت  نکیل  ینک و  عمج  ار  اـیند  هک  ما  هدادـن  یهاـشداپ  ار  وـت  نم  هک  راـبج  هاـشداپ  نـالف  هب  وـگب  هک :  دوـمن 

منک و يرای  ار  مولظم  هک  ما  هدروخ  دوخ  سدـقم  تاذ  هب  دـنگوس  نم  هک  یتسردـب  ینک ،  يرای  ار  ناشیا  ینک و  در  نم  زا  ار  ناـمولظم 
یحو یلاـعت  قح  هک  تسا  لوقنم  ( . 183  ) درکن وا  يرای  دـندرک و  متـس  وا  رب  وا  روضح  رد  هک  یـسک  نآ  زا  وا  يارب  زا  مشک  یم  ماقتنا 

رکش ار  وت  هنوگچ  ادنوادخ !  تفگ :  دواد  تسا .  نم  رکش  راوازس  هچنانچ  نک  رکـش  ارم  دواد !  يا  هک :  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  دومن 
رارقا نوچ  هک :  دومن  یحو  ادـخ  سپ  وت .  بناـج  زا  تسا  یتـمعن  ار  وت  نم  ندرک  رکـش  هکنآ  لاـح  تسوـت و  رکـش  قـح  هچناـنچ  منک 

( . 184  ) تسا نم  رکش  قح  هچنانچ  ارم  يدرک  رکش  دروآ ،  یناوت  یمن  اجب  ارم  رکش  قح  هک  يدرک 

مود تمسق 

 ! دواد يا  هک :  وا  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  تفر ،  ارحص  هب  اهنت  يزور  مالسلا  هیلع  دواد  هک :  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
وت قلخ  نم و  نایم  دیدرگ  لیاح  دش و  بلاغ  نم  رب  وت  تاجانم  وت و  ياقل  قوش  ادـنوادخ !  تفگ :  دواد  منیب ؟  یم  اهنت  نینچ  ار  وت  ارچ 
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هدرک دـمح  حول  رد  ار  وت  يروایب  نم  هاگرد  هب  ارم  هتخیرگ  هدـنب  کی  رگا  هک  نم  قلخ  يوسب  درگرب  هک :  وا  هب  دومن  یحو  ادـخ  سپ  . 
زا ددرگن  لفاغ  هک  لقاع  رب  تسا  مزـال  هک :  تسا  هتـشون  دواد  لآ  تمکح  رد  هک  تسا  دراو  رگید  تیاور  رد  ( . 185  ) مسیون یم  هدش 
اب درادـب  تبحـص  هک  یتعاس  و  دـنکب ،  دوخ  سفن  هبـساحم  هک  یتعاس  و  دـنکب ،  تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  هک  یتعاس  تعاـس :  راـهچ 

هدیدنـسپ لالح و  هک  يزیچ  رد  ددرگ  دوخ  سفن  تذل  لوغـشم  هک  یتعاس  و  دنیوگ ،  یم  تسار  وا  هب  ار  وا  ياهبیع  هک  ینمؤم  ناردارب 
هیلع دواد  ترـضح  ناـمز  رد  دوب  ینز  هک :  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  ( . 186  ) رگید ياهتعاس  رب  تسوا  رواـی  تعاـس  نیا  و  دـشاب ، 

نم دزن  وت  هاگره  تفگ :  درم  نآ  هب  هک  تخادنا  نز  نآ  لد  رد  يزور  ادـخ  سپ  انز ،  رب  درک  یم  هارکا  ار  وا  دـمآ  یم  يدرم  مالـسلا و 
هک دید  تشگرب  دوخ  هناخ  هب  تعاس  نامه  رد  درم  نآ  سپ  دـنک .  یم  انز  وا  اب  دور و  یم  وت  نز  دزن  هب  يرگید  ینک ،  انز  هک  یئآ  یم 

هدمآ نم  رس  رب  یئالب  ادخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  دروآ و  مالـسلا  هیلع  دواد  دزن  هب  تشادرب و  ار  درم  نآ  سپ  دنک .  یم  انز  وا  نز  اب  يدرم 
دواد هب  درک  یحو  ادخ  سپ  متفای .  دوخ  نز  دزن  ار  درم  نیا  تفگ :  تسیچ ؟  الب  نآ  تفگ :  دواد  تسا .  هدماین  یسک  رـس  رب  هک  تسا 

قح هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 187  ) یبای یم  ازج  ینک  یم  هچنآ  هب  وگب :  وا  هب  هک :  مالـسلا  هیلع 
نم رب  اهتمعن و  بلج  اهالب و  زا  نتـشاد  هاگن  رد  دروآ  نم  يوسب  هانپ  هک  يا  هدـنب  ره  هک :  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاعت 
ماقم رد  وا  اب  تسا  اهنآ  رد  هک  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  رگا  تسا ،  قداص  يوعد  نیا  رد  هک  وا  تین  زا  مناد  و  نارگید ،  رب  هن  دنک  لکوت 
مناد وا  تین  زا  هک  يا  هدنب  ره  و  مهد ،  تاجن  اهنآ  رـش  زا  ار  وا  مهد و  رارق  اهنآ  نایم  زا  يدش  رد  هب  وا  يارب  هتبلا  دـنیآرد  ررـض  دـیک و 

منادرگ و تخس  وا  ریز  رد  ار  نیمز  وا و  تسد  زا  ار  اهنامسآ  بابسا  منک  عطق  هتبلا  درب  یم  نم  ریغب  هانپ  دنک و  یم  نم  ریغ  رب  دامتعا  هک 
 : هک مالـسلا  هیلع  دواد  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 188  ) دوش كاله  وا  هک  يداو  ره  رد  منکن  اورپ 

و منک ،  یم  دای  ار  وا  نم  دـنک  یم  دای  ارم  هک  يا  هدـنب  ره  هک  دـنراد ،  هک  یلاح  نآ  اب  دـننکن  داـی  ارم  هک  ناراکمتـس  ناراـبج و  هب  وگب 
 : هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ( . 189  ) متـسرف یم  تنعل  ناشیا  رب  لاح  نآ  اب  منک  داب  ار  ناـشیا  نوچ 

دواد يوسب  داتسرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  دمآ ،  یم  شوخ  رایسب  وا  تدابع  ار  مالسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هک  دو  يدباع  لیئارـسا  ینب  رد 
 ، دش توف  صخش  نآ  نوچ  سپ  دنک .  یم  مدرم  يارب  ارم  تدابع  تسا و  یئارم  وا  هک  دیاین  شوخ  ار  وت  وا  راک  چیه  هک :  مالـسلا  هیلع 

لیئارسا ینب  سپ  دشن .  رضاح  وا  هزانج  هب  و  دینک ؛ نفد  ار  وا  تفگ :  ترضح  نآ  درم ،  دباع  نالف  دنتفگ :  دندمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب 
دنداد لسغ  ار  وا  نوچ  و  دشن ،  رـضاح  وا  هزانج  هب  ارچ  هک  دـندرک  بجعت  دندیدنـسپن و  ار  وا  راک  دـندرک و  راکنا  مالـسلا  هیلع  دواد  رب 

نینچنیا رفن  هاجنپ  زین  وا  زامن  رد  میناد و  یمن  يزیچ  وا  زا  یکین  زا  ریغب  هک  میهد  یم  تداهـش  ادـخ  هب  دـنتفگ :  دنتـساخرب و  سک  هاجنپ 
 : تفگ ترضح  نآ  يدشن ؟  رضاح  درم  نالف  هزانج  هب  ارچ  هک :  مالسلا  هیلع  دواد  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  دنداد .  تداهش 

رـضاح وا  هزانج  رد  نانابهر  رابحا و  زا  یعمج  نکیلو  وا ،  دوب  نینچ  یلب  دومرف :  یلاـعت  قح  وا .  لاـح  زا  ارم  يداد  ربخ  دوخ  هچنآ  يارب 
وا زا  متـسناد  یم  دوـخ  هچنآ  مدرک و  لوـبق  ار  ناـشیا  تداهـش  سپ  یکین ،  رگم  دـنناد  یمن  وا  زا  هک  دـنداد  تداهـش  نـم  دزن  دـندش و 

ملعا هک  تولاجلا  سءار  هب  نومءام  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 190  ) مدیزرمآ
ینعی ترتف ،  زا  دعب  ار  تنـس  هدنراداپرب  نادرگ  ثوعبم  ادنوادخ !  دومرف :  دوخ  روبز  رد  مالـسلا  هیلع  دواد  هک :  دومرف  دوب  دوهی  ياملع 
ترتف زا  دعب  ار  تنـس  هک  ار  يربمغیپ  یـسانش  یم  ایآ  دومرف :  ترـضح  سپ  دشاب .  هدیدرگن  ثوعبم  مدرم  رب  ربمغیپ  اهتدم  هکنآ  زا  دعب 

هیلع دواد  روـبز  رد  هک :  تسا  هدرک  رکذ  هللا  همحر  سوواـط  نـبا  دیـس  و  191 ؟ )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  ریغب  دـشاب  هتـشاد  اپرب 
و دوخ ،  ربمغیپ  دوخ و  هدننک  هیزنت  ار  وت  مدینادرگ  نیمز و  رد  دوخ  هفیلخ  مدـینادرگ  ار  وت  دواد ،  يا  هک :  مود  هروس  رد  مدـید  مالـسلا 

دهاوخ هدـنز  نم  نذا  هب  ار  مدرم  هک  داد  مهاوخ  وا  هب  نم  هک  یتوـق  ببـس  هب  نم  زا  ریغب  تسناد  دـنهاوخ  ادـخ  یعمج  ار  یـسیع  يدوزب 
هب دش و  هتخیسگ  قلخ  زا  یک  دواد !  يا  مرداق .  زیچ  همه  رب  هکنآ  هب  تمحر و  مرک و  هب  نم  قلخ  يارب  نک  فصو  ارم  دواد !  يا  درک . 
هب ار  ادـخ  ارچ  مدـنار ؟  دوخ  تبانا  هاـگرد  زا  ار  وا  نم  هک  درک  نم  هاـگرد  هب  تشگزاـب  یک  و  مدرک ؟  دـیماان  ار  وا  نم  هک  تسویپ  نم 
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رد ار  ادخ  تعاط  دینک  یمن  ظفح  ارچ  فلتخم ؟  ياهگنر  هب  تسا  امـش  راگدیرفآ  هدـنهد و  تروص  وا  دـینک ،  یمن  دای  یکاپ  سدـق و 
دهاوخ یقاب  امش  يایند  ایوگ  درم و  دیهاوخن  زگره  ایوگ  دوخ ؟  ياهلد  زا  ارم  تیصعم  دای  دینک  یمن  عفد  ارچ  و  زور ؟  بش و  ياهتعاس 

لقعت و رگا  ایند  زا  تسا  رت  ناوارف  رت و  هداشگ  نم  تمعن  تشهب  رد  امـش  يارب  زا  هکنآ  لاح  دـش و  دـهاوخن  لیاز  امـش  زا  زگره  دوب و 
تـسا هزنم  قیـالخ ،  ياـه  هدرک  رب  معلطم  اـنیب و  نم  هک  دـیئآ  یم  نیم  دزن  هب  هـک  یماـگنه  رد  تـسناد  دـیهاوخ  يدوزب  دـیئامن ،  رکفت 

امـش دهدن  بیرف  ترخآ و  زا  دیوشم  لفاغ  نامدرم !  هورگ  يا  هک :  تسا  هتـشون  مهد  هروس  رد  و  تسا .  رون  هدننک  قلخ  هک  يدنوادخ 
ار تمایق  دیروآ  دای  ترخآ و  يوسب  دوخ  تشگزاب  رد  دیئامن  رکفت  رگا  لیئارـسا !  ینب  يا  ایند .  توارط  نسح و  يارب  یناگدنز  نیا  ار 

هدیدرگ لفاغ  نکیل  امش و  هیرگ  دش  دهاوخ  رایسب  امش و  هدنخ  دوب  دهاوخ  مک  هنیآ  ره  نایصاع ،  يارب  ما  هدینادرگ  ایهم  نآ  رد  هچنآ  و 
درک دنهاوخن  ار  امش  باسح  ایوگ  دیتسین و  راکهانگ  ایوگ  دیا ،  هدرمش  کبس  ارم  قح  دیا و  هتخادنا  تشپ  سپ  ارم  دهع  گرم و  زا  دیا 

یئاهنت كاخ و  یتشرد  رد  دینک  رکف  رگا  دینکـشب ،  دینک و  دهع  دنچ  و  دینک ،  نآ  فلخ  دینک و  هدعو  دنچ  و  دینکن ،  دیئوگب و  دنچ  ، 
یتسردب دیدرگ ،  دیهاوخ  رایسب  نم  تعاط  هب  لوغـشم  درک و  دیهاوخ  رایـسب  نم  دای  تفگ و  دیهاوخ  نخـس  نک  هنیآ  ره  ربق  یکیرات  و 

ایهم هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  قـلخ  رد  دـینک  یمن  رکف  اـیآ  تسا ،  لـیاز  ریغتم و  اـیند  لاـمک  تسا و  ترخآ  لاـمک  یقیقح  لاـمک  هـک 
دیوپ یم  نم  يزور  بلط  رد  دیوگ و  یم  حیبست  ارم  هک  ما  هتـشاد  هاگن  اوه  نایم  رد  ار  غرم  تافیوخت و  تایآ و  زا  اهنآ  رد  ما  هدـینادرگ 

رما میوگ و  یم  هچنآ  ونـشب  دواد !  يا  تسا :  هتـشون  متفه  هروس  رد  رون و  هدـننک  قلخ  دـنوادخ  تسا  هزنم  و  نابرهم ،  هدنـشخب و  منم  و 
امـش فالخ  رب  ناشیا  وا و  تما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  داد  مهاوخ  ثاریم  هب  ار  نیمز  هک  وت  زا  دعب  دـیوگب  هک  ار  نامیلـس  نک 

ره رد  ینک  دنلب  نم  سیدقت  هب  همغن  نوچ  و  ارم ،  سیدقت  نک  هدایز  سپ  دوب .  دهاوخن  اون  زاس و  روبنط و  اب  ناشیا  زامن  دوب و  دـنهاوخ 
ردپ زا  و  درک ،  مهاوخن  لوبق  ار  ناشیا  زامن  نم  هک  مارح  زا  لام  دننکن  عمج  هک  ار  لیئارسا  ینب  وگب  دواد !  يا  نک .  رایسب  هیرگ  تعاس 
دهع رد  هک  ار  درم  ود  ربـخ  لیئارـسا  ینب  رب  ناوخب  و  مارح ،  ببـس  هب  نک  هراـنک  دوـخ  ردارب  زا  و  تیـصعم ،  ببـس  هب  نک  يرود  دوـخ 

و منک ،  یم  ادـخ  رما  هب  ادـتبا  نم  تـفگ :  ناـشیا  زا  یکی  سپ  یبـجاو ،  زاـمن  تـقو  رد  دـمآ  یتراـجت  ود  ره  يارب  زا  دـندوب و  سیردا 
هجوتم يرگید  دش و  تراجت  هجوتم  یکی  سپ  مزادرپ .  یم  یهلا  رما  هب  نآ  زا  دعب  منک و  یم  دوخ  تراجت  هب  ادـتبا  نم  تفگ :  يرگید 

ود ره  زامن  تراجت و  و  تملظ ،  ربا و  هب  دش  لوغشم  تفرگ و  ورف  ار  وا  هقعاص  قرب و  داب و  اب  هک  ربا  يوسب  مدرک  یحو  سپ  دش .  زامن 
ینیبب هاگره  دواد !  يا  شبحاص .  اب  دـنک  یم  هچ  نآ  یبلط  هدایز  ایند و  هک  دـینک  رظن  دـش :  هتـشون  شا  هناخ  رد  رد  تفر و  وا  تسد  زا 

وا رب  منادرگ  یم  طلسم  ای  دوب :  دهاوخ  وا  يارب  زا  زیچ  ود  زا  یکی  هتبلا  هک  نکم  وا  لاح  يوزرآ  تسا ،  هتشادرب  ار  وا  ایند  هک  ار  یملاظ 
در شبحاص  هب  ار  مدرم  قوقح  هک  تمایق  زور  رد  منادرگ  یم  مزال  وا  رب  اـی  دـشکب ،  ماـقتنا  وا  زا  هک  دـشاب  رت  ملاـظ  وا  زا  هک  ار  یملاـظ 

یقوط ناشیا  ندرگ  رد  دید  یهاوخ  هنیآ  ره  تمایق ،  رد  تسا  هدنام  ناشیا  تمذ  رب  مدرم  ياهقح  هک  ار  اهنآ  ینیبب  رگا  دواد !  يا  دـنک . 
يا ار .  نآ  ياهتنیز  ایند و  دـینک  كرت  مدرم و  اب  دیـشاب  فاصنا  ماـقم  رد  ار و  دوخ  ياهـسفن  دـبنک  باـسح  سپ  دوب ،  دـهاوخ  شتآ  زا 

تمعن زان و  اب  و  ددرگ ؟  یمرب  رامیب  ماش  دور و  یم  نوریب  هناخ  زا  حیحص  حبـص  یمدآ  نآ  رد  هک  ار  یئایند  ینک  یم  هچ  لفاغ !  رایـسب 
ار تشهب  دینیب  رگا  امش  رب  ياو  دننادرگ ؟  یم  شرب  هتشک  دور و  یم  نوریب  حیحص  و  ددرگ ؟  یمرب  اهریجنز  اهلغ و  اب  دور و  یم  نوریب 

ناتسود درک  مهاوخ  ادن  تمایق  رد  دیشچن و  تذل  هب  ار  ایند  زیچ  چیه  هنیآ  ره  اهتمعن  زا  دوخ  ناتـسود  يارب  ما  هدرک  ایهم  نآ  رد  هچنآ  و 
اب هک  اهنآ  دـنیاجک  دـندرک ؟  كرت  نم  ياضر  يارب  زا  ذـیذل و  بارـش  ماعط و  هب  دـندوب  قاتـشم  ایند  رد  هک  اهنآ  دـنیاجک  هک :  ار  دوخ 

دینیبب زورما  دینک  رظن  دندروآ ؟  یم  موجه  نم  ياهدجـسم  هب  ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  هک  اهنآ  دنیاجک  دندرک ؟  طولخم  ار  هیرگ  هدـنخ 
دیهاوخ یم  هچ  ره  زا  زورما  سپ  دـندوب ،  باوخ  رد  مدرم  هک  یماگنه  رد  دـیدوب  رادـیب  رایـسب  ما ،  هدرک  ایهم  امـش  يارب  اهتمعن  هچ  هک 

ار ناشیا  ناوضر !  يا  ایند .  لها  زا  ارم  بضغ  درک  یم  عفد  امـش  هزیکاپ  ياهلمع  هک  یتسردب  و  مدش ،  یـضار  امـش  زا  هک  بایب تذل 
هب ار  اهتمعن  نیا  یلاعت  قح  نیا  يارب  هک :  دیوگ  ناوضر  سپ  ددرگ ،  هدایز  ناشیا  ياهور  نسح  تراظن و  دنروخب  بآ  نوچ  هدـب ،  بآ 
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رهاظ ناوضر !  يا  میوگ :  سپ  دـیدرکن .  نارگناوت  ناهاشداپ و  لاـح  يوزرآ  دیـسرن و  مارح  جرف  هب  امـش  ياـهجرف  هک  درک  اـطع  اـمش 
تراـجت نیرتدـنمدوس  دـنک ،  تراـجت  نم  اـب  هک  ره  دواد !  يا  ربارب .  رازه  تشه  ما  هدرک  اـیهم  دوـخ  ناگدـنب  يارب  نـم  هـچنآ  نادرگ 

رایـسب هچ  مدآ !  دنزرف  يا  وت  رب  ياو  تسا ،  ناراکنایز  نیرتراکنایز  دنکفا  نیمز  هب  ار  وا  ایند  ددنب و  ایند  هب  لد  هک  ره  تسا ،  ناگدننک 
یم یناویح  هک  ینیب  یمن  ایآ  مدآ !  دـنزرف  يا  يریگ ! ؟  یمن  تربع  ناشیا  لاوحا  زا  دـنریم و  یم  ترداـم  ردـپ و  وت ،  لد  تسا  نیگنس 

ار اههوک  دنراذگب  اههوک  رب  ار  وت  ياههانگ  رگ  و  درادـن ،  یهانگ  تسا و  یناویح  نآ  دوش و  یم  هدـیدنگ  رادرم  دـنک و  یم  داب  دریم و 
چیه و  تسین ،  امش  نادنزرف  اهلام و  دننام  امـش  رب  شررـض  زیچ  چیه  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  تزعب  دواد !  يا  دنکـش ! ؟  یم  مه  رد 
هزنم تسا ،  طـیحم  زیچ  همه  هب  نم  ملع  دوـش و  یم  دـنلب  نـم  دزن  امـش  هتـسیاش  لـمع  و  تـسین ،  اـهنیا  دـننام  امـش  لد  رد  نآ  هـنتف  زیچ 

تلفغ نادنزرف  و  هدیدنگ !  بآ  كاخ و  نادنزرف  يا  هک :  تسا  هتـشون  موس  تسیب و  هروس  رد  و  تسا .  رون  راگدیرفآ  هک  يراگدرورپ 
هنیآ ره  درب  یم  اجک  هب  ار  امـش  مارح  هک  دینادب  رگا  هک  اریز  ما ،  هدرک  مارح  امـش  رب  هچنآ  يوسب  دیوشم  تفتلم  رایـسب  هدـش !  رورغم  و 

هشیمه ناشیا  سپ  تیرشب ،  عیابط  ناجیه  زا  دنا  هتفای  تیفاع  هک  ار  تشهب  يوب  شوخ  نانز  دینیبب  رگا  و  درمش ،  دیهاوخ  دب  رایسب  ار  نآ 
یم هرکاب  زاب  درب  یم  ار  ناشیا  تراکب  ناشیا  رهوش  دنچ  ره  و  دنریم ،  یمن  زگره  دنیقاب و  هشیمه  دنیآ و  یمن  مشخ  هب  زگره  دنیـضار و 

یهاشداپ وت !  رب  ياو  دـنز .  یم  جوم  لـسع  بارـش و  ياـهرهن  ناـشیا  تخت  شیپ  رد  دـنرت و  نیریـش  لـسع  زا  رت و  مرن  هرک  زا  دـنوش و 
هروس رد  و  تسا .  رون  قلاخ  هک  يدـنوادخ  هزنم  و  تسا ،  نم  دزن  یقاب  میعن  میاد و  يداـش  بعت و  یب  یناگدـنز  يدـبا و  میعن  گرزب و 

هک یهورگ  دننام  دیشابم  ایند و  هب  ار  نآ  دیرخب  دوخ ،  ترخآ  يارب  دینک  يراک  دیگرم !  ورگ  رد  هک  نادنزرف  يا  تسا :  هتـشون  ما  یس 
هب هک  ره  دـسر و  یم  وا  هب  رایـسب  دوس  اـب  وا  هیامرـس  دـهد  یم  ضرق  نم  هب  هک  ره  هک  دـینادب  و  دـندینارذگ ،  يزاـب  تلفغ و  هب  ار  اـیند 
ایآ دـینادرگ ؟  یم  ور  قح  زا  دـیئامن و  یم  تبغر  ایند  هب  هک  ار  امـش  تسیچ  دوب ،  دـهاوخ  نیرق  وا  اب  منهج  رد  دـهد  یم  ضرق  ناـطیش 
يا تسا .  يراکزیهرپ  هب  نم  دزن  بسح  دشاب ؟  هدش  قلخ  كاخ  زا  هک  یسک  بسح  دشاب  هچ  ار ؟  امش  تسا  هداد  بیرف  امش  ياهبـسح 

مرازیب و امش  زا  نم  دیرازیب و  نم  زا  امش  دوب و  دیهاوخ  منهج  شتآ  رد  ادخ  زا  ریغب  دیتسرپ  یم  هچنآ  امش و  هک  یتسردب  مدآ !  نادنزرف 
لهچ و هروس  رد  رون و  قلاخ  تسا  هزنم  میکح ،  زیزع  منم  و  صالخا ،  اب  یمالـسا  دیروایب ،  مالـسا  ات  امـش  تدابع  هب  تسین  یتجاح  ارم 

هدور دوس  ابر و  ناگدنروخ  منهج  رد  ار ،  امش  مرامش  کبس  نم  هک  ارم  قح  دیرامشم  کبس  مدآ !  نادنزرف  يا  هک :  تسا  هتشون  مشش 
زا شیپ  دـیآ  یم  نم  تسد  هب  لوا  هک  دـیئوشب  نیقی  بآ  هب  ار  نآ  دـیهد  قدـصت  نوچ  و  دـش ،  دـهاوخ  هراپ  هراپ  ناشیا  ياهرگج  اـه و 
یم تسا  لـالح  زا  رگا  و  تسا ،  هدرک  قدـصت  هک  نآ  يور  رب  ار  نآ  منز  یم  تسا  مارح  لاـم  زا  رگا  دـیآرد ،  لـیاس  تـسد  هـب  هـکنآ 
قلاخ تسا  هزنم  تسا ،  ترخآ  تسایر  تسایر ،  تسین ؛  ایند  یهاشداپ  تسایر  تسایر ،  تشهب و  رد  اهرصق  وا  يارب  زا  دینک  انب  میوگ 
نوچ هک  اریز  كوخ ؟  نومیم و  هب  مدرک  خـسم  ار  لیئارـسا  ینب  ارچ  یناد  یم  دواد !  يا  هک :  تسا  هتـشون  متفه  لـهچ و  هروس  رد  روـن 

ماقتنا وا  زا  درک  یم  رت  تسپ  نآ  زا  یهانگ  نیکـسم  نوچ  و  دندینارذگ ،  یم  دندرمـش و  یم  لهـس  درک  یم  یگرزب  هانگ  رادلام  ینغ و 
رب مکح  وحن  کی  هب  ار  ناشیرپ  رادلام و  دناسر و  مهب  یطلست  نیمز  رد  هک  ره  رب  نم  تنعل  تسا  هدش  مزال  بجاو و  سپ  دندیشک ،  یم 
اب منک  تولخ  هک  یتقو  رد  تخیرگ  دیهاوخ  اجک  نم  زا  ایند  رد  دینک ،  یم  یناسفن  ياهـشهاوخ  تعباتم  امـش  و  دنادرگن ،  يراج  ناشیا 

هزنم مدرم ،  ياهـضرع  رد  دـیا  هدرک  زارد  ار  دوخ  ياهنابز  دـیوشم ،  نانمؤم  ياهتمرح  ضرعتم  هک  ار  امـش  مدرک  یهن  رایـسب  هچ  اـمش ؟ 
ماـمت دـندش  وا  عیطم  هک  ار  يدرم  ربـخ  لیئارـسا  ینب  رب  ناوخب  دواد !  يا  هک :  تسا  بوتکم  مجنپ  تصـش و  هروس  رد  روـن  قلاـخ  تسا 

ترامع ار  ایند  دـینادرگ و  رهاظ  ار  لطاب  درک و  شوماخ  ار  قح  داسف و  هب  نیمز  رد  درک  یعـس  دـش  لقتـسم  نوچ  هکنآ  ات  نیمز  فارطا 
ار وا  يور  دوش و  لخاد  وا  رب  هک  يروبنز  هب  مدرک  یحو  وا  تمعن  شیع و  نیع  رد  هاگان  سپ  درک ،  عمج  اهلام  تخاس و  اه  هعلق  درک و 

ناـمه رد  هک  دز  وا  يور  يولهپ  رب  یـشین  دـندوب و  رـضاح  همه  وا  ناـنابرد  ناوعا و  ارزو و  هک  یتـقو  رد  دـش  لـخاد  روبنز  سپ  دزگب ، 
وا دنگ  نفعت و  زا  یـسک  هک  درک  دساف  همه  ار  شیور  تشوگ  دـش و  يراج  شیور  زا  كرچ  نوخ و  ياه  همـشچ  و  درک ،  مرو  تعاس 
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زا ار  ناشیا  هصق  نیا  دوب  یم  یتربع  ار  نایمدآ  رگا  دندرک ،  نفد  رـس  یب  ار  وا  هثج  درم ،  نوچ  هکنآ  ات  تسـشن  تسناوت  یمن  وا  کیدزن 
ناشیا هب  نم  رما  ات  دوخ  بعل  وهل و  رد  ار  ناشیا  راذگب  سپ  ایند ،  بعل  وهل و  هب  دنا  هدیدرگ  لوغـشم  نکیل  تشاد و  یمزاب  نم  ینامرفان 

( . 192  ) رونلا قلاخ  ناحبس  ار ،  ناراکوکین  دزم  منادرگ  یمن  عیاض  نم  دسرب و 

تسا تبس  باحصا  هصق  نایب  رد  مکی :  تسیب و  باب 

دیتسناد هک  قیقحتب  ینعی :  ( 193  ) نیئساخ هدرق  اونوک  مهل  انلقف  تبـسلا  یف  مکنم  اودتعا  نیذلا  متملع  دقلو  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح 
رب میتفگ  سپ  دندرک ،  هبنـش  رد  یهام  راکـش  هک  هبنـش  زور  مکح  رد  امـش  زا  دندرک  ینامرفان  دـح و  زا  زواجت  هک  ار  یتعامج  نآ  لاح 
 : دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  رادقم .  یب  لیلذ و  ای  ادخ  تمحر  زا  هدنام  رود  دنچ  ینومیم  دیـشاب  هدوب  هک  ار  ناشیا 

خسم میدینادرگ  سپ  ( 195  ) نیقتملل هظعوم  اهفلخ و  ام  اهیدـی و  نیب  امل  الاکن  اهانلعجف  ( . 194  ) يریخ ره  زا  هدش  هدینادرگ  رود  ینعی 
زیهرپ يارب  يا  هظعوم  يدـنپ و  دوب  ناشیا  رـس  تشپ  هچنآ  دوب و  اهنآ  يور  شیپ  ار  هچنآ  رم  يا  هدـننک  رجز  یتبوقع و  ار  ناـشیا  ندرک 

رد هک  یئاهرهـش  دوب و  ناشیا  رهـش  يور  شیپ  رد  هک  اهرهـش  يارب  دیدرگ  تربع  ناشیا  ندـش  خـسم  ینعی  دـنا :  هتفگ  یـضعب  ناراک . 
دمحم ماما  زا  دندرک .  هک  اهنآ  زا  دعب  یهام و  راکـش  زا  شیپ  هک  یئاهراک  رب  دوب  یتبوقع  دـنا :  هتفگ  یـضعب  و  دوب .  ناشیا  رهـش  بقع 

زا دـعب  هک  اهنآ  دـندوب و  ناشیا  نامز  رد  هک  اهنآ  يارب  دـیدرگ  یتربع  ینعی  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  رقاـب و 
مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  ( . 196  ) میریگ یم  دـنپ  ناشیا  هصق  زا  ام  هچنانچمه  دندینـش  ار  ناشیا  هصق  دـندمآ و  ناشیا 

یتـبوقع و میتخاـس ،  دوـخ  تمحر  زا  رود  میدـینادرگ و  لـیلذ  راوـخ و  نآ  هب  ار  ناـشیا  اـم  هک  یخـسم  نـیا  ینعی  هـک :  تـسا  روکذـم 
رب ار  ناشیا  هک  ار  یهورگ  دوب  هدننک  عنم  هدننک و  كاله  ناهانگ  زا  دـندوب  بکترم  خـسم  زا  شیپ  هچنآ  زا  ار  ناشیا  دوب  يا  هدـنرادزاب 
دنپ هک  ار  یناراکزیهرپ  دوب  هدنیامرف  هظعوم  هدنهد و  دنپ  و  دنوشب ،  ناشیا  هحیبق  لامعا  لثم  بکترم  هکنآ  زا  دـندرک  هدـهاشم  لاح  نیا 

دومرف سپ  دنیامرف .  رذح  تسا  اهتبوقع  ببـس  هک  یناهانگ  زا  دنهد و  دنپ  ارم  مدرم  دنیامن و  تامرحم  كرت  ناشیا و  تبوقع  هب  دـنریگ 
یلاعت و قح  دـندوب ،  نکاس  یئاـیرد  راـنک  رد  هک  دـندوب  یهورگ  تعاـمج  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  هک : 

هچنآ دننک  لالح  دوخ  رب  هک  هلیح  هب  دندش  کسمتم  سپ  هبنـش ،  زور  رد  یهام  ندرک  راکـش  زا  ار  ناشیا  دـندوب  هدرک  یهن  وا  ناربمغیپ 
رب دش و  دناوت  اهـضوح  لخاد  اههار  نآ  زا  یهام  هک  اهـضوح  يوسب  دندنک  اهلودـج  اهبقن و  سپ  تسا ،  هدـینادرگ  مارح  ناشیا  رب  ادـخ 
یم ناشیا  ياهریدغ  اهـضوح و  لخاد  اهلودج  اهبقن و  هار  زا  دـندمآ ،  یم  یهلا  ناما  هب  اهیهام  دـش  یم  هبنـش  زور  نوچ  تشگ ،  دـناوتن 
بش و  تشگرب ،  دنتسناوت  یمن  دندرگ  نمیا  ناگدننک  راکش  رـش  زا  هک  ایرد  هب  دندرگرب  دنتـساوخ  یم  دش  یم  زور  رخآ  نوچ  دندش ، 
یم ار  اهنآ  دش ،  یم  هبنشکی  زور  نوچ  یندرک ،  راکش  یب  تفرگ  تسناوت  یم  ار  اهنآ  تسد  هب  هک  دندنام  یم  روصحم  اهـضوح  نآ  رد 
هلیح نامه  هب  هکلب  ادخ  نانمشد  نآ  دنتفگ  یم  غورد  و  میدرک ،  راکش  هبنـشکی  رد  میدرکن و  راکـش  هبنـش  رد  ام  دنتفگ :  یم  دنتفرگ و 

تسد و یگداشگ  ببس  هب  دش و  رایـسب  ناشیا  لام  ات  دندنام  لاح  نیا  رب  و  دندرک ،  راکـش  دندوب  هدرک  هبنـش  زور  رد  هک  اه  هنخر  اه و 
ناشیا زا  سک  رازه  داتفه  دندوب و  رفن  رازه  داتـشه  زا  هدایز  ناشیا  دـندش ،  معنتم  اهتمعن  عاونا  هب  دـنتفرگ و  رایـسب  نانز  لاوما  رد  تورث 

یتلا هیرقلا  نع  مهلئـسا  هک و  تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دـندرک ،  راکنا  ناـشیا  رب  یقاـب  دـندش ،  لـمع  نیا  بکترم 
زا هک  یتقو  رد  تبسلا  یف  نودعی  ذا  دوب ،  ایرد  کیدزن  هک  يرهش  نآ  لاح  زا  ناشیا  زا  دمحم  ای  نک  لا  ؤس  ینعی :  رحبلا  هرضاح  تناک 
هک یتقو  رد  مهیتءات  نوتبـسی ال  موی ال  اعرـش و  مهتبـس  موی  مهناتیح  مهیتءات  ذا  هبنـش ،  زور  ندرک  راکـش  رد  دنتفر  یم  نوریب  ادخ  مکح 
هک يزور  هدرک و  نوریب  بآ  زا  اهرـس  ای  رایـسب ،  یپایپ و  ای  بآ ،  يور  رب  ناشیا  هبنـش  زور  رد  ناشیا  ياهیهام  ناشیا  يوسب  دندمآ  یم 
ذاو ناـشیا  قسف  هب  ار  ناـشیا  میدرک  یم  ناـحتما  نینچ  ( 197  ) نوقـسفی اوناک  امب  مهولبن  کلذـک  ناشیا ،  يوسب  دـندمآ  یمن  دوبن  هبنش 
دنپ ارچ  هک :  ناشیا  زا  یهورگ  دـنتفگ  هک  ار  یتقو  روآداـی  و  ( 198  ) ادیدش اباذـع  مهبذـعم  وا  مکلهم  هللا  اموق  نوظعت  مل  مهنم  هما  تلاق 
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 . ترخآ رد  تخـس  یباذع  هب  دوب  دهاوخ  ناشیا  هدننک  باذع  ای  ایند  رد  دوب  دهاوخ  ناشیا  هدننک  كاله  ادخ  هک  ار  یهورگ  دـیهد  یم 
و تسا .  رگید  ياهالب  اهباذع و  باذع ،  زا  دارم  و  تسا ؛  لاصیتسا  باذع  ندرک ،  كاله  زا  دارم  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح 

دندوب هفیاط  هس  ناشیا  هک  تسا  نآ  روهشم  و  ( . 199  ) دنتفگ ناظعاو  باوج  رد  ناگدننک  راکش  ناراکهانگ و  ار  نخس  نیا  هک :  دومرف 
یم اهنآ  یهن  هن  درک و  یم  راکـش  هن  هفیاط  کی  و  دـندرک ،  یم  عنم  یهن و  ار  ناـشیا  هفیاـط  کـی  و  دـندرک ،  یم  راکـش  هفیاـط  کـی  : 

ناشیا ام  هک :  ناگدنهد  دنپ  دنتفگ  ( 201  ) نوقتی مهلعل  مکبر و  یلا  هرذعم  اولاق  دـنتفگ ،  ریخا  هفیاط  نیا  ار  نخـس  نیا  ( ، 200  ) دندرک
انئیجنا هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  دننکب ،  هانگ  كرت  دنوش و  راکزیهرپ  ناشیا  دیاش  امـش  راگدرورپ  دزن  میـشاب  روذعم  ات  مینک  یم  هظعوم  ار 

ار هچنآ  دندومن  كرت  دندرک و  شومارف  نوچ  سپ  ( 202  ) نوقسفی اوناک  امب  سیئب  باذعب  اوملظ  نیذلا  انذخاو  ءوسلا  نع  نوهنی  نیذلا 
هک ار  اهنآ  میتفرگ  يدب و  هانگ و  زا  دندرک  یم  یهن  هک  ار  اهنآ  میداد  تاجن  دندشن ،  ریذـپدنپ  ناشیا  هظعوم  زا  دـندروآ و  ناشیا  دای  هب 

(203  ) نیئساخ هدرق  اونوک  مهل  انلق  هنع  اوهن  ام  نع  اوتع  املف  ناشیا ،  ینامرفان  قسف و  ببس  هب  تخـس  یباذع  هب  دندرک  یم  دوخ  رب  متس 
رود یهلا  تمحر  زا  ناگنیزوب و  دیشاب  هک :  ناشیا  هب  میتفگ  دندرک  یهن  نآ  زا  ار  ناشیا  هچنآ  دندرکن  كرت  دندرک و  نایغط  نوچ  سپ 

نآ هک  دندید  دندوب  ناظعاو  ناعیطم و  هک  يرسک  رازه و  هد  نآ  نوچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  ناگداتفا . 
نوریب ناشیا  نایم  زا  دندرک و  هرانک  ناشیا  زا  دـننک ،  یمن  اورپ  ادـخ  تبوقع  لوزن  زا  دـننک و  یمن  لوبق  ار  ناشیا  دـنپ  سک  رازه  داتفه 

رد سپ  دریگ .  ورف  زین  ار  ناشیا  دوش و  لزان  اهنآ  رب  باذع  ادابم  هک  دنتفرگ  رارق  دوب  ناشیا  رهـش  کیدزن  هک  رگید  يرهـش  رد  دـنتفر و 
دمآ و یمن  نوریب  یـسک  ناشیا  زا  هک  دنام  هتـسب  ناشیا  رهـش  هزاورد  دندش و  نومیم  همه  دـش و  لزان  ناشیا  رب  یهلا  باذـع  بش  نامه 

دندید دنتفر و  الاب  رهـش  ياهراوید  زا  دـندمآ و  ار  لاح  نیا  دندینـش  رگید  ياهرهـش  لها  نوچ  تفر ،  یمن  ناشیا  رهـش  نوریب  زا  یـسک 
دزن هب  دندرک  یم  تحیـصن  ار  ناشیا  هک  اهنآ  دندمآرد و  ناشیا  رهـش  هب  سپ  دـندرگ .  یم  دـنا و  هدـش  نومیم  همه  ناشیا  نانز  نادرم و 

 : درک یم  هراشا  رـس  هب  تخیر و  یم  شا  هدید  زا  بآ  وا  ینالف ؟  وت  هک ،  دندیـسرپ  یم  دـندمآ و  یم  دوخ  ناتـسود  نارای و  ناشیوخ و 
هدش خسم  چیه  درک ،  كاله  تخادنا و  ایرد  هب  ار  ناشیا  هک  داتـسرف  یناراب  يداب و  یلاعت  قح  سپ  دـندنام ،  لاح  نیا  رب  زور  هس  یلب ؛ 

مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  دنیاهنآ .  لسن  زا  هن  دـنیاهنآ و  هیبش  دـینیب ،  یم  هک  اهنیا  دـنامن و  یقاب  زور  هس  زا  دـعب  يا 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  نادنزرف  هک  یعمج  لاح  ادخ  دزن  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دندش ،  نینچ  یهام  راکـش  يارب  تعامج  نیا  دومرف : 

يارب ترخآ  رد  هک  یباذـع  اما  درکن  خـسم  ایند  رد  ار  ناشیا  هچ  رگا  یلاـعت  قح  دـندرک ؟  ترـضح  نآ  تمرح  کـته  دنتـشک و  ار  هلآ 
هسدقم راونا  هب  لسوتم  دندرک  هبنـش  مکح  رد  يدعت  هک  تعامج  نآ  رگا  دومرف :  سپ  تسا .  خسم  فاعـضا  تسا  هدینادرگ  ایهم  ناشیا 

یم دنپ  ار  ناشیا  هک  اهنآ  رگا  و  دندش ،  یمن  التبم  تیصعم  نآ  هب  دندش ،  یم  مالـسلا  مهیلع  وا  نیبیط  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
دش و یم  باجتسم  ناشیا  ياعد  هنیآ  ره  دراد  زاب  هانگ  نآ  زا  ار  ناشیا  هک  وا  نیبیط  لآ  دمحم و  هاج  هب  دندرک  یم  لا  ؤس  ادخ  زا  دنداد 
هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 204  ) دش يراج  ناشیا  رب  دوب  هتشون  حول  رد  ادخ  هچنآ  ات  دندرکن  نکیل 

نیا هب  سپ  دـندرک ،  رایتخا  ار  هبنـش  زور  دـندرکن و  لوبق  ناشیا  دـننکب ،  هعمج  زور  رد  ایند  راک  كرت  هک  ار  دوهی  درک  رما  یلاعت  قح  : 
خسم ار  لیئارـسا  ینب  زا  يا  هفیاط  یلاعت  قح  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 205  ) دینادرگ مارح  ناشیا  رب  ار  هبنش  زور  راکش  ببس 

نومیم و كوخ و  دنتفر  ارحـص  هب  هچنآ  و  دـندش ،  ایرد  هدـش  خـسم  تاناویح  ریاس  یهامرام و  يرج و  دـنتفر  ایرد  هب  هچنآ  سپ  دومن ، 
قح ار  تبـس  باحـصا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  ( . 206  ) دندش ارحص  تاناویح  ریاس  رامـسوس و  وسار و 

تسا هدوب  مارح  ناینیشیپ  رب  تسا و  لالح  ام  رب  هبنش  راکش  دنتفگ :  دنتخودنا و  رامشیب  لاوما  دندش و  رایسب  هک  ردقنآ  داد  تلهم  یلاعت 
هک یبش  رد  سپ  تسا .  حیحـص  ام  ياهندب  دـش و  رایـسب  ام  لام  میتیهافر و  تمعن و  رد  هبنـش  زور  رد  مینک  یهام  راکـش  ام  ات  هک  اریز  ، 

دندوب يرهش  رد  دندوب و  لیئارـسا  ینب  زا  ناشیا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  ( . 207  ) تفرگ هاگان  هب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دـندوب  لفاغ 
رخآ ات  دـمآ  یم  هبنـش  زور  رد  یهام  دـش و  یم  ناشیا  ياـهتعارز  اـهرهن و  لـخاد  اـیرد  بآ  رزج ،  دـم و  رد  دوب .  اـیرد  هب  کـیدزن  هک 
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رد دـندرک  یم  بصن  اهماد  هبنـش  زور  رد  ناشیا  سپ  ناشیا ،  ياهتعارز  اهرهن و  هب  دـمآ  یمن  یهام  هبنـشکی  زور  رد  ناشیا و  ياـهتعارز 
یم ار  اهنآ  هبنـشکی  زور  رد  دـنام و  یم  ناشیا  ياـهرهن  اـهماد و  ناـیم  رد  یهاـم  دـش  یم  تسپ  اـیرد  بآ  نوچ  هک  دوخ  ياـهرهن  شیپ 
ندش مارح  ببـس  و  نومیم .  كوخ و  هب  دندش  خسم  ات  دیـشخبن  هدیاف  لمع ،  نیا  زا  ار  ناشیا  دـندرک  یهن  ناشیا  ياملع  سپ  دـنتفرگ ! 
هبنـش ام  دبع  دنتفگ :  دندرک و  تفلاخم  دوهی  سپ  دوب ،  هعمج  زور  ناشیا  ریغ  ناناملـسم و  عیمج  دـیع  هک  دوب  نآ  ناشیا  رب  یهام  راکش 
هدرک تیاور  نسح  دنـس  هب  و  ( . 208  ) كوخ نومیم و  هب  دندش  خـسم  درک و  مارح  ناشیا  رب  ار  هبنـش  راکـش  یلاعت  يادـخ  سپ  تسا ! 

 : هک تسا  هتشون  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  وا  ریغ  تسا و 
یم ناشیا  يوسب  رایـسب  یهام  هبنـش  زور  رد  ناشیا  ناـحتما  تهج  هب  یلاـعت  قح  دـندوب و  دومث  موق  زا  ( 209  ) هرـصب هدلب  لها  زا  یعمج 
سپ دندمآ ،  یمن  رگید  ياهزور  دندش و  یم  لخاد  ناشیا  ياهرهن  اهضوح و  عیمج  رد  دندمآ و  یم  ناشیا  ياه  هناخ  رد  هب  هک  داتـسرف 

 ، دندرک یمن  ناشعنم  ناشیا  دابع  املع و  دندرک ،  یم  راک  نیا  یتدم  هبنش و  رد  یهام  راکش  هب  دندرک  عورـش  ناشیا  ياهیفـس  زا  یعمج 
تسا هدرکن  یهن  هبنش و  زور  رد  یهام  ندروخ  زا  تسا  هدومرف  یهن  ار  امش  ادخ  تفگ :  دمآ  ناشیا  زا  يا  هفیاط  دزن  هب  ناطیـش  هکنآ  ات 

کی دندش :  هفیاط  هس  ناشیا  سپ  دیروخب !  رگید  ياهزور  رد  دـینک و  راکـش  هبنـش  رد  سپ  هبنـش ،  زور  ریغ  رد  یهام  راکـش  زا  ار  امش 
یهن ار  امـش  ام  دنتفگ :  دنتفر و  تسار  بناج  هب  هفیاط  کی  و  تسا ؛  لالح  ام  رب  هک  هبنـش  رد  مینک  یم  یهام  راکـش  ام  دـنتفگ :  هفیاط 

دندرک یمن  تحیـصن  مه  ار  ناشیا  دندرک و  یمن  راکـش  دنتفر و  پچ  بناج  هب  هفیاط  کی  و  دینکب ؛ یهلا  رما  فالخ  هکنآ  زا  مینک  یم 
باذـع ای  درک  دـهاوخ  كاله  ار  ناـشیا  ادـخ  هک  ار  یهورگ  دـینک  یم  هظعوم  ارچ  هک :  ناگدـننک  تحیـصن  تعاـمج  هب  دـنتفگ  یم  و 

هک يرهـش  نیا  رد  مینام  یمن  امـش  اب  بشما  ام  هللاو  دنتفگ :  دنداد  یم  دنپ  ار  ناشیا  هک  يا  هفیاط  نآ  سپ  تخـس ؟  یباذع  درک  دهاوخ 
کیدزن یئارحص  رد  دنتفر  نوریب  رهش  نآ  زا  سپ  دریگ .  ورف  مه  ار  ام  دوش و  لزان  امـش  رب  الب  ادابم  هک  دیا  هدرک  نآ  رد  ادخ  تیـصعم 

دندید دندیسر  رهش  رد  هب  نوچ  دننک ،  هدهاشم  ار  تیصعم  لها  لاح  هک  دندمآ  دش  حبص  نوچ  دندیباوخ ،  نامـسآ  ریز  رد  رهـش و  نآ 
ناشـشوگ هب  تاناویح  يادص  دننام  دنچ  یئادص  هکلب  دندینـشن  یمدآ  يادص  باوج و  دندز  رد  دـنچ  ره  تسا ،  هتـسب  رهـش  هزاورد  هک 

هب همه  هک  دید  دش  فرشم  رهش  نآ  رب  درم  نآ  نوچ  دنداتسرف ،  الاب  هب  ار  یصخش  دنتـشاذگ و  رهـش  راوید  رب  ینابدرن  سپ  دیـسر ،  یم 
نآ سپ  دندش  رهـش  لخاد  دنتـسکش و  ار  رد  سپ  دننک ،  یم  دایرف  نومیم  يادص  هب  دنا و  هدیناسر  مهب  اهمد  دنا و  هدش  نومیم  تروص 
هب دنتفگ  سپ  دنتخانـش ،  یمن  ار  اهنآ  دندوب  ناسنا  لکـش  هب  هک  اهنیا  و  دـندمآ ،  یم  ناشیا  دزن  هب  دنتخانـش و  ار  دوخ  ناشیوخ  اهنومیم 

نومیم دندرک ،  یم  راکـش  هک  اهنآ  تسا :  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و  210 ؟ )  ) یلاعت قح  تفلاخم  زا  میدرکن  یهن  ار  امـش  ایآ  اهنآ : 
( . 211  ) دندرمش ریقح  ار  یلاعت  قح  مکح  نوچ  دندش  هچروم  لکـش  هب  دندرک ،  یمن  مه  راکنا  دندرک و  یمن  راکـش  هک  اهنآ  و  دندش ؛
دوخ ربمغیپ  هب  رهـش  نآ  لها  دنتفگ  دوب  ایرد  رانک  رد  يرهـش  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 

هب رهـش  نآ  دش  بش  نوچ  سلف !  یب  ياهیهام  زا  تسا  یعون  نآ  دـنک و  ثیرج  ار  ام  وت  راگدرورپ  نک  اعد  یئوگ  یم  تسار  رگا  هک : 
تیاور رد  و  ( . 212  ) تفر تسناوت  یم  ناشیا  ناهد  ناـیم  رد  بسا  اـب  هراوس  هک  دـندش  گرزب  ياـهثیرج  همه  شلها  تفر و  ورف  اـیرد 

 ! نینموملا ریما  ای  دـنتفگ :  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  هفوک  لها  زا  یعمج  يزور  هک :  تسا  لوقنم  رگید 
امـش هب  یبیجع  رما  ات  دیئایب  نم  اب  دیزیخرب و  دومرف :  دومن و  مسبت  ترـضح  نآ  دنـشورف .  یم  ام  ياهرازاب  رد  ار  ثیرج  یهامرام و  نیا 

تارف رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  تارف و  رانک  هب  ار  ناشیا  دروآ  سپ  کین .  نخس  رگم  دیئوگم  دوخ  ربمغیپ  یـصو  قح  رد  میامنب و 
ياو یتسیک ؟  وت  دومرف :  ترـضح  دوشگ .  ار  دوخ  ناهد  دروآ و  ردب  بآ  زا  رـس  یثیرج  هاگان  دومرف ،  ملکت  دنچ  یئاعد  هب  تخادنا و 

ام رب  ادـخ  سپ  تسا ،  هدرک  دای  نآرق  رد  ار  ام  هصق  ادـخ  هک  دوب  اـیرد  راـنک  رد  هک  میرهـش  نآ  لـها  زا  اـم  تفگ :  وت .  موق  رب  وت و  رب 
اهنآ اما  ارحص ،  رد  یضعب  دنشاب و  یم  ایرد  رد  ام  زا  یـضعب  سپ  درک ،  خسم  ار  ام  ادخ  و  میدرکن ،  لوبق  ام  ار و  وت  تیالو  درک  ضرع 
سپ تسا .  یتـشد  شوم  رامـسوس و  دنـشاب  یم  ارحـص  رد  هک  اـهنآ  ثیرج و  یهاـمرام و  ینعی  تسا  اـم  عاوـنا  دنـشاب  یم  اـیرد  رد  هک 
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یلص دمحم  هک  يدنوادخ  قحب  دومرف :  یلب .  دنتفگ :  دیدینش ؟  دومرف :  درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
نارسفم نایم  روهشم  ثیداحا و  رهاظ  هک  نادب  ( . 213  ) امش نانز  دننام  دنوش  یم  ضئاح  هک  تسا  هداتسرف  يربمغیپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

رهاظ و  ( . 214  ) دندوب هیربط  لها  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دندوب ؛ نیدـم  لها  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  دـندوب ؛ هرـصب  لها  ناشیا  هک  تسا  نآ 
كوخ یـضعب  هک  دوش  یم  رهاظ  ثیداحا  یـضعب  زا  دـندوب ،  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  نامز  رد  ناـشیا  هک  تسا  نآ  هربتعم  ثیداـحا 

هللاو ( ، 216  ) دندش كوخ  ناشیا  ناریپ  دندش و  نومیم  ناشیا  ناناوج  هک :  دنا  هتفگ  یـضعب  و  215 ؛)  ) دندیدرگ نومیم  یضعب  دندش و 
 . ملعا

لصف دنچ  رب  تسا  لمتشم  مالسلا و  هیلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  صصق  نایب  رد  مود :  تسیب و  باب 

لوا لصف 

لوا تمسق 

هفصاع عبرلا  نامیلسل  هک و  دیامرف  یم  دیجم  مالک  رد  یلاعت  قح  ترضح  نآ  تالاح  تالمجم  تازجعم و  تالامک و  لیاضف و  نایب  رد 
رایسب هک  یتلاح  رد  ار  داب  نامیلـس  يارب  میدینادرگ  رخـسم  ینعی :  ( 217  ) نیملاع یـش ء  لکب  اهیف  انکراب  یتلا  ضرالا  یلا  هرمآـب  يرجت 

نب یلع  اـناد .  ملاـع و  زیچ  همه  هب  میدوـب  نآ و  رد  میدوـب  هداد  تکرب  هک  ینیمز  يوـسب  وا  رما  هب  دـش  یم  يراـج  دوـب و  تخـس  دـنت و 
المع نولمعی  هل و  نوـصوغی  نم  نیطایـشلا  نم  و  ( . 218  ) دوب سدـقملا  تیب  ماـش و  كراـبم  نیمز  نیا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا 

وا يارب  ار  اهنآ  سیاـفن  اـیرد و  هب  وا  يارب  دـنتفر  یم  ورف  هک  یعمج  نیطایـش  ناوید و  زا  دـندوب  و  ( 219  ) نیظفاح مهلانک  کـلذ و  نود 
بیرغ و ياهتعنـص  نتخاس  اههوک و  ندنک  اهرـصق و  اهرهـش و  نتخاس  نیا  زا  ریغ  دنچ  يراک  وا  يارب  دندرک  یم  دـندروآ و  یم  نوریب 
هک تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  دـنناسرب .  یـسک  هب  يررـض  ای  دـننک ،  ترـضح  نآ  ینامرفان  هکنآ  زا  هدـننک  ظـفح  ار  ناـشیا  رم  میدوب 

یش ء لک  نم  انیتوا  ریطلا و  قطنم  انملع  سانلا  اهیا  ای  لاق  و  ار ،  يربمغیپ  ملع و  لام و  دواد  زا  نامیلس  درب  ثاریم  دواد و  نامیلس  ثروو 
يزیچ ره  زا  میا  هدش  هداد  ار و  ناغرم  نابز  ام  میا  هدش  هدرک  میلعت  مدرم !  هورگ  يا  نامیلس :  تفگ  و  ( 220  ) نیبملا لضفلا  وهل  اذه  نا 

رهـش و اهحاورو  رهـش  اهودـغ  حـبرلا  نامیلـسل  هک و  تسا  هدومرف  زاب  ادـیوه .  رهاظ و  تسا  یتدایز  لضف و  نیا  هک  یتسردـب  يا ،  هرهب 
رطقلا و نیع  هل  انلـساو  هار ،  هام  کی  ردق  هب  نیـسپ  تفر و  یم  هار  هام  کی  ردق  هب  دادماب  هک  ار  داب  نامیلـس  يارب  زا  میدـینادرگ  رخـسم 

دندروآ یم  نوریب  مدرم  هچنآ  دوب و  يراج  وا  يارب  زا  بآ  دننام  زور  هنابش  هس  دنا :  هتفگ  ار و  سم  همشچ  وا  يارب  زا  میدینادرگ  يراج 
یم راک  هک  ار  یعمج  ناینج  زا  وا  يارب  میدـینادرگ  رخـسم  هبر و  نذاب  هیدـی  نیب  لمعی  نم  نجلا  نم  و  ( 221  ) تسا سم  نآ  زا  لاح  اـت 

زا درک  یم  لودع  هکره  و  ( 222  ) ریعـسلا باذع  نم  هقذن  انرما  نع  مهنم  غزی  نم  و  وا ،  راگدرورپ  رما  نذا و  هب  وا  يور  شیپ  رد  دندرک 
هتفگ هکنانچ  ار .  ایند  ای  ترخآ  هتخورفا  هدنزوس  شتآ  باذع  زا  وا  هب  میدـیناشچ  یم  درب ،  یمن  ترـضح  نآ  نامرف  و  ام ،  رما  زا  ناینج 

ار هنایزات  نآ  درب  یمن  نامیلس  نامرف  هک  ره  و  شتآ ،  زا  دوب  يا  هنایزات  شتسد  رد  هک  ناشیا  هب  دوب  هدینادرگ  لکوم  ار  یکلم  ادخ  دنا : 
زا ناینج  دنتخاس  یم  تایـسار  رودق  باوجلاک و  نافجو  لیثامت  بیراحم و  نم  ءاشی  ام  هل  نولمعی  ( . 223  ) تخوس یم  هک  دز  یم  وا  رب 

بصن هک  گرزب  ياهگید  گرزب و  ياهـضوح  دننام  اه  هساک  اهتروص و  اهلاثم و  عیفر و  ياهانب  اهرـصق و  زا  تساوخ  یم  هچنآ  وا  يارب 
میتفگ ( 224  ) روکـشلا يدابع  نم  لیلق  ارکـش و  دواد  لآ  اولمعءا  داد ،  دنتـسناوت  یمن  تکرح  ار  اهنآ  یگرزب  يرایـسب  زا  دندوب و  هدرک 
تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و  دنا .  هدننک  رکش  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  اهتمعن و  نیا  رکش  هب  دواد  لآ  يا  دینک  تدابع  دینک و  لمع  هک : 

ار يدسج  وا  یسرک  رب  میتخادنا  ار و  نامیلس  میدرک  ناحتما  هک  قیقحتب  ( 225  ) بانا مث  ادج  هیسرک  یلع  انیقلا  نامیلس و  انتف  دقل  هک و 
اراگدرورپ تفگ :  ( 226  ) باهولا تنا  کنا  يدعب  نم  دحال  یغفنی  اکلم ال  یل  بهو  یل  رفغا  بر  لاق  ام ،  يوسب  درک  هبوت  هبانا و  سپ 
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حیرلا هل  انرخسف  هدنشخب ،  رایسب  یئوت  هک  یتسردب  نم  زا  دعب  یـسک  يارب  دشابن  راوازـس  هک  یهاشداپ  کلم و  ارم  شخبب  ارم و  زرمایب  ! 
یم هک  اج  ره  هب  راومه  مرن و  وا  رما  هب  دش  یم  يراج  هک  ار  داب  وا  يارب  میدینادرگ  رخـسم  سپ  ( 227  ) باصا ثیح  ءاخر  هرمءاب  يرجت 

 : هک دنا  هتفگ  یضعب  و  تفر ،  یم  راومه  داتفا  یم  هار  هب  هک  رخآ  رد  دنک ،  یم  اج  زا  ار  طاسب  هک  دوب  دنت  لوا  رد  دنا :  هتفگ  تساوخ . 
هکنآ زا  تسا  هیانک  يراومه  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دوب ؛ راومه  تفر و  یم  دـنت  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  نینچ ؛  یهاگ  دوب و  نانچ  یهاـگ 

وا يارب  میدینادرگ  رخسم  و  ( 229  ) دافـصالا یف  نینرقم  نیرخآ  و  صاوغ *  ءانب و  لک  نیطایـشلاو  ( . 228  ) دوب ترضح  نآ  رادربنامرف 
ای نادرمتم  ینعی  اهریجنز  هب  دـندوب  هتـسب  رگیدـکی  رب  هک  ار  رگید  ياهوید  ایرد و  رد  يا  هدـننک  صوغ  ره  يا و  هدـننکانب  ره  ار  اـهوید 

نیا میتفگ :  وا  هب  ( 230  ) باسح ریغب  کسما  وا  ننماف  انواطع  اذه  دیـشک .  یم  ریجنز  هب  رگیدکی  اب  ار  دایز  هس و  ود و  هک  ناشیا  نارفاک 
یـسربط خیـش  درک .  میهاوخن  باـسح  نآ  رب  تماـیق  رد  ار  وت  هک  راد  هاـگن  یهاوخ  مدرم و  هب  هدـب  یهاوـخ  ار ،  وـت  رم  تساـم  شـشخب 

خسرف کی  رد  خسرف  کی  هک  مشیربا  الط و  زا  دندوب  هتخاس  یطاسب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  يارب  نیطایش  هک :  تسا  هدرک  تیاور 
هرقن الط و  زا  یسرک  رازه  هس  نآ  رود  رد  تسشن و  یم  نآ  رب  هک  دنتشاذگ  یم  طاسب  نایم  رد  الط  زا  يربنم  ترـضح  نآ  يارب  و  دوب ، 
ناوید مدرم  رود  رب  و  دنتسشن ،  یم  مدرم  ریاس  ناشیا  رود  رب  دنتسشن و  یم  هرقن  ياهیسرک  رب  ءاملع  الط و  ياهیسرک  رب  ناربمغیپ  هک  دوب 
نیسپ ات  حبص  زا  تشاد و  یمرب  ار  طاسب  نآ  ابص  داب  و  دندرک ،  یم  هیاس  دوخ  لاب  هب  ار  ناشیا  ناغرم  دنداتسیا و  یم  ناینج  نیطایش و  و 

 : هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  رگید  تیاور  هب  ( . 231  ) درب یم  ار  هام  کی  حبص  ات  نیسپ  زا  درب  یم  ار  هام  کی 
هک درک  ایند  مامت  یهاشداپ  هام  تفه  لاس و  دـصتفه  دومرف و  اـطع  نامیلـس  ترـضح  هب  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  یهاـشداپ  یلاـعت  قح 

میلعت وا  هب  ادـخ  ار  زیچ  ره  نابز  زیچ و  ره  ملع  و  دـندوب ،  وا  نامرف  رد  همه  ناگدـنرد  ناغرم و  نایاپراهچ و  ناوید و  نایمدآ و  ناینج و 
زا تسا  بیرغ  ثیدح  نیا  دیوگ :  فلؤم  ( . 232  ) دننک یم  دای  مدرم  هک  دش  ادیپ  بیجع  ياهتعنص  ترضح  نآ  نامز  رد  و  دوب ،  هدرک 

تیاور اضیا  ملعی .  هللاو  تسا ،  رگید  ثیداحا  فلاخم  ود  ره  ایند و  مامت  ندش  کلام  ترضح و  نآ  رمع  زا  رادقم  نیا  رب  لامتشا  تهج 
و دوب ،  ناینج  زا  خـسرف  جـنپ  تسیب و  و  دوب ،  نایمدآ  زا  خـسرف  جـنپ  تسیب و  دوب :  خـسرف  دـص  ترـضح  نآ  هاگرکـشل  هک  تسا  هدرک 

دـصیس هک  دندوب  هدرک  هیبعت  بوچ  يور  رب  هنیگبآ  زا  هناخ  رازه  و  ناغرم ؛  زا  خسرف  جنپ  تسیب و  و  نایـشحو ،  زا  خـسرف  جـنپ  تسیب و 
ار مرن  داب  دنک و  یم  اج  زا  ار  اهنیا  هک  درک  یم  رما  ار  دنت  داب  سپ  دندوب .  اه  هناخ  نآ  رد  ترـضح  نآ  يارب  زینک  دصتفه  یحاکن و  نز 
ره هک  مدوزفا  ار  نیا  وت  یهاشداپ  رب  هک :  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  دومن  یحو  ترـضح  نآ  هب  ادخ  سپ  درب ،  یم  هار  هب  هک  درک  یم  رما 

لها و دش  یم  راوس  طاسب  رب  مالسلا  هیلع  نامیلـس  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  ( . 233  ) دروایب وت  يارب  زا  داب  دیوگب  ینخس  هک 
 ، دوخ ياه  هجرد  روخ  رد  رگیدکی  يور  رب  دندوب  اهفقس  رد  اهنیا  درب و  یم  دوخ  اب  ار  دوخ  رکشل  ناگدنـسیون و  ناراکتمدخ و  مشح و 

يارب اهنادـیم  و  دـش ،  یم  هتخپ  رتـش  تسیب  یگید  ره  رد  هک  گرزب  ياـهگید  نهآ و  ياـهرونت  اـب  دوـب  وا  هارمه  ترـضح  نآ  خـبطم  و 
نآ يور  شیپ  رد  نابسا  و  دندرب ،  دوخ  لامعا  لوغشم  عانـص  ریاس  دندوب و  خبط  لوغـشم  ناخابط  و  دوب ،  وا  سلجم  شیپ  رد  نایاپراهچ 
هیلع نامیلس  سپ  هبیط ،  هنیدم  رب  دنتشذگ  تفر و  نمی  هب  زور  کی  زاریـش  رخطـصا  زا  سپ ،  تفر .  یم  اوه  رد  طاسب  دندوب و  ترـضح 

دروایب و نامیا  وا  هب  هک  یـسک  لاح  اشوخ  دوب ،  دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ  ترجه  لـحم  نیا  هک :  دومرف  مالـسلا 
هبعک تشذگ  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  نوچ  و  دنا ،  هتـشاذگ  هبعک  رود  رب  هک  دـید  اهتب  تشذـگ  همظعم  هکم  هب  نوچ  و  دـنکب ،  وا  تعباتم 

زا یعمج  وـت و  ناربـمغیپ  زا  يربـمغیپ  هک  میرگ  یم  نآ  يارب  تفگ :  هبعک  ییرگ ؟  یم  ارچ  هک :  وا  هب  درک  یحو  ادـخ  سپ  تـسیرگ ، 
ادخ سپ  دنتسرپ .  یم  دنا و  هتشاذگ  نم  رود  رب  ار  اهتب  دندرکن و  زامن  نم  کیدزن  دندماین و  دورف  نم  دزن  دنتشذگ و  نم  رب  وت  ناتـسود 

و داتـسرف ،  مهاوخ  وت  رد  هزات  نآرق  و  هدننک ،  هدجـس  ياهور  زا  درک  مهاوخ  رپ  ار  وت  يدوزب  نکم ،  هیرگ  هک :  وا  يوسب  داتـسرف  یحو 
ناداـبآ ار  وت  هک  درک  مهاوخ  ررقم  ار  یعمج  و  دـشاب ،  نم  ناربـمغیپ  نیرتـهب  هک  درک  مهاوخ  ثوعبم  وـت  دزن  ناـمزلا  رخآ  رد  يربـمغیپ 
هنایـشآ يوسب  هک  ناغرم  دـننام  دنباتـشب  وت  يوسب  ملاع  فارطا  زا  نآ  ببـس  هب  هک  درک  مهاوخ  بجاو  ناشیا  رب  يا  هضیرف  و  دـننادرگ ، 
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و ( . 234  ) ناتـسرپ تب  اهتب و  ثول  زا  درک  مهاوخ  كاپ  ار  وت  و  دـنک ،  لـیم  دوخ  دـنزرف  يوسب  هک  يا  هقاـن  دـننام  دنباتـش و  دوخ  ياـه 
بیرغ و رایسب  دنتخاس  وا  يارب  یتخت  دومرف  رما  دش  هاشداپ  ربمغیپ و  دوخ  ردپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نامیلس  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور 
دیوگن و غورد  دسرتب و  دـیآ  وا  دزن  هب  یقحان  هاوگ  ای  یلطبم  هک  دنیـشن  نآ  يور  رب  هک  مدرم  نایم  رد  مکح  اضق و  ماگنه  رد  هک  عیدـب 

رهاوج عاونا  دـجربز و  دـیراورم و  توقای و  هب  دـنتخاس و  لیف  نادـند  زا  ار  تخت  سپ  دـهدن .  لطاب  یهاوگ  هاوگ  دـنکن و  قحاـن  يوعد 
ود تخرد  رـس  رب  و  دوب ،  زبس  درمز  خرـس و  توقای  زا  نآ  ياه  هشوخ  هک  دـنتخاس  الط  زا  تخرد  راـهچ  نآ  رود  رد  و  دـندرک ،  عصرم 
الط زا  ریـش  ود  تخت  بناـج  ود  رد  و  رگیدـکی ،  يوربور  ـالط  زا  سکرک  ود  رگید  تخرد  ود  رـس  رب  دـندرک و  هیبعت  ـالط  زا  سوواـط 

دـندوب و هتـسب  خرـس  يالط  زا  كات  ناتخرد  زا  تخرد  راهچ  نآ  رب  و  زبس ،  درمز  زا  دوب  يدومع  ناشیا  زا  کـی  ره  رـس  رب  هک  دـنتخاس 
ترضح نوچ  ترـضح .  نآ  تخت  رب  دندنکفا  یم  هیاس  تخرد  راهچ  نآ  كات و  ناتخرد  نآ  و  دوب ،  خرـس  توقای  زا  اهنآ  ياه  هشوخ 

دمآ و یم  شدرگ  هب  ایـسآ  شور  هب  تخت  نآ  عیمج  تشاذگ  یم  لوا  هیاپ  رب  مدق  نوچ  دور ،  الاب  تخت  نآ  رب  هک  تساوخ  یم  نامیلس 
یم نیمز  هب  ار  دوخ  ياهمد  دندرک و  یم  نهپ  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  اهریـش  دندوشگ و  یم  ار  دوخ  ياهلاب  اه  سوواط  اه و  سکرک 

ود نآ  تفرگ  یم  رارق  تخت  يور  رب  نوچ  تفر ،  یم  الاب  تخت  هب  ات  دندرک  یم  نینچ  تشاذگ  یم  مدق  هک  هیاپ  ره  رب  نینچمه  دندز ، 
کشم و دوخ  ياهناهد  زاو  دندمآ  یم  شدرگ  هب  ناغرم  ناتخرد و  نآ  اب  تخت  سپ  دنتشاذگ .  یم  ترـضح  نآ  رـس  رب  ار  جات  سکرک 
هب ار  تاروت  اـهبنارگ  رهاوج  هب  لـلکم  ـالط و  زا  دـندوب  هدرک  هیبعت  تخت  هیاـپ  رد  هک  يرتوبک  سپ  دندیـشاپ ،  یم  ترـضح  نآ  رب  ربنع 

دندمآ یم  ترضح  نآ  دزن  هب  هعفارم  هب  مدرم  نآ  زا  دعب  دناوخ ،  یم  مدرم  رب  ترضح  نآ  داد و  یم  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تسد 
ناشیا رـس  رب  دـندش و  یم  رـضاح  ناغرم  سپ  ترـضح .  نآ  پچ  بناج  رد  دنتـسشن  یم  الط  یـسرک  رازه  رب  لیئارـسا  ینب  يامظع  و  ، 

رد هچ  ره  اب  تخت  دیبلط  یم  وا  زا  هاوگ  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دمآ و  یم  يوعد  هب  یـسک  نوچ  دندرتسگ ،  یم  ار  دوخ  ياهلاب 
نایعدـم و لد  رد  سپ  دـندوشگ ،  یم  ار  اهلاب  عصرم  ناـغرم  دـندز و  یم  نیمز  رب  ار  اـهمد  اهریـش  دـندمآ و  یم  شدرگ  هب  دوب  نآ  رود 

دنا هتفگ  و  تسا ،  هماع  تایاور  قفاوم  اـهنیا  دـیوگ :  فلؤم  ( . 235  ) تفگ دنتـسناوت  یمن  عقاو  فالخ  هک  دیـسر  یم  مهب  یبعر  دوهش 
زا هربتعم  ثیداـحا  رد  و  ( . 236  ) دـش مارح  تما  نیا  رد  دوبن و  مارح  تاناویح  تروص  نتخاس  ترـضح  نآ  تعیرـش  رد  هک :  نارـسفم 

نادرم و لیثامت  دنتخاس ،  یم  ترضح  نآ  يارب  ناینج  هک  تسا  هدومرف  ادخ  هک  یلیثامت  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
کلم هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  و  ( . 237  ) دوب نآ  لثم  تخرد و  تروص  هکلب  دوبن  نانز 

ترـضح نآ  کلم  یهاشداپ ،  لوا  رد  هک  تسا  نکمم  دیوگ :  فلؤم  ( . 238  ) ماش دالب  ات  دوب  رخطصا  دالب  نیب  ام  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
دینادرگن ثوعبم  ار  يربمغیپ  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دشاب .  هدوب  ردقنیا 

رد نامیلـس  و  دومزآ ،  ار  شلقع  ات  درکن  هفیلخ  ار  نامیلـس  مالـسلا  هیلع  دواد  و  دـندوب ،  یـضعب  زا  رتلماک  لقع  رد  یـضعب  لـقاع و  رگم 
لاس یـس  دش و  هاشداپ  هلاس  هدزاود  نینرقلاوذ  دوب و  ترـضح  نآ  یهاشداپ  تدم  لاس  لهچ  وا و  رمع  دوب  لاس  هدزیـس  تفالخ  يادـتبا 

 : هک یلاعت  قح  لوق  ریسفت  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 239  ) درک تنطلس 
تدابع بارحم  تبظاوم  كرت  زور  کی  دندوب و  نز  داتفه  درم و  داتـشه  دواد  لآ  دومرف :  ترـضح  240 ؟ )  ) دینک رکـش  دواد !  لآ  يا 

میلعت ام  هب  ادخ  نامدرم !  هورگ  يا  تفگ :  دش و  هاشداپ  نامیلس  دومن  تلحر  سدق  ملاع  هب  مالـسلا  هیلع  دواد  نوچ  سپ  دندرکن ،  دوخ 
رب تسه  نیمز  فارطا  رد  دینـش  یم  هک  ار  یهاشداپ  ره  و  ار ،  نایمدآ  ناینج و  دینادرگ  وا  رخـسم  ادخ  سپ  ار .  ناغرم  نابز  تسا  هدرک 

تـسشن یم  دوخ  سلجم  هب  نوچ  و  دومن ،  وا  رخـسم  ادـخ  ار  داـب  دروآ و  یم  رد  دوخ  نید  هب  درک و  یم  لـیلذ  ار  وا  اـت  تفر  یم  وا  رس 
نوچ و  دندیـشک ،  یم  فص  شتمدخ  رد  نایمدآ  ناینج و  دـندنکفا و  یم  وا  رب  هیاس  دوخ  ياهلاب  هب  دـندش و  یم  عمج  شرـس  رب  ناغرم 

ار همه  برح  تالآ  نایاپراهچ و  يرکشل و  دندز و  یم  وا  يارب  بوچ  زا  یطاسب  يا  هیحان  هب  دورب  گنج  هب  دوخ  رکـشل  اب  تساوخ  یم 
ریز رد  هک  ار  تخـس  دنت  داب  دومرف  یم  رما  سپ  داد ،  یم  اج  طاسب  نآ  رب  ار  همه  دوب  راک  رد  ار  وا  هچنآ  و  تشاذـگ ،  یم  طاسب  نآ  رب 
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(241  ) هار هام  کی  نیـسپ  تفر و  یم  هار  هام  کی  دادماب  تساوخ ،  یم  هک  اج  ره  هب  درب  یم  تشاد و  یمرب  دش  یم  لخاد  بوچ  طاسب 
تیب زا  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  حیحصلاک  قثوم  دنس  هب  . 
دصیس و  دندوب ،  هتسشن  اهنآ  رب  نایمدآ  هک  دوب  ترـضح  نآ  تسار  بناج  رد  یـسرک  رازه  دصیـس  تسـشن و  دوخ  طاسب  رب  سدقملا و 
دومرف مکح  و  دندنکفا ،  هیاس  همه  رـس  رب  هک  ار  ناغرم  دومرف  رما  دندوب ،  هتـسشن  اهنآ  رب  ناینج  هک  دوب  وا  پچ  بناج  رد  یـسرک  رازه 

دـش دادماب  نوچ  دندینارذگ ،  زاریـش  رخطـصا  رد  ار  بش  ار و  ناشیا  تشادرب  نئادم  زا  نئادم و  هب  دروآ  تشادرب و  ار  ناشیا  هک  ار  داب 
رد دسرب !  بآ  هب  ناشیا  ياهاپ  دش  کیدزن  هک  دش  تسپ  ردقنآ  ار  داب  درک  رما  درب و  ( 242  ) ناواکرب هریزج  هب  ار  ناشیا  داب  درک  مکح 

کی باوث  هک :  درک  ادن  نامـسآ  زا  یکلم  سپ  دیا ؟  هدید  رتمیظع  نیا  زا  یهاشداپ  زگره  دـنتفگ :  یـضعب  هب  ناشیا  زا  یـضعب  لاح  نآ 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ( . 243  ) دـینیب یم  هک  یهاـشداپ  نیا  زا  تسا  رتـگرزب  ادـخ  يارب  زا  نتفگ  هللا  ناـحبس 
رازه نآ  رد  هک  دندوب  هدرک  انب  ترـضح  نآ  يارب  نیطایـش  هک  تشاد  يا  هعلق  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا 
لهچ توق  یلاعت  قح  یحاکن ،  نز  دصیـس  دندوب و  یطبق  زینک  دصتفه  دوب ،  ترـضح  نآ  نانز  زا  نز  کی  هرجح  ره  رد  و  دوب ،  هرجح 

نآ دـیناسر ،  یم  دوخ  تعماجم  هب  دـید و  یم  ار  ناشیا  همه  زور  هنابـش  ره  رد  دوب و  هدرک  اطع  ترـضح  نآ  هب  ناـنز  تعماـجم  رد  درم 
 : دیسرپ ناشیا  زا  دیسر و  اهنآ  هب  سیلبا  سپ  دندرب ،  یم  گنس  رگید  عضوم  هب  یعـضوم  زا  هک  ار  نیطایـش  دوب  هتخاس  رومءام  ترـضح 

یمرب یلاخ  دـیدیناسر  دوخ  عضوم  هب  هک  ار  گنـس  تفگ :  سیلبا  تسا .  هدیـسر  تیاهن  هب  ام  تقاـط  دـنتفگ :  امـش ؟  لاـح  تسا  نوچ 
نوچ هک  دومرف  مکح  دیناسر  مالسلا  هیلع  نامیلس  شوگ  هب  ار  نخس  نیا  داب  نوچ  دیتحار .  رد  امش  سپ  تفگ :  یلب .  دنتفگ :  دیدرگ ؟ 

زاب سپ  دنا .  هتشادرب  ار  گنـس  هک  یعـضوم  نآ  هب  دننادرگرب  عضوم  نآ  زا  كاخ  نآ  ردق  هب  دنناسرب  ررقم  عضوم  هب  ار  گنـس  نیطایش 
سپ تفگ :  یلب .  دنتفگ :  دیباوخ ؟  یم  اهبـش  ایآ  تفگ :  دش .  رتدب  ام  لاح  دنتفگ :  دیـسرپ ،  ار  ناشیا  لاوحا  دیـسر و  ناشیا  هب  سیلبا 
نیا زا  هک  یتقو  كدنا  سپ  دننک .  راک  ود  ره  زور  بش و  هک  دومرف  مکح  دیناسر  نامیلس  شوگ  هب  ار  نخـس  نیا  داب  نوچ  دیتحار .  رد 
مدرم رب  ار  راـک  هکنیا  هب  تسا  يا  هراـشا  اـجنیا  رد  دـیوگ :  فلؤم  ( . 244  ) دومرف تلحر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  تشذگ 

یلازریپ هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  دنـشاب .  دب  مدرم  اهنآ  دنچ  ره  درادن  یتبقاع  نتفرگ  گنت 
نز نیا  يا  هدرک  رازآ  ارچ  دومرف :  دیبلط  ار  داب  نامیلس  ترضح  سپ  درک ،  تیاکش  داب  زا  دمآ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تمدخ  هب 

تاجن قرغ  زا  ار  ناشیا  یتشک  هک  تعامج  نالف  یتشک  يوسب  داتسرف  ارم  تزع  راگدرورپ  تفگ :  داب  دیامن ؟  یم  تیاکـش  وت  زا  هک  ار 
هداتسیا دوخ  هناخ  ماب  رد  هک  متشذگ  نز  نیا  هب  سپ  یتشک ،  نآ  تاجن  يارب  متفر  یم  تعرس  هب  نم  دوب ،  هدش  قرغ  رب  فرـشم  مهد و 

قح داب ؟  رب  منک  مکح  هچ  اراگدرورپ !  هک :  درک  تاجانم  مالسلا  هیلع  نامیلس  سپ  تسکش .  شتسد  ماب و  زا  داتفا  نم  رایتخا  یب  دوب و 
یم ناشیا  یتشک  یـصالخ  يارب  داب  نوچ  دـنهدب  ار  نز  نیا  تسد  نتـسکش  هید  هک  یتشک  نآ  لها  رب  نک  مکح  داتـسرف :  یحو  یلاـعت 

لوقنم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 245  ) ناـیملاع زا  يدـحا  دوـش  یمن  هدرک  ملظ  نم  دزن  هک  اریز  تسا ،  هـتفر 
( . 246  ) دش دهاوخ  تشهب  لخاد  ناربمغیپ  همه  زا  دعب  ایند ،  یهاشداپ  ببس  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک :  تسا 

مود تمسق 

ياه هماج  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دـیناشوپ  هتفاب  هماـج  ار  هبعک  هناـخ  هک  یـسک  لوا  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
هناخ جح  هب  نامیلس  ترضح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد  ( . 247  ) دیناشوپ هبعک  رب  دیفس  يرصم 
هنتخ نامیلس  هک  تشذگ  ثیدح  رد  ( . 248  ) دـیناشوپ یطبق  ياه  هماج  ار  هبعک  و  اوه ،  يور  رب  ناغرم  نایمدآ و  ناینج و  اب  تفر  هبعک 

يدنوادخ تسا  هزنم  ینعی  ( 250  ) هتاملکب نجلا  مجلا  نم  ناحبـس  دوب :  نیا  ترـضح  نآ  رتشگنا  نیگن  شقن  و  ( 249  ) دش دلوتم  هدرک 
رد و  دوخ .  ناعذالا  بجاو  نامرف  هب  ای  دوخ  گرزب  ياهمان  هب  ار  ناشیا  دـینادرگ  رخـسم  ینعی  دوخ  تاـملک  هب  ار  ناـینج  درک  ماـجل  هک 
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نوریب هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نتفخ ،  زا  دـعب  یبش  هک :  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح 
رتشگنا وا  تسد  رد  تسا و  هدیشوپ  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  نهاریپ  تسا و  هدمآ  نوریب  امش  يوسب  امش  ماما  دندومرف :  یم  هتـسهآ  دندمآ و 

زا يدباع  رب  تشذگ  دوخ  تکوش  نآ  اب  نامیلس  ترـضح  يزور  تسا :  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و  ( . 251  ) یسوم ياصع  نامیلس و 
شوگ هب  ار  ادـص  نآ  داب  سپ  تسا .  هدرک  اطع  یمیظع  یهاشداپ  وت  هب  ادـخ  دواد !  رـسپ  يا  هللاو  تفگ :  دـباع  نآ  لیئارـسا ،  ینب  دابع 

 ، تسا هداد  دواد  رـسپ  هب  ادخ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نمؤم  هفیحـص  رد  حیبست  کی  هک  هللاو  تفگ :  وا  باوج  رد  نامیلـس  دیناسر ،  نامیلس 
یم حبـص  نوچ  هک :  دنا  هدرک  تیاور  ( . 252  ) تسا یقاـب  هشیمه  حـیبست  نآ  باوث  دوـش و  یم  فرط  رب  تسا  هداد  وا  هب  هچنآ  هک  اریز 
یم ناشیا  اب  دیـسر  یم  نیکاسم  هب  نوچ  تشذگ ،  یم  فارـشا  نارگناوت و  زا  مدرم و  ياهور  هب  درک  یم  رظن  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دـش 
یم بش  نوچ  دیـشوپ ،  یم  نیئوم  هماج  تشاد ،  هک  یهاشداپ  نآ  اـب  و  ( ! 253  ) تسا هتسشن  نیکاسم  اب  ینیکسم  تفگ :  یم  تسـشن و 
دوخ تسد  هب  هک  دوب  یلیبنز  زا  وا  كاروخ  و  تسیرگ ،  یم  دوب و  هداتسیا  اپ  رب  حبص  ات  تسب و  یم  دوخ  ندرگ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دش 
دنس هب  ( . 254  ) دروآرد مالـسا  هب  ار  ناشیا  دوش و  بلاغ  رفاک  ناهاشداپ  رب  هک  دیبلط  نآ  يارب  ار  یهاشداپ  و  تخورف ،  یم  تفاب و  یم 

دننک و یم  وگتفگ  امـش  یلاسدرخ  باب  رد  مدرم  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  تمدـخ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  ربتعم 
هک دواد  يوسب  دومن  یحو  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هک :  دومرف  ترـضح  دـشاب ؟  ماـما  يا  هلاـس  هن  لـفط  هک  دوش  یم  نوـچ  دـنیوگ :  یم 
ادخ دندرک  راکنا  ار  نیا  لیئارسا  ینب  ياملع  دابع و  نوچ  دینارچ ،  یم  دنفسوگ  هک  دوب  یلفط  نامیلـس  دنادرگ و  دوخ  هفیلخ  ار  نامیلس 
همه رهم  هب  راذگب و  يا  هناخ  رد  نامیلـس  ياصع  اب  دـنیوگ و  یم  نخـس  باب  نیا  رد  هک  ار  اهنآ  ياهاصع  ریگب  هک :  دواد  هب  دومن  یحو 
نوچ تسا .  نم  هفیلخ  وا  دـشاب  هداد  هوـیم  دـشاب و  هدروآرب  گرب  هک  ره  ياـصع  سپ  اـشگب ،  ار  رد  ادرف  نک ،  رهم  ار  هناـخ  نآ  ناـشیا 
يارب دندرک  دایقنا  داد ،  هویم  درک و  گرب  نامیلـس  ياصع  نوچ  ( . 255  ) میدش یـضار  دنتفگ :  دیناسر ،  ناشیا  هب  ار  یهلا  تلاسر  دواد 
دنور یم  الاب  نامسآ  هب  نیطایش  هنوگچ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یصخش  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و  وا .  تفالخ 
راوشد ياهراک  اهترامع و  نامیلـس  ترـضح  يارب  زا  هنوگچ  دندوبن  نینچ  رگا  و  تفاثک ،  تقلخ و  رد  دنمدرم  دننام  ناشیا  هکنآ  لاح  و 

یب ببس  نیا  هب  تسا ،  میسن  ناشیا  ياذغ  دنا و  هفیطل  ماسجا  ناشیا  دومرف :  ترضح  دندوب ؟  زجاع  اهنآ  زا  مدآ  نادنزرف  هک  دندرک  یم 
ظیلغ و ار  ناشیا  نینچمه  دینادرگ  نامیلس  ترـضح  رخـسم  ار  ناشیا  هچنانچ  یلاعت  قح  نکیلو  تفر ،  دنناوت  یم  الاب  نامـسآ  هب  نابدرن 

یـسوم ترـضح  زا  نیطقی  نب  یلع  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 256  ) دش دناوت  یـشمتم  ناشیا  زا  اهراک  نآ  هک  دینادرگ  فیثک 
نامیلـس لوق  دراد  ینعم  هچ  سپ  تفگ :  هن .  دومرف :  دـشاب ؟  هدوب  لیخب  ادـخ  ربمغیپ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 

یهاشداپ دومرف :  ترضح  نآ  نم .  زا  دعب  يدحا  يارب  زا  دشابن  راوازس  هک  یکلم  ارم  شخبب  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ !  هک :  مالسلا  هیلع 
دننام دشاب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  نآ  رگید  یهاشداپ  و  دشاب ،  الیتسا  هبلغ و  روج و  هب  هک  تسا  نآ  یهاشداپ  کی  تسا :  یهاشداپ  ود 
یسک نم  زا  دعب  دشابن  راوازس  هک  یهاشداپ  نک  اطع  نم  هب  تفگ :  نامیلس  سپ  نینرقلاوذ .  تولاط و  یهاشداپ  میهاربا و  لآ  یهاشداپ 

ات تسا  رشب  تقاط  زا  هدایز  ترضح  نآ  یهاشداپ  هک  مدرم  دننادب  ات  درک ؛ لیـصحت  دناوت  نآ  لثم  متـس  روج و  الیتسا و  هبلغ و  هب  هک  ار 
قح یهاشداپ  زا  ایصوا  ایبنا و  هب  یلاعت  قح  هک  دوبن  نآ  ترضح  نآ  ضرغ  و  وا ،  يربمغیپ  رب  دشاب  لیلد  وا و  تقیقح  رب  دشاب  وا  هزجعم 
وا رخسم  ار  نیطایـش  و  هار ،  ههام  ود  زور  ره  دربب  ار  وا  دهاوخ  هک  اج  ره  دینادرگ  رخـسم  ار  داب  وا  يارب  یلاعت  قح  سپ  دهدن .  نآ  لثم 

یهاشداپ هک  وا  زا  دعب  وا و  نامز  رد  دنتـسناد  مدرم  سپ  دومن ،  وا  میلعت  ار  ناغرم  نابز  دننک و  یـصاوغ  دننک و  انب  وا  يارب  هک  دینادرگ 
 . دنوش یم  یلوتـسم  مدرم  رب  هبلغ  روج و  هب  دـننک و  یم  رایتخا  دوخ  يارب  زا  مدرم  هک  یکولم  یهاشداپ  هب  درادـن  یتهابـش  ترـضح  نآ 

یلاعت قح  دوب .  هدادن  وا  ریغ  يدحا  نامیلـس و  هب  هچنآ  دوب و  هداد  نامیلـس  هب  هچنآ  ام  هب  تسا  هداد  ادخ  هک  هللاو  دومرف :  ترـضح  سپ 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هصق  رد  و  ( ، 257  ) باسح یب  رادـهاگن  ای  شخبب  سپ  تسام  ياطع  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هصق  رد 
نید و رایتخا  و  ( ، 258  ) دینک كرت  دنک  یم  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  دینک و  ذخا  نآ  هب  دیوگ  یم  دهد و  یم  امش  هب  هچنآ  دومرف :  هلآ 
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رکذ راونالا  راحب  باتک  رد  رایسب  هوجو  ههبش  نیا  باوج  رد  هک :  دیوگ  هنع  یفع  فلؤم  ( . 259  ) تشاذگ ترضح  نآ  هب  ار  همه  يایند 
رد دومن .  افتکا  نیمه  هب  باتک  نیا  رد  تسا  هوجو  نیرتهب  هدـیدرگ  رهاـظ  ماـهلا  یحو و  ندـعم  زا  هک  هجو  نیا  نوچ  و  ( 260  ) ما هدرک 
؟  دومرف اطع  وا  هب  ادخ  درک ،  لا  ؤس  هیآ  نیا  رد  نامیلس  هچنآ  دندیسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح 

ناطیش يولگ  داد ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  هب  هچنآ  ناطیـش  رب  يالیتسا  زا  دادن  یـسک  هب  وا  زا  دعب  ادخ  و  یلب ،  تفگ : 
ياعد هن  رگا  دومرف :  سپ  دیسر .  ترضح  نآ  كرابم  تسد  هب  دش و  هتخیوآ  شنابز  هک  درشف  نانچ  دجـسم  ياهنوتـس  زا  ینوتـس  رب  ار 
تسا هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  هللا  همحر  هیوباب  نبا  ( . 261  ) ار وا  مدومن  یم  ماش  هب  هنیآ  ره  دوب  مالـسلا  هیلع  ناـمیلس 

 : دنتفگ دندمآ و  دایرف  هب  لیئارسا  ینب  دنادرگ ،  دوخ  هفیلخ  ار  نامیلـس  هک  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  نوچ  هک : 
دـیبلط و ار  لیئارـسا  ینب  طابـسا  رباکا  اه و  هدرکرـس  دواد  سپ  تسه ! ؟  رتگرزب  وا  زا  ام  نایم  رد  دـنک و  یم  هفیلخ  اـم  رب  ار  یلاـسدرخ 

دوخ ياصع  رب  ار  دوخ  مان  کی  ره  دیروایب و  ار  دوخ  ياهاصع  امـش  دـیتفگ ،  نامیلـس  تفالخ  باب  رد  امـش  هچنآ  دیـسر  نم  هب  تفگ : 
هداد هویم  دشاب و  هدـش  زبس  هک  ره  ياصع  سپ  میروآ ،  یم  نوریب  حبـص  میراذـگ و  یم  يا  هناخ  رد  بش  نامیلـس  ياصع  اب  دیـسیونب و 
ياه هدرکرـس  دنتـسب و  ار  هناخ  رد  دنتـشاذگ و  هناخ  رد  ار  اهاصع  دندرک و  نینچ  سپ  دوب .  دهاوخ  رتراوازـس  یهلا  تفالخ  هب  وا  دـشاب 

ار اهاصع  دوشگ و  ار  رد  دروآ  اجب  ناشیا  اب  ار  حبـص  زامن  مالـسلا  هیلع  دواد  نوچ  دـندرک ،  هناـخ  نآ  تسارح  همه  لیئارـسا  ینب  لـئابق 
نآ تفالخ  هب  تسا  هداد  هویم  هدروآرد و  گرب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ياصع  اهاصع  نایم  رد  هک  دندید  لیئارـسا  ینب  نوچ  دروآ ،  نوریب 
زیچ هچ  دـنزرف !  يا  دیـسرپ :  ار و  ترـضح  نآ  ملع  دومن  ناحتما  لیئارـسا  ینب  روضح  رد  دواد  ترـضح  سپ  دـندش .  یـضار  ترـضح 
يا دیـسرپ :  سپ  ار .  یـضعب  مرج  یـضعب  ندرک  وفع  مدرم و  زا  ادـخ  ندرک  وـفع  تفگ :  نامیلـس  تسا ؟  رت  شخب  تحار  رت و  کـنخ 
داش دیدنخ و  مالسلا  هیلع  دواد  شناگدنب .  نایم  رد  تسادخ  تمحر  نیا  یتسود و  تبحم و  تفگ :  تسا ؟  رت  نیریـش  زیچ  هچ  دنزرف ! 

تشاد و یفخم  ار  دوخ  رما  نامیلـس  نآ  زا  دعب  سپ  نم .  زا  دـعب  امـش  نایم  رد  تسا  نم  هفیلخ  نیا  لیئارـسا !  ینب  يا  تفگ :  دـیدرگ و 
وت ياهتلـصخ  رایـسب  هچ  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ :  وا  هب  يزور  شنز  سپ  دـش ،  ناـهنپ  دوخ  نایعیـش  زا  یتدـم  تساوخ ،  ینز 
يو رب  رگا  تسا ،  نم  ردپ  اب  وت  جرخ  هکنآ  رگم  مشاب  هتشاد  تهارک  نآ  زا  هک  یتلـصخ  منیب  یمن  وت  رد  تسا و  شوخ  وت  يوب  لماک و 

يراک ایند  ياهراک  زا  زگره  نم  هک  هللاو  تفگ :  نامیلس  دنادرگنرب .  دیماان  ار  وت  ادخ  هک  مراودیما  يوش  ادخ  يزور  ضرعتم  رازاب و  هب 
 : تفگ تشگرب و  دوـخ  نز  دزن  هب  بش  تفاـین ،  يزیچ  تشگ ،  زور  ماـمت  رد  تفر و  رازاـب  هب  زور  نآ  رد  سپ  مناد .  یمن  ما و  هدرکن 

تـشگرب تشگ و  ماـش  اـت  تفر  زین  رگید  زور  سپ  دـش .  دـهاوخ  ادرف  دـشن  زورما  رگا  تسین ،  یکاـب  تفگ :  نز  متفاـین .  يزیچ  زورما 
دید ار  يدرم  هاگان  تفر ،  ایرد  لـحاس  هب  موس  زور  رد  سپ  تفاـی .  یهاوخ  هللا  ءاـشنا  ادرف  تفگ :  نز  متفاـین .  يزیچ  زین  زورما  تفگ : 

 : تفگ دایص  یهدب ؟  نم  هب  يدزم  ندرک و  راکش  رد  منک  ددم  ار  وت  نم  هک  يوش  یم  یـضار  تفگ :  وا  هب  دنک ،  یم  یهام  راکـش  هک 
سپ داد .  ترضح  نآ  هب  دزم  هب  یهام  ود  دایص  دندش  غراف  نوچ  یهام ،  راکـش  رد  درک  ددم  ار  دایـص  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  سپ  یلب . 

تفرگ ار  رتشگنا  سپ  تفای ،  وا  مکش  نایم  رد  يرتشگنا  تفاکش  ار  اهنآ  زا  یکی  مکـش  درک و  دمح  ار  ادخ  تفرگ و  ار  اهیهام  نامیلس 
مهاوخ یم  تفگ :  دـش و  داش  رایـسب  نز  نآ  سپ  دروآ ،  هناخ  هب  درک و  هزیکاپ  ار  اهیهام  درک و  رکـش  ار  ادـخ  تسب و  دوخ  هماج  رد  و 

 : تفگ ناشیا  هب  نامیلـس  دندومن ،  لوانت  یهام  نآ  زا  دندیبلط و  ار  ناشیا  نوچ  يا .  هدرک  بسک  وت  هک  دننادب  ات  یبلطب  ارم  ردام  ردپ و 
یهام مکـش  رد  هک  ار  دوخ  رتشگنا  سپ  میا .  هدیدن  ار  یـسک  رتهب  وت  زا  اما  ار ،  وت  میـسانش  یمن  هللاو  هن  دـنتفگ :  دیـسانش ؟  یم  ارم  ایآ 

وا یهاشداپ  دـش و  وا  نامرف  رد  داب  دـندمآ و  درگ  وا  رب  همه  ناینج  ناغرم و  تعاس  ناـمه  رد  درک و  تسد  رد  دروآ و  نوریب  دوب  هتفاـی 
داش دندش و  عمج  وا  دزن  هب  ملاع  فارطا  زا  وا  نایعیـش  دروآ و  رخطـصا  دالب  هب  تشادرب و  ار  وا  ردام  ردپ و  ار  نز  نآ  و  دـیدرگ ،  رهاظ 

ترضح نآ  تافو  ماگنه  نوچ  درک  یهاشداپ  یتدم  دنتفای ،  جرف  دوب  هداد  ور  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  ار  ناشیا  هک  اهتدش  زا  دندیدرگ و 
ذخا وا  زا  ار  دوخ  نید  لئاسم  دندمآ و  یم  فصآ  دزن  هب  نایعیش  هتـسویپ  و  یهلا ،  رما  هب  دینادرگ  دوخ  یـصو  ار  ایخرب  رـسپ  فصآ  دش 
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نایم رد  یتدم  دش و  رهاظ  نایعیـش  يارب  زا  زاب  سپ  ینالوط ،  تبیغ  هب  دـینادرگ  بیاغ  ناشیا  نایم  زا  ار  فصآ  ادـخ  سپ  دـندومن .  یم 
هب و  دیدرگ ،  بیاغ  ناشیا  زا  و  تمایق .  رد  طارص  دزن  دومرف :  مینیبب ؟  ار  وت  اجک  رگید  دنتفگ :  درک ،  عادو  ار  ناشیا  سپ  دنام ،  ناشیا 

خیش ( . 262  ) درک هچنآ  ناشیا  هب  تبسن  درک  دش و  یلوتسم  ناشیا  رب  رصن  تخب  دش و  تخـس  لیئارـسا  ینب  رب  هیلب  وا  ندش  بیاغ  ببس 
زا مالسلا  هیلع  نامیلس  یهاشداپ  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  یلاما  باتک  رد  همحرلا  هیلع  یـسوط 
هب رایسب  ناسحا  ار و  ترـضح  نآ  درک  وکین  تفایـض  درم  نآ  دش ،  یگرزب  درم  نامهم  تفر و  نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  دش ،  فرطرب  وا 
یم هدهاشم  ترـضح  نآ  زا  هک  یتادابع  تالامک و  لیاضف و  ببـس  هب  دومرف  ترـضح  نآ  هب  رایـسب  ریقوت  میظعت و  دومن و  ترـضح  نآ 

وت و قالخا  تسا  وکین  رایـسب  هچ  تفگ :  ترـضح  نآ  هب  رتخد  نآ  يزور  سپ  دومن ،  جیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  رتخد  سپ  دومن ، 
دمآ و ایرد  لحاس  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  سپ  ینم .  ردپ  جرخ  رد  هکنآ  رگم  يدب  تلـصخ  منیب  یمن  وت  رد  وت ،  ياهتلـصخ  تسا  لماک 
رد هک  نادب  ( . 263  ) تفای ار  دوخ  یهاشداپ  رتشگنا  یهام  مکش  زا  داد و  وا  هب  یهام  دایص ،  و  یهام ،  راکـش  رب  ار  يدایـص  درک  تناعا 
هنا دبعلا  معن  نامیلـس  دوادل  انئبهوو  هک  دـیامرف  یم  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  تسه :  هماع  هصاخ و  ياملع  نایم  یمیظع  عازن  هصق  نیا 

تعاط هب  ام  هاگرد  هب  هدننک  عوجر  رایسب  وا  دوب  هک  یتسردب  نامیلس  دوب  يا  هدنب  وکین  ار  نامیلس  دواد  هب  میدیشخب  ینعی :  ( 264  ) باوا
هس رب  هک  ار  بیجن  نابسا  نیسپ  تقو  رد  وا  رب  دندرک  ضرع  هک  ار  یتقو  روآدای  ( 265  ) دابعلا تانفاصلا  یشعلاب  هیلع  ضرع  ذا  یگدنب  و 

سیفن بسا  رازه  هک :  دـنا  هتفگ  دـندوب ،  وردـنت  راتفر و  کین  دنتـشاذگ و  یم  نیمز  رب  ار  مس  رـس  اپ  کی  زا  دنداتـسیا و  یم  اپ  تسد و 
نوریب ترضح  نآ  يارب  ایرد  زا  هک  دندوب  راد  لاب  نابـسا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دوب ،  هدیـسر  ترـضح  نآ  هب  دواد  ترـضح  زا  هک  دندوب 

نم هک  یتسردـب  نامیلـس :  تفگ  سپ  ( 267  ) باـجحلاب تراوـت  یتـح  یبر  رکذ  نع  ریخلا  بح  تببحا  ینا  لاـقف  ( . 266  ) دندوب هدمآ 
یلع اهودر  درک ،  بورغ  ای  دش  تسپ  ینعی :  هدرپ  رد  باتفآ  دش  ناهنپ  ات  دوخ  راگدرورپ  دای  زا  ار  نابسا  نتشاد  تسود  متـشاد  تسود 

باتفآ دینادرگرب  ای  نابسا ؛  ياهندرگ  اهقاس و  ندز  هب  درک  عورش  سپ  نم ،  رب  ار  نابسا  دینادرگرب  ( 268  ) قانعالاو قوسلاب  احسم  قفطف 
بانا مث  ادـسج  هیـسرک  یلع  انیقلا  نامیلـس و  انتف  دـقل  و  ندرک .  زامن  وضو و  يارب  ار  دوخ  ندرگ  قاـس و  درک  حـسم  سپ  نم ،  يارب  ار 

هیلع میهاربا  نب  یلع  ام .  يوسب  درک  هبوت  هبانا و  سپ  ار ،  یندب  وا  یـسرک  رب  میتخادنا  ار و  نامیلـس  میدرک  ناحتما  هک  قیقحتب  و  ( 269)
وا يارب  دیبلط و  یم  ررکم  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  نابسا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک :  تایآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  هتفگ  مالسلا 
نآ ببـس  نیا  هب  یمیظع  مغ  دش و  توف  وا  زا  رـصع  زامن  تفر و  ورف  باتفآ  ات  دش  ندید  بسا  لوغـشم  يزور  سپ  دندرک ،  یم  ضرع 

زامن تقو  ات  باتفآ  تشگرب  سپ  دنکب ،  رصع  زامن  ات  دنادرگرب  وا  يارب  ار  باتفآ  یلاعت  قح  هک  درک  اعد  سپ  دش ،  ضراع  ار  ترضح 
یلاعت قح  هچنانچ  تشک ،  ار  همه  ات  درک  یپ  ار و  اهنآ  دز  ندرگ  ریـشمش  هب  دـیبلط و  ار  نابـسا  سپ  درک ،  ادا  ار  رـصع  زامن  وا  رـصع و 

نز نامیلـس  ترـضح  نوچ  هک :  تسا  هتفگ  وا  ناحتما  ناتتفا و  ریـسفت  رد  اـهنآ .  ندرگ  قاـس و  حـسم  هب  درک  عورـش  هک :  تسا  هدومرف 
نآ دزن  هب  رایـسب  توـملا  کـلم  تشاد ،  یم  تسود  ار  رـسپ  نآ  رایـسب  دیـسر ،  مهب  نز  نآ  زا  يرـسپ  وا  يارب  زا  درک ،  جـیوزت  ار  ینمی 

ردام هب  دیسرت  توملا  کلم  ندرک  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  سپ  درک ،  رـسپ  نآ  يوسب  يدنت  رظن  دمآ و  يزور  دمآ ،  یم  ترـضح 
نیطایـش ناینج و  هب  سپ  دشاب .  هدـش  رومءام  وا  حور  ضبق  هب  هک  مراد  نامگ  درک  نم  رـسپ  هب  يرظن  توملا  کلم  هک :  تفگ  رـسپ  نآ 

یم باتفآ  همـشچ  ریز  رد  ار  وا  نم  هک :  تفگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  دـینازیرگب ؟  گرم  زا  ار  وا  هکنیا  رد  تسا  هلیح  ار  امـش  اـیآ  تفگ : 
ار وا  نم  تفگ :  يرگید  سپ  دیآ .  یم  نوریب  برغم  قرشم و  نیبام  رد  توملا  کلم  هک :  تفگ  نامیلـس  ترـضح  قرـشم .  رد  مراذگ 
ربا نایم  رد  ار  وا  نم  تفگ :  يرگید  سپ  دسر .  یم  زین  اجنآ  هب  توملا  کلم  تفگ :  نامیلس  ترـضح  مراذگ .  یم  متفه  نیمز  ریز  رد 

يور رب  هدرم  درک و  ضبق  ار  رـسپ  نآ  حور  ربا  ناـیم  رد  توملا  کـلم  سپ  تشاذـگ .  ربا  ناـیم  رد  ار و  وا  درب  سپ  مراذـگ .  یم  اوه  و 
ارم شخبب  ارم و  زرمایب  اراگدرورپ !  تفگ :  درک و  هباـنا  هبوت و  تسا ،  هدرک  اـطخ  هک  تسناد  نوچ  و  داـتفا ،  نامیلـس  ترـضح  یـسرک 

میدینادرگ رخـسم  هک :  دیامرف  یم  یلاعت  قح  سپ  هدنـشخب .  رایـسب  یئوت  هک  یتسردب  نم  زا  دعب  ار  يدحا  دـشابن  راوازـس  هک  یهاشداپ 
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دننک و انب  اهترامع  هک  وا  يارب  میدینادرگ  رخـسم  ار  نیطایـش  و  تساوخ ،  یم  هک  اج  ره  مرن  وا  رما  هب  دـش  یم  يراج  هک  ار  داب  وا  يارب 
هک دندوب  دنچ  ینیطایـش  اهنآ  و  ( 270  ) اهریجنز هب  دندوب  هتـسب  رگیدکی  رب  هک  ناطیـش  زا  ار  نارگید  و  وا ،  يارب  دننک  یـصاوغ  ایرد  رد 

 . دوب هدرک  بلس  ار  وا  کلم  ادخ  هک  یتقو  رد  دندرک  وا  ینامرفان  هکنآ  ببس  هب  دوب  هتسب  مه  رب  ار و  ناشیا  دوب  هدرک  دیقم 

موس تمسق 

سپ دوب ،  هتـشاذگ  شرتشگنا  رد  ار  نامیلـس  ترـضح  یهاشداپ  یلاـعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هچناـنچ 
ار وا  دـندش و  یم  رـضاح  وا  دزن  ارحـص  نایـشحو  اوه و  ناغرم  نیطایـش و  سنا و  نج و  عیمج  درک  یم  تسد  رد  ار  رتشگنا  نآ  هاـگره 
ناـیمدآ و ناـغرم و  نیطایـش و  عیمج  اـب  ار  وا  تخت  هک  داتـسرف  يداـب  یلاـعت  قح  تسـشن ،  یم  دوخ  تخت  رب  سپ  دـندرک  یم  تعاـطا 

زامن درک و  یم  ماش  رد  ار  حبـص  زامن  سپ  مالـسلا .  هیلع  نامیلـس  تساوخ  یم  هک  ییاج  ره  هب  درب  یم  اوه  يور  رب  نابـسا  نایاپراهچ و 
ار نابـسا  نوچ  دـنتخورف ،  یم  ماش  رد  دنتـشاد و  یمرب  سراـف  زا  ار  گنـس  هک  ار  نیطایـش  دومرف  یم  رما  و  درک ،  یم  سراـف  رد  ار  رهظ 

یم دوخ  همدـخ  زا  یـضعب  هب  ار  رتشگنا  دـش  یم  ءالخلا  تیب  لخاد  نوچ  و  درک ،  بلـس  ار  وا  یهاشداپ  یلاعت  قح  درک  یپ  دز و  ندرگ 
نایمدآ ناینج و  نیطایش و  سپ  درک ،  تسد  رد  تفرگ و  وا  زا  ار  رتشگنا  ار و  ترـضح  نآ  مداخ  داد  بیرف  دمآ و  یناطیـش  سپ  درپس ، 
تفاین ار  رتشگنا  دمآ  نوریب  رتشگنا  بلط  هب  نامیلس  ترضح  نوچ  دندرک .  تعاطا  ار  وا  دندش و  رضاح  وا  دزن  همه  نایشحو  ناغرم و  و 
يوعد دوب و  هدش  نامیلس  تروص  هب  هک  ار  ناطیش  راوطا  لیئارسا  ینب  تفاتش ،  ایرد  رانک  هب  تخیرگ و  تفای ،  يرگید  اب  ار  یهاشداپ  و 

وا زا  دـنتفر و  نامیلـس  ردام  دزن  هب  سپ  دـنداتفا .  کـش  هب  دـنتفاین و  ترـضح  نآ  هنـسح  راوطا  قفاوم  دـنتفای و  رکنم  درک ،  یم  ناـمیلس 
نیرتراک وکین  رتشیپ  وا  تفگ :  دـشاب ؟  وا  دوهعم  تداع  فالخ  هک  یئامن  یم  هدـهاشم  يزیچ  نامیلـس  زا  تاقوا  نیا  رد  هک :  دندیـسرپ 

ضیح رد  رتشیپ  نامیلس  دنتفگ :  دندیسرپ ،  ترضح  نآ  نانز  نازینک و  زا  نوچ  و  دنک .  یم  نم  تفلاخم  مایا  نیا  رد  نم ،  دزن  دوب  مدرم 
رتشگنا تسین ،  نامیلـس  وا  هک  دنبایب  هک  دیـسرت  ناطیـش  نوچ  دیآ .  یم  ام  کیدزن  هب  ضیح  رد  تاقوا  نیا  رد  درک ،  یمن  یکیدزن  ام  اب 

نامیلس دندنام و  ریحتم  زور  لهچ  لیئارسا  ینب  درب .  ورف  ار  رتشگنا  هک  دومرف  رما  ار  یهام  یلاعت  قح  و  تخیرگ ،  تخادنا و  ایرد  رد  ار 
هب زور  لهچ  زا  دعب  دومن .  یم  عرـضت  ادخ  هاگرد  هب  درک و  یم  هبانا  هبوت و  دیدرگ  یم  ایرد  رانک  رد  نامیلـس  و  دندرک ،  یم  صحفت  ار 

ینک یم  راکـش  هک  یهام  زا  منک و  يراـی  ار  وت  نم  هک  هدـب  تصخر  هک :  درک  اعدتـسا  وا  زا  درک  یم  راکـش  یهاـم  هک  دیـسر  يداـیص 
مکش نامیلس  ترضح  نوچ  داد ،  ترـضح  نآ  هب  یهام  کی  دایـص  یهام ،  راکـش  رب  درک  تناعا  ار  وا  نوچ  و  یهدب ،  نم  هب  يا  هصح 

نیطایـش و ناینج و  عیمج  درک و  دوخ  تشگنا  رد  ار  رتشگنا  سپ  تفای .  نآ  مکـش  رد  ار  دوخ  رتشگنا  دیوشب  ار  نآ  هک  تفاکـش  ار  نآ 
 ، دـینادرگ دـیقم  تفرگ و  وا  ياهرکـشل  اب  ار  ناطیـش  نآ  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  دـندش و  عمج  وا  رود  رب  نایـشحو  ناغرم و  نایمدآ و 
ات دوب  دنهاوخ  بذعم  سوبحم و  ناشیا  و  دینادرگ ،  سوبحم  ادخ  گرزب  ياهمان  هب  گنـس  نایم  رد  ار  یـضعب  بآ و  نایم  رد  ار  یـضعب 
 : هک تسا  هدومرف  وا  قح  رد  ادـخ  دوب و  وا  ریزو  بتاک و  هک  فصآ -  هب  تشگرب ،  دوخ  کلم  هب  نامیلـس  ترـضح  نوچ  تمایق .  زور 
ار مدرم  نم  هک :  دومن  ضارتعا  نامیلـس  ترـضح  دینادرگ -  رـضاح  ندز  مشچ  کی  هب  ار  سیقلب  رـصق  هک  دوب ،  وا  دزن  باتک  زا  یملع 

ادـخب تفگ :  باوج  رد  فصآ  یتـسناد ؟  یم  هک  مراد  روذـعم  هنوـگچ  ار  وـت  تسا ،  ناطیـش  وا  هک  دنتـسناد  یمن  هک  مراد  یم  روذـعم 
متخانش یم  زین  ار  یهام  نآ  يولاخ  ومع و  ردام و  ردپ و  دوب و  هتشادرب  ار  وت  رتشگنا  هک  ار  یهام  نآ  متخانش  یم  هک  مروخ  یم  دنگوس 

روج و هب  نم  ملق  متفگ :  نم  یتشون ،  یم  نامیلـس  يارب  هچنانچ  سیونب  نم  يارب  تفگ :  نم  هب  ناطیـش  نآ  و  دوب ،  نینچ  یهلا  رما  اما  ، 
ربخ ارم  نکیل  و  متشون ،  یمن  وا  يارب  يزیچ  ترورض و  هب  متسشن  یم  نم  سیونم ،  يزیچ  نیشنب و  سپ  تفگ :  دوش ،  یمن  يراج  ملظ 

 : دومرف نامیلـس  ترـضح  تسا ؟  رتوبدـب  رت و  سیـسخ  ناغرم  همه  زا  هکنآ  لاح  يراد و  یم  تسود  ار  دـهده  ارچ  هک  نامیلـس  يا  هد 
ار ماد  دنیب و  یم  گنس  ریز  رد  ار  بآ  ارچ  تفگ :  فصآ  دنیب .  یم  تخـس  گنـس  ریز  رد  ار  بآ  هک  ار  نآ  مراد  یم  تسود  نآ  يارب 
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ات ( . 271  ) دوش یم  روک  هدید  دش  ردقم  يرما  نوچ  دومرف :  نامیلـس  ترـضح  دـتفا ؟  یم  ماد  هب  ات  دـنیب  یمن  كاخ  تشم  کی  ریز  رد 
هب ربخ  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک :  دنا  هدرک  تیاور  نیا  هب  کیدزن  زین  هماع  و  دوب ،  هیلع  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  تیاور  اجنیا 

درک و حتف  ار  رهش  نآ  رهش و  نآ  هب  درب  ار  نآ  داب  دوخ و  رکشل  اب  تسشن  دوخ  طاسب  رب  سپ  تسه ،  ایرد  نایم  رد  يرهش  هک  دیـسر  وا 
ار رتخد  نآ  سپ  دوب ،  لامج  نسح و  تیاهن  رد  دـنتفگ و  یم  هدارج  ار  وا  هک  تشاد  يرتخد  هاـشداپ  نآ  و  تشک ،  ار  رهـش  نآ  هاـشداپ 

رایـسب دوخ  ردپ  تقرافم  رب  هدارج  نوچ  تشاد .  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  دومن و  تبراقم  وا  اب  ار و  وا  درک  ناملـسم  تفرگ و  دوخ  يارب 
دوخ ردـپ  هماـج  لـثم  يا  هماـج  رتخد  نآ  و  دـنتخاس ،  وا  ردـپ  هیبـش  یتروص  هک  دومرف  رما  ار  نیطایـش  نامیلـس  ترـضح  تسیرگ ،  یم 

فصآ سپ  دندرک ،  یم  هدجس  ار  نآ  دنتفر و  یم  تروص  نآ  دزن  هب  دوخ  نازینک  اب  ماش  حبص و  ره  دیناشوپ ،  تروص  نآ  رب  تخاس و 
تفر تولخ  هب  دوخ  دومن و  تبوقع  ار  نز  نآ  تسکش و  ار  تروص  نآ  مالسلا  هیلع  نامیلس  هعقاو و  نیا  هب  ار  نامیلس  ترضح  داد  ربخ 

ای تفر  یم  ءالخلا  تیب  هب  هاگره  دنتفگ و  یم  هنیما  ار  وا  تشاد  يزینک  دومن ،  یم  رافغتسا  هبوت و  عرضت و  تسشن و  رتسکاخ  يور  رب  و 
سپ دـش ،  ءـالخلا  تیب  لـخاد  درپـس و  وا  هب  ار  دوخ  رتـشگنا  يزور  سپ  درپـس .  یم  وا  هب  ار  دوـخ  رتـشگنا  درک ،  یم  تبراـقم  ینز  اـب 

ار رتشگنا  هدب ؛  ارم  رتشگنا  هنیما !  يا  تفگ :  دمآ و  هنیما  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نامیلـس  تروص  هب  دوب  ایرد  نیطایـش  هدرکرـس  هک  یناطیش 
دش ریغتم  مالسلا  هیلع  نامیلس  تروص  و  دندش .  وا  عیطم  همه  تاناویح  سنا و  نج و  تسشن ،  نامیلس  ترـضح  تخت  رب  تفر  تفرگ و 
دوب هدش  عقاو  وا  هناخ  رد  هک  هانگ  نآ  رثا  هک  تسناد  سپ  درک ،  رود  تخانشن و  ار  وا  هنیما  دیبلط ،  ار  رتشگنا  دمآ و  هنیما  دزن  هب  نوچ  ، 

تمدخ تفر و  ایرد  رانک  هب  سپ  دـندرک ،  رود  دنتخانـشن و  ار  وا  تفر  هک  دوخ  نازینک  نانز و  زا  کی  ره  دزن  هب  و  تسا ،  هدیـسر  وا  هب 
لهچ ات  دوب  لاح  نیا  رب  دـنداد ،  یم  وا  هب  یهام  ود  زور  ره  درک ،  یم  لقن  ناشیا  ياه  هناخ  هب  ناشیا  يارب  زا  یهام  درک و  یم  ناداـیص 

بادآ و فلاخم  ار  وا  مکح  ناطیـش و  راوطا  لیئارـسا  ینب  يامظع  فصآ و  نوچ  و  دـندوب .  هدـیتسرپ  تب  وا  هناخ  رد  هچنآ  ردـق  هب  زور 
 . دنک یمن  تبانج  لسغ  دنک و  یم  تبراقم  ام  اب  ضیح  رد  هک :  دنتفگ  دندیـسرپ ،  ار  وا  لاوحا  نامیلـس  نانز  زا  دـنتفای ،  نامیلـس  مکح 

درک و زاورپ  ناطیـش  سپ  تفاین .  تسد  ناـشیا  رب  هک  وا  ناـنز  زا  ریغب  دـش  يراـج  نامیلـس  زیچ  همه  رب  ناطیـش  مکح  دـنا  هتفگ  یـضعب 
وا هب  یهاشداپ  درک و  دوخ  تشگنا  رد  تفای و  ار  دوخ  رتشگنا  یهام  مکـش  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  تخادـنا ،  ایرد  رد  ار  رتشگنا 
ام هک :  یلاـعت  قح  لوـق  ینعم  تسا  نیا  272 ؛)  ) تخادـنا اـیرد  رد  درک و  سبح  یگنـس  ناـیم  رد  تفرگ و  ار  ناطیـش  نآ  و  تشگرب ، 
وا یـسرک  رب  وا  تروص  هب  هک  تسا  ناطیـش  نآ  دـسج  نآ  زا  دارم  ( ، 273  ) میتخادنا وا  یـسرک  رب  يدسج  ار و  نامیلـس  میدرک  ناحتما 
دنچ یناویح  هکنآ  زا  تسا  هزنم  ادخ  ربمغیپ  هک :  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  راکنا  ار  هصق  نیا  ود  ره  هعیش  نارسفم  ناملکتم و  عیمج  تسشن . 

ار رتشگنا  هک  ره  هک  دـشاب  یمن  رتشگنا  هب  ادـخ  یهاشداپ  يربمغیپ و  و  زامن ،  زا  دوخ  ندـش  لفاغ  ببـس  هب  دـنک  یپ  دـنزب و  هانگ  یب  ار 
هدومرف ناربمغیپ و  مالک  زا  دامتعا  هنیآ  ره  دوش  لثمتم  ناربمغیپ  تروص  هب  هک  دشاب  هدوب  رادتقا  نآ  ار  ناطیـش  رگا  دوش ،  هاشداپ  دشوپب 

ناشیا رب  یناطیـش  دـننک  یم  دـنیوگ و  یم  ناشیا  هچنآ  هک  دوب  دـهاوخ  لمتحم  هک  اریز  دوش ،  یم  فرط  رب  ناشیا  رادرک  ناـشیا و  ياـه 
ار همه  هکلب  دراذگن  نیمز  يور  رب  ار  ناشیا  زا  یکی  تسیاب  یم  دوب  یم  ادخ  ناتسود  رب  يرادتقا  نینچ  ار  ناطیش  رگا  اضیا  و  دنک ،  ارتفا 
و دروآ ،  لمعب  ناشیا  هب  تبـسن  تسوا  توادع  ياضتقم  هچنآ  دنک و  بارخ  ار  ناشیا  ياه  هناخ  دـنازوسب و  ار  ناشیا  ياهباتک  دـشکب و 

تصخر هب  یتسرپ  تب  نآ  رگا  اضیا  دنک ؟  لخاد  يربمغیپ  تمرح  رد  هک  دنادرگ  نکمتم  ار  يرفاک  یلاعت  قح  هک  دوب  دناوت  نوچ  اضیا 
وا سپ  دوب  وا  عالطا  نودب  رگا  و  دشاب ؟  اور  رفک  ادخ  ربمغیپ  رب  هنوگچ  تسا و  رفک  بجوم  نآ  سپ  دوب  وا  ياضر  نامیلـس و  ترـضح 
هک دنا  هدومن  داریا  رایسب  هوجو  تایآ  نیا  لیوأت  رد  هعیش  ناققحم  هک  نادب  سپ  دوش ؟  بترتم  نآ  رب  اهتبوقع  نیا  هک  دوب  ریـصقت  هچ  ار 

هجو دـنچ  نآ  رد  سپ  لیخ  ضرع  تیآ  اما  میئامن :  یم  افتکا  ماوع  صاوخ و  زا  ههبـش  عفد  يارب  ماقم  نیا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  رکذ  هب  اـم 
راسی نب  لیـضف  هرارز و  زا  حیحـص  دنـس  هب  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  هیوباب  نبا  هک  تسا  نآ  لوا :  هجو  دنا :  هتفگ 

اباتک نینمؤملا  یلع  تناک  هالـصلا  نا  یلاعت  قح  لوق  ریـسفت  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ناشیا  هک :  تسا  هدرک  تیاور 
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ترضح هدیدرگ .  نیعم  نآ  تقو  هدش و  هدینادرگ  بجاو  نانم  ؤم  رب  دوب  زامن  هک  یتسردب  تسا :  نآ  شظیفل  همجرت  هک  ( 274  ) اتوقوم
اقلطم و درذگب  تلیـضف  تقو  ای  رایتخا  یب  دور  رد  هب  تقو  رگا  هک  تسین  نآ  دارم  و  تسا ،  بجاو  ضورفم و  ینعم  هب  توقوم  دومرف : 
رد هب  تقو  ات  دش  كرت  وا  زامن  هک  دوش  كاله  دواد  نب  نامیلـس  تسیاب  یم  دوب  یم  نینچ  رگا  دشاب ،  لطاب  دنکب ،  ار  زامن  نآ  زا  دـعب 

هتفگ ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  هیوباب  نبا  سپ  دروآ .  یم  اجب  دـیآ  یم  وا  دای  هب  هک  تقو  ره  دـنک  شومارف  ار  زاـمن  هک  ره  نکیل  تفر و 
رد دش  ناهنپ  باتفآ  ات  دیدرگ  نابسا  ضرع  هب  لوغشم  يزور  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک  دنیوگ  یم  تنس  لها  نالهاج  هک :  تسا 

لوغشم دوخ  راگدرورپ  دای  زا  ارم  نابـسا  نیا  تفگ :  درک و  یپ  دز و  ندرگ  ار  اهنآ  دندینادرگرب و  ار  نابـسا  هک  درک  رما  سپ  باجح ، 
هدماین دوخ  اهنآ  هک  اریز  دنک ،  یپ  دنزب و  ندرگ  ار  اهنآ  هک  دوبن  یهانگ  ار  نابـسا  هک  اریز  دـنیوگ  یم  ناشیا  هک  تسین  نانچ  دـندرک . 

هچنآ و  دندوبن .  فلکم  دندوب و  دـنچ  یناویح  هکنآ  لاح  دـندروآ و  ربج  هب  ار  ناشیا  هکلب  دـننادرگ  لوغـشم  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندوب 
لوغشم مالسلا  هیلع  نامیلـس  يزور  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  تسا  حیحص 

نآ ار و  باتفآ  دـینادرگرب  هک :  هکئالم  هب  دومن  باطخ  سپ  دـش ،  ناهنپ  باـجح  رد  باـتفآ  اـت  نیـسپ  فرط  رد  دـیدرگ  نابـسا  ندـید 
حـسم ار  دوخ  ندرگ  اهقاس و  هک  دوب  هدش  توف  زین  اهنآ  زا  زامن  هک  ار  شباحـصا  درک  رما  درک و  حسم  ار  دوخ  ندرگ  اهقاس و  ترـضح 

رهاظ اه  هراتـس  درک و  بورغ  باتفآ  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  و  درک ،  زامن  تساخرب و  سپ  دوب ،  نینچ  زامن  يارب  ناشیا  يوضو  دـننک و 
یـضعب دیوگ :  فلؤم  ( 276 ( . ) 275  ) قاـنعالا قوسلاـب و  احـسم  قفطف  هک  تسا  هدومرف  هکنآ  زا  ادـخ  دارم  تسا  نیا  سپ  دـندیدرگ ، 

تقو هک  دوب  هدـش  ناـهنپ  اـهراوید  هوک و  تشپ  هکلب  دـشاب  هدـش  توـف  ترـضح  نآ  زاـمن  هک  دوـب  هدرکن  بورغ  باـتفآ  هک  دـنا  هتفگ 
و تسا ،  نیا  لوا  ثیدـح  رهاظ  هچناـنچ  دروآ  اـجب  تلیـضف  تقو  رد  ار  زاـمن  هک  ار  باـتفآ  دـینادرگرب  سپ  دوب ،  هدـش  توف  شتلیـضف 

تکرح رتدنت  باتفآ  هک  دشاب  نیا  يارب  هک  تسا  نکمم  ندش  رهاظ  بورغ  نآ  زا  دعب  اه  هراتس  هک  اریز  درادن  نآ  زا  ابا  زین  مود  ثیدح 
تسا نکمم  زاب  دشاب  هدرک  بورغ  باتفآ  رگا  و  دروخن ،  مه  رب  بش  زور و  تاعاس  باسح  دوشب و  فقوت  تدم  كرادت  ات  دشاب  هدرک 

وا رب  تشگ  دـهاوخرب  وا  يارب  باـتفآ  هک  تسناد  یم  ترـضح  نوچ  هکنآ  اـی  دـشاب ،  هدـش  یمن  توـف  بورغ  هب  ناـشیا  زاـمن  تقو  هک 
همیرک هیآ  لیوءات  رد  هجو  نیا  و  درک ،  ناوت  یم  وهس  رب  لمح  دنک  زیوجت  ناربمغیپ  رب  ار  وهس  هک  یـسک  و  دشابن ،  مارح  ندرک  ریخءات 

در رب  دنک  یم  تلالد  رایسب  ثیداحا  دنا و  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ار  هجو  نیا  زین  هماع  تسا و  هوجو  هجوا 
یم عقاو  نآ  لثم  زین  تما  نیا  رد  تسا  هدش  عقاو  هقباس  مما  رد  هچنآ  هک  دش  روکذم  ررکم  هکنآ  ربانب  و  مالسلا ،  هیلع  نامیلس  رب  سمش 

يارب هبترم  کـی  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  یـصو  عشوب  يارب  زا  هبترم  کـی  تشگرب :  باـتفآ  هبترم  ود  لیئارـسا  ینب  رد  هکناـنچمه  دوش ، 
رد هبترم  کی  مالسلا :  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  زا  تشگرب  باتفآ  هبترم  ود  تما  نیا  رد  نینچمه  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح 

دجـسم رد  هلح  رد  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  هبترم  کی  و  حیـضف ،  دجـسم  رد  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تاـیح 
تیاور سابع  نب  هللادبع  زا  هصاخ  هماع و  ( . 277  ) یلاعت هللا  ءاشنا  دش  دهاوخ  روکذم  ترـضح  نآ  تازجعم  باوبا  رد  هچنانچ  سمش ، 
لیوءات نیاربانب  ( ، 278  ) مالـسلا مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نامیلـس و  عشوی و  سک :  هس  يارب  زا  رگم  تشگنرب  باـتفآ  هک :  دـنا  هدرک 

دندرب ار  نابسا  ینعی  دنشاب ،  عجار  نابـسا  هب  ریمـض  ود  ره  هک  تسا  نآ  مود :  هجو  تسا .  عجار  باتفآ  هب  ود  ره  اهودر  تراوت و  ریمض 
ياهاپ اهلای و  ای  دیـشک  اهنآ  ياهاپ  لای و  رب  تسد  دندینادرگرب و  ار  نابـسا  زاب  هک  دومرف  رما  سپ  دـندش ،  بیاغ  ترـضح  نآ  رظن  زا  ات 

نیا ربانب  سپ  تسا ،  هدیدنـسپ  حودمم و  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  ندرک  ناشیا  تمدـخ  نابـسا و  مارکا  هکنآ  راهظا  يارب  تسـش  ار  اهنآ 
رکذ رد  هکنآ  ببـس  هب  مدـینادرگ  رهاـظ  اـی  مدرک  راـیتخا  ار  نابـسا  تبحم  نم  هـک  تـسا  نآ  یبر  رکذ  نـع  ریخلا  بـح  تـببحا  زا  دارم 

تـسود ار  اهنآ  ندرک  داهج  رد  دوخ  راگدرورپ  تعاطا  ببـس  هب  هکنآ  ای  تسا ،  هدـش  عقاو  نآ  حدـم  تاروت -  رد  ینعی  مراـگدرورپ - 
ینعی نابسا ،  هب  عجار  مود  ریمض  دشاب و  باتفآ  هب  عجار  لوا  ریمـض  هک  تسا  نآ  موس :  هجو  دوخ .  سفن  شهاوخ  يارب  زا  هن  مراد  یم 

اهنآ تبوقع  يارب  زا  هن  ار  اهنآ  درک  یپ  دز و  ندرگ  دندینادرگرب و  ار  نابـسا  هک  دومرف  رما  سپ  دـش ،  ناهنپ  باتفآ  ات  دومن  لیخ  ضرع 
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ياپ ندرگ و  رب  تسد  هکنآ  اـی  دوب ،  هدـش  رداـص  وا  زا  هک  یئـالوا  كرت  هراـفک  يارب  درک  قدـصت  ار  اـهنآ  تشوگ  هکنآ  يارب  زا  هکلب 
يدسج ترـضح و  نآ  ناتتفا  لیوءات  اما  ار .  اهنآ  تشکن  دوش و  فرـصتم  دهاوخ  هک  ره  هک  ادخ  هار  رد  داد  رـس  ار  اهنآ  دیلام و  نابـسا 

 : تفگ سپ  دوب ،  هتـسشن  دوخ  تخت  رب  ترـضح  نآ  يزور  هکنآ :  لوا  دـنا :  هدرک  هجو  دـنچ  هب  سپ  داتفا  ترـضح  نآ  یـسرک  رب  هک 
نآ اب  نوچ  سپ  تفگن ،  هللا  ءاشنا  و  دـننک ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  هک  دـنروایب  رـسپ  کی  ناشیا  زا  کی  ره  هک  منیب  یم  ار  نز  داـتفه  بشما 
نآ نوچ  تشاد ،  ندب  فصن  دوب و  صقان  هک  دیسر  مهب  يدنزرف  وا  زا  نز و  کی  رگم  دشن  هلماح  ناشیا  زا  کیچیه  درک  یکیدزن  نانز 

سپ تفگن ،  هللا  ءاـشنا  هک  تسا  بحتـسم  كرت  یلوا و  كرت  نآ  ببـس  هب  هک  تسناد  دنتـشاذگ  وا  تخت  يور  رب  دـندروآ و  ار  دـنزرف 
ترـضح نآ  يارب  زا  يرـسپ  هک :  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک :  تسا  نآ  مود  درک .  ادخ  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و 

سپ میدیشک ،  وا  زا  هچنآ  رازآ  تنحم و  زا  دیشک  میهاوخ  وا  رسپ  زا  ام  دنامب  وا  رسپ  رگا  هک :  دنتفگ  نیطایـش  ناینج و  سپ  دش ،  دلوتم 
 ، دبایب تیبرت  دروخب و  ریش  اجنآ  رد  هک  تشاذگ  ربا  نایم  رد  ار  وا  سپ  دسرب ،  وا  دنزرف  هب  ناشیا  زا  یبیسآ  ادابم  هک  دیسرت  ترضح  نآ 
 ، دشخب یمن  هدیاف  ردق  عفد  يارب  ندرک  رذح  هک  ار  ترضح  نآ  دوب  یهیبنت  نیا  داتفا ،  شتخت  يور  رب  هدرم  رسپ  نآ  هک  دید  هاگان  سپ 

نیا يارب  زا  هبانا  هبوت و  دومن و  دامتعا  دوخ  ریبدـت  رب  دیـسرت و  نیطایـش  زا  دومنن و  دامتعا  یلاـعت  قح  رب  ارچ  هکنآ  يارب  دوب  یبیدءاـت  و 
تشگزاب سپ  حور ،  یب  يدسج  دننام  داتفا  دوخ  تخت  يور  رب  دش و  ضراع  يدیدش  يرامیب  ار  ترضح  نآ  هکنآ :  موس  دوب .  هورکم 

 ، دنا هتفگ  هیآ  نیا  لیوءات  رد  ناشیا  ریغ  هعیش و  ياملع  هک  تسا  یهوجو  اهنیا  دیشخب .  افـش  ار  وا  ادخ  درک  عرـضت  اعد و  ای  تحـص  هب 
ود نآ  اما  دنا .  هدرک  هیقت  رب  لمح  دش و  روکذم  هک  یهوجو  نآ  هب  دـنا  هدرک  در  تسا  هدرک  تیاور  باب  نیا  رد  میهاربا  نب  یلع  هچنآ 

يارب یلاعت  قح  هک  تسا  نکمم  تسین  ناطیش  يالیتسا  رکذ  اهنآ  رد  نوچ  دنا ،  هدرک  تیاور  یسوط  خیـش  هیوباب و  نبا  هک  لوا  ثیدح 
نآ يرهاظ  یهاشداپ  یتدم  دشاب  هدومن  یهورکم  لعف  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  یبیدءات  ای  دشاب ،  هدومرف  ار  ترـضح  نآ  موق  هک  یناحتما 
هک تشذگ  هچنانچ  دشاب ،  هتشگرب  دوخ  موق  يوسب  یهلا  رما  هب  زاب  دشاب و  هدش  بیاغ  دوخ  موق  نایم  زا  دشاب و  هدومن  بلس  ار  ترضح 

دوع تمـالع  هکلب  دـشابن  یهاـشداپ  ببـس  رتشگنا  نآ  دنتـشگرب و  ناـشیا  يوسب  زاـب  دـندش و  بیاـغ  دوخ  موق  زا  ناربـمغیپ  زا  يرایـسب 
( . 279  ) ملعی یلاعت  هللاو  دشاب ،  هدوب  دوخ  موق  يوسب  نتشگرب  هب  رما  يرهاظ و  یهاشداپ 

مود لصف 

قح تسا .  هتسویپ  روهظ  هب  رویط  شوحو و  باب  رد  هک  ترضح  نآ  تازجعم  ریاس  ناروم و  يداو  هب  ترضح  نآ  نتشذگ  هصق  نایب  رد 
نامیلـس يارب  دـش  هدرک  عـمج  ینعی :  نوـعزوی  مهف  ریطلاو  سنـالاو  نجلا  نم  هدوـنج  نامیلـسل  رـشح  هک و  تـسا  هدوـمرف  یحو  یلاـعت 

داو یلع  اوتا  اذا  یتح  دنـشابن ،  هدـنکارپ  هک  دـش  هتـسویپ  رگیدـکی  هب  ناشیا  رخآ  لوا و  سپ  ناغرم  نایمدآ و  ناـینج و  زا  وا  ياهرکـشل 
تفگ ناروم  يداو  رب  دنتشذگ  نوچ  ات  نورعـشی  مه ال  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطحی  مکنکاسم ال  اولخدا  لمنلا  اهیا  ای  هلمن  تلاق  لمنلا 

مـسبتف ینادان ،  هب  وا  ياهرکـشل  نامیلـس و  ار  امـش  دننکـشن  مه  رد  اـت  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  دـیوش  لـخاد  ناورم !  هورگ  يا  هک :  يروم 
یف کتمحرب  ینلخداو  هیـضرت  احلاص  لمعا  ناو  يذلاو  یلعو  یلع  تمعنا  یتلا  کتمعن  رکـشا  نا  ینعزوا  بر  لاق  اهلوق و  نم  اکحاض 

رکـش هک  هدب  قیفوت  نک و  ماهلا  ارم  اراگدرورپ !  تفگ :  وا و  راتفگ  زا  دش  نادـنخ  درک و  مسبت  نامیلـس  سپ  ( 280  ) نیحلاصلا كدابع 
نادرگ لخاد  ار و  نآ  يدنـسپب  هک  يا  هتـسیاش  لمع  مروآ  اجب  هکنیا  نم و  ردام  ردپ و  رب  نم و  رب  يا  هدرک  ماعنا  هک  ار  وت  تمعن  میامن 

دوب ماش  رد  هک :  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  فیاط ؛  رد  دوب  يداو  نیا  دـنا :  هتفگ  یـضعب  دوخ .  هتـسیاش  ناگدـنب  نایم  رد  دوخ  تمحر  هب  ارم 
نآ و  ناروم ،  يداو  رب  تشذـگ  تشادرب ،  ار  ترـضح  نآ  تخت  داـب  نوـچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  ( . 281)
نآ زا  هرقن  الط و  هک  تسه  ییداو  ار  ادخ  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هچنانچ  نآ .  زا  دیور  یم  هرقن  الط و  هک  تسا  يداو 

يداو نآ  لـخاد  يوق  نارتـش  دـنهاوخ  رگا  و  تسا ،  هچروم  نآ  هک  شقلخ  نیرت  فیعـض  هب  تسا  هدوـمن  تیاـمح  ار  نآ  و  دـیور ،  یم 
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نخس نآ  هچروم  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و  ( . 282  ) دش دنناوت  یمن  دنوش 
داتـسیا و هک  ار  داب  دومرف  رما  سپ  تفر ،  یم  هار  اوه  يور  رب  هک  یماگنه  رد  دـیناسر  نامیلـس  ترـضح  هب  ار  وا  يادـص  داـب  تفگ ،  ار 

یم یلب  تفگ :  منک ؟  یمن  یـسک  رب  متـس  میادخ و  ربمغیپ  نم  هک  یتسنادن  رگم  دومرف :  دندرک  رـضاح  ار  نآ  نوچ  دـیبلط ،  ار  هچروم 
ناشیا رظن  نوچ  هک  مدیـسرت  تفگ :  دیوش ؟  دوخ  ياه  هناخ  لخاد  یتفگ :  يدیناسرت و  نم  ملظ  زا  ار  ناشیا  ارچ  سپ  دومرف :  متـسناد . 
نامیلـس ترـضح  دواد ؟  وت  ردپ  ای  يرتگرزب  وت  تفگ :  هچروم  سپ  دنوش .  رود  ادخ  زا  ایند و  تنیز  هب  دنوش  نوتفم  دـتفیب  وت  تنیز  رب 

زا دـنا  هدرک  رتدایز  فرح  کـی  ار  وت  مسا  فورح  ارچ  سپ  تفگ :  هچروم  نم .  زا  تسا  رتهب  تسا و  رتگرزب  دواد  مردـپ  هکلب  تفگ : 
رد یتحارج  یلوا  كرت  ببس  هب  تردپ  نوچ  هکنآ  يارب  زا  تفگ :  هچروم  مناد .  یمن  تفگ :  نامیلـس  ترـضح  وت ؟  ردپ  مسا  فورح 

تحارج نآ  زا  وـت  نوـچ  دـندیمان ،  دواد  ار  وا  ببـس  نیا  هب  سپ  درک ،  اوادـم  ادـخ  تدوـم  هب  ار  دوـخ  لد  تحارج  دیـسر و  مهب  وا  لد 
هچروم سپ  یـسرب .  وا  لامک  هبترم  هب  زین  وت  هک  مراد  دیما  دش و  وا  لامک  ببـس  وت  ردپ  تحارج  اما  دنیوگ ،  یم  نامیلـس  ار  وت  یملاس 
هچروم مناد .  یمن  تفگ :  نامیلـس  ترـضح  دـینادرگ ؟  وت  نامرف  رد  دوخ  تاقولخم  ریاس  نایم  زا  ار  داب  ارچ  ادـخ  هک  یناد  یم  تفگ : 

دنک وت  ناـمرف  رد  اـیند  رد  ادـخ  ار  اـهزیچ  همه  رگا  و  دـیاش ،  یمن  ار  داـمتعا  تسا و  داـب  رب  وـت  کـلم  هک  ینادـب  هکنآ  يارب  زا  تفگ : 
نیا رد  سپ  دنام .  یمن  یـسک  تسد  رد  داب  هچنانچ  تفر  دـهاوخ  ردـب  وت  تسد  زا  همه  هنیآ  ره  تسا  هدرک  وت  نامرف  رد  ار  داب  هچنانچ 

تبسن ار  یهلا  سدقم  بانج  ناسحا  فطل و  زیزع !  يا  ( . 283  ) نآ نانخس  زا  دیدنخ  دومرف و  مسبت  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  تقو 
ظعاو ار  فیعـض  هچروم  و  دـنادرگ ،  یم  رکذـتم  هبنتم و  اه  هلیـسو  هچ  هب  ار  ناشیا  تسا و  هبترم  هچ  رد  هک  اـمن  هظحـالم  شناتـسود  هب 

رد دزادـنین و  ناشیا  تعفر  تلالج و  عبنم  ساسا  رد  هنخر  توخن  ینیبدوخ و  بجع و  ناروم  ات  دزاس و  یم  نءاش  تمظع  نآ  اب  نامیلس 
ود هب  هچنانچ  هنانتما .  لجا  هنءاش و  مظعا  ام  هناحبـسف  دنـشاب ،  هدوب  لاهتبا  عرـضت و  للذت و  ماقم  رد  لالجلاوذ  دـنوادخ  دزن  لاوحا  همه 
هب نارای  بلط  يارب  نایمدآ  ناینج و  اب  نامیلـس  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  حیحـص و  دـنس 

تفگ یم  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  يوسب  تسد  نیمز و  رب  دوب  هدرک  نهپ  ار  دوخ  ياهلاب  هب  یگنل  هچروم  هب  تشذگ  سپ  تفر ،  ارحص 
ام يارب  زا  ناراب  مدآ و  نادـنزرف  ناهانگ  هب  نکم  كاله  امنم و  هذـخاؤم  ار  ام  سپ  وت ،  يزور  هب  میجاتحم  وت و  تاقولخم  زا  میقلخ  ام  : 

تیاور هب  و  284 ؛)  ) دندرک لوبق  امش  قح  رد  ار  يرگید  تعافش  هک  دیدرگرب  دومرف :  دوخ  باحصا  هب  نامیلس  ترـضح  سپ  تسرفب . 
نیا هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 285  ) دـنداد ناراب  يرگید  تکرب  هب  ار  امـش  رگید 

تساوخ هدام  اب  يرن  يزور  هک :  دوب  نآ  شببـس  تسا و  نامیلـس  ترـضح  ندیلام  تسد  زا  تسه ،  هجوه  ینعی  هربق  رـس  رب  هک  یلکاک 
دسر مهب  يدنزرف  ام  زا  هکنیا  زا  ریغب  مرادن  یبلطم  نم  هک  نکم  عانتما  نم  زا  تفگ :  رن  نآ  سپ  درک ،  یمن  لوبق  هدام  دوش و  تفج  هک 

ار مخت  یهاوخ  یم  اجک  رد  هک :  دیـسرپ  نآ  زا  رن  دراذـگب  مخت  هک  تساوخ  نوچ  دـش ،  یـضار  هدام  سپ  دـنکب ،  یلاـعت  قح  رکذ  هک 
هار کـیدزن  ار  مخت  هک  مناد  یم  تحلـصم  نینچ  نم  تفگ :  رن  مراذـگب .  مخت  هار و  زا  موش  رود  مهاوـخ  یم  تفگ :  هداـم  يراذـگب ؟ 

سپ يا .  هدـمآ  هار  کیدزن  ندـیچرب  هناد  يارب  هک  دـنک  ناـمگ  هکلب  يا ،  هتـشاذگ  مخت  هک  دـنادن  دـنیبب  ار  وت  هک  یـسک  هک  يراذـگب 
شرکشل اب  هک  دش  ادیپ  ینامیلـس  تکوش  هاگان  دروآرب  هجوج  هک  دش  کیدزن  نوچ  تسـشن ،  نآ  يور  رب  تشاذگ و  مخت  هار  کیدزن 

زا متـسین  نمیا  دندش  ادیپ  شرکـشل  اب  نامیلـس  کنیا  هک :  تفگ  دوخ  تفج  هب  هدام  سپ  دنا ،  هدنکفا  هیاس  وا  رـس  رب  ناغرم  دـیآ و  یم 
یشاب هدرک  ناهنپ  دوخ  ياه  هجوج  يارب  هک  تسه  يزیچ  وت  دزن  ایآ  تسا ،  یمیحر  درم  نامیلس  تفگ :  رن  دننک .  لاماپ  ارم  مخت  هکنآ 

زا هک  مراد  یئامرخ  نم  یلب ،  تفگ :  رن  يراد ؟  يزیچ  وت  اـیآ  ما ،  هدرک  ناـهنپ  دوخ  ياـه  هجوج  يارب  هک  مراد  یخلم  یلب ،  تفگ :   ؟
مراد و یمرب  ار  دوخ  خـلم  نم  رادرب و  ار  دوخ  يامرخ  وت  هک :  تفگ  هدام  ما .  هتـشاد  هاگن  دوخ  ياه  هجوج  يارب  مدوب و  هدرک  ناهنپ  وت 
رن سپ  دراد .  یم  تسود  ار  هیده  هک  تسا  يدرم  وا  هک  اریز  میراذگ  یم  وا  تمدخ  هب  ار  اه  هیدـه  نیا  نامیلـس و  هار  رـس  رب  میور  یم 
رب ترـضح  نآ  دـندمآ و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  دـندرک و  زاورپ  تفرگ و  دوخ  ياهاپ  هب  ار  خـلم  هدام  تفرگ و  دوخ  راقنم  هب  ار  امرخ 
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دوشگ ار  دوخ  پچ  تسد  تسشن و  نآ  رب  رن  ات  دوشگ  ار  دوخ  تسار  تسد  داتفا  ناشیا  رب  شکرابم  رظن  نوچ  دوب ،  هتـسشن  دوخ  تخت 
هب ار  دوخ  رکشل  دومرف و  لوبق  ار  ناشیا  هیده  دندرک  ضرع  ار  دوخ  لاوحا  نوچ  دومن ،  لا  ؤس  ناشیا  لاوحا  زا  تسـشن و  نآ  رب  هدام  ات 

ناشیا يارب  تکرب  ياعد  دیـشک و  ناشیا  رـس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  دنناسرن و  ناشیا  مخت  ناشیا و  هب  ررـض  هک  دینادرگ  رگید  بناج 
هصق هصق و  نیا  رد  هک :  دیوگ  فلؤم  ( . 286  ) دیسر مهب  ترضح  نآ  تنمیم  اب  تسد  تکرب  زا  ناشیا  رس  رب  تزع  جات  نیا  سپ  درک ، 

نایگراظن موجه  تهج  زا  دنتفر ،  یم  اوه  رد  دوخ  رکشل  اب  ترضح  هکنآ  اب  نامیلس  ترضح  رکشل  زا  ناشیا  مهوت  هک  تسا  نکمم  روم 
رد و  دنـشاب ،  هتفر  یم  هراوس  نیمز  رب  ترـضح  نآ  تقو  نآ  رد  هکنآ  ای  دنیـشن ،  ورف  طاسب  اجنآ  رد  ادابم  هکنیا  مهوت  هب  اـی  دـشاب  هدوب 

جرخ هک :  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و  شابم .  لـفاغ  دوش ،  یم  رهاـظ  ههبـش  نیا  يارب  يرگید  باوج  هچروم  هصق  زا  قباـس  ثیدـح 
ارم زورما  نامیلـس !  يا  تفگ :  دروآرب و  رـس  يزور  اـیرد  تاـناویح  زا  یناویح  سپ  دوـب ،  رک  تفه  نامیلـس  ترـضح  هزور  ره  يررقم 

 ، دش یمیظع  هوک  دننام  ات  ایرد  رانک  رد  دندرک  رضاح  وا  يارب  ار  دوخ  رکشل  ههام  کی  هقوذآ  هک  دومرف  نامیلس  ترضح  نک .  تفایض 
کی توق  زا  یـضعب  نیا  وک ؟  نم  توق  مامت  نامیلـس !  يا  تفگ :  دروخ و  ار  هقوذآ  نآ  همه  دروآ و  نوریب  ایرد  زا  رـس  یهام  نآ  سپ 
دنتسه هورگ  رازه  تفگ :  تسه ؟  یگرزب  رد  يروناج  وت  لثم  ایرد  رد  ایآ  دومرف :  درک و  بجعت  نامیلـس  ترـضح  سپ  دوب .  نم  هزور 

هدام اب  يرن  کشجنگ  يزور  هک  دـنا  هدرک  لـقن  رگید  تیاور  رد  و  ( . 287  ) میظعلا کلملا  هللا  ناحبـس  تفگ :  ترـضح  سپ  نم .  لثم 
داب نوچ  منکفا .  ایرد  رد  منکب و  مناوت  یم  دوخ  راقنم  هب  ار  نامیلـس  هبق  مهاوخ  رگا  موش ؟  تفج  وت  اـب  يراذـگ  یمن  ارچ  تفگ :  دوخ 

هب سپ  دـننک ،  رـضاح  ار  ود  ره  هک  دوـمرف  مکح  دوـمن و  مسبت  ترـضح  نآ  دـیناسر ،  نامیلـس  ترـضح  فیرـش  عمـس  هب  ار  نآ  نخس 
تنیز ار  دوخ  یمدآ  نکیل  و  هللا !  لوسر  ای  هن  تفگ :  دروآ ؟  یناوت  یم  لمعب  يدرک  هک  يوعد  نآ  ایآ  هک :  دومن  باطخ  رن  کشجنگ 
باطخ هدام  اب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  سپ  دیوگب .  هچنآ  رب  درک  ناوت  یمن  تمالم  ار  قشاع  و  دوخ ،  نز  دزن  دیامن  یم  میظع  دـهد و  یم 

 : تفگ هدام  کشجنگ  دنک ؟  یم  وت  تبحم  قشع و  يوعد  وا  هکنآ  لاح  دـهاوخ و  یم  هچنآ  رد  ینک  یم  هقیاضم  وا  اب  ارچ  هک :  دومرف 
نخس سپ  دراد .  یم  تسود  ار  يرگید  نم  اب  هک  اریز  دنک  یم  یلطاب  يوعد  دیوگ و  یم  غورد  تسین ،  نم  تسود  وا  ادخ !  ربمغیپ  يا 

زا ار  وا  لد  یلاعت  قح  هک  درک  یم  اعد  دماین و  نوریب  دوخ  دبعم  زا  زور  لهچ  تسیرگ و  رایسب  درک و  رثا  نامیلـس  لد  رد  کشجنگ  نآ 
هیلع نامیلـس  يزور  هک :  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  و  ( . 288  ) دنادرگ دوخ  تبحم  صوصخم  دـنادرگ و  كاپ  ریغ  تبحم  ثول 

هک دیامرف  تمارک  ام  هب  يرسپ  ادخ  هک  دیاش  موش  تفج  وت  اب  ات  ایب  نم  کیدزن  هک :  دیوگ  یم  هدام  اب  يرن  کشجنگ  هک  دینـش  مالـسلا 
زا کـشجنگ  نآ  ریخ  تین  نیا  تفگ :  درک و  بجعت  وا  نخـس  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  میا .  هدـش  ریپ  اـم  هک  دـنکب  ادـخ  داـی 

امرخ مین  نم  هک :  دیوگ  یم  هک :  تفگ  نامیلس  ترضح  درک ،  یم  صقر  یگدنناوخ و  یلبلب  يزور  و  ( . 289  ) تسا رتهب  نم  یهاشداپ 
ادص یـسوواط  و  دندوب .  هدشن  قلخ  قیالخ  نیا  شاک  دیوگ :  یم  تفگ :  دز ،  ادص  يا  هتخاف  و  دشابن .  ایند  رگا  مرادـن  اورپ  مروخب  هک 
محر ار  وا  دنکن  محر  هک  یسک  دیوگ :  یم  دومرف :  درک ،  ادص  يدهده  و  یبای .  یم  ازج  ینک  یم  هچ  ره  دیوگ :  یم  هک :  دومرف  دز ، 

یطوط و  ناراکهانگ .  يا  دینک  رافغتسا  دیوگ :  یم  دومرف :  دز ،  ادص  دشاب -  یم  ناتسلخن  رد  تسا  يروناج  هک  درـص -  و  دننک .  یمن 
هک دیوگ  یم  دومرف :  درک ،  یگدنناوخ  یکتسرپ  و  دوش .  یم  هنهک  يون  ره  دریم و  یم  يا  هدنز  ره  هک :  دیوگ  یم  دومرف :  درک ،  ادص 

و هضرا .  هتاومس و  لم ء  یلعالا  یبر  ناحبـس  دیوگ :  یم  هک :  دومرف  دناوخ ،  يرتوبک  و  دیبایب .  ار  وا  دزم  ات  دیتسرفب  شیپ  يریخ  راک  : 
لک دیوگ :  یم  هروک  روک  و  دنک .  یم  نیرفن  ناراشع  رب  غالک  هک :  دومرف  و  یلعالا .  یبر  ناحبـس  دیوگ :  یم  دومرف :  دـناوخ ،  يرمق 
ملاس دـش  تکاس  هک  ره  دـیوگ :  یم  دورفـسا  و  یلاعت .  قح  سدـقم  تاذ  ریغب  دوش  یم  كاله  زیچ  همه  ینعی :  ههجو  الا  کلاه  یش ء 

زاب و  سودقلا .  یبر  ناحبس  دیوگ :  یم  غزو  و  دشاب .  فورصم  ایند  لیـصحت  هب  وا  تمه  هک  یـسک  رب  ياو  دیوگ :  یم  ابق  زبس  و  دنام . 
( . 290  ) يوتسا شرعلا  یلع  نمحرلا  دیوگ :  یم  جارد  و  هدمحب .  یبر و  ناحبس  دیوگ :  یم 

موس لصف 
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لوا تمسق 

 ، تسـشن یم  دوخ  تخت  رب  نامیلـس  ترـضح  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  سیقلب  اب  تسا  ترـضح  نآ  هصق  ناـیب  رد 
سپ دوب ،  رضاح  ترضح  نآ  تخت  هک  ره  رب  دندنکفا  یم  هیاس  دندش و  یم  رضاح  دوب  هدینادرگ  وا  رخـسم  یلاعت  قح  هک  ناغرم  عیمج 

ار دـهده  درک و  رظن  الاب  بناج  هب  سپ  دـیبات ،  ترـضح  نآ  نماد  رب  باتفآ  نآ  ياج  زا  ناغرم و  نآ  نایم  زا  دـش  بیاغ  دـهده  يزور 
وجتسج ینعی :  ( 292 ( ) 291  ) نیبئاغلا نم  ناک  ما  دـهدهلا  يرا  یلام ال  لاقف  ریطلا  دـقفت  هک و  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچناـنچ  دـیدن ، 

ار وا  هتبلا  ادـیدش  اباذـع  هنبذـع  تسین ال  رـضاح  تسا و  بئاغ  وا  هکلب  ار  دـهده  منیب  یمن  هک  ارم  تسیچ  تفگ :  سپ  ار ،  ناغرم  دومن 
یم حبذ  ار  وا  ای  هنحبدال  وا  ( ، 293  ) مزادنا یم  باتفآ  رد  منک و  یم  ار  شرپ  ینعی  هک :  تسا  يورم  تخس ،  یباذع  درک  مهاوخ  باذع 

ینامز كدـنا  درک  ثکم  سپ  دـیعب  ریغ  ثکمف  رهاظ .  يرذـع  يوق و  یتجح  نم  يارب  دروایب  ای  ( 294  ) نیبم ناطلـسب  ینیتءایل  وا  منک ، 
نیقی ءاینب  ءابس  نم  کتئجو  هب  طحت  مل  امب  تطحا  لاقف  يدوب ؟  اجک  دیسرپ :  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دش و  ادیپ  دهده  هک 

زا وت  يارب  زا  ما  هدروآ  تسا و  هدرکن  هطاـحا  نآ  هب  وت  ملع  هک  يزیچ  هب  درک  هطاـحا  نم  ملع  متـسناد و  هک :  دـهده  تفگ  سپ  ( 295)
(296  ) میظع شرع  اهلو  یش ء  لک  نم  تیتوءاو  مهکلمت  هارما  تدجو  ینا  تسین ،  یکش  نآ  رد  هک  ینقیتم  ققحم  ربخ  ابس  رهـش  بناج 
هک زیچ  ره  زا  تسا  هدـش  هداد  وا  و  کلام -  نب  لیحارـش  رتخد  سیقلب  ینعی :  تسا -  ناـشیا  هاـشداپ  هک  ار  ینز  متفاـی  نم  هک  یتسردـب 
وا موق  ار و  وا  متفای  هللا  نود  نم  سمـشلل  نودجـسی  اهموق  اهتدجو و  گرزب ،  یتخت  تسه  ار  وا  دـشاب و  یم  جایتحا  نآ  هب  ار  ناهاشداپ 

اودجـسی هللا الا  نودـتهی *  مهف ال  لیبسلا  نع  مهدـصف  مهلامعا  ناطیـشلا  مهل  نیزو  ادـخ  زا  ریغب  باتفآ  يارب  زا  دـننک  یم  هدجـس  هک  ار 
هحیبق لامعا  ناطیش  ناشیا  يارب  زا  تسا  هداد  تنیز  و  ( 297  ) نونلعت ام  نوفخت و  ام  ملعی  ضرالاو و  تاومسلا  یف  بخلا ء  جرخی  يذلا 
هدجس هک  ناشیا  يارب  تسا  هداد  تنیز  و  قح ،  يوسب  دنبای  یمن  تیاده  ناشیا  سپ  قح ،  هار  زا  ار  ناشیا  تسا  هدرک  عنم  سپ  ار  ناشیا 

یم راکشآ  هچنآ  دننک و  یم  ناهنپ  هچنآ  دناد  یم  نیمز و  اهنامسآ و  رد  ار  ناهنپ  ياهزیچ  دروآ  یم  نوریب  هک  يدنوادخ  يارب  زا  دننکن 
رظنـس لاق  تسا .  میظع  شرع  راگدرورپ  تسین  يدنوادخ  وا  زجب  هک  نایملاع  دـنوادخ  ( 298  ) میظعلا شرعلا  بر  وه  هلا ال  هللا ال  دـننک 

، ؟  نایوگغورد زا  يا  هدوب  اـی  يا  هتفگ  تسار  اـیآ  هک  درک  میهاوخ  رظن  يدوزب  تفگ :  نامیلـس  ( 299  ) نیبذاکلا نم  تنک  ما  تقدـصا 
تـشپ سپ  ناشیا ،  يوسب  ار  نآ  زادنیب  سپ  کنیا ،  ارم  همان  ربب  ( 300  ) نوعجری اذام  رظناف  مهنع  لوع  مث  مهیلا  هقلاق  اذـه  یباتکب  بهذا 

هنا میرک *  باتک  یلا  یقلا  ینا  ؤلملا  اهیا  ای  تلاق  دـنیوگ ، ؟  یم  هچ  همان  نیا  باب  رد  رگیدـکی  اب  نیبب  سپ  وش ،  ناهنپ  ناشیا و  زا  نک 
هدرک تیاور  هیلع  هللا  همحر  مـیهاربا  نـب  یلع  و  ( . 301  ) نیملـسم ینوتءا  یلع و  اوـلعت  ـالا  میحرلا *  نمحرلا  هللا  مسب  هنا  نامیلـس و  نم 

زا ار  همان  تفگ :  مالسلا  هیلع  نامیلس  دش .  مناوت  یمن  وا  تخت  لخاد  نم  تسا و  هتسشن  یمیظع  تخت  رب  وا  هک :  تفگ  دهده  هک  تسا 
دیسرت و دناوخ  ار  همان  نوچ  سپ  تخادنا ،  وا  نماد  هب  ار  همان  سیقلب  رصق  هنزور  زا  ابس و  رهش  هب  تفر  دهده  سپ  زادنیب .  وا  هبق  يالاب 

يوسب دش  هتخادنا  هک  یتسردب  نم !  رکـشل  فارـشا  هورگ  يا  تسا :  هدومرف  دای  ادـخ  هچنآ  تفگ  درک و  عمج  ار  دوخ  رکـشل  ياس  ؤر 
لوقنم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  ( ، 302  ) هدـش هدرک  رهم  ینعی  تسا :  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  راوـگرزب -  مـیرک و  يا  هماـن  نـم 
يادتبا رد  مالسلا و  هیلع  نامیلـس  زا  تسا  يا  همان  نآ  هک  یتسردب  ( - 303  ) دننک رهم  ار  شرـس  هک  تسا  نآ  همان  تمارک  زا  هک :  تسا 

ناگدنروآ و مالسا  نم  يوسب  دییایب  دینکم و  ربکت  يدنلبرس و  هک :  تسا  نآ  همان  نومضم  و  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  تسا  هتـشون  نآ 
يوـتف ناراوـگرزب !  يا  تفگ :  سیقلب  ( 304  ) نودهـشت یتح  ارما  هعطاق  تنک  ام  يرما  یف  ینوتفا  ؤلملا  اهیا  ای  تلاـق  ناگدـننک .  داـیقنا 
رمالاو دیدش  ساب  اولوا  هوق و  اولوا  نحن  اولاق  دیوش .  رضاح  امـش  ات  ار  يرما  هدننک  اضما  هدننک و  مزج  نم  مدوبن  نم ،  راک  رد  ارم  دیهد 

تسوت و يوسب  رما  میتسه و  میظع  تعاجـش  دـیدش و  سءاب  بحاـص  میتوق و  بحاـص  اـم  دـنتفگ :  ( 305  ) نیرمءات اذام  يرظناف  کـیلا 
وا رکـشل  ياه  هدرکرـس  هک :  تسا  هدرک  تیاور  یـسربط  خیـش  و  مینک .  تعاطا  ام  اـت  یئاـمرف  یم  هچ  نک  رظن  سپ  تسوت ،  اـب  راـیتخا 
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كولملا نا  تلاق  ( . 306  ) وا نایرکشل  زا  دندوب  رفن  رازه  هدرکرس  کی  ره  و  درک ،  یم  تروشم  ناشیا  اب  هک  دندوب  رفن  هدزاود  دصیس و 
یم يرهـش  لخاد  نوچ  ناهاشداپ  هک  یتسردب  تفگ :  سیقلب  ( 307  ) نولعقی کلذک  هلذا و  اهلها  هزعا  اولعجو  اهودـسفا  هیرق  اولخد  اذا 
دننک یم  نینچ  هک :  دومرف  وا  لوق  قیدصت  ادخ  سپ  دننادرگ ،  یم  لیلذ  ار  رهـش  نآ  لها  نازیزع  ار و  نآ  لها  دننادرگ  یم  دساف  دنوش 
تفگ دوخ  موق  هب  سیقلب  سپ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا و  نب  یلع  تسا  هدرک  ریـسفت  نینچ  تسا .  نیا  ناشیا  تداع  ناهاشداپ و 

دـش ناوت  یمن  بلاغ  ادخ  رب  هک  اریز  تسین  وا  تمواقم  بات  ار  ام  سپ  دنک ،  یم  يوعد  هچنانچ  ادـخ ،  بناج  زا  تسا  ربمغیپ  نیا  رگا  : 
یم راظتنا  سپ  يا  هیده  ناشیا  يوسب  متـسرف  یم  نم  هک  یتسردب  و  ( 309  ) نولسرملا عجری  مب  هرظانف  هیدهب  مهیلا  هلـسرم  یناو  ( . 308)
ایند هب  لیم  تسا ،  هاشداپ  رگا  متـسرف ،  یم  هیده  تفگ :  سیقلب  تسا :  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  نم .  نالوسر  دـنروآ  یم  زیچ  هچ  هک  مرب 

داتسرف نامیلس  ترضح  يارب  يا  هقح  سپ  دوش .  هبلغ  ام  رب  هک  درادن  تردق  هک  تسناد  میهاوخ  دنک و  یم  لوبق  ار  ام  هیده  دنک و  یم 
 . دـنک خاروس  ار  رهوگ  نیا  شتآ  نهآ و  یب  هک  وا  هب  وگب  هک :  تفگ  دوـخ  لوـسر  هب  دوـب و  گرزب  ياـهبنارگ  رهوـگ  هقح  نآ  رد  هک 
رد ار  هتـشر  هک  دومرف  مکح  ار  یمرک  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دـیناسر  ار  سیقلب  ماغیپ  دروآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  هناد  نآ  لوسر  نوچ 
هللا یناتآ  امف  لامب  یننودمتا  لاق  نامیلس  ءاج  املف  ( . 310  ) درب نوریب  رگید  فرط  زا  ار  هتـشر  درک و  خاروس  ار  هناد  نآ  تفرگ و  ناهد 
ارم اـیآ  تفگ :  نامیلـس  دـمآ ،  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دزن  هب  سیقلب  لوسر  نوچ  سپ  ( 311  ) نوحرفت مکتیدـهب  متنا  لب  مکاتآ  اـمم  ریخ 

هیده هب  امش  هکلب  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  تسا  هدرک  اطع  نم  هب  ادخ  هچنآ  سپ  دینک ! ؟  یم  دوخ  لام  هب  تناعا  دادما و 
هیده اب  درگرب  ینعی :  ( 312  ) نورغاص مهه  هلذا و  اهنم  مهنج  رخنل  اهب و  مهل  لبق  دونجب ال  مهنیتاـنلف  مهیلا  عجرا  دـیوش .  یم  داـش  دوخ 

دشاب و هدوبن  اهنآ  تمواقم  بات  ار  ناشیا  هک  دنچ  يرکـشل  اب  ناشیا  يوسب  دمآ  مهاوخ  نم  هتبلا  سپ  ناشیا ،  يوسب  يا  هدروآ  هک  یئاه 
وا يوسب  سیقلب  لوسر  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  و  يراوخ .  تلذـم و  اب  دوخ  رهـش  زا  ار  ناشیا  درک  مهاوخ  نوریب 

يور زا  درادـن ،  تمواـقم  يربارب و  باـت  هک  تسناد  وا  درک و  ناـیب  وا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  توق  تکوش و  تمظع و  تشگرب 
هب دـیآ و  یم  هدـیدرگ و  هجوتم  وا  هک  ار  نامیلـس  داد  ربـخ  یلاـعت  قح  نوچ  ( . 313  ) دـش هناور  ترـضح  نآ  بناج  هب  تعاطا  داـیقنا و 

دوش لخاد  سیقلب  هکنآ  زا  شیپ  مهاوخ  یم  تفگ :  دـندوب  شتمدـخ  رد  هک  نیطایـش  ناینج و  هب  ترـضح  نآ  تسا ،  هدیـسر  کـیدزن 
نیملـسم ینوتءای  نا  لبق  اهـشرعب  ینیتءای  مکیا  ؤلملا  اهیا  ای  لاق  هک  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  هچناـنچ  دـیزاس ،  رـضاح  نم  دزن  ار  وا  تخت 

دنیایب هکنآ  زا  شیپ  نم  دزن  هب  ار  وا  تخت  دروآ  یم  امش  زا  کی  مادک  نم !  رکـشل  ناگرزب  فارـشا و  هورگ  يا  تفگ :  نامیلـس  ( 314)
تفگ ( 315  ) نیما يوقل  هیلع  ینا  کماقم و  نم  موقت  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  نجلا  نم  تیرفع  لاق  ناگدنروآ . ؟  مالسا  ناگدننک و  دایقنا 

رب نم  هک  یتسردـب  يزیخرب ،  دوـخ  ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ  وـت  يارب  ار  نآ  مروآ  یم  نـم  هـک :  ناـینج  زا  یتوـق  بحاـص  درمتم  ثیبـخ 
نا لبق  هب  کیتآ  انا  باتکلا  نم  ملع  هدـنع  يذـلا  لاق  مهاوخ .  یم  رتدوز  نیا  زا  تفگ :  نامیلـس  سپ  منیما .  اناوت و  تخت  نآ  نتـشادرب 

ریزو ایخرب  نب  فصآ  هک  دوب  ینامـسآ  ياهباتک  ای  ظوفحم  حول  ینعی  باتک -  زا  یملع  وا  دزن  هک  یـسک  نآ  تفگ  کفرط  کیلا  دتری 
مان هب  ار  ادخ  سپ  ینز ،  مه  رب  هدید  هکنآ  زا  شیپ  وت  يارب  ار  تخت  نآ  مروآ  یم  نم  هک :  تسناد -  یم  مظعا  مسا  دوب و  ترـضح  نآ 
هدنع ارقتسم  هآر  املف  دروآ .  نوریب  نامیلـس  تخت  ریز  زا  ار  سیقلب  تخت  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ندز  مشچ  زا  شیپ  و  دناوخ ،  وا  گرزب 

نامیلس نوچ  سپ  ( 316  ) میرک ینغ  یبر  ناف  رفک  نم  هسفن و  رکـشی  امناف  رکـش  نم  رفکا و  ما  رکـشاء  ینولیل  یبر  لصف  نم  اذـه  لاـق 
ای ار  وا  منک  یم  رکـش  ایآ  هک  ارم  دـیامن  ناحتما  ات  تسا  نم  راگدرورپ  ناسحا  لضف و  زا  نیا  تفگ :  دوخ  دزن  هتفاـی  رارق  دـید  ار  تخت 

تمعن دنک  نارفک  هک  ره  و  دوخ ،  سفن  يارب  زا  رگم  تسا  هدرکن  رکـش  سپ  ار  ادـخ  دـنک  رکـش  هک  ره  و  میامن ،  یم  وا  تمعن  نارفک 
يدتهتا رظنن  اهشرع  اهل  اورکن  لاق  تسا .  يراوگرزب  مرک و  بحاص  وا و  رکـش  زا  تسا  زاین  یب  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  سپ  ار  ادخ 

تناطف یکریز و  هب  ایآ  هک  منیبب  ات  ار  وا  تخت  تئیه  دیهد  رییغت  هک :  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  تفگ  ( 317  ) نودتهی نیذلا ال  نم  نوکت  ما 
 . دنبای یمن  تیاده  هک  دوب  دهاوخ  اهنآ  زا  ای  تسوا  تخت  هکنآ  هب  دبای  یم  تیاده 
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مود تمسق 

وا هب  نامیلس  دزن  هب  سیقلب  دمآ  نوچ  سپ  ( 318  ) نیملـسم انک  اهلبق و  نم  ملعلا  انیتوءا  وه و  هناک  تلاق  کشرع  اذکها  لیق  تءاج  املف 
میدوب دوب و  هدش  هداد  ام  هب  وت  تقیقح  يربمغیپ و  ملع  هزجعم  نیا  زا  شیپ  تسا و  نآ  ایوگ  تفگ :  وت ؟  شرع  تسا  نینچ  ایآ  دنتفگ : 

ادخ هب  ندروآ  نامیا  زا  ار  وا  دوب  هدرک  عنم  و  ( 319  ) نیرفاک موق  نم  تناک  اهنا  هللا  نود  نم  دبعت  تناک  ام  اهدص  و  ناگدنروآ .  مالسا 
نارفاک یتعامج  زا  دوب  وا  هک  یتسردب  ادخ ،  زا  ریغب  دیتسرپ  یم  هچنآ  زا  ار  وا  نامیلس  ای  ادخ  درک  عنم  ای  ادخ ،  زا  ریغب  دیتسرپ  یم  هچنآ 

تملساو یسفن  تملظ  ینا  بر  تلاق  ریراوق  نم  درمم  حرص  هنا  لاق  اهیقاس  نع  تفشک  هجل و  هتبـسح  هتار  املف  حرـصلا  یلخدا  اهل  لیق  . 
دوب هدرک  رما  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  سیقلب ،  ندـمآ  زا  شیپ  تسا :  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  و  ( . 320  ) نیملاعلا بر  نامیلس هللا  عم 
دوش لخاد  هک :  وا  هب  دنتفگ  دمآ  سیقلب  نوچ  سپ  دندوب ،  هتشاذگ  بآ  يور  رب  دندوب و  هتخاس  وا  يارب  هشیش  زا  يا  هناخ  هک  ار  ناینج 

 . دوب وا  قاس  رب  يرایسب  يوم  هک  دش  رهاظ  سپ  دیشک ،  الاب  شیاهقاس  زا  ار  دوخ  هماج  تسا ،  بآ  درک  نامگ  وا  سپ  رصق ،  هصرع  رد 
دوخ سفن  رب  مدوب  هدرک  متـس  نم  تفگ :  سیقلب  تسین ،  بآ  دـنا و  هتخاس  هشیـش  زا  هک  مرن  تسا  يا  هصرع  نیا  تفگ :  نامیلـس  سپ 

نب یلع  ( . 321  ) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  يارب  نامیلـس  اب  مدـش  داقنم  مدروآ و  مالـسا  و  مدـیتسرپ ،  یم  ار  ادـخ  ریغ  هک 
نیطایش و  دوب ،  ( 322  ) هیرسج حرش  رتخد  سیقلب  دروآرد ،  دوخ  دقع  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نامیلس  سپ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا 

سپ دـنتخاس ،  وا  يارب  ار  هرون  دـندروآ و  لـمعب  اـهمامح  سپ  دـنادرگ ،  لـیاز  وا  ياـپ  زا  ار  وم  هک  دـیزاسب  يزیچ  هک :  دومرف  مکح  ار 
دیسر مهب  ترضح  نآ  نامز  رد  دنادرگ  یم  بآ  هک  یبایسآ  نینچمه  دنتخاس ،  سیقلب  يارب  نیطایش  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هرون  مامح و 
اهتغل عیمج  نتسناد  دوب ،  هدومرف  اطع  مالسلا  هیلع  نامیلس  هب  یلاعت  قح  هک  یمولع  هلمج  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ( . 323)

یم ناوید  سلجم  هب  نوچ  و  تفگ ،  یم  نخـس  یـسراف  هب  دـش  یم  گنج  ماگنه  نوچ  و  دوب ،  ناگدـنرد  تاناویح و  ناـغرم و  ناـبز  و 
نابز هب  دومرف  یم  تولخ  دوخ  نانز  اب  نوچ  تفگ ،  یم  نخـس  یمور  تغل  هب  دوخ  تکلمم  لـها  لاـمع  نایرکـشل و  قسن  يارب  تسـشن 

و درک ،  یم  تاـجانم  یبرع  تغل  هب  دوخ  راـگدرورپ  اـب  درک  یم  تولخ  تداـبع  بارحم  رد  نوچ  و  تفگ ،  یم  نخـس  یطبن  یناـبرس و 
فلؤم ( . 324  ) تفگ یم  نخس  يربع  تغل  هب  دش  یم  نکمتم  نایچلیا  كولم و  تاقالم  هعفارم و  مکح و  اضق و  فیرش  دنـسم  رب  نوچ 

يور زا  هکئالم  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  تسا :  فالخ  لیلق  نامز  نیا  هب  دـیعب  ناکم  نآ  زا  سیقلب  تخت  ندـش  رـضاح  تیفیک  رد  دـیوگ : 
هک داد  رارق  تخت  نآ  رد  یعیرـس  تکرح  یلاعت  قح  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دروآ ؛ اوه  يور  زا  داب  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دندروآ ؛ اوه 
درک دوجوم  ناکم  نیا  رد  دوخ  هلماک  تردق  هب  ار  نآ  لثم  درک و  مودـعم  دوخ  ناکم  رد  ار  وا  ادـخ  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  دـمآ ؛ دوخ 

ناکم نیبام  رد  هک  نیمز  ياـه  هعطق  یلاـعت  قح  هکنآ :  لوا  تسا :  هجو  ود  زا  یکی  دوش  یم  رهاـظ  هربتعم  ثیداـحا  زا  هچنآ  و  ( . 325)
تشگرب و نیمز  دیناسر و  نامیلس  هب  ار  تخت  ات  تکرح  تخت  نیمز  و  درب ،  ورف  تشاد  رارق  نآ  رب  تخت  هک  ینیمز  نامیلـس و  ترـضح 
هچ دـندوب  نیبام  نیا  رد  هک  ناتخرد  تاناویح و  تارامع و  اهانب و  هک :  دـیوگ  یـسک  رگا  دـندرک .  دوع  یلوا  تلاح  هب  رگید  ياـهنیمز 

يزیچ هک  دـشاب  هدرب  پچ  تسار و  بناج  هب  ار  اهنآ  دوخ  هلماـک  تردـق  هب  یلاـعت  قح  هک  تسا  نکمم  هک :  تسا  نآ  باوج  دـندش ؟ 
تخت ریز  هب  اـت  دوـمرف  تکرح  ار  نآ  نیمز  ریز  زا  درب و  ورف  نیمز  هب  ار  تـخت  یلاـعت  قـح  هـکنآ :  مود  دـشاب .  هدـنامن  تـخت  يذاـحم 

 . تسا هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  هجو  ود  ره  و  تسا ،  رتکیدزن  لقع  هب  هجو  نیا  دـمآ .  نوریب  اجنآ  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
 ، دومن ملکت  ادخ  میظع  مسا  هب  نامیلس  ترضح  ریزو  یصو و  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هچنانچ 

دیـسر و تخت  نیا  نیمز  هب  تخت  نآ  نیمز  ات  راومهان  راومه و  نیمز  زا  دوب  سیقلب  تخت  نامیلـس و  تخت  نایم  رد  هچنآ  تفر  ورف  سپ 
دمآ نوریب  نم  تخت  ریز  زا  هک  مدرک  لاـیخ  ناـنچ  تفگ :  نامیلـس  ندز ،  مشچ  زا  رتـمک  رد  تشگرب  نیمز  دیـشک و  ار  تخت  ناـمیلس 
ادخ هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  مهیلع  یقن  یلع  ماما  قداص و  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  زا  رایسب  هربتعم  حیحـص و  ثیداحا  رد  ( . 326)
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هچنآ تفر  ورف  ای  دش  هتفاکش  هک  دومن  یم  وا  هب  ملکت  هک  دوب  اهنآ  زا  یکی  نامیلـس  ریزو  فصآ  دزن  و  تسا ،  مظعا  مسا  هس  داتفه و  ار 
زا تخت  دیـسر و  رگیدـکی  هب  نیمز  هعطق  ود  رگید  تایاور  هب  و  تفرگ .  ار  تخت  دوخ  تسد  هب  ات  دوب  سیقلب  تخت  وا و  ناـیم  نیمز  زا 
ام هب  ادخ  ار  ات  ود  داتفه و  مظعا  يامـسا  نآ  زا  تشگرب ،  دوخ  لاح  هب  نیمز  ندز  مشچ  زا  رتمک  رد  دـش و  لقتنم  هعطق  نیا  هب  هعطق  نآ 
زا یـصخش  هک :  تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  ( . 327  ) تسا هدادـن  دوخ  قـلخ  زا  يدـحا  هب  هک  تسا  ادـخ  صوـصخم  یکی  تسا و  هداد 

ثاریم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  ناربمغیپ  مولع  عیمج  ایآ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
وا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنآ  رگم  تسا  هدـینادرگن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چـیه  ادـخ  یلب ،  دومرف :  ترـضح ؟  اـت  مدآ  زا  دیـسر 
زین مالسلا  هیلع  نامیلس  یتفگ و  تسار  دومرف :  ادخ .  نذا  هب  درک  یم  هدنز  ار  هدرم  مالسلا  هیلع  یـسیع  درک :  ضرع  يوار  تسا .  رتاناد 

دهده بلط  نامیلس  هک  یتسردب  دومرف :  سپ  دوب .  رداق  اهتلزنم  نیا  همه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیمهف و  یم  ار  ناغرم  نابز 
رب ار  وا  هک  دمآ  بضغ  هب  نآ  يارب  زا  و  تسا ،  هدرک  دای  وا  زا  ادـخ  هچنآ  تفگ  دـمآ و  مشخ  هب  دوخ  ياج  رد  ار  وا  تفاین  نوچ  درک ، 

داب و هکنآ  لاح  دـندوب و  هدادـن  نامیلـس  هب  هک  دـندوب  هداد  یملع  وا  هب  دوب و  یغرم  دـهده  و  دوب ،  جاتحم  وا  هب  درک و  یم  تلالد  بآ 
 ، تسناد یم  ار  نآ  غرم  تـسناد و  یمن  اوـه  يز رد  ار  بآ  دـندوب و  وا  ناـمرف  رد  همه  نادرمتم  ناوید و  ناـیمدآ و  ناـینج و  ناروـم و 

ناوت یم  هراپ  هراـپ  نآ  هب  ار  نیمز  تخادـنا و  ناوت  یم  هار  نآ  هب  ار  اـههوک  هک  تسه  ینآرق  رگا  هک :  دـیامرف  یم  نآرق  رد  یلاـعت  قح 
رد میناد و  یم  اوـه  ریز  رد  ار  بآ  اـم  تساـم و  دزن  نآرق  نآ  تـسا و  نآرق  نـیا  ( 328  ) درک ناوـت  یم  هدـنز  نآ  هب  ار  اـه  هدرم  هدرک و 
نب ییحی  هک  تسا  لوقنم  ربـتعم  دنـس  هب  و  ( . 329  ) دوش یم  لصاح  نآ  میناوخب  هک  يرما  ره  يارب  هک  تسه  دـنچ  يا  هیآ  ادـخ  باـتک 
نآ دومرف :  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  ایخرب ؟  نب  فصآ  ملع  هب  دوب  جاتحم  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ایآ  درک :  لا  ؤس  یـضاق  مثکا 
یم نکیل  تسناد و  یم  فـصآ  هچنآ  نتـسناد  زا  دوـبن  زجاـع  نامیلـس  و  دوـب ،  اـیخرب  نب  فـصآ  دوـب  وا  دزن  باـتک  زا  یملع  هک  یـسک 
ملع نآ  و  دوب ،  دهاوخ  وا  هفیلخ  ادخ و  تجح  وا  زا  دعب  فصآ  دننادب  هک  دنادرگ  رهاظ  نایمدآ  ناینج و  رب  ار  فصآ  تلیـضف  تساوخ 

وا تماما  رد  ات  دوش  رهاـظ  وا  ملع  هک  تساوخ  ادـخ  نکیل  ادـخ و  رما  هب  دوب  هدرپس  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  دوب  یمولع  زا  فصآ 
زا دـننادب  دواد  زا  دـعب  ار  وا  يربمغیپ  تماما و  ات  تخومآ  دوخ  مکح  ار  نامیلـس  مالـسلا  هیلع  دواد  تایح  رد  هچنانچ  دـننکن ،  فـالتخا 

هتفگ دننک  یم  راکنا  هنوگچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  لوقنم  نسح  دنـس  هب  و  ( . 330  ) قلخ رب  تجح  دیکءات  يارب 
شتخت زا  ار  وا  هک  ماش  رد  منزب  هیواعم  هنیس  رب  مرادرب و  ار  دوخ  ياپ  نیا  مناوت  یم  مهاوخ  رگا  دومرف :  هک  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هیلع نامیلس  دزن  هب  تفرگ و  ار  سیقلب  تخت  ندز  مشچ  کی  هب  نامیلـس  یـصو  فصآ  هک  ار  نیا  دننک  یمن  راکنا  و  مزادنیب ،  نوگنرس 
یصو زا  رتمک  ار  ام  ربمغیپ  یصو  ایآ  تسین ؟  ایـصوا  نیرتهب  وا  یـصو  تسین و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ربمغیپ  ایآ  دینادرگ ؟  رـضاح  مالـسلا 
تیاور رد  و  ( . 331  ) دنوش یم  رکنم  ار  ام  تلیـضف  دننک و  یم  ام  قح  راکنا  هک  اهنآ  نایم  ام و  نایم  دنک  مکح  ادخ  دنناد ؟  یم  نامیلس 
ناغرم ریاـس  ناـیم  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ارچ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هفینح  وبا  تسا :  هدـش  دراو  رگید  ربتعم  رگید 

هفینح وبا  دینیب .  یم  هشیش  نایم  رد  ار  نغور  امش  هچنانچ  دید  یم  نیمز  ریز  رد  ار  بآ  دهده  هکنآ  يارب  دومرف :  دومن ؟  دقفت  ار  دهده 
هب ات  دنیب  یمن  كاخ  ریز  رد  ار  ماد  ارچ  دنیب  یم  نیمز  ریز  رد  ار  بآ  هک  نآ  درک :  ضرع  يدـنخ ؟  یم  ارچ  دومرف :  ترـضح  دـیدنخ . 

تمحر ادخ  هک :  تسا  لوقنم  هرون  ياعد  رد  ( . 332  ) دناشوپ یم  ار  رصب  ردق  اضق و  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف :  ترضح  دتفا ؟  یم  ماد 
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 333  ) ندیشک هرون  هب  درک  رما  ار  ام  هچنانچ  دواد  نب  نامیلـس  رب  دتـسرف 

زا يدحا  دینادرگن  کیرش  وا  اب  باتکلا و  هحتاف  هروس  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دینادرگ  صوصخم  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم 
تسا هدرک  دای  یلاعت  قح  هچنانچ  دومرف  اطع  وا  هب  هروس  نیا  زا  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هک  مالسلا  هیلع  نامیلس  زا  ریغب  ار  شناربمغیپ 
راحب رد  ار  یـضعب  و  تسا ،  روکذم  بتک  رد  هصق  نیا  رد  رایـسب  بئارغ  دـیوگ :  فلؤم  ( . 334  ) دوب هتـشون  دوخ  همان  لوا  رد  ار  وا  هک 

 . مدرک هربتعم  تایاور  هب  افتکا  باتک  نیا  رد  دوب  هدشن  تیاور  هربتعم  دیتاسا  هب  نوچ  و  ( 335  ) ما هدرک  رکذ  راونالا 
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مراهچ لصف 

تافو زا  دـعب  هچنآ  وا و  تافو  ات  تسا  ترـضح  نآ  لاوحا  رداون  هدـیدرگ و  لزان  ترـضح  نآ  رب  هک  اهیحو  ماکحا و  ظعاوم و  نایب  رد 
مهمکحل انک  موقلا و  منغ  هیف  تشفن  ذا  ثرحلا  یف  ناـمکحی  ذا  نامیلـس  دواد و  هک و  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  دـش .  حـناس  ترـضح  نآ 

رد تعارز  رد  دندرک  یم  مکح  هک  یتقو  رد  ار  نامیلس  دواد و  نک  دای  و  ( 336  ) املع امکح و  انیتآ  الک  نامیلس و  اهانمهفف  نیدهاش * 
هب ار  مکح  میدینامهف  سپ  اناد ،  رضاح و  ار  ناشیا  مکح  رم  میدوب  ام  و  دوب ،  هدیرچ  تعارز  نآ  رد  موق  دنفـسوگ  بش  رد  هک  یماگنه 

لیئارـسا ینب  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  و  میدوب .  هداد  یئاناد  تمکح و  ار  کی  ره  نامیلس و 
ار دنفسوگ  بحاص  غاب  بحاص  سپ  دندرک ،  داسفا  دنداتفا و  غاب  نآ  رد  بش  یصخش  نادنفـسوگ  و  دوب ،  يروگنا  غاب  ار  وا  دوب  يدرم 

دزن هب  نوچ  امش .  نایم  دنک  مکح  ات  نامیلس  دزن  دیورب  دومرف :  ترضح  نآ  سپ  مالسلا ،  هیلع  دواد  ترضح  تمدخ  هب  دروآ  هعفارم  هب 
ار نادنفسوگ  هک  تسا  مزال  نادنفسوگ  بحاص  رب  تسا ،  هدروخ  همه  ار  تخرد  عرف  لصا و  دنفسوگ  رگا  دومرف :  دنتفر  ترـضح  نآ 

سپ تسه  دوخ  لاح  هب  اهتخرد  لصا  تسا و  هدرک  عیاض  ار  هویم  رگا  و  تسا ،  اهنآ  مکـش  رد  هک  يدـنزرف  ره  اب  دـهدب  غاب  بحاص  هب 
ینب هک  تساوخ  یم  نکیل  دوب و  نینچ  زین  دواد  مکح  و  ار .  نادنفـسوگ  لصا  هن  دهدب  غاب  بحاص  هب  دـیاب  یم  ار  نادنفـسوگ  نادـنزرف 

هک و دومرف  یم  ترضح  دندرک  یم  فالتخا  رگا  و  دندرکن ،  مکح  رد  یفالتخا  و  تسوا ،  یصو  وا  زا  دعب  نامیلـس  هک  دننادب  لیئارـسا 
اب هکلب  دندرکن  مکح  کیچیه  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 337  ) نیدهاش مهمکحل  انک 
وا تلیضف  ات  دومن  یحو  ار  هصق  نیا  مکح  نامیلس  هب  یلاعت  قح  سپ  دندیـشک ،  یم  ار  یهلا  یحو  راظتنا  دندرک و  یم  وگتفگ  رگیدکی 

يارب زا  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  يدـهع  تماما  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 338  ) دنادرگ رهاظ  ار 
یلاعت قح  هک  یتسردـب  يرگید ،  يوسب  دـنادرگب  تسا  هدرک  نییعت  هدرب و  ماـن  ار  ناـشیا  تسا و  هدـینادرگ  ررقم  صوصخ  هب  یتعاـمج 

ره ما  هدینادرگ  مزال  تسا و  هتشذگ  نم  ملع  رد  هک  اریز  هد  رارق  دوخ  يارب  دوخ  لها  زا  ییصو  هک  مالـسلا  هیلع  دواد  يوسب  دومن  یحو 
یلفط اهنآ  نایم  رد  تشاد و  دنزرف  دنچ  مالسلا  هیلع  دواد  و  مهد ،  رارق  وا  لها  زا  ییصو  وا  يارب  زا  هتبلا  منادرگ  ثوعبم  هک  ار  يربمغیپ 
ییصو هک  دومرف  یحو  نم  يوسب  یلاعت  قح  تفگ :  تفر و  وا  دزن  هب  دواد  ترـضح  سپ  تشاد ،  یم  تسود  رایـسب  ار  شردام  هک  دوب 

هک دوب  نانچ  یهلا  موتحم  ملع  رد  و  مهاوخ .  یم  ار  وا  زین  نم  دومرف :  نک .  دوخ  یـصو  ارم  دـنزرف  تفگ :  نز  نآ  مریگب .  دوخ  لها  زا 
دعب سپ  دسرب ،  وت  هب  نم  رما  ات  یصو  ندرک  نییعت  رد  امنم  لیجعت  هک :  دواد  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  دشاب .  وا  یصو  نامیلس 

 : هک دواد  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  روگنا ،  غاـب  نادنفـسوگ و  هراـبرد  دـندمآ  همـصاخم  هب  وا  دزن  هب  صخـش  ود  یناـمز  كدـنا  زا 
نادنزرف دواد  سپ  دوب ؛ دهاوخ  وت  یـصو  وت  زا  دعب  وا  دنک  مکح  قح  هب  هیـضق  نیا  رد  هک  اهنآ  زا  کی  ره  نک و  عمج  ار  دوخ  نادـنزرف 

رد نادنفسوگ  نیا  غاب !  بحاص  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نامیلـس  دندرک ،  رکذ  ار  دوخ  يارجام  مصخ  ود  ره  نوچ  درک و  عمج  ار  دوخ 
دوخ نادنفسوگ  مشپ  نادنزرف و  هک  نادنفسوگ  بحاص  يا  وت  رب  مدرک  مکح  دومرف :  بش .  رد  تفگ :  دندش ؟  وت  غاب  لخاد  تقو  هچ 

هچنانچ دنشاب  غاب  بحاص  زا  همه  نادنفـسوگ  هک  يدرکن  مکج  ارچ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دواد  يراذگب !  غاب  بحاص  هب  لاس  نیا  رد  ار 
هویم نیمه  داد و  دهاوخ  هویم  رگید  لاس  هکلب  تسا  هدشن  هدنک  لصا  زا  تخرد  تفگ :  نامیلـس  دـننک ؟  یم  مکح  لیئارـسا  ینب  ياملع 

هب ار  نادنفسوگ  دیاب  دندوب  هدنک  خیب  زا  ار  ناتخرد  رگا  و  دشاب ،  وا  زا  نادنفـسوگ  لاسما  لصاح  هک  دیاب  سپ  تسا ،  هدروخ  ار  لاسما 
رما ام  یتساوخ و  ار  يرما  وت  دواد ،  يا  درک  نامیلـس  هک  تسا  نآ  قح  مکح  هک :  دواد  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاـعت  قح  سپ  دـهدب .  وا 
ادخ هچنآ  رگم  دشن  تشاد و  رگید  يا  هدارا  ادـخ  میتشاد و  يرما  هدارا  ام  تفگ :  تفر و  دوخ  نز  دزن  هب  دواد  سپ  میتساوخ .  ار  رگید 

ریسفت نینچ  ار  هیآ  نیا  تنس  لها  رثکا  هک :  دیوگ  فلؤم  ( . 339  ) ار وا  مکح  میدش  داقنم  ادخ و  رما  هب  میدش  یـضار  ام  تساوخ ،  یم 
تسرد مالسلا  هیلع  نامیلس  داهتجا  دندرک و  مکح  داهتجا  هب  کی  ره  هعقاو و  نیا  مکح  رد  دش  عازن  نامیلس  دواد و  نایم  هک :  دنا  هدرک 
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یعامجا تسا و  هدـش  تباث  صوصن  لیالد و  هب  نوچ  تسا ،  زیاـج  ناربمغیپ  رب  داـهتجا  هک  دـنا  هدـش  کـسمتم  هیـضق  نیا  هب  و  دوب ،  رت 
یحو و یعطق و  ملع  هب  هچنآ  دنیوگ و  یمن  ینخـس  داهتجا  نامگ و  نظ و  هب  ادخ  ناربمغیپ  هک  تسا  هدش  هعیـش  بهذـم  يرورـض  هکلب 
و درادـن ،  فالتخا  رب  تلالد  همیرک  هیآ  دـشابن و  ناـشیا  ناـیم  رد  فـالتخا  هک  دـیاب  سپ  تسا ؛  هدـیدرگ  رهاـظ  ناـشیا  رب  ینیقی  ماـهلا 

مکح نیا  لیئارسا  ینب  رب  دنادرگ  رهاظ  ار  نامیلس  تلیـضف  تساوخ  یم  نوچ  دواد  ترـضح  هکنآ  رب  تسا  هدرک  تلالد  هربتعم  ثیداحا 
رهاـظ ناـشیا  رب  دـندرک  یم  دوخ  يارب  هک  یمکح  رد  ار  لیئارـسا  ینب  ياـطخ  دـنکب و  وا  ار  عقاو  مکح  هک  تشاذـگ  ترـضح  نآ  هب  ار 

رهاظ ار  وا  تلیـضف  ات  دومن  یحو  نامیلـس  هب  ار  مکح  نیا  یلاعت  قح  دـندش ،  یحو  رظتنم  دـش  رهاظ  هیـضق  نیا  نوچ  هکنآ  ای  دـنادرگ ، 
هب هکنآ  رب  ای  تسا  هیقت  رب  لومحم  هیضق  نیا  رد  مالـسلاامهیلع  نامیلـس  اب  دواد  هعزانم  رب  دنک  یم  تلالد  هک  ثیداحا  زا  یـضعب  دیامن . 

لمتحم هچ  رگا  دوش ،  رهاظ  نامیلـس  تلیـضف  تقیقح و  نارگید  رب  هک  دومرف  یم  هضراعم  ترـضح  نآ  تحلـصم  لیبس  رب  رهاظ  بسح 
رد یئزج  خسن  هکنیا  ربانب  دشاب ،  هدش  ررقم  ادخ  بناج  زا  دومرف  دواد  هک  یمکح  دشاب و  هدش  خوسنم  نامز  نآ  رد  مکح  نیا  هک  تسا 
 . دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نامیلس  نامز  ات  مکح  نیا  هک  دشاب  هداد  ربخ  یسوم  ترضح  هکنآ  ای  دشاب  زوجم  مزعلاولوا  ریغ  ناربمغیپ  نامز 

هچنآ تسا  هدرک  اطع  ام  هب  ادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و 
 ، تسا هدرکن  هچنآ  هدرک و  میلعت  مدرم  هب  هچنآ  تسا  هدرک  میلعت  اـم  هب  و  تسا ،  هدومرفن  اـطع  ناـشیا  هب  هچنآ  هدوـمرف و  اـطع  مدرم  رب 

يرگناوت لاح  رد  ندرک  جرخ  رد  ندرک  يور  هنایم  و  ناشیا ،  تبیغ  رد  مدرم و  روضح  رد  ادخ  زا  ندیسرت  زا  رتهب  ار  يزیچ  میتفاین  سپ 
( . 340  ) یلاح ره  رب  ندرک  یهلا  سدقم  بناج  هب  عرـضت  بضغ و  تلاح  رد  يدونـشخ و  لاح  رد  نتفگ  ار  قح  و  یناشیرپ ،  لاح  رد  و 

باوخ هک  راهنز  دنزرف !  يا  تفگ :  نامیلس  هب  نامیلس  ردام  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
رگید ثیدـح  رد  و  ( . 341  ) تمایق زور  رد  دـنادرگ  یم  ریقف  ناـشیرپ و  ار  یمدآ  ندرک  رایـسب  باوخ  بش  رد  هک  نکم  رایـسب  بش  رد 

بجوم تسین و  یتعفنم  نآ  رد  هک  نکم  مدرم  اب  هلداجم  هک  راهنز  دنزرف !  يا  تفگ :  دوخ  دـنزرف  اب  نامیلـس  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
نامیلس ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 342  ) نم ؤم  ناردارب  نایم  ددرگ  یم  توادع  ثودح 
رخـسم و  نم ،  زا  دـعب  ار  يدـحا  تسین  راوازـس  هک  ارم  تسا  هدیـشخب  یکلم  یلاـعت  قـح  تفگ :  دوـخ  باحـصا  هب  يزور  مالـسلا  هیلع 

نم هب  يزیچ  ره  زا  و  ار ،  ناغرم  نخـس  نم  هب  تسا  هتخومآ  و  ار ،  نایـشحو  ناغرم و  ناینج و  نایمدآ و  داب و  نم  يارب  تسا  هدـینادرگ 
رـصق لخاد  ادرف  مهاوخ  یم  ما و  هدـینارذگن  يداش  هب  بش  ات  زور  کی  تسا  هدرک  تمارک  ارم  هک  اهتمعن  نیا  اـب  و  تسا ،  هدومرف  اـطع 

دراو يرما  نم  رب  ات  دیآ  نم  دزن  هب  هک  دیهدم  تصخر  ار  یسک  سپ  منک ،  رظن  دوخ  ياهتکلمم  يوسب  میآرب و  رـصق  ماب  هب  موش و  دوخ 
تفرگ و تسد  هب  ار  شیاصع  دادماب  دش ،  رگید  زور  نوچ  دشاب .  نینچ  دنتفگ :  دنک .  لدـبم  ترودـک  هب  ارم  يداش  شیع و  هک  دوشن 

هچنآ هب  دوب  داش  دوخ و  ياهتکلمم  يوسب  درک  یم  رظن  درک و  دوخ  ياصع  رب  هیکت  داتـسیا و  تفر و  الاب  شرـصق  زا  یئاج  نیرتدـنلب  رب 
 ، دش ادـیپ  شرـصق  ياه  هشوگ  یـضعب  زا  هک  داتفا  يا  هماج  هزیکاپ  یئورـشوخ  ناوج  رب  شرظن  هاگان  دوب ،  هدومرف  اطع  وا  هب  یلاعت  قح 

ناوج نآ  يدش ؟  لخاد  یک  تصخر  هب  و  مشاب ،  اهنت  هک  متـساوخ  یم  زورما  درک ؟  رـصق  نیا  لخاد  ار  وت  یک  تفگ :  دید  ار  وا  نوچ 
زا نآ  هب  تسا  قحا  رصق  راگدرورپ  تفگ :  نامیلس  مدش !  لخاد  وا  تصخر  هب  درک و  لخاد  ارم  رـصق  نیا  راگدرورپ  تفگ :  باوج  رد 
 ! منک ضبق  ار  وت  حور  هک  ما  هدـمآ  تفگ :  يا ؟  هدـمآ  راـک  هچ  يارب  دیـسرپ :  متوملا !  کـلم  نم  تفگ :  وت ؟  یتسیک  وگب  سپ  نم ، 

ياقل ریغ  رد  نم  يداش  هک  تساوخن  ادخ  دـشاب و  نم  يداش  زور  متـساوخ  یم  زورما  هک  روآ  لمعب  يا  هدـش  رومءام  هچنآ  ایب و  تفگ : 
دعب اهتدم  سپ  دوب !  هداد  هیکت  اصع  رب  هک  تلاح  نامه  رب  درک  ضبق  ار  ترضح  نآ  رهطم  حور  توملا  کلم  سپ  دشاب .  وا  يازفا  حرف 

دش هنتف  لاح  نآ  سپ  تسا ،  هدنز  هک  دندرک  یم  نامگ  دندرک و  یم  رظن  وا  يوسب  مدرم  تشاد و  هیکت  اصع  رب  تئیه  نامه  هب  توم  زا 
ار وا  داتفین ،  بعت  هب  درک و  هیکت  اصع  نیا  هب  رایـسب  مایا  نیا  رد  وا  دـنا  هتفگ  یـضعب  دیـسر ؛ مهب  ناشیا  نایم  رد  فالتخا  ناـشیا و  يارب 

نامیلـس هک :  دـنتفگ  یهورگ  میتسرپب ؛  ار  وا  تسا  تبجاو  دـشاب و  اـم  راـگدرورپ  وا  دـیاب  یم  دـیماشاین ،  دروخن و  يزیچ  دربن ،  باوخ 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ربمغیپ  هدنب و  وا  دنتفگ :  نانمؤم  و  تسین ؛  نینچ  عقاو  رد  تسا و  هداتـسیا  هک  دیامن  یم  نینچ  ام  هدید  رد  وداج  هب  تسا و  رگوداج 
(343  ) هضرا ادخ  دیـسر و  مهب  ناشیا  نایم  رد  فالتخا  سپ  دیامن .  یم  ریبدت  ار  وا  رما  دهاوخ  یم  هک  يوحن  ره  هب  یلاعت  قح  و  تسا ، 

تمعن رکش  ناینج  سپ  داتفارد ،  ور  هب  دوخ  رصق  زا  ترضح  نآ  تسکش ،  اصع  دنک ،  یهت  ار  ترـضح  نآ  ياصع  نایم  هک  داتـسرف  ار 
 ، دشاب وا  لمع  تلآ  هک  دنزاس  یم  رضاح  یکاخ  یبآ و  وا  دزن  تسا  هضرا  هک  اج  ره  ببـس  نیا  هب  و  دندینادرگ ،  مزال  دوخ  رب  ار  هضرا 

میدرک ردقم  نوچ  سپ  ینعی :  هتءاسنم  لکءات  ضرالا  هباد  الا  هتوم  یلع  مهلد  ام  توملا  هیلع  انیضق  املف  یلاعت  قح  لوق  ینعم  تسا  نیا 
تنیبت رخ  املف  ار ،  وا  ياـصع  دروخ  هک  هضرا  ینعی  نیمز  مرک  رگم  وا  گرم  رب  ار  ناـینج  درکن  تلـالد  ار ،  گرم  وا  رب  میدرک  مکح  و 

دـش رهاظ  ای  ناینج  رب  دـش  رهاـظ  داـتفارد  ور  هب  نامیلـس  نوچ  سپ  ( 344  ) نیهملا باذـعلا  یف  اوثبلاـم  بیغلا  نوملعی  اوناـک  وـل  نا  نجلا 
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هدننک .  راوخ  باذع  رد  دندنام  یمن  دنتشاد  یم  بیغ  هب  ملع  ناینج  رگا  هک  نایمدآ  رب  ناشیا  لاوحا 
 : ینعی نیهملا  باذـعلا  یف  اوثبل  اـم  بیغلا  نوملعب  اوناـک  ول  نجلا  نا  سنـالا  تنیبت  رخ  اـملف  هک :  دـش  لزاـن  وحن  نیا  هب  هیآ  نیا  هک  هللاو 
نآ ینعی  هدـننک ،  راوخ  باذـع  رد  تدـم  نیا  رد  دـندنام  یمن  ار  بیغ  دنتـسناد  یم  ناـینج  رگا  هک  دـش  مولعم  ناـیمدآ  رب  داـتفا ،  نوچ 

تسا لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  نسح  دنـس  هب  و  ( . 345  ) دندرک یم  وا  هدومرف  هب  نامیلـس  توف  زا  دعب  هک  یلمع  تمدـخ و 
لخاد ترضح  نآ  دنتشاذگ ،  ایرد  نایم  رد  دنتخاس و  هنیگبآ  زا  يا  هبق  وا  يارب  ار  ناینج  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک : 

دـید و یم  ار  ناشیا  وا  دـندرک و  یم  تمدـخ  وا  ربارب  رد  نیطایـش  و  درک ،  یم  روبز  توالت  دومرف و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  دـش و  هبق  نآ 
لوبق هوشر  هکنآ  منم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  تفگ :  هبق  نایم  رد  دید  ار  يدرم  سپ  هبق ،  رانک  هب  دش  تفتلم  هاگان  دندید ،  یم  ار  وا  ناشیا 
ناینج دومن ،  حور  ضبق  ار  وا  دوب  هدومرف  هیکت  اصع  رب  هک  تئیه  نامه  هب  سپ  متوملا .  کلم  نم  مسرت ،  یمن  ناهاشداپ  زا  منک و  یمن 

دـندومن و یم  مایق  هعوجرم  تامدـخ  هب  لاس  کی  ات  دـندید ،  یم  هدرک  اصع  رب  هیکت  هداتـسیا و  تلاح  نامه  رب  ار  وا  دـندرک و  یم  رظن 
ياصع هک  داتـسرف  ار  هضرا  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دـندید  یمن  وا  لاوحا  رد  يرییغت  دـندرک و  یمن  ترـضح  نآ  لاوحا  مالعتـسا  رب  تءارج 

نوچ و  دـنناسر .  یم  نآ  هب  كاخ  بآ و  دـشاب  هک  اـج  ره  دـننک  یم  هضرا  رکـش  ناـینج  سپ  داـتفا ،  ترـضح  دروخ ،  ار  ترـضح  نآ 
تسا هدرک  عضو  هک  تسا  یباتک  نیا  تشون :  باتک  نآ  تشپ  رد  تشون و  رحس  رد  یباتک  ناطیش  دومن ،  تقرافم  تفر  ایند  زا  نامیلس 
دهاوخ راک  نالف  هک  ره  تشون :  باتک  نآ  رد  و  ملع ،  ياهجنگ  ياه  هریخذ  زا  دواد  رـسپ  نامیلـس  دوخ  هاشداپ  يارب  ایخرب  رـسپ  فصآ 
نامیلـس تخت  ریز  رد  ار  باتک  نیا  و  دنکب .  وداج  نالف  دیاب  دزاس  یـشمتم  دهاوخ  ار  رما  نالف  هک  ره  و  دنکب ،  رحـس  نالف  دـیاب  دـنکب 
هتـشون باتک  نیا  رد  هک  دوب  یئاهرحـس  ببـس  هب  ام  رب  نامیلـس  هبلغ  دـنتفگ :  نارفاک  سپ  دـینادرگ ،  رهاظ  مدرم  رب  اجنآ  زا  درک و  نفد 

نیا هب  هراشا  درک و  یم  ینابر  تردق  هب  يربمغیپ و  زاجعا  هب  درک  یم  هچنآ  دوب و  وا  ربمغیپ  ادخ و  هدنب  وا  هک :  دنتفگ  نانم  ؤم  و  تسا ، 
اورفک نیطایـشلا  نکل  نامیلـس و  رفک  ام  نامیلـس و  کـلم  یلع  نیطایـشلا  اولتت  اـم  اوعبتا  هک و  تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  هچنآ  تسا  هصق 

و وا ،  نامز  رد  ای  نامیلـس  یهاشداپ  رد  نیطایـش  دندرک  ارتفا  ای  دندناوخ  ار  هچنآ  نادوهی  دندرک  تعباتم  و  ( 346  ) رحسلا سانلا  نوملعی 
ترضح زا  حیحص  دنس  هب  ( . 347  ) دندرک مدرم  میلعت  ار  وداج  هک  دندش  رفاک  نیطایش  نکیل  دوبن و  وا  زا  رحس  نیا  نامیلـس و  دشن  رفاک 

رد یتخرد  هک  تسا  نآ  وت  گرم  تمالع  هک :  مالسلا  هیلع  نامیلس  يوسب  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
هدیئور سدقملا  تیب  رد  هک  یتخرد  رب  داتفا  رظن  ار  ترضح  نآ  يزور  سپ  دنیوگ .  هبونرخ  ار  نآ  هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  سدقملا  تیب 

تفر و دوخ  بارحم  بناج  هب  درک و  تشپ  سپ  مراد !  مان  هبونرخ  تفگ :  تسیچ ؟  وت  ماـن  هک :  تخرد  نآ  هب  دومن  باـطخ  سپ  دوب ، 
وا تمدـخ  دوهعم  قیرط  هب  ناینج  نایمدآ و  دومن و  وا  حور  ضبق  یلاعت  قح  تعاس  ناـمه  رد  و  داتـسیا ،  دوخ و  ياـصع  رب  دومرف  هیکت 

یهت ار  وا  ياصع  هضرا  هکنآ  ات  تسا  هدنز  وا  هک  دندرک  یم  نامگ  دنتفاتش و  یم  دوب  هدومرف  رما  نآ  هب  ار  ناشیا  هچنآ  رد  دندرک و  یم 
تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیلع  هللا  همحر  هیوباب  نبا  ( . 348  ) دندیـشک دوخ  لمع  زا  تسد  سپ  داتفا ،  درک و 

یناگدنز لاس  هدزاود  دصتفه و  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلس  ترـضح  هک :  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک 
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نآ يربمغیپ  یهاشداپ و  تدم  و  دـشاب ،  لاس  هس  هاجنپ و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک  تسا  نآ  روهـشم  دـیوگ :  فلؤم  ( . 349  ) درک
يردق سدقملا و  تیب  نتخاس  هب  درک  عورش  تشذگ  ترضح  نآ  یهاشداپ  يادتبا  زا  هک  لاس  راهچ  زا  دعب  و  دوب ،  لاس  لهچ  ترـضح 

رفعج ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 350  ) دـندرک مامت  دوبن ،  مولعم  ترـضح  نآ  توف  هک  لاس  کی  تدـم  رد  هک  دوب  هدـنام  نآ  زا 
 . نادرگ هفیلخ  ام  رب  ار  دوخ  رسپ  هک :  دندرک  سامتلا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  زا  لیئارسا  ینب  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
زا تفگ  باوج  رگا  مسرپ ،  یم  وا  زا  دنچ  يا  هلئـسم  دومرف :  دـندرک  حاحلا  رایـسب  نوچ  درادـن .  تفالخ  تیحالـص  وا  دومرف :  نامیلس 
؟  دشاب یم  زیچ  هچ  زا  زاوآ  توق  فعـض و  و  نان ؟  هزم  بآ و  هزم  تسیچ  دنزرف !  يا  دیـسرپ :  سپ  منادرگ .  یم  دوخ  هفیلخ  ار  وا  اهنآ 
زا نآ  تحارتسا  ندب و  بعت  و  دسر ؟  یم  مهب  محر  تقر و  یمحریب و  ینیگنـس و  زیچ  هچ  زا  و  تساجک ؟  یمدآ  ندب  زا  لقع  عضوم  و 

سپ تفگ .  تسناوـتن  باوـج  کـیچیه  زا  وا  سپ  دـشاب ؟  یم  وـضع  مادـک  زا  نآ  یمورحم  ندـب و  بـسک  و  دـشاب ؟  یم  وـضع  مادـک 
یمک یتدایز و  زا  زاوآ  فعـض  زاوآ و  توق  و  تسا ؛  توق  نان  هزم  و  تسا ،  یناگدـنز  بآ  هزم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

کبـس هچ  دنیوگ  یم  تسا  لقع  مک  هک  ار  یـسک  ینیب  یمن  رگم  تسا ،  غامد  یئاناد  لقع و  عضوم  و  دـشاب ؛ یم  ( 351  ) هدرگ تشوگ 
نیگنـس هک  اهنآ  رب  ياو  دیامرف :  یم  یلاعت  قح  هک  يونـش  یمن  دـشاب ،  یم  لد  یمرن  ینیگنـس و  زا  محر  یمحر و  یب  و  وا ؛ غامد  تسا 

یم بعت  هب  ندب  نتفر ،  هار  رد  دـنداتفا  بعت  هب  هاگره  تسا ،  اهاپ  زا  ندـب  تحارتسا  بعت و  و  352 ؛) ( ؟  ادخ دای  زا  ناشیا  ياهلد  تسا 
دنک یم  لمع  رگا  تسا ،  اهتـسد  زا  نآ  یمورحم  ندـب و  ندرک  بسک  و  دـبای ؛ یم  تحارتسا  ندـب  دـنتفای  تحارتسا  اهاپ  نوچ  و  دـتفا ، 
یم مورحم  یمدآ  ندب  دنک  یمن  يراک  تسد  هب  رگا  و  دـسر ،  یم  مهب  یبقع  ایند و  تعفنم  يزور و  ندـب  يارب  دوخ  ياهتـسد  هب  یمدآ 

( . 353  ) دوش

تسا راثرث  لها  ءابس و  موق  هصق  نایب  رد  موس :  تسیب و  باب 

برو هبیط  هدـلب  هل  اورکـشا  مکبر  قزر  نم  اولک  لامـش  نیمی و  نع  ناتنج  هیآ  مهنکـسم  یف  ءابـسل  ناک  دـقل  هک  دـیامرف  یم  یلاعت  قح 
تیاهن تردـق و  لامک  یلاعت و  قح  دوجو  رب  یتجح  یتیآ و  ناشیا  رهـش  ناشیا و  ياهنکـسم  رد  ار  ابـس  هلیبق  دوب  هک  قیقحتب  ینعی  روفغ 

راگدرورپ يزور  زا  دـیروخب  هک :  دـنتفگ  ناشیا  هب  ناشیا ،  رهـش  پچ  تسار و  بناـج  زا  دوب  ناتـسغاب  ود  نآ  هک  وا  تمحر  ناـسحا و 
انلسراف اوضرعاف  ناهانگ .  هدنزرمآ  تسا  يراگدرورپ  امش  دنوادخ  وکین و  بیط  تسا  يرهش  امش  رهـش  هک  وا  يارب  دینک  رکـش  دوخ و 

ام تمعن  رکـش  دـندومن و  ضارعا  سپ  لیلق  ردـس  نم  یـش ء  لـثا و  طـمخ و  لـکا  یتاوذ  نیتنج  مهیتنجب  مهاهنلدـبو  مرعلا  لیـس  مهیلع 
نآ زا  هک  ار  یلیس  ای  تساخرب ؛  میظع  دنت  ناراب  زا  هک  ار  یلیس  ای  ار ؛ تخس  لیس  ینعی  ار -  مرع  لیس  ناشیا  رب  میداتسرف  سپ  دندرکن ، 
اهنآ رد  هک  رگید  ناتـسغاب  ود  نآ ،  ضوع  هب  ناشیا  يارب  میدرک  لدب  دندرک و  بارخ  ار  ناشیا  دـس  هک  دیـسر -  مهب  گرزب  ياهـشوم 

الا يزاجن  له  اورفک و  اـمب  مهاـنیزج  کـلذ  دوب .  ردـس  تخرد  زا  یکدـنا  زگ و  تخرد  اـی  كاوسم و  اـی  ( 354  ) نالیغم راـخ  تخرد 
نارفک رایسب  هک  ار  یسک  رگم  تبوقع  هب  میهد  یم  ازج  ایآ  دندرک ،  ام  تمعن  نارفک  هکنآ  ببـس  هب  ار  ناشیا  میداد  ازج  روطنیا  روفکلا 

هدینادرگ نینمآ و  امایا  یلایل و  اهیف  اوریـس  ریـسلا  اهیف  انردـق  هرهاظ و  يرق  اهیف  انکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  انلعج  و  دـنک . ؟  ام  تمعن 
ره هک  رگیدکی  هب  لصتم  ياه  هیرق  اهرهش و  ماش -  ياهرهش  ینعی  اهنآ -  رب  میدوب  هدرک  تکرب  هک  یئاهرهش  نایم  ناشیا و  نایم  میدوب 
نآ زا  يرهـش  رد  نیـسپ  دادـماب و  ره  ناشیا  رفاسم  هک  ناشیا  رفـس  ریـس و  رد  میدوب  هداد  رارق  يا  هزادـنا  و  دوب ،  رادومن  يرگید  زا  کی 
ره زا  ینمیا  اب  اهزور  اهبـش و  اهرهـش  نیا  رد  دـینک  ریـس  هک  لاح -  ای  لاقم  نابز  هب  دـش -  یم  هتفگ  ناـشیا  هب  دـمآ و  یم  دورف  اـهرهش 

دیسر دهاوخ  مهب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  نامز  رد  ینمیا  نیا  هک :  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  و  یفوخ . 
روکـش رابـص  لکل  تابال  کلذ  یف  نا  قزمم  لک  مهانقزم  ثیداـحا  مهاـنلعجف  مهـسفنا  اوملظ  انرافـسا و  نیب  دـعاب  اـنبر  اولاـقف  ( . 355)

هب رایـسب  اهرهـش  نیا  هک  ام  ياهرفـس  نایم  زادـنیب  يرود  ام !  راگدرورپ  يا  هک :  تمعن  رد  نایغط  يرایـسب  ببـس  هب  دـنتفگ  سپ  ( 356)
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ناشیا یگدنکارپ  هب  ار  مدرم  دننز  یم  لثم  هک  میدرک  لثملا  برـض  ار  ناشیا  سپ  دوخ  سفن  رب  دندرک  متـس  و  تسا ،  کیدزن  رگیدکی 
نامع هکم و  هنیدم و  ماش و  زا  دنداتفا  یفرط  هب  ناشیا  زا  يا  هلیبق  ره  هک  یگدنکارپ  هنوگره  ار  ناشیا  میدرک  هدنکارپ  و  برع ،  نایم  رد 

زا نسح  دنـس  هب  و  يا .  هدـننک  رکـش  هدـننک و  ربـص  ره  نتفرگ  تربـع  يارب  تسه  دـنچ  یتـیآ  ناـشیا  هصق  رد  هـک  یتسردـب  قارع ،  و 
ياهرهـش هک  دـندوب  یهورگ  اهنیا  هک :  دومرف  همیرک  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

تمعن نارفک  سپ  دنتشاد ،  رهاظ  ياه  هعرزم  لاوما و  يراج و  ياهرهن  و  دید ،  دنتسناوت  یم  ار  رگیدکی  هک  دنتـشاد  رگیدکی  هب  لصتم 
درک و بارخ  ار  ناشیا  ياهرهش  هک  داتسرف  یلیـس  ناشیا  رب  یلاعت  قح  سپ  دوخ ،  هب  تبـسن  ار  ادخ  ياهتمعن  دنداد  رییغت  دندرک و  یهلا 

هدومرف دای  نآرق  رد  ادخ  هک  دیسر  مهب  اهغاب  نآ  ناشیا  رومعم  ياهغاب  ضوع  هب  درب و  ار  ناشیا  ياهلام  درک و  قرغ  ار  ناشیا  ياه  هناخ 
ياـیرد زا  یجیلخ  هک  ار  دوـخ  ياهرکـشل  دوـب  هدرک  رما  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  و  ( . 357  ) تسا

يراج ءابس  موق  ياهرهش  رب  دس  نآ  زا  بآ  هک  دندوب  هتسب  کهآ  گنـس و  زا  یمیظع  دس  دندوب و  هدرک  يراج  دنه  دالب  يوسب  نیریش 
ار اهخاروس  نآ  دنتساوخ  یم  هک  تقو  ره  تشاد  اهخاروس  دس  نآ  و  دندوب ،  هدوشگ  دس  نآ  يوسب  دنچ  یهار  جیلخ  نآ  زا  و  دش ،  یم 
هک دنتـشاد  پچ  تسار و  بناج  زا  ناتـسغاب  ود  و  دش ،  یم  يراج  ناشیا  عرازم  اهرهـش و  رب  ناشیا  جایتحا  ردـق  هب  بآ  دـندوشگ و  یم 
 ، ناشیا تاغاب  يرومعم  زا  دیبات  یمن  وا  رب  باتفآ  زور  هد  ات  تفر  یم  ناشیا  ناتـسغاب  نایم  رد  هک  یـسک  و  دوب ،  هار  زور  هد  اهنآ  دادتما 

دوخ هحیبق  لامعا  زا  رجزنم  ناحلاص  تحیـصن  یهن و  هب  دـندومن و  زواجت  دوخ  راگدرورپ  نامرف  رما و  زا  دـندرک و  رایـسب  ناهانگ  نوچ 
یم رود  هب  دنک و  یم  ار  دـنچ  یگرزب  گنـس  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دـینادرگ  طلـسم  ار  گرزب  ياهـشوم  ناشیا  دـس  رب  یلاعت  قح  دـندشن 
دالب نآ  كرت  دنتخیرگ و  دـندرک  هدـهاشم  ار  لاح  نیا  نوچ  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  تشادرب ،  تسناوت  یمن  يدـنمونت  درم  هک  تخادـنا 

هک تفرگ  ورف  ار  ناشیا  یلیـس  هاگان  هب  دـندرک و  بارخ  ار  دـس  نآ  اـت  دـندوب  لوغـشم  دـس  نآ  ندـنک  هب  اهـشوم  نآ  هتـسویپ  دـندرک و 
هب و  ( . 358  ) تسا هدومرف  نایب  ار  ناـشیا  هصق  یلاـعت  قح  هچناـنچ  دـنک ،  خـیب  زا  ار  ناـشیا  ناـتخرد  درک و  بارخ  ار  ناـشیا  ياـهرهش 
یم هک  يا  هبترم  هب  مسیل  یم  ماعط  زا  دعب  ار  دوخ  ياهتشگنا  نم  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنس 

یهورگ هک  یتسردـب  تسا ،  یهلا  تمعن  مارتـحا  يارب  زا  هکلب  تسین  نینچ  تسا ،  نم  صرح  زا  نیا  هک  دـنک  ناـمگ  نـم  مداـخ  مـسرت 
تمعن روفو  زا  سپ ،  دنتفگ .  یم  راثرث  ار  نآ  هک  دنتشاد  يرهن  ناشیا  دوب و  هدومرف  تمارک  ناشیا  هب  ناوارف  تمعن  یلاعت  قح  هک  دندوب 

 ، دـش عمج  سجن  ياهنان  زا  یهوک  هکنآ  ات  ار  دوخ  لافطا  دـندرک  یم  اجنتـسا  دـندوب  هتخپ  مدـنگ  صلاخ  زغم  زا  هک  سیفن  ياـهنان  هب  ، 
رورغم یهلا  تمعن  هب  دیـسرتب و  ادخ  زا  تفگ :  سپ  درک ،  یم  اجنتـسا  نان  نیا  هب  ار  دوخ  لفط  هک  ینز  رب  تشذـگ  یحلاص  درم  يزور 

زا ام  تسا ،  يراج  اـم  راـثرث  رهن  نیا  اـت  یناـسرت !  یم  یگنـسرگ  هب  ار  اـم  اـیوگ  تفگ :  نز  نآ  دـینکم .  ادـخ  تمعن  نارفک  دـیوشم و 
رب ار  نیمز  هایگ  نامـسآ و  ناراـب  درک و  عطق  ناـشیا  زا  ار  راـثرث  نآ  دومرف و  بضغ  ناـشیا  رب  یلاـعت  قح  سپ  میـسرت .  یمن  یگنـسرگ 
زا هک  یهوک  نآ  هب  دـندش  جاتحم  دـش  مامت  اـهنآ  نوچ  دنتـشاد ،  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  هچنآ  هب  دـندش  جاـتحم  سپ  درک ،  سبح  ناـشیا 

( . 359  ) دندرک یم  تمسق  وزارت  هب  دوخ  نایم  رد  هک  دندوب  هدرک  عمج  اجنتسا  ياهنان 

تسا سر  باحسا  مالسلا و  هیلع  هلظنح  هصق  نایب  رد  مراهچ :  تسیب و  باب 

تمدخ هب  دنتفگ  یم  ورمع  ار  وا  هک  میمت  ینب  هلیبق  فارشا  زا  یصخش  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هـصق زا  هد  ربخ  ارم  نینمؤملا !  ریما  ای  تفگ :  زور و  هس  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  شیپ  دـمآ  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
ناشیا رب  يربمغیپ  ایآ  تسا ،  هدوب  یک  ناشیا  هاشداپ  تسا و  هدوب  اجک  رد  ناشیا  ياهلزنم  دنا و  هدوب  رـصع  مادـک  رد  هک  سر  باحـصا 

 . منیب یمن  ار  ناشیا  ربخ  منیب و  یم  ار  ناشیا  رکذ  ادخ  باتک  رد  نم  هک  اریز  دندش ؟  كاله  زیچ  هچ  هب  و  هن ؟  ای  دوب  هدـینادرگ  ثوعبم 
زا دعب  دوب و  هدرکن  لا  ؤس  نم  زا  وت  زا  شیپ  یسک  هک  يدرک  لا  ؤس  یثیدح  زا  هک :  دومرف  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ 
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نآ ریـسفت  نم  هکنآ  رگم  تسین  هیآ  چیه  ادخ  باتک  رد  و  دنک ،  تیاور  نم  زا  هکنآ  رگم  تفگ  دـهاوخن  وت  هب  ار  ناشیا  ربخ  یـسک  نم 
هراشا سپ  زور ،  بش و  زا  تسا  هدمآ  دورف  تقو  هچ  تعاس و  هچ  رد  و  تشد ،  هوک و  زا  هدش  لزان  اجک  رد  هک  مناد  یم  مناد و  یم  ار 

دش دنهاوخ  نامیـشپ  يدوز  نیا  رد  دنمک و  شناراکبلط  نکیل  تسه و  نایاپ  یب  ملع  اجنیا  رد  هک :  دومرف  دومن و  دوخ  كرابم  هنیـس  هب 
هاش ار  نآ  هک  دندیتسرپ  یم  ار  يربونـص  تخرد  هک  دندوب  یهورگ  ناشیا  هک  تسا  نآ  ناشیا  هصق  یمیمت !  يا  دنباین ،  ارم  هک  یتقو  رد 

دنتفگ یم  ( 360  ) بانشور ار  همشچ  نآ  هک  دوب  هدرک  سرغ  يا  همشچ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  حون  رـسپ  ثفای  ار  نآ  دنتفگ ،  یم  تخرد 
رد ار  دوخ  ربمغیپ  هک  دندیمان  سر  باحـصا  نآ  يارب  ار  ناشیا  دندوب و  هدروآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  حون  نافوط  زا  دـعب  ار  همـشچ  نآ  و  ، 

سر ار  رهن  نآ  هک  يرهن  رانک  رب  رهش  هدزاود  ار  ناشیا  و  دندوب ،  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  دعب  ناشیا  و  دندرک .  نفد  نیمز  ریز 
رهن نآ  رابتعا  هب  ار  ناشیا  دـنیوگ و  یم  سرا  نامز  نیا  رد  هک  دـشاب  يرهن  نآ  ارهاظ  و  دوب ،  هدـش  عقاو  قرـشم  دـالب  رد  هک  دـنتفگ  یم 

ياهرهـش زا  رترومعم  رتگرزب و  يرهـش  دوبن و  رت  نیریـش  رت و  بآ  رپ  نآ  زا  يرهن  نیمز  رد  ناـمز  نآ  رد  و  دـنتفگ ،  یم  سر  باحـصا 
رهم ریت ،  دادرم ،  دادرخ ،  تشهب ،  يدرا  نیدرورف ،  رادنفسا ،  نمهب ،  يد ،  رذآ ،  نابآ ،  دوب :  اهنیا  ناشیا  ياهرهـش  مان  و  دوبن ،  ناشیا 

شرای رسپ  روباغ  رسپ  ذوکرت  ناشیا  هاشداپ  دوب ،  ناشیا  هاشداپ  تختیاپ  هک  دوب  رادنفسا  ناشیا  ياهرهـش  نیرتگرزب  و  ( ، 361  ) رویرهش ، 
رد و  دوب .  عقاو  رهش  نیا  رد  ربونص  همشچ و  نآ  و  دوب ،  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  رد  هک  دوب  ناعنک  نب  دورمن  رـسپ  نزاس  رـسپ 
 ، دندوب هدرب  دوب  يراج  گرزب  ربونص  ياپ  رد  هک  همشچ  نیا  زا  يرهن  دندوب و  هتشک  ربونص  نیا  زا  یمخت  هویم  اهرهش  نآ  زا  يرهش  ره 

دوخ نایاپراهچ  دوخ و  رب  دوب  هدـش  يراج  همـشچ  نآ  زا  هک  یئاهرهن  ار و  همـشچ  نآ  بآ  دـندوب و  هدـش  گرزب  ياهتخرد  زین  اهنآ  اـت 
زا یـسک  هک  تسین  راوازـس  تسام و  ياهادخ  یناگدنز  ببـس  اهبآ  نیا  دنتفگ :  یم  دندیماشآ و  یمن  بآ  نآ  زا  و  دـندوب ،  هدرک  مارح 
رد و  دندیماشآ ،  یم  بآ  دوب  نآ  رانک  رب  ناشیا  ياهرهـش  هک  سر  رهن  زا  ناشیا  نایاپراهچ  دوخ و  هکلب  دنک  مک  دوخ  يادـخ  یگدـنز 

يربونص نآ  دزن  دندش  یم  رـضاح  رهـش  نآ  لها  هک  دندرک  یم  دیع  ار  زور  کی  اهرهـش  نآ  زا  رهـش  کی  رد  لاس  ياههام  زا  یهام  ره 
یم اهواگ  اهدنفسوگ و  سپ  دوب ،  هدرپ  نآ  رد  اهتروص  عاونا  هک  دندیشک  یم  ریرح  زا  اه  هدرپ  ربونص  نآ  يور  رب  دوب ،  رهش  نآ  رد  هک 
نآ راـخب  دود و  نوچ  دـنتخادنا ،  یم  اـهینابرق  نآ  رد  شتآ  دـندرک و  یم  عمج  مزیه  دـندرک و  یم  یناـبرق  تخرد  نآ  يارب  دـندروآ و 

عرـضت دنتـسیرگ و  یم  دنداتفا و  یم  هدجـس  هب  تخرد  يارب  زا  همه  دش  یم  لیاح  نامـسآ  ناشیا و  نایم  دش و  یم  دـنلب  اوه  رد  اهینابرق 
زا دروآ و  یمرد  تکرح  هب  ار  تخرد  نآ  ياه  هخاش  دمآ و  یم  ناطیش  سپ  ددرگ ،  دونشخ  ناشیا  زا  هک  تخرد  نآ  يوسب  دندرک  یم 
امش ياه  هدید  داش و  امـش  ياهرطاخ  سپ  مدش ،  یـضار  امـش  زا  نم !  ناگدنب  يا  هک :  درک  یم  دایرف  یلفط  يادص  دننام  تخرد  قاس 

 ، دندروآ یمرد  همغن  هب  ار  اهزاس  عاونا  جنس و  فد و  دندروخ و  یم  بارش  دنتشاد و  یمرب  هدجس  زا  رـس  تقو  نآ  رد  سپ  داب ،  نشور 
ار دوخ  ياههام  مجع  ببس  نیا  هب  دنتشگ .  یمرب  دوخ  ياهاج  هب  رگید  زور  و  دندوب ،  برظ  شیع و  لوغشم  هتـسویپ  بش  زور و  نآ  رد 

دوب يرهـش  دیع  هک  یهام  ره  نوچ  و  اهرهـش ،  نآ  مان  رابتعا  هب  دنیوگ  یم  هام  رذآ  هام و  نابآ  هچنانچ  دـندینادرگ ،  یمـسم  اهمان  نیا  هب 
ریغص و دش  یم  ناشیا  گرزب  رهـش  دیع  نوچ  دش ،  روهـشم  اهرهـش  نآ  مان  هب  اههام  نیا  سپ  تسا ،  رهـش  نالف  هام  دیع  نیا  دنتفگ  یم 

نآ اهتروص  عاونا  هب  هک  ابید  زا  یعیفر  هدرپارس  و  دندش ،  یم  رضاح  لصا  همشچ  گرزب و  ربونص  دزن  دندمآ  یم  رهش  نآ  هب  ناشیا  ریبک 
صوصخم یهاگرد  ره  هک  دـندوب  هدرک  ررقم  هاـگرد  هدزاود  هدرپارـس  نآ  يارب  زا  دـندز و  یم  تخرد  نآ  رـس  رب  دـندوب  هداد  تنیز  ار 

نیدنچ دندروآ  یم  تخرد  نآ  يارب  اهینابرق  و  دندرک ،  یم  هدجس  ربونص  نآ  يارب  هدرپارس  نآ  نوریب  زا  دوب و  اهرهش  نآ  زا  یکی  لها 
داد یم  يدیدش  تکرح  ار  تخرد  نآ  دمآ و  یم  نیعل  سیلبا  سپ  دندرک .  یم  ینابرق  دندروآ و  یم  رگید  ناتخرد  يارب  زا  هچنآ  ربارب 

رگید نیطایش  هچنآ  فاعضا  هب  ار  ناشیا  داد  یم  اهیراودیما  اه و  هدعو  تفگ و  یم  نخـس  ناشیا  اب  يدنلب  زاوآ  هب  تخرد  نآ  نایم  زا  و 
برط و بارـش و  ندروخ و  هب  نادـنچ  و  دنتـشاد ،  یمرب  هدجـس  زا  اهرـس  سپ  دـندینادرگ ،  یم  راودـیما  ار  ناشیا  رگید  ناتخرد  نآ  زا 

نیا لوغـشم  لاس  ياهدیع  مامت  ددع  هب  زور  هنابـش  هدزاود  دندیدرگ و  یم  شوهدـم  هک  دـندش  یم  لوغـشم  بعل  وهل و  زاس و  يداش و 
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یلاعت قح  دیماجنا ،  لوط  هب  رایـسب  ار  ادـخ  ریغ  ناشیا  ندـیتسرپ  ناشیا و  رفک  نوچ  دنتـشگ .  یمرب  دوخ  ياهاج  هب  سپ  دـندوب ،  تلاح 
نایم رد  يدیدم  تدم  سپ  مالسلا ،  هیلع  بوقعی  ترضح  دنزرف  ادوهی  نادنزرف  زا  دینادرگ  ثوعبم  ناشیا  رب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يربمغیپ 

هک دید  سپ  دندرکن ،  وا  يوریپ  ناشیا  دومن ،  توعد  وا  يراگدرورپ  نتخانـش  وا و  تدابع  ادخ و  تفرعم  يوسب  ار  ناشیا  دنام و  ناشیا 
دوخ حالص  دشر و  بناج  هب  دنوش و  یمن  رادیب  تفلغ  نارگ  باوخ  زا  وا  حیاصن  هب  دنا و  هتفر  ورف  تلالض  یهارمگ و  رد  رایـسب  ناشیا 

وت ناگدنب  نیا  اراگدرورپ !  تفگ :  درک و  تاجانم  یهلا  سدقا  بانج  اب  و  دش ،  ناشیا  گرزب  رهـش  دـیع  ماگنه  و  دـنوش .  یمن  تفتلم 
سپ دنبای ،  یمن  يررـض  یعفن و  نآ  زا  هک  دنتـسرپ  یم  ار  یتخرد  دـننک و  یمن  رایتخا  ار  يرما  وت  هب  ندـش  رفاک  نم و  بیذـکت  زا  ریغب 

هک دندید  دش  حبص  رگید  زور  نوچ  سپ  امنب .  ناشیا  هب  ار  دوخ  تنطلس  تردق و  نک و  کشخ  دنتـسرپ  یم  هک  ار  ناشیا  ناتخرد  همه 
يدرم نیا  دنتفگ :  ناشیا  زا  یهورگ  دندیدرگ :  هقرف  رد  دندش و  ناسرت  بجعتم و  تلاح  نیا  رد  تسا ،  هدیکشخ  ناشیا  ناتخرد  عیمج 
يوسب امش  ياهادخ  بناج  زا  ار  امش  يور  هک  تسا  هدرک  وداج  امش  ياهادخ  يارب  دنک  یم  نیمز  نامسآ و  يادخ  يربمغیپ  يوعد  هک 
ناشیا بیع  درم  نیا  هکنآ  يارب  امش  رب  دنا  هدرک  مشخ  بضغ و  امـش  ياهادخ  هکلب  هن ،  دنتفگ :  رگید  یهورگ  و  دنادرگب ؛ دوخ  يادخ 

هدرک ناهنپ  امش  زا  ار  دوخ  توارط  نسح و  ببس  نیا  هب  سپ  دیزاس ،  یمن  عونمم  ار  وا  امـش  دنک و  یم  ار  ناشیا  تمذم  دیوگ و  یم  ار 
دنچ ( 362  ) يا هبوبنا  ترـضح و  نآ  لتق  رب  دندرک  قافتا  همه  سپ  دیـشکب .  درم  نیا  زا  ماقتنا  دینک و  بضغ  ناشیا  يارب  زا  امـش  ات  دنا 

نوریب بآ  زا  شناهد  همـشچ و  نیمز  هب  دـش  لصتم  هک  دنتـشاذگ  همـشچ  نایم  رد  دوب ،  ناشیا  گرزب  تخرد  دزن  هک  ینالوط  هداشگ و 
هاچ نآ  نایم  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  دندنک و  همـشچ  نآ  نایم  رد  یقیمع  هاچ  دـنتفر و  نآ  نایم  رد  دـندرک  یلاخ  ار  نآ  نایم  بآ  سپ  دوب ، 
هاچ نآ  يور  زا  بآ  ات  دندروآ  نوریب  بآ  نایم  زا  ار  اه  هبوبنا  نآ  دندمآ ،  نوریب  دندنکفا و  هاچ  نآ  ناهد  رب  یگرزب  گنس  دنتخادنا و 
یم ناشیا  هب  ازسان  هک  ار  یـسک  نآ  میتشک  ام  دندید  هک  دنوش  یـضار  ام  زا  ام  ياهادخ  هک  میراد  دیما  لاحلا  دنتفگ :  سپ  دیناشوپ ،  ار 
یم ار  دوخ  ربمغیپ  هلان  يادص  زور  نآ  مامت  رد  سپ  ددرگرب .  ام  يارب  اهنآ  توارط  هک  دـیاش  میدرک  نفد  ناشیا  گرزب  ریز  رد  تفگ و 
نک محر  سپ  ارم ،  هودنا  مغ و  تدش  اج و  یگنت  ینیب  یم  نم !  دیـس  يا  تفگ :  یم  درک و  یم  تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  هک  دندینش 
دـش لـصاو  یهلا  تمحر  هب  هکنآ  اـت  ارم ؛ ياـعد  تباـجا  نکم  ریخءاـت  نکب و  نم  حور  ضبق  يدوزب  و  نـم ،  یگراـچیب  یـسک و  یب  رب 

نمیا نم و  ملح  هب  دنا  هتـشگ  رورغم  هک  نم  ناگدـنب  نیا  لیئربج !  يا  هک :  دومن  یحو  لیئربج  يوسب  یلاعت  قح  سپ  هیلع ،  هللا  تاولص 
؟  درک دنناوت  یم  تمواقم  نم  بضغ  اب  هک  دننک  یم  نامگ  ایآ  دنشک ،  یم  ارم  ربمغیپ  دنتسرپ و  یم  ارم  ریغ  نم و  باذع  زا  دنا  هدیدرگ 

! ؟  دسرتن نم  باقع  زا  دنک و  نم  تیصعم  هک  ره  زا  هدنـشک  ماقتنا  منم  هکنآ  لاح  تفر و  دنناوت  یم  نوریب  نم  یهاشداپ  کلم و  زا  ای  ! 
دنت داب  هاگان  هک  دندوب  دوخ  دیع  لوغـشم  ناشیا  سپ  نایملاع .  يارب  منادرگ  يدنپ  یتربع و  ار  ناشیا  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  تزعب 

و هتخورفا ،  درک  يدرگوگ  ناشیا  ریز  زا  ادخ  ار  نیمز  سپ  دندیبسچ ،  رگیدکی  رب  دندیسرت و  دندش و  ناریح  هک  دیزو  ناشیا  رب  یخرس 
بآ شتآ  نایم  رد  برس  هچنانچ  دش  بآ  تخادگ و  ناشیا  ياهندب  هکنآ  ات  دیراب  ناشیا  رب  شتآ  دمآ و  ناشیا  رس  يالاب  رب  هایـس  يربا 

تسا لوقنم  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد  ( . 363  ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  الو  وا ،  بضغ  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  سپ  دوش ،  یم 
دوخ باذع  هب  درک  كاله  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  دندرک ،  یم  هقحاسم  رگیدکی  اب  ناشیا  نانز  هک  دندوب  یتعامج  سر  باحصا  هک : 

یبلعث و  دنا ،  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  امهنع  هللا  یـضر  يدنوار  بطق  هیوباب و  نبا  و  ( . 364)
نآرق رد  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  دـندوب  یهورگ  ناشیا  زا  یکی  دـندوب :  هورگ  ود  سر  باحـصا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  سیارع  رد  زین 

 ، دنتشک ار  وا  داتسرف  یلوسر  ناشیا  رب  ار  ربمغیپ  حلاص  سپ  دنتشاد ،  رایسب  نادنفسوگ  دندوب و  نیشن  هیداب  نآ  لها  تسا و  هدومرفن  دای 
درک مامت  تجح  ناشیا  رب  یلو  دنتشک  ار  ادخ  لوسر  نوچ  یلو ،  اب  داتسرف  رگید  یلوسر  سپ  دنتشک ،  ار  وا  داتـسرف و  رگید  یلوسر  زاب 

داتـسرف يداب  یلاعت  قح  سپ  دندرک ،  وا  بیذکت  زاب  دمآ  وا  دزن  دـمآ و  نوریب  ایرد  زا  ات  دـیبلط  دـندیتسرپ  یم  ناشیا  هک  ار  یهام  نآ  و 
درک و تمسق  دوخ  باحصا  رب  ار  ناشیا  لاوما  فورظ و  هرقن و  الط و  حلاص  یلو  سپ  تخادنا ،  ایرد  هب  ناشیا  تاناویح  اب  ار  ناشیا  هک 
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دومرف مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  سپ  میدرک .  نایب  مالـسلا  هیلع  حلاص  لاوحا  باب  رد  ار  هصق  نیا  و  دندش ؛ ضرقنم  تعامج  نآ  لسن 
یم سر  ار  نآ  هک  دنتـشاد  يرهن  هک  دـندوب  یهورگ  ناشیا  سپ  تسا ،  هدومرف  دای  ار  ناشیا  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  یتعاـمج  نآ  اـما  : 

ناشیا نایم  رد  هک  دوب  يزور  مک  دندوب و  رایـسب  ناربمغیپ  ناشیا  نایم  رد  هک  دنیوگ  یم  سر  باحـصا  ببـس  نآ  هب  ار  ناشیا  و  دنتفگ ، 
ار اپلچ  ار  ناشیا  هینمرا و  ناجیابرذآ و  نیبام  دوب  ناجیابرذآ  ياهتنم  رد  رهن  نآ  و  دنـشکن ،  ار  وا  دـیامن و  ماـیق  یهلا  توعد  هب  يربمغیپ 

یم ادخ  ار  يرگید  دنتشک و  یم  ار  وا  دش  یم  مامت  شلاس  یـس  نوچ  دندیتسرپ ،  یم  ار  هرکاب  نارتخد  رگید :  تیاور  هب  دندیتسرپ .  یم 
هب تخیر  یمن  دیـسر و  یم  ناشیا  ياههوک  فصن  هب  ات  دـش  یم  دـنلب  زور  بش و  ره  رد  دوب و  خـسرف  هس  ناشیا  رهن  ضرع  و  دـندرک ، 
هام کی  رد  یلاعت  قح  سپ  تشگ .  یمرب  ناشیا  دالب  هب  زاب  داتـسیا  یم  تشذـگ  یم  ناشیا  تکلمم  زا  هک  نیمه  هکلب  یئارحـص  اـیرد و 

دیؤم دوخ  ترـصن  هب  ار  وا  دینادرگ و  ثوعبم  ناشیا  رب  رگید  ربمغیپ  ادـخ  سپ  دنتـشک ،  ار  همه  دـینادرگ ،  ثوعبم  ناشیا  رب  ربمغیپ  یس 
و تسا ،  داهج  قح  هچنانچ  ادـخ  هار  رد  ناشیا  اب  درک  داهج  یلو  نآ  سپ  دـشاب .  وا  نیعم  هک  دـینادرگ  ثوعبم  زین  یلو  وا  اب  دـینادرگ و 

بآ هب  جایتحا  رتشیب  تقو  همه  زا  هک  ناشیا  ندـناشفا  مخت  تقو  رد  داتـسرف  ار  لیئاکیم  یلاعت  قح  دـندمآرب  هعفادـم  ماقم  رد  وا  اـب  نوچ 
کلم رازه  دصناپ  درک و  دس  ار  همه  رهن  نآ  ياه  همشچ  تفر و  ایرد  هب  ناشیا  رهن  بآ  هک  درک  لصتم  ایرد  هب  ار  ناشیا  رهن  و  دنتشاد ، 

رد هک  يرهن  همـشچ و  ره  هک  داتـسرف  ار  لیئربج  یلاعت  قح  سپ  دندرک ،  یلاخ  دوب  هدـنام  رهن  رد  هک  یئاهبآ  دـندمآ  لیئاکیم  اب  ( 365)
رما ار  روبد  ابص و  بونج و  لامش و  داب  و  تشک ،  ار  ناشیا  تاناویح  عیمج  هک  داتـسرف  ار  توملا  کلم  درک و  کشخ  دوب  ناشیا  کلم 

هرقن و الط و  هک  دومرف  رما  ار  نیمز  و  دـنکفا ،  اـهایرد  اـههوک و  رـس  هب  هدرک  هدـنکارپ  ار  ناـشیا  ياـهعاتم  اـه و  هماـج  عیمج  هک  دومرف 
زا اهنآ  ددرگ و  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  ات  دوب  دـنهاوخ  نیمز  ریز  رد  اـهنآ  و  درب -  ورف  ار  ناـشیا  ياـهفرظ  اـهرویز و 

سابل و هن  واگ و  هن  دنفسوگ و  هن  ماعط و  هن  دنراد و  بآ  هن  هک  دندید  دندش  رادیب  حبـص  نوچ  دمآ . -  دنهاوخ  نوریب  نیمز  زا  وا  يارب 
هک دوب  یهوک  رد  هک  يراغ  هب  درک  تیادـه  ار  ناشیا  ادـخ  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  ناشیا  زا  یلیلق  سپ  لام ،  هن  فرظ و  هن  شرف و  هن 
رب هک  اهنآ  و  رسپ ؛ ود  نز و  راهچ  دندوب و  درم  کی  تسیب و  ناشیا  و  دنتفای ،  تاجن  دندرب و  هانپ  راغ  نآ  هب  تشاد و  ناشیا  يوسب  یهار 

نامیا هک  یلیلق  نآ  سپ  دنامن ،  یقاب  ناشیا  زا  يدحا  دندرم و  یگنسرگ  یگنشت و  زا  همه  دندوب و  سک  رازه  دصشش  دندنام  دوخ  رفک 
هب صالخا  يور  زا  سپ  دنا .  هدرم  همه  شلها  تسا و  هدش  نوگنرس  ناریو و  همه  هک  دندید  دنتـشگرب  دوخ  ياه  هناخ  هب  دندوب  هدروآ 

تجاح ردق  هب  دیامرف  تمارک  ناشیا  هب  یشاوم  بآ و  تعارز و  یلاعت  قح  هک  دندرک  هثاغتسا  عرضت و  صالخ  تاجن و  هدنشخب  هاگرد 
دننک يرای  ار  وا  ددرگ  ثوعبم  ناشیا  يوسب  يربمغیپ  رگا  هک  دندرک  دای  دنگوس  و  ددرگ ،  ناشیا  نایغط  ثعاب  هک  دـهدن  هدایز  ناشیا و 

زا هدایز  دینادرگ و  يراج  ار  ناشیا  رهن  دومرف و  محرت  ناشیا  رب  تسناد  یم  ار  ناشیا  تین  قدص  یلاعت  قح  نوچ  دنروایب ،  نامیا  وا  هب  و 
ضرقنم اهنآ  هکنآ  ات  دندوب  یگدـنب  تعاطا و  ماقم  رد  نطاب  رهاظ و  هب  هتـسویپ  اهنآ  و  دومرف ،  اطع  ناشیا  هب  دـندرک  لا  ؤس  ناشیا  هچنآ 

ات داد  تلهم  ار  ناشیا  ادخ  سپ  دـندوب ،  قفانم  نطاب  رد  دـندرک و  یم  تعاطا  رهاظ  هب  هک  دندیـسر  مهب  یهورگ  ناشیا  لسن  زا  دـندش و 
يرایسب هک  دینادرگ  طلسم  ناشیا  رب  ار  ناشیا  نمشد  یلاعت  قح  سپ  دندرک ،  یهلا  ناتسود  تفلاخم  دندرک و  رایسب  ادخ  تیصعم  هکنآ 

لاس تسیود  ضرع  رد  اهنآ  لزانم  اهرهن و  دنامن و  یقاب  ناشیا  زا  يدحا  هک  داتسرف  نوعاط  دندنام  هک  یلیلق  نآ  رب  و  تشک ،  ار  اهنآ  زا 
دادس حالـص و  هب  اهلاس  دـندش و  نکاس  ناشیا  لزانم  رد  هک  تخیگنارب  ار  رگید  هورگ  یلاعت  قح  سپ  دوب ،  هداتفا  بارخ  بحاص و  یب 

تـسود رای و  هیاسمه و  هب  هیده  هلـص و  ناونع  هب  ار  دوخ  نانز  نارهاوخ و  نارتخد و  دندش و  شحاوف  بکترم  نآ  زا  دعب  سپ  دـندوب . 
نادرم اب  نادرم  دـندش ،  بکترم  رتدـب  نیا  زا  یلمع  هکنآ  ات  دندرمـش  یم  ناسحا  هلـص و  ار  نیا  و  دـننک ،  انز  وا  اـب  هک  دـنداد  یم  دوخ 

(367 ( ) راصیـش  ) اب هک  سیلبا  رتخد  ( 366  ( ) ثاهلد  ) تدش بلاغ  نانز  رب  توهـش  نوچ  دندرک !  كرت  ار  نانز  دـندش و  طاول  لوغـشم 
رگیدـکی اـب  زین  امـش  هک  درک  میلعت  ناـشیا  هب  دـمآ و  ناـشیا  ناـنز  دزن  هب  ینز  تروص  هب  تسا  هدـمآ  نوریب  مخت  کـی  زا  دوخ  رهاوـخ 

نیا لصا  سپ  دننکب !  ار  حیبق  لمع  نیا  هنوگچ  هک  تخومآ  ناشیا  هب  و  دننک ،  یم  طاول  رگیدکی  اب  امـش  نادرم  هچنانچ  دـینک  هقحاسم 
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و بش ،  رخآ  رد  ار  نتفر  ورف  نیمز  هب  بش و  لوا  رد  ار  هقعاص  دـینادرگ  طلـسم  ناشیا  رب  یلاعت  قح  سپ  دیـسر ،  مهب  ثاـهلد  زا  لـمع 
دشاب هدش  رومعم  ناشیا  لزانم  لاح  ات  هک  مرادن  نامگ  دندنامن و  یقاب  ناشیا  زا  يدحا  هک  باتفآ  عولط  تقو  رد  ار  یبیهم  میظع  يادص 

هتفگ یضعب  دنتخادنا ؛ هاچ  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  دندوب  یتعامج  سر  باحصا  هک :  تسا  هتفگ  هیلع  هللا  همحر  یسربط  خیـش  و  ( . 368)
مالسلا هیلع  بیعش  یلاعت  قح  سپ  دندیتسرپ ،  یم  تب  دنتسشن و  یم  هاچ  نآ  رس  رب  هک  دنتشاد  یهاچ  دندوب  نایاپراهچ  باحـصا  هک  دنا 

يربمغیپ ناشیا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دنتفر ؛ ورف  نیمز  هب  ناشیا  دش و  بارخ  ناشهاچ  سپ  دندرک ،  وا  بیذکت  داتـسرف و  ناشیا  يوسب  ار 
ناشیا هیکاطنا و  رد  تسا  یهاچ  سر  دنا  هتفگ  یضعب  دندش ؛ كاله  دنتـشک و  ار  دوخ  ربمغیپ  سپ  دنتفگ ،  یم  هلظنح  ار  وا  هک  دنتـشاد 

ادخ دندرک  یم  هقحاسم  ناشیا  نانز  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دندنکفا .  هاچ  نآ  رد  دنتـشک و  ار  راجن  بیبح 
هک تسا  نیا  شا  همجرت  هک  ( 370  ) دیشم رصق  هلطعم و  رئب  تسا و  هدومرف  هک  یلاعت  قح  لوق  ریـسفت  رد  ( . 369  ) درک كاله  ار  ناشیا 

یهاچ دنا  هتفگ  یـضعب  هک :  تسا  هتفگ  تسا  هدـنام  بحاص  یب  دـنا و  هدـش  كاله  شلها  هک  یمکحم  رـصق  یلطعم و  هاچ  رایـسب  هچ 
هب هک  اهنآ  زا  سک  رازه  راهچ  دندرک  لوزن  اجنآ  رد  دـنا و  هتفگ  یم  اروضاح  ار  نآ  هک  يرهـش  رد  تسا  هدوب  تومرـضح  رد  هک  تسا 

تمحر هب  حلاص  ترـضح  دندمآ  دورف  اجنآ  هب  نوچ  سپ  دوب ،  ناشیا  اب  زین  مالـسلا  هیلع  حـلاص  دـندوب ،  هدروآ  نامیا  حـلاص  ترـضح 
یلاعت قح  دـندرک  زاـغآ  یتسرپ  تب  دـندش و  رایـسب  ناـشیا  نوچ  دـنتفگ ،  تومرـضح  ار  ناـکم  نآ  ببـس  نیا  هب  و  دـش ،  لـصاو  یهلا 

همه هک  درک  كاله  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دنتـشک و  رازاب  نایم  رد  ار  وا  سپ  دـنتفگ ،  یم  هلظنح  ار  وا  هک  داتـسرف  ناـشیا  يوسب  يربمغیپ 
( . 371  ) دش بارخ  ناشیا  هاشداپ  رصق  دش و  لطعم  ناشیا  هاچ  دندرم و 

مالسلاامهیلع قوقیح  ترضح  ایعش و  ترضح  صصق  نایب  رد  مجنپ :  تسیب و  باب 

هیلع ایعـش  نامز  رد  دوب  یهاشداپ  لیئارـسا  ینب  رد  هک :  دـنا  هدرک  تیاور  هبنم  نب  بهو  زا  امهیلع  هللا  همحر  يدـنوار  بطق  هیوباـب و  نبا 
تحیـصن ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  ایعـش  دنچ  ره  دنداهن ،  نید  رد  اهتعدب  سپ  دندوب ،  یهلا  یهاون  رماوا و  داقنم  عیطم و  ناشیا  هک  مالـسلا 

تمواقم بات  هک  دندید  نوچ  دینادرگ ،  طلـسم  ناشیا  رب  ار  لباب  هاشداپ  یلاعت  قح  سپ  دیـشخبن ،  يدوس  دیناسرت  ادخ  باذع  زا  درک و 
لوبق ار  ناشیا  هبوت  نم  هک :  دش  لزان  ایعـش  هب  یهلا  یحو  سپ  دندومن ،  عرـضت  یلاعت  قح  هاگرد  هب  دـندرک و  هبوت  دـنرادن  ار  وا  رکـشل 

 : هک ار  ایعش  دومرف  رما  ادخ  سپ  دوب ،  هتسیاش  يا  هدنب  دوب و  وا  قاس  رد  یلمد  هحرق و  ناشیا  هاشداپ  ناشیا و  ناردپ  حالـص  يارب  مدرک 
زور نالف  رد  نم  هک  دنادرگ  دوخ  هفیلخ  لیئارسا  ینب  يارب  ار  یسک  دوخ  تیب  لها  زا  دنکب و  یتیصو  هک  ار  لیئارسا  ینب  هاشداپ  نک  رما 

هیرگ و عرـضت و  هب  دروآ  ور  ادخ  هاگرد  هب  وا  دیناسر ،  وا  هب  ار  یلاعت  قح  تلاسر  مالـسلا  هیلع  ایعـش  نوچ  درک .  مهاوخ  وا  حور  ضبق 
نیا زا  دعب  يدینادرگ و  رـسیم  نم  يارب  ار  يزیچ  ره  لوا و  زور  رد  یکین  ریخ و  هب  نم  يارب  يدرک  ادـتبا  ادـنوادخ !  درک :  ضرع  اعد و 

هک يا  هتسیاش  لمع  یب  مراد  ناسحا  مشچ  وت  زا  منک و  یم  دمح  ار  وت  تسوت ،  رب  روما  همه  رد  نم  دامتعا  مرادن ،  وت  زا  ریغب  يدیما  زین 
يرادـب ینادرگ و  هدایز  ارم  رمع  يزادـنا و  ریخءات  هب  ارم  گرم  هک  وت  زا  منک  یم  لا  ؤس  نم ،  زا  نم  لاوحا  هب  يرتاناد  وت  مشاـب ،  هدرک 

مدرک باجتـسم  وا و  عرـضت  رب  مدرک  محر  نم  هک :  ایعـش  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  يدنـسپ .  یم  يراد و  یم  تسود  هچنآ  رب  ارم 
وا درد  يافـش  ار  نآ  هک  ریجنا  بآ  هب  ار  دوـخ  هحرق  دـنک  اوادـم  هـک  نـک  رما  ار  وا  سپ  مدوزفا ،  وا  رمع  رب  لاـس  هدزناـپ  ار و  وا  ياـعد 

همه لباب  هاشداپ  ياهرکشل  هک  دندید  دش  حبص  نوچ  سپ  ار .  ناشیا  نمـشد  تنؤم  لیئارـسا  ینب  زا  وا و  زا  مدرک  تیافک  و  مدینادرگ ، 
حالـص یکین و  هب  لیئارـسا  ینب  دنتخیرگ و  لباب  يوسب  رفن  جنپ  نآ  اب  هاشداپ  سپ  وا ،  رکـشل  زا  رفن  جـنپ  ناشیا و  هاشداپ  رگم  دـنا  هدرم 

ایعش هکنادنچ  دندرک ،  یم  دوخ  يارب  هاشداپ  يوعد  کی  ره  دندرک  اهتعدب  وا  زا  دعب  سپ  درک  عادو  ار  ینافراد  ناشیا  هاشداپ  ات  دندنام 
 : هک تسا  لوـقنم  رگید  تیاور  هب  ( . 372  ) درک كاله  ار  ناشیا  ادـخ  ات  دـندرکن  وا  لوق  لوبق  دومرف  یهن  رما و  ار  ناـشیا  مالـسلا  هیلع 
نم يربمغیپ  هب  ار  لیئارسا  ینب  داد  تراشب  وا  هک :  دومرف  ایعش ؟  لاح  زا  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  مالـس  نب  هللادبع 
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يوسب دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 373  ) مالسلا هیلع  یسیع  مردارب  و 
رازه تصـش  دنـشاب و  ناشیا  نادـب  زا  سک  رازه  لهچ  هک  ار  سک  رازه  دـص  وت  موق  زا  درک  مهاوخ  كاله  نم  هک :  مالـسلا  هیلع  اـیعش 

هنهادـم هکنآ  يارب  دومرف :  ینک ؟  یم  كاله  هچ  يارب  ار  ناـکین  ادـنوادخ !  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ایعـش  دنـشاب .  ناـشیا  ناـکین  زا  سک 
رد مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 374  ) دـندرکن بضغ  نم  بضغ  يارب  یـصاعم و  لها  اب  دـندرک 
 : درک ضرع  قیلثاـج  مالـسلا ؟  هیلع  ایعـش  باـتک  هب  وت  ملع  تسا  هنوگچ  ینارـصن !  يا  هک :  يراـصن  قیلثاـج  هب  دومرف  نومءاـم  سلجم 
 ! موق يا  هک :  تسه  ایعـش  باتک  رد  نیا  ایآ  دومرف :  دوهی و  ملاع  تولاجلا  سءار  هب  وا و  هب  درک  ور  سپ  مناد .  یم  ار  نآ  فرح  فرح 
ود ره  دوب ؟  هام  رون  دـننام  وا  یئانـشور  رون و  هک  ار  راوس  رتش  مدـید  دوب و  هدیـشوپ  رون  زا  اه  هماـج  هک  ار  راوس  رخ  تروص  مدـید  نم 
دش دهاوخ  نشور  ناشیا  رون  هب  نیمز  هک  منیب  یم  هراوس  ود  تفگ :  تاروت  رد  ایعش  دومرف :  زاب  و  تسا .  ایعش  نخـس  نیا  یلب ،  دنتفگ : 

وگب وت  ار ،  ناـشیا  مسانـش  یمن  تفگ :  تولاـجلا  سءار  دنتـسیک ؟  اـهنیا  رتـش ،  رب  يرگید  و  دوب ،  دـهاوخ  راوس  شوگ  زارد  رب  یکی  ، 
نیا دینک  یم  راکنا  ایآ  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راوس  رتش  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یـسیع  راوس  رخ  دومرف :  ترـضح  دنتـسیک . 
یم یلب ،  تفگ :  ار ؟  ربـمغیپ  قوقیح  یـسانش  یم  اـیآ  دوـمرف :  ترـضح  سپ  مینک .  یمن  راـکنا  اـم  هن ،  دـنتفگ :  تاروـت ؟  زا  ار  نخس 

زا اهنامـسآ  دـش  رپ  ناراف و  هوک  زا  دـینادرگ  رهاظ  ار  قح  نایب  یلاعت  قح  هک  تسه  امـش  باـتک  رد  وا  نخـس  نیا  اـیآ  دومرف :  مساـنش . 
باتک درک و  دنهاوخ  گنج  ارحـص  رد  هچنانچ  درک  دنهاوخ  گنج  ایرد  رد  وا  ناراوس  و  وا ،  تما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  حـیبست 
يراد نآ  هب  نامیا  ار و  نخس  نیا  یناد  یم  ایآ  تسا ،  نآرق  باتک  نآ  هب  دارم  و  سدقملا ،  تیب  ندش  بارخ  زا  دعب  دروآ  دنهاوخ  هزات 
بتک زا  یــضعب  رد  و  ( . 375  ) مینک یمن  وا  نخـس  راـکنا  اـم  تسا و  مالـسلا  هیلع  قوـقیح  نخـس  نیا  یلب ،  تـفگ :  تولاـجلا  سءار   ؟

زا تخرد  سپ  دیـسر ،  یتخرد  هب  ات  تخیرگ  ناشیا  زا  وا  دنـشکب ،  ار  مالـسلا  هیلع  ایعـش  هک  دنتـساوخ  لیئارـسا  ینب  هک :  تسا  روکذم 
تشادهاگن و تخرد  نوریب  رد  تفرگ و  ار  وا  هماج  رانک  ناطیش  سپ  دمآ ،  مهب  نآ  فاکش  دیدرگ و  نآ  لخاد  دش و  هدوشگ  وا  يارب 
ود هب  تخرد  نایم  رد  ار  وا  دنتشاذگ و  تخرد  نآ  رس  رب  هرا  ناشیا  سپ  تسا ،  تخرد  نیا  نایم  رد  ایعـش  هک  داد  ناشن  لیئارـسا  ینب  هب 

( . 376  ) دندرک مین 

تسا مالسلاامهیلع  ییحی  ایرکز و  ترضح  صصق  نایب  رد  مشش :  تسیب و  باب 

لوا تمسق 

کنا هبیط  هیرذ  کندل  نم  یل  به  بر  لاق  هبر  ایرکز  اعد  کلانه  دیامرف  یم  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  هصق  نایب  زا  دـعب  یلاعت  قح 
شخبب ادـنوادخ !  تفگ :  سپ  ار ،  دوخ  راگدرورپ  درک  اعد  دـید  میرم  دزن  ار  ینامـسآ  تمعن  ایرکز  هک  یتقو  رد  ینعی :  ءاعدـلا  عیمس 

 ، نآ هدـننک  باجتـسم  اعد و  هدنونـش  یئوت  هک  یتسردـب  هزیکاپ  بیط و  یلـسن  یتیرذ و  دوخ  صاخ  ياـهتمحر  هب  دوخ و  بناـج  زا  ارم 
 . بارحم رد  درک  یم  زامن  دوب و  هداتسیا  وا  هک  یلاح  رد  ناگتـشرف  ار  وا  دندرک  ادن  سپ  بارحملا  یف  یلـصی  مئاق  وه  هکئالملا و  هتدانف 

يربارب زامن  اب  ادخ  تمدخ  چیه  نیمز و  رد  تسوا  تمدخ  ادخ  تعاط  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
ادیس هللا  نم  هملکب  اقدصم  ییحیب  كرشبی  هللا  نا  ( 377  ) دندرک ادن  بارحم  رد  زامن  تقو  رد  ار  ایرکز  هکئالم  تهج  نیا  زا  دـنک ،  یمن 

زا يا  هملک  هب  دوب  دـهاوخ  هدـننک  قیدـصت  هک  ییحی  دوجو  هب  ار  وت  دـهد  یم  تراشب  ادـخ  هک  یتسردـب  نیحلاصلا  نم  ایبن  اروصح و  و 
زا ار  دوخ  سفن  دوب  دهاوخ  هدننک  عنم  و  وکین -  قالخا  تدابع و  ملع و  رد  دوب -  دهاوخ  یگرزب  يدیس و  و  ار -  یسیع  ینعی  ار -  ادخ 
هب و  ناگتسیاش .  زا  دوب  دهاوخ  يربمغیپ  و  تسا -  هدوب  هدیدنسپ  نامز  نآ  رد  هچنانچ  درک  دهاوخ  نتـساوخ  نز  كرت  ای  ایند -  تاوهش 

نوکی ینا  بر  لاق  ( . 378  ) دنکن یکیدزن  نانز  اب  هک  تسا  نآ  روصح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنس 
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ارم تسا  هتفایرد  هکنآ  لاح  يرـسپ و  نم  يارب  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  ای  اجک  زا  تفگ :  ایرکز  رقاع  یتءارما  ربکلا و  ینغلب  دـق  مـالغ و  یل 
تـشاد لاس  تشه  دون و  شنز  تشاد و  لاـس  تسیب  دـص و  تقو  نآ  رد  اـیرکز  هک :  تسا  يورم  دروآ . ؟  یمن  دـنزرف  نم  نز  يریپ و 
داعبتسا هار  زا  هن  ترـضح  نآ  لا  ؤس  نیا  و  ( ، 380  ) دـش یمن  ضئاح  ینعی  دوب  رقاـع  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  و  (379 ؛)

اب دـنزرف  نیا  نم  نز  نم و  زا  اـیآ  هک  دوب  یمالعتـسا  اـی  دوب ،  تمعن  نیا  تمظع  راـهظا  هکلب  دوب  یلاـعت  قح  تردـق  زا  رما  نیا  لوـصح 
قح ءاشی  ام  لعفی  هللا  کلذک  لاق  داد ؟  دهاوخ  دنزرف  دینادرگ و  دهاوخرب  یناوج  هب  ار  ام  ادخ  ای  دیـسر ،  دـهاوخ  مهب  يریپ  لاح  نیمه 
رارق دنزرف  ندیـسر  مهب  تقو  يارب  ادنوادخ !  تفگ :  هیآ  یل  لعجا  بر  لاق  دهاوخ .  یم  هچنآ  دنک  یم  ادخ  تسا  نینچ  دومرف :  یلاعت 

اب زور  هس  دز  یناوتن  فرح  هک  تسا  نآ  وت  تمالع  دومرف :  ادـخ  ازمر  الا  مایا  هثالث  سانلا  ملکت  الا  کتیآ  لاق  یتمالع ،  نم  يارب  زا  هد 
حیبست رایـسب و  ار  دوخ  راگدرورپ  زور  هس  نیا  رد  نک  داـی  و  ( 381  ) راکبالا یـشعلاب و  عبـس  اریثک و  کبر  رکذا  و  هراشا ،  اب  رگم  مدرم 

ربخ ندرک و  دای  نیا  ایفخ  ءادن  هبر  يدان  ایرکز *  هدبع  کبر  تمحر  رکذ  تسا  هدومرف  میرم  هروس  رد  و  دادماب .  نیسپ و  رد  ار  وا  وگب 
یئادـن ار  دوخ  راگدرورپ  درک  ادـن  هک  یتقو  رد  دـینادرگ  باجتـسم  ار  وا  ياعد  هک  ایرکز  دوخ  هدـنب  رب  تسوت  راگدرورپ  تمحر  نداد 

نم و ندب  زا  ناوختسا  هدش  تسس  هک  یتسردب  ادنوادخ !  تفگ :  ابیش  سءارلا  لغتـشا  ینم و  مظعلا  نهو  ینا  بر  لاق  ناهنپ .  هتـسهآ و 
مدوبن مورحم  زگره  نم  راـگدرورپ  يا  وت  ياـعد  هب  ایقـش و  بر  کئاعدـب  نکا  ملو  تسا ،  هدروآرب  يدیفـس  هلعـش  نوـچ  يریپ  زا  مرس 

زا مسرت  یم  نم  هـک  یتسردـب  ارقاـع  یتءارما  تناـک  یئارو و  نـم  یلاوـملا  تـفخ  ینا  و  يا ،  هدرک  باجتـسم  ارم  ياـعد  هـشیمه  هـکلب 
ینثری ایلو *  کندل  نم  یل  بهف  نم ،  يارب  درواین  دنزرف  میقع و  نم  نز  دوب  و  نم ،  زا  دعب  دنشاب  نم  ثراو  هک  دوخ  رادرکدب  ناشیوخ 

هک نم  ناشیوخ  ریاس  زا  نم  ثاریم  هب  دـشاب  یلوا  هک  يدـنزرف  دوخ  بناـج  زا  ارم  شخبب  سپ  ایـضر  بر  هلعجاو  بوقعی  لآ  نم  ثریو 
و مالـسلا -  هیلع  قاحـسا  رـسپ  بوقعی  ای  دوب ،  میرم  يومع  هک  ناثام  رـسپ  بوقعی  ینعی  بوقعی -  لآ  زا  درب  ثاریم  نم و  زا  درب  ثاریم 

يدنزرف تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ایرکز  تسا :  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  و  قالخا .  هزیکاپ  دوخ و  هدیدنـسپ  ادنوادخ  ار  دنزرف  نآ  نادرگب 
ایرکز و  دوب ،  ناشیا  ياملع  دابع و  يارب  زا  لیئارـسا  ینب  ياهرذن  ایاده و  و  درب ،  ثاریم  وا  زا  دشاب و  وا  ماقم  مئاق  وا  زا  دعب  هک  تشادـن 

ریاس و  دوب ،  ناـثام  رـسپ  بوقعی  و  دوب ،  ناـثام  نب  نارمع  رتخد  میرم  رهاوخ  وا  نز  و  دوب ،  ناـشیا  ءاـملع  داـبع و  هدرکرـس  تقو  نآ  رد 
ایرکز ای  ( . 382  ) دندوب نامیلـس  نادالوا  زا  ناشیا  و  دندوب ،  ناشیا  ياه  هدازهاش  لیئارـسا و  ینب  ياه  هدرکرـس  تقو  نآ  رد  ناثام  دالوا 

هب میهد  یم  تراشب  ار  وت  ام  ایرکز !  يا  هک :  وا  يوسب  داتسرف  یلاعت  قح  سپ  ایمـس  لبق  نم  هل  لعجن  مل  ییحی  همـسا  مالغب  كرـشبن  انا 
ینا بر  لاق  میدوب .  هدـیرفاین  وا  هیبش  وا  زا  شیپ  هکنآ  ای  میدوب  هدـینادرگن  وا  مانمه  وا  وا  لبق  ار  یـسک  تسا و  ییحی  وا  ماـن  هک  يرـسپ 
هکنآ لاح  يرـسپ و  نم  يارب  زا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  ادـنوادخ !  تفگ :  ایتع  ربکلا  نم  تغلب  دـق  ارقاع و  یتارما  تناک  مالغ و  یل  نوکی 

تیاهن هب  تسا و  هدش  کشخ  مندب  هک  يدح  هب  يریپ  زا  ما  هدیـسر  نم  هکنآ  لاح  دروآ و  یمن  دنزرف  یناوج  رد  هک  تسا  میقع  نم  نز 
تفگ ادـخ ،  رما  تسا  نینچ  هکلب  ادـخ :  تفگ  ائیـش  کت  مل  لبق و  نم  کتقلخ  نیه  یلع  وه  کبر  لاق  کلذـک  لاق  ما .  هدیـسر  يریپ 
لوقنم مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  زیچ .  چـیه  يدوبن  رتشیپ و  مدـیرفآ  ار  وت  هک  قیقحتب  تسا و  نم  رب  نیا  وت :  راـگدرورپ 

یل لعجا  بر  لاـق  ( . 383  ) دش لاس  جنپ  هب  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح  تراشب  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  تدالو  هک :  تسا 
 : دومرف دـش ؟  دـهاوخ  تقو  هچ  منادـب  هک  هد  رارق  یتمالع  نم  يارب  ادـنوادخ !  تفگ :  ایوس  لایل  ثالث  سانلا  ملکت  الا  کتیآ  لاق  هیآ 

دنچ رد  و  یشاب .  هتشادن  یتلع  یشابن و  لال  یشاب و  حیحـص  هک  یلاح  رد  بش  هس  مدرم  اب  تفگ  نخـس  یناوتن  هک  تسا  نآ  وت  تمالع 
قح بناج  زا  ادـن  نآ  هک  دیـسرن  مهب  ملع  تقو  نآ  رد  ار  اـیرکز  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح 

 ، ددرگ رهاظ  وا  يارب  هدـعو  نآ  تقیقح  هک  دـیبلط  یتمالع  یتیآ و  ادـخ  زا  دـشاب ،  ناطیـش  بناج  زا  هک  داد  یم  لامتحا  تسا و  یلاـعت 
تلاح نیا  نوچ  تفگ ،  یناوتن  نخـس  یـسک  اب  زور  هس  یتلع  يرازآ و  یب  هک  تسا  نآ  وت  تیآ  هک :  وا  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ 

درک یم  رـس  هب  هراشا  تفگ  یم  مدرم  اـب  هک  ینخـس  زور  هس  نآ  رد  تسا و  هدوب  ادـخ  بناـج  زا  ادـن  نآ  هک  تسناد  دـش  ثداـح  ار  وا 
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هفرغ زا  ای  زامن -  بارحم  زا  دوخ  موق  رب  دـمآ  نوریب  سپ  ایـشع  هرکب و  اوحبـس  نا  مهیلا  یحواف  بارحملا  نم  هموق  یلع  جرخف  ( . 384)
و نیـسپ .  دادماب و  رد  وا -  يارب  دـینک  زامن  ای  ار -  دوخ  يادـخ  دـیئوگب  حـیبست  دـینک و  هیزنت  هک  ناشیا  يوسب  درک  هراشا  سپ  دوخ - 
 ، دندرک یم  زامن  وا  اب  لیئارسا  ینب  تفگ و  یم  ناذا  دمآ و  یم  نوریب  نتفخ  حبـص و  زامن  تقو  رد  دوخ  هفرغ  زا  زور  ره  هک :  دنا  هتفگ 

سپ زامن ،  هب  درک  مالعا  ار  اهنآ  هراشا  هب  دـمآ و  نوریب  ررقم  تقو  رد  دـیوگب  نخـس  مدرم  اب  تسناوتن  دیـسر و  ادـخ  هدـعو  تقو  نوچ 
اعد و حیبست و  تفگ و  تسناوت  یمن  نخس  یـسک  اب  هک  دوب  لاح  نیا  رب  زور  هس  و  دوش ،  هلماح  شنز  هک  تسا  هدش  تقو  هک  دنتـسناد 

اطع وا  هب  ار  ییحی  سپ  هک :  تسا  نآ  مـالک  ریدـقت  اـیبص  مکحلا  اـنیتآ  هوـقب و  باـتکلا  ذـخ  ییحی  اـی  ( . 385  ) دومن تسناوت  یم  زاـمن 
 - یناحور توق  هب  ار -  تاروت  ینعی  ار -  باتک  ریگب  ییحی !  يا  هک  وا  يوسب  میداتـسرف  یحو  میدیناسر و  لامک  دح  هب  ار  وا  میدرک و 
هک یتقو  رد  ار  يربمغیپ  مکح  وا  هب  میدرک  اطع  و  نآ -  هب  ندرک  لمع  رب  نک  مزع  ریگب و  مامتها  دـج و  هب  ای  میا ،  هدرک  اـطع  وت  هب  هک 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ  تسا  یئاـناد  تمکح و  مکح ،  زا  دارم  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  دوب ؛ هلاـس  هس  دـنا  هتفگ  و  دوب .  كدوک 
يزاب يارب  دومرف :  ناشیا  باوج  رد  دندرک ،  يزاب  هب  فیلکت  ار  ییحی  ترضح  ناکدوک ،  هک :  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  لوقنم  مالـسلا 

هیلع یقت  دـمحم  ماما  تمدـخ  هب  تفگ :  طابـسا  نب  یلع  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  هکنآ  تسا  لوا  دـیؤم  و  ( . 386  ) ما هدشن  قلخ 
نآ تماـق  رد  مدرک  یم  لـمءات  نم  سپ  دوـب ،  ریـش  جـنپ  شکراـبم  تماـق  تقو  نآ  رد  و  ترـضح ،  نآ  تماـما  تقو  رد  مـتفر  مالـسلا 

يربمغیپ رد  هچنانچ  دنک  یم  مامت  تجح  مدرم  رب  تماما  رد  ادخ  دومرف :  نم و  هب  دومن  رظن  سپ  منک ،  لقن  رصم  لها  يارب  هک  ترضح 
انیتآ و  دومرف :  داد و  ار  ییحی  ترـضح  هچنانچ  یکدوک  رد  یهاگ  دـهد  یم  یگلاس  لهچ  رد  ار  يربمغیپ  یهاـگ  هچناـنچ  و  دـنک ،  یم 

تقفش و ایقت  ناک  هوکزو و  اندل  نم  انانحو  ( . 387  ) یلاسدرخ رد  یهاگ  دـهد  یم  یگرزب  رد  یهاگ  تماما  رد  نینچمه  ایبص ،  مکحلا 
لامعا رد  ومن  ای  ناهانگ ،  زا  یگزیکاپ  میدـینادرگ و  دوخ  ناگدـنب  رب  نابرهم  ار  وا  ای  میدرک ،  وا  لاح  لماش  دوخ  زا  یتمحر  ینابرهم و 
دمحم ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  تسین .  ام  هدیدنـسپ  هچ  ره  زا  راکزیهرپ  یقتم و  دوب  و  میداد ،  وا  هب  تاکز  تاقدـص و  قیفوت  ای  هتـسیاش 
کیبل دومرف :  یم  یلاعت  قح  تفگ  یم  بر  ای  تقو  ره  هک  دوب  يا  هبترم  هب  وا  هب  تبـسن  یهلا  فطل  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب 

هب تبسن  تیصعم  هدننک و  ربکت  ربجت و  دوبن  دوخ و  ردام  ردپ و  هب  دوب  راکوکین  ایـصع و  ارابج  نکی  ملو  هیدلاوب  اربو  ( . 388  ) ییحی يا 
زا ام  یتمالس  ای  داب -  وا  رب  ام  مالـس  و  ( 389  ) ایح ثعبی  موی  تومی و  موی  دـلو و  موی  هیلع  مالـس  و  دوخ .  راگدرورپ  هب  تبـسن  ای  ناشیا 
رد و  دیدرگ .  دهاوخ  ثوعبم  ربق  زا  دش و  دـهاوخ  هدـنز  هک  يزور  درم و  هک  يزور  دـش و  دـلوتم  هک  يزور  رد  اهالب -  زا  تسوا  يارب 

راگدرورپ درک  ادـن  هک  یتقو  رد  ار  ایرکز  نک  دای  نیثراولا  ریخ  تنا  ادرف و  ینرذـت  بر  هبر  يدان  ایرکز  هک و  تسا  هدومرف  رگید  ياـج 
اوناک مهنا  هجوز  هل  انحلـصا  ییحی و  هل  انیهوو  هل  انبجتـساف  یناثراو ،  نیرتهب  وت  دنزرف و  یب  اهنت و  ارم  راذـگم  اراگدرورپ !  هک :  ار  دوخ 

ار و ییحی  وا  هب  میدیشخب  ار و  وا  ياعد  میدرک  باجتسم  سپ  ( 390  ) نیعشاخ انل  اوناک  ابهر و  ابغر و  اننوعدی  تاریخلا و  یف  نوع  راسی 
(391  ) دش ضیاح  تقو  نآ  رد  دش و  یمن  ضیاح  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  ار -  وا  تفج  وا  يارب  زا  میدروآ  حالـصا  هب 
ام و باقع  زا  سرت  ام و  باوث  هب  تبغر  يارب  ار  ام  دندناوخ  یم  هتـسیاش و  لامعا  اهیکین و  رد  دـنتفرگ  یم  یـشیپ  ناشیا  هک  یتسردـب  - 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترـضح  زا  هللادبع  نب  دعـس  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  ناگدـننک .  عوشخ  ام  يارب  زا  دـندوب 
و دوب ،  هتسشن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نماد  رد  دوب و  كدوک  ترضح  نآ  هک  یماگنه  رد  درک  دنچ  یلا  ؤس  فیرـشلا 

اهنآ رب  ادخ  دینادرگ  علطم  هک  تسا  بیغ  ياهریخ  زا  فورح  نیا  دومرف :  صعیهک ؟  لیوءات  زا  دیـسرپ  هک  دوب  نیا  اهلا  ؤس  نآ  هلمج  زا 
قح زا  ایرکز  هک  دوب  نانچ  هصق  نیا  و  تسا ،  هدومرف  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  نآ  زا  دعب  ار و  مالسلا  هیلع  ایرکز  دوخ  هدنب 

دومن وا  میلعت  ار  سدقم  ياهمان  نآ  دش و  لزان  لیئربج  سپ  ار ،  مهیلع  هللا  تاولص  ابع  لآ  ياهمان  دیامن  وا  میلعت  هک  دومن  لا  ؤس  یلاعت 
دش یم  فرطرب  وا  ملا  هودنا و  يریگلد و  درک ،  یم  دای  ار  مالسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  دمحم و  هاگره  مالسلا  هیلع  ایرکز  سپ  ، 

يزور سپ  دـش ،  یم  گنت  شـسفن  نتـسیرگ  يرایـسب  زا  دـش و  یم  يولگ  رد  هیرگ  درک  یم  داـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـن  نوچ  و  ، 
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نوچ و  دوش ،  یم  هداشگ  ملد  دور و  یم  نوریب  ملد  زا  اـهمغ  منک  یم  داـی  هک  ار  راوگرزب  راـهچ  نآ  ارچ  ادـنوادخ !  هک :  درک  تاـجانم 
ار البرک  هعقاو  یلاعت  قح  سپ  ددرگ ؟  یم  دنلب  ما  هلان  هآ و  دوش و  یم  نوزحم  ملد  نایرگ و  ما  هدید  منک  یم  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترتع  كاله  هب  اه  و  البرک ؛ هب  تسا  هراشا  فاک  هک  صعیهک  تسا  هدومرف  هچنانچ  دومن  یحو  وا  هب 

ترـضح نآ  داص  و  تسا ؛  ترـضح  نآ  یگنـشت  شطع و  نیع  و  دوب ؛ نیـسح  رب  هدننک  ملظ  هک  دیدشلا  هنعللا  هیلع  دیزی  هب  ای  و  ارحص ؛
دروآ ور  دنورب و  وا  دزن  هب  هک  ار  مدرم  دومرف  عنم  دماین و  نوریب  دوخ  بارحم  زا  زور  هس  دینـش ،  ار  نیا  مالـسلا  هیلع  ایرکز  نوچ  تسا . 

هب ار  تقلخ  عیمج  نیرتهب  لد  دروآ  یهاوخ  درد  هب  ایآ  یهلا !  تفگ :  یم  تیـصعم و  نیا  رب  دناوخ  یم  هیثرم  هحون و  ناغف و  هیرگ و  هب 
همطاـف یلع و  رب  ار  متاـم  نـیا  هماـج  اـیآ  دروآ ؟  یهاوـخ  دورف  وا  تزع  تحاـس  هـب  ار  تـنحم  هـیلب و  نـیا  اـیآ  وا ؟  نادـنزرف  تبیــصم 

 : تفگ یم  سپ  دومن ؟  یهاوخ  لخاد  ناشیا  تلزنم  برق و  هصرع  هب  ار  تنحم  درد و  نیا  تدـش  ایآ  دـیناشوپ ؟  یهاوخ  مالـسلاامهیلع 
 ، نادرگ نوتفم  وا  تبحم  هب  ارم  یئامرف  اطع  نم  هب  نوچ  ددرگ ،  نشور  وا  هب  نم  هدـید  يریپ  نیا  اب  هک  يدـنزرف  ارم  اـمرف  يزور  یهلا ! 

ترـضح ادخ  سپ  دروآ .  یهاوخ  درد  هب  شدنزرف  هب  ار  دوخ  بیبح  دـمحم  لد  هچنانچ  روآ  درد  هب  دـنزرف  نآ  تبیـصم  هب  ارم  لد  سپ 
دوب هام  شش  ردام  مکش  رد  ییحی  لمح  تدم  دروآ و  درد  هب  ار  شلد  وا  تبیصم  هب  و  دومرف ،  اطع  ترضح  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  ییحی 
ماما رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  زا  رایـسب  حیحـص  ربتعم و  ياهدنـس  هب  ( . 392  ) دوب هام  شـش  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لمح  تدم  و 
ماما مان  هب  نینچمه  دوب ،  هدشن  یمسم  وا  مان  هب  یـسک  مالـسلا  هیلع  ییحی  زا  شیپ  هچنانچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلاامهیلع  قداص  رفعج 
هیلع ییحی  ترضح  هدنشک  دوب و  انزلا  دلو  مالسلا  هیلع  حلاص  هقان  هدننک  یپ  و  دوب ،  هدشن  یمسم  وا  زا  شیپ  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دـشک یمن  و  دوب ،  انزلا  دلو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدنـشک  دوب و  انزلا  دلو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدنـشک  دوب و  انزلا  دلو  مالـسلا 
ناشیا رب  باـتفآ  و  مالـسلاامهیلع ،  نیـسح  ییحی و  رب  رگم  نامـسآ  نیمز و  تسیرگن  و  اـنز ،  نادـنزرف  رگم  ار  ناـشیا  دـالوا  ناربمغیپ و 

( . 393  ) تفر یم  ورف  خرس  دش و  یم  علاط  خرس  هک  تسیرگ 

مود تمسق 

ره و  دش ،  یم  خرـس  دنتـشاد  یم  اوه  رد  هک  يدیفـس  هماج  هچنانچ  تخیر  یم  نامـسآ  زا  نوخ  حشر  هک :  تسا  نآ  رگید  تیاور  رد  و 
هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 394  ) دیشوج یم  نوخ  شریز  زا  دنتـشاد  یمرب  نیمز  زا  هک  گنس 
نآ هکنآ  رگم  میدرک  یمن  راب  میدـمآ و  یمن  دورف  لزنم  چـیه  رد  میتفر  یم  ـالبرک  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مردـپ  اـی  دومرف : 
نب ییحی  رـس  هک  دوب  نآ  ادخ  دزن  ایند  يردق  یب  یتسپ و  زا  دـندومرف :  يزور  و  دـندرک ،  یم  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  دای  ترـضح 

زا دوخ  دنس  هب  هیلع  هللا  همحر  هیوباب  نبا  و  ( . 395  ) لیئارسا ینب  ياه  هشحاف  زا  يا  هشحاف  يارب  دنداتسرف  هیده  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ایرکز 
یم مالـسلا  اهیلع  میرم  هب  ازـسان  تشگ و  یم  لیئارـسا  ینب  سلاجم  رد  هیلع  هللا  هنعل  سیلبا  يزور  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هبنم  نب  بهو 

ترـضح نآ  لتق  ماقم  رد  دـندیروش و  ایرکز  رب  لیئارـسا  ینب  هکنآ  ات  داد ،  یم  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  و  تفگ ، 
نایم هب  ایرکز  نوچ  و  دـش ،  هتفاکـش  ترـضح  نآ  يارب  تخرد  نآ  دیـسر و  یتخرد  هب  ات  تخیرگ  ناشیا  زا  ایرکز  ترـضح  و  دـندش ، 

نآ یپ  زا  لیئارـسا  ینب  ياهفـس  اب  هنعللا  هیلع  سیلبا  دـش و  ناهنپ  ناشیا  رظن  زا  ترـضح  نآ  دـمآ و  مهب  تخرد  فاکـش  تفر ،  تخرد 
ترضح نآ  لد  عضوم  تخرد و  يالاب  ات  نیئاپ  زا  تشاذگ  تسد  هنعللا  هیلع  سیلبا  دندیـسر  تخرد  نآ  هب  نوچ  دندمآ ،  یم  ترـضح 

ار ترضح  نآ  دندرک و  مین  ود  هب  تخرد  نایم  رد  ار  ترضح  نآ  دندیرب و  هرا  اب  ار  عضوم  نآ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  سپ  تخانـش ،  ار 
سپ دیسرن ،  یملا  چیه  هرا  ندیرب  زا  ترضح  نآ  هب  و  دشن ؛ ادیپ  رگید  دش و  بیاغ  ناشیا  زا  سیلبا  و  دنتشگرب ،  دنتشاذگ و  لاح  نآ  هب 

یم نینچ  و  دـننک ،  نفد  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دـندرک  زامن  وا  رب  زور  هس  دـنداد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  هک  داتـسرف  ار  هکئالم  یلاـعت  قح 
یم زامن  سنا  هکئـالم و  ناـشیا  رب  زور  هس  نفد  زا  شیپ  دـسوپ و  یمن  كاـخ  رد  دوش و  یمن  ریغتم  ناـشیا  رهطم  دـسج  ناربمغیپ  دنـشاب 
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هدومرف مالسلا  هیلع  ییحی  هصق  رد  هک  یلاعت  قح  لوق  ریسفت  رد  تسا  روکذم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد  و  ( . 396  ) دننک
يادخ لوق  ریـسفت  رد  دومرف  و  دـشاب ،  هتـشاد  مان  ییحی  هک  میدوب  هدـیرفاین  وا  زا  شیپ  ار  یـسک  ینعی :  ایمـس  لبق  نم  هل  لعجن  مل  تسا 

ات ایب  دـنتفگ :  وا  هب  لافطا  هک  دوب  نآ  دوب  هدومرف  اطع  یکدوک  رد  ترـضح  نآ  هب  ادـخ  هک  یئاهتمکح  زا  اـیبص  مکحلا  هاـنیتآ  یلاـعت و 
ننحت و ینعی :  اندل  نم  انانحو  دنا ،  هدیرفآ  یگرزب  رما  دج و  يارب  هکلب  دنا  هدـیرفاین  يزاب  يارب  ار  ام  هک  هللاو  هآ ،  تفگ :  مینک ،  يزاب 
وا هب  نامیا  ار  هک  ره  میدوب  هداد  یگزیکاـپ  تراـهط و  ینعی :  هوکزو  میدوب ،  هداد  وا  هب  دوخ  ناگدـنب  ریاـس  رداـم و  ردـپ و  رب  یناـبرهم 

ردام ردپ و  هب  تبـسن  درک  یم  ناسحا  هیدلاوب و  اربو  یـصاعم ،  رورـش و  زا  دوب  راکزیهرپ  ینعی :  ایقت  ناک  و  دـنکب ،  وا  قیدـصت  دروآ و 
بضغ و يور  زا  ار  ناـشیا  دز  یمن  بضغ و  هـجو  رب  ار  مدرم  تـشک  یمن  ایـصع و  اراـبج  نـکی  مـل  و  دوـب ،  ناـشیا  رادربناـمرف  دوـخ و 

زین هانگ  هدارا  درکن و  هانگ  زگره  هک  ییحی  زا  ریغب  تسا  هتـشذگ  شرطاخ  رد  هانگ  دصق  ای  تسا  هدرک  هانگ  هکنآ  رگم  تسین  سکچیه 
هویم میرم  دزن  دـید  ایرکز  نوچ  ینعی :  هبر  ایرکز  اعد  کلانه  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  و  درکن .  روطخ  شرطاـخ  رد 

ادخ بناج  زا  تفگ :  میرم  وت ؟  يارب  زا  اه  هویم  نیا  تساجک  زا  میرم :  هب  تفگ  ناتسمز  رد  ار  ناتـسبات  هویم  ناتـسبات و  رد  ار  ناتـسمز 
یـسک تسناد  یم  هک  اریز  دیوگ  یم  تسار  وا  هک  ایرکز  تسناد  نیقی  باسح و  یب  دهد  یم  يزور  دـهاوخ  یم  ار  هک  ره  ادـخ  تسا و 

رد ار  ناتـسمز  هوـیم  میرم  يارب  زا  تسا  رداـق  هـک  سک  نآ  تـفگ :  دوـخ  رطاـخ  رد  تـقو  نآ  رد  سپ  دور ،  یمن  مـیرم  دزن  هـب  وا  ریغب 
رد سپ  دشاب .  ( 397  ) نورتس منز  مشاب و  ریپ  دنچ  ره  دیامرف  اطع  دنزرف  ارم  هک  تسا  رداق  دتسرفب  ناتسمز  رد  ار  ناتسبات  هویم  ناتسبات و 

ادـن هکئالم  و  یئاعد ؛  هدنونـش  وت  هک  یتسردـب  یئوکین  هزیکاـپ  تیرذ  دوخ  بناـج  زا  ارم  شخبب  اراـگدرورپ !  هک :  درک  اـعد  تقو  نآ 
هملک هدننک  قیدصت  هک  ییحی  هب  دهد  یم  تراشب  ار  وت  ادخ  هک  یتسردب  دوب :  هداتسیا  زامن  هب  بارحم  رد  هک  یتقو  رد  ار  ایرکز  دندرک 

دهاوخ روصح  و  وا ،  تعاط  لها  رب  ادخ و  تعاط  رد  دوب  دهاوخ  یگرزب  هدرکرس و  ینعی  يدیـس  و  دوب ،  دهاوخ  یـسیع -  ینعی  ادخ - 
زا ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مالـسلا  هیلع  ییحی  قیدصت  لوا  و  ناگتـسیاش .  زا  دوب  دهاوخ  يربمغیپ  و  درک ،  دهاوخن  یکیدزن  نانز  اب  دوب و 
نآ هب  ناـبدرن  هب  تشادـن و  یهار  هک  دوب  يا  هفرغ  درک  یم  اـجنآ  رد  یهلا  تداـبع  تشاد و  میرم  ترـضح  هک  يا  هعموـص  هک  دوـب  نآ 
يا هنزور  رد  يالاب  زا  دز و  یم  لفق  هفرغ  رد  رب  دـمآ  یم  نوریب  نوچ  و  تفر ،  یمن  هفرغ  نآ  هب  اـیرکز  زا  ریغب  یـسک  دـنتفر و  یم  هفرغ 

زج یسک  تفگ :  دوخ  رطاخ  رد  دش و  نیگمغ  تسا  هدش  نتـسبآ  میرم  نوچ  سپ  دش ،  یم  لخاد  اجنآ  زا  داب  هک  دوب  هدوشگ  کچوک 
ار وا  نم  هک  درک  دـنهاوخ  نامگ  لیئارـسا و  ینب  نایم  رد  موش  یم  اوسر  نم  تسا و  هدـش  نتـسبآ  میرم  دـیآ و  یمن  الاب  هفرغ  نیا  هب  نم 

دنک یمن  وت  يارب  ادـخ  هک  سرتـم  اـیرکز !  يا  تفگ :  نز  نآ  تفگ ،  وا  هب  ار  هصق  نیا  دـمآ و  دوـخ  نز  دزن  هب  سپ  ما .  هدرک  نتـسبآ 
دوخ نز  دزن  هب  ار  میرم  مالـسلا  هیلع  ایرکز  سپ  منک ؛  لا  ؤس  وا  لاح  زا  منیبب و  نم  هک  ار  میرم  روایب  و  تسا ،  نآ  رد  وت  ریخ  هکنآ  رگم 

زا ایرکز  نز  دوب  وا  گرزب  رهاوخ  هک  ایرکز  نز  دزن  هب  دش  لخاد  نوچ  و  تشادرب ،  ار  نتفگ  باوج  تقشم  میرم  زا  یلاعت  قح  دروآ و 
تفگ نخس  دوخ  ردام  اب  دنک و  اج  زا  ار  وا  دز و  وا  رب  تسد  ردام  مکـش  رد  ادخ  تردق  هب  مالـسلا  هیلع  ییحی  سپ  تساخنرب ،  وا  يارب 

نز سپ  يزیخ ؟  یمن  رب  ناشیا  يارب  زا  وت  دنیآ و  یم  وت  دزن  هب  تسوا  مکـش  رد  هک  نایملاع  نادرم  نیرتهب  اب  نایملاع  نانز  نیرتهب  هک : 
یقیدصت لوا  نیا  یـسیع و  میظعت  يارب  درک  هدجـس  وا  مکـش  رد  ییحی  سپ  داتـسیا ،  میرم  يارب  زا  تسجرب و  دش و  هدنک  اج  زا  ایرکز 

میرم رهاوخ  ایآ  هک  تسا  فالخ  دوب و  عاشیا  مالـسلا  هیلع  ییحی  ردام  هک  تسا  نآ  روهـشم  دـیوگ :  فلؤم  ( . 398  ) درک ار  وا  هک  دوـب 
زور رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  دـنک .  یم  لوا  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  و  وا ،  هلاـخ  اـی  دوب 
میرم تساجک  دـلیوخ ؟  رتخد  هجیدـخ  تساجک  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  تساجک  درک :  دـهاوخ  ادـن  يدانم  تمایق 

زا دمآ . ) دهاوخ  دوخ  ياج  رد  ثیدـح  مامت  و  ( ) 399 ( ؟  ییحی ردام  موثلک  ما  تساجک  محازم ؟  رتخد  هیـسآ  تساـجک  نارمع ؟  رتخد 
درک رظن  دمآ و  سدقملا  تیب  هب  يزور  هک  دوب  هبترم  نیا  رد  ییحی  ترضح  دهز  هک :  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

رب هدرک و  دوخ  ندرگ  رد  اهریجنز  دـنا و  هتـشاذگ  رـس  رب  مشپ  زا  اه  هالک  دـنا و  هدیـشوپ  وم  زا  اه  نهاریپ  هک  رابحا  نانابهر و  دابع و  هب 
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وم و زا  ینهاریپ  نم  يارب  زا  ردام !  يا  تفگ :  دـمآ و  شردام  دزن  هب  دومن  هدـهاشم  ار  تعامج  نیا  نوچ  دـنا ،  هتـسب  دجـسم  ياـهنوتس 
ادـخ ربمغیپ  تردـپ  ات  نک  ربص  تفگ :  وا  ردام  نانابهر ،  دابع و  اب  منکب  ادـخ  تدابع  سدـقملا و  تیب  هب  مورب  ات  فابب  مشپ  زا  یهـالک 

ار وت  زیچ  هچ  دنزرف !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ایرکز  دومن ،  لقن  ار  ییحی  نخس  دمآ ،  ایرکز  ترضح  نوچ  منک .  تحلصم  وا  اب  دیایب و 
نم زا  يا  هدـیدن  رگم  ردـپ !  يا  تفگ :  مالـسلا  هـیلع  ییحی  یلاـسدرخ ؟  یلفط و  زوـنه  وـت  یئاـمن و  هدارا  نـیا  هـک  تـسا  هدـش  ثعاـب 

مشپ هالک  ردام  سپ  نک ،  نانچ  دیوگ  یم  هچنآ  تفگ :  ییحی  ردام  هب  ایرکز  سپ  یلب .  دومرف :  تسا ؟  هدیشچ  ار  گرم  هک  رتلاسدرخ 
ندـب وم  نهاریپ  هکنآ  ات  دـیدرگ  تدابع  لوغـشم  دابع  اب  سدـقملا و  تیب  بناج  هب  تفر  دیـشوپ و  ییحی  تفاب ،  وا  يارب  زا  وم  نهاریپ  و 

يا دیـسر :  وا  هب  یهلا  باطخ  سپ  تسیرگ ،  تسا و  هدش  فیحن  شندب  هک  دید  دوخ  ندـب  هب  درک  رظن  يزور  سپ  دروخ ،  ار  شفیرش 
نهآ نهاریپ  ینکب  منهج  هب  رظن  کی  رگا  هک  دـنگوس  مدوخ  لالج  تزعب و  تسا ؟  هدـیهاک  تندـب  هکنیا  زا  ینک  یم  هیرگ  ایآ  ییحی ! 

شیاهنادند هک  يدح  هب  دش  حورجم  شیور  هیرگ  يرایسب  زا  هکنآ  ات  تسیرگ  مالسلا  هیلع  ییحی  سپ  سالپ !  ضوع  هب  دیـشوپ  یهاوخ 
يور هک :  دنداد  ربخ  ار  وا  دندمآرب و  وا  درگ  هب  لیئارسا  ینب  دابع  دندمآ و  وا  دزن  هب  ایرکز  اب  دیـسر  شردام  هب  ربخ  نیا  نوچ  دش .  ادیپ 

يدنزرف ادخ  زا  نم  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  دنزرف !  يا  تفگ :  ایرکز  مدـشن .  ربخاب  نم  تفگ :  تسا .  هدـش  هدـیهاک  حورجم و  نینچ  وت 
هک تسه  يا  هبقع  منهج  تشهب و  نایم  رد  هک  یتفگ  يدرک و  رما  نیا  هب  ارم  وت  ردپ !  يا  تفگ :  دـشاب .  نم  رورـس  بجوم  هک  مدـیبلط 
امن یعس  دهج و  متفگ ،  نینچ  نم  دنزرف !  يا  یلب  دومرف :  یهلا .  فوخ  زا  دننک  هیرگ  رایـسب  هک  یتعامج  رگم  هبقع  نآ  زا  دنرذگ  یمن 

وت يارب  زا  دمن  هراپ  ود  هک  یهد  یم  تصخر  دـنزرف !  يا  تفگ :  شردام  سپ  دـنا .  هدومرف  رما  رگید  رما  هب  ار  وت  هک  ادـخ  یگدـنب  رد 
شردام سپ  يراد .  رایتخا  وت  تفگ :  دیامن ؟  بذـج  ار  تمـشچ  بآ  دـناشوپب و  ار  تیاهنادـند  ات  یهن  دوخ  يور  فارطا  رب  هک  مزاسب 

ناـیم زا  بآ  درـشف  ار  نآ  نوـچ  هک  دـش  رت  ناـنچ  وا  هیرگ  زا  یناـمز  كدـنا  رد  تشاذـگ ،  شیور  رب  تخاـس و  وا  يارب  دـمن  هعطق  ود 
 : درک ضرع  دومن و  نامـسآ  يوسب  ور  دـش و  ناـیرگ  دـیدب  ار  لاـح  نیا  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  ترـضح  نوـچ  دـش !  يراـج  شناتـشگنا 

ینب تساوخ  یم  ایرکز  هک  هاگره  سپ  يرت .  میحر  ناگدننک  محر  همه  زا  وت  تسوا و  هدید  بآ  نیا  تسا و  نم  دنزرف  نیا  ادـنوادخ ! 
ییحی يزور  سپ  درب ،  یمن  منهج  تشهب و  مان  دوب  رضاح  ییحی  رگا  درک ،  یم  رظن  تسار  پچ و  بناج  هب  دیوگب ،  هظعوم  ار  لیئارسا 
ایرکز ترضح  تسشن و  مدرم  نایم  رد  دمآ  هدیچیپ  یئابع  هب  ار  دوخ  رس  مالسلا  هیلع  ییحی  درک ،  هظعوم  هب  عورش  ایرکز  دوبن و  رـضاح 

و دنمان ،  یم  نارکـس  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  منهج  رد  دـیامرف :  یم  یلاعت  قح  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  نم  بیبح  دومرف :  دـیدن و  ار  وا 
هک تسه  یهاچ  يداو  نآ  رد  تسا ،  هدـش  هتخورفا  یهلا  بضغ  زا  هک  اریز  دـنیوگ  یم  نابـضغ  ار  نآ  هک  تسه  ییداو  هوک  نیباـم  رد 
 . تسه شتآ  زا  اهلغ  اهریجنز و  اه و  هماج  اهقودنـص و  اهتوبات  نآ  رد  تسه و  شتآ  زا  اهتوبات  هاچ  رد  و  تسا ،  نآ  قمع  هار  لاس  دص 

هجوتم هناریحتم  تساخرب و  نارکس !  زا  میلفاغ  رایسب  هچ  هاتلفغاو !  دروآرب :  دایرف  تشادرب و  رس  دینـش  ار  اهنیا  مالـسلا  هیلع  ییحی  نوچ 
ینیبن ار  وا  مسرت  یم  هک  امن  بلط  ار  ییحی  دومرف :  تفر و  ییحی  ردام  دزن  هب  تساـخرب و  سلجم  زا  اـیرکز  ترـضح  سپ  دـش ،  ناـبایب 

 ! ییحی ردام  يا  دندیـسرپ :  وا  زا  ناشیا  دیـسر ،  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  هب  ات  تفر  نوریب  وا  بلط  هب  شردام  سپ  وا ،  گرم  زا  دعب  رگم 
یناپوچ هب  ات  تفر  سپ  تسا .  هتفر  ارحص  هب  ور  هدینش و  منهج  شتآ  مان  هک  مور  یم  ییحی  مدنزرف  بلط  هب  تفگ :  يور ؟  یم  اجک  هب 

 : تفگ یلب .  تفگ :  یهاوـخ ؟  یم  ار  ییحی  هکلب  تفگ :  يدـید ؟  تفـص  تئیه و  نیا  هب  ار  یناوـج  اـیآ  دوـمن :  لا  ؤـس  وا  زا  دیـسر ، 
وت لالج  تزعب و  تفگ :  یم  هدرک  دنلب  نامسآ  هب  رس  دوب و  هتفر  ورف  شا  هدید  بآ  رد  شیاهاپ  هک  متـشاذگ  هبقع  نالف  رد  ار  وا  لاحلا 
هب داتفا  يو  رب  شرظن  دیـسر و  وا  هب  ردام  نوچ  منیبب .  وت  دزن  هب  ار  دوخ  ناکم  تلزنم و  ات  دیـشچ  مهاوخن  درـس  بآ  هک  نم !  يالوم  يا 

هناخ هب  وا  اب  سپ  ددرگرب .  هناخ  هب  وا  اب  هک  داد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وا  تشاذـگ و  دوخ  ياهناتـسپ  نایم  رد  ار  شرـس  تفر و  وا  کیدزن 
 ، تسا رت  مرن  نآ  هک  یـشوپب  مشپ  نهاریپ  ینکب و  ار  وم  نهاریپ  هک  مراد  ساـمتلا  دـنزرف !  يا  هک :  دوـمن  ساـمتلا  وا  هب  شرداـم  تفر و 

زامن ماگنه  ات  دوبر  ار  وا  باوخ  دومرف و  لوانت  ترضح  نآ  تخپ و  یـسدع  وا  يارب  زا  ردام  دیـشوپ و  مشپ  نهاریپ  دومرف و  لوبق  ییحی 
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هب ادن  نیا  نوچ  یبلط ؟  یم  نم  زا  هب  يا  هیاسمه  یهاوخ ؟  یم  نم  هناخ  زا  هب  يا  هناخ  ییحی !  يا  دیسر :  ادن  وا  هب  باوخ  رد  سپ  دش ، 
هیاس زا  ریغب  مبلطن  يا  هیاس  رگید  هک  دنگوس  وت  تزعب  رذگرد ،  نم  شزغل  زا  ادـنوادخ !  تفگ :  تساخرب و  باوخ  زا  دیـسر  شـشوگ 

 ، دوش شنتفر  عناـم  هک  تخیوآ  وا  رد  داد و  وا  هب  ار  نآ  شرداـم  رواـیب ،  ار  وم  نهاریپ  رداـم !  يا  تفگ :  شرداـم  هب  و  سدـقملا .  تیب 
تـساخرب سپ  دوش .  یمن  عفتنم  ایند  شیع  هب  دنا و  هدوشگ  ار  شلد  هدرپ  هک  راذگب  ار  وا  ییحی !  ردام  يا  دومرف :  وا  هب  ایرکز  ترـضح 

یم تدابع  نانابهر  رابحا و  اب  تشگرب و  سدـقملا  تیب  يوسب  دومن و  دوخ  نت  هب  ار  هنیمـشپ  هالک  نیئوم و  نهاریپ  مالـسلا و  هیلع  ییحی 
تیاور مالسلا  مهیلع  دوخ  نیرهاط  يابآ  زا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 400  ) دش دیهش  ات  درک 

تفگ یم  نخس  ناشیا  اب  دش و  ثوعبم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  یماگنه  ات  مدآ  نامز  زا  دمآ  یم  ءایبنا  دزن  هب  ناطیـش  هک :  هدرک 
وبا يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  يزور  تشاد ،  سنا  ناربمغیپ  زا  شیپ  ییحی  ترضح  هب  و  درک ،  یم  ناشیا  زا  اهلا  ؤس  و 

هچنآ هک  امن  لا  ؤس  یهاوخ  هچنآ  دومن ،  ناوت  در  ار  وت  تجاح  هک  تسا  رت  میظع  نآ  زا  وت  ردـق  تفگ :  تسا .  یتجاـح  وت  هب  ارم  هرم ! 
 . دومن مهاوخن  تفلاخم  یئامرف 

موس تمسق 

درک لوبق  نوعلم  نآ  یئامنب .  نم  هب  یئامن  یم  دیص  اهنآ  هب  ار  مدآ  ینب  هک  ار  دوخ  ياه  هلت  اهماد و  مهاوخ  یم  دومرف :  ییحی  ترـضح 
رد یتروص  هک  دـید  هاـگان  دوب ،  وا  رظتنم  تسـشن و  هناـخ  رد  ییحی  ترـضح  دـش  رگید  زور  حبـص  نوـچ  درک ،  هدـعو  رگید  زور  هب  و 
رد شناهد  نینچمه  شیور و  لوط  رد  شیاهمـشچ  لوط  و  دوب ،  كوخ  ندب  لثم  شندب  نومیم و  يور  دننام  شیور  دـش  رهاظ  شربارب 
رد شیاپ  یپ  و  هتسر ،  وا  شود  رد  تسد  ود  هنیـس و  رد  تسد  ود  تشاد :  تسد  راهچ  تشادن و  شیر  تشادن و  نقذ  و  شیور ،  لوط 

هتخیوآ فلتخم  ناولا  هب  اه  هتـشر  دنبرمک  نآ  رب  هتـسب و  نآ  يور  رب  يدنبرمک  هدیـشوپ و  یئابق  بقع ،  رد  شیاپ  ناتـشگنا  دوب و  شیپ 
هداهن و رس  رب  يدوخ  و  دراد ،  تسد  رد  یگرزب  گنز  و  تسه ،  نایم  نآ  رد  يا  هتشر  یگنر  ره  هب  زبس و  یضعب  خرـس و  یـضعب  تسا 
 : تفگ يراد ؟  نایم  رد  هک  تسیچ  دـنبرمک  نیا  دیـسرپ :  دومرف  هدـهاشم  تئیه  نیا  هب  ار  وا  ترـضح  نوچ  هتخیوآ !  یبالق  دوخ  نآ  رب 

نیا تفگ :  تسیچ ؟  ناوـلا  ياـه  هتـشر  نیا  دوـمرف :  ما !  هداد  تنیز  مدرم  يارب  ما و  هدرک  ادـیپ  نم  هک  تـسا  تیـسوجم  يربـگ و  نـیا 
؟  يراد تسد  رد  هک  تسیچ  گنز  نیا  دومرف :  دـنیابر !  یم  دوخ  ياـهیزیمآ  گـنر  هفلتخم و  ناولا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ناـنز  فانـصا 
هب یعمج  نوچ  و  اهنیا ،  ریغ  و  ( 401  ) انرص يان و  لبط و  طبرب و  روبنط و  زا  تسا  اجنیا  رد  اهتذل  همه  هک  تسا  يا  هعومجم  نیا  تفگ : 

دنوش یم  زاس  یگدنناوخ و  لوغشم  ات  مروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  سرج  نیا  نم  نآ  زا  دنبای  یمن  یتذل  دندش و  لوغـشم  ندروخ  بارش 
يرگید دنک و  یم  ادص  ناتـشگنا  اب  يرگید  دنک و  یم  صقر  یکی  دنیآ ،  یم  ردب  اج  زا  قوش  برط و  زا  دندینـش  ار  نآ  يادص  نوچ  ، 

اه و هلت  ناشیا  هک  نانز  تفگ :  ددرگ ؟  یم  وت  مشچ  ینشور  رورس و  بجوم  رتشیب  زیچ  هچ  دومرف :  ترضح  سپ  درد !  یم  نت  رب  هماج 
دومرف ترضح  موش .  یم  شوخلد  ار  اهنآ  مور و  یم  نانز  دزن  هب  دوش  یم  عمج  نم  رب  ناحلاص  ياهتنعل  اهنیرفن و  نوچ  و  دننم ،  ياهماد 

نآ رب  هک  تسیچ  بالق  نیا  دومرف :  منک .  یم  ظفح  ناحلاص  ياهنیرفن  زا  ار  دوخ  نیا  هب  تفگ :  تسوت ؟  رـس  رب  هک  تسیچ  دوخ  نیا  : 
کی نم  هب  زگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ییحی  مناشک .  یم  دوخ  يوسب  منادرگ و  یم  ار  ناـحلاص  ياـهلد  نیا  اـب  تفگ :  تسا ؟  هتخیوآ 

یکدـنا تفگ :  تسا ؟  مادـک  دومرف :  دـیآ .  یم  شوخ  ارم  هک  منیب  یم  تلـصخ  کی  وت  رد  نکیلو  هن ،  تفگ :  يا ؟  هتفای  رفظ  تعاس 
ادـخ اب  دومرف :  ترـضح  يزیخ .  یمرب  تدابع  هب  رترید  دوش و  یم  وت  ینیگنـس  بجوم  نیا  راـطفا و  ماـگنه  رد  يروخ  یم  يزیچ  رتشیب 

تحیصن رگید  ار  یناملسم  چیه  هک  مدرک  دهع  زین  نم  تفگ :  ناطیش  میامن .  تاقالم  ار  ادخ  ات  موشن  ریس  ماعط  زا  زگره  هک  مدرک  دهع 
سابل هک :  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و  ( . 402  ) دماین ترضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  تفر و  نوریب  سپ  منک .  تاقالم  ار  ادخ  ات  منکن 

ماما یسوم و  ماما  ترضح  زا  ياهدنـس  هب  و  ( . 403  ) دوب تخرد  گرب  زا  وا  كاروخ  دوب و  اـمرخ  فیل  زا  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح 
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 ، دیدنخ یم  تسیرگ و  یم  مالسلا  هیلع  یسیع  و  دیدنخ ،  یمن  تسیرگ و  یم  مالـسلا  هیلع  ییحی  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  اضر 
تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 404  ) درک یم  ییحی  هچنآ  زا  دوب  رتهب  درک  یم  یـسیع  هچنآ  و 

وا اب  وا و  يوسب  دندش  یم  عمج  نایعیش  دیسر ،  مالسلا  هیلع  ریزع  هب  مالسلا  هیلع  لایناد  زا  دعب  لیئارسا  ینب  تسایر  تفالخ و  نوچ  هک : 
ياهتجح دش و  ثوعبم  ناشیا  رب  زاب  دش و  بئاغ  ناشیا  زا  لاس  دـص  سپ  دـندومن ،  یم  ذـخا  ار  ار  دوخ  نید  لئاسم  دـنتفرگ و  یم  سنا 

رمع زا  لاس  تفه  نوچ  دش ،  دلوتم  مالسلا  هیلع  ییحی  هکنآ  ات  دش  دیدش  رایسب  لیئارسا  ینب  رما  دندش و  بئاغ  دندوب  وا  زا  دعب  هک  ادخ 
قح يانث  دمح و  دناوخ و  ناشیا  نایم  رد  غیلب  يا  هبطخ  دومن و  ناشیا  هب  یهلا  تلاسر  غیلبت  لیئارسا و  ینب  نایم  رد  دش  رهاظ  تشذگ  وا 

لامعا ياهیدـب  لیئارـسا و  ینب  ناهانگ  يارب  زا  ناحلاص  ياهتنحم  هک  ار  ناشیا  داد  ربخ  دروآ و  ناشدای  هب  ار  یهلا  تلاسر  غیلبت  یلاعت و 
هک دوب  دـهاوخ  يرـسک  لاس و  تسیب  زا  دـعب  امـش  جرف  هک :  ار  ناشیا  داد  هدـعو  و  تسا ،  ناراکزیهرپ  يارب  وکین  تبقاع  تسا و  ناشیا 

ترـضح زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 405  ) دـیامنب توبن  رما  هب  مایق  امـش  نایم  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  حیـسم  ترـضح 
رد ( . 406  ) دش عقاو  رفص  هام  رخآ  هبنشراهچ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  تداهـش  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ییحی ترضح  یلاعت  قح  هک  درک  اعد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح 
ربق زا  تفگ و  باوج  ار  وا  مالسلا  هیلع  ییحی  درک ،  ادن  ار  وا  دمآ و  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هب  سپ  دنادرگ ،  هدنز  وا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع 

 . يدوب رتشیپ  هچنانچ  یشاب  نم  سنوم  یشاب و  ایند  رد  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  نم ؟  زا  یهاوخ  یم  هچ  یسیع !  يا  تفگ :  دمآ و  نوریب 
ار گرم  تدـش  ترارح و  رگید  راب  مدرگرب و  ایند  هب  یهاوخ  یم  تسا و  هدـشن  نکاـس  نم  زا  گرم  ترارح  زونه  یـسیع !  يا  تفگ : 

دزن هب  یـصخش  دومرف :  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 407  ) دومن تدواـعم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  و  تشگرب ،  دوخ  ربـق  هب  سپ  مباـیرد ؟ 
دیآ نوریب  تسه  هکره  موق :  نایم  رد  دومرف  ادن  ترضح  نک !  كاپ  ارم  ما  هدرک  انز  نم  هللا !  حور  ای  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  یـسیع 

دروآرب دایرف  درم  نآ  دننک  راسگنس  هک  دندرک  لادوگ  رد  ار  درم  نآ  دندش و  رضاح  همه  نوچ  هانگ  زا  صخـش  نالف  ندرک  كاپ  يارب 
هب ییحی  سپ  مالـسلا ،  امهیلع  ییحی  یـسیع و  زا  ریغب  دنتـشگرب  مدرم  همه  دنزن ،  دح  ارم  تسا  هدیدرگ  مزال  وا  رب  ادخ  زا  يدح  هکره  : 
 . دـنک یم  كاله  ار  وت  هک  راذـگم  وا  شهاوخ  اب  ار  دوخ  سفن  تفگ :  هدـب .  يدـنپ  ارم  راکهانگ !  يا  تفگ :  تفر و  درم  نآ  کیدزن 

بضغ و هب  تفگ :  وگب .  رگید  دومرف :  نکم .  تمـالم  شنزرـس و  شهاـنگ  رب  ار  يراـکهانگ  چـیه  تفگ :  وگب .  رگید  دومرف :  ییحی 
لوقنم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد  ( . 408  ) ارم تسا  سب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  ایم .  مشخ 

سپ دینادرگ ،  دوخ  نیشناج  دوخ  موق  نایم  رد  ار  نومح  نب  نوعمش  درب ،  نامـسآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یلاعت  قح  نوچ  هک :  تسا 
ایرکز نب  ییحی  یلاعت  قح  سپ  دش ،  لصاو  یهلا  تمحر  هب  وا  ات  دومن  یم  ناشیا  تیاده  هب  مایق  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  نوعمـش  هتـسویپ 

دوخ یـصو  ار  نوعمـش  دـالوا  ییحی  دـننک ،  دیهـش  ار  ییحی  هک  دـش  کـیدزن  نوچ  و  دـینادرگ ،  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  مالـسلا  اـمهیلع 
زا دعب  ترضح  نآ  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  یضعب  تسا :  فلتخم  مالـسلا  هیلع  ییحی  باب  رد  ثیداحا  دیوگ :  فلؤم  ( . 409  ) دینادرگ

رگا و  دش .  دیهـش  ترـضح  نآ  نامز  رد  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  زا  یـضعب  و  دوب ؛ ترـضح  نآ  يایـصوا  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
زاب دیـشاب و  هدینادرگ  هدنز  ار  وا  ندرم  زا  دعب  ادخ  هک  تسا  لمتحم  تسا و  دـیعب  دـنا  هدوب  مالـسلا  امهیلع  ایرکز  رـسپ  ییحی  ود  میئوگ 

زا ربتعم  دنـس  هب  و  ملعی .  هللاو  دشاب ،  هدـش  دراو  هیقت  هماع  قفاوم  رابخا  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  رهظا  و  دـشاب ،  هدرک  يربمغیپ  هب  ثوعبم 
وا تشهب  ياهرهن  زا  دندرب و  نامسآ  هب  ار  وا  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  ییحی  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 

شیور رون  زا  هناخ  دوب ،  هک  يا  هناخ  ره  رد  دـندروآ و  دورف  شردـپ  يوسب  ار  وا  دـنتفرگ  زاـب  ریـش  زا  ار  وا  نوچ  و  دـنداد ،  یم  اذـغ  ار 
همه زا  یمدآ  تشحو  هک  تسا  تقو  هس  هک :  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هـب  ( . 410  ) دـش یم  نشور 

يزور و  دنیب ؛ یم  ار  ترخآ  دریم و  یم  هک  يزور  و  دنیب ؛ یم  ار  ایند  دیآ و  یم  نوریب  ردام  مکـش  زا  هک  يزور  دشاب :  یم  رتشیب  تاقوا 
یتمالـس مالـس و  مالـسلا  هیلع  ییحی  رب  یلاعت  قح  و  تسا .  هدـید  یمن  ایند  رد  هک  دـنیب  یم  ار  دـنچ  یمکح  دـیآ و  یم  نوریب  ربق  زا  هک 
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تومی و موی  دلو و  موی  هیلع  مالـس  تسا و  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دینادرگ  لدبم  ینمیا  هب  ار  وا  فوخ  و  تلاح ،  هس  نیا  رد  داتـسرف 
توما و موی  تدل و  موی و  یلع  مالسلاو  هک  دومرف  تلاح و  هس  نیا  رد  داتسرف  مالـس  دوخ  رب  یـسیع  ترـضح  و  ( . 411  ) ایح ثعبی  موی 

ایرکز هک  تسا  يزور  مرحم  لوا  زور  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  ( 413 ( . ) 412  ) ایح ثعبا  موی 
ار وا  ياعد  ادخ  دنک ،  اعد  درادب و  هزور  ار  زور  نآ  هک  ره  دومرف ،  باجتـسم  ار  وا  ياعد  ادـخ  دـیبلط و  يدـنزرف  ادـخ  زا  مالـسلا  هیلع 

هیلع قداص  ترضح  زا  حیحص  هکلب  نسح  دنس  هب  و  ( 414  ) دینادرگ باجتسم  ار  مالسلا  هیلع  ایرکز  ياعد  هچنانچ  دنادرگ  یم  باجتسم 
نآ و  درب ،  یتخرد  هب  هانپ  تخیرگ و  ناشیا  زا  دـیدرگ ،  فئاخ  لیئارـسا  ینب  زا  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا 

لیئارـسا ینب  دمآ ،  مهب  تخرد  دـش  لخاد  نآ  فاکـش  رد  نوچ  نم ،  رد  وش  لخاد  ایرکز !  يا  تفگ :  دـش و  هتفاکـش  وا  يارب  تخرد 
دیربب ار  نآ  تفر ،  تخرد  نیا  نایم  ایرکز  مدید  نم  تفگ :  دمآ و  ناشیا  دزن  هب  هنعللا  هیلع  ناطیـش  دنتفاین ،  دـندرک و  بلط  ار  وا  نوچ 

ات درک  هسوسو  ار  ناـشیا  سپ  ار ،  تخرد  نیا  میرب  یمن  دـنتفگ :  دـندیتسرپ  یم  ار  تخرد  نآ  تعاـمج  نآ  نوچ  دوـش .  كـاله  وا  اـت 
نم هلتق و  نم  یلع  هللا  هنعل  هیلع و  هللا  تاولـص  دندرک ،  مین  ود  هب  تخرد  نآ  نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  دندیرب و  ار  نآ  هک  دندش  یـضار 

هک يرایسب  نانز  اب  هک  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  نامز  رد  دوب  یهاشداپ  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 415  ) کلذ یلع  مهناعءا 
ار دوخ  رتخد  دـش  ریپ  نز  نآ  نوچ  و  دـش ،  ریپ  نز  نآ  ات  درک  یم  انز  لیئارـسا  ینب  زا  يراکانز  نز  اب  درک و  یمن  افتکا  اهنآ  هب  تشاد ، 
هچ دـسرپب :  وت  زا  دـنک و  یکیدزن  وت  اب  هاشداپ  نوچ  مربب ،  هاشداپ  يارب  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  رتخد  هب  درک و  تنیز  هاشداپ  يارب 
وا زا  درک  تبراقم  وا  اب  درب و  هاشداپ  دزن  هب  ار  رتخد  نوچ  یـشکب !  ار  ایرکز  رـسپ  ییحی  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  وگب :  يراد ؟  تجاح 

دیبلط الط  زا  یتشط  سپ  تفگ .  باوج  نیا  هبترم  ره  رد  دیسرپ و  وا  زا  هبترم  هس  ات  ییحی .  نتـشک  تفگ :  يراد ؟  تجاح  هچ  دیـسرپ : 
شوج هب  دنتخیر  نیمز  رب  ار  ترضح  نآ  نوخ  نوچ  و  دیرب .  تشط  نآ  نایم  رد  ار  شکرابم  رس  درک و  رـضاح  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  و 

ضرقنم نرق  نآ  نوچ  و  دش .  یمیظع  لت  هکنآ  ات  دمآ  یم  ور  هب  دیـشوج و  یم  نوخ  دـنتخیر  یم  نوخ  نآ  رب  كاخ  دـنچ  ره  و  دـمآ ، 
تسه يریپ  درم  دنتفگ :  تسنادن و  ار  نآ  سکچیه  دیسرپ ،  نوخ  نآ  ندیشوج  ببس  زا  دش ،  طلسم  لیئارـسا  ینب  رب  رـصن  تخب  دش و 

نوخ نیا  تفگ :  درک و  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  هصق  دوخ  دج  ردپ و  زا  وا  دیـسرپ ،  وا  زا  دیبلط و  ار  وا  نوچ  دـناد ،  یم  وا 
نآ يور  رب  سپ  دتسیا ،  زاب  ندیشوج  زا  نوخ  نیا  هک  لیئارسا  ینب  زا  مشکب  ردقنآ  هتبلا  تفگ :  رصن  تخب  سپ  دشوج !  یم  هک  تسوا 

هجوز راـکانز  نز  نآ  هک :  تسا  لوـقنم  رگید  ربـتعم  تیاور  هب  و  ( . 416  ) داتـسیا ندیـشوج  زا  نوخ  ات  تشک  ار  سک  رازه  داتفه  نوخ 
هاشداپ درک  فیلکت  لوا  دش  ریپ  نوچ  و  تساوخ ،  ار  نز  نآ  وا  زا  دـعب  هاشداپ  نیا  و  دوب ،  هاشداپ  نیا  زا  لبق  هک  دوب  رگید  رابج  هاشداپ 
زیوجت وا  رگا  مسرپ ،  یم  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  زا  نم  تفگ :  هاشداپ  تشاد ،  لوا  هاشداپ  زا  هک  ار  يرتخد  نآ  دیامن  جیوزت  هک  ار 

هک یتقو  رد  دومن و  تنیز  ار  دوخ  رتخد  نز  نآ  سپ  دومنن ،  زیوجت  دیسرپ و  ترـضح  نآ  زا  نوچ  منک .  یم  جیوزت  ار  وا  نم  دیامن  یم 
نآ ببس  نیا  هب  و  ار !  ییحی  نتشک  نک  اعدتسا  هاشداپ  زا  هک :  درک  میلعت  ار  وا  دروآرد و  هولج  هب  هاشداپ  رظن  هب  ار  وا  دوب  تسم  هاشداپ 

هدزاود اب  ار  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  و  ( . 417  ) درک دیهش  ار  ترضح 
رتـخد ناـشیا  هاـشداپ  و  رهاوخ .  رتـخد  ندرک  حاـکن  زا  ار  اـهنآ  دـننک  یهن  دـنزومایب و  نید  عیارـش  ار  مدرم  هک  داتـسرف  ناـیراوح  زا  رفن 

دنک یم  یهن  ییحی  هک  دیـسر  رتخد  نآ  ردام  هب  ربخ  نوچ  دنک !  حاکن  ار  وا  تساوخ  یم  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  هک  تشاد  يرهاوخ 
زا هاشداپ  سپ  دـینادرگ ،  وا  نسح  نوتفم  ار  وا  ات  دروآرد  هولج  هب  هاشداپ  رظن  هب  درک و  رایـسب  تنیز  ار  دوخ  رتخد  حاـکن ،  نیا  لـثم  زا 
 . بلطب رگید  تجاح  تفگ :  هاشداپ  ار .  ایرکز  نب  ییحی  ینک  حبذ  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  تفگ :  يراد ؟  تجاح  هچ  دیـسرپ :  رتخد 

درک رضاح  ار  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  داتـسرف و  نوعلم  نآ  درک  مامتها  رایـسب  نوچ  نیا .  زا  ریغب  مرادن  يرگید  بلطم  تفگ :  رتخد 
تخب یلاعت  قح  ات  دوب  شوج  رد  هتسویپ  و  دمآ ،  شوج  هب  تخیر و  نیمز  رب  رهطم  نوخ  زا  يا  هرطق  دیرب و  تشط  رب  ار  رورس  نآ  رس  و 

 ، تسا ییحی  نوخ  نیا  تفگ :  دومن و  وا  هب  ار  نوخ  نآ  دمآ و  وا  دزن  هب  لیئارسا  ینب  زا  یلاز  ریپ  سپ  دینادرگ  طلـسم  ناشیا  رب  ار  رـصن 
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ار لیئارـسا  ینب  زا  ردقنآ  نوخ  نآ  يالاب  رب  هک  داتفا  رـصن  تخب  لد  رد  سپ  تسا .  شوج  رد  لاح  هب  ات  تسا  هدـش  دیهـش  هک  يزور  زا 
دنس هب  و  ( . 418  ) دش نکاس  ات  تشک  نوخ  نآ  يور  رب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  سک  رازه  داتفه  لاس  کی  رد  سپ  ددرگ ،  نکاس  ات  دـشکب 
دوخ قلخ  نیرتدب  هب  دشکب  ماقتنا  دوخ  ناتسود  يارب  هک  دهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
رصن تخب  هب  ییحی  ترضح  يارب  زا  و  دشک ،  یم  ماقتنا  دوخ  ناتسود  هب  دشکب  دوخ  يارب  زا  ماقتنا  هک  دهاوخ  نوچ  و  دشک ،  یم  ماقتنا 
تخب مالسلا و  هیلع  لایناد  ترـضح  لاوحا  باب  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  لاوحا  زا  يرایـسب  دیوگ :  فلؤم  ( . 419  ) دیشک ماقتنا 

 . هللا ءاشنا  دش  دهاوخ  رکذ  رصن 

تسا مالسلا  هیلع  یسیع  ردام  نارمع  رتخد  میرم  ترضح  صصق  نایب  رد  متفه :  تسیب و  باب 

لوا تمسق 

دای هب  ینعی :  ( 420  ) میلعلا عیمسلا  کنا  ینم  لبقتف  اررحم  ینطب  یف  ام  کل  ترذن  ینا  بر  نارمع  هءارمآ  تلاق  ذا  دیامرف  یم  یلاعت  قح 
هکلب تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردپ  نارمع  زا  ریغ  نارمع  نیا  و  دوب ،  یـسیع  هدـج  هنح  نآ  هک  نارمع -  نز  تفگ  هک  ار  یتقو  نآ  روآ 

 - دـندوب هداز  هلاخ  میرم  ییحی و  تشاد و  مان  اشیع  دوب و  ایرکز  هناـخ  رد  هنح  رهاوخ  هک  دـنا  هتفگ  یعمج  و  تسا ،  ناـثام  رـسپ  نارمع 
ای منادرگ ،  سدـقملا  تیب  مداـخ  ینعی  منادرگ -  ررحم  تسا  نم  مکـش  رد  هچنآ  هک  وت  يارب  مدرک  رذـن  نم  هک  یتسردـب  اراـگدرورپ ! 
اناد اونش و  یئوت  هک  یتسردب  ( - 421  ) تسا هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  هچنانچ  دیاین  نوریب  بارحم  زا  هک  منادرگ  تدابع  صوصخم 

رد هچنآ  هک  نارمع  نز  درک  رذـن  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  ربـتعم  ياهدنـس  هب  یـشایع  و  ( . 422)
املف دـیاین  نوریب  دجـسم  زا  زگره  هک  دـنداد  یم  رارق  دوـخ  دـبعم  دجـسم و  يارب  هک  دوـب  نآ  ررحم  و  دـنادرگ ،  ررحم  تسوا  نم  مکش 

نم اهتیبرذ  کب و  اهذیعا  یناو  میرم  اهنیمـس  ینا  یثنالاک و  رکذـلا  سیلو  تعـضو  امب  ملعا  هللاو  یثنءا  اهتعـضو  ینا  بر  تلاق  اهتعـضو 
 ، متشاذگ نیمز  رب  رتخد  ار  دنزرف  نیا  نم  اراگدرورپ !  تفگ :  دمآ  دوجوب  هنح  زا  میرم  نوچ  دومرف :  ترضح  ( . 423  ) میجرلا ناطیشلا 

قداص ترضح  زا  ( - 424  ) دابع سدـقملا و  تیب  تمدـخ  رد  نز  لثم  درم  تسین  و  دوب ،  هدـمآ  دوجوب  وا  زا  هچنآ  هب  دوب  رتاناد  ادـخ  و 
دورن نوریب  دجـسم  زا  دـیاب  یم  ررحم  دور و  نوریب  دجـسم  زا  دـیاب  یم  دوـش و  یم  ضیاـح  نز  هک  اریز  هک :  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع 

نادنزرف تیرذ و  ار و  وا  مروآ  یم  رد  وت  هانپ  رد  هک  یتسردب  همداخ -  ای  هدـباع  ینعی  مدرک -  مان  میرم  ار  وا  نم  هک  یتسردـب  ( - 425)
 - سدقملا تیب  تمدخ  يارب  وا  راگدرورپ  ار  وا  درک  لوبق  سپ  انسح  اتابن  اهتبنا  نسح و  لوبقب  اهبر  اهلبقتف  میجر .  ناطیـش  ریـش  زا  ار  وا 
رد نارگید  هکنآ  لـثم  درک  یم  ومن  يزور  رد  هک :  دـنا  هتفگ  وکین  یندـینایور  ار  وا  دـینایور  وکین و  ندرک  لوبق  هب  وا -  ندوب  رتـخد  اـب 

یتدایز دابع  همه  رب  ایند ،  كرت  دهز و  تدابع و  هزور و  رد  دـش ،  هلاس  هن  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  و  دـننک ؛ ومن  یلاس 
ار وا  میرم  ردام  هک :  دنا  هدرک  لقن  هچنانچ  دینادرگ ،  ضوفم  ایرکز  هب  ار  وا  تظفاحم  تلافک و  ادخ  ایرکز و  اهلفک  و  ( . 426  ) درک یم 

نوچ و  تسا ،  سدقملا  تیب  رذـن  نیا  هک  دـیریگب  تفگ :  لیئارـسا و  ینب  نانابهر  رابحا و  دزن  هب  دروآ  دجـسم  هب  دـیچیپ و  يا  هقرخ  رد 
اریز وا  تلافک  هب  مقحا  نم  تفگ :  ایرکز  سپ  وا ،  تلافک  رد  دندرک  عازن  لیئارسا  ینب  رابحا  دوب  اهنآ  ینابرق  بحاص  ماما و  رتخد  میرم 
مسا هب  ات  مینکفا  یم  هعرق  نکیل  دوب و  قحا  همه  زا  شردام  میتشاذگ  یم  قحا  هب  ام  رگا  دنتفگ :  رابحا  تسا ،  نم  هناخ  رد  شا  هلاخ  هک 

ار تاروت  تباتک  هک  ار  دوخ  ياهملق  دـندوب و  رفن  هن  تسیب و  ناشیا  دـنداد و  رارق  هعرق  هب  سپ  ددرگ ،  تلافک  هجوتم  وا  دـیآرد  هک  ره 
يراج بآ  رد  ای  داتسیا ،  بآ  يور  رب  تداع  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ملق  سپ  دنتخادنا ،  بآ  رد  دوب  دالوف  زا  دندرک و  یم  نآ  هب 
اهدنع دجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  ( . 427  ) درکن تکرح  داتـسیا و  بآ  يور  رب  وا  ملق  درب و  بآ  ار  نارگید  ملق  دـندنکفا و 

یم میرم  رب  ایرکز  دش  یم  لخاد  هاگره  ( 428  ) باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نا  هللا  دـنع  نم  وه  تلاق  اذـه  کل  ینا  میرم  ای  لاق  اقزر 
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یم تشهب  زا  وا  يزور  هتـسویپ  هکلب  دروخن  ریـش  وا  هک :  دـنا  هتفگ  و  هویم -  نآ  مسوم  ریغ  رد  تشهب  ياـه  هویم  زا  يزور  وا  دزن  تفاـی 
زا و  تسا -  ادـخ  بناـج  زا  تفگ :  یم  میرم  يزور ؟  نـیا  وـت  يارب  زا  تساـجک  زا  مـیرم !  يا  تـفگ :  یم  اـیرکز  سپ  ( - 429  ) دمآ
 : هک دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  باسح .  یب  دـهاوخ  یم  ار  هک  ره  دـهد  یم  يزور  ادـخ  هک  یتسردـب  تسا -  تشهب 
ار وا  دـیدرگ و  وا  تظفاحم  لفکتم  اـیرکز  دوب و  میرم  رهاوخ  رهوش  هک  دـمآ  نوریب  اـیرکز  يارب  هعرق  سپ  دـندز ،  هعرق  وا  رب  ناربمغیپ 
قح دنوش  ضیاح  رگید  نانز  هک  دیسر  يدح  هب  نوچ  و  دیدرگ ،  دابع  ناربمغیپ و  تمدخ  لوغشم  داتفا  هار  هب  نوچ  درک ،  دجسم  لخاد 
زا بارحم  داتسیا  یم  زامن  هب  نوچ  و  دوب ،  نانز  نیرت  لوبقم  دراد و  روتـسم  تمـصع  هدرپ  رد  دجـسم  رد  وا  هک  ار  ایرکز  درک  رما  یلاعت 
رد ار  ناتـسمز  هوـیم  دـید و  یم  وا  دزن  ناتـسمز  رد  ار  ناتـسبات  هوـیم  تفر  یم  وا  دزن  هب  اـیرکز  هک  هاـگره  سپ  دـش ،  یم  نشور  وا  روـن 
رد سپ  دیآ ؛ یم  یلاعت  قح  بناج  زا  تفگ :  میرم  دیآ ؟  یم  وت  يارب  اجک  زا  اه  هویم  نیا  هک :  دیسرپ  وا  زا  سپ  دید  یم  وا  دزن  ناتسبات 

یلاعت قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  حیحص و  ياهدنـس  هب  و  ( . 430  ) دیبلط دنزرف  ادخ  زا  ایرکز  تقو  نآ 
دنک هدنز  ار  هدرم  دشخب و  افش  ار  سیپ  دنک و  نشور  ار  روک  هک  دیـشخب  مهاوخ  یکرابم  رـسپ  ار  وت  نم  هک :  نارمع  يوسب  دومن  یحو 

یحو نینچ  یلاعت  قح  هک  داد  تراـشب  ار  دوخ  نز  هنح  نارمع  سپ  لیئارـسا ،  ینب  يوسب  داتـسرف  مهاوخ  تلاـسر  هب  ار  وا  ادـخ و  رما  هب 
 : تفگ سپ  دوب ،  هداد  نآ  هب  تراـشب  ار  وا  نارمع  هک  تسا  رـسپ  نآ  هک  تشاد  ناـمگ  دـش  هلماـح  میرم  هب  هنح  نوـچ  تسا ،  هداتـسرف 

رتخد نم  اراگدرورپ !  تفگ :  دـیئاز  رتخد  نوچ  سپ  منادرگ .  ررحم  تسا  نم  مکـش  رد  هک  ار  دـنزرف  نیا  هک  مدرک  رذـن  اراـگدرورپ ! 
هداد ار  نارمع  ادخ  هک  تراشب  نآ  دیشخب  میرم  هب  ار  یسیع  ادخ  نوچ  دش ؛ دناوت  یمن  ربمغیپ  رتخد ،  تسین و  رتخد  دننام  رسپ  مدیئاز و 

لمعب وا  دنزرف  دنزرف  ای  وا  دنزرف  رد  دیاین و  لمعب  وا  باب  رد  میهدـب و  يربخ  تیب  لها  زا  یکی  باب  رد  ام  رگا  سپ  دـمآ .  روهظ  هب  دوب 
هک دوب  دـناوت  یم  ایآ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  رد  ( . 431  ) دینکم راکنا  دـیآ 

لخاد هک :  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نامز  رد  ار  لیئارـسا  ینب  دومرف  ادـخ  یلب ،  دومرف :  دـیآ ؟  لـمعب  نآ  فـالخ  دـنهدب و  يربخ  ناربمغیپ 
لخاد ناشیا  نادـنزرف  نادـنزرف  دـندشن و  لخاد  اـهنآ  و  تسا ،  هتـشون  تسا و  هدرک  ررقم  امـش  يارب  ادـخ  هک  هسدـقم  ضرا  رد  دـیوش 

 ، دش بیاغ  دشاب و  ربمغیپ  هک  دیامرف  اطع  نم  هب  يرـسپ  هام  نیا  رد  لاس و  نیا  رد  هک  تسا  هداد  هدعو  ارم  ادخ  تفگ :  نارمع  و  دندش ؛
 : هک دنتفگ  يا  هفئاط  و  تسا ؛  هتفگ  تسار  ادخ  ربمغیپ  هک :  دنتفگ  يا  هفئاط  سپ  دومن ،  تظفاحم  ار  وا  ایرکز  دیئاز و  ار  میرم  وا  نز  و 

هدعو ار  نارمع  ادخ  هک  تسا  نیا  دنتفگ :  دـندوب  هدرک  نارمع  قیدـصت  هک  هفئاط  نآ  دـش ،  دـلوتم  میرم  زا  یـسیع  نوچ  تفگ .  غورد 
 : دومرف دوب ؟  ربمغیپ  نارمع  ایآ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  حیحـص  دنـس  هب  و  ( . 432  ) دوب هدرک 
هنح زا  نارمع  يارب  زا  سپ  دـندوب ،  رهاوخ  مالـسلا  هیلع  ایرکز  نز  هناـنح  نارمع و  نز  هنح  و  دوخ ،  موق  يوسب  دوب  لـسرم  ربمغیپ  یلب ، 

ییحی و  دوب ،  ییحی  هلاخ  رتخد  رسپ  یسیع  دیسر و  مهب  یسیع  میرم  زا  و  دیسر ،  مهب  ییحی  هنانح  زا  ایرکز  يارب  زا  و  دیـسر ،  مهب  میرم 
فلؤم ( . 433  ) دـنتفگ یم  رگیدـکی  هداز  هلاخ  ار  ییحی  یـسیع و  ببـس  نیا  هب  سپ  تسا ،  هلاخ  هلزنم  هب  ردام  هلاخ  میرم و  هلاـخ  سپ

رب دنک  یم  تلالد  هک  یثیداحا  تسا و  هدوب  میرم  رهاوخ  ییحی  ردام  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  هک  یثیداحا  نایم  ندرک  عمج  هک :  دـیوگ 
نایم لوق  ود  ره  هچ  رگا  دشاب ،  هدوب  هیقت  رب  لومحم  یکی  دیاش  و  دیعب ،  رایسب  تالیوءات  هب  رگم  تسا  لکـشم  تسا  هدوب  وا  هلاخ  هکنآ 

هب یفعج  لیعامسا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  دنچ  هب  و  ملعی .  هللاو  دشاب ،  هدوب  رتروهشم  اهرـصع  نآ  رد  لوق  هکنآ  ربانب  تسه  زین  هماع 
 . دـنک یم  اضق  ار  هزور  هچنانچ  دـنک  یم  اضق  ار  زامن  ضیاح  هک :  دـیوگ  یم  هریغم  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  تمدـخ 

دـشاب و ررحم  تسوا  مکـش  رد  هچنآ  هک  درک  رذـن  نارمع  نز  هک  یتسردـب  دـهدن ،  شقیفوت  ادـخ  دـیوگ ،  یم  ار  اهنیا  ارچ  هک :  دومرف 
هعرق دروآ و  دجـسم  هب  ار  وا  دش  دـلوتم  وا  زا  میرم  نوچ  و  دورب ،  دـبای  یمن  نوریب  دجـسم  زا  زگره  دجـسم  يارب  دـش  ررحم  هک  یـسک 
هکنآ ات  دوب  دجـسم  رد  دومن و  تظفاحم  ار  وا  ایرکز  دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  ایرکز  مان  هب  هعرق  سپ  ناربمغیپ ،  وا  تلافک  يارب  دـندز 

لاح درک و  تسناوت  یم  اضق  مایا  مادـک  رد  دـنک  اضق  ار  زامن  تسیاب  یم  رگا  دـمآ ،  نوریب  دجـسم  زا  سپ  دیـسر ،  نانز  ضیح  دـح  هب 
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هب راونالا  راحب  باتک  رد  تسا و  لاکشا  تیاهن  رد  ثیدح  نیا  لح  دیوگ :  فلؤم  ( . 434  ) دشاب دجسم  رد  هک  تسیاب  یم  هشیمه  هکنآ 
ضیح و ار  ناربمغیپ  نارتخد  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  هک :  تسا  نآ  شلاکـشا  تهج  کـی  و  ( ، 435  ) تسا هدش  هیجوت  هجو  دـنچ 

دراو هماع  رب  مازلا  لیبس  رب  ثیدح  نیا  هک  تسا  نکمم  و  دش ،  دهاوخ  روکذم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لاوحا  رد  ( ، 436  ) دشاب یمن  سافن 
تسا و هدومرف  یلاعت  قح  تسا و  هدوب  یم  ضیح  ار  وا  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  هک  ثیداحا  زا  یضعب  دمآ  دهاوخ  هچ  رگا  دشاب ،  هدش 

یتقو روآدای  هک :  تسا  نآ  شا  همجرت  هک  ( 437  ) نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصا و  هللا  نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا 
رهطم و و  یـسیع -  ترـضح  تیالو  ای  یگدنب  تدابع و  قیفوت  هب  دـیزگرب -  ار  وت  ادـخ  هک  یتسردـب  میرم !  يا  دـنتفگ :  هکئالم  هک  ار 
ار و وت  دـیزگرب  و  هضاحتـسا -  سافن و  ضیح و  نوخ  تافاثک  هدیدنـسپان و  قالخا  رفک و  تیـصعم و  ثول  زا  ار -  وت  دـینادرگ  هزیکاـپ 
افطـصا و هبترم  ود  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  نایملاع .  نانز  رب  داد  یتداـیز 
رد انز  لامتحا  هک  دـینادرگ  هدـیزگرب  ناربمغیپ  لسن  زا  ار  وا  هک  تسا  نآ  لوا  ندـیزگرب  سپ  دومرف ،  تاـبثا  میرم  يارب  ار  یگدـیزگرب 

يدرم یکیدزن  یب  هکنآ  هب  نایملاع  نانز  زا  دـینادرگ  زاـتمم  ار  وا  هک  تسا  نآ  مود  ندـیزگرب  و  دوبن ،  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  وا  تبـسن 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  يارب  ار  وا  هصق  هک  تسا  نآ  رگید  ندیزگرب  لیوءات  و  دمآ ،  دوجوب  وا  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع 

( . 438  ) درک دای  میظعت  هجو 

مود تمسق 

عیمج ناـنز  نیرتهب  و  دوخ ،  ناـمز  ناـیملاع  ناـنز  رب  دـیزگرب  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  نآ  دارم  هک :  تسا  هدـش  دراو  هربـتعم  ثیداـحا  رد  و 
ار همطاف  ترضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  تسا ،  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نایملاع 

رتخد میرم  هچنانچ  دندرک  یم  ادن  ار  وا  دنتفگ و  یم  نخـس  وا  اب  دـندش و  یم  لزان  نامـسآ  زا  هکئالم  هک  دـنیوگ  یم  هثدـحم  نیا  يارب 
کبرل یتنقا  همطاف  ای  نیملاعلا  ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا  همطاـف  اـی  دـنتفگ :  یم  و  دـندرک ،  یم  ادـن  ار  نارمع 

اب ترـضح  نآ  یبش  سپ  دـنتفگ ،  یم  نخـس  وا  اب  هکئالم  تفگ و  یم  نخـس  هکئالم  اب  همطاف  سپ  نیعکارلا .  معم  یعکراو  يدجـساو 
ار وت  ادـخ  دوب و  دوخ  ملاع  نانز  نیرتهب  میرم  هک :  هکئالم  دـنتفگ  تسین ؟  نارمع  رتخد  میرم  نایملاع  نانز  نیرتهب  ایآ  تفگ :  هکئـالم 
و ( . 439  ) تمایق زور  ات  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  نانز  نیرتهب  میرم و  نامز  لها  نانز  نیرتهب  وت و  نامز  لها  نانز  نیرتهب  تسا  هدـینادرگ 

هتـسشن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  يزور  هک :  دـنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  ساـبع و  نبا  زا  هددـعتم  قرط  هب  هصاـخ  هماـع و 
رتهب وا  لوسر  ادخ و  دنتفگ :  هباحص  مدیشک ؟  ار  اهطخ  نیا  ارچ  دیناد  یم  دندومرف :  نآ  زا  دعب  دندیـشک و  نیمز  رب  طخ  راهچ  دندوب و 
رتخد میرم  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  و  دلیوخ ،  رتخد  هجیدـخ  دـنرفن :  راهچ  تشهب  نانز  نیرتهب  دومرف :  دـنناد .  یم 

ترـضح هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 440  ) نوعرف نز  محازم  رتـخد  هیـسآ  و  نارمع ، 
همطاف هجیدخ و  هیـسآ و  میرم و  تسا :  هدیزگرب  هدرک و  رایتخا  ار  نز  راهچ  ملاع  نانز  زا  ادـخ  هک :  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
یگدنب نک و  تدابع  ای  ناوخب -  تونق  میرم !  يا  ( 442  ) نیعکارلا عم  یعکرا  يدجـسا و  کبرل و  یتنقا  میرم  ای  ( . 441  ) مالسلا نهیلع 

نم کلذ  ناگدـنرازگ  زامن  ینعی  ناگدـننک  عوکر  اب  نک  عوکر  نک و  دوجـس  دوخ و  راگدرورپ  يارب  وش -  عضاخ  نادرگ و  صلاخ  ار 
مهیا مهمـالقا  نوقلی  ذا  مهیدـل  تنک  اـم  و  وت ،  يوسب  مینک  یم  یحو  اـم  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  ربـخ  نیا  کـیلا  هیحون  بیغلا  ءاـبنا 
هعرق يارب  ار  دوخ  ياهملق  دـنتخادنا  یم  هک  یتقو  رد  ناشیا  دزن  وت  يدوبن  رـضاح  و  ( 443  ) نومـصتخی ذا  مهیدل  تنک  ام  میرم و  لفکی 

یم هعزانم  همـصاخم و  باب  نیا  رد  هک  یتقو  رد  ناـشیا  دزن  وت  يدوبن  رـضاح  ار و  میرم  دـنیامن  تلاـفک  ناـشیا  زا  کـی  مادـک  هک  ندز 
ردپ و هک  دوب  میرم  تلافک  هعرق  يارب  نتخادنا  اهملق  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دندرک . 
هک یتقو  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تلافک  يارب  تسا  هدومرف  ادـخ  هک  رخآ  همـصاخم  و  دـنام ،  میتی  وا  دـندش و  توف  ود  ره  شردام 
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نیا ترـضح  سپ  دوب ،  نارمع  رتخد  میرم  دـندز ،  هعرق  وا  يارب  زا  هک  یـسک  لوا  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 444  ) دش دلوتم 
میرم تلافک  رد  رفن  شـش  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدـح  نیا  زا  دـیوگ :  فلؤم  ( . 445  ) دوب ات  شـش  هعرق  ماهـس  دومرف :  دناوخ و  ار  هیآ 

 : هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق  روهـشم .  فالخ  رب  دنـشاب  هدرک  عازن  مالـسلا  اهیلع 
هک یسک  لوا  و  لاس ،  دصناپ  تدم  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  دومن  تظفاحم  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  میرم  ترـضح 

نوچ و  ناشیا ،  دبعم  يارب  دشاب  ررحم  تسوا  مکش  رد  هچنآ  هک  دوب  هدرک  رذن  شردام  دوب ،  میرم  ترـضح  وا  تلافک  يارب  دندز  هعرق 
زا هک  ار  ایرکز  دومرف  رما  یلاعت  قح  دش  غلاب  نوچ  و  دابع ،  تمدـخ  لوغـشم  داتفا  هار  هب  نوچ  دروآ ،  دجـسم  هب  ار  وا  دـش  دـلوتم  میرم 

ردپ زا  دعب  لاس  دصناپ  و  تفر ،  یمن  وا  دزن  هب  یـسک  ایرکز  زا  ریغب  دننیبن و  ار  وا  دابع  هک  دـهد  رارق  دجـسم  رد  یباجح  هدرپ و  وا  يارب 
رهاوظ فلاخم  تسا و  بیرغ  رایـسب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  رد  لیوط  تدم  نیا  دیوگ :  فلؤم  ( . 446  ) درک یناگدـنز  نارمع  دوخ 

هدـش عقاو  هقباس  مما  رد  هچ  ره  نوچ  هک :  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ياهدنـس  هب  ملعی .  هللاو  تسا ،  راثآ  راـبخا و  ریاـس 
يارب زا  ررکم  دش  یم  لزان  یهلا  تمعن  تشهب  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  يارب  هچنانچ  دوش ،  عقاو  دیاب  یم  زین  تما  نیا  رد  تسا ، 

ریاس يروباشین و  يواضیب و  فاشک و  بحاص  هچنانچ  دـش ،  یم  لزان  ینامـسآ  هدـئام  یتشهب و  ياهتمعن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  و  ( . 447  ) دنا هدرک  لقن  ار  هدئام  لوزن  هصق  دنراد  هک  بصعت  تیاهن  اب  هماع  نارسفم 

میروخب هک  يراد  يزیچ  ایآ  دومرف :  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا 
ام هناخ  رد  هک  تسا  زور  هس  هک  تسا  هدینادرگ  میظع  ار  وت  قح  هک  يدنوادخ  نآ  هب  مروخ  یم  دنگوس  درک :  ضرع  همطاف  ترـضح   ؟
ربخ ارم  ارچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مدرک .  رـضاح  وت  يارب  زا  مدرک و  رایتخا  دوخ  رب  ار  وت  هچنآ ،  ریغب  تسین  يزیچ 

ترضح سپ  مبلطب .  يزیچ  وت  زا  هکنآ  زا  دومرف  یهن  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هک :  دومرف  همطاف  ترضح  يدرکن ؟ 
ار هللا  همحر  دادقم  هار  رد  دروایب ،  هناخ  هب  هک  تشگرب  تفرگ و  ضرق  هب  رانید  کی  یصخش  زا  دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هیلع ترـضح  نآ  ما !  هدـمآ  نوریب  یگنـسرگ  تدـش  زا  تفگ :  دادـقم  يا ؟  هدـمآ  نوریب  هچ  يارب  دیـسرپ :  دادـقم  زا  دومن و  تاـقالم 
داد دادقم  هب  ار  رانید  سپ  منک .  یم  رایتخا  دوخ  رب  ار  وت  ما و  هدیناسر  مهب  رانید  کی  ما و  هدمآ  نوریب  نیا  يارب  زین  نم  دومرف :  مالـسلا 

ترـضح تسا و  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  هک  دـید  دـش  هناخ  لخاد  نوچ  تشگرب ،  هناخ  هب  یلاخ  تسد  اـب  و 
زا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نوچ  تسا ،  هدیشوپ  شیور  هک  تسا  هتشاذگ  يزیچ  ناشیا  نایم  رد  دنک و  یم  زامن  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

هزات و و  نان ،  تشوگ و  رپ  تسا  يا  هساک  هک  دید  دوشگ ،  ار  شرس  تشاذگ و  ناشیا  دزن  هب  ار  هدیشوپرس  فرظ  نآ  دیدرگ  غراف  زامن 
مالـسلا اـهیلع  همطاـف  ار ! ؟  نیا  يدروآ  اـجک  زا  همطاـف !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا .  شوج  رد  تسا و  مرگ 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  باسح .  یب  دهاوخ  یم  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  ادخ  هک  یتسردب  دمآ ،  ادـخ  بناج  زا  تفگ : 
بارحم رد  دش  لخاد  هک  تسا  ایرکز  لثم  وت  لثم  دومرف :  یلب .  تفگ :  ار ؟  وا  لثم  وت و  لثم  وت  يارب  منک  نایب  یهاوخ  یم  دومرف :  هلآ 

 . تفگ همطاف  هک  تفگ  ار  باوج  نیمه  میرم  وت ؟  يارب  زا  دـمآ  اـجک  زا  يزور  نیا  هک :  دیـسرپ  وا  زا  تفاـی و  يزور  وا  دزن  میرم و  رب 
دزن هساک  نآ  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  سپ  دش ،  یمن  مک  دـندروخ و  یم  هساک  نآ  زا  تیب  لها  هام  کی  سپ 

ثیداـحا و  ( . 448  ) دروخ دـهاوخ  هساک  نآ  زا  تشهب  ماعط  درک و  دـهاوخ  رهاظ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاـص  ترـضح  تساـم و 
لوقنم سابع  نبا  زا  ثیدح  رد  دش .  دـهاوخ  روکذـم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تازجعم  رد  هللا  ءاشنا  هک  تسه  باب  نیا  رد  رایـسب 

دش دهاوخ  عقاو  وا  مارک  تیب  لها  رب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  یئاهملظ  زا  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک :  تسا 
وا هک  دینادرگ  دهاوخ  وا  سنوم  ار  هکئالم  یلاعت  قح  تقو  نآ  رد  هک :  دومرف  دومن  نایب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  بئاصم  نوچ  ، 

ار وت  ادـخ  هک  یتسردـب  همطاـف !  يا  تفگ :  دـنهاوخ  دـندرک ،  یم  ادـن  نآ  هب  ار  نارمع  رتـخد  میرم  هک  یئادـن  هب  درک  دـنهاوخ  ادـن  ار 
نک یگدنب  عوضخ و  تونق و  همطاف !  يا  نایملاع ،  نانز  رب  تسا  هداد  تلیضف  ار  وت  تسا و  هدینادرگ  موصعم  رهطم و  تسا و  هدیزگرب 
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دننز وا  مکـش  رب  هنعللا  هیلع  رمع  رما  هب  هک  يرد  نآ  ببـس  هب  نوچ  سپ  ناگدننک  عوکر  اب  نک  عوکر  هدجـس و  دوخ و  راگدرورپ  يارب 
هودنا تلع و  نآ  رد  دشاب  وا  رای  سنوم و  راکتمدخ و  هک  دتسرفب  وا  يراتـسرپ  هب  ار  نارمع  رتخد  میرم  یلاعت  قح  دوش  بعـص  وا  ضرم 

؟  داد لسغ  یک  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دندیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 449  ) تدش و 
رگید موصعم  زا  ریغب  داد  لسغ  ار  وا  تسناوت  یمن  دوب  هموصعم  هقیدص و  وا  هک  اریز  داد ،  لسغ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف : 
اهیلع ترـضح  نآ  صـصق  ریاس  دیوگ :  فلؤم  ( . 450  ) مالـسلا هیلع  یـسیع  رگم  دادن  لسغ  ار  مالـسلا  اهیلع  میرم  هک  یناد  یمن  رگم  ، 

 . هللا ءاشنا  دش  دهاوخ  روکذم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  صصق  باوبا  رد  مالسلا 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هللا  حور  ترضح  صصق  نایب  رد  متشه :  تسیب و  باب 

لوا لصف 

لوا تمسق 

نب یـسیع  حیـسملا  همـسا  هنم  هملکب  كرـشبی  هللا  نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا  دیامرف  یم  یلاعت  قح  تسا  ترـضح  نآ  تدالو  نایب  رد 
 : - تفگ لیئربج  هک  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  و  هکئالم - :  دـنتفگ  هک  ار  یتقو  روآدای  نیبرقملا  نم  هرخالاو و  ایندـلا  یف  اـهیجو  میرم 

سانـشور و هک  میرم  رـسپ  یـسیع  ینعی  تسا  حیـسم  وا  هک  دوخ  بناج  زا  يا  هملک  ار  وت  دهد  یم  تراشب  ادـخ  هک  یتسردـب  میرم !  يا 
یم ادـخ  هملک  نآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  و  تسا .  یهلا  هاگرد  نابرقم  زا  ترخآ و  ایند و  رد  تسا  تلزنم  ردـق و  هاـج و  بحاـص 

یلاعت قح  وا  مالک  هب  هکنآ  يارب  ای  هتـشذگ ،  ناربمغیپ  وا  هب  دنداد  تراشب  هکنآ  يارب  ای  دـش ،  هدـیرفآ  ردـپ  یب  نک  ظفل  هب  هک  دـنیوگ 
ای ناهانگ ،  زا  یکاپ  تکرب و  تنمیم و  هب  ادخ  بناج  زا  دوب  هدش  هدرک  حـسم  هکنآ  يارب  دـنتفگ  حیـسم  ار  وا  و  دومن ؛ تیادـه  ار  مدرم 
زا دـعب  دـیلام  ترـضح  نآ  رب  ار  دوخ  لاب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هکنآ  اـی  تبز ،  نغور  هب  دـندرک  حـسم  تدـالو  زا  دـعب  ار  وا  هکنآ  يارب 
انیب ناروک  ترضح  نآ  حسم  هب  هکنآ  يارب  ای  دیشک ،  یم  نامیتی  رس  رب  تسد  هکنآ  يارب  ای  ناطیـش ،  رـش  زا  ددرگ  وا  ذیوعت  هک  تدالو 

سانلا ملکی  و  ( . 451 ( ) دنتفگ حیـسم  برع  تغل  رد  دوب و  احیـشم  يربع  تغل  رد  رد  هک :  دنیوگ   ) دنتفای یم  افـش  نارامیب  دندش و  یم 
زا و  تسا -  يریپ  نس  هب  کیدزن  هک  تلوهک -  نس  رد  هراوهگ و  رد  مدرم  اب  تفگ  دهاوخ  نخـس  نیحلاصلا و  نم  الهک و  دهملا و  یف 
ارم دوب  دهاوخ  هنوگچ  اراگدرورپ !  تفگ :  میرم  رـشب  ینـسسمی  ملو  دلو  یل  نوکی  ینا  بر  تلاق  دوب .  دهاوخ  هتـسیاش  ناربمغیپ  هلمج 

کلم نوکیف  نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  ءاشی  ام  قلخی  هللا  کلذـک  لاق  يرـشب ،  تسا  هتـشاذگن  نم  رب  تسد  هکنآ  لاـح  دـنزرف و 
 ، شاب هک :  ار  وا  رم  دیوگ  یم  هک  تسا  نیمه  سپ  ار  يرما  درک  ردقم  نوچ  دهاوخ ،  یم  ار  هچ  ره  دنیرفآ  یم  ادخ  تسا  نینچ  تفگ : 

يزیچ ینعی  باتک -  ار  وا  دومن  دـهاوخ  میلعت  لیجنالا و  هیروتلا و  همکحلا و  باـتکلا و  هملعب  و  دوش .  یم  دوجوم  دـشاب و  یم  نآ  سپ 
نم هیآب  مکتئج  دـق  ینا  لیئارـسا  ینب  یلا  الوسر  و  لیجنا .  تاروت و  اصوصخ  یئاـناد  تمکح و  و  ینامـسآ -  ياـهباتک  همه  اـی  نتـشون 

یتیآ و اب  امـش  يوسب  ما  هدـمآ  هک  یتسردـب  ناـشیا :  هب  تفگ  دـهاوخ  لیئارـسا و  ینب  يوسب  دوب  دـهاوخ  لوسر  وا  هکنآ  لاـح  مکبر و 
یم هک  تسا  تیآ  نیا  هللا و  نذاب  اریط  نوکیف  هیف  خـفناف  ریطلا  هئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخا  ینا  امـش  راگدرورپ  بناج  زا  دـنچ  يا  هزجعم 

ییحءا صربالا و  همکالا و  يربا ء  و  ادـخ ،  رما  هب  ددرگ  یم  یغرم  دوش و  یم  هدـنز  سپ  غرم  تئیه  دـننام  لـگ  زا  امـش  يارب  زا  مزاـس 
ام نولکءاـت و  اـمب  مکئبـنءا  و  ادـخ ،  رما  هب  ار  هدرم  منادرگ  یم  هدـنز  ار و  سیپ  ار و  داز  رداـم  روـک  مـهد  یم  افـش  هللا و  نذاـب  یتوـملا 
رد دـینک  یم  هریخذ  هچنآ  دـیروخ و  یم  هچنآ  هب  ار  امـش  مهد  یم  ربخ  نینمؤم و  متنک  نا  مکل  هیـال  کـلذ  یف  نا  مکتویب  یف  نورخدـت 

يدی نیب  امل  اقدصم  و  ناگدنروآ ،  نامیا  امش  دیتسه  رگا  تسه  نم  تقیقح  رب  تجح  تمالع و  اهنیا  رد  هک  یتسردب  دوخ ،  ياه  هناخ 
میقتـسم طارـص  اذه  هودبعاف  مکبر  یبر و  هللا  نا  نوعیطا  هللا و  مکبر  نم  هیآب  مکتئج  مکیلع و  مرح  يذلا  ضعب  مکل  لجال  هاروتلا و  نم 
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هکنیا يارب  ما  هدـیدرگ  ثوعبم  تسا و  تاروت  نآ  هک  تسا  هدـش  لزاـن  نم  زا  شیپ  ار  هچنآ  رم  ما  هدـننک  قیدـصت  هکنآ  لاـح  و  ( 452)
زا اه  هزجعم  امش  يوسب  ما  هدروآ  و  یسوم ،  ترضح  تعیرش  رد  امش  رب  دوب  هدش  مارح  هک  ار  هچنآ  زا  یـضعب  امـش  يارب  منادرگ  لالح 

سپ تسا ،  امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  ادخ  هک  یتسردب  ارم  دیئامن  تعاطا  ادخ و  باذع  زا  دیزیهرپب  سپ  امـش ،  راگدرورپ  بناج 
هل لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللا  دـنع  یـسیع  لـثم  نا  هک  تسا  هدومرف  رگید  ياـج  رد  و  تسار .  تسا  یهار  نیا  ار  وا  دـیتسرپب 

سپ كاخ  زا  ار  وا  ادخ  درک  قلخ  هک  تسا  مدآ  لثم  دننام  ردپ  یب  ندش  قلخ  رد  ادـخ  دزن  یـسیع  لثم  هک  یتسردـب  ( 453  ) نوکیف نک 
اناکم اهلها  نم  تذبتنا  ذا  میرم  باتکلا  یف  رکذا  هک و  تسا  هدومرف  زاب  و  تفای .  تایح  دیـسر و  مهب  وا  سپ  شاب ،  هک :  ار  وا  رم  تفگ 

میهاربا نب  یلع  و  قرـشم .  فرط  رد  یناکم  رد  شلها  زا  دیزگ  تولخ  دش و  اهنت  هک  یتقو  رد  ار  میرم  نآرق  رد  نک  دای  و  ( 454  ) ایقرش
رد دوخ  هناخ  رد  ای  سدـقملا  تیب  رد  هک :  دـنا  هتفگ  نارـسفم  و  455 ؛)  ) یکـشخ ياـمرخ  تخرد  يوسب  تفر  هک :  تسا  هدرک  تیاور 

نایم تخیوآ  هدرپ  یباجح و  سپ  اباجح  مهنود  نم  تذـختاف  ( . 456  ) دوخ ندب  نتسش  يارب  ای  تدابع  يارب  دیزگ  تلزع  یقرـش  بناج 
اهل لثمتف  انحور  اهیلا  انلسراف  ( ، 457  ) درک تولخ  دوخ  بارحم  رد  هک :  تسا  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  دـننیبن ؛ ار  وا  هک  دوخ  لـها  دوخ و 

تروص هب  وا  يارب  دـش  لثمتم  سپ  تسا -  نایناحور  زا  هک  ار  لـیئربج  ینعی  ار -  دوخ  حور  وا  يوسب  میداتـسرف  سپ  ( 458  ) ایوس ارشب 
هلاخ دزن  دمآ و  یم  نوریب  دجسم  زا  دش  یم  ضیاح  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  هک  تقو  ره  دنا :  هتفگ  هقلخلا .  يوتسم  یمدآ  يرـشب و 

هک یناکم  رد  ایرکز  هناخ  رد  يزور  تشگ ،  یمرب  دجـسم  هب  زاـب  دـش ،  یم  كاـپ  اـت  دوب  یم  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  ترـضح  هجوز  دوخ 
ادـیپ وا  دزن  هقلخلا  يوتـسم  هداس  ناوج  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هاگان  درک ،  یم  لسغ  دوب و  هتخیوآ  يا  هدرپ  دوب  هدـیبات  باـتفآ 

هب مرب  یم  هانپ  نم  هک  یتسردـب  تفگ :  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  ( 460  ) ایقت تنک  نا  کنم  نمحرلاـب  دوعا  ینا  تلاـق  ( ، 459  ) دش
 : تفگ ( 461  ) ایکز امالغ  کل  بهال  کبر  لوسر  انا  امنا  لاق  يراکزیهرپ  یقتم و  رگا  نم  زا  وش  رود  سپ  وت  رـش  زا  ناـمحر  دـنوادخ 

همیمذ قالخا  ناهانگ و  زا  هزیکاپ  يرسپ  ار  وت  دشخبب  ادخ  هک  موش  ببس  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  هک  وت  راگدرورپ  لوسر  رگم  نم  متـسین 
زا دشاب  یم  اجک  زا  تفگ :  میرم  ( 462  ) ایعب كا  مل  رشب و  ینسسمی  مل  مالغ و  یل  نوکی  ینا  تلاق  لامک ، -  ملع و  رد  هدننک  ومن  ای  - 
هیآ هلعجنلو  نیه  یلع  وه  کبر  لاق  کلذک  لاق  راکانز ،  ما  هدوبن  تسا و  هدـیناسرن  نم  هب  تسد  يرهوش  هکنآ  لاح  يرـسپ و  نم  يارب 
نیا يارب  زا  تسا و  ناسآ  نم  رب  نیا  هک :  وت  راـگدرورپ  تسا  هتفگ  نینچ  تفگ :  لـیئربج  ( 463  ) ایـضقم ارما  ناک  انم و  همحر  سانلل و 
وحن نیا  هب  دنزرف  نیا  ندش  قلخ  دوب  ام و  بناج  زا  دشاب  یتمحر  نم و  تردـق  لامک  رب  مدرم  يارب  دـشاب  یتجح  یتمالع و  هک  منک  یم 

رد مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  و  دش .  دهاوخن  نیا  فالخ  هدش و  مکح  هدش و  ردـقم  يرما 
دش و وا  لمح  عضو  دادـماب  رد  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  دـش  هلماح  بش  نآ  رد  سپ  دـیمد ،  يداب  مالـسلا  اهیلع  میرم  نابیرگ 

دمحم ماما  ترضح  زا  و  ( . 464  ) دومرف ررقم  تعاس  وا  يارب  زا  رگید  نانز  لمح  هام  ددـع  هب  یلاعت  قح  دوب ،  تعاس  هن  لمح و  تدـم 
رد یسیع  ترضح  سپ  دیمد ،  نآ  رد  تفرگ و  ار  میرم  ترضح  نهاریپ  نابیرگ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب 

دمآ نوریب  دوخ  لسغ  ياج  زا  نوچ  دـنوش ،  یم  لماک  هام  هن  ناردام  ياهمحر  رد  نادـنزرف  هچنانچ  دـش  لـماک  تعاـس  ناـمه  رد  محر 
زا میرم  ترـضح  دـش ،  بجعتم  داـتفا  وا  رب  رظن  ار  شا  هلاـخ  نوچ  وا ،  ندـیئاز  دـشاب  هدـش  کـیدزن  هک  دوب  ینیگنـس  هلماـح  نز  دـننام 

سپ ( 466  ) ایـصق اناکم  هب  تذبتناف  هتلمحف  هک  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  ( ، 465  ) درک هرانک  ایرکز  هلاخ و  زا  لاح  نآ  یگدـنمرش 
قداص ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و  رود .  رایـسب  یناکم  هب  دوخ  لمح  اب  مدرم  زا  دومن  تلزع  دـش و  اهنت  سپ  یـسیع ،  هب  دـش  هلماح 

 : هک تسا  لوقنم  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  ود  رد  و  ( . 467  ) دوب تعاس  هن  ترضح  نآ  لمح  تدم  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع 
( . 468  ) دش دلوتم  ههام  شش  کی  ره  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  یـسیع و  رگم  دنام  یمن  هدنز  دوش  دلوتم  ههام  شـش  هک  يدنزرف 

هکنآ ای  دنشاب ،  هدرک  هابتشا  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  نایوار  دشاب و  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  ییحی  ثیدح ،  رد  تسا  لمتحم  دیوگ :  فلؤم 
رد حور  هک  ندیمد  تقو  زا  و  دشاب ،  هدش  دقعنم  محر  رد  یهلا  تردق  هب  رتشیپ  هام  شش  مالسلا  هیلع  یـسیع  تدالو  هدام  يادتبا  میئوگ 
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اهءاجاف دشاب .  هدش  دراو  هیقت  هجو  رب  یکی  هک  تسا  لمتحم  و  دشاب ،  هدوب  تعاس  هن  ندیئاز  نامز  ات  دش  رهاظ  لمح  دـش و  هدـیمد  نآ 
 ، یئامرخ تخرد  يوسب  ندـیئاز  درد  ار  وا  دروآ  سپ  ( 469  ) ایـسنم ایـسن  تنک  اذه و  لبق  تم  ینتئیل  ای  تلاق  هلخنلا  عذج  یلا  ضاخملا 

هتفر مدرم  ياهرطاخ  ار  نم  مان  منیبب و  ار  لاح  نیا  هکنآ  زا  شیپ  مدوب  هدرم  رگا  يدوب  هچ  تفگ :  دش  دـلوتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نوچ 
نیا هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دـنربب .  وا  هراـبرد  دـب  ناـمگ  اداـبم  هک  درک  نآ  يارب  زا  گرم  يوزرآ  و  دوب ، 

میهاربا نب  یلع  و  ( . 470  ) دهدن وا  هب  دب  تبـسن  هک  تشادـن  نامگ  يراکوکین  تسارف  بحاص  موق  نایم  رد  هک  درک  نآ  يارب  ار  وزرآ 
عمجم لیئارـسا و  ینب  رازاب  زور  درب ،  هانپ  یئاـج  هب  هک  ندـیئاز  درد  يارب  دـمآ  نوریب  مالـسلا  اـهیلع  میرم  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور 

 ، دندوب راوس  دوبک  ياهرتسا  رب  ناشیا  و  دوب -  اهتعنص  نیرت  فیرش  یهالوج  نامز  نآ  رد  ( - 471  ) ناهالوج هب  دیسر  سپ  دوب ،  ناشیا 
میرم سپ  ار ،  وا  دـندرک  رجز  دـندرک و  وا  هب  ءازهتـسا  ناشیا  تساـجک ؟  رد  کـشخ  ياـمرخ  تخرد  هک :  دیـسرپ  ناـشیا  زا  میرم  سپ 
ناشیا زا  نوچ  دـید ،  ار  نارگادوس  زا  یتعامج  سپ  دـنادرگ ؛ راـع  مدرم  ناـیم  رد  ار  امـش  دـنادرگ و  نوبز  ار  امـش  بسک  ادـخ  دومرف : 
جاتحم امش  يوسب  ار  مدرم  دهد و  رارق  امـش  بسک  رد  تکرب  ادخ  دومرف :  ناشیا  هب  سپ  دنداد ،  ناشن  ناشیا  دیـسرپ ،  ار  تخرد  لاوحا 

 : تفگ داتفا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  رب  شرظن  نوچ  دش ،  دلوتم  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تخرد  نآ  دزن  دیـسر  تخرد  هب  نوچ  دـنادرگ . 
الا اهتحت  نم  اـهیدانف  472 ؟ )  ) لیئارـسا ینب  هب  میوگ  هچ  دوخ و  هلاـخ  هب  میوگ  هچ  مدـید ،  یمن  ار  زور  نیا  مدوـب و  هدرم  رتـشیپ  شاـک 
هک شابم  كانهودـنا  هک  لت -  ریز  زا  لـیئربج  اـب  وا -  ریز  زا  یـسیع  ار  میرم  درک  ادـن  سپ  ( 473  ) ایرـس کتحت  کبر  لعج  دق  ینزحت 

هیلع رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  و  ( . 474  ) تسا یـسیع  نآ  هک  یگرزب -  فیرـش  اـی  يرهن -  وت  ریز  زا  وت  راـگدرورپ  تسا  هدـینادرگ 
کیلا يزهو  ( . 475  ) درک يراج  نآ  رد  بآ  یلاعت  قح  تقو  نآ  رد  دوب  هدش  کشخ  اهلاس  هک  دوب  يرهن  نآ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا 
یبطر وت  رب  دزیر  ورف  ات  ار  کشخ  يامرخ  تخرد  قاـس  دوخ  يوسب  هدـب  لـیم  شکب و  و  ( 476  ) اینج ابطر  کیلع  ظطاست  هلخنلا  عذـجب 

زا رتهب  هک  يزیچ  هب  هدیئاز  هزات  نانز  دنک  یمن  افشتسا  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هدش .  هدیچ  هدیـسر و 
رگا هک  اریز  تشادن  هویم  دوب و  هدش  کشخ  تخرد  نآ  دومرف :  ندیئاز و  زا  دعب  دینادرگ  میرم  ماعط  ار  نآ  ادخ  هک  اریز  دـشاب ،  بطر 
چیه رد  دوب و  ناتـسمز  لـصف  رد  درک ،  شهاوخ  دوخ  دـهد ،  تکرح  ار  تخرد  هک  دـننک  رما  ار  میرم  هک  دوبن  جاـیتحا  تشاد  یم  هویم 

ساـبع نبا  زا  و  ( . 477  ) دـیناسر بطر  دـینایور و  گرب  تخرد  رب  تعاس  نامه  رد  وا  زاـجعا  روهظ  يارب  ادـخ  سپ  دوبن  بطر  تخرد 
اجنآ رد  سپ  تفر ،  الاب  لت  نآ  رب  دیسر ،  یلت  هب  دمآ  نوریب  برطضم  تفرگ  ندیئاز  درد  ار  میرم  ترضح  نوچ  هک :  دنا  هدرک  تیاور 

لیئربج درک  گرم  يوزرآ  نوچ  دومن ،  لمح  عضو  اجنآ  رد  ( ، 478  ) تشادن خاش  گرب و  هک  دید  يا  هدیکشخ  يامرخ  تخرد  قاس 
كاپ ار  دوخ  يروخب و  هک  رهن  رد  هدینادرگ  يراج  وت  يارب  زا  بآ  ادخ  هک  شابم  كانهودـنا  سرتم و  هک :  دز  ادـص  ار  وا  لت  نیئاپ  رد 

ترذـن ینا  یلوقف  ادـحا  رـشبلا  نم  نیرت  اماف  انیع  يرق  یبرـشا و  یلکف و  دزیر .  ورف  وت  يارب  زا  بطر  هک  هد  تکرح  ار  تخرد  و  ینک ، 
ینیبب رگا  شاب ،  داش  داب و  نشور  تا  هدـید  بآ و  زا  ماـشایب  بطر و  زا  میرم  يا  روخب  سپ  ( 479  ) ایسنا مویلا  ملکا  نلف  اموص  نمحرلل 

 . میوگ یمن  نخـس  یمدآ  اب  زورما  سپ  مرادب  هزور  زورما  هک  نابرهم  دنوادخ  يارب  زا  ما  هدرک  رذن  نم  هک :  وگب  سپ  ار  يدحا  رـشب  زا 
هزور و  دنامهفب ،  ناشیا  هب  هراشا  هب  ار  نخـس  نیا  ای  دیوگن ،  نخـس  نیا ،  زا  ریغب  هک  دشاب  هدش  رومءام  هک  تسا  نکمم  دـیوگ :  فلؤم 
یسیع ترـضح  ار  نانخـس  نیا  هک :  تسا  نآ  حضاو  دوب ،  لخاد  ناشیا  هزور  رد  مه  نیا  هکنآ  ای  دوب ،  ادخ  دای  ریغ  زا  یـشوماخ  ناشیا 
گرم يوزرآ  دـش و  نوزحم  یـسیع  تدالو  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  میرم  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  هچناـنچ  دومرف ، 
تخرد هدـینادرگ و  يراج  يرهن  وت  ياپ  ریز  زا  ادـخ  هک  شابم  نوزحم  تفگ :  وا و  ياـپ  ریز  زا  دـمآ  نخـس  هب  یـسیع  ترـضح  درک ، 
تخرد يوسب  تسد  نوچ  دوب ،  هدیکـشخ  اـهلاس  هک  دوب  یتـخرد  نآ  و  دوش ،  هتخیر  وـت  يارب  بطر  اـت  هد  تکرح  ار  کـشخ  ياـمرخ 
مالـسلا اهیلع  میرم  رطاـخ  تازجعم  نیا  ندـید  هب  و  تخیر ،  هزاـت  بطر  وا  يارب  زا  دیـسر و  مهب  وا  رد  بطر  دروآرب و  گرب  درک  زارد 

 : تفگ و  تفگ ،  وا  هب  ار  همه  درک  تسیاـب  هـچنآ  و  ریگب ،  تـسد  رد  چـیپب و  ( 480  ) طامق رد  ارم  تفگ :  وا  هب  یـسیع  سپ  دـش ،  داش 
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رفعج ماما  ترضح  زا  ( . 481  ) مشاب شوماخ  مشاب و  هزور  زورما  هک  ما  هدرک  رذـن  وگب :  ینیبب  ار  هک  ره  شاـب و  داـش  ماـشایب و  روخب و 
رذن نم  تفگ :  میرم  ینیب  یمن  دشاب ،  یمن  ندیماشآ  ندروخ و  زا  نیمه  هزور  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  ياهدنـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص 
میرم ترضح  هک  یئامرخ  تخرد  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیداحا  رد  و  482 ! ؟ )  ) ادخ دای  ریغ  زا  یشوماخ  ینعی  ما ،  هدرک  هزور 
تـسا هدرک  تیاور  هبنم  نب  بهو  زا  هللا  همحر  هیوباـب  نبا  ( . 483  ) تسا امرخ  عاونا  نیرتهب  هک  دوب  هزوجع  ياـمرخ  دومرف  لواـنت  نآ  زا 

ترـضح نآ  رود  رب  درک  عمج  یمزیه  راجن  فسوی  سپ  دـش  بلاغ  وا  رب  امرـس  تفر  امرخ  تخرد  دزن  هب  مالـسلا  اهیلع  میرم  نوچ  هک : 
نآ هک  داد  دروآ و  نوریب  ار  اهنآ  تفای و  نیجروخ  ناـیم  رد  ( 484  ) ناکدرگ تفه  دش و  مرگ  میرم  ات  دز  نآ  رد  شتآ  هریظح و  دـننام 
( . 485  ) دننک یم  يزاب  ناکدرگ  هب  دنزورفا و  یم  شتآ  ترـضح  نآ  تدالو  بش  رد  يراصن  ببـس  نیا  هب  سپ  دومن ،  لوانت  ترـضح 
زیچ میرم !  يا  دنتفگ :  دوخ ،  موق  دزن  هب  دروآ  هتـشادرب  ار  یـسیع  میرم  سپ  ( 486  ) ایرف ائیـش  تئج  ذقل  میرم  ای  اولاق  هلمحت  اهموق  هباف 
ایغب کما  تناک  ام  ءوس و  ارما  كوبا  ناک  ام  نوره  تخا  اـی  يا ،  هدرک  يدـب  راـک  اـی  يا  هدروآ  دـنزرف  رهوش  یب  هک  يا  هدروآ  یبیرغ 
میرم ترـضح  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  راکانز .  وت  ردام  دوبن  يدـب و  درم  وت  ردـپ  دوبن  نوراه !  رهاوخ  يا  ( 487)

رد ار  یسیع  دیآ و  یم  میرم  هک  دندید  سپ  میرم ،  سسجت  هب  دمآ  نوریب  زین  ایرکز  دندمآ و  نوریب  وا  بلط  هب  دندیدن  وا  بارحم  رد  ار 
 ، دنتخادنا یم  شفیرش  يور  رب  ناهد  بآ  دندرک و  یم  عینشت  ار  وا  دندش و  عمج  لیئارسا  ینب  نانز  سپ  تسا ،  هتفرگ  دوخ  هنیـس  شیپ 
راک میرم !  يا  دنتفگ :  دندمآ و  وا  دزن  لیئارسا  ینب  ایرکز و  سپ  دش  دوخ  بارحم  لخاد  ات  دومرفن  نخس  ناشیا  اب  اقلطم  ترضح  نآ  و 

هک اریز  عینـشت  لـیبس  رب  دـنتفگ  نوراـه  رهاوخ  ار  وا  و  يدرک ! ؟  رهاـظ  لیئارـسا  ینب  يارب  زا  تسا  راـع  هچ  ـالب و  هچ  نیا  يدرک  يدـب 
درم نوراه  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  488 ؛)  ) دندرک هیبشت  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  دوب ،  روهـشم  يدـب  هب  هک  دوب  يراکانز  قساف  درم  نوراه 

يردام ردارب  نوراه  دنا  هتفگ  یضعب  و  دنداد ؛ یم  تبسن  وا  هب  دندوتس  یم  حالص  هب  ار  هک  ره  لیئارـسا و  ینب  نایم  رد  دوب  یبوخ  رایـسب 
وا هب  میرم و  رب  دندرک  ارتفا  هک  لیئارسا  ینب  زا  دندوب  نز  داتفه  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ( 489  ) دوب وا 
یم ارتفا  امش !  رب  ياو  هک :  دومرف  باطخ  نانز  نآ  اب  دروآرد  نخس  هب  ار  یسیع  یلاعت  قح  سپ  ایرف ،  ائیش  تئج  دقل  هک  دندرک  باطخ 

زا کی  ره  هک  ادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس  تسا ،  هداد  نم  هب  باتک  تسا و  هدـینادرگ  ربمغیپ  ارم  هک  ادـخ  هدـنب  منم  نم و  ردام  رب  دـیدنب 
فیک اولاق  هیلا  تراـشاف  ( . 490  ) دز شحف  دح  ار  همه  يربمغیپ  زا  دـعب  و  دـیتفگ ؛ نم  ردام  هب  هک  یـشحف  يارب  دز  مهاوخ  دـح  ار  امش 

وا اب  هک  یسیع  هب  دومن  هراشا  هدومرفن  ناشیا  باوج  دنتفگ  مالسلا  اهیلع  میرم  هب  نانخس  نیا  نوچ  ( 491  ) ایبص دهملا  یف  ناک  نم  ملکن 
، ؟  تسا هراوخ  ریـش  لفط  تسا و  هراوهگ  رد  هک  یـسک  اب  میئوگب  نخـس  هنوگچ  دنتفگ :  ناشیا  دیونـشب ،  باوج  وا  زا  دیئوگب و  نخس 

هک یتسردب  تفگ :  وا و  تدالو  لوا  زور  رد  دمآ  نخس  هب  یهلا  رما  هب  یـسیع  سپ  ( 492  ) ایبن ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللا  دـبع  ینا  لاق 
امنیا اکرابم  ینلعج  و  تسا ،  هدینادرگ  ربمغیپ  ارم  و  داتـسرف -  دهاوخ  نم  يارب  ار  لیجنا  ینعی  تسا -  هداد  باتک  نم  هب  میادخ  هدنب  نم 

 . مشاب هک  اج  ره  تسا  هدینادرگ  تکرب  اب  ارم  و  ( 493  ) تنک

مود تمسق 

نارامیب و يافـش  لامک و  ملع و  تهج  زا  هک  تسا  هدـینادرگ  عفن  بحاـص  ارم  ینعی  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
ایح تمد  ام  هوکزلا  هولـصلاب و  یناـصوا  و  ( ، 494  ) دـسر یم  قلخ  هب  نم  عفن  مشاب  هک  اـج  ره  يونعم ،  يروص و  ناـگدرم  ندرک  هدـنز 
مل یتدـلاوب و  اربو  مشاـب ،  هدـنز  هک  ماداـم  اـهنآ  هب  مدرم  ندومرف  رما  تاـکز و  نداد  زاـمن و  ندرک  هب  ارم  تسا  هدرک  تیـصو  و  ( 495)

قوقع تهج  هب  تخبدب  یقـش و  هدننک و  ربجت  ارم  تسا  هدینادرگن  مردام و  هب  تسا  هدینادرگ  راکوکین  ارم  و  ( 496  ) ایقش ارابج  ینلعجی 
رد تسا  نم  رب  یهلا  مالـس  ای  تسا  نم  رب  ادخ  یتمالـس  و  ( 497  ) ایح ثعبءا  موی  توما و  موی  تدـلو و  موی  یلع  مالـسلاو  دوخ ،  رداـم 

ترـضح دش و  رهاظ  هزجعم  نیا  نوچ  موش .  یم  هدنز  ندرم  زا  دعب  تمایق  رد  هک  يزور  مریم و  یم  هک  يزور  مدش و  دـلوتم  هک  يزور 
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تایآ زا  دـندوب و  هدرب  ناـمگ  ترـضح  نآ  هب  هچنآ  زا  تسا  يرب  میرم  ترـضح  هک  دنتـسناد  دومرف  ار  نانخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
داد تراشب  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا .  هدمآ  روهظ  هب  هک  تسا  يرما  نیا  تسا  یهلا  تردق 
هب دـش  لثمتم  ترـضح  نآ  يارب  لـیئربج  هک  دوب  هتـسشن  بارحم  رد  میرم  ترـضح  يزور  مالـسلا ،  هیلع  یـسیع  هب  ار  میرم  یلاـعت  قح 

ترـضح نآ  يدوز  نآ  رد  و  دـش ،  هلماح  یـسیع  ترـضح  هب  تعاس  ناـمه  تخادـنا و  وا  ناـبیرگ  رد  ناـهد  بآ  سپ  يدرم ،  تروص 
مدآ نادنزرف  نارجاف  هکنآ  ات  دشاب  هتـشاد  راخ  هک  دوبن  یتخرد  دـشاب و  هتـشادن  هویم  هک  دوبن  یتخرد  چـیه  نیمز  يور  رب  دـش و  دـلوتم 
بـش رد  نیطایـش  و  دـندروآرب ،  راخ  دـنداتفا و  نداد  هویم  زا  ناـتخرد  دـیزرل و  دوخ  رب  نیمز  سپ  دـنداد ،  ادـخ  هب  دـنزرف  نز و  تبـسن 
ببس هب  دوب  نیمز  يور  رب  هک  یتب  ره  هک  تسا  هدش  دلوتم  يدنزرف  بشما  هک :  دنتفگ  دندمآ و  نیعل  سیلبا  دزن  هب  ترـضح  نآ  تدالو 

 ، رید هناخ  هب  دیسر  ات  تفاین  يربخ  دیدرگ و  برغم  قرـشم و  هب  دنزرف  نآ  صحفت  يارب  دش و  برطـضم  سیلبا  سپ  دش ،  نوگنرـس  وا 
ردپ هک :  دیـسرپ  ناشیا  زا  وش  رود  هک :  دندز  ادص  ار  وا  هکئالم  دوش  هناخ  نآ  لخاد  هک  تفر  دنا ،  هتفرگ  ار  هناخ  نآ  رود  هکئالم  دـید 

ار مدرم  سمخ  راهچ  تفگ :  نیعل  سیلبا  درک .  قلخ  ردپ  یب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  مدآ  لثم  وا  لثم  دـنتفگ :  هکئالم  تسیک ؟  دـنزرف  نیا 
تیاور مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هللا  همحر  یسوط  خیش  و  ( . 498  ) درک مهاوخ  هارمگ  دنزرف  نیا  ببس  هب 

 ، تفر اـجنآ  هب  یـسیع  ترـضح  تدـالو  يارب  مالـسلا  اـهیلع  میرم  هک  تسا  هدوـمرف  یلاـعت  قـح  هک  يرود  ناـکم  نآ  هک :  تسا  هدرک 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  وا  زا  یـسیع  ترـضح  تفر و  البرک  هب  قشمد  زا  ضرالا  یط  هب  میرم  ترـضح  هک  تسا ،  یلعم  يالبرک 

رد هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  ییحی  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق  و  ( . 499  ) تشگرب قشمد  هب  تعاس  نامه  رد  دش و  دـلوتم 
هک يا  هیرق  هب  میدیـسر  نوچ  میدـش ،  راوس  ترـضح  نآ  اـب  يزور  مدوـب و  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  رد  هریح 
 : هک دومرف  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دمآ و  دورف  سپ  تسا ،  نآ  هک :  دومرف  میدیسر  تارف  طش  رانک  هب  کیدزن  تسا و  رـصام  يذاحم 

سپ تسا .  هدش  دلوتم  ما  هتسشن  نم  هک  عضوم  نیمه  رد  دومرف :  هن .  متفگ :  تسا ؟  هدش  دلوتم  اجک  رد  یـسیع  ترـضح  هک  یناد  یم 
كرابم تسد  سپ  هن .  متفگ :  تسا ؟  هدوب  اجک  رد  تخیر  نآ  زا  امرخ  داد و  تکرح  میرم  ترـضح  هک  هلخن  نآ  هک  یناد  یم  دومرف : 
هدومرف یلاعت  قح  هک  اجنآ  رد  ار  هوبر  ینعم  یناد  یم  هک :  دیـسرپ  سپ  دوب .  اجنیا  رد  دومرف :  درک و  زارد  دوخ  بقع  بناج  هب  ار  دوخ 

ینادابآ و رارقتسا  لحم  هک  يدنلب  عضوم  يوسب  ار  یـسیع  میرم و  میداد  اج  ینعی :  ( 500  ) نیعم رارق و  تاذ  هوبر  یلا  اـمهانیوآ  تسا و 
يوسب دومن  تسار  بناـج  هب  هراـشا  دوخ  كراـبم  تسد  هب  سپ  مناد .  یمن  متفگ :  تشاد ؟  نیمز  يور  رب  يراـج  بآ  اـه و  هویم  روفو 

هیلع یـسیع  لـحم  نوچ  هک :  دومرف  و  تسا .  تارف  تسا ،  هدوـمرف  هک  نیعم  ءاـم  دوـمرف :  و  تسا ،  هوـک  نیا  دوـمرف :  فرـشا و  فـجن 
هن وا  لمح  تدم  و  دندرک ،  یم  ادخ  تدابع  هرکاب  رتخد  دصناپ  يداو  نآ  رد  هک  دوب  ییداو  رد  ترـضح  نآ  دـش  رهاظ  میرم  زا  مالـسلا 

تفر اجنآ  زا  و  دوب ،  ناشیا  رید  هک  يا  هناخ  هب  تفر  دـمآ و  نوریب  بارحم  زا  دروآ ،  تکرح  هب  ندـیئاز  درد  ار  وا  نوچ  و  دوب ،  تعاس 
نوچ دـمآ ،  دوخ  موق  دزن  هب  تشادرب  ار  یـسیع  اجنآ  زا  و  تشاذـگ ،  نیمز  رب  اجنآ  رد  ار  دوخ  لمح  کـشخ و  ياـمرخ  تخرد  يوسب 

هک دنا  هتفگ  یضعب  دندرک :  فالتخا  یـسیع  باب  رد  لیئارـسا  ینب  دندیدرگ و  بجعتم  دندیـسرت و  دندرک  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  وا  موق 
يامرخ تخرد  هلخن  نآ  و  تسا .  انز  دنزرف  وا  دـنتفگ :  دوهی  و  تسا ؛  ادـخ  ربمغیپ  هدـنب و  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ؛  ادـخ  رـسپ  وا 

هک شداوـس  تسا و  هفوـک  هریح  هوـبر  هک :  تسا  هدـش  دراو  همیرک  هـیآ  نـیا  ریـسفت  رد  رایـسب  هربـتعم  ثیداـحا  رد  ( . 501  ) دوب هوـجع 
ماما ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 502  ) تسا تارف  رهن  نیعم  تسا و  هفوک  دجـسم  رارق  و  فرـشا ؛  فجن  ای  دـشاب  یلعم  يـالبرک 
دروخ ار  نآ  نوچ  میرم ،  ترضح  يارب  نافرص  يامرخ  سنج  زا  دروآ  تشهب  زا  یئامرخ  لیئربج  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یـسوم 

مالسلا هیلع  یسوم  ماما  تمدخ  هب  يراصن  ياملع  زا  یکی  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 503  ) دش هلماح  یسیع  ترضح  هب 
 : دومرف مناد .  یمن  تفگ :  تسا ؟  رهن  مادک  دش  دلوتم  وا  رانک  رد  یسیع  ترضح  هک  يرهن  یناد  یم  هک :  دیسرپ  وا  زا  ترـضح  دمآ و 
وا رب  هک  اهتجح  نمض  رد  يراصن  ياملع  زا  يرگید  اب  ترـضح  نآ  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 504  ) تسا تارف  رهن 
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دـش و لزان  میرم  ترـضح  رب  لیئربج  هک  يزور  تسا ،  هبیهو  یبرع  رد  وا  ینعم  هک  دوب  اترم  میرم  ردام  مان  هک :  دومرف  دومن  یم  تماقا 
مالسلا هیلع  یسیع  هک  يزور  و  تسا ،  هدوب  دیع  هعمج  هشیمه  لاوز و  تقو  دوب  هعمج  زور  مالسلا  هیلع  یـسیع  هب  دش  هلماح  زور  نآ  رد 

 ، دوب تارف  رهن  دش  دلوتم  وا  رانک  رب  یسیع  ترضح  هک  يرهن  و  دوب ،  هتشذگ  زور  زا  مین  تعاس و  راهچ  دوب و  هبنـش  هس  زور  دش  دلوتم 
عابتا نادـنزرف و  اب  دـش  علطم  لاح  نآ  رب  نوچ  نامز  نآ  هاشداپ  سودـیق  و  مدرم ،  اـب  نتفگ  فرح  زا  دـش  عونمم  وا  ناـبز  زور  نآ  رد  و 

نآ اب  ار  مالـسلا  اهیلع  میرم  هک  دروآ  نوریب  اه  هناخ  زا  ار  ناشیا  درک و  ربخ  ار  نارمع  لآ  دمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  رازآ  دـصق  هب  دوخ 
زا ربتعم  تیاور  رد  و  ( . 505  ) تسا هدومرف  دای  نآرق  رد  ادخ  هچنآ  مالسلا  اهیلع  میرم  ناشیا و  نایم  تشذگ  هکنآ  ات  دننک  هدهاشم  لاح 
زا حیحص  ثیدح  رد  و  ( . 506  ) دش اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  تدالو  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 

و ( . 507  ) دـش عقاو  هدـعقیذ  هام  مجنپ  تسیب و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تدالو  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح 
هک مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک :  تفگ  ثایغ  نب  صفح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک 

اجب تخرد  نآ  ياپ  رد  زامن  تعکر  ود  تخاس و  وضو  سپ  دیـسر  یئامرخ  تخرد  هب  هکنآ  اـت  دـیدرگ  یم  هفوک  ياهناتـسغاب  ناـیم  رد 
يا دومرف :  نآ  زا  دـعب  درک و  رایـسب  ياـعد  دومرف و  هیکت  تخرد  هب  سپ  دوـمرف ،  حـیبست  دـصناپ  دوجـس  عوـکر و  رد  مدرمـش  دروآ و 

و ( . 508  ) دزیرب وت  يارب  بطر  هک  هد  تکرح  ار  امرخ  تخرد  هک :  دومرف  ار  میرم  یلاـعت  قح  هک  تسا  اـمرخ  تخرد  نیا  هللاو  صفح ! 
دورف تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  جارعم  بش  رد  لیئربج  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب 

روط نیا  تفگ :  لیئربج  دوب ؟  اجک  نیا  هک :  دیسرپ  درک  زامن  دمآ و  دورف  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نک .  زامن  يآ و 
 : تفگ لیئربج  دـنتفر  هار  يا  هراپ  نوچ  و  درب ،  الاب  درک و  راوس  ار  ترـضح  سپ  تفگ .  نخـس  اجنیا  رد  یـسوم  اب  ادـخ  هک  تسا  انیس 

هیلع یسیع  هک  تسا  یئاج  نآ  محل  تیب  تسا و  محل  تیب  نیا  تفگ :  لیئربج  تساجک ؟  نیا  هک :  دیـسرپ  نوچ  نکب .  زامن  ایب و  نیئاپ 
ياه هعقب  هک :  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  دـنچ  رد  و  ( . 509  ) سدقملا تیب  هیحان  رد  دش  دـلوتم  اجنآ  رد  مالـسلا 

رب نکم  رخف  شاـب و  تکاـس  هک :  هبعک  يوسب  دومن  یحو  یلاـعت  قـح  ـالبرک و  رب  درک  رخف  هبعک  سپ  دـندرک ،  رخف  رگیدـکی  رب  نیمز 
اجنآ رد  ار  حیسم  میرم و  هک  يدنلب  هوبر و  تسا  نآ  و  مدرک ،  ادن  اجنآ  رد  تخرد  زا  ار  یسوم  هک  تسا  يا  هکرابم  هعقب  نآ  و  البرک ، 

ار مالـسلا  هیلع  یـسیع  مالـسلا  اهیلع  میرم  اجنامه  دنتـسش ،  اجنآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  ییالود  نآ  و  مداد ،  ياج 
ترضح نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 510  ) وا تدالو  زا  دـعب  درک  لسغ  تسش و 

رد دومرف و  لالجا  لوزن  تسا  عقاو  دادـغب  کیدزن  هک  اـثارب  دجـسم  هب  دومن  تعجارم  ناورهن  جراوخ  لاـتق  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هدهاشم دوب  هدید  ترضح  نآ  زا  هسدقم  بتک  رد  هک  یفاصوا  تمظع و  تلالج و  راثآ  نوچ  دوب ،  رید  نآ  رد  یبهار  دوب و  يرید  اجنآ 

دورف اثارب  دجـسم  رد  وت  هک :  تسا  روکذـم  اـجنآ  رد  ما و  هدـناوخ  ار  وت  تعن  لـیجنا  رد  نم  تفگ :  دروآ و  ناـمیا  دـمآ و  دورف  دومن ، 
دمآ و دوب  رید  نآ  کیدزن  هک  یعضوم  يوسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپ  تسا ؛  یـسیع  نیمز  میرم و  هناخ  هک  دمآ  یهاوخ 

سپ دیـشوج ،  نیمز  زا  میرم  يارب  هک  تسا  يا  همـشچ  نآ  نیا  هک :  دومرف  سپ  دش  رهاظ  یبآ  رپ  فاص  همـشچ  هاگان  دز  نیمز  رب  یئاپ 
نیا يور  رب  دومرف :  سپ  دش  رهاظ  يدیفـس  گنـس  دندرک  نینچ  نوچ  دـیواکب ،  ار  نیمز  دـیئامیپب و  همـشچ  نیا  زا  عارذ  هدـفه  دومرف : 
اهیلع میرم  هناخ  اـثارب  نیمز  نیا  دومرف :  و  درک ،  زاـمن  اـجنآ  رد  تشاذـگ و  نیمز  رب  دوخ  شود  زا  میرم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  گـنس 

نکمم محل  تیب  دش ،  رهاظ  تدالو  تقو  رد  هک  تسا  همـشچ  نآ  زا  ریغ  همـشچ  نیا  تسا  نکمم  دـیوگ :  فلؤم  ( . 511  ) تسا مالسلا 
البرک و زا  زاجعا  هب  دشاب و  هدش  ادیپان  دشاب و  هتفر  اجنآ  هب  ادتبا  هکنآ  ای  دشاب  هتفرگ  رارق  اجنآ  تعجارم  زا  دـعب  هک  دـشاب  یناکم  تسا 
رد ترـضح  نآ  تدالو  لحم  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  رایـسب  هربتعم  هحیحـص و  ثیداحا  نوچ  لاح  يا  یلع  دـشاب ،  هدـمآ  نوریب  هفوک 
هب يداقتعا  هک  یعمج  تاداعبتسا  هب  تسا  هدش  روهـشم  تنـس  لها  ناخروم  نایم  هک  دنچ  يربخ  هب  تسا  البرک  هفوک و  تارف و  يالوح 

یمن هربتعم  ثیداحا  در  دننک ،  یم  راکنا  ار  هرتاوتم  ثیداحا  دوخ  عبط  تقفاوم  مدع  ضحم  هب  دنرادن و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا 
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نایم تسا  روهـشم  هک  يوحن  هب  ای  دـشاب ،  هیقت  رب  لومحم  تسا  هدـش  دراو  نیا  فـالخ  رب  هک  راـبخا  یـضعب  تسا  نکمم  و  درک ،  ناوت 
تـسا هدش  دراو  لمح  تدم  تدالو و  زور  رد  هک  هفلتخم  ثیداحا  نینچمه  و  دشاب ،  تجح  ناشیا  رب  هک  دشاب  هدش  روکذم  باتک  لها 

 ، تسا لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  دـسر  یم  رطاخ  هب  اـهنآ  ناـیم  عمج  رد  زین  رگید  تـالامتحا  و  تسا ،  لومحم  هوجو  نیا  زا  یکی  رب 
تدالو یلاعت  قح  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  یسیع  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ملعی .  یلاعت  هللاو 

یلاعت قح  هچنانچ  رود  رایسب  ناکم  هب  دومن  تلزع  دش  هلماح  وا  هب  میرم  نوچ  هک  اریز  دومن ،  بئاغ  مدرم  زا  ار  شصخش  یفخم و  ار  وا 
نآ تلجخ  زا  میرم  دوب و  هدش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دندیـسر  وا  هب  یتقو  ات  دندمآ  وا  یپ  زا  شا  هلاخ  ایرکز و  و  تسا ،  هدومرف 

رازآ و هیلب و  دش  رهاظ  یـسیع  نوچ  دومن ،  وا  تجح  راهظا  دوشگ و  وا  رذع  هب  ار  یـسیع  نابز  ادخ  سپ  درک ،  یم  گرم  يوزرآ  لاح 
رد دـندوب  نامز  نآ  رد  هک  نارابج  ناهاشداپ و  و  دـش ،  فعاضم  ناشیا  تنحم  دـش و  دـیدش  لیئارـسا  ینب  رب  نید  نانمـشد  ندرک  بلط 

ناهنپ نارابج  سرت  زا  وا  نایعیش  نوعمش و  تفر و  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  هکنآ  ات  دندمآرد  ناشیا  لاصیتسا  رارـضا و  ءاذبا و  ماقم 
هریزج نآ  رد  ناشیا  يارب  نیریش  بآ  ياه  همشچ  یلاعت  قح  دندنام و  اجنآ  رد  اهتدم  دنتفر و  ایرد  ریازج  زا  يا  هریزج  هب  هکنآ  ات  دندش 
یهام ناشیا  يارب  داتـسرف  و  دیرفآ ،  ناشیا  يارب  زا  ماعنا  نایاپراهچ و  دـینایور و  ناشیا  يارب  اجنآ  رد  يا  هویم  همه  زا  و  تخاس ،  يراج 

يور رب  هک  ار  یهام  نآ  درک  رما  و  سب ،  تسا و  نوخ  تسوپ و  درادـن و  ناوختـسا  تشوگ و  هک  دـنتفگ  یم  ( 512  ) دمع ار  نآ  هک  ار 
زاورپ اهسگم  هریزج و  نآ  ات  دروآ  ار  اهسگم  یهام  نآ  دندش و  راوس  یهام  نآ  تشپ  رب  هک  لسع  ياهـسگم  هب  دومن  یحو  و  دمآ ،  بآ 

نیا رد  مالسلا  هیلع  حیسم  رابخا  و  دش ؛ رایـسب  هریزج  نآ  رد  ناشیا  يارب  لسع  دنتخاس و  هناخ  دنتـسشن و  هریزج  نآ  ناتخرد  رب  دندرک و 
هیلع یـسیع  نوچ  هک :  هللا  همحر  هیوباب  نبا  توبن  باتک  زا  تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  سوواط  نبا  و  ( . 513  ) دیسر یم  ناشیا  هب  لاوحا 

یهورگ ام  دـنتفگ :  ناشیا و  میظعت  يارب  دـندمآ  مالـسلا  امهیلع  میرم  یـسیع و  ندـید  هب  ناربگ  يامظع  زا  یهورگ  دـش  دـلوتم  مالـسلا 
ياـه هراتـس  زا  درک  عولط  يا  هراتـس  هک  میدـید  دـش  دـلوتم  وت  دـنزرف  نوچ  و  مینک ،  یم  موجن  ماـکحا  ناگراتـس و  رد  رظن  هک  میتـسه 

درب و نامـسآ  هب  ادخ  ار  وا  ات  دش  دـهاوخن  لئاز  وا  زا  هک  تسا  يربمغیپ  یهاشداپ  وا  یهاشداپ  هک  میتفای  میدرک  رظن  نوچ  و  ناهاشداپ ، 
نوریب قرـشم  بناج  زا  سپ  ترخآ ،  يدـبا  یهاشداپ  هب  دوش  لقتنم  وا  ددرگ  ضرقنم  اـیند  نوچ  و  تسا ،  نامـسآ  رد  وا  دـشاب  اـیند  اـت 
فرشم وا  رب  یسیع و  تسوت  رسپ  رس  يالاب  رب  هراتـس  نآ  هک  میدید  میدیـسر  اجنیا  هب  نوچ  میدمآ ،  هراتـس  نآ  یپ  زا  اج  همه  میدمآ و 

يارب هک  وا  یناـبرق  يارب  میا  هدروآ  هیدـه  وا  يارب  و  تسوـت ،  رـسپ  هراتـس  نآ  بحاـص  هک  میتخانـش  ببـس  نـیا  هـب  و  تـسا ،  هدـیدرگ 
نیرتهب الط  هک  اریز  ردنک ،  رم و  تسا و  الط  هیده  نآ  میتفای و  وا  بسانم  هیبش و  ار  هیده  نیا  هک  اریز  دـنا  هدربن  يزیچ  نینچ  سکچیه 

وت رسپ  و  تسا ،  اهتهاع  یگناوید و  اهتحارج و  هدنروآ  حالصا  هب  رم  و  تسا ،  مدرم  نیرتهب  تسا  هدنز  ات  وت  دنزرف  تسا و  ایند  ياهعاتم 
و دسر ،  یمن  نامسآ  هب  يدود  چیه  دسر و  یم  نامـسآ  هب  شدود  نوچ  ردنک  و  تسوا ؛  بسانم  درک  دهاوخ  اهتهاع  نیا  ياوادم  نوچ 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 514  ) تسوا بسانم  درب  دنهاوخ  نامسآ  هب  ار  وت  رسپ  نوچ 
تسا رداق  هک  نانچمه  هک  دننادب  و  دننادب ،  ار  وا  تردق  لامک  مدرم  هکنآ  يارب  دومرف :  درک ؟  قلخ  ردپ  یب  ار  یسیع  ارچ  ادخ  دیسرپ : 
دننادب ات  درک  قلخ  نینچ  ار  وا  یلاعت  قح  و  دنک ،  قلخ  ردپ  یب  ردام  زا  هک  تسا  رداق  دنک  قلخ  ردام  ردـپ و  یب  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـننام 

 ، دیمد مالسلا  هیلع  یسیع  رد  یلاعت  قح  هک  یحور  هک :  تسا  لوقنم  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد  ( . 515  ) تسا رداق  زیچ  همه  رب  ادخ  هک 
ترـضح هک  تسا  لوقنم  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  رایـسب  تاـیاور  رد  و  ( . 516  ) رگید ياهحور  رب  دوب  هدـیزگرب  هک  دوب  وا  هدـیرفآ  حور 

ادخ و ار  وا  دندرک و  ولغ  وا  رد  یضعب  هک  میرم  نب  یسیع  هب  یهیبش  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
 ، دنتفر منهج  هب  ود  ره  و  دنتفگ ،  راجن  فسوی  دنزرف  انز و  دنزرف  ار  وا  هک  يا  هبترم  هب  دندرک  ینمشد  وا  اب  یعمج  و  دنتفگ ،  ادخ  رـسپ 

رفاـک ار  وت  یعمج  تفگ و  دـنهاوخ  ادـخ  ار  وـت  یعمج  نینچمه  دـنتفگ ،  ادـخ  ربـمغیپ  هدـنب و  ار  وا  دـندنام و  وا  قـح  نید  رب  یعمج  و 
( . 517  ) دوب دنهاوخ  یجان  دنناد  ادخ  ربمغیپ  هفیلخ  ادخ و  برقم  هدنب  ار  وت  هک  اهنآ  و  دنور ،  یم  منهج  هب  ود  ره  تسناد و  دنهاوخ 
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مود لصف 

لوا تمسق 

 . تسا ترضح  نآ  تالاح  تالمجم  ریاس  رمع و  تدم  تالاسر و  غیلبت  تازجعم و  ننس و  ریـس و  بادآ و  تالامک و  لیاضف و  نایب  رد 
نیهارب ار  میرم  رـسپ  یـسیع  مـیدرک  اـطع  ینعی :  ( 518  ) سدـقلا حورب  هاندـیا  تانیبلا و  میرم  نب  یـسیع  اـنیتآ  دـیامرف و  یم  یلاـعت  قح 

دیرفآ و ادخ  هک  تسا  یحور  دارم  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  رهطم ،  سدقم و  حور  هب  ار  وا  میدرک  تیوقت  تارهاظ و  تازجعم  تاحـضاو و 
تـسا هدش  هدراو  هربتعم  ثیداحا  رد  و  ( . 519  ) تسا مظعا  مسا  دنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ؛  لیئربج  دارم  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دیمد ؛ وا  رد 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  مزعلاولوا و  ناربمغیپ  اب  و  هکئـالم ،  عیمج  لـیئاکیم و  لـیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  یقلخ  سدـقلا  حور  هک : 
لوا رد  تشذگ  باب  نیا  رد  ثیداحا  زا  یـضعب  و  ( ، 520  ) تسا ناشیا  ددـسم  ملعم و  یبرم و  رمع و  رخآ  ات  تدالو  تقو  زا  دـشاب  یم 

 : ادخ تفگ  هک  ار  یتقو  روآدای  کتدـلا  یلع و  کیلع و  یتمعن  رکذا  میرم  نب  یـسیع  هللا  لاق  ذا  تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  و  باتک . 
کتملع ذا  ـالهک و  دـهملا و  یف  ساـنلا  ملکت  سدـقلا  حورب  کتدـیا  ذا  وت ،  رداـم  رب  وت و  رب  ارم  تمعن  روآداـی  میرم !  رـسپ  یـسیع  يا 

و يریپ ،  نس  رد  هراوهگ و  رد  مدرم  اب  یتفگ  نخس  هک  سدقلا  حور  هب  ار  وت  مدرک  تیوقت  نوچ  لیجنالا  هیروتلا و  همکحلا و  باتکلا و 
ینذاـب و اریط  نوکتف  اـهیف  خـفتف  ینذاـب  ریطلا  هیئهک  نیطلا  نم  قلخت  ذا  و  لـیجنا ،  تاروت و  تمکح و  باـتک و  ار  وت  مدرک  میلعت  نوـچ 

نآ رد  یمد  یم  سپ  غرم  تئیه  دـننام  لـگ  زا  ینک  یم  قلخ  نوچ  و  ( 521  ) ینذاب یتوملا  جرخت  ذا  ینذاب و  صربـالا  همکـالا و  يربت ء 
ناگدرم ینادرگ  یم  هدـنز  يروآ و  یم  نوریب  و  نم ،  رما  هب  ار  سیپ  روک و  یـشخب  یم  افـش  و  نم ،  رما  نذا و  هب  یغرم  ددرگ  یم  سپ 

نینمؤملاریما ترـضح  ثیدح  رد  و  ( . 522  ) دوـب هرپ  بش  درک  هدـنز  ترـضح  نآ  هک  یغرم  هک  تسا  نآ  روهـشم  نم ؛  رما  نذا و  هب  ار 
زا مالسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  يا  هرپ  بش  اهنآ  زا  یکی  دنا ،  هدماین  نوریب  ردام  محر  زا  هک  دنروناج  شـش  هک :  تشذگ  مالـسلا  هیلع 

کی رد  رامیب  رازه  هاجنپ  هک  دوب  هاگ  هک :  دنا  هدرک  تیاور  هبنم  نب  بهو  زا  ( . 523  ) درک زاورپ  دش و  هدنز  ادخ  نذا  هب  تخاس و  لگ 
هب مالـسلا  هیلع  یـسیع  دمآ  تسناوت  یمن  هک  ره  و  دمآ ،  وا  تمدخ  هب  دنتـسناوت  یم  هک  اهنآ  زا  دندش ،  یم  عمج  ترـضح  نآ  دزن  زور 
 : درک هدنز  ار  هدرم  راهچ  ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  و  دنروایب .  نامیا  هکنآ  طرـش  هب  دومرف  یم  اود  اعد  ار  همه  و  تفر ،  یم  وا  دزن 
وا ربق  دزن  هب  نوچ  وا ،  ربق  رـس  رب  ارم  ربب  تفگ :  شرهاوخ  هب  شندرم  زا  زور  هس  زا  دعب  دنتفگ ،  یم  رزاع  ار  وا  هک  تشاد  یتسود  لوا : 

لیئارسا ینب  يوسب  يا  هداتـسرف  ارم  هک  یتسردب  يا !  هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  يا  تفگ :  تفر 
دـش هدنز  رزاع  سپ  ار .  رزاع  نک  هدنز  سپ  منادرگ ،  یم  هدنز  ار  هدرم  نم  هک  ار  ناشیا  مهد  ربخ  مناوخب و  وت  نید  يوسب  ار  ناشیا  هک 

مالـسلا هیلع  یـسیع  شیپ  زا  ار  وا  توباـت  هـک  یلاز  ریپ  دـنزرف  مود :  دندیـسر .  مـهب  وا  زا  نادـنزرف  نآ  زا  دـعب  و  دـمآ ،  نوریب  ربـق  زا  و 
ار دوخ  ياه  هماج  دمآ و  نیئاپ  تشاذگ و  مدرم  ندرگ  هب  اپ  تسـشن و  توبات  نایم  رد  دـش و  هدـنز  وا  درک و  اعد  یـسیع  دـندینارذگ و 

هیلع یـسیع  هب  دـنتفگ  هک  دوب  ( 524  ) یـشایع رتـخد  هکنآ :  موس  دـیناسر .  مهب  نادـنزرف  نآ  زا  دـعب  و  تشگرب ،  دوخ  هناـخ  هب  هدیـشوپ 
دوب مالسلا  هیلع  حون  رـسپ  ماس  مراهچ :  دندیـسر .  مهب  وا  زا  نادنزرف  دش و  هدنز  درک  اعد  نک ،  هدنز  ار  وا  وت  تسا  هدرم  زورید  مالـسلا 

؟  تسا هدش  اپرب  تمایق  رگم  تفگ :  دوب ،  هدش  دیفس  شرـس  يوم  فصن  دمآ و  نوریب  ربق  زا  ماس  سپ  ادخ ،  مظعا  مسا  هب  درک  اعد  هک 
دوب هدرک  یگدنز  ایند  رد  لاس  دصناپ  و  دومرف .  هدنز  ار  وت  هک  مظعا  مسا  هب  ار  ادخ  مدرک  اعد  نم  نکیلو  هن  تفگ :  مالسلا  هیلع  یسیع 

 . ریمب تفگ :  مالسلا  هیلع  یسیع  دش !  دیفـس  شیوم  دشاب  هدش  مئاق  تمایق  ادابم  هکنیا  لوه  زا  تقو  نیا  رد  دوب و  هدشن  دیفـس  شیوم  و 
ذا و  ( . 525  ) دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  وا  درک و  اعد  ترـضح  نآ  گرم !  تارکـس  زا  دهدب  هانپ  ارم  ادخ  هکنآ  طرـش  هب  تفگ :  ماس 

متـشادزاب هک  ار  یتقو  نآ  روآدای  و  ( 526  ) نیبم رحـس  الا  اذه  نا  مهنم  اورفک  نیذـلا  لاقف  تانیبلاب  مهتئج  ذا  کنع  لیئارـسا  ینب  تففک 
نارفاک دـنتفگ  سپ  ار  تازجعم  ناـشیا  يارب  يدروآ  هک  یتقو  رد  دنـشکب  ار  وت  دنتـساوخ  دوهی  هک  یتقو  رد  وت  زا  ار  لیئارـسا  ینب  ررض 
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مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  ادیوه .  یئوداج  رگم  نیا  تسین  ناشیا : 
افش ار  سیپ  دازردام و  روک  منک و  یم  هدنز  مزاس و  یم  لگ  زا  غرم  امـش و  يوسب  ادخ  بناج  زا  ملوسر  نم  هک :  تفگ  لیئارـسا  ینب  اب 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مینک !  قیدصت  ار  وت  ات  امنب  ام  هب  رگید  تیآ  تسا  وداج  همه  اهنیا  دنتفگ :  لیئارسا  ینب  مشخب ،  یم 
ره سپ  یلب .  دنتفگ :  مقداص ؟  نم  هک  تسناد  دیهاوخ  دـینک  یم  هریخذ  اه  هناخ  رد  هچنآ  دـیروخ و  یم  هچنآ  هب  مهد  ربخ  ار  امـش  رگا 

نامیا یـضعب  سپ  دـیدرک ،  هریخذ  ار  زیچ  نالف  دـیدیماشآ و  ار  زیچ  نالف  دـیدروخ و  ار  زیچ  نالف  زورما  هک  داد  یم  ربخ  ار  ناشیا  زور 
دواد ترضح  نایم  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  قثوم  دنس  هب  و  ( . 527  ) دندنام یقاب  دوخ  رفک  رب  یضعب  دندروآ و 

ادخ و یتسرپ  هناگی  هب  دوب  ثوعبم  هک  دوب  نآ  مالسلا  هیلع  یسیع  تعیرـش  دوب و  هلـصاف  لاس  داتـشه  دص و  راهچ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  و 
دینادرگ لزان  وا  رب  و  مالسلا ،  مهیلع  یـسوم  میهاربا و  حون و  نآ  هب  دندوب  هدرک  تیـصو  هچنآ  هب  و  ایر ،  كرت  وا و  یگدنب  رد  صالخا 

نداد زاـمن و  نتـشاداپرب  وا  يارب  زا  تاروت  رد  دوـمرف  ررقم  و  دوـب ،  هتفرگ  رگید  ناربـمغیپ  زا  هک  دـنچ  یقاـثیم  تفرگ  وا  رب  ار و  لـیجنا 
نآ رد  دوب و  اهلثم  ظعاوم و  لیجنا  رد  و  اهلالح ،  ندـینادرگ  لالح  اهمارح و  ندـینادرگ  مارح  اهیدـب و  زا  یهن  اهیکین و  هب  رما  تاـکز و 
دوب هتخاس  لزان  تاروت  رد  هک  ار  هقاش  ماکحا  زا  یـضعب  فیفخت  وا  رب  تخاس  لزان  و  دوبن ،  اـهثاریم  ضرف  دودـح و  ماـکحا  صاـصق و 
مارح هک  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  امـش  يارب  زا  منادرگ  لـالح  هکنآ  يارب  ما  هدـش  ثوعبم  تفگ :  یـسیع  هک  تسا  هدوـمرف  نآرق  رد  هچناـنچ 

و ود ؛ ره  لیجنا  تاروت و  تعیرـش  هب  دنروایب  نامیا  هک  دـندروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  اهنآ  یـسیع  دومن  رما  و  ( ، 528  ) امش رب  دوب  هدیدرگ 
تلاسر غیلبت  نآ  زا  دـعب  لاس ،  تشه  ای  لاس  تفه  ات  تفگن  نخـس  لیئارـسا  ینب  اب  رگید  تفگ  نخـس  هراوهگ  رد  یـسیع  هکنآ  زا  دـعب 

درک یم  هدنز  ار  هدرم  و  دوخ ،  ياه  هناخ  رد  دندرک  یم  هریخذ  دندروخ و  یم  هچنآ  هب  ار  ناشیا  داد  یم  ربخ  لیئارسا و  ینب  يوسب  دومن 
لیجنا دنادرگ  مامت  لیئارسا  ینب  رب  ار  تجح  تساوخ  ادخ  نوچ  و  دومن ،  یم  میلعت  ناشیا  هب  ار  تاروت  داد و  یم  افـش  ار  سیپ  روک و  و 
مالسلا هیلع  یسیع  ایآ  دیسرپ :  ترـضح  نآ  زا  بلغت  نب  نابا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  ( . 529  ) دینادرگ لزان  ترضح  نآ  رب  ار 

وا اب  هک  تشاد  یتسود  ترـضح  نآ  یلب ،  دومرف :  دسر ؟  مهب  وا  زا  دنزرف  دنامب و  یتدم  ندـش  هدـنز  زا  دـعب  هک  هدرک  هدـنز  ار  یـسک 
دـش بئاغ  وا  زا  یـسیع  یتدم  سپ  دمآ ،  یم  وا  دزن  دیـسر  یم  وا  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تقو  ره  و  ادخ ،  يارب  زا  دوب  هدش  ردارب 
درم تفگ :  دیسرپ  ار  دوخ  تسود  لاوحا  وا  زا  ترـضح  نوچ  دمآ ،  نوریب  وا  ردام  سپ  دنک  مالـس  وا  رب  هک  تفر  وا  هناخ  رد  هب  يزور 

وت يارب  زا  منک  یم  هدنز  ار  وا  میآ و  یم  ادرف  دومرف :  یـسیع  یلب .  تفگ :  ینیبب ؟  ار  وا  هک  یهاوخ  یم  دومرف :  ترـضح  هللا .  لوسر  ای 
وا ربق  هب  نوچ  امنب ،  نم  هب  ار  ترـسپ  ربق  نم و  اب  ایب  دومرف :  دـمآ و  نز  نآ  هناـخ  رد  هب  یـسیع  ترـضح  رگید  زور  نوچ  ادـخ .  نذا  هب 

ار وا  شردام  دید  ار  دوخ  ردام  نوچ  دمآ ،  نوریب  هدنز  نز  نآ  رسپ  دش و  هتفاکش  ربق  ات  درک  اعد  داتسیا و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دندیـسر 
 : تفگ یشاب ؟  ایند  رد  تردام  اب  یهاوخ  یم  تفگ :  درم  نآ  هب  دومن و  محرت  ناشیا  رب  مالسلا  هیلع  یسیع  دنتسیرگ ،  رایسب  ود  ره  دید 

یهاوخب و نز  ینامب و  ایند  رد  لاس  تسیب  هک  اهنیا  ای  هکلب  دومرف :  اـهنیا ؟  نودـب  اـی  رمع  زا  یتدـم  يزور  یندروخ و  اـب  هللا !  لوسر  اـی 
یناگدـنز وا  اب  لاس  تسیب  داد و  شردام  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  مهاوخ .  یم  تفگ :  ناوج  نآ  دـسر !  مهب  وت  يارب  نادـنزرف 

ؤس وا  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  باحـصا  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  هب  ( . 530  ) دیناسر مهب  وا  زا  نادنزرف  تساوخ و  ینز  درک و 
ادخ نذا  هب  زیخرب  دومرف :  مالسلا و  هیلع  حون  نب  ماس  ربق  رس  هب  درب  ار  ناشیا  ترـضح  دنک ،  هدنز  ناشیا  يارب  ار  يا  هدرم  هک  دندرک  لا 

نوریب ربق  زا  ماس  تفگ  موس  راب  نوچ  دمآ ،  تکرح  هب  ماس  دومرف  ار  نخـس  نیا  رگید  راب  نوچ  دـش ،  هتفاکـش  ربق  سپ  حون  نب  ماس  يا 
 ! هللا حور  يا  تفگ :  ماس  يدرگرب ؟  دوخ  لاح  هب  هکنآ  ای  یهاوخ  یم  رتهب  ار  ندوب  ایند  رد  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  سپ  دمآ ، 

ندرک هدـنز  هصق  دـیوگ :  فلؤم  ( . 531  ) زورما اـت  تسه  نم  لد  رد  زونه  گرم  ندـیزگ  اـی  نتخوس  هک  اریز  مهاوـخ  یم  ار  نتـشگرب 
شیعت یتدم  زا  دعب  گرم  تدش  یخلت و  هک  دوش  یم  مولعم  هصق  ود  نیا  زا  و  تشذگ ،  ترضح  نآ  لاوحا  باب  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی 

هدنز زا  دعب  ندرم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دوب و  راچان  یندرم  ریدـقت  ره  رب  هن  رگا  و  دـشاب ،  یم  لد  هب  نآ  تاقلعت  ثبـشت  ایند و  رد 
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هیبنت يارب  تسا  ناشیا  تحار  نیع  گرم  هک  نابرقم  زا  لاوحا  نیا  راـهظا  تسا  نکمم  و  درادـن ،  یتدـش  ناـنمؤم  يارب  زین  ربق  رد  ندـش 
تارکـس و زا  ار  نانمؤم  عیمج  یلاعت  قح  دشاب ،  هدوب  زین  ناشیا  يارب  یلیلق  تدـش  وحن  کی  اهتحار  نآ  دوجو  اب  هکنآ  ای  دـشاب  نارگید 

ارچ دنتفگ :  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دشخب .  ناما  نآ  زا  دعب  گرم و  دئادش 
هک ار  نادنزرف  منک  یم  هچ  دومرف :  دروایب .  وت  يارب  دالوا  هکنآ  يارب  دنتفگ :  نز ؟  دـیآ  یم  نم  راک  هچ  هب  دومرف :  یهاوخ ؟  یمن  نز 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  ( . 532  ) دنوش نم  هودنا  ببـس  دنریمب  رگا  دندرگ و  نم  هنتف  ثعاب  دنـشاب  هدـنز  رگا 
دیشوپ و یم  هدنگ  ياه  هماج  ندیباوخ و  تقو  رد  تشاذگ  یم  رس  ریز  رد  گنس  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا 

باتفآ هک  اج  ره  دوب  نیمز  برغم  قرشم و  ناتسمز  رد  شا  هیاس  رـس  و  دوب ،  باتهم  بش  رد  شغارچ  و  دوب ،  یگنـسرگ  وا  شروخ  نان 
تشادن يدنزرف  و  ددرگ ،  وا  نوتفم  هک  تشادن  ینز  و  دیئور ،  یم  تاناویح  يارب  نیمز  زا  هک  دوب  اههایگ  شناحیر  هویم و  و  دیبات ،  یم 

 ، دـنادرگ لـیلذ  ار  وا  هـک  تشادـن  مدرم  زا  یعمط  و  دـنادرگ ،  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  ار  وا  هـک  تشادـن  یلاـم  و  دروـخب ،  ار  وا  هودـنا  هـک 
هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  رد  و  ( . 533  ) دوب وا  ياهتـسد  شراکتمدـخ  دوب و  وا  ياپ  ود  شیاپراهچ 

ياهتسد نم  مداخ  ما و  هدرک  حبص  دومرف :  دناوخ  لیئارسا  ینب  نایم  رد  هک  دوخ  ياه  هبطخ  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
هک تسا  یئاـج  ناتـسمز  رد  نم  شتآ  و  تسا ،  گنـس  نم  شلاـب  و  تسا ،  نیمز  نم  شارف  و  تسا ،  نم  ياـهاپ  نم  هیاد  و  تـسا ،  نـم 
نم شـشوپ  و  تسا ،  ادخ  سرت  نم  نهاریپ  و  تسا ،  یگنـسرگ  نم  شروخ  نان و  تسا و  هام  بش  رد  نم  غارچ  و  دـباتب ،  نآ  رب  باتفآ 

منک و یم  حبـص  مرادـن و  چـیه  منارذـگ و  یم  بش  و  دـنروخ ،  یم  تاناویح  هک  تسا  نیمز  هایگ  نم  هلال  لـگ و  هویم و  و  تسا ،  مشپ 
یناـعنک ینز  هک :  تسا  لوـقنم  رگید  تیاور  رد  و  ( . 534  ) تسین رتزاـین  یب  رت و  ینغ  نم  زا  سکچیه  نـیمز  يور  رد  و  مرادـن ،  چـیه 

نم دومرف :  یسیع  ترضح  دشخب .  افش  هک  دروآ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تمدخ  هب  ار  وا  سپ  دوب  هدش  ریگ  نیمز  هک  تشاد  يرسپ 
هک یتقو  دندروخ  یم  ار  ناگرزب  ناوخ  هدنام  هت  اهگس  هللا !  حور  ای  تفگ :  نز  نآ  مشخب !  افش  ار  لیئارـسا  ینب  نارامیب  ما  هدش  رومءام 
ات درک  اعد  دیبلط و  تصخر  یلاعت  قح  زا  سپ  نکم .  مورحم  ار  ام  هدب و  يا  هرهب  ام  هب  دوخ  تمکح  زا  مه  وت  سپ  دنتشادرب ،  ار  ناوخ 

مالسلا هیلع  یسیع  هب  ایآ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد  و  ( . 535  ) تفای افـش  وا  دنزرف 
یم ضراع  گرزب  مدرم  ياهیرامیب  تیلوفط  رد  ار  وا  یلب ،  دومرف :  دسر ؟  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  نادـنزرف  ریاس  هب  هک  اهدرد  دیـسر  یم 

هب دش  یم  ضراع  تسا  نادنملاس  ضارما  هک  هاگیهت  درد  ار  وا  تیلوفط  رد  نوچ  دـش ،  یم  ضراع  لافطا  ياهدرد  یگرزب  رد  و  دـش ، 
 ، دومن یم  تهارک  راهظا  نآ  ندروخ  زا  درک  یم  رـضاح  نوچ  روایب ،  نم  يارب  زا  تبز  نغور  هنادهایـس و  لسع و  تفگ :  یم  شرداـم 
هک متفگ  يربـمغیپ  ملع  هب  تفگ :  یم  شندروخ ؟  زا  يراد  تهارک  ارچ  ار  اود  نیا  يدـیبلط  دوـخ  تفگ :  یم  مالـسلا  اـهیلع  میرم  سپ 
( . 536  ) دروخ یم  تفرگ و  یم  سپ  شندروخ ،  زا  مراد  تهارک  تسا  ناکدوک  مزال  هک  یعزج  اود و  یگزمدـب  يارب  زا  زاسب و  ار  اود 
يا تفگ :  یم  سپ  دش ،  یم  هدنام  میرم  ترضح  هک  درک  یم  رایسب  هیرگ  مالسلا  هیلع  یسیع  دوب  هاگ  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
اود میرم  نوچ  منکن .  هیرگ  دوش و  نکاس  نم  عجو  ات  ناروخب  نم  هب  نک و  بآ  رد  ياـسب و  مرن  ار و  تخرد  نـالف  تسوپ  ریگب  رداـم ! 
؟  مزاـسب وت  يارب  ار  اود  نیا  نم  هک  یتـفگن  دوـخ  وـت  هک :  تفگ  یم  مالـسلا  اـهیلع  میرم  تسیرگ ،  یم  رایـسب  درک  یم  شیوـلگ  رد  ار 

هیلع اضر  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 537  ) یکدوک فعـض  تسا و  يربـمغیپ  ملع  رداـم !  يا  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
مرن ار  لد  تسا و  سدقم  كرابم و  هک  سدـع  ندروخ  هب  داب  امـش  رب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 

( . 538  ) تسا مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ناشیا  رخآ  هک  دنا  هداتـسرف  تکرب  نآ  رب  ربمغیپ  داتفه  و  دنک ،  یم  رایـسب  ار  هیرگ  دنک و  یم 
یبوط دوب :  هدروآ  نوریب  لـیجنا  زا  هک  دوب  هملک  ود  یـسیع  ترـضح  نیگن  شقن  هک :  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب 

هک يا  هدنب  لاح  هب  ادب  وا و  ببس  هب  دنک  دای  ار  ادخ  هک  يا  هدنب  لاح  اشوخ  ینعی :  هلجا  نم  هللا  یـسن  دیعل  لیوو  هلجا  نم  هللا  رکذ  دبعل 
یسیع ترضح  رمع  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 539  ) وا ببس  هب  دنک  شومارف  ار  ادخ 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ار  لاـجد  قشمد و  رد  دـمآ  دـهاوخ  دورف  نیمز  رب  درب و  نامـسآ  هب  ار  وا  یلاـعت  قح  سپ  دوب ،  لاـس  هس  یـس و  اـیند  رد  مالـسلا  هیلع 
هناخ جح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  حیحـص و  ياهدنـس  هب  ( . 540  ) تشک دهاوخ 

ترضح هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 541  ) کیبل کتما  نیا  كدبع و  کیبل  تفگ :  یم  تشذگ و  احور  حیافص  هب  تفر و  هبعک 
هب و  ( . 542  ) الاب هنایم  وم و  هدیچیپ  ور و  خرس  يدرم  مدید ،  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  جارعم  بش  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

ثوعبم سب  لیئارـسا و  ینب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  قثوم  دـنس 
زا رذوبا  ثیدح  رد  و  ( . 543  ) دندوب وا  يایـصوا  نایراوح  زا  رفن  هدزاود  وا  زا  دعب  دوب و  سدـقملا  تیب  رد  وا  يربمغیپ  دوب و  هدـینادرگ 

مالسلا هیلع  یسیع  ناشیا  رخآ  دوب و  مالسلا  هیلع  یسوم  لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  لوا  هک :  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
هیلع رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب  ( . 544  ) دـندش ثوعبم  ربمغیپ  دصـشش  ناشیا  ناـیم  رد  و  ، 
تقو نآ  رد  دومرف :  دوخ ؟  نامز  لها  رب  دوب  ادخ  تجح  ایآ  تفگ ،  نخس  هراوهگ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دیـسرپ :  مالـسلا 

میادخ و هدنب  نم  هک :  تفگ  هراوهگ  رد  یـسیع  دیامرف  یم  ادخ  هک  يا  هدینـشن  رگم  دوبن ،  لسرم  اما  دوب  ادخ  تجح  دوب و  ادخ  ربمغیپ 
رد هک  تقو  نآ  رد  دوب  زین  ایرکز  رب  ادخ  تجح  سپ  دیـسرپ :  يوار  545 ؟ )  ) تسا هدینادرگ  ربمغیپ  ارم  تسا و  هداد  باتک  نم  هب  ادـخ 
زا ار  میرم  یکاـپ  تفگ و  نخـس  هک  مـیرم  يارب  زا  دوـب  ادـخ  تـمحر  مدرم و  يارب  زا  دوـب  یتـیآ  لاـح  نآ  رد  دوـمرف :  دوـب ؟  هراوـهگ 

نخس دش و  شوماخ  سپ  لاح ،  نآ  رد  دینـش  ار  وا  نخـس  هک  ره  رب  ادخ  تجح  دوب و  ادخ  ربمغیپ  و  دینادرگ ،  رهاظ  مدرم  دب  ياهنامگ 
هیلع ایرکز  سپ  دوب ،  شوماخ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  لاس  ود  نآ  رد  مدرم  رب  دوب  ادخ  تجح  ایرکز  تشذگ و  وا  رب  لاس  ود  ات  تفگن 
دوب کچوک  كدوک و  هک  یتقو  رد  ار  تمکح  باتک و  درب  ثاریم  وا  زا  مالسلا  هیلع  ییحی  شرسپ  دش و  لصاو  ادخ  تمحر  هب  مالـسلا 
نوچ 546 ؟ )  ) یکدوک رد  میداد  وا  هب  ار  توبن  تمکح و  توق و  هب  ار  باتک  ریگب  ییحی !  يا  میتفگ :  تسا :  هدومرف  ادخ  يا  هدینشن  ، 
یهلا تجح  مالسلا  هیلع  یـسیع  سپ  دیـسر ،  یم  وا  هب  یهلا  یحو  درک و  تلاسر  يربمغیپ و  يوعد  دش  هلاس  تفه  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

ات دـیرفآ  ار  مدآ  ادـخ  هک  يزور  زا  مدرم  رب  ادـخ  تجح  نودـب  دـنام  یمن  یقاب  نیمز  زور  کـی  و  رگید ،  مدرم  همه  رب  ییحی و  رب  دـش 
( . 547  ) ملاع ضارقنا 

مود تمسق 

رگا و  یشابن ،  وت  هک  ار  يزور  دیامنن  ام  هب  ادخ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  ناوفص  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  هب 
 . دوب هداتـسیا  دوخ  ردـپ  دزن  هک  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  يوسب  دومرف  هراـشا  ترـضح  نآ  دوب ؟  دـهاوخ  اـم  ماـما  یک  دوش  نینچ 
( . 548  ) دوب هلاس  هس  هک  یتقو  رد  دومن  يربمغیپ  تجح  هب  مایق  یسیع  دراد ؟  ررـض  هچ  دومرف :  دراد .  لاس  هس  وا  درک :  ضرع  ناوفص 

ترـضح زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 549  ) دوب هلاس  ود  هک  یتقو  رد  یـسیع  هب  درک  مامت  ار  تجح  ادخ  دومرف :  رگید  حیحـص  ثیدـح  رد 
لافطا هک  دش  یم  گرزب  ردقنآ  زور  کی  رد  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

ملعم يور  شیپ  رد  دروآ و  هناخ  بتکم  هب  ار  وا  میرم  ترـضح  تشذـگ  شتدـالو  زا  هاـم  تفه  نوچ  دـنوش ،  گرزب  هاـم  ود  رد  رگید 
درک الاب  رس  مالسلا  هیلع  یسیع  دجبا .  وگب  تفگ :  ملعم  تفگ .  یـسیع  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  وگب  تفگ :  وا  هب  ملعم  سپ  دیناشن ، 

وگب و یناد  یم  رگا  نزب ،  ارم  ملعم !  يا  دومرف :  یـسیع  دنزب ،  وا  رب  هک  درب  الاب  هنایزات  ملعم  دراد ؟  ینعم  هچ  دـجبا  یناد  یم  دومرف :  و 
میج تسادخ ؛  هیلامک  تافص  تجهب و  اب  تسادخ ؛  ياهتمعن  ءالآ و  فلا  دومرف :  وگب .  تفگ :  میوگب .  ات  سرپب  نم  زا  یناد  یمن  رگا 

ریفز و از  منهج ؛  لها  رب  ياو  ینعی  رانلا  لـهال  لـیو  هب  تسا  هراـشا  واو  تسا ؛  منهج  لوه  اـه  تسادـخ ؛  نید  لاد  تسا ؛  یهلا  لاـمج 
مالک نملک  ناگدننک ؛  رافغتسا  زا  ناهانگ  دوش  یم  فرطرب  دوش و  یم  مک  ینعی  یطح  نایصاع ؛  رب  نآ  ندیشورخ  تسا و  منهج  دایرف 

یعاص و هب  ار  یعاص  داد  دنهاوخ  ازج  تمایق  رد  ینعی  صفعـس  درک ؛ دناوت  یمن  لدـب  یـسک  ار  ادـخ  ياه  هدـعو  تاملک و  تسادـخ و 
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ار ترـسپ  تسد  نز !  يا  تفگ :  ملعم  سپ  دنک .  یم  هدـنز  تمایق  رد  دـشاب و  یم  مه  زا  اهربق  رد  ار  همه  ینعی  تشرق  یلیک ؛  ار  یلیک 
 : هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 550  ) درادـن ملعم  هب  جایتحا  دراد و  یناـبر  ملع  وا  هک  ربب  ریگب و 
 ! هللا حور  ای  دنتفگ :  نایراوح  زا  یـضعب  سپ  تخادـنا ،  بآ  هب  دوخ  توق  زا  نان  هدرگ  کی  دیـسر و  ایرد  رانک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

تـسا میظع  ادـخ  دزن  شباوث  دروخب و  اـیرد  ناروناـج  زا  يروناـج  هک  متخادـنا  نیا  يارب  دومرف :  یتخادـنا ؟  بآ  هب  ار  دوخ  توـق  ارچ 
هب ار  اهنآ  زا  مان  ود  تسا ،  مان  هس  داتفه و  ادخ  گرزب  ياهمان  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 551)
مان کی  و  تسا ،  هداد  ام  هب  ار  مان  ود  داتفه و  و  دـش ،  یم  رهاظ  ماـن  ود  نآ  ببـس  هب  وا  زا  تازجعم  نآ  دوب و  هداد  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

دیسرتب و ادخ  زا  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحص  دنس  هب  و  ( . 552  ) تسا هدرکن  میلعت  یسک  هب  هک  تسا  ادخ  صوصخم 
یـضعب رد  سپ  دوب ،  نیمز  رد  ندـیدرگ  تحایـس و  وا  ياهتعیرـش  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  یتسردـب  دـیربم  رگیدـکی  رب  دـسح 

یسیع دندیسر  ایرد  هب  نوچ  دش ،  یمن  ادج  ترـضح  نآ  زا  دوب و  هارمه  وا  اب  شباحـصا  زا  یهاتوک  درم  تفر و  نوریب  دوخ  ياهتحایس 
بآ رب  مدـق  تسرد و  نیقی  هب  تفگ  هللا  مسب  زین  درم  نآ  سپ  دـش ،  ناور  بآ  يور  رب  تسرد و  نیقی  هـب  تـفگ  هللا  مـسب  مالـسلا  هـیلع 
يور هب  هللا  حور  یسیع  اب  کنیا  تفگ :  دیسر  مهب  وا  سفن  رد  یبجع  سپ  دیسر ،  یـسیع  هب  دش و  ناور  ترـضح  نآ  یپ  زا  تشاذگ و 

ورف بآ  هب  تعاـس  ناـمه  رد  درک ،  روـطخ  شرطاـخ  رد  ینعم  نیا  نوـچ  دراد ! ؟  نم  رب  يرترب  تلیـضف و  هچ  وا  سپ  مور  یم  هار  بآ 
رطاخ رد  هچ  هاتوک !  يا  هک :  دیسرپ  وا  زا  سپ  دروآ ،  نوریب  بآ  زا  تفرگ و  ار  شتسد  ات  یسیع  ترـضح  هب  دومن  هثاغتـسا  سپ  تفر ! 

دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  درک .  ضرع  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  دوب  هدنارذگ  رطاخ  رد  هچنآ  درم  نآ  دمآ !  ترس  رب  هیلب  نیا  هک  دمآرد  وت 
نیا هب  تسوت و  هبترم  زا  رترب  هک  يدرک  يا  هبترم  يوعد  تسا و  هتـشاذگن  اـجنآ  رد  ار  وـت  ادـخ  هک  هتـشاذگ  یئاـج  رد  ار  دوـخ  سفن  : 

هب تشگرب  درک و  هبوت  درم  نآ  يدـینارذگ .  رطاـخ  رد  یتـفگ و  هچنآ  زا  ادـخ  يوسب  نک  هبوـت  سپ  تشاد ،  نمـشد  ار  وـت  ادـخ  ببس 
هیلع یـسیع  ترـضح  يزور  دوـمرف :  رگید  ثیدـح  رد  و  ( . 553  ) دـیربم رگیدـکی  رب  دـسح  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  تشاد ،  هک  یتلاح 

اب ار  نالف  رتخد  دنتفگ :  ار ؟  تعامج  نیا  تسیچ  دیـسرپ :  دندرک ،  یم  اهدایرف  برط  يداش و  يور  زا  هک  یتعامج  رب  تشذگ  مالـسلا 
لوسر ای  ارچ  هک :  دیسرپ  یصخش  درک !  دنهاوخ  هحون  هیرگ و  ادرف  دننک و  یم  يداش  زورما  دومرف :  دننک .  یم  فافز  بشما  نالف  رسپ 

ادخ و هدومرف  تسا  تسار  دنتفگ :  دندوب  هدروآ  نامیا  ترضح  اب  هک  اهنآ  سپ  درم !  دهاوخ  بشما  رتخد  نیا  هکنآ  يارب  دومرف :  هللا ؟ 
نآ هناخ  رد  هب  دنتفر  ناقفانم  دش  رگید  زور  نوچ  دش ،  دهاوخ  مولعم  وا  غورد  ادرف و  تسا  کیدزن  رایـسب  هچ  دـنتفگ :  ناقفانم  لوسر ، 
هک ار  نز  نآ  هللا !  حور  ای  دنتفگ :  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دندمآ  سپ  تسا !  هدنز  هک  دنتفگ  هناخ  لها  دننک ،  مولعم  ار  وا  لاح  هک  نز 

هناخ رد  هب  سپ  وا .  هناخ  هب  میورب  ات  دیئایب  دنک ،  یم  دهاوخ ،  یم  هچنآ  ادـخ  دومرف :  تسا .  هدرمن  درم ،  دـهاوخ  هک  يداد  ربخ  زورید 
لا ؤس  وت  لایع  زا  میئاـیب و  میهاوخ  یم  هک  بلطب  تصخر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـمآ ،  نوریب  شرهوش  دـندز ،  رد  دندیـسر و  وا 

رتخد نآ  سپ  دنیوگب .  نخس  وت  اب  دنهاوخ  یم  دنا و  هدمآ  یتعامج  اب  یسیع  ترضح  هک :  تفگ  ار  دوخ  نز  تفر و  ناوج  نآ  مینکب . 
رتشیپ هک  يراک  رگم  مدرکن  تفگ :  يدرک ؟  راکچ  بشید  دیسرپ :  وا  زا  دش و  لخاد  مالسلا  هیلع  یسیع  دیـشک ،  دوخ  رـس  رب  يا  هماج 

بش نیا  رد  نوچ  رگید ،  هتفه  ات  دوب  وا  توق  هک  مداد  یم  وا  هب  يزیچ  ردقنآ  ام و  دزن  هب  دمآ  یم  یلئاس  هعمج  بش  ره  رد  مدرک ،  یم 
متساخرب يوحن  هب  نم  سپ  تفگن ،  وا  باوج  یسک  دز  ادص  هک  نادنچ  دندوب ،  نم  فافز  لوغشم  زین  نم  لها  مدوب و  لوغـشم  نم  دمآ 

دوخ شرف  يور  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مداد .  یم  وا  هب  هعمج  بش  ره  هچنآ  وا  هب  مداد  متفر و  تخانـشن  ارم  یـسک  هک 
ناهد هب  ار  دوخ  مد  اـمرخ و  تخرد  قاـس  دـننام  دـش  رهاـظ  یعفا  وا  شرف  ریز  رد  هاـگان  دـندیچرب ،  ار  شرف  دـش و  رود  نوچ  وش .  رود 

و ( . 554  ) تخادنا ریخءات  هب  ار  وت  لجا  درک و  عفد  وت  زا  ار  الب  نیا  ادخ  يدرک  بشید  هک  یقدصت  نآ  هب  دومرف :  ترـضح  دوب !  هتفرگ 
هک دندمآ  نیطایش  سپ  دوب ،  سدقملا  تیب  هبقع  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  رگید  تیاور  هب 

سپ نکفا ،  شتآ  رد  ار  ناشیا  ناشیا و  يور  رب  ار  تتـسار  لاـب  نزب  هک :  ار  لـیئربج  درک  رما  یلاـعت  قح  سپ  دـنوش ،  وا  ررـض  ضرعتم 
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تـسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رگید  تیاور  رد  هیوباب  نبا  و  ( . 555  ) دش ترضح  نآ  زا  نیطایـش  نآ  ررـض  عفد  درک و  نینچ  لیئربج 
 ، دنیوگ یم  قیفا  هبقع  ار  نآ  هک  دوب  سدـقملا  تیب  هبقع  رد  يزور  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  رمع  زا  لاس  یـس  نوچ  هک : 

ردپ یب  هک  تسا  هدیسر  يا  هبترم  هب  وت  يراگدرورپ  یگرزب  هکنآ  یئوت  یسیع !  يا  تفگ :  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  هنعللا  هیلع  سیلبا 
 . ردام ردپ و  یب  دیرفآ  ار  اوح  مدآ و  ردپ و  یب  دیرفآ  ارم  هک  تسا  ار  یسک  نآ  تمظع  هکلب  دومرف :  یسیع  ترـضح  يا ؟  هدیـسر  مهب 

يا دومرف :  یتـفگ ؟  نخـس  هراوهگ  رد  هک  تسا  هدیـسر  هبترم  نآ  هب  وت  يراـگدرورپ  یگرزب و  هکنآ  یئوـت  یـسیع !  يا  تفگ :  سیلبا 
نوعلم نآ  زاب  درک .  تسناوت  یم  لال  ارم  تساوخ  یم  رگا  دروآ و  نخس  هب  تیلوفط  رد  ارم  هک  تسا  میظع  يدنوادخ  نآ  هکلب  سیلبا ! 

؟  دوش یم  یغرم  یمد  یم  نآ  رد  يزاـس و  یم  غرم  لـگ  زا  هک  تسا  يا  هبترم  هب  وت  يراـگدرورپ  یگرزب  هک  یـسک  نآ  یئوـت  تفگ : 
 . دـنک یم  قلخ  نم  تسد  رد  ار  غرم  نآ  تسا و  هدرک  قلخ  ارم  هک  تسا  يدـنوادخ  صوـصخم  تمظع  هکلب  دوـمرف :  یـسیع  ترـضح 

تمظع و هکلب  تفگ :  یـسیع  ترـضح  یهد ؟  یم  افـش  نارامیب  هک  تسا  يا  هبترم  هب  وت  میظع  يراـگدرورپ  هکنآ  یئوت  تفگ :  سیلبا 
 : تفگ سیلبا  دـنک .  یم  رامیب  ارم  دـهاوخ  رگا  و  مهد ،  یم  افـش  ار  نارامیب  نم  رما  وا و  نذا  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  یگرزب 
هب هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  تمظع  هملک  تفگ :  ترضح  ینک ؟  یم  هدنز  ار  اه  هدرم  دوخ  يدنوادخ  تمظع  زا  هک  ینآ  وت  سپ 

یگرزب هکنآ  یئوت  سپ  تفگ :  سیلبا  تسا .  یقاـب  دوخ  دـناریم و  یم  ارم  ما و  هدرک  هدـنز  نم  هچنآ  و  منک ،  یم  هدـنز  ار  هدرم  وا  نذا 
هیلع یـسیع  دور ؟  یمن  ورف  بآ  هب  دوش و  یمن  رت  تمدـق  يور و  یم  هار  بآ  يور  رب  هک  تسا  هدیـسر  يا  هبترم  نآ  هب  وت  يراگدرورپ 

سیلبا دنک .  یم  قرغ  ارم  دهاوخ  رگا  تسا و  هدرک  لیلذ  نم  يارب  ار  بآ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  یگرزب  هکلب  تفگ :  مالـسلا 
يالاب رب  وت  دنشاب و  وت  ياپ  ریز  رد  تسا  اهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  دوب  دهاوخ  يزور  هکنآ  یئوت  سپ  یـسیع !  يا  تفگ : 

 ، دومن میظع  یسیع  ترضح  رب  رایسب  نیعل  نآ  نخس  نیا  سپ  ینک ؟  تمـسق  ار  مدرم  ياهیزور  ینک و  قیالخ  روما  ریبدت  یـشاب و  همه 
یئوگ یم  وت  هچنآ  زا  ار  ادـخ  منک  یم  هیزنت  ینعی :  هسفن  اضر  هشرع و  هنزو  هتاملک  دادـم  هضرا و  هتاومـس و  لـم ء  هللا  ناحبـس  دومرف : 
ردقنآ وا و  شرع  ینیگنس  هب  ار  وا  یهانتمان  مولع  دنسیون  اهنآ  هب  هک  یئاهدادم  ددع  هب  دنوش و  رپ  وا  نیمز  ادخ و  ياهنامـسآ  هک  ردقنآ 

دمآ نوریب  نج  زا  ینز  سپ  داتفا ،  رضخا  يایرد  هب  ات  دیود  ور  هب  رایتخا  یب  دینش  ار  نخـس  نیا  نوعلم  سیلبا  نوچ  دوش .  یـضار  وا  هک 
يراج شـسجن  هدـید  بآ  یتخـس و  گنـس  يور  رب  تسا  هداتفا  هدجـس  هب  هک  داتفا  ناطیـش  رب  شرظن  هاگان  تفر  یم  هار  ایرد  رانک  رب  و 
هدجس نداد  لوط  نیا  هب  سیلبا !  يا  وت  رب  ياو  هک :  وا  هب  تفگ  سپ  درک ،  یم  رظن  وا  رب  بجعت  يور  زا  داتـسیا و  هینج  نآ  سپ  تسا ، 

هب درب ،  منهج  هب  تسا  هدروخ  هک  یمـسق  يارب  ارم  ادخ  نوچ  هک  مراد  دیما  حـلاص !  درم  رتخد  هحلاص  نز  يا  تفگ :  يراد ؟  دـیما  هچ 
هیلع یسیع  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 556  ) دروآ ردـب  منهج  زا  ارم  نآ  زا  دـعب  دوخ  تمحر 
يا تفگ :  دـمآ  وا  دزن  هب  نیطـسلف  هاشداپ  تروص  هب  نیعل  سیلبا  سپ  دـنتفگ ،  یم  احیرا  ار  نآ  هک  ماش  رد  یهوک  رب  تفر  الاب  مالـسلا 
اهنآ هک :  دومرف  یسیع  ترـضح  زادنا .  ریز  هب  هوک  نیا  زا  ار  دوخ  سپ  يداد ،  افـش  ار  سیپ  روک و  يدرک و  هدنز  ار  اه  هدرم  هللا !  حور 

ترضح نآ  زا  حیحـص  ثیدح  رد  ( . 557  ) منکب هک  تسا  هدومرفن  تصخر  ار  نیا  و  مدرک ،  دوـخ  راـگدرورپ  هدوـمرف  تصخر و  هب  ار 
ینک یم  هدنز  ار  هدرم  هک  ینک  یم  يوعد  هک  یئوت  تفگ :  دمآ  مالسلا  هیلع  یـسیع  دزن  هب  سیبلت  رپ  سیبلت  رب  سیلبا  هک :  تسا  لوقنم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  زادنا .  ریز  هب  راوید  يالاب  زا  ار  دوخ  یئوگ  یم  تسار  رگا  تفگ :  سیلبا  یلب .  هک :  دومرف  یسیع  ترضح   ؟
ایند عیمج  هک  وت  راگدرورپ  تسا  رداق  ایآ  یـسیع !  يا  تفگ :  سیلبا  سپ  دنکب .  دیاب  یمن  هبرجت  ار  دوخ  راگدرورپ  هدـنب ،  وت !  رب  ياو 

هب نایملاع  دنوادخ  هک :  دومرف  یـسیع  ترـضح  دوش ؟  گرزب  غرم  مخت  دوش و  کچوک  ایند  هکنآ  یب  دـهد  اج  یغرم  مخت  نایم  رد  ار 
رداق تردـق  لامک  اب  تاـفانم  نیا  ندـشن  و  دـش ،  دـناوت  یمن  تسا و  لاـحم  یئوگ  یم  وت  هچنآ  و  دوش ،  یمن  فوصوم  یناوتاـن  زجع و 

سیلبا مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يزور  هک :  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 558  ) درادن یلزا 
هدج هکنآ  لاح  وت و  اب  درک  مناوت  هچ  تفگ :  تسا ؟  هدیـسر  نم  هب  يزیچ  وت  رکم  ياهماد  زا  ایآ  هک :  دیـسرپ  وا  زا  دید و  ار  هنعللا  هیلع 
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(559  ) یئوا تیرذ  زا  وت  و  میجر ،  ناطیش  رـش  زا  ار  وا  تیرذ  ار و  وا  مهد  یم  هانپ  اراگدرورپ !  تفگ :  دیئاز  ار  وت  ردام  هک  یتقو  رد  وت 
و دمآ ،  دورف  یناقهد  هناخ  هب  دوب  لفط  یسیع  ترضح  دش  دراو  رصم  هب  میرم  ترـضح  نوچ  هک :  تسا  روکذم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  . 

میرم ترضح  دینادرگ ،  مهتم  باب  نیا  رد  ار  نیکاسم  دش  مگ  وا  زا  یلام  يزور  دروآ ،  یم  هناخ  هب  رایـسب  ناقهد  نآ  ار  نیکاسم  ارقف و 
 : هک دومرف  دومن  هدهاشم  ار  دوخ  ردام  هودنا  یلاسدرخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نوچ  دش ،  هدرزآ  نیا  زا  رایسب  مالـسلا  اهیلع 

نیا دندش و  کیرـش  مه  اب  ریگ  نیمز  روک و  نآ  هک :  دومرف  یلب ؛  تفگ :  تسا ؟  هدرب  یک  ار  ناقهد  لام  میوگب  یهاوخ  یم  ردام !  يا 
درادرب ار  ریگ  نیمز  هک  ار  روک  دـندرک  فـیلکت  نوـچ  تشادرب .  ار  لاـم  ریگ  نیمز  تشادرب و  ار  ریگ  نیمز  روـک  و  دـندیدزد ،  ار  لاـم 

یناوت یمن  زورما  لام ،  ندیدزد  تقو  رد  تشادرب  ار  وا  یتسناوت  یم  بشید  هنوگچ  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  یـسیع  مناوت .  یمن  تفگ : 
دندش دراو  ناقهد  هناخ  هب  نانامهم  زا  یعمج  رگید  زور  دنتفای .  تاجن  تمهت  زا  نارگید  دـندرک و  فارتعا  ود  ره  سپ  تشادرب ؟  ار  وا 
دومن هدهاشم  ار  لاح  نآ  مالسلا  هیلع  یسیع  نوچ  دش ،  كانهودنا  ببـس  نیا  هب  ناقهد  ناشیا و  يارب  دوب  هدنامن  ناقهد  هناخ  رد  بآ  و 

زا رپ  اهوبـس  همه  دیلام ،  اهوبـس  نآ  ناهد  رب  ار  دوخ  تکرب  اب  تسد  سپ  دوب ،  هتـشاذگ  یلاخ  ياهوبـس  اجنآ  رد  هک  يا  هرجح  هب  تفر 
 ، دوب هداتـسیا  لافطا  زا  یعمج  نایم  تیلوفط  رد  يزور  هک :  تسا  لوقنم  اـضیا  ( . 560  ) تشاد لاس  هدزاود  تقو  نآ  رد  و  دـندش ؛ بآ 
ار وا  دندمآ  لفط  لها  نوچ  تخادنا ،  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ياپ  شیپ  رد  ار  نآ  دروآ  تشک و  ار  یلفط  لافطا  نآ  زا  یکی  هاگان 

نوچ تسا .  هتـشک  ار  ام  كدوک  لفط  نیا  دـنتفگ :  دـندرب و  مکاح  هناخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـنتفای ،  هتـشک  یـسیع  ترـضح  دزن 
نم ات  دیروایب  ار  هدش  هتشک  لفط  تفگ :  دنک  رازآ  ار  وا  هک  تساوخ  مکاح  نوچ  ما .  هتـشکن  ار  وا  نم  تفگ :  درک  لا  ؤس  وا  زا  مکاح 

 : دیـسرپ وا  زا  یـسیع  درک و  هدنز  ار  وا  ادخ  ات  درک  اعد  یـسیع  ترـضح  دندروآ  ار  لفط  نوچ  تسا .  هتـشک  ار  وا  یک  هک  مسرپب  وا  زا 
میرم رسپ  یسیع  تفگ :  تسیک ؟  تسا  هداتسیا  وت  دزن  هک  نیا  دندیسرپ :  وا  زا  لیئارسا  ینب  سپ  لفط .  نالف  تفگ :  تشک ؟  ار  وت  یک 
سپ دزومایب ،  يزرگنر  هک  داد  یغابـص  هب  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  اهیلع  میرم  هک :  دـنا  هدرک  تیاور  اـضیا  و  ( . 561  ) درم داتفا و  زاـب  . 

 ، دوش یگنر  هب  دیاب  یم  کی  ره  هک  تسا  اه  هماج  اهنیا  تفگ :  یسیع  هب  دمآ ،  شیپ  يراک  ار  وا  دش و  عمج  غابـص  دزن  يرایـسب  هماج 
رد ار  اه  هماج  همه  یسیع  ترـضح  سپ  نک .  گنر  ار  اهنیا  میآ  یم  نم  ات  ما ،  هتـشاذگ  شنایم  رد  گنر  نآ  هب  يا  هتـشر  ار  کی  ره  و 

همه تفگ :  یتشاذگ ؟  اجک  هک :  دیـسرپ  مدرک .  گنر  هک :  دومرف  يدرک ؟  هچ  هک :  دیـسرپ  تشگرب  غابـص  نوچ  تخادنا ،  مخ  کی 
تـساخرب نکم ؛  لیجعت  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـش .  مشخ  رد  يدرک ؛  عیاض  ار  همه  تفگ :  غابـص  تسا .  مخ  نیا  ناـیم  رد 

هک تسناد  دـش  بجعتم  غابـص  سپ  دروآ .  نوریب  ار  همه  ات  تساوخ  یم  غابـص  هک  یگنر  هب  ار  کی  ره  دروآ  نوریب  مخ  زا  ار  اه  هماج 
و تفرگ ،  رارق  هرصان  هیرق  رد  دینادرگرب  ماش  هب  زاب  ار  یـسیع  مالـسلا  اهیلع  میرم  نوچ  دروآ .  نامیا  ترـضح  نآ  هب  تسادخ و  ربمغیپ 

( . 562  ) یهلا تلاسر  غیلبت  قلخ و  تیاده  هب  درک  عورش  یسیع  ترضح  دنا ،  هیرق  نآ  هب  بوسنم  يراصن 

موس لصف 

لوا تمسق 

تسا ترـضح  نآ  نایراوح  لاوحا  قلخ و  تیاده  يارب  فارطا  هب  نالوسر  نداتـسرف  تسا و  ترـضح  نآ  تلاسر  غیلبت  صـصق  نایب  رد 
لثم نآ  هـک  یلثم  ناـشیا  يارب  دــمحم  يا  نزب  ( 563  ) نولـسرملا اـهءاج  ذا  هیرقلا  باحـصا  ـالثم  مهل  برـضا  دـیامرف و  یم  یلاـعت  قح 

نینثا مهیلا  انلـسرا  ذا  مالـسلا ،  هیلع  یـسیع  ترـضح  ناگداتـسرف  ناـشیا  دزن  هب  دـندمآ  هک  یتـقو  رد  تـسا  هیکاـطنا -  هـیرق -  باحـصا 
ود نآ  دـندرک  بیذـکت  سپ  ار  سک  ود  ناـشیا  يوسب  میداتـسرف  هک  یتقو  رد  ( 564  ) نولـسرم مکیلا  انا  اولاقف  ثلاثب  انززعف  امهوبذـکف 

سک ود  نآ  دـنا  هتفگ  یـضعب  امـش .  يوسب  میا  یـسیع  نـالوسر  اـم  دـنتفگ :  سپ  موس ،  لوسر  هب  ار  اـهنآ  میدرک  تیوقت  سپ  ار  سک 
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قودص قداص و  لوا  لوسر  ود  دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ موس  نوعمش ،  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ سلوب  موس  دندوب و  نوعمـش  انحوی و 
لوسر ود  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک :  دنا  هدرک  تیاور  نارسفم  زا  یعمج  یبلعث و  یسربط و  خیـش  ( . 565  ) دوب مولس  موس  دندوب ، 
دنارچ یم  ار  دنچ  يدنفسوگ  هک  دندید  ار  يریپ  درم  دندیسر  رهش  هب  کیدزن  نوچ  دننک ،  تیاده  ار  ناشیا  هک  داتسرف  هیکاطنا  رهـش  هب 
یـسیع ترـضح  نالوسر  میئام  دنتفگ :  دیتسیک ؟  امـش  تفگ :  بیبح  دندرک ،  مالـس  وا  رب  سپ  دوب ،  سی  لآ  نمؤم  راجن  بیبح  وا  و  ، 

یم افش  یلب ،  دنتفگ :  دیراد ؟  یتیآ  دوخ  اب  ایآ  تفگ :  نامحر  دنوادخ  تدابع  هب  اهتب  تدابع  زا  ار  امـش  دناوخ  یم  وا  و  مالـسلا ،  هیلع 
میئامن هدهاشم  ار  وا  ات  هناخ  هب  ار  ام  ربب  دنتفگ :  تسا .  رامیب  تسا  اهلاس  هک  مراد  يرسپ  نم  تفگ :  ار .  سیپ  روک و  ار و  نارامیب  میهد 

دش و رشتنم  رهـش  رد  ربخ  نآ  تساخرب .  تفای و  افـش  ادخ  تردق  هب  تعاس  رد  دندیـشک  وا  رـس  رب  تسد  درب ،  هناخ  هب  ار  ناشیا  نوج  . 
ربخ نوچ  دیتسرپ ،  یم  تب  دوب و  مور  ناهاشداپ  زا  دنتفگ  یم  نحالـش  ار  وا  هک  دنتـشاد  یهاشداپ  ناشیا  و  دـنداد ،  افـش  ار  رایـسب  رامیب 
امـش هزجعم  تفگ :  تسا .  هداتـسرف  ادخ  ربمغیپ  یـسیع  ار  ام  دنتفگ :  امـش ؟  دیتسیک  دیـسرپ :  دـیبلط ،  ار  ناشیا  دیـسر  هاشداپ  هب  ناشیا 

يدنوادخ تدابع  هب  میئامن  رما  و  دننیب ،  یم  هن  دنونـش و  یم  هن  هک  دـنچ  یتب  تدابع  زا  مینک  عنم  ار  وت  هک  میا  هدـمآ  دـنتفگ :  تسیچ ؟ 
ار وت  ياهادخ  ار و  وت  هک  سک  نآ  یلب ،  دنتفگ :  تسه ؟  اهتب  نیا  زا  ریغب  یئادـخ  ار  ام  رگم  تفگ :  هاشداپ  دـنیب .  یم  دونـش و  یم  هک 

رما هاشداپ  دنتفگ ،  رایـسب  نانخـس  نیا  لاثما  رهـش  نآ  رد  ناشیا  نوچ  منکب .  يرکف  امـش  رما  رد  نم  ات  دـیزیخرب  تفگ :  تسا .  هدـیرفآ 
هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  نسح و  دنـس  هب  وا  ریغ  میهاربا و  نب  یلع  و  ( . 566  ) دـندرک سبح  ار  ناشیا  هک  درک 

دنچ يرما  نتفگ  هب  دندرک  تردابم  سپ  هیکاطنا  لها  يوسب  دینادرگ  ثوعبم  ار  سک  ود  ادـخ  هک :  دومرف  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  دـنا 
لوسر یلاعت  قح  سپ  دوخ ،  هناختب  رد  دندومن  سبح  ار  ناشیا  دـندرک و  تظلغ  تنوشخ و  ناشیا  رب  سپ  دـندوب ،  اهنآ  رکنم  ناشیا  هک 

هک ما  يدرم  نم  تفگ :  دیـسر  هاشداپ  هناخ  رد  هب  نوچ  هاشداپ ،  هناخ  رد  هب  دیئامنب  هار  ارم  تفگ :  دش و  رهـش  لخاد  داتـسرف و  ار  موس 
يوسب ار  وا  دیربب  تفگ :  دندیناسر  هاشداپ  هب  ار  وا  نخس  نوچ  متـسرپب ،  ار  هاشداپ  يادخ  هک  مهاوخ  یم  ینابایب و  رد  مدرک  یم  تدابع 

هب نوچ  دندرک ،  عضوم  نآ  رد  ادخ  تدابع  دندنام و  يا  هناختب  رد  قباس  ربمغیپ  ود  نآ  اب  لاس  کی  سپ  دتـسرپب .  ار  ام  يادخ  ات  هناختب 
ارادـم قفر و  ارچ  یتـشرد ! ؟  تنوشخ و  هب  دـینادرگب  ینید  هب  ینید  زا  ار  یعمج  دـیهاوخ  یم  وحن  نیا  هب  تفگ :  دیـسر  لوـسر  ود  نآ 

 : تفگ وا  هب  هاشداپ  دـندرب ،  هاـشداپ  سلجم  هب  ار  وا  سپ  دیـسانش .  یم  ارم  هک  دـینکم  رارقا  امـش  هک :  تفگ  ناـشیا  هب  سپ  دـیدرکن ؟ 
 . يراد هک  تجاح  ره  بلطب  نم  زا  تسا ،  مزال  نم  رب  وت  تیاـعر  نید و  رد  نم  ردارب  وت  سپ  يدـیتسرپ ،  یم  ارم  يادـخ  هک  ما  هدـینش 

هدـمآ دـندرم  ود  اهنیا  تفگ :  هاشداپ  دنتـسیک ؟  اهنیا  مدـید ،  هناـختب  رد  ار  صخـش  ود  نکیل  تسین و  یتجاـح  ارم  هاـشداپ !  يا  تفگ : 
ناشیا هب  هک  تسا  بوخ  هاشداپ !  يا  تفگ :  ینامـسآ .  يادخ  تدابع  يوسب  دندرک  یم  توعد  ارم  دننادرگ و  لطاب  ارم  نید  هک  دندوب 

يارب زا  هچنآ  دـنیآرد و  ام  نید  هب  زین  اهنآ  دـشاب  ام  اب  قح  رگا  مینکب ،  ناشیا  تعباتم  ام  دـشاب  ناشیا  اب  قح  رگا  مینکب ،  یئوکین  هثحابم 
تفگ ناشیا  هب  ناشیا  بحاصم  سپ  دیبلط ،  ار  ناشیا  هداتـسرف  هاشداپ  سپ  دشاب .  ناشیا  رب  تسام  رب  هچنآ  دشاب و  ناشیا  يارب  زا  تسام 

هدیرفآ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدنوادخ  تدابع  هب  میناوخب  ار  هاشداپ  هک  میا  هدمآ  دـنتفگ :  رهـش ؟  نیا  هب  امـش  دـیا  هدـمآ  هچ  يارب  : 
هویم تسا و  هدینایور  وا  ار  اهتخرد  دهاوخ و  یم  هک  وحن  ره  هب  دشخب  یم  تروص  دهاوخ و  یم  هچنآ  اهمحر  رد  دـنک  یم  قلخ  تسا و 
رگا دـیناوخ  یم  وا  تدابع  هب  ار  ام  امـش  هک  ادـخ  نآ  تفگ :  ناشیا  هب  سپ  نامـسآ  زا  دتـسرف  یم  وا  ار  ناراـب  تسا و  هدـیرفآ  وا  ار  اـه 

 ! هاشداپ يا  تفگ :  دنک .  یم  دهاوخ  رگا  دنکب ،  هک  مینک  اعد  ام  رگا  دنتفگ :  دنک ؟  انیب  ار  وا  هک  تسه  رداق  منادرگ  رـضاح  ار  يروک 
ات ار  دوخ  يادخ  دیناوخب  هک :  تفگ  لوسر  ود  نآ  هب  دندرک ،  رـضاح  ار  وا  نوچ  دشاب .  هدیدن  يزیچ  زگره  هک  دنروایب  ار  یئانیبان  وگب 
وا مشچ  تعاس  نامه  دـندرک ،  اعد  دـندرک و  زامن  تعکر  ود  دنتـساخرب و  سپ  دـیئوگ .  یم  تسار  رگا  دـنک  نشور  ار  روک  نیا  مشچ 
 ، درک اعد  تفر و  هدجـس  هب  دـندروآ  نوچ  دـنروایب ،  رگید  روک  ات  امرفب  هاشداپ !  يا  تفگ :  سپ  درک .  رظن  نامـسآ  هب  دـش و  هدوشگ 
 ، میدروآ نآ  ربارب  رد  تجح  کی  مه  ام  دندروآ ،  تجح  کی  اهنآ  رگا  تفگ :  هاشداپ  هب  سپ  دش .  انیب  زین  روک  نآ  تشادرب  رس  نوچ 
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ات دـینک  اعد  تفگ :  ناشیا  هب  دـندرک  رـضاح  نوچ  درک ،  دـناوتن  تکرح  دـشاب و  هدـش  ریگ  نیمز  هک  دـنروایب  ار  یـصخش  امرفب  نونکا 
يا تفگ :  سپ  دش .  ناور  تساخرب و  داد و  افـش  ار  وا  ادخ  دندرک ،  اعد  دندرک و  زامن  ناشیا  زاب  دهد .  افـش  ار  رامیب  نیا  امـش  يادخ 

تجح ود  اهنآ  هاشداپ !  يا  تفگ :  سپ  تفای .  افـش  مه  وا  درک و  اعد  دوخ  دـندروآ  نوچ  دـنروایب ،  رگید  ریگ  نیمز  هک  امرفب  هاشداپ ! 
تفگ سپ  موش .  یم  لخاد  ناشیا  نید  رد  نم  دننک  یم  ناشیا  رگا  هک  تسا  هدنام  زیچ  کی  اما  میدروآ ،  ناشیا  ربارب  رد  مه  ام  دندروآ 
سپ موش .  یم  لخاد  ناشیا  نید  رد  نم  دنک  هدنز  ار  وا  ناشیا  يادخ  رگا  تسا ،  هدرم  يا و  هتشاد  رسپ  کی  هک  ما  هدینـش  هاشداپ !  يا  : 

هاشداپ رـسپ  هدـنام ،  یقاب  زیچ  کی  تفگ :  ناشیا  هب  سپ  موش .  یم  لخاد  ناـشیا  نید  رد  زین  نم  دـننک  هدـنز  ار  وا  رگا  تفگ :  هاـشداپ 
هدجـس و  دـنتفر ،  هدجـس  هب  ناشیا  سپ  میوش .  یم  لخاد  امـش  نید  رد  ام  دـنک  هدـنز  ار  وا  امـش  يادـخ  هک  دـینک  اـعد  رگا  تسا  هدرم 

سپ تسا .  هدمآ  نوریب  ربق  زا  هللا  ءاشنا  هک  ترسپ  ربق  يوسب  تسرفب  ار  یعمج  هک :  هاشداپ  هب  دنتفگ  دنتـشادرب و  رـس  دندرک و  ینالوط 
هاـشداپ دزن  هب  ار  وا  نوچ  دـناشفا ،  یم  دوخ  رـس  زا  كاـخ  تسا و  هدـمآ  نوریب  ربق  زا  هک  دـندید  هاـشداپ  رـسپ  ربق  يوسب  دـندیود  مدرم 

تقو نیا  رد  نم  راگدرورپ  دزن  صخـش  ود  هک  مدید  مدوب  هدرم  تفگ :  دنزرف ؟  يا  يراد  لاح  هچ  هک :  دیـسرپ  تخانـش  ار  وا  دـندروآ 
ینیبب رگا  دنزرف !  يا  تفگ :  دینادرگ .  هدنز  ناشیا  ياعد  هب  ارم  و  دـنادرگ ،  هدـنز  ارم  ادـخ  هک  دـندرک  یم  لا  ؤس  دـندوب و  هدجـس  رد 

یم وا  شیپ  زا  ار  مدرم  کی  کی  و  تشادزاب ،  ار  دوخ  رسپ  درب و  نوریب  ارحص  هب  ار  مدرم  سپ  یلب .  تفگ :  یـسانش ؟  یم  ایآ  ار  ناشیا 
ار لوـسر  ود  نآ  زا  یکی  يرایـسب  تعاـمج  زا  دـعب  هکنآ  اـت  هن ،  تفگ :  یم  تساـهنآ ؟  زا  نیا  هـک :  دیـسرپ  یم  شردـپ  دـندینارذگ ، 
ار کی  ره  دندینارذگ  هک  يرایـسب  تعامج  زا  دعب  زاب  وا -  يوسب  درک  هراشا  و  تسا -  اهنآ  زا  یکی  نیا  تفگ :  هاشداپ  رـسپ  دندروآ ، 

يادخ هب  مدروآ  نامیا  نم  تفگ :  موس  لوسر  سپ  تسا .  رگید  یکی  نیا  تفگ :  دـندینارذگ  ار  يرگید  هن ،  تفگ :  یم  دـید  یم  هک 
نامیا همه  وا  تکلمم  لها  و  امش .  يادخ  هب  مدروآ  نامیا  مه  نم  تفگ :  زین  هاشداپ  تسا .  قح  دیا  هدروآ  امش  هچنآ  هک  متسناد  امش و 

 : هک دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  اـمهیلع  هللا  همحر  يدـنوار  بطق  هیوباـب و  نـبا  ( . 567  ) دندروآ
تیاده هجوتم  هک  ار  ناشیا  درک  رما  ار و  ناشیا  درک  عمج  دـنک  عادو  ار  دوخ  باحـصا  هک  تساوخ  نوچ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

لخاد يزور  سپ  داتـسرف ،  هیکاطنا  رهـش  يوسب  هر  ناشیا  زا  رفن  ود  سپ  دـنوشن ،  ناـهاشداپ  ناراـبج و  ضرعتم  دـنوش و  قلخ  ناـفیعض 
شنزرـس و یتشرد و  هب  دندرک  تردابم  سپ  دنتـسرپ ،  یم  ار  دوخ  ناتب  دنا و  هدوشگ  ار  اه  هناختب  هک  دندید  دوب  ناشیا  دـیع  هک  دـندش 
هیکاطنا و هب  دـمآ  دـش  علطم  ینعم  نیا  رب  نوعمـش  نوچ  دـندنکفا ؛ نادـنز  رد  دـندرک و  ریجنز  ار  ناشیا  ببـس  نیا  هب  و  ناشیا ،  تمـالم 
اب دمآ و  نوریب  ناشیا  دزن  زا  سپ  دیوشم ؟  نارابج  ضرعتم  هک  متفگن  نم  هک :  تفگ  ار  ناشیا  دش و  نادنز  لخاد  هک  درک  دنچ  يریبدت 

مدرم هب  ار  نانخس  نآ  نافیعـض  نآ  و  تایآ ،  تیاده  تاملک  زا  تفگ  یم  ناشیا  اب  ینخـس  مک  مک  تسـشن و  یم  ناگراچیب  نافیعض و 
تسا هاگ  دنچ  دیسرپ :  هاشداپ  دیسر ،  هاشداپ  هب  نانخس  نآ  یتدم  زا  دعب  هکنآ  ات  دندرک  یم  افخا  ار  وا  مالک  دنتفگ و  یم  رتیوق  دوخ  زا 

وا اب  دید و  ار  وا  هاشداپ  تفر و  هاشداپ  سلجم  هب  نوچ  ار .  وا  دیروایب  تفگ : ،  تسا .  هام  ود  دنتفگ :  تسا ؟  رهـش  نیا  رد  درم  نیا  هک 
یکانلوه باوخ  يزور  سپ  دینک ،  رضاح  نم  دزن  ار  وا  منیـشنب  سلجم  رد  نم  هک  درک  مکح  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  وا  تفگ  نخس 

ریبعت نوعمـش  دـید و  رگید  ناشیرپ  باوخ  زاب  دـش ،  داش  وا  هک  درک  وا  يارب  یئوکین  ریبعت  ترـضح  نآ  درک و  لـقن  نوعمـش  هب  دـید و 
رثا وا  رد  شنخس  هک  تسناد  درک و  اج  وا  لد  رد  هکنآ  ات  تشاد  یم  تبحص  هاشداپ  اب  هتسویپ  سپ  دش ،  هدایز  شرورـس  هک  درک  یفاش 

 . یلب تفگ :  ار .  وت  نید  وت  رب  دـنا  هدرک  بیع  هک  دنتـسه  وت  نادـنز  رد  درم  ود  هک  ما  هدینـش  تفگ :  هاـشداپ  هب  يزور  سپ  دـنک ،  یم 
؟  دیتسرپ یم  ار  وا  امـش  هک  یئادخ  نآ  تسیک  تفگ :  نوعمـش  دندروآ  ار  ناشیا  نوچ  دننک .  رـضاح  ار  ناشیا  ات  امرفب  تفگ :  نوعمش 

نوعمش یلب .  دنتفگ :  دیامن ؟  یم  تباجا  دینکب  هک  یئاعد  دونـش و  یم  دینکب  وا  زا  هک  یلا  ؤس  تفگ :  تسا .  نایملاع  دنوادخ  دنتفگ : 
افـش ار  سیپ  دینک ،  اعد  رگا  تفگ :  وگب .  دنتفگ :  هن .  ای  دـیئوگ  یم  تسار  هک  منک  ناحتما  ار  امـش  يوعد  نیا  مهاوخ  یم  هک :  تفگ 

وا رب  تسد  ناـشیا  سپ  دـهدب ،  افـش  ار  نیا  هک  دـینک  لا  ؤس  دوـخ  يادـخ  زا  تفگ :  دـیبلط و  ار  یـسیپ  سپ  یلب .  دـنتفگ :  دـهد ؟  یم 
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نوعمش دندرک  رضاح  ار  رگید  سیپ  نوچ  و  دیدرک ،  امـش  هچنآ  منک  یم  زین  نم  تفگ :  نوعمـش  تفای .  افـش  تعاس  نامه  رد  دندیلام 
یم نامیا  نم  باب ،  نآ  رد  دـیئامن  یم  نم  تباجا  امـش  رگا  هک  هدـنام  زیچ  کی  تفگ :  نوعمـش  سپ  تفاـی .  افـش  دـیلام و  وا  رب  تسد 

هاشداپ هب  ور  نوعمش  سپ  مینک .  یم  دنتفگ :  دینک .  هدنز  ار  يا  هدرم  هک :  دومرف  نوعمـش  تسا ؟  مادک  دنتفگ :  امـش .  يادخ  هب  مروآ 
اهنیا هک  وا  ربق  دزن  هب  میورب  ایب  تفگ :  تسا .  هدرم  نم  رسپ  یلب ،  تفگ :  تسه ؟  یشاب  هتشاد  وا  نءاش  هب  انتعا  هک  یتیم  دومرف :  درک و 

اراکشآ و اعد  هب  دندوشگ  ار  اهتسد  اهنآ  دنتفر  هاشداپ  رسپ  ربق  دزن  هب  نوچ  سپ  دنوش .  اوسر  اجنیا  رد  تسا  نکمم  هک  دنا  هدرک  يوعد 
 : هک دیسرپ  وا  زا  شردپ  دمآ ،  نوریب  ربق  زا  هاشداپ  رسپ  دش و  هتفاکـش  ربق  يدوزب  سپ  ناهنپ ،  دوشگ  اعد  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  نوعمش 

اعد هب  ار  اهتسد  یلاعت  قح  دزن  سک  هس  هک  مدید  هاگان  دیسر  مهب  یسرت  یعزف و  ارم  لاح  نیا  رد  مدوب ،  هدرم  تفگ :  يراد ؟  لاح  هچ 
 . لوسر ود  نآ  نوعمـش و  يوسب  درک  هراشا  و  دندوب ؛ سک  هس  نیا  تفگ :  و  دنادرگ .  هدـنز  ارم  ادـخ  هک  دـننک  یم  اعد  دـنا و  هدوشگ 
 ، يدروآ نامیا  نآ  هب  وت  هچنآ  هب  مدروآ  نامیا  زین  نم  هک :  تفگ  هاشداپ  سپ  امـش ،  يادـخ  هب  مدروآ  ناـمیا  نم  تفگ :  نوعمـش  سپ 

دندروآ نامیا  هیکاطنا  لها  عیمج  ات  دـش  یم  يرتیوق  عبات  یفیعـض  ره  نینچمه  و  میدروآ ،  نامیا  زین  ام  هک :  دـنتفگ  هاشداپ  ناریزو  سپ 
( . 568)

مود تمسق 

دش لزان  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رب  لیجنا  نوچ  هک :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دنا  هدرک  تیاور  حیحصلاک  قثوم  دنـس  هب  اضیا 
سیپ و روک و  هک  داد  يا  هزجعم  وا  هب  مور و  هاشداپ  يوسب  داتسرف  ار  دوخ  باحـصا  زا  يدرم  دنک ،  مامت  مدرم  رب  تجح  هک  تساوخ  و 

رشتنم مور  رد  وا  ربخ  درک  هجلاعم  ار  یعمج  دش  مور  دراو  نوچ  سپ  دهدب .  افش  دنشاب ،  زجاع  اهنآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  ار  نمزم  نارامیب 
روک هک  هاشداپ  درک  رما  سپ  یلب .  تفگ :  درک ؟  یناوت  یم  هجلاعم  ار  سیپ  روک و  هک :  دیـسرپ  دیبلط و  ار  وا  دیـسر ،  هاشداپ  هب  ات  دـش 
هیلع یـسیع  ترـضح  لوسر  نک .  انیب  ار  نیا  تفگ :  دوب ،  هدـیدن  يزیچ  زگره  دوب و  هدیکـشخ  شیاهمـشچ  هک  دـندروآ  ار  يدازرداـم 

رد ار  مالسلا  هیلع  یسیع  لوسر  هاشداپ  سپ  دش ،  انیب  وا  ات  درک  اعد  تشاذگ  وا  ياه  هدید  ياهاج  هب  تخاس و  لگ  زا  هلولگ  ود  مالـسلا 
سپ دومن .  یم  رایـسب  مارکا  زازعا و  ار  وا  و  ورم ،  نوریب  نم  رهـش  زا  شاب و  نم  اب  تفگ :  دینادرگ و  دوخ  برقم  دـیناشن و  دوخ  يولهپ 

هب دش  مور  دالب  لخاد  نوچ  درک ،  دناوت  هدـنز  ار  هدرم  هک  يزیچ  دومن  میلعت  وا  هب  داتـسرف و  رگید  لوسر  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
تفگ لوا  لوسر  دومن ،  وا  لتق  هب  رما  دش و  بضغ  رد  دیسر  هاشداپ  هب  نخـس  نیا  نوچ  سپ  مرتاناد ،  هاشداپ  بیبط  زا  نم  تفگ :  مدرم 

وا نوچ  دـشاب .  هدوب  یتجح  وا  رب  ار  وت  ات  شکب  ار  وا  دـش  رهاظ  وا  لوق  ياطخ  رگا  بلطب ،  ار  وا  وا و  لتق  هب  امنم  تردابم  هاشداپ !  يا  : 
لها ریاس  ارما و  اـب  هاـشداپ  سپ  دوب -  هدرم  ماـیا  نآ  هاـشداپ  رـسپ  و  درک -  مناوت  یم  هدـنز  ار  هدرم  نم  تفگ :  دـندرب  هاـشداپ  دزن  هب  ار 

ترـضح یناـث  لوسر  سپ  نک .  هدـنز  ارم  رـسپ  تفگ :  وا  هب  دوخ و  رـسپ  ربـق  هب  تفر  تشادرب و  ار  درم  نآ  دـش و  راوس  دوخ  تکلمم 
دوخ و ردپ  يوسب  دش  ناور  دمآ و  نوریب  ربق  زا  هاشداپ  رسپ  دش و  هتفاکـش  ربق  ات  تفگ  نیمآ  لوا  لوسر  درک و  اعد  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
 ، مود لوا و  لوسر  هب  درک  هراشا  و  درم ؛ ود  نیا  تفگ :  درک ؟  هدنز  ار  وت  یک  دـنزرف !  يا  هک :  دیـسرپ  وا  زا  هاشداپ  تسـشن ،  نماد  رد 

نخس هب  يداد  یمن  شوگ  وت  نوچ  و  وت ،  يوسب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  بناج  زا  میلوسر  ود  ره  ام  دنتفگ :  دنتساخرب و  ود  ره  سپ 
هیلع یسیع  ترضح  هب  دروآ  مالسا  وا  سپ  میدیناسر .  وت  هب  ار  وا  تلاسر  میدمآ و  رد  سابل  نیا  هب  ام  یتشک  یم  ار  ناشیا  وا و  نالوسر 

دنتفگ و ادخ  رسپ  ادخ و  ار  وا  ادخ  نانمشد  زا  یعمج  هک  يدح  هب  دش  میظع  یسیع  ترـضح  رما  دروآ و  نامیا  وا  تعیرـش  هب  مالـسلا و 
مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  نوچ  هک :  تسا  روکذم  تایاور  زا  یضعب  رد  و  ( . 569  ) دندرک وا  نتشک  هدارا  دندرک و  وا  بیذکت  نادوهی 
هاشداپ هار  رـس  رب  ناشیا  دش و  راوس  هاشداپ  يزور  سپ  دیـسر .  دنتـسناوتن  هاشداپ  هب  دندنام و  یتدم  داتـسرف  هیکاطنا  هب  ار  لوسر  ود  نآ 

ار کی  ره  دومرف  ناشیا و  سبح  هب  درک  رما  دـش و  بضغ  رد  هاشداپ  سپ  دـندرک ،  دای  یگناگی  هب  ار  ادـخ  دـنتفگ و  ربکا  هللا  دـندمآ و 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


داتسرف ناشیا  بقع  زا  دوب  افصلا  نوعمش  هک  نایراوح  گرزب  هدرکرس و  دیسر ،  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ  دننزب .  هنایزات  دص 
ناشیا یئانـشآ  بیرقت  هب  دش و  انـشآ  هاشداپ  نابرقم  اب  درکن و  دوخ  تلاسر  راهظا  دش  رهـش  نآ  لخاد  وا  نوچ  دنک ،  يرای  ار  ناشیا  هک 

هک ما  هدینـش  هک :  تفگ  هاشداپ  هب  يزور  سپ  دینادرگ ،  دوخ  برقم  ار  وا  دیدنـسپ و  ار  وا  راوطا  هاشداپ  دـش و  لخاد  هاشداپ  سلجم  هب 
دش عنام  بضغ  هن ،  تفگ :  هاشداپ  يدیبلط ؟  ناشیا  زا  یتجح  یتفگ و  نخـس  چیه  ناشیا  اب  ایآ  يا ،  هدرک  سبح  نادنز  رد  ار  سک  ود 
؟  تسا هداتـسرف  اجنیا  هب  ار  امـش  یک  هک :  دیـسرپ  ناشیا  زا  نوعمـش  دـیبلط و  ار  ناـشیا  هاـشداپ  سپ  منک .  لا  ؤس  ناـشیا  زا  هکنآ  زا  ارم 
 . دیئوگب رصتخم  دیئوگب و  ار  وا  فصو  تفگ :  نوعمـش  درادن .  يدنوادخ  رد  یکیرـش  تسا و  هدیرفآ  ار  زیچ  همه  هک  یئادخ  دنتفگ : 

امـش راـتفگ  رب  امـش  تجح  تیآ و  تفگ :  نوعمـش  دـیامن .  یم  هدارا  هچنآ  هب  دـنک  یم  مکح  دـهاوخ و  یم  هچ  ره  دـنک  یم  دـنتفگ : 
فاص یناشیپ  دننام  وا  ياه  هدید  ياج  هک  دـندروآ  ار  يرـسپ  هک  درک  رما  هاشداپ  سپ  یهاوخ .  ینک و  وزرآ  هچ  ره  دـنتفگ :  تسیچ ؟ 

وا هقدـح  ياج  هب  دـنتخاس و  لگ  زا  هقدـنب  ود  و  دـش ،  هتفاکـش  وا  مشچ  ياج  ات  دـندرک  اـعد  ناـشیا  سپ  تشادـن ،  هنخر  هجرف و  دوب و 
 : تفگ هاشداپ  هب  مالـسلا  هیلع  نوعمـش  سپ  دش ،  بجعتم  هاشداپ  دندید و  ار  زیچ  همه  دندش و  انیب  هقدح  اه  هقدـنب  نآ  سپ  دنتـشاذگ ، 
زا ار  يزیچ  نم  تفگ :  هاشداپ  وت .  يادخ  وت و  يارب  دوب  یفرـش  درک ،  یم  يراک  نینچ  هک  يدرک  یم  لا  ؤس  دوخ  يادخ  زا  مه  وت  رگا 
ود نآ  هب  هاشداپ  سپ  دـناسر .  یمن  یعفن  ررـض و  دونـش و  یمن  دـنیب و  یمن  میتسرپ ،  یم  ار  وا  ام  هک  یئادـخ  نآ  مراد ،  یمن  ناـهنپ  وت 
 . تسا رداق  زیچ  همه  رب  ام  يادخ  دنتفگ :  مروآ .  یم  امش  هب  وا  هب  نامیا  نم  دنک ،  یم  هدنز  ار  هدرم  امش  يادخ  رگا  هک :  تفگ  لوسر 
ات ما  هدرکن  نفد  ما و  هتـشادهاگن  ار  وا  نم  تسا و  یناـقهد  رـسپ  تسا ،  هدرم  تسا  زور  تفه  هک  تسه  یتیم  اـجنیا  رد  تفگ :  هاـشداپ 

دـندرک و اعد  ار  اراکـشآ  ناشیا  و  دوب ،  هدرک  داب  دوب و  هدـیدنگ  دـندرک و  رـضاح  ار  هدرم  نآ  سپ  دـینک .  هدـنز  ار  وا  دـیایب ،  شردـپ 
یم رذـح  دـندرک و  لخاد  شتآ  يداو  تفه  رد  ارم  ما و  هدرم  هک  تسا  زور  تفه  نم  تفگ :  تساخرب و  هدرم  نآ  ات  ناهنپ  رد  نوعمش 

هدوشگ نامـسآ  ياهرد  هک  مدید  تقو  نیا  رد  تفگ :  سپ  نایملاع ،  دنوادخ  هب  دیروایب  نامیا  دـیراد و  هک  ینید  نآ  زا  ار  امـش  میامرف 
نوعمش هب  درک  هراشا  و  یلاعت ؛  قح  دزن  درک  یم  تعافش  دنرـضاح  وت  دزن  هک  درم  هس  نیا  يارب  زا  هک  مدید  ار  یئورـشوخ  ناوج  دش و 

و دندنام ،  یقاب  دوخ  رفک  رب  رثکا  دندروآ و  نامیا  یعمج  هاشداپ و  دندرک و  یسیع  ترـضح  تلاسر  غیلبت  ناشیا  سپ  لوسر .  ود  نآ  و 
و ( . 570  ) دنتـشک ار  وا  دروآ و  نامیا  وا  هک  راجن  بیبح  زا  ریغب  دـندنام  رفک  رب  وا  تکلمم  لها  عیمج  هاـشداپ و  هک :  دـنا  هتفگ  یـضعب 

هیرق لها  لاوحا  هیآ ،  همتت  نآ  هک  تسه  نکمم  سپ  دـنا  هدـش  بذـعم  دـندرواین و  نامیا  یعمج  هک  تسا  نآ  نیا  زا  دـعب  تایآ  رهاـظ 
هک دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دندروآ  نامیا  همه  دنام  یقاب  باذـع  زا  دـعب  هک  ره  هک  دـشاب  نآ  ثیداحا  زا  دارم  ای  دـشاب  هدوب  رگید 
 : هک یسیع  ترـضح  نالوسر  هب  رهـش  نآ  لها  دنتفگ  ( 571  ) نوبذـکت متنا ال  نا  یـش ء  نم  نمحرلا  لزنا  ام  انلثم و  رـشب  الا  متنا  ام  اولاق 

اولاق دیئوگ .  یم  غورد  هکنآ  رگم  امش  دیتسین  ار و  ینید  يربمغیپ و  نامحر  دنوادخ  تسا  هداتسرفن  و  ام ،  لثم  يرـشب  رگم  امـش  دیتسین 
هداتسرف امش  يوسب  هتبلا  ام  هک  دناد  یم  ام  راگدرورپ  هک :  نالوسر  دنتفگ  ( 572  ) نیبملا غالبلا  الا  انیلع  ام  نولسرمل و  مکیلا  انا  ملعی  انبر 

مکنمجرنل و اوـهتنت  مل  نئل  مکب  اـنریطت  اـنا  اولاـق  مینادرگ .  رهاـظ  میناـسرب و  امـش  هب  ار  وا  تلاـسر  هکنآ  رگم  تـسین  اـم  رب  مـیا و  هدـش 
هک ار  هچنآ  دینک  یمن  كرت  رگا  دوخ ،  نایم  رد  ار  امـش  میناد  یم  موش  ام  هک  یتسردب  نارفاک :  دنتفگ  ( 573  ) میلا باذع  انم  مکنسمیل 

مترکذ نئا  مکعم  مکرئاط  اولاق  كاندرد .  یباذع  ام  زا  دیسر  دهاوخ  امـش  هب  هتبلا  و  درک ،  میهاوخ  راسگنـس  ار  امـش  هنیآ  ره  دیئوگ  یم 
یم دنپ  ار  امش  نوچ  ایآ  امش -  تسیاشان  لامعا  تاداقتعا و  زا  تسا -  امش  اب  امـش  یموش  دنتفگ :  نالوسر  ( 574  ) نوفرسم موق  متنا  لب 

لجر هنیدملا  یـصقا  نم  ءاجو  ناربمغیپ .  بیذـکت  رد  هدـنور  نوریب  دـح  زا  یهورگ  امـش  دـیتسه  هکلب  دـیئوگ ،  یم  باوج  نینچ  میهد 
یم دـیود و  یم  هک  یمدرم  رهـش  ياهتنم  زا  دـمآ  و  ( 575  ) نودـتهم مهو  ارجا  مکلئـسی  نم ال  اوعبتا  نیلـسرملا  اوعبتا  موق  ای  لاق  یعـسی 

يارب دننک  یمن  لا  ؤس  امـش  زا  يدزم  هک  ار  یهورگ  دینک  تعباتم  ار ،  ادـخ  ناگداتـسرف  ناربمغیپ و  دـینک  تعباتم  نم !  موق  يا  تفگ : 
هب وا  دندمآ  رهـش  نآ  هب  هک  نالوسر  لوا  و  دوب ،  راجن  بیبح  درم  نآ  مان  هک :  دـنا  هتفگ  قح .  هب  دـنناگتفای  تیادـه  ناشیا  و  يربمغیپ ، 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ دنشکب  ار  ناشیا  هک  دنهاوخ  یم  دندرک و  نالوسر  بیذکت  وا  موق  هک  دینـش  نوچ  دوب ،  رهـش  رخآ  رد  شلزنم  دروآ و  نامیا  ناشیا 
باوج رد  يا ؟  هدرک  نالوسر  تعباتم  هک :  دیسرپ  وا  زا  دندرب  هاشداپ  دزن  هب  ار  وا  سپ  ( ، 576  ) تاملک نیا  هب  درک  تحیصن  ار  ناشیا  و 
هدروآ دوجو  هب  مدـع  زا  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  منکن  تداـبع  هک  ارم  تسیچ  ( 577  ) نوعجرت هیلا  ینرطف و  يذـلا  دـبعا  یلام ال  و  تفگ : 

ذا ینا  نوذقنی  ائیـش و ال  مهتعافـش  ینع  نغت  رـضب ال  نمحرلا  ندری  نا  ههلآ  هنود  نم  ذختاء  تسوا .  يوسب  همه  امـش  تشگزاب  تسا و 
هک نابرهم  دنوادخ  دـیامن  هدارا  رگا  هک  ینایادـخ  دوخ ،  يادـخ  زا  ریغب  مریگب  ایآ  ( 578  ) نوعمساف مکبرب  تنمآ  ینا  نیبم  لالـض  یفل 
رد نم  هک  یتسردب  منک  نینچ  رگا  وا ،  باذع  زا  درک  دنناوتن  صالخ  ارم  و  ناشیا ،  تعافش  نم  هب  دشخبن  یعفن  دناسرب ،  نم  هب  يررض 

هتفگ وا  هب  و  ( 579  ) هنجلا لخدا  لیق  نم .  زا  دیونـشب  سپ  امـش  راگدرورپ  هب  مدروآ  نامیا  نم  هک  یتسردب  دوب ،  مهاوخ  رهاظ  یهارمگ 
راسگنـس ای  دش ،  دیهـش  ات  دندرک  بوکدگل  ار  وا  شموق  تفگ ،  ار  نانخـس  نیا  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  و  تشهب ،  رد  وش  لخاد  هک :  دـش 

نامـسآ هب  هدنز  ار  وا  ادخ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دروخ ؛ یم  ار  یهلا  يزور  تشهب  رد  درک و  هب لخاد  ار  وا  یلاعت  قح  سپ  دـندرک ، 
یموق تیلای  لاـق  ( . 580  ) درب تشهب  هب  درک و  هدـنز  ار  وا  ادـخ  دنتـشک و  ار  وا  هـک  دـنا  هـتفگ  یـضعب  و  تـشک ؛  ار  وا  تسناوـتن  درب و 

هک دنتـسناد  یم  نم  موـق  رگا  يدوـب  هچ  تـفگ :  دـش  تـشهب  لـخاد  نوـچ  ( 581  ) نـیمرکملا نـم  ینلعج  یبر و  یل  رفغ  اــمب  نوـملعی 
نا نیلزنم *  انک  ام  ءامـسلا و  نم  دنج  نم  هدعب  نم  هموق  یلع  انلزنا  ام  و  ناگتـشاد .  یمارگ  زا  ارم  دینادرگ  دـیزرمآ و  ارم  نم  راگدرورپ 

 ، ناشیا ندرک  كاله  يارب  نامسآ  زا  يرکشل  وا  نتشک  زا  دعب  وا  موق  رب  میداتسرفن  و  ( 582  ) نودماخ مه  اذاف  هدحاو  هحیص  الا  تنالک 
هک دنا  هتفگ  و  دندرم .  همه  هاگان  سپ  ادص  کی  هب  رگم  ناشیا  ندرک  كاله  دوبن  و  يرکشل ،  نارفاک  باذع  يارب  میداتـسرفن  زگره  و 

فرط ود  رب  تشاذـگ  تسد  هک  داتـسرف  ار  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دومرف و  بضغ  ناـشیا  رب  یلاـعت  قح  دنتـشک ،  ار  راـجن  بیبـح  نوچ  : 
نارسفم ریاس  یبلعث و  ( . 583  ) دومن تقرافم  ناشیا  دینع  ياهندب  زا  هعفد  کی  هب  یگمه  دیلپ  ناج  هک  دز  يا  هرعن  ناشیا و  رهـش  هزاورد 

هک اهتما  ناگدنریگ  تقبس  هک :  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  هرتاوتم  قرط  هب  هماع  هصاخ و  ناثدحم  و 
 : ندز مشچ  کی  دـنا  هدوبن  رفاـک  ادـخ  هب  زگره  هک  دـندوب  سک  هس  دـنا  هدرک  تعباـتم  ناـعذا و  قیدـصت و  تما  همه  زا  رتشیب  رتشیپ و 

تـسا لضفا  همه  زا  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  و  تسا ؛  سی  لآ  نمؤم  هک  راـجن  بیبح  و  تسا ؛  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  لـیبزح 
یحو هب  ندز  مهب  مشچ  کی  هک  دنـسک  هس  هک :  دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  رایـسب  دـیتاسا  هب  و  ( . 584)

ترضح زا  هک  تسا  لوقنم  نسح  دنس  هب  ( . 585  ) نوعرف نز  هیسآ  و  مالـسلا ؛  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  و  سی ؛  لآ  نمؤم  دندشن ؛ رفاک 
دشاب یم  الب  ایآ  هک :  دومرف  دوش ؟  یم  اهالب  نیا  لاثما  یـسیپ و  هروخ و  هب  التبم  نم  ؤم  ایآ  هک :  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

شیاهتسد تشپ  هب  شیاهتشگنا  دومرف :  رگید  نسح  تیاور  هب  و  ( 586  ) تشاد هروخ  سی  لآ  نمؤم  هک  یتسردـب  نمؤم ؟  يارب  زا  رگم 
اوعبتا موق  ای  تفگ  یم  درک و  یم  تحیـصن  ار  ناشیا  درک و  یم  دوخ  موق  يوسب  هراشا  تسد  نامه  هب  هک  مینیب  یم  اـیوگ  دوب  هدیکـشخ 

یلا تیحوا  ذا  تسا و  هدومرف  رگید  ياـج  رد  یلاـعت  قح  ( . 587  ) دنتشک ار  وا  دنک  تحیـصن  ار  ناشیا  هک  دمآ  رگید  نوچ  نیلـسرملا ، 
 - یسیع نایراوح  يوسب  مدرک  یحو  هک  ار  تقو  نآ  روآدای  و  ( 588  ) نوملسم انناب  دهشا  انمآ و  اولاق  یلوسرب  یب و  اونمآ  نا  نیبراوحلا 

هاوگ میدروآ و  نامیا  دـنتفگ :  یـسیع -  ینعی  نم -  لوسر  هب  نم و  هب  دـیروایب  نامیا  هک :  دـندوب -  ترـضح  نآ  باحـصا  صاوخ  هک 
رد ( . 589  ) دنتفگ ادخ  بناج  زا  ناشیا  هب  هک  دوب  ناربمغیپ  نابز  رب  ناشیا  يوسب  یحو  هک :  دنا  هتفگ  میدش .  داقنم  ناملـسم و  هک  شاب 

لوقنم قثوم  دنـس  هب  و  ( . 590  ) ار ناشیا  درک  ماهلا  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح 
دنیوگ یم  مدرم  دومرف :  دنیوگ ؟  یم  نایراوح  ار  یـسیع  باحـصا  ارچ  هک :  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاضف  نب  نسح  هک  تسا 
دندرک یم  دیفس  دندرک و  یم  كاپ  كرچ  زا  نتسش  هب  ار  اه  هماج  دندوب و  نارزاگ  ناشیا  هک  دنیوگ  یم  يراوح  نآ  يارب  ار  ناشیا  هک 

ار و دوخ  هک  دـنتفگ  ناـیراوح  ار  ناـشیا  نیا  يارب  هک  میئوگ  یم  تیب  لـها  اـم  صلاـخ ،  دیفـس  ناـن  ینعی  راوح  زیخ  زا  تسا  قتـشم  و  ، 
دنیوگ یم  يراصن  ار  ترضح  نآ  عابتا  ارچ  دیـسرپ :  دندرک ،  یم  كاپ  دب  قالخا  ناهانگ و  كرچ  زا  تحیـصن  هظعوم و  هب  ار  نارگید 
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زا نتـشگرب  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  میرم و  هک  دـنیوگ  یم  هرـصان  ار  نآ  هک  ماش  دالب  زا  تسا  يرهـش  زا  ناشیا  لصا  اریز  دومرف :   ؟
( . 591  ) دندمآ دورف  اجنآ  رد  رصم 

موس تمسق 

هاشداپ سودریه  نوچ  هک :  نارـسفم  ناخروم و  دنا  هدرک  لقن  هچنآ  هب  تسا  هراشا  تسا  هدش  دراو  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  دـیوگ :  فلؤم 
دیسر دهاوخ  مهب  یسک  هک  دندوب  هدید  موجن  رد  دینش و  ار  ترضح  نآ  تازجعم  روهظ  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترـضح  تدالو  ربخ  ماش 
میرم مع  رـسپ  هک  راجن  فسوی  دزن  هب  داتـسرف  ار  یکلم  یلاعت  قح  سپ  درک ،  ترـضح  نآ  لتق  هدارا  دـنز ،  مهرب  ار  ناـشیا  ياـهنید  هک 

سودریه نوچ  و  دربب ،  رصم  هب  ار  مالسلا  امهیلع  یـسیع  میرم و  هک  دومن  یم  ناشیا  تمدخ  یـسیع و  وا و  تظفاحم  دوب و  مالـسلا  اهیلع 
ریسفت رـصم  رهـش  هب  تسا  هدش  دراو  هیآ  رد  هک  ار  هوبر  ناشیا  رثکا  و   ) درب رـصم  هب  ار  ناشیا  فسوی  سپ  دندرگرب .  دوخ  دالب  هب  دریمب 

( دش رهاظ  اجنآ  رد  ترضح  نآ  زا  همیظع  تازجعم  دندنام و  رصم  رد  لاس  هدزاود  هک :  دنا  هتفگ  و  رـصم ،  لین  هب  ار  نیعم  و  دنا ،  هدرک 
غیلبت اـجنآ  رد  دـندومرف و  لـالجا  لوزن  هرـصان  رد  دنتـشگرب و  سپ  ماـش ،  دـالب  هب  دـندرگرب  هک  درک  یحو  ادـخ  درم  سودریه  نوـچ  . 

مالـسلا هیلع  یـسیع  يراوح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  ( . 592  ) دومن یهلا  تلاـسر 
يراوح هک  ردقنآ  دندرکن  ترضح  نآ  تعاطا  مالسلا  هیلع  یسیع  يراوح  دنتیب ،  لها  ام  يراوح  ام  نایعیش  و  دندوب ،  ترضح  نآ  هعیش 

ام دنتفگ :  نایراوح  ادخ ؟  نید  تماقا  رد  ادـخ و  يوسب  نم  ناروای  دنتـسیک  تفگ :  نایراوح  هب  یـسیع  هک  اریز  دـننک  یم  ام  تعاطا  ام 
زا هللاو  ام  نایعیـش  و  دندرکن ،  گنج  ترـضح  نآ  يارب  زا  نادوهی  اب  دوهی و  رـش  زا  دندرکن  وا  يرای  هک  دنگوس  ادخب  میئادـخ ،  ناروای 
ام تبحم  زا  تسد  دـننک و  یم  ردـب  ار  ناشیا  اهرهـش  زا  دـننک و  یم  اـهرازآ  تسا و  هتفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يزور 

هیلع یسیع  ترضح  يزور  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 593  ) دهدب ریخ  يازج  ام  بناج  زا  ار  ناشیا  ادخ  دنراد ،  یمنرب 
 . هللا حور  يا  تسا  هدروآرب  ار  وت  تجاح  دنتفگ :  دیروآرب .  ارم  تجاح  مراد ،  یتجاح  امش  يوسب  نایراوح !  هورگ  يا  تفگ :  مالـسلا 

مدرم نیرتراوازس  هک  دومرف  وت .  زا  راک  نیا  هب  میدوب  رتراوازـس  ام  هللا !  حور  يا  دنتفگ :  سپ  تسـش ،  ار  ناشیا  ياهاپ  تساخرب و  سپ 
مدرم يارب  نم  زا  دعب  دینک  یگتسکش  عضاوت و  امـش  ات  امـش  يارب  مدرک  ینتورف  عضاوت و  نیا  يارب  نم  تسا ،  ملاع  ندرک ،  تمدخ  هب 

هاـیگ و هچناـنچمه  ربکت ،  هب  هن  دوش  یم  ناداـبآ  تمکح  ینتورف  عضاوت و  هب  هک :  دومرف  سپ  امـش .  يارب  زا  مدرک  عضاوت  نم  هچناـنچ 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  هب  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 594  ) هوک نیمز  رد  هن  دـیور  یم  راوـمه  مرن و  نیمز  رد  تعارز 

دوبن نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  باحصا  رد  دنتفر و  یم  هار  بآ  يور  رب  یسیع  ترـضح  باحـصا  ارچ  هک :  دندرک  ضرع 
لیصحت هب  دنا  هدینادرگ  نحتمم  التبم و  ار  تما  نیا  دندوب و  هدرک  ناشیا  تشیعم  رما  تیافک  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  باحـصا  دومرف :   ؟

نیا مزلتسم  ایند  روما  باکترا  كرت  قلخ و  ترشاعم  كرت  تینابهر و  هیـصاخلاب  هک  تسا  نیا  دارم  ایوگ  دیوگ :  فلؤم  ( . 595  ) شاعم
دنشابن لفاغ  ادخ  دای  زا  قلخ  ترشاعم  شاعم و  لیصحت  دوجو  اب  دیاب  هک  دنا  هدرک  رتدیدش  ار  تما  نیا  فیلکت  نوچ  و  دشاب ،  یم  روما 

نیا رد  هچنآ  و  دـنا ،  هدوزفا  ناـشیا  ترخآ  باوث  رد  دـنا و  هدرک  بلـس  ناـشیا  زا  اـیند  رد  ار  ینعم  نآ  اـما  تسا ،  رتـشیب  ناـشیا  باوث  ، 
هیلع یـسیع  ترـضح  باحـصا  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  یـسربط  خیـش  هچنآ  هب  تسا  هراشا  اـیوگ  تسا  هدـش  تیاور  ثیدـح 
یم تسد  یسیع  سپ  میا ،  هدش  هنسرگ  هللا !  حور  ای  دنتفگ :  یم  دندش  یم  هنـسرگ  هک  هاگره  دندوب ،  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  مالـسلا 

ای دـنتفگ :  یم  دـندش  یم  هنـشت  نوچ  دـندروخ ،  یم  هک  دروآ  یم  نوریب  کی  ره  يارب  زا  ناـن  هدرگ  ود  دوب  هک  اـج  ره  رد  نیمز  هب  دز 
 ! هللا حور  ای  دنتفگ :  سپ  دروآ ،  یم  نوریب  ناشیا  يارب  زا  بآ  دوب  هک  اج  ره  رد  دز  یم  نیمز  هب  تسد  سپ  میا ،  هدش  هنـشت  هللا !  حور 

وت و هب  میا  هدروآ  نامیا  ام  یهد ،  یم  بآ  ار  ام  میهاوخ  یم  هاگره  یهد و  یم  ماـعط  ار  اـم  میهاوخ  یم  هاـگره  تسا ؟  رتهب  اـم  زا  یک 
 . دروخ یم  دوخ  بسک  زا  دنک و  یم  راک  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  رتهب  دومرف :  یـسیع  ترـضح  و  مینک .  یم  وت  تعباتم 
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قداص ترضح  زا  یصخش  هک  تسا  لوقنم  قثوم  دنس  هب  و  ( . 596  ) دندرک یم  شاعم  دوخ  بسک  زا  دندرک و  یم  يرزاگ  نآ  دعب  سپ 
داقتعا امـش  قح  نید  هب  دراد و  هیرگ  عوشخ و  دـنک ،  یم  رایـسب  تدابع  هک  منیب  یم  ار  یـصخش  تسا  یهاـگ  هک :  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع 
ناشیا زا  هک  ره  دندوب ،  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  تسا  یتعامج  لثم  اهنیا  لثم  دومرف :  دـناسر ؟  یم  وا  هب  یعفن  تدابع  نیا  ایآ  درادـن ، 

وا ياـعد  درک و  نینچ  ناـشیا  زا  یکی  دـش ،  یم  باجتـسم  وا  ياـعد  هتبلا  درک  یم  اـعد  درک و  یم  ادـخ  تداـبع  رد  یعـس  بـش  لـهچ 
سپ درک ،  اعد  سامتلا  باب  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  درک و  تیاکش  لاح  نیا  زا  دمآ و  یـسیع  ترـضح  تمدخ  هب  سپ  دشن ،  باجتـسم 

ریغ زا  تسا  هدمآ  نم  هاگرد  هب  هدـنب  نیا  هک :  دومن  یحو  وا  يوسب  ادـخ  سپ  درک ،  اعد  درک و  زامن  تعکر  ود  تخاس و  وضو  یـسیع 
دوش ادج  شندرگ  هک  دنک  اعد  ردقنآ  رگا  تسه ،  وت  يربمغیپ  رد  یکـش  شلد  رد  دناوخ و  یم  ارم  وا  دیایب ،  هک  ما  هتفگ  نم  هک  یهار 

وت دوـمرف :  وا و  بناـج  هب  درک  ور  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  مـنادرگن ،  باجتـسم  ار  شیاـعد  نـم  دـشاپب  مـه  زا  شناتـشگنا  ياهدـنب  و 
ینک اـعد  هک  مهاوخ  یم  دوب و  نینچ  دـنگوس  ادـخب  هللا !  حور  يا  تفگ :  يراد ؟  کـش  وا  ربمغیپ  رد  یناوخ و  یم  ار  دوخ  راـگدرورپ 

( . 597  ) دش دوخ  تیب  لها  ریاس  لثم  وا  درک و  لوبق  ار  وا  هبوت  یلاعت  قح  درک و  اعد  ترـضح  نآ  سپ  دوش ،  فرطرب  نم  زا  تلاح  نیا 
ناشیا لضفا  دـندوب ،  رفن  هدزاود  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نایراوح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و 

یم ایـسیقرق  رد  هک  يرگید  يانحوی  و  دوب ،  یم  جا  رد  هک  گرزب  يانحوی  دـندوب :  رفن  هس  لیجنا  هب  يراصن  ياملع  ملعا  و  دوب ،  اـقولءا 
مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  رکذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  رکذ  دوب  وا  دزن  دوب و  یم  راجز  رد  هک  یملید  يانحوی  و  دوب ، 

ربتعم ثیدح  رد  و  ( . 598  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  هب  ار  لیئارسا  ینب  یسیع و  تما  داد  تراشب  وا  و  ترـضح ،  نآ  تما 
رد سپ  دنتشادن ،  نآ  بات  هک  یثیدح  هب  ار  دوخ  موق  درک  ثیدح  مالسلا  هیلع  یسوم  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

لباق هک  یثیدـح  هب  ار  دوخ  موق  درک  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  یـسیع  و  تشک ؛  ار  ناشیا  دـندرک و  لاتق  وا  اـب  دـندرک و  جورخ  وا  رب  رـصم 
یم یلاعت  قح  هچنانچ  تشک  ار  ناشیا  دـندرک و  هلتاقم  وا  اب  تیرکت و  رد  دـندرک  جورخ  وا  رب  دـندرواین و  باـت  دـندوبن و  نآ  ندـیمهف 

دندروآ نامیا  سپ  ( 599  ) نیرهاظ اوبحـصاف  مهودع  یلع  اونمآ  نیذلا  اندیاف  هفئاط  ترفک  لیئارـسا و  ینب  نم  هفئاط  تنمآف  هک  دـیامرف 
دوخ نمـشد  رب  بلاغ  دندیدرگ  سپ  دندروآ  نامیا  هک  ار  اهنآ  میدیـشخب  توق  سپ  يا ،  هفیاط  دـندش  رفاک  لیئارـسا و  ینب  زا  يا  هفئاط 

زا رفن  هس  یتجاح و  يارب  دش  یعـضوم  هجوتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 600)
دهاوخ ار  مدرم  نیا  تفگ :  دوخ  باحـصا  هب  سپ  دنداتفا ،  هار  رـس  رب  هک  الط  تشخ  هس  رب  تشذگ  سپ  دـندش ،  قیفر  وا  اب  شباحـصا 

نینچمه و  تشگرب ،  دش و  صخرم  مراد و  يراک  هک :  دیبلط  رذع  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ناشیا  زا  یکی  سپ  تفر ،  و  تشک ، 
ام يارب  ورب و  دنتفگ :  ناشیا  زا  یکی  هب  ناشیا  زا  رفن  ود  سپ  دندش !  عمج  الط  ياهتـشخ  نآ  دزن  هس  ره  هکنآ  ات  دندش  صخرم  کی  ره 
نآ و  دوش ،  فرصتم  دوخ  ار  اهتـشخ  دشکب و  ار  سک  ود  نآ  هک  درک  ماعط  نآ  لخاد  يرهز  دیرخ و  یماعط  تفر و  سپ  رخب ،  یماعط 
نآ دنتـشکب و  ار  وا  دنتـساخرب و  دمآ  نوچ  اهتـشخ ،  نیا  رد  دشابن  کیرـش  ام  اب  هک  میـشک  یم  ار  وا  دیآ  یم  وا  نوچ  دنتفگ :  سک  ود 

هدنز ادخ  رما  هب  ار  ناشیا  سپ  دنا ،  هدرم  هس  ره  دید  تشگرب  دوخ  راک  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نوچ  دندرم .  ود  ره  دـندروخ و  ار  ماعط 
ترـضح يزور  هک :  تسا  روکذم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  601 ! ؟ )  ) تشک دـهاوخ  ار  مدرم  یـسب  اهتـشخ  نیا  هک  متفگن  تفگ :  درک و 

لباق ار  هک  ره  هک  درک  یم  تحایس  دیدرگ و  یم  نیمز  رد  قلخ  تیاده  تهج  هب  دوب و  هارمه  نایراوح  زا  یعمج  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
كاردا توبن  تسارف  هب  تسا  نماک  رشب  دارفا  تانیط  رد  هک  تادادعتسا  تایلباق و  رهاوج  دشخب و  تاجن  تلالض  هطرو  زا  دبای  تیاده 

دش و رهاظ  یجنگ  رهش  نآ  کیدزن  دندیـسر و  يرهـش  هب  تحایـس  يانثا  رد  سپ  دیامن ،  جارختـسا  هشیپ  تیاده  ظعاوم  هشیت  هب  هدومن 
نیا رد  هک  میئامن  تزایح  ار  جنگ  نیا  هک  امرف  تصخر  ار  ام  دندرک :  ضرع  هتفر  ورف  ناگیار  جنگ  عمط  رد  نایراوح  ياهشهاوخ  ياهاپ 
نامگ رهش  نیا  رد  یجنر  یب  جنگ  نم  تسین و  يا  هرمث  جنر  تقشم و  زجب  ار  جنگ  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دوشن .  عیاض  نابایب 

يرهـش دب  نیا  هللا !  حور  ای  دـنتفگ :  مدرگرب .  امـش  يوسب  نم  ات  دیـشاب  اج  نیا  رد  امـش  مروآ .  نوریب  ار  نآ  دـیاش  هک  مور  یم  مراد و 
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ارم دیامن و  عمط  ناشیا  يایند  هب  هک  دنشک  یم  ار  یسک  دومرف :  ترضح  دنشک .  یم  ار  وا  دوش  یم  رهش  نیا  دراو  هک  یبیرغ  ره  تسا و 
رد رب  رثا  تسارف  رظن  هب  دیدرگ و  یم  رهش  نآ  ياه  هچوک  رد  دش ،  رهش  نآ  لخاد  یسیع  ترـضح  نوچ  تسین .  يراک  ناشیا  يایند  اب 
رد جـنگ  تفگ :  دوب ،  رت  قنور  یب  رت و  تسپ  اه  هناخ  همه  زا  هک  داتفا  یبارخ  هناخ  رب  شرونا  رظن  هاگان  تسیرگن ،  یم  اه  هناخ  راوید  و 
 : دیسرپ دمآ  نوریب  یلاز  ریپ  دزن  رد  سپ  دشاب ؛ هناخ  نیا  رد  هک  دیاب  یم  رهـش ،  نیا  رد  دشاب  تیاده  لباق  یـسک  رگا  دشاب و  یم  هناریو 
رد بشما  هک  دـیهد  هانپ  ارم  بش  نیا  رد  مهاوخ  یم  تسا  هدـش  زور  رخآ  مدیـسر و  رهـش  نیا  هب  میبیرغ و  درم  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت 
نم هک  یئامیس  بسح  هب  اما  میهدن ،  هار  دوخ  هناخ  رد  ار  یبیرغ  هک  تسا  هدومرف  مکح  ام  هاشداپ  تفگ :  نز  نآ  مرب .  رسب  امش  هناشاک 

هناـشاک رد  رونا  دیـشروخ  ناطلـس  هک  یماـگنه  رد  سپ  دز .  ناوت  وت  نیبج  رب  در  تسد  هک  یتـسین  یناـمهم  وت  منک  یم  هدـهاشم  وت  رد 
يامرف کـشر  نیرق  تداعـس  نآ  ریقح  هبلک  دـیبات و  هزوجع  نآ  هناریو  رب  راو  دیـشروخ  توبن  رهپـس  رهم  نآ  داـهن و  رتسب  رب  رـس  برغم 

دوب یـشکراخ  درم  زا  هناخ  نآ  دیمد ؛ راونا  هعـشا  شراوید  رد و  زا  نافراع  هنیـس  دننام  راثآ  تنحم  نآ  رات  هناخ  دیدرگ و  نانج  ناتـسلگ 
هب دوب ،  لوغـشم  ردـپ  لغـش  هب  دـنزرف  نآ  و  دوب ،  هدـنام  وا  زا  یمیتی  دـنزرف  دوب و  وا  هجوز  لاز  ریپ  نآ  دوب و  هدرک  عادو  ار  ینافراد  هک 

ناـمهم وا :  هب  تفگ  شرداـم  دوـمن ،  تعجارم  ارحـص  زا  رـسپ  نآ  تقو  نیا  رد  سپ  دـندرک ،  یم  شاـعم  دوـمن  یم  لیـصحت  هـک  یلیلق 
یکـشخ نان  رـسپ  نآ  نوچ  امنم .  ریـصقت  وا  تمدخ  هب  مایق  رد  ربب و  وا  دزن  هب  يا  هدروآ  هچنآ  تسا ،  هدـش  ام  هناخ  دراو  بشما  يزیزع 

رب رادبآ  تاملک  رهاوج  زا  هک  دومن  هملاکم  زاغآ  وا  اب  دومرف و  لوانت  ترضح  نآ  درب ،  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  هدومن  لیـصحت  هک 
یهودنا طابنتسا  اما  تفای ،  تیلباق  دادعتسا و  ایح و  توتف و  تیاغ  رد  ار  وا  توبن  تسارف  هب  سپ  دیدرگ  علطم  میتی  رد  نآ  رارسا  نماوک 

دوخ لالتخالا  ریثک  لاح  يافخا  رد  وا  درک ،  رتشیب  یناهنپ  درد  نآ  راسفتـسا  وا  زا  هک  نادـنچ  دومن و  وا  رطاـخ  رد  نارگ  یلغـش  میظع و 
دهعتم دیامن و  یم  هغلابم  رایسب  نم  لاوحا  فاشکتسا  رد  نامهم  نیا  تفگ :  تفر و  دوخ  ردام  دزن  هب  تساخرب  سپ  دومن ،  هدایز  هغلابم 

؟  میوگب وا  هب  ار  دوخ  زار  ایآ  یئامرف ؟  یم  هچ  دیامن ،  یعـس  لالتخا  نآ  حالـصا  رد  رودـقملا  بسح  لاح  حوضو  زا  دـعب  هک  دوش  یم 
زار تسه ،  ناهج  لها  ياه  هدقع  لح  رب  رداق  ناهن و  زار  ره  ندرپس  لباق  وا  ما  هدرک  طابنتسا  وا  رونا  نیبج  زا  نم  هچنآ  تفگ :  شردام 

ضرع دمآ و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  دزن  هب  رـسپ  نآ  سپ  رادمرب .  وا  نماد  زا  تسد  لاکـشا  ره  لح  رد  رادم و  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ 
رومءام دوخ  ردـپ  لغـش  هب  ارم  نم  ردام  مدـنام و  وا  زا  لفط  نم  دومن  عادو  ار  یناـف  يارـس  نوچ  و  دوب ،  یـشکراخ  درم  نم  ردـپ  درک : 

ار رتخد  نآ  همه  فارطا  كولم  دراد و  وا  هب  رایـسب  قلعت  لامک و  لقع و  لامج و  نسح و  تیاهن  رد  دراد  يرتخد  ام  هاـشداپ  دـینادرگ ، 
نم يزور  دشاب ،  یم  اجنآ  رد  هتسویپ  هک  تسه  یعیفر  رـصق  ار  رتخد  نآ  دیامن ،  جیوزت  ناشیا  هب  هک  تسا  هدرکن  لوبق  دنا  هدیبلط  وا  زا 

راهظا يرگید  هب  دوخ  ردام  ریغب  ار  ناهن  درد  نیا  راهظا  لاح  ات  ما ،  هدش  باتیب  وا  قشع  زا  داتفا و  وا  رب  مرظن  متشذگ  یم  وا  رـصق  ياپ  زا 
یم دومرف :  ترـضح  دومن .  مناوـت  یمن  یـسک  هب  راـهظا  هک  تسا  نیمه  يدوـمرف  طابنتـسا  نم  رطاـخ  رد  هک  یهودـنا  نآ  و  ما ،  هدرکن 
نم رد  هک  لاـح  نیا  اـب  هک  مناد  یم  بجع  یگرزب  وت  لـثم  زا  و  لاـحم ،  تسا  يرما  نآ  تفگ :  مریگب ؟  وت  يارب  ار  رتـخد  نآ  یهاوـخ 

هیرخس ما و  هدرکن  يدحا  هب  ءازهتسا  زگره  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یئامن !  هیرخـس  ءازهتـسا و  نم  اب  یئامن  یم  هدهاشم 
رد رتخد  نآ  بش  ادرف  هک  منک  یم  نانچ  یهاوخ  یم  رگا  منک ،  یمن  وت  هب  نآ  راـهظا  مشاـبن  يرما  رب  رداـق  رگا  و  تسا ،  نـالهاج  راـک 

دروآ و یم  لمعب  دـیوگ  یم  هچنآ  تفگ :  شردام  درک ،  لقن  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  دـمآ و  ردام  دزن  هب  رـسپ  سپ  دـشاب !  وت  شوغآ 
 ، دیطلغ دوخ  شارف  رد  حبص  ات  دوخ  هقوشعم  يوزرآ  رد  رسپ  دیدرگ و  دوخ  تدابع  هجوتم  ترـضح  نآ  سپ  رادمرب .  وا  نماد  زا  تسد 

لخاد هک  دنیآ  وا  يارزو  ءارما و  نوچ  هاشداپ و  هناخ  رد  هب  ورب  دومرف :  دیبلط و  ار  وا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  دش  علاط  حبـص  نوچ 
يارب ار  هاشداپ  رتخد  ما  هدمآ  وگب :  دننک  لا  ؤس  وت  تجاح  زا  نوچ  مراد ،  یتجاح  هاشداپ  هب  نم  نک :  ضرع  ناشیا  هب  دـنوش  وا  سلجم 

دوب هدومرف  ترـضح  هچنآ  تفر ،  هاشداپ  هناخ  رد  هب  رـسپ  نوچ  روایب ،  ربخ  نم  يارب  يدوزب  دوش  عقاو  هچنآ  میامن ،  يراگتـساوخ  دوخ 
 ، دـنتخاس روکذـم  ار  نخـس  نیا  هیرخـس  لیبس  رب  دـنتفر  هاشداپ  سلجم  هب  نوچ  دـندش ،  بجعتم  رایـسب  وا  نخـس  زا  ءارما  دروآ ،  لمعب 
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یگرزب و راونا  هنهک ،  ياه  هماج  نآ  اب  داتفا  وا  رب  شرظن  نوچ  دیبلط  دوخ  سلجم  هب  ار  وا  دیدنخ و  رایـسب  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  هاشداپ 
سپ دینـشن ،  وا  زا  دـنک  وا  لقع  تفخ  نونج و  رب  تلالد  هک  یفرح  تفگ  نخـس  وا  اـب  هک  نادـنچ  دومن ،  هدـهاشم  وا  نیبج  رد  تباـجن 
کی هک  تسا  نآ  نم  رتخد  نیباـک  و  مهد ،  یم  وت  هب  یتـسه  نم  رتـخد  نیباـک  رب  رداـق  رگا  وت  تفگ :  ناـحتما  لـیبس  رب  دـش و  بجعتم 

 . مروایب ربخ  امش  يارب  زا  ات  دیهد  تلهم  ارم  تفگ :  دشابن !  لاقثم  دص  زا  رتمک  شا  هناد  ره  هک  يروایب  رادبآ  توقای  زا  ناوخ 

مراهچ تمسق 

هچنآ تسا  لهس  رایسب  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  درک ،  ضرع  دوب  هتشذگ  هچنآ  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  دزن  هب  تشگرب  سپ 
توقای همه  دوب  هبارخ  نآ  رد  هک  یگنـس  خولک و  ره  درک  اعد  درب و  يا  هبارخ  هب  ار  رـسپ  دـیبلط و  یناوخ  یـسیع  سپ  تسا .  هدـیبلط  وا 

عاعش تشادرب ،  ناوخ  يور  زا  هماج  درب و  هاش  سلجم  هب  ار  ناوخ  نآ  رسپ  نوچ  ربب .  وا  يارب  زا  نک و  رپ  ار  ناوخ  دومرف :  دش و  رادبآ 
ناوخ کی  تفگ :  ناحتما  دیزم  تهج  هب  هاشداپ  سپ  دـندش ،  ریحتم  یگمه  وا  لاوحا  زا  دومن و  هریخ  ار  نارـضاح  هدـید  تارهاوج  نآ 

هد ترـضح  تشگرب ،  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دزن  هب  ناوج  نوچ  دـشاب !  رهاوج  یعون  زا  یناوـخ  ره  هک  مهاوـخ  یم  ناوـخ  هد  تسا ،  مک 
سلجم هب  ار  اهناوخ  نوچ  داتسرف .  ناوج  نآ  اب  درک و  رپ  ار  اهنآ  دوب  هدیدن  نآ  لثم  یسک  هدید  هک  رهاوج  عاونا  زا  دیبلط و  رگید  ناوخ 

هب مادـقا  تءارج  ار  وت  و  دنـشاب ،  وت  زا  دـنناوت  یمن  اهنیا  تفگ :  دـیبلط و  ار  ناوج  نآ  هاشداپ  سپ  دـش !  هدایز  اهنآ  تریح  درب ،  هاشداپ 
هاشداپ درک  لقن  هاشداپ  هب  ار  لاوحا  یمامت  رـسپ  نآ  نوچ  تسیک ؟  بناج  زا  اهنیا  وگب  تسین ،  بئارغ  نیا  يادـبا  تردـق  يرما و  نینچ 
ترـضح سپ  دـیامن .  جـیوزت  وت  هب  ارم  رتـخد  اـت  بلطب  ار  وا  ورب و  مالـسلا ،  هیلع  میرم  نب  یـسیع  رگم  یئوـگ  یم  هکنآ  تسین  تفگ : 

داتسرف و مامح  هب  ار  وا  درک و  رضاح  ناوج  يارب  رخاف  ياه  هماج  هاشداپ  دروآرد ،  وا  دقع  هب  ار  هاشداپ  رتخد  تفر و  مالسلا  هیلع  یسیع 
ار رـسپ  دـش  حبـص  رگید  زور  نوچ  دومن .  وا  میلـست  ار  رتخد  درب و  دوخ  رـصق  هب  ار  وا  بش  نآ  دـینادرگ و  یلحم  ار  وا  اـهرویز  عاونا  هب 
ار رـسپ  نآ  دوبن ،  يدـنزرف  رتخد  نآ  ریغب  ار  هاشداپ  نوچ  تفای ،  یکریز  تناطف و  هبترم  تیاـهن  رد  ار  وا  دومن و  اـهلا  ؤس  وا  زا  دـیبلط و 

نوچ و  دیناشن .  دوخ  یهاشداپ  تخت  رب  ار  وا  دندرک و  تعیب  وا  اب  هک  دیبلط  ار  دوخ  تکلمم  نایعا  ارما و  عیمج  دینادرگ و  دوخ  دـهعیلو 
نئازخ و عیمج  دـش و  نکمتم  تنطلـس  تخت  رب  رـسپ  نآ  دومن و  تلحر  اقب  راد  هب  دـش و  ضراع  يا  هضراـع  ار  هاـشداپ  دـش  رگید  بش 

ترضح زور  دنچ  نیا  رد  و  دندرک ،  تعاطا  ار  وا  نایعا  فارشا و  یلاها و  نایهاپـس و  ءارزو و  ءارما و  هفاک  دومن و  فرـصت  ار  وا  رئاخذ 
بورغ هدارا  مجنا  ناطلس  دننام  مراهچ  کلف  نیشن  عبرم  نآ  دش  مراهچ  زور  نوچ  درب ،  یم  رسب  لاز  ریپ  نآ  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع 

هدمآ دورف  تزع  تخت  زا  شکراخ  دیـسر  وا  کیدزن  هب  نوچ  دیامن ،  عادو  ار  وا  هک  دمآ  شکراخ  رـسپ  تخت  ياپ  هب  دومن ،  دلب  نآ  زا 
فیعـض نیا  رب  قح  نادنچ  امنهر !  يداه  يا  و  اناد !  میکح  يا  درک :  ضرع  دیبسچ و  توبن  ناتـسلگ  هتـسدلگ  نآ  نماد  رد  راخ  دـننام 

يا ههبـش  نکیل  دمآ و  مناوت  یمن  نوریب  نآ  راشعا  زا  يرـشع  هدهع  زا  منک  تمدخ  ار  وت  منامب و  هدنز  ایند  رمع  مامت  رگا  هک  يراد  اونیب 
کیچیه زا  يا  هدینادرگ  ایهم  نم  يارب  هک  شیع  بابسا  نیا  مدرب و  رسب  لایخ  نیا  رد  حابص  ات  بشید  هک  تسا  هدش  ضراع  نم  لد  رد 

هک لاـیخ  نآ  دومرف :  یـسیع  ترـضح  دـش .  مهاوخن  عفتنم  اـهنیا  زا  کـیچیه  زا  ینکن  نم  لد  زا  هدـقع  نیا  لـح  رگا  و  مدـشن ،  عـفتنم 
زور هس  رد  هک  یتسه  رداق  وت  هاگره  هک  تسا  نآ  نم  رطاخ  هدـقع  درک :  ضرع  تسیچ ؟  تسا  هدروآ  لـالتخا  هب  ار  وت  رطاـخ  تیعمج 
ياه هماج  نآ  هب  دوخ  ارچ  یناشنب ،  تعفر  تخت  رب  هتفرگرب  تلذـم  كاخ  زا  یناـسرب و  یـشخبناهج  جوا  هب  یـشکراخ  ضیـضح  زا  ارم 

وت يارب  وت  بولطم  زا  هدایز  هاگره  دومرف :  ترـضح  نآ  یبوبحم ؟  هن  يرای و  هن  یبوکرم  هن  يراد  یمداـخ  هن  يا ؟  هدرک  تعاـنق  هنهک 
نم لد  زا  ار  هدـقع  نیا  ینکن و  هجوت  رگا  رادرک !  وکین  راوگرزب  يا  درک :  ضرع  تسا ؟  راـک  هچ  نم  اـب  ار  وـت  رگید  دـیدرگ  لـصاح 
يا دومرف :  یـسیع  ترـضح  دـش .  مهاوخن  عفتنم  يا  هداد  نم  هب  هک  اهنیا  زا  کیچیه  زا  يا و  هدرکن  نم  هب  تبـسن  ناسحا  چـیه  یئاشگن 
دنک یم  رایتخا  یـسک  ار  يرهاظ  یهاشداپ  درادن ،  يربخ  یبقع  هیقاب  تذل  زا  هک  دراد  رابتعا  یـسک  رظن  رد  ایند  هیناف  تاذل  نیا  دـنزرف ! 
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هدش رورغم  هیناف  تارابتعا  نیا  هب  دوب و  هتـسشن  تخت  نیا  رب  لبق  زور  دنچ  هک  یـصخش  نامه  دشاب ،  هتفاین  ار  يونعم  یهاشداپ  تذل  هک 
دوش و یهتنم  مامت  تلذـم  هب  هک  یتلود  تسا  سب  تربع  يارب  زا  دـنک  یمن  روطخ  سکچیه  رطاخ  رد  تسا و  كاخ  ریز  رد  نونکا  دوب 

فراعم لوصح  ینادزی و  سدقم  بانج  لاصو  برق و  زا  اهتذـل  ار  قح  ناتـسود  و  دـیآ ؟  راک  هچ  هب  ددرگ  لدـبم  تقـشم  هب  هک  یتذـل 
شوگ هب  ار  نانخـس  نیا  لاثما  يوسیع  بانج  نوچ  تسین .  يردق  اهنآ  بنج  رد  ار  اهتذل  نیا  هک  تسه  یناحبـس  قیاقح  ناضیف  ینابر و 

نآ يدرک و  نایب  هچنآ  متفای  يدومرف و  هچنآ  مدـیمهف  درک :  ضرع  دـیبسچ و  ترـضح  نآ  نماد  رب  رگید  راـب  وا  دـیناسر ،  میتی  رد  نآ 
؟  تسا مادک  نآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یـسیع  یتشاذگ ؟  نم  لد  رد  رتمکحم  رتگرزب و  نآ  زا  يا  هدقع  اما  یتشادرب ،  نم  لد  زا  ار  هدقع 
وا یهاوخ  وکین  تحیصن و  قح  هچنآ  ینک و  تنایخ  یسک  اب  یئانـشآ  رد  هک  مرادن  نامگ  وت  زا  هک  تسا  نآ  هزات  هرگ  نآ  درک :  ضرع 

لیـصا و هک  ار  يرما  دوبن  راوازـس  يدمآرد  ام  هناخ  هب  ربخ  یب  يدـنکفا و  ام  رـس  رب  تمحرم  هیاس  دوخ  وت  هاگره  يرواین ،  لمعب  دـشاب 
تذـل يدـبا و  تنطلـس  نآ  زا  ینک و  اـطع  نم  هب  ار  زیچاـن  یناـف  رما  نم  هب  ندـیناسر  عفن  ماـقم  رد  یئاـمن و  عنم  نم  يارب  زا  تسا  یقاـب 
یتسه هیلاع  بتارم  نآ  لباق  هک  منیب  منک و  ناحتما  ار  وت  متساوخ  یم  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ینادرگ ؟  مورحم  ارم  یقیقح 

دوب و دـهاوخ  رتمیظع  وت  باوث  ینک  كرت  رگا  نونکا  درک ؟  یهاوخ  اهنیا  كرت  هیقاب  تاذـل  يارب  هیناف ،  تاذـل  نیا  كاردا  زا  دـعب  و  ، 
دز و تسد  دنمتداعس  نآ  سپ  دنناد .  یم  ترخآ  هلماک  تاداعس  لیـصحت  عنام  ار  ایند  هلطاب  فراخز  نیا  هک  اهنآ  رب  دوب  دهاوخ  یتجح 

يونعم تنطلس  لیـصحت  ادخ و  هار  رد  نیقی  مدق  تشادرب و  يروص  یهاشداپ  زا  تسد  تخادنا و  ار  اهبنارگ  ياهرویز  ابیز و  ياه  هماج 
هس رد  هک  دوب  میتی  رد  نیا  متشاد ،  نامگ  نم  هک  جنگ  نآ  دومرف :  دروآ و  نایراوح  دزن  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  تشاذگ ، 
نم يوریپ  لاس  ياهلاس  زا  دعب  امش  و  داهن ،  نم  تعباتم  هار  رد  مدق  دز و  اپ  تشپ  همه  رب  مدیناسر و  تنطلـس  هب  یـشکراخ  زا  ار  وا  زور 

 ، ندرم زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  زوجع  دنزرف  نآ  دنا :  هتفگ  و  دیتشادرب .  نم  زا  تسد  دیدش و  هتفیرف  جنر  رپ  جنگ  نیا  هب 
زا ربتعم  دنس  هب  و  ( . 602  ) دنتفای تیاده  قح  هار  هب  وا  تکرب  هب  رایـسب  تعامج  دش و  نید  رباکا  زا  دوب و  ناوج  نیمه  درک ،  هدنز  ار  وا 
اب ینز  درم و  اجنآ  رد  هک  دش  دراو  يرهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مردارب  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
نم نز  نیا  ادخ !  ربمغیپ  يا  تفگ :  درم  ار ؟  امش  تسیچ  دیسرپ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دندرک ،  یم  دایرف  دندرک و  یم  هعزانم  رگیدکی 
لاح همه  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  یـسیع  موش !  ادج  وا  زا  مهاوخ  یم  مراد ،  یمن  تسود  ار  وا  نم  اما  تسا ،  هحلاص  کین و  نز  تسا و 

 ! دـشاب هدـش  ریپ  هـکنآ  یب  درادـن  یتوارط  تـسا ،  هدـش  هـنهک  شیور  درک :  ضرع  يراد ؟  یمن  تـسود  ار  وا  ارچ  هـک  وـگب  ار  شببس 
يروخ يزیچ  نوچ  دومرف  یلب .  درک :  ضرع  ددرگرب ؟  وـت  يور  توارط  یهاوـخ  یم  دوـمرف :  نز  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

درک لمع  ترضح  نآ  هدومرف  هب  نز  سپ  دنک .  یم  هنهک  ار  ور  دشوج و  یم  دش  هنیس  رد  هک  ماعط  هک  اریز  روخب ،  يریس  ردق  زا  رتمک 
رد هک :  رهش  نآ  لها  دندرک  تیاکش  دیسر ،  رگید  رهش  هب  ترضح  نآ  سپ  ( . 603  ) دیدرگ شرهوش  بوبحم  درک و  دوع  شتوارط  و 

كاخ لوا  دیراک  یم  ار  تخرد  نوچ  هک  تسا  نآ  شببس  دومرف :  ار .  ام  ياه  هویم  دنک  یم  دساف  تسا و  هدیسر  مهب  مرک  ام  ياه  هویم 
هویم زا  مرک  دندرک  نینچ  نوچ  كاخ .  نآ  زا  دعب  دیزیرب و  تخرد  هشیر  هب  ار  بآ  لوا  دیاب  یم  دیهد ،  یم  بآ  نآ  زا  دعب  دـیزیر  یم 

ناشیا ياهمشچ  تسا و  درز  رهـش  نآ  لها  ياهور  دید  دش ،  رگید  رهـش  دراو  تشذگ و  اجنآ  زا  سپ  ( . 604  ) دش فرطرب  ناشیا  ياه 
دیزپ یم  هتسشان  ار  تشوگ  هک  تسا  نآ  امش  ياهتلع  نیا  ببس  دومرف :  دندرک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  لاح  نیا  زا  نوچ  تسا ،  دوبک 

نآ زا  تبانج  ار  نآ  دنیوشن  ات  دسر و  مهب  نآ  رد  یتیانج  هک  رگم  دـنک  یمن  تقرافم  ندـب  زا  شحور  يروناج  چـیه  و  دـیروخ ،  یم  و 
نیا تیاکـش  نوچ  دوب ،  هدرک  داب  ناشیا  ياهور  دوب و  هتخیر  ناشیا  ياهـضرم  دنتـسش و  ار  تشوگ  نآ  زا  دعب  سپ  دوش .  یمن  فرطرب 
ناهد هب  ات  دشوج  یم  امش  هنیس  رد  داب  سپ  دیراذگ ،  یم  مه  رب  ار  دوخ  ياهناهد  دیباوخ  یم  نوچ  دومرف :  دندرک  ترضح  نآ  هب  لاح 
هکنیا رب  دندرک  تداع  نوچ  دنادرگ .  یم  ریغتم  ار  امـش  ياهور  دنک و  یم  دساف  ار  اهنادند  خیب  درادـن  جورخ  هار  نوچ  دـسر ،  یم  امش 
تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 605  ) دمآ حالـص  هب  ناشیا  لاح  دنیاشگب ،  ار  اهناهد  ندـیباوخ  تقو  رد 
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رب اه و  هناخ  رد  ناشیا  ياهناوختسا  دندوب و  هدرم  شلها  هک  دیسر  يرهش  هب  دوخ  تحایـس  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک : 
هدرم یعیبط  گرم  هب  رگا  هک  اریز  دـنا  هدـش  كاله  یهلا  باذـع  هب  اهنیا  دومرف :  دومن  هدـهاشم  ار  لاح  نیا  نوچ  دوب !  هداتفا  اههار  رس 

هچ هب  هک  ار  ناشیا  هصق  مینادب  میهاوخ  یم  دندرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  باحـصا  سپ  دندرک !  یم  نفد  ار  رگیدکی  دندوب 
سپ دـنیوگب ،  باوج  اـت  نک  ادـن  ار  ناـشیا  هللا !  حور  يا  هک :  ترـضح  نآ  هب  دوـمن  یحو  یلاـعت  قـح  سپ  دـنا ؟  هدـش  كـاله  ببس 

امش و لاح  تسیچ  دومرف :  هللا ،  حور  يا  کیبل  تفگ :  باوج  ناشیا  زا  یکی  سپ  رهش !  لها  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
 : درک ضرع  تسا ؟  مادک  هیواه  دیسرپ :  ترضح  میدید .  هیواه  رد  ار  دوخ  بش  میدوب و  تیفاع  رد  حبص  تفگ :  دوب ؟  هچ  امـش  هصق 

یلاـح نینچ  هب  ار  امـش  لـمع  هچ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسا .  شتآ  زا  اـههوک  اـهایرد  نآ  رد  هک  شتآ  زا  تـسا  دـنچ  ییاـیرد 
؟  دوب هدیـسر  هبترم  هچ  هب  امـش  يایند  تبحم  دومرف :  لطاب .  لها  تعاطا  ینعی  توغاط ؛  تدابع  ایند و  تبحم  درک :  ضرع  تخادـنا ؟ 
 : دومرف دوش .  یم  نوزحم  دـنک  یم  تشپ  هاگره  دوش و  یم  داـش  دروآ  یم  ور  وا  هب  هاـگره  هک  ار  شرداـم  لـفط  تبحم  دـننام  تفگ : 
 . میدرک یم  ناشیا  تعاطا  دـنتخاس ،  یم  رومءام  نآ  هب  ار  ام  هک  یلطاب  رما  ره  تفگ :  دوب ؟  هدیـسر  هبترم  هچ  هب  امـش  توغاط  تداـبع 

یکلم دـنا و  هدز  ناهد  هب  شتآ  ياهماجل  ار  ناشیا  هک  اریز  درک :  ضرع  یتفگ ؟  نخـس  نم  اب  ناـشیا  ناـیم  رد  وت  ببـس  هچ  هب  دومرف : 
زین ارم  دش  لزان  ناشیا  رب  باذـع  نوچ  مدوبن و  ناشیا  زا  مدوب  ناشیا  نایم  رد  نم  و  دـنلکوم ،  ناشیا  رب  تدـش  تظلغ و  تیاهن  رد  دـنچ 

دوـخ باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  متفیب .  منهج  رد  هک  مسرت  یم  منهج و  راـنک  رد  ما  هتخیوآ  یئوـم  هب  نـم  سپ  تـفرگ ،  ورف 
 : هک تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  ( . 606  ) رایسب تسا  يریخ  نید ،  یتمالس  اب  وج  نان  ندروخ  اه و  هلبزم  يور  رب  ندرک  باوخ  دومرف : 
هچ دـنتفگ :  نایراوح  دندیـسر ،  يا  هدـیدنگ  هدرم  گس  هب  هاگان  دـنتفر ،  یم  یهار  هب  نایراوح  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور 

ناشیا دومرف  هیبنت  و  ( ) 607  ) نآ ياهنادند  تسا  دنیاشوخ  دیفس و  رایسب  هچ  دومرف :  یسیع  ترضح  گس ؟  نیا  يوب  تسا  نفعتم  رایسب 
 : هک تسا  يورم  اضیا  دیراد . ) روظنم  ار  ناشیا  بوخ  تافـص  و  دنـشاب ،  هتـشاد  رایـسب  بیع  دـنچ  ره  دـینکم  مدرم  بویع  هب  رظن  هک  ار 

رود زا  يا  همیخ  سپ  دـنک  ادـیپ  یهانپ  هک  تساوخ  دـش  برطـضم  تفرگ ،  يا  هقعاص  يدـعر و  يدـنت و  ناراب  ار  ترـضح  نآ  يزور 
هب نوچ  دـمآ ،  شرظن  هب  هوک  رد  يراغ  هاگان  تشگرب ،  اجنآ  زا  دـید ،  همیخ  نآ  رد  ار  ینز  دیـسر  همیخ  نآ  دزن  هب  نوچ  دـش ،  رادومن 

هداد رارق  ییاوءام  زیچ  ره  يارب  ادنوادخ !  تفگ :  تشاذگ و  ریش  نآ  رب  تسد  سپ  تسا ،  هدیباوخ  اجنآ  رد  يریـش  دید  دیـسر  راغ  نآ 
 ، تسا نم  تمحر  رارق  لحم  رد  وت  ياوءام  هک :  وا  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  يا ؟  هدادـن  رارق  یهاـگیاج  یهاـنپ و  نم  يارب  يا و 
رد و  ما ،  هدیرفآ  دوخ  تردق  تسد  هب  هک  ار  يا  هیروح  دص  تمایق  زور  رد  مروآ  یم  رد  وت  دـقع  هب  هک  مروخ  یم  دـنگوس  دوخ  تزعب 
 : دـنک ادـن  هک  ار  يدانم  منک  رما  و  دـشاب ،  ایند  مامت  رمع  دـننام  اهلاس  نآ  زور  ره  هک  منک  ماـعطا  ار  مدرم  لاـس  رازه  راـهچ  وت  يداـماد 

تـسا لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و  ( . 608  ) میرم نب  یـسیع  ایند  دهاز  يداماد  رد  دیوش  رـضاح  دندوب ؟  هدرک  ایند  كرت  هک  اهنآ  دنیاجک 
اهتنیز همه  هب  ار  دوخ  دوب و  هتخیر  شیاهنادـند  هک  بیهم  یلاز  ریپ  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  يارب  دـندینادرگ  روصم  ار  اـیند  هک : 

ای دندرم  همه  دومرف :  درک !  ناوت  یمن  اصحا  تفگ :  يا ؟  هدرک  رهوش  دنچ  دیـسرپ :  وا  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  دوب !  هتـسارآ 
یم هک  وت  هدـنامیقاب  ياهرهوش  لاـح  رب  ياو  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  متـشک !  ار  همه  هکلب  درک :  ضرع  دـنتفگ ؟  قـالط  ار  وت  همه 

رگید تیاور  هـب  و  ( . 609  ) دـنریگ یمن  ناگتـشذگ  لاـح  زا  تربع  دـننک و  یمن  رذـح  وت  زا  یـشک و  یم  ار  یکی  زور  ره  وت  هک  دـننیب 
مامت مامتها  هب  هتفرگ و  تسد  هب  یلیب  هک  يریپ  درم  هب  دومن  یم  رظن  دوب و  هتسشن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم 

 ، دش باجتسم  ترضح  نآ  ياعد  نوچ  رادرب .  وا  زا  ار  لما  لوط  ادنوادخ !  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  دنک ،  یم  تعارز  يارب  ار  نیمز 
تعاس نامه  سپ  نادرگرب ،  وا  هب  ار  لما  لوط  ادنوادخ !  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  دیباوخ ،  تخادنا و  تسد  زا  ار  لیب  درم  نآ 

هب لمع  يانثا  رد  تفگ :  یتشادرب ؟  رگید  یتخادـنا و  ار  لیب  ارچ  دیـسرپ :  وا  زا  ترـضح  دـش !  راک  لوغـشم  هتفرگ  ار  لـیب  تساـخرب و 
 ، دوب دهاوخ  یقاب  رادـقم  هچ  وت  رمع  زا  هک  یناد  یمن  يا و  هدیـسر  يریپ  زا  هبترم  نیا  هب  و  درک ؟  یهاوخ  راک  یک  ات  هک :  داتفا  مرطاخ 
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و ( . 610  ) مدش راک  لوغشم  متـساخرب  سپ  یهاوخ ،  یم  یتشیعم  يا  هدنز  ات  هک :  دیـسر  مرطاخ  هب  زاب  مدیباوخ ،  متخادنا و  ار  لیب  سپ 
اب هللا !  حور  يا  دندرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  نایراوح  هک :  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 

تبغر و  وا ؛ راتفگ  امـش ،  ملع  رد  دـیازفیب  و  وا ؛ ندـید  دروآ ،  امـش  دای  هب  ار  ادـخ  هک  دینیـشنب  یـسک  اـب  دومرف :  مینک ؟  ینیـشنمه  یک 
هیلع یسیع  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 611  ) وا رادرک  ترخآ ،  رد  ار  امـش  دیامرف 

 . دـنیرگ یم  دوخ  ناهانگ  رب  دـنتفگ :  هورگ ؟  نیا  دـننک  یم  هیرگ  زیچ  هچ  رب  دیـسرپ :  دنتـسیرگ ،  یم  هک  یتعامج  رب  تشذـگ  مالـسلا 
يزور دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دوـمرف  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 612  ) دزرمایب ادـخ  ات  دـننک  كرت  دومرف : 

ار ربق  بحاص  تشذـگ  ربق  نآ  زا  رگید  لاس  سپ  دـندرک ،  یم  باذـع  ار  شبحاـص  هک  تشذـگ  يربق  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
متـشذگ هک  لاسما  دندرک و  یم  باذـع  ار  شبحاص  متـشذگ  ربق  نیا  رب  لبق  لاس  ادـنوادخ !  درک :  تاجانم  سپ  دـندرک ،  یمن  باذـع 

دح هب  نوچ  تشاد  يدنزرف  ربق  نیا  بحاص  هللا !  حور  ای  ترـضح :  نآ  هب  دیـسر  یحو  تسیچ ؟  نیا  ببـس  دوب ،  هدش  فرطرب  شباذع 
دزن هب  ار  یمیتی  و  دـشاب ،  ناسآ  نآ  زا  ناشروبع  هک  دومن  حالـصا  ناشیا  يارب  ار  ناناملـسم  ياـههار  زا  یهار  دـش و  حـلاص  دیـسر  غولب 

رد رگا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ییحی  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  يزور  دومرف :  سپ  درک .  وا  دنزرف  هچنآ  هب  ار  وا  مدیزرمآ  سپ  داد ،  اج  دوخ 
رگا و  هاـنگ ؛  زا  نک  رافغتـسا  هبوت و  سپ  دـنا ،  هدروآ  وت  داـی  هب  تسا  یهاـنگ  نآ  هک  نادـب  دـشاب ،  وت  رد  هک  دـنیوگب  ار  يدـب  وت  قح 

یشکب و یبعت  هکنآ  یب  تسا  هدش  هتـشون  وت  يارب  هک  تسا  يا  هنـسح  نآ  هک  نادب  سپ  دشابن ،  وت  رد  هک  ار  یهانگ  وت  قح  رد  دنیوگب 
( . 613  ) يوش لمحتم  یتخس 

مراهچ لصف 

ای نویراوحلا  لاق  ذا  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  ترـضح  نآ  ياـعد  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  موق  رب  تسا  هدـئام  لوزن  هصق  ناـیب  رد 
 ! میرم رسپ  یسیع  يا  دنتفگ :  نایراوح  هک  ار  یتقو  روآدای  هب  ( 614  ) ءامسلا نم  هدئام  انیلع  لزنی  نا  کبر  عیطتسی  له  میرم  نبا  یـسیع 

ناشیا نامیا  ندش  لماک  زا  لبق  ناشیا  لا  ؤس  نیا  هک :  دـنا  هتفگ  نامـسآ . ؟  زا  یناوخ  ام  رب  دتـسرف  ورف  هک  وت  راگدرورپ  دـناوت  یم  ایآ 
ینعم هب  هکنآ  ای  دـنک ؟  نینچ  هک  دـناد  یم  تحلـصم  ایآ  هک  دوب  نآ  ناشیا  دارم  هکنآ  ای  دنتـسناد ،  یمن  ار  یهلا  تردـق  لاـمک  هک  دوب 

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 615 ( ؟  ینکب لا  ؤس  نیا  رگا  دـنک  یم  وت  تعاـطا  اـیآ  ینعی  دـشاب  تعاـطا 
ؤس نیا  یناوت  یم  ایآ  ینعی :  کبر  بصن  باطخ و  هغیـص  هب  تسا  هدوب  کبر  عیطتـست  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تئارق  هک :  تسا  لوقنم 
هب نامیا  رگا  ادخ  زا  دیسرتب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ( 617  ) نینمؤم متنک  نا  هللا  اوقتا  لاـق  616 ؟ )  ) ینکب دوخ  راـگدرورپ  زا  ار  لا 

انتقدص دق  نا  ملعن  انبولق و  نئمطت  اهنم و  لکان  نا  دیرن  اولاق  تسین ،  بوخ  اهنیا  تبقاع  هک  دینکم  ار  اهلا  ؤس  نیا  دیراد  وا  ربمغیپ  ادخ و 
هب میدرگ  نیقی  بحاص  ام و  لد  دوش  نئمطم  ینامـسآ و  هدئام  نآ  زا  میروخب  میهاوخ  یم  دـنتفگ :  ( 618  ) نیدهاشلا نم  اهیلع  نوکن  و 
زا هدـئام  نیا  رب  میـشاب  هدوـب  يا و  هداد  ربـخ  اـم  هب  هچنآ  يا  هتفگ  تسار  وـت  هک  مینادـب  نیقی  ملع  هب  دوـخ و  راـگدرورپ  تردـق  لاـمک 
انل نوکت  ءامـسلا  نم  هدـئام  انیلع  لزنا  انبر  مهللا  میرم  نبا  یـسیع  لاق  هدـمآ  روهظ  هب  وت  زا  يا  هزجعم  نینچ  میهد  تداهـش  هک  ناـهاوگ 

ام رب  تسرف  ورف  ام !  راگدرورپ  يا  ادنوادخ  میرم :  نب  یسیع  تفگ  ( 619  ) نیقزارلا ریخ  تنا  انقزرا و  کنم و  هیآ  انرخآ و  انلوال و  ادیع 
ام نامز  رد  هک  اهنآ  يارب  ینعی  ام -  رخآ  ام و  لوا  يارب  يدـیع  نآ  ندـش  لزان  زور  دـشاب  هدوب  هک  نامـسآ  زا  یتمعن  ناوخ  يا و  هدـئام 

وت و تردق  لامک  رب  وت  بناج  زا  دشاب  يا  هزجعم  یتیآ و  و  ام -  رخآ  لوا و  هدئام  نآ  زا  دنروخب  ای  دنیایب ،  ام  زا  دعب  هک  اهنآ  دنتـسه و 
زور رد  هک :  تسا  يورم  یناگدنهد .  يزور  نیرتهب  وت  و  ار -  هدـئام  نآ  رکـش  ای  هدـئام -  نآ  ار  ام  نک  يزور  و  وت ،  يربمغیپ  تقیقح 
یناف مکنم  دـعب  رفکی  نمف  مکیلع  اـهلزنم  ینا  هللا  لاـق  ( . 620  ) دندرک دیع  ار  زور  نآ  يراصن  ببـس  نیا  هب  دـش و  لزان  هدـئام  هبنـشکی 

رفاک هک  ره  سپ  ار  هدئام  نآ  امش  رب  متسرف  یم  نم  هک  یتسردب  نایملاع :  دنوادخ  دومرف  ( 621  ) نیملاعلا نم  ادحا  هبذعا  اباذع ال  هبذعا 
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نایملاع زا  يدحا  باذع  نانچ  منکن  هک  یباذع  ار  وا  منک  یم  باذع  هک  یتسردب  سپ  دنک -  تمعن  نارفک  ای  امش -  زا  نآ  زا  دعب  دوش 
ار نایراوح  دومن  رما  دش  لزان  مالسلا  هیلع  یسیع  رب  هدئام  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ار . 

يا دنتفگ :  نایراوح  زا  یضعب  سپ  هدئام ،  نآ  زا  دروخ  ناشیا  زا  درم  کب  سپ  منادرگ ،  صخرم  ار  امـش  ات  هدئام  نآ  زا  دیروخم  هک : 
 ، دروخ دـنتفگ :  نایراوح  ریاس  هن !  تفگ :  يدروخ ؟  دیـسرپ :  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هدـئام ،  نآ  زا  دروخ  صخـش  نالف  هللا !  حور 

نکب وا  قیدـصت  نکب و  دوخ  هدـید  بیذـکت  یـشاب  هدـید  دوخ  ار و  يرما  دـنک  راکنا  وت  نمؤم  ردارب  نوچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
الط ياهریجنز  هب  دش  لزان  لیئارسا  ینب  رب  هک  يا  هدئام  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 622)

هب ( . 624  ) دوب نان  هدرگ  هن  یهاـم و  هن  رگید :  تیاور  هب  و  ( . 623  ) دوب نآ  رد  نان  هدرگ  هن  ماعط و  گـنر  هن  دوب و  هتخیوآ  نامـسآ  زا 
كوخ تروص  هب  دش  خـسم  دـندرواین ،  نامیا  دـش و  لزان  هدـئام  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دـنس 

هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 626  ) كوخ نومیم و  تروص  هب  رگید :  تیاور  هب  و  ( . 625)
نسح ماما  ریـسفت  رد  و  ( . 627  ) دندش كوخ  تروص  هب  نامـسآ و  هدـئام  هب  دـندرک  بیذـکت  هک  دـندوب  نارزاگ  زا  یتعامج  ریزانخ  : 

هک یهام  دنچ  نان و  هدرگ  دنچ  رد  داد  تکرب  داتسرف و  مالسلا  هیلع  یسیع  رب  هدئام  یلاعت  قح  هک :  تسا  روکذم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  روکذم  ریـسفت  نآ  رد  زاب  و  ( . 628  ) دندش ریـس  دندروخ و  نآ  زا  سک  دصتفه  رازه و  راهچ 

ادخ دندرک ،  نارفک  ناشیا  دوش و  لزان  دوش و  لزان  ناشیا  رب  هدئام  هک  دندرک  لا  ؤس  ادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  موق  نوچ  دومرف :  هلآ 
ایرد و تاناویح  زا  یـضعب  ناغرم و  زا  یـضعب  هبرگ و  سرخ و  نومیم و  كوخ و  دننام  ناویح  زا  عون  دص  راهچ  هب  درک  خـسم  ار  ناشیا 

همه دندش و  یم  عمج  نآ  رس  رب  دش  یم  لزان  ناشیا  رب  هدئام  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  و  ( . 629  ) ارحص
قح سپ  دنروخب ،  هدـئام  زا  ریقف  تسپ و  مدرم  هک  میراذـگ  یمن  دـنتفگ :  ناشیا  ناربکتم  اینغا و  سپ  دـندش ،  یم  ریـس  ات  دـندروخ  یم 

 : هک تسا  هدرک  لقن  هللا  همحر  یسربط  خیش  و  ( . 630  ) كوخ نومیم و  تروص  هب  درک  خسم  ار  ناشیا  نامـسآ و  هب  درب  ار  هدئام  یلاعت 
هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رـسای  نب  رامع  زا  دوب :  هدئام  نآ  رد  هچنآ  هدئام و  لوزن  تیفیک  رد  دـنا  هدرک  فالخ 

نآ زا  دوشن و  رخآ  هک  ار  یماعط  دندرک  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  یـسیع  زا  هک  اریز  دوب ،  تشوگ  نان و  دش  لزان  هک  يا  هدـئام  هدومرف :  هلآ 
دینکن هریخذ  دیرادنرب و  دینکن و  یفخم  دینکن و  تنایخ  ات  دوب  دهاوخ  امـش  يارب  تمعن  نیا  تفگ :  ناشیا  هب  یلاعت  قح  سپ  دـنروخب ، 

هیلع یـسیع  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  و  دـندرک .  تنایخ  زور  نامه  رد  سپ  دـش ،  دـیهاوخ  بذـعم  دـینک  نینچ  رگا  هک  ، 
زور یس  سپ  دیامرف ،  اطع  امـش  هب  ات  دیبلطب  ادخ  زا  دیهاوخ  هچ  ره  نآ  زا  دعب  دیرادب و  هزور  زور  یـس  تفگ :  لیئارـسا  ینب  هب  مالـسلا 

میتشاد هزور  زور  یس  ام  داد و  یم  یماعط  ام  هب  میدرک  یم  راک  یقولخم  يارب  رگا  یسیع !  يا  دنتفگ :  دندش  غراف  نوچ  دنتشاد و  هزور 
تفه هک  دـندروآ  ناشیا  يارب  يا  هدـئام  هکئالم  سپ  دتـسرفب ،  ام  يارب  نامـسآ  زا  يا  هدـئام  ادـخ  نک  اعد  سپ  میدیـشک  یگنـسرگ  و 

نومضم نیا  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  و  دندروخ .  همه  ات  دنتـشاذگ  ناشیا  دزن  دوب و  نآ  رد  یهام  تفه  نان و  هدرگ 
تیاور هب  و  تشوگ ؛  نان و  زجب  رگید :  تیاور  هب  تشوگ ؛  زجب  دوب  هدـئام  رد  یماـعط  ره  هک :  تسا  نآ  رگید  تیاور  و  تسا .  لوقنم 

هویم هکنآ :  رگید  تیاور  هب  و  دوب ؛ نآ  رد  یماعط  ره  هزم  دوب و  یهاـم  هک :  تسا  نآ  رگید  تیاور  هب  تشوگ ؛  یهاـم و  زا  ریغب  رگید : 
یسراف ناملس  زا  و  يولـس .  نم و  دننام  دش  یم  لزان  ناشیا  رب  نیـسپ  دادماب و  ره  هک :  دنا  هدرک  تیاور  و  تشهب ؛  ياه  هویم  زا  دوب  يا 

هدنخ رد  زگره  تفگن و  نخس  یسک  يور  رب  دنلب  زگره  درکن و  مدرم  بویع  عبتت  زگره  مالسلا  هیلع  یسیع  هک :  تسا  لوقنم  هللا  همحر 
 ، درکن ثبع  لعف  يزاب و  زگره  تفرگن و  یئوبدـب  زیچ  زا  ار  دوخ  ینیب  زگره  درکن و  رود  دوخ  يور  زا  ار  یـسگم  زگره  درکن و  ههقهق 

لوزن يارب  درک  اعد  تسیرگ و  دیـشوپ و  هنیمـشپ  هماج  دوش ،  لزان  ناشیا  رب  هدـئام  هک  دـندرک  لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  نایراوح  نوچ  و 
یـسیع سپ  دمآ ،  دورف  ناشیا  دزن  ینامز  كدنا  رد  دندید و  یم  ناشیا  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  اوه  نایم  رد  یخرـس  هرفـس  سپ  هدـئام ، 

باذع و ببس  نادرگ و  تمحر  ار  هدئام  نیا  ادنوادخ !  ناگدننک ،  رکش  زا  ارم  نادرگب  ادنوادخ !  درک :  ضرع  تسیرگ و  مالـسلا  هیلع 
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هدئام نآ  زا  یشوخ  يوب  دندوب و  هدیدن  زگره  هک  دندرک  هدهاشم  یبیرغ  رما  دندوب  ترضح  نآ  رکنم  هک  نادوهی  سپ  نادرگم  تبوقع 
اجب ینالوط  زامن  تخاس و  وضو  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یسیع  سپ  دوب .  هدیسرن  ناشیا  غامد  هب  یئوب  نینچ  زگره  هک  دندرک  مامـشتسا 
سلف هک  دوب  ناوخ  نآ  نایم  رد  ینایرب  یهام  دـندید  سپ  نیقزارلا ،  ریخ  هللا  مسب  تفگ :  تفرگرب و  هدـئام  يور  زا  ار  لامتـسد  دروآ و 

زجب دوب  اـهیزبس  عاونا  شرود  دوب و  هتـشاذگ  هکرـس  شمد  دزن  دوـب و  هتـشاذگ  یکمن  شرـس  دزن  تخیر و  یم  نآ  زا  نغور  تشادـن و 
يور رب  و  نغور ،  موس  يور  رب  و  لـسع ،  مود  يور  رب  و  دوب ،  نوـتیز  یکی  يور  رب  هک  دوـب  ناوـخ  رد  ناـن  هدرگ  جـنپ  و  ( 631  ) اندنگ

زا دومرف :  ترخآ ؟  ماعط  زا  اـی  تسا  اـیند  ماـعط  زا  نیا  هللا !  حور  يا  درک :  ضرع  نوعمـش  سپ  باـبک .  مجنپ  يور  رب  و  رینپ ،  مراـهچ 
زا ار و  امـش  دنک  تناعا  ادخ  ات  دـیدرک  لا  ؤس  هچنآ  زا  دـیروخب  دـیرفآ ،  تقو  نیا  رد  دوخ  هلماک  تردـق  هب  ادـخ  هکلب  تسین  کیچیه 

دوش رهاظ  وت  زا  هک  میهاوخ  یم  رگید  تیآ  کی  زورما  هللا !  حور  ای  دندرک :  ضرع  نایراوح  سپ  ار .  امش  تمعن  دنک  هدایز  دوخ  لضف 
زا ار  ناشیا  تشگرب و  نآ  راـخ  سلف و  دـمآ و  تکرح  هب  یهاـم  سپ  ادـخ ؛ نذا  هب  وش  هدـنز  یهاـم !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  . 
یم امـش  هب  نوچ  هک  دینک  یم  لا  ؤس  دـنچ  يزیچ  ارچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  دـش !  ضراع  یتشهد  بیرغ  لاح  نآ  هدـهاشم 

دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  سپ  دیوش .  بذعم  یهلا  باذع  هب  هک  دینکب  يراک  امش  هک  مسرت  یم  رایسب  هچ  نآ ؟  زا  دیراد  تهارک  دنهد 
ترضح نآ ،  ندروخ  زا  دندیـسرت  سپ  دروخب ،  تسا  هدرک  لا  ؤس  هک  ره  هکلب  مروخب ،  یهام  نیا  زا  نم  هکنآ  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  : 

امش رب  هک  دیروخب  دومرف :  و  دنروخب ،  هدئام  نآ  زا  هک  دومرف  دیبلط و  ار  نمزم  ياهدرد  نابحاص  نارامیب و  ناجاتحم و  ناریقف و  یسیع 
زا دـندش و  ریـس  دـندروخ و  هدـئام  نآ  زا  زور  نآ  رد  ناراـمیب  ناریقف و  زا  رفن  دصیـس  رازه و  سپ  تسا !  ـالب  نارگید  رب  تسا و  اراوگ 
هک يرامیب  ره  سپ  دش ،  بئاغ  ناشرظن  زا  ات  دندید  یم  ناشیا  دش و  دنلب  نامـسآ  يوسب  درک و  زاورپ  هدئام  سپ  دشن ،  مک  چـیه  یهام 

و دـش ،  رادـلام  ینغ و  دروخ  هک  یناـشیرپ  ره  دـش و  لـئاز  شـضرم  دروخ  هک  یـضیرم  ره  دـش و  حیحـص  دروخ  هدـئام  زا  زور  نآ  رد 
نایم مالسلا  هیلع  یسیع  سپ  دندرک ،  یم  ماحدزا  هدئام  نآ  رس  رب  ارقف  اینغا و  دش  یم  لزان  هاگره  و  دندروخن ،  هک  اهنآ  دندش  نامیـشپ 
دوب اپرب  رهظ  ات  دمآ  یم  تشاچ  هک  دش  لزان  هدئام  زور  لهچ  و  ارقف ،  زور  کی  دـنروخب و  اینغا  زور  کی  هک  دومرف  ررقم  هبون  هب  ناشیا 

دمآ و یم  زور  کی  و  دش ،  یم  ناهنپ  ناشیا  زا  ات  دندید  یم  ار  شا  هیاس  تفر و  یم  الاب  دـش  یم  رهظ  نوچ  و  دـندروخ ،  یم  نآ  زا  هک 
 ، نک عنم  نآ  زا  ار  اینغا  هد و  رارق  ارقف  يارب  زا  ارم  هدئام  هک :  مالسلا  هیلع  یسیع  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  دمآ .  یمن  زور  کی 

بیذکت رب  نم  هک :  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  دنتخادنا ،  یم  کش  هب  ار  مدرم  هدـئام و  رد  دـندرک  کش  دـندش و  مشخ  رد  اینغا  سپ 
مشاب هدرکن  باذع  نآ  لثم  ار  نایملاع  زا  يدحا  هک  منک  یباذع  ار  وا  هدئام  لوزن  زا  دعب  دوش  رفاک  هک  ره  هک  ما  هدرک  یطرش  ناگدننک 
میکح زیزع  یئوت  سپ  ار  ناشیا  يزرمایب  رگا  و  دناوت ،  ناگدنب  ینک  باذع  ار  ناشیا  رگا  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یسیع  . 

نوچ و  دوخ ،  ياه  هناخ  رد  دوخ  نانز  اب  دندوب  هدیباوخ  دوخ  باوختخر  رد  بش  هک  درک  خسم  ار  ناشیا  رفن  هس  یس و  دصیـس و  سپ   ؛
هب نایرگ  دندیـسرت و  دندید  ار  نیا  مدرم  نوچ  و  دندروخ ،  یم  هرذع  دنتـشگ و  یم  اه  هلبزم  اههار و  رد  دندوب و  هدش  كوخ  دش  حبص 

دندش كاله  نآ  زا  دعب  دندنام و  زور  هس  سپ  دنتسیرگ ،  یم  اهنآ  رب  دندوب  هدش  خسم  هک  اهنآ  لها  و  دندمآ ،  مالسلا  هیلع  یـسیع  دزن 
( . 632)

مجنپ لصف 

لوا تمسق 

 . تسا هدش  رداص  ترضح  نآ  زا  هک  یئاهتمکح  ظعاوم و  هدیدرگ و  لزان  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  رب  هک  تسا  یئاه  یحو  نایب  رد 
هک ار  یتقو  روآدای  ( 633  ) هللا نود  نم  نیهلا  یما  ینوذختا و  سانلل  تلق  تنءاءا  میرم  نبا  یـسیع  ای  هللا  لاق  ذا  دـیامرف و  یم  یلاعت  قح 
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ثیداحا رد  نایملاع . ؟  دنوادخ  زا  ریغب  ادـخ  ود  ارم  ردام  ارم و  دـیریگب  هک :  مدرم  هب  یتفگ  وت  ایآ  میرم !  رـسپ  یـسیع  يا  تفگ :  ادـخ 
مالـسلا هیلع  یـسیع  هب  زونه  ار  نخـس  نیا  ادخ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  هربتعم 

مامتا يارب  دـنادرگ  رـضاح  ترـضح  نآ  اب  ار  يراصن  هک  یتقو  رد  درک  دـهاوخ  باطخ  تماـیق  رد  نیا  زا  دـعب  و  تسا ،  هدرکن  باـطخ 
دوخ هکنآ  اب  درک  دهاوخ  یـسیع  زا  ار  لا  ؤس  نیا  و  تسا ،  هتفگن  وا  دـنا و  هدرک  ارتفا  یـسیع  رب  دـنیوگ  یم  هچنآ  هک  يراصن  رب  تجح 
یم ریبعت  هتـشذگ  هدـش و  عقاو  رما  ناونع  هب  دـیامرف  یم  ناـیب  هک  ار  یندـش  عقاو  رما  ره  یلاـعت  قح  و  تسا ،  هتفگن  وا  هک  دـناد  یم  رتهب 
هزنم ار و  وت  مناد  یم  كاپ  دـیوگ : -  ینعی  تفگ -  یـسیع  ( 635  ) قحب یل  سیل  ام  لوقا  نا  یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاـق  ( . 634  ) دیامن

نا نآ ،  نتفگ  ارم  تسین  راوازـس  قح و  هک  ار  يزیچ  میوگب  هک  ارم  تسین  دـشاب و  هدوب  یکیرـش  يدـنوادخ  رد  ار  وـت  هکنآ  زا  مناد  یم 
وت یناد  یم  سپ  ار  نآ  ما  هتفگ  نم  رگا  ( 636  ) بویغلا مالع  تنا  کنا  کسفن  یف  ام  ملعا  یـسفن و ال  یف  ام  ملعت  هتملع  دقف  هتلق  تنک 
زا يا  هدرک  ناـهنپ  وـت  هـچنآ  مـناد  یمن  نـم  و  ما -  هدرک  ناـهنپ  دوـخ  رطاـخ  رد  ینعی  تـسا -  نـم  سفن  رد  هـچنآ  یناد  یم  و  ار ،  نآ 

رقاب دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  اهبیغ .  ياناد  رایـسب  یئوت  هک  یتسردـب  تسا -  زاجم  ادـخ  رد  سفن  قالطا  و  مدرم -  زا  دوخ  تامولعم 
هدرک ناـهنپ  ار  مسا  کـی  یلاـعت  قح  تسا و  مسا  هس  داـتفه و  ادـخ  مظعا  مسا  هک :  همیرک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 

هب ات  دندرب  ثاریم  هب  وا  زا  ناربمغیپ  دوب و  هداد  میلعت  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  مسا  ود  داتفه و  و  تسا ،  هدومنن  میلعت  سکچیه  هب  هک  تسا 
هک مسا  ود  داتفه و  ینعی  تسا  نم  سفن  رد  هچنآ  یناد  یم  هک :  مالسلا  هیلع  یسیع  لوق  ینعم  تسا  نیا  سپ  دیسر ،  مالسلا  هیلع  یسیع 

فلؤم ( . 637  ) يا هدـینادرگ  دوـخ  صوـصخم  هک  مسا  کـی  نآ  ینعی  تسوـت  سفن  رد  هچنآ  مناد  یمن  نم  و  يا ،  هدرک  نم  میلعت  وـت 
ربمغیپ صوصخم  مسا  ود  داتفه و  نآ  نتـسناد  هک  دمآ  دهاوخ  تشذگ و  هک  رایـسب  رگید  ثیداحا  اب  دراد  تفلاخم  ثیدح  نیا  دیوگ : 

الا مهل  تلق  ام  ملعی .  هللا  دشاب و  هدوب  ءامسا  نآ  ریغ  ءامسا  نیا  هکنآ  رگم  تسوا  نیموصعم  يایصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ 
هک ار  ادـخ  دـینک  تداـبع  هک :  نآ  هـب  يدرک  رما  ارم  هـچنآ  رگم  ار  ناـشیا  رم  مـتفگن  ( 638  ) مـکبر یبر و  هللا  اودـبعا  نا  هـب  ینترما  اـم 

یش ء لک  یلع  تنا  مهیلع و  بیقرلا  تنا  تنک  ینتیفوت  املف  مهیف  تمد  ام  ادیهش  مهیلع  تنک  و  تسا ،  امـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ 
لاوحا رب  علطم  هاوگ و  وت و  ناشیا  نایم  زا  يدرب  ارم  نوچ  سپ  مدوب  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  ماداـم  هاوگ  ناـشیا  رب  نم  مدوب  و  ( 639  ) دیهش
باذع رگا  ( 640  ) میکحلا زیزعلا  تنا  کناف  مهل  رفغت  نا  كدابع و  مهناف  مهبدـعت  نا  یعلطم .  یهاوگ و  زیچ  همه  رب  وت  يدوب و  ناـشیا 

هب یئاناد  ینک و  هدارا  هچ  ره  رب  بلاغ  زیزع و  یئوت  هک  یتسردب  سپ  ار  ناشیا  يزرمایب  رگا  و  دناوت ،  ناگدنب  ناشیا  سپ  ار  ناشیا  ینک 
دش لزان  ناضمر  هام  مهدزیس  بش  رد  لیجنا  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  اهتحلـصم .  اهتمکح و 
لوا ثیدح  دـیاش  دـیوگ :  فلؤم  ( . 642  ) دـش لزاـن  مهدزاود  بش  رد  هک :  تسا  لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  ( . 641)

لوقنم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دراد .  يراعـشا  نآ  هب  ثیدـح  لوا  هچنانچ  رومعملا ،  تیب  ندـش  لزاـن  رب  دـشاب  لومحم 
رد نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 643  ) حاولا رد  هتـشون  دش  لزان  اجکی  لیجنا  هک :  تسا 
هک لیجنا  رد  يا  هدناوخ  ایآ  ینارصن !  نیا  دومرف :  دوب  يراصن  ملاع  هک  قیلثاج  هب  درک ،  مامت  تجح  تلم  ره  ياملع  اب  نومءام  سلجم 

تداهش هک  تسوا  و  نم ،  زا  دعب  دمآ  دهاوخ  اطیلقراب  امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  يوسب  مور  یم  نم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
و ار ،  يزیچ  ره  امـش  يارب  درک  دـهاوخ  نایب  ریـسفت و  هک  تسوا  و  وا ،  يارب  زا  مداد  تداهـش  نم  هچناـنچ  قح  هب  نم  يارب  داد  دـهاوخ 

لیجنا زا  هچ  ره  تفگ :  قیلثاج  سپ  تسکـش ؟  دـهاوخ  ار  رفک  دومع  هک  تسوا  و  ار ،  اهتما  ياهتحیـضف  درک  دـهاوخ  رهاظ  هک  تسوا 
ربخ ارم  ایآ  قیلثاـج !  يا  دومرف :  ترـضح  یلب .  تفگ :  تسه ؟  لـیجنا  رد  متفگ  هچنآ  اـیآ  دومرف :  میراد .  رارقا  نآ  هب  اـم  ینک ،  رکذ 

 ، میتفاین ار  لیجنا  زور  کی  ام  تفگ :  درک ؟  عضو  امش  يارب  ار  نآ  یک  دیتفای و  یک  دزن  ار  نآ  دش  ادیپان  هک  امش  لیجنا  هک  یهد  یمن 
لیجنا و رـس  یناد  یم  مک  رایـسب  هچ  دومرف :  ترـضح  دـندروآ !  نوریب  ام  يارب  از  یتم  انحوی و  هک  میتفای  ار  نآ  هزات  رت و  نآ  زا  دـعب  و 
رد هک  یلیجنا  رد  رگم  فالتخا  تسین  و  لیجنا ؟  رد  امـش  دیراد  فالتخا  ارچ  سپ  یئوگ  یم  وت  هک  دـشاب  نینچ  رگا  ار ،  لیجنا  ياملع 
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وت يارب  میامن  یم  هدافا  نم  نکیل  نآ و  رد  دیدرک  یمن  فالتخا  دوب  هدش  لزان  لوا  هک  وحن  نامه  رب  دوب  یم  یقاب  رگا  تسامش ،  تسد 
لیجنا دش و  هتشک  یسیع  دنتفگ :  دوخ و  ياملع  يوسب  يراصن  دندش  عمج  دش  ادیپان  لوا  لیجنا  نوچ  هک  نادب  ار :  لیجنا  فالتخا  رس 

کی هبنـشکی  زور  ره  رد  ام  تسام ،  هنیـس  رد  لیجنا  دنتفگ :  سوباقرم  اقولا و  سپ  دیناد ؟  یم  تحلـصم  هچ  دیئاملع  امـش  دـش و  ادـیپان 
کی هبنشکی  زور  ره  رد  ات  هک  دیراذگن  یلاخ  ار  دوخ  ياهدبعم  دیـشابم و  نیگمغ  نوزحم و  سپ  میروآ ؛  یم  نوریب  امـش  يارب  ار  رفس 
عـضو امـش  يارب  ار  لیجنا  نیا  دنتـسشن  یتم  انحوی و  سوباقرم و  اقولا و  سپ  دوش !  عمج  همه  ات  میناوخ  یم  امـش  يارب  زا  ار  لیجنا  رفس 

 : تفگ قیلثاج  ار ؟  نیا  قیلثاج  يا  يا  هتسناد  ایآ  دندوب ،  ناگتشذگ  نادرگاش  رفن  راهچ  نیا  دش ،  ادیپان  لوا  لیجنا  هکنآ  زا  دعب  دندرک 
متسناد یم  هک  اهنآ  زا  دنچ  يزیچ  وت  زا  مدینش  و  لیجنا ،  هب  وت  ملع  یتدایز  زا  دش  رهاظ  نم  رب  متسناد و  لاحلا  متـسناد ،  یمن  ار  نیا  نم 

وا هچنآ  رب  دیشاب  هاوگ  دومرف :  سلجم  نارضاح  نومءام و  هب  ترضح  سپ  تسا .  قح  یئوگ  یم  وت  هچنآ  هک  دهد  یم  تداهش  ملد  هک 
حیسم تسا :  هتفگ  یتم  هک  یناد  یم  ایآ  هک  وگب  شردام  یـسیع و  قحب  دومرف :  قیلثاج و  هب  درک  ور  سپ  میدش .  هاوگ  دنتفگ :  تفگ . 
یسیع تسا :  هتفگ  ترضح  نآ  بسن  رد  سوباقرم  و  تسا ؛  نورضخ  رسپ  ادوهی  رسپ  بوقعی  رسپ  قاحـسا  رـسپ  میهاربا  رـسپ  دواد  رـسپ 

شردام میرم و  نب  یـسیع  تسا :  هتفگ  اقولا  دش ؛ ناسنا  سپ  یمدآ  دسج  رد  دومرف  لولح  ار  وا  هک  تسادخ  هملک  وا  تسا و  میرم  رـسپ 
هداد تداهـش  دوخ  سفن  رب  یـسیع  هک  یئوگ  یم  وت  سپ  سدـقلا ،  حور  ناشیا  رب  دـش  لخاد  سپ  نوخ  تشوگ و  زا  دـندوب  ناـسنا  ود 

هک يراوس  رتش  رگم  دشاب  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  یسک  رگم  نامسآ  هب  دور  یمن  الاب  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  قح و  هب  هک  تسا 
لوق نیا  تفگ :  قیلثاج  لوق ؟  نیا  رد  یئوگ  یم  هچ  سپ  دمآ ،  دهاوخ  دورف  تفر و  دهاوخ  الاب  نامـسآ  هب  وا  هک  تسا  ناربمغیپ  متاخ 

وا هب  هچنآ  دـنا  هداد  یـسیع  رب  هک  یتم  سوباقرم و  اـقولا و  یهاوگ  رد  ییوگ  یم  هچ  دومرف :  مینک .  یمن  راـکنا  اـم  تسا ،  یـسیع  هتفگ 
 : تفگ درک و  ناشیا  شیاتـس  هک  دیا  هدینـشن  موق !  يا  دومرف :  ترـضح  یـسیع !  رب  دـنا  هتـسب  غورد  تفگ :  قیلثاج  دـنا ؟  هداد  تبـسن 

هورگ نیا  رما  زا  يراد  فاعم  ارم  مهاوخ  یم  ناناملـسم !  ملاع  يا  تفگ :  قیلثاج  سپ  تسا ؟  قح  ناشیا  هتفگ  دـنلیجنا و  ياملع  ناـشیا 
وا زا  دعب  اطیلقراب  تفر و  دـهاوخ  راکوکین  نز  رـسپ  هک  تسا  هتـشون  لیجنا  رد  ایآ  دیـسرپ :  وا  زا  ترـضح  رایـسب ،  تارظانم  زا  دـعب  زاب 
نم يارب  داد  دهاوخ  یهاوگ  ار و  زیچ  ره  امـش  يارب  درک  دهاوخ  ریـسفت  ار و  راوشد  ياهفیلکت  درک  دـهاوخ  کبـس  وا  و  دـمآ ،  دـهاوخ 
نیا هک  دیروآ  یم  نامیا  ایآ  دروآ ،  دهاوخ  امش  يارب  ار  اهنآ  لیوءات  وا  مدروآ و  امش  يارب  اهلثم  نم  وا ،  يارب  مداد  یهاوگ  نم  هچنانچ 

هک یظعاوم  هلمج  زا  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قثوم  ثیدح  رد  ( . 644  ) یلب تفگ :  قیلثاج  تسا ؟  لـیجنا  رد 
و تسا ،  دحاو  نم  مان  وت ،  ناردپ  راگدرورپ  وت و  راگدرورپ  منم  یسیع !  يا  هک :  دوب  نیا  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  یلاعت  قح 
 ! یـسیع يا  دندرگ .  یم  رب  نم  يوسب  تمایق  رد  قلخ  همه  تسا و  نم  عنـص  زا  ار  زیچ  همه  مدرک و  قلخ  ار  زیچ  همه  اهنت  هک  هناگی  منم 
نم مالک  هب  ار  ناگدرم  ینک  یم  هدنز  وت  و  نم ،  نذا  هب  غرم  تئیه  دننام  لگ  زا  ینک  یم  قلخ  وت  و  نم ،  رما  هب  تکرب  اب  حیـسم و  یئوت 

تیصو یسیع !  يا  یئآ .  نم  يوسب  هکنآ  رگم  نم  نم  باذع  زا  یبای  یمن  یهانپ  هک  شاب  ناسرت  نم  باقع  زا  امن و  تبغر  نم  يوسب  ، 
هکنآ ببس  هب  یتسود  نم  بناج  زا  وت  يارب  تسا  هدش  مزال  هک  یتقو  رد  تمحر  هب  وت  رب  دشاب  نابرهم  هک  یسک  تیـصو  ار  وت  منک  یم 
یشاب هک  اج  ره  رد  یلاسدرخ و  یگرزب و  رد  مدینادرگ  تکرب  اب  ار  وت  سپ  تسا ،  نم  يدونـشخ  بجوم  هک  ار  دنچ  يرما  يدرک  بلط 

وت هب  درذـگ  یم  وت  رطاـخ  رد  هچنآ  هچناـنچ  دوخ  هب  ناد  کـیدزن  ارم  یـسیع !  يا  ینم .  زینک  رـسپ  نم و  هدـنب  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ 
ات نک  لـکوت  نم  رب  و  اهتنـس ،  لـفاون و  ندرک  هب  نـم  يوـسب  وـج  برقت  و  دوـخ ،  ترخآ  هریخذ  يارب  ارم  نـک  داـی  و  تـسا ،  کـیدزن 

نم و ياهالب  رب  نک  ربص  یـسیع !  يا  منکن .  وت  يرای  مراذگ و  وا  هب  ار  وت  ياهراک  هک  نکم  دامتعا  نم  ریغ  رب  و  مزاسب ،  ار  وت  ياهراک 
نم تیـصعم  دننک و  متعاطا  مهاوخ  یم  نم  هک  یتسردب  یـشاب ،  نانچ  هک  مهاوخ  یم  نم  هک  شاب  نانچ  نم و  ياهاضق  هب  شاب  یـضار 

هک ییاهتعاس  رد  شاب  هاگآ  رادـیب و  یـسیع !  يا  دوخ .  لد  رد  ارم  تبحم  هد  اج  دوخ و  نابز  هب  ارم  داـی  راد  هدـنز  یـسیع !  يا  دـننکن . 
زا شاب  ناسرت  نم و  باوث  هب  شاب  هدـننک  تبغر  یـسیع !  يا  ارم .  ياهتمکح  فیاـطل  مدرم  يارب  نک  ناـیب  و  دـنتلفغ ،  باوخ  رد  مدرم 
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 ، نم يدونشخ  بلط  يارب  نک  تیاعر  ار  اهبش  یسیع !  يا  نم .  زا  سرت  هب  ایند  ياهتوهـش  شهاوخ  زا  ار  دوخ  لد  ناریمب  و  نم ،  باذع 
 . نم دزن  دوخ  تجاح  زور  يارب  نتشاد  هزور  هب  نارذگب  یگنشت  هب  ار  اهزور  و 

مود تمسق 

نک مکح  یـسیع !  يا  يوش ! .  هجوتم  هک  بناج  ره  هب  یکین  هب  يدرگ  فورعم  ات  دوخ  تقاط  ردق  هب  اهیکین  رد  نک  یعـس  یـسیع !  يا 
ما هداتـسرف  هک  قیقحتب  راد ،  اـپرب  ناـشیا  ناـیم  رد  ارم  مکح  ما و  هدرک  یحو  وت  هب  ناـشیا  یهاوخ  ریخ  تهج  هب  هچنآ  هب  مدرم  ناـیم  رد 

دروآ یمن  نامیا  هک  میوگ  یم  یتسار  هب  یسیع !  يا  ناطیش  ههبش  کش و  ياهضرم  زا  تسا  اه  هنیس  هدنشخب  افـش  هک  ار  یباتک  وت  يارب 
نم زا  دراد  یم  دـیما  هک  نآ  رگم  نم  يارب  دوش  یمن  عشاخ  و  نم ،  يارب  دوش  یم  نایرگ  عشاخ و  هک  نآ  رگم  نم  قلخ  زا  یـسک  نم  هب 
رکب رسپ  یـسیع  يا  ارم .  تنـس  دنکن  لدب  ارم و  نید  دهدن  رییغت  ات  نم  باقع  زا  تسا  نمیا  وا  هک  ار  وت  مریگ  یم  هاوگ  سپ  ارم ،  باوث 

ایند رد  دشاب  هدرک  دوخ  لها  عادو  هک  یـسک  ندرک  هیرگ  نک  هیرگ  دوخ  رب  میرم ! -  رـسپ  ینعی  یلاعت -  قح  هب  لسوتم  ایند و  زا  عطقنم 
اب یسیع !  يا  ترخآ .  باوث  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  رد  رگم  وا  تبغر  دشابن  و  دشاب ،  هتشاذگ  شلها  يارب  دشاب و  هتشاد  نمشد  ار  ایند  و 

ياه هدید  هک  یتقو  رد  یشاب  رادیب  و  ینکب ،  مالس  یسرب  هک  ره  هب  و  مدرم ،  اب  ینک  مرن  ار  دوخ  نخس  هک  دیاب  متفگ  هک  ایند  كرت  نیا 
هن لها و  هن  دـشخب  یمن  عفن  هک  یتقو  رد  تمایق  زور  میظع  ياهلوه  دـیدش و  ياه  هلزلز  زا  ندرک  رذـح  يارب  تسا  باوخ  رد  زین  ناکین 

شاب عوشخ  اب  یسیع !  يا  دندنخ .  یم  تلاطب  لها  هک  یماگنه  رد  هودنا  لیم  هب  ار  دوخ  هدید  شک  همرس  یسیع !  يا  لام  هن  يدنزرف و 
ياهقلعت زا  یقلعت  زور  ره  یـسیع !  يا  ار .  ناگدننک  ربص  ما  هداد  هدعو  هچنآ  وت  هب  دـسرب  رگا  وت  لاح  اشوخ  سپ  شاب ،  هدـننک  ربص  و 

یم یتـسار  هب  سپ  تسا ،  هدـش  فرطرب  شا  هزم  هچنآ  اـیند  زا  شچب  اـیند ،  كرت  دـشابن  راوشد  وت  رب  رخآ  اـت  نک  رود  دوـخ  زا  ار  اـیند 
رد نک  یعـس  فافک و  ردـق  هب  ایند  زا  نک  افتکا  سپ  یتسه ،  شناـیم  رد  هک  يزور  تعاـس و  ناـمه  رگم  تسین  وت  تسد  رد  هک  میوگ 

رخآ يروخ  یم  یشوپ و  یم  هچنآ  ینیب  یم  هک  اریز  هزم ،  یب  ياهماعط  تشرد و  ياه  هماج  هب  نک  افتکا  دوخ و  ترخآ  هشوت  لیـصحت 
يا يدرک ؟  فرـص  اجک  رد  يدـیناسر و  مهب  اـجک  زا  هک  اـیند  زا  يوش  یم  فرـصتم  ار  هچنآ  دنـسرپ  یم  دوش و  یم  یهتنم  زیچ  هچ  هب 

رب رجز  رهق و  منک و  یم  محر  وت  رب  نم  هچناـنچ  افعـض  رب  نک  محر  سپ  تماـیق ،  رد  درک  مهاوـخ  لا  ؤـس  وـت  زا  هک  یتسردـب  یـسیع ! 
يادـص ناونـشب  نم  هب  و  زامن ،  ياهاج  يوسب  ار  دوخ  ياهمدـق  امن  لقن  و  زامن ،  رد  دوخ  سفن  رب  نک  هیرگ  یـسیع !  يا  نکم .  ناـمیتی 

اهنآ زا  ار  وت  هک  دنچ  یهانگ  هب  مدرک  كاله  ار  اهتما  اسب  یسیع !  يا  تسا .  رایـسب  وت  رب  نم  ناسحا  هک  اریز  نم ،  رکذ  هب  ار  دوخ  ذیذل 
نکم اعد  و  مکیدزن ،  وت  هب  نم  هک  نک  اعد  ارم  اشگب و  نامسآ  هب  ار  دوخ  ناوتان  هدید  نافیعض و  اب  نک  ارادم  یسیع !  يا  متـشادهاگن . 

مدیدنـسپن ار  یناف  يایند  نیا  یـسیع !  يا  منک .  یم  وت  تباجا  یناوخب  ارم  نینچ  رگا  هک  نم  ریغ  دای  زا  رطاـخ  غارف  عرـضت و  اـب  رگم  ارم 
ترخآ هب  ار  ود  ره  باقع  باوث و  هکلب  مدیـشک ،  ناشیا  زا  ماـقتنا  هک  اـهنآ  باـقع  يراـب  هن  و  دـندوب ،  وت  زا  شیپ  هک  اـهنآ  باوث  يارب 

نم دزن  وت و  يزور  تسا  نم  بناج  زا  و  منام ،  یم  یقاب  نم  يوش و  یم  یناـف  وت  یـسیع !  يا  درادـن .  لاوز  تسا و  يدـبا  هک  متخادـنا 
وکین و  نکم ،  لا  ؤس  نم  ریغ  زا  نک و  لا  ؤس  نم  زا  سپ  وت ،  باسح  تسا  نم  رب  وت و  تشگزاب  تسا  نم  يوسب  وت و  ندرم  تقو  تسا 

تسا و رایـسب  تخرد  هچنانچ  ناگدـننک  ربص  دـنمک  هچ  نایمدآ و  دنرایـسب  هچ  یـسیع !  يا  منک .  تباجا  ار  وت  وکین  هب  ات  نک  اـعد  ارم 
رهاظ یکین  زا  ینعی  یـشچن ،  ار  شا  هویم  اـت  یتخرد  یگدـنیاشوخ  دـهدن  بیرف  ار  وت  سپ  تسا ،  مک  دـشاب  وکین  شا  هویم  هک  یتخرد 

دنک یم  نم  ینامرفان  درمت و  هک  یسک  لاح  ار  وت  دهدن  بیرف  یسیع !  يا  ینکن .  ناحتما  ار  ناشیا  لامعا  قالخا و  ات  روخم  بیرف  مدرم 
زاب سپ  منک  یم  باجتـسم  ار  وا  ياعد  نم  و  اهالب ،  اهتدش و  دزن  دناوخ  یم  ارم  سپ  دـنک  یم  ارم  ریغ  تدابع  دروخ و  یم  ارم  يزور  و 
سپ دوش ! ؟  یم  ضرعتم  ارم  بضغ  اـی  دـنک  یم  درمت  نم  رب  اـیآ  دـنک ،  یمن  دوـخ  هاـنگ  كرت  دوـخ و  هاـنگ  كرـش و  هب  ددرگ  یمرب 

هب دباین ،  نم  زجب  یهانپ  دـشاب و  هتـشادن  نآ  زا  یهاگزیرگ  يرفم و  هک  ینتفرگ  مریگب  ار  وا  هک  دوخ  سدـقم  تاذـب  مروخ  یم  دـنگوس 
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رد ار  اهمارح  هکنآ  لاح  ارم و  دـیناوخن  هک :  ار  لیئارـسا  ینب  ناراکمتـس  رم  وگب  یـسیع !  يا  نم ! ؟  نیمز  نامـسآ و  زا  دزیرگ  یم  اجک 
اهنآ دیا و  هدینادرگ  دوخ  تب  ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  اهلام و  ینعی  دیا ،  هتـشاذگ  دوخ  ياه  هناخ  رد  ار  اهتب  دـیا و  هتفرگ  دوخ  لغب  ریز 

ارم هک  لاح  نیا  اـب  منکب و  وا  تباـجا  دـناوخب  ارم  هک  ره  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  نم  هک  یتسردـب  دـینک ،  یم  راـیتخا  ادـخ  ياـضر  رب  ار 
مشک و ناشیا  راظتنا  منک و  ناشیا  يوسب  لیمج  رظن  دنچ  یـسیع !  يا  دنوش .  هدنکارپ  ات  ناشیا  رب  دوب  دهاوخ  تنعل  نم  تباجا  دـنناوخب 

دیآ یم  نوریب  ناشیا  ناهد  زا  قح  ياهنخس  و  دننکن ،  نم  يوسب  تشگزاب  دنـشاب و  تلفغ  رد  هورگ  نیا  مبلط و  دوخ  هاگرد  هب  ار  ناشیا 
دیاب یـسیع !  يا  نانمؤم  هب  تبـسن  دنیامن  یم  تبحم  راهظا  ناهانگ و  هب  دنوش  یم  نم  بضغ  ضرعتم  و  درادن ،  ربخ  نآ  زا  ناشیا  لد  و 
چیپب دنک ،  رظن  يراد  یم  تسود  ار  وا  هکنآ  ياضر  يوسب  هک  دیاب  وت  هدید  وت  لد  نینچمه  دشاب ،  یکی  ناهنپ  راکشآ و  رد  وت  نابز  هک 
شلد رد  ندرک  رظن  نآ  دنک و  رظن  کی  هک  یـسک  اسب  تسین ،  نآ  رد  يریخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  هدید  شوپب  مارح و  زا  ار  دوخ  نابز  لد و 

یهاوخ یم  هک  نم  ناگدنب  يارب  شاب  نانچ  شاب و  نابرهم  میحر و  یسیع !  يا  دنادرگ .  كاله  ار  وا  توهش  نآ  دراکب و  یتوهش  مخت 
هک وشم  لطاب  روما  وهل و  لوغـشم  و  ار ،  دوخ  نادـنزرف  لها و  ندرک  تقرافم  ندرم و  نک  دای  رایـسب  و  دنـشاب ،  نانچ  وت  اب  نم  ناگدـنب 
هب منک  دای  ار  وت  ات  هتـسیاش  لامعا  هب  ارم  نک  دای  تسا ؛  رود  نم  زا  لفاغ  هک  نم  دای  زا  وشم  لفاغ  و  دنادرگ ،  یم  دساف  ار  شبحاص  وهل 

نامیا روایب و  ناگدننک  هبوت  دای  هب  نک و  دای  هتسیاش  لامعا  هب  ارم  هانگ و  زا  دعب  نم  يوسب  نک  هبوت  یـسیع !  يا  دوخ .  باوث  تمحر و 
ياعد هک  راذـگم  راهنز  و  وت ؛ اب  دـنناوخب  ارم  هک  ار  ناشیا  نک  رما  نانمؤم و  يوسب  وجب  یکیدزن  و  منک ،  یم  لوبق  ار  هبوت  هکنآ  هب  روایب 

ار وا  ياعد  میاـشگب و  نامـسآ  زا  يرد  وا  ياـعد  يارب  زا  هک  ما  هدروخ  دوخ  سدـقم  تاذـب  مسق  هک  دوش  دـنلب  نم  هاـگرد  رد  یمولظم 
سپ دنک ،  یم  كاله  دب  نیـشنمه  دنک و  یم  هارمگ  دب  بحاصم  هک  نادب  یـسیع !  يا  دشاب .  یتدم  زا  دـعب  هچ  رگا  منادرگ  باجتـسم 

گرزب میظع و  نم  رب  هک  نم  يوسب  نک  هبوت  یسیع !  يا  نانمؤم  زا  ناردارب  دوخ  يارب  نک  رایتخا  ینک و  یم  ینیـشنمه  یک  اب  هک  نادب 
دوخ لجا  زا  يا  هتفای  هک  یتلهم  رد  دوخ  سفن  يارب  زا  نک  لـمع  یـسیع !  يا  ناـمیحر  نیرتمیحر  منم  و  ناـهانگ ،  شزرمآ  دـیامن  یمن 

ار شبحاـص  هاـنگ ،  و  نآ ،  ربارب  نیدـنچ  هنـسح  هب  مهد  یم  ازج  نـم  هـک  یتسردـب  دـنکن ،  وـت  يارب  زا  يرگید  يریمب و  هـکنآ  زا  شیپ 
دازآ منهج  باذع  زا  دنزیخ  یمرب  شلها  نوچ  هک  تسه  یسلجم  رایسب  هچ  هحلاص  لامعا  رد  امن  یعس  ریگ و  یشیپ  و  دنک ،  یم  كاله 

زار ناشیا  اب  ناوخب و  ار  ناشیا  و  دـنا ،  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  اهنآ  ياهلزنم  رثا  رد  ور  هار  ار و  عطقنم  يایند  امن  كرت  یـسیع !  يا  دـندش . 
دیهاوخ قحلم  ناشیا  هب  ناگدنز  ریاس  اب  وت  يدوزب  هک  نادب  ریگب و  دـنپ  ناشیا  لاوحا  زا  سپ  يونـش ! ؟  یم  یئادـص  ناشیا  زا  ایآ  وگب ، 
كاله رظتنم  نم و  تبوقع  عقوتم  هک  یصاعم  لها  اب  دننک  یم  هنهادم  نم و  تیصعم  هب  دننک  یم  درمت  هک  اهنآ  هب  وگب  یسیع !  يا  دش . 

ذخا رگا  وت  لاح  اشوخ  سپ  میرم  رـسپ  يا  وت  لاح  اشوخ  رگید ،  ناگدش  كاله  اب  دـش  دـنهاوخ  لصءاتـسم  بیرقنع  هک  دنـشاب  ندـش 
زا شیپ  تمعن  هب  ار  وت  تسا  هدرک  ادـتبا  وت و  رب  تسا  نابرهم  میحر و  هک  وت  دـنوادخ  اـهنآ  هب  ار  وت  تسا  هدومرف  رما  هک  یبادآ  هب  ینک 

لالح هک  یتسردـب  یـسیع !  يا  نکم .  وا  تیـصعم  سپ  تسوت ،  سردایرف  یئالب  یندـش و  ره  رد  و  دوخ ،  مرک  تیاـهن  زا  یبلطب  هکنآ 
دهع نیا  رب  نم  دندوب و  وت  زا  شیپ  هک  یناربمغیپ  يوسب  مدرک  دهع  هچنانچ  وت  يوسب  مدرک  دهع  هک  قیقحتب  نم ،  تیـصعم  ار  وت  تسین 

هب یسیع !  يا  دوخ .  تمحر  لثم  هب  یـسک  رب  ما  هدرکن  ماعنا  و  دوخ ،  نید  لثم  هب  ار  یقلخ  ما  هتـشادن  یمارگ  یـسیع !  يا  مناهاوگ .  زا 
 ! یـسیع يا  تسا .  نم  يوسب  وت  تشگزاب  هک  اریز  ار ،  دوخ  نطاب  ياـهدرد  تاـعاط  تانـسح و  هب  نک  اود  ار و  دوخ  رهاـط  يوشب  بآ 

مدـیبلط یـضرق  وت  زا  و  یتیـصعم ،  ای  یئالب  هب  منادرگ  ردـکم  ار  نآ  هکنآ  یب  ناوارف  وت  رب  نآ  هب  ما  هدومرف  ماعنا  هچنآ  وت  هب  مدومن  اطع 
اب رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  رگید  ياهباطخ  زا  یـضعب  باطخ و  نیا  دـیوگ :  فلؤم  يدـش .  كـاله  اـت  يدـیزرو  لـخب  سپ  وت  عفن  يارب 

ناشیورد نیکاسم و  یتسود  هب  قح و  نید  هب  هد  تنیز  ار  دوخ  یسیع !  يا  تسا .  ترضح  نآ  تما  دارم  اما  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
تدابع يارب  دنبب  رمک  یسیع !  يا  تسا .  كاپ  همه  هک  نک  زامن  نیمز  هعقب  ره  رد  و  یگتـسکش ،  يراومه و  هب  نیمز  يور  هب  ور  هار  و 
يادـص دوخ  زا  نم  هب  ناونـشب  و  وضو ،  تراهط و  اب  ارم  باـتک  ناوخب  و  تسا ،  کـیدزن  گرم -  ینعی  تسا -  یندـمآ  هچ  ره  هک  نم 
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وت هدید  دنیبب  رگا  میرم !  رـسپ  يا  دوش .  لیاز  شبحاص  زا  هک  یـشیع  رد  دشابن و  مئاد  هک  یتذـل  رد  تسین  يریخ  یـسیع !  يا  ینیزح . 
ترخآ هناخ  لثم  اهنآ ؛ قوش  زا  وت  سفن  دوش  كاله  وت و  لد  دزادگب  هنیآ  ره  دوخ ،  هتـسیاش  ناتـسود  يارب  زا  ما  هدومن  ایهم  نم  هچنآ 
دننمیا تمایق  لاوحا  عیمج  زا  و  نابرقم ،  هکئالم  ناشیا  رب  دـنوش  یم  لخاد  ناکاپ و  اب  دـنیامن  یم  ترواـجم  اـجنآ  رد  تسین ،  يا  هناـخ 

هناخ لیـصحت  رد  امن  تبغر  میرم !  رـسپ  يا  دوش .  یمن  لیاز  شلها  زا  دوش و  یمن  ریغتم  نآ  میعن  هک  تسا  يا  هناخ  نآ  هناخ و  نآ  لها 
اـشوخ تسا ،  دنیاشوخ  شندید  تسا و  ناگدننک  وزرآ  يوزرآ  تیاهن  هناخ  نآ  هک  اریز  نآ ،  رد  دـنیامن  یم  تبغر  هک  اهنآ  اب  ترخآ 
مالسلا امهیلع  میهاربا  مدآ و  دوخ  ناردپ  اب  هناخ  نآ  رد  يوش  لخاد  نآ و  يارب  ناگدننک  لمع  زا  یشاب  هدوب  رگا  میرم  رسپ  يا  وت  لاح 

یم ازج  نینچ  رگید ،  هناخ  هب  يوش  لقتنم  هناخ  نآ  زا  ای  رگید  تمعن  هب  ار  اهنآ  دومن  لدـب  یهاوخن  زگره  هک  ییاهمیعن  اهناتـسغاب و  رد 
ياراد هک  یشتآ  و  تسا ،  دنلب  شا  هنابز  هتسویپ  هک  یشتآ  زا  دنزیرگ  یم  هک  اهنآ  اب  نم  يوسب  زیرگب  یـسیع !  يا  ار .  ناراکزیهرپ  مهد 
هعطق دننام  تسا  اه  هعطق  و  دور ،  یمن  نوریب  نآ  زا  یمغ  زگره  دوش و  یمن  نآ  لخاد  یمیسن  زگره  و  تسا ،  اهباذع  اهریجنز و  اهلغ و 
دشاب ناگدش  كاله  زا  هک  یسک  نآ  زا  دبای  یمن  تاجن  و  تسا ،  راگتسر  زیاف و  دبای  تاجن  نآ  زا  هک  ره  تملظ  زا  همه  رات  بش  ياه 

دب یسیع !  يا  تسا .  ربکتم  هدننک  رخف  ره  وخدب و  تشرد  ره  ياج  و  تسا ،  ناراکمتـس  ناگدنور و  ردب  دح  زا  نارابج و  هناخ  نآ  و  ، 
زا یشاب  رذح  رد  هک  ار  وت  منک  یم  رما  ناملاظ ،  هناخ  تسا  یهاگرارق  دب  و  دیامن ،  لیم  نآ  يوسب  هک  یسک  يارب  منهج  تسا  يا  هناخ 
زا شاـب و  نم  داـی  رد  نم و  تمحر  دـصرتم  یـشاب  هک  اـج  ره  یـسیع !  يا  نم .  رهق  تمظع و  هب  شاـب  اـنیب  اـناد و  سپ  دوخ ،  سفن  رش 

نیمز هب  نم  محر  زا  ما و  هدیـشخب  تروص  ار  وت  نم  ینم و  هدـنب  وت  ما و  هدرک  قلخ  ار  وت  نم  هک  هدـب  یهاوگ  شاب و  ناسرت  نم  باـقع 
 . مداتسرف

موس تمسق 

کی رد  لایخ  ود  تبحم و  ود  ضرغ و  ود  نینچمه  هنیس ،  کی  رد  لد  ود  و  ناهد ،  کی  رد  نابز  ود  تسین  هتسیاش  هچنانچ  یسیع !  يا 
رد نکم  رادـیب  ار  نارگید  یـسیع !  يا  ددرگ .  صلاخ  نم  يارب  وت  لامعا  اـت  نک  رد  هب  دوخ  لد  زا  ارم  ریغ  تبحم  سپ  دـشاب ،  یمن  لد 
زا ار  دوخ  ریگزاـب  و  یـشاب ،  بعل  وهل و  رد  دوـخ  هک  یتلاـح  رد  نکم  هاـگآ  ار  نارگید  و  یـشاب ،  تلفغ  باوـخ  رد  دوـخ  هک  یماـگنه 

اهنآ زا  دنک  یم  رود  نم  زا  ار  وت  هک  یـشهاوخ  ره  توهـش و  ره  و  دنریگ ،  یم  زاب  ریـش  زا  ار  لفط  هچنانچ  ایند  هدننک  كاله  ياهتوهش 
وا رذـح  هک  دـیاب  تسا  رتشیب  شیرق  ار  هک  ره  هک  شاب  رذـح  رد  نم  زا  سپ  يراد  نیما  لوسر  تلزنم  نم  دزن  وت  هک  نادـب  نک ،  يرود 

لیلذ و تسفن  هک  دیاب  و  درک ،  مهاوخ  هذخا  ؤم  دوخ  ملع  هب  ار  وت  نم  دنکفا و  یم  نم  يوسب  ار  وت  رخآ  وت  يایند  هک  نادب  دشاب ،  رتشیب 
رد یشاب  رادیب  هک  دیاب  و  يروآ ،  یم  مدرم  دای  هب  ارم  هک  یماگنه  رد  دشاب  عوشخ  اب  تلد  ینک و  یم  دای  ارم  هک  یتقو  رد  دشاب  هتسکش 
نم زا  ریگب  نک و  لوبق  سپ  ار  وت  رم  تسا  نم  هظعوم  دنپ و  ار و  وت  رم  تسا  نم  تحیصن  نیا  یسیع !  يا  دنباوخ .  رد  نالفاغ  هک  یتقو 

میوا دزن  نم  و  تسا ،  نم  رب  وا  لمع  باوث  نم ،  ياضر  لیـصحت  رد  نم  هدـنب  دـنک  ربص  هاگره  یـسیع !  يا  نایملاع  راگدرورپ  منم  هک 
نک وکین  یسیع !  يا  ناراکمتس ! ؟  نم  زا  دنزیرگ  یم  اجک  هب  دوخ ،  نایصاع  زا  ندیشک  ماقتنا  يارب  زا  مسب  نم  دناوخ و  یم  ارم  هاگره 

تسرفب نم  يوسب  ار  دوخ  کین  ياهراک  تانسح و  یسیع !  يا  شاب .  ملع  هدننک  بلط  اناد و  ملاع و  یشاب  هک  اج  ره  و  ار ،  دوخ  نخس 
رکم رگا  یسیع !  يا  تسا .  اهلد  يافش  اهنآ  رد  هک  نم  ياهتحیصن  اهتیـصو و  رد  نز  گنچ  و  منک ،  دای  وت  يارب  ار  اهنآ  هشیمه  هکنآ  ات 

هبـساحم رد  هتـسویپ  یـسیع !  يا  نکم .  شومارف  ارم  دای  دوش  رـسیم  یهاـنگ  ار  وت  تولخ  هب  هک  یتقو  رد  شاـبم ،  نمیا  نم  رکم  زا  ینک 
یم فعاضم  ار  ناشیا  رجا  نم  هک  اریز  ار ،  ناگدننک  لمع  باوث  لثم  نم  زا  ییایب  ات  تسا  نم  يوسب  وت  تشگزاب  نوچ  شاب  دوخ  سفن 

نیما لیئربج  و  نم ،  رما  هب  يدش  دلوتم  میرم  زا  ردـپ و  یب  مدـیرفآ  دوخ  مالک  هب  ار  وت  یـسیع !  يا  مناگدـنهد .  دزم  نیرتهب  نم  مهد و 
دنچ یتحلصم  يارب  همه  اهنیا  یتفر ،  هار  نیمز  يور  رب  يدش و  هدنز  ات  دیمد  میرم  رد  نم  رما  هب  مدوب  هدیزگرب  اهحور  زا  نم  هک  یحور 
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وا دزن  هب  هک  یتقو  رد  دوب ،  وت  ردام  هدننک  تظفاحم  و  تسوت ،  ردپ  هلزنم  هب  ایرکز  یـسیع !  يا  دوب .  نم  میدق  ملع  رد  هتـسویپ  هک  مدوب 
زا دـعب  شردام  هب  ار  وا  ما  هدیـشخب  نم ،  قلخ  ریاس  نایم  زا  تسوت  ریظن  ییحی  و  تفای ؛  یم  وا  دزن  تشهب  يزور  بارحم و  رد  تفر  یم 
رد وا و  رد  هکنآ  یب  وا  يریپ  زا  دـعب  يارب  زا  هـک  متـساوخ  دـشاب ،  ندـیناسر  مـهب  دـنزرف  توـق  شرهوـش  رد  وا و  رد  هـکنآ  یب  وا  يریپ 
نم یئاناوت  دوش  ادیوه  وت  رد  نم و  یهاشداپ  تردق و  ددرگ  رهاظ  وا  يارب  زا  هک  متـساوخ  دـشاب ،  ندـیناسر  مهب  دـنزرف  توق  شرهوش 

زا دنک و  رتشیب  نم  تعاطا  هک  تسا  یسک  نم  دزن  امـش  نیرتبوبحم  هک  نادب  و  دیرفآ ؛ مناوت  یم  مهاوخ  یم  هک  وحن  ره  هب  ار  هچ  ره  هک 
نخـس هب  دنیوگ و  یم  حیبست  ارم  هک  اهنآ  اب  وگب  حیبست  ارم  وشم و  نم  تمحر  زا  دیماان  شاب و  رادـیب  یـسیع !  يا  دـشاب .  رت  ناسرت  نم 

نم نیمز  رد  دننم و  تردـق  تحت  رد  همه  هکنآ  لاح  نم و  هب  ناگدـنب  دـنوش  یم  رفاک  هنوگچ  یـسیع !  يا  نک .  دای  یکاپ  هب  ارم  بیط 
ایند هک  یتسردب  یـسیع !  يا  نارفاک  دنوش  یم  كاله  نینچ  دـننک و  یم  نم  نمـشد  اب  یتسود  نم و  ياهتمعن  هب  دـنلهاج  دـندرگ و  یم 

هک راهنز  دنـشک ،  یم  ار  رگیدکی  اهنآ  يارب  نارابج  هک  دنچ  يزیچ  مدرم  يارب  نادـنز  نیا  رد  تسا  هتفای  تنیز  و  وبدـب ،  تسا  ینادـنز 
باوخ هماج  هب  هک  یتقو  رد  نک  بلط  ارم  یـسیع !  يا  یکدـنا .  رگم  تسین  نآ  میعن  دوش و  یم  لیاز  وا  تمعن  ره  هک  ار  ایند  نک  كرت 

یم باجتـسم  مناگدنونـش و  نیرتاونـش  نم  هک  يراد  تسود  ارم  هک  یتلاح  رد  ناوخب  ارم  و  یبای ،  یم  ارم  زین  تقو  نآ  رد  هک  يور  یم 
یم هچنآ  زا  دـننک  هاتوک  تسد  هک  دـیاش  ناسرتب  نم  تبوقع  زا  ارم  ناگدـنب  سرتب و  نم  زا  یـسیع !  يا  ار .  ناگدـننک  اعد  ياـعد  منک 

ار اهنیا  هک  نم  زا  سپ ،  یـسرت ،  یم  گرم  زا  یـسرت و  یم  هدـنرد  زا  یـسیع !  يا  دـنوش .  كاله  هتـسناد  دـنوش  كاله  رگا  و  دـننک ، 
نم تعاطا  رگا  یقیقح ،  هاشداپ  منم  و  تسا ،  نم  تسد  رد  تسا و  نم  صوصخم  یهاشداپ  یـسیع !  يا  یـسرت ! ؟  یمن  ارچ  ما  هدیرفآ 

ره ندوب  یضار  ار  وت  دشخب  یمن  عفن  مشاب  مشخ  رد  وت  اب  نم  رگا  یـسیع !  يا  ناحلاص  راوج  رد  منک  یم  دوخ  تشهب  لخاد  ار  وت  ینک 
دای ناهنپ  رد  ارم  یسیع !  يا  دشاب .  بضغ  رد  وت  اب  هک  ره  وت  هب  دناسر  یمن  ررض  مشاب  دونشخ  وت  زا  نم  رگا  و  دشاب ،  یـضار  وت  زا  هک 
دای العا  توکلم  رد  نایمدآ  زا  رتهب  یعمجم  رد  ار  وت  ات  نک  دای  اراکـشآ  ارم  و  منک ،  دای  دوخ  ناـهنپ  صاـخ  ياـهتمحر  هب  ار  وت  اـت  نک 
نم شرع  هک  نم  هب  روخم  غورد  دنگوس  یسیع !  يا  دشابن .  یـسردایرف  ار  وا  هک  هدش  قرغ  ياعد  دننام  نک  اعد  ارم  یـسیع !  يا  منک . 
ایند لها  هچنآ  زا  رتهب  تسه  يا  هناخ  نم  دزن  تسا و  زارد  شیاهوزرآ  تسا و  هاتوک  شرمع  ایند  یسیع !  يا  دزرل .  یم  وت  رب  بضغ  زا 

هب هک  يا  همان  امش  يارب  زا  مروآ  نوریب  هک  یتقو  رد  درک  دیهاوخ  هچ  هک :  لیئارسا  ینب  ناراکمتـس  هب  وگب  یـسیع !  يا  دننک .  یم  عمج 
هب وگب  یـسیع !  يا  دـیا ! ؟  هدرک  امـش  هچ  ره  رب  دـشاب  لمتـشم  دـیدرک و  یم  ناهنپ  هک  ار  یئاهزار  دـنک  رهاـظ  دـیوگ و  نخـس  یتسار 

رورغم نم  هب  ایآ  ار ،  دوخ  ياهلد  دـیا  هدرک  هدولآ  اهبیع  هب  و  ناهانگ ،  عاونا  هب  ار  دوخ  ياهور  دـیا  هتـسش  هک :  لیئارـسا  ینب  ناراکمتس 
دننام نم  دزن  امـش  ياهنوردـنا  دـینک و  یم  وبـشوخ  شوخ  ياهوب  هب  اـیند  لـها  يارب  ار  دوخ  دـینک ! ؟  یم  تءارج  نم  رب  اـی  دـیوش  یم 

ياهـشوگ و  مارح ،  بسک  زا  دینک  عطق  ار  دوخ  ياهنخان  هک :  ناشیا  هب  وگب  یـسیع !  يا  دیناگدرم .  ایوگ  هک  تسا  هدـیدنگ  ياهرادرم 
یمن ار  امـش  ياهتروص  یئوکین  یگزیکاپ و  نم  هک  دیروآ  نم  هب  ور  دوخ  ياهلد  هب  و  حیبق ،  مالک  شحف و  ندینـش  زا  دینک  رک  ار  دوخ 

و تسا ،  نم  يدونـشخ  بجوم  هک  ینکب  هک  يا  هنـسح  هب  وش  داش  یـسیع !  يا  مهاوخ .  یم  ار  امـش  ياهلد  یکین  یکاـپ و  هکلب  مهاوخ 
بناـج رب  رگا  نکم ،  ار  نآ  يرگید  اـب  دـننکب  وت  هب  تبـسن  یهاوخ  یمن  هچنآ  و  تسا ،  نم  بضغ  بجوم  هک  دوـخ  هاـنگ  رب  نک  هیرگ 

نادرخیب و زا  و  یناوـت ،  اـت  مدرم  اـب  ندرک  یتـسود  هب  نم  يوـسب  وـج  برقت  و  نک ،  شیپ  ار  پچ  بناـج  دـننزب  هچناـپط  تیور  تـسار 
رد وش  کیرـش  ناشیا  اب  دـننک و  یم  کین  ياهراک  هک  اهنآ  يارب  شاب  لیلذ  یـسیع !  يا  نکم .  هضراعم  ناشیا  اب  نادرگب و  ور  نالهاج 

هحیبق لامعا  دینکن  كرت  رگا  يدب !  رب  نانیـشنمه  دب و  ناتـسود  يا  هک :  لیئارـسا  ینب  ناراکمتـس  هب  وگب  ناشیا ،  رب  شاب  هاوگ  یکین و 
لمع ملع و  تمکح و  لها  هک :  لیئارسا  ینب  ناملاظ  هب  وگب  یسیع !  يا  كوخ .  نومیم و  هب  درک  مهاوخ  خسم  ار  امـش  هنیآ  ره  ار  دوخ 
همان ای  تسا ؟  هدیـسر  امـش  هب  نم  زا  یتارب  ایآ  دیراد ،  هک  ناهانگ  نآ  اب  دیدنخ  یم  دـیئوگ و  یم  هزره  امـش  دـنیرگ و  یم  نم  سرت  زا 

ار امـش  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  سدقم  تاذب  سپ  دیوش ؟  یم  نم  تبوقع  ضرعتم  هتـسناد  ای  دیراد ؟  تسد  رد  نم  باذع  زا  یناما 
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كرت لوتب  رکب  میرم  رسپ  يا  منک  یم  تیصو  ار  وت  هک  یتسردب  سپ  ناگدنیآ ؛  يارب  دشاب  یتربع  یلثم و  هک  منادرگ  بذعم  یباذع  هب 
ار ناهج  شرون  هک  ینارون  يور  بحاص  تسا و  خرـس  رتش  بحاص  هک  دـمحا  ناشیا  نایم  زا  نم  تسود  ناربمغیپ و  دیـس  هب  اـیند  هدرک 
نایملاع و يارب  تسا  تمحر  وا  هک  یتسردب  میرک ،  رایـسب  يایح  بحاص  نم و  يارب  زا  بضغلا  دیدش  لدکاپ  نآ  درک ،  دهاوخ  نشور 
زا نم ،  يوسب  تسا  ناربمغیپ  نیرتـکیدزن  نم و  رب  تسا  ناگتـشذگ  نیرت  یمارگ  تماـیق و  زور  رد  نم  دزن  تسا  مدآ  نادـنزرف  نیرتـهب 

درک و دهاوخ  يراج  مدرم  نایم  رد  ارم  نید  و  دش ،  دهاوخ  ثوعبم  نیرخآ  نیلوا و  مولع  اب  داوس  طخ و  یب  دیـسر و  دـهاوخ  مهب  برع 
وت یـسیع !  يا  نم .  نید  ظفح  يارب  دوخ  ندب  هب  ناکرـشم  اب  درک  دهاوخ  داهج  نم و  ياضر  يارب  اهرازآ  اهالب و  رد  درک  دهاوخ  ربص 

يرای يوریپ و  دنروایب و  وا  هب  نامیا  دننکب و  وا  قیدصت  هک  ار  ناشیا  ینک  رما  ار و  لیئارسا  ینب  وا  ندمآ  هب  یهد  ربخ  هک  منک  یم  رما  ار 
لوبق ایادخ !  تفگ :  یسیع  مشاب ؛  یضار  وت  زا  ات  نک  یضار  ار  وا  یسیع !  يا  دومرف :  تسیک ؟  وا  ایادخ !  تفگ :  یـسیع   . ) دنیامنب وا 

نم هب  سک  همه  زا  وا  تلزنم  و  ناـمدرم ،  هفاـک  يوـسب  تسا  نـم  لوـسر  تـسوا و  ماـن  دـمحم  ( 645 ( ) دوـمرف تـسیک ؟  وا  سپ  مدرک 
ندرم تقو  ات  رگا  وا  تما  لاح  اشوخ  ربمغیپ و  نآ  لاح  اشوخ  تسا ،  رتمزال  سک  همه  تعافـش  زا  نم  دزن  وا  تعافـش  تسا و  رتکیدزن 

رب تسا  نیما  و  نامـسآ ،  لها  وا  تما  يارب  درک  دنهاوخ  رافغتـسا  نیمز و  لها  ار  وا  درک  دنهاوخ  شیاتـس  دننامب ،  تسرد  وا  قح  هار  رب 
نم دزن  تسا  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  نیرتهب  ناهانگ ،  زا  تسا  موصعم  دب ،  قالخا  زا  تسا  كاپ  تسا ،  تنمیم  بحاص  نم و  ياهتلاسر 

ار دوخ  ياهتنیز  اهتمعن و  عاونا  نیمز  دزیر و  نیمز  رب  تمحر  ياـهناراب  نامـسآ  دـیآ  نوریب  وا  نوچ  و  دوب ،  دـهاوخ  ناـمزلا  رخآ  رد  و  ، 
رد و  دشاب ،  هتـشاد  مک  نادنزرف  دـشاب و  هتـشاد  رایـسب  نانز  مراذـگب ،  تکرب  زیچ  نآ  رد  نم  دراذـگب  زیچ  ره  رب  تسد  و  دروآ ،  نوریب 
زا وا  و  تسا ،  هبعک  وا  هلبق  تسا ،  ناسآ  لهـس و  وا  نید  یـسیع !  يا  تشاذـگ .  ار  هبعک  ساسا  میهاربا  هک  یئاج  رد  ددرگ  نکاس  هکم 

یگدـنز ندـع  تشهب  ياهاج  نیرتهب  رثوک و  ضوح  تسوا  يارب  زا  وا ،  لاح  اشوخ  وا  لاح  اـشوخ  سپ  میوا ،  اـب  نم  تسا و  نم  هورگ 
باتفآ علطم  ات  هکم  نیب  ام  زا  رتگرزب  دوب  دنهاوخ  یـضوح  ار  وا  تمایق  رد  تداهـش ،  اب  دور  نوریب  ایند  زا  اهیگدنز و  نیرت  یمارگ  دـنک 

ياهخولک ددع  هب  دـشاب  اه  هزوک  نامـسآ و  ياه  هراتـس  ددـع  هب  دـشاب  اهماج  ضوح  نآ  رود  رد  و  تشهب ،  رهم  هب  رـس  بان  بارـش  زا 
ار وا  و  دوشن ،  هنـشت  زگره  دـماشایب  نآ  زا  تبرـش  کـی  هک  ره  دـشاب و  تشهب  ياـه  هوـیم  اهبارـش و  عـیمج  تذـل  بآ  نآ  رد  و  نیمز ، 

دنکن رما  دشاب ،  قفاوم  وا  راتفگ  اب  وا  رادرک  وا و  راکشآ  اب  وا  ناهنپ  دوش ،  يا  هلـصاف  وا  وت و  نایم  هک  یتدم  زا  دعب  درک  مهاوخ  ثوعبم 
اهرهـش و لها  دـندرگ  وا  داقنم  یناـسآ و  يراوشد و  رد  دـشاب  ندرک  داـهج  وا  نید  دروآ ،  اـجب  ار  نآ  لوا  هکنآ  رگم  يزیچ  هب  ار  مدرم 

مالـس دسر  یم  هک  ره  هب  درب ،  یم  ادخ  مان  ندروخ  ماعط  ماگنه  رد  میهاربا ،  شردپ  نید  وا و  نید  رب  مور  هاشداپ  ددرگ  عضاخ  وا  يارب 
ربکا هللا  وا  زامن  لوا  هک  يزور ،  هنابـش  ره  رد  تسه  بجاو  زامن  جنپ  ار  وا  دنباوخ .  رد  مدرم  هک  یماگنه  رد  دنک  یم  زامن  و  دـنک ،  یم 
يارب ار  مدرم  گنج  هکرعم  رد  هچنانچ  دـنناوخ  زامن  هک  زامن  هب  ار  مدرم  دـننک  ادـن  زامن  ره  تقو  رد  تسا ،  مالـس  شزامن  رخآ  تسا و 

رد نم  يارب  تسا  عشاخ  و  دننک ،  یم  فص  ار  دوخ  ياهمدق  هکئالم  هچنانچ  زامن  رد  دننک  یم  فص  ار  اهمدق  و  دـننک ،  یم  ادـن  گنج 
زاتمم قلخ  زا  میتی  رد  دـننام  تسا و  میتی  شلـصا  دـشاب ،  هک  اج  ره  تسا  قح  اب  وا  تسوا و  نابز  رب  قح  تسوا و  هنیـس  رد  رون  وا و  لد 

یمن باوخ  هب  شلد  دور و  یم  باوخ  هب  شا  هدید  دننادن ،  ار  وا  هبترم  دنـسانشن و  ار  وا  ردـق  هک  دـشاب  دوخ  موق  نایم  رد  یتدـم  تسا ، 
رب نم  تمحر  تسد  دننک  تعیب  وا  اب  تما  نوچ  دش ،  دهاوخ  لصتم  تمایق  هب  وا  تما  نامز  تسوا و  صوصخم  ندرک  تعافش  و  دور ، 
هب وا  يارب  منک  افو  نم  وا  تعیب  هب  دنک  افو  هک  یسک  و  تسا ،  هدرک  متس  دوخ  رب  دنکشب  ار  وا  تعیب  هک  ره  و  تسا ،  ناشیا  تسد  يالاب 

ناـشیا ياـهباتک  رد  نم  هک  ار  وا  تفـص  دـننکن و  وحم  دوخ  ياـهباتک  زا  ار  وا  ماـن  هک  ار  لیئارـسا  ینب  ناراکمتـس  نک  رما  سپ  تشهب ، 
 . دوب دهاوخ  یمیظع  هبترم  تمایق  رد  ار  وا  هک  یتسردب  دنناسرب  وا  هب  ارم  مالس  دننکن ،  فیرحت  ما  هداتسرف 

مراهچ تمسق 
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یهن نآ  زا  ار  وت  دنادرگ  یم  رود  نم  زا  ار  وت  هچ  ره  و  مدرک ،  تلالد  نآ  رب  ار  وت  دـنادرگ  یم  کیدزن  نم  هب  ار  وت  هچ  ره  یـسیع !  يا 
راـک هب  اـیند  رد  ار  وت  تسا و  نیریـش  اـیند  هک  یتسردـب  یـسیع !  ي  نک .  راـیتخا  ار  نآ  یناد  یم  رتهب  دوخ  يارب  زا  هچ  ره  سپ  مدرک ، 

لـضف هب  مدرک  اطع  وت  هب  هچنآ  ایند  زا  ریگب  مدومرف و  رذـح  نآ  زا  ار  وت  هچنآ  ایند  زا  نک  باـنتجا  سپ  ینک ،  نم  تعاـطا  هک  ما  هتـشاد 
رد راگدرورپ ،  ندرک  رظن  دـننام  نارگید  لمع  رد  نکم  رظن  و  راکهانگ ،  هدـنب  ندرک  رظن  دـننام  دوخ  ياـه  هدرک  رد  نک  رظن  و  دوخ ، 
نک رظن  رکفت و  لقعت و  یـسیع !  يا  دوش .  یم  وت  كاله  ثعاب  هک  اهنآ  رد  نکم  تبغر  و  ار ،  نآ  تاذـل  نک  كرت  شاب و  دـهاز  اـیند 

تحیـصن و همه  مدرک  ار  وـت  هک  یتیـصو  ره  یـسیع !  يا  ناراکمتـس  تبقاـع  تـسا  هدوـب  هنوـگچ  هـک  ریگب  تربـع  نـیمز و  یحاوـن  رد 
ینکب نم  تیـصعم  رگا  هک  میوگ  یم  یتسار  هب  و  هدننک ،  رهاظ  قح  دنوادخ  منم  تسا و  قح  همه  نم  ياه  هتفگ  تسا ،  وت  یهاوخریخ 

لد نادرگ  لیلذ  یـسیع !  يا  دـنکب .  وت  زا  نآ  عفد  هک  يروای  یتسود و  نم  تبوقع  زا  ار  وت  دوب  دـهاوخن  مدرک  ریخ  ار  وت  هکنآ  زا  دـعب 
هب وت  زا  هک  یـسک  لاـح  هب  نکم  رظن  و  نک ،  رکـش  تسا و  رت  تسپ  وت  زا  شلاـح  هک  ره  هب  اـیند  رد  نک  رظن  و  نم ،  زا  سرت  هب  ار  دوخ 
 . مراد یمن  تسود  ار  نآ  نم  هک  ار  ایند  رادـم  تسود  سپ  تسا  ایند  تبحم  یهانگ  اطخ و  ره  رـس  هک  نادـب  و  تسا ،  رتالاب  ایند  بسح 
هب ینک  عرـضت  هبـال و  هک  مراد  یم  تسود  نم  هک  نادـب  اـهتولخ و  رد  ارم  نک  داـی  رایـسب  نادرگ و  داـش  نم  هب  ار  دوخ  لد  یـسیع !  يا 
زا و  نکم ،  کیرـش  نم  اب  یگدنب  رد  ار  زیچ  چیه  یـسیع !  يا  لد  هدرم  هن  یـشاب  لد  هدنز  نم  تاجانم  لاح  رد  هک  دـیاب  و  نم ،  هاگرد 
هک تسا  هیاـس  دـننام  اـیند  هک  نکم  مدرم  يوزرآ  لـحم  اـیند  رد  ار  دوخ  و  ندـب ،  تحـص  هب  وشم  رورغم  و  شاـب ،  رذـح  رد  نم  بضغ 

هدنام شلابو  تسا و  هدـنامن  يرثا  اه  هتـشذگ  زا  هچنانچ  تسا ؛  نآ  ياه  هتـشذگ  دـننام  ایند  زا  دـیآ  یم  هچنآ  و  دوش ،  فرطرب  يدوزب 
وت دنچ  ره  یـشاب  هک  اج  ره  شاب  قح  اب  دوخ و  تعاط  ردق  هب  هحلاص  لامعا  رد  نک  یعـس  سپ  تشذگ  دهاوخ  نینچ  زین  هدـنیآ  تسا ، 
رد نم  هب  نک  هثاغتسا  یـسیع !  يا  نالهاج  زا  شابم  نم و  نتخانـش  زا  دعب  نم  هب  وشم  رفاک  سپ  دننازوسب ،  شتآ  هب  دننک و  هراپ  هراپ  ار 
دنس هب  و  ( . 646  ) ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  منم  منارطضم و  ياعد  هدننک  باجتـسم  منابورکم و  سردایرف  نم  هک  تدش  تالاح 

كانهودنا لیئارسا !  ینب  يا  تفگ :  نایراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  قثوم 
هچنآ رب  ایند  لها  دـنوش  یمن  كانهودـنا  هچنانچ  امـش ،  يارب  زا  دـشاب  تمالـس  هب  هاگره  امـش  يایند  زا  دوش  یم  توف  هچنآ  رب  دـیوشم 
لوقنم مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  هربتعم  بتک  رد  و  ( . 647  ) ناشیا يایند  ناشیا  يارب  زا  دـشاب  ملاس  هاگره  ناشیا  نید  زا  دوش  توف 

نانآ لاح  اشوخ  تمایق ؛  زور  رد  یهلا  تمحر  هب  دـنموحرم  ناشیا  دـننک ،  یم  محر  رگیدـکی  رب  هک  نانآ  لاح  اـشوخ  دومرف :  هک  تسا 
عضاوت و هک  اهنآ  لاح  اشوخ  تمایق ؛  رد  دـنا  یهلا  صاخ  تمحر  لـحم  ناـشیا  همیمذ ،  قـالخا  زا  دـنا  هدرک  كاـپ  ار  دوخ  ياـهلد  هک 

ناشیا يارب  زا  هک  ناریقف  نیکاسم و  لاح  اشوخ  تمایق ؛  زور  رد  دوب  دـنهاوخ  یهاـشداپ  ياـهربنم  رب  ناـشیا  اـیند ،  رد  دـننک  یم  ینتورف 
یم تمایق  رد  تشهب  قیحر  زا  هک  ادخ  دزن  عوشخ  يارب  دنشاب  یم  هنـشت  هنـسرگ و  ایند  رد  هک  نانآ  لاح  اشوخ  نامـسآ ؛  توکلم  تسا 

اـشوخ تسا ؛  ناشیا  يارب  نامـسآ  توکلم  هک  دننک  یم  ربص  دنونـش و  یم  مانـشد  مدرم  زا  ینمادـکاپ  هب  هک  نانآ  لاح  اشوخ  دـنماشآ ؛
دیدرگ لاحشوخ  دیوش و  داش  سپ  دنیوگ  امش  قح  رد  یحیبق  هملک  ره  ار و  امش  دنهد  مانشد  مدرم و  دنرب  امـش  رب  دسح  رگا  امـش  لاح 
ناشیا هب  هک  ینامگ  هب  ار  مدرم  دینک  یم  تمالم  دب !  ياه  هدنب  يا  دومرف :  و  دوب .  دهاوخ  رایسب  نامـسآ  رد  امـش  دزم  نیا  ببـس  هب  هک 

یم هاتوک  ار و  دوخ  ياهرس  دیـشارت  یم  ایند !  ياه  هدنب  يا  دیناد ! ؟  یم  دوخ  زا  نیقی  هب  هچنآ  رب  ار  دوخ  دینک  یمن  تمالم  دیرب و  یم 
 ! ایند ياه  هدنب  يا  دینک ! ؟  یمن  رود  دوخ  ياه  هنیس  زا  ار  همیمذ  تافص  هنیک و  دینکفا و  یم  ریز  هب  ار  اهرس  ار و  دوخ  ياهنهاریپ  دینک 

هانگ هب  هک  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  شنوردنا  ناگدـننک و  رظن  يارب  تسا  دـنیاشوخ  شنوریب  هک  تسا  هدرک  تنیز  ياهربق  لثم  امـش  لثم 
ینب يا  دـنازوس .  یم  ار  دوخ  دـشخب و  یم  ینـشور  مدرم  يارب  زا  هک  تسا  یغارچ  لـثم  امـش  لـثم  اـیند !  ياـه  هدـنب  يا  تسا .  هدوـلآ 

تمکح رون  هب  ار  هدرم  ياـهلد  دـنادرگ  یم  هدـنز  ادـخ  هک  یتسردـب  دینیـشنب  وناز  ود  دـیروآرد و  اـملع  سلاـجم  رد  ار  دوخ  لیئارـسا ! 
هب داـب  امـش  رب  سپ  گرزب  تسا  یتـمکح  نخـس  مک  لیئارـسا !  ینب  يا  هرطق  تـشرد  ناراـب  هـب  ار  هدرم  نـیمز  دـنک  یم  هدـنز  هچناـنچ 
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هاگرد هک  ار  ملع  هاگرد  دینک  مکحم  سپ  تسا ،  ناهانگ  ندش  کبس  لابو و  رزو و  یمک  بجوم  تسا و  یئوکین  تحار  هک  یشوماخ 
نودب ار  هدنور  هار  رایـسب  بجعت و  لحم  ریغ  رد  ار  هدـننک  هدـنخ  رایـسب  دراد  یم  نمـشد  یلاعت  قح  هک  یتسردـب  تسا ،  یـشوماخ  نآ 
ناهنپ رد  دـیراد  مرـش  ادـخ  زا  سپ  ددرگن ،  لفاغ  دوخ  تیعر  زا  نابـش  دـننام  هک  ار  یئاوشیپ  یلاو و  دراد  یم  تسود  ادـخ  و  تجاـح ، 

رد ندرک  یعـس  هب  داـب  امـش  رب  سپ  تسا  نمؤـم  هدـشمگ  تمکح ،  هملک  هک  دـینادب  و  راکـشآ ،  رد  دـیراد  یم  مرـش  مدرم  زا  هچناـنچ 
ياهتمکح ناگدـننک  تیاور  هک  دوش  یم  نآ  هب  شنتفر  ـالاب  و  دوش ،  فرطرب  امـش  ناـیم  زا  دور و  ـالاب  هکنآ  زا  شیپ  تمکح  لیـصحت 

ریقح درخ و  و  ار ،  ناشیا  اب  ندرک  هعزاـنم  نک  كرت  ناـشیا و  ملع  يارب  ار  ناـیاناد  اـمن  میظعت  ملع !  بحاـص  يا  دـنوش .  فرطرب  یهلا 
 . زومایب ناشیا  هب  ملع  بلطب و  دوخ  کیدزن  ار  ناشیا  نکیل  دوخ و  زا  ار  نانادان  نکم  رود  نارم و  و  ناشیا ،  لهج  يارب  ار  نانادان  راـمش 
زا شیپ  اهنآ  يارب  وش  دعتـسم  سپ  تفرگ ،  دـهاوخ  ارف  ار  وت  تقو  هچ  یناد  یمن  هک  تسا  اهالب  اهتدـش و  رایـسب  هچ  ملع !  بحاـص  يا 

امـش زا  يدحا  رگا  هک :  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک  تسا  لوقنم  زاب  و  دـسر .  وت  هب  هاگان  هب  هکنآ 
دهاوخ وا  تروع  يور  رب  ار  هماـج  اـی  درک  دـهاوخ  رت  هدوشگ  اـیآ  تسا ،  هدوـشگ  وا  تروـع  هک  دـنیبب  دوـخ و  نمؤـم  ردارب  رب  درذـگب 

یم رت  فوشکم  ار  وا  تروع  ار و  هماج  دیئاشگ  یم  هکلب  هن ،  هک :  دومرف  دیـشوپ .  دـهاوخ  هکلب  دـنتفگ :  دیـشوپ ؟  دـهاوخ  تخادـنا و 
اهنآ دیوش و  یم  علطم  دوخ  نمؤم  ردارب  ياهبیع  رب  هک  اریز  دومرف :  يدرک ؟  نایب  نینچ  ار  ام  لاح  هنوگچ  هللا !  حور  يا  دنتفگ :  دـینک . 
یم ملع  ار  امـش  نم  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  قح و  هب  متفگ ،  امـش  هب  نیا  يارب  ار  لثم  نیا  دینک ،  یم  اوسر  ار  وا  دیـشوپ و  یمن  ار 

هک یتسردب  دیناد ،  گرزب  ار  دوخ  دوش و  امـش  بجع  ببـس  هک  مزومآ  یمن  امـش  هب  دیئامن و  نارگید  میلعت  دـیروآ و  لمعب  هک  مزومآ 
هک ندرک  رظن  زا  دینک  رذح  هک  راهنز  و  اهتدش ،  تاهورکم و  رب  ندرک  ربص  هب  رگم  ترخآ  ياهباوث  زا  دیهاوخ  یم  هچنآ  هب  دیسر  یمن 

مـشچ هب  هن  دشاب  لد  مشچ  هب  شندید  هک  یـسک  نآ  لاح  اشوخ  شبحاص ،  هنتف  يارب  تسا  سب  نیمه  یتوهـش و  مخت  دراک  یم  لد  رد 
یـضعب دنمـسق :  ود  مدرم  هک  یتسردـب  ناگدـنب  دـننام  دوخ  ياـهبیع  رد  دـینک  رظن  ناـیاقآ و  دـننام  مدرم  ياـهبیع  رب  دـینکم  رظن  و  رس ، 

امش هک  ار  ادخ  دینک  دمح  دینک و  محر  وا  رب  دینک  رظن  التبم  هب  رگا  سپ  اهنیا ،  زا  دنا  هتفای  تیفاع  یـضعب  ناهانگ و  اهبیع و  هب  دنیالتبم 
تیفاع ادـخ  زا  دـینادرگ و  ناشیا  لثم  ار  دوخ  هک  دـینک  یعـس  دـینک  رظن  تیفاع  لها  هب  رگا  و  ناـشیا ،  ياـهالب  زا  تسا  هداد  تیفاـع  ار 

و دشاب ،  بآ  نایم  رد  یکاشاخ  كدنا  رگا  تسین  اراوگ  امـش  رب  دیروخ  یم  هک  بآ  ادخ  زا  دینک  یمن  مرـش  لیئارـسا !  ینب  يا  دیبلطب . 
اب دینک  یکین  هک  ادخ  تسا  هدرک  رما  ار  امـش  تاروت  رد  لیئارـسا !  ینب  يا  دینک ! ؟  یمن  اورپ  دیرب  ورف  مارح  زا  لیف  یگرزب  ردق  هب  رگا 
هک ره  اب  دینک  دنویپ  هک  ار  امش  منک  یم  تیصو  منک و  یم  رما  نم  و  دینک ،  یکین  وا  ربارب  رد  دنک  یکین  امـش  اب  هک  ره  دوخ و  ناشیوخ 

مالس و  دنک ،  یم  يدب  امش  اب  هک  ره  هب  دیئامن  ناسحا  و  دنک ،  یم  دوخ  ياطع  عنم  امش  زا  هک  ره  هب  دینک  اطع  و  دنک ،  یم  عطق  امـش  زا 
دنک یم  متس  امش  رب  هک  ره  زا  دینک  وفع  و  دنک ،  یم  یمصخ  امش  اب  هک  ره  اب  دیزروب  فاصنا  دهد و  یم  مانشد  ار  امـش  هک  ره  هب  دینک 

رب ادخ  باتفآ  هک  دینیب  یمن  ایآ  امـش ،  زا  ادخ  وفع  هب  دیریگ  تربع  سپ  امـش ،  ياهیدب  زا  دننک  وفع  هک  دیراد  یم  تسود  هک  نانچمه 
امش هک  ار  یسک  رگم  دیرادن  تسود  امش  رگا  و  دراب ! ؟  یم  امش  ناراکاطخ  ناحلاص و  رب  وا  ناراب  دبات و  یم  امش  رادرکدب  راکوکین و 

 ، دنک امـش  هب  تبـسن  اطع  هک  یـسک  اب  رگم  دینکن  تافاکم  و  دنک ،  امـش  اب  ناسحا  هک  یـسک  اب  رگم  دینکم  ناسحا  و  دراد ،  تسود  ار 
دیهاوخ یم  رگا  نکیل  و  دننک ،  یم  ار  اهنآ  زین  دنرادن  یملع  یلضف و  هک  یناهیفس  و  امش ؟  ریغ  رب  ار  امـش  دوب  دهاوخ  تلیـضف  هچ  سپ 

دنک و ملظ  امش  رب  هک  ره  زا  دیرذگرد  دنک و  يدب  امش  اب  هک  ره  اب  دینک  ناسحا  سپ  دیشاب  نایملاع  دنوادخ  ناگدیزگرب  ناتسود و  هک 
نایاناد اهقف و  ات  ارم  دهع  دـینک  تیاعر  ارم و  تیـصو  دـیئامن  ظفح  ارم و  نخـس  دیونـشب  و  دـنادرگب ،  ور  امـش  زا  هک  ره  رب  دـینک  مالس 

فلت ادابم  هک  دیا  هتشاذگ  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهجنگ  هک  تسا  یئاج  هجوتم  امش  ياهلد  هتسویپ  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دیـشاب . 
قح و هب  دربب .  دزد  ای  دروخب و  مرک  ار  اهنآ  هکنآ  زا  دوش  ظـفح  اـت  دـیراذگب  نامـسآ  رد  ار  دوخ  ياـهجنگ  سپ  ددرگ ،  عیاـض  دوش و 

رایتخا يرگید  رب  ار  یکی  هتبلا  و  دـنکب ،  دـیاب  هچناـنچ  ار  دـنوادخ  ود  دـنک  تمدـخ  هک  تسین  رداـق  هدـنب  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار 
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هک امـش  هب  میوگ  یم  یتـسار  هب  اـیند .  تبحم  ادـخ و  تبحم  امـش  يارب  زا  دوش  یمن  عمج  نینچمه  دـنک ،  یعـس  دـنچ  ره  درک  دـهاوخ 
نآ رد  دنک  یعس  ار و  نآ  دیامن  بلط  ار و  ایند  دراد  تسود  سپ  دوخ  ملع  رب  ار  دوخ  يایند  دنک  رایتخا  هک  تسا  یملاع  مدرم ،  نیرتدب 
لاح باتفآ و  رون  یگداشگ  ار  روک  دشخب  یم  عفن  هچ  دنکن ؛ اورپ  دوخ  يایند  يارب  دراذـگ  تریح  هب  ار  مدرم  عیمج  هک  دـناوتن  رگا  و  ، 

عفتنم همه  زا  ناتخرد و  ياه  هویم  تسا  رایـسب  هچ  دـنکن ؛ لـمع  نآ  هب  هک  یملع  ملاـع  هب  دـشخب  یمن  عفن  نینچمه  دـنیب ،  یمن  وا  هکنآ 
رد نیمز و  تسا  هداشگ  رایسب  هچ  دش ؛ ناوت  یمن  عفتنم  همه  ملع  زا  دنرایـسب و  املع  نینچمه  دروخ ،  ناوت  یمن  ار  همه  دش و  ناوت  یمن 

یمن ار  دامتعا  ینخـس  رایـسب  دشاب و  یمن  تسار  همه  نخـس  دنرایـسب و  نایوگ  نخـس  نینچمه  دـش ،  ناوت  یمن  نکاس  نیمز  ياج  همه 
دننکفا یم  ریز  هب  اهرس  رکم  دیش و  يور  زا  دنشوپ و  یم  مشپ  ياه  هماج  هک  دنچ  یئوگغورد  ياملع  زا  دینک  ظفح  ار  دوخ  سپ  دیاش ، 
فلاخم ناشیا  راتفگ  دننک و  یم  رظن  ناگرگ  دننام  دوخ  ياهوربا  ریز  زا  دـنیامن و  یم  تدابع  مدرم  رظن  رد  رکم  ریوزت و  هب  ار  ناهانگ  و 

راتفگ نینچمه  دـیچ ! ؟  ناوت  یم  ریجنا  لـظنح  تخرد  زا  و  دـیچ ! ؟  ناوت  یم  روگنا  نـالیغم  راـخ  تخرد  زا  اـیآ  تسا ،  ناـشیا  رادرک 
 . دیوگ تسار  دیوگ  ینخس  هک  ره  هک  تسا  نینچ  هن  هانگ ،  رب  رگم  دوش  یمن  یعاد  دنک و  یمن  ریثءات  بذاک  ياملع 

مجنپ تمسق 

مرن و عضاوتم و  لد  رد  تمکح  نینچمه  دـیور  یمن  گنـس  يور  رب  دـیور و  یم  مرن  نیمز  رد  تعارز  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتـسار  هب 
دنلب تسپ  فقس  يوسب  ار  رـس  هک  ره  هک  دیناد  یمن  ایآ  دنک ،  یمن  اج  نارابج  ناربکتم و  لد  رد  دنک و  یم  ومن  دنک و  یم  اج  هتـسکش 

نینچمه دوش ! ؟  یم  عفتنم  شا  هیاس  زا  دنیشن و  یم  شریز  رد  دنک  یم  تسپ  ار  رس  دوش و  یم  مخ  هک  ره  دنکش و  یم  شرـس  دنک  یم 
عـضاوت و هک  ره  دـنک و  یم  لـیلذ  تسپ و  ار  وا  دـبوک و  یم  ار  شرـس  ادـخ  دـنک  یم  ربـکت  یـشکندرگ و  هک  ره  اـیند  تـسپ  هناـخ  رد 
هک یکـشم  هکلب  دنام  یمن  وکین  لسع  یکـشم  ره  رد  هک  دینادب  دنک .  یم  دنلب  ار  وا  ادـخ  دوش و  یم  عفتنم  ایند  زا  دـنک  یم  یگتـسکش 

فراعم مکح و  فرظ  اهلد  نینچمه  دراد ،  یم  هاگن  بیط  هزیکاپ و  ار  لسع  دشاب  هدشن  دساف  نفعتم و  دشابن و  کشخ  دـشابن و  هدـیرد 
نیگنس کشخ و  ار  نآ  اهتذل  اهتمعن و  دنکن و  نیکرچ  ار  نآ  ایند  عمط  دنکن و  خاروس  ار  لد  رس  ایند  ياهشهاوخ  اهتوهش و  رگا  تسا ، 

زا دـتفا و  یم  هناخ  رد  یـشتآ  هک  تسا  یهاگ  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دـنک .  یمن  دـساف  دراد و  یم  هاگن  تسرد  ار  تمکح  دـنکن 
ياهیپ ات  دننک  بارخ  دننک و  كرادت  ار  لوا  هناخ  هکنآ  رگم  دنازوس  یم  ار  رایـسب  ياه  هناخ  ات  دنک  یم  تیارـس  رگید  هناخ  هب  يا  هناخ 

عنم ار  لوا  ملاظ  رگا  تسا  یـشتآ  دننام  ملظ  نینچمه  دننام ،  ملاس  شتآ  ررـض  زا  رگید  ياه  هناخ  درک و  دناوتن  يراک  نآ  رد  شتآ  نآ 
یبوچ لوا  هناخ  رد  رگا  شتآ  هچنانچمه  دنک ،  وا  يوریپ  ملظ  رد  هک  دسر  یمن  مهب  رگید  ملاظ  وا  زا  دعب  دننک  هاتوک  ار  شتسد  دننک و 
نمؤم ردارب  هجوتم  يرام  دـنیب  هک  ره  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دـنک .  یمن  رگید  هناـخ  هب  تیارـس  دـنازوسب  هک  دـیابن  يا  هتخت  و 

هک دنیب  هک  ره  نینچمه  وا ،  نوخ  رد  دشاب  کیرش  هکنآ  زا  دوب  دهاوخن  نمیا  دشکب ،  ار  وا  رام  ات  دنکن  رادربخ  دزگب و  ار  وا  هک  تسوا 
کیرـش وا  هانگ  رد  هکنآ  زا  دشابن  نمیا  دسرب  وا  هب  هانگ  نآ  لابو  ات  دـناسرتن  هانگ  نآ  تبقاع  زا  ار  وا  دـنک و  یم  یهانگ  وا  نمؤم  ردارب 

هنوگچ و  دـشاب ،  هدرک  ار  ملظ  نآ  دوخ  هک  تسا  ناـنچ  دـنکن  و  ( 648  ) دنابیکب وا  ملظ  زا  ار  یملاظ  هک  دـشاب  رداق  هک  یـسک  و  دـشاب ، 
زا ار  شتسد  یسک  دنک و  یمن  شنزرس  دنک و  یمن  یهن  ار  وا  یـسک  امـش و  نایم  رد  تسا  نمیا  هکنآ  لاح  دسرتب و  دوخ  متـس  زا  ملاظ 

دیئوگب هک  ار  امش  تسا  سب  نیمه  ایآ  دوخ ! ؟  متس  هب  دنوشن  رورغم  هنوگچ  ناراکمتس و  دننک  هاتوک  تسد  ارچ  سپ  دریگ ،  یمن  ملظ 
دوب یم  نینچ  رگا  دیئامنن ! ؟  نآ  عفد  رد  یعـس  دینکن و  عنم  دنک و  یم  ملظ  هک  دینیب  و  دنکب ! ؟  دهاوخ  ملظ  هک  ره  مینک و  یمن  ملظ  ام 

هدرکن ملظ  هک  ار  اهنآ  دریگن  ورف  وا  باذع  هک  تسیاب  یم  داتسرف  یم  ناملاظ  رب  باذع  هک  یتقو  رد  یلاعت  قح  دیا  هدرک  نامگ  امش  هک 
 . تسا هتفرگ  ورف  باذع  ار  هفیاط  ود  ره  تسا  هداتسرف  باذع  یهورگ  رب  ادخ  هک  هاگره  هکنآ  لاح  و  دنا ،  هدرکن  مه  ناملاظ  عنم  دنا و 
رد دیسرت  یم  مدرم  زا  هکنآ  لاح  تمایق و  زور  سرت  زا  ار  امش  دنادرگ  نمیا  ادخ  هک  دیراد  دیما  هنوگچ  دب !  ياه  هدنب  يا  امـش  رب  ياو 
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هب تسا ! ؟  ادخ  دهع  هدننکـش  هک  دنچ  يرما  رد  دینک  یم  مدرم  دهع  هب  افو  ادـخ و  تیـصعم  رد  دـینک  یم  مدرم  تعاطا  ادـخ و  تعاطا 
زا ریغب  دناد  دوخ  ياهادخ  ار  ادخ  ناگدنب  هک  ار  یـسک  ازج  زور  گرزب  سرت  زا  دـنادرگ  یمن  نمیا  ادـخ  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار 

شومارف يدبا و  تشهب  کلم  لیـصحت  رد  دیئامن  یم  ریـصقت  یناف  ياهتوهـش  یند و  يایند  يارب  زا  دب !  ناگدنب  نیا  امـش  رب  ياو  ادخ . 
یم دوخ  دـنوادخ  زا  اـیند  عطقنم  یگدـنز  لـیاز و  تمعن  يارب  زا  اـیند !  ناگدـنب  يا  امـش  رب  ياو  ار ! ؟  تماـیق  زور  ياـهلوه  دـینک  یم 

تـسود ادخ  و  وا ! ؟  ياقل  زا  دیراد  تهارک  امـش  دهاوخ و  ار  امـش  ياقل  ادـخ  هنوگچ  سپ  دـیهاوخ ،  یمن  ار  وا  باوث  ياقل  دـیزیرگ و 
هتشاد تهارک  ار  وا  ياقل  هک  یـسک  ياقل  زا  ادخ  دراد  تهارک  و  دراد ،  تسود  ار  ادخ  تاقالم  وا  هک  ار  یـسک  تاقالم  رگم  دراد  یمن 

هدیبسچ گرم و  زا  دیزیرگ  یم  هکنآ  لاح  مدرم و  زا  ریغب  دیئادخ  ناتسود  امش  هک  دیرب  یم  نامگ  دینک و  یم  ییاوعد  هنوگچ  و  دشاب ، 
نینچمه دنـسوپ ! ؟  یم  اهنیا  كاخ  رد  هکنآ  لاح  وا و  نک  يدیفـس  ای  وا و  طونح  یئوبـشوخ  ار  هدرم  دـشخب  هدـیاف  هچ  اـیند ! ؟  هب  دـیا 

و دوش ؛ یم  لیاز  بولسم و  امـش  زا  همه  هکنآ  لاح  امـش و  يارب  تسا  هتفای  تنیز  هک  امـش  يایند  یگدنیاشوخ  ار  امـش  دهد  یمن  یعفن 
دنام دیهاوخ  كاخ  رد  تسا و  گرم  يوسب  امش  تشگزاب  هکنآ  لاح  امش و  ياهگنر  يافص  اهندب و  یگزیکاپ  ار  امـش  دشخب  هدیاف  هچ 
تسا یـسک  لثم  امـش  لثم  ایند !  ياه  هدنب  يا  امـش  رب  ياو  دیوش ! ؟  وحم  اهرطاخ  زا  هک  نادنچ  درب  دیهاوخ  رـس  هب  اهربق  یکیرات  رد  و 

ار غارچ  هکنآ  لاح  دزورفین و  غارچ  دنیـشن و  تملظ  رد  رات  بش  رد  و  ار ،  وا  دشخب  یمن  هدئاف  هکنآ  لاح  دزورفا و  غارچ  باتفآ  رد  هک 
امـش دـنوادخ  ار  امـش  يایند  تشیعم  هکنآ  لاح  دـیئامرف و  یم  راک  هب  ایند  يارب  ار  دوخ  ملع  رون  هک  اریز  دـنا ،  هداد  وا  هب  یکیرات  يارب 
امـش هب  ار  ملع  نآ  يارب  هکنآ  لاح  دینک و  یمن  یط  ار  ترخآ  هار  ملع  رون  هب  و  دهد ،  یمن  هدئاف  نآ  رد  امـش  ملع  تسا و  هدش  لفکتم 

هدیدرگ دوخ  يایند  هیهت  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  قح  ترخآ  هک  دیئوگ  یم  درک ،  دـیناوت  یمن  یط  ار  هار  نآ  ملع  رون  یب  و  دـنا ،  هداد 
دب لامعا  هکنآ  زا  دیسرت  یمن  دنیب و  یم  دونـش و  یم  ادخ  هک  دیئوگ  یم  دیزیرگ ،  یم  گرم  زا  تسا و  قح  گرم  هک  دیئوگ  یم  دیا ، 
هک یتسردب  دنیب ! ؟  امش  زا  ار  لامعا  نآ  دونش و  امش  زا  ار  لاوقا  نیا  هک  یـسک  دنک  امـش  قیدصت  هنوگچ  سپ  دنک ،  یم  اصحا  ار  امش 
یم یتسار  هب  دشاب .  یمن  رذع  یغورد  چیه  رد  هچ  رگا  دیوگ  غورد  ملع  اب  هک  یـسک  زا  تسا  رتروذعم  دیوگ  غورد  ملع  یب  هک  یـسک 

ار اهلد  نینچمه  دوش ،  یم  ریغتم  شقلخ  دوش و  یم  شومچ  دـنیامرفن  راک  تضایر و  دـنوشن و  راوس  ار  اـپراهچ  نوچ  هک  امـش  هب  میوگ 
دشخب یم  هدیاف  هچ  ار  کیرات  هناخ  دوش ،  یم  شکرـس  نیگنـس و  دننکن  راومه  ار  نآ  تدابع  تقـشم  هب  دننکن و  مرن  گرم  دای  هب  رگا 

امش ياهناهد  زا  هک  یملع  رون  ار  امـش  دهد  یمن  عفن  نینچمه  دشاب ! ؟  تشحو  اب  کیرات و  هناخ  نایم  دنزورفیب و  شماب  رد  هک  یغارچ 
نیگنـس ياهلد  دیزورفارب و  غارچ  دوخ  کیرات  ياه  هناخ  رد  يدوزب  سپ  دـشاب ،  هرهب  یب  یلاخ و  نآ  زا  امـش  ياهلد  دـیآ و  یم  نوریب 

تقاط هنوگچ  و  دوش ؛ رت  تخـس  گنـس  زا  دنیـشنب و  اهنآ  رب  ناـهانگ  گـنز  هکنآ  زا  شیپ  دـینادرگ  نشور  تمکح  رون  هب  ار  دوخ  هریت 
بلط هک  یـسک  ناهانگ  دوش  یم  کبـس  هنوگچ  ای  اهنآ ! ؟  نتـشادرب  رد  مدرم  زا  دـیوجن  يرای  هک  یـسک  دراد  نارگ  ياـهراب  نتـشادرب 

دوش یم  كاپ  هنوگچ  ای  ار ! ؟  نآ  دیوشن  دشوپ و  هک  یـسک  هماج  دشاب  یم  هزیکاپ  هنوگچ  و  دنکن ! ؟  دوخ  دـنوادخ  زا  اهنآ  ندـیزرمآ 
! ؟  دنک روبع  یتشک  یب  ار  ایرد  هک  یسک  ندش  قرغ  زا  دبای  یم  تاجن  هنوگچ  و  دنکن ! ؟  تانـسح  هب  اهنآ  ریفکت  هک  یـسک  ناهانگ  زا 
لزنم هب  امنهار  یب  رفاسم  هنوگچ  و  دنکن ! ؟  تدابع  رد  مامتها  یعس و  هب  نآ  ياود  هک  یـسک  ایند  ياه  هنتف  زا  دبای  یم  تاجن  هنوگچ  ای 
یـسک دسر  یم  ادخ  يدونـشخ  هب  هنوگچ  و  دنادن ! ؟  ار  دوخ  نید  لئاسم  هک  یـسک  دسر  یم  تشهب  هب  هنوگچ  نینچمه  و  دسر ! ؟  یم 
یتسود دنادرگ  یم  لماک  هنوگچ  و  دنکن ! ؟  رظن  هنیئآ  رد  هک  یـسک  دنیب  یم  ار  دوخ  يور  بیع  هنوگچ  و  دنکن ! ؟  وا  يرادربنامرف  هک 
تبحم دـنادرگ  یم  لماک  هنوگچ  نینچمه  و  دراد ! ؟  دوخ  دزن  هک  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دـهدن  وا  يارب  هک  یـسک  ار  دوخ  تسود  لـیلخ و 
هچنانچ هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  تسا ! ؟  هدرک  وا  يزور  هک  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ادـخ  هب  دـهدن  ضرق  هک  یـسک  ار  شراـگدرورپ 

يزیچ ادخ  یگرزب  زا  امش  ياهتیـصعم  نینچمه  دناسر ،  یمن  وا  هب  ررـض  چیه  دوش و  قرغ  نآ  رد  یتشک  رگا  دسر  یمن  ایرد  هب  یـصقن 
مدرم يرایسب  زا  دوش  یمن  مک  باتفآ  رون  هچنانچ  و  دیناسر ؛ یم  دوخ  هب  ررض  صقن و  هکلب  دسر ،  یمن  وا  هب  ررض  چیه  دنک و  یمن  مک 
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 ، دوش یمن  هتساک  شرون  دنوش و  یم  عفتنم  نآ  زا  دننک و  یم  یگدنز  نآ  ینـشور  رد  همه  هکلب  دنوش  عفتنم  نآ  زا  دندرگ و  نآ  رد  هک 
یم یناگدـنز  وا  يزور  هب  دـینک و  یم  شیعت  وا  يزور  هب  هکلب  دـهدب ،  امـش  هب  هک  رایـسب  يزور  دوش  یمن  مک  ادـخ  هنازخ  زا  نینچمه 

دیریگ یم  مات  ار  دزم  دب !  نارودزم  يا  امش  رب  ياو  تساناد .  هدنهد و  ازج  وا  دنادرگ و  یم  هدایز  ار  شتمعن  دنک  رکش  هک  ره  و  دینک ، 
ار امـش  هک  يدـنوادخ  نآ  لمع  دـینک و  یم  انب  وا  نیمز  رد  اه  هناخ  دیـشوپ و  یم  ار  وا  هماج  دـیروخ و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  يزور  و 

دهاوخ لزان  دیا و  هدرک  دساف  هک  ار  اهلمع  نآ  امش  زا  درک  دهاوخ  بلط  لمع  راگدرورپ  بیرقنع  و  دینک ،  یم  عیاض  تسا  هدومرف  راک 
عطق اهدنب  زا  ار  امـش  ياهتـسد  دنربب و  خیب  زا  ار  امـش  ياهندرگ  هک  دومرف  دهاوخ  و  دشاب ،  امـش  تلذم  ثروم  هک  یباذـع  امـش  رب  درک 

ناراکمتس يارب  دیـشاب  یتربع  ناراکزیهرپ و  امـش  زا  دنریگ  دنپ  ات  دننکفیب  اههار  رـس  رب  ار  امـش  ياهدسج  هک  درک  دهاوخ  رما  و  دننک ، 
رب گرم  هک  تسا  هدرک  ریخءات  امـش  زا  نیا  يارب  ار  امـش  ياهلجا  یلاعت  قح  هک  دـینارذگم  دوخ  رطاخ  رد  دـب !  ياملع  يا  امـش  رب  ياو 
قح توعد  زورما  سپ  درک ،  دهاوخ  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  ار  امـش  امـش و  هب  دیـسر  دـهاوخ  گرم  يدوزب  دـش ،  دـهاوخن  لزان  امش 

ناهانگ رب  دـییرگب  تقو  نیا  زا  و  دوخ ،  ياهناج  رب  ندرک  هحون  رد  دـینک  عورـش  زور  نیا  زا  و  دـیهد ،  اج  دوخ  ياهـشوگ  رد  ار  یلاـعت 
هک امش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دوخ .  راگدرورپ  يوسب  هبوت  هب  دیئامن  تردابم  دیریگب و  ار  دوخ  رفس  دادعتـسا  هیهت و  زورما  زا  و  دوخ ، 
 ، دراد هک  یعجو  تدش  ببـس  هب  دبای  یمن  تذل  دروخب  رگا  دنک و  یمن  اهنآ  هب  تبغر  ذـیذل و  ياهماعط  هب  دـنک  یم  رظن  رامیب  هچنانچ 

هکنآ ببـس  هب  دـمهف  یمن  ار  یهلا  تداـبع  ینیریـش  دـبای و  یمن  تذـل  تداـبع  زا  تسه  وا  لد  رد  اـیند  تبحم  درد  هک  یـسک  نینچمه 
 ، افـش دـیما  هب  دـنک  فصو  ار  یئاود  وا  يارب  اناد  بیبط  هک  دـیآ  یم  شوخ  ار  رامیب  هچنانچ  تسا ؛  هدرک  روجنر  ار  وا  اـیند  لاـم  تبحم 
ایند نسح  تجهب و  زا  دنبای  یم  تذل  ایند  لها  نینچمه  افش ،  دوش  یم  ردکم  وا  رب  نآ  معط  يدب  اود و  یخلت  دیآ  یم  شرطاخ  هب  نوچ 
دوش یم  ردکم  ناشیا و  ياهـشیع  دوش  یم  خلت  دـنناسر  یم  رطاخ  هب  ار  گرم  ندیـسر  ربخ  یب  نوچ  تسه ،  ایند  رد  هک  یتاذـل  عاونا  و 

يراجم هک  یسک  رگم  اهنآ  هب  دنبای  یمن  تیاده  نکیل  دننیب و  یم  ار  اه  هراتس  مدرم  همه  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  ناشیا  ياهتذل 
هب امـش  زا  دـنبای  یمن  تیادـه  دـیئوگ و  یم  سرد  ار  قح  مولع  تمکح و  امـش  همه  نینچمه  دـناد ،  ار  اهنآ  ياهتکرح  قیرط  لزانم و  و 

شا هزم  ات  دینک  درخ  وکین  دیئوشب و  هزیکاپ  دینک و  كاپ  ار  مدنگ  ایند !  ناگدنب  يا  امش  رب  ياو  اهنآ .  هب  دنک  لمع  هک  یـسک  رگم  اهنآ 
لماک ایر و  ههبـش و  کش و  كاـشاخ  سخ و  زا  ار  دوخ  ناـمیا  دـینادرگ  صلاـخ  نینچمه  دـشاب ،  اراوگ  امـش  رب  شندروخ  دـیبایب و  ار 

یغارچ رگا  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  نآ  تبقاع  ار  امـش  دشخب  عفن  دیبایب و  ار  نامیا  توالح  ات  هحلاص  لامعا  هب  ار  نآ  دـینادرگ 
عنام دش و  دیهاوخ  عفتنم  نآ  رون  زا  هنیآ  ره  يرات  بش  رد  دنا  هتخورفا  تسا -  اهنغور  نیرت  هدیدنگ  هک  نارطق -  نغور  هب  هک  دـیبایب  ار 

وا دزن  ار  نآ  هک  ره  زا  دیریگب  ار  قح  ملع  تمکح و  هک  ار  امـش  تسا  نآ  راوازـس  نینچمه  نارطق ،  يوب  نآ  هب  عافتنا  زا  ار  دش  دهاوخن 
دینک لقعت  هک  نامیکح  دننام  دیتسین  رادرکدب !  ياه  هدنب  يا  امش  رب  ياو  دنک .  یمن  نآ  هب  لمع  دوخ  هکنآ  ار  امـش  دوشن  عنام  دیبایب و 

دیتسین و  دیدرگ ،  اناد  یهلا  مولع  هب  هک  نایاناد  دـننام  دـیتسین  و  دوخ ،  نید  لئاسم  هب  دـیدرگ  اناد  هک  نارابدرب  دـننام  دـیتسین  و  ار ،  قح 
خیب زا  ار  امش  ایند  هک  تسا  کیدزن  و  دنا ،  هدش  دازآ  یناسفن  تاقلعت  یگدنب  زا  هک  راوگرزب  نادازآ  دننام  هن  راکزیهرپ و  نامالغ  دننام 

رب امش  ملع  دشکب و  دریگب و  ار  امش  یناشیپ  يوم  امـش  ناهانگ  دلامب و  تلذم  كاخ  رب  ار  امـش  ياه  ینیب  دزادنارد و  ور  رب  سپ  دنکرب 
 . امش لامعا  ياهیدب  هب  ار  امش  دهد  ازج  سپ  اهنت ،  نایرع و  هدنهد ،  ازج  هاشداپ  يوسب  ار  امش  دننک  میلست  ات  دنزب  امش  ندرگ  بقع 

مشش تمسق 

لمع نآ  هب  دیا و  هتخادـنا  تشپ  سپ  ار  دوخ  ملع  هک  قیالخ  همه  رب  دـنا  هدادـن  یهاشداپ  یئاناد ،  ببـس  هب  ار  امـش  ایند !  ياه  هدـنب  يا 
ترخآ و رب  دیا  هدرک  رایتخا  ار  ایند  دـیریگ و  یم  هیهت  ایند  يارب  دـینک و  یم  مکح  ایند  ضارغا  هب  دـیا و  هدروآ  ایند  هب  ور  دـینک و  یمن 

یمن رد  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دوب .  دهاوخن  يا  هرهب  امـش  ار  ادخ  دوب و  دـیهاوخ  ایند  يارب  زا  یکی  ات  دـینک  یم  نادابآ  ار  نآ 
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يزور یبش و  ادرف  ندمآ  زا  شیپ  هک  ادرف  هب  ار  هبوت  دیزادنیم  سپ  ایند ،  زا  دیراد  یم  تسود  هچنآ  كرت  هب  رگم  ار  ترخآ  فرش  دیبای 
 . تفای دیهاوخ  هبوت  قیفوت  دنام و  دیهاوخ  ادرف  ات  هک  دیناد  یم  هچ  سپ  دـسر ،  یم  ناگدـنب  هب  زور  رخآ  لوا و  رد  یهلا  ياضق  تسه و 

یم درخ  ریقح و  هک  تسا  ناطیـش  ياهماد  اه و  هدـیکم  زا  دنرامـش  یم  ریقح  مدرم  هک  کچوک  ناهانگ  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب 
دننک یم  كاله  دنریگ و  یم  ورف  ار  امش  دنوش و  یم  رایسب  دندش  عمج  نوچ  دینکن ،  اورپ  اهنآ  ندرک  زا  هک  امـش  رظن  رد  ار  اهنآ  دیامن 
تسا اهیدب  رورش و  هدرکرـس  نتفگ  انث  ندرک و  هیکزت  نید  رد  ار  دوخ  ندرک و  حدم  غورد  هب  ار  دوخ  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  . 
يروای يرای و  ترخآ و  یگرزب  فرش و  رد  لمع  چیه  ریثءات  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  تسا .  هانگ  ره  هدرکرـس  ایند  یتسود  و  ، 

 ، زامن زا  دنادرگ  یمن  رتکیدزن  ادـخ  هب  ار  یمدآ  یلمع  چـیه  و  دـیئامن ،  تموادـم  نآ  رب  هک  تسین  زامن  دـننام  ایند  ياهالب  ثداوح و  رب 
رت هدیزگرب  ادخ  دزن  تسا و  رتهب  نآ  زا  زامن  دنادرگ  کیدزن  ادخ  هب  ار  هدنب  هک  يا  هتـسیاش  لمع  ره  اریز  زامن  رب  دـیئامن  تموادـم  سپ 
يا هنیک  هن  رادرک و  هب  هن  دشاب  هدیشکن  دوخ  ملاظ  زا  ماقتنا  يا و  هدیشک  متـس  دنک  هک  یلمع  ره  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  تسا . 

شمان هک  تسا  هدید  ار  یئانـشور  امـش  زا  کی  مادک  دـیئوگب  تسا ،  میظع  نآ  باوث  نامـسآ  توکلم  رد  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  وا  زا  هک 
ای رفاک ،  مه  دشاب و  نمؤم  مه  هک  هدنب  يارب  دوش  یمن  عمج  نینچمه  دشاب ! ؟  یئانـشور  شمان  هک  تسا  هدید  یکیرات  ای  دشاب  یکیرات 
وج دراکب و  مدنگ  ای  دنک  ورد  مدنگ  دراکب و  وج  هک  ار  یسک  دیا  هدید  ایآ  ترخآ ،  رد  هدننک  تبغر  مه  دشاب و  ایند  هدننک  رایتخا  مه 

یتسار هب  تسا .  هدرک  هچنآ  هب  دوش  یم  هداد  ازج  تسا و  هتـشک  ایند  رد  هک  دنک  ورد  ار  نآ  ترخآ  رد  يا  هدنب  ره  نینچمه  دنک ؟  ورد 
دوخ رادرک  هب  دـنک  یم  مکحم  دوخ  راـتفگ  هب  ار  تمکح  هک  تسا  نآ  یکی  دنفنـص :  ود  تمکح  ملع  رد  مدرم  هک  امـش  هب  میوـگ  یم 
راتفگ قیدصت  دوخ  رادرک  یکین  هب  مدرم و  نایم  رد  دنک  یم  مکحم  ار  تمکح  دوخ  راتفگ  هب  هک  تسا  نآ  يرگید  و  دـنک ،  یم  عیاض 
یتسار هب  راتفگ .  هب  ياملع  لاح  رب  ياو  رادرک و  هب  ياملع  لاح  اشوخ  سپ  سک ،  ود  نیا  ناـیم  تسه  قرف  رایـسب  هچ  دـنک ،  یم  دوخ 

دساف دنریگ و  یم  ارف  ار  وا  تعارز  ات  دنوش  یم  رایسب  ار ،  لطاب  ياههایگ  دوخ  تعارز  نایم  زا  دنکن  كاپ  هک  یـسک  امـش  هب  میوگ  یم 
هزم نآ  زا  دـعب  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  لد  مامت  ات  دوش  یم  يوق  نآ  هشیر  دـنکن  نوریب  ار  ایند  تبحم  شلد  زا  هک  ره  نینچمه  دـننک ،  یم 

هناخ و ار  دوخ  ياهلد  دـینادرگ و  دوخ  ياهندـب  نادـنز  ار  دوخ  راگدرورپ  ياهدجـسم  اـیند !  ناگدـنب  يا  دـبای .  یمن  ار  ترخآ  تبحم 
الب رد  هک  ره  هک  امش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دینادرگم .  اهتوهـش  يانکـس  لحم  يوءام و  ار  اهنآ  دینادرگ و  يراکزیهرپ  اوقت و  نکـسم 

 ! دب ياملع  يا  امش  رب  ياو  ایند .  رد  تسا  رتدهاز  وا  دنک  یم  رتشیب  ربص  الب  رد  هک  ره  و  دراد ،  رتشیب  ار  ایند  تبحم  دنک  یم  رتشیب  عزج 
ایآ امش !  رب  ياو  اهنآ ؛ هب  لمع  كرت  هب  دیدرم  لامک ،  ملع و  هب  درک  هدنز  ار  امـش  نوچ  درک ! ؟  هدنز  ار  امـش  ادخ  دیدوبن  ناگدرم  ایآ 

بادآ زا  يراع  دـیدوبن  ایآ  ار ؛ ادـخ  دـیدرک  شومارف  امـش  درک  ملاع  نوچ  سپ  درک ،  ملاع  ار  امـش  سپ  دـیدوبن  داوس  طخ و  یب  یما و 
ار امش  دیدوبن  هارمگ  ایآ  امش !  رب  ياو  دیتشگرب ! ؟  دوخ  تهافس  تلاهج و  هب  دیتفرگ  دای  نوچ  تخومآ ،  امـش  هب  ار  هنـسح  بادآ  سپ 

روک درک  انیب  ار  امـش  نوچ  درک ،  انیب  ار  امـش  دیدوبن  روک  ایآ  امـش !  رب  ياو  دیدش ! ؟  هارمگ  ار  امـش  درک  تیاده  نوچ  درک ،  تیادـه 
ار امش  دیدوبن و  لال  ایآ  امش !  رب  ياو  دیدش ! ؟  رک  ار  امش  درک  اونش  نوچ  درک ،  اونش  ار  امش  دیدوبن و  رک  ایآ  امش !  رب  ياو  دیدش ! ؟ 

تمارک امش  هب  ادخ و  زا  دیدرکن  ترصن  حتف و  بلط  ایآ  امش !  رب  ياو  قح ! ؟  نتفگ  زا  دیدش  لال  درک  ایوگ  ار  امـش  نوچ  درک ،  ایوگ 
رهق دیدش  زیزع  نوچ  درک ،  زیزع  ار  امش  قلخ و  نایم  رد  دیدوبن  لیلذ  ایآ  امـش !  رب  ياو  دیتشگرب ! ؟  نید  زا  دیتفای  ترـصن  نوچ  درک ، 

هک نیمز  رد  دیدوبن  فیعض  ایآ  امش !  رب  ياو  دیدرک ! ؟  ادخ  ینامرفان  دیدرک و  زواجت  دوخ  دح  زا  دوخ و  ناتـسد  ریز  رب  دیدرک  ربج  و 
سپ دیدرک ! ؟  ربجت  ربکت و  ار  امـش  درک  يرای  نوچ  دیـشخب ،  توق  ادخ و  درک  يرای  ار  امـش  سپ  دـنیابرب  ار  امـش  مدرم  دیدیـسرت  یم 

هک دب !  ياملع  يا  امش  رب  ياو  درک .  دهاوخ  رابتعا  یب  درخ و  رادقم و  یب  لیلذ و  ار  امش  هنوگچ  هک  تمایق  زور  يراوخ  زا  امش  رب  ياو 
یهلا تابوقع  زا  نانمیا  شور  هب  دـهد و  یم  ثاریم  هب  ناشیا  هب  ادـخ  ار  تشهب  هک  دـیراد  اهنآ  هبترم  دـیما  دـینک و  یم  نادـحلم  لاـمعا 

اه هناخ  ندش  بارخ  يارب  دیا و  هدمآ  ایند  هب  ندرم  يارب  دوب و  دهاوخن  امـش  ياهوزرآ  شهاوخ و  قفاوم  ادخ  رما  دیا ،  هدیدرگ  نئمطم 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


هک امـش  يارب  میوگ  یم  یتسار  هب  دـینک .  یم  ایهم  دوخ  ناثراو  يارب  زا  دـینک  یم  هیهت  هچنآ  دـینک ،  یم  داـبآ  اـه  هعرزم  دـیزاس و  یم 
نکیل ادخ و  هب  دـیروخم  غورد  تسار و  مسق  هک  میوگ  یم  نم  دـیروخم ،  ادـخ  هب  غورد  مسق  تفگ :  یم  امـش  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

نان زا  میامرف  یم  رذح  ار  امـش  وج و  نان  یئارحـص و  ياهیزبس  ندروخ  هب  داب  امـش  رب  لیئارـسا !  ینب  يا  دنگوس .  یب  يرآ  هن و  دیئوگب 
تماـیق رد  ار  شباوج  دـیئوگ  یم  هک  يدـب  نخـس  ره  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتـسار  هب  دـیئامنن .  ماـیق  نآ  رکـش  هب  مسرت  یم  هک  مدـنگ 

وا زا  شنمؤم  ردارب  هک  دیآ  شرطاخ  هب  دشکب و  ادخ  هاگرد  رد  ینابرق  دهاوخ  هک  امـش  زا  کی  ره  دـب !  ياه  هدـنب  يا  دینـش .  دـیهاوخ 
دب ياه  هدنب  يا  ددرگ .  لوبق  ات  دنک  ینابرق  ددرگرب  دنک و  یضار  دوخ  زا  ار  دوخ  ردارب  دورب  ار و  ینابرق  دنک  كرت  سپ  تسا ،  هدرزآ 

و دیراد ،  شیپ  ار  ور  رگید  فرط  دنزب  هچناپط  امش  رب  هک  یسک  و  دیهدب ،  وا  هب  زین  ار  دوخ  نهاریپ  درادرب و  ار  امـش  يادر  یـسک  رگا  ! 
دیربب ار  وا  راب  دیورب و  وا  اب  رطاخ  بیط  هب  زین  رگید  لیم  کی  دراذگ  امش  شود  رب  يراب  هک  دربب  روز  هب  هار  لیم  کی  ار  امش  هک  یسک 

دراد عفن  هچ  دشاب ؟  دساف  امش  نطاب  هاگره  دشاب  حیحـص  امـش  رهاظ  هک  ار  امـش  دشخب  یم  هدیاف  هچ  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  . 
امش ياهتسوپ  یگزیکاپ  دهد  هدیاف  هچ  همیمذ ؟  قالخا  زا  دشاب  وبدب  امش  ياهنوردنا  هاگره  دشاب  وبشوخ  امـش  ياهندب  هکنآ  امـش  يارب 

دـنک و یم  نوریب  ار  وکین  درآ  هک  زیب  درآ  دـننام  دیـشابم  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دـشاب ؟  ثولم  ناهانگ  ثول  هب  امـش  ياهلد  و 
همیمذ و تافـص  هنیک و  دـینک و  یم  نوریب  دوخ  ناهد  زا  ار  وکین  تمکح  تاـملک  امـش  نینچمه  و  دراد ،  یم  هاـگن  ار  سوبـس  هلاـخن و 
ار اهیکین  نآ  زا  دعب  دـینک  رود  دوخ  زا  ار  اهیدـب  لوا  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دـیراذگ .  یم  دوخ  ياه  هنیـس  رد  ار  هدـساف  تاین 

میوگ یم  یتسار  هب  دشخب .  یمن  عفن  امش  هب  ریخ  دینک  عمج  رگیدکی  اب  ار  رش  ریخ و  نوچ  هک  اریز  دشخب ،  هدیاف  ار  امـش  ات  دینک  بلط 
دراد ایند  تبحم  هک  ره  نینچمه  دسرن ،  وا  هب  بآ  هک  دنک  یعس  دنچ  ره  دوش  یم  رت  وا  هماج  هتبلا  دوش  یم  رهن  لخاد  هک  یسک  امـش  هب 

هب دننک و  یم  یهت  باوختخر  زا  ولهپ  اهبش  هک  اهنآ  لاح  اشوخ  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  تشاد .  دناوت  یمن  هاگن  ناهانگ  زا  ار  دوخ 
هداتـسیا دوخ  ياهاپ  رب  بش  یکیرات  رد  هکنآ  ببـس  هب  دوب  دهاوخ  تمایق  رد  یمئاد  رون  ار  ناشیا  دنزیخ ،  یمرب  دوخ  راگدرورپ  تدابع 

امش هب  میوگ  یم  یتسار  هب  تمایق .  زور  دئادش  زا  دنبای  تاجن  هکنآ  دیما  هب  دوخ  راگدرورپ  يوسب  دنیامن  یم  عرضت  اهدجـسم و  رد  دنا 
و باسح ،  زور  رد  تسه  يا  هدنهد  عفن  تبقاع  ار  ریخ  دنراک ؛ یم  رـش  ریخ و  خـلت و  نیریـش و  نآ  رد  ناگدـنب  هک  تسا  يا  هعرزم  ایند 
زا دـنریگ  یم  تربع  ناـمیکح  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتـسار  هب  ندرک  ورد  زور  رد  تسین  يا  هرمث  تقـشم  بعت و  اـنع و  زجب  رـش  يارب 
ایند ياه  هدنب  يا  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  ناشیا  تربع  دشخب  یمن  يا  هدیاف  هک  دنریگ  یم  تربع  یتقو  نالهاج  و  نالهاج ،  لاوحا 

 . دسر یمن  تیاهن  هب  وا  شهاوخ  زگره  دوش و  یمن  مک  ایند  ياهتوهش  زا  وا  تبغر  هک  یسک  دبای  یمرد  ار  ترخآ  ياهتمعن  هنوگچ  هک 
دیتشاد یم  تسود  ار  ایند  رگا  هک  اریز  ار ،  ترخآ  هن  دیراد و  تسود  ار  ایند  هن  امـش  هک  ایند  ياه  هدـنب  يا  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب 

دیما هک  یسک  رادرک  دیدرک  یم  دیتشاد  یم  تسود  ار  ترخآ  رگا  و  دوش ،  امـش  يایند  تیهافر  ببـس  هک  ار  یلمع  دیتشاد  یم  یمارگ 
يارب تسین  امش  رد  هک  دنچ  یکین  تفص  هاگره  دیوش و  یم  هدرزآ  دنیوگب  ار  امش  قح  ياهبیع  هاگره  ایند !  ناگدنب  يا  دراد .  ترخآ 

ادخ هک  دینادب  دنا ،  هدرک  امـش  ياهلد  رد  هک  دنا  هدرکن  ترامع  ردقنیا  زیچ  چیه  رد  نیطایـش  هک  دینادب  دـیوش ،  یم  داش  دـنیوگب  امش 
ترخآ زا  دنادرگ  لوغشم  ار  امش  هک  امش  هب  ار  ایند  تسا  هدادن  ترخآ و  يارب  نآ  رد  دینک  لمع  هک  تسا  هداد  امش  هب  نآ  يارب  ار  ایند 

هب ار  امـش  تسا  هدرکن  رما  دوخ و  تعاط  هب  ایند  رد  تسا  هدرک  رما  ار  امـش  هک  دـینادب  هک  تسا  هدوشگ  امـش  يارب  ار  ایند  ياـهتمعن  و  ، 
يزور رد  تسا  هداد  یگداشگ  و  مارح ،  رب  ایند  هب  تسا  هدرکن  يرای  لالح و  رب  ایند  هب  تسا  هدرک  تناـعا  ار  امـش  و  دوخ ،  ياهتیـصعم 

یم یتسار  هب  نآ  ببس  هب  دینک  ینمشد  توادع و  رگیدکی  اب  هک  امش  هب  تسا  هدادن  تعـسو  دینک و  ناسحا  رگیدکی  هب  هک  امـش  رب  ایند 
هب دشاب .  هدرک  راک  نآ  لیصحت  يارب  هک  یسک  يارب  رگم  دوش  یمن  رـسیم  اما  دهاوخ  یم  سک  همه  ار  ترخآ  باوث  هک  امـش  هب  میوگ 
هب تامرحم .  كرت  هب  رگم  دوش  یمن  لماک  نید  نینچمه  وکین ،  يا  هویم  هب  رگم  دوش  یمن  لـماک  تخرد  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار 
هب لمع .  ملع و  هب  رگم  دبای  یمن  تیحالص  نامیا  نینچمه  كاخ ،  بآ و  هب  رگم  دیآ  یمن  لمعب  تعارز  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار 
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میوگ یم  یتسار  هب  دناشن .  یم  ورف  ار  بضغ  شتآ  ملح  نینچمه  دنک ،  یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ  هچنانچ  هک  امش  هب  میوگ  یم  یتسار 
هب میوگ  یم  یتسار  هب  لد  کی  نایم  رد  زجع  یئاناد و  دوش  یمن  عمج  نینچمه  فرظ ،  کی  رد  شتآ  بآ و  دوش  یمن  عمج  هک  امش  هب 

یتسار هب  دوش .  یمن  رداص  كاپ  لد  ریغ  زا  دوش  راگدرورپ  يدونـشخ  ثعاـب  هک  یلمع  نینچمه  دـشاب ،  یمن  ربا  ریغ  زا  ناراـب  هک  اـمش 
تمکح رـس  اوقت  و  دوش ،  یم  لد  ینـشور  ثعاب  تمکح  نینچمه  دوش ،  یم  زیچ  ره  ینـشور  ثعاب  باـتفآ  هچناـنچ  امـش  هب  میوگ  یم 

هنوگچ تسا  لمع  عرـضت و  اعد و  ادخ  تمحر  دیلک  و  تسا ،  قح  هاگرد  ادـخ  تمحر  و  تسا ،  ربخ  ره  هاگرد  یتسار  قح و  و  تسا ، 
! ؟  دیلک زا  ریغب  يرد  دوش  یم  هدوشگ 

متفه تمسق 

 ، ددنسپ ار  نآ  هک  یبسا  رب  رگم  دوش  یمن  راوس  ددنسپ و  دهاوخ و  هک  یتخرد  رگم  دراک  یمن  اناد  درم  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب 
دروآ یم  حالـصا  هب  ندز  لقیـص  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  ددنـسپ .  وا  راـگدرورپ  هک  یلمع  رگم  دـنک  یمن  اـناد  نمؤم  نینچمه 

یم هدنز  ار  اناد  لد  تمکح  نخـس  و  دهد ؛ یم  الج  دنز و  یم  لقیـص  ار  لد  تمکح  مالک  نینچمه  ار ،  نآ  دهد  یم  الج  ار و  ریـشمش 
نایم رد  دور  یم  هار  رون  نآ  اب  هک  یکیرات  رد  تسا  رون  دـننام  اناد  لد  رد  تمکح  و  دـنک ،  یم  هدـنز  ار  هدرم  نیمز  بآ  هچناـنچ  دـنک 

هک یئوگب  یـسک  هب  ار  یقح  نخـس  هکنآ  زا  تسا  رتناـسآ  ندرک  لـقن  اـههوک  رـس  زا  ار  اهگنـس  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  مدرم . 
لها يارب  ماعط  یـسک  هک  تسا  نآ  لثم  دوش و  مرن  هک  بآ  نایم  رد  تسا  گنـس  ندیناسیخ  دـننام  نآ  ملع  رد  ندرک  یعـس  و  دـمهفن ، 

ادخ بضغ  بجوم  هک  دسرت  دشابن و  نآ  رد  هدیاف  هک  ار  دوخ  مالک  یتدایز  هک  یسک  لاح  اشوخ  سپ  دنروخب .  هک  دربب  ناتـسربق  لها 
ار وا  کین  رادرک  ات  دنکن  کین  راتفگ  رد  یسک  لاح  يوزرآ  و  یسک ،  هب  دیوگن  دمهفن  هک  ار  ینخـس  و  دیوگن ،  دنک و  سبح  ددرگ ، 

میظعت هک  یـسک  لاح  اشوخ  دـناد .  هچنآ  زا  ار  نالهاج  دـیامن  میلعت  دـنادن و  ار  هچنآ  املع  زا  دریگ  دای  هک  یـسک  لاـح  اـشوخ  دـنادن . 
زا دنارن  ار  نالهاج  و  ناشیا ،  ینادان  ببـس  هب  ار  نالهاج  درامـش  ریقح  و  ار ،  ناشیا  هعزانم  دنک  كرت  ناشیا و  ملع  يارب  ار  املع  دـیامن 
 ! نایراوح هورگ  يا  امش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دنک .  میلعت  ناشیا  هب  ار  دوخ  ملع  دنادرگ و  دوخ  کیدزن  ار  ناشیا  نکیل  دوخ و  هاگرد 

ببـس هب  دـشاب  یم  ار  ناگدـنز  هک  یگرم  هب  دـیریمب  سپ  ناگدرم ،  نایم  رد  دـیناگدنز  هلزنم  هب  مدرم  نایم  رد  امـش  زورما  هک  یتسردـب 
وا زا  ار  اـیند  هکنیا  زا  دوش  یم  نوزحم  نم  نمؤم  هدـنب  هک  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  هک :  دومرف  یلاـعت .  قح  زا  يرود  اهتوهـش و  تعباـتم 

ار ایند  هکنآ  زا  دوش  یم  داش  تسا و  رتکیدزن  نم  هب  لاوحا  همه  زا  هدـنب  نآ  ببـس  هب  و  نم ،  دزن  تسا  لاوحا  نیرتبوبحم  نآ  منادرگب و 
ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 649  ) تسا رود  رایـسب  نم  زا  لاح  نیا  بحاص  مراد و  یم  نمـشد  ار  لاح  نیا  نم  و  مهد ،  یگداـشگ  وا  رب 

نخس لیئارـسا !  ینب  يا  دومرف :  دناوخ و  هبطخ  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
دینکم عنم  دنتـسه  نآ  ندـیمهف  لباق  تمکح و  لها  هک  اهنآ  زا  دوب ،  دـیهاوخ  هدرک  ملظ  تمکح  رب  هک  دـیئوگم  نالهاج  رب  ار  تمکح 

 : دومرف رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 650  ) دوش لطاب  امش  لضف  هک  شملظ  رب  ار  ملاظ  دینکم  يرای  دوب ،  دیهاوخ  هدرک  اهنآ  رب  متـس  هک 
رتدیدش زیچ  همه  زا  هک  تسا  زیچ  مادک  هک  نک  میلعت  ام  هب  ریخ !  هدننک  میلعت  يا  هک :  دنتفگ  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  نایراوح 

 : دومرف درک ؟  زارتحا  ادخ  بضغ  زا  ناوت  یم  زیچ  هچ  هب  دنتفگ :  تسا .  ادخ  بضغ  اهزیچ  نیرت  تخـس  رتدـیدش و  هک :  دومرف  تسا . 
ندرمش ریقح  ربجت و  ربکت و  زا  هک :  دومرف  دسر ؟  یم  مهب  زیچ  هچ  زا  تسیچ و  بضغ  يادتبا  دنتفگ :  مدرم .  رب  دینکن  بضغ  هکنیا  هب 

يا هک :  تفگ  یم  دوـخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  قـثوم  ثیدـح  رد  و  ( . 651  ) مدرم
هتسیاش ایند  يارب  امش  تسین و  هتسیاش  امش  يارب  ایند  هک  ایند  زا  ار  دوخ  ياهلد  دینک  نوریب  ادخ و  يوسب  ایند  زا  دیزیرگب  مدآ !  نادنزرف 
هدروخ بیرف  و  تسا ،  هدنروآ  درد  هب  هدنهد و  بیرف  ایند  و  دنام ،  یمن  یقاب  امـش  يارب  ایند  دـینام و  یمن  یقاب  ایند  رد  امـش  و  دـیتسین ، 

دراد تسود  ار  ایند  هک  تسا  یسک  کلاه  و  ددرگ ،  نئمطم  ایند  يوسب  هک  تسا  یـسک  راکنایز  دروخب و  ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک 
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ازج هک  يزور  زا  دیـسرتب  دوخ و  راگدرورپ  باذع  زا  دـیزیهرپب  دوخ و  راگدـیرفآ  يوسب  دـینک  هبوت  سپ  دـشاب ،  هتـشاد  نآ  شهاوخ  و 
دنیاجک امـش ! ؟  ناردام  دنیاجک  امـش ! ؟  ناردپ  دنیاجک  شردپ ،  زا  تسین  هدنهد  ازج  يدـنزرف  چـیه  شدـنزرف و  زا  يردـپ  دـهد  یمن 

دنتفر و دندرک و  تباجا  سپ  ترخآ  يوسب  ار  ناشیا  دندناوخ  امـش ! ؟  نادـنزرف  دـنیاجک  امـش ! ؟  نارهاوخ  دـنیاجک  امـش ! ؟  ناردارب 
دـندش و ادـج  دوخ  ناتـسود  زا  دـنتفر و  نوریب  ایند  زا  دـنتفر و  ناکلاه  نایم  هب  دـندش و  ناگدرم  هیاسمه  دـندرپس و  كاخ  هب  ار  ناـشیا 
ار و امش  دنهد  رجز  دنهد و  دنپ  دنچ  دنا ،  هتشاذگ  ایند  رد  هچنآ  زا  دندش  ینغتسم  ترخآ و  هب  دنا  هداتـسرف  شیپ  هچنآ  هب  دندش  جاتحم 
اهمکـش و رب  تسا  فورـصم  اهنآ  تمه  هک  تسا  یتاناویح  لثم  اـیند  رد  امـش  لـثم  دیـشاب ! ؟  بعل  وهل و  تلفغ و  یـشومارف و  رد  اـمش 
منهج و شتآ  هب  ار  دوخ  نایصاع  تسا  هدیناسرت  هکنآ  لاح  تسا و  هدیرفآ  ار  امش  هک  يدنوادخ  زا  دینک  یمن  مرـش  ایآ  دوخ ،  ياهجرف 

سپ ار  دوخ  ناگدـننک  تعاطا  تسا  هدومرف  العا  سودرف  رد  دوخ  ترواجم  تشهب و  هدـعو  و  دـیرادن ! ؟  ار  منهج  باذـع  تقاط  اـمش 
نارگید رب  روج  دیهدب و  دوخ  زا  فاصنا  و  دینادرگ ،  تمحر  نآ  لها  ار  دوخ  ار و  امش  تسا  هدومرف  هدعو  ادخ  هچنآ  رد  دیئامن  تبغر 

هب رگید  هک  حوصن  يا  هبوت  ناهانگ ،  زا  ادخ  يوسب  دینک  هبوت  دینک و  يریگتسد  ار  ناجاتحم  دینک و  ینابرهم  دوخ  نافیعـض  اب  دینکم و 
دنوادـخ اهنیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  ناراـبج و  راـبج  ینعی  گرم  هب  ار  ناـشیا  درک  رهق  هک  راـگدرورپ  رب  دـندرک  درمت  هک  اـهنوعرف 

يراکمتس و دبای  یمن  تاجن  وا  باذع  زا  تسا و  كاندرد  شباذع  تسا و  دیدش  شباقع  هک  ازج  زور  هاشداپ  ناگدنیآ و  ناگتـشذگ و 
ار زیچ  همه  شملع  دنام ،  یمن  ناهنپ  يرما  چیه  وا  رب  دوش ،  یمن  بیاغ  زیچ  چیه  وا  ملع  زا  دور ،  یمن  ردب  زیچ  چیه  وا  تردق  تحت  زا 

یـسک زا  يزیرگ  یم  اجک  هب  ناوتان !  مدآ  دـنزرف  يا  خزود  ای  تشهب  ای  تسا :  هداد  اـج  دوخ  لزنم  رد  ار  سک  ره  تسا و  هدرک  اـصحا 
ار تجح  داد  دنپ  هک  ره  یئوا ؟  تردق  تحت  رد  یـشاب  هک  لاح  ره  رد  دبای و  یم  دبلط و  یم  ار  وت  زور  ینـشور  بش و  یکیرات  رد  هک 
هک دومرف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  تسا  هتـشون  لیجنا  رد  هک :  تسا  لوقنم  ( . 652  ) دش راگتسر  دش  ریذپدنپ  هک  ره  درک ،  مامت 
 ، دسر مهب  شلد  رد  وا  شهاوخ  ینز و  يوسب  دنک  رظن  هک  ره  هک  میوگ  یم  نم  و  دینکم ،  انز  هک :  دنتفگ  ناگتشذگ  اب  هچنآ  دیدینش  : 

توضع کی  رگا  هک  اریز  زادـنیب  نکب و  ار  نآ  دوش  مارح  هجوتم  دـنک و  تنایخ  وت  اـب  تتـسار  هدـید  رگا  تسا ،  هدرک  اـنز  وا  اـب  لد  هب 
یم هچ  دیروخ و  یم  هچ  هک  دینکم  مامتها  هک  امـش  هب  میوگ  یم  یتسار  هب  دور .  منهج  هب  تندـب  عیمج  هکنآ  زا  تسا  رتهب  دوش  كاله 

ار دوخ  ناج  ندب و  سپ  تسین ! ؟  سابل  زا  رتهب  ندب  و  تسین ! ؟  ندروخ  زا  رتهب  سفن  ایآ  دیناشوپ ،  یم  هچ  دوخ  ياهندب  رب  دـیماشآ و 
عیفر راگدرورپ  سپ  دنروخ  یمن  يزور  مغ  دننک و  یمن  ورد  دننک و  یمن  تعارز  هک  اوه  ناغرم  هب  دـینک  رظن  دـیهد ،  تاجن  باذـع  زا 
سپ دیازفیب ؟  دوخ  تماق  رب  عارذ  کی  هک  دناوت  یم  امـش  زا  یک  دـیتسین ؟  اهنآ  زا  رتهب  امـش  ایآ  دـهد ،  یم  يزور  ار  اهنآ  امـش  نءاشلا 

زا ربتعم  دنس  هب  ( . 653  ) تسا هدرک  ردقم  زین  ار  امـش  سابل  تسا  هدرک  ردقم  ار  امـش  تماق  هک  ره  دیروخ ؟  یم  دوخ  شـشوپ  مغ  ارچ 
ره و  تسا ،  رامیب  وا  ندب  تسا  رایسب  وا  مغ  هک  ره  تفگ :  یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ره و  تسا ،  رامـشیب  وا  شزغل  اطخ و  تسا  رایـسب  شنخـس  هک  ره  و  تسا ،  رازآ  باذع و  رد  وا  زا  هتـسویپ  وا  سفن  تسا  دب  شقلخ  هک 
یم لیاز  وا  زا  يدرم  تورم و  دـنک  یم  رایـسب  مدرم  اب  هعزانم  هک  ره  و  دوش ،  یم  فرطرب  شلامج  نسح و  دـیوگ  یم  رایـسب  غورد  هک 
هدش هتشون  لیجنا  رد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 654  ) دیامن یم  ردـق  یب  دوش و 

دنکن لـمع  نآ  هب  شبحاـص  هک  یملع  هک  اریز  دـیناد ،  یم  هچنآ  هب  دـینکن  لـمع  اـت  دـیناد  یمن  ار  هچنآ  ملع  دـینکم  بـلط  هـک :  تـسا 
 ، یلپ رگم  ایند  تسین  هک :  تفگ  نایراوح  اب  يزور  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک :  دومرف  ( . 655  ) دنک یم  رترود  ادخ  زا  ار  شبحاص 

یسیع ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 656  ) نآ رد  دینکم  ترامع  نآ و  زا  دیرذگب  سپ 
سپ دشک  یم  دوخ  يوسب  ار  درد  نید  بیبط  هک  دینیبب  هاگره  سپ  تسا ،  نید  بیبط  ملاع  تسا و  نید  درد  رز  هک :  تفگ  مالسلا  هیلع 

هک دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 657  ) دوب دهاوخن  نارگید  هاوخریخ  درادن  دوخ  مغ  وا  هاگره  هک  دینادب  دـیراد ،  مهتم  دوخ  رب  ار  وا 
دشاب و دوخ  هناخ  مزالم  دشاب ،  تربع  وا  ندرک  رظن  دشاب و  رکفت  وا  یشوماخ  هک  یسک  لاح  اشوخ  تفگ :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


لوقنم مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 658  ) دنشاب ملاس  وا  نابز  تسد و  ررـض  زا  مدرم  دیرگب و  رایـسب  دوخ  هانگ  رب 
رد شک  هدید  هب  هودنا  همرـس  و  عوشخ ،  دوخ  لد  زا  و  هدید ،  بآ  دوخ  هدید  زا  هدب  نم  هب  یـسیع !  يا  هک :  دومن  یحو  ادـخ  هک  تسا 
هک وگب  يریگب و  ناشیا  زا  دنپ  دیاش  نک  ادن  ار  ناشیا  دنلب  زاوآ  هب  ناگدرم و  ياهربق  رب  تسیاب  و  دنشاب ،  نادنخ  لطاب  لها  هک  یماگنه 

یـسیع ترـضح  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 659  ) دش دنهاوخ  قحلم  امـش  هب  هک  نارگید  اب  دش  مهاوخ  قحلم  امـش  هب  نم  : 
یمن لمع  و  لمع ،  یب  نآ  رد  دیبای  یم  يزور  هکنآ  لاح  ایند و  يارب  زا  دینک  یم  لمع  هک :  دومن  هظعوم  ار  دوخ  باحصا  مالـسلا  هیلع 
یمن راک  دـیریگ و  یم  دزم  دـب !  ياملع  يا  امـش  رب  ياو  لمع .  نودـب  تفای  دـیهاوخن  يزور  اجنآ  رد  هکنآ  لاـح  ترخآ و  يارب  دـینک 
لها زا  هنوگچ  تفر ،  دـیهاوخ  کیرات  ربق  هب  ایند  زا  يدوزب  ار و  دوخ  لمع  امـش  زا  درک  دـهاوخ  بلط  لـمع  بحاـص  يدوزب  دـینک ! ؟ 

وا هچنآ  زا  دهاوخ  رتشیب  دناسر  یم  ررض  ار  وا  هچنآ  دشاب و  هدروآ  ور  ایند  هب  وا  دشاب و  ترخآ  يوسب  وا  تشگزاب  هک  یـسک  دشاب  ملع 
يا يراد  لاح  هچ  هک :  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  يزور  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  و  660 ! ؟ )  ) دشخب یم  عفن  ار 

رد گرم  تسا و  نم  يور  شیپ  رد  منهج  شتآ  و  تسا ،  عـلطم  فرـشم و  نـم  رب  نـم  راـگدرورپ  ما و  هدرک  حبـص  تـفگ :  هللا ؟  حور 
نم زا  ریقف  مادـک  سپ  درک ،  مناوـت  یمن  عـفد  دوـخ  زا  مهاوـخ  یمن  ار  هچنآ  متـسین و  نآ  رب  رداـق  مراد  وزرآ  هچنآ  و  تسا ،  نـم  بـلط 

يوسب دومن  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  661 ! ؟ )  ) تسا رت  هراـچیب  رتریقف و 
هک مدیرفآ  ردـپ  یب  ار  وت  هک  اریز  ارم ،  تدابع  نکم  كرت  نم و  یگدـنب  رد  نک  یعـس  یـسیع !  يا  هک :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

دهاوخ یکرابم  نز  زا  وا  لسن  هک  یما  ربمغیپ  نم  لوسر  هب  نم و  هب  دنروآ  نامیا  هک  ار  لیئارسا  ینب  هد  ربخ  نایملاع ،  يارب  یـشاب  یتیآ 
مالسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  دبایرد .  ار  وا  نامز  دونـشب و  ار  وا  نخـس  هک  تسا  یـسک  يارب  یبوط  تشهب ،  رد  دشاب  وت  ردام  اب  هک  دوب 

نآ زا  هک  ره  هک  تسه  يا  همـشچ  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  تشهب  رد  تسا  یتـخرد  هک :  دوـمرف  تـسیچ ؟  یبوـط  اراـگدرورپ !  تـفگ : 
هدب نم  هب  همشچ  نآ  زا  تبرش  کی  اراگدرورپ !  تفگ :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دوش .  یمن  هنشت  زگره  دروخب  تبرش  کی  همـشچ 

ات تشهب  نآ  ندش  لخاد  اهتما  رب  تسا  مارح  دماشایب و  ربمغیپ  نآ  ات  همشچ  نآ  زا  ندیماشآ  ناربمغیپ  رب  تسا  مارح  یسیع !  يا  دومرف : 
( . 662  ) دنوش لخاد  ربمغیپ  نآ  تما 

متشه تمسق 

تمایق هک :  دیسرپ  مالسلا  هیلع  لیئربج  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و 
نم هللا !  حور  يا  تفگ :  دمآ  زاب  شوه  هب  نوچ  و  دش ،  شوهیب  دیزرل و  تمایق  زور  دای  تشهد  زا  لیئربج  سپ  دـش ؟  دـهاوخ  اپرب  یک 

ربتعم ثیدح  رد  و  ( . 663  ) دمآ دهاوخ  ربخ  یب  هاگان و  هب  تمایق  دـناد و  یمن  یـسک  ادـخ  زا  ریغب  ار ،  تمایق  ملع  مناد  یمن  وت  لثم  زین 
نذا هب  مدرک  هجلاعم  ار  سیپ  روک و  ادخ و  تردق  هب  دنتفای  افش  مدرک و  اود  ار  نارامیب  نم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دومرف  رگید 

؟  تسیک قمحا  هللا !  حور  ای  دنتفگ :  مروآ .  حالصا  هب  ار  وا  متسناوتن  مدرک و  هجلاعم  ار  قمحا  ادخ و  نذا  هب  مدرک  هدنز  ار  هدرم  ادخ و 
سک و همه  رب  دـناد  یم  ناـسحا  لـضف و  بحاـص  ار  دوـخ  وا و  لاـمعا  وا و  يءار  ار  وا  دـیآ  یم  شوـخ  هـک  تـسا  یـسک  نآ  دوـمرف : 

نیا دناد ،  یمن  مزال  دوخ  رب  ار  یـسک  قح  دناد و  یم  مزال  سک  همه  رب  ار  دوخ  قح  و  دوخ ،  رب  دـناد  یمن  ناسحا  بحاص  ار  سکچیه 
هب مالـسلا  هیلع  حیـسم  هک  دومرف  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 664  ) درک متـسناوتن  وا  درد  ياوادـم  رد  يا  هراـچ  هـک  یقمحا  نآ  تـسا 

نینچ رگا  دوخ و  هب  تبسن  ار  مدرم  هنیک  ینمـشد و  دیهد  رارق  دوخ  رب  سپ  دینم  ناردارب  ناتـسود و  امـش  رگا  هک :  تفگ  دوخ  باحـصا 
يزیچ و  ار ،  ادخ  تیصعم  دنارذگن  دوخ  لد  رد  ار و  ایند  تایهتشم  دنیبب  دوخ  مشچ  هب  هک  یسک  لاح  اشوخ  دیتسین ،  نم  ناردارب  دینکن 

اهنآ رب  ياو  امش ،  هب  تسا  کیدزن  رایـسب  هچ  تسا  یندمآ  هچنآ  امـش و  زا  تسا  رود  رایـسب  هچ  تشذگ  تفر و  ردب  امـش  تسد  زا  هک 
دنراد یم  تسود  هچنآ  ناشیا  زا  دوش  ادج  نآ و  زا  دنراد  تهارک  هچنآ  ناشیا  هب  دوش  کیدزن  هک  یتقو  رد  ایند  هب  دـنا  هدـش  رورغم  هک 
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ياو سپ  تربع ،  يارب  زا  تسا  سب  اهنآ  نتفر  ندمآ و  بش و  زور و  تقلخ  نیمه  و  ناشیا ،  هب  دنا  هدرک  هدعو  هچنآ  ناشیا  هب  دـسرب  و 
 ! دوخ راگدرورپ  دزن  دش  دهاوخ  اوسر  هنوگچ  دـشاب ،  اهاطخ  ناهانگ و  وا  رادرک  دـشاب و  ایند  لیـصحت  رب  روصقم  شتمه  هک  یـسک  رب 

رظن و  دنناد ،  یمن  تسا و  نیگنس  ناشیا  ياهلد  دنیوگ  یم  رایسب  نخس  ادخ  رکذ  ریغ  رد  هک  اهنآ  ادخ ،  دای  ریغ  رد  دییوگم  رایسب  نخس 
رب بآ  دنچ  ات  دیکولمم ،  ياه  هدنب  هک  اریز  دوخ  سفن  یـصالخ  رد  دینک  رظن  نکیل  دیناشیا و  نایادخ  ایوگ  هک  مدرم  ياهبیع  هب  دینکم 

دنیاشوخ شلگ  هک  تسا  الفد  لثم  امـش  لثم  دوشن ؟  مرن  امـش  ياهلد  دیئوگ و  سرد  ار  تمکح  دـنچ  ات  دوشن و  مرن  دوش و  يراج  هوک 
دراد یگنرشوخ  لگ  هک  تسا  یفلع  الفد  دیوگ :  فلؤم  ( . 665  ) دشک یم  ار  وا  دروخب  رگا  دنکفا و  یم  رود  هب  دشچ  یم  هک  ره  تسا 
دومن یحو  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  یتیاور  رد  تسا .  هدنـشک  ياهرهز  زا  تسا و  خلت  رایـسب  شفلع  و 

محر و رد  و  شاب ،  يراج  بآ  دننام  تواخـس  رد  و  تسا ،  ناشیا  ياپ  ریز  رد  هک  شاب  ینیمز  دننام  يرابدرب  ملح و  رد  مدرم  يارب  هک : 
هک یسک  لاح  اشوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ( . 666  ) دـبات یم  راکدـب  راکوکین و  رب  هک  شاب  هام  باـتفآ و  دـننام  تقفش 
هک دیریگم  دوخ  يادخ  ار  ایند  هک :  دومرف  و  ( . 667  ) تسا هدیدن  دنا و  هدرک  هدعو  وا  هب  هک  یباوث  يارب  ار  يرضاح  توهش  دنک  كرت 

جنگ ایند  رد  و  تسا ،  امـش  راگدرورپ  وا  هک  دنک  یمن  عیاض  هک  دیراذگ  یـسک  دزن  ار  دوخ  ياهجنگ  دـنادرگ ،  دوخ  هدـنب  ار  امـش  نآ 
اپرب دـیرادمرب و  ار  وا  نم  زا  دـعب  سپ  ما ،  هدـنکفا  رودـب  ار  ایند  امـش  يارب  زا  نم  هک :  دومرف  و  تسا .  تاـفآ  ضرعم  رد  هک  دـیراذگم 

ترخآ هب  هک  تسا  نآ  شرگید  تنایخ  دوش و  یم  هدرک  نآ  رد  ادخ  تیـصعم  هک  تسا  نآ  یکی  ایند  ياهتنایخ  زا  هک  یتسردب  دینکم ، 
ایند تبحم  یهانگ  ره  لصا  هک  دـینادب  ار و  نآ  دـینادرگم  رومعم  اـیند و  زا  دـینک  روبع  سپ  نآ ،  ندرک  كرت  هب  رگم  دیـسر  ناوت  یمن 

شیور رب  امش و  يارب  زا  ما  هدنکفا  ور  رب  ار  ایند  نم  هک :  دومرف  و  دشاب .  هدوب  زارد  رود و  هودنا  شبقع  زا  هک  یتوهش  رایسب  هچ  تسا و 
ایند و باب  رد  دینکم  هضراعم  ناشیا  اب  سپ  ناهاشداپ  اما  نانز ،  ناهاشداپ و  رگم  ایند  رما  رد  امش  اب  دننک  یمن  هعزانم  سپ  دیا ،  هتـسشن 

رذح ناشیا  رش  زا  سپ  نانز  اما  و  ار ،  ناشیا  يایند  دینک  كرت  امش  هک  مادام  دنوش  یمن  امـش  ضرعتم  ناشیا  هک  اریز  دیراذگب  ناشیا  هب 
هنهک هک :  دومرف  زاسب .  دوخ  يارب  زا  يا  هناخ  هک :  دنتفگ  یسیع  ترضح  نآ  هب  يزور  هک  تسا  لوقنم  و  ( . 668  ) زامن هزور و  هب  دینک 

ادخ هک  ار  لمع  کی  ام  هب  زومایب  هک :  دنتفگ  یسیع  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  لوقنم  و  ( . 669  ) تسا یفاک  ام  يارب  زا  ناگتشذگ  ياه 
یلاـعت قح  هک  تسا  لوقنم  و  ( . 670  ) درادب تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دـیراد  نمـشد  ار  ایند  هک :  دومرف  دراد .  تسود  نآ  ببـس  هب  ار  ام 

مامت ات  ینتورف  یگتسکش و  هب  ار  نآ  نک  لابقتسا  متـسرفب  وت  يوسب  یتمعن  هاگره  هک :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يوسب  دومن  یحو 
یسک دوخ  سفن  هب  تسا  هدیناسر  عفن  هچ  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  يورم  و  ( . 671  ) وـت رب  ار  تمعن  نآ  منک 

و دنک ،  كاله  ار  دوخ  سفن  دراذگب و  يرگید  يارب  زا  ثاریم  تسا  هدـیرخ  هچنآ  نآ  زا  دـعب  دـشورفب و  ایند  مامت  هب  ار  دوخ  سفن  هک 
هس نآ  رد  هک :  دومرف  لام  تمذم  رد  و  ( . 672  ) دنک رایتخا  ایند  همه  رب  ار  نآ  دنک و  صالخ  ار  دوخ  سفن  هک  یسک  لاح  اشوخ  نکیل 
زاب دـنک  فرـص  شفرـصم  ریغ  رد  دـنک و  بسک  لالح  زا  رگا  و  دوش ؛ یم  بقاعم  دـنک و  یم  بسک  لـالح  ریغ  زا  اـی  تسه :  تلـصخ 
دنک یم  لوغشم  شراگدرورپ  تدابع  زا  ار  وا  لام  نآ  حالصا  دنک  فرـص  شفرـصم  رد  دنک و  بسک  لالح  زا  رگا  و  دوش ؛ یم  بقاعم 

رب ياو  تفگ :  یم  دوب  هتـسشن  هناـخ  نآ  رد  يرگید  دوـب و  هدرم  شبحاـص  هک  يا  هناـخ  هب  ترـضح  نآ  تشذـگ  یم  نوـچ  و  ( . 673)
يا دومرف :  یم  ( . 674  ) دنا هدوب  هناخ  نیا  رد  رتشیپ  هک  اهنآ  لاوحا  هب  دـنریگ  یمن  تربع  ارچ  دـنا ،  هتفرگ  ثاریم  هب  ار  وت  هک  ینابحاص 

ات شکب  بعت  ندب !  يا  و  یبایب ؛  يزور  ات  ادـخ  يارب  نکب  لمع  سفن !  يا  دـش ؛ دـنهاوخ  یناف  وت  نانکاس  دـش و  یهاوخ  بارخ  هناخ ! 
فیعـض ایند  رد  و  ار ،  دوخ  عمط  زادنیب  دوخ و  راگدرورپ  باذع  زا  زیهرپب  فیعـض !  مدآ  دنزرف  يا  دومرف :  یم  و  ( . 675  ) یبایب تحار 

نکم و سبح  دوخ  يادرف  يارب  زا  يزور  رکف و  هب  ار  دوخ  لد  ربص و  هب  ار  دوخ  ندـب  هد  تداع  شاـب و  فینع  دوخ  توهـش  زا  شاـب و 
یم و  ( . 676  ) یهاوخ هچ  ره  رب  یشابن  رداق  هک  تسا  نآ  هانگ  زا  وت  نتشاد  هاگن  بابـسا  زا  یکی  هک  نک  رایـسب  یناشیپ  رب  ار  ادخ  دمح 

ناشیا و زا  يرود  هب  ادخ  يوسب  دیئوج  برقت  یـصاعم و  لها  ینمـشد  هب  دینادرگ  ادـخ  تسود  ار  دوخ  نایراوح !  هورگ  يا  هک :  دومرف 
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دش لثمتم  ایند  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 677  ) ناشیا مشخ  هب  ار  ادخ  يدونـشخ  دینک  بلط 
رایسب تفگ :  يا ؟  هدرک  رهوش  دنچ  هک :  دیسرپ  وا  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  و  یمشچ ،  دوبک  نز  تروص  هب  یسیع  ترضح  يارب 

یمن تربع  هک  وت  هدنامیقاب  نارهوش  لاح  رب  ياو  هک :  دومرف  متـشک .  ار  همه  هکلب  هن ،  تفگ :  دـنتفگ ؟  قالط  ار  وت  همه  هک :  دیـسرپ  . 
ار یلوه  تفگ :  یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  دومرف  رگید  قثوم  ثیدح  رد  و  ( . 678  ) وت هدش  هتـشک  ياهرهوش  لاح  زا  دنریگ 

! ؟ ) 679  ) دـسر وت  هب  هاگان  هب  هکنآ  زا  شیپ  يوش  نآ  ياـیهم  هکنآ  زا  ار  وت  تسا  عناـم  هچ  دیـسر  دـهاوخ  وت  هب  یک  هک  یناد  یمن  هک 
يرجاـف هکنآ  رگم  اـیند  زا  يزیچ  هب  ینک  یمن  زارد  تسد  سپ  اـیند  تنؤم  اـما  ترخآ ،  تنؤم  اـیند و  تنؤم  تسا  هدـش  راوشد  دومرف : 

هب و  ( . 680  ) دـنک تناعا  نآ  رب  ار  وت  هک  یبای  یمن  يرواـی  هک  اریز  ترخآ  تنؤم  اـما  دناتـس  یم  وت  تسد  زا  ار  نآ  دریگ و  یم  تقبس 
داشرا ار  ام  ریخ !  هدننک  میلعت  يا  دنتفگ :  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یسیع  تمدخ  هب  نایراوح  هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحـص  دنس 

مسق هک  ار  امش  منک  یم  رما  نم  دیروخم ،  ادخ  هب  غورد  مسق  هک  درک  یم  رما  ار  امـش  ادخ  میلک  یـسوم  هک :  دومرف  تسار .  هار  رب  نک 
نم دینکم ،  انز  هک  درک  رما  ار  امش  ادخ  ربمغیپ  یسوم  دومرف :  نک .  هدایز  هللا !  حور  يا  دنتفگ :  غورد .  هن  تسار و  هن  ادخ  هب  دیروخم 
يا هناخ  دننام  دوش  یم  انز  هسوسو  هک  یلد  رد  هک  اریز  دینک  انز  هکنآ  ياج  هچ  دینارذگم  دوخ  رطاخ  رد  ار  انز  هک  ار  امـش  منک  یم  رما 

و ( . 681  ) دنک یم  عیاض  ار  اهشقن  دود  اما  دزوس  یمن  هناخ  هچ  رگا  دنزورفارب  هناخ  نآ  رد  یشتآ  دنشاب و  هدرک  الط  هب  شقنم  هک  تسا 
هب ناـهگان  هریح  رهـش  رد  متفر  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اـب  يزور  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  روعا  ثراـح  زا  ربـتعم  دنـس  هب 
؟  سوقان نیا  دـیوگ  یم  هچ  یناد  یم  ایآ  ثراح !  اـی  دومرف :  ترـضح  سپ  تخاون ،  یم  سوقاـن  اـجنآ  رد  یئاـسرت  هک  میدیـسر  يرید 
اقح اقح  هللا  الا  هلا  ال  دـیوگ :  یم  نآ  یبارخ  ایند و  يارب  دـنز  یم  لثم  دومرف :  دـنناد .  یم  رتهب  لوسر  مع  رـسپ  لوسر و  ادـخ و  متفگ : 
انرق انرق  ایندلا  ینفت  اعمج  اعمج  ایندلا  نبای  اقد  اقد  ایندلا  نبای  الهم  الهم  ایندلا  نبای  انتوهتسا ،  انتلغـش و  انترغ و  دق  ایندلا  نا  اقدص  اقدص 

لـصاح انتم  دـق  ول  الا  اهیف  انطرف  ام  يردـن  انـسل  ینفت  اراد  انطوتـسا  یقبت و  اراد  انعیـض  دـق  انکر ،  انم  یهوا  الا  انع  یـضمی  موی  نم  اـم  ، 
 ، تسا تسار  تسا  تسار  تسا  قح  تسا  قـح  هکنآ  لاـح  ادـخ و  یگناـگی  هب  مهد  یم  تداهـش  هک :  تسا  نآ  تاـملک  نیا  نومـضم 
هب زادنا و  سپ  ایند !  دـنزرف  يا  درک ،  هارمگ  ار  ام  درک و  عیاض  ار  ام  لقع  ترخآ و  زا  درک  لوغـشم  داد و  بیرف  ار  ام  ایند  هک  یتسردـب 

و ایند ؟  عمج  يارب  دـیبوک  یم  ار  رگیدـکی  دـنچ  ات  اهتبیـصم  هب  يوش  یم  هدـیبوک  زور  ره  ایند !  دـنزرف  يا  ار ،  اـیند  راـک  زادـنا  ریخءاـت 
نرق زا  دعب  ار  ینرق  ره  ایند  دنک  یم  یناف  ار ؟  ایند  بابـسا  لام و  ینک  عمج  دنچ  ات  ایند !  دنزرف  يا  دش ،  یهاوخ  هتـسکش  مهرد  يدوزب 

میدرک عیاض  هک  قیقحتب  دنک ،  یم  تسـس  فیعـض و  ار  ام  ندب  ناکرا  زا  نکر  کی  هکنآ  رگم  ام  رمع  زا  درذگ  یمن  زور  چـیه  رگید ، 
ای تفگ :  ثراح  سپ  ندرم .  زا  دـعب  رگم  ایند  رد  میا  هدرک  ریـصقت  هک  میناد  یمن  ار ،  یناف  هناخ  میدـینادرگ  دوخ  نطو  ار و  یقاب  هناخ 

یمن ادـخ  کیرـش  ار  حیـسم  دنتـسناد ،  یم  رگا  دومرف :  دراد ؟  ینعم  نیا  سوقان  ياون  ادـص و  هک  دـنناد  یم  يراصن  ایآ  نینمؤملاریما ! 
نآ هب  زاونب  ار  سوقان  نیا  هک  حیـسم  قحب  متفگ :  دوب و  رید  نآ  رد  هک  ینارـصن  دزن  هب  متفر  رگید  زور  نم  تفگ :  ثراح  دـندینادرگ . 
رب مدناوخ و  یم  دوب  هدومرف  ترضح  هچنآ  زا  يا  هرقف  کی  نم  دز  یم  هک  هبترم  ره  ندز  هب  درک  عورـش  نوچ  يدز ؛  یم  رتشیپ  هک  وحن 
وت هب  ار  نیا  یک  یئوگب  هک  ار  وت  مهد  یم  دنگوس  امـش  ربمغیپ  قحب  تفگ :  ینارید  نآ  سپ  دیـسر ،  رخآ  هب  ات  دش  یم  قبطنم  نآ  ياون 

یشیوخ امش  ربمغیپ  وا و  نایم  هک :  دیـسرپ  ار .  نیا  درک  میلعت  نم  هب  وا  دوب  هارمه  نم  اب  زورید  هک  یـصخش  نآ  تفگ :  ثراح  تفگ ؟ 
دـش و ناملـسم  ینارید  نآ  سپ  یلب .  تفگ :  تسا ؟  هدینـش  ربمغیپ  زا  ار  نیا  ایآ  هک :  دیـسرپ  تسوا .  مع  رـسپ  تفگ :  ثراح  تسه ؟ 

( . 682  ) درک دهاوخ  سوقان  يادص  ریسفت  هک  دمآ  دهاوخ  يربمغیپ  ناربمغیپ  رخآ  هک  ما  هدناوخ  تاروت  رد  نم  هک  هللاو  تفگ : 

مشش لصف 

لوا تمسق 
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افصلا نومح  نب  نوعمش  ترـضح  لاوحا  نامزلا و  رخآ  رد  ترـضح  نآ  ندمآ  دورف  نامـسآ و  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نتفر  الاب  نایب  رد 
هک ار  یتقو  روآدای  ( 683  ) اورفک نیذلا  نم  كرهطم  یلا و  کعفار  کیفوتم و  ینا  یسیع  ای  هللا  لاق  ذا  تسا :  هدومرف  یلاعت  قح  تسا . 

نارفاک ثول  زا  ار  وت  منادرگ  یم  كاپ  و  نامـسآ -  ینعی  دوخ -  يوسب  منک  یم  دـنلب  مریگ و  یم  ار  وت  یـسیع !  يا  دومرف :  یلاـعت  قح 
هس زا  دعب  دناریم و  ار  وا  لوا  ادخ  تسا و  گرم  ینعم  هب  یفوت  دنا :  هتفگ  یـضعب  دسرن .  وت  هب  ناشیا  ررـض  یـشابن و  ناشیا  نایم  رد  هک 

نامزلا رخآ  رد  دوب  دـهاوخ  نیمز  هب  ندـمآ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  ندرم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  درب ؛ نامـسآ  هب  هدرک و  هدـنز  ار  وا  تعاس 
رب طلـسم  بلاغ و  دندرک  وت  تعباتم  هک  ار  اهنآ  میدینادرگ  و  ( 685  ) همایقلا موی  یلا  اورفک  نیذلا  قوف  كوعبتا  نیذـلا  لعاج  و  ( . 684)

نامیا هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  تما  دوهی و  رب  دنبلاغ  هشیمه  يراصن  هچنانچ  تمایق  زور  ات  وت  هب  دندش  رفاک  هک  اهنآ 
دیجم نآرق  تازجعم  زا  یکی  نیا  و  تسا ،  هدش  فرطرب  دوهی  نایم  زا  یهاشداپ  دوهی و  رب  دنطلسم  هشیمه  دنراد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب 
اناـتهب میرم  یلع  مهلوق  مهرفکب و  تسا و  هدومرف  رگید  ياـج  رد  و  تسا .  هدـش  عقاو  ربـخ  قـفاوم  هدـنیآ و  هب  تسا  هداد  ربـخ  هک  تسا 
مالسلا اهیلع  میرم  هب  انز  تبسن  تسا :  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  میظع ،  یناتهب  میرم  رب  ناشیا  نتفگ  نادوهی و  رفک  ببس  هب  و  ( 686  ) امیظع

 ، رحاس نز  رـسپ  رحاس  دنتفگ :  تشذگ  نادوهی  زا  یهورگ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسربط  خیـش  ( . 687  ) دنداد
یب يدرک  قلخ  ارم  وت  نم و  راگدرورپ  یئوت  ادنوادخ !  تفگ :  دینش  ناشیا  زا  ار  عینش  نخس  نیا  یـسیع  نوچ  راکانز ،  نز  رـسپ  راکانز 

ناشیا تعاس  نامه  رد  سپ  دهد ؛ مانـشد  ارم  ردام  ارم و  هک  ره  رب  نک  تنعل  ادنوادخ !  دـنیوگ ،  یم  انز  دـنزرف  ارم  ببـس  نیا  هب  ردـپ و 
ناشیا نتفگ  هب  و  ( 689  ) مهل هبش  نکل  هوبلص و  ام  هولتق و  ام  هللا و  لوسر  میرم  نب  یسیع  حیسملا  انلتق  انا  مهلوق  و  ( . 688  ) دندش كوخ 
فالخ دش ،  هبتشم  ناشیا  رب  نکیل  دندیشکن و  راد  رب  ار و  وا  دنتشکن  ادخ و  لوسر  تسا  میرم  رـسپ  یـسیع  هک  ار  حیـسم  میتشک  ام  هک : 
ادوهی هب  ربخ  ار  شردام  یـسیع و  دنداد  مانـشد  هک  ار  اهنآ  درک  خسم  ادـخ  نوچ  هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  هابتـشا :  تیفیک  رد  تسا 

قح سپ  ترضح ،  نآ  نتشک  رب  دندرک  قافتا  ار و  نادوهی  درک  عمج  سپ  دنک  نیرفن  زین  وا  رب  یـسیع  هک  دیـسرت  دیـسر  نادوهی  هاشداپ 
هب یـسیع  سپ  دـندرک ،  یم  اهلا  ؤس  وا  زا  یـسیع و  رود  رب  نادوهی  دـندش  عمج  سپ  ترـضح ،  نآ  تیامح  هب  داتـسرف  ار  لیئربج  یلاعت 

يوسب درب  الاب  هب  ار  ترـضح  نآ  لیئربج  سپ  دندش  وا  لتق  هجوتم  سپ  دراد ،  یم  نمـشد  ار  امـش  ادـخ  دوهی !  هورگ  يا  تفگ :  ناشیا 
ار دوخ  باحصا  زا  یصخش  ادوهی  سپ  درب ،  الاب  نامـسآ  هب  ار  وا  هنزور  نآ  زا  تشاد و  نوریب  هب  يا  هنزور  دوب و  هناخ  نآ  رد  هک  یقاط 

یلاعت قح  تفاین ،  اـجنآ  رد  ار  یـسیع  تفر  نوچ  دریگب ،  ار  یـسیع  دور و  ـالاب  قاـط  نآ  هب  هک  دـنتفگ  یم  سوناـیطط  ار  وا  هک  داتـسرف 
ار یسیع  نم  هک  دیوگب  ناشیا  هب  هک  دمآ  نوریب  نوچ  درک ،  یم  یـسیع  نامگ  دید  یم  ار  وا  هک  ره  هک  تخادنا  وا  رب  ار  یـسیع  تهابش 

لوقنم زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  نومـضم  نیا  هب  کیدزن  ( . 690  ) دندیشک راد  هب  دنتـشک و  دنتفرگ و  ار  وا  مدیدن 
! ؟  دش هچ  یسیع  دوب  سوناطیط  میتشک  ام  هک  نآ  رگا  دنتفگ :  دنتفاین  ار  يرگید  هنزور  نآ  رد  دنتـشک و  ار  سوناطیط  نوچ  سپ  تسا . 

اب تخیرگ  دوهی  زا  یـسیع  نوچ  هک :  تسا  نآ  رگید  تیاور  و  دـنام .  هبتـشم  ناـشیا  رب  ببـس  نیا  هب  و  دـش ! ؟  هچ  وا  دوب  یـسیع  رگا  و 
یسیع تروص  هب  ار  همه  یلاعت  قح  دندش  لخاد  نوچ  دندرک ،  هطاحا  ار  هناخ  نآ  دوهی  سپ  دش ،  يا  هناخ  لخاد  نایراوح  زا  رفن  هدفه 

هب مالسلا  هیلع  یسیع  سپ  میشک ،  یم  ار  همه  هن  رگا  تسا  امش  زا  کی  مادک  یسیع  هک  دیئوگب  دیدرک  رحس  امـش  دنتفگ :  ناشیا  درک ، 
نایم زا  یصخش  سپ  دوش ،  تشهب  لخاد  دوش و  هتشک  دوش و  نم  هب  هیبش  هک  دنک  لوبق  زورما  هک  امش  زا  تسیک  تفگ :  دوخ  باحصا 
یسیع ادخ  دندیشک ،  راد  هب  دنتشک و  دنتفرگ و  ار  وا  سپ  یسیع ،  منم  تفگ :  دمآ و  نوریب  درک و  لوبق  دوب  سجرـس  شمان  هک  ناشیا 

یصخش دنتفاین  تسد  وا  رب  دوهی  دندرب و  نامسآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسیع  نوچ  هک :  دنا  هتفگ  یـضعب  درب .  نامـسآ  هب  زور  نامه  رد  ار 
نیا هب  دورب ،  وا  کیدزن  هب  هک  دنتشاذگن  ار  یسک  تسا و  یسیع  هک  دندرک  سیبلت  مدرم  رب  دندیـشک و  راد  هب  يدنلب  ياج  رب  دنتفرگ  ار 
هیلا هللا  هعفر  لب  انیقی  هولتق  ام  نظلا و  عابتا  الا  ملع  نم  هب  مهل  ام  هنم  کش  یفل  هیف  اوفلتخا  نیذـلا  نا  و  ( . 691  ) دش هبتشم  مدرم  رب  ببس 

هنوگچیه وا  لاوحا  هب  ار  ناشیا  تسین  وا و  زا  دنکـش  رد  هتبلا  یـسیع  رما  رد  دـندرک  فالتخا  هک  اـهنآ  و  ( 692  ) امیکح ازیزع  هللا  ناـک  و 
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هچ ره  رب  تسا  رداـق  زیزع و  ادـخ  و  دوـخ ،  نامـسآ  يوـسب  ار  وا  ادـخ  درب  ـالاب  هکلب  نیقی  هب  ار  وا  دنتـشکن  و  ناـمگ ،  يوریپ  رگم  مـلع 
 : هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  و  تسا .  تحلـصم  تمکح و  قفاوم  دـنک  یم  هچنآ  دـهاوخ و 

دندش و عمج  ترضح  نآ  دزن  ماش  تقو  رد  همه  درب و  نامسآ  هب  ار  وا  ادخ  هک  یبش  رد  ار  دوخ  باحصا  درک  هدعو  مالسلا  هیلع  یـسیع 
ناشیا يوسب  درک و  لسغ  همشچ  نآ  رد  دوب و  هناخ  نآ  هشوگ  رد  يا  همشچ  درک و  هناخ  لخاد  ار  ناشیا  سپ  دندوب ،  رفن  هدزاود  ناشیا 

دوهی ثول  زا  درب و  نامـسآ  هب  تعاس  نیا  رد  ارم  هک  نم  هب  تسا  هدرک  یحو  ادخ  تفگ :  یم  تخیر و  یم  شرـس  زا  بآ  دمآ و  نوریب 
اب تمایق  رد  دنشک و  راد  رب  دنشکب و  ار  وا  نم  تهابش  هب  دتفا و  وا  رب  نم  لاثم  حبش و  هک  دنک  یم  لوبق  امش  نایم  رد  هک  دنادرگ ،  كاپ 

یهاوخ دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هللا .  حور  يا  منک  یم  نم  تفگ :  ناشیا  ناـیم  رد  یناوج  سپ  تشهب ؟  رد  نم  هجرد  رد  دـشاب  نم 
 : هک تفگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  هبترم .  هدزاود  حبص  زا  شیپ  نم  هب  دش  دهاوخ  رفاک  امش  زا  یکی  دومرف :  مالسلا  هیلع  یـسیع  سپ  درک . 
 : هک تفگ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  سپ  دوب .  یهاوخ  نآ  وت  یبای ،  یم  دوخ  سفن  رد  ار  نیا  وت  رگا  دومرف :  یـسیع  متـسین .  نم  نآ 
نم یـصو  نوعمـش  عبات  هک  هقرف  کی  و  تفر ،  دنهاوخ  منهج  هب  درک و  دنهاوخ  ارتفا  ادخ  رب  هقرف  ود  دش ،  دـیهاوخ  هقرف  هس  نم  زا  دـعب 

هب هناخ  هشوگ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  یلاعت  قح  سپ  دش .  دنهاوخ  تشهب  لخاد  درک و  دنهاوخن  ارتفا  ادخ  رب  دـش  دـنهاوخ 
یـسیع ترـضح  هک  ار  یـسک  نآ  دـنتفرگ  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  بلط  هب  دوهی  سپ  دـندید ،  یم  ناشیا  درب و  نامـسآ 

و دندیـشک ،  راد  رب  دنتـشک و  ار  وا  دوب  هدرک  لوبق  ار  یـسیع  ترـضح  تهابـش  هک  ار  یناوج  نآ  و  دـش ،  دـهاوخ  رفاـک  هک  دوب  هدومرف 
هللا یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  ( . 693  ) دوب هدومرف  یسیع  ترضح  هچنانچ  دش  رفاک  هبترم  هدزاود  حبـص  ات  يرگید 

هتـشون اجنآ  رد  دوب و  همان  نآ  رد  نیمز  ناهاشداپ  ربخ  هک  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  يا  همان  لـیئربج  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و 
ترضح وا  یهاشداپ  زا  کی  هاجنپ و  لاس  رد  درک ،  یهاشداپ  لاس  شش  تصش و  تسیود و  دش  هاشداپ  ناجشا  نب  جشا  نوچ  هک :  دوب 

رب دـیاز  دومرف و  تمارک  وا  هب  ار  وا  زا  شیپ  ناربـمغیپ  مولع  عیمج  تمکح و  ملع و  رون و  یلاـعت  قح  يربـمغیپ و  هب  دـش  ثوعبم  یـسیع 
ادـخ و باتک  هب  دـناوخب  ار  ناشیا  هک  دـینادرگ  ثوعبم  لیئارـسا  ینب  رب  داتـسرف و  سدـقملا  تیب  يوسب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  لـیجنا  اـهنآ 

راگدرورپ درک  اعد  دندرواین  نامیا  نوچ  سپ  دندش ،  رفاک  دـندرک و  نایغط  ناشیا  رثکا  سپ  لوسر ،  ادـخ و  هب  نامیا  يوسب  تمکح و 
ناشیا دـیامنب و  ناشیا  يارب  زا  یتیآ  هکنآ  يارب  زا  نیطایـش  تروص  هب  ناشیا  زا  یـضعب  دـندش  خـسم  اـت  ناـشیا  رب  درک  نیرفن  ار و  دوخ 

هب ار  ناشیا  دومرف  تبغر  درک و  توعد  ار  ناشیا  سدقملا  تیب  رد  لاس  هس  یـس و  سپ  دش  هدایز  ناشیا  نایغط  زاب  سپ  دنریگب ،  تربع 
یـضعب و  میدرک ،  نفد  نیمز  رد  هدنز  میدرک و  باذع  ار  وا  ام  هک  دندرک  يوعد  یـضعب  سپ  دندرک ،  بلط  ار  وا  هکنآ  ات  ادخ  ياهباوث 

رب دنتفاین  تردق  دش و  هبتشم  ناشیا  رب  دینادرگن و  طلسم  وا  رب  ار  ناشیا  ادخ  دنتفگ ،  یم  غورد  و  میدیشک ،  راد  رب  میتشک و  ار  وا  دنتفگ 
ضبق هکنآ  زا  دـعب  درب  نامـسآ  هب  ار  وا  تسا  هدومرف  نآرق  رد  ادـخ  هچنانچ  نکیل  وا و  ندیـشک  راد  نتـشک و  رب  هن  وا و  نفد  بیذـعت و 

نوعمش هب  ار  ادخ  باتک  ملع و  تمکح و  رون و  دراپسب  هک  وا  يوسب  درک  یحو  درب  نامسآ  هب  ار  وا  هک  تساوخ  نوچ  و  دومن ،  وا  حور 
تیاده دومن و  یم  ادخ  رما  هب  مایق  هتـسویپ  نوعمـش  سپ  نانمؤم ،  رب  ار  وا  دینادرگ  دوخ  هفیلخ  دـنتفگ و  یم  افـص  ار  وا  هک  نومح  رـسپ 

نامیا دومن و  وا  تعاطا  هک  ره  سپ  نارفاـک ،  اـب  درک  یم  داـهج  لیئارـسا و  ینب  زا  ار  دوخ  موق  یـسیع  ترـضح  ياـه  هتفگ  هب  درک  یم 
هب ار  نوعمـش  ادـخ  هکنآ  ات  دوب ،  رفاک  درک  وا  یناـمرفان  راـکنا و  هک  ره  نمؤم و  دوب  هدیـسر  وا  هب  ادـخ  بناـج  زا  هچنآ  هب  وا و  هب  دروآ 

نوعمش نوچ  و  دوب ،  مالسلا  هیلع  ایرکز  رـسپ  ییحی  وا  هک  ناحلاص  زا  داتـسرف  يربمغیپ  دوخ  ناگدنب  يارب  وا  زا  دعب  درب و  دوخ  تمحر 
تـشذگ وا  یهاشداپ  زا  هک  لاس  تشه  تدم  درک ،  یهاشداپ  هام  هد  لاس و  هدراهچ  و  دـش ،  هاشداپ  ساکـشا  رـسپ  ریـشدرا  تفر  ایند  زا 

تیـصو و هک  درک  یحو  ادخ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ییحی  تداهـش  هب  کیدزن  نوچ  دندرک ،  دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  دوهی 
نینچ وا  و  دنیامن ،  وا  تعاطا  دنشاب و  وا  اب  هک  ار  یسیع  ترضح  باحصا  نایراوح و  دنک  رما  دهد و  رارق  نوعمش  نادنزرف  رد  ار  تماما 

ناضمر هام  مکی  تسیب و  بش  رد  یسیع  ترضح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  و  ( . 694  ) درک
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هک یبش  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  قداـص و  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و  ( . 695  ) تفر نامـسآ  هب 
رد هچنانچ  دیشوج ،  یم  هزات  نوخ  نآ  ریز  زا  حبص  ات  دنتشاد  یمرب  نیمز  يور  زا  هک  ار  یگنس  ره  دندرب  نامسآ  هب  ار  یـسیع  ترـضح 

( . 696  ) دش نینچ  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نینم و  ؤملاریما  تداهش 

مود تمسق 

ار مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دندش  عمج  نادوهی  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
ینا مهللا  تسا  هتـشون  لیئربج  لاب  رب  دید  درک  الاب  هب  رظن  یـسیع  نوچ  و  تفرگ ،  ورف  دوخ  لاب  هب  ار  ترـضح  نآ  دمآ  لیئربج  دنـشکب 

ریبکلا کمساب  مهللا  كوعدا  رتولا و  میظعلا  کمساب  مهللا  كوعدا  دمصلا و  کمساب  مهللا  كوعدا  زعالا و  دحاولا  کمـساب  كوعدا 
دومرف یحو  یلاعت  قح  دناوخ  ار  اعد  نیا  یسیع  نوچ  سپ  هیف ،  تیسما  تحبصا و  ام  ینع  فشکت  نا  اهلک  کناکرا  تبث  يذلا  لاعتملا 

يا دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  رب .  الاب  نامـسآ  هب  نم و  تمارک  لـحم  بناـج  هب  نک  دـنلب  ار  وا  هک :  لـیئربج  هب 
تـسد رد  نم  ناج  هک  يدنوادخ  نآ  قحب  مروخ  یم  دنگوس  هک  تاملک  نیا  هب  دوخ  راگدرورپ  زا  دینک  لا  ؤس  بلطملادـبع !  نادـنزرف 

 : هک دـیامرف  یحو  هکئالم  هب  یلاعت  قح  وا و  ياعد  زا  دزرلب  شرع  صالخا ،  هب  دـنک  اعد  تاملک  نیا  هب  هک  يا  هدـنب  ره  تسوا  تردـق 
زا ربتعم  دنس  هب  و  ( . 697  ) تاملک نیا  ببـس  هب  مداد  وا  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ياهتجاح  مدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دیـشاب  هاوگ 

اهیلع میرم  هک  دوب  هدیشوپ  مشپ  زا  ینهاریپ  دندرب  نامسآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
رد و  ( . 698  ) ار ایند  تنیز  دوخ  زا  زادنیب  یسیع !  يا  دینش :  ادن  یلاعت  قح  زا  دیسر  نامسآ  هب  نوچ  دوب ،  هتخود  هتفاب و  هتشر و  مالـسلا 
ادخ ياهتجح  ناربمغیپ و  زا  يدحا  ندرم  ندش و  هتشک  رما  دشن  هبتشم  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  قثوم  ثیدح 

 ، دندرک ضبق  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  ار  شحور  دندرب و  الاب  نیمز  زا  هدنز  ار  وا  هک  اریز  مالسلا ،  هیلع  میرم  نب  یسیع  زا  ریغب  مدرم  رب 
و ( 699  ) یلا کعفار  کیفوتم و  ینا  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دینادرگرب  شندـب  هب  ار  شحور  یلاعت  قح  دیـسر  نامـسآ  هب  نوچ  و 

نآ تافو  رب  دـنک  یم  تلـالد  هیآ  ود  ره  سپ  ( 700  ) مهیلع بیقرلا  تنا  تنک  ینتیفوت  املف  دـیامن :  یم  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یـسیع  زا 
رمالا بحاص  ترضح  رب  دش  دهاوخ  لزان  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 701  ) مالسلا هیلع  ترضح 

نامسآ هب  ار  وا  ادخ  هک  یتقو  رد  دندوب  مالسلا  هیلع  یسیع  اب  هک  کلم  هدزیس  دصیس و  کلم و  رازه  هن  دوش  رهاظ  هک  یتقو  مالسلا  هیلع 
هیلع رمالا  بحاص  ترـضح  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  و  ( . 702  ) درب

تـسا هدشن  هتـشک  تسا و  هدرمن  دش و  هتـشک  ای  درم  دنیوگ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تنـس  یکی  تسا ،  ربمغیپ  راهچ  تنـس  مالـسلا 
ادخ دنشکب ،  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  دنتساوخ  دوهی  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 703)

ترضح زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 704  ) درب نامـسآ  هب  داد و  تاجن  نتـشک  زا  ار  وا  ادـخ  سپ  تیب ،  لها  اـم  قحب  داد  دـنگوس  دـناوخ و  ار 
هقرف ود  داـتفه و  وا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تما  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص 

ترـضح هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 705  ) دنتفر منهج  هب  هقرف  کی  داتفه و  دـنتفای و  تاجن  هقرف  کی  هک  دـندش ، 
یم امش  زا  رتهب  هک  منک  یم  لا  ؤس  يزیچ  امش  زا  دومرف :  دیبلط و  ار  يراصن  ياملع  ملعا  دوهی و  ياملع  ملعا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

لیجنا هک  یئادخب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  دومرف :  ار و  يراصن  ملاع  دیبلط  کیدزن  سپ  دیئوگب ،  تسا  قح  هچنآ  دیناشوپم و  سپ  مناد ، 
درک یم  هدنز  وا  يارب  ار  هدرم  داد و  یم  افش  وا  تسد  هب  ار  سیپ  روک و  داد و  رارق  تکرب  وا  ياپ  رد  داتسرف و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  رب  ار 
ینب یئوـگب  هک  دـندرک  یم  هریخذ  دـندروخ و  یم  هچنآ  هـب  داد  یم  ربـخ  دـیمد و  یم  حور  نآ  رد  وا  يارب  تخاـس و  یم  غرم  لـگ  زا  و 

تسین يدنوادخ  وا  زجب  هک  یئادخ  قحب  یتفگ ،  غورد  دومرف :  هقرف !  کی  رگم  دندوبن  تفگ :  دندش ؟  هقرف  دنچ  یسیع  زا  دعب  لیئارسا 
هما مهنم  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دنتفای  تاجن  هک  هقرف  کی  زجب  دنـشتآ  رد  همه  دـندش و  هقرف  ود  داتفه و  هک  مروخ  یم  دـنگوس 
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يدنچ مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  هیوباب  نبا  ( 707 ( . ) 706  ) نولمعی ام  ءاس  مهنم  ریثک  هدـصتقم و 
سپ تسا ،  اجک  رد  هک  دنتسناد  یمن  وا  نایعیـش  وا و  موق  دیدرگ و  یم  درک و  یم  تحایـس  نیمز  رد  هک  دومن  رایتخا  دوخ  موق  زا  تبیغ 

وا و زا  دعب  ياهتجح  دندیدرگ  بئاغ  دـش و  لصاو  یهلا  تمحر  هب  نوعمـش  نوچ  ار ،  نومح  نب  نوعمـش  دـینادرگ  یـصو  دـش و  رهاظ 
زا اهتنـس  تابجاو و  دش و  عیاض  قوقح  دش و  سردنم  ادخ  نید  دـش و  میظع  نانمؤم  رب  هیلب  دـش و  دـیدش  ار  ناشیا  نارابج  ندرک  بلط 

نیا تدم  و  دش ،  هبتـشم  مدرم  رثکا  رب  نید  رما  دنتفر و  یبناج  هب  کی  ره  بهذـم و  رد  دـندش  هدـنکارپ  مدرم  دـش و  فرطرب  مدرم  نایم 
هیلع یسیع  زا  دعب  مدرم  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  ( . 708  ) دـش لاس  هاجنپ  تسیود و  تبیغ 

زا رگید  حیحـص  ثیدح  رد  ( . 709  ) دوب بئاغ  ناشیا  تجح  دنتـشادن و  يرهاظ  ماما  تجح و  هک  دـندنام  لاس  هاجنپ  تسیود و  مالـسلا 
هاجنپ تسیود و  لاس  دصناپ  نیا  زا  دوب و  هلـصاف  لاس  دصناپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یـسیع و  نایم  هک :  تسا  يورم  ترـضح  نآ 

یم لمع  نآ  هب  دندوب و  کسمتم  یسیع  نید  هب  دومرف :  دندرک ؟  یم  هچ  سپ  دیسرپ :  يوار  دوبن .  رهاظ  یماما  يربمغیپ و  هک  دوب  لاس 
یفخم یهاگ  دـنرهاظ و  یهاـگ  نکیل  دـشاب و  یمن  ماـما  اـی  ربمغیپ  زا  یلاـخ  نیمز  زگره  هک :  دومرف  و  دـندوب .  نمؤم  هک  اـهنآ  دـندرک 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  يدهم  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  رتاوتم  هماع  هصاخ و  قیرط  زا  دیوگ :  فلؤم  ( . 710)
نیا زا  دعب  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  ترـضح  نآ  راصنا  زا  درک و  دـهاوخ  زامن  ترـضح  نآ  بقع  رد  دـمآ و  دـهاوخ  ریز  هب  نامـسآ  زا  هلآ 
ینعی دـنا :  هتفگ  نارـسفم  رثکا  و  ( 711  ) اهب نرتمت  الف  هعاسلل  ملعل  هنا  دـیامرف و  یم  یلاعت  قح  یلاـعت .  هللا  ءاـشنا  دـش  دـهاوخ  روکذـم 

تسا و هدومرف  رگید  ياج  رد  و  ( . 712  ) تمایق رد  دینکم  کش  سپ  تسا  تمایق  تامالع  زا  نامسآ  زا  یسیع  ندمآ  دورف  هک  یتسردب 
ینعی باتک -  لها  زا  کیچیه  دنتـسین  هک  تسا  نآ  دارم  دنا :  هتفگ  نارـسفم  رثکا  و  ( 713  ) هتوم لبق  هب  ننم  ؤیل  الا  باتکلا  لـها  نم  نا 
يدهم نامز  رد  دیآ  دورف  نامسآ  زا  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  وا  ندرم  زا  لبق  یـسیع  هب  دروآ  دنهاوخ  نامیا  هکنآ  رگم  يراصن -  دوهی 

ظفل هچنانچ  تسا  نکمم  دوب و  دنهاوخ  نامز  نآ  رد  هک  يراصن  دوهی و  زا  تسا  یعمج  صوصخم  نیا  دنا :  هتفگ  یضعب  مالسلا ،  هیلع 
هللا یلـص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  تلم  هب  رارقا  یـسیع  هک  دننیبب  دـندرگرب و  همه  تعجر  رد  دنـشاب و  ناشیا  همه  دارم  تسا و  ماع  ارهاظ  هیآ 

هب هچنانچ  ( . 714  ) داد دهاوخن  ناشیا  لاح  هب  هدیاف  تقو  نآ  نامیا  دیامن و  یم  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  تعباتم  دنک و  یم  هلآ  هیلع و 
هیآ نیا  ریسفت  زا  ما  هدش  زجاع  تفگ :  دیسرپ و  وا  زا  هیآ  نیا  ریسفت  زا  دیبلط و  ار  بشوح  نب  رهش  جاجح ،  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس 

؟  دروآ یم  نامیا  هنوگچ  سپ  دریم ،  یم  اـت  دـهد  یمن  تکرح  ار  دوخ  بل  ما  هدرک  رظن  ما و  هتـشک  ار  يراـصن  يدوهی و  ررکم  نم  و  ، 
تمایق زا  لبق  مالسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  يا ،  هدیمهف  وت  هک  تسین  نآ  هیآ  نیا  ینعم  ریما !  يا  تفگ :  بشوح  نب  رهش 

هیلع يدهم  رـس  تشپ  و  دروآ ،  دنهاوخ  نامیا  وا  هب  ناشیا  ریغ  نادوهی و  زا  دشاب  هک  یتلم  بحاص  ره  دـمآ و  دـهاوخ  ایند  هب  نامـسآ  زا 
نیا تفگ :  مالسلا .  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  يدینـش ؟  یک  زا  ار  ریـسفت  نیا  تفگ :  جاجح  درک .  دهاوخ  زامن  مالـسلا 

ام زا  کیچیه  نیا  زا  دـعب  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ( . 715  ) يا هتفرگ  یفاص  همـشچ  زا  ار  ملع 
حور تسا و  مهدزاود  ماما  هک  مئاق  رگم  دوب  دهاوخ  وا  ندرگ  رد  دـشاب  وا  نامز  رد  هک  یملاظ  تعیب  هکنآ  رگم  دوب  دـنهاوخن  تیب  لها 

دمحم ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 716  ) دومن دهاوخن  تعیب  یملاظ  اب  وا  هک  درک  دهاوخ  زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هللا 
هکنآ ات  دراد  ینعم  هچ  یهلا  دـیحوت  تسیچ و  ادـخ  دـننادن  هک  دـمآ  دـهاوخ  یناـمز  مدرم  رب  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب 

ام رگا  و  دنکب ،  زامن  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رس  تشپ  دشکب و  ار  لاجد  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  دیآ و  نوریب  لاجد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 717  ) درک یمن  زامن  ام  رس  تشپ  یسیع  میدوب  یمن  ناربمغیپ  زا  رتهب 
وا وا و  يرای  ترصن و  يارب  دیآ  دورف  نامسآ  زا  یـسیع  دیآ  نوریب  نوچ  و  دوب ،  دهاوخ  نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  هک  تسا  لوقنم 

( . 718  ) دنکب زامن  وا  بقع  رد  دراد و  شیپ  ار 

تسا رصن  تخب  صصق  بئارغ  مالسلا و  مهیلع  ریزع  لایناد و  ایمرا و  ياه  هصق  نایب  رد  مهن :  تسیب و  باب 
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تسا رصن  تخب  صصق  بئارغ  مالسلا و  مهیلع  ریزع  لایناد و  ایمرا و  ياه  هصق  نایب  رد  مهن :  تسیب و  باب 

لوا تمسق 

دننام دـیا  هدـید  ایآ  هک :  تسا  نآ  شظیفل  همجرت  هک  ( 719  ) اهـشورع یلع  هیواخ  یهو  هیرق  یلع  رم  يذـلاک  وا  دـیامرف  یم  یلاعت  قح 
ریزع وا  دنا  هتفگ  یـضعب  دوب ، ؟  هدش  بارخ  دوب و  هداتفا  شیاهفقـس  رب  شیاهراوید  دوب و  یلاخ  نآ  هک  يا  هیرق  رب  تشذـگ  هک  یـسک 

 . تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  هچنانچ  دوب  ایمرا  دنا  هتفگ  یضعب  و  تسا ؛  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ  دوب 
دنا هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ هسدقم  ضرا  دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ هدرک  بارخ  رـصن  تخب  هک  دوب  سدقملا  تیب  دنا  هتفگ  یـضعب  هیرق  نآ  و 
هللا هذـه  ییحی  ینا  لاق  ( . 720  ) دندرم همه  گرم و  سرت  زا  دـنتخیرگ  نآ  زا  سک  رازه  دـنچ  دـش و  روکذـم  شیپ  هک  دوب  يا  هیرق  نآ 

رب ار  نیا  و  ناشیا ! ؟  ندرم  ندش و  بارخ  زا  دعب  ار  شلها  رهـش و  نیا  درک  دهاوخ  هدنز  ادـخ  هنوگچ  ای  یک  تفگ :  ( 721  ) اهتوم دعب 
ترـضح دـننام  ار  ناشیا  ندـش  هدـنز  تیفیک  دـنادب  تساوخ  یم  ای  تفگ  یهلا  تردـق  تمظع و  ناـیب  يارب  زا  هکلب  تفگن  راـکنا  هجو 

درم هکلب  دوبن  ایمرا  ربزع و  نیا  دنا :  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا .  داقتعا  فعـض  مهوم  هیآ  رهاظ  هکنآ  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
هدنز سپ  لاس  دص  ار  وا  دـناریم  ادـخ  سپ  ( 723  ) هثعب مث  ماع  هام  هللا  هتاماف  تسا .  رایـسب  ثیداـحا  فلاـخم  نیا  و  ( ، 722  ) دوب يرفاک 

وا زا  تسا  هدش  رادـیب  هدوب و  باوخ  رد  هک  درک  نامگ  دـش  هدـنز  نوچ  ( 724  ) موی ضعب  وا  اـموی  تثبل  لاـق  تثبل  مک  لاـق  ار ،  وا  درک 
زونه دـید  درک  رظن  نوچ  دوب ،  هدـیباوخ  زور  لوا  رد  و  زور -  کی  تفگ :  يدرک ؟  ثکم  ناـکم  نیا  رد  تسا  تدـم  دـنچ  دندیـسرپ : 

زا ادن  دوب و  ادخ  دـنا  هتفگ  یـضعب  وا  اب  نخـس  هدـنیوگ  و  زور ،  زا  یـضعب  هکلب  تفگ - :  تسا  زور  رخآ  تسا و  هدرکن  بورغ  باتفآ 
لب لاق  ( ، 725  ) ندش هدنز  زا  دعب  تخانش  ار  وا  هک  دوب  يرمعم  درم  ای  دوب  يربمغیپ  ای  دوب  یکلم  دنا  هتفگ  یضعب  دیـسر ؛ وا  هب  نامـسآ 

کبارـش کماعط و  یلا  رظناف  يا ،  هدش  هدنز  لاحلا  يا و  هدرم  يا و  هدـنام  ناکم  نیا  رد  لاس  دـص  هکلب  تفگ :  ( 726  ) ماع هءام  تثبل 
دمآ ناـکم  نیا  هب  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  و  تسا .  هتفاـین  رییغت  چـیه  هک  دوـخ  یندـیماشآ  یندروـخ و  هب  نک  رظن  سپ  ( 727  ) هنستی مل 

( ، 728  ) یهلا تردق  هب  دندوب  هدشن  ریغتم  چیه  لاس  دص  تدم  رد  تفاطل  نیا  اب  اهنیا  تشاد و  هارمه  يروگنا  بآ  يریجنا و  يروگنا و 
هیآ کلعجنل  و  تسا ،  هتخیر  مه  زا  شیاهناوختسا  هدیـسوپ و  هنوگچ  هک  دوخ  شوگزارد  يوسب  نک  رظن  و  ( 729  ) كرامح یلا  رظنا  و 

تمایق رد  ناشیا  ندش  هدنز  تقیقح  رب  مدرم  يارب  یشاب  یتیآ  هک  میدومن  هدنز  تدم و  نیا  رد  میدناریم  ار  وت  نیا  يارب  و  ( 730  ) سانلل
يور رب  ار  شیازجا  هنوـگچ  هـک  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  يوـسب  نـک  رظن  و  ( 731  ) اـمحل اـهوسکن  مث  اهزـشنن  فـیک  ماـظعلا  یلا  رظنا  و  ، 

وا رامح  یلاعت  قح  دنا  هتفگ  رثکا  میـشک .  یم  اهناوختـسا  يور  رب  تشوگ  سابل  نآ  زا  دعب  مینک و  یم  لصتم  مینک و  یم  دنلب  رگیدـکی 
درک یم  رظن  درک و  تسرد  ار  وا  مشچ  ادخ  لوا  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دنک ،  یم  هدنز  ار  هدرم  هنوگچ  ادخ  دنیبب  ات  درک  هدنز  وا  رظن  رد  ار 
ملعا لاق  هل  نیبت  املف  ( ، 732  ) دیئور اهنآ  يور  رب  تسوپ  تشوگ و  دندش و  لصتم  دندش و  عمج  هک  دوخ  هدش  هدنکارپ  ياهناوختسا  هب 

یم رتشیپ  ینعی  تسا  اناوت  رداـق و  زیچ  همه  رب  ادـخ  هک  مناد  یم  تفگ :  وا  رب  دـش  رهاـظ  نوچ  سپ  ( 733  ) ریدق یـش ء  لک  یلع  هللا  نا 
لیئارسا ینب  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  حیحص و  ياهدنس  هب  و  دش .  هدایز  نم  ملع  نونکا  ای  متسناد ، 

لیلذ ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  دنادرگ  طلـسم  ناشیا  رب  تساوخ  یلاعت  قح  دندومن  دوخ  راگدرورپ  رما  زا  زواجت  دندرک و  رایـسب  تیـصعم 
نآ هک  يرهش  نآ  تسیچ  هک  ار  لیئارـسا  ینب  وگب  ایمرا !  يا  هک :  مالـسلا  هیلع  ایمرا  ترـضح  يوسب  دومن  یحو  سپ  دشکب ،  دنادرگ و 
دش ریغتم  سپ  ما ،  هدرک  كاپ  ار  نآ  ینوبز  بیرغ  تخرد  ره  زا  ما و  هتشک  وکین  ياهتخرد  رهش  نآ  رد  اهرهش و  نایم  زا  ما  هدیزگرب  ار 
هب ار  نخس  نیا  ایمرا  نوچ  دیئور ؟  رهش  نآ  زا  تسا  اهتخرد  نیرت  نوبز  هک  بونرخ  تخرد  وکین  ياهتخرد  ضوع  هب  رهش و  نآ  لاوحا 
وا هب  ادخ  درک ،  اعد  تشاد و  هزور  زور  تفه  ایمرا  سپ  امرف ،  نایب  ار  نخـس  نیا  ینعم  ام  يارب  دنتفگ :  درک ،  لقن  لیئارـسا  ینب  ياملع 

و ما ،  هدینادرگ  نکاس  رهـش  نآ  رد  هک  دنلیئارـسا  ینب  ما  هدـینایور  نآ  رد  هک  اهتخرد  نآ  تسا و  سدـقملا  تیب  رهـش  نآ  دومرف :  یحو 
هک دوخ  سدقم  تاذب  مروخ  یم  دنگوس  سپ  نارفک  هب  ارم  تمعن  رکش  دندرک  لدب  دنداد و  رییغت  ارم  نید  دندرک و  نم  تیـصعم  نوچ 
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هک ار  یـسک  دوخ  ناگدنب  زا  ناشیا  رب  دومن  مهاوخ  طلـسم  و  دننامب ،  ناریح  نآ  رد  نایاناد  هک  یمیظع  هنتف  هب  منک  یم  ناحتما  ار  ناشیا 
تمرح تشک و  دهاوخ  ار  ناشیا  نادرم  دش و  دهاوخ  طلـسم  ناشیا  رب  سپ  دـشاب ،  هدوب  رتدـب  شندروخ  رتدـب و  شتدالو  سک  همه  زا 

هک یگنس  درک و  دهاوخ  بارخ  دننک  یم  رخف  نآ  هب  تسا و  ناشیا  تزع  فرـش و  هناخ  هک  سدقملا  تیب  درک و  دهاوخ  ریـسا  ار  ناشیا 
ینب ياملع  هب  ار  ربخ  نیا  ایمرا  نوچ  دوب .  دـهاوخ  نینچ  لاس  دـص  اـت  دـنکفا و  دـهاوخ  اـه  هلبزم  رد  ملاـع  همه  رب  دـننک  یم  رخف  نآ  هب 

رب ار  یئالب  نینچ  هک  دـنراد  هانگ  هچ  نافیعـض  نیکاسم و  ارقف و  هک  نک  لا  ؤس  ادـخ  زا  رگید  راـب  اـیمرا !  يا  دـنتفگ :  دـیناسر  لیئارـسا 
دعب تشاد و  هزور  رگید  زور  تفه  سپ  وا ،  هب  دومرفن  یحو  ادخ  تشاد ،  هزور  رگید  زور  تفه  ایمرا  سپ  دنادرگ ؟  یم  طلـسم  ناشیا 

يا هک :  وا  هب  دومرف  یحو  ادـخ  سپ  تشاد  هزور  رگید  زور  تفه  دیـسرن ،  وا  هب  یحو  زاب  درک و  لواـنت  ماـعط  زا  يا  همقل  زور  تفه  زا 
متح ردـقم و  هک  يرما  رد  ینک  تعافـش  یهاوخ  یم  ایآ  منادرگ ،  یمرب  تشپ  هب  ار  وت  يور  هن  رگا  نخـس و  نیا  زا  رادرب  تسد  اـیمرا ! 

 : درک ضرع  ایمرا  سپ  دـیدرکن .  راکنا  دـیدید و  ار  هاـنگ  هک  تسا  نیا  امـش  هاـنگ  هک  ناـشیا  هب  وگب  هک :  دومن  یحو  سپ  ما ! ؟  هدرک 
 . مریگب وا  زا  یناما  دوخ  تیب  لها  دوخ و  يارب  وا و  دزن  هب  مورب  ات  درک  یهاوخ  طلـسم  ار  وا  هکنآ  تسیک  امرف  مالعا  نم  هب  اراگدرورپ ! 
رت ثیبخ  سک  همه  زا  شتدالو  تسا ،  رتالتبم  رت و  نمزم  سک  همه  زا  هک  يرـسپ  دـید  یهاوخ  عضوم و  نالف  هب  ورب  دومرف :  یلاعت  قح 

نیمز یئارـسناوراک  رد  يرـسپ  هک  دید  دمآ  عضوم  نآ  هب  ایمرا  نوچ  تسا .  رتدب  سک  همه  زا  شیاذغ  و  تسا -  انزلا  دلو  ینعی  تسا - 
هزیر هساک  رد  ار  کشخ  نان  دنک و  یم  تیبرت  ار  وا  هک  دراد  يردام  ارـسناوراک ،  نایم  رد  دنا  هتخادـنا  هلبزم  رد  ار  وا  تسا و  هدـش  ریگ 
هتبلا دومرف  ادخ  هک  نآ  تفگ :  ایمرا  دروخ !  یم  وا  دروآ و  یم  رـسپ  نآ  کیدزن  هب  دشود و  یم  نآ  يور  رب  ار  كوخ  ریـش  دـنک و  یم 

وا و  تسوا ،  هک  تسناد  ایمرا  سپ  رصن .  تخب  تفگ :  يراد ؟  مان  هچ  دیـسرپ :  وا  زا  تفر و  رـسپ  نآ  کیدزن  هب  سپ  دوب ،  دهاوخ  نیا 
ایمرا منم  دومرف :  یتسه .  یحلاص  درم  مناد  یم  ردـقنیا  هن ،  تفگ :  یـسانش ؟  یم  ارم  دومرف :  وا  هب  سپ  دـمآ ،  حالـصا  هب  ات  هجلاعم  ار 
نانچ نینچ و  تشک و  یهاوخ  ار  ناشیا  نادرم  دش و  یهاوخ  طلسم  لیئارسا  ینب  رب  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  ادخ  لیئارـسا و  ینب  ربمغیپ 

نم يارب  یناما  همان  دومرف :  مالسلا  هیلع  ایمرا  دیـسر !  مهب  وا  رد  یتوخن  لاح  نآ  هب  دینـش  ار  نخـس  نیا  رـصن  تخب  نوچ  درک .  یهاوخ 
رهش رد  تخورف  یم  دروآ و  یم  درک و  یم  عمج  مزیه  اههوک و  هب  تفر  یم  و  داد ،  ترضح  نآ  هب  تشون و  ار  ناما  همان  سپ  سیونب ، 

قافتا وا  هب  یعمج  نوچ  و  دوب ،  سدقملا  تیب  لیئارسا  ینب  نکسم  درک و  توعد  لیئارـسا  ینب  گنج  هب  ار  مدرم  سپ  درک ؛ یم  شاعم  و 
مالـسلا هیلع  ایمرا  هب  ربخ  نوچ  دندش .  عمج  وا  درگ  یحاون  فارطا و  زا  رایـسب  مدرم  دش و  سدـقملا  تیب  هجوتم  دوخ  رکـشل  اب  دـندرک 

یبوچ رس  رب  ار  همان  سپ  دناسرب ،  وا  هب  ار  دوخ  تسناوتن  وا  رکشل  يرایسب  زا  دمآ و  وا  هار  رس  رب  هدش  سدقملا  تیب  هجوتم  وا  هک  دیـسر 
یهاوخ طلـسم  لیئارـسا  ینب  رب  هک  مداد  تراشب  ار  وت  هک  مربمغیپ  يایمرا  نم  دومرف :  یتسیک ؟  وت  تفگ :  رـصن  تخب  دومن ،  دـنلب  درک 
مزادـنا یم  يریت  هکنیا  رب  تسا  فوقوم  وت  تیب  لها  ناما  اما  مداد  ناما  ار  وت  تفگ :  یتشون .  نم  يارب  هک  تسا  یناما  همان  نیا  و  دـش ، 

ناما دسرن  رگا  و  مهد ،  یمن  ناما  ار  ناشیا  سپ  رود  هار  نیا  دوجو  اب  دسرب  سدقملا  تیب  هب  نم  ریت  رگا  سدـقملا ،  تیب  يوسب  اجنیا  زا 
سدقملا تیب  نوچ  سپ  مهد .  یمن  ناما  ار  ناشیا  تفگ :  سدقملا !  تیب  رد  دش  دنب  ات  درب  ار  شریت  داب  تخادنا  ریت  نوچ  و  مهد ؛  یم 

یم نآ  رب  كاخ  دنچ  ره  دشوج و  یم  هک  دید  ینوخ  هوک  نآ  نایم  رد  دـید و  رهـش  نایم  رد  كاخ  زا  یهوک  دـش  لخاد  درک و  حـتف  ار 
هک ادـخ  ناربمغیپ  زا  تسا  يربـمغیپ  نوخ  دـنتفگ :  تسا ؟  نوخ  هچ  نیا  دیـسرپ :  دـیآ !  یم  نوریب  كاـخ  زا  دـشوج و  یم  زاـب  دـنزیر 
زا دنزیر  یم  نآ  رب  كاخ  دنچ  ره  دشوج و  یم  نوخ  نیا  زورما  ات  تسا  هدش  دیهش  هک  يزور  زا  دنتـشک و  ار  وا  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ 

نانز اب  درک  یم  انز  هک  دوب  يرابج  هاشداپ  وا  نامز  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  نوخ  نآ  و  دیآ ،  یم  نوریب  كاخ 
تسین لالح  هک  هاشداپ  يا  سرتب  ادخ  زا  دومرف :  یم  وا  هب  ترضح  نآ  تشذگ  یم  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  هب  هاگره  لیئارـسا ،  ینب 

 ! هاـشداپ يا  تفگ :  وا  هب  دوب  تسم  نوعلم  نآ  هک  یتـقو  رد  درک  یم  اـنز  اـهنآ  اـب  هک  ناـنز  زا  یکی  سپ  ینک ،  یم  هک  راـک  نیا  وـت  رب 
رـس دـندرک و  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نوـچ  دـنروایب ،  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  رـس  دـنورب و  هک  درک  رما  نوـعلم  نآ  سپ  شکب ،  ار  ییحی 
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لالح هک  سرتب  ادخ  زا  دومرف :  یم  تفگ و  یم  نخـس  وا  اب  رهطم  رـس  نآ  دندروآ  نوعلم  نآ  دزن  هب  دنتـشاذگ و  یتشط  رد  ار  شکرابم 
هک یتـقو  اـت  دـش  یمن  نکاـس  دیـشوج و  یم  تخیر و  نیمز  رب  دـمآ و  نوریب  تشط  زا  دیـشوج و  نوخ  سپ  ینک ،  یم  وـت  هچنآ  تسین 
ره لخاد  رصن  تخب  سپ  دوب ،  هلصاف  لاس  دص  رصن  تخب  جورخ  ترـضح و  نآ  تداهـش  نایم  و  دش ؛ سدقملا  تیب  لخاد  رـصن  تخب 

هکنآ ات  دیـشوج  یم  نوخ  نآ  زاب  تشک و  یم  ار  ناشیا  تاناویح  لاـفطا و  ناـنز و  نادرم و  دـش  یم  هک  لیئارـسا  ینب  ياهرهـش  زا  رهش 
 . تسه عضوم  نالف  رد  ناشیا  زا  یلاز  ریپ  دنتفگ :  تسا ؟  هدنام  دالب  نیا  رد  لیئارسا  ینب  زا  يدحا  ایآ  دیـسرپ :  سپ  درک ،  یناف  ار  همه 

لیئارسا ینب  زا  هک  دوب  اهنآ  رخآ  نز  نیا  و  دش ،  نکاس  ندیشوج  زا  نوخ  دیرب  نوخ  نآ  نایم  رد  ار  شرس  نوچ  دیبلط و  ار  نز  نآ  سپ 
هاچ نآ  رد  يا  هدام  ریش  اب  ار  لایناد  دنک و  یهاچ  دومن و  تماقا  رهش  نآ  رد  درک و  انب  يرهش  اجنآ  رد  لباب و  يوسب  تفر  سپ  تشک ، 

دومرف یحو  ادخ  سپ  دنام ،  لاح  نیا  رب  یتدم  هکنآ  ات  دروخ  یم  ار  نآ  ریـش  لایناد  دروخ و  یم  ار  هاچ  نآ  لگ  ریـش  نآ  سپ  دـنکفا ، 
 : تفگ ربمغیپ  نآ  ناسرب  وا  هب  ارم  مالـس  ربب و  لایناد  يارب  ار  یندـیماشآ  یندروخ و  نیا  هک :  دوب  سدـقملا  تیب  رد  هک  يربمغیپ  يوسب 
هاچ نآ  رـس  رب  ربمغیپ  سپ  لباب .  زا  عضوم  نالف  رد  تسا  یهاچ  رد  لایناد  هک :  دیـسر  وا  هب  یحو  لایناد ؟  تسا  اـجک  رد  اراـگدرورپ ! 

یندروخ و نیا  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراـگدرورپ  تفگ :  مونـش !  یم  یبیرغ  يادـص  کـیبل ،  دومرف :  لاـیناد !  يا  تفگ :  تفر و 
 ، هرکذ نم  یـسنی  ـال  يذـلا  هللادـمحلا  تفگ :  ترـضح  نآ  سپ  داتـسرف .  ورف  هاـچ  هب  ار  اـهنآ  و  تسا ؛  هداتـسرف  وت  يارب  ار  یندـیماشآ 

يذلا هللادمحلا  هریغ ،  یلا  هلکی  مل  هب  قثو  نم  يذلا  هللادمحلا  هافک ،  هیلع  لکوت  نم  يذلا  هللادـمحلا  هاعد ،  نم  بیخی  يذـلا ال  هللادـمحلا 
نیح انتقث  وه  يذلا  هللادمحلا  و  انتبرک ،  دنع  انرـض  فشکی  يذلا  هللادمحلا  هاجن ،  ربصلاب  يزجی  يذلا  هللادمحلا  اناسحا ،  ناسحالاب  يزحی 

وا هک  ره  دنک  یمن  شومارف  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  ینعی :  انلامعاب  اننظ  ءاس  نیح  انواجر  وه  يذلا  هللادمحلا  و  انم ،  لیحلا  عطقنت 
وا رب  هک  ره  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  دناوخب ،  ار  وا  هک  ار  یـسک  دنک  یمن  دیماان  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  ساپـس  دـنک ،  دای  ار 

دمح دراذگ ،  یمن  او  نارگید  هب  ار  وا  دنک  دامتعا  وا  رب  هک  ره  هک  ار  يدنوادخ  میوگ  یم  ساپس  دنک ،  یم  وا  روما  تیافک  دنک  لکوت 
زا تاجن  ندرک ،  ربص  هب  دهد  یم  ازج  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  کین ،  يازج  یکین  هب  دهد  یم  ازج  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم 
منک یم  دمح  ام ،  تدش  تبرک و  دزن  ار  ام  یلاحدب  دنک  یم  فرطرب  هک  تساور  ار  يدـنوادخ  دـمح  یبقع ،  ایند و  کلاهم  فواخم و 

یماگنه رد  تسام  هاگدیما  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  ام ،  زا  اه  هراچ  دوش  هتـسسگ  هاگره  تسام  دامتعا  لحم  هک  ار  يدـنوادخ 
تسا و سم  زا  شیاهاپ  تسا و  نهآ  زا  شرـس  ایوگ  هک  دـید  باوخ  رد  رـصن  تخب  سپ  ام .  ياه  هدرک  ببـس  هب  ام  نامگ  دوش  دـب  هک 
ات يا  هدید  هچ  وگب  نکیل  میناد و  یمن  دنتفگ :  ما ؟  هدید  باوخ  هچ  نم  هک  دیئوکب  تفگ :  دـیبلط و  ار  نامجنم  تسا !  الط  زا  شا  هنیس 
ما هدید  باوخ  رد  هچ  نم  هک  دیناد  یمن  امش  مهد و  یم  امش  هب  یغلبم  لاس  ره  تدم  نیا  رد  تفگ :  رصن  تخب  مینک .  ریبعت  وت  يارب  ام 
يا هدنکفا  هاچ  هب  هک  یـسک  نآ  یهاوخ  یم  وت  هچنآ  دندرک :  ضرع  وا  تلود  ناکرا  زا  یـضعب  سپ  دندز !  ندرگ  ار  همه  درک  رما  و   ؟

ار وا  دروخ و  یم  لگ  ریش  تسا و  هدناسرن  ررـض  وا  هب  ریـش  تسا و  هدنز  لاح  ات  يا  هتخادنا  هاچ  هب  ار  وا  هک  تقو  نآ  زا  اریز  دناد ،  یم 
 : تفگ يا .  هدـید  باوخ  نینچ  دومرف :  ما !  هدـید  باوخ  هچ  نم  وـگب  تفگ :  دـیبلط و  ار  ترـضح  نآ  داتـسرف و  سپ  دـهد ،  یم  ریش 

رگید زور  هس  تسا و  هدیـسر  رخآ  هب  وت  یهاشداپ  هک  تسا  نآ  وت  باوخ  ریبعت  هک :  دومرف  تسیچ ؟  شریبعت  وگب  نونکا  تسا ،  تسار 
نانابهاگن رهـش  ره  رب  ما و  هتخاس  رگیدـکی  رود  رب  رهـش  تفه  نم  تفگ :  دـشک !  یم  ار  وت  سراف  لـها  زا  يدرم  دـش و  یهاوخ  هتـشک 

لخاد یبیرغ  ره  هک  ما  هدومن  هیبعت  اه  هزاورد  رد  رب  سم  زا  یباغرم  تروص  هکنآ  اـت  ما  هدـشن  یـضار  زین  نیا  هب  ما و  هدرک  ررقم  رایـسب 
مکح دومن و  قرفتم  ار  دوخ  رکـشل  رـصن  تخب  متفگ .  نم  هک  دش  دهاوخ  نینچ  دومرف :  لایناد  دنریگب .  ار  وا  ات  دنک  یم  دایرف  دوش  یم 
یمن ادج  دوخ  زا  ار  وت  زور  هس  نیا  رد  تفگ :  دوب  هتسشن  وا  دزن  تقو  نیا  رد  لایناد  و  دشاب ،  هک  ره  دنشکب  دننیبب  هک  ار  یسک  ره  درک 

دمآ و نوریب  دـش و  ضراع  ار  وا  یمغ  دـش  موس  زور  نیـسپ  سپ  مشک !  یم  ار  وت  مدـشن  هتـشک  نم  تشذـگ و  زور  هس  رگا  سپ  منک ، 
دید ار  مالغ  نآ  دـمآ  نوریب  نوچ  تسا ،  سراف  لها  زا  تسناد  یمن  دوب و  هدـناوخ  دوخ  دـنزرف  ار  وا  هک  سراـف  لـها  زا  تشاد  یمـالغ 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  وا  دز و  وا  هب  یتبرـض  تفرگ و  ار  ریـشمش  مـالغ  مشاـب  نم  هچ  رگا  شکب  ینیبـب  ار  هک  ره  تفگ :  داد و  وا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  سپ 
 . درک لصاو  منهج 

مود تمسق 

هـشوت يارب  روگنا  بآ  ریجنا و  دش و  راوس  يرامح  رب  دـمآ و  نوریب  سدـقملا  تیب  زا  لیئارـسا  ینب  نتـشک  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ایمرا  اما 
رکف یتعاس  سپ  دندروخ ،  یم  ار  ناگتشک  ندب  هک  اوه  ناگدنرد  ایرد و  ناگدنرد  ارحص و  ناگدنرد  هب  درک  رظن  سپ  تشادرب ،  دوخ 
ضبق عضوم  ناـمه  رد  ادـخ  دـندروخ ؟  ار  ناـشیا  ندـب  ناگدـنرد  هک  دـنک  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  نیا  ادـخ  هنوگچ  اـیآ  تفگ :  درک و 

لیئارسا ینب  درک ،  كاله  ار  رصن  تخب  دومن و  محرت  لیئارسا  ینب  رب  یلاعت  قح  نوچ  درک .  هدنز  ار  وا  لاس  دص  زا  دعب  دومن ،  شحور 
لیئارسا ینب  رب  دش و  هاشداپ  رصن  تخب  نوچ  ربزع  و  دوب .  مالسلا  هیلع  ایمرا  دش  هدنز  دوب و  هدرم  لاس  دص  هک  نآ  دنادرگرب و  ایند  هب  ار 

وا ياه  هدید  درک  هدنز  ایمرا  زا  هک  يوضع  لوا  ادخ  سپ  اجنآ ،  رد  دش  بئاغ  تفر و  یبآ  همـشچ  نایم  رد  تخیرگ و  وا  زا  دش  طلـسم 
رد تسا  هاگدنچ  هک :  وا  يوسب  درک  یحو  ادخ  سپ  ار ،  اهزیچ  دید  یم  دوب و  غرم  مخت  هدیفس  دننام  هک  وا  مشچ  يدیفـس  نایم  رد  دوب 

هکلب دومرف :  یلاعت  قح  زور .  کی  زا  یضعب  تفگ :  تسا  هدش  دنلب  باتفآ  دید  نوچ  سپ  زور .  کی  درک :  ضرع  یتسه ؟  عضوم  نیا 
هک دوخ  رامح  هب  نک  رظن  و  دنا ،  هدـشن  ریغتم  تدـم  نیا  رد  هک  روگنا  بآ  ریجنا و  يوسب  نک  رظن  سپ  يا ،  هدـنام  اجنیا  رد  لاس  دـص 
هب یهلا  تردق  هب  هدش  هزیر  هدیسوپ  ياهناوختسا  هک  دید  سپ  منک .  یم  هدنز  ار  وت  ار و  نآ  هنوگچ  هک  نک  رظن  تسا و  هدیسوپ  هنوگچ 

وا و ندب  رب  دنوش و  یم  ادج  دنا  هدروخ  تاناویح  ای  دنا  هدش  كاخ  هک  اهتـشوگ  دنبـسچ و  یم  رگیدکی  رب  دنیآ و  یم  رگیدکی  کیدزن 
رداق زیچ  همه  رب  ادخ  مناد  یم  تفگ :  سپ  دنتساخرب ،  ود  ره  دش و  تسرد  ود  ره  وا  رامح  ایمرا و  تقلخ  هکنآ  ات  دنبسچ  یم  شرامح 
رـصن تخب  دورمن و  دـندش :  فرـصتم  ار  نیمز  يور  مامت  رفاک  هاشداپ  ود  هک :  تشذـگ  رگید  ربتعم  تیاور  رد  و  ( . 734  ) تسا اناوت  و 

تیب یبارخ  يوسب  درک  مالـسلا  هیلع  اـیمرا  نوچ  تسا :  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 735)
ادخ سپ  ندرم ! ؟  زا  دعب  درک  دهاوخ  هدنز  یک  ار  اهنیا  ایآ  تفگ :  دندوب  هداتفا  اهرهـش  نآ  رد  هک  یناگتـشک  نآ و  یلاوح  سدقملا و 
یم اهنآ  يور  رب  تشوگ و  دنوش و  یم  لصتم  رگیدکی  هب  هنوگچ  شیاضعا  هک  دید  یم  درک و  هدنز  نآ  زا  دعب  دناریم و  لاس  دص  ار  وا 

تـسا رداق  زیچ  همه  رب  یلاعت  قح  هک  مناد  یم  تفگ :  تسـشن  تسرد  نوچ  سپ  دنوش ،  یم  دنویپ  هنوگچ  شیاهگر  لصافم و  دیور و 
هیلع لایناد  هک  یتسردب  دوش ،  یم  هتـشون  یهانگ  وا  رب  دشاب  نیگمغ  دوخ  يزور  يارب  هک  ره  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 736)

ناگدنرد نآ  سپ  دنکفا ،  هاچ  هب  وا  اب  ار  ناگدنرد  تخادـنا و  یهاچ  رد  تفرگ و  ار  وا  دوب و  يراکمتـس  رابج  هاشداپ  نامز  رد  مالـسلا 
لایناد يارب  یماعط  هک :  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  درواین ،  نوریب  هاچ  نآ  زا  ار  وا  اب  دـنتفرن و  وا  کـیدزن 

 ، دش دهاوخ  ادیپ  وت  ربارب  رد  يراتفک  يور  یم  نوریب  رهـش  زا  نوچ  دومرف :  یلاعت  قح  تسا ؟  اجک  رد  لایناد  اراگدرورپ !  تفگ :  ربب . 
نآ مالسلا  هیلع  لایناد  داتسرف  هاچ  هب  ار  ماعط  دمآ و  هاچ  رـس  رب  ربمغیپ  نآ  نوچ  هاچ  نآ  رـس  رب  درب  یم  ار  وت  وا  هک  ورب  راتفک  نآ  یپ  زا 
هک یئاج  زا  رگم  ار  نانمؤم  دهد  يزور  هک  تسا  هتـساوخن  ادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  تشذـگ .  هک  دـناوخ  ار  اعد 
دش مالسلا  هیلع  نامیلس  تافو  ماگنه  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 737  ) دنشاب هتشادن  نامگ  ناشیا 

دـندمآ و یم  فصآ  تمدـخ  هب  نایعیـش  هتـسویپ  سپ  یهلا ،  رما  هب  دـینادرگ  دوخ  هفیلخ  ار  وا  اـیخرب و  نب  فصآ  يوسب  دوـمن  تیـصو 
دوخ موق  نایم  رد  یتدـم  دـش و  رهاظ  سپ  دـش  بئاغ  ناشیا  زا  ینالوط  تدـم  فصآ  سپ  دـندومن ،  یم  ذـخا  وا  زا  ار  دوخ  نید  لئاسم 
ینب رب  هیلب  و  دش ،  بئاغ  ناشیا  زا  و  طارص ؛ دزن  تفگ :  مینیبب ؟  اجک  رد  ار  وت  ام  رگید  دنتفگ :  نایعیـش  درک ،  عادو  ار  ناشیا  سپ  دنام 

وا یپ  زا  تخیرگ  یم  هک  ره  تشک و  یم  تفای  یم  ار  هک  ره  دش و  طلـسم  ناشیا  رب  رـصن  تخب  و  وا ،  تبیغ  زا  دعب  دش  دیدش  لیئارـسا 
اهنآ زا  یکی  هک  درک  باختنا  دوخ  ناریـسا  ناـیم  زا  ار  ادوهی  نادـنزرف  زا  سک  راـهچ  درک ،  یم  ریـسا  ار  ناـشیا  نادـنزرف  داتـسرف و  یم 
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ریـسا وا  تسد  رد  دـندوب و  لاسدرخ  لافطا  ناشیا  و  دومن ،  باـختنا  ار  مالـسلا  هیلع  ربزع  نوراـه  نادـنزرف  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  لاـیناد 
نوریب راظتنا  لیئارسا  ینب  هک  دینش  تسناد و  ار  ترـضح  نآ  تلیـضف  نوچ  سپ  دوب ،  ریـسا  رـصن  تخب  تسد  رد  لیئارـسا  ینب  دندنام و 

رد يریـش  دندرک و  سبح  هداشگ  میظع  هاچ  رد  ار  وا  درک  رما  وا ،  تسد  رب  وا و  ندـش  رهاظ  رد  دـنراد  جرف  دـیما  دنـشک و  یم  وا  نتفر 
یندروخ و یلاعت  قح  تفرن و  ترضح  نآ  کیدزن  ریـش  سپ  دهدن ،  وا  هب  ماعط  یـسک  درک  رما  دنک و  كاله  ار  وا  هک  دنتـشاذگ  اجنآ 

ماـعط نآ  رب  بش  تشاد و  یم  هزور  اـهزور  لاـیناد  سپ  داتـسرف ،  وا  يارب  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربـمغیپ  تسد  هب  ار  وا  یندـیماشآ 
هب نید  رد  ناشیا  رثکا  دندرک  کش  دـندرب و  یم  وا  روهظ  جرف و  راظتنا  هک  وا  موق  نایعیـش و  رب  دـش  دـیدش  رازآ  هیلب و  درک و  یم  راطفا 
هک دید  باوخ  رد  رصن  تخب  دیسر ،  تیاهن  هب  شموق  مالسلا و  هیلع  لایناد  ناحتما  هیلب و  نوچ  و  ترضح .  نآ  تبیغ  تدم  لوط  تهج 
وا دندرک و  یم  مالس  وا  رب  دوب و  سوبحم  اجنآ  رد  لایناد  هک  دنتفر  یم  یهاچ  رس  رب  دندمآ و  یم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  جوف  جوف  هکئالم 

ترذعم وا  زا  دندروآ و  نوریب  هاچ  زا  ار  ترضح  نآ  درک  رما  دش و  نامیشپ  دوخ  لمع  زا  دش  حبص  نوچ  دنداد ،  یم  جرف  هب  تراشب  ار 
دومن دوخ  کلم  يامرفنامرف  ار  ترضح  نآ  و  تشاذگ ،  وا  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  تکلمم و  روما  دوب و  هدرک  وا  هب  تبـسن  هچنآ  زا  دیبلط 

دیما ندرگ  دش و  رهاظ  دوب  هدش  یفخم  رصن  تخب  فوخ  زا  لیئارسا  ینب  زا  هک  ره  و  دومرف ،  ضیوفت  وا  هب  ار  مدرم  نایم  ندرک  مکح  و 
هیلع لایناد  ترـضح  تشذـگ  لاـح  نیا  رب  هک  یناـمز  كدـنا  سپ  دوخ ،  جرف  هب  دـندرک  نیقی  دـندش و  عمج  لاـیناد  يوسب  دندیـشک و 

دندمآ درگ  وا  رب  نایعیش  دش و  یهتنم  مالسلا  هیلع  ربزع  ترضح  هب  وا  زا  دعب  تفالخ  توبن و  رما  دش و  لصاو  يدزیا  تمحر  هب  مالـسلا 
ار وا  رگید  راب  سپ  درک  ناهنپ  ناشیا  زا  ار  وا  لاس  دص  یلاعت  قح  سپ  دنتفرگ ،  یم  ارف  وا  زا  ار  دوخ  نید  لئاسم  دـنتفرگ و  سنا  وا  هب  و 

مالـسلا هیلع  ییحی  ترـضح  هکنآ  ات  دش  میظع  لیئارـسا  ینب  رب  هیلب  دندش و  بئاغ  وا  زا  دعب  ادـخ  ياهتجح  دـینادرگ و  ثوعبم  ناشیا  رب 
ترضح هک  تسا  حیحص  ایآ  دندرک :  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 738  ) دش رهاظ 

دومن یحو  ادخ  یلب ،  دومرف :  تسا ؟  هدومن  میلعت  مدرم  هب  ار  ملع  نیا  ترـضح  نآ  تسا و  هتـسناد  یم  باوخ  ریبعت  مالـسلا  هیلع  لایناد 
میکح و رادرک و  تسرد  راتفگ و  تسار  رایـسب  دوب و  هدومن  میلعت  ناشیا  هب  ار  ملع  نیا  ادـخ  هک  دوب  اهنآ  زا  وا  دوب و  ربمغیپ  وا و  يوسب 
هب ار  ادخ  تسا  هدرک  یم  تدابع  هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  یکلم  ربمغیپ و  چـیه  و  درک ،  یم  تیب  لها  ام  تبحم  هب  ادـخ  تدابع  دوب و  اناد 

مالـسلا هیلع  لایناد  نامز  رد  یهاشداپ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 739  ) تیب لها  اـم  تبحم 
 : تفگ هاـشداپ  مراد ؟  وت  لد  رد  تلزنم  هچ  نم  دومرف :  مشاـب .  هتـشاد  وت  لـثم  يرـسپ  مهاوـخ  یم  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دوـب و 
اب یئامن  تعماجم  هدارا  نوچ  تفگ :  لایناد  مراد .  تسود  رایـسب  ار  وت  تسه و  نم  لد  رد  وت  ياهتلزنم  نیرتمیظع  اه و  هبترم  نیرتگرزب 

نیرت هیبش  هک  دش  دلوتم  وا  يارب  يدنزرف  درک  نینچ  نوچ  نادرگ  فورصم  نم  بناج  هب  ار  دوخ  تمه  شاب و  نم  رکف  رد  دوخ ،  هجوز 
دص و رصن  تخب  هک :  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 740  ) دوب مالسلا  هیلع  لایناد  هب  ادخ  قلخ 

يوسب ار  مالـسلا  هیلع  ربزع  ترـضح  یلاعت  قح  تشذـگ  لاس  تفه  لهچ و  وا  تنطلـس  زا  نوچ  و  درک ،  یهاشداپ  لاس  تفه  داتـشه و 
سرت زا  دندوب و  قرفتم  اهرهش  زا  ناشیا  و  دینادرگ ،  ثوعبم  درک  هدنز  نآ  زا  دعب  درک و  كاله  ار  اهنآ  لها  یلاعت  قح  هک  اهرهـش  لها 
نخـس درک و  یم  ددرت  ناـشیا  دزن  هب  ربزع  و  دـندوب ،  نمؤم  دـنتفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  ربزع  یگیاـسمه  راوج و  رد  دـنتخیرگ و  گرم 
بئاغ ناشیا  زا  زور  کی  سپ  نامیا ،  رد  ناشیا  اب  درک  يردارب  ار و  ناشیا  تشاد  یم  تسود  ناشیا  نامیا  ببس  هب  دینـش و  یم  ار  ناشیا 

ادخ یک  تفگ :  ناشیا و  گرم  هب  دش  كانهودنا  سپ  دنا !  هدرم  همه  دید  دمآ  ناشیا  دزن  هب  هک  رگید  زور  دماین ،  ناشیا  دزن  هب  دـش و 
نامه رد  ار  وا  ادخ  دـید ، ) هدرم  هرابکی  ار  همه  نوچ  تفگ  ار  نخـس  نیا  بجعت  يور  زا  ( ؟  ار هدرم  ياهدـسج  نیا  درک  دـهاوخ  هدـنز 
ناشیا درک و  هدنز  تعامج  نآ  اب  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  لاس  دص  زا  دعب  و  دندنام ،  لاح  نآ  رب  لاس  دص  درک و  حور  ضبق  تعاس 

وا نوچ  تفرن ،  نوریب  ناـشیا  زا  یکی  تشک و  ار  همه  دـش و  طلـسم  ناـشیا  رب  رـصن  تخب  وا  زا  دـعب  دـندوب و  یگنج  درم  رازه  دـصکی 
ناـشیا يور  رب  شتآ  تخادـنا و  بقن  نآ  رد  ار  ناـشیا  دـنک و  نیمز  رد  یقیمع  فاکـش  وا و  نایعیـش  اـب  تفرگ  ار  لاـیناد  دـش  هاـشداپ 
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رد يرایسب  هدنرد  دومن و  سوبحم  بقن  نآ  رد  ار  ناشیا  دیآ  یمن  ناشیا  کیدزن  هب  دنازوس و  یمن  ار  ناشیا  شتآ  دید  نوچ  تخورفا ، 
دودخالا باحـصالا  و  داد ،  تاجن  وا  تسد  زا  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دینادرگ  بذعم  ار  ناشیا  یباذع  مسق  ره  هب  تخادـنا و  اجنآ 

دراپـسب هک  ار  وا  درک  رما  دربب  دوخ  تمحر  هب  ار  لایناد  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ  و  دـنناشیا .  تسا  هدومرف  داـی  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  هکلب  نسح  دنس  هب  ( . 741  ) دنادرگ دوخ  هفیلخ  ار  وا  اخیکم و  شدنزرف  هب  ار  ادخ  تمکح  رون و 

ینب زا  یلاز  ریپ  تشادـن و  ردـپ  رداـم و  هک  دوب  یمیتـی  مالـسلا  هیلع  لاـیناد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
دنتشاد و یتسود  یضاق  ود  نآ  و  تشاد ،  یضاق  ود  دوب  نامز  نآ  رد  هک  لیئارسا  ینب  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  درک و  تیبرت  ار  وا  لیئارسا 
 ، تفگ یم  نخس  وا  اب  دمآ و  یم  هاشداپ  دزن  هب  درم  نآ  تشاد و  يا  هدباع  هحلاص  هلیمج  رایـسب  نز  حلاص  درم  نآ  و  دوب ،  یحلاص  درم 
ار یـصخش  تفگ :  یـضاق  ود  نآ  هب  سپ  دتـسرفب ،  یئاج  هب  يراک  يارب  ار  وا  هک  یـصخش  هب  دیـسر  مهب  جایتحا  ار  هاشداپ  يزور  سپ 

راک نآ  يارب  ار  وا  هاشداپ  دـنداد و  ناشن  ار  نز  نآ  رهوش  ناشیا  متـسرفب ،  یئاج  هب  ار  وا  دوخ  روما  زا  یـضعب  يارب  نم  هک  دـینک  رایتخا 
نایضاق نآ  سپ  دیشابم ،  لفاغ  وا  زا  دیـسرب و  نم  نز  لاوحا  هب  هک :  درک  شرافـس  نایـضاق  نآ  هب  دش  یم  هناور  درم  نآ  نوچ  داتـسرف . 

دوش یـضار  هک  دندرک  فیلکت  ار  وا  دندش و  نز  نآ  قشاع  سپ  دـنریگب ،  وا  نز  لاوحا  زا  ربخ  هک  دوخ  تسود  هناخ  رد  هب  دـندمآ  یم 
نز نآ  دنک !  راسگنس  ار  وت  ات  يا  هدرک  انز  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  هاشداپ  دزن  ام  يوش  یمن  یضار  رگا  دنتفگ :  درک ،  ابا  وا  و  انز ،  هب 
هک دـنداد  یهاوگ  هدـمآ و  هاشداپ  دزن  هب  نئاخ  ود  نآ  سپ  موش !  یمن  یـضار  لمع  نیا  هب  نم  دـینکب ،  دـیهاوخ  هچ  ره  تفگ :  هحلاص 

داـقتعا نز  نآ  هب  رایـسب  نوچ  دـش  لـخاد  وا  رب  یمیظع  مغ  دومن و  میظع  رایـسب  هاـشداپ  هب  رما  نیا  سپ  تسا ،  هدرک  اـنز  هدـباع  نز  نآ 
ار وا  رگید  زور  هس  زا  دعب  اما  تسا ،  لوبقم  امش  تداهش  تفگ :  ناشیا  هب  سپ  درک ،  تسناوت  یمن  در  زین  ار  نایضاق  تداهـش  تشاد و 

يانز هب  یضاق  ود  تسا و  هدرک  انز  هک  هدباع  نالف  نتشک  يارب  دیوش  رـضاح  زور  نالف  رد  هک :  رهـش  نآ  رد  درک  ادن  و  دینک ؛ راسگنس 
یمن ترطاخ  هب  يا  هراچ  باب  نیا  رد  ایآ  تفگ :  شریزو  هب  هاشداپ  دندرک  رایـسب  وگتفگ  باب  نیا  رد  مدرم  نوچ  دـنا !  هداد  یهاوگ  وا 

هاشداپ لزنم  هناور  دوخ  هناخ  زا  ریزو  دوب  راسگنـس  هدعو  زور  هک  دش  موس  زور  نوچ  هن .  تفگ :  ددرگ ؟  هدباع  تاجن  ثعاب  هک  دـسر 
 ، تخانش یمن  ار  ترضح  نآ  دوب و  ناشیا  نایم  رد  لایناد  ترـضح  دندرک و  یم  يزاب  هک  لفط  دنچ  هب  دیـسر  هار  يانثا  رد  هاگان  دش ، 

یـضاق ود  نالف  نالف و  دوش و  هدباع  لفط  نالف  موش و  هاشداپ  نم  هک  دیئایب  لافطا !  هورگ  يا  تفگ :  لایناد  دیـسر  ناشیا  هب  ریزو  نوچ 
نیا زا  یکب  تسد  دـیریگب  درک :  مکح  رگید  لافطا  هب  تخاس و  دوخ  يارب  ین  زا  يریـشمش  درک و  عمج  دوخ  دزن  یکاخ  سپ  دـنوشب ، 

قح هچنآ  تفگ :  دـیبلط و  ار  ناشیا  زا  یکی  سپ  دـیربب ؛ عضوم  نالف  هب  دـیریگب و  ار  يرگید  تسد  دـیربب و  عضوم  نالف  هب  ار  ناـهاوگ 
( دید یم  ار  عاضوا  نیا  دینـش و  یم  ار  لایناد  نخـس  هدوب و  هداتـسیا  ریزو  لاوحا  نیا  رد  و   ) مشک یم  ار  وت  یئوگن  قح  رگا  وگب و  تسا 
 : تفگ درک ؟  انز  یک  اب  دیـسرپ :  زور !  نالف  تفگ :  درک ؟  انز  تقو  هچ  تفگ :  درک !  انز  هدـباع  تفگ :  دوب  هاوگ  هک  یلفط  نآ  سپ 
ار يرگید  دوخ و  ياج  هب  ار  نیا  دـیربب  دومرف :  لایناد  سپ  عضوم .  نالف  رد  تفگ :  درک ؟  انز  اـجک  رد  دیـسرپ :  نـالف !  رـسپ  نـالف  اـب 

مهد یم  تداهـش  تفگ :  یهد ؟  یم  تداهـش  زیچ  هچ  هب  دومرف :  لایناد  دندروآ ،  ار  يرگید  دندرب و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  سپ  دـیروایب ؛
هچ رد  دیـسرپ :  نالف !  رـسپ  نالف  اب  تفگ :  یک ؟  اب  دیـسرپ :  تقو !  نالف  رد  تفگ  تقو ؟  هچ  رد  دیـسرپ :  تسا !  هدرک  انز  هدباع  هک 
هب اهنیا  ربکا  هللا  دومرف :  لایناد  تفگ ،  دوب  هتفگ  هک  رگیدـکی  هاوگ  فلاخم  ار  اهنیا  زا  کـی  ره  سپ  عضوم !  نـالف  رد  تفگ :  عضوم ؟ 

ار ناشیا  ات  مدرم  دـنوش  رـضاح  سپ  دـنا  هداد  تداهـش  قحان  هب  اهنیا  هک  مدرم  نایم  رد  نک  ادـن  نـالف !  يا  دـندوب ،  هداد  یهاوگ  قحاـن 
هیلع لایناد  زا  هچنآ  تفاتـش و  هاشداپ  تمدخ  هب  مامت  تعرـس  هب  دومن  هدهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  هبیرغ  هیـضق  نیا  ریزو  نوچ  میـشکب . 
هدرک لایناد  هچنانچ  درک  ادج  رگیدکی  زا  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  یـضاق  ود  نآ  داتـسرف و  هاشداپ  درک ،  ضرع  دوب  هدینـش  هدـید و  مالـسلا 
ادـن دومرف  هاشداپ  سپ  دـنتفگ !  يرگید  فالخ  کـی  ره  دومن و  لا  ؤس  هدـباع  ياـنز  تایـصوصخ  زا  دـیبلط و  اـهنت  ار  کـی  ره  و  دوب ، 

(742  ) ناشیا نتشک  هب  درک  رما  و  هدباع ،  رب  دندوب  هدرک  ارتفا  ناشیا  هک  یضاق  ود  نتشک  يارب  دیوش  رـضاح  هک :  مدرم  نایم  رد  دندرک 
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دزن هب  ورب  هک :  مالسلا  هیلع  دواد  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  حیحص  هکلب  نسح  دنـس  هب  و  . 
 ، مدیزرمآ يدرک  ینامرفان  زاب  مدیزرمآ و  يدرک  ینامرفان  زاب  مدـیزرمآ و  ار  وت  يدرک و  ینامرفان  ارم  هک :  وا  هب  وگب  لایناد و  نم  هدـنب 
 ، درک یهلا  تلاسر  غیلبت  دمآ و  لایناد  ترضح  دزن  هب  مالسلا  هیلع  دواد  سپ  دیزرمآ .  مهاوخن  ار  وت  ینک  ینامرفان  مراهچ  هبترم  رد  رگا 
هب مالـسلا  هیلع  لایناد  ترـضح  دـش  رحـس  نوچ  يدروآ .  لـمعب  یهلا  تلاـسر  غیلبت  زا  دوب  وت  رب  هچنآ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لاـیناد  سپ 

دواد هک  یتسردب  اراگدرورپ !  هک :  درک  تاجانم  راسکنا  زجع و  نابز  هب  تشادرب و  لالجلاوذ  دـنوادخ  هاگرد  هب  تسد  لاهتبا  عرـضت و 
ارم منک  یناـمرفان  مراـهچ  هبترم  رد  رگا  ارم و  يا  هدـیزرمآ  هبترم و  هس  ما  هدرک  یناـمرفان  ار  وـت  نـم  هـک  داد  ربـخ  وـت  زا  ارم  وـت  ربـمغیپ 
درک مهاوخ  وت  تیـصعم  هنیآ  ره  یهدـن  قیفوت  يرادـن و  هاگن  ارم  رگا  هک  مروخ  یم  دـنگوس  وت  لالج  تزعب و  سپ  دـیزرمآ ،  یهاوخن 
هچنآ قفاوم  و  تسا ،  بیرغ  رایسب  مالـسلا  امهیلع  لایناد  اب  دواد  ترـضح  تاقالم  دیوگ :  فلؤم  ( . 743  ) درک مهاوخ  وت  تیصعم  سپ 

لمتحم و  دـشاب ،  هدـش  رمعم  رایـسب  لایناد  هکنآ  رگم  تسا  هدوب  ناشیا  ياهنامز  نایم  رد  رایـسب  هلـصاف  هک  دـش  مولعم  هقباس  ثیداحا  زا 
ترـضح يزور  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  تسا .  دـیعب  هچ  رگا  دـشاب  هدوب  رگید  لایناد  هک  تسا 

نیمز رد  هچنآ  نیمز و  ات  تسا  شرع  نایم  رد  هچنآ  نآ  رد  دـندرک  لـمع  هک  ار  ناـن  دـیراد  یمارگ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
يارب یثیدح  دـیهاوخ  یم  هک :  دـندوب  ترـضح  نآ  رود  رد  هک  یعمج  هب  دومرف  سپ  تسا .  هدـمآ  لمعب  نان  ات  ادـخ  تاقولخم  زا  تسا 

یم لایناد  ار  وا  هک  امـش  زا  شیپ  دوب  يربمغیپ  دومرف :  سپ  ام .  ناردام  ناردپ و  داب  وت  يادـف  هللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ :  منک ؟  لقن  امش 
هچ ار  وت  نان  نم  تفگ :  تخادـنا و  ار  نان  هدرگ  نابیتشک  سپ  دـنارذگب ،  يرهن  زا  ار  وا  هک  ینابیتشک  هب  داد  نان  هدرگ  کـی  دـنتفگ و 

يوسب تسد  دـید  وا  زا  ار  لـمع  نیا  لاـیناد  نوـچ  دوـش .  یم  لاـم  اـپ  تسا و  هتخیر  اـپ  تسد و  ریز  رد  اـم  شیپ  رد  ناـن  نیا  منک ،  یم 
 . تفگ هچ  نان  قح  رد  درک و  هچ  نان  اب  درم  نیا  اراگدرورپ  يدید  هک  قیقحتب  راد  یمارگ  ار  نان  ادنوادخ !  تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ 

موس تمسق 

هک شاب  تخس  رجآ  دننام  هک :  نیمز  يوسب  دومن  یحو  و  نک ،  سبح  ناشیا  زا  ار  ناراب  هک :  نامسآ  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ 
تدش نوچ  دندروخ ،  یم  ار  رگیدکی  هک  دیسر  مهب  ناشیا  نایم  رد  طحق  يا  هبترم  هب  دش و  عطق  ناشیا  زا  ناراب  سپ  دیورن ،  وت  زا  هایگ 
رگید نز  هب  تشاد  يدنزرف  هک  ینز  کی  يزور  دـیامنب  نآ  هب  ناشیا  بیدءات  هک  تساوخ  یم  ادـخ  هک  دـسر  هبترم  نآ  تیاهن  هب  ناشیا 

نم هب  شکب و  ار  دوخ  دـنزرف  وت  ادرف  میروـخب و  وـت  اـم و  هک  مشک  یم  ار  دوـخ  دـنزرف  نم  زورما  اـیب  تفگ :  تشاد  يدـنزرف  زین  وا  هک 
درک عانتما  رگید  نز  نآ  دندش  هنسرگ  رگید  زور  نوچ  دندروخ ،  ار  نز  نیا  دنزرف  زورما  سپ  دشاب ؛ نینچ  تفگ :  هدب ،  وا  زا  يا  هصح 

اجنیا هب  راک  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لایناد  دندروآ ،  هعفارم  مالـسلا  هیلع  لایناد  ترـضح  تمدخ  هب  درک و  هعزانم  دوخ و  دنزرف  نتـشک  زا 
دنلب نامـسآ  يوسب  تسد  سپ  تسا .  هدش  مه  رتدب  نیا  زا  ادـخ  ربمغیپ  يا  یلب  دـنتفگ :  دـیروخ ؟  یم  ار  دوخ  دـنزرف  هک  تسا  هدیـسر 

هک وا  لاثما  نابیتشک و  هانگ  هب  ار  ناگراچیب  لاـفطا و  نکم  باـقع  دوخ و  تمحر  لـضف و  هب  اـم  رب  نک  دوع  ادـنوادخ !  تفگ :  درک و 
زا هچنآ  نایورب  نم  قلخ  يارب  هک :  ار  نیمز  دومرف  رما  درابب و  نیمز  رب  ناراب  هک  ار  نامـسآ  درک  رما  ادخ  سپ  دـندرک ؛ وت  تمعن  نارفک 
زا ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 744  ) لاسدرخ لـفط  يارب  ار  ناـشیا  مدرک  محر  نم  هک  اریز  تدـم  نیا  رد  وت  ریخ  زا  تسا  هدـش  توف  ناـشیا 

دـسءاتسم دـسا  لک  رـش  نم  بجلا  لاـیناد و  برب  ذوعا  وگب :  ینیب  ار  هدـنرد  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
زا ربتعم  دنـس  هب  و  هدـنرد .  ریـش  ره  رـش  زا  دـندوب  هدـنکفا  نآ  رد  لاـیناد  هک  یهاـچ  لاـیناد و  راـگدرورپ  هب  مرب  یم  هاـنپ  ینعی :  ( 745)
دزن نم  ناگدنب  نیرت  نمشد  هک :  مالـسلا  هیلع  لایناد  يوسب  دومن  یحو  ادخ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

يراکزیهرپ نم  دزن  نم  ناگدنب  نیرتبوبحم  و  ار ،  ناشیا  يوریپ  دیامن  كرت  ار و  ملع  لها  قح  درامش  کبـس  هک  تسا  ینادان  لهاج  نم 
نایاناد زا  دیامن  تحیـصن  لوبق  دشاب و  نارابدرب  عبات  دوشن و  ادج  ناشیا  زا  دشاب و  املع  مزالم  ارم و  گرزب  باوث  دـیامن  بلط  هک  تسا 
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هاشداپ رصن  تخب  نوچ  هک :  هبنم  نب  بهو  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  دنا  هدرک  تیاور  امهیلع  هللا  همحر  هیوباب  نبا  يدنوار و  بطق  و  ( . 746)
رب وا  دنوش ،  ادخ  يرای  عنم  قحتسم  هک  دننکن  رایسب  هانگ  ناشیا  ات  هک  تسناد  یم  اریز  دوب  لیئارسا  ینب  روجف  داسف و  عقوتم  هتـسویپ  دش 
دش ریغتم  لیئارسا  ینب  لاح  هکنآ  ات  تفرگ  یم  ربخ  ناشیا  لاوحا  زا  داتسرف و  یم  سیـساوج  هتـسویپ  سپ  دش ،  دناوت  یمن  طلـسم  ناشیا 
قح هچنانچ  دـندرک  هطاحا  ار  ناشیا  هدـمآ و  ناشیا  رـس  رب  شرکـشل  اب  رـصن  تخب  سپ  دنتـشک ،  ار  دوخ  ناربمغیپ  داـسف و  هب  حالـص  زا 

 : تسا نیا  شا  همجرت  هک  ( 747  ) اریبک اولع  نلعتل  نیترم و  ضرالا  یف  ندسفتل  باتکلا  یف  لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضق  دیامرف و  یم  یلاعت 
ناـیغط درک  دـیهاوخ  ناـیغط  یـشکرس و  هبترم و  ود  نیمز  رد  درک  دـیهاوخ  داـسف  هتبلا  هک  تاروت  رد  لیئارـسا  ینب  يوـسب  میدرک  یحو 

دیسر نوچ  سپ  ( 748  ) الوعفم ادعو  ناک  رایدلا و  لالخ  اوساجف  دـیدش  ساب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  امهیلوا  دـعو  ءاج  اذاف  گرزب . 
سپ دندوب  میظع  دـیدش و  تکوش  توق و  بحاص  هک  ار  دوخ  زا  دـنچ  يا  هدـنب  امـش  رب  میتخیگنارب  ناشیا  لوا  تیـصعم  تبوقع  هدـعو 
بهو مزال .  یندرک و  دوب  يا  هدعو  ناشیا  باقع  هدعو  دندرک و  ریـسا  دنتـشک و  دـندرک و  بلط  ار  ناشیا  اه و  هناخ  نایم  رد  دـندیدرگ 

دوب و تاروت  ماکحا  تفلاخم  ناشیا  لوا  داسفا  هک  دنا  هتفگ  نارـسفم  و  ( . 749  ) دنیوا رکشل  رـصن و  تخب  هورگ  نیا  زا  دارم  هک :  تفگ 
دنا و هتفگ  وا  رکشل  رصن و  تخب  یضعب  ار  هورگ  نیا  و  یـسیع ،  نتـشک  دصق  ییحی و  ایرکز و  ای  ایمرا  ای  ایعـش  نتـشک  ناشیا  مود  داسفا 
نینب و لاوماـب و  مکانددـما  مهیلع و  هرکلا  مـکل  اـنددر  مـث  ( . 750  ) دوب اونین  لها  زا  هک  دـنا  هتفگ  بیراخـس  یـضعب  تولاـج و  یـضعب 
نادنزرف و اهلام و  هب  ار  امش  میدرک  تناعا  ناشیا و  رب  ار  هبلغ  تلود و  امش  يارب  زا  میدینادرگرب  سپ  ینعی :  ( 751  ) اریفن رثکا  مکانلعج 

فساتشگ نوچ  دوب  لباب  هاشداپ  هک  فسارهل  بناج  زا  رصن  تخب  تراغ  زا  دعب  هک  دنا  هتفگ  نارسفم  میدینادرگ .  هدایز  ار  امـش  رکـشل 
سپ درک ،  هاشداپ  ناشیا  رب  ار  لایناد  داتسرف و  ماش  هب  درک و  در  ار  ناشیا  ناریسا  لیئارـسا و  ینب  رب  درک  محر  دش  هاشداپ  فسارهل  رـسپ 
هدرک تیاور  بهو  و  ( . 752  ) ار تولاج  دواد  نتشک  هب  تسا  هراشا  رگید  لوق  ربانب  و  رصن ،  تخب  عابتا  رب  لیئارـسا  ینب  دندش  یلوتـسم 

يوسب دـندرک  هباـنا  هبوـت و  عرـضت و  دـندش  زجاـع  وا  تمواـقم  زا  ناـشیا  درک و  روـصحم  ار  لیئارـسا  ینب  رـصن  تخب  نوـچ  هک :  تسا 
سپ دندومن ،  رکنم  زا  یهن  دندرک و  فورعم  راهظا  یصاعم و  زا  دندرک  عنم  ار  ناهیفس  دندروآ و  یبوخ  ریخ و  هب  ور  دوخ و  راگدرورپ 
ببس و  دنتشگرب ،  دوب و  هدرک  حتف  ار  ناشیا  ياهرهـش  دندوب و  هدش  وا  بولغم  هکنآ  زا  دعب  رـصن  تخب  رب  دینادرگ  بلاغ  ار  ناشیا  ادخ 

دـساف ریغتم و  لیئارـسا  ینب  زاـب  سپ  درب  نوریب  رهـش  زا  ار  اـت  تشگرب  وا  بسا  دـمآ و  وا  بسا  یناـشیپ  رب  يریت  هک  دوب  نآ  وا  نتـشگرب 
ءاج اذاف  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دیایب ،  ناشیا  رس  رب  هک  درک  هدارا  رـصن  تخب  زاب  نیا  ببـس  هب  دندش و  ناهانگ  لوغـشم  دندش و 

ام اوربتیل  هرم و  لوا  هولخد  امک  دجـسملا  اولخدـیل  مکهوجو و  ؤوسیل ا  ناشیا  رگید  تبوقع  هدـعو  دیـسر  نوچ  سپ  ( 753  ) هرخالا دعو 
هبترم لوا  هچنانچ  دنوش  سدقملا  تیب  دجـسم  لخاد  ات  دننادرگرب و  دب  لاح  هب  ار  امـش  ياهور  ات  ار  ناشیا  میتخیگنارب  ( 754  ) اریبتت اولع 
لباب هاشداپ  هک :  دنا  هتفگ  نارسفم  ( . 755  ) یندرک كاله  ناشیا  نایغط  يدنلب و  تدم  ردق  هب  ار  ناشیا  دننک  كاله  ات  دـندش و  لخاد 
ایمرا ترضح  دندرک  داسف  هب  دوع  رگید  راب  لیئارـسا  ینب  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  بهو  و  ( . 756  ) دمآ ناشیا  گنج  هب  رگید  راب 

دینک هبوت  رگا  هک :  دیامرف  یم  تسا و  هدرک  بضغ  امش  رب  ادخ  تسا و  امش  گنج  يایهم  رصن  تخب  هک  داد  ربخ  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع 
نم تیصعم  هب  دنک و  نم  تیصعم  یسک  هک  دیا  هدید  زگره  هک :  دیامرف  یم  و  درک ،  مهاوخ  محر  امش  رب  امش  ناردپ  حالـص  ببـس  هب 

ناگدنب سپ  امش  دابع  املع و  اما  دوش ! ؟  لاحدب  تخبدب و  نم  تعاط  اب  دنکب و  نم  تعاطا  هک  ار  یسک  دیا  هتـسناد  ای  دبای ! ؟  تداعس 
هدرک رورغم  ار  ناشیا  ایند  نم و  تمعن  ببـس  هب  دنا  هدش  یغاط  مکح  نم  باتک  ریغب  ناشیا  نایم  دـنا و  هدـینادرگ  دوخ  ناراکتمدـخ  ارم 

تیـصعم رد  دننک و  یم  تعیب  ناشیا  اب  اهتعدب  رب  دنا و  هدش  ناهاشداپ  عیطم  داقنم و  همه  سپ  امـش  ناهیقف  تاروت و  نایراق  اما  و  تسا ؛ 
دوخ تیفاع  لاوحا  نیا  همه  اب  نارگید و  اب  تلالض  یهارمگ و  رد  دنور  یم  ورف  سپ  ناشیا  نادنزرف  اما  و  دنیامن ؛ یم  ناشیا  تعاطا  نم 
اعد ارم  رگا  درک و  مهاوخ  لدب  سرت  هب  ار  ناشیا  ینمیا  يراوخ و  هب  ار  ناشیا  تزع  هک  مروخ  یم  دـنگوس  سپ  مدـیناشوپ ،  ناشیا  رب  ار 

دیناسر ناشیا  هب  ار  ادـخ  تلاسر  نیا  ناشیا  ربمغیپ  نوچ  درک .  مهاوخن  محر  ناشیا  رب  دـنیرگب  رگا  درک و  مهاوخن  ناـشیا  تباـجا  دـننک 
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 . درک دهاوخ  لطعم  تدابع  زا  ار  دوخ  ياهدجـسم  ادخ  ینک  یم  يوعد  هک  یتسب  ادخ  رب  یگرزب  يارتفا  دنتفگ :  دـندرک و  وا  بیذـکت 
ار ناشیا  درک  هرـصاحم  ناشیا و  دالب  هب  دیـشک  رکـشل  رـصن  تخب  سپ  دندنکفا ،  نادنز  رد  دندرک و  دنب  دـنتفرگ و  ار  دوخ  ربمغیپ  سپ 

دیشک راد  رب  تشک و  نارابج  شور  هب  دش  طلـسم  ناشیا  رب  نوچ  دندیماشآ ،  یم  دندروخ و  یم  ار  دوخ  لوب  هلـضف و  هکنآ  ات  هام  تفه 
دوب ناشیا  نایم  رد  يدرم  هک :  دنتفگ  رصن  تخب  هب  سپ  درک ،  ریـسا  یئاوسر  هب  ار  نانز  و  دنک ،  نادند  دیرب و  نابز  ینیب و  دینازوس و  و 

هک درک  رما  رـصن  تخب  سپ  دـندنکفا ،  نادـنز  هب  دـندرک و  مهتم  ار  وا  سپ  دـش  دراو  ناـشیا  رب  لاـحلا  هـچنآ  زا  داد  یم  ربـخ  ار  ناـشیا 
 : تفگ دش ؟  عقاو  ناشیا  رب  هچنآ  زا  يدومرف  یم  رذح  ار  ناشیا  وت  هک :  دیـسرپ  دندروآ  نوریب  نادـنز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ایمرا  ترـضح 
وت بیذـکت  دـندز و  ار  وت  تفگ :  رـصن  تخب  ناـشیا  يوـسب  داتـسرف  تلاـسر  هب  نیا  يارب  ارم  ادـخ  ار و  هعقاو  نیا  متـسناد  یم  نم  یلب ، 
 ، دننکب دوخ  راگدرورپ  تلاسر  بیذکت  دننزب و  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  یموق  دـنا  یهورگ  دـب  تفگ :  رـصن  تخب  یلب .  تفگ :  دـندرک ! ؟ 

ادخ ناما  رد  هتسویپ  نم  تفگ :  ایمرا  مهد .  ناما  ار  وت  ات  نامب  دوخ  دالب  رد  یهاوخ  رگا  مراد و  یمارگ  ار  وت  ات  شاب  نم  اب  یهاوخ  رگا 
یمن وـت  زا  دـنتفر  یمن  نوریب  ادـخ  ناـما  زا  زین  لیئارـسا  ینب  رگا  مور ،  یمن  نوریب  وا  ناـما  زا  تـسا و  هدـیرفآ  ارم  هـک  يزور  زا  متــسه 

نآ زا  یـضعب  دوب و  هدـش  بارخ  تقو  نآ  رد  رهـش  نآ  ایلیا و  نیمز  رد  دـنام  دوخ  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  ایمرا  ترـضح  سپ  دندیـسرت . 
ام نک  تحیصن  سپ  یئام  ربمغیپ  هک  ار  وت  میتخانش  دنتفگ :  وا و  يوسب  دندش  عمج  لیئارسا  ینب  هیقب  دندینش  نوچ  دوب ،  هدیدرگ  مدهنم 
 : دومرف مالسلا  هیلع  ایمرا  سپ  میبلط .  یم  ناما  وا  زا  رصم و  هاشداپ  هب  میرب  یم  هانپ  دنتفگ :  دنـشاب ،  وا  اب  هک  ار  ناشیا  درک  رما  سپ  ار . 

يوسب دنتـشاذگ و  ار  مالـسلا  هیلع  ایمرا  سپ  دیوشم .  لخاد  يرگید  ناما  هب  دیورم و  رد  هب  ادخ  ناما  زا  تسا و  اهناما  نیرتهب  ادـخ  ناما 
ار ناشیا  هک  رصم  هاشداپ  يوسب  داتسرف  دینـش  ار  نیا  رـصن  تخب  نوچ  داد ،  ناما  ار  ناشیا  دندیبلط و  ناما  رـصم  هاشداپ  زا  دنتفر و  رـصم 

يوسب درک و  محر  ناشیا  رب  دینـش  ار  نیا  مالـسلا  هیلع  ایمرا  نوچ  شاب .  نم  گنج  يایهم  یتسرفن  رگا  تسرفب و  نم  يوسب  هدرک  دـیقم 
يوسب تسا  هدومن  یحو  ادخ  تفگ :  لیئارسا  ینب  اب  دش  رصم  لخاد  نوچ  سپ  رصن ،  تخب  رـش  زا  دهد  تاجن  ار  ناشیا  هک  تفر  رـصم 

رب هک  ار  رـصن  تخب  تخت  ياج  تسا  هدومن  نم  هب  هک  تسا  نآ  شتمالع  هاشداپ و  نیا  رب  دینادرگ  دـهاوخ  بلاغ  ار  رـصن  تخب  هک  نم 
رصم دروآ و  رکشل  رصن  تخب  سپ  درک ،  نفد  وا  تخت  عضوم  رد  گنس  راهچ  سپ  دنک ،  حتف  ار  رصم  هکنآ  زا  دعب  تسـشن  دهاوخ  نآ 

ار ناریـسا  زا  یـضعب  هک  تساوخ  دـش  اهتمینغ  تمـسق  هجوتم  نوچ  و  درک ،  ریـسا  ار  ناشیا  تفای و  رفظ  ناـشیا  رب  دـینادرگ و  حوتفم  ار 
نایم هب  ارچ  متشاد  یمارگ  ار  وت  نم  تفگ :  ترضح  نآ  هب  سپ  دید  ناشیا  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ایمرا  دنک ،  دازآ  ار  یـضعب  دشکب و 

رد مناسرتب ،  وت  توطـس  زا  ار  ناشیا  دش و  یهاوخ  بلاغ  وت  هک  ار  ناشیا  مهد  ربخ  هک  مدوب  هدـمآ  نم  دومرف :  يا ؟  هدـمآ  نم  نانمـشد 
ناشیا مدرک و  نفد  یگنس  وت  تخت  ياه  هیاپ  زا  هیاپ  ره  ریز  رد  مداد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  وت  تخت  ياج  يدوب  لباب  رد  وت  زونه  هک  یتقو 

ایمرا لوق  قدص  دش  رهاظ  اهگنـس  نوچ  دـندنک ،  ار  نیمز  هک  درک  رما  دنتـشادرب و  ار  شتخت  هک  دومن  رما  رـصن  تخب  سپ  دـندید .  یم 
ار ناشیا  سپ  دنتشادن ،  رواب  ار  وت  نخس  دندرک و  وت  بیذکت  هکنآ  يارب  مشک  یم  ار  ناشیا  نم  تفگ :  ایمرا  هب  تسناد  ار  مالـسلا  هیلع 

تیب کیدزن  نوچ  ایلیا ،  رهـش  هب  درگرب  هک :  وا  يوسب  دومن  یحو  ادخ  سپ  دنام  رـصم  رد  یتدم  ایمرا  تشگرب .  لباب  نیمز  هب  تشک و 
 ، دیباوخ دمآ و  دورف  رهـش  هیحان  رد  سپ  درک ! ؟  دهاوخ  نادابآ  ار  رهـش  نیا  یک  ادخ  تفگ :  دید  ار  رهـش  نآ  یبارخ  دیـسر  سدـقملا 

تیب هک  دوب  هداد  هدعو  ار  ایمرا  ادخ  دوب و  ناکم  نآ  رد  هدرم  لاس  دص  دینادرگ و  یفخم  قلخ  زا  ار  وا  ناکم  دومن و  وا  حور  ضبق  ادخ 
داتـسرف ار  یکلم  ایلیا و  ترامع  رد  دومرف  تصخر  یلاعت  قح  تشذـگ  وا  توف  زا  لاس  داـتفه  نوچ  درک ،  دـهاوخ  ناداـبآ  ار  سدـقملا 

يورب دوخ  رکـشل  هیهت و  هنازخ و  اب  هک  دـیامرف  یم  رما  ار  وت  ادـخ  هک  دـنتفگ  یم  کشوک  ار  وا  هک  سراف  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  يوسب 
رد هچنآ  هب  داد  نانکراک  رفن  رازه  ار  کـی  ره  دومن و  نییعت  سک  رازه  یـس  هاـشداپ  نآ  سپ  ینادرگ ،  رومعم  ار  وا  اـیلیا و  نیمز  يوسب 

ادـخ سپ  درک ،  مامت  ار  ایلیا  ترامع  لاس  یـس  ضرع  رد  ایلیا و  رهـش  يوسب  دـمآ  ناشیا  اب  ترامع و  تالآ  رز و  زا  ار  ناـشیا  دوب  راـک 
ناریـسا رـصن  تخب  نوچ  هک :  هبنم  نب  بهو  زا  دنا  هدرک  تیاور  زاب  ( . 757  ) تسا هدومرف  نایب  نآرق  رد  هچنانچ  دینادرگ  هدـنز  ار  ایمرا 
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ار ناشیا  دش  لباب  نیمز  دراو  نوچ  دندوب ،  مالـسلا  امهیلع  ربزع  ترـضح  لایناد و  ترـضح  ناشیا  نایم  رد  درب ،  دوخ  اب  ار  لیئارـسا  ینب 
سپ دوب  هدرک  شومارف  ار  باوخ  دش  رادیب  نوچ  دیـسرت ،  رایـسب  هک  دید  یکانلوه  باوخ  لاس  تفه  زا  دعب  دـینادرگ ،  دوخ  راکتمدـخ 

امش زور  هس  زا  دعب  دیئوگن  رگا  مهد ،  یم  تلهم  ار  امـش  زور  هس  ما و  هدید  باوخ  هچ  نم  هک  دیئوگب  تفگ :  درک و  عمج  ار  دوخ  موق 
 : هک تفگ  نابنادنز  هب  دینش  ار  رصن  تخب  ندید  باوخ  ربخ  نوچ  دوب ،  نادنز  رد  تقو  نآ  رد  مالسلا  هیلع  لایناد  مزیوآ ؛  یم  راد  هب  ار 

رـصن تخب  دزن  هب  نابنادنز  سپ  مناد ؟  یم  ار  شریبعت  ار و  وا  باوخ  هک  یناسرب  هاشداپ  هب  یناوت  یم  ایآ  يا  هدرک  رایـسب  نم  اب  یکین  وت 
لایناد نوچ  درک ) یم  هدجـس  ار  وا  دـش  یم  سلجم  لخاد  هک  ره   ) دـیبلط ار  لایناد  رـصن  تخب  سپ  درک ،  لقن  ار  لاـیناد  نخـس  دـمآ و 
نوریب دیراذگب و  ار  وا  هک :  تفگ  لایناد  ترـضح  نانابهگن  هب  رـصن  تخب  درکن ،  هدجـس  داتـسیا و  رایـسب  سپ  درکن  هدجـس  دش  لخاد 

ار باوخ  ریبعت  ملع  نیا  هک  مراد  يراگدرورپ  نم  تفگ :  لایناد  يدرکن ؟  هدجـس  ارم  ارچ  لایناد !  يا  تفگ :  وا  هب  دـنتفر  نوچ  دـیور ؛
عفتنم نم  زا  دـنک و و  یم  بلـس  نم  زا  ار  ملع  نیا  منکب  وا  ریغ  هدجـس  رگا  مـنکن ،  وا  ریغ  هدجـس  هـکنآ  طرـشب  تـسا  هدرک  نـم  مـیلعت 

 ، يدش نمیا  نم  رش  زا  يدرک  دوخ  يادخ  طرش  هب  افو  نوچ  تفگ :  رصن  تخب  مدرکن .  هدجـس  ار  وت  ببـس  نیا  هب  سپ  دش ،  یهاوخن 
دوب و نیمز  رد  شیاـهاپ  هک  ار  یمیظع  تب  يدـید  باوخ  رد  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لاـیناد  نم ؟  ما  هدـید  باوخ  رد  هچ  هک  وـگب  نوـنکا 

یم رظن  وت  و  لافس ،  زا  شیاهاپ  نهآ و  زا  شیاهقاس  سم و  زا  شنیئاپ  هرقن و  زا  شنایم  دوب و  الط  زا  شندب  يالاب  و  نامسآ ،  رد  شرس 
رب یگنـس  نامـسآ  زا  یکلم  هاگان  هک  نآ ،  يازجا  فالتخا  ماکحتـسا و  یگرزب و  یکین و  زا  يدرک  یم  بجعت  تب و  نآ  يوسب  يدرک 

رگیدکی هب  لافس  نهآ و  سم و  هرقن و  الط و  زا  شندب  يازجا  همه  هک  يوحن  هب  درک  درخ  ار  نآ  دروخ و  شرـس  رب  تخادنا و  تب  نآ 
یم لیخت  نانچ  و  دننک ،  ادج  مه  زا  ار  ازجا  نآ  هک  دنناوت  یمن  دنوش  عمج  همه  سنا  نج و  رگا  هک  يدرک  لیخت  نانچ  و  دـش ،  هتخیمآ 

هک يا  هبترم  هب  دش  گرزب  دوب  هتخادنا  کلم  هک  یگنـس  نآ  يدـید  سپ  دـنک ،  یم  هدـنکارپ  ار  همه  دزوب  يداب  كدـنا  رگا  هک  يدرک 
یتـفگ تسار  تفگ :  رـصن  تخب  يدـید .  یمن  يزیچ  رگید  گنـس  نآ  نامـسآ و  ریغب  يدرک  یم  رظن  دـنچ  ره  تفرگ ،  ار  نیمز  ماـمت 

رد هک  تسا  یئاهتما  لاثم  يدید  هک  تب  نآ  دومرف :  لایناد  ترضح  تسیچ ؟  باوخ  نیا  ریبعت  هک  نک  نایب  نونکا  دوب ،  نیا  نم  باوخ 
دعب تسوت  رسپ  یهاشداپ  لاثم  هرقن  و  وت ؛ یهاشداپ  تسا و  نامز  نیا  تما  لاثم  دوب  الط  زا  هچنآ  دوب :  دهاوخ  هنامز  رخآ  طسو و  لوا و 

نز ود  هک  تسا  تما  ود  یهاـشداپ  لاـثم  لافـس  و  تسا ؛  مجع  كولم  سراـف و  تما  لاـثم  نهآ  و  تسا ؛  مور  تما  لاـثم  سم  و  وت ؛ زا 
دمآ و نامسآ  زا  هک  گنس  نآ  اما  و  دوب ؛ دنهاوخ  ماش  یبرغ  بناج  رد  يرگید  نمی و  یقرـش  بناج  رد  یکی  دوب  دنهاوخ  ناشیا  هاشداپ 

تسکش دهاوخ  مهرد  ار  رگید  ياهنید  دش  دهاوخ  لزان  نامز  نآ  تما  رب  نامزلا  رخآ  رد  هک  ینید  هب  تسا  هراشا  سپ  درک  درخ  ار  تب 
يدید هچنانچ  ار  اهنید  اهتما و  عیمج  نآ  ببـس  هب  دـنادرگ  لیلذ  هک  درک  دـهاوخ  ثوعبم  برع  زا  داوس  طخ و  یب  يربمغیپ  یلاعت  قح  ، 

نم درادـن ،  وت  دـننام  ناسحا  تمعن و  قح  نم  رب  سکچیه  تفگ :  رـصن  تخب  سپ  تفرگ .  ار  نیمز  مامت  دـش و  گرزب  گنـس  نآ  هک 
یم ناداـبآ  وت  يارب  زا  ار  اهرهـش  نآ  منادرگ و  یم  رب  دوخ  دـالب  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  رگا  مهد ،  ازج  تمعن  نیا  رب  ار  وت  هک  مهاوخ  یم 

بارخ هک  تسا  هدرک  ردقم  ادخ  ارم  دالب  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  لایناد  سپ  مراد .  یمارگ  ار  وت  ات  شاب  نم  اب  یهاوخ  یم  رگا  و  منک ، 
تیب و لها  نادنزرف و  رصن  تخب  سپ  تسا .  رتهب  نم  يارب  زا  ندوب  وت  اب  دنادرگرب  ینادابآ  هب  هک  تسا  هتخاس  ردقم  هک  یتقو  ات  دشاب ، 

زجاع امـش  هک  ار  یمغ  نم  زا  وا  ببـس  هب  ادـخ  هک  تسا  یئاـناد  میکح  درم  نیا  هک :  تفگ  ناـشیا  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  ناراکتمدـخ 
رگا و  دینکب ،  وا  تعاطا  دینک و  ذخا  ار  وا  مولع  نم !  نادنزرف  يا  متشاذگ .  وا  هب  ار  دوخ  روما  امش و  روما  تشادرب و  نآ  عفر  زا  دیدوب 
چیه سپ  دینکب .  نم  تباجا  هکنآ  زا  شیپ  دینکب  وا  تباجا  لوا  وا ،  بناج  زا  يرگید  نم و  بناج  زا  یکی  دـیایب  امـش  يوسب  لوسر  ود 

 . درک یمن  وا  تحلصم  نودب  راک 

مراهچ تمسق 
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وت زا  نیمز  عیمج  دنتفگ :  دندش و  عمج  وا  رود  رب  مالـسلا و  هیلع  لایناد  رب  دندرب  دـسح  درک  هدـهاشم  ار  لاح  نیا  رـصن  تخب  موق  نوچ 
یهاشداپ زا  تسد  هک  يا  هدش  يراع  لقع  هلیح  زا  وت  هک  دننک  یم  نامگ  ام  نانمشد  يا ! ؟  هدینادرگ  درم  نیا  عبات  ار  دوخ  لاحلا  دوب و 

هک اریز  امـش ،  رما  حالـصا  يارب  تسا  لیئارـسا  ینب  زا  هک  درم  نیا  يارب  میوج  یم  تناعتـسا  نم  تفگ :  رـصن  تخب  يا .  هتـشادرب  دوخ 
لاـیناد زا  دـنکب و  وت  تاـمهم  تیاـفک  هک  میریگ  یم  یئادـخ  وت  يارب  اـم  دـنتفگ :  دـنادرگ .  یم  علطم  ریخ  روـما  رب  ار  وا  وا  راـگدرورپ 

يارب رایـسب  تاناویح  دندرک و  دیع  ار  يزور  دنتخاس و  یگرزب  تب  دنتفر  سپ  دـیراد .  رایتخا  امـش  تفگ :  رـصن  تخب  يوش .  ینغتـسم 
یمن هدجـس  هک  ره  تب و  نآ  هدجـس  هب  دـندرک  توعد  ار  مدرم  دورمن و  شتآ  دـننام  دـنتخورفا  یمیظع  شتآ  دنتـشک و  تب  نآ  ینابرق 

نیجوی و لاشوی و  ناشیا  ياهمان  هک  دـندوب  لیئارـسا  ینب  ناناوج  زا  رفن  راـهچ  لاـیناد  ترـضح  اـب  و  دـنتخادنا .  یم  شتآ  رد  ار  وا  درک 
ادخ نیا  دنتفگ :  ناناوج  نآ  تب ،  يارب  دـننک  هدجـس  هک  دـندروآ  ار  ناشیا  سپ  دـندوب  دـحوم  صلخم و  ناشیا  دوب ،  سویرم  اوصیع و 

 ، تسا هدیرفآ  ار  تب  نیا  هک  یئادخ  نآ  يارب  مینک  یم  هدجـس  دـیهاوخ  رگا  دـنا ،  هتخاس  مدرم  هک  تسا  يروعـش  یب  بوچ  نیا  تسین 
هدنز ناشیا  دید  سپ  دش  فرشم  ناشیا  رب  دمآرب و  رصق  يالاب  رب  رصن  تخب  دش  حبص  نوچ  دنتخادنا .  شتآ  رد  ار و  ناشیا  دنتـسب  سپ 

لا ؤس  اهنآ  لاوحا  زا  دیبلط و  ار  لایناد  ترضح  دیسرت ،  رایسب  سپ  تسا ،  هدش  خی  شتآ  تسا و  هتسشن  ناشیا  دزن  رگید  یصخش  دنا و 
ناما وت  رـش  زا  ار  ناشیا  ادـخ  ببـس  نیا  هب  دنتـسرپ ،  یم  ارم  يادـخ  دـننم و  نید  رب  ناناوج  نیا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لاـیناد  وا .  زا  درک 

رما رصن  تخب  سپ  تسا .  هداتسرف  ناشیا  ترصن  هب  ادخ  امرـس ،  گرگت و  رب  تسا  لکوم  هک  تسا  یکلم  رگید  صخـش  نآ  دیـشخب و 
ات تسا  هدیرفآ  ار  ام  ادخ  هک  يزور  زا  دنتفگ :  دیدینارذگ ؟  هنوگچ  ار  بشما  هک :  دیـسرپ  ناشیا  زا  دندروآ و  نوریب  ار  ناشیا  هک  درک 

لاس یـس  هکنآ  ات  دـینادرگ  قحلم  لاـیناد  ترـضح  هب  تشاد و  یمارگ  ار  ناـشیا  سپ  میدوب .  هدـینارذگن  بش  نیا  یبوخ  هب  یبش  زورما 
دوخ موق  ياملع  درک ،  شومارف  ار  دوخ  باوخ  زاب  رتکانلوه ،  لوا  باوخ  زا  دـید  رگید  باوخ  رـصن  تخب  سپ  ( . 758  ) تشذگ رگید 

دنتفگ ناشیا  دیئوگب .  ار  باوخ  نآ  ریبعت  سپ  امـش  كاله  نم و  كاله  رب  دشاب  لیلد  هک  مسرت  یم  ما  هدید  یباوخ  تفگ :  دیبلط و  ار 
نم هک :  دیسرپ  دیبلط ،  ار  لایناد  ترضح  درک و  نوریب  ار  ناشیا  سپ  درک .  وت  باوخ  ریبعت  میناوت  یمن  ام  تسا  کلم  نیا  رد  لایناد  ات  : 
دوب نامسآ  رد  شیاه  هخاش  هک  ار  يزبس  رایسب  تخرد  يدید  باوخ  رد  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  لایناد  ترـضح  ما ! ؟  هدید  باوخ  هچ 
یم تخرد  نآ  رد  وت  دـندوب و  نیمز  ناگدـنرد  نایـشحو و  تخرد  نآ  هیاس  رد  و  دـندوب ،  هتـسشن  نامـسآ  ناغرم  نآ  ياه  هخاـش  رب  و 
دوخ ندرگ  رد  ریت  دـننام  ینهآ  دـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یکلم  هاـگان  دـمآ  یم  شوخ  ار  وت  نآ  توارط  یئوـکین و  نسح و  یتـسیرگن ، 

اب ینکب  هک  تسا  هدرک  رما  هنوگچ  ار  وت  ادخ  تفگ :  دوب و  هداتسیا  نامسآ  ياهرد  زا  يرد  رب  هک  رگید  کلم  هب  دز  ادص  دوب و  هتخیوآ 
یلاعت قح  هک  درک  ادن  الاب  کلم  نآ  سپ  يراذگب ؟  ار  یـضعب  هک  تسا  هدرک  رما  ای  ینک  رب  خـیب  زا  هک  تسا  هدومرف  ایآ  تخرد ؟  نیا 

دش و هدنکارپ  تسکش و  هک  دز  تخرد  نآ  رس  رب  ار  ریت  نآ  کلم  هک  يدید  سپ  راذگب ،  ار  یـضعب  ریگب و  ار  یـضعب  هک :  دیامرف  یم 
یقاب تخرد  قاس  دـندش و  قرفتم  زین  تخرد  ریز  رد  هک  نایـشحو  ناگدـنرد و  دـندش و  هدـنکارپ  همه  دـندوب  تخرد  نآ  رب  هک  ناغرم 

؟  تسیچ باوخ  نیا  ریبعت  هک  امرفب  نونکا  دوب ،  نیا  نم  باوخ  تفگ :  رـصن  تخب  نسح .  توارط و  زا  یلاخ  گرب و  خاش و  یب  دـنام 
نآ هیاس  رد  هچنآ  و  دناوت ،  لها  نادـنزرف و  ناغرم  زا  يدـید  تخرد  نآ  رب  هچنآ  یتخرد ،  نآ  وت  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لایناد  ترـضح 

 . تب ندیتسرپ  ببس  هب  يا  هدروآ  بضغ  هب  ار  ادخ  وت  و  دناوت ،  تیعر  نامالغ و  نامزالم و  سپ  نایشحو  ناگدنرد و  زا  يدید  تخرد 
خـسم ار  وت  لاس  تفه  وت و  ندـب  رد  درک  دـهاوخ  ـالتبم  ار  وت  تفگ :  نم ؟  اـب  وت  راـگدرورپ  درک  دـهاوخ  هچ  تفگ :  رـصن  تخب  سپ 

نوچ تسیرگ ،  زور  تفه  رـصن  تخب  سپ  يدوب .  لوا  رد  هچنانچ  دش  یهاوخ  مدآ  تروص  هب  درذـگب  لاس  تفه  نوچ  درک ،  دـهاوخ 
نادنزرف و درک  رما  مالـسلا  هیلع  لایناد  درک ،  زاورپ  درک و  خسم  باقع  تروص  هب  ار  وا  ادخ  تفر و  دوخ  رـصق  ماب  رب  دش  غراف  هیرگ  زا 

یم زاورپ  دش و  خسم  هشپ  تروص  هب  شرمع  رخآ  رد  و  ناشیا ،  يوسب  ددرگرب  ات  دنهدن  رییغت  ار  وا  تنطلـس  روما  هک  ار  وا  تکلمم  لها 
ار مدرم  درک  رما  دیـشوپ و  دنچ  یـسالپ  درک و  لسغ  بآ  هب  سپ  درک ،  ناسنا  تروص  هب  ار  وا  ادخ  زاب  سپ  دـمآ ،  دوخ  هناخ  هب  ات  درک 
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هک یتسردـب  دـیناسر ،  تسناوت  یمن  ام  هب  ررـض  عفن و  هک  ار  يزیچ  ادـخ  ریغب  میدرک  یم  تداـبع  امـش  نم و  تفگ :  دـندش و  عمج  هک 
تعباتم هک  ره  سپ  لیئارـسا ،  ینب  يادخ  زجب  تسین  یئادخ  هک  نآ  ببـس  هب  متـسناد  هچنآ  نم  سفن  رد  ادخ  تردق  زا  نم  رب  دش  رهاظ 

نم و نایم  ادخ  ات  منز  یم  ار  وا  دوخ  ریـشمش  هب  دنک  نم  تفلاخم  هک  ره  دوب  میهاوخ  يواسم  قح  رد  وا  نم و  تسا و  نم  زا  وا  دنک  نم 
دوخ شارف  رب  دش و  دوخ  هناخ  لخاد  تشگرب و  سپ  دیئایب .  نم  دزن  هب  همه  حبص  مداد ،  تلهم  حبـص  ات  بشما  ار  امـش  دنک و  مکح  وا 

بطق زاـب  ( . 759  ) مدینـش ساـبع  نبا  زا  ار  هصق  نیا  ماـمت  نم  هک :  تـفگ  بـهو  درک .  وا  حور  ضبق  ادـخ  تعاـس  ناـمه  رد  تسـشن ، 
ترـضح يارب  ناینج  نیطایـش و  هک  اهفرظ  دندرک و  وا  رـسپ  تعباتم  مدرم  دـش  توف  رـصن  تخب  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  يدـنوار 

ار اهنیا  رصن  تخب  درک ،  دناوت  یمن  روبع  اهنآ  رد  یتشک  هک  اهایرد  زا  دندوب  دروآ  نوریب  هک  توقای  دیراورم و  زا  دندوب  هتخاس  نامیلس 
نآ مالـسلا ،  هیلع  لاـیناد  ترـضح  اـب  درک  تحلـصم  اـهنآ  باـب  رد  دوب ،  هدروآ  لـباب  نیمز  هب  سدـقملا و  تیب  زا  دوب  هتفرگ  تمینغ  هب 

اهنیا سپ  دشاب  وا  راگدرورپ  تدابع  هلیسو  هک  ار  اهنیا  تسا ،  هتخاس  ربمغیپ  دنزرف  ربمغیپ و  دنسدقم  رهاط و  اهفرظ  نیا  دومرف :  ترضح 
سپ دـینادرگ ،  دـهاوخرب  دوخ  ياج  هب  يدوزب  هک  تسه  يراگدرورپ  ار  اـهنیا  هک  نکم  سجن  فیثک و  نآ  ریغ  كوخ و  تشوگ  هب  ار 

دنچ ره  دوب ،  مالسلا  هیلع  لایناد  هتفای  تیبرت  هک  دوب  یئاناد  نز  ار  رسپ  نآ  درک .  رازآ  درک و  رود  ار  وا  درکن و  لایناد  ترـضح  تعاطا 
بکترم ار  یحیبق  رما  ره  دیـشخبن و  هدیاف  درک ،  یم  هثاغتـسا  لایناد  هب  دش  یم  ضراع  ار  وا  هک  يرما  ره  رد  وت  ردـپ  هک :  داد  دـنپ  ار  وا 
نامـسآ زا  هک  دید  هاگان  دوب  دوخ  هاگدیع  رد  يزور  سپ  درک ،  هثاغتـسا  هلان و  ادخ  هاگرد  هب  وا  ناهانگ  يرایـسب  زا  نیمز  هکنآ  ات  دـش 

ؤس وا  زا  ار  تاملک  نآ  ریسفت  دیبلط و  ار  لایناد  ترـضح  نوچ  دش ،  ادیپان  ملق  تسد و  سپ  تشون  هملک  هس  راوید  رب  دش و  زارد  یتسد 
هدـعو هک  تسا  نآ  مود  هملک  ینعم  دوب و  کبـس  دندیجنـس  زییمت  يوزارت  رد  ار  وت  لـقع  هک  تسا  نآ  لوا  هملک  ینعم  دومرف :  درک  لا 

ردپ وت و  هب  میظع  یهاشداپ  ادخ  هک  تسا  نآ  موس  هملک  ینعم  و  يدرکن ،  دوخ  هدعو  هب  افو  سپ  ینک  یکین  يوش  هاشداپ  نوچ  يدرک 
فرطرب زا  دعب  تفگ :  دوب .  دهاوخن  وت  هلـسلس  رد  وت  یهاشداپ  تمایق  زور  ات  يدرک و  هدنکارپ  ار  اهنآ  دوخ  ياهیدـب  هب  هک  دوب  هداد  وت 

خاروس کی  هب  هک  داتـسرف  ار  يا  هشپ  ادخ  سپ  دوب .  یهاوخ  بذعم  ادخ  باذع  هب  هک :  دومرف  دوب ؟  دهاوخ  هچ  رگید  یهاشداپ  ندـش 
رب بش  لهچ  و  دنزب ،  وا  رس  رب  يزرگ  هک  دوب  یسک  وا  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  درک و  یم  رازآ  ار  وا  دیسر و  شرس  زغم  هب  تفر و  وا  ینیب 

لحم تسا و  هماـع  قیرط  زا  دـش  لوقنم  بهو  تیاور  هب  هک  اـه  هصق  نیا  دـیوگ :  فـلؤم  ( . 760  ) دـش لصاو  منهج  هب  ات  دوب  لاـح  نیا 
هدرک لقن  يدنوار  بطق  هیوباب و  نبا  نوچ  دشن ،  ناملسم  رصن  تخب  هک  تسا  نآ  هربتعم  ثیداحا  رهاظ  و  تسین ،  دامتعا  دروم  قوثو و 

هک تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  تسین .  حیرـص  اما  رـصن  تخب  ندش  خـسم  هب  تسه  ینامیا  لضفم  دـیحوت  رد  میدرک و  لقن  زین  ام  دـندوب 
رد ار  تلادـع  راثآ  دوخ  لقع  هب  مدرک و  رظن  وت  ماکحا  وت و  روما  همه  رد  نم  اراگدرورپ !  هک :  درک  تاـجانم  مالـسلا  هیلع  ربزع  يزور 
رب ار  باذـع  یتعامج و  رب  ینک  یم  بضغ  هک  تسا  نآ  رما  نآ  تسا و  ناریح  نآ  رد  نم  لـقع  هک  تسا  هدـنام  زیچ  کـی  متفاـی ،  همه 

یمرگ تفر و  نوریب  نوچ  دور ،  نوریب  ارحص  هب  هک  ار  وا  دومرف  رما  ادخ  سپ  دنتسه .  هانگ  یب  لافطا  ناشیا  نایم  رد  یتسرف و  یم  همه 
هچروم دیلام و  نیمز  رب  اپ  دش و  مشخ  رد  سپ  دـیزگ ،  ار  وا  يا  هچروم  دـیباوخ و  تفرگ و  رارق  یتخرد  هیاس  رد  درک  تدـش  وا  رب  اوه 
قحتـسم یتعامج  نوچ  ربزع !  يا  هک :  دیـسر  وا  هب  یحو  سپ  دز ،  وا  يارب  ادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  هک  تسناد  سپ  تشک ،  ار  يرایـسب 

دوخ لجا  هب  لافطا  سپ  دشاب ،  هدش  یـضقنم  لافطا  لجا  هک  ناشیا  رب  ار  باذع  ندش  لزان  منک  یم  ردـقم  یتقو  دـنوش  یم  نم  باذـع 
یلاعت قح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب  و  ( . 761  ) دنوش یم  كاله  نم  باذع  هب  اهنآ  دـنریم و  یم 

رهـش مادک  هک  ار  لیئارـسا  ینب  وگب  هک :  وا  يوسب  درک  یحو  سپ  دنتفگ ،  یم  ایمرا  ار  وا  هک  دـینادرگ  ثوعبم  لیئارـسا  ینب  رب  يربمغیپ 
مدرک كاپ  ار  نآ  هناگیب  تخرد  ره  زا  متـشاک و  نآ  رد  وکین  ياهتخرد  اهرهـش و  همه  رب  مدـیزگرب  مدرک و  راـیتخا  ار  نآ  نم  هک  تسا 

لیئارـسا ینب  درک ،  لقن  ار  نیا  ایمرا  ترـضح  نوچ  دیئور ؟  رهـش  نآ  رد  بونرخ  تخرد  هویم  شوخ  ناتخرد  ياج  هب  دش و  دساف  سپ 
تیب رهـش  نآ  هک  ناشیا  هب  وگب  هک :  وا  يوسب  درک  یحو  یلاعت  قح  درک ،  ادخ  هب  ار  ناشیا  تیاکـش  سپ  دندرک ،  ءازهتـسا  دندیدنخ و 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


نم ینامرفان  دندش و  دساف  سپ  ار ،  يرابج  هاشداپ  ره  طلست  ناشیا  زا  مدوب  هدرک  رود  هک  دنا  لیئارسا  ینب  ناتخرد  نآ  تسا و  سدقملا 
دنچ ره  دریگب و  ار  ناشیا  ياهلام  دزیرب و  ار  ناشیا  ياهنوخ  هک  ار  یـسک  ناـشیا  رهـش  ناـیم  رد  ناـشیا  رب  درک  مهاوخ  طلـسم  دـندرک و 

ياهرهش درک  مهاوخ  بارخ  لاس  دص  سپ  منادرگن ،  باجتـسم  ار  ناشیا  ياعد  دننک  اعد  رگا  و  ناشیا ،  هیرگ  رب  منکن  محر  دنک  هیرگ 
دندمآ و عزج  هب  املع  درک ،  لقن  ناشیا  هب  ار  یلاعت  قح  یحو  مالـسلا  هیلع  ایمرا  نوچ  درک .  مهاوخ  نادابآ  لاس  دص  زا  دعب  ار و  ناشیا 
؛ دوخ راگدرورپ  اب  نک  تاجانم  باب  نیا  رد  رگید  راب  سپ  میا ! ؟  هدرکن  ار  ناشیا  ياهلمع  ام  تسیچ و  ام  هانگ  هللا !  لوسر  اـی  دـنتفگ : 

قح مکی  تسیب و  زور  رد  سپ  تـشاد ،  هزور  رگید  زور  تـفه  درک و  راـطفا  سپ  دیـسرن ،  وا  هـب  یحو  تـشاد و  هزور  زور  تـفه  سپ 
قلعت نآ  هب  نم  یمتح  ياـضق  هک  يرما  رد  ینک  تعافـش  یهاوـخ  یم  اـیآ  يا ،  هدرک  هدارا  هچنآ  زا  درگرب  هک :  درک  یحو  وا  هب  یلاـعت 

 : هک وا  يوـسب  درک  یحو  یلاـعت  قـح  سپ  منادرگ .  یم  رب  بقع  هب  ار  تیور  یئوـگ  یم  نخـس  باـب  نیا  رد  رگید  رگا  تسا ! ؟  هتفرگ 
درک ناشیا  اب  درک و  طلسم  ناشیا  رب  ار  رصن  تخب  ادخ  سپ  دیدرکن .  راکنا  دیدید و  ار  هانگ  هک  تسا  نآ  امـش  هانگ  هک :  ناشیا  هب  وگب 
نم هچنآ  زا  يدوب  هداد  ربخ  ار  ناشیا  دوخ  راگدرورپ  بناـج  زا  وت  مدینـش  هک :  داتـسرف  اـیمرا  يوسب  رـصن  تخب  سپ  يا ؛  هدینـش  هچنآ 

 : تفگ ور .  نوریب  یهاوخ  رگا  یهاوخ و  هک  ره  اب  شاـب  نم  دزن  یهاوخ  رگا  ار ،  ناـشیا  دوب  هدیـشخبن  هدـیاف  مدرک و  ناـشیا  هب  تبـسن 
 ، تفر نوریب  يریـش و  يروگنا و  بآ  رگید  تیاور  هب  و  تشادرب ؛  دوخ  هشوت  يارب  يریجنا  يروـگنا و  بآ  سپ  مور .  یم  نوریب  هکلب 
زا دعب  درک  دهاوخ  هدنز  ار  اهنیا  ادخ  هنوگچ  تفگ :  رهـش و  بناج  هب  دینادرگ  ور  دش ،  رود  رهـش  زا  دنک  راک  مشچ  هکنآ  ردق  هب  نوچ 
وا زا  ادخ  هک  يرـصنع  لوا  و  دش ،  هدنز  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  نیـسپ  رد  درم و  دادماب  رد  دناریم و  لاس  دـص  ار  وا  ادـخ  سپ  ندرم ! ؟ 

رظن نوچ  و  زور ؛ کی  تفگ :  يدرک ؟  ثکم  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  تدم  دـنچ  هک :  دـنتفگ  وا  هب  سپ  دوب ،  وا  ياه  هدـید  درک  هدـنز 
رظن سپ  يا ،  هدنام  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  لاس  دص  هکلب  دنتفگ :  زور .  زا  یضعب  ای  تفگ :  تسا  هدرکن  بورغ  زونه  باتفآ  دید  درک 

زا تسا و  هدیسوپ  هنوگچ  هک  دوخ  شوگزارد  هب  نک  رظن  و  تسا ،  هدشن  ریغتم  هک  روگنا  بآ  ریجنا و  ینعی  دوخ  بارـش  ماعط و  هب  نک 
تـسوپ تشوگ و  قورع و  درک و  لصو  رگیدکی  هب  ار  وا  ناویح  ار و  وا  ندب  ياهناوختـسا  یلاعت  قح  وا  رظن  رد  سپ  تسا ،  هدیـشاپ  مه 

رصن تخب  نیا  يارب  هک :  دومرف  و  تسا .  رداق  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  مناد  یم  تفگ :  داتـسیا  تسرد  نوچ  و  دیـشک ،  اهناوختـسا  يور  رب 
تخب دوب ؛ گس  نآ  بحاص  مسا  مه  رـصن  دوب و  گس  نآ  مان  تخب  دوب و  هتفای  شرورپ  گس  ریـش  هب  هک  دـندرک  یمـسم  مان  نیا  هب  ار 

دنس هب  و  ( . 762  ) درک هچنآ  درک  ملع و  رازه  دصشش  اب  دش  لخاد  سدقملا و  تیب  رهش  رب  دروآ  تراغ  هدرکان و  هنتخ  دوب  يربگ  رـصن 
دجسم زور  نیا  رد  و  دندرک ،  بارخ  ار  سدقملا  تیب  هام  رخآ  هبنشراهچ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ربتعم 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  اوک  نبا  هک :  تسا  لوـقنم  ربـتعم  ياهدنـس  هب  و  ( . 763  ) دـندنازوس سراف  رخطـصا  رد  ار  نامیلس 

یمن لوبق  ار  نیا  نم  لقع  تسا و  هدوب  رتگرزب  شردپ  زا  هک  تسا  هدوب  يدـنزرف  هک  يا  هتفگ  هک  دـننک  یم  لقن  وت  زا  هک :  درک  ضرع 
هاجنپ ربزع  رمع  تقو  نآ  رد  دـیئاز و  هام  نامه  رد  دوب و  هلماـح  شنز  تفر  نوریب  دوخ  هناـخ  زا  ربزع  نوچ  هک :  دومرف  ترـضح  دـنک . 

نوچ و  دینادرگ ،  هدنز  دوب  هدرم  هک  تئیه  نامه  هب  ار  وا  ادخ  دش  هدنز  لاس  دـص  زا  دـعب  نوچ  دومن ،  حور  ضبق  ار  وا  ادـخ  دوب ،  لاس 
هب و  ( . 764  ) دـندوب رتگرزب  ربزع  زا  زین  وا  نادـنزرف  تشاد و  رمع  لاس  دـص  شرـسپ  تشاد و  رمع  لاس  هاجنپ  وا  تشگرب  دوخ  هناـخ  هب 
رد هک  يراصن  ياملع  ملعا  درب ،  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  کلملادبع  نب  ماشه  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس 
نز اب  هک  يدرم  زا  هد  ربخ  ارم  هک :  دوب  نآ  اهلا  ؤس  هلمج  زا  دش ،  ناملـسم  دینـش  باوج  نوچ  دومن ،  دنچ  یلا  ؤس  ترـضح  زا  دوب  ماش 

نوفدم ربق  کی  رد  دندرم و  تعاس  کی  رد  دندش و  دلوتم  تعاس  کی  رد  ود  ره  دـش و  هلماح  رـسپ  ود  هب  نز  نآ  درک و  یکیدزن  دوخ 
کی رد  هک  دـندوب  هرزع  ربزع و  ردارب  ود  نیا  هک :  دومرف  ترـضح  لاس .  هاجنپ  يرگید  تشاد و  رمع  لاس  هاـجنپ  دـص و  یکی  دـندش ، 

لاس تسیب  درک  هدنز  ار  ربزع  نوچ  دناریم و  لاس  دص  ار  ربزع  یلاعت  قح  تشذـگ  ناشیا  رمع  زا  لاس  یـس  نوچ  دـندش ،  دـلوتم  تعاس 
یناگدنز دوب و  لاس  هاجنپ  ربزع  یناگدنز  تدم  دندش و  لصاو  يدزیا  تمحر  هب  تعاس  کی  رد  ود  ره  درک و  یناگدـنز  هرزع  اب  رگید 
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دناریم لاس  دـص  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  نآ  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  یثیداحا  نوچ  دـیوگ :  فلؤم  ( . 765  ) لاس هاجنپ  دـص و  هرزع 
ناشیا تیاده  ثعاب  هک  دنشاب  هدومرف  ار  ناشیا  باوج  باتک  لها  هقیرط  قفاوم  هکنآ  ای  تسا ،  رتشیب  رتحیحـص و  دوب  مالـسلا  هیلع  ایمرا 
دـشاب هدش  ایمرا  هصق  هب  هراشا  تسا  هدش  عقاو  همیرک  هیآ  رد  هچنآ  و  دشاب ،  هدش  عقاو  ود  ره  هک  تسا  لمتحم  و  دننکن ،  راکنا  ددرگ و 

ینب رد  هچنآ  هک  میدرک  داریا  ررکم  اـقباس  هک  رتاوتم  ثیدـح  نآ  قـفاوم  دـنک  یم  تعجر  تقیقح  رب  تلـالد  زین  هصق  نیا  هک  نادـب  و  . 
 . دوش یم  عقاو  زین  تما  نیا  رد  دش  عقاو  لیئارسا 

تسا ترضح  نآ  ردپ  یتم و  نب  سنوی  ترضح  صصق  نایب  رد  ما :  یس  باب 

لوا تمسق 

ایندـلا و هویحلا  یف  يزخلا  باذـع  مهنع  انفـشک  اونمآ  امل  سنوی  موق  الا  اـهنامیا  اـهعفنف  تنمآ  هیرق  تناـک  ـالولف  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح 
ناشیا هب  دشخب  عفن  نامیا  هک  یتقو  رد  دندرواین  نامیا  میداتسرف  باذع  ناشیا  رب  هک  اهرهش  زا  يرهش  چیه  ارچ  ( 766  ) نیح یلا  مهانعتم 
ناشیا زا  میدرک  رود  دـندروآ  نامیا  باذـع -  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  ناـشیا -  نوچ  هک  سنوی  موق  رگم  باذـع -  ندـید  زا  شیپ  ینعی  - 

یم رگید  ياج  رد  ناشیا .  لجا  ماگنه  ات  ایند  تاذـل  هب  میدـینادرگ  رادروخرب  ار  ناشیا  ایند و  یناگدـنز  رد  ار  يراوخ  تلذـم و  باذـع 
 * نیملاـظلا نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  ـالا  هلا  ـال  نا  تاـملظلا  یف  يداـنف  هیلع  ردـقن  نل  نا  نظف  ایـضاغم  بـهذ  ذا  نوـنلا  اذو  دـیامرف 

نایم زا  تفر  هک  یتقو  رد  سنوی -  ینعی  ار -  یهام  بحاـص  روآداـی  و  ( 767  ) نینمؤملا یجنن  کلذـک  مغلا و  نم  هانیجن  هل و  انبجتـساف 
 : هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفرگ -  میهاوخن  گنت  وا  رب  ام  هک  درک  نامگ  سپ  ناشیا ،  رب  كانبـضغ  دوخ  موق 

كرت رب  یتبوقع  وا  يارب  هک  درک  نامگ  ینعی  دنا :  هتفگ  یضعب  768 ؛)  ) درک میهاوخن  گنت  وا  رب  ار  يزور  ام  هک  تسناد  نیقی  هب  ینعی 
رد درک  ادن  سپ  ( - 769  ) تسا لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ  درک ،  میهاوخن  ررقم  دـش  رداص  وا  زا  هک  یلوا 
هک ( - 770  ) یهاـم مکـش  تملظ  اـیرد و  تملظ  بش و  تملظ  ینعی  دوـمرف :  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  اـهیکیرات -  اـهتملظ و 
هک یتسردب  و  یـشاب -  زجاع  يرما  زا  وت  هکنآ  ای  دشابن  وت  تافـص  تاذ  قیال  هچنآ  زا  ار -  وت  منک  یم  هیزنت  وت و  زجب  تسین  يدنوادخ 

لیبس رب  ار  نخـس  نیا  هکنآ  ای  میاین  نوریب  هک  دوب  نآ  رتهب  مدـمآ و و  نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  هکنآ  ای  دوخ -  رب  ناراکمتـس  زا  مدوب  نم 
 : هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  و  دشاب ،  هدـش  رداص  یهورکم  ای  یهانگ  وا  زا  هکنآ  یب  تفگ  یگتـسکش  للذـت و 
نم تفگ :  دوب  هدرکن  یتدابع  نینچ  ار  ادـخ  زگره  هک  دوب  ار  وا  هک  يرطاخ  غارف  ببـس  هب  ار  ادـخ  درک  یم  رکذ  یهام  مکـش  رد  نوچ 

تاجن ار  وا  ار و  وا  ياعد  وا  يارب  زا  میدرک  باجتسم  سپ  ( - 771  ) مدرک یمن  یتدابع  نینچ  ار  وت  هک  دوخ  رب  مدوب  ناراکمتس  زا  رتشیپ 
قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هچنانچ  دنروایب  هملک  نیا  هب  هانپ  هاگره  مغ  زا  ار  نانمؤم  مهد  یم  تاجن  نینچ  هودـنا و  مغ و  زا  میداد 

ذا دوب ،  لسرم  ناربمغیپ  زا  سنوی  هک  یتسردب  ( 772  ) نیلسرملا نمل  سنوی  نا  تسا و  هدومرف  رگید  ياج  رد  تسا .  لوقنم  مالسلا  هیلع 
نیـضحدملا نم  ناکف  مهاسف  مدرم ،  عاتم و  زا  هدشرپ  یتشک  يوسب  دوخ  موق  زا  تخیرگ  هک  یتقو  رد  ( 773  ) نوحشملا کلفلا  یلا  قبا 

همقتلاف دـمآ ،  نوریب  وا  مسا  هب  هعرق  نابولغم و  زا  دـیدرگ  سپ  یتشک  هار  رـس  رب  یهام  هک  یتقو  رد  یتشک  لها  اـب  دز  هعرق  سپ  ( 774)
هنطب یف  ثبلل  نیحبـسملا  نم  ناک  هنا  الولف  ار ،  دوخ  سفن  دوب  هدـننک  تمالم  وا  یهاـم و  ار  وا  درب  دورف  سپ  ( 775  ) میلم وه  توحلا و 
مدرم دنوش  هدنز  هک  يزور  ات  دـنام  یم  یهام  مکـش  رد  هشیمه  دوب  نایوگ  حـیبست  زا  وا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  سپ  ( 776  ) نوثعبی موی  یلا 

لاح دوبن و  یهایگ  یتخرد و  نآ  رد  هک  یئارحـص  هب  یهام  مکـش  زا  ار  وا  میتخادـنا  سپ  ( 777  ) میقـس وه  ءارعلاب و  هانذبنف  تمایق ،  رد 
هرجش هیلع  انتبنا  و  ( . 778  ) دنوش یم  دلوتم  ردام  زا  هک  یماگنه  رد  دوب  هدش  لافطا  ندب  دننام  شندـب  دـنا :  هتفگ  و  دوب ،  رامیب  وا  هکنآ 

ار وا  میداتسرف  و  ( 780  ) نودیزی وا  فلا  هءام  یلا  هانلـسرا  و  دنکفا ،  هیاس  وا  رب  هک  ودک  زا  یتخرد  وا  رب  میدـینایور  و  ( 779  ) نیطقی نم 
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رازه دـص  ینعی  تسا  واو  ینعم  هب  وا  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا ؛  لصوم  دالب  زا  هک  اونین  نیمز  هب  ینعی  هداـیز  هکلب  سک  رازه  دـص  يوسب 
تفگ یم  ار  ناشیا  دید  یم  یـسک  رگا  هک  يرایـسب  تعامج  يوسب  ار  وا  میداتـسرف  هک  تسا  نآ  دارم  دـنا  هتفگ  یـضعب  هدایز ؛  سک و 

رازه داتفه  دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ رازه  یس  دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ؛ رازه  تسیب  دنا  هتفگ  یضعب  ار  یتدایز  هدایز و  ای  دنـسک  رازه  دص 
رد و  ناشیا .  رمع  رخآ  ات  ار  ناشیا  میدـینادرگ  رادروخرب  سپ  ناشیا  دـندروآ  نامیا  سپ  ( 782  ) نیح یلا  مهانعتمف  اونمآـف  ( . 781  ) دوب
رد سنوی -  ینعی  یهام -  بحاص  دـننام  شاـبم  و  ( 783  ) موظکم وه  يدان و  ذا  توحلا  بحاـصک  نکت  ـال  تسا و  هدومرف  رگید  ياـج 

ذبنل هبر  نم  همعن  هکرادـت  نا  الول  دوب ،  هدـش  هودـنا  مشخ و  زا  ولمم  ای  دوب ،  سوبحم  هکنآ  لاـح  یهاـم و  مکـش  رد  درک  ادـن  هک  یتقو 
یلاخ نابایب  رد  داتفا  یم  هنیآ  ره  دوخ  راگدرورپ  زا  یتمعن  ار  وا  تفایرد  درک و  كرادـت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ( 784  ) مومذم وه  ءارعلاب و 

زا ار  وا  دــینادرگ  سپ  وا ،  راـگدرورپ  ار  وا  دــیزگرب  سپ  ( 785  ) نیحلاـصلا نم  هلعجف  هبر  هاـبتجاف  دوب ،  تمذـم  تمـالم و  لـحم  وا  و 
دعب یموق  زا  ار  باذع  درکن  رود  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  دنـس  هب  و  ناگتـسیاش .  ناحلاص و 

رب تساوخ  سپ  ناـشیا ،  دـندومن  یم  اـبا  مالـسا و  هب  دـناوخ  یم  ار  ناـشیا  سنوی  و  مالـسلا ،  هیلع  سنوی  موق  زا  رگم  نآ  راـثآ  روهظ  زا 
 ، دنتفگ یم  لیبور  ار  وا  هک  ملاع  يرگید  دنتفگ و  یم  اخیلم  ار  وا  هک  دباع  یکی  دندوب  نمؤم  رفن  ود  ناشیا  نایم  رد  دنک ،  نیرفن  ناشیا 

یمن اـما  دـنک  یمن  در  ار  وـت  ياـعد  ادـخ  هک  اریز  ناـشیا  رب  نکم  نیرفن  تفگ :  یم  ملاـع  و  ناـشیا ،  رب  نک  نیرفن  تفگ :  یم  دـباع  و 
دومنن یحو  یلاعت  قح  دومن ،  نیرفن  ناشیا  رب  درک و  لوبق  ار  دباع  نخـس  ترـضح  نآ  سپ  دـنک .  كاله  ار  دوخ  ناگدـنب  هک  دـهاوخ 

هیلع سنوی  دش  کیدزن  هدعو  نآ  تقو  نوچ  سپ  زور .  نالف  هام و  نالف  لاس و  نالف  رد  ناشیا  رب  داتـسرف  مهاوخ  باذع  هک :  وا  يوسب 
عزف و تفگ :  ناشیا  هب  ملاع  دـش  باذـع  لوزن  زور  نوچ  و  دـنام ،  ناشیا  نایم  رد  ملاع  دـنتفر و  نوریب  ناـشیا  ناـیم  زا  دـباع  اـب  مالـسلا 

دیورب نوریب  تفگ :  مینک ؟  عزف  هنوگچ  دنتفگ :  دنادرگرب .  امش  زا  ار  باذع  هدومرف و  محر  امش  رب  هک  دیاش  ادخ  يوسب  دینک  هثاغتـسا 
اعد دینک و  هیرگ  دیزادنیب و  یئادج  اهنآ  نادنزرف  نادنفسوگ و  اهواگ و  اهرتش و  نایم  دینک و  ادج  نانز  زا  ار  نادنزرف  و  نابایب ،  يوسب 

باذع ناشیا و  رب  درک  محر  یلاعت  قح  سپ  دندرک ،  رایسب  عرضت  هیرگ و  هلان و  دندرک و  نینچ  دنتفر و  نوریب  رهـش  زا  همه  سپ  دینک . 
هک دمآ  سنوی  سپ  اههوک .  هب  دینادرگ  قرفتم  دوب و  هدیـسر  ناشیا  کیدزن  دوب و  هدش  لزان  ناشیا  رب  هکنآ  زا  دعب  دینادرگ  ناشیا  زا  ار 
دـش هنوگچ  هک :  دیـسرپ  ناشیا  سپ  دننک ،  یم  تعارز  دوخ  نیمز  رد  ناگدننک  تعارز  هک  دید  دنا ،  هدش  كاله  هنوگچ  ناشیا  دـنیبب 
سپ دش  لزان  ناشیا  رب  باذع  دش و  باجتسم  وا  ياعد  درک و  نیرفن  ناشیا  رب  سنوی  دنتفگ :  ار  وا  دنتخانشن  ناشیا  سنوی ؟  موق  لاوحا 

نونکا درک ،  قرفتم  اههوک  رب  دینادرگرب و  ناشیا  زا  ار  باذع  ار و  ناشیا  درک  محر  ادخ  دندرک و  اعد  دنتـسیرگ و  دندش و  عمج  ناشیا 
یتشک هاگان  دیـسر ،  ایرد  رانک  هب  ات  تفر  كانبـضغ  دش و  بضغ  رد  ترـضح  نآ  دـنروایب .  نامیا  وا  هب  هک  دـنا  سنوی  بلط  رد  ناشیا 

هب دش و  یتشک  راوس  نوچ  دننک ،  یتشک  لخاد  ار  وا  هک  درک  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  دنورب ،  دـنهاوخ  یم  هدرک  رابرپ  هک  دـید 
یتشک بقع  هب  دیسرت و  دید  ار  یهام  نآ  ترضح  نآ  نوچ  تسب !  ار  یتشک  هار  هک  داتسرف  یمیظع  یهام  یلاعت  قح  دندیسر  ایرد  نایم 

يراکهانگ دنتفگ :  دش و  گنت  یتشک  لها  رب  راک  هکنآ  ات  دوشگ  ار  دوخ  ناهد  دـمآ و  یتشک  بقع  بناج  هب  دـیدرگ  زین  یهام  دـمآ ، 
ناهد هب  ار  وا  سپ  دمآ ،  نوریب  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  مسا  هب  دنتخادنا  هعرق  نوچ  تسیک ؟  نآ  هک  دید  دیاب  یم  تسه  ام  نایم  رد 
نادنز مادـک  دـندرک :  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دوهی  ياملع  زا  یـضعب  تفر .  بآ  نایم  هب  یهام  دـنتخادنا و  یهام 
يایرد هب  سپ  دینادرگ ،  سوبحم  وا  مکش  رد  ار  سنوی  ادخ  هک  تسا  یهام  نآ  دومرف :  دیدرگ ؟  نیمز  فارطا  هب  شبحاص  اب  هک  تسا 

زا سپ  دش ،  دادـغب  هلجد  لخاد  سپ  دـش  ناتـسربط  يایرد  لخاد  اجنآ  زا  دـش و  رـصم  يایرد  لخاد  تفر و  نوریب  اجنآ  زا  تفر و  مزلق 
قح و  دـش ،  روکذـم  نوراق  لاوحا  رد  هک  تشذـگ  نانخـس  نآ  نوراق  ترـضح و  نآ  نایم  دیـسر و  نوراق  هب  ات  تفر  نیمز  ریز  هب  اجنآ 

تاملظ رد  درک  ادـن  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  رادرب .  وا  زا  ار  باذـع  ایند  مایا  رد  هک :  نوراق  هب  دوب  لـکوم  هک  ار  یکلم  درک  رما  یلاـعت 
هب ار  وا  هک  ار  یهام  درک  رما  دـینادرگ و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  قح  سپ  نیملاـظلا  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  ـالا  هلا  ـال  اـیرد : 
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هک دـنکفا  هیاس  وا  رب  هک  دـینایور  وا  يارب  یئودـک  تخرد  ادـخ  سپ  دوب ،  هتفر  ترـضح  نآ  تشوگ  تسوپ و  تخادـنا و  ایرد  لـحاس 
قح درک ،  عزج  دیبات  شندب  رب  باتفآ  نوچ  دش ،  رود  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  تخرد  دومرف  رما  سپ  دـناسرن  ررـض  وا  هب  باتفآ  ترارح 

ضرع ینک ؟  یم  عزج  دوخ  يارب  تعاس  کـی  ملا  زا  سک و  رازه  دـص  زا  هداـیز  رب  يدرکن  محر  سنوی !  يا  وا :  هب  دومن  یحو  یلاـعت 
هب همه  دوخ و  موق  يوسب  تشگرب  دینادرگرب و  وا  هب  ار  وا  ندب  تحـص  ادخ  سپ  رذگرد ،  نم  ياطخ  زا  نک و  وفع  اراگدرورپ !  درک : 

مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  رگید  تیاور  هب  ( . 786  ) دوب تعاس  هن  یهام  مکـش  رد  ترـضح  نآ  ثکم  تدم  و  دـندروآ ،  نامیا  وا 
ایرد و یکیرات  یهام و  مکـش  یکیرات  رد  درک  ادـن  نوچ  و  دوب ،  زور  هس  یهاـم  مکـش  رد  ترـضح  نآ  ثکم  تدـم  هک :  تسا  لوقنم 
و تشاذگ ،  لحاس  هب  ار  وا  یهام  دینادرگ و  باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  هک ال  بش  یکیرات 

همه شندب  ياهوم  درب و  یم  رـسب  نآ  هیاس  رد  و  ناتـسپ ،  زا  ریـش  دـننام  دـیکم  یم  ار  نآ  هک  دـینایور  وا  يارب  ودـک  تخرد  یلاعت  قح 
توق شندـب  نوچ  سپ  زور ،  بش و  رد  درک  یم  ادـخ  رکذ  تفگ و  یم  ادـخ  حـیبست  سنوی  دوب و  هدـش  كزاـن  شتـسوپ  دوب و  هتخیر 

هیلع سنوی  رب  لاـح  نیا  سپ  دـش ،  کـشخ  تخرد  نآ  دروخ و  ار  ودـک  تخرد  هشیر  هک  داتـسرف  ار  یمرک  ادـخ  دـش  مکحم  تفاـی و 
 ! اراگدرورپ درک :  ضرع  یکانهودنا ؟  ارچ  سنوی !  يا  هک :  وا  يوسب  داتسرف  یحو  ادخ  سپ  دش ،  نوزحم  دمآ و  نارگ  رایـسب  مالـسلا 
ایآ سنوی !  يا  دومرف :  یلاـعت  قح  درک .  کـشخ  ار  نآ  هک  ار  یمرک  نآ  رب  يدـینادرگ  طلـسم  دیـشخب  یم  عـفن  نم  هب  هک  یتـخرد  نیا 
لاح دش و  کشخ  ارچ  هک  یتشادن  نآ  نءاش  هب  یئانتعا  يدوب و  هدادن  بآ  يدوب و  هتـشکن  دوخ  هک  یتخرد  يارب  يوش  یم  كانهودنا 

ناشیا رب  باذع  یهاوخ  یم  هک  اونین  لها  زا  سک  رازه  دـص  زا  هدایز  يارب  يوش  یمن  كانهودـنا  و  يدوب ،  هدـش  ینغتـسم  نآ  زا  هکنآ 
دوخ موق  يوسب  ترـضح  نآ  سپ  ناـشیا  يوسب  درگرب  سپ  دـندش  راـکزیهرپ  دـندروآ و  ناـمیا  اونین  لـها  هک  یتسردـب  دوـش ! ؟  لزاـن 

ار اونین  لها  نک  ادن  ورب  دومرف :  دیسر و  ینابش  هب  سپ  دوش ،  رهـش  لخاد  هک  درک  مرـش  دیـسر  اونین  رهـش  کیدزن  هب  نوچ  و  تشگرب ، 
قرغ ایرد  رد  سنوی  ینک ؟  یم  يوعد  نیا  هک  يوش  یمن  هدنمرـش  ایآ  یئوگ ،  یم  غورد  تفگ :  نابـش  تسا .  هدـمآ  سنوی  کـنیا  هک 

تداهش دمآ و  نخس  هب  دنفسوگ  نوچ  مسنوی .  نم  هک  دهد  یم  یهاوگ  وت  دنفـسوگ  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  تفر .  دش و 
تسا هدمآ  سنوی  درک :  ادن  دوخ  موق  نایم  رد  نوچ  و  تفاتش ،  دوخ  موق  يوسب  تشادرب و  ار  دنفسوگ  یعار ،  تسا !  سنوی  وا  هک  داد 

دنفـسوگ نیا  تفگ :  تسیک ؟  وت  هاوگ  دـنتفگ :  تسا .  هدـمآ  سنوی  هکنآ  رب  مراد  یهاوگ  نم  تفگ :  نابـش  دـننزب ،  ار  وا  دنتـساوخ  ، 
ار ترـضح  نآ  ادخ  و  دیوگ ،  یم  تسار  وا  هک  داد  تداهـش  دمآ و  نخـس  هب  دنفـسوگ  سپ  تسا .  هدـمآ  سنوی  هک  دـهد  یم  یهاوگ 

دندروآ نامیا  وا  هب  دندرک و  رهش  لخاد  ار  وا  هتفاتش و  ترضح  نآ  بناج  هب  مالسلا  هیلع  سنوی  موق  سپ  تسا .  هدینادرگرب  امش  يوسب 
رد و  ( . 787  ) دوخ باذـع  زا  دیـشخب  ناما  ار  اهنآ  و  ناشیا ،  ردـقم  ياهلجا  ات  تشاد  هدـنز  ار  ناشیا  ادـخ  دـش و  وکین  ناـشیا  ناـمیا  و 

دوب هداد  ربخ  رتشیپ  هکنآ  فالخ  هب  ار  دوخ  موق  دهد  ربخ  هک  دومن  يدیدش  فیلکت  ار  سنوی  ادخ  نوچ  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح 
لیئربج هک :  دومرف  دـناسرن .  ار  تلاسر  نیا  رگا  درک  دـهاوخن  گـنت  ار  راـک  وا  رب  هک  ادـخ  هب  درب  ناـمگ  وا  تشاذـگ ،  دوخ  هب  ار  وا  و 
مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  و  ( . 788  ) دوب هدینـشن  ار  انثتـسا  سنوی  و  درکن ،  متح  سنوی و  موق  باذع  رد  درک  انثتـسا 

مهللا ال دوخ :  راـگدرورپ  اـب  تاـجانم  رد  دـیوگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دینـش  هملـس  ما  يزور  هک :  تسا  لوـقنم 
لوسر ای  درک :  ضرع  هملس  ما  سپ  زگره .  ندز  مشچ  کی  دوخ  سفن  هب  راذگم  ارم  ادنوادخ !  ینعی :  ادبا  نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت 

تشاذگ و دوخ  هب  ندز  مشچ  کی  ار  یتم  نب  سنوی  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  مشاب و  نمیا  هنوگچ  دومرف :  یئوگ ! ؟  یم  نینچ  زین  وت  هللا ! 
هب دیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 789  ) دش رداص  هچنآ  دـش  رداص  وا  زا 
 : دومرف درکن ؟  ار  راک  نیا  رگید  ياهتما  اب  دوب و  هدیسر  ناشیا  رس  کیدزن  هکنآ  لاح  دینادرگ و  سنوی  موق  زا  ار  باذع  ادخ  ببـس  هچ 

یم هکنآ  يارب  دادن  ربخ  مالسلا  هیلع  سنوی  هب  ار  رما  نیا  ناشیا و  هبوت  يارب  درک  دهاوخ  فرطرب  ناشیا  زا  هک  دوب  یهلا  ملع  رد  هک  اریز 
زا قثوم  ثیدح  رد  و  ( . 790  ) ددرگ ادخ  تمارک  باوث و  بجوتسم  سپ  یهام  مکش  رد  دوخ  یگدنب  يارب  دنادرگ  غراف  ار  وا  تساوخ 
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ایآ دندیـسرپ :  سنوی .  موق  رگم  باذع  دشاب  هدش  لزان  ناشیا  رب  هک  یهورگ  زا  ار  باذع  درکن  در  ادـخ  هک :  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ 
 : دندیسرپ دیناسر .  دنتسناوت  یم  نآ  هب  تسد  هک  دوب  هدیـسر  ناشیا  هب  کیدزن  ردقنآ  یلب  هک :  دومرف  دوب ؟  هدیـسر  ناشیا  رـس  کیدزن 

اریز دومرف :  داتـسرف ؟  رگید  ياهتما  رب  هچنانچ  داتـسرفن  ریخ  یب  ناشیا  رب  هعفد  کی  هب  تشادهاگن و  ار  باذع  ناشیا  کیدزن  ادـخ  سپ 
هدرکن اقلا  يرگید  هب  ار  ملع  نیا  و  دینادرگ ،  دـهاوخرب  ناشیا  زا  ار  باذـع  درک و  دـنهاوخ  هبوت  ناشیا  هک  دوب  ادـخ  نونکم  ملع  رد  هک 

( . 791  ) دوب

مود تمسق 

فاشک کیبل  تفگ :  یم  تشذگ و  احور  ناتـسهوک  هب  تفر  جح  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  سنوی  هک :  دومرف  رگید  حیحـص  ثیدـح  رد  و 
و گرزب .  ياهتدش  اهمغ و  هدـننک  فرطرب  يا  ما  هدرک  وت  توعد  تباجا  ما و  هدـمآ  وت  تمدـخ  هب  ینعی :  ( 792  ) کیبل ماظعلا  برکلا 

اهیلع میرم  ترـضح  دـندز ،  هعرق  وا  يارب  هک  یـسک  لوا  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
نایم رد  یتشک  دش و  راوس  یتشک  هب  تعامج  نآ  اب  هک  یتقو  رد  دندز  هعرق  مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  يارب  وا  زا  دعب  و  دوب ،  مالـسلا 
یهام دید  تفر  یتشک  هنیس  بناج  هب  سنوی  نوچ  سپ  دمآ !  نوریب  ترضح  نآ  مسا  هب  هبترم  هس  ره  دندز  هعرق  هبترم  هس  داتسیا ،  ایرد 
يزور هک :  تسا  لوقنم  روفعی  یبا  نبا  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  ( . 793  ) تخادـنا یهام  ناهد  هب  ار  دوخ  سپ  تسا ،  هدوشگ  ناـهد  یمیظع 
کلذ نم  لقا  ادبا ال  نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت  اب  بر  دومرف :  یم  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  يوسب  تسد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

بآ تفگ  ار  نیا  نوچ  و  رتشیب .  هن  ندز و  مشچ  زا  رتمک  هن  زگره ،  ندز  مشچ  کی  راذـگم  مدوخ  هب  ارم  اراگدرورپ !  ینعی :  رثکا  ـال  و 
ندز مشچ  کی  زا  رتمک  ار  سنوی  ادخ  روفعی !  رسپ  يا  دومرف :  نم و  يوسب  دینادرگ  ور  سپ  تخیر  شکرابم  شیر  فرط  ار  شا  هدید 
نبا و  ( . 794  ) وا هبترم  رد  دوب  میظع  صقن  بجوم  درم  یم  لاـح  نآ  رب  رگا  هک  دـمآ  روهظ  هب  یلوا  كرت  نآ  وا  زا  تشاذـگ و  دوخ  هب 

ناـشیا ناـیم  زا  درک  بضغ  شموق  رب  نوچ  هک  دـنتفگ  سنوی  نآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  سنوـی  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  هیوباـب 
ترـضح زا  ربـتعم  دنـس  هب  و  ( . 795  ) دـیدرگ ناـشیا  سنوم  تشگرب  موـق  يوـسب  نوـچ  تفرگ ،  سنا  دوـخ  راـگدرورپ  هب  تفر  نوریب 

لوبق هک  ره  درک  لوبق  سپ  نیمز  اهنامـسآ و  لـها  رب  هب  ارم  تیـالو  درک  ضرع  یلاـعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
هچنانچ درک  لوبق  ات  درک  سبح  یهام  مکش  رد  ار  وا  ادخ  هکنآ  ات  سنوی  درکن  لوبق  دیاب  هچنانچ  درک و  راکنا  هک  ره  درک  راکنا  درک و 
شموق زا  نوچ  مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 796  ) دوب لوبق  طرش 

دش راوس  یتشک  هب  یتعامج  اب  دیسر و  ایرد  رانک  هب  دمآ و  نوریب  ناشیا  نایم  زا  كانبضغ  دیشخبن  هدیاف  وا  حیاصن  دید و  رایسب  تیصعم 
لها دـینکفا ؛ ایرد  هب  ارم  دـهاوخ ،  یم  ارم  یهام  نیا  تفگ :  ترـضح  نآ  دـنک ،  قرغ  ار  ناشیا  هک  دـمآ  یتشک  هار  رـس  رب  یهام  سپ  ، 

هـس ره  دندنکفا و  هعرق  هبترم  هس  دنداد و  رارق  هعرق  هب  هکنآ  ات  دهاوخ ! ؟  ار  وت  هنوگچ  یئام  نیرتهب  وت  هک :  دندرک  یم  هقیاضم  یتشک 
یلاعت قح  سپ  ار ،  ترـضح  نآ  درب  ورف  یهاـم  دـندنکفا و  اـیرد  هب  ار  ترـضح  نآ  سپ  دـمآ ،  نوریب  مالـسلا  هیلع  سنوی  مسا  هب  هبترم 

هب ار  ترضح  نآ  سپ  روخم ،  ار  وا  تشوگ  نکـشم و  ار  وا  ناوختـسا  ما ،  هدینادرگن  وت  يزور  ار  مسنوی  نم  هک :  یهام  هب  دومرف  یحو 
یهام نوچ  نیملاظلا ،  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  اه ال  یکیراـت  رد  ار  ادـخ  درک  ادـن  مالـسلا  هیلع  سنوی  و  دـینادرگ ،  اـهایرد 

نیا وا :  هب  دوب  لکوم  هک  یکلم  زا  دیـسرپ  دوب ،  هدینـشن  رتشیپ  هک  دینـش  یئادـص  نوراق  دوب ،  ایرد  نآ  رد  نوراـق  هک  یئاـیرد  هب  دیـسر 
هک یهد  یم  تصخر  ایآ  تفگ :  نوراق  دنک .  یم  ادخ  رکذ  یهام  مکش  رد  هک  تسا  سنوی  يادص  تفگ :  کلم  نآ  تسیک ؟  يادص 
 : دیسرپ تسیرگ و  نوراق  سپ  درم .  تفگ :  دش ؟  هچ  نوراه  سنوی !  نیا  دیسرپ :  نوراق  يرآ .  تفگ :  کلم  میوگب ؟  نخس  وا  اب  نم 
وا باذع  هک :  دوب  لکوم  وا  هب  هک  یکلم  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  تسیرگ ،  نوراق  سپ  دومن .  تلحر  زین  وا  دومرف :  دش ؟  هچ  یـسوم 

ناشیوخ رب  وا  تقر  يارب  ایند  مایا  هیقب  رد  ار  باذع  وا  زا  رادرب  دومرف :  رگید  تیاور  هب  و  دوخ .  ناشیوخ  رب  وا  تقر  يارب  هد  فیفخت  ار 
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زا نم  هک  دیوگب  یسک  تسین  راوازس  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  دوخ . 
ارم ادخ  تسا ،  یکی  ایرد  نامسآ و  هب  ادخ  تبسن  هک  اریز  ( ، 797  ) تفر ایرد  هب  هک  سنوی  زا  مدوب  رتکیدزن  ادخ  نامسآ  هب  نتفر  تهج 

ربتعم دنـس  هب  و  دـیامنب .  وا  هب  ار  اـهنآ  بئارغ  هک  دـینادرگ  اـهایرد  هب  ار  سنوی  دـیامنب و  نم  هب  ار  اهنامـسآ  بئاـجع  هک  درب  نامـسآ  هب 
ترـضح هک :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  مدـید  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم 

یـس هک  یتقو  رد  وا  موق  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یتم  نب  سنوی  دـینادرگ  ثوعبم  ادـخ  هک  لیئربج  زا  داد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
بات دوب و  مک  شموق  هب  تبسن  وا  يارادم  تشادن و  هلـصوح  ربص و  نادنچ  وخ و  دنت  رایـسب  دوب  يدرم  و  دوب ،  هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس 

نتـشادرب راب  زا  ناوج  رتش  هچنانچ  ار  نآ  دنکفا  یم  رود  توبن و  راب  نتـشادرب  هب  داد  یمن  رد  نت  تشادن و  يربمغیپ  نارگ  ياهراب  لمح 
دوخ تعباتم  يربمغیپ و  هب  قیدـصت  ادـخ و  هب  نامیا  هب  ار  ناشیا  دـنام و  دوخ  موق  نایم  رد  لاـس  هس  یـس و  سپ  دـیامن ،  یم  عاـنتما  راـب 

زا لیبور  و  اخونت ،  يرگید  مسا  لیبور و  یکی  مسا  هک  درم  ود  رگم  وا  موق  زا  دـندرکن  وا  تعباتم  وا و  هب  دـندرواین  ناـمیا  سپ  دـناوخ ، 
و يربمغیپ ،  هب  ددرگ  ثوعبم  وا  هکنآ  زا  لبق  تشاد  مالـسلا  هیلع  سنوی  اب  میدـق  تبحاصم  دوب و  تمکح  يربمغیپ و  ملع و  هدابآ  هناـخ 
و دوب ؛ یلاخ  تمکح  ملع و  زا  نکیل  درک و  یم  ادخ  یگدـنب  رد  یعـس  هغلابم و  رایـسب  هک  دوب  يدـهاز  دـباع  لقعلا  فیعـض  درم  اخونت 

یم دوخ  بسک  زا  تخورف و  یم  دروآ و  یم  رهش  هب  تفرگ  یم  رس  رب  مزیه  اخونت  درک ،  یم  شاعم  نآ  هب  دنارچ و  یم  دنفسوگ  لیبور 
دید سنوی  نوچ  سپ  وا .  میدق  تبحص  تمکح و  ملع و  تهج  هب  دوب  اخونت  تلزنم  زا  رتمیظع  ترضح  نآ  دزن  لیبور  تلزنم  و  دروخ ؛

ار لاح  نیا  درک  تیاکـش  دوخ  راگدرورپ  هب  سپ  تفای ،  عزج  ربص و  یمک  دوخ  سفن  رد  دش و  گنتلد  دـنام  یمن  وا  تباجا  وا  موق  هک 
لاس هس  یس و  تدم  مدوب و  هلاس  یس  هک  یماگنه  رد  دوخ  موق  رب  يدینادرگ  ثوعبم  ارم  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  اهتیاکـش  نایم  رد  و 
سپ وت ،  بضغ  باذع و  زا  ار  اهنآ  مدیناسرت  دوخ و  تالاسر  هب  قیدصت  وت و  هب  نامیا  يوسب  مدـناوخ  ار  ناشیا  مدـنام و  ناشیا  نایم  رد 

یم دیعو  دیدهت و  ارم  نم و  ياهتلاسر  هب  دندومن  فافختـسا  ارم و  يربمغیپ  دندرک  راکنا  دندرواین و  نم  هب  نامیا  ارم و  دندرک  بیذـکت 
یلاعت قح  سپ  دنروآ .  یمن  نامیا  هک  دنا  یهورگ  ناشیا  هک  تسرفب  ناشیا  رب  ار  دوخ  باذـع  سپ  دنـشکب ،  ارم  هک  مسرت  یم  دـننک و 

منم و  دنتـسه ،  لقع  مک  نافیعـض  فیعـض و  نانز  ریپ و  نادرم  غلابان و  لافطا  هلماح و  نانز  ناشیا  نایم  رد  هک :  وا  يوسب  داتـسرف  یحو 
يا وت ،  موق  ناگرزب  هاـنگ  هب  ار  نادرخ  منک  یمن  باذـع  نم و  بضغ  رب  نم  تمحر  تسا  هتفرگ  یـشیپ  لداـع و  هدـننک  مکح  دـنوادخ 

قفر و ینءات و  هک  مهاوخ  یم  دننم و  ناراوخ  يزور  نم و  ياهرهـش  رد  دننم  ياه  هدرک  قلخ  اه و  هدیرفآ  نم و  ناگدـنب  ناشیا  سنوی ! 
یـشاب و ناشیا  نابهگن  ظفاح و  هک  ما  هدرک  ثوعبم  ناـشیا  رب  ار  وت  و  دـننک ،  هبوت  دـیاش  هک  مشک  یم  راـظتنا  ناـشیا و  اـب  میاـمن  ارادـم 

ینک ربص  و  يربمغیپ ،  تفءار  يارب  ناشیا  اب  ینک  ارادم  ینءات و  و  يراد ،  ناشیا  اب  هک  یـشیوخ  ببـس  هب  ناشیا  هب  تبـسن  ینک  ینابرهم 
هورگ نیا  اب  ناـشیا  ياهتقفـش  ناربمغیپ و  هقیرط  هب  یتخاـسن و  ارادـم  هب  ناـشیا  يارب  زا  تلاـسر و  يراـبدرب  ببـس  هب  ناـشیا  ياهیدـب  رب 
حون نم  هدـنب  یبلط ،  یم  ناشیا  يارب  زا  باذـع  لمءات  یب  تسا  هدـش  گـنت  تقلخ  هدرک و  یمک  تربص  هک  نونکا  و  يدرکن ،  كولس 

بـضغ نم  سپ  دوب ،  رتمامت  شرذـع  دوش و  رتشیب  شربص  ینءاـت و  رتوکین و  ناـشیا  اـب  شتبحـص  دوخ و  موق  رب  دوب  وت  زا  شیب  شربص 
مالـسلا هیلع  سنوی  سپ  دـناوخ .  ارم  هک  یتقو  رد  ار  وا  ياـعد  مدرک  باجتـسم  نم و  يارب  زا  درک  بضغ  هک  یتقو  رد  وا  يارب  زا  مدرک 

هک یتقو  رگم  ناشیا  رب  مدرکن  نیرفن  دـننک و  یم  وت  تفلاخم  هکنآ  يارب  زا  رگم  ناشیا  رب  ما  هدرکن  بضغ  نم  اراگدرورپ  درک :  ضرع 
درک مهاوخن  ار  ناشیا  هناقفشم  تحیصن  زگره و  دش  مهاوخن  نابرهم  ناشیا  رب  هک  مروخ  یم  دنگوس  وت  تزعب  سپ  دندرک ،  وت  تیصعم 

ناشیا رب  ار  دوخ  باذع  سپ  دندومن ،  نم  يربمغیپ  راکنا  دـندرک و  نم  بیذـکت  وت و  هب  دـندش  رفاک  تدـم  نیا  رد  ناشیا  هکنآ  زا  دـعب 
نادابآ نم و  قلخ  زا  دنـسک  رازه  دـص  زا  شیب  ناشیا  سنوی !  يا  دومرف :  یلاعت  قح  سپ  دـنروآ .  یمن  نامیا  زگره  ناـشیا  هک  تسرفب 
هتسویپ هچنآ  يارب  منک  ارادم  ینءات و  ناشیا  اب  هک  مراد  یم  تسود  نم  دنـسر و  یم  مهب  ناشیا  زا  نم  ناگدنب  ارم و  ياهرهـش  دننک  یم 

راـگدرورپ نم  یلـسرم  ربـمغیپ  وت  تسوت ،  ریدـقت  ملع و  ریغ  نم  ریبدـت  ریدـقت و  وت و  لاوحا  ناـشیا و  لاوـحا  زا  تسا  هدوـب  نم  ملع  رد 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


دناد یمن  ار  نآ  ياهتنم  یـسک  تسه و  نم  دزن  هک  یبیغ  ياهملع  رد  تسا  یفخم  نطاب و  سنوی !  يا  ناـشیا ،  لاوحا  هب  ممیلع  میکح و 
رد مدرک  باجتـسم  ار  وت  ياعد  نم  سنوی !  يا  يرادـن ،  يربخ  ناشیا  راک  رخآ  ناشیا و  نطاـب  زا  تسا و  لاوحا  رهاـظ  هب  رظن  وت  ملع  و 

يارب نم و  باوث  زا  دوب  دـهاوخن  وت  هرهب  یتدایز  ثعاب  وت  ياعد  ندـش  باجتـسم  نیا  و  ناشیا ،  رب  داتـسرف  مهاوخ  باذـع  ناشیا و  قح 
عولط زا  دـعب  لاوش  هام  نایم  هبنـشراهچ  زور  رد  دـش  دـهاوخ  لزاـن  ناـشیا  رب  نم  باذـع  و  دوب ،  دـهاوخن  وکین  وت  تلزنم  برق و  هجرد 

نیا تبقاع  هک  تسنادن  دشن و  ریگلد  دش و  داش  رایـسب  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  دش .  دهاوخ  نینچ  هک  نک  مالعا  ار  ناشیا  سپ  باتفآ ، 
 : تفگ و  دش ،  دهاوخ  لزان  زور  نالف  رد  نم  موق  رب  ادخ  باذع  هک :  ار  وا  داد  ربخ  دـمآ و  دـباع  ياخونت  دزن  هب  سپ  دوب !  دـهاوخ  هچ 

راذگب ینک ؟  یم  ربخ  ار  ناشیا  ارچ  تفگ :  اخونت  دـش .  دـهاوخ  لزان  ناشیا  رب  باذـع  زور  نالف  رد  هک  مینک  ربخ  ار  ناشیا  میورب  ات  ایب 
اریز مینک ،  یم  تروشم  وا  اب  لیبور و  دزن  هب  میور  یم  دومرف :  دوش .  لزان  ربخ  یب  ناشیا  رب  باذع  ات  دوخ  تیصعم  رفک و  رد  ار  ناشیا 

تـسا هداد  ربخ  ارم  ادـخ  لیبور !  يا  تفگ :  سنوی  دـنتفر  لیبور  دزن  هب  نوچ  تسا .  ناربمغیپ  هدابآ  هناخ  زا  تسا و  یئاناد  ملاع  درم  وا 
ار ناشیا  میورب  یناد ؟  یم  تحلصم  هچ  لاحلا  باتفآ ،  عولط  زا  دعب  داتـسرف  دهاوخ  نم  موق  رب  باذع  لاوش  هام  نایم  هبنـشراهچ  رد  هک 

رابدرب ربمغیپ  تعافـش  دننام  ناشیا  يارب  نک  تعافـش  یلاعت و  قح  يوسب  امن  تعجارم  ناشیا  باذع  باب  رد  تفگ :  لیبور  مینک ؟  ربخ 
یم تسود  ناشیا و  باذـع  زا  تسا  زاین  یب  ادـخ  اریز  دـنادرگب ،  ناـشیا  زا  ار  باذـع  هک  نک  لا  ؤس  راوگرزب و  مرک  بحاـص  لوسر  و 
موق دیاش  و  وا ،  هاگرد  رد  ددرگ  یم  ون  تلزنم  برق و  یتدایز  ببس  تسا و  رت  عفان  وت  يارب  زا  نیا  ار و  ناگدنب  اب  يارادم  یمرن و  دراد 

 : تفگ اخونت  نک .  ارادم  ینءات و  نک و  ربص  سپ  دنروایب ،  نامیا  يزور  راکنا  رفک و  زا  ناشیا  زا  يا  هدید  يا و  هدینش  هچنآ  زا  دعب  وت 
راکنا ادخ و  هب  دندش  رفاک  هکنآ  زا  دعب  دنکب  ناشیا  تعافـش  هک  يا  هدـید  سنوی  يارب  هک  دوب  تحلـصم  هچ  نیا  لیبور !  يا  وت  رب  ياو 

وت هک  شاب  تکاس  تفگ :  اخونت  هب  لیبور  دننک ؟  راسگنـس  ار  وا  دنتـساوخ  دندرک و  ردب  دوخ  ياه  هناخ  زا  ار  وا  دـندرک و  وا  يربمغیپ 
ار همه  وت  موق  رب  دتـسرفب  باذـع  ادـخ  رگا  وگب  تفگ :  دـش و  سنوی  هجوتم  زاـب  سپ  نیا ؛  رب  تسین  یملع  ار  وت  یتـسه و  يدـباع  درم 
رب ارم  دیآ  یمن  محر  چیه  ادخ و  زا  مدیبلط  نینچ  نم  درک ،  دهاوخ  كاله  ار  همه  هکلب  دومرف :  سنوی  ار ؟  یـضعب  ای  دـنک  یم  كاله 

ناشیا رب  باذع  هک  یتقو  دیاش  سنوی !  يا  تفگ :  لیبور  دنادرگب .  ناشیا  زا  ار  باذع  ادـخ  هک  منکب  ناشیا  تعافـش  مورب و  هک  ناشیا 
محرا وا  هک  اریز  دیامرف  محر  ناشیا  رب  ادخ  دننک و  رافغتـسا  ادخ و  يوسب  دننک  هبوت  دنیامن  هدـهاشم  ار  باذـع  راثآ  ناشیا  دوش و  لزان 

دوش و یم  لزان  امـش  رب  باذع  زور  نالف  رد  هک  ار  ناشیا  یـشاب  هداد  ربخ  هکنآ  زا  دـعب  دـنادرگرب  ناشیا  زا  ار  باذـع  تسا و  نیمحارلا 
ربخ ار  وت  لسرم  ربمغیپ  دش ،  رداص  وت  زا  يدب  میظع  نخـس  لیبور !  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  اخونت  سپ  دنناد .  وگغورد  ار  وت  نآ  زا  دـعب 
ادـخ لوبق  در  سپ  یئوگ ؟  یم  ار  نخـس  نیا  وت  دوش و  یم  لزاـن  ناـشیا  رب  باذـع  هک  تسا  هدومرف  یحو  وا  يوسب  ادـخ  هک  دـهد  یم 

زاب سپ  تسا .  فیعض  وت  يءار  اخونت !  يا  تفگ :  لیبور  دش .  طبح  وت  لمع  هک  ورب  وا ،  لوسر  ادخ و  هتفگ  رد  يدرک  کش  يدرک و 
هک تسا  نینچ  هن  ایآ  دوش  بارخ  ناشیا  ياهرهـش  دنوش و  كاله  همه  دوش و  لزان  وت  موق  رب  باذع  هاگره  تفگ :  سنوی و  هب  درک  ور 
رب دوب و  یهاوخ  مدرم  نافیعـض  زا  یـضعب  دننام  دش و  دهاوخ  فرطرب  وت  تلاسر  درک و  دـهاوخ  وحم  ناربمغیپ  ناوید  زا  ار  وت  مان  ادـخ 
زا اخونت  اب  دومرفن و  لوبق  ار  لیبور  تحیـصن  تیـصو و  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  دوب ؟  دـنهاوخ  هدـش  كاله  سک  رازه  دـص  وت  تسد 
رب باذـع  لاوش  هام  نایم  هبنـشراهچ  زور  رد  یلاعت  قح  هک :  ار  دوخ  موق  داد  ربخ  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  دـندش .  رود  رهش 

تناها فنع و  هب  دندرک  نوریب  رهش  زا  ار  وا  دندومن و  وا  بیذکت  ار و  وا  لوق  دندرک  در  سپ  باتفآ ،  عولط  زا  دعب  داتـسرف  دهاوخ  امش 
لوا نوچ  دنام .  دوخ  موق  نایم  رد  لیبور  دوش و  لزان  ناشیا  رب  باذع  هک  دندوب  رظتنم  دندش و  رود  رهش  زا  اخونت  اب  ترـضح  نآ  سپ  ، 

کنیا امـش ،  رب  منابرهم  قفـشم و  لیبور  منم  تفگ :  درک و  ادن  ار  دوخ  موق  دنلب  زاوآ  هب  تفر و  الاب  يدنلب  هوک  رب  لیبور  دـش  لاوش  هام 
امش رب  باذع  هک  تسا  هدرک  یحو  وا  يوسب  ادخ  هک  ار  امش  داد  ربخ  امش  راگدرورپ  لوسر  امـش و  ربمغیپ  سنوی  دش ،  لخاد  لاوش  هام 

 ! درک دیهاوخ  هچ  هک  دینک  رکف  سپ  دوخ ،  نالوسر  اب  ار  دوخ  هدعو 
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موس تمسق 

يارب یناد  یم  تحلصم  هچ  وت  دنتفگ :  لیبور و  بناج  هب  دندیود  باذع و  لوزن  هب  دندرک  نیقی  دروآ و  سرت  هب  ار  ناشیا  وا  نخس  سپ 
هک میدینـش  يدوب و  نابرهم  قفـشم و  ام  هب  تبـسن  هک  میتسناد  یم  نینچ  ار  وت  هتـسویپ  میکح و  اناد و  درم  یئوت  هک  اریز  لیبور ،  يا  اـم 
هک تسا  نآ  نم  يءار  تفگ :  لـبور  مینک .  لـمع  نآ  هب  اـت  اـمرفب  تسوت  يءار  هچنآ  سپ  يدوب ،  هدرک  سنوی  دزن  اـم  تعافـش  رایـسب 
 ، دینک ادج  رگیدکی  زا  ار  هراوخریـش  لافطا  نانز و  ددرگ ،  علاط  تسا  باذع  لوزن  هدعو  زور  هک  هام  نایم  هبنـشراهچ  زور  حبـص  نوچ 

دـینک و ادـج  ناردام  زا  ار  تاناویح  لافطا  و  دـیزادنیب ،  بالیـس  ياههار  اه و  هرد  نایم  رد  ار  لافطا  دـیرادزاب و  هوک  هنماد  رد  ار  ناـنز 
هثاغتسا هلان و  هیرگ و  هب  ادص  همه  گرزب  درخ و  دیآ  یم  قرـشم  بناج  زا  يدرز  داب  دینیبب  نوچ  دشاب ،  باتفآ  عولط  زا  شیپ  همه  اهنیا 

رب میدرک  متس  اراگدرورپ !  دیئوگب :  دینک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  اهرـس  دینک و  رافغتـسا  هبوت و  ادخ و  يوسب  دینک  عرـضت  دینک و  دنلب 
زا هنیآ  ره  اـم  رب  ینکن  محر  ار و  اـم  يزرماـین  رگا  دوخ ،  ناـهانگ  زا  وت  يوـسب  مینک  یم  هبوـت  ار و  وـت  ربـمغیپ  میدرک  بیذـکت  دوـخ و 

ار امـش  و  ناگدننک ،  محر  نیرت  هدننک  محر  يا  ام  رب  نک  محر  ار و  ام  هبوت  نک  لوبق  سپ  دوب ،  میهاوخ  ناگدـش  بذـعم  ناراکنایز و 
هچنآ رب  دش  قفتم  همه  يءار  سپ  دوش  فرطرب  امش  زا  باذع  هک  رتشیپ  ای  دنک  بورغ  باتفآ  ات  عرضت  هلان و  هیرگ و  زا  دسرن  مهب  لالم 

ار باذع  دینش و  یم  ار  ناشیا  يادص  هک  یعـضوم  هب  تفر  نوریب  رهـش  زا  لیبور  دش  دوعوم  زور  نوچ  درک .  رما  نآ  هب  ار  ناشیا  لیبور 
رایـسب هریت  درز  داب  درک  عولط  باتفآ  نوچ  و  دـندروآ ،  لمعب  دوب  هدومرف  لیبور  هچنآ  دـش  علاط  حبـص  نوچ  دوش ،  لزاـن  رگا  دـید  یم 

هبوت و دندرک و  دنلب  هثاغتسا  عرضت و  هلان و  هیرگ و  هب  ادص  هرابکی  هب  همه  دندید  ار  داب  نوچ  و  دیزو ،  تشاد  یمیظع  يادص  هک  يدنت 
تاناویح دـندرک و  یم  هلان  ناردام  ریـش  بلط  يارب  تاناویح  دالوا  دنتـسیرگ و  یم  دوخ  ناردام  بلط  يارب  لاـفطا  و  دـندرک ،  رافغتـسا 

رب ار  باذع  ادخ  هک  دندرک  یم  نیرفن  دندینـش و  یم  ار  ناشیا  هیرگ  هلان و  يادص  اخونت  سنوی و  دـندرک ،  یم  دایرف  فلع  بآ و  يارب 
 . دنادرگرب ناشیا  زا  ار  باذع  ادخ  هک  درک  یم  اعد  دید و  یم  ار  باذـع  دینـش و  یم  ار  ناشیا  يادـص  لیبور  و  دـنادرگ ،  رتظیلغ  ناشیا 

هدنشخب دنوادخ  ناشیا  رب  دومرف  محر  و  دش ،  نکاس  ناشیا  رب  راگدرورپ  بضغ  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  دش  رهظ  تقو  لوا  نوچ 
موق يوسب  ورب  هک :  لیفارـسا  يوسب  دومن  یحو  و  دیـشخب ،  ار  ناشیا  هانگ  درک و  لوبق  ناشیا  هبوت  باجتـسم و  ار  ناشیا  ياعد  نابرهم و 

دنوادـخ منم  مدرک و  لوبق  ار  ناشیا  هبوت  مدرک و  محر  ناشیا  رب  نم  دـندومن ،  رافغتـسا  هبوت و  دـندرک و  عرـضت  هلان و  ناشیا  هک  سنوی 
هدنب و و  دوخ ،  ناهانگ  زا  ددرگ  نامیشپ  هک  ار  يا  هدنب  هبوت  میامن  یم  لوبق  دوز  دوخ و  ناگدنب  رب  نابرهم  اه و  هبوت  هدننک  لوبق  رایـسب 

هدـعو هب  ندرک  اـفو  هب  سک  همه  زا  مرتراوازـس  نم  و  مداتـسرف ،  و  متـسرفب ،  وا  موق  رب  باذـع  هک  دومن  لا  ؤس  نم  زا  سنوی  نم  لوسر 
ناشیا رب  باذـع  تفگ :  هکلب  منک  كـاله  ار  ناـشیا  هک  نم  زا  تفرگن  طرـش  سنوی  مداتـسرف و  باذـع  مدرک و  هدـعو  هب  اـفو  و  دوخ ، 

 : درک ضرع  لیفارــسا  سپ  نادرگب  ناـشیا  زا  تـسا  هدـیدرگ  لزاـن  ناـشیا  رب  هـک  نـم  رب  باذــع  نـیمز و  هـب  ور  هـب  ور  سپ  تـسرفب ، 
یلاعت قح  دنا .  هدش  كاله  مسرب  نم  ات  دنک ،  كاله  ار  ناشیا  تسا  کیدزن  تسا و  هدیسر  ناشیا  ياهـشود  هب  وت  باذع  اراگدرورپ ! 

يا سپ  دسرب ،  اهنآ  هب  نم  رما  ان  ناشیا  رب  دننادرگن  لزان  ناشیا و  رس  يالاب  رب  ار  باذع  دنرادزاب  هک  ما  هدرک  رما  ار  هکئالم  نم  دومرف : 
باذـع نیا  هب  نادرگ  لیلذ  تسا و  اهلیـس  اه و  همـشچ  يراجم  هیحان  رد  هک  اههوک  يوسب  نادرگب  ناـشیا  زا  ار  باذـع  ورب و  لیفارـسا ! 

شلاب دش و  لزان  لیفارسا  سپ  دنوش .  نهآ  ات  نادرگ  مرن  لیلذ و  ار  اهنآ  رگید و  ياههوک  رب  دننک  یم  یـشکرس  هک  ار  يدنلب  ياههوک 
نآ سپ  تسا ،  لصوم  هیحان  رد  هک  تسا  اههوک  نآ  و  دوب ،  هدومرف  ادخ  هک  اههوک  رب  دز  دـینادرگرب و  ناشیا  زا  ار  باذـع  دوشگ و  ار 
هب هدمآ  ریز  هب  اههوک  رس  زا  دیدرگ ،  ناشیا  زا  باذع  دندید  مالـسلا  هیلع  سنوی  موق  نوچ  سپ  تمایق .  زور  ات  دنوش  نهآ  همه  اههوک 

دـش و هبنـشجنپ  زور  نوچ  دـندروآ .  ياجب  ار  ادـخ  دـمح  دـندینادرگرب و  ار  دوخ  لاوما  نادـنزرف و  نانز و  دنتـشگرب و  دوخ  ياه  هناخ 
سپ تسا ،  هدرک  كاله  ار  ناشیا  تسا و  هدـش  لزان  ناشیا  رب  باذـع  هک  دـندرک  مزج  دندینـشن ،  ار  ناـشیا  ياهادـص  اـخونت  سنوی و 
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ناشک و مزیه  هک  دندید  دنا ،  هدش  كاله  هنوگچ  تسا و  هدش  لزان  ناشیا  رب  الب  هچ  دننیبب  هک  باتفآ  عولط  تقو  رهـش  رانک  هب  دـندمآ 
هدش فلخت  دوب  هدیسر  یحو  نم  هب  هچنآ  دومرف :  اخونت  هب  مالـسلا  هیلع  سنوی  سپ  دنتـسه ،  دوخ  لاح  هب  رهـش  لها  دنیآ و  یم  نانابش 

كانبـضغ اـجنامه  زا  ترـضح  نآ  سپ  دوب !  دـهاوخن  یتزع  یئور و  ناـشیا  دزن  ارم  رگید  تسناد  دـنهاوخ  وـگغورد  ارم  موـق ،  تسا و 
و دنیوگب ،  باذک  ار  وا  ار و  وا  دننیبب  وا  موق  زا  يدحا  هکنآ  زا  دوب  رذح  رد  دسانـشن و  ار  وا  یـسک  هک  يوحن  هب  ایرد  هیحان  هب  تخیرگ 

وت يءار  ای  نم  يءار  دوب ،  رتراوازس  تعباتم  هب  رت و  باوص  يءار  مادک  اخونت !  يا  هک :  تفگ  وا  هب  لیبور  سپ  تشگرب  رهـش  هب  اخونت 
مدرک یم  نامگ  هتـسویپ  نم  و  دوب ،  امکح  املع و  يءار  يدرک  هراـشا  نآ  هب  وت  هچنآ  و  دوب ،  رت  باوص  وت  يءار  هکلب  تفگ :  اـخونت   ؟

هب ادخ  هچنآ  و  وت ،  ملع  یتدایز  ببـس  هب  دش  رهاظ  نم  رب  وت  لضف  هکنآ  ات  دوب  وت  زا  شیب  نم  تدابع  دهز و  هکنآ  يارب  مرتهب  وت  زا  هک 
موق نایم  رد  دـندش و  بحاصم  رگیدـکی  اب  سپ  لماک ،  ملع  نودـب  تدابع  دـهز و  زا  تسا  رتهب  اوقت  اب  تمکح  زا  تسا  هدومرف  اطع  وت 

یهام مکش  رد  زور  تفه  دیـسر و  ایرد  هب  ات  تفر  زور  تفه  و  دش ،  ایرد  لحاس  هجوتم  هبنـشجنپ  زور  مالـسلا  هیلع  سنوی  دنورب .  دوخ 
دیسر و دوخ  موق  هب  ات  تشگرب  رگید  زور  تفه  و  دوب ،  ودک  تخرد  ریز  رد  نابایب  رد  زور  تفه  دمآ  نوریب  یهام  مکش  زا  نوچ  دوب ، 
 : هک تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 798  ) دندومن وا  تعباتم  دندرک و  وا  قیدصت  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  ناشیا 
 ، دنک لزان  ناشیا  رب  باذع  هک  دومن  هدعو  ادخ  سپ  درک ،  نیرفن  ناشیا  رب  دندرک ،  رازآ  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  سنوی  موق  نوچ 
هب ناشیا  ياه  هزین  هک  دیـسر  ناشیا  رـس  کیدزن  ادخ  باذع  دش و  هایـس  ناشیا  ياهور  مود  زور  دـش ،  درز  ناشیا  ياهور  لوا  زور  سپ 

دندیشوپ و هنیمشپ  ياه  هماج  سالپ و  ناشیا و  ناردام  زا  ار  تاناویح  نادنزرف  ناردام و  زا  ار  نادنزرف  دندرک  ادج  سپ  دیـسر ،  یم  نآ 
دندرک و دنلب  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  هلان  ادص  کی  هب  همه  دنتخیر و  دوخ  ياهرس  رب  رتسکاخ  دندرک و  دوخ  ياهندرگ  رد  اهنامـسیر 
ار سنوی  دش  حبص  رگید  زور  نوچ  دمآ ،  اههوک  يوسب  دینادرگ  ناشیا  زا  ار  باذع  ادخ  سپ  سنوی ،  يادخ  هب  میدروآ  نامیا  دنتفگ : 
ود هک  دش  راوس  یتشک  هب  تفر و  ایرد  هب  ور  دش و  بضغ  رد  دنتیفاع  رد  ناشیا  دید  نوچ  و  دنا ،  هدـش  كاله  ناشیا  هک  دوب  نیا  نامگ 

نیا رد  دیاب  یم  يا  هتخیرگ  تفگ :  نابیتشک  دش ،  برطـضم  دیـسر  ایرد  نایم  هب  هزرابم  هب  یتشک  نوچ  دندوب ،  یتشک  نآ  رد  رگید  رفن 
نوچ دزادـنا ،  اـیرد  هب  ار  دوخ  هک  تساـخرب  ما ؛  هتخیرگ  دوخ  ياـقآ  زا  هک  هتخیرگ  نآ  منم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  سنوی  دـشاب .  یتشک 

بارطـضا ببـس  دیاش  میتسه  رگید  رفن  ود  ام  دـنتفگ :  دـندیبسچ و  وا  رب  رگید  ود  نآ  دیـسرت و  تسا  هدوشگ  ناهد  یمیظع  یهام  دـید 
ات هس  هعرق  ماهس  هاگره  هک  دش  يراج  نانچ  تنـس  سپ  دمآ ،  نوریب  سنوی  مسا  هب  دندنکفا و  هعرق  سپ  دشاب !  ام  زا  یکی  ندوب  یتشک 

لخاد هکنآ  اـت  دـینادرگ  اـیرد  رد  ار  وا  زور  تفه  درب و  ورف  ار  وا  یهاـم  دـنکفا و  اـیرد  هب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  سپ  دوشن .  اـطخ  دـشاب 
یم باذع  ار  وا  هک  یکلم  زا  دیسرپ  دینش  ار  سنوی  رکذ  يادص  نوراق  سپ  دندرک  یم  باذع  اجنآ  رد  ار  نوراق  هک  دش  روجسم  يایرد 

 : تفگ نوراق  سپ  تسا .  هدرک  سبح  یهاـم  مکـش  رد  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  سنوی  يادـص  تفگ :  کـلم  تسیک ؟  يادـص  نیا  درک : 
اقب ملاع  هب  دومرف :  دـش ؟  هچ  یـسوم  سنوی !  نیا  دیـسرپ :  نوراق  داد ،  تصخر  ار  وا  کلم  میوگب ؟  نخـس  وا  اب  هک  یهد  یم  تصخر 

درک و میظع  عزج  تسیرگ و  رایـسب  سپ  دومن .  تلحر  زین  وا  دومرف :  دـش ؟  هچ  نوراه  دیـسرپ :  تسیرگ و  نوراـق  سپ  دومن .  تلحر 
 ، درک رایـسب  عزج  تسیرگ و  سپ  دش .  لصاو  یهلا  تمحر  هب  زین  وا  تفگ :  دـش ؟  هچ  دوب  نم  دزمان  هک  یـسوم  رهاوخ  مثلک  دیـسرپ : 

درک دوخ  ناـشیوخ  رب  هک  یتقر  يارب  اـیند  ماـیا  هیقب  رد  رادرب  وا  زا  ار  باذـع  هک :  دوب  لـکوم  وا  هب  هک  یکلم  هب  دومن  یحو  یلاـعت  قح 
ربخ هک  دومرف  رما  ار  مالـسلا  هیلع  سنوی  نوچ  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 799)

ناشیا دالوا  تاناویح و  نادنزرف و  نانز و  نایم  دندنکفا  یئادج  سپ  دمآ ،  دورف  ناشیا  رـس  رب  باذع  یهلا و  باذع  هب  ار  دوخ  موق  دهد 
ایرد بناج  هب  كانبـضغ  مالـسلا  هیلع  سنوی  تفرگزاب ،  ناشیا  زا  ار  باذع  ادخ  سپ  دندرک ،  دنلب  ادخ  هاگرد  هب  هیرگ  هلان و  دایرف و  و 
دمآ نوریب  یهام  مکش  زا  نوچ  و  دینادرگ ،  ایرد  تفه  هب  ار  وا  دنام و  یهام  مکش  رد  ( 800  ) زور هس  و  درب ،  ورف  ار  وا  یهام  سپ  تفر 
ودک تخرد  تفای  توق  شندب  نوچ  دـنکفا ،  هیاس  وا  رب  هک  دـینایور  وا  يارب  ار  یئودـک  تخرد  ادـخ  سپ  دوب  هتخیر  شیوم  تسوپ و 
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وا هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دیکشخ .  درک  یم  هیاس  نم  رب  هک  یتخرد  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  سنوی  سپ  ندیکـشخ ،  هب  درک  عورش 
رب باذـع  هک  سک  رازه  دـص  زا  هداـیز  يارب  ینک  یمن  عزج  درک و  یم  هیاـس  ار  وـت  هک  یتـخرد  يارب  ینک  یم  عزج  سنوـی !  يا  هـک : 

عقاو یهام  مکـش  رد  ترـضح  نآ  ثکم  تدـم  رد  هک  هفلتخم  ثیداحا  ناـیم  ندرک  عمج  دـیوگ :  فلؤم  ( . 801 ( ! ؟  دوش لزان  ناـشیا 
یهورکم یلوا و  كرت  سپ  وا  ياطخ  اما  و  دشاب ،  هدش  دراو  هیقت  هجو  رب  هماع  تیاور  قفاوم  یـضعب  دیاش  تسا ،  لکـشم  تسا ،  هدـش 

ناشیا رب  باذع  هک  دومرف  هدعو  دـنکب و  دوخ  موق  هب  تبـسن  تلاسر  غیلبت  كرت  هک  دومن  صخرم  ار  ترـضح  نآ  ادـخ  نوچ  اریز  دوب ، 
وا هب  تبـسن  یلوا  نوچ  و  دوش ،  رومءام  رگید  راب  هکنآ  نودب  دیایب  شموق  نایم  هب  هک  دوبن  مزال  ترـضح  نآ  رب  رگید  دش  دهاوخ  لزان 
 ، دوخ موق  باب  رد  دشاب  یهلا  رما  رظتنم  دنک و  تعافش  ناشیا  يارب  زا  دشاب و  تقفش  ماقم  رد  ناشیا  اب  موق  ياهیدب  دوجو  اب  هک  دوب  نآ 

دومن و وا  هب  ار  اهایرد  بئاجع  دینادرگ و  میظع  ار  ترضح  نآ  هبترم  بیدءات ،  نمـض  رد  دومن و  بیدءات  ار  وا  یلاعت  قح  درکن  نوچ  و 
ادخ هک  درب  هک  ینامگ  و  یهلا ،  سدقم  بانج  رب  هن  دوب  ناشیا  ياهیدـب  موق و  رب  وا  بضغ  و  دـینادرگ ؛ وا  يارب  یجارعم  هلزنم  هب  ار  نآ 

ریـسفت تایاور و  نمـض  رد  رگید  هوجو  و  دوب ؛ دوخ  راـگدرورپ  فطل  رب  داـمتعا  قوثو و  تیاـهن  تیثیح  زا  تفرگ  دـهاوخن  گـنت  وا  رب 
ضرع دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب  رمع  نب  هللادبع  يزور  تسا :  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  دش .  روکذم  تایآ 

وا رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدـج  تیالو  هک  دـنتخادنا  یهام  مکـش  هب  نیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  سنوی  یئوگ  یم  هک  یئوت  درک : 
یم تسار  رگا  تفگ :  هللادـبع  دنیـشنب !  تیازع  هب  ترداـم  ما ،  هتفگ  نـم  یلب  دوـمرف :  ترـضح  نآ ؟  رد  درک  فـقوت  دـندرک و  ضرع 

دنتسب و نم  هدید  رب  يا  هباصع  دندنبب و  وا  هدید  رب  يا  هباصع  هک  دومرف  ترـضح  سپ  امنب .  نم  هب  دوخ  راتفگ  یتسار  رب  یتمالع  یئوگ 
شیاهجوم هک  میدـید  یئایرد  رانک  رد  ار  دوخ  میدوشگ  ار  دوخ  ياه  هدـید  نوچ  دـیئاشگب ،  ار  دوخ  ياهمـشچ  دومرف :  یتعاس  زا  دـعب 

لاحلا هک  نکم  بارطضا  دومرف :  ترـضح  تسوت .  ندرگ  رد  نم  نوخ  نم !  دیـس  يا  درک :  ضرع  رمع  نب  هللادبع  سپ  دوب ،  هدش  دنلب 
 : تفگ یم  میظع و  یهوک  دـننام  دروآ  نوریب  ایرد  زا  رـس  یهام  هاگان  یهام !  يا  دومرف :  میامن ؛  یم  وت  هب  ار  دوخ  یئوگتـسار  تمالع 

سنوی هصق  هک  هد  ربخ  ار  ام  هک :  دومرف  نم  دیس  يا  مسنوی  یهام  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف :  ترـضح  ادخ !  یلو  يا  کیبل  کیبل 
وت دج  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  تسا  هدینادرگن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه  یلاعت  قح  نم !  دیس  يا  تفگ :  یهام  دوب ؟  هنوگچ  مالـسلا  هیلع 

التبم درک  ابا  هکره  دنام و  ملاس  درک  لوبق  هک  ره  سپ  درک ،  ضوع  وا  رب  ار  تیب  لها  امش  تیالو  هکنآ  رگم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
همئا مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  نک  لوبق  سنوی !  يا  هک :  وا  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دش  ثوعبم  سنوی  هکنآ  ات  دیدرگ ، 

ما و هدیدن  وا  هک  ار  یسک  تیالو  منک  رایتخا  هنوگچ  تفگ :  سنوی  سپ  دومن ،  یحو  وا  هب  هک  رگید  نانخس  اب  ار  وا  بلـص  زا  نیدشار 
رد زور  لهچ  سپ  نکم ،  تسس  ار  وا  ناوختسا  رب و  ورف  ار  سنوی  هک :  نم  هب  دومن  یحو  ادخ  سپ  ایرد ،  رانک  هب  تفر  و  مسانش ؟  یمن 

(802  ) نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هللا  ال  درک :  یم  ادـن  اـه  یکیراـت  رد  اـهایرد و  رد  ار  وا  مینادرگ  یم  دـنام و  نم  مکش 
قح ارم  درک  رما  امـش  تیالو  هب  دروآ  نامیا  هب  دروآ  نامیا  نوچ  سپ  ار ؛ وا  نادنزرف  زا  نیدشار  همئا  نینمؤملاریما و  تیالو  مدرک  لوبق 

و دوخ ؛ نایماشآ  يوسب  یهام  يا  درگرب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  ایرد .  لحاس  رد  متخادنا  ار  وا  هک  یلاعت 
لیبس رب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  هب  تبـسن  ار  تیالو  لوبق  فیلکت  یلاعت  قح  تسا  نکمم  دـیوگ :  فلؤم  ( . 803  ) تفرگ رارق  جوـم  زا  بآ 

هللاو دنـشاب ،  هدرکن  لوبق  مامتها  يور  زا  یـضعب  همه و  دنـشاب  هدرک  لوبق  هکنآ  ای  دـشاب ،  هاـنگ  بجوم  شکرت  هک  دـشاب  هدومرفن  متح 
فلاخم نیا  و  ( ، 804  ) دروآ نوریب  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  ادخ  مرحم  مهن  زور  رد  تسا :  هدرک  رکذ  حابصم  رد  یسوط  خیـش  و  ملعی . 
مالـسلا هیلع  ربمغیپ  دواد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  تسا .  هقباـس  ثیداـحا  زا  یـضعب 

 : دومرف یحو  یلاعت  قح  دوب ؟  دـهاوخ  یـسک  اجنآ  رد  نم  ياهلزنم  رد  نم  ریظن  تشهب و  رد  نم  نیرق  اراـگدرورپ !  هک :  درک  تاـجانم 
نامیلـس اب  تفای  تصخر  نوچ  دورب ،  وا  ترایز  هب  هک  دـیبلط  تصخر  مالـسلا  هیلع  دواد  دوب .  دـهاوخ  وت  ریظن  نیرق و  سنوی  ردـپ  یتم 

ار وا  لاوحا  نوچ  دـندوب ،  هتخاس  امرخ  ( 805  ) فعـس زا  هک  دندید  ار  وا  هناخ  دندیـسر  وا  هناخ  هب  نوچ  و  دنتفر ،  وا  ندید  هب  دوخ  رـسپ 
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رازاب نآ  رد  نوچ  تسا ،  ناشک  مزیه  رازاب  رد  دنتفگ :  دندیـسرپ  وا  لاوحا  زا  دندمآ و  رازاب  هب  نوچ  تسا ،  رازاب  رد  دـنتفگ :  دندیـسرپ 
دوخ رـس  رب  یمزیه  هتـسب  دش و  ادیپ  وا  هک  دـندید  هاگان  وا  مودـق  راظتنا  هب  دنتـسشن  سپ  دـیآ ،  یم  لاحلا  دـنتفگ :  دندیـسرپ  وا  لحم  زا 
لاـم درخب  تسیک  تفگ :  دومن و  ادا  یهلا  دـمح  داـهن و  نیمز  هب  ار  مزیه  سپ  دـندرک ،  وا  لابقتـسا  دنتـساخرب و  مدرم  سپ  دوب ،  هتفرگ 
دواد سپ  تخورف ؛  ناشیا  زا  یکی  هب  هکنآ  ات  درک  دایز  يرگید  تفگ و  یتمیق  یـسک  کی  سپ  یلالح ؟  بیط  لام  هب  ار  یلـالح  بیط 

زا تشاد  هک  يرز  نآ  هب  دومن و  لزنم  فیلکت  ار  ناشیا  تفگ و  مالس  باوج  دندرک ،  مالـس  وا  رب  هدمآ و  شیپ  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  و 
اب تشاذگ و  شتآ  نایم  رد  ار  ریمخ  تخورفا و  یـشتآ  درک و  ریمخ  درک و  ایـسآ  دروآ و  هناخ  هب  دیرخ و  يوج  ای  یمدـنگ  مزیه  تمیق 

درک و هزیر  یبوچ  فرظ  نایم  رد  تفرگ  ار  نآ  تسا و  هتخپ  نان  دید  تساخرب  نوچ  دش ،  لوغشم  نتـشاد  تبحـص  هب  تسـشن و  ناشیا 
رگید يا  هـمقل  زاـب  سپ  تـفگ ،  هللادـمحلا  درب  ورف  دـیوج و  بوـخ  نوـچ  تشاذـگ ،  دوـخ  يوـلهپ  رد  يا  هرهطم  دیـشاپ و  وا  رب  یکمن 

 ، هللادـمحلا تفگ :  تشاذـگ  نیمز  رب  نوـچ  دوـمن ،  لواـنت  تفگ و  هللا  مسب  تشادرب و  ار  بآ  سپ  دروـخ ،  وـحن  نیمه  هـب  تـشادرب و 
ارم يا و  هدینادرگ  حیحـص  ارم  ندـب  شوگ و  مشچ و  يا ؟  هدرک  اطع  نم  هب  هچنآ  لثم  یـشاب  هداد  یتمعن  وا  هب  هک  تسیک  اراگدرورپ ! 

يدرک نم  يزور  ار  نآ  مدوب و  هدشن  لمحتم  نآ  تظفاحم  يارب  زا  یمغ  مدوب و  هتشکن  دوخ  هک  یتخرد  يوسب  متفر  ات  يدیـشخب  توق 
يدینادرگ رخسم  و  مدوب ،  هدرکن  تعارز  دوخ  هک  مدیرخ  یماعط  نآ  تمیق  هب  دیرخ و  نم  زا  ار  نآ  هک  ار  یسک  نم  يارب  يداتسرف  و  ، 

سپ وت ،  یگدـنب  رب  مبایب  توق  هک  مدروخ  ار  نآ  شهاوخ  يور  زا  هک  يدرک  نینچ  ار و  ماعط  متخپ  شتآ  نآ  اب  هک  ار  یـشتآ  نم  يارب 
ادخ رکش  هک  يا  هدنب  میا  هدیدن  زگره  هک  میورب  زیخرب  دنزرف !  يا  تفگ :  نامیلس  هب  دواد  سپ  تسیرگ .  نآ  زا  دعب  دمح ؛ تسا  ار  وت 

( . 806  ) دنکب درم  نیا  زا  هدایز 

تسا میقر  باحصا  فهک و  باحصا  هصق  نایب  رد  مکی :  یس و  باب 

لوا تمسق 

باحصا راغ و  باحصا  هک  يدرک  نامگ  ایآ  ( 807  ) ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا  نا  تبسح  ما  دیامرف  یم  یلاعت  قح 
ای تسا  يداو  نآ  مان  میقر  و  دنفهک ،  باحـصا  نامه  میقر  باحـصا  هک :  دنا  هتفگ  یـضعب  دندوب . ؟  بجع  رد  ام  تردق  تایآ  زا  میقر 
رد رب  دندوب و  هدرک  شقن  نآ  رد  ار  ناشیا  هصق  هک  یحول  مان  ای  دندمآ ،  نوریب  اجنآ  زا  هک  يرهش  مان  ای  دوب ،  اجنآ  رد  راغ  هک  هوک  نآ 
دش دهاوخ  روکذم  ناشیا  هصق  هک  ( 808  ) دنرگید هورگ  میقر  باحصا  هک :  دنا  هتفگ  یضعب  و  ناشیا ؛  گس  مان  ای  دندوب ،  هتشاذگ  راغ 

هاشداپ سپ  دندش ،  ادیپان  هک  دندوب  یهورگ  میقر  فهک و  باحصا  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  . 
نم انتآ  اـنبر  اولاـقف  فهکلا  یلا  هیتفلا  يوا  ذا  ( . 809  ) درک شقن  برـس  ياهحول  رد  ار  ناشیا  ناشیوخ  ناردـپ و  ناشیا و  مان  ناـمز  نآ 

ار ام  نک  اطع  ام !  راگدرورپ  يا  دنتفگ :  سپ  راغ  يوسب  ناناوج  دندرب  هانپ  هک  یتقو  رد  ( 810  ) ادشر انرما  نم  انل  ییهو ء  همحر  کندل 
ترـضح هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و  دشاب .  ام  حالـص  دشر و  بجوم  هک  ار  يرما  ام  يارب  نادرگ  ایهم  یتمحر و  دوخ  بناج  زا 

یمن رگم  دومرف :  میئوگ .  یم  یتف  ار  ناوج  ام  موش  وت  يادف  تفگ :  صخش  نآ  تسیک ؟  یتف  دیسرپ :  یـصخش  زا  مالـسلا  هیلع  قداص 
هب هک  ره  و  دندروآ ،  نامیا  دندرک و  يدرمناوج  هکنآ  يارب  دومرف  هیتف  ار  ناشیا  ادخ  دـندوب  تلوهک  نس  رد  فهک  باحـصا  هک  دـیناد 

سپ ( 812  ) اددع نینس  فهکلا  یف  مهناذآ  یلع  انبرـضف  ( . 811  ) دشاب ریپ  دـنچ  ره  تسا  یتف  وا  تسا  راکزیهرپ  دروآ و  یم  نامیا  ادـخ 
یـصحا نیبزحلا  يا  ملعنل  مهانثعب  مث  هدش .  هدرمـش  دنچ  یلاس  راغ  رد  دنوشن  رادـیب  اهادـص  زا  هک  ار  باوخ  هدرپ  ناشیا  شوگ  رب  میدز 

ثکم تدـم  رد  دـننک  یم  عازن  هک  اهنآ  هک  عوقو -  زا  دـعب  ملع  هب  مینادـب -  ات  باوخ  زا  میتخیگنارب  ار  ناشیا  سپ  ( 813  ) ادما اوئبل  امل 
اونمآ هیتف  مهنا  قحلاب  مهءابن  کیلع  صقن  نحن  دـنا .  هدرک  اصحا  رت  تسرد  کی  مادـک  نارگید  ای  فهک  باحـصا  زا  باوخ  رد  ناشیا 
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ای ناناوج -  ناشیا  هک  یتسردـب  یتسار ،  هب  ار  ناشیا  ربخ  وت  يارب  مینک  یم  نایب  ام  ( 814  ) مهبولق یلع  انطبر  و  يده *  مهاندز  مهیرب و 
يارب ار  ناشیا  ياهلد  میدینادرگ  مکحم  ار و  ناشیا  تیاده  ام  میدرک  هدایز  دوخ و  راگدرورپ  هب  دندروآ  نامیا  هک  دـندوب  نادرمناوج - 

انلق دقل  اهلا  هنود  نم  وعدن  نل  ضرالا  تاومـسلا و  بر  انبر  اولاقف  اوماق  ذا  دوش .  یم  ضراع  قح  رایتخا  رد  هک  يدـئادش  رب  ندرک  ربص 
وا زا  ریغب  میناوخ  یمن  زگره  تسا ،  نیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  اـم  راـگدرورپ  دـنتفگ :  سپ  دنتـساخرب  هک  یتقو  رد  ( 815  ) اططش اذا 

نوتءای الول  ههلآ  هنود  نم  اوذختا  انموق  ءال  ؤه  قح .  زا  رود  رایـسب  دوب  میهاوخ  هتفگ  ینخـس  دـنگوس  ادـخب  میناوخب  رگا  هک  ار  یئادـخ 
ارچ و  اهادخ ،  قح  رب  دنوادخ  زا  ریغب  دنا  هتفرگ  هک  دنیام  موق  هورگ  نیا  ( 816  ) ابذک هللا  یلع  يرتفآ  نمم  ملظا  نمف  نیب  ناطلسب  مهیلع 

ام مهومتلزتعا و  ذا  و  غورد .  هب  ادخ  رب  ددـنب  ارتفا  هک  یـسک  زا  رتملاظ  تسیک  سپ  رهاظ ،  یناهرب  تجح و  اهنآ  تدابع  رب  دـنروآ  یمن 
نوچ هک :  دنتفگ  رگیدکی  هب  سپ  ( 817  ) اقفرم مکرما  نم  مکل  ییهبو ء  هتمحر  نم  مکبر  مکل  رـشنی  فهکلا  یلا  اووءاف  هللا  الا  نودـبعب 

زا امـش  راگدرورپ  امـش  يارب  دیاشگب  دنک و  نهپ  ات  راغ  يوسب  دیرب  هانپ  سپ  ادخ  زا  ریغب  دنتـسرپ  یم  هچنآ  زا  ناشیا و  زا  دیدرک  هرانک 
نع روازت  تعلط  اذا  سمشلا  يرتو  دوش .  ناسآ  امش  رب  راک  نآ و  هب  دیدرگ  عفتنم  هچنآ  امـش  رما  زا  امـش  يارب  دنک  ایهم  دوخ و  تمحر 
یم دوش  یم  علاط  هک  یتقو  رد  ار  باـتفآ  ینیب  یم  و  ( 818  ) هنم هوجف  یف  مه  لامـشلا و  تاذ  مهـضرقت  تبرغ  اذا  نیمیلا و  تاذ  مهفهک 

هب دـنک  یم  ناشیا  زا  باتفآ  دـنک  یم  بورغ  نوچ  و  دـبات ،  یمن  ناشیا  رب  تسار و  بناج  هب  ناشیا  زا  نآ  عاعـش  دـنک  یم  لیم  ددرگ و 
وهف هللا  دهی  نم  هللا  تایآ  نم  کلذ  دـنا .  هتفرگ  اج  نآ  طسو  رد  راغ و  زا  یگداشگ  لحم  رد  ناشیا  دـبات و  یمن  ناشیا  رب  پچ و  بناج 

تـسا ادخ  تردق  تامالع  تایآ و  زا  ناشیا -  رب  ندیباتن  باتفآ  ای  ناشیا -  هصق  نیا  ( 819  ) ادشرم ایلو  هل  دجت  نلف  للضی  نم  دتهملا و 
یمن سپ  دنکب -  وا  زا  ار  دوخ  فطل  عنم  ینعی  دنک -  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  و  تسا ،  هتفای  تیاده  وا  سپ  دنک  تیاده  ادـخ  ار  هک  ره  ، 
طساب مهبلک  لامشلا و  تاذ  نیمیلا و  تاذ  مهبلقن  دوقر و  مه  اظاقیا و  مهبـسحت  و  دنکب .  وا  یئامنهار  يرای و  هک  یـسک  وا  يارب  زا  یبای 

هدرک تیاور  میهاربا  نب  یلع  هچنانچ  ناشیا -  ياهمـشچ  ندوب  زاب  يارب  دـنرادیب  هک  ار  ناشیا  ینک  یم  نامگ  و  ( 820  ) دیصولاب هیعارذ 
 - پچ تسار و  بناج  هب  ار  ناشیا  مینادرگ  یم  دـنباوخ و  رد  ناـشیا  هکنآ  لاـح  و  ولهپ -  هب  ولهپ  زا  ناـشیا  ندـیدرگ  اـی  ( ، 821  ) تسا
 ، نیمز هکنیا  يارب  دـنادرگ  یم  رگید  يوـلهپ  هب  وـلهپ  زا  ار  ناـشیا  یلاـعت  قـح  هبترم  ود  یلاـس  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع 

مهیلع تعلطا  ول  راغ .  هاگرد  رد  ای  راغ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  تسا  هدرک  نهپ  ناـشیا  گـس  و  ( - 822  ) دروخن ار  ناـشیا  يولهپ 
یهاوخ درک و  یهاوخ  تشپ  هنیآ  ره  ناـشیا  يوسب  ینک  رظن  ناـشیا و  رب  يوش  عـلطم  رگا  ( 823  ) اـبعر مهنم  تئلمل  ارارف و  مهنم  تیلول 

زاب هثج و  تمظع  يارب  ای  تسا ،  هداد  رارق  ناشیا  رد  ادخ  هک  یتباهم  يارب  ناشیا  سرت  زا  دش  یهاوخ  ولمم  هنیآ  ره  ناشیا و  زا  تخیرگ 
 ، باطخ نیا  زا  دارم  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ناشیا  ناکم  تشحو  يارب  ای  ناشیا ،  ياـه  هدـید  ندوب 

کلذـک و  ( . 824  ) ناـشیا رما  تشهد  ناـشیا و  لاـح  ناـیب  يارب  تسا  ماـع  باـطخ  هکلب  تسین ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
هکنآ يارب  ار  ناشیا  میدـینادرگ  ثوعبم  نینچمه  و  ( 825  ) موی ضعب  وا  اموی  انثبل  اولاق  متثبل  مک  مهنم  لئاق  لاـق  مهنیب  اولءاـستیل  مهاـنثعب 

رد دیا و  هدرک  ثکم  ناکم  نیا  رد  هاگ  دنچ  هک :  ناشیا  زا  يا  هدنیوگ  تفگ  دنوش ،  علطم  دوخ  لاح  رب  دننک و  لا  ؤس  یضعب  زا  یضعب 
هنیدـملا یلا  هذـه  مکقروب  مکدـحا  اوثعباف  متثبل  امب  ملعا  مکبر  اولاق  زور .  زا  یـضعب  ای  میا  هدـنام  زور  کی  دـنتفگ :  دـیا ؟  هدوب  باوخ 

امـش هچنآ  هب  تسا  رتاناد  امـش  راگدرورپ  دنتفگ :  ( 826  ) ادـحا مکب  نرعـشی  فطلتیل و ال  هنم و  قزرب  مکتایلف  اـماعط  یکزا  اـهیا  رظنیلف 
رت هزیکاپ  شماعط  یک  هک  دنک  رظن  سپ  رهـش  يوسب  دیراد  هک  یمهارد  نیا  اب  ار  دوخ  زا  یکی  دیتسرفب  سپ  ناکم ،  نیا  رد  دـیا  هدـنام 
دنک یعس  ماعط و  نآ  زا  يزور  امش  يارب  زا  دروایب  سپ  تسا -  رت  لالح  ای  ( ، 827  ) تسا هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  هچنانچ  تسا - 

مکودیعی وا  مکومجری  مکیلع  اورهظی  نا  مهنا  دنوش .  علطم  امش  لاوحا  رب  هک  دنکن  يراک  دسانشن و  ار  وا  یسک  ای  دریگب  وکین  ماعط  هک 
تلم رد  ار  امش  دننادرگ  یمرب  ای  ار  امش  دننک  یم  راسگنس  امـش  رب  دنبایب  رفظ  رگا  ناشیا  هک  اریز  ( 828  ) ادبا اذا  اوحلفت  نل  مهتلم و  یف 

هعاسلا ال نا  قح و  هللا  دعو  نا  اوملعیل  مهیلع  انرثعا  کلذک  و  دـش .  دـیهاوخن  راگتـسر  زگره  ناشیا  تلم  رد  دـیوش  لخاد  رگا  و  دوخ ، 
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تسا و قح  ناگدرم  ندینادرگ  هدنز  ادخ و  هدـعو  هک  دـننادب  ات  ناشیا  لاوحا  رب  ار  مدرم  میدـینادرگ  علطم  نینچمه  و  ( 829  ) اهیف بیر 
یم هعزاـنم  هک  یتـقو  رد  ( 830  ) مهب ملعا  مهبر  اـناینب  مهیلع  اوـنبا  اولاـقف  مهرما  مهنیب  نوعزاـنتی  ذا  نآ .  رد  تسین  یکـش  تماـیق  هـکنیا 
دنچ هک  فهک  باحـصا  رما  رد  دندرک  یم  هعزانم  هکنآ  ای  هن -  ای  تمایق  رد  دنوش  یم  ثوعبم  ایآ  هک  ناگدرم  رما  رد  دوخ  نایم  دندرک 

يدجسم ای  میزاسب  ناشیا  دزن  يرهش  ایآ  دنتفر ،  باوخ  هب  ای  دندرم  ایآ  دندرک  عازن  ناشیا  نتفر  باوخ  زا  دعب  ای  دندوب ،  باوخ  رد  لاس 
 . ناشیا لاوحا  هب  تسا  رتاناد  ناشیا  راگدرورپ  یئانب ،  ناشیا  رب  دـینک  انب  دـنتفگ :  سپ  هک - :  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچناـنچ  مینک  اـنب 

یم مینک و  یم  ذـخا  هتبلا  ناشیا :  رما  رب  دـندیدرگ  بلاـغ  هک  ناـنآ  دـنتفگ  ( 831  ) ادجـسم مهیلع  نذـختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذـلا  لاق 
بیغلاب و امجر  مهبلک  مهـسداس  هسمخ  نولوقی  مهبلک و  مهعبار  هثالث  نولوقیـس  مدرم .  دننک  زامن  نآ  رد  هک  يدجـسم  ناشیا  رب  میزاس 
(832  ) ادـحا مهنم  تفتـست  ارهاظ و ال  ءارم  الا  مهیف  رامت  الف  لـیلق  ـالا  مهملعی  اـم  مهتدـعب  ملعا  یبر  لـق  مهبلک  مهنماـث  هعبـس و  نولوقی 

ناشیا مشـش  درم  جـنپ  تفگ :  دـنهاوخ  و  دوب ،  ناشیا  گس  ناـشیا  مراـهچ  درم  هس  فهک  باحـصا  هک :  یعمج  تفگ  دـنهاوخ  يدوزب 
تفگ دـنهاوخ  و  دـنرادن ،  نآ  هب  یملع  ناشیا و  زا  تسا  بیاغ  هک  يرما  يوسب  ار  نخـس  دوخ  نامگ  هب  دـنزادنا  یم  دوب ،  ناشیا  گس 

یکدنا رگم  ار  ناشیا  ددع  دـناد  یمن  ناشیا ،  ددـع  هب  تسا  رتاناد  نم  راگدرورپ  وگب :  دوب ،  ناشیا  گس  ناشیا  دـندوب و  رفن  تفه  هک : 
اتفتـسا و یئوگب و  ناشیا  هب  تسا  هدیـسر  وت  هب  یحو  هچنآ  هک  يرهاظ  هلداجم  رگم  ناشیا  باب  رد  مدرم  اب  نکم  هلداـجم  سپ  مدرم ،  زا 

هئام ثالث  مهفهک  یف  اوثبل  تسا و  هدومرف  زاب  و  يراصن .  دوهی و  ینعی  ناشیا  زا  يدـحا  زا  فهک  باحـصا  لاوحا  باب  رد  نکم  لا  ؤس 
لاس هن  دندرک  دایز  لاس و  دصیـس  دوخ  راغ  رد  دندنام  و  ( 833  ) ضرالا تاومسلا و  بیغ  هل  اوثبل  امب  ملعا  هللا  لق  اعـست  اودادزا  نینس و 

 . نیمز اهنامسآ و  رد  تسا  ناهنپ  هچنآ  ملع  تسا  ار  وا  و  دندنام ،  هچنآ  هب  تسا  رتاناد  ادخ  وگب :  دندنام -  لاس  هن  دصیـس و  ینعی  ار - 
نآ زا  دعب  اذهل  ( ، 834  ) تسا هدرک  لقن  باتک  لها  زا  تسا ،  هدومرف  اجنیا  رد  یلاعت  قح  هک  ناـشیا  ددـع  تسا :  هتفگ  میهاربا  نب  یلع 

ندـش ثوعبم  یـسیع و  ترـضح  ناـمز  ناـیم  رد  هک  دـندوب  ناـناوج  ناـشیا  تسا :  هدرک  تیاور  و  تسا .  رتاـناد  ادـخ  هک  وگب  دوـمرف : 
ناملـسم ناناوج و  نآ  لاوحا  دـندوب  هدرک  شقن  اـهنآ  رد  هک  سم  زا  دوب  حول  ود  میقر  و  دـندوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

ترضح زا  نسح  دنس  هب  و  ( . 835  ) ناشیا لاوحا  ریاس  راغ و  هب  ناشیا  نتفر  ار و  ناشیا  نتـشک  سونایقد  ندرک  هدارا  ار و  ناشیا  دـندش 
طیعم و یبا  نب  هبقع  ثراحلا و  نب  رـضن  شیرق  رافک  هک  دوب  نآ  فهک  هروس  لوزن  ببـس  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنچ  يا  هلءاسم  دـنریگ  دای  ناشیا  زا  هک  دـندوب  نارجن  رد  هک  دوهی  ياملع  يوسب  داتـسرف  ار  لیاو  نب  صاع 
یم ام  هک  يوحن  هب  هلءاسم  هس  نیا  رد  تفگ  امـش  باوج  رگا  هلءاـسم ،  هس  وا  زا  دـینک  لا  ؤس  دـنتفگ :  ناـشیا  دـننک ؛ لا  ؤس  هلآ  هیلع و 

 : دنتفگ تسا .  وگغورد  وا  سپ  مناد ،  یم  ار  نآ  نم  دنک  يوعد  رگا  دـینک  لا  ؤس  وا  زا  هلءاسم  کی  زا  و  تسا ،  وگتـسار  وا  سپ  میناد 
هچ دنتفر ،  باوخ  دندش و  بیاغ  دـنتفر و  نوریب  دـندوب و  شیپ  نامز  رد  هک  یناناوج  زا  دـینک  لا  ؤس  دـنتفگ :  دـنمادک ؟  اه  هلءاسم  نآ 

و دوب ؛ ؟  هنوگچ  ناشیا  هصق  و  دوب ؟  زیچ  هچ  ناشیا  ریغ  ناشیا  اب  و  دوب ؟  دنچ  ناشیا  ددع  و  دـندش ؟  رادـیب  ات  دـندنام  باوخ  رد  تدـم 
و تفر ؟  وا  یپ  زا  هنوگچ  و  دوب ؟  یک  ملاع  دریگ ،  دای  وا  زا  دورب و  ملاع  یپ  زا  هک  درک  رما  ار  وا  ادخ  هک  یتقو  یـسوم  زا  دـینک  لا  ؤس 

تسیک دیسر  جوجءام  جوجءای و  دس  هب  ات  دیدرگ  باتفآ  برغم  قرشم و  هب  هک  یـصخش  هصق  وا  زا  دینک  لا  ؤس  و  دوب ؛ ؟  نوچ  وا  هصق 
امـش باوج  رگا  هک :  دـنتفگ  دـنتفگ و  ناشیا  هب  دنتـسناد  یم  دوخ  هچناـنچ  ار  هلءاـسم  هس  نیا  راـبخا  و  وا ؟  هصق  تسا  هدوب  هنوگچ  و   ؟

 : دنتفگ دینکم .  وا  قیدصت  سپ  امش  هب  دهد  ربخ  نیا  فالخ  هب  رگا  يربمغیپ و  يوعد  رد  تسا  قداص  وا  میتفگ  ام  هک  يوحن  هب  دیوگب 
هک اریز  تسا ،  بذاک  وا  سپ  مناد  یم  هک  دـیامن  يوعد  رگا  دوش ؟  یم  اپرب  یک  تمایق  دیـسرپب  دـنتفگ :  تسا ؟  مادـک  مراهچ  هلءاسم 
 : دنتفگ دندش و  عمج  مالسلا  هیلع  بلاط  وبا  دزن  هکم و  هب  دنتشگرب  ناشیا  سپ  دناد .  یمن  یـسک  ادخ  زا  ریغب  ار  تمایق  ندش  مئاق  تقو 
ام باوج  رگا  وا  زا  مینک  یم  لا  ؤس  هلءاـسم  دـنچ  زا  اـم  دـسر ،  یم  وا  هب  نامـسآ  ربخ  هک  دـنک  یم  يوعد  وت  ردارب  رـسپ  بلاـطوبا !  يا 
زا وا  زا  دـیئامن  لا  ؤس  دومرف :  بلاطوبا  سپ  دـیوگ .  یم  غورد  میناد  یم  تفگن  باوج  رگا  دـیوگ و  یم  تسار  هک  میناد  یم  اـم  تفگ 
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نیا هب  تفگن ،  هللا  ءاشنا  و  ار ؛ امـش  میوگ  یم  باوج  ادرف  دومرف :  لوسر  ترـضح  دندیـسرپ ،  هلءاـسم  هس  نآ  زا  سپ  دـیهاوخ .  هچ  ره 
 ، دندوب هدروآ  نامیا  هک  یئاهنآ  دندرک  کش  ترضح و  نآ  دش  مومغم  رایسب  هکنآ  ات  دش  سبح  ترـضح  نآ  زا  یحو  زور  لهچ  ببس 

مالـسلا هیلع  لیئربج  زور  لهچ  زا  دعب  دش .  نوزحم  رایـسب  بلاطوبا  و  ترـضح ،  نآ  هب  دـندرک  ازهتـسا  دـندومن و  يداش  شیرق  رافک  و 
ادخ تصخر  یب  هک  میرادن  تردق  ام  تفگ :  لیئربج  نم .  دزن  هب  يدمآ  رید  لیئربج !  يا  دومرف :  ترضح  سپ  دروآ ،  ار  فهک  هروس 
سپ درک .  ناـیب  ترـضح  نآ  يارب  لـصفم  ار  ناـشیا  هصق  دـناوخ و  ترـضح  نآ  رب  ار  فهک  باحـصا  هصق  تاـیآ  سپ  میوـش ،  لزاـن 

یم توعد  ار  دوخ  تکلمم  لها  هک  دـندوب  یملاظ  رابج  هاشداپ  نامز  رد  میقر  فهک و  باحـصا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
رد رب  هاشداپ  و  دندرک ،  یم  ادخ  تدابع  دـندوب و  نمؤم  تعامج  نیا  تشک ،  یم  ار  وا  درک  یمن  وا  تباجا  هک  ره  اهتب ،  تدابع  هب  درک 
هب تعامج  نیا  سپ  دـنکن ،  تب  هدجـس  ات  دور  نوریب  رهـش  زا  هک  ار  یـسک  دـنراذگن  هک  دوب  هدرک  لکوم  ار  نانابهگن  زا  یتعامج  رهش 

تباجا وا  و  دندرک ،  دوخ  تقافر  مالسا و  هب  توعد  هب  ار  وا  دندیسر و  ینابش  هب  هار  يانثا  رد  هک  اریز  رهش ،  زا  دنتفر  نوریب  راکش  هناهب 
 . دش ناور  ناشیا  یپ  زا  درک و  ناشیا  تباجا  نابش  نآ  گس  درکن و  ناشیا 

مود تمسق 

فسوی و گرگ  و  اروعاب ،  معلب  رامح  رگم  تاناویح  زا  دوش  یمن  تشهب  لخاد  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  سپ 
دـش ماش  نوچ  سپ  دـنتخیرگ ،  هاشداپ  نآ  نید  زا  دـنتفر و  نوریب  رهـش  زا  راکـش  هناهب  هب  فهک  باحـصا  سپ  فهک ؛  باحـصا  گس 
لها هاشداپ و  نآ  ادخ  ات  دندنام  باوخ  رد  دینادرگ و  بلاغ  ناشیا  رب  ار  باوخ  ادخ  سپ  دوب ،  هارمه  ناشیا  اب  گس  دـندش و  راغ  لخاد 

رگیدکی هب  دـندش و  رادـیب  ناشیا  سپ  دندیـسر ،  مهب  رگید  هورگ  دـمآ و  رگید  نامز  تشذـگ و  نامز  نآ  درک و  كاله  ار  وا  تکلمم 
یـضعب ای  زور  کی  دنتفگ :  تسا  هدش  دنلب  باتفآ  هک  دندید  دندرک  رظن  سپ  میا ! ؟  هدرک  باوخ  رادقم  هچ  ایآ  دنتفگ :  دـندرک و  رظن 

يارب زا  دنـسانشن و  ار  وت  هک  یتئیه  یـسابل و  هب  وش  رهـش  لخاد  ریگب و  ار  رز  نیا  هک :  دنتفگ  دوخ  زا  یکی  هب  سپ  میا ،  هدیباوخ  زور  زا 
هب ار  رهـش  عاضوا  دـش  رهـش  لخاد  درم  نآ  نوچ  سپ  دـننادرگ .  یمرب  دوخ  نید  هب  ای  دنـشک  یم  ای  دنـسانشب ،  ار  ام  هک  ریگب  یماعط  ام 

یمن ار  وا  تغل  ناشیا  تخانـش و  یمن  دوب و  هدیدن  زگره  هک  دید  رهـش  نآ  رد  ار  یتعامج  درک و  هدهاشم  دوب  هدید  رتشیپ  هچنآ  فالخ 
لقن ناشیا  هب  ار  دوخ  لاوحا  سپ  يا ! ؟  هدـمآ  اجک  زا  یتسیک و  وت  هک :  دندیـسرپ  وا  زا  سپ  تسناد ،  یمن  ار  ناشیا  تغل  وا  دنتـسناد و 
دنراغ رد  هک  اهنیا  دنتفگ :  ناشیا  زا  یضعب  سپ  دندرک  یم  راغ  رد  رظن  راغ و  رد  ات  دندمآ  وا  هارمه  شباحصا  اب  رهـش  نآ  هاشداپ  درک ، 
متـشه دنرفن و  تفه  دنتفگ :  یـضعب  و  تسا ؛  ناشیا  گس  مشـش  دنرفن  جنپ  دـنتفگ :  یـضعب  و  تسا ؛  ناشیا  گس  مراهچ  دـنرفن و  هس 

هک درک  یمن  تءارج  سکچیه  هک  فوخ  بعر و  زا  یباـجح  هب  دوب  هدـینادرگ  بوـجحم  ار  ناـشیا  یلاـعت  قـح  و  تسا ؛  ناـشیا  گـس 
نامگ هب  دـندوب  هدـش  فئاخ  رایـسب  ناشیا  تفر  اهنآ  دزن  هب  ناشیا  قیفر  نوچ  ناـشیا ،  قیفر  رگم  دورب  ناـشیا  کـیدزن  هب  دوش و  لـخاد 

میا و هدوب  باوخ  رد  يدـیدم  تدـم  ام  هک :  داد  ربخ  ناشیا  قیفر  سپ  دنـسونایقد ،  باحـصا  دـندمآ  راـغ  رد  رب  هک  تعاـمج  نیا  هکنآ 
ؤس ادخ  زا  دنتـسیرگ و  سپ  ام .  لاح  زا  دننک  یم  بجعت  هک  مدرم  يارب  زا  میا  هدیدرگ  یتیآ  ام  تسا و  هتـشذگ  سونایقد  نامز  زا  اهنرق 
نیا ترایز  هب  مینک و  انب  يدجسم  راغ  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  تفگ :  هاشداپ  نآ  سپ  دنادرگرب ،  باوخ  هب  ار  ناشیا  زاب  هک  دندرک  لا 

هام شـش  دنادرگ ،  یم  رگید  يولهپ  هب  ولهپ  زا  ادخ  ار  ناشیا  هبترم  ود  یلاس  ره  رد  سپ  نانمؤم .  دـندوب  یهورگ  ناشیا  هک  میئایب  ناکم 
راغ هاگـشیپ  رد  تسا  هدرک  نهپ  ار  دوخ  ياهتـسد  تسا و  ناشیا  اـب  گـس  و  پچ ،  يولهپ  رب  هاـم  شـش  دـنباوخ و  یم  تسار  يولهپ  رب 

فیلکت امـش  موق  رگا  هک :  دومرف  دوخ  باحـصا  اب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  دـنچ  رد  و  ( . 836)
 : هک دومرف  ار ؟  ناشیا  ناشیا ،  موق  دندرک  فیلکت  هچ  هک :  دندیسرپ  دینکب .  ار  ناشیا  دندرک  فیلکت  فهک  باحـصا  موق  هچنآ  ار  امش 

جرف هکنآ  ات  دندرک  ناهنپ  دوخ  ياهلد  رد  ار  نامیا  دندرک و  كرش  راهظا  هیقت  يور  زا  سپ  دنروایب ،  ادخ  هب  كرش  هک  دندومن  فیلکت 
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باوث ادخ  هیقت و  يور  زا  دندرک  وا  قیدصت  و  ار ،  ناشیا  داد  باوث  ادخ  دندرک و  هاشداپ  بیذکت  ناشیا  هک :  دومرف  و  دیـسر .  ناشیا  هب 
دندوبن هرقن  الط و  نافارـص  ناشیا  هک :  دومرف  رگید  ثیدح  دـنچ  رد  و  ( . 838  ) دندوب نافارـص  ناشیا  هک :  دومرف  ( . 837  ) ار ناشیا  داد 

رهـش زا  هتخیرگ و  یئاهنت  هب  کی  ره  هدـعو  یب  هک :  دومرف  و  دنتـسناد .  یم  ار  لطاب  قح و  نخـس  راـیع  هک  دـندوب  نخـس  فارـص  هکلب 
اهدهع اهدنگوس و  زا  دعب  سپ  دـنتفرگ ،  اهنامیپ  اهدـهع و  نارگید  زا  کی  ره  دـندرک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  ارحـص  رد  دـنتفر و  نوریب 

( . 839  ) دنا هدمآ  نوریب  بلطم  کی  يارب  همه  دنا و  هدوب  نمؤم  همه  هک  دش  مولعم  سپ  دندرک  راهظا  رگیدـکی  هب  دنتـشاد  لد  رد  هچنآ 
رب ناشیا  باوث  زا  دوب  هدایز  رفک  راهظا  رب  اهنآ  باوث  سپ  دـندرک  راهظا  هیقت  يارب  ار  رفک  دـندرک و  ناـهنپ  ار  ناـمیا  ناـشیا  هک :  دومرف 
هک یتسردب  دـسر ،  یمن  فهک  باحـصا  هیقت  هب  سکچیه  هیقت  هک :  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدـح  دـنچ  رد  و  ( . 840  ) نامیا ندرک  ناهنپ 

بطق هیوباب و  نبا  و  ( . 841  ) دینادرگ فعاضم  ار  ناشیا  باوث  ادخ  سپ  دندش ،  یم  رضاح  ناکرشم  هاگدیع  هب  دنتسب و  یم  رانز  ناشیا 
رمع دزن  هب  دوهی  ياـملع  زا  یهورگ  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  هک :  دـندرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  اـمهیلع  هللا  همحر  يدـنوار 

 : دندیـسرپ سنا ؟  زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  دیناسرت  ار  دوخ  موق  هک  یـسک  تسیک  تسیچ و  اهنامـسآ  ياهلفق  وگب  هک :  دندیـسرپ  دندمآ و 
شوگزارد و بسا و  سورخ و  جارد و  دنیوگ  یم  هچ  دنا ؟  هدشن  قلخ  محر  رد  دـنتفر و  هار  نیمز  يور  رب  هک  روناج  جـنپ  نآ  دـنمادک 
 : تفگ دروآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بناج  هب  ور  سپ  دنکفا  ریز  هب  رـس  دش و  زجاع  رمع  سپ  ندرک ؟  دایرف  تقو  رد  هجوه  غزو و 

دش و دوهی  ياملع  هجوتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپ  دناد .  ار  اهنیا  باوج  یـسک  وت  زا  ریغب  هک  مرادن  نامگ  نسحلاوبا !  يا 
لوبق یلب  دنتفگ :  دیئآرد .  ام  نید  رد  میوگب  باوج  تاروت  قفاوم  هکنآ  طرـش  هب  میوگ  یم  ار  اه  هلئـسم  نیا  باوج  رد  نم  هک :  دومرف 

 . دور یمن  الاب  نامسآ  يوسب  وا  لمع  دشاب  كرشم  هک  ینز  اب  درم  هک  تسادخ  هب  كرش  اهنامـسآ  ياهلفق  اما  هک :  دومرف  سپ  میدرک . 
؟  تفر هار  شبحاص  اب  هک  تسا  يربق  مادک  دنتفگ :  تسا .  هللا  لوسر  دـمحم  هلا و  هلا  یهاوگ ال  دومرف :  تسیچ ؟  اهنآ  دـیلک  دـنتفگ : 

راذـنا ار  دوخ  موق  هک  نآ  تسیک  دـنتفگ :  دـینادرگ .  ار  وا  هناـگ  تفه  ياـهایرد  هب  درب و  ورف  ار  سنوی  هک  یتقو  رد  دوب  یهاـم  دومرف : 
هک دـیوش  دوخ  هناـخ  لـخاد  ناروم !  هورگ  يا  تفگ :  ناروم  هب  هک  دوب  نامیلـس  هچروم  نآ  دومرف :  سنا ؟  زا  هن  دوـب و  نج  زا  هن  درک 
؟  دندوب هدشن  قلخ  محر  رد  دنتفر و  هار  نیمز  يور  رب  هک  زیچ  جنپ  زا  ار  ام  هد  ربخ  دنتفگ :  وا .  ياهرکشل  نامیلس و  ار  امـش  دنکن  لاماپ 

دومرف تاناویح ،  نآ  يادص  زا  دندیسرپ  دنتسه .  مالسلا  مهیلع  یسوم  ياصع  میهاربا و  دنفـسوگ  حلاص و  هقان  اوح و  مدآ و  هک :  دومرف 
و نالفاغ ؛  يا  دـینک  دای  ار  ادـخ  ینعی :  نیلفاـغ  اـی  هللا  اورکذا  دـیوگ :  یم  سورخ  و  يوتـسا ؛  شرعلا  یلع  نمحرلا  دـیوگ :  یم  جارد  : 

رفاک ناگدنب  رب  ار  دوخ  نمؤم  ناگدنب  هد  يرای  ادنوادخ !  ینعی :  نیرفاکلا  كدابع  یلع  نینمؤملا  كدابع  رـصنا  مهللا  دیوگ :  یم  بسا 
هیزنت ینعی :  راحبلا  ججل  یف  حبـسملا  دوبعملا  یبر  ناحبـس  دیوگ :  یم  غزو  842 ؛)  ) نایچاغمت ناراشع و  رب  دـنک  یم  تنعل  رامح  دوخ ؛

یـضغبم نعلا  مهللا  دیوگ :  یم  هجوه  و  اهایرد ؛ نایم  رد  ار  وا  دننک  یم  هیزنت  تسا و  ندـیتسرپ  قحتـسم  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  منک  یم 
دنتـسجرب و رفن  ود  سپ  دندوب ،  رفن  هس  املع  نآ  و  ار .  دـمحم  لآ  دـمحم و  نانمـشد  نک  تنعل  ادـنوادخ !  ینعی :  دـمحم  لآ  دـمحم و 

زین نم  لد  رد  مالسا  رون  زا  داتفا  نم  ناقیفر  لد  رد  هچنآ  یلع !  ای  تفگ :  داتـسیا و  ناشیا  موس  ملاع  دندش و  ناملـسم  دنتفگ و  تداهش 
 . سرپب دومرف :  ترضح  موش .  یم  ناملـسم  یئوگب  باوج  زین  هلئـسم  نآ  زا  نوچ  هک  تسا  هدنام  رگید  هلئـسم  کی  نکیل  تسا و  هداتفا 

ناشیا هصق  درک ،  هدـنز  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  دـندرم  لاس  هن  دصیـس و  دـندوب و  شیپ  ناـمز  رد  هک  یتعاـمج  لاـح  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : 
یملاع رگا  ما ،  هدینش  رایسب  نم  ار  امش  نآرق  تفگ :  ملاع  نآ  فهک .  هروس  ندناوخ  هب  درک  عورش  ترـضح  سپ  تسا ؟  هدوب  هنوگچ 

رهش مان  ناشیا و  هاشداپ  مان  ناشیا و  راغ  مان  ناشیا و  گس  مان  ناشیا و  ددع  ناشیا و  ياهمان  تعامج و  نیا  هصق  لیصفت  هب  ار  ام  هد  ربخ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ارم  داد  ربخ  میظعلا ،  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوحال و ال  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سپ  ناشیا 

فالتخا ناشیا  نایم  رد  درم  ناشیا  هاشداپ  نوچ  دنتـشاد ،  یحلاص  هاشداپ  دـنتفگ و  یم  ( 843  ) سوسقا ار  نآ  دوب  يرهـش  مور  نیمز  رد 
اب تسا  هدیسر  مهب  فالتخا  ناشیا  نایم  رد  هک  دینـش  دنتفگ  یم  سونایقد  ار  وا  هک  سراف  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  نوچ  سپ  دیـسر ،  مهب 
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کی رد  خسرف  کی  هک  درک  انب  يرـصق  رهـش  نآ  رد  و  دینادرگ ،  دوخ  تختیاپ  ار  نآ  دـش و  سوسقا  رهـش  لخاد  دـمآ  سک  رازه  دـص 
هب دوب  هتخیوآ  ـالط  زا  لیدـنق  رازه  دـندوب و  هدرک  اـپرب  ـالط  زا  نوتـس  رازه  سلجم  نآ  رد  و  فاـص ،  هنیگبآ  زا  دوب  نآ  تعـسو  خـسرف 

نوچ و  دوب ،  هدرک  ررقم  هنزور  داتشه  سلجم  نآ  یقرـش  بناج  رد  و  ار ،  اهنآ  دنتخورفا  یم  اهنغور  نیرتوبـشوخ  هب  هک  هرقن  ياهریجنز 
رهاوج عاونا  هب  دوب و  هرقن  زا  نآ  ياه  هیاپ  هک  الط  زا  دوب  هتخاس  یتخت  و  بورغ ،  تقو  ات  دـیبات  یم  وا  سلجم  رب  دـش  یم  علاـط  باـتفآ 
هتخاس الط  زا  هک  دنتشاذگ  یم  یسرک  داتشه  وا  تخت  تسار  بناج  زا  دندوب ،  هدنکفا  نآ  يور  رب  یلاع  ياهـشرف  دندوب و  هدرک  عصرم 

زین تخت  پچ  بناج  زا  و  دنتسشن ،  یم  اهیسرک  نآ  رب  وا  تلود  نیطالس  رکـسع و  يارما  و  دندوب ،  هدرک  عصرم  زبس  دجربز  هب  دندوب و 
رب سپ  دنتـسشن ؛ یم  اهنآ  رب  مور  ناهاشداپ  دندوب و  هدرک  خرـس  توقای  هب  عصرم  دـندوب و  هتخاس  هرقن  زا  دنتـشاذگ  یم  یـسرک  داتـشه 

دندوب هتخاس  زیچ  هچ  زا  ار  وا  جات  وگب  تفگ :  تسجرب و  يدوهی  نآ  تقو  نیا  رد  سپ  تشاذگ .  رـس  رب  ار  دوخ  جات  تفر و  الاب  تخت 
يدیفـس دـیراورم  ینکر  ره  رب  تشاد ،  نکر  تفه  دوب و  کبـشم  يالط  زا  ار  وا  جاـت  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح   ؟

يابید ياهابق  دوب و  هتفرگ  ناهاشداپ  نادـنزرف  زا  مالغ  هاـجنپ  و  داد ،  یم  یئانـشور  غارچ  دـننام  راـت  ياهبـش  رد  هک  دـندوب  هدرک  بصن 
ناشیا ياهاپ  اهتسد و  رد  اهلاخلخ  اهجنرب و  تسد  تشاذگ و  یم  ناشیا  رـس  رب  جات  دیناشوپ و  یم  ناشیا  رب  ریرح  ياه  هماج  ریز  خرس و 

هس دوب :  هدرک  دوخ  ریزو  ار  ناشیا  زا  مالغ  شش  و  دنداتـسیا ،  یم  وا  رـس  يالاب  رب  دوب و  هداد  ناشیا  تسد  هب  الط  ياهدومع  درک و  یم 
هـس نآ  دومرف :  دوب ؟  هچ  نامالغ  نآ  مان  هک :  دیـسرپ  يدوهی  پچ .  بناج  رد  ار  رفن  هس  تشاد و  یم  زاب  دوخ  تسار  بناـج  رد  ار  رفن 

سونرم دنداتسیا  یم  پچ  بناج  رد  هک  نانآ  و  دوب ،  انیلشنم  انیملسکم و  اخیلمت و  ناشیا  ياهمان  دنداتسیا  یم  تسار  بناج  رد  هک  مالغ 
تسشن و یم  دوخ  هناخ  نحص  رد  زور  ره  درک  یم  تروشم  ناشیا  اب  دوخ  روما  عیمج  رد  و  دنتشاد ،  مان  ( 844  ) سویرذاش سونرید و  و 
زا دوب  رپ  هک  الط  زا  دوب  یماج  یکی  تسد  رد  دـندش  یم  مالغ  هس  و  دنتـسشن ،  یم  وا  پچ  بناج  رد  نیطالـس  تسار و  بناـج  رد  ارما 

یخرـس راقنم  هک  دوب  يدیفـس  غرم  موس  تسد  رد  و  بـالگ ،  زا  دوب  ولمم  هک  هرقن  زا  دوب  یماـج  يرگید  تسد  رد  و  هدـیئاس ،  کـشم 
دروخ و یم  هطوغ  بالگ  ماج  رد  درک و  یم  زاورپ  غرم  نآ  سپ  درک  یم  ادـص  داـتفا  یم  غرم  نآ  رب  شرظن  هاـشداپ  نوچ  سپ  تشاد ، 
رب درک  یم  زاورپ  غرم  نآ  هک  درک  یم  رگید  يادـص  سپ  تشاد ،  یمرب  دوخ  رپ  لاب و  هب  ار  کشم  مامت  اـت  دـیطلغ  یم  کـشم  ماـج  رد 

نایغط و درک  هدـهاشم  ار  لاوحا  نیا  هاشداپ  نوچ  و  دـناشفا ،  یم  وا  رـس  رب  ار  همه  دوب  وا  لاب  رپ و  رب  هچنآ  تسـشن و  یم  وا  جاـت  يـالاب 
 ، وا يراگدرورپ  هب  دننک  رارقا  دننک و  هدجـس  ار  وا  هک  دیبلط  ار  دوخ  هک  موق  ياه  هدرکرـس  درک ،  یئادـخ  يوعد  دـش و  هدایز  وا  ربکت 

همه هکنآ  ات  تشک  یم  ار  وا  درک  یمن  وا  تعاطا  هک  ره  و  دیـشخب ،  یم  اهتعلخ  درک و  یم  اهاطع  وا  هب  درک  یم  وا  تعاـطا  هک  ره  سپ 
تسار بناج  زا  نیطالس  ارما و  دوب  هتسشن  تخت  رب  دوخ  دایعا  زا  يدیع  رد  سپ  دوب  هدرک  ررقم  يدیع  لاس  ره  رد  و  دندرک ،  وا  تعاطا 

دنا هدیسر  وا  کیدزن  دنا و  هدش  وا  گنج  هجوتم  سراف  رکشل  هک  داد  ربخ  ار  وا  دمآ  نیطالس  زا  یکی  هاگان  هک  دندوب  هتـسشن  وا  پچ  و 
يوسب درک  رظن  دوب  نس  تثادح  رد  هک  اخیلمت  سپ  داتفا .  شرس  زا  جات  هک  يدح  هب  هدش  برطضم  نیگمغ و  ربخ  نیا  عامتسا  زا  سپ  ، 

ادج وا  زا  ظیاغ  لوب و  دیـسرت و  یمن  دـش و  یمن  نیگمغ  دـنک  یم  يوعد  هچنانچ  دوب  یم  ادـخ  نیا  رگا  هک :  تفگ  دوخ  رطاخ  رد  وا و 
زور نآ  و  دندش ،  یم  عمج  ناشیا  زا  یکی  هناخ  رد  زور  ره  ناوج  شش  نآ  تسین .  ادخ  تافـص  اهنیا  تفر ،  یمن  باوخ  هب  دش و  یمن 

هک تسا  هداتفا  يرکف  ملد  رد  ناردارب !  يا  تفگ :  دـندش  عمج  نوچ  درک ،  ایهم  ناـشیا  يارب  زا  یئوکین  ماـعط  سپ  دوب ،  اـخیلمت  تبون 
نیا رد  مدرک  رکف  رایـسب  تفگ :  اـخیلمت ؟  يا  تـسیچ  رکف  نآ  دـنتفگ :  تـسا .  هتـشادزاب  ندرک  باوـخ  ندـیماشآ و  ندروـخ و  زا  ارم 
یک و  دـشاب ! ؟  نآ  يالاب  رب  هک  يا  هقالع  ای  دـشاب  نآ  ریز  رد  هک  ینوتـس  یب  تسا  هدرک  دـنلب  نینچ  ار  شفقـس  یک  متفگ :  نامـسآ و 

مدرک رکف  رایـسب  سپ  اه ! ؟  هراتـس  هب  ار  نآ  تسا  هداد  تنیز  یک  و  تسا ! ؟  هداد  رارق  نآ  رد  شخب  ینـشور  تیآ  ود  ار  هام  باـتفآ و 
دنکن قرغ  ار  مدرم  ددرگن و  هک  اـههوک  هب  ار  نآ  تسا  هدرک  سبح  جاوم و  بآ  يور  رب  تسا  هدرک  نهپ  ار  نآ  یک  متفگ :  نیمز و  رد 

هدننیرفآ و ار  اهنیا  همه  هک  دیاب  سپ  دومن ! ؟  تیبرت  داد و  اذغ  ارم  ردام و  مکـش  رد  دیرفآ  ارم  یک  هک  دوخ  رد  مدرک  رکف  رایـسب  و   ! ؟
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اخیلمت ياپ  رب  رگید  ناناوج  نآ  سپ  نامـسآ  نیمز و  رابج  ناهاشداپ و  هاشداپ  رگم  وا  تسین  و  سونایقد ،  ریغب  دـشاب  هدوب  هدـننک  ریبدـت 
اخیلمت و تسجرب  سپ  درک ؟  دیاب  هچ  ار  ام  هک  وگب  سپ  یهارمگ ،  زا  دومن  تیاده  ار  ام  ادخ  وت  ببس  هب  دنتفگ :  دندیسوب و  دنداتفا و 

نوریب رهـش  زا  دـندش و  راوس  دوخ  نابـسا  رب  تسب و  دوخ  نیتسآ  نایم  رد  تخورف و  مهرد  رازه  هس  هب  ار  دوخ  ياهغاب  زا  یکی  ياـمرخ 
دیئامن رایتخا  ترخآ  يارب  ار  تقـشم  رقف و  هک  تسا  نآ  تقو  ناردارب !  يا  هک :  تفگ  ناشیا  هب  اخیلمت  دنتفر  هار  لیم  هس  نوچ  دـنتفر ، 

دیا هدش  التبم  هک  هیلب  نیا  زا  امـش  يارب  زا  ادخ  دیاش  دـیور  هار  دوخ  ياهاپ  هب  دـیئآ و  دورف  اهبـسا  زا  سپ  دـیرذگب ،  ایند  یهاشداپ  زا  و 
ناور نوخ  ناشیا  كزان  ياهاپ  زا  دنتفر و  هدایپ  خسرف  تفه  نابسا و  زا  دندمآ  دورف  سپ  دیامرف ،  تمارک  یجرف  تدش  نیا  زا  یتاجن و 

؟  یهد یم  ام  هب  بآ  ای  ریش  زا  یتبرش  ایآ  یعار !  يا  دنتفگ :  دش  ادیپ  ناشیا  ربارب  زا  ینابش  سپ  دش ، 

موس تمسق 

زا دـیا  هتخیرگ  هک  مرب  یم  ناـمگ  منیب و  یم  ناـهاشداپ  ياـهور  ار  امـش  ياـهور  نم  یلو  تسه ،  نم  دزن  دـیهاوخ  هچنآ  تفگ :  یعار 
وا هب  ار  دوخ  هصق  سپ  داد ؟  دهاوخ  تاجن  وت  تسد  زا  ار  ام  یئوگتسار  ایآ  نتفگ ،  غورد  ار  ام  تسین  لالح  یعار !  يا  دنتفگ :  هاشداپ 

هداتفا امش  لد  رد  هچنآ  تسا  هداتفا  زین  نم  لد  رد  تفگ :  دیسوب و  داتفا و  ناشیا  ياهاپ  رب  دینش  ار  ناشیا  هصق  یعار  نوچ  دندرک ،  لقن 
ات دـندومن  فـقوت  ناـشیا  سپ  موـش ،  قـحلم  امـش  هب  مهد و  سپ  شناـبحاص  هب  ار  دوـخ  نادنفـسوگ  اـت  دـیهد  تلهم  ارم  نکیل  تـسا و 

يدوهی سپ  دـش .  قـحلم  ناـشیا  هب  دـیود و  یم  وا  یپ  زا  شگـس  دوـمن و  تعجارم  تعرـس  هب  داد و  سپ  شناـبحاص  هب  ار  نادنفـسوگ 
نآ نوچ  دوب ،  ریمطق  شمان  دوب و  دیفـس  هایـس و  شگنر  دومرف :  تشاد ؟  گنر  هچ  دوب و  هچ  گس  نآ  مان  یلع !  ای  تفگ :  تسجرب و 

ددرگرب و هک  دـندز  یم  نآ  رب  گنـس  سپ  دـنک ،  اوسر  ار  ام  دوخ  دایرف  هب  گس  نیا  هک  میـسرت  یم  دـنتفگ :  دـندید  ار  گـس  ناـناوج 
ار ناشیا  یعار  نآ  سپ  منک ،  تسارح  نمشد  زا  ار  امش  هک  ارم  دیراذگب  تفگ :  دمآ و  نخـس  هب  یهلا  تردق  هب  هکنآ  ات  تشگ  یمنرب 

ناتخرد بآ و  ياه  همشچ  راغ  نآ  شیپ  رد  دنتفگ ،  یم  دیصو  ار  راغ  نآ  دندش ،  ناهنپ  دوب  هوک  نآ  رد  هک  يراغ  درب و  الاب  یهوک  هب 
کلم هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  دـندیباوخ  راغ  نآ  رد  دـمآ  رد  بش  نوچ  و  دـندرک ،  لوانت  بآ  اه و  هویم  نآ  زا  سپ  دوب  راد  هویم 

یلاس یتیاور  هب  دننادرگب -  ولهپ  هب  ولهپ  زا  ار  ناشیا  هک  دـینادرگ  لکوم  کلم  ود  یـصخش  ره  هب  دـنکب و  ناشیا  حور  ضبق  هک  توملا 
ات باتفآ  عولط  تقو  زا  هک  دـننک  نانچ  باـتفآ  ناراد  هنیزخ  يوسب  دومن  یحو  و  ( - 845  ) هبترم ود  یلاس  رگید  تیاور  هب  هبترم و  کـی 

ناشیا دنتفگ :  درک ،  لا  ؤس  ناناوج  نآ  لاوحا  زا  تشگرب  دوخ  هاگدیع  زا  سونایقد  نوچ  سپ  دباتن .  ناشیا  رب  باتفآ  عاعـش  نآ  بورغ 
دنباوخ رد  هدید  جنر  ياپ  هدیلوژ و  لاح  نآ  اب  ناشیا  هک  دید  نوچ  راغ ،  رد  ات  ناشیا  یپ  زا  دش و  راوس  رفن  رازه  داتـشه  اب  دنا ؛ هتخیرگ 

رد دیبلط و  ار  نایانب  سپ  درک ،  متسناوت  یمن  دنا  هدرک  دوخ  اب  دوخ  هچنآ  زا  هدایز  منک  باقع  ار  ناشیا  هک  متساوخ  یم  نم  رگا  تفگ : 
ار ناشیا  تسا  نامسآ  رد  هک  ناشیا  يادخ  هب  دنیوگب  هک  ناشیا  هب  دیئوگب  تفگ :  دوخ  باحصا  هب  دروآرب و  گنـس  کهآ و  هب  ار  راغ 

رما دنادرگ  هدنز  ار  ناشیا  هک  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ  دندنام ،  اجنآ  رد  لاس  هن  دصیـس و  سپ  دروآ .  نوریب  راغ  نیا  زا  دـهد و  تاجن 
میدش لفاغ  دوخ  راگدرورپ  تدایع  زا  بشما  دنتفگ :  دش  علاط  باتفآ  نوچ  دندش ،  رادیب  دـیمد و  ناشیا  رد  حور  هک  ار  لیفارـسا  دومرف 
رایـسب ام  روما  تفگ :  ناشیا  زا  یکی  سپ  دنا  هدش  کشخ  ناتخرد  تسا و  هدیکـشخ  بآ  ياه  همـشچ  هک  دندید  دـندمآ  نوریب  نوچ  ، 

 : دـنتفگ دـندش و  هنـسرگ  سپ  دندیکـشخ ! ؟  بش  کی  رد  ترثک  نآ  اب  ناتخرد  روفو و  نآ  اب  بآ  ياـه  همـشچ  هنوگچ  تسا  بیجع 
 : تفگ اخیلمت  سپ  دوش ،  علطم  ام  لاوحا  رب  یـسک  هک  دـنکن  نانچ  دروایب و  ام  يارب  یئوکین  ماعط  هک  رهـش  هب  میتسرفب  ار  دوخ  زا  یکی 

زگره هک  دید  یعـضو  دیـسر و  دـنچ  یعـضوم  هب  سپ  دـش  هناور  رهـش  بناج  هب  درک و  رب  رد  ار  یعار  هنهک  ياه  هماج  و  مور ،  یم  نم 
هللا لوسر  یسیع  هللا  الا  هلا  هک ال  دنا  هدرک  شقن  ملع  نآ  رب  دنا و  هدرک  اپرب  يزبس  ملع  هک  دید  دیسر  رهـش  هزاورد  هب  نوچ  دوب ،  هدیدن 
سپ ار ،  عاـضوا  نیا  منیب  یم  باوخ  رد  اـیوگ  تفگ :  یم  دیـشک و  یم  دوـخ  ياـه  هدـید  رب  تسد  درک و  یم  ملع  نآ  يوـسب  رظن  سپ 
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امش هاشداپ  هک :  دیسرپ  سوسقا .  تفگ :  دراد ؟  مان  هچ  رهش  نیا  هک :  دیسرپ  دمآ و  يزابخ  درم  دزن  هب  دمآ و  رازاب  هب  دش و  رهش  لخاد 
زا درک  بجعت  تفرگ  ار  رز  نوچ  زابخ  هدـب .  نان  تفگ :  داد و  زاـبخ  هب  دروآ و  نوریب  يرز  سپ  نمحرلادـبع .  تفگ :  دراد ؟  ماـن  هچ 

نینمؤملاریما ترضح  دوب ؟  رادقم  هچ  یمهرد  ره  نزو  هک  وگب  یلع !  ای  تفگ :  تسجرب و  يدوهی  سپ  نآ .  یگرزب  رز و  نآ  ینیگنس 
نیا تفگ :  اخیلمت  يا ! ؟  هتفای  یجنگ  رگم  تفگ :  زابخ  سپ  دوب .  مهرد  ثلث  ود  مهرد و  هد  هب  مهرد  ره  نزو  هک :  دومرف  مالسلا  هیلع 
زابخ سپ  دـندیتسرپ .  یم  ار  سونایقد  مدرم  و  متفر ،  نوریب  رهـش  زا  متخورف و  رهـش  نیا  رد  نیا  زا  لبق  زور  هس  هک  تسا  یئامرخ  تمیق 

هتفاـی یجنگ  درم  نیا  تفگ :  زاـبخ  يا ؟  هدروآ  هچ  يارب  ار  ناوـج  نیا  دیـسرپ :  هاـشداپ  درب ،  هاـشداپ  دزن  هب  تفرگ و  ار  اـخیلمت  تسد 
هب ار  نآ  سمخ  سپ  میریگن ،  سمخ  زا  هدایز  جنگ  زا  هک  تسا  هدرک  رما  مالسلا  هیلع  یسیع  ام  ربمغیپ  هک  سرتم  تفگ :  هاشداپ  تسا . 

هاشداپ رهش .  نیا  لها  زا  مدوب  يدرم  نم  ما  هتفاین  یجنگ  نم  نم ،  رما  رد  نک  رظن  هاشداپ !  يا  تفگ :  اخیلمت  ورب .  تمالـس  هب  هدب و  ام 
 : تفگ يراد ؟  مان  هچ  دیسرپ :  یلب .  تفگ :  یسانش ؟  یم  رهش  نیا  رد  ار  یسک  دیسرپ :  یلب .  تفگ :  يرهـش ؟  نیا  لها  زا  وت  تفگ : 
وش راوس  هاشداپ ،  يا  یلب  تفگ :  يراد ؟  يا  هناخ  رهش  نیا  رد  ایآ  تسین ،  ام  نامز  لها  اهمان  نیا  تفگ :  هاشداپ  تسا .  اخیلمت  نم  مان 

رهـش نآ  ياه  هناخ  نیرتعیفر  هک  يا  هناخ  رد  هب  ات  دندمآ  وا  اب  رایـسب  تعامج  اب  دش  راوس  هاشداپ  سپ  میامنب .  وت  هب  ار  دوخ  هناخ  نم  ات 
يریپ زا  دوب  هداتفا  شیاه  هدید  يور  رب  شیاهوربا  هک  دمآ  نوریب  يریپ  درم  دـندز  رد  نوچ  تسا .  نم  هناخ  نیا  تفگ :  اخیلمت  سپ  دوب 
يوعد دیوگ ،  یم  بیجع  ياهزیچ  تسا و  هدمآ  ناوج  نیا  تفگ :  هاشداپ  دیا ؟  هدمآ  نم  هناخ  رد  هب  هچ  يارب  زا  دیـسرپ :  ناشیا  زا  و  ، 

دیسوب و داتفا و  وا  ياهمدق  رب  ریپ  درم  نآ  نیکیطسق .  رسپ  اخیلمت  منم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دیسرپ :  درمریپ  تسوا !  زا  هناخ  نیا  دنک  یم 
بسا زا  هاشداپ  سپ  دنتخیرگ !  سونایقد  زا  هک  دندوب  رفن  شش  ناشیا  هاشداپ !  يا  تفگ :  سپ  هبعک ،  يادخب  تسا  نم  دج  نیا  تفگ : 

هچ وت  ناـقیفر  اـخیلمت !  يا  تفگ :  سپ  دندیـسوب ،  یم  ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  مدرم  درک و  راوس  دوـخ  شود  رب  ار  اـخیلمت  دـمآ و  دورف 
دوخ و باحـصا  اب  دندش  راوس  همه  سپ  دوب ،  يدوهی  هاشداپ  یناملـسم و  هاشداپ  رهـش  نآ  رد  تقو  نآ  رد  دنراغ .  رد  تفگ :  دـندش ؟ 

مس يادص  ناشیا  نوچ  مسرت  یم  مورب ،  رتولج  نم  ات  دیشاب  اجنیا  رد  امش  تفگ :  اخیلمت  دندیـسر  نآ  کیدزن  نوچ  دندش ،  راغ  هجوتم 
وا دنتـسج و  وا  رب  ناقیفر  دش  راغ  لخاد  اخیلمت  نوچ  تسا .  هدمآ  ناشیا  بلط  هب  سونایقد  هک  دننک  مهوت  دنـسرتب و  دنونـشب  ار  ناروتس 

تدم ردقچ  ار ،  سونایقد  تیاکح  دیراذگب  تفگ :  اخیلمت  داد .  تاجن  سونایقد  رش  زا  ار  وت  ادخ  هک  هللادمحلا  دنتفگ :  هتفرگربرد و  ار 
سونایقد دیا !  هدوب  باوخ  رد  لاس  هن  دصیـس و  هکلب  تفگ :  اخیلمت  زور .  زا  یـضعب  ای  زور  کی  دنتفگ :  امـش ؟  دیا  هدـیباوخ  اجنیا  رد 

ادخ تسا ،  میرم  رسپ  دنیوگ  یم  حیسم  ار  وا  دراد و  مان  یسیع  هک  تسا  هداتسرف  ادخ  يربمغیپ  تسا و  هتشذگ  وا  گرم  زا  اهنرق  هدرم و 
هنتف ار  ام  ادخ  هک  یهاوخ  یم  اخیلمت !  يا  دنتفگ :  دننیبب .  ار  امـش  هک  دـنا  هدـمآ  رهـش  مدرم  هاشداپ و  کنیا  تسا  هدرب  نامـسآ  هب  ار  وا 
اعد هب  اهتـسد  سپ  دناتـسب ،  ار  ام  ناج  ادـخ  زاب  هک  مینک  اـعد  اـیب  دـنتفگ :  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ :  اـخیلمت  ناـیملاع ؟  يارب  دـنادرگ 

 ، دنتفاین ار  شرد  دنتشگ و  راغ  نآ  رود  رب  زور  تفه  دندمآ و  هاشداپ  ود  نآ  سپ  ناشیا ،  حور  ضبق  هب  دومن  رما  یلاعت  قح  دنتـشادرب ، 
ام نید  رب  هکلب  تفگ :  يدوهی  هاشداپ  منک ،  یم  اـنب  راـغ  نیا  رد  رب  يدجـسم  نم  دـندرم  اـم  نید  رب  اـهنیا  تفگ :  ناملـسم  هاـشداپ  سپ 
رد يدجـسم  دش و  بلاغ  ناملـسم  هاشداپ  دندرک و  لاتق  باب  نیا  رد  رگیدـکی  اب  سپ  منک ،  یم  انب  يا  هسینک  راغ  نیا  رد  رب  نم  دـندرم 

يدوهی تسا ؟  امـش  تاروت  رد  هچنآ  اـب  تسا  قفاوم  نیا  يدوهی !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  سپ  درک .  اـنب  اـجنآ 
هب ( . 846  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  مهد  یم  تداهـش  نم  يدرکن و  مک  دایز و  فرح  کی  درک :  ضرع 
رد یبلعث  اصوصخ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رایسب  ياهدنس  هب  زین  هماع  مالسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ياهدنس 

رمع و رکبوبا و  سپ  دش ،  عیقب  ناتـسربق  هجوتم  دش  غراف  اشع  زامن  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  یبش  هک :  دوخ  ریـسفت 
يا دیناسرب ،  ناشیا  هب  مالس  نم  بناج  زا  فهک و  باحصا  يوسب  دیورب  دومرف :  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نامثع و 
ارم مالـس  ار  امـش  زا  یکی  دـنتفگ  باوج  رگا  ناـمثع ،  يا  وت  دـعب  رمع ،  يا  وت  سپ  تسا ،  رتشیب  وت  نس  هک  نک  مالـس  لوا  وت  رکبوبا ! 
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دنلب تشادرب و  ار  ناشیا  دومرف  رما  ار  داب  سپ  ناـشیا ؛  رب  نک  مالـس  یلع و  يا  ور  شیپ  وت  سپ  دـنتفگن  ناـشیا  باوج  رگا  و  دـیناسرب ، 
راغ ار  ناشیا  دومرف  رما  ار  داب  دیناشن و  یطاسب  رب  ار  ناشیا  رگید  تیاور  هب  تشاذگ -  نیمز  رب  فهک  باحصا  راغ  رد  رب  اوه و  رد  درک 

 ، دینشن باوج  زاب  درک  مالـس  تفر و  ولج  رمع  سپ  دش  رود  سپ  دینـشن ،  باوج  درک  مالـس  تفر و  ولج  رکبوبا  سپ  ( - 847  ) دیناسر
هللا و همحر  مکیلع و  مالـسلا  دومرف :  تفر و  شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سپ  دینـشن ،  باوـج  درک  مالـس  ناـمثع  نینچمه 

مکحم نامیا  يارب  ار  امـش  ياهلد  دینادرگ و  هدایز  ار  امـش  تیادـه  ادـخ  دوخ ،  راگدرورپ  هب  دـیدروآ  نامیا  هک  فهک  لها  يا  هتاکرب 
هب ابحرم  دـنتفگ :  فهک و  باحـصا  دـندرک  دـنلب  زاوآ  سپ  امـش .  يوسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بناج  زا  ملوسر  نم  دومن ، 

یصو نم  هک  دیتسناد  هنوگچ  دومرف :  وا .  ياهتکرب  ادخ و  تمحر  ادخ و  لوسر  یصو  يا  مالس  داب  وت  رب  وا و  هداتـسرف  هب  ادخ و  لوسر 
یتشاذگ هنوگچ  سپ  ربمغیپ ،  یصو  ای  ربمغیپ  اب  رگم  میئوگن  نخس  هک  دنا  هدز  ام  ياهشوگ  رب  باجح  هک  اریز  دنتفگ :  میادخ ؟  لوسر 

ربخ دنتفگ :  ار و  ترـضح  نآ  لاوحا  دندیـسرپ  رایـسب  دندرک و  هغلابم  وا ؟  لاح  تسا  هنوگچ  وا و  رکـشل  تسا  هنوگچ  ار و  ادخ  لوسر 
بناج هب  درک  ور  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  يربمغیپ .  یـصو  ای  يربمغیپ  اب  رگم  میئوگ  یمن  نخـس  اـم  هک  ار  دوخ  ناـقیفر  نیا  هد 
هنیدم بناج  هب  ار  دوخ  ياهور  سپ  دیشاب .  هاوگ  دومرف :  میدینش !  یلب  دنتفگ :  فهک ؟  باحصا  دنتفگ  هچنآ  دیدینش  دومرف :  ناشیا و 

هچنآ هب  ار  ترـضح  نآ  دنداد  ربخ  سپ  تشاذگ  نیمز  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لباقم  رد  تشادرب و  ار  ناشیا  داب  دـندومن و 
هب ترضح  یلب ،  دنتفگ :  دیشاب ،  هاوگ  سپ  دیدینش  دیدید و  هک :  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هب  دومرف  ترضح  سپ  دندوب ،  هدینـش  هدید و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  دنـس  نیدنچ  هب  و  ( . 848  ) دـیئامن ظفح  ار  دوخ  تداهـش  دومرف :  ناشیا  هب  تشگرب و  دوخ  هناخ 
رد دمآ و  ریز  هب  هوک  زا  یمیظع  گنـس  هاگان  دـندرب ،  يراغ  هب  هانپ  تفرگ  ناراب  ار  ناشیا  دـنتفر  یم  یهار  هب  رفن  هس  هک :  تسا  لوقنم 
زا کی  ره  سپ  یتسار ،  ریغب  يزیچ  هیلب  نیا  زا  دهد  یمن  تاجن  ار  امـش  ادخ !  ناگدـنب  يا  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  تسب ،  ناشیا  رب  ار  راغ 
رود امـش  هار  زا  ار  گنـس  نیا  ادخ  دیاش  دـیهاوخب  ادـخ  زا  راک  نآ  هب  دـیئوگب و  دیـشاب  هدرک  ادـخ  يارب  زا  صلاخ  هک  يراک  رتهب  امش 

مدینارچ و یم  نادنفسوگ  متـشاد و  درخ  نادنزرف  ینز و  متـشاد و  يریپ  ردام  ردپ و  نم  ادنوادخ !  تفگ :  ناشیا  زا  یکی  سپ  دنادرگ . 
رید یبـش  سپ  مداد ،  یم  دوـخ  نادـنزرف  هب  رخآ  مدرک و  یم  ریـس  ار  دوـخ  رداـم  ردـپ و  لوا  مدروآ ،  یم  یماـعط  ناـشیا  يارب  زا  بـش 

کیدزن متفرگ  تسد  رب  مدرک و  يزیمت  فرظ  رد  مدوب  هدروآ  هک  يریـش  دندوب ،  هتفر  باوخ  هب  مردام  ردپ و  هک  مدـمآ  یتقو  متـشگرب 
ناشیا زا  رتشیپ  زین  دوخ  لافطا  هب  منک و  رادـیب  ار  ناشیا  هک  متـساوخن  ماعط ،  قوش  زا  دـندرک  یم  هیرگ  نم  لافطا  مداتـسیا و  ناـشیا  رس 

يا هجرف  سپ  ما  هدرک  وت  ياضر  بلط  يارب  ار  راک  نیا  هک  یناد  یم  رگا  ادـنوادخ !  دـش .  علاط  حبـص  ات  مداتـسیا  لاـح  نیا  رب  مدادـن ، 
رتخد نم  ادنوادخ !  تفگ :  يرگید  سپ  دـندید .  ار  نامـسآ  هک  دـش  رود  یکدـنا  گنـس  سپ  دوش .  رادومن  نامـسآ  هک  اشگب  ام  يارب 

یفرشا دص  ات  تفگ :  وا  منک ،  انز  وا  اب  يزور  متساوخ  سپ  نم  دزن  دوب  مدرم  نیرتزیزع  متشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  وا  متـشاد و  یمع 
ناـیم رد  نوچ  متفر ،  وا  دزن  هب  مدرک و  لیـصحت  وا  يارب  یفرـشا  دـص  مدرک و  یعـس  نم  سپ  موـش ،  یمن  یـضار  نم  يرواـین  نم  يارب 

نیا هک  یناد  یم  رگا  ادنوادخ !  متساخرب .  مدرک و  كرت  نم  رادمرب و  مارح  هب  ار  یئادخ  رهم  سرتب و  ادخ  زا  تفگ :  متـسشن  وا  ياهاپ 
یناد یم  رگا  ادنوادخ !  تفگ :  موس  درم  نآ  سپ  دـش .  رترود  گنـس  امرف .  تمارک  يا  هجرف  ما  هدرک  وت  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  راک 
يارب ار  وا  دزم  نم  سپ  تفر ،  تفرگن و  نم  زا  ار  نآ  درک و  هقیاضم  دش  غراف  لمع  زا  نوچ  ترذ ،  زا  یلیک  هب  متفرگ  يرودزم  نم  هک 

سپ مدرک -  مهرد  رازه  هد  وا  يارب  زا  نم  دوب ،  مهرد  مین  وا  دزم  رگید  تیاور  هب  واگ -  زا  دـش  هلگ  اـت  مدرک  هیمنت  مدرک و  تعارز  وا 
زا هچنآ  ما  هدرک  وت  يدونـشخ  لیـصحت  يارب  ار  نیا  هک  یناد  یم  رگا  ادنوادخ !  مداد .  وا  هب  ار  همه  یتدم  زا  دعب  دـمآ  نم  دزن  هب  نوچ 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  سپ  دندمآ .  نوریب  راغ  زا  ناشیا  دش و  رود  گنس  سپ  رادرب .  ولج  زا  تسا  هدنام  گنس  نیا 
( . 850  ) دندوب تعامج  نیا  میقر  باحصا  دنا :  هتفگ  یضعب  و  ( . 849  ) دبای یم  تاجن  دیوگ  تسار  ادخ  اب  هک  ره  : 

تسا سوجم  ربمغیپ  دودخا و  باحصا  هصق  نایب  رد  مود :  یس و  باب 
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تسا سوجم  ربمغیپ  دودخا و  باحصا  هصق  نایب  رد  مود :  یس و  باب 

میظع يدوگ  هک  دودخا  باحصا  دندش -  نوعلم  ای  دندش -  هتـشک  ( 851  ) دودخالا باحـصا  لتق  دیامرف  یم  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح 
هک یتقو  رد  ( 853  ) دوعق اهیلع  مه  ذا  دیشک ،  یم  هنابز  هک  یـشتآ  زا  دوب  رپ  دوگ  نآ  و  ( 852  ) دوقولا تاذ  رانلا  دندوب ،  هدنک  نیمز  رد 

ناهاوگ نانمؤم  رب  دـندرک  یم  هچنآ  رب  ناـشیا  و  ( 854  ) دوهـش نینمؤملاب  نولعفی  ام  یلع  مه  و  دـندوب ،  هتـسشن  شتآ  نآ  رود  رب  ناشیا 
ام و  داد ،  دـنهاوخ  یهاوگ  ناشیا  رب  ناشیا  حراوج  اضعا و  دوب و  دـنهاوخ  هاوگ  تمایق  رد  ای  دـنهد  یهاوگ  دوخ  هاـشداپ  دزن  هک  دـندوب 

هدروآ نامیا  هکنآ  رگم  ار  ناشیا  زا  يزیچ  دندرکن  بیع  ناشیا و  هب  دندرکن  راکنا  و  ( 855  ) دیمحلا زیزعلا  هللااب  اونم  ؤی  نا  الا  مهنم  اومقن 
لها گنج  يارب  ار  هشبح  تخیگنارب  هک  یسک  هک :  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  اهتمعن .  رب  دمح  قحتسم  زیزع  دنوادخ  هب  دندوب 

ار دوخ  ندـش و  دوهی  رب  ریمح  هلیبـق  وا  اـب  دـندش  عمج  درک و  دوهی  نید  راـیتخا  دوـب و  ریمح  ناـهاشداپ  رخآ  وا  و  دوـب ،  ساوـن  وذ  نمی 
اهنآ دنا و  هدنام  تینارـصن  نید  رب  هک  دنتـسه  نارجن  رد  یهورگ  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  سپ  دنام  بهذم  نیا  رب  یتدم  و  درک ،  مان  فسوی 

ساون وذ  نید  لها  و  دوب ،  نمای  نب  هللادبع  ناشیا  هدرکرس  و  دندرک ،  یم  لمع  لیجنا  مکح  هب  دندوب و  مالسلا  هیلع  یـسیع  نید  لصا  رب 
ار اهنآ  درک  عمج  دش  نارجن  دراو  نوچ  دوهی  نید  رد  ندش  لخاد  رب  دنک  ربج  ار  ناشیا  نارجن و  هب  دربب  رکشل  هک  دندرک  صیرحت  ار  وا 

دندرکن لوبق  ناشیا  درک و  هغلابم  رایـسب  نوچ  دـندرک ،  ابا  ناشیا  ار و  تیدوهی  نید  درک  ضرع  ناشیا  رب  دـندوب و  تینارـصن  نید  رب  هک 
ریـشمش هب  ار  یـضعب  تخادـنا و  شتآ  نآ  رد  ار  یـضعب  دز ،  اهمزیه  نآ  رب  شتآ  تخیر و  اـهنآ  رد  رایـسب  مزیه  دـنک و  نیمز  رد  اـهبقن 

ار وا  هک  ناشیا  زا  يدرم  دوب ،  رفن  رازه  تسیب  تشک  اـهنآ  زا  هچنآ  ددـع  سپ  تخاـس ،  بذـعم  رگید  ياـهتبوقع  هب  ار  یـضعب  تشک و 
و تشگرب ،  اعنص  هب  شرکـشل  اب  ساون  وذ  دندیـسرن ،  وا  هب  دنتخات و  وا  یپ  زا  تخیرگ ،  ناشیا  زا  دش و  راوس  یبسا  رب  دنتفگ  یم  سود 

ترـضح هک :  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  و  ( . 856  ) هصق نیا  هب  تـسا  هراـشا  تاـیآ  نـیا 
دومرف ترضح  درک ،  لقن  وا  دیسرپ ،  وا  زا  ار  دودخا  باحصا  هصق  دیبلط و  دوب  نارجن  رد  هک  ار  يراصن  ملاع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 ، هشبح لها  رب  هشبح  لها  زا  داتـسرف  يربمغیپ  یلاعت  قح  هک  یتسردـب  ناشیا  هصق  زا  مهد  یم  ربخ  ار  وت  نم  یتفگ  وت  هک  تسین  ناـنچ  : 
دندرک و ریسا  وا  باحصا  هیقب  اب  ار  وا  دنتشک و  ار  وا  باحـصا  رثکا  دندرک و  گنج  وا  اب  دندنک و  نیمز  رد  اهبقن  دندرک و  بیذکت  سپ 
وا نید  زا  دـیوش و  ادـج  وا  زا  هک :  دـندوب  ربـمغیپ  نآ  نید  رب  هک  اـهنآ  هـب  دـنتفگ  دـنتخورفا و  شتآ  اـهنآ  رد  دـندنک و  نـیمز  رد  اـهبقن 

شتآ رد  ار  رایـسب  هورگ  دنتـشگرب و  وا  نـید  زا  رایــسب  تعاـمج  و  میزادـنا ؛  یم  شتآ  نـیا  رد  ار  وا  ددرگ  یمنرب  هـک  ره  دـیدرگرب و 
شتآ نیا  رد  ار  وت  ای  يدرگ  یمرب  نید  زا  ایآ  دـنتفگ :  وا  هب  سپ  دوب  وا  شوغآ  رد  يا  ههامکی  لفط  دـندروآ و  ینز  هکنآ  اـت  دـنتخادنا 

هب ار  لفط  نآ  یلاعت  قح  درک ،  محر  وا  رب  داتفا  شرسپ  هب  شرظن  نوچ  دزادنا ،  شتآ  هب  ار  دوخ  هک  تساوخ  نز  نآ  سپ  میزادنا ؟  یم 
نز نآ  سپ  تسا ،  مک  ادخ  ياضر  لیصحت  يارب  زا  نتخوس  نیا  هک  هللاو  زادنا  شتآ  رد  ار  دوخ  ارم و  ردام !  يا  تفگ :  دروآ و  نخس 

یباـتک سوجم  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  زا  رگید  تیاور  هب  ( . 857  ) تخادـنا شتآ  هب  لفط  نآ  اـب  ار  دوخ 
هب دومن و  راوشد  وا  رب  لمع  نیا  دـش  رایـشوه  نوچ  درک ،  انز  دوخ  ردام  رهاوخ و  اـب  دـش و  تسم  يزور  دنتـشاد ،  یهاـشداپ  دنتـشاد و 
یم اـهنآ  رد  ار  مدرم  درک و  شتآ  زا  رپ  دـنک و  اـهلادوگ  دـندرک  عاـنتما  رما  نیا  لوـبق  زا  مدرم  نوـچ  و  تسا !  لـالح  نیا  تفگ :  مدرم 
رفن هد  دودخا  باحصا  دومرف :  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هللا  همحر  رامت  مثیم  و  ( . 858  ) تخادنا
ایوگ ترضح  نآ  ضرغ  و  859 ؛)  ) تشک دنهاوخ  هفوک  رازاب  نیمه  رد  ار  رفن  هد  ناشیا  لاثم  رب  دـنتخادنا ،  شتآ  رد  ار  ناشیا  دـندوب و 

زا دـنیوج  يرازیب  هک  درک  یم  فـیلکت  ار  یعمج  هک  درک  هفوـک  دورو  زا  دـعب  هنعللا  هیلع  داـیز  نبا  هچنآ  هب  دـیامرف  هراـشا  هـک  دوـب  نآ 
 ، دـندوب هلمج  نآ  زا  اـمهنع  هللا  یـضر  يرجه  دیـشر  راـمت و  مثیم  تشک و  یم  ار  وا  درک  یمن  لوبق  هک  ره  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤـملاریما 

رمع هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و  دش .  دهاوخ  روکذم  هللا  ءاشنا  نیا  زا  دـعب  هچنانچ 
دندش ناملسم  شلها  دندرک و  حتف  ار  رهش  نآ  نوچ  ماش ،  ياهرهـش  زا  يرهـش  رـس  رب  داتـسرف  وا  اب  يرکـشل  درک و  رادرـس  ار  یـصخش 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ دش ،  نینچ  هبترم  هس  هکنآ  ات  دش ،  بارخ  دنتخاس و  زاب  دش ،  بارخ  دجـسم  دـندرک  مامت  نوچ  دـندرک ،  انب  يدجـسم  ناشیا  يارب 
 ، دنتسادن ار  نیا  ببس  ناشیا  زا  کیچیه  درک و  عمج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  باحـصا  رمع  تشون ؛  رمع  هب  ار  ربخ  نیا 

ثوعبم یهورگ  رب  يربمغیپ  یلاـعت  قح  هک  تسا  نآ  شببـس  دومرف :  درک ،  ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدـخ  هب  نوچ 
هب سیونب  تسا ،  هدولآ  دوخ  نوخ  هب  زونه  وا  و  دـندرک ،  نفد  ار  وا  دجـسم  نیا  ناـکم  رد  دنتـشک و  ار  دوـخ  ربـمغیپ  ناـشیا  دـینادرگ و 

نالف رد  ار  وا  دـننک و  زامن  وا  رب  سپ  تفای  دـنهاوخ  هزات  ار  وا  كرابم  دـسج  دـندرک  نینچ  نوچ  و  دنفاکـشب ،  ار  نیمز  هک  دوخ  رادرس 
دنتخاس ار  دجـسم  دندرک و  لمع  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  نوچ  سپ  دش .  دنهاوخن  بارخ  هک  دننک  انب  ار  دجـسم  سپ  دـننک  نفد  عضوم 

ار دجـسم  یپ  تسار  بناـج  هک  دوخ  یلاو  هب  سیوـنب  دوـمرف :  باوـج  رد  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور  رد  ( . 860  ) دشن بارخ 
تسیک وا  تفگ :  رمع  تسا .  هتشاذگ  دوخ  يور  ینیب و  رب  ار  دوخ  تسد  تسا و  هتسشن  هک  تفای  دنهاوخ  یـصخش  اجنآ  رد  سپ  دنکب 

؛  یلاعت هللا  ءاشنا  تسیک  وا  هک  تفگ  مهاوخ  متفگ ،  هچنآ  دوش  رهاظ  هکنیا  زا  دعب  دنکب ،  متفگ  نم  هچنآ  هک  وا  هب  سیونب  وت  دومرف :   ؟
ار دجـسم  مدروآ و  لمعب  يدوب  هتفگ  هچنآ  متفاـی و  وحن  ناـمه  هب  يدوب  هتـشون  هچنآ  هک :  دیـسر  رمع  یلاو  هتـشون  یتدـم  زا  دـعب  سپ 
رد وا  هصق  تسا و  دودـخا  باحـصا  ربمغیپ  وا  دومرف :  تسیک ؟  وا  هک  امرفب  نونکا  یلع !  ای  دیـسرپ :  رمع  سپ  دـشن .  بارخ  متخاـس و 

تفر و ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 861  ) تسا فورعم  دیجم  نآرق  ریسفت 
هیزج سوجم  زا  هنوگچ  نینمؤملاریما !  ای  تفگ :  تساخرب و  قفانم  سیق  نب  ثعـشا  سپ  دیباین .  ارم  هکنآ  زا  لبق  نم  زا  دیـسرپب  دومرف : 

رب یلوسر  داتـسرف و  یباتک  ناشیا  رب  ادخ  هکلب  دومرف :  تسا ؟  هدشن  ثوعبم  ناشیا  رب  يربمغیپ  دنرادن و  یباتک  هکنآ  لاح  دـنریگ و  یم 
دش حبص  نوچ  درک ،  انز  وا  اب  دیبلط و  شارف  هب  ار  دوخ  رتخد  دش و  تسم  یبش  سپ  دنتـشاد ،  یهاشداپ  ناشیا  دینادرگ و  ثوعبم  ناشیا 

سپ يدرک  لطاب  نیکرچ و  ار  ام  نید  هاشداپ !  يا  دنتفگ :  دندش و  عمج  وا  هناخ  رد  رب  تسا  هدرک  يراک  نینچ  وا  هک  دندینـش  وا  موق  و 
لوبق ما  هدرک  هچنآ  رد  دشاب  يرذع  ارم  رگا  دیونشب ،  ارم  نخس  دیوش و  عمج  همه  امـش  تفگ :  مینزب !  دح  میرب و  ارحـص  هب  ار  وت  ات  ایب 

ام ردام  ردپ و  زا  دشاب  رت  یمارگ  وا  دزن  هک  تسا  هدیرفاین  یقلخ  چیه  ادخ  تفگ :  دـندش  عمج  نوچ  دـینکب .  دـیهاوخ  هچنآ  الاو  دـینک 
تنس هب  زین  نم  درکن ! ؟  جیوزت  دوخ  نارـسپ  هب  ار  دوخ  نارتخد  مدآ  ایآ  تفگ :  هاشداپ .  يا  یتفگ  تسار  دنتفگ :  اوح .  ام  ردام  مدآ و 

مراحم حاکن  هک  دندرک  تعیب  رگیدکی  اب  دندش و  رما  نیا  هب  یضار  سپ  تسا .  نیا  قح  نید  یتفگ و  تسار  دنتفگ :  مدرک .  لمع  مدآ 
لخاد دـنرفاک و  ناشیا  سپ  تشادرب ،  ناـشنایم  زا  ار  باـتک  درک و  وحم  دوب  ناـشیا  هنیـس  رد  هک  ملع  ره  ادـخ  سپ  دـشاب ،  لـالح  همه 

یم بساماج  ار  وا  هک  دنتشاد  يربمغیپ  سوجم  هک :  تسا  هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد  و  ( . 862  ) باسح یب  دش  دنهاوخ  منهج 
و ( . 863  ) دنتخوس ار  دوخ  باتک  دنتـشک و  ار  دوخ  ربمغیپ  سپ  واگ ،  تسوپ  رازه  هدزاود  رد  دوب  هدروآ  ناشیا  يارب  زا  یباتک  دنتفگ و 
وا ییاهلا  ؤس  هلمج  زا  سپ  دش ،  ناملسم  درک و  دنچ  یلا  ؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یقیدنز  هک :  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

لاثما غیلب و  ياه  هظعوم  مکحم و  ياهباتک  ناشیا  هک  منیب  یم  نم  هک  یتسردب  دش ؟  ثوعبم  ناشیا  رب  يربمغیپ  سوجم  ایآ  هک :  دوب  نآ 
هک تسین  یتما  چیه  دومرف :  ترـضح  دننک .  یم  لمع  اهنآ  هب  هک  دـنراد  دـنچ  یتعیرـش  دـنراد و  باقع  باوث و  هب  رارقا  دـنراد و  هیفاش 
 : دیـسرپ ار .  وا  باتک  ار و  وا  دندرک  راکنا  سپ  یباتک ،  اب  سوجم  رب  داتـسرف  يربمغیپ  یلاعت  قح  دشاب ،  هدشن  ثوعبم  ناشیا  رب  یلوسر 
هک تسا  ینخـس  نیا  دوبن و  لوسر  دوب و  يودـب  برع  دـلاخ  دومرف :  دوب .  نانـس  نب  دـلاخ  دـنیوگ :  یم  مدرم  دوب ؟  یک  ناـشیا  ربمغیپ 
 ، درک يربمغیپ  يوعد  دروآ و  ناشیا  يارب  دنچ  یلطاب  رما  تشدرز  دومرف :  دوب ؟  ناشیا  لوسر  تشدرز  سپ  تفگ :  دنیوگ .  یم  مدرم 
 : دیسرپ دندرک .  كاله  ار  وا  ارحـص  ناگدنرد  دندرک و  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  سپ  دندرک  وا  راکنا  یـضعب  دندروآ و  نامیا  وا  هب  یـضعب 
زا دندوب  رتکیدزن  میهاربا  فینح  نید  هب  تیلهاج  مایا  رد  برع  دومرف :  تیلهاج ؟  رفک و  مایا  رد  برع  ای  دندوب  رتکیدزن  قح  هب  سوجم 

لمع ناربمغیپ  راثآ  بادآ و  ننـس و  چیه  هب  دندرک و  تازجعم  اهباتک و  عیمج  راکنا  ناربمغیپ و  همه  هب  دـندش  رفاک  ناربگ  اریز  ناربگ ، 
یم برع  دندرک و  یمن  تبانج  لسغ  ناربگ  و  درک ؛ دیهش  ار  ربمغیپ  دصیس  هتشذگ  نامز  رد  دوب  سوجم  هاشداپ  هک  ورسخیک  دندرکن و 
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یـسک لوا  و  تسا ،  ناربمغیپ  ياهتنـس  زا  نآ  دننک و  یمن  هنتخ  سوجم  و  تسا ؛  میهاربا  هفینح  عیارـش  صلاخ  زا  تبانج  لسغ  دندرک و 
و دـندرک ؛ یم  برع  دـننک و  یمن  نفک  دـنهد و  یمن  لسغ  ار  دوخ  ياـه  هدرم  سوجم  و  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  درک  هنتخ  هک 

دنتخاس یم  اهنآ  يارب  دحل  دندرک و  یم  ناهنپ  كاخ  رد  برع  رافک  دنزادنا و  یم  اه  همخد  اهراغ و  اهارحـص و  رد  ار  اه  هدرم  سوجم 
رتخد و ردام و  حاکن  سوجم  دوب و  مالـسلا  هیلع  مدآ  دنتخاس  دـحل  دـندنک و  ربق  وا  يارب  هک  یـسک  لوا  و  دوب ،  نینچ  ناربمغیپ  تنـس  و 

یم دندرک و  یم  هبعک  جح  برع  دندرک و  یم  هبعک  راکنا  سوجم  و  دنتسناد ؛ یم  مارح  ار  اهنیا  برع  رافک  دنناد و  یم  لالح  ار  رهاوخ 
نید هب  بابسا  همه  رد  برع  و  دندیسرپ ؛ یم  لئاسم  باتک  لها  زا  دنتـشاد و  لیجنا  تاروت و  هب  رارقا  و  تسام ،  راگدرورپ  هناخ  دنتفگ : 

حاـکن رد  هک :  دومرف  تسا .  مدآ  تنـس  هکنآ  هب  دـنوش  یم  کـسمتم  رهاوخ  حاـکن  رد  ناـشیا  تفگ :  ناربـگ .  زا  دـندوب  رتـکیدزن  قح 
ناربمغیپ ریاس  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  هک  دـنراد  رارقا  هکنآ  لاح  دـنوش و  یم  کسمتم  زیچ  هچ  هب  نارتخد  ناردام و 

؟ ) 864  ) دندرک مارح  مالسلا  مهیلع 

تسا مالسلا  هیلع  سیجرج  ترضح  هصق  نایب  رد  موس :  یس و  باب 

ار مالـسلا  هیلع  سیجرج  ترـضح  یلاعت  قح  هک :  سابع  نبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  هللا  امهمحر  يدـنوار  بطق  هیوباب و  نبا 
يا تفگ :  وا  هب  سپ  دیتسرپ ،  یم  تب  دنتفگ و  یم  هناذاد  ار  وا  هک  دوب  یم  ماش  رد  هک  یهاشداپ  يوسب  ار  وا  داتـسرف  دـینادرگ و  ربمغیپ 

 ، وا ریغ  يوسب  دوخ  تاجاح  رد  دـنیامن  تبغر  ار و  ادـخ  ریغ  دـننک  تدابع  هک  ار  قلخ  تسین  راوازـس  ارم ،  تیحـصن  نک  لوبق  هاشداپ ! 
نآ هک  درک  رما  سپ  مشاـب .  یم  نیطـسلف  رد  ممور و  لـها  زا  نم  دوـمرف :  ینیمز ؟  مادـک  لـها  زا  تفگ :  ترـضح  نآ  هـب  هاـشداپ  سپ 

دنتخیر یم  شندب  رب  هکرس  تخیر و  وا  ياهتـشوگ  ات  دندرک  حورجم  نینهآ  ياه  هناش  هب  ار  شکرابم  ندب  دندرک و  سبح  ار  ترـضح 
نوچ دننک ،  غاد  اهنآ  هب  ار  شندب  دننک و  خرس  ار  نهآ  ياهخیس  هک  درک  رما  سپ  دندیلام ،  یم  حورجم  ندب  نآ  رب  تشرد  ياهسالپ  و 

رما دشن  هتـشک  اهنیا  هب  هک  دـید  نوچ  دـندیبوک ،  وا  ياهاپ  فک  اهوناز و  اهنار و  رب  نهآ  ياهخیم  درک  رما  دـشن  هتـشک  اهنیا  هب  هک  دـید 
دنتخیر و شندب  رب  دندرک و  بآ  ار  برس  دومرف  و  دش ،  ناور  شرـس  زغم  هک  دندرب  ورف  شرـس  رب  دنتخاس و  نهآ  زا  دنلب  ياهخیم  درک 
 ، دنراذگب وا  مکـش  يور  رب  ار  نآ  هک  درک  مکح  دومن  دنتـسناوت  یمن  لقن  ار  نآ  رفن  هدجیه  زا  رتمک  هک  دوب  نادـنز  رد  نهآ  زا  ینوتس 

یلاعت قح  سیجرج !  يا  تفگ :  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  یکلم  دندید  نادنز  لها  دندش ،  هدنکارپ  وا  زا  مدرم  دش  کیرات  بش  نوچ 
دهاوخ هبترم  راهچ  ار  وت  ناشیا  داد و  دهاوخ  یـصالخ  ناشیا  زا  ار  وت  تسا و  وت  اب  ادـخ  هک  سرتم  شاب و  داش  نک و  ربص  دـیامرف :  یم 
هنایزات هک  دومن  مکح  دیبلط و  ار  هلا  هاگرد  برقم  نآ  هارمگ  هاشداپ  نآ  دش  حبـص  نوچ  منک .  یم  عفد  وت  زا  ار  رازآ  ملا و  نم  تشک و 

ره هک  تشون  اهنامرف  دوخ  تکلمم  لها  هب  دندینادرگرب و  نادنز  هب  ار  وا  هک  تفگ  زاب  دندز و  ترـضح  نآ  مکـش  تشپ و  رب  رایـسب  يا 
یئوداج ره  دوب و  رترهام  نارحاس  همه  زا  هک  ار  يرحاس  دنداتسرف  سپ  دنتـسرفب ،  وا  دزن  هب  دشاب  وا  تکلمم  رد  هک  يرگوداج  رحاس و 

مسب دومرف :  ترضح  نآ  سپ  دیناروخ ،  ترضح  نآ  هب  دروآ و  يا  هدنشک  رهز  سپ  درکن ،  ریثءات  ترـضح  نآ  رد  درک و  تسناوت  هک 
نیا نم  رگا  تفگ :  رحاس  نآ  سپ  دیناسرن ،  ترـضح  نآ  هب  ررـض  چیه  سپ  هرحـسلا  رحـس  هرجفلا و  بذک  هقدص  دنع  لضی  يذـلا  هللا 
یم ریغتم  ار  همه  تقلخ  تخیر و  یم  ار  ناشیا  ياشحا  دـنک و  یم  ار  ناشیا  ياـهتوق  هنیآ  ره  مدـیناروخ  یم  نیمز  لـها  عیمج  هب  ار  رهز 

تلالـض و لها  تاملظ  غارچ  تیادـه و  هار  شخب  ینـشور  رون و  یئوت  سیجرج !  يا  سپ  درک ،  یم  روک  ار  ناشیا  ياـه  هدـید  درک و 
هب مدرک  قیدصت  مدروآ و  نامیا  وا  هب  تسا ،  لطاب  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و  قح  رب  وت  دنوادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  نیقی ،  قح  یئوت 
هب ار  وا  داتسرف و  نادنز  هب  ار  ترـضح  نآ  زاب  و  تشک ،  ار  وا  هاشداپ  سپ  مدش .  بکترم  هچنآ  زا  وا  يوسب  منک  یم  هبوت  وا و  ناربمغیپ 

ماعط بارـش و  هب  دش  لوغـشم  تسارآ و  یـسلجم  دندنکفا و  یهاچ  رد  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  وا  دومرف  دـینادرگ و  بذـعم  باذـع  عاونا 
دـندیزرلب و اههوک  نیمز و  و  دـش ،  ثداح  میظع  ياه  هقعاـص  تخیگنارب و  یهایـس  ربا  هک  ار  داـب  دومرف  رما  یلاـعت  قح  سپ  ندروخ ، 
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توـق هب  سیجرج  يا  زیخرب  تـفگ :  دـمآ و  هاـچ  رـس  رب  دوـمرف  رما  ار  لـیئاکیم  ادـخ  دـش ،  دـنهاوخ  كـاله  هـک  دندیـسرت  هـمه  مدرم 
نوریب هاچ  زا  ار  وا  لیئاکیم  و  تساخرب ،  حیحص  هدنز و  ترضح  نآ  سپ  تسا .  هدینادرگ  هقلخلا  يوتسم  هدیرفآ و  ار  وت  هک  يدنوادخ 
یلاعت قح  دومرف :  هاشداپ و  دزن  هب  تفر  زاب  مالـسلا  هیلع  سیجرج  سپ  یهلا .  ياهباوث  هب  ار  وت  داـب  تراـشب  نک و  ربص  تفگ :  دروآ و 

دعب ار  وت  هک  وت  يادخ  هب  مدروآ  نامیا  تفگ :  وا  رکشل  رالاسهپـس  سپ  دنک ،  مامت  وت  رب  تجح  نم  هب  هک  تسا  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم 
دندرک وا  تعباتم  سک  رازه  راهچ  و  دنلطاب ،  همه  تسه  وا  ریغ  یئادخ  ره  تسا و  قح  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  دینادرگ و  هدنز  ندرم  زا 

دنتخاس و سم  زا  یحول  دومرف  رما  درک و  كاله  رهق  ریـشمش  هب  ار  همه  هاشداپ  سپ  دندومن ،  ترـضح  نآ  قیدصت  دـندروآ و  نامیا  و 
نآ ياهخیم  دنتخیر و  وا  يولگ  رد  هتخادگ  برس  دندیناباوخ و  نآ  يور  هب  ار  ترـضح  نآ  دش و  خرـس  ات  دنتخورفا  نآ  يور  رب  شتآ 

دشن هتشک  اهنیا  هب  هک  دید  نوچ  سپ  دنتخیر ،  اهنآ  ياج  هب  هتخادگ  برس  دندیشک و  ار  اهخیم  سپ  دنتخود  شکرابم  رس  اه و  هدید  رب 
ترـضح دومرف  رما  ادخ  سپ  دنداد .  داب  هب  ار  شرتسکاخ  درک  رما  دش و  رتسکاخ  تخوس و  ات  دـنتخورفا  ترـضح  نآ  رب  شتآ  درک  رما 

رد هک  یتقو  رد  هاشداپ  دزن  هب  ادخ  رما  هب  داتـسیا  دـش و  هدـنز  درک و  ادـن  ار  مالـسلا  هیلع  سیجرج  ترـضح  هک  ار  مالـسلا  هیلع  لیئاکیم 
هدراهچ ام  ریز  رد  تفگ :  تساخرب و  هارمگ  نآ  باحصا  زا  یـصخش  سپ  دومن ،  وا  هب  یهلا  تلاسر  غیلبت  زاب  دوب و  هتـسشن  ماع  سلجم 

ینک لا  ؤس  رگا  هویم ،  ریغ  یـضعب  هدنهد و  هویم  یـضعب  هک  دـنقرفتم  ناتخرد  زا  اهنیا  ياهبوچ  تسه و  یناوخ  ام  شیپ  رد  تسه و  ربنم 
نآ سپ  منک .  یم  وت  قیدصت  نم  دنهدب  هویم  دنناسر و  مهب  گرب  تسوپ و  دـنادرگ و  یتخرد  ار  اهنیا  زا  کی  ره  هک  دوخ  راگدرورپ  زا 
نآ درک  رما  هاشداپ  سپ  دـندیناسر ،  مهب  هویم  گرب و  دـندش و  تخرد  همه  تعاس  نامه  رد  درک ،  اـعد  دـمآرد و  وناز  ود  هب  ترـضح 

تفز و دندرک ،  رضاح  یگرزب  گید  سپ  دندرک  مین  ود  هب  هرا  اب  ترضح  نآ  اب  ار  اهبوچ  نآ  دنتشاذگ و  بوچ  ود  نایم  رد  ار  ترضح 
ات گید  نآ  ریز  رد  دنتخورفا  شتآ  دنتـشاذگ و  گید  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  دـسج  دـنتخیر و  گید  نآ  رد  برـس  درگوگ و 
هک دز  ناشیا  رب  يا  هرعن  داتـسرف  ار  لیفارـسا  ترـضح  یلاعت  قح  و  دش ،  کیرات  نیمز  سپ  دش ،  هتخیمآ  مهب  اهنآ  اب  ترـضح  نآ  دسج 

حیحص ترضح  نآ  یلاعت  قح  تردق  هب  سپ  ادخ ،  نذا  هب  سیجرج  يا  زیخرب  تفگ :  هدرک  نوگنرـس  ار  گید  دنداتفارد و  ور  هب  همه 
دمآ و ینز  سپ  دندرک ،  بجعت  دـندید  ار  وا  مدرم  نوچ  دومن .  تلاسر  غیلبت  زاب  هارمگ  نوعلم  هاشداپ  نآ  دزن  هب  تفر  داتـسیا و  ملاس  و 
هک میهاوخ  یم  تسا و  هدرم  میدرک و  یم  شیعت  نآ  ریـش  هب  هک  میتشاد  يواگ  ام  ادخ !  هتـسیاش  هدـنب  يا  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب 

نذا هب  زیخرب  دیوگ  یم  سیجرج  وگب :  راذگب و  دوخ  واگ  رـس  رب  ربب و  ریگب  ارم  ياصع  نیا  دومرف :  ترـضح  نآ  ینادرگ .  هدنز  ار  نآ 
دهاوخ كاله  ار  موق  مراذگب ،  ار  رحاس  نیا  نم  رگا  تفگ :  هاشداپ  سپ  دروآ .  نامیا  نز  نآ  و  دش ،  هدنز  واگ  درک  نینچ  نوچ  ادخ . 

نآ نوـچ  سپ  دـننزب ،  ندرگ  دـنرب و  نوریب  ار  ترـضح  نآ  هـک  درک  رما  سپ  ترــضح ،  نآ  لـتق  رب  دـندرک  عاـمتجا  هـمه  سپ  درک . 
ببـس ارم  دای  ارم و  هک  منک  یم  لا  ؤس  وت  زا  درک  یهاوخ  كاله  ار  ناتـسرپ  تب  رگا  ادـنوادخ !  درک :  ضرع  دـندرب  نوریب  ار  ترـضح 

دـندز و ندرگ  ار  ترـضح  نآ  زاب  سپ  یئالب .  یلوه و  ره  دزن  رد  ندرک  ربص  هب  وت  يوسب  دـیوج  برقت  هک  ره  يارب  ینادرگ  یئابیکش 
( . 865  ) دندش كاله  یهلا  باذع  هب  هعفد  کی  هب  همه  دنتشگرب ، 

تسا مالسلا  هیلع  نانس  نب  دلاخ  ترضح  هصق  نایب  رد  مراهچ :  یس و  باب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماـما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
دوخ يادر  يور  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دومرف و  ابحرم  ار  وا  ترضح  نآ  سپ  دمآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ینز  هاگان  دندوب  هتسشن 

(866  ) یسبع تشاد و  مان  نانس  نب  دلاخ  وا  و  دندرک ،  عیاض  ار  وا  شموق  هک  تسا  يربمغیپ  رتخد  نیا  دومرف :  دیناشن و  دوخ  يولهپ  رد 
یم ار  ناشیا  زا  یـضعب  دیـسر و  یم  مهب  ناشیا  نایم  رد  لاس  ره  یـشتآ  دـندرواین و  ناـمیا  وا  هب  دـناوخ و  ادـخ  يوسب  ار  ناـشیا  و  دوب ، 

تخوس و یم  نآ  ریغ  ناشیا و  تاناویح  زا  دوب  نآ  کیدزن  هک  زیچ  ره  و  ( - 867  ) دمآ یم  نوریب  زور  ره  رگید  تیاور  هب  و  تخوس - 
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هب مالـسلا  هیلع  دلاخ  سپ  دوب ،  ناشیا  کیدزن  هک  يراغ  زا  دمآ  یم  نوریب  ینیعم  تقو  رد  دنتفگ ،  یم  ( 868  ) نیقرحلا ران  ار  شتآ  نآ 
ترـضح نآ  دش  ادـیپ  شتآ  نوچ  و  یلب .  دـنتفگ :  دروآ ؟  دـیهاوخ  نامیا  نم  هب  منادرگرب  امـش  زا  ار  شتآ  نیا  نم  رگا  تفگ :  ناشیا 

دنتسشن و راغ  نآ  رد  رب  وا  موق  و  شتآ ،  اب  دش  راغ  نآ  لخاد  ات  تفر  نآ  یپ  زا  دینادرگرب و  مامت  توق  هب  ار  شتآ  دومن و  نآ  لابقتـسا 
هک تفگ  یم  ینخـس  دـمآ و  نوریب  یتعاـس  زا  دـعب  سپ  راـغ ،  زا  دـمآ  دـهاوخن  نوریب  تـسا و  هتخوـس  ار  وا  شتآ  هـک  دـندرک  ناـمگ 

هلیبق ینعی   ) سبع ونب  تسوا ،  تردـق  هب  تسا و  ادـخ  بناج  زا  منک  یم  هچنآ  نم و  رما  نم و  راـک  تسا  نیا  هک :  تسا  نیا  شنومـضم 
هب دیروآ  یم  نامیا  نونکا  تفگ :  سپ  دزیر ؛ یم  قرع  نم  نیبج  زا  مدمآ و  نوریب  کنیا  دـمآ  مهاوخن  نوریب  نم  هک  دـندرک  نامگ  وا )
زا دعب  دینک و  نفد  ارم  مریمب  نوچ  درم ،  مهاوخ  زور  نالف  رد  نم  دومرف :  سپ  تشگرب .  دمآ و  نوریب  هک  دوب  یـشتآ  هن  دـنتفگ :  نم ؟ 

دهاوخ نم  ربق  رـس  رب  دوب و  دـهاوخ  يا  هدـیرب  مد  رخروگ  ناـشیا  شیپ  رد  دـمآ و  دـنهاوخ  نم  ربق  رـس  رب  رخروگ  زا  يا  هلگ  زور  دـنچ 
هدوب و هچنآ  زا  ار  امـش  داد  مهاوخ  ربخ  هک  دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دـیروآ و  نوریب  ارم  دیفاکـشب و  ارم  ربق  تقو  نآ  رد  داتـسیا ، 

وحن نامه  هب  دوب و  هدرک  وا  هک  يا  هدعو  زور  هب  دیـسر  دندرک و  نفد  ار  وا  دـش و  توف  ترـضح  نآ  نوچ  تمایق .  زور  ات  دوب  دـهاوخ 
ار وا  هک  دنتساوخ  دندمآ و  وا  موق  دنداتسیا و  وا  ربق  رس  رب  دندش و  رهاظ  دوب  هدومرف  هک  تمالع  نامه  هب  نایشحو  هلگ  دوب ،  هدومرف  هک 

ربق زا  ار  وا  رگا  دیروآ ؟  یم  نامیا  هنوگچ  وا  توف  زا  دـعب  وا  هب  دـیدرواین  نامیا  وا  تایح  رد  دـنتفگ :  یـضعب  سپ  دـنروآ  نوریب  ربق  زا 
ترـضح نامز  نایم  رد  وا  و  دنتـشگرب .  دنتـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  سپ  امـش .  يارب  دوب  دهاوخ  یگنن  برع  نایم  رد  دـیروآ  نوریب 

رتربتعم ثیداحا  نیا  دیوگ :  فلؤم  ( . 869  ) دوب هایحم  رتخد  نآ  مسا  و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یـسیع 
 . ملعی هللاو  تسا ،  ثیداحا  نیا  دیؤم  زین  دواد  ما  ياعد  رد  شرکذ  و  دوبن ،  ربمغیپ  دلاخ  هک  تشذگ  شیپ  هک  یثیدح  زا  تسا 

تسا هدشن  ناشیا  فیرش  مسا  هب  حیرصت  هک  یناربمغیپ  لاوحا  نایب  رد  مجنپ :  یس و  باب 

زا يربمغیپ  هک :  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
دوخ دبعم  رد  دنتشاد  يدیع  ناشیا  و  دندرواین ،  نامیا  وا  هب  دنام و  ناشیا  نایم  رد  لاس  لهچ  دوخ و  موق  يوسب  داتـسرف  ادخ  ار  ناربمغیپ 
یم تسار  رگا  دنتفگ :  ادخ ،  هب  دیروایب  نامیا  تفگ :  تفر و  ناشیا  یپ  زا  ربمغیپ  نآ  دندش  رـضاح  دوخ  دوبعم  رد  دیع  زور  رد  نوچ  ، 
هیلع ربمغیپ  نآ  سپ  دوب ،  درز  ناشیا  هماج  و  ام ،  ياه  هماج  گنر  هب  دهدب  ام  هب  هویم  هک  ام  يارب  ناوخب  ار  ادـخ  يربمغیپ  وت  هک  یئوگ 
سپ دندروخ ،  ناشیا  دیسر و  مهب  نآ  زا  ولادرز  دش و  زبس  بوچ  نآ  ات  درک  اعد  درب و  ورف  نیمز  هب  تفرگ و  ار  یکـشخ  بوچ  مالـسلا 

هک يا  هتسه  دوشن  ناملسم  هک  درک  تین  هک  ره  و  دوب ،  نیریش  شزغم  تخادنا  ناهد  زا  هک  يا  هتسه  دوش  ناملـسم  هک  درک  تین  هک  ره 
دومرف یحو  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 870  ) دوب خلت  شزغم  تخادنا  ناهد  زا 

لوبق ار  موس  راد و  ناهنپ  ار  مود  روخب و  ار  نآ  دـیایب  وت  ربارب  رد  هک  يزیچ  لوا  ینک  حبـص  نوچ  هک :  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يوسب 
اب داتسیا و  سپ  دش ،  ادیپ  شربارب  رد  یگرزب  هایس  هوک  دش ،  هناور  دمآرد و  حبص  نوچ  زیرگب .  مجنپ  زا  نکم و  دیماان  ار  مراهچ  نک و 
هک داتفا  شرطاخ  هب  زاب  سپ  دروخب ؟  ار  هوک  نیا  هنوگچ  هک  دـنام  ناریح  و  مروخب ،  ار  نیا  هک  درک  رما  ارم  نم  راگدرورپ  تفگ :  دوخ 
هوک نآ  دش  یم  رتکیدزن  دنچ  ره  دش ،  هناور  هوک  هب  ور  سپ  مشاب ،  هتـشاد  نآ  تقاط  هک  يزیچ  هب  رگم  دنک  یمن  رما  ارم  نم  راگدرورپ 

زا هک  تفای  تذل  همقل  نآ  زا  نادنچ  دومن ،  لوانت  تفای و  يا  همقل  ردـق  هب  ار  نآ  دیـسر  نآ  کیدزن  هب  نوچ  هکنآ  ات  دـش  یم  رتکچوک 
هدرک رما  ارم  نم  راگدرورپ  تفگ :  سپ  الط ،  زا  دـید  یتشط  تفر  هار  رگید  يا  هراپ  نوچ  سپ  دوب ؛ هتفاـین  تذـل  ردـقنآ  یماـعط  چـیه 

تفر و هار  يردق  نوچ  تشذگ ،  تخیر و  نآ  يور  رب  كاخ  دنکفا و  نآ  رد  ار  تشط  دنک و  يدوگ  سپ  منک ،  ناهنپ  ار  نیا  هک  تسا 
سپ دوب ؛ دهاوخن  یجرح  نم  رب  ندش  ادیپ  زا  مدرک ،  دوب  هدومرف  ادخ  هچنآ  تفگ :  تسا  هدـش  ادـیپ  تشط  نآ  دـید  درک  هاگن  بقع  هب 

نآ درگ  رب  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  اـت  تخیرگ  یم  نآ  دـمآ و  یم  نآ  بقع  زا  يزاـب  هک  دیـسر  یغرم  هب  اـت  تـفر  هار  رگید  يا  هراـپ 
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لخاد غرم  نآ  اـت  دوشگ  ار  دوخ  نیتسآ  و  منک ،  لوبق  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  نم  راـگدرورپ  تفگ :  سپ  دـیدرگ ،  یم  ترـضح 
نم راگدرورپ  تفگ :  دوخ  اب  ترـضح  نآ  مدرگ ،  یم  نآ  یپ  زا  هک  تسا  زور  دنچ  نم  یتفرگ ؟  ارم  راکـش  تفگ :  زاب  دش ؛ وا  نیتسآ 
هتیم تشوگ  هب  دیسر  هکنآ  ات  دش  هناور  دنکفا و  زاب  يوسب  دیرب و  دوخ  نار  زا  يا  هعطق  سپ  منکن ،  دیماان  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم 

 . تشگرب تخیرگ و  نآ  زا  سپ  مزیرگب ،  نیا  زا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  نم  راـگدرورپ  تـفگ :  دوـب ،  هداـتفا  نآ  رد  مرک  هـک  هدـیدنگ 
یناد یم  ایآ  يدروآ ،  لمعب  دوب  هدرک  رما  نآ  هب  ار  وت  ادـخ  هچنآ  تفگ :  وا  هب  یـسک  دـید  باوخ  رد  تفر ،  باوخ  هب  دـش  بش  نوچ 
ردق دسانـش و  یمن  ار  ادخ  بضغ  تقو  رد  هدنب  هک  اریز  دوب  بضغ  سپ  هوک  نآ  اما  تفگ :  صخـش  نآ  هن .  تفگ :  دوب ؟  هچ  اهنآ  هک 

نآ دننام  شتبقاع  دنادرگ  نکاس  ار  دوخ  بضغ  دسانشب و  ار  دوخ  ردق  دراد و  هاگن  ار  دوخ  نوچ  بضغ ،  يرایـسب  زا  دناد  یمن  ار  دوخ 
دراد یفخم  مدرم  زا  دنک و  نامتک  ار  دوخ  حـلاص  لمع  هدـنب  نوچ  تسا ،  حـلاص  لمع  تشط ،  نآ  و  يدروخ .  هک  دوش  یم  بیط  همقل 

نآ و  ترخآ .  باوث  زا  وا  يارب  زا  دنک  یم  هریخذ  هچنآ  هب  ایند  رد  مدرم  رظن  رد  ار  وا  دهد  تنیز  هک  دـنادرگ  یم  رهاظ  ار  نآ  هتبلا  ادـخ 
تسا یصخش  تروص  زاب ،  نآ  و  ینک .  لوبق  ار  وا  تحیصن  دیاب  دنک ،  تحیصن  ار  وت  هک  دیآ  وت  دزن  هب  هک  دوب  یصخش  تروص  غرم ، 

و ( . 871  ) زیرگب تبیغ  زا  سپ  دوب ،  تبیغ  تروص  هدیدنگ ،  تشوگ  نآ  و  نادرگم .  دـیماان  ار  وا  سپ  دـیآ  وت  دزن  هب  یتجاح  يارب  هک 
 : هک لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 

تـشحو كانهودـنا و  نیگمغ و  بیرغ و  اـهنت و  اـیند  رد  شاـب  سپ  سدـق  هریظح  رد  تماـیق  يادرف  ینک  تاـقالم  ارم  هک  یهاوـخ  رگا 
دریگ یم  سنا  رگید و  ناغرم  زا  دنک  یم  تشحو  دور و  یم  یئاهنت  ياج  هب  دوش  یم  بش  نوچ  هک  یئاهنت  غرم  دـننام  مدرم  زا  هدـنیامن 
موق يوسب  دـینادرگ  ثوعبم  ار  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربـمغیپ  یلاـعت  قح  هک :  دومرف  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 872  ) دوخ راگدرورپ  هب 

ناشیا دهد  ور  یتلاح  دنشاب و  نم  تعاط  رب  هک  دنتـسین  یهورگ  رهـش و  لها  چیه  هک  دوخ  موق  هب  وگب  هک :  وا  يوسب  دومن  یحو  دوخ و 
یم هچنآ  زا  مدرگ  یم  زین  نم  هکنآ  رگم  مهاوخ  یمن  هچنآ  يوسب  مهاوخ  یم  نم  هچنآ  زا  دندرگب  سپ  دنشاب  رورـس  تمعن و  رد  هک  ار 

هک دنتسین  يا  هناخ  لها  يرهش و  لها  چیه  و  منادرگ ،  یم  لدبم  الب  هب  ار  ناشیا  تمعن  ینعی  دنهاوخ ،  یمن  هچنآ  يوسب  يوسب  دنهاوخ 
مهاوخ یم  هچنآ  يوسب  مهاوخ  یمن  نم  هچنآ  زا  دندرگب  سپ  دوش  ضراع  یئالب  ار  ناشیا  تیصعم  نآ  ببس  هب  دنشاب و  نم  تیصعم  رب 
بضغ رب  نم  تمحر  تسا  هتفرگ  تقبـس  ناشیا :  هب  وگب  و  دنهاوخ ؛ یم  هچنآ  يوسب  دنهاوخ  یمن  هچنآ  زا  مدرگ  یم  زین  نم  هکنآ  رگم 

ضرعتم هدـناعم  يور  زا  ناشیا  هب  وگب  و  یهانگ ؛  ندـیزرمآ  دـیامن  یمن  میظع  نم  رب  هک  اریز  نم ،  تمحر  زا  دـیوشم  دـیماان  سپ  نم ، 
تردق نم  قلخ  زا  کیچیه  هک  نم  بضغ  تقو  رد  تسا  دنچ  یباذع  ارم  هک  نم  ناتسود  قح  هب  دیامنن  فافختـسا  دندرگن و  نم  بضغ 

یحو یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 873  ) دنرادن ار  اهنآ  لمحت  بات  اهنآ و  تمواقم  رب 
تکرب ناشیا  زا  موش  دونـشخ  نوچ  و  ناشیا ،  زا  موش  یم  دونـشخ  دننک  نم  تعاطا  ناگدنب  نوچ  هک :  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يوسب  دومن 
بـضغ هب  نوچ  و  میآ ،  یم  بضغ  هب  نم  دـننک  نم  تیـصعم  هاگره  و  دـشاب ؛ یمن  تیاهن  ارم  تمحر  تکرب و  و  ناشیا ،  رب  متـسرف  یم 

قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 874  ) ناشیا نادنزرف  زا  متفه  هبترم  هب  دـنک  یم  تیارـس  نم  تنعل  و  ناشیا ،  رب  منک  یم  تنعل  میآ 
تسام اب  ار  تشوگ  هک :  وا  هب  دیسر  یحو  سپ  فعض ،  زا  ادخ  يوسب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  درک  تیاکش  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع 

هب ار  وا  دومرف  رما  یلاعت  قح  تعماجم ،  یمک  فعض و  زا  درک  تیاکـش  رگید  ربمغیپ  و  ( . 875  ) دنک یم  مکحم  ار  ندب  هک  روخب  زپب و 
روخب مخت  اب  ار  تشوگ  وا  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  نادـنزرف ؛  لـسن و  یمک  زا  دومن  تیاکـش  رگید  ربمغیپ  و  ( . 876  ) هسیره ندروخ 

 ، هیرگ یمک  لد و  ینیگنس  زا  یلاعت  قح  يوسب  دومن  تیاکـش  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 877)
(878  ) دش رایـسب  شا  هیرگ  دش و  مرن  شلد  دومن  تموادم  ندروخ  سدع  رب  نوچ  روخب ،  سدع  هک :  وا  يوسب  دومرف  یحو  یلاعت  قح 
مغ و زا  ادـخ  يوسب  دومن  تیاکـش  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و  . 
زا یعمج  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  دنس  هب  ( . 879  ) روگنا ندروخ  هب  ار  وا  دومرف  رما  یلاعت  قح  هودنا ، 
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نورقم تباجا  هب  وا  ياعد  درک  اعد  نوچ  درادرب ،  ام  زا  ار  گرم  یلاعت  قح  نک  اعد  هک :  دـندرک  لا  ؤس  دوخ  ربمغیپ  زا  هتـشذگ  ياهتما 
یم درک  یم  حبص  هک  يدرم  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  دش و  رایـسب  ناشیا  لسن  دش و  گنت  ناشیا  رب  اه  هناخ  هک  دندش  رایـسب  ردقنآ  دش ، 

زا دندنامزاب  سپ  دسرب ،  ناشیا  لاوحا  هب  دنکب و  اجنتسا  ار  ناشیا  ار و  دوخ  دادجا  دادجا  دوخ و  دادجا  ردام و  ردپ و  دهد  ماعط  تسیاب 
ترضح نآ  دندوب و  لاح  زا  لبق  هک  یلاح  هب  ار  اهنآ  دنادرگرب  یلاعت  قح  زا  دهاوخب  هک  دوخ  لوسر  زا  دندرک  اعدتـسا  تشیعم و  بلط 
باذـع هتـشذگ  ياـهتما  زا  یتما  چـیه  رب  یلاـعت  قح  هک  دومرف :  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 880  ) دنتـشگرب قباس  لاح  هب  درک و  اـعد 

هک دوخ  ناربمغیپ  زا  یضعب  يوسب  دومن  یحو  ادخ  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 881  ) هام نایم  هبنشراهچ  رد  رگم  تسا  هداتسرفن 
قح هک :  ترـضح  نآ  زا  تسا  لوقنم  رگید  قثوم  تیاور  رد  ( . 882  ) دزادگ یم  ار  خی  باتفآ  هچنانچ  دزادـگ  یم  ار  هانگ  وکین  قلخ  : 

هدادن طلست  ار  وت  نم  وگب  رابج و  نآ  دزن  هب  ورب  هک :  دوب  يرابج  هاشداپ  تکلمم  رد  هک  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يوسب  داتسرف  یحو  یلاعت 
ادص هک  ما  هداد  تردق  ناشیا  رب  ما و  هداد  تنکم  ار  وت  هکلب  يریگب  ار  ناشیا  ياهلام  يزیرب و  ار  ناشیا  ياهنوخ  هک  دوخ  ناگدـنب  رب  ما 

زا ربتعم  دنس  هب  و  ( . 883  ) دنـشاب رفاک  دنچ  ره  ار  ناشیا  یـسر  دایرف  منک  یمن  كرت  هک  اریز  يرادزاب ،  نم  هاگرد  زا  ار  نامولظم  هلان  و 
دوخ نامز  لها  يوسب  داتسرف  يربمغیپ  ادخ  سپ  دوبن ،  ناسنا  ندیرفآ  لوا  رد  ندید  باوخ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما 
لام هک  هللاو  دوب ؟  دهاوخ  ام  يارب  هدئاف  هچ  مینک  نینچ  ام  رگا  دنتفگ :  ناشیا  سپ  دناوخ ،  دنوادخ  تعاطا  تدابع و  يوسب  ار  ناشیا  و 

لخاد ار  امش  ادخ  دینک  نم  تعاطا  رگا  دومرف :  ترضح  نآ  میشاب .  هتشاد  يررض  ای  یعفن  عقوت  وت  زا  هک  تسین  رتشیب  ام  زا  وت  هریشع  و 
ناشیا يارب  نوچ  تسیچ ؟  منهج  تشهب و  دنتفگ :  درک .  دهاوخ  منهج  لخاد  ار  امـش  ادـخ  دـینکب  نم  ینامرفان  رگا  دـنک و  یم  تشهب 

دنا و هدش  ناوختسا  هک  ار  دوخ  ياه  هدرم  میا  هدید  ام  دنتفگ :  ندرم .  زا  دعب  تفگ :  اهنآ ؟  هب  دیـسر  میهاوخ  یک  دنتفگ :  درک  فصو 
سپ دومن ،  ررقم  ناشیا  رد  ار  ندید  باوخ  ادخ  سپ  دندرک  رتشیب  وا  نءاش  هب  فافختـسا  دندرک و  هدایز  ار  وا  بیذکت  و  دـنا .  هدیـسوپ 

هک دنک  مامت  امـش  رب  ار  تجح  تساوخ  یلاعت  قح  دومرف :  ربمغیپ  دندرک .  لقن  دندوب  هدید  باوخ  رد  هچنآ  دـندمآ و  ربمغیپ  نآ  دزن  هب 
علطم اهنآ  رب  زین  نارگید  درادن و  ربخ  اهنآ  زا  امـش  ندب  و  ملا ،  تحار و  زا  دوش  یم  ضراع  ار  امـش  حور  دـنچ  يرما  باوخ  رد  هچنانچ 

زاب تمایق  زور  ات  دنـشاپب  مه  زا  دنـسوپب و  اهندب  دنچ  ره  دـشاب  یم  باقع  باوث و  ار  امـش  ياهحور  ندرم  زا  دـعب  نینچمه  دـنوش ،  یمن 
( . 884  ) دشاب اهندب  نیا  اب  باقع  باوث و  دندرگرب و  اهندب  يوسب 

تسا ناشیا  ریغ  لیئارسا و  ینب  زا  ناربمغیپ  ریغ  رابخا  رداون  نایب  رد  مشش :  یس و  باب 

لوا تمسق 

یم اصیصرب  ار  وا  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يدباع  هک :  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  نارـسفم  زا  وا  ریغ  هللا و  همحر  یـسربط  خیش 
یم اعد  وا  دـندروآ  یم  وا  دزن  ار  ناگناوید  نارامیب و  دـش و  هوعدـلا  باجتـسم  هکنآ  ات  درک  یم  دوخ  راگدرورپ  تدابع  اهلاس  دـنتفگ و 
نز نآ  و  دنک ،  اوادم  هک  دندروآ  وا  دزن  هب  دـش و  ضراع  ینونج  ار  نامز  نآ  فارـشا  نانز  زا  ینز  سپ  دـنتفای ،  یم  افـش  ناشیا  درک و 

 ، دـش هلماح  درک  انز  وا  اـب  نوچ  دـنک و  اـنز  نز  نآ  اـب  هک  درک  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  دنتـشاذگ  وا  دزن  ار  نز  نآ  نوچ  تشاد ،  ناردارب 
درک و انز  امش  رهاوخ  اب  دباع  تفگ :  دمآ و  شناردارب  زا  کی  ره  دزن  هب  ناطیش  درک ،  نفد  تشک و  ار  نز  نآ  دوش  اوسر  دیـسرت  نوچ 

هاشداپ هب  ات  دش  رـشتنم  ربخ  و  دنتفگ ،  رگیدکی  هب  ار  نخـس  نیا  ناردارب  سپ  درک ،  نفد  عضوم  نالف  رد  تشک و  ار  وا  دش  هلماح  نوچ 
هاشداپ سپ  مدرک ،  نینچ  نم  هک :  درک  رارقا  وا  دندش و  علطم  لاح  نآ  رب  دنتفر و  وا  دبعم  هب  مدرم  ریاس  اب  هاشداپ  سپ  دیسر ،  نامز  نآ 

یم نم  تعاطا  رگا  مدرک ،  اوسر  متخادنا و  هیلب  نیا  هب  ار  وت  نم  تفگ :  وا و  دزن  دش  لثمتم  ناطیش  سپ  دنـشک .  راد  رب  ار  وا  هک  دومرف 
هدجس ار  وت  هنوگچ  تفگ :  دباع  نک .  هدجس  ارم  تفگ :  منکب ؟  وت  تعاطا  باب  هچ  رد  تفگ :  منک .  یم  صالخ  نتشک  زا  ار  وت  ینک 
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تسج يرازیب  وا  زا  ناطیش  و  دش ،  رفاک  ناطیش و  يارب  دوجـس  هب  درک  امیا  سپ  منک .  یم  افتکا  وت  زا  امیا  هب  تفگ :  لاح ؟  نیا  اب  منکب 
رفک املف  رفکا  ناسنالل  لاق  ذا  ناطیشلا  لثمک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تسا  هدومرف  وا  هصق  هراشا  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دنتـشک  ار  وا  و 
سپ وش  رفاک  ناـسنا :  هب  تفگ  هک  یتقو  رد  تسا  ناطیـش  لـثم  دـننام  ینعی :  ( 885  ) نیملاعلا بر  هللا  فاخا  ینا  کـنم  يرب ء  ینا  لاـق 

هب و  ( . 886  ) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  مسرت  یم  نم  هک  یتسردب  وت  زا  مرازیب  نم  هک  یتسردـب  تفگ :  دـش  رفاک  نوچ 
دـنتفگ و یم  حـیرج  ار  وا  هک  دوب  يدـباع  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دـنس 

تـشگرب سپ  تفگن ،  باوج  وا  دیبلط  ار  وا  درک  یم  زامن  هک  یتقو  رد  دمآ  وا  دزن  شردام  سپ  دوخ ،  هعموص  رد  درک  یم  ادخ  تدابع 
ؤس تفگ :  تشگرب و  دینشن و  باوج  دیبلط و  ار  وا  زاب  دمآ  موس  راب  تشگرب ،  دوخ و  ردام  يوسب  دشن  تفتلم  وا  دیبلط  ار  وا  دمآ و  زاب 

ندـیئاز درد  ار  وا  دـمآ و  وا  هعموص  دزن  يراـکانز  نز  دـش  رگید  زور  نوچ  دـنکن .  يراـی  ار  وت  هک  لیئارـسا  ینب  يادـخ  زا  منک  یم  لا 
دش و رـشتنم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  ربخ  نیا  سپ  ما .  هدیناسر  مهب  حیرج  زا  ار  دنزرف  نیا  درک :  يوعد  دیئاز و  عضوم  نامه  رد  تفرگ و 
وا يوسب  شردام  سپ  دنـشکب ،  راد  رب  ار  وا  هک  دومرف  رما  هاشداپ  درک ،  انز  دوخ  درک  یم  تمالم  انز  رب  ار  مدرم  هک  یـسک  نآ  دنتفگ : 

نوچ مدرم  دـمآ .  نم  رـس  رب  وت  نیرفن  زا  الب  نیا  هک  شاب  تکاس  تفگ :  حـیرج  درک .  یم  دایرف  دز و  یم  دوخ  يور  رب  هچناپط  دـمآ و 
حیرج دندروآ  نوچ  دیروایب ،  ار  لفط  نآ  دومرف :  یئوگ ؟  یم  تسار  ار  نیا  وت  هک  میناد  هچ  دـنتفگ :  دندینـش  حـیرج  زا  ار  نخـس  نیا 

هلیبق نالف  زا  یعار  نالف  تفگ :  دمآ و  نخس  هب  یهلا  تردق  هب  لفط  نآ  تسیک ؟  وت  ردپ  دیسرپ :  وا  زا  سپ  درک  اعد  تفرگ و  ار  لفط 
زا رگید  هک  دروخ  دنگوس  تفای و  تاجن  ندـش  هتـشک  زا  وا  حـیرج و  رب  دـندوب  هدرک  ارتفا  هک  ار  اهنآ  غورد  دـینادرگ  رهاظ  ادـخ  سپ  . 
 : تفگ لیئارسا  ینب  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 887  ) دنکب تمدخ  ار  وا  هتسویپ  دوشن و  ادج  دوخ  ردام 
نآ لـثم  زگره  هکنآ  رب  دـش  قفتم  مدرم  عیمج  يءار  درک  ماـمت  ار  رهـش  نوچ  دـیوگن ،  نآ  يارب  یبیع  سکچیه  هک  منک  یم  اـنب  يرهش 

 : دومرف هاشداپ  میوگ .  یم  وت  هب  ار  نآ  بیع  نم  یهد  یم  ناما  رگا  تفگ :  يدرم  سپ  دننیب ،  یمن  نآ  رد  یبیع  یبوخ و  رد  دنا  هدـیدن 
؛ دـش دـهاوخ  لـقتنم  يرگید  هب  درم و  یهاوخ  وت  هکنآ  لوا  دراد :  بیع  ود  رهـش  نیا  درک :  ضرع  درم  نآ  سپ  مداد .  ناـما  ار  وت  وـگب 

هتـشادن ار  اهبیع  نیا  هک  مینک  هچ  سپ  دشاب ؟  یم  رتدب  اهنیا  زا  بیع  مادک  دومرف :  هاشداپ  سپ  دش .  دهاوخ  بارخ  وت  زا  دعب  هکنآ  مود 
هاـشداپ نوچ  يوشن .  ریپ  یـشاب و  ناوج  هناـخ  نآ  رد  وت  هشیمه  دوـشن و  یناـف  دوـش و  یقاـب  هک  نک  اـنب  يا  هناـخ  درک :  ضرع  دـشاب ؟ 

ریغب دـنا  هتفگن  تسار  وت  هب  باب  نیا  رد  وت  تکلمم  لها  زا  کیچیه  تفگ :  شرتخد  درک  لقن  دوخ  رتخد  هب  ار  درم  نآ  مدرم و  ناـنخس 
درم ود  هب  ار  ناشیا  تشاد ،  رتخد  ود  دوب و  يدرم  لیئارسا  ینب  رد  هک :  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد  و  ( . 888  ) درم نآ 

رد هک  رتخد  نآ  ندید  هب  تفر  لوا  درک ،  ناشیا  ندـید  هدارا  نوچ  سپ  رگ ،  هزوک  يرگید  دوب و  عراز  ناشیا  زا  یکی  هک  دومن  جـیوزت 
ینب همه  زا  ام  لاح  دـیایب  ناراب  رگا  تسا و  هدرک  يرایـسب  تعارز  نم  رهوش  تفگ :  يراد ؟  لاـح  هچ  دیـسرپ :  وا  زا  دوب و  عراز  هناـخ 
هزوک نم  رهوش  تفگ :  يراد ؟  لاح  هچ  دیـسرپ :  وا  زا  تفر  رگید  رتخد  ندید  هب  دـمآ  نوریب  اجنآ  زا  نوچ  دوب ؛ دـهاوخ  رتهب  لیئارـسا 

 : درک ضرع  دمآ و  نوریب  سپ  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  لیئارـسا  ینب  عیمج  زا  ام  لاح  دوشن  عیاض  اهنآ  دـیاین و  ناراب  رگا  تسا  هتخاس  رایـسب 
قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 889  ) روآ لمعب  یناد  یم  ریخ  ناشیا  يارب  هچنآ  سپ  یناد  یم  رتهب  ار  ود  ره  حالـص  وت  ادنوادخ ! 

دمح و ینعی :  نیقتملل ،  هبقاعلا  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  تفگ :  یم  رایسب  هک  دوب  يدباع  لیئارسا  ینب  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع 
دوـش و مشخ  رد  وا  راـتفگ  زا  نیعل  سیلبا  سپ  تسا ،  ناراـکزیهرپ  يارب  وـکین  تبقاـع  تـسا و  ناـیملاع  راـگدرورپ  صوـصخم  ساـپس 
دش و عازن  ناطیش  وا و  نایم  رد  تفگ  ار  نیا  دمآ و  نوچ  تسا ؛  نارگناوت  يارب  وکین  تبقاع  وگب  تفگ :  داتـسرف و  وا  دزن  هب  ار  یناطیش 
و دنربب ،  ار  يرگید  تسد  کی  دنک  قیدصت  ار  کی  ره  نخس  هکنآ  طرش  هب  دیایب  اهنآ  لباقم  رد  هک  یـسک  لوا  مکح  هب  دندش  یـضار 

تـشگرب سپ  دش ،  هدیرب  دباع  تسد  کی  و  تسا ،  نارگناوت  يارب  وکین  تبقاع  تفگ :  وا  دـندرک و  لا  ؤس  وا  زا  دیـسر  یـصخش  نوچ 
یـضار زاب  و  یلب .  تفگ :  یئوگ ؟  یم  ار  نامه  زاب  تفگ :  ناطیـش  نیقتملل .  هیفاعلا  نیملاعلا و  بر  هللادـمحلا  تفگ :  یم  ار  نامه  زاـب 
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زاب دش و  هدیرب  دـباع  رگید  تسد  درک و  ناطیـش  قیدـصت  دـمآ و  يرگید  قباس ،  طرـش  نامه  هب  دوش  ادـیپ  لوا  هک  ره  مکح  هب  دـندش 
دوش ادیپ  هک  یسک  لوا  دزن  مینک  یم  همکاحم  هبترم  نیا  تفگ :  ناطیش  تسا ،  ناراکزیهرپ  يارب  وکین  تبقاع  تفگ :  درک و  ادخ  دمح 
لقن وا  هب  ار  دوخ  هصق  نوچ  ناشیا ،  هار  رس  رب  داتسرف  یصخش  تروص  هب  ار  یکلم  یلاعت  قح  دندمآ .  نوریب  سپ  ندز  ندرگ  طرـش  هب 

نینچمه تفگ :  دز و  ار  ناطیـش  نآ  ندرگ  دندش و  تسرد  ات  دیلام  اهنآ  رب  تسد  تشاذگ و  دوخ  ياهاج  هب  ار  دـباع  ياهتـسد  دـندرک 
نایم رد  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 890  ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  وکین  تبقاع 
هدب لسغ  مریمب  نم  نوچ  تفگ :  دوخ  نز  هب  دش  وا  تافو  تقو  نوچ  ناشیا ،  نایم  رد  درک  یم  مکح  قح  هب  دوب و  یـضاق  لیئارـسا  ینب 
دوب هتفگ  هچنآ  درم  یضاق  نآ  نوچ  دید .  یهاوخن  نم  زا  يدب  هللا  ءاشنا  هک  ارم  راذگب  یتخت  يور  رب  ناشوپب و  ارم  يور  نکب و  نفک  و 

هک یلاح  نآ  زا  دیسرت  دروخ ،  یم  ار  وا  غامد  یمرک  دید  سپ  دوشگ  ار  وا  يور  تفر و  نآ  زا  دعب  درک  ربص  یتدم  دروآ ،  لمعب  شنز 
 : تفگ یضاق  یلب .  تفگ :  يدید ؟  هک  لاح  نآ  زا  يدیـسرت  ایآ  تفگ :  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  وا  دش  بش  نوچ  تشگرب ،  دید و 
اب یمصخ  هعفارم و  هب  دمآ  نم  دزن  هب  يزور  اریز  مدرک ،  وت  ردارب  يارب  زا  هک  یـشهاوخ  يارب  رگم  دیـسرن  مهب  نم  يارب  تلاح  نآ  هللاو 
داش سپ  دوب  وا  اب  قح  دندرک  لقن  ار  دوخ  ياوعد  نوچ  دشاب ؛ وا  اب  قح  هک  نک  نانچ  ادـنوادخ !  متفگ :  دنتـسشن  نم  دزن  نوچ  دوب ،  وا 

و ( . 891  ) دوب وا  اب  قح  هکنیا  اب  مدرک  وت  ردارب  بناج  هب  لیم  هک  دش  ضراع  نآ  يارب  زا  ارم  دب  لاح  نآ  و  دوب ،  وا  اب  قح  هکنآ  زا  مدش 
ره نک  اعد  دنتفگ :  دندمآ و  دوخ  ربمغیپ  دزن  هب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  دنـس  هب 

تقو ره  دیدرگ و  نورقم  تباجا  هب  تساوخ و  ادخ  زا  ار  ناشیا  بلطم  ربمغیپ  نآ  سپ  دتـسرفب ،  ناراب  ام  يارب  ادخ  میهاوخ  ام  هک  تقو 
هاک ریغب  دـندرک  ورد  نوچ  درک و  ومن  اهلاس  ریاس  زا  ناشیا  تعارز  سپ  دـمآ ،  ناشیا  يارب  دنتـساوخ  هک  ردـق  ره  هب  دـندیبلط  ناراب  هک 

یحو یلاعت  قح  سپ  ام .  هب  دیناسر  ررـض  میدـیبلط و  دوخ  تعفنم  يارب  ار  ناراب  ام  دـنتفگ :  دـندمآ و  ربمغیپ  دزن  هب  دوبن ،  رگید  يزیچ 
لوقنم رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 892  ) دندید هک  تسا  نآ  ناشیا  ریبدت  لصاح  ناشیا و  يارب  نم  ریبدت  هب  دـندشن  یـضار  ناشیا  دومرف : 
تفرگ یم  دمآ و  یم  دندش  یم  گرزب  نآ  ياه  هجوج  هاگره  هک  دوب  يدرم  یتخرد و  رب  دوب  هتخاس  نایـشآ  يرتوبک  دومرف :  هک  تسا 

هبترم نیا  رد  سپ  منک .  یم  تیافک  وت  زا  ار  وا  رش  نم  هک :  دومرف  یحو  یلاعت  قح  ار ،  لاح  نآ  درک  تیاکـش  ادخ  هب  رتوبک  نآ  سپ  ، 
يالاب رب  داد و  لئاس  هب  ار  ناـن  هدرگ  کـی  درک ،  لا  ؤس  وا  زا  یلئاـس  تشاد و  دوخ  اـب  ناـن  هدرگ  ود  دـمآ و  درم  نآ  دروآرب  هجوج  هک 

ترضح نآ  زا  حیحـص  ثیدح  رد  و  ( . 893  ) تشاد ملاس  ار  وا  قدـصت  نآ  ببـس  هب  یلاعت  قح  تشادرب ،  ار  اـه  هجوج  تفر و  تخرد 
 ، دشن باجتسم  شیاعد  دیامرف ،  تمارک  يدنزرف  ار  وا  ادخ  هک  درک  اعد  لاس  هس  یس و  لیئارسا  ینب  رد  دوب  یصخش  هک :  تسا  لوقنم 

سپ ینادرگ ؟  یمن  نورقم  تباـجا  هـب  ارم  ياـعد  یکیدزن و  اـی  يونـش ؟  یمن  ارم  ياـعد  هـک  وـت  زا  مرود  اـیآ  ادـنوادخ !  درک :  ضرع 
غورد یتین  اب  كاپان و  هدیبسچ و  ایند  هب  یلد  هدنیوگ و  ضحف  ینابز  اب  یناوخ  یم  ار  ادخ  وت  تفگ :  وا  هب  دـمآ و  وا  باوخ  هب  یـصخش 

باجتـسم شیاـعد  درک  نینچ  نوچ  نک ،  وکین  ار  دوخ  تین  نادرگ و  راـکزیهرپ  ار  دوـخ  لد  نکب و  یئوـگ  هزره  شحف و  كرت  سپ  ، 
ینب رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  ( . 894  ) دومرف تمارک  يرـسپ  وا  هب  ادـخ  دـش و 
نوچ سپ  هفینع .  ریغ  نز  زا  تشاد  رسپ  ود  يا و  هفینع  نز  زا  لیامش  رد  دوب  هیبش  وا  هک  تشاد  يرسپ  دوب ،  يرادلام  لقاع  درم  لیئارسا 

منم تفگ :  هنایم  دنزرف  و  یکی ،  نآ  منم  تفگ :  رتگرزب  رسپ  درم  نوچ  تسامـش .  زا  یکی  يارب  زا  نم  لام  تفگ :  دش  وا  تافو  ماگنه 
هب دیورب  مناد ،  یمن  ار  امش  هیضق  مکح  نم  تفگ :  یضاق  دندرب ،  هعفارم  نامز  نآ  یـضاق  دزن  هب  سپ  منم .  تفگ :  کچوک  دنزرف  و  ، 
 : تفگ دندرک  لقن  وا  هب  ار  هصق  نوچ  دـنتفای ،  يریپ  درم  ار  وا  دـنتفر  ناشیا  زا  یکی  دزن  هب  نوچ  دـنمانغ .  نادـنزرف  زا  هک  ردارب  هس  دزن 

دندیـسرپ وا  زا  نوچ  ریپ ،  هن  ناوج و  هن  دوب  يدرم  دـنتفر  وا  دزن  هب  نوچ  دیـسرپب ؛ وا  زا  تسا و  رتـگرزب  نم  زا  هک  يردارب  دزن  هب  دـیورب 
زا وـت  ارچ  هک  وـگب  ار  نیا  تلع  لوا  دـنتفگ :  سپ  دـنتفای ،  ناوـج  ار  وا  دـندمآ  وا  دزن  هب  نوـچ  مرتـگرزب ؛  ردارب  دزن  هب  دـیورب  تـفگ : 
نآ تفگ :  وگب .  ار  هلءاـسم  باوج  دـعب  تسا  رتناوج  رتکچوک  ردارب  زا  وت  زا  دـعب  ردارب  و  يرتگرزب ،  هکنآ  اـب  يرتـناوج  رگید  ناردارب 
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هک وا  يدب  رب  دنک  یم  ربص  دراد و  هدرزآ  ار  وا  هتـسویپ  هک  دراد  يدب  نز  نکیل  تسا و  رتکچوک  نم  زا  لاس  ود  دیدید  لوا  هک  يردارب 
ار وا  یهاـگ  هک  دراد  ینز  وا  سپ  مود  ردارب  نآ  اـما  هدـش ؛  ریپ  ببـس  نیا  هب  و  درک ،  دـناوتن  نآ  رب  ربص  هک  یئـالب  هب  دوش  ـالتبم  اداـبم 

یم داـش  ارم  هشیمه  هک  مراد  ینز  نم  اـما  و  تسا ؛  هناـیم  يریپ  یناوـج و  رد  وا  سپ  دـنادرگ ،  یم  داـش  یهاـگ  دـنادرگ و  یم  نـیگمغ 
تیاکح اما  ما ؛  هدنام  ناوج  ببـس  نیا  هب  سپ  تسا ،  هدمآ  نم  هناخ  هب  ات  تسا  هدیـسرن  نم  هب  یهورکم  یمغ و  وا  زا  زگره  دـنادرگ و 

منک مکح  امش  نایم  ات  نم  دزن  هب  دیدرگرب  دینازوسب و  ار  وا  ياهناوختسا  دیروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دیورب و  لوا  وا ،  ثاریم  امش و  ردپ 
نوـچ دنتـشادرب ،  یگنلک  رگید  ردارب  ود  نآ  تشادرب ،  ریـشمش  دوـب  هفینع  زا  هـک  رتـکچوک  ردارب  دـندش ،  هـناور  ربـق  بناـج  هـب  سپ  . 

ردپ ربق  مراذگ  یمن  متشذگ و  دوخ  هصح  زا  نم  تفگ :  دیشک و  ریشمش  کچوک  ردارب  دنفاکشب  ار  ردپ  ربق  هک  ردارب  ود  نآ  دنتـساوخ 
ار لام  نوچ  دیروایب ،  ار  لام  امش ،  يارب  تسا  سب  نیمه  دومرف :  دندرک  لقن  ار  هصق  دنتشگرب و  یضاق  دزن  هب  نوچ  سپ  دیفاکشب .  ارم 
دش و وا  زا  هچنانچ  دش  یم  مرن  وا  رب  امش  لد  دیدوب  یم  وا  دنزرف  امـش  رگا  تفگ :  رگید  رـسپ  ود  نآ  هب  داد و  کچوک  رـسپ  هب  دندروآ 

درم لیئارسا  ینب  رد  هک :  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  ( . 895  ) دیدش یمن  وا  نتخوس  هب  یـضار 
هدومرف ردقم  تسا و  هدرک  ررقم  وت  يارب  زا  رمع  رادقم  نالف  یلاعت  قح  هک :  دید  باوخ  رد  یبش  تشاد ،  يا  هحلاص  نز  دوب و  یحلاص 

مدـقم یهاوخ  وت  ار  کـی  ره  هک  تسا  هدـینادرگ  راـتخم  ار  وـت  یگنت و  رد  رگید  فـصن  درذـگب و  یخارف  رد  وـت  رمع  فـصن  هک  تسا 
یم تروشم  وا  اب  نم ،  شاعم  رد  تسا  نم  کیرـش  وا  مراد و  يا  هحلاص  نز  نم  تفگ :  درم  نآ  ینک ؟  یم  رایتخا  ار  مادک  وت  دیامرف ، 

نک و راـیتخا  ار  لوا  فصن  تفگ :  هحلاـص  نز  نآ  درک ،  لـقن  دوخ  هجوز  هب  ار  باوخ  دـش  حبـص  نوچ  سپ  تفگ .  مهاوخ  دـعب  منک 
دمآ و وا  باوخ  هب  صخش  نامه  زاب  دش  مود  بش  نوچ  دنک .  مامت  ام  رب  ار  تمعن  دیامرف و  محر  ام  رب  ادخ  دیاش  تیفاع  رد  امن  لیجعت 
هب شا  هجوز  سپ  دروآ ،  وا  هب  ور  تهج  همه  زا  ایند  سپ  دشاب .  نینچ  تفگ :  ار ،  لوا  فصن  تفگ :  يدرک ؟  رایتخا  ار  مادک  دیسرپ : 
یم رما  ار  وا  هتـسویپ  و  هدب ؛  دوخ  ردارب  نالف  ناگیاسمه و  دنمتـسم و  مدرم  دوخ و  ناشیوخ  هب  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  زا  تفگ :  وا 

هب صخـش  نامه  دیـسر  یتسدگنت  هدـعو  تشذـگ و  وا  رمع  فصن  نوچ  سپ  دـیامن .  فرـص  ریخ  فراصم  رد  ار  دوخ  تمعن  هک  درک 
رد هک  دومرف  ردقم  زین  ار  وت  رمع  هیقب  يدومن  ادا  هک  وا  تمعن  رکـش  يدرک و  هک  اهناسحا  يازج  هب  ادخ  تفگ :  دـمآ و  درم  نآ  باوخ 

لیئارسا ینب  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ( . 896  ) درذگب تمعن  یناوارف  یگداشگ و 
باوخ رد  سپ  يزور ،  بلط  رد  ادـخ  يوسب  درک  عرـضت  سپ  يزور ،  بلط  رد  وا  هجوز  وا  رب  درک  حاـحلا  ناـشیرپ و  رایـسب  دوب  يدرم 

 : دـنتفگ وا  هب  سپ  ار .  لالح  مهرد  ود  تفگ :  ار ؟  مارح  مهرد  رازه  ود  ای  یهاوخ  یم  رتهب  ار  لـالح  مهرد  ود  هک :  دـنتفگ  وا  هب  دـید 
داد ار  مهرد  کی  تفرگ و  ار  مهرد  ود  نآ  سپ  تفای ،  دوخ  نیلاـب  ریز  رد  مهرد  ود  دـش  رادـیب  نوچ  رادرب .  دـنا  هداـهن  وت  رـس  ریز  رد 

یمن یهام  نیا  هب  تسد  نم  هک  درک  دای  دـنگوس  وا و  تمالم  هب  درک  عورـش  دـید  ار  یهام  نز  نآ  نوچ  دروآ ،  هناخ  هب  دـیرخ و  یهام 
مکـش نایم  رد  گرزب  دیراورم  ود  تفاکـش  ار  شمکـش  نوچ  دروآ ،  حالـصا  هب  ار  یهام  نآ  هک  تساخرب  دوخ  درم  نآ  سپ  مراذـگ ، 

( . 897  ) تخورف مهرد  رازه  لهچ  هب  ار  ود  ره  هک  تفای  یهام  نآ 

مود تمسق 

هب ار  شحور  دندیناشن و  ربق  رد  هکئالم  ار  لیئارسا  ینب  ياملع  زا  یکی  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  نسح  دنـس  هب  و 
 ، دندرک مک  هنایزات  کی  سپ  مرادـن ،  تقاط  تفگ :  مینزب ،  وت  رب  ادـخ  باذـع  زا  هنایزات  دـص  میرومءام  ام  دـنتفگ :  دـندینادرگرب و  وا 

دیسرپ يرادن ،  نآ  زا  يا  هراچ  دنتفگ ،  مرادن ،  تقاط  تفگ :  دیـسر ،  هنایزات  کی  هب  ات  دندرک  یم  مک  نینچمه  مرادن ،  تقاط  تفگ : 
نیکـسم فیعـض  هدـنب  هب  رگید  يزور  يدرک و  زاـمن  وـضو  یب  يزور  دـنداد ،  باوـج  دـینز ؟  یم  نم  هب  ار  هناـیزات  نیا  ببـس  هچ  هب  : 

هنایزات کی  سپ  يدرکن ،  يو  زا  ررض  عفد  يدیسرن و  وا  دایرف  هب  وت  درک و  هثاغتسا  وت  هب  دش و  یم  یمتـس  وا  رب  هک  يدروخرب  یمولظم 
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یمکحم یلاع  عیفر  رایسب  رصق  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  هک :  تسا  لوقنم  هبنم  نب  بهو  زا  و  ( . 898  ) دش شتآ  زا  رپ  شربق  هک  دندز  وا  رب 
دندرک و یم  عنم  دوش  لخاد  هک  دمآ  یم  هک  يریقف  ره  و  دیبلطن ،  ار  ارقف  دیبلط و  ار  نارگناوت  تخپ و  یماعط  نآ  مامتا  زا  دعب  درک ،  انب 

نینچ زین  ناشیا  هب  ارقف و  يز  رد  ناشیا  يوسب  داتسرف  کلم  ود  یلاعت  قح  سپ  دنا ،  هتخاسن  وت  لاثما  وت و  يارب  ار  ماعط  نیا  دنتفگ :  یم 
اج سلجم  ردـص  رد  هدومن و  مارکا  هدرک و  لخاد  ار  ناشیا  دـنتفر  نوچ  دـنورب ،  اینغا  يز  هب  کلم  ود  نآ  دومرف  رما  ادـخ  سپ  دـنتفگ ؛

رگید تیاور  رد  و  ( . 899  ) دنرب ورف  نیمز  هب  دوب  رهش  نآ  رد  هک  ره  ار و  رهش  نآ  هک  ار  کلم  ود  نآ  دومرف  رما  یلاعت  قح  سپ  دنداد . 
زا ربتعم  ثیدـح  رد  و  ( . 900  ) نتفر هار  رد  دـننکن  ربکت  الیخ و  ات  دـنتفر  یم  هار  اـصع  اـب  لیئارـسا  ینب  ریبک  ریغـص و  هک :  تسا  لوقنم 
یم نایز  دـش  یم  هجوتم  هک  راک  ره  هب  دوب  يدـباع  درم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح 
چیه نز  دش و  هنـسرگ  يزور  سپ  دـنامن ،  يزیچ  زین  شنز  دزن  هکنآ  ات  داد  یم  هفقن  وا  هب  شنز  دوب ،  هدـش  هتـسب  وا  رب  ایند  راک  تفای و 

زا شورفب و  ربب و  ار  نیا  تسا  هدـنامن  يزیچ  نم  دزن  نیا  زج  تفگ :  داد و  شرهوش  هب  دوخ ،  هتـشر  زا  هلیپ  کی  زا  ریغب  تفاین  هناـخ  رد 
 : تفگ تشگرب و  سپ  دنا ،  هتسب  ار  رازاب  دنا و  هتـساخرب  نایرتشم  هک  دید  دروآ  رازاب  هب  ار  نآ  نوچ  میروخب .  هک  رخب  یماعط  ام  يارب 

یماد هک  دید  ار  يدایـص  دمآ  ایرد  رانک  هب  نوچ  مدرگ ،  یمرب  مزیر و  یم  دوخ  هب  یبآ  مزاس و  یم  وضو  ایرد و  نیا  دزن  هب  مور  یم  نم 
 : تفگ دباع  سپ  دوب ،  هدش  دساف  ات  دوب  هدام  یتدم  هک  ینوبز  یهام  رگم  دوبن  چیه  وا  ماد  رد  دوب و  هدروآ  نوریب  دوب و  هدنکفا  ایرد  هب 

تفرگ و ار  یهاـم  سپ  يوش .  عفتنم  نآ  هب  دوخ  ماد  يارب  زا  هک  مهد  وت  هب  ار  نامـسیر  نیا  ضوع  رد  هک  ار  دوخ  یهاـم  نم  هب  شورفب 
دیراورم نآ  فوج  رد  تفاکش  ار  یهام  مکـش  نز  نوچ  درک ،  لقن  دوب  هتـشذگ  هچنآ  دوخ  نز  هب  تشگرب و  هناخ  هب  داد و  ار  نامـسیر 

مهرد رازه  تسیب  غـلبم  هب  ار  نآ  تفر و  رازاـب  هب  تفرگ و  ار  نآ  دـباع  دوـمن ،  وا  هب  ار  دـیراورم  دـیبلط و  ار  شرهوـش  تفاـی و  یگرزب 
ات نیکـسم  رب  دیئامن  قدصت  هناخ !  لها  يا  تفگ :  دمآ و  هناخ  رد  هب  یلئاس  هاگان  سپ  تشاذگ ،  هناخ  رد  ار  لام  تشگرب و  تخورف و 
هللا ناحبس  تفگ :  شنز  سپ  داد ،  وا  هب  ار  هسیک  ود  زا  یکی  دش  لخاد  نوچ  وش .  لخاد  تفگ :  دباع  درم  نآ  دنک .  محر  ار  امـش  ادخ 

لخاد تفگ :  دباع  دز ،  رد  تشگرب و  لئاس  نامه  تشذگ  هک  ینامز  كدنا  سپ  يدرک .  فرطرب  ار  ام  يرگناوت  فصن  هعفد  کی  هب  ! 
ارم یلاـعت  قح  هکئـالم ،  زا  مدوب  یکلم  نم  داـب ،  اراوگ  وت  رب  روخب  تفگ :  تشاذـگ و  دوـخ  ياـج  هب  ار  رز  هسیک  دـمآ و  لـئاس  وـش . 

ربتعم دنـس  هب  و  ( . 901  ) دیدنـسپ ار  وت  رکـش  ادـخ  سپ  يروآ ،  یم  اجب  تمعن  رکـش  هنوگچ  هک  میاـمن  ناـحتما  ار  وت  هک  دوب  هداتـسرف 
نیا دومرف :  ترضح  دش ؟  دهاوخ  رهاظ  یک  امـش  قح  تلود  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  نارمح  هک  تسا  لوقنم 

یناـمز ناـمز  نیا  و  تسناد ،  یناوت  یم  ار  دوخ  ناـمز  لـها  لاوحا  ناـشیا  لاوحا  زا  يراد و  نایانـشآ  ناردارب و  ناتـسود و  وـت  نارمح ! 
ملع رد  دومن  یمن  تبغر  هک  تشاد  يرـسپ  قباس و  نامز  رد  ءاملع  زا  دوب  یـصخش  هک  یتسردب  درک ،  دـناوت  جورخ  قح  ماما  هک  تسین 

 ، تفرگ یم  ارف  ار  وا  ملع  درک و  یم  اـهلا  ؤس  وا  زا  دـمآ و  یم  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  ملاـع  نآ  و  درک ،  یمن  لا  ؤس  وا  زا  دوـخ و  ردـپ 
نم و زا  يدومن  یمن  لا  ؤس  نم و  ملع  رد  يدرک  یمن  تبغر  وت  دنزرف !  يا  تفگ :  دیبلط و  ار  دوخ  رسپ  دش  ملاع  نآ  تافو  تقو  نوچ 

دزن هب  ورب  نم  ملع  هب  دوش  جایتحا  ار  وت  رگا  درک ،  یم  ظفح  دومن و  یم  ذـخا  ارم  ملع  درک و  یم  لا  ؤس  نم  زا  دـمآ و  یم  نم  هیاـسمه 
یباوخ نامز  نآ  هاشداپ  سپ  دنام ،  وا  رسپ  دش و  لصاو  یهلا  تمحر  هب  ملاع  نآ  سپ  دناسانـش .  وا  هب  داد و  ناشن  ار  وا  و  نم ،  هیاسمه 

یلب دـنتفگ :  تسا ؟  هدـنام  يدـنزرف  وا  زا  ایآ  دیـسرپ :  دـش ،  توف  دـندرک :  ضرع  ملاع ،  نآ  لاـح  زا  درک  لا  ؤس  نآ  ریبعت  يارب  دـید 
یم ارم  هچ  يارب  هاشداپ  مناد  یمن  هللاو  تفگ :  دـمآ  وا  بلط  هب  هاشداپ  مزـالم  نوچ  دـیبلط ،  ار  رـسپ  نآ  سپ  تسا ،  هدـنام  وا  زا  يرـسپ 
دزن هب  تفر  دـمآ و  وا  داـی  هب  ردـپ  تیـصو  لاـح  نیا  رد  سپ  دـش .  مهاوخ  اوسر  دـنک  لا  ؤـس  نم  زا  رگا  مرادـن و  یملع  نم  دـهاوخ و 

ارم بلطم  هچ  يارب  زا  هک  مناد  یمن  تسا و  هدـیبلط  ارم  هاشداپ  تفگ :  درک و  لـقن  ار  هیـضق  دوب و  هتخومآ  ملع  شردـپ  زا  هک  یـصخش 
هچ يارب  هاشداپ  ار  وت  مناد  یم  نم  تفگ :  درم  نآ  میاـیب .  وت  دزن  هب  یملع  هب  موش  جاـتحم  رگا  هک  هدرک  رما  ارم  مردـپ  تسا و  هتـساوخ 

ار وا  سپ  یلب .  تفگ :  درک ؟  یهاوخ  تمـسق  دوخ  نم و  ناـیم  دوش  لـصاح  وت  يارب  زا  هچنآ  مهد  ربـخ  ار  وت  رگا  تسا ،  هدـیبلط  راـک 
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ار وت  تسا  هدـید  یباوخ  هاـشداپ  تفگ :  سپ  تسا ،  هدرک  طرـش  هچنآ  هب  دـنک  اـفو  هک  تفرگ  وا  زا  باـب  نیا  رد  يا  هتـشون  داد و  مسق 
تفر هاشداپ  سلجم  هب  نوچ  سپ  تسا .  گرگ  نامز  وگب :  باوج  رد  وت  تسا ؟  نامز  هچ  نامز  نیا  هک  دـسرپب  وت  زا  هک  تسا  هدـیبلط 

هچ نیا  هک  يا  هدید  هک  یباوخ  زا  ینک  لا  ؤس  هک  يا  هدـیبلط  ارم  درک :  ضرع  ما ؟  هدـیبلط  بلطم  هچ  بلط  يارب  ار  وت  نم  هک :  دیـسرپ 
وا هب  هزیاج  درک  رما  هاشداپ  سپ  تسا .  گرگ  نامز  تفگ :  تسا ؟  نامز  هچ  ناـمز  نیا  وگب  سپ  یتفگ ،  تسار  تفگ :  تسا ؟  ناـمز 

نیا هکنآ  زا  لبق  دیاش  تفگ :  دادن و  صخـش  نآ  هب  يا  هصح  درکن و  دوخ  طرـش  هب  افو  دمآ و  هناخ  هب  تفرگ و  ار  هزیاج  سپ  دـنداد ، 
دید رگید  باوخ  هاشداپ  تشذگ  نیا  زا  یتدـم  نوچ  منکب .  یلا  ؤس  صخـش  نآ  زا  هک  موشن  جاتحم  رگید  راب  ای  مریمب  منک  مامت  ار  لام 

 ، مور هاشداپ  دزن  هب  مرادن  یملع  نم  هک :  تفگ  دوخ  اب  درکن و  دوخ  دهع  هب  افو  هکنآ  زا  دش  نامیـشپ  رـسپ  دـیبلط ،  ار  رـسپ  نآ  داتـسرف 
رگید اب  لاح  ره  هب  تفگ :  سپ  مدرکن ،  وا  دـهع  هب  افو  مدرک و  رکم  وا  اب  هکنآ  لاح  منک و  لا  ؤس  وا  زا  مور و  ملاـع  نآ  دزن  هب  هنوگچ 

نآ دزن  هب  سپ  دنکب .  ممیلعت  دیاش  وا ،  دهع  هب  منکب  افو  هبترم  نیا  رد  هک  مروخ  یم  مسق  زاب  مبلط و  یم  رذع  وا  زا  وا و  دزن  هب  مور  یم 
متـسد رد  يزیچ  تسا و  هدـش  ماـمت  همه  دوب  متـسد  رد  هچنآ  مدرکن و  وت  ناـمیپ  هب  اـفو  مدرک و  هچنآ  مدرک  درک :  ضرع  دـمآ و  ملاـع 

مروخ یم  دنگوس  وت و  اب  منک  یم  طرـش  ینکن و  مورحم  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادخب  ار  وت  وت ،  هب  ما  هدـش  جاتحم  نونکا  تسا و  هدـنامن 
هچ زا  هک  مناد  یمن  تسا و  هدیبلط  ارم  هاشداپ  زین  تقو  نیا  رد  و  منک ،  تمـسق  دوخ  وت و  نایم  دیآ  نم  تسد  هب  هبترم  نیا  رد  هچنآ  هک 
؟  تسا نامز  هچ  نیا  هک  تسا  هدید  زاب  هک  یباوخ  زا  دنک  لا  ؤس  وت  زا  هک  تسا  هدیبلط  ار  وت  تفگ :  ملاع  نآ  دسرپب .  دـهاوخ  یم  زیچ 

هدید یباوخ  تفگ :  ما ؟  هدیبلط  ار  وت  راک  هچ  يارب  درک :  لا  ؤس  دش و  لخاد  هاشداپ  سلجم  هب  نوچ  سپ  تسا .  دنفـسوگ  نامز  وگب : 
دنفـسوگ ناـمز  تفگ :  تسا ؟  ناـمز  هچ  وگب  نونکا  یتفگ ،  تسار  تفگ :  تسا ؟  ناـمز  هچ  نیا  هک  یـسرپب  نم  زا  یهاوخ  یم  يا و 

دهدن ار  وا  هصح  دنک و  رکم  ای  ملاع  نآ  اب  افو  ایآ  هک  دش  ددرتم  دمآ  هناخ  هب  نوچ  دنداد ؛ وا  هب  يرایسب  هلـص  دومرف  هاشداپ  سپ  تسا . 
سپ دنکن .  وا  دهع  هب  افو  دنک و  ردغ  هکنآ  رب  درک  مزع  و  وا ،  هب  موشن  جاتحم  زگره  نیا  زا  دعب  نم  دیاش  تفگ :  رایـسب  رکفت  زا  دـعب  ، 

نآ دزن  هب  هنوگچ  رگید  رکم  هبترم  ود  زا  دعب  تفگ :  دوخ و  ردغ  زا  دش  مدان  رایـسب  وا  سپ  دیبلط ،  ار  وا  دید و  یباوخ  هاشداپ  یتدم  زا 
وا تمدـخ  هب  نوچ  دورب ،  ملاع  نآ  دزن  هب  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  شیءار  زاب  میوگب ،  هاشداپ  باوج  هک  مرادـن  یملع  دوخ  مورب و  ملاـع 
 ، درک مهاوخن  رکم  رگید  درک و  مهاوخ  افو  هبترم  نیا  رد  تفگ :  دنکب و  وا  میلعت  زاب  هک  درک  سامتلا  داد و  دـنگوس  ادـخب  ار  وا  دیـسر 
ؤس هک  تسا  هدیبلط  ار  وت  زاب  تفگ :  تفرگ و  وا  زا  ار  اه  هتـشون  درک و  طرـش  ملاع  نآ  سپ  راذگم .  لاح  نیا  رب  ارم  نک و  محر  نم  رب 

يارب هک :  دیـسرپ  وا  زا  تفر  هاشداپ  سلجم  هب  نوچ  تسا .  وزارت  نامز  وگب :  تسا ؟  نامز  هچ  نیا  هک  تسا  هدید  هک  یباوخ  زا  دنک  لا 
 : تفگ هاشداپ  تسا ؟  نامز  هچ  نیا  هک  یسرپب  یهاوخ  یم  يا و  هدید  هک  یباوخ  يارب  يا  هدیبلط  ارم  تفگ :  ما ؟  هدیبلط  ار  وت  راک  هچ 

تفگ هک  باوج  نآ  هلص  هب  دنداد  وا  هب  یمیظع  لام  درک  رما  سپ  تسا ؛  وزارت  نامز  تفگ :  تسا ؟  نامز  هچ  وگب  سپ  یتفگ ،  تسار 
هدـش لـصاح  نم  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  عومجم  نیا  درک :  ضرع  تشاذـگ و  وا  لـباقم  رد  دروآ  ملاـع  نآ  دزن  هب  ار  لاـم  نآ  سپ  ، 

رد اذهل  يدوب  ناگرگ  زا  وت  دوب  گرگ  نامز  نوچ  لوا  نامز  تفگ :  ملاع  نآ  یئامن .  تمـسق  نم  دوخ و  نایم  وت  هک  ما  هدروآ  تسا و 
دـنکب و يراک  هک  دـنک  یم  مزع  دنفـسوگ  دوب و  دنفـسوگ  نامز  نوچ  مود  نامز  و  ینکن ،  دوخ  دـهع  هب  اـفو  هک  يدرک  مزج  هبترم  لوا 

افو زین  وت  تسا  قح  هب  ندرک  افو  شراک  وزارت  تسا و  وزارت  نامز  نوچ  نامز  نیا  يدرکن ،  ینک و  افو  هک  يدرک  هدارا  زین  وت  دنک  یمن 
نآ هصق  نیا  لقن  زا  ترـضح  نآ  ضرغ  ایوگ  دیوگ :  فلؤم  ( . 902  ) تسین نآ  هب  یجایتحا  ارم  هک  رادرب  ار  دوخ  لام  يدرک ،  دـهع  هب 

مالسلا هیلع  ماما  هنوگچ  دنرکم  ردغ و  ماقم  رد  وت  اب  هک  ینیب  یم  وت  ناتـسود  نارای و  هاگره  تسا ،  هباشتم  نامز  ره  لها  لاوحا  هک  دوب 
هک دناد  ادخ  دنـشاب و  دوهع  هب  يافو  ماقم  رد  مدرم  هک  دیآرد  ینامز  نوچ  نافلاخم ؟  رب  دنک  جورخ  ناشیا و  ياهدهع  رب  دـیامن  دامتعا 

نیا هدروآ و  حالـصا  هب  ار  نامز  نیا  لها  یلاعت  قح  درک و  دـهاوخ  جورخ  روهظ و  هب  رومءام  ار  ماـما  درک ،  دـنهاوخ  ماـما  دـهع  هب  اـفو 
ینب رد  يدرم  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  قثوم  دنـس  هب  و  نیرهاطلا .  هلآ  دـمحم و  هب  دـنک  بیـصن  ار  یمظع  هیطع 
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هدش یهلا  هاگرد  لوبقم  شتدابع  دنادب  هک  درب  ادخ  هاگرد  هب  ینابرق  تدابع  لاس  لهچ  زا  دـعب  درک و  ادـخ  تدابع  لاس  لهچ  لیئارـسا 
قح سپ  دشن ،  لوبقم  وت  تدابع  وت  ياهیدب  ببـس  هب  تسوت و  زا  ریـصقت  هانگ و  تفگ :  دوخ  اب  دشن  لوبقم  وا  ینابرق  سپ  هن ؟  اب  تسا 

تـسا لوقنم  رگید  تیاور  هب  و  ( . 903  ) وت هلاس  لهچ  تداـبع  زا  دوب  رتهب  يدرک  ار  دوخ  هک  یتمذـم  هک :  وا  يوسب  دومرف  یحو  یلاـعت 
ناشیا هدرک و  ایهم  مدرم  يارب  یماعط  دوب و  هدیدن  يرهش  یبوخ  نآ  هب  یـسک  هک  درک  انب  يرهـش  لیئارـسا و  ینب  رد  دوب  یهاشداپ  هک : 

سکچیه و  دراد ؟  بیع  هچ  رهـش  نیا  هک :  دنـسرپب  وا  زا  دور  نوریب  هک  ره  هک  تشادزاـب  ار  یـسک  رهـش  هزاورد  رب  و  دومن ،  توـعد  ار 
لوا مینیب :  یم  رهش  نیا  رد  بیع  ود  ام  دنتفگ :  ناشیا  دندوب ،  هدیشوپ  هدنگ  ياهابع  هک  دابع  زا  رفن  هس  رگم  تفگن  رهش  نآ  يارب  یبیع 

هتـشادن ار  بیع  ود  نیا  هک  دیراد  نامگ  يا  هناخ  امـش  تفگ :  هاشداپ  سپ  درم .  دهاوخ  شبحاص  هکنآ  مود  دش ،  دـهاوخ  بارخ  هکنآ 
درک تنطلـس  كرت  درک و  رثا  هاشداپ  رد  ناشیا  دنپ  سپ  دریم .  یمن  زگره  شبحاص  درادـن و  ندـش  بارخ  هناخ  یلب ،  دـنتفگ :  دـشاب ؟ 

ای يدب  ام  زا  ایآ  دنتفگ :  دوش  ادـج  ناشیا  زا  هک  تساخرب  سپ  درک ،  تدابع  ناشیا  اب  یتدـم  دـش و  قیفر  ناشیا  اب  ترخآ و  بلط  يارب 
اب مهاوخ  یم  دیراد ،  یم  یمارگ  ارم  دیـسانش و  یم  ارم  امـش  نکیلو  هن ،  تفگ :  یئامن ؟  یم  تقرافم  ام  زا  هک  يا  هدید  یبادآ  فالتخا 

نادنزرف قباس  نامز  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  نسح  دنس  هب  ( . 904  ) دسانشن ارم  هک  موش  قیفر  یسک 
یم نیمز  رد  دندوب و  هدـیدرگ  تدابع  لوغـشم  هدرک  ایند  كرت  ناهاشداپ  دالوا  زا  دـنچ  یناوج  دـندوب ،  یم  تدابع  هب  بغار  ناهاشداپ 

رب دنتشذگ  يربق  هب  سپ  دنریگب .  تربع  نایملاع  دنوادخ  تاقولخم  زا  نآ و  لها  ناهج و  لاوحا  زا  هک  دندومن  یم  تحایس  دندیدرگ و 
رگیدکی اب  دوبن ،  رهاظ  يزیچ  ربق  نآ  زا  یتمالع  زا  ریغب  هک  دوب  هدرک  عمج  نآ  يور  رب  رایـسب  كاخ  داب  دوب و  هدش  سردنم  هک  هار  رس 

؟  تسا هتفای  هنوگچ  ار  گرم  هزم  میـسرپب  وا  زا  هک  دنادرگ  هدـنز  ام  يارب  ار  ربق  نیا  بحاص  یلاعت  قح  دـیاش  مینک  اعد  دـیئایب  دـنتفگ : 
وت رب  انف  هک  یمئاد  یئایـشا و  هدنروآ  دیدپ  وت  تسین و  يدنوادخ  وت  زجب  ار  ام  ام !  راگدرورپ  يا  یئام  دـنوادخ  وت  دـندرک :  ضرع  سپ 

تـسا يریبدت  يریدقت و  يراگزور  ره  رد  ار  وت  دشاب ،  یمن  گرم  ار  وت  زگره  هک  يا  هدنز  يوش ،  یمن  لفاغ  زیچ  چیه  زا  تسین و  اور 
يدرم ربق  نآ  زا  سپ  دوخ .  تردـق  هب  ار  هدرم  نیا  ام  يارب  نادرگ  هدـنز  دـیامن ،  میلعت  وت  هب  یـسک  هکنآ  نودـب  یناد  یم  ار  زیچ  همه  ، 
هدنام زاب  نامسآ  يوسب  شیاه  هدید  ناساره و  ناسرت و  دناشفا ،  یم  دوخ  رس  زا  كاخ  دوب و  دیفس  وا  شیر  رـس و  يوم  هک  دمآ  نوریب 
گرم هزم  يا  هتفای  هنوگچ  میسرپب  وت  زا  هک  میا  هدناوخ  ار  وت  دنتفگ :  دیا ؟  هداتـسیا  نم  ربق  رـس  رب  هچ  يارب  تفگ :  ناشیا  هب  سپ  دوب ، 

نم قلح  زا  گرم  هزم  یخلت  تسا و  هدـشن  فرطرب  نم  زا  گرم  تدـش  ملا و  زونه  منکاـس  ربـق  نیا  رد  دـش  لاـس  هن  دون و  تفگ :  ار ؟ 
نوریب هک :  مدینـش  ادص  نوچ  نکیلو  هن ،  تفگ :  دوب ؟  دیفـس  نینچ  وت  شیر  رـس و  يوم  يدرم  هک  يزور  دـنتفگ :  تسا .  هتفرن  نوریب 

دش دیفس  نم  ياهوم  دشاب  هدش  اپرب  تمایق  هکنآ  سرت  تشهد و  زا  مدش ،  هدنز  دش و  لصتم  رگیدکی  هب  نم  هدیسوپ  ياهناوختسا  يآ ، 
ار وا  دوب و  يدرم  لیئارسا  ینب  رد  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  قثوم  دنـس  هب  و  ( . 905  ) دنام زاب  نینچ  ما  هدید  و 

بـش نوچ  درم .  دـهاوخ  يداماد  بش  رد  رـسپ  نآ  هک  دـید  باوخ  رد  دومرف و  اـطع  يرـسپ  ار  وا  یلاـعت  قح  سپ  دـش ،  یمن  يدـنزرف 
وت ادخ  يدرک  هدنز  ارم  تفگ :  ریپ  درم  نآ  سپ  داد ،  ماعط  ار  وا  دیبلط و  ار  وا  درک و  محر  وا  رب  دید ،  ار  یفیعض  درمریپ  دش  وا  يداماد 

نوچ تسا ؟  هدرک  هچ  دوخ  يداـماد  بش  رد  سرپـب  دوخ  رـسپ  زا  دـنتفگ :  وا  هب  هک  دـید  باوـخ  رد  بش  درم  نآ  سپ  دـنک ،  هدـنز  ار 
نآ هب  تشاد  هدـنز  ار  ترـسپ  ادـخ  دـنتفگ :  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  رگید  راب  درم  نآ  سپ  ما ،  هدرک  يراـک  ناـنچ  تفگ :  وا  دیـسرپ 
ینب زا  يریپ  درم  هک :  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  و  ( . 906  ) درک ریپ  درم  نآ  هب  تبـسن  هـک  یناـسحا 

 ، دنشک یم  ار  نآ  ياهرپ  دنا و  هتفرگ  ار  یسورخ  لفط  ود  دید  هاگان  دوب  زامن  تدابع و  لوغـشم  يزور  درک ،  یم  ادخ  تدابع  لیئارـسا 
 ، ارم هدنب  رب  ورف  هک :  نیمز  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دندرک ،  یم  هک  راک  نآ  زا  درکن  یهن  ار  اهنآ  دش و  دوخ  تدابع  لوغـشم  سپ 
ار کلم  ود  یلاعت  قح  دومرف :  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 907  ) تمایق زور  ات  نیمز  رد  تفر  دـهاوخ  ورف  نینچ  تفر و  ورف  نیمز  هب  سپ 

تدابع هداتسیا و  رات  بش  رد  هک  دندینـش  ناشیا  نایم  رد  ار  یـصخش  يادص  سپ  دننک ،  كاله  ار  رهـش  نآ  لها  هک  داتـسرف  يرهـش  هب 
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هک درم  نیا  باب  رد  ادخ  يوسب  مینک  تعجارم  تفگ :  يرگید  هب  کلم  ود  نآ  زا  یکی  دیامن ،  یم  عرـضت  یلاعت  قح  يوسب  دنک و  یم 
مینک یم  تسا  هدومرف  ادخ  هچنآ  هکلب  تفگ :  رگید  کلم  نآ  دشخبب ،  وا  تکرب  هب  ار  رهش  لها  ای  ار  وا  ادخ  هک  دیاش  دیامن  یم  عرضت 

تفتلم وا  هب  یلاعت  قح  درک ،  ضرع  ار  درم  نآ  لاح  تفر و  دوخ  ماقم  هب  کلم  نآ  نوچ  میئامن .  تعجارم  باب  نبا  رد  هک  تسین  ار  اـم 
رب زین  نم  بضغ  هک  نک  كاله  رهش  نآ  لها  اب  ار  هدننک  عرـضت  نآ  هک :  دوب  هدرکن  تدواعم  هک  یکلم  نآ  يوس  هب  دومن  یحو  دشن و 
نآ رب  و  نم ،  تیصعم  يارب  دوش  كانبضغ  هک  دید  ارم  تیصعم  هک  یتقو  رد  دینادرگن  ریغتم  ار  دوخ  زگره  هک  اریز  تسا ،  هدش  مزال  وا 

یلاعت قح  بوضغم  هریزج  نآ  رد  تقو  نیا  ات  تخادـنا و  يا  هریزج  هب  ار  وا  دومرف و  بضغ  دوب  هدرک  تدواعم  باـب  نیا  رد  هک  کـلم 
( . 908  ) تسا

موس تمسق 

یمن دـباع  ار  وا  درک  یم  تداـبع  لیئارـسا  ینب  رد  هک  يدـباع  هک :  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هـب  و 
دباـع نوچ  هک :  تسا  لوـقنم  رگید  تیاور  رد  ( . 909  ) درک یم  رایتخا  یـشوماخ  لاس  هد  تدابع  رد  هغلابم  زا  لـبق  هکنآ  رگم  دـندرمش 
حالص ببس  هچنآ  رد  درک  یم  مامتها  مدرم و  جئاوح  رد  دش  یم  هدننک  یعـس  هدنور و  هار  دیـسر  یم  تیاهن  هب  تدابع  رد  لیئارـسا  ینب 

دندش و راوس  یتشک  هب  شلها  اب  یصخش  هک :  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 910  ) دوب ناشیا 
داتفا و رحب  ریازج  زا  يا  هریزج  هب  دش و  دنب  يا  هتخت  رب  هک  درم  نآ  نز  رگم  دندش  قرغ  یتشک  نآ  لها  عیمج  تسکـش و  ناشیا  یتشک 
 : تفگ نج ؟  ای  یسنا  زا  وت  تفگ :  داتفا  نز  نآ  رب  شرظن  نوچ  تشذگ ،  یمن  یقسف  چیه  زا  هک  دوب  یقـساف  نزهار  درم  هریزج  نآ  رد 
نآ هک  دید  دش  حیبق  لمع  نآ  هجوتم  نوچ  دمآرد ،  تعماجم  تئیه  هب  دیبسچ و  وا  رب  تفگن و  نخس  نز  نآ  اب  رگید  سپ  مسنا .  زا  نم 

دیسرپ مسرت .  یم  دوخ  دنوادخ  زا  هک :  درک  نامسآ  هب  هراشا  نز  ینک ؟  یم  بارطضا  ارچ  دیسرپ :  دزرل ،  یم  دنک و  یم  بارطـضا  نز 
يا هدرکن  يراک  نینچ  زگره  هک  وت  تفگ :  ما .  هدرکن  اـنز  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  تزعب  هن  تفگ :  يا ؟  هدرک  راـک  نیا  لـثم  زگره  : 

مرتراوازس ندیسرت و  هب  میالوا  نم  سپ  ما ،  هتـشاد  راک  نیا  رب  ربج  هب  ار  وت  تسین و  وت  رایتخا  هب  هکنآ  لاح  یـسرت و  یم  ادخ  زا  روطنیا 
تـشاد رطاخ  رد  دش ،  ناور  دوخ  هناخ  يوسب  تفگن و  نخـس  نز  نآ  اب  چـیه  دومن و  لمع  نآ  كرت  تساخرب و  سپ  ندوب .  فئاخ  هب 

مرگ رایسب  باتفآ  دنتفر  هار  يردق  نوچ  دش ،  قیفر  وا  اب  دروخرب و  یبهار  هب  هار  يانثا  رد  سپ  دوخ ،  لامعا  زا  دوب  مدان  دنک و  هبوت  هک 
هنسح ادخ  دزن  ارم  تفگ :  ناوج  دنک .  هیاس  ار  ام  هک  دتسرف  يربا  ادخ  ات  نک  اعد  تسا  مرگ  رایـسب  باتفآ  تفگ :  وا  هب  بهار  سپ  دش 

 . وگب نیمآ  وت  منک  یم  اعد  نم  سپ  تفگ :  بهار  میاـمن .  بلط  یتجاـح  ادـخ  زا  منک و  تءارج  هک  ما  هدرکن  يریخ  راـک  تسین و  يا 
 ، دش ادج  ناشیا  هار  دنتفر  هار  رایسب  نوچ  دنتفر ،  یم  هار  نآ  هیاس  رد  دش و  ادیپ  ناشیا  رس  رب  يربا  ینامز  كدنا  رد  دندرک  نینچ  نوچ 
 ! ناوج يا  تفگ :  وا  هب  بهار  دـنام ،  باتفآ  رد  بهار  دـش و  ناور  ناوج  اب  ربا  نآ  و  تفر ،  رگید  هار  هب  بهار  تفر و  یهار  هب  ناوج 

يا هدش  تمارک  نیا  قحتسم  هک  يا  هدرک  راک  هچ  هک  وگب  دشن ،  باجتسم  نم  ياعد  دش و  باجتـسم  وت  ياعد  هک  يدوب  رتهب  نم  زا  وت 
هدیزرمآ ار  وت  هتـشذگ  ناهانگ  ادـخ  يدرک  وا  تیـصعم  كرت  ادـخ  فوخ  زا  نوچ  تفگ :  بهار  درک  لقن  ار  دوخ  هصق  ناوج  نوچ   ؟

 : هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 911  ) یشاب بوخ  نیا  زا  دعب  هک  امن  یعس  سپ  تسا 
نآ و  دوب ،  فوصوم  حالص  قدص و  هب  هک  تشاد  يردارب  یـضاق  نآ  تشاد و  یـضاق  هاشداپ  نآ  دوب و  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  یهاشداپ 

 : دومرف یـضاق  هب  دتـسرف ،  يراک  هب  هک  تساوخ  یم  ار  یـصخش  هاشداپ  نآ  و  دوب ،  ناربمغیپ  دـالوا  زا  هک  تشاد  يا  هحلاـص  نز  ردارب 
ار دوخ  ردارب  سپ  مرادـن .  نامگ  دوخ  ردارب  زا  رتدـمتعم  یـسک  تفگ :  یـضاق  متـسرفب .  راک  نآ  هب  هک  نک  بلط  ار  يدـمتعم  هقث  درم 
 ، دومن هغلابم  درک و  مامتها  رایسب  یـضاق  تشاذگ .  مناوت  یمن  اهنت  ار  منز  نم  تفگ :  درک و  ابا  وا  دومن و  وا  هب  رما  نآ  فیلکت  دیبلط و 
وت سپ  تسا ،  قلعتم  رایـسب  وا  هب  مرطاخ  دوخ و  نز  لثم  مرادـن  ماـمتها  قلعت و  زیچ  چـیه  هب  نم  ردارب !  يا  تفگ :  دـش  برطـضم  نوچ 
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زا نز  نآ  تفر و  نوریب  شردارب  درک و  لوبق  یـضاق  مدرگرب .  نم  ات  زاسب  ار  وا  ياـهراک  سرب و  وا  روما  هب  وا و  رما  رد  شاـب  نم  هفیلخ 
هب دوـمن و  یم  لا  ؤـس  وا  جـئاوح  زا  دـمآ و  یم  نز  نآ  دزن  هب  ررکم  ردارب  تیـصو  ياـضتقم  هب  یـضاق  سپ  دوـبن .  یـضار  رهوـش  نتفر 

یـضاق سپ  درک ،  اـبا  عاـنتما و  نز  نآ  درک و  اـنز  فیلکت  ار  وا  دـش و  بلاـغ  وا  رب  نز  نآ  تبحم  هکنآ  اـت  دومن  یم  مادـقا  وا  ياـهراک 
نم هک  نکب  یهاوخ  یم  هچنآ  تفگ :  تسا .  هدرک  انز  نز  نیا  هک  میوگ  یم  هاـشداپ  هب  نم  ینک  یمن  لوبق  رگا  هک :  درک  داـی  دـنگوس 
نز تفگ :  تفر و  هاـشداپ  دزن  هب  دوخ  یئاوسر  فوخ  زا  دـش  سویءاـم  وا  لوبق  زا  یـضاق  نوچ  مراد .  یمنرب  دوخ  تفع  نماد  زا  تسد 
رما ارم  هاشداپ  تفگ :  نز و  نآ  دزن  هب  دمآ  سپ  نک .  راسگنـس  ار  وا  تفگ :  هاشداپ  تسا .  هدـش  تباث  نم  دزن  تسا و  هدرک  انز  مردارب 

هچنآ منک ،  یمن  وت  تباجا  نم  تفگ :  منک .  یم  راسگنـس  ار  وت  الاو  منارذگ  یم  ینک  لوبق  رگا  میامن ،  راسگنـس  ار  وت  هک  تسا  هدرک 
وا درک  نامگ  هک  یتقو  اـت  درک  راسگنـس  ار  وا  دـنک و  يدوگ  درب و  ارحـص  هب  ار  نز  نآ  درک و  ربخ  ار  مدرم  یـضاق  سپ  نکب .  یهاوخ 

تفر و یم  هار  دوخ  يور  رب  دـمآ و  نوریب  دوـگ  زا  درک و  تکرح  دـش  بش  نوـچ  دوـب ،  هدـنام  یقمر  نز  رد  و  تشگزاـب ،  تسا  هدرم 
نز نآ  دوشگ  ار  رد  ینارید  نوچ  دش ،  حبص  ات  دیباوخ  رید  نآ  رد  رب  دوب ،  یم  ینارید  اجنآ  رد  هک  دیسر  يرید  هب  ات  دیشک  یم  ار  دوخ 

رـسپ ینارید  نآ  و  درب ،  دوـخ  رید  هب  ار  وا  درک و  محر  وا  رب  ینارید  تفگ .  وا  هب  ار  دوـخ  هـصق  نز  دوـمن ،  لا  ؤـس  وا  هـصق  زا  دـید ،  ار 
دـش و لمدـنم  وا  ياهتحارج  ات  درک  اوادـم  ار  نز  نآ  ینارید  نآ  سپ  تشاد ،  رایـسب  یلام  تشادـن و  يدـنزرف  نآ  ریغ  تشاد و  يدرخ 

نآ قشاع  مالغ  نآ  ینامز  زا  دعب  سپ  درک ،  یم  تمدخ  ار  وا  هک  تشاد  یمالغ  ینارید  نیا  و  دنک .  تیبرت  هک  داد  وا  هب  ار  دوخ  دـنزرف 
 ، نکب یهاوخ  هچنآ  تفگ :  منک .  یم  وت  نتـشک  رد  دهج  يوش  یمن  یـضار  نم  ترـشاعم  هب  رگا  تفگ :  تخیوآرد و  وا  هب  دش و  نز 
ار راـکانز  نز  نیا  تفگ :  دـمآ و  ینارید  دزن  هب  تشک و  ار  ینارید  دـنزرف  مـالغ  نآ  سپ  دوش .  رداـص  نم  زا  هک  تسین  نکمم  رما  نیا 

یناد یم  يدرک ؟  نینچ  ارچ  تفگ :  دمآ و  نز  نآ  دزن  هب  ینارید  تسا .  هتشک  ار  وت  دنزرف  لاحلا  يداد ،  وا  هب  ار  دوخ  دنزرف  يدروآ و 
رید نیا  رد  وـت  هک  دوـش  یمن  یـضار  نم  سفن  رگید  تفگ :  ینارید  سپ  تفگ ،  وا  هب  ار  دوـخ  هصق  نز  مدرک ؟  اـهیکین  هچ  وـت  هب  هـک 

زاـسراک ادـخ  نک  هشوت  ار  رز  نیا  تفگ :  درک و  نوریب  رید  زا  ار  وا  بش  رد  داد و  وا  هب  یجرخ  يارب  مهرد  تسیب  ور و  نوریب  یـشاب ، 
ؤس لاح  نآ  ببس  زا  تسا ،  هدنز  زونه  دنا و  هدیشک  راد  رب  ار  يدرم  دید  دیـسر  یهد  هب  حبـص  ات  تفر  هار  بش  نآ  رد  نز  نآ  تسوت . 
ادا ات  دنـشک و  یم  راد  رب  ار  وا  دراد  ضرق  مهرد  تسیب  هک  ره  هک  تسا  نانچ  هدعاق  ام  دزن  دراد و  ضرق  مهرد  تسیب  دـنتفگ :  دومن  لا 
نم رب  سکچیه  نز !  يا  تفگ :  درم  نآ  درک ،  صـالخ  ار  درم  نآ  داد و  ار  مـهرد  تـسیب  نز  نآ  سپ  دـنروآ ،  یمن  دورف  ار  وا  دـنکن 

هب ات  دـنتفر  هارمه  سپ  میآ .  یم  وت  تمدـخ  رد  يور  یم  هک  اج  ره  سپ  يداد  تاـجن  ندرم  زا  ارم  هک  اریز  درادـن ،  تمعن  قح  وت  لـثم 
 : تفگ نز  نآ  هب  درم  سپ  دنوش ،  راوس  اهیتشک  نآ  رب  دنتساوخ  یم  هک  دندوب  یعمج  دوب و  اهیتشک  ایرد  رانک  رد  دندیـسر و  ایرد  رانک 

لها دزن  هب  درم  نآ  سپ  مروآ .  وت  دزن  هب  مریگب و  یماعط  منک و  راک  دزم  هب  اـهیتشک  نیا  لـها  يارب  مورب  نم  اـت  اـمن  فقوت  اـجنآ  رد  وت 
یتشک نیا  تسا و  اهزیچ  ریاس  ربنع و  رهاوج و  اهعاتم و  عاونا  دـنتفگ :  تسه ؟  عاتم  هچ  امـش  یتشک  نیا  رد  تفگ :  دـمآ و  اهیتشک  نآ 

ار شباسح  دوش ،  یم  رایـسب  دـنتفگ :  دوش ؟  یم  دـنچ  امـش  ياهعاتم  نیا  تمیق  تفگ :  میوش .  یم  راوس  دوخ  ام  هک  تسا  یلاخ  رگید 
 : تفگ تسا ؟  زیچ  هچ  دـنتفگ :  تسا .  امـش  یتـشک  رد  هـچنآ  عوـمجم  زا  تـسا  رتـهب  هـک  مراد  يزیچ  کـی  نـم  تـفگ :  مـیناد .  یمن 

دورب و امش  زا  یکی  هکنآ  طرش  هب  مشورف  یم  تفگ :  شورفب .  ام  هب  دنتفگ :  دیا .  هدیدن  لامج  نسح و  نآ  هب  زگره  هک  مراد  یکزینک 
 . دینک فرـصت  ار  وا  رخآ  مورب و  نم  ات  دیهدب  نم  هب  رز  و  دنادن ،  زینک  نآ  هک  دیرخب  ار  نآ  امـش  دروایب و  ربخ  امـش  يارب  دـنیبب و  ار  وا 

مهرد رازه  هد  هب  ار  نز  نآ  سپ  ما ،  هدیدن  زگره  يزینک  نینچ  هک  دروآ  ربخ  دید و  ار  نز  نآ  هک  دنداتسرف  یسک  دندرک و  لوبق  ناشیا 
؟  ارچ تفگ :  یتشک .  هب  ایب  زیخرب و  دنتفگ :  دندمآ و  نز  نآ  دزن  هب  ناشیا  دـش  ادـیپان  تفر و  وا  نوچ  تفرگ .  رز  تخورف و  ناشیا  هب 
اب تساـخرب و  راـچانب  میرب .  یم  روز  هب  ار  وت  یئآ  یمن  رگا  دـنتفگ :  دوبن .  نم  ياـقآ  وا  تفگ :  میا .  هدـیرخ  وت  ياـقآ  زا  ار  وت  دـنتفگ 

یتشک يور  رب  ار  نز  نآ  سپ  دـندوبن ،  نمیا  نارگید  زا  ناشیا  زا  کیچیه  دندیـسر  اهیتشک  کیدزن  نوچ  و  تفر ،  ایرد  رانک  هب  ناـشیا 
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داتـسرف و يداب  ادـخ  دندیـسر  ایرد  نایم  هب  نوچ  دـندرک ،  ناور  ار  اهیتشک  دـندمآرد و  رگید  یتشک  رب  همه  دوخ  دـندرک و  راوس  عاـتم 
دمآ دورف  یتشک  زا  سپ  درب ،  يا  هریزج  هب  ار  وا  داب  تفای و  تاجن  اهعاتم  اب  نز  یتشک  دـندش و  قرغ  همه  تعامج  نآ  اب  ناشیا  یتشک 

رد هک :  تفگ  دوخ  اب  سپ  دراد ،  راد  هویم  ناتخرد  اهبآ و  تسا و  یشوخ  ناکم  دید  دمآرب  هریزج  نآ  درگ  رب  نوچ  تسب ؛  ار  یتشک  و 
يوسب درک  یحو  یلاعت  قح  سپ  ارم .  دـبایرد  گرم  ات  منک  یم  یهلا  تدابع  مروخ و  یم  اـه  هویم  بآ و  نیا  زا  مشاـب و  یم  هریزج  نیا 

نم ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هریزج  نالف  رد  هک :  وگب  هاـشداپ و  نآ  دزن  هب  ورب  هک :  دوب  ناـمز  نآ  رد  هک  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ 
امـش ناهانگ  زا  هک  دـینک  لا  ؤس  وا  زا  دـینک و  رارقا  وا  دزن  دوخ  ناهانگ  هب  دـیورب و  وا  دزن  هب  همه  وت  تکلمم  لها  وت و  هک  دـیاب  تسه 
هریزج نآ  يوسب  همه  شتکلمم  لها  اب  هاشداپ  دـیناسر ،  هاشداپ  هب  ار  ماغیپ  نآ  ربمغیپ  نوچ  مزرماـیب .  ار  امـش  ناـهانگ  نم  اـت  درذـگرد 

 ، هدرک انز  نم  ردارب  نز  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  هب  یضاق  نیا  تفگ :  تفر و  وا  دزن  هب  هاشداپ  سپ  دندید ،  ار  نز  نامه  اجنآ  رد  دنتفر ، 
مهاوخ یم  مشاب ،  هدرک  یمارح  نآ  ببـس  هب  هک  مسرت  یم  دوب ،  هدادـن  یهاوگ  نم  دزن  یهاوگ  دـننک و  راسگنـس  ار  وا  مدرک  مکح  نم 
متشاد ینز  نم  تفگ :  تخانش و  یمن  ار  وا  دمآ و  شرهوش  سپ  نیشنب .  دزرمایب ،  ار  وت  ادخ  تفگ :  نز  یئامن .  رافغتـسا  نم  يارب  هک 

زا متشگرب و  نوچ  مدرک ،  دوخ  ردارب  هب  ار  وا  شرافـس  نم و  نتفر  هب  دوبن  یـضار  وا  متفر و  نوریب  رهـش  زا  حالـص و  لضف و  تیاهن  رد 
 ، مشاب هدرک  ریـصقت  نز  نآ  قح  رد  هک  مسرت  یم  نم  و  میدرک ،  راسگنـس  ار  وا  درک و  انز  وا  هک :  تفگ  مردارب  مدرک  لا  ؤس  وا  لاوحا 

دمآ و شیپ  یـضاق  سپ  دـناشن .  هاشداپ  يولهپ  رد  ار  وا  و  نیـشنب ؛  دزرمایب ،  ار  وت  ادـخ  هک :  تفگ  نز  دزرمایب .  ارم  هک  بلطب  ادـخ  زا 
غورد هب  متخاس و  انز  هب  مهتم  ار  وا  هاشداپ  شیپ  سپ  درکن ،  لوبق  مدرک  انز  هب  فیلکت  ار  وا  مدش و  وا  قشاع  تشاد  ینز  مردارب  تفگ : 

دمآ ینارید  سپ  ونشب .  هک :  درک  شرهوش  هب  ور  سپ  دزرمایب .  ار  وت  ادخ  تفگ :  نز  نک .  رافغتـسا  نم  يارب  زا  مدرک ،  راسگنـس  ار  وا 
هب دشاب  هدش  هتـشک  دشاب و  هدـیرد  ار  وا  يا  هدـنرد  هک  مسرت  یم  مدرک ،  نوریب  ار  نز  نآ  بش ،  رد  تفگ :  درک و  لقن  ار  دوخ  هصق  و 
 : تفگ سپ  ونشب .  هک :  تفگ  ینارید  هب  نز  درک .  لقن  ار  دوخ  هصق  دمآ و  مالغ  سپ  نیشنب .  دزرمایب ،  ار  وت  ادخ  تفگ :  نم .  ریـصقت 

ربارب رد  ببـس  یب  وا  نوچ  دزرماین ؛ ار  وت  ادخ  تفگ :  نز  درک .  لقن  ار  دوخ  هصق  دمآ و  هدیـشک  راد  درم  نآ  سپ  دزرمایب .  ار  وت  ادـخ 
رگید ارم  دوب  نم  هصق  همه  يدینـش  هچنآ  ماوـت ،  نز  نم  تفگ :  درک و  دوـخ  رهوـش  هب  ور  هدـباع  نز  نآ  سپ  دوـب .  هدرک  يدـب  یکین 

یم منک ،  ادخ  تدابع  هک  يراذـگب  هریزج  نیا  رد  ارم  يوش و  فرـصتم  ار  لام  رپ  یتشک  نیا  هک  مهاوخ  یم  تسین ،  رهوش  هب  یجایتحا 
یگمه تکلمم  لـها  هاـشداپ و  دـش ،  فرـصتم  لاـم  اـب  ار  یتشک  تشاذـگ و  ار  وا  رهوش  سپ  ما .  هدیـشک  هچ  نادرم  تسد  زا  هک  ینیب 
لیئارسا ینب  رد  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هللا  همحر  هیوباب  نبا  و  ( . 912  ) دنتشگرب

دـش رامیب  وا  ناگیاسمه  زا  یکی  سپ  دـیدزد ،  یم  ار  ناـگدرم  نفک  تفاکـش و  یم  ار  مدرم  ياـهربق  هک  دوب  نیا  وا  راـک  دوب  یـصخش 
 : تفگ یگیاـسمه ؟  رد  مدوـب  هنوـگچ  وـت  اـب  نم  تفگ :  دـیبلط و  ار  وا  سپ  دـیابرب ،  ار  وا  نفک  دزد  نفک  نآ  دریمب  نوـچ  هک  دیـسرت 
وا دزن  هب  رامیب  ار  نفک  ود  سپ  تسا .  هدروآرب  وت  تجاح  هک  وگب  تفگ :  مراد .  یتجاح  وت  هب  تفگ :  نم .  يارب  يدوب  یکین  هیاـسمه 

نفد ارم  نوچ  دـننک ،  نفک  نآ  رد  ارم  هک  راذـگب  ار  يرگید  رادرب  دوخ  يارب  تسا  رتهب  یهاوخ و  یم  هک  ار  کـی  ره  تفگ :  تشاذـگ 
نوچ تشادرب .  ار  رتهب  نفک  وا  ات  دومن  هغلابم  رامیب  دومن و  ابا  نفک  نتفرگ  زا  شابن  نآ  سپ  نکم .  نایرع  ارم  فاکشم و  ارم  ربق  دنیامن 

هتـشاذگ ای  ما  هتـشادرب  ار  شنفک  نم  هک  دناد  یم  هچ  ندرم  زا  دعب  درم  نیا  تفگ :  دوخ  اب  شابن  دندومن ،  نفد  ار  وا  درم و  صخـش  نآ 
تشگرب و تشاذگ و  ار  نفک  دیسرت  سپ  نکم .  هک :  دز  وا  رب  گناب  یسک  هک  دینش  یئادص  هاگان  تفاکـش ،  ار  شربق  دمآ و  سپ  ما ، 

مهاوخ یم  مراد ،  امـش  هب  یتجاح  تفگ :  يدوب .  يردـپ  وکین  دـنتفگ :  امـش ؟  يارب  مدوب  يردـپ  هنوگچ  نم  تفگ :  دوخ  نادـنزرف  هب 
هتخوس نوچ  دینازوسب ،  ارم  مریمب  نوچ  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  درک .  مهاوخ  نینچ  یئامرف  هچنآ  وگب ،  دـنتفگ :  دـیروآرب .  ارم  تجاح 

هب ار  رگید  فصن  دیهد و  داب  هب  ارحـص  بناج  هب  ار  رتسکاخ  نآ  فصن  دیآ  يدـنت  داب  هک  یماگنه  رد  دـیبوکب و  ارم  ياهناوختـسا  موش 
ارحـص هب  یلاعت  قح  لاـح  نآ  رد  دـندروآ ،  اـجب  دوب  هدرک  تیـصو  هچ  ره  درم  نوچ  سپ  درک .  میهاوخ  نینچ  دـنتفگ :  اـیرد .  بناـج 
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تشادزاب و درک و  هدـنز  ار  صخـش  نآ  سپ  نک ،  عمج  تسوت  رد  هچنآ  هک :  دومرف  اـیرد  هب  و  نک ،  عمج  تسوت  رد  هچنآ  هک :  دومرف 
دومرف یلاعت  قح  سپ  مدرک .  نینچ  وت  سرت  زا  هک  دنگوس  وت  تزعب  تفگ :  يدرک ؟  یتیـصو  نینچ  هک  دش  ثعاب  هچ  ار  وت  هک :  دومرف 

یم ار  وت  ناهانگ  مزاـس و  یم  لدـبم  ینمیا  هب  ار  وت  فوخ  منادرگ و  یم  یـضار  وت  زا  ار  وت  نامـصخ  يدرک  نینچ  نم  فوخ  زا  نوچ  : 
( . 913  ) مزرمآ

مراهچ تمسق 

ینب ناناوج  زا  يرایـسب  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  يراـکانز  نز  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
نآ دش .  دهاوخ  هتفیرف  دنیبب  ار  نیا  روهشم  دباع  نالف  رگا  هک :  دنتفگ  ناناوج  نآ  زا  یضعب  يزور  دوب ،  هتخاس  دوخ  نوتفم  ار  لیئارـسا 

تفوک ار  رد  درک و  دباع  نآ  هناخ  دصق  بش  نامه  سپ  مربن .  هار  زا  ار  وا  ات  مورن  هناخ  هب  هک  هللاو  تفگ :  دینش  ار  نخـس  نیا  نوچ  نز 
لیئارسا ینب  ناناوج  زا  یضعب  هک :  تفگ  نز  دومن ،  ابا  دباع  مروآ .  زور  هب  بش  وت  يارس  رد  هک  هد  هانپ  بشما  ارم  دباع !  يا  تفگ :  و 

نیا نوچ  دباع  دـنناسر .  یم  نم  هب  تحیـضف  دنـسر و  یم  ناشیا  یئاشگ  یمن  ار  رد  رگا  ما ،  هتخیرگ  ناشیا  زا  دـنراد و  انز  دـصق  نم  اب 
هدهاشم ار  وا  لامج  نسح و  دباع  نوچ  دنکفا ،  دوشگ و  ار  دوخ  ياه  هماج  دمآرد  هناخ  هب  نز  نوچ  سپ  دوشگ ،  ار  رد  دینـش  ار  نخس 

دش و رکذتم  تعاس  نامه  رد  سپ  دید ،  نز  نآ  ندب  رب  ار  دوخ  تسد  هک  دش  ربخ  یتقو  دوبر ،  وا  تسد  زا  رایتخا  نانع  توهـش  دومن ، 
نز تشاذـگ ،  گـید  ریز  رد  ار  دوـخ  تسد  تفر و  تخوـس ،  یم  نآ  ریز  رد  شتآ  هک  تـشاد  راـب  رد  یگید  تـشادرب و  وا  زا  تـسد 

تفاتـش نوریب  نز  یبقع .  شتآ  زا  مبای  تاجن  هک  دـیاش  ایند  شتآ  هب  منازوس  یم  ار  دوخ  تسد  تفگ :  ینک ؟  یم  راک  هچ  هک :  تفگ 
هک دندیسر  یتقو  دندیود ،  دباع  هناخ  يوسب  لیئارسا  ینب  سپ  تخوس .  ار  دوخ  تسد  هک  دیبایرد  ار  دباع  درک :  ربخ  لیئارـسا  ینب  هب  و 
زا هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  يدـباع  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ( . 914  ) دوب هتخوس  مامت  شتـسد 

هناخ ببس  نآ  هب  دش  نامهم  وا  يارس  رد  ینز  اهبش  زا  یبش  سپ  دوب ،  هدیدرگ  نمیا  ناطیـش  رـش  زا  ببـس  نیا  هب  درک ،  یم  يرود  نانز 
یم شتآ  کیدزن  ار  دوخ  ناتشگنا  زا  یتشگنا  دش  یم  بلاغ  وا  رب  نوعلم  نآ  سواسو  دنچ  ره  دیدرگ ،  ناطیـش  سواسو  لحم  شرطاخ 

و دیناشن ،  یم  ورف  ار  توهش  شتآ  هلعش  داد و  یم  داب  هب  ار  ناطیش  هسوسو  تمایق  شتآ  دای  هب  دروآ و  دای  هب  ار  منهج  شتآ  هک  هک  درب 
بـش نیا  رد  ام  يارب  زا  وت  يدوب  ینامهم  دـب  هک  ور  نوریب  تفگ :  نز  نآ  هب  دـش  علاط  حبـص  نوچ  حبـص ؛  ات  دوب  راـک  نیا  رد  هتـسویپ 

درک یصخش  نیدت  تدابع و  فصو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  یـصخش  هک :  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ( . 915)
ینب رد  يدـباع  هک  یتسردـب  دـشاب ،  یم  لـقع  ردـق  هب  باوث  هک :  دومرف  مناد .  یمن  تفگ :  تسا ؟  هنوگچ  شلقع  دیـسرپ :  ترـضح  ، 

ناتخرد هزیکاپ و  ياهبآ  دوب و  مرخ  زبس و  رایـسب  هریزج  نآ  درک و  یم  ادـخ  تدابع  ایرد  ياـه  هریزج  زا  يا  هریزج  رد  هک  دوب  لیئارـسا 
هدنب نیا  تدابع  باوث  اراگدرورپ !  تفگ :  سپ  دیدنسپ  ار  وا  تدابع  تشذگ و  دباع  نآ  رب  هکئالم  زا  یکلم  يزور  سپ  تشاد ،  رایسب 
دومن یحو  یلاعت  قح  سپ  وا ،  تدابع  ربارب  رد  درمـش  مک  ار  باوث  کـلم  دومن ،  کـلم  هب  ار  وا  باوث  ادـخ  نوچ  اـمنب .  نم  هب  ار  دوخ 

وت هک :  دیـسرپ  وا  زا  دـباع  سپ  دـمآ ،  وا  دزن  هب  دـش و  یمدآ  تروص  هب  کلم  هب  سپ  وش .  بحاصم  وا  اـب  ورب و  هک :  کـلم  نآ  يوسب 
تدابع وت  اب  ناکم  نیا  رد  هک  ما  هدـمآ  ار و  وت  تدابع  فصو  ار و  ناکم  نیا  فصو  مدینـش  متـسه ،  يدـباع  درم  نم  تفگ :  یتسیک ؟ 
تـسین راوازـس  تسا ،  یئاشگلد  ياج  وت  لحم  نیا  هک :  تفگ  وا  هب  کلم  دـش  رگید  زور  نوچ  دوب ،  وا  اب  زور  نیا  ماـمت  رد  سپ  منک . 

تـسا نآ  شبیع  تفگ :  دباع  تسیچ ؟  بیع  نآ  هک :  تفگ  کلم  دراد .  بیع  ام  ناکم  نیا  تفگ :  دباع  ندرک .  تدابع  يارب  زا  رگم 
یجایتحا ار  ادخ  هک :  تفگ  کلم  سپ  دوشن .  عیاض  اهفلع  نیا  هک  مینارچب  وا  يارب  زا  ناکم  نیا  رد  هک  تسین  يرامح  ار  ام  يادـخ  هک 

کلم نآ  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  دـش .  یمن  عیاض  اهفلع  نیا  تشاد  یم  رامح  رگا  تفگ :  دـشاب .  یمن  رامح  اهفلع و  نیا  هب 
 ، متفرن جح  هب  یتدم  نم  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  يرتخبلا  نب  صفح  زا  نسح  دنس  هب  ( . 916  ) مداد وا  لقع  ردق  هب  ار  وا  باوث  نم  هک : 
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لیفک موش  وت  يادف  مدرک :  ضرع  يدمآ ؟  جح  هب  رید  ارچ  هک :  دومرف  مدیسر  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ 
هک دومرف  دمآ .  متسناوتن  جح  هب  ببس  نیا  هب  دندرک ،  هبلاطم  نم  زا  دادن و  ار  لام  دوخ و  دهع  هب  درکن  افو  وا  مدش و  یـصخش  نماض  و 
هانگ یتعامج  دومرف :  سپ  ار ؟  هتـشذگ  ياهنرق  درک  كاله  ندـش  نماـض  هک  یناد  یمن  رگم  تسا ؟  راـک  هچ  ندـش  نماـض  اـب  ار  وت  : 
نیا رب  ادخ  سپ  ام ،  رب  امـش  ناهانگ  دنتفگ :  دندمآ و  رگید  تعامج  سپ  دندوب ،  ناسرت  فئاخ و  رایـسب  دوخ  هانگ  زا  دـندرک و  رایـسب 

لوقنم یلامث  هزمح  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  ( . 917  ) نم رب  دیدرک  تءارج  امش  دندیسرت و  نم  زا  اهنآ  هک :  دومرف  داتـسرف و  باذع  تعامج 
نانیکـسم و نافیعـض و  رب  لام  نآ  زا  دومن  یم  قافنا  تشاد و  رایـسب  لام  ناربمغیپ و  نادنزرف  زا  دوب  يدرم  هتـشذگ  نامز  رد  هک :  تسا 

نآ ینامز  كدـنا  رد  سپ  درک ،  قافنا  درک  یم  فرـص  دوخ  وا  هک  يوحن  هب  وا  لاـم  زا  زین  شنز  دـش  توف  درم  نآ  نوچ  و  ناـجاتحم ، 
دندرک یم  اعد  شردپ و  رب  دنداتـسرف  یم  تمحر  تشذگ  یم  هک  ره  رب  دش  گرزب  نوچ  دوب ،  هدنام  یلفط  درم  نآ  زا  دـش و  مامت  لام 

هک ره  رب  هک  نم  ردپ  لاح  دوب  هنوگچ  تفگ :  دمآ و  دوخ  ردام  دزن  هب  رـسپ  نآ  سپ  دنادرگ .  راکوکین  هدنـشخب و  ریخ و  ار  وا  ادخ  هک 
یم جرخ  تشاد و  ناوارف  لام  دوب ،  يا  هتـسیاش  درم  وت  ردپ  تفگ :  شردام  دنک ؟  یم  اعد  ارم  نم و  ردپ  رب  دـنک  یم  محرت  مرذـگ  یم 

مامت يدوز  هب  لام  مدرک و  نانچ  زین  نم  درم  وا  نوچ  داد ،  یم  رایـسب  تجاح  بابرا  تنکـسم و  لـها  نافیعـض و  هب  ادـخ و  هار  رد  درک 
رد يدوب  باقع  قحتسم  يدرک و  عورشمان  وت  درک و  یم  هچنآ  رد  تشاد  باوث  مردپ  هک  تسا  نآ  شببـس  ردام !  يا  تفگ :  رـسپ  دش . 
 : تفگ رداـم  يداد .  یم  ار  يرگید  لاـم  وـت  داد و  یم  ار  دوـخ  لاـم  مردـپ  هکنآ  يارب  تفگ :  دـنزرف ؟  يا  ارچ  تفگ :  يدرک .  هـچنآ 

يراد يزیچ  ایآ  مدرک ،  لالح  ار  وت  تفگ :  رـسپ  ینکن .  لالح  ارم  يریگب و  گنت  نم  رب  وت  هک  مرادن  نامگ  دـنزرف ،  يا  یتفگ  تسار 
رگا تفگ :  رـسپ  مراد .  مهرد  دص  تفگ :  دهدب .  ام  لاوحا  رد  یگداشگ  ادخ  دیاش  منک  بلط  ادـخ  لضف  زا  منک و  هیام  ار  نآ  نم  هک 

يزور بلط  دصق  هب  تفرگ و  ار  مهرد  دص  نآ  سپ  دشاب .  مک  لام  نآ  دنچ  ره  دهد  یم  تکرب  يزیچ  رد  دهد  تکرب  هک  دهاوخ  ادخ 
رـسپ نآ  دوب ،  هداتفا  هار  رـس  رب  دوب و  هدرم  دوب و  رهاظ  وا  رد  یکین  حالـص و  راثآ  هک  یئورـشوخ  درم  هب  دیـسر  سپ  دمآ ،  نوریب  ادـخ 
نفک مهدب و  لسغ  میوشب و  مرادرب و  ار  حلاص  درم  نیا  هکنآ  زا  تسا  رتهب  تراجت  مادک  هک :  تفگ  دوخ  اب  دید  لاح  نآ  رب  ار  وا  نوچ 

 ، دـنام وا  تسد  رد  مهرد  تسیب  درک و  جرخ  وا  زیهجت  رد  مهرد  داتـشه  درک و  نانچ  سپ  منک ؟  نفد  ار  وا  مرازگب و  زامن  وا  رب  منکب و 
؟  ادخ هدنب  يا  يور  یم  اجک  هب  دیـسرپ :  وا  زا  درم  نآ  دیـسر ،  يدرم  هب  هکنآ  ات  ادـخ  تمعن  لضف و  بلط  دـصق  هب  دـش  هناور  زاب  سپ 
هچ تفگ :  مهرد .  تسیب  تفگ :  يراد ؟  هارمه  هیام  غلبم  هچ  تفگ :  ار .  ادـخ  تمعن  يزور و  لـضف و  منک  بلط  هک  مور  یم  تفگ : 

كدنا دنچ  ره  دـهد  یم  دـهدب  تکرب  ار  يزیچ  دـهاوخ  ادـخ  رگا  تفگ :  ناوج  نآ  يراد ؟  وت  هک  یبلطم  نآ  رد  ار  وت  دـشخب  یم  عفن 
فـصن یناسر  مهب  هک  يدوس  ره  هک  ینادرگ  یم  دوخ  کیرـش  ارم  منک  یئامنهار  يرما  هب  ار  وت  نم  رگا  یتفگ ،  تسار  تفگ :  دشاب . 
فیلکت ار  وت  هناخ  نآ  لها  یـسر ،  یم  يا  هناخ  هب  يور  یم  هک  هار  نیا  زا  تفگ :  درم  نآ  یلب .  تفگ :  ناوج  نآ  یهد ؟  نم  هب  ار  نآ 

ماعط وت  يارب  دیآ و  یم  مداخ  سپ  ینیـشن  یم  يوش  لخاد  ناشیا  هناخ  هب  نوچ  وشب ،  ناشیا  نامهم  نک و  لوبق  سپ  دننک ،  یم  تفایض 
وت درک ،  دـهاوخ  هقیاـضم  وا  شورفب ،  نم  هب  ار  هبرگ  نیا  هک :  وـگب  مداـخ  نآ  هـب  سپ  دـیآ  یم  هارمه  وا  اـب  یهایـس  هـبرگ  دروآ و  یم 

هدب و ار  مهرد  تسیب  سپ  مهرد ،  تسیب  غلبم  هب  مشورف  یم  وت  هب  ار  هبرگ  هک :  دیوگ  یم  دوش و  یم  گنتلد  وا  سپ  نکب  رایـسب  حاحلا 
انیبان ناشیا  هاشداپ  هک  وشب  رهش  نالف  هجوت  ریگب و  ار  هبرگ  نآ  رس  زغم  نازوسب و  ار  شرـس  نک و  حبذ  ار  هبرگ  نآ  رخب و  وا  زا  ار  هبرگ 

هاشداپ نآ  تسا  هتشک  رهـش  نآ  رد  هک  دید  یهاوخ  هک  يرایـسب  تعامج  زا  سرتم  منک و  یم  هاشداپ  هجلاعم  نم  هک :  وگب  تسا و  هدش 
ار ناشیا  دنا  هدـش  زجاع  هجلاعم  زا  نوچ  دـنا ،  هدـمآ  وا  مشچ  هجلاعم  هب  هک  دـنا  هدوب  یعمج  همه  اهنآ  هک  اریز  تسا ،  هدیـشک  راد  رب  و 

سپ هاشداپ ،  رب  نک  طرش  هجلاعم  يارب  زا  یهاوخ  هچ  ره  و  منک ،  یم  هجلاعم  نم  هک :  وگب  سرتم و  اهنآ  هدهاشم  زا  سپ  تسا ،  هتـشک 
زور رد  و  نکم ،  لوبق  شکب  هدایز  دیوگب  رگا  دش و  دـهاوخ  رهاظ  عفن  رثا  شکب و  وا  مشچ  رد  هبرگ  نآ  رـس  زغم  زا  لیم  کی  لوا  زور 

دش و تعامج  نآ  نامهم  تفر و  ناوج  نآ  سپ  موس .  زور  رد  نینچمه  و  نکم ،  لوبق  دنک  هدایز  فیلکت  رگا  شکب  لیم  کی  زین  مود 
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هبرگ نآ  رـس  زغم  زا  لیم  کی  لوا  زور  رد  و  درک ،  هاشداپ  هجلاعم  راهظا  دش و  لخاد  رهـش  نآ  هب  دیرخ و  مهرد  تسیب  غلبم  هب  ار  هبرگ 
 ، تشگرب لوا  تلاح  هب  شمـشچ  دش و  انیب  موس  زور  رد  دـید و  یم  یکدـنا  مود  زور  رد  و  دـش ،  رهاظ  عفن  رثا  دیـشک  هاشداپ  مشچ  رد 
 . مهد یم  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  نآ  يازج  هب  نم  يدینادرگرب و  نم  هب  ار  یهاشداپ  يراد و  نم  رب  رایـسب  قح  هک :  تفگ  وا  هب  هاشداپ  سپ 

ناـمب و نم  دزن  یهاوخ  هک  ردـق  ره  ریگب و  ارم  رتـخد  تفگ :  هاـشداپ  دـش .  مناوت  یمن  ادـج  وا  زا  مراد و  يرداـم  نم  تفگ :  ناوج  نآ 
تکوش و تزع و  تیاهن  رد  لاس  کی  دـندروآرد و  وا  دـقع  هب  ار  هاـشداپ  رتخد  سپ  ربب .  دوخ  اـب  ارم  رتخد  ینک  نتفر  هدارا  هک  هاـگره 

واگ رتش و  بسا و  زا  درک  وا  هارمه  زیچ  همه  زا  هاشداپ  درک ،  تکرح  هدارا  لاس  کی  زا  دـعب  نوچ  دـنام ،  هاشداپ  نآ  کلم  رد  تیهافر 
هکنآ ات  دـش  دوخ  راـید  هناور  دوخ  لاوما  هجوز و  اـب  دـمآ و  نوریب  سپ  رایـسب ،  رز و  بابـسا و  لاوما و  هعتما و  فورظ و  دنفـسوگ و  و 
تفگ دید  ار  وا  درم  نآ  نوچ  تسا ،  هتسشن  اجنامه  رد  درم  نآ  زاب  هک  دید  سپ  دوب ،  هدید  اجنآ  رد  ار  درم  نآ  هک  عضوم  نآ  هب  دیـسر 
هچنآ سپ  منک .  یم  تمسق  وت  اب  مراد  هچنآ  لاحلا  نک ،  لالح  نم  رب  ار  اه  هتـشذگ  تفگ :  ناوج  نآ  يدرکن ؟  افو  دوخ  دهع  هب  ارچ  : 
تفگ ناوج  نآ  سپ  درک .  رایتخا  ار  هصح  کی  سپ  نک ،  راـیتخا  یهاوخ  یم  هک  ار  هصح  ره  تفگ :  درک و  هصح  ود  هب  تشاد  هارمه 

يا و هدیناسر  مهب  رفـس  نیا  رد  هک  تسا  اهنآ  زا  زین  نز  هک  اریز  تفگ :  ارچ ؟  تفگ :  ناوج  هن .  تفگ :  دوخ ؟  دهع  هب  مدرک  افو  هک : 
مهاوخ و یمن  ار  وـت  لاـم  نم  تفگ :  راذـگب .  نم  يارب  ار  نز  ریگب و  ار  لاـم  همه  یتـفگ ،  تسار  تفگ :  ناوـج  مکیرـش .  نآ  رد  نم 

سپ دهدب .  وا  هب  ار  فصن  دـنک و  هصح  ود  دراذـگ و  نز  رـس  رب  هک  دروآ  يا  هرا  ناوج  نآ  سپ  مهاوخ .  یم  نز  نآ  زا  ار  دوخ  هصح 
مهد ربخ  ار  وت  هک  دوب  هداتـسرف  ارم  ادـخ  مکلم ،  نم  تسوت و  زا  همه  اهلام  نز و  يدرک ،  دوخ  طرـش  هب  افو  نونکا  هک :  تفگ  درم  نآ 

هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و  ( . 918  ) دوب هداتفا  هار  رس  رب  هک  يا  هدرم  نآ  هب  تبسن  يدرک  هچنآ  يارب 
وا ياهرکـشل  هک  درک  دوخ  ینیب  زا  یئادـص  سیبلت  رپ  سیلبا  سپ  دوب ،  هدـشن  ایند  روما  هجوتم  زگره  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  يدـباع  : 
 . مور یم  نم  هک :  تفگ  ناـشیا  زا  یکی  سپ  دـنک ؟  هارمگ  ار  دـباع  نـالف  دورب و  هک  تسیک  تفگ :  سپ  دـندش  عـمج  وا  دزن  هب  هـمه 

تذل تسا و  هدرکن  نانز  اب  ترشاعم  زگره  وا  تسین ،  وت  وا  تفگ :  نانز .  زا  تفگ :  درک ؟  یهاوخ  هارمگ  ار  وا  هار  هچ  زا  هک :  دیسرپ 
تفگ تاموعطم .  تذل  بارش و  هار  زا  تفگ :  يور ؟  یم  هار  هچ  زا  دیسرپ :  مور .  یم  نم  هک :  تفگ  يرگید  سپ  تسا .  هتفاین  ار  نآ 
تفگ يور ؟  یم  هار  هچ  زا  هک :  دیـسرپ  مور .  یم  نم  تفگ :  يرگید  سپ  داد .  ناوت  یمن  بیرف  هار  نیا  زا  ار  وا  تسین ،  وت  راک  هن ،  : 

درک یم  تدابع  وا  هک  ناکم  نآ  هب  تفر  دش و  يدرم  تروص  هب  ناطیش  نآ  سپ  یئوا .  رای  وت  هک  ورب  تفگ :  تدابع .  یکین و  هار  زا  : 
ناطیـش درک و  یم  تحارتـسا  دـباع  درک ،  یمن  باوخ  ناطیـش  درک و  یم  باوخ  دـباع  سپ  دـش ،  زاـمن  لوغـشم  داتـسیا و  وا  ربارب  رد  و 

وا لمع  بنج  رد  درمش  یم  ریقح  ار  دوخ  لمع  صالخا و  یگتسکش و  يور  زا  تفر  ناطیـش  نآ  دزن  هب  دباع  سپ  درک ،  یمن  تحارتسا 
سامتلا تفر و  وا  دزن  هب  رگید  هبترم  زاب  تفگن .  شباوج  ناطیـش  تسا ؟  هدیـسر  مهب  تداـبع  رب  یتوق  نینچ  ار  وت  زیچ  هچ  هب  تفگ :  و 

یتقو ره  مدرک ،  هبوت  مدرک و  یهانگ  ادخ !  هدنب  يا  تفگ :  يا ؟  هدیسر  هبترم  نیا  هب  لمع  هچ  هب  دیسرپ :  دیوگب ،  نخس  وا  اب  هک  درک 
هبوت منکب و  ار  هانگ  نآ  زین  نم  ات  يدرک  هانگ  هچ  وگب  تفگ :  دـباع  مناسر ؟  یم  مهب  زاـمن  رب  توق  مروآ  یم  رطاـخ  هب  ار  هاـنگ  نآ  هک 

ود سرپب و  ار  هشحاف  نالف  هناخ  وش و  رهـش  لخاد  تفگ :  مناسر .  مهب  يراد  زاـمن  رب  وت  هک  ار  توق  نیا  مسرب و  وت  هبترم  هب  دـیاش  منک 
ایند هجوـتم  زگره  و  تسه ،  زیچ  هچ  مهرد  ود  هک  مناد  یمن  نم  مرواـیب ؟  اـجک  زا  مهرد  ود  تفگ :  نک .  اـنز  وا  اـب  هدـب و  وا  هب  مـهرد 

لاوحا دش و  رهـش  هجوتم  تدابع  ياه  هماج  نآ  اب  دـباع  سپ  داد ،  وا  هب  دروآ و  ردـب  مهرد  ود  دوخ  ياپ  ریز  زا  ناطیـش  سپ  ما .  هدـشن 
نز نآ  هناخ  لخاد  دباع  نوچ  دنک .  تیاده  ار  وا  هک  تسا  هدمآ  دباع  هک  دـندرک  نامگ  دـنداد  ناشن  مدرم  دیـسرپ ،  ار  هشحاف  نآ  هناخ 
درم يا  تفگ :  دیبلط و  هناخ  هب  ار  دباع  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  نز  نآ  سپ  زیخرب ،  تفگ :  تخادنا و  وا  يوسب  ار  مهرد  ود  دش 
نیا هجوتم  ببس  هچ  هب  هک  وگب  نم  هب  ار  دوخ  ربخ  دیآ ،  یمن  تئیه  نیا  اب  نم  لثم  دزن  هب  یـسک  هک  يا  هدمآ  نم  شیپ  هب  یتئیه  هب  وت  ! 
نینچ و  ندرک ،  هبوت  زا  تسا  رتناسآ  هاـنگ  كرت  ادـخ !  هدـنب  يا  تفگ :  درک  لـقن  نز  نآ  هب  ار  دوخ  هصق  دـباع  نوچ  يا ؟  هدـش  راـک 
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هب ورب  لاحلا  وت ،  يارب  تسا  هدوب  هدش  لثمتم  هک  تسا  هدوب  یناطیـش  درم  نآ  هتبلا  دوش ،  رـسیم  ار  وا  دنک  هبوت  دهاوخ  هک  ره  هک  تسین 
وا هناخ  رد  رب  دـش  حبـص  نوچ  درم ،  بش  نامه  رد  راـکانز  نز  نآ  تشگرب و  دـباع  سپ  دـید .  یهاوخن  اـجنآ  رد  ار  وا  هک  دوخ  ياـج 

نفد ار  وا  زور  هس  دـنداتفا و  کـش  هب  مدرم  سپ  تسا .  تشهب  لـها  زا  وا  هک  نز  نـالف  هزاـنج  هب  دـیوش  رـضاح  هک :  دوـب  هدـش  هتـشون 
ترـضح ایوگ  هک :  دیوگ  يوار  ناربمغیپ -  زا  يربمغیپ  يوسب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  دنتـشاد ،  وا  رما  رد  هک  یکـش  يارب  دندرکن 

ار وا  نم  هک  دـننک  زامن  وا  رب  هک  ار  مدرم  نک  رما  نک و  زاـمن  هشحاـف  نـالف  رب  ورب  هک :  دوب -  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک :  دومرف 
( . 919  ) تشادزاب نم  تیصعم  زا  ارم  هدنب  نآ  هکنآ  ببس  هب  مدینادرگ  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  مدیزرمآ و 

تسا نیمز  ناهاشداپ  زا  یضعب  لاوحا  نایب  رد  متفه :  یس و  باب 

لوا تمسق 

هب دـنرتهب -  شیرق  رفک  ایآ  ینعی :  ( 920  ) نیمرجم اوناک  مهنا  مهانکلها  مهلبق  نم  نیذـلا  عبت و  موق  ما  ریخ  مها  دـیامرف :  یم  یلاعت  قح 
هک نادـب  ناراکهانگ .  دـندوب  ناشیا  هک  یتسردـب  ار ،  ناشیا  میدرک  كاله  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  ناـنآ  عبت و  موق  اـی  اـیند -  بسح 

كاله ار  همه  ادـخ  هک  تسوا  موق  عبت و  همیرک  هیآ  زا  دارم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  درم ؟  رفک  رب  ای  دروآ  نامیا  عبت  ایآ  هک  تسا  فالخ 
هب هچنانچ  تسا  يوقا  لوق  نیا  دندش ،  كاله  یهلا  باذـع  هب  دـندنام و  رفک  رب  شموق  دروآ و  نامیا  عبت  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  درک ؛
ات هنیدم -  رد  ینعی  دیـشاب -  اجنیا  رد  امـش  هک :  تفگ  جرزخ  سوا و  هب  عبت  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 

(921  ) درک مهاوخ  جورخ  وا  اب  درک و  مهاوخ  وا  تمدـخ  مباـیرد  ار  وا  نم  رگا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ  دـیآ  نوریب 
بعک زا  ( . 922  ) دـش ناملـسم  وا  هک  ار  عبت  دـیهدم  مانـشد  دومرف :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هماع 

هب و  ( . 923  ) تسا هدرکن  تمذـم  ار  وا  تسا و  هدرک  تمذـم  ار  وا  موق  ادـخ  دوب و  یحلاص  درم  وکین  وا  هک :  دـنا  هدرک  تیاور  راـبخالا 
عبت هک :  دیسرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ماش  لها  زا  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 

زا يا  همان  هاگره  سپ  دوب ،  وا  زا  شیپ  هک  دوب  یهاشداپ  هدنـسیون  بتاک و  دوب  يرـسپ  لوا  رد  هک  اریز  دومرف :  دـنتفگ ؟  یم  عبت  ارچ  ار 
هب میوج  یم  تناعتـسا  كربت و  منک و  یم  ادـتبا  ینعی :  احبر  احبـص و  قلخ  يذـلا  هللا  مسب  تشون  یم  شلوا  رد  تشون  یم  هاشداپ  يارب 
هک تفگ  یم  وا  و  دعر ،  کلم  مان  هب  ادتبا  ار و  همان  سیونب  هک :  تفگ  یم  هاشداپ  سپ  تسا  هدیرفآ  وا  ار  داب  حبص و  هک  يدنوادخ  مان 
نآ یهاشداپ  لمع  نیا  يازج  هب  یلاعت  قح  سپ  مسیون ،  یم  يراد  هک  تجاح  ره  نآ  زا  دعب  دوخ و  يادخ  مسا  هب  رگم  منک  یمن  ادتبا  : 

و ( . 924  ) دنتفگ عبت  ار  وا  ببـس  نیا  هب  سپ  وا ،  نید  رد  ای  وا  یهاشداپ  رد  دندرک  تعباتم  ار  وا  مدرم  دـینادرگ و  لقتنم  وا  هب  ار  هاشداپ 
راصنا باـب  رد  سپ  مدوب ،  هارمه  دوخ  قیفر  اـب  هنیدـم  هکم و  ناـیم  رد  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  رباـج  نب  لیعامـسا  زا  نسح  ثیدـح  رد 
تمدخ هب  میدیـسر  هکنآ  ات  دـنا ،  نمی  لها  زا  دـنتفگ  یـضعب  دـنا و  هدـش  عمج  فلتخم  ياه  هلیبق  زا  هک  دـنتفگ  یـضعب  میتفگ ،  نخس 
دومرف مینک  لا  ؤس  ام  هکنآ  زا  شیپ  زاجعا  باب  زا  میتسشن  نوچ  دوب .  هتسشن  یتخرد  هیاس  رد  ترضح  نآ  مالسلا ،  هیلع  قداص  ترضح 

زا یهورگ  دوب  لیذه  هلیبق  زا  هک  يداو  نیا  هب  دیـسر  نوچ  دندوب ،  هارمه  وا  اب  ناربمغیپ  نادنزرف  املع و  دـمآ و  قارع  بناج  زا  عبت  هک : 
مرح ار  دوخ  رهـش  دنهد و  یم  يزاب  ار  مدرم  هک  تسا  اهتدم  هک  يدلب  لها  يوسب  يور  یم  وت  دنتفگ :  دندمآ و  وا  يوسب  لیابق  یـضعب 
عبت سپ  دوب -  هبعک  هناخ  هکم و  رهـش  ناشیا  دارم  و  دـنا -  هدـینادرگ  دوخ  راگدرورپ  هناخ  ار  نآ  دـنا و  هتخاس  يا  هناخ  دـنا و  هدرک  مان 

بارخ ار  ناشیا  هناخ  درک و  مهاوخ  ریسا  ار  ناشیا  نادنزرف  تشک و  مهاوخ  ار  ناشیا  نادرم  دیئوگ  یم  امـش  هک  دشاب  نانچ  رگا  تفگ : 
رما رد  دینک  رکف  تفگ :  دیبلط و  ار  ناربمغیپ  نادنزرف  املع و  سپ  دش ،  هتخیوآ  شیور  رب  دش و  ناور  وا  ياه  هدـید  سپ  درک .  مهاوخ 

هب داد  مسق  سپ  دـنیوگب ،  وا  هب  ار  نآ  ببـس  هکنآ  زا  دـندرک  ابا  ناشیا  سپ  دـش ؟  ضراع  ارم  الب  نیا  ببـس  هچ  هب  دـیهد  ربخ  ارم  نم و 
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نادرم موش  هکم  دراو  نوچ  هک  مدـینارذگ  دوخ  رطاـخ  رد  تفگ :  يدـینارذگ ؟  دوخ  رطاـخ  رد  هچ  هک  هد  ربخ  ار  اـم  دـنتفگ :  ناـشیا ، 
هک يا  هدارا  نیا  زا  رگم  میناد  یمن  ار  الب  نیا  اـم  دـنتفگ :  منک .  بارخ  ار  ناـشیا  هناـخ  منک و  ریـسا  ار  ناـشیا  تیرذ  مشکب و  ار  ناـشیا 

هناخ نآ  رهـش و  نآ  نانکاس  تسادـخ و  هناخ  هناـخ  نآ  تسادـخ و  مرح  رهـش  نآ  هک  اریز  دـنتفگ :  ارچ ؟  تفگ :  يرذـگب .  يا  هدرک 
 : دـنتفگ دوش ؟  عفد  نم  زا  الب  نیا  میآ و  نوریب  هانگ  نیا  زا  هک  منکب  راک  هچ  نونکا  دـیتفگ ،  تسار  تفگ :  دـنلیلخ .  میهاربا  نادـنزرف 
 ، نآ لها  اب  ناـسحا  هکم و  هبعک و  میظعت  رب  درک  مزع  سپ  دوش .  عفد  وت  زا  ـالب  نیا  دـیاش  يدوب ،  هدرک  مزع  هچنآ  فـالخ  رب  نک  مزع 
ار ناشیا  دـندوب و  هدرک  هبعک  هناخ  ندرک  بارخ  رب  تلالد  ار  وا  هک  ار  تعاـمج  نآ  دـیبلط  تشگرب و  دوخ  ياـج  هب  شیاـه  هدـید  سپ 
ات تشک  یم  هکم  لها  يارب  رتش  دص  زور  ره  دـیناروخ و  ماعط  مدرم  هب  زور  یـس  دـیناشوپ و  هماج  ار  هبعک  دـمآ و  هکم  هب  سپ  تشک ، 

اهنابایب اهیداو و  رد  هناد  فلع و  و  ناگدـنرد ،  يارب  دنتـشاذگ  یم  اههوک  رـس  رب  دـندرک و  یم  رپ  تشوگ  زا  گرزب  ياـه  هساـک  هکنآ 
تشاذگ اجنآ  رد  دندوب  ناسغ  هلیبق  زا  هک  ار  نمی  لها  زا  یهورگ  هبیط و  هنیدم  يوسب  تشگرب  هکم  زا  سپ ،  نایشحو .  يارب  زا  دنتخیر 

عطن زا  يا  هماج  ار  هبعک  رگید  تیاور  هب  دـنناشیا .  دالوا  زا  راصنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  فیرـش  مدـقم  راـظتنا  يارب 
ار دوهی  زا  رفن  هاجنپ  دصیـس و  دمآ  هنیدم  هب  نوچ  ناسح  نب  عبت  هک :  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  ( . 925  ) دینادرگ وبشوخ  دیناشوپ و 
وت دننام  هاشداپ !  يا  تفگ :  دوب  وا  رمع  لاس  هاجنپ  تسیود و  هک  دوهی  زا  يدرم  تساخرب  سپ  دنک ،  بارخ  ار  هنیدم  تساوخ  تشک و 
نآ ارچ ؟  تفگ :  ینک .  بارخ  ار  رهـش  نیا  یناوت  یمن  وت  دشکب ،  بضغ  يارب  ار  مدرم  دـنک و  لوبق  ار  لطاب  لوق  هک  دـیاب  یمن  یـسک 
زا تشادرب  تسد  سپ  درک .  دهاوخ  ترجه  ناکم  نیا  هب  دش و  دـهاوخ  رهاظ  يربمغیپ  لیعامـسا ،  نادـنزرف  زا  هک  اریز  تفگ :  يدوهی 
 : تسا نیا  اهنآ  نومضم  هک  دناوخ  دنچ  يرعـش  عبت  سپ  درک ،  ماعطا  ار  مدرم  دیناشوپ و  هوسک  ار  هبعک  تفر و  هکم  هب  ناشیا و  نتـشک 

لصتم نم  رمع  رگا  تسا  تاقولخم  هدننیرفآ  هک  يدنوادخ  بناج  زا  تسا  لوسر  وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  رب  مهد  یم  تداهش 
رفن جنپ  نآ  زا  لوا  عبت  هک :  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  بوشآ  رهش  نبا  و  ( . 926  ) دوب مهاوخ  وا  روای  ریزو و  هنیآ  ره  وا  رمع  هب  دوش 

 ، ناشیا ياملع  نایاناد و  زا  درک  یم  راـیتخا  رفن  هد  يرهـش  ره  زا  تشگ و  نیمز  عیمج  رد  دـندش و  کـلام  ار  نیمز  ماـمت  هک  تسا  هدوب 
تشاد يریزو  درک و  بضغ  ناشیا  رب  دندرکن  میظعت  ار  وا  هکم  لها  نوچ  دندوب ،  هارمه  وا  اب  املع  زا  رفن  رازه  راهچ  دیسر  هکم  هب  نوچ 

ببـس هب  دنا  هدیناسر  مهب  یبجع  دنلهاج و  ناشیا  تفگ :  وا  درک ،  تحلـصم  وا  اب  رما  نیا  رد  سپ  دـنتفگ ،  یم  ( 927  ) ایرایمع ار  وا  هک 
وا غامد  رـس و  رب  يدرد  ادخ  سپ  دـشکب !  ار  هکم  لها  دـنک و  بارخ  ار  هبعک  هک  درک  مزع  دوخ  رطاخ  رد  هاشداپ  سپ  هبعک ،  هناخ  نیا 
رما نیا  دنتفگ :  دندش و  زجاع  وا  هجلاعم  زا  ابطا  دـش و  يراج  هدـیدنگ  بآ  وا  ناهد  ینیب و  اهـشوگ و  اهمـشچ و  زا  هک  دـینادرگ  لکوم 

 : هک تفگ  وا  هب  ناهنپ  دمآ و  اهنآ  ریزو  دزن  هب  یملاع  دش  بش  نوچ  دندش ،  قرفتم  درک و  میناوت  یمن  هجلاعم  ار  نیا  ام  تسا  ینامـسآ 
دیبلط و تصخر  هاشداپ  زا  ریزو  سپ  منک ،  یم  هجلاعم  ار  وا  نم  تسا  هدـینارذگ  دوخ  رطاخ  رد  تین  هچ  هک  دـیوگب  تسار  هاشداپ  رگا 

هدرک مزع  نینچ  یلب ،  تفگ :  يا ؟  هدرک  يدـب  تین  هبعک  باـب  رد  اـیآ  تفگ :  وا  هب  ملاـع  سپ  دوب ،  وا  دزن  هب  توـلخ  رد  ار  ملاـع  نآ 
عبت دوش .  لصاح  وت  يارب  ترخآ  ایند و  ریخ  ات  نک  هبوت  دـب  تین  نیا  زا  تفگ :  ملاـع  مشکب .  ار  شلها  منک و  بارخ  ار  هبعک  هک  مدوب 
لیلخ میهاربا  هب  ادـخ و  هب  دروآ  نامیا  تفای و  تیفاـع  ـالب  نآ  زا  تعاـس  ناـمه  رد  سپ  مدوب .  هدرک  هک  تین  نآ  زا  مدرک  هبوت  تفگ : 
هنیدم عضوم  هنیدم و  بناج  هب  دمآ  نوریب  و  دیناشوپ ،  هماج  ار  هبعک  هک  وب  یـسک  لوا  وا  دـیناشوپ و  هبعک  رب  هماج  تفه  مالـسلا و  هیلع 

هک دندش  ادج  رفن  دص  راهچ  دندوب  وا  اب  هک  ملاع  رازه  راهچ  نایم  زا  دیسر  عضوم  نآ  هب  نوچ  دوب ،  اجنآ  رد  یبآ  همشچ  هک  دوب  ینیمز 
هب ات  میدیدرگ  هاشداپ  اب  یتدم  میدمآ و  نوریب  دوخ  ياهرهـش  زا  ام  دـنتفگ :  هاشداپ و  هناخ  رد  هب  دـندمآ  دـنوش و  نکاس  عضوم  نآ  رد 

نیا رد  تمکح  تفگ :  ناـشیا  هب  ریزو  سپ  ندرم .  تقو  اـت  میناـمب  اـجنیا  رد  هک  دـهد  تصخر  ار  اـم  میهاوخ  یم  میدیـسر  ناـکم  نیا 
هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  فرـش  هب  هبعک  هناخ  نیا  فرـش  هک  نادـب  ریزو !  يا  دـنتفگ :  دـیا ؟  هدرک  هدارا  ار  نیا  هک  تسیچ 
ای ام  هک  میراودـیما  درک و  دـهاوخ  ترجه  ناکم  نیا  يوسب  دوب و  دـهاوخ  هکم  رد  شتدالو  تسا و  ربنم  ملع و  هلبق و  نآرق و  بحاـص 
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نآ تمزالم  تداعـس  هک  دـیاش  دـنامب  ناشیا  اب  لاس  کی  هک  دـش  مزاع  دینـش  ناشیا  زا  ار  نخـس  نیا  عبت  نوچ  میبایرد .  ار  وا  اـم  دـالوا 
جیوزت دوخ  نازینک  زا  هدرک  دازآ  زینک  کی  ناشیا  زا  کی  ره  هب  و  دندرک ،  انب  اهنآ  يارب  هناخ  دص  راهچ  درک  رما  دـبایرد و  ار  ترـضح 

هب نامیا  درک  رکذ  همان  نآ  رد  و  تشون ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  يا  همان  داد و  رایـسب  لام  ار  کـی  ره  دومن و 
يا همان  نیا  هک :  تشون  همان  ناونع  رد  و  یلاعت ،  قح  دزن  دنک  تعافش  وا  يارب  هک  دومن  اعدتسا  تسوا و  تما  زا  هکنآ  ار و  دوخ  مالسا 

هک درپس  یملاع  نآ  هب  ار  همان  و  لوا ؛  عبت  زا  تسا  نایملاع  راگدرورپ  لوسر  تسا و  ناربمغیپ  متاـخ  هک  هللادـبع  نب  دـمحم  يوسب  تسا 
نایم دش ،  توف  دنه  ياهرهـش  زا  تسا  يرهـش  هک  ناسلغ  رد  دش و  دنه  دالب  هجوتم  تفر و  نورب  هنیدم  زا  و  دوب ،  هدرک  تحیـصن  ار  وا 

نآ هب  هنیدـم  لها  رثکا  دـش و  ثوعبم  ادـخ  لوسر  نوچ  دوب ،  هلـصاف  لاس  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تدالو  وا و  ندرم 
هلیبق رد  ترضح  نآ  دیسر  هکم  هب  یلیلوبا  نوچ  و  دنداتسرف ،  ترضح  نآ  يارب  زا  دنداد و  یلیلوبا  هب  ار  عبت  همان  دندروآ  نامیا  ترضح 
سپ يا ؟  هدروآ  ار  لوا  عبت  هماـن  دومرف :  یلب .  درک :  ضرع  یلیلوبا ؟  یئوـت  دوـمرف :  داـتفا  وا  رب  شکراـبم  رظن  نوـچ  دوـب ،  میلـس  ینب 

ار عبت  هماـن  نوچ  ناوخب ،  هک :  داد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  تفرگ و  ار  هماـن  و  ار .  هماـن  هدـب  دومرف :  دـش ؛ ناریح  یلیلوبا 
رد دیوگ :  فلؤم  ( . 928  ) هنیدم يوسب  درگرب  هک :  ار  یلیلوبا  دومرف  رما  و  ام ،  هتسیاش  ردارب  هب  ابحرم  دومرف :  هبترم  هس  ترضح  دناوخ 
هللا ءاشنا  دـش  دـهاوخ  روکذـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لاوحا  باوبا  رد  تیلهاج  لها  زا  یـضعب  لاوحا  اب  عبت  لاوحا  ریاـس 

زا دوب  یهاشداپ  تفگ :  هللا  همحر  یـسراف  ناملـس  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  یلاـعت . 
قح درک  نیمز  رد  رایسب  داسف  دوخ  یهاشداپ  رد  نوچ  راکمتس ،  قح و  دناعم  دوب  يرابج  دنتفگ و  یم  نیذور  ار  وا  هک  سراف  ناهاشداپ 

هثاغتسا و هب  سپ  ندیماشآ ،  ندروخ و  زا  ار  وا  دش  عنام  هک  دش  دیدش  يا  هبترم  هب  رس و  تسار  بناج  درد  هب  دینادرگ  التبم  ار  وا  یلاعت 
دیماان اود  ریثءات  زا  هکنآ  ات  داتفین  عفان  دنداد  وا  هب  هک  اود  ره  درک ،  تیاکـش  ناشیا  هب  ار  لاح  نیا  دیبلط و  ار  دوخ  ناریزو  دمآ و  للذـت 

تئیه رد  نم  رابج  هدـنب  نیذور  دزن  هب  ورب  هک :  وا  يوسب  دومن  یحو  دـینادرگ و  ثوعبم  ار  يربمغیپ  یلاـعت  قح  تقو  نآ  رد  سپ  دـش . 
یغاد اب  يروخب  یئاود  هکنآ  یب  تفای  یهاوخ  افـش  دوز  هک  نادرگ  راودـیما  ار  وا  وا و  اب  نک  ارادـم  قفر و  امن و  میظعت  ار  وا  لوا  ابطا و 

نیدلاو هک  تسا  يا  هراوخریش  لفط  نوخ  وت  درد  ياود  وگب  دنک  یم  لوبق  ار  وت  نخـس  دوش و  یم  وت  هجوتم  هک  ینیبب  نوچ  ینازوسب ، 
ناـمه رد  ینک  نینچ  رگا  یناـکچب ،  دوخ  تسار  ینیب  رد  وا  نوـخ  زا  هرطق  هس  یهارکا و  يربـج و  یب  دنـشکب  ار  وا  دوـخ  ياـضر  هب  وا 

 . دوش یم  فرطرب  وت  عجو  تعاس 

مود تمسق 

ردـپ و نینچ  مدرم  ناـیم  رد  مرادـن  ناـمگ  تفگ :  هاـشداپ  تفگ ،  ار  اود  نآ  هاـشداپ  نآ  هب  دومن و  لـمع  یهلا  هدومرف  هب  ربـمغیپ  نوـچ 
نیا رد  هاشداپ  سپ  یسر .  یم  بلطم  نیا  هب  یهدب  يرایسب  هیطع  رگا  دومرف :  دننکب .  يراک  نینچ  دوخ  ياضر  هب  هک  دنسر  مهب  يردام 
هدش دلوتم  هزات  يدنزرف  هک  دنتفای  ناشیرپ  ینز  درم و  رایـسب  صحفت  زا  دعب  دننک ،  ادیپ  یلفط  نینچ  هک  داتـسرف  فارطا  هب  نالوسر  باب 

ار دنزرف  نآ  هک  دندش  یضار  نیا  هب  لام  هب  ناشیا  جایتحا  ترثک  دندرک و  یم  هدعو  ناشیا  هب  هک  لام  يرایـسب  ببـس  هب  ناشیا و  زا  دوب 
رادهاگن دوخ  نماد  رد  ار  تلفط  تفگ :  ار  ردام  يدراک و  دیبلط و  يا  هرقن  ساط  هاشداپ  دندروآ  هاشداپ  دزن  هب  ار  ناشیا  نوچ  دنشکب ، 

ردام ردپ و  رادزاب  هاشداپ !  يا  تفگ :  دروآ و  نخس  هب  دوخ  هلماک  تردق  هب  ار  لفط  نآ  ادخ  لاح  نیا  رد  سپ  دنک ،  حبذ  ار  وا  ردپ  ات 
متس عفد  ردام  ردپ و  دسر  یم  یمتس  هاگره  ار  فیعض  لفط  هاشداپ !  يا  نم ،  يارب  ناشیا  دنتسه  يردام  ردپ و  دب  هک  نم  نتشک  زا  ارم 

داد و ور  میظع  سرت  ار  هاشداپ  سپ  نم .  ملظ  رب  نکم  ناشیا  زا  يرای  هک  راهنز  سپ  دننک ،  یم  نم  رب  متس  دوخ  ناشیا  دننک و  یم  وا  زا 
نخـس هب  ار  لفط  نآ  یلاعت  قح  تفگ :  وا  هب  یـصخش  هک  دـید  باوخ  رد  تفر  باوخ  هب  تعاس  نامه  رد  دـش ،  فرطرب  وا  زا  درد  نآ 

یئامن و متـس  كرت  يوش و  هبنتم  هک  هقیقـش  درد  هب  دوب  هدـینادرگ  التبم  ار  وت  وا  وا و  نتـشک  زا  ار  وا  نیدـلاو  ار و  وت  دـش  عناـم  دروآ و 
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سپ لفط .  نآ  نتفگ  نخس  هب  داد  دنپ  ار  وت  دینادرگرب و  وت  هب  ار  تحـص  دنوادخ  نامه  ینادرگ و  وکین  تیعر  نایم  رد  ار  دوخ  تریس 
هب دوـخ  رمع  هیقب  رد  داد و  رییغت  ار  دوـخ  تریـس  و  تسا ،  ادـخ  بناـج  زا  همه  هک  تسناد  تفاـین  دوـخ  رد  يدرد  دـش و  رادـیب  هاـشداپ 

مالـسلا هیلع  لـیئربج  هک :  تسا  هدرک  تیاور  عفار  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  همحرلا  هیلع  هیوباـب  نبا  ( . 929  ) درک كولس  یـسرداد  تلادع و 
هتشذگ ناهاشداپ  عیمج  هتـشذگ و  ناربمغیپ  عیمج  لاوحا  باتک  نآ  رد  هک  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  يارب  یباتک 

هچنآ تسا و  هدرک  راصتخا  ار  ثیدـح  هیوباب  نبا  دومرف .  لـقن  ـالمجم  ار  ناـشیا  لاوحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دوب ، 
نوچ دومرف :  مینک :  یم  رکذ  اجنیا  رد  تسا  هدـشن  نایب  اهاجنآ  رد  هچنآ  میدرک و  نایب  قباـس  ياـهباب  رد  اـم  ار  یـضعب  تسا  هدرک  لـقن 

وا تنطلس  مکی  هاجنپ و  لاس  رد  و  درک ،  یهاشداپ  لاس  شش  تصش و  تسیود و  دنتفگ  یم  سینک  ار  وا  دش و  هاشداپ  ناجـشا  نب  جشا 
دوخ هفیلخ  ار  مالسلا  هیلع  افص  نومح  نب  نوعمش  تفر  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  نوچ  و  دش ،  دلوتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
تقو نآ  رد  دـش و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  مالـسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  دـش  لصاو  يدزیا  تمحر  هب  نوعمـش  نوچ  و  دـینادرگ ، 

ار مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  نادوهی  وا  تنطلس  متشه  لاس  رد  درک ،  تنطلس  هام  هد  لاس و  هدراهچ  دش و  هاشداپ  ناکـشا  رـسپ  ریـشدرا 
ات درک  تنطلس  لاس  یس  دش و  هاشداپ  شرسپ  روپاش  ریشدرا  زا  دعب  و  دینادرگ ،  دوخ  یـصو  ار  نوعمـش  دنزرف  ییحی  سپ  دندرک  دیهش 

باحصا نایراوح  دوب و  نوعمش  رسپ  بوقعی  نادنزرف  رد  نامز  نآ  رد  ادخ  ماکحا  تمکح و  لیـضفت  رون و  ملع و  و  تشک ،  ار  وا  ادخ 
داتفه دش و  لاس  تفه  داتشه و  دص و  وا  تنطلس  تدم  دش و  هاشداپ  رـصن  تخب  تقو  نیا  رد  دندوب .  یم  ناشیا  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
تفه لهچ و  نوچ  دندش ،  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  دوهی  درک ،  بارخ  ار  سدـقملا  تیب  تشک و  مالـسلا  هیلع  ییحی  نوخ  رب  ار  سک  رازه 
دناریم اهنآ  اب  ار  ربزع  دندوب و  هتخیرگ  گرم  سرت  زا  هک  اهرهش  نآ  لها  رب  داتسرف  يربمغیپ  هب  ادخ  ار  ربزع  تشذگ  وا  تنطلـس  زا  لاس 

رصن تخب  زا  دعب  سپ  دندش ،  هتشک  رـصن  تخب  تسد  هب  همه  زاب  دندوب و  سک  رازه  دص  ناشیا  درک و  هدنز  ار  همه  لاس  دص  زا  دعب  و 
يارب اهبقن  درک و  هاچ  رد  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  لایناد  درک و  تنطلس  زور  شـش  تسیب و  لاس و  هدزناش  دش و  هاشداپ  وا  رـسپ  هبورهم 

 ، تسا هدومرف  نآرق  رد  ادخ  هک  دودخا  باحـصا  دنناشیا  دنکفا و  شتآ  رد  ار  ناشیا  تخورفا و  اهبقن  نآ  رد  شتآ  دـنک و  وا  باحـصا 
رـسپ اخیکم  شرـسپ  هب  ار  ادخ  تمکح  رون و  هک  ار  وا  دومرف  رما  دـیامن  حور  ضبق  ار  مالـسلا  هیلع  لایناد  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ  سپ 

و درک ،  تنطلـس  زور  راهچ  هام و  هس  لاس و  هس  یـس و  دش و  هاشداپ  زمره  تقو  نآ  رد  سپ  دـنادرگ ،  دوخ  هفیلخ  ار  وا  دراپـسب و  دوخ 
دوب و مالـسلا  هیلع  لایناد  رـسپ  اخیکم  ادـخ  تعیرـش  نید و  ظفاح  تدـم  نیا  رد  و  درک ،  یهاشداپ  لاس  شـش  تسیب و  مارهب  وا  زا  دـعب 
هک دندوبن  رداق  نامز و  نآ  رد  دنیامن  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  دنتـسناوت  یمن  اما  دندوب  ناگدننک  قیدصت  نایعیـش و  نانمؤم و  زا  وا  باحـصا 

دیسر و مهب  ترتف  دندش و  عطقنم  ناربمغیپ  وا  نامز  رد  درک و  تنطلس  لاس  تفه  وا  رـسپ  مارهب ،  زا  دعب  دنیوگب .  هینالع  ار  یقح  نخس 
یلاعت قح  اقب  راد  هب  اخیکم  لاحترا  دـش  کیدزن  نوچ  سپ  دـندوب ،  وا  اب  وا  نمؤم  باحـصا  دوب و  اخیکم  زاب  تیاصو  تماما و  رما  یلو 

هیلع یـسیع  نایم  ترتف  و  دنادرگ ،  دوخ  یـصو  ار  وا  دراپـسب و  دوخ  رـسپ  وشنا  هب  ار  ادخ  تمکح  رون و  هک  دومن  یحو  وا  هب  باوخ  رد 
زا دعب  یکی  دندوب و  وشنا  نادنزرف  نیمز  رد  زور  نآ  رد  ادخ  ناتسود  دوب و  لاس  داتشه  دصراهچ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و 
لاس ود  دون و  زمره  رسپ  روپاش  مارهب  زا  دعب  سپ  دومن ،  یم  یصو  تساوخ  یم  یلاعت  قح  ار  هک  ره  دندش ،  یم  اوشیپ  یصو و  يرگید 

ریشدرا وا  ردارب  روپاش  زا  دعب  و  دوب ،  وشنا  نامز  نآ  رد  یصو  زاب  تشاذگ و  رـس  رب  تخاس و  جات  هک  دوب  یـسک  لوا  وا  درک و  تنطلس 
زا دعب  و  دوب ،  وشنا  رسپ  احیـسد  نامز  نآ  رد  ادخ  هفیلخ  و  ار ،  میقر  فهک و  باحـصا  درک  هدنز  ادخ  وا  نامز  رد  دوب و  هاشداپ  لاس  ود 

تسیب و وا  رسپ  درجدزی  روپاش  زا  دعب  و  دوب ،  ادخ  نید  ظفاح  احیـسد  وا  نامز  رد  زاب  درک و  تنطلـس  لاس  هاجنپ  وا  رـسپ  روپاش  ریـشدرا 
دربب دوخ  تمحر  هب  ار  وا  تساوخ  ادـخ  نوچ  دوب و  احیـسد  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  زاب  درک و  تنطلـس  زور  هدزون  هام و  جـنپ  لاس و  کی 
دوخ یصو  ار  وا  دوخ و  رسپ  سروطـسن  هب  دراپـسب  ار  وا  ماکحا  اهتمکح و  لیـضفت  رون و  ادخ و  ملع  هک  باوخ  رد  وا  يوسب  دومن  یحو 
دوب سروطسن  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  درک و  تنطلس  زور  هدجیه  هام و  هس  لاس و  شـش  تسیب و  روگ  مارهب  درجدزی  زا  دعب  سپ  دنادرگ ، 
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نامز نآ  نانمؤم  دوب و  سروطسن  زاب  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  دوب و  هاشداپ  لاس  تفه  تسیب و  مارهب  رسپ  درجدزی  رـسپ  زوریف  مارهب  زا  دعب  . 
رون و ملع و  هک  دومرف  یحو  وا  يوسب  باوخ  رد  دربب  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  سروطـسن  دومن  هدارا  یلاعت  قح  نوچ  دـندوب ،  یم  وا  اـب 
و دوب ،  ادیعرم  ادخ  هفیلخ  زاب  درک و  تنطلس  لاس  هدراهچ  زوریف  رسپ  سالف  زوریف  زا  دعب  و  ادیعرم ،  هب  دراپسب  ار  وا  ياهباتک  تمکح و 

لاس شـش  لهچ و  ای  لاس  شـش  تصـش و  وا  ردارب  بساماج  دابق  زا  دـعب  و  درک ،  تنطلـس  لاس  هس  لهچ و  دابق  وا  ردارب  سالف  زا  دـعب 
نید و ظفاح  زاب  درک و  تنطلس  لاس  شش  لهچ و  دابق  رسپ  يرـسک  بساماج  زا  دعب  و  دوب ،  ادیعرم  ادخ  نید  ظفاح  زاب  درک و  تنطلس 

باوخ رد  دربب  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  ادـیعرم  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ  دـندوب .  وا  نمؤم  نایعیـش  باحـصا و  ادـیعرم و  یهلا  تعیرش 
وا رسپ  زمره  يرسک  زا  دعب  و  دنادرگ ،  دوخ  هفیلخ  ار  وا  دیامن و  بهار  ياریحب  میلست  ار  وا  تمکح  ادخ و  رون  هک  دومن  یحو  وا  يوسب 
وا هدننک  قیدصت  نایعیش  نمؤم و  باحصا  اریحب و  نامز  نآ  رد  ادخ  نید  ظفاح  دوب و  لاس  تشه  یس و  وا  تنطلـس  تدم  دش و  هاشداپ 

تبیغ تدـم  نوچ  هکنآ  ات  دوب  اریحب  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  زاب  دـش ،  هاشداپ  دـنتفگ  یم  زیورپ  ار  وا  هک  يرـسک  زمره  زا  دـعب  و  دـندوب ، 
ادخ نید  دندش و  ادخ  بضغ  بجوتسم  ادخ و  ياهتمعن  هب  دندرک  فافختـسا  دش و  عطقنم  یهلا  یحو  دیماجنا و  لوط  هب  ادخ  ياهتجح 

تلاهج و تملظ  تریح و  هب  دندش  التبم  مدرم  دـش و  رایـسب  بهاذـم  قارتفا  دـش و  کیدزن  تمایق  دـندرک ،  زامن  كرت  دـش و  سردـنم 
رخآ دـندنام و  دوخ  ناربمغیپ  هقیرط  رب  یـضعب  تشذـگ و  ناربمغیپ  نامز  زا  اهنرق  هبتـشم و  ياـههار  هدـنکارپ و  روما  فلتخم و  ياـهنید 

يربـمغیپ و يارب  زا  دـیزگرب  ادـخ  تقو  نیا  رد  سپ  ناودـع ،  ملظ و  هب  ار  ادـخ  تعاـط  نارفک و  هب  ار  ادـخ  تمعن  دـندرک  لدـب  ناـشیا 
ندعم ناکاپ و  لحم  ار  هلسلس  نیا  و  اه ،  هلیبق  همه  رب  دوخ  قباس  ملع  رد  ار  نآ  دوب  هدرک  رایتخا  هک  هبیط  هفرـشم  هرجـش  زا  دوخ  تلاسر 

هب تلاسر و  هب  ار  وا  دیزگرب  يربمغیپ و  هب  ار  وا  دـینادرگ  صوصخم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوب و  هدـینادرگ  دوخ  ناگدـیزگرب 
عیمج ملع  و  ناـیملاع ،  دـنوادخ  نانمـشد  اـب  دـنک  هبراـحم  دـنکب و  وا  ناگدـنب  ناـیم  قح  مکح  هکنآ  اـت  دـینادرگ  رهاـظ  ار  قح  وا  نید 

هار هک  يا  هدننک  رهاظ  یبرع  نابز  هب  درک  اطع  وا  هب  ار  نآرق  اهنآ  رب  هدایز  درک و  عمج  ترضح  نآ  يارب  ار  هتشذگ  يایصوا  ناربمغیپ و 
ربخ دومرف  نایب  نآرق  رد  دیمح و  میکح  دنوادخ  بناج  زا  تسا  هدش  هداتـسرف  رـس ،  تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  نآ  يوسب  لطاب  درادـن 

تفه دوـن و  نس  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  هللا  همحر  هیوباـب  نـبا  ( . 930  ) ار ناگدنیآ  ملع  اه و  هتـشذگ 
نآ هک  يرهش  رد  دنتفگ  یم  ( 931  ) کبابرـس ار  وا  هک  مدید  دـنه  رد  ار  یهاشداپ  نم  هک :  درک  لقن  روصنم  نب  ییحی  هناخ  رد  یگلاس 

ناملـسم و  لاس -  جنپ  تسیب و  دصهن و  تفگ :  تسا ؟  هتـشذگ  وت  رمع  زا  لاس  دنچ  مدیـسرپ :  وا  زا  سپ  دـنتفگ ،  یم  ( 932  ) حوص ار 
نب ورمع  ناـمیلا و  نب  هقیذـح  هک  داتـسرف  نم  دزن  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  رفن  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تفگ :  و  دوـب - 
نم دندرک و  مالسا  هب  توعد  ارم  دندوب و  اهنآ  نایم  رد  ناشیا  ریغ  هنیفس و  یمور و  بیهص  يرعشا و  یـسوموبا  دیز و  نب  هماسا  صاع و 

یلاعت قح  تفگ :  ینک ؟  یم  زامن  هنوگچ  فعض  نیا  اب  متفگ :  نم  سپ  مدیسوب .  ار  ترضح  نآ  همان  مدش و  ناملـسم  مدومن و  تباجا 
 : متفگ اندنگ .  اب  تشوگ  بآ  تفگ :  تسیچ ؟  وت  كاروخ  متفگ :  ( 933  ) مهبونج یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  دیامرف  یم 
 : تفگ مدیـسرپ ؟  ار  وا  ياهنادـند  لاوحا  سپ  دوش .  یم  عفد  یمک  زیچ  هبترم  کـی  يا  هتفه  تفگ :  دوش ؟  یم  ادـج  يزیچ  وـت  زا  اـیآ 

مدیـسرپ دنتفگ ،  یم  لیفدنز  ار  وا  هک  رتگرزب  لیف  زا  دوب  یئاپراهچ  وا  هلیوط  رد  و  ما .  هدروآ  ردب  ون  زا  ما و  هدنکفا  ار  اهنآ  هبترم  تسیب 
هار لاس  راهچ  و  دنیوشب .  هک  دنرب  یم  نارزاگ  يارب  دـننک و  یم  راب  نآ  رب  ار  ناراکتمدـخ  تخر  تفگ :  ار ؟  روناج  نیا  ینک  یم  هچ  : 
زا هزاورد  ره  رد  رب  و  دوب ،  خسرف  هاجنپ  رد  خسرف  هاجنپ  دوب  وا  تختیاپ  هک  يرهـش  و  دوب ،  نآ  ضرع  هار  لاس  راهچ  وا و  تکلمم  لوط 

ياهرکـشل زا  تناعتـسا  هکنآ  هب  دندوبن  جاتحم  داد  یم  ور  هثداح  نوچ  هک  دندوب  رـضاح  رکـشل  رازه  تسیب  دص و  وا  رهـش  ياه  هزاورد 
هتفر ما و  هدیسر  جلاع  نابایب  گیر  هب  ما و  هدش  برغم  دالب  لخاد  تفگ :  یم  هک  مدینـش  دوب .  رهـش  طسو  رد  وا  ياج  و  دنیوجب ،  رگید 

نوریب رد  هشیمه  ناشیا  تالوکءام  مدنگ و  وج و  نمرخ  تسا ؛  راومه  ناشیا  ياه  هناخ  ماب  و  اقلباج -  ینعی  یسوم -  موق  رهش  يوسب  ما 
ياه هناخ  رد  ناشیا  ياـهربق  و  دـنراذگ ،  یم  رهـش  نوریب  رد  ار  یقاـب  دـنراد و  یمرب  دوخ  توق  يارب  زا  دـنهاوخ  یم  هچنآ  تسا ،  رهش 
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ناشیا نایم  رد  يرامیب  تسین ،  ریپ  نز  ریپ و  درم  ناشیا  نایم  رد  و  تسا ،  رود  ناشیا  رهـش  زا  خـسرف  ود  ناـشیا  ياـهغاب  و  تسا ،  ناـشیا 
رد ار  شتمیق  دراد و  یمرب  دـشک و  یم  دور و  یم  دـهاوخ  یم  يزیچ  هک  ره  تسا ،  هدوشگ  ناشیا  ياهرازاب  گرم .  تقو  ات  دـشاب  یمن 

نایم رد  دندرگ ؛ یمرب  دننک و  یم  زامن  دجـسم و  رد  دـنوش  یم  رـضاح  همه  زامن  تقو  رد  تسین ،  رـضاح  شبحاص  دراذـگ و  یم  اجنآ 
رد ار  نارمعم  صصق  دیوگ :  فلؤم  ( . 934  ) دنیوگ یمن  گرم  دای  زامن و  ادخ و  دای  زا  ریغب  ینخس  دشاب ،  یمن  عازن  تموصخ و  ناشیا 

تشاد یلوط  نوچ  تسا ،  فساذوی  هصق  ءایبنا  صـصق  هلمج  زا  و  درک ،  میهاوخ  نایب  هللا  ءاشنا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  لاوحا  باتک 
نآ رب  دـهاوخ  هک  ره  میدرکن و  داریا  اـجنیا  رد  اذـهل  دوبن ،  تباـث  ربـتعم  ثیدـح  هب  وا  توبن  میدوب و  هدرک  ناـیب  هاـیحلا  نیع  باـتک  رد 

 . دیامن عوجر  هایحلا  نیع  باتک  هب  دوشب  علطم  صصق 

تسا تورام  توراه و  هصق  نایب  رد  متشه :  یس و  باب 

لوا تمسق 

دندرک یم  میلعت  نیطایـش  هک :  تسا  نآ  دارم  دـنا :  هتفگ  ( 935  ) تورام توراه و  لبابب  نیکلملا  یلع  لزنا  ام  دـیامرف و  یم  یلاـعت  قح 
ناملعی ام  و  ( ، 936  ) دوب تورام  توراه و  ناشیا  مان  هک  دندوب  لباب  نیمز  رد  هک  کلم  ود  رب  رحـس  زا  دوب  هدش  هداتـسرف  هچنآ  ار  مدرم 

هنتف و رگم  ام  میتسین  هک :  وا  هب  دـنتفگ  یم  اـت  يدـحا  هب  ار  رحـس  دـنتخومآ  یمن  و  ( 937  ) رفکت الف  هنتف  نحن  امنا  ـالوقب  یتح  دـحا  نم 
زا دنتخومآ  یم  سپ  ( 938  ) هجوز ءرملا و  نیب  هب  نوقرفی  ام  امهنم  نوملعتیف  رحـس ،  هب  ندرک  لمعب  وشم  رفاک  سپ  مدرم  يارب  یناـحتما 
دنس هب  دوخ  ياهریسفت  رد  هللا  امهمحر  یشایع  میهاربا و  نب  یلع  وا .  تفج  یمدآ و  نایم  نآ  ببـس  هب  دندنکفا  یم  یئادج  هچنآ  ناشیا 
لها طاسوا  لامعا  ظفح  يارب  بش  ره  زور و  ره  دـندش  یم  لزان  هکئالم  هک :  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  نسح 
نیمز لها  ناهانگ  زا  نامسآ  لها  دندمآ  دایرف  هب  سپ  دندرب ،  یم  الاب  نامـسآ  هب  دنتـشون و  یم  ار  ناشیا  لامعا  مدآ و  نادنزرف  زا  نیمز 

رب ناشیا  تءارج  ادخ و  رب  ناشیا  نتسب  ارتفا  زا  ناشیا  زا  دندید  یم  دندینش و  یم  هچنآ  هب  ار  نیمز  لها  دوخ  نایم  رد  دندرک  یم  بیع  و 
هکئالم زا  یهورگ  و  دـننک ،  یم  فصو  نآ  هب  دـنهد و  یم  تبـسن  وا  هب  قلخ  هچنآ  زا  دـندرک  هیزنت  ار  ادـخ  سپ  یلاـعت ،  قح  تیـصعم 

تبسن وت  هب  قح  ریغب  دننک و  یم  ارتفا  وت  قح  رد  هچنآ  زا  دننک و  یم  نیمز  رد  وت  قلخ  هچنآ  زا  یئآ  یمن  بضغ  هب  اراگدرورپ !  دنتفگ : 
رد هکنآ  لاح  ناشیا و  اب  ینک  یم  ملح  وت  اهنآ و  زا  ار  ناـشیا  يا  هدرک  یهن  هکنآ  زا  دـعب  دـننک  یم  وت  یناـمرفان  هچنآ  زا  و  دـنهد ،  یم 

يراج ار و  دوخ  هلماک  تردق  هکئالم  هب  دیامنب  تساوخ  یلاعت  قح  سپ  دننک ؟  یم  شیعت  وت  تیفاع  تمعن و  رد  دـناوت و  تردـق  هضبق 
ار ناشیا  تقلخ  هدینادرگ و  موصعم  هانگ  زا  ار  ناشیا  هک  ناشیا  رب  ار  دوخ  تمعن  هکئالم  هب  دناسانشب  و  دوخ ،  قلخ  رد  ار  دوخ  رما  ندوب 

يوسب دومرف  یحو  سپ  تسا ،  هدادن  رارق  ناشیا  رد  تیصعم  توهش  هدینادرگ و  تعاط  رب  لوبجم  ار  ناشیا  هداد و  زایتما  اهتقلخ  ریاس  زا 
توهـش ناشیا  رد  منادرگب و  ناسنا  تعیبط  هب  ار  ناشیا  متـسرفب و  نیمز  هب  ار  ناشیا  ات  دـینک  رایتخا  کلم  ود  دوخ  نایم  زا  هک :  هکئـالم 

هب منک  ناحتما  ار  ناشیا  ات  ما  هداد  رارق  رـشب  تعیبط  رد  هچنآ  لـثم  مهد  رارق  لـما  لوط  صرح و  ندرک و  عاـمج  ندـیماشآ و  ندروخ و 
نادـنزرف دـندرک  یم  بیع  هکئالم  ریاس  زا  هدایز  ناشیا  دـندرک و  رایتخا  دوخ  نایم  رد  ار  تورام  توراه و  هکئـالم  سپ  دوخ .  تعاـط 

توهـش امـش  رد  هک :  ناـشیا  يوسب  دومرف  یحو  یلاـعت  قـح  سپ  دـندرک ،  یم  نیریاـس  زا  شیب  ناـشیا  رب  باذـع  لوزن  بلط  ار و  مدآ 
دینادرگم نم  کیرش  ندیتسرپ  رد  يزیچ  سپ  مدآ ،  ینب  رد  هچنانچ  مداد  رارق  لما  لوط  صرح و  ندرک و  عامج  ندیماشآ و  ندروخ و 

دوخ تردق  ات  دوشگ  ار  اهنامسآ  ياهباجح  سپ  دیروخم .  بارش  دینکم و  انز  ار و  وا  نتـشک  ما  هدرک  مارح  نم  هک  ار  یـسک  دیـشکم  و 
نیمز هب  نوچ  لباب ،  رهـش  هیحاـن  رد  دـندمآ  دومرف :  سپ  داتـسرف .  نیمز  هب  ناـسنا  ساـبل  تروص و  هب  ار  ناـشیا  دـیامنب و  هکئـالم  هب  ار 

هب هک  وبـشوخ  ورـشوخ و  هلیمج و  دندید  ار  ینز  دندیـسر  رـصق  هب  نوچ  انب ،  نآ  بناج  هب  دنتفر  دـمآرد و  ناشیا  رظن  هب  یئانب  دندیـسر 
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دنتسیرگن وا  رد  کین  دنتفگ و  نخس  وا  اب  وا و  يوسب  دندرک  رظن  نوچ  دیآ ،  یم  ناشیا  يوسب  زاب  يور  اب  هتسارآ و  ار  دوخ  اهتنیز  عاونا 
دای هب  ار  ادخ  یهن  دندرک و  تروشم  باب  نآ  رد  رگیدـکی  اب  دـندش و  نز  نآ  قشاع  دوب  هدـش  ررقم  ناشیا  رد  هک  یتوهـش  نآ  تهج  هب 

دنتشگرب نز  نآ  يوسب  سپ  دینادرگرب ،  ار  ناشیا  دش و  بلاغ  ناشیا  رب  توهـش  دنتفر  هار  یکدنا  نوچ  دنتـشذگ ،  وا  زا  دندروآ و  دوخ 
اور ارم  دوخ  نید  قفاوم  و  مراد .  داقتعا  نآ  هب  هک  مراد  ینید  نم  تفگ :  نز  نآ  دـندناوخ .  اـنز  هب  ار  وا  يرارقیب و  یباـتیب و  تیاـهن  رد 

دتـسرپ و یم  ار  وا  هک  ره  هک  مراد  یئادـخ  نم  تفگ :  تسیچ ؟  وت  نید  دـنتفگ :  دـیئاینرد .  نم  نید  هب  ات  منک  یکیدزن  امـش  اـب  تسین 
هب سپ  تب .  نیا  تفگ :  تسیچ ؟  وت  يادـخ  دـنتفگ :  دـبلطب .  نم  زا  هچ  ره  هب  درک  وا  تباجا  مناوت  یم  نم  دـنک ،  یم  وا  يارب  هدـجس 
اب سپ  اـنز ،  يرگید  كرـش و  یکی  داد :  ور  دوـمرف  یهن  ار  اـم  ادـخ  هک  یناـهانگ  زا  هاـنگ  ود  نوـنکا  دـنتفگ :  دـندرک و  رظن  رگیدـکی 

هدجـس ار  تب  هک  دیدش  یـضار  رگا  تفگ :  سپ  میدرک .  لوبق  دنتفگ :  دش و  بلاغ  ناشیا  رب  توهـش  رخآ  دندرک و  تروشم  رگیدکی 
رخآ دیروخب و  بارـش  لوا  هک  تسا  نآ  نم  نید  قفاوم  و  تسین ،  لوبقم  امـش  زا  تب  هدجـس  دیروخن  بارـش  ات  دراد ،  ینابرق  نآ  دینک 

بارـش دـمآ :  شیپ  دوب  هدومرف  یهن  ادـخ  هک  اهنآ  زا  هانگ  هس  نونکا  دـنتفگ :  دـندرک و  تروشم  رگیدـکی  اب  سپ  دـینکب .  تب  هدـجس 
سپ میدرک .  لوبق  یتفگ  هچنآ  اـم ،  يارب  وت  يدوب  میظع  يـالب  هچ  هک :  نز  نآ  هب  دـنتفگ  سپ  ندـیتسرپ ؛  تب  ندرک و  اـنز  ندروخ و 

زا یلئاس  هاگان  دندش ،  ایهم  ناشیا  يارب  وا  وا و  يارب  ناشیا  دندش و  وا  اب  تبراقم  هجوتم  نوچ  دندرک ،  هدجـس  ار  تب  دندروخ و  بارش 
فئاخ نینچ  هک  دزادنا  یم  کش  هب  ار  یمدآ  امش  عضو  تفگ :  لئاس  نآ  دندیسرت ،  دندید  ار  وا  ناشیا  نوچ  دنکب ،  لا  ؤس  هک  دمآ  رد 

 : تفگ نز  نآ  تفر .  نوریب  تفگ و  ار  نیا  دیتسه ؛ یمدرم  دب  امش  دیا ،  هدروآ  یتولخ  ياج  نینچ  هب  ار  یئوبشوخ  هلیمج  نز  ناسرت  و 
ار امـش  ياج  امـش و  نم و  لاح  رب  دـش  علطم  درم  نیا  هکنآ  لاح  دـیئآ و  نم  کیدزن  مراذـگ  یمن  هک  مروخ  یم  دـنگوس  دوخ  يادـخب 
دیئایب و رطاخ  نانیمطا  اب  نآ  زا  دـعب  دـنکن و  اوسر  ار  ام  هک  دیـشکب  ار  وا  لوا  دـنک ،  یم  اوسر  ار  امـش  نم و  دور و  یم  لاحلا  تسناد و 
زا اه  هماج  دندیدن و  ار  نز  نآ  دندمآ  عضوم  نآ  هب  نوچ  دنتـشگرب ،  دنتـشک و  ار  وا  دنتفر و  درم  نآ  یپ  زا  سپ  دینکب .  دـیهاوخ  هچنآ 

ار امـش  نم  هک :  ناشیا  يوسب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  دـندیزگ !  نادـند  هب  ترـسح  تشگنا  دـندنام و  نایرع  تخیر و  ورف  ناشندـب 
بکترم مدوب  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  تیـصعم  راهچ  تعاس  کی  رد  سپ  دیـشاب ،  نم  قلخ  اـب  هک  مداتـسرف  نیمز  هب  تعاـس  کـی 

رد دیدرک  یم  یعس  نم و  تیصعم  رب  ار  نیمز  لها  دیدرک  یم  بیع  هکئالم  ریاس  زا  شیب  امش  هکنآ  لاح  دیدرکن و  مرش  نم  زا  دیدش و 
یم هاگن  یـصاعم  زا  ار  امـش  دوبن و  امـش  رد  ناهانگ  شهاوخ  هک  مدوب  هدیرفآ  یتقلخ  ار  امـش  هکنآ  ببـس  هب  ناشیا  رب  نم  باذـع  لوزن 

ای دینک  رایتخا  ار  ایند  باذع  ای  لاحلا  دیدرک ،  نینچ  متشاذگ  دوخ  هب  ار  امـش  متـشادزاب و  امـش  زا  ار  دوخ  تمـصع  هک  نونکا  متـشاد ، 
باذـع هب  میـسرب  ات  میا  هدـمآ  ایند  هب  نوچ  اـیند  رد  دوخ  ياهتوهـش  زا  میوش  یم  عتمتم  تفگ :  ناـشیا  زا  یکی  سپ  ار .  ترخآ  باذـع 
راـیتخا سپ  دوش ،  یمن  عطقنم  تسا و  یمئاد  ترخآ  باذـع  دراد و  ندـش  رخآ  دراد و  یتدـم  اـیند  باذـع  تفگ :  يرگید  و  ترخآ ، 

یم رحس  میلعت  دندرک و  رایتخا  ار  ایند  باذع  سپ  عطقنم .  یناف  يایند  باذع  رب  تسا  يدبا  رت و  تخس  هک  ار  ترخآ  باذع  مینک  یمن 
دنا و هتخیوآ  نوگنرس  اوه  نایم  رد  و  درب ،  الاب  نیمز  زا  ادخ  ار  ناشیا  دندرک  میلعت  مدرم  هب  ار  رحس  نوچ  لباب ،  نیمز  رد  یتدم  دندرک 
رد دوب  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  هک :  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب  یـشایع  ( . 939  ) تمایق زور  ات  دـنبذعم 
ادخ يزور  دومرف :  هرهز . -  ینعی  خرس -  هراتس  نیا  لاوحا  زا  هد  ربخ  ارم  دیسرپ :  ترـضح  نآ  زا  اوکلا  نب  هللادبع  سپ  هفوک ،  دجـسم 
نیا دنتفگ :  هکئالم  نایم  زا  تورام  توراه و  سپ  دندوب ،  تیـصعم  لوغـشم  ناشیا  مدآ و  نادـنزرف  لاوحا  رب  دـینادرگ  علطم  ار  هکئالم 
! ؟  دننک یم  وت  تیـصعم  وحن  نیا  هب  يدومرف ،  رما  وا  هدجـس  هب  ار  هکئالم  يدیرفآ و  دوخ  تردق  تسد  هب  ار  ناشیا  ردـپ  هک  دـنتعامج 

ناشیا هچنانچ  دینک  تیصعم  ارم  زین  امش  ما  هدرک  التبم  نآ  هب  ار  اهنآ  هچنآ  لثم  هب  منادرگ  التبم  زین  ار  امـش  رگا  دیاش  دومرف :  یلاعت  قح 
درک رما  مدآ و  ینب  لثم  دومن  التبم  اهتوهش  هب  ار  ناشیا  ادخ  سپ  درک .  میهاوخن  وت  تیصعم  هک  دنگوس  وت  تزعب  هن  دنتفگ :  دننک .  یم 

 . دیروخم بارش  دینکم و  انز  ار و  وا  نتشک  ما  هدرک  مارح  نم  هک  ار  یـسفن  دیـشکم  دینادرگم و  کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  هک :  ار  ناشیا 
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هب دـمآ  اهنآ  زا  یکی  دزن  هب  هراتـس  نیا  سپ  مدرم ،  ناـیم  رد  دـندرک  یم  مکح  يا  هیحاـن  رد  کـی  ره  داتـسرف و  نیمز  هب  ار  ناـشیا  سپ 
يارب منک  یمن  مکح  اما  تسوت  بناج  هب  قح  تفگ :  دش و  وا  قشع  نوتفم  دـید  ار  وا  نوچ  دوب ،  لامج  نسح و  تیاهن  رد  همـصاخم و 

هب ار  وا  دش و  نوتفم  زین  وا  هعفارم و  هب  تفر  يرگید  دزن  هب  تشگرب و  يزور و  کی  هب  درک  هدعو  ار  وا  سپ  یهدـن ؛  تسد  نم  هب  ات  وت 
دندش رـضاح  وا  دزن  ود  ره  دـش  هدـعو  زور  نوچ  دوب .  هداد  هدـعو  ار  شقیفر  هک  داد  هدـعو  تعاس  نامه  هب  زین  ار  وا  درک ،  فیلکت  انز 

ار وت  هچنآ  تفگ :  يرگید  هب  ناشیا  زا  یکی  دندیرد و  ار  ایح  هدرپ  سپ  دندنکفا ،  ریز  هب  اهرـس  دندرک و  مرـش  يرگید  زا  کی  ره  سپ 
دینکن هدجـس  ارم  تب  ات  تفگ :  دومن و  ابا  وا  دندرک و  فیلکت  انز  هب  ار  وا  ود  ره  سپ  تسا ،  هدروآ  نامه  مه  ارم  تسا  هدروآ  اجنیا  هب 

زامن تب  يارب  زا  دندروخ و  بارش  دندش و  یضار  هکنآ  ات  دومن  هغلابم  وا  دندرک و  ابا  ناشیا  و  موش ،  یمن  یضار  نم  دیروخن  بارـش  و 
امش دنک و  یم  لقن  ار  امـش  ربخ  دور و  یم  نوریب  درم  نیا  تفگ :  نز  نآ  سپ  دید  اجنآ  رد  ار  ناشیا  دش و  لخاد  یئادگ  سپ  دندرک ، 

 . دنتشک ار  وا  دنتساخرب و  سپ  دنک ،  یم  اوسر  ار 

مود تمسق 

هب نآ  ببس  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  دینک  نم  میلعت  هکنآ  رگم  موش  یمن  یضار  تفگ :  دیآ  ناشیا  کیدزن  هب  هک  دندرک  فیلکت  ار  وا  نوچ 
ابا زین  وا  دندرک و  ابا  ناشیا  سپ  دنتفر -  یم  نامـسآ  هب  اهبـش  دندرک و  یم  مکح  مدرم  نایم  اهزور  ناشیا  اریز  دـیور -  یم  الاب  نامـسآ 
 ، وا هب  دنا  هتفگ  تسار  ناشیا  هک  دـنک  هبرجت  هک  نخـس  نآ  هب  دومن  ملکت  نز  نآ  سپ  دـندرک ،  وا  میلعت  دـندش و  یـضار  هکنآ  ات  درک 

دندرک یم  رظن  نامـسآ  لها  لاوحا  نیا  رد  و  دندرک ،  یم  رظن  وا  رد  ترـسح  هب  ناشیا  تفر و  الاب  نامـسآ  هب  دومن  ملکت  هک  نیمه  سپ 
یم هک  بکوک  نیا  تروص  هب  درک  خسم  ار  وا  ادخ  دیـسر  نامـسآ  هب  نز  نآ  نوچ  دنتفرگ .  یم  تربع  ناشیا  عاضوا  زا  ناشیا و  يوسب 

راکنا ار  هصق  نیا  هماع  هصاخ و  ياملع  رثکا  دنا و  هدرک  تیاور  دوخ  ثیداحا  رد  ار  هصق  نیا  لثم  زین  هماع  دیوگ :  فلؤم  ( . 940  ) دینیب
 ، تسا هدش  تباث  هرتاوتم  رابخا  تایآ و  هب  هک  هکئالم  تمصع  اب  دراد  تافانم  تسا  روکذم  هصق  نیا  رد  هچنآ  هکنآ  ببـس  هب  دنا  هدرک 

قرف هکنآ  يارب  دـننکب  رحـس  میلعت  مدرم  هب  هک  دوب  هداتـسرف  نیمز  هب  مدرم  ناحتما  يارب  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دـندوب  کلم  ود  ناشیا  هکلب 
یناحتما ام  ندرک  میلعت  نیا  دنتفگ :  یم  ناشیا  هب  دنیامن و  زارتحا  نآ  زا  هک  دناسانـشب  ار  رحـس  هکنآ  يارب  هزجعم و  رحـس و  نایم  دـننک 

دندوب نیمز  رد  یتدم  دشن و  رداص  یهانگ  ناشیا  زا  و  دیوش ،  رفاک  دینکب و  رحس  دینک و  دوخ  يایند  هلیسو  ار  نیا  ادابم  امش  يارب  تسا 
نیا هب  دندوب ،  روهشم  حالص  هب  لباب و  لها  زا  دندوب  صخش  ود  هکلب  دندوبن  کلم  ناشیا  دنا  هتفگ  یضعب  دنتفر .  نامـسآ  هب  نآ  زا  دعب 

ندوب کلم  فصو  هب  ات  هکئالم  هک  اریز  درادن ،  هکئالم  تمصع  اب  تافانم  هصق  نیا  دنا  هتفگ  یضعب  و  دنتفگ ؛ یم  کلم  ار  ناشیا  ببس 
نکمم ناشیا  زا  تمـصع  دوب و  دنهاوخن  کلم  دـنادرگب  رـشب  تلاح  تروص و  هب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هاگره  و  دـنموصعم ،  دنـشاب  یقاب 

تسا و هدـش  دراو  ثیدـح  نیا  در  رب  ثیداحا  زا  یـضعب  نوچ  نکیلو  تسین  یتوق  زا  یلاـخ  هچ  رگا  نخـس  نیا  و  دوش ،  لـئاز  هک  تسا 
تسا یلوا  ندومن  فقوت  باب  نیا  رد  و  تسا ،  هعیش  ياملع  نایم  روهـشم  بهذم  فالخ  دوهی  خیراوت  تسا و  هماع  تایاور  قفاوم  اهنیا 

نوچ دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  هیآ  نیا  لیوءات  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  هچنانچ  . 
نایب هک  نامز  نآ  ربمغیپ  يوسب  داتـسرف  کلم  ود  یلاعت  قح  دـندش ،  رایـسب  نیمز  رد  لـیح  باـبرا  نارحاـس و  مالـسلا  هیلع  حون  زا  دـعب 
یهن و  درک ،  ناوت  در  نآ  هب  ار  ناشیا  رکم  درک و  ناوت  نآ  هب  ار  ناشیا  رحـس  هک  ار  دـنچ  يزیچ  دـننک  ناـیب  ار و  نارحاـس  رحـس  دـنیامن 

ررض عفد  تسا و  رهز  زیچ  نالف  دیوگ :  یبیط  هچنانچ  مدرم ،  يارب  زا  دنزومآ  یم  هچنآ  ببس  هب  دننک  رحس  هکنآ  زا  ار  ناشیا  زا  دندرک 
ینعی دومرف :  رفکت  الف  هنتف  نحن  امنا  الوقی  یتح  دـحا  نم  ناملعی  ام  تسا و  هدومرف  یلاعت  قح  هچناـنچ  درک ،  ناوت  یم  اود  نـالف  هب  نآ 
میلعت ادـخ  هچنآ  مدرم  هب  دـنیامن  میلعت  ناـسنا و  ود  تروص  هب  مدآ  نادـنزرف  يارب  دـنوش  رهاـظ  هک  ار  کـلم  ود  نآ  درک  رما  ربمغیپ  نآ 
ناشیا زا  هک  یـسک  نآ  هب  دنتفگ  یم  ار  رحـس  ندینادرگ  لطاب  رحـس و  قیرط  دندرک  یم  میلعت  هک  ره  هب  ناشیا  سپ  تسا ،  هدومن  ناشیا 

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


رحـس دـننادرگ  لطاب  نآ  هب  دـنزومآ و  یم  هچنآ  رد  ار  ادـخ  دـنیامن  تعاطا  هک  ناگدـنب  يارب  میناحتما  ناتتفا و  اـم  هک :  تفرگ  یم  داـی 
مدرم هک  ینادرگ  دوخ  هلیسو  ار  رحس  هکنیا  هب  مدرم و  هب  ندیناسر  ررض  رحس و  ندرک  هب  وشم  رفاک  سپ  دننکن  رحـس  دوخ  ار و  نارحاس 

رد درک  یناوت  یم  یهاوخ  هچنآ  ندینادرگ و  هدنز  ندـناریم و  رب  يرداق  رحـس  ببـس  هب  وت  هکنآ  هب  دـننک  داقتعا  هکنآ  يوسب  یناوخب  ار 
هتشون نیطایش  هچنآ  زا  رحـس  نایلاط  دنتخومآ  ینعی  دومرف :  هجوز  ءرملا و  نیب  هب  نوقرفی  ام  امهنم  نوملعتیف  تسا .  رفک  نیا  ادخ و  ربارب 

رب دوب  هدـش  لزان  هچنآ  تاجنرین و  اهرحـس و  زا  دـنداد  یم  وا  هب  تبـسن  دـندوب و  هتـشاذگ  وا  تخت  ریز  رد  نامیلـس و  کـلم  رد  دـندوب 
دنچ يرما  اهنیا  و  وا ؛ تفج  درم و  نایم  دندنکفا  یم  یئادج  اهنآ  هب  هک  ار  دنچ  يزیچ  دنتخومآ  یم  فنـص  ود  نیا  زا  تورام  توراه و 

يارب دنتخومآ  یم  هک  دوب  دنچ  يرما  اهنیا  و  وا ؛ تفج  درم و  نایم  دندنکفا  یم  یئادج  اهنآ  هب  هک  ار  دـنچ  يزیچ  دـنتخومآ  یم  هک  دوب 
اهاج رد  دنتـشون و  یم  هک  اهزیچ  ندرک و  یمامن  تالییخت و  اه و  هلیح  هب  مدرم  نایم  دـنتخادنا  یم  یئادـج  هک  مدرم  هب  ندـیناسر  ررض 

هللا نذاب  الا  دـحا  نم  هب  نیراضب  مه  ام  و  دـنزادنیب .  سک  ود  ناـیم  توادـع  اـی  دـنناسر  مهب  سک  ود  ناـیم  یتسود  هک  دـندرک  یم  نفد 
عنم دراذگب و  دوخ  هب  ار  ناشیا  ادخ  هکنآ  هب  رگم  ار  يدـحا  هدـنناسر  ررـض  دـنتخومآ  یم  ار  اهنیا  هک  نانآ  دـندوبن  ینعی  دومرف :  ( 941)

و اهنآ .  كرت  رب  دیامن  ربج  رهق و  ار  ناشیا  تسناوت  یم  تساوخ  یم  رگا  و  ناشیا ،  لامعا  ياهیدـب  ببـس  هب  دـنکب  ناشیا  زا  دوخ  فطل 
 : دومرف دیـشخب ، .  یمن  ناشیا  هب  عفن  دیناسر و  یم  ناشیا  هب  ررـض  هک  ار  يزیچ  دنتخومآ  یم  و  ( . 942  ) مهعفنب الو  مهرضی  ام  نوملعتی 

یم ررـض  هک  ار  يزیچ  دنتفرگ  یم  دای  ناشیا  سپ  نآ ،  هب  دـندش  یم  ررـضتم  دـندروآ و  یم  لمعب  دـنتفرگ  یم  دای  نوچ  ناشیا  هک  اریز 
هل ام  هارتشا  نمل  اوملع  دقل  و  دنتفر .  یم  ردـب  ادـخ  نید  زا  نیا  ببـس  هب  هکلب  داد  یمن  ناشیا  هب  يورخا  عفن  نید و  رد  ناشیا  هب  دـیناسر 

ببس هب  هک  دوخ  نید  هب  رحس  زا  دنا  هدیرخ  ار  هچنآ  هک  دنتسناد  یم  دنتفرگ  یم  دای  هک  اهنآ  ینعی  دومرف :  ( 943  ) قالخ نم  هرخآلا  یف 
يزیچ دب  قیقحتب  و  ( 944  ) نوملعی اوناک  ول  مهسفنا  هب  اورـش  ام  سئبل  و  تسین ،  تشهب  باوث  رد  يا  هرهب  ار  نآ  دنا  هتفر  ردب  نید  زا  نآ 

اریز تشهب ،  زا  ار  دوخ  هرهب  دنا  هدرک  كرت  دنا و  هتخورف  ار  ترخآ  هک  دنتسناد  یم  رگا  ار  دوخ  ياهناج  نآ  هب  دنا  هتخورف  هچنآ  تسا 
نـسح ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  ریـسفت  نایوار  سپ  دوب .  دـهاوخن  یندـش  ثوعبم  یترخآ و  یئادـخ و  هک  دوب  نآ  داـقتعا  ار  ناـشیا  هک 

زا درک  رایتخا  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  دـندوب  کلم  ود  تورام  توراه و  هک  دـنیوگ  یم  یعمج  دـندرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
هدارا دندش و  هرهز  قشاع  ناشیا  داتـسرف و  نیمز  هب  رگید  کلم  اب  ار  ناشیا  مدآ و  نادنزرف  ناهانگ  دش  رایـسب  هک  یتقو  رد  هکئالم  نایم 

 ، دنریگ یم  دای  رحس  ناشیا  زا  نارحاس  دنک و  یم  باذع  لباب  رد  ار  ناشیا  ادخ  و  دنتشک ،  ار  یمدآ  دندروخ و  بارش  دندرک و  وا  اب  انز 
موصعم و ادـخ  هکئـالم  هک  اریز  لوق ،  نیا  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ  دومرف :  ترـضح  سپ  هرهز .  هراتـس  هب  درک  خـسم  ار  نز  نآ  ادـخ  و 
ار و ناشیا  دنک  یم  رما  هچنآ  رد  دننک  یمن  ادخ  ینامرفان  دیامرف :  یم  ناشیا  قح  رد  هچنانچ  ادخ ،  فاطلا  هب  حیابق  رفک و  زا  دـنظوفحم 
زا دننک  یمن  ربکت  هکئالم -  ینعی  دنتـسه -  ادـخ  دزن  هک  اهنآ  دـیامرف :  یم  زاب  و  ( ، 945  ) نآ هب  دـنک  یم  رما  ار  ناشیا  هچنآ  دـننک  یم 

هکلب دیامرف :  یم  زاب  و  ( ، 946  ) دوش یمن  ضراع  ار  ناشیا  یتسس  زور و  بش و  رد  دنیوگ  یم  حیبست  دنوش و  یمن  هدنام  ادخ و  تدابع 
رگا دومرف :  سپ  ( . 947  ) دنیامن یم  لمع  وا  رما  هب  ناشیا  و  راتفگ ،  هب  ادخ  رب  دنریگ  یمن  یـشیپ  هدش و  هتـشاد  یمارگ  دندنچ  يا  هدنب 
هلزنم هب  ایند  رد  دوب  دنهاوخ  نیمز و  رد  دوب  دهاوخ  هدینادرگ  دوخ  هفیلخ  ار  هکئالم  نیا  ادخ  هنیآ  ره  دـنیوگ  یم  ناشیا  هک  دـشاب  نانچ 

هک یناد  یمن  ایآ  دوش ! ؟  رداص  ندرک  انز  قحان و  هب  نتـشک  مدآ  هک  تسا  نکمم  همئا  ءایبنا و  زا  ایآ  و  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  ناربمغیپ و 
زا لبق  میداتـسرفن  دیامرف :  یم  ادخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ  تسا ؟  هتـشاذگن  یلاخ  مدآ  نادنزرف  زا  یماما  ای  يربمغیپ  زا  ار  نیمز  زگره  ادخ 

ار هکئالم  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  نیا  سپ  948 ؟ )  ) اهرهـش لها  زا  ناشیا  يوسب  میداتـسرف  یم  یحو  هک  دـنچ  ینادرم  رگم  قلخ  يوسب  وت 
 : دندرک ضرع  نایوار  سپ  تسا .  هداتسرف  دوخ  ناربمغیپ  يوسب  ار  ناشیا  هکلب  دنشاب  ماکح  نایاوشیپ و  هک  تسا  هداتسرفن  نیمز  يوسب 

نجلا نم  ناک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دوب ،  نج  زا  هکلب  دوبن  کلم  زین  وا  دومرف :  دـشابن !  کلم  دـیاب  یم  زین  ناطیـش  نیا  رباـنب 
ماما ترـضح  زا  مدج  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  یتسردـب  و  ( ، 950  ) مومـسلا ران  نم  لبق  نم  هانقلخ  ناـجلا  تسا و  هدومرف  زاـب  و  ( 949)
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دمحم و نایملاع  عیمج  زا  درک  رایتخا  یلاعت  قح  دومرف :  ترـضح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر 
یم هکنآ  يارب  رگم  ار  ناشیا  درکن  رایتخا  ار و  نابرقم  هکئالم  درک  رایتخا  ار و  ناربمغیپ  درک  رایتخا  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 

هک یهورگ  اب  دـنوش  مض  دـنوش و  يرب  یهلا  تمـصع  زا  دـنور و  نوریب  ادـخ  یتسود  تیالو و  زا  هک  درک  دـنهاوخن  يراـک  هک  تسناد 
دومرف صن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک :  تسا  هدیـسر  تیاور  ام  هب  دنتفگ :  نایوار  دنا .  هدیدرگ  ادخ  باذع  قحتـسم 

لوبق يرایسب  هورگ  سپ  هکئالم  رب  ار  ترضح  نآ  تیالو  نایملاع  دنوادخ  درک  هضرع  تماما ،  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رب 
و دنا ،  هتـسب  غورد  ام  رب  ار  ثیدح  نیا  هللا !  ذاعم  دومرف :  یبآ !  غزو  تروص  هب  درک  خسم  ار  ناشیا  ادخ  دندرکن و  ترـضح  نآ  تیالو 

ناشیا هبترم  تسا و  میظع  هکئالم  نءاش  تسین و  اور  زین  ناشیا  رب  تسین  اور  رفک  ادـخ  ناربمغیپ  رب  هچنانچ  و  دـنیادخ ،  نالوسر  هکئالم 
هکئالم لاوحا  ریاس  و  میدرک ،  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  هچنآ  دش  یهتنم  اجنیا  هب  ( . 951  ) دنهزنم روما  نیا  لاثما  زا  تسا و  لیلج 
بولقلا هایح  لوا  دـلج  میدرک  متخ  عضوم  نیا  رب  و  یلاعت .  هللا  ءاشنا  درک  میهاوخ  نایب  حاورالا  حور  باتک  رد  ار  ناشیا  تمـصع  نایب  و 

هللا تاولص  هیضر  هیتوکلم  هیشرع  هرونم  هسدقم  هضور  راوج  رد  هیوبن  هسدقم  ترجه  زا  جنپ  داتشه و  رازه و  لاس  لاوش  هام  طسو  رد  ار 
 . نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیمرکملا و  نیسدقملا  هلآ  نیلسرملا و  دیس  دمحم  یلع  هللا  یلص  ارخآ و  الوا و  هللادمحلا  اهفرشم و  یلع 

اه تشون  یپ 

ات 125 1

هک طساو  قرـش  رد  تسا  يا  هیحان  نادرواد  تسا .  هدـمآ  انقوی  انفوی ،  ياج  هب  نآ  رد  و  نایبلا 1/346 ،  عمجم  -2  . 243 هرقب :  هروس  -1
مان نیا  هب  نآ  هیمست  ببـس  هک  هفوک  هرـصب و  نایم  هار  طسو  تسا  يرهـش  طساو  نایبلا 2/434 . ) مجعم   . ) تسا خـسرف  کی  اهنآ  ناـیم 

رصتخم -4 یمق 1/80 .  ریسفت  -3 نادـلبلا 5/247 . ) مجعم   . ) تسا خـسرف  هاجنپ  هفوک  ات  نینچمه  هرـصب و  ات  طـساو  زا  و  تسا ،  ناـمه 
-8 جاجتحا 2/231 .  -7 عرابلا 1/195 .  بذهملا  -6 یفاک 8/168 .  -5 نایبلا 1/347 .  عمجم  یشایع 1/130 ؛ ریسفت  تاجردلا 23 ؛ رئاصب 

اضرلا رابخا  نویع  قودص 422 :  خیش  دیحوت  -9 نادلبلا 1/309 . ) مجعم   . ) دنـشاب یم  نآ  عباوت  زا  هلح  هفوک و  هک  تسا  يا  هیحان  لباب 
54 و میرم :  هروس  -12 يدنوار 241 .  ءابنالا  صصق  -11 يدنوار 241 .  ءایبنالا  صصق  نساحم 2/371 ؛ -10 جاجتحا 2/407 .  1/159 ؛
دیفم 40 خیش  یلاما  تارایزلا 64 ؛ لماک  عیارشلا 77 ؛ للع  -14 اضرلا 2/79 .  رابخا  نویع  رابخالا 50 :  یناعم  عیارشلا 77 :  للع  -13  . 55

حالص ياج  هب  نآ  رد  و  يدنوار 186 ،  ءایبنالا  صصق  -18 ءایبنالا 188 .  صصق  -17 تایراذ 18 .  هروس  -16 تارایزلا 65 .  لماک  -15 . 
-23  . 126 تافاص :  هروس  -22  . 125 تافاص :  هروس  -21  . 124 تافاص :  هروس  -20  . 123 تافاص :  هروس  -19 تسا .  هدمآ  حافص  ، 

نساحم یفاک 6/366 ؛ -27 تاجردلا 341 .  رئاصب  -26 یفاک 1/227 .  -25 يدنوار 248 .  ءایبنالا  صـصق  -24  . 127 تاـفاص :  هروس 
ءایبنالا صصق  -31 بوشآ 1/180 .  رهش  نبا  بقانم  -30 مالسلا 19 .  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  -29 یفاک 1/242 .  -28  . 2/322

-34 و 4/457 .  نایبلا 2/330  عمجم  -33 جاجتحا 2/407 .  اضرلا 1/159 ؛ راـبخا  نویع  قودص 422 ؛ خیش  دیحوت  -32 يدنوار 242 . 
-38 يدنوار 212 .  ءایبنالا  صصق  -37 نایبلا 4/59 .  عمجم  -36 نایبلا 4/59 .  عمجم  يدنوار 213 ؛ ءایبنالا  صصق  -35  . 48 هروس ص : 

رشب هملک  -40 اضرلا 1/245 .  رابخا  نویع  عیارشلا 596 ؛ للع  -39 تسا .  هدمآ  بوطخ  بوطخا ،  ياج  هب  نآ  رد  و  نایبلا 4/59 .  عمجم 
 . نایبلا 4/315 عمجم  -44  . 19  - 12 نامقل :  هروس  -43 بهذلا 1/75 .  جورم  -42 سلاجملا 164 .  سنارع  -41 دش .  هفاضا  ردـصم  زا 

ندرک گنج  ای  لادـج  تارامم :  -47 لوقعلا 386 .  فحت  یفاک 1/16 ؛ -46 یناعملا 11/82 .  حور  ریـسفت  فاشک 3/493 ؛ ریسفت  -45
 . قودص 532 خیش  یلاما  -50 تسا .  ناـتان  ناـفان ،  ياـج  هب  نآ  رد  و  قودص 532 ،  خیش  یلاما  -49 یمق 2/162 .  ریسفت  -48 تسا . 

يدنوار ءایبنالا  صصق  -55 يدنوار 194 .  ءایبنالا  صصق  -54 يدنوار 193 .  ءایبنالا  صصق  -53 لاصخ 121 .  -52 لاصخ 122 .  -51

 " بولقلاةویح مالسلا "  مهیلع  ناربمایپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


دانسالا برق  -59 نایبلا 4/317 .  عمجم  یفاک 8/348 ؛ -58 يدنوار 197 .  ءایبنالا  صصق  -57 يدنوار 196 .  ءایبنالا  صصق  -56  . 195
-63 دشاب .  یم  ثفر  ردصم  رد  ریق ؛ دـننام  تسا  يا  هدام  تفز :  -62 يدنوار 190 .  ءایبنالا  صصق  -61 رابخالا 253 .  یناعم  -60  . 72

هیبنت -68 رطاوخلا 245 .  هیبنت  -67 یفاک 2/134 .  -66 رطاوخلا 258 .  هیبنت  -65 رطاوخلا 46 .  هیبنت  -64 يدنوار 190 .  ءایبنالا  صـصق 
 : هرقب هروس  -72 فالتخا .  یمک  اب  نایبلا 4/317  عمجم  -71 صاصتخا 336 .  -70 تسا .  هدمآ  سیلموک  ردصم  رد  -69 رطاوخلا 549 . 

ریسفت -78  . 248 هرقب :  هروس  -77  . 247 هرقب :  هروس  -76  . 247 هرقب :  هروس  -75  . 246 هرقب :  هروس  -74  . 246 هرقب :  هروس  -73  . 246
ریسفت -83 یمق 1/82 .  ریسفت  -82 یشایع 1/133 .  ریسفت  -81 یفاک 8/317 .  -80 نایبلا 1/353 .  عمحم  یفاک 8/316 ؛ -79 یمق 1/81 . 
یناعم -88 یمق 1/82 .  ریسفت  -87  . 249 هرقب :  هروـس  -86 تسا .  هدمآ  یـسآ  ردـصم  رد  -85 یمق 2/230 .  ریسفت  -84 یمق 1/82 . 

یشایع 1/133؛ ریسفت  -93 یمق 1/82 .  ریسفت  -92  . 251 هرقب :  هروس  -91  . 250 هرقب :  هروس  -90  . 249 هرقب :  هروس  -89 رابخالا 151 . 
یشایع ریسفت  همعنلا 154 ؛ مامت  نیدـلا و  لامک  -96 رابخالا 284 .  یناعم  -95 یفاک 1/238 .  -94 یفاک 3/472 .  دانسالا 373 ؛ برق 

نم ال یفاک 3/494 ؛ -100 فالتخا .  یمک  اب  یشایع 1/133  ریسفت  -99 یشایع 1/133 .  ریسفت  -98 یشایع 1/132 .  ریسفت  -97  . 1/134
-104 یمق 1/81 .  ریسفت  -103 نایبلا 1/350 .  عمجم  -102 عیارشلا 598 .  للع  اضرلا 1/247 ؛ رابخا  نویع  -101 هیقفلا 1/232 .  هرضحی 
-108 نایبلا 1/355 .  عمجم  -107 نایبلا 1/353 .  عمجم  -106 يوغب 1/229 .  ریسفت  یبطرق 3/248 ؛ ریسفت  -105 نایبلا 1/353 .  عمجم 
 . یناعملا 1/564 حور  ریـسفت  يوغب 1/233 ؛ ریسفت  ریثک 420 ؛ نبا  ءایبنالا  صـصق  سلاجملا 272 ؛ سئارع  -109 نایبلا 1/355 .  عمجم 
 . دـهزلا 80 باتک  یفاک 3/111 ؛ -113 لاصخ 248 .  -112 لاصخ 225 .  -111 اضرلا 1/242 .  راـبخا  نویع  عیارشلا 594 ؛ للع  -110
 . 80 ءایبنا :  هروس  -117 و 381 .  نایبلا 4/58  عمجم  -116 یطرق 11/319 .  ریـسفت  نایبلا 4/58 ؛ عمجم  -115  . 79 ءاـیبنا :  هروس  -114
 . 11 ءابس :  هروس  -121 یناعملا 11/287 .  حور  ریـسفت  نایبلا 4/381 ؛ عمجم  -120  . 10 ءابس :  هروس  -119 نایبلا 4/58 .  عمجم  -118

 . یمق 2/126 ریسفت  -125  . 105 ءایبنا :  هروس  -124  . 15 لمن :  هروس  -123 یمق 2/199 .  ریسفت  -122

ات 245 126

سئارع -130 هبطخ 160 .  هغالبلا 227 ،  جهن  -129 یفاک 5/74 .  -128 لاصخ 386 .  یفاک 8/143 ؛ -127 یمق 2/199 .  ریسفت  -126
یفاک -134 دهزلا 64 .  باتک  -133 دهزلا 64 .  باتک  -132 لامعالا 105 .  باقع  لامعالا و  باوث  یفاک 4/89 ؛ -131 سلاجملا 275 . 

يدنوار 201؛ ءایبنالا  صـصق  -137 یفاک 7/421 .  يدنوار 200 ؛ ءایبنالا  صـصق  -136 يدنوار 200 .  ءایبنالا  صـصق  -135  . 4/214
هماع قیرطزا  ینعم  نیمه  ریثک 425  نبا  ءایبنالا  صصق  سلاجملا 277 و  سئارع  رد  يدنوار 202 ؛ ءایبنالا  صصق  -138 یفاک 7/432 . 

داشرا -140 يرولا 3/264 .  مـالعا  دیفم 2/386 ؛ خیـش  داشرا  جیارخ 1/432 ؛ بوشآ 4/464 ؛ رهـش  نبا  بقانم  -139 تسا .  هدـش  رکذ 
-144 یشایع 2/218 .  ریسفت  -143  . 39 دعر :  هروس  -142 همعنلا 524 .  مامت  نیدـلا و  لامک  -141 یفاک 7/371 .  دیفم 1/215 ؛ خیش 

اجنیا هب  ات  لصف  يادـتبا  زا  هک  یتایآ  -148 یمق 3/234 .  ریسفت  -147 یمق 1/165 .  ریسفت  -146 یفاک 7/378 .  -145 یفاک 7/379 . 
-151 یمق 2/229 .  ریسفت  -150 تسا .  هدمآ  هملـس  نب  يورا  ردصم :  رد  -149 دنشاب .  یم  هروس ص   26 تایآ 17 -  تسا  هدش  رکذ 

یبطرق ریـسفت  سلاـجملا 281 ؛ سئارع  -154 يدـنوار 203 .  ءایبنالا  صـصق  -153 ءایبنالا 202 .  صـصق  -152 یمق 2/234 .  ریـسفت 
یلاما اضرلا 1/193 ؛ رابخا  نویع  -156 یبطرق 15/180 .  ریسفت  نایبلا 4/471 ؛ عمجم  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  -155  . 15/181

 . 121 و 122 هط :  هروس  -159  . 42 رجح :  هروس  -158 راونالا 14/30 .  راحب  -157 تسا .  ناـتح  نب  اـیروا  نآ  رد  و  قودص 83 ،  خیش 
یلاما -164 عیارشلا 470 .  للع  -163 یشایع 1/80 .  ریـسفت  یفاک 2/629 ؛ -162 یشایع 2/177 .  ریسفت  -161  . 25 هروـس ص :  -160
اـضرلا رابخا  نویع  قودص 483 ؛ خیـش  یلاما  -166 قودص 251 .  خیـش  یلاما  -165 يدنوار 199 .  ءایبنالا  صـصق  قودص 164 ؛ خیش 

خیش یلاما  -169 یسوط 203 .  خیـش  یلاما  -168 دانسالا 69 .  برق  -167 يدنوار 198 .  ءایبنالا  صـصق  دانـسالا 119 ؛ برق  1/313 ؛
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يدنوار 199 ءایبنالا  صصق  -173 يدنوار 198 .  ءایبنالا  صصق  -172 یمق 2/77 .  ریسفت  -171  . 105 ءایبنا :  هروس  -170 یسوط 515 . 
ءایبنالا صصق  -178 یفاک 2/314 .  -177 یفاک 2/116 .  -176 يدنوار 205 .  ءایبنالا  صصق  -175 يدنوار 198 .  ءابنالا  صصق  -174 . 

 . یسوط 107 خیش  یلاما  -181 سلاجملا 275 .  سئارع  بهذلا 1/69 ؛ جورم  -180 يدنوار 206 .  ءایبنالا  صصق  -179 يدنوار 204 . 
 . رطاوخلا 342 هیبنت  -186 بولقلا 171 .  داشرا  -185 بولقلا 122 .  داشرا  -184 بولقلا 76 .  داشرا  -183 بولقلا 60 .  داشرا  -182

-191 دهزلا 66 .  باتک  -190 لئاسلا 37 .  حالف  -189 یفاک 2/63 .  -188 هعیشلا 20/355 .  لئاسو  هیقفلا 4/21 ؛ هرـضحی  نم ال  -187
ماما ریسفت  -194  . 65 هرقب :  هروس  -193 دوعسلا 47 .  دعس  -192 جاجتحا 2/416 .  اضرلا 1/166 ؛ رابخا  نویع  قودص 428 ؛ خیش  دیحوت 

 : فارعا هروس  -198  . 163 فارعا :  هروس  -197 نایبلا 1/130 .  عمجم  -196  . 66 هرقب :  هروس  -195 مالسلا 268 .  هیلع  يرکسع  نسح 
-201 یشایع 2/35 .  ریسفت  نایبلا 2/492 ؛ عمجم  یمق 1/244 ؛ ریسفت  -200 مالسلا 269 .  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  -199  . 164

للع -205 مالسلا .  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  -204  . 166 فارعا :  هروس  -203  . 165 فارعا :  هروس  -202  . 164 فارعا :  هروس 
ریسفت رد  -209 یمق 1/244 .  ریسفت  -208 یفاک 1/181 .  ریسفت  -207 یفاک 6/221 .  -206 يدنوار 206 .  ءایبنالا  صصق  عیارشلا 69 ؛

رانک رد  تسا  يرهش  هلیا  هک :  تسا  هتفگ  يومح  توقای  و  دشاب .  یم  هلیا  دوعسلا :  دعس  یـشایع و  ریـسفت  رد  و  تسا ؛  هکیا  لها  یمق : 
دوعسلا دعس  یمق 1/244 ؛ ریسفت  -210 نادلبلا 1/292 . ) مجعم   . ) تسا ماش  لوا  زاجح و  رخآ  هلیا  دنا  هتفگ  و  ماش ،  زا  دـعب  مزلق  يایرد 

نایبلا 2/491؛ عمجم  -214 یشایع 2/35 .  ریسفت  -213 یشایع 2/32 .  ریسفت  -212 دوعسلا 119 .  دعس  -211 یشایع 2/33 .  ریسفت  118 ؛
ریسفت -215 تسا .  هدماین  هرصب  نینمؤملا  ریماا  یمان  دوب  سرتسد  رد  هک  يرداصم  هیقب  ردصم و  ود  نیا  رد  و  يزار 15/36 .  رخف  ریسفت 

82 ءایبنا :  هروس  -219 یمق 2/74 .  ریسفت  -218  . 81 ءایبنا :  هروس  -217 يربط 6/102 .  ریسفت  نایبلا 2/493 ؛ عمجم  -216 یمق 1/244 . 
-225  . 13 ءابس :  هروس  -224 نایبلا 4/382 .  عمجم  -223  . 12 ءابس :  هروس  -222 نایبلا 4/382 .  عمجم  -221  . 16 لمن :  هروس  -220 . 
هروس ص -230 37 و 38 .  هروس ص :  -229 نایبلا 4/477 .  عمجم  -228  . 36 هروس ص :  -227  . 35 هروس ص :  -226  . 34 هروس ص : 

سئارع -235 سلاجملا 296 .  سئارع  -234 215  / نایبلا عمجم  -233 نایبلا 4/214 .  عمجم  -232 نایبلا 4/215 .  عمجم  -231  . 39 : 
نساحم -239 يدنوار 208 .  ءایبنالا  صصق  -238 یفاک 6/527 .  نساحم 2/458 ؛ -237 یبطرق 14/273 .  ریسفت  -236 سلاجملا 306 . 

 : تسا هتفگ  يومح  توقای  تسا .  هدمآ  ناداکرب  ردصم  رد  -242 يدنوار 208 .  ءایبنالا  صصق  -241  . 13 ءابس :  هروس  -240  . 1/307
 . يدنوار 209 ءایبنالا  صـصق  -244 يدنوار 208 .  ءایبنالا  صـصق  -243 نادـلبلا 1/399 . ) مجعم   ) سراف رد  تسا  يا  هیحاـن  ناواـکرب 

 . ماکحالا 10/203 بیذهت  یفاک 7/369 ؛ نساحم 2/11 ؛ -245

ات 362 246

للع -249 یفاک 4/213 .  هیقفلا 2/235 ؛ هرـضحی  نم ال  -248 هیقفلا 2/235 .  هرـضحی  نم ال  -247 سیردا 3/564 .  نبا  رئارـس  -246
یفاک -251 قالخالا 90 .  مراکم  قودص 370 ؛ خیـش  یلاما  اضرلا 2/55 ؛ رابخا  نویع  -250 اضرلا 1/242 .  راـبخا  نویع  عیارشلا 594 ؛
یفاک -255 بولقلا 157 .  داشرا  -254 رطاوخلا 211 .  هیبنت  -253 رطاوخلا 137 .  هیبنت  -252 و 188 .  تاجردـلا 178  رئاصب  1/231 ؛
راحب -260 عیارشلا 71 .  للع  رابخالا 353 ؛ یناعم  -259  . 39 هروس ص :  -258  . 39 هروس ص :  -257 جاجتحا 2/220 .  -256  . 1/383

هدش لقن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  تیاور  اجنآ  رد  و  همعنلا 156 ،  مامت  نیدلا و  لامک  -262 دانسالا 174 .  برق  -261 راونالا 14/86 . 
32 هروس ص :  -267 نایبلا 4/474 .  عمجم  -266  . 31 هروس ص :  -265  . 30 هروس ص :  -264 قودص 658 . .  خیش  یلاما  -263 تسا . 
يزار 26/207 رخف  ریسفت  -272 یمق 2/234 .  ریسفت  -271  . 38  - 36 هروس ص :  -270  . 34 هروس ص :  -269  . 33 هروس ص :  -268 . 

رهش نبا  بقانم  -277 هیقفلا 1/202 .  هرـضحی  نم ال  -276  . 33 هروـس ص :  -275  . 103 ءاـسن :  هروس  -274  . 34 هروـس ص :  -273 . 
يارب -279 بوشآ 2/355 .  رهش  نبا  بقانم  -278 تسا .  هدمآ  خیضف  حیضف ،  ياجب  ردصم  ود  ره  رد  و  یفاک 4/561 .  بوشآ 2/353 ؛
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 : لمن هروس  -280 يزار 26/203 .  رخف  ریسفت  نایبلا 4/475 و  عمجم  هب  دوش  هعجارم  اهنآ  خـساپ  تالاکـشا و  نیا  دروم  رد  رتشیب  عالطا 
ءایبنالا صصق  -284 اضرلا 2/78 .  رابخا  نویع  عیارشلا 72 ؛ للع  -283 یمق 2/126 .  ریسفت  -282 نایبلا 4/315 .  عمجم  -281  . 19  - 17

ینعم نیا  و  هیقفلا 1/524 ؛ هرضحی  نم ال  لاصخ 327 ؛ -285 تسا .  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  اجنآ  رد  تیاور  و  يدنوار 210 ، 
ياج نآ  رد  و  یفاک 6/225 ،  -286 سلاجملا 296 .  سئارع  ریثک 423 و  نبا  ءایبنالا  صـصق  رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  زین  هماع  قرط  زا 

-287 تسا .  هدمآ  سلاجملا 295  سئارع  رد  تیاور  نیا  نومـضضم  هب  کیدزن  و  دنراد ؛ ینعم  کی  ود  ره  هک  تسا  هدـمآ  هربنق  هربق ، 
 . 20 لمن :  هروس  -291 سلاجملا 294 .  سئارع  -290 راونالا 14/95 .  راحب  -289 راونالا 14/95 .  راحب  -288 نیقیلا 41 .  راونا  قراشم 

-297  . 23 لمن :  هروس  -296  . 22 لمن :  هروس  -295  . 21 لمن :  هروس  -294 نایبلا 4/218 .  عمجم  -293 یمق 2/127 .  ریسفت  -292
ریسفت -302  . 31  - 29 لمن :  هروس  -301  . 28 لمن :  هروس  -300  . 27 لمن :  هروس  -299  . 26 لمن :  هروس  -298 24 و 25 .  لمن :  هروس 
نایبلا عمجم  -306  . 33 لمن :  هروس  -305  . 32 لمن :  هروس  -304 تیاور .  لئاق  نییعت  نودب  نایبلا 4/219 ،  عمجم  -303 یمق 2/127 . 

 . 36 لمن :  هروس  -311 یمق 2/128 .  ریسفت  -310  . 35 لمن :  هروس  -309 یمق 2/127 .  ریسفت  -308  . 34 لمن :  هروس  -307  . 4/218
هروس -317  . 40 لمن :  هروس  -316  . 39 لمن :  هروس  -315  . 38 لمن :  هروس  -314 یمق 2/128 .  ریسفت  -313  . 37 لمن :  هروس  -312
حرش ردصم  رد  -322 یمق 2/128 .  ریسفت  -321  . 44 لمن :  هروس  -320  . 43 لمن :  هروس  -319  . 42 لـمن :  هروس  -318  . 41 لمن : 

دـش هتخاس  هرون  وا  يارب  هک  یـسک  لوا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـیوگ :  یم  يرکـسع  لاله  وبا  یمق 2/128 ؛ ریسفت  -323 تسا .  هـیریمح 
یفاک -327 تارایزلا 59 .  لماک  -326 نایبلا 4/223 .  عمجم  -325 یمق 2/129 .  ریسفت  -324 لئاوالا 285 . )  ) دوب مالـسلا  هیلع  نامیلس 

لوقعلا 476؛ فـحت  -330 تاجردـلا 114 .  رئاـصب  یفاک 1/226 ؛ -329  . 31 دـعر :  هروـس  -328 تاجردـلا 208 .  رئاـصب  1/230 ؛
یفاک 6/506؛ -333 نایبلا 4/217 .  عمجم  -332 صاصتخا 212 .  -331 بوشآ 4/435 .  رهـش  نبا  بقاـنم  دیفم 91 ؛ خیـش  صاصتخا 

راحب -335 اضرلا 1/302 .  رابخا  نویع  قودص 148 ؛ خیش  یلاما  مالسلا 29 ؛ هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  -334 قالخالا 62 .  مراکم 
 . یفاک 1/278 -339 هیقفلا 3/100 .  هرـضصحی  نم ال  -338 یمق 2/73 .  ریسفت  -337 و 79 .   78 ءایبنا :  هروس  -336 راونالا 14/128 . 
 . رطاوخلا 331 هیبنت  -342 قودص 193 .  خیـش  یلاما  هیقفلا 3/556 ؛ هرـضحی  نم ال  -341 نیظعاوـلا 450 .  هضور  لاصخ 241 ؛ -340
 . 102 هرقب :  هروس  -346 اضرلا 1/265 .  رابخا  نویع  عیارشلا 73 ؛ للع  -345  . 14 ءابس :  هروس  -344 تسا .  هنایروم  ینعم  هب  هضرا  -343

نیدلا و لامک  -349 یفاک 8/144 .  يدنوار 209 ؛ ءایبنالا  صـصق  -348 یمق 2/199 .  ریـسفت  عیارـشلا 74 و  للع  هب  دوش  عوجر  -347
 . یمق 2/238 ریسفت  -353  . 22 رمز :  هروـس  -352 تسا .  نیتـیلک  ردـصم  رد  -351 سلاجملا 328 .  سئارع  -350 همعنلا 524 .  مامت 

گنر هریت  خرـس  ای  هایـس  یتدم  زا  سپ  زبس و  ادتبا  رد  و  تشرد ،  جـک و  شیاهراخ  رادراخ ،  تسا  یتخرد  نالیغم :  راخ  تخرد  -354
زا هک  یتایآ  -356 ناهرب 3/347 .  ریسفت  عیارشلا 91 ؛ للع  -355 دـیمع 3/2284 . ) گنهرف   . ) دـنیوگ یم  نالیغ  ما  یبرع  هب  دوش .  یم 

نساحم 2/417؛ -359 یمق 2/200 .  ریسفت  -358 یفاک 2/274 .  -357 دشاب .  یمءابـس  هروس   19 تایآ 15 -  دش ،  هدروآ  لصف  يادـتبا 
اهرهـش و مان  عیارـشلا  للع  رد  -361 تسا .  هدـمآ  باـشور  عیارـشلا  لـلع  رد  و  باـشود ،  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد  -360 یفاک 6/301 . 

یهت نایم  یلکش ،  هناوطسا  زیچ  ره  هب  هبوبنا  -362 تسا .  هدـمآ  اضرلا  رابخا  نویع  رد  اجنیا و  رد  هچنآ  اب  دراد  فالتخا  یمک  ناهاشداپ 
 . نآ ریغ  طفن و  هلول  بآ و  هلول  لثم  دوش ،  یم  هتفگ  نآ  ریغ  زا  ای  دشاب  زلف  زا  هچ  يدننام ،  هلول  ، 

483 ات 363

هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ار  تیاور  نیمه  سلاـجملا 151  سئارع  رد  و  عیارشلا 40 ؛ للع  اضرلا 1/205 ؛ راـبخا  نویع  -363
سلاجملا سئارع  رد  -365 رابخالا 48 .  یناعم  یمق 2/113 ؛ ریسفت  یفاک 5/551 ؛ لامعالا 318 ؛ باقع  لاـمعالا و  باوث  -364 تسا . 

نآ هب  يا  هراـشا  چـیه  يدـنوار  و  تسا ،  ناطیـش  سلاـجملا  سئارع  رد  -367 تسا .  ناـهلد  سلاـجملا  سئارع  رد  -366 تسا .  دـصناپ 
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-371  . 45 جـح :  هروس  -370 نایبلا 4/170 .  عمجم  -369 سلاـجملا 149 .  سئارع  يدنوار 96 ؛ ءایبنالا  صـصق  -368 تـسا .  هدرکن 
يدنوار ءایبنالا  صصق  -373 يدنوار 244 .  ءایبنالا  صصق  -372 تسا .  هدـمآ  اروضاح  ياج  هب  روضاـح  نآ  رد  و  نایبلا 4/89 ،  عمجم 

نبا لماک  -376 جاجتحا 2/411 .  قودص 424 ؛ خیش  دیحوت  اضرلا 1/161 ؛ رابخا  نویع  -375 يدنوار 244 .  ءایبنالا  صصق  -374  . 245
سلاجملا سئارع  -379 تسا .  هدـشن  رکذ  تیاور  دنـس  نآ  رد  و  نایبت 2/453 ،  ریسفت  -378 یشایع 2/173 .  ریسفت  -377 ریثا 1/257 . 

صصق -384 نایبلا 3/505 .  عمجم  -383 یمق 2/48 .  ریسفت  -382  . 41 نارمع 38 -  لآ  هروس  -381 یمق 1/101 .  ریسفت  -380  . 375
یفاک -388 نایبلا 3/506 .  عمجم  یفاک 1/384 ؛ -387 نایبلا 3/506 .  عمجم  -386 نایبلا 3/505 .  عمجم  -385 يدنوار 216 .  ءایبنالا 

-391 ءایبنا 89 و 90 .  هروس  -390 دشاب .  یم   15 تایآ 2 -  دش ،  هدروآ  میرم  هروس  زا  هک  یتایآ  -389 نایبلا 3/506 .  عمجم  2/535 ؛
يدنوار 220؛ ءایبنالا  صـصق  نایبلا 3/504 ؛ عمجم  -393 همعنلا 461 .  مامت  نیدـلا و  لامک  جاجتحا 2/529 ؛ -392 یمق 2/75 .  ریسفت 

عالطا يارب  و  هدوملا 3/15 .  عیبانی  تارایزلا 91 و 93 ؛ لماک  -394 راونلا 27/240 .  راحب  دیفم 2/132 ؛ خیش  داشرا  تارایزلا 77 ؛ لماک 
قشمد خیرات  نم  نیـسحلا  مامالا  همجرت  باتک  هب  دوش  عوجر  دش ،  رهاظ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  یتامالع  زا  رتشیب 

 . ازان ینعی  نورتس  -397 عیارشلا 80 .  للع  -396 نایبلا 3/504 .  عمجم  دیفم 2/132 ؛ خیش  داشرا  -395 هسمخال 3/361 .  لیئاضف  242 و 
سلاجملا سئارع  قودص 33 ؛ خیـش  یلاما  - 400 یفوک 298 .  تارف  ریسفت  -399 مالسلا 659 .  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  -398

مراکم بولقلا 157 ؛ داشرا  - 403 یسوط 239 .  خیـش  یلاما  - 402 دیمع 2/1620 . ) گنهرف   . ) تسا انرـس  برعم  انرـص  - 401  . 377
عیارشلا 547؛ للع  - 406 همعنلا 158 .  مامت  نیدـلا و  لامک  - 405 يدنوار 273 .  ءایبنالا  صصق  یفاک 2/665 ؛ - 404 قالخالا 448 . 

همعنلا مامت  نیدـلا و  لامک  - 409 هیقفلا 4/33 .  هرـضحی  نم ال  - 408 یفاک 3/260 .  - 407 لاصخ 388 .  اضرلا 1/247 ؛ راـبخا  نویع 
اضرلا رابخا  نویع  لاصخ 107 ؛ - 413  . 33 میرم :  هروس  - 412  . 15 میرم :  هروـس  - 411 يدنوار 216 .  ءایبنالا  صـصق  - 410  . 225

يدنوار ءایبنالا  صصق  - 416 يدنوار 217 .  ءایبنالا  صصق  - 415 قودص 112 .  خیش  یلاما  اضرلا 1/299 ؛ رابخا  نویع  - 414  . 1/257
يدنوار ءایبنالا  صصق  - 419 سلاجملا 379 .  سئارع  يدنوار 219 ؛ ءایبنالا  صصق  - 418 يدنوار 218 .  ءایبنالا  صصق  - 417  . 217

تسا هدمآ  عایشا  اشیع ،  ياج  هب  نآ  رد  و  نایبلا 1/434 .  عمجم  - 422 یمق 1/101 .  ریسفت  - 421  . 35 نارمع :  لآ  هروس  - 420  . 218
عمجم - 427 نایبلا 1/436 .  عمجم  - 426 یشایع 1/170 .  ریسفت  - 425 یشایع 1/170 .  ریسفت  - 424  . 36 نارمع :  لآ  هروـس  - 423 . 

 . یمق 1/101 ریسفت  - 431 یشایع 1/170 .  ریسفت  - 430 نایبلا 1/436 .  عمجم  - 429  . 37 نارمع :  لآ  هروـس  - 428 نایبلا 1/436 . 
یفاک 3/105 عیارشلا 579 ؛ للع  یشایع 1/172 ؛ ریسفت  - 434 يدنوار 214 .  ءایبنالا  صصق  - 433 يدنوار 214 .  ءایبنالا  صصق  - 432
نایبلا 1/440 عمجم  یشایع 1/173 ؛ ریسفت  - 438  . 42 نارمع :  لآ  هروس  - 437 عیارشلا 290 .  للع  - 436 راونالا 78/85 .  راحب  - 435 . 
ریثک 486؛ نبا  ءایبنالا  صصق  هیاهنلا 2/55 ؛ هیادبلا و  لاصخ 205 ؛ - 440 عیارشلا 182 .  للع  - 439 تسا .  هدش  لقن  رـصتخم  تروصب 

یشایع ریسفت  - 444  . 44 نارمع :  لآ  هروس  - 443  . 43 نارمع :  لآ  هروس  - 442  . 43 نارمع :  لآ  هروـس  - 441 هدوملا 2/54 .  عیبانی 
يواضیب ریسفت  فاشک 1/358 ؛ یفوک 525 ؛ تارف  رـسفت  - 447 يدـنوار 264 .  ءایبنالا  صـصق  - 446 لاـصخ 156 .  - 445  . 1/173

قودص خیش  یلاما  - 449 یشایع 1/171 .  ریسفت  - 448 سلاجملا 373 .  سئارع  روثنملا 2/20 ؛ ردلا  ریثک 1/310 ؛ نبا  ریـسفت  1/252 ؛
ات لصف  يادتبا  زا  هک  یتایآ  - 452 نایبلا 1/442 .  عمجم  - 451 هعیشلا 2/530 / .  لئاسو  عیارشلا 184 ؛ للع  یفاک 1/459 ؛ - 450  . 100

ریسفت - 455  . 16 میرم :  هروس  - 454  . 59 نارمع :  لآ  هروـس  - 453 دـشاب .  یم  نارمع  لآ  هروس   51 تایآ 45 -  دـش ،  هدروآ  اجنیا 
 . 17 میرم :  هروس  - 458 یمق 2/49 .  ریسفت  - 457 يوغب 3/190 .  ریسفت  يواضیب 3/45 ؛ ریسفت  نایبلا 3/507 ؛ عمجم  - 456 یمق 2/48 . 

-463  . 20 میرم :  هروـس  - 462  . 19 میرم :  هروـس  - 461  . 18 میرم :  هروـس  - 460 يوقب 3/191 .  ریسفت  ناـیبلا 3/507 ؛ عمجم  - 459
یفاص ریسفت  یفاک 8/332 ؛ - 467  . 22 میرم :  هروس  - 466 نایبلا 3/511 .  عمجم  - 465 یمق 2/49 .  ریسفت  - 464  . 21 میرم :  هروس 
ءالوج عمج  ناهالوج  - 471 نایبلا 3/511 .  عمجم  - 470  . 23 میرم :  هروـس  - 469 عیارشلا 206 .  للع  یفاک 1/465 ؛ - 468  . 3/277
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 . يوغب 3/192 ریسفت  نایبلا 3/511 ؛ عمجم  - 474  . 24 میرم :  هروس  - 473 یمق 2/49 .  ریسفت  - 472 دشاب .  یم  هدنفاب  ینعم  هب  هک  تسا 
 . 26 میرم :  هروس  - 479 نایبلا 3/511 .  ععجم  - 478 نایبلا 3/511 .  عمجم  - 477  . 25 میرم :  هروس  - 476 نایبلا 3/511 .  عمجم  - 475

یفاک 4/87 و رد  نومضم  نیا  هب  کیدزن  و  هعیشلا 10/166 ؛ لئاسو  - 482 یمق 2/49 .  ریسفت  - 481 تسا .  قادنق  ینعم  هب  طامق  - 480
 . یفاک 6/347 نساحم 2/339 ؛ - 483 تسا .  هدمآ  هقفلا 2/108  هرضحی  نم ال  ماکحالا 4/194 و  بیذهت  89 و 

609 ات 484

یمق ریسفت  - 488  . 28 میرم :  هروـس  - 487  . 27 میرم :  هروـس  - 486 عیارشلا 79 .  للع  - 485 تسا .  ودرگ  ینعم  هـب  ناـکدرگ  - 484
هروس - 492  . 29 میرم :  هروـس  - 491 يدنوار 265 .  ءایبنالا  صـصق  - 490 يوغب 3/193 .  ریسفت  نایبلا 3/512 ؛ عمجم  - 489  . 2/49

 : میرم هروس  - 497  . 32 میرم :  هروس  - 496  . 31 میرم :  هروس  - 495 یمق 2/50 .  ریسفت  - 494  . 31 میرم :  هروس  - 493  . 30 میرم : 
يدنوار 265 ءایبنالا  صصق  - 501  . 50 نونمؤم :  هروس  - 500 ماکحالا 6/73 .  بیذهت  - 499 يدنوار 264 .  ءایبنالا  صصق  - 498  . 33

رداـصم نیا  زا  مادـکچیه  رد  و  یفاص 3/401 .  ریسفت  رابخالا 373 ؛ یناعم  يدنوار 265 ؛ ءایبنالا  صـصق  نایبلا 4/108 ؛ عمجم  - 502 . 
رد و  یفاک 1/479 ،  - 505 یفاک 1/480 .  - 504 يدنوار 266 .  ءایبنالا  صصق  نساحم 2/348 ؛ - 503 تسا .  هدشن  البرک  هب  يا  هراشا 

لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  هیقفلا 2/89 ؛ هرضحی  نم ال  - 507 ماکحالا 4/300 .  بیذهت  - 506 تسا .  هدمآ  اثرم  اترم ،  ياج  هب  نآ 
رد - 512 یسوط 199 .  خیش  یلاما  - 511 تاجردلا 186 .  رئاصب  رصتخم  - 510 یمق 2/3 .  ریسفت  - 509 یفاک 8/143 .  - 508  . 104

لقن مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  اجنآ  رد  تیاور  نیا  و  همعنلا 158 ،  مامت  نیدلا و  لامک  - 513 تسا .  هدمآ  دمق  راونالا  راحب  رد  ردصم و 
تارف ریسفت  - 517 قودص 173 .  خیش  دیحوت  یفاک 1/133 ؛ - 516 عیارشلا 15 .  للع  - 515 راونالا 14/217 .  راحب  - 514 تسا .  هدش 

رخف ریسفت  نایبلا 1/156 ؛ عمجم  - 519 و 253 .   87 هرقب :  هروـس  - 518 یلزاغملا 110 .  نبا  بقاـنم  دمحا 2/468 ؛ دنسم  یفوک 403 ؛
يزار رخف  ریسفت  سلاجملا 392 ؛ سئارع  - 522  . 110 هدئام :  هروس  - 521 یفاک 1/273 .  تاجردلا 445 ؛ رئاصب  - 520 يزار 3/177 . 

رد و  رـشاع ،  راونالا  راحب  ناـیلا و  عمجم  رد  - 524 اضرلا 1/244 .  راـبخا  نویع  عیارشلا 595 ؛ للع  - 523 ناـیبلا 1/445 .  عمجم  8/59 ؛
هروس - 528 یمق 1/102 .  ریسفت  - 527  . 110 هدئام :  هروس  - 526 نایبلا 1/445 .  عمجم  - 525 تسا .  هدمآ  يراشع  سلاجملا  سئارع 

صصق یشایع 1/174 ؛ ریسفت  - 531 یفاک 8/337 .  یشایع 1/174 ؛ ریسفت  - 530 يدنوار 268 .  ءایبنالا  صصق  - 529  . 50 نارمع :  لآ 
بولقلا داشرا  - 534 هبطخ 160 .  هغالبلا 227 ،  جهن  - 533 هیقفلا 3/558 .  هرضحی  نم ال  فالتخا 532- یمک  اب  يدنوار 269  ءایبنالا 

يدنوار 270 ءایبنالا  صصق  - 537 يدنوار 270 .  ءایبنالا  صصق  - 536 يدنوار 270 .  ءایبنالا  صصق  - 535 رابخالا 252 .  یناعم  156 ؛
 . قالخالا 90 مراکم  قودص 370 ؛ خیش  یلاما  اضرلا 2/55 ؛ رابخا  نویع  - 539 قالخالا 188 .  مراکم  اضرلا 2/41 ؛ رابخا  نویع  - 538 . 

مامت نیدـلا و  لامک  - 543 يدنوار 154 .  ءایبنالا  صـصق  - 542 عیارشلا 419 .  للع  یفاک 4/213 ؛ - 541 یمق 2/270 .  ریـسفت  - 540
صصق یفاک 1/382 ؛ - 547  . 12 میرم :  هروس  - 546  . 30 میرم :  هروس  - 545 لاصخ 524 .  رابخالا 333 ؛ یناعم  - 544 همعنلا 220 . 
صصق رابخالا 45 ؛ یناـعم  قودص 236 ؛ خیـش  دیحوت  - 550 رثالا 275 .  هیاـفک  - 549 یفاـک 1/321 .  - 548 يدـنوار 266 .  ءایبنالا 
صصق قودص 404 ؛ خیش  یلاما  - 554 یفاک 3/306 .  - 553 تاجردلا 208 .  رئاصب  - 552 یفاک 4/9 .  - 551 يدنوار 267 .  ءایبنالا 

 . يدنوار 269 ءایبنالا  صـصق  - 557 قودص 170 .  خیـش  یلاما  - 556 جاجتحا 1/110 .  - 555 راـصتخا .  روطب  يدنوار 271  ءایبنالا 
سئارع - 561 ریثا 1/313 .  نبا  لماک  سلاجملا 387 ؛ سئارع  - 560 یشایع 1/171 .  ریسفت  - 559 يدنوار 269 .  ءایبنالا  صصق  - 558

سی هروس  - 564  . 13 سی :  هروس  - 563 ریثا 1/314 .  نبا  لماک  سلاجملا 389 ؛ سئارع  - 562 ریثا 1/313 .  نبا  لماک  سلاجملا 379 ؛
یبطرق ریسفت  نایبلا 4/419 ؛ عمجم  - 566 سلاجملا 404 .  سئارع  يوغب 4/8 ؛ ریسفت  نایبلا 4/418 ؛ عمجم  هب  دوش  هعجارم  - 565  . 14 : 
هدماین هاشداپ  مان  دـش  رکذ  هک  يرداصم  هیقب  رد  و  تسا ،  هدـمآ  نیحالـس  نحالـش  ياج  هب  نآ  رد  و  سلاجملا 404 ،  سئارع  15/15 ؛
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-570 يدنوار 268 .  ءایبنالا  صصق  - 569 يدنوار 274 .  ءایبنالا  صصق  - 568 یفاص 4/247 .  ریسفت  یمق 2/212 ؛ ریسفت  - 567 تسا . 
-574  . 18 سی :  هروس  - 573 16 و 17 .  سی :  هروـس  - 572  . 15 سی :  هروـس  - 571 نایبلا 4/419 .  عمجم  سلاجملا 405 ؛ سئارع 
 . 25  - 23 سی :  هروس  - 578  . 22 سی :  هروس  - 577 نایبلا 4/419 .  عمجم  - 576 20 و 21 .  سی :  هروـس  - 575  . 19 سی :  هروـس 

نایبلا عمجم  - 583 28 و 29 .  سی :  هروس  - 582 26 و 27 .  سی :  هروس  - 581 نایبلا 4/421 .  عمجم  - 580  . 26 سی :  هروس  - 579
خیرات روثنملا 5/262 ؛ ردلا  لاصخ 174 ؛ - 585 رکاسع 2/283 .  نبا  خیرات  نم  یلع  مامالا  همجرت  نایبلا 4/421 ؛ عمجم  - 584  . 4/423

يواضیب ریسفت  - 589  . 111 هدـئام :  هروس  - 588 داوفلا 114 .  نکـسم  یفاک 2/254 ؛ - 587 صیحمتلا 42 .  - 586 دادغب 14/155 . 
نبا لماک  - 592 اضرلا 2/79 .  رابخا  نویع  عیارشلا 80 ؛ للع  - 591 یشایع 1/350 .  ریسفت  - 590 یناعملا 4/55 .  حور  ریـسفت  1/466 ؛

عمجم - 596 ماکحالا 6/327 .  بیذهت  یفاک 5/71 ؛ - 595 یفاک 1/37 .  - 594 یفاک 8/268 .  - 593 يربط 1/351 .  خیرات  ریثا 1/312 ؛
 : فص هروس  - 599 جاجتحا 2/406 .  قودص 421 ؛ خیش  دیحوت  اضرلا 1/158 ؛ رابخا  نویع  - 598 یفاک 2/400 .  - 597 نایبلا 1/448 . 

سلاجملا سئارع  راونالا 14/280 ؛ راحب  - 602 نیظعاولا 428 .  هضور  قودص 152 ؛ خیش  یلاما  - 601 دهزلا 104 .  باتک  - 600  . 14
 . يدنوار 273 ءایبنالا  صـصق  عیارشلا 574 ؛ للع  - 604 يدنوار 273 .  ءایبنالا  صـصق  عیارشلا 497ء  للع  - 603 راـصتخا .  روطب   393

عیارشلا للع  لامعالا 303 ؛ باقع  لاـمعالا و  باوث  رابخالا 341 ؛ یناعم  - 606 يدنوار 274 .  ءایبنالا  صصق  عیارشلا 575 ؛ للع  - 605
 . رطاوخلا 417 هیبنت  - 609 رطاوخلا 140 .  هیبنت  - 608 رطاوخلا 125 .  هیبنت  - 607  . 466

ات 733 610

یلاما - 613 لامعالا 163 .  باقع  لاـمعالا و  باوث  قودص 401 ؛ خیـش  یلاما  - 612 یفاک 1/39 .  - 611 رطاوخلا 280 .  هیبـنت  - 610
هروس فالتخا 617 - یمک  اب  نایبلا 2/264  عمجم  - 616 نایبلا 2/264 .  عمجم  - 615  . 112 هدئام :  هروس  - 614 قودص 414 .  خیش 

-622  . 115 هدـئام :  هروس  - 621 نایبلا 2/266 .  عمجم  - 620  . 114 هدـئام :  هروس  - 619  . 113 هدـئام :  هروس  - 618  . 112 هدئام : 
ریسفت - 626 یشایع 1/351 .  ریسفت  - 625 يدنوار 185 .  ءایبنالا  صـصق  - 624 یشایع 1/350 .  ریسفت  - 623 یشایع 1/350 .  ریسفت 
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  - 628 یشایع 1/351 .  ریسفت  - 627 یمق 1/190 .  ریسفت  مالسلا 565 ؛ هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

عمجم - 632 تسا .  هرت  ینعم  هب  انادـنگ  - 631 یمق 1/190 .  ریسفت  - 630 مالسلا 565 .  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  - 629  . 195
هروس - 636  . 116 هدئام :  هروس  - 635 یشایع 1/351 .  ریسفت  یمق 1/190 و  ریسفت  - 634  . 116 هدئام :  هروس  - 633 نایبلا 2/266 . 

-641  . 118 هدئام :  هروس  - 640  . 117 هدـئام :  هروس  - 639  . 117 هدـئام :  هروس  - 638 یشایع 1/351 .  ریسفت  - 637  . 116 هدئام : 
اضرلا رابخا  نویع  - 644 صاصتخا 44 .  عیارشلا 470 ؛ للع  - 643 هیقفلا 2/159 .  هرـضحی  نم ال  یفاک 4/157 ؛ - 642 یفاک 2/629 . 

یفاک - 646 تسا .  هدـش  هفاضا  تیاور  یبرع  نتم  زا  هشورک  لخاد  ترابع  - 645 جاجتحا 2/411 .  قودص 424 ؛ خیش  دیحوت  1/162 ؛
-648 قودص 401 .  خیش  یلاما  - 647 لوقعلا 496 .  فحت  نیدلا 227 ؛ مالعا  رطاوخلا 457 ،  هیبنت  قودص 416 ،  خیش  یلاما  8/131 ؛

صصق لاصخ 6 ؛ - 651 رابخالا 196 .  یناعم  قودص 251 ؛ خیش  یلاما  - 650 لوقعلا 501 .  فحت  - 649 نتخاس .  فرحنم  ندـنابیک : 
قودص 436؛ خیش  یلاما  - 654 دوعسلا 55 .  دعس  - 653 نیظعاولا 447 .  هضور  قودص 446 ؛ خیش  یلاما  - 652 يدنوار 272 .  ءایبنالا 

خیش یلاما  - 659 لاصخ 295 .  - 658 لاصخ 113 .  - 657 لاصخ 65 .  - 656 یمق 2/259 .  ریسفت  - 655 يدنوار 274 .  ءایبنالا  صصق 
ءایبنالا صصق  - 662 یسوط 640 .  خیش  یلاما  - 661 یفاک 2/319 .  یسوط 208 ؛ خیش  یلاما  - 660 دیفم 236 .  خیش  یلاما  یسوط 12 ؛

 . رطاوخلا 88 هیبنت  - 666 دیفم 208 .  خیـش  یلاما  - 665 صاصتخا 221 .  - 664 يدنوار 271 .  ءایبنالا  صـصق  - 663 يدنوار 271 . 
 . رطاوخلا 210 هیبنت  - 671 رطاوخلا 142 .  هیبنت  - 670 رطاوخلا 139 .  هیبنت  - 669 رطاوخلا 137 .  هیبنت  - 668 رطاوخلا 104 .  هیبنت  - 667
 . رطاوخلا 548 هیبنت  - 676 رطاوخلا 539 .  هیبنت  - 675 رطاوخلا 538 .  هیبنت  - 674 رطاوخلا 437 .  هیبنت  - 673 رطاوخلا 434 .  هیبنت  - 672
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-682 یفاک 5/542 .  - 681 یفاک 8/144 .  - 680 دهزلا 81 .  باتک  - 679 دهزلا 48 .  باتک  - 678 رطاوخلا 344 و 554 .  هیبنت  - 677
 . 55 نارمع :  لآ  هروس  - 685 نایبلا 1/449 .  عمجم  - 684  . 55 نارمع :  لآ  هروس  - 683 رابخالا 231 .  یناعم  قودص 187 ؛ خیش  یلاما 

نایبلا 2/135 عمجم  - 690  . 157 ءاسن :  هروس  - 689 نایبلا 2/135 .  عمجم  - 688 یمق 1/157 .  ریسفت  - 687  . 156 ءاسن :  هروس  - 686
؛  تسا هدمآ  سخرـس  سجرـس ،  ياجب  نآ  رد  و  نایبلا 2/135 ،  همجم  - 691 تسا .  هدـمآ  سوناطیط  سوناـیطط ،  ياـج  هب  نآ  رد  و  ، 

مامت نیدلا و  لامک  - 694 یمق 1/103 .  ریسفت  - 693 157 و 158 .  ءاسن :  هروس  - 692 مالسلا 371 .  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت 
ود ره  رد  و  دیفم 2/8 .  خیـش  داشرا  قودص 262 ؛ خیـش  یلاما  - 695 تسا .  هدـمآ  ناـکباب  ساکـشا ،  ياـج  هب  نآ  رد  و  همعنلا 224 ، 

تافو مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نآ  رد  هک  یبش  ترابع  نآ  ياـج  هب  و  تسا ،  هدـشن  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  بش  هب  حیرـصت  ردـصم 
یشایع ریسفت  - 698 يدنوار 276 .  ءایبنالا  صصق  - 697 تارایزلا 76 .  لماک  يدنوار 143 ؛ ءایبنالا  صصق  - 696 تسا .  هدمآ  تفای 

-703 ینامعن 364 .  تبیغ  - 702 اضرلا 1/215 .  رابخا  نویع  - 701  . 117 هدئام :  هروس  - 700  . 55 نارمع :  لآ  هروس  - 699  . 1/175
-705 يدنوار 206 .  ءایبنالا  صصق  - 704 يرولا 428 .  مالعا  یسوط 60 و 264 ؛ خیش  تبیغ  همعنلا 326 و 350 ؛ مامت  نیدـلا و  لامک 
نیدلا و لامک  - 709 همعنلا 160 .  مامت  نیدـلا و  لامک  - 708 یشایع 1/330 .  ریسفت  - 707  . 66 هدـئام :  هروس  - 706 لاصخ 585 . 

يزار رخف  ریـسفت  ناـیبلا 5/54 ؛ عمجم  - 712  . 61 فرخز :  هروـس  - 711 همعنلا 161 .  مامت  نیدـلا و  لاـمک  - 710 همعنلا 161 .  مامت 
ریسفت فاشک 1/588 و  ریـسفت  هب  دوش  عوجر  نایبلا 2/137 ؛ عمجم  - 714  . 159 ءاسن :  هروس  - 713 یبطرق 16/105 .  ریسفت  27/222 ؛

دئارف يرولا 426 ؛ مـالعا  همعنلا 316 ؛ ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  - 716 یمق 1/158 .  ریـسفت  ناـیبلا 2/137 ؛ عمجم  - 715 يربط 4/356 . 
-720  . 259 هرقب :  هروس  - 719 جاجتحا 1/107 .  قودص 181 ؛ خیش  یلاما  - 718 یفوک 139 .  تارف  ریسفت  - 717 نیطمسلا 2/124 . 
 . 259 هرقب :  هروـس  - 724  . 259 هرقب :  هروـس  - 723 يزار 7/30 .  رخف  ریـسفت  - 722  . 259 هرقب :  هروـس  - 721 نابلا 1/370 .  عمجم 
 . 259 هرقب :  هروس  - 729 نایبلا 1/370 .  عمجم  - 728  . 259 هرقب :  هروس  - 727  . 259 هرقب :  هروس  - 726 نایبلا 1/370 .  عمجم  - 725

 . 259 هرقب :  هروس  - 733 يزار 7/38 .  رخف  ریسفت  نایبلا 1/370 ؛ عمجم  - 732  . 259 هرقب :  هروس  - 731  . 259 هرقب :  هروس  - 730

ات 860 734

 . يدنوار 230 ءایبنالا  صصق  یسوط 300 ؛ خیش  یلاما  - 737 جاجتحا 2/230 .  - 736 لاصخ 255 .  - 735 یمق 1/86 .  ریـسفت  - 734
نیدلا و لامک  - 741 يدنوار 230 .  ءایبنالا  صصق  - 740 يدنوار 229 .  ءایبنالا  صصق  - 739 همعنلا 157 .  مامت  نیدلا و  لامک  - 738
یفاک 2/435؛ - 743 ماکحالا 6/309 .  بیذهت  یفاک 7/426 ؛ - 742 تسا .  هدـمآ  هیورهق  هبورهم ،  ياج  هب  نآ  رد  و  همعنلا 225 ،  مامت 
 . 4 ءارـسا :  هروس  - 747 یفاک 1/35 .  - 746 یفاک 2/571 .  - 745 هعیـشلا 24/384 .  لئاسو  یفاک 6/302 ؛ - 744 دهزلا 74 .  باتک 

یناعملا حور  ریسفت  يواضیب 2/435 ؛ ریسفت  نایبلا 3/398 ؛ عمجم  - 750 يدنوار 223 .  ءایبنالا  صـصق  - 749  . 5 ءارـسا :  هروس  - 748
 : ءارسا هروس  - 754  . 7 ءارسا :  هروس  - 753 یناعملا 8/19 .  حور  ریسفت  يواضیب 2/436 ؛ ریسفت  - 752  . 6 ءارسا :  هروس  - 751  . 8/17

ءایبنالا صصق  - 758 يدنوار 223 .  ءایبنالا  صـصق  - 757 يواضیب 2/436 .  ریـسفت  - 756 يدـنوار 223 .  ءایبنالا  صـصق  - 755  . 7
-762 يدنوار 240 .  ءایبنالا  صـصق  - 761 يدنوار 228 .  ءایبنالا  صـصق  - 760 يدنوار 227 .  ءایبنالا  صـصق  - 759 يدنوار 225 . 
-764 اضرلا 1/247 .  رابخا  نویع  عیارشلا 597 ؛ للع  - 763 دهزلا 105 .  باتک  يدنوار 222 و  ءایبنالا  صـصق  یشایع 1/140 و  ریسفت 
 . 87 و 88 ءایبنا :  هروس  - 767  . 98 سنوی :  هروس  - 766 یمق 1/99 .  ریسفت  - 765 یشایع 1/141 .  ریسفت  تاجردلا 22 ؛ رئاصب  رصتخم 

-772 اضرلا 1/201 .  رابخا  نویع  - 771 اضرلا 1/201 .  رابخا  نویع  - 770 یمق 2/75 .  ریسفت  - 769 اضرلا 1/201 .  رابخا  نویع  - 768
 : تافاص هروس  - 776  . 142 تافاص :  هروس  - 775  . 141 تافاص :  هروس  - 774  . 140 تافاص :  هروس  - 773  . 139 تاـفاص :  هروس 
 . 147 تافاص :  هروس  - 780  . 146 تافاص :  هروس  - 779 يواضیب 3/471 .  ریسفت  - 778  . 145 تاـفاص :  هروس  - 777 و 144 .   143
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-786  . 50 ملق :  هروس  - 785  . 49 ملق :  هروس  - 784  . 48 ملق :  هروس  - 783  . 148 تافاص :  هروس  - 782 نایبلا 4/459 .  عمجم  - 781
للع - 791 عیارشلا 77 .  للع  - 790 یمق 2/75 .  ریسفت  - 789 یمق 2/74 .  ریسفت  - 788 یمق 1/319 .  ریسفت  - 787 یمق 1/317 .  ریسفت 

 . هیقفلا 3/89 هرـضحی  نم ال  لاصخ 156 ؛ - 793 هیفلا 2/234 .  هرـضحی  نم ال  عیارـشلا 419 ؛ للع  یفاک 4/213 ؛ - 792 عیارشلا 77 . 
یشایع ریسفت  - 798 يدنوار 252 .  ءایبنالا  صصق  - 797 تاجردلا 75 .  رئاصب  - 796 رابخالا 50 .  یناعم  - 795 یفاک 2/581 .  - 794

رد - 800 راصتخا .  روطب  يدنوار 252  ءایبنالا  صصق  یشایع 2/136 ؛ ریسفت  - 799 راصتخا .  روطب  يدنوار 251  ءایبنالا  صصق  2/129 ؛
-804 بوشآ 4/138 .  رهش  نبا  بقانم  - 803  . 87 ءایبنا :  هروس  - 802 یشایع 2/137 .  ریسفت  - 801 تسا .  هدمآ  زور  تفه  ردـصم : 
 . رطاوخلا 26 هیبنت  - 806 دیمع 2/1435 . ) گنهرف   . ) تسا هفعس  شدجاو  امرخ ،  تخرد  خاش  فعـس :  - 805 دجهتملا 713 .  حابصم 

-811  . 10 فهک :  هروس  - 810 یشایع 2/321 .  ریسفت  - 809 نایبلا 3/452 .  عمجم  يواضیب 3/7 ؛ ریسفت  - 808 9 فهک :  هروس  - 807
 . 14 فهک :  هروس  - 815 13 و 14 .  فهک :  هروس  - 814  . 12 فهک :  هروس  - 813  . 11 فهک :  هروس  - 812 یشایع 2/323 .  ریسفت 
 . 18 فهک :  هروس  - 820  . 17 فهک :  هروس  - 819  . 17 فهک :  هروس  - 818  . 16 فهک :  هروس  - 817  . 15 فهک :  هروس  - 816
 . 19 فهک :  هروس  - 825 یشایع 2/324 .  ریسفت  - 824  . 18 فهک :  هروس  - 823 یمق 2/34 .  ریسفت  - 822 یمق 2/34 .  ریسفت  - 821
 . 21 فهک :  هروس  - 830  . 21 فهک :  هروس  - 829  . 20 فهک :  هروـس  - 828 یمق 2/34 .  ریسفت  - 827  . 19 فهک :  هروـس  - 826

یمق 2/31 ریسفت  - 835 یمق 2/34 .  ریسفت  - 834 25 و 26 .  فهک :  هروس  - 833  . 22 فهک :  هروس  - 832  . 21 فهک :  هروس  - 831
ءایبنالا صصق  یشایع 2/322 ؛ ریـسفت  - 839 یفاک 5/114 .  - 838 يدنوار 253 .  ءایبنالا  صـصق  - 837 یمق 2/31 .  ریـسفت  - 836 . 

 . يدنوار 254 ءایبنالا  صصق  یشایع 2/323 ؛ ریسفت  - 841 يدنوار 254 .  ءایبنالا  صصق  یشایع 2/323 ؛ ریسفت  - 840 يدنوار 253 . 
سوسفا ردـصم  ود  ره  رد  - 843 دـیمع 1/728 . ) گنهرف   ) لوغم ناـناخلیا  هرود  رد  جارخ  جاـب و  لوصو  نارومءاـم  ناـیچاغمت :  - 842

رد تیاور  ود  نیا  - 845 دنراد .  ییاهتوافت  سلاجملا  سئارع  يدنوار و  ءایبنالا  صـصق  رد  هک  ییاهمان  اب  اهمان  نیا  - 844 تسا .  هدمآ 
تازعملا 17 نویع  فالتخا 847 - یمک  اب  سلاجملا 413  سئارع  يدنوار 255 ؛ ءایبنالا  صصق  - 846 دنا .  هدش  رکذ  سلاجملا  سئارع 
 . يدنوار 263 و 396 ءایبنالا  صصق  فالتخا 849 - یمک  اب  جیارخ 1/189  هادهلا 2/130 ؛ تابثا  يدنوار 254 ؛ ءایبنالا  صصق  - 848 . 

-855  . 7 جورب :  هروس  - 854  . 6 جورب :  هروس  - 853  . 5 جورب :  هروـس  - 852  . 4 جورب :  هروـس  - 851 ناـیبلا 3/452 .  عمجم  - 850
ءایبنالا صصق  - 857 تسا .  هدـمآ  ایرب  نب  هللادـبع  نماـی ،  نب  هللادـبع  ياـج  هب  نآ  رد  و  یمق 2/413 ،  ریـسفت  - 856  . 8 جورب :  هروـس 
يدنوار ءایبنالا  صصق  - 860 ناـیبلا 5/466 .  عمجم  - 859 يدنوار 247 .  ءایبنالا  صـصق  - 858 ناـیبلا 5/465 .  عمجم  يدنوار 246 ؛

 . 247

ات 951 861

هیقفلا 2/53؛ هرـضحی  نم ال  - 863 قودص 306 .  خیـش  دیحوت  قودص 281 ؛ خیـش  یلاما  - 862 يدنوار 247 .  ءایبنالا  صـصق  - 861
صصق - 867 سبع .  هلیبـق  هب  بوسنم  - 866 يدنوار 238 .  ءایبنالا  صـصق  - 865 جاجتحا 2/236 .  - 864 ماکحالا 6/175 .  بیذهت 

يدنوار 276 و ءایبنالا  صصق  یفاک 8/342 و  - 869 تسا .  هدش  رکذ  ناثدحلا  ران  یفاک  راونالا و  راحب  رد  - 868 يدنوار 277 .  ءایبنالا 
لاصخ 267 اضرلا 1/275 ؛ رابخا  نویع  - 871 يدنوار 279 .  ءایبنالا  صصق  عیارشلا 573 ؛ للع  - 870 همعنلا 660 .  مامت  نیدلا و  لامک 
-876 یفاک 6/316 .  - 875 یفاک 2/275 .  - 874 یفاک 2/274 .  - 873 قودص 165 .  خیش  یلاما  يدنوار 280 ؛ ءایبنالا  صصق  - 872 . 
 . یفاک 6/343 نساحم 2/307 ؛ - 878 قالخالا 163 .  مراـکم  یفاک 6/325 ؛ نساحم 2/275 ؛ - 877 یفاک 6/319 .  نساحم 2/169 ؛

للع یفاک 4/94 ؛ - 881 قودص 412 .  خیش  یلاما  یفاک 2/260 ؛ - 880 قالخالا 174 .  مراکم  یفاک 6/351 ؛ نساحم 2/362 ؛ - 879
 . یفاک 8/90 - 884 یفاک 2/333 .  - 883 لامعالا 321 .  باقع  لاـمعالا و  باوث  یفاک 2/100 ؛ - 882 نساحم 2/39 .  عیارشلا 381 ؛
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ءایبنالا صصق  - 887 تسا .  هدرک  نایب  ار  نآ  هجو  دـنچ  هب  یبطرق 18/37  ریسفت  نایبلا 5/365 ؛ عمجم  - 886  . 16 رشخ :  هروس  - 885
-891 يدنوار 179 .  ءایبنالا  صـصق  - 890 يدنوار 178 .  ءایبنالا  صـصق  - 889 يدنوار 178 .  ءایبنالا  صـصق  - 888 يدنوار 177 . 

ءایبنالا صـصق  - 893 يدـنوار 180 .  ءایبنالا  صـصق  - 892 ماکحالا 6/222 .  بیذـهت  یفاـک 7/410 ؛ يدـنوار 180 ؛ ءایبنالا  صـصق 
صصق - 896 يدنوار 182 .  ءایبنالا  صصق  - 895 یفاک 2/324 .  لئاسلا 37 ؛ حالف  يدنوار 181 ؛ ءایبنالا  صصق  - 894 يدنوار 181 . 

 . لامعالا 267 باقع  لامعالا و  باوث  يدنوار 184 ؛ ءایبنالا  صصق  - 898 يدنوار 184 .  ءایبنالا  صصق  - 897 يدنوار 182 .  ءایبنالا 
صـصق رد  تیاور  نـیا  زا  یتمـسق  و  یفاک 8/385 ؛ - 901 يدنوار 185 .  ءایبنالا  صـصق  - 900 يدـنوار 184 .  ءایبنالا  صـصق  - 899

یفاک - 905 رطاوخلا 82 .  هیبنت  - 904 دانسالا 392 .  برق  یفاک 2/73 ؛ - 903 یفاک 8/362 .  - 902 تسا .  هدمآ  يدنوار 185  ءایبنالا 
 . یفاک 2/199 - 910 یفاک 2/111 .  - 909 یسوط 670 .  خیش  یلاما  - 908 یسوط 669 .  خیش  یلاما  - 907 یفاک 4/7 .  - 906  . 3/260

ءایبنالا صصق  - 915 يدنوار 183 .  ءایبنالا  صصق  - 914 قودص 268 .  خیش  یلاما  - 913 یفاک 5/556 .  - 912 یفاک 2/69 .  - 911
-920 یفاک 8/384 .  - 919 صاصتخا 214 .  - 918 یفاک 5/103 .  - 917 قودص 341 .  خیش  یلاما  یفاک 1/12 ؛ - 916 يدنوار 184 . 
-922 تسا .  هدمآ  بوشآ 1/39  رهـش  نبا  بقانم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  و  نایبلا 5/66 ؛ عمجم  - 921  . 37 ناـخد :  هروس 

رابخا نویع  عیارشلا 596 ؛ للع  - 924 يوغب 4/153 .  ریسفت  نایبلا 5/66 ؛ عمجم  - 923 يوغب 4/154 .  ریسفت  يزار 27/248 ؛ رخف  ریسفت 
بوشآ رهش  نبا  بقانم  - 928 تسا .  اسیرایمع  ردـصم :  رد  - 927 يدنوار 1/81 .  جیارخ  - 926 یفاک 4/215 .  - 925 اضرلا 1/246 . 

 . کنابرس ردصم :  رد  فالتخا 931 - دنچ  اب  همعنلا 224  مامت  نیدلا و  لامک  - 930 يدنوار 245 .  ءایبنالا  صصق  - 929  . 40  - 1/38
-936  . 102 هرقب :  هروـس  - 935 همعنلا 642 .  مامت  نیدـلا و  لامک  - 934  . 191 نارمع :  لآ  هروـس  - 933 جوـنق .  ردـصم :  رد  - 932

ریسفت - 940 یمق 1/55 .  ریسفت  یشایع 1/53 ؛ ریسفت  - 939  . 102 هرقب :  هروس  - 938  . 102 هرقب :  هروس  - 937 نایبلا 1/174 .  عمجم 
هروس - 945  . 102 هرقب :  هروس  - 944  . 102 هرقب :  هروـس  - 943  . 102 هرقب :  هروـس  - 942  . 102 هرقب :  هروـس  - 941 یشایع 1/54 . 

-950  . 50 فهک :  هروس  - 949  . 109 فسوی :  هروس  - 948 26 و 27 .  ایبنا :  هروس  - 947 19 و 20 .  ایبنا :  هروس  - 946  . 6 میرحت : 
 . مالسلا 473 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  - 951  . 27 رجح :  هروس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
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، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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