




مالسلا هیلع  دوعوم  ىدهم 

: هدنسیون

 ( هر  ) یسلجم یقتدمحم  نبرقابدمحم  همالع 

: یپاچ رشان 

هیمالسا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  دوعوم  26يدهم 

باتک 26تاصخشم 

[ همدقم ]26

نخس زاغآ  26رس 

باتک رشن  همجرت و  27ببس 

لامجا روطب  باتک  فلؤم  یسلجم  همالع  لاح  28حرش 

يو ردپ  لوا  یسلجم  29همالع 

29هراشا

لوا یسلجم  29نادنزرف 

لوا یسلجم  دنمشناد  رتخد  مگیب  30هنمآ 

دندنویپیم یسلجم  همالع  هب  هک  هعیش  گرزب  31نادرم 

یسلجم 31همالع 

31هراشا

یمالسالا خیش  بصنم  یسلجم و  32همالع 

؟ دناهتفگ هچ  وا  هراب  رد  33نارگید 

دراد هعیش  هعماج  رب  یسلجم  همالع  هک  34یقوقح 

یسلجم همالع  شزرا  رپ  35تافیلأت 

35هراشا

یسلجم همالع  یسراف  37تافیلأت 

یسلجم همالع  یبرع  37تافیلأت 

[ راونالا راحب  فیلأت  ]39

راونالا راحب  فیلأت  39یگنوگچ 
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راونالا راحب  فیلأت  یگنوگچ  هراب  رد  تجح  هَّللا  تیآ  موحرم  41هیرظن 

راونالا راحب  فیلأت  رد  یسلجم  هماّلع  42رظن 

یسلجم بتک  ریاس  راونالا و  راحب  ياهسرهف  بختنم و  43كردتسم و 

یسلجم همالع  بتک  زا  یضعب  44ياههمجرت 

دوعوم يدهم  باتک  تاصخشم  رضاح و  44همجرت 

44هراشا

: تسا ریز  روما  میاهداد  ماجنا  رضاح  همجرت  رد  ام  45هچنآ 

یسلجم همالع  46ناداتسا 

یسلجم همالع  46نادرگاش 

راونالا راحب  همدقم  رد  یسلجم  همالع  48راتفگ 

یسلجم همالع  50تافو 

یسلجم همالع  یسیلگنا و  50نیقرشتسم 

« نورب دراودا  »50

؟ هتشون هچ  یسیلگنا  مکلام  52ناج 

یسیلگنا مکلام  ناج  52خساپ 

یناث سابع  هاش  هراب  رد  نورب  53هیرظن 

ام 53حیضوت 

نیسح ناطلس  هاش  هراب  رد  نورب  54هیرظن 

ام 54تاحیضوت 

هعیش مالسا و  هراب  رد  نورب  55رظن 

یسیلگنا نورب  دراودا  هراب  رد  ام  55هیرظن 

یسلجم همالع  56ریوصت 

هیفوص یسلجم و  57همالع 

هیوفص هرود  رد  هعیش  ياملع  57ذوفن 
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دندرک مایق  هیفوص  هیلع  هک  58ینادنمشناد 

تاداقتعا هلاسر  رد  هیفوص  هب  عجار  یسلجم  همالع  59راتفگ 

ینس هعیش و  هیفوص  ياههقرف  مامت  هب  عجار  تایحلا  نیع  نیقیلا و  قح  رد  یسلجم  همالع  59هیرظن 

نایفوص یشوپ  61مشپ 

دناهدرک شهوکن  هیفوص  زا  هعیش  گرزب  61نادنمشناد 

هیفوص خیاشم  زا  62ياهدع 

هیفوص هراب  رد  هاتوک  63نخس 

تسا ماما  هدزاود  رد  رصحنم  تماما  64بصنم 

تسا یهلا  ریفس  نیرخآ  مهدزاود  64ماما 

64هراشا

ترضح نآ  ینالوط  رمع  و  ع )  ) دوعوم 65يدهم 

رزواه رتکد  رظن  زا  رمع  65لوط 

ام رصع  نیرمعم  زا  66یضعب 

مالسا رد  68تیودهم 

[ تیئاهب ]69

باب دمحم  یلع  69ازریم 

هدش نایئاهب  زیواتسد  هک  71یتایاور 

وا نایب  باتک  باب و  72دیس 

باب ماکحا  زا  72هنومن 

«2  » باب نایب  باتک  زا  دنچ  73يروطس 

وا راثآ  یناردنزام و  یلع  73نیسح 

سدقا باتک  رد  ءاهب  ماکحا  زا  74ياهنومن 

وا ینامسآ  باتک  ناقیا  74ءاهب و 

وا دئارف  باتک  یناگیاپلگ و  لضفلا  75وبا 
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75هراشا

رابحالا بعک  ثیدح  هراب  76رد 

هادف انحاورا  هعیش  دوعوم  76يدهم 

76هراشا

!! دیدنخب 77دیناوخب و 

دیدج ناطلس  دیدج ، باتک  دیدج ، 77رما 

؟ دش ادیپ  هنوگچ  یئاهب  دیدج  78نید 

تسا هدش  اهنآ  تیوقت  ءاقب و  يرگیئاهب و  شیادیپ  بجوم  79هچنآ 

ع)  ) نامز ماما  راوگرزب  ردام  هراب  80رد 

بهاذم نایدا و  للم و  ماوقا و  رظن  رد  ناهج  81دوعوم 

81هراشا

دنیوا يوجتسج  رد  81همه 

ناهج دوعومب  عجار  نیدهع  82تاراشب 

تسا مالسا  ربمغیپ  دالوا  زا  ناهج  82دوعوم 

باتک 83هبطخ 

شراوگرزب ردام  تشذگرس  و  ع )  ) رصع یلو  ترضح  تداعس  اب  تدالو  لوا  83باب 

اهنآ هیمست  هجو  ترضح و  ياههینک  و  اهبقل ، اهمان ، مود  96باب 

تسا هدش  یهن  ع )  ) نامز ماما  صوصخم  مان  ندرب  زا  موس  98باب 

ع)  ) نامز ماما  یلاع  بسن  هتسجخ و  تامالع  زراب و  تافص  مراهچ  99باب 

تسا هدش  ع )  ) نامز ماما  روهظب  لیوأت  تیب  لها  تایاور  رد  هک  یتایآ  مجنپ  102باب 

دناهدرک لقن  دمحم  لآ  مئاق  هب  عجار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  لاعتم و  دنوادخ  لوق  زا  ینس  هعیش و  هچنآ  مشش  112باب 

112هراشا

ع)  ) دوعوم يدهم  هراب  رد  ننست  لها  118تایاور 

ننست لها  قیرط  زا  ثیدح  118لهچ 
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ع)  ) دوعوم يدهم  هراب  رد  ننست  لها  تایاور  رب  لمتشم  باب  جنپ  122تسیب و 

122هراشا

نامزلا رخآ  رد  يدهم  روهظ  لوا  122باب 

. تسا ع )  ) همطاف نادنزرف  نم و  ترتع  زا  يدهم  مود  123باب 

. تسا تشهب  لها  نارورس  زا  یکی  يدهم  موس  123باب 

. دینک تعیب  يدهم  اب  مراهچ  123باب 

دننکیم يرای  ار  يدهم  قرش  لها  مجنپ  123باب 

وا تنطلس  تدم  مشش  123باب 

« دراذگیم زامن  ع )  ) يدهم اب  ع )  ) میرم نب  یسیع   » متفه 124باب 

ع)  ) يدهم لئامش  متشه  125باب 

. تسا ع )  ) نیسح ماما  دالوا  زا  يدهم  مهن  126باب 

مالّسلا هیلع  يدهم  دوج  مهد  126باب 

تسین یسیع  ع )  ) يدهم مهدزای  127باب 

. دراد رارق  طسو  رد  يدهم  رخآ و  ع )  ) یسیع لوا ، ص )  ) ربمغیپ مهدزاود  127باب 

. تسا ربمغیپ  يوخ  نوچ  يدهم  يوخ  هکنیا  يدهم و  هینک  مهدزیس  128باب 

دنک روهظ  اجنآ  زا  يدهم  هک  ياهیرق  مهدراهچ  128باب 

دنکفایم هیاس  يدهم  رس  رب  هک  يربا  مهدزناپ  128باب 

تسا يدهم  اب  هک  ياهتشرف  مهدزناش  128باب 

، يو گنر  يدهم و  فاصوا  مهدفه  128باب 

«1  » تسا هلاس  لهچ  يدهم  وا . هلیسوب  كرش  دالب  حتف  يو . سابل  وا . يور  لاخ  مهدجیه  128باب 

يدهم نادند  مهدزون  129باب 

يدهم تسدب  هینطنطسق  حتف  متسیب  129باب 

تسا ملاظ  ناهاشداپ  زا  دعب  يدهم  روهظ  مکی  تسیب و  129باب 

تسا حلاص  ياوشیپ  ع )  ) يدهم مود  تسیب و  129باب 
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. يدهم رصع  رد  مالسا  تما  مّعنت  موس  تسیب و  129باب 

. تسا هَّللا  ۀفیلخ  يدهم  مراهچ  تسیب و  129باب 

تسین شندوب  رد  یلاکشا  هنوگ  چیه  تسا و  یقاب  هدنز و  نونک  ات  شتبیغ  نامز  زا  ع )  ) يدهم هکنیا  رد  مجنپ  تسیب و  129باب 

ع)  ) دوعوم يدهم  ندوب  هدنز  129لیلد 

ع)  ) نامز ماما  دوجو  رب  یلقن  لقع و  130لیلد 

سواط نب  دیس  132راتفگ 

تسا هدیسر  ع )  ) دوعوم يدهم  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هک  یتایاور  متفه  134باب 

134هراشا

ع)  ) دوعوم يدهم  هب  عجار  دیدحلا  یبا  نبا  136راتفگ 

دیدحلا یبا  نبا  137راتفگ 

دیدحلا یبا  نبا  زا  يراتفگ  مه  140زاب 

تسا هدیسر  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترضح  زا  ناهج  دوعوم  يدهم  هراب  رد  هک  یتایاور  متشه  141باب 

تسا هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهن  142باب 

تسا هدیسر  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهد  143باب 

تسا هدیسر  ع )  ) نامز ماماب  عجار  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهدزای  144باب 

تسا هدیسر  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهدزاود  147باب 

تسا هدیسر  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  یتایاور  مهدزیس  148باب 

تسا هتفای  رودص  فرش  ع )  ) یقت دمحم  ماما  ترضح  هسدقم  هیحان  زا  هک  یتایاور  مهدراهچ  150باب 

تسا هدیسر  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  زا  هک  یتایاور  مهدزناپ  151باب 

ع)  ) نامز ماما  روهظب  نانهاک  رابخا  مهدزناش  153باب 

هجرف هَّللا  لّجع  نامز  ماما  سدقا  دوجو  تبیغ  تابثاب  عجار  هفئاطلا  خیش  راتفگ  مهدفه  155باب 

155هراشا

ینید یلاع  تسایر  بوجو  تابثا  رب  156لیلد 

ماما تمصع  تابثا  رب  162لیلد 
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تسین نوریب  مالسا  تما  نایم  زا  162قح 

هیناسیک هدیقع  163در 

164هیسووان

164هیفقاو

؟ دنیوگیم هچ  اههقرف  167ریاس 

ماما ربمغیپ و  كرتشم  تاهج  170تازایتما و 

ع)  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  دودح  172ءارجا 

؟ دیسر قحب  ناوتیم  هنوگچ  ماما  تبیغ  173رد 

تسا فطل  مه  ماما  176تبیغ 

دنام یفخم  اهنآ  تدالو  زار  هک  176یئاهدولوم 

؟ دش دلوتم  يداع  ریغ  طئارش  رد  دوعوم  يدهم  177ارچ 

ناربمغیپ 178تبیغ 

تسین تداع  فالخ  نامز  ماما  رمع  179لوط 

ترضح نآ  تبیغ  اب  اهنآ  ياهتبیغ  قیبطت  تسا و  نامز  ماما  كرابم  دوجو  رد  ناربمغیپ  ننس  زا  هچنآ  مهدجیه  185باب 

185هراشا

یفریص ریدس  187ثیدح 

187هراشا

یسوم ترضح  188تدالو 

یسیع ترضح  188تبیغ 

حون ترضح  رمع  188لوط 

رضخ ترضح  ینالوط  189رمع 

ترضح نآ  ینالوط  تبیغ  نیفلاخم  داعبتسا  عفد  رشب و  خیرات  نیرّمعم  رابخا  مهدزون  190باب 

190هراشا

رّمعم يایند  190وبا 
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190هراشا

رمعم يایند  وبا  192ثیداحا 

یبرغم يایند  وبا  هراب  رد  قودص  خیش  193راتفگ 

یمهرج دیرش  نب  196دیبع 

يرازف عبض  نب  197عیبر 

وا هنامیکح  حئاصن  نهاک و  198ّقش 

یملسا هّیمأ  نب  بعک  نب  ۀعیبر  نب  199سوا 

یئاط هلمرح  نب  رذنم  دیز  199وبا 

نافطغ نب  دیز  نب  عجشا  نب  میلس  نب  نامهد  نب  199رصن 

يدبع قادص  نب  199بوث 

همیذج نب  فوع  نب  199معثخ 

سوشا نب  لهشالا  دبع  نب  بعک  نب  200ۀبلعث 

یعخن سیق  نب  لهذ  نب  بعک  نب  ةادر  نب  200بعک 

یئاط متاح  نب  200ّيدع 

يدنک نانس  نب  ۀلمرح  نب  سیق  نب  200تاباما 

یعازخ سیق  نب  يّزعلا  دبع  نب  ریمع  نب  رجاه  نب  200ةریمع 

مال نب  ۀثراح  نب  سیق  نب  دیز  نب  رذنم  نب  200ماوع 

یئاط همیذج  نب  بهو  نب  200فیس 

ینزم هّیهس  نب  201ةاطرا 

صربأ نب  201دیبع 

یناه نبا  201حیرش 

عابس نب  201حاجسم 

داع گرزب  201نامقل 

یبلک بیلک  نب  روث  نب  ةدهو  نبا  هَّللا  دبع  نب  دیز  نب  ةرذع  نب  فوع  نب  رکب  نب  هَّللا  دبع  نب  لبه  نب  بانج  نب  202ریهز 
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رماع نب  ورمع  202ایقیزم 

هنانک نب  هَّللا  دبع  نب  202لبه 

ینیق ناحمط  202وبا 

میمت نب  تانم  نب  دیز  نب  بعک  نب  ۀعیبر  نب  202رغوتسم 

دهن نب  202دیود 

هیاکع نب  هبلعث  نب  هَّللا  202میت 

هرازف نب  يدع  نب  يدعس  نب  کلام  نب  ضیعب  نب  بهو  نب  عبض  نب  203عترم 

« نیعر يذ   » لآ زا  يریمح  برک  203يدعم 

یفعج هَّللا  دبع  نب  203ۀیرث 

وا هنامیکح  نانخس  هنانک و  نب  203فوع 

دوب هتشون  رصم  مارها  حول  رد  204هچنآ 

هعیبر نب  دیبل  205ناتساد 

یفیص نب  مثکا  207ناتساد 

207هراشا

دوخ نادنزرفب  یفیص  نب  مثکا  هنامیکح  209تیصو 

، یلولس هیافن  نب  ۀبلعث  نب  210ةورف 

هرارم نب  بانج  نب  210داصم 

هدعاس نب  210ّسق 

یجحذم بعک  نب  211ثرح 

قودص خیش  211رظن 

يدنه کباب  211رس 

نیرمعم زا  یبیجع  212تشذگرس 

یجحذم بعک  نب  213ثراح 

هعیبر نب  214رغوتسم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


دهن نب  214دیود 

بانج نب  215ریهز 

وا نارتخد  یناودع و  عبصالا  216وذ 

یناودع نادرم  ناورم و  نب  کلملا  218دبع 

يریمح برک  219يدعم 

يرازف عبض  نب  عیبر  219زین 

ینیق ناحمط  220وبا 

یناّسغ حیسملا  222دبع 

يدعج 223هغبان 

223هراشا

يدعج هغبان  یبدا  225ماقم 

نیفلاخم داریاب  یضترم  دّیس  226خساپ 

[ یسوط خیش  تبیغ  باتک  رد  نیرّمعم  ]227

یکجارک همالع  زا  229يراتفگ 

شراوگرزب يارفس  ترضح و  نآ  لاوحا  زا  یتمسق  هدیسر و  روهظب  ع )  ) نامز ماما  سدقا  دوجو  زا  هک  یتازجعم  متسیب  230باب 

230هراشا

بلاج ناتساد  230کی 

يرگید بلاج  231ناتساد 

حلاص نب  دمحم  دانسا  233يارجام 

يرونید دمحا  234ناتساد 

بتاک نیسحلا  236وبا 

ینیسح يولع  یلع  نب  238دمحم 

رضن نب  239نسح 

الع نب  مساق  239نادنزرف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دماین 240باوج 

مداخ 240لزع 

دمحا نب  240دمحم 

رایزهم میهاربا  نب  240دمحم 

نسح نب  241دمحا 

الع نب  مساق  بیجع  242يارجام 

مق لها  244هداتسرف 

يدیز هروس  245وبا 

يرارز بلاغ  وبا  246ناتساد 

رگید 246ناتساد 

درکیم یفن  ار  شدنزرف  هک  247يدرم 

شردارب قودص و  247خیش 

رورس نابز  ندش  248زاب 

ناذاش نب  248دمحم 

داوس لها  زا  248يدرم 

مالغ تمیق  دوب  249مک 

رایزهم میهاربا  نب  دمحم  249زین 

یناتسزوخ 249بتاک 

یخلب درم  249هداتسرف 

یفوص لاله  نب  250دمحا 

ینمی نسح  نب  250لضف 

یطاشمش دمحم  نب  251یلع 

يرصم ءاجر  251وبا 

سباح یبا  نب  مساقلا  252وبا 
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دوبن هلماح  هک  253ینز 

هدنیآ ثداوح  زا  254ربخ 

يرعشا هَّللا  دبع  نب  دعس  254تایاور 

دوسا یلع  نب  255دمحم 

هیوباب نب  دمحم  قودص  255خیش 

هبآ لها  زا  255ینز 

لیتم نب  دمحم  نب  256رفعج 

یقیقع نسحلا  256وبا 

ناذاش نب  257دمحم 

هئجرم زا  257یصخش 

یفریص نسح  نب  258دمحم 

يدادغب یلع  258وبا 

هعیش ناوناب  زا  258یکی 

سابع ینب  زا  259یناوج 

دندوب هطساو  ترضح  نآ  نایعیش و  نایم  يرغص  تبیغ  رد  هک  نامز  ماما  يارفس  مکی  تسیب و  259باب 

259هراشا

نامز ماما  260باون 

يرمع دیعس  نب  نامثع  رمع و  وبا  ( 1)260

يرمع نامثع  نب  دمحم  رفعج : وبا  ( 2)262

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  (: 3)265

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ترضح  بئان  نیرخآ  يرمیس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 4)269

ع)  ) نامز ماما  باون  270ناگدنیامن 

دندرک ترافس  تیباب و  ياعدا  غوردب  هک  یناسک  مود  تسیب و  273باب 

یعیرش نسح  دمحم  273وبا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


يریمن ریصن  نب  273دمحم 

یخرک لاله  نب  274دمحا 

لالب نب  یلع  نب  274دمحم 

جالح روصنم  نب  274نیسح 

یناغملش یلع  نب  275دمحم 

نونجم فلد  وبا  يدادغب - رکب  279وبا 

دناهدید ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  موس  تسیب و  280باب 

281هراشا

طاطسف رهش  رد  يدرم  281ریپ 

يرفعج دمحا  نب  282فسوی 

یمشاه هَّللا  دبع  نب  283دمحا 

يراصنا میعن  283وبا 

يزاوها رایزهم  نب  285یلع 

قارع داوس  287رومأم 

يولع لیعامسا  نب  287دمحم 

هدبع نب  میهاربا  287مداخ 

سیردا نب  287میهاربا 

يدیز هروس  288وبا 

288يرهز

یتخبون لهس  289وبا 

یناسغ فسوی  نب  289بوقعی 

یمق قاحسا  نب  293دمحا 

سوفنم نب  293بوقعی 

نوراه 294وبا 
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نامثع نب  294دمحم 

یسراف 294درم 

يدنه دیعس  نب  مناغ  دیعس  295وبا 

نامثع نب  دمحم  296زین 

مداخ 297میسن 

فیرط رصن  297وبا 

دناهدید ار  ترضح  هک  یناسک  یماسا  297تسرهف 

ءانجو نب  298نسح 

رایزهم نب  298میهاربا 

يروس هَّللا  301دبع 

ینادمه 301دشار 

ع)  ) اضر ترضح  302مداخ 

رایزهم نب  302یلع 

انجو نسحلا  وبا  304دج 

لبج مق و  لها  زا  304یتعامج 

یندم میهاربا  نب  306لماک 

هفیلخ رومأم  307هس 

سانشان 308درم 

یطساو سابعلا  308وبا 

نیقثوم زا  309یکی 

هزمح نب  رمع  فیرش  یفوک - 309درمریپ 

مق مکاح  نیسح  هَّللا  دبع  310وبا 

یمق هیولوق  نبا  بئان  ماشه  311نبا 

یجلعد دمحم  311وبا 
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نئادم لها  زا  312يدرم 

نیسح نب  312نسح 

دیعس نب  312نامثع 

حلاص نب  هَّللا  312دبع 

باذک 313رفعج 

يزاوها ورمع  313وبا 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  مداخ  313فیرط 

یلقره 313لیعامسا 

ینسح 316هوطع 

مداخ نایدالا  316وبا 

يرهوج 317یسیع 

یلح حجار  317وبا 

ینس يدرم  318ردام 

ینامع نمحرلا  دبع  گرزب  319دنمشناد 

للدم 320نیسح 

انیبان 320نز 

! دید تبرض  نیفص  رد  شرس  هک  320يدرم 

برع زا  321یتعامج 

تسا هدومن  ترضح  نآ  زا  هک  یئاهشسرپ  نامز و  ماما  روضحب  يو  فرشت  يرعشا و  هَّللا  دبع  نب  دعس  ربخ  مراهچ  تسیب و  322باب 

تبیغ لوط  رد  ترضح  نآ  سدقا  دوجو  زا  مدرم  عافتنا  تیفیک  و  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  تلع  مجنپ  تسیب و  328باب 

328هراشا

ربا رد  ناهنپ  دیشروخب  بئاغ  ماما  هیبشت  329تلع 

ع)  ) نامز ماما  تبیغ  331هفسلف 

ترضح نآ  روهظ  تقو  نییعت  زا  عنم  نانآ و  ندش  كاپ  روظنمب  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  ناحتما  مشش  تسیب و  333باب 
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333هراشا

ءادب هراب  رد  فلؤم  342رظن 

دوش هداد  ماجنا  نامز  نآ  رد  تسا  هتسیاش  هک  هچنآ  تبیغ و  نامز  رد  نایعیش  حدم  جرف و  راظتنا  تلیضف  متفه  تسیب و  343باب 

يربک تبیغ  رد  ترضح  نآ  لاوحا  ریاس  دنیبیمن و  ار  وا  یسک  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  دیآیم  مدرم  نایمب  ترضح  هکنیا  دناهدرک و  ترضح  ندید  ياعدا  يربک  تبیغ  رد  هک  یناسک  متشه  تسیب و  باب 

دناهدید ام  نامزب  کیدزن  يربک و  تبیغ  رد  ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  مهن  تسیب و  357باب 

357هراشا

یلیبدرا 357سدقم 

دوب ضرالا  یطب  فورعم  هک  358يدرم 

يدابآرتسا دمحم  358ازریم 

ناشاک لها  زا  358يدرم 

ینیرحب یسیع  نب  359دمحم 

زیختسر زور  تامالع  زا  یضعب  رکذ  اهنآ و  ریغ  لاجد و  ینایفس و  ندمآ  دننام  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  روهظ  تامالع  مایس  361باب 

361هراشا

لئاوا مئالع  زا  362یضعب 

362هراشا

فلؤم 362تاحیضوت 

راک لئاوا  مئالع  زا  رگید  362یضعب 

362هراشا

فلؤم 363حیضوت 

ءادیب نیمز  رد  نمشد  رکشل  نتفر  364ورف 

نامزلا رخآ  366ناناملسم 

مالسا 366تبرغ 

نآ مئالع  نامز و  ماما  مایق  367ریثات 

نامزلا رخآ  عاضوا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  367هبطخ 
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؟ تسیک 368لاجد 

368هراشا

لاجد هراب  رد  ننست  لها  ياملع  370راتفگ 

لاجد هب  عجار  قودص  خیش  371نخس 

ص)  ) دمحم لآ  مئاق  مایق  372مئالع 

372هراشا

[ ینایفس ندمآ  ]373

نیوزق زا  یقیدنز  376مایق 

رگید 376مئالع 

بهار بابح  اب  نینمؤملا  ریما  378يوگتفگ 

روهظ زا  لبق  نارود  رگید  379مئالع 

نآ زا  دعب  نامز و  ماما  روهظ  زا  لبق  نامزلا  رخآ  یمومع  380عاضوا 

دعس نب  رمع  اب  نینمؤملا  ریما  383نانخس 

يرگید مئالع  ریصب و  وبا  384ربخ 

یعبر هیابع  386تیاور 

نامزلا رخآ  یمومع  عاضوا  یفعج و  رباج  ربخ  387زین 

تسا یمتح  ینایفس  391ندمآ 

ینایفس جورخ  393زین 

نامزلا رخآ  یمومع  مئالع  هراب  رد  نیعا  نب  نارمح  393تیاور 

ص)  ) ربمغیپ نابز  زا  نامزلا  رخآ  یمومع  عاضوا  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  397ربخ 

ع)  ) نینمؤملا ریما  زا  سیق  نب  ۀمقلع  398ربخ 

روهظ زا  لبق  مئالع  زا  ياهراپ  هتابن و  نب  غبصا  400ربخ 

نیرهاطلا هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  یهلا  تردق  رهظم  نآ  تلود  تدم  روهظ و  یگنوگچ  دیآیم و  دیدپ  وا  مایق  زا  دعب  هچنآ  نآ و  مئالع  ترضح و  نآ  مایق  زور  مکی  یس و  باب 

404هراشا
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تسا فاصوا  نیا  ياراد  هعیش  دوعوم  404يدهم 

نامز نآ  نید  اهنت  يدهم و  408تموکح 

! دنتسین دمحم  لآ  مئاق  412اهنیا 

دنکیم روهظ  هکم  رد  ع )  ) مئاق هک  414يزور 

ع)  ) مئاق 415باحصا 

هئابآ یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  يو  نارای  لاوحا  ترضح و  نآ  نامز  تایصوصخ  قالخا و  تریس و  مود  یس و  416باب 

416هراشا

بعک نب  یبا  416ربخ 

يوره تلص  وبا  417ربخ 

هفینح وبا  اب  قداص  ترضح  418يوگتفگ 

تسا یسک  نینچ  رمالا  419بحاص 

دنکیم مایق  فجن  رد  نامز  ماما  هک  420یماگنه 

ع)  ) مئاق تنطلس  راگزور  423رد 

ع)  ) يدهم نامز  رد  دجاسم  423نآرق و 

وا تلود  همانرب  و  ع )  ) مئاق تموکح  423شور 

تسا ربمغیپ  مچرپ  نامه  مئاق  425مچرپ 

تسا مئاق  تسدب  ناطیش  428يدوبان 

ننست لها  نادنمشناد  زا  یکی  429راتفگ 

دهدیم يور  ناهج  رد  ترضح  نآ  راگزور  رد  رمع  نب  لضفم  تیاور  قبط  هچنآ  موس  یس و  431باب 

431هراشا

تسا مالسا  نید  يدهم  432نید 

دنکیم روهظ  هکم  رد  مئاق  هک  434یماگنه 

ءادیب نیمز  رد  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  435يارجام 

؟ درک دنهاوخ  هچ  وا  اب  مدرم  و  دنکیم ؟ هچ  هکم  رد  ع )  ) 436مئاق
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؟ تساجک روهظ  ماگنه  ع )  ) مئاق 436رقم 

هنیدم رد  ع )  ) 437يدهم

زور نآ  438دادغب 

ناقلاط نادرم  ینسح و  438دیس 

ع)  ) ارهز ترضح  439یهاوخداد 

ع»  » نینمؤملا ریما  441یهاوخداد 

ع)  ) نسح ماما  ترضح  441یهاوخداد 

ع)  ) نیسح ماما  ترضح  442یهاوخداد 

ع)  ) قداص ترضح  443راتفگ 

نآرق نابز  زا  نیرهاط  همئا  443یئاسانش 

دمحم لآ  يدهم  و  ع )  ) همئا رئاس  444یهاوخداد 

دوخ رقم  هفوک  رد  ناهج  دوعوم  445يدهم 

رمع نب  لضفم  ثیدح  نوماریپ  رد  یسلجم  همالع  زا  446يراتفگ 

تعجر نوماریپ  رد  مراهچ  یس و  447باب 

447هراشا

يواضیب 449راتفگ 

فسوی نب  جاجح  اب  بشوح  نب  رهش  449يوگتفگ 

یسربط نیدلا  نیما  زا  450يراتفگ 

؟ تسیچ راکشآ  دود  ای  نیبم  451ناخد 

ع)  ) اضر ترضح  خساپ  نومام و  452لاؤس 

تعجر نامز  رد  دمحم  لآ  454تلود 

دنوشیم هدنز  مئاق  يرای  يارب  مه  ناگدرم  زا  455یضعب 

اهاعد اهترایز و  زا  یضعب  رد  455تعجر 

دهع 456ياعد 
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456هراشا

دهع ياعد  457همجرت 

دراد دوخب  صوصخم  یباتک  یماما  459ره 

تعجر هراب  رد  یسلجم  همالع  هیرظن  460لییذت 

قودص خیش  461هیرظن 

يریمح لیعامسا  دیس  462ناتساد 

دیفم خیش  462هیرظن 

یضترم دیس  463هیرظن 

سواط نب  دیس  463راتفگ 

یسراف ناملس  464ثیدح 

دهدیم يور  يو  زا  دعب  هچنآ  وا و  دالوا  هیلع و  هَّللا  تاولص  دوعوم  يدهم  نانیشناج  مجنپ  یس و  465باب 

تسا هتفای  رودص  فرش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت  مشش  یس و  466باب 

466هراشا

يریمح هَّللا  دبع  نب  دّمحم  467بوتکم 

467هراشا

يریمح 467باوج 

تشگ رداص  دیفم  خیش  راختفاب  هک  467یعیقوت 

مق مدرم  زا  یعمج  يارب  468عیقوت 

بوقعی نب  قاحسا  469باوج 

يدسا رفعج  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  470باوج 

نامثع نب  دّمحم  دیعس و  نب  نامثع  يارب  رگید  471عیقوت 

قاحسا نب  دمحا  باوج  رد  472عیقوت 

دّمحم نب  رضخ  يارب  473عیقوت 

ناهج دوعوم  نآ  تحدم  رد  هدیصق  474دنچ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


مج يامن  ناهج  474ماج 

نمجنا لد  474عمش 

رابتالاو 475هشنهاش 

ام لد  475مارآ 

هدنشخر 476رهم 

[ وا رهم  ]477

يدزی يارعشلا  ماوق  ناوید  477زا 

تسوا همزمز  زا  رپ  477قافآ 

مه 478زین 

! نک یهاشنهش  زیخ و  478اورسخ 

ادخ لامج  479رون 

شخب دیما  479هدنیآ 

تلادع قح و  480تلود 

امنبیغ 480هنیئآ 
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مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم 

باتک تاصخشم 

روآدیدپ مان  ناونع و  یسراف ] هدیزگرب . راونالا . راحب   : ] يدادرارق ناونع   1037 ق1111 -  یقتدمحم ، نبرقابدمحم  یسلجم ، هسانشرس : 
، هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت : رـشن :  تاصخـشم  یناود  یلع  مجرتم  یـسلجم ؛ همالع  راونالا / راحب  مهدزیـس  دلج  همجرت  دوعوم : يدهم  : 

یسیونتسرهف یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  1500 کباش :  سکع  هنومن ، ( نوگانوگ يراذگهرامش  . ) 1 ج يرهاظ :  تاصخشم  . 1364
رشتنم (... جع " ) دوعوم يدهم  مهدزیس : دلج  همجرت   " ناونع تحت  نادیواج  تاراشتنا  طسوت  لاس 1362  رد  باتک  نیا  تشاددای :  یلبق 

1375ISBN 964-440-035-6 متفه : : تسیب و  پاچ  تشاددای :  لایر   120500 1373 ؛ مشـش : تسیب و  پاچ  تشاددای :  تسا  هدش 
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نخس زاغآ  رس 

يابیز سابل  و  دروآ ، یتسه  ینارون  هنحـصب  یتسین  تملظ  زا  ار  نایناهج  هک  تسا  يدـنوادخ  هتـسیاش  ددـعیب  شیاتـس  ّدـحیب و  دـمح 
ار اهنآ  و  داهن ، نانآ  رس  رب  تمارک  جات  و  دیزگ ، رب  ار  مدآ  عون  ینب  تانئاک ، هلـسلس  نایم  زا  هاگنآ  دیناشوپ . اهنآ  ياسران  مادنا  رب  دوجو 

یلَع ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقل  یلاعت : هَّللا  لاـق  داد . رارق  شنیرفآ  يـالعا  هنومن 
بسک حیحـص  قیرط  یگدنز و  هارهاش  ات  تخاس  رومأم  ار  اهنآ  نیموصعم  نانیـشناج  نیتسار و  ناربمایپ  سپـس  اًلیِـضْفَت . انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک 

نیا دوخ  تمه  شـشوک و  یعـس و  نازیمب  سک  ره  ات  دنزورفایب ، اهنآ  هار  رارف  یغارچ  هلیـسو  نیدب  و  دـنزومایب ، نانآب  ار  تفرعم  ملع و 
َلِیبَّسلا ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ  ددرگ . لئان  یناحور  یقیقح  بولطم  و  یناسنا ، یلاع  ماقمب  فزخ  زا  ّرد  لـطاب و  زا  قح  صیخـشت  اـب  و  هدومیپ ، ار  هار 

نید درخ  رّکفت و  يورین  اب  ات  تخاس  انشآ  یبیغ  لازی  تردق ال  یتسه و  همشچ  رس  اب  ار  دوخ  ناگدنب  هنوگ  نیدب  ًاروُفَک  اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ 
ماظع و ءایبنا  شخب  تایح  تامیلعت  سپ  نآ  زا  دـنزاس و  رارق  رب  يدمرـس  ضاّیف  عبنم  نآ  اـب  ار  شیوخ  هطبار  و  هدومن ، باـختنا  ار  یهلا 

ترـضح یهلا ، متا  هخـسن  نیرخآ  نتخیگنا  رب  اـب  دـندوب ، يرـشب  عـمتجم  ياـمنهار  ياهروـک  هرود و  ره  رد  هک  ار  دوـخ  ینامـسآ  بتک 
هلزنم بتک  مامت  خسان  هک  نیبم  نآرق  لوزن  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  سدقا  دوجو  تبترم  یمتخ  ربمغیپ  یهانپ ، تلاسر 

موم رهم و  ملاع  ضارقنا  دبأ و  ات  ار  رگید  نوناق  نیودت  دیدج و  نید  سیسأت  و  متخ ، ار  ّتیعراش  يربمغیپ و  تّوبن و  هرود  تسا  نیـشیپ 
َْریَغ ِغَْتبَی  ْنَم  َو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  اـم   48 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  درک !

دربتسد زا  فیرش  رهوگ  نآ  ظفح  فینح و  نید  نآ  تنایص  روظنمب  ماجنا  رس  َنیِرِساْخلا  َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا 
، نیدـیب نایعدـم  نوسفا  رحـس و  نیرید و  نانمـشد  گنرین  هعدـخ و  نز و  درم و  ره  سوه  اوه و  نزهار و  نـالوغ  فیرحت  فرـصت و  و 

ترـضحب زاغآ و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو : هاش  نیتسخن ، ماما  زا  هک  ار  كانبات  نارهوگ  كاپ و  رون  هدزاود 
نسحلا نب  ۀجح  مالّسلا : هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  نیمهن  مما ، دوعوم  يدهم  و  رظتنم ، ياوشیپ  ناهج ، بئاغ  هاشداپ  نیـضرالا  یف  هَّللا  ۀیقب 

دصقم نیا  نیمأت  يارب  ار  نانآ  تعاطا  و  دینادرگ ، يرشب  سوفن  ناّیبرم  نید و  ناظفاح  قحب و  ناماما  دباییم  نایاپ  هادف  انحاورا  يرکسعلا 
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نیعمجا و مهیلع  هَّللا  یّلـص  ْمُْکنِم : ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  یلاـعت : هلوـقب  درمـش . ضرف  دوـخ  ناگدـنب  ماـمت  رب  یلاـع 
یک داجیا  هحفصب  تاهماخ  زج  اهراگن  لئامش  تام  وت  تعنص  رد  اهراگن  لئامش  عیدب  قلاخ  يا  نیحلاّصلا . هَّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا 

ناصاخ یئامنهرب  ّالا  اهرازه  میتفگب  هچ  رگ  زاب ، میئوگ  دناهتـسب  هار  تتفرعم  يوسب  اـم  رب  اـهراگن  شقن و  همه  نیا  تخیر  گـنریب  ناوت 
هک اـیبنا  لـیخ  رـس  اـهراختفا  شرد  سوبکاـخ  دراد ز  شرع  هک  یحطبا  یمـشاه  لوـسر  لّوا  اهراپـس  تقیقحب  هر  ناـکلاس  نآ  تـهگرد 

یلع مود  اهرابتعا  دوجو  کلم  تفرگ  يو  زک  دوجو  هچابید  شنیرفآ ، حول  رـس  اهرازگتمدـخ  ضیف ز  بسک  رهب  زا  شهگردـب  نالوسر 
اهراوشوگ ارت  شرع  شوگ  ود  ره  ناک  وا  ياهب  نیگنس  رهوگ  طبس  ود  هگناو  اهرادتقا  اب  هجنپ  مزر  ماگنه  تسکـش  شتردق  اب  هجنپ  هک 

ار فرش  خاش  دننت  هن  ناک  لبس  يداه  هن  قح و  رب  ماما  هن  سپ  اهراکشیپ  زا  یکی  ناشهاگشیپ  رد  لیئربج  هکنآ  نیسح  یبتجم و  هدنخرف 
هک نامز  بحاص  نآ  اهراظتنا  ارو  روهظ  رم  میراد  همه  ام  هک  رظان  رـضاح  ماما  هژیو   49 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهرامث 
هار يامنهر  يا  اهراد  هزور  همه  رهم ، لوفا  رب  نوچ  نایعیـش  مشچ  شخر  عولط  رب  دنراد  اهراگزور  درمـشیم  راظتنا  اب  ارو  بکوم  نامز 

نیشن و ز نیز  رب  اهرابدرب  نیا  رم  راب  دنشک  یک  ات  ملظ  راب  ریز  رد  همه  ام  ناج  دوسرف  اهرانک  رب  هر  ناگتسخ ز  لاح  رب  یمحّرت  تقیقح 
اهرات دوپ و  نیا  رم  دنک  انعلا  جسن  وت  شیپ  هک  لسگب  فلاخم  نت  رات  اهرارش  نکفا  رب  لاگسدب  ناج  رب  اهش  نارب  شتآ 

باتک رشن  همجرت و  ببس 

لیلج ملاع  یـصو  نارهت ، شیدنا  ریخ  مرتحم و  دارفا  زا  یکی  قفـشم  اقآ  ازریم  جاح  موحرم  میتشون ، تسخن  پاچ  همّدقم  رد  هک  يروطب 
همالع راونالا  راحب - مهدزیس  دلج  موحرم ، نآ  ثلث  زا  دنتشاد  میمصت  نارهت  میقم  یناتسیس  رادمتعیرش  نیسح  دمحم  خیـش  جاح  موحرم 
يرید یلو  دنهد  رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  ناگیارب  همجرت و  دشاب  فلتخم  تاقبط  هدافتسا  لباق  تهج  ره  زا  هک  هزات  کبـسب  ار  یـسلجم 

راذگاو دوخ ) هدازهلاخ   ) یمالـسا یلعـسابع  ازریم  جاح  ياقآ  هدهعب  ار  راک  نیا  ماجنا  تافو ، زا  لبق  و  هتـسویپ ، يدزیا  تمحرب  هک  دیئاپن 
نیا موحرم ، نآ  دیدحالـص  تقو و  ردـقیلاع  عجرم  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  هب  هعجارم  اب  زین  یمالـسا  ياـقآ  دـندومن .

همجرت ار  باتک  مین ، لاس و  کی  زا  سپ  تفریذـپ و  راختفا  لامک  اب  زین  هدنـسیون  دـندومن . گرزب  تمدـخ  نیا  ماجناب  توعد  ار  بناـج 
زا ارثکا  اذل  دش ، هدراذـگ  مدرم  رایتخا  رد  ناگیارب  باتک  تسخن  پاچ  هکنیاب  رظن  متخاس . رـشتنم  پاچ و  دوعوم » يدـهم   » مانب هدومن و 

ار نآ  پاچ  دیدجت  موزل  رشان ، مجرتم و  هب  هعجارم  اب  فلتخم  تاقبط  باتک  رشن  لابندب  دندنام . مورحم  عالطایب و  نآ  هدافتسا  راشتنا و 
یمربم جایتحا  هب  هجوت  اب  زین  بناـجنیا   50 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دندومن . قیوشت  نآ  راشتنا  رد  ار  ام  و  هدـش ، رکذـتم 

فـصولا عم  دندوب ، نآ  پاچ  دیدجت  بلطواد  رـشن ، عبط و  ياههاگنب  نایدصتم  زا  ياهدع  هکنیا  اب  و  دـشیم ، ساسحا  مدرم  فرط  زا  هک 
ياهراپ هطساوب  نآ  ددجم  پاچ  اذل  دندرگ ، لئان  يرتشیب  ضیفب  و  دنریگب ، هدهعب  اصخش  زین  ار  نآ  مود  پاچ  دنتـشاد  دصق  ناشیا  نوچ 

زا هک  نارهت ) نادـیم  هزبس   ) یمالـسا یلعـسابع  ازریم  جاح  ياقآ  داتفا ! ریخأتب  لاس  هس  زا  نوزفا  و  دـیدرگ ، هفقو  راچد  عناوم  يراـتفرگ و 
پاچ دنتسه ، قفوم  الماک  هَّللا  دمحب  مدقشیپ و  ینید  رثؤم  هعفنملا و  ماع  ياهراک  هیریخ و  روما  رد  هشیمه  و  مرتحم ، سانـشرس و  نادرم 

زا هک  بناجنیا  یلو  دـنهد . رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  ناـگیارب  زاـب  هک  دنتـشاد  میمـصت  و  هتفرگ ، هدـهعب  دوخ  هیامرـس  اـب  ار  باـتک  مود 
هکنیا ياجب  مدرک  داهنـشیپ  منکیم ، ساسحا  یبوخب  ار  نآ  رتشیب  راـشتنا  ترورـض  و  متـسه ، هاـگآ  ـالماک  نآ  نیبلاـط  باـتک و  تیعقوم 

یتمیقب هدومن و  راذـگاو  رـشن  عبط و  هاگنب  کیب  پاچ  زا  دـعب  دریگ ، رارق  دودـعم  ياهدـع  رایتخا  رد  یـصوصخ  روطب  ناگیارب و  باـتک 
باوث هب  ناشیا  مه  دشاب و  ماع  نآ  عفن  مه  ات  دنیامن ، يدـعب  ياهپاچ  فرـص  ار  نآ  دـمآ  رد  دـنزاس و  رـشتنم  هدـش ، مامت  هچنآ  زا  رتمک 

هتـشگ و رـشتنم  اج  همه  رد  باتک  تروص  نیا  رد  هوالعب  دندرگ . لئان  رتشیب  رتهب و  دنتـشاد ، باتک  نیا  رـشن  زا  هک  يورخا  رجا  روظنم و 
زین باتک  شزرا  و  دورن ، ردـهب  مه  مجرتم  تاـمحز  هلیـسو  نیدـب  هدومن و  هدافتـسا  نآ  بساـنم  رایـسب  تمیق  زا  دـنناوتیم  تاـقبط  مومع 
نآ هعلاطمب  یتبغر  مدرم  دیابیم ، هک  نانچ  و  دتفایم ، رابتعا  زا  دـش  یناگیار  باتک  یتقو  هک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  اریز  دـباین . شهاک 
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يدهم  » باتک کنیا  و  دـش ، عقاو  لوبق  دروم  عقومب  داهنـشیپ  نیا  هَّللا  دـمحب  ددرگیم . لصاح  ضرغ  ضقن  تقیقح  رد  دـنهدیمن و  ناشن 
تاقبط و مومع  سرتسد  رد  بسانم ، رایـسب  یتمیقب  تسا ، هتفر  راـکب  نآ  دـیلجت  پاـچ و  همجرت و  رد  هک  یتقد  یعـس و  همه  اـب  دوعوم »

. نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا  و  دریگیم . رارق  نیبلاط 

لامجا روطب  باتک  فلؤم  یسلجم  همالع  لاح  حرش 

همجرت باتک  نیا  هک  راونالا » راحب   » تمظع اب  باتک  ردقیلاع  فلؤم  هیلع  هَّللا  ناوضر  یسلجم  رقاب  دمحم  الم  موحرم  نأشلا  میظع  همالع 
رد یماما  هدزاود  هعیـش  بهذم  يو ، یـساسا  تامادقا  یلاع و  تمه  اب  هک  تسام  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  تسنآ ، مهدزیـس  دـلج 
ماع صاخ و  نز و  درم و  کچوک و  گرزب و  لد  رد  یقیمع  تارثا  دیسر و  دوخ  راشتنا  جواب  تفای و  جاور  یمالـسا  روشک  نیا  رـسارس 

هشیر تامدخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  سدقا  دوجو  روهظ  ماگنه  ات  لاعتم  دنوادخ  يرایب  هک  يروطب  دراذگ . ياج  رب 
رد قیقد  یـسررب  قیقحت و  يارب  دـش . دـهاوخن  شومارف  اههرطاخ  زا  دـنام و  دـهاوخ  راوتـسا  ناـنچمه  زین  نید  ملع و  درم  گرزب  نآ  راد 

ار شقح  دیابیم  هک  نانچ  يو ، ناشخرد  یناگدنز  خیرات  لیلحت  هیزجت و  اب  ناوتب  ات  دـیاب ، رتشیب  یتصرف  یـسلجم  هماّلع  لاوحا  نوماریپ 
تیـصخش فّرعم  دـناوتیمن  دـباییم ، شراـگن  همدـقم  نیا  رد  هک  رادـقم  نیا  تسا  یهیدـب  اریز  دومن . یفرعم  هدوب  هک  روط  نآ  درک و  ادا 

هدمآ لیصفت  لامجاب و  هدش  هتشون  يو  زا  دعب  هک  هعیش  لاجر  مجارت و  بتک  رد  یـسلجم  هماّلع  لاح  حرـش  دشاب . رومان  درم  نآ  گرزب 
یبرعب یسلجملا » لاوحا  یف  یسدقلا  ضیف   » مانب یطوسبم  اتبـسن  باتک  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  روهـشم  ثّدحم  هلمج : زا  تسا .

وا یبرع  یسراف و  تافیلأت  یسلجم و  نادرگاش  ناداتسا و  بسن و  بسح و  نارهاوخ و  ناردارب و  ناردام و  ناردپ و  يو و  لاح  حرش  رد 
پاچ تسخن  دلج  همّدقم  رد  نینچمه  تسا . هدیسر  عبطب  یناپمکب  فورعم  برضلا  نیما  پاچ  راونالا  راحب  مکی  دلج  اب  هک  هدرک  فیلأت 

يدـهم شراگن  مق  هیملع  هزوح  روهـشم  يالـضف  زا  يزاریـش  ینابر  میحرلا  دـبع  ازریم  ياقآ  ملقب  یبرعب  یلـصفم  لاح  حرـش  زین  دـیدج 
موحرم یمان  هماّلع  تسین . مدرم  هماع  نانابز و  یسراف  هدافتسا  دروم  کی  چیه  هنافـسأتم  یلو  هتفای ،  52 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
یناهبهب دـیحو  لک  داتـسا  هون  هک  لضفلا » عماقم   » باتک فلؤم  یهاشنامرک  یلع  دـمحم  اقآ  گرزب  هغبان  دـنزرف  یهاشنامرک  دـمحا  اقآ 

یسراف عّتمم  سیفن و  بتک  زا  هک  امن » ناهج  لاوحالا  تآرم   » خیرات رد  دشابیم ، یسلجم  همالع  هدازرهاوخ  هطـساو  راهچ  اب  دوخ  تسا و 
نادناخ دوخ و  یئاد  یسلجم  همالع  لاح  حرـش  زا  ياهمـش  تسا  هدرک  فیلأت  ناتـسودنه  رفـس  رد  يرجه  لاسب 1219  دیآیم و  رامـشب 
تاکن ياراد  راصتخا ، نیع  رد  هک  تسا  هدروآ  رد  ریرحت  هتـشرب  ار  وا  یناگدنز  راوطا  یقالخا و  مراکم  یلمع و  یملع و  تاماقم  يو و 

نیا زا  هدماین و  رد  عبط  رویزب  زونه  زین  باتک  نیا  هنافسأتم  اما  تفرگ . باتک  نآ  زا  دیاب  اهنت  هک  تسا  يدرفب  رصحنم  بلاطم  دنمدوس و 
ابیرقت هدیـسر و  ام  رظنب  هک  فلؤم  لاح  حرـش  فصن  ات  لاوحالا  تآرم  زا  یـصقان  هخـسن  تسا . جراـخ  مومع  سرتسد  زا  مه  نآ  تهج 

رد نآ  لماک  هخسن  کلم و  یّلم  هناخباتک  رد  میداد ، رارق  هدافتـسا  دروم  یناهبهب » دیحو   » باتک فیلأت  رد  هدرک و  خاسنتـسا  ار  نآ  مامت 
: میئوگب هک  تسا  یفاـک  یـسلجم ، همـالع  لاوحا  حرـش  رب  لامتـشا  ظاـحل  زا  باـتک  نیا  ّتیمها  رد  تسا . دوـجوم  نارهت  یّلم  هناـخباتک 

باتک نآ و  فلؤم  زا  اج  دـنچ  رد  دوخ  يرون  ثّدـحم  هک  نانچ  تسا . باـتک  نآ  همجرت  يرون  ثّدـحم  یـسدقلا  ضیف  هدـمع  تمـسق 
دوب نیا  روبزم  لیـصفت  زا  ام  روظنم  دربیم . مان  لاوحالا » تآرم  یف  یهاشنامرکلا  دـمحا  اقآلا  ۀـماّلعلا  لاق  : » ریبعت نیا  اب  شلاوحـالا  تآرم 

یسراف یبرعب و  نونکات  هچنآ  و  میرادن ، تسد  رد  یسرافب  يو  زا  یعماج  لماک و  لاح  حرش  ام  زونه  یسلجم ، همالع  ترهش  همه  اب  هک 
تسا یملع  یخیرات و  ینید و  مهم  بلاطم  ياراد  وا  یگدنز  هدوب و  مراکم  لئاضف و  عمجم  هک  وا ، نوچ  يدرم  یئاسانش  يارب  دناهتشون 
حرـش  » باتک رد  لّوا  یـسلجم  شاهماّلع  ردـپ  یـسلجم و  هماـّلع  زا  یهاـتوک  لاـح  حرـش  روطـس  نیا  هدنـسیون  تسین . یفاـک  هجو  چـیهب 
رکفب مدش  باتک  نیا  همجرت   53 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لوغشم  هک  یعقوم  زا  یلو  ماهتـشون ، یناهبهب » دیحو  یناگدنز 

. ددرگ فرط  رب  یلاجر  هصیقن  نیا  یـسلجم  همالع  زا  يرتلـصفم  لاح  حرـش  شراگن  اب  و  هدومن ، تاف  ام  ناربج  باتک  نیا  رد  هک  مداـتفا 
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منآ زا  ریزگان  و  مرادن ، راک  نیا  يارب  یلاجم  نادنچ  طرفم  یگتسخ  رثا  رب  متسه  باتک  همدقم  میظنت  لوغشم  هک  نونکا  فسأتلا  عم  یلو 
لـصفم باـتک  زا  یلـصف  هّلک  كرتـی  ـال  هّلک  كردـی  ـال  اـم  قادـصمب  هدومن  يرتـشیب  تصرف  يرگید و  تقوب  لّوحم  ار  روـظنم  نیا  هک 

. ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  دیآ . رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  مروایب ، قاروا  نیا  رد  ار  رادمان  همالع  نآ  یناگدنز 

يو ردپ  لوا  یسلجم  همالع 

هراشا

فلؤم یسلجم  رقاب  دمحم  الم  همالع  ردپ  لوا » یسلجم  همالع   » ای لوا » یسلجم   » هب فورعم  یناهفـصا  یلع  دوصقم  رـسپ  یقت  دمحم  الم 
تـشپ دنلب و  تمه  اب  هک  تسا  يدرم  گرزب  تسا . يوفـص  رـصع  نادنمـشناد  رخافم  هعیـش و  یمان  ياملع  مظاعا  زا  راونالا  راحب  باتک 

گرزب و هیقف  دندرب . اههرهب  شعفنلا  ریثک  دوجو  تکرب  زا  كاخ  بآ و  نیا  نایعیش  تفرگ و  ازسب  یقنور  عّیشت  بهذم  وا  شزرا  رپ  راک 
یققحم ملاع ، یلـضاف  یـسلجم  یقت  دـمحم  الم  : » دـسیونیم لمالا  لمأ  ّرد  هعیّـشلا » لئاسو   » باتک ّفلؤم  یلماع  ّرح  خیـش  یمان  ثّدـحم 

هون دوخ  هک  يدابآنوتاخ  نیـسح  دمحم  ریم  تاّنجلا » تاضور   » لقن قباطم  تسا .» نیرـصاعم  زا  هیقف  مّلکتم و  هقث  دباع ، يدهاز  رّحبتم ،
خیـش يرتشوش و  هَّللا  دبع  الم  درگاش  یقت  دمحم  الم  : » تسا هتـشون  دوخ  ّدـج  هراب  رد  نیبّرقملا » قئادـح   » باتک رد  تسا  مود  یـسلجم 
هدوب هَّللا  دبع  اّلم  شداتـسا  یناث  هخـسن  یئاسراپ ، تدابع و  يوقت و  دهز و  رد  شیوخ  راگزور  رد  هدوب ، هَّللا  امهمحر  یلماع  نیدـلا  ءاهب 

هَّللا یلص  ربمغیپ  نادناخ  ثیداحا  جیورت  تادابع و  قالخا و  بیذهت  تادهاجم و  تایضایرب و  لوغشم  هتسویپ  دوخ  تایح  مایا  رد  تسا .
و تفای ، راشتنا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  شتمه  نمی  هب  و  هدوب ، قلخ  تیاده  نینمؤم و  جئاوح  ندروآ  رب  رد  یعـس  هلآ و  هیلع و 
: دسیونیم هیوضرلا » دـئاوف   » رد یمق  ثّدـحم   54 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنتفای .» تیادـه  يرایـسب  عمج  شتیادـه  رونب 
ار اـهنیا  همه  یگلاـس  راـهچ  رد  هدـنب  هک  نیملاـعلا  بر  هَّلل  دـمحلا  و  هدوـمرف ...« : تـیم  زاـمن  باـب  رد  هـیقف  حرـش  رد  یـسلجم  موـحرم 
ار لافطا  مدرکیم و  تعامجب  ار  حبـص  زامن  و  افـص »  » دجـسم رد  مدرکیم  بش  زامن  و  خزود ، تشهب و  زاـمن و  ادـخ و  ینعی  متـسنادیم .

هطـساو جنپ  اب  دوخ  هک  رکذلا  قباس  یهاشنامرک  دمحا  اقآ  لیلج  هماّلع  یلاعت » هَّللا  همحر  مردپ  میلعت  هب  ثیدح  هیآب و  مدرکیم  تحیـصن 
جّورم ّدج  نع  ابا  : » دسیونیم یـسلجم  یقت  دمحم - اّلم  شّدـج  هراب  رد  لاوحالا » تآرم   » سیفن باتک  رد  تسا  لوا  یـسلجم  يرتخد  هون 
دمحم شیورد  اـّلم  رتـخد  هحلاـص  هملاـع  يو  رداـم  هک  دوـشیم  موـلعم  وا  تازاـجا  زا  دـناهدوب . نیلـسرملا  دیـس  تعیرـش  دّیـشم  نید و 

ردپ و  یلماع ، نسح  خیش  يدحوا  لماک  دهتجم  دمحم  شیورد  ردپ  و  یناث ، دیهش  نادرگاش  زا  لماک  سّدقم  لماع و  لضاف  یناهفـصا ،
صّلخت یـسلجم » و   » هتفگیم بوخ  رایـسب  راعـشا  تسا . هدوب  لاقم  وکین  یـسّدقم  لامک و  بحاص - یفراع  یلع  دوصقم  ـالم  باـنج  نآ 

رد هدوب ...  امهریغ  يرتشوش و  هَّللا  دبع  الم  یئاهب و  خیـش  درگاش  یقت  دـمحم  اّلم  دـناهدش . یـسلجم »  » هب روهـشم  وا  هلـسلس  اذـل  هتـشاد ،
تفه تصش و  نس  رد  هنـس 1070  رد  لوا  یـسلجم  موحرم  دیدرگ !» مهتم  فوصت  هب  هک  دیـشوک  يّدحب  نطاب  بیذهت  قالخا و  بسک 

نیا سکع  و  لضف » تشگ  اپ  رسیب و  داتفوا و  عرـش  رـسفا  : » تسوا توف  خیرات  هدام  رعـش  رطـش  نیا  دیـشک . یقاب  ناهجب  تخر  یگلاس 
، یفاک لوصا  رب  هیشاح  هعماج ، ترایز  حرش  بیذهت ، حرش  یسراف ، یبرعب و  هیقفلا » هرضحی  نم ال  حرش  ! » تسا یئاهب  خیش  تافو  خیرات 

. تسا ردق  دنلب - درم  نآ  تافیلأت  زا  هیداّجس  هلماک  هفیحص  حرش 

لوا یسلجم  نادنزرف 

یسلجم  » تسا هتفرگ  رارق  یسلجم  همالع  لاح  حرش  عبانم  ریاس  و  یسدقلا » ضیف   » كردم زین  وا  هتـشون  دسیونیم و  دمحا  اقآ  هک  يروطب 
رتخد راهچ  و  مود ) یـسلجم   ) رقاب دمحم  اّلم  رتکچوک  رـسپ  هَّللا و  دبع  اّلم  هَّللا و  زیزع  اّلم  زا : دـنترابع  بیترت  هب  هک  هتـشاد  رـسپ  هس  لوا »
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اّلم لضاف  هماّلع  رـسمه  مود  رتخد  هدوب ، یناردـنزام  حـلاص  اّلم  روهـشم  هیقف  رـسمه  هک  مگیب » هنمآ   » لوا رتخد  تسا : هتـشاد  حرـش  نیاـب 
حراش یئاسف  دمحم  نیدلا  لامک  ازریم  رسمه  مراهچ  رتخد  و  یناوریش ، ازریم  اّلم  ّققدم  قّقحم  رـسمه  موس  رتخد  يدابآرتسا ، یلع  دمحم 
لئاسو هنوگ  همه  دنوادخ  دناهدوب . صالخا  اب  اسراپ و  نادنمشناد  زا  همه  رتخد  رسپ و  لوا  یسلجم  نادنزرف  هصالخ  روطب  تسا . هیفاش » »

الیذ هک  يردقیلاع  ناگهداون  و  هلضاف ، نارتخد  تیـصخش ، اب  ياهداماد  ملاع ، نادنزرف  دوب : هدرک  عمج  گرزب  درم  نیا  يارب  ار  تداعس 
حور هدـنیامن  و  تسا ، فؤر  دـنوادخ  اب  تشرـسکاپ  ملاع  نآ  یناحور  هطبار  تیونعم و  هناشن  همه  اهنیا  میئامنیم . هراشا  اهنآ  رفن  دـنچب 

. تسا ینعم  رهاظ و  ملاع  رد  وا  ردق  تمظع  گرزب و 

لوا یسلجم  دنمشناد  رتخد  مگیب  هنمآ 

هلـضاف يوناب  نیا  دـیآ . رامـشب  راگزور  هغبان  هردان و  ناـنز  زا  دـیاب  هک  تسا  هدوب  مگیب  هنمآ  میتفگ  هک  ناـنچ  یـسلجم  نارتخد  زا  یکی 
هّبنت يارب  الیذ  هک  دراد  بلاج  یندینش و  یناتـساد  جاودزا  نیا  دمآ . رد  شردپ  نادرگاش  لضافا  زا  یکی  یناردنزام  حلاص  اّلم  يرـسمهب 
ّتقر عضو  اب  هک  هدوب  یتسدـیهت  بالط  زا  یناردـنزام  حـلاص  اّلم  دوشیم : هتـشون  نآ  هصالخ  ناملـسم  نانز  نادرم و  نتفرگ  قشمرـس  و 

ار وا  یتسدگنت  رقف و  تلعب  شردپ  یتح  و  تسا ، هدوبن  دوخ  هعلاطم  يارب  غارچ  دیرخب  رداق  هک  یمسقب  هتشاد  لیـصحت  هب  لاغتـشا  يراب 
بسک يارب  هک  یفصولا  دیاز  قوش  و  دوخ ، بیجع  راک  تشپ  رایـسب و  شـشوک  دهج و  هیاس  رد  ناهفـصا  رد  وا  یلو  دوب ! هتفگ  باوج 

رد و  تفای ، هار  لوا  یـسلجم  هماّلع  سرد  سلجمب  هک  دیـسر  یئاـجب  تشاد  لاـمک  ملع و   56 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
تآرم رد  یهاشنامرک  دـمحا  اقآ  دـمآ . قئاف  يو  نادرگاش  مامت  رب  تفرگ و  رارق  داتـسا  صاخ  هجوت  دروم  روکذـم  للعب  یناـمز  كدـنا 

. تفایرد ار  ینعم  نیا  وا  لاوحا  زا  یـسلجم  موحرم  دـش . لـصاح  جاودزا )  ) ءاـسن عّتمت  هب  یلیم  ار  ناـشیا  اـنثا  نیا  رد  دـسیونیم : لاوحـالا 
هزاجا رایـسب  لمحت  ءایح و  زا  دعب  ناشیا  مروآ ! رد  وت  يرـسمه  دـقعب  ینز  یهدـیم  هزاجا  رگا  دـندومرف : ناشیاب  سیردـت  زا  دـعب  يزور 

دوب لاـمک  دـح  رـسب  مولع  ماـمت  رد  هک  ار  مگیب » هنمآ   » دوخ هسّدـقم  هلـضاف  رتخد  تفر و  دوخ  هناـخ  نوردـناب  یـسلجم  موحرم  دـنداد .
رما نیا  یلو  تسا  لاـمک  حالـص و  لـضف و  ياـهتنم  رقف و  تیاـهن  رد  هک  ماهدرک  ادـیپ  وت  يارب  يرهوش  رتخد ! يا  دـندومرف : دـندیبلط و 
نآ رد  دـندومرف . يراج  ار  حاکن  دعـس  تعاس  رد  سپ  تسین ! نادرم  بیع  رقف  دـندومرف : هحلاـص  هسّدـقم  نآ  تسا . وت  هزاـجاب  فوقوم 

هعلاطمب هتفر  ياهشوگب  لاعتم ، رداق  دـمح  دوخ و  رـسمه  لاثمیب  لامج  هظحالم  زا  دـعب  دوشگ و  ار  سورع  يور  تداعـس  اـب  داـماد  بش 
، هتفای نآ  رب  یهاگآ  دوب  هک  يریبدت  رهب  هلضاف  مگیب  هنمآ  دیدرگیمن . لح  هک  دوب  هدمآ  شیپ  یلکشم  رایسب  هلأسم  اقافتا  دندش . لوغـشم 

ماگنه حلاص  اّلم  دراذگ  شیاج  رد  هتشون و  مامت  طسب  حرش و  اب  ار  هلأسم  مگیب  هنمآ  تفر ، نوریب  هناخ  زا  سیردت  يارب  داماد  ادرف  نوچ 
هاگردـب زاین  ههبج  هدـیدرگ !! لح  هلـضاف  نآ  تشگنا  رـسب  لحنی  هدـقع ال  نآ  هک  دـید  دروخرب ، هموحرم  نآ  هتـشونب  هعلاطم  عقوم  بش 

نوچ دیماجنا !! لوطب  زور  هس  ات  فافز  همّدقم  و  دـش ، لالجلا  وذ  تدابع  لوغـشم  حبـص  ات  دروآ و  اجب  رکـش  هدجـس  هدوس  زاینیب  قلاخ 
نیا زا  تفگ : حـلاص  اـّلم  منک !؟ حاـکن  تیارب  ار  يرگید  تسین  وت  عبط  باـب  نز  نیا  رگا  دومرف : دامادـب  دـیدرگ  علطم  یـسلجم  موـحرم 
هیلع دوعوم  يدـهم  يادا  منک  شـشوک  هچ  ره  هک  تسا  هدرک  اطع  نمب  یتمعن  نینچ  هک  تسا  یهلا  رکـش  يارب  اهنت  هکلب  تسین ، تهج 
رکـش تیاهن  يرازگرکـش  يارب  تردق  مدـعب  ندرک  رارقا  دومرف : یـسلجم  هماّلع  درک . مهاوخن  ار  تمعن  رکـش   57 ص : همدقم ، مالـسلا ،

دنمـشناد دراد : ار  ترورـض  لامک  زین  تیمها  رپ  بلطم  ود  نیا  لقن  دمآ  نایمب  نخـس  هلـضاف  يوناب  نیا  زا  هک  نونکا  « 1  » تسا ناگدنب 
« ۀـنجلا ضایر   » گرزب باتک  رد  تسا  یناهبهب  دـیحو  لـک  داتـسا  روهـشم  نادرگاـش  زا  هک  يزونز  نسح  دـمحم  دیـس  موحرم  راوگرزب 
: دومرفیم هک  مدینش  یناهبهب  دیحو - لمکا - دمحم  نب  رقاب  دمحم  اقآ  داتـسا  زا  : » دسیونیم لوا  یـسلجم  همالع  موحرم  لاح  حرـش  نمض 
ات هقف  رد  بوخ  رایسب  یباتک  هدوب . طئارشلا  عماج  هدهتجم  و  هلماع ، هملاع  هلـضاف  هدهاز و  هدباع  هحلاص  ینز  یـسلجم  رتخد  مگیب  هنمآ  »

ضیف  » رد زین  و  درکیم »! کمک  شتافیلأت  رثکا  رد  مود ) یـسلجم   ) رقاب دمحم - اّلم  شردارب  هب  هرّدـخم  نآ  و  تسا ، هدرک  فیلأت  تادابع 
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اّلم رسمه  راکزیهرپ ، هملاع  هلضاف  یسلجم ، یقت  دمحم  اّلم  رتخد  نوتاخ  هنمآ   » تسا هتـشون  هک : دنکیم  لقن  ءاملعلا » ضایر   » زا یـسدقلا »
زا همالع » دعاوق   » باتک تارابع  زا  یضعب  لح  رد  تشاد ، هک  یلضف  همه  اب  هلضاف  يوناب  نآ  يوش  هک  میاهدینـش  دوب . یناردنزام  حلاص 

، لوصالا ملاعم  حرش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  حرش  و  تسا ، باتک  نآ  حرـش  نیرتهب  دنیوگیم  هک  یفاک  لوصا  حرـش  درکیم !» هدافتـسا  يو 
. تسا یناردنزام  حلاص  اّلم  دیفم  زغم و  رپ  تافینصت  هلمج  زا  یئاهب  خیش  هزیجو  هیشاح  هعمل ، حرش  رب  هیشاح 

دندنویپیم یسلجم  همالع  هب  هک  هعیش  گرزب  نادرم 

58 و ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بیدا  هیقف و  دنمشناد و  رسپ  شـش  ياراد  دوخ  دنمـشناد  رـسمه  مگیب » هنمآ   » زا حلاص  اّلم 
. دنشابیم هعیش  نادنمشناد  اهقف و  نیرتهدنزارب  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  دندمآ  دوجوب  یگرزب  ناگهداون  زین  اهنآ  زا  و  دش ، هلـضاف  رتخد  کی 

دننام و  نامدود ، نیا  گرزب  لاجر  ریاس  وا و  هغبان  دنزرف  یهاشنامرک  یلع  دمحم  اقآ  و  یناهبهب ، دیحو  رقاب  دـمحم  اقآ  لک  داتـسا  دـننام 
نادـناخ دـننام  و  یئابطابط ، يدـهم  دیـس  اقآ  دـهاجم و  دـمحم  دیـس  اقآ  وا  ردـق  یلاع  نادـنزرف  ضایر و  بحاـص  یلع  دیـس  یماـن  هیقف 

عجارم و زا  دوخ  رـصع  رد  مادک  ره  هک  یناتـسرهش  رفعج  ازریم  نیـسح و  دمحم  دیـس  موحرم  دـننام  نانیا  گرزب  لاجر  و  یناتـسرهش » »
اب هک  عّیـشت  ملاع  گرزب  میعز  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  مه  زورما  و  دـناهدوب . هعیـش  لوا  زارط  ياهقف  ینید و  ياسؤر 

، رتدایز یتیعماج  تیمها و  تسایر و  و  رتشیب ، يذوفن  هقف و  ملع و  اب  هکلب  یـسلجم ، هماّلع  تیعجرم  يوقت و  شناد و  تیـصخش و  نامه 
راحب  » فلؤم مود  یـسلجم  هماّلع  هدازرهاوخ  لوا و  یـسلجم  يرتخد  ناگهداون  زا  زین  دنراد ، هدـهعب  ار  ناهج  نایعیـش  یئاوشیپ  تماعز و 
دننام زین  شترـضح  اذل  و  دنناسریم . تبـسن  یـسلجم  موحرمب  مگیب » هنمآ   » یناردنزام و حـلاص  اّلم  رتخد  اهنت  هلیـسوب  و  دنـشابیم ، راونألا »

زا ناـشدوخ  تاـفیلأت  تاریرقت و  رد  حـلاص ، اـّلم  يرتـخد  ناـگهداون  دوخ و  نادـناخ  رخاـفم  رگید  ناشدـج و  يومع  مولعلا  رحب  هماـّلع 
يراب  59 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دننکیم ریبعت  یئاد »  » هب راونألا  راحب  فلؤم  مود  یسلجم  زا  و  ّدج »  » هب لوا  یسلجم 
رارقرب نانچمه  هعیـش  ینید  یملع و  ياههزوح  صخالاب  ناهج و  نایعیـش  اصوصخ  ناناملـسم  هفاک  رـس  رب  ار  شاهیاـپ  دـنلب  هیاـس  یلاـعت 

. دنک ظفح  دوخ  تمحرم  فنک  رد  تسا  یقاب  شدوجیذ  دوجوب  هک  ار  ام  تیناحور  هزوح  هعیش و  هعماج  و  درادب ،

یسلجم همالع 

هراشا

لوا یـسلجم  یقت  دمحم  اّلم  دنمـشناد  رـسپ  نیموس  مود » یـسلجم   » و یـسلجم » هماّلع   » هب فورعم  یناهفـصا  رقاب  دمحم  اّلم  گرزب  هماّلع 
هدید ناهفصا  ملعلا  راد  رد  لاس 1037  رد  یسلجم  هماّلع  نینـسلا » مایالا و  عیاقو   » خیرات رد  يدابآنوتاخ  نیـسحلا  دبع  ریم  هتفگب  تسا .

راشرس و یشوه  اب  یکدوک  ناوا  نامه  زا  یـسلجم  هماّلع  تسا . هتـشون  لاسب 1038  ار  وا  تدالو  لاوحـالا  تآرم  رد  یلو  دوشگ ، ایندـب 
شاهماّلع ردپ  تبقارم  تامیلعت و  هیاس  رد  نوچ  تخادرپ . رـصع  هلوادتم  مولع  لیـصحتب  صوصخم ، يراک  تشپ  داد و  ادـخ  يدادعتـسا 

زا سپ  یکی  ار  یملع  هفلتخم  لحارم  ینامز  كدـنا  رد  دومن ، راـکب  عورـش  دوب ، اـسراپ  ملاـع  گرزب و  هیقف  کـی  لـماک  هنومن  دوخ  هک 
شیارب ار  یناشخرد  هدـنیآ  دـیدیم  ار  وا  سک  ره  و  دوب ، راکـشآ  شبلاج  يامیـس  زا  غوبن  راثآ  یناوج  نینـس  نامه  زا  درک . یط  يرگید 

نآ یفاـک  لوصا  حرـش  لوقعلا » تآرم -  » و راونـألا » راـحب   » فراـعملا ةرئاد  اـصوصخم  شهوبنا  تاـفیلأت  زا  هک  يروطب  درکیم . ینیبشیپ 
هچنآ عومجم  زا  و  دنکیم ، راحب  تاحیضوت  اهنایب و  زا  یضعب  لالخ  رد  دوخ  هک  یحیرصت  هراشا و  زا  دوشیم و  هدافتـسا  راگزور  هماّلع 

هک دوشیم  هدافتسا  یبوخب  تسا ، هتشون  راحب  لوا  دلج  هچابید  رد  دوخ  هچنآ  و  دناهتفگ ، وا  هراب  رد  شنارـصاعم  نادرگاش و  ناداتـسا و 
، هفـسلف تمکح و  مالک ، برع ، تایبدا  هیارد ، لاجر ، ثیدح ، هقف ، مولع : نونف و  رد  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  زا  دعب  هیام  نوزف  درم  نآ 
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دعاسم طئارش  زا  هدافتسا  اب  و  تخادرپ ، تراهط  تمصع و  تیب  لها  رابخا  رد  قیقحت  هب  یـصوصخم  ینیب  عقاو  اب  هریغ  بط و  یـضایر و 
، همزال كرادم  هطوبرم و  ياهباتک  يروآعمجب  يوفص ،  60 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نامیلس  هاش  تقو  ناطلـس  تردق  و 

کی دوب ، هتفرگ  هدهعب  هک  یتیلوئـسم  دوخ و  یلاع  روظنم  گرزب و  فدـه  نیمأت  يارب  هاگنآ  تشامگ . تمه  دوب  هک  یموب  زرم و  ره  زا 
یگلاس لهچ  دراو  تسرد  هک  ینامز  رد  سپـس  دـینارذگ . رظن  زا  یعوضوم  ره  باب و  ره  رد  ار  راهطا  همئا  تاـیاور  راـبخا  لـماک  هرود 

مادقا کیب  تسد  عیـسو ، یعالطا  هیام و  رپ  یـشناد  بیجع و  یطاشن  ملاس و  ياهینب  اب  دوب ، هدیـسر  لقع  لامکب  هدش و  شیاهبنارگ  رمع 
يزیر یپ  دنامب ، رارقرب  یقاب و  هادف  انحاورا  نامز  ماما  رورسلا  نیرق - روهظ  ات  دیابیم  هک  ار  یمیظع  يانب  هدولاش  هدز ، یساسا  راد و  هنماد 

اج همه  رد  شیمان  مان  تسا  راونألا » راحب   » گرزب باتک  فیلأت  انامه  هک  يرورـض  روظنم  نآ  نیمأت  مکحم و  يانب  نیا  لیمکت  اب  درک و 
تایح رد  هک  يروطب  دیسر . یناد  یلاع و  نمشد و  تسود و  شوگب  مالسا  يایند  رسارس  رد  شدنلب  تمه  ملع و  لضف و  هزاوآ  دیچیپ و 

! دندرب هلاگنب  هب  یسراپ  دنق  نوچمه  و  تشگ ، رشتنم  رفک  دالب  مالسا و  يایند  طاقن  یصقا  رد  شیرکف ، یملق و  راثآ  شدوخ 

یمالسالا خیش  بصنم  یسلجم و  همالع 

وا رصاعم  ار  هعقاو  نیا  دوب . یهاش  هناختلود  رد  اهودنه  ياهتب  نتسکش  يدصتم  يو  هک  تسنیا  یـسلجم  هماّلع  فورعم  ياهراک  زا  یکی 
ثدحم نینچمه  تسا . هتـشاگن  نینـسلا » عیاقو   » دوخ خیرات  رد  لاس 1098  یلوألا  يدامج  هام  عیاقو  رد  يدابآنوتاخ  نیـسحلا  دـبع  ریم 

یتب هک  دنداد  ربخ  ام  داتساب  دسیونیم : تاماقم »  » باتک رد  تسا  یسلجم  هماّلع  روهشم  نادرگاش  زا  هک  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیس  راوگرزب 
غلابم دندش ، رضاح  دنه  ناتسرپ  ُتب  دننک . دروخ  ار  نآ  داد  روتسد  مه  داتـسا  دنتـسرپیم . یناهنپ  ار  نآ  دنه  رافک  هک  تسه  ناهفـصا  رد 

هاش  ) ناریا هاش  یلو  دـنربب ، ناتـسودنهب  ار  روبزم  ُتب  اهنآ  دـهد  هزاـجا  دوش و  هتـسکش  ُتب  نآ  دراذـگن  هک  دـنهدب  ناریا  هاـشب  یتفگنه 
، دوب تب  نآ  بقارم  مزالم و  هک  یمداخ  دش ، هتسکش  تب  یتقو  تفریذپن . يوفص ) نامیلـس   61 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

رگید و  راونالا » راحب   » باتک فیلأت  اب  یـسلجم  هماّلع  هک  لاـس  نیمه  رد  «. 1  » درک راحتنا  تخیوآ و  دوخ  ندرگب  ینامـسیر  درواین  بات 
ناکرا هک  ییاج  اـت  دوب ، ماـع  صاـخ و  دزناـبز  شیلمع  یملع و  ماـقم  زاـتمم و  ّتیـصخش  شنوزفا ، زور  ذوفن  دوخ و  رثؤم  عفاـن و  بتک 

ناهفصا و رد  هک  يروهشم  دنمشناد  همه  نآ  نایم  زا  دنتفرگ ، رارق  يو  ّتیعقوم  ّتیعماج و  ریثأت  تحت  زین  يوفـص  هاش  صخـش  تلود و 
خیش بصنمب  يوفـص  نامیلـس  هاش  فرط  زا  تسا ، هتـشاد  لاس  کی  تصـش و  عقوم  نآ  رد  هک  وا  طقف  دنتـسیزیم ، ناریا  ياهرهـش  ریاس 

هدربمان يدابآنوتاخ  نیـسحلا  دبع  ریم  دوب . یقاب  تمـس  نیا  رد  زین  رمع  نایاپ  ات  دش و  هدیزگرب  دوب  ینید  ماقم  نیرتگرزب  هک  یمالـسالا 
، ناریا هاشداپ  هاج  نامیلـس  هاشداپ  تساهتب ، نتـسکش  لاسب  فورعم  هک  هنس 1098  رد  دسیونیم : نینّـسلا ) عیاقو   ) دوخ یـسراف  خیرات  رد 
هنس 1104 زا  تسا  رفص  مهدزون  هبنشجنپ  زور  هک  لاح  ات  هاقب و  لاطا  هرمع و  یف  یلاعت  هَّللا  ّدم  دندرک . لالقتساب  مالسالا  خیش  ار  ناشیا 
: دسیونیم لاس  نامه  عیاقو  نمـض  رد  زین  و  دنوشیم .» دیفتـسم  وا  هفّنـصم  بتک  تادافا و  زا  راگزور  لها  هصاخ  هماع و  یلاعت  هَّللا  دـمحب 

تشاد هک  یبّلصت  هار  زا  ناخ  رداهب  يوفص  نامیلس  هاش  نویامه  سدقا  فرـشا  باّون  هنس 1098  یلوالا  يدامج  رهش  مراهچ  هبنش  زور  »
هنطلسلا راد  یمالسالا » خیش   » هب دندومرف  نییعت  ار  یـسلجم  رقاب  دمحم  انالوم  نایعیـش  روما  قیـسنت  هسّدقم و  هیعرـش  روما  جیورت  يارب  زا 

هیلع دوعوم  يدهم  « 2 ! » دنتخاس يراج  سامتلا  ظفل  نایب  هتسجخ  نابز  رب  رّرکم  ناشیا  رطاوخ  ءاضرتسا  املع و  تیاعر  هار  زا  ناهفـصا و 
ار هدافتـسا  رثکا  دـح  تصرف ، نآ  زا  و  دز ، مهب  یمهم  تردـق  یمالـسالا  خیـش  بصنم  زارحا  اب  یـسلجم  هماّلع   62 ص : همدقم ، مالـسلا ،
رکنم و زا  یهن  فورعمب و  رما  هانپیب و  مدرم  ملع و  لها  زا  تیامح  و  هعیـش ، ثیدح  ملع و  جاور  قنور و  رد  ناکما ، ّدح  رـس  ات  دومن و 

نیمهب و  دیـشوک ، تشادـن  ار  نآ  يریگولج  تردـق  یـسک  يو  زا  شیپ  هک  یئوگ  روز  ملظ و  اب  هزرابم  و  مالـسا ، ناگناگیب  تیدودـحم 
زا هجو  نیرتهب  هب  و  دوب ، مجع  برع و  زا  معا  راید  ره  ءالـضف  عمجم  وا  هناخ  ناهانپیب و  دیما  هیام  ناگدیدمتـس و  أجلم  هناگی  وا  تهج 

یملع ینید و  تسایر  ّتیعجرم و  طئارش  همه  دجاو  زین  یگداوناخ  ظاحل  زا  وا  هوالعب  دومنیم . یئوجلد  يریگتـسد و  لضف  ملع و  نابلاط 
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هار رد  يو  تنواعم  تدعاسم و  زا  هاگ  چـیه  نآ ، زا  دـعب  دوش و  مالـسالا  خیـش  يو  هکنآ  زا  شیپ  تلم  تلود و  ناکرا  هک  يروطب  دوب ،
شردپ زا  هریبک  هزاجا  رخآ  رد  يرتشوش  هَّللا  دبع  دیس  موحرم  عّبتتم  قّقحم  دنمـشناد  دندرکیمن . هقیاضم  بهذم  نید و  تاراختفا  جیورت 

هک دنکیم  لقن  تسا  هدوب  یـسلجم  هماّلع  دنمـشناد  نادرگاش  زا  هک  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـسر  روهـشم  ثّدحم  شردپ  زا  وا  نیدلا و  رون 
يارب غیلب  یعـس  دوب و  همیدـق  بتک  يوجتـسج  رد  اج  همه  دومن و  راونألا » راحب   » باتک فیلأتب  مادـقا  یـسلجم  هماـّلع  نوچ  تسا : هتفگ 

یسلجم هماّلع  تسا . نمی  ياهرهـش  زا  یکی  رد  قودص  خیـش  ملعلا » ۀنیدم   » باتک دنداد  ربخ  يوب  تشادیم ، لوذبم  اهنآ  ندروآ  تسدب 
ندروآ تسدب  روظنمب  رایسب  يایاده  اب  ار  تلود  يارما  زا  یکی  زین  هاش  دیناسر . يوفـص ) نامیلـس  هاش  ایوگ   ) هاش عالطاب  ار  عوضوم  مه 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  فیلأت  فقو  ار  دوخ  صوصخم  كالما  زا  یتمـسق  يوفـص  هاشداپ  هوالعب  « 1  » داتـسرف نمی  هب  روبزم ، باتک 
«! دوب هدرک  هینید  مولع  بالط  هنیزه  و  نآ ، خاسنتسا  راونالا و  راحب   63 ص : همدقم ،

؟ دناهتفگ هچ  وا  هراب  رد  نارگید 

صّخـشم نارگید  زا  هعماج  رد  ار  وا  و  دـهدیم ، واب  يزاتمم  ّتیعقوم  هک  تسوا  يدوجو  راثآ  تیـصخش و  هب  هتـسب  یـسک ، ره  یئاـسانش 
تسین دیدرت  یلو  تسا  اهنآ  راثآب  هعجارم  نارگیدب ، نانآ  یفرعم  ای  هتشذگ ، گرزب  نادرم  یئاسانش  يارب  هار  هناگی  ور  نیا  زا  دنادرگیم .

، يو هراب  رد  مهلاـثما  یعیبط و  میکح  یهلا و  فوسلیف  اـی  ینید  دنمـشناد  کـی  نارـصاعم  نادرگاـش و  ناداتـسا و  راـتفگ  تسه  هاـگ  هک 
رتهب مینادب  الماک  ار  وا  شناد  نید و  ماقم  میسانشب و  بوخ  ار  فرعم  رگا  صوصخب  تسوا ، یفـسلف  یملع و  ینید و  تیـصخش  هدنیامن 

رد یـسلجم  هماّلع  ناکیدزن  گرزب و  نادرگاش  رـصاعم و  نادنمـشناد  هچنآ  زا  يرـصتخم  تهج  نیمهب  میربب . فّرعم  ماـقمب  یپ  میناوتیم 
نآ دافمب  هعیـش  گرزب  هغبان  نیا  اب  یئانـشآ  روظنمب  ار  اهنآ  هجوت  و  میروآیم ، ریز  رد  ناگدـنناوخ  عالطا  دـیزم  يارب  دـناهتفگ ، وا  هراب 

يوقت و شناد و  ملع و  يونعم و  ذوفن  تیعقوم و  یـسلجم و  هماّلع  اب  يدایز  ّدـح  اـت  ار  اـم  تمـسق ، نیا  هعلاـطم  اریز  میزاـسیم . فوطعم 
ّرُح خیش  ماقمیلاع  ثّدحم  - 1 میروایب . تسدـب  دـیابیم  هک  نانچ  ار  بلاطم  نآ  میناوتیمن  هار  نیا  زا  زج  و  دزاسیم ، انـشآ  وا  یلاع  تمه 

سّدقم دهشم  مالسالا  خیش  تسا و  یسلجم  هماّلع  رصعمه  ام و  ياملع  رخافم  زا  دوخ  هک  هعیشلا » لئاسو   » تمظع اب  باتک  ّفلؤم  یلماع 
قّقحم رهام ، لضاف  ملاع  یـسلجم ، یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم  لیلجلا : انالوم  : » دنکیم دای  يو  زا  هنوگ  نیدـب  لمالا » لمأ   » باتک رد  هدوب 

تافیلأت ياراد  هءاقب  هَّللا  لاطا  نأشلا  میظع  ردـقلا  لـیلج  لـئاضف ، اـهیبوخ و  همه  عماـج  هقث ، ثّدـحم  ملکتم ، هیقف  هماّـهف ، هماـّلع  ّققدـم ،
نم ال یفاک ،  ) هعبرا بتک  زا  ریغ  ار  هعیـش  بتک  مامت  ثیداـحا  هک  راـهطا  همئا  راـبخا  رد  راونـألا » راـحب   » دـننام تسا ، يرایـسب  دـنمدوس 

هیلع دوعوم  يدـهم  عمج  نآ  رد  هدیدنـسپ  یبیترت  اب  دـنکیم ، لـقن  نآ  زا  رتمک  هک  هغـالبلا  جـهن  و  راصبتـسا ) بیذـهت و  هیقفلا ، هرـضحی 
هک رد 1098  زاجم  یلیبدرا  دـمحم  جاـح  راوگرزب  قّقحم  - 2 تسا »...  هدرک  حرـش  ار  نآ  تالکـشم  هدومن و   64 ص : همدقم ، مالـسلا ،

دمحم : » دنکیم فیصوت  هنوگ  نیدب  ار  شردقیلاع  داتسا  ةاورلا » عماج   » هیامنارگ باتک  رد  تسا  یسلجم  هماّلع  روهشم  نادرگاش  زا  دوخ 
، ّققدم قّقحم  هماّلع ، ماما  نیملـسملا ، مالـسالا و  خیـش  ام ، داتـسا  یلاعلا ، هلظ  ّدـم  یـسلجم  هب  بّقلم  یلع  دوصقم  نب  یقت  دـمحم  نب  رقاب 
. تسوکین شفیناـصت  رایـسب ، شملع  راوگرزب  هقث  هدوب . دوخ  ناـمز  هناـگی  رـصع و  دـیحو  هاـگیاج ، ـالا  نأـشلا و  میظع  ردـقلا ، لـیلج -
تقاـثو و بئاـص و  يأر  رظن و  ّتقد  و  یلقن ، یلقع و  مولع  رد  شرّحبت  یلاـع و  ماـقم  و  نأـش ، یگرزب  ردـق و  ّولع  رظن  زا  يو  تیـصخش 

هیقف قّقحم و  ثّدحم  - 3 دـجنگب . ترابع  رد  هک  تسنآ  قوف  ام  دوش و  هتفگ  هک  تسنآ  زا  رتروهـشم  تلادـع ، بلاطم و  لقن  رد  تناـما 
تعیرش يایحا  نید و  جیورت  صوصخ  رد  دسیونیم : نیرحبلا » ةؤلؤل   » باتک رد  لاسب 1186  یفوتم  ینارحب  فسوی  خیش  موحرم  ماقمیلاع 

اوه نیفلاخم و  نیزواجتم و  نتخاـس  نک  هشیر  مدرم و  یهن  رما و  فیلأـت و  فینـصت و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح 
، دوب تعامج  هعمج و  ماما  وا  تسا . هدیسرن  وا  هیاپب  يو  زا  دعب  هن  لبق و  هن  سک  چیه  هیفوص ، هقرف  صوصخب  ناراذگتعدب ، ناتـسرپ و 
( يوفـص  ) نیـسح ناطلـس  هاش  تکلمم  دـسیونیم : هک  اجنآ  ات  تخاس . رـشتنم  ناریا  ياهرهـش  رد  ار  تیب  لها  ثیداـحا  هک  هدوب  وا  مه  و 
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مهرد تکلمم  فارطا  تسویپ ، يدزیا  تمحرب  وا  نوچ  و  دوـب ، سورحم  وا  فیرـش  دوـجوب  هاـش  ریبدـت  ّتلق  فعـض و  ترثـک  هطـساوب 
هاش تسد  زا  راهدـنق »  » رهـش ( 1110  ) تفاـی تاـفو  وا  هک  لاـس  ناـمه  رد  هک  يروـطب  تفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  يّدـعت  ملظ و  و  تسکش ،

دمحا اـقآ  موحرم  - 4 داد ! تسد  زا  ار  تکلمم  ماـمت  هکنآ  اـت  دـیدرگ  یلوتـسم  روشک  رب  یبارخ  هتـسویپ  و  تفر ، نوریب  نیـسح  ناـطلس 
« لاوحالا تآرم   » سیفن باتک  رد  تسا  یـسلجم  هماّلع  هدازرهاوخ  هطـساو  راهچ  اـب  هدوب و  نونف  وذ  یماـن و  ياـملع  زا  هک  یهاـشنامرک 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  تادـهاجم  تامارک و  تالاح و  تیعماـج و  تلیـضف و  تمرکم و  باـتفآ  زا  ياهّرذ  مهاوخب  رگا  دـسیونیم :

تالّوطم زا  يرایسب  و  دوش ، طوسبم  یباتک  مهد ، حرش  ار  قافآ  هدبز  نآ  قالخا  مراکم  شاعم و  روط  تاقوا و  طبـض  65 و  ص : همدقم ،
زا دعب  اهبـش  زا  یبش  هک  هدرک  لقن  يو ) ردپ   ) یقت دمحم  اّلم  هک  مدینـش  تاقث  یـضعب  زا  دوش . هراشا  شتالاوحا  زا  يرـصتخمب  هک  دیاب 

، منک تلأسم  تیدـحا  هاـگرد  زا  هچ  ره  متـسناد  هک  مدـید  یتلاـحب  ار  دوخ  قـالطالا  یلع  رداـق  هاگردـب  يراز  هیرگ و  دّـجهت و  زاـمن و 
يادـص هاگان  هک  يورخا ؟ رما  زا  ای  يویند  رما  زا  اـیآ  مهاوخب ؟ هچ  ادـخ  زا  هک  مدرکیم  رکف  و  دـش ، دـهاوخ  تیاـنع  و  نورقم ، تباـجاب 

نید و جّورم  ار  لفط  نیا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  یهلا  متفگ  نم  دـش . دـنلب  هراوهگ  زا  رقاب  دـمحم  هیرگ 
قراوخ نیا  هک  تسین  یکـش  دسیونیم : دمحا  اقآ  سپـس  رادب ! ّقفوم  دوخ  تیاهنیب  تاقیفوتب  ار  وا  نادرگ و  نیلـسرملا  دیـس  ماکحا  رـشان 

لثم يدلب  رد  هیوفص )  ) نیطالـس لبق  زا  يو  هکنآ  هچ  يراوگرزب . نینچ  ياعد  زا  رگم  تسین  هدیـسر ، روهظب  راوگرزب  نآ  زا  هک  تاداع 
تاوما و رب  زامن  وا  زا  دشیمن  توف  و  درکیم ، یگدیسر  دوخ  سیفن  سفنب  ار  مدرم  يواعد  تاعفارم و  عیمج  دوب و  مالسالا  خیش  ناهفصا 
«1  » ضایر رد  دنتساخرب و  يرایسب  تعامج  شسلجم  زا  و  دوب ، سیردتب  يدیدش  قوش  ار  بانج  نآ  و  تادابع !! تافایـض و  تاعامج و 
دـشیم و دوخ  شاعم  روما  هجّوتم  و  درک ، ترایز  ار  مالـسلا  مهیلع  قارع  همئا  هَّللا و  تیب  رّرکم  دیـسریم . رفن  رازهب  ناـشیا  ددـع  هک  تسا 

زیزعلا دبع  هک  دیـسر  ياهبترمب  نید  جیورت  رد  دیـسر . هچنآ  هب  دیـسر  وا  تافیلأت  لاح  نیا  اب  و  دوب ، طابـضنا  تیاهن  رد  وا  يایند  جئاوح 
هتشون هعیش  بهذم  لاطبا  رد  تاقوا  نیا  رد  هک  هیرـشع » ینثا  هفحت   » رد تسا  تعامج  تنـس و  لها  زا  نیرـصاعم و  هلمج  زا  هک  يولهد 

تموکح هطلـس  رثا  رب   ) نیا رب  قباـس  داد و  قنور  وا  ار  بهذـم  نیا  هک  اریز  تساور ، دـنمانب  یـسلجم  نید  ار  هعیـش  نید  رگا  تسا : هتفگ 
رقاب دمحم  دیـس  موحرم  راوگرزب  ملاع  لقن  قباطم  - 5 66 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تشادن . یتمظع  ردقنآ  ننـست ) لها 
هماّلع هدازرتخد  يدابآنوتاخ  نیـسح  دمحم  ریم  فیلأت  نیبّرقملا » قئادح   » باتک زا  تانجلا » تاضور   » روهـشم باتک  فلؤم  يراسناوخ 
فلؤم ینیلک  خیش  زا  و  هدروآ ، درگ  دناهدوب  فینصت  فیلأت و  ياراد  هک  ار  هعیش  ياملع  نیرتگرزب  زا  رفن  یـس  لاح  حرـش  هک  یـسلجم 
ياراد نوچ  هک  تسا  هتشون  یلصفم  حرش  یـسلجم ، شّدج  داتـسا و  لاح  حرـش  رد  هدومن ، متخ  یـسلجم  هماّلع  هب  عورـش و  یفاک  باتک 

رد و  رتگرزب ، رترب و  ام  ياملع  نیثدحم و  مخافا  ءاهقف و  مظاعا  همه  زا  يو  : ... » میروآیم اجنیا  رد  ار  نآ  همجرت  تسا ، يدـیفم  بلاطم 
مّدـقت ام  روهـشم  ياملع  هیّلک  رب  راگزور و  يالـضف  مامت  دـمآ  رـس  هقف ، لوصا  دـئاقع و  لوصا  لاـجر و  ثیدـح و  ریـسفت و  هقف و  نونف 

. تشاد

دراد هعیش  هعماج  رب  یسلجم  همالع  هک  یقوقح 

رب دـنچ  یتاهج  زا  يو  دندیـسرن . وا  ياپب  تیعماج  نأش و  تمظع  ردـق و  تلالج  رد  اهنآ ، نیرخأتم  هتـشذگ و  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه 
هعبرا بتک  حرـش  یـسلجم  هماّلع  هکنیا  لوا - دوشیم : هراشا  نادب  الیذ  هک  تسا  قح  شـش  رتنـشور  همه  زا  هک  دراد  قح  هعیـش  بهذـم 

ار اهنآ  هدیچیپ  بلاطم  و  دومن ، لح  ار  نآ  تالکشم  درک و  لیمکت  تسا ، هدوب  ام  نادنمشناد  هدافتسا  رادم  راصعا ، مامت  رد  هک  ار  هعیش 
شردپ حرشب  افتکا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  حرـش  رد  درک . حرـش  ار  بیذهت  یفاک و  وا  تخاس . نشور  دوب ، هدیـشوپ  راطقا  يالـضف  رب  هک 

ماگنه مدرک . حرـش  ار  نآ  مه  نم  راوگرزب  نآ  هراشا  تکرب  زا  و  منک ، حرـش  ار  راصبتـسا  هک  تخاس  رومأـم  ارم  دومن و  لوا ) یـسلجم  )
- مود متسه . نآ  حرشب  لوغشم  وا  فیرـش  رما  بسح  رب  کنیا  و  منک ، مامت  زین  یفاک  باتک  رب  ار  وا  حرـش  هیقب  هک  درک  تیـصو  شتافو 
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تادلجم رد  تسایرد ، ربارب  رد  هرطق  دـننام  نآ  لباقم  رد  هعبرا ، بتک  رابخا  هدـش و  تیاور  راهطا  همئا  زا  هک  ار  ام  رابخا  ریاس  يو  هکنیا 
، همدقم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  اسرف  تقاط  املع  يارب  نآ  دلجکی  فیلأت  هک  تسا  یباتک  راونألا  راحب  دروآ . درگ  راونالا  راحب 

هتـشون نآ  دننام  هعیـش  هعماج  رد  باب ، ره  رد  ءاملع  لاوقا  ّهلداب و  هطاحا  و  دراد ، هک  يدـئاوف  طبـض و  يروآعمج و  ظاحل  زا  67 و  ص :
نیا اذل  و  هدنام ، هدّوسم  نانچمه  رگید  دـلج  تشه  هدـش و  سیونکاپ  نآ  دـلج  هدـفه  تسا . دـلج  جـنپ  تسیب و  باتک  نیا  تسا . هدـشن 

، مهد حرش  دوخ  حیضوت  نایب و  اب  ار  نآ  مزال  دراوم  هک  دومرف  تیصو  نمب  راوگرزب  نآ  درادن . ار  ّفلؤم  حیـضوت »  » و نایب »  » دلج تشه 
عفن ياراد  وا  دـنمدوس  رایـسب  یـسراف  تافلؤم  هکنیا  موس - تخادرپ . مهاوخ  نآب  یفاک  حرـش  لیمکت  زا  دـعب  دـنوادخ  تساوخب  مه  نم 

زا یکی  هک  تسا  نیـشنهعیش  ياهرهـش  زا  ياهناخ  رتمک  هک  يروطب  هدش ، ملاع  لها  ماوع  بلاغ  تیاده  ثعاب  و  تسا ، يورخا  يویند و 
، دادـیم تدابع  عماجمب  یئازـسب  تیمها  دوب و  تعامج  هعمج و  ماـما  گرزب  درم  نآ  هکنیا  مراـهچ - دـشاب ! هدیـسرن  اـجنآب  يو  تاـفیلأت 

نآ بلاغ  هدیدرگن . دقعنم  وا  نامز  دـننام  تعامج  هعمج و  زامن  تدابع و  يارب  یعمجم  ابیرقت  درذـگیم و  وا  تلحر  زا  لاس  جـنپ  نونکا 
زا و  دـندومنیم ، عاـمتجا  تداـبع  تاـقوا  عضاوم و  رد  نینمؤم  زا  رفن  نارازه  دوب و  لوـمعم  ءاـیحا  ياهبـش  هفیرـش و  یلاـیل  رد  هک  مسارم 
نآ زا  هک  ینید  لئاسم  ياهباوج  يواتف و  هکنیا  مجنپ - تسا .! هدـش  كورتم  دـندرکیم  هدافتـسا  بانج  نآ  هیفاش  حـیاصن  هغیلب و  ظـعاوم 

ناریح و مدرم  زورما  یلو  دـندشیم ، دـنمهرهب  نآ  زا  تلوهـس  تیاـهن  رد  ناناملـسم  ماـمت  هـک  دوـب  يروـط  تـشگیم  رداـص  عفاـن  دوـجو 
زا یـشان  هک  یمهرب  مهرد و  ياهباوج  و  دنوریم ، ورمع  شیپ  ینامز  و  دننکیم ، دیز  هب  هعجارم  یهاگ  دـننک ! هچ  دـننادیمن  دـننادرگرس و 

نینمؤم ياهیدنمزاین  ندروآ  رب  رد  يو  هکنیا  مشش - دنونشیم ! تسا  یهت  تباتک  قطنم و  نوناق  زا  ناگدنهد و  باوج - لهاجت  تلاهج و 
ياههتساوخ و  تخاسیم ، فرط  رب  ناشیا  رس  زا  ار  اهنآ  ّرش  و  دننک ، ملظ  اهنآب  نارگمتس  تشاذگیمن  هک  دوب  نانچ  نانآ  قوقح  زا  عافد  و 

هیلع دوعوم  يدهم  دننک . یگدیسر  دیابیم  هک  روط  نآ  اپ  تسدیب و  ناگدنامرد  نآ  راکب  ات  دیناسریم ، روما  يایلوا  شوگب  ار  ناگراچیب 
رایـسب دراد  مدرم  همه  رب  هکلب  فـینح  نید  نیا  رب  تاریخ  ندـعم  تـالامک و  عـبنم  نآ  هک  یقوـقح  هلمجلاـب  68 و  ص : همدقم ، مالـسلا ،

ریاس شدوخ و  تاـفلؤم  تیاور  هزاـجا  لاس 1085  رد  دوخ  فیرـش  طخ  اب  وا  مدـناوخ و  شترـضح  دزن  ار  يرایـسب  ثیداـحا  نم  تسا .
دودـح رد  عقوم  نآ  رد  نم  درک . نم  داـهتجاب  حیرـصت  نآ  رد  و  تشون ، نم  يارب  دوب ، هتفرگ  هزاـجا  اـهنآ  تیاور  يارب  دوـخ  هک  یبـتک 

تالامک لیصحت  يارب  ارم  تیاده  تیبرت و  يردپ و  ّقح  وا  درک . ءاصحا  ناوتیمن  دراد ، نم  رب  راوگرزب  نآ  هک  یّقح  متـشاد ! لاس  هدفه 
نآ لیمکت  لیصحت و  هب  یلو  متـشاد ، لوقعم  تمکح و  لیـصحت  هب  يدایز  قوش  نس  لئاوا  رد  نم  دراد . نم  ندرگ  رد  تاداعـسب  لین  و 

لهچ و  مدومن ، ینید  مولع  ثیدح و  هقف و  بتک  عّبتت  هب  عورش  وا  یئامنهارب  متـشگ و  هارمه  يو  اب  جح  رفـس  رد  هکنیا  ات  مدوب ، هتخادرپن 
دنمهرهب تیاهنیب  شیاهاعد  تباجتسا  تامارک و  هدهاشم  شدوجو و  ضیف  زا  هک  یلاح  رد  مدروآ ! رـسب  شتمدخ  رد  ار  دوخ  رمع  لاس 

. متشگیم

یسلجم همالع  شزرا  رپ  تافیلأت 

هراشا

رایـسب تافیلأت  نوهرم  الوصا  تسا ، هتـشاد  هیوفـص  تلود  رد  هک  یتیعجرم  تیعماج و  یملع و  ماـقم  زا  هتـشذگ  یـسلجم  هماـّلع  ترهش 
دنمدوس و همه  گرزب  درم  نآ  یسراف  ياهباتک  اصوصخم  تسا . هتشون  تسالس  تیاهن  رد  مومع و  هدافتسا  لباق  دیفم و  همه  هک  تسوا 

ۀیلح بولقلا ، تایح  ياهباتک  دـشابیم . هدوب و  نادیـسراف  نایعیـش  مامت  هدافتـسا  دروم  نونکات  ّفلؤم  تایح  رـصع  رد  فیلأت و  نامز  زا 
بلغا رد  مه  زونه  هک  تسا  یبتک  زا  ردـقلا  لیلج  هماّلع  نآ  داـعملا  داز  لّـضفم ، دـیحوت  نویعلا  ءـالج  ةویحلا ، نیع  نیقیلا ، ّقح  نیقّتملا ،

ار اهنآ  ناوارف  لیم  مامت و  تبغر  اب  هعیش  نز  درم و  دوجوم و  هریغ  قارع و  ناتسودنه و  ناتـسکاپ و  ناتـسناغفا و  ناریا و  مدرم  ياههناخ 
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اهنآ بلغا   69 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنیامنیم . هدافتـسا  ردقیلاع  ربهر  نآ  ياهیئامنهار  يرکف و  راثآ  زا  و  دنناوخیم ،
مه هدنیآ  رد  و  تشگ ، روکذم  هتشذگ  ترابع  لالخ  رد  هک  نانچ  هدش ، همجرت  دراو و  یـسراف  یبرع و  ياهنابزب  هدیـسر و  پاچب  اهراب 

سیلس و هدافتسا و  لباق  یسرافب  ار  هعیش  ثیداحا  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  نیتسخن  لوا  یـسلجم  شردپ  یـسلجم و  هماّلع  دوشیم ، رکذ 
ود نیا  ملق  یناور  اـهنآ  ملق  یلو  دـشیم ، همجرت  یـسرافب  ینید  ياـملع  فرط  زا  یبتک  دـنچ  ره  اـهنآ  زا  شیپ  هچ  دـندرک . همجرت  هداـس 

رهوگ يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت  ینیوزق ، لیلجلا  دبع  ضقنلا »  » دننام دوب . تایاور  رابخا و  ریغ  تاعوضوم  مه  بلغا  تشادن و  ار  راوگرزب 
دیتاسا زا  یکی  دسیونیم : یسدقلا  ضیف  رد  يرون  ثّدحم  یئاهب . خیـش  یـسابع  عماج  و  یجیهال ، قاّزرلا  دبع  الم  نامیا » هیامرـس  و   » دارم

رد و  دنـسیونب ، یـسلجم  لمع  همان  رد  ار  وا  تافینـصت  مامت  تشاد  وزرآ  يو  هک  درکیم  لقن  مولعلا  رحب  هماّلع  زا  هطـساو  کیب  ام  گرزب 
! دوش هتشون  وا  لمع  همان  رد  تسا  عیاش  راطقا  مامت  رد  دیجم ، نآرق  دننام  و  رابخا ، نوتم  همجرت  هک  یسلجم  یسراف  بتک  زا  یکی  ضوع 

يزور هنابـش  تاقوا  زا  یتعاس  يزور و  هکنیا  اب  دشاب ، هتـشادن  ار  وزرآ  نیا  مولعلا  رحب  هماّلع  ارچ  دیوگیم : روبزم  ردقیلاع  ثّدحم  سپس 
هدز و يو  تافیلأت  نامـسیرب  گنچ  داهز  احلـص و  دابع و  زا  رفن  نارازه  هکنیا  رگم  درذگیمن  هفّرـشم  نکاما  هکّربتم و  مایا  رد  اصوصخم 

ترایز یموس  دـنکیم ، تاـجانم  يو  ياههتـشون  اـب  يرگید  و  دـناوخیم ، اـعد  وا  باـتک  يور  زا  یکی  دـندرگیم  وا  تافینـصت  هب  لّـسوتم 
هیقف و يدرم  میتفگ  هک  یناهبهب  دیحو  لک  داتـسا  هداون  یهاشنامرک  دمحا  اقآ  نینچمه  دهدیم »...  رـس  هیرگ  هلان و  یمراهچ  و  دـیامنیم ،
، ونهکل یئبمب ، ياهرهـش  لاس  جـنپ  تدـم  هدرک و  رفـس  ناتـسودنهب  اـجنآ  زا  طقـسمب و  ساـبع  ردـنب  هار  زا  لاـس 1219  رد  نوـنف و  وذ 
تسوا و همانرفس  هک  امن  ناهج  لاوحالا  تآرم  خیرات  رد  تسا ، هدومن  تحایـس  ار  هریغ  هلاگنب و  دابآدشرم  دابآمیظع ، نکد ، دابآردیح 

تاجرد یلاـع  نآ  تافّنـصم  : » دـسیونیم یـسلجم  هماـّلع  دوخ  یئاد  لاـح  حرـش  نمـض  رد  تسا ، یّطخ  سیفن  بتک  زا  میتفگ  هک  ناـنچ 
دهاوخن ییاج  مالـسا  رفک و  دالب  زا   70 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  هدیـسر  راهتـشا  هجردب  هدش و  عابط  لوبقم  يّدحب 

تنحم جنر و  زا  دـعب  یتشک  نامدرم  دـش و  ینافوط  یتشک  کی  هقباس  هنمزا  رد  هک  مدینـش  تاقث  یعمج  زا  دـشاب . یلاخ  اهنآ  زا  هک  دوب 
نآ هک  دش  مولعم  تبحـص  ماگنه  دندش . نامهم  یـصخش  هناخ  رد  و  دوبن ، يرثا  مالـسا  زا  الـصا  هک  دـندمآ  دورف  يا  هریزج - رد  رایـسب 

ناناملـسم رهـشب  زین  وت  تسین و  یناـشن  نآ  رد  مالـسا  زا  تسا و  رفکلا  راد  هیرق  نیا  هکنآ  دوـجو  اـب  دـنتفگ  واـب  تسا . ناملـسم  صخش 
هلیبق نم و  تفگ : دروآ و  ار  یسلجم  موحرم  نیقیلا » ّقح   » باتک هتفر  هناخ  نورد - هب - صخش  نآ  تسیچ !؟ وت  مالـسا  رب  ثعاب  ياهتفرن 

زا یلو  تسا ، نیرهاط  همئا  رابخا  رد  اعون  یـسلجم  هماّلع  تاـفیلأت  هچرگ  میاهدیـسر !!» مالـسا  هجردـب  باـتک  نیا  داـشرا  تفارـشب و  نم 
دراو مولع  مامت  رد  اصخـش  هک  تسادیپ  هداد ، رارق  ثحب  دروم  دوخ  تافینـصت  تافیلأت و  رد  هدراو  رابخا  تبـسانمب  يو  هک  یتاعوضوم 

بلاج و تاکن  اهحیـضوت و  اه و  نایب »  » هیّلک دـنک و  تمه  یلامک  اب  دنمـشناد  يزور  رگا  تسا . هتـشاد  رفاو  ياهرهب  یملع  ره  زا  هدوب و 
، یئاهباتک هکلب  یباتک ، رد  حـیقنت  بیذـهت و  زا  دـعب  و  دـشکب ، نوریب  يو  تافیلأت  نایم  زا  ار  وا  درفب  رـصحنم  یهاـگ  زغم و  رپ - بلاـطم 
رد میربب ، هعیش  تیافک  اب  درمدار  نآ  هطاحا  عّبتت و  لضف و  ملع و  خماش  ماقمب  یپ  الماک  میناوتیم  هک  تسا  تقو  نآ  دنک ، مّظنم  ّبترم و 

و علّطم ، یظعاو  و  یضایر ، یـسدنهم  و  یقطنم ، یفوسلیف  و  یهلا ، یمیکح  و  يرابخا ، یثّدحم  و  یلوصا ، یهیقف  ار  وا  هک  تسا  تقو  نآ 
زا میهاوخب  هچنانچ  و  مینیبیم ، عیرس  یملق  و  لاّیـس ، ياهحیرق  و  راشرـس ، یقوذ  اب  هردان ، نونف  و  هبیرغ ، مولع  ياراد  تسد ، ربز  یمّلکتم 

لماک تسرهف  کنیا  دید ! میهاوخن  ار  یسلجم  هماّلع  زج  یسک  اقح  مینک ، مّسجم  یسک  رد  ار  یناعم  نیا  یفرطیب  لامک  فاصنا و  يور 
، دیدج عبط  راحب  لوا  رد  يزاریش  ینّابر  ياقآ  همّدقم  يرون و  هماّلع  یسدقلا  ضیف  لقن  قباطم  ار  وا  یبرع  یسراف و  تافینـصت  تافیلأت و 

هدش پاچ  مادک  ره  مینارذگیم و  مرتحم  ناگدنناوخ  ظاحل  زا  ریز  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  ياقآ  ردقلا  لیلج  هماّلع  هعیرذلا »  » زا لقنب 
هیلع دوعوم  يدهم  هدشن  پاچ  هک  اهنآ  هدنام و  ظوفحم  انف  تسد  زا  یسلجم  یملق  راثآ  بلغا  هناتخبـشوخ  میهدیم . حیـضوت  یقرواپ  رد 

. دوشیم تفای  نآ  یطخ  خسن  زین   71 ص : همدقم ، مالسلا ،
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یسلجم همالع  یسراف  تافیلأت 

«4  » داعملا داز  تایحلا 5 - نیع  رصتخم  راونألا  تالکشم  - 4 « 3  » تایحلا نیع  - 3 « 2  » نیقّتملا ۀیلح  - 2 « 1  » دـلج هس  بولقلا  تایح  - 1
حیباصملا سابقم  - 10 عیباسالا » عیبر  - 9 « 7  » نویعلا ءالج  - 8 « 6  » تسا هدوب  وا  فینـصت  نیرخآ  هک  نیقیلا  ّقح  - 7 « 5  » رئازلا ۀفحت  - 6

رد هلاسر  تاقوا 14 - رد  هلاـسر  - 13 72 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  « 10  » تاید هلاـسر  تارایتخا 12 - هلاـسر  - 11 « 9»
بش 19- زامن  رد  هلاسر  یمور 18 - ياههام  بادآ  رد  هلاسر  یبصان 17 - لام  صوصخ  رد  هلاسر  كوکش 16 - رد  هلاسر  تعجر 15 -

جح کسانم  رد  هلاسر  جح 22 - کسانم  رد  هلاسر  خزود 21 - تشهب و  هلاـسر  دنوادخ 20 - یلعف  یتاذ و  تافـص  نیب  قرف  رد  هلاسر 
-28 « 2  » ءادـب رد  هلاسر  - 27 « 1  » لضفم دـیحوت  همجرت  زامن 26 - بادآ  رد  هلاـسر  ةاکز 25 - رد  هلاـسر  تارافک 24 - رد  هلاـسر  - 23

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ناـمرف  همجرت  زامن 31 - بیقعت  رد  يرـصتخم  هلاـسر  ریبک 30 - نشوج  ياـعد  حرـش  حاکن 29 - رد  هلاـسر 
. سواط نب  میرکلا  دـبع  دیـس  يرغلا » ۀـحرف   » همجرت هراختـسا 34 - رد  بیغلا  حیتافم  نوقباسلا 33 - نوقباسلا  هلاـسر  رتشا 32 - کلامب 
ربج و رد  هلاسر  - 36 هتشون . ناسارخ  هار  رد  هک  كاّحض  یبا  نب  ءاجر  ثیدح  همجرت  - 35 73 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
روبق 41- لها  ترایز  رد  هلاسر  همان 40 - تاجانم  - 39 ماهس . رد  هلاسر  هید 38 - ماکحا  هیزج و  رد  دوهی ، قعاوص  هلاسر  ضیوفت 37 -
هعماج 45- ترایز  همجرت  بدنج 44 - نب  هَّللا  دبع  ثیدح  همجرت  هلهابم 43 - ياعد  همجرت  مالّسلا 42 - هیلع  اضر  ماما  دیحوت  همجرت 
رد راونالا  ةاکـشم  یعازخ 49 - لـبعد  هدیـصق  همجرت  تامـس 48 - ياعد  همجرت  ریغـص 47 - نشوج  همجرت  لیمک 46 - ياـعد  همجرت 

هتشون تشاد  سّدقم  نیمزرس  نآب  هک  یقوش  هطساوب  فجن  زا  تعجارم  زا  دعب  هک  یتائاشنا  نآ 50 - طورش  اعد و  نآرق و  تئارق  بادآ 
زامن همجرت  - 52 ۀظقیلا » مونلا و  بضغلا و  اضرلا و  لهجلا و  ۀـفرعملا و  عنـص : اهیف  دابعلل  سیل  ءایـشا  ۀتـس  : » ثیدـح همجرت  - 51 تسا .
باتک همئالا 56 - ةرکذـت  دـش 55 - رکذ  هک  تسنآ  زا  ریغ  تسا و  یگرزب  باـتک  تاراـیتخا  باـتک  هقرفتم 54 - لئاسم  ياـهباوج  - 53

ران تنج و  هلاسر  باوخ 58 - ریبعت  باتک  - 57 74 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هریغص  هریبک و  ناهانگ  حرش  ةاجنلا ، طارص 
«. 1  » دشاب وا  فیلأت  هک  تسین  نشور  تسرد  دنهدیم و  يوب  تبسن  ار  ریخا  باتک  جنپ  دش . رکذ  هچنآ  زا  ریغ  خزود ) تشهب و  )

یسلجم همالع  یبرع  تافیلأت 

لقع و باتک  رب  لمتـشم  لوا - دلج  - 59 تسا : ریز  حرـشب  دـلج  جـنپ  تسیب و  رد  راونألا » راحب   » فراعملا ةرئاد  گرزب و  باتک  تسخن 
رد لصفم  همدقم  اب  سایق ، شهوکن  دوشیم ، جارختـسا  اهنآ  زا  هک  يدـعاوق  رابخا و  تیّجح  اهنآ ، تاقبط  املع و  ملع و  تلیـضف  لهج ،

یگناگی  ) دـیحوت باتک  مود - دـلج  - 60 تسا . باب  لهچ  لماش  دـلج  نیا  يدـنمدوس . بلاطم  رداـصم و  قیثوت  و  باـتک ، رداـصم  هراـب 
، ّتیشم لدع ، باتک  موس - دلج  - 61 باب . هجلیلها 31  هلاسر  لضفم ، دیحوت  یهلا ، تاذ  يانسح  ءامسا  و  دنوادخ ، تافـص  و  دنوادخ )

دلج - 62 باـب . نآ 59  تارخؤم  گرم و  تامّدـقم  ماـکحا ، لـلع  هبوت ، قاـثیم ، تنیط ، ناـحتما ، تلالـض  تیادـه ، ردـق ، اـضق ، هدارا ،
ناربـمغیپ و لاوـحا  مجنپ - دـلج  - 63 مالـّـسلا . هـیلع  رفعج  نـب  یلع  باـتک  ماـمت  باـب و  تارظاـنم 83  تاـجاجتحا و  باـتک  مراـهچ -

تقیقح حرـش  ترـضح ، نآ  ناردـپ  زا  یعمج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لاوحا  مشـش - دـلج  - 64 باب . اهنآ 82  تشذگرس 
يدهم باب .  82 رورس ، نآ  باحصا  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  دادقم و  رامع  ناملس ، رذ ، وبا  لاح  حرش  نآرق ، زاجعا  یگنوگچ  و  هزجعم ،
تدالو یگنوگچ  تماما و  طئارـش  مالـسلا و  مهیلع  همئا  لاوحا  تاـکرتشم  رد  متفه - دـلج  - 65 75 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

زا ياهراپ  و  هسّدقم ، تاوذ  نآ  هیرذ  تلیضف  نانآ و  یتسود  باوث  و  قباس ، ناربمغیپ  هب  تبسن  اهنآ  يرترب  مولع و  هبیرغ و  نوئش  و  اهنآ ،
راگزور رد  هچنآ  افلخ و  تریس  داد ، يور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  یئاههنتف  متشه - دلج  - 66 باب .  150 ءاملع ، تارظانم 

ریما باحـصا  زا  یـضعب  لاوحا  قارع ، فارطا  رد  هیواـعم  يرگتراـغ  ناورهن ، گـنج  نیفـص ، گـنج  لـمج ، گـنج  داـتفا ، قاـفتا  اـهنآ 
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دلج - 67 باب . سدقا 62  دوجو  نآ  ياههمان  زا  یضعب  حرـش  و  ترـضح ، نآب  بوسنم  راعـشا  زا  یتمـسق  حرـش  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا 
زا یهورگ  وا ، ناـمیا  ترـضح و  نآ  ردـپ  بلاـط  وبا  تشذگرـس  تداهـش ، اـت  تدـالو  زا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لاوحا  مهن -

اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  لاوحا  مهد - دـلج  - 68 باب . هناگهدزاود 128  ناماما  تماـما  رد  هدراو  تاـیاور  و  نینمؤملا ، ریما  باحـصا 
لاوحا مهدزای - دلج  - 69 باب .  50 البرک ، هلتق  زا  یهاوخنوخ  راتخم و  جورخ  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  مالـسلا و 

مالـسلا و مهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  و  رقاب ، دـمحم  ماما  نیدـباعلا ، نیز - ماما  ینعی : نسح  ماـما  دـعب  هناـگراهچ  همئا 
ینعی مالّـسلا  هیلع  رظتنم  تجح  زا  لـبق  ماـما  راـهچ  لاـح  حرـش  مهدزاود - دـلج  - 70 باـب .  46 اهنآ ، نادـنزرف  باحـصا و  زا  یتعاـمج 

. باب  39 نانآ ، باحصا  زا  یضعب  لاح  حرش  مالسلا و  مهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقّنلا ، یلع  ماما  یقت ، دمحم  ماما  اضر ، ماما  ترـضح 
( ملاع ءامـس و   ) ناهج نامـسآ و  مهدراهچ - دلج  - 72 «. 1  » باب  36 هجرف ، یلاعت  هَّللا  لّـجع  رظتنم  تّجح  لاوحا  مهدزیـس - دـلج  - 71
دیص و رـصانع ، ناویح ، ناسنا ، نج ، ناگتـشرف ، تایکلف ، دننام : اهنآ   76 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ءازجا  اهنآ ، شیادـیپ 

نامیا مهدزناپ - دلج  - 73 باب .  210 اضرلا : ّبط  باتک  و  یبّنلا ، ّبط  باتک  مامت  و  اهیندیماشآ ، اهیندروخ و  تاناویح ، راتـشک  قیرط 
هچنآ هنسح و  قالخا  مود  نانآ . فاصوا  هعیش و  لضف  اهنآ و  لضف  نینمؤم و  تافـص  نآ و  طئارـش  نامیا و  لوا : شخب ، هس  رد  رفک - و 

، ننـس بادآ و  رد  مهدزناش - دلج  - 74 باب .  108 هلیذر ، قالخا  و  نآ ، بعـش  رفک و  موس  تساـیند . کـلاهم  زا  یمدآ  تاـجن  بجوم 
دلج - 75 باب .  131 هریبک ، ناهانگ  تایهنم ، رفس ، باوخ ، يرادهدنزبش ، تایرطع ، لامعتسا  ندیـشکهمرس ، تفاظن ، تالّمجت ، اهتنیز ،

ةالـص مود  شخب  باب  شـش  رب  لمتـشم  تراـهط ، لوا  شخب  شخب : ود  رد  مهدـجیه - دـلج  - 76 باب .  73 مکح ، ظعاوم و  مهدـفه -
شخب شخب : ود  رد  زین  مهدزون - دـلج  - 77 یمق . لیئربج  نب  ناذاش  هلعلا » ۀـحازا   » هلاسر هوالعب  باب  کی  تصـش و  دـص و  رد  زامن ) )

عاونا رکذ و  هراب  رد  مود  شخب  باب .  130 ینامعن . ریـسفت  مامت  نینچمه  نآ . زاجعا  توالت و  باوث  نآ و  بادآ  نآرق و  لئاضف  تسخن 
، هقدص ةاکز ، متسیب :- دلج  - 78 باب .  131 هریغ ، سیردا و  هفیحص  اهدرد ، يارب  اعد  اهزرح ، تاذیوعت ، نآ ، طورش  اعد و  بادآ  نآ و 

دلج - 80 باب .  84 هریغ ، هنیدـم و  رهـش  لاوحا  هرمع ، جـح ، مکی : تسیب و  دـلج  - 79 باب .  122 لاس ، لامعا  فاـکتعا ، زاـمن ، سمخ ،
يدهم باب . تاعاقیا 130  دوقع و  موس : تسیب و  دـلج  - 81 باب .  64 تسا ، هدـش  لـقن  نیموصعم  همئا  زا  هک  یئاـهترایز  مود : تسیب و 

: مجنپ تسیب و  دـلج  - 83 باب .  48 تاید ، باتک  ات  یعرـش  ماـکحا  مراـهچ : تسیب و  دـلج  - 82 77 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
نب دیس  تازاجا  باتک  لئاوا  يزاریش ، ناخیلع  دیـس  رـصعلا » ۀفالـس   » باتک بختنم  يزار ، نیدلا  بختنم  خیـش  تسرهف  مامت  تازاجا و 
لآ رابخا  حرـش  یف  لوقعلا  تآرم   » باتک - 84 نآ . ریغ  مود و  لوا و  دیهـش  هزاجا  و  هرهز » ینب   » يارب یلح  هماّلع  هریبک  هزاـجا  سواـط ،

ذالم - 85 تسا . هدیسر  عبطب  ناریا  رد  گرزب  رایـسب  دلج  کی  رد  هک  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  یفاک »  » باتک حرـش  دلج  هدزاود  رد  لوسرلا »
دئاوفلا - 87 نیعبرا . حرش  - 86 نآ . رخآ  ات  قالط  باتک  زا  و  هزور )  ) موص باتک  ات  لوا  زا  یسوط ، خیش  رابخالا  بیذهت  حرـش  رایخالا ،

-91 كوکش . رد  هلاسر  - 90 تاداقتعا . هلاسر  - 89 لاـجر . رد  هزیجولا  - 88 مراهچ . ياعد  رخآ  ات  هیداجس  هفیحـص  حرـش  رد  هفیرطلا 
هلماک هفیحـص  زا  هک  یئاهاعد  زا  یـضعب  رد  هلاـسر  - 92 تسا . هدرب  ماـن  نآ  زا  نیرحبلا  ةؤـلؤل  رد  قئادـح  بحاـص  هـک  ناذا  رد  هلاـسر 

- هیدـنهلا لئاسملا  - 94 راصبتـسا . هیقفلا و  هرـضحی  ـال  نم  بیذـهت ، یفاـک ، هعبرا : بتک  رب  هـقّرفتم  یـشاوح  - 93 تسا . هداتفا  هیداـجس 
تـسرهف دوب  نیا  تسوا . فیلأـت  نیتسخن  هک  نازوا  رد  هلاـسر  - 95 دوب . هدیـسرپ  يو  زا  دـنه  زا  هَّللا  دـبع  الم  شردارب  هک  تسا  یلئاـسم 

بلاغ هَّللا  دمحب  میتفگ   78 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  نانچ  تسا ، هدمآ  تسدب  هک  یسلجم  هماّلع  تافینصت  تافیلأت و 
دلج الثم  تسا  یگرزب  رایسب  بتک  یـضعب  موحرم  نآ  تافیلأت  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا . هدیـسر  پاچب  زین  اعون  و  دوجوم ، اهباتک  نیا 

زا ریخا  لاس  دـنچ  رد  راونالا  راحب  هرود  تسا . دـلج  نیدـنچ  کی  ره  یفاک  حرـش  لوقعلا  تآرم  و  راحب ، مهدـجیه  مهدراهچ و  مشش و 
ماجنا يدوزب  گرزب  تمدخ  نیا  تسا  دیما  تسا ، هدش  رـشتنم  نآ  دلج  بیرق 40  و  دوشیم . یفورح  عبط  هیمالـسالا » بتکلا  راد   » فرط

نآ تافیلأت  ریاس  رگا  تفای . دـهاوخ  راشتنا  دـلج  دـص  رد  اـعمج  تسا  دـیدج  پاـچ  بیترت  هب  هک  راونـألا  راـحب  تادـلجم  هّیلک  دریذـپ .
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رد يریزو  عطقب  دلج  تسیود  رب  غلاب  ناوتیم  ار  یـسلجم  هماّلع  یـسراف  یبرع و  تافیلأت  هّیلک  دننک ، پاچ  دـیدج ، کبـسب  زین  ار  موحرم 
و رایسب ، ياهراک  و  دودح ، يارجا  يوتف ، رودص  و  اهثحب ، سرد و  اهيراتفرگ ، اب  ار  تافیلأت  نیا  رگا  و  دز ! نیمخت  هحفص  دص  راهچ 
، یهلا قـیفوت  زج  هک  درک  میهاوـخ  فارتـعا  مینک  هسیاـقم  نید  ملع و  َِملاـع  درمدار  نآ  رّرکم  ياـهترفاسم  تیعجرم و  ّمـهم  ياهتیلوئـسم 

. دشاب اسرف  تقاط  ياهراک  همه  نیا  أشنم  دناوتیمن  يرگید  لماع 

[ راونالا راحب  فیلأت  ]

راونالا راحب  فیلأت  یگنوگچ 

یگنوگچ هراب  رد  تسا . راونألا » راحب   » ياـهباتک هرود  یـسلجم  هماـّلع  تاـفیلأت  نیرتروهـشم  تشذـگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  يروطب 
اهنآ هتشاد و  يرایـسب  نادرگاش  یـسلجم  هماّلع  هک  دندقتعم  ياهدع  تسا . رایـسب  يوگتفگ  فلتخم  مدرم  نایم  گرزب  باتک  نیا  فیلأت 

ای نایب  تایاور  زا  یـضعب  لیذ  رد  زین  وا  دـندادیم و  دوخ  داتـسا  ناـشن  دـندرکیم و  ّبترم  هدومن و  يروآعمج  ار  راـحب  راـبخا  هک  دـندوب 
زا ار  يرابخا  اصخش  وا  هک  دننکیم  هدیقع  راهظا  مه  رگید  هدع  تسا . هتشاگنیم  اصخش  زین  ار  اهباب  زا  یضعب  نیوانع  و  تشونیم ، حیضوت 

ار وا  هک  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  ثّدـحم  هماّلع  تسین ! ّتیملع  هناشن  نیا  هدرک و  عمج  اج  کی  رد  و  هدروآ ، نوریب  دوخ  ّناظم 
هک تسا  یـسک  نخـس  نیا  دیوگیم : یـسدقلا  ضیف  باتک  رد   ، 79 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دناهدناوخ  مود » یـسلجم  »

یتروص رد  دـنک ، هیقف  ار  یـصخش  دـناوتیمن  اج  کی  رد  ندرک  عمج  اهباتک و  زا  رابخا  ندروآ  نوریب  اریز  تسین  فینـصت  فیلأت و  لها 
مولعلا و رحب  هماّلع  یناهبهب و  دیحو  لک  داتسا  نوچ  یناگرزب  هک  ییاج  ات  مینیبیم ، رایـسب  ملع  هقف و  شناد و  اب  ار  یـسلجم  هماّلع  ام  هک 
عالطا و ّتلق  اب  زین  ام  دوب ، يرون  هماّلع  هیرظن  نیا  دننکیم . ریبعت  هماّلع »  » هب يو  زا  دوخ  راثآ  رد  يراصنا  یضترم  خیـش  جاح  مظعا  داتـسا 
ار نآ  تایـصوصخ  هدرک ، هدـهاشم  ار  راونالا  راحب  یطخ  ياههخـسن  اصوصخم  میدومن و  يدایز  تاعلاطم  هراب  نیا  رد  ةاـجُزم  تعاـضب 

يرگید باتک  چـیه  املع و  مجارت »  » بتک زا  کی  چـیه  رد  الوا  میروآیم : ریز  رد  ار  دوخ  تاعلاطم  هصـالخ  کـنیا  میدومن و  هظحـالم 
دیاش و  تسین ، شیب  ياهعیاش  فرح  نیا  و  هتـشون ، دوخ  نادرگاش  کمک  اـب  ار  باـتک  نیا  یـسلجم  همـالع  دنـشاب  هتـشون  هک  میاهدـیدن 

قّمعت و نودب  زین  اهنآ  و  هدرک ، صاوخ  زا  یضعب  هب  تیارس  مه  دعب  دنـشاب و  هدش  مدرم  ماوع  نیب  رد  نآ  راشتنا  ثعاب  ضرغم  صاخـشا 
رومأم یسلجم  نادرگاش  الضف و  زا  یتئیه  هک  دیامنیم  رود  رایـسب  ایناث  دنناریم . هدنار و  نابز  رب  ار  یهاو  نانخـس  نیا  هعلاطم ، جنر  عّبتت و 
هراشا راک  همتاخ  رد  ای  راحب و  همّدقم  رد  ینید  یملع و  خماش  ماقم  نآ  اب  یسلجم  هماّلع  فصو  نیا  اب  و  دنشاب ، هدش  تمحز  رپ  راک  نیا 

هدرک ادیپ  ار  یئاهباتک  اریخا  منادرگاش  زا  یکی  دسیونیم : احیرص  مجنپ  تسیب و  دلج  رد  یسلجم  همالع  دشاب ! هدرکن  رثؤم  صاخـشا  نآب 
نیا زا  هک  یـسک  تسا . هدوب  ءاملعلا » ضایر   » فلؤم یناهفـصا  هَّللا  دـبع  ازریم  یمان  هغبان  دوصقم  ّيوق  ّنظب  هک  تسا . هداد  عالطا  نمب  و 
مان راحب  فیلأت  رد  اهنآ  یّلک  تامحز  زا  تسا  نکمم  روطچ  درادـن ، ابا  نآ  نتـشون  زا  و  دـنکیم ، دـیجمت  شدرگاش  کچوک  راـک  کـی 

یلیبدرا دـمحم  ازریم  نینچمه  هتـشون و  ءاملعلا » ضایر -  » رد ار  شداتـسا  لاح  حرـش  هک  هدربماـن  یناهفـصا  هَّللا  دـبع  ازریم  اـثلاث - دربن ؟
دوعوم يدهم  رصعمه  یلماع  ّرُح  خیش  و  دوخ ، تافیلأت  رد  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیس  و  ةاورلا ،» عماج   » باتک رد  شرگید  دنمشناد  درگاش 

راحب فیلأت  رومأم  هک  یتئیه  زا  مادـک  چـیه  دربیم ، مان  شراونالا  راحب  باتک  يو و  زا  لـمالا » لـما   » رد وا   80 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع 
شهوبنا نادرگاـش  يو و  رـصاعم  نادنمـشناد  رظن  زا  هجو  چـیهب  دوب ، نینچ  بلطم  رگا  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  دـنربیمن ! یماـن  دـناهدوب 
ياههقرف فّوصت و  هفسلف و  رادفرط  ياملع  زا  یضعب  صوصخب  شنادرگاش  ناداتـسا و  نیرـصاعم و  نیب  رد  هرخالاب  و  دنامیمن ، هدیـشوپ 

فلؤم ار  وا  همه  شنادرگاش  نیرصاعم و  نمشد و  تسود و  مینیبیم  یلو  تخادنایم  هارب  یئادص  رس و  دناهدوب ، يو  نمـشد  هک  هیفوص 
یقطنم چـیه  اب  تسا و  هتـسناد  دوخ  فیلأت  ار  باتک  نیا  راحب  تادـلجم  مامت  رخآ  لوا و  رد  مه  وا  دوخ  دناهتـسناد . راونالا  راحب  باـتک 
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بلطم نیاب  هراشا  هکنیا  نودـب  هدرک ، مامت  دوخ  مانب  ار  نارگید  تاـمحز  هجیتن  دـعب  و  هتـشاد ، یتراـظن  طـقف  وا  هک  درک  تاـبثا  ناوتیمن 
ام اعبار - دنیاتسب ! زاتمم  ّتیصخش  مامت و  ّتیونعم  اب  هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  و  دنربن ، عوضوم  نیا  زا  یمـسا  اهدعب  مه  وا  نادرگاش  دیامن و 

دیدج عبط  نایدصتم  دزن  گرزب و  ياههناخباتک  رد  دنناوتیم  مه  نارگید  دناهدید ، مه  نادنمشناد  زا  يرایـسب  میاهدید . ار  راحب  تادلجم 
، دنرگنب هدش  پاچ  باتک  نیمه  رد  هک  هشیلک  ود  هلمج  زا  دیدج و  پاچ  راحب  تادلجم  زا  یخرب  رد  هک  یئاههشیلک  رد  و  دـننیب ، هب  نآ 

اهاعد تایآ و  مامت  یسلجم  هماّلع  هک  تسادیپ  یبوخب  راونالا  راحب  فلتخم  تادلجم  هدهاشم  زا  اسماخ - دننک . قیدصت  ار  ام  ضیارع  ات 
تایاور زا  یـضعب  حرـش  رد  ادـعب  هدرکیم ، رکذ  رخآ  ات  زین  ار  تایاور  زا  يرایـسب  و  هتـشونیم ، اصخـش  ار  تایاور  دنـس  اهباب و  نیوانع  و 

نانآ باتک  نادنمشناد و  هراب  رد  دراوم  زا  یخرب  رد  تسا . هتشاگنیم  دوخ  زین  ار  اهنآ  هک  هتشاد  اهریغ  و  حاضیا »  » ای و  حیضوت »  » ای نایب » »
، تسا دوجوم  نونکا  مه  يو  دوخ  ملقب  راحب  تادلجم  بلغا  رد  تاعوضوم  نیا  مامت  هک  دـهدیم  مزال  تاحیـضوت  دـیوگیم و  نخـس  زین 

یـسلجم هماّلع  راحب ، تادـلجم  زا  یـضعب  رد  يرآ  تسا ! هتـشون  اصخـش  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  هحفـص  تسیب  هد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یتح 
يرگیدب دعب  هتشونیم و  دوخ  درک  لقن  نآ  زا  دیاب  هک  ار  یباتک   81 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور و  دنس  باب و  ناونع 

رگا اریز : دناهدوبن . نادنمـشناد  زا  همه  دارفا  نیا  هک  تسادیپ  الماک  و  دـسیونب ، باتک  نامه  زا  وا  یئامنهار  قباطم  ار  تیاور  هک  هدادـیم 
یبوخب نیا  دراذـگب ، ار  تاملک  بارعا  ماـمت  و  دـسیونب ، يو  دوخ  ار  اـهاعد  تاـیآ و  هک  تشادـن  تهج  دـندوب  الـضف  زا  ياهدـع  ناـنیا 
هدافتـسا تیاور  نتم  نتـشون  يارب  اهنآ  زا  یهاگ  طقف  هتـشادن و  اهنآب  ناـنیمطا  یـسلجم  دـناهدوب و  يداـع  بتاـک  دارفا  نآ  هک  دـناسریم 

هحفـص نامه  هیـشاح  لیذ و  رد  هدز و  طخ  ار  نآ  هدرک ، هابتـشا  بتاک  نوچ  تیاور  نتـشون  زا  دعب  مینیبیم  تهج  نیمهب  تسا . هدرکیم 
بتاک هدادیم  روتسد  مه  تاقوا  یضعب  دینکیم . هظحالم  باتک  نیا  مود  هشیلک  رد  هک  نانچ  تسا ، هتشون  حیحص  روطب  ار  تیاور  اصخش 

تاحیـضوت اهنایب و  زا  یـضعب  هدرکیمن  تصرف  نوچ  و  دراذگب ، یلاخ  يو  تاحیـضوت  نایب و  يارب  ار  نآ  ریز  دسیونب و  ار  یتیاور  نتم 
باتک نیا  رابخا  زا  یـضعب  لیذ  رد  یـسلجم  هماّلع  تاحیـضوت  اهنایب و  زا  اسداس - تسا ! هدنام  دیفـس  نانچمه  نآ  ياج  هدشن و  هتـشون 

هراب نیا  رد  دیوگیم : موس  دلج  رد  تیاور  کی  نایب  رد  الثم  هدیدیم . ار  رابخا  مامت  لماک  هعلاطم  تقد و  اب  اصخـش  هک  تسادـیپ  یبوخب 
رد اقباس  ای  دمآ ، دهاوخ  مه  باب  نالف  رد  صوصخ  نیا  رد  یتایاور  دسیونیم  مراهچ  دلج  طسو  رد  ای  درک  مهاوخ  ثحب  باتک  نالف  رد 

دوخ هدهعب  باتک  فیلأتب  طوبرم  روما  مامت  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  همه  هک  میتفگ  مدنچ  دـلج  رد  ای  تشذـگ ، باتک  نالف  باب و  نالف 
ار اهاعد  تایآ و  مامت  هتـشاد و  عیرـس  یملق  یـسلجم  هماـّلع  هک  تسادـیپ  هدیـسر  اـم  رظنب  هک  یتادـلجم  زا  یـضعب  طوطخ  زا  هدوب . يو 

دیدشت هحتف و  همض و  هرسک و  همه  نآ  بلاطم و  همه  نآ  نایم  رد  هک  مدیدن  مدرک و  هظحالم  تقد  اب  هدنسیون  تسا . هتشاذگیم  بارعا 
دنمـشناد اعباس - تسناد . ّقفوم  ینعم  مامتب  هتـشک  راک  دنمـشناد  کی  ار  سلجم  دـیاب  یتسار  و  دـشاب ! هداد  يور  یهابتـشا  هریغ  ّدَـم و  و 

لاح حرش  رد  « 1  » دوخ هریبک   82 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هزاجا  رد  يرئازج  نیدلا  رون  دیس  رسپ  هَّللا  دبع  دیـس  راوگرزب 
یـسلجم هماّلع  شداتـساب  لوقعلا  تآرم  راحب و  فیلأت  رد  هک  هدوب  یناسک  زا  يو  دسیونیم : يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  عّبتتم  هماّلع  شّدـج 

ءاملعلا ضایر  يزونز و  هنجلا  ضایر  باتک  زا  یـسلجم  دنمـشناد  رهاوخ  مگیب  هنمآ  هراب  رد  مه  اقباس  ار  نومـضم  نیمه  درکیم » کمک 
هدیـشوپ فینـصت  فیلأت و  بابرا  رب  بلطم  نیا  درکیم . کمک  شردارب  هب  هریغ  راحب و  فیلأت  رد  مه  هلـضاف  يوناب  نآ  هک  میدرک  لـقن 

هنوگ چـیه  روما  نیا  دـیامنیم ، هدافتـسا  دوخ  نادرگاش  ناکیدزن و  زا  یـضعب  يراکمه  زا  فلؤم  هاوخان  هاوخ  فیلأـت  ماـگنه  هک  تسین 
زا رفن  ود  یکیب  ای  شرهاوخب  ار  یتیاور  نتم  زا  یتمسق  نتشون  یسلجم  رگا  الثم  دهاکیمن . وا  نزو  زا  و  تسین ، فلؤم  نأش  رسک  رب  یلیلد 

کمک يوب  تاـقوا  یـضعب  هدوب  گرزب  باـتک  نیا  فیلأـت  لوغـشم  وا  هک  یلاـس  دـنچ  نیا  لوط  رد  اـهنآ  هدرکیم و  لّوحم  شنادرگاـش 
دننام زین  ام  تهج  نیمهب  تسناد ! ياهدع  فیلأت  دیاب  ار  باتک  هدروآ و  دوجوب  ار  راحب  اهنآ  عالطا  ملع و  هک  تسین  نیا  لیلد  دـناهدرک ،

ای هناماوع  ترهـش  نیا  تسا و  راگزور  هماّلع  نآ  فیلأت  تمظع  اب  باتک  نیا  هک  میراد  هدـیقع  نف  لها  علطم و  عّبتتم و  نادنمـشناد  مامت 
، دوب ام  دوخ  یصخش  تاعّبتت  هجیتن  میتشون  اج  نیا  رد  راصتخاب  هچنآ  درادن . تایعقاو  نتخاس  نوگرگد  رد  يریثأت  نیرتکچوک  هناضرغم 
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رـصع گرزب  نیدهتجم  دیلقت و  عجارم  زا  هک  تجح  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  یبوتکم  دسریم  پاچب  اجیردـت  هک  بلاطم  نیا  شراگن  زا  دـعب 
نآ تارظن  زا  یخرب  دافم  هدنسیون  تایرظن  دنچ  ره  هک  دیسر  رظنب  دنتـسویپ ، يدزیا  تمحرب  مق  رد  يرمق  لاس 1371  رد  و  دندوب ، ریخا 

مینکیم و جرد  انیع  تسا ، ياهزات  بلاطم  ياراد  و  دشابیم ، رتلماک  رایـسب  یعّبتت  رتشیب و  یقّمعت  اب  ناشیا  هیرظن  نوچ  یلو  تسا ، موحرم 
. میزاسیم فوطعم  نادب  ار  ناگدنناوخ  هجوت 

راونالا راحب  فیلأت  یگنوگچ  هراب  رد  تجح  هَّللا  تیآ  موحرم  هیرظن 

و هتـشادن ، دوخ  نایم  رد  ار  وا  یناث  نیثدـحم ، تادرفم  و  هعیـش )  ) هفئاط تافیلأت  هلـسلس  هک  تسا  یعماج  ياهنتم  زا  راونالا » راحب   » باتک
هتبلا هدماین . عّمجت  ماقمب  عماوج  زا  یعماج  چـیه  رد  هدـش ، هدراذـگ  هعیدو  يو  رد  هک  مهیلع  هَّللا  مالـس  تمـصع  عبانم  زا  شهوبنا  رابخا 

رب هوالع  هداد ، رارق  زاجعا  یلات  تفگ ) ناوتیم  هچنانچ   ) ار وا  و  دـشابیم . عقوم  تیمها  ماقم و  يدـنمجرا  دـهاش  نیلوا  يریظنیب  یئاهنت و 
هک هلوقنم  رابخا  تالیئذت  تاحیضوت و  تانایب و  هوالعب  زاب  رابخاب ، هطوبرم  همیرک  تایآ  رب  لامتـشا  عمج  بیترت و  نسح  مظن و  تدوج 

عجارم و مشچ  شیپ  دوخ  روآتریح  جاوما  مکارت  اب  مطالتم  ياهایرد  لثم  هدوب و  هیرظن  ثحابم  هیخیراـت و  تاـکن  هیبدا و  تاـهج  زا  رپ 
ظفح رابخا و  تاقرفتم  عمج  راحب  باتک  فیلأت  زا  یلـصا  روظنم  تسادیپ ، نئارق  زا  هچنانچ  دیامنیم . یئامن  دوخ  هدش و  رگ  هولج - عّبتتم 

و هتفر ، نیب  زا  روهد  رورم  اـب  تیلوهجم  هقرفت و  لـماوع  هطـساوب  هیماـما  لوصا  زا  يداـیز  هدـع  هچناـنچ  هدوب ، ضارقنا  قرفت و  زا  لوصا 
اهنآ زا  اـم  تسد  رد  نونکا  هک  دروخیم  رب  تاـفیلأت  لوـصا و  لـئاسر و  زا  يداـیز  تیّمکب  نیثّدـحم  لاـجر و  مِجارت  مجاـعم و  رد  عـّبتتم 

زا ای  دنتسه  فعـضلا  رهاظ  هک  دوشیم  ادیپ  يرابخا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  هدنامن . راگدایب  رثا  زجب  ینیع  مان و  زجب  یناشن 
مه دامتعا  هکنیا  زا  الـضف  دـیامن ، لقن  اهنآ  زا  هک  تسنیا  زا  ّلجا  هر )  ) یـسلجم لـثم  یـصخش ، نأـش  هک  دـناهدش  لـقن  یتاوزج  بتک و 

ترثک رب  هوالع  هدوب ، ظفح  عمج و  اـهنت  شروظنم  حـضاو و  فلؤم  رذـع  یلو  ع .)  ) همئا بقاـنم  لـئاضف و  تمـسق  رد  هصاـخ  دـیامرفب ،
، همدقم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  روهـشم  ناشیا  فیلأت  ترثک  نینچمه  و  دـمآ ، دـهاوخ  يو  نئارق  زا  یـضعب  هچنانچ  ناشیا ، لغاشم 

باتک لثم  هدش  شفلؤم  ّتیلوهجم  بجوم  اسب  اهنآ  نیفلؤم  مِجارت  بتک و  زا  یـضعب  خسن  ندوبن  سرتسد  رد  نینچمه  و  تسا ،  84 ص :
تسا ةرصبتلا » ۀمامالا و   » باتک نآ  زا  رتبجع  و  دنکیم . ریبعت  ءامدق » ضعب   » ظفلب شبحاص  زا  هر ) یـسلجم   ) فلؤم هک  بقانملا » بقاث  »

یمق رفعج  نب  دمحا  نب  یلع  ثیداحالا » عماج   » باتک نیا  هکلب  تسین ، دعاسم  باتک  دنس  هکنیا  اب  هیوباب ، نب  یلع  هب  دهدیم  تبـسن  هک 
ناذاش نب  لضف  هب  ار  هلبقلا » ۀـفرعم  یف  ۀـلعلا  ۀـحازا   » باـتک دـهدیم  تبـسن  هکنیا  تسا  باـب  نیمه  زا  و  تسا . سورعلا »  » باـتک فلؤم 
باتک  ) دهدیم تبـسن  یمق  لیئربج  نب  ناذاشب  هملک  نیمه  فالخب  رگید  ياج  رد  هکنیا  اب  هحفص 152 ) یناپمک  پاچ  ةرشعلا »  » باتک )

نب لضفب  لئاسو  رد  ار  باتک  نیمه  هداد و  خر  مه  لئاسو  بحاـصب  ضقاـنت  هابتـشا و  نیمه  لـثم  و  هحفص 153 ) یناپمک  پاچ  هرـشعلا 
هدز و لئاسو  بحاص  رب  نعط  كردتـسم ، رد  يرون  ثّدـحم  نینچمه  و  هداد ! تبـسن  لیئربج  نب  ناذاـشب  لـئاسو  تسرهف  رد  و  ناذاـش ،
رفکلا و نامیالا و  باتک  ءزج  هس  نامه  هک  تسا  دوجوم  فلؤم  هخـسن  زا  راحب  ءازجا  زا  ءزج  هس  ام  شیپ  تسا . هدرک  تسرهف  زا  تلفغ 

نیا لاح  هک : تسنیا  میا ، هدومن - هدهاشم  راحب  لصا  خسن  زا  اهنآ  ریغ  رد  دهدیم و  تسدب  اهنآ  رد  ّربدت  هچنآ  دنشابیم . قالخالا  مراکم 
دنکب لمأت  تادلجم  نیا  زا  یکی  رد  هک  یـسک  دشابیم . تافیلأت  ریاس  لاح  ّتیعـضو  زا  ریغ  تباتک  عضو و  فیلأت و  یگنوگچ  رد  باتک 

هزادـنا مجح و  اسب  دـشابیم و  فلتخم  ملق  طخ و  ثیح  زا  مه  فلتخم و  بتاـک  ثیح  زا  مه  هک  تسا  يدـنچ  تاوزج  هک  دـید  دـهاوخ 
دنچ هوزج  کی  نایم  رد  اسب  و  دنتـسه . کچوک  یـضعب  گرزب و  یـضعب  فلتخم و  مه  تاوزج  قاروا  ددع  رادقم و  یهاگ  تاحفص و 

فلؤم طخ  ابلاغ  ملق  طخ و  ثیح  زا  شحاف  فالتخا  نیا  اب  دوشیم و  هدید  دیفس  يرادقم  هحفص  کی  لیذ  ای  ردص  رد  ای  دیفس  هحفص 
نیا اب  دنافلؤم . دوخ  طخ  هب  دناهدش  تبث  رابخا  لیذ  رد  هک  تانایب  دـنراد و  باوبا  ردـص  رد  تایآ  باوبا و  نیوانع  بلاغ  طقف  دنتـسین 

تآرم باتک   85 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  اعون  تسا و  ریغ  طخ  اب  هدش  رکذ  قالخالا  مراکم  دلج  رد  هک  یتانایب  همه 
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لاح نامهب  دوب ، رییغتلا  مزال  لقن ، زا  دعب  لوقعلا  تآرم  رد  هک  فّنـصم  ظفل  هکنیا  یتح  هدش  لقن  یـسلجم ) فیلأت  یفاک  حرـش   ) لوقعلا
ود هرصتخم  تانایب  یهاگ  و  هدنام ) یقاب  لاح  نامهب  تسا  یفاک  بحاص  دارم  لوقعلا  تآرم  رد  هک  فّنـصم  ظفل  هکنیا  لثم   ) تسا یقاب 

یهاگ لیبق  نیمه  زا  و  هدـنام . یقاب  هلباقمیب  دوخ  لاحب  مه  طـالغا  زا  یـضعب  یهاـگ  دوشیم و  ادـیپ  فلؤم  ریغ  طـخ  اـب  هملک  هس  هملک 
باب 8- هحفـص 97  یناپمک  عبط  ( 11  ) دـلج رد  هکنیا  لثم   ) هدـنام یقاب  لاح  ناـمهب  هدـش و  رکذ  دوخ  باـب  ریغ  رد  تاـیاور  زا  یـضعب 

لاحب ّقلعتم  تسا  یتیاور  ۀیاورلا ) دمحا  نب  دمحم  ییحی و  نب  دمحم  اک »  » دراد هیشاح  رد  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  رفعج  یبا  باحـصا  لاوحا 
دراو داوج  دمحم  رفعج  یبا  ترضح  لاوحا  رد  باتک  نیمه  رد  ار  تیاور  نامه  انیع  هکنیا  رتبجع  مالّـسلا و  هیلع  داوج  دمحم  رفعج  یبا 

رد نیا  ریظن  و  خـلا ) ییحی  نب  دـمحم  نع  اک - هیناث - تیاور  هقالخا » مراکم  هلئاضف و  باب   » هحفص 129 یناپمک  پاچ  دلج 11 -  ) هدرک
نتم دنـس و  یقب  ام  فلؤم و  طخب  دنـس  زا  هملک  دنچ  دانـسا  تایاور و  ردص  باوبا  ياهاج  یـضعب  رد  و  تسا . دایز  راحب  قّرفتم  ياهاج 

، دشابیم دب  یهاگ  بوخ و  یهاگ  ریرحت و  یهاگ  ثلث و  یهاگ  خسن و  طخب  یهاگ  هک  باتک  طوطخ و  طالتخا  زا  و  دـشابیم . ریغ  طخب 
دناهدوب فلؤم  نایفارطا  هذـمالت و  زا  ياهدـع  اهنآ  هک  تسا  نشور  رپ  طوطخ ، نابحاصب  ار  تیاور  لقن  رما  فلؤم  ضیوفت  زا  نینچمه  و 

ّمـض تایـصوصخ و  نیا  عومجم  زا  و  دناهدوب . ناگدنـسیون  باّتُک و  هقبط  زا  هتـسجیم و  تناعتـسا  هدومن و  راذگاو  اهنآب  ار  مظن  رما  هک 
بجوـمب هدرک و  شخپ  دوـخ  ناـیفارطا  هذـمالت و  ناـیم  هدرک و  هوزج  هوزج  ار  باـتک  فـلؤم  هک  تـفگ  ناوـتیم  رگیدـمهب  نـئارق  نـیا 

بیترت نامهب  هتـشونیم  ار  اهباب  نیوانع  دناهدومنیم و  هراشا  هک  یبیترتب  دـناهدرکیم و  لقن  شناظم  زا  ار  رابخا  هدادـیم ، اهنآب  هک  يروتـسد 
يدـهم ءاضتقا  بسحب  فلؤم  دنتـشاذگیم و  دیفـس  راـبخا  لـیذ  رد  هدوب  ناـیبب  جاـتحم  هک  يدراوم  دـناهدومنیم و  باوبا  رد  راـبخا  عضو 

هاـگ سلجم و  کـی  رد  هاـگ  لاوحا  نیا  همه  رد  و  هتـشونیم ، نآ - دروم - رد  دوخ  طـخ  اـب  یناـیب   86 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
تادـلجم یـضعب  هکلب  هدـشن  لقتنم  هضّیبم  هب  هدّوسم  زا  شفلؤم  نامز  رد  باـتک  ماـمت  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچمه  و  دـناهدوب . قّرفتم 

ترثک تغارف و  مدـعب  دنتـشاد  تلالد  هک  تشذـگ  هک  يدـهاوش  رب  هوـالع  بلطم  نیا  يارب  تسا و  هدـنام  هدّوسم  ناونع  ناـمهب  يرخآ 
نیا دیامن  حالـصا  هدومن و  رورم  رگید  هبترم  هتـشونیم  هک  يزیچب  هک  هدرکن  نکمم  ابلاغ  هک  فلؤم ، یعرـش  لغاشم  یفیلأت و  تالاغتـشا 

نامهب لصا  ضایب  باوبا  یضعب  لیذ  رد  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسا ) پاچ  لوا  هک   ) یناپمک عبط  رد  هک  تفرگ  ناوتیم  دهاش  ار  عوضوم 
«1  » يرمکهوکلا ۀجح  مق - هَّلل  دمحلا  تسا و  زیربت  پاچ  لوا  ءزج  رتبیجع  نیا  زا  هدنام و  یقاب  وحن 

راونالا راحب  فیلأت  رد  یسلجم  هماّلع  رظن 

مدرم  88 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  یضعب  زیواتـسد  یـسلجم  هماّلع  راونالا » راحب   » صوصخ رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
بلاطم زا  یـضعب  دوجو  دـنهاکب ، نیگنـس  هوک  نیا  نزو  زا  دـنهاوخیم  دوخ  رـصاق  رظنب  هلیـسو  نادـب  هتفرگ و  رارق  عالطایب  ياعدـم  رپ 

ص: همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . باتک  نیا  رد  فیعض ، عبانم  كرادم و  هدننکهتسخ و  تارّرکم  ای  بسانم ، ریغ  فیعض و 
( لهاج ملاع و  هناگیب و  يدوخ و  نمـشد و  تسود و  زا  معا   ) دارفا لـیبق  نیا  فاـصنا  یئانـشآ و  مدـع  هناـشن  زین  نیا  هک  یتروص  رد   89

يارب یـسلجم  هماّلع  میمـصت  بجوم  هک  ار  یطئارـش  ناکم و  نامز و  راحب و  فیلأت  للع  یحطـس  هعلاطم  کی  اب  نانیا  رگا  اریز  دـشابیم .
هب ّنف ، لها  علّطم و  دارفا  دـننام  هکلب  دـندرکیمن ، رکف  باتک  نیا  هراـب  رد  روط  نیا  اـهنت  هن  دـنتفرگیم ، رظن  رد  دـیدرگ ، روظنم  نیا  ماـجنا 

ار باتک  فیلأت  للع  راحب  لوا  دلج  همّدقم  رد  دوخ  یسلجم  هماّلع  هچرگ  دنداتـسرفیم . دورد  یـسلجم  همالع  یلاع  تمه  گرزب و  حور 
یسلجم هماّلع  میهدب : هراب  نیا  رد  یحیضوت  رـصتخم  هک  مینادیم  مزال  فصو  نیا  اب  یلو  درادن  رتشیب  حیـضوت  هب  جایتحا  و  دهدیم ، حرش 

لیم رتشیب  هعیـش  ياهقف  املع و  دوب ، هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ابیرقت  ار  تیب  لها  ثیدـح  هقف و  ناـفرع ، هفـسلف و  هک  هتـسیزیم  يرـصع  رد 
شدرگاش وا  زا  دعب  دامادریم و  یمان  فوسلیف  يو  زا  شیپ  یکدـنا  تشاد . رارق  تیمهأ  مود  هجرد  رد  ثیدـح  هقف و  و  دنتـشاد ، هفـسلفب 

رد ار  دوخ  رمع  هک  دـندوب  یناسک  زا  ضیف  نسحم  الم  یجیهال و  قازّرلا  دـبع  الم  شیاهداماد  يو و  دـنزرف  يزاریـش و  نیّهلأتملا  ردـص 
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عـضو نیا  همادا  دنتـشاد . هجوت  رتمک  رابخا  ثیدـح و  لوقنمب و  رطخ  ساسحا  زا  شیپ  راک و  لـئاوا  رد  هدرک و  فرـص  ناـفرع  هفـسلف و 
. تخاسیم مسجم  ینید  مولع  يارب  ار  یمیخو  هدـنیآ  و  دادـیم ، رارق  دـیدهت  دروم  تخـس  ار  اهنآ  ینارون  راکفا  جاور  تیب و  لـها  بتکم 

ناریا رد  رّرکم  هک  یئاهتراغ  اهگنج و  اهزات و  تخات و  رثا  رب  هعیـش  رابخا  ياهباتک  هوـالعب   90 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
رد نادـنچ  دوب  هدـنام  یقاـب  هک  اـهنآ  هتفر و  ناـیم  زا  اـعون  دنتـشاد ، هیوفـص  روهظ  زا  شیپ  نایعیـش  هک  یئاهتیدودـحم  و  دوب ، هداد  يور 

ةرئاد کی  هب  جاتحم  يدایز  نازیمب  و  دوب ، هقیضم  رد  تخس  ننـس  ضیارف و  رابخا و  ثیدح و  رظن  زا  هعیـش  تاهج  نیمهب  دوبن . سرتسد 
فیلأت يارب  یـسلجم  همالع  میمـصت  بجوم  هک  دوب  لماوع  للع و  نیا  دـندوب . عوضوم  باب و  ره  رد  راـبخا  هنوگ  همه  لـماش  فراـعملا 

مظنم و بترم و  دـعب  و  عمج ، ار  رابخا  مامت  دـناوتب  وا  هکنیا  تصرف  رذـگدوز  رمع  هک  تسنادـیم  یـسلجم  هماّلع  دـیدرگ . راونـالا  راـحب 
یتح دنک ، عمج  اج  کی  ار  همه  تسا ، هعیـش  ربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا  مامت  هک  رتهب  هچ  سپ  داد ، دهاوخن  يوب  دیامن  حیقنت  بیذهت و 

دریگ و رارق  تسا  یتسین  لاوز و  زا  رابخا  مامت  ظفح  هک  وا  عیسو  رظن  لومـشم  دشاب ، يربتعم  ریغ  باتک  انایحا  فیعـض و  اهنآ  دنـس  رگا 
، درذگب هداد و  یحیضوت  لیصفت  لامجاب و  حاضیا »  » و حیضوت »  » و نایب »  » نتـشون اب  دنک ، لّطعم  ار  دوخ  هکنیا  نودب  درک  تصرف  اج  ره 

تهج نیمهب  دراذگب ! يدعب  ياهلسن  يارب  ای  دنک ، لوکوم  بسانم  ياهتصرف  هب  ار  رتشیب  قمعت  تقد و  بیذهت و  کیکفت و  قیقحت و  و 
راحب  » ادابم ات  تسا  هدروآ  راـحب  رد  تروص  ناـمه  اـب  هدـش ، طقـس  نآ  زا  یتـالمج  اـی  هدوب ، طولغم  هک  ار  اههخـسن  زا  یـضعب  مینیبیم 

ات میدرک  لقن  ار  نآ  ام  یلو  تسا ، شّوشم  ّبترم و  ریغ  طولغم و  هخـسن  : » دیوگیم اهنایب  زا  یـضعب  رد  یتح  دنامب  یلاخ  نآ  زا  راونالا »
زا تسین ، هدئاف  زا  یلاخ  انایحا  هک  مه  هخـسن  نیمه  هن  رگ  ددرگ و  حیحـصت  هلباقم و  نآ  يور  زا  دوش ، ادـیپ  لصا  هخـسن  ام  زا  دـعب  رگا 

یتمیق ياهرهوگ  هنوگ  همه  هک  هدروآ  دوجوب  یئایرد  راونالا  راحب  فیلأت  اب  یسلجم  تقیقح  رد  دنامب !!» یقاب  نآ  زا  یمـسا  و  دورن ، نیب 
راحب يرآ  دـشاب ! دـناوتیمن  نیا  زج  مه  ایرد  هتبلا  و  دوشیم ، تفای  نآ  رد  اج  کی  یئایرد ، ياهنجل  اهفزخ و  رانک  رد  اهبنارگ ، ياهّرد  و 

! دوشیم ادیپ  زیچ  همه  ایرد  رد  و  تسایرد ، یسلجم  همالع  راونالا 

یسلجم بتک  ریاس  راونالا و  راحب  ياهسرهف  بختنم و  كردتسم و 

نآ رب  زین  یئاهسرهف  و  هدـش ، باختنا  و  كاردتـسا ، ءاملع  زا  یعمج  طسوت  زین  اهنآ  زا  یـضعب  یـسلجم ، هماّلع  راـثآ  همجرت  زا  هتـشذگ 
متفه دلج  رصتخم  راونالا - عماج  - 1 میروآیم : ریز  رد  زین  ام  و  تسا ، هتشاگن  هعیرذلا »  » رد هئاقب  ماد  ینارهت  هماّلع  ار  همه  هک  دناهتشون 
یقت دـمحم  الم  نب  هَّللا  دـبع  اّلم  نب  ریـصن  دـمحم  الم  نب  یـضر  اقآ  زا  متفه - دـلج  رـصتخم  زین  - 2 یناهفـصا . یفجن  اقآ  فیلأت  راـحب -

الم فیلأت  راحبلا - ررد  - 4 یناهفـصا . یفجن  اقآ  راحب - مهدزناش  دـلج  بختنم  قوقحلا - عماوج  - 3 یسلجم . هماّلع  ردارب  هون  یـسلجم ،
هدرک و فذح  ار  نآ  ياهدنس  تارّرکم و  هک  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  هدازردارب  نیدلا  رون  هب  روهـشم  یـضترملا  نب  دمحم  نب  دمحم 
-5 تسا . هدـش  عبط  مه  اـهنآ  زا  یـضعب  و  تسا ، هدرک  رـصتخم  ار  نآ  تادـلجم  زا  یـضعب  هدومن و  باـختنا  ار  قـثوم  نقتم و  ثیداـحا 

دلج تفه  رد  یفاو  راـحب و  نیب  عمج  یفاّـشلا - - 6 ناگرگ . يالـضف  زا  یکی  طسوت  راحب - مود  تسیب و  دلج  رـصتخم  رازملا ، رـصتخم 
راونالا راحب  مامت  بختنم  - 7 تسا . هتخادنا  ار  نآ  ياهنایب  تارّرکم و  هک  يزیربت  بلطملا  دـبع  اّلم  نبا  اضر  دـمحم  اّلم  فیلأت  گرزب ،

ۀّنج - 9 تسا . هدرک  كاردتـسا  ار  راحب  مامت  هک  هرماس  میقم  ینارهت  دـمحم  ازریم  موحرم  عّبتتم  هماّلع  فیلأت  راـحب - كردتـسم  - 8 « 1»
هماّلع فیلأت  زین  رَبِعلا - ملاعم  - 10 92 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يرون . هماّلع  فیلأت  مهدزیـس - دلج  كردتـسم  يوأملا -

جاح موحرم  لیلج  ثّدحم  فیلأت  راحبلا - ۀنیفـس  - 11 تسا . هدیسر  عبطب  روبزم  باتک  ود  همیمـضب  هک  مهدفه - دلج  كاردتـسا  يرون 
ياهباتک زا  راحبلا  ۀنیفـس - تسا . راونالا  راحب  هرود  مامت  لماک  تسرهف  یّجهت  فورح  بیترتب  باتک  نیا  دلج - ود  رد  یمق  سابع  خیش 

رد و  دـشابیم ، دـنمدوس  عّونتم و  بلاـطم  ياراد  تسا ، راونـالا  راـحب  تسرهف  هکنیا  رب  هوـالع  تسا . هعیـش  نقتم  بلطم و  رپ  تمیق و  يذ 
نیا هنافـسأتم  یلو  تسا . هدش  فیلأت  میظنت و  لاس  تسیب  تّدـم  رد  روبزم ، راوگرزب  ثّدـحم  طسوت  هحیرق  نسح  هقیلـس و  لامعا  لامک 
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اب نآ  قیبطت  هدش و  میظنت  راحب  قباس  عبط  دلج  جـنپ  تسیب و  بیترت  هب  هنیفـس  اریز  دـیامنیم . لاکـشا  داجیا  دـیدج  عبط  راحب  يارب  باتک 
، دننک تمه  نادنمشناد  زا  نت  دنچ  ای  کی  هک  تسا  اجب  رایسب  دوب . دهاوخن  هدافتـسا  لباق  نادنچ  لکـشم و  دیدج ، پاچ  راحب  تادلجم 

زین ردقلا  لیلج  ثّدحم  نآ  تامحز  و  دـناهدرک ، نید  ملعب و  ازـسب  یتمدـخ  تروص  نیا  رد  هک  دـننادرگرب  دـیدج  پاچب  ار  نآ  زومر  و 
تسرهف - 13 تسا . هدـش  پاـچ  نارهت  رد  لاس 1352  رد  راحب - باوبا  تسرهف  باوبـالا - حاـتفم  - 12 دنام . دـهاوخ  ظوفحم  نانچمه 
تسرهف - 15 تسا . هدوب  راحب  رداـصم  كرادـم و  هک  یبتک  تسرهف  - 14 تسا . هتفرگ  اهنآ  زا  راحب  هک  یبتک  نییعت  اـب  راـحب  ثیداـحا 

. نآ كاردتسا  تلوهس  يارب  راحب  باوبا  تسرهف  راونالا - حیباصم  - 16 راحب . بلاطم  زا  یضعب 

یسلجم همالع  بتک  زا  یضعب  ياههمجرت 

یخرب هدیسر و  عبطب  مه  اهنآ  زا  یضعب  هدش ، همجرت  ودرا  نابز  یبرعب و  یسراف  زا  یسرافب و  یبرع  زا  یسلجم  همالع  ياهباتک  زا  یضعب 
مود لوا و  دـلج  همجرت  - 1 93 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  درذگیم : ناگدنناوخ  رظن  زا  الیذ  هک  هدـش  همجرت  نیدـنچ  مه 
هدرک همجرت  یـسرافب  رتخا  دـنلب  دـمحم  ناطلـس  هدازهاش  مانب  دـنه  نیطالـس  ناگدازهاش  زا  یکی  يارب  ءاملع  زا  یکی  هک  راونالا - راـحب 

هدیـسر عبطب  ناریا  رد  هک  فراعملا  عماج  هب  موسوم  راحب - مود  دـلج  همجرت  - 3 نیقیلا » نیع   » مانب راحب  لوا  دـلج  همجرت  زین  - 2 تسا .
-6 « 3 « » راونالا يراجم   » مانب راحب - متـشه  دـلج  همجرت  - 5 « 2  » مالعا ياملع  زا  یکی  طسوت  راـحب - مشـش  دـلج  همجرت  - 4 «. 1  » تسا
- راحب مهد  دلج  همجرت  - 7 « 4  » یناهفصا یقت  دمحم  نب  هَّللا  دبع  اّلم  نب  ریـصن  دمحم  اّلم  نب  یـضر  اقآ  مجرتم : راحب - مهن  دلج  همجرت 

دلج همجرت  یناردـنزام 9 - یلع  دـمحم  ازریم  مجرتم : راحب - مهد  دـلج  همجرت  یئونهکل 8 - يرتشوش  ساـبع  دـمحم  ریم  یتفم  مجرتم :
عبط یمورا  یلو  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیش  مجرتم : مهدزیس - دلج  همجرت  - 11 « 5  » ودرا نابزب   » » همجرت - 10 راربالا . نحم  مانب  مهد 
هاش  » تساوخردب دـنه  ياملع  زا  یکی  هک  يرگید  همجرت  یمورا 13 - ربکا  یلع  ازریم  مجرتم : مهدزیـس  دـلج  همجرت  اضیا  - 12 نارهط .

مهدراهچ دلج  همجرت  - 14 94 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 6  » تسا هدومن  همجرت  ردیح ، نیدلا  ریصن  ناطلس  هجوز  مگیب »
زین رارـسالا » قیاقح   » مانب مهدفه  دـلج  همجرت  - 15 « 1  » لاسب 1334 یفوتم  یفجن  اقآب  فورعم  یناهفـصا  یقت  دـمحم  خیـش  اقآ  مجرتم :

یبیرج رازه  مظاک  دمحم  اّلم  مجرتم : تاداقتعا . همجرت  زین  - 17 ءاملع . زا  یکی  هلیسوب  تاداقتعا : همجرت  روبزم 16 - یفجن  اقآ  همجرت 
نابزب نویعلا  ءـالج  همجرت  - 19 « 3  » هدیـسر عبطب  دنه  رد  يدـنه ، نیـسح  دـباع  یلوم  مجرتم : ودرا  نابزب  تاداقتعا  همجرت  زین  - 18 « 2»
لاسب یفوتم  ربش  هَّللا  دـبع  دیـس  یماـن  همـالع  مجرتم : یبرعب . نویعلا  ءـالج  همجرت  - 20 رـصاعم . يدنه  رقاب  دـمحم  دیـس  مجرتم : ودرا -
ۀفحت همجرت  - 22 « 4  » هدربمان ربش  هَّللا  دبع  دیس  زا  زین  يرگید  رصتخم  و  ءالجلا » بختنم   » مانب نویعلا  ءالج  همجرت  رـصتخم  - 21 . 1242

-24 « 6  » رکذلا قباس  يدنه  رقاب  دمحم  دیس  مجرتم : ودرا - نابزب  نیقیلا  قح  همجرت  - 23 « 5  » ربش هَّللا  دبع  دیس  زین  مجرتم : یبرعب - رئازلا 
دمحم اـّلم  مجرتم : یبرع :» ناـبزب   » نیقیلا قح  همجرت  - 25 « 7  » رکذـلا قباس  ربش  هَّللا  دـبع  دیـس  مجرتم : یبرع :» نابزب   » نیقیلا قح  همجرت 

دیـس مجرتم : ودرا - نابزب  نیقتملا  ۀیلح  همجرت  - 26 « 1  » یعازخ  95 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـمحم  شیورد  نب  میقم 
، ودرا ناـبزب  تاـیحلا  نیع  همجرت  - 28 « 3  » یبرعب نیقتملا  ۀـیلح  هـمجرت  - 27 « 2  » مالـسالا بیذـهت  مانب  رـصاعم ، يولهد  دـمحا  لوبقم 

ءاملع زا  یکی  مجرتم : یبرع ، نابزب  تایحلا  نیع  همجرت  رکذلا 29 - قباس  رقاب  دمحم  دیس  مجرتم :

دوعوم يدهم  باتک  تاصخشم  رضاح و  همجرت 

هراشا

موحرم همجرت  اهنت  یلو  تسا . هدـش  مه  رگید  همجرت  هس  راونألا  راحب  مهدزیـس  دـلج  هک  میتشون  یـسلجم  هماـّلع  بتک  همجرت  شخب  رد 
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مومع مهف  لباق  هداس و  يدح  ات  نآ ، یسیون  رثن  کبس  دنچ  ره  تسا . هدش  یفورح  یگنـس و  پاچ  راب  هس  ود  یمورا  نسح  دمحم  خیش 
ابیرقت نآ ، ياهپاچ  هویشب  هجوت  اب  دروایب ، مه  همجرت  رد  ار  بلاطم  دئاوز  وشح و  و  دنک ، لقن  ار  دنس  هلسلس  هدوب  دیقم  نوچ  یلو  تسا ،

ره دقاف  نوچ  هوالعب  تفرگیمن . رارق  دنرادن  ار  یمیدـق  قلغم و  ياهباتک  هنوگ  نیا  هعلاطم  هلـصوح  الوصا  هک  زورما  مدرم  هدافتـسا  دروم 
رارق یلزا  یئاهب و  یباب و  هقرف  هدافتـسا  ءوس  دربتـسد و  دروم  نآ  تایاور  یـضعب  زا  یئاهتمـسق  اذـل  تسا ، مزال  یقرواپ  حیـضوت و  هنوگ 
هارمگ ار  عـالطایب  حول و  هداـس - مدرم  زا  يرایـسب  هلیـسو  نادـب  هدومن و  دوخ  ءوـس  روـظنم  عـفنب  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثـکا  دـح  هتفرگ و 

! دنشابیم یئاهب  هقرف  زین  همجرت  نآ  نارادیرخ  زا  يرایسب  میراد  عالطا  هک  يروطب   96 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دناهتخاس !
هدومن و نییعت  البق  هک  يدراوم  نداد  ناشن  اب  دنربیم و  دوخ  یغیلبت  لفاحم  هب  ار  هیمالسا )!! پاچ   ) راحب مهدزیس  قباس  همجرت  یئاهب  هقرف 

جیگ لزلزتم و  دوخ  قباس  هدیقع  رد  ار  اهنآ  تسخن  دناهتخاس ، هدامآ  دراو ، هزات  عالطایب  ناناملـسم  لد و  هداس  دارفا  نتخادنا  مادب  يارب 
نآب یبهذـم » يوگتفگ  تقیقح و  يّرحت   » کسام هک  تیئاهب  گـنرین  نوسفا و  مادـب  ار  هدروخ  بیرف  هراـچیب  هتفر  هتفر  هاـگنآ  دـننکیم ،

دناوتب هک  يرگید  همجرت  موزلب  رظن  هدنسیون  هب  راحب  مهدزیس  دلج  همجرت  داهنشیپ  ماگنه  هک  دش  بجوم  تاهج  نیا  دنزادنایم . دناهدز ،
ناهج دوعوم  يدهمب  طوبرم  رابخا  رد  یباتک  دوب  ددص  رد  شیپ  اهتدم  هدنـسیون  الوصا  متفریذـپ . دـیامن ، ناربج  ار  قباس  همجرت  صقاون 
مامت و  مسیونب ، اویش  یـسرافب  دناهداد  تراشب  وا ، یناهج  تلود  و  روهظ ، تبیغ و  تدالو و  دوجوب و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هک 
یئاهب هقرف  هک  ار  یتایاور  اصوصخم  و  منک ، يدنبهتسد  صوصخم  کبـسب  ار  تمـسق  نیاب  طوبرم  رّرکم  ریغ  مزال و  حیحـص و  ثیداحا 

رارق یسررب  ثحب و  دروم  ار  کی  ره  سپس  و  مروایب ، نآ  رد  دناهدروخ ، ار  نآ  بیرف  عالطا  یمک  رثا  رب  اههراچیب  ای  هداد ، رارق  زیواتسد 
، هدـش دای  تاهجب  رظن  میتفگ  هک  نانچ  یلو  دـنزاسن . بوشم  ار  ماعنالاک  ماوع  ناحول و  هداس  ناهذا  شیپ  زا  شیب  هناگیب  يدایا  اـت  مهد ،

. دوبن ياهراچ  راونالا » راحب   » مهدزیس دلج  همجرت  زا 

: تسا ریز  روما  میاهداد  ماجنا  رضاح  همجرت  رد  ام  هچنآ 

اـصخش داد  رارق  قـبط  زین  ار  نآ  مود  لوا و  پاـچ  هک  همجرت  نیا  رد  ناگدـنناوخ  مهفب  کـمک  رما و  لیهـست  يارب  هدنـسیون  هـکنیا  لوا 
هدنناوخ دوشن و  طولخم  مهب  یپ  رد  یپ  ثیداحا  همه  نآ  هک  دشاب  يروط  ینیچ  فورح  ظاحل  زا  میدرک ، یعـس  تسخن  میتفرگ ، هدهعب 

رما نیا  ناربج  يارب  اذـل  دوب ، دـهاوخ  روآ  لالم  زاـب  دـشاب ، داتـسا  هدنـسیون  مه  دـنچ  ره  اـهباتک  هنوگ  نیا  همجرت  اریز  دـنکن . لـسک  ار 
( هایس  12  ) فورح اـب  ار  یتیاور  ره  ناونع  هحفـص  ره   97 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رد  و  هداد ، رارق  اهنآ  يارب  ینیوانع 

هرامش اب  ار  تایآ  تسخن  فلؤم ، سکعب  مجنپ  باب  رد  هکنیا  مود - میداد . رارق  نآ  روطـس  نایم  رد  يدایز  لصاوف  و  میدرک ، صخـشم 
ریـسفت و نامز  ماما  سدـقا  دوجو  هراب  رد  یقرواـپ ، رد  هیآ  باـب و 13 - نیا  رد  هـیآ  اـعمج 51  میدرک . رکذ  ار  تیاور  سپـس  میتـشون و 
- موس تسا . هدش  رکذ   34 - 33 - 32 - 31 باوبا 30 - رد  اصوصخم  باوبا  ریاس  لـالخ  رد  هک  دـشاب  رگید  هیآ  دیاش 20  هدش و  لیوأت 

ریغ هعومجم  زا  فلؤم  هک  ار  ءارضخ » هریزج   » ناتساد دشابن ، لکشم  نآ  هدافتـسا  هعلاطم و  و  دوشن ، روطق  دح  زا  شیب  باتک  هکنیا  يارب 
همجرت رّرکم  یتح  قباس  باوبا  رد  انیع  هک  تعجر  باب  مود و  یـس و  باب  رّرکم  تایاور  زا  یـضعب  و  هحفص 754 )  ) هدرک لقن  يربتعم 

رد فلؤم  میتفگ  هک  نانچ  مراهچ - میدومنن . همجرت  میاهداد ، حیضوت  ار  نآ  تلع  یقرواپ  رد  هک  تاعیقوت  باب  زا  یتمـسق  و  تسا ، هدش 
« فلؤم  » ناوـنع تحت  دوـب  هدافتـسا  لـباق  تیاور و  ینعمب  طوـبرم  هچنآ  دراد . حاـضیا »  » و حیـضوت »  » و ناـیب »  » تاـیاور زا  یـضعب  لـیذ 
و میداد ، رارق  نیلـاله  ناـیم  رد  یهاـگ  میدرب ، راـکب  ظـفل  همجرت  ماـگنه  نتم  دوخ  رد  دوـب ، تاریبـعت  تاـغل و  ینعم  هچ  ره  و  میدروآ ،

دوخ زا  یتاحیـضوت  تسا ، نیلـاله  نیب  رد  هک  یبلاـطم  بلاـغ  هک  دوـب  هجوـتم  دـیاب  هتبلا  میتخاـس ، سکعنم  تاراـبع  همجرت  رد  یناـمز ،
روطب یتح  ار  همه  دـناهداد ، رارق  مدرم  نتخاس  هارمگ - دوخ و  یتاـغیلبت  هدافتـسا  دروم  ناـیئاهب  هک  یتاـیاور  ماـمت  هکنیا  مجنپ - تساـم .

اهنآ زیواتسد  بجوم  نآ  فذح  ادابم  ات  میدرکن . ار  باتک  ندش  نیگنـس  هظحالم  دروم ، نیا  رد  و  میدومن ، همجرت  باب  دنچ  رد  رّرکم و 
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يارب و  میهدیم ، حیضوت  همدقم  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  مینک  تشاد  دای  ار  دراوم  نآ  مامت  میتشادن ، تصرف  همجرت  ماگنه  نوچ  یلو  ددرگ .
ناگدنناوخ عالطا  يارب  مشش -  98 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  میاهدرک . صخـشم  الماک  تسرهف  رد  ار  همه  رما  تلوهس 

هلـصوح هک  اجنآ  ات  مزـال  دراوم  رد  و  میدناسانـش ، لاـمجاب  ار  راـبخا  ناـیوار  ثیدـح و  لاـجر  ینـس و  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
عماج و یباتک  هجیتن  رد  میاهداد و  حرش  ار  ءایـشا  یماسا  نکاما و  و  میاهدروآ ، نارگید - زا  ای  دوخ و  زا  ای  مزال  تاحیـضوت - میاهتـشاد ،

ّتیمهاب رظن  میوگیم ، احیرـص  هتبلا  میاهداهن . مالّـسلا  هیلع  نامز  ماماب  نادـنمقالع  تقیقح و  هار  ناگدـنیوپ  راـیتخا  رد  عّتمم  و  بلطم ، رپ 
. ماهدماین رب  گرزب  راک  نیا  هدهع  زا  ماهتشاد  روظنم  هک  نانچ  رطاخ ، شیوشت  هدنسیون و  يراتفرگ  راک و  ینیگنس  عوضوم و 

یسلجم همالع  ناداتسا 

ای هدرک  ّیط  ار  یلمع  یملع و  تاماقم  و  هدومن ، تلیضف  ملع و  بسک  گرزب  ياهقف  یمان و  ياملع  زا  يرایسب  رضحم  زا  یسلجم  همالع 
-2 هیلع . هَّللا  ناوضر  یسلجم  یقت  دمحم  اّلم  شردقیلاع  ردپ  - 1 دنشابیم : هدع  نیا  هلمج  زا  هک  تسا  هتشگ  لئان  هزاجا  تفایردب  نانآ  زا 

هَّللا دـبع  اّلم  روماـن  ملاـع  دـنزرف  یلع  نیـسح  یلوم  گرزب  دنمـشناد  لاسب 1081 3 - یفوتم  رکذـلا  قباس  یناردـنزام  حـلاص  دـمحم  اّلم 
ینـسح ینیـسح  ردیح  نب  دمحم  نیدـلا  عیفر  ریم  ققدـم  میکح  - 4 تسا . هقف  رد  ناـیبت »  » باـتک فـلؤم  یلوـصا و  یهیقف  هک  يرتـشوش 

-6 یئاپهوک . یئابطابط  مساق  دمحم  ریم  رّحبتم  دنمشناد  - 5 تسا . هدوب  نیققحم  امکح و  هلجا  زا  هک  لاسب 1099  یفوتم  ینیئان  یئابطابط 
ینسح هَّللا  ۀجح  نب  یلع  نیدلا  فرـش  ریم  ردقلا  لیلج  ملاع  - 7 یناهفصا . یتشدیور  نیدلا  سمش  نب  فیرـش  نب  دمحم  راوگرزب  دیس 

رّدلا یفاک ، حرش  فلؤم  یناث  دیهـش  ءاهقفلا  جات  نب  نسح  نب  یلع  خیـش  - 8 اجنآ . رد  نوفدم  سّدقم و  دهشم  میقم  یناتسلوش  ینیـسح 
99 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دومن . تلحر  لاسب 1103  یگلاس  دون  نس  رد  هک  اهریغ . و  هعمل ، حرـش  رب  یـشاوح  روثنملا 

نامه لاس 1088  رد  هک  همظعم  هکم  رواجم  تعجر »  » باتک فلؤم  يدابآرتسا  دمحم  تسود  نب  نمؤم  دمحم  ریم  ثّدحم  دنمـشناد  - 9
ثّدحم - 10 تسا . هیندملا » دئاوف   » باتک فلؤم  و  يدابآرتسا ، نیما  دمحم  اّلم  روهشم  ثّدحم  داماد  يو  دش ، دیهش  نانمـشد  تسدب  اج 

هماّلع ردام  رداـم  ناگتـسب  زا  هک  یلماـع  رباـج  نب  هَّللا  دـبع  راوگرزب  خیـش  - 11 يرئازج . يازریم  دیـس  هب  روهـشم  دـمحم  دیـس  راوگرزب 
لئاسو رخآ  مجنپ  هدئاف  رد  دوخ  هک  نانچ  هعیشلا » لئاسو   » باتک فلؤم  یلماع  ّرُح  خیش  یمان  ماقمیلاع  ثّدحم  - 12 تسا . هدوب  یسلجم 
ردقلا لیلج  ملاع  نأّشلا و  میظع  ثّدحم  - 13 مداد ! هزاجا  يوب  مه  نم  داد و  هزاجا  نمب  هک  تسا  یسک  نیرخآ  یسلجم  هماّلع  دسیونیم :

-14 هیفوص . ّدر  رد  رایخالا » ۀفحت   » باتک فلؤم  تسا . هدوب  مالـسالا  خیـش  مق  رد  و  تسام ، ياملع  رخافم  زا  هک  یمق  رهاط  دـمحم  الم 
داتـسا هزاجا  دـیتاسا  زا  يو  : » دـیوگیم هدرک و  دای  ریبعت  نیمه  اب  ار  وا  ءاملعلا  ضایر  رد  هک  نانچ  نیـسح ، ریم  یـضاق  راوگرزب  دنمـشناد 

ردق دنلب  ثّدـحم  قّقحم و  میکح  - 15 تسج .» دامتعا  يوب  اضرلا  هقف  باتک  تّحص  رد  داتـسا  تسا و  هضیف  هَّللا  مادا  یـسلجم )  ) دانتـسا
گرزب و دنمشناد  - 16 تسام . نونف  وذ  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  هک  هریغ  یفاو و  باتک  فلؤم  یفوتم 1091  یناشاک  ضیف  نسحم  الم 

نمؤم دمحم  نب  نسحم  دمحم  ردقلا  لیلج  دنمـشناد  - 17 لاسب 1120 . یفوتم  يزاریش  ناخیلع  دیـس  مولع : عاونا  رد  رّحبتم  ریـصب و  داّقن 
. هیلع هَّللا  ۀمحر  يدابآرتسا 

یسلجم همالع  نادرگاش 

رد يرون  ثّدحم  دندرگیم . روکذـم  دناهتـشگ ، لئان  هزاجا  تفایردـب  يو  زا  ای  دـناهدرک ، لیـصحت  يو  دزن  هک  ینادرگاش  شخب  نیا  رد 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  هماّلع  نادرگاش  هک  یلاح  رد  ماهتخانـش ، ار  اهنآ  نم  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  نانیا  دـسیونیم : یـسدقلا  ضیف 
. مبای عالطا  اهنآ  همه  یماسا  رب  هلیـسو ، نادـقف  عالطا و  یمک  اب  ماهتـسناوت  میوگب  نم  هک  تساـهنیا  زا  شیب  یـسلجم   100 ص : همدقم ،

دیس شرگید  درگاش  و  دندوب ! رفن  رازه  رب  غلاب  داتـسا  نادرگاش  : » دسیونیم ءاملعلا » ضایر   » رد یـسلجم  درگاش  یناهفـصا  هَّللا  دبع  ازریم 
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هَّللا تمعن  دیس  ماقمیلاع  ثّدحم  راوگرزب و  دیـس  - 1 نانیا : و  دـندوب !! رفن  رازه  زا  شیب  دـسیونیم : هینامعن » راونا   » رد يرئازج  هَّللا  تمعن 
یـسلجم هماّلع  تمدـخ  رد  بش  زور و  لاس  دـنچ  دوخ : هریبک  هزاجا  رد  يرئازج  هَّللا  دـبع  دیـس  شاهون  هتفگب  هک  تسا ، هدربمان  يرئازج 
یـسلجم داماد  عساولا  دبع  نب  حلاص  دـمحم  ریم  قّقحم  هماّلع  - 2 دوب . ناـبرهم  يردـپ  نوچمه  وا  يارب  گرزب  درم  نآ  هتـشاد و  روضح 

دنزرف يدابآنوتاخ  نیـسح  دمحم  ریم  شاهدازرتخد  - 3 لاسب 1116 . یفوتم  هیقفلا  هرضحی  نم ال  حرـش  راصبتـسا و  حرـش  باتک  فلؤم 
. میدرک لقن  یسلجم  هماّلع  شّدج  هراب  رد  ار  وا  راتفگ  اقباس  هک  نیبّرقملا » قیادح   » باتک فلؤم  رکذلا  قباس  حلاص  دمحم  ریم  دنمـشناد 

دبع ازریم  ریصب  عّبتتم  ملاع  نأشلا و  میظع  دنمـشناد  - 5 تاوّرلا .» عماج   » روهـشم باتک  فلؤم  یلیبدرا  دـمحم  جاح  ریبخ  رّحبتم  ملاع  - 4
دمحم نب  فیرـش  نسحلا  وبا  یلوم  ردقیلاع  ثّدحم  ّققدـم و  هماّلع  - 6 ءاملعلا .» ضایر   » باتک فلؤم  يدـنفا  هب  فورعم  یناهفـصا  هَّللا 
یفجن نسح  دمحم  خیش  مظعا  خیـش  ردام  ّدج  رکذلا و  قباس  حلاص  دمحم  ریم  هدازرهاوخ  گرزب  درم  نیا  یفجن  یناهفـصا  یلماع  رهاط 

جاح نب  رهاط  دمحم  جاح  ینابر  ملاع  - 8 هغالبلا . جهن  حراش  هناتسلگ  نیدلا  ءالع  ازریم  لیلج  دیـس  - 7 تسا . مالکلا » رهاوج   » بحاص
اّلم راوگرزب  ّققدم  ماقمیلاع و  قّقحم  - 10 یبیرج . رازه  اضر  دمحم  نب  مساق  دـمحم  یلوم  هیقف  لضاف  خیـش  - 9 یناهفصا . یلع  دوصقم 

یمان رّحبتم  همالع  - 11 تسا . هدرک  حیرـصت  مولعلا  رحب  هماّلع  هزاجا  رد  هک  نانچ  یناهبهب - رقاب  دمحم  اقآ  لک  داتـسا  ردپ  لمکا  دمحم 
تافیلأت ریاس  لاجر و  رد  جارعملا »  » 101 و ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هغلبلا »  » باتک فلؤم  ینیرحب  يزوحام  نامیلس  خیش 

نب دمحا  خیش  ردقلا  لیلج  دنمشناد  - 13 اعیفر .» الم   » هب فورعم  سّدقم  دهـشم  میقم  ینالیگ  جرف  نب  عیفر  اّلم  ریرحن  ملاع  - 12 هدنزرا .
راوگرزب ملاع  - 15 يرذالب . یمیعن  فسوی  نب  دمحم  خیش  تشرـسکاپ  هیقف  - 14 لئالدلا .» ضایر   » باتک فلؤم  ینیرحب  یظح  دـمحم 

فلؤم ینیسح  فرشا  دمحم  ریم  ردقیلاع  دیس  - 17 ینایرس . میهاربا  دمحم  الم  لیلج  دنمشناد  - 16 يزاریش . دمحم  نیدلا  حیسم  یلوم 
-19 دوشن .) هابتـشا  هیـشاح  بحاص  يدزی  هَّللا  دـبع  اّلم  اب   ) يدزی هَّللا  دـبع  اّلم  لاصخ  وکین  لضاف  - 18 تاداسلا » لئاضف   » گرزب باـتک 
-21 میرادـن . عـالطا  يو  زا  تسرد  هک  بارت  وبا  جاـح  تسا 20 - هدوب  زین  شردپ  نادرگاش  زا  هک  لضاف  دـمحم  خیـش  رّحبتم  دنمـشناد 

دنمشناد هعیـشلا 23 - لئاسو  بحاص  رکذـلا  قباس  یلماع  ّرُح  خیـش  ردـق  دـنلب  ثّدـحم  - 22 یناگیاپلگ . ریـصن  دـمحم  جاح  لیبن  لـضاف 
جاح راکزیهرپ  لضاف  - 24 دناهدوب . یسلجم  درگاش  یظاحل  زا  داتسا و  يرظن  زا  ریخا  رفن  ود  رکذلا ، قباس  يزاریش  ناخیلع  دیس  راوگرزب 

ینیوزق نیسح  دیس  اقآ  راوگرزب  دیس  ردپ  ینیوزق  موصعم  دمحم  ریم  ردقیلاع  دیـس  - 25 یناهفـصا . دمحم  نیدلا  ثایغ  جاح  نب  دومحم 
فلؤم بارس »  » هب فورعم  ینباکنت  حاتفلا  دبع  نب  دمحم  یلوم  قّقحم  هماّلع  - 26 مولعلا . رحب  هماّلع  هزاجا  داتسا  یناهبهب و  دیحو  رصاعم 

نسح خیش  اسراپ  ملاع  - 28 یناردنزام . قداص  دمحم  ریم  لضاف  دنمشناد  - 27 رگید . يرایسب  تافیلأت  مالک و  رد  ةاجنلا » ۀنیفس   » باتک
سدقم دهـشم  سرادم  زا  یکی  سّردم  هک  سّردـم ، هَّللا  دـبع  اّلم  - 29 102 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینیرحب . يدـن  نب 

ضایر فلؤم  هتفگب  هک  هقف  رد  حیجارتلا »  » باتک فلؤم  یماما »  » هب فورعم  یناهفـصا  دـمحم  نب  یلع  دیـس  گرزب  دنمـشناد  - 30 دوب .
همجرت هک  تشهب  تشه  باتک  یـسرافب ، انیـس  نبا  سیئرلا  خیـش  تاراشا  افـش و  همجرت  تسا ، هدروآ  نآ  رد  ار  اهقف  لاوقا  مامت  ءاـملعلا 

اّلم رّحبتم  ملاع  - 31 هریغ . قودص و  خیـش  یلاما  اضرلا ، رابخا  نویع  نیدـلا ، لامک  لاصخ ، دـننام : تسام . ياملع  فورعم  باتک  تشه 
نأشلا میظع  دیس  - 33 نیدلا . رون  نب  هَّللا  دبع  خیش  ریبخ  عّبتتم  لضاف  يرئاح 32 - هَّللا  رصن  دیس  دیعس : دیهش  داتسا  یسوط  نیسح  دمحم 

یلوم مّلکتم  میکح  - 35 ینیوزق . ینیـسح  حلاص  دمحم  ریم  ریـصب  قّقحم  - 34 رکذلا . قباس  ینیوزق  میهاربا  دیـس  نب  يدـهم  دـمحم  ریم 
یـضترم نب  دـمحم  راوگرزب  ملاع  - 37 یناهفـصا . ینباکنت  قداص  دـمحم  اـقآ  یماـن  هیقف  گرزب و  ثّدـحم  - 36 يدهشم . رغـصا  یلع 

هدرک و رـصتخم  ار  راونالا  راحب  يو  هک  میتفگ  مه  البق  یناـشاک . نسحم  ـالم  هدازردارب  زیجولا »  » ریـسفت فلؤم  نیدـلا و  رون  هب  روهـشم 
دمحم نب  اضر  دـمحم  اّلم  ریبخ  ملاـع  - 39 يدابآرتسا . قداص  دـمحم  نب  مساق  دـمحم  لضاف  دنمـشناد  - 38 تسا . هدـیمان  راحبلا » ررد  »

« قئاقدلا زنک   » ریسفت بحاص  يدهشم  دمحم  ازریم  راوگرزب  رّسفم  دنمشناد  - 40 یسلجم . هماّلع  مع  رسپ  یسلجم  یلع  دوصقم  نب  قداص 
دزن ار  یفاک  لوصا  هک  بلطملا  دبع  ریم  لضاف  دیـس  - 42 دواد . دمحم  اّلم  دنمـشناد  لضاف  - 41 تساهریـسفت . نیرتهب  هک  دلج  راهچ  رد 
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لماک لضاف  - 44 103 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ینالیگ . میهاربا  یلوم  ینّابر  ملاع  - 43 تسا . هدناوخ  یـسلجم  هماّلع 
. یسبط دومحم  الم  هیقف  دنمشناد  - 46 یناگیاپلگ . ناخیلع  ریم  بیبل  بیدا  دیس  - 45 يرکسک . نامز  دمحم  نب  دیشمج  یلوم 

راونالا راحب  همدقم  رد  یسلجم  همالع  راتفگ 

رایـسب دنتـشگ ، انـشآ  راونالا  راحب  تمظع  اب  باتک  فیلأت  رد  وا  رمث  رپ  راک  شزرا  یـسلجم و  هماّلع  اب  ناگدـنناوخ  يدـح  اـت  هک  نونکا 
زین ار  وا  ردقنارگ  ششوک  یعس و  نازیم  نمض  رد  هک  راحب  همدقم  رد  ار  عیشت  ناهج  درم  گرزب  نآ  راتفگ  زاغآرس  هک  مینادیم  بسانم 

هماّلع میزاس . فوطعم  نادـب  ار  ناگمه  صوصخم  هجوت  و  مینارذـگب ، نانابز  یـسراف  مومع  ظاـحل  زا  هدومن و  همجرت  دزاـسیم ، راکـشآ 
يا : » دـیوگیم مالـسلا  مـهیلع  نیرهاـط  هـمئا  مرکا و  ربـمغیپ  تـبترم  یمتخ  ترـضح  رب  دورد  دـنوادخ و  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  یـسلجم 

لئاوا رد  نم  هک  دـینادب  نیعمجا ! مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیلـسرملا ، دیـس  نادـناخ  يوریپ  نامـسیرب  ناگدـنورگ  و  نیقی ! قـح و  ناگدـنیوپ 
بوخ و اب  و  مداهن ، نآ  رازلگ  رد  مدق  و  مدـش ، نآ  هرئاد  دراو  یهلا  لضفب  و  متـشاد ، نونف  مولع و  عاونا  لیـصحتب  يدایز  قایتشا  یناوج 

ياهمـشچ ره  زا  دیدرگ . عابـشا  اهنآ  عون  نیرتهب  زا  منابیرگ  و  دش ، رپ  نآ  گنراگنر  ياههویم  زا  منیتسآ  هکنیا  ات  متـشگ ، هجاوم  نآ  دـب 
نیلـصحم و دصاقم  هراب  رد  و  متـسیرگن ، مولع  نآ  جئاتن  دئاوف و  هب  سپـس  متـشادرب . هتـشم  ود  ینمرخ  ره  زا  و  مدیـشون ، یئاراوگ  هعرج 

دنمدوس مرگید  ناهج  يارب  هک  تمسق  نآ  رد  هاگنآ  مدیـشیدنا . تسا ، مولع  نآ  لیـصحت  ماجنارـسب  لین  يارب  اهنآ  بیغرت  بجوم  هچنآ 
عبنم زا  شناد  ملع و  رگا  هک  متسناد  نیقیب  یلاعت  يراب  ماهلا  لضفب و  ات  مدومن ، لّمأت  ّتقد و  دناسریم ، هتسیاش  تالامکب  ار  ناسنا  و  دوب ،

زا یتقو  زین  تمکح  هک  روط  نامه  دزاسیمن ، فرطرب  ار  ناسنا  شطع  دوشن ، هتفرگ  دشوجیم ، ماهلا  یحو و  ياههمشچرس  زا  هک  یلالز 
هجیتـن رد  نم   104 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوب . دـهاوخن  اراوگ  دوشن  ذـخا  دنتـسه ، ّتیرـشب  يـالقع  هک  نید  ناربهر 

هک ربمغیپ  نادناخ  رابخا  رد  و  درادن ، هار  نآ  رد  یلطاب  هجو  چیهب  هک  دیجم ) نآرق   ) زیزع دنوادخ  باتک  رد  ار  مولع  مامت  دوخ  تاعلاطم 
یفاک دوخ  طابنتسا  يارب  ار  ناگدنب  لوقع  دیجم  نآرق  شناد  هک  متسناد  هتفای و  دندوب  وا  یحو  نامجرت  ترضح و  نآ  شناد  راد  هنیزخ 

نآب یسک  تسا ، هدمآ  دورف  نانآ  ياههناخ  رد  یهلا  یحو  کیپ  هدیزگرب و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ماقمیلاع  ناماما  ربمغیپ و  زج  و  دنادیمن ،
جاور ام  نامز  رد  هکنیا  اب  مدوب ، هدرک  رمع  فرـص  شنتخومآ  هار  رد  ینامز  هک  ار  هچنآ  مدیـسر ، هجیتن  نیاب  نوچ  دـنکیمن ! ادـیپ  هطاحا 
رصع رد  رابخا ) ثیداحا و   ) اهنیا هکنیا  اب  دشابیم ، ملاحب  عفان  رگید  يارس  رد  متسنادیم  هک  متفر  يزیچ  غارـس  متفگ و  كرت  دراد ، لماک 
هراب نآ  رد  مدیزگرب و  دوخ  راک  يارب  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رابخا  يوجتسج  یسررب و  ینید  مولع  نایم  زا  دراد !! يداسک  رازاب  ام 

نوماریپ رد  ار  دوخ  رّکفت  يورین  مزال  هزادناب  و  مدنارذگ . رظن  زا  ار  اهنآ  ّتقد  اب  دیابیم  هک  نانچ  و  متخادرپ ، هعلاطم  قیقحت و  ثحب و  هب 
اهیتخبکین رئاخذ  زا  ولمم  هک  متفای  یتاجن  یتشک  نوچمه  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  راثآ  رابخا و  هجیتن  رد  متخادنا  راکب  نآ 

تیب لها  رابخا  مولع و  ياـههار  تسا . اـهینادان  تملظ  زا  هدـنهد  تاـجن  نازورف و  ناگراتـسب  نّیزم  هک  مدـید  ینامـسآ  دـننام  و  تسا ،
رد کلاهم ، زا  تاجن  تداعس و  يارب  نآ  ناگدننکتوعد  يادص  و  تسا . هتـشارفارب  اهنآ  رد  يراگتـسر  تیاده و  ياهمچرپ  و  نشور ،

ملع و ره  ياههفوکـش  اـب  هک  مدیـسر  يزبسرـس  ياهناتـسوب  لـگ و  رپ  ياـهرازلگب  نآ ، قـیرط  ّیط  رد  نم  دوـشیم . هدینـش  نآ  ياـههار 
لئان یلاع ، ماقم  تّزع و  هنوگ  رهب  ار  یمدآ  هک  مدـید  ناداـبآ  نشور و  یهار  نآ  لزاـنم  یط  رد  دوب . هتفاـی  تنیز  یتمکح  ره  ياـههویم 
رگم متفاین  تسد  یتقیقح  هب  و  مدید ؛ ربمغیپ  تیب  لها  رابخا  راتفگ و  رد  ار  نآ  هدیزگ  هکنیا  زج  مدروخن  رب  یتمکح  چـیه  هب  دـنادرگیم 
مانمگ هربتعم  لوصا  رد  عّبتت  هب  اهنآ ، رب  هطاـحا  روهـشم و  لوادـتم و  بتک  قیقحت  هعلاـطم و  زا  دـعب  متفاـی !! اـجنآ  رد  ار  نآ  لـصا  هکنیا 

هطلس هطساوب   105 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يدامتم ، ياهنامز  هتـشذگ و  راـصعا  رد  هک : یئاـهباتک  لوصا و  متخادرپ .
هکنیا ظاحلب  ای  و  لامک ، لضف و  نایعدـم  ياـهنادان  ناـیم  رد  هلطاـب  مولع  جاور  تلعب  اـی  هارمگ ، ناـیاوشیپ  و  هعیـش ، فلاـخم  ناـهاشداپ 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  راثآ  رابخا و  اریز  دوب . هتـشگ  شومارف  مایا  لواطت  رد  هدومن و  نآب  هجوت  رتمک  رخأتم  ياملع  زا  یهورگ 
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و مدیـشوک ، نآ  يوجتـسج  هب  برغ  قرـش و  رد  روظنم  نیا  نیمأت  يارب  اذل  تسا . رتلماک  رتیفاک و  رتعماج و  رگید ، ّنف  ملع و  ره  زا  هلآ 
کمک نمب  هار  نـیا  رد  نـم  ینید  ناردارب  زا  ياهدـع  مدـیزرو . رارـصا  نآـب  نتفاـی  تـسد  يارب  تـسه  يزیچ  مدرب  ناـمگ  سک  ره  دزن 

زا يرایسب  دنوادخ  لضفب  هکنآ  ات  دندزرس ، تشاد  ناکما  هک  ياهیحان  هطقن و  رهب  و  دندومن ، رفـس  اهرهـش  هب  اهنآ  نتفای  يارب  و  دندرک ،
عوجر اهنآب  ترتف  ياهنامز  رد  ام  نادنمـشناد  هدوب و  املع  دانتـسا  هدافتـسا و  دروم  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هک  هربتعم  لوصا  یمیدق و  بتک 
ینونک لوادـتم  روهـشم و  بتک  هک  تسا ، يدایز  دـئاوف  رب  لمتـشم  مدـید  مدومن ، ّتقد  اـهنآ  رد  نوچ  دـش . عمج  نم  دزن  رد  دـندرکیم ،

زا دوجوم  بتک  هک  دـناهدومن ، فارتعا  املع  رثکا  هکنیا  اب  مدـش  هاگآ  نید  ماکحا  كرادـم  زا  يرایـسب  رب  اهنآ  نایم  رد  تسنآ . زا  یلاخ 
نآ ات  مدروآ  لمعب  ار  دوخ  ششوک  یعس و  تیاهن  تهج  نیمهب  تسا .! یلاخ  دریگ ، رارق  مکح  ذخأم  یئاهنتب  دناوتب  هک  یکردم  دوجو 

روهطوغ داسف  ياـهتنم  رد  ناـمز  هک  منیبیم  نم  اریز  منادرگ . حّـقنم  مظنم و  منک و  حیحـصت  هداد و  جاور  ار  هعیـش  ربتعم  لوصا  راـبخا و 
تشونرـس و نامهب  يدوزب  اهباتک  نیا  ادابم  مدیـسرت  اذل  دننادرگور ، تساهنآ ، يونعم  یقرت  بجوم  هچنآ  زا  مه  نامز  لها  رثکا  و  تسا !
، تمیق يذ  راـثآ  نیا  هشیپ ، تناـیخ  راـگزور  تدـعاسم  مدـع  هطـساوب  هـک  مراد  نآ  مـیب  و  ددرگزاـب ! دوـخ ، قباـس  نارجه  یـشومارف و 

ّقلعتم رابخا  زاب  یلو  دوب ، هدنام  ظوفحم  انف  تسد  زا  و  متـشاد ، رایتخا  رد  ار  اهباتک  نیا  هکنیا  اب  ددرگ . یگدـنکارپ  ّتتـشت و  شوختـسد 
تـسد دـصقم  کی  رابخا  مامتب  رفنکی  هک  داـتفایم  قاـفتا  رتمک  هک  يروطب  دوب ، هدـمآ  فلتخم  لوصف  قّرفتم و  باوبا  رد  يدـصقم  رهب 

جراخ اهباتک و  نیا  یـشومارف  لـلع  زا  یکی  مه   106 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یمظنیب  یگدنکارپ و  نیمه  دیاش  دـبای .
مدرک مزج  ار  دوخ  مزع  لاعتم  دنوادخ  زا  دادمتسا  ریخ و  بلط  زا  دعب  نم  تسا . هدوب  نآ  طبـضب  مدرم  تبغر  ّتلق  عافتنا و  ّزیح  زا  ندش 

بیترت مظن و  و  منک ، عمج  دـشاب  طوبـضم  نآ  بلاطم  دـصاقم و  و  مّظنم ، نآ  باوبا  لوصف و  هک  گرزب  باتک  کـی  رد  ار  نآ  همه  هک 
هچنآ هَّللا  دمحب  دشاب . هقباسیب  هتشذگ ، ياملع  تافّنصم  تاّفلؤم و  رد  نآ  دننام  هک  بیجع  یفیلأت  کبس  بیرغ و  یمظن  اب  مهنآ  مهد .

ار یباب  ره  تفای . قّقحت  مدوب ! هدرک  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  متشاد و  دیما  هچنآ  زا  شیب  و  دیشوپ ، لمع  هماج  هجو  نیرتهب  هب  متـساوخیم 
. مدروآ تشاد  نایب  ریسفت و  هب  زاین  رگا  دناهدرک ، رکذ  نیرّـسفم  هچنآ  زا  یتمـسق  سپـس  مدومن . عورـش  باب  نآ  ناونعب  هطوبرم  تایآ  اب 
هک يرگید  دروم  رد  ار  هّیقب  مدروآ و  دوب  طوبرم  هک  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  و  مدرک ، لـقن  ار  باـب  ناونعب  ّقلعتم  ربخ  ماـمت  اـی  یباـب  ره  رد 

زاجیا لامک  تیاعر  اب  روظنم  هدئاف  هنوگ  نیدب  ات  تسا . هدش  رکذ  اجک  رد  نآ  لوا  تمسق  هک  مدرک  هراشا  و  مدومن ، رکذ  دوب  رتبسانم 
اب ادابم  مدومن . نایب »  » مداد و حیـضوت »  » راصتخا اب  مهزاب  تشاد ، حیـضوت  حرـشب و  جایتحا  هک  یثیدح  ره  هاگنآ  دیآ . تسدـب  راصتخا  و 

رگا هک  مراد  رظن  رد  لاح  نیع  رد  ددرگ . لکشم  نیبلاط  يارب  نآ  لیـصحت  و  دوش ، دایز  باتک  مجح  ینالوط و  اهباب  لیـصفت ، حرش و 
نآ رب  دشابن ، ءاملع  ریاس  تافّنصم  رد  هک  يدصاقم  زا  يرایسب  نّمـضتم  یلماک  حرـش  دیامن ، تدعاسم  یهلا  لّضفت  دهد و  تلهم  گرم 

ام باتک  هدیدنـسپ  دئاوف  زا  یکی  مروآرد ! شدرگب  نآ  نوماریپ  رد  یفاک  ردقب  ار  ملق  نادنمدرخ  هدافتـسا  يارب  مسیونب و  راونالا ) راحب  )
باب باتک و  کی  هداـهن و  هتـسب  رـس  ار  نآ  هتـشذگ  ياـملع  هک  تسا  ياهدـئاف  رپ  باوبا  بتک و  رب  لمتـشم  هک  تسنیا  راونـالا ) راـحب  )

ملاعلا ءامـس و  باتک  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ناربمغیپ و  خـیرات  طبـض  و  داعم ، لدـع و  باـتک  دـننام  دـناهدوشگن . نآ  يارب  لقتـسم 
هیلع دوعوم  يدـهم  تسین . هدیـشوپ  باتک  ناگدـنناوخ  رب  تسا و  هریغ  دـیلاوم و  رـصانع و  یگنوگچ  رب  لمتـشم  هک  ناهج ) نامـسآ و  )

دیباتشب دیتسه  قداص  دوخ  یتسود  راهظا  رد  امـش  رگا  ع )  ) نیرهاط همئا  ناتـسود  يا  و  نم ! ینید  ناردارب  يا   107 ص : همدقم ، مالسلا ،
هک دیشابن  اهنآ  زا  دینز و  نآب  گنچ  نانیمطا  قوثو و  اب  و  دیریگب ، ار  نآ  نیقی  فارتعا و  ياهتـسد  اب  ماهدرتسگ و  نم  هک  یناوخ  بناجب 

باریس یتسرپاوه  يراذگتعدب و  زا  ناشاهلد  یهارمگ  ینادان و  يور  زا  هک  دیشابن  اهنآ  زا  و  دنرادن ، لد  رد  هک  دنناریم  نابز  رب  يزیچ 
هدژم مهدیم ، هدژم  امـشب  نم ! ناردارب  دنزاسیم . طولخم  قح  اب  دناهدرک  جـیورت  هقح  نایدا  ار  هچنآ  دوخ  لطاب  نانخـس  اب  تسا و  هدـش 

هک تسا  یناگراتس  و  تسا ، هدرواین  اهنآ  ینشور  یبوخب و  راگزور  هک  تسا  يریظنیب  تاکن  ياراد  دصاقم و  عماج  هک  یباتکب  مهدیم 
تقادص و رد  یسک  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یقیفش  قیفر  تسا . هدیدن  نآ  یگدنشخرد  ینشورب و  ناگدنب  مشچ  هدیشخرد و  بیغ  قفا  زا 
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روک دانع و  دـسح و  نامه  یتسه ، نآ  ناسحا  لضف و  ياههقاس  روانت و  ياههخاش  رکنم  هک  ياهراـچیب  يا  درادـن . داـی  ار  نآ  دـننام  اـفو 
لهج و زا  هک  يدـیدرت  ینکیمن  راونالا  راحب  نایب  توـالح  دـنلب و  ماـقم  هب  فارتعا  هک  یـسک  يا  و  تسا ! یفاـک  وت  يارب  يراد  هک  یلد 
و تسا ، رارسا  اهتمکح و  مولع و  عاونا  رب  لمتـشم  باتک  نیا  هکنیاب  رظن  نم  تسا !! سب  تیارب  هتفرگ ، همـشچرس  وت  تقامح  یهارمگ و 

دنوادـخ زا  مدـیمان . راهطا ، همئا  رابخا  ياهرهوگ  عماج  رون ) ياهایرد   ) راونالا راـحب  ار  نآ  دـشابیم  هدـننکزاینیب  بتک  ماـمتب  هعجارم  زا 
یلـص دمحم  لآ  مئاق  مایق  عقوم  ات  ارم  باتک  نیا  دراد  شراودـیما  هدـنب  نیا  رب  هک  یتّنم  تمحرم و  لضف و  زا  هک  منانچ  راودـیما  ناحبس 

تسپ و نادـحلم  مغر  یلع  دـهد و  رارق  نید  همئا  موـلع  نایوجـشناد  ردـصم  نادنمـشناد و  عـجرم  ار  نآ  و  هتـشاد ، یقاـب  هلآ  هـیلع و  هَّللا 
رورـس نما و  بجوم  دـننادیم ، مدرم  زور  نآ  رد  هچنآ  زا  و  دـشاب ، ینـشور  رون و  نم  يارب  تماـیق  ياـهتملظ  رد  درادـب ! هدـنیاپ  هیاـمورف 
لضف دیما  یسک  ره  اریز  دشاب . نایم  رد  شرکذ  هراومه  راگزور  شکاشک  رد  و  تمارک ، تمعن و  باسح ، زور  یگتسکشرس  رد  ددرگ .
دمحلا تسوا و  طقف  یکین  راـک  ره   108 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هدـنراد  یتمعن و  ره  بحاص  و  دراد ، وا  زا  تمحر  و 

«. نیمّرکملا ءابجنلا  نیمایملا  ّرُغلا  هتیب  لها  دمحم و  یلع  هَّللا  یلص  و  ارخآ ، الوا و  هَّلل 

یسلجم همالع  تافو 

دنمدوس و باتک  اههد  همجرت  فینـصت و  فیلأت و  و  دنمـشناد ، درگاش  اهدص  تیبرت  میلعت و  اهبنارگ و  رمع  کی  زا  دـعب  یـسلجم  هماّلع 
نیـسح دـمحم  ریم  زا  تانجلا » تاضور   » لـقن قباـطم  دراذـگ ، راـگدایب  دوخ  زا  هک  يریخ  راـثآ  همه  نآ  و  یـسراف ، یبرعب و  ینید  ّرثؤم 

لئاوا يرجه ، لاـس 1110  ناـضمر  كراـبم  هاـم  متفه  تسیب و  بش  رد  تسا ، هدوب  یـسلجم  هوـن  دوـخ  هک  رکّذـلا  قباـس  يداـبآنوتاخ 
زاورپ نانج  نایشآب  شحوتف  رپ  حور  تسب و  ورف  یناف  ناهج  نیا  زا  مشچ  یگلاس  هس  داتفه و  ّنس  رد  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  تنطلس 

ات شتشذگرد  نامز  زا  یسلجم  هاگمارآ  دیدرگ . نوفدم  یسلجم  یقت  دمحم  اّلم  شاهماّلع  ردپ  يولهپ  ناهفصا  عماج  دجسم  رد  و  دومن ،
موحرم نآ  تلحر  لاس  هام و  زور و  خیرات  هدام  رعش  درف  نیا  تسا . هدوب  ناملـسم  درم  نز و  زا  نیرفاسم  نیرواجم و  رازم  هراومه  نونک 

هام  » هلمج هکنیا  حیـضوت  دش  ملعا  رقاب  تافو  خیرات  دـش  مک  شتفه  تسیب و  وچ  ناضمر  هام  تسا : هدـش  هدورـس  وکین  هک  قحلا  تسا و 
رسک اب  جنـس  هتکن  رعاش  انمـض  دش ! دهاوخ  ( 1110  ) مینک مک  نآ  زا  تفه  تـسیب و  رگا  هـک  دوـشیم  ( 1137  ) دـجبا باسحب  ناضمر »

و تسا ، تسد  رد  مه  رگید  ياهلیلد  لیلد  ود  نیا  هوالعب  تسا ! هدرک  مه  وا  توف  هعقاو  هام  زورب و  هراشا  ناـضمر  هاـم  زا  تفه  تسیب و 
تشپ رد  هک  تسا  بّجعت  یـسب  ياج  نیا  رب  انب  هتـسب ، ورف  ناهج  نیا  زا  هدید  لاس 1110  رد  یـسلجم  هماّلع  هک  تسا  هدنز  دهاوش  همه 

. تسا هابتشا  کش  نودب  هک  دناهتشون  ( 1111  ) احیرص دیدج  عبط  راونالا  راحب  تادلجم 

یسلجم همالع  یسیلگنا و  نیقرشتسم 

« نورب دراودا  »

يدنچ هک  تسا  فورعم  نیقرشتسم  زا  درم  نیا  دنشاب ، هدینـش  ار  یـسیلگنا  نورب  دراودا  مان  ناگدنناوخ  هدش  هک  مه  راب  کی  يارب  دیاش 
نایناریا یگدنز  راوطا  بادآ و  قالخا و  ناریا و  تایبدا  هراب  رد  یـسیلگنا  یـسرافب و  يرایـسب  لئاسر  اهباتک و  هتـشاد و  فقوت  ناریا  رد 

هک تسا  دـلج  راهچ  رد  ناریا » تایبدا  خـیرات   » وا راکهاش  تسا . هدرک  ادـیپ  يدایز  نارادـفرط  روهـشم و  ام  نایم  رد  ور  نیا  زا  هتـشون و 
هدنار نخـس  شدوخ  نامز  ات  مایالا  میدق  زا  ناریا  یعامتجا  یخیرات و  یبدا و  عاضوا  زا  نآ  رد  هتـشون و  لاس  تسیب  تدم  رد  دـنیوگیم :
لاجر لاوحا  ینید و  عاضوا  ناریا و  خـیراتب  عجار  هک  یتمحز  وا و  یتسود  ناریا  یـسیلگنا و  قرـشتسم  نیا  هراب  رد  دـئاقع  ءارآ و  تسا .

موحرم وا  تخسرس  نارادفرط  زا  یکی  دننادیم . ناریا  رادتسود  ضرغیب و  یـصخش  ار  وا  بلغا  تسا . فلتخم  هدیـشک ، ام  یبهذم  یلم و 
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وا اج  همه  وا ، گرم  زا  دعب  و  نورب »  » تایح نامز  رد  ناشیا  دناهدوب . سونأم  مه  اب  یتدم  هدید و  ار  وا  اپورا  رد  هک  تسا  ینیوزق  دـمحم 
لگ و روشک  بآم  یگنرف  رواب و  دوز  مدرم  زا  يرایسب  رد  ینیوزق  موحرم  ياههتشون  دنکیم ! رخف  يو  يدرگاشب  هدناوخ و  دوخ  داتسا  ار 
ناریا و قشاع  اما  هناگیب ، درف  کی  ار  وا  هدش و  دنمقالع  يوب  نورب ، ياههتشون  رد  عّبتت  قّمعت و  نودب  یعمج  اعبط  هدش و  عقاو  ّرثؤم  لبلب 

هلاـقم تسیب  زج و  هتـشون و  نورب  توف  تبـسانمب  هک  ياهلاـقم  رد  ینیوزق  موـحرم  دـناهدرک ! یفرعم  ناریا  زیچ  همه  نّدـمت و  گـنهرف و 
ضرغیب شیدـنا و  ریخ  يدرم  ار  هدربمان  تسا  هدـش  پاچ  یمـسای  دیـشر  همجرت  ناریا  تایبدا  خـیرات  مراهچ  دـلج  لوا  رد  مه  و  ناشیا ،

راثآب رصحنم  ناریاب  تبسن  وا  تمدخ  هک  اریز  دسانـشن . ار  نورب  داتـسا  هک  دشاب  نایناریا  زا  یـسک  مک  منکیم  نامگ  : » دسیونیم هتـسناد و 
نآ یبدا  تامدخ   110 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اما  هدومن  ام  نطوب  نایاش  تامدـخ  زین  تسایـس  ملاع  رد  هدوبن ، وا  یبدا 

هدیـشکن هار  نیا  رد  تمحز  همه  نیا  سک  چـیه  اکیرمآ  اپورا و  نیقرـشتسم  عمج  نیب  اـم  هک  مروخب  دـنگوس  مناوتیم  تأرجب  ار  موحرم 
نیا تکلمم  نآ  بهاذم  بابرا  افرع و  ارعـش و  امکح و  راکفاب  ینعی  ناریا ، تایونعم  تایقوذ و  تایبداب و  سک  چیه  اصوصخم  و  تسا ،

ینیوزق موحرم  هک  میرادن  راک  ام  تسا !» هدیزرون  یلام  یهاج و  یـسایس و  ضارغا  بئاوش و  هنوگ  ره  زا  يراع  صلاخ و  تبحم  هزادـنا 
رد دنراد  هک  برشم  تعسو  یلک و  حلص  هویـش  اب  ناشیا  تسیچ . زا  یـشان  نورب  دراودا  هب  ناشیا  لاثما  ناشیا و  تبحم  و  دناهتـشون ، هچ 
مه رب  يارب  بناجا  زومرم  تسد  ای  هدروآ ، دوجوب  رشب  ماهوا  هک  هلطاب  ياهکلـسم  ریاس  و  یئاهب ، بزح  يدنفا ، سابع  نورب ، دراودا  هراب 
زا يرایسب  دنسپ  دروم  دیاش  هک  دناهتشون ، اهزیچ  تسا ، هتخاس  ناناملسم  نایناریا و  تفرشیپ  زا  يریگولج  و  ام ، لالقتـسا  تدحو و  ندز 
ود هتـسبرس و  مهبم و  ار  قیاقح  میناوتیمن  میرگنیم ، عاضواب  مالـسا  فینح  نید  هچیرد  زا  هک  ام  یلو  دشاب . نیدب  هقالعیب  دیقیب و  مدرم 

نابحاص یتح  سک  همه  و  هدیدنسپ ، ار  نآ  یمارم  کلـسم و  ره  نارادفرط  هک  يروطب  میـسیونب ، هبناج  همه  طایتحا  لاح و  نّولت  اب  ولهپ 
طـسب صوصخ  نیا  رد  ام  هک  دـش  بجوم  هچنآ  تسا ؟ هتـشون  هچ  نورب  دراودا  مینک ! دونـشخ  دوخ  زا  ار  بناجا  لامع  هلطاب و  بهاذـم 
همجرت مراهچ  دـلج  باـتک  نآ  رد  نورب  دراودا  تسا . ناریا  تاـیبدا  خـیرات  رد  يو  رظن  ءوس  يزروضرغ و  زا  دروم  کـی  میهد ، لاـقم 

دهع رد  : » دـسیونیم تسا » هدوب  یـسلجم  رقاب  دـمحم  اّلم  اهنآ  لمکا  درف  هک  اهالم  هبلغ   » ناونع تحت  هحفص 115  یمسای  دیشر  موحرم 
هقبط کی  نایارسهجاوخ  رب  هوالع  دوب ، تخبدب  تین و  شوخ  يدرم  هک  هیوفص  هاشداپ  نیرخآ  يوفص ) نیسح  ناطلـس  هاش   ) نیـسح اّلم 

زا دوب  ترابع  هقبط  نیا  دوبن ! عفان  یلم  حـلاصم  ای  یناـحور  ملاـع  يارب  نادـنچ  هقبط  نیا  رادـتقا  دـش . يوق  تفاـی و  اـمن  وشن و  زین  رگید 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دوب  زیگنالوه  بیهم و  یـصخش  هک  رافک  هیفوص و  لتاق  یـسلجم  رقاب  دمحم  الم  هک  گرزب  یناحور  ياملع 

خر یتاشاشتغا  ثداوح و  یتدم ، لیلقب  شتوف  زا  سپ  دنیوگ : وا  نادقتعم  نادیرم و  . » تشاد يرترب  تسایر و  اهنآ  رب   111 ص : همدقم ،
یگریت یتخـس و  زا  هجرد  نآب  تسا ) ناهفـصا  هب  يرجه  هنـس 1135  رد  ناغفا  دومحم  هلمح  دوصقم  يدـالیم -  ) لاـس 1722 رد  هک  داد 

هّوق قیقحت و  غامد  رتشیب  هک  یصاخشا  یلو  تشاذگ  تارطاخم  ضرعم  رد  ار  ناریا  يراوگرزب  نانچ  نادقف  هک  دنرادیم  راهظا  و  دیـسر ،
هک يروطب  تسناد .» دـنهاوخ  شنارکفمه  وا و  ياهیـشکيدازآ  اهيریگتخـسب و  طوـبرم  ياهجرد  اـت  ار  اهدـمآشیپ  نآ  دـنراد ، داـقتنا 

، ینید عجارم  گرزب و  ءاملع  هقبط  ذوفن  رادـتقا و  هک  دـهدیم  قشمرـس  نایناریاب  یـسیلگنا ، راـک  هنهک  سانـشقرش  نیا  دوشیم  هظحـالم 
اهنآ و رگرامعتـسا  لود  هتخاس  هک  تسادج » تسایـس  زا  تیناحور   » زت نیا  رب  انب  تسین ! عفان  ناریا  یلم  یناحور و  حلاصم  يارب  نادـنچ 
( مالسا عرش  روتـسد  قبط   ) هک ار  یـسلجم  هماّلع  دیآرد ! ارجا  هلحرمب  دیاب  دنهدیم ، دوخ  یناریا  نارکون  دای  نورب »  » لاثما ینیغلبم  هلیـسوب 

دراو هک  يریوزت  گنرین و  نامه  اب  یسلجم  نامز  رد  هک  هدوب  نورب  دراودا  نانطومه  و  يراصن ، دوهی و  ناتـسرپ و  تب  هیفوص و  فلاخم 
هتفای هار  زین  ناریا  هلخادب  هزات  دندرک ، بحاصت  ار  تمعن  رپ  روانهپ و  روشک  نآ  مک  مک  یقرـش » دـنه  یناپمک   » مانب دـندش و  ناتـسودنه 

نارکفمه وا و  ندرگب  ار  يوفـص  قیالان  هاش  یلاحیب  هانگ  یـصوصخم  یتسدرت  اب  دنکیم و  یفرعم  زیگنا  لوه  بیهم و  یـصخش  دندوب ،
نید و زا  ار  ناوـج  لـسن  یناریا و  حوـل  هداـس  هـتفر و  گـنرف  دارفا  ياهنارهاـم  زرط  اـب  و  دزادـنایم ، هعیـش  گرزب  ءاـملع  ریاـس  ینعی  يو 

يارب یتیمها  اقلطم  دنهدب و  بهذم  ياملع  هب  دوجو  راهظا  هزاجا  دیابن  ناریا  تلم  هک  دـهدیم  قشمرـس  احیولت  هدومن و  رجزنم  تیناحور 
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يارب یسیلگنا » مکلام  ناجرس   » دوخ نطومه  زا  دیلقت  هب  ار  عوضوم  نیا  نورب  دراودا  دنهدن !! رثا  بیترت  اهنآ  رماواب  و  دنشابن ، لئاق  نانآ 
رد مه  هتـشون  مکلام  ناج  هچنآ  تهج  نیا  زا  تسا . هدومن  يرادرب  هرهب  نآ  زا  و  هدرک ، حیرـشت  تراهم  اب  دوخ  و  هدومن ، هتکید  نایناریا 

میهدیم اج  کی  ار   112 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ود  ره  خساپ  سپس  میروآیم و  ریز 

؟ هتشون هچ  یسیلگنا  مکلام  ناج 

هک هتـشون  گرزب  دـلج  هس  رد  ناریا  خـیرات  مانب  یباتک  تسا ، هدوب  هاش  یلعحتف  رابرد  رد  سیلگنا  ریبک  ریفـس  راب  هس  هک  مکلام  ناجرس 
ّتیثیحب یگرزب  همطل  ناریا » خیرات   » رد و  هدوب ، یـسیلگنا  یماظن  یـسایس و  لاجر  زا  یکی  يو  تسا . هدـش  رـشتنم  همجرت و  زین  یـسرافب 

هتخاس و نوگرگد  يراگن  خـیرات  هریـس  فالخ  رب  ار  اـم  ینید  یلم و  ّتیثیح  رخاـفم و  ّتیعقوم و  دراوم  بلاـغ  رد  اریز  تسا . هدز  ناریا 
عاضوا زا  ثحب  نمض  هحفـص 283  روبزم  باتک  لوا  دلج  رد  هلمج  زا  تسا ! درمـش  کچوک  ریقح و  و  هداد ، رارق  ءازهتـسا  دقن و  دروم 
یئارما يوفص ) نامیلس  هاش   ) نامیلس توم  ضرم  رد  هک  تسا  لوقنم  : » دسیونیم ناغفا  دومحم  تسدب  ناهفـصا  طوقـس  هیوفـص و  رـصع 
دوصقم تلم  کلم و  راختفا  رگا  دیرادرب و  تنطلسب  ار  نیـسح  ناطلـس  دیهاوخیم  یمارآ  رگا  تفگ : هتخاس  بطاخم  دنتـشاد  روضح  هک 

دوخ تحلـصم  تهجب  دـندوب  هیلاع  بصاـنم  بحاـص  تقو  نآ  رد  هک  نایارـسهجاوخ  نکل  دـینک . راـیتخا  یهاـشب  ار  ازریم  ساـبع  تسا 
نیا نکل  دیشوکیم . هیاغلا  یـصقاب  بهذم  رهاظ  تاعارم  رد  دوب و  عبط  میالم  یهاشداپ  نیـسح  ناطلـس  دندرک . رایتخا  ار  نیـسح  ناطلس 
دوب ياهسردم  اجک  ره  و  دندش ، دنلبرـس  هیلاع  بصانمب  تاداس  اهالم و  دش . تکلمم  یبارخ  ببـس  رتشیب  شردپ  بیاعم  زا  يو  نساحم 
يدش هاتوک  شتـسد  اج  همه  زا  نوچ  يدرک و  مادقا  سفن ! لتق  یتح  یعینـش  لمع  رهب  سک  ره  تشگ . ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  میرح  دننام 

تـشاد مان  یـسلجم  رقاب  دمحم  اّلم  هک  بّصعتم  ياهاّلم  زا  یکی  لمعلا  روتـسدب  همه  اهنیا  و  دوب ، تسب  هسردم  نآ  و  يدرب ! هانپ  هسردمب 
113 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مکح  یسلجم ) ینعی   ) يو يارغاب  نیـسح  ناطلـس  سولج  زا  دعب  زور  دنچ  دنیوگ  دوب .)!( 

قرف فئاوط و  عیمج  وا  ببـسب  نینچمه  دننکـشب و  ار  اـهنآ  فورظ  دـنزیرب و  دوب  شردـپ  هب  ّقلعتم  هک  یئاـهبالگ  اهبارـش و  عـیمج  درک 
یهاقناخ اج  ره  هک  دش  مکح  دندوب . هقرف  نیا  زا  دوخ  نیسح  دادجا  ءابآ و  هک  هفوصتم  هقرف  هلمج  نآ  زا  دندروخ . همدص  مالسا  بهذم 

نیزح یلع  دمحم  خیـش  هلمج  نآ  زا  دندش . هدـنکارپ  ملاع  فارطا  رد  نطو  يالجب  ای  جارخاب  ناشیا  رباکا  و  دـننک ، بارخ  دوب  ناشیا  زا 
«. دش توف  سرانب  رد  هتفر  ناتسودنهب  هک  تسا 

یسیلگنا مکلام  ناج  خساپ 

بالقنا خیرات   » باتک زا  زین  رفن  ود  نیا  هتشون  درادن . یتوافت  نادنچ  نورب  دراودا  هتشون  اب  هک  هتشون  یسیلگنا  مکلام  ناج  هچنآ  دوب  نیا 
یسیلگنا ود  نیا  هک  تسا  يوناه » سنانوج   » فیلأت رزخ » رحب  يور  زا  اهسیلگنا  تراجت  یخیرات  حرـش   » و یکـسنیسورک »  » فیلأت ناریا »

نیمأت زج  هدومن و  رفـس  ناریاب  روظنم  نیمهب  هک  تسرپ  دوس  نایئاپورا  تسا  یهیدـب  دنتـسیزیم . ناهفـصا  رد  هیوفـص  هرود  رخاوا  رد  زین 
نید دنباپ  تخـس  رهاظت ، اب  ول  نایناریا و  ام  سکعب  شیوخ  ّتیعقوم  ظفح  يارب  و  هتـشادن ، يدوصقم  دوخ  تلم  کلم و  تمظع  عفانم و 
دننآ زا  راچان  و  دننیب ، هب  دنشابیم  تیحیسم  دض  هک  ار  یناحور  ياملع  ذوفن  مالـسا و  نید  هعـسوت  طسب و  دنناوتیمن  دنتـسه ، هدوب و  دوخ 

نیمأت یسایس و  ذوفن  تفرشیپ  يارب  ار  هداج  دنزادنایب و  مارتحا  رادتقا و  رابتعا و  زا  هناگیب  يدوخ و  رظن  رد  ار  اهنآ  هدش ، هلیسو  ره  اب  هک 
هدش حیرـص  يزروضرغ  بکترم  هتفگ و  رادـخاش  غورد  دـنچ  قوف  بلاطم  لقن  رد  مکلام  ناج  دـننک . فاص  دوخ  يرامعتـسا  دـصاقم 

یمومع و ههجو  ياراد  يو  زا  شیپ  لاس  لهچ  ابیرقت  و  هدوب ، رـصاعم  نیـسح  ناطلـس  هاش  اب  لاس  راهچ  طـقف  یـسلجم  هماـّلع  اریز  تسا .
رادتقا ذوفن و  ياراد  نیسح  ناطلس  هاش  رصع  رد  اهنت  هن  تاداس  اهاّلم و  نیا  رب  انب  دوب . ناهفصا  مالـسالا  خیـش  يرفن و  رازه  سرد  هزوح 
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بـصانم ياراد  دوب ، یمارآ  114 و  ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نما  لامک  رد  تکلمم  هک  هیوفـص  لئاوا  زا  هکلب  دـندوب ،
روتسد فالخ  رب  دندربیم ، هانپ  هسردمب  هک  ار  سفن  لتق  یتح  عینش ، لمع  نیبکترم  یسلجم  هماّلع  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ  دناهدوب . هیلاع 

رد ای  یـضرغیب  خروم  زا  یـسیلگنا ، درم  نیا  زا  زج  ام  ار  بلطم  نیا  ایآ  دـنک ؟ ظفح  دوخ  هانپ  رد  و  درادـب ، فاـعم  تازاـجم  زا  مالـسا 
ار نآ  فورظ  و  دـنزیرب ، ار  اهبالگ )!(  اهبارـش و  دـهدیم ، روتـسد  يراوخبارـش  زا  يریگولج  يارب  یـسلجم  هماّلع  ایآ  میاهدـید !؟ یباـتک 

یسلجم هماّلع  ایآ  یعرش ؟ زوجم  هچ  قبط  بارش  فورظ  نتـسکش  و  ارچ ؟ بالگ  هدوب ، تحلـصم  بارـش  نتخیر  مینک  ضرف  دننکـشب !؟
جارخا هراب  رد  مینکیم ، ثحب  ادعب  مالـسا  دض  فئاوط  ندـید  همدـصب  عجار  دوشیمن ؟ هتفرگ  يراوخبارـش  ولج  هار  نیا  زا  هک  تسنادـیمن 

ناهفصا هرصاحم  ماگنه  لاس 1134  رد  نیزح  یلع  دمحم  خیـش  میئوگیم : ناتـسودنهب ، يو  نتفر  ناهفـصا و  زا  نیزح  یلع  دمحم  خیش 
يو دوخ  هک  نانچ  تسا . هدرم  سرانب »  » رد هتفر و  ناتسودنهب  هدمآ و  نوریب  هرـصاحم  زا  ياهلیـسوب  دعب  و  هتـشاد ، روضح  اهناغفا  طسوت 

هتـشون مراهچ  دـلج  ناریا » تایبدا  خـیرات  رد   » مه نورب  دراودا  هداد و  اهناغفا  هرـصاحم  زا  ار  دوخ  رارف  حرـش  الـصفم  نیزح » خـیرات   » رد
، یسلجم تلحر  زا  دعب  لاس  هدراهچ  نیزح  یلع  دمحم  خیـش  نیا  رب  انب  هدوب ، لاس 1110  یـسلجم  هماّلع  تافو  میتفگ  هک  يروطب  تسا .
ینید و درم  کی  هک  وا  رارف  تسا  هتخیرگ  ناهفـصا  زا  یـسلجم  هماّلع  يریگتخـس  هن  ناهفـصا  هرـصاحم  و  اهناغفا ، موجه  هلیـسوب  مهنآ 

هراب رد  اهيزادرپ  غورد  نآ  زا  دـعب  یـسیلگنا  مکلاـم  ناـج  تسا !؟ هتـشاد  یـسلجم  همـالع  يریگتخـس  اـب  یتبـسانم  هچ  هدوب  یناـحور 
ّبلغت : » دنکیم هدافتسا  ءوس  روط  نیا  قباس ، بلطم  هلابند  رد  دزاسیم ، طوبرم  يو  یعرش  تموکح  اب  ار  ناهفصا  طوقس  هانگ  هک  یسلجم 

دناهتـساخرب و بتکم  کی  زا  ود  ره  دناسریم  احیرـص  هک  هتفرگ  ار  هجیتن  نیمه  زین  نورب  دراودا  و  دریگیم » هجیتن  تامدـقم  نیا  زا  هنغافا 
باتک نامه  رد  مکلم »  » 115 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دناهتشاد ! تیرومأم  فده و  کی  و  هدناوخ ، سرد  داتسا  کیدزن 
هتـشاد فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  ار  اهنآ  و  دادـیم ، اهیحیـسم  اهینمرا و  هب  تیمها  ردـقچ  هک  دـنکیم  لوا  ساـبع  هاـش  زا  يداـیز  فیرعت 

!! دوب لئاق  اهنآ  يارب  يدایز  مارتحا 

یناث سابع  هاش  هراب  رد  نورب  هیرظن 

بیجن و یحور  یناث  سابع  هاش  : » دـسیونیم یناث  سابع  هاش  هراب  رد  ناریا  تایبدا  خـیرات  مراـهچ  دـلج  هحفـص 108  رد  مه  نورب  دراودا 
همدص نانآب  یبهذم  رظن  زا  هک  دادیمن  هزاجا  ادـبا  درکیم و  تیامح  اراکـشآ  ار  نایوسیع  دوب و  نابرهم  نایجراخب  تبـسن  تشاد . گرزب 
ایاعر مامت  متـسه و  مکاح  نانآ  رهاظ  مسجب و  طقف  نم  تسین . نانآ  هدیقع  نادجو و  بحاص  ادخ  زج  سک  چیه  : » تفگیم و  دیآ ! دراو 
«. دزاس دنمهرهب  داد  لدع و  زا  توافت  نودب  ار  همه  هک  تسا  رومأم  هاش  دنشاب . دنهاوخیم  یبهذم  ره  وریپ  دنتکلمم ، لها  يواست  روطب 

ام حیضوت 

نآرق روتـسد  فالخ  رب  هدادـیم و  لماک  يدازآ  نایوسیع  بناجاب و  هکنیا  رطاخب  ار  یناث  سابع  هاش  نورب »  » دوشیم هظحالم  هک  يروطب 
ار وا  دنکیم و  دیجمت  دوب ، هتسناد  ربارب  نایناریا  اب  ار  اهنآ  « 1  » َءاِیلْوَأ يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : هک  دیجم 
اب تسود و  نطو  یناریا  رفن  کی  هدرک و  لمع  دوخ  یبهذم  یلم و  هفیظوب  هک  یسلجم  هماّلع  یلو  دنادیم ! گرزب  بیجن و  یحور  ياراد 

هعیش بهذم  نیدب و  ندز  تبرض  یسوساج و  يراکبارخ و  هزاجا  هیفوص  يراصن و  دوهی و  دنه و  ناتسرپ  تب  رافکب و  هدوب و  تیصخش 
، مالـسلا هیلع  دوـعوم  يدـهم  زا  ار  ناناملـسم  و  دـنزادرپب ، ناناملـسم  هّیحور  فیعـضت  نید و  بیرخت  هب  هنادازآ  هتـشاذگیمن  و  هدادـیمن ،

يدرم هدرکیم  یهن  تسا ، هدوب  نورب  دراودا  نایرهـشمه  ناغمرا  هک  روجف  قسف و  يراوخبارـش و  اـهنآ و  اـب  ترـشاعم   116 ص : همدقم ،
هنوـگ چـیه  و  هداد ، يور  يو  زا  دـعب  لاـس  هدزناـپ  هک  ار  ناریا  تکلمم  ناهفـصا و  طوقـس  هاـنگ  و  هدرک ، دادـملق  زیگنا  لوـه  بـیهم و 
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!. دنادیم مالسا  ناریا و  ردقیلاع  درم  نآ  هیحان  زا  تسا ، هتشادن  وا  اب  یطابترا 

نیسح ناطلس  هاش  هراب  رد  نورب  هیرظن 

تشاد یگبلط  تلاح  هاشداپ  نیا  : » دنکیم یفرعم  روط  نیا  ار  نیسح  ناطلـس  هاش  دوخ  خیرات  مراهچ  دلج  هحفص 110  رد  نورب » دراودا  »
يدحب تشاد . غیلب  يّدج  نآرق  توالت  ینید و  مسارم  ماجنا  رد  تشگیم و  عقاو  اهاّلم  ذوفن  تحت  رد  هزادـنایب  دوبن و  عالطایب  هقف  زا  و 
گرزب ردام  رارصاب  اهدعب  اما  تشادیم ، لوذبم  لماک  یعس  تارکنم  یهن  رد  اودب  دنچ  ره  دوب . هدرک  لیـصحت  اّلم »  » بقل دوخ  يارب  هک 

هجو چیهب  هک  دومن  ریثأت  يو  رد  نانچ  جیردتب  تخاس و  هدولآ  عونمم  عیام  نآب  بل  بلط  هاج  نایارسهجاوخ  راوخبارـش و  يامدن  ماربا  و 
ّلح ار  تکلمم  روما  دنراد  لیم  روط  ره  هک  تشاذگیماو  دوخ  ناگجاوخ  امدن و  رایتخاب  ار  لغاشم  مامت  هدرکن  تیاعر  ار  راک  تایضتقم 

« دندرکیم راتفر  يرسدوخ  لامک  اب  زین  نانآ  دنیامن . دقع  و 

ام تاحیضوت 

دوب و سورحم  شهاشداپ  ریبدت  ّتلق  اب  ناریا  تکلمم  دوب  هدنز  یـسلجم  هماّلع  ات  يرآ  میئوگب : هدرک و  دنـس  ذاّختا  میناوتیم  هتفگ  نیا  زا 
نورب هتفگب  و  هدوب . هنس 1135  ناهفصا  طوقس  لاس 1110 و  یـسلجم  هماّلع  تافو  میتفگ  هک  نانچ  اریز  داهن ! یناریوب  ور  يو  گرم  اـب 

یلو تشادیم ، لوذبم  غیلب  يّدج  نآرق  توالت  ینید و  مسارم  ماجنا  رد  تشاد و  لماک  یعس  تارکنم  یهن  رد  اودب  نیـسح  ناطلـس  هاش  »
، همدقم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يامدن  و  دنکیم ) فیرعت  يو  زا  یلیخ  نورب  هک  یناث  سابع  هاش  هجوز   ) شگرزب ردام  رارـصاب  اهدعب 

هلمج زا  دناهتشون و  نیخّروم  همه  هک  يروطب  هوالعب  دمآرد . بآ  زا  شایع  لاحیب و  راسگیم و  نایارسهجاوخ » و  راوخبارـش !!  117 ص :
ناطلس هاش  فرط  زا  هک  دوب  راهدنق  تموکح  لزع  رس  رب  ناریا  اب  اهناغفا  دروخرب  يادتبا  هتشون  الصفم  دوخ  خیرات  رد  زین  مکلام  ناجرس 
قیالان هاشداپ  دزن  ینمرا  مکاح  نیا  ملظ  زا  ناغفا  مدرم  دـنچ  ره  دـندوب ، هتـشاد  بوصنم  اـجنآ  تموکحب  ار  یجرگ  ینمرا  رفنکی  نیـسح 

! درک فّرصت  ار  نآ  دروآ و  هلمح  راهدنقب  ناغفا  دومحم  ردپ  یناغفا  سوریم »  » هکنیا ات  دیـشخبن . يدوس  دنتـشادرب  مّلظتب  تسد  ناملـسم 
مکلام ناجرس  هک  نانچ  زین  ناهفصا  هعقاو  رد  ینمرا !! مکاح  کی  لزع  رس  رب  مهنآ  دوب  یـسلجم  همالع  توف  زا  دعب  لاس  کی  هعقاو  نیا 

هک دوب  وا  و  دوب ، هدز  اج  هعیش  تلود  زکرم  رد  ار  دوخ  هک  هدوب  یّنس  رفن  کی  ناتسبرع » یلاو   » هعیش بّصعتم  هاشداپ  گنج  ریزو  هتشون  »
مک مک  ات  دوش ! هداتسرف  رهش  نوریبب  اهناغفا  اب  هلباقم  يارب  یفاک  تارفن  حالس و  تشاذگیمن  هدروآ ، مهارف  ار  ناهفصا  طوقـس  تامّدقم 

! داد یّنس  ناغفا  دومحم  تسدب  ار  هعیش  تکلمم  تخاس و  یلمع  ار  دوخ  روظنم  ناتسبرع  یّنـس  یلاو  و  تفر ، نوریب  هاش  تسد  زا  رایتخا 
هیامورف و دارفا  و  داد ، هّیور  رییغت  ناریا  یناحور  گرزب  عجرم  یسلجم  هماّلع  توف  زا  دعب  نیسح  ناطلس  هاش  هک  تسادیپ  یبوخب  اجنیا  زا 
نیدت و هبنج  نآ  هکلب  تشادن ، يراد  تکلمم  هلصوح  تسایـس و  ریبدت و  رگید  اهنت  هن  هک  ییاج  ات  دندش  طلـسم  يو  رب  نئاخ  ضرغم و 
، راوخبارش يامدن  ناهفصا ، ردتقم  مالسالا  خیش  یسلجم  هماّلع  تلحر  زا  دعب  لاس  هدزناپ  نیا  رد  و  تشاذگ ، رانک  مه  ار  یناملسم  راهظا 

طوقـس تمیقب  هک  دـندوب  هدرک  هطاحا  ار  هاـش  هتفر و  ورف  داـسف  رد  هدرک و  ادـیپ  لـمع  يدازآ  يردـقب  نایارـسهجاوخ  و  نئاـخ ، يارزو 
! تسود ناریا - یسیلگنا  هدیزرو  راک و  هنهک  رومأم  ود  مکلام  ناجرس  نورب و  دراودا  یلو  دش ! مامت  هیوفـص  هلـسلس  ضارقنا  تختیاپ و 

هماّلع ندرگب  ار ، یّنس  ریزو  تنایخ  نایرابرد و  روجف  قسف و  و  ناناملسم ، رس  رب  ینمرا  مکاح  هطلس  و  هاش ، یلاحیب  يراوخبارـش و  هانگ 
جضن زا  ار  یناریا  هلیسو  نیدب  و  هتخادنا ، ناریا  یمان  درم  هعیـش و   118 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ياناوت  ياوشیپ  یـسلجم 

دنکیمن سیلگنا  تلم  اصوصخم  اپورا و  للمب  ار  تحیصن  نیا  ناشیا  بانج  ارچ  تسین  مولعم  درادیم ! رذح  رب  نویناحور  ءاملع و  نتفرگ 
تکلمم تلم و  حالـصب  اهنآ  رادـتقا  هک : دـیوگیمن  و  دنـشاب ، رذـح  رب  مظعا ! پاـپ  زا  تعاـطا  يراـصن و  یناـحور  تاـماقم  ذوفن  زا  هک 
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گرزب نیطالس  نامز  رد  هک  میناوخیم  هیوفـص  خیرات  رد  ام  تسا ! ناج  يالب  ام  يارب  تسا  نان  اهنآ  يارب  هچنآ  دوشیم  مولعم  تسین .!؟
ياملع نایم  زا  بلغا  اهمظعا  ردص  هک  يروطب  دندوب ، طوبرم  هاش  اب  رتشیب  املع  لوا ، سابع  هاش  بسامهط و  هاش  لیعامسا و  هاش  هیوفص 

املع ذوفن  رادـتقا و  اهنامز  نآ  رد  اهنت  هن  هک  تسنیا  هجوت  بلاج  تسا ! هدوب  نیدـهتجم  اهقف و  زا  رپ  هاش  سلجم  هدـش و  باختنا  گرزب 
تاحوتف تسا ، هدوب  اهنامز  نامه  يوفـص  تلود  یئـالط  رـصع  ناـشخرد و  ماـیا  هکلب  دـیدرگن ، هاـش  فعـض  تکلمم و  طوقـس  بجوم 

گرزب هاشداپ  هس  نیا  رـصع  رد  همه  همه و  هیوفـص  رـصع  رد  ناریا  روشک  يدابآ  نارمع و  اهنآ و  يرادم  تسایـس  ریبدت و  ناهاشداپ و 
هماّلع تلحر  زا  دـعب  يو  راـبرد  دوبن و  ینید  ملاـع  کـی  یتح  وا  يارزو  ماـمت  ناـیم  رد  نیـسح ، ناطلـس  هاـش  رـصع  رد  یلو  تسا . هدوب 

هک نانچ  دوب ، قیالان  فیخس و  يدرم  اترطف  نیسح  ناطلس  هاش  دوب . ناراوخبارـش  رورپ و  نت  لاجر  نینئاخ و  تسد  رد  تسبرد  یـسلجم 
راکشآ وا  يرگیلاباال  تقایل و  مدع  راثآ  زونه  عقوم  نآ  رد  و  هدوب ، رصاعم  یـسلجم  همالع  اب  شتنطلـس  لئاوا  لاس  راهچ  طقف  وا  میتفگ 

رایسب فعض  ریبدت و  ّتلق  هب  ار  وا  نورب ، دراودا  مکلام و  ناجرـس  زا  لبق  گرزب  ملاع  نآ  هک  میدرک  لقن  قئادح  بحاص  زا  رتشیپ  دوبن .
«. 1  » تسا هدرک  یفرعم 

هعیش مالسا و  هراب  رد  نورب  رظن 

تحت دنکیم   119 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یفرعم  ار  ناریا  ناسیون  رثن  هک  دوخ  خـیرات  زا  رگید  ياـج  رد  نورب  دراودا 
تـسا هتـسناوتن  زاب  یلو  دـنکیم ، دـیجمت  نانآ  زا  دـنچ  ره  هک  تسا  هتـشون  یـسلجم  هماـّلع  هراـب  رد  یحرـش  اهیـسلجم » تامدـخ   » ناونع

هحفـص 291 ناریا  تایبدا  خیرات  مراهچ  دلج  مهن  لصف  رد  يو  درادب ! ناهنپ  مالـسا ، نید  جاور  رد  اهنآ  تامحز  زا  ار  دوخ  یگقالعیب 
ردقچ عوضوم  نیاب  عجار  یسراف  بتک  هعیش  بهذمب  نداد  ّتیمـسر  لیعامـسا و  هاش  روهظ  عقوم  رد  هک : میتفگ  نیا  زا  شیپ  : » دسیونیم

ثیداحا رشن  هب  هیوفص  هلـسلس  رارقتـسا  زا  دعب  هک  دوب  یـصخش  یـسلجم  یقت  دمحم  اّلم  تانجلا » تاضور   » تاجردنم رب  انب  دوب و  لیلق 
نابزب ار  لیذ  فیناصت  تشون و  یبرعب  ار  راونالا  راحب  میظع  باتک  هنیمز  نیمه  رد  یسلجم  رقاب  دمحم  اّلم  شرـسپ  تشامگ . تمه  هعیش 

زا یکی  مان  بتک  نیا  نمـض  رد  هک  تسا  بجع  ياج  اما  : » دـیوگیم یـسلجم  هماـّلع  یـسراف  بتک  رکذ  زا  سپ  و  درک ...  ریرحت  یـسراف 
رد تفاظن  لامک  اب  هدـش و  فیلأـت  يدـالیم )  ) يرجه 1698 رد 1109  باـتک  نیا  تسا ، هدـشن  هدرب  نیقیلا ) ّقح   ) وا تاـفیلأت  نیرتـمهم 

باتک نیا  هک  دش  مزاع  یکـسریمیزاک ) نیتسرب  یبوزا  ما .  ) موحرم تسا . هدـیدرگ  پاچ  نارهط  رد  يدالیم )  ) و 1825 يرجه )  ) 1241
نایاپب ار  وا  راک  هک  درک  اضاقت  هداتسرف  نم  دزن  ار  دوخ  همجرت  لصا  هخسن  و  تفای ، فارـصنا  دوخ  لایخ  زا  اما  دیامن ، همجرت  هسنارفب  ار 

حضاو و همجرت  چیه  هک  اریز  ایم )!!!(  شتمحز  هب  هچ  رگا  مهدب )!(  ماجنا  ار  تمدخ  نیا  هک  متفاین  تغارف  تقو  چیه  هنافسأتم  اما  مربب 
«!! تسین دوجوم  یئاپورا  نابز  چیه  رد  هعیش  دئاقع  زا  يربتعم 

یسیلگنا نورب  دراودا  هراب  رد  ام  هیرظن 

عالطا يارب  ار  یسلجم  هماّلع  نیقیلا  ّقح  همجرت  هدرکن  رـضاح  ار  دوخ  وا  هکنیا  اب  مینادب ، تسود  ناریا  ار  نورب  دراودا  میناوتیم  ام  روطچ 
ایآ دوب  نایناریا  یمسر  بهذم  هک  هعیش ، بهذم  یفرعم  دنک ؟ مامت  دنرادن ، هعیـش  بهذم  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  يو  لوقب  هک  اپورا  لها 
هب ار  یناریا  زایپ  ات  ریس  زا   120 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  یسک  تسین ؟ یناریا  یسلجم  هماّلع  ایآ  دوبن ؟ ناریاب  تمدخ 

هداس سیلـس و  رثن  هب  یبرع  ثیداـحا  ندـنادرگرب  رد  ار  وا  رثؤم  تامدـخ  یناریا و  گرزب  دنمـشناد  نیا  رگا  تسا ، هدناسانـش  ناـیئاپورا 
روآ تفگش  رایـسب  دشیم . هچ  درکیم  رـشتنم  فاقوا  هجدوب  زا  همجرت و  ار  اهنآ  باتک  کی  دادیم و  رارق  ثحب  دروم  تسرد  مه  یـسراف ،

حیرص هتـشون  ایوگ و  دروم  نیمه  هلمج  زا  هک  نورب  رتسم  ياهیزاب  هسیـسد  رظن و  ءوس  هدنز ، دهاوش  فالخ  رب  ینیوزق  موحرم  هک  تسا 
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زا یلمع  يدام  ضرغ  چیه  و  تشادن )!(  يدح  هقیقحلا  یف  اصوصخ  نایناریا  ناریاب و  امومع و  مالـسا  ملاعب  وا  تبحم  دـسیونیم : تسوا ،
باـتک و همه  نآ  هـک  نورب  دراودا  « 1 «! » دوبن ظوحلم  نآ  رد  کلذ  لاثما  و  دوخ )!!(  نطوب  تمدـخ  ای  تسایـس  ای  لاـم  اـی  هاـج و  لـیبق 

تافارخ دـئاقع و  هاقناخ و  هقرخ و  هیفوص و  هراب  رد  باتک  هلاسر و  اههد  هتـشون ، ناریا  نایئاهب  و  اهیلزا ، اهیباب ، هراب  رد  هلاـقم  همدـقم و 
زا یکی  یـسلجم  اـب  دـیاب  ارچ  تسا . هدرک  فیرعت  هطورـشم  دـهع  نازاسفینـصت  اـهسیون و  هماـنزور  زا  همه  نآ  و  هدرک ، ریرحت  اـهنآ 

مالسا نید  جاور  گرزب و  نویناحور  تیوقت  هکنیا : نآ  تسا و  هلمج  کی  نآ  خساپ  دشاب ؟ هتشادن  ياهنایم  یناریا ، تیصخش  نیرتگرزب 
، دنربب امغی  هب  ار  ام  زیچ  همه  و  دنزاس ، یلمع  ناریا  هلخاد  رد  ار  دوخ  ياههشقن  دـنناوتیمن  اهنآ  و  تسا ! ناریا  نانمـشد  اهیئاپورا و  ررـضب 
و دننکن ، دنلب  رس  ات  دیبوک  ار  هقبط  نیا  دیاب  سپ  دنناصقرب ! دوخ  عماطم  عفنب  دنشاب و  هتشاد  دوخ  رایتخا  رد  هتسب  تسد  ار  ام  لاجر  یتح 

هچنآ لاح  رهب  داد ! مه  یبولطم  هجیتن  دش و  یلمع  مه  نورب  دراودا  زا  دـعب  هشقن  نیا  هک  نانچ  دوش . زاب  نارگرامعتـسا  يارب  هار  هیجتنلاب 
ياهرخسم هدننز و  کبـسب  بط  ملع  رد  ار  یناریا  ناکـشزپ  مدقت  هک  یمالـسا » بط   » و ناریا » تایبدا  خیرات   » زا يدراوم  رد  نورب  دراودا 

رد فالتخا  داجیا  ناـیجراخب و  اـهنآ  یفرعم  ظـفح و  یئاـهب و  یلزا و  هقرف  تیوقت  يارب  هک  فاـکلا » ۀـطقن  همدـقم   » و تسا ، هداد  حرش 
لئاسر و ریاـس  دوخ و  « 1 « » نایناریا نایم  رد  لاس  کی   » اـصوصخم و  هتـشون ، ناریا   121 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هلخاد 
هک دنکیم  نامگدب  ار  ضرغیب  قّقحم  فصنم و  ناداّقن  يروط  تسا ، هتـشون  هتـشاد ، نایناریا  تایحورب  هک  یلماک  یئانـشآ  اب  شیاهباتک 

یـسایس و ضارغا  هنوگ  ره  زا  يراع  هتـسناد و  یـضرغیب  تیمیمـص و  هناشن  یعقاو و  یناریا ، ناریا و  هب  تبـسن  ار  وا  ياهتبحم  دنناوتیمن 
ناریاب تبـسن  ار  وا  تامدخ  دننادب و  ناریا  قشاع  یئاپورا  درف  کی  ار  وا  دنراد  رارـصا  يو  نیدّلقم  ناتـسود و  دـننادب ! يرامعتـسا  هبئاش 
یلامـش فیرح  اب  هلباقم  يارب  ار  وا  تامدخ  دنراد ، داقتنا  هوق  قیقحت و  غامد  رتشیب  هک  یناسک  يو  هتفگب  یلو  دـنهد ، شیامن  شیالآیب 

راک هنهک  یسیلگنا  درف  کی  نورب  رتسم  هک  دنراد  هدیقع  و  هتسناد ، دوب  هتخود  ناریا  عفانمب  مشچ  مایا  نآ  رد  هک  سور  رازت  تلود  ینعی 
ترازو قرـش  هرادا  شیدنا  رود  رظن  زا  سیلگنا ، يروطارپما  هرود  متـسیب و  نرق  لئاوا  رد  وا  عفان  دوجو  هک  هدوب ، هدیزرو  سانـشقرش  و 

ام هک  یخلت  رایسب  تارطاخ  قباوس و  اب  اصوصخم  تسا . هدنامن  لّطعم  روتسم و  سیورس » تنجیلتنا   » ساسح نامزاس  ناتسلگنا و  هجراخ 
ینیوزق و موحرم  هیرظن  میناوتیم  هنوگچ  میراد ، اهنآ  نیقرشتسم  صخالاب  یسیلگنا و  داژن  صوصخب  بناجا  ياهيزاب  هسیـسد  زا  نایناریا 

!؟ مینادب یناریا  ناریا و  رازگتمدخ  ار  وا  و  میریذپب ، نورب  دراودا  هراب  رد  ار  وا  نارکفمه 

یسلجم همالع  ریوصت 

رد هدوب و  ناهفصا )  ) یسلجم موحرم  هربقم  رد  هک  تسا  نامه  لوا  ریوصت  تسه . تسد  رد  یسلجم  همالع  زا  ریوصت  سکع و  هس  ابیرقت 
زین اهباتک  زا  یـضعب  و  بدالا » ۀـناحیر   » رد رـشتنم و  پاچ و  گرزب  هحفـص  کی  رد  موحرم ، نآ  هماـن  تیـصو - اـب  یـسمش  لاس 1323 
جاح ۀیمالسالا  بتکلا  راد   » عبط راونالا » راحب   » لوا دلج  رد  مود  ریوصت   122 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هدش  هشیلک 

ةاکشم دمحم  دیس  ياقآب  قلعتم  موس  ریوصت  میدرک . پاچ  باتک  نیا  رد  نآ ، هشیلک  يور  زا  زین  ام  و  هدش ، پاچ  يدنوخآ » دمحم  خیش 
، عالطا يارب  ام  هدش . پاچ  دـناهدومن ، ءادـها  نارهت  هاگـشنادب  هک  ناشیا  هناخباتک  تسرهف  لوا  دـلج  رد  هک  هدوب  نارهت  هاگـشناد  داتـسا 
: دناهتـشون باوج  رد  ناشیا  میتساوخ ، حیـضوت  ناشدوخب  ّقلعتم  ریوصت  تلاصا  اهریوصت و  نیا  هراـب  رد  هتـشون و  ةاکـشم  ياـقآب  ياهماـن 

نیرتربتعم هدیـسر ، پاچب  روبزم  هناخباتک  تسرهف  لوا  دلج  رد  نآ  زا  یـسکع  و  تسا : دوجوم  هدـنب  یئادـها  هناخباتک  رد  هک  يریوصت  »
رد یسلجم  زا  دعب  یلاس  دنچ  هک   ) فورعم شاقن  فجن  اقآ  موحرم  ار  ریوصت  نیا  اریز  دراد . دوجو  یسلجم  موحرم  زا  هک  تسا  یـسکع 

بیهذت یـشاقن و  هبیتک  کی  اب  روتاینیم  لصا  ریوصت  نیا  رد  تسا . هدومن  یئامنرنه  رایـسب  و  هدرک ، یـشاقن  دوخ  ياناوت  ملق  اب  هتـشذگ )
زوسن قودنـص  رد  هدش و  هدراذـگ  یمتاخ  باق  رد  هک  دـشابیم  دوجوم  هاگـشناد  هناخباتک  رد  هدـنب  نیا  یئادـها  هناخباتک  وزج  رد  یلاع 

نآ رد  دراد . ةاکـشم  ياقآ  هناخ  باتکب - ّقلعتم  ریوصت  اب  یئزج  قرف  دنچ  هدـش  هشیلک  باتک  نیا  رد  هک  يریوصت  دوشیم .» يرادـهگن 
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رتلاح اب  اصخـش  رتهاتوک و  رتدیفـس و  یـسلجم  موحرم  نساحم  هوالعب  تسا . رتهبرف  یمک  ینیب  و  تسین ، ینیب  يـالاب  یگتفرورف  ریوصت 
. درادن یقرف  نادنچ  اهنیا  زج  و  تسا ، رتنشور  تشرد و  ریوصت  نیا  رد  مه  سابل  همامع و  طوطخ  دشابیم .

هیفوص یسلجم و  همالع 

دنیوگیم هک  تسا  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیـش  هلـسلس  نیا  یمان  درم  دندوب . برـشم  یفوص  یناجیابرذآ  نادناخ  کی  زا  هیوفـص  نیطالس 
دزن سپس  هدیدنسپن  ار  وا  تبحـص  یلو  هتفر  يدعـس  خیـش  تاقالمب  زاریـش  رد  و  هتـشگیم ، لماک  ناسنا  لابند  یتدم  هدوب و  یفوص  دوخ 

ناطلـس شاهون  دینج و  ناطلـس  وا  دنزرف   123 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هدـش  وا  داماد  هتفر و  ینالیگ  دـهاز  خـیش 
هچ ات  اهنآ  هک  تسین  مولعم  تسرد  یلو  دناهتـشاد ، ار  ناجیابرذآ  لیبدرا و  هعیـش  نایفوص  تسایر  زین  يوفـص  لیعامـسا  هاش  ردپ  ردـیح 

دننام ار  یبوکیاپ  صقر و  دجو ، عامس ، یفخ ، رکذ  یلج ، رکذ  یناویح ، كرت  ینیشنهلچ و  مه  اهنآ  ایآ  دناهدوب . فوصت  دنب  ياپ  هزادنا 
مایق یسایس و  روظنمب  تصرف  زا  هدافتسا  طیحم و  عاضواب  رظن  طقف  ای  دندوب ، هتخاس  دوخ  راعش  فالتخا  یشیب  مک و  اب  هیفوص  قرف  ریاس 

یـشیورد و تاررقمب  ادـبا  اـهنآ  اـم  رظنب  دـندوب ؟ هتـسب  لد  يرگیفوـصب  دـندرکیم  ینارمکح  ناریا  رد  هک  یّنـس  تموـکح  هیلع  یبهذـم 
اریز دنتخانـشیمن . یتقیرط  هلـسلس و  همان و  یـسرک  هقرخ و  دنتـشادن و  انتعا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نّنـست  لها  زا  هک  هنایفوص  ياهتعدب 

تاحفن  » باـتک رد  تشاد  یلیبدرا » نیدـلا  یفـص  خیـش   » هک یترهـش  همه  اـب  فورعم  یفوص  رعاـش و  یماـج  نمحرلا  دـبع  اـّلم  مینیبیم 
دالوا و نیدلا و  یفص - خیـش  يارب  ياهلـسلس  الـصا  مه  نیریاس  و  هدربن ، مان  يو  زا  تسا ، هیفوص  خیاشم  هلـسلس  لاح  حرـش  هک  سنالا »

دهع هیفوص  هتخاـس  همه  دوش ، هدـید  يو  تاـمارک  فشکب و  عجار  هیفوـص  بتک  رد  بیذاـکا  زا  یـضعب  رگا  دـناهدرکن . رکذ  يو  عاـبتا 
یفوص کی  ار  نیدلا  یفص  خیش  هدز و  تالوعجم  نیاب  تسد  نامدود ، نیا  ناهاشداپ  دزن  رد  یـسولپاچ  ّقلمت و  ناونعب  هک  تسا  هیوفص 

لها نیب  رد  فّوصت  عویش  لباقم  رد  هیوفص »  » هک تسنیا  مینیبیم  هلـسلس  نیا  روهظ  رد  هیفوص  راثآ  زا  هچنآ  دندومنیم . یفرعم  رایع  مامت 
يرابتعا مومع  دزن  هک  هیفوص »  » ناونع تحت  یـسایس  زّهجم  دحاو و  ههبج  کی  اهنآ  هدناوخ و  مان  نیدـب  زین  ار  نایعیـش  زا  یعمج  ننـست ،
تموکح ناریا  برغ  ناجیابرذآ و  سراف و  رب  هک  ولنویوق » قآ   » نانامکرت يارما  نیطالـس و  تسد  زا  روما  ماـمز  نتفرگ  روظنمب  دنتـشاد 

. دنتفگیم شابلزق »  » هدمآ رد  يدنمورین  تروصب  اهدعب  هک  ار  ههبج  نآ  دنداد . لیکـشت  دندوب  هناگیب  بصعتم  ناینـس  زا  همه  و  دندرکیم ،
124 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لماک  دشرم  زا  تعاطا  هیوفـص ، نیطالـس  ندمآ  راک  يور  زا  دـعب  اهلاس  یتح  نانیا  راعش 
زا هیوفـص  اجک !! لماک  دـشرم  اجک و  هاـش »  » هن رگ  و  هتـشاد ، یـسایس  هبنج  هیوفـص  فوصت  هک  تسادـیپ  اـجنیا  زا  دوب . تقو  هاـش  ینعی 

شیوارد و ذّفنتم  ياههقرف  دوجو  زا  راک  لئاوا  رد  ینامثع  ياهتلود  هچ  دندومنیم  هیکرت  ياهینامثع  هک  دندرکیم  ار  هدافتسا  نامه  هیفوص 
زا سپ  یتدم  ات  اهیوسیع  نایم  رد  هچنانچ  دندرکیم . هدافتسا  شیورد ، مه  دندوب و  زابرـس  مه  هک  شاتکب  يدنبـشقن و  هلـسلس  اصوصخم 

کیتوتوت هیلاوش  هیلاـتیپسوس و  هیلاوش  لـپماتود و  هیلاوش  یبهذـم  مین  یماـظن و  مین  یمدرم  دوب و  لوادـتم  مسر  نیمه  یبیلـص  ياـهگنج 
هعیـش یّنـس و  نایفوص  هدولاش  هک  اهیزاب  نیا  نیقلت و  هزاـجا و  تقیرط و  هلـسلس و  رکذ و  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  نیا  زا  ریغ  دنتـشاد » دوجو 

. دوشیمن هدید  هیوفص  نیطالس  یگدنز  رد  تسا ،

هیوفص هرود  رد  هعیش  ياملع  ذوفن 

مجع برع و  هعیـش  نیدهتجم  املع و  دریگ ، قنور  يرگیفوص  رازاب  هکنیا  ياجب  دندمآ ، راک  رـس  رب  هیوفـص  یتقو  مینیبیم  تهج  نیمهب 
فورعم ناهفصا  رد  زونه  وا  دجسم  هک  یسیم  هَّللا  فطل  خیش  یکرک ، یلع  خیـش  لوا  قّقحم  دننام  دندروآ  يور  هدش  هعیـش  روشک  نیاب 

لبج برع  ياملع  زا  همه  هک  وا  نز  ردپ  راشنم  یلع  خیـش  یئاهب و  خیـش  دوخ  و  یئاهب ، خیـش  ردپ  دمـصلا  دـبع  نب  نیـسح  خیـش  تسا ،
بـصانم ياراد  هیوفـص  تلود  رد  همه  هک  مود  لوا و  یـسلجم  همالع  دامادریم ، يزاریـش ، روصنم  نیدلا  ثایغ  ریم  دننام  و  دندوب ، لماع 
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هک مینیبیمن  ار  یـشیورد  یفوص و  کی  هیوفـص  نارود  مامت  رد  و  دـندوب ، هاش  ترواـشم  ترازو و  بصنم  اـی  یمالـسالا  خیـش  فلتخم 
درگ و هرود  ياهـشیورد  یلو  هتـشاد ، یـسایس  هبنج  هیوفـص  فّوصت  دنچ  ره  هک  تسا  مولعم  هتبلا  تسا . هتـشاد  يّرف  ّرک و  هتفای و  یتمس 

دادجا راهتـشا  ناونع و  نیا  زا  هدومن و  هدافتـسا  تصرف  زا  دندوب ، هداهن  رذع  همه  ار  تلم  ود  داتفه و  گنج  هک  دنب  دیقیب و  نافابنافرع 
هاقناخ زا  انایحا  مه  هاش  و  دـندرکیم ، هدافتـسا  هدوب ) اعقاو  هک  ینعم   125 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رهب   ) فّوصتب هیوفص 

. دناهدرکن زواجت  دودح  نیا  زا  یلو  تسا  هدومنیمن  يریگولج  اهنآ  يریگهکرعم  نتخاس و 

دندرک مایق  هیفوص  هیلع  هک  ینادنمشناد 

رهاط دمحم  اّلم  نأّشلا  میظع  ملاع  تفرگ ، داقتنا  دابب  ار  اهنآ  یفارخ  دـئاقع  داتفارد و  هیفوص  اب  هّیوفـص  تلود  رد  انلع  هک  یـسک  نیتسخن 
تنوکس مق  رد  یلو  يزاریش  الصا  هدمآیم . رامشب  رومان  نیثّدحم  زا  و  هدوب ، مق  مالسالا  خیـش  هک  دوب  یـسلجم  هماّلع  هزاجا  داتـسا  یمق 

مایق نانآ  اب  هزرابمب  هناتخسرس  دربیم  اهنآ  برشم  داسفب  یپ  هک  اهدعب  یلو  هدوبن  هیفوصب  هقالعیب  تسخن  دیوگیم  دوخ  هک  نانچ  هتـشاد 
هلمج زا  هک  هتـشون  هیفوص  ّدر  رد  دـنچ  یئاهباتک  رهاط  دـمحم  اّلم  دـنوجیم ! براش  نآ  دایب  نایفوص  هک  هیوفـص  تلود  رد  مهنآ  دـنکیم ،
هیفوص ندرب  نایم  زا  يارب  دوخ ، هزرابم  رد  رهاط  دـمحم  اّلم  «. 1  » تسا زغم  رپ  سیلس و  یـسرافب  رایخالا » ۀفحت   » و یبرعب ، رایخالا » ذالم  »

لوکشک تسوپ و  قوب و  رازاب  جاور  هیلع  هدنیآ  لد  هدنز  رادیب و  زوسلد و  دنمـشناد  يارب  ار  هنیمز  تسناوت  طقف  تفاین و  یقیفوت  نادنچ 
تفرگ و ار  اهنآ  ياهتعدب  ولج  المع  درک و  لابند  ار  وا  هار  یسلجم  هماّلع  شدرگاش  يو  زا  دعب  دزاس . هدامآ  هیفوص  تافارخ  اهتعدب و  و 
رد قئادح  بحاص  ینارحب  فسوی  خیش  زا  ود  لهچ و  هحفص  رد  البق  هک  نانچ  تخات . اهنآ  رب  تخس  دوخ  یبرع  یـسراف و  ياهباتک  رد 

، راجاق ناخ  دـمحم  اغآ  تنطلـس  رخاوا  رد  یـسلجم  هماّلع  زا  دـعب  تفر . ياهراشا  یـسیلگنا ، مکلاـم »  » و نورب »  » هتفگ زا  صوصخ و  نیا 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  دـندوب ، هتفرگ  وخ  يرگیفوص  ینعی  يراب  دـنبیب و  يراـکیب و  يراـعیب و  يراذـگبراش و  هب  مدرم  هراـبود 
، هدـشن مولعم  مه  زونه  وا  بسن  دوب و  هّیوهلا  لوهجم  زومرم و  يدرم  هک  « 1  » يدنه یلع  موصعم  نوچمه  ینادشرم  126 و  ص : همدقم ،
ار تافارخ  رازاب  هدش ، ادیپ  هریغ  ینامرک و  هاش  یلعقنور  هاشیلع ، رفظم  هاشیلع ، رطعم - یناهفـصا ، هاش  یلعـضیف  هاشیلع ، رون  وا  نادیرم  و 

عماقم  » باتک فلؤم  یناهبهب  دیحو  لک  داتسا  دشرا  دنزرف  یهاشنامرک  یلع  دمحم  اقآ  گرزب  هغبان  مایق  اب  عقوم  نیا  رد  دندیشخب . قنور 
نیا زا  يرگیفوص  لاس  هاجنپ  بیرق  هک  يروطب  دـندش . رام  رات و  یلکب  تسا ، یـسلجم  هماّلع  هدازرهاوخ  هطـساو  هس  اب  دوخ  هک  لضفلا »

هدارایب لمهم و  یفارخ و  شیورد  کی  هک  یساقآ  ازریم  جاح  وا  ریزو  ترادص  راجاق و  هاش  دمحم  تلود  رد  هاگنآ  داتفارو . موب  زرم و 
هّیفوص دروآرد ! الوم  لگنج  تروصب  ار  ناریا  مک  مک  و  دش ، ادیپ  لوکـشک  قوب و  اب  شیوارد  هّلک  ورـس  تکلمم ، رانک  هشوگ و  زا  دوب 

یـسلجم هماّلع  دننادیم ، بستنم  دوخب  ار  یمانـشوخ  دهاز و  ياسراپ  دنمـشناد  ره  لومعم  قبط  هک  یتابثیب  تیلقا  هارمگ و  هقرف  ره  دننام 
توفـص نایفوص   » هتفگ هک  داعملا » داز   » همّدـقم رد  مود  یـسلجم  هماّلع  هلمج  کـی  زا  هتـسناد و  فّوصت  هب  لـیامتم  ياـملع  وزج  ار  لوا 

زین وا  هک  دناهدرک  دومناو  نینچ  تسین . تسد  رد  نآ  تّحـص  رب  یلیلد  هنوگ  چـیه  هداد و  واب  تبـسن  قئارط »  » فلؤم هک  ياهمان  و  ناشن »
هنحـص ای  یهاو ، رادـنپ  نیا  هتبلا  درادـن . تقیقح  هیفوص  اب  یـسلجم  هماّلع  تفلاخم  عوضوم  هک  دـناهتفرگ  هجیتن  و  هدوبن ، هیفوصب  لـیمیب 

یـسلجم هماّلع  اب  تخـس  دننک ، هیجوت  هیفوص  اب  ار  یـسلجم  تفلاخم  دناهتـسناوتن  هک  رگید  هدع  هن  رگ  و  تسا ، هیفوص  زا  ياهدـع  يزاس 
يدهم دهد !...  شزاس  هیفوص  اب  ار  یـسلجم  دناوتیمن ، اهیزاسهنحـص  نیا  دنزرویم . دانع  هعیـش  گرزب  درم  نآب  تبـسن  دنتـسه و  فلاخم 
دادجا هک  هدوب  يوفص  نیسح  ناطلـس  هاش  تقو  هاشداپ  هظحالمب  داعملا  داز  همدقم  رد  يو  هتفگ   127 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

هرـضحی ـال  نم   ) یـسراف حرـش  رد  لوا  یـسلجم  تسین !! مولعم  تسرد  میتفگ  هک  ناـنچ  یفوص ؟ هچ  مهنآ  دناهتـسنادیم . یفوص  ار  دوخ 
ياههقلح زا  دوصقم  دسیونیم : رکّذلا » قلح  لاق  ۀّنجلا ؟ ضایر  ام  هَّللا و  لوسر  ای  اولاق  ۀّنجلا  ضایر  یلا  اورداب   » ثیدـح حرـش  رد  هیقفلا )

زا هیفوص  یلج » رکذ   » اما و  هدش . دراو  نینچ  همئا  زا  هچنانچ  دوش ، وگتفگ  هنـسح  ظعاوم  ای  هینید  مولع  زا  نآ  رد  هک  تسا  یـسلجم  رکذ 
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يرگیفوصب لیام  ای  یفوص  دناوتیم  یـسک  نینچ  ایآ  تسا !!» نآرق  تایآ  تفلاخم  لطاب و  دساف و  ناینـس و  زا  و  هدیـسرن ، امب  يزیچ  همئا 
هلاسر و  یفاک ، حرـش  لوقعلا » تآرم   » و راونالا » راحب   » زا يدراوم  و  نیقیلا » قح   » و تایحلا » نیع   » ياهباتک رد  زین  یـسلجم  هماّلع  دشاب ؟

ار اهنآ  هتـسناد و  عّیـشت  مالـسا و  زا  جراخ  ار  اهنآ  ياههقرف  مامت  تیب  لـها  تاـیاور  اـب  هدومرف و  شهوکن  هیفوص  زا  تخـس  تاداـقتعا » »
. تسا هدومن  عافد  شردپ  زا  هدرک و  یفرعم  نید  رد  دراذگ  تعدب 

تاداقتعا هلاسر  رد  هیفوص  هب  عجار  یسلجم  همالع  راتفگ 

هداد رارق  دوخ  کلـسم  ار  نآ  هدرک و  عارتخا  یئاهتعدب  هیفوص »  » مانب ام  رـصع  مدرم  زا  یتعامج  دسیونیم : تاداقتعا »  » هلاسر رد  هلمج  زا 
تیناـبهر و زا  ربـمغیپ  هکنیا  اـب  دـننک ! تداـبع  ار  ادـخ  هلیـسو  نادـب  دوخ  رظنب  اـت  دـناهتخاس  دوـخ  راعـش  ار  تیناـبهر  يریگهشوـگ و  و 

نیملـسم تاعامتجا  رد  و  دنیامن ، ترـشاعم  مدرم  اب  و  دـننک ، جاودزا  دـیاب  ناناملـسم  هک  داد  روتـسد  و  دومرف ، یهن  قلخ  زا  يریگهشوگ 
و دـننک ، یئامنهار  تیادـه و  کین  لامعا  حالـص و  ریخ و  هارب  ار  رگید  کی  و  دـننک ، تساـخرب  تسـشن و  نینمؤم  اـب  و  دـنوش ، رـضاح 

ماجنا رد  یعس  نینمؤم و  تاقالم  هزانج و  عییـشت  و  دنیامنب ، نارامیب  تدایع  و  دنهد ، دای  نارگیدب  دنزومایب و  ینید  لئاسم  ادخ و  ماکحا 
یلاح رد  دننک ، رشتنم  ار  ادخ  ماکحا  و  دنزاس ، يراج  ار  یهلا  دودح  و  دنیامنب ، رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  و  دنشاب ، هتشاد  اهنآ  جئاوح 

تابحتـسم تابجاو و  نیا  مامت  كرت  مزلتـسم  دـناهدرک   128 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  عارتخا  هیفوص  هک  یتیناـبهر  هک 
یگتخاس تادابع  نیا  هلمج  زا  دناهدروآ . دیدپ  یگتخاس  ياهتدابع  ینیـشنهاقناخ ) يریگهشوگ و   ) تینابهر نیا  رد  هیفوص  هوالعب  تسا !

یفخ رکذ  نیا  هراب  رد  یتیاور  هن  ياهیآ و  هن  دنرادیم . لومعم  یـصوصخم  تئیه  اب  تسا و  یـصاخ  لمع  اهنآ  دزن  هک  تسا  یفخ » رکذ  »
ربمغیپ تسا و  تعدب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  نودب  دوخ  نیا  هتبلا  هک  دوشیمن  ادـیپ  مه  یباتک  چـیه  رد  هدـشن و  دراو  رهطم  عرـش  زا 
شهار یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدـب  ره  ینعی : راـّنلا . یلا  اـهلیبس  ۀلالـض  ّلـک  ۀلالـض و  ۀـعدب  ّلـک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

و دنـشکیم ، هدـبرع  و  دـنناوخیم ، زاوآ  غالا  هرعن  راعـشا و  اب  تلاح  نآ  رد  هک  تسا  یلج » رکذ   » اهتعدـب نآ  هلمج  زا  تسا . منهج  فرطب 
تابجاو و مامت  هنوگ  نیدب  و  درادـن ، يرگید  تدابع  ادـخ  اهتعدـب ، رکذ و  ود  نیا  زج  هک  دـنراد  هدـیقع  دـننادیم و  ادـخ  تدابع  ار  نیا 

تعانق باتـش  هلجع و  اب  دـنزیم ، نیمزب  راقنم  یپ  رد  یپ  هک  یغرم  لثم  دـنناوخیم  زاـمن  هاـگ  ره  و  دـننکیم ، كرت  ار  لـفاون  تابحتـسم و 
افتکا اهتعدـب  نیاب  اهنت  هَّللا  مهنعل  هیفوص  دـندرکیم !! كرت  یلکب  مه  ار  ندـناوخ  زامن  عون  نیا  یتح  دوبن ، ءاملع  زا  سرت  رگا  و  دـننکیم ،

تسا و روهـشم  نامز  نیا  رد  هک  دوجو  تدحو  ینعم  دناهدش . دوجو  تدحو  هب  لئاق  و  دناهداد ، رییغت  زین  ار  نید  لوصا  هکلب  دناهدرکن ،
. دنتـسه فیخـس  دساف و  دئاقع  زا  اهنیا  ریغ  تادابع و  طوقـس  ربج و  هب  دنمهدیقع  هیفوص  زین  تسا و  رفک  دوشیم  هدینـش  اهنآ  خیاشم  زا 
هک اهنآ  یگتخاس  گنرین  هعدخ و  زا  و  دیئامن ، ظفح  اهنآ  يزابلغد  نیطایش و  نیا  ياهبیرف  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  نم ! ناردارب  يا  سپ 

لومعم قبط  شیونعم  ماقم  يوقتب و  رظن  ار  لوا  یـسلجم  شردـپ  هیفوص  نوچ  دـینک »! زیهرپ  ددرگیم ، لـیامتم  نادـب  ناداـن  مدرم  ياـهلد 
ینادب یفوص  ار  وا  يربب و  یـسلجم  همالع  مردپ  قح  رد  دب  نامگ  ادابم  دیامرفیم : هلاسر  نیمه  رخآ  رد  دندومنیم ، بستنم  دوخب  نایفوص 

! مشابیم مردپ  لاحب  رتانشآ  سک  ره  زا  نم  دوش و  هدولآ  فوصت  ثولب  شنماد  هک  تسنیا  زا  رتكاپ  يو  اریز 

ینس هعیش و  هیفوص  ياههقرف  مامت  هب  عجار  تایحلا  نیع  نیقیلا و  قح  رد  یسلجم  همالع  هیرظن 

، ربش هَّللا  دبع  دیس  موحرم  هک  تسا  نامه  و  تسوا ، تمیق  يذ  رثا و  رپ  فیلأت  نیرخآ  هک  نیقیلا » ّقح   » یـسراف باتک  رد  یـسلجم  هماّلع 
هکنآ متفه  دسیونیم : یلاعت  يراب  هیبلـس  تافـص  ثحب  و  ادخ ، دوجو  تابثا  ثحبم  رد  تسا ، هدرک  همجرت  یبرعب  يرییغت  یئزج  اب  ار  نآ 

. دنکیمن لولح  يزیچ  رد  و  دشابیمن ، دنزرف  نز و  ار  وا  تسا و  لاحم  زیچ ) ود   ) نینثا داحتا  هک  اریز  دوشیمن . دـحتم  يزیچ  اب  یلاعت  قح 
اهنیا و  تسا ، هدش  دحتم  وا  اب  ای  تسا . هدرک  لولح  وا  رد  ادخ  هکنآ  ای  تسادخ ، دنزرف  یـسیع  ترـضح  هک  دـنیوگیم  يراصن  هک  نانچ 
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تاّیهام هکنآ  ای  تسا ، ءایـشا  نیع  یلاعت  قح  هک  دنیوگیم  هیفوص  هچنآ  و  تسا . رفک  نیع  و  تسا ، یلاعت  قح  صقن  زجع و  مزلتـسم  همه 
نیا همه  دوشیم )!(  دـحتم  وا  اب  اـی  و  دـنکیم )!(  لولح  فراـع  رد  ادـخ  هکنآ  اـی  دـناهدش ، قح  تاذ  ضراـع  دـناهّیرابتعا و  روما  هنکمم 

زردنا ظعاوم و  رد  هداس  یسرافب  زین  ار  نآ  هک  تایحلا » نیع   » باتک زا  يرایسب  دراوم  رد  یـسلجم  هماّلع  تسا ! هقدنز  رفک و  نیع  لاوحا 
هک ینیـشنهّلچ  هراب  رد  هلمج  زا  تسا . هتفگ  نخـس  فوصت  دسافم  یهاو و  ياهرادـنپ  اهتعدـب و  هیفوص و  شهوکن  هراب  رد  تسا  هتـشون 

لقع دیاب  دسیونیم : روبزم  باتک  متشه » هعمل   » رد دناهداد ، مه  شردپ  یـسلجم و  دوخب  تبـسن  غوردب  یتح  تسا و  هیفوص  خیاشم  راعش 
دش فیعـض  هک  لقع  و  تسا ، لقع  رب  روما  زیمت  رادم  اریز  اهنآ . لثم  و  تشوگ ) ندروخ   ) یناویح كرت  هب  دننکن  فیعـض  فیخـس و  ار 

تشوگ و كرت  تدابع  نیا  ناطیش  ارهاظ  و  دوب ، ینعم  نیاب  راعـشا  تشوگ  كرت  ثیداحا  رد  هچنانچ  دروخیم . ار  لطاب  لها  بیرف  دوز 
دنتسشن و یخاروس  رد  زور  لهچ  نوچ  هک  تسا ، هتخاس  ررقم  هیفوص  نیعدتبم  زا  یضعب  يارب  تسا ، عرش  هقیرط  فلاخم  هک  ار  یناویح 

دوعوم يدهم  دسریم . مهب  ناشیا  لایخ  رد  اهزیچ  مه  هار و  زا  و  دوشیم ، یلوتسم  ناشیا  لقع  رب  تالایخ  ماهوا و  دندرک ، فیعـض  ار  اوق 
نآ رد  هتـسویپ  نوچ  تسا  هتفگ  ناشیاب  ریپ »  » هچنآ و  تسا ! یلامک  دننکیم  نامگ  لقع  فعـض  رابتعاب  130 و  ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع 
ریپ رگا  دـندمآ  هک  نوریب  و  دوشیم ، ناشیا  یلاح  لـقع ، فعـض  یمهو و  توق  جـیردتب  دـنراد ، رظن  رد  ار  ینعم  نیمه  کـیرات  خاروس 

ترـضح زا  یثیدح  تسا ! لقع  فعـض  زا  همه  اهنیا  و  ناهرب ! هنّیب و  نودب  دـننکیم ، شقیدـصت  متفر ، شرعب  هبترم  جـنپ  بشید  دـیوگیم 
تمکح ياههمشچ  ادخ  دنادرگ ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  لمع  حابص  لهچ  رد  سک  ره  هک : تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر 

يارب ار  نامیا  هاگ  ره  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  دـنک ، يراج  شنابز  رب  شلد  زا  ار 
دردب و ار  وا  و  ایند ، رد  دنادرگ  دـهاز  ار  وا  ادـخ  زور ، لهچ  رد  دـنک  دای  ار  ادـخ  وکین  هک  ره  دومرف : ای  دـیامن ، صلاخ  زور  لهچ  ادـخ 
هک دندناوخ  ياهیآ  ترـضح  نآ  زا  دعب  دنادرگ . ایوگ  تمکحب  ار  وا  نابز  و  دـهد ، ياج  وا  لد  رد  ار  تمکح  و  دـیامرف ، انیب  ایند  ياود 

يراوخ ناشیا و  راگدرورپ  بناج  زا  یبضغ  دیـسر  دهاوخ  ناشیاب  بیرقنع  دـنتفرگ  دوخ  يادـخ  ار  هلاسوگ  هک  نانآ  تسنیا : شاهمجرت 
لیلذ هتبلا  ینیب  هک  ار  یتعدب  بحاص  ره  دومرف : سپ  ددنبیم  ادخ  رب  ارتفا  سک  ره  و  ار ، یتعامج  میهدیم  ازج  نینچ  و  ایند ، یگدـنز  رد 

، دناهدرک دوخ  تجح  ار  ثیدح  ود  نیا  تلاهج  يور  زا  تعدـب  نابحاص  ددـنبیم . تیب  لها  لوسر و  ادـخ و  رب  ءارتفا  هک  تسا  راوخ  و 
تلیـضف هراب  رد  یتاـیاور  هکنآ  زا  دـعب  مهد » هعمل   » رد و  درادـن .» ناـشیا  بلطمب  یلخد  چـیه  نیا  هک  دـننادیمن  و  « 1  » قح لـها  ربارب  رد 

ود ره  هک  هدش  عیاش  هیفوص  نایم  رد  رکذ  عون  ود  هک  نادب  دـش ، مولعم  رکذ »  » تقیقح نوچ  : » دـیامرفیم دـنکیم ، لقن  نآ  ینعم  و  رکذ » »
عیاـض و اـهنآ  رد  ار  دوخ  رمع   131 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تاقوا  و  دـننادیم ، تادابع  نیرتهب  ار  نآ  و  تسا ! تعدـب 

تعدب فیرعت  رد  هدیسرن و  عراش  زا  تدابع  وحن  نیا  هکنآ  لوا  زیچ : دنچ  رب  تسا  لمتشم  نآ  یلج و  رکذ  لوا - دننکیم  هارمگ  ار  مدرم 
و دننکیم ، انغ  هکنآ  مود - تسا . تعدب  ندرک  تدابع  ناونعب  نتـسناد و  بوخ  تسا ، هدـشن  دراو  عراش  زا  هک  روما  مسق  نیا  هک  یتسناد 
( هعیـش  ) ام ياملع  عامتجاب  نیا  و  دنناوخیم ، هنارت  همغنب و  هنادـحلم  هناقـشاع و  راعـشا  نآ  نایم  رد  و  دـننادرگیمرب ! اهفینـصت  هب  ار  رکذ 

ادخ هک  همغن  هب  ندز  تسد  رب  تسد  زا  دـننکیم  نآ  نمـض  رد  هک  ياهعینـش  لامعا  زا  رظن  عطق  انغ ، باب  رد  یتسناد  هچنانچ  تسا . مارح 
نیا هکنآ  موس - دـنکیم . نآ  تحابق  هب  مکح  سک  همه  لقع  تسا و  مومذـم  اعرـش  « 1  » ندرک صقر  و  تسا ، هدوـمرف  تّمذـم  نآرق  رد 
رگید برق  نیا ، زا  ار  ام  دنیوگیم : باوج  تسا ، عیرـشت  تعدب و  لامعا  نیا  یئوگیم  ناشیاب  نوچ  و  « 2  ... » دننکیم دجاسم  رد  ار  لامعا 

! زیزع يا  دننایامنیم ...  دوخ  تالامک  زا  ماعنالاک  ماوع  رظن  رد  ار  نیا  دننکیم و  فک  تاناویح  دننام  دننکیم و  اهدایرف  و  دوشیم ! لصاح 
هک تسا  هدرکن  لـقن  یفوص  ریغ  یفوص و  ینـس و  هعیـش و  زا  سک  کـی  هک  تسین  رتـهب  نیا  زا  راوطا ، نیا  ندوب  تعدـب  يارب  يدـهاش 

یبرطم زگره  ناشیا ، تلم  ياملع  ناشیا و  رابخا  نایوار  ناشیا و  مارک  باحـصا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هانپ و  تلاسر  ترـضح 
دهاش یلاعتقح  دناهدرکیم .؟ رما  نآب  ار  دوخ  باحـصا  ای  دناهتخاسیم ، دقعنم  رکذ  هقلح  ای  تسا !! هدرکیم  همزمز  ناشیا  يارب  دناهتـشاد و 
یناف تارابتعا  هار  زا  و  تسین ، هدوبن و  يویند  توادـع  قیرط  نآ  ناکلاس  زا  کی  چـیه  اب  ار  ریقح  هّرذ  نیا  هک  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  َو  تسا 
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ياضر ریغب  یناعم  نیا  نایب  روما و  نیا  نتـشون  رد  تسین و  ناشیا  132 و  ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ام  نایم  رد  یتکراشم 
کلاسم ناکلاس  زا  يرایسب  هیفاش ، حئاصن  هیفاو و  ظعاوم  نیاب  هک  مراد  دیما  نینچ  لازی  میرک ال  لضف  زا  تسین . یضرغ  یناحبـس  بانج 

«. دنادرگ ضیاف  تالامک  تداعس و  تاجرد  هب  ار  نینمؤم  عیمج  ناشیا و  ام و  دیامرف و  تیاده  ار  تلاهج 

نایفوص یشوپ  مشپ 

حدـم ناینـس  ثیداحا  رد  دراد و  یفالتخا  ندیـشوپ  مشپ  باب  رد  ثیداحا  هک  نادـب  دـیامرفیم : مجنپ » حابـصم   » روبزم باتک  رخاوا  رد  و 
 ... تسا هیقت  رب  لومحم  دنکیم  حدم  رب  تلالد  هک  یضعب  دنکیم و  تمذم  رب  تلالد  هعیـش  ثیداحا  رثکا  و  تسا ، هدش  دراو  یـشوپ  مشپ 
مشپ ریغ  ناشیا  فراعتم  دوهعم و  سابل  هک  دوشیم  رهاظ  هدیـسر  رظنب  ع )  ) همئا ربمغیپ و  سابل  ّيز و  باب  رد  هک  هربتعم  ثیداحا  رثکا  زا 
باب نیا  رد  هک  تسا  لومحم  هجو  دنچ  زا  یکی  رب  دناهدیـشوپیم ، تردن  لیبس  رب  یهاگ  هک  دنک  تلالد  رابخا  یـضعب  رگا  و  هدوب ، وم  و 

مهفیـص و یف  فوّصلا  نوسبلی  موق  نامّزلا  رخآ  یف  نوکی  رذ  ابأ  اـی  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میدرک  ناـیب  تاـعمل  رد  و 
یتعامج نامزلا  رخآ  رد  رذ  وبا  يا  ینعی : ضرألا . تاومّـسلا و  ۀـکئالم  مهنعلی  کئلؤا  مهریغ  یلع  کلذـب  لضفلا  مهل  ّنا  نوری  مهئاـتش 
نارگید رب  یتدایز  لضف و  ندیـشوپ  مشپ  نیا  ببـسب  ار  ناشیا  هک  دـننک  ناـمگ  و  ناتـسمز ، ناتـسبات و  رد  دنـشوپ  مشپ  هک  دوب  دـنهاوخ 

عیمج رب  یهلا  یحوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  نادـب  نیمز ! اهنامـسآ و  هکئالم  دـننکیم  تنعل  ار  هورگ  نیا  تسه ،
سابل نیا  رد  هک  دنوشیم  ادیپ  ترضح  نآ  زا  دعب  تلالض  تعدب و  باحـصا  زا  یعمج  هک  دنتـسنادیم  دنعلطم ، هیبیغ  زومر  هدنیآ و  مولع 

یـسابل نینچب  هک  تسنیا  ناشیا  تمالع  دش  دـنهاوخ  ادـیپ  یتعامج  هک  دـندومرف  نآب  لصتم  اذـهل  دـنهد ، بیرف  ار  مدرم  مرکم  ریوزتب و 
نیا درادن و  ار  تمالع  نیا  یـسک  رگید  هیفوص  هعدتبم  هلاض  هقرف  ریغ  و  دنروخن . بیرف  مدرم  ات  دـننوعلم » هورگ  نآ  دوب ، دـنهاوخ  زاتمم 

دناهداد و ربخ  ناشیا  دوجو  زا  هک  تسا  یهانپ  تلاسر  ترـضح  همیظع  تازجعم   133 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  یکی 
هیآ نیا  دوجو  اب  هک  ره  دنامن و  ماظن  زجعم  مالک  نیا  تقیقح  رد  ههبش  ار  یسک  هک  دناهتخاس ! زاجعاب  نورقم  ناشیا  تمذم  رد  ار  نخس 
نوچ هکلب  تسین ، نیمه  ناشیا  نعل  أشنم  یشوپ  مشپ  زا  دناهدومرف  ترضح  هچنآ  ددرگ . راتفرگ  لوسر  ادخ و  تنعل  هب  دیامن ، راکنا  هنّیب 

دنهاوخ بارخ  ار  ترـضح  نآ  نید  ساسا  و  درک ، دـنهاوخ  لطاب  ار  ترـضح  نآ  عرـش  ناـشیا  هک  دناهتـسنادیم  یهلا  یحوب  باـنج  نآ 
ار مدرم  هدومن  لمع  دوخ  ياهتعدب  تاعرتخمب  هدرک  یهلا  تدابع  كرت  لامعا  رد  و  دش ، دنهاوخ  لئاق  هقدنز  رفکب و  دیاقع  رد  و  دومن ،
ار ناشیا  تمالع  نآب  هک  هدومرف  نایب  ناشیا  يارب  یتمـالع  ار  ساـبل  تأـیه و  نیا  و  دومرف ، ناـشیا  نعل  « 1  » تشاد دـنهاوخزاب  تدابع  زا 

دراو فیرـش  هک  ثیدـح  نیمه  رد  هک  هرقف  نیمه  یئامن  رظن  فاصنا  نیعب  یئاشگب و  هدـید  زا  تیبصع  هباـصع  رگا  زیزع ! يا  دنـسانشب .
لامعا راوطا و  نالطب  رب  انمـض  احیرـص و  هک  رایـسب  ثیداحا  زا  رظن  عطق  تسیفاک . هیفوص  هعدـتبم  هفیاط  نـالطب  روهظ  يارب  تسا  هدـش 

«. تسا هدش  دراو  ناشیا  رباکا  خیاشم و  تمذم  و  ناشیا ،

دناهدرک شهوکن  هیفوص  زا  هعیش  گرزب  نادنمشناد 

نب یلع  لثم  دناهتـشون ، ناشیا  در  رب  اهباتک  یـضعب  دـناهدرک و  ناشیا  تمذـم  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هعیـش  ياملع  نیرخأـتم  امدـق و  رثکا  «و 
يدهم قودص ) خیش   ) هیوباب نب  دمحم  شدنمتداعـس  دنزرف  هدیـسریم و  وا  باوج  و  هتـشونیم ، رمالا  بحاص - ترـضحب  اههمان  هک  هیوباب 

نآ و  هدش ، دلوتم  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ياعدب  و  تسا ، هعیـش  نیثدحم  سیئر  هک   134 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
دنیوا و نادرگاش  زا  رادمان  ءالـضف  نیثّدحم و  رثکا  هدوب و  هعیـش  بهذم  دامع  هک  دیفم  خیـش  لثم  و  تسه . زین  وا  حدـم  رب  لمتـشم  اعد 

خیـش لثم  و  هتـشون ، ناشیا  در  رب  طوسبم  یباتک  وا  وا و  حدم  رب  لمتـشم  هدـمآ  نوریب  وا  يارب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  عیقوت 
لـضف ملع و  رد  هک  هَّللا  همحر  یّلح  هماّلع  لثم  و  تسا ، بوسنم  واب  هعیـش  ثیداحا  رثکا  تسا و  هعیـش  هفیاط  گرزب  خیـش و  هک  یـسوط 
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رفعج ردقیلاع  خیـش  و  لاقملا . ةدمع  باتک  رد  نسح  خیـش  وا  دنزرف  و  هیمرجم ، نعاطم  باتک  رد  یلع  خیـش  لثم  و  تسا ، قافآ  روهـشم 
نیعّروتملا ءاملعلا و  ةدبز  باتک و  دنچ  رد  يزار  یـضترم  دّیـس  و  باتک ، دـنچ  رد  هزمح  نبا  و  داقتعا »  » باتک رد  یتسیرود ، دـمحم  نب 

نیا نانخـس  رکذ  مهیلع و  هَّللا  ناوضر  هعیـش  ءاملع  زا  ناـشیا  ریغ  مهیعاـسم و  هَّللا  رکـش  مهحاورا و  هَّللا  سدـق  « 1  » یلیبدرا دـمحا  انالوم 
بلطم نیا  رد  هدـحیلع  یباتک  هَّللا  ءاش  نا  تسا . لاقم  لـیوطت  بجوم  دـناهدومن  داریا  بلطم  نیا  رد  هک  يراـبخا  نأـشلا و  میظع  ءالـضف 

«. دوشیم هتشون 

هیفوص خیاشم  زا  ياهدع 

رذـع یفاـش و  باوـج  دـبلط  تجح  وـت  زا  یلاـعتقح  ادرف  نوـچ  هک  نک  تسرد  ار  دوـخ  تجح  زورما  يراد  ازج  زورب  داـقتعا  رگا  سپ  »
ياملع زا  ناراوگرزب  نیا  تداهش  مالسلا و  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  زا  هحیحص  ثیداحا  دورو  زا  دعب  منادیمن  و  یـشاب ، هتـشاد  هدیدنـسپ 

تفگ یهاوخ  ایآ  تشاد !؟ یهاوخ  رذـع  هچ  یلاعتقح  دزن  ناشیا  تعباتم  رد  ناشیا  هقیرط  هفئاط و  نیا  نالطب  رب  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هعیش 
نایفس تعباتم  ای  تسا ؟ هدش   135 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دراو  وا  نعل  رد  ثیدح  دنچ  هک  مدرک  يرصب  نسح  تعباتم 

رد ار  وا  لاوحا  یضعب  و  تسا ، هدشیم  ترضح  نآ  ضراعم  هتسویپ  هدرکیم و  ینمـشد  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اب  هک  مدرک  يروث 
هک ینعم  نامهب  دوخ ، ياهباتک  رد  دیوگیم  و  هدوب ! یبصان  نیقیب  هک  تفگ  یهاوخدوخ  رذع  ار  یلازغ  تعباتم  ای  میدرک  نایب  باتک  لوا 

، هتـشون هعیـش  ّدر  نعل و  رد  اهباتک  و  تسا ، راکهانگ  دـنکیم  تنعل  ار  دـیزی  سک  ره  دـیوگیم : و  ماما ، مه  نم  تسا ، ماـما  یلع  یـضترم 
رباکا زا  ناطیش  دیوگیم : هک  درک ؟ یهاوخ  تجح  ار  یلازغ  دمحا  شنوعلم  ردارب  تعباتم  ای  نآ  ریغ  و  لالـضلا » نم  ذقنملا   » باتک دننام 

و دنکیم ، تعافش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ار  مجلم  نبا  دیوگیم : هک  درک  یهاوخ  عیفـش  ار  یمور  يالم  ای  تسا !؟ هَّللا  ءایلوا 
: دیوگیم و  يدوب ! روبجم  لمع  نآ  رد  وت  دوب و  هدش  ردقم  نینچ  يرادن  یهانگ  وت  هک : تفگ  واب  ریما  ترـضح  و  تفر ، دـهاوخ  تشهبب 
ای ربجب  راعـشا  هک  تسین  يونثم  ياههحفـص  زا  هحفـص  چـیه  رد  دـش و  گنج  رد  یئـسوم  اب  یئـسوم  دـش  گنر  ریـسا  یگنریب  هک  نوچ 

فد زاس و  دنراد  لوبق  شناوریپ  تسا و  روهـشم  هچنانچ  و  دشاب . هدرکن  دساف  تاداقتعا  زا  اهنآ  ریغ  ای  تادابع  طوقـس  ای  دوجو  تدحو 
و يدینـش ، باـتک  نیا  رخآ  لوا و  رد  ار  شیاـههزره  هک  درب  یهاوـخ  نیدـلا  ییحم  هب  هاـنپ  اـی  تسا  هتـسنادیم  تاداـبع  ار  ندینـش  ین  و 
زا ار  یلع  هبترم  متفر  هک  جارعمب  دـیوگیم  و  دـننیبیم ، كوخ  تروصب  ار  نایعیـش )  ) نایـضفار هک  دنتـسه  هَّللا  ءاـیلوا  زا  یعمج  دـیوگیم 

يوـعد اـیند  رد  هک  دوـب  نوـچ  متفگ  یلعب  متـشگرب  نوـچ  مدـید ! شرع  رد  ار  رکب  وـبا  و  مدـید ! رتتسپ  ناـمثع  رمع و  رکب و  وـبا  هبترم 
اهنآ هجوتم  هک  دـنراد  رایـسب  تاقیرزت  نیا  زا  وا  ریغ  وا و  و  يرتتسپ !! همه  زا  هک  ارت  هبترم  مدـید  لاحلا  مرتهب  اـهنآ  زا  نم  هک  يدرکیم 
دوخ رب  ار  اهنیا  ایند  بح  يارب  هکلب  ینکیمن  رکف  رخآ  يروخیم  بیرف  ناشیا  دنلب  ياهاوعد  زا  رگا  و  دوشیم . نخـس  لوط  بجوم  ندش 
یبش و  دوشیم ، فشکنم  نم  رب  زیچ  همه  منادیم و  ار  یبیغ  رارـسا  عیمج  نم  دیوگیم  هک  ینک  ناحتما  ار  دشرم )  ) وا یهاوخ  رگا  دـندنب ،

نآ ریغ  ثاریم و  زا  لکشم  هلأسم  کی  ای  زامن  تایکـش  زا  هلأسم  کی   136 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  موریم  شرعب  راب  هد 
قداص رفعج  ماما  زا  حیحص  دنسب  هچنانچ  دنکیم . نایب  وت  يارب  مه  ار  نیا  دیوگیم  تسار  ار  اهنآ  رگا  سرپب  وا  زا  لکـشم  ثیدح  کی  ای 

زا نوچ  برغم  قرـشم و  نیمز و  نامـسآ و  ياهزیچب  دـهدیم  ربخ  ارت  هک  تسنآ  وگغورد  باّذـک و  تمـالع  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع 
هک ماهدـیمهف  ار  دوجو  تدـحو  ضماغ  هلأسم  دـنکیم  يوعد  هک  يدرم  نیا  رخآ  دـنادیمن .! یـسرپیم  وا  زا  ياهلأسم  ادـخ  مارح  لـالح و 
هک یئاهنآ  و  دمهفیمن !!؟ دننک  وا  ناشن  رطاخ - هبترم  هاجنپ  رگا  ار  یلهس  ینعم  کی  ارچ  تسا  رصاق  نآ  ندیمهف  زا  الضف  عیمج  ياهلقع 

راّفک دوشیم و  عمج  رفک  اب  فشک  هک  دنـشاب  فرتعم  دوخ  هاگ  ره  زاب  و  دنمهفیمن ، ارچ  تسا  هدیمهف  وا  هچنآ  دنمهفیم  ار  یناعم  قیاقد 
.؟ دنکیم ناشیا  یبوخ  رب  تلالد  یک  دنـشاب  هدادن  بیرف  ارت  دشاب و  یعقاو  ناشیا  فشک  هک  يریدـقت  رب  دنـشابیم ، فشک  بحاص  دـنه 

دنچ رد  تاعمل  رد  باتک و  نیا  لوا  رد  دـشاب  یفاک  قح  ناـبلاط  تیادـه  يارب  هک  یلیلق  تسا و  عیـسو  رایـسب  نخـس  نیا  هاگتـسد  نوچ 
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 ...« منکیم متخ  هدومن  راصتخا  عضوم  نیا  رد  مدرک ، نایب  رگید  عضوم 

هیفوص هراب  رد  هاتوک  نخس 

، دنلابیم دوخ  رب  اهنآ  شنم  یفوص  نیطالـس  دوجوب  نایفوص  هک  هیوفـص  رـصع  رد  هکلب  هتـشادن ، هیفوص  اب  ياهنایم  اهنت  هن  یـسلجم  هماّلع 
تعدـب و ار  اـهنآ  راـکذا  لاـمعا و  هتـسناد ، دورطم  دودرم و  هعیـش  قطنم  ینید و  رظن  زا  ار  اـهنآ  ياـههقرف  ماـمت  هتخاـت و  اـهنآ  رب  تخس 

هراـب رد  لیـصفت  هب  يو  اریز  میدروآ ، اـجنیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  شیب  تاـیحلا  نیع  رد  یـسلجم  هماـّلع  نانخـس  تـسا . هدرمـش  یهارمگ 
نینچمه میتخادرپن ، نآ  رارکتب  رگید  تسا ، هتفر  نخس  يو  زا  باتک  نیا  هحفص 701  رد  نوچ  هک  هتفگ  نخس  جالح ، روصنم  نب  نیسح 

، همدـقم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  اب  هیفوص  رباکا  زا  نت  ود  يرـصب  ریثک  نب  دابع  يرـصب و  نسح  يارجام  یلج ، یفخ و  رکذ  هراب  رد 
زا ار  یـسلجم  دـنراد ، یعـس  هک  یناسک  تسا . هدومن  داـقتنا  ثحب و  مالـسلا ، اـمهیلع  نیدـباعلا  نیز  نینمؤملا و  ریما  ترـضح   137 ص :

دننیبیم یماقم  رد  ار  مهلاثما  یلیبدرا و  سّدقم  یسلجم و  هماّلع  نوچ  نانیا  دنیامن  عافد  يو  زا  دنهاوخیمن  دننک ، هئربت  هیفوص ، اب  ینمشد 
، تشاد دهاوخ  فوصت  لها  يارب  ینایز  هچ  هیفوص  اب  نانآ  تفلاخم  هک  دننادیم  و  دنرادن ، نانآب  تبسن  تراسج  بدا و  هئاسا  تارج  هک 

دوخ هکلب  هقالع  يذ  هعیـش  هیفوص  لقا  ای ال  هیفوصب و  تبـسن  اهنآ  هک  دـنزاسیم  مود  لوا و  یـسلجم  مانب  یگتخاس  همان  اج  کـی  رد  اذـل 
ةرکذت  » باتک ياهدارا  اب  فاصنا و  اب  صخش  رگا  دننادیمن ! یلیبدرا  سّدقم  فیلأت  ار  هعیـشلا » ۀقیدح   » رگید ياج  رد  و  دناهدوب ! یفوص 

ار ریخلا  وبا  دیعس  وبا  دیحوتلا » رارسا -  » ای و  یشاک ، قازّرلا  دبع  زار » نشلگ  حرش   » ای یماج ، سنالا » تاحفن   » ای يروباشین  راطع  ءایلوالا »
مالـسا و اب  اهگنـسرف  هیفوص  هک  تسناد  دـهاوخ  دـنک ، هعلاطم  تسا  هیفوص  ياـههقرف  ماـمت  شزرا  رپ  یمیدـق و  عباـنم  دانـسا و  وزج  هک 
هک یگتخاس  تامارک  تازجعم و  تایرفک ، تایلعج ، رادخاش ، ياهغورد  دنراد . مالـسا  يایند  زا  ریغ  یئایند  و  دـنراد ، هلـصاف  یناملـسم 

يروث نایفس  یخرک ، فورعم  یطقس ، يرـس  يرـصب ، نسح  جالح ، روصنم  يدادغب ، دینج  یماطـسب ، دیزی  اب  لاثما ، هیفوص  خیاشم  يارب 
مامت رد  یموصعم  ماما  مزعلا و  ولوا  ربمغیپ  چـیه  يارب  دـناهدرک ، لـقن  نارگید  هیودـع و  هعبار  یئاـط و  دواد  مهدا ، میهاربا  یخلب ، قیقش 

هک مادام  دننادیمن  رگید  دننادیم ، ربمغیپ  تیب  لها  وریپ  بهذم و  هعیش  ناملسم و  ار  دوخ  فصو  نیا  اب  تسا !! هدماین  هعیش  ینـس و  بتک 
همئا اب  اهگنسرف  دنشاب  رگهلیح  وجدوس و  ناراذگتعدب  هارمگ و  ناریپ  خیاشم و  ناوریپ  و  دنـشاب ، هتـشاد  ار  راتفگ  لامعا و  دئاقع و  نیا 

ای همئا  باحصا  اب  دوخ  خیاشم  طابترا  تعیرش و  اب  تقیرط  قیفوت  يارب  دوخ  ياهباتک  رد  اهنآ  هچنآ  دنراد ! هلصاف  عّیـشت  نیئآ  نیرهاط و 
138 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دشابیم . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یّلکب  و  تسا ، شزرا  دقاف  دناهتـشون  هعیـش ، بهذم  ياملع 
ار دوخ  نارس  خیاشم و  زا  یـضعب  ینافرع  کلـسم  يرعـش و  یبدا و  ماقم  اعون  امب ، باوج  ماقم  رد  هیفوص  هک  دنامن  هتفگان  مه  هتکن  نیا 
رد دنروآیم ، نادـیم  هب  ار  هریغ  يدعـس و  ظفاح و  راطع و  یئانـس و  ناوید  يولوم ، يونثم  یلازغ ، مولعلا  ءایحا - الثم ، دنـشکیم ، ام  خرب 

ءاملع و بتک  نیا ، رب  لیلد  مینادـیم  مولع  زا  ینکر  ار  نآ  هکلب  میتسین ، فلاـخم  اـهنت  هن  بوخ  راعـشا  تاـیبدا و  اـب  اـم  ـالوا  هک  یتروص 
رگا ایآ  دراد ؟ اهنآ  هدـساف  دـئاقع  تافارخ و  ماهواب و  یطبر  هچ  نیا  یلو  تسین . یلاخ  تایبدا  رعـش و  زا  هک  تسام  ناگدـنیوگ  نانخس 

هیـضرف ای  تناک »  » هفـسلف ای  وگوه  روتکیو  نایاونیب »  » ای يوتـسلوت  حلـص » گـنج و   » ایویکـستنم نیناوقلا » حور   » باـتک زا  اـم  لـثملا  یف 
یحیسم ای  يدوهی و  ای  هک  ار  اهنآ  بهاذم  دیاب  میدرک ، فیرعت  تسا ، هدافتسا  لباق  هدنزرا و  بلاطم  ياراد  هکنیا  لیلدب  نیتشنا »  » ّتیبسن

نیا زا  درک  زاجم  رب  لمع  هک  يورهر  هدنمرش  دیدپ  دوش  تقیقح  هاگشیپ  هک  ادرف  میشاب !؟ اهنآ  بهذم  وریپ  و  مینک ، شیاتس  مه  دناهدوب 
دناهدز و ینیـشنهاقناخ  يرگیفوص و  زا  مد  هک  نیریاس  ظفاح و  يدعـس و  يولوم ، راطع ، یئانـس ، نیدلا ، یحم  یلازغ ، دید  دیاب  هتـشذگ 

كرت ینیـشنهلچ و  هاقناخ و  زا  ار  دوخ  ینافرع  یبدا و  ماقم  تامولعم و  اهنآ  ایآ  دنـشکیم ، ام  خرب  ار  اهنآ  امب  خـساپ  ماقم  رد  مه  هیفوص 
اب هک  دـنرادن  نامیا  يدعـس  هتفگ  نیاـب  اـیآ  دـناهتخومآ ؟ هسردـم  اـملع و  رـضحم  رد  اـی  دـناهتفرگ ، رتفد  قاروا  نتـسش  ثحب و  سرد و 

رگا هیفوص  خیاشم  هک  تسین  یکـش  تسین ؟ ینابر  ملاع  زجب  تسه  رگا  درم  دنهر  نالفط  همه  یفوص  دباع و  دهاز و  دیوگیم : تحارص 
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هاقناخ فرطب  تسرپ  اوه  سفن  شکرس و  عبط  رثا  رب  هک  سپس  هتفرگ ، سرادم  رد  ینید  ياملع  تعیرش و  نارادساپ  زا  دناهتشاد ، یشناد 
یملع هن  تسین . يربخ  هاقناخ  رد  هک  دننادیم  همه  هن  رگ  دنتخورف و  رگید  نایرتشمب  تقیرط »  » سابل رد  دندش ، هدناشک  يراب  دنبیب و  و 
تسین تحلصم   139 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » یباتک یباسح و  هن  یمارح و  یلالح و  هن  یثحب  یسرد و  هن  یشناد ، و 

تسین هک  تسین  يربخ  نادنر  سلجم  رد  هن  رو  زار  دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک 

تسا ماما  هدزاود  رد  رصحنم  تماما  بصنم 

نودب هدومن ، عورـش  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز  ماما  تداعـس  اب - تدالو  زا  باتک  نیا  رد  فلؤم  دنکیم  هظحالم  مرتحم  هدـنناوخ  هک  يروطب 
دلج رد  ار  ثحب  نیا  یسلجم  هماّلع  هک  تسنیا  تلع  دروآ . نایمب  يرکذ  ترضح  نآ  تماما  تابثا  يارب  یلقن  یلقع و  هلدا  زا  البق  هکنیا 

ياهدـلج رد  سپـس  هدومن و  نایب  لیـصفت  هب  ار  همزال  هلدا  هدرک و  مامت  دزرو ، تردابم  همئا  زا  کی  ره  لاح  حرـشب  هکنآ  زا  شیپ  متفه 
هَّللا ۀـیقب  ترـضح  هراب  رد  ارـصحنم  عوضوم  تیمهاب  رظن  دـّلجم  نیا  رد  تسا و  هتخادرپ  تایاور  رابخا و  رظن  زا  همئا  لاح  حرـشب  يدـعب 

ثحب نیا  رد  فلؤم  دورو  هوحن  زا  عالطا  بسک  يارب  دـنراد  یبرع  تاعالطا  هک  یناسک  تسا . هداد  لاقم  طسب  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما 
ار دیاقع  لوصاب  عجار  هعیـش  هدیقع  هرود  کی  تسا و  یـسراف  هک  يو  نیقیلا  ّقح  باتکب  هن  رگ  دننک و  هعجارم  راونالا  راحب  دـّلجم  نآب 

همئا تماما  تابثا  ماگنه  دنیوگیم ، مالک » ملع   » نآب هک  دیاقع  ثحب  رد  هعیـش  ءاملع  یلک  روطب  دـنیامن . عوجر  تسا ، هداد  حرـش  نآ  رد 
دنوادخ زا  یلعف  ره  هک  یهلا  لدـع  و  وا ، لاوزیب  تاذ  هّیبلـس  هّیتوبث و  تافـص  یگناگی و  ادـخ و  دوجو  تابثا  زا  تسخن  ام  هناگهدزاود 

ربمایپ صخـش  قلاـخ و  قلخ و  نیب  هطبار  هک  توبن  تاـبثاب  هاـگنآ  هدومن ، عورـش  تسا ، تحلـصم  يور  زا  تمکح و  قفاوم  دوش  رداـص 
ّهلدا اب  تماما  ثحب  رد  سپـس  دـسریم . تماـما  ثحب  هب  تبون  هلحرم  هس  نیا  لـیمکت  زا  دـعب  هتخادرپ و  تسا ، رـشب  عون  زا  زاـتمم  يدرف 

رّـسفم نآرق و  نّیبم  ناگدنب و  فیلکت  ظفاح  ات  تسا ، ناگدنب  روما  هرادا  يارب  دنوادخ  فرط  زا  یلاع  سیئر  کی  بصن  موزل  هک  یلقع 
تایاور دیجم و  نآرق  زا  یلقن  لیلد  اب  سپ  نآ  زا  و  هدومن ، وگتفگ  دشاب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  ءایبنا  متاخ  هعوضوم  نیناوق 

هک دننکیم  تابثا  تسا  نیملسم  قرف   140 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لوبق  قافتا و  دروم  هک  مرکا  ربمغیپ  صخش  زا  رتاوتم 
یلع نینمؤملا  ریما  صخش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  مالسا  نیناوق  رّـسفم  نآرق و  نّیبم  فیلکت و  ظفاح  یلاع و  سیئر  نیا 

زا یتوکلم  فاصوا  هدیمح و  يایاجس  مامت  مالسا و  نامیا و  هقباس  تعاجش و  تلیـضف و  يوقت و  هقف و  ملع و  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع 
دوخ ینیشناجب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  روتـسد  شربمغیپ  هب  مخ  ریدغ  رد  دنوادخ  زین  لیلد  نیمهب  دوب . رتالاو  رترب و  ناناملـسم  هیلک 

تعجارم جح  رفس  زا  هک  رضاح  ناناملـسم  هباحـص و  مومعب  ار  ترـضح  نآ  يرادمامز  تماما و  لصف و  الب  تفالخ  بصنم  و  دنیزگرب ،
زا کی  ره  تماما  هنوگ  نیدب  و  دنک ، نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  دیاب  یماما  ره  هک  دننکیم  تباث  لیلد  نیمهب  زین  و  دراد . مالعا  دندرکیم ،

یناسنا و لئاضف  یناسفن و  تاکلم  مامت  رد  ار  هسّدقم  تاوذ  نآ  اهنآ  رصاعم  نمـشد  تسود و  ياملع  مامت  اریز  ددرگیم ، تباث  نید  همئا 
تسا دراو  ینـس  هعیـش و  ثیداحا  رد  و  دندوب ، فرتعم  اهنآ  گرزب  ّتیـصخش  تباجن و  تلاصاب و  و  دندوتـسیم ، یلمع  یملع و  تاماقم 

ات مالسا  هیلوا  نورق  نامه  زا  هراب  نیا  رد  دنتسه ! نم  نادناخ  شیرق و  زا  همه  هک  دنشابیم  نت  هدزاود  نم  زا  دعب  ناماما  دومرف : ربمغیپ  هک 
زا هدافتـسا  اب  زین  ام  نیمّلکتم  ءاملع و  هدیدرگ ، فینـصت  فیلأت و  اهباتک  نآ  نوماریپ  رد  هدـش و  اههرظانم  اهوگتفگ و  اهثحب و  نونک 

همئا تماــما  و  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  لــصف  ــالب  تفــالخ  عوـضوم  هدرک و  ادا  ار  بـلطم  قـح  یمــالک  بـتک  رد  یلقن  یلقع و  هـلدا 
«. 1  » دناهدومن تباث  زور  مین  باتفآ  دننام  ار  هناگهدزاود 

تسا یهلا  ریفس  نیرخآ  مهدزاود  ماما 

هراشا
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141 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوجو  هدزاود  رد  رـصحنم  ربمغیپ  زا  دـعب  ناماما  هک  میتسناد  دوخ  ياج  رد  هکنآ  زا  دـعب 
اب دـناهدوب ، هتـساریپ  عون ، تحلـصم  فالخ  لامعا  یهلا و  ینامرفان  هاـنگ و  اـطخ و  هنوگ  ره  زا  موصعم و  همه  زین  اـهنآ  و  تسا . سّدـقم 

ۀجح هک  مینکیم  ادیپ  نیقی  دناهدرک ، لقن  صوصخ  نیا  رد  دوخ  ربتعم  بتک  رد  هدیدع ، قرط  فلتخم و  دانساب  یّنس  هعیش و  هک  یتایاور 
رد امش  باتک  نیا  رد  تسا . نیمز  يور  رد  ادخ  هدنیامن  یهلا و  ریفس  نیرخآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  يرکسعلا  نسحلا  نب 

لالخ رد  هکلب  تسین  نیاب  رصحنم  تایآ  هک  میتفگ  و  هدش ، ریسفت  لیوأت و  ترضح  نآ  هراب  رد  هک  دیناوخیم  ار  نآرق  هیآ  موس 64  باب 
دوعوم يدهم  هراب  رد  ینـس  هعیـش و  زا  يرایـسب  تایاور  مراهچ » باب  رد   » فلؤم تسا . هدـش  رکذ  مه  رگید  هیآ  ابیرقت 20  رگید  باوبا 

فاصوا رمع و  لوط  تبیغ و  تماما و  هراب  رد  همئا  کی  کی  زا  هک  یتایاور  زین  يدعب  باوبا  رد  و  هدرک ، لقن  هعیش  هدیقع  قباطم  مالسا 
تـسا ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  تیاور  نیا  هلمج  زا  تسا . هدروآ  هدیـسر  يو  عولط  لحم  روهظ و  مئالع  رظتنم و  مئاق  دوعوم و  يدهم 

ْیتَیب ِلْها  ْنِم  اَِحلاص  اًلُجَر  ُهَّللا  َثَْعبَی  یَّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهَّللا  َلّوََطل  ٌدِحاَو  ٌمْوَی  اَّلا  اینُّدلا  ْنِم  َْقبَی  َْمل  َْول  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک 
. دشاب هدنامن  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  ینعی  ًارْوَج . َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  َو  ًاَطِْسق  َضْرالا  ُءاَلْمَی  یتَْینُک  ُهتَْینُک  َو  یمْسا  ُهُمْـسا  یطاُوی 
ار نیمز  دنک و  مایق  تسا  ربارب  نم  اب  هینک  مان و  رد  هک  نم  نادناخ  زا  تخبکین  يدرم  ات  دنادرگیم ، ینالوط  نادـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ 

هفیاط سیئر  هک  یسوط  خیش  زا  یلصفم  حرـش  مشـش » باب   » رد نینچمه  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ 
تبیغ و تماما و  یلقن  یلقع و  ّهلدا  اب  شیپ  لاس  رازه  بیرق  گرزب  درم  نآ  هک  دیناوخیم  تسا  هعیـش  نیدـهتجم  اهقف و  ياوشیپ  هیماما و 

تالاکـشا مامت  هدینادرگ  صخـشم  زاتمم و  دناهدوب  تیودـهم  یعدـم  هک  یناسک  مامت  زا  ار  وا  هدومن و  تباث  ار  ترـضح  نآ  رمع  لوط 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  باوبا  رد  نینچمه  تسا . هتـشاذگن  یـسک  يارب  ینخـس  ههبـش و  ّکـش و  ياـج  هتفگ و  خـساپ  ار  نیفلاـخم 

رظن زا  لیصفت  هب  یسلجم  هماّلع  دوخ  سواط و  نب  دیس  یکجارک ، حتفلا  وبا  یضترم ، دّیـس  دیفم ، قودص ، خیـش  رگید   142 ص : همدقم ،
. دناهدرک یباتفآ  ار  عوضوم  باب ) ره  تیاور  لقن  زا  هتشذگ   ) یملع یلقع و 

ترضح نآ  ینالوط  رمع  و  ع )  ) دوعوم يدهم 

یفوتم قودص  خیش  نامز  رد  ناهج  دوعوم  يدهم  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط  عوضوم  دینکیم ، هظحالم  باتک  نیا  رد  هک  نانچ 
قودص هک  يروطب  هدوب ، هعیـش  نانمـشد  زیواتـسد  وگتفگ و  دروم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  زا  دعب  لاس  دص  ابیرقت  ینعی  لاسب 381 

لیوط صاخـشا  دوجوب  عجار  یقیقحت  یخیرات و  بلاطم  همه  نآ  نیدلا » لامک  باتک   » رد هدـمآ و  رب  ددـص  رد  هعیـش ، رادـمان  ملاع  نآ 
یکجارک یـضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  قودص  زا  دعب  تسا . هدومن  لالدتـسا  هدرک و  لقن  اهنآ  خساپ  رد  رمعلا 

یتمیق يذ  ياهخـساپ  هتخادرپ ، بلطم  نیا  طسب  حرـشب و  کی  ره  دوخ  یمـالک  تبیغ و  ياـهباتک  رد  اـم  ناـگرزب  ریاـس  یـسوط و  خـیش 
شزرا رپ  بلاطم  نیا  رخأتم  ياهنامز  نامز و  نآ  رد  ام  ياملع  هتبلا  دـیناوخب . باـتک  نیا  رد  دـیناوتیم  امـش  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـناهداد 

، دنتـشاد یئانـشآ  یجراخ  ياـهنابزب  اـهنآ  رگا  دـناهتفرگ . دناهتـشاد  سرتسد  رد  هک  تاروت  ناریا و  برع و  خـیراوت  زا  طـقف  ار  یخیراـت 
رصع نیمه  رد  میتفگ  هک  روط  نامه  دنیامنب . یبلاج  ياهثحب  یکشزپ  یملع و  رظن  زا  و  دننک ، یفرعم  امب  ار  يرتشیب  نیرمعم  دنتـسناوتیم 
. درادن یمکحم  هیاپ  فصنم  داوساب و  صاخشا  دزن  یملع و  رظن  زا  داریا  نیا  تسا و  هدامآ  نیرکنم  يارب  الماک  بلطم  تابثا  هار  زین 

رزواه رتکد  رظن  زا  رمع  لوط 

هدش لح  هداس و  رما  کی  هدـمآ ، دـیدپ  یـسانشاذغ  یکـشزپ و  ملع  رد  هک  يزیگنا  تفگـش  تفرـشیپ  اب  ام  رـصع  رد  رمع  لوط  عوضوم 
هیلع دوعوم  يدـهم  یـسررب  قیقحت و  هب  رمع  لوط  زار  هراب  رد  هک  هدومزآ  ناداتـسا  ناسانـشاذغ و  ناکـشزپ و  زا  نت  اههد  نایم  زا  تسا .

هک اـکیرما ، میقم  یناـملآ  رزواـه » دروـلیگ   » رتـکد ياههتـشون  زا  هلمج  دـنچ  طـقف  اـج  نیا  رد  دـناهتخادرپ ،  143 ص : همدـقم ، مالـسلا ،
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رتشیب و دنک ، ینالوط  رمع  رـشب  مهاوخیم  نم  : » دسیونیم يو  مینارذگیم : ناگدنناوخ  ظاحل  زا  تسا ، ینونک  سانـشاذغ  داتـسا  نیرتگرزب 
لاس دص  زا  رتمک  مهاوخیم  مراد و  زارد  رمعب  هقالع  مدوخ  زیچ  ره  زا  لبق  متفگ  هک  روط  نامه  ددرگ ...  دنمهرهب  یناگدنز  تذل  زا  رتهب 
دوخ ناردپ  دادجا و  فالخ  رب  زورما  ام  هتشادرب و  هار  رس  زا  ار  رمع  دودح  دویق و  هیذغت  ملع  کمکب  یکشزپ  ملع  زورما  « 1  » منکن رمع 

بیجع مدرم  اهنآ و  دوخ  رظن  رد  دندرکیم  ینالوط  رمع  یناسک  رگا  هتشذگ  رد  مینک ...  ینالوط  رمع  میناوتیم  هک  میشاب  راودیما  میناوتیم 
هرودب هک  یّنس  ربارب  هدراهچ  ات  تفه  دناوتیم  ياهدنز  دوجوم  ره  هک  تسا  هدش  تباث  یملع  لصا  کی  قبط  «. 2  » دیسریم هداعلا  قراخ  و 

 ... دـنک رمع  لاس  لهچ  دـص و  لقا  دـناوتیم ال  یبوخب  سپ  دوشیم ، غلاب  یگلاـس  تسیب  نس  رد  ناـسنا  نوچ  و  دـنک ، رمع  دـسریم  غولب 
يریپ هک  مراد  هدیقع  نم  هصالخ  و  « 3  » درک ینالوط  ار  رمع  ناوتیم  یناسآ  یبوخب و  دناهدرک  تباث  یملع  هبرجت  اب  يرایسب  نادنمـشناد 

دننکیم هبرجت  هعلاطم و  یناـسنا  رمع  لوط  عوضوم  هراـب  رد  ناـهج  رـسارس  رد  هک  ینادنمـشناد  دوشیم و  عورـش  هیذـغت  تیفیک  زا  ادـتبا 
ياذـغ کی  اب  بوخ و  هیذـغت  کی  هب  یناوج  همـشچرس  هک  دـناهتفرگ  هجیتن  و  دـناهدومن ، هماقا  اـعدا  نیا  تاـبثا  رب  مکحم  لـیلد  نارازه 

یـسانشاذغ یکـشزپ و  ملع  زا  یعالطا  هکنیا  اـب  ینید  نادنمـشناد  زارد  ناـیلاس  هک  تسا  یعوضوم  ناـمه  نیا  « 4 ! » دراد یگتـسب  لماک 
ریفـس و نیرخآ  نامز  ماما  هدرک ، هدارا  دـنوادخ  الوا  دـنیوگیم : ام  نادنمـشناد  دـناهتفگ . ع )  ) ناـمز ماـما  رمع  لوط  تاـبثا  رد  دنتـشادن ،

رداق يادخ  زا  راک  نیا  ایآ  دراد ، هاگن  هدـنز  لاس  نارازه  ات  ار  قلخ  نایم  رد  دوخ   144 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدنیامن 
يور ار  مادک  ره  هدیرفآ و  ار  ایازم  همه  نآ  اب  اهناشکهک  و  تباوث ، تارایس و  ینامسآ ، تارک  همه  نیا  هک  ادخ  ایآ  و  تسا ، دیعب  لاعتم 

شریفس نیرخآ  یناوج  طاشن  یتمالس و  ظفح  زا  تسا ، هدروآ  رد  شدرگب  هداد و  رارق  دوخ  ریسم  رادم و  رد  ياهدننکهریخ  عیدب و  مظن 
وا هدارا  تردق و  ادـخ و  دوجوب  نامیا  اهیدام  رگا  تسا !؟ ناوتان  زجاع و  تسا ، تقلخ  ریظنیب  زار  شنیرفآ و  گرزب  رارـسا  زا  دوخ  هک 

رایـسب همانرب  کی  يور  نامز  ماما  رگا  دـنراذگب ؟ اپ  ریز  دـناهدرک ، فشک  دوخ  هک  ار  یعیبط  یبط و  ملـسم  نیناوق  دـنناوتیم  ایآ  دـنرادن ،
نارازه اهدص و  هک  دراد  یعنام  دبای  هار  يو  رد  هجو  چیهب  يریپ  لماوع  دراذگن  هک  يروطب  دیامن ، یگدنز  و  دنک ، هیذـغت  مظنم  قیقد و 

!؟ دنک رمع  لاس 

ام رصع  نیرمعم  زا  یضعب 

رمع ناکما  هراب  رد  عقوم  نآ  ناکـشزپ  زا  یحرـش   226 ص 225 - رهاوجلا »  » ریـسفت دلج 17  رد  ننست - لها  فورعم  دنمـشناد  يواطنط 
تکرش دلیفرولف »  » گنج رد  یگلاس  نس 112  رد  دومن و  یگدنز  لاس  یسیلگنا 169  نسکج » يرنه   » دیوگیم سپـس  هدروآ و  ینالوط 

رد هک  نوتگنت » انحوی  ! » دید دنتـشاد ، لاس  دـص  زا  زواجتم  کی  ره  هک  ار  شنادـنزرف  زا  نت  هس  تشاد و  لاس   175 يدنلب » ناج   » تسج
. دنتسیز ناهج  رد  لاس   144 لاوتروک »  » و لاس ،  152 رابامزت » . » تشاد هلاس  ینادنزرف 105  تسیز و  لاس  تشذگ 160  رد  لاس 1797 

نینچمه لاس 1939 و  لوا  دلج  هحفـص 144  لالهلا  یبرع  هلجم  رد  تشذگ .» رد  یگلاس  تسیود  نس  رد  تسوپ  هایـس  يدرم  زین  اریخا 
دنربیم مان  کنیچ » یل   » مانب ینیچ  درمریپ  کـی  زا  تعیبط  بئارغ  ناونع  تحت  هحفص 100  یسمش  لاس 1311  سراپ  همانلاس  ءزج 2  رد 
هلصاف رد  تاعالطا  ياههمانزور  هتشون  قباطم  « 1  » هدوب لاس  زا 90  شیب  شنادنزرف  زا  یضعب  نس  و  تسا ، هتشاد  لاس  ای 253  هک 252 -

تالیـصفت سکع و  اب  ار  یـضعب  هدرب و  مان  رمعلا  لـیوط  دارفا  نیا  زا   41 145 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ات  ياهلاس 38 
كرابم دمحم  تشذـگ . رد  یگلاس  نس 150  رد  هیـسور  رد  يرگید  درم  ریپ  یگلاـس و  نس 180  رد  اـکیرما  رد  يدرم  ریپ - دوب : هتـشون 

يرـس دور  ناخیلع  جاح  هلاس ، یندیرف 185  یلع  دیـس  هلاس ، هیکرت 141  میقم  ینالیگ  مالسا  دیعـس  هلاس ، رئازجلا 162  نکاس  یشکارم 
يراتسرپ يارب  ار  وا  هک  یندیرف  یلع  دیس  زا  ریغ  درب و  مان  ناوتیم  هنومن  ناونعب  ار  هلاس  ياهلحم 145  ردیح  میهاربا  یئالبرک  هلاس و   155

هک ضرف  رب  و  دوب ، ناهج  ناریا و  رثؤم  گرزب و  دئارج  هتـشون  اهنیا  دناهدنز . زونه  هیقب  درم  دعب  یکدنا  و  دـندروآ ، نارهتب  رتهب  هجوت  و 
دوخ ولج  رد  یمّلـسم  عنام  هنوگ  چیه  هک  رمع  لوط  زار  یـساسا  لصا  اب  دشاب ، هداد  يور  يدایز  مک و  یلاس  دـنچ  نانیا  رامعا  نازیم  رد 
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رمعلا لـیوط  صاخـشا  هنوگ  نیا  هراـب  رد  قـیقحت  نتفاـی و  روـظنمب  ار  ياهجدوـب  رگا  هک  میراد  هدـیقع  و  دراد ، تقباـطم  ـالماک  درادـن ،
هتـشون دوخ  موس  هرامـش  رد  سدـق  ناتـسآ  همان  هلجم  دـنوشیم . تفای  ایند  رانک  هشوگ و  رد  مه  هلاس  دصیـس  نادرم  ریپ  دـنهد  صاصتخا 

دوب هلاس  هک 65  ینامز  واش  درانرب  جرج  گرزب  هدنـسیون  هک  دـسیونیم  راـتفگ  باتک 15  رد  يونیم  یبتجم  ياـقآ  مرتحم  لـضاف  : » تسا
هک اجنآ  اـت  تسا . رمع  لوط  يارب  لاـثم  ناـیئاپورا  ناـیم  رد  خلـشوتم  خلـشوتم ) هب  میدرگرب   ) ناونع تحت  درک ، رـشتنم  تشون و  یباـتک 
دبأ رمع  زا  تعیبط  ملاع  رد  تسین و  یعیبط  نیناوق  همزال  گرم  هک  تسا  هتفگ  یناـملآ  ملاـع  نمزیاو » : » دـیوگیم واـش  دراـنرب  دـسیونیم :

رمع 969 هناسفا  نیا ، رب  انب  تسا . يدـبا  ینادواج و  رمع  تسا ، يرطف  یعیبط و  هچنآ  تسه ، شعون  همه  يا ، هظحل  کـی  رمع  اـت  هتفرگ 
نیا زا  دعب  هک  درادن  یلیلد  تسا و  هتفر  الاب  رمع  لوط  نازیم  ام  دوخ  هرود  نیمه  رد  ملع ! دودرم  هن  تسا و  لقع  دودرم  هن  خلشوتم  هلاس 

، شیپ لاس  ینعی 35   1930 هحفص 607 - ءزج 5  رد  لالهلا  هلجم  زین  و  دسرب !!» هلاس  رمعب 900  رشب  هک  دیایب  زور  کی  دورن و  رتالاب  مه 
146 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدفه  ات  ار  غرم  هجوج  دوخ  یّبط  تاراکتبا  اب  تسناوت  یسیلگنا  ناکشزپ  زا  یکی  دسیونیم :

رمع و  هداد ، ماجنا  تارـشح  زا  یـضعب  هراب  رد  ار  شیامزآ  نیا  دناهتـسناوت  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دـسیونیم  مه  درادـهاگن و  هدـنز  لاـس 
هک ندب  ترارح  ندش  مک  نمشد و  اب  هلباقم  مسب و  ندش  هدولآ  زا  ار  هرـشح  هک  هنوگ  نیدب  دنهد ! شیازفا  ربارب  دصهن  ات  ار  اهنآ  یعیبط 
دنچ رفن  کی  هکنیا  ناکما  مینک  ضرف  لاس  ار 140  دارفا  یعیبط  رمع  رزواه . رتکد  هتفگب  رگا  نیا  رب  انب  دنک !» ظفح  تسنآ ، یتایح  هیام 

زا مالـسا  بتکم  هلجم  زا  هادـف  انحاورا  نامز  ماما  رمع  لوط  نوماریپ  رد  ثحب  لیمکت  يارب  مه  ریز  حرـش  تسه !!. دـننک  رمع  لاس  رازه 
لوط عوضوم  دنزادنایم ، هار  نآ  هراب  رد  ادص  رـس و  دـننکیم و  داریا  امب  دایز  ام  نیفلاخم  هک  ار  یعوضوم  . » درذـگیم ناگدـنناوخ  ظاحل 

رب انب  تسا و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هطساو  الب  دنزرف  هدیسر  امب  هک  یعطق  كرادم  قبط  هک  تسا  ترضح  نآ  یعیبط  ریغ  رمع 
یسک هراب  رد  یئانثتسا  روطب  یعیبط  نیناوق  تسا  نکمم  روطچ  دنیوگیم : امب  اهنیا  درذگیم . ترـضح  نآ  رمع  زا  لاس  رازه  زا  شیب  نیا 
راهظا داعبتـسا و  هکلب  درک ، یقلت  داریا  کی  ناوتیمن  ار  عوضوم  نیا  ام  هدـیقعب  یلو  دـنک !؟ رمع  لاـس  رازه  زا  شیب  يرـشب  دروخب و  مهب 
ضرف داریا  کـی  ار  نآ  اـم  یلو  تسین ، تسد  رد  يرـشب  رمع  ندوب  دودـحم  رب  یعطاـق  لـیلد  هنوگ  چـیه  هکنیا  هچ  تسین . شیب  یبـجعت 
دنرادن داقتعا  یتسرپادـخ  لوصاب  اساسا  هک  یناسک  اهیدام و  تسا  نکمم  ار  داریا  نیا  مینکیم : بلج  ریز  تاکنب  ار  امـش  هجوت  هدرک و 

لاؤس نیا  لوا  تروص  رد  دوش . امب  اهیحیـسم  دوهی و  دـننام  ناملـسم  ریغ  تسرپ  ادـخ  للم  هیحان  زا  تسا  نکمم  هک  نانچمه  دـننک ، امب 
زا لاؤس  نیا  باوج  تسا ؟ يرییغت  لباق  ریغ  تباث و  لوصا  رـشب  یعیبط  رمع  رادـقم  دروم  رد  یعیبط  نیناوق  لوصا  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ 

ناسنا رمع  دایدزا  يارب  یئاهشیامزآ  تاعلاطم و  لوغـشم  هراومه  اهنآ  دوخ  اریز  تسا . یفنم  ناکـشزپ  اصوصخم  یعیبط  نادنمـشناد  رظن 
، همدقم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دننک ، بولغم  ار  وا  دنورب و  تعیبط  گنجب  مه  تمسق  نیا  رد  ناشدوخ  لوقب  دنراد  یعـس  دنتـسه و 
. تشادـن ینعم  ادـبا  اهـشیامزآ  تاعلاطم و  اهـششوک و  نیا  دوب ، يرییغت  لباق  ریغ  لوصا  لولعم  ناـسنا  یعیبط  رمع  یتسار  رگا   147 ص :

هار زا  ار  نآ  نامرد  هک  دـیایب  يزور  دـنراودیما  تسین و  یجـالع  لـباق  ریغ  درد  یعیبط  ءاـملع  زا  يرایـسب  رظن  زا  يریپ  میوگب : رتحیرص 
ناکـشزپ زا  یکی  دیدناوخ  تالجم  دئارج و  تاحفـص  رد  ار  بلطم  نیا  زا  يرایـسب  شیپ  هام  دنچ  دننک . فشک  یعیبط ! ياهوراد  نیمه 

سرتسد رد  لیمکت  زا  سپ  هک  هدرک  فشک  يریپ  نامرد  يارب  نیئاکون »  » تابیکرت زا  یئوراد  نالـصا » انآ   » روسفورپ مانب  ینامور  روشک 
يور وراد  نیا  هک  تسا  دـقتعم  وراد  نیا  فشاک  دـش . عقاو  ثحب  دروم  ایند  فلتخم  لـفاحم  رد  ربخ  نیا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ناـیناهج 
ندش ریپ  یگدوسرف و  زج  يریپ  نوچ  و  دریگیم ، رس  زا  ار  دوخ  رمع  اعبط  دنکیم و  ناوج  ار  نآ  دراد و  یصاخ  ریثأت  ناسنا  ندب  ياهلولس 

هبحاصم زین  ام  روشک  فورعم  ءابطا  زا  رفن  دنچ  اب  یئوراد  نینچ  فشک  ناکما  هراب  رد  دـباییم . نامرد  هلیـسو  نیاب  تسین ، ندـب  ياهلولس 
رد روبزم  يوراد  نیفشاک  مینادیمن  ام  « 1  » دندوب هتسناد  هعلاطم  لباق  ار  روبزم  شرازگ  دییأت و  ار  نآ  ناکما  احیرـص  یـضعب  و  دوب ، هدش 

هعلاطم دروم  هراومه  رمع  دیدجت  يریپ و  اب  هزرابم  عوضوم  هک  مینادیم  ردق  نیمه  دناهدرک ، ادیپ  تیقفوم  هزادنا  هچ  نونک  ات  نآ  لیمکت 
هجیتن نیاب  لسع  روبنز  هراب  رد  دوخ  تاعلاطم  یط  هسنارف  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  تفای  راشتنا  ایند  رد  ربخ  نیا  زین  شیپ  لاس  دنچ  تسا .
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هکلم هیذـغتب  طوبرم  بلطم  نیا  تسا و  رتشیب  اهروبنز  يداع  دارفا  زا  بتارمب  ودـنک  هکلم  رمع  هک  دـهدیم  ناـشن  تادـهاشم  هک  هدیـسر 
« هناهاش لـسع   » نیا دـننکیم و  هیهت  وا  يارب  ودـنک  نارگراـک  هک  تسا  یـصاخ  لـسع  زا   148 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 

رایتخا رد  یفاک  رادقمب  ار  صوصخم  لسع  نآ  ناوتب  رگا  هک  دوب  هتفرگ  هجیتن  دوخ  تاعلاطم  زا  روبزم  دنمشناد  دوشیمن . نارگید  بیصن 
جئاتن يزور  درادن ، يدعب  چیه  و  دنکیم ، ادیپ  يداع  ریغ  ینالوط و  رمع  کی  دش و  دهاوخ  هدوزفا  وا  رمع  رب  يدایز  نایلاس  تشاذگ  رشب 
نیناوق رظن  زا  يدـیعب  لحنی و  عوضوم ال  کی  عوضوم  نیا  هک  تسنیا  روظنم  هصالخ  ددرگ . يرـشب  هعماج  دـئاع  تاـعلاطم  نیا  زا  یتبثم 

نیا زا  رتروآ  بجعت  ام  يارب  زیچ  چـیه  اما  دـشاب . هتـشاد  وگتفگ  ياج  تعیبط  قوف  ام  ياوق  رظن  زا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسین  یعیبط 
نیا هک  دنلئاق  دوخ  ناربمغیپ  يارب  ار  يروما  اهنآ  دوخ  اریز  دننک ، امب  اهیدوهی ، اهیحیـسم و  دننام  تسرپ  ادـخ  للم  ار  داریا  نیا  هک  تسین 

ریغ زا  مهنآ  جالع  لباق  ریغ  نارامیب  يافـش  ناگدرم و  ندرک  هدـنز  ردـپ و  نودـب  یـسیع  دـلوت  رگم  تسا ، هداس  اهنآ  لباقم  رد  عوضوم 
!؟ دنتسین تعیبط  يداع  عضو  فالخ  رب  یئانثتسا و  روما  نآ  زا  همه  نارمع  نب  یسوم  یناگدنز  زا  يدایز  ياهتمسق  نینچمه  یبط و  قرط 

دراد یعنام  هچ  هداتـسرف ، شناگدنب  یئامنهار  يارب  ار  تقلخ  هنومن  دارفا  نیا  هک  یئادخ  تفگ : دنهاوخ  باوج  رد  اهنآ  هک  تسا  نشور 
یـسک فرط  زا  دـننادب  ناگمه  ات  دزاس ، رهاظ  اهنآ  تسد  رب  تعیبط  يداع  عضو  فالخ  رب  يروما  هاگهاگ  مدرمب ، اهنآ  یفرعم  يارب  هک 

ادخ مومع  قطنم  نیا  تساهنآ و  اب  قح  نخس  نیا  رد  هتبلا  دنراد ! ربنامرف  عضاخ و  وا  ربارب  رد  تعیبط  شکرـس  ياوق  هک  دنراد  تیرومأم 
نامز ماما  رمع  لوط  هراب  رد  مه  ام  دنادب . یعیبط  نیناوق  روهقم  ار  دوخ  هک  مینک  ادیپ  ار  یتسرپادخ  تسین  نکمم  اساسا  تسا و  ناتـسرپ 

، همدـقم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  میئوگیم : ار  نیمه  دـشاب ،! تعیبط  يداع  نیناوق  فالخ  رب  یعوضوم  هکنیا  ضرفب  هادـف ) اـنحاورا  )
«1  » دراد هدنز  ار  یتجح  دناوت  دراد  هدنیاپ  ناهج  نیاک  یمیکح   149 ص :

مالسا رد  تیودهم 

مالسا ربمغیپ  تشذگ ، دهاوخ  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  الـصفم  مه  باتک  نیا  رد  میدومن و  هراشا  هتـشذگ  تارابع  لالخ  رد  هک  نانچ 
تیب لها  تازایتما  زا  یکی  دوخ  بلطم  نیا  دـناهداد ، تسا  ربمغیپ  لسن  زا  هک  يدوعوم  يدـهم  روهظب  تراـشب  ارارک  راـهطا  تیب  لـها  و 

راک حالـصا  ریـشمش و  اب  يو  مایق  وا و  ریگملاع  تلود  روهظ  نامزلا و  رخآ  يدـهم  دوجو  زا  دوخ  رخاـفم  رکذ  ماـگنه  هک  دوب  تمـصع 
تـسد هناهب  ینامز  و  هابتـشا ، بجوم  یهاگ  عوضوم  نیا  هنافـسأتم  یلو  دنتفگیم . نخـس  ایند ، رـسارس  رد  یمومع  تلادع  نیمأت  ناهج و 

مایق تقو  يافلخ  هیلع  يدهم »  » مانب هدومن و  تیودـهم  يوعد  یمالـسا  هیلوا  نورق  نامه  زا  هدـش ، يداع  مدرم  یتح  تاداس و  زا  یـضعب 
، هتساخرب اهنآ  زا  يرادفرطب  يو ، روهظ  راثآ  طئارش و  همه  يدهم و  فاصوا  مئالع  مامت  نتفرگ  رظن  رد  نودب  مه  ماعنالاک  ماوع  دندرک 
ّدر رد  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  یئاهتبـسانمب  باوبا ، رئاس  و  مهدـفه ، باب  لالخ  رد  هک  ناـنچ  دـندشیم ، نیرئاـس  دوخ و  يراـتفرگ  ثعاـب 

ملظ و هطـساوب  هک  دندوب  يدارفا  نانیا  تسا . هتفر  نخـس  هریغ  هیحطف و  هیدمحم ، هیـسووان ، هیفقاو  هیناسیک ، دننام  اهنآ  زا  یهورگ  داقتعا 
یئزج هک  ار  تاداس  ناناوج  یضعب  دندوب  یقیقح  مقتنم  رظتنم  ءوس  ياهدمآشیپ  رد  دندیدیم و  یسابع  يوما و  يافلخ  زا  هک  يرگدادیب 

لیکـشت ياهقرف  مک  مک  هتفرگ  ار  وا  رود  و  هتـشادنپ ، دوعوم  يدـهم  دنتـشاد ، هتـسارآ ، رهاظ  ابیز و  تروص  ای  يریلد  ای  ماـن  رد  یتهاـبش 
رظن زا  اهنآ  تالاح  زا  هراپ  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  قداص و  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  هک  يرابخا  رد  دندادیم .
دارفا زین  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تلحر  زا  دعب  اصوصخم  همئا و  زا  دعب  نورق  رد  هوالعب  تشذگ . دهاوخ  ناگدنناوخ 

تدایس يوعد  هک   150 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رگید  دارفا  هچ  ربمغیپ و  دالوا  تاداس و  زا  هچ  دوعوم  يدهم  مانب  رایـسب 
. دنتسه یقاب  اهنآ  عابتا  زین  نونک  ات  هک  دندرک  اهیشکرکشل  اهگنج و  یضعب  یتح  هدش و  تیودهم  یعدم  دندوبن  دیس  امـسر  ای  دنتـشاد 
دـندرک و اهگنج  سیلگنا  هسنارف و  ياوق  اـب  و  دوب ، یبیل  یلاـها  زا  هک  یـسونس  يدـهم  یـشکارم و  يدـمهتم  ینادوس و  يدـمهتم  دـننام 
ات دندرک ، تعانق  وا  باب  دوعوم و  يدهم  اب  دوخ  طابترا  هب  اهنت  تیودهم  نایعدم  نیا  زا  یضعب  دنتـساخرب . اهنآ  يرادفرطب  هوبنا  یمدرم 
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تسیب و باب  رد  الـصفم  هک  یلالب  يریمن و  یعیرـش و  یناغملـش و  یلع  نب  دمحم  دننام  دنـسرب ، دوخ  يویند  تسپ  روظنمب  ثیح  نیا  زا 
و هدـمآ ، دوعوم  يدـهم  هراب  رد  هک  تایآ  رابخا و  همه  نیا  هک  تسین  رکذـب  مزال  دـیناوخیم . ار  اـهنآ  لاوحا  ءوس  حرـش  باـتک  نیا  مود 

رتشیب يزوریپ  زا  یماکان  ینالوط و  هنامز  هچ  ره  دـشاب  نایم  رد  مه  یکرحم  رگا  صوصخب  نانمـشد ، زا  ملظ  روز و  ندـید  نامز و  لوط 
هب فورعم  هک  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  هلمج  زا  دوشیم . مهارف  رتهب  یئایلوخیلام  دارفا  زا  یـضعب  تیودـهم  ياعدا  يارب  هنیمز  دوش 

. درب مان  دیاب  تسا  باب » دیس  »

[ تیئاهب ]

باب دمحم  یلع  ازریم 

هدزناپ تسرد  هک  یماگنهب  و  دوب ، ریبدتیب  فیخس و  یـشیورد  هک  یناوریا  یـساقآ  ازریم  یجاح  ترادص  راجاق و  هاش  دمحم  تلود  رد 
دمحم سیلگنا  تلود  راشف  دیدهت و  هطساوب  هزات  هک  ینامز  و  تشذگیم ، زاقفق  ياهرهش  نداد  تسد  زا  هاش و  یلعحتف  تسکـش  زا  لاس 

هک عقوم  نآ  رد  تشگزاب ، تختیاـپب  هجیتن  ذـخا  نودـب  یگتـسکشرس و  اـب  داد و  تسد  زا  هرـصاحم  لاـس  ود  زا  دـعب  ار  ناتـسناغفا  هاـش 
مرگرـس ادـیدش  دوخ  يرامعتـسا  عفانم  نیمأت  ناریاب و  يزادـنا  تسد  يارب  بونج  زا  يرگید  لامـش و  زا  یکی  سیلگنا  سور و  تسایس 

روشک زا  یتمـسق  نداد  تسد  زا  رثا  رب  اعون  ناریا  مدرم  هک  یتقو  رد  و  دـندوب ، دوصقم  یهام  نتفرگ  بآ و  نتخاـس  دولآ  لـگ  تباـقر و 
یمومع یناشیرپ  رقف و  رگامغی و  لدگنـس و  ماـکح  يّدـعت  فاـحجا و  محریب و  ناـیرابرد  يّدـعت  ملظ و  عویـش  بناـجا و  هطلـس  دوخ و 

مد هتشارفارب و  هاش  دمحم  اب  تفلاخم  ملع  ياهدازهاش  يرهش  ره  رد  و  دندوب ، هدمآ  هوتـسب   151 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
یـساّسح نامز  نینچ  رد  يرآ  تشاد ، رارق  رطخ  فلت و  ضرعم  رد  مدرم  سوماـن  ضرع و  لاـم و  ناـج و  هجیتن  رد  و  دزیم ، لالقتـسا  زا 

، دوب راک  رادهتشر  رس  هک  ینادرگراک  دوب . مهارف  تهج  ره  زا  ناریا  هلخاد  رد  یبالق  نامز  ماما  روهظ  رگید و  تیودهم  کی  يارب  هنیمز 
لقا دشاب ال  يو  رد  تیودهم  مئالع  زا  یـضعب  هک  درک  نادیم  دراو  ار  یـسک  دومن و  ار  هدافتـسا  رثکا  دح  تصرف  زا  دـیاب  هک  تسنادـیم 

هزیگنا دوخ  یمومع ، تاناجیه  ات  دشاب ، بوشآ  کیرحت و  هنوگ  ره  هدامآ  یتاساسحا و  عقاو  رد  ناوج و  تدایـسب و  فورعم  مدرم  نایم 
هناختراجت یشنم  رهشوب  رد  يدنچ  يزاریـش ؛ ياضر  ازریم  رـسپ  یمان ، دمحم  یلع  ازریم  ددرگ . لیمکت  تهج  ره  زا  هشقن  هدش  وا  ياعدا 

رـس یئاسحا ، دـمحا  خیـش  درگاش  یتشر  مظاک  دیـس  سرد  ياـپ  یتدـم  تفر و  ـالبرک  هب  ینید  مولع  لیـصحت  يارب  يو  دوب . دوخ  یئاد 
عامتجا يو  سرد  رد  یطارفا  بالط  زا  هتـسد  کی  و  تشاد ، ازـسب  یتراهم  بیرغ  بیجع و  ياهاعدا  یگدـنفاب و  رد  هک  هیخیـش  هلـسلس 
هتخادرپ تضایرب  اجنآ  نازوس  باتفآ  ماب و  تشپ  رد  دیشروخ  ریخست  روظنمب  رهـشوب  رد  یتدم  دمحمیلع  ازریم  تفای . روضح  دندرکیم ،
يدـیدش جّنـشت  یتحاراـن و  رد  شندـب  ياهلولـس  ماـمت  هک  يروطب  دـش . غاـمد  طـبخ  راـچد  هدروخ  ناـکت  شرعاـشم  هار  نیا  زا  و  دوـب ؛

نز درکیم ، مالـساب  رهاظت  دوخ  و  دوب ، نارهت  رد  هیـسور  ترافـس  یـشنم  یکروگلاد » زاینیک   » مانب رهام  یـصخش  نادرگراـک  تخوسیم .
سرد رد  و  دوب ، هتفر  البرکب  شقن  يافیا  يارب  يدـنمرنه  نینچ  نتفای  رطاخب  هدـمآ و  رد  تیناـحور  ساـبلب  یتح  و  دوب ، هتفرگ  یناملـسم 
نامز ماما  اب  دوخ  طابترا  زاربا  تیب و  اب  ياعدا  يارب  ار  يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  نادرگراک  تفرگ ! اج  بالط  نایم  یتشر و  مظاک  دیس 
يارب و  داد ، صیخـشت  رتبساـنم  رتـهب و  رگید  یـسک  ره  زا  دوب  دـنلب  شروهظ  يارب  مدرم  َلَـجَعلا  َلَـجَعلا  داـیرف  زور  بش و  هک  ناـیعیش 
روهظ نامز  ماما  دنیوگیم  دندینش ، ناریا  مدرم  هک  دیئاپن  يرید  « 1 . » تخادرپ راکب  وا  دیص   152 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
هکلب ناریا  اهنت  هن  بیرقنع  و  هدمآ ، رـسب  اهنآ  ماکح  دادـیب  ملظ و  راجاق و  ناگدازهاش  یگماکدوخ  یـشایع و  نارود  نیا  رب  انب - هدرک و 

یهیدب دباتـشب !! وا  يوسب  رتدوز  هک  یـسک  تخبـشوخ  دوشیم ، نک  هشیر  هشیمه  يارب  متـس  ملظ و  و  دش ، دهاوخ  ناتـسلگ  ناهج  مامت 
و هّیخیـش )  ) ياملع بلاغ  دـندید  یتقو  صوصخب  و  دـندرک ، اپرب  یئاغوغ  هچ  ناریا  زور  نآ  هدـیدجنر  ِرواب  دوز  ماعنالاک  ماوع  هک  تسا 
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یلایخب هدش ، نارگید  هابتـشا  بجوم  رتشیب  دندیورگ ، يوب  هتـساخرب ، یتشر  مظاک  دیـس  سرد  ياپ  زا  يو  دـنتفای  عالطا  هک  اهنآ  تاداس 
هکنیا رادنپ  هب  ای  لوئـسم ، ربمغیپ  دـنوادخ و  دزن  دنباتـشب  نامز  ماما  يرایب  رید  رگا  هکنیا  نامگب  روز  ملظ و  زا  یئاهر  يارب  طقف  یهاو و 
روظنم هناـگیب  فیرح  هک  روط  ناـمه  و  هدـیورگ ، يوب  هتـسد  هتـسد  دنـشابیم ! رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  زا  دورگب  واـب  رتدوز  یـسک  رگا 

اهیباب اهدـعب  هک  ینیوزق  یناغرب  حـلاص  اّلم  رتخد  جاـت » نیّرز   » ماـنب اـبیز  رگهوشع و  زاـّنط و  ینز  نیب  نیا  رد  دـش ! اـپرب  یئاـغوغ  تشاد ،
روشرپ و رعـش  دوب و  قوذ  اب  رایـسب  داوساب و  نز  نیا  تسویپ . اهنآ  فصب  زین  دندناوخ  مه  نیعلا » ةّرق   » دنداد واب  هک  هرهاط »  » بقل هوالعب 
رهوش و هناخ و  مه  بیرفلد  ناوج و  نز  نیا  تسویپ ، باب  دّیس  هب  دعب  و  دوب ، برشم  یخیـش  یلع  اّلم  جاح  شیومع  نوچ  دورـسیم ، ابیز 

تخس ناریا  نانز  هک  عقوم  نآ  رد  دز ، يراک  رهب  تسد  و  داتفا ، ابیز  ناوج  دیـس  باب  يادص  رـس و  لابندب  تخاس و  اهر  ار  شدنزرف  ود 
لحم هک  ناتسبرع  هکم و  رد  هن   ) ناریا رد  روهظ  ون  نامز  ماما  زا  يرادفرطب  اهیباب و  عمجب  زاب  یئور  رس و  اب  يو  دندربیم  رـسب  باجح  رد 

ناگرگ تشدـب »  » رد یهاگ  دیـشخب . رگید  یقنور  ار  بابحا  لفحم  يراب  دـنبیب و  يدازآ و  نآ  اـب  نز  نیا  دوجو  تسویپ . تسا ) روهظ 
نیا زا  و  دنتفر ، کیدزن  153 و  ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رود  طاقن  هب  ياهتـسد  اب  ینامز  دندروآ و  حبـصب  يو  اب  ار  اهبش 

اهدروخ و دز و  اهیتخبدـب و  بجوم  ناریا  رد  باب  هنتف  تسا . دوجوم  تبث و  زین  نایئاهب  خـیراوت  رد  یتح  تسین و  ینتفگ  هک  اهراک  لیبق 
رد يدنچ  هتفرگ ، دوب  داسف  هنتف و  نآ  أشنم  هک  ار  باب  دیـس  راچان  تخاس . هجاوم  يراب  تکالف  عضوب  ار  تلم  تلود و  دـش و  اهیناشیرپ 

کیرحت هب  هلودلا  دمتعم  دنتشاد . هاگن  دوب ، امن  ناملسم  ینمرا  رفن  کی  هک  ناهفصا  مکاح  یجرگ » هلودلا  دمتعم   » هناخ رد  دعب  زاریش و 
رد ار  باب  هام  شـش  دریگب ، ار  وا  هنتف  ولج  باب  نتفرگ  رظن  تحت  اب  دـهاوخیم  هکنیا  هناهب  هب  راـبرد  زا  هزاـجا  نودـب  یـسور  نادرگراـک 

ار وا  هکنیا  ات  داتسرف ، اهرهشب  هنایفخم  و  تشون ، اهباتک  اههمان و  مه  باب  درک . دوخ  شقن  يافیاب  قیوشت  ار  وا  و  داد ، ياج  هناخ  نوردنا 
افعتـسا ینامز  ماما  زا  تشون و  دوخ  طخب  ياهمان  هبوت  اجنآ  رد  دـمحمیلع  ازریم  دـندومن . ینادـنز  قیرهچ  هعلق  رد  و  دنداتـسرف ، وکاـم  هب 

، دهعیلو هاش  نیدلا  رـصان  روضح  رد  ءاملع  زا  یعمج  زیربت  رد  دنداتـسرف . زیربت  هب  اجنآ  زا  ار  وا  راچان  دومن ، بیذکت  ار  زیچ  همه  درک و 
ازریم دندز !. يوب  یلـصفم  کتک  هاش  نیدلا  رـصان  رماب  و  دنامورف ، یحطـس  تالاؤس  خـساپ  رد  هراچیب  يازریم  و  دـندومن ، وگتفگ  يو  اب 

یسور و نادرگراک  اما  دوب ، نامز  ماما  یگدنیامن  طابترا و  تیب و  اب  یعدم  دوب و  هدرک  تیودهم  ءاعدا  انلع  باب »  » يزاریـش دمحم  یلع 
بوشآ هنتف و  نوخ و  كاـخب و  ار  روـشک  هدز  نماد  ار  نآ  هظحل  ره  هکلب  دوـش ، شوماـخ  شتآ  نیا  دنتـشاذگن  مه  یناریا  ساـنلا  ماوـع 
شیورد یـساقآ  ازریم  یجاح  یمظعا  ردـص  نارود  درپس و  ناج  ضیرم ، هاشداپ  راجاق  هاـش  دـمحم  ناـیم  نیا  رد  هناتخبـشوخ  دندیـشک .

ياهتیـصخش غباون و  زا  یکی  تسـشن و  تخت  رب  تقو  توف  نودـب  دـمآ و  نارهتب  زیربت  زا  ناوج  دـهعیلو  هاـش  نیدـلا  رـصان  دـش ، يرپس 
رس و ار  تکلمم  هدیشاپ  مهرد  عاضوا  ینامز  كدناب  و  دیسر ، ترادصب  ریبک  ریما  ناخ  یقت  ازریم  ینعی  یناریا  یماظن  یسایس و  هتـسجرب 

نینئاخ تنایخ  تسد  رگا  هک  دوب  يریبدـت  اـب  ریزو  نادراـک و  مظعا  ردـص  تیاـفک و  اـب  درم  ریبک  ریما  ناـخ  یقت  ازریم  دیـشخب . ناـماس 
رگید ناریا  ناریا ، زورما  دوب  هدرکن   154 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  عطق  ار  وا  دوجو  لاهن  یجراخ  تسایس  ساد  یلخاد و 

تـشاذگن تفرگیم ، نان  مرگ  رونت  نآ  زا  دوب و  هدرک  اپرب  یمرگ  هکرعم  يزاریـش  نامز  ماما - روهظ  اب  هزات  هک  یتسایـس  نامه  یلو  دوب .
راختفارپ تایح  تشونرـسب  ناشاک  نیف »  » مامح رد  هرخالاب  دـنک و  تموکح  كاخ  بآ و  نیا  رب  لاـس  هس  زا  شیب  ناریا  گرزب  درم  نیا 

روشک فارطا  رد  هک  یئاهبوشآ  تخادرپ و  تکلمم  راکب  هک  يدنچ  زا  دعب  ریبک  ریما  دندناشن ! هایس  زور  نیاب  ار  ناریا  دنداد و  همتاخ  وا 
هطقن هکنیا  يارب  هرخالاب  و  دومن ، یلاشوپ  نامز  ماما  نیا  یلامشوگ  اهیباب و  هنتف  نتخاس  شوماـخ  هب  مادـقا  دـناشن ، ورف  دوب  هدـمآ  دـیدپ 
زیربت قشم  نادیم  رد  ار  باب  دمحم  یلع  ازریم  لاس 1266  رد  داد  روتسد  دربب ، نایم  زا  ار  اعرلا  جمه  مدرم  هنحـص و  نیا  نادرگراک  دیما 

زا تشادن  تأرج  یـسک  دوب  راک  رـس  رب  وا  ات  هک  يروطب  دنزاس ، شوماخ  ار  يرگیباب  يادـص  ورـس  یلکب  وا  گرم  اب  دـننک و  ناراب  ریت 
تلود رد  هک  یـساقآ  ازریم  جاح  صوصخم  رواشم  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  ریبک ، ریما  ناخ  یقت  ازریم  لزع  زا  دـعب  یلو  دـنزب . مد  يرگیباـب 

زا هچروم  دننام  هرابود  هیباب  يو  ندمآ  راک  يور  اب  دـمآ و  راک  رـس  رب  دوب ، هدرب  سیلگنا  ترافـسب  هانپ  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  ریبک  ریما 
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یناردنزام يرون  سابع  ازریم  نارسپ  يرون  یلع  نیسح  ازریم  ییحی و  ازریم  ینعی  دوخ  يرهـشمه  ردارب  ود  و  دندروآ ، ردب  رـس  اهخاروس 
لاس رد  هیسور  ریفـس  تطاسو  اب  دندوب  ینادنز  هام  دنچ  هک  هاش  نیدلا  رـصانب  يزادنا  ریت  دصق و  ءوس  هعقاو  زا  دعب  نایباب  زا  یعمج  اب  ار 

دادغب رد  هتخیرگ  ناریا  زا  مه  نایب  اب  نیفورعم  ریاس  دندنام ، دادـغب  رد  لاس  دـنچ  ردارب  ود  نیا  درک . دـیعبت  دادـغبب  هدومن و  دازآ  ، 1269
نشجب و تسا  باب  تدالو  زور  هک  مرحم  لوا  زور  رد  و  دنداد ، صیخـشت  كانرطخ  ار  ناشدوجو  مه  اجنآ  رد  نوچ  دندش ، قحلم  اهنآب 

هنردا رد  درک . دیعبت  هیکرت  رد  عقاو  هنردا »  » رهـشب ار  اهنآ  ینامثع  تلود  ناریا  تلود  تلاخد  ناناملـسم و  ضارتعا  اب  دنتخادرپ  ینامداش 
دروـخ و دز و  هب  راـک  تفرگ . ـالاب  تسنادـیم  باـب  نیـشناج  ار  دوـخ  مادـک  ره  هک  ییحی  ازریم  یلع و  نیـسح  ازریم  ردارب  ود  فـالتخا 

هریزجب دندیمان ، لزا »  155 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  حبص   » ار وا  اهیباب  هک  ییحی  ازریم  لاس  دنچ  زا  دعب  دیـشک و  یئاوسر 
یمک هدع  عقوم  نیا  رد  دیدرگ . دیعبت  دوب  ینامثع  تلود  تسد  رد  عقوم  نآ  هک  نیطسلف  رد  عقاو  اّکع »  » رهشب یلع  نیسح  ازریم  سربق و 

و دنتشگ ، فورعم  یلزا »  » هب هتسناد و  دمحمیلع  ازریم  لصف  الب  نیشناج  باب  حیرـص  ّصنب  ار  لزا » حبـص   » ییحی ازریم  يراچانب  اهیباب  زا 
هرخالاب و  دندش ، روهـشم  یئاهب »  » هب هدیزگ  رب  تسایرب  درکیم  یفرعم  هَّللا » ءاهب   » ار دوخ  هک  یلع  نیـسح  ازریم  دنتـشاد  تیرثکا  هک  هیقب 

رـس و نیا  هنماد  تشاذـگن  درک و  افیا  بوخ  ار  دوخ  لر  دوب ، هتخود  كاخ  بآ و  نیاـب  عمط  مشچ  یناـمز  رید  زا  هک  رهاـم  نادرگراـک 
قرف نیا  اب  دنتـسین . هلماعم  نک  لو  مه  نونک  ات  یتح  دوش و  نک  هشیر  روشک  نیا  هلخاد  زا  اهنآ  يدایا ! راک و  لماوع  دنیـشن و  ورف  ادـص 

هب هقطنم  ود  ره  هک  لوا  یناهج  گنج  زا  دـعب  و  عطق ، هیـسور  اب  اهنآ  هطبار  دـندش ، دـیعبت  اّـکع  سربق و  هب  ردارب  ود  نآ  هک  یتقو  زا  هک 
و دش ! رختفم  ْرِس »  » بقل هب  ریبک  يایناتیرب  هب  هناقداص  تامدخ  ساپ  هب  یلع  نیسح  ازریم  رسپ  يدنفا » سابع  ، » دمآ رد  ناتـسلگنا  فرـصت 

ناریا رد  روبزم  تلود  تسایـس  يارجا  رثؤم  نیلماع  زا  یکی  يدنفا » یقوش   » وا هون  زین  اهدـعب  دـش !! هدـناوخ  ءاهبلا » دـبع  رـس   » زور نآ  زا 
. دمآ رامشب 

هدش نایئاهب  زیواتسد  هک  یتایاور 

نیلوا و ار  نآ  دیاب  ور  نیا  زا  و  دـمآ ، دـیدپ  ناریا  رد  یـسایس  روطب  یئاهب  یلزا و  یباب و  هقرف  تشذـگ ، ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  يروطب 
گنر نآب  هدرک  اپ  تسد و  دنراد ، موتکم  ار  زار  نیا  هکنیا  يارب  اهنآ  دوخ  یلو  تسناد ، هناگیب  هدناشن  تسد  یـسایس  بزح  نیرتیمیدـق 
دوعوم يدـهم  هراب  رد  ینید  بتک  ریاس  باتک و  نیا  رد  هک  یتایاور  و  مئـالع ، اهدـص  تاـیآ و  اـههد  يـالبال  زا  هداد و  بهذـم ! نید و 

یئزج تسا و  هدوب  نانآ  دوصقم  ّدض  هک  اهنآ  رخآ  لوا و  رکذ  نودب  ار  تایاور  زا  یضعب  فیرحت و  تقرس و  ار  هیآ  دنچ  هدیـسر ، هعیش 
لـضفلا وبا  ازریم  دـئارف »  » یناردـنزام و یلع  نیـسح  ازریم  ناـقیا »  » دـننام دوخ  بتک  رد  هدیـشک و  نوریب  هتـشاد  اـهنآ  دوـصقمب  یتهاـبش 

اهنآ قادصم  ار  یناردنزام  یلع  نیـسح  ازریم  156 و  ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  باب  دیـس  هار  نآ  زا  و  هدروآ ، یناگیاپلگ 
ناهج دوعوم  يدهم  نامه  ار  يزاریـش  زازب  اضر  ازریم  رـسپ  لاس 1235  زاریـش  رد  دلوتم  يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  یهاگ  دناهداد . رارق 

ماما نامه  هدمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هک  میرم  نب  یـسیع  ار  یناردـنزام  يرون  سابع  ازریم  رـسپ  یلع  نیـسح  ازریم  ینامز  و  هدرک ! یفرعم 
نز هک  ار  يزاریش  دمحمیلع  دیس  هدیـشکن  مد  ياهیبرع  تالمهم و  اج  کی  رد  تسا ! هتـشگزاب  ایندب  هدرک  تعجر  هک  دننادیم  نیـسح 
رب ار  ردپ  نز  زج  رهاوخ  رتخد و  هلاخ و  همع و  ردام و  هک  ار  یلع  نیسح  ازریم  هزات  ماکحا  ددنخیم و  نآ  ندینش  ندناوخ و  زا  هدرم  هچب 

ءاضق دیدج و  عرـش  دیدج و  باتک  سدقا »  » و نایب »  » ای هدومن ، تحار  مالـسا  نید  نیتم  دویق  زا  ار  مدرم  و  « 1  » هدرک لالح  نایئاهب  مامت 
مان اج  کی  رد  دناهتفرگ ! دوخ  ياعدم  قدص  رب  لیلد  هدش  دراو  باتک  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هتـسناد و  هزات  دیدج و  رما  دیدج و 
لیذ هک  ثیداحا  زا  یضعب  و  « 2  » ِءامَّسلا َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  هیآ  ُهُولِْجعَتْـسَت و  الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  هیآ  اب  هداهن و  هَّللا » رما   » ار یئاهب  یـسایس  بزح 

ندمآ اب  هک  تسا ، دوعوم  يدهم  ندـماین  دـهاش  نیرتهب  هک  ار  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  رگید  ياج  رد  دـننکیم و  قیبطت  هدـش  دراو  اهنآ 
ینعم دوخ  لیم  يأر و  اب  ار  ینآرق  هیآ  ره  و  ثیدـح ، ره  دـنریگیم ! باب  دیـس  روهظ  رب  لـیلد  دوریم ، ناـیم  زا  یلکب  لـطاب  ياـهتلود  يو 
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قرب قرز و  رپ  بتک  زج  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دوریم و  یضاقب  اهنت  هشیمه  هک  زین  هراچیب  ماوع  دنیامنیم ! هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دننکیم و 
رد هک  یبتکب  و  دنکیمن ، یلاؤس  علطم  ياملع  زا  و  دونـشیمن ، يزیچ  اهنآ  خیراوت  یگتخاس و  تایاکح  بات و  بآ و  رپ  خیراوت  نایئاهب و 

هدروخ ار  اهنآ  بیرف  هدرکن ، هعجارم  دناهداد  حرـش  یفرطیب  لامک  اب  ار  نآ  عرف  لصاو و  اهنآ  ياهفرح  مامت  هدـش و  هتـشون  نایئاهب  ّدر 
هک یتروص  رد  دتفایم ! يرگیئاهب  لاچهایسب  هعیش  هّقح  بهذم  مالسا و  تناید  نشور  هداج  زا  هتفر  هتفر  دهدیم . هدنبیرف  بارـس  نآب  لد 

قیقد ناـیئاهب  بتک  ناـمه  رد  و  دـندرکیم ، زاـب  ار  دوـخ  شوـگ  مشچ و  یمک  اـهنآ  رگا   157 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
. دنیامن كرد  یبوخب  ار  لزلزتم  يانب  نیا  یتسس  و  دیدج ! تناید  نیا  تفاخس  دنتسناوتیم  دندشیم ،

وا نایب  باتک  باب و  دیس 

َلْهَأ اُولَئْـسَف  هیآ  َنوُِظفاَحل و  َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  هفیرـش  هیآ  دـعب  ات  دـیمان  رکذ »  » ار دوخ  راک  زاغآ  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  دـیس 
، درک هدافتسا  ماعنالاک  ماوع  یگداس  زا  هک  دعب  دش  رکذ » دیـس   » هب فورعم  تهج  نیمهب  دنک ! دوخب  قیبطت  ار  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا 

تیودهم ياعدا  دید ، دوخ  راک  رد  یتفرشیپ  هک  سپس  متسه .! ترـضح  مدرم و  نایم  هطـساو  نم  تفگ  دیمان و  نامز  ماما  باب »  » ار دوخ 
، درک هدـهاشم  ار  حول  هداـس  تخب و  هریت  مدرم  لاـبقا  هک  سپ  نآ  زا  و  دـیتسه ! وا  رظتنم  لاـس  رازه  هک  مناـمز  ماـما  دوخ  تفگ  هدومن و 

ازریم دومن !! یئادخ  تیهولا و  هکلب  يربمغیپ  ياعدا  هداهن و  رتالاب  ار  اپ  دندرک  هدافتـسا  ءوس  مدرم  تقامح  زا  هک  نوعرف  دورمن و  دـننام 
نیمهب تشونیم . تعرـسب  دروآیم و  ملقب  گنردیب  لمأت  رکف و  نودب  دیـسریم ، شاهتفـشآ  نهذب  هچ  ره  و  تشون ، یئاهباتک  دـمحمیلع 

! دننکیم يراد  دوخ  ادـج  نآ  لقن  اشفا و  زا  مه  نایئاهب  دوخ  هک  تسا  طولغم  مهرب و  مهرد و  موهفمان و  هتفـشآ و  نانچنآ  وا  راثآ  تهج 
مدرم دـیاب  هدرک و  لزان  وا  رب  دـنوادخ  هک  تشاد  هدـیقع  تسنادـیم و  ینامـسآ  باتک  ار  نآ  هک  تسا  ناـیب »  » باـب دیـس  رثا  نیرتفورعم 

. دننک لمع  تسنآ  رد  هچنآ  قباطم 

باب ماکحا  زا  هنومن 

بتک ندـناوخ  باب  دیـس  دـننادب . ار  نآ  زا  یتمـسق  ناگدـنناوخ  تسین  دـب  هک  هدرک  عضو  یماکحا  هتفگ و  یئاهزیچ  باتک  نآ  رد  باب 
يو نید  هک  هدومن  حیرـصت  ررکم  هداد ! رارق  بجاو  ار  یملع  بتک  عیمج  اهنآ و  ندینازوس  هدرک و  مارح  ار  دوخ  روهظ  زا  لبق  ینامـسآ 

رد یسک  ره  دوب . دهاوخ   158 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یقاب  لاس ) کی  رازه و  ود  « ) ثاغتـسم  » فورح ددعب  یئاهلاس  ات 
ار بتک  مولع و  مامت  سیردـت  مّلعت و  میلعت و  درک ! لوبق  وا  زا  دـیابن  دروایب ، یماکحا  ای  تایآ  باتک و  و  ددرگ ، رهاظ  تدـم  نیا  لالخ 
وا تما  رد  يردتقم  درم  هاگ  ره  هک  هدومن  تیصو  هدرک و  خسن  یلک  روطب  لطاب و  ار  هَّللا  تیب  جح  هدرک ! مارح  شدوخ  ياهباتک  زا  ریغ 

! دنک جح  زاریش  رد  ار  وا  تدالو  لحم  هناخ  دشاب  هتشاد  تعاطتسا  سک  ره  و  دنک ، بارخ  دشاب  یم - هکم  رد  هک  ار  ادخ  هناخ  دش ، ادیپ 
« مظعا هَّللا   » شباوج رد  تعامج  ای  درف  نآ  و  دـنک ، ربکا » هَّللا   » نتفگب تردابم  دـیاب  دوش ! دراو  یتعامج  رب  اـی  رفنکی  رب  یباـب  رفنکی  رگا 
رب دنیوگب ! لمجا » هَّللا   » شباوج رد  تعامج  ای  رفن  نآ  دیوگب و  یهبا » هَّللا   » دوش دراو  یتعامج  ای  رفنکی  رب  هیباب  نز  کی  رگا  دـنیوگب و 

رادقمب هچ  رگا  دیامن . يرادرب  هرهب  و  دنک ! فرصت  دوخ  لوقنم  ریغ  كالما  لوقنم و  لاوما  رد  هک  تسین  زیاج  هیباب  نز  یباب و  درم  چیه 
درواین نامیا  يوب  دونشب و  ار  باب  توعد  سک  ره  دنـشاب . هدرک  كاپ  ار  اهنآ  يو  ءانما  ای  باب  هکنآ  رگم  دشاب ! رـشع  رـشع  عست و  عست 

درم تسدـب  ار  قالط  هتـسناد و  نیفرط  تیاضرب  طونم  طقف  ار  جاودزا  ساسا  دوشیم ! هرداصم  لالح و  يو  ءانما  باب و  رب  شلاوما  مامت 
هنوگ ره  دوشیم . يدبا  مارح  سپس  داد و  قالط  هبترم ! هدزون  دوشیم  ار  ینز  ره  هدرک . زیوجت  زور  هدزون  زا  دعب  ار  عوجر  و  هداد ، رارق 

«1  ... » تسا هتسناد  لطاب  وغل و  دوخ  بتک  زا  ریغ  ار  یلالدتسا 
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«2  » باب نایب  باتک  زا  دنچ  يروطس 

ّطلست هک  اهنآ  هاوخ  ناگدنناوخ  رگا  تسین ! حیرفت  زا  یلاخ  نآ  زا  یتمسق  لقن  باب  دمحم  یلع  ازریم  نانخس  زا  ناگدنناوخ  عالطا  يارب 
زا يزیچ  دننادیم ، یلوا » هطقن   » ار باب  دیـس  هک  اهنآ   159 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هاوخ  و  دـنراد ، یبرع  نابز  رب  لماک 

، نیللاجلل الیلج  الالج  كانلعج  دق  انا  : » دسیونیم باب  دیس  تسا ! رکـشت  رب  دیزم  هک  دننک  هجوتم  زین  ار  بناج  نیا  دندیمهف ، تاملک  نیا 
دق انا  نیروانلل و  اریون  انارون ، ارون  كانلعج  دق  انا  و  نیمظاعلل ، امیظع  اماظع  كانلعج  دق  انا  و  نیلماجلل ، الیمج  الامج  كانلعج  دـق  انا  و 

كانلعج دـق  انا  لق  نیبباحلل ، ابیبح  انابح  كانلعج  دـق  انا  لق  نیززاعلل ، ازیزع  انازع  كانلعج  دـق  انا  لق  نیتماـتلل ، اـمیمت  اـمامت  كاـنلعج 
، مادقلا مداقلا  هَّللا  مسب  نیطشابلل !»...  اشیطب  اناشطب  كانلعج  دق  انا  لق  نیرهاقلل ، اریهق  انارهق  كانلعج  دق  انا  لق  نیفراشلل ، افیرـش  انافرش 

هَّللا مسب  مداقتملا ، مداقلا  هَّللا  مسب  مودتقملا ، مدقتملا  هَّللا  مسب  مدقتملا ، مداقلا  هَّللا  مسب  نامدقلا ، مداقلا  هَّللا  مسب  مودقلا ، مداقلا  هَّللا  مسب 
، مادقلا مداقلا  هَّللا  هَّللاب  مداقملا »...  يذ  مدقلا  هَّللا  مسب  نیمودقلا ، يذ  مدقلا  هَّللا  مسب  نیمدقلا ، يذ  مدقلا  هَّللا  مسب  مدقتسملا ، مدقتـسملا 

مدقلا هَّللا  هَّللاب  مداقالا ، يذ  مدقلا  هَّللا  هَّللاب  مادقالا ، اذ  مدقلا  هَّللا  هَّللاب  تامداقلا  يذ  هَّللا  هَّللاب  نامدقلا  مداقلا  هَّللا  هَّللاب  مودقلا ، مداقلا  هَّللاب 
يایا و الا  هلا  هَّللا ال  انا  یننا  نیهلالا ، وذ  هَّللا  انا  یننا  يایا و  الا  هلا  ـال  هَّللا  اـنا  یننا  تامداقتـسملا !!»...  يذ  مدـقلا  هَّللا  هَّللاـب  مداـقتملا ، يذ 
وذ دمـصلا  انا  یننا  يایا و  الا  هلا  هَّللا ال  انا  یننا  نیزازعلا  وذ  زیزعلا  انا  یننا  يایا و  ـالا  هلا  ـال  هَّللا  اـنا  یننا  نیداـحولا ، وذ  دـحاولا  اـنا  یننا 

زارطاب تاینادـمحلا  تایتاذ  رهظا  دـق  هَّلل  دـمحلا  یهبالا  یهبلا  هَّللا  مسب  نیلادـعلا !!!»...  يذ  لدـعلا  انا  الا  هلا  هَّللا ال  انا  یننا  و  نیدامـصلا ،
دجم عسانم  عئاقر  عیادب  علاوطب  تایخزابلا  تایتاذلا  حالا  و  ۀیقارـش ، قارـش  قراوش  قارـشاب  تایتاذلا  تانینوکلا  قرـشا  و  ۀـینازرط ، ازارط 
اقارب قارتشالا و  وذ  اقارش  ادمح  عنتماف  عطت  عفتراف و  عشعش  ءاضاف و  قرشا  راناف و  قرب  راناف و  قرـشا  ءاضا و  علطا و  ادمح  ۀیعانتم  سدق 

، اهنآ ریغ  دوخ و  حاولا  زا  یضعب  هسمخ و  نوئش  زا  یشخب  ره  رد  باب  دیس  قاقترالا !!!!»...  وذ  اقاربا  قاقتشالا و  وذ  اقاقـش  قارتبالا و  وذ 
، همدقم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مه  وا  راثآ  هیقب  تسا ! هتفاب  مهب  دندنخیم  نآب  مه  هدرم  هچب  نانز  هک  هتورـسیب  تاملک  هنوگ  نیدب 

تـسدب اهباتک  نیا  یتقو  هدرکیمن  لایخ  هک  یناردنزام  یلع  نیـسح  ازریم  يو  نیـشناج  هک  تسنیا  بلاج  تسا . لیبق  نیمه  زا   160 ص :
ار نآ  هنومن  نیرتهب  هک  وا  یملق  راثآ  باب و  دیـس  شناد  لضف و  هراب  رد  هحفـص 178  ناقیا »  » مانب دوخ  باتک  رد  دتفایب ، مه  اهیئاهب  ریغ 
: دـسیونیم يو  تسا . هدـیلاب  روآهدـنخ  تاملک  نیاب  هدرب و  رتالاب  ناربمغیپ  مامت  زا  رتمامت  هچ  ره  رارـصا  اـب  دـیدومن ، هظحـالم  اـجنیا  رد 

يراج ینامحر  تمحر  مامغ  زا  یناسین  ثیغ  هباثمب  تایآ  هک  هدینشن  یتیانع  نینچ  ناوکا  عمـس  هوق  هدیدن و  یلـضف  نینچ  ناکما  مشچ  »
مادـک ره  دـندش  رختفم  تسا  حـئال  حـضاو و  سمـش  نوچ  ناـشماقم  تعفر  ردـق و  تمظع  هک  مزعلا  ولوا  ياـیبنا  هک  هچ  دوش - لزاـن  و 

زونه هک  هدـش  لزان  ردـق  نیا  ینامحر  تمحر  مامغ  نیا  زا  هتـشگ و  ءاـصحا  نآ  تاـیآ  و  دـش ، هدـهاشم  تسه و  تسد  رد  هک  یباـتکب 
هدش و جارات  هک  مه  رادقم  هچ  هدماین و  تسدب  زونه  هک  رادقم  هچ  دیآیم و  تسدـب  نالا  دـلجم  تسیب  هچنانچ  هدومنن . ءاصحا  يدـحا 

دناهدرواین وا  یئادـخب  نامیا  نوچ  هک  دنتـسه ! ناناملـسم  نیکرـشم »  » زا ءاهب  ازریم  روظنم  هک  دـینادیم  هتبلا  و  هداـتفا !!» نیکرـشم  تسدـب 
!! دنشابیم كرشم » »

وا راثآ  یناردنزام و  یلع  نیسح 

ره دوب ، دـهاوخ  یقاب  لاس ) کی  رازه و  ود  « ) ثاغتـسم فورح  ددـعب  یئاهلاس  ات  يو  نید   » هک هدومن  حیرـصت  نایب  رد  رّرکم  باـب  دـیس 
لتق زا  یلاس  دنچ  زونه  فصولا  عم  درک » لوبق  وا  زا  دیابن  دروایب ، یماکحا  ای  تایآ  باتک و  و  ددرگ ، رهاظ  تدـم  نیا  لالخ  رد  یـسک 

ار دوخ  و  درک ، دیدج  روهظ  و  ُهَّللا » ُهُرِهُْظی  ْنَم   » ياعدا یناردنزام  یلع  نیسح  هک  دوب  هتشذگن  وا  نید  سیسأت  شدوخ  حالطـصاب  باب و 
ریسفت فیرحت و  باب و  ياعدا  حیرشت  رد  یـسرافب  ناقیا »  » و دوخ ! نید  ماکحا  رد  یبرع  نابزب  سدقا »  » مانب یباتک  ود  دیمان و  هَّللا » ءاهب  »
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نیسح دش . باب  ناوریپ  عزانم  الب  سیئر  مک  مک  تشون و  تایعقاو ، قیاقح و  نتخاس  نوگرگد  یمالسا و  رابخا  ینآرق و  تایآ  نیماضم 
هرخسم ثعاب  هتشادرب و  حاضتفاب  رس  هک  ار  باب  نید  ماکحا  رتشیب  سدقا »  » 161 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  باتک  رد  یلع 

ینعی یکروگلاد » زاینیک   » ياهتـشاددای رد  هک  نانچ  تشاذگ ! نآ  ياجب  دیـسریم  شلقعب  هک  يرتهب  زیچ  و  درک ، خسن  دوب ، نالک  درخ و 
دوـخ وا  و  دنداتـسرفیم ، وا  يارب  دـعب  هدوـمن و  اـشنا  سور  ترافـس  رد  ار  ءاـهب »  » حاوـلا بلاـطم  دـسیونیم  ءاـهب » باـب و   » هدـنروآ دـیدپ 

تیئاـهب داـسفب  ندرب  یپ  زا  دـعب  هک  اـهیئاهب  قباـس  غلبم  نیرتگرزب  ینعی  یتـیآ  نیـسحلا  دـبع  موحرم  هتفگب  و  درکیم ! یکنخ  تاحالـصا 
زا هک  دوخ  نیرواشم  زا  سدقا  باتک  حالـصا  رد  ءاهب  سیلگنا »! اهبلا و  دـبع  رِـس   » کچوک باتک  و  لیحلا » فشک   » باتک رد  تشگرب ،

باب و هک  تسنیا  بلاج  هتکن  درکیم ! هدافتـسا  اهنآ  تاجتـشون  هیفوص و  دشارم  زا  ناقیا »  » باتک نتـشون  رد  و  دوب ، ملق » نیکـشم   » هلمج
ناربمغیپ یبرع  ياهباتک  نیا  هزات  درب ، ادخب  هانپ  نآ  زا  دیاب  هک  یبرع ، هچ  مهنآ  یبرع ، ابلاغ  اهنآ  ياهباتک  یلو  دندوب ، یناریا  ود  ره  ءاهب 

!! دندرکیم همجرت  نایناریا  يارب  دندروآیم و  ناریاب  ار  یناریا 

سدقا باتک  رد  ءاهب  ماکحا  زا  ياهنومن 

نایئاهب هلبق  « 1 ، » هداد رارق  بش  رهظ و  حبص و  تقو  هس  رد  تعکر  هن  ار  زامن  تسا ! هتشون  نآرق  لثم  دوخ  رظنب  هک  سدقا  باتک  رد  ءاهب 
مدرم لاـبقا  لـحم  یلعا و  ءـالم  فاوط  لـحم  ار  اـجنآ  ادـخ  دـیوگیم  و  تسا ، لیئارـسا ) روشک  رد  عقاو   ) يو يدـیعبت  لـحم  ءاّـکع  رهش 
دنفسا هام  رخآ  زور  هدزون  ار  هزور  تسا ! لطاب  مه  تعامج  زامن  هداد ! رارق  ءامس  ضرا و  ناّکـس  يارب  رما  رودص  لحم  ءاقب و  ياهرهش 
نایئاهب جح  دننکیم ) لمع  ماکحا  نیاب  ردقچ  یئاهب  تانمؤم  نینمؤم و  الوصا  مینادیمن  ! ) دشاب ءاهب  لها  رطف  دیع  زورون ، هک  هدرک  نییعت 

ات دنراذگب  وا  یناشیپ  رد  یغاد  موس  هبترم  رد  دومن و  سبح  سپـس  درک و  دیعبت  دـیاب  ار  یئاهب  دزد  تسا . ءاهب  ربق  ءاکع و  رهـش  ترایز 
ءاهب رما  تیوقت  يارب  لدـعلا » تیب   » هب ـالط  لاـقثم  هن  دـیاب  دـندرک ، اـنز  هک  یئاـهب  نز  درم و  ره  دـنریذپن !! ار  وا  یمدرم  يرهـش و  چـیه 

دزادرپب ياهید  تساوخ  هک  یئاهب  ره  تسا ! لالح  یقیسوم  عامتسا  دنریگب . اهنآ  زا  الط  لاقثم  هدجیه  دندرک  انز  مه  زاب  رگا  و  دنزادرپب .
ار وا  دز ، شتآ  ادـمع  ار  ياهناـخ  هک  یـسک  دـهدب . لدـعلا » تـیب   » 162 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هب  ار  نآ  ثـلث  دـیاب 
اب « 2  » تسا كاپ  ءایـشا  مامت  تساهب ! لها  رب  ادخ  تمحر  نیا  تسا ، كاپ  نز  درم و  هفطن  ینم و  « 1  » دیریگن نز  ود  زا  شیب  دینازوسب !

نایب زا  ام  و  تسین ! يروط  درک ، طاول  یسک  رگا  « 3  » تسا مارح  ردپ  نز  طقف  مراحم  نایم  زا  دینک . ترشاعم  نامیا  حور و  اب  نایدا  مامت 
يدازآ اریز  دنراکـشآ : ینادان  رد  اهنآ  دننکیم  راختفا  نادب  دنهاوخیم و  يدازآ  هک  مینیبیم  ار  مدرم  زا  ياهراپ  ام  « !؟ میراد ایح  نآ  مکح 

«4 «! » تسین یندششوماخ  نآ  شتآ  هک  دوشیم  یهتنم  ياهنتفب 

وا ینامسآ  باتک  ناقیا  ءاهب و 

دعاوق يوحن و  یفرص و  نیناوق  فالخ  رب  یئالما و  طالغا  زا  رپ  یبرع  یسراف و  زا  معا  باب »  » دننام یلع  نیسح  ازریم  بتک  ءاشنا  کبس 
فیلأت دنکیم ، لایخ  دنک  هعلاطم  سک  ره  هتـشون و  هیکرت  هب  دـیعبت  زا  شیپ  دادـغب  رد  ءاهب  ار  ناقیا »  » باتک تسا . یـسراف  یبرع و  نابز 
تشاد هچ  ره  و  دوب ، هدید  هاقناخ  شیوارد  زا  دوخ  ءاهب  اریز  دوب ، نینچ  زین  تقیقح  رد  تسا . ظیلغ  رایسب  کلـسم  فراع  یفوص  رفنکی 

ار ناقیا »  » صوصخب رگید  دراوم  رد  ءاهب و  بتک  مامت  دـئارف »  » هحفـص 25 رد  یناگیاپلگ  دوب . هیفوص  تالمهم  ینافرع و  تاریبعت  نامه 
دوخ زا  دناهیوامس ، تایآ  فحص  نیا  تسا و  هیهلا  تاملک  تاملک ، نیا  هک  هدومرف  حیرصت  ءاهب  دوخ  دیوگیم : هتسناد و  ینامسآ  باتک 

قطنی ام  ءاهبلا  نا   » هکرابم هملک  هک  نادنچ  دننکیمن ...  ملکت   163 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هَّللا  نذا  ام  ریغب  دنیامرفیمن و 
ناقیا باتک  زا  راصتخا  تیاعر  هنومن و  يارب  هک  لیذ  روماب  یفرطیب ، لامک  اب  ناگدـنناوخ  نونکا  « 1 «!! » تشگ للم  عومسم  يوهلا » نع 

مایا ات  دیاب  يدـهج  ردارب ! يا  - 1 تسادخ !؟ نآ  هدنیوگ  تسا و  هدـمآ  نامـسآ  زا  یباتک  نینچ  ایآ  دـننیب  هب  دـننک و  هجوت  دوشیم  لقن 
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ار دوخ  دیوگیم و  ردارب  شناگدنب  هب  دنوادخ  ایآ   ) امن ص 47 هظحالم  ردارب  يا  لاح  دبع ص 19  نیا  تحصن  هک  اجنآ  ات  تسا ...  یقاب 
نیا عیمج  ثیداحا  تاـیاور و  رد  میامنیم ص 23 3 - رکذ  ار  تاملک  نیا  یناـعم  زا  یحـشر  هدـنب ! نیا  لاـح  - 2 دناوخیم )؟ دبع »  » هدـنب
نیا رد  ررکم  ءاهب   )!( ) ماهدشن ص 26 تارابع  رکذ  ضرعتم  رگید  راصتخا  ثیداحا و  نیا  ترهش  هطساوب  دبع ! نیا  و  تسه ...  نیماضم 

رد هـلمج  نآ  زا  راـحبلا ص 211 - یف  یفاـکلا ص 210 - یف  - 4 تسادـخ .)؟ یـسک  نینچ  ایآ  یفاکلا  یف  راحبلا و  یف  دـیوگیم  باتک 
رونب تلالـض  ماـش  زا  دـیاش  هک  میوش  کـسمتم  یقثولا  ةورعب  دـیاب  لـئاس  يا  سپ  - 5 دـیامرفیم )؟ یک   ) دیامرفیم 29 ص هبدـن  ياعد 

ياملع زا  یصخش  مدوب ، هتسشن  یسلجم  رد  يزور  - 6 دوش )؟ تیاده  دهاوخیم  هک  هدوب  هارمگ  ادخ  رگم   ) میوش ص 31 عجار  تیاده 
جاح زا  الصفم  هحفص 145  رد  - 7 تسادخ )؟ نخـس  نیا  ایآ   ) دومرف ص 32 دومن و  رکذ  ار  ثیدح  نیا  یتبـسانمب  دـش ، دراو  فورعم 
باتک رد  : » دسیونیم هدومن و  شهوکن  هدوب  باب  دیس  بیقر  هک  دوخ  رصع  هیخیش  سیئر  یتشر و  مظاک  دیـس  درگاش  ینامرک  ناخمیرک 

همه رد  هچنانچ  هدومن ! بس  ّدر و  ار  نیدشار  ياملع  عیمج  هدرمش و  موق  دیدانص  زا  ار  دوخ  تلیـضف و  ملعب و  روهـشم  هک  دابع  زا  یکی 
هظحالم يردق  وا  لئاسر  زا  هک  مدومن  هدارا  مدوب ، هدینش  رایسب  ار  وا  نوچ  هدنب ! نیا  تسا و  دوهشم  احیرـصت  احیولت و  وا  باتک  زا  ياج 

هک ناـشیا  زا   164 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یباتک  رکذ  یـصخش  هکنیا  ات  داتفاین ، تسدـب  وا  هیبرع  بتک  يراـب  میاـمن ،
دوخ ماوع و  ار  مدرم  هک  دش  مامـشتسا  رورغ  ربک و  هحئار  مسا  نیا  زا  هچ  رگا  دوشیم . تفای  دـلب  نیا  رد  تسا  ماوعلا » داشرا   » هب یمـسم 

هیت رد  دنکلاس و  يوه  سفن و  لیبس  رد  هک  دـش  نهربم  مولعم و  باتک  مسا  نیمه  زا  هقیقحلا  یف  وا  بتارم  عیمج  هدومن و  ضرف  ملاع  ار 
دیاب نونکا  دـش !!» هظحالم  وا  رد  هبترم  ود  ایوگ  دوب و  هدـنب  دزن  زور  دـنچ  هدومن  بلط  ار  باتک  نیا  دوجو  اب  نکاس )!( ..  یمع  لهج و 
رگا تسا ؟ يوامس  تایآ  هدومرفن و  دوخ  هک  هتفگ  تسار  یلع  نیـسح  ایآ  تسادخ و  باتک  نیا  هدنیوگ  دیـسرپ  لئاضفلا ! وبا  بانج  زا 

ره رد  و  دروخیم ، ءاهب  لها  دردب  وگغورد  ربمغیپ  هک  هتفگ  غورد  رگا  و  تسا ، دوهـشم  الماک  دروم  دـنچ  نیمه  زا  وا  غورد  هتفگ  تسار 
ياوسر ار  بابحا  مامت  ءاهب و  بانج  دوخ و  هک  دنک ، یئاعدا  نینچ  دراذگب و  دوخ  لقع  نادجو و  يور  اپ  ردق  نیا  یناگیاپلگ  ارچ  لاح 

نیاب هتفات  رب  يور  نید  همئا  ریاس  هغالبلا و  جهن  هدنیوگ  و  ص )  ) نییبنلا متاخ  دـیجم و  نآرق  يوریپ  زا  هک  اهنآ  هراچیب  دـیامن ؟ ناهج  ود 
هرهمرخ نامز  ره  سانشان  رهوگ  نافارـص  تسد  زا  هآ  هآ  دنوریم . منهج  يوسب  هناروکروک  هتـسب  لد  اهیتسرپاوه ، تایلعج و  بیذاکا و 

دننکیم ربارب  رد  اب  ار 

وا دئارف  باتک  یناگیاپلگ و  لضفلا  وبا 

هراشا

، یئاهب شورف  توهام  رفنکی  طسوت  یتسدـگنت  رقف و  طرف  زا  هک  هدوب  ياهراچیب  كولفم  هدزاو و  یـصخش  یناگیاپلگ ، لـضفلا  وبا  ازریم 
تیئاهب يداوب  نوچ  هدوب ، داتـسا  ملق  نایب و  رد  يزادنا  مه  تشپ  قیاقح و  بلق  يزاب و  هسیـسد  رد  هک  يو  دورگیم . يرگیئاهب  کلـسمب 

مالسا زا  مدرم  ندرک  فرحنم  رد  یئاناوت  دح  رس  ات  و  تفرگ ، لدب  ار  مالسا  ياملع  نیملسم و  هنیک  دش ، درط  نیملـسم  هعماج  زا  و  داتفا ،
رثا درکن . يراددوخ  مالـسا  ثیداحا  تایآب و  دربتـسد  و  بلقت ، غورد و  هنوگ  چـیه  زا  هار  نیا  رد  و  دیـشوک ، یئاهب  بزحب  اـهنآ  قوس  و 

باب و يوعد  تحصب   165 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لالدتسا  رد  شدوخ  لوقب  ار  نآ  هک  تسا  دئارف »  » باتک وا  فورعم 
مامت دمآرـس  هک  لضفلا  وبا  ازریم  ریرقت . لیلد  رابخا و  ثیداحاب و  لالدتـسا  ینآرق و  تایآب  لالدتـسا  لصف : هس  رب  لمتـشم  هتـشون  ءاـهب 

هب عجار  باتک  نیا  رد  ار  نآ  هدـمع  تمـسق  هک  یتایاور  تایآ و  همه  نآ  نایم  زا  دـنوشیمن ! وا  ناتـسبد  لفط  ءاهب  باب و  هدوب و  نایئاهب 
لیدبت فیرحت و  ار  اهنآ  بلغا  ناقیا  رد  ءاهب  لثم  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  ثیدح  دنچ  هیآ و  دنچ  طقف  دیناوخیم ، مالـسا  دوعوم  يدـهم 

رد يو  میاهدروآ . ار  نآ  همه  اـبیرقت  باـتک  نیا  ياـهیقرواپ  رد  هک  تسا  هداد  رارق  هدافتـسا  ءوـس  دروـم  هدز و  ار  نآ  رخآ  لوا و  هدوـمن 
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عیرشت یتعیرش  دوش و  تیعراش  یعدم  یـسک  رگا  : » دیوگیم تسا  نیمه  زین  باتک  نآ  رد  شرظن  هدمع  هک  ءاهب »  » يوعد تیناقح  تابثا 
رد دـشاب !!» نآ  تقیقح  ناهرب  اقب  ذوفن و  نیا  دـنامب  یقاب  ملاع  رد  ددرگ و  ذـفان  تعیرـش ، نآ  و  دـهد ، تبـسن  دـنوادخب  ار  نآ  دـیامن و 

دوخ تجامس و  اب  مه  دعب  دیامن و  عیرـشت  دوخ  شیپ  زا  یتعیرـش  ماکحا و  دنکب و  تیعراش  نینچ  ياعدا  دناوتیم  یـسک  ره  هک  یتروص 
دـص زا  دعب  و  هدوب ، رثوم  ردقچ  نونک  ات  دید ، دیاب  تسوا ، هدـمع  لیلد  هک  تیئاهب  ذوفن  هب  عجار  دـشوکب ...  دوخ  ناکد  ظفح  رد  يرس 
لک عمج  العف  دنراد ، كاخ  بآ و  نیا  زا  ار  تردق  ذوفن و  اهلوپ و  اهتیلاعف و  مامت  هدوب و  يوعد  نیا  زکرم  هک  ناریا  رد  هدرک ؟ هچ  لاس 
نیا ءاضعا  ياههتفگ  ریاس  دننام  دنیوگیم  هچ  ره  تسین و  يربخ  یلکب  ای  هک  مه  اپورا  رد  تسا ؟ ردـقچ  اهتیلقا  ریاسب  تبـسن  یئاهب  دارفا 

دنشکیم نایمب  ار  وا  نیئآ  ءاهب و  باب و  ياپ  مک  مک  دعب  هدز و  اج  ار  دوخ  رکفنشور  ناناملسم  مالسا و  مانب  ای  و  تسا ، غورد  همه  بزح 
نیمز يور  میلاقا  ریاس  یقرش و  بونج  يایسآ  اقیرفا و  میلقا  اکیرما و  میلقا  رد  هلب  هک  هتشون  اهلیصفت  حرش و  هتشادرب و  اهسکع  سپـس  و 

!! تسا هدرک  اهتفرشیپ  هچ  هَّللا  رما  دراد و  دوجو  یئاهب  ردقچ 

رابحالا بعک  ثیدح  هراب  رد 

تیاور هحفـص 275  رد  طقف  میاهداد . باوج  باتک  نیا  تاـیاور  تاـیآ و  تبـسانمب  ار  یناـگیاپلگ  ياـههتفگ  بلاـغ  میتفگ  هک  يروطب 
يدهم یطـسب  حرـش و  اب  ار  نآ  یناگیاپلگ  یلو  درادن ، وا  روظنم  يارب  یتلالد  نادنچ  تیاور  دوخ  دـنچ  ره  هک  هدـش  رکذ  رابحالا  بعک 

لقن دنـشابیم  ننـست  لها  ياملع  زا  ود  ره  هک  نیدـلا  یقت  خیـش  زا  ینارعـش  تیقاویلا »  » باـتک زا   166 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
دنراد یتدم  یتشونرس و  مدرم  زا  ياهتسد  ره  هک  تسنیا  دوصقم  دراد و  ینشور  رایـسب  ینعم  هک  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  هیآ  زا  اجنآ  رد  دنکیم و 
َْفلَأ ُهُرادـْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  هیآ  نینچمه  و  دـننک ، رارف  دـنناوتیمن  گرم  گنچ  زا  دـسر ، ارف  نوچ  هک 
یطبر چیه  هک  ار  اهنآ  هدومن و  ار  هدافتـسا  ءوس  رثکا  دح  تسا  تمایق  شنیرفآ و  ریبدت  هب  طوبرم  هک  ِباذَْـعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  هیآ  ٍۀَـنَس و 

دوخ و  تسا ، دنـس  هلـسلس  رکذ  نودب  رابحالا  بعک  ثیدـح  لصا  تسا !! هدرک  يدایز  يرادرب  هرهب  هتـسناد و  مهب  طوبرم  دـنرادن ، مهب 
لاجر و بتک  رد  تسا ! هتـشاد  گرزب  یهاـگیاج  هیواـعم  ناـمثع و  دزن  هدومنیم و  یناملـسم  هب  رهاـظت  هک  هدوب  يدوهی  رفنکی  زین  بعک 

یلکب يو  ثیدح  ور  نیا  زا  دناهتـسناد . ثیدح  لعاج  يدوهی ، وگغورد ، ار  وا  هدش و  شهوکن  تخـس  رابحالا » بعک   » زا هعیـش  ثیدح 
حیرـصت ررکم  باتک  نیمه  رد  زین  یـسلجم  همالع  هک  نانچ  تسین ، لالدتـسا  یـسررب و  ثحب و  هنوگ  چیه  لباق  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا 

نوچ میاهتـشاد ، یناگیاپلگ  دـئارف »  » و یلع ، نیـسح  ناقیا »  » هب رظن  طقف  باتک  نیا  ياهیقرواپ  رد  یئاهب  بتک  نایم  زا  ام  « 1  » تسا هدرک 
باتک ود  نیمه  ءاهب ، باب و  يوعد  عفنب  یبلطم  ره  لیوأت  یخیرات و  دهاوش  تایاور و  تایآ و  لقن  رد  يرگیئاهب  ياههتشون  ریاس  ساسا 

. میاهدادن نآب  یتیمها  هتخادرپن و  یسایس  بزح  نیا  راثآ  ریاسب  رگید  هتفرگ و  همشچرس  زا  ار  بآ  اذل  تسا .

هادف انحاورا  هعیش  دوعوم  يدهم 

هراشا

رهش رد  يرجه  لاس 255  رد  ترضح  نآ  دیوگیم : تسا  هدیسر  هعیـش  دوعوم  يدهم  هب  عجار  گرزب  باتک  نیا  رد  هک  يرابخا  تایآ و 
مدرم هک  تشاد  دـهاوخ  ینالوط  تبیغ  تسا ، نوتاخ  سجرن  شردام  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شردـپ  هدـش ، دـلوتم  هرماـس 

چیه ار  وا  روهظ  لاس  هام و  زور و  هدنام ، تباث  دوخ  هدیقع  رب  هیقب  دندرگیمرب و  واب  داقتعا  زا  هدش و  ینادرگرس  تریح و  راچد  يرایـسب 
اهنآ دادـب  هک  دـشاب  هتـشادن  یـسرداد  ّتیرـشب  و  هتفرگ ، ارف  متـس  ملظ و  ار  نیمز  هرک  مامت  هک  يزور  رد  هاگنآ  دـنادیمن  ادـخ  زج  سک 
اجنآ رد  هبش  کی  قرب  تعرسب  هتفاتش و  فارطا  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  تسخن  هدومن و  راکشآ  هکم  رهش  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دسرب ،

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهج و دـحاو  تموکح  لیکـشت  ناهج و  حالـصا  داسف و  ملظ و  ساسا  نتخاس  نک  هشیر  روظنمب  يو  اب  زور  نآ  حبـص  هتفای و  روضح 
ار وا  روهظ  دنونـشیم ، ار  نآ  دوخ  نابز  تغلب و  سک  ره  ملاع  لها  مامت  هک  یئادـص  اب  لیئربج  سپـس  دـننکیم . تعیب  یعاـمتجا  تلادـع 
هک يرکـشل  اب  اجنآ  رد  دیآیم و  فجن  هفوکب و  هدومن و  تکرح  هکم  زا  ترـضح  نآ  هاگنآ  دربیم ، ار  شردـپ  وا و  مان  و  هدومن ، مالعا 

يرگدادـیب ملاظ و  موق  یتلود و  سیئر  یـشک و  ندرگ  اج  ره  دـنکیم ، مایق  دوب ، دـنهاوخ  نامیا  اب  راکادـف و  نادرم  رفن  رازه  هد  لقاّدـح 
فجن هب  سپـس  هدومن  حـتف  دنـشابیم  زور  نآ  رثؤم  کلامم  تقیقح  رد  هک  لباک ...  هینطنطـسق ، ياهرهـش  هتخاـس و  دوباـن  ار  همه  دـشاب 

لتقب ار  ینایفس  لاّجد و  ترضح  نآ  و  درازگیم ، زامن  يو  اب  هدمآ ، دورف  نامسآ  زا  هَّللا  حور  یسیع  ترـضح  دنکیم  تنطلـس  هتـشگرب و 
افـص و حلـص و  رد  همه  يو  مایق  هجیتن  رد  تسا ...  دـیجم  نآرق  شباتک  ربمغیپ و  ماکحا  شماکحا  مالـسا و  نید  نامه  شنید  دـناسریم 

دننکیم یگدنز  شیاسآ  اب  شمارآ  نما و 

!! دیدنخب دیناوخب و 

رد نوچ  : » دسیونیم دـئارف  هحفـص 38  رد  هک  تسا  هتفرگ  هداس  هدروآ و  نیئاپ  ار  یلاع  نیماضم  نیا  ردـقنآ  یناـگیاپلگ  لـضفلا  وبا  یلو 
تافو مالـسلا  مهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  ترـضح   168 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هیرجه  تصـش  تسیود و  هنس 

رازه دیما  نیا  رب  اهلد  : » دیوگیم هحفص 11  رد  و  تشگ » لوحم  طونم و  اهقف  راظنا  ءارآب و  تناید  رما  و  دیـسر )!(  ارف  تبیغ  مایا  دومرف و 
هتخورفارب و زاریـش )!(  زا  هیقیقح  ران  هینارون  هلعـش  دیباتب و  سراف  قفا  زا  یهلا  يرد  مجنا  هکنآ  ات  دیمرآ  یمه  لاس  تصـش  تسیود و  و 

سمـش دیـشخردب و  هسدـقم  یـضارا  زا  سدـقلا  حور  هقراب  هکنآ  ات  تفای !!» عافترا  دالب  عیمج  زا  دوعوم  مئاـق  هحیـص  تشگ و  راکـشآ 
روهظ یناـث  روهظ  دوعوم و  مئاـق  روهظ  لوا  روـهظ  : » دـیوگیم هحفـص 16  رد  و  دـیدرگ » علاـط  سدـقملا  تیب  قفا  زا  يوسیع )!(  لاـمج 

رسپ دوعوم  مئاق  تبیغ  هب  حیرصت  اجنیا  رد  یناگیاپلگ  ننست !» لها  حالطصاب  هَّللا  حور  لوزن  يدهم و  روهظ  عیـشت و  لها  ناسلب  ینیـسح 
يزاریش و زازب  اضر  ازریم  رـسپ  دمحم  یلع  ازریم  دنیوگیم : و  دنرادن ! تبیغ  هب  هدیقع  اهیئاهب  هک  یتروص  رد  هدرک ، يرکـسع  نسح  ماما 

رسپ تسین  مولعم  هتشذگ  نیا  زا  دشاب  هتفگ  هعیش  نابزب  هکنیا  رگم  هدش  دلوتم  زاریش  رد  لاس 1235  رد  هدوب و  هجیدخ  مانب  ینز  شردام 
حور نامسآب  جورع  زا  لبق  هک  یسیع  ترضح  روطچ  و  تخورفارب !؟ زاریش  زا  هکم  ياجب  ارچ  ینالوط  تبیغ  زا  دعب  يرکسع  نسح  ماما 

، بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هن  مهنآ  دـش !؟ نیـسح  ماما  هعفد  کی  داد و  ّتیهام  بلق  روهظ  عقوم  رد  هدوب  هزیـشود  میرم  دـنزرف  هَّللا و 
دزن هک  هدرک  لضفلا  وبا  هک  یمیـسقت  نیا  هوالعب  لاس 1234 !؟ رون  هیرق  رد  دلوتم  یناردـنزام  يرون  سابع  ازریم  رـسپ  یلع  نیـسح  هکلب 

هک دراد  يدوعوم  يدهم  هب  هدـیقع  ینـس  هعیـش و  تسا ، طلغ  یـسیع  لوزن  يدـهم و  نّنـست  لها  دزن  ینیـسح و  روهظ  مئاق و  عّیـشت  لها 
رگا هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  سپ  نآ  زا  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  گنج  مایق و  اب  دوخ  نامز  رد  ار  ناهج 
ملاظ تلود  مادک  دندرک ؟ هچ  و  دننک ، هچ  دندمآ  دناهدوب ، یلع  نیسح  ازریم  نیسح  ماما  یسیع و  ترـضح  باب و  يازریم  نامه  يدهم 
اهنآ دنتسب و  لد  اهنآب  داوسیب ، يرسگنس  يدزاریمهش و  یئاهب  رفن  دنچ  هک  نیمه  ایآ  تساجک ؟ اهنآ  تردق  تنطلـس و  دنتخادنا ؟ رب  ار 
لاس دـص  تخب  نوگن  یئاهب  هراچیب  دـنکیم !؟ ادـیپ  قّقحت  یناهج  گرزب  تردـق  هقلطم و  تنطلـس  نآ  دـنتفرگ ، اج  اهنآ  هریت  لد  رد  زین 

يرپس مه  ینیـسح »  » مایق هَّللا و  حور  یناث و  روهظ  هتفر و  هدمآ و  شدوعوم  مئاق  هک   169 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا 
هدرک شوخلد  نیاب  وا  یلو  هدرکن ، تفرشیپ  ایند  بازحا  زا  یکی  هزادناب  زونه  دنتفرگ ، يراوس  دندمآ و  مه  یقوش  يدنفا و  سابع  هدش ،

همه زا  دوب !! دـهاوخ  نیا  زا  دـعب  لاـس  دـص  رد  ملاـع  رب  هبلغ  هَّللا و  رما  روهظ  و  هدوب ، یتحاراـن  یتخـس و  هرود  لاـس  دـص  نیا  هک  تسا 
دوب شاف  باتفآ  يودع  وک  دوب  شاّفخ  رتتخبدب 

دیدج ناطلس  دیدج ، باتک  دیدج ، رما 
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تایاور یضعب  نیماضم  اهنآ ، ياهفرح  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  دینادب  تسین  دب  دیدرب ، اهنآ  يوعد  ءاهب و  باب و  شزراب  یپ  هک  نونکا 
ار نآ  ءاهب  باب و  و  هدـش ، هدرب  مان  تسا  راوشد  دـیدش و  برع  رب  هک  دـیدج  ءاـضق  و  دـیدج ، رما  و  دـیدج ، باـتک  زا  نآ  رد  هک  تسا 

يات دنچ  و  دوش ، هدـید  اهنآ  لیذ  ردـص و  رگا  تایاور  همه  نآ  مامت  رد  هکنیا  اب  دـناهدومن ! دوخ  ماکحا  باتک و  دوخ و  يوعدـب  قیبطت 
ّتیفیک نامهب  ار  نآرق  روهظ ، ماگنه  رد  نامز  ماما  اریز  درادن . نایب  حرشب و  يزاین  یتح  نشور و  الماک  ینعم  دنراذگب  مه  رانک  ار  اهنآ 

بّصعتم ناّینس  ارثکا  هک  برع  هفیاط  اصوصخم  مدرم ، رظنب  هک  دروآیم ، دوب  هدومن  ّبترم  يروآ و  عمج  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک 
رد يو  اب  ینمـشد  رد  زا  و  دـنبایب ، تسا ، ناـمثع  هب  ّقلعتم  هک  ینونک  بیترت  مظن و  فـالخ  ار  نآرق  هک  تسا  راوشد  دـیدش و  دنـشابیم ،

مکح و دنکیم . رما  نآ  ریـسفت  لیوأت و  اب  نآرق  نتفرگ  دایب  ار  مدرم  هدومن  بصن  هفوک  دجـسم  رد  اههمیخ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  دـنیآیم .
مه دیدج  رما  دزاسیم . يراج  ار  مکح  و  دهدیم ، صیخشت  مرجم  ریغ  زا  ار  مرجم  دهاش ، نودب  هک  تسا ، ربمغیپ  دواد  دننام  مه  وا  ياضق 

، تسا هدـش  شومارف  نآ  ماکحا  لیطعت  رفک و  تیوقت  لطاب و  لـها  هبلغ  رثا  رب  هک  تبرغ  ساردـنا و  زا  دـعب  ار  مالـسا  هک  تسین  نیا  زج 
زا هک  تسوا  هرهاق  تردق  مه  دیدج  ناطلـس  ِننُـسلا » َو  ِِضئارَْفلا  ِدیِدْجَِتل  َرَخَّدُْـملا  َْنیا  : » تسا هبدـن  ياعد  رد  هک  نانچ  دـنادرگیم  هدـنز 

نآرق میلعت  و  یمالـسا ، تاروتـسد  يارجا  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  تسا ! هدشن  هدید  دـمحم  لآ  رد  یتنطلـس  نانچ  زور  نآ  ات  ربمغیپ  نامز 
نآرق و مالــسا و  زا  هـک  زور  نآ  مدرم  رظن  رد  مدرمب ،  170 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدـشيروآعمج 

رـس زا  ار  مالـسا  وا  هک  یتروص  رد  هدروآ ، يدیدج  رما  و  دیدج ، ءاضق  و  دیدج ، باتک  هک  دیامنیم  نانچ  دـننیبیمن  يزیچ  یهلا  ماکحا 
مئالع هک  يو  گرم  اب  مالـسا  سپـس  و  دـنکیم ، تموکح  ربمغیپ  شورب  نآرق و  وا  باـتک  مالـسا و  يو  نید  تسه  وا  دوخ  اـت  و  هتفرگ ،
دناوتیم هدنناوخ  ار  نیماضم  نیا  تسا . نیمه  زین  يدهم  هلیـسوب  نید  متخ  ینعم  و  دوشیم ، متخ  ددرگیم ، راکـشآ  رـشب  ضارقنا  تمایق و 

-1121 - 1105 - 1100 - 1098 - 1097 - 1080 - 297 - 296 - 1222 - 1011 - 908 تاحفص 283 - رد  تحارص  لامک  حوضو و  روطب 
و یلع ، نیـسح  ازریم  دـمحم و  یلع  ازریم  دوـخ  لاـثما  یئاـهب  نارـس  دـناوخب . باـتک ، نیا  باوـبا  ماـمت  رد  هکلب   1136 - 1125 - 1123
هب ار  دـیدج  ءاضق  و  دـیدناوخ ، ار  نآ  هنومن  دـنچ  هک  نایب »  » هب ار  دـیدج  باـتک  و  یئاـهب !» تناـید   » هب قیبطت  ار  دـیدج  رما  یناـگیاپلگ ،

هدرک و ریسفت  لیوأت و  شناوریپ  ياهلد ! رب  ءاهب  باب و  تنطلسب  مه ، ار  دیدج  ناطلـس  و  تشذگ ،! نآ  زا  ياهمـش  هک  ءاهب  باب و  ماکحا 
ینعم لاس ! اهدص  زا  دعب  یتح  یئاهب  رما  یجیردت  ذوفن  هب  تسا ، مالسا  نانمشد  نتشک  گنج و  زا  هیانک  هک  ریـشمش  اب  ار  ترـضح  مایق 

دتفیب و ات  راذگب  دوریم  ههاریب  دراد و  غارچ  نیدنچ  شیوخ  ياپ  شیپ  دنک  هاگن  یمدآ  ات  باتفآ  انیب و  هدید  هاچ و  تسا و  هار  دناهدرک !!
شیوخ يازس  دنیب 

؟ دش ادیپ  هنوگچ  یئاهب  دیدج  نید 

دـسیونیم يو  دوخ  هک  یتـیآ  فیلأـت  هیرّدـلا » بکاوکلا   » باـتک رد  تسا ؟ هدـمآ  دوجوب  هنوگچ  دـیدج ! نید  نیا  هک  دـینادب  تسین  دـب 
رد تسا  یئاهب  خیرات  نیرتهب  زا  یکی  دش و  پاچ  دـعب  درک و  حالـصا  ار  نآ  درب و  نآ  رد  تسد  اهبلا ) دـبع   ) يدـنفا سابع  راب  نیدـنچ 

شاکنک عامتجا و  کی  یمهم و  هبحاصم  کی  باب  باحـصا  راـبک  لاس 1264  رد  : » دسیونیم تشدـب » هیـضق   » ناونع تحت  هحفص 127 
یکی  171 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوب : زیچ  ود  نآ  هدـمع  عوـضوم  هک  دـناهدرک  تشدـب »  » تشد رد  ياهداـعلا  قوـف 

ایآ هکنیا  هینید و  فیلاکت  رد  رگید  و  دوب ) ینادـنز  وکاـم  هعلق  رد  هک  باـب  دـمحم  یلع  ازریم   ) یلوا هطقن  یـصالخ  تاـجن و  یگنوگچ 
يرما ار  دـیدج  رما  یـضعب  دوب ، مهرد  روما  مهبم و  فیلاـکت  رثـکا  دـیوگیم : هک  اـجنآ  اـت  هن »!! اـی  درک  دـهاوخ  رییغت  هیمالـسا  تاـعورف 

ار هیعورف  لئاسم  رد  رییغت  یتح  دنتسنادیم و  یلک  یئزج و  رد  مالسا  عرش  عبات  ار  نآ  رگید  یضعب  دنتخانشیم و  لقتسم  یعرش  و  میقتسم ،
هدرک مکح  ار  نیعلا  ةرق - ابلاغ  دـشیم و  ادـیپ  راظنا  رد  یلک  فلاخت  نیاـبت و  هک  دـشیم  عقاو  لـئاسم  زا  يرایـسب  دندرمـشیمن و  زیاـج  زین 
هدیقع ار  یضعب  تفر  نخس  هیعورف  ماکحا  عوضوم  رد  سپس  : » دیوگیم هک  اجنآ  ات  دندشیم »..  عناق  هتفرگ  وا  زا  یهافـش  ای  یبتک  یباوج 
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رد عقوم  نآ  هک  باب  دیـس  ینعی   ) یلوا هطقن  سایق  نیا  رب  فلـس و  زا  ربکا  یفلخ  ره  تسا و  قباـس  زا  مظعا  قحـال  روهظ  ره  هک  دوب  نیا 
فرصت هیمالسا  تعیرش  رد  هک  دندش  دقتعم  رگید  یضعب  هیعورف . ماکحا  رییغت  رد  تسا  راتخم  فلـس و  ءایبنا  زا  تسا  مظعا  دوب ) نادنز 

دوش و راطخا  مومعب  دـیاب  هک  تشاد  رارـصا  هدوب  لوا  مسق  زا  نیعلا  ةرق  و  دوب ، دـهاوخ  نآ  حلـصم  جورم و  باب  ترـضح  تسین و  زیاج 
ات اهلاثما » ناضمر و  موص  راطفا  لیبق  زا  تارییغت  تافرـصت و  یـضعب  هب  دوش  عورـش  یتح  و  تسا ، تیعراش  ياراد  مئاق  هک  دـنمهفب  همه 

یلو درک ، مالعا  ار  دیدج  نید  روهظ  مالـسا و  رییغت  دز و  الاب  ار  هدرپ  نیعلا  ةرق  هرخالاب  يدـنب  دز و  کی  یط  دـیوگیم  احیرـص  هک  اجنآ 
تهزن و رپ  تشد  رد  دنتشگن .» رب  رگید  هک  دنتفر  نانچ  دنتـسب و  رب  تخر  نیمزرـس  نآ  زا  یـضعب  یتح  تسـشنن و  ورف  همدمد  همهمه و 

تسد نآب  تسد  نیا  زا  ناطلغ  يوگ  دننام  دندوب و  هتفرگ  نایم  رد  نمجنا  عمش  نوچ  ار  نیعلا  ةرق  نایب  اب  هک  تشدب  ياوه  بآ و  شوخ 
نادنز رد  هراچیب  هک  نامز  ماما  دوخ  روضح  نودب  دوب ، هتفر  همه  تسد  زا  لد  رـس و  زا  شوه  ییاج  ره  ربلد  نآ  هدهاشم  زا  و  دـندادیم ،

ار مالـسا  ماکحا  نابز ، نیریـش  نآ  ربارب  رد  بابحا  توکـس  زاّنط و  نیعلا  ةّرق  سوه  اوه و  ماربا و  رارـصا و  اـب  دوب ، ربخیب  اـج  همه  زا  و 
هتساوخ و  172 ص : همدقم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هلیـسوب  یئاهب ) نآ  زا  دـعب  ارهق  و   ) یباب دـیدج  نید  قلطم و  يدازآ  هداد ، رییغت 
زا تسین . راک  رد  یعنام  هن  یعنم و  هن  رگید  دنتخادرپ . ینارذگشوخ  ینارماکب و  سپس  « 1 . » درک رییغت  نیعلا » ةّرق   » صخش حیرص  يأر 

نید دـنادیم  مارح  مالـسا  نید  رگا  دوشیم ، مک  وا  زا  يزیچ  رگم  دـشاب !؟ درم  دـنچ  هب  قلعتم  نز  کـی  دراد  یعناـم  هچ  دـیدج  نید  رظن 
تقاط هک  اهنآ  : » دسیونیم احیرص  هیـضق  نیا  نایاپ  رد  باتک  نامه  رد  هک  تساجنیا  هزم  شوخ  دنیبیمن !؟ یعنام  هک  یئاهب  یباب و  دیدج 

بورضم و ار  ناشیا  هتخات  شناهاوخ ) اوه  نیعلا و  ةّرق  ینعی   ) تارضح رب  نیملـسم  زا  یعمج  دندش و  داسف  ببـس  دندوب ، هتفر  هدرواین و 
مئاق نید  دـیوگیم : هک  یئاهب  یباـب و  دـیدج  نید  هچخیراـت  دوب  نیا  دـندرک !! يراوتم  دودـح  نآ  زا  ار  اـهنآ   » هدرک بوهنم  ار  ناـشلاوما 

رس شدنسپ  درخ  نیتم و  ماکحا  ربارب  رد  نّدمتم  يایند  هک  ار  یناهج  رادهشیر  لقع و  قطنم و  نید  مالسا  دهاوخیم  و  تسا ! هعیش  دوعوم 
، تلادع يراگتسر و  حالصب و  ار  ناهج  تشذگ  اهنآ  هنومن  هک  عشعشم ! تایآ  ماکحا و  و  ناشخرد ! قباوس  نیا  اب  یغلم و  هدروآ ، دورف 

شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  دهد ! قوس  یناهج  تموکح  و 

تسا هدش  اهنآ  تیوقت  ءاقب و  يرگیئاهب و  شیادیپ  بجوم  هچنآ 

مدع - 1 تسا : زیچ  دنچ  نیا  هلمج  زا  هک  تسا  يروما  هتفرگ  دوخب  بهذم  نید و  گنر  هک  یسایس  بزح  نیا  تفرـشیپ  شیادیپ و  للع 
، همدقم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هِرکِذ !» كرَِتب  توُمَی  ُلِطابلا   » لیلدـب اهنآ  راک  نتفرگ  لهـس  ءاهب و  باب و  هنتفب  هعیـش  ياملع  هجوت 

ناهارمگ و  هتفای ، هار  ياهقبط  ره  نایم  اج و  همه  رد  فلتخم و  ياهسابل  رد  دناوتب  هک  حیحص  یغیلبت  متسیس  کی  نتـشادن  - 2 173 ص :
هتفشآ عضو  - 3 دـنک . زاب  ار  اهنآ  یلاخ  تشم  هتفرگ  ار  یئاهب  نیغلبم  ياهغورد  تقیقح  رد  اـی  تاـغیلبت  ولج  هدرک ، یئاـمنهار  ار  یئاـهب 

راک رد  شدارفا  سابل  ظفح  یتح  همانرب و  سرد و  راتفر و  قالخا و  يارب  یلرتنک  و  درادن ، یتالیکـشت  یمظن و  هنوگ  چیه  هک  تیناحور 
هار و  دنزب ! بهذم  نید و  ّتیثیحب  ار  ياهمطل  هنوگ  ره  و  دیآرد ، سابل  نیاب  دناوتیم  یناسآب  يدایش  ای  یئاپ  رسیب و  ره  هک  يروطب  تسین .

دنراد هار  اج  همه  رد  هک  یئاهب  بزح  ءاضعا  ندوب  ناهنپ  - 4 دنک . زاب  يرگید  ّطحنم  تیلقا  لطاب و  کلسم  ره  تیئاهب و  تفرـشیپ  يارب 
جیگ هتخادنا  مادب  ار  ربخیب  ای  هداس  مدرم  فلتخم  قرط  لیحلا و  فئاطل  اب  رطخ  ساسحا  نودب  یناسآب و  و  دنوش ، هتخانـش  هکنیا  نودـب 

هقرفت و رد  یعـس  یناریا  ناریا و  يدوبان  يارب  درم ، نز و  زور ، بش و  هک  بزح  نیا  ءاـضعا  راـک  تشپ  تیلاـعف و  - 5 دننکیم . هارمگ  و 
تیوقت - 6 دنراد . تساهنآ  لدعلا  تیب  لحم  ءاهب و  نفدم  هک  لیئارـسا )  ) دوخ نطو  يدابآ  ام و  يونعم  یلم و  هیامرـس  تراغ  فالتخا و 

سور ترافس  یـشنم  یکروگلاد » زاینیک   » هتـشون زا  هک  نانچ  دناهدش . ادیپ  ناریا  رد  هک  يرگید  تیلقا  ره  اهنآ و  زا  ناگناگیب  تیامح  و 
ۀطقن همّدقم   » ياهباتک رد  اصوصخم  یسیلگنا  نورب » دراودا   » ياههتشون هاش و  نیدلا  رصان  نامز  رد  هسنارف  ریفس  ونیبوگ » تنک   » هتشون و 

ریاس نانیا و  دـیمان ، نایئاهب » نایم  رد  لاس  کـی   » ار نآ  دـیاب  یئافـص  میهاربا  ياـقآ  لوقب  هک  ناـیناریا » ناـیم  رد  لاـس  کـی   » و فاـکلا »
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فیرعت دـیجمت و  هدومن و  تیامح  اهنآ  زا  و  هتفر ، یئاـهب  یلزا و  یباـب و  هقرف  غارـس  هشیمه  جراـخ  لـخاد و  رد  هجراـخ  لود  نیرومأـم 
فالتخا هقرفت و  داجیا  یسوساج و  يارب  ار  نایئاهب  زین  اهنآ  لود  دناهدرک . رتروسج  هدومن و  عیجـشت  تیئاهب  هدرم  ظفح  هار  رد  و  هدرک ،

. دنرادن هقیاضم  تیوقت  هنوگ  ره  زا  هدومن  تیامح  يرادهاگن و  نیملسم  نیب  رد 

ع)  ) نامز ماما  راوگرزب  ردام  هراب  رد 

لاح و حرش  لیصفت  هب  ناگدنناوخ  دنتسه ، یناعم  کی  ياراد  همه  ظافلا  رد  يرییغت  یئزج  اب  هک  یتایاور  نمـض  باتک  نیا  لوا  باب  رد 
هدمآ دادغب  هب  ات  هتخادنا  ناریسا  نایمب  ار  دوخ  مور  زا  هنوگچ  هک  دنناوخیم  ار  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  راوگرزب  ردام  تشذگرس 

: هک میهدـیم  حیـضوت  ناگدـنناوخ  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  مهد  ماما  تماقا  لحم  هرماسب  اجنآ  زا  و 
هدروآ هرماسب  هنیدم  زا  یسابع  لّکوتم »  » فرط زا  يرجه  لاس 235  رد  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم »  » تیاور قبط  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 

یمالسا و خیراوت  رد  هک  نانچ  اهنامز  نامه  زا  تسا . هداتفا  قافتا  هبیط  هنیدم  رد  هنس 232  رد  زین  ع )  ) يرکسع ترضح  تدالو  دناهدش .
، نآ تافرـصتم  و  ایلاتیا »  » یبرغ مور  و  دشاب ، یلعف  هیکرت  هک  سنازیب »  » ای یقرـش  مور  مالـسا و  هاپـس  نایم  یئاهگنج  دنـسیونیم ، یجراخ 
،249 ، 248 247 ، 245 ، 244 ياـهلاس 240 ، رد  دناهتـشون ، عباـنم  رگید  و  ریثا » نبا  لـماک   » رد هک  يروطب  هلمج  زا  تسا . هتـسویپ  عوقوب 
هک يروطب  هلمج  زا  تسا . هدش  هلدابم  نیفرط  ناریسا  اهنآ  لالخ  رد  هتفرگ و  رد  یقرـش  مور  مالـسا و  ياوق  نایم  یئاهگنج  يرجه ،  253

نیب اـهگنج  يرجه ، رد 247  دـسیونیم  هریعـش  يداهلا  دـبع  دـمحم  رتکد  همجرت  یـسور ، فیلیزاـف »  » فیلأـت مورلا » برعلا و   » خـیرات رد 
دیگنج و نایمور  اب  نیملسم  رادرس  روجاکلب »  » لاس 248 رد  مه  و  داتفا . ناناملسم  گنچب  يرایسب  مئانغ  و  تفرگرد ، نایمور  نیملـسم و 
زا دعب  و  درب ، هلمح  مورب  یسابع  مصتعم  هک  هیرومع »  » گنچ رد  دسیونیم : باتک  نیمه  « 1 « » دندش ریسا  مور  فارشا  زا  يرایسب  نآ  ّیط 

دندش ریـسا  یمور  ناگدازهاش  نویناحور و  زا  ياهدع  تشادن  مک  هینطنطـسق »  » زا يزیچ  تیمها  تمظع و  رد  هک  رهـش  نآ  ندرک  ناریو 
هب نیملــسم  ناـیم  یگنج  دـسیونیم : يرجه  لاــس 249  ثداوــح  یط  زین  ریثا  نـبا   175 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هـیلع  دوـعوم  يدـهم  « 2»

رگا داد . يور  تشاد  تکرش  گنج  نآ  رد  زین  رصیق  صخـش  هک  مور  ياوق  اب  هفئاص  یلع  نب  رفعج  عطقا و  هَّللا  دبع  نب  رمع  یگدرکرس 
فقوت لاس  نیمهدزیـس  اب  فداصم  دـشاب ، هدـش  ریـسا  هتخادـنا و  مور  فارـشا  نایم  رد  ار  دوخ  لاس 248  رد  نامز  ماـما  راوگرزب  رداـم 

ماما هک  دیناوخیم  باتک  نیمه  هحفص 198  رد  تسا . هدوب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ترضح  یگلاس  هدزناش  هرماس و  رد  يداه  ترضح 
همع هناخ  رد  یمارگ  يوناب  نآ  مه  دـنچ  یلاس  ارهق  و  دزومایب ، يوب  ار  ینید  ماکحا  ات  درپس  نوتاخ  همیکح  شرهاوخب  ار  سجرن  يداـه 

! دش شنیرفآ  زار  نیرتگرزب  شیادیپ  بجوم  و  تفرگ ، ماجنا  تنمیم  اب  تلصو  نیا  مهارف و  اهنآ  فافز  هلیـسو  هکنآ  ات  دوب  ترـضح  نآ 
دوخ قیمع  تاعلاطم  اب  و  هتـشون ، رظتنم » ماما   » مانب يوسنارفب  هک  ياهچباتک  رد  نارهت  هاگـشناد  يوسنارف  داتـسا  نبرک » يرناـه   » روسفورپ
دنچ رد  نآ  زا  یتمـسق  و  تسا ، هدروآ  هلاسر  نآ  رد  رـصع  یلو  ترـضحب  عجار  يرادـجرا  بلاطم  هعیـش ، مالـسا و  هفـسلف  خـیرات و  رد 

یماگنه : » دنسیونیم زین  تسا ، هدش  رشتنم  پاچ و  تایبدا  هدکشناد  هلجم  مشش  لاس  لوا  هرامش  لاس 1338 و  ناجیابرذآ  همانزور  هرامش 
موسوم سنازیب »  » یلاها زا  مناخ  هدازهاش  کی  دومنیم ، یّنِس  لامک  دشر و  دوب و  بابـش  ناوفنع  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک 

ردام ینعی  ءارهزلا  ۀـمطاف  ترـضح  بناج  زا  باوخ  ملاع  رد  همظعم  يوناب  نیا  دـید . ایؤر  ملاع  رد  ار  وا  نوتاـخ  سجرن  اـی  سگرن و  هب 
یناهج رد  دارفا  مومع  نیب  يزور  هک  درک ، لوبق  ار  یبهذم  ینعی  تفریذپ . ار  تیونعم  شیک  نیا  تفای و  فرشت  مالـسا  نیدب  راهطا  همئا 

ار يدزمان  ات  دیامنیم ، ترایز  ار  ناوج  ماما  ایؤر  ملاع  رد  نوتاخ  سجرن  دومن . دـهاوخ  رارقرب  افـص  حلـص و  نیون ، یکلف  ریز  رد  نیون و 
، همدقم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوخ ) رتخد   ) مالّسلا هیلع  حیسم  ترـضح  عقوم  نیا  رد  دسانـشب ...  دوب  هدش  وا  بیـصن  تمـسق و  هک 

ینابر ماهلا  یحو و  ناوج  هجوز  جوز و  نیا  دوجو  قامعا  رد  هاگنآ  دهدیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هیرذـب  ار   176 ص :
يارب نوتاـخ  سجرن  نآ  زا  سپ  و  دوـبن ، مزـال  تقو  شیب  یلاـس  دـنچ  هرهطم  هجوز  جوز و  نیا  لاـصتا  لاـصو و  يارب  دریذـپیم . ماـجنا 
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بناجب یتشک  اب  هک  یناگرزاب  هب  ناریـسا  وزج  داد ، اضر  رطاخ  بیط  هب  دوب ، هدـید  ایؤر  ملاع  رد  هک  یماماب  ینعی  دوخ  دزمان  اـب  نتـسویپ 
وا و نیفلاخم  عاونا  هک  زیمآ  رارسا  يدنزرف  داهن ، دوجو  هصرع  هب  مدق  يدنزرف  دوعـسم  تلـصو  نیا  زا  دسر . شورفب  دوب  هدمآ  سنازیب » »
هک تسا  یئامیـس  مهدزاود و  ماما  دنزرف  نیمه  دندرگیم )!(  رکنم  زین  ار  وا  دوجو  یتح  وجبیع  نیخّروم  وا و  یّنِـس  یگـشیمه  نیفلاخم 

هتخاس بارطضا  راچد  ار  ملاع  ياهتموکح  زین  وا  بیاغ  دوجو  هک  تسا  مئاق  وا  دیامنیم . لماک  ار  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  تئیه 
رب ار  يریطخ  ياهتیلوئـسم  ماگنه  نیا  رد  تشاد و  لاس  شـش  ای  جنپ  طقف  يو  تفگ  دوردب  ار  ناهج  شناوج  ردـپ  هک  یماگنه  تسا .

یکدوک دوجو  باجح  يارو  رد  یّفخ  کئالم  ناگتـشرف و  طقف  هک  ینادـجو  تفرعم و  اـب  یعطق  فیاـظو  ياـفیا  يارب  تفرگ و  هدـهع 
صالخ يدبا  نیفلاخم  گنچ  زا  ار  دوخ  ات  تشگ  ناهن  بیغ  هدرپ  سپ  رد  سپـس  تخادرپ و  تدـهاجم  هب  دـننآ  يارجاب  رداق  لاس  درخ 
ناونعب يدبا و  یلزا و  یلامج و  ياهتردق  عیمج  دجاو  موصعم  هدراهچ  تئیه  داهن . زیمآ  رارسا  یلاوحا  عاضوا و  ملاع و  رد  مدق  دشخب و 

مهدزاود ماـما  يامیـس  زا  ثعبنم  لومعم و  هک  تسا ، یئاوقت  مظعا و  مسا  عیدـب و  زار  تقیقح  رما و  نیا  دـش . هدـید  نآ  هیلاـع  ياهنوـمن 
هک یناهن  ناجیه  دجو و  عون  کی  زا  ترابع  و  دیامنیم ، فیلکت  ار  دوخ  رصع  ماما  يوجتـسج  تفرعم  نافرع و  قیرط  کلاس  هب  و  تسا ،

«1  » ددرگیم نابعش  مهدزناپ  بش  یناغارچ  ؤلألت  هعشعش و  بجوم 

بهاذم نایدا و  للم و  ماوقا و  رظن  رد  ناهج  دوعوم 

هراشا

ثحب دروم  لیـصفت  هب  يو  تسدب  ار  ناهج  راک  حالـصا  نامزلا و  رخآ  رد  ار  وا  روهظ  مالـسا و  دوعوم  يدـهم  دوجوب  داقتعا  هک  نونکا 
یئوگن ات  دوش . هتـشاگن  ياهمـش  مه  رگید  للم  ماوقا و  هدیقع  رابخا و  ینامـسآ و  بتک  ریاس  تراشب  زا  هک  تسین  بسانتیب  میداد ، رارق 

ملظ و دـمآ و  دـهاوخ  راگزور  نایاپ  رد  دوعوم  صخـش  نینچ  هک  تسا  ناناملـسم  داقتعا  اهنت  هدز و  رـس  مالـسا  زا  تیودـهم  هناسفا  هک 
روظنم نآ  یئزج  دروم  دـنچ  هک  تاـعالطا  راـبخا و  نیا  دـینکیم  هظحـالم  هک  يروـطب  تخاـس . دـهاوخ  نک  هشیر  ار  ینیدیب  يدـیلپ و 

روهظ و  » مانب یباتک  اریخا  دوشیم ! هدـید  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  همه  هک  ینآرق  تایآ  یمالـسا و  تایاور  رابخا و  رد  هنیعب  ددرگیم ،
تـسنیا هجوت  لباق  هتکن  تسا ، یندـناوخ  بلاج و  تهج  ره  زا  هک  هدـش  رـشتنم  ناـیمئاق  نسح  و  تیادـه ، قداـص  هتـشون  روهظ » مئـالع 

نیا رد  درک ، یـشکدوخ  هنوگچ  ماجنارـس  يو  هک  دـننادیم  دنـسانشیم و  یبوخب  ار  وا  ناگدـنناوخ  هک  فورعم  هدنـسیون  تیادـه  قداص 
روهظ راظتنا  داقتعا و  هک  هدوب  دـقتعم  هدومن و  تباث  الماک  یمالـسا  یحیـسم و  يدوهی و  یتشترز و  عبانم  زا  روهظ  مئالع  لقن  اـب  باـتک 

. تسا نامیا  نآ  هدمع  لماع  ملسم و  عوضوم  کی  ناهج  دوعوم 

دنیوا يوجتسج  رد  همه 

و تسا ، روهظ  مئالع  روهظ و  هراب  رد  قداص  يولهپ  ياهنتم  همجرت  مظعا  تمـسق  : » دسیونیم روبزم  باتک  هحفص 17  رد  نایمئاق  ياقآ 
روهظ مئـالع  روهظ و  عوضوم  دراد . یبهذـم  هبنج  اـمامت  هک  میئوگب  دـیاب  قداـص  همجرت  يولهپ  نوـتم  همه  هب  مینک  رظن  هتفرمهیور  رگا 

همه كرتشم  يوزرآ  تسا و  كرتشم  بهاذم  همه  رد  و  تسا . یصاخ  تیمها  دجاو  ناهج  گرزب  بهاذم  همه  رد  هک  تسا  یعوضوم 
نامیا هدیقع و  زا  رظن  فرـص  : » قداص لوقب  یناهج ...  گرزب  حلـصم  کی  روهظ  يوزرآ  دهدیم : لیکـشت  ار  گرزب  بهاذمب  نیدقتعم 
دوعوم يدهم  وس  همه  زا  یتقو  نآ ، يونعم  لماکت  بلاط  تیرشب و  تشونرـس  هب  دنمقالع  درف  ره  دهدیم » لیکـشت  ار  وزرآ  نیا  هیاپ  هک 
تیرشب هنافسأتم  زاب  زیگنا  تفگش  یملع  يرکف و  تایقرت  همه  نیا  دوجو  اب  هک  دنیبیم  دوشیم و  دیماان   178 ص : همدقم ، مالسلا ، هیلع 

وا رماوا  زا  رتشیب  دـیوجیم و  يرود  گرزب  دـنوادخ  زا  رتشیب  دـناشکیم و  یهابت  داـسف و  يوس  هب  رتشیب  ار  دوخ  زورب  زور  ربخیب ، لـفاغ و 
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ور نیا  زا  دـیوجیم . يرای  داسف  ملظ و  عفر  يارب  وا  زا  دوشیم و  گرزب  دـنوادخ  هاگرد  هجوتم  دوخ  یتاذ  ترطف  هب  اـنب  دـنکیم  یچیپرس 
ناوریپ نایم  رد  اهنت  وزرآ  نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  ناتـسرپ  ادخ  ياهلد  رد  یناهج  گرزب  حلـصم  کی  يوزرآ  راصعا  نورق و  همه  رد 

رد ارتیم  ياههناسفا  رد  نانوی ، ياههناسفا  رد  ار  نآ  راثآ  هکلب  درادن ، هقباس  ناملسم  یحیسم و  يدوهی ، یتشترز ، دننام  گرزب  ياهبهذم 
یـشحو نایموب  میدـق و  نایرـصم  نایم  رد  یتح  يوانیدناکـسا و  یلاها  نیب  رد  نایدـنه و  دـئاقع  رد  ناینیچ و  میدـق  ياـهباتک  رد  ناریا ،

ایند رخآ  رد  هک  مئاق  کی  دوجوب  داقتعا  : » دـسیونیم تیادـه  قداص  باـتک  نیا  هحفـص 55  رد  تفای ». ناوتیم  زین  اهنآ  رئاظن  کـیزکم و 
ار نامیا  هیاپ  دیامن و  رپ  داد  لدع و  زا  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  ار  ایند  دنک و  روهظ  اسآهزجعم  تداع و  قراخ  يوحن  هب  دیاب 
تسا و رشب  نیرید  مهبم و  ياهوزرآ  زا  یکی  هدیقع  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  میدق  رـصم  رد  یتح  بهاذم  بلغا  رد  دزاس ، مکحتـسم 
ام رد  نادواج  یگدنز  دیما  دهاوخیم  اهنت  هن  ناسنا  تسا . هدوب  يرتهب  هدنیآب  راودیما  ناسنا  نامز  ره  رد  مینیبیم  رگا  دوب  دهاوخن  یبجع 

دوخ ياهبـصعت  دئاقع و  ءارآ و  هدش ، عقاو  زین  تداع  قراخ  اسآ و  هزجعم  یئاهراک  أشنم  تسا  لیام  هکلب  دـهدب  دوخب  يدام  يایند  ءارو 
. تسا نامیا  هدیقع  نیا  هدمع  لماع  دنکب ، تباث  للدم و  نارگیدب  مکحتسم و  ینامسآ  ینیمز و  ياوق  تلاخد  هلیسوب  ار 

ناهج دوعومب  عجار  نیدهع  تاراشب 

غورد و ناحیـسم  هک  اریز  دیئامنن ، رواب  تساجنآ  رد  ای  تساجنیا  رد  حیـسم  کنیا  هک  دیوگ  ار  امـش  یـسک  رگا  سپ  یتم - لیجنا  ( 23)
دوعوم يدهم  رد  هکنآ  ای  دیورم  نوریب  تسا  ارحـص  رد  کنیا  هک  دـنیوگ  ار  امـش  هاگ  ره  سپ  ( 26  ) تساخرب دنهاوخ  بذاک  ناربمغیپ 

رهاـظ برغم  اـت  دـیآیم و  نوریب  قرـشم  زا  هک  قرب  نوـچ  هک  اریز  ( 27  ) دـیئامنن رواب  تسا  هناـختولخ   179 ص : همدـقم ، مالـسلا ، هیلع 
دید دـنهاوخ  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  کلف  رب  ناسنا  دـنزرف  تمالع  تقو  نآ  رد  ( 30 . ) دوب دهاوخ  نینچ  زین  ناسنا  دـنزرف  ندـمآ  ددرگیم 
اهنآ زاوآ و  دنلب  روص  اب  داتسرف  دهاوخ  ار  دوخ  ياههتشرف  و  ( 31  ) میظع لالج  تردق و  اب  دیآیم  هک  نامسآ  ياهربا  رب  ار  ناسنا  دنزرف 

اما دنوشیم ، عطقنم  ناریرـش  ( 9  ) 42 باب 24 - رگید . فرطب  اـی  کـلف  ياـصقا  زا  هعبرا  فارطا  زا  دومن  دـنهاوخ  عمج  ار  شناگدـیزگرب 
ناکربتم ( 32  ) دوب دـهاوخ  يدـبا  ناشیا  ثاریم  دـنادیم و  ار  ناحلاص  ياهزور  دـنوادخ  ( 18 . ) دش دـنهاوخ  نیمز  ثراو  ادـخب  نالکوتم 

. دش دنهاوخ  نکاس  نآ  رد  ادبا  هدش  نیمز  ثراو  ناقیدـص  ( 29  ) دش دنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم  اما  دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ 
ِرُوبَّزلا ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  یلاعت : هلوق  تسا . هدش  لقن  دیجم  نآرق  رد  انیع  تسا  هدـمآ  دواد  ترـضح  روبز  رد  هک  قوف  بلاطم  ( 37  ) رومزم
دهاوخ هاک  واگ  لثم  ریش  دیرچ و  دنهاوخ  مه  اب  هرب  گرگ و  یبن - ءایعشا  باتک  « 1 ! » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم 

، مه اب  يراورپ  ریش و  هلاسوگ و  دیباوخ و  دهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  تشاد ، دهاوخ  تنوکـس  هرب  اب  گرگ  ءایعـشا : باتک  باب 65  دروخ -
: ءایعشا باتک  باب 11  دـیباوخ . دـنهاوخ  مه  اب  اهنآ  ياههچب  دـیرچ و  دـهاوخ  سرخ  اب  واگ  و  دـنار ، دـهاوخ  ار  اهنآ  کـچوک  لـفط  و 

ناهاشداپ رب  ار  وا  دـنکیم و  میلـست  يوب  ار  اـهتما  دـناوخیم ، يو  ياـهیاپ  دزن  ار  وا  تلادـع  هک  تخیگنارب  قرـشم  زا  ار  یـسک  هک  تسیک 
بیقعت ار  ناشیا  دومن . دهاوخ  میلست  يو  نامک  هب  ددرگیم  هدنکارپ  هک  هاک  لثم  يو و  ریـشمش  هب  رابغ  لثم  ار  ناشیا  دنادرگیم و  طلـسم 

هب دـشاب  هیدوـهی  رد  هک  ره  هاـگنآ  ءایعـشا ، باـتک  باـب 41 . تشذـگ  دـهاوخ  یتمالـسب  دوب  هتفرن  دوـخ  ياـهیاپ  اـب  هک  یهار  هب  هدوـمن 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  هعرزم  رد  هک  ره  و  دیاین . ریزب  هناخ  زا  يزیچ  نتشادرب  تهجب  دشاب  ماب  رب  هک  ره  و  دزیرگب . ناتـسهوک 
ات ملاع  يادتبا  زا  هک  دوشیم  رهاظ  یمیظع  تبیصم  نانچ  نامز  نآ  رد  هک  اریز  ددرگنرب ، دوخ  تخر  نتشادرب  تهجب   180 ص : همدقم ،

ترفن رگید  کی  زا  دننک و  میلـست  ار  رگید  کی  هدروخ  شزغل  يرایـسب  نانز  نآ  رد  و  یتم - لیجنا  باب 2 . دش . دهاوخن  هدشن و  نونک 
«1  » باب 24 دوش . درس  يرایسب  تبحم  هانگ  ینوزفا  تهجب  و  دننک . هارمگ  ار  يرایسب  هدش  رهاظ  وگغورد )  ) هبذک ءایبنا  اسب  و  دنریگ .

تسا مالسا  ربمغیپ  دالوا  زا  ناهج  دوعوم 
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مالسا ینام و  دوهی و  یـسیع و  بهاذم  رد  دوعوم  هب  عجار  اما  تسا . هدشن  نشور  خیرات  يارب  الماک  زونه  یماس  بهاذم  ینابم  دنچ  ره  »
قرف رگید  کی  اب  تایئزج  یـضعب  رد  اذـه  عم  دومن . دـهاوخ  حالـصا  ار  ایند  همه  دـمآ و  دـهاوخ  هک  دـنراد  ار  ياهدـنهد  تاجن  راـظتنا 
بئاغ هک  یماما  ینعی  دنکیم ، روهظ  مئاق  مالـسا  رد  هک  یتروص  رد  دنـشابیم ، حیـسم  تعجر  هارب  مشچ  نایوسیع  نایدوهی و  الثم  دـنراد ،

ار هدنهد  تاجن  نایوسیع  نایدوهی و  دیامنیم . داد  لدع و  زا  رپ  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  عقومب  تسا ،
تاـجن روهظ  زا  لـبق  یتشترز  حیـسم و  دوهی و  بهاذـم  رد  ( 1 مکی - تصـش و  باب  ءایعـشا - باتک   ) هدش هدیزگرب  هک  دـنمانیم  حیـسم 

، باذک ربمغیپ  یئانحوی espylacopA و  روناج  ای  اهدژا  نایوسیع  دزن  جوجأم ، جوجای و  دوهی  دزن  دنوشیم . رهاظ  يدـب  ياوق  هدـنهد 
نامدود زا  هدـنهد  تاجن  تلم  هس  ره  دزن  تسا ) ناناملـسم  لاجد  ناـیوسیع و   etsirhcetnA نامه هک   ) كاحـض رام  نایتشترز  دزن 

دننام ناناملسم  و  تسا . تشترز  رسپ  سنایـشوس  نایتشترز  دزن  لیئارـسا ، هاشداپ  داژن  زا  نایوسیع  نایدوهی و  دزن  دوب  دهاوخ  هبترم  یلاع 
هب ار  هفیظو  نیا  همه  مالسا  نکیل  و  دنکب . روهظ  باذک  ربمغیپ  ای  لاجد  و  دزاسب ، مدهنم  ار  يدب  ياوق  دیاب  یسیع  هک  دندقتعم  نایوسیع 

«2 « » تسا مالسا  ربمغیپ  دالوا  زا  زین  وا  هک  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  بئاغ  ماما  تسدب  یئاشگراک  دراذگ و  یمن  یسیع  هدهع 

باتک هبطخ 

، یماما ره  زا  سپ  هک  دنوش  دقتعم  ات  درک  یئامنهار  ار  شناگدـنب  هک  دزـس  ار  يراگدـیرفآ  دودـحمان  شیاتـس  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ناربمغیپ هلیسوب  ینامز  هرود و  ره  رد  ار  شـسدقم  نید  هک  يدنوادخ  دندرگ . انـشآ  دوخ  فئاظوب  هنوگ  نیدب  و  دوب ، دهاوخ  رگید  ماما 

هک داـب ، یکاـنبات  رهوگ  كاـپ و  رون  نآ  رب  یپ  رد  یپ  دورد  و  دـینادرگ . لـماک  نیقی  ناـمیا و  لـها  يارب  دوخ ، نیتـسار  يارفـس  نیما و 
تیب لها  نایملاع و  رورس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  دنداد : تراشب  شموصعم  نانیشناج  وا و  ندمآب  نیشیپ  ناگداتسرف  ادخ و  ناربمایپ 

نامسآ کک  یهاگ  ات  نانآ  نانمشد  رب  ادخ  نیرفن  و  دنشابیم . یهارمگ  روجید  ياهبش  نشور  ياهغارچ  زیخاتسر  زور  ات  هک  وا ، نیرهاط 
رون رّفظم ، يدـهم  رظتنم و  يامنهار  مهدزاود  ماما  خـیرات  رد  راونـالا » راـحب   » باـتک زا  مهدزیـس  دـلج  نیا  دـعب : و  تسا . رارقرب  نیمز  و 

رادیاپ وا  دوعسم  دوجوب  ادخب  نامیا  هک  يرورـس  تسا . رـضاح  ناکاپ  ياهلد  رد  بئاغ و  اهرظن  زا  هک  یماما  راگدرورپ ، تجح  راونالا و 
يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀجح  نامز : ماما  نیمز و  يور  رد  ادخ  تجح  دـیادزب ، اهلد  حول  زا  مغ  رابغ  دوخ ، روهظ  اب  هک  یئاوشیپ  دـشابیم و 

تیب لها  ربمغیپ و  راثآ  نیلماح  ناتـسآ  كاخ  رایخا و  همئا  رابخا  مداخ  تاـفیلأت  زا  نیموصعملا . هئاـبآ  یلع  هیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولص 
تلود روهظ و  نامز  رد  دنادرگ و  روشحم  دوخ  نارورـس  اب  ار ، وا  دنوادخ  تسا  دـیما  هک  یـسلجم )  ) یقت دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  راهطا :

. دهد رارق  اهنآ  ناروای  زا  نانآ 

شراوگرزب ردام  تشذگرس  و  ع )  ) رصع یلو  ترضح  تداعس  اب  تدالو  لوا  باب 

هداد يور  يرجه  لاس 255  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدـقا  دوجو  تداعـس  اب  تدالو  هک : هدومن  تیاور  یفاک »  » باتک رد  « 1  » ینیَلُک
هلماح  183 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ع )  ) رـصع ماما  ردام  نوچ  هک  هدرک  لقن  نیدـلا » لامک   » رد « 2  » قودص خیـش  تسا .

. دوب دهاوخ  نم  نیشناج  نم ، زا  سپ  دمحم و  شمان  هک  يروآیم  يرسپ  دومرف : يوب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تشگ ،
مـساقلا نب  دمحم  نب  یـسوم  زا  هَّللا  قزر  نب  نیـسح  زا  راطع  نب  دمحم  زا  وا  یمق و  دیلو  نبا  شداتـسا  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  مه  و 

نـسح ماما  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ع )  ) یقت دمحم  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامالا  نب  ةزمح  نب 
دوجوب یـسک  هدـنخرف  بش  نیا  رد  دـنوادخ  هک  نک  راـطفا  اـم  دزن  تسا ، نابعـش  همین  بشما  همع ! دومرف : تساوخ و  ارم  ع )  ) يرکـسع

زا يرثا  مدرگ ! تیادف  متفگ  سجرن . دومرف : تسیک ؟ كرابم  دازون  نیا  ردام  مدرکضرع : دشابیم . نیمز  يور  رد  وا  تجح  هک  دروآیم 
نوتاخ سجرن  متسشن . هدرک  مالس  مدمآ و  رد  ترضح  هناخب  سپـس  میوگیم . هک  تسا  نیمه  دومرف  تسین . نوتاخ  سجرن  رد  یگلماح 
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ماقم نیا  اجک و  نم  هن ! تفگ : یئوت ! ام  نادـناخ  نم و  يوناب  متفگ : ریخب ! بش  نم  يوناب  يا  تفگ : دروآرد و  نم  ياـپ  زا  شفک  دـمآ 
لامک اب  دینـش ، نخـس  نیا  نوچ  دوب . دهاوخ  ناهج  ود  رورـس  هک  دنکیم  تبهوم  وتب  يرـسپ  دـنوادخ  بشما  ناج ! رتخد  متفگ : گرزب ؟
مدید زامن  زا  دعب  متـساخرب . بش  زامن  ءادا  يارب  هاگرحـس  مدیباوخ  مدرک و  راطفا  مدراذـگ و  ار  ماش  زامن  سپـس  تسـشن . ایح  بجح و 

دعب مدیباوخ و  هرابود  زامن  بیقعت  زا  سپ   184 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسین ، يربخ  وا  لمح  عضو  زا  هدیباوخ و  سجرن 
زا ترضح  ناهگان  هک  مدرکیم ، دیدرت  ماما  هدعو  هراب  رد  لاح  نآ  رد  تسا . هدیباوخ  سجرن  مدید  مدش ، رادیب  بارطـضا  اب  ياهظحل  زا 

مدینـش ار  ماما  يادص  نوچ  تسا ! کیدزن  تقو  هک  نکم  بجعت  همع ! دندومرف : هدز  ادص  ارم  دنلب  يادص  اب  دنتـشاد  فیرـشت  هک  ییاج 
مدش و کیدزن  يوب  نم  تساخرب ، باوخ  زا  برطـضم  لاح  اب  سجرن  تقو  نیا  رد  مدومن  سی »  » و هدجـس » ملا   » هروس ندـناوخب  عورش 

نامه نیا  رادب ، يوق  لد  شابم و  تحاران  متفگ : يرآ . تفگ : ینکیم ؟ يزیچ  ساسحا  ایآ  مدیـسرپ : مدرک و  يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان 
«1  » هناگتفه ءاضعا  اب  نیمز  يور  هدش و  دـلوتم  هچب  مدـید  متـساخرب  دـعب  یکدـنا  میتفر . باوخب  ود  ره  سپـس  مداد ، وتب  هک  تسا  هدژم 

ماگنه نیا  تسا ! هزیکاپ  كاپ و  تدالو  شیالآ  زا  رگید ، نادازون  سکعب  مدید  متفرگ . شوغآ  رد  ار  هراپ  هام  نآ  دنکیم . هدجس  ار  ادخ 
اهنار ریز  تسد  ماما  مدرب ، شراوگرزب  ردپ  دزن  ار  وا  نوچ  روایب  نم  دزن  ار  مدنزرف  ناج ! همع  دز : ادص  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

دیـشک و وا  ياهدنب  شوگ و  مشچ و  رب  تسد  دـینادرگ و  شناهد  رد  نابز  دینابـسچ و  كرابم  هنیـسب  ار  وا  ياهاپ  تفرگ و  هچب  تشپ  و 
ِهَّللا ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشا  َو  َهل  َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشا  تفگ : دوعـسم  دولوم  نآ  نزب ! فرح  نم  اـب  مدـنزرف ! دومرف :

: دومرف ماما  درک . مالس  دوشگ و  ناگدید  دیسر ، شردپ  مانب  نوچ  داتسرف و  دورد  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نینمؤملا و  ریما - رب  هاگنآ 
باوج زین  ردام  درک ، مالـس  مدرب  شردام  دزن  ار  وا  نوچ  نادرگ . رب  نم  دزن  زاب  دـنک و  مالـس  زین  واب  ات  ربب  شرداـم  دزن  ار  وا  ناـج ! همع 

دزن ار  هچب  زین  شتدالو  متفه  زور  همع ! دومرف : ترضح  مدینادرگرب . مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شیپ  ار  وا  سپـس  داد . ار  شمالس 
وا يور  زا  شوپور  مدرک ، مالس  مدیـسر  ماما  تمدخب  هک  نابعـش   185 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  همین  زور  حبـص  روایب . نم 

ار دوخ  دنزرف  یسوم  ردام  هک  مدرپس  یسکب  ار  وا  ناج ! همع  دومرف : دش ؟ هچ  هچب  مدرگ  تیادف  مدرکضرع : مدیدن  ار  هچب  یلو  متشادرب 
دننام ماما  مدرب . ترضح  دزن  هدیچیپ  هقادنق  رد  ار  وا  روایب . ار  مدنزرف  همع  دومرف : مدش  بایفرش  ماما  روضحب  متفه  زور  نوچ  درپس ،! واب 

: دومرف سپـس  دناروخیم . واب  لسع  ریـش و  یئوگ  هک  داهنیم  وا  ناهد  رد  نانچنآ  كرابم  نابز  دومرف و  شزاون  ار  شدنبلد  دـنزرف  لوا  راب 
کی مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  رب  هاگنآ  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْشا  تفگ : وگب ! نخـس  نم  اب  دنزرف  يا 

َو ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  دومن : توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  سپـس  داتـسرف و  دورد  شراوگرزب  ردپ  ات  همئا  کی 
هدارا ینعی : « 1  » َنوُرَذْـحَی اُوناک  اـم  ْمُْهنِم  اـمُهَدُونُج  َو  َناـماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن 

میهد و ياج  نیمز  رد  ار  اهنآ  میهد و  رارق  نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  اهنآ  دنتـشگ و  نوبز  نیمز  رد  هک  ناـنآ  رب  میهنب  تنم  هک  میدرک 
نیا دـیوگیم : ثیدـح  نیا  يوار  رفعج  نب  یـسوم  دندیـسرتیم . نآ  زا  اـهنآ  هک  ار  هچنآ  میهد  ناـشن  ناـنآ  نایرکـشل  ناـماه و  نوعرفب و 

زا نیدـلا » لامک   » باتک رد  درک . قیدـصت  ار  همیکح  هتفگ  زین  وا  مدیـسرپ و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  مداـخ  هبقع  زا  ار  تیاور 
: دومرف ترضح  دیسر  لتقب  « 2  » يرَیبُز نوچ  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دمحم  نب  یلعم 

ارم دوب  هتفگ  تسناد و  غورد  شئایلواب  تبـسن  ار  قح  تمحر  رظن  هک  یـسک  شاداپ   186 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسنیا 
م ح م د)  ) مانب يدنزرف  دنوادخ  تشگ و  هتـشک  دوخ  هک  دید  وا  یلو  دـشاب . نم  نیـشناج  هک  تشاد  مهاوخن  يدـنزرف  تشک و  دـهاوخ 

هدمآ مه  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  تیاور  نیا   187 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  «. 1  » يرجه لاـس 256  رد  درک  تبهوم  نمب 
باتک رد  مه  و  تسا . هدیدرگ  دـلوتم  لاس 255  نابعـش  همین  بش  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نیدلا  لامک  رد  زین  و  تسا .

ياهسطع تشاد  نامسآ  يوسب  كرابم  تشگنا  هک  یلاح  رد  تسشن و  وناز  ود  دازب  ردام  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نوچ  هک  تسا  روبزم 
هتفر نایم  زا  راـگدرورپ  تجح  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  نارگمتـس  ِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاـْعلا  َّبر  ِهَِّلل  ُدـمَحلا  : » دومرف درک و 
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هدش تیاور  مه  رگید  دنـسب  یـسوط  خیـش  تبیغ »  » رد دشیم .!» فرطرب  يدـیدرت  هنوگ  ره  دـندادیم  نتفگ  نخـس - هزاجا  امب  رگا  تسا ،
تدالو مود  بش  تفگ : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مداخ  میـسن  زا  وا  دمحم و  نب  میهاربا  زا  نیدلا  لامک  رد  تسا .

مالک نیا  زا  هَّللا !  َکُمَحْرَی  دومرف : ماما  تفرگ ، ماهسطع  زیزع  هدازاقآ  نآ  روضح  رد  ماگنه  نآ  رد  مدش ، فرـشم  شروضحب  نامز  ماما 
زا يرود  بجوم  زور  هس  ات  هسطع  دومرف : امرفب ! مدرکـضرع : میوگن ؟ وتب  يزیچ  هسطع  هراب  رد  ایآ  دومرف : هاگنآ  متـشگ . داش  یـسب  اقآ 

تسا هدرک  لقن  نامثع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  هدش . لقن  مهد  بش  مود ، بش  ياجب  یسوط  خیـش  تبیغ  رد  تسا . گرم 
ار روکذم ) نامثع  نب  دمحم  ردپ  نامز و  ماما  لوا  بئان   ) دیعـس نب  نامثع  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیدرگ ، دلوتم  اقآ  نوچ  هک 

سأر دـنچ  و  نک ، تمـسق  مشاـه  ینب  ناـیم  نم  باـسحب  هدـیرخ و  تشوگ  لـطر  رازه  هد  ناـن و  لـطر  رازه  هد  دومرف : دومن و  راـضحا 
مالّسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماماب  ار  وا  هک  دوخ  همداخ  زا  وا  ینارزیخ و  یلع  وبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  امن . هقیقع  وا  يارب  مه  دنفـسوگ 

ردام مدوب  رضاح   188 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ع )  ) نامز ماما  تدالو  عقوم  نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دوب  هدرک  هیدـه 
گرم دیامرف  اعد  دوب  هتساوخ  ترضح  زا  هک  دومرف  لقن  میارب  ار  همظعم  يوناب  نآ  يارجام  يرکسع  نسح  ماما  دوب . لقیص »  » شمان اقآ 

هک تسا  یحول  وا  رازم  رب  دومن . تلحر  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  همّرکم  نآ  دـش و  مه  روط  نیمه  دـسر . ارف  ماما  تاـفو  زا  شیپ  وا 
تسا هدید  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دلوت  ماگنه  هک  مدینـش  همداخ  نیمه  زا  تفگ : ینارزیخ  یلع  وبا  « 1 « » دمحم ردام  هاگمارآ   » دناهتشون

رـس و رب  ار  دوخ  ياهلاب  دندمآیم و  دورف  نامـسآ  زا  دنچ  يدیفـس  ناغرم  دـشخردیم و  نامـسآ  فارطاب  ترـضح  يور  رـس و  زا  يرون 
: دومرف دومن و  مّسبت  داد ، مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماماب  ار  ربخ  نیا  نوچ  دندرکیم . زاورپ  دندیشکیم و  دوعسم  دولوم  نآ  ندب  يور و 

باتک رد  زین  دنیوج . كربت  يوب  دندوب  هدمآ  اهنآ  دوب ، دـنهاوخ  وا  ناروای  لفط  نیا  روهظ  عقوم  رد  هک  دـندوب  اهنامـسآ  ناگتـشرف  اهنآ 
رد دراذگ و  دـمحم »  » ار وا  مان  شراوگرزب  ردـپ  دـیدرگ ، دـلوتم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  نوچ  هک  هدومن  تیاور  مداخ  مناغ  وبا  زا  روبزم 
هک تسا  مئاق  نامه  نیا  دوب . دهاوخ  نم  نیـشناج  امـش و  ماما  كدوک  نیا  نم  زا  دعب  دومرف : داد و  ناشن  دوخ  باحـصاب  ار  وا  موس  زور 
رد دـنک . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  ددرگ و  رهاظ  دوش  یتلادـعیب  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  یتقو  رد  دنـشکیم و  اهراظتنا  وا  روهظ  يارب  مدرم 

يراصنا و  189 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بویا  وبا  نادـنزرف  زا  هک  شورف  هدرب  نامیلـس  نب  رـشب  زا  « 2  » یسوط خیش  تبیغ 
هک هدرک  تیاور  دوب  ترضح  هیاسمه  هرماس  رد  مالّسلا و  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  ترضح  صلخم  نایعیش  زا  یکی 
وت رشب ! يا  دومرف : مدیسر  ترضح  تمدخ  نوچ  درک ، راضحا  ارم  دمآ و  نم  دزن  مالّسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  مالغ  روفاک  يزور  تفگ :

دنربیم و ثراب  ار  نآ  امش  نادنزرف  هک  يروطب  تسا ، رارقرب  امش  نایم  هتسویپ  تیب  لها  امب  تبسن  امش  یتسود  « 1  » یتسه راصنا  دالوا  زا 
نایعیش ریاس  رب  مراذگیم  نایم  رد  وت  اب  هک  يزار  نیا  ام و  اب  یتسود  ماقم  رد  هک  مهد  یتلیضف  ارت  مهاوخیم  دیـشابیم . ام  قوثو  دروم  امش 

تسیود و هک  يدرز  هسیک  دومن و  رهم  كرابم  متاخ  اب  ار  نآ  رس  دومرف و  موقرم  یمور  نابز  طخب و  ياهزیکاپ  همان  سپس  يریگ . یشیپ 
نوچ یباـییم . روضح  تارف  لـپ  رـس  رد  زور  نـالف  حبـص  يوریم و  دادـغبب  هتفرگ  ار  نیا  دومرف : دروآ و  نوریب  دوب  نآ  رد  یفرـشا  تسیب 
برع ناناوج  زا  یلیلق  سابع و  ینب  فارـشا  ناگداتـسرف  نایرتشم ، رتشیب  ینیبیم  يدید ، ار  ناریـسا  و  دش ، کیدزن  ناریـسا  لماح  یتشک 
سابل ود  هلمج  زا  هک  صوصخم  یفاـصواب  ار  يزینک  هک  شاـب  شورف  هدرب  دـیز ) نب  رمع   ) ماـنب یـصخش  بظاوم  عقوم  نیا  رد  دنـشابیم .

، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  درادیم . هضرع  نایرتشمب  دـنکیم ، ظفح  نایرتشم  سرتسد  شورف و  ضرعم  زا  ار  دوخ  هدیـشوپ و  ریرح 
زا یکی  دـلانیم ، دوخ  مارتحا  کته  تراسا و  رب  هک  يونـشیم  یقیقر  هدرپ  سپ  زا  یمور  ناـبزب  ار  وا  هلاـن  يادـص  تقو  نیا  رد   190 ص :

نابز هب  كزینک  شورفب ! نمب  راـنید  دصیـس  هب  ار  وا  هدومن ، بلج  يوب  ارم  تبغر  زینک  نیا  تّفع  تفگ  دـهاوخ  دـیز  نب  رمعب  ناـیرتشم 
هدنـشورف نکم ! فلت  ار  دوـخ  لاـم  هدوـهیب  مرادـن  تبغر  وـتب  نم  یـشاب  وا  تمـشح  ياراد  نامیلـس و  ترـضح  وـت  رگا  دـیوگیم : یبرع 

نم بلق  هک  دوش  ادیپ  يرادیرخ  راذگب  ینکیم ؟ باتـش  ارچ  دـیوگیم : كزینک  مشورفب . ار  وت  مریزگان  نم  تسیچ ؟ هراچ  سپ  دـیوگیم :
نابز طخب و  فارـشا  زا  یکی  هک  متـسه  یفیطل  همان  لماح  نم  وگب  ورب و  هدنـشورف  دزن  ماگنه  نیا  رد  دریگ . مارآ  يو  تناما  افو و  واب و 
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نآ هدنـسیون  هراـب  رد  اـت  هدـب  ناـشن  كزینکب  ار  هماـن  تـسا . هداد  حرـش  نآ  رد  ار  دوـخ  تناـما  تفارـش و  اـفو و  مرک و  هتـشون و  یمور 
یقنلا یلع  ماما  هچنآ  دیوگیم : نامیلس  نب  رشب  مرخیم . ار  كزینک  وا  تلاکوب  نم  يدش  یـضار  زین  وت  دیدرگ و  لیام  يوب  رگا  دشیدنایب .

ارم تفگ : درک و  دـیز  نب  رمعب  ور  سپـس  تسیرگب ، تخـس  داتفا  ترـضح  همانب  كزینک  هاـگن  نوچ  مدومن . لاـثتما  دومرف  مالّـسلا  هیلع 
نییعت رد  نم  درک ، دـهاوخ  كاله  ار  دوخ  دـنک  عانتما  يو  بحاصب  وا  شورف  زا  رگا  هک  دومن  دای  دـنگوس  شورفب و  همان  نیا  بحاـصب 

كزینک اب  مدومن و  میلست  يوب  ار  لوپ  مهنم  دش . یضار  دوب  هداد  نمب  ماما  هک  غلبم  نامهب  ات  مدرک  رایسب  يوگتفگ  هدنشورف  اب  وا  تمیق 
هدروآ نوریب  بیج  زا  ار  ماما  همان  دایز  يرارقیب  اب  لاح  نآ  رد  میدـمآ . مدوب  هدرک  هراجا  دادـغب  رد  هک  یلحمب  دوب  ناداش  نادـنخ و  هک 

ار نآ  هدنـسیون  هک  یـسوبیم  ار  ياهمان  ابجع ! متفگ : نم  دیـشکیم . تروص  ندـب و  رب  داهنیم و  دوخ  ناگژم  ناگدـید و  يور  دیـسوبیم و 
زا مردام  متسه ، مور  رـصیق  رـسپ  اعوشی  رتخد  هکیلم  نم  رادب . نم  يوس  لد  هد و  ارف  شوگ  تفرعم ! مک  هدنامرد  يا  تفگ : یـسانشیمن !

، مناسریم تبسن  مالّـسلا  هیلع  یـسیع   191 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یـصو  نوعمـش  هب  تسا و  نییراوح  نادـنزرف 
جیوزت شردارب  رسپ  يارب  متشادن  رتشیب  لاس  هدزیس  هک  ارم  تساوخیم  رـصیق  نم  دج  « 1 . » منک لقن  تیارب  ار  دوخ  بیجع  ناتساد  راذگب 

راهچ فارشا و  نایعا و  زا  رفن  دصتفه  مالّسلا و  هیلع  میرم  نب  یسیع  نییراوح  نامدود  زا  يراصن  نیـسیسق  نانابهر و  زا  رفن  دصیـس  دنک 
هیاپ لهچ  يور  ار  تارهاوج  عاوناب  هتسارآ  یتخت  هاگنآ  دومن . عمج  ار  تکلمم  ناگرزب  رکـشل و  نارـس  ناهدنامرف و  ءارما و  زا  رفن  رازه 

ار اهلیجنا  ياهرفـس  دنتفرگ و  رارق  وا  يور  شیپ  اهفقـسا  دروآ و  نوریب  ار  اهبیلـص  دیناشن و  نآ  يور  ار  شردارب  رـسپ  نوچ  درک . بصن 
يالاب زا  یـشوهیب  تلاح  اب  میومع  رـسپ  تسکـش . مه  رد  تخت  ياههیاپ  تخیر و  ورف  نیمز  يورب  يدـنلب  زا  اهبیلـص  ناهگان  دـندوشگ ،

درک مدجب  ور  دیدب  نیا  نوچ  اهفقسا  گرزب  دندیزرلب . تخس  تشگ و  نوگرگد  اهفقسا  تروص  گنر  هداتفا و  رد  نیمز  يور  رب  تخت 
دوعوم يدهم  رادب ! فاعم  تسا ، یهاشداپ  بهذم  حیـسم و  نید  لاوز  هناشن  هک  سوحنم  عاضوا  نیا  هدهاشم  زا  ار  ام  اهاشداپ ! تفگ : و 

اهبیلص دننک و  راوتسا  ار  تخت  ياههیاپ  ات  داد  روتـسد  اهفقـساب  اذه  عم  تفرگ ، دب  لافب  ار  عاضوا  زین  مدج   192 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
تلـصو نیا  اب  هک  دشاب  میامن ، جیوزت  يوب  ار  رتخد  نیا  تسه  روط  ره  ات  دـیروایب  ار  مردارب  تخبدـب  رـسپ  تفگ : دـنزارفارب و  هرابود  ار 

دنتشگ هدنکارپ  مدرم  دش . دیدجت  دوب  هداد  يور  تسخن  راب  هچنآ  دندرک ، یلمع  ار  وا  روتـسد  نوچ  ددرگ . فرطرب  نآ  تسوحن  نومیم 
وا و یـصو  نوعمـش  یـسیع و  ترـضح  هکنیا  لثم  مدید  باوخ  رد  ماگنه  بش  داتفایب . اههدرپ  تفر و  ارـس  مرحب  هودنا  تلاح  اب  مدـج  و 

تشذگن يزیچ  دراد . رارق  دیشخردیم  نآ  زا  رون  هک  يربنم  تخت  ياج  رد  دناهدرک و  عامتجا  رصیق  مدج  رصق  رد  نییراوح  زا  یهورگ 
هیلع یـسیع  ترـضح  دندش ، رـصق  دراو  يو  نادـنزرف  زا  یعمج  وا و  نیـشناج  داماد و  متاخ و  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم »  » هک

يدهم امش  یصو  رتخد  يراگتـساوخب  نم  هَّللا ! حور  ای  دندومرف : ص )  ) دمحم درک و  هقناعم  ص )  ) دمحم اب  تفاتـش و  لابقتـساب  مالّـسلا 
. دومن مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماماب  هراشا  ماـگنه  نیا  رد  و  ماهدـمآ ، مدـنزرف  يارب  نوعمـش ،  193 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم 
: تفگ مه  وا  نک . تقفاوم  تنمیم  اـب  تلـصو  نیا  اـب  هدروآ  يور  وت  يوـسب  تفارـش  تفگ : هدرک و  نوعمـشب  یهاـگن  یـسیع  ترـضح 
یسیع و ترـضح  و  درک ، جیوزت  شدنزرف  يارب  ارم  دومرف و  ءاشنا  ياهبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  سپ  مقفاوم .

هراومه و  مدرکن ، لقن  مدج  ردپ و  يارب  ار  دوخ  باوخ  ناج  میب  زا  متـساخرب  باوخ  زا  نوچ  تفرگ . هاوگ  ار  نویراوح  دوخ و  نادنزرف 
ندـیماشآ ندروخ و  زا  هک  دزیم  جوم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تبحم  زا  مبلق  ناـنچ  بش  نآ  زا  دـعب  متـشادیم . هدیـشوپ  ار  نآ 

و درک ، راسفتـسا  نم  ياوادم  زا  دومن و  راضحا  ار  ناکـشزپ  مامت  مّدج  مدـش . رامیب  تخـس  متـشگ و  روجنر  رغال و  مک  مک  مدـنامزاب و 
نیملسم ناریسا  يورب  رد  رگا  ناج ! ردپ  متفگ : مشوکب ؟ نآ  ماجنا  رد  ات  وگب  يراد  یشهاوخ  ره  هدید ! رون  تفگ : دیدرگ  سویأم  نوچ 

افش ارم  شردام  یسیع و  هک  تسا  دیما  ینادرگ  دازآ   194 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نادنز  دنب و  دیق و  زا  ار  اهنآ  یئاشگب و 
یعـس دیدرگ و  دونـشخ  هعقاو  نیا  زا  مردپ  مدروخ . اذغ  یمک  مدرک و  يدوبهب  راهظا  رهاظب  زین  نم  تفریذپ و  ارم  ياضاقت  مردپ  دـنهد .
اهیلع همطاف  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  رد  زاب  ارجام  نیا  زا  دـعب  بش  هدراـهچ  دومن . ناـنآ  مارتحا  نیملـسم و  ناریـسا  لاـح  تیاـعر  رد 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


وت رهوش  ردام  ناهج و  ناوناب  يوناب  نیا  دومرف : دومن و  نمب  يور  میرم  ترضح  دناهدمآ . نم  تدایعب  یتشهب  نایروح  میرم و  اب  مالّـسلا 
وا دومرف : مدرک . تیاکـش  مندـیدب ، مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ندـماین  زا  مدومن و  هیرگ  متفرگ و  ار  وا  كراـبم  نماد  نم  تسا .
هانپ دـنوادخب  وت  نید  زا  هک  تسا  میرم  نم  رهاوخ  نیا  یتسه . يراـصن  بهذـم  وریپ  ادـخب و  كرـشم  وت  اریز  دـمآ  دـهاوخن  وت  تداـیعب 
ردپ دمحم  هکنیا  دنوادخ و  یگناگیب  دیایب ، تندیدب  مدنزرف  يراد  لیم  دنشاب و  دونشخ  وت  زا  میرم  یسیع و  ادخ و  یهاوخیم  رگا  دربیم .

ارم مالسلا  اهیلع  همطاف  مدومن ، ادا  ار  تاملک  نیا  نوچ  هدب .  195 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یهاوگ  تسا  ناربمغیپ  متاخ  نم 
مهاوخ وت  دزن  ار  وا  هک  شاـب  يرکـسع  نسح  مدـنزرف  رظتنم  نونکا  دومرف : سپـس  تفاـی . دوبهب  ملاـح  هنوگ  نیدـب  تفرگ و  شوـغآ  رد 

رد مدـید و  باوخ  رد  ار  ماـما  دـعب  بش  مدرک . سح  دوخ  رد  ترـضح  تاـقالم  يارب  يداـیز  قوش  متـساخرب ، باوخ  زا  نوچ  داتـسرف .
ياوس یتلع  نم  ندماین  دومرف : مدرک ! فلت  وت  تبحم  هار  رد  ار  دوخ  هک  نم  نم ! بوبحم  يا  متفگ : مدومنیم  هوکش  هتشذگ  زا  هک  یلاح 

ات بش  نآ  زا  ددرگ . لاصوب  لدبم  ام  قارف  هک  یعقوم  ات  میآیم  تندیدب  بش  ره  ياهدروآ  مالـسا  هک  نونکا  تشادن و  وت  قباس  بهذم 
رد تفگ  يداتفا ؟ ناریسا  نایمب  هک  دش  روطچ  مدیسرپ  دیوگیم : نامیلـس  نب  رـشب  منیبن . باوخب  ار  شنینزان  دوجو  هک  تسین  یبش  نونک 
مه وت  دتسرفیم  ناناملسم  گنجب  يرکشل  رصیق  تدج  زور  نالف  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  باوخ  ملاع  رد  اهبـش  زا  یکی 

. وش قحلم  اـهنآب  هار  نـالف  زا  نازینک  زا  ياهدـع  هارمه   196 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ناراکتمدـخ  سابل  رد  سانـشان  روطب 
ماهتفگن یسکب  نونک  ات  یلو  تفریذپ . ماجنا  يدید  هک  هنوگ  نیدب  نم  راک  دنتفرگ و  ریسا  ار  ام  دندش و  علطم  مالسا  نالوارقـشیپ  سپس 

مدرکن و يراهظا  نم  یلو  دیـسرپ ، ار  ممان  مدوب  هدـش  وا  مهـس  گـنج  مئاـنغ  میـسقت  رد  نم  هک  يدرم  ریپ  یتح  متـسه . مور  هاـشداپ  هون 
تیبرت رد  مدـج  تفگ  تسا !؟ یبرع  تنابز  یتسه و  یمور  وت  هک  تسا  بجع  متفگ : دـیوگیم : رـشب  نازینک ؟ مان  تفگ : سجرن ! متفگ :

دزومایب و نمب  یبرع  نابز  هدمآ  نم  دزن  ماش  حبـص و  هک  دوب  هدرک  نیعم  تسنادیم  نابز  نیدـنچ  هک  ار  ینز  وا  تشاد . غیلب  يدـهج  نم 
يو زا  ترـضح  مدروآ  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  تمدـخ  هرماـسب  ار  وا  نوچ  دـیوگیم : رـشب  متخومآ . یبوخب  ار  یبرع  تهج  نیمهب 

هچ دیشابیم  رتاناد  نم  زا  امش  هک  يزیچ  هراب  رد  تفگ : يدید ؟ هنوگچ  ار  ربمغیپ  نادناخ  فرـش  يراصن و  تلذ  مالـسا و  تزع  دیـسرپ :
ار کی  مادک  مهدب ، وتب  يزیگنا  ترسم  هدژم  ای  رانید  رازه  هد  مهاوخیم  دومرف :  197 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  منک .؟ ضرع 
و دوش ، کلام  ار  ملاع  برغ  قرـش و  هک  مهدـیم  يدـنزرفب  هدژم  ار  وت  دومرف : دـیهد ! نمب  يدـنزرف  هدژم  درک : ضرع  ینکیم ؟ باـختنا 
؟ دوب دـهاوخ  يرهوش  هچ  زا  دـنزرف  نیا  درکـضرع : دـشاب . هدـش  روـج  ملظ و  زا  رپ  هک  سپ  نآ  زا  دـنادرگ ، رپ  داد  لدـع و  زا  ار  ناـهج 

یـسیع بش  نآ  رد  دومن . يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  وت  یمور  لاس  نالف  هام و  نالف  بش و  نالف  رد  مالـسا  ربمغیپ  هک  سک  نآ  زا  دومرف :
ترضح تسدب  هک  یبش  زا  درکضرع : یسانشیم ؟ ار  وا  دومرف  امش ! دنبلد  دنزرفب  تفگ : دندرک ؟ جیوزت  یکب  ار  وت  وا  ّیـصو  میرم و  نب 

همیکح مرهاوخ  دومرف : مداخ  روفاک »  » هب مهن  ماما  تقو  نیا  رد  دشاب . هدماین  نم  ندیدب  وا  هک  تسین  یبش  مدروآ  مالسا  ع )  ) ارهز همطاف 
یتدـم ار  وناب  نآ  نوتاخ  همیکح  مدوب . هتفگ  هک  تسا  نامه  نز  نیا  رهاوخ ! دومرف : دـمآ  مرتحم  يوناـب  نآ  نوچ  دـیایب . نم  دزن  وگب  ار 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  هاگنآ  دیدرگ . نامداش   198 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شرادید  زا  تفرگ و  شوغآ  رد 
هیلع هَّللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  ردام  نسح و  مدنزرف  رسمه  وا  هک  زومایب  واب  ار  هبحتسم  لامعا  ینید و  ضیارف  ربب و  دوخ  هناخب  ار  وا  همع !

نابـساپ کئالم  ناتـسآ  مدش و  البرک  دراو  لاـس 286  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینابیـش  ییحی  نب  دـمحم  زا  یفاـک  رد  تـسا . هـلآ  و 
تعجارم دادغب  هب  مالّسلا  امهیلع  نیمظاک  رد  عقاو  شیرق  رباقم  ترایز  دصقب  سپس  مدرک ، ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

ار ترـضح  نآ  رطعم  تبرت  يوب  مدیـسر و  متفه  ماـما  رهطم  نفدـمب  نوچ  دوب . ینارون  فاـص و  نامـسآ  مرگ و  رایـسب  زور  نآ  مدوـمن .
. دیدیمن ار  ییاج  مرابکشا  مشچ  هک  مدش  دوخیب  دوخ  زا  نانچ  متخیر و  ورف  كاپ  تبرت  نآ  رب  کشا  کشرس  رایتخایب  مدومن  مامشتسا 

هدیمخ یتماق  اب  هک  مدید  دوخ  لباقم  رد  ار  يدرم  ریپ  مدوشگ ، ناگدید  تسشن و  ورف  ممـشچ  کشا  متفرگ و  مارآ  یکدنا  هکنآ  زا  دعب 
هیلع دوعوم  يدهم  تکرب  زا  تیومع  هدازردارب ! تفگیم : دوب ، رونم  دقرم  کیدزن  يو  اب  هک  يرگیدب  هتـسب  هنیپ  یناشیپ  تسد و  فک  و 
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نونکا تسا . هدیسرن  نآب  یسک  یسراف  ناملـس  زج  هک  هتـشگ  ياهتفهن  رارـسا  هفیرـش و  مولعب  رختفم  اقآ  ود  نآ   199 ص : نتم ، مالسلا ،
هتسیاش هک  مباییمن  ار  یسک  تیالو  نیا  رد  هک  سوسفا  یلو  تسا . ندرک  بورغ  لاح  رد  مرمع  هراتـس  هدمآ و  رـسب  میناگدنز  ياهزور 

مولع و يوجتـسج  رد  هدایپ  هراوس و  اج  همه  مربیم و  تقـشم  جـنر و  هتـسویپ  متفگ : دوخ  اب  نم  مراپـسب ! واـب  ار  رارـسا  مولع و  نیا  دـشاب 
: متفگ ور  نیزا  تسا . میظع  يرما  گرزب و  یملع  زا  یکاح  هک  مونشیم  ینخس  درم  ریپ  نیا  زا  نونکا  و  متسه ، تمـصع  تیب  لها  رارـسا 

تفارـش یتسودـب و  متفگ : دنتـشگ . ناهنپ  هرماس  نیمز  رد  هک  دـننابات  بکوک  ود  نانآ  تفگ  دـننایک ؟ یتفگ  هک  اـقآ  ود  نآ  درم  ریپ  يا 
. مهدیم ناج  نانآ  رابخا  راثآ و  ظفح  هار  رد  خسار  نامیا  اب  متسه و  اهنآ  رارسا  مولع و  يایوج  نم  هک  مروخیم  دنگوس  اقآ  ود  نآ  نفدم 

نوچ هدب !  200 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ناشن  نمب  ياهدرک  طبـض  اهنآ  راـثآ  نـالقان  زا  هچنآ  یئوگیم  تسار  رگا  تفگ :
، يراصنا بویا  وبا  دالوا  زا  نامیلـس  نب  رـشب  نم  هک  نادب  نونکا  یتفگ . تسار  تفگ : دـید  ار  نآ  تایاور  دومن و  وجتـسج  ارم  ياهباتک 
. مدوب راوگرزب  ود  نآ  هیاسمه  هرماس  رد  مشاـبیم و  مالّـسلا  اـمهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یقنلا و  یلع  ماـما  ناـمداخ  ناتـسود و  زا  یکی 
زا متـسجیم و  زارتحا  نازینک  شورف  دـیرخ و  زا  نم  تفگ : نک ! وگ  زاـب  ياهدـید  هک  اـهنآ  راـثآ  زا  ياهراـپ  راذـگب و  ّتنم  نم  رب  متفگ :

ار اهنآ  مارح  لالح و  مدـش و  انـشآ  ـالماک  هکنآ  اـت  تخومآ  نمب  ار  نآ  لـئاسم  یقنلا  یلع  ماـما  مدومنیم . باـنتجا  نآ  رادههبـش  دراوم 
هیلع یقنلا  یلع  ماما  مداخ  روفاک  مدـید  مدوشگ  ار  رد  هلجع  اـب  دز . رد  ياهدـنبوک  هک  مدوب  هتـسشن  دوخ  لزنم  هرماـس  رد  یبش  متخاـنش ،
نسح ماما  شدنزرف  اب  مدید  متفاتـش  ترـضح  تمدخب  مدیـشوپ و  سابل  تقولا  یف  تسا . هداتـسرف  نم  بلطب  ترـضح  هک  تسا  مالّـسلا 

201 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  تبحـص  تشاد ، رارق  هدرپ  سپ  رد  هک  نوتاـخ  همیکح  شرهاوـخ  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع 
امـش نایم  هتـسویپ  تیب  لها  امب  تبـسن  امـش  یتسود  یتسه  راصنا  دـالوا  زا  وت  رـشب  يا  دومرف : متـسشن  شروضح  رد  هک  یتقو  دـیامرفیم 

. دش لقن  یسوط  خیش  تبیغ  زا  الـصفم  قباس  تیاور  رد  هک  رخآ  ات  درب »...  دنهاوخ  ثراب  ار  نآ  امـش  نادنزرف  هک  يروطب  تسا ، رارقرب 
نوتاخ همیکح  تمدـخب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دـعب  تفگ : يرهطم  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  هک  تسا  نیدـلا  لامک  رد 

زا ار  نیمز  دنوادخ  دمحم ! يا  دومرف : مدیـسر  شتمدـخب  نوچ  منک ، لاؤس  دنتـشاد ، رظن  فالتخا  مدرم  هک  نامز  ماما  هراب  رد  ات  مدیـسر 
. دادن ردارب  ودب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  دـعب  ار  گرزب  بصنم  يا  و  دراذـگیمن ، یلاخ  تکاس  ای  ایوگ  تجح  دوجو 

صاصتخا طـقف  ار  گرزب  بصنم  نیا  دـنوادخ  فصو  نیا  اـب  دـنرادن . ریظن  نیمز  يور  رد  هک  تسا  ناـنآ  زاـیتما  تلیـضف و  رطاـخب  نیا 
دنچ ره  دـیزگرب ، توبن  ماقمب  یـسوم  ترـضح  دالوا  ياجب  ار  نوراه  دـنزرف  هک  ناـنچ  تسا . هداد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادـنزرفب 

. دنام نوراه   202 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نادنزرف  يارب  تمایق  زور  ات  تلیـضف  نیا  اذه  عم  دوب . تجح  نوراه  رب  یـسوم 
زا ار  مدرم  رگید  يارـس  رد  دنوش و  هداد  زیمت  قح  نابلاط  لطاب و  ناوریپ  هلیـسو  نادـب  ات  دـیآ  شیپ  یناحتما  دـیاب  راچان  مه  تما  نیا  رد 

ماما نم  يوناب  يا  متفگ : ددرگ . عقاو  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  ناحتما  نیا  هک  دوب  مزال  دشابن و  یتساوخ  زاب  ادخ 
وا زا  دعب  سپ  درادن  يدنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رگا  تفگ : دومرف و  یمـسبت  دراد ؟ يدنزرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

[1 [ ؟ دـــشاب دـــناوت  یمن - ردارب  ود  يارب  تماـــما  نیـــسح  ماـــما  نــسح و  ماـــما  زا  دـــعب  مــتفگن  رگم  تـــسیک !؟ ادـــخ  تـــجح 
رفعج عقوم  نآ  رد  دوشیم  موـلعم  [ 1 __________________________________________________  ]

يا متفگ :  203 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هتشاد  ترـضح  نآ  ینیـشناج  ياعدا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ردارب  باذک 
. دوب سجرن  شمان  هک  متـشاد  يزینک  دومرف : دـیهد ! حرـش  نم  يارب  ار  ترـضح  نآ  تبیغ  تداعـس و  اـب  تدـالو  یگنوگچ  نم ! يوناـب 

امش دزن  ار  وا  دیتسه  لیام  رگا  متفگ : تخود . رظن  يوب  تخـس  و  دمآ ، نم  ندیدب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مردارب  رـسپ  يزور 
زا يراوگرزب  دـنزرف  بیرقنع  دومرف : دـینکیم ؟ بجعت  زیچ  هچ  زا  متفگ  متفگـش . رد  يو  زا  نم  یلو  ناج ! همع  هن  دومرف : منکیم .؟ هناور 

ار وا  نم  متفگ : دشاب . هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  سپ  نآ  زا  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  وا  هلیـسوب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دیآیم  دوجوب  يو 
مدیـشوپ و سابل  مه  نم   204 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ریگب !؟ هزاجا  مردپ  زا  صوصخ  نیا  رد  دومرف : متـسرفیم . امـش  دزن 
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مدـنزرف دزن  ار  سجرن  همیکح ! دوـمرف : درک و  نخـسب  ءادـتبا  ترـضح  متـسشن . هدرک  مالـس  متفر و  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  لزنمب 
نیا زا  دـنادرگ و  کیرـش  نآ  باوث  رد  ار  وت  دـهاوخیم  ادـخ  دومرف : ماهدـمآ . امـش  دزن  بلطم  نیمه  يارب  نم  اقآ  مدرک  ضرع  تسرفب .

ترضح سپس  مدومن . مهارف  ار  اهنآ  فافز  هلیسو  مدوخ  هناخ  رد  هدرک و  تنیز  ار  سجرن  متشگرب و  هناخب  گنردیب  دنک . روهرهب  ریخ 
نم تسـشن . ردپ  ياجب  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تلحر  زا  دعب  تفر . شراوگرزب  ردپ  دزن  سجرن  قافتاب  دعب  زور  دنچ 
دمآ سجرن  مدوب  هتفر  ترـضح  نآ  هناخب  هک  زور  کی  متفریم . زین  وا  تاقالمب  متـشگیم  لئان  یقنلا  یلع  ماما  ندیدب  هک  قباس  دننام  مه 

مراذگیمن و مسق  ادـخب  یتسه ، وت  نم  رورـس  وناب و  متفگ  مرادرب ! ار  امـش  شفک  راذـگب  نم ! يوناب  يا  تفگ : دروآرد و  میاپ  زا  شفک 
کین شاداپ  ادخ  همع ! دومرف : دینش  ار  ام  يوگتفگ  ماما  نوچ  مریذپیم . مشچ  يور  رب  ار  وت  تمدخ  نم  مهدیمن . تیاضر  ار  وت  تمدخ 

هدیشوپ سابل  هک  متساخرب  هاگنآ  متشادیم . تبحص  سجرن  اب  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  باتفآ  بورغ  ات  نم  دیامرف . تمحرم  وتب 
: متفگ دنادرگیم . هدنز  ار  هدرم  نیمز  هک  دوشیم  دلوتم  یکرابم  دولوم  بش  نیا  رد  هک  ربب  رـسب  ام  دزن  ار  بشما  همع ! دومرف : ماما  مورب .

سپـس دوب ! دهاوخ  سجرن  زا  طقف  فصو  نیا  اب  دومرف  منیبیمن ؟ سجرن  رد  يزیچ  هک  نم  دوب ؟ دـهاوخ  ینز  هچ  زا  كرابم  دولوم  نیا 
یمـسبت ترـضح  مداد . عالطا  مه  ماماب  ار  عوضوم  متفر  اذـل  مدـیدن ! يو  رد  لـمح  زا  يرثا  متـسیرگن  ار  وا  متفر و  سجرن  کـیدزن  نم 

ِْتقَو یلا  ٌدَحا  اِهب  ْمَْلعَی  َْمل  َو  ُْلبُْحلا  اِهب  ْرَهْظَی  َْمل  یسُوم  ّما  ُلَثَم  اهَلَثَم  َّنَِأل  دوشیم  راکـشآ  شلمح  رثا  رجف  عولط  عقوم  همع  دومرف : دومن و 
اریز تشادـن . عالطا  سک  چـیه  یـسوم  دـلوت  عقوم  ات  دوبن و  دوهـشم  يو  رد  ینتـسبآ  رثا  هک  تسا  یـسوم  ردام  دـننام  وا  ینعی  اـِهتدالِو 

تسا یسوم  دننام  مه  نیا  تفاکشیم   205 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  رادراب  نانز  مکش  یـسومب  نتفای  تسد  يارب  نوعرف 
هدـیباوخ و نم  بنج  وا  مدوب . سجرن  بقارم  هتـسویپ  رجف  عولط  ماگنه  ات  دـیوگیم : همیکح  دنتـسه ) وا  نتـشک  ددـص  رد  نانمـشد  هک  )
وا رب  ار  ادـخ  ماـن  مدینابـسچ و  هنیـسب  ار  وا  متفاتـش و  وا  يوسب  متـساخرب و  ناـهگان  رجف  عولط  کـیدزن  تشگیم . ولهپ  هب  وـلهپ - یهاـگ 

دومرف اقآ  هچنآ  تفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  مدیـسرپ  يو  زا  نک . تئارق  وا  رب  هانلزنا  انا  هروس  همع ! دومرف : دـنلب  يادـص  اب  ماما  مدـناوخ .
ار وا  يادص  نوچ  درک . مالـس  نمب  دعب  دناوخیم  نم  اب  ردام  مکـش  رد  زین  نینج  نآ  متخادرپ  هانلزنا  انا  هروس  تئارقب  نوچ  دیدرگ . رهاظ 
اب یکچوک  زا  ار  ام  قح  تاذ  هک  نکم ! بجعت  دنوادخ  راک  زا  همع ! دز : ادـص  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مدرک ! تشحو  مدـینش 

نایم هکنیا  لثم  تشگ  دیدپان  مرظن  زا  سجرن  هک  دوب  هدشن  مامت  ماما  نخس  زونه  دنادرگیم . دوخ  تجح  نیمز  يور  رد  ایوگ و  تمکح 
. دـید یهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  وا  هک  درگ  رب  همع ! دومرف : ترـضح  متفاتـش . ماما  يوسب  نانکدایرف  ور  نیا  زا  دـنتخیوآ . ياهدرپ  وا  نم و 

مدید سپـس  دنکیم . هریخ  ار  مناگدید  هک  دشخردیم  يو  زا  يرون  مدید  دـش و  هتـشادرب  هدرپ  هک  تشذـگن  يزیچ  مدرک  تعجارم  نوچ 
يّدَـج َّنا  َو  هَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشا  تفگ : تشاد  نامـسآ  يوسب  ناتـشگنا  هک  یلاح  رد  تسـشن و  وناز  يور  دـعب  دـنکیم ، هدجـس  یلفط 
يْرما یل  ْمِْمتا  َو  يدْعَو  یل  ْزِْجنا  َّمُهَّللا  تفگ : سپس  دیـسر و  شدوخب  ات  درب  مان  ار  ناماما  مامت  هاگنآ  َنینِمْؤُْملا  ُریما  یبا  ّنا  هَّللا و  ُلوُسَر 

میاهمدق ناسر ! ماجناب  ار  متشونرس  نک و  تمحرم  ياهدومرف  هدعو  نمب  هچنآ  ادنوادخ ! ًالْدَع  َو  ًاطِْـسق  یب  َضْرالا  ءاَْلما  َو  یتَأْطَو  ّْتبَث  َو 
وا همع ! دومرف : دنلب  يادص  اب  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تقو  نیا  رد  نک .!! داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  نم  هلیـسوب  رادب و  تباث  ار 

ناهگان تفرگرب  رد  ار  وا  مه  ترـضح  درک . مالـس  ردـپب  مدرب ، شراوگرزب  ردـپ  دزن  هتفرگ  لغب  رد  ار  وا  نوچ  رواـیب . نم  دزن  ریگب و  ار 
دز و ادص  ار  ناغرم  نآ  زا  یکی  مالّسلا  هیلع   206 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماما  دنزاورپ . رد  وا  رـس  رود  دنچ  یناغرم  مدید 
هب وا  لابندـب  زین  ناغرم  ریاس  دومن و  زاورپ  تشادرب و  ار  وا  غرم  نادرگرب ! امب  زور  لهچ  ره  رد  نک و  يرادـهگن  ربب  ار  لفط  نیا  دومرف :
واب ار  دوخ  دنزرف  یـسوم  ردام  هک  مراپـسیم  یئادـخب  ار  وت  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  مدینـشیم  و  دـندمآ ، رد  زاورپ 

هک روط  نامه  دنروآیم  وت  دزن  ار  وا  بیرقنع  دکمیمن . ریش  وت  ناتسپ  زا  زج  هک  شاب  مارآ  دومرف : ماما  تسیرگب ، نوتاخ  سجرن  درپس .
شرداـم يوـسب  ار  وا  ینعی : « 1  » َنَزَْحت َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهاـنْدَدَرَف  دـیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ  دـندینادرگرب . شرداـمب  ار  یـسوم 

هک دوب  سدقلا  حور  دومرف : دوب ؟ هچ  غرم  نآ  مدیـسرپ  ماما  زا  دیوگیم : همیکح  ددرگن . نوزحم  دوش و  نشور  شاهدید  ات  میدـنادرگزاب 
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ار هچب  زور  لهچ  زا  دعب  دهدیم . شرورپ  تفرعم  ملع و  اب  درادیم و  ظوفحم  قفوم و  اهراک  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  رماب  تسا و  همئا  بقارم 
لفط نیا  اقآ ! مدرکـضرع : دوریم . هار  ردپ  ولج  هچب  مدید  مدیـسر  شتمدخب  نوچ  تساوخ ، ارم  ترـضح  دـندینادرگرب ، ماهدازردارب  دزن 

اب نانآ  يامن  وشن و  دنتـسه  تفالخ  تماما و  بصنم  ياراد  هک  ءایلوا  ءاـیبنا و  نادـنزرف  دومرف : دومن و  یمـسبت  ماـما  تسا ! هلاـس  ود  هک 
نآرق دـننزیم و  فرح  ردام  مکـش  رد  ام ، ناکدوک  دنـشابیم . نارگید  هلاس  کـی  هچب  دـننام  اـم  ههاـم  کـی  ناـکدوک  دراد . قرف  نارگید 
نامرف تعاطا  يارب  ماش  حبص و  ره  لوغـشم و  اهنآ  يراتـسرپ  هب  ناگتـشرف  یگراوخریـش ، مایا  رد  دننکیم و  شتـسرپ  ار  ادخ  دنناوخیم و 

مدید و يدرم  تروصب  ار  وا  شردپ  تافو  زا  شیپ  زور  دنچ  هکنآ  ات  مدیدیم ، ار  نینزان  لفط  نآ  زور  لهچ  ره  نم  دـنیآیم . دورف  نانآ 
نم نیـشناج  نم  زا  دعب  هک  تسا  سجرن  رـسپ  وا  دومرف : منیـشنب ؟ وا  يور  شیپ  یئامرفیم  هک  تسیک  نیا  مدیـسرپ : ماما  زا  اذل  متخانـشن .
ماما دینک !  207 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يرادربنامرف  يو  زا  دعب  متـسین ، امـش  نایم  رگید  زور  دنچ  زا  شیب  نم  دوب  دهاوخ 

منیبیم ار  وا  ماش  حبص و  ره  نم  هک  مسق  ادخب  یلو  دناهدش  هتـسد  دنچ  وا  هراب  رد  مدرم  ینیبیم  هک  نانچ  دومرف و  تلحر  دعب  زور  دنچ 
رد منک  یلاؤس  يو  زا  مهاوخیم  تقو  ره  مسق  ادخب  مدناسر . امـش  عالطاب  مه  نم  دـهدیم . ربخ  نمب  البق  دیـسرپیم  نم  زا  امـش  هچنآ  زا  و 
هک داد  هزاجا  ینکیم و  لاؤس  وا  هراب  رد  یئآیم و  نم  دزن  وت  هک  داد  عالطا  نمب  هتـشذگ  بش  یتح  دریگیم . یـشیپ  نم  رب  نداد  باوج 

یـسک دـنوادخ  زج  هک  تفگ  نمب  یئاـهزیچ  همیکح  دـنگوس  ادـخب  دـیوگیم : هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  يوار : میوگب . وـتب  ار  بلطم  تقیقح 
هداد مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماماب  يرابخا  دـنوادخ  هک  مراد  نیقی  تسا و  یهلا  لدـع  قباـطم  تسرد و  تسار و  همه  هک  متـسناد  دـنادیمن و 
زور رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  هدومن  تیاور  نیدـلا  لامک  رد  هر )  ) قودـص خیـش  دـنرادن . عالطا  شناگدـنب  زا  کی  چـیه  هک  تسا 

اب تدالو  دنتفگ . لقیـص  ار  وا  اذل  دوب ، ترـضح  نآب  نتـسبآ  نوچ  یلو  تسا  نسوس  لقیـص و  هناحیر و  شردام  مان  هدش . دـلوتم  هعمج 
شدنزرف يو  زا  دعب  هک  دومن  تیصو  مه  وا  دوب . دیعـس  نب  نامثع  وا  لیکو  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 256  رد  نابعش  هام  متشه  شتداعس 

هَّللا یضر  ار ، يرمیس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  مه  وا  و  درک ، نیعم  ار  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  وا  و  دشاب ، نامثع  نب  دمحم 
تـسدب راک  رگید  تفگ : درکن و  نییعت  ار  یـسک  وا  اـما  دـنک  یفرعم  ار  دوخ  نیـشناج  هک  دنتـساوخ  وا  زا  يرمیـس  تاـفو  ماـگنه  مهنع .

وا دوب  نتسبآ  ترضح  نآب  نوچ  : » دیوگیم هک  روکذم  تیاور  رد  فلؤم : دش . زاغآ  يربک  تبیغ  يرمیس  زا  دعب  هنوگ  نیدب  و  تسادخ ،
دنیوگیم یتقو  هک  هچ  تسا . هدوب  عطاس  تماـما  رون  لـمح  تلعب  هردـخم  نآ  زا  هک  هدوب  يرون  ینـشور و  هطـساوب  دـنیوگیم » لقیـص  ار 

لامج فصو  روظنم  هک  تسین  رود  تسنآ و  شـشخرد   208 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تلعب  داد ، لقیـص  ار  ریـشمش  ینالف 
هک نوراه  وبا  زا  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  یخرک  نسح  نب  دـمحم  زا  جرف  نب  نسح  نب  یلع  زا  باـتک  نآ  رد  زین  «. 1  » دشاب هردخم  نآ 

روبزم باتک  رد  و  دوب . هنس 256  هعمج  زور  شتدالو  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نم  تفگ : هک  مدینـش  دوب  هعیـش  ام  ياملع  زا  یکی 
: دندومرف داتسرف و  نم  يارب  ياهدرک  حبذ  دنفسوگ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  یفوک  میهاربا  نب  دمحم  زا 

نـسح ماـما  صاوـخ  زا  یکی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حـتفلا  یبا  نب  ةزمح  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  تـسا » دـمحم  مدـنزرف  هـقیقع  زا  نـیا 
وا نامتکب  رما  مالّـسلا  هیلع  ماما  یلو  دمآ ، ایندـب  يدولوم  ماما  هناخ  رد  هتـشذگ  بش  هک  داد  هدژم  دـمآ و  نم  دزن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 

دـسا نب  ثایغ  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  دـناهدراذگ . رفعج  وبا  ار  شاهینک  دـمحم و  ار  شمان  تفگ : تسیچ ؟ دولوم  مان  متفگ : دومن !
زا يرون  دیدرگ  دلوتم  هیلع  هَّللا  تاولـص  نامز  ماما  نوچ  هک  مدینـش  هحور  هَّللا  سدق  « 2  » نامثع نبا  دمحم  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 

هاگنآ درک .  209 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدجس  ار  ادخ  داهن و  كاخب  تروص  سپـس  دیبات . نامـسآب  شکرابم  رـس  يالاب 
ِهَّللا َدـْنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ِطْـسِْقلِاب . ًاـِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ُهَّللا  اـّلا  َهلا  ـال  ْنا  ُدَهْـشا  دوـمرف : تشادرب و  رس 
هنتخ ماما  هک  هدرک  لقن  دنـس  نیمهب  باـتک  نآ  رد  زین  و  دوب . هعمج  بش  ترـضح  تدـالو  هک : تفگ  ناـمثع  نب  دـمحم  مه  ُمالْـسِْإلا و 

زین و  تسا . یماما  ره  ردام  هویـش  نیا  و  دشن ، هدید  ماما  ردام  زا  سافن  نوخ  لمح  عضو  مایا  رد  تفگ  نوتاخ  همیکح  دش و  دلوتم  هدرک 
ماما ترـضح  زا  ياهمان  دـیدرگ  دـلوتم  نامز  ماـما  نوچ  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یمق )  ) قاحـسا نب  نسح  نب  دـمحا  زا  باـتک  نآ  رد 
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وت یلو  تشگ  دـلوتم  ام  دولوم  : » دوب هدومرف  موقرم  دوخ  طخ  اب  هک  دیـسر  « 1  » قاحسا نب  دمحا  مدج  يارب  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
يوش رورـسم  ات  میتشاد  مالعا  وتب  ام  میاهدرکن !! راـهظا  یـسکب  دوخ  ناتـسود  ناـکیدزن و  هب  زج  زین  اـم  اریز  راد ! هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  نآ 

نم تفگ : هک  دنکیم  تیاور  رکذلا  قباس  يولع  نیسح  نب  نسح  زا  باتک  نآ  رد  و  مالّـسلا » و  دینادرگ . رورـسم  ار  ام  دنوادخ  هک  نانچ 
خیـش تبیغ  رد  متفگ . تینهت  مئاق »  » شدـنزرف تدالوب  ار  ترـضح  نآ  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدـخب  هرماـس  رد 

هک هدومن  تیاور  مداخ  دیقع »  » زا یتخبون  لهـس  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  تسا . هدش  لقن  رگید  دنـسب  ثیدح  نیا  زین  همحرلا  هیلع  یـسوط 
وا و  يدهم »  » شبقل رفعج و  وبا  مساقلا و  وبا  شاهینک  دیدرگ . دـلوتم  لاس 254  ناضمر  هام  هعمج و  بش  رد  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما 

يدـهم یهورگ  دـننکیم . راکنا  ياهدـعو  راهظا  یعمج  دـنراد . فالتخا  وا  تدـالو  هراـب  رد  مدرم  تسا . نیمز  يور  رد  دـنوادخ  تجح 
نسح نب  نیـسح  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  و  دنیامنیم . لقن  ار  نآ  یخرب  يریگولج و  نآ  لقن  زا   210 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

ار مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  دوعسم  دالیم  مدیـسر و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تمدخ  هرماس  رد  هک  دنکیم  تیاور  هدربمان  يولع 
يارب مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لاس 255  نابعش  همین  رد  هک  دنکیم  لقن  نوتاخ  همیکح  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  متفگ . کیربت  يوب 

، دنادرگ رورسم  نم  نیشناج  دوخ و  تجح  یلو و  دوعسم  دالیمب  ار  وت  دنوادخ  ات  نک  فرص  ام  دزن  ار  بشما  راطفا  هک  داتسرف  ماغیپ  نم 
. دناهتفرگ ار  شفارطا  نازینک  هتسشن و  هناخ  نحـص  رد  اقآ  مدید  مدیـسر . شتمدخب  هدیـشوپ  سابل  تقونامه  متـشگ و  نامداش  یـسب  نم 

رثا نسوس  زج  مادـک  چـیه  رد  متـسیرگن و  ار  نازینک  نم  نسوس »  » زا دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  ینز  هچ  زا  امـش  دـنزرف  مدرگ ! تنابرق  متفگ :
رد یتدم  متساخرب و  دعب  هظحل  میدیباوخ . مهاب  قاطا  کی  رد  میدرک و  راطفا  نسوس  اب  ءاشع  برغم و  زامن  مامتا  زا  دعب  مدیدن . ینتسبآ 

دیرپ باوخ  زا  ناهگان  مه  نسوس  مدناوخ . ار  بش  زامن  متساخرب و  بش  ره  تقو  زا  شیپ  سپـس  مدیـشیدنا . دوب  هدومرف  ماما  هچنآ  هراب 
سپ تسا . کیدزن  حبـص  هک  درک  روطخ  ملدب  عقوم  نیا  رد  دیـسر . رتو  زامنب  ات  دـش  بش  زامن  لوغـشم  تفرگ و  وضو  تفر و  نوریب  و 
قاطا زا  هک  مدینـش  ار  ترـضح  يادص  هاگان  مداتفا ، کشب  ماما  هدعو  زا  لاحلا  یف  هدومن ، عولط  لوا  رجف  مدـید  مدرک  هاگن  متـساخرب و 

تبـسن ملد  رد  هچنآ  زا  دـید ! یهاوخ  ار  نآ  هَّللا  ءاـش  نا  دوشیم و  راکـشآ  متفگ  هچنآ  ـالاح  نیمه  نکم  کـش  همع ! دومرفیم : شدوخ 
هدرک و مامت  ار  زامن  نسوس  مدـید  مدوب . لجخ  دوخ  شیپ  هک  یلاح  رد  متـشگرب  قاطاب  راـچان  متـشاد ، اـیح  دوب  هدرک  روطخ  ترـضحب 

یتخس رما  يرآ  تفگ : ینکیم ؟ ساسحا  دوخ  رد  يزیچ  ایآ  دوش  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ : مدید  ار  وا  رد  مد  دیآیم . نوریب  همیسارس 
اههلباق هک  ییاج  رد  دوخ  مدناشن و  نآ  يور  ار  وا  مداهن و  قاطا  نایم  ار  شلاب  دعب  تسین ، يزیچ  ادـخ  تساوخب  متفگ : منکیم . سح  ار 

راشف تخـس  دوخ  رب  تفرگ و  ارم  تسد  نسوس  متـسشن . دننیـشنیم  نز  لـمح   211 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  عـضو  يارب 
ار وا  دنکیم . هدجس  هیلع  هَّللا  تاولص  ادخ  ّیلو  مدید  مدرک  هاگن  نم  عقوم  نیا  رد  درکیم  يراج  نابزب  تداهـش  دومنیم و  هلان  دروآیم و 
. مدرب شردپ  دزن  ار  وا  روایب ! ار  مدنزرف  همع ! دز  ادـص  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ! هزیکاپ  كاپ و  مدـید  مدراذـگ  دوخ  نماد  رد  متـشادرب و 
داهن و لفط  ياهشوگ  ناهد و  رد  نابز  سپس  دوشگ ، هدید  ات  دیلام  وا  ياهمشچ  يو  رب  كرابم  نابز  تفرگ و  ار  شاهدید  رون  ترضح 
اب یهلا  تردقب  دنزرف ! دومرف : دیشک و  وا  رس  رب  تسد  هاگنآ  تسشن . ردپ  تسد  رد  ادخ  ّیلو  هنوگ  نیدب  دراذگ و  پچ  تسد  رد  ار  وا 

اوُفِعُْـضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِجَّرلا ، ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ُذوُعا  تفگ : زیزع  دازون  نآ  وگب .! نخـس  نم 
«1  » َنوُرَذْـحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناـماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف 

نمب ار  وا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  داتسرف . دورد  شردپ  ات  همئا  همه  نانمؤم و  ریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  هاگنآ 
بلغا دنچ  ره  تسا  قح  دنوادخ  هدعو  هک  دـنادب  دوشن و  نوزحم  ددرگ و  نشور  شناگدـید  ات  ربب  شردام  دزنب  ار  وا  همع  دومرف : داد و 
بیقعت هب  باتفآ  عولط  ات  مدراذگ و  حبص  زامن  مه  نم  دوب . هدیمد  قداص  حبـص  مدنادرگرب  شردام  دزن  ار  هچب  نوچ  دنرادن ! رواب  مدرم 

دراو تسخن  مدز . اهنآب  يرـس  زاب  ادـخ  ّیلو  رادـید  قوشب  هک  موس  زور  ات  متـشگرب ، هناخب  مدرک و  یظفاحادـخ  ماما  اب  هاـگنآ  متخادرپ .
هچب همع ! دومرف : ماما  منک ، نخسب  ادتبا  متساوخن  اما  مدیـسر ، ماما  تمدخب  سپ  مدیدن ، ار  هچب  یلو  تشاد  ياج  نسوس  هک  مدش  یقاطا 
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ار وا  ندوب  وت  دـنوش ، دـیدرت  راـچد  لـفط  نیا  دوبن  دوـب و  هراـب  رد  نایعیـش  منک و  تاـفو  نم  نوـچ  همع ! تسادـخ ! تیاـمح  فـنک  رد 
اریز دـشاب ، ناهنپ  اهنآ  وت و   212 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دزن  بلطم  هک  تسا  مزال  اذـه  عم  نک ! مالعا  ام  قثوم  ناتـسودب 

دـنادرگ و هدامآ  ار  وا  بسا  نیما  لیئربج  کک  یهاگ  اـت  دـنیبن ، ار  وا  یـسک  دراد و  هدیـشوپ  اـهرظن  زا  ار  وا  هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ 
زین نوتاخ  همیکح  زا  میهاربا  نب  دمحم  زا  ار  روکذم  تیاور  دافم  یسوط  خیش  تبیغ  رد  دیامرف . حالصا  ار  ناهج  راک  وا  هلیسوب  دنوادخ 

: دیوگیم و  تساوخ . ارم  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  بش  رد  يرکسع  نسح  ماما  تفگ : همیکح  هک : قرف  نیا  اب  هدرک ، لقن 
( نامز ماما  ینعی   ) هَّللا ّیلو  رادـید  قوش  دـش  موس  زور  نوچ  سجرن  دومرف : تسیک ؟ دولوم  نیا  ردام  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  متفگ : ترـضحب 
هتـسشن و دناهدرک . لمح  عضو  هک  ینانز  تداعب  مدـید  متفر . سجرن  قاطاب  تسار  کی  متفاتـش و  اهنآ  هناخب  سپ  تشگ . نوزفا  ملد  رد 
. تسنآ يور  يزبس  هچراپ  دناهداهن و  ياهراوهگ  مدید  هدنکفا  رظن  هناخ  هشوگب  مدرک و  مالس  تسا . هتسب  شرس  هدیـشوپ و  يدرز  سابل 

بلط ارم  اهتـسد  تکرح  اب  دوشگ و  مشچ  دید  ارم  ات  تسا  هدـیباوخ  تشپ  هب  قادـنقیب  ادـخ  ّیلو  مدـید  متـشادرب  ار  هچراپ  متفر و  شیپ 
عقوم نیا  رد  مدوب ! هدرکن  مامـشتسا  هاگ  چـیه  هک  دیـسر  مماشمب  وا  زا  یـشوخ  يوب  نانچ  مسوبب ، هک  مدرب  کیدزن  متفرگ و  ار  وا  دومن .

ار وا  ترـضح  هک  اجنآ  ات  نزب ...  فرح  نم  اب  مدـنزرف ! دومرف : مدرب ، اقآ  دزنب  ار  وا  روایب ، ار  مرـسپ  همع ! دز  ادـص  يرکـسع  نسح  ماـما 
و قح - تیامح  ظفح و  نما و  هانپ  رد  ورب  درپس . واب  ار  شدـنزرف  یـسوم  ردام  هک  مراپـسیم  یـسکب  ار  وت  دـنزرف ! دومرف : درپس و  یغرمب 

ارف شتقو  ات  وگم  یـسکب  راد و  هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  وا  تدالو  ربخ  ربب و  شردام  دزن  ار  وا  همع  دومرف : دـندنادرگرب - ار  وا  ناـغرم  نوچ 
نب دـمحم  زا  ار  ثیدـح  نیا  باتک  نآ  رد  زین  و  ثیدـح ...  رخآ  ات  متفر » دوخ  هناخب  هدومن  یظفاحادـخ  مدرپس و  شردامب  ار  وا  دیـسر .

رداـم ماـن  دراد و  نابعـش  همین  تیاور  نآ  رد  تسا . هدرک  لـقن  نوتاـخ  همیکح  زا  نایعیـش  ناـگرزب  زا  یتعاـمج  زا  مـه  لـالب و  نـب  یلع 
يرکسع نسح  ماما  دش   213 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دلوتم  اقآ  نوچ  دیوگیم : همیکح  هک  اجنآ  ات  تسا . سجرن  ترـضح 

تـسد رب  دنکیم و  هدجـس  ار  ادخ  هداتفا  نیمز  يورب  مدـید  متـشادرب  اقآ  يور  زا  شوپور  یتقو  روایب ! ار  ماهچب  همع ! دومرف : مالّـسلا  هیلع 
وا تسا . ینتفر  لطاب  اریز  تفر  نایم  زا  لطاب  دـمآ و  قح  ینعی : « 1  » ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  هدش : هتشون  شتـسار 

ُدَهْشا دومرف : ترضح  هک  اجنآ  ات  مدرب . شراوگرزب  ردپ  دزن  هدیچیپ  ياهچراپ  رد  هاگنآ  تسا . هزیکاپ  كاپ و  مدید  متفرگ  شوغآ  رد  ار 
شناتسود يارب  و  دیسر ، شدوخب  ات  داتسرف  دورد  همئا  همه  رب  هاگنآ  ًاّقَح  َنینِمْؤُملا  ُریما  ًاّیلَع  َّنا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًاَدَّمَُحم  َّنا  َو  ُهَّللا  َالا  َهلا  ْنا ال 

ياهدرپ اقآ  نم و  نایم  هکنیا  لثم  دـیوگیم : هک  اجنآ  اـت  دوشگ . مشچ  سپـس  دـنادرگ ، داـشلد  ار  اـهنآ  وا  جرف  اـب  دـنوادخ  هک  دومن  اـعد 
ات درب . ار  وا  تسا  رتکیدزن  واب  ام  وت و  زا  هک  سک  نآ  دومرف : دش ؟ هچ  هچب  اقآ ! مدیـسرپ  شردپ  زا  مدیدیمن ، ار  وا  هک  يروطب  دـنتخیوآ 

ماما مدید  مدش ، بایفرـش  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  روضحب  دش ، ملهچ  زور  نوچ  دیوگیم  همیکح  تیاور  نیا  رد  روکذم . ثیدـح  رخآ 
نیا همع  دومرف : ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  مدـیدن . وا  راتفگ  زا  رتهب  ینابز  وا و  راسخر  زا  رتوکین  یتروص  دوریم . هار  هناـخ  رد  ع )  ) ناـمز

ینادیمن ناجهمع ! دومرف : درک و  یمسبت  ماما  منیبیم  وا  هزور  لهچ  زا  منیبب  دیاب  هچنآ  اقآ  مدرکضرع : تسا . زیزع  رایسب  ادخ  شیپ  دولوم 
رگید یتقو  نوچ  متـشگرب ، مدیـسوب و  ار  اقآ  رـس  متـساخرب و  نم  سپ  تسا ؟ نارگید  هلاس  کی  دـشر  ربارب  همئا  ام  زور  کـی  دـشر  هک 

زا یسوط  خیش  تبیغ  رد  زین  و  درپس . واب  ار  دوخ  دنزرف  یسوم  ردام  هک  مدرپس  یسکب  ار  وا  دومرف : مدش  ایوج  ماما  زا  مدیدن . ار  وا  مدمآ 
يدرم وا  بتاک و  دواد  نب  لالب  نب  دمحا  نمب  داد  ربخ  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  ایرکز  نب  ۀـلظنح  زا  یلع  نب  دـمحم  زا  یلع  نب  دـمحا 

نیا اب  تشادیمن ، هدیشوپ  تمصع  تیب  لها  اب  ار  دوخ  ینمشد  دوب و  یبصان  بهذم و   214 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینس -
ار وت  هک  تسا  يربخ  نم  دزن  رد  تفگیم  درکیم  تاـقالم  ارم  تقو  ره  دومنیم و  یتسود  راـهظا  نم  اـب  شیلـصا  تنیط  ياـضتقمب  فصو 

تـصرف زا  نم  میدـش ، عمج  مه  اـب  اـج  کـی  رد  يزور  هکنآ  اـت  مدادـیمن . تیمها  نادـنچ  مه  نم  تفگ  مهاوخن  یلو  دزاـسیم . دونـشخ 
نـسح ماما  ینعی   ) اضرلا نبا  هناـخ  يوربور  هرماـس  رد  اـم  هناـخ  تفگ : وا  دـنک . لـقن  نم  يارب  ار  ربخ  هک  متـساوخ  وا  زا  هدومن  هدافتـسا 

مناـشیوخ ناگتـسب و  ناـسک و  ماـمت  مدـید  متـشگرب ، هرماـسب  سپـس  متفر  نیوزق  فرطب  يزارد  تدـم  نم  دوب . مالّـسلا ) هیلع  يرکـسع 
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دوب و رادهگن  دوخ  بوبحم و  ینز  ریپ  يو  دوب . شدوخ  دزن  هک  تشاد  يرتخد  وا  دوب و  هدرک  تیبرت  ارم  هک  ینزریپ  رگم  دناهتـشذگرد ،
نز ریپ  مدرک  نتفر  مزع  سپـس  مدـنام  اجنآ  يزور  دـنچ  نم  دـندوب . نز  ریپ  هناخ  رد  مه  دنتـشاد  یتسود  ام  اب  هک  ینانز  دوبن ، غورد  لها 

مهاوخیم متفگ  هرخـسم  اب  میوش . داش  تندـید  اب  ات  نامب  ام  دزن  نونکا  يدوب . رود  ام  زا  اهتدـم  هک  وت  ینکیم ؟ هلجع  نتفر  رد  ارچ  تفگ 
نکم و نیهوت  سرتب و  ادـخ  زا  دـنزرف ! تفگ : نز  ریپ  دـنتفریم . البرکب  نایعیـش  هک  دوب  هفرع  زور  ای  نابعـش و  همین  اـی  اریز  مورب ! ـالبرکب 

قاطا نیمه  رد  نم  تسنیا : ناتساد  مدومن . هدهاشم  وت  نتفر  زا  دعب  لاس  ود  هک  منک  لقن  تیارب  ار  یناتـساد  رادنپم . هرخـسم  یتفگ  هچنآ 
! تفگ نمب  دمآ و  زیمت  ياهـسابل  اب  وبـشوخ  يور و  وکین  يدرم  مدید  يرادیب  باوخ و  لاح  رد  مدوب . هدـیباوخ  مرتخد  اب  زیلهد  کیدزن 

مرتخدـب متـساخرب و  همیـسارس  امنم .! يراددوخ  وا  اب  نتفر  زا  نکم و  تشحو  دـبلطیم . هیاسمه  هناـخب  ار  وت  دـیآیم و  یـسک  نونکا  مه 
نیا درک . رارکت  ار  نخس  نامه  دمآ و  درم  نامه  زاب  مدیباوخ . مدرب و  ادخ  مان  سپ  هن ! تفگ : دیایب ؟ ام  هناخب  هک  يدید  ار  یسک  متفگ :
نامه زین  موس  راب  مدیباوخ . هدروآ  نابزب  ادخ  مان  مه  نم  هن  تفگ : هدماین ؟ سک  چـیه  مدیـسرپ : مرتخد  زا  متـساخرب و  تشحو  اب  زین  راب 
تقو نیا  رد  ورب . وا  اب  دنزیم  رد  هدمآ و  دبلطیم  ار  وت   215 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  سک  نآ  ینالف ! تفگ : دمآ و  درم 
مدید مدرک . زاب  ار  رد  متخانش و  ار  وا  نخـس  سرتم ! نک و  زاب  رد  تفگ  تسیک ، متفگ : متفر و  رد  تشپ  مدینـش . ار  رد  ندیبوک  يادص 
مدرک رسب  يرـسور  ایب . اهنآ  هناخب  دناوخیم  ارت  یمهم  تجاح  يارب  اههیاسمه  زا  یکی  دیوگیم : دهدیم و  نمب  يرـسور  هک  تسا  یمداخ 
هدرپ هشوگ  مداخ  تسا . هداتسیا  هدرپ  رانک  يدرم  دناهتخیوآ و  هناخ  طسو  رد  يزارد  هدرپ  مدید  متخانـشیمن . هک  دروآ  ياهناخب  ارم  وا  و 
تفگ نمب  نز  نآ  تسا . هتـسشن  وا  رـس  تشپ  هلباق  دننام  رگید  ینز  تسا و  لمح  عضو  لاح  رد  ینز  مدید  مدش . لخاد  نم  دز و  الاب  ار 

ادص متفرگ و  تسد  يور  ار  وا  نم  دیدرگ . دـلوتم  يرـسپ  هک  تشذـگن  يزیچ  مدرک و  کمک  واب  سپ  ینکیم ؟ کمک  امب  راک  نیا  رد 
وا مدش  هچب  هجوتم  نوچ  نکم ! ادص  رس و  تفگ  یسک  مهد ، هدژم  هتسشن  درم  نآب  هک  مدروآ  نوریب  هدرپ  زا  رـس  هاگنآ  رـسپ ! رـسپ ! مدز 

ياهسیک دینادرگرب و  ماهناخب  ارم  تخادنا و  مرسب  يرسور  مداخ  عقوم  نیا  رد  نکم ! ادص  تفگ : نز  نامه  مدیدن و  دوخ  تسد  يور  ار 
وا تسا . هدیباوخ  مرتخد  زونه  مدید  متفر  باوختخر  فرطب  مدش و  دوخ  هناخ  دراو  نکم ! راهظا  یـسکب  يدـید  هچنآ  تفگ : داد و  نمب 

نیا تسنآ . رد  رانید  هد  مدـید  مدوشگ  ار  هسیک  رد  سپ  هن ، تفگ : يدـش ؟ علطم  نم  نتـشگرب  نتفر و  زا  ایآ  مدیـسرپ  مدرک و  رادـیب  ار 
نیا هک  ینادب  ات  مدرک  لقن  وت  يارب  ور  نیا  زا  یتفگ ، ار  نخس  نیا  هرخـسم  اب  وت  مدید  هک  نونکا  زج  ماهتفگن  یـسکب  نونک  ات  ار  بلطم 

مدرک و بجعت  نزریپ  فرح  زا  تسا . تسرد  دننکیم  اعدا  هچنآ  دنتـسه و  یگرزب  ماقم  نأش و  ياراد  دنوادخ  دزن  ربمغیپ ) هداوناخ   ) موق
تسیود و لاس  هک  منادـیم  نیقیب  هکنیا  زج  مدرکن ، شـسرپ  هداد  خر  نآ  رد  هعقاو  نیا  هک  یناـمز  زا  رگید  متفرگ و  هرخـسم  داـبب  ار  نآ 
«1  » نامیلـس نب  هَّللا  دـیبع  ترازو  مایا  هنـس 281  رد  مدوـب و  هتفر  هرماـس  زا  يدـنا  216 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هاـجنپ 
ار ربخ  نیا  زین  وا  اـت  متـساوخ  ار  دـمحا  نب  رفظم  جرفلا  وبا  دـیوگیم : ربـخ  نیا  يوار  هلظنح  مدینـش . نزریپ  زا  ار  ناتـساد  نیا  متـشگرب و 

مالّسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نارهاوخ  زا  یکی  هک  هدرک  تیاور  زین  هنوگ  نیدب  ار  تدالو  هعقاو  هر )  ) یسوط خیش  تبیغ  رد  مه  و  دونـشب .
وا دمآ و  اهنآ  هناخب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يزور  دش ، گرزب  نوچ  دوب ، سجرن  شمان  هدرک و  تیبرت  دوخ  هک  تشاد  يزینک 

زیزع هک  يدولوم  اریز  منکیم . واب  هاگن  بجعت  يور  زا  نم  دومرف : یتسه ؟ زینک  نیا  بلاـط  هکنیا  لـثم  اـقآ ! تفگ : ماـما  رهاوخ  دـید . ار 
رد زین  و  « 2 . » دـندرک جاودزا  مه  اب  اهنآ  تفرگ و  هزاجا  یقنلا  یلع  ماما  شردارب  زا  ماما  رهاوخ  سپـس  دـیآیم  دوجوب  يو  زا  تسادـخ 

ع)  ) یقنلا یلع  ماما  تشذـگرد  زا  سپ  لاس  ود  يرجه  لاس 256  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  هدومن  تیاور  يزار  ناّلع  زا  باـتک  نآ 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ةزمح  زا  وا  و  ءایـصوالا »  » باتک رد  یناغملـش  یلع  نب  دـمحم  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا . هدـیدرگ  دـلوتم 
هب هناخ  لها  مامت  دش  دلوتم  اقآ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  مداخ  رـصن  شردپ  زا  وا  رـصن و  نبا   217 ص : نتم ،

! تسام کچوک  ياقآ  يارب  نیا  هک : دنتفگیم  مرخب و  تشوگ  اب  ناوختـسا  زغم  يرادقم  زور  ره  هک  دنتفگ  نمب  دـنتخادرپ . وا  يراتـسرپ 
دزن يارب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفگ : وا  هک  دـنکیم  تیاور  سیردا  نب  میهاربا  زا  روبزم  یناغملـش  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه 
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تمدـخ هک  دـعب  مدرک و  نینچ  ناروـخب . زین  تناـسکب  روـخب و  نآ  زا  دوـخ  نک . هقیقع  مدـنزرف  يارب  ار  نآ  هـک : دوـمرف  داتـسرف و  نـم 
هرب ود  نیا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  دوب : هتشون  هک  دنداتسرف  ياهمان  هارمه  هرب  ود  سپس  « 1  » تشذگ رد  ام  هچب  دومرف : مدیسر  ترضح 

رد دومرفن . يزیچ  مدیـسر  شتمدـخب  نوچ  مدرک و  نینچ  ناروخب ! زین  تناـسک  هب  روخب و  اراوگ  دوخ  نک . هقیقع  تیـالوم  بناـج  زا  ار 
تیب لها  لثم  دومرف : ص )  ) مرکا ربمغیپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  دوب  ّرخ  نب  فورعم  زا  یناـمعن  تبیغ 

هک دیـسرب  یماماب  نوچ  دـشخردب و  يرگید  هراتـس  دـنک  بورغ  ياهراتـس  نوچ  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  دـننام  تما ، نیا  نایم  نم ،
ناماس رسیب و  راگزور  لوط  رد  امـش  دربیم و  ار  وا  دیآیم و  توملا  کلم  دیئامن  هراشا  واب  ناتـشگنا  اب  دینک و  زارد  يو  فرطب  اهتـسد 

امش هراتس  دنوادخ  دشک ، اجنیدب  راک  هک  یماگنهب  و  دوب ! دنهاوخن  بیـصنیب  یناماس  رـسیب و  نیا  زا  بلطملا  دبع  دالوا  یتح  دینامیم 
تدم رد  ترضح  ینعی  دربیم » ار  وا  دیآیم و  توملا  کلم  : » فلؤم دینک . شریذپ  ار  وا  هدومن  ادخ  دمح  امـش  سپ  دنادرگ . راکـشآ  ار 
باتک رد  سواط  نب  دیس   218 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم . حور  ضبق  ار  وا  هکنیا  هن  دـشابیم ، سدـقلا  حور  اب  تبیغ ،
رفعج نب  نسح  دمتعم  هقث  دشابیم و  دامتعا  دروم  بتک  زا  هک  ءایـصوالا »  » باتک رد  يرمیـص  دایز  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  مومهملا » جرف  »
دمحا هدازردارب  یمق  رفعج  وبا  زا  هدومن ، تیاور  ار  نآ  تسا ، هتشاد  تابتاکم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  اب  هک  يرمیص 

دیبلط و ار  وا  قاحـسا  نب  دمحا  دوب . موجن  باسح  رد  تقاذحب  فورعم  يدوهی  مجنم  کی  مق  رد  هک : هدرک  لقن  هلقـصم  نب  قاحـسا  نب 
رد دومن و  يدـنب  هچیاز  تفرگ و  علاط  يدوهی  نوچ  نک .! يدـنب  هچیاز - ریگب و  ار  وا  علاط  هدـش ، دـلوتم  تقو  نالف  رد  يدولوم  تفگ :

یصو ای  ربمغیپ و  ای  دولوم  نینچ  نیا  دشاب . وت  نآ  زا  دولوم  نیا  هک  درادن  تلالد  یموجن  باسح  تفگ : قاحـسا  نب  دمحاب  درک  رظن  نآ 
ییاج ات  دوشیم . کلام  ار  ناهج  تشد  هوک و  یکـشخ و  ایرد و  برغ و  قرـش و  دولوم  نیا  هک  دـناسریم  یموجن  باـسح  تسا . ربمغیپ 

تدالو تسا : هتفگ  هحلط  نب  نیدلا  لامک  خیـش  دسیونیم : « 1  » همغلا فشک  رد  دـنورگیم . وا  تیالو  نیدـب و  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  هک 
لقیـص شردام  و  ع »  » نسح دمحم  وبا  شردپ  داتفا ، قافتا  لاس 258  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  رد  هرماس و  رد  نسحلا  نب  ۀـجح 

: دیوگیم « 2  » داشرا رد  و  تسا . رظتنم »  » و حـلاصلا » فلخ   » و تجح »  » شبقل مساقلا و  وبا  شاهینک  دـناهتفگ . مه  نآ  ریغ  همیکح و  دوب و 
تافو عقوم  تسا . سجرن  شرداـم  و  دوب ، لاس 255  نابعـش  همین  بش  رد   219 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  تدالو 

دراذگ و یقاب  نایناهج  يارب  ار  وا  دومرف و  اطع  واب  باطخلا  لصف  تمکح و  ناهج  دـنوادخ  نس  نآ  رد  دوب  هلاس  جـنپ  شراوگرزب  ردـپ 
ماما نس  نآ  رد  زین  ار  وا  دومن ، ربمغیپ  هراوهگ  رد  ار  میرم  نب  یـسیع  هک  روط  ناـمه  تخومآ و  تمکح  يوب  یکچوک  رد  ییحی  دـننام 

زا يرغـص »  » کچوک تبیغ  تسا . هدیـسر  رابخا  رد  هک  نانچ  يرگید . زا  رتینالوط  یکی  دراد : تبیغ  ود  شروهظ  زا  شیپ  وا  دـینادرگ .
ینامز ات  تسا  يرغـص  تبیغ  زا  دعب  يربک »  » رتگرزب تبیغ  و  لاس ) راهچ  داتفه و  تدم   ) تسوا ریفـس  نیرخآ  تافو  عقوم  ات  دلوت  نامز 

نم نادـنزرف  زا  « 1 « » حـلاص فلخ   » هک هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  همغلا  فشک  رد  دـنک . مایق  ریـشمش  اـب  هک 
نامزلا رخآ  رد  تسا و   220 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مساقلا » وبا   » شاهینک و  م ح م د )  ) شمان تسوا  يدـهم »  » دـشابیم و

مه سجرن و  موس  تیاور  رد  همیکح و  یتـیاورب  و  دوب ؛ لقیـص  ترـضح  رداـم  ماـن  تفگ : نمب  زاـس ) هرز   ) عاّرد رکب  وبا  دـنکیم . روهظ 
. دـنکیم روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  يدـهم  حـلاص و  فلخ  وا  مه  مساقلا و  وبا  شاهینک  ملعا . هَّللا  و  تسا ، هدوب  نسوس  هک  دـناهتفگ 

یـسوم نب  دمحم  مه  و  يدهم . تسنیا  دیوگیم : حیـصف  نابزب  دوریم و  وا  اب  اج  همه  دـنکفایم و  هیاس  يو  رب  هک  تسا  يربا  شرـس  يالاب 
رد فلؤم : « 1 . » تسا همیکح »  » ترضح ردام  مان  هک  درک  لقن  خیرات  ياملع  زا  یکی  زا  وا  نیکسم و  وبا  زا  يو  هک  داد  ربخ  نمب  یـسوط 

: دسیونیم شخیرات  رد  « 2  » ناکلَخ نبا  دوریم : نخس  ماما  تدالو  عوضوم  زا  زین  دناهدیسر  ترضح  تاقالم  ضیفب  هک  یناسک  رابخا  باب 
و دـشابیم . هدـنز  هک  تسا  فورعم  ماـما و  نیمهدزاود   221 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نامز ) ماما   ) وا هعیـش  هفیاط  هدـیقعب 
دـنراد و رایـسب  ياههتفگ  هراب  نیا  رد  بئاغ و  هرماـس  بادرـس  رد  دـنیوگیم  و  دـننادیم . يدـهم  مئاـق و  رظتنم و  ار  وا  نایعیـش  هک  تسوا 

تافو شردـپ  نوچ  تسا . يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  هعمج  زور  شدالیم  « 1 ! » دیآرد هرماس  بادرـس  زا  نامزلا  رخآ  رد  هک  دنرظتنم 
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لخاد تسیرگنیم  واب  شردام  هک  یلاح  رد  يو  دنیوگیم : نایعیـش  دـناهتفگ . مه  سجرن  تسا و  طمخ  شردام  مان  دوب . هلاسجنپ  وا  درک ،
ریخا لوق  هدوب و  لاس 256  نابعش  متشه  رد  هعقاو  نیا  هدش  هتفگ  هدوب و  لاس 265  رد  نیا  و  تشگنرب . رگید  دش و  شردپ  هناخ  بادرس 
لاـس هد  عقوم  نآ  هدوب و  لاس 275  رد  یلوقب  و  دوب ، هلاسجنپ  ای  هلاس  راهچ  دـش  بادرـس  لخاد  هک  یعقوم  دـناهتفگ : تسا و  رتحـیحص 
نـسح ماـما  یقنلا و  یلع  ماـما  زا  دنـس  هلـسلس  اـب  هک  مدـید  یتیاور  هعیـش  ياـملع  تاـفیلأت  زا  یکی  رد  فلؤم : ملعا » هَّللا  تسا و  هتـشاد 

دتـسرفیم و ورف  يربا  رد  تشهب  بآ  زا  ياهرطق  دنک ، یماما  شنیرفآ  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  دومرف : هک  دـناهدرک  لقن  ع )  ) يرکـسع
رارق ردام  همیـشم  رد  نوچ  دوشیم .) هتـسب  ماـما  هفطن  هویم  نیا  زا  و   ) دروخیم ار  نآ  ماـما  دـکچیم و  « 2  » یتشهب ياـههویم  زا  ياهویم  رد 

شتسار يوزاب  رب  درذگب  هام  راهچ   222 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  یعقوم  و  دونشیم ، ار  مدرم  نخـس  هزور  لهچ  تفرگ ،
دنوادخ رماب  ددرگیم  دـلوتم  هک  یماگنه  و  « 1  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  دوشیم : هتـشون 

ورف وا  رب  یهلا  رما  هک  تسا  رون  نآ  رد  دـنیبیم و  ار  اهنآ  لامعا  نامدرم و  هلیـسو  نادـب  دـباتیم و  ناهج  فارطاـب  يو  زا  يرون  دتـسیایم و 
يزور دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تسا  باتک  نامه  رد  و  تسوا . مشچ  ولج  رون  نآ  دـنک  ور  هک  فرط  رهب  دـیآیم و 

. مدومن يوب  ینالوط  يرظن  مدید و  دنتفگیم  سجرن  يوب  دوب و  هدرک  تنیز  هک  ار  وا  نازینک  زا  یکی  متفر ، دوخ  ياههمع  زا  یکی  هناخب 
دنوادـخ تساوـخ  هدارا و  ظاـحلب  بجعت و  يور  زا  نم  هاـگن  همع ! متفگ : يا ؟ هتفرگ - رظن  ریز  تخـس  ار  وا  منیبیم  اـقآ ! تفگ : ماهمع 
دروآرد نم  يرـسمهب  ار  وا  تفرگ و  هزاجا  زین  وا  ریگب ! هزاجا  مردپ  زا  سپ ، متفگ : يراد ! واب  لیم  هکنیا  لثم  اقآ ! تفگ : تسواب  تبـسن 

ره دومرف : هک  هدومن  تیاور  نوتاخ  همیکح  زا  قثوم  ياملع  زا  یکی  تفگ : هک  دنکیم  لقن  نادمه  نب  نیـسح  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  « 2»
اعدب تسد  نوچ  زور  کی  دنک . تبهوم  يوب  يدنزرف  دنوادخ  هک  مدرکیم  اعد  مدیسریم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  تقو 
نابعش هام  موس  هعمج  بش  بش ، نآ  و  ددرگیم ! دلوتم  بشما  دنک ، يزور  نمب  یتساوخیم  ادخ  زا  هچنآ  همع ! دومرف : ترـضح  متـشادرب 

؟ دوب دهاوخ  ینز  هچ  زا  گرزب  دولوم  نیا  مدرکضرع : شاب ! ام  نامهم  ار  بشما  راطفا  همع ! دومرف : ماما  بش  نآ  دوب . يرجه  لاس 257 
دننام وا  متفر و  وا  دزن  متـساخرب و  سپ  تسین . رتبوبحم  سجرن  زا  نم  دزن  یـسک  امـش  نازینک  نایم  رد  اـقافتا  متفگ : سجرن  زا  دومرف :

دناوخیم و دوخ  يوناب  ارم  وا  متشاد . زاب  ندرک  تمدخ - زا  ار  وا  مدیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد  نم  درک . مارتحا  نم  زا  دوب ، نم  دزن  هک  یتقو 
هیلع دوعوم  يدـهم  میوـش ! وـت  يادـف  اـیند  همه  نم و  متفگ : نم  مدرگ و  تیادـف  تفگ : نمب  وا  مدـناوخیم  شیوـخ  يوناـب  ار  وا  زین  نم 

نامیا لها  يوزرآ  هک  دیامرفیم  تیانع  وتب  تسا  ناهج  ود  رورـس  هک  يرـسپ  دنوادخ  بشما  متفگ : يوب  سپـس   223 ص : نتم ، مالسلا ،
یقنلا یلع  ماـماب  تـهج  نـیمهب  مدـیدن . یگلماـح  زا  يرثا  مدرک  رظن  يو  رد  متـساخرب و  سپـس  درکیم ، مرـش  نـم  نخـس  زا  وا  تـسا ،

میشابیم ناردام  ياهولهپ  رد  هکلب  میتسین  اهمکش  رد  همئا  ام  همع ! دومرف : درک و  یمسبت  ترـضح  منیبیمن . يو  رد  يرثا  نم  مدرکـضرع 
مدرکـضرع دـیالآیمن . ار  نآ  اهیدـیلپ  هک  میئادـخ  رون  ام  اریز  میوشیم . جراخ  ناردام  تسار  نار  زا  هکلب  میئآیمن  نوریب  محر  هار  زا  و 

ياهفص رد  مه  ترـضح  مدیباوخ . سجرن  کیدزن  مدرک و  راطفا  متـساخرب و  نم  رجف . عولط  عقوم  دومرف : ددرگیم ؟ دلوتم  تقو  هچ  اقآ !
هراب رد  مدیـسر  رتو  زامنب  نوچ  تشادـن ، لمح  تمالع  دوب و  هدـیباوخ  سجرن  متـساخرب ، هک  بش  زامن  عقوم  دـندیباوخ . هناخ  ناـمه  زا 

رتو زامن  تسا ! هدرکن  عولط  رجف  زونه  همع ! دز  ادص  هفص  نامه  زا  ترضح  دماین . هچب  تسا و  کیدزن  رجف  هک  مداتفا  کشب  ماما  هدعو 
، يرآ تفگ : یباییم ؟ دوخ  رد  يزیچ  ایآ  مدیـسرپ : مدـناوخ و  وا  رب  ادـخ  مان  هدـش  کیدزن  واب  مداد و  تکرح  ار  سجرن  مدرک و  ماـمت 
وا يور  زا  شوپور  نوچ  روایب . نم  دزن  ار  مدنزرف  همع  دیامرفیم : هک  مدینش  ار  ماما  يادص  هکنآ  ات  مدشن  رادیب  میدیباوخ و  ود  ره  سپس 
َناک َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  هدش : هتشون  شتسار  يوزاب  يور  رب  دنکیم و  هدجـس  ار  ادخ  هداتفا و  نیمز  يور  مدید  متـشادرب 
يور ار  وا  ترـضح  مدرب . شراوگرزب  ردـپ  دزن  هدـیچیپ  ياهچراپ  رد  سپـس  تسا . هزیکاپ  كاـپ و  مدـید  متفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  ًاـقوُهَز 

: دومرف دیـشک و  شیاهدـنب  شوگ و  تشپ و  رب  تسد  داهن و  وا  ناهد  رد  ناـبز  دراذـگ و  وا  تشپ  رب  تسار  تسد  تفرگ و  پچ  تسد 
هَّللا  224 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشا  دناوخ : زین  وا  وگب ! نخـس  نم  اب  مدنزرف !
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ار وا  جرف  دـنوادخ  هک  درک  اـعد  شناتـسود  يارب  و  دیـسر ، شدوخب  اـت  درب  ماـن  ار  همئا  ماـمت  سپـس  هَّللا .  ّیلَو  َنینمؤُـملا  ُریما  ًاـیلَع  َّنا  َو 
شردام دزن  نوچ  روایب . نم  دزن  دـعب  دـنک و  مالـس  يوب  ات  ربب  شردام  دزن  ار  وا  همع ! دومرف : ماما  دوشگ . مشچ  هاگنآ  دـنادرگ . کیدزن 

: مدیسرپ اذل  مدیدن . ار  اقآ  نم  دش و  هتخیوآ  ياهدرپ  ترضح  نم و  نایم  هکنیا  لثم  مدینادرگرب  شردپ  دزن  ار  وا  سپس  درک . مالس  مدرب 
ترـضح تمدـخ  متفه  زور  نوچ  دـندینادرگرب ) ار  وا  سپـس   ) درب ار  وا  تسا  رتکیدزن  وت  زا  هک  سک  نآ  دومرف : دـش ؟ هچ  هدازاقآ  اقآ !

رد نابز  دیـشک و  وا  تروص  رـسب و  تسد  لوا  راب  دننام  مدرب ، ردپ  دزن  هدـیچیپ  يدرز  سابل  رد  ار  اقآ  روایب ! ار  مدـنزرف  دومرف : مدیـسر 
 ... ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  دـناوخ  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مه  وا  نزب ! فرح  نم  اـب  مرـسپ ! دومرف : داـهن و  شناـهد 

ینایرس نابزب  ار  مدآ  ترـضح  فحـص  تسخن  نک . تئارق  زین  هدش  لزان  نیـشیپ  ناربمغیپ  رب  هک  ینامـسآ  بتک  زا  دنزرف ! دومرف : هاگنآ 
لوسر مدج  نآرق  یـسیع و  لیجنا  دواد و  روبز  یـسوم و  تاروت  میهاربا و  فحـص  حلاص و  دوه و  حون و  سیردا و  باتک  دعب  دناوخ و 
تمدخ هک  شدلوت  زا  سپ  زور  لهچ  دومن . تیاکح  دوخ  نامز  ات  ار  نیلسرم  ءایبنا و  صصق  سپس  دناوخ . ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

تروص و زا  رتحیصف  ینابز  رتوکین و  یتروص  دوریم . هار  هناخ  رد  نامزلا  بحاص  یلوم  مدید  مدیسر ، مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
وا عضو  هدـهاشم  زا  نم  اقآ ! متفگ : تسا . زیزع  رایـسب  یلاعت  يراـب  تاذ  هاگـشیپ  رد  دولوم  نیا  همع ! دومرف : ماـما  مدوب . هدـیدن  وا  ناـبز 

دـشر اب  ام  هتفه  کی  دشر  هتفه و  کی  رد  نارگید  دـشر  اب  همئا  ام  زور  کی  دـشر  هک  ینادـیمن  همع ! دومرف : منیبیم . منادـب  دـیاب  هچنآ 
، مدش ایوج  ماما  زا  مدیدن . ار  وا  مدمآ  هک  زاب  متـشگرب و  هناخب  مدیـسوب و  ار  دوعـسم  دولوم  نآ  رـس  سپ  تسا ؟ ربارب  نارگید  هلاس  کی 

نوچ دومرف : سپـس  درپس . واـب  ار  شدـنزرف  یـسوم   225 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  رداـم  هک  یـسکب  مدرپـس  ار  وا  دوـمرف :
: دیسر ادن  یبوبر  تاذ  هاگراب  زا  دندرب و  یهلا  شرع  هدرپ  ارسب  ار  وا  داتسرف و  هتشرف  ود  دومرف ، تبهوم  نمب  ار  تما  نیا  يدهم  دنوادخ 

لومـشم ای  منکیم  هذـخاؤم  ار  مناگدـنب  وت  هلیـسوب  نم ! ناگدـنب  یئامنهار  نیمارف و  نید و  زا  ندرک  يرایب  داـب  وت  رب  نیرفآ  نم  هدـنب  يا 
نم ظفح  فنک  رد  هک  دینادرگرب  شردپ  هب  ار  وا  دوز  ناگتـشرف ! منکیم . باذـع  وت  مشخ  اب  مشخبیم و  وتب  ار  اهنآ  منادرگیم و  تمحر 

هدید دازب  ردام  زا  نوچ  و  دبای . شرتسگ  یتیگ  رسارس  رد  نم  نید  مربب و  نایم  زا  ار  لطاب  راکشآ و  ار  قح  وا  هلیـسوب  هک  ینامز  ات  تسا .
یلَع ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیَملاْعلا  َّبر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  تفگ : درک و  ياهسطع  سپس  هتـشادرب  نامـسآ  فرطب  ناتـشگنا  هتـسشن و  اهوناز  يور  هک  دش 
رگا تسا ! هتفر  نیب  زا  ادخ  تجح  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  نارگمتـس  دومرف : هاگنآ  ٍِربْکَتْـسُم . َو ال  ٍفِْکنَتْـسُم  َْریَغ  ًارِخاد  ًادـْبَع  ِهلآ  َو  ٍدَّمَحَم 

: هک هدش  لقن  دوب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  هک  میهاربا  زا  و  مدراذگیمن ! یـسک  يارب  کش  ياج  دندادیم  هزاجا  نمب 
دمحم مدـنزرف  يارب  ار  نادنفـسوگ  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دـندوب : هتـشون  داتـسرف و  نم  يارب  ياهمان  هارمه  دنفـسوگ  راـهچ  ماـما 
هدومرف سورد »  » باـتک رد  « 1  » لوا دیهـش  فلؤم : دـیروخب . یتفای  هک  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  دوخ و  یئاراوگ  اـب  نک و  هقیقع  يدـهملا 

دلوتم يرجه  لاس 255  نابعـش  هاـم  مهدزناـپ  هعمج  زور  رد   226 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تسا :
رفعج ماما  زا  هر )  ) دیهـش طـخب  مه  و  «. 1  » تسا يولع  دـیز  رتخد  میرم  شمان  هدـش  هتفگ  مه  سجرن و  ای  لقیـص  شردام  مان  هدـیدرگ .
دلوتم مالّسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  هک  یبش  رد  دومرف :  227 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  نآ  هک  دناهدرک : لقن  قداص 

نیمزرـسب ار  وا  ماما ، دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  ددرگ ، دـلوتم  كرـش  نیمز  رد  رگا ، تسا و  ناـمیا  اـب  اـب  دوش  دـلوتم  يدولوم  ره  ددرگ ،
ریاس لابقا و  باتک  رد  سواط  نب  دیس  دّجهتملا و  حابصم  حابصم و  رصتخم  باتک  رد  هّرس  سّدق  یسوط  خیـش  درک . دهاوخ  لقتنم  نامیا 

رد و  تسا . هداد  يور  نابعش  هام  همین  رد  هجرف  هَّللا  لجع  رصع  ماما  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  هک : دناهدرک  نییعت  هیعدا  بتک  نیفلؤم 
«2  » دیدرگ دلوتم  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  بش  هرماس  رد  ترضح  نآ  دسیونیم : « 1  » همهملا لوصف 

اهنآ هیمست  هجو  ترضح و  ياههینک  و  اهبقل ، اهمان ، مود  باب 

مدیسرپ مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  « 1  » یلامث هزمح  وبا  زا  عئارـشلا » للع   » باتک رد  قودص  خیش 
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: دومرف هدـش ؟ هدـیمان  مئاق »  » نامز ماما  طقف  ارچ  سپ  مدرکـضرع : یلب . دومرف : دـیتسین ؟ قحب  مئاق  همه  همئا  امـش  رگم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای 
هداز و  تناگدنب ، نیرتهب  نیلتاق  ایآ  اراگدرورپ ! دنتفگ : دندیلان و  یهلا  هاگردب  ناگتشرف  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدج  نوچ 

، دنگوس ملالج  تزعب و  دیریگ . مارآ  نم  ناگتشرف  يا  هک  داتسرف  یحو  اهنآب  دنوادخ  يراذگیماو ؟ دوخ  لاحب  ار  تناگدیزگرب  فرـشا 
اهنآب ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالوا  ناماما  ملاع  راگدرورپ  هاگنآ  دشاب . اهنامز  تشذگ  زا  دـعب  دـنچ  ره  تفرگ  مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا 

مئاق نیاب  ینعی  مُْهنِم  ُمِقَْتنا  ُِمئاْقلا  َِکلِذب  دومرف : دنوادخ  دراذگیم . زامن  دوب و  هداتسیا  اهنآ  زا  یکی  دنتشگ . رورسم  ناگتشرف  داد و  ناشن 
یـصخش هک  هدرک  تیاور  « 1  » یفعج رباـج  زا  باــتک  نآ  رد  زین  229 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مریگیم . ماـقتنا  اـهنآ  زا 

دیریگب ار  نآ  تسا  نم  ةاکز  مهرد  دص  کی  نیا  درکضرع : مدوب ، رضاح  زین  نم  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ 
ندرپس بوجو  اریز  نک . میـسقت  تناملـسم  ناردارب  ناریقف و  نامیتی و  ناـگیاسمهب و  ار  نآ  تدوخ  دومرف : ماـما  دـیناسرب . شفرـصمب  و 

تموکح لدعب  ادخ  دب  کین و  ناگدنب  نایم  رد  دیامن و  میسقت  يواسم  روطب  و  دنک ، روهظ  ام  مئاق  هک  تسا  یعقوم  ماما ، صخـشب  ةاکز 
« يدهم  » ار وا  تسا . هدیچیپ  رس  ادخ  نامرف  زا  دچیپ  هب  رس  شنامرف  زا  هک  سک  نآ  هدرک و  ادخ  تعاطا  دنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  دنک ،

نوریب هیکاـطنا  رد  عقاو  يراـغ  زا  ار  ینامـسآ  بتک  ریاـس  و  یقیقح )  ) تاروت وا  هدوـمن . شتیادـه  هدیـشوپ ، رماـب  دـنوادخ  اریز  دـنیوگ ،
تموکح نآرق  قباطم  ناناملـسم  اب  روبز و  قبط  روبز  لها  اب  لیجنا و  قبط  لیجنا  لها  اب  تاروت و  قبط  تاروت  ناوریپ  اب  هاـگنآ  دروآیم ،

نآ رطاخب  هک  ار  یلاوما  دیئایب و  تفگ : دـهاوخ  مدرمب  وا  و  دوش ، عمج  وا  دزن  تسنآ  يور  نیمز و  لد  رد  هچنآ  ایند  لاوما  مامت  دـنکیم .
! دیریگب نم  زا  دیدشیم  یهلا  تامرحم  بکترم  و  دیدرکیم ، اهیزیرنوخ  دیتسـسگ و  مه  زا  ار  دوخ  يدنواشیوخ  هتـشر  هداتفا و  مه  ناجب 

مئاق دومرف : ربمغیپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  سپـس  تسا . هدادن  سک  چـیهب  وا  زا  شیپ  هک  دـهدیم  واب  یماقم  لاعتم  دـنوادخ 
. دیامنیم لمع  نم  تنـسب  وا  دنکیم و  ظفح  وا  دوجو  رد  ارم  دنوادخ   230 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم . مانمه  تسا  يدرم 

تاروت لها  اب  دیامرفیم  ماما  هکنیا  فلؤم : دشاب . هدش  رپ  یتشز  روج و  ملظ و  زا  هک  سپ  نآ  زا  دنادرگ ، رون  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 
اریز درادن ، تافانم  دریذپیم ، مدرم  زا  ار  مالـسا  نید  طقف  دیوگیم : دوشیم و  لقن  ادـعب  هک  يرابخا  اب  دـنکیم  تموکح  تاروت و ...  قبط 

زا شیپ  ماما  روهظ  زاغآ  رد  نیا  هکنآ  ای  دـنکیم . همکاحم  ناشدوخ  ینامـسآ  باتک  اب  ار  یـشیک  ره  ناوریپ  هک  تسنیا  دوصقم  اـجنیا  رد 
ینعم نیاب  دـنکیم » ظفح  وا  دوجو  رد  ارم  دـنوادخ  : » دـیامرفیم ربمغیپ  هکنیا  نینچمه  دـشابیم . ناهج  رب  يو  طلـست  وا و  راک  نتفرگ  ـالاب 

رطاخب ار  وا  مارتحا  قوقح و  ناـهج  لـها  هک  يروطب  دـنکیم ، یناـبیتشپ  يراـی و  ار  وا  دـهدیم و  واـب  ارم  مارتحا  قح و  دـنوادخ  هک  تسا 
ُهَّنَِأل ًاِمئاق  ُِمئاْقلا  َیّمُس  هک : هدومن  تیاور  رابخالا  یناعم  باتک  رد  قودص  خیش  تخانش . دنهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج 
رقـص زا  نیدلا  لامک  رد  و  دنکیم . مایق  شمان  ندش  شومارف  زا  سپ  هک  دنیوگیم  مئاق ،»  » ار وا  تهج  نیا  زا  ینعی : هِرْکِذ  ِتْوَم  َدـَْعب  ُموُقَی 

رما تسا . یلع  شمان  نم  زا  دعب  ماما  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فلد  یبا  نب 
هتفگ و رما و  وا ، يوریپ  هتفگ و  رما و  تسا . نسح  شدنزرف  وا  زا  دـعب  ماما  تسا و  نم  يوریپ  وا  يوریپ  نم و  هتفگ  وا  هتفگ  نم و  رما  وا 

تسیرگ تخس  ترضح  تسیک ؟ نسح  زا  دعب  ماما  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکضرع : دندش . تکاس  ترضح  سپـس  دشابیم . شردپ  يوریپ 
زا شماـن  هکنآ  زا  دـعب  اریز  دوـمرف : دـنیوگیم ؟ مئاـق  ار  وا  ارچ  متفگ  تسا . رظتنم  قـحب و  مئاـق  شدـنزرف  نـسح ، زا  دـعب  دوـمرف : سپس 
َُهل َّنَِأل  دومرف : دنیوگیم ؟ رظتنم  ار  وا  ارچ  مدرکضرع : دنکیم  مایق  دندرگرب ، ادخ  نید  زا  شتماماب  نیدقتعم  رثکا  دوش و  شومارف  اههرطاخ 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هِرْکِذـِب  ُئِزْهَتْـسَی  َو  ُنُوباتْرُْملا  ُهُرِْکُنی  َو  َنوُِصلْخُْملا  ُهَجوُرُخ  ُرِظَْتنَیَف  اهُدَـما  ُلوُطَی  َو  اهُماّیا  ُِرثْکَت  ٌۀَْـبیَغ 
دیامنیم تبیغ  ینالوط  یتدم  يارب  يو  اریز  ینعی : َنوُِملْسُْملا . ِهِیف  وُْجنَی  َو  َنُولِْجعَتْسُْملا  ِهِیف  ُِکلْهَی  َو  َنُوتاَّقَْولا  اهِیف  ُِرثُْکی  َو  َنوُدحاْجلا   231

هک یناسک  دنریگیم ! هرخـسم  دابب  ار  نآ  نیفلاخم ، دـننکیم و  راکنا  دـنراد  دـیدرت  هک  اهنآ  و  دوب ، دـنهاوخ  شروهظ  رظتنم  نادـنمقالع  و 
راگتـسر دنتـسه  میلـست  ماقم  رد  هک  اهنآ  دنـسریم و  تکالهب  دنیامنیم  باتـش  هراب  نیا  رد  هک  نانآ  رایـسب و  دننکیم  نییعت  ار  روهظ  تقو 

دش دلوتم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نوچ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  تبیغ  باتک  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  دنوشیم .
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نآ ماما  ور  نیا  زا  دـننیبب ؟ ار  دـنوادخ  تردـق  هک  دنتـسه  اجک  نونکا  دوش ، عطق  نم  لسن  ات  دنـشکب  ارم  دنتـساوخیم  ناراکمتـس  دومرف :
ایآ مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یناسارخ  دیعـس  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  «. 1  » دیمان لّمُؤم »  » ار دولوم 

هدـش یئامنهار  ياهدیـشوپ  رما  ره  يارب  اریز  دومرف : دـنیوگیم ؟ يدـهم  ار  وا  ارچ  مدرکـضرع : يرآ . دومرف : تسا ؟ یکی  مئاـق  يدـهم و 
دمحم زا  دیفم  داشرا  رد  دنکیم . یمیظع  رماب  مایق  وا  دننک  شومارف  ار  وا  مدرم  هک  یتقو  رد  هک  دنیوگیم  مئاق  ار  وا  تهج  نیا  زا  و  تسا ،

مالـساب ار  مدرم  اددـجم  دـیامن  مایق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نالجع  نب 
( يدهم  ) ار وا  دوشیم ، یئامنهار  هدش  مگ  روماب  دنوادخ  بناج  زا  نوچ  و  دـنادرگیم . انـشآ  نآ  هتفر  تسد  زا  ماکحاب  دـنکیم و  توعد 

هیلع رقاب  دـمحم  ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یفوک  میهاربا  نب  تارف  دـنمانیم . مئاق )  ) دـیامنیم ماـیق  قح  يرادـفرطب  هکنیا  ظاـحلب  دـنیوگیم و 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  نیسح  وا  دومرف : ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  هفیرش : هیآ  ریسفت  رد  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
هک تسا  نامز  ماـما  دوصقم  « 1  » ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اـْنلَعَج  ْدَـقَف  هیآ  هیقب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع   232

قباس باب  رد  فلؤم : تسا . هدـناوخ  حیـسم  ار  یـسیع  دومحم و  ار  دـمحم  دـمحا و  دـنوادخ  هک  ناـنچ  دـشابیم  روصنم »  » هیآ رد  شماـن 
. دش دهاوخ  رکذ  مه  رگید  باوبا  و  دناهدید » ار  ترضح  نآ  هک  یناسک   » باب رد  و  دش ، رکذ  ترضح  یماسا 

تسا هدش  یهن  ع )  ) نامز ماما  صوصخم  مان  ندرب  زا  موس  باب 

دمحم ماما  تمدخ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تلحر  زا  دعب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  « 1  » یلباک دلاخ  وبا  زا  ینامعن  تبیغ  رد 
عالطا متشاد  نانمشد  زا  هک  یسرت  ناتراوگرزب و  ردپب  تبسن  نم  سنا  صالخا و  زا  مدرگ  تیادف  مدرکضرع  مدیسر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب 

رد ار  وا  رگا  هک  دندومرف  فیصوت  نم  يارب  ار  رمالا  بحاص  يروط  ناتراوگرزب  ردپ  مدرکـضرع : تسیچ ؟ دوصقم  یلب ، دومرف : دیراد ؟
: دومرف مسانـشب  مانب  ار  وا  ات  دیئامرفب  ار  وا  مان  مهاوخیم  متفگ  تسیچ ؟ تدوصقم  دـلاخ ! وبا  دومرف : ماما  مریگیم ؟ ار  شتـسد  منیبب  یهار 

دالوا زا  یخرب  رگا  هک  يدیسرپ  یبلطم  متفگیم . زین  وتب  مدوب  هتفگ  يرگید  يارب  رگا  يدومن  شـسرپ  یمیظع  رما  زا  مسق  ادخب  دلاخ ! وبا 
یلع ماما  ماهدینـش  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  يرفعج  مشاه  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  دـننکیم . هعطق  هعطق  ار  وا  دـننادب  مالّـسلا  هیلع  همطاف 

هچ رگم  متفگ : وا .!؟ نیـشناج  عضو  امـش  يارب  دوب  دهاوخ  هنوگچ  یلو  تسا  نسح  مدنزرف  نم  نیـشناج  دومرفیم : مالّـسلا  امهیلع  یقنلا 
دیئوگب دومرف : میربب !؟ مان  ار  وا  هنوگچ  سپ  متفگ  دیربب . ار  وا  مان  هک  تسین  اور  دینیبیمن و  ار  وا  امـش  دومرف : مدرگ !؟ تیادـف  دوشیم 

رد خیـش و  تبیغ  نیدلا و  لامک  رد  هیلع . همالـس  هَّللا و  تاولـص  دـمحم   234 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـمحم  لآ  تجح 
مساب حیرصت  میدرک  رکذ  البق  هک  یتایاور  رد  فلؤم : تسا . روکذم  زین  يرعشا  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  تیاور  نیا  رگید  دانساب  رثالا  ۀیافک 

رد قودص  مه  و  دوش . رکذ  مانب  ترضح  نآ  تسین ، زیاج  رگید  تایاورب  رظن  فصو  نیا  اب  دیامرفیم : قودص  خیش  تسا . هدش  ترـضح 
دوش هدرب  نامز  ماما  مان  تسین  زیاج  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  زا  ینسح  میظعلا  دبع  ترـضح  زا  دیحوت »  » باتک

نب ناوفـص  زا  نیدلا  لامک  رد  دشاب  هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دـیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـنک و  روهظ  کک  یهاگ  ات 
اهرظن زا  وا  تسا . متفه  ماما  مجنپ  دنزرف  نم و  نادنزرف  زا  يدـهم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  « 1  » نارهم

مه تسا . لوقنم  مشـش  ماما  زا  ثیدح  نیا  زین  روفعی  یبا  نبا  هَّللا  دبع  زا  باتک  نآ  رد  دـینک . دای  مانب  ار  وا  هک  تسین  زیاج  دوش و  بئاغ 
مدرم رب  وا  تدالو  دومرف : دـمآ  نایمب  نخـس  نامز  ماما  زا  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  رد  نوچ  هک  تسا  باتک  نآ  رد 

زا دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هلیسوب  دنادرگ و  رهاظ  ار  وا  دنوادخ  هک  یعقوم  ات  دننک . دای  مانب  ار  وا  تسین  زیاج  دنامیم و  هدیـشوپ 
دوعوم يدهم  تبیغ  رد  دنیوگیم : هک  تسا  یناسک  لوق  حیرص  فلاخم  هدش  دای  رابخا  فلؤم : دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  سپ  نآ 

رد ار  نآ  مهوت  يور  زا  دناهدرک  طابنتسا  دوخ  هک  یللع  دامتعاب  و  هدوبن ، زیاج  نامز  ماما  مان  ندرب  يرغـص   235 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
یسک مئاق  دومرف : هک  هدش  تیاور  یقت  دمحم  ماما  زا  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  دننادیم . دعبتسم  يربک  تبیغ 
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لوـسر هینک  مه  ماـنمه و  دوـخ  دـشابیم و  مارح  شماـن  ندرب  دوـشیم و  بئاـغ  شدوـخ  دـنامیم و  هدیـشوپ  مدرم  رب  شدـالیم  هک  تـسا 
یلع شردپ  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش  تسا . هدش  لقن  تیاور  نیا  زین  يدسا  زا  یعازخ  هَّللا  دبع  وبا  زا  رثالا  ۀیافک - رد  تسادخ .

صاخ بئان   ) يرمع دیعس  نب  نامثع  دزن  قاحسا  نب  دمحا  اب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  « 1  » يریمح زا  یمق  دیلو  نبا  شداتسا  هیوباب و  نب 
یگنوگچ تساوخ  ادخ  زا  هک   ) میهاربا ترـضحب  دـنوادخ  هک  روط  نامه  متفگ : دیعـس  نب  نامثع  هب  نم  میدوب . مالّـسلا ) هیلع  نامز  ماما 
مهاوخیم یلو  مراد  نامیا  تفگ : میهاربا  يرادن و  نامیا  زیخاتـسر  زور  نم و  تردقب  رگم  دیامرفیم : دنایامنب ) واب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز 

اب و  تسنیا - دـننام  زین  وا  ندرگ  ماهدـید و  يرآ  تفگ : ياهدـید ؟ ار  نامز  ماما  اـیآ  مسرپیم ، امـش  زا  زین  نم  « 2  » منک ادـیپ  یبلق  نانیمطا 
ملـسم ام  نانمـشد  دزن  رد  اریز  زیهرپب  بلطم  نیا  شـسرپ  زا  تفگ  تسیچ ؟ شکرابم  مان  متفگ  دومن - دوخ  ندرگب  هراشا  دوخ  ياهتـسد 

ماما تلحر  زا  دعب  هک  هدومن  تیاور  یحلاص  هَّللا  دبع  وبا  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد  تسا . هدیدرگ  عطق  هرهاط  ترتع  لسن  هک  هدـش 
مدرک لاؤس  زین  نم  موش . ایوج  ترضح  لحم  مان و  زا  نامز ) ماما  باون  طسوتب  هک   ) دنتساوخ نم  زا  نایعیش  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

یئامنهار اج  نادب  ار  مدرم  مهد  ناشن  ار  میاج  رگا  و  دنهدیم ، ترهـش  تسیچ ، ممان  میوگب  رگا  : » تشگ رداص  نم  راختفاب  باوج  نیا  و 
رداص هادـف  انحاورا  نامز  ماما  هسدـقم  هیحان  زا  هک  یعیقوت  دـنچ  رد  هک  دـنکیم  لقن  یفوک  مصاع  نب  یلع  زا  نیدـلا  لامک  رد  دـننکیم .»
لاـمک رد  زین  نوعلم . تسا  نوعلم  دـنک   236 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دای  مانب  ارم  یلفحم  رد  سک  ره  دوب : هتـشون  هتـشگ 

رداص نامز  ماما  طخب  یعیقوت  تفگیم : هک  مدینـش  هحور  هَّللا  سدق  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  مامه  نب  دـمحم  زا  نیدـلا 
هک هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  باتک  نآ  رد  مه  داب . وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنک  دای  ماـنب  ارم  یلفحم  رد  سک  ره  هک : دـش 
هک دـنکیم  تیاور  تلـص  نب  ناّیر  زا  باتک  نآ  رد  زاب  دـنکیمن . دای  ماـنب  ار  وا  رفاـک  صخـش  زج  هک  تسا  يدرم  رمـالا  بحاـص  دومرف :
نآ رد  مه  و  دنربیمن . ار  شمان  دوشیمن و  هدید  اصخش  دومرف : مدرک . لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  رـصع  یلوب  عجار  تفگ :

: دومرف تسیچ ؟ يدهم  مان  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  باطخلا  نب  رمع  دومرف : ع )  ) رقاب دمحم  ماما  هک : تسا  باتک 
زا نیا  و  دزیگنارب . ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  ات  میوگن  یسکب  ار  وا  مان  هک  هتـسب  نامیپ  نم  اب  ادخ  لوسر  مبیبح  هک  هچ  میوگیمن . ار  شمان 

«1  » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  خیش  تبیغ  رد  دوب . هدراذگ  هعیدو  ربمغیپ  دزن  دنوادخ  هک  تسا  يرارسا 

ع)  ) نامز ماما  یلاع  بسن  هتسجخ و  تامالع  زراب و  تافص  مراهچ  باب 

هدومن تیاور  مالـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  شناردپ  زا  يرکـسع  نسح  ماما  زا  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  قودص  خیش 
لامک رد  دشاب . ماما  یـصو  رـسپ  یـصو و  ماما و  رـسپ  ماما و  دـیاب  مئاق  ینعی : ّیِـصَو  َْنبا  َّیِـصَو  َو  ِماما  َْنبا  اَّلا  ِمئاْقلا  ُنوُکَی  ال  دومرف : هک 

رد ادخب  دنرایسب . قارع  رد  امـش  نایعیـش  مدرکـضرع : ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضحب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  اطع  نب  هَّللا  دبع  زا  نیدلا 
؟ ياهداد هار  دوخ  شوگب  هدوهیب  ياهفرح  ایآ  اطع ! نب  هَّللا  دبع  دومرف : دیئامرفیمن ؟ مایق  ارچ  تسین . امـش  نوچ  یـسک  ياهداوناخ  چیه 
وا تسا  هدیشوپ  مدرم  رب  شدالیم  هک  سک  نآ  دیشاب  هجوتم  دومرف : تسیک ؟ ام  بحاص  سپ  متفگ : متـسین . امـش  بحاص  نم  مسق  ادخب 

لدـب میراد و  ناوارف  نارای  ام  هک  ياهدرک  رواب  هدینـش و  ار  هیام  مک  نایعیـش  نانخـس  هک : تسنیا  ماما  روظنم  فلؤم : تسامـش . بحاـص 
زا تفگ  هک  هدرک  لقن  يریرج  نایفس  زا  تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  تسا . دوعوم  مئاق  نآ  زا  مایق  نیا  هن  مینک ؟ مایق  دیاب  اهنآ  یمرگ 
زا باتک  نآ  رد  زین  و  تسا . ع )  ) نیـسح نامدود  زا  دوعوم  يدهم  مسق  ادـخب  تفگیم : مدینـش  « 1  » یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم 

یلع و نب  نیسح  نامدود  زا  رظتنم ، نیا  تفگ : هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  ریبز  نب  لیضف 
َِلُتق ْنَم  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  یمولظم  تسوا  و  تسا ، نیسح  تشپ  رد  نیـسح و  هیرذ   238 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رد 
ًۀَِیقاب ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو  دیامرفیم : ادخ  هک  نانچ  دمآ . دهاوخ  ادعب  هک  تسوا ، نامدود  زا  يدرم  نیـسح  ّیلو  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم 

و دشاب ، وا  نآ  زا  یهلا  تنطلس  تجح و  هکنآ  ات  تسادخ ، قولخم  یمامت  رب  وا  هطلس  رد  شناگدنـشک  رب  نیـسح  يزوریپ  « 1 . » ِِهبِقَع ِیف 
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رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دشابن . ياهطلس  تجح و  يو  رب  ار  یسک 
، نهپ شیاـهنار  ضیرع ، شمکـش  یخرـسب و  لـیام  دیفـس  شگنر  هک  دـنکیم  روهظ  ناـمزلا  رخآ  رد  نم  ناـمدود  زا  يدرم  دومرف : ربـنم 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  لاخ  هیبش  يرگید  شندب و  تسوپ  گنرب  یکی  تسا : لاخ  ود  يو  تشپ  رد  تشرد ، شیاههناش  ناوختسا 
ار دوـخ  مچرپ  نوـچ  دـشابیم . دـمحم  تسا  رهاـظ  هکنآ  دـمحا و  تسا  یفخم  هک  یماـن  رهاـظ . يرگید  یفخم و  یکی  دراد : ماـن  ود  مه 

يورین دـنوادخ  ددرگ . رتيوق  نهآ  زا  نینمؤم  لد  دراذـگ و  مدرم  رـس  رب  تسد  دزاس و  رّخـسم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  دروآرد ، زازتهاـب 
ام مئاق  مایق  دنکیم و  تاقالم  مه  اب  روبق  رد  اهنآ  حاورا  دباین . هار  شربق  لدـب و  يداش  نیا  هک  تسین  ياهدرم  دـیامرف . اطع  واب  درم  لهچ 

ربمغیپ تنـس  ادخ و  باتکب  ملع  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  مه  دنهدیم . هدژم  رگیدکیب  ار 
َو ِۀَمْحَّرلا  ِْتَیب  َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالّسلا  دیوگب : دیاب  دیامن  تاقالم  ار  وا  نایعیـش  امـش  زا  رفنکی  رگا  دیوریم . ام  يدهم  لد  رد  تعارز  دننام 
رد ِهِضرا . یف  ِهَّللا  َۀَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  دننک : مالـس  نامز  ماماب  هنوگ  نیدب  دیاب  هک  هدش  تیاور  َِۀلاسّرلا و  َعِضْوَم  َو  ِْملِْعلا  َنِدـْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا 

ریما دزن  باطخلا  نب  رمع  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  رباـج  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ 
نم اب  ص )  ) ادخ لوسر  مبیبح  دومرف : تسیچ : يدهم   239 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مان  دیسرپ : تفر و  مالّسلا  هیلع  نانمؤم 

طسوتم تسا  یناوج  دومرف : دینک ! نایب  ار  وا  تافص  تفگ : دزیگنارب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  ات  میوگن  یـسکب  ار  وا  مان  هک  هتـسب  نامیپ 
مردپ هداد ، رارق  عاعشلا  تحت  ار  شرـس  نساحم و  یهایـس  شراسخر  رون  دزیریم  شـشود  تشپ  ات  شیوم  وم و  شوخ  ور و  وکین  ۀماقلا ،

: تفگ هک  هدرک  لقن  اطع  نب  هَّللا  دبع  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  هدش . رکذ  مه  ینامعن  تبیغ  رد  تیاور  نیا  اهزینک !! نیرتهب  دـنزرف  يادـف 
«2  » راعـسا مدرم و  عاضوا  زا  ترـضح  مدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخب  نوچ  مدرک . رفـس  جح  گنهآب  « 1  » طساو رهـش  زا 

بحاص نم  مسق  ادخب  هن ! ياهداد ؟ ناقمحا  فرحب  شوگ  اطع ! رسپ  دومرف : دنتسه ! امـش  مایق  رظتنم  همه  مدرم  مدرک  ضرع  دندش . ایوج 
نیا يارب  راگدرورپ  هک  سک  نآ  زج  درم  هصغ  زا  اـی  دـش و  هتـشک  اـی  دـنتفرگ ، رظن  رد  روظنم  نیاـب  ار  اـم  زا  یکی  تقو  ره  متـسین  اـمش 
حون نب  بویا  زا  باتک  نآ  رد  مه  تسامـش . بحاص  وا  هن ؟ اـی  تسا  هدـش  دـلوتم  دـننادیمن  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  و  دزیگنارب ، روظنم 

نودـب ار  تفالخ  دیـشاب و  امـش  رمالا  بحاص  میراودـیما  ام  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 
وا يوسب  اههمان  هک  همئا  ام  زا  کی  ره  دومرف : دناهدز  هکس  تمانب  هدرک و  تعیب  امش  اب  ناسارخ  مدرم  مینیبیم  هچ  دینک . هضبق  يزیرنوخ 

رگم دریمیم ، رتسب  رد  ای  دوشیم و  هتـشک  ای  دنروآ ، شدزن  لاوما  دنـسرپب و  يو  زا  ینید  لئاسم  دوش و  عقاو  مدرم  هجوت  دروم  دنتـسرف و 
نآ رد  زین  و  دشاب . روهـشم  اصخـش  یلو  هدیـشوپ  مدرم  رب  شیاج  دالیم و  هک  دزیگنارب  راک  نیا  يارب  ار  ام  زا  یناوج  دـنوادخ  هک  یعقوم 

: مدرکضرع هدومن  تاقالم  هرمع  ای  جح  رد  ار  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  یبلعث و  نیـصح  زا  باتک 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  مراد  ار  امـش  مایق  تیؤر  تداعـس  هرخالاب  منادیمن  هتـشگ و  هدوسرف  مناوختـسا  هدیـسر و  رخآب  میناگدنز  مایا 
هوک و رد  دراد و  اهمچرپ  هک  تسا  یـسک  وا  دومرف : دش ؟ دـهاوخ  راک  نیا  یک  دـیهد  عالطا  هتـسب و  نامیپ  نم  اب  هن ؟ ای   240 ص : نتم ،

مان شمان  دشابیم و  شیومع  مانب  وا  هینک  هتفرگن ، ماقتنا  وا  یلو  دناهتشک  ار  شردپ  دنامیم  اهنت  رود و  نطو  ناگتسب و  ناسک و  زا  تشد 
تیاور نیا  ینامعن  تبیغ  رد  تشون . نآ  رد  دوب  هدومرف  هچنآ  تساوخ و  ياهفیحـص  ای  یتسوپ  هراپ  دـیئامرف ! رارکت  متفگ : تسا . ربمغیپ 

هچنآ دومرف : دـنداد ، همتاخ  دوخ  نانخـسب  ترـضح  نوچ  دـیوگیم : رخآ  رد  هدرک و  لقن  یبلغت  نیـصح  زا  لشا  ملاـس  زا  رگید  قیرطب  ار 
نمب هتشون  ار  نآ  دنتـساوخ و  ياهحفـص  ای  یتسوپ  هراپ  ترـضح  دیـسیونب  دیراد  لیم  رگا  مدرکـضرع : مسیونب ؟ ای  ياهدرک  ظفح  متفگ 

رد نینچمه  تسا . رقاب  دمحم  ماما  همان  نیا  تفگ : سپـس  دناوخ . داد و  ناشن  امب  ار  هفیحـص  یبلغت  تقو  نیا  رد  دـیوگیم : يوار  دـنداد .
ار شردـپ  تسا . روجهم  شناسک  زا  رود و  نطو  زا  رمالا  بحاص  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنکیم  لقن  دوراـج  وبا  زا  باـتک  نآ 
زا روبزم  باـتک  رد  زین  و  دربیم ، رـسب  اـهنت  و  تسا . يربمغیپ  ماـن  شماـن  دـشابیم و  شیومع  ماـنب  وا  هینک  هدرکن ، صاـصق  وا  دناهتـشک و 

هکم زا  و  دنکیم ، مایق  هکم  زا  دیراودیما ، يوب  دـیهاوخیم و  امـش  هک  ار  سک  نآ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
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زین ددرگ . یـشالتم  کشخ و  تخرد ، دننام  هصغ  راظتنا و  زا  یمدآ  ياضعا  دنچ  ره  دنیبب  دهاوخیم  هچنآ  هک  یتقو  ات  درک  دـهاوخن  مایق 
مئاق اـهنآ  یمراـهچ  دـیآ ، رد  مه  یپ  زا  نسح  یلع و  دـمحم و  مسا : هس  نیا  نوچ  دومرف . هک  هدرک  تیاور  مشـش  ماـما  زا  باـتک  نآ  رد 

راظتنا مدرگ ! تیادف  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  لقن  یقر  دواد  زا  هدش  دای  باتک  رد  نینچمه  «. 1  » تسا
نیا دومرف : میاهدرم . هصغ  زا  هتفرگ و  یگنت   241 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهلد  دیـشک و  ازاردب  رمالا  بحاص  روهظ  رد  ام 

شردپ مانب  و  مئاق »  » مانب ار  وا  نامسآ  زا  هک  دسر - ارف  يزور  هرخالاب  یلو  تسا -. تخس  نآ  جنر  نشور و  رایسب  نامز ) ماما  روهظ   ) رما
مان ربمغیپ و  مان  شمان  دومرف : تسیچ ؟ شمان  موش  تیادف  مدرکـضرع : دـهد ) تاجن  يرگدادـیب  زا  ار  ناهج  دـنک و  مایق  ات   ) دـننز ادـص 

، دسریم تماماب  رمالا  بحاص  هک  یعقوم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مجنپ  ماما  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا . يربمغیپ  نیـشناج  مان  شردـپ 
وا تعیب  ربخ  هک  یماگنه  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  عوضوم  نیا  مدرکضرع : تسا . رتشیب  شیریگهشوگ  رتمک و  ماما ) هدزای   ) ام زا  شنس 

هکنیا نودب  ام  مئاق  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مشش  ماما  زا  باتک  نآ  رد  زین  دزارفارب . مچرپ  یتردق  بحاص  ره  دوش و  رـشتنم  اج  همه  رد 
نامیپ یسک  اب  هکنیا  نودب  ام  مئاق  هک : هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دنکیم . مایق  دشاب ، هتفرگ  ندرگب  ار  یسک  تعیب 

ترـضح تمدخب  تفگ  هک  هدومن  تیاور  هزمح  یبا  نب  بیعـش  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دنکیم . مایق  دـشاب  هتفرگ  ندرگب  یتعیب  ای  ددـنبهب 
دنزرف دنزرف  متفگ  هن : دومرف : تسامش ؟ دنزرف  متفگ : هن . دومرف : دیتسه ؟ امـش  رمالا  بحاص  مدرکـضرع : مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص 

زا رپ  ار  نیمز  هک : تسا  یـسک  وا  دومرف : تسیک ؟ وا  سپ : متفگ  هن ، دومرف : تسامـش ؟ دنزرف  دـنزرف  دـنزرف  متفگ : هن . دومرف : تسامش ؟
هیلع و هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  نانچ  دشابن  همئا  زا  نتکی  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  رد  و  دشاب . متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچنآ  دـنک  لدـع 

هیلع نینمؤملا  ریما  يزور  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  لباو  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  نینچمه  دوبن . يربمغیپ  هک  دـش  هتخیگنارب  يرـصع  رد  هلآ 
. دـیمان اقآ  ار  وا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نانچ  تساقآ  نم  رـسپ  نیا  دومرف : دومن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماماب  یهاگن  مالّـسلا 
زا مدرم  هک  یماگنهب  تسا و  ترـضح  نآ  دوخ  دـننام  تریـس  يوخ و  رد  هک  دروآ  دوجوب  ربمغیپ  ماـنمه  يدرم  وا  ناـمدود  زا  دـنوادخ 

ادخب دـنک  روهظ  دـشاب ، هتفرگ  ارف  ار  یتیگ  رـسارس  ملظ  دورب و  نایم  زا  قح  لفاغ و  اج  همه   242 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
شمکش هدمآرب ، نایم  هدیـشک و  شینیب  زاب ، شیناشیپ  دندرگ ، نامداش  شروهظب  اهنامـسآ  نانکاس  دنـشکیم . ار  وا  دیامنن ، مایق  رگا  مسق 

رپ هک  نانچمه  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا . زاب  شیایانث  ياهنادند  نایم  تسا و  یلاخ  شتسار  نار  رد  و  تشوگ ، رپ  شیاهنار  هبرف ،
مالّـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  نیعا  نب  نارمح  زا  هدـش  داـی  باـتک  رد  مه  دـشاب . هدـش  متـس  ملظ و  زا 

هناخ رد  ار  نآ  همه  هک  ماهتسب  نامیپ  ادخ  اب  هدمآ و  هنیدمب  هتـسب و  رمکب  تسنآ  رد  رانید  رازه  هک  یلامتـسد  مدرگ  تیادف  مدرکـضرع :
! يونشب خساپ  ات  نک  شسرپ  ینک  لذب  ار  اهرانید  هکنیا  نودب  نارمح  يا  دومرف : دیهد ! خساپ  مسرپیم  هچنآ  هکنیا  طرشب  منک ، لذب  امش 

يادف مردام  ردپ و  متفگ : هن  دومرف : دیتسین !؟ رمالا  بحاص  امش  مهدیم  دنگوس  دیراد  ادخ  لوسر  اب  هک  يدنویپ  هب  ار  امـش  مدرکـضرع :
وم و رپ  شرس  خارف  شیاهدنب  نایم  لصتم ، مهب  شناوربا  یخرسب ، لیام  شندب  گنر  هک  تسا  یسک  وا  دومرف : تسیک ؟ وا  سپ  داب  امش 

یهورگ هک  دشاب  نیاب  هراشا  دنک » تمحر  ار  یسوم  ادخ   » هلمج دیاش  فلؤم : دنک . تمحر  ار  یسوم  ادخ  تسا . ياهناشن  شراسخر  رد 
باتک رد  دـیفم  خیـش  دـشابیمن . يو  رد  مئالع  نیا  درم و  دـهاوخ  وا  هک  یتروص  رد  هیفقاو  هقرف  دـننام  تسوا ، مئاق  دـنرادنپ  نیا  زا  دـعب 

مربمغیپ هداز  نم  دومرف : دیتسه ؟ امش  مئاق  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نیعا  نب  نارمح  زا  زین  داشرا 
! متـسناد ار  تدوصقم  دومرف : مدیـسرپ . اددـجم  نم  دـنکیم ، دـهاوخ  هچنآ  ادـخ  تساجک ؟ دـنک  نامولظم  یهاوخنوخ  هک  سک  نآ  یلو 

ینامعن تبیغ  رد  دنک . تمحر  ار  مظاک ) یسوم   ) ینالف ادخ  تسا ، نایاسراپ  نامدود  زا  و  وم ، رپ  شرس  ضیرع ، شمکـش  رمالا  بحاص 
ود مئاـق  دومرف : هک  هدومن   243 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تیاور  « 1  » قداص رفعج  ماما  ای  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  ریـصب  وبا  زا 

نوچ تسیاهناشن  شیاـههناش  ریز  رد  مه  تسا و  یلاـخ  وا  ياـههناش  پچ  تمـس  رد  رـس  يوم  يرگید  رـس و  لاـخ  یکی  دراد : تمـالع 
شـش دنزرف  دیامرفیم  هک  تایاور  ریاس  تیاور و  نیا  رد  فلؤم : تساهزینک . نیرتهب  شردام  دشابیم و  شـش  دـنزرف  سآ . تخرد  گرب 
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ناردپ هک  تسا  ینعم  نیاب  ای  و  هدوب ، هلاس  شش  هک  تسا  تماما  ماقمب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ندیسر  تقو  دوصقم  ای  هتس ) نبا   ) دشابیم
هدوب یلع  ای  مه  ناماما  ریاس  یماسا  نسح . یسوم ، رفعج ، نیسح ، یلع ، دمحم ، حرش : نیاب  دناهتشاد  مسا  شش  اعمج  ربمغیپ  ات  ترـضح 
هیفقاو هقرف  زا  هدش  دای  تایاور  زا  یـضعب  هوالعب  تسا . هدشن  لصاح  همئا  زا  کی  چیه  يارب  عوضوم  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـمحم و  ای  و 
بحاص تبیغ  دومرف : مجنپ  ماـما  هک  تسا  یناـمعن  تبیغ  رد  زین  تسین . هتفریذـپ  اـم  دزن  دـشاب  اـهنآ  بهذـم  قفاوم  هچ  ره  هتبلا  هک  تسا 

نآ رد  مه  دـیامرف  حالـصا  ار  وا  راک  بش  کی  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـشابیم . هرهچ  هایـس  ینز  زا  مالّـسلا و  هیلع  فسوی  تبیغ  نوچ  رمالا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  تفگ  هک  هدرک  لـقن  ریـصق  میحرلا  دـبع  نب  مکح  زا  باـتک 

هدازآ نانز  نیرتهب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف  تسا ؟ مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوصقم  ایآ  نازینک  نیرتهب  دنزرف  يادف  مردپ  دومرف :
هک دنک  تمحر  ار  مظاک ) یـسوم  ماما   ) ینالف دنوادخ  دراد  یخرـسب  لیام  یگنر  نهپ و  یمکـش  هک  تسا  يدرم  زینک  نآ  دـنزرف  تسا 

مدیسر مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخب  یتقو  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  حابصلا  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  دنریگیم . هابتـشا  ار  وا  مدرم 
موصعم و شـش  دنزرف  ار  وا  مدرم  هدرک و  مایق  دیز  امـش  يومع  هک  تسنیا  زیگنا  ترـسم  عالطا  مدرکـضرع : يراد ؟ یعالطا  هچ  دومرف :
: فلؤم دش . دهاوخ  هتشک  دنک  مایق  رگا  دناهتفگ  هک  تسین  نینچ  دنیوگیم  غورد  دومرف : دننادیم ، نازینک  نیرتهب  دنزرف  دمحم و  لآ  مئاق 
اب هلیـسو  نیدب  ات  هدروآ  دوخ  ناردپ  امـش  رد  دوشیم ، هدیمان  ردپ  مه  ومع  زاجم  روطب  هک  زین  ار  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  دیز  دـیاش 

هدومن تیاور  مزاح  نب  دـیزی  زا  باـتک  نآ  رد  مه   244 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوش ! موصعم  شـش  دنزرف  ارهز  ترـضح 
؟ یتـشاد هارمه  یـسک  اـیآ  دومرف : ترـضح  مدرک . مالـس  مدیـسر  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  متفر و  هنیدـمب  هفوک  زا  نوـچ  تفگ : هک 

شلیلد تسا و  دمحم  لآ  مئاق  « 1  » ضحم هَّللا  دبع  نب  دمحم  تشاد  هدیقع  هک  دوب  نم  رفـسمه  بهذم  یلزتعم  يدرم  يرآ  مدرکـضرع 
نب دـمحم  لآ  مئاق  دـشاب . مسا  طقف  يو  تمالع  رگا  متفگ  نم  تسا . ترـضح  نآ  ردـپ  مانمه  شردـپ  ربمغیپ و  مان  يو  مان  هک  دوب  نیا 

شردام میوگیم  نم  هکنیا  زینک و  شردام  یئوگیم  وت  هک  یـسک  تفگ : خساپ  رد  وا  یلو  وا . هن  دوب  دهاوخ  نیـسحلا  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع 
لآ مئاـق  هک  دـیتسنادیم  شاـک  دومرف : متـشادن  یعـالطا  نیا  زا  شیب  متفگ : يداد ؟ يوب  یخـساپ  هچ  دوـمرف : ترـضح  تسا  يدـقع  نز 

شنس هک  تسا  یماما  رمالا  بحاص  دومرف : مجنپ  ماما  هک  تسا  باتک  نآ  رد  مه  تشذگ .) هک  یحرـشب   ) تسا ماما  شـش  دنزرف  دمحم 
مشش ای  مجنپ  ماما  زا  تفگ : ریصب  وبا  هک  تسا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و  دشاب . رتیفخم  شمان  رتمک و  ام  همه  زا  تماما  بصنمب  لین  عقوم 

ملع و دنوادخ  دومرف : دنکیم ؟ هچ  نس  نآ  رد  وا  متفگ : دوشیم . يرآ  دومرف : دشاب ؟ غلابان  يدرم  رمالا  بحاص  دوشیم  ایآ  مدیسرپ  « 2»
مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  روبزم  باتک  رد  مه  دراذـگیمناو . دوخب  دـنکیم و  ظفح  ار  وا  داد و  دـهاوخ  يوب  ثراـب  ار  ینامـسآ  بتک 

نآ زا  همغلا  فشک  رد  دـنریگیم . لـغب  هب  یکچوـک ) زا   ) ار وا  هک  دوـش  لـقتنم  یـسکب  تماـما  تسا  کـیدزن  دوـمرف : هک  هدوـمن  تیاور 
نامزلا بحاص  مه و  يرکسع )  ) 245 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نسح  دنزرف  حلاص  فلخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ترضح 

و تسا . ع )  ) ارهز همطاف  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  خیـش  تبیغ  رد  تسوا . يدهم  و 
هتخیر شیاهشود  يورب  شرـس  يوم  تسا و  يوم  شوخ  يور و  وکین  هماقلا ، طسوتم  یناوج  دوعوم  يدهم  : » دسیونیم همهملا  لوصف  رد 

و دندوب ، هدراذگ  رومأم  شنتفرگ  يارب  هک  یلاح  رد  هدیدرگ  دیدپان  بادرـس  رد  يو  دنیوگ  تسا . زاب  شیناشیپ  کیراب و  شینیب  تسا .
«. 1 « » تسا هدوب  يرجه  لاس 276  رد  نیا 

تسا هدش  ع )  ) نامز ماما  روهظب  لیوأت  تیب  لها  تایاور  رد  هک  یتایآ  مجنپ  باب 

ُهُِـسبْحَی ام  َُّنلوُقََیل  میزادنایب  ریخأتب  نامز ) ماما  روهظ   ) ینیعم تدم  ات  ار  باذع  رگا  ینعی : ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو  - 1
ام ْمِِهب  َقاح  َو  ْمُْهنَع  ًافوُرْـصَم  َْسَیل  ْمِهِیتْأَی  َمْوَی  الَأ  تسیچ )؟ نامز  ماما  روهظ  عنام  و   ) تشاد زاب  ار  نآ  زیچ  هچ  تفگ  دنهاوخ  ءازهتـسا  اب 

نآـب ءازهتـسا  ار  هچنآ  هدـمآ و  دورف  ناـنآ  رب  هکلب  دوـشیمن ، هتـشادرب  اـهنآ  زا  دـیآیم  باذـع  هک  يزور  دـینادب  « 1  » َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک 
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هک تسا  دمحم  لآ  مئاق  باحصا  ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَّمُأ  دومرف : هفیرـش  هیآ  نیا  لیوأت  رد  هک  هدش  تیاور  نینمؤملا  ریما  زا  دید . دنهاوخ  دندرکیم 
ام مئاق  باحصا  دنوادخ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و  « 2 . » دنشابیم رفن  هدزیس  دصیس و 

تیاور ترـضح  نآ  زا  زیزعلا  دـبع  نب  قاحـسا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و  دـنکیم . عمج  زیئاپ  لصف  هدـنکارپ  ياهربا  دـننام  هظحل  کـی  رد  ار 
هاپس اب  ربارب  هک  دنشابیم . وا  نارای  هدودعم  تما  نامز و  ماما  مایق  باذع  نیا  ٍةَدوُدْعَم » ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  : » دومرف هک  هدومن 

يدهم َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  - 2 دنشابیم .) نت  ینعی 313   ) دنتسه ردب  گنج  رد  مالسا 
دوخ تاـیآ  هارمه  ار  یـسوم  ینعی  « 1  » ٍروُکَـش ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَأـِب  ْمُهْرِّکَذ   247 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم 

دنادرگ رکذتم  يدنوادخ  ياهزورب  ار  اهنآ  و  دنک ، يربهر  نامیا  ینارون  يداوب  هدروآرد  رفک  یناملظ  هطرو  زا  ار  دوخ  موق  ات  میداتسرف 
هیلع هَّللا  تاولص  مئاق  روهظ  زور  تسا : زور  هس  هَّللا ) ُماّیا   ) يدنوادخ ياهزور  يرازگرکـش . هدننکربص  ره  يارب  تسا  یتایآ  نآ  رد  هک 

، دـمحم لآ  مئاق  مایق  زور  تسا : زور  هس  هَّللا » مایا   » دومرف هک  هدومن  تیاور  رقاب  ماما  زا  قودـص  لاصخ  رد  تماـیق . زور  گرم و  زور  و 
ِیف َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق  َو  - 3 تسا . هدروآ  ار  روـبزم  تیاور  راـبخالا  یناـعم  باـتک  رد  قودـص  مه  و  تماـیق ، زور  تـعجر و  زور 
هَّللا یلص  مالسا  ربمغیپ  تما  هدرک و  عطق  ار  لیئارسا  ینب  اب  باطخ  دنوادخ  سپس  میدرک  مالعا  لیئارسا  ینب  هب  تاروت  رد  ینعی : ِباتِْکلا 

رد راب  ود  تفر و  دیهاوخ  لیئارسا  ینب  هارب  دمحم  تما  يا  امش  هک  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  دیامرفیم : هتخاس و  بطاخم  ار  هلآ  هیلع و 
دیهاوخ گرزب  یشکرس  ًارِیبَک و  اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  تسا . نانآ  دهع  ضقن  اهنآ و  باحـصا  نالف و  نالف و  دوصقم  دینزیم . داسفب  تسد  نیمز 

دیروآ دوجوب  لمج  گنج  ینعی  دیآ ، دیدپ  هنتف  نیتسخن  نوچ  سپ  امُهالوُأ  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  دـیئامنیم ، یمظع  تفالخ  ياعدا  ینعی  درک .
یلع نینمؤملا  ریما  نانیا  و  مینادرگ ، طلـسم  امـش  رب  دنـشابیم  دنمورین  تخـس  هک  ار  دوخ  ناگدنب  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب 

دیربب هانپ  اههناخب  دـنچ  ره  ار  امـش  اهنآ  سپ  ًالوُعْفَم  ًادـْعَو  َناک  َو  ِرایِّدـلا  َلالِخ  اوُساـجَف  دنـشابیم  ترـضح  نآ  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع 
هبلغ تلود و  امـشب  زاب  هاگنآ  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  تسا . ریذـپ  ماـجنا  دـنوادخ  هدارا  هک  دـینادب  اـت  دـنناسر  لـتقب  هدومن  وجتـسج 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  ًاریِفَن  َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَأـِب  ْمُکانْدَدـْمَأ  َو  دـندرگیم  هریچ  ربمغیپ  لآ  رب  هک  هیما  ینب  ینعی  میهدـیم ،
ربمغیپ لآ  رب  ار  دوخ  هدعو  هدع  نیا  اب  ینعی  مینادرگ . نوزف  هزادـنا  زا  مینک و  يزور  رامـشیب  نادـنزرف  رایـسب و  لاوما  248 و  ص : نتم ،

دیرب تراساب  ار  ربمغیپ  نادناخ  نانز  دیهش و  ار  وا  نارای  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هجیتنلاب  هتـساخرب و  هعزانمب  اهنآ  اب  هتفای و  رترب 
نوچ دیبای و  يدب  دینک  دـب  رگا  و  دـینیب ، یکین  دـینک ، یکین  رگا  ِةَرِخْآلا  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  اهَلَف  ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  َو  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمْتنَـسْحَأ  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ 

ُهُولَخَد امَک  َدِجْسَْملا  اُولُخْدَِیل  َو  ددرگ  هایس  امش  ياهیور  ْمُکَهوُجُو  اُؤوُسَِیل  دننک  مایق  شنارای  دمحم و  لآ  مئاق  ینعی  دسر  ارف  رگید  هدعو 
اوُرِّبَُتِیل َو  دندمآ  رد  راب  نیتسخن  مالسا  هاپس  نینمؤملا و  ریما  مرکا و  ربمغیپ  هک  يزور  دننام  دنیآ  رد  مارحلا  دجـسمب  شنارای  اب  ٍةَّرَم و  َلَّوَأ 
سپـس دـننارذگب . ریـشمش  مد  زا  ار  ناـتهمه  هتفاـی  هبلغ  امـش  رب  ینعی  دـننادرگ : هاـبت  تخـس  ار  امـش  تکوش  تلود و  اـت  ًارِیبـْتَت  اْوَـلَع  اـم 

رب ار  امـش  درک و  دـهاوخ  محرت  امـشب  يادـخ  ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  دـیامرفیم : هدومن و  ربمغیپ  لآب  یهجوت  فطع  ناهج  راگدرورپ 
جورخ ینایفـس  تکوش  اب  امـش  رگا  ینعی : انْدُـع » ُْمتْدُـع  ْنِإ  َو  دـیامرفیم : هتخاس و  بطاخم  ار  هیما  ینب  هاگنآ  دـنادرگ . زوریپ  ناتنانمـشد 

هیلع قداص  ترـضح  هک  تسا  یـشایع  ریـسفت  رد  درک . دهاوخ  مایق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  اب  زین  قح  تلود  دـینک ،
ماما ندرک  مومسم  نینمؤملا و  ریما  تداهش  دوصقم  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق  َو  هیآ  دومرف  مالّـسلا 

نآ یهاوخنوخ  ناـمز  نوچ  ینعی  اـمُهالوُأ » ُدـْعَو  َءاـج  اذِإَـف   » مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  نتـشک  ینعی  ًارِیبَـک » اُولُع  َُّنْلعََتل  َو   » یبـتجم نسح 
دمحم لآ  مئاق  روهظ  زا  شیپ  ار  یمدرم  دـنوادخ  ِرایِّدـلا » َلـالِخ  اوُساـجَف  ٍدـیِدَش  ٍسْأـَب  ِیلوُأ  اـَنل  ًاداـبِع  ْمُْکیَلَع  اـْنثََعب   » دـسر ارف  ترـضح 

زا لبق  هک  تسا  يراک  نیا  و  ًالوُعْفَم » ًادْعَو  َناک  َو   » دنیامن دوبان  دننک  ادـیپ  ربمغیپ  لآ  نیملاظ  نانمـشد و  زا  ینمـشد  اج  ره  هک  دزیگنارب 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکانْدَدـْمَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث   » تسا یندـش  مئاـق  ماـیق 
رد دنیامنیم . تعجر  دندش  دیهش  يو  اب  البرک  رد  هک  شزابناج  نارای  زا  رفن  داتفه  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هاگنآ  ًاریِفَن :»  249
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هک دننادب  دنیامنن و  دیدرت  نامیا  لها  ات  دناهدومن  مایق  شنارای  اب  نیـسح  ماما  هک  دننک  نالعا  مدرمب  دناهدیـشوپ و  دیفـس  سابل  هک  یلاح 
دیدرت دشابیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  دندرک  نیقی  نوچ  و  تسا ، مدرم  سرتسد  رد  هک  تسا  یماما  وا  هکلب  تسین ، ناطیش  لاجد و  وا 

قیدـصت ار  ترـضح  نآ  زین  نامیا  لها  ددرگیم و  یفرعم  مدرم  همهب  نامز  ماما  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  زا  سپـس  درک . دـنهاوخن 
رد هک  نانچ  دنکیم . نفد  هدرک  طونح  نفک و  هداد و  لسغ  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دیامن ، تافو  نامز  ماما  نوچ  دننکیم .
هک دنکیم  تنطلـس  نادنچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  ربخ  رد  و  دـشاب . وا  نیـشناج  ماما  دـیاب  ماما  رما  يدـصتم  هک  تسا  تیاور 
هک دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  روبزم  ریـسفت  رد  دریگیم . ار  شکرابم  مشچ  ولج  شناوربا 

دنمورین تخـس  هک  دنتـسه  وا  نارای  ام و  مئاق  ادخ ، ناگدـنب  نیا  دومرفیم : ٍدـیِدَش و  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  دـناوخیم  ار  هیآ  نیا 
ْنا َلـْبَق  ینُولَـس  مدرم ! يا  دوـمرف : شیاـههبطخ  زا  یکی  رد  هک  هدوـمن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  ریـسفت  نآ  رد  مه  دنـشابیم .

سپ تسا . هتفهن  يرایـسب  مولع  نم  هنیـس  هنیجنگ  رد  هچ  دیـسرپب . نم  زا  دـیهاوخیم  هچ  ره  مورب  امـش  ناـیم  زا  هکنآ  زا  شیپ  ینوُدـِقْفَت : 
یتح نآ  ناگدننکهرادا  سیئر و  تسرپرـس و  و  دریگ ، الاب  نآ  هرارـش  دـیآ و  دـیدپ  ياهنتف  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب ، نم  زا  دـیهاوخ  هچنآ 

عم دنـشک  اهدایرف  هنتف  نآ  لوه  زا  دنور و  رانکب  هطرو  نآ  زا  دنهاوخیم  يرایـسب  دـنزوسب . نآ  شتآ  رد  دـننیزگ  يرود  نآ  زا  هک  اهنآ 
ای هدرم  يدهم  تفگ : دـیهاوخ  درذـگب ، هنوگ  نیدـب  يدامتم  ياهنامز  نوچ  هاگنآ  دـسرن ، اهنآ  دادـب  مه  یـسک  دـنتفا و  نآ  رد  فصولا 

لیوأت تسنیا  و  دیشکب . جرف  راظتنا  عقوم  نآ  رد  هتفر ؟ نابایب  مادکب   250 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسه  رگا  هدش و  هتشک 
تکوش تمعن و  رد  ناهاشداپ  رـصع  نآ  رد  هک  دیرفایب  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  يدـنوادخب  دـنگوس  َةَّرَْکلا ...  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  هیآ 
ِباتِِکب َنیِلماع  دنـشاب ، ناما  رد  یتفآ  تعدب و  ره  زا  دنامب و  وا  زا  روکذ  دنزرف  رازه  هک  نیا  زج  دورن  ایند  زا  نانآ  زا  يدرم  دـنرب و  رـسب 

رب انب  فلؤم : ددرگ . فرطرب  نانآ  میرح  زا  اهدیدرت  اهتفآ و  دـننکیم و  ربمغیپ  تنـس  و  نآرق )  ) ادـخ باتکب  لمع  همه  ِِهلوُسَر  ِۀَّنُـس  َو  ِهَّللا 
دراد لامتحا  و  درک ، دیهاوخ  نانچ  نینچ و  دمحم  تما  امش  هک  لیئارـسا  ینب  هب  میداتـسرف  یحو  تسا : ینعم  نیاب  روبزم  هیآ  ریـسفت  نیا 
تما نیا  رد  هدوب  لیئارـسا  ینب  رد  هچنآ  هک  هداد  ربخ  ربمغیپ  هک  تسا  نامه  هتفرگ ، نآ  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  میهاربا  نب  یلع  هک  یتیاور 
مئاق روهظ  رکذ  ینعی  ار . يرکذ  اهنآ  يارب  دروآ  دیدپ  ای  ینعی ...  « 1  » ًارْکِذ ْمَُهل  ُثِدُْحی  َْوأ  - 4 تساهنآ . هلمج  زا  عیاقو  نیا  تسه و  زین 

لآ مئاق  روهظ  هلیـسوب  هک   ) ار ام  باذـع  هیما ) ینب   ) نوچ ینعی  َنوُضُکْرَی  اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَـسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف  - 5 ینایفـس . جورخ  دمحم و  لآ 
رارف َنُولَئُْـست . ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجْرا  َو  اوُضُکَْرت  ـال  دـنزیرگیم  نآ  زا  دـننک ، ساـسحا  میتسرف ) ورف  اـهنآ  رب  دـمحم 
نوچ هک  تسا  ثیدح  رد  دننک . تساوخ  زاب - دیدوب  مرگرس  ینارذگـشوخب  هک  اههاگیاج  اهتمعن و  نآ  زا  ار  امـش  ات  دیدرگزاب  دینکن و 
اهنآ زا  دـناهدرک  ناهنپ  هک  یئاهجنگ  دروآیم و  نوریب  مور  زا  ار  اهنآ  ترـضح  دـنزیرگیم  مورب  سرت  زا  هیما  ینب  دـنک ، روهظ  نامز  ماما 

، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 2  » َنیِدـِماخ ًادیِـصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  امَف  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای  اُولاق  دـنکیم  بلط 
دمحم لآ  مئاق  هلیسوب   ) هکنآ ات  دننک  ملکت  نخـس  نیدب  نانچمه  سپ  میدوب . راکمتـس  یموق  هک  ام  رب  ياو  دنیوگیم : هیما  ینب   251 ص :

زا نیا  تسا و  لبقتـسم  ینعم  رد  یلو  تسا  یـضام  شظفل  دـنچ  ره  تایآ  نیا  مینارذـگب ! ریـشمش  مد  زا  مینک و  ورد  ار  همه  وا ) هاپـس  و 
َيِدابِع اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  - 6 « 1  » دـشابیم لوزن  زا  دـعب  شلیوأت  میتفگ  هک  ناـنچ  هک  تسا  یتاـیآ 

و دنربیم . ثراب  ام  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  هک : میتشون  قباس  ینامـسآ  بتک  زا  دعب  ربمغیپ ) دواد  ترـضح   ) روبز رد  ینعی  « 2  » َنوُِحلاَّصلا
تـسا نیا  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب  دنادیم و  ینامـسآ  بتک  مامت  ار  رکذ »  » میهاربا نب  یلع  فلؤم : دنـشابیم . وا  نارای  دـمحم و  لآ  مئاق  نانیا 

« ینامسآ بتک  عون   » روبز هک  هدش  هتفگ  و  تسا . تاروت  رکذ » : » دناهتفگ رگید  نیرسفم  میتشون ، ینامـسآ  بتک  رد  زین  روبز  زا  لبق  هک :
رگا دناهدید  متـس  هک  نانآب  ینعی : « 3  » ٌریِدََـقل ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاـُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  - 7 تسا . ظوفحم  حوـل  رکذ »  » و
هیلع قداص  رفعج  ماما  زا  ناکسم  نب  هَّللا  دبع  زا  ریمع  یبا  نبا  دراد . اهنآ  يرای  رب  تردق  دنوادخ  هدش و  هداد  گنج  هزاجا  دننک ، راکیپ 
هکم زا  ار  شترضح  شیرق  رافک  هک  یعقوم  رد  هدش ، لزان  ربمغیپ  هراب  رد  هیآ  نیا  دنیوگیم  ننـست  لها  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
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هیصولا تابثا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و  دنکیم . مایق  مالّسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخ  نوخ - يارب  هک  تسا  دمحم  لآ  مئاق  وا  یلو  دندرک . نوریب 
يدهم مئاق  هراب  رد  ٌریِدََقل  ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  هیآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  ترضح  نآ  زا  يدوعـسم 

: ینعی « 1  » ُهَّللا ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َو  - 8 تسا . هدش  لزان  وا  نارای  ام و   252 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
زا هک  مئاق  هلیـسوب   ) ار وا  دنوادخ  دریگ ، رارق  متـس  ملظ و  دروم  سپـس  هدـید ، هک  یتبوقع  دـننام  دـنک  تبوقع  مرکا ) ربمغیپ   ) هک یـسک 

اْوَهَن َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  دیامرفیم : هک  هیآ  لیذ  و  دهد ، ترصن  تسوا ) دالوا 
ماما دننک . رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دنهد و  ةاکز  دـنراد و  اپب  زامن  میدومن  نکاس  نیمز  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  یناسک  ینعی : ِرَْکنُْملا  ِنَع 
نانآ دنوادخ  هک  وا  نارای  دوعوم و  يدهم  صخـش  ماما و  هدزاود  ینعی  تسا . دمحم  لآب  قلعتم  هیآ  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 
روط نامه  دنک  وحم  شنارای  وا و  هلیسوب  ار  یلطاب  تعدب و  ره  دنادرگ و  بلاغ  ار  مالـسا  نید  و  دهد ، ياج  ناهج  برغ  قرـش و  رد  ار 

َنِم ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  - 9 دوشن . هدید  ییاج  رد  ملظ  رثا  هک  درب  رسب  شیاسآ  رد  ملاع  نانچنآ  دنشاب و  هدرب  نایم  زا  ار  قح  ناهیفـس  هک 
هلیــسو نادـب  اـت  میتـسرف  ورف  نامــسآ  زا  اـهنآ  رب  یتمـالع  میناوـتیم  میهاوـخب  رگا  ینعی : « 2  » َنیِعِـضاخ اـَهل  ْمُُهقاـنْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءاـمَّسلا 

مانب ینامـسآ  يادـص  کی  اب  هک  دنتـسه  هیما  ینب  دوصقم  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ددرگ . عضاخ  ناشاهندرگ 
ْمُُکلَعْجَی َو  َءوُّسلا  ُفِـشْکَی  َو  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبـیُِجی  ْنَّمَأ  - 10 دوشیم . عضاخ  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  ناشاهندرگ  دـمحم  لآ  مئاـق 

هیلع قداص  ترضح  زا  دنادرگ ؟ فرطرب  ار  وا  يراتفرگ  دنک و  تباجا  دناوخب ، ار  وا  يراتفرگ  نوچ  هکنآ  ای  ینعی ... : « 3  » ِضْرَْألا َءافَلُخ 
ماقم رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسوا  رطـضم »  » مسق ادخب  «. 4  » هدش لزان  دمحم  لآ  مئاق  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا 

ار وا  يراتفرگ  دـنک و  تباجا  زین  راـگدرورپ  دـناوخب ، ار  ادـخ  دراذـگب و  میهاربا  ترـضح   253 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
لآ مئاق   ) یترصن تیادخ  بناج  زا  هاگ  ره  ینعی  َکِّبَر  ْنِم  ٌرْـصَن  َءاج  ِْنَئل  َو  - 11 دـنادرگ . دوخ  هفیلخ  نیمز  رد  ار  اهنآ  دزاس و  فرطرب 
زا دنوادخ  ایآ  میدوب . امـش  اب  زین  ام  تفگ  دـنهاوخ  « 1  » َنیَِملاْعلا ِروُدُـص  ِیف  اِمب  َمَلْعَأـِب  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ  ْمُکَعَم  اَّنُک  اَّنِإ  َُّنلوُقََیل  دـسر  دـمحم )

تیاور مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماـما  زا  یلاـمث  هزمح  وبا  ِهِْملُظ  َدـَْعب  َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو  - 12 تسین !؟ هاگآ  درذـگیم  ملاع  لـها  ياههنیـس  رد  هچنآ 
ْنِم ْمِْهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  دنتـسه . وا  نارای  دـمحم و  لآ  مئاـق  هدـش  ملظ  يوب  هک  نآ  زا  دـعب  دریگیم  ماـقتنا  هک  سک  نآ  دومرف : هک  دـنکیم 

تیب لها  نانمـشد  نایوگغورد و  هیما و  ینب  زا  شناراـی  دوخ و  دـنک  ماـیق  مئاـق  نوچ  دومرف : و  تسین . یهار  ناـشیارب  ار  یـسک  ٍلـِیبَس و 
یناسک زا  ار  ماقتنا  نیا  « 2  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  َو  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  دـنریگیم  ماقتنا 

نب تارف  ریسفت  رد  تشاد . دنهاوخ  كاندرد  يرفیک  اهنآ  دنزاس . هشیپ  يرگدادیب  نیمز  رد  تهجیب  دننکیم و  متس  مدرم  رب  هک  دنریگیم 
تعاس دوصقم  هک  هدش  تیاور  « 3  » ُۀَعاَّسلا َِتبَرَْتقا  - 13 هدش . لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  تیاور  نیا  زین  میهاربا 

نیا ریسفت  رد  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نایبظ  نب  سنوی  « 4  » ِناتَّماهْدُم تسا 14 - دمحم  لآ  مئاق  مایق 
ُِّمتُم ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  - 15 دـبای ! لاصتا  امرخ  تخرد  اب  هنیدـم  هکم و  نایم  هار  ناـمز  ماـما  تلود  رد  دومرف : هیآ 
مامت دمحم  لآ  مئاق  اب  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  دنیامن ، شوماخ  ار  ادخ  رون  ناشاهناهد  اب  دنهاوخیم  ینعی : « 5  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون 

يروطب دهد  هبلغ  هلطاب  بهاذم  همه  رب   254 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  وا  دنوادخ  ات  دنک  روهظ  هک  نامز  نآ  رد  دـنکیم 
هک تسا  دئاوفلا  زنک  رد  مه  اروج .» املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمی   » ینعم تسا  نیا  و  دوشن . شتسرپ  هناگی  يادخ  زج  هک 

ار نآ  دـنوادخ  دـیباتب  يور  ادـخ  رون  زا  امـش  رگا  دومرف  دومن و  توـالت  ار  ْمِهِهاْوفَأـِب ...  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  هفیرـش  هیآ  مجنپ  ماـما 
هیآ ینعم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  لیـضف  نب  دمحم  ردقلا  لیلج  هقث  هک  تسباتک  نآ  رد  زین  و  تشاد . دـهاوخ  رادـیاپ 

تماما دنوادخ  ینعی  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتسود  دوصقم  دومرف : ترـضح  دیـسرپ ، ار  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری 
لیـضف نب  دمحم  تسا . ماما  نامه  رون  زا  دوصقم  هک  اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  نیذلا  هفیرـش : هیآ  لیلدب  دناسریم  رخآب  ار 

موزل هک  داد  روتـسد  شربمغیپ  هب  دـنوادخ  ینعی  دومرف : هچ ؟ ینعی  ِّقَْحلا » ِنیِد  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » مدرکـضرع دـیوگیم :
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ِنیِّدـلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » مدرکـضرع تسا . قح » نید   » ربمغیپ یـصو  یتسود  و  دـنک ، مـالعا  مدرمب  ار  نینمؤملا » ریما   » دوخ نیـشناج  یتسود 
ُهَّللا َو  : » هدومرف دوخ  هک  نانچ  دنادرگیم . زوریپ  هلطاب  نایدا  همه  رب  ار  قح  نید  ام  مئاق  روهظ  ماگنهب  دنوادخ  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ ِهِّلُک »

ار نیا  یلع  نانمـشد  دـنچ  ره  ینعی  َنوُِرفاْکلا » َهِرَک  َْول  َو   » دـنکیم ماـمت  دـمحم  لآ  مئاـق  تیـالو  اـب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  ینعی  ِهِرُون » ُِّمتُم 
تسا و نآرق  ینعم  رهاظ  لیزنت و  متفگ  هک  هچنآ  يرآ  دومرف : تسا ! نآرق  ینعم  رهاظ  لـیزنت و  یئاـمرفیم  هکنیا  مدرکـضرع : دـنهاوخن .

بناج زا  يزوریپ  کی  دیرادیم  تسود  هک  يرگید  و  ینعی : « 1  » ٌبیِرَق ٌْحتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  اهَنوُّبُِحت  يرْخُأ  َو  - 16 دشابیم . لیوأت  نآ  ریغ 
َنوُدَعُوی ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  - 17 255 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ایند . رد  دمحم  لآ  مئاق  حتف  ینعی  تسا . یکیدزن  حتف  ادخ و 

ریما دـمحم و  لآ  مئاق  دوصقم   ) دـننیب هب  دـناهداد  هدـعو  اـهنآب  هچنآ  یتقو  هکنآ  اـت  ینعی  « 1  » ًادَدَع ُّلَقَأ  َو  ًارِصان  ُفَعْـضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَـسَف 
َو ًاْدیَک  َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ  - 18 تسا . كدنا  هرامش  رد  رتفیعـض و  شروای  یـسک  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  تسا ،) مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا 

سپ دمحم  يا  ینعی : ًاْدیَوُر  ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  منک  هراچ  ار  نآ  یبوخب  زین  نم  دنزاس و  هشیپ  يرگنوسف  اهنآ : ینعی : « 2  » ًاْدیَک ُدیِکَأ 
ِْلیَّللا َو  - 19 دریگ . ماقتنا  نانیدیب  رئاس  هیما و  ینب  شیرق و  ناشکرـس  نارگمتـس و  زا  نم  يارب  دـنک  مایق  مئاق  نوچ  هک  هد ! یتلهم  ار  اهنآ 

: دومرف هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم  دراد . هدیشوپ  هک  یماگنه  بشب  مسق  ینعی : یـشْغَی  اذِإ 
زورب مسق  ینعی : « 3  » یَّلََجت اذِإ  ِراهَّنلا  َو  دیدرگ . ربصب  ریزگان  تشگ و  روتسم  لطاب  تلود  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوصقم 
نآرق رد  دنوادخ  ددرگ . زوریپ  لطاب  تلود  رب  دـنک  مایق  نوچ  هک  تسا  تیب  لها  ام  مئاق  نشور  زور  نیا  دومرف : دـشخردب . هک  یماگنه 

َحَبْـصَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  - 20 تسین . نآ  لیوأتب  ملاع  یـسک  ام  زج  هتخاـس و  نآـب  بطاـخم  ار  همئا  اـم  شربمغیپ و  هدز و  اـهلثم  مدرم  يارب 
دور ورف  نیمز  رد  دـیراد  سرتسد  رد  هک  یبآ  رگا  دـیئوگب : نمب  وگب : مدرمب  ربـمغیپ ! يا  ینعی : « 4  » ٍنیِعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤاـم 
هیآ لـیوأت  و  تسا ) ءایـشا  همه  تاـیح  بجوم  هک   ) هدـش بآـب  ریبـعت  ناـمز  ماـما  هیآ  نیا  رد  درواـیب .؟ امـش  يارب  ناور  بآ  هک  تسیک 

تـسا تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دروایب ؟ ار  رهاظ  ماما  نآ  هک  تسیک  دیدرگ  بئاغ  اهرظن  زا  امـش  ماما  رگا  وگب  تسنیا :
( یهلا تمحر  ياهرد   256 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  و   ) باوبا همئا  دنتـسه و  همئا  هک  مکباوبا )  ) ینعی مکئام » : » دومرف هک 
رد تیاور  نیا  دـیاشگب ؟) امـش  يورب  ار  اهرد  نآ  و  ( ؟ دروایب امـش  يارب  ار  ماما  ملع  هک  تسیک  ینعی  ٍنیِعَم » ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَـی  ْنَمَف   » دنـشابیم
نا تسنیا : نیدـلا  لامک  ترابع  و  هدـش : لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  زا  قودـص  نیدـلا  لامک  ینامعن و  تبیغ  یفاک و 

. همارح ّزع و  ّلج و  هَّللا  لالح  ضرألا و  ءامّـسلا و  رابخأب  مکیتای  رهاظ  ماماب  مکیتای  نمف  وه  نیا  نوردـت  ـال  مکنع  اـبئاغ  مکماـما  حبـصا 
ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  - 21 دمآ . دهاوخ  هتبلا  هدماین و  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  ادـخب  دومرف : سپس 

نیکرـشم دنچ  ره  دوش . بلاغ  اهنید  همه  رب  ات  داتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  دوخ  هداتـسرف  ادـخ  ینعی : « 1  » َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک 
لدع زا  ار  نیمز  وا  دنادرگ و  بلاغ  اهشیک  همه  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یماما  وا  تسا و  دمحم  لآ  مئاق  هراب  رد  زین  هیآ  نیا  دنهاوخن .

نآ رد  زین  و  دشابیم . لیزنت  زا  دعب  شلیوأت  میتفگ  هک  تسا  یتایآ  زا  زین  هیآ  نیا  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دنک  رپ  داد  و 
لیوأت عقوم  زونه  دومرف  مدرک . لاؤس  يدُْهلِاب ...  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  هیآ  زا  متشه  ماما  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  ریـصب  وبا  زا  باتک 

ره دنک  مایق  نوچ  دنک و  مایق  مئاق  هک  یماگنه  هَّللا  ءاش  نا  دومرف ؟ دسریم ؟ ارف  نآ  عقوم  یک  مدرگ ! تنابرق  متفگ : تسا  هدیسرن  هیآ  نیا 
! نمؤم يا  دـنزیم  ادـص  گنـس  دوش  ناهنپ  یگنـس  لد  رد  يرفاک  رگا  هک  ییاج  ات  دراد  شوخان  ار  وا  روهظ  دـشاب ، یکرـشم  رفاک و  اـج 

نب تارف  ریـسفت  رد  دـنناسریم . لتقب  ار  وا  مئاق  نارای  دروآیم و  نوریب  ار  وا  دـنوادخ  شکب . ار  وا  هدـش  ناهنپ  نم  رد  یکرـشم  ای  يرفاک 
یکرشم نمؤم  يا  دنزیم  ادص   257 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  گنـس  نآ  دیوگیم : هدروآ و  ار  تیاور  نیا  دننام  « 2  » میهاربا

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  يو  هک : دـنکیم  لقن  یعبر  هیاـبع  زا  دـئاوفلا  زنک  رد  زین  و  شکب . ار  وا  نکـشب و  ارم  هدـش ، ناـهنپ  نم  رد 
هداتـسرف لوسر و  نیا  ادـخ  دومرف : دومن و  تئارق  ار  ِّقَْحلا ...  ِنیِد  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  هیآ  رد  ترـضح  هک  هدینـش  مالّـسلا 

دهشا  » گناب ماش  حبـص و  هک  تسین  ياهیرق  وا  روهظ  نامز  رد  تسوا  تسدب  نم  ناج  هک  یئادخب  درک  دهاوخ  رهاظ  نیا  زا  دعب  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهَرِهُْظِیل هیآ  هراب  رد  يو  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دوشن . دـنلب  نآ  رد  هَّللا » لوسر  ادـمحم  نا  هَّللا و  الا  هلا  ـال  نا 
مالـسا فینح  نیدـب  یـشیک  ره  ناوریپ  يراصن و  نایدوهی و  مامت  هک  تسا  یناـمز  رد  نیا  تفگ : َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع 

هک یتقو  دنکیمن  هراپ  ار  ینابنا  شوم  رگید  هک  یعقوم  دنـشاب ، نمیا  دوخ  ناج  زا  رام  ناسنا و  ریـش و  واگ و  شیم و  گرگ و  دـنورگب و 
مئاق مایق  ماگنهب  نیا  دوشیم و  مودعم  اهگوخ  ددرگیم و  هتسکش  تسا  یبیلـص  اج  ره  دوشیم و  طقاس  باتک  لها  زا  نتفرگ  هیزج  مکح 

باوث باتک  رد  قودص  خیش  تسا ؟ هدیسر  وتب  هدنریگورف  نآ  ناتساد  ایآ  ینعی : ِۀَیِـشاْغلا  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  - 22 دوب . دهاوخ  دمحم  لآ 
« ِۀَیِشاْغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه   » مدیـسرپ مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  نامیلـس  نب  دمحم  زا  لامعالا 

زور نآ  رد  اهنآ  ياهتروص   » ٌۀَعِـشاخ ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  متفگ  دریگیم . ورف  ریـشمش  اب  ار  لطاب  لها  هک  تسام  مئاـق  دوصقم  دومرف : هچ ؟ ینعی 
روج نایلاو  دـننکیم و  لـمع   258 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ادـخ  روتـسد  فـالخ  رب  اـهنآ  دومرف  هچ ؟ ینعی  تسا » عضاـخ 

دنزوسب گنج  شتآ  رد  ام  مئاق  روهظ  عقوم  دومرف : هچ ؟ ینعی  دنتفیب » هدـنزوس  شتآ  رد  « » 1  » ًۀَیِماح ًاران  یلْصَت  متفگ : دنرادیم  بوصنم 
هک يزور  ینعی : « 2  » ُْلبَق ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتاـیآ  ُضَْعب  ِیتْأَـی  َمْوَی  - 23 دنتفا . رد  خزودب  رگید  يارـس  رد  و 
زا لامعالا  باوث  نیدلا و  لامک  رد  قودـص  دـشخبن . يدوس  دـناهدرواین  نامیا  البق  هک  یناسک  نامیا  تراگدرورپ ، تایآ  زا  یکی  دـیایب 

ِسَّنُْکلا ِراوَْجلا  ِسَّنُْخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف  - 24 تسا . دمحم  لآ  مئاق  تایآ  ضعب  و  دنتسه . همئا  تایآ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  قداص  ترضح 
ما باوج  رد  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا  نیدـلا  لامک  رد  دـنوشیم .! ناهنپ  هدرک و  تکرح  هک  یناگراتـسب  مسق  ینعی : « 3»

ار وا  رگا  دوشیم  راکشآ  نابات  هراتس  نوچ  هاگنآ  دوشیم  بئاغ  يرجه  لاسب 260  هک  تسا  یماما  دوصقم  دومرف : هیآ  نیاب  عجار  یناه 
ِهِیف َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  ملا  - 25 تسا . هدش  تیاور  نآ  دننامب  زین  ینامعن  یسوط و  خیش  تبیغ  رد  « 4  » ددرگ نشور  تناگدید  ینیبهب 

ره دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  « 5  » ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل  ًيدُـه 
: تفگ هک  هدومن  تیاور  مساـقلا  وبا  نب  ییحی  زا  روـبزم  باـتک  رد  زین  و  تسا . هدروآ  بیغب  ناـمیا  دـنک ، ناـمز  ماـما  روـهظب  رارقا  سک 

تجح بیغ »  » دنتسه و مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هیآ  نیا  رد  نیقتم » : » دومرف مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت 
لاـم بیغ  وگب  ربمغیپ  يا  ینعی : « 6  » تسا َنیِرِظَْتنُْملا » َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَـمَّنِإ  ْلـُقَف   » هیآ ینعم  نیا  لـیلد  دـشابیم . بیاـغ 

َو ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  - 26 259 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  متسه . نارظتنم  زا  امش  اب  زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسادخ ،
: تسا نامسآ  رد  هدش  هداد  هدعو  امشب  هچنآ  امش و  يزور  ینعی  « 1  » َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  ام  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِّبَر  َوَف  َنوُدَعُوت  ام 

لقن سابع  نبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  رگید  کی  اب  امـش  ندرک  ملکت  دننام  دمآ ) دهاوخ  و   ) تسا قح  رب  وا  هک  نیمز  نامـسآ و  يادخب  سپ 
َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  اِهتْوَم . َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  - 27 «. 2  » تسا دمحم  لآ  مئاق  مایق  دوصقم  تفگ : هک  دنکیم 

. دینک لّقعت  هراب  نآ  رد  ات  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دنادرگیم . هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب  ینعی : « 3»
مئاق روهظ  اب  شلها ، يرگدادیب  زا  دـعب  ار  هدرم  نیمز  دـنوادخ  تفگ : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  خیـش  تبیغ  رد 

رد هدش . لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  تسا و  ترضح  نآ  زین  هدرک  نایب  مدرم  يارب  ادخ  هک  یمئالع  و  تایآ »  » و دنکیم . حالصا  دمحم  لآ 
رفک اب  هک  سپ  نآ  زا  دنادرگیم  هدنز  مئاق  روهظ  اب  ار  نیمز  دنوادخ  دومرف : مجنپ  ماما  هک  هدرک  تیاور  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نیدـلا  لامک 

َو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  - 28 « 4  » دـشاب هدرم  شلها 
زا هک  یناسکب - دنوادخ  ینعی  « 5  » ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل 

اقباس ار  اهنآ  دـننامه  هک  نانچ  دـنادرگ  دوخ  هدـنیامن  نیمز  رد  ار  اهنآ  هک  هداد  هدـعو  دـناهتخاس  هشیپ  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  امش 
نمأب لیدـبت  ار  اهنآ  سرت  دـیزگرب ، نانآ  يارب  هک  ار  اهنآ   260 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نید  درادـیم  تباث  و  درک . هفیلخ 

رد هدش . لزان  وا  نارای  دوعوم و  يدهم  هراب  رد  زین  هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  خیش  تبیغ  رد  دنرواین . كرش  نمب  هاگ  چیه  نانیا  مینک و 
ُمُهَلَعَْجن َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  - 29 تسا . هدش  لقن  تیاور  نیا  رگید  قیرطب  زین  دئاوفلا  زنک 
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دناهتشگ فیعض  نیمز  رد  هک  نانیا  دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  خیش  تبیغ  رد  « 1  » َنِیثِراْولا
َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  َو ال  - 30 دنادرگ . لیلذ  ار  ناشنانمـشد  زیزع و  ار  نانآ  ات  دزیگنارب  ار  اهنآ  يدهم  دنوادخ  هک  دنربمغیپ  لآ 

نامز یلو  دش ، هداد  نانآب  باتک  شیپ  زا  هک  دیشابن  اهنآ  دننام  ینعی : « 2  » َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ُدَمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم 
هیلع قداص  رفعج  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  دنشابیم . قساف  اهنآ  زا  يرایسب  دیدرگ و  تخـس  ناشاهلد  سپ  تشگ ، ینالوط  اهنآ  رب 

ار اهزور  نیا  ینعی : « 3  » ِساَّنلا َْنَیب  اُهلِواُدن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  َو  - 31 تسا . هدش  لزان  دمحم  لآ  مئاق  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا 
هـشیمه مدآ  تقلخ  نامز  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  هرارز  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  مینادرگیم . مدرم  نایم 

ع)  ) دـمحم لآ  مئاق  ادـخ  تلود  بحاص  هک  دیـشاب  هاـگآ  وک ؟ ادـخ  تلود  ناـمز  نیا  رد  سپ  هدوب ، ناطیـش  زا  یتلود  ادـخ و  زا  یتلود 
امش نید  زا  دناهتفرگ  شیپ  رفک  هار  هک  یناسک  زورما  ینعی : « 4  » ِنْوَشْخا َو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  - 32 تسا .
هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  دیـسرتب . نم  رهق  زا  هکلب  دیـسرتن  اهنآ  زا  سپ  دندش ، دـیمون 

دنتـسه اهنآ  دنوشیم و  دیمون  هیما  ینب  هک  تسا  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  زور  زور ، نآ   261 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دومرف :
َو َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْـحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  - 23 دنشابیم . دیمون  دمحم  لآ  زا  هتـشگ و  رفاک  هک 

هدش تیاور  مشش  مجنپ و  ماما  زا  یشایع  ریـسفت  رد  دوشیم . نالعا  مدرمب  لوسر  ادخ و  بناج  زا  گرزب  جح  زور  رد  ینعی : « 1  » ُُهلوُسَر
اُوِلتاـق َو  - 34 تسا . هیآ  نطاـب  ینعم  نیا  هتبلا  فـلؤم : تـسا . مدرم  توـعد  نـالعا )  ) تـسا و مئاـق  روـهظ  گرزب ) جـح  : ) دـندومرف هـک 

یـسرتسد رگا   ) اهنآ هک  نانچ  دینک ، راکیپ  نیکرـشم  همه  اب  ینعی  « 2  » َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَّفاَک  ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَـک  َنیِکِرْـشُْملا 
قداص ماما  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هرارز  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  تسناراکزیهرپ . اب  دنوادخ  هک  دینادب  و  دننک ، دربن  امـش  اب  دـننک ) ادـیپ 

وا هک  سک  نآ  دنک ، مایق  ام  مئاق  رگا  تسا . هدماین  نآ  لیوأت  زونه  دومرف : مردپ  دـش  لاؤس  مردـپ  زا  هیآ  نیاب  عجار  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
. دـنامن ینیدـیب  كرـش و  نیمز  يور  رد  هک  دریگ  الاب  نانچ  ربمغیپ  نید  عاعـش  وا  روهظ  اب  دـید . دـهاوخ  یبوخب  ار  نآ  لیوأت  دـنیبیم  ار 

نید مامت  دشابن و  ياهنتف  ات  دـینک  راکیپ  اهنآ  اب  ینعی  « 3  » ِهَِّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  دومرف : دـنوادخ  هک  نانچ 
: ینعی « 4  » َنوُرُعْـشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَـف  َأ  - 35 دشاب . دنوادخ  نآ  زا 
، دتسرف اهنآ  رب  باذع  دنـشاب  هجوتم  هک  نیا  نودب  ای  درب ، ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  نیا  زا  دنداد ، ماجنا  دب  لامعا  هک  یناسک  ایآ 

مالّسلا هیلع  هَّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ نامیپ  دهع و  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مجنپ  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  دنتـسه .؟ نمیا 
دنوادخ هاگنآ  تشگ . لقتنم  یلع   262 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  دمحمب  ترضح  نآ  زا  سپس  دیسر ، نیـسحلا  نب  یلعب 

درم هدزیـس  دصیـس و  هک  دـنکیم  مایق  اهنآ  زا  يدرم  دـندش  نانمـشد )  ) موکحم ایند  هنحـص  رد  نیرهاط  همئا  یتقو  دـنکیم . دـهاوخ  هچنآ 
لحم تسا  نیا  دیوگیم : درذگیم و  ءادیب »  » زا هکنیا  ات  ددرگیم ، راپـسهر  هنیدم  فرطب  و  تسا . يو  اب  ربمغیپ  قریب  دنـشاب و  وا  اب  راکادـف 

هک دنشابیم  ادخ  نانمشد  موق  نآ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مشـش  ماما  زا  روبزم  ریـسفت  رد  دربیم . ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یموق 
مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  روص . رد  دوش  هدیمد  نوچ  سپ  ینعی : « 1  » ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف  - 36 دنور . ورف  نیمزب 

وا هک  دنک  هدارا  دنوادخ  نوچ  سپ  دوشیم ، بیاغ  ام  زا  یماما  دومرف : دندیسرپ ، شترضح  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  نوچ  هک  دنکیم  تیاور 
ِتْأَی اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْسا  -37 ددرگیم . رهاظ  راگدرورپ  رماب  هنوگ  نیدب  دروآ و  دیدپ  يو  لد  رد  یتمالع  دنادرگ ، راکشآ  ار 

هچ دروآ . دهاوخ  ار  امش  همه  ادخ  دیشاب  هک  اج  ره  ار ، کین  لامعا  دیریگ  یشیپ  ینعی : « 2  » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب 
لآ مئاق  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ینامعن  تبیغ  تساناوت ، يزیچ  رهب  دنوادخ 

«3  » ْمُهامیِِـسب َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  - 38 دـننکیم . عامتجا  ددرگ ، مولعم  ناشندـمآ  عقوم  هکنآ  زا  شیپ  اهنآ  هدـش و  لزان  وا  ناراـی  دـمحم و 
َنوـُمِرْجُْملا ُفَْرُعی  هیآ  دوـمرف : هـک  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  زا  روـبزم  باـتک  رد  زین  و  دـنوشیم . هتخانـش  ناشامیـس  زا  ناراـکهانگ  ینعی 

هتخانش و ناشامیس  زا  ار  نیمرجم  شروهظ  ماگنه  هک  هدش  لزان  ام  مئاق  هراب  رد  هیآ  نیا  یلو  دسانشیم  ار  نیمرجم  دنوادخ  هتبلا  ْمُهامیِِسب 
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ِباذَْعلا َنُود  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل  َو  - 39 263 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دننارذگیم . ریشمش  مد  زا  ار  اهنآ  شنارای  اب 
نب لضفم  زا  دئاوفلا  زنک  رد  دـندرگرب . دـیاش  میناشچیم  رتکیدزن  باذـع  اهنآب  رتگرزب  باذـع  زا  شیپ  ینعی : « 1  » َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا 
مایق رتگرزب  باذع  اهخرن و  ینارگ  رتکیدزن  باذع  دومرف : مدیسرپ . ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  رمع 

مارحلا دجـسمب  دنک  روهظ  ام  مئاق  نوچ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دـئاوفلا  زنک  رد  زین  و  تسا . ریـشمش  اب  دوعوم  يدـهم 
سک ره  زا  نم  مدرم ! يا  دـیوگیم : هتـساخرب و  هاگنآ  درازگیم . زاـمن  تعکر  ود  هدومن  ماـقمب  تشپ  هبعکب و  ور  هک  یلاـح  رد  دـیآرد و 

ادخ هاگردب  ردقنآ  دنکیم و  دنلب  اعدب  تسد  سپـس  مرتکیدزن . مرکا  ربمغیپ  دـمحم  حـیبذ و  لیعامـسا  لیلخ و  میهاربا  رـشبلا و  وبا  مدآب 
َءافَلُخ ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دـتفایم . نیمز  يور  هدرک  شغ  هک  دـلانیم 
لزان ام  مئاق  هراب  رد  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  هیآ  دومرف : مجنپ  ماما  هک  هدومن  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  مه  و  َنوُرَّکَذـَت . ام  اًلِیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَْألا 
مچرپ عقوم  نآ  زا  و  دیامنیم ، عرضت  یهلا  هاگردب  درازگیم و  زامن  میهاربا  ماقم  بنج  دهنیم و  رس  رب  همامع  دنکیم  مایق  هک  یماگنه  هدش .

. دـیوگیم دوشیم  هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  یماـگنه  ینعی  « 2  » َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َلاـق  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  دوب 40 - دـهاوخ  زازتها  رد  وا 
دنرادنپیم و هناسفا  دنونشب  ار  مئاق  روهظ  ربخ  نوچ  نانیدیب  دومرف : هک  هدرک  لقن  مشش  ماما  زا  دئاوفلا  زنک  رد  تسا . ناینیـشیپ  ياههناسفا 
هب نانخس  هنوگ  نیا  نیکرشم  هک  نانچ  یتسین  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  وت  میسانشیمن و  ار  وت  ام  دنیوگیم  دننیبب  ار  وا  هک  یماگنه 

نیمی باحـصا  زج  دـشابیم  هدرک  بسک  هچنآ  ورگ  رد  سک  ره  ِنیِمَْیلا  َباحْـصَأ  اَّلِإ  ٌۀَـنیِهَر  ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  - 41 دنتفگیم . ربمغیپ 
باحصا دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم   264 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماما  هک  تسا  یفوک  تارف  ریـسفت  رد  تسار ) تسد  )

رد َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس  ِیف  ْمُکَکَلَس  ام  َنیِمِرْجُْملا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی  ٍتاَّنَج  ِیف  ام  نایعیش  دومرف : میـشابیم و  ام  نایعیـش  ام و  نیمی 
نایعیش زا  ینعی  میدوبن . رازگزامن  ام  دنیوگیم  اهنآ  دنکفا  خزودب  ار  امش  زیچ  هچ  دنسرپیم  دنتـسه ) تشهب  نوریب  هک   ) نیمرجم زا  تشهب 

میدادیمن اذغ  ناگدنامردب  َنیِِضئاْخلا  َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک  َو  َنیِکْـسِْملا  ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  دنیوگیم  زاب  دندوبن و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
اَّنُک َو  دیامرفیم : هک  نانچ  دشابیم  نیدـلا » موی   » هک تسام  مئاق  روهظ  زور  رد  نیا  و  میدربیم . رـسب  هدوهیب  يوگ  فازگ  مدرم  اب  هتـسویپ  و 
امَف میاهدرک  ادیپ  نیقی  هک  زورما  ات  میدرکیم  بیذکت  ار  دمحم ) لآ  مئاق  روهظ  زور   ) نیدلا موی  ام  ُنیِقَْیلا  اَناتَأ  یَّتَح  ِنیِّدـلا  ِمْوَِیب  ُبِّذَُـکن 
درک دهاوخن  تعافش  نانآ  زا  زیخاتسر  زور  رد  مه  ربمغیپ  درادن و  دوس  اهنآ  لاحب  سک  چیه  تعافـش  سپ  « 1  » َنیِِعفاَّشلا ُۀَعافَش  ْمُهُعَْفنَت 

رطاخب وگب  ربمغیپ  يا  ینعی : ٍنیِح  َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  َنیِفِّلَکَتُْملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  - 42 «. 2»
تـشذگ زا  دـعب  ار  نآ  ربخ  تسا و  نایناهج  يروآ  دای  يارب  طـقف  نیا  مریذـپیمن . ار  راوشد  رما  نیا  منکیمن و  بلط  امـش  زا  یـشاداپ  نآ 
نینمؤملا ریما  رکذ »  » زا دوصقم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یفاک  باتک  رد  تسناد . دیهاوخ  ینامز 

تـسام مئاق  روهظ  عقوم  نامز ، نیا  تسناد ، دیهاوخ  ینامز  تشذگ  زا  دعب  ار  نآ  ربخ  و  ینعی : ٍنیِح  َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  تسا  مالّـسلا  هیلع 
زا سپ  میداد  یسومب   265 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  تاروت  باتک  ام  ینعی  ِهِیف . َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  - 43

فالتخا نآرق  یناعم  هراب  رد  لیئارسا  ینب  دننام  زین  تما  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دندومن . فالتخا  نآ  هراب  رد  لیئارـسا  ینب  نآ 
زا يرایـسب  هک  يروطب  تشاد  دـنهاوخ  رظن  فالتخا  زین  دروآیم  اهنآ  يارب  تسا و  ام  مئاق  اب  هک  یباتک  هراـب  رد  هک  ناـنچ  دـندرک  ادـیپ 

«1  » ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  دنزیم . ار  اهنآ  ندرگ  مه  مئاق  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  مدرم 
رـسب کش  دیدرت و  تلاحب  هراومه  اهنآ  یلو  دشیم . يراج  مکح  اهنآ  نایم  دوبیمن ، هدومرف  اهنآ  هراب  رد  ادـخ  هچنآ  هظحالمب  رگا  ینعی :

«2  » ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلا  َو  - 44 تشاذگیمن . هدنز  ار  هورگ  نیا  زا  نتکی  مئاق  دوبن  قح  ّتیـشم  هظحالمب  رگا  دومرف : ماما  دـنربیم .
َو اُولاق  - 45 دنراد . رواب  قیدصت و  ار  ام  مئاق  روهظ  زور  هک  یناسک  ینعی  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یفاک  رد 

اهنآ ینعی  دیامرفیم : مجنپ  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یفاک  رد  میدوبن . كرشم  ام  مسق  ادخب  هَّللا  دنتفگ و  ینعی : « 3  » َنیِکِرْشُم اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا 
َناک َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاـج  ْلـُق  - 46 میدوبن . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رکنم  ام  دـنیوگیم : نامز  ماما  روهظ  ماـگنه 
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ماق اذا  دومرف : رقاب  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  یفاک  رد  تسا ! ینتفر  لطاب  هک  یتسردب  تفر ، نایم  زا  لطاب  دـمآ و  قح  ینعی : « 4  » ًاقوُهَز
َنَّیَبَتَی یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  - 47 « 5  » دوریم نایم  زا  لطاب  تلود  دنک  روهظ  ام  مئاق  نوچ  لطابلا  ۀلود  تبهذ  مئاقلا 
ناشن نانآب  اهنآ  دوجو  رد  قافآ و  رد  ار  نامدوخ  تایآ  هک  دشاب  دوز  ینعی   266 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 6  » ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل 
عجار مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  یفاک  رد  ینیلک  تسه . يدنوادخ  هک  دـننادب  نیقیب  ات  میهد 

نآ رد  سپ  دریگیم ، یگنت  اهنآ  رب  قافآ  دـنوشیم و  خـسم  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناشن  لـطاب  لـهاب  دـنوادخ  دومرف : مدرک ، لاؤس  هیآ  نیاـب 
دمحم لآ  مئاق  روهظ  دومرف  هچ ؟ ینعی  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  مدرکـضرع : دـید . دـنهاوخ  قافآ  دوخ و  رد  ار  راگدرورپ  تردـق  تقو 
َۀَعاَّسلا اَّمِإ  َو  َباذَْـعلا  اَّمِإ  َنوُدَـعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  - 48 دننیبهب . ار  وا  مدرم  همه  ات  دـنادرگ  رهاظ  ار  وا  ادـخ  تسا ، یمتح  دـنوادخ  رماب 

تعاس ای  ار و  باذع  ای  میدوب : هدرک  هدعو  اهنآب  هک  ار  هچنآ  دننیبهب  هک  ینامز  ات  ینعی : «. 1  » ًاْدنُج ُفَعْضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف 
مشش ماما  زا  ریـصب  وبا  زا  یفاک  رد  زین  تسا ؟ رتفیعـض  وا  يورین  دراد و  ياج  نیرتدب  یـسک  هچ  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  سپ  ساسح !

تـسدب ار . ادخ  باذع  و  دید ، دنهاوخ  لطاب  ناوریپ  هک  تسا  یتعاس  نآ  تسام و  مئاق  مایق  َنوُدَـعُوی » ام  اَْوأَر  اذِإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن 
هاگیاج هچ  نامز  ماما  هاگـشیپ  رد  هک  دید  دنهاوخ  اهنآ  ینعی  ًاناکَم ) ٌّرَـش  َوُه  ْنَم   ) ینعم تسنیا  و  دیـشچ ، دنهاوخ  دمحم  لآ  مئاق  ياناوت 
ِةَرِخْآلا ِیف  َُهل  ام  َو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  َو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخْآلا  َثْرَح  ُدـیُِری  َناک  ْنَم  - 49 دنناوتان . ردقچ  دنراد و  يدب 

هتخودـنا بلاـط  سک  ره  مـینادرگ و  داـیز  ار  وا  هتخودـنا  زین  اـم  دزودـنایب  يزیچ  ترخآ  يارب  دـهاوخیم  سک  ره  ینعی  « 2  » ٍبیِـصَن ْنِم 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یفاک  رد  درادن ! یبیـصن  رگید  ترخآ  رد  یلو  میهدـیم . زین  اهنادـب  تسا  يویند 
زا دنوادخ  هک  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا   267 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نینمؤملا و  ریما  یئاسانـش  ینعی : ترخآ  هتخودنا 

مئاق روهظ  قح و  تلود  رد  هتخود ، يویند  هتخودناب  مشچ  هک  سک  نآ  یلو  دـنادرگ ، دـنمهرهب  زین  ار  نانآ  ناتـسود  اهنآ ، تلود  تکرب 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هئیـضملا » راونالا   » باـتک رد  « 1  » دیمحلا دـبع  نب  یلع  دیـس  فلؤم : تشاد . دـهاوخن  ياهرهب  دـمحم  لآ 
نیمز رد  فعضتسم »  » 268 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ار  یناسک  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا 
تیب لها  ات  دزیگنارب  ار  ام  يدهم »  » ملاع راگدرورپ  میتسه . تمصع  تیب  لها  ام  دنشاب ، وا  يارفس  ناماما و  اهنآ  تسا  هتساوخ  هدناوخ و 

دنکیم تیاور  سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  روبزم  باتک  رد  هدربمان  لیلج  دیس  زین  و  دنادرگ . راوخ  هتسکشرس و  ار  ام  نانمشد  دنک و  دنلب  رس  ار 
«1 : » ًۀَنِطاب َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  - 50 تسا . دوعوم  يدـهم  روهظ  َنوُدَـعُوت ، ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  هیآ : زا  دوصقم  تفگ : هک 

ماما ترـضح  زا  وا  و  « 2  » يدـنوار هَّللا  ۀـبه  دیـس  زا  روکذـم  باتک  رد  ار . دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  درک  يزور  امـشب  ادـخ  ینعی :
مدرم ناگدـید  زا  هک  تسا  بئاغ  ماما  ینطاب  تمعن  و  رهاـظ ، ماـما  يرهاـظ ، تمعن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم 

نب دـمحم  خیـش  طخب  یتیاور  فلؤم : دـشاب . کیدزن  شیارب  يرود  زیچ  ره  و  ددرگ ، راکـشآ  وا  يارب  نیمز  ياهجنگ  و  دوشیم ، ناـهنپ 
هک هدرک  لقن  ناوفـص  زا  شباتک  رد  « 3  » یناوفص هک  متفای  هحیرـض  هَّللا  رون  لوا  دیهـش  طخب  یتیاور  دوب  هتـشون  هک  ماهدید  یئابج  یلع 

تفرگ وضو  ترضح  تساوخ ، ار  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  یسابع  هفیلخ  روصنم   269 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نوچ 
هدعو تیب  لها  امب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  تربمغیپ  طسوتب  اراگدرورپ  دومرف : دومن و  رکش  هدجس  سپـس  درازگ  زامن  تعکر  ود  و 

تاهدعو هک  مینادیم  هچ  نک ، تبهوم  امب  ياهدرک  هدعو  امب  هچنآ  اراگدرورپ  یشخب . ینمیا  یساره  هنوگ  ره  زا  ار  ام  هک  يداد  يزوریپ 
ُهَّللا َدَعَو  هفیرش : هیآ  نیا  دومرف : تسا ؟ هداد  امشب  هک  تسا  مادک  دنوادخ  هدعو  اقآ ! مدرکضرع : دیوگیم  ناوفـص  تسین . ریذپ  فالخ -

ْنَأ ُدـیُِرن  َو  هیآ  راوگرزب  نآ  روضح  رد  یتقو  هک  هدـش  تیاور  مه  و  ِضْرَأـْلا ....  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
نیمز رد  هک  اهنآ  مسق  ادخب  دومرف : تشگ و  يراج  ترـضح  ناگدید  زا  کشا  دـش ، هدـناوخ  ِضْرَْألا ...  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن 

ایند دومرف : ياهبطخ  نمض  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد  میتسه و  ربمغیپ  تیب  لها  ام  دناهدش ، فیعـضت 
 ... اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هیآ  سپس  دشاب  هدرک  يرادمجک  تخس  هکنآ  زا  دعب  درک ، دهاوخ  ینابرهم  ارادم و  امب  تبـسن 
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دروم یتح  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  ریسفت  رد  یتایاور  هعیـش  عبانم   270 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1  » دومرف توالت  ار 
فلؤم هچنآ  هوالعب  ( 71  ) باب هدوملا » عیبانی   » باتک رد  یفنح  نامیلـس  خیـش  تسا . هدش  عقاو  زین  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب  لوبق 

هدرک لقن  ینیرحب  مشاه  دیـس  روهـشم  راوگرزب  دنمـشناد  فیلأت  ۀـجحلا » مئاقلا  یف  لزن  امیف  ۀـجحملا   ) باتک زا  رگید  یتایآ  هدرک  لقن 
ِرَِّشب َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  - 51 دوشیم : رکذ  الیذ  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا ،

هک اهنآب  هدب  هدژم  و  یگدنز ، تارمث  یناج و  رطخ  لام و  نتساک  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچب  مینکیم  ناحتما  ار  امش  ینعی : َنیِِرباَّصلا »
نینمؤم ناحتما  يارب  یتامالع  مئاق ، ندمآ  زا  لبق  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  دنتـسه . مدق  تباث 

، تسا نوگانوگ  ياهيرامیب  سرت  نیا  سرت ؛ زا  يزیچب  دـیامرفیم : ادـخ  هک  ناحتما  نیا  دومرف : تسیچ ؟ اهنآ  مدرکـضرع : دوب . دـهاوخ 
ندـماین یگدـنز ، تارمث  صقن  و  تسا . دایز  عیاش و  گرم  یناج ، رطخ  تسا ، یطحق  لام ، نتـساک  تسا ، اهتمیق  نتفر  ـالاب  یگنـسرگ ،

چیه و  تسا ، هیآ  لیوأت  نیا  دـمحم ! يا  دومرف : هاگنآ  هدـب . هدژم  دـننامیم ، تباث  امب  هدـیقع  رد  هک  اـهنآب  عقوم  نآ  رد  سپ  تسا . ناراـب 
ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  - 52 ملع . رد  نیخـسار  میئام  و  دنادیمن ، ار  نآرق  لیوأت  دنتـسه ، ملع  رد  خسار  هک  اهنآ  زج  سک 

مدینش تفگ : یـسوم  نب  ۀعافر  دنوشیم . ادخ  میلـست  هارکا  ای  لیم  يور  زا  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  اهنآ  ینعی : « 2  » ًاهْرَک َو  ًاعْوَط 
هتفگ هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا و  اـّلا  هلا  ـال  نآ  رد  هک  تسین  ینیمز  اـم ، مئاـق  روهظ  عقوم  هک  تسنیا  نآ  لـیوأت  دومرفیم : ع )  ) قداـص ماـما 

ربص و  دـیزاس ، هشیپ  یئابیکـش  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  ینعی : « 3  » اوُِطبار َو  اوُِرباـص  َو  اوُِربْـصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  - 53 دوشن .
ماجنا رب  دیـشاب  ابیکـش  تسنیا : هیآ  لیوأت  دومرف : هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  زا  یلجع  هیواعم  نب  دـیزی  دیـشاب . بظاوم  و  دـینک ،
رظتنم يدـهم  دوخ  ماـما  روهظ  بظاوـم  و  ناتنانمـشد ، رازآ  رب  دـینک  ربـص  و  ینید ،  271 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  ضئارف 

. میتسه ینارصن  ام  دنتفگ : هک  یناسک  زا  و  ینعی : « 1  » ِِهب اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَنَف  ْمُهَقاثیِم ، انْذَـخَأ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو  - 54 دیشاب !
عیبر وبا  دش . دنهاوخ  رکذتم  يدوزب  اهنآ  یلو  دوب » هدـش  يروآدای  اهنآب  هک  ار  ياهرهب  دـندرک  شومارف  اهنآ  یلو  میتفرگ ، ار  اهنآ  نامیپ 
مایق ام  مئاق  هارمه  اـهنآ  زا  یهورگ  و  دروآ ، دـنهاوخ  داـیب  ار  هرهب  نآ  اراـصن  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  زا  یماـش 
یَلَع ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی ، َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَـی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  - 55 درک . دنهاوخ 

دروآیم ار  یهورگ  ادخ  يدوزب  هک - دنادب  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  امش  زا  مادک  ره  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی : « 2  » َنیِِرفاْکلا
. دنـشاب دـنمورین  رافک  لباقم  رد  یلو  دنرمـش  زیچان  ار  دوخ  نامیا  لها  دزن  اـهنآ  دـنراد ، تسود  ار  ادـخ  زین  اـهنآ  و  دراد ، ناشتـسود  هک 
زا مدرم  همه  رگا  تسا ، ظوفحم  ادخ  هانپ  رد  رمالا  بحاص  دومرفیم : ع )  ) قداص رفعج  ماما  هک : مدینش  تفگ : یلجع  نوراه  نب  نامیلس 

ْدَقَف ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَـف  - 56 تسا : هدومرف  ناشهراب  رد  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  دروآ ، دـهاوخ  ار  وا  نارای  دـنوادخ  دـنورب ، نیب 
ِّبَر َلاق  - 57 دنزرون . رفک  واب  هک  میروآیم  ار  یموق  اهنآ  ياجب  دـنزرو ، رفک  واب  نانیا  رگا  ینعی : « 3  » َنیِِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو 

هک يزور  ات  هد  تلهم  نمب  ایادـخ  تفگ : ناطیـش  ینعی : « 4  » ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَف  َلاـق  َنُوثَْعُبی . ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَـف 
قداص ترـضح  زا  تفگ : عمج  نب  بهو  تسا ! مولعم  نآ  تقو  هک  يزور  ات  هدش  هداد  تلهم  وتب  دومرف : ادخ  دـنوشیم ، هتخیگنارب  مدرم 

مئاق مایق  زا  دعب  نیا  و  دناسریم . لتقب  ار  ناطیش  ربمغیپ  هک  تسا  يزور  بهو  يا  دومرف : تسا ؟ زور  مادک  زور  نیا  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع 
قح يزوریپ  اب  نینمؤم  زور  نآ  « 1  » ِهَّللا ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  - 58 تسا . يدهم   272 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ام 

. دش دنهاوخ  دونشخ  ادخ  يزوریپ  زا  نامیا  لها  مئاق  مایق  عقوم  رد  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ریصب  وبا  دندرگیم ، دونـشخ 
يدوس دنتـشگ ، رفاک  هک  اهنآ  ناـمیا  يزوریپ  زور  رد  وگب  ینعی : « 2  » َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ْمُُهنامیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ـال  ِحـْتَْفلا  َمْوَی  ْلـُق  - 59

ناهج حـتف  يزوریپ ، حـتف و  زور  نیا  دومرف : مشـش  ماما  هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لـیمج  دـنوشیمن . هداد  تلهم  و  درادـن ، اـهنآ  لاـحب 
يو لاحب  یعفن  دوش  کیدزن  مئاقب  دهاوخیم  هک  شزور  نآ  نامیا  دشاب ، هدرواین  نامیا  زور  نآ  زا  لبق  یـسک  رگا  تسا . ام  مئاق  هلیـسوب 

. تسا وا  لاـحب  عفاـن  شناـمیا  هدوـب ، وا  روـهظ  رظتنم  هتـشاد و  وا  تماـماب  هدـیقع  يزوریپ  حـتف و  نیا  زا  شیپ  هـک  سک  نآ  یلو  درادـن ،
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ِیف ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ِنِیبُْملا . ِباـتِْکلا  َو  مح - - 60 تسا . ربمغیپ  تیب  لها  ناتـسود  زا  درم  نآ  و  دـنادرگیم ، گرزب  مئاق  دزن  ار  وا  ماقم  دـنوادخ 
لزاـن تکرب  رپ  بش  کـی  رد  ار  نآ  هک  نآرق )  ) نیبـم باـتکب  مـسق  ینعی : « 3  » ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اـهِیف  َنیِرِذـْنُم  اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَـکَرابُم . ٍۀَْـلَیل 

و رقاب ، ترـضح  زا  ناکـسم  نب  هَّللا  دبع  ددرگیم . ادج  مه  زا  یمکحم ، رما  ره  میرادیم و  رذح  رب  دوخ  ینامرفان  زا  ار  قلخ  ام  هک  میدرک 
. درک لزان  رومعملا  تیب  هب  ردقلا » ۀلیل   » رد ار  نآرق  مامت  دنوادخ  دناهدومرف : ماما  هس  ره  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مظاک  قداص و 

يور لاس  نآ  رد  ار  هچنآ  یلطاـب و  قح و  راـک  ره  بش  نآ  رد  دـنوادخ  دومن . لزاـن  ص )  ) ربمغیپ رب  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  سپس 
زا دزادـنایم ، ریخأـتب  دـهاوخ  هـچ  ره  درادـیم و  مدـقم  دـهاوخ  هـچنآ  دراد ، هار  نآ  رد  یهلا  ّتیــشم  ءادـب و  و  هدوـمرف ، ریدـقت  دـهدیم ،
زا نیرهاط  همئا  هب  مه  ترضح  نآ  و  دومرف ، نیقلت  نینمؤملا  ریماب  ار  نآ  ربمغیپ  هریغ . تمالـس و  حلـص و  تینما و  اهيزور ، اهتـشونرس ،

. دسرب مالّسلا  هیلع  يدهم  نامزلا  بحاص  هب  تبون  هکنآ  ات  دیناسر  دوخ  دالوا 

دناهدرک لقن  دمحم  لآ  مئاق  هب  عجار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  لاعتم و  دنوادخ  لوق  زا  ینس  هعیش و  هچنآ  مشش  باب 

هراشا

دیـس هزمح  ادـخ ، لوسر  بلطملا : دـبع  دالوا  ام  دومرف : ص )  ) مرکا ربمغیپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  یناـمعن  تبیغ  رد 
زا ار  ثیدح  نیا  دننام  یسوط  خیـش  تبیغ  رد  میتسه . تشهب  لها  نارورـس  يدهم  نیـسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، رایط ، رفعج  ءادهـشلا ،
نب لضفم  دشاب !؟ کیدزن  تقو  نآ  دیاش  ینادـیم ، هچ  « 1  » ٌبیِرَق َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو  - 61 تسا . هدروآ  زین  دیمحلا  دبع  نب  دـعس 

َنوُعَمْـسَی َمْوَی  ٍبیِرَق  ٍناکَم  ْنِم  ِدانُْملا  ِداُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـسا  َو  - 62 تسا . مئاق  روهظ  تقو  روظنم  هک  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  رمع 
ار قـحب  يادـص  هک  يزور  دـنز . ادـص  یکیدزن  ياـج  زا  ياهدـنیوگ  هـک  ار  يزور  ونـشب  ینعی : « 2  » ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلاـِب  َۀَْـحیَّصلا 
و تسا ، ینامـسآ  يادص  ادص  نیا  و  دربیم ، ار  شردـپ  مئاق و  مسا  هدـنیوگ ، دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسا !! مایق  زور  زور ، نآ  دنونـشیم .

نبا زا  هتابن  نب  غبـصا  دراد . اـهجرب  هک  نامـسآب  مسق  ینعی : « 4  » ِجوُُرْبلا ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو  - 63 « 3  » تسا مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماـیق  زور  رد  نآ 
یلع و اهنآ  لوا  هک  دنتـسه  نم  ترتع  تیب و  لها  ناماما  اهجرب  و  منم ، هیآ  رد  نامـسآ  زا  روظنم  دومرف : ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  ساـبع 

ترـضح زا  اضرلا  رابخا  نویع  رد  هر )  ) قودص  274 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنـشابیم . نت  هدزاود  اهنآ  يدهم و  ناشرخآ 
هک تسا  یعقوم  نیا  و  دـیامن ، قحب  مایق  اـم  مئاـق  هک  نیا  رگم  دـسریمن ، ارف  تماـیق  زور  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  ص )  ) تبترم یمتخ 

ناگدنب دسر . تکالهب  دـیامن  یچیپرـس  هک  سک  نآ  راگتـسر و  دـنک  يوریپ  يو  زا  سک  ره  دـهد . مایق  نامرف  يوب  لج  زع و  دـنوادخ 
زا یلاما  رد  قودص  مه  و  تسا . نم  نیشناج  یهلا و  ریفـس  يو  هک  هچ  دشاب . فرب  يور  زا  نتفر  هار  اب  دنچ  ره  دیباتـشب  يو  يوسب  ادخ !

یهتنملا و ةردسب  اجنآ  زا  متفه و  نامـسآب  ارم  جارعم  بش  رد  نوچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا 
کچوک نم  ربارب  رد  ار  دوخ  سپ  مأوت . راگدرورپ  نم  نم و  هدنب  وت  دمحم ! يا  هک : درک  ادن  مراگدرورپ  دندرب ، رون  ياهباجحب  اجنآ  زا 

نم ربمغیپ  لوسر و  بیبح و  هدـنب و  وت  هک  مراد  تسود  نم  اریز  شاب ! هتـشاد  دامتعا  نمب  امن و  لکوت  نم  رب  نک و  شتـسرپ  ارم  رامش و 
زا نم  ناتـسود  وا  هلیـسوب  هک  تسا  نم  ناگدـنب  ياوـشیپ  نم و  تجح  وا  دـشاب  وـت  ملع  هنیدـم  باـب  و  نیـشناج ، یلع  تردارب  و  یـشاب ،

، ظوفحم نآ  دودح  و  رادیاپ ، وا  دوجوب  نم  نید  دوشیم . هداد  زیمت  هَّللا  بزح  زا  ناطیش  بزح  وا  هلیسوب  مه  دندرگ و  هتخانش  منانمـشد 
اب ار  دوخ  نیمز  امـش  مئاق  هلیـسوب  و  منکیم ، مّحرت  مناگدـنب  نز  درمب و  وت ، دالوا  ناـماما  وا و  وت و  رطاـخب  ددرگیم . يراـج  شماـکحا  و 
اب میامن . راذـگاو  مناتـسودب  منادرگ و  كاپ  نانمـشد  دوجو  زا  منک و  دابآ  مسدـقم ، تاذ  دـیجمت  ریبکت و  لیلهت و  سیدـقت و  حـیبست و 
ار اههتخودنا  اهجنگ و  منک و  ربخ  اب  دوخ  ملع  زا  ار  مناگدنب  اهرهش و  و  منادرگ ، دنلب  ار  دوخ  میلاعت  تسپ و  ار  نانیدیب  نانخس  وا  روهظ 
ار منید  دنک و  ارجا  ارم  نامرف  ات  منک ، ددم  مناگتـشرف  يورین  اب  منادرگ و  علطم  سک  ره  ریمـضلا  یف  ام  رارـساب و  ار  وا  و  مزاس ، راکـشآ 
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و راونالا ) راحب   ) مهن دلج  رد  ام  ار  رابخا  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب  فلؤم : تسا . نم  ناگدـنب  یقیقح  يدـهم  نم و  قحب  یلو  وا  دـهد  جاور 
رابحالا بعک  زا  اضرلا  رابخا  نویع  رد  زین  و  میدرک . لقن  باتک  نیمه  مود  باب  رد  ار   275 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یخرب 
ینالوط ار  نانآ  رمع  راگدرورپ  دـنیایب  ياهتـسیاش  هقبط  ددرگ و  يرپس  اهنآ  مایا  نوچ  دنـشابیم  نت  هدزاود  ناـماما  تفگ : هک  هدرک  لـقن 

ینب موق  رد  دنوادخ  ِتاِحلاَّصلا ...  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  هدرک ، هدعو  نینچ  دـنوادخ  اریز  دـنک .
ًامْوَی َّنِإ  َو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دروآ . درگ  زور  مین  ای  زور  کی  رد  ار  تما  نیا  هک  تسا  ناسآ  دنوادخ  يارب  درک  نینچ  زین  لیئارسا 
تفگ هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ترضح  نآ  اضر و  ماما  زا  باتک  نآ  رد  مه  « 1  » َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع 

املظ و تئلم  امک  الدـع  اهألمی  نیـسحلا  دـلو  نم  لجر  یتّما  رمأب  موقی  یّتح  اینّدـلا  بهذـت  ـال  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
نانچ دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا و  نیـسح  نادنزرف  زا  هک  دنک  مایق  نم  تما  نایم  رد  يدرم  هکنیا  ات  دسریمن  رخآب  ایند  ینعی : اروج 

شرتخدب يرامیب  رتسب  رد  ربمغیپ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يراصنا  بویا  وبا  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  رد  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک 
وت نادـنزرف  زا  مه  وا  تسا و  يدـهمب  جاتحم  تما  نیا  هک  تسوا  تسدـب  نم  ناـج  هک  یئادـخب  مسق  دومرف : مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 

یلع هب  ار  مچرپ  ربمغیپ  ربیخ  گنج  رد  تفگ : مردـپ  تفگ  هک  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  وا  یلیل و  یبا  نبا  زا  باـتک  نآ  رد  نینچمه  تسا .
لصف و الب  تفالخ  ماقمب  ار  ترـضح  باصتنا  مخ و  ریدـغ  يارجام  هاگنآ  دـینادرگ  حـتاف  ار  مالـسا  رکـشل  دـنوادخ  داد و  مالّـسلا  هیلع 

لیئربج دومرف : دـینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ  تسیرگ . ربمغیپ  هاگنآ  دـیوگیم : هدومن و  رکذ  ار  یلوم  لـئاضف  زا  ياهراـپ 
اور ملظ  اهنآ  رب  دنناسر و  لتقب  زین  ار  شنادنزرف  دنیامن و  دیهـش  دـنراد و  زاب  شقح  زا  ار  وا  دـننک و  متـس  یلع  رب  متما  هک  داد  ربخ  نمب 

دریگ و الاب  اهنآ  مان  دنک و  روهظ  اهنآ  مئاق  نوچ  دریذپیم و  نایاپ  هرخألاب  اهمتـس  نیا  هک  هداد  عالطا  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  دـنراد 
حدـم و  دوش ، راوخ  نانآ  هاوخدـب  276 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  كدنا  اهنآ  نانمـشد  دـندرگ ، نانآ  رادتـسود  تما  همه 

سویأم نامز  ماـما  جرف  زا  و  « 1  » دـندرگ فیعـض  مدرم  دـنک و  رییغت  اهرهـش  عاضوا  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  ددرگ و  نوزفا  اهنآ  ناـیوگ 
دـالوا زا  يو  دوخ  و  « 2  » نم دـنزرف  مان  دـننام  شردـپ  مان  نم و  مان  دـننام  يو  مان  دوش . راکـشآ  تما  نایم  رد  مئاق  ماگنه  نآ  رد  دـنوش 

سرت زا  یهورگ  لیم و  اب  مدرم  زا  ياهتـسد  دربب  نایم  زا  ار  لطاب  دنادرگ و  راکـشآ  اهنآ  ریـشمش  اب  ار  قح  دـنوادخ  تسا . همطاف  مرتخد 
هچ مهدیم  هدژم  يدهم  ندمآب  ار  امش  نینمؤم  تعامج  يا  دومرف  هاگنآ  تسـشن . ورف  ربمغیپ  هیرگ  سپـس  دننکیم . باختنا  ار  اهنآ  يوریپ 

! اراگدرورپ دشابیم  کیدزن  یهلا  حتف  تسا و  ریبخ  میکح و  دنوادخ  درادن . تشگرب  وا  هتساوخ  تسین و  ریذپ  فالخ  دنوادخ  هدعو  هک 
يرای ترـصن و  رادب و  ظوفحم  تدوخ  هانپ  رد  نادرگ و  هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  نک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدـیلپ  دنتـسه . نم  تیب  لها  اهنآ 
فون نب  ریبج  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  ٌریِدَق . ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  هد  رارق  نم  نیشناج  ار  نانآ  نکم و  هدنامرد  نادرگ و  زیزع  ار  اهنآ  هد و 

ره تسا و  رتدب  شیپ  لاس  زا  درذگیم  ام  رب  هک  یلاس  ره  مسق  ادخب  متفگ : يردخ  دیعس  وبا  هب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  كادولا  یبا  نب 
: دومرفیم هک  مدینش  مه  و  مدینش ، ربمغیپ  زا  نم  یتفگ  هچنآ  تفگ : دیعس  وبا  دشابیم . رتملاظ  قباس  ریما  زا  ددرگیم  ّطلسم  ام  رب  هک  يریما 

یهاگ ات  دوش  ملظ  زا  رپ  نیمز  هاگنآ  دنـسانشن ، ار  وا  مدرم  هک  ددرگ  دـلوتم  یـسک  کک  یهاگ  ات  دوب  دـهاوخ  نینچ  امـش  عضو  هراومه 
زا رپ  ار  نیمز  وا  دنک و  هتخیگنارب  نم  تیب  لها  زا  نم و  زا  يدرم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  سپـس  دربب . ار  ادخ  مان  درادن ، تردـق  یـسک  کک 

دوخ رگج  ياههراپ  نیمز  دنشاب ، هدرک  متس  زا  رپ  يو  زا  شیپ  نارگید  هک  نانچ   277 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیامن  لدع 
لامک درادیم . رادیاپ  ار  مالـسا  نید  هنوگ  نیدـب  تسا و  نوریب  هرامـش  زا  هک  دروآیم  تسدـب  یتورث  لام و  دـهدیم و  نوریب  وا  يارب  ار 

ملاع لها  تراشب  يارب  ارم  هک  یئادخب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  نیدلا 
دنوادخ دنیوگیم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  يروطب  دوشیم . بئاغ  يدوهعم  عقوم  رد  نم  تیب  لها  مئاق  هک  دنگوس  دـینادرگ  ثوعبم  یتسارب 

دورگیم و يو  نیدـب  دـنک ، كرد  ار  وا  ناـمز  سک  ره  سپ  دــننکیم . کـش  يو  تدـالو  رد  یهورگ  دراد و  دــمحم  لآـب  جاـیتحا  هـچ 
اذل و  درک ، نوریب  تشهب  زا  امـش  زا  شیپ  ار  امـش  ردام  ردـپ و  ناطیـش  دربب  نوریب  مالـسا  نید  زا  دـهد و  بیرف  ار  وا  ناطیـش  دراذـگیمن 
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هک دنکیم  تیاور  « 1  » سابع نب  هَّللا  دبع  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش  زین  و  تسا . هدناوخ  نامیایب  مدرم  ناتسود  ار  نیطایش  دنوادخ 
! تمظع اـب  يادـخ  يا  یلب  مدرکـضرع : دـمحم ! يا  دومرفیم : هک  مدینـش  ار  راـگدرورپ  يادـن  جارعم  بش  رد  دومرف . ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ادن منادیمن . ایادخ  مدرکـضرع : دندومن ؟ وگتفگ  هک  دوب  عوضوم  مادک  هراب  رد  الاب  ملاع  نانکاس  دـمحم ! يا  هک : دومرف  یحو  دـنوادخ 
؟ منک باختنا  ار  یـسک  هچ  اراگدرورپ ! مدرکـضرع : ياهدرک ؟ باختنا  دوخ  يارب  نایمدآ  ناـیم  رد  نیـشناج  ردارب و  ریزو و  اـیآ  دیـسر :
زا دعب  یلع  هک : دش  یحو  هاگنآ  ینکیم .!؟ نم  نیشناج  ارم  مع  رسپ  مدرکضرع : مدرک . باختنا  ار  یلع  نم  دیسر  ادن  امرف ! نیعم  تدوخ 

ددرگ دراو  يو  رب  وت  تما  زا  ینمؤم  ره  هک  تسا  وت  ضوح  بحاص  مه  و  تسا ، دـمح  ياول  بحاص  تمایق  زور  رد  وت و  ملع  ثراو  وت 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نمشد  هک  منکیم  دای  مسق  دوخ  یئایربک  تاذب  نم  دمحم ! يا  دیسر : ادن  سپس  دنک . باریس  ار  وا 

تـشهب هب  دنز  زاب  رـس  هک  سک  نآ  زج  ار  وت  ناتما  مامت  دیماشآ . دنهاوخن  بآ  ضوح  نآ  زا  وت  نادـنزرف  تیب و  لها  نمـشد  وت و   278
؟ تسا هنوگچ  ایادخ  مدرکضرع : يرآ . دیسر  ادن  دنز ؟ زاب  رس  تشهب  هب  ندمآ  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  اراگدرورپ ! مدرکضرع : مروآرد .
زا دعب  ریزو  هک  دشاب  نوراه  دننام  ات  مدرک  باختنا  تیارب  وت  زا  دعب  يریزو  مدیزگرب و  مناگدنب  نایم  زا  ار  وت  نم  دمحم ! يا  دیسر : ادن 
رب وا  هک  یقح  مدـینادرگ ، وت  نادـنزرف  ردـپ  مداد و  ياج  وت  لد  رد  ار  وا  تبحم  تسین ، يربمغیپ  وت  زا  دـعب  هک  قرف  نیا  اـب  دوب ، یـسوم 

عیاض ار  وت  قح  دـنک  لاـمیاپ  ار  وا  قح  سک  ره  سپ  يراد . نم  ناگدـنب  رب  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  وت  هک  تسا  یقح  لـثم  دراد  وت  تما 
رس تشهب  هب  ندمآ  زا  دنز ، زاب  رس  وت  یتسود  زا  سک  ره  هدز و  زاب  رس  وت  یتسود  زا  دنز  زاب  رس  يو  یتسود  زا  سک  ره  و  تسا ، هدرک 

: تفگیم هک  مدینش  یئادن  سپـس  مدومن . رکـش  هدجـس  هدومرف  تبهوم  نمب  ادخ  هک  تمعن  نیا  رطاخب  مداتفا و  كاخب  نم  سپ  هدز ! زاب 
زور ات  نادرگ  بلاط  یبا  نب  یلع  رادتسود  ارم  تما  همه  اراگدرورپ ! مدرکـضرع : مینک . اطع  وتب  ات  هاوخب  ام  زا  یهاوخ  هچنآ  رادرب و  رس 

هچ دریگ و  لطاب  هار  سک  مادک  هک  متـسنادیم  مناگدنب  تقلخ  زا  شیپ  دمحم ! يا  دیـسر  ادن  دنوش ! دراو  نم  رب  ضوح  رـس  همه  تمایق 
. مدینادرگ وت  تما  تیب و  لها  تسرپرس  مدومن و  وت  هفیلخ  ریزو و  ار  وا  مداد و  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  وت  ملع  دوشیم ، تیاده  یـسک 
ار وا  سک  ره  سپ  دش . دـهاوخن  تشهب  لخاد  درادـن ، لوبق  وت  زا  دـعب  ار  وا  تیالو  ماقم  یتسود و  درادـیم و  نمـشد  ار  یلع  هک  یـسک 
هتشاد و تسود  ار  وت  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  و  هتشاد . نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وت  سک  ره  هتـشاد و  نمـشد  ار  وت  درادب  نمـشد 

هدزای هک  متـشاد  ینازرا  وتب  ار  تبهوم  نیا  مدینادرگ و  رختفم  تلیـضف  نیاب  ار  وا  تسا و  نم  تسود  درادـیم  تسود  ار  وت  هک  سک  نآ 
يدهم نیرخآ  دنشابیم . وت  هزیشود  رتخد  زا  همه  هک   279 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مروآ  دوجوب  یلع  لسن  زا  « 1 « » يدهم »
هلیسوب دشاب . رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنادرگ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دراذگیم و  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  یـسک 

یک يدومرف  هچنآ  یهلا  مدرکـضرع  مهد . افـش  ار  رامیب  انیب و  ار  انیبان  منک ، تیاده  یهارمگ  زا  مهد و  تاجن  تکاله  زا  ار  مناگدـنب  وا 
لتق دشاب ، مک  لمع  یلو  دـنوش  دایز  نآرق  نایراق  دـیآ ، دـیدپ  ینادان  دورب و  نایم  زا  ملع  هک  یعقوم  داتـسرف : یحو  ادـخ  دوشیم ؟ عقاو 

ياهناتـسربق وت  تما  دنـشاب ! رایـسب  نارعاش  و  دـندرگ ، نوزفا  راکتنایخ  هشیپ و  تلالـض  ياهقف  و  لیلق ، امنهار  ياـهقف  دوش ، رایـسب  سفن 
يوک و رد  حـیبق  لاعفا  و  عیاش ، اج  همه  رد  داسف  ملظ و  دـننادرگ ، شّقنم  ار  اهدجـسم  دـنهد و  تنیز  ار  اهنآرق  و  دـننک ، دجـسم  ار  دوخ 

اهتلود دـننک ، افتکا  اهنزب  اهنز  اهدرمب و  اهدرم  دـنراذگ ، اپ  ریز  ار  یقالخا  لئاضف  دـندرگ و  حـیابق  بکترم  وت  تما  دوش . راکـشآ  نزرب 
و قرـشم ، رد  یکی  دیآ : دیدپ  فوسخ  هس  ماگنه  نآ  رد  دندرگ .! قساف  نانآ  ناگدنیامن  ملاظ و  اهنآ  نارایتسد  رجاف ، روما  ءایلوا  رفاک و 

يدرم و  دوش . بارخ  دنشابیم ، نایگنز  وا  ناوریپ  هک  وت  لسن  زا  یصخش  هلیسوب  هرصب  رهش  برعلا . ةریزج  رد  يرگید  و  برغم ، رد  یکی 
هک اههنتف  هچ  یهلا ! مدرکـضرع : ددرگ ! رهاظ  ینایفـس  دیامن و  جورخ  ناتـسیس  زا  لاجد  دنک ، مایق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دالوا  زا 
نم داد و  ربخ  نمب  دوشیم  عقاو  تمایق  زور  ات  هچنآ  ار و  سابع ) ینب   ) میومع دالوا  هیما و  ینب - عیاجف  دـنوادخ  دـیآ ! دـیدپ  نم  زا  دـعب 
ادخ مدرک . تلاسر  ءادا  مداد و  عالطا  مالّسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) دوخ مع  رسپ  هب  مدمآ  دورف  نیمزب  هکنآ  زا  سپ  ار  اهنآ  همه  مه 

280 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دناهدرک . شیاتـس  ار  وا  ءایـشا ، مامت  ناربمغیپ و  ریاس  نم  زا  شیپ  هک  نانچنآ  منکیم  دمح  ار 
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هیآ نیاب  هراشا  دندومن ؟ وگتفگ  نآ  هراب  رد  الاب  ملاع  نانکاس  هک  دوب  عوضوم  مادک  دمحم  يا  دیامرفیم : هک  تیاور  نیا  لوا  رد  فلؤم :
وگتفگ نآ  هراب  رد  الاب  ملاع  ناـنکاس  هچنآ  زا  نم  ینعی  ( 67 هروس ص -  ) َنوُمِـصَتْخَی ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  اـم  تسا : هفیرش 

و ( 29 هرقب - هروس   ) ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  هیآب  هراشا  بلطم  نیا  هک  تسنیا  نیرـسفم  نایم  روهـشم  یلو  مرادـن . عالطا  دـناهدرک ،
ربمغیپ هک  سپـس  دشاب و  هدیـسرپ  ربمغیپ  زا  ار  ارجام  نیا  تسخن  دنوادخ  دـیاش  تسا . هفیلخ  نییعت  هراب  رد  دـنوادخ  زا  ناگتـشرف  لاؤس 

دوجو زا  دـناوتیمن  نیمز  هکنیا  نیمز و  يور  رد  هفیلخ )  ) ادـخ هدـنیامن  موزل  هراـب  رد  ار  ناگتـشرف  يوـگتفگ  هدوـمن ، یعـالطایب  راـهظا 
یقیرطب ار  ربمغیپ  نانیشناج  سپ  نآ  زا  هدومرف و  لاؤس  ترضح  نآ  نیشناج  زا  هاگنآ  هداد ، ربخ  ترـضح  نآب  دنامب ، یلاخ  ادخ  هدنیامن 

زا مالـسا  ربمغیپ  نیـشناج  هراب  رد  عقوم  نآ  رد  زین  ناگتـشرف  هک  تسین  رود  دشاب و  هدناسر  ربمغیپ  عالطاب  تسا ، روطـسم  تیاور  رد  هک 
نخـس هراب  نیا  رد  راحب ) مشـش  دلج   ) جارعم باب  رد  هک  نانچ  دشاب  هداد  ربخ  ار  عوضوم  نآ  مه  دـنوادخ  دـناهدرک و  شـسرپ  دـنوادخ 

« جنزلا بحاص   » ناتسادب هراشا  دوش » بارخ  دنشابیم ، نایگنز  وا  ناوریپ  هک  وت  لسن  زا  یصخش  هلیسوب  هرصب  رهـش   » هلمج نینچمه  تفر .
تیقر و دیق  زا  ار  اهنآ  دننک  یهارمه  يو  اب  رگا  هک  داد  هدعو  نادوس  نایموب  هب  درک و  مایق  هرـصب  رد  يرجه  ای 255  لاس 256  هک  تسا 
ور نیا  زا  و  تفرگ ، الاب  شراک  دندیورگ و  يوب  نایگنز  زا  يرایـسب  تعامج  سپ  دهد ، رارق  مارکا  مارتحا و  دروم  دیامن و  دازآ  یگدنب 

یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  يو : هک  دوب  فورعم  دـش . جـنزلا » بحاص   » هب بقلم 
ار بسن  ءاملع  تاداس و  اصوصخم  دندرکیم . هئطخت  ار  وا  بسن  مدرم  رتشیب  دیوگیم : هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . بلاط 
میحرلا و دـبع  نب  دـمحم  نب  یلع  شماـن  سیقلا و  دـبع  هریت  زا  يو  هک  تسا  نیا   281 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رب  هدـیقع 

يدوعسم و  « 1  » لماک رد  ریثا  نبا  تسا . هفوک  لها  زا  يدسا  میکح  نب  دمحم  شردام  دـج  همیزخ و  نب  دـسا  رتخد  دـسا  ینب  زا  شردام 
، تسا تسرد  يو  بسن  هک  دوـشیم  هدافتـسا   282 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تایاور  زا  دنـسیونیم : بهذـلا  جورم  رد  « 2»

روهظ زا  شیپ  هک  تسنیا  دوصقم  هچ  دشاب . هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  تقوب  طوبرم  تسین ، مزال  مئالع  نیا  هک  تسناد  دیاب  انمض 
شیپ اهنرق ، اهلاس و  دناهدروآ  دوخ  بتک  رد  ینـس  هعیـش و  هک  تمایق  زور  مئالع  رثکا  هک  نانچ  دهدیم ، يور  ثداوح  نیا  ترـضح  نآ 

نآ دوجو  مئالع  عقوم  نامه  زا  هدوب و  نامز  ماما  تداعـس  اب  تدالو  نامزمه  جـنزلا  بحاـص  ماـیق  ور  نیا  زا  ددرگیم . راکـشآ  تماـیق  زا 
: دومرف هک  هدومن  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  وا  سابع و  نبا  زا  وا  ریبج و  نب  دیعس  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش  دیدرگ . رهاظ  ترـضح 

مدنزرف نانآ  رخآ  مردارب و  اهنآ  لوا  دنشابیم . نت  هدزاود  دنتسه ، نیمز  يور  مدرم  رب  راگدرورپ  ياهتجح  نم  زا  دعب  هک  نم  نانیشناج 
: دومرف تسیک ؟ تدـنزرف  دندرکـضرع : تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : تسیک ؟ امـش  ردارب  هَّللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  دوب . دـهاوخ 
- رب يربمغیپ  ماـقمب  یتـسارب  ارم  هک  یئادـخب  دـشاب . هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچ  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدـهم 
. دنک روهظ  زور  نآ  رد  يدهم  مدنزرف  ات  دنادرگ  ینالوط  نادنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  رگا  هک  هتخیگنا 

يدهم برغملا  قرشملا و  هناطلس  غلبی  اّهبر و  رونب  ضرالا  قرشت  و  درازگ . زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  هَّللا  حور  یسیع  سپ 
نآ رد  و  دـبای . شرتسگ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  شتنطلـس  دوش و  نشور  شراـگدرورپ  رونب  نیمز ،  283 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

همسا يدلو  نم  ّيدهملا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  وا  یفعج و  رباج  زا  باتک 
اطسق الدع و  اهؤلمیف  بقاّثلا  باهّشلاک  لبقی  ّمث  ممالا  هیف  ّلضت  ةریح  ۀبیغ و  هل  نوکت  اقلخ ، اقلخ و  یب  ساّنلا  هبشا  یتینک ، هتینک  یمسا و 

نمب سک  همه  زا  شتریـس  تروص و  دشابیم  نم  هینک  شاهینک  نم و  مان  شمان  تسا . نم  دالوا  زا  يدـهم  ینعی : اروج  املظ و  تئلم  امک 
ردب تبیغ  هدرپ  زا  ینابات  هراتـس  دننام  هاگنآ  دـنوش  هارمگ  اههقرف  زا  يرایـسب  دـندرگ و  تریح  راچد  مدرم  هک  دـنک  یتبیغ  تسا ، رتهیبش 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  نآ  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیآ و 

زا شیپ  تبیغ و  رد  دـنیب و  هب  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاحب  شوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  لـقن  مالّـسلا 
دزن تمایق  زور  و  دنتـسه ، نم  ياقفر  ناتـسود و  نانیا  درادب ، نمـشد  ار  شنانمـشد  تسود و  ار  وا  ناتـسود  دنک و  يوریپ  يو  زا  شمایق 
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شوخ دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  دنشابیم .! یمارگ  رایـسب  نم 
زیهرپ اهنآ  نانمـشد  زا  هدومن و  يوریپ  وا  زا  شیپ  ناماما  يو و  زا  شمایق  زا  لبق  هک  یلاح  رد  دـنیبهب  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاـحب 

هک هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دنـشابیم ! نم  تما  دارفا  نیرتیمارگ  نم و  ياقفر  نانیا  دشاب . هدرک 
تریـس تروص و  رد  دشابیم . نم  هینک  شاهینک  نم و  مان  شمان  تسا . نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
ینابات هراتس  دننام  سپـس  دنوش . فرحنم  دوخ  نایدا  زا  مدرم  هک  ییاج  ات  ددرگ  ریحت  بجوم  هک  دراد  یتبیغ  تسا . نمب  دارفا  نیرتهیبش 
ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  مجنپ  ماما  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و  دشاب . رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دشخردب و 

رد اههقرف  هک  دراد  یتریح  تبیغ و  تسا ، نم  نادنزرف  زا   284 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدهم  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
و دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دنک ، رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دروایب و  دوخ  اب  دـناهدرک  هریخذ  ایبنا  هچنآ  دـنوش . هارمگ  نآ 

ياوشیپ بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  باـتک  نآ  رد  زین 
، هدش رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دنادرگ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  رظتنم  مئاق  دوب . دهاوخ  نم  نیـشناج  نم  زا  دعب  تسا و  نم  تما 

تباـث وا  روهظ  دوجوب و  هدـیقع  رد  يو  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یناـسک  هتخیگنارب ، يربمغیپ  هب  یتسارب  ارم  هک  یئادـخب  تسوا . نادـنزرف  زا 
تسامش دنزرف  هک  مئاق  هَّللا ! لوسر  ای  درکـضرع : تساخرب و  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  دنـشابیم ! رتبایمک  رمحا  تیربک  زا  دننامب ، مدق 
ناحتما ار  نامیا  لها  هلیـسو ) نادب   ) دـنوادخ « 1  » َنیِِرفاـْکلا َقَـحْمَی  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیل  و  هَّللا ! يرآ و  دوـمرف : دوـشیم ؟ بئاـغ 

تسا یهلا  رارسا  زا  يرس  دنوادخ و  بیجع  ياهراک  زا  نیا  رباج ! يا  دربیم . نایم  زا  هدرک  شیامزآ  ار  نارفاک  دنادرگیم و  صلاخ  هدومن 
رفعج ماما  زا  باتک  نآ  رد  همحرلا  هیلع  قودص  مه  و  تسا . رفک  هک  زیهرپب  ادـخ  راک  رد  کش  زا  سپ  تسا ، هدیـشوپ  شناگدـنب  رب  هک 

نم نادنزرف  زا  مئاق  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  شدج  زا  ترـضح  نآ  دنکیم و  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص 
اهنآ دراداو و  نم  تعیرش  نیدب و  ار  مدرم  دشابیم . نم  بادآ  شبادآ  نم و  لئامـش  شلئامـش  نم و  هینک  شاهینک  نم و  مان  شمان  تسا .

نم نامرف  زا  دنز  زاب  رـس  وا  نامرف  زا  هک  سک  نآ  هدومن و  يوریپ  نم  زا  دیامن  يوریپ  يو  زا  سک  ره  دنک  توعد  دیجم  نآرق  يوسب  ار 
نآ هدرک و  نم  بیذکت  دـنک ، بیذـکت  ار  وا  سک  ره  هدومن و  وا  دوجو  راکنا  دوش  يو  رکنم  شتبیغ  نامز  رد  سک  ره  هدومن  یچیپرس 
رد نم  هچنآ  هک  یسک  زا  مربیم  هوکـش  ادخب  هدرک و  قیدصت  ارم   285 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنک  يو  قیدصت  هک  سک 

لامک رد  زین  و  َنُوِبلَْقنَی .» ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » دـنادرگرب وا  هار  زا  ارم  تما  ای  دوش و  رکنم  ای  دـنک  بیذـکت  ماهتفگ  وا  هراب 
، دنک راکنا  ار  مئاق  مدنزرف  دوجو  سک  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـج  زا  ترـضح  نآ  زا  نیدـلا 

نامز رد  ار  ام  مئاق  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  ترـضح  نآ  زا  باتک  نآ  رد  مه  هدـش . نم  رکنم 
تیاور يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  تبیغ  باتک  رد  هارث  باـط  یـسوط  خیـش  دوریم . اـیند  زا  تیلهاـج  مدرم  نوچ  دـنک ، راـکنا  شتبیغ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعـس  وبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  دنکیم . مایق  نامزلا  رخآ  رد  يدـهم  دومرف : ربمغیپ  هک  دـنکیم 
رپ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دوش و  هتخیگنارب  هنامز  لزلزت  مدرم و  فالتخا  ماگنه  هک  يدهم  هب  مهدیم  هدژم  ار  امـش  دومرف : هک  هدرک  لقن 
هَّللا یلص  ربمغیپ  زا  تبیغ  باتک  رد  خیش  زین  دنشاب . دونشخ  يو  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دشاب و  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دنک 
دیآ دیدپ  یتخس  هلزلز  دنتفا و  مه  ناجب  مدرم  هک  یماگنه  مهدیم ، هدژم  يدهم  مایقب  ار  امـش  دومرف : راب  هس  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و 

زیربل تدابع  زا  ار  ادخ  ناگدـنب  ياهلد  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  درک . دـهاوخ  روهظ  وا 
یلـص مرکا  ربمغیپ  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دریگ . ارف  ار  اهنآ  همه  شلدع  هیاس  دـیامن و 
نیمز درابب و  ناراب  وا  يارب  نامـسآ  دیامن . مایق  نامزلا  رخآ  رد  تسا و  نم  تیب  لها  ترتع و  زا  يدـهم  دومرفیم : ربنم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 
خیـش تبیغ  باتک  رد  زین  دشاب . هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانوچ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  مه  وا  دـهد . نوریب  ار  دوخ  ياهرذـب 

زج اـیند  رمع  زا  رگا  دومرف : هک  هدومن   286 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  « 1  » هریره وـبا  هک  تسا 
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دنک رپ  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  هک  دنادرگ  رهاظ  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دنادرگ  ینالوط  نادـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، زور  کی 
ایند رمع  زا  رگا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  زا  باتک  نآ  رد  مه  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانوچ 
مان اب  شردپ  مان  نم و  مان  اب  شمان  هک  دزیگنارب  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دنادرگ  زارد  نادنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، زور  کی  زج 

رد نینچمه  دشاب . هدش  رپ  ملظ  زا  هک  نانوچ  دنک  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  و  دشاب .  287 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  قباطم  نم  ردپ 
یصخش نم  تما  نایم  رد  هکنآ  ات  دسریمن  نایاپب  ایند  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  زا  روبزم  باتک 

مرکا ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  زا  باتک  نآ  رد  مه  دشاب . يدهم  شمان  نم و  تیب  لها  زا  هک  دسر  یهاشداپب 
یلع هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  و  تسا ، نیا  دالوا  زا  يدرم  وا  دنکیم و  مایق  يدـهم  ماگنه  نیا  رد  دومرف ...  ینالوط  یتیاور  نمـض  (ص )

یگدنب قوط  دنادرگ و  فرطرب  نانآ  زا  ار  راگزور  یتخـس  دیادزب و  مدرم  لد  حول  زا  ار  غورد  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  دومرف . بلاط  یبا  نب 
يانثا رد  تسام و  نیرخآ  یسیع  طسوا و  يدهم  متـسه و  تما  نیا  نیتسخن  ياوشیپ  نم  دومرف : هاگنآ  دروآ . نوریب  امـش  ياهندرگ  زا  ار 
مدینـش ترـضح  نآ  زا  تفگ : ربمغیپ  یمارگ  رـسمه  هملـسلا  ما  هک  تسا  هر )  ) خیـش تبیغ  رد  مه  دـندرگ . اهالب  راـچد  مدرم  تدـم  نیا 

زا باتک  نآ  رد  تسا . هدرک  لقن  مه  رگید  نایوار  زا  ار  ثیدـح  نیا  روبزم  باتک  رد  تسا » همطاـف  دـالوا  ترتع و  زا  يدـهم  : » دومرفیم
زا وا  تفگ : بهو  دنکیم ، روهظ  يدهم  هاگنآ  بهو  يا  تفگ ... : هبنم  نب  بهوب  ینالوط  ثیدـح  نمـض  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا 

دنوادخ دنـشاب . وا  نامز  رد  هک  یناسک  لاحب  شوخ  تسا  یلع  نادنزرف  زا  هکلب  تسین  نم  دالوا  زا  وا  ادخب  هن  تفگ : تسا ؟ وت  نادنزرف 
تبیغ رد  یـسوط  خیـش  زین  و  دـنک »...  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  دـنادرگ و  هدوسآ  راـگزور  تاـمیالمان  زا  وا  هلیـسوب  ار  ربمغیپ  تما 

! مرتـخد دوـمرف : ع )  ) همطاـفب ربـمغیپ  هکنیا  نآ  مینکیم و  لـقن  اـم  ار  نآ  رـصتخم  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وـبا  زا  یلـصفم  تیاور 
وا تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  مالسا  ربمغیپ  هکنیا  لوا  تسا : هدادن  سک  چیهب  ام  زا  شیپ  هک  تسا  هداد  امب  تلیضف  تفه  ناهج  راگدرورپ 

هزمح تردپ  مع  وا  تسا و  نادیهـش  نیرتهب  ام  دیهـش  موس : تسا . وت  رهوش  وا  تسا و  ءایـصوا  نیرتهب  نم  نیـشناج  مود : تسا . وت  ردـپ 
يوب ماف  خرس  لاب  ود  تشهب  رد  دنوادخ  هک  تسا  رایط )  ) رفعج تیومع  رـسپ  مراهچ :  288 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا .

وا زج  هک  یئادخب  و  دنـشابیم . وت  دنزرف  ود  نیـسح  نسح و  هک  تسام  زا  تما  نیا  طبـس  ود  مجنپ : دنک . زاورپ  تشهب  رد  ات  دـیامرف  اطع 
مالّسلا هیلع  نیسح  هناش  يور  تسد  سپـس  تسام . زا  زین  دراذگیم  زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  تما  نیا  يدهم  تسین  یئادخ 

هَّللا یلص  مرکا  لوسر  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  دیآیم ! دوجوب  نیا  لسن  زا  يدهم  دومرف : راب  هس  تشاذگ و 
دیامن عولط  يرگید  هراتس  دنک  بورغ  ياهراتس  نوچ  هک  دنشابیم  نامسآ  ناگراتس  دننام  نم  تیب  لها  دومرف : هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و 

هداد و ناشن  مهب  ار  وا  تسد  هراشا  مشچ و  هاگن  اـب  هک  دریگ  رارق  نمـشد  هنیک  دروم  دـنک و  عولط  ناگراتـس  نآ  زا  یکی  نوچ  هکنآ  اـت 
تنطلـسب سابع ) ینب   ) بلطملا دـبع  دالوا  و  دـیرب ، رـسب  یناشیرپ  رد  ینامز  تدـم  امـش  دوش و  ناهنپ  اهرظن  زا  دـنهد ، رارق  بیقعت  دروم 

ساپس ار  دنوادخ  امش  ددرگ و  راکشآ  نابات  هراتس  نآ  هاگنآ  دوشن . هتخانش  نمشد  زا  تسود  هک  دیآ ، دیدپ  جرم  جره و  يروط  دنـسر .
دنتشاد فیرشت  عیقب  رد  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دومرف . هک  هدومن  تیاور  قداص  ترـضح  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  دیوش . هریذپ  ار  وا  هدراذگ 

نب رفعج  هاگنآ  دیناشن . دوخ  تسار  تمس  رد  ار  وا  سپس  نیـشنب ! دومرف : ربمغیپ  درک ، مالـس  دیـسر و  يو  تمدخب  ع )  ) نینمؤملا ریما  و 
پچ بناج  رد  ار  وا  ترضح  درک و  مالس  ربمغیپ  هب  دمآ و  مه  وا  دراد  فیرشت  عیقب  رد  دنتفگ  تفرگ . ار  ربمغیپ  غارس  دمآ و  بلاط  یبا 

ار وا  مه  ترضح  درک و  مالس  دیسر و  ترضح  تمدخ  عیقب  رد  تفرگ و  ربمغیپ  غارس  ربمغیپ ) يومع   ) سابع سپ  نآ  زا  داد  ياج  دوخ 
ای اـمرفب  درکـضرع : مهدـن ؟ وتب  يربـخ  مهدـن ؟ هدژم  ار  وت  یلع ! اـی  دومرف : درک و  ع )  ) یلع هب  ور  سپـس  دـندیناشن . دوخ  يور  شیپ  رد 

لدـع زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  مایق  نامزلا  رخآ  رد  هک  ام  مئاـق  نآ  داد  عـالطا  نمب  دوب و  نم  دزن  لـیئربج  ـالاح  نیمه  دومرف : هَّللا ! لوسر 
یشوخ ربخ  ره  هَّللا  لوسر  ای  درکضرع : مالّسلا  هیلع  یلع  تسا . نیسح  تدنزرف  وت و  لسن  زا  دشاب ، متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنادرگیم 

هدش بلاط  یبا  نب  رفعج  هجوتم  ربمغیپ  هاگنآ  دسریم . تترـضح   289 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هلیـسوب  طقف  دسریم  امب  هک 
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تـسدب حتف  مچرپ  هک  سک  نآ  داد  عالطا  نمب  دوب و  نم  دزن  شیپ  یکدنا  لیئربج  دومرف : امرفب ! درکـضرع : مهدـن ؟ وتب  ياهدژم  دومرف :
رابشتآ شریشمش  هدرمش و  شیاهنادند  خرس ، یفرشا  دننام  وا  يور  دومرف : هن . تفگ : یـسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  تسا . وت  لسن  زا  دهدیم  مئاق 

سابع شیومعب  يرظن  نآ  زا  دـعب  دـشاب . لیئاکیم  لیئربج و  تیامح  فنک  رد  دـیآ و  نوریب  اجنآ  زا  تزع  اـب  دور و  هوکب  تلذ  اـب  تسا 
: تفگ نمب  لیئربج  دومرف : دیئامرفب . هَّللا  لوسر  ای  درکـضرع : مهدن ؟ عالطا  وتب  هداد  ربخ  نمب  لیئربج  هچنآ  ایآ  مع ! يا  دومرف : دنکفا و 

مه نانز  اب  رگید  رما  نیا  يریگولج  يارب  هک  تسین  رتهب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  سابع  دـننیبیم ! ساـبع  نادـنزرف  زا  وت  دـالوا  هچنآ  زا  يا  و 
مدینـش مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تفگ : لشا  ملاس  هک  تسا  باتک  نآ  رد  زین  و  تسا ! هدـش  دوشب  دـیاب  هچنآ  دومرف : موشن ؟ رتسب 

هاگنآ درکیم . هاگن  دوب ، هدومرف  دـمحم  لآ  مئاقب  عجار  دـنوادخ  هچنآب  تاروت  لوا  رفـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  دومرف : یم -
موس مود و  رفـسب  يرظن  یـسوم  ترـضح  سپـس  تسا ، دـمحا  لسن  زا  وا  دیـسر  ادـن  نادرگ . دـمحم  لآ  مئاق  ارم  اراگدرورپ  درکـضرع :

تیاور مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  زا  یفاک  رد  هر )  ) ینیلک دینش . ار  باوج  نامه  دید و  دوب  لوا  رفس  رد  هچنآ  تخادنا و 
؟ تسیچ امش  ترسم  تلع  دنک  نامداش  ار  امش  دنوادخ  هَّللا ، لوسر  ای  دندیسرپ  دندید ، نادنخ  داش و  ار  ربمغیپ  يزور  دومرف : هک  هدومن 

یناغمرا هفحت و  چیه  هک  هداتـسرف  میارب  یناغمرا  دـنوادخ  زورما  نیمه  دتـسرفیم ، یناغمرا  میادـخ  هکنیا  زج  تسین  يزور  بش و  دومرف :
زا لج  زع و  دـنوادخ  دـمحم ! يا  تفگ : دـناسر و  مالـس  مراگدرورپ  بناج  زا  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دوب . هدومرفن  اطع  نمب  نآ  دـننام 

ایبنا رورـس  هک  یتسه  وت  تسخن  هَّللا  لوسر  ای  دیرفآ . دهاوخن  هدـیرفاین و  هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  هک  هدـیزگرب  ار  نت  تفه  مشاه  ینب  نایم 
مراهچ موس و  تسا  ءایـصوا  رورـس  هک  تسا  وت  نیـشناج  بلاط  یبا   290 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نب  یلع  مود  یـشابیم .

رد هک  دشابیم  تمع  رسپ  رفعج  مشش  تسا . ءادهشلا  دیس  هزمح  تیومع  مجنپ  دنتسه . طابسا  رورس  هک  تسا  وت  طبس  ود  نیسح  نسح و 
زامن وا  رس  تشپ  دیآ  دورف  نیمزب  میرم  نب  یسیع  نوچ  هک  تسامش  مئاق  متفه  دنکیم ، زاورپ  ناگتشرف  اب  دهاوخ  اج  ره  لاب  ود  اب  تشهب 

. تسا نیسح  دالوا  زا  همطاف و  یلع و  لسن  زا  وا  دراذگ و 

ع)  ) دوعوم يدهم  هراب  رد  ننست  لها  تایاور 

ننست لها  قیرط  زا  ثیدح  لهچ 

وبا ظفاح  هک  ماهدروآ  تسدب  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هراب  رد  ثیدح  لهچ  : » دسیونیم همغلا ) فشک   ) باتک رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع 
يوار صخـش  طقف  دنـس  هلـسلس  نایم  زا  یلو  مروآیم  هدومن  رکذ  وا  هک  یبیترتب  مه  نم  هدرک و  يروآ  عمج  ار  اهنآ  « 1  » یناهفصا میعن 

زا يردخ  دیعس  وبا  وا - رـصع  رد  مدرم  هافر  - 1 291 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مربیم : مان  تسا  هدومن  تیاور  ربمغیپ  زا  هک 
هن ای  تشه  ای  تفه  وا  تنطلـس  تدم  دوش . هتـساخرب  نم  تما  نایم  زا  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

تمعن نادـب  يرجاف  ّرب و  چـیه  يو  زا  لبق  هک  دـنیامن  یگدـنز  لاحلا  هفرم  نانچ  وا  روهظ  نامز  رد  نم  تما  تاـقبط  همه  دـشابیم . لاـس 
وبا مه  يدهم » لدع  - » 2 دراذگیمن . ورف  يزیچ  دوخ  ياهیندیئور  زا  نیمز  درابیم و  نانآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراب  نامسآ  دنشاب . هدیـسرن 

دنادرگ و داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  مایق  نم  ترتع  زا  يدرم  سپ  ددرگ  متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دومرف : ربمغیپ  تفگ : يردخ  دیعس 
تمایق دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زین  وا » لدع  زین  - » 3 «. 1  » دیامن تنطلس  لاس  هن  ای  لاس  تفه 

دشاب و هدـش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دـسر و  تنطلـسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  تشذـگ  دـهاوخن 
شردـپ زا  ترـضح  نآ  نیدـباعلا و  نیز  ماما  زا  يرهز  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـنزرف  يدـهم  - » 4 تسا . لاس  تفه  شتنطلـس  تدـم 

لاله نب  یلع  تسادخ » هدیزگرب  يدهم  - » 5 تسا . وت  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف : اهیلع  هَّللا  مالس  ءارهز  همطافب  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور 
هتسشن و ترـضح  نیلاب  رد  مالّـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  مدید  مدیـسر  شتمدخب  ربمغیپ  توم  ضرم  رد  تفگ  هک  هدومن  تیاور  شردپ  زا 
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؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ناـج ! همطاـف  دوـمرف : تشادرب و  رـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  دـش ، دـنلب  شاهیرگ  يادـص  نوـچ  دـنکیم . هـیرگ 
زا ار  تردپ  درک و  هاگن  نیمز  لهاب  دـنوادخ  هک  ینادـیمن  رگم  مزیزع  دومرف : دورب ؟ تسد  زا  ام  مارتحا  امـش  زا  دـعب  مسرتیم  درکـضرع :

یتیب لها  ام  ناج ! همطاف  منک . جـیوزت  واب  ار  وت  هک  دومن . یحو  نمب  دومرف و  باختنا  ار  ترهوش  درک و  رظن  سپـس  دـیزگرب  نانآ  ناـیم 
ام زا  دعب  لبق و  سک  چـیهب  هک   292 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدومرف  اطع  امب  تلیـضف  تفه  لج  زع و  دنوادخ  هک  میتسه 
وت ردـپ  تازایتما  نیا  اـب  مشاـبیم و  ناگدـنب  نیرتبوبحم  اـهنآ و  نیرتهب  دـنوادخ و  دزن  اـیبنا  متاـخ  نم  هکنیا : نآ  تسا و  هدومرفن  اـطع 

ادهـش و نیرتهب  ام  دیهـش  تسا . وت  رهوش  وا  تسا و  دـنوادخ  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  ناربمغیپ و  نانیـشناج  نیرتهب  نم  نیـشناج  مشاـبیم .
ره لاب  ود  اب  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  دشابیم ، ترهوش  ردـپ و  يومع  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  وا  و  تسا ، دـنوادخ  دزن  نانآ  نیرتبوبحم 

نسح و هک  تما  نیا  طبـس  ود  تسام . زا  ترهوش ، ردارب  تردـپ و  يومع  رـسپ  دـنکیم  ناریط  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  دـهاوخ  هک  اـجک 
هک يدنوادخب  ناج ! همطاف  تساهنآ . زا  لضفا  ناشردپ  هک  مسق  ادخب  تسام و  زا  دنـشابیم  تشهب  لها  ياقآ  ود  وت و  دـنزرف  ود  نیـسح 

دودـسم اههار  دـیآ و  دـیدپ  اهبوشآ  دوش و  جرم  جره و  اـیند  هک  یعقوم  دـشابیم ، ناـشیا  زا  زین  تما  نیا  يدـهم  هتخیگنارب  یتسارب  ارم 
ار یـسک  دـنوادخ  دراد ، هاگن  رتگرزب  مارتحا  رتکچوک  هن  دـنک و  رتکچوکب  محر  رتگرزب  هن  دـنرب ، تراـغب  ار  رگید  کـی  لاوما  ددرگ و 

نامزلا رخآ  رد  نم  هک  نانچ  دنک ، راوتـسا  نامزلا  رخآ  رد  ار  نید  ساسا  دـیاشگب و  ار  هدز  لفق  ياهلد  تلالـض و  ياههعلق  هک  دزیگنارب 
هک نکم  هیرگ  شابم و  نیگمغ  ناج ! همطاف  دشاب . هدـش  رپ  ملظ  زا  هک  نانوچ  دـیامن  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  و  مدرک ، رادـیاپ  توبن ) هرود  )

ار وت  دـنوادخ  مراد . وتب  نم  هک  تسا  یتبحم  يراد و  نم  دزن  هک  تسا  یمارتـحا  يارب  نیا  و  تسا ، رتناـبرهم  وتب  تبـسن  نم  زا  دـنوادخ 
رتیمارگ و رتگرزب و  مدرم  همه  زا  تواضق  تموکح و  يرورپ و  تیعر  بصنم و  بسح و  یگرزب و  ظاحل  زا  هک  درک  جـیوزت  يرهوشب 

نمب نم  تیب  لها  نایم  زا  هک  یـشاب  سک  نیتسخن  وت  هک  مدومن  تساوخرد  لج  زع و  دـنوادخ  زا  نم  تسا . رتاـنیب  رتلداـع و  رتناـبرهم و 
. تسویپب ربمغیپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  ات  دوبن  هدـنز  ربمغیپ  زا  دـعب  زور  جـنپ  داتفه و  زا  شیب  همطاف  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  يدـنویپب !

ربمغیپ تفگ : هک  دنکیم  تیاور  نامیلا  نب  ۀفیذح  زا  باتک  نآ  رد  تسا » ینیسح  يدهم  - » 6 293 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
دنوادخ دشاب ، هدنامن  رتشیب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : سپـس  داد  عالطا  امب  دـتفیب  قافتا  دـیابیم  هچنآ  دومرف و  داریا  ياهبطخ 

مادک زا  هَّللا  لوسر  ای  درکـضرع : تساخرب و  ناملـس  دشاب . نم  مانمه  هک  دزیگنارب  نم  دالوا  زا  يدرم  ات  دنادرگ  زارد  نادنچ  ار  زور  نآ 
مایق اـجنآ  زا  يدـهم  هک  ياهیرق  - 7 تشاذگ . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هناش  يور  تسد  و  مدنزرف ، نیا  زا  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  امـش  دـنزرف 

« هعرک  » ار نآ  هک  دنکیم  مایق  ياهیرق  زا  يدهم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  رمع  نب  هَّللا  دبع  زا  دـنکیم »
نوچ شیور  هک  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدـهم  دومرف : هک  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  هفیذـح  مه  ترـضح » نینزان  راسخر  - » 8 دنیوگیم .
داژن گنر  وا  ندب  گنر  تسا  نم  دالوا  زا  يدرم  يدهم  دومرف  هک  هدومن  تیاور  هفیذـح  زین  وا » مادـنا  گنر و  - » 9 دشابیم . نابات  هراتس 

هراتـس نوچ  هک  تسا  یلاخ  يو  تسار  هنوگ  رد  دشابیم ) یپ  يوق  تبالـص و  اب  ینعی :  ) تسا لیئارـسا  ینب  مادنا  دـننام  شمادـنا  برع و 
يو تفالخ  رد  اوه  ناگدـنرپ  نامـسآ و  نیمز و  نانکاس  دـشاب . هدـش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـشخردب . یکانبات 

طـسو نشور و  شیناشیپ  ام  يدهم  دومرف : ربمغیپ  دیوگیم : يردـخ  دیعـس  وبا  ترـضح .» نآ  كرابم  یناشیپ  - » 10 دوب . دنهاوخ  دونشخ 
تما زا  يدرم  تیب  لها  ام  يدـهم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ربمغیپ  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  مه  وا » ینیب  فصو  - » 11 تسا . هدمآرب  شینیب 

زا یلهاب  هماما  وبا  وا .» راسخر  لاـخ  - » 12 دـشاب . ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هدـمآرب و  شینیب  طـسو  هک  تسا  نم 
تفه دوب و  دـهاوخ  لقره  لسن  زا  يدرم  تسدـب  نآ  نیمراهچ  تسا . حلـص  راهچ  ناـیمور  امـش و  ناـیم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ربمغیپ 
لوسر ای  درکضرع : نالیجب »  294 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  دروتـسم   » مانب سیق  دـبع  هفیاط  زا  يدرم  دـباییم . ماود  لاس 

درم تروصب  دنک  روهظ  نوچ  هک  دـشابیم  نم  نادـنزرف  زا  هک  تسا  يدـهم  مدرم  ياوشیپ  دومرف  تسیک ؟ مدرم  ياوشیپ  زور  نآ  رد  هَّللا !
زا و   ) هدیشوپ يرطق  يابع  ود  تسا . یهایس  لاخ  شراسخر  تسار  تمـس  رد  دشخردیم و  نابات  هراتـس  نوچ  شیور  تسا . هلاس  لهچ -
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ياهنادند - » 13 دیاشگب . ار  كرـش  ياهرهـش  دـنک و  جارختـسا  ار  نیمز  رئاخذ  تسا . لیئارـسا  ینب  نادرم  زا  یئوگ  هینب ) تمالـس  ظاحل 
شیور زاـب و  شیاهنادـند  ناـیم  هک  دزیگنارب  يدرم  نم  ترتع  زا  دـنوادخ  دومرف : ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  يو »

یلص مرکا  لوسر  هک  دنکیم  لقن  هماما  وبا  زین  حلاص » ياوشیپ  - » 14 دشخب . ناوارف  لاوما  مدرمب  دنک و  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  دـشاب  نشور 
هروک هک  نانچ  دوش  كاپ  اهیدیلپ  زا  هنیدـم  رهـش  سپ  دومرف : درب و  مان  لاجد  زا  نمـض  رد  درک و  داریا  ياهبطخ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ای درکـضرع : کیرـش » ما   » مانب ینز  تسا . يدازآ  زور  زورما ، هک  درک  دـنهاوخ  مالعا  زور  نآ  ددرگ . كاپ  تازلف  تاـفاثک  زا  يرگنهآ 
اهنآ ياوشیپ  دنـشابیم و  سدقملا  تیب  رد  نانآ  رتشیب  دنتـسین ، شیب  یکدنا  اهنآ  زور  نآ  رد  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  اجک  برع  هَّللا  لوسر 

ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  دـنک » هتخیگنارب  راکـشآ  روطب  ار  وا  دـنوادخ  - » 15 دشابیم . حـلاص  يدرم  هک  تسا  يدـهم 
شیاسآ رد  نایاپ  راهچ  هافر و  رد  مدرم  دزیگنارب . مدرم  يارب  راکشآ  روطب  ار  وا  دنوادخ  درک و  دهاوخ  مایق  نم  تما  نایم  يدهم  دومرف :

دبع دنکفایم » هیاس  وا  رـس  رب  ربا  - » 16 دنک . میـسقت  مدرم  نایم  يواست  روطب  ار  لام  وا  دهد و  نوریب  ار  دوخ  ياهیندـیئور  نیمز  دنـشاب و 
تقو نآ  رد  دـیامنیم . ماـیق  هدـنکفا  هیاـس  وا  رـس  رب  يربا  هعطق  هـک  یلاـح  رد  يدـهم  دوـمرف : ص )  ) ربـمغیپ هـک  هدرک  لـقن  رمع  نـب  هَّللا 

هَّللا دبع  مه  تسیاهتشرف -» يدهم  رـس  يالاب  - » 17 دینک . يوریپ  يو  زا  تسا  هَّللا  ۀفیلخ  يدهم  نیا  هک  تشاد  دـهاوخ  مالعا  ياهدـنیوگ 
هک دـنکیم  ماـیق  یلاـح  رد  يدـهم  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص   295 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  ربـمغیپ  دـیوگیم : رمع  نب 

دیعـس وبا  ع »)  ) يدـهم روهظب  ص )  ) ربمغیپ هدژم  - 18 دیئامن . يوریپ  يو  زا  تسنیا  يدهم  دـیوگیم : دراد و  رارق  وا  رـس  يالاب  ياهتـشرف 
عاضوا مدرم و  لاوحا  بالقنا  ماگنهب  هک  مهدیم  يدهم  روهظب  هدژم  ار  امش  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  يردخ 

یضار وا  تموکح  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دشاب . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  مایق  لزلزتم ،
هک هدوـمن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رمع  هَّللا  دـبع  ع »)  ) يدـهم ماـن  - » 19 دـنک . تمـسق  مدرم  ناـیم  ار  لاوما  هیوسلا  یلع  و  دوب . دـنهاوخ 
رپ هک  نانوچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دشاب . نم  مان  قباطم  شمان  هک  دسر  تنطلـسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  تمایق  زا  شیپ  دومرف :

هدـنامن زور  کی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  دومرف  هک  هدرک  تیاور  رورـس  نآ  زا  هفیذـح  ع »)  ) يدـهم هینک  - » 20 دشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا 
مان - » 21 « 1 . » دـشابیم هَّللا  دـبع  وبا  شاهینک  نم و  يوخ  نوچ  شیوخ  نم و  ماـن  شماـن  هک  دزیگنارب  يدرم  زور  نآ  رد  دـنوادخ  دـشاب ،
تیب لها  زا  يدرم  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـسریمن  نایاپب  ایند  رمع  دومرف  هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  مه  ع »)  ) يدـهم
هدـش رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دـیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  اـیند  وا  « 2  » تسا نم  ردـپ  مان  شردـپ  مان  نم و  مان  شماـن  هک  دزیگنارب  نم 
متـس ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  دسر  ارف  يزور  نوچ  دومرف  هک  هدرک  تیاور  رورـس  نآ  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  ع )  ) يدـهم لدـع  - 22 دشاب .

تیاور رمع  هَّللا  دبع  ع -»)  ) يدـهم يوخ  - » 23 دنک . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  دـنادرگ  رهاظ  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دـنوادخ  دوش ،
هیلع دوعوم  يدـهم  نم  يوخ  نوچ  شیوخ  نم و  ماـن  قباـطم  شماـن  هک  دـمآ  دـهاوخ  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  دومرف : ربـمغیپ  هک  هدومن 

مرکا لوسر  تفگ : يردخ  دیعس  وبا  ع -»)  ) يدهم ششخب  - » 24 دنک . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  وا  دـشابیم و   296 ص : نتم ، مالسلا ،
ملع - » 25 دشاب . اراوگ  وا  ششخب  هک  دسر  تنطلـسب  يدرم  دیآ ، دیدپ  اهبوشآ  هک  یعقوم  نامزلا و  رخآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هک دیـسر  دـهاوخ  تنطلـسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دومرف  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  مه  ص -»)  ) ربمغیپ تنـسب  يدـهم 
رپ ار  نیمز  وا  دهد و  نوریب  دراد  هچنآ  نیمز  و  دتسرف ، يزور  يو  يارب  نامـسآ  زا  دنوادخ  دیامن و  لمع  دیاب ) هک  روط  نآ   ) نم تنـسب 
«- اهمچرپ اب  يدهم  ندمآ  - » 26 دیامن . تنطلـس  لاس  تفه  دیآ و  رد  سدقملا  تیب  هب  وا  دشاب . متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  لدع  زا 

دیباتشب نآ  لابقتـساب  دیآیم  ناسارخ  زا  هک  دینیبهب  هایـس  ياهمچرپ  نوچ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نابوث 
297 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1 . » تسا هَّللا  ۀـفیلخ  يدـهم  تعامج  نآ  رد  هک  هچ  دـشاب ، فرب  يور  زا  نتفر  اب  دـنچ  ره 
زا دندمایب ، مشاه  ینب  ناناوج  زا  ياهدع  هک  میدوب  ربمغیپ  تمدخ  رد  يزور  تفگ  رمع  هَّللا  دـبع  مه  قرـشم - بناج  زا  يو  ندـمآ  - 27
هَّللا لوسر  ای  دندرکـضرع : باحـصا  درک  رییغت  شکرابم  گنر  دـش و  کشا  زا  رپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ناگدـید  اـهنآ  هدـهاشم 
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رب ام  يارب  ار  ترخآ  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دومرف : مینیب  هب  تلاح  نیدـب  ار  امـش  میناوتیمن  ام  تسا ، هتفرگ  ناتکرابم  ياـمیس 
ياهمچرپ اب  قرشم  بناج  زا  هک  یمدرم  هک  هاگنآ  ات  دندرگیم ، هراوآ  نطو  زا  دننیبیم و  اهتبیـصم  متیب  لها  نیا  زا  دعب  هداد ، حیجرت  ایند 

نم تیب  لها  زا  يدرمب  ار  نآ  دـنریگب و  ار  قح  دـنبای و  يزوریپ  دـننک و  گنج  ات  دـنهدیمن  اهنآب  ار  قح  نیا  دـننک . مایق  قح  بلطب  هایس 
يور زا  نتفرب  هچ  رگا  ددنویپب . اهنآب  دـنک  كرد  ار  نامز  نآ  سک ، ره  دـشاب  رپ  ملظ  زا  هک  نانوچ  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  ایند  هک  دنراپـسب 

ياو دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  هدومن  تیاور  هفیذح  مالـسا - تمظع  دیدجت  يدهم و  ندمآ  - 28 دشاب . فرب 
نامرف هک  یسک  رگم  دنزادنایم ، تشحوب  ار  نینمؤم  هتشک و  ار  اهنآ  دننکیم و  ادیپ  اهنآ  رب  رگمتس  ناهاشداپ  هک  ياهطلـس  زا  تما  نیا  رب 

تزع هک  دـیامن  هدارا  لج  زع و  دـنوادخ  نوچ  دزیرگ . یم - نانآ  زا  ابلق  یلو  دزاسیم  اهنآ  اب  نابزب  نامیا  اب  صخـش  دـهن  ندرگ  ار  اـهنآ 
، دناهداتفا داسف  نایم  رد  هک  ار  یتما  تسا  رداق  اناوت  يادخ  اریز  دنکـشب . مه  رد  ار  يرابج  رگمتـس  ره  تکوش  « 1  » دنک دیدجت  ار  مالسا 
ات دنادرگ  زارد  نادنچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدـنامن  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  هفیذـح  يا  دومرف : سپـس  دروآ . حالـص  لحاسب 

هافر باسحلا 29 - عیرس  وه  هدعو و  فلخی  ال  دزاس : راکشآ  ار  مالسا  ات  دنک  اهگنج  نانیدیب  اب  هک  دسر  تنطلسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم 
یخارف رد  نانچ  يدهم  نامز  رد  نم  تما  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  يردخ  دیعـس  وبا  يدهم  رـصع  رد  ناناملـسم  مّعنت  و 

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نانآ  يارب  ار  دوخ  تاکرب  یپ  رد  یپ  نامسآ  دنـشاب . هدیدن  نآ  زا  شیپ  هاگ  چیه  هک  دنرب  رـسب  تشیعم 
هک هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  تسا . تشهب  لها  نارورس  زا  یکی  يدهم  - 30 دهدیم . نوریب  دراد  هچنآ  نیمز  دزیریم و  ورف   298 ص :

و بلاط ) یبا  نب   ) رفعج هزمح و  میومع  یلع و  مردارب  نم و  ینعی  میتشهب . لها  نارورـس  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  اـم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ
نامه رد  دـنامن ، بش  کی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفگ : هریره  وبا  يدـهم - تنطلـس  - 31 يدهم . نیـسح و  نسح و 

رفن هس  امـش  جنگ  دزن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نابوث  يدهم - تفالخ  - 32 دسر . تنطلـسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  بش 
رس هایـس  ياهمچرپ  اب  یمدرم  هکنآ  ات  دوشیمن  هفیلخ  اهنآ  زا  کی  چیه  رگید  نآ  زا  سپ  دنـشابیم و  هفیلخ  نارـسپ  هس  ره  هک  دنـسر  لتقب 

روهظ هک  دیونشب  نوچ  دیایب . يدهم  ادخ  هفیلخ  سپس  دنـشاب » هتـشکن  عضو  نادب  ار  یموق  چیه  هک  دنناسر  لتقب  ار  اهنآ  يروط  دنـسر و 
نآ زا  نابوث  مه  و  دینک - تعیب  يدهم  اب  - 33 تسا . دنوادخ  یقیقح  هفیلخ  يدهم  وا  اریز  دینک  تعیب  وا  اب  دیروآ و  ور  وا  يوسب  هدومن 

علطم اهنآ  ندمآ  زا  سک  ره  دنراد  نینهآ  ياهلد  هک  دنیآ  دیدپ  قرش  بناج  زا  هایس  ياهمچرپ  اب  یمدرم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  رورس 
زا دهد - دـنویپ  مه  اب  ار  مدرم  ياهلد  يدـهم  - 34 دـشاب . فرب  يور  زا  نتفر  اب  ول  دـنک و  تعیب  ناـنآ  اـب  دروآ و  ور  اـهنآ  يوسب  تشگ 
ریغ زا  ای  تسا  تیب  لها  ام  زا  يدهم  هَّللا ! لوسر  ای  مدرکضرع : ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  دومرف  هک  هدش  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح 

دنبای تاجن  اهبوشآ  زا  ام  هلیـسوب  مدرم ، دوشگ . ام  طسوت  هک  نانچ  دنک  متخ  وا  هلیـسوب  ار  نید  دـنوادخ  تسام . زا  وا  دومرف : ربمغیپ  ام ؟
اهینمشد زا  دعب  دهد و  دنویپ  مهب  ار  اهنآ  ياهلد  دندمآ . نوریب  كرـش  بالجنم   299 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  هک  نانچ 

«- درادن يدوس  یگدنز  يدهم  زا  دـعب  - » 35 درک . ینید  ردارب  مه  اب  ار  اهنآ  كرـش  زا  تاجن  زا  دـعب  هک  نانچ  دـنک  ردارب  مه  اب  ار  اهنآ 
زارد نادـنچ  ار  بش  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، بش  کی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دـیوگیم  دوعـسم  هَّللا  دـبع 

داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  و  « 1  » دشابیم نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  شمان  هک  دـسر  تنطلـسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دـنادرگ 
دنادرگ زاینیب  ارم  تما  ياـهلد  دـنوادخ  و  « 2  » دـنک میـسقت  مدرم  نایم  هیوسلاب  ار  لاوما  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانوچ  دـنک 

هریره وبا  دوش » حتف  ع )  ) يدهم تسدب  هینطنطسق  - » 36 درادن . يدوس  یناگدنز  يدهم  زا  دعب  سپس  دیامن  تنطلس  لاس  هن  ای  لاس  تفه 
هینطنطـسق و دـسر و  تنطلـسب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دوش  تمایق  هکنآ  زا  شیپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا 
-37 دنک . حتف  ار  اجنآ  ات  دـنادرگ  زارد  نادـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  رگا  دـنک . حـتف  ار  « 3  » ملید لابج 

تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شدـج  زا  وا  شردـپ و  زا  رباج  نب  سیق  دـمآ -» دـهاوخ  رگمتـس  ناهاشداپ  زا  دـعب  يدـهم  »
تیب لها  زا  يدرم  هاگنآ  دنیایب ، رگمتـس  ناهاشداپ  ءارما  زا  دعب  ءارما و  ءافلخ  زا  دعب  دوب و  دـنهاوخ  ءافلخ  نم  زا  دـعب  دومرف : هک  هدومن 
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دیعس وبا  دراذگ » زامن  يدهم  رـس  تشپ  یـسیع  - » 38 دـشاب . ملظ  زا  رپ  هک  ناـنچ  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  دـمآ  دـهاوخ  نم 
يدهم تسا . نم  زا  دراذگیم  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  سک  نآ  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  يردخ 
تیاور ترـضح  نآ  زا  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  دیوگیم -» نخـس  میرم  نب  یـسیع  اب  يدهم  - » 39 300 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

زامن وت  اب  ات  ایب  دیوگیم  یسیعب  ناگدننکمایق  ریما  دیآ ، دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یسیع  دننک  مایق  يدهم  باحصا  نوچ  دومرف : هک  هدومن 
دبع - 40 تسا . تما  نیاب  تبسن  ادخ  فطل  نیا  دیتسه و  ریما  رگید  یخرب  رب  یخرب  ادخ  بناج  زا  دوخ  امـش  دیوگیم : یـسیع  میراذگب .

اهنآ و رخآ  رد  میرم  نب  یـسیع  اـهنآ و  لوا  رد  نم  هک  یتما  دومرف  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ساـبع  نب  هَّللا 
. دنوشیمن كاله  زگره  میشاب ، اهنآ  طسو  رد  يدهم 

ع)  ) دوعوم يدهم  هراب  رد  ننست  لها  تایاور  رب  لمتشم  باب  جنپ  تسیب و 

هراشا

بقانم رد  هک  بلاطلا » ۀـیافک   » باـتک رد  « 1  » یجنک یعفاش  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  خیـش  دـسیونیم : همغلا  فشک  رد 
ع)  ) يدهمب طوبرم  تمسق  رد  هتشون  مالّسلا  هیلع   301 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

طوبرم تمـسق  رد  سپـس  دـشاب . رتمکحم  نآب  دانتـسا  ات  ماهدرک  يروآ  عمج  تنـس  لها  قرط  زا  طقف  ار  باتک  نیا  بلاـطم  تسا : هتفگ 
: دسیونیم دوعوم )  ) يدهمب

نامزلا رخآ  رد  يدهم  روهظ  لوا  باب 

: دومرف ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  هَّللا  دبع  زا  رز  زا   302 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دواد  وبا  ننس »  » زا دوخ  دانـساب  روکذم  خیش 
رد دواد  وبا  مه  « 1  » دـشاب نم  مان  قباطم  شمان  هک  دـسر  تنطلـسب  برع  نایم  رد  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  رگم  دـسریمن  نایاپب  اـیند 

دشاب هدنامن  زور  کی  زج  راگزور  رمع  زا  رگا  هک : هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدروآ  ننس 
دمحم نب  میهاربا  ظـفاح  زین  و  « 2 . » دـشاب ملظ  زا  رپ  هک  ناـنچ  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  اـیند  هک  دزیگنارب  ار  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  دـنوادخ 
دمحم نسحلا  وبا  ظفاح  زا  دوخ  دانـساب  نویـساق » لبج   » دجـسم رد  یـسدقم  دحاولا  دبع  نب  دمحم  ظفاح  قشمد و  رد  ینیفیریـص  رهزالا 
هفاضا هدرک و  لقن  ار  قباس  تیاور  یعفاـش » بقاـنم   » باـتک رد  يو  هک  دـندومن  تیاور  اـم  يارب  يربأ  مصاـع  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نبا 

ات دنادرگ  ینالوط  نادنچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدومن 
هک نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دـشاب و  نم  ردـپ  مان  شردـپ  مان  نم و  مان  شمان  هک  دزیگنارب  نم  تیب  لها  نم و  زا  ار  يدرم 

« دشابیم نم  ردـپ  مان  شردـپ  مان   » هلمج نودـب  دوخ  عماج »  » باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  يدـمرت  دـیوگیم : یجنک  دـشاب . متـس  ملظ و  زا  رپ 
« تسا نم  مان  شمان   » هلمج طقف  رابخا  نالقان  زا  تاقث  ظافح و  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هدومن . رکذ  ار  نآ  دواد  وبا  یلو  « 3  » تسا هدروآ 

ینعم نیاب  دشاب  حیحـص  هک  ضرف  رب  تسا و  دئاز  داقر ) یبا  نب  ةدئاز   ) ثیدح رد  دشابیم » نم  ردپ  مان  شردـپ  مان  : » هلمج و  هدـش ، لقن 
زا هینک  هَّللا  دبع  وبا  هینک  هک  تسا ، هَّللا ) دبع   ) نم ردپ  مان  نیا  دشابیم و  هَّللا  دبع  وبا  شاهینک  هک  تسا  نیـسح  يدـهم  ردـپ  مان  هک  تسا 

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شردارب  نادنزرف  زا  هن  تسا  نیسح  دالوا  زا  يدهم  هک  دننادب  مدرم  ات  دشاب ، هَّللا ) دبع   ) ربمغیپ ردپ  مسا 
، تسا نم  دـنزرف  مان  شردـپ  ماـن  ینعی  ینبا » مسا   » لـصا رد  یبا » مسا   » هلمج تحـص ) ضرف  رب   ) هک دراد  مه  لاـمتحا  نسح .  303 ص :

نیدنچ رد  ار  ربخ  نیا  دراد ، ثیدح  ظفح  لقن و  رد  هک  یتقد  اب  لبنح  نب  دـمحا  ماما  یلو  تسا . هدوب  نسح  يدـهم  ردـپ  مان  اریز  دـشاب 
بلطم نیا  لـقن  زا  دـعب  تسا ) هعیـش  ياـملع  زا  دوخ  هک   ) همغلا فشک  فلؤم  تسا . هدرک  رکذ  تسا » نم  ماـن  شماـن   » ظـفل ناـمهب  اـج 
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تنـسلها نوچ  یلو  تسا  هدوب  مولعم  شردپ  مان  نامز و  ماما  مان  ام  دزن  رد  اریز  دننادیمن ، حیحـص  ار  ثیدح  نیا  هعیـش  ياملع  دیوگیم :
فلتخم تایاور  لاوقا و  نایم  هنوگ  نیدب  ات  دننک ، حیحصت  ار  نآ  روکذم  وحنب  هک  دننآ  زا  ریزگان  دننادیم ، دایز  ثیدح  رد  ار  هلمج  نیا 

«1  » دنشاب هدرک  عمج  ار 

. تسا ع )  ) همطاف نادنزرف  نم و  ترتع  زا  يدهم  مود  باب 

نم ترتع  زا  يدهم  دومرفیم : مدینش  ص )  ) ربمغیپ زا  تفگ : هملس  ما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  ننس  باتک  رد  دواد  وبا 
کی رد  دنوادخ  تسا . تیب  لها  ام  زا  يدهم  دومرف : ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  ع )  ) یلع زا  ننـس  رد  هجام  نبا  مه  و  تسا . همطاف  نادـنزرف  و 

«1  » دناسریم تنطلسب  هدومن  راکشآ  ار  وا  بش 

. تسا تشهب  لها  نارورس  زا  یکی  يدهم  موس  باب 

ربـمغیپ مدینـش  تفگ  هک  هدوـمن  تیاور  کـلام   305 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  نـب  سنا  زا  حیحـص  باـتک  رد  هجاـم  نـبا 
«1  » يدهم نیسح و  نسح و  رفعج و  یلع و  هزمح و  نم و  میتسه : تشهب  لها  نارورس  بلطملا  دبع  نادنزرف  ام  دومرفیم :

. دینک تعیب  يدهم  اب  مراهچ  باب 

هفیلخ نادـنزرف  همه  هک  دـنوشیم  هتـشک  نت  هس  امـش  جـنگ  دزن  رد  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفگ  هک  هدرک  تیاور  نابوث  زا  هجاـم  نبا  زین  و 
لتقب يروط  ار  امش  دیآ و  دیدپ  قرشم  تمس  زا  هایس  ياهمچرپ  هک  هاگنآ  ات  دسریمن ، نانآ  کی  چیهب  بصنم  نآ  اهنآ  زا  دعب  دنـشابیم و 

اب دینیب  هب  ار  وا  نوچ  دومرف  هاگنآ  « 2  » مدرکن ظفح  نم  هک  تفگ  يزیچ  يوار  سپس  دنشاب ، هتشکن  عضو  نادب  ار  یموق  چیه  هک  دنناسر 
نیا ءاذح  دلاخ  زا  راتخم  نب  زیزعلا  دبع  ثیدح  رد  تسادخ و  هفیلخ  يدهم  يو  هچ  دشاب ، فرب  يور  زا  نتفرب  دنچ  ره  دـینک  تعیب  يو 

ار اهنآ  مایق  سک  ره  دنراد . نینهآ  یئاهلد  نآ ، نارادمچرپ  هک  دیآیم  قرـش  بناج  زا  هایـس  ياهمچرپ  هدروآ : هنوگ  نیدـب  ار  نومـضم 
ناهاشداپ ناوریپ  دننکیم و  مدهنم  ار  نآ  دنیآیم و  قشمد  رهشب  اهنآ  دشاب ، فرب  يور  زا  نتفر  هار  اب  دنچ  ره  دباتـشب ، اهنآ  يوسب  دینش ،

«3  » دنشکیم اجنآ  رد  ار 

دننکیم يرای  ار  يدهم  قرش  لها  مجنپ  باب 

ءزج نب  ثراح  نب  هَّللا  دـبع  زا  « 4  » ننـس باتک  رد  دناهدرک  لقن  نیثدـحم  تاقث  هک  ار  حیحـص  نسح و  ثیدـح  نیا  هجام  نبا  نینچمه 
مایق قرـشم  بناـج  زا  یمدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور   306 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدـیبز 

هک میدوب  ادخ  لوسر  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  هدـش  لقن  دوعـسم  هَّللا  دـبع  زا  و  « 1  » دنزاس هدامآ  يدهم  يارب  ار  تنطلـس  دـنیامن و 
ادخ ناقلاط . زا  هب  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  یفوک  مثعا  نبا  حوتف  باتک  رد  « 2 . » دندمآ مشاه  ینب  ناناوج  زا  یعمج 
رخآ رد  اهنآ  دناهتخانش . یبوخب  ار  ادخ  هک  دنتسه  ینمؤم  نادرم  اهجنگ  نآ  هکلب  دشابیمن ، هرقن  الط و  زا  هک  تسا  یئاهجنگ  اجنآ  رد  ار 

. دوب دنهاوخ  يدهم  نارای  زا  نامزلا 

وا تنطلس  تدم  مشش  باب 
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لاؤس هراب  نیا  رد  ربمغیپ  زا  اذل  دـهد ، يور  یحناوس  ربمغیپ  زا  دـعب  ادابم  مدیـسرت  تفگ  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  يدـمرت 
روطب يوار  مه  نیا  زا  شیب  و  دیامن » یگدـنز  لاس  هن  ای  تفه  ای  جـنپ  دـنک و  روهظ  نم  تما  نایم  رد  يدـهم  : » دومرف ترـضح  میدرک ،
مدرم دومرف : سپـس  یلاس . دـنچ  دومرف : دـیامنیم ؟ تنطلـس  ردـقچ  يدـهم  تفگ : يوار  هک  هدـش  تیاور  مه  هدومن و  تیاور  فالتخا 

نیا هتفگ  ثیدـح  نایاپ  رد  يدـمرت  دـهدیم . نانآب  دـنراد  ندرب  یئاناوت  اهنآ  هک  يردـقب  مه  وا  دـننکیم و  لاـم  بلط  يو  زا  دـنیآیم و 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  دیعـس  وبا  زین  و  « 3  » تسا هدش  تیاور  مه  دیعـس  وبا  ریغ  زا  و  تسا ، نسح  ثیدـح 

مّعنتم نانچ  وا  رـصع  رد  نم  تما  دیامن . تنطلـس  لاس  هن  رثکا  دـح  تفه و  لقا  دـح  دـنک  روهظ  نوچ  دوب . دـهاوخ  نم  تما  رد  يدـهم 
نوچ يرایسب  زا  زور  نآ  رد  لاوما  دراذگیمن . یقاب  چیه  دهدیم و  نوریب  دراد  هچنآ  نیمز  دنـشاب ،! هدیدن  نآ  دننامب  هاگ  چیه  هک  دندرگ 

- یم گنردیب )  ) دنک بلط  يدـهم  زا  یـسک  نوچ  دـشاب . هتخیر  اپ  ریز  هک  تسا   307 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یئاههناد -
دیدپ یفالتخا  افلخ  زا  یکی  گرم  ماگنهب  تفگ : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هجوز  هملـس  ما  زا  مه  و  « 1 ! » ریگب دیوگ :

وا اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  هدروآ  نوریب  رارـصا  اب  دـنوش و  هریذـپ  ار  وا  هکم  لها  دـیامن . رارف  هکم  يوسب  هنیدـم  لها  زا  يدرم  سپ  دـیآ .
ارجام نیا  زا  مدرم  نوچ  دور . ورف  نیمزب  هنیدم  هکم و  نابایب  رد  یلو  دوش  لیـسگ  يو  عفدب  يرکـشل  ماش  بناج  زا  هاگنآ  دـنیامن ، تعیب 

درم دنشابیم ، « 2  » بلک هلیبق  زا  وا  ياهیئاد  هک  دنک  جورخ  شیرق  زا  يدرم  سپس  دنیامن . تعیب  وا  اب  هدمآ  قارع  ماش و  لادبا  دنوش  علطم 
درم اب  هاگنآ  دنامب  رادیاپ  مالـسا  ساسا  دیامن و  لمع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تنـسب  دنک و  تمـسق  مدرم  نایم  ار  اهنآ  لاوما  یندم 

یگدنز لاس  هن  ای  لاس  تفه  یندم  درم  دشابن  رضاح  اهنآ  مئانغ  میسقت  عقوم  هک  یـسک  هراچیب  دهد ، تسکـش  ار  وا  دنک و  گنج  یبلک 
«3 . » دنرازگ زامن  يو  رب  ناناملسم  دیامنیم و  تافو  هاگنآ  دنکیم .

« دراذگیم زامن  ع )  ) يدهم اب  ع )  ) میرم نب  یسیع   » متفه باب 

امـش نایم  رد  میرم  نب  یـسیع  هک  یناـمز  تشاد ، دـیهاوخ  یلاـح  هچ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هریره  وبا 
تسا و تنس  لها  نیثدحم  همه  قافتا  دروم  نآ  تحص  تسا و  حیحـص  نسح و  ثیدح  نیا  دشاب ؟ امـش  نایم  مه  امـش  ماما  دیآ و  دورف 

دوـخ حیحـص  رد  ار  نآ  ملـسم  يراـخب و   308 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هک  تـسا  يرهز  باهـش  نـب  دـمحم  ثیدـح  زا 
زیختـسر زور  ات  نم  تما  زا  یتعامج  هتـسویپ  دومرفیم : ربمغیپ  مدینـش  تفگ : هک  تسا  لقن  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  و  « 1  » دناهدروآ

زامن وت  اب  ات  ایب  دـیوگیم  تعامج  نآ  هدرک  رـس  دـیآ . دورف  ع )  ) میرم نب  یـسیع  سپ  دـنبای ، يزوریپ  دـننک و  گـنج  قح  يارجا  رطاـخب 
نیا دیوگیم : یجنک  تسا . تما  نیا  قح  رد  ادخ  فطل  نیا  دیتسه و  ریما  رگید  یخرب  رب  یخرب  دوخ  امش  تفگ : دهاوخ  یسیع  میراذگب 
نیا لیوأت  دشاب ، لیوأت  لباق  قباس  ثیدـح  رگا  « 2 . » تسا هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  نآ  ملـسم  تسا و  حیحـص  نسح و  زین  ثیدح 
زور نآ  رد  وا  دیآیم و  نیملسم  هدرکرس  دزن  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  هچ  تسا . دوصقم  رد  حیرص  ثیدح  نیا  اریز  درادن . ناکما  تیاور 

حیحص رابخا  نیا  هچنانچ  دیوگب : یسک  رگا  دیوگیم : یجنک  سپـس  درادن . رابتعا  رگید  ینعمب  تیاور  نیا  لیوأت  نیا  رب  انب  تسا . يدهم 
نیا دناسریم و  لتقب  ار  ار  لاجد  دنکیم و  گنج  وا  باکر  رد  دراذگیم و  زامن  مالّسلا  هیلع  يدهم  رس  تشپ  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هک  دشاب 
یسک رگا  ینس  هعیش و  ياملع  زا  ریغ  اریز  تسا ، مالـسا  ياملع  همه  قافتا  دروم  حیحـص و  هعیـش  ینـس و  دزن  دنـس  هلـسلس  رظن  زا  رابخا 
دیاب نآ ، تحـص  ینعم و  نیا  تابثا  اب  تسا و  مالـسا  ياملع  یعامجا  ینعم  نیا  و  تسا ، دودرم  طقاس و  راـبتعا  هجرد  زا  دـیوگب ، يزیچ 
اوشیپ ود  ود  ره  يدـهم  یـسیع و  هک : میئوگ  باوج  مومأم ؟) ای  ماما   ) يدـهم ای  تسا  لـضفا  یـسیع  داـهج ، زاـمن و  نآ  رد  اـیآ  هک  دـید 

هیلع دوعوم  يدهم  هب  تبسن  ارهق  دنک ، ادیپ  یئاوشیپ  تمس  ماما  دننک و  عامتجا  یلحم  رد  اهنآ  رگا  ماما . يرگید  ربمغیپ و  یکی  دنشابیم .
ایر و تشز و  لاعفا  باکترا  زا  ود  ره  ربمغیپ  ماما و  هک  مینادیم  و  تساوشیپ ، ادتقم و  تسا  ربمغیپ  هک  يرگیدـب   309 ص : نتم ، مالسلا ،

دوخ يارب  دشاب  لوسر  ادخ و  هتـساوخ  فلاخم  نوریب و  تعیرـش  میرح  زا  هک  ار  یلمع  مادک  چـیه  دنـشابیم و  هتـساریپ  موصعم و  قافن 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


اریز دراذگیم . زامن  وا  رس  تشپ  هک  تسا  یسیع  ترضح  ینعی  مومأم  زا  لضفا  ماما  میئوگیم : تسا  ملسم  ینعم  نیا  نوچ  دننکیمن . اعدا 
هکنآ دندوب  يواسم  رفن  ود  رگا  دشاب ، تعامج  ياوشیپ  دـیاب  تعامج  ماما  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 

ود ره  هچنانچ  و  تسا . رتشیب  شینید  هقباس  هکنآ  دـندوب  هیقف  ود  ره  رگا  رتهیقف و  هکنآ  دـندوب  يواسم  ملع  رد  ود  ره  هچنانچ  رتملاع و 
یـسیع دنادب  نامز  ماما  رگا  سپ  دراذگ . زامن  وا  اب  و  تشاد ، ماقم  دـیاب  تسا  رتتروص  شوخ  هک  ار  نآ  دـندوب  يواسم  هقباس  ظاحل  زا 

لعف باکترا  زا  رتهّزنم  نید و  لئاسمب  رتانـشآ  سک  ره  زا  ماما  هچ  دریگ . یـشیپ  يو  رب  هک  تسین  زیاـج  تسا ، لـضفا  وا  زا  مالّـسلا  هیلع 
ءادتقا يدهمب  زامن  رد  هک  تسین  زیاج  دشابیم ، لضفا  يو  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  دنادب  مالّسلا  هیلع  یسیع  رگا  نینچمه  تسا . هورکم 
لـضفا مالّـسلا  هیلع  یـسیع  زا  هک  دنادیم  یبوخب  نامز  ماما  اذـه  یلع  تسا . هتـساریپ  گنرین  قافن و  ایر و  لمع  زا  ربمغیپ  هک  هچ  دـیامن ،
تـشپ درادیم و  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  تهج  نیمهب  تسا و  لضفا  وا  زا  يدهم  هک  دنادیم  مه  یـسیع  دوشیم و  مدقم  يو  رب  اذل  دـشابیم و 
ندرازگ زامن  رد  یـسیعب  تبـسن  ماما  تلیـضف  تلع  دوب  نیا  دـنک . ادـتقا  يوب  هک  تشادـن  ینعم  دوب  نیا  زج  رگا  دراذـگیم و  زامن  وا  رس 

ادـخ هار  رد  نداد  ناج  زا  تسا  ترابع  داهج  هک  تسناد  دـیاب  نامز ، ماما  باکر  رد  میرم  نب  یـسیع  داهج  هراـب  رد  اـما  و  وا . رـس  تشپ 
رب لیلد  دنک . داهج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نامرفب  یـسک  تشادن  ینعم  دوب ، نیا  زج  رگا  و  دگنجیم ، ادخ  يارب  هک  یـسک  نامرفب 

َنُوِلتاُقی َۀَّنَْجلا . ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ   310 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  هفیرش : هیآ  بلطم  نیا 
ُْمتْعَیاب يِذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َو  َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

ادـخ هار  رد  اهنآ  دراد . ینازرا  اهنآب  تشهب  ضوع  رد  ات  درخیم  ار  نینمؤم  لاـم  ناـج و  دـنوادخ  ینعی : « 1 . » ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َکـِلذ  َو  ِِهب 
هک تسیک  تسا . هداد  نینمؤمب  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  دنوادخ  قح  هدعو  نیا  دنوشیم . هتـشک  دنـشکیم و  دـننکیم و  راکیپ 

نایم رد  ماما  هکنیا  رگید  تسا . گرزب  سب  یتداعـس  هک  داب ، تراشب  دـیاهتخورف  هچنآب  ار  امـش  سپ  دـنک  افو  شدـهعب  دـنوادخ  زا  رتهب 
دریگ یشیپ  تسا ) ءایبنا  متاخ  تاقولخم و  فرشا  هک  مالسا   ) ربمغیپ رب  هک  تسین  زیاج  یسیع  ترـضح  يارب  تسا و  ربمغیپ  هدنیامن  تما 
ندمآ دورفب  عجار  ینیوزق  هجام  نبا  ظفاح  هک  تسا  یلـصفم  تیاور  لوق  نیا  دـیؤم  دـشاب . مدـقم  دـناوتیمن  زین  وا  هدـنیامن  رب  نینچمه 

رد هَّللا ! لوسر  ای  درکضرع : رکع  یبا  رتخد  کیرش  ما  تسنیا : نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدرک  لقن  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع 
اب حبص  ره  اهنآ  ماما  دنشابیم . سدقملا  تیب  رد  اهنآ  بلغا  دنتسین . شیب  یلیلق  زور  نآ  رد  برع  دومرف  دنتـسه ؟ اجک  برع  موق  زور  نآ 

یـسیع یلو  دراذگ . زامن  مدرم  اب  هدـمآ و  ولج  یـسیع  ات  هتـشگرب  بقعب  اهنآ  ماما  دـیآ  دورف  میرم  نب  یـسیع  نوچ  دراذـگیم . زامن  اهنآ 
نبا تباث و  نف  لها  نیثدحم  دزن  حیحـص و  ثیدح  نیا  میرازگ . زامن  امـش  اب  ام  ات  تسیاب  دـیوگیم  دراذـگیم و  وا  ياههناش  يور  تسد 

«. 2 . » تسا هدرک  لقن  یلهاب  هماما  وبا  زا  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  هجام 

ع)  ) يدهم لئامش  متشه  باب 

نیمز دشابیم . کیراب  شینیب  زاب و  شیناشیپ  تسا : نم  زا  يدهم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا 
. دیامن تنطلس  لاس  تفه  و  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک ، داد  311 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لدع  زا  رپ  ار 

نبا دـناهدرک . تیاور  زین  یناربط  هلمج  زا  نارگید و  هدروآ و  « 1  » دوخ حیحص  رد  یناتسیس  دواد  وبا  تسا . حیحـص  نسح و  ثیدح  نیا 
لها سواط  ّيدـهملا  دومرف : ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  اب  مال » فلا و   » باـب سودرفلا »  » باـتک رد  یملید  هیوریش 

. تسا نم  نادنزرف  زا  يدـهم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  نامیلا  نب  ۀـفیذح  زا  وا  مه  و  تسا . تشهب  لها  سواط  يدـهم  ۀـّنجلا : 
لها دشاب . هدـش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  « 2  » یلیئارـسا ینب  شمادنا  یبرع و  شندـب  گنر  نابات ، هام  نوچ  شیور 

. دنک تنطلس  لاس  تسیب  دوب و  دنهاوخ  دونشخ  يو  تفالخ  زا  اوه  ناگدنرپ  نیمز و  نامسآ و 
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. تسا ع )  ) نیسح ماما  دالوا  زا  يدهم  مهن  باب 

گنج رد  ایآ  مدیسرپ  مدمآ و  يردخ  دیعس  وبا  دزن  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يدبع  نوراه  وبا  زا  لیدعتلا » حرجلا و   » باتک رد  ینطقراد 
لقن نم  يارب  يدینـش  وا  لـضف  یلعب و  عـجار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا  هچنآ  زا  اـیآ  مـتفگ : يرآ . تـفگ : یتـشاد ؟ تکرـش  ردـب 
تمس رد  مه  نم  دمآ و  رورس  نآ  تدایعب  ارهز  همطاف  دش ، رامیب  تخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  یتقو  میوگیم . ارچ  تفگ  ینکیمن ؟

ورف شتروص  رب  کـشا  تارطق  هک  تسیرگ  نادـنچ  درک ، هدـهاشم  ار  ربـمغیپ  داـیز  فعـض  همطاـف  نوچ  مدوب . هتـسشن  ترـضح  تسار 
يرظن دنوادخ  هک  ینادـیمن  دومرف : دـهد . يور  ياهحناس  مسرتیم  درکـضرع : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  ناج ! همطاف  دومرف : ربمغیپ  تخیر 

نمب درک و  باختنا  ار  ترهوش  درک و  رظن  زاب  دـیزگرب ، يربمغیپ  ماقمب  ار  وا  دومن و  باختنا  ار  تردـپ  اهنآ  نایم  زا  درک و  نیمز  لـهاب 
هتـسناد و تما  نیرتزیزع  ار  وت  رهوش  تردپ ، رطاخب  دـنوادخ  ینادـیمن  میامن ؟ دوخ  نیـشناج  ار  وا  منک و  جـیوزت  يوب  ار  وت  دومن  یحو 

ربمغیپ دـیدرگ و  رورـسم  همطاف  تسا ؟ رتشیپ  شمالـسا  رتشیب و  اـهنآ  همه  زا  وا  ملح   312 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ملع و 
تـشه یلع  ناج ! همطاف  دومرف : سپ  دـیامرف ، نایب  وا  يارب  تسا  هدرک  تبهوم  تیب  لهاب  دـنوادخ  هک  ار  یبقانم  لـئاضف و  همه  تساوخ 

رما نیـسح 7 - نسح و  شنادنزرف  - 6 همطاف 5 - شرسمه  تمکح 4 - مـلع و  ادـخ 3 - لوسرب  نامیا  ادخب 2 - نامیا  - 1 دراد : تبقنم 
کیب ام  زج  هک  تسا  هداد  امب  تلیـضف  شـش  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  ناج ! همطاـف  يو . ندومن  رکنم  زا  یهن  ندرک و  فورعمب 
یصو و  تسا ، وت  ردپ  وا  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ربمغیپ  هکنیا  نآ  تفای و  دنهاوخن  ناگدنیآ  زا  نتکی  و  تسا ، هدادن  ناینیـشیپ  زا  رفن 
تسام زا  تما  نیا  طبـس  ود  و  تسا . هزمح  تردپ  يومع  وا  تسا و  ءادهـش  نیرتهب  ام  دیهـش  تسا . وت  رهوش  وا  تسایـصوا و  نیرتهب  ام 

شود يور  تسد  هاگنآ  دراذگیم . زامن  وا  رـس  تشپ  یـسیع  هک  تما  نیا  يدـهم  تسام  زا  دنـشابیم و  وت  دـنزرف  ود  نیـسح  نسح و  هک 
. دشابیم نیا  لسن  زا  يدهم  دومرف : داهن و  نیسح 

مالّسلا هیلع  يدهم  دوج  مهد  باب 

زا شیب  قارع  لها  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  تفگ : وا  میدوب و  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  دزن  تفگ : هرـضن  وبا  هک  تسا  ملـسم  حیحـص  رد 
: تفگ سپـس  دننکیم . يریگولج  مجع  اریز  تفگ : دش ؟ دهاوخ  نینچ  ارچ  میتفگ : دنـشاب  هتـشادن  مهرد  کی  یکاروخ و  « 1  » زیفق کی 

یتدم هاگنآ  دننک . نینچ  نایمور  تفگ : ارچ ؟ میتفگ : دـشابن ، یکاروخ  « 2  » دم کی  رانید و  کی  زا  شیب  ماش  لها  دزن  هک  دـیایب  يزور 
تـسا ياهفیلخ  نم  تما  نایم  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : داد و  همادا  دوخ  راـتفگب  سپـس  دومن ، توکس 

هَّللا یّلص  ربمغیپ  تفگ : يردخ  دیعس  وبا  هک  تسا  هدروآ  حیحص  رد  ملسم  مه  و  دشاب » نوریب  هرامـش  زا  هک  دهد  مدرمب  لام  نادنچ  هک 
ناوتن هک  دهدیم  مدرمب  لام  نادنچ  هک  تسا  ياهفیلخ  امش  يافلخ  زا  یکی  دومرف :  313 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هلآ  هیلع و 

: دومرف ربمغیپ  تفگ : يردخ  دیعس  وبا  هک  هدش  تیاور  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  و  « 1 . » تسا حیحص  تباث و  یثیدح  نیا  و  درک ، اصحا 
رپ ار  نیمز  دوش و  هتخیگنارب  نم  تما  رد  دشاب  لزلزتم  عاضوا  دنشاب و  هتشاد  عازن  مه  اب  مدرم  هک  یماگنهب  يدهم  هک  مهدیم  هدژم  امشب 

مدرم نایم  ار  لاوما  هیوسلاب  دنـشاب و  یـضار  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانوچ  دـنک  داد  لدـع و  زا 
دننک نالعا  دـهد  روتـسد  هک  اجنآ  ات  دـباییم  شرتسگ  همه  رـس  رب  شلدـع  هیاس  دزاسیم و  زاینیب  ار  اهنآ  ياهلد  دـنوادخ  دـنک . میـسقت 

: دیوگیم يوب  هدننکنالعا  مشابیم . دنمزاین  هک  منم  دیوگیم : هتـساخرب و  درم  کی  طقف  نایم  نآ  رد  و  دشاب ؟ هتـشاد  زاین  لامب  هک  تسیک 
! رادرب دیوگیم : هتخیر و  وا  نماد  رد  يرایسب  لوپ  رادهنیزخ  یهد . لام  نمب  هک  هداد  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  وگب  رادهنیزخ و  دزن  ورب 

نیا ندرب  زا  فصو  نیا  اب  متسه و  يوق  رایـسب  یندب  يورین  ظاحل  زا  نم  دیوگیم : و  دوشیم ، نامیـشپ  دنامیم و  زجاع  شلمح  زا  وا  یلو 
هن ای  تشه  ای  تفه  يدهم  میریگیمن ! سپ  میداد  یـسکب  ام  هک  ار  يزیچ  دوشیم : هتفگ  واب  یلو  دریذـپیمن . ار  نآ  مشابیم و  ناوتان  اهلوپ 
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تسا و نسح  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگیم : یعفاش  یجنک  درادن . یتذل  یگدنز  رگید  يو  زا  دعب  دـنکیم و  تنطلـس  هنوگ  نیدـب  لاس 
رد هک  تیاور  نیا  مه  و  « 2  » تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ  دنسم  رد  لبنح ) نب  دمحا   ) ثیدح لها  خیـش  دشابیم و  ملـسم  ثیدح  لها  دزن 

میعن وبا  ظفاح  زین  و  دراد . قفاوت  مه  اب  ود  ره  هدش و  لقن  ملـسم  حیحـص  رد  نآ  لامجا  هک  تسا  یتیاور  نامه  تسا ، لبنح  دمحا  دنـسم 
دیـسر دهاوخ  تنطلـسب  يدرم  اهبوشآ  شیادیپ  نامزلا و  رخآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا 

. تساراوگ همه   314 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يارب  يو  ششخب  هک 

تسین یسیع  ع )  ) يدهم مهدزای  باب 

زا يدهم  ایآ  مدرکضرع : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هجام  نبا 
دنک متخ  وا  هلیسوب  ار  دوخ  نید  دنوادخ  تسام . زا  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دشابیم ؟ نارگید  لسن  زا  ای  تسا  دمحم  لآ  ام 

مه و  دنتفای ، یئاهر  یتسرپتب  كرـش و  زا  ام  هلیـسوب  هک  نانچ  دنبای ، تاجن  اهبوشآ  زا  ام  هلیـسوب  مدرم  «. 1  » دوشگ ام  هلیـسوب  هک  نانچ 
توادـع زا  سپ  ار  اهنآ  ياهلد  ام  هلیـسوب  هک  نانچ  دـهد  دـنویپ  مه  اب  اهیرگبوشآ  اهینمـشد و  زا  دـعب  ار  اهنآ  ياهلد  دـنوادخ  ام  هلیـسوب 

رد ار  نآ  نیثدحم  ظافح  تسا . یلاع  نسح و  ثیدح  نیا  دیوگیم : هجام  نبا  دومن . ینید  ردارب  مه  اب  ار  اهنآ  داد و  دنویپ  كرـشب  هدولآ 
نب نمحرلا  دبع  و  «، 2  » هدومن تیاور  ءایلوالا » ۀیلح   » رد میعن  وبا  هدرک و  لقن  طسوا » مجعم   » رد ار  نآ  یناربط  دـناهدروآ . دوخ  ياهباتک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  هجام  نبا  مه  و  تسا . هدروآ  دوخ  یلاوع »  » رد زین  متاـح 
ام زامنـشیپ  ایب  دیوگیم : يوب  دننکیم ) مایق  يو  اب  نامزلا  رخآ  رد  هک   ) هدع نآ  ریما  يدـهم  دـیآ ، دورف  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  نوچ 

نبا تسا . مالـسا  ربمغیپ  تما  يارب  دنوادخ  تمارک  نیا  و  دیتسه ، اوشیپ  ریما و  يرگید  هب  تبـسن  مادـک  ره  امـش  دـیوگیم : یـسیع  شاب !
بقاـنم  ) رد میعن  وـبا  ظـفاح  هدروآ و  دوـخ  دنـسم  رد  ار  نآ  هماـسا  یبا  نب  ثراـح  تسا . نسح  حیحـص و  ثیدـح  نـیا  دـیوگیم : هجاـم 

طقف تسا . میرم  نب  یـسیع  زا  ریغ  يدهم  هک  دراد   315 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تلالد  تیاور  نیا  هدرک ، لقن  يدـهملا )
راگنا لهس  ثیدح  رد  يو  هک  تسا : هتفگ  یعفاش  تسا ! میرم  نب  یـسیع  نامه  يدهم  هک  تسا  يدنج  دلاخ  دمحم  نب  یلع  تیاور  رد 
لدـع زا  رپ  ار  نیمز  و  دـیامنیم ، تنطلـس  لاس  تفه  وا  هک  هدیـسر  « 1  » هضافتـسا رتاوت و  دـحب  يدـهم  هراب  رد  تاـیاور  میوگ : نم  دوب و 
يدهم درک . دهاوخ  کمک  نیطسلف  ّدل »  » باب رد  لاجد  نتشک  رد  يوب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  دیامنیم و  مایق  میرم  نب  یـسیع  اب  دنکیم و 

تسا ینالوط  شدنس  یلو  تسا  هدرک  لقن  ۀلاسرلا »  » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  یعفاش  دیامنیم . ادتقا  يوب  یـسیع  دراذگیم و  زامن  مدرم  اب 
. دوب دهاوخن  لوبق  دروم  دشاب ، يراگنا  لهسب - فورعم  شلقن  رد  نآ  يوار  هک  یثیدح  دنراد ، قافتا  ثیدح  لها  تسا : هتفگ  یعفاش 

. دراد رارق  طسو  رد  يدهم  رخآ و  ع )  ) یسیع لوا ، ص )  ) ربمغیپ مهدزاود  باب 

یتما  » اهطـسو یف  ّيدـهملا  اهرخآ و  یف  یـسیع  اهلّوا و  یف  انا  ۀـّما  کلهت  نل  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا - زا  زین  و 
رد میعن  وبا  ظفاح  ار  نسح  ثیدـح  نیا  دـنتفایمن :» تکـالهب  زگره  میـشاب ، اـهنآ  طـسو  رد  يدـهم  رخآ و  رد  یـسیع  لوا و  رد  نم  هک 
زا دعب  یسیع  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا ، نآ  رخآ  رد  یسیع  دیامرفیم : هکنیا  و  دناهدرک . لقن  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  دوخ و  یلاوع » »
ریخ تذل و  یگدنز  يدهم  زا  دعب  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا  لوا  تسین . تسرد  نیا  یللعب  هچ  دنامیم ، ع )  ) يدهم

هک تسین  نکمم  تسا و  هدشن  رکذ  يرگید  ماما  وا  زا  دعب  ثیداحا ، زا  کی  چیه  رد  و  تسا ، نامزلا  رخآ  ماما  يدهم  هکنیا  مود  درادـن .
هیلع دوعوم  يدـهم  هک  ربمغیپ  هتفگ  اب  تسا ، تما  ماـما  یـسیع  وا  زا  دـعب  دوش : هتفگ  رگا  سپ  دنـشاب . ماـما  نودـب  يدـهم  زا  دـعب  مدرم 

درادن ینعم  دشاب ، یموق  نایم  رد  یـسیع  رگا  اریز  دزاسیمن . تسین » یگدنز  رد  يریخ  يدهم  زا  دعب  : » دـیامرفیم  316 ص : نتم ، مالسلا ،
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قفو ماما  تباـین  اـب  يو  يربمغیپ  ماـقم  دـنامیم ، يدـهم  تباـین  ناونعب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دوش  هتفگ  رگا  و  دورب ، اـهنآ  ناـیم  زا  ریخ  هک 
دیآیم شیپ  مالسا  تما  ماوع  يارب  مهوت  نیا  اریز  تسین ، حیحـص  زاب  درک ، دهاوخ  تماما  مدرم  رب  لالقتـسالاب  دنیوگب  رگا  و  دهدیمن ،
تیاور ینعم  نم  رظنب  مینک . ینعم  تسرد  ار  تیاور  هک  تسا  مزال  سپ  تسا .! رفک  نیا  و  دـبای ، لاقتنا  تیحیـسم  نیئآـب  مالـسا  نید  هک 

. دوب دهاوخ  نآ  رخآ  رد  یسیع  طسو و  رد  يدهم  نم و  مالـساب  هدننکتوعد  نیتسخن  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسنیا 
زا دعب  دشابیم و  تما  نیا  ماما  وا  اریز  تسا ، مالـسا  تما  نیرتهب  يدهم  هک  دشاب  نیا  اهطـسوا » ّيدهملا  و   » زا دوصقم  تسا  نکمم  مه  و 

تابثا مدرم  يارب  ار  ماما  ياعدا  تحـص  هدومن  تدعاسم  کمک و  يوب  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  هدـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یـسیع  وا  روهظ 
دنمـشناد هکنیا  دـسیونیم : همغلا  فشک  فلؤم  « 1 . » تسا دوعوم  يدـهم  قّدـصم  نیرخآ  یـسیع  روبزم  تیاور  قباطم  نیا  رب  انب  دـنکیم .

دشاب رتهب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يو  هک  دروآیم  شیپ  ار  مهوت  نیا  تسا ، مالسا  تما  نیرتهب  يدهم  ینعی  اهطسوا »  » ینعم دیوگیم : روبزم 
نوـچ و  تسا ، مالـساب  هدـننکتوعد  نیتـسخن  ربـمغیپ  هک  تسنیا  دـسریم  نم  رظنب  هچنآ  تسا . هتفگن  سک  چـیه  ار  نیا  هک  یتروـص  رد 

هیلع یسیع  هداد و  رارق  طسو  رفن  ار  وا  ناگدننکتوعد ، فیدر  رد  دراد  شترضح  اب  هک  يدنویپ  تلعب  تسوا  نید  ربمغیپ و  وریپ  يدهم 
رد نایعاد  نیرخآ  هک  دراد  اج  دنکیم ، توعد  مالسا )  ) نیدب ار  مدرم  نامزلا  رخآ  رد  اذه  عم  هدوب و  يرگید  نید  بحاص  هک  ار  مالّـسلا 

. ملعا هَّللا  دناوخب و   317 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوخ  تما  نیب 

. تسا ربمغیپ  يوخ  نوچ  يدهم  يوخ  هکنیا  يدهم و  هینک  مهدزیس  باب 

يدرم زور  نآ  رد  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  : » دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هفیذـح 
يوخ شیوخ   » ینعم تسا . یلاع  نسح و  ثیدـح  نیا  دـشاب » هَّللا  دـبع  وبا  شاهینک  نم و  يوخ  شیوخ  نم و  مان  شماـن  هک  دزیگنارب  ار 
ادـخ و  درک - نینچ  ربمغیپ  هک  ناـنچ  دـشابیم ، راـفک  زا  يدـهم  ماـقتناب  هراـشا  تسا و  تاـیانک  نیرتهب  زا  ص )  ) ربـمغیپ تراـبع  رد  نم »

«1  » ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  هدومرف :

دنک روهظ  اجنآ  زا  يدهم  هک  ياهیرق  مهدراهچ  باب 

. تسا هدروآ  یلاوع »  » رد یناهفصا  میعن  وبا  « 2»

دنکفایم هیاس  يدهم  رس  رب  هک  يربا  مهدزناپ  باب 

تسا يدهم  اب  هک  ياهتشرف  مهدزناش  باب 

. مهریغ یناربط و  میعن و  وبا  دننام  دناهدرک . لقن  ثیدح  لها  نایاوشیپ  ظافح  ار  نسح  ثیدح  نیا  « 4»

، يو گنر  يدهم و  فاصوا  مهدفه  باب 

. دناهدرک تیاور  ار  نآ   318 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ثیدح  ياملع  زا  يرایسب  « 5  » شتروص لاخ  وا و  مادنا 

«1  » تسا هلاس  لهچ  يدهم  وا . هلیسوب  كرش  دالب  حتف  يو . سابل  وا . يور  لاخ  مهدجیه  باب 

. هدرک لقن  ریبک  مجعم  رد  یناربط  ار  همه 
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يدهم نادند  مهدزون  باب 

. تسا هدروآ  یلاوع  رد  میعن  وبا  ظفاح  « 2»

يدهم تسدب  هینطنطسق  حتف  متسیب  باب 

. تسا دوعوم  يدهم  حتاف  نیا  کشیب  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  میعن  وبا  « 3»

تسا ملاظ  ناهاشداپ  زا  دعب  يدهم  روهظ  مکی  تسیب و  باب 

. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  ربکا  مجعم  رد  یناربط  دئاوف و  رد  میعن  وبا  « 4»

تسا حلاص  ياوشیپ  ع )  ) يدهم مود  تسیب و  باب 

. تسا هدروآ  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  « 5»

. يدهم رصع  رد  مالسا  تما  مّعنت  موس  تسیب و  باب 

«6»

. تسا هَّللا  ۀفیلخ  يدهم  مراهچ  تسیب و  باب 

تسین شندوب  رد  یلاکشا  هنوگ  چیه  تسا و  یقاب  هدنز و  نونک  ات  شتبیغ  نامز  زا  ع )  ) يدهم هکنیا  رد  مجنپ  تسیب و  باب 

تنس باتک و  دانتساب  هدع  نیا  هچ  دنوادخ ، نانمشد  زا  ناطیش  لاجد و  ندوب  هدنز  هَّللا و  ءایلوا  زا  سایلا  رـضخ و  یـسیع و  تایح  لیلدب 
راکنا ار  يدـهم  دوجو  رظن  ود  زا  اهنآ  دـنرکنم ! ار  يدـهم  ندوب  یلو  دـنراد . قافتا  دروم  نیا  رد  ثیدـح  لـها  دنـشابیم . هدـنز  نونک  اـت 

هک دنیوگیم  و  دروایب . وا  يارب  یئاذغ  بآ و  یسک  هکنیا  نودب  بادرس ، رد  يو  ندوب  يرگید  شتبیغ و  نامز  لوط  تلعب  یکی  دناهدرک 
. تسا لاحم  اتداع  نیا 

ع)  ) دوعوم يدهم  ندوب  هدنز  لیلد 

هدنز لیلد  میئوگیم : لکـشم  نیا  لح  رد  یهلا  دادما  اب  دیوگیم : یعفاش  یجنگ  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  روکذـم  باتک  فلؤم  سپس 
گرم زا  شیپ  باتک  لها  ماـمت  ینعی : « 2  » ِِهتْوَم َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو  هفیرـش  هیآ  نآرق  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ندوب 

زا باتک  لها  يراصن و  هک  مینادـیم  همه  هک  یتروص  رد  دـشابیم ، هاوگ  اهنآ  رب  وا  دـنروآیم و  نامیا  يوب  تماـیق  زور  زا  لـبق  یـسیع و 
ملـسم هکنیا  یکی  تنـس )  ) ربمغیپ رابخا  زا  دشاب و  نامزلا  رخآ  رد  هک  دیاب  راچان  سپ  دـناهدرواین . واب  نامیا  نونک  ات  هیآ  نیا  لوزن  عقوم 

هرانم بنج  قشمد  قرـشم  رد  میرم  نب  یـسیع  سپ  دومرف ... : ربمغیپ  دیوگیم : لاجد  جورخ  هراب  رد  یلـصفم  ثیدـح  نمـض  حیحـص  رد 
دورف هداهن  هتـشرف  ود  هناـش  يور   320 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  ار  دوـخ  تسد  ود  هک  یلاـح  رد  هدورهم »  » نیب اـم  دـیفس 
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زین امـش  ماما  دیآیم و  دورف  امـش  نایم  رد  میرم  نب  یـسیع  هک  یتقو  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف : ربمغیپ  هک  تشذـگ  زین  البق  دـیآیم و 
« حیحص  » باتک رد  ملسم  زین  و  دندرگیم . نیمز  رد  اهنآ  دیوگیم : يربط  ریرج  نب  دمحم  زین  سایلا  رضخ و  هراب  رد  و  دشاب ... ؟ امـش  نایم 
وا دومرف : درکیم  نایب  ام  يارب  لاجد  هراب  رد  هک  ینالوط  یثیدح  نمـض  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا 
وا يوسب  تسا  قلخ  نیرتهب  هک  يدرم  عقوم  نآ  رد  دروآیم . يور  هنیدم  کیدزن  يراز  هروشب  هکلب  دراذگیمن . هنیدـم  ياههچوکب  مدـق 
نم رگا  دـیوگیم : مدرمب  لاجد  تسا ! هداد  ربخ  امب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتسه  لاجد  نامه  وت  هک  منادـیم  دـیوگیم : دوریم و 

سپـس دشکیم و  ار  درم  نآ  هاگنآ  هن ! دنیوگیم : مدرم  درک ؟ دیهاوخ  دیدرت  نم  تیناقح  رد  زاب  ایآ  مدرک  هدنز  سپـس  متـشک  ار  درم  نیا 
ینعی  ) مرتانیب تدوخ  زا  وت  نتخانـش  رد  نم  دنگوس  ادخب  دیوگیم  دوشیم ، هدنز  مدرم ) رظنب  رهاظ و  رد   ) درم نآ  نوچ  دنادرگیم . هدـنز 

: تسا هتفگ  دعـس  نب  میهاربا  قحـسا  وبا  دربیمن . شیپ  زا  يراک  یلو  دنکیم  وا  نتـشک  گنهآ  هرابود  لاجد  منادیمن ) شیب  يرحاس  ار  وت 
لیلد و  تسا . هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  انیع  ار  روکذم  تیاور  تسا . ربمغیپ  رـضخ  دشکیم ) ار  وا  رهاظب  لاجد  هک   ) درم نیا  دنیوگ 

؟ تسا هتفگ  هدروآ و  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  دشابیم و  « 1  » حیحـص نسح و  یثیدح  هک  تسا  يراد » میمت   » تیاور لاجد  ندوب  هدـنز  رب 
دیجم نآرق  تایآ  ناطیـش  دوجو  رب  لیلد  و  تسا . لاـجد  ندوب   321 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدنز  رد  حیرـص  تیاور  نیا 

زا سپ   ) ناطیـش ینعی : « 1  » ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَـف  َلاـق  َنوـُثَْعُبی . ِمْوَـی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَـف  ِّبَر  َلاـق  هیآ : نیا  دـننام  تسا 
ادخ دنوش . هتخیگنارب  تناگدنب  هک  يزور  ات  هد  تلهم  نمب  ادنوادخ ! تفگ  يوب ) تبسن  راگدرورپ  بضغ  دنوادخ و  نامرف  زا  یچیپرس 

. یمولعم عقوم  زور و  ات  یناگدشهداد  تلهم  هلمج  زا  وت  دومرف :

ع)  ) نامز ماما  دوجو  رب  یلقن  لقع و  لیلد 

تیاور ریبج  نب  دیعـس  «. 2  » تسا َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هفیرـش  هیآ  دـیجم  نآرق  زا  دوعوم . يدـهم  ندوب  لیلد  و 
مه اب  میتفگ  هچنآ  قباطم  تسا  یـسیع  دوصقم  تسا  هتفگ  هک  یـسک  و  دـشابیم . ع )  ) همطاف ترتع  زا  هک  تسا  يدـهم  دوصقم  هک  هدرک 

تسا نامزلا  رخآ  يدهم  «« 3  » ِۀَعاَّسِلل ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  َو  هیآ  زا  دنوادخ  دوصقم  دناهتفگ : وا  ناوریپ  نیرـسفم  نامیلـس و  نب  لتاقم  درادن . تافانم 
ودب هدش ، مالّـسلا  هیلع  يدهم  رکنم  تبیغ ، نامز  لوط  هار  زا  هک  یـسک  خساپ  و  دوشیم . راکـشآ  تمایق  زور  مئالع  وا  روهظ  زا  دعب  هک 

میتسناد هتـشذگ  تایاور  زا  میئوگ  یلقن  باوج  رد  یلقع . يرگید  یلقن و  یکی  تسا :  322 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هنوگ 
زاـمن وا  رـس  تشپ  یـسیع  تسا و  مدرم  ماـما  يو  اریز  تسین . اوشیپ  يدـهم  زج  مادـک  چـیه  دـمآ و  دـنهاوخ  ناـمزلا  رخآ  رد  رفن  هس  هک 
نانیا ندوب  میئوگیم : یلقع ، باوج  اما  و  دشابیم . ملسم  ینس ) هعیـش و  زا   ) ثیدح لها  دزن  شندوب  و  تسا ، لاجد  هک  یموس  دراذگیم و 

رد ار  اهنآ  هک  تسین  ادخ  رودقم  و  دشابیم ، لاحم  ای  و  تسه ، دنوادخ  رودقم  اهنآ  ندوب  ای  تسین : نوریب  لاح  ود  زا  تدم  نیا  لوط  رد 
دنادرگیم یناف  دعب  هدروآ و  یتسهب  یتسین  زا  ار  تاقولخم  هک  يدنوادخ  اریز  تسا . لطاب  مود  مسق  دراد . هاگن  هدـنز  ینالوط  تدـم  نیا 

اهنآ ندوب  هک  تروص  نیا  رد  و  دوب . دهاوخ  وا  تردق  هطیح  رد  اهنآ  نتـشاد  هاگن  هتبلا  دنادرگیمرب . تسخن  تروصب  هرابود  انف  زا  دعب  و 
مدرم لیمب  هتـسب  هک  تسا  یهیدب  دشابیم . مدرم  لیمب  ای  تسادخ و  رایتخاب  اهنآ  ندوب  ای  تسین ، نوریب  لاح  ود  زا  تسا  دنوادخ  رودـقم 

هک یتروص  رد  مینامب . هدنز  هشیمه  نامدنزرف  ای  دوخ  هک  دوب  نکمم  ام  زا  یکی  يارب  دنشاب ، هتـشاد  یتردق  نینچ  مدرم  رگا  اریز  تسین ،
تاذ رایتخاب  تدم  نیا  لوط  رد  اهنآ  ياقب  میئوگب  دیاب  راچان  سپ  تسا . جراخ  ام  تردق  زا  دوشیمن و  لصاح  ام  يارب  ینعم  نیا  مینادیم 

تمکحیب دـشاب  تلع  نودـب  رگا  تسا . تلع  نودـب  ای  دراد و  یتلع  اـی  تسین . نوریب  لاـح  ود  زا  اـهنآ  ندوب  زین  و  تسا . یهلا  سدـقم 
یهلا تمکح  هک  دـشاب  یتلع  هطـساوب  اهنآ  ياقب  دـیاب  راچان  سپ  دـشابیمن . یهلا  لاعفا  لـخاد  درادـن  تمکح  هک  يزیچ  و  دوب ، دـهاوخ 

وا مئالع  میئوگیم : نیعل  لاجد  ياقب  صوصخ  رد  میتشاد و  نایب  ِباتِْکلا ...  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو  هیآ  ریسفت  رد  ار  یسیع  ياقب  لیلد  دراد . اضتقا 
سپ هدـشن ، عقاو  نونک  ات  تسا . يو  اب  اج  همه  رد  اذـغ  زا  یهوک  مشچ و  کـی  تسا  يدرم  هدومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  ار 
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نآ نونک  ات  هدومرف  تبیغ  هک  یعقوم  زا  میئوگیم : مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  رب  لیلد  و  دشاب . نامزلا  رخآ  رد  يو ، ندمآ  دیاب  راچان 
رد مئالع  نیا   323 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـیاب  نیا  رب  انب  هدـشن  داد  لدـع و  زا  رپ  نیمز  تسا ، هداد  هدژم  رابخا  هک  روط 

یسیع هک  یتقو  سپ  تسا . هدش  هنعللا  هیلع  لاجد  و  مالّسلا ) امهیلع   ) يدهم یسیع و  ياقب  ثعاب  هچنآ  دوب  نیا  ددرگ . رهاظ  نامزلا  رخآ 
مه تسوا  هدنیامن  مالسا و  ربمغیپ  راگدای  هک  يدهم  دراد  یعنام  هچ  دنراد ، لوبق  ار  نآ  مه  ننست  لها  نیثدحم  دنشابیم و  هدنز  لاجد  و 
رپ ار  نیمز  تسا و  نامزلا  رخآ  ماما  هک  يدهم  ياقب  اریز  تسا . رتیلوا  ود  نآ  زا  يو  ندوب  اذه  یلع  دـشاب ؟ هدـنز  یهلا  تردـق  رایتخاب و 

جورخ دوجو و  «. 1  » دشاب فطل  شناگدنبب  تبـسن  دنوادخ  هیحان  زا  دشاب و  هتـشاد  نیفلکم  يارب  یتحلـصم  دیاش  دنکیم ، داد  لدع و  زا 
یناحتما دوخ  وا  ياقب  نکیل  دناسریم  لتقب  ار  مدرم  دنکیم و  یئادخ  ياعدا  يو  هچ  دوشیم ، مدرم  هدـیقع  داسف  بجوم  دـنچ  ره  لاجد 

رد يو  ندش  راکـشآ  نونک و  ات  یـسیع  ءاقب  نینچمه  دنوشیم . هداد  زیمت  مه  زا  دـسفم  حلـصم و  راکهانگ و  رادـنید و  نآ  یط  هک  تسا 
دزن ار  ماما  ياعدا  میکحت و  ار  نینمؤم  نامیا  تسا . مالـسا  ربمغیپ  تیمتاخ  قیدـصت  باتک و  لها  ندروآ  نامیا  ثعاب  دوخ  نامزلا ، رخآ 
سپ دیامنیم  توعد  مالـسا  نیدب  ار  مدرم  دنکیم و  يرای  ار  وا  دراذگیم و  زامن  ترـضح  رـس  تشپ  هکنیا  لیلدب  دنکیم . قیدصت  نیرکنم 
رکنم بادرس ، رد  يو  ندوب  هار  زا  هک  یناسک  خساپ  و  دشابیم ...  نآ  عرف  لاجد  جورخ  یسیع و  ندمآ  لصا و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ياقب 

یتیاور رد  هکنیا  نودب  تسا ، نامـسآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نیثدـحم ) هدـیقعب   ) هکنیا یکی  تسا : هنوگ  ودـب  زین  دـناهدش  وا  دوجو 
نیدب يو  ندوب  هک  یتقو  تسا ! رـشب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  دننام  مه  وا  هک  یلاح  رد  دربیم ، وا  يارب  نان  بآ و  یـسک  هک  دشاب  هدـش  دراو 

زا دنوادخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  یئوگب : رگا  درادن ! لاکـشا  زین  بادرـس  رد  يدـهم  ندوب  دـشاب ، ملـسم  نیرکنم  دزن  نامـسآ  رد  هنوگ 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وا  هنازخ  دهد ، اذغ  شبیغ  هنازخ  زا  زین  ار  يدهم  دنوادخ  رگا  میوگیم : دهدیم . اذـغ  شبیغ  هنازخ 

كاروخ دروخب و  جاتحم  ینعی   ) هدـش جراخ  يرـشب  تعیبط  زا  نامـسآب ) جورع  هطـساوب   ) یـسیع یئوگب : رگا  دـش ! دـهاوخن  یلاخ   324
ْمُُکْلثِم ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  دـیامرفیم : تاـقولخم  فرـشا  هراـب  رد  دـنوادخ  اریز  تسین ، تسرد  نیا  میوگیم : دراد . قرف  يدـهم  اـب  و  تسین )

ار يوناث  تعیبط  نیا  یئوگب : رگا  دوشیم . یحو  نمب  هک  قرف  نیا  اب  متـسه  امـش  دـننام  يرـشب  زین  نم  وگب  ربمغیپ ! ینعی  « 1  » ََّیلِإ یحُوی 
عماج  » باـتک رد  ریثا  نبا  فلؤم : « 2  ... » درادـن تابثا  رب  یلیلد  تسا و  تابثاب  جاتحم  اعدا  نیا  میوگیم : هدرک . ادـیپ  الاب  ملاع  رد  یـسیع 
دیعس وبا  هملس و  ما  و  ع )  ) یلع دوعسم و  هَّللا  دبع  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  هریره و  وبا  زا  ننـست  لها  حیحـص  باتک  دنچ  زا  لوصالا »

ام هک  هدرک  رکذ  وا ، رـس  تشپ  رد  یـسیع  ندرازگ  زامن  شفاصوا و  مان و  يدهم و  روهظ  هراب  رد  ربتعم  تیاور  هد  قحـسا ، وبا  يردـخ و 
« نیـس : » دومرف هک  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  دوخ  دنـس  اب  قسعمح )  ) ریـسفت رد  یبلعث  مینکیم . يراددوخ  نآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  يارب 

ناریو ار  اـههسینک  دـشکیم و  ار  درمتم  ياراـصن  هک  تسا  نامـسآ  زا  ندـمآ  عقوم  رد  یـسیع  توق  ق »  » تسا و يدـهم  رما  تعفر  اـنس و 
هاگنآ دـنادرگیم . هدـنز  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـناوخیم و  ار  فهک  باحـصا  يدـهم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ربمغیپ  زا  یبلعث  مه  و  دـنکیم !

زا « 1  » سواط نب  دیـس  فلؤم : دنوشیمن . رادیب   325 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تمایق  زور  ات  رگید  دـنوریم و  باوخب  هرابود 
یلزاغم و نبا  بقاـنم  سودرف و   326 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  باتک  زا  مه  تنـسلها و  هناگـشش  حاحـص  نیب  عمج  باتک 

یباتک هعیش  ياملع  زا  یکی  دیوگیم : سپس  و  تسا ، هدرک  لقن  ار  هتشذگ  تایاور  زا  يرایسب  ءاّرف ، دوعسم  نب  نیـسح  دمحم  وبا  حیباصم 
زا میدرک  لقن  هچنآ  زا  رتهب  تیاور  هد  دـص و  کی  هدیـسر و  نم  تسدـب  هک  هدرک  فینـصت  يدـهملا » بقاـنم  یف  یفخملا  فشک   » ماـنب
زین نآ  لقن  زا  ناگدـنناوخ  لاح  تیاعر  راصتخا و  هظحالمب  هک  تسا ، هدروآ  ننـست  لـها  هناـگراهچ  بهاذـم  ياـملع  نیثدـحم و  قرط 

فاصنا لها  يارب  اهنامه  دنکیم و  زاینیب  رتشیب  لیصفت  زا  ار  هدنناوخ  میدرک  لقن  هک  هتـشذگ  تایاور  زا  یخرب  هچ  میدومن ، يراددوخ 
دناهدروآ دوخ  بتک  رد  ار  روبزم  ثیدـح  هد  دـص و  کی  هک  ینادنمـشناد  یماـسا  طـقف  اـج  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  یفاـک  میلـس ، لـقع  و 

3 حیحص / باتک  رد  يراخب / ثیداحا  ددع  باتک / مان  ّفلؤم / مان  دندرگ *** : رضحتسم  نآ  ّناظم  زا  قیقحت  اب  قیفوت  لها  ات  میروآیم 
عمج باتک  رد  يردبع / هیواعم  نب  دیز  ثیدح   2 نیحیحص / نیب  عمج  باتک  رد  يدیمح / ثیدح   11 حیحص / باتک  رد  ملسم / ثیدح 
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رد هبیتق / نبا  ثیدح   5 ریسفت / باتک  رد  یبلعث / ثیدح   7 هباحـصلا / لئاضف  باتک  رد  يربکع / زیزعلا  دبع  ثیدح   11 هتس / حاحص  نیب 
ثیدح  6 ع /)  ) همطاف دنـسم  ینطقراد / نسحلا  وبا  ظـفاح  ثیدـح   4 سودرفلا / یملید / هیوریـش  نبا  ثیدـح   6 ثیدـحلا / بیرغ  باتک 
ثیدح  5 حیباصملا / ءارف / دوعسم  نب  نیسح  ثیدح   2 ءادتبملا / یئاسک / ثیدح   3 مالّسلا / هیلع  یلع  دنـسم  ینطقراد / نسحلا  وبا  ظفاح 

نبا ظفاح  ثیدح   34 محالملا / يردانم / نسحلا  وبا  ثیداحا  ددـع  باتک / ماـن  فلؤم / ماـن   327 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
ثیدح  2 حیطـس / ربخ  هدربمان /)  ) يدیمح ثیدح   3 ۀیاورلا / لهال  ۀیاعرلا  یناغرف / لیعامـسا  نب  دمحم  ثیدح   3 يو / باتک  زا  قیطم /

ثیدح  2 باعیتسا / يریمن / ربلا  دبع  نب  فسوی 

سواط نب  دیس  راتفگ 

ام تسا  فلؤم  ناـمز  ینعی  يرجه  هنـس 300  نآ  تباتک  خیرات  هک  ار  ینیوزق  هجام  نبا  ننـس  مود  دلج  دیوگیم : سپـس  سواط  نب  دـیس 
هلسلس اب  يدهم ) روهظ   ) باب رد  ثیدح  تفه  هلمجنم  اهینیشیپ )  ) محالم هراب  رد  يرایـسب  تایاور  هدربمان  باتک  رد  میاهدروآ . تسدب 

دیـس مه  و  دـشاب . هدـش  ملظ  زا  رپ  هک  ناـنچ  دـنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  ع )  ) همطاـف نادـنزرف  زا  يو  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـنس 
رفعج نب  دمحا  نیـسحلا  وبا  صیخلت  مایالا ) رباغ  محالم  ءانبل  ماوعالا  ثدـحم  یلع  صتقملا   ) مانب رگید  یباتک  دـیوگیم : روبزم  راوگرزب 

تغارف نآ  فیلأت  زا  هنـس 330  رد  : » دوب هتـشون  هخـسن  نآ  رخآ  رد  هدش . هتـشون  شفلؤم  نامز  رد  هک  مدروآ  تسدب  يردانم  دمحم  نب 
نیا ترضح و  نآ  فاصوا  مالّسلا و  هیلع  يدهم  یمتح  روهظ  مایق و  هراب  رد  ربمغیپ  زا  دنـس  اب  تیاور  هدجیه  باتک  نآ  رد  دش » لصاح 
لهچ سواـط  نب  دیـس  سپـس  تسا . هدرک  لـقن  دـنکیم ، لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا و  ربمغیپ  رتـخد  ع )  ) ءارهز همطاـف  دـالوا  زا  وا  هک 
هاگنآ هدروآ  میدرک ، لقن  همغلا ) فشک   ) زا ام  هدومن و  يروآ  عمج  دوعوم  يدهم  فیـصوت  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هک  ار  یثیدح 
دوعوم يدهم  تسا  ثیدح  شـش  هاجنپ و  دص و  کی  دناهدرک  تیاور  ننـست  لها  نادنمـشناد  هک  يدهمب  عجار  ثیداحا  تسا : هدومرف 
ثیدح یعفاش  هحلط  نب  دمحم  « 1  » دوش نیودت  دلج  دنچ  رد  دیاب  دناهدرک : لقن  هراب  نیا  رد  هعیـش  هچنآ  328 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

ردپ مان  اب  ع )  ) يدهم ردپ  مسا  دوش ، هتفگ  رگا  : » دیوگیم سپـس  دنکیم و  لقن  دواد  وبا  حیحـص  زا  ار  یبا » مسا  هیبا  مسا  یمـسا و  همـسا  »
دوشیم لامعتسا  دج »  » ياجب بأ ) « ) ردپ  » ظفل برع  نایمر  هکنیا  لوا  دیوگیم : هداد و  باوج  همدقم  ود  اب  سپس  دنکیمن ؟ قیبطت  ربمغیپ 

رد و  َمیِهاْربِإ .» ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو   » تفگ هک  دـنکیم  تیاکح  فسوی  ناـبز  زا  َمیِهاْربِإ و  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  دـیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ  هکنیا  لـثم 
قالطا مه  تفص  هینک و  هب  مسا »  » هملک هکنیا  مود  تسا . میهاربا  وت  ردپ  نیا  تفگ : ص )  ) ربمغیپب لیئربج  جارعم ، بش  هک  تسا  ثیدح 

بارت وبا  لثمب  مه  ار  یمـسا  چـیه  تشاذـگ و  بارت  وبا  ار  ع )  ) یلع مان  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  تیاور  ملـسم  يراخب و  هک  ناـنچ  دوشیم .
ینعم نیاب  هراشا  رـصتخم  هلمج  نیا  اب  ربمغیپ  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـالوا  زا  بئاـغ  تجح  نوچ  نیا  رب  اـنب  تشادـیمن ! تسود 
هیجوت رـصاعم  ياـملع  زا  یکی  فلؤم : تسا .» هدوب  هَّللا ) دـبع   ) مه ربمغیپ  ردـپ  مسا  و  هَّللا ) دـبع  وبا   ) نیـسح ماـما  هینک  اریز  تسا . هدرک 

رد لخاد  مه  هینک  تسا و  هدوب  دمحم  وبا  مه  ربمغیپ  ردـپ  هَّللا  دـبع  دـمحم و  وبا  يرکـسع  نسح  ماما  هینک  تسا : هتفگ  هدومن و  يرگید 
هب ام  ياـملع   329 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  « 2  » تسا ینبا »  » فیحـصت یبا »  » هک تسنیا  رهاـظ  یلو  تـسا . مـسا »  » ناوـنع

همه رب  يو  هبلغ  وا و  تلود  تنطلـسب و  عجار  تاـیاور  اریز  هدوب . یناـهنپ  روطب  مالّـسلا . هیلع  يدـهم  تدـالو  هک  دـناهدرک  لـقن  رتاوـت » »
میهاربا و ترضح  تدالو  دننام  هدوب ، سرت  رطخ و  اب  مأوت  وا  تدالو  ببـس  نیدب  نشور و  مومع  يارب  اهرهـش ، مدرم و  مامت  اهروشک و 
زا دشاب  رشاعم  یموق  اب  سک  ره  هچ  دنتسنادیم . ترضح  نآ  ناردپب  لاصتا  طابترا و  هار  زا  نایعیـش  ار  ینعم  نیا  مالّـسلا . امهیلع  یـسوم 
وا لاحب  رتانـشآ  تنـسلها  هناگراهچ  بهاذـم  ياملع  ریاس  زا  یعفاش  باحـصا  هک  نانچمه  تساـهنآ ، رارـسا  لاوحاـب و  رتانـشآ  نارگید 

. دناهدرک تیاور  ماکحا  رابخا و  يو  زا  هدید و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شردپ  باحصا  زا  يرایسب  ار  نامز  ماما  هوالعب  دنتـسه .
لئاسم باوج  تامارک و  تازجعم و  اهنآ  هدوب و  فورعم  مولعم و  اهنآ  نطو  بسن و  مسا و  هک  هتـشاد  یئالکو  ترـضح  هتـشذگ  نیا  زا 
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يرمع دیعس  نب  نامثع  اهنآ  زا  یکی  دناهدرک . لقن  هدومن ، تیاور  ربمغیپ  شدج  زا  ترـضح  نآ  هک  ار  هیبیغ  رابخا  زا  يرایـسب  هلکـشم و 
نیسح مساقلا  وبا  رگید  نامثع و  نب  دمحم  رفعج  وبا  شدنزرف  رگید  و  دشابیم . نوفدم  دادغب  یبرغ  تمـس  رد  عقاو  ناطقطق  رد  هک  تسا 

لها بهذم  راهچ  ياملع  تیاورب  « 1  » یمضهج یلع  نب  رصن  تسا . مهنع  هَّللا  یضر  يرمیس  دمحم  نب  یلع  یمراهچ  یتخبون و  حور  نب 
دوعوم يدهم  تسا . هدومن  رکذ  دـناهدوب  ع )  ) يدـهم يالکو  زا  رفن  راهچ  ره  هکنیا  ار و  اهنآ  یماسا  روکذـم و  رفن  راهچ  لاوحا  ننـست ،
یتامارک تازجعم و  زا  هدرک و  تاقالم  ار  ترضح  نآ  مهریغ  نایعیش و  زا  يرایسب  زین  يرغص  تبیغ  زا  دعب   330 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

بئاغ شناتسود  نایعیش و  عون  رظن  زا  زورما  رگا  سپ  تسا . دوعوم  يدهم  نامه  وا  هک  دناهدیمهف  هتسویپ  عوقوب  ترضح  نآ  تسدب  هک 
هدیـشوپ مدرم  زا  لاح  نیع  رد  دندرگ و  دـنمهرهب  شرادرک  راتفگ و  زا  دـننیبهب و  ار  شترـضح  اهنآ  زا  ياهدـع  هک  درادـن  تافانم  تسا ،

باجیا ینید  حـلاصم  هک  هتـشاد  نایرج  قح ، ءایلوا  ناـهاشداپ و  ءایـصوا و  ناربمغیپ و  زا  یتعاـمج  هراـب  رد  ینعم  نیا  هک  ناـنچ  دـنراد ،
راکنا ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  لوط  داعبتـسا  هار  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  دوجو  هک  یناسک  دـندرگ . بئاغ  یتدـم  اهنآ  دومنیم 

دوشیم هنوگچ  هن  رگ  و  دنـشابیم ، تمـصع  تیب  لها  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  رابخا  یهلا و  تردقب  لهاج  هک  دنتـسه  يدارفا  دننکیم ،
هیلع دوعوم  يدهم  « 1  » رتاوتم تایاور  رد  دناهدوب ، نیرمعم  زا  همه  هک  مه  ریغ  ناربمغیپ و  زا  ياهدع  رمع  لوط  هکنیا  اب  درک  راکنا  ار  نآ 
ءاقب رد  شندوب  هن  تسا و  ینید  ظفاح  هن  ربمغیپ و  هن  هک  رمع  اهلاس  اب  مالّسلا  هیلع  رـضخ  یتقو  تسا  هدیـسر  امب   331 ص : نتم ، مالسلا ،
نید ظفاح  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  رمع  لوط  هنوگچ  تسا ، هدنز  نونک  ات  دشابیم ، راگدرورپ  حلاص  هدـنب  طقف  و  تسا ، فطل  فیلکت 
نامز ماما  روهظ  مایا  تبیغ و  لاح  رد  هک  یعفن  هکنیاب  افاضم  درمـش ؟ دعبتـسم  ناوتیم  تسوا  دوجوب  هتـسب  فیلکت  ءاقب  دشابیم و  شدـج 
دقتعم دـیجم  نآرق  حیرـص  قباـطم  هک  یـسک  هوـالعب  دـنربیم . رـضخ ، دوجو  زا  مدرم  هک  تسا  یعفن  زا  رتـشیب  دوـشیم ، مدرم  دـئاع  (ع )

نامز ات  دندنام و  هدنز  دنشاب  هتشاد  نان  بآ و  هکنیا  نودب  فصو  نیا  اب  دندیباوخ و  لاس  هن  دصیس و  هک  تسا  فهک  باحصا  ناتسادب 
مالـس اهنآب  ات  دنداتـسرف  ار  باحـصا  زا  ياهدـع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یبلعث  هک  نانچ  دـندوب  یقاـب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 

فینصت یباتک  دشابیم  تنس  لها  ياملع  نایعا  زا  هک  یناتسیس  متاح  وبا  دنادیم !!؟ دعبتسم  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  رمع  لوط  روطچ  دننک ،
نایب هراب  نیا  رد  یلصفم  حرش  همحرلا  هیلع  سواط  نب  دیس  اجنیا  رد  هدرب . مان  ار  رمعلا  لیوط  نادرم  زا  يرایـسب  و  نورّمعملا »  » مانب هدومن 

هک یتایاور  باب  رد  هتشذگ  دانساب  « 1  » رثالا ۀیافک  باتک  رد  میرذگیم . رد  نآ  رکذ  زا  تسا  جراخ  ام  باتک  عوضوم  زا  نوچ  هک  دنکیم 
زا ع )  ) نینمؤـملا ریما  زا  « 1  » هیفنح نب  دـمحم  زا  تسا  ماما  هدزاود  تماـما  تاـبثا   332 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رب  لـیلد 
رد منک  تلحر  نم  نوچ  ینم . ریزو  ردارب و  وت  مأوت  زا  نم  نم و  زا  وت  یلع  ای  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

تفرگ دهاوخ  ار  همه  نماد  هک  ددنویپیم  عوقوب  تخس  یبوشآ  نم  زا  دعب  يدوزب  و  دیآیم ، دیدپ  وتب  تبـسن  یئاههنیک  یموق  ياههنیس 
نآ رد  دـندرگ . نوزحم  شنادـقف  رد  نامـسآ  نیمز و  لها  دوب و  دـهاوخ  وت  لسن  زا  متفه  ماما  دالوا  زا  ماما  نیمجنپ  نادـقف  تقوب  نیا  و 
رـس دعب  ياهظحل  دنکفا و  ریزب  كرابم  رـس  ترـضح  هاگنآ  دنـشابیم ! ناریح  دنمدرد و  فسأتم و  هک  ینمؤم  نز  درم و  رایـسب  هچ  ماگنه 

سدق عاعش  اب  هک  دشوپیم  رون  زا  یسابل  وا  تسا . نارمع  نب  یسوم  نم و  هیبش  مانمه و  هک  یسک  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : تشادرب و 
نیقفاـنم يارب  تمحر و  نینمؤـم  يارب  هک  دنونـشیم  رود  زا  ار  یئادـص  هک  مراد  فسأـت  دـنرارقیب  وا  تبیغ  رد  هـک  اـهنآ  رب  دـشخردیم .

يادص دوشیم : هدینـش  بجر  هام  رد  ادـص  هس  دومرف : تسیچ ؟ ادـص  نآ  هَّللا ! لوسر  ای  مدرکـضرع  دومرف : نینمؤملا  ریما  تسا . باذـع 
ار یـصخش  راکـشآ  روطب  موس  يادـص  و  دـیدرگ ! کیدزن  تمایق  ینعی  ۀـفزآلا  تفزا  مود  يادـص  َنیِِملاَّظلا و  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ـالَأ  تسخن 
و تخیگنارب ، ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دنزرف  يدهم  دنوادخ  دیـشاب ! هاگآ  ملاع  لها  يا  دیوگیم : هک  دـننیبیم  دیـشروخ  کیدزن 
ار ناشلد  ياههدقع  دنادرگیم و  داش  ار  شناتـسود  ياهلد  دنوادخ  دنکیم و  روهظ  يدـهم  تقو  نآ  رد  دیـسر ! ارف  نارگمتـس  گرم  زور 

مئاق یمهن  دیآیم و  ماما  هن  نیسح  تدنزرف  زا  دعب  دومرف : دمآ ؟ دهاوخ  ماما  دنچ  نم  زا  دعب  هَّللا ! لوسر  ای  مدرکضرع : دزاسیم . فرطرب 
. تساهنآ
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تسا هدیسر  ع )  ) دوعوم يدهم  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هک  یتایاور  متفه  باب 

هراشا

ریما ترـضح  زا  شردقیلاع  ناردـپ  زا  لقنب  یقنلا  یلع  ماما  زا  « 1  » ینـسح میظعلا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خـیش 
وا ندرک  ادـیپ  يارب  هک  منیبیم  نانچ  ار  نایعیـش  تشاد ، دـهاوخ  ینالوط  یتبیغ  اـم  مئاـق  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

شتبیغ تدـم  لوط  زا  دـننامب و  تباث  دوخ  نید  رد  يو  تبیغ  رد  هک  اـهنآ  دـینادب  دـننکن ! ادـیپ  ار  وا  دـنراذگ و  اـپ  ریز  ار  نمد  تشد و 
نیا زا  دشابیمن . يو  ندرگ  رد  سک  چـیه  تعیب  دـنک  روهظ  ام  مئاق  نوچ  دومرف : هاگنآ  دوب . دـنهاوخ  نم  اب  تمایق  زور  دـنوشن ، شرکنم 

زا باـتک  نآ  رد  زین   334 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوشیم . ناهنپ  اهرظن  زا  شدوخ  دـنام و  دـهاوخ  هدیـشوپ  شتدالو  ور 
نید دنکیم و  قحب  مایق  وت  یمهن  دنزرف  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماماب  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
يرآ دومرف : تفای ؟ دهاوخ  ققحت  يدومرف  هچنآ  نینمؤملا  ریما  ای  درکـضرع : نیـسح  ماما  دهدیم . شرتسگ  ار  لدع  درادـیم و  رادـیاپ  ار 
شیپ یعـضو  شتبیغ  زا  سپ  نکیل  داد . يرترب  تاـقولخم  همه  رب  ار  وا  تخیگنارب و  يربـمغیپ  ماـقم  هب  ار  ص )  ) دـمحم هـک  يدـنوادخب 
ینید هدیقع  رد  یسک  هتـسب ، شقن  ناشلد  حول  رد  ام  تبحم  نامیا و  رون  هک  تشرـس  كاپ  نینمؤم  ام و  صلخم  ناتـسود  زج  هک  دیآیم 

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  لقن  رعاش  فیفع  یبا  هَّللا  دبع  زا  نیدلا  لامک  رد  مه  و  دنامیمن ! تباث  دوخ 
تیاور نیا  زین  رگید  قیرطب  روبزم  باتک  رد  دیباین . ار  وا  دیراذگ و  اپ  ریز  يدهم  يوجتسج  رد  ار  اج  همه  نایعیش  امش  هک  منیبیم  نانچ 
دیهاوخ یلاح  هچ  دومرفیم : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  يدـسا  هیابع  زا  خیـش  تبیغ  باـتک  رد  تسا . هدرک  لـقن  ار 

هقدص نب  ةدعسم  زا  داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  دنیوج .!؟ يربت  رگید  یـضعب  هدیقع  زا  امـش  زا  یهورگ  دینامب و  مامایب  هک  یتقو  تشاد 
دـمح و زا  سپ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هفوک  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  دومرفیم : ع )  ) قداص رفعج  ماـما  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور 

عاضوا رییغت  نامز و  تشذگ  اب  ارم  ناسک  دـنوادخ  يدوزب  « 1  » تسا نم  رد  بویا  زا  یتنـس  مشابیم و  ناریپ  رورـس  نم  دومرف : یهلا  يانث 
دوعوم يدهم  «. 3  » تسا هدرم  ای  هدش  مگ  وا  تفگ : دیهاوخ  ددرگ  ینالوط  راگزور  نوچ  و  دروآ ، درگ  « 2  » بوقعی دالوا  دننام  راگزور 

سدق یکاپ و  امش  دیروآ  ادخ  هاگشیپ  هب  ریـصقت  رذع  دیزاس و  هشیپ  ربص  عقوم  نآ  زا  شیپ  دیـشاب و  هاگآ   335 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
تسین امش  دوخ و  سفن  کلام  هک  دیدرک  يوریپ  یسک  زا  دیدومن و  شوماخ  ار  دوخ  نامیا  غارچ  دیداد و  فک  زا  هلیـسو  نیدب  ار  دوخ 

راک امـش  مه  دنراد و  صقن  اهنآ  مه  مسق  ادـخب  تسا ) نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  دوصقم   ) دـنکیم تموکح  امـش  رب  هتـسب  شوگ  مشچ و  و 
رد دیئامنن و  نوبز  ار  رگید  کی  ص )  ) ربمغیپ نید  ترـصن  رد  دیهدن و  ناشن  فعـض  دوخ  ینید  فئاظو  ماجنا  رد  رگا  دـیدومن . فالخ 

طلسم امش  رب  و  دنروآیمن ، امش  يو  رب  ار  دوخ  يورین  تعاجش و  دنـسریمن ، امـش  ياپب  تعاجـش  رد  هک  اهنآ  دینکن ، یتسـس  لطاب  وحم 
ترـضح دبع  لیئارـسا  ینب  دننام  رگید  دنرادیمن و  زاب  دنوادخ  تعاطا  زا  ار  مدرم  دنراذگیمن و  اپ  ریز  ار  دوخ  ینید  هفیظو  دـندرگیمن و 

دیوش و نادرگرس  ناریح و  لیئارسا  ینب  دننام  دینک  روهقم  ارم  دالوا  نوچ  هک  میوگیم  یتسارب  دش . دیهاوخن  نادرگرـس  ناریح و  یـسوم 
یهارمگب ار  مدرم  هک  درک  دیهاوخ  يوریپ  یـسک  زا  دیدرگ  باریـس  یپ  رد  یپ  « 1  » هدش رکذ  نآرق  رد  هک  هنوعلم  هرجش  هطلـس  زا  نوچ 

عطق داهج  لها  اب  ار  دوخ  طابترا  هتشر  دینکـشیم و  دیدوب ، هتـسب  هدننکتوعد  اب  هک  ینامیپ  « 2  » دریذپیم ار  لطاب  توعد  دـهدیم و  قوس 
تـسد رد  امـش  بلج  يارب  هک  یـششخب  اههدعو و  نوچ  و  دـیدنویپیم . دنتـسین  ادـخ  هار  رد  داهج  گنج و  لها  هک  یناسکب  دـینکیم و 

و ددرگ ! کیدزن  هدعو  دسر و  نایاپب  راظتنا  تدم  دور و  الاب  هدرپ  دوش و  کیدزن  سک  ره  ندش  كاپ  ناحتما و  تقو  دوش ، بآ  دنراد ،
مهدراهچ  336 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بش  دننام  رهاظ و  امـش  هام  قرـش  بناج  زا  ياهراتـس  امـش  يارب  دوشیم  راکـشآ 

زا هک  هراتـس  نآ  زا  رگا  هک  دـینادب  دـیزاس و  رود  دوخ  زا  ار  هانگ  دـینک و  هبوت  ددرگ ، راکـشآ  مئالع  نیا  نوچ  « 1  » دشخردب امش  يارب 
تفای و دیهاوخ  افش  یگنگ  يرک و  زا  دیامن و  يربهر  ص )  ) مالسا ربمغیپ  تعیرش )  ) هقیرطب ار  امش  وا  دینک  يوریپ  دنکیم  عولط  قرـشم 
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ار سک  چیه  زور  نآ  رد  دنوادخ  دیروآیم . دورف  اهندرگ  زا  ار  روج ) نیطالس  تعیب  رباج و  ياهتلود  زا  متس  ملظ و   ) لمحت نیگنـس  راب 
يدهم َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  دـشابن  راد  نتـشیوخ  دـنز و  زاب  رـس  وا  تمحر  زا  هک  سک  نآ  زج  دـنکیمن ، بیـصنیب 

لقن یفاک »  » باتک زا  هک  یتیاور  لـیذ  رد  نآـب  عجار  یبلاـطم  هبطخ و  نیا  زا  یتمـسق  ینعم  فلؤم :  337 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
هداد يور  اـجنیا  رد  هک  ینعم  ّلـخم  یئاـهراصتخا  تاـفیرحت و  هبطخ  نآ  رد  مه  دـمآ و  دـهاوخ  تسا  هبطخ  نیا  حرـش  هلزنمب  مینکیم و 

دش دایز  تارف  بآ  یتقو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ینامعن  تبیغ  دش . دهاوخ  مولعم 
بآ تسا  هدمآ  یلع  دنتفگ  مدرم  دنتشذگ ، فیقث  هلیبق  زا  هدش و  راوس  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  ترـضح و 
نوخ ماقتنا  هک  دزیگنارب  نم  لسن  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  دش و  میهاوخ  دیهش  مرسپ  ود  نیا  نم و  دومرف : ترضح  دنادرگرب  ار 

هَّلل ام  دیوگیم : لهاج  هکنآ  ات   338 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنوش . هتخانش  لطاب  لها  ات  دوش  بئاغ  اهرظن  زا  دریگب و  ار  ام 
ماما تفگ  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و  تسین . یتجاح  دمحم  لآ  اب  ار  دنوادخ  ۀجاح  نم  دّـمحم  لآ  یف 

یتقیقح و یقح  ره  ینک ! لقن  مدرم  يارب  هتسنادن  هک  تسا  تیاور  هد  زا  رتهب  ینادب  ار  تیاور  کی  يانعم  رگا  دومرف : ع )  ) قداص رفعج 
ار ام  دوصقم  وا  میئوگب و  نخس  هراشا  زمرب و  يو  اب  هکنیا  زج  مینادیمن  هیقف  ار  دوخ  نایعیش  زا  یسک  ام  مسق  ادخب  دراد  يرون  یتسار  ره 
نآ زا  یـسک  همون »  » زج هک  دـیراد ، شیپ  رد  مهبم  راگزور  کیرات و  ياهبوشآ  امـش  دومرفیم : هفوک  ربنم  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  دـمهفب .

. دنسانشیمن ار  وا  مدرم  یلو  دسانشیم  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  دومرف : تسیک ؟ همون  نینمؤملا ! ریما  ای  دندرکـضرع : دباییمن  تاجن  ارجام 
دوخ ياهیور  هدایز  متـس و  ملظ و  رفیکب  ار  شراکهانگ  ناگدنب  دنوادخ  يدوزب  و  دنامیمن ، یلاخ  ادخ  تجح  دوجو  زا  نیمز  هک  دینادب 

فرعی فسوی  ناک  امک  هنوفرعی ، ساّنلا و ال  فرعی  ۀّجحلا  ّنکل  اهلهاب و  تخاسل  هَّللا  ۀّجح  نم  ةدحاو  ۀعاس  ضرالا  تلخ  ول  و  دناسریم .
نیمز يور  رد  ادـخ  تجح  دربـیم . ورف  ار  دوـخ  ناـنکاس  دـنامب ، یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  نیمز  هظحل  کـی  رگا  نورکنم .  هل  مه  ساـّنلا و 

هیآ نیا  هاگنآ  تخانشیمن . ار  وا  یسک  یلو  تخانشیم  ار  مدرم  فسوی  هک  نانچ  دسانشیمن  ار  وا  یسک  یلو  دسانـشیم  ار  همه  وا  تسه ،
یئامنهار ربمایپ و  ره  هک  مدرم  رب  ياو  ینعی : « 1  » َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًةَرْسَح  ای  دومرف : توالت  ار  هفیرش 

نیسحلا وبا  هقث  خیش  دیوگیم : رثالا » بضتقم   » باتک رد  شایع  نبا  دنریگیم !! هرخسم  دابب  ار  وا  دوشیم ، هداتسرف  اهنآ  یئامنهار  يارب  هک 
نب دیز  زا  وا  شمعا و  نبا  ییحی  زا  وا  جارد و  نب  حون  زا  ریثک ، نب  دیبع  دزن  جنپ ، داتـشه و  تسیود و  لاس  رد  یلع  نبا  دمـصلا  دبع  نب 

هک هدومن  تیاور  برش   339 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  ثرح  ینادـمه و  هَّللا  دـبع  نب  ثرح  هفیحج و  وبا  زا  وا  بهو و 
نیسح ماما  نوچ  و  ربمغیپ ! رـسپ  يا  ابحرم  دومرف : مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  شدنزرفب  ترـضح  دندوب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  رد  اهنآ 

روط و نآ  نسحب  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دـش  ضرع  نازینک ! نیرتهب  دـنزرف  ردـپ  يا  دوش  تنابرق  مرداـم  ردـپ و  دومرف : دـمآ  مالّـسلا  هیلع 
روجهم رود و  نطو  ناـسک و  زا  هک  تسیاهدـشمگ  وا  دومرف : «. 1 « ؟ تسیک نازینک  نیرتهب  دـنزرف  و  يدومرف ؟ باطخ  روط  نیا  نیـسحب 

تقو نیا  رد  تسا ، نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دنزرف  م ح م د )  ) شمان تسا ،
هیلع نینمؤملا  ریما  هک  « 2  » تسا هغالبلا  جهن  رد  نیسح ! نیمه  دومرف  داهن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يور  رب  كرابم  تسد  ترـضح 

رب دوش و  رهاظ  راوگرزب  ياقآ  ددـنویپ ) عوقوب  متـس  ملظ و  بوشآ و  اولب و  وس  ره  زا  هک   ) دـسر اجنآب  اـیند  عاـضوا  نوچ  دومرف : مالّـسلا 
وا دنیآ و  درگ  وا  رودب  ددنویپیم  مهب  هدـش  عمج  زیئاپ  لصف  رد  هک  ربا  ياههراپ  نوچ  فرط  ره  زا  يو  نارای  دریگ ، رارق  تنطلـس  تخت 

هیلع دوعوم  يدهم  نآ  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  یبیغ  رابخا  هلمج  زا  مالک  نیا  دناهتفگ : فلؤم - دنـشاب . رادیاپ  قح  نید  رب  شناوریپ  و 
ار تمکح  رپـس  دوعوم ) يدـهم  «: ) 3  » دـیامرفیم هغـالبلا  جـهن  ياـههبطخ  زا  یکی  رد  ترـضح  نآ  زین  و  تـسا . هدوـمرف  رکذ  ار  مالّـسلا 
ار نآ  هک  تسیاهدشمگ  تمکح  سپ  هتفرگ  ارف  نآ ، ذخا  يارب  یگدامآ  نآ و  نتخانش  نآب و  هجوت  زا  شطئارش  مامت  اب  ار  نآ  هدیشوپ و 

هیلع دوعوم  يدهم  یماگنه  نیا  هدرب و  رـسب  ياهشوگ  رد  هتفرگ و  هرانک  مدرم  زا  وا  هدومنیم . تساوخرد  هک  تسا  یئوزرآ  تسا و  هتفای 
ولج هدروآ و  تکرحب  ار  دوخ  مد  هدیجنر و  هک  تسا  يرتش  دننام  هتشگ و  بیرغ  مالسا  اههنتف ) رثا  رب   ) هک تسا   340 ص : نتم ، مالسلا ،
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. تسا ربمغیپ  نانیشناج  زا  یکی  ادخ و  تجح  ناگدنامزاب  زا  يدهم )  ) وا دنابسچیم ، نیمزب  ار  شندرگ 

ع)  ) دوعوم يدهم  هب  عجار  دیدحلا  یبا  نبا  راتفگ 

هیفوص تسا و  رظتنم  مئاـق  صخـش  نیا  زا  دوـصقم  دـنیوگ : یم - هیماـما  هعیـش  : » دـسیونیم هبطخ  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  فـلؤم :
هیلع دوعوم  يدهم  « 1  » یلاخ بطق »  » مانب رفنکی  داتوا و  رفن  تفه  لادـبا و  رفن  لهچ  زا  اـیند  هک  دـندقتعم  تسا و  هَّللا » یلو   » وا دـناهتفگ 

دهاوخ دلوتم  دعبنم  هک  تسا  يدهم »  » دنراد هدـیقع  ننـست  لها  تسا و  فراع »  » دوصقم هفـسالف  نامگب  تسین   341 ص : نتم ، مالسلا ،
هرانک مدرم  زا  وا  دـیامرفیم  ترـضح  هکنیا  و  دـسریم ، نایاپب  يدـهم  دـهع  رد  مدرم  فیلکت  ایند و  هک  دـنراد  قافتا  ناناملـسم  همه  دـش .

دوش بیرغ  حلص  لدع و  هک  تسا  یعقوم  مالـسا  تبرغ  دوشیم و  یفخم  تشگ  رهاظ  روجف  قسف و  هک  یماگنه  درم  نیا  ینعی  دریگیم ،
: دومرف هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ینامعن  تبیغ  رد  دراد . دوعوم  يدـهم  هب  تبـسن  هعیـش  داقتعا  رب  تلـالد  نیا  دورب و  ناـیم  زا  و 
؟ تسا هتفر  نابایب  مادـکب  تسه  رگا  تسا و  هدرم  دوشیم : هتفگ  شاهراب  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  رمالا » بحاـص  »

اهنآ زا  کی  مادک  يور  تسد  دنادن  ریـش  هک  دنـشاب  زب  دننام  هعیـش  هک  دیایب ) يزور  : ) دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  روبزم  باتک  رد  زین 
مه دنرب . هانپ  يوب  دوخ  ياهراک  رد  هک  دنرادن  یسک  و  تسین ، لئاق  اهنآ  يارب  یمارتحا  یسک  هتفر و  تسد  زا  اهنآ  تزع  ینعی  دراذگب !

! نایعیش يا  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فیفع  یبا  نبا  ینعی  رعاش  هَّللا  دبع  زا  باتک  نآ  رد 
مالّسلا و هیلع  قداص  ترضح  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و  دیباییمن . ار  نآ  دیتسه و  هاگارچ  یپ  رد  نارتش  دننام  هک  منیبیم  نانچنآ  ار  امش 

ریما اـی  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دزن  يدرم  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  دوخ  ناردـپ  زا  ترـضح  نآ 
، دنشاب هتفر  نایم  زا  قح  نارادفرط  كدنا و  نینمؤم  درذگب و  مدرم  رب  اهنرق  نوچ  دومرف : دیئامن ، علطم  ناتدوخ  يدهم  زا  ار  ام  نینمؤملا !
. برع داژن  خماش  هلق  مشاه و  ینب  زا  دومرف : دشابیم ؟ ياهفیاط  هچ  زا  يدهم  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : يوار  دـنک ! روهظ  وا  تقو  نآ  رد 

نآ رد  و  دـننکیم ، یئافویب  واب  تبـسن  شناکیدزن  دـنک  روهظ  هک  یماگنه  دـنیبیم و  يراشرـس  يایرد  ار  وا  دوش  کیدزن  وا  اب  سک  ره 
سرت مدرمب ، گرم  موجه  ماگنه  هک  یـسک  تسا . یکاپ  ناک  وا   342 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنوش  هدولآ  اهنآ  هک  عقوم 

. دوریمن نوریب  نادیم  زا  ناعاجـش  هزرابم  ماگنهب  و  دنکیمن ، ملظ  یـسکب  دـنیآ ، درگ  شفارطا  نانمؤم  هک  یعقوم  رد  دـهدیمن و  هار  دوخب 
دراو نارگ  ياهمخز  اهنآ  رکیپ  رب  دنکیم و  ورد  ریشمش  اب  ار  نیفلاخم  عاجش ، زوریپ و  نانمشد ، هدننکبولغم  رازراک ، هدامآ  تسا  يدرم 

و دیاسیم ، تمظع  هلقب  وا  قرف  تماقتسا . اب  هدنـشخب و  تسا  یگرزب  ادخ ، ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش  دنمورین ، تسا  يدرم  دزاسیم .
دنوریم فرط  رهب  هک  ینایوجهنتف  درادن ، زاب  وا  يوریپ  زا  ار  وت  يزیگنا  هنتف  چیه  تسا . راوتـسا  لوصا  نیرتهب  رب  وا  یگـشیمه  يراوگرزب 

تخادرپ و ع )  ) يدهم فاصوا  رکذب  هاگنآ  دنراد . داسفا  دصق  دـنوش  تکاس  رگا  و  دنتـسه ، اههدـنیوگ  نیرتدـب  دـنیوگب  ینخـس  رگا  و 
تعیب اب  ادنوادخ ! تسا . رتشیب  همه  زا  ماحرا  هلص  رد  شدهج  رتنوزفا و  امـش  زا  شملع  رتهب ، امـش  زا  هانپیب  مدرمب  يو  نداد  هانپ  دومرف :

و باتـشب . يو  يوسب  ینک  تاقالم  ار  وا  یناوتب  رگا  هد ! تاجن  یگدنکارپ  زا  ار  ناناملـسم  و  روآ ! نوریب  هودنا  زا  ار  مدرم  يو ، اب  ندرک 
ام هک  ياهخسن  فلؤم : تسوا .! رادید  قاتشم  ردقچ  هک  دومن  دوخ  كرابم  هنیسب  هراشا  هاگنآ  هآ ! باتم ، يور  وا  زا  يدیـسر  واب  هاگ  ره 

باـتک زا  فئارط  باـتک  رد  سواـط  نب  دیـس  دوب . هدـش  فیرحت  نآ  ظاـفلا  رثـکا  دوب و  هدروخ  تسد  میدرک  لـقن  نآ  زا  ار  تیاور  نیا 
نم دنزرف  نیا  دومرف : درک و  هاگن  ع )  ) نیـسح شدنزرفب  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  دنکیم  تیاور  قحـسا  وبا  زا  هتـسلا » حاحـصلا  نیب  عمجلا  »
هیبش شیوخ  امـش و  ربمغیپ  مانمه  هک  ددرگ  دـلوتم  يدرم  يو  لسن  زا  دـیمان . اقآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نانچ  تسا ، اـقآ 

«1 : » دیامرفیم هغالبلا  جهن  رد  ترضح  نآ  زین  343 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنک . لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  و  تسوا ، يوخ 
باتـش تفای  دهاوخ  ققحت  هک  يرما  رد  مدرم  يا  تفر . دنهاوخ  تسار  پچب و  میقتـسم  هار  زا  فارحنا  یهارمگ و  رد  تسرپ  ایند  مدرم 

يزیچ يارب  هک  یسک  اسب  هچ  تسا ) نیگمهـس  ياهبوشآ  مایا و  حناوس  دوصقم   ) دیرامـشم رید  دوشیم  عقاو  ادرف  هک  ار  هچنآ  دینکن و 
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نونکا مه  مدرم ! يا  ادرف .! مئالع  راثآ و  تسا  کیدزن  رایـسب  هچ  و  دوب ! هدیـسرن  نآب  شاک  دـنک  وزرآ  دـسرب  نآـب  نوچ  دـیامن ، باـتش 
ماما ینعی   ) ام زا  هک  یـسک  دینادب  هدیـسر . ارف  دیرادن  یهاگآ  نآ  زا  هک  یئاهبوشآ  ندید  عقوم  هتـشگ و  رهاظ  دوش ، عقاو  دـیابیم  هچنآ 

رد دیامن ، راتفر  ناکین  شورب  تفر و  دهاوخ  هار  تماما ) رون   ) نشور یغارچ  اب  اههنتف  نآ  یکیرات  رد  دـنک ، كرد  ار  اهبوشآ  نآ  نامز )
یگدنکارپ دزاس و  هدنکارپ  ار  ناهارمگ  تیعمج  و  دنادرگ ، دازآ  ینادان ) لهج و  دنب  زا   ) ار يریسا  دیاشگب و  ار  يدنب  ینارحب  عضو  نآ 

كاپ و یهورگ  سپ  دـنیب . یمن - ار  وا  دزادـنا ، رظن  وا  یپ  رد  دـنچ  ره  هدـننیب  دـنامیم و  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  وا  دروآ . درگ  ار  ناـیوجقح 
ناشیاهشوگ رد  نآ  ریسفت  دوش و  نشور  نآرق  رونب  اهنآ  ناگدید  دهد . لقیص  ار  نآ  رگنهآ  هک  يریـشمش  دننام  دندرگ ، بذهم  تباث و 

هک دـنکیم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  یلاما »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  دـنناشونب . اهنآب  ماش  حبـص و  رد  ار  تمکح  ماج  و  ددرگ . نیزگیاـج 
یموق دـنوادخ  هاگنآ  دـنروآ ، نابزب  یناهنپ  رد  ار  ادـخ  مان  هک  ییاج  اـت  دوش  رپ  متـس  ملظ و  زا  نیمز  هک  دـمآ ) دـهاوخ  یناـمز  : ) دومرف
دنکیم لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  نیدلا  لامک  رد  دشاب . متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دننک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  اهنآ  دروآ و  دوجوب  حلاص 

نینمؤملا ریما  ای  مدرکـضرع : دنزیم . نیمزب  ار  یبوچ  رـس  هک  مدید  متفای و  رکفتم  ار  وا  مدش و  بایفرـش  نینمؤملا  ریما  روضحب  تفگ : هک 
ایندب هن  نیمزب و  هن  دنگوس ، ادـخب  دومرف : دـیراد !؟ يرظن  تبغر و  نیمز  نیاب  ایآ  دـینزیم . نیمزب  ار  بوچ  رـس  دـیتسه و  رکف  رد  منیبیم 

رکف تسا  نم  یمهدزای  تشپ  رد  هک  يدولوم  هراـب  رد  یلو  ماهدرکن ، ادـیپ   344 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تبغر  زور  کی 
رطاخب یئاههقرف  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  ار  وا  دشاب . متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  وا  مدرکیم .

نامه دیآیم ) دیدپ  ! ) يرآ دومرف : دیآیم ؟ دـیدپ  یئامرفیم  هکنیا  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرکـضرع : دـنباییم . تیادـه  یهورگ  هارمگ و  نآ 
. دنتـسه هرهاـط  ترتع  ناـبوخ  هک  دنـشابیم  تما  نیا  ناگدـیزگرب  ناـنیا  غبـصا ! يا  يراد !؟ ربخ  اـهاجک  زا  وت  تسا . هدـش  قلخ  هک  روط 

نیا خیـش  تبیغ  رد  تسا . تایاهن  دصاقم و  اههدارا و  ار  یهلا  تاذ  هچ  دنکیم ، دهاوخ  ادخ  هچنآ  دومرف : دوشیم ؟ هچ  دعب  مدرکـضرع :
مه رگید  يوار  زا  دیفم  صاصتخا  رد  و  هدرک ، لقن  مه  يرگید  يوار  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و  هدش ، تیاور  مه  رگید  يوار  ود  زا  ثیدح 

دهاوخ یتبیغ  يو  دومرف : درب و  مان  ار  دمحم  لآ  مئاق  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  زین  نیدلا  لامک  رد  تسا . هدروآ 
باتک رد  زین  و  هدـش . رکذ  مه  رگید  قیرط  اب  باتک  نآ  رد  ثیدـح  نیا  تسا ؟ دـمحم  لآب  یتجاح  هچ  ار  ادـخ  دـنیوگیم  مدرم  هک  درک 
ادـیپ ار  نآ  دـیور و  هاگارچ  بقع  نایاپراهچ  نوچ  امـش  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدینـش  تفگ : مخـض  دـیز  هک  تسا  روبزم 

زا رمالا  بحاص  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدربمان  هتابن  نب  غبـصا  زا  باـتک  نآ  رد  مه  دـینکن و 
نینمؤـملا ریما  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  لـئاو  یبا  زا  شمعا  زا  تبیغ  باـتک  رد  خیـش  دربـیم . رـسب  اـهنت  تـسا و  رود  شناـسک  نـطو و 

يدرم يو  لسن  زا  يدوزب  هدـیمان ، اقآ  ار  وا  ادـخ  هک  نانچ  تساقآ ، نم ، دـنزرف  نیا  تفگ : درک و  هاـگن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرفب 
نایم زا  ار  قح  دنـشاب و  لفاغ  دوخ  زا  مدرم  هک  یتقو  رد  دـشابیم . واب  هیبش  تریـس  تروص و  رد  ناـتربمغیپ و  ماـنمه  هک  دـیآیم  دوجوب 
نیمز نانکاس  نامـسآ و  لها  يو  ماـیق  زا  دـننزیم . ندرگ  ار  وا  دـنکن  ماـیق  رگا  مسق  ادـخب  دـنکیم . ماـیق  دـنزاس ، هشیپ  يرگمتـس  دـنرب و 

. دشاب متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دنوشیم . كانحرف 

دیدحلا یبا  نبا  راتفگ 

جهن رد  ار   346 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هبطخ  نیا  « 1  » یضر دّیـس  دیوگیم : هبطخ  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  فلؤم :
لوادـتم و املع  نایم  دـناهدرک و  لقن  ار  نآ  زین  نیخّروم  زا  یعمج  تسا . هیما  ینب  لاح  ناـیب  رب  لمتـشم  هبطخ  نیا  تسا . هدروآ  هغـالبلا 

سپ تسا : ترابع  نیا  هلمج  زا  هدرواین  هغالبلا  جهن  رد  یـضر  دیـس  هک  تسا  یتاملک  نآ  لصفم  نتم  رد  تسا . هدیـسر  هضافتـسا  دـحب 
، دیئامن يرای  ار  اهنآ  دنتـساوخ ، يرای  امـش  زا  رگا  دینک و  عامتجا  زین  امـش  دننک  عامتجا  اج  کی  رد  رگا  دینک . رظن  ناتربمغیپ  تیب  لهاب 
ام نانمشد  وا  نازینک . نیرتهب  دنزرف  يادف  مردام  ردپ و  دنادرگ . زوریپ  ام  زا  يدرم  هلیسوب  ار  تیب ) لها  یقیقح  ناوریپ   ) امش دنوادخ  هک 
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زا درم  نیا  رگا  دنیوگ  یم - شیرق  هکنیا  ات  دیامن . تنطلـس  لاس  تشه  دـنک و  رام  رات و  ار  همه  هدـنارذگ  ریـشمش  مد  زا  ار  لطاب  لها  و 
دنشابیم نوعلم  اهنآ  هچ  دزاس . دوبان  هدرک و  عمق  علق و  ار  همه  ات  دنکیم  لابند  ار  هیما  ینب  وا  درکیم ! محر  امب  دوب ، ءارهز  همطاف  نادنزرف 
یهاوخن هاگ  چیه  هدوب و  يراج  هتسویپ  هتشذگ  مدرم  هراب  رد  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا  دنـسریم . لتقب  هدش  راتفرگ  دنوش ، هتفای  اج  ره  و 

دراد هدیقع  هیماما  هعیش  میوگیم : تسیک ؟ دوعوم  درم  نیا  دوش : هتفگ  رگا  دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا  هاگنآ  دبای . رییغت  ادخ  تنس  هک  دید 
رد هک  تسا  ءارهز  همطاف  دالوا  زا  يدرم  وا  میدـقتعم  ننـست  لها  ام  یلو  تسا . سجرن  مانب  يزینک  دـنزرف  اهنآ و  مهدزاود  ماـما  يو  هک 

دیامرفیم ترضح  هک  دنتـسه  اجک  هیما  ینب  عقوم  نآ  رد  دوش : هتفگ  رگا  «. 1 ! » تسین دوجوم  نونکا  دوش و  دـلوتم  يزینک  زا  نامزلا  رخآ 
347 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هعیـش  هدیقع  دـناهتفگ : باوج  رد  املع  میوگیم : دریگیم ؟ ماقتنا  اهنآ  زا  اههناشن  نیا  اب  يدرم 

ياهاپ اهتـسد و  رظتنم  ماما  دـننکیم و  تعجر  ایندـب  هرابود  هریغ  هیما و  ینب  زا  یموق  دـنک  روهظ  ناـشرظتنم  ماـما  نوچ  هک  تسنیا  هیماـما 
نانمشد زا  هنوگ  نیدب  دنزیم و  رادب  ار  يرگید  هدع  و  دیامنیم ، روک  ار  یخرب  ياهمـشچ  دنکیم و  عطق  ار  نیدیب )  ) مدرم نآ  زا  یهورگ 

زا يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  میراد  هدیقع  ننـست  لها  ام  یلو  دریگیم . ماقتنا  اهنآ  نیرخأتم  هاوخ  نیمدـقتم و  هاوخ  امومع  دـمحم  لآ 
لدـع زا  رپ  ار  نیمز  و  تفرگ ، دـهاوخ  نانمـشد  زا  ار  دـمحم  لآ  ماقتنا  وا  دـناسریم و  تفالخب  درادـن  دوجو  العف  هک  ار  ع )  ) همطاف دالوا 

ریاس تیاور و  نیا  رد  هک  ناـنچ  وا  دـناسریم . ناـشلامعا  رفیکب  عضو  نیرتهب  هب  ار  اـهنآ  و  دـشاب ، رپ  نارگمتـس  ملظ  زا  هک  ناـنچ  دـنکیم 
مانب نایفـس  وبا  هیما و  ینب  لسن  زا  یهاشداپ  هک  دـنکیم  روهظ  یماـگنه  و  دـشابیم . ربمغیپ  ماـنمه  تسا و  يزینک  دـنزرف  هدیـسر  تاـیاور 

ار وا  ناوریپ  هیما  ینب  ینایفس و  یمطاف ، ماما  دشاب . طلسم  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رب  دناهداد ، ربخ  يو  زا  حیحـص  تیاور  رد  هک  ینایفـس » »
دوشیم رهاظ  ضرالا  ۀباد - ددرگیم و  راکشآ  تمایق  مئالع  دیآیم و  دورف  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  حیسم  یـسیع  تقو  نآ  رد  و  دشکیم ،
هدومرف دیجم  نآرق  رد  ادخ  هک  نانچ  دیآیم  دیدپ  ناگدرم  زیختـسر  هدیمد و  روص  دش و  دهاوخ  طقاس  ملاع  ضارقنا  اب  مدرم  فیلکت  و 

هیلع نینمؤـملا  ریما  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  « 1  » دـنکیم تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم  زا  یفاـک  رد  تسا .»
، دـعب اما  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یهانپ  تلاسر  ترـضح  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  مالّـسلا 

هبوت شلمع  زا  رگمتس  ای  دنک  تجح  مامتا  ات   ) داد تلهم  يوب  هک  اهتدم  زا  دعب  رگم  درکن  دوبان  ار  يرگمتـس  تقو  چیه  ملاع  راگدرورپ 
! مدرم يا  دینادرگ : التبم  اهالبب  ار  اهنآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  تسکشن  ار  یتما  چیه  ناوختـسا  و  دومن ، یتسـس  ندرک  هبوت  رد  وا  یلو  دیامن )

بحاص ره  و  تسین ، لـقاع  یلد  بحاـص  ره  تشاد . دـیهاوخ  اهتبیـصم  زین  نیا  زا  دـعب  دـیدوب و  اـهیراتفرگب  ـالتبم  نیا  زا  شیپ  زین  اـمش 
يزیچ رد  ادخ ! ناگدنب  « 1 . » تسین انیب  رهاظ ، مشچب  هدننکهاگن   348 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ره - و  دشابیمن ، اونش  یشوگ 

قرغ دنتفریم و  نوعرف  ناوریپ  هویشب  هک  یناسک  عضوب  دینک  هاگن  سپس  دیهد ، ناشن  تبغر  تسامش ، لاحب  دیفم  نآ  رد  ندرک  لمأت  هک 
ریگ اهشون و  شیع و  نآ  زا  دعب  هک  دینیب  هب  تشاذگ و  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  دنوادخ  و  دنتسیزیم ، اهاج  نیرتهب  رد  دندوب و  تمعن  زان و  رد 

. دشاب هتـشاد  دوخ  نامیا  نید و  ظفح  رد  یعـس  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تشهب  رد  کین  تبقاع  دـندیدرگ ! التبم  یتشونرـس  هچب  اهدـنب  و 
کلـسم و رد  هک  اههقرف  نیا  هابتـشا  زا  نم  هنوگچ  ابجع ! تسادخ . تسدب  راک  ره  نایاپ  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  هشیمه  اهنآ  مسق  ادخب 

هجوت مه  يربمغیپ  نیـشناج  لمعب  دننکیمن و  يوریپ  يربمغیپ  چـیه  روتـسد  زا  هک  منکن  بجعت  دـنراد  فالتخا  مه  اب  همه  نیا  دوخ  نید 
دوخ هک  تسا  يزیچ  اـهنآ  ناـیم  رد  بوخ  راـک  دنـشوپیمن . مشچ  مدرم  یئوجبیع  زا  دـنروآیمن و  ازج  زور  بیغب و  ناـمیا  دـنرادن و 

تالایخ سفن و  ياوه  دامتعاب  دنادیم و  یئاوشیپ  ار  دوخ  نانآ  زا  کی  ره  دنرادیم ؟ دب  اهنآ  هک  تسنآ  دـب  راک  دناهدیدنـسپ و  هتخانش و 
کیدزن ادخب  زگره  دنیازفایمن . یگدـنز  هیامرـسب  يزیچ  اطخ  زج  دـننکیم و  متـس  مدرمب  هتـسویپ  یناف  ياهتردـق  روزب و  لسوت  هدـساف و 

سرت همه ، اهنیا  دننک ، رگید  یعمج  قیدصت  یعمج  ددنب و  لد  ياهتـسدب  هدع  کی  دندرگ . رود  یهلا  هاگرد  زا  دح  زا  شیب  دـنوشیمن و 
اهنآ تسا . هدرپس  اـهنآب  یهلا  ناـمرفب  هک  تسا  یتاـناماب  تبـسن  یئاـنتعایب  ترفن و  نیرهاـط و  همئا  هراـب  رد  ربـمغیپ  شرافـس  يوریپ  زا 

هارمگ نادرگرس و   349 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدارفا  و  دنراد ، کش  ههبـش و  زا  رپ  یلد  و  دنتـسه ، دنمترـسح  یمدرم 
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تهابش ردقچ  تسین ! مهتم  دراد و  نیمأت  دسانـشیمن  ار  وا  هک  یـسک  دزن  رد  هتبلا  دراذگب ، دوخ  لاحب  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  دنـشابیم ،
اب دنرادیم ، لومعم  مه  هراب  رد  نم  زا  دعب  نایعیـش  هک  یئاهراک  رب  سوسفا  دشاب !! هدش  بئاغ  ناشرتهم  هک  ینایاپراچ  اب  هدـع  نیا  دـنراد 
ار رگید  یخرب  یخرب  و  دـنروآیم ، مهارف  ار  يرگید  یتخبدـب  تابجوم  اهنآ  زا  یـضعب  دنـشابیم !! تسود  کـیدزن و  مه  اـب  زورما  هکنیا 

شلها ریغ  زا  و  دـنوریم ، دـنرود  مالـسا  تقیقح  زا  هک  اهنآ  يوسب  دـنوش و  هدـنکارپ  قحب  ناماما  رود  زا  نم  زا  دـعب  اهنآ  دـنناسر . لـتقب 
لـصف رد  ار  ربا  تاعطق  هک  نانچ  دروآ . درگ  هیما  ینب  تبکن  زور  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  «. 1  » دننک تالکشم  نمـشد و  رب  يزوریپ  يوزرآ 

لیـس نوچ  و  دیاشگب ، اهنآ  يورب  يدازآ  ياهرد  هاگنآ  دنادرگ . نوزفا  ار  اهنآ  تیعمج  دـیامن و  لد  کی  مهب  تبـسن  دـنک و  عمج  زیئاپ 
اهنآ « 2  » دریگب ار  نآ  ولج  تسناوتن  اههوک  اهیدنلب و  و  تفرگ ، ریز  رد  ار  نانآ  یگدنز  تشهب  اهبآ  دز و  بقن  ار  اهنآ  ّدس  یشوم  هک  مرا 
هتفر تسد  زا  قوقح  اهنآ  هلیـسوب  دنوادخ  هنوگ  نیدب  دنریگ و  رارق  بسانم  ياهاج  رد  دنیآ و  رد  تکرحب  نیمز  يور  رد  اسآ  لیـس  زین 
زاب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  لآ  دنچ  ره  دریگب  هیما  ینب  زا  ار  دمحم  لآ  ماقتنا  سابع  ینب  هلیسوب  ینعی   ) دریگب رگید  یموق  زا  ار  یموق 

هدنکارپ دوخ  نطوم  لحم و  زا  ار  دمحم  لآ  هک   ) هیما ینب  ات  دـنادرگ ، نکاس  رگید  یموق  نکاما  رد  ار  یموق  و  دنـسریمن ) دوخ  قحب  مه 
«1  » دننک لامیاپ  ار  نارگید  قح  دنناوتن  رگید  و  دنوش ، نادرگرـس  هراوآ و  زین  دوخ   350 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنتخاس )

تشد هوک و  دنک و  مدهنم  دندرک  انب  ماش ) رد   ) هک یئاهخاک  دزاس و  ناریو  ار  هیما  ینب  تلود  نوتـس  سابع ) ینب   ) اهنآ هلیـسوب  دنوادخ 
ایوگ دش  دهاوخ  عقاو  متفگ  هچنآ  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دـنگوس  ددرگ . ولمم  سابع ) ینب   ) اهنآ رکـشل  زا  ماش 
دعب هاج ) تورث و  میس و  رز و   ) تسا هیما ) ینب   ) تسد رد  هچنآ  مسق  ادخب  مونشیم ! ار  اهنآ  نادرم  همهمه  دایرف و  نابسا و  ههیـش  يادص 
هدرم یهارمگ  رد  دریمب . اهنآ  زا  سک  ره  ددرگ . بآ  شتآ  يور  هک  دنفـسوگ  هبند  دـننام  دوش . بآ  اج  همه  رد  لـالج  هوکـش و  نآ  زا 
نانیا تبکن  زور  رد  ارم  نایعیش  دنوادخ  تسا  دیما  درذگب . يو  ریـصقت  زا  دنوادخ  ات  ددرگزاب  ادخ  يوسب  و  دنک . هبوت  هکنیا  رگم  تسا ،

اهراک و باوث  ریخ و  هکلب  دنک  روما  ریبدت  یهلا  تاذ  ربارب  رد  هک  دسرن  ار  یسک  «. 2  » دروآ درگ  یگدنکارپ  زا  سابع ) ینب  ای  هیما  ینب  )
هطساوب امش  رگا  دنرایسب . دندنبیم  دوخب  ار  تماما  بصنم  قح  نودب  هک  یناسک  مدرم ! يا  تسوا . تیشم  هداراب و  هتسب  روما  همه  ریبدت 

رب دنسریمن ، امش  هیاپب  تعاجش  رد  هک  اهنآ  دیهدن ، ناشن  یتسس  لطاب  شهوکن  رد  دینکن و  راوخ  ار  دوخ  دیباتن و  يور  نآ  زا  قح  یخلت 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  نایم  زا  ار  تعاط  لها  دننکیمن و  كرت  ار  قح  يوریپ  دندرگیمن و  طلسم  امش  رب  ایوقا  دنوشیمن و  ریلد  امش 

نادرگرـس ناریح و  دوخ  راک  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دهع  لیئارـسا  ینب  دـننام  هرابود )  ) هک سوسفا  یلو  درب . دـنهاوخن   351 ص : نتم ،
لیئارـسا ینب  اریز   ) دوب دهاوخ  لیئارـسا  ینب  ینادرگرـس  تریح و  زا  شیب  بتارمب  نم  زا  دعب  امـش  ریحت  هک  منکیم  دای  دنگوس  دـیوشیم !

روهظ ات  تمصع  تیب  لهاب  تبسن  ملظ  دمحم و  لآ  قح  بصغ  زا  دعب  ناناملسم  یلو  دندوب  نادرگرـس  ناریح و  هیت  نابایب  رد  لاس  لهچ 
لطاب تلودب  امش  دسر  رسب  هیما  ینب  تموکح  تدم  رگا  هک  منکیم  دای  دنگوس  مه  زاب  دننامیم ) ناریح  دوخ  نید  رما  رد  دوعوم  يدهم 

زا و  دیراذگیم ! رـس  تشپ  ار  قح  هدومن  هدنز  ار  لطاب  دینکیم و  عامتجا  اهنآ  رودـب  دـیدنویپیم و  دـمآ  دـهاوخ  اهنآ  زا  دـعب  هک  يرگید 
ادخب نمؤم  لوا  هک  تسا  ترضح  نآ  دوخ  دوصقم   ) دنتشاد تکرش  مالسا  گنج  نیتسخن  ردب  هوزغ  رد  رتکیدزن و  همه  زا  هک  یناسک 

بلطملا و دبع  نب  سابع  ینعی   ) دنرود رفک ، كرـش و  هیلع  ربمغیپ  اب  داهج  رد  هک  اهنآب  هتـشگ  ادـج  دوب ) ردـب  گنج  نامرهق  لوسر و  و 
ره شاداپ  عقوم  دورب ، تسد  زا  ناشتلود  دـسر و  نایاپب  زین  سابع ) ینب  ینعی   ) اهنآ تمـشح  رگا  هک  دـینادب  ار  نیا  دـیدنویپیم . وا ) دـالوا 

نابات هام  دوش و  ادیپ  قرشم  تمس  زا  امـش  يارب  رادهلابند  هراتـس  ددرگ و  يرپس  لطاب  تلود  مایا  دسریم . ارف  دعوم  دوش و  کیدزن  سک 
هدـننکعولط زا  رگا  هک  دـینادب  ار  نیا  دـینک  هبوت  دـیدرگزاب و  ادـخ  يوسب  ددرگ  رادـیدپ  مئالع  نیا  نوچ  سپ  دـیامن . عولط  امـش  يارب 

جنر دهد و  تاجن  یگنگ  يرک و  يروک و  زا  دنک و  یئامنهار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هقیرط  هب  ار  امش  دیئامن . يوریپ  قرشم 
رگم دوشیمن  رود  دنوادخ  زا  یـسک  زور  نآ  رد  درادرب . امـش  شود  يور  زا  ار  نارگ  راب  نیا  دنادرگ و  فرطرب  امـش  زا  ار  يزور  بلط 
اوُمَلَظ َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  دنک  بحاصت  تسین  وا  لام  ار  هچنآ  و  دریگ ، تخس  مدرم  رب  دزاس و  هشیپ  ملظ  دنز و  زاب  رس  قح  شریذپ  زا  هکنآ 
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هک نانچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تامالع  زا  دوشیم » ادیپ  قرـشم  تمـس  زا  هک  رادهلابند  هراتـس   » فلؤم َنُوِبلَْقنَی . ٍبَلَْقنُم  َّيَأ 
، دشاب مالّسلا  هیلع  مئاق  زا  هیانک  تسا   352 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نکمم  دیامن » عولط  امش  يارب  نابات  هام   » دمآ و دهاوخ 

قرـش رد  هک  تسا  هکم  زا  ترـضح  نآ  روهظ  هک  تسنیا  يارب  قرـشم » هدـننکعولط   » دـشاب و روهظ  تامالع  زا  هک  دوریم  مه  لامتحا  و 
رد هنیدم  هکمب و  تبسن  هک  تسا  هفوک »  » زا اهروشک  اهرهش و  حتف  يارب  ترضح  نآ  هجوت  شهاپـس و  عامتجا  هکنیا  ای  دراد . رارق  هنیدم 

يراگتـسر تیادهب و  ار  سفن  ياوه  دـنک ) روهظ  ام  مئاق  نوچ  : ) دـیامرفیم هغالبلا  جـهن  ياههبطخ  زا  یکی  رد  زین  و  « 1  » دراد رارق  قرش 
نآرقب يأر  و  دوش . لیدـبت  سفن  ياوهب  تیادـه  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  و  دـنکیم ) تلـالد  تسار  هارب  ار  ناـهارمگ  ینعی   ) دـنادرگیمرب

هکنیا ات  دننک  لدبم  دوخ  يأرب  ار  نآرق  مدرم  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دـنریگب ) ماهلا  نآرق  روتـسد  زا  يأر  راهظا  ياجب  مدرم  ات   ) ددرگرب
ياهناتسپ هک  يرتش  نوچمه  و  دروآ ، يور  امشب  رتمامت  هچ  ره  یتوق  اب  نیگمشخ  هدنرد و  ریـش  دننام  يزیرنوخ  گنج و  فوخم ) هفایق  )

ربخ زورما   ) هچنآ دیشاب ! هاگآ  دشابیم . خلت  نایاپ ، رد  نیریش و  تسخن  نآ  ریش  ندیشون  هک  دیآ  دیدپ  گرم ) تبرش  ینعی   ) دراد ریـش  رپ 
نیطالـس ماـکح و  هـقبط  زا  ریغ  یمکاـح  دـیآیم ، دـیرادن ) عـالطا  ینعی   ) دیـسانشیمن هـچنآ  اـب  يدوزب  و  دوـشیم ، عـقاو  ادرف  مهدـیم )

نوریب وا  يارب  دراد  لد  رد  هچنآ  نیمز  و  دهد ، رفیک  ناشرادرک  لامعا و  يدبب  دـنراد ) تسد  رد  ار  مدرم  روما  مامز  هک   ) ار نانادرگراک 
و نآرق )  ) باتک زا  هچنآ  دـهد و  ناـشن  امـشب  ار  يرتسگداد  شور  هاـگنآ  دوش . میلـست  يوب  نیمز ) يور  ياهرهـش   ) ياهدـیلک و  دروآ ،

«2  » دنادرگ هدنز  ار  همه  هدش ، كرت  ربمغیپ )  ) تنس

دیدحلا یبا  نبا  زا  يراتفگ  مه  زاب 

زا دناهتفگ  هدـیبع  وبا  نامثع و  وبا  ام  خیـش  دـیوگیم : ترـضح  ياههبطخ  زا  یکی  حرـش  رد  هغالبلا  جـهن  حراش  دـیدحلا  یبا  نبا  فلؤم :
ترتع ناکین  دیـشاب ! هاگآ  دومرف : هک  هدرک  لقن  شناردـپ  زا  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا ) هیلع  مشـش  ماـما   ) دـمحم نب  رفعج 
رتاـناد سک  ره  زا  یگرزب  رد  رتراـبدرب و  مدرم  همه  زا  یکچوک  رد  نم  تیب  لـها  ناـکاپ  353 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

زا میئوگیم  هچنآ  و  مینکیم ، يرواد  يو  مکح  اب  و  میاهدـشاناد ، دـنوادخ  ملع  همـشچ  زا  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  دیـشاب ! هاـگآ  دنـشابیم .
امش دنوادخ  دینادرگب  يور  ام  زا  رگا  و  دینکیم . ادیپ  ار  تسار  هار  ام  ینشور  اب  دینک ، يوریپ  ام  راثآ  زا  رگا  سپ  میاهدینش . قداص  ربخم 

تسا هتسویپ  امب  دنک  يوریپ  نآ  زا  سک  ره  سپ  تسام . اب  قح  مچرپ  دش ) دیهاوخ  هتـشک  ام  نیرفن  اب  ینعی   ) تشک دهاوخ  ام  تسدب  ار 
اهندرگ زا  یگدنب  قوط  ام  رطاخب  دوشیم و  كرادت  ام  هلیـسوب  ینمؤم  ره  يراتفرگ  دـتفا . تکالهب  دـیامن  يرود  نآ  زا  هک  سک  نآ  و 
نیثدحم رثکا  دوشیم . رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهمب  هراشا  نانخس  نیا  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  سپـس  ددرگ . هدوشگ 

هدومن و يو  رکذب  حیرصت  دوخ  ياهباتک  رد  دنتسین و  وا  رکنم  مه  هلزتعم  ام  ياملع  تسا ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دالوا  زا  يو  هک  دندقتعم 
تنس لها  نیثدحم  ریاس  دوشیم ، دلوتم  اهدعب  هکلب  تسا  هدشن  دلوتم  زونه  وا  ام  هدیقعب  هکنیا  زج  دنراد . فارتعا  اهنآ  نیثدحم  ناگرزب 

هیلع دوعوم  يدهم  نینمؤملا  ریما  زا  لصتم  دنسب  « 3  » دابع نب  لیعامسا  ةافکلا  یفاک  زا  « 2  » ةاضقلا یضاق  « 1 ! » دنراد ار  هدیقع  نیمه  زین 
درک نایب  ار  وا  فاصوا  سپس  تسا ، نیسح  دالوا  زا  يدهم  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع   354 ص : نتم ، مالسلا ،
نیا دـشابیم . شتـسار  نار  رد  یلاخ  زاب و  شیاهنادـند  نایم  نهپ ، شنار  ضیرع ، شمکـش  کـیراب ، شینیب  نشور و  شیناـشیپ  دومرف : و 
هراب رد  ریز  رعـش  دنچ  باب  نیا  نایاپ  رد  فلؤم : تسا *** .» هدروآ  ثیدحلا » بیرغ   » باتک رد  زین  « 1  » هبیتق نب  هَّللا  دبع  انیع  ار  ثیدح 

ّيدهم ۀیالو  رظتناف  كّرتلا  تشاج  ام  اذا  ّینب  دوشیم *** : لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  بوسنم  ناوید  زا  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما 
لقعی وه  ّدج و ال  هدنع  هدنع و ال  يأر  نایبّصلا ال  نم  ّیبص  لزهی  ّذلی و  نم  مهنم  عیوب  مشاه و  لآ  نم  ضرألا  كولم  ّلذ  لدعیف و  موقی 

نادنزرف ینعی : اولّجع ***  ّینب و  ای  هولذخت  الف  هؤادف  یـسفن  هَّللا  ّیبن  ّیمـس  لمعی  ّقحلاب  مکیتأی و  ّقحلاب  مکنم و  ّقحلا  مئاقلا  موقی  ّمثف 
ناهاشداپ دـیامنیم . تموکح  لدـعب  دـنکیم و  مایق  هک  دیـشاب  يدـهم  تنطلـس  رظتنم  دـندمآرد ، تکرحب  كرت  لئابق  هک  یماـگنه  نم !
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شایع و دارفا  دسر و  تنطلسب  دراد  لقع  هن  ریبدت و  هن  يأر و  هن  هک  ياهچب  تسا ) سابع  ینب  دوصقم  ایوگ   ) دندرگ راوخ  مشاه  نامدود 
. تسادخ ربمغیپ  مانمه  وا  دیامن . لمع  قحب  دیایب و  تقیقحب  وا  دـنک  مایق  امـش  نامدود  زا  قحب  مئاق  هاگنآ  دـننک ، تعیب  وا  اب  فرـصمیب 

. دیریذپب ار  وا  باتش  اب  دیزاسم و  راوخ  ار  وا  منادنزرف ! داب  وا  يادف  نم  ناج 

تسا هدیسر  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترضح  زا  ناهج  دوعوم  يدهم  هراب  رد  هک  یتایاور  متشه  باب 

درک حلص  هیواعم  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  ءاصیقع  دیعـس  وبا  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  قودص  خیش 
دوب هچ  نم  دوصقم  دینادیمن  امـش ! رب  ياو  دومرف : دندرک ، شنزرـس  هیواعم  اب  حلـص  زا  ار  شترـضح  ياهدع  دندمآیم ، يو  دزن  مدرم  و 

زا تعاطا  متسه و  امـش  ماما  نم  هک  دینادیمن  تسا . رتهب  منایعیـش  يارب  دنکیم ، بورغ  دباتیم و  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  هیواعم  اب  نم  حلص 
هک دینادیمن ، دومرف : مینادیم  ارچ ، دـنتفگ  « 1 « ؟ مشابیم تشهب  لها  ياـقآ  ود  زا  یکی  ربمغیپ  هدومرفب  و  تسا ، بجاو  امـش  رب  نم  ناـمرف 

نارمع نب  یسوم  مشخ  ثعاب  « 2  » دومن راوتسا  ار  راوید  دیناسر و  لتقب  ار  كدوک  نآ  و  درک ، خاروس  ار  یتشک  مالّسلا  هیلع  رـضخ  نوچ 
دینادـیمن دوب .؟ حیحـص  تمکح و  قفاوم  يراک  رـضخ  لمع  دـنوادخ  دزن  یلو  دوب  هدیـشوپ  وا  رب  راک  نآ  تمکح  هک  دـش  مالّـسلا  هیلع 

زامن وا  رس  تشپ  هَّللا  حور  یسیع  هک  ام  مئاق  زج  دریگیم ، ندرگ  هب  ار  شنامز  ناطلس  اب  شزاس  همئا  ام  زا  کی  ره  هک  هدش ) ردقم  نینچ  )
سک چیه  تعیب  دنک  روهظ  نوچ  ات  دش  دهاوخ  ناهنپ  اهرظن  زا  يو  دوخ  و  درادـیم ! هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  وا  تدالو  دـنوادخ  دراذـگیم و 
تعیب اهنآ  اب  هدومن  توکس  شنامز  نیطالـس  ربارب  رد  دوشن  روبجم  و   ) 356 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دشابن . يو  ندرگ  رد 

اب هاگنآ  دنادرگ  ینالوط  ار  وا  رمع  تبیغ  لوط  رد  دنوادخ  تسا ، ناوناب  يوناب  همطاف  رسپ  نیـسح  مردارب  یمهن  دنزرف  وا  دنک ) شزاس  و 
و تسا . اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک : دننادب  همه  ات  دزاس . رهاظ  دشاب  هتشاد  لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروصب  دوخ  هلماک  تردق 

نم نیمهن  رسپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نآ  رد  زین 
دنکیم حالـصا  ار  وا  راـک  بش  کـی  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تیب  لـها  اـم  مئاـق  وا  دراد و  نارمع  نب  یـسوم  زا  یتنـس  فسوی و  زا  یتـنس 

: تفگ هک  هدوـمن  تیاور  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  زا  باـتک  نآ  رد  زین  دروآ .) درگ  وا  دزن  ار  وا  ناراـی  دروآیم و  مـهارف  ار  وا  روـهظ  لـئاسو  )
تایح لاح  رد  دوش و  بئاغ  اهرظن  زا  هک  تسا  وا  مه  تسا و  نم  دنزرف  نیمهن  تما  نیا  مئاق  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدـینش 

اهنآ لوا  میراد . يدهم  هدزاود  ام  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  « 1  » دننکیم میسقت  ار  شثرا 
ار نیمز  دنوادخ  دیامنیم  قحب  مایق  هک  تسا  یماما  وا  تسا ، نم  دنزرف  نیمهن  اهنآ  رخآ  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

بلاغ ناـیدا  همه  رب  ار  مالـسا )  ) قح نید  وا  هلیـسوب  مه  دـنکیم و  هدـنز  وا  هلیـسوب  دـشاب ، هدرم  شلها ) ینیدـیب  رفک و  اـب   ) هکنآ زا  سپ 
( مالسا  ) قح نید  رب  رگید  یهورگ  و  دندرگیمرب . نید  زا  يرایـسب  مدرم  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  وا  دنهاوخن . ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگیم ،

یف رباّصلا  ّنا  اما  تسا !؟ تقو  هچ  امش  نامز  ماما  روهظ  عقوم  دیئوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم : اهنآب  شنزرس ) يور  زا   ) یخرب دنشاب . تباث 
اهجنر و لـمحت  اـب  يو  تبیغ  رد  هک  اـهنآ  دیـشاب  هاـگآ  هَّللا . لوسر  يدـی  نیب  فیّـسلاب  دـهاجملا  ۀـلزنمب  بیذـکّتلا  يذـألا و  یلع  هتبیغ 

باکر رد  ریشمش  اب  هک  دنتـسه  یناسک  لثم  دننامیم ، تباث  دوخ   357 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدیقع  رب  نانیدیب  بیذکت 
: دومرفیم مدینش  ع )  ) یلع نب  نیسح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  هَّللا  دبع  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  دندرک .! داهج  ادخ  لوسر 
رپ ار  نیمز  دنک و  مایق  نم  دالوا  زا  يدرم  ات  دنادرگ ، زارد  نادنچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  زج  رگا 
هک هدرک  لقن  باشخ  یسیع  زا  باتک  نآ  رد  مه  مدینش . ربمغیپ  زا  روط  نیا  دشاب ، هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دیامن ، داد  لدع و  زا 
رود نطو  لها و  زا  هک  تسا  یسک  رمالا  بحاص  هن ! دومرف : دیتسه ؟ امش  رمالا  بحاص  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  تفگ 

ششود يور  ار  شریشمش  هام  تشه  دشابیم و  « 1  » شیومع هینک  شاهینک  تسا . هدرکن  یهاوخنوخ  وا  دناهتشک و  ار  شردپ  روجهم ، و 
رانک زا  ع )  ) نیسح ماما  تسنیا : نآ  رصتخم  هک  دنکیم  لقن  یلصفم  ثیدح  کیرش  نب  هَّللا  دبع  زا  یسوط  خیش  تبیغ  رد  تسا . هتشاذگ 
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! مسق ادخب  هک  دـینادب  دومرف : درک و  اهنآب  ور  تشذـگ و  دـندوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  هیما  ینب  زا  یتعامج 
اب رگید و  رازه  رفن  رازه  نآ  اب  دناسر و  لتقب  ار  امـش  زا  رفن  رازه  دزیگنارب و  نم  لسن  زا  يدرم  دنوادخ  هکنیا  ات  دـسریمن  نایاپب  ایند  رمع 

. دنـسریمن دـیدومرف  هک  دادـعت  نیاب  دنـشابیم و  نالف  نـالف و  دـالوا  ناـنیا  موش  تیادـف  مدرکـضرع : نم  رگید ! رفن  رازه  زین  رفن  رازه  نآ 
«. 2  » دشابیم ناشدوخ  زا  زین  اهنآ  گرزب  دوب و  دنهاوخ  رایسب  ياهدع  هیما  ینب  زا  کی  ره  بلص  زا  نامز  نآ  رد  دومرف :

تسا هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهن  باب 

هیآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز - ماما  هک  دنکیم  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودـص خـیش 
لزان ام  هراب  رد  دنشابیم  مدقم  رگید  یخرب  رب  یخرب  ناسنا  ناشیوخ  ینعی : « 1  » ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  هفیرش 

: دومرف تسا و  هتشاد  رارقرب  تمایق  زور  ات  مالّسلا  هیلع  نیسح  لسن  رد  ار  تماما  دنوادخ  ینعی : « 2  » ِِهبِقَع ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو  هدیدرگ 
نادنچ یمود  تبیغ  تسا و  لاس  شش  هام و  شش  زور و  شـش  لوا  تبیغ  دشابیم . رتینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  ام  مئاق 

زا دـنراد و  حیحـص  تفرعم  يوق و  نیقی  هک  یناسک  زج  دـندرگیم و  فرحنم  دـنراد  هدـیقع  يوب  هک  اـهنآ  رثکا  هک  ددرگ  یم - ینـالوط 
. دـنامیمن تباث  هدـیقع  نیا  رب  یـسک  دنـشابیم ، تیب  لها  اـم  میلـست  و  دـننیبیمن ، یگنت  یتحاراـن و  دوخ  رد  میاهداد  روتـسد  اـهنآب  هچنآ 
رد ترضح  لاوحا  فالتخاب  هراشا  دیاش  تسا » لاس  شش  هام و  شـش  زور و  شـش  لوا  تبیغ   » دیامرفیم مالّـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  فلؤم :

شش زا  دعب  سپس  دندرکن ، لصاح  عالطا  شتدالو  زا  ترضح  نآ  ناگتسب  صوصخم  دارفا  زج  یسک  زور  شـش  هک  دشاب  شتبیغ  لوط 
يدهم دندرب . رورـس  نآ  دوجوب  یپ  مدرم  زا  يرایـسب  شراوگرزب  ردپ  تافو  عقوم  لاس  شـش  زا  دعب  دندش و  علطم  مه  صاوخ  ریاس  هام 

هام شش  زا  دعب  دیدرگن و  علطم  یسک  زور  ات 6  تماما  بصنمب  لین  زا  دـعب  هک  تسا  نیاب  هراشا  ای   359 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
نیا نم  رظنب  دیدرگ . مولعم  ترضح  نآ  يارفس  زرحم و  ياهدروخ  لاس و  شـش  زا  سپ  هاگنآ  تسیک ، مهدزاود  ماما  هک  دنتـسناد  مدرم 

بلطم نیا  دیؤم  دوشن ) عقاو  تسا  نکمم  ینعی   ) تسا ءادـب  لباق  یهلا  ملع  رظن  زا  هک  دـشابیم  يو  تبیغ  هفلتخم  ياهنامزب  هراشا  بلطم 
نینمؤملا ریما  زا  تشذـگ  متفه  باب  رد  نآ  زا  یخرب  هک  ینالوط  یثیدـح  رد  هتابن  نب  غبـصا  زا  هیلع  هَّللا  ناوضر  ینیلک  هک  تسا  یتیاور 

شـش دومرف : دشکیم ؟ لوط  ردـقچ  ع )  ) يدـهم تبیغ  مدرم و  تریح  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : غبـصا  هکنیا  هلمج  زا  تسا . هدرک  لقن  (ع )
هدش و قلخ  نونک  ات  هک  نانچمه  یلب ! دومرف : تسا ؟ یندشبلطم  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  درکضرع : غبـصا  لاس . شـش  هام و  شـش  زور و 

ریما ای  درکـضرع : دنـشابیم . هرهاط  ترتع  نیا  ناکین  ناگدیزگرب  اب  هک  دنتـسه  تما  نیا  ناگدیزگرب  نانیا  غبـصا ! يا  يرادن .! عالطا  وت 
اـهدوصقم و اـههدارا و  اهادـب و  ار  یهلا  تاذ  هچ  دـنکیم ! دـهاوخ  هـچنآ  ادـخ  هاـگنآ  دوـمرف : دـش ؟ دـهاوخ  هـچ  نآ  زا  دـعب  نینمؤـملا !

ءادب لباق  لاس ...  شـش  هام و  شـش  زور و  شـش  دـش : هتفگ  نامز  ماما  تبیغ  رد  هچنآ  هک  دـناسریم  یبوخب  تیاور  نیا  تساهتیاهن ... 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  و  ملعی . هَّللا  و  دـشابیم . نآ  هنیرق  تسا  تیاور  رد  هک  يدـیدرت  تسا و 

«1  » تسا هدشن  دلوتم  زونه  دنیوگیم  هک  ییاج  ات  دنامیم  هدیشوپ  مدرم  رب  شتدالو  ام  مئاق  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
نب یلع  ماما  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یلباک  دـلاخ  وبا  زا  سلاـجم »  » باـتک رد  دـیفم  خیـش   360 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 

ادـیپ تاجن  اههنتف  نآ  زا  یـسک  دـشاب . کیرات  یناملظ  بش  دـننام  هک  دـمآ  دـهاوخ  دـیدپ  یئاههنتف  دـلاخ ! وبا  يا  دومرف : نمب  نیـسحلا 
ياههمـشچ تیاده و  ياهغارچ  اهنآ  دننامب ) تباث  هتـسویپ  نامیا  ظفح  هار  رد  هک   ) هتفرگ نامیپ  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  نانآ  رگم  دـنکیمن 

امش فجن  يالاب  رب  هک  منیبیم  ار  رمالا  بحاص - ایوگ  داد . دهاوخ  تاجن  کیرات  بوشآ  هنتف و  ره  زا  ار  اهنآ  راگدرورپ  دنـشابیم . شناد 
ولج رد  لیفارسا  پچ و  بناج  رد  لیئاکیم  تسار و  تمـس  رد  لیئربج  هک  یلاح  رد  هدمآرب ، درم  يدنا  دصیـس و  اب  هفوک  تشپ  رد  عقاو 

دتسرفب مدع  رایدب  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  دنکیمن  یموق  گنهآ  هدروآرد و  زازتهاب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مچرپ  دنراد  رارق  وا 
«1»

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدیسر  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهد  باب 

یعقوم دوراجلا ! وبا  يا  دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دوراجلا  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خیش 
هک اهنآ  و  تسا ، هتفر  نابایب  مادکب  دنیوگب  ای  هدش ، كاله  ای  هدرم  دـمحم  لآ  مئاق  دـنیوگب : مدرم  دوش و  نوگرگد  راگزور  عاضوا  هک 

نوچ و  دیشاب ، راودیما  يو  روهظب  امـش  دنکیم !؟ روهظ  هنوگچ  هدیـسوپ  شیاهناوختـسا  هک  یـسک  دنیوگب : دنـشابیم  وا  يدوبان  راتـساوخ 
زا يدنواهن  هذوه  نب  دـمحا  زا  زین  ینامعن  تبیغ  رد  «! 1  » دشاب فرب  يور  زا  ندیزخ  اب  ول  دیباتشب و  يو  يوسب  هدومن  روهظ  هک  دیونـشب 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یلامث  هزمح  وبا  زا  نیدلا  لامک  زین  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  دوراجلا  وبا 
نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  همئا  دمحم و  لاعتم ، دنوادخب  مدرم  نیرت  نابرهم - نیرتاناد و  نیرتکیدزن و  دومرف : مدینـش  ترـضح  نآ  زا 

نیسح ماما  همئا  زا  مدوصقم  دیریگب . هرانک  زین  امش  دنتفرگ  هرانک  سک  ره  زا  دیورب و  مه  امش  دنوریم  اهنآ  هک  یهار  ره  زا  سپ  دنتسه .
سپ دوب . دنهاوخ  اهنآ  زا  ناماما  دنشابیم و  اهنآ  ربمغیپ  یقیقح  نانیشناج  تساهنآ و  نادناخ  رد  قح  اریز  تسوا . نادنزرف  مالّـسلا و  هیلع 

زا دینیبن ،  362 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  نیـسح  ماما  دالوا  زا  سک  چیه  يزور  رگا  دینک . يوریپ  دـینیب  هب  ار  اهنآ  اج  ره 
ار هعیش ) هفیاط  زا   ) هک ره  دیئامن و  يوریپ  نآ  زا  هدومن  هجوت  عیشت  بهذم   ) دینکیم لمع  هک  ياهقیرطب  دینک و  بسک  یئانشور  دنوادخ 
. دسریم ارف  نامز  ماما  جرف  يدوزب  هک  دینک  هاگن  ینمشد  مشچ  اب  دیرادیم ، نمـشد  هک  ار  سک  نآ  ره  دیریگب و  تسود  دیتشاد ، تسود 
ار ناتدوخ  لئاضف  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضحب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ذوبّرخ  نب  فورعم  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه 

ملس ناما و  نما و  لحم  هک  رگید  هراتس  دوش  ناهنپ  ياهراتس  نوچ  هک  میشابیم  ناگراتس  هلزنمب  ام  دومرف  ترضح  دیئامرف ! نایب  نم  يارب 
زیمت ار  يزیچ  یسک  دنوش و  طلسم  اهرهـش  رب  سابع ) ینب   ) بلطملا دبع  دالوا  هک  یعقوم  ددرگ . رادیدپ  تسا ، حاتفم  حتاف و  مالـسا و  و 

. دنکیم ریخم  لولذ  بعـص  نایم  ار  وا  دنوادخ  دینک ، شیاتـس  ار  یهلا  تاذ  امـش  سپ  دـنادرگ ، رهاظ  ار  نامزلا  بحاص  دـنوادخ  دـهدن ،
چیه ینعی  دـهدیمن » زیمت  ار  يزیچ  یـسک  : » فلؤم دـنکیم . باختنا  ار  بعـص  وا  دومرف : درک ؟ دـهاوخ  باختنا  ار  مادـک  وا  مدرکـضرع :

تـسین رهاظ  اهنآ  نایم  رد  ماما  وچ  دـنراذگیمن . قرف  نآ  ریغ  لامک و  نایم  يزیمتیب  زا  مدرم  هک  تسنیا  دوصقم  دسانـشیمن  ماـما  سک 
يربا هعطق  ودب  تسا  هراشا  دنکیم » باختنا  ار  بعص   » و دنهدب ) زیمت  مه  زا  ار  دب  بوخ  دنناوتب  اهنآ  دربب و  الاب  ار  مدرم  راکفا  حطس  هک  )

ار بعـص  درک و  باختنا  ار  لولذ  وا  دینادرگ و  ریخم  اهنآ  زا  یکی  باختنا  يارب  ار  نینرقلا  وذ  ردنکـسا  دنوادخ  هک  لولذ  بعـص و  مانب 
: تفگ يو  هک  دنکیم  تیاور  هیفقث  یناه  ما  زا  وا  هیطع و  نب  میهاربا  زا  نیدلا  لامک  مه  و  دمآ . دـهاوخ  هک  نانچ  تشاذـگ  ام  مئاق  يارب 
، هدومن تحاران  ارم  نآ  ینعم  هک  هدرک  روطخ  ملد  رد  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  نم ! ياقآ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  ترـضحب 
: دومرف  363 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . ِسَّنُْکلا  ِراوَْجلا  ِسَّنُْخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف  هیآ  مدرک ، ضرع  نک  لاؤس  یناه ! ما  دومرف :

ترتع نیا  يدهم  وا  دـمآ و  دـهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  يدولوم  هیآ  نیا  زا  دوصقم  يدیـسرپ ؟ نم  زا  یبوخ  هلأسم  هچ  یناه  ما  يا 
كرد ار  وا  رگا  وت  لاحب  شوخ  دـنوش  تیادـه  یهورگ  دـندرگ و  هارمگ  نآ  هلیـسوب  یمدرم  هک  یتبیغ  تریح و  تسار  وا  تسا . هرهاط 

یموزخم بویا  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  مه  364 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1 . » دنیبیم ار  وا  هک  یـسک  لاح  اشوخ  ینک و 
اهنآ یمهدزاود  دومرف : دیـسر  اهنآ  نیرخآب  نوچ  دومرفیم  وگتفگ  ربمغیپ  هتـسیاش  نانیـشناج  هراب  رد  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  هک  هدرک  لقن 

زا ینامعن  تبیغ  رد  و  ریذپب .! ار  میرک  نآرق  يو و  هقیرط  يدید ) ار  وا  رگا  . ) دراذگیم زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  تسا  یـسک 
یماما وا  یناه  ّما  يا  دومرف : تسیچ ؟ ِسَّنُْخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف  ینعم  مدیسرپ  ترضح  نآ  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یناه  ما  زا  هبلعث  نب  دیسا 

هنـس 260 رد  نیا  و  دنـشاب . هتـشادن  يو  زا  یعالطا  مدرم  ددرگ و  بئاغ  اـهرظن   365 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زا  هک  تسا 
رد زین  و  دوب . یهاوخ  نامداش  ینک  كرد  ار  ناـمز  نآ  رگا  ددرگ ، رادـیدپ  کـیرات  بش  رد  نشور  ياهلعـش  دـننام  هاـگنآ  دوب . دـهاوخ 

، دشخردب کیرات  بش  رد  هک  ياهلعـش  دننام  دیوگیم : اجنیا  رد  هکنآ  زج  هدرک  تیاور  ار  نآ  دننام  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  ینامعن  تبیغ 
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تسا نامسآ  ناگراتس  دننام  امش  ناگراتس  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ذوبّرخ  نب  فورعم  زا  ینامعن  تبیغ  زین  دوش . رهاظ 
ددص رد  ینعی   ) دینک هاگن  يوب  وربا  هراشا  تسد و  ناتـشگنا  اب  هک  یعقوم  ات  ددرگ ، علاط  يرگید  هراتـس  دوش ، ناهنپ  ياهراتـس  نوچ  هک 
جره دنبای و  ءالیتسا  اج  همه  رب  سابع ) ینب   ) بلطملا دبع  دالوا  سپس  دنادرگ  بئاغ  امش  رظن  زا  ار  وا  دنوادخ  دیشاب ) نتشک و  نتفرگ و 
باتک نآ  رد  نینچمه  دیروآ . اجب  ار  ادخ  دمح  دنک  عولط  امش  يارب  هراتس  نوچ  سپ  دسانشن ) ار  دوخ  ماما  یـسک  و   ) دیآ دیدپ  جرم  و 

رد مسق  ادخب  دنرایسب  قارع  رد  امش  نایعیش  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضحب  تفگ  هک  هدرک  لقن  اطع  نب  هَّللا  دبع  زا 
نآ رد  مه  هدـش . لـقن  زین  یناـمعن  تبیغ  باـتک  رد  تیاور  نیا  « 1 « ؟ دیئامرفیمن مایق  ارچ  سپ  دسریمن . امـش  هیاپب  یـسک  امـش  نادـناخ 

مئاق نم  مسق  ادـخب  دومرف : دـیهد  عالطا  امب  مئاقب  عجار  مدرکـضرع : ترـضح  نآب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  اـطع  نب  هَّللا  دـبع  زا  باـتک 
. مشاـبیمن تسا ، هدیـشوپ  مدرم  رب  شتدـالو  و  دـیتسه ) وا  روـهظ  رظتنم  ینعی   ) دـیرادیم هتـشارفا  يو  يوـسب  اـهندرگ  هک  یـسک  متـسین و 

تیاور دوراجلا  وبا  زا  روبزم  باـتک  رد  مه  و  دومرف . هراـشا  يوب  ادـخ  ربمغیپ  هک  سک  نآـب  دومرف : دـیدومرف ؟ هراـشا  یکب  مدرکـضرع :
نیا يارب  دنوادخ  کک  یهاگ  ات  درب  میهاوخ  رسب  راظتنا  تلاحب  هتسویپ  امش  ام و  دومرفیم : ع )  ) رقاب دمحم  ماما  مدینـش  تفگ : هک  هدومن 
رگید دنسب  ار  تیاور  نیا   366 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینامعن  هن ! ای  تسا  هدش  هدیرفآ  دینادن  هک  دزیگنارب  ار  یـسک  راک 

زا یکی  يوسب  ار  دوخ  ياهندرگ  هتـسویپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  دوراجلا  وبا  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  مه 
يارب دنوادخ  هک  ینامز  ات  دباییم ، تافو  هک  دینیبیم  يدنچ  زا  دـعب  تسا و  رمالا  بحاص  نامه  نیا  دـیئوگیم : هدومن و  زارد  ام ، نادرم 

نآ زا  زین  تسا . هدـمآ  مه  رگید  دنـسب  ثیدـح  نیا  باـتک  نآ  رد  هن ! اـی  هدـش  هدـیرفآ  دـلوتم و  دـینادن  هک  دزیگنارب  ار  یـسک  راـک  نیا 
ادیپ ار  یسک  دیئایب  نیئاپ  دینیبن و  ار  یسک  دیور  الاب  ام ) مئاق  يوجتسج  رد  نایعیش   ) امش منیبیم  ایوگ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ترضح 
رقاب دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یلامث  هزمح  وبا  زا  دیفم  خیـش  تبیغ  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و  دینکن .
مایق تسا ، هدـش  هتـشون  اضق  ملق  اب  دـباییم و  ققحت  امتح  هک  يروما  زا  یکی  هزمح ! وبا  يا  دومرف : دـش ، تولخ  سلجم  نوچ  مدوب . (ع )

شاهینک نم و  مان  شمان  هک  وا  يادف  مردام  ردـپ و  دومرف : هاگنآ  دوریم  ایند  زا  رفاک  دـنک ، کش  میوگیم  هچنآ  رد  سک  ره  تسام . مئاق 
كرد ار  وا  سک  ره  هزمح ! وبا  يا  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا . نم  دـنزرف  نیمتفه  نم و  هینک 

مارح وا  رب  تشهب  دوشن  يو  نامرف  میلـست  سک  ره  و  دوشیم . بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، يوریپ  يو  زا  ع )  ) یلع ربمغیپ و  دـننام  دـیامن و 
ِهَّللا َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ  هفیرش  هیآ  هَّللا  دمحب  دومرف : سپس  نارگمتس ! يارب  شتآ  تسا  دب  هچ  دوب و  دهاوخ  شتآ  شهاگیاج  ددرگ و 

هچ تسا . هدرک  یباـتفآ  نشور و  ارم  هتفگ  تسهاـم ، هدزاود  دـنوادخ  باـتک  رد  اـههام  دادـعت  ینعی : « 1  » ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا 
َِکلذ دیامرفیم : دـعب  دـنوادخ  اریز   367 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسین . هریغ  عـیبر و  رفـص و  مرحم و  ياـههام  دوـصقم ،
اههام نیا  همه  نمـشد ، تسود و  للم  مدرم و  ریاس  ناربگ و  اراصن و  دوهی و  هک  یتروص  رد  دنـشابیم ، رادیاپ  نید  اههام  نیا  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا 
رادیاپ ام  دوجوب  دنوادخ  نید  هک  میتسه  همئا  ام  دوصقم  هکلب  تسین ) رادیاپ  نید  اهنآ  نتـسناد  نیا  رب  انب   ) دنرامـشیم مانب  دنـسانشیم و  ار 

هک نانچ  دـینادرگ ، قتـشم  دوخ  ّیلعلا »  » مان زا  ار  یلع  مان  دـنوادخ  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  لاس ، مرتحم  هام  راهچ  زا  یکی  « 1 . » تسا
یـسوم و نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  تسا ، یلع  ناشمان  وا  ناگهداون  زا  رفن  هس  دومن و  قتـشم  دوخ  رگید  مان  دومحم »  » زا ار  دـمحم  مان 

. تسا مرتحم  هتفای  قاقتشا  دنوادخ  مان  زا  هک  مسا  نیا  و  دمحم ، نب  یلع 

تسا هدیسر  ع )  ) نامز ماماب  عجار  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهدزای  باب 

رد دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریدس  زا  عئارـشلا  للع  نیدـلا و  لامک  رد  هر )  ) قودـص
زج تما ، نیا  زا  دومرف  دیهدیم ؟ ربخ  یتبیغ  ای  تریح  زا  امـش  هکنیا  لثم  مدرک : ضرع  نم  تسا . ع )  ) فسوی زا  یتنـس  ام  مئاق  یناگدـنز 

دیرخ ضرعم  رد  ار  ناشردارب  فسوی  اذه  عم  دندوب ، ءایبنا  دالوا  فسوی ، ناردارب  دنادیمن . رود  ار  اهراک  نیا  لاثما  یسک  ناتفص  كوخ 
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ار وا  دندومن و  وگتفگ  يو  اب  دندمآ ) رـصمب  يزور  نیمأت  يارب  ناردارب  دـش و  رـصم  زیزع  فسوی  هکنآ  زا  دـعب   ) دـندروآرد و شورف  و 
ّلج ّزع و  يادخ  هک  دنوشیم  رکنم  هنوعلم  تما  نیا  هنوگچ  فصو  نیا  اب  متسه . فسوی  نامه  نم  تفگ : ع )  ) فسوی هکنآ  ات  دنتخانشن .
زور هدجیه  بوقعی  شردپ  وا و  نیب  هلـصاف  تشادیم و  تسود  ار  فسوی  رـصم  هاشداپ  درادـب ؟ ناهنپ  ار  دوخ  تّجح  تاقوا  زا  یتقو  رد 

هار زا  دیـسر ، ع )  ) بوقعی هب  فسوی  هدژم  نوچ  دـهد . ناـشن  ار  فسوی  ياـج  هک  دوب  رداـق  تفرگیم  قلعت  دـنوادخ  هدارا  رگا  دوب و  هار 
دننام ادخ  تجح  هک  دنرادیمن  رواب  تما  نیا  هنوگچ  نیا  رب  انب  درک . یط  هزور  هن  ار  رصم ) ناعنک و   ) نایم تفاسم  شنارسپ  قافتاب  نابایب 

. دناسانشب ار  دوخ  هک  دهد  نامرف  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنسانشن ، ار  وا  لاح  نیع  رد  دنک و  تفر  دمآ و  اهنآ  نکاما  اهرازاب و  رد  فسوی 
؟ دـیدرک هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـیدوب  لهاج  هک  یعقوم  دـینادیم  اـیآ  تفگ : شنارداربب  هک  یتقو  رد  داد و  ناـمرف  فسویب  هک  ناـنچ 
مفـسوی و نم  يرآ  تفگ :  369 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یفـسوی ؟ وت  ایآ  دـنتفگ : ناردارب  و  درک ، یفرعم  ار  دوخ  فسوی 

مئاق دومرف : ع )  ) قداص رفعج  ماما  هک  دنکیم  لقن  ریدس  زا  عئارـشلا  للع  رد  هر )  ) قودص خیـش  زین  و  دـشابیم . مردارب  مه  نیمای ) نب   ) نیا
ّلج ّزع و  دـنوادخ  دومرف : دـنکیم ؟ تبیغ  هچ  يارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : دـش . دـهاوخ  ینالوط  نآ  تدـم  هک  تسا  یتبیغ  ار  ام 

تدـم ربارب  هک  تسا  نآ  زا  راچان  مئاق  ریدـس ! يا  دـنادرگ ، یلمع  زین  وا  هراب  رد  ناشتبیغ ، تدـم  رد  ار  ءایبنا  مامت  مئالع  هک  هدومن  هدارا 
نیا رد  هدوب  امش  زا  لبق  هک  یتنـس  ره  ینعی  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دنک  تبیغ  ناربمغیپ ، مامت  تبیغ 

ار رعش  نیا  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز  ماما  هراب  رد  هک  دنکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  یلاما »  » رد همحّرلا  هیلع  قودص  زین  و  تسا . يراج  زین  تما 
ار نآ  راـظتنا  هک  دـنراد  یتلود  مدرم  زا  یهورگ  ره  ینعی : رهظی ***  رهّدـلا  رخآ  یف  اـنتلود  اـهنوبقری و  ۀـلود  ساـنا  ّلـکل  دومرف *** :
ره دومرف : هک  هدومن  تیاور  رورـس  نآ  زا  نارهم  نب  ناوفـص  زا  نیدـلا  لامک  رد  ددرگیم . رهاظ  نامّزلا  رخآ  رد  زین  ام  تلود  دنـشکیم و 

یلو دشاب  هتـشاد  ناربمغیپ  مامتب  داقتعا  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب  دوعوم  يدهم  دوجو  رکنم  یلو  دنک  قیدـصت  ار  نیرهاط  همئا  مامت  سک 
دالوا زا  رفن  نیمجنپ  دومرف : تسامـش ؟ نادـنزرف  زا  وا  ایآ  تسیک ، يدـهم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دـش  ضرع  دوش . مالـسا  ربمغیپ  توبن  رکنم 
باتک نآ  رد   370 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دیربب ار  شمان  تسین  زیاج  دوش و  بئاغ  امش  رظن  زا  وا  تسا . ماما  نیمتفه 

هـس هک  یماگنه  دومرف : مشـش  ماما  هک  تسا  هدروآ  نیدـلا  لامک  رد  زین  تسا . هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  رگید  دنـسب  تیاور  نیا 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زین  «. 1  » تسا مئاق  اهنآ  یمراهچ  نسح ، یلع و  دـمحم و  دوش : ادـیپ  همئا  ام  ناـیم  رد  یلاوتم  مسا 

تیاور رمع  نب  لضفم  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  تسا . هدش  لقن  مه  رگید  دانـساب  تیاور  نیا  دننام  خیـش  تبیغ  باتک و  نآ  رد   371
؟ دـیئامرف یفرعم  ار  ناـتدوخ  نیـشناج  تسا  نکمم  اـقآ ! مدرک : ضرع  مدـش و  بایفرـش  ع )  ) قداـص ترـضح  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک 

نب یلع  نب  نسح  دـنزرف  م ح م د )  ) دـنک روهظ  دـنراد  وزرآ  همه  هک  یماما  تسا و  یـسوم  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  لّـضفم  يا  دومرف :
مدوب هتـسشن  قداص  ترـضح  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یخرک  میهاربا  زا  نیدـلا  لامک  رد  مه  تسا . یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم 

يا دومرف : ع )  ) قداص ترضح  متسشن . مدیسوب و  ار  وا  متساخرب و  نم  دش . دراو  دوب ، سرون  یناوج  هک  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  مدید 
تنعل ار  وا  لتاق  ادخ  دندرگ  دنمتداعـس  یتعامج  دنوش و  هارمگ  یموق  وا  تماما  هراب  رد  هک  نادب  تسا . نیا  وت  ماما  نم  زا  دـعب  میهاربا !

دروآ دوجوب  يو  لسن  زا  تسا  نیمز  لها  نیرتهب  دوخ  نامز  رد  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  شاـب  هاـگآ  دـنک . داـیز  ار  شباذـع  دـیامن و 
. تسا تمکح  همـشچرس  تماما و  ندـعم  وا و  لئاضف  ماکحا و  ملع و  ثراو  و  نینمؤملا ) ریما   ) شدـج مانمه  وا  ع .) اـضر - ماـما  ینعی  )
ار وا  دسح  يور  زا  اضر ) ترضح  تازجعم   ) يو بیجع  ياهراک  هدهاشم  زا  دعب  تسا ) یسابع  نومأم  دوصقم   ) نالف دالوا  زا  يرگمتس 
ار هناگهدزاود  نایدهم  هیقب  وا  لسن  زا  دنوادخ  دـنهاوخن . نیکرـشم  دـنچ  ره  دـنکیم  یلمع  هدرک  هدارا  هچنآ  دـنوادخ  یلو  دـناسر . لتقب 

ماما دوجوب  سک  ره  دهد . ياج  دوخ  سدقم  تشهب  رد  دننک  تافو  مادک  ره  هدومن و  لیمکت  اهنآ  هراب  رد  ار  دوخ  فطل  دروآ و  دـیدپ 
هدومن عافد  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  باکر  رد  هتفرگ و  تسدب  هنهرب  ریـشمش  هک  تسنیا  دننام  دشاب ، دقتعم  مهدزاود 

راـب هدزاود  نآ  زا  دـعب  دوـمرف ، عـطق  ار  نخـس  ترـضح  دـش  دراو  هـیما  ینب  نارادتـسود  زا  يدرم  ماـگنه  نآ  رد  دـیوگیم : يوار  تـسا .
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دعب لاس  نوچ  مدـشن . قفوم  یلو  دـیامرف   372 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مامت  ار  زور  نآ  نخـس  رگم  ات  مدیـسر  شتمدـخب 
دیدش و راشف  زا  سپ  دنکیم ، فرطرب  ار  دوخ  نایعیش  هودنا  هک  سک  نآ  میهاربا ! يا  دومرف : گنردیب  دناهتسشن . مدید  مدیسر  شتمدخب 

متفگ هچنآ  میهاربا ! يا  دـننک . كرد  ار  ناـمز  نآ  هـک  یناـسک  لاـحب  شوـخ  دـمآ . دـهاوخ  نمـشد  زا  سرت  یباـتیب و  ینـالوط و  يـالب 
نآ زا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین  مدرک . تعجارم  هداـعلا  قوف  رورـس  يداـش و  اـب  مدینـش  مـالک  نیا  نوچ  زین  نم  دـنکیم  نیمأـت  ار  تدوـصقم 

اهرون نآ  دومرف و  تقلخ  رون  هدراهچ  دـنیرفایب ، یقولخم  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  هدراـهچ  دـنوادخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ترـضح 
دالوا زا  ماما  هن  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  دومرف : دـننایک ؟ رون  هدراـهچ  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  دـش : ضرع  تساـم  حاورا 

زین دنادرگ . كاپ  متـس  ملظ و  هنوگ  ره  زا  ار  نیمز  دناسر و  لتقب  ار  لاّجد  دنک و  مایق  شتبیغ  زا  دعب  هک  تسا  مئاق  اهنآ  نیرخآ  نیـسح ،
رگید نت  شـش  هتـشذگ و  رفن  شـش  میتسه . يدهم  هدزاود  ام  دومرفیم : ترـضح  نآ  مدینـش  تفگ : ریـصب  وبا  هک  تسا  نیدلا  لامک  رد 

هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دزاس . یلمع  وا  يارب  دهاوخب  هدـنام  یقاب  یمـشش  رفن  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  تسا . یقاب 
دمحم لآب  یتجاح  هچ  دنوادخ  دنیوگیم  نیدـیب )  ) مدرم هک  دوش  ینالوط  نادـنچ  امـش  يدـهم  تبیغ  مسق  ادـخب  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هک 

زا هدـش  دای  باتک  رد  مه  و  دـشاب . هدـش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  و  دوش ، راکـشآ  يرون  هلعـش  دـننام  هاگنآ  دراد ؟
امش ناردپ  زا  يرایسب  تایاور  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : ترـضح  نآب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ینالوط  یتیاور  نمـض  يریمح  دمحم 

نیمـشش وا  دومرف : تسیک ؟ رابخا  نیا  قادصم  هک  دیهد  عالطا  نمب  امـش  تسا . هدـش  تیاور  ام  يارب  نآ  ندوب  تحـص  تبیغ و  هراب  رد 
رخآ مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  اهنآ  لوا  هک  دـشابیم ، ربمغیپ  زا  دـعب  ةادـه  همئا  زا  نیمهدزاود  هک  تسا  نم  دـنزرف 

373 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تدم  هزادناب  رگا  مسق  ادخب  تسا  نمحرلا  ۀـفیلخ  نامزلا و  بحاص  هَّللا  ۀـیقب  قحب  مئاق  اهنآ 
رپ هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  هکنیا  رگم  دوریمن  ایند  زا  دـنامب  تبیغ  هدرپ  رد  شموق ، نایم  رد  « 1  » حون فقوت 
رد دیاب  هک  تسا  یتبیغ  ار  نامّزلا  بحاص  دومرف : راّمت  یناه  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیدـلا  لامک  رد  زین  و  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا 
نآ مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  زین  دنهدن . فک  زا  ار  دوخ  نید  دنربب و  ادـخب  هانپ  فارحنا  زا  ادـخ  ناگدـنب  يو  تبیغ 
زا مئاق  ایآ  مدرک : ضرع  تسا . يراج  زین  لعنلاب  لعنلا  قباط  تیب  لها  ام  مئاـق  یگدـنز  رد  ناربمغیپ  ياـهتبیغ  ماـمت  دومرفیم  ترـضح 

شتبیغ تسا . ملاع  نازینک  يوناب  دنزرف  و  مالّسلا ) هیلع  مظاک   ) یسوم مرـسپ  دنزرف  نیمجنپ  وا  ریـصب  وبا  يا  دومرف : تسا ؟ تیب  لها  امش 
و دیاشگب ، وا  تسدب  ار  ناهج  برغ  قرـش و  دنک و  رهاظ  ار  وا  دنوادخ  سپـس  دنوش . دیدرت  راچد  لطاب  لها  هک  ددرگ  ینالوط  نادـنچ 
رد هک  دنامیمن  نیمز  يور  رد  ییاج  ددرگ و  رونم  دنوادخ  رون  اب  نیمز  دراذگ . زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یـسیع 

تبیغ رد  دندنـسپ . هن  نیکرـشم  دنچ  ره  دنامیم ، ادـخ  نید  طقف  دورب و  نایم  زا  نایدا  همه  دوش  شتـسرپ  لج  زع و  دـنوادخ  زا  ریغ  نآ 
نآ رد  زین  دـینکن ! راکنا  ار  نآ  دـنکیم  تبیغ  نامّزلا  بحاص  هک  دـسر  ربخ  امـشب  نوچ  دومرف : ریـصب  وبا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  خـیش 

دیدپ يدرم  تما  نیا  رد  دنوادخ  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدینش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يزار  ءالع  نب  ییحی  زا  باتک 
دوعوم يدهم  ناراب  نامـسآ  دنک . يزور  مدرمب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  « 2  » مشاـب وا  زا  نم  نم و  زا  وا  هک  دروآ 

وا دنـشاب  نما  رد  ناگدنرد  شوحو و  همه  دهد و  نوریب  ار  دوخ  رذـب  نیمز  دزیر و  ورف  عقومب  ار  دوخ  عفان   374 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
رگا دنیوگیم  نانادان  هک  دناسریم  لتقب  ار  ادخ  نانمـشد  زا  نادنچ  دشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز 

راک محر و  هلـص  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ینامعن  تبیغ  رد  « 1  » درکیم محر  مدرمب  دوب ، مالـسا  ربمغیپ  لـسن  زا  درم  نیا 
ادیپ دوخ  رانید  مهرد و  يارب  یلحم  هک  دسریم  ارف  ینامز  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخب  اریز  دیریگ . هشیپ  محرت  کین و 

ادخ و لضفب  مدرم  هچ  دینکیمن . ادیپ  دیاهتخودنا ) هک   ) رانید مهرد و  فرـص  يارب  یلحم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  تقو  رد  ینعی  دـینکن ،
هتسویپ دینک و  مگ  ار  دوخ  ماما  هک  یتقو  رد  دومرف : دوشیم ؟ عقاو  یک  ینعم  نیا  مدرکضرع : دنـشابیم . زاینیب  همه  زور  نآ  رد  وا ، یلو 

دیئامن و يراد  دوخ - يو  هراب  رد  دیدرت  کش و  زا  دیتسه  اج  ره  سپ  دنک  عولط  دیشروخ  دننام  کک  یهاگ  ات  دیـشاب  وا  يوجتـسج  رد 
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. مراتـساوخ لاعتم  دـنوادخ  زا  تسار  هارب  ار  امـش  داشرا  قیفوت و  دـیئوج . زارتحا  متفگ  هچنآ  زا  و  دـینک ، رود  دوخ  زا  ار  یکـش  هنوگ  ره 
ینامعن مالک  زا  تسین و  تیاور  ءزج  دـینکیمن » ادـیپ  رانید  مهرد و  فرـص  يارب  یلحم  مئاـق  روهظ  تقو  رد  ینعی   » هلمج ارهاـظ  فلؤم :

زا هک  نانچ  ار  روهظ  نامز  هن  دـنکیم  فیـصوت  ار  تبیغ  نامز  مالّـسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا . هتفر  اطخب  دروم  نیا  رد  يو  اـیوگ  دـشابیم و 
ادـیپ ینیما  هک  دوب  دـنهاوخ  نئاخ  نانچ  مدرم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسنیا  تیاور  ياـنعم  ددرگیم . مولعم  ربخ  رخآ 

رد تفگ : هک  هدرک  لـقن  رمع  نب  لّـضفم  زا  تبیغ »  » باـتک رد  یناـمعن  زین  و  دـنراذگب .! تناـما  يو  دزن  ار  دوخ  راـنید  مهرد و  دوشیمن 
بانتجا مئاق  صوصخم  مانب  حیرصت  زا  دومرف : ترضح  دوب . نم  اب  مه  رگید  یسک  مدوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  سلجم 
بطاخم ارم   ) ترـضح یلو   375 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـیامرفیم  يرگیدـب  ار  نیا  ترـضح  هک  مدرک  روصت  نم  دـینک .

نآ رد  نادـنچ  و  دوش . بئاغ  امـش  رظن  زا  اهلاس  مسق  ادـخب  دـینک . يراد  دوخ - مئاق  ماـن  ندرب  زا  « 1  » هَّللا دـبع  ابا  يا  دومرف : و  تخاـس )
هار رد  نامیا  لها  ناگدید  یلو  تسا ؟ هتفر  نابایب  مادکب  تسه  رگا  هدیـسر و  تکالهب  ای  هدرم  وا  دنیوگیم  نانیدیب  هک  دـنک  ربص  تبیغ 

ار نامیا  هتفرگ و  نامیپ  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  نانآ  زج  هک  تسایرد  ناشورخ  جاوما  رد  ینافوط  یتشک  دـننام  يو  تبیغ  تسا . رابکـشا  وا 
ددرگ و هتشارفارب  مچرپ  هدزاود  نامز  نآ  رد  دباییمن . تاجن  هطرو  نآ  زا  یسک  تسا ، هتشاد  دیؤم  دوخ  دادما  اب  هتـشون و  ناشلد  حول  رد 

ضرع ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  مداد . رـس  ار  هیرگ  نم  دوـشیمن . هتخانـش  يرگید  زا  کـی  چـیه  هک  دـنهیبش  مهب  يروـط 
يرگید زا  کی  چیه  هک  دنهیبش  مهب  يروط  و  ددرگیم ، هتـشارفارب  مچرپ  هدزاود  یئامرفیم  هک  منکن  هیرگ  هنوگچ  مدرگ ! تیادف  مدرک :

هنوگچ دـنیوگیم : مدرم  دـنکیم ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  روبزم  باـتک  رد  زین  دوشیمن ؟ هتخاـنش 
: تفگ هک  هدومن  تیاور  ترضح  نآ  زا  رمع  نب  لضفم  زا  باتک  نآ  رد  مه  « 2 « !؟ تسا هدیسوپ  شیاهناوختسا  هکنآ  لاح  دومن و  روهظ 

دنیوگب دوش و  تارییغت  شوختسد  ناهج  عاضوا  هک  یعقوم  دومرف : تسیچ ؟ مئاق  روهظ  تمالع  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
اب دومرف : دش ؟ دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب  مدرگ  تیادف  مدرکـضرع : تسا ؟ هتفر  نابایب  مادکب  تسه  رگا  هدیـسر و  تکالهب  ای  هدرم  مئاق  هک 

تیاور ترـضح  نآ  زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه   376 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  « 3  » دنکیم مایق  ریـشمش 
لاـعتم دـنوادخ  هک  هاـگنآ  اـت  دـننکیمن ، ادـیپ  ار  وا  هدـنام و  ماـمایب  زارد  یناـیلاس  دـنهدب  تسد  زا  ار  ماـما  مدرم  نوچ  دومرف : هک  هدرک 

وا نم  رگا  هن ! دومرف : تسا ؟ هدش  دلوتم  مئاق  ایآ  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  هک  تسا  روبزم  باتک  رد  زین  دنادرگ . راکشآ  ار  امش  بحاص 
باتک رد  سواـط  نب  دیـس  مدومنیم . کـمک  مدرکیم و  تیبرت  ار  وا  ینعی : فلؤم : متـشگیم . وا  رازگتمدـخ  رمع  تدـم  رد  مدـیدیم ، ار 

. دومرف اعد  هداتـسیا  ادخ  هناخ  نادوان  ریز  رد  تفر و  جحب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یلاس  هک  هدرک  تیاور  دمحم  نب  نابا  زا  لابقا » »
رد دندوب . هداتسیا  ترضح  نآ  رس  تشپ  « 1  » نسح نب  رفعج  و  پچ ، تمـس  رد  نسح  نب  نسح  و  تسار ، بناج  رد  نسح  نب  هَّللا  دـبع 

هنوگ نیدـب  راب  هس  داـبع  دومرف  توکـس  يو  باوج  رد  ترـضح  « 2 ! » هَّللا دـبع  ابا  ای  درکـضرع : دـمآ و  يرـصب  ریثک  نب  دابع  تقو  نیا 
هچ ره  ریثک ! ابا  ای  دومرف : ترـضح  رفعج ! ای  تفگ : تخاس و  بطاـخم  ماـنب  ار  ترـضح  سپـس  دینـشن . یخـساپ  دز و  ادـص  ار  ترـضح 

! ریثک وبا  دومرف : ترـضح  درک . دـهاوخ  مدـهنم  یلکب  ار  هناخ  نیا  يدرم  تسا  هتـشون  نآ  رد  هک  مراد  یباتک  درکـضرع : وگب ! یهاوخیم 
رد گرزب و  شرس  کیراب ، شندرگ  حورجم ، يو  ياهقاس  درز و  وا  ياهاپ  مسانشیم  ار  درم  نآ  نم  مسق  ادخب  دیوگیم ، غورد  وت  باتک 

هاـگنآ دـندرگ . قرفتم  وا  رود  زا  هک  يروـطب  « 3  » دـنک عنم  ادـخ  هناـخ  فاوط  زا  ار  مدرم  دومرف ) یناـمی  نکرب  هراـشا  ، ) نکر نیا  راـنک 
هتخیگنارب دومرف ) دوخ  هنیـسب  هراشا  تسد  اب  و   ) نم دـالوا  زا   377 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدرم  يو  عفد  يارب  دـنوادخ 

و دیوگیم ، تسار  هَّللا  دبع  ابا  مسق  ادخب  تفگ : نسح  نب  هَّللا  دبع  عقوم  نیا  رد  دناسر . لتقب  نوعرف  دومث و  داع و  موق  دننام  ار  وا  دنک و 
. دندرک قیدصت  ار  مشش  ماما  شیامرف  زین  نسح  ماما  دالوا  ریاس  وا  زا  دعب 

تسا هدیسر  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  زا  هک  یتایاور  مهدزاود  باب 
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زا ماما  نیمجنپ  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ع )  ) مظاک یـسوم  ترـضح  شردارب  زا  وا  و  « 1  » رفعج نب  یلع  زا  عئارـشلا  للع  رد 
بحاص دـنزرف ! يا  دـیابرب . امـش  فک  زا  ار  نید  یـسک  ادابم  دـیربب . ادـخب  هانپ  دوخ  تناید  ظفح  يارب  ددرگ ، ناهنپ  ماما  نیمتفه  دالوا 

ار دوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  یناحتما  وا  تبیغ  دـندرگرب . دوخ  داقتعا  زا  يوب  نیدـقتعم  زا  یـضعب  هک  تسا  یتبیغ  زا  ریزگان  رمالا 
رفعج نب  یلع  دـندرکیم . يوریپ  نآ  زا  دنتـشاد ، غارـس  نیا  زا  رتحیحـص  ینید  امـش  ناـکاین  ناردـپ و  رگا  دـنکیم . ناـحتما  هلیـسو  نادـب 

کچوک و بلطم ، نیا  تقیقح  كرد  زا  امش  لوقع  دنزرف ! دومرف : تسیک ؟ ماما  نیمتفه  دالوا  زا  ماما  نیمجنپ  اقآ ! مدرکضرع : دیوگیم :
ۀیافک  ) ینامعن و تبیغ  خیـش و  تبیغ  نیدلا و  لامک  رد  دید . دیهاوخ  ار  وا  دیـشاب ، هدـنز  رگا  یلو  تسا . گنت  نآ  لمحت  زا  ناتاههنیس 

هیلع مظاک  یسوم  ترضح  کچوک  ردارب  رفعج  نب  یلع  دنزرف »  » زا دوصقم  فلؤم - تسا . هدش  لقن  رگید  دانـساب  ثیدح  نیا  زین  رثالا )
دمحم زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش  زین  و  دنزرف ! يا  دیامرفیم : يوب  تقفـش  فطل و  يور  زا  ماما  هک  تسا  ثیدح  نیا  يوار  مالّـسلا 

َو هیآ  ریسفت  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  تفگ :  379 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  دنکیم  تیاور  يدزا  دایز  نب 
امـش نایم  رد  مدرکـضرع : تسا . بئاغ  ماما  نطاب  تمعن  رهاظ و  ماما  رهاظ  تمعن  دومرف : مدیـسرپ . ار  ًۀَـنِطاب  َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ 

اّنم رشع  یناّثلا  وه  هرکذ و  نینمؤملا  بولق  نع  بیغی  هصخـش و ال  ساّنلا  راصبا  نع  بیغی  معن  دومرف : دوش ؟ بئاغ  هک  تسه  یـسک  همئا 
يرآ ءامالا  ةدّیس  نبا  دینع  راّبج  ّلک  هب  ریبی  دیعب و  ّلک  هل  بّرقی  ضرالا و  زونک  هل  رهظی  بعص و  ّلک  هل  ّللذی  رسع و  ّلک  هل  هَّللا  لّهسی 

ره دـنوادخ  تسا . همئا  ام  نیمهدزاود  وا  دوریمن . ناـنمؤم  ياـهلد  زا  شداـی  یلو  ددرگیم  بئاـغ  ناگدـید  زا  اصخـش  هک  تسا  یـسک  وا 
ره دنادرگیم و  رهاظ  شیارب  ار  نیمز  نداعم  اهجنگ و  دیامنیم . بوکرس  وا  هلیسوب  ار  یشکندرگ  ره  دنکیم و  ناسآ  وا  يارب  ار  یلکـشم 

نازینک رورس  دنزرف  وا  دناسریم ، تکالهب  ار  دّرمتم  نیطایش  دزاسیم و  دوبان  ار  نیدیب  نارگمتـس  دنکیم ، کیدزن  وا  يارب  ار  يرود  زیچ 
دـنادرگ و رهاظ  ار  وا  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دـینک  رکذ  مانب  ار  وا  هک  تسین  زیاج  امـش  يارب  دـنامیم و  هدیـشوپ  مدرم  رب  شتدـالو  تسا .

دمحا زا  طقف  ار  ثیدح  نیا  نم  دیامرفیم : هر )  ) قودص خیش  دشاب . متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیـسوب 
هَّللا ۀمحر  . » دوب لضاف  نیدتم و  يدرم  يو  مدومن . عامتسا  مدرکیم  تعجارم  هَّللا  تیب  جح  رفـس  زا  هک  یعقوم  ینادمه  رفعج  نب  دایز  نب 
نب سابع  زا  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خیـش  مه  و  تسا . روکذم  رگید  دنـسب  ثیدح  نیا  زین  رثالا  ۀـیافک  باتک  رد  هناوضر .» هیلع و 

هدشن دلوتم  زونه  تفگ : دـنهاوخ  رمالا  بحاص  هراب  رد  مدرم  دومرفیم : ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  رماع 
مدیسرپ  380 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  نآ  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  ریثک  نب  دواد  زا  روبزم  باـتک  رد  زین  تسا !

دناهتـشک و ار  شردپ  دشابیم . بئاغ  شناسک  رظن  زا  تسا و  بیرغ  اهنت و  رود و  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  دومرف : تسیک ؟ رمالا  بحاص 
َحَبْصَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  هیآ  ریـسفت  مدیـسرب  ترـضح  نآ  زا  تفگ  رفعج  نب  یلع  هک  تسا  باتک  نآ  رد  زین  و  تسا . هدرکن  یهاوخنوخ  وا 

زا نیدـلا  لامک  رد  نینچمه  درک ؟ دـیهاوخ  هچ  دـینیبن ، ار  وا  دـیهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ماما  هاگ  ره  ینعی : دومرف : تسیچ ؟ ًارْوَغ  ْمُکُؤام 
امـش دـنکیم  قحب  مایق  هک  یـسک  نآ  اقآ  مدرکـضرع : مدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی 

داد لدع و  زا  رپ  دـنادرگیم و  كاپ  ادـخ  نانمـشد  دوجو  زا  ار  نیمز  هک  مئاق  نآ  یلو  ماهدرک  مایق  قح  جـیورت  يارب  نم  دومرف : دـیتسه ؟
دنوشیم و دترم  يرایسب  مدرم  هک  يروطب  تسا  ینالوط  نآ  تدم  هک  دنکیم  یتبیغ  شناج  ظفح  رطاخب  وا  تسا . نم  مجنپ  دنزرف  دنکیم ،
ام تبحم  رب  و  هدز ، ام  یتسودب  گنچ  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  زا  هتـسد  نآ  لاحب  شوخ  دومرف : هاگنآ  دننامیم . تباث  رگید  هدـع 

دوخ نایعیـش  ار  اهنآ  زین  ام  دناهتـسب و  لد  ناماما  امب  اهنآ  میتسه . اهنآ  زا  ام  ام و  زا  اهنآ  دنیوجیم . يرازیب  ام  نانمـشد  زا  دننامیم و  تباث 
رثالا ۀیافک  رد  ثیدح  نیا  دوب . دنهاوخ  ام  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  اهنآ  مسق  ادخب  اهنآ  لاحب  شوخ  میشابیم . دونـشخ  اهنآ  زا  مینادیم و 

. تسا هدش  رکذ  ترضح  نآ  زا  زین  رگید  دنسب 

تسا هدیسر  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  یتایاور  مهدزیس  باب 
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مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  شردـپ  زا  وا  لاضف و  نب  نسح  زا  اضرلا  رابخا  نویع  و  عئارـشلا » للع   » باـتک رد  هر »  » قودـص خـیش 
. دنباین دننک  وجتسج  ار  وا  وس  ره  زا  هک  منیبیم  منادنزرف  زا  ماما  نیموس  نداد  تسد  زا  عقوم  رد  ار  هعیـش  ایوگ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور 

اذا ۀعیب  دـحأل  هقنع  یف  نوکی  اّلئل  لاق : مل ؟ تلقف و  ددرگیم : بئاغ  اهنآ  ماما  هکنیا  يارب  دومرف : هچ ؟ يارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع :
وا ندرگ  رد  یهاشداپ )  ) چـیه تعیب  دـنکیم ، ماـیق  ریـشمش  اـب  یتقو  هکنیا  يارب  دومرف : دوشیم ؟ بئاـغ  ارچ  مدرک  ضرع  فیّـسلاب .  ماـق 
نآ شتآ  هک  دراد  ولج  رد  ياهنتف  اـیند  دومرف : نمب  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  بوـبحم  نب  نسح  زا  نوـیع  باـتک  رد  مه  و  دـشابن .
درم نیمز و  نامسآ و  لها  دنهدب و  تسد  زا  ارم  موس  دنزرف  ام  نایعیـش  هک  تسا  یعقوم  رد  نیا  و  تفرگ ، دهاوخ  ار  ماع  صاخ و  نماد 
مدـج مانمه  هک  داب  وا  يادـف  مرداـم  ردـپ و  دـنک . هیرگ  يو  نداد  تسد  زا  رطاـخب  ياهدیـسر  تبیـصم  هدز  مغ  ره  هتخوس و  لد - نز  و 

نانز و دنرایسب  هچ  دشخردیم  سدق ، راونا  عاعش  زا  هک  هدیشوپ  ینارون  ياهسابل  تسا . ع )  ) نارمع نب  یسوم  هیبش  نم و  هیبش  و  ربمغیپ ) )
، منیبیم ریحتم  سویأم و  ار  اهنآ  ایوگ  دـندرگ  فسأتم  نیگمغ و  ناریح و  دـنهدب ، تسد  زا  ار  « 1 « » نیعم ءام   » نوچ هک  ینامیا  اـب  نادرم 

ماما  ) وا  382 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوشیم . هدینش  کیدزن  زا  هک  نانچ  دوش ، هدینـش  رود  زا  هک  دننز  ادص  نانچ  ار  اهنآ 
رد هکنیا  زج  هدرک  تیاور  زین  تلـص  نب  نایر  زا  ار  ثیدح  نیا  نیدلا  لامک  رد  تسا . باذـع  رافک  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب  نامز )

سدق ینـشور  عاعـش  زا  هک  هدیـشوپ  ینارون  ياهـسابل   » هلمج فلؤم : دـنوش . نیگمغ  نیمز  نامـسآ و  لها  يو  گرم  رد  دـیوگیم : اجنآ 
: هک تسنیا  روظنم  هصالخ  روطب  تسا و  عطاس  ادخ  ضیف  لضف و  راونا  ترضح  دوجو  زا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دراد  لامتحا  دشخردیم »

خیـش زین  و  تسا . هدیـشوپ  دشخردیم ، نآ  زا  تیاده  لضف و  راونا  هک  ینابر  ياهتعلخ  سدقم و  ياهـسابل  ع )  ) نامز ماما  سدقا  دوجو 
عورـش تایبا  نیاـب  هک  ار  دوخ  هدیـصق  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یعازخ  لـبعد  زا  اـضرلا  راـبخا  نویع  نیدـلا و  لاـمک  رد  قودـص 

نیاب هک  یعقوم  مدناوخ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  يارب  « 1  » تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  ةوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادـم  دـشیم * :
 * تامقنلا ءامعنلا و  یلع  يزجی  لطاب و  ّقح و  ّلک  انیف  ّزیمی  تاکربلا  هَّللا و  مسا  یلع  موقی  جراخ  ۀـلاحم  ماـما ال  جورخ  مدیـسر * : رعش 

دهد زیمت  لطاب  زا  ار  یقح  ره  ام  نایم  رد  ات  دنکیم  مایق  وا  تاکرب  ادخ و  مانب  وا  تسا  یمتح  دیایب ، دیابیم  راچان  هک  یماما  روهظ  ینعی : )
درک و نمب  ور  هاگنآ  تسیرگب ، تخس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  راعـشا  نیا  ندینـش  زا  دیامن ) اطع  ار  یتمقن  تمعن و  ره  شاداپ  و 

نیا هن ! اقآ ! مدرکـضرع : دنکیم ؟ مایق  یک  تسیک و  ماما  نیا  ینادیم  دـناوخ ! ار  تیب  ود  نیا  وت  نابز  اب  سدـقلا  حور  یعازخ ! يا  دومرف :
ملظ زا  رپ  هک  نانچ  درک  دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  نآ  دنادرگیم و  كاپ  داسف  ثول  زا  ار  نیمز  و  دنکیم ، مایق  امش  زا  یماما  هک  ماهدینـش  ردق 
یلع وا  زا  دعب  تسا و  دمحم  نم  رسپ  نم  زا  دعب  ماما  لبعد ! يا  دومرف : ترـضح  دشاب . هدش   383 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

ار وا  راظتنا  شتبیغ  نامز  رد  نامیا ) لـها   ) هک تسا  ماـما  مئاـق  تجح  شرـسپ ، نسح  زا  دـعب  دـشابیم و  نسح  شرـسپ  وا  زا  دـعب  وا  رـسپ 
نادـنچ ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هدـنامن  زور  کـی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  دـننکیم . يرادرب  ناـمرف - يو  زا  شروهظ  زا  دـعب  دنـشکیم و 

تقو دوشیمن  درک ؟ دهاوخ  روهظ  تقو  هچ  اما  دشاب . هدش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  لدـع  زا  رپ  ار  ناهج  دـیایب و  وا  ات  دـنادرگیم  ینالوط 
ربمغیپ زا  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  شردپ و  زا  رفعج ) نب  یـسوم   ) مردپ هچ  دومن . نییعت  ار  نآ 

رد دنوادخ  هک  تسا  زیختـسر  زور  ندـمآ  لثم  يو  ندـمآ  دومرف : درک ؟ دـهاوخ  روهظ  یک  تسامـش  لسن  زا  هک  مئاق  دـش : لاؤس  (ص )
مولعم ار  نآ  تقو  دنوادخ  زج  یسک  ینعی : « 1  » ًۀَتَْغب اَّلِإ  ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ال  دـیامرفیم : نآرق 
دنسب تیاور  نیا  دننام  رثالا  ۀیافک  رد  « 2  » دمآ دهاوخ  امـش  يوسب  یناهگان  روطب  هدمآ ، نارگ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  بلطم  نیا  دنکیمن ،

مالّـسلا هیلع  اـضر  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  تـیاور  حوـن  نـب  بوـیا  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  تـسا . هدـمآ  زین  يوره  تلـص  وـبا  زا  رگید 
هچ دنک . ضیوفت  امـشب  ریـشمش  ندیـشک  نودب  ار  دمحم  لآ  تلود  دنوادخ  دیـشاب و  رمالا  بحاص  امـش  هک  میراودـیما  ام  مدرکـضرع :

کی ره  دومرف : ترضح  دناهدز . هّکس   384 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تکرابم  مانب  هدش و  هتفرگ  تعیب  امـش  يارب  مینیبیم 
ناهگان ای  دنداتسرف ، يو  يارب  یعرش  هوجو  دش و  امنتشگنا  دندیـسرپ و  نید  لئاسم  وا  زا  دنتـشون و  اههمان  وا  يارب  مدرم  هک  همئا  ام  زا 
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مولعم شبـسن  یلو  یفخم  شیاج  تدالو و  هک  دزیگنارب  یماما  لج  زع و  دـنوادخ  هک  یعقوم  ات  دریمیم ، مس  هلیـسوب  ای  دوشیم و  هتـشک 
ياجک رد  تاهناخ  دیـسرپ : نم  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ایرکز  نب  دمحا  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  دشاب .

ریز هک  دریگ  رد  یتخـس  هنتف  نانچ  هک  دمآ  دـهاوخ  يزور  تسا . رتملاس  اج  همه  زا  اجنآ  دومرف : « 1  » خرک هلحم  رد  متفگ  تسا ؟ دادـغب 
نب دـمحم  زا  ینامعن  تبیغ  رد  دـنهدب . تسد  زا  ارم  یموس  دـنزرف  مدرم  هک  تسا  یماگنه  رد  نیا  دـنزوسب و  نآ  شتآ  رد  زین  موق  ناـک 

. دش دنهاوخ  یتخـس  ناحتماب  التبم  مدرم  يدوزب  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یخلب  بوقعی  یبا 
هدرم هدش و  دیدپان  وا  دنیوگیم  هک  دسر  اجنآب  راک  دنوش و  ناحتما  دشابیم ، راوخریـش  ردام و  مکـش  رد  هک  یلفط  هلیـسوب  هک  ینعم  نیاب 

: فلؤم « 2 . » منکیم تافو  يدوزب  مه  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـشیم . دـیدپان  اـهراب  ادـخ  ربمغیپ  هک  یلاـح  رد  تسین ، یماـما  رگید  تسا و 
وبا بعـش  رد  هک  یلاس  هس  دربیم و  رـسب  يرح  هوک  رد  هک  یتدم  دننام  دـیدرگ .» دـیدپان  راب  نیدـنچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  »

دیدپان هکم  مدرم  رظن  زا  زین  هنیدـم  ات  راغ  زا  385 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوب  ناهنپ  روث  راغ  رد  هک  يزور  هس  بلاط و 
لوسر باغ   » درفم و ظفلب  يوار  یلو  دندشیم ، بئاغ  اهراب  مه  ادـخ  ناربمغیپ  هک  هدومرف  عمج  ظفلب  ترـضح  تسا  نکمم  و  دوب . هدـش 

امش نایم  زا  ملع  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  حون  نب  بویا  هک  تسا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  دشاب . هدرک  لقن  هَّللا »
«1 . » دیشکب جرف  راظتنا  دوخ  ياهاپ  ریز  زا  دش  هتشادرب 

تسا هتفای  رودص  فرش  ع )  ) یقت دمحم  ماما  ترضح  هسدقم  هیحان  زا  هک  یتایاور  مهدراهچ  باب 

مئاق هراب  رد  ات  مدیسر  ع )  ) یقت دمحم  ماما  تمدخ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ینـسح  میظعلا  دبع  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
هک تسا  يدـهم  نامه  ام  مئاق  مساقلا ! وبا  يا  دومرف : تخادرپ و  نخـسب  نم  زا  شیپ  ترـضح  تسوا ؟ يدـهم  ایآ  هک  منک  لاؤس  يو  زا 

يربمغیپب و ار  دمحم  هک  یئادخب  تسا . نم  یموس  دنزرف  وا  دـننک . وا  يرادربنامرف  شروهظ  عقوم  رد  و  دنـشاب ! وا  رظتنم  شتبیغ  رد  دـیاب 
ات دنادرگ  زارد  نادنچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  ایند  رمع  زا  زور ، کی  زج  رگا  هک  منکیم  دای  مسق  تسا ، هدیزگرب  تماماب  ار  ام 

حالـصا بش  کی  رد  ار  وا  راک  لاعتم  دنوادخ  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دـیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  روهظ  وا 
شنز ندرک  مرگ  يارب  رگم  ات  دمآ  نمیا  يداوب  رصم  لحاس  زا  ینعی  درک ، حالصا  بش  کی  رد  ار  میلک  یسوم  لکـشم  هک  نانچ  دیامن 

لامعا نیرتهب  دومرف : هاگنآ  دوب . ربمغیپ  درک  تعجارم  نوچ  دـینادرگ و  ربمغیپ  ار  وا  اج  ناـمه  رد  دـنوادخ  دـمآ  یتقو  یلو  دربب  یـشتآ 
ترـضح زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یـسیق  یلع  شردپ و  زا  لاله  نب  دمحا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  تسا . نامز  ماما  جرف  راظتنا  ام  نایعیش 

تشادرب و رس  سپس  تخادنا ، ریزب  كرابم  رس  یتدم  هاگنآ  یلع . مدنزرف  دومرف : تسیک ؟ امش  زا  دعب  ماما  مدیسرپ  ع )  ) یقت دمحم  ماما 
؟ میربب هانپ  یسک  هچب  تقو  نآ  رد  مدرکضرع :  387 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیآ . دیدپ  مدرم  يارب  یتریح  يدوزب  دومرف :

یهار دومرف : راب  هس  میربب ؟ هانپ  یکب  مدیسرپ : هرابود  نم  دیرب ! هانپ  يوب  هک  تسین  یـسک  دومرف : راب  هس  هاگنآ  دومن  توکـس  ترـضح 
: دومرف هنیدـم ؟ مادـک  مدرکـضرع  تسا : هنیدـم  رد  وا  تاقوا  یهاگ  دومرف : میربب ؟ هانپ  یـسک  هچب  مدیـسرپ : راب  نیموس  يارب  تسین  واـب 

لقن عیزب  نبا  دیوگیم : ثیدح  نیا  يوار  لاله  نب  دمحا  تسه ؟ مه  يرگید  هنیدم  اج  نیا  زا  ریغ  رگم  میتسه  نآ  رد  ام  هک  هنیدم  نیمه 
: دومرف هکنیا  فلؤم : داد . ار  باوج  نیمه  زین  ترـضح  درک و  ار  لاؤـس  نیمه  دیـسر و  ترـضح  تمدـخب  یـسیق  یلع  نب  ۀـیما  هک  درک 
ار ثیدـح  نیا  دـننام  زین  ینامعن  تبیغ  رد  دـننیبیم . ار  ترـضح  نآ  مدرم  زا  یـضعب  هک  تسنیاب  هراشا  تسا ، هنیدـم  رد  تاـقوا  یهاـگ 

مالّـسلا هیلع  یقت  دـمحم  ماما  رفعج  وبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ینـسح  میظعلا  دـبع  زا  ینامعن  تبیغ  زین  تسا . هدروآ 
هک یـسک  رب  ياو  دوش . ناهنپ  دعب  دیآ و  دیدپ  يو  زا  دعب  یغارچ  دنک ، تافو  مالّـسلا ) هیلع  یقنلا  یلع  ماما   ) یلع دنزرف  نوچ  دومرفیم :

دـنک و ریپ  ار  ناناوج  هک  دـهد  يور  یثداوح  نآ  زا  دـعب  دـناهدرک . ظفح  ار  دوخ  نید  هک  اهبرع  لاـحب  شوخ  دـنک و  کـش  وا  هراـب  رد 
ترـضح نآب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  میظعلا  دبع  ترـضح  زا  زین  رثالا  ۀـیافک  رد  ددـنویپ . عوقوب  یتخـس  جرم  جره و  ینارحب و  عاضوا 
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امـش دشاب ، هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیآیم و  هک  دـمحم  لآ  مئاق  مراودـیما  نم  مدرک : ضرع 
هک مئاق  نآ  یلو  میشابیم  یهلا  نید  يامنهار  میاهدرک و  مایق  ادخ  نامرف  تفرـشیپ  يارب  همئا  ام  زا  کی  ره  مساقلا ! وبا  يا  دومرف : دیـشاب .

مدرم رب  شتدالو  هک  تسا  یـسک  وا  متـسین . نم  دنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  هتفرگ و  نارکنم  رافک و  تسد  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسوب  دـنوادخ 
نیمز هک  تسوا  تسادـخ . ربمغیپ  مانمه  هینک  مان و  رد  وا  تسا . مارح  شماـن  ياـشفا  دوشیم و  بئاـغ  شدوخ  دـنام و  دـهاوخ  هدیـشوپ 
گنج رد  مالسا  رکشل  تارفن  دادعتب  شنارای  زا  نت  هدزیس  دصیـس و  و  دوشیم ، ناسآ  شیارب  يراوشد  رما  ره  و  ددرگیم ، راومه  شیارب 
هفیرـش هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هـک  ناـنچ  دـنیآ . درگ   388 ص : نتم ، مالـسلا ، هـیلع  دوـعوم  يدـهم  شفارطا  رد  نـیمز  رود  طاـقن  زا  ردـب 

دریگ الاب  وا  راک  دننک ، عامتجا  يو  دزن  رد  هدع  نیا  نوچ  « 1  . » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج . ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنی  : دیامرفیم
زا نادـنچ  دـیامنیم و  مایق  یهلا  نامرفب  دـیدرگ ، دـقعنم  دنـشابیم ، درم  رازه  هد  هک  شناراـی  وا و  ناـیم  يراداـفو  ناـمیپ  هکنآ  زا  دـعب  و 

دنوادخ دومرف : تسا ؟ هدش  دونـشخ  دنوادخ  مینادب  هنوگچ  اقآ ! مدرکـضرع : ددرگ . دونـشخ  دنوادخ  هک  دـناسر  لتقب  ار  ادـخ  نانمـشد 
رقص زا  رثالا  ۀیافک  رد  زین  تسا . هدش  دونشخ  نید  نانمشد  همه  نآ  نتـشک  زا  دنوادخ  رگید  هک  دنادیم  وا  دتـسرفیم و  يو  لدب  یتمحر 
نم هتفگ  وا  هتفگ  نم و  رما  وا  رما  تسا  یلع  مرسپ  نم  زا  دعب  ماما  دومرفیم : مدینش  ترضح  نآ  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فلد  یبا  نب 

تعاـط يو  تعاـط  شردـپ و  هتفگ  وا  هتفگ  شردـپ  رما  وا  رما  تسا  نسح  شدـنزرف  وا  زا  دـعب  ماـما  تسا . نـم  زا  يوریپ  وا  زا  يوریپ  و 
تخس ترضح  تسیک ؟ ماما  نسح ، امش  دنزرف  زا  دعب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکضرع : نم  دومرف . توکس  ترضح  سپـس  دشابیم . شردپ 

زا دـعب  اریز  دومرف : دـنیوگیم ؟ مئاق  ار  وا  ارچ  مدرکـضرع : تسا . رظتنم  قحب و  مئاق  شدـنزرف  نسح  زا  دـعب  ماما  دومرف : هاگنآ  تسیرگ .
؟ دـنیوگ رظتنم  ار  وا  ارچ  مدرکـضرع : درک . دـهاوخ  مایق  دـندش  فرحنم  شتماـماب  نیدـقتعم  بلاـغ  دـندرک و  شومارف  ار  وا  مدرم  هکنآ 

دوجو نانمشد  دنوش و  شرکنم  دنراد  دیدرت  هک  اهنآ  دنرب و  رسب  وا  راظتنا  رد  شنادنمقالع  درک و  دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  اریز  دومرف :
و دنتفا ، تکالهب  دنراد  باتش  شندمآ  رد  هک  یناسک  و  دنشاب ، وگغورد  دننکیم  نییعت  ار  شروهظ  تقو  هک  اهنآ  دنریگ و  هرخسمب  ار  وا 

مسا هس  نوچ  دومرف : هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هدش  دای  باتک  رد  زین  دنبای . تاجن  هطرو  نآ  زا  دنتسه  یهلا  ریدقت  میلست  هک  نانآ 
. تساهنآ مئاق  یمراهچ  دشاب ، مه  لابند  همئا  ام  رد  نسح  یلع و  دمحم و 

تسا هدیسر  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  زا  هک  یتایاور  مهدزناپ  باب 

يرکـسع نسح  ماما  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  « 1  » يرفعج مشاه  وبا  زا  نیدلا » لامک   » و اضرلا » رابخا  نویع   » باتک رد  قودـص  خـیش 
رگم مدرگ ! تیادف  مدرکضرع  نم  دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  وا  نیشناج  اب  یلو  تسا  نسح  مدنزرف  نم  نیشناج  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع 

دیئوگب دومرف : میربب ؟ مان  ار  وا  هنوگچ  سپ  مدرکـضرع : تسین  زیاج  امـش  يارب  وا  مان  ندرب  دـینیبیمن و  ار  وا  امـش  دومرف : دوشیم ؟ هچ 
نب میهاربا  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  تسا . هدرک  تیاور  يرعـشا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  ار  ینعم  نیا  زین  رثـالا  ۀـیافک  رد  دـمحم . لآ  تّجح 

نسح ماما  تمدخب  ياهمان  تفگ : هک  هدومن   390 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  رایزهم  نب  یلع  شردارب  زا  وا  رایزهم و 
زا نامزلا  بحاص  هک  یماگنه  دنتشون : باوج  رد  ترضح  دوب ؟ دهاوخ  یک  دمحم  لآ  جرف  مدرک : لاؤس  متشون و  مالّسلا  هیلع  يرکـسع 

يرکسع نسح  ماما  زا  هک  هدومن  تیاور  بویا  نب  قاحـسا  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  دیـشاب . جرف  رظتنم  دیدرگ  بئاغ  نارگمتـس  راید 
ثیدح نیا  میهاربا  نب  دمحم  تسا . هدشن  دلوتم  زونه  تفگ  دنهاوخ  مدرم  هک  تسا  یسک  نامزلا  بحاص  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع 

نبا میهاربا  زا  مناغ  یبا  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  و  درک . تیاور  ام  يارب  بّویا  نب  قحـسا  زا  ار 
وگتفگب میتسـشن و  هدـمآ  دورف  هلابز »  » لزنم رد  میدوب  رفـسمه  هکم  هار  رد  حون  نب  بویا  اـب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  سراـف  نب  دـمحم 

ياهمان يراج  لاس  رد  تفگ : حون  نب  بویا  دـمآ . نایمب  نخـس  شترـضح  زا  ام  يرود  رمـالا و  بحاـص  ترـضح  زا  هکنآ  اـت  میتخادرپ 
هتشادرب امش  نایم  زا  امش  ملع  هک  یعقوم  دومرف : موقرم  باوج  رد  میتشون . مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  ترـضح  نآب  عجار 
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یکیدزن زا  هیانک  مدق - ریز  زا  جرف  راظتنا  فلؤم : دیـشاب . جرف  رظتنم  دوخ  ياهمدق  ریز  زا  تسا ) ترـضح  نآ  دوخ  تلحر  دوصقم   ) دـش
. دیشابن سویأم  مه  ترضح  نآ  ندمآ  زا  دیرب ، رسب  جرف  راظتنا  رد  دیاب  هکنیا  نیع  رد  اهنامز  نآ  رد  ینعی  تسنآ : لوصح  یناسآ  جرف و 

خیرات رابخا و  هک  نانچ  دنک ، روهظ  تسا  قلخ  ربهر  هک  ماما  دیاب  یهلا  ياضق  قفو  رب  تشذگ  دح  زا  مدرم  یهارمگ  ینادان و  یتقو  اریز 
مالّسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  رافغلا  دبع  نب  یلع  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  دهدیم . ربخ  هتـشذگ  ياهتما  زا 

: دومرف باوج  رد  دندوب . هدیسرپ  ترضح  زا  دعب  ماما  زا  هتـشون و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضحب  همان  نایعیـش  تفر ، ایند  زا 
هیلع دوعوم  يدهم  دیهاوخن  واب  یسرتسد  یلو  دید  دیهاوخ  ارم  نیـشناج  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  و  مشابیم ، نم  ماما  ماهدنز ، نم  هک  مادام 
هیلع يرکـسع  نسح  ماـما  مدینـش  تفگ : يدادـغب  رفعج  نب  یـسوم  هک  تسا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین  « 1 ! » تشاد  391 ص : نتم ، مالـسلا ،

تماماب دقتعم  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  دینکیم . ادیپ  فالتخا  نم  نیـشناج  هراب  رد  نم  زا  دعب  هک  منیبیم  نانچ  ار  امـش  دومرفیم : مالّـسلا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  تّوبن  یلو  دراد  رواب  ار  ءایبنا  مامت  هک  تسنیا  دننام  دنک ، راکنا  ارم  دنزرف  یلو  دشاب  ربمغیپ  زا  دعب  همئا 

تعاطا اریز  تسا . هدومن  راـکنا  ار  ناربمغیپ  همه  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رکنم  سک  ره  هک  یتروص  رد  دوش . رکنم  ار 
: دیـشاب هاگآ  تسا . هدومن  راکنا  ار  ام  رفن  نیرخآ  دوش  ام  موصعم  نیلوا  رکنم  سک  ره  تسا و  اـهنآ  نیلوا  يورین  دـننام  اـم ، رفن  نیرخآ 

رثالا ۀیافک  رد  درادیم . تباث  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناسک  رگم  دـنوش ، دـیدرت  کش و  راچد  نآ  هراب  رد  مدرم  هک  تسا  یتبیغ  ارم  دـنزرف 
( مالّسلا هیلع  نامز  ماما  مود  بئان   ) نامثع نب  دمحم  زا  تفگ : مامه  نب  یلع  وبا  هک  تسا  نیدلا  لامک  رد  زین  تسا . هدمآ  تیاور  نیا  زین 
هک مدینش  ترضح ) لوا   392 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بئان  دیعـس  نب  نامثع   ) مردپ زا  تفگ : هک  مدینـش  هحور  هَّللا  سدق 

تیاور راوگرزب  نآ  ناردپ  زا  هک  ار  ثیدح  نیا  ترـضح  نآ  زا  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :
مدرم نوچ  دسانـشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  دنام . دهاوخن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  تمایق  زور  ات  نیمز  دندیـسرپ : تسا ، هدـش 

هک یناسک  دـنتفا و  تکالهب  لطاب  لها  دـندرگ و  ناریح  نانادان  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ار  نامز  ماـما  دیـشاب  هاـگآ  تسا . هدرم  تیلهاـج 
. دنکیم روهظ  هاگنآ  ۀفوکلا  فجنب  هسأر  قوف  ضیبلا  مالعالا  یلا  رظنا  ّینأکف  جرخی ، ّمث  دنـشاب  وگغورد  دـننک ، نیعم  ار  وا  روهظ  تقو 
رد ثیدح  نیا  منیبیم ! تسا  هدـمآ  رد  زازتهاب  شرـس  يالاب  رب  فجن )  ) هفوک يدـنلب  رد  هک  ار  يدیفـس  ياهمچرپ  نونکا  مه  هکنیا  لثم 

هسدقم هیحان  زا  یعیقوت  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يدادغب  رفعج  نب  یـسوم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  هدش . لقن  رگید  دنـسب  مه  رثالا  ۀیافک 
دنوادخ یلو  دننک . عطق  ارم  لسن  ات  تشک  دنهاوخ  ارم  هک  دناهتشادنپ  نینچ  مدرم  تشگ : رداص  نومـضم  نیاب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
ترضح نآ  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمق  قاحـسا  نب  دمحا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  هَّلل . دمحلا  و  « 1  » تخاس یلمع  ریغ  ار  اهنآ  روظنم 
ربمغیپب سک  همه  زا  تریس  تروص و  رد  وا  داد . ناشن  نمب  ارم  نیشناج  هکنآ  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  دومرفیم : مدینش 

لدـع و زا  رپ  ار  نیمز  وا  هدومن و  رهاظ  ار  وا  کک  یهاگ  اـت  دـنک . ظـفح  ياهحناـس  ره  زا  شتبیغ  لوط  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا . رتهیبش 
نب نانب  زا  تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  داد   393 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
نآ دـمآ  نایمب  نخـس  مالّـسلا  امهیلع  یقّنلا  یلع  ماما  تلحرب  عجار  يرکـسع  نسح  ماما  روضح  رد  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  هیودـمح 
زا ار  دوخ  ماما  نم  زا  دعب  هک  ینایعیش  یلو  ددرگیم  لصف  لح و  نم  هلیسوب  متسه  هدنز  نم  ات  مردپ  زا  دعب  نایعیـش  روما  دومرف : راوگرزب 

ع)  ) يرکـسع نسح  ماماب  تفگ : هک  هدش  تیاور  يرفعج  مشاه  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  تشاد !؟ دنهاوخ  یعـضو  هچ  دـنهدیم  تسد 
. نک لاؤس  دومرف : میامنب ؟ یلاؤس  امـش  زا  دیئامرفیم  هزاجا  منکب  یـشسرپ  تترـضح  زا  دهدیمن  هزاجا  امـش  يراوگرزب  اقآ ! مدرکـضرع :
زا دومرف : مریگب ؟ ار  وا  غارـس  اجک  زا  دنک  يدمآ  شیپ  هچنانچ  مدرکـضرع . مراد . يرآ  دومرف : دیراد !؟ يدـنزرف  امـش  اقآ ! مدرکـضرع :

لاؤس نامزلا  بحاص  ترـضح  صوصخ  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  هک  تسا  روبزم  باتک  رد  زین  و  هنیدـم !
يزار نالع  شیئاد  زا  وا  ینیلک و  خیـش  زا  رثالا  ۀـیافک  رد  « 1 ! » تسا ملاس  هدـنز و  وا  هک  درک  یلاح  يوب  تسد  هراشا  اب  ترـضح  درک ،
يوب ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـش  نتـسبآ  نامز  ماما  رداـم  نوچ  هک  داد  ربخ  نمب  هعیـش )  ) اـم ياـملع  زا  یکی  تفگ : هک  هدومن  تیاور 
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هدرک لقن  متاح  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  تسا . نم  زا  دعب  مئاق  وا  دوب و  دهاوخ  م ح م د )  ) شمان هک  يروآیم  يرسپ  يدوزب  دومرف :
لاس نامه  رد  دندش »!! هدـنکارپ  نم  نایعیـش  : » دومرف هک  مدینـش  يرکـسع  نسح  ماما  زا  يرجه )  ) تصـش تسیود و  لاس  رد  تفگ : هک 
رفعج  394 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یخرب  دـندیدرگ . باعـشنا  هقرفت و  راچد  شنارای  نایعیـش و  تفای و  تاـفو  ترـضح 
قیفوت هک  یـضعب  و  دندرب ، رـسب  ریحت  تلاح  رد  ياهدع  و  دندش ، دیدرت  کش و  شوختـسد  یهورگ  و  دنتـسناد ، ماما  نیـشناج  ار  باذک 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  ّحش  نب  یـسیع  زا  جیارخ  باتک  رد  يدـنوار  نیدـلا  بطق  دـندنام . تباث  دوخ  نید  رب  دوب ، ناشلاح  لماش  یهلا 
نمب ترـضح  متخانـشیم . ار  ترـضح  نآ  نم  دندروآ و  ام  نادـنزب  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مدوب  ینادـنز  نم  هک  یعقوم 

رد نوچ  دوب ، هدش  هتشون  نآ  رد  متدالو  خیرات  هک  دوب  نم  دزن  یئاعد  باتک  تسا  زور  ود  هامکی و  لاس و  جنپ  تصـش و  وت  نس  دومرف :
ایادخ دومرف : هن ! مدرکضرع : يراد ؟ يدنزرف  ایآ  دیسرپ : ترضح  سپس  دوب ! هدومرف  ترـضح  هک  تسا  روط  نامه  مدید  مدرک  رظن  نآ 
دضع اذ  ناک  نم  تسج : لّثمت  رعش  نیاب  هاگنآ  یمدآ ! يارب  دالوا  تسا  ینابیتشپ  بوخ  هچ  دشاب ، وا  نابیتشپ  هک  نک  يزور  يوب  يرسپ 
یـسک لیلذ  دوش . هریچ  دوخ  نانمـشد  رب  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  نابیتشپ  هک  یـسک  ینعی : دضع  هل  تسیل  يّذلا  لیلّذلا  ّنا  هتمالظ  كردـی 

رپ ار  ناهج  هک  دوشیم  تبهوم  نمب  يرسپ  يدوزب  مسق  ادخب  يرآ ، دومرف : دیراد ؟ يرسپ  امش  مدرکضرع : نم  درادن ! نابیتشپ  هک  تسا 
دباوللا دوسألا  ّیلاوح  ّینب  اّمنأک  ینارت  نا  اموی  کّلعل  دومرف : لّثمت  رعـش  ود  نیاب  هاگنآ  تسا . هدشن  دـلوتم  نونک  ات  یلو  دـنک ! لدـع  زا 

يور ناشلای  هک  یئاهریش  دننام  منادنزرف  هک  ینیب  هب  ارم  يزور  دیاش  ینعی : دحاو  سانلا  یف  وه  انامز و  ماقا  اصحلا  دلی  نا  لبق  امیمت  ّناف 
تـسیزیم اهنت  اهلاس  دـنک ، دـلو  داز و  نابایب  گیر  نوچ  هکنآ  زا  شیپ  میمت  هک  نانچ  دنـشاب ، هدومن  عامتجا  منماریپ  رد  تسا  هتخیر  مه 

«. 1»

ع)  ) نامز ماما  روهظب  نانهاک  رابخا  مهدزناش  باب 

هَّللا لّجع  ترضح  نآ  هراب  رد  اههرخـص  حاولا و  رد  هچنآ  و  نامز ، ماما  روهظب  اهنآ  لاثما  نانهاک و  نداد  ربخ  رب  تسا  لمتـشم  باب  نیا 
هک یعوضوم  زا  راسفتـسا  يارب  هاش  نادجاذ »  » هک دنکیم  لقن  ثرح  نب  بعک  زا  « 1 « » راونألا قراشم   » باتک رد  تسا . هدش  هتشون  هجرف 

ار وا  تساوخ  دـمآ ، حیطـس  نوچ   396 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  داتـسرف  « 2  » نهاـک حیطـس »  » بلطب تشاد  کـش  نآ  رد 
! حیطـس يا  تفگ : هاش  دـش  دراو  نوچ  و  دوش ، لخاد  هک  داد  هزاجا  يوب  هاگنآ  درک  ناهنپ  دوخ  شفک  رد  رانید  کی  سپ  دـنک . ناحتما 

دای دـنگوس  یگنگ  ایوگ و  ره  ینارون و  حبـص  یناملظ و  بش  ءاّمـص و  هرخـص  ادـخ و  هناخب  تفگ  حیطـس  ماهدرک ؟ ناـهنپ  هچ  وت  يارب 
ردارب دـننام  هک  نج  رفن  کی  زا  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  ار  نیا  دیـسرپ : هاش  ياهدرک ! ناهنپ  رانید  کی  دوخ  ياپ  شفک  ناـیم  هک  منکیم 
ناکین هک  یماگنه  هاش ! يا  تفگ : نادرگ . علطم  ارم  دـیآیم ، دـیدپ  ناراگزور  رد  هچنآ  زا  حیطـس ! يا  تفگ : هاش  تسا . نم  اب  اج  همه 

زا ناگدـید  و  دـننک ، لـمح  یتخـس  هب  ار  لاوـما  و  دـنیامن ، بیذـکت  ار  یهلا  تاردـقم  و  دنـسرب ، ماـقم  هاـجب و  رارـشا  دـنورب و  ناـیم  زا 
و دوش ، ادـیپ  تسا  ذـیذل  نیریـش و  ناگدـنروخ  دزن  یلو  مارح  مالـسا  ملاع  رد  هک  یئاهاذـغ  و  دـنیامن ، محر  عطق  و  دـسرتب ، ناراکهانگ 

ناشیرپ ار  برع  هک  يرادهلابند  هراتـس  تقو  نآ  دوش ، مک  رگیدکیب  مارتحا  و  ددرگ ، ضقن  اهنامیپ  دهع و  و  دـیآ ، دـیدپ  اهرظن  فالتخا 
الاب ناهج  ياج  همه  رد  اهخرن  ددرگ و  نوگرگد  راگزور  عاضوا  و  دوش ، کشخ  اهدور  درابن و  ناراب  ماگنه  نآ  رد  دیامن . عولط  دـنک ،

و دنک . جورخ  « 1  » رخـص دالوا  زا  يدرم  هاگنآ  دـنیآ . دورف  رـصم  رد  یکرت  نابـسا  راوس  درز  ياهمچرپ  اب  ربرب  هفیاط  عقوم  نآ  رد  دور .
تراغ ار  هفوک  دیامن و  نازیوآ  اهناتسپ  اب  هجنکـش  ماقم  رد  ار  نانز  دنادرگ و  حابم  ار  تامرحم  دیامن و  خرـسب  لیدبت  ار  هایـس  ياهمچرپ 

نانآ هبال  زجع و  لوتقم و  اهنآ  نارهوش  دوش . رپ  دـنهدیم  روبع  نایاپراهچ  نوچمه  ار  اهنآ  هک  قاس  دیفـس  هفـشکم  نانز  زا  اـههار  دـنک .
رد یمولظم  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  ددرگ ، رهاظ  ربمغیپ  دنزرف  يدهم  عقوم  نآ  رد  تسا . زارد  ناشـسومانب  مدرم  ضرعت  تسد  رایـسب و 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دشاب . قفاوم  دوخ  مئالع  اب  و  ددرگ ، راکشآ  هدیشوپ  رما  و  دوش ، هتشک  ادخ  هناخ  رد  يو  يومع  رسپ  هنیدم و 
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و دوش . هتفرگ  باتفآ  دـننک . ناگرزب  لتقب  مادـقا  نایمور  دـیآیم و  شرگمتـس  ناروای  اـب  یکانتـشحو  درم  تقو  نیا  رد   397 ص : نتم ،
جورخ اب  دنک و  جورخ  تسا  نسح  ای  نیسح  شمان  دیفس و  هبنپ  نوچ  هک  نمی  ياعنص  هاشداپ  هاگنآ  دوش . هتـسب  اهفـص  دیایب و  اهرکـشل 

ار مدرم  و  دیامن ، روهظ  بسن  يولع  يدیس  هتفای و  هار  یئامنهار  تشرس و  هزیکاپ  كرابم و  يدرم  تقو  نآ  رد  دورب . نایم  زا  اههنتف  يو 
میـسقت هیوسلا  یلع  مدرم  نایم  ار  لاوما  و  دوش ، راکـشآ  قح  وا  هلیـسوب  دوش و  فرطرب  وا  يور  رون  اب  اهیگریت  دـهد . تاجن  یناـشیرپ  زا 

همـشچ هک  یبآ  اب  و  دـننک . یگدـنز  رورـس  طاشن و  لامک  اب  مدرم  دزیرن . ار  یـسک  نوخ  رگید  دـنک و  فالغ  رد  ریـشمش  هاگنآ  دـیامن ،
تاهد مدرم و  نایم  رد  ار  ینامهیم  و  دـنادرگرب ، نایئاتـسورب  ار  قح  و  دـنک ، لسغ  هتـشاد ، هاگن  كاپ  كاشاخ  سخ و  زا  ار  نآ  راگزور 

ملاع دنک و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  تفر . نیب  زا  هک  دوب  يرابغ  یئوگ  دربب ، نایم  زا  ار  اهیهارمگ  دوخ  لدـع  اب  و  دـنادرگ . نوزفا 
يرفوزب نایفـس  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  رثالا » بضتقم   » باتک رد  شاّیع  نبا  تسا . تمایق  مئالع  کش  نودب  نیا  و  دـیامن . تکرب  زا  رپ  ار 

لقن نادرم » دوـب  نب  ناجـشون   » زا وا  شردـپ و  زا  وا  نامیلـس و  نب  دـمحم  زا  وا  شردـپ و  زا  وا  یناجـشون و  نسح  نب  یلع  نب  دـمحم  زا 
برع تلادع  شرکشل و  رادرس  دازخّرف » متسر   » ندش هتشک  زا  درگدزی  و  دندروخ ، تسکش  هیـسداق »  » گنج رد  نایناریا  نوچ  هک  هدرک 

رد تشاد  رارف  مزع  شناسک  اب  هک  یلاـح  رد  دـناهدش . هتـشک  نیملـسم  اـب  دربن  رد  شهاپـس  زا  نت  رازه  هاـجنپ  هک  تسناد  تشگ و  علطم 
يدرم ای  نم  هک  یتقو  ات  مباتیم  رب  يور  وت  زا  نونکا  مه  شاب ! هاگآ  داب ! وت  رب  نم  دورد  ناویا ! يا  ناه  تفگ : داتـسیا و  دوخ  خاـک  ناویا 

ماما تمدخ  دـیوگیم : یملید  نامیلـس  میدرگرب . تسا ، هدیـسرن  ارف  وا  ندـمآ  عقوم  هدـشن و  کیدزن  يو  نامز  زونه  هک  نم  نادـنزرف  زا 
يدهم ترـضح  تسیچ ؟ نم » نادـنزرف  زا  يدرم  ای   » زا درگدزی  دوصقم  مدرگ  تنابرق  مدرکـضرع : مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج 

نم و دنزرف  نیمـشش  وا  و  درک . دهاوخ  مایق  ادخ  نامرفب  هک  تسا  نامزلا  بحاص  يدـهم  وا  دومرف :  398 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
زمره زا  دوخ  دنـسب  روبزم  باتک  رد  زین  و  « 1 . » دشابیم يو  ردـپ  زین  درگدزی  تسا و  درگدزی  نادـنزرف  زا  وا  تسا . درگدزی  يرتخد  دالوا 

هک هدیسر  ربخ  تسا  هتشون  نمب  « 2  » رصن نب  یسوم  تفگ : تساوخ و  ارم  ناورم  کلملا  دبع  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سارف  زا  ناروح  نب 
نج زا  یتعامج  سپ  دـننک ، انب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  اهینج  هب  نامیلـس  دـنیوگ  هدرک و  انب  نامیلـس  ترـضح  ار  ناـک » رفـص   » زا يرهش 

دروآ و دیدپ  نامیلس  ترضح  يارب  دنوادخ  هک  تسا  هتخادگ  سم  همشچ  زا  رهـش  نآ  هک : دناهتـشون  و  دندرک . انب  ار  نآ  هدومن  عامتجا 
نونکا تسنآ . رد  هدراذگ  تعیدوب  نامیلـس  ترـضح  يارب  دنوادخ  هک  یئاهجنگ  دـنیوگ : تسا و  ایناپـسا )  ) سلدـنا نابایب  رد  رـصق  نآ 
ینالوط ترفاسم  نیا  یفاک  ياذغ  گرب و  زاس و  اب  زج  تسا و  راوشد  یـسب  نآ  هار  دـنیوگیم  مورب . رـصق  نآ  يوسب  هک  مهاوخیم  هزاجا 

ار اراد  ینودـقم  ردنکـسا  نوچ  اراد  رـسپ  اراد »  » رگم تسا ، هتفاین  نآب  تسد  هتفاتـش  نآ  دـصقب  نونک  اـت  سک  ره  درک و  یط  ناوتیمن  ار 
ره دندروآ و  دورف  میلست  رس  نم  شیپ  رد  نیمزرس  ره  لها  مدراذگ و  اپ  ریز  ار  نیمز  طاقن  میلاقا و  همه  مسق  ادخب  تفگ : دیناسر ، لتقب 

، منک اجنآ  گنهآ  هک  تسا  مزال  زین  نم  رب  دوب و  هدیسر  نآب  اراد  نم  زا  شیپ  هک  سلدنا  نیمزرس  زا  تمسق  نیا  رگم  مدوشگ ، ار  یلحم 
نوچ دـید . راک  هیهت  مامت  لاس  کی  درک و  ایهم  اجنآب  نتفر  يارب  ار  دوخ  سپ  منامن  زاـب  هداـهن  مادـقا  راد  هک  یئاـجب  نتفاـی  تسد  زا  اـت 

دبع  399 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا  لکـشم  اجنآب  ندیـسر  یعناوم  تلعب  هک  دـنداد  عـالطا  يوب  دـش ، تکرح  هداـمآ 
يارب ار  نآ  يارجام  تعجارم  زا  دعب  تفاتش و  اج  نادب  زین  وا  دزاس . ایهم  ار  دوخ  اجنآب  نتفر  يارب  هک  تشون  ریصن  نب  یـسوم  هب  کلملا 

رپ هچایرد  بناجب  دیـسر ، مامتاب  ام  هقوذآ  دـش و  يرپس  اهزور  نوچ  دوب : هتـشون  همان  نایاپ  رد  ریـصن  نب  یـسوم  تشاـگن . کـلملا  دـبع 
مدش نآ  ندناوخ  لوغشم  مداتسیا و  دناهتشون . یبرعب  یبلاطم  رهش  راوید  رب  مدید  متفر . رهـش  راوید  فرطب  نم  میتشگ و  راپـسهر  یتخرد 

ّنا ول  دولخمب  یه  ام  دولخلا و  وجری  نم  عینملا و  ّزعلا  وذ  ءرملا  ملعیل  دوب : ریز  راعشا  هتشون  نآ  دننک . تشاددای  ار  نآ  هک  مداد  روتـسد  و 
هب یل  اونبا  ّنجلل  لاقف  دودصم  ریغ  ءاطع  هنم  رطقلاب  ۀضئاف  رطقلا  نیع  رطق  هل  تلاس  دواد  نب  نامیلس  كاذ  لانل  لهم  یف  دلخلا  لانی  اقلخ 

راصف اتلصنم  روّسلا  قوف  رطقلا  غرفا  دیوجت و  ماکحأب و  ءامّـسلا  یلا  هل  لیه  ّمث  احافـص  هوّریـصف  يدؤی  یلبی و ال  رـشحلا ال  یلا  یقبی  ارثا 
ادّمصم اعجطـضم  ضرألا  نطب  رعق  یف  راص  دودحم و  ریغ  اموی  رهظی  فوس  ۀبطاق و  ضرألا  زونک  هیف  ّثب  دوخیـص و  ءاّمـص  نم  بلـصأ 
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ءامعنلا و يذ  هَّللا  نم  ّالا  عطقنم  کلملا  ّنأ  ملعیل  اذـه  دودـخا  ریغ  اسمر  نّمـضی  یّتح  ۀـقباس  کلملل  هدـعب  نم  قبی  مل  دـیمالجلا  قیباوطب 
هل دوّسلا  ضیبلا و  اهنم  ۀـقیلخلا  یلا  اثعبنم  تایالاب  هَّللا  هّصخ  دولوم و  ریخ  اـهنم  ناـک  مشاـه  نم  اـهبحاص  ناندـع  تدـلو  اذا  یّتح  دوجلا 

رمأب موقی  یّتح  دیـصلا  ةداّسلا  ءایـصوألا  اهدعب  نم  اججح  ةرـشع  انثا  فئالخلا  مه  دیلاقملا  لهأ  هل  ءایـصوألا  ۀبطاق و  ضرألا  لها  دیلاقم 
رگا هک  دننادب  دننامب  هشیمه  دنهاوخیم  رادیاپان  ناهج  نیا  رد  هک  یمدرم  هکنیا : ینعم  لصاح  يدون  همساب  ام  اذا  ءامّـسلا  نم  مهمئاق  هَّللا 
يارب ياهناخ  تفگ  اهینج  هب  تشگ و  يراج  وا  يارب  هتخادگ  سم  همشچ  هک  دوب ، دواد  نب  نامیلس  وا  دنامیم ، دیواج  ناهج  رد  یـسک 

رـس تمظع  زا  هک  دـنتخاس  یخاک  مه  اهنآ  دـنامب ، ملاس  زیختـسر   400 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زور  ات  هک  دـینک  اـنب  نم 
كاخ ریز  رد  درم و  نامیلـس  هرخـالاب  یلو  دوش  فشک  يزور  اـت  درک  ناـهنپ  نآ  رد  ار  نیمز  يور  ياـهجنگ  نامیلـس  دیـشکیم . کـلفب 

ات تسین . یقاب  یـسک  تیدحا  دـنوادخ  لاوزیب  تاذ  زج  تسا و  یناف  ایند  یگدـنز  دـننادب  مدرم  هک  تسنیا  يارب  ارجام  نیا  دـش . ناهنپ 
زاتمم ناهج  مدرم  دزن  رد  صوصخم  ياههناشن  اب  ار  وا  دـنوادخ  دـیآ و  دوجوب  دولوم  نیرتهب  مشاـه  دـالوا  ناندـع و  لـسن  زا  هک  یناـمز 
ینامز ات  دنراگدرورپ  تجح  هناگهدزاود و  نایاوشیپ  اهنآ  دنتـسه . نینچ  زین  وا  نانیـشناج  تسا و  نیمز  يور  مدرم  رادرایتخا  وا  دنادرگ .

ای دناوخ ، ار  همان  نیا  کلملا  دبع  نوچ  دننز . ادص  مانب  نامـسآ  زا  ار  وا  هک  تسا  یماگنه  نیا  دنک و  مایق  دـنوادخ  نامرفب  اهنآ  مئاق  هک 
رد هک  « 1  » يرهز باهش  نب  دمحم  زا  کلملا  دبع  داد  شراذگ  يوب  ار  ارجام  ریـصن  نب  یـسوم  هداتـسرف  كردم  نب  بلاط  یتیاورب ) انب  )

نانچ تفگ : يرهز   401 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یئوگیم ؟ هچ  بیجع  عوضوم  نیا  هراب  رد  دیسرپ ، تشاد  روضح  سلجم 
عجار دیـسرپ  کلملا  دـبع  دـبای ! تسد  اجنآب  یـسک  دنتـشاذگیمن  هدوب و  روبزم  رهـش  نابهگن  نج  زا  یتعامج  هک  مرادـنپ  نینچ  منیبیم و 

: تفگ کلملا  دبع  راگنایب ! هدینـشن  ار  عوضوم  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : يراد ؟ یعالطا  دننک ، ادص  مانب  نامـسآ  زا  ار  وا  هک  یـسکب 
رتمامت هچ  ره  تحارـص  اب  ینادیم  هراب  نیا  رد  هچنآ  مراگنا ؟ هدینـشن  تسا  نم  جایتحا  دروم  بلطم  نیرتگرزب  هک  يزیچ  مناوتیم  هنوگچ 

دبع تسا . ربمغیپ  رتخد  همطاف  نادنزرف  زا  يدـهم  صخـش  نیا  هک : هداد  ربخ  نمب  مالّـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  تفگ : يرهز  وگب !
یهاوخیم رگا  مدرک . لقن  نیـسحلا  نب  یلع  زا  ار  نآ  نم  تفگ : يرهز  تسام !! زا  يدرم  نیا  دـیئوگیم  غورد  ود  ره  امـش  تفگ : کلملا 

ار امـش  رظن  نمـشد  دشاب ، تسرد  دیئوگیم ، امـش  هچنآ  رگا  هتفگ و  غورد  وا  تسا ، غورد  رگا  درک . شهوکن  دیابن  ارم  وش . ایوج  يو  زا 
یـسک ادابم  رادب  یفخم  یتفگ  ار  هچنآ  يرهز ! يا  مرادن . بارت  وبا  دالوا  زا  شـسرپ  هب  جایتحا  نم  تفگ : کلملا  دبع  تسا . هدرک  دییأت 

«. 1 ! » تفگ مهاوخن  یسکب  شاب  نئمطم  تفگ : يرهز  دونشب . وت  زا  ار  نآ 

هجرف هَّللا  لّجع  نامز  ماما  سدقا  دوجو  تبیغ  تابثاب  عجار  هفئاطلا  خیش  راتفگ  مهدفه  باب 

هراشا

هکنیا تسخن  تسا : قیرط  ودب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  تبیغ  تابثا  رد  ام  نخـس  دـیامرفیم : تبیغ »  » باتک رد  « 1  » هفئاطلا خیش 
زا ینامز  چـیه  رد  دـنناوتیمن  دنتـسین  موصعم  هک  مه  مدرم  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لاح  ره  رد  ماما  دـیاب  هک  هدـش  تباـث  نوچ  میئوگیم :

سیئر نیا  اذه  یلع  دشاب ، موصعم  دیاب  امتح  زین  سیئر  نیا  و  دنشاب ، زاینیب  دنک ) حالصا  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  روما  هک   ) یـسیئر دوجو 
افلخ دننام   ) دننادیم ماما  ار  اهنآ  مدرم  هک  یناسک  مینادیم  اریز  دـشابیم . ناهنپ  اهرظن  زا  بئاغ و  ای  تسا و  مدرم  سرتسد  رد  راکـشآ و  ای 

یفانم اهنآ  لاوحا  لاعفا و  رهاظ  هکلب  میرادـن ، اهنآ  تمـصعب  نیقی  دـننادیم ) ربمغیپ  نیـشناج  ماما و  رمـالا و  ولوا  ار  اـهنآ  تنـس  لـها  هک 
ياههقرف هدـیقع  هک  میراد  عطق  نوچ  و  دـشابیم . ناـهنپ  اـهرظن  زا  بئاـغ و  موصعم ، ماـما  هک  تسناد  میهاوخ  نیقیب  سپ  تسا ، تمـصع 

هک مینکیم  لصاح  نیقی  تسا ، لطاب  دننادیم . بئاغ  ماما  ار  وا  هک  یـصخش  هب  تبـسن  مهریغ  و  « 2  » هیفقاو هیحطف و  هیـسووان و  هیناسیک و 
تابثا يارب  رگید  عوضوم  نیا  توبث  اب  و  تسا . حیحـص  ترـضح  نآ  تدالو  تبیغ و  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  تماما 
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هطقن مینادـیم  هک  نیاب  افاضم  میتسین  رتشیب  يوگتفگ   403 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ثحب و  جاتحم  شتبیغ  تلع  تدالو و 
دنزرف تبیغ  هراب  رد  وگتفگ  میئوگیم  هکنیا : مود  قیرط  دـشاب . جراخ  اهنآ  نایم  زا  هک  تسین  زیاـج  و  تسه ، مالـسا  تما  ناـیم  رد  یقح 
تماما لوبق  اب  دوش و  ام  هدـیقع  میلـست  ام  فلاخم  رگا  سپ  تسا . ترـضح  نآ  تماما  توبث  رب  عرفتم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

زا يو  شـسرپ  دریذپیمن ، ار  ترـضح  نآ  تماما  رگا  تساوخ و  وا  دوخ  زا  ار  نآ  خـساپ  دـیاب  دـیامن  شـسرپ  شتبیغ  تلع  زا  ترـضح ،
ياهلیلد اب  دوخ  ياج  رد  هک : تفگ  میهاوخ  دننک ، وگتفگ  ام  اب  رورس  نآ  تماما  توبث  هراب  رد  هاگ  ره  دوب . دهاوخ  درومیب  تبیغ  تلع 

یعرـش فیلاکت  هب  فلکم  دنـشابیمن و  موصعم  هک  یمدرم  نایم  رد  ماما  راصعا ، لاوحا و  همه  رد  تسا  بجاو  هک : هدش  تباث  هدننکعناق 
مالـسا تما  نایم  زا  قح  هک  میتفگ  تسوا و  تمـصع  ندوب  یعطق  ماما  طئارـش  زا  یکی  هک  هدش  تباث  مه  و  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دنتـسه 

هک دنراد  هدیقع  یهورگ  دنوشیم : میسقت  هورگ  دنچب  ماما  دوجوب  داقتعا  رد  ناناملسم  میئوگیم : تامدقم ، نیا  رکذ  زا  دعب  دوریمن . نوریب 
دـساف ار  هدـیقع  نیا  دومنیم ، تباث  ینامز  لاح و  ره  رد  ار  ماـما  دوجو  موزل  هک  یلیلد  اـم  رظنب  یلو  درادـن . دوجو  مدرم  ناـیم  رد  یماـما 

تمـصعب عطق  دیاب  میتفگ  هک  ام  داقتعا  اب  زین  هدیقع  نیا  تسین . یعطق  اهنآ  تمـصع  هک  دـننادیم  ماما  ار  یناسک  رگید  هتـسد  دـنادرگیم .
هراب رد  وگتفگ  سپ  دراد . تافانم  تمـصع  ماقم  اب  زین  اهنآ  ماما  لاوحا  يرهاظ و  رادرک  هکنیاب  افاضم  دوشیم . لطاب  میـشاب ، هتـشاد  ماما 

«1  » هیفنحلا نب  دـمحم  تماماب  دـقتعم  هک  دنتـسه  هیناسیک  رگید  هتـسد  تسا . درومیب  میراد ، نآ  فالخب  ملع  ههادـبلاب  ام  هک  یعوضوم 
ترـضح زا  دعب  مه  هیفقاو  هقرف  تسوا ) نامزلا  رخآ  ماما   ) هدرکن و تلحر  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هک  دنراد  هدیقع  زین  هیـسووان  دنـشابیم .

404 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هدرمن  ترـضح  نآ  دنیوگیم : دننادیمن و  ماما  ار  یـسک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
هجرف هَّللا  لّجع  ناـمز  ماـما  تبیغ  تاـبثا  رد  هک  ار  یقیرط  ود  سپ  تسا . لـطاب  اـهنآ  همه  داـقتعا  لـیلد  دـنچب  تفگ  میهاوخ  هک  ناـنچ 
سیئر دوجو  موزل  ینعی : میتشاد . نایب  هک  تسا  یلـصا  هس  هب  جاتحم  مه  و  مینک ، در  ار  اههقرف  نیا  داقتعا  هک  تسنیا  رب  ینتبم  میدیزگرب 
دروم ار  روبزم  هدـعاق  لصا و  هس  راصتخا  روطب  نونکا  تسین . نوریب  مالـسا  تما  ناـیم  زا  قح  هکنیا  و  ماـما ، تمـصع  هب  نتـشاد  نیقی  و 
طقف باتک  نیا  رد  میاهدومن . میاهتـشون  تماما  تابثا  هراب  رد  هک  یئاهباتک  رد  ار  نآ  لصفم  ثحب  اـم  میهد : یم - رارق  لالدتـسا  ثحب و 
سپ درادب . قفوم  دوصقم  نیاب  لین  رد  ار  ام  نانم  دنوادخ  دشاب  هتشاد  ع )  ) رصع یلو  ترضح  تبیغ  هب  صاصتخا  هک  میزادرپیم  یبلاطمب 

: میئوگیم

ینید یلاع  تسایر  بوجو  تابثا  رب  لیلد 

رب تفرعم  هک  روط  نامه  یهلا » تسا  یفطل  ناگدنب - رب  دـنوادخ  بناج  زا  ینید  تسایر - هک  تسنیا  یلقع  تابجاو  زا  یکی  لوا - لصا 
هک یتباـهم  اـب  سیئر  دوـجو  زا  مدرم  هاـگ  ره  هک  مینیبیم  ناـیعلاب  اـم  اریز  دـشابیم . بـجاو  زین  ینید  تساـیر  تـسا ، بـجاو  یفلکم  ره 

، دـیامن فرطرب  افعـض  رـس  زا  ار  ایوقا  ّرـش  دـنادرگ و  هاـتوک  ار  بلقتم  دارفا  تسد  دـنک و  بدا  ار  ناراـکتیانج  دـنز و  بقع  ار  نانمـشد 
یلو دباییم . لیلقت  تاحالـصا  و  ددرگیم ، نوزفا  قالخا  داسف  و  دوشیم ، عیاش  اهگنرین  دیآیم و  دیدپ  داسف  عامتجا  رد  دننامب  بیـصنیب 

رد دماجنایم و  حالـصب  اهنآ  تاجایتحا  ینعی  دوب ، دهاوخ  سکعب  راک  تسرد  دشاب  مدرم  نایم  رد  هروکذم  فاصواب  فصتم  سیئر  رگا 
یـسک تسا و  تایهیدب  زا  نیا  تسین . هدیـشوپ  نادنمدرخ  رب  هک  نانچ  دباییم  لیلقت  یهابت  داسف و  دهدیم و  يور  شیاشگ  نانآ  یگدنز 
تسایر بوجو   ) بلطم نیا  رب  هک  یلاکشا  ره   405 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسین . وگتفگ  هتـسیاش  دیامن  راکنا  ار  نآ  هک 

نآ لیـصفت  هب  اجنیا  رد  رگید  میاهتفگ و  خساپ  لمجلا » حرـش   » و یفاشلا » صیخلت   » باتک رد  ام  دناهدرک  دراو  قلخ ) نایم  رد  ینید  یلاع 
یضترم دّیس  راتفگ  رب  هک  دراد  ینخس  هراب  نیا  رد  ّتنس  لها  رخأتم  نادنمـشناد  زا  یکی  ننـست  لها  ياملع  زا  یکی  راتفگ  میزادرپیمن .

هتفاـی هـبلغ  يو  رب  هدرک و  در  ار  « 1  » یـضترم دّیـس  راـتفگ  هک  هدرک  دومناو  نینچ  عـالطایب  مدرم  دزن  هدومن و  ضارتعا  تبیغ ، باـب  رد 
تهج دـیاب  تبیغب ، داقتعا  ای  تبیغ  هراب  رد  هیماما  هقرف  هکنآ  لوا  مینکیم : در  ار  تبیغ  هب  داقتعا  لـیلد  هس  اـب  اـم  دـیوگیم : درم  نیا  تسا !
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، دـسر توبث  هب  نآ  رد  یحبق  رگا  هچ  تسین . روصتم  یحبق  نآب  داقتعا  تبیغ و  رد  دـننک  تباث  هک  تسا  اهنآ  رب  و  دـنوش ، مزتلم  ار  یحبق 
ام فیلکت   » هک میراد  هدیقع  تنسلها )  ) ام هک  نانچ  دراد . مه  نسح  یتهج  زا  هک  دوش  تباث  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  یحیبق  اهنآ  ماما  تبیغ 

يرگید يارب  هدوب و  نسح  تهج  ياراد  یظاحل  زا  تسا  نکمم  یلو  تسا  حـیبق  تسا ) جراـخ  ناـسنا  هدـهع  زا  هک  یفیلکت  « ) قاـطی ـال 
، حـیبق لاعفا  باکترا  زا  مدرم  بانتجا  اریز  تسا . ضقانم  نامز  ره  رد  ماما  دوجو  موزلب  داقتعا  اـب  تبیغب ، داـقتعا  هکنیا  مود  دـشاب . فطل 

داقتعا وا ، ندوبن  تروص  رد  فیلکت  ندوب  حیبق  و  تسا ، بجاو  یفطل  شدوجو  هعیـش  هدیقعب  هک  يراد  رایتخا  تبیه و  اب  سیئر  هطـساوب 
میـشاب و رانکرب  رود و  حیابق  باکترا  زا  هک  میراد  ار  یـسیئر  نینچ  تبیغ ، نامز  رد  ننـست  لها  ام  هدیقعب  هچ  دـنکیم . ضقن  ار  تبیغ  هب 

یلو تسه  تسا ، ماما  دوجو  بوجو  لیلد  هک  فطل  هدعاق  سپ  دشاب  حیبق  فیلکت  يو  نادـقف  اب  بئاغ و  سیئر  نیا  هک  تسین  مه  مزال 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا . لیلد  ضقن  بجوم  دوخ  نیا  تسین و  دـشاب ، تبیغ ) نامز  رد   ) ماـما دوجو  هک  نآ  لولدـم 
اب ینعم  نیا  هک  یتروص  رد  درادیم ، رذح  رب  حئابق  باکترا  زا  ار  مدرم  هک  تسنیا  ماما  دوجو  هدئاف  هعیش )  ) امـش داقتعاب  هکنیا  موس   406

نامز رد  شدوجو  هک  دـیآیم  مزال  نوچ  اذـه  یلع  دوب . دـهاوخ  رثایب  وا  دوجو  ضرف  نیا  اب  و  دوشیمن ، لصاح  يو  ندوب  بئاـغ  ضرف 
نینچ تسا  بجاو  مه  تبیغ  نامز  رد  هک  درادـن  اـضتقا  تسا ، فطل  هدـعاق  هک  امـش  لـیلد  دـشابن ، حـیابق  زا  مدرم  يرود  بجوم  تبیغ 

طاسبنا اب  و  دشاب ، دیلا  طوسبم  رضاح و  ماما  دیاب  روکذم  لیلدب  اریز  ددرگیم . ضقتنم  هعیش )  ) امـش لیلد  سپ  دشاب . هتـشاد  دوجو  یماما 
تبیغ لاح  رد  ماما  دوشیمن و  دیلا  طوسبم  ریغ  بئاغ )  ) ماما دوجو  لماش  فطل ) هدعاق   ) امـش لیلد  سپ  دوش ، بئاغ  هک  تسین  بجاو  دی 

راک مزتلم  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  ام  دیآیم  مزال  هک : دیوگیم  يو  هچنآ  تسنیا : وا  لوا  ضارتعا  باوج  وا  خساپ  دشابیمن . دـیلا  طوسبم 
درکیم نایب  ار  نآ  حبق  تلع  دوب  مزال  تشادیم  لیلد  رگا  هچ  درادـن . بلطم  نیا  رب  یلیلد  و  تسام ، ندـناسرت  روظنمب  طقف  میوش ، یحیبق 

: میئوگیم دنک ، دراو  ام  رب  شسرپ  روطب  ار  داریا  نیا  رگا  تسین . ام  هجوتم  يو  داریا  هدرکن ، رکذ  ار  تلع  نوچ  نیا  رب  انب  مینادب . مه  ام  ات 
چیه نامز  ماما  تبیغ  ضرف  اب  و  دریذـپ ، ماجنا  لهج  داسف و  غورد و  یگدوهیب و  ملظ و  يور  زا  یلمع  هک  تسا ، لقعتم  یتقو  حـیبق  راک 

رد هک  یحبق  دوش : هتفگ  رگا  تسین . حیبق  راک  باکترا  بجوم  ماما  تبیغ  هک  تسناد  میهاوخ  اج  نیمه  زا  دـیآیمن و  دـیدپ  اهنیا  زا  کی 
بیدأـت زا  مدرم  سرت  تسا و  فـطل  تقیقح  رد  هک  ماـما  دـی  طـسب  اریز  دـشابیم ، فـلکم  زا  عناـم  ندرکن  فرطرب  تسا ، روـصتم  تبیغ 

دوجو موزل  باب  رد  میئوگیم : دـشابیم . حـیبق  تهج  نیمهب  تسا و  فلکم  فطل  رد  لـالخا  بجوم  ینعم  نیا  تسین ، لـصاح  وا  هلیـسوب 
رد نیفلکم  هک  وا  هلیـسوب  بیدأت  زا  مدرم   407 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  سرت  ماما و  دـی  طسب  هک  « 1  » میداد حیضوت  ماما 

دـمآ و شیپ  تبیغ  هلأسم  ریزگان  دـندیناسرت و  ار  ماما  هک  دـندوب  اهنآ  اریز  دنـشابیم . مدرم  دوخ  نآ  ثعاب  دـناهداد ، تسد  زا  تبیغ  لاح 
تسنیا دننام  ضارتعا  نیا  دنتسه . مدرم  دوخ  عوضوم  نیا  ثعاب  سپ  درکن . ادیپ  ار  مدرم  نوئش  روما و  رد  فرصت  دی و  طسب  نکمت  ماما 
فیلکت دیاب  سپ  هتفاین  ققحت  يو  يارب  تسا  فطل  هک  تفرعم  اریز  تسا . حیبق  شفیلکت  درادن  ادـخ  هب  تفرعم  هک  يرفاک  دـنیوگب ، هک 
دنوادخ اریز  تسوا . دوخ  بناج  زا  ادخ  تفرعم  زا  رفاک  يرود  هک  تسنیا  دناهداد  لاکـشا  نیاب  ننـست  لها  هک  یباوج  دشاب . حیبق  زین  وا 

انب تسوا  دوخ  رصقم  دوشن ، سانـشادخ  دنکن و  لابند  رگا  هدومرف و  نکمتم  نآب  ندیـسر  زا  هدومن و  یئامنهار  دوخ  تفرعم  يوسب  ار  وا 
زا فلکم  هچ  رگا  میئوگیم : هداد و  نامز  ماما  تبیغ  هراب  رد  ناشدوخ  ضارتعاـب  ار  باوج  نیمه  زین  اـم  تسین ، حـیبق  يو  فیلکت  نیا  رب 

تـشادیم نکمت  ماما  رگا  هچ  تسا . هدیدرگ  نایرج  نیا  بکترم  يو  دوخ  یلو  هدنام  مورحم  ناگدـنب  روما  رد  ماما  فرـصت  دـی و  طسب 
هک  ) اهنآ فیلکت  تسه و  نیفلکم  يارب  ماما  دوجو  فطل  زین  تبیغ  لاح  رد  نیا  رب  انب  دومنیم  فرـصت  اهراک  ماـمت  رد  دـشیم و  راکـشآ 
مه اجنیا  رد  رگا  میاهدومن و  تماما  ثحبم  رد  الصفم  ار  ثحب  نیا  ریظن  ام  تسین . حیبق  دناهدش ) ماما  تبیغ  نداد و  تسد  زا  ثعاب  دوخ 

دهاوخیم هچ  هدـیمهفن  يو  میئوگیمن  تسا . هطلاغم  ضرتعم  مود  ضارتعا  مود : ضارتعا  باوج  مینکیم . رکذ  درک ، ادـیپ  نایب  هب  تجاـح 
! دهد هولج  رگید  روط  ار  نآ  دراد و  هدیشوپ  ار  تقیقح  ادمع  هتـساوخ  يو  هک  تسه  ردق  نیا  یلو  تسنیا . زا  رتالاب  وا  نأش  اریز  دیوگب .
ود نیا  تسا  هتفگ  اذل  و  تسین ، ماما  دوخ  یلو  تسه ، فطل ) هدـعاق   ) ماما دوجو  لیلد  تبیغ  نامز  رد  میئوگیم  ام  هدرک  نامگ  يو  اریز 
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ماما دوجو  تسا و  یکی  وا  تبیغ  ماما و  روضح  نامز  رد  ام  لیلد  هکلب  میئوگیمن . ار  نیا  اـم  هک  یتروص  رد  تسا ، ضقاـنم  مه  اـب  بلطم 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  نامه  رد  ام  هدـیقعب  هکلب  تسا ، یلاخ  ماما  دوجو  زا  تبیغ  نامز  میئوگیمن  ام  تسا . فطل  تلاح  ود  ره  رد 

ندوبن زاب  هکنیا  هن  درادـن . دـشاب  نیفلکم  لاحب  دـیفم  هک  يدـی  طسب  یلو  تسا ، دوجوم  ماما )  ) یـسیئر نینچ  مه  ناـمز   408 ص : نتم ،
نیا لوصح  مدـع  تلع  و  یهلا ، تسا  یفطل  ناـنچمه  وا  هکلب  دـنکیم . جراـخ  ندوب  فطل  ناوـنع  زا  ار  وا  مدرم  ياـهراک  رد  ماـما  تسد 

هنوگچ دیوگب : یـسک  هک  دنامیم  نیا  لثم  تسرد  نیا  « 1 . » دناهتـشگ نآ  ثعاب  مدرم  میتفگ  هک  نانچ  هکلب  تسین ، ادـخ  بناج  زا  فطل 
فرط زا  ادخب  تفرعم  نتـشادن  یفرط و  زا  رفاک  ندوب  فلکم  سپ  دسانـشیمن .؟ ار  ادخ  رفاک  هکنیا  اب  دشاب  فطل  هَّللا  ۀفرعم  تسا  نکمم 

رد ماما  ندوب  فطل  هب  لاکـشا  رد  ام  هک  یباوج  دوب . دهاوخ  ضقانتم  دـشاب  فطل  رگا  هچ  تسین . فطل  هَّللا  ۀـفرعم  هک  تسا  لیلد  رگید 
: دنیوگیم لاکشا  نیا  خساپ  رد  اهنآ  هچ  دنهدیم ، دروم  نیا  رد  لاکـشا  نیاب  اهنآ  هک  تسا  یباوج  دننام  تسرد  میهدیم  اهنآب  تبیغ  لاح 

يو فیلکت  اذه  یلع  هتفرن ، نآ  لابند  هک  تسا  دوخ  بناج  زا  یهاتوک  درادن ، ادخب  تفرعم  وا  رگا  تسوا . یسانشادخب  هتسب  رفاک  فطل 
مدرم روما  رد  دناوتیمن  درادن و  دی  طسب  مینیبیم  رگا  و  تسا ، فطل  فلکم  يارب  تبیغ  نامز  رد  ماما  دوجو  میئوگیم  زین  ام  تسین . حـیبق 

خـساپ رد  موس : ضارتعا  باوج  میاهدرک . ثحب  لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  زین  ار  عوضوم  نیا  تسا . مدرم  هیحان  زا  ریـصقت  دنک ، فرـصت 
دنامب هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسنیا  زا  رتنـشور  بلطم  هن  رگ  و  هدوبن . قیاقح  نایب  دوصقم  تسا و  هطلاـغم  زین  نیا  میئوگیم : موس  لاکـشا 

طوسبم ریغ  ماما  بوجو  رب  تلالد  هعیـش  لیلد  دیئوگب : امـش  ات  دشاب ، هتـشادن  دی  طسب  تبیغ  نامز  رد  ماما  تسین  بجاو  دیوگیمن : هعیش 
هچ ماما  هک : تسنیا  میاهتفگ  ررکم  ام  هچنآ   409 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . نینچ  تبیغ  نامز  رد  يو  هچ  درادن ، دیلا 

مدرم نوچ  روضح  نامز  رد  هک  قرف  نیا  اب  دشاب ، دی  طسب  ياراد  روما و  رد  فرصتم  تسا  بجاو  تبیغ  لاح  رد  هچ  روضح و  نامز  رد 
نیفلکم ریـصقت  نیا  هک  میتفگ  تسا و  هتـسب  زین  وا  تسد  تسین  نیکمت  هک  تبیغ  لاـح  رد  یلو  دوب  زاـب  شتـسد  دـندومن  نیکمت  يو  زا 

مدرم هک  تسا  يررـض  نیا  سپ  دندرکن . نیکمت  يو  زا  دـندش و  عنام  اهراک  رد  شتـسد  ندـش  زاب  روماب و  یگدیـسر  زا  ار  وا  هک  تسا 
يارب هفئاطلا  خیـش  زا  يرتشیب  تاحیـضوت  میدومن . هیبشت  تسا ، هداد  تسد  زا  رفاک  هک  هَّللا  ۀـفرعمب  ار  نآ  ررکم  هک  نانچ  دـناهدز . دوخب 

وا نوچ  تسا  فطل  يو  باصتنا  اریز  تسا . بجاو  نید  شیادـیپ  زا  دـعب  ینید  سیئر  باـصتنا  هک  مینادـیم  اـم  میئوگیم : رتشیب  حیـضوت 
یسک زا  دقع  لح و  لها  تساهنآ ، اب  نخس  يور  هک  « 1  » هیلدع بهذم  رب  انب  اذه  عم  تسین ، هتخاس  نارگید  زا  هک  دنکیم  يروماب  مادقا 

دناهدرکن نیکمت  يو  زا  هک  ینید  سیئر  باصتنا  دیوگیمن : یـسک  فصو  نیا  اب  و  دندرکن ، نیکمت  تشاد  ار  بصنم  نیا  تیحالـص  هک 
يارب ياهتـسیاش  سیئر  باختنا  رد  دـقع  لح و  لها  ندرکن  نیکمت  زا  هک  تسا  یباوج  نامه  ماما  تبیغ  هراب  رد  ام  باوج  تسین  بجاو 

یلو میاهتـسناد  لقع  هار  زا  ار  ماما  بصن  بوجو  میئوگیم  اـم  هک  تسنیا  تسه  هک  یفـالتخا  تسین . قرف  ود  نیا  ناـیم  و  دـناهداد ، تما ،
لح و لها  دـنچ  ره  دوش : هتفگ  رگا  درک . عمج  مه  اب  ار  اهنآ  ناوتن  هک  تسین  یقرف  نیا  و  هدـش ، هدافتـسا  عرـش  قیرط  زا  دـنیوگیم : اهنآ 

لاح لماش  ار  شدوخ  فطل  نآ ، ياجب  دنوادخ  یلو  دندرکن ، نیکمت  تشاد  ار  تما  يرادمامز  تیحالص  هک  یـسک  باختنا  يارب  دقع 
الصا  410 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـناهتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  دوشیمن . طـقاس  مه  فیلکت  هنوگ  نیدـب  دـنکیم و  مدرم 

طقف ار  ماما  باصتنا  هک  یـسک  میئوگیم : دشاب . بجاو  فطل  هک  نیا  نودب  تسا  بجاو  اعرـش  مدرم  يویند  حـلاصم  يارب  ماما  باصتنا 
یفالتخا مالسا  تما  هک  یتروص  رد  دشابیمن . بجاو  ماما  تماما  تروص  نیا  رد  اریز  تسا . دساف  شاهدیقع  دنادیم . يویند  حلاصم  يارب 

داهج و دـننام  دوشیم  هدـیزگرب  نآ  رطاخب  ماما  هچنآ  هوالعب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مدرم  نایم  رد  یماما  تسا  بجاو  هک : دـنرادن  نیا  رد 
انب تسین . زیاج  اهنآ  كرت  هک  تسا  ینید  روما  زا  همه  صاصق ، دودح و  ءارجا  مئانغ و  لاوما و  میسقت  تاضق و  ءارما و  راک  رد  تیلوت 

و تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ضرتعم  هتفگ  لیلد  نیمهب  سپ  تشگیمن . بجاو  دوب  يویند  حـلاصم  يارب  طقف  ماـما  باـختنا  رگا  نیا  رب 
ماما باصتنا  دوبیم ، نینچ  رگا  اریز  تسا . لـطاب  زین  درادـیم  ینازرا  مدرمب  يرگید  فطل  ماـما  ياـجب  دـنوادخ  تسا  هتفگ  هک  یـسک  زین 

يرگید فطل  اـی  ماـما و  باـصتنا  نیب  دـنوادخ  هک   ) دوب رییخت  باـب  زا  تروص  نآ  رد  هکلب  دوبن . بجاو  ادـخ  رب  لاـح  همه  رد  اـقلطم و 
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طقاـس يرگید  زا  داد  ماـجنا  ار  نآ  فلکم  رفن  کـی  رگا  هک   ) یئاـفک تاـبجاو  دـننام  تسین ) نینچ  هک  یتروص  رد  دوب ، ریخم  وا  ياـجب 
اهنآ هتفگ  همزال  هوالعب  تسا . نیفلاخم  هتفگ  در  رب  لیلد  دوخ  تسا ، بجاو  نامز  ره  رد  ماما  باصتنا  میراد  هدـیقع  ام  هکنیا  و  دوشیم )
نیا رب  انب  داد و  دهاوخ  واب  دوخ  تفرعم  ياجب  ار  يزیچ  دنوادخ  دـشن ، لصاح  شیارب  هَّللا  ۀـفرعم  رفاک  صخـش  رگا  دـنیوگب : هک  تسنیا 

تسا يویند  رما  رد  طقف  ملظ  زا  راجزنا  هَّللا  ۀفرعم  لوصح  ماقم  رد  دنیوگب : هک  نیا  ای  تسین !! بجاو  وا  رب  تقو  چیه  هَّللا  ۀفرعم  لیصحت 
لیـصحت زا  راچان  رفاک  دـنتفگ : رگا  سپ  ددرگیم . طقاس  رفاـک  زا  هَّللا  ۀـفرعم  بوجو  هنوگ  نیدـب  تسین و  بجاو  شلیـصحت  مه  نآ  هک 

هک نانچ  تفرگ ،! دهاوخن  ار  نآ  ياج  يزیچ  تسا و  بجاو  مه  ماما  باصتنا  میئوگیم : دریگیمن . ار  نآ  ياج  يزیچ  و  تسا ، هَّللا  ۀـفرعم 
يدـهم تسا  ینید  رما  کی  تفرعم ، لوصح  ماقم  رد  دـب  راک  زا  ترفن  دـنتفگ  رگا  نینچمه  میاهدرک . نایب  یفاـشلا » صیخلت   » باـتک رد 

عاطم و سیئر  دوجو  دوش : هتفگ  رگا  میتسه . لئاق  ماما  دوجو  صوصخ  رد  ار  نیمه  زین  ام  میئوگیم :  411 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
زا تسا  بجاو  ام  رب  هک  نیا  ای  و  تسا ، بجاو  ام  رب  ای  تسا ، بجاو  دـنوادخ  رب  وا  باصتنا  ای  تسین : نوریب  تلاـح  هس  زا  دـیلا ، طـسبنم 
رب وا  باصتنا  دـیئوگب : رگا  سپ  دروآ . دوجوب  ار  وا  تسا  بجاو  دـنوادخ  رب  میراذـگ و  زاـب  اـهراک  رد  ار  وا  تسد  مینک و  تعاـطا  يو 

نینچ تسا  بجاو  ام  رب  دـیئوگب  رگا  و  درادـن . دـی  طسب  تلاح  نآ  رد  ماما  هک  هچ  دـهدیمن  قفو  تبیغ  ناـمز  اـب  تسا ، بجاو  دـنوادخ 
وا داجیا  مزال و  ام  رب  يو  تعاطا  دیئوگب  رگا  و  دشابیم . جراخ  قولخم  ام  هدهع  زا  هک  تسا  قاطی  ام ال  فیلکت  میروآ ، دوجوب  ار  یسک 

، تسا فطل  يرگید  يارب  هک  ار  يزیچ  تسا  بجاو  تروص  نآ  رد  هک  اریز  دیراد ؟ نآ  رب  یلیلد  هچ  میئوگیم : تسا ، بجاو  دنوادخ  رب 
!؟ تسین لوصا  ضقن  نیا  ایآ  ددرگ . لصاح  رمع و  فطل  ات  دراذـگ  زاب  ار  ماما  تسد  دـشاب  بجاو  دـیز  رب  هک  نیا  لثم  میهد . ماـجنا  اـم 

درادـن ینعم  میرادـن ، وا  داجیا  رب  تردـق  ام  تسا و  فطل  ام  يارب  شدوجو  میتفگ  هک  راد  رایتخا  دـیلا و  طسبنم  ماما  میئوگیم : ام  هوالعب 
يو تنطلـس  تیوقت  روما و  فرـصت  رد  وا  تسد  ندراذـگزاب  یلو  تسا ، قاطی  ام ال  فیلکت  نیا  اریز  میـشاب  يو  داجیا  زا  ریزگان  ام  هک 
زاـب اـهراک  رد  ار  وا  تسد  دادـن و  دـی  طـسب  يوب  دـنوادخ  رگا  سپ  تسا . دـنوادخ  رودـقم  مه  میراد و  نآ  رب  یئاـناوت  اـم  مه  یهاـگ ،

فیلکت زا  ضرغ  ات  دـشاب  دـیلا  طسبنم  هک  تسنیا  زا  راـچان  ماـما  اریز  تسا ، بجاو  اـم  رب  وا  دـی  طـسب  تیوقت و  هک  مینادـیم  تشاذـگن .
ار وا  داتفایم و  هلصاف  شنانمـشد  ماما و  نایم  دندمآیم و  هوتـسب  مدرم  دوبیم ، دنوادخ  ياهراک  زا  ماما  دی  طسب  رگا  دوش . لماک  قولخم 
رد هک  تسا  بجاو  ام  رب  نیا  رب  انب  درکیم  تیوقت  دوش ، رارطـضا  لوصح  فیلکت و  ضرغ  طوقـسب  رجنم  هک  يزیچ  ای  ناگتـشرف  هلیـسوب 
ام رب  تروص  نآ  رد  : » دـناهتفگ هکنیا  و  میاهدز . دوخب  يررـض  میدرکن  هفیظو  ماـجنا  رگا  و  میراذـگ ، زاـب  روما  رد  ار  وا  تسد  لاـح  ره 
ام اریز  تسین  حیحـص  میهد » ماجنا  اـم  تسا  فطل   412 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  يرگید  يارب  هک  ار  يزیچ  تسا  بجاو 
ره تسا  وا  اب  صتخم  هک  تسا  یتحلصم  وا  يارب  راک  نیا  رد  دوشیم ، بجاو  يو  رب  وا  تنطلس  تیوقت  ماما و  يرای  هک  یسک  میئوگیم :

دوس يوریپ  تعاطا و  نیا  زا  ناشدوخ  مه  دنداد  ناربمغیپ  نامرفب  شوگ  مدرم  رگا  هک  نانچ  دـشاب . هتـشاد  یعفن  مه  يرگید  يارب  دـنچ 
: میئوگ یم  هداد و  یـضقن  باوج  دقع  لح و  لها  هراب  رد  فلاخم ، صخـش  نیاب  ام  هوالعب  دندرگیم  عفتنم  نآ  زا  نارگید  مه  دنربیم و 

بوجو زج  يزیچ  نیا  اـیآ  دوشیم ؟ تما  همه  دـیاع  وا  دوجو  تحلـصم  هک  دـننک  باـختنا  یماـما  دنتـسناد  بجاو  دوخ  اـهنآ )  ) هنوگچ
صوصخ رد  ام  ار  باوج  ناـمه  دـنهدیم ، ماـقم  نیا  رد  هک  یباوج  ره  تسه ؟ دـسریم ، نارگیدـب  هک  یتحلـصم  رطاـخب  اـهنآ ، رب  يراـک 

بجاو تبیغ  نامز  رد  ماما  دیراد  هدیقع  هک  امـش  دوش : هتفگ  رگا  اهنآ  خـساپ  رگید و  تاضارتعا  میهدـیم . قح  رب  ماما  تیوقت  تعاطا و 
رد يو  فرصت  هک  مینادیم  بجاو  تبیغ  نامز  رد  ار  وا  دوجو  تهج  نیا  زا  میئوگیم : دینادیمن .؟ زیاج  ار  وا  مدع  ارچ  دشاب  دوجوم  تسا 
هک تسا  بجاو  دـنوادخ  رب  سپ  تسین . ام  یئاناوت  دودـح  رد  هتبلا  هک  تسوا  داجیا  دوجوب و  طونم  مه  نیا  تسا و  فطل  اـم  يارب  روما 

دنادرگ و دوجوم  ار  وا  دنوادخ  رگا  یلو  تسا . هدرکن  فرطرب  ام  زا  ار  فیلکت  عناوم  دنکن ، داجیا  ار  وا  هچنانچ  و  دـنادرگ ، دوجوم  ار  وا 
تروص رد  تساجب و  دـنوادخ  بناج  زا  مه  ام  فیلکت  میتسه و  ام  فطل  مدـع  ثعاب  میهدـن ، دـی  طسب  مینکن و  نیکمت  يرای و  ار  وا  ام 

ماما نیکمت  زا  امـش  دوصقم  دوش : هتفگ  رگا  درادن . دروم  فیلکت  هدش و  فطل  مدـع  ثعاب  دوخ  دـنکن  داجیا  ار  وا  دـنوادخ  رگا  تسخن 
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تسوا روهظ  رب  فقوتم  نیا  هک  تسا  یهیدب  مینک ، تمدخ  مینیب و  هب  کیدزن  زا  ار  وا  میورب و  يو  دزن  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟
ای مدرم  دنک و  روهظ  ماما   413 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دینک  ربص  تسا  مزال  نیا  رب  انب  هک  دننک  داریا  امشب  تسا  نکمم  و 

تماـما و لـئالد  اـب  دـنک و  روـهظ  تقو  ره  هک  تـسوا  يراـی  يارب  یگداـمآ  يو و  تعاـطا  دوـصقم  رگا  و  تساـجک . وا  دـننادب  یخرب 
دوجو یماما  دنچ  ره  میشاب ، هتشاد  ماماب  تبسن  ار  ینیکمت  نینچ  مه  تنس  لها  ام  تسا  نکمم  میشاب ، ایهم  دیامن  توعد  ار  ام  تازجعم ،

دّیـس میئوگب  باب  نیا  رد  دـیابیم  هچنآ  میئوگیم : تسین .؟ لـماک  ماـما  دوجو  نودـب  اـم  فیلکت  دـیئوگیم  لـیلد  هچب  سپ  دـشاب ، هتـشادن 
ام هراب  رد  ادـخ  فطل  هک : تسنیا  نآ  ماهدرک و  رکذ  یفاشلا » صیخلت   » باتک رد  زین  نم  هدومرف و  نایب  هریخذ »  » باتک رد  هر )  ) یـضترم

ماما داجیا  هک  تسادـخب  قلعتم  زیچ  هس  نآ  زا  یکی  زیچ : هس  اـب  رگم  دوشیمن  لـماک  يو . دـی  طـسب  ماـما و  فرـصت  زا  تسا  تراـبع  هک 
يرای و ار  وا  دیاب  هک  دراد  امب  قلعت  موس  دیامن : نآ  رماب  مادقا  دنک و  لاغشا  ار  تماما  بصنم  دیاب  هک  تسا  ماما  دوخب  قلعتم  مود  دشاب :

سپ تسا . حیبق  القع  مودعم  رما  رب  فیلکت  اریز  تسوا . دوجو  عرف  تماما  رماب  ماما  مادـقا  سپ  میـشاب . وا  نامرف  میلـست  مینک و  ینابیتشپ 
یماگنه اریز  تسا . ود  ره  نیا  عرف  وا  زا  ام  ندرک  يرای  بوجو  نآ و  عرف  تماما  رماب  يو  مایق  بوجو  و  لـصا ، قح  هداراـب  ماـما  داـجیا 

مزتلم هک  دنراد  راظتنا  ام  زا  هنوگچ  قیقحت  نیا  اب  سپ  دنک . یگدیسر  تماما  رماب  دشاب و  هتشاد  دوجو  هک  تسا  بجاو  ام  رب  ماما  يوریپ 
دنادب دنوادخ  هاگ  ره  و  دشاب ، هتشادن  دوجو  الصا  ای  دشاب  بئاغ  ماما  هکنیا  نیب  تسا  قرف  هچ  دوش : هتفگ  رگا  میوش .؟ ماما  دوجو  مدعب 
بجاو ام  رب  درادن ، دوجو  هک  یسک  نیکمت  هک  تسا  رود  یهلا  تحاس  زا  میئوگیم : دروآ ؟ دوجوب  ار  وا  درک ، میهاوخ  نیکمت  يو  زا  ام 

يو زا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  وا  دیاب  راچان  سپ  دشابیم . لاحم  حیبق و  القع  هک  تسا  نوریب  ام  هدهع  زا  قاطی و  ام ال  فیلکت  نیا  هچ  دنک ،
رد هک  نانچ  دروآ ، دـهاوخ  دوجوب  ار  وا  مینکیم  نیکمت  يو  زا  عقوم  نالف  رد  اـم  دـنادب  دـنوادخ  هاـگ  ره  دوش : هتفگ  رگا  مینک . نیکمت 

همه رد  وا  يوریپ  دــصق  يو و  زا  نـیکمت  میئوـگیم :  414 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنکیم . روهظ  مه  يدروم  نینچ  لـثم 
فیلکت هن  رگ  و  دـشاب ، نکمم  اـم  يارب  لاوـحا  همه  رد  تسا  بجاو  وا ، يوریپ  وا و  ناـمرف  زا  نیکمت  سپ  تـسا . بـجاو  اـم  رب  تاـقوا 

فلکم لاوـحا  ماـمت  رد  دوـبن و  بجاو  اـم  رب  فـیلکت  هک  تسا  تسرد  یتروـص  رد  هتفگ  ضرتـعم  نیا  هـچنآ  تـشاد ! دـهاوخن  ینـسح 
تاقوا و همه  رد  و   ) تسین روط  نیا  هک  یتروص  رد  وا ، روهظ  مایاب  دوب  رـصحنم  ام  فیلکت  طقف  میدـشیمن و  يو  نامرف  دایقنا  تعاطاب و 

فرطب ار  نخـس  يور  اجنیا  رد  ع )  ) نامز ماما  دوجو  نیرکنم  اـب  دـنچ  ینخـس  تسا ). بجاو  اـم  رب  ماـما  يرادربناـمرف  تعاـطا و  اـهنامز 
زا هدومن و  میوش ، يو  دوجو  مدعب  دقتعم  هک  دننک  مزلم  ار  ام  دنهاوخیم  دنراد و  رظن  فالتخا  ام  اب  بئاغ  ماما  دوجو  باب  رد  هک  یناسک 
هار میتسین ، وا  تفرعم  بسک  ددص  رد  ام  دنادیم  هک  نیا  اب  و  دیامن ، دوخ  تفرعمب  فلکم  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  میسرپیم : اهنآ 

هاگنآ میتسه  نآ  هار  ندرک  ادیپ  ددـص  رد  میـسانشب و  ار  ادـخ  میهاوخیم  ام  دـنادب  هک  یماگنه  رگم  دـهدن  ناشن  امب  ار  هَّللا  ۀـفرعم  نتفای 
هداد و رارق  مدرم  یئامنهار  يارب  ادـخ  هک  یلیلد  دوجو  نایم  تسا  قرف  هچ  مینکیم : لاؤس  اهنآ  زا  زین  و  دـهد .؟ ناـشن  اـمب  ار  هار  لـیلد و 

خـساپ رد  هاـگ  ره  دروآ .؟ دـیدپ  اـم  يارب  ار  دوخ  تفرعم  دـنوادخ  مینکفا  رظن  هلدا  نآـب  مینک و  دـصق  رگا  هک  يروطب  نآ ، دوجو  مدـع 
نیمهب میئوگیم : هلیـسو . تردق و  دـننام  تسین ، وکین  درادـن و  ینـسح  فیلکت  نآ  نودـب  هک  تسا  نیکمت  هلمج  زا  هلدا  بصن  دـنیوگب :

: میرادن وا  زا  يوریپ  رب  تردق  دشابن  ماما  تقو  ره  هک  تسا ، نیکمت  هلمج  زا  وا ، زا  يوریپ  بوجو  رب  تردـق  دـننام  مه  ماما  دوجو  لیلد 
بصن یسانشادخ و  يارب  لیلد  بصن  سپ  میتسین . نآ  رد  لمأت  ندرک و  رظنب  رداق  ام  دشابن . هَّللا  ۀفرعم  یـسانشادخ و  هلدا  رگا  هک  نانچ 

هیلع دوعوم  يدـهم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دـناهدومن ، باب  نیا  رد  هک  ییاهداریا  مامت  قیقحت  نیا  اب  دنتـسه : ربارب  مه  اب  تعاط  يارب  ماـما 
ماهداد و رارق  ثحب  دروم  یفاشلا » صیخلت   » باتک رد  صوصخب  میاهباتک  رد  لیصفت  هب  نم  ار  ینعم  نیا  ددرگیم   415 ص : نتم ، مالسلا ،

بآ نامـسیر ، نتـشادن  اـب  ینیعم  هاـچ  زا  دـنک  بجاو  اـم  رب  دـنوادخ  رگا  هک : هدروآ  یلاـثم  اـم  فلاـخم  منکیمن . رارکت  اـجنیا  رد  رگید 
یهیدب دیشکب . بآ  نآ  هلیسوب  هک  منکیم  قلخ  امـش  يارب  ینامـسیر  دیدیـسر  هاچ  کیدزن  تقو  ره  دیامرفب  و  میریگب ، وضو  و  میرادرب ،

( وضو  ) فیلکت ماجنا  مدع  رب  ثعاب  ام  دوخ  میدشن ، کیدزن  هاچب  ام  رگا  سپ  دنکیم ، فرطرب  ام  زا  ار  فیلکت  عنام  هدـعو  نیا  هک  تسا 
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يرادیرخ تشوگ  نم  يارب  رازاب و  ورب  دیوگب . تسا  رود  وا  زا  هک  شرکونب  اقآ  رگا  نینچمه  دشاب . دـنوادخ  هیحان  زا  هکنیا  هن  میاهدـش 
، مهدیم وتب  ار  نآ  لوپ  يدمآ  کیدزن  رگا  دیوگب : اقآ  ياهدادن و  نمب  ار  نآ  لوپ  اریز  مرخب  تشوگ  مناوتیمن  نم  دیوگب : رکون  و  نک ،
، شیاقآ هن  تسوا  دوخ  هجوتم  ریـصقت  دورن  اقآ  دزن  لوپ  نتفرگ  يارب  رکون  هچنانچ  و  دزاسیم ، فرطرب  فلکم  زا  ار  فیلکت  عنام  زین  نیا 
هن دـنکن ، روهظ  تدـم  نیا  رد  ماما  هدـش  بجوم  ام  نیکمت  مدـع  هک  ینعم  نیاب  تسا  روط  نیمه  زین  يو  زا  نیکمت  ماما و  روهظ  تلاـح 

روهظ تقو  رد  طقف  هک  هدرک  نامگ  هک  تسا  یسک  نخس  نیا  میئوگیم  تشگیم . رهاظ  میدرکیم ، نیکمت  يو  زا  رگا  اریز  وا  دوجو  مدع 
نآ هلیـسوب  میدنـسپیم و  هدروآ  فلاخم  صخـش  هک  ار  یلاثم  ام  تسین ، بجاو  اهنامز  تاقوا و  ریاس  رد  تسا و  بجاو  ام  رب  ماما  نیکمت 

دشاب هتشاد  دوجو  نامسیر  لاح  نامه  رد  تسا  بجاو  میـشکب ، هاچ  زا  بآ  هک  دنک  فلکم  ار  ام  دنوادخ  رگا  اریز  میهدیم . ار  وا  خساپ 
منکیم قلخ  امش  يارب  نامسیر  دیتفر  هاچ  کیدزن  تقو  ره  دیوگیم : هک  یماگنه  دنکیم . فرطرب  ار  عنام  هک  تسا  نامـسیر  هک  نآ  هچ 

رد اریز  دشاب . هتشاد  ار  هاچ  فرطب  نتفر  تردق  دیاب  طقف  لاح  نآ  رد  سپ  هاچ ! زا  ندیشک  بآ  هن  تسا  هاچب  ندش  کیدزن  فیلکت  نیا 
تـسا بجاو  ماـگنه  نآ  رد  دـشکب و  بآ  تسا  فلکم  دیـسر ، هاـچ  کـیدزن  هک  یعقوـم  یلو  تسین . بآ  ندیـشکب  فـلکم  لاـح  نیا 

ماما زا  نیکمت  يوریپ و  میئوگب : هک  دنامیم  نیا  لثم  نخـس  نیا   416 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنک . قلخ  نامـسیر  دنوادخ 
بوجو و طرـش  دـش و  بجاو  وا  زا  يوریپ  ینامز  رد  رگا  دـشابیمن . بجاو  وا ، دوجو  تروص ، نیا  رد  و  تسین ، بجاو  اـم  رب  تقو  همه 

لاثم رد  هک  یباوج  دشاب . وکین  فیلکت  ددرگ و  فرطرب  فیلکت  عنام  ات  دوش  دوجوم  ماما  دوخ  هک  تسا  بجاو  مینادـن  ار  وا  روهظ  عقوم 
زا تشوگ  ندـیرخ  هن  دوش ، کیدزن  يوب  هک  دومن  فیلکت  ار  رکون  اقآ  لاثم  نآ  رد  اریز  تسا . لاثم  نیا  باوج  دـننام  میداد  اقآ  رکون و 
هک تسا  تهج  نیمهب  دـهدب . واـب  ار  نآ  لوـپ  هـک  تـسا  بـجاو  درک  تشوـگ  ندـیرخب  فـیلکت  ار  وا  تـفر و  وا  دزن  یتـقو  اـما  رازاـب .

دنیرفایب و ار  اهنآ  رگا  یلو  هدومرفن  فلکم  العف  ار  اهنآ  هک  تسین  بجاو  هدرک و  فلکم  تمایق  زور  ات  ار  مدرم  مامت  دـنوادخ  میئوگیم :
ار دوخ  شزرا  روبزم  هطلاغم  هنوگ  نیدب  و  دش . دنهاوخ  فلکم  دنک . بصن  دوصقمب  لین  يارب  هلدا  دهدب و  راک  هلیـسو  تردق و  اهنآ  هب 

فلکم اـیآ  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  تسا  نکمم  هنوگچ  ددرگ ، فلکم  تماـما  رماـب  ماـیق  يارب  ماـما  رگا  نیا  رب  هوـالع  دـهدیم . تسد  زا 
درادن يو  زا  نیکمتب  طابترا  الـصا  تماما ، رماب  مایق  يارب  ماما  ندش  فلکم  زین  و  تسا ؟ حیحـص  ءالقع  دزن  رد  مودـعم  صخـش  نتـشاد 

لیـصفت هک  نانچ  ددرگ . بوصنم  تماما  بصنمب  مه  وا  دـنک و  دوجوم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  بجاو  ام  رب  يو  زا  نیکمت  یعقوم  هکلب 
هک يروطب  تشگن  ناـهنپ  « 1  » بلاط وبا  بعـش  رد  لاـس  هس  ربمغیپ  اـیآ  مینکیم : لاؤس  اـهنآ  زا  زین  و  تسا . نشور  بلطم  تشذـگ و  نآ 

تبیغ یناهنپ و  نیا  ناوتیمن  فصولا  عم  دشن ؟ یفخم  هنیدمب ) ترجاهم  عقوم   ) روث راغ  رد  زور  هس  و  تشادـن ؟ واب  یـسرتسد  سک  چـیه 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  فلکم  هدش و  ثوعبم  اهنآ  نایم  هک  یمدرم  يارب  شدوجو  ترـضح  نآ  هک  نیا  اب  تفگ : تفرگ و  لیلد  ار 
ار مدرم  تسخن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  میئوگب : رگا  دینادرگ . مودـعم  ار  وا  دـنوادخ  دوب ، بجاو  اهنآ  یئامنهار  هب   417 ص : نتم ،

ماما میئوگیم : تشگ . ناهنپ  دنتخادنا ، رطخ  ضرعم  رد  ار  شترـضح  نوچ  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  يربمغیپ  درک و  دوخ  نیدب  توعد 
نـسح ماما  شردـپ  نوچ  یلو  دـندومن ، یفرعم  مدرمب  ار  وا  دـندرک و  ناـیب  ار  وا  فاـصوا  لـحم و  شراوگرزب  ناردـپ  تسخن  زین  ناـمز 

امب میـسرپیم : اهنآ  زا  مه  و  دـنربارب . ظاحل  نیا  زا  دروم  ود  ره  نیا  رب  انب  درک و  ناهنپ  ار  وا  دوبن  نمیا  يو  ناج  زا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
هک دنادب  و  دنک ، يربهر  ار  وا  ات  دزیگنارب  وا  یئامنهار  يارب  ار  ینیعم  ربمغیپ  هک  دنادب  نیا  رد  ار  یصخش  تحلصم  دنوادخ  رگا  دیئوگب :

يارب دنک ، عنم  ربمغیپ  نآ  نتشک  زا  ار  صخش  نآ  دنوادخ  هچنانچ  دناسریم و  لتقب  ار  وا  صخش  نآ  دینادرگ ، ثوعبم  ار  ربمغیپ  نیا  رگا 
ای درادب  فلکم  دتـسرفب  وا  يوسب  ربمغیپ  هکنیا  نودب  دیاب  امـش  هدیقعب  دیاب  ار  درم  نیا  دنوادخ  ایآ  دـیآیم ، دـیدپ  يداسف  يرگید  ای  وا 

يربمغیپ زا  يوریپ  هلیسوب  هک  یسک  میئوگیم  دنادب  فلکم  ار  وا  ادخ  تسین  مزال  ادخ  دنیوگب  رگا  دنادرگ ؟ طقاس  وا  زا  ار  فیلکت  الصا 
وا يوسب  ربـمغیپ  یلو  دـنک ، فیلکت  ار  وا  ادـخ  دـنیوگب  رگا  درادـن و  فلکم  ار  وا  ادـخ  هچ  يارب  دراد  دوـخ  حـلاصم  نتخانـش  يارب  هار 

مورحم تسوا ، یئاـناوت  دـح  رد  فطل و  وا  يارب  هک  ربمغیپ  تثعب  زا  یلو  دـنک  فلکم  ار  وا  ادـخ  تسا  زیاـج  هنوگچ  میئوگیم  دتـسرفن ،
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دنادیم دنوادخ  طقف  تسا  هدرکن  يراک  وا  میئوگیم : تسا . هدروآ  دیدپ  دوخ  يارب  صخـش  نآ  ار  تیمورحم  نیا  دـنیوگب : رگا  و  دزاس ؟
اب هچنانچ  دوب  دهاوخن  وکین  یـصخش  نینچ  فیلکت  ربمغیپ  نداتـسرفن  و  ادخ ، نتـسناد  اب  نیا  رب  انب  درک ، دهاوخن  نیکمت  ربمغیپ  زا  وا  هک 
ار وا  دـنکیمن ، لـمأت  لـیلد  رد  صخـش  هک  دـنادیم  هدرکن و  بصن  یلیلد  دـنوادخ  هک  يدروم  رد  دـیاب  دـشاب ، زیاـج  فیلکت  نیا ، دوجو 
هک دیتسه  نآ  زا  راچان  نیا  رب  انب  دنکیمن ) فلکم  ار  یـسک  لیلد  بصن  نودب  دنوادخ  و   ) تسا لطاب  نیا  هک  یتروص  رد  درادـب  فلکم 

بجاو يو  رب  ار  وا  زا  يرادربناـــمرف  418 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دتـسرفیم  ربمغیپ  صخـش  نیا  يارب  دـنوادخ  دـیئوگب 
هتشادن تافانم  وا  فیلکت  اب  هک  يروطب  دنکیم ، ظفح  صخش  نآ  زا  ار  شربمغیپ  دنوادخ  یلو  دوش ، فرطرب  شفیلکت  عنام  ات  دنادرگیم ،

نتفاین تسد  بجوم  دوخ  صخـش  نیا  تلاـح  نیا  رد  دـناسر و  لـتقب  ار  وا  دـناوتن  صخـش  نآ  هک  درادـیم  هاـگن  يوحنب  ار  وا  اـی  دـشاب ،
نآب يرگید  هلیـسوب  دنوادخ  تسا  مزال  دـنیوگب : رگا  میراد . یعـضو  نینچ  دوخ  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  زین  ام  تسا . هدـش  شربمغیپب 

. تسا رـصقم  شدوخ  تفاین  تسد  ربمغیپب  رگا  هک  دنادب  صخـش  نآ  ات  تسا  ربمغیپ  نآ  نداتـسرف  رد  وا  حالـص  هک  دـنک  مالعا  صخش 
هدرک یفرعم  امب  ار  ترضح  نآ  نامز  ماما  راوگرزب  ناردپ  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسوب  دنوادخ  میئوگیم :
رصقم ام  هک  مینادیم  مینیبیمن ، ار  وا  میرادن و  واب  یسرتسد  ام  تسین و  راکشآ  ترضح  نآ  رگا  سپ  هدومن ، بجاو  ام  رب  ار  وا  يوریپ  و 
دوجو موزل  ینعی  دوب . لوا  لـصا  فارطا  رد  دـش  هتفگ  نونک  اـت  هچنآ  دوـبیم . رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  شناردـپ  دـننام  وا  هن  رگ  و   ) میتـسه

(. تسا نامز  ماما  العف  تسا  فطل  شدوجو  هک  نید  سیئر  نیا  میتفگ  تسا و  فطل  ادخ  ناگدنب  يارب  هک  ینید  تسایر 

ماما تمصع  تابثا  رب  لیلد 

دوجوب جاتحم  ام  هدـش  بجوم  هچنآ  هک  تسنیا  ماما  تمـصع  تابثا  رب  لیلد  دـشاب ، موصعم  عطق  روطب  دـیاب  ماما  هک : دوب  نیا  مود  لـصا 
ماماب جاتحم  دنتـسین  موصعم  نوچ  یلو  دنتـشادن . ماماب  جاـیتحا  دـندوب ، موصعم  مدرم  همه  رگا  اریز  تساـم . ندوبن  موصعم  میـشاب ، ماـما 

ار لعافب  لعف  جایتحا  تلع  هک  نانچ  تسا ، عامتجا  دارفا  ندوبن  موصعم  ماماب ، ام  جاـیتحا  تلع  هک  مینادـیم  اـجنیا  زا  و  دنـشابیم . موصعم 
دوعوم يدهم  یثداح  لعف  ره  میئوگیم  اذـل  و  تسین ، لعافب  جاتحم  دوش  ثداح  دـهاوخیمن  هک  يزیچ  میئوگیم : مینادـیم و  لعف  ثودـح 
صخـش ره  میئوگب  تسا  بجاو  لیلد  نیمهب  تسا .) ياهدنروآ  دـیدپ  ینعی   ) ثدـحمب جاتحم  ياهدـیدپ )  ) 419 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 

ماماب جاتحم  نارگید  دننام  زین  وا  دـشابن  موصعم  مه  ماما  رگا  سپ  دوشیم . ضقن  جایتحا  تلع  هن  رگ  و  تسا ، ماماب  دـنمزاین  موصعم  ریغ 
ریغ مدرم  میئوـگب : هک  مینآ  زا  راـچان  تسا ) لاـحم  هک  لسلـست  عـفر  يارب  سپ   ) دوـش لسلـست  هب  رجنم  هکنآ  اـت  اذـکه  تسا و  موـصعم 

، میاهدرک نایب  مکحم  تالالدتسا  اب  لیصفت و  هب  دوخ  یمالک  ياهباتک  رد  ام  ار  لالدتسا  هنوگ  نیا  دنتـسه . موصعم  ماماب  جاتحم  موصعم 
. مینکیم تعانق  هزادنا  نیمهب  هدومن و  يراددوخ  تبیغ )  ) باتک نیا  رد  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  يارب 

تسین نوریب  مالسا  تما  نایم  زا  قح 

رد دـنچ  ره  تسا  ننـست ) لها   ) ام نیفلاخم  و  ام ، قافتا  دروم  بلطم  نیا  تسین . نوریب  مالـسا  تما  ناـیم  زا  قح  هک : دوب  نیا  موس  لـصا 
یلاخ موصعم  ماما  دوجو  زا  ینامز  چیه  میدـقتعم  ام  هک : تسنیا  بلطم  نیا  تابثا  رب  لیلد  میراد . رظن  فالتخا  مه  اب  نآ  تلع  صوصخ 
ماما اریز  تسین . نوریب  مالـسا  تما  نایم  زا  قح  اذـه  یلع  درادـن ، هار  موصعم  ماما  میرح  رد  مه  دنـسپان  لمع  میتفگ  هک  ناـنچ  و  تسین .

رب دراد  تلالد  هک  تسا  یئاهلیلد  تهجب  تما  نایم  زا  قح  ندوبن  نوریب  ننـست ) لها   ) اـم نیفلاـخم  دزن  رد  و  تساـهنآ . ناـیم  رد  موصعم 
. ددرگیم تباث  زین  نامزلا  بحاص  ترـضح  تماما  دیدرگ ، تباث  هدـش  دای  لصا  هس  نوچ  میرادـن . نآ  رکذـب  جایتحا  ام  هک  عامجا  رابتعا 
دـشاب و هتـشاد  ماما  تمـصعب  نیقی  هک  تسین  یـسک  تسا . وا  ماـما  هک  دراد  نیقی  دراد  ماـما  يارب  تمـصع  توبث  هب  نیقی  سک  ره  اریز 

داقتعا بیرقنع )  ) نوچ و  هیفقاو ، هیسووان و  هیناسیک و  دننام  میراد . اهنآ  هدیقع  نالطب  رب  لیلد  هک  ياهقرف  رگم  دشاب . وا  تماما  فلاخم 
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. ددرگیم تباث  هَّللا  ۀّیقب  ترضح  تماما  مینکیم ، در  ار  اههقرف  نیا 

هیناسیک هدیقع  در 

دنتـسه و مالّـسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریما  نارـسپ  زا  یکی   ) هیفنحلا نب  دمحم  تماماب  لئاق  هک  هیناسیک  هقرف  هدیقع  داسف  رب  دراد  تلالد  هچنآ 
رد یحیرـص  صن  دوب  بجاو  دوب  موصعم  ماما  هیفنح  دمحم  رگا  هکنیا  یکی  دشابیم : زیچ  دـنچ  تسا ، نامز  ماما  هدـنز و  وا  هک  دـندقتعم 

صن ياعدم  صوصخ  نیا  رد  مه  هیناسیک  دوخ  دوشیمن  هتسناد  ربمغیپ  زا  حیرص  صنب  زج  تمـصع  اریز  دشاب . هدیـسر  نآ  تابثا  دییأت و 
هکنیا دننام  درادن  تلالد  نآ  رب  یصن  و  دناهدش ، لسوتم  هتشگ ، اهنآ  فارحنا  هابتـشا و  ثعاب  هک  یفیعـض  ياهزیچب  هکلب  دنتـسین  حیرص 

وت دومرف : يوب  هک  ترـضح  نآ  هتفگ  و  داد ! وا  تسدـب  ار  مچرپ  لـمج ، گـنج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  دـنیوگیم :
طقف درادن و  وا  تماما  رب  یتلالد  هنوگ  چـیه  اهنیا  هک  یتروص  رد  « 1 !! » دندوب وا  نادنزرف  مه  نیـسح  نسح و  هکنیا  اب  یتسه ! نم  دنزرف 

رد مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اب  هیفنح ) دـمحم   ) وا نایم  هک  دـننکیم  تیاور  هعیـش  هک  نیاب  افاضم  تسوا  تلزنم  تلیـضف و  رب  لیلد 
مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تماماب  یهاوگ  دوسالا  رجح  دندرب و  دوسالا » رجح   » دزن ار  تیمکح  تفرگ و  رد  یئوگتفگ  تماما  باب 

نایم رد  ارجام  نیا  هک  نانچ  درک . ترضح  تماماب  رارقا  دش و  میلست  دمحم  دوب و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هزجعم  دوخ  نیا  داد و 
، دناهدرک لقن  شتماما  هراب  رد  ترضح  نآ  دج  نامز و  ماما  ناردپ  زا  هیماما  هعیش  هک  یتایاور  رگید  و  تسا . روهـشم  هیماما  هعیـش  هفئاط 

دمحم تماما  عوضوم  نیا  رب  اـنب   ) مینکیم يراددوخ  راـصتخا  ظاـحلب  اـهنآ  رکذ  زا  هک  تسا  دوجوم  ربتعم  بتک  رد  رتاوتم و  صوصنم و 
مرکا ربمغیپ  زا  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  رگید : و  دنکیمن .) ادیپ   421 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دروم  هیفنح 
توف هیفنح  دـمحم  هک  دـنادیم  دـشاب  اهنآ  تماماب  دـقتعم  سک  ره  تسا . هدیـسر  ماما  هدزاود  تماـما  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

زا شیپ  ینالوط  نامز  ام و  نامز  رد  اریز  تسا . هقرف  نیا  ندش  ضرقنم  رگید : و  تسا . هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  رـصع  ماما  هدش و 
دیابیمن دوب  تسرد  اـهنآ  داـقتعا  رگا  دوش . هیفنح  نب  دـمحم  تماـماب  دـقتعم  هک  هدـنامن  یـسک  تساـهنآ ) ضارقنا  زا  دـعب  دوصقم   ) نیا

اههریزج و تسد و  رود  ياهرهـش  زا  یـضعب  رد  دـیاش  دـناهدش ؟ ضرقنم  اهنآ  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دوش : هتفگ  رگا  دـندرگ . ضرقنم 
نـسح بهذـم  وریپ  يدارفا  نیمز  فارطا  رد  تسا  نکمم  هک  ناـنچ  دـننادب . ماـما  ار  هیفنح  دـمحم  زونه  هک  دنـشاب  یمدرم  نیمز  فارطا 

ضرقنم هقرف  نیا  هک  درک  اعدا  ناوتیمن  نیا  رب  انب  و  تسا ، قفانم  دوشیم ، هریبک  تیـصعم  بکترم  هک  یـسک  دـنیوگب  دنـشاب و  يرـصب ) )
یتقو اج  همه  رد  اما  دنـشاب . دودعم  ءاملع  كدنا و  ناناملـسم  هک  درک ، ادیپ  اهنآ  ضارقناب  نیقی  تسا  نکمم  یتروص  رد  هکلب  دـناهدش .
چیهب میناوتن  ام  هک  دنکیم  ینعم  نیاب  تشگزاب  فرح  نیا  میئوگیم : دوشیم ؟ هتسناد  اجک  زا  دنشاب  رایسب  ءاملع  هدنکارپ و  ناناملـسم  هک 

تسنیا فرح  نیا  همزال  عقاو  رد  دشاب ! عامجا  فلاخم  یـصخش  نیمز  فارطا  رد  دیاش  هک  هچ  مینک ، ادیپ  مالـسا  تما  عامجاب  ملع  هجو 
ات تسا  زیاج  رادهزور  يارب  هکنیا  ای  دنکیمن  لطاب  ار  هزور  گرگت  دیوگب  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  نیمز  فارطا  رد  دـیاش  میئوگب : الثم  هک 

. تسا شمعا »  » و هفیذح »  » بهذم مود  لوق  و  يراصنا » هحلط  وبا   » بهذم لوا  لوق  اریز  دهد ! همادا  ار  ندیماشآ  ندروخ و  باتفآ  عولط 
راصعا ياملع  دـیدرگ و  فرطرب  فالتخا  نیا  اهدـعب  هدوب و  فالتخا  دروم  نیعبات  هباحـص و  نایم  هک  هقف  لئاسم  زا  يرایـسب  نینچمه  و 

دـنک و کش  هراب  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  مزـال  سپ  دـندومن   422 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نآ  فالخ  رب  عامجا  رخأـتم ،
عامجا نتخانش  دنیوگیم  هک  تسیناسک  زا  هدوهیب  راتفگ  نیا  دیامنن  لصاح  تسا ، هدوب  هیف  فلتخم  اقباس  هک  ياهلأسم  رب  عامجاب  نانیمطا 

« نیرجاهم  » یلو دـننک  بحاصت  ار  تماما  ماقم  هک  دندیـشوک  ربمغیپ  زا  دـعب  راصنا »  » هفیاط هک  مینادـیم  ام  تسین . نکمم  نآب  ندیـسر  و 
مالسا ردص  رد  هک  راصنا  يارب  تماما  بصنم  دیوگب : یسک  رگا  سپ  دنتفریذپ . ار  نیرجاهم  لوق  زین  راصنا  اهدعب  و  دندز . بقع  ار  اهنآ 

اهنآ باوج  دـشاب  ینعم  نیاب  دـقتعم  هک  دوش  تفای  یـسک  نیمز  فارطا  رد  دـیاش  تسا و  زیاج  دنتـشاد  فالتخا  نآ  رـس  رب  نیرجاهم  اب 
هک تسا  تجح  تلع  نیاب  هعیـش  امـش  دزن  رد  عامجا  دنیوگب : رگا  تسام . باوج  نامه  دنراد  دروم  نیا  رد  اهنآ  هک  یباوج  ره  تسیچ ؟
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رگا میئوگیم : تسا ؟ تما  همه  لاوقا  نایم  رد  موصعم  ماما  لوق  هک  دـیتسناد ، اجک  زا  یلو  تسا ، ناگدـننکعامجا  ناـیم  رد  موصعم  ماـما 
نیا هتبلا  و  دنک ، رفک  راهظا  دشاب و  درفنم  دناوتیمن  وا  اریز  دوب ، دهاوخ  تما  ءاملع  لاوقا  رد  وا  لوق  املـسم  دـشاب ، تما  ءاملع  زا  موصعم 
تما لاوقا  ام  هاگ  ره  میـشاب . هتـشاد  کش  وا  تماما  رد  دنچ  ره  تسا ، تما  لاوقا  هلمج  زا  وا  لوق  راچان  سپ  تسین . زیاج  وا  يارب  ینعم 

، میتخانـش ار  وا  نطو  تدالو و  لحم  دوب و  ملاع  صخـش  نآ  رگا  تسنآ ، فلاخم  ءاملع  زا  یکی  میدـید  میتسناد و  ربتعم  ياهلأسم  رد  ار 
دیدرت ملاـع  نآ  بسن  رد  رگا  یلو  تسا ) یعاـمجا  هلأـسم  نیا  رب  اـنب   ) تسین ماـما  وا  هـک  مینادـیم  هـچ  میهدـیمن ، رثا  بـیترت  يو  هـتفگب 
دقتعم هک  مینکیمن  ادیپ  یسک  اهنآ  نایم  رد  مینادیم و  ربتعم  ار  تما  ءاملع  لاوقا  ام  نیا ، رب  انب  دوب . دهاوخن  یعامجا  هلأسم  رگید  میتشاد ،
بیترت مینادب ، ار  وا  دلوم  أشنم و  دنشاب و  بهذم  نیا  وریپ  هک  مینک  ادیپ  رفن  ود  ای  رفنکی  ضرفلاب  رگا  و  دشاب . هیفقاو  هیناسیک و  بهذمب 

هیلع دوعوم  يدـهم  مینادـیم  ربتعم  تسا  اهنآ  هلمج  زا  موصعم  ماما  میراد  نیقی  هک  ار  تما  ءاـملع  ریاـس  لاوقا  هکلب  میهدـیمن  وا  لوقب  رثا 
. دیدرگ عفترم  نایب  لیلد و  نیا  اب  روبزم  هابتشا  سپ   423 ص : نتم ، مالسلا ،

هیسووان

هدیقع نالطب  رب  لیلد  تسوا . دوعوم  يدهم  هدنز و  زونه  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـندقتعم  هک  دنتـسه  ياهقرف  هیـسووان 
ریما تداهـش  شدـج و  ردـپ و  گرمب  نیقی  هک  روط  نامه  میراد ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تافوب  نیقی  اـم  اریز  تسا . نشور  اـهنآ 

رد دیاب  میشاب ، هتشاد  کش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تافو  رد  فصونیا  اب  رگا  میراد . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  نینمؤملا و 
ریما تداهـش  رکنم  هضّوفم »  » و تالغ »  » دـننام دـیاب  هک  تسا  تقو  نآ  و  مینک ، کـش  مه  شراوگرزب  دادـجا  ءاـبآ و  تداهـش  تاـفو و 

. تسا هطسفس  نیا  هک  یتروص  رد  میوش ، مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نینمؤملا و 

هیفقاو

تسوا دوعوم  يدهم  دنیوگیم  دندنام و  یقاب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  تماما  رب  هک  دنتـسه  ياهقرف  هیفقاو  ای  هفقاو 
سک همه  يارب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تلحر  اریز  تسا . لطاب  زین  ناـنیا  هدـیقع  دـنرادن ) لوبق  ار  متـشه  ماـما  رگید  (و 

رد زین  ام  رگا  دشابیم . ملـسم  فورعم و  شنیرهاط  دادجا  ءابآ و  تلحر  هک  روط  نامه  تسا . ملـسم  روهـشم و  مدرم  نایم  دـش و  راکـشآ 
میهاوخن یقرف  دنتسه ، رکنم  ار  متفه  ماما  ناردپ  گرم  هک  هضوفم  تالغ و  هیناسیک و  هیـسووان و  اب  مینک ، کش  ترـضح  نآ  توف  هراب 

نادـب شردـقیلاع  ناردـپ  زا  کی  چـیه  گرم  هک  تسا  روهـشم  يردـقب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تافو  هکنیاب  اـفاضم  تشاد .
دندرک رضاح  دوهش  تاضق و  دنداد و  ناشن  مدرم  هب  دیـشرلا ) نوراه  رماب   ) ار شاهزانج  ترـضح  نآ  تافو  ماگنه  اریز  هدیـسرن . ترهش 

هک یسک  تسنیا  هک  دندرک  مالعا  دنداهن و  دادغب  رسج  رـس  رب  ار  هزانج  هاگنآ  تسا ) هدرم  یعیبط  گرمب  ترـضح  هک  دنهد  یهاوگ  ات  )
! تسا هدرم  یعیبط  گرمب  يو  هک  دینادب  دریمیمن  تسا و  هدنز  وا  دندقتعم  هعیش )  ) نایـضفار  424 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

همحرلا هیلع  یسوط  خیـش  اجنیا  رد  فلؤم : درک . دیدرت  نآ  هراب  رد  ناوتیمن  دشاب  روهـشم  هنوگ  نیدب  ترـضح  تلحر  يارجام  هک  یتقو 
رکذ ترضح  نآ  تافو  باب  رد  مهدزای  دلج  رد  ام  هک  دیامرفیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تافو  هراب  رد  يرایـسب  رابخا 

فلاخم هک  یسک  و  دشاب . تیاور  رکذب  جاتحم  هک  تسنآ  زا  رتروهشم  ترضح  نآ  تافو  دیامرفیم : خیـش  رابخا  نآ  لقن  زا  دعب  میدرک .
ناردـپ زا  کی  ره  تاـفو  هراـب  رد  کـشب  تشگزاـب  ترـضح  نآ  گرم  هراـب  رد  کـش  تسا . هدـش  تایهیدـب  رکنم  تقیقح  رد  تسنآ 
ترضح تسا ، روهشم  هچنآ  هوالعب  درک ! ادیپ  یـسک  گرمب  نانیمطا  ناوتیمن  رگید  نیا  رب  انب  هکلب  تسا ، نیریاس  رورـس و  نآ  راوگرزب 
راذگاو يوب  دوخ  زا  دعب  ار  تماما  رما  دومن و  مالّسلا ) هیلع  اضر  ماما   ) یلع شدنزرفب  تیصو  تایح  لاح  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 

نامز ماما  هراب  رد  نم  هک  یتایاور  زا  یضعب  خیـش  زین  اجنیا  رد  فلؤم : دوش . هرامـش  هک  تسنآ  زا  شیب  باب  نیاب  طوبرم  تایاور  درک و 
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ناردپ و گرمب  نیقی  هک  روط  نامه  امش  هدیقعب  دوش : هتفگ  رگا  شـسرپ  تسا : هدومرف  سپـس  هدومن  لقن  مدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا 
: دیوگب دنک و  دنس  ذاختا  هتفگ  نیا  زا  یسک  تسا  نکمم  دیراد ، زین  ترضح  نآ  تافوب  نیقی  دیراد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دادجا 

یّلص ربمغیپ  هک  مینادیم  هتشادن و  رسپ  هد  الثم  مینادیم  هک  روط  نامه  هتشادن  يدنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  مینادیم  زین  ام 
مه ار  يرگید  میتسناد  ار  اهنیا  زا  یکی  هچنانچ  دیئوگب : رگا  سپ  دشاب . هدـنز  شدوخ  تلحر  زا  دـعب  هک  تشادـن  يرـسپ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  فلاخم  دوب ، دهاوخن  فالتخا  مه  یلوا  رد  تسین  فالتخا  یمود  رد  هک  روط  نامه  تسناد و  میهاوخ 
دننام مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  قداص و  رفعج  ماما  هفینح و  دـمحم  تافو  هک  میتسناد  اـم  رگا  تفگ : دـهاوخ  مه  امـش   425 ص :

نآ خـساپ  دـشابن ! فالخ  يرگید  رد  دـیآ و  دـیدپ  فالتخا  یکی  رد  دـیابیمن  رگید  تسا . ملـسم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  تاـفو 
مولعم هک  یسک  هراب  رد  ناسنا  درادن  ناکما  و  دوش . رداص  یـسک  زا  يدروم  رد  تسین  حیحـص  هک  تسا  یعوضوم  دالوا ، یفن  میئوگیم :

هک نایب  نیاب  دوشیم ، مکح  مئالع  ّنظ و  هار  زا  ابلاغ  دراوم  نیا  رد  هکلب  تسین . دـنزرف  ياراد  هک  دـنک  اعدا  هن ، ای  دراد  يدـنزرف  تسین 
یتاهجب هک  دننیبیم  نآ  رد  ار  شیوخ  تحلـصم  یهاگ  ءالقع  هچ  دندیمهفیم . مدرم  دشیم و  مولعم  تشادیم  يدـنزرف  ینالف  رگا  میئوگب :
تـسود سب  زا  ار  دوخ  نادنزرف  ناریا  میدق  نیطالـس  دـننام  ناهاشداپ  زا  یخرب  هک  نانچ  دـنرادب . موتکم  مدرم  زا  ار  دوخ  دـنزرف  دوجو 

ادـیپ يدارفا  یهاگ  زین  يداع  مدرم  نایم  رد  تسا . فورعم  خـیرات  بتک  رد  نآ  ناتـساد  هک  نانچ  دـندرکیم ، ناهنپ  اـهرظن  زا  دنتـشادیم ،
دوخ زا  ار  وا  شدالوا  رگید و  نز  ینمـشد  سرت  زا  دوشیم و  دنزرف  ياراد  تسا ، هدرک  دقع  یناهنپ  هک  ینز  زا  ای  يزینک  زا  هک  دـنوشیم 

زا ینز  اب  یهاگ  مه  مدرم  زا  یخرب  دراد . رایـسب  رئاظن  مدرم  هماع  نایم  رد  زین  نیا  و  دوشیم ، رکنم  دوخب  ار  وا  باستنا  ای  دـنادرگیم  رود 
باستنا اذل  دنهد و  تبسن  دوخب  ار  نز  نآ  دنزرف  هک  دننیبیم  دوخ  نأش  رسک  دندش  دنزرف  بحاص  هک  دعب  دننکیم و  تلـصو  نیئاپ  هقبط 

دلوتم يدـنزرف  هک  دـعب  دـننکیم و  جاودزا  یناهنپ  فارـشا  هقبط  زا  ینز  اب  یهاـگ  سکعب  رگید  یخرب  دـنوشیم . رکنم  یلکب  دوخب ، ار  وا 
یفن دوخ  زا  ار  وا  دنتـسه  ذـفنتم  هک  نز  ناسک  سرت  زا  یلو  دـنکیم  راختفا  درادـیم و  تسود  ار  ینز  نینچ  دـنزرف  درم  دـنچ  ره  ددرگیم 

ناوتیمن نیا  رب  اـنب   426 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مینکیم . يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  اـم  هک  نآ  رئاـظن  ریاـس  اذـکه  و  دـنکیم !
انـشآ کیدزن  زا  ام  تسا و  رگید  روط  عضو  یهاگ  یلب  درک . یفن  دـنزرف  نتـشاد  زا  ار  وا  اـقلطم  دوبن ، دـالوا  ياراد  یـسک  هکنیا  درجمب 

زا دالوا  یفن  ياعدا  ناوتب  صوصخب  دروم  نیا  رد  هک  درادن ، يدنزرف  فصولا  عم  تسین و  شراک  رد  یعنام  فرط  هک  مینادیم  میتسه و 
تمـصع و ماقم  هار  زا  ام  ار  نیا  دشاب  هدـنام  هدـنز  هک  تشادـن  يدـنزرف  شتلحر  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  اما  درک . وا 

یسرت یسک  زا  وا  نتخاس  راکشآ  رد  تخاسیم و  راکشآ  دوخ  نامز  رد  ار  وا  تشادیم  يدنزرف  نینچ  رگا  هچ  مینادیم ، ترضح  يربمغیپ 
نـسح ماما  دنزرف  یلو  دشاب . هدنام  هدنز  شترـضح  زا  دـعب  هک  تشادـن  يدـنزرف  ادـخ  لوسر  هک  مینادـیم  تما  عامجاب  هوالعب  تشادـن 

ارهق دوب و  سوبحم  رظن و  تحت  ابیرقت  رصع  هفیلخ  فرط  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اریز  هدوبن ، روط  نیا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
هک تسنادیم  سک  همه  دوب و  روهشم  هعیش  بهذم  زا  تسنادیم و  ترضح  نآ  هچ  دوب . كانـساره  نانمـشد  ربارب  رد  شدنزرف  دوجو  زا 

هوالعب تسا . هدیدنـسپ  يراک  يدنزرف  نینچ  ندومن  ناهنپ  نیا  رب  انب  درب . دهاوخ  نایم  زا  ار  لطاب  ياهتلود  دمحم  لآ  مئاق  مهدزاود  ماما 
ریزگان تهج  نیمهب  تشاد . سرت  مه  دوب  هتخود  وا  لاوما  ثراب و  عمط  مشچ  هک  باذـک  رفعج  شردارب  دـننام  دوخ  ناسک  زا  ترـضح 

دننام ناوتیمن  ار  يدروم  نینچ  دومن . کش  دیلوت  مدرم  يارب  ترضح  نآ  تدالو  هنوگ  نیدب  درادب و  یفخم  ار  شدنزرف  هک  دش  نآ  زا 
هدیشوپ مدرم  رب  تقیقح  هتشاد و  يداع  ریغ  عضو  دروم  نآ  اریز   ) میشاب هتشاد  وا  ندرمب  نیقی  ام  دریمب و  یـسک  الثم  هک  تسناد  يدروم 

ار وا  ندرم  دـنناوتیم  همه  صوصخم  ياـهیناشن  اـب  هدوب و  مومع  رظنم  رد  موـلعم و  صخـش  نـالف  ندرم  مود  دروـم  رد  یلو  تسا .) هدوـب 
هماقا دنیوگیم  ءاهقف  هک  دنامیم  نیاب  یسک ) ندرم  ندوب  مولعم  و  ماما - تدالو   ) دروم ود  نیا  نایم  قرف  دننک . قیدصت  دنهد و  صیخـشت 
نایب نیا  اب  و  دشاب . تابثا  نمضتم  هکنیا  رگم  تسین  دوهش  هماقاب  جاتحم  ءیش  یفن  اریز  قح  یفن  يارب  هن  تسا  قح  تابثا  ماقم  رد  دوهش 
قرف دروم  ود  نیا  ناـیم  اـتداع  دوـش : هتفگ  رگا  لاکـشا   427 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تشگ . مولعم  دروـم  ود  ناـیم  قرف 
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تـسین مزال  هک  روط  نامه  زین  و  دننیبیم . ار  اههچب  تدالو  زین  اههلباق  دنکیم ، هدـهاشم  ار  یـسک  ندرم  ناسنا  هک  روط  نامه  اریز  تسین 
هک یعقاوم  هلمج  زا  دشاب . وا  دالیم  دـهاش  یـسک  دوشیم ، دـلوتم  ياهچب  ره  هک  تسین  مزال  نینچمه  دـننیب ، هب  مدرم  ار  یـسک  ره  ندرم 

، دورب شتدایعب  وا  تسا و  ضیرم  هک  دنادب  دشاب و  ناسنا  یگیاسمه  رد  یصخش  هک  تسا  یعقوم  دنکیم ، ادیپ  یـسک  ندرمب  نیقی  ناسنا 
ضیرم نآ  ناسک  دشابن و  یضیرم  وا  زج  مه  هناخ  نآ  رد  دوش و  دنلب  يراز  هیرگ و  يادص  وا  هناخ  زا  سپـس  دنک . تدش  شـضرم  ادعب 

درذگب و ینامز  تدم  هاگنآ  دننک . میـسقت  ار  وا  ثرا  دعب  و  دوش ، راکـشآ  نانآ  هرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  دـننک و  اپ  رب  میحرت  سلجم 
اهنآ تسا و  هدنز  وا  هکنیا  هن  دـنتخاس ، دـقعنم  وا  تشذـگرد  يارب  ار  يرادازع  نیا  روبزم ، ضیرم  ناگتـسب  هک  دـنادب  دـعب  دـنیبن و  ار  وا 

، تسا لاونم  نیدب  زین  ناکدوک  تدالو  نینچمه  دنکیم .) ادیپ  شاهیاسمه  ندرمب  نیقی  مئالع  نیا  زا   ) دناهدز تارهاظت  نیاب  تسد  یللعب 
مدرم دـشاب  یگرزب  درم  رـسمه  نتـسبآ  نز  نآ  رگا  اصوصخم  دـننکیم ، وگزاب  رگید  کی  يارب  دـننیبیم و  ینز  رد  ار  لمح  رثا  نانز  هک 

ردپ رگا  و  ددرگیم ، راکـشآ  هناخ  لها  رد  رورـس  يداش و  راثآ  دش ، دلوتم  هچب  هکنآ  زا  دعب  دـننکیم ، تبحـص  وا  ینتـسبآ  هراب  رد  رتشیب 
ماقم و بسح  رب  مدرم  دوشیم و  رـشتنم  لفط  دالیم  ربخ  سپـس  دنیوگیم  کیربت  يوب  ار  وا  دنزرف  تدالو  مدرم  دـشاب ، یگرزب  درم  لفط 

نآ دننادب  هک  اصوصخم  تسا . هدش  يدنزرف  بحاص  سک  نالف  هک  دـنمهفیم  هرخالاب  و  دـننکیم ، وگتفگ  نآ  هراب  رد  لفط  ردـپ  یگرزب 
میهاوخ یکی  ار  دروم  ود  نیا  مینادـب  ربـتعم  ار  تداـع  اـم  رگا  سپ  تسا . هتـشادن  هیروت  غورد و  دـصق  شدـنزرف  تدـالو  راـهظا  زا  درم 

هیلع دوـعوم  يدـهم  تسا . نکمم  زین  يرگید  رد  تشاد ، ناـکما  یکی  رد  هچ  ره  دـهد  رییغت  ار  یناـسنا  تداـع  دـنوادخ  رگا  و  تسناد .
عقوم رد  و  دـنیبب ، لمح  عضو  ماـگنه  ار  نتـسبآ  نز  یـسک  دراذـگن  یتاـهجب  دـنوادخ  یهاـگ  تسا  نکمم  هچ   428 ص : نتم ، مالـسلا ،
لقن ینابایب  ای  هوک  زارفب  شتدالو  لحم  زا  ار  هچب  دـنوادخ  ادـعب  دـنباین . روضح  دـنرادیم  ناهنپ  ار  عوضوم  هک  یناسک  زج  لفط  تدـالو 

ناکما ینعم  نیا  هک  یتقو  دنکن . ادیپ  عالطا  وا  لحم  زا  سک  چـیه  نانیمطا  دروم  دارفا  زج  دـشابن و  نابایب  نآ  رد  یـسک  هک  دـهد  ناکم 
هاگنآ دنوش . سویأم  شیگدنز  زا  دنک و  تدـش  شـضرم  سپـس  دـنیایب  شتدایعب  مدرم  دوش و  ضیرم  صخـش  هک  تسا  نکمم  تشاد ،

نآ ندوب  هدنز  زا  یـسک  دراذگن  یتاهجب  دعب  دراذگب و  وا  ياجب  تسواب  هیبش  تهج  ره  زا  هک  ياهدرم  هدرب ، یهوک  زارفب  ار  وا  دنوادخ 
هدرک عییـشت  تسا  ضیرم  نامه  هکنیا  نامگب  ار  هدرم  نآ  مدرم  دعب  دنـشاب  قوثو  دروم  هک  يدارفا  رگم  دـنک  ادـیپ  عالطا  وا  لحم  درم و 
لحم زا  تداع  فالخ  رب  ار  نآ  تکرح  دنوادخ  و  دتـسیاب ، تکرح  زا  ناسنا  سفنت  تسد و  ضبن  یهاگ  تسا  نکمم  زین  و  دنیامن ! نفد 

زا ار  هقرتحم  ياهراخب  ات  تسا  سفنت  ضبن و  تکرح  ینعی  ود : نیاب  دنمزاین  تایح  اریز  دـشاب . هدـنز  وا  لاح  نیع  رد  دربب و  نوریب  دوخ 
اب دنادرگ و  فاص  کنخ و  ار  بلق  فارطا  ياوه  مه  دـنوادخ  دـنک ، لخاد  کنخ  فاص و  ياوه  نآ  ياجب  دزاس و  جراخ  بلق  فارطا 

یکنخ اب  دیآیم  دیدپ  بلق  رد  هک  یترارح  اریز  دوشن . قرتحم  دـشاب و  درـس  بلق  فارطا  هشیمه  هنوگ  نیدـب  دـنک و  بلق  لخاد  سفنت 
زا رگا  دنکیم  هرظانم  نامز  ماما  تبیغ  نوماریپ  رد  هک  یـسک  الوا : میئوگیم  روبزم  لاکـشا  خساپ  رد  نآ  خـساپ  دوریم . نایم  زا  بلق  ياوه 

خساپب روبزم  لاکـشا  زرطب  مه  ام  راچان  دیاشگیمن ، تافارخ  هنوگ  نیا  لاثماب  نابز  هاگ  چیه  دشابن ، زجاع  مکحم  لاکـشا  قطنم و  لیلد و 
چیهب تسا  هتـشاد  نایب  نیقی  هار  زا  یمدآ  ندرم  هراـب  رد  يو  هچنآ   429 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  میئوگیم : هتخادرپ و  نآ 

زا روبزم  تامالع  تسا  نکمم  الثم  دریمیمن . رـضتحم  یلو  دوشیم  عمج  هدـش  دای  مئالع  مامت  تاقوا  یهاـگ  اریز  تسین . تسرد  هجو ،
یتسود و نازیم  ات  دروآ  لمعب  دش  هتفگ  هچنآ  مامت  شناسک  دزن  دنک و  ضرامت  هک  دنیبیم  نیا  رد  ار  دوخ  حالص  هک  دوش  رهاظ  یـسک 

راک نیا  رد  ار  دوخ  تحلـصم  یتقو  امکح  ناهاشداپ و  زا  يرایـسب  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنک . شیامزآ  دوخب  تبـسن  ار  شناـسک  هقـالع 
هابتشا راچد  مدرم  دنک و  هتکس  وا  یلو  دوش  عمج  یصخش  رد  روبزم  مئالع  همه  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دندروآیم . لمعب  دناهتـسنادیم ،
ملـسم دازیمدآ  ندرم  اعقاو  یعقوم  تسا . هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  هک  ناـنچ  تسا ! هدرمن  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـنرادنپ و  هدرم  ار  وا  دـنوش و 
هتـشاد رارمتـسا  يدایز  تدم  روبزم  مئالع  دتـسیاب و  راک  زا  يو  ضبن  درگنب و  ار  وا  گنر  رییغت  دنک و  هدـهاشم  ناسنا  دوخ  هک  دوشیم 

ار نارامیب  هک  یناسک  تسا . مولعم  اتداع  هک  دـننکیم  رکذ  اهنیا  رب  هوالع  زین  يرگید  تاـمالع  یهاـگ  دوش ) ققحم  يو  گرم  اـت   ) دـشاب
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. دش راکـشآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تافو  عقوم  رد  میتفگ  هک  تامالع  نیا  دنراد . عالطا  دـناهدومن  تسرامم  هدرک و  هبرجت 
هدهاشم روبزم  تامالع  اب  ار  ترـضح  گرم  تفاییمن  هار  اهنآ  لدـب  یکـش  دوبن و  هدیـشوپ  اهنآ  رب  تقیقح  هک  یمدرم  زا  يرایـسب  اریز 

زین دراذگ ، وا  ياجب  ار  وا  هیبش  يرگید  صخش  دنادرگ و  بیاغ  ار  يرضتحم  درم  دنوادخ  تسا  نکمم  تفگیم : ضرتعم  هکنیا  دندومن .
کش تادهاشم  تاسوسحم و  رد  دوشیم و  هتسب  لالدتـسا  باب  دشاب ، یهاو  تالامتحا  هنوگ  نیا  رب  ثحب  يانب  رگا  اریز  تسین . تسرد 
ماـمت گرم  هراـب  رد  هک  تسا  مزـال  مه  میاهدـید و  زورید  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  ریغ  مینیبیم  زورما  هـچنآ  میئوـگب : دـیاب  دـباییم و  هار 
هدیقع رد  دناهدش ، مالّـسلا  امهیلع  ءادهـشلا  دیـس  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  تداهـش  رکنم  هک  هضوفم  تالغ و  اب  و  مینک ، کش  ناگدرم 
دنوادخ هتفگ : هکنیا  430 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . لطاب  دـش  رجنم  اجنیاب  هک  یبلطم  تسا  یهیدـب  و  میوش . یکی 
تـسدب يو  سوه  زا  یـشان  زین  دـنکیم ، بلق  فارطا  کـنخ  فاـص و  ياوـه  دـننام  ار  بلق  لـخاد  ياوـه  سفنت  ضبن و  تکرح  ياـجب 

نیا رب  هوالع  مینک . کش  ناگرزب  همه  گرم  رد  ام  هک  تسنیا  نآ  همزـال  میتفگ  هک  ناـنچ  هتـشذگ  نیا  زا  دـشابیم  بط  ملع  رد  يزادـنا 
. دشابیم نآ  نداتفا  راک  زا  بجوم  ندب  زا  يزیرغ  ترارح  نتفر  نوریب  تسا و  بلق  زا  تانایرـش  ضبن و  تاکرح  بط ، ملع  نوناق  قباطم 

نیا دریمیم و  ناـسنا  هک  تسا  تقو  نیا  رد  و  هدـش ، جراـخ  ندـب  زا  روبزم  ترارح  هک  دوشیم  مولعم  داـتفا ، راـک  زا  ضبن  هک  یتقو  سپ 
نیا رب  اـنب  دـنریگیم . تسدـب  ار  ضبن  ددرگ  فیعـض  سفنت  اـی  عطق ، سفن  هاـگ  ره  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسین  سفنت  هب  فقوتم  رگید 
هتفگ لفط  دالیمب  عجار  ضرتعم  هچنآ  و  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  نایب  نیا  اب  هدومن ، نآب  سایق  ار  لفط  تدالو  هتفگ و  يو  هچنآ 

رد نیا  هتفگ  يو  دوخ  هک  روط  نامه  هدش ، دلوتم  یلفط  هناخ  نآ  رد  هک  ددرگیم  مولعم  دوش ، دوهـشم  هناخ  لها  ترـسم  نوچ  هک  تسا 
هک یللعب  یتقو  یلو  دـشابن . نآ  نتـشاد  ناـهنپ  زا  یعناـم  دوش و  مولعم  بلطم  دـشاب و  سانـشرس  گرزب و  يدرم  زا  هچب  هک  تسا  یتـقو 
هک یماگنه  هتشذگ  نیا  زا  مینک . ادیپ  عوضوم  راهتشا  وا و  ندوب  دالیمب و  نیقی  تسین  مزال  رگید  میئامن  ناهنپ  ار  وا  تدالو  اضرف  میتفگ 

رمالا بحاص  ترـضح  تدالو  زا  هک  یتعامج  تاراهظا  لاوقا و  هنوگچ  دوشیم ، هتفریذـپ  تباث و  هلباق  راـهظا  اـب  یلفط  توف  تدـالو و 
هک یناسک  زا  ار  نآ  رابخا  ام  دـناهدید و  ار  ترـضح  دوخ  نیقثوم  زا  يرایـسب  هک  صوصخب  ددرگن ! هتفریذـپ  دـناهداد ، ربخ  مالّـسلا  هیلع 
هک هتسناد  زیاج  دوخ  روبزم  ضرتعم  مینکیم . رکذ  دوخ  ياج  رد  دناهدرک ، لقن  اهنآ  يارب  ار  زور  نآ  تدالو  يارجام  هدید و  ار  ترضح 
زا ات  دنک  ظفح  یلحم  رد  ای  دهد  ناکم  لقن  یهوک  زارفب  هدیدرگ  دـلوتم  هزات  هک  ار  یلفط  ملاع  راگدرورپ  دـنک ، باجیا  تحلـصم  رگا 
هک هتشاد  نایب  مه  گرم  هراب  رد  ار  ضرف  نیمه  ضرتعم  یلو  تسا  حیحص  وا  هتفگ  نیا  دباین ، عالطا  نآ  رب  یـسک  ددرگ و  ناهنپ  اهرظن 

. تسا قرف  یصخش  گرم  لفط و   431 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تدالو  عوضوم  نایم  میتفگ  ام 

؟ دنیوگیم هچ  اههقرف  ریاس 

دنتسه یقنلا  یلع  ماما  رسپ  دمحم ) دیس   ) تماماب لئاق  هک  هیدمحم » هقرف  : » دننام دنرادن  لوبق  ار  هَّللا  ۀیقب  ترضح  تماما  هک  اههقرف  ریاس 
قداص ترـضح  دوخ  تماماب  داقتعا  ام  نامز  رد  دنراد و  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رـسپ  هَّللا  دبع  تماماب  داقتعا  هک  هیحطف »  » هقرف و 

يرکسع نسح  ماما  دنیوگیم  هک  ياهقرف  هدشن و  دلوتم  زونه  تسا و  ردام  مکش  رد  نامز  ماما  دنیوگیم  هک  ياهقرف  و  دنراد ! مالّـسلا  هیلع 
ملـسم وا  يارب  دنزرف  تدالو  دـنیوگیم : یلو  دـنراد  لوبق  تماماب  ار  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ياهقرف  دوشیم و  هدـنز  ادـعب  تسا و  هدرم 

ضرقنم همه  دـئاقع  نیا  ناوریپ  هکنیا : لوا  تسا : لطاب  دـساف و  تهج  دـنچ  زا  اهنآ  همه  هدـیقع  میتسه ، ترتف  مایا  رد  ـالعف  اـم  هدـشن و 
یقنلا یلع  ماما  رـسپ  دمحم  دیـس  هکنیا : مود  دندشیمن . ضرقنم  دندوب  قح  رب  رگا  و  يرجه ) مجنپ  نرق  خیـش - رـصع  رد  ینعی   ) دـناهدش

ره هک  تسا  روهـشم  يردـقب  وا  توف  رابخا  دـندش . علطم  وا  گرم  زا  همه  تفای و  تافو  شراوگرزب  ردـپ  تایح  ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع 
لقن ار  رابخا  نیا  زا  یـضعب  اجنیا  رد  راوگرزب  خیـش  فلؤم : تسا ...  هدرک  در  ار  وا  ناردـپ  تاـفو  هک  تسنیا  لـثم  دـنک  در  ار  نآ  سک 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  « 1  » دـنیوگیم هک  یناسک  تسا : هدومرف  هاگنآ  میدرک  لقن  راونالا  راحب  مهدزاود  دـلج  رد  ار  نآ  اـم  هک  دـنکیم 
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. تسا لطاب  زین  نانیا  هدیقع  ددرگیم ، دلوتم  ادعب  دوب  دـهاوخ  نامز  ماما  هک  يدـنزرف  نینچ  هک  تسا  روهـشم  هکلب  هدوبن  يدـنزرف  ياراد 
ام هکنیاـب  اـفاضم  میدرک . ناـیب  ار  نآ  داـسف  رتشیپ  هک  یتروص  رد  دـنامب . یلاـخ  ماـما  دوجو  زا  ناـمز  هک  تسنیا  هدـیقع  نیا  همزـال  اریز 

هیلع دوعوم  يدـهم  لـقن  ار  نآ  تاـیاور  تسا و  هدوب  فورعم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  رـسپ  تدـالو  هک  درک  میهاوـخ  تاـبثا  بیرقنع 
ماما مینادـیمن  هدـش  هبتـشم  ام  يارب  عوضوم  دـنیوگیم : هک  اهنآ  و  تسا . لطاب  نانیا  هدـیقع  نیا  رب  اـنب  و  مینکیم .  432 ص : نتم ، مالـسلا ،

یلیلدب نانیا  هدیقع  ددرگ ، ملـسم  شدنزرف  تدالو  ات  دوب  میهاوخ  یقاب  يو  دوخ  تماماب  سپ  هن ، ای  تسا  هتـشاد  يرـسپ  يرکـسع  نسح 
ریاس دننام  ار  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  تافو  اریز  دوشیم . لطاب  دنامب ، یلاخ  ماما  دوجو  زا  نامز  هک  تسنیا  هدیقع  نیا  همزال  میتفگ  هک 
ماما زا  دـعب  دـندقتعم  هک  یناسک  زین  و  تبیغ ) باـتک  رد  ینعی  . ) مینکیم تباـث  ار  شدـنبلد  دـنزرف  تدـالو  بیرقنع  مینادـیم و  همه  همئا 

هدیقع دـنامب ، یلاخ  ادـخ  تجح  دوجو  زا  دـناوتیمن  هنامز  عرـش  لقع و  رظن  زا  میتفگ  هک  لیلد  نامهب  تسین ، یماما  ع )  ) يرکـسع نسح 
اریز دنراد . لطاب  ياهدیقع  زین  دوشیم ، هدـنز  گرم  زا  دـعب  هدرک و  تلحر  يرکـسع  نسح  ماما  دـنیوگیم  هک  اهنآ  تسا . لطاب  زین  اهنآ 

لاحم نیا  دـنامب و  یلاخ  ماما  دوجو  زا  نامز  دـنک  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  گرم  ماـگنه  زا  هک  دـیآیم  مزـال  میتفگ  هک  ناـنچ 
مئاـق ار  وا  تهج  نیا  زا  دوشیم و  هدـنز  ندرم  زا  دـعب  رمـالا  بحاـص  : » هک دـنهدیم  رارق  زیواتـسد  دروم  نیا  رد  ناـنیا  هک  یتیاور  تسا .

دش شومارف  شمان  هکنآ  زا  دعب  هک  تسنیا  روظنم  دشاب ، حیحص  تیاور  نیا  هک  ضرف  رب  درک ،» دهاوخ  مایق  شگرم  زا  دعب  هک  دنیوگیم 
زا دنادرگیم . رهاظ  مدرم  همه  يارب  ار  وا  دنوادخ  دنتـسه ، وا  تماماب  دقتعم  هک  یناسک  رگم  دـنروآیمن  نابزب  ار  وا  مان  مدرم  هک  يروطب 

لئاق هک  هیحطف  هدـیقع  نینچمه  دوشیم . هدـیمان  مئاق  دـیآیم  رگید  ماـما  زا  دـعب  هک  یماـما  ره  هک : میتشاد  ناـیب  اـقباس  اـم  هتـشذگ  نیا 
میتفگ رتشیپ  هچ  تسا . لطاب  زین  دنراد  لوبق  تماماب  ار  باذک  رفعج  هک  یناسک  دنتـسه و  قداص  رفعج  ماما  رـسپ  حطفا  هَّللا  دبع  تماماب 

نآ رکذ  زا  ام  دناهدرک و  لقن  اهباتک  رد  ءاملع  تشگ و  رهاظ  اهنآ  زا  هک  یلامعا  دندوبن . موصعم  رفن  ود  نآ  دشاب و  موصعم  دیاب  ماما  هک 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  رادرب  دیدرت  تسا و  روهشم  هیماما  هفئاط  نایم  هچنآ  هوالعب  دراد . تافانم  تمصع  ماقم  اب  مینکیم  يراددوخ 

نیا رب  انب  دریگیمن . رارق  ردارب  ود  رد  تماما  بصنم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  زا  دـعب  هک  تسنیا  تسین ،  433 ص : نتم ،
، دیدرگ تباث  یلکب  دیاقع  نیا  نالطب  نوچ  تسا . لطاب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردارب  زا  دـعب  باذـک  رفعج  تماماب  داقتعا 

مه هدیقع  نیا  رگا  هچ  دنتسه . مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  نامز  ماما  تماماب  دقتعم  هک  دنامیم  یقاب  هیماما  هعیـش  هدیقع  طقف 
نامز ماما  تماما  نایب  نیا  اب  نوچ  ثحب و  هجیتن  تسا . لطاب  نیا  هتبلا  دور و  نوریب  مالـسا  تما  نایم  زا  قح  هک  دیآیم  مزال  دـشاب  لطاب 

تماما ضرف  تمصع و  ماقم  اب  ترضح  نآ  هک  تسناد  میهاوخ  تسا ، بئاغ  اهرظن  زا  شترضح  هک  میتسناد  دیدرگ و  تباث  مالّسلا  هیلع 
ار بئاغ  ماما  هک  مینآ  زا  راچان  اج  نیمه  زا  سپ  تسین . مالـسا  تما  رد  قح  هک  میوش  دقتعم  دـیاب  دـشاب ، نیا  زج  رگا  اریز  هدومن  تبیغ 
ارچ دنتـسین  راک  هانگ  هک  اهنآ  مینادیمن  تسرد  هک   ) تاناویح لافطا و  يرامیب  دـننام  دـشابن . مولعم  نآ  لیـصفت  دـنچ  ره  مینادـب  موصعم 
رگا هک  دـیجم ، نآرق  هباشتم  تایآ  تشز و  ياهتروص  يذوم و  ناروناج  شنیرفآ  دـننام  و  دـنزوسب ) یتحاراـن  يراـمیب و  شتآ  رد  دـیاب 

باوج الامجا  راچان  تسا ) لکـشم  ام  يارب  نآ  تلع  تقیقح و  كرد  نوچ   ) میهد باوج  میناوتیمن  لیـصفتب  دوش ، لاؤس  ام  زا  نآ  تلع 
میهاوخ اجنیا  زا  دنک ، باوص  تمکح و  فالخ  رب  يراک  تسین  زیاج  میکح  رب  تسا و  میکح  لاعتم  دنوادخ  مینادیم  نوچ  هک  میهدـیم 

رد نینچمه  تسین . نیعم  نشور و  ام  يارب  نآ  تمکح  هچ  رگا  دنتسه ، یتمکح  تهج  ياراد  دیآیم ) تسرد  ام  رظنب  هک   ) اهنآ تسناد 
رگا رگید  لاکـشا  مینادن . ار  نآ  لیـصفت  دنچ  ره  تسا  یتمکح  ياراد  ترـضح  نآ  تبیغ  هک  میدقتعم  زین  نامز  ماما  سدـقا  دوجو  هراب 

: میئوگیم هک  نایب   434 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نیاب  مینکیم . هئطخت  ار  امـش  هدیقع  نامز  ماما  تبیغ  باب  رد  ام  دوش : هتفگ 
تماما رگا  اریز  تسا . لطاب  وا  تماماب  داقتعا  هک  تسا  لیلد  دوخ  دیهد  حرش  ار  وا  تبیغ  تمکح  تلع و  دیشابن ، رداق  امش  هک  یماگنه 
لاکشا هک  تسنیا  امش  لاکشا  همزال  میئوگیم : نآ  خساپ  دینک . نایب  ار  نآ  یبوخ  تلع  تمکح و  هک  دیدوب  رداق  امـش  دوب ، حیحـص  يو 
تمکح ساسا  رب  ارهاظ  هک  یئاهراک  هدهاشم  هار  زا  ام  دـنیوگیم  مه  اهنآ  اریز  دـشاب . دراو  ناتـسرپ ) ادـخ -  ) لدـع لها  رب  زین  نیدـحلم 
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نآ تمکح  دیتسناوتیم  ناتسرپ  ادخ  امـش  دوب  میکح  ادخ )  ) اهراک نیا  لعاف  رگا  هچ  تسین . میکح  راک  اهراک  نآ  هک  میربیم  یپ  تسین ،
میکح هراب  رد  تسخن  ام  دـیئوگب : دروم  نیا  رد  دـینکیم ) ضارتعا  امب  نامز  ماما  تبیغ  صوصخ  رد  هک  امـش   ) رگا سپ  دـیئامن . ناـیب  ار 
میکح ملاع  دنوادخ  هک  دـش  تباث  یهلا ) عنـص  راثآ  اهراک و  زا  ریغ   ) رگید ياهلیلد  هار  زا  هکنآ  زا  دـعب  و  میئوگیم ، نخـس  ادـخ  ندوب 

ام دـنچ  ره  تسا  تمکح  ياراد  اـعقاو  میئوگیم  تسین ، تمکح  قفو  رب  نآ  رهاـظ  هک  میدـید  اـیند  رد  یئاـهراک  فـصو  نیا  اـب  تسا و 
ار بلطم  نیا  لوا  دیاب  زاب  دنریذپن ، ار  دـنوادخ  ندوب  میکح  هاگ  ره  تسین . مینادـیم  میکح  ار  ادـخ  هک  ام  هدـیقع  ضقانم  نیا  و  مینادـن ،

هیلع نامز  ماما  تبیغ  هراب  رد  ار  امـش  لاکـشا  خـساپ  زین  نایعیـش  ام  میئوگیم : مینادـب . تمکح  قباـطم  ار  یهلا  ياـهراک  سپـس  تاـبثا و 
يور زا  رگا  تسا ، ترضح  ندوب  ماما  عرف  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نوماریپ  رد  وگتفگ  میئوگیم : و  میهدیم ، قطنم  نیمه  اب  مالّـسلا 
هاگنآ تسا ، هدـش  بئاغ  اهرظن  زا  هک  میتسناد  تسا و  موصعم  وا  هک  میتسناد  يرگید  لیلد  اب  میدرک و  راوگرزب  نآ  تماـماب  نیقی  لـیلد 

نیا زا  تفگ . نیدـحلم  باوج  رد  دوخ  ضرتعم  هک  نانچ  دـشاب  يو  تمـصع  قباـطم  هک  مینکیم  لـمح  یهجو  رب  ار  ترـضح  نآ  تبیغ 
نآ بجوم  تبیغ و  یضتقم  هک  دشاب  یتمکح  حیحص و  یتلع  تبیغ  رد  تسا  زیاج  ایآ  میـسرپیم : دوخ  هدیقع  فلاخم  زا  الوصا  هتـشذگ 

ار تبیغ  ارچ  تسا ، زیاج  لاـمتحا  نیا  یتقو  میئوگیم  منادـیم   435 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زیاج  دـیوگب  رگا  هن ؟ ای  دـشاب 
دنامیمن نادـب  هتفگ  نیا  ایآ  تسین ؟ ماما  دوجو  اب  یفانم  هک  ینادـیم  یتلع  ار  تبیغ  هکنیا  اب  ینادـیم ؟ نامز  لوط  رد  ماما  ندوبن  رب  لیلد 
یحیحـص تلع  ياراد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـنادیم  زیاج  هکنیا  اب  دوش ؟ یلاعت  يراب  راک  تمکح  رکنم  لاـفطا  يراـمیب  هار  زا  یـسک  هک 

يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  ای  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  لثم   ) نآرق هباشتم  تایآ  زا  یخرب  هک  یسک  لثم  ای  تسین ، یفانم  تمکح  اب  هک  دشاب 
مه لاـمتحا  هکنیا  اـب  دـنکیم  قلخ  ار  ناگدـنب  ياـهراک  دوخ  تسا و  ماـسجا  هیبش  دـنوادخ  هک  دوش  لـئاق  هداد  رارق  زیواتـسد  ار  هریغ ) و 
رگا و  دـشاب . دـنوادخ  ندوبن  ینامـسج  دـیحوت و  لدـع و  تمکح و  قفاوم  هک  دـشاب  هتـشاد  يریـسفت  لیوأت و  روبزم  تاـیآ  هک  دـهدیم 

درادن و عالطا  هدرپ  تشپ  رارسا  زا  هک  یسک  زا  اعدا  نیا  هدش : هتفگ  باوج  رد  منادیمن ، زیاج  تبیغ  رد  یتمکح  حیحص و  تلع  دیوگب :
رب یحیحـص  هوجو  ياراد  هباشتم  تایآ  ینادیم  زیاج  هکنیا  اب  یئوگیم  هنوگچ  ار  نیا  تسین . هتفریذپ  دوش ، هاگآ  نآ  تقیقح  زا  دـناوتیمن 
لد ینعم  نیاب  رگا  مینک ، ادـیپ  عالطا  هباشتم  تایآ  یناعم  زا  الیـصفت  هک  دراد  ناکما  ام  يارب  دوش : هتفگ  هاگ  ره  دـشاب ؟ یلقع  هلدا  قفو 

تافانم ماما  تمـصع  اب  هک  ار  نآ  تمکح  زا  ضرغ  تبیغ و  تلع  هک  دراد  ناکما  ام  يارب  میئوگیم : زین  ام  دـیوش ، عناـق  هتـشاد و  شوخ 
هدیـسرپ فلاخم  زا  زین  و  میاهدرک . وگتفگ  نآ  هراب  رد  الـصفم  زین  تماما »  » باتک رد  و  مینکیم ، نایب  ار  نآ  سپ  نیا  زا  ام  مینادب . درادـن 

ياراد ترـضح  نآ  تبیغ  هکنیاب  لوق  اب  هنوگچ  میدرک  تباـث  یلقع  هلدا  اـب  هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رـسپ  تماـما  هک  دوش 
نیع رد  یشاب و  هتشاد  لدع  دیحوتب و  هدیقع  هک  دنامیم  نادب  نیا  تسین ؟ ضقانت  نیا  ایآ  دوشیم ؟ عمج  تسین ، حیحص  تلع  تمکح و 

يرکـسع نسح  ماما  رـسپ  تماما  ام  دنیوگب : رگا  درادن ! دشاب ، قباطم  لدع  دیحوت و  اب  هک  یتهج  نآرق  هباشتم  تایآ  هک  ینک  نیقی  لاح 
نآ تبیغ  تلع  رد  هن  مینک ، وگتفگ  تماما  تابثا  رد  اهنآ  اـب   436 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسخن  دیاب  مینادیمن ، ملـسم  ار 

تلع نوماریپ  رد  وگتفگ  اریز  میتسین . رارکتب  جاتحم  اجنیا  رد  رگید  میدرک ، تباث  ار  ترـضح  نآ  تماما  لیلد  اـب  اـقباس  نوچ  ترـضح .
نانچ میئوگب . نخس  ترـضح  تبیغ  تلع  هراب  رد  هک  درادن  ینعم  نآ  توبث  زا  شیپ  تسا و  ترـضح  نآ  تماما  توبث  عرف  ماما ، تبیغ 
رگا لاؤس  درادن . دروم  ینید  روماب  دّبعت  یبوخ  لافطا و  يرامیب  هباشتم و  تایآ  هوجو  هراب  رد  وگتفگ  لدع ، دیحوت و  تابثا  زا  شیپ  هک 

، دنادب ار  نآ  مقس  تحص و  هکنیا  ات  دنک  وگتفگ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسپ  تماما  هراب  رد  هک  تسا  راتخم  ناسنا  دوش : هتفگ 
نسح ماما  رسپ  تماما  رد  هک  یـسک  اریز  درادن . يرایتخا  نینچ  یـسک  میئوگیم : باوج  دنک . ثحب  وا  تبیغ  تلع  صوصخ  رد  هکنیا  ای 

رد کش  دوجو  اب  و  مینک . تابثا  ار  نآ  لیلد  اب  هدرک و  وگتفگ  تماما  صوصخ  رد  وا  اـب  تسا  مزـال  دراد  کـش  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
توبث زا  شیپ  هک  نانچ  تسین . زیاج  لوصا  رد  ثحب  زا  شیپ  عورف  زا  ثحب  اریز  درادـن . دروم  تبیغ  تلع  زا  ثحب  ترـضح  نآ  تماما 

. درادن دروم  هریغ ، هانگیب و  لافطا  يرامیب  تلع  هراب  رد  وگتفگ  دوشیمن ، رداص  حـیبق  راک  ادـخ  زا  هکنیا  یلاعت و  يراب  ياهراک  تمکح 
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ههبـش هک  تسا  یلقع  روما  رب  ینتبم  تماما  ثحب  هک  دوب  نیا  میتشاد  تبیغ  تلع  هراب  رد  وگتفگ  رب  مدـقم  ار  تماما  ثحب  ام  هکنیا  تلع 
زا ار  نشور  حـضاو و  رما  زا  ثحب  اذـل  و  دریگ . رارق  ههبـش  دروم  ضماـغ و  تسا  نکمم  تبیغ  هلأـسم  یلو  درادـن . هار  نآ  رد  لاـمتحا  و 

يدهم لمع  قیرط  نیمهب  زین  ناملسم  ریغ  للم  ناوریپ  اب  يوگتفگ  رد  هک  نانچ  میتسناد . یلوا  لکـشم  ضماغ و  هلأسم  هراب  رد  يوگتفگ 
داسف هراـب  رد  وگتفگ  رب  میتشاد  مدـقم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  متاـخ  ربمغیپ  تّوبن  ثحب  میدرک و   437 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
ینعم نیا  دشابیم . هدـیچیپ  اهنآ  تادـقتعم  ّدر  یلو  تسا ، لهـس  نشور و  ربمغیپ  تّوبن  زا  ثحب  هچ  اهنآ . نایدا  ندوب  خوسنم  تاداقتعا و 
هلأسم دـنیوگب : دـننک و  لابند  ار  دوخ  هتفگ  نیـضرتعم  رگا  تسا . يراج  زین  نامز ) ماما  تبیغ  ّتلع  تماما و  زا  ثحب   ) اـجنیا رد  تسرد 
ناوتیم ار  دروم  نیا  لثم  رد  حیبق  راک  هوالعب  تبیغ ) باتک  رد   ) تشذگ البق  بلطم  نیا  خساپ  میئوگیم : تسا ، یحبق  تهج  ياراد  تبیغ 

نیا رب  انب  درادـن . دوجو  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هب  داقتعا  رد  اـهنیا  و  دومن ، لّـقعت  ریبعت و  داـسفا ، یناداـن و  ثبع و  غورد و  ملظب و 
نامز ماماب  تبسن  مدرم  رازآ  زا  دنوادخ  ارچ  دوش : هتفگ  رگا  رگید  لاؤس  دوشن . یحیبق  راک  دوجو  یعّدم  دروم  نیا  رد  یسک  تسا  مزال 

هک روط  نامه  ددرگ ، لصاح  ام  يارب  شدوجو  فطل  دـنک و  مایق  هکلب  ددرگن ، تبیغب  ریزگان  ترـضح  ات  درکن ، يریگولج  مالّـسلا  هیلع 
نیا رد  تسا  مزـال  و  تشاد ، هاـگن  ظوفحم  ناـمدرم  بیـسآ  زا  ار  اـهنآ  نید ، مـالعا  زا  شیپ  دـینادرگ ، ثوعبم  ار  يربـمغیپ  ره  دـنوادخ 
مدرم فیلکت  اب  هکنیا  یکی  تسا : عون  ود  دروم  نیا  رد  دـنوادخ  يریگولج  میئوگیم : نآ  خـساپ  دـشاب .؟ ربمغیپ  دـننام  مه  ماما  صوصخ 

ناگدنب هراب  رد  دنوادخ  ار  لوا  عون  دشاب . فیلکت  یفانم  هکنیا  رگید  و  دنکن ، حیبق  راک  كرتب  روبجم  ار  مدرم  الثم  دشاب . هتشادن  تافانم 
رما و زا  داـیقنا  يوریپ و  بوجو  رب  هدومن و  يریگولج  نآ ، زا  یهن  هلیـسوب  ملظ  باـکترا  زا  ار  اـهنآ  هک  ینعم  نیاـب  تسا . هدومرف  یلمع 
438 و ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـننکن  یچیپرـس  وا  میلاـعت  زا  کـی  چـیه  زا  هک  هداد  روتـسد  هدومرف و  بیغرت  دوـخ  یهن 

فیلکت اب  مادک  چیه  اهنیا  دنیامن . يرای  تسالع ، ّلج و  وا  هقلطم  تنطلس  ینابم  دییـشت  تاروتـسد و  تیوقت  بجوم  هچنآ  رب  ار  دنوادخ 
ماجنا دوشیم ، لصاح  نادب  بولطم  ضرغ  هک  ار  يراک  دومن و  یچیپرـس  تاروتـسد  نیا  زا  یکی  زا  ياهدنب  یتقو  سپ  دـنرادن ، تافانم 

عون تسا . هدیدرگ  نآ  رب  ثعاب  لاعتم  قلاخ  هکنیا  هن  هدش ، قح  فطل  نداد  تسد  زا  بجوم  دوخ  دز ) زاب  رس  ماما  تعاطا  زا  الثم   ) دادن
يریگولج عون  نیا  دندرگ . ناوتان  وا ، ینامرفان  يوب و  ملظ  زا  هک  يروطب  دزادنا ، هلصاف  نامز  ماما  مدرم و  نایم  دنوادخ  هک : تسنیا  مود 

رداص مه  میکح  دـنوادخ  زا  و  دوشیمن ، عمج  هداد ) روتـسد  تشز  رادرک  زا  يرود  کین و  راک  ماجناب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک   ) فیلکت اـب 
. ددرگیمن

ماما ربمغیپ و  كرتشم  تاهج  تازایتما و 

میلاعت دناوتب  ات  دنک  ظفح  مدرم  بیـسآ  زا  ار  وا  دوجو  دـنوادخ  تلاسر ، مالعا  زا  شیپ  تسا  بجاو  هک  میراد  هدـیقع  ربمغیپ  هراب  رد  ام 
دنوادخ هدـش  روط  ره  هک  تسا  بجاو  ور  نیا  زا  تسا و  ربمغیپ  غیلبت  هب  هتـسب  طقف  مدرم  يرادـنید  هک  هچ  دـیامن . مالعا  مدرمب  ار  ینید 
نتـسناد رد  نیفّلکم  رذع  اریز  تسین . روط  نیا  ماما  یلو  دـنک . فرطرب  ناربمغیپ  میرح  زا  نید ، تاروتـسد  غالبا  زا  شیپ  ار  نانمـشد  رش 

ماما هتفگ  نودب  و  تسا ، هدش  هداد  ناشن  اهنآب  يرادـنید  ياههار  دناهتـسناد . ار  نید  ینعم  ماما  زا  شیپ  اهنآ  و  هدـش ، عفترم  عرـش  ماکحا 
، دشاب ماما  غیلبتب  طونم  طقف  نید  هقح  ماکحا  نتـسناد  هک  دماجنا  یئاجب  نید  راک  یهاگ  اضرف  رگا  دـنربب . نید  ماکحاب  یپ  دـنناوتیم  مه 

رداق مدرم  ناربمغیپ ، دننام  هک  يروطب  دنادرگ ، راکشآ  ار  وا  هدرک و  ظفح  نانمشد  بیسآ  زا  ار  وا  دوجو  هک  تسا  مزال  دنوادخ  رب  هتبلا 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نید  تاروتـسد  ربمغیپ  هک  تسیتروص  رد  نیا  تسا و  ماما  دننام  زین  ربمغیپ  يرظن  زا  دنـشابن . يو  رازآب 

دنوادخ تسین  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  دیآ  دیدپ  وا  يارب  یسرت  راکهانگ  مدرم  تفلاخم  زا  سپـس  دشاب ، هدناسر  مدرمب  ار   439 ص :
فطل رهظم  یئاسانـش  يوسب  هار  اهنآ  و  هدش ، فرطرب  نید  تاروتـسد  مالعا  هطـساوب  نیفلکم  رذـع  اریز  دـنک . عنم  وا  زا  ار  نمـشد  امتح 

رد هک  دشاب ، هدیـسرن  نآ  ماجنا  تقو  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرگید  تیرومأم  ربمغیپ  مه  فصونیا  اب  هکنیا  رگم  دـنراد ، ربمغیپ )  ) راگدرورپ
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ثیح نیا  زا  سپ  دوب . بجاو  راک  زاغآ  رد  هک  نانچ  دشاب ، ناما  رد  نمـشد  بیـسآ  رطخ  زا  هدش ، روط  ره  تسا  بجاو  مه  تروص  نیا 
نکمم ار  هچنآ  ای  نامز  ماما  تبیغ  تلع  یلو  تسین ، بجاو  امـش  رب  دـنچ  ره  فصو  نیا  اـب  دوش : هتفگ  رگا  دنتـسه . ربارب  ماـما  ربمغیپ و 

تبیغ تلع  میراد  نیقی  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  میئوگیم : دشاب ، رتغیلب  ناتناهرب  رتنـشور و  امـش  لیلد  ات  دـینک  نایب  درمـش ، نآ  تلع  تسا 
وا و ناـیم  نوچ  و  تسا ، دوخ  ندـش  هتـشک  زا  يو  سرت  و  تماـما ، فیاـظو  ياـفیا  زا  وا  تعناـمم  يوب و  نارگمتـس  موـجه  تسا ، ماـما 

بجاو يو  تبیغ ، دوبن  نمیا  دوخ  ناج  رب  ماما  هاگ  ره  دش . یفتنم  تماما  رماب  مایق  هلأسم  دندش ، عنام  تماما ) فیاظو  ماجنا   ) شدوصقم
راغ رد  یهاگ  بلاط و  وبا  بعـش  رد  یهاگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  نانچ  دوش  دیدپان  اهرظن  زا  هک  تسا  مزال  ددرگیم و 

یـسک دوبن  دـسرب  شترـضحب  شیرق  رافک  زا  دوب  نکم  هک  يرازآ  شیوخ و  ناج  رب  سرت  زج  يزیچ  مه  نآ  تهج  و  تشگ . ناهنپ  روث 
، تشادن جایتحا  واب  یـسک  عقوم  نآ  رد  دوب و  مدرم  هبجاو  فیلاکت  ءادا  تلاسر و  غالبا  زا  دعب  ربمغیپ  ندش  ناهنپ  دیوگب  هک  دـسریمن  ار 

یناهنپ هک  هچ  دراد ) قرف  مه  اب  ماما  ربمغیپ و  لمع  : ) دـیوگب درادـن  قح  یـسک  زین  و  دراد . قرف  دـیئوگیم  ماـما  هراـب  رد  امـش  هچنآ  اـب  و 
زا شیپ  روث  راغ  بلاط و  وبا  بعـش  رد  ربمغیپ  ندش  ناهنپ  اریز  درذگیم . هک  تساهنرق  نامز  ماما  تبیغ  یلو  دوبن  ینالوط  نادـنچ  ربمغیپ 
رد دـیجم  نآرق  رتشیب  نید و  ماـکحا  رثـکا  هچ  دوب . هدومرفن  غـالبا  ار  مالـسا  سدـقم  نید  تاروتـسد  ماـمت  زونه  عقوم  نآ  دوب و  ترجه 

روتسد مامت  ندناسر  زا  دعب   440 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ربمغیپ  یناهنپ  دیئوگیم  لیلد  هچب  سپ  دش . لیمکت  هرونم  هنیدم 
زا ار  مدرم  جایتحا  عوضوم  نیا  زاب  دـش ، ناهنپ  يربمغیپ  فئاـظو  ءادا  زا  شیپ  ص )  ) ربمغیپ دـنیوگیم  ناـنیا  هک  روط  نیا  رگا  دوب ؟ نید 

، تسین ربمغیپ  هب  جاتحم  یسک  رگید  نید  لیمکت  زا  دعب  دیوگیمن : سک  چیه  و  دنکیمن ، فرطرب  ربمغیپ  یهن  رما و  تسایـس و  ریبدت و 
هتـشاد ام  تحلـصمب  قلعت  هچنآ  ربمغیپ  تسا : هتفگ  هک  یـسک  زین  و  دیوگیمن . ار  نیا  مه  نمـشد  یتح  دشابیمن ، يو  ریبدت  هب  دـنمزاین  و 

رد ماما  یلو  تسا ، زیاج  يو  ندش  ناهنپ  تهج  نیمهب  و  تسین ، قلخ  حالـصب  العف  دناسرب ، امب  هدنیآ  رد  دیابیم  ار  هچنآ  هدناسر و  تسا 
بئاغ هجو  چـیهب  هک  تسین  زیاج  تسا و  فطل  مدرم  يارب  لاـح  ره  رد  ماـما  دوجو  فّرـصت  امـش  هدـیقعب  هچ  تسین ، روط  نیا  امـش  دزن 

صخـش نیا  خـساپ  دـنک ، فرطرب  ار  مدرم  فیلکت  عناوم  ددرگ و  رهاـظ  اـت  درک ، رود  وا  زا  ار  نمـشد  دوش و  تیوـقت  دـیاب  هکلب  ددرگ ،
هدومرف غالبا  تشاد ، مدرم  تحلـصمب  قلعت  هک  ار  هچنآ  عقوم  نآ  رد  ربمغیپ  دـنچ  ره  هک  میدومن  نایب  اریز  میتفگ . ـالاب  رد  هک  تسناـمه 

نینچ زین  ماما  دوش . ناهنپ  يو  هک  داد  هزاجا  دنوادخ  نیا  دوجو  اب  و  دندوبن ، زاینیب  يو  ریبدـت  یهن و  رما و  زا  مدرم  لاح  نیع  رد  اما  دوب ،
ظفح عون  کی  دوخ  تشگیم ، ناهنپ  روث  راغ  رد  ینامز  بلاط و  وبا  بعـش  رد  دـنوادخ  رماـب  ص )  ) ربمغیپ یهاـگ  هکنیا  رب  هوـالع  تسا 

هلیسوب ار  وا  ای  دنک  زجاع  ار  وا  نمشد  دنوادخ  هک  تسین  نیاب  اهنت  نمشد ، نتخاس  فرطرب  ناج و  ظفح  اریز  دوب . نمشد  بیسآ  زا  ناج 
نید رد  يداسف  تسا  نکمم  دـنک  ظفح  نمـشد  ربارب  رد  ار  شربمغیپ  دـنوادخ  هنوگ  نیدـب  تقو  همه  رگا  هچ  دـیامن . تیوقت  ناگتـشرف 

هک دنادب  دنوادخ  دـیاین و  دـیدپ  يداسف  رگا  یلو  تسین . هتـسیاش  دـنوادخ  زا  تاقوا ) همه  رد   ) راک نیا  ماجنا  تهج  نیمهب  دـیآ . دـیدپ 
نینچ هک  یماگنه  یلو  دزادنایم  هلصاف  شنانمشد  وا و  نایم  هدومن و  تیوقت  ناگتـشرف  هلیـسوب  ار  ربمغیپ  هتبلا  دنکیم ، اضتقا  یتحلـصم 

. دشابیم بجاو  نیفلکم   441 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  عناوم  عفر  تسا و  تمکح  يور  زا  دنوادخ  راک  هک  مینادیم  درکن و 
هک میئوگیم : نینچ  زین  ماما  هراب  رد  تسا . هدرکیم  هدسفم  دیلوت  هکلب  هدوبن  حالص  روکذم  وحنب  نمـشد  ندرک  رود  هک  تسناد  میهاوخ 
وا تسا ، تحلصم  ناگتشرف  هلیسوب  يو  تیوقت  تسنادیم  رگا  هدرک و  ظفح  ندش  هتشک  رطخ  زا  ار  وا  ناج  يو  ندومن  بئاغ  اب  دنوادخ 

میهاوخ تسا ، نیفلکم  عناوم  عفر  تمکح و  ساـسا  رب  یهلا  ياـهراک  مینادیم  درکن و  نینچ  هک  مینیبیم  نوـچ  یلو  درکیم . تیوـقت  ار 
دنوادخ رب  هک  تسنیا  ماما  هراب  رد  یلامجا  هدـیقع  تسا . هتـشاد  مه  هدـسفم  هک  اسب  يا  و  تسا ، هدوبن  یتحلـصم  راک  نیا  رد  هک  تسناد 

ناگتشرف هک  یتقو  سپ  دنیامن . يرای  ار  وا  رـشب  ناگتـشرف و  دراذگ و  زاب  ار  وا  تسد  دنک و  مایق  دناوتب  ات  دهد  ورین  ار  ماما  تسا  بجاو 
اهنآ رگا  دننک . تعاطا  ار  وا  يرشب  هعماج  هک  تسا  بجاو  نیا  رب  انب  تسا . هدومنیم  هدسفم  دیلوت  اهنآ  يرای  مینادیم  دندرکن  يرای  ار  وا 
رما ار  ماما  تحلـصم  نودب  دـنوادخ  هکنآ  هن  دـناهدش  ماما  تبیغ  نداد و  تسد  زا  بجوم  دوخ  دنتـشادرب  يو  يوریپ  تعاطا و  زا  تسد 
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، دنراد ربمغیپ  هب  جایتحا  هعماج  هکنیا  اب  دشاب  زیاج  رگا  ددرگیم . لطاب  یلکب  تالاکشا  هنوگ  نیا  تاحیضوت  نیا  اب  و  تسا ، هدرک  تبیغب 
تـسا قرف  دناهتفگ : هکنیا  تسه و  مه  ماما  تبیغ  رد  تلع  تحلـصم و  نامه  ددرگ ، بئاغ  دوش ، وا  هجوتم  مه  يررـض  هک  یتروص  رد 

یتقو اریز  درادن . ینالوط  هاتوک و  رظن  نیا  زا  تبیغ  تسین و  یقرف  چـیه  میئوگ : یم  نامز ، ماما  ینالوط  تبیغ  ربمغیپ و  هاتوک  تبیغ  نیب 
تـسا زیاج  هک  نانچ  ددرگ ، ینالوط  تبیغ  تلع  هک  تسا  زیاج  دنـشاب ، هدومن  نآب  ریزگاـن  ار  وا  مدرم  هکلب  هدوبن  تبیغب  جاـتحم  وا  دوخ 

نآ ناردـپ  امـش  هدـیقعب  تسا و  هدومن  تبیغب  ریزگان  ار  ماما  ناـج ، میب  هک  یتروص  رد  دوش : هتفگ  رگا  لاکـشا  دـشاب . هاـتوک  نآ  ناـمز 
خساپ دندشن ؟ بئاغ   442 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهنآ  ارچ  سپ  دـندربیم ، رـسب  نمـشد  زا  سرت  هیقت و  رد  زین  ترـضح 

یلو دنتـشادن ، سرت  رگید  نانمـشد ) دزن  رد   ) دوخ زا  تماما  یفن  تماماب و  رهاظت  مدع  هیقت و  هب  مازتلا  اب  ع )  ) نامز ماما  ناردپ  میئوگیم :
تـسدب ار  تنطلـس  مامز  درک و  دـهاوخ  مایق  ریـشمش  اب  هک  تسا ) یـسک  وا  هک  دنتـسنادیم  همه   ) اریز تسا . نامز  ماما  هجوتم  دایز  سرت 

یعقوم هوالعب  لمأت . یمک  اب  رگم  تسین ، شناردپ  سرت  نمشد و  زا  يو  سرت  نایم  یتهابش  نیا  رب  انب  دنکیم ، داهج  نانمشد  اب  دریگیم و 
وا ياج  دشاب و  تماما  تیحالص  ياراد  هک  تشاد  يدنزرف  تفاییم  تافو  ای  دیسریم  تداهـشب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناردپ  زا  یکی  هک 

نیشناج یـسک  دیابیمن  دوبن و  سک  چیه  هک  تسا  ملـسم  هچ  تسا . سکعب  تسرد  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  یلو  دریگب ، ار 
ای یـسک  هک  تبیغ  تلاـح  رد  ماـما  دوـجو  نیب  تسا  قرف  هک  میدرک  ناـیب  اـقباس  اـم  دراد . قرف  مه  اـب  عوـضوم  ود  نـیا  سپ  دوـش . يو 

دنهاوخ نیکمت  يو  زا  مدرم  دوش  مولعم  کک  یهاگ  ات  دشاب  هتشادن  دوجو  الصا  هکنیا  نیب  و  دنـشاب ، هتـشادن  يوب  یـسرتسد  یـصاخشا 
دـسرن يوب  یـسک  تسد  هک  يروطب  ماما  دوجو  نیب  تسا  قرف  هچ  دنیوگیم : هکنیا  نینچمه  دنادرگ . دوجوم  ار  وا  ادخ  هاگنآ  هن ، ای  درک 

تقو نآ  دشابن . هدیـشوپ  يو  رب  نیمز  نانکاس  رابخا  دشاب و  نامـسآ  رد  ماما  رگا  میئوگب : هک  ینعم  نیاب  دـشاب ؟ نامـسآ  رد  هکنیا  نیب  و 
لقن خساپ ، رد  ام  تسا ، یکی  شندوبن  ندوب و  دنامب ، هدیـشوپ  يو  رب  نیمز  رد  نیمز  لها  رابخا  رگا  و  تسا . نیمز  لثم  وا  يارب  نامـسآ 

نامـسآ رد  هتـشادن و  دوجو  الـصا  هکنیا  ای  دـشاب  ناهنپ  دوجوم و  وا  هکنیا  نیب  تسا  قرف  هچ  میئوگیم : هدرک و  ربمغیپ  صخـش  رد  مالک 
زا ربمغیپ  دنیوگب  دـنراذگب و  قرف  دروم  ود  نیا  نیب  دـنناوتیمن  رگید  تساهنآب .! ام  خـساپ  نامه  دـنداد ، امب  هک  یباوج  ره  دـشاب ؟ نکاس 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بئاغ  مدرم  همه  رظن  زا  نامز  ماما  یلو  دوب  نانمـشد  زا  وا  یناهنپ  هکلب  دـشن  ناهنپ  مدرم  همه  رظن 
. تسا یفاک  دروم  نیا  رد  ینعم  نیمه  زیوجت  و  دـشاب ! ناهنپ  شناتـسود  مامت  رظن  زا  ماما  هک  میرادـن  نیقی  ام  ـالوا  اریز  تسا . هدـش   443

ربمغیپ هارمه  هکم  زا  دوخ  هک   ) رکب وبا  زج  دوب و  ناهنپ  نانمـشد  ناتـسود و  رظن  زا  دـش ، یفخم  روث »  » راـغ رد  ربمغیپ  هک  یعقوم  هوـالعب 
اب یسک  نمشد  تسود و  زا  هک  دوش  ناهنپ  يروط  درکیم ، باجیا  تحلصم  هک  یتروص  رد  دوبن . ترـضح  اب  یـسک  دوب )! هدرک  تکرح 

. دشابن وا 

ع)  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  دودح  ءارجا 

دیآیم مزال  دوشن ، ارجا  وا  هراب  رد  هتـسناد ، بجاو  عرـش  هک  یناج  ّدح  الثم  رگا  تسیچ ؟ تبیغ  نامز  رد  دودح  فیلکت  دوش  هتفگ  رگا 
: میئوگیم دنکیم .؟ ارجا  ار  نآ  یـسک  هچ  دوش ، يراج  دیاب  دودـح  هداد  روتـسد  عرـش  هک  روط  نآ  رگا  ددرگ و  خوسنم  نید  ماکحا  هک 
دوهش و هماقا  اب  عرش ) نوناق  قبط   ) ماما دنشاب ، هدنز  مه  دارفا  نآ  ددرگ و  رهاظ  ماما  رگا  دنام . دهاوخ  یقاب  نآ  قحتسم  ندرگ  رد  دودح 
رد ار  نامز  ماما  ناج  هک  تسا  یناسک  ندرگ  رد  ّدـح ، ءارجا  مدـع  هانگ  دنـشاب ، هدرم  زور  نآ  رگا  و  دزاسیم ، يراـج  ار  ّدـح  اـهنآ  رارقا 

نکمت تروص  رد  دودح  ءارجا  اریز  تسین . نید  ماکحا  خسن  بجوم  نیا  و  دوش ، بئاغ  هک  دندرک  روبجم  ار  وا  دنتخادنا و  رطخ  ضرعم 
، تسا نید  ماکحا  خسن  بجوم  دودح  لیطعت  یتروص  رد  و  ددرگیم ، طقاس  دوش  داجیا  یعنام  رگا  و  تسا ، بجاو  عنام  ندـش  فرطرب  و 

باختنا ماما  دنشابن ، رداق  امش  دقع  لح و  لها  رگا  میسرپیم : اهنآ  زا  مه  ام  نمـض  رد  ددرگن . يراج  عناوم  ندش  فرطرب  ناکما و  اب  هک :
رگا و  تسا . خسن  دیدومن ، ام  رب  هک  یمازلا  دننام  زین  نیا  میئوگیم  دوشیم  طقاس  نآ  ءارجا  دیئوگب : رگا  تسیچ ؟ دودـح  فیلکت  دـننک ،
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امـشب ام  هک  تسا  یباوج  نامه  نیا  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  اهنآ   444 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نیقحتـسم  ندرگ  رد  دـیئوگب :
هک دنکیم  يراک  دنوادخ  دـنیامن ، باختنا  ماما  دـنناوتن  دـقع  ّلح و  لها  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  « 1  » یلع وبا  دوش : هتفگ  رگا  میهدـیم .!

تسا و يویند  روما  رد  دودـح  هماـقا  هک  هتفگ : مشاـه  وبا  هکنیا  و  ددرگ ، فرطرب  نیفلکم  فیلکت  عناوم  دریگب و  ار  دودـح  ءارجا  ياـج 
رطاخب ار  ماما  باصتنا  ام  اریز  دناسریمن  ام  داقتعاب  يررـض  زاب  میریذـپب  مه  ار  یلع  وبا  هتفگ  ام  رگا  میئوگیم : تسین . ینید  روماب  طوبرم 

میتفگ اذل  و  تسا . عرـش  عبات  دح  ءارجا  هکلب  دشاب . ضقانم  تماما  لیلد  اب  ّدـح  ءارجا  نتفر  تسد  زا  ات  میاهتـسنادن  بجاو  دودـح  ءارجا 
یقاب اهنآ  نیقحتـسم  ندرگ  رد  ماـما  روهظ  اـت  هکنیا  اـی  دوشن ، بجاو  نآ  ءارجا  تسا  نکمم  دـشابن ، زاـب  نآ  ءارجا  رد  اـم  تسد  رگا  هک 
ماما دوجو  موزل  هک  ام  داقتعا  میریذپب ، زین  ار  یلع  وبا  هتفگ  رگا  سپ  دنک . دودح  نیـشناج  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  تسا  زیاج  مه  و  دنامب ،

میناوـتیمن زین  تسین » ینید  روماـب  طوـبرم  تسا و  يوـیند  روـما  رد  دودـح  هماـقا  : » هک هتفگ  مشاـه  وـبا  هـچنآ  دوـشیمن . ضقتنم  دـشاب ،
ّدح هماقا  مشاه  وبا  هدیقعب  نیا  رب  هوالع  دشیمن ، بجاو  دوب  يویند  تحلـصم  يارب  رگا  تسا و  یبجاو  تدابع  دح ، يارجا  اریز  میریذپب ،
ایند رد  ترخآ  زا  شیپ  یحلاصم  رطاخب  ار  نآ  زا  یتمـسق  دنوادخ  هک  تسا  يورخا  باذع  زا  یئزج  دـشاب ، هتـشاد  یتخـس  شاداپ و  هک 
زین يو  داقتعا  سپ  تسا ؟ يویند  حـلاصم  زا  دـح  ءارجا  هک  تسا  یعدـم  لیلد  هچب  مشاه  وبا  دیـسرپ : دـیاب  اذـه  یلع  تسا . هدروآ  شیپ 

. تسا لطاب 

؟ دیسر قحب  ناوتیم  هنوگچ  ماما  تبیغ  رد 

تریح رد  ناشاهراک  مامت  رد  ار  مدرم  دیـسر ، قحب  ناوتیمن  دیئوگب : رگا  دیـسر ؟ قحب  ناوتیم  هنوگچ  ماما  تبیغ  لاح  رد  دوش  هتفگ  رگا 
دوجو زا  اهلیلد  نآ  هطـساوب  هکنیاب  تسا  فارتعا  دوخ  نیا  دیـسر ، قحب  ناوتیم  یئاهلیلد  اب  دـیئوگب : رگا  و  دـیاهتخادنا ، کش  یهارمگ  و 
یلقع لیلد  هار  زا  هک  تسنآ  یلقع  قح  یندینـش )  ) یعمـس يرگید  یلقع و  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  قح  میئوگیم : دیـشابیم . زاینیب  ماـما 
قئاقح هنوگ  نیا  هک  نانچ  میروآیم ، تسدب  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ربمغیپ و  شیامرف  هلیسوب  هک  تسنآ  یعمس  قح  و  میسریم ، نآب 

زاین هار  نیا  زا  هک  میرادن  جایتحا  ام  هوالعب  دناهتـشاذگن . لیلد  نودـب  ار  يزیچ  دـناهدومن و  نشور  هدرک و  نایب  ام  يارب  همئا  ربمغیپ و  ار 
هدـعاق نامه  دـنادرگیم ، ماما  دوجوب  جاتحم  ار  ام  ینامز  لاح و  ره  رد  هک  یتهج  میتفگ  رتشیپ  هک  نانچ  هکلب  مینک ، تباـث  ماـماب  ار  دوخ 

مدرم هچنآ  ول  ریز و  تسا . مولعم  زین  یعمـس  قحب  جایتحا  دریگیمن . ار  نآ  ياج  يزیچ  رگید  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و  تسا ، فطل 
، اهابتشا ای  ادمع  رابخا  نالقان  تسا  نکمم  یلو  تسا ، هدیسر  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ربمغیپ و  زا  دنشابیم ، نآب  دنمزاین  نید  روما  رد 

رابتعا يو  زا  لقن  هک  دشاب  یـسک  دزن  ای  دوش و  عطق  تیب  لها  راثآ  هک  دراد  ناکما  نیا  رب  انب  و  دـنناسرن ، امب  ار  نآ  هداد و  رییغت  ار  یقح 
: دـیوگب ام  فلاخم  رگا  مینکیمن . رارکت  اجنیا  رد  رگید  میاهدومن و  نایب  الـصفم  یفاشلا » صیخلت   » باتک رد  اـم  ار  عوضوم  نیا  درادـن .
دنک و نایب  ار  نآ  دوخ  ماما  هک  دوش  ادیپ  جایتحا  دندومن و  نامتک  ار  تعیرـش  تاروتـسد  ماکحا و  رابخا  نالقان  زا  یخرب  مینکیم ، ضرف 

دوعوم يدهم  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  عضو  امش  رظنب  سپ  دشاب ، یقاب  شنانمـشد  زا  سرت  مه  هراومه  و  دوشن ، هتخانـش  قح  وا  هلیـسوب  زج 
زا سرت  هک  دیآیم  مزال  دشاب . هتـشادن  یناج  نیمأت  دنچ  ره  دوش  رهاظ  ماما  دیاب  تقو  نیا  رد  دیئوگب : رگا   446 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

تّما رب  هک  دروم  نآ  فیلکت  دوشیمن و  رهاظ  ماـما  دـیئوگب : رگا  و  ددرگ . رهاـظ  اـمتح  دـیاب  و  دوشن ، ماـیا  تبیغ  بجوم  ندـش ، هتـشک 
عیرـشت هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هچنآ  هک  تسا  تّما  یعاـمجا  نـیا  اریز  دـیاهتفر . نوریب  عاـمجا  زا  ددرگیم ، طـقاس  هدـنام ، هدیـشوپ 

ام ال فیلکت  هب  حیرـصت  دوخ  نیا  ددرگیمن ، طقاس  فیلکت  دـیئوگب : رگا  و  تسا . مزال  تّما  يارب  تمایق  زور  ات  هتـشاد ، ناـیب  هدومرف و 
میاهتفگ نخس  هراب  نیا  رد  لیصفت  هب  یفاّشلا » صیخلت   » باتک رد  ام  میئوگیم ، دشابیم . دیرادن ، نآب  هار  هک  يزیچب  لمع  بوجو  قاطی و 

یقاب نانمـشد  زا  يو  سرت  دـماجنایم و  لوطب  ماـما  تبیغ  هک  یناـمز  رد  دـنادب  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  هک : تسا  رارق  نیدـب  نآ  هصـالخ  و 
یتقو سپ  دنادرگیم . طقاس  دـنرادن ، نآب  یـسرتسد  هک  یناسک  زا  ار  فیلکت  ارهق  دوشیم ، عطق  نید  بجاو  ماکحا  زا  یتمـسق  دـنامیم ،
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زا يزیچ  رگا  هک  تسناد  میهاوخ  تسا ، تباث  ّرمتـسم و  تما  دارفا  مامت  رب  تمایق  زور  اـت  ینید  فیلاـکت  هک  میتسناد  عاـمجا  هلیـسوب  هک 
زا دنک و  یئامنهار  ار  مدرم  دهد و  ناشن  ار  دوخ  دوش و  رهاظ  دناوتیم  هک  تسا  ینامز  رد  امتح  دسرن ، امب  دوش و  عطق  عرـش  تاروتـسد 

روما زا  يرایسب  هک  تسین  رود  تسا : هتفگ  دروم  نیا  رد  یفاش »  » باتک رد  یضترم  دّیس  یضترم  دّیـس  نخـس  دناسرتب . دنوادخ  ینامرفان 
اب و  دنـشاب ، هدرکن  تیاور  هدومن و  نامتک  ار  نآ  رابخا  نالقان  ای  دشاب ، هدش  هداهن  تعیدوب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  رد  هدیـسرن و  امب  زونه 

نیمأت نانمـشد  زا  يو  هک  تسنیا  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  تبیغ  ّتلع  رگا  اریز  دوش . هتـشادرب  مدرم  زا  فیلکت  هک  دـیآیمن  مزـال  فصو  نیا 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  تمـسق  نآ  نداد  تسد  زا  بجوم  دوخ  دناهدومن  تبیغب  ریزگان  ار  وا  هک  یناسک  درادـن ، یناج 
، دنشابیم اهنآ  دوخ  زین  مدرم  روما  رد  ترـضح  نآ  فّرـصت  مدع  ماما و  ندوبن  تلع  هک  نانچمه  دناهدش . ینید  تاروتـسد  ماکحا و   447

روما رد  فرـصت  اب  هتـشگ و  راکـشآ  املـسم  ددرگ ، فرطرب  مدرم  زا  يو  سرت  رگا  و  دـندومن . تبیغ  هب  راچان  ار  وا  هک  دـندوب  اهنآ  اریز 
. دـنامیمن هتفگان  يزیچ  ددرگیم و  راکـشآ  اهنآ  يارب  هدوب  ناهنپ  مدرم  زا  هچنآ  و  دوشیم ، لـصاح  شدوجو  فطل  مدرم ، ياـیند  نید و 

تـسد زا  ثعاب  دوخ  دراد ، ندرگب  ار  فیلکت  قوط  هک  یفّلکم  دنامب ، یقاب  تبیغ  هدرپ  رد  نانچمه  هکلب  ددرگن ، رهاظ  ماما  هاگ  ره  سپ 
حیحص ساسا  رب  هک  تسا  یمکحم  نایب  نیا  تسا .» هدیدرگ  شترضح  دوجو  زا  هدافتسا  ماما و  روهظ  مدع  نید و  ماکحا  زا  یخرب  نتفر 

شناتسود رظن  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  ّتلع  تسا : هتفگ  اه  هعیش )  ) ام نادنمشناد  زا  یکی  نادنمـشناد  زا  یکی  رظن  تسا . راوتـسا 
دننک وگتفگ  يو  تاقالم  هراب  رد  یلاحشوخ  يور  زا  دوخ  تاعامتجا  رد  نایعیش  ددرگ و  عیاش  يو  رابخا  دسرتیم  هک  تسنیا  هدش  بئاغ 

تسین و هدیـشوپ  اهنآ  رب  ینعم ، نیا  ياشفا  رطخ  اریز  تسا .، فیعـض  باوج  نیا  یلو  دوش ، نانمـشد  زا  وا  سرت  ثعاـب  عوضوم  نیمه  و 
مومع دـنیوگب ، رفن  ود  یکی  رگا  دـننک و  راـهظا  سک  همه  دزن  ار  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتـسناد  ار  نآ  هدـسفم  ناـیز و  هک  یماـگنه 

، دنهدب تسد  زا  دـنربیم  ترـضح  نآ  دوجو  زا  هک  ار  یعفن  نامز  ماما  نایعیـش  هک  تسنیا  فرح  نیا  همزال  هوالعب  دنتـسین . نینچ  نایعیش 
نآ هک  تسنیا  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  تفگیم : هدننکلاکشا  صخش  اریز  دشابن . رسیم  ناشیا  رب  هجو  چیهب  ترضح  اب  تاقالم  هک  يروطب 

ماما روهظ  یـضتقم  هک  يزیچ  عقوم  نآ  رد  نیا  رب  انب  دـنزاسیم . شاف  ار  وا  رابخا  دـهد ، ناـشن  نایعیـشب  ار  دوخ  رگا  تسنادـیم ، ترـضح 
يدهم اهنآ  زا  تسا ، فطل  فیلکت  نآ  رد  ماما  دوجو  هک  یفیلکت  دراد  اضتقا  مه  ینعم  نیا  و  دوبن . اهنآ  رودقم  دشاب ، مالّـسلا  هیلع  نامز 

: تسا هتفگ  روبزم  لاکشا  خساپ  رد  ام  نادنمـشناد  زا  يرگید  يرگید  دنمـشناد  خساپ  ددرگ . طقاس   448 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
رد دـنربیم ، ماـما  دوجو  زا  نمـشد  تسود و  مدرم  موـمع  هک  یعفن  اریز  دـشابیم . يو  نانمـشد  دوـجو  ناتـسود ، رظن  زا  ماـما  تبیغ  ّتلع 

تسا مولعم  و  دنزب ، اهراک  فّرـصت  هب  تسد  هتـشگ  رهاظ  یعزانم  عناوم و  نودب  دشاب و  دیلا  طوسبم  رمألا و  ذفان  ماما  هک  تسا  یتروص 
نمـشد و زا  سرت  هّیقت و  لاح  رد  ندوب  و  دـندرک ، يریگولج  مدرم  روما  رد  يو  تافّرـصت  زا  دـنتخادنا و  هلـصاف  ماما  ناـیم  نانمـشد  هک 

ترـضح روهظ  لاح  رد  زج  دوریم ، راظتنا  تما  روما  ریبدت  رد  هک  یعفن  اریز  درادن . يدوس  مه  شناتـسود  زا  یـضعب  يارب  ندش  راکـشآ 
تروص نیا  رد  تسا  مومع  يارب  تحلـصم  فطل و  زا  ترابع  هک  تبیغ  ّتلع  سپ  تسین . رّـسیم  شنامرف ، ندوب  ذـفان  مدرم و  همه  يارب 

ریبدت روهظ و  زا  نانمشد  دنچ  ره  دیوگب : دنک و  ضارتعا  باوج  نیا  رب  ام  فلاخم  تسا  نکمم  یسوط  خیـش  خساپ  دوب . دهاوخ  ناسکی 
، دنـشابیم وا  رماوا  زا  يوریپ  موزل  تعاطاب و  دـقتعم  هک  ترـضح  نآ  ناتـسود  تاقالم  زا  عنام  یلو  دـندش ، عنام  لئاح و  ماما  تافّرـصت  و 

همه يارب  دیاب  ماما  هکنیا  لیلدب  دشاب  هتشادن  يدوس  دنشابیم ، ترـضح  نیدقتعم  طقف  هک  ماما  ناتـسود  تاقالم  یئوگ  رگا  سپ  دنتـسین .
ماما راگزور  ات  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تافو  عقوم  زا  هیماما  هعیـش  هک  تسا  ینعم  نیاـب  حیرـصت  امـش  هتفگ  میئوگیم : دـشاب . رمـالا  ذـفان 

مه دندربن و  یعفن  اهنآ  دوجو  زا  دـندوبن ، رمالا  ذـفان  تما  همهب  تبـسن  همئا  زا  کی  چـیه  هک  تهج  نیاب  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح 
يدهم دنـشاب . هدربن  يدوس  يو  ندید  تاقالم و  زا  دسرب  يرهاظ  تفالخب  نانمؤم  ریما  هکنآ  زا  شیپ  نایعیـش  میئوگب  هک  تسنیا  بجوم 

هک میوش  لئاق  رگا  اریز  دنکیمن . لمأت  دوخ  راتفگ  رد  هک  دنزیم  رـس  یـسک  زا  نخـس  نیا  میئوگیم :  449 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
زا فلاخم  هتفگ  دـشاب ، رثؤم  اهنآ  همه  نایم  رد  شنامرف  ددرگ و  راکـشآ  مدرم  مومع  يارب  هک  تسا  يدروم  رد  طقف  ماما  دوجوب  عاـفتنا 
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طقاس هعیش  ندرگ  زا  تسا  فطل  نآ  رد  ماما  صخش  دوجو  هک  یفیلکت  هک  تسنآ  بجوم  هتفگ  نیاب  مازتلا  اریز  دوشیم  لطاب  رگید  هار 
راچان دـشابن ، نایعیـش  رودـقم  نآ  نتخاس  فرطرب  هک  دـشاب  یعنام  هطـساوب  نیا  ددرگن و  راکـشآ  نایعیـش  يارب  ماما  هاـگ  ره  اریز  دوش .
دنراد هک  یفطل  زا  هعیـش )  ) ار يرگید  هورگ  فلاخم ) دننام   ) نیفلکم زا  یهورگ  دشاب  زیاج  رگا  هچ  ددرگ . طقاس  اهنآ  زا  فیلکت  دیابیم 

ياپ نیفلکم  زا  یکی  هک  دوب  دـهاوخ  زیاج  دـشاب ، هشیمه  اهنآ  يارب  تسنآ  رد  ماما ) دوجو   ) فطل هک  یفیلکت  نیا  دوجو  اـب  دـننک و  عنم 
يو يارب  نتفر  هار  فصو  نیا  اب  دـیامن و  فرطرب  ار  دـنب  دـیق و  نآ  دـشابن  رداق  هک  يروطب  دـنک ، عنم  نتفر  هار  زا  ددـنب و  هب  ار  يرگید 

نادقف یلو  تسا  لاحم  نتفر  هار  دنب  دیق و  اب  دیوگب  دراذگب و  قرف  فطل  دنب و  دیق و  نایم  اجنیا  رد  دناوتیمن  فلاخم ، دشاب .! يرارمتسا 
تردق و نادقف  اب  فطل  نادقف  هک  دـندقتعم  تنـس ) لها  هلزتعم  هعیـش و   ) هیلدـع هفیاط  رثکا  اریز  دزاسیمن . عنتمم  ار  فیلکتب  لمع  فطل 

ندومن فیلکت  دننام  تسا ) ماما  دوجوب  دقتعم   ) دراد یمولعم  فطل  هک  یـسک  يارب  فطل ، نادقف  اب  ندومن  فیلکت  تسا و  یکی  هلیـسو 
فیلکت روذحم  هدیدرگن ، لصاح  شیارب  فطل  هک  یـسک  لدع  لها  هدیقعب  زین  و  تسا . عناوم  دوجو  هلیـسو  تردق و  نادقف  تروص  رد 

شیاپ شیپ  زا  عنام  هک  تسا  تهج  نادب  هدش ، عونمم  ندوب  دیقم  تلعب  نتفر  هار  زا  هک  یـصخش  هک  نانچ  تسا . هدـشن  هتـشادرب  يو  زا 
بناـج زا  اـم  هک  یلاؤسب  ناوتیم  هک  ياهتـسیاش  باوـج  رگید  خـساپ   450 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا . هدـشن  هتـشادرب 

رثکا يارب  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب . بئاغ  شناتـسود  ماـمت  رظن  زا  ماـما  هک  تسین  مولعم  ـالوا  میئوگب : هک  تسنیا  داد ، میدومن  نیفلاـخم 
، دنیب هب  ار  ماما  وا  ددرگ و  رهاظ  یسک  يارب  ماما  رگا  سپ  درادن . ربخ  دوخ  زا  زج  سک  چیه  ددرگ . راکشآ  شـسدقا  دوجوب  نادنمقالع 
. دـشابیم ترـضح  روهظ  مدـع  ّتلع  يو  هک  تسناد  میهاوخ  هاگنآ  دوشن ، راکـشآ  وا  يارب  رگا  و  دوشیم ، فرطرب  يو  زا  فیلکت  عناوم 

یلو دوشیمن . طـقاس  يو  زا  فیلکت  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  وا  دوـخ  فرط  زا  یهاـتوک  اریز  دـنادن ، ار  نآ  تلع  تسرد  دـنچ  ره 
هفیاط ام  هک  نانچ  تسوا . ماما  روهظ  مدـع  ّتلع  هک  تسناد  میهاوخ  دـشابیم ، فّلکم  نانچمه  وا  ماما  تبیغ  اـب  دـش  مولعم  هک  یماـگنه 

، هدرکن ملع  لیـصحت  هتفرگن و  رارق  هقادـم  رکف و  ساسا  رب  شدـیحوت  هدومنن و  لّقعت  یـسانشادخ  هار  رد  هک  یـسک  میراد  هدـیقع  هیماما 
رد هک  دشابن  مولعم  دنچ  ره  دیدرگیم ، طقاس  يو  زا  فیلکت  درکیمن ، یهاتوک  رگا  هدومن و  یهاتوک  صوصخ  نیا  رد  يو  دوخ  املـسم 

نتخاس راکـشآ  اب  ماما  تسا  مزال  دـننادن  ماما  ار  وا  مدرم  ددرگ و  رهاظ  ماـما  رگا  میئوگب : رتهب  تسا . هدومن  یهاـتوک  ریـصقت و  زیچ  هچ 
زا هک  تسا  یلّمأت  ّتقدب و  جاتحم  هن  ای  تسا  هزجعم  زیچ  نالف  هکنیا  نتسناد  فرط  نآ  زا  دنسانشب . ار  وا  ات  دنک  یفرعم  ار  دوخ  تازجعم 

ار ماما  دـننادن و  هزجعم  ار  نآ  دـنوش و  هابتـشا  راـچد  دـنرگنب  ماـما  هزجعم  رد  مدرم  نوچ  هک  دراد  ناـکما  سپ  تسین . نمیا  ههبـش  هنخر 
تـسرد دننیب ، ار  وا  هزجعم  ماما و  رگا  هک  دنـشاب  يدارفا  ددرگیمن  راکـشآ  اهنآ  يارب  ماما  هک  یناسک  تسا  نکمم  اذـه  یلع  دنـسانشن .

 ...« ددرگن رهاظ  هدومن  هظحالم  ماما  هک  دوش  بجوم  دبای و  عویـش  بلطم  نیا  دننادب و  وگغورد  ار  وا  هدش  هابتـشا  راچد  دـنیامنن و  ّتقد 
تسه دنک  هابتشا  ناسنا  هکنیا  ناکما  هزجعم  نتخانـش  ماقم  رد  هچنانچ  دوش : هتفگ  رگا  لاؤس   451 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

ربـمغیپ تّوبن  هک  ددرگ  نآ  بجوم  دوـشن و  شریگتـسد  يزیچ  دـیامنن  هقادـم  تسرد  هزجعم  رد  هک  یـسک  تسا  نکمم  ضرف  نیا  اـب  و 
: میئوگیم باوج  دوب . دهاوخن  مه  ناملـسم  هکلب  درادن  نامیا  اهنت  هن  دوب ، نینچ  هک  یـسک  هّتبلا  دوشن و  مولعم  وا  يوعد  قدـص  مالـسا و 
و دریذـپب ، ارچ  نوچیب و  ار  یتمـسق  یلو  دـنک  کـش  تازجعم  زا  یتمـسق  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  اریز  دـیآیمن . شیپ  ياهمزـالم  نینچ 

تّوبن رب  لـیلد  هک  ياهزجعم  تسا  نکمم  هچ  میـشاب ، هتـشاد  کـش  اـهنآ  همه  رد  میدوـمن  کـش  اـهنآ  زا  یخرب  رد  رگا  هک  تسین  نینچ 
ربمغیپ ترـضح  نآ  هک  دـنادب  هار  نآ  زا  تسا و  هزجعم  هک  دـنک  نیقی  ناسنا  دـباین و  هار  نآ  رد  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  تسا  متاخ  ربمغیپ 

رد هجیتن  رد  دوش و  دیدرت  راچد  نآ  ندوبن  ندوب و  هزجعم  رد  ناسنا  هک  ددرگ  رهاظ  ماما  تسدـب  ياهزجعم  دراد  ناکما  مه  و  تسادـخ .
تّوبن هب  نیقی  هک  یـسک  میئوگب : هک  تسنیا  لثم  تسرد  نیا  دشاب . هتـشاد  مالـسا  ربمغیپ  تّوبنب  نیقی  دـنچ  ره  دـیامن ، کش  يو  تماما 

میرم و نب  یسیع  يارب  هک  یتازجعم  رد  تسرد  هاگ  ره  دومن ، تسوا  تّوبن  رب  لیلد  هک  یتازجعم  هار  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
هک دراد  ناکما  هچ  تسا  هدیمهفن  يزیچ  مه  یـسوم  ترـضح  تازجعم  زا  دیوگب  تسین  بجاو  دومنن ، رظن  ناعما  تشگ  رهاظ  ام  ربمغیپ 
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اهنآ تلالد  دنادن و  ار  ص )  ) دّمحم یسیع و  تازجعم  ّتیعقاو  دنچ  ره  دشاب ، هتفایرد  ار  تقیقح  دوصقم ، رب  اهنآ  تلالد  ینشور  هطساوب 
. دشاب هدش  هبتشم  يو  رب  دوصقم  رب  ار 

تسا فطل  مه  ماما  تبیغ 

452 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يارب  نامز  ماما  ارچ  دنـسرپیم : ام  زا  نیفلاخم  هکنیا  دـیوگیم : هراـب  نیا  رد  « 1  » یضترم دّیس 
لصاح ماما  ناتسود  يارب  « 1  » فطل تبیغ  لاح  رد  هک  تسنیا  اهنآ  دوصقم  رگا  اریز  تسا : يدرومیب  لاؤس  دوشیمن ؟ راکشآ  شناتسود 
فطل مه  تبیغ  لاح  رد  ماما ، ناتـسود  يارب  هک  هچ  تسین ، دراو  ام  رب  لاکـشا  نیا  میئوگیم  تشاد  دنهاوخن  یفیلکت  نیا  رب  انب  و  تسین ،

دـی و طسب  ندـمآ و  راظتنا  دنـشابیم و  دوخ  بئاغ  ماما  روهظ  رظتنم  هظحل  ره  هک  دنتـسناد  ماما  ناتـسود  هک  یماـگنه  اریز  تسا . لـصاح 
. دنروآیم اجب  ار  تابجاو  دـننامیم و  رانک  رب  اهیتشز  باکترا  زا  هظحالم  نیدـب  دنـسرتیم و  يو  یهن  رما و  زا  ارهق  دنـشکیم ، ار  وا  تماما 
رد شناتـسود  يرهـش و  رد  يو  هک  تسنیا  لـثم  شناتـسود  رظن  رد  ماـما  ندوب  بئاـغ   453 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  سپ 

ناتسود تبیغ ، لاح  رد  اریز  تسا ، رتشیب  شتبیغ  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  صخـش  زا  ناتـسود  هظحالم  هکلب  دنـشاب . رگید  يرهش 
یهاگآ وا  رابخا  زا  دنسانشن و  ار  ماما  اهنآ  یلو  دنیب  هب  ار  اهنآ  دشاب و  اهنآ  یگیاسمه  رد  اهنآب و  کیدزن  رهش و  رد  ماما  دنهدیم  لامتحا 

هک تسا  مولعم  هتفگان  و  دنامب . یفخم  ماما  رظن  زا  وا  ياهراک  دسرن و  ماماب  يو  ربخ  دنهدیم  لامتحا  دشاب  يرهش  رد  الثم  رگا  اما  دنباین .
لاح ره  رد  ناتـسود  يارب  ماما  دوجو  فطل  یتقو  سپ  تسا ، مود  تروص  زا  رتشیب  حئابق  باکترا  زا  ناتـسود  يرود  تسخن  تروص  رد 

دنیوگب یلو  دننک  فارتعا  ماما  ناتـسود  يارب  ار  فطل  لوصح  نیفلاخم  رگا  درادن . یلاکـشا  ددرگ ، بئاغ  اهنآ  رظن  زا  رگا  دشاب  لصاح 
لاؤس ور  نیا  زا  دشاب  راکـشآ  شناتـسود  نایم  ماما  تسین  بجاو  لاح  همه  رد  ام  هدـیقعب  میئوگیم : ددرگیمن .؟ رهاظ  اهنآ  يارب  ماما  ارچ 

هک نایب  نیاب  تسا . لصاح  شناتـسود  يارب  ترـضح  نآ  هطـساوب  مه  يرگید  هار  زا  نامز  ماما  دوجو  فطل  هوالعب  تسا . درومیب  اـهنآ 
، دشیمن ادیپ  اهنآ  يارب  یقوثو  دامتعا و  نینچ  دوبیمن  ماما  رگا  دنراد و  قوثو  دامتعا و  نید  ماکحا  مامتب  تبسن  يو  هطساوب  ماما  ناتـسود 
هک یعقوم  ور  نیا  زا  دـشاب ، هدیـسرن  اهنآب  هتفر و  نایم  زا  ای  دـشاب و  هدیـشوپ  اهنآ  رظن  زا  نید  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  دـندادیم  لاـمتحا  و 

ظاحل نیا  زا  نامز ، ماما  دوجو  هطـساوب  نیا  رب  انب  دوب . دنهاوخ  نمیا  تالامتحا  تالاکـشا و  هنوگ  نیا  زا  دندومن . شـسدقا  دوجوب  نیقی 
. تسا لصاح  فطل  مه 

دنام یفخم  اهنآ  تدالو  زار  هک  یئاهدولوم 

هتـشذگ ناهاشداپ  رابخا  رد  نآ  لاثما  هچ  هدوبن ، هداعلا  قراخ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  یگنوگچ  هک  میدرک  رکذ  رتشیپ  ام  هوـالعب 
يدهم تدالو  لمح و  شردام  هک  ورسخیک  ناتـساد  دننام  دننکیم . لقن  ار  اهنآ  نیخّروم ، ناریا و  ياملع  هک  نانچ  تسا  هداتفا  قافتا  مه 

يو ّدج  دوب . ناتسکرت  هاشداپ  بایسارفا  رـسپ  رتخد  ورـسخیک  ردام  تشاد ، ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ار  وا   454 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
خیراوت بتک  رد  ناتـساد  نیا  دیدرگ . ّدلوتم  هک  ینامز  ات  تشاد  هاگن  ناهنپ  ار  وا  ورـسخیک  ردام  دناسر ، لتقب  ار  وا  تساوخیم  سواکیک 

وا شردام  هک  هدومرف  رکذ  ار  نآ  دیجم  نآرق  هک  میهاربا  ترضح  ناتـساد  دننام  و  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  مه  « 1  » يربط تسا و  روهشم 
زا يو و  ناج  میب  زا  شردام  هک  ع )  ) یـسوم ترـضح  ناتـساد  دـننام  و  دیـسر . غولب  ّدـحب  ات  دومن  ناهنپ  راغ  رد  دـیئاز و  یناهنپ  روطب  ار 

455 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نآ  هب  دیجم  نآرق  روهشم و  مه  نآ  هک  تخادنا  ایردب  داهن و  قودنـص  رد  ار  وا  نوعرف  سرت 
تدالو دنیوگیم  قّمعت  نودب  یضعب  هنوگچ  سپ  تساهنآ ! دننام  مه  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  دالیم  ناتـساد  دهدیم . یهاوگ 

شنز سرت  زا  هک  دوشیم  يدنزرف  بحاص  دوخ  زینک  زا  ناسنا  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  هکنیا  اب  تسا . هدوب  يداع  ریغ  رما  ترـضح  نآ 
مدرم نایم  رد  يدارفا  دزاسیم ! راکـشآ  ار  عوضوم  دوخ  وا  دوشیمن و  تفتلم  یـسک  گرم  عقوم  ات  یهاگ  درادیم و  یفخم  ار  وا  یتدـم 
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يراج نیا  رب  تداع  هک  نانچ  دنناسر ، لتقب  ار  وا  ثرا  عمطب  دنکن  دننکیم ، ناهنپ  ناشناسک  سرت  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دـنوشیم  ادـیپ 
و مینکیم ، هدـهاشم  دایز  لیبق  نیا  زا  هکنیا  اب  دوش  بجعت  ثعاب  ناـمز  ماـما  دـالیم  هراـب  رد  ینعم  نیا  هک  تسین  راوازـس  نیا  رب  اـنب  تسا 

دعب اهلاس  هک  میباییم  يدارفا  رایسب  هچ  تسا . مولعم  اتداع  هک  تسا  يرما  اریز  میرذگیم  رد  نآ  رکذ  زا  اجنیا  رد  رگید  میاهدینش و  رایـسب 
هلیـسوب يدارفا  هک  میاهدـید  رایـسب  زین  تخانـشیمن و  ار  وا  سک  چـیه  ـالبق  دـننکیم و  راـهظا  تباـث و  ار  دوـخ  بسن  ناشناردـپ  گرم  زا 

، دـنراد راهظا  ار  نآ  عقومب  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  دـعب  دوب و  هتفرگ  دـهاش  دوخ ، نز  سرت  زا  ناـسک و  زا  ناـهنپ  ناشناردـپ  هک  يدوهش 
هدمآ دیدپ  اهنآ  زا  يدنزرف  هداد و  ینز  اب  درم  نآ  دقع  تحصب  یهاوگ  دوهش  صخـش ، نآ  گرم  زا  دعب  ای  تسا ، هتـشگ  تباث  ناشبـسن 

. داد تبسن  درم  نز و  نآب  ار  وا  عرش  مکحب  تسا  نکمم  هک 

؟ دش دلوتم  يداع  ریغ  طئارش  رد  دوعوم  يدهم  ارچ 

تسا هدیسر  امب  ددرگیم ، تباث  باسنا  هار  زا  عرـش و  رد  هک  یتاهج  زا  شیب  يدنچ  تاهجب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  تدالو  ربخ 
رد ار  هیماما  هعیـش  یهاوگ  ناـمز  ماـما  يومع  باّذـک )  ) رفعج هکنیا  درک . میهاوخ  رکذ  سپ  نیا  زا  ار  نآ  زا  یتمـسق  ادـخ  تساوخب  هک 

رکنم ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  شردارب  دنزرف  دالیم   456 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  صوصخ 
هک تشاداو  ار  تقو  ناطلـس  درک و  بحاصت  ار  وا  ثرا  دومن و  یفن  ار  يدنزرف  نینچ  دوجو  ترـضح  تافو  زا  دـعب  هنوگ  نیدـب  دـش و 

دیکات ار  شردارب  دنزرف  دوجو  مدع  هلیـسو  نیدـب  و  هن ! ای  دنتـسه  يدـنزرف  هب  نتـسبآ  اهنآ  دوش  تباث  ات  دومن ، سبح  ار  شردارب  نازینک 
تسا رتراوازـس  باّذک  رفعج  زا  ترـضح  ینیـشناج  يارب  وا  دراد و  يدنزرف  نینچ  ماما  دندوب  یعّدم  هک  ار  نایعیـش  نوخ  نتخیر  درک و 
مومع اریز  دوشیمن . هابتـشا  ثعاب  هجو  چـیهب  نامز  ماما  نیـصلخم  يارب  اهنآ  عوقوب  دامتعا  هک  تسا  یتاعوضوم  همه  اهنیا  تسناد ، حاـبم 

زا اطخ  ياعدا  هکلب  دشاب ، رانکرب  لطاب  يوعد  ّقح و  راکنا  زا  ات  دوبن  موصعم  ناربمغیپ  دـننام  باّذـک )  ) رفعج هک  دـنراد  قافتا  نیملـسم 
هاچ رد  ار  ناشردارب  فسوی  هک  بوقعی  نارـسپ  يارجام  دیجم  نآرق  هک  نانچ  دراد  ناکما  وا  زا  طلغ  راک  رودـص  دز و  دـهاوخ  رـس  يو 

ار اهنآ  ّتنـس  لها  زا  یـضعب  هکلب  دندوب ! هدازربمغیپ  اهنآ  هکنیا  اب  تسا  هدرک  نایب  الماک  دنتخورف ، یـسخب  نمث  هب  ار  وا  دعب  دـندنکفا و 
راکنا شاهدازردارب و  اب  باّذـک )  ) رفعج لثم  زا  ارچ  دـشاب ، زیاج  اهنآ  زا  یمیظع  ياـطخ  نینچ  ندز  رـس  هک  یتقو  سپ  دـننادیم .!! ربمغیپ 

: دوش هتفگ  رگا  دنک ؟ راکنا  ار  ینعم  نیا  هک  تسه  یـسک  نانمـشد ، نادرخبان و  زج  ایآ  دشابن !؟ زیاج  ایند  لامب  ندیـسر  عمطب  وا  دوجو 
هراـب رد  دـش  يو  گرمب  رجنم  هک  يراـمیب  رد  ترـضح  نآ  هکنیا  اـب  دـشاب  هتـشاد  يدـنزرف  يرکـسع  نسح  ماـما  تسا  نکمم  هنوـگچ 

رد ار  وا  ارهق  تشاد ، يرـسپ  يو  رگا  دـنک ؟ تراظن  نآ  هراـب  رد  اـت  داد  رارق  یـصو  ار  نسحلا » ّما   » شرداـم دوخ ، تاقدـص  تاـفوقوم و 
تدـالو نتـشادهاگن  ناـهنپ  روظنمب  دوخ  دـصق  لـیمکت  يارب  زین  ار  راـک  نیا  ترـضح  هدـش : هتفگ  باوج  رد  دربیم ! ماـن  ّتیـصو  نمض 

. دوب ضرغ  ضقن  دومنیم ، دوخ  ّیـصو  ار  وا  دادیم و  عالطا  وا  دوجو  زا  دربیم و  ار  شدنزرف  مان  رگا  تسا . هدرک  تقو  هفیلخ  زا  شدنزرف 
457 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رد  ار  تاـضق  هفیلخ و  ناـکیدزن  تلود و  لاـجر  تاـفو  ماـگنه  ترـضح  نآ  هک  صوصخب 

ندربن اب  ترضح  نآ  هچ  دراد . هدیشوپ  اهرظن  زا  ار  شدنزرف  دوجو  دنامب و  ظوفحم  شتافوقوم  ات  تفرگ  هاوگ  دوخ  ّتیـصو  رب  شاهناخ 
نـسح ماما  دنزرف  دوجوب  تبـسن  هیماما  هعیـش  ياعدا  ندوب  لطاب  رب  لیلد  ار  ارجام  نیا  هک  یـسک  سپ  درک  ظفح  ار  وا  ناج  يو ، زا  یمان 

هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ار  ّتیـصو  نیا  ریظن  مینیبیم  ام  هوـالعب  تسا . هدرک  راـتفر  تداـع  لـقع و  زا  رود  هتفرگ ، ع )  ) يرکـسع
شدنزرف ماما  دوب . تقو  ناطلس  یـسابع  هفیلخ  روصنم  اهنآ  لوا  درک : ّیـصو  ار  رفن  جنپ  تافو  ماگنه  ترـضح  نآ  هچ  دومن . مه  مالّـسلا 

عیبر یـضاق و  وا و  دـنامب  ظوفحم  يرطخ  هنوگ  ره  زا  يو  ناج  هکنیا  يارب  هکلب  دومنن ، ّیـصو  یئاهنتب  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
ّتیصو دینادرگ و  ّیصو  یعمجتسد  شدنزرف  اب  ار  مالّسلا ) هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ردام   ) هیربرب هدیمح  دوخ  هجوز  هفیلخ و  بجاح و 

هچ دینادرگن ، کیرـش  ّتیـصو  رد  ار  سک  چـیه  شنادـنزرف  نایم  زا  رگید  درادـهاگن و  ناهنپ  ار  وا  تماما  ات  دومرف  متخ  شدـنزرف  اب  ار 
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تباقر هعزانمب و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  اب  دنوش و  يو  ینیشناج  یعدم  ترضح  تافو  زا  دعب  هک  دنشاب  يدارفا  اهنآ  نایم  دوب  نکمم 
روهشم و ع )  ) قداص ترضح  نادنزرف  نایم  رد  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رگا  دننادب !! ماما  ار  دوخ  دناهدوب  ّیـصو  هکنیا  هناهب  هب  و  دنزیخرب !

ماـن دوخ  ّتیـصو  رد  مه  ار  وا  ماـما  تخانـشیمن  ار  وا  یـسک  تشادـن و  ترهـش  شملع  لـضف و  حیحـص و  بسن  و  دوبن ، مولعم  شماـقم 
زا امـش  هتفگب  انب  دـنیوگب : رگا  لاؤس  درک . نینچ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  نانچ  درکیم ، افتکا  نارگید  ماـن  رکذـب  و  دربیمن ،

هدیدن ار  وا  دشاب  نانیمطا  دروم  هک  یسک  درادن و  ربخ  وا  ياج  زا  سک  چیه  هک  تسا  ینامز  تدم  نونک  ات  دوعوم  يدهم  تدالو  نامز 
تدـم دـناهدومن ، تبیغ  رگید  للعب  ای  نارگمتـس  سرت  زا  هک  یناـسک  اریز  تسیاهداـعلا ، قراـخ  رما  نیا  تسا و  هدرواـین  يربخ  يو  زا  و 
املسم هکلب  دوبن ، یفخم  مومع  رب  اهنآ  ّلحم  تبیغ  تدم   458 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رد  دیشکن و  لاس  تسیب  هب  ناشتبیغ 

بحاصب تبـسن  امـش  هدـیقع  هک  یتروص  رد  دـناهدیدیم ، ار  اهنآ  دنتـشاد و  عالطا  اهنآ  يافتخا  ّلحم  زا  ناـکیدزن ، ناتـسود و  زا  یـضعب 
نـسح ماـما  ترـضح  ناراـی  زا  یعمج  اـم  هدـیقعب  اریز  تسین . دـیئوگیم  امـش  هک  روط  نیا  بلطم  میئوگیم : باوـج  تسین . نینچ  ناـمّزلا 

صاخ و باحـصا  زا  اهنامه  ترـضح  تافو  زا  دعب  و  دـندید ، ار  نامز  ماما  شدـنزرف  ترـضح  نآ  دوخ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
زا ار  نید  ماکحا  نانیا  دـندوب . سانـشرس  مه  اهنآ  همه  دـید  میهاوخ  هک  نانچ  هدوب و  نایعیـش  بانج و  نآ  نایم  طبار  نامز و  ماما  باون 
نآ خساپ  هدرب و  ماما  روضحب  دنتشاد  یبتک  لاؤس  هاگ  ره  دندرکیم و  لقن  نایعیش  يارب  دندیسرپیم و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقا  دوجو 

ماما هک  دندوب  یعمج  نانیا  دـنتفرگیم و  اهنآ  زا  دنتـشاد  ماما  زا  هک  یتلاکو  اب  ار  نایعیـش  یعرـش  هوجو  مه  دـندیناسریم و  نانآب  هتفرگ  ار 
رظان دوخ  زا  دعب  درک و  یفرعم  نامز  ماما  نیما  ناونعب  ار  همه  دوتـس و  ار  اهنآ  تلادع  دوخ  تایح  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
نغور دیعـس  نب  نامثع  رمع  وبا  هدع : نیا  دناسانـش . مدرمب  بسن  مان و  صخـشب و  ار  اهنآ  و  دـینادرگ ، دوخ  ياهراک  يّدـصتم  كالما و 

تقاثو و تناما و  لقع و  ياراد  همه  نانیا  میرادیم . نایب  ار  اهنآ  رابخا  بیرقنع  هک  دندوب  نارگید  نامثع و  نب  دمحم  شدنزرف  شورف و 
یمارگ گرزب و  دنتـشاد  هک  یئالاو  ماقم  ردق و  تلالج  هطـساوب  تقو  ناطلـس  دزن  رد  مه  و  دـندوب ، تمظع  لیـصحت و  مهف و  تیارد و 

اهنآ زا  ناطلـس  دروآیم  راشف  اـهنآ  رب  نمـشد  رگا  هک  ییاـج  اـت  دـندوب  روهـشم  تلادـع  رد  فورعم و  يراد  تناـما  رد  هک  هچ  دـندوب .
رابتعا هجرد  زا  تسا ، هدـیدن  ار  نامّزلا  بحاـص  یـسک  دـیئوگیم  هک  ار  امـش  داریا  همه  تاـعوضوم  نیا  درکیم . ّرـش  عفد  هدومن  تیاـمح 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رابخا  ینامز  تدم  ات  زاب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  تشذگرد  زا  دعب  دزادـنایم .
ّقثوم یمدرم  زین  دـندوب  ماما  ءارفـس  هک  نانیا  دیـسریم . اهنآب  دـندوب ، نایعیـش  ترـضح و  نایم  طبار  هک  دارفا  نیا  هلیـسوب  نامز  ماما   459

زا ياهّمـش  هک  نانچ  دـندرکیم ، هعجارم  اهنآب  ینید  روما  رد  نایعیـش  دنتـشاد  هک  یکاپ  تناید و  تناما و  هظحـالمب  و  دـندمآیم ، رامـشب 
تبیغ ود  ار  ام  مئاق  دـندومرف : هک  میدرک  لقن  یتایاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  رتشیپ ، دـش . دـهاوخ  روکذـم  دوخ  ياج  رد  زین  اهنآ  لاوحا 

و دیـسر » دـهاوخن  وا  زا  يربخ  مود  تبیغ  رد  یلو  دـسریم  مدرمب  يو  راـبخا  لوا  تبیغ  رد  دـشابیم . رتینـالوط  لوا  زا  مود  تبیغ  : » تسا
زین نیا  زا  دـعب  و  دـشابیم . میتفگ  هچنآ  دـیؤم  زین  تیاور  نیا  سپ  تسا . هدوب  رابخا  نیا  قفو  رب  تسرد  هداتفا  قافتا  هچنآ  مینیبیم  نونکا 

تداع فالخ  رب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تدـالو  یگنوگچ  دـیوگیم : هدـننکداریا  هکنیا  داد . میهاوخ  يرتشیب  حیـضوت  صوصخ  نیا  رد 
دـنک و ضقن  یـصخش ، نتـشاد  هاگن - ناهنپ  رطاخب  ار  تداع  دـنوادخ  تسا  نکمم  دـشاب ، تسرد  هک  ضرف  رب  و  تسین . حیحـص  تسا ،

! دراد هدیشوپ  اهرظن  زا  ار  وا  دیآیم  دیدپ  وا  ندش  راکشآ  هطساوب  هک  یعناوم  ریبدت و  نسح  تحلصم و  هظحالمب 

ناربمغیپ تبیغ 

یسک هن  تسا . هدنز  نونک  ات  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نامز  زا  ربمغیپ  رضخ  نیخّروم ، هتـشون  قبط  ناناملـسم و  رثکا  هدیقعب  هک  نانچ 
هدش رکذ  نآرق  رد  یسوم  ترضح  اب  يو  ناتساد  هک  مینادیم  ردق  نیا  و  تسا ، ینارای  ار  وا  هک  دنادیم  یسک  هن  دراد و  عالطا  وا  ّلحم  زا 

شرظن زا  نوچ  تسا و  داهز  زا  یکی  دنکیم  نامگ  دنیبیم  ار  وا  هک  یسک  دوشیم . راکـشآ  یهاگ  وا  مدرم  زا  یـضعب  نامگب  «. 1  » تسا
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نامز مدرم  زا  یکی  ار  وا  هکلب  هتشادن ، مه  ار  نآ  نامگ  دسانشیمن و  ار  وا  ندید  عقوم  اما  تسا . هدوب  رـضخ  وا  هک  درادنپیم  ددرگ  دیدپان 
رارف وا  موق  نوعرف و  زا  هک  نطو ، زا  نارمع  نب  یـسوم  تبیغ  نینچمه  تسا . هتـشادیم  رواـب   460 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

هک ینامز  ات  تخانشیمن ، ار  یـسوم  تشادن و  عالطا  وا  زا  تدم  نآ  لوط  رد  سک  چیه  هک  دوب  يروط  هدومرف ، لقن  ار  نآ  نآرق  دومن و 
ربـمغیپ بوـقعی  رـسپ  فـسوی  ناتـساد  زین  و  دنتخانـش ! ار  وا  نمـشد  تسود و  تساـخرب و  قـلخ  توعدـب  وا  تخیگنارب و  ار  وا  دـنوادخ 

دوب و ربمغیپ  بوقعی  هک  يدوجو  اب  دشابیم ، شردپ  زا  وا  تبیغ  ربخ  ندنام  هدیشوپ  نّمـضتم  نآرق  هروس  کی  هک  يروطب  تسا . فورعم 
نادنزرف هک  ییاج  ات  دوب . هدیـشوپ  زین  شنادنزرف  ریاس  رب  تشادن و  ربخ  فسوی  شرـسپ  تبیغ  زا  اذـه  عم  دـشیم . یحو  واب  ماش  حـبص و 

هکنآ ات  دنتخانـشیمن ، ار  وا  یلو  دندرکیم . دتـس  داد و  هلماعم و  وا  اب  دـندشیم و  دراو  فسوی  رب  دـندمآیم و  رـصمب  نیطـسلف  زا  بوقعی 
اب ار  وا  ادخ  و  تشگ ، راکـشآ  فسوی  ندوب  هدـنز  ربخ  تشاد و  فوشکم  اهنآ  رب  ار  رما  عقاو  دـنوادخ  هاگنآ  تشذـگ و  اهنامز  اهلاس و 

و میونـشیمن ! ار  نآ  دننام  دتفایمن و  قافتا  ام  يارب  اتداع  زورما  یناتـساد  نینچ  هک  یتروص  رد  دروآ ، درگ  اج  کی  رد  شناردارب  ردپ و 
وا دندوزفا و  دوخ  تفلاخم  رب  موق  هک  یتقو  رد  تساهنآ ، نایم  زا  يو  نتخیرگ  دوخ و  موق  اب  ادخ  ربمغیپ  یتم  رـسپ  سنوی  ناتـساد  رگید 
رد وا  تسنادـیمن  سک  چـیه  هک  يروطب  دـیدرگ . ناهنپ  موق  همه  رظن  زا  و  دومن ، رایتخا  رارف  اـهنآ  ناـیم  زا  مه  وا  دـندرک و  شنزرـس  ار 

ملاس دروآ و  نوریب  ار  وا  سپس  تشادهاگن . هدنز  ار  وا  یتحلصم  تلعب  تدم  نایاپ  ات  دومن و  ناهنپ  یهام  مکش  رد  ار  وا  ادخ  تساجک .
ار نآ  ناناملـسم  مامت  تسنآب و  قطان  دـیجم  نآرق  هک  مینیبیم  یلو  تسام . فرع  تداع و  زا  جراـخ  زین  نیا  دـینادرگزاب . شموق  يوسب 
هک تسا ، اهنآ  لاح  حرـش  نّمـضتم  ام  ینامـسآ  باتک  و  هدـش . رکذ  نآرق  رد  هک  تسا  فهک  باحـصا  ناتـساد  هلمج  زا  و  دـنراد ! رواب 

يدـهم ماما  تبیغ  راکنا  روظنمب  نیفلاخم  درکیمن ، لقن  ار  اهنآ  ناتـساد  نآرق  رگا  دـندرک . رارف  دوخ  موق  سرت  زا  ناشنید  ظـفح  رطاـخب 
هن دصیـس و  فهک  باحـصا  هک  هداد  ربخ  نآرق  رد  دـنوادخ  یلو  دـندشیم ! رکنم  ار  نآ  ع )  ) ناـمز  461 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
هک نانچ  دنتـشگرب ، ناشموق  يوسب  دینادرگ و  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنآ  ات  دندنام  یقاب  راغ  رد  سرت  تلاح  اب  بئاغ و  موق  رظن  زا  لاس 

دیناریم لاس  دص  ار  شغالا  وا و  دنوادخ  دـننادیم و  ربمغیپ  ار  وا  باتک  لها  هک  يدرم  ناتـساد  زین  و  « 1  » تسا هدوب  روهشم  اهنآ  ناتساد 
زین نآ  هک  تسا  یهیدب  « 2  » تسا هدمآ  نآرق  رد  دوب ، هدرکن  رییغت  یقاب و  زونه  شیاذغ  بآ و  هک  یلاح  رد  دینادرگ  هدـنز  ار  وا  دـعب  و 

بحاص تبیغ  فصو  نیا  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشابیم  فورعم  هداد و  يور  عیاقو  نیا  هکنیا  اب  سپ  تسا ، هدوب  ياهداعلا  قراـخ  راـک 
زجاع عیاقو  هنوگ  نیا  داجیا  زا  ار  ادـخ  دنـشاب و  يرهد  یمدرم  ام  نیفلاـخم  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، رکنم  یـسک  هن ! دـش ؟ رکنم  ار  ناـمزلا 

نیا دیحوت و  زا  تسخن  هکلب  میئوگیمن  نخـس  اهنآ  اب  نامز  ماما  تبیغ  ثحب  رد  مه  ام  هتبلا  هک  دنروآ  رامـشب  تالاحم  زا  ار  نآ  دننادب و 
رودص دنـشاب و  مالـسا  نیدب  دقتعم  هک  میئوگیم  نخـس  تبیغ  هراب  رد  یناسک  اب  ام  مینکیم . وگتفگ  تسا  دنوادخ  رودقم  اهراک  نیا  هک 

نایب وا  يارب  هداـتفا  قاـفتا  تداـع  فرع و  رد  هک  ار  نآ  رئاـظن  دوخ ، ياعدـم  تاـبثا  رد  هاـگنآ  دـننادب . زیاـج  دـنوادخ  زا  ار  اـهراک  نیا 
هک یتدم  رد  ناشنارای  زا  اهنآ  تبیغ  ناریا و  ناهاشداپب  عجار  نآ  ریظن  خیراوت  ریس و  بتک  رد  تسا و  رایسب  میتفگ  هچنآ  لاثما  میرادیم .

لقن نآرق  دـنچ  ره  ار  اهناتـساد  نیا  دوشیم . هدـید  دایز  تسا ، هدوب  ریبدـت  زا  یعون  دوخ  هک  اـهنآ  تشگزاـب  دیـسریمن و  اـهنآ  زا  يربخ 
دوعوم يدـهم  زا  جراخ  هک  دناهتـشاد  یتالاح  اهتبیغ و  دـنه  مور و  ياـمکح  زا  یهورگ  نینچمه  تسا . روکذـم  خـیراوت  رد  یلو  هدرکن 

اهنآ هک  نانچ  دـنوش  نآ  رکنم  ام  نیفلاـخم  تسا  نکمم  اریز  مینکیمن . لـقن  ار  نآ  اـم  دـشابیم و  تداـع   462 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
. دنیامن راکنا  ار  خیرات  رابخا  دنراد  تداع 

تسین تداع  فالخ  نامز  ماما  رمع  لوط 

. تسا ياهداعلا  قراخ  رما  دشابیم ، ناوج  اوق و  لقع و  لامک  اب  دیئوگیم  هک  نامزلا  بحاص  رمع  لوطب  تبسن  امش  ياعدا  دوش : هتفگ  رگا 
هتفگب ترضح  نآ  تدالو  هچ  دشابیم . لاس  نامز 193  ماما  نس  تسا ، تفه  لهچ و  دص و  راهچ  لاس  هک  تقو  نیا  رد  امش  هدیقعب  اریز 
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سپ دـشاب . هدـنز  تدـم  نیا  ات  یـصخش  هک  هدـیدرگن  يراج  نیا  رب  تداع  و  تسا ، هداتفا  قافتا  شـش  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  رد  اـمش 
خساپ میئوگیم : « 1 « ؟ دوشیم هتـسکش  ناربمغیپ  تسدـب  طقف  تداع  هکنآ  لاح  و  دوش ، هتـسکش  تداـع  وا  هراـب  رد  تسا  نکمم  هنوگچ 

زین هتـشذگ  رد  هکلب  تسا ، تاداع  همه  قراخ  تدم  نیا  رد  ترـضح  ّنس  هک  میرادن  لوبق  ام  هکنیا  یکی  تسا : هنوگ  ودـب  شـسرپ  نیا 
هریغ فهک و  باحصا  مالّسلا و  هیلع  رـضخ  ناتـساد  دننام  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  نانچ  رتشیب  مه  نیا  زا  هدوب و  يراج  اهنیا  لاثماب  تداع 
َِثبَلَف  ) تسا هتـسیز  شموق  نایم  رد  لاس  هاجنپ  دـصهن و  يو  هک  هداد  ربخ  حون  ترـضح  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هوالعب  میدرک . لقن  رتشیپ 
هدوب یتدم  لاس  هاجنپ  دصهن و  نیا  تسا و  هتسیز  ناهج  رد  تدم  نیا  زا  شیب  حون  دنیوگیم : نیخّروم  ًاماع ) َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف 
ناملس هک  دناهدروآ  نیخّروم  نینچمه  تسا . هتخادرپ  راک  نیاب  یگلاس  تصـش  نس  رد  هدومنیم و  یتسرپادخ  هب  توعد  ار  دوخ  موق  هک 
رابخا زین  تسا و  روهشم  صوصخ  نیا  رد  يو  ناتساد  هک  نانچ  هدنام  هدنز  ام  ربمغیپ  نامز  ات  هدومن و  تاقالم  ار  میرم  نب  یسیع  یسراف 
تیاور نیثدحم  مه  و  تسا . روطـسم  خیراوت  بتک و  رد  فورعم و  مجع  برع و  نایم  رد  نیرّمعم »  » رمعلا لیوط  صاخـشا  دوجوب  عجار 

هدوب زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ   463 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رـصع  رد  دراد  دوجو  نونکا  مه  هک  لاّجد  دـناهدرک :
نمشد هک  تسا  زیاج  یتحلـصم  ّتلعب  یتقو  سپ  دشابیم . ادخ  نمـشد  يو  هکنیا  اب  دنام . دهاوخ  هدنز  دنکیم  جورخ  هک  یتقو  ات  تسا و 

ینمـشد يور  زا  طقف  نآ  راکنا  هک  تسا  نشور  دـشابن ؟ زیاـج  ینـالوط  رمع  نیا  ادـخ  تسود  يارب  ارچ  دـشاب  يزارد  رمع  نینچ  ياراد 
زا يوریپ  هب  نیفلاخم  رگا  دیوگیم : سپس  هدومن و  رکذ  میروآیم  هناگادج  باب  رد  ام  هک  ار  نیرّمعم  رابخا  خیش  اجنیا  رد  فلؤم : تسا .

یعونـصم ره  و  تسا ، عونـصم  ملاع  میئوگب : هدرک  وگتفگ  هلأسم  لصا  رد  اهنآ  اـب  دـیاب  دـننادب ، لاـحم  ار  رمع  لوط  نّویعیبط  نیمجنم و 
مه اهنآ  ندومن  یناف  رتشیب و  ندینادرگ  زارد  رب  تردق  و  هدینادرگ ، يراج  اهرمع  يزارد  یهاتوکب و  ار  تداع  عناص  نآ  دراد و  یعناص 

ار نآ  یلو  دـنریذپب  ار  رمع  لوط  نیفلاـخم  رگا  ددرگیم . ناـسآ  رمع  لوـط  نوـماریپ  رد  وـگتفگ  دـش ، نشور  بلطم  نیا  هک  یتـقو  دراد .
زا نوریب  دـنیوگب  هاـگ  ره  و  تسین . موسر  تاداـع و  همه  فـالخ  رب  نیا  میتفگ : مه  رتشیپ  هک  ناـنچ  میئوگیم : دـننادب  تداـع  زا  جراـخ 
زج ار  هداعلا  قراخ  ياهرمع  لوط  دنیوگب : رگا  و  دروآیم ؟ دیدپ  یلاکـشا  هچ  تسا و  جراخ  ام  تاداع  زا  ارچ  میئوگیم : تسام ، تاداع 

ناربمغیپ تسد  زا  هک  تسا  زیاج  هداعلا  قراخ  راک  ام  هدیقعب  هچ  میریذپیمن ، امـش  زا  ار  نیا  میئوگیم : مینادیمن . زیاج  ناربمغیپ  نامز  رد 
مان هچ  رگا  اهنآ  دـننادیم . زیاج  ار  نآ  هیوشح »  » و هلزتعم »  » زا يرایـسب  نیثدـحم و  رتشیب  هک  نانچ  ددرگ . رداص  حـلاص  دارفا  ناـماما و  و 

میاهتفگ و  میاهدروآ ، دوخ  ياهباتک  رد  لیلد  رکذ  اب  ار  بلطم  نیا  مه  ام  تسین . ترابع  فالتخا  زا  شیب  یلو  دـنراذگیم  نآ  رب  تامارک 
یحلاص درم  ای  ماـما  اـی  ربمغیپ  وا  هک  مینکیم  نیقی  يو  هتفگ  اـب  ار  نآ  سپـس  تسنآ  بحاـص  یئوگتـسار  رب  لـیلد  تسخن  تازجعم  هک :

464 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هداد و  حیـضوت  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  تلع  ام  و  دـنیامن ، رکذ  اهنآ  لـیبق  زا  هچنآ  و  دـشابیم ،
، دوشیم یمدآ  ندب  صقن  يریپ و  بجوم  ّنس  يدایز  نامز و  دادتما  دـیوگیم  ام  فلاخم  هکنیا  و  میهدـیمن . نخـس  هلاطا  اجنیا  رد  رگید 
نامز و دادـتما  داـیز ، ناراـگزور  رد  هک  هدومن  يراـج  نیا  رب  ار  تداـع  دـنوادخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  روط  نیا  هشیمه  و  تسین ، حـیحص 

لامجا روطب  بلطم  نیا  نوچ  دریگب ! ار  تداع  نیا  ولج  هک  دراد  مه  ار  تردـق  نیا  یلو  دـشاب  یمدآ  صقن  يریپ و  لماع  ود  ّنس  يدایز 
يدایز رمع و  لواطت  اب  هک  میدرب  مان  ار  یتعامج  رتشیپ  ام  دـشابیمن . لاحم  تسا و  ریذـپ  ناـکما  ینـالوط  ياـهرمع  میئوگیم : دـش  مولعم 

رکنم هنوگچ  دنکیم ، تشهب  دراو  ناوج  تروصب  ار  نینمؤم  دنوادخ  دراد  هدیقع  هک  یسک  مینادیمن  ام  الوصا  دندرکن . رییغت  ادبا  ناشنس ،
ار یناـسنا  دـشر  دـشاب و  رکنم  زین  ناوج  تئیه  هب  تشهبب  ار  نینمؤم  ندـمآ  هک  دـنکیم  راـکنا  ار  بلطم  نیا  یـسک  دوـشیم ؟ رمع  لوـط 
. مینکیم هئطخت  لیلد  اب  ار  اهنآ  هدیقع  دنتـسه ، فلاخم  ام  اب  هلأسم  نیا  رد  هک  یئاملع  ام و  هک  دـنادب  ناگراتـس  ریثأت  تعیبط و  هب  دنتـسم 

رورـس نآ  تبیغ  تحـص  ناـمّزلا و  بحاـص  ترـضح  تماـما  تبثم  هک  یلیلد  هلمج  زا  و  تسا . ساـسایب  یلکب  رمع  لوـط  لاکـشا  سپ 
نت هدزاود  ربمغیپ  زا  دعب  همئا  هک : دناهدرک  لقن  ینـس  هعیـش و  ینعی  مه  زا  يادج  هدـیقعلا و  فلتخم  هفیاط  ود  هک  تسا  یتیاور  دـشابیم 

نـسح ماما  رـسپ  صخـش  هناگهدزاود و  ناماماب  دیاب  تسا  دنباپ  نادب  سک  ره  دش ، تباث  ثیدح  نیا  نوچ  رتمک ! هن  رتشیب و  هن  دنـشابیم 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


همئا دادعت  روکذم  رابخا  قبط  نوچ  و  دنادیم . نت  هدزاود  زا  هدایز  ار  همئا  فلاخم ، اریز  دروایب . نامیا  يو  تبیغ  تحص  و  ع )  ) يرکـسع
نایب میدرک  لقن  هناگهدزاود  همئا  هراب  رد  اقباس  ام  هک  ار  يرابخا  هر )  ) خیش هاگنآ  فلؤم : دوشیم . لصاح  زین  ام  دوصقم  دیدرگ ، مولعم 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دانتسا  نآ  هب  یملع  لئاسم  رد  تسا و  دحاو  ربخ  همه  رابخا  نیا  دنیوگب : رگا  لاکشا  دیوگیم : سپس  هدومن و 
همئا راـبخا  نآ  زا  دوصقم  هک  دـیئامن  تاـبثا  سپـس  دـینک و  وگتفگ  نآ  ناـقتا  تحـص و  هراـب  رد  تسخن  دـیاب  دوشیمن .  465 ص : نـتم ،

یحیحـص رابخا  مه  رگا  دیاهدرک  تیاور  هعیـش  قرط  زا  نآ  زا  شیب  تنـسلها و  زا  هنیمز  نیا  رد  امـش  هک  يرابخا  هچ  تسا . هناگهدزاود 
ینعم نّمـضتم  رابخا  نآ  اریز  تسین . نآ  رد  دشاب  هناگهدزاود  همئا  تماماب  تبـسن  امـش  هدـیقع  تّحـص  رب  لیلد  هک  يزیچ  مه  زاب  دـشاب 
رابخا نیا  تّحـص  رب  لیلد  میئوگیم : خـساپ  نارگید .؟ هن  دنتـسه  امـش  همئا  رابخا  نآ  زا  دوصقم  هک  دـیتسناد  اجک  زا  امـش  تسا . يرگید 
هیماما بتک  رد  رتاوت  تابثا  قیرط  دـناهدرک . لقن  رتاوت  روطب  ار  نآ  يرگید  زا  سپ  یکی  هیماما  هعیـش  هک : تسنیا  ام  ياعدـم  تابثا  يارب 
هکنیا هوـالعب  تسا . یکی  راـبخا  هتـسد  ود  ره  قـیرط  و  تسا ، دوـجوم  راـبخا  هار  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تفـالخ  تاـبثا  باـب  رد 

لیلد دوخ  هدرک ، تیاور  ار  روبزم  رابخا  دنشابیم ، فالتخا  تاهج  ياراد  تاداقتعا  رد  رود و  مه  زا  هک  ینـس  هعیـش و  هفیاط  ود  مینیبیم 
، دشاب یلقن  لیلد  مه  بهذم  نآ  تخانـش  هار  و  دوش ، یبهذمب  دـقتعم  سک  ره  هک  هتـشگ  يراج  نیا  رب  تداع  هچ  تساهنآ . تّحـص  رب 
شنزرـس و دابب  ار  نآ  و  دوشیم ، تفلاخم  زاربا  نآ  لاطبا  يارب  نیفلاخم  فرط  زا  مه  نازیم  نامهب  و  ددرگیم ، نوزفا  نآ  لـقنب  يو  لـیم 

میدید ام  هک  یماگنه  دوشیم ! لمع  تیفیک  نیمهب  زین  مدرم  صیقنت  تشاد و  گرزب  شهوکن و  شیاتس و  رد  هک  نانچ  دنریگیم . راکنا 
دوخ نیا  دناهدشن ، رکنم  ار  شنومـضم  هدادن  رارق  داقتنا  دروم  ار  نآ  دنـس  دـناهدرک و  لقن  ار  رابخا  نیا  لاثما  هیماما  هعیـش  هقرف  نیفلاخم 

نآ نومـضم  تّحـص  رب  لیلد  دوخ  ینعم  نیمه  دنک و  تیاور  ار  نآ . نمـشد  ددرگ و  اشفا  لقن و  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  لیلد 
دـشابیم ام  نیرهاط  همئا  روبزم ، رابخا  زا  دوصقم  هکنیا  لیلد  اـم  لـیلد  هب  يرظن   466 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا . رابخا 

دهاوخ نیمأت  ام  روظنم  دـنوشیم ، مک  هن  دایز و  هن  مه  اهنآ  تسا و  ماما  هدزاود  رد  رـصحنم  تماما  دـش  تباـث  نوچ  میئوگیم : هک  تسنیا 
تحارص رابخا  نیا  هتبلا  هک  دننادیم  نت  هدزاود  رد  رصحنم  ار  اهنآ  دادعت  ياهتسد  دناهتسد : ود  تماماب  داقتعا  هراب  رد  ناناملسم  اریز  دش .

یلو دننادیم  ربتعم  ار  ددع  هک  یناسک  دننادیمن . ربتعم  ماما  نییعت  رد  ار  ددـع  دنـشابیم  نیفلاخم  هک  ياهتـسد  دراد و  اهنآ  روظنم  دـییأت  رد 
هچنآ و  دـناهدرک ، ضقن  ار  مالـسا  ياـملع  عاـمجا  و  هدومن » عاـمجا  قرخ   » تسا هعیـش  نیموـصعم  همئا  زا  ریغ  نت  هدزاود  نیا  دـنیوگیم :

يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  تماما  رب  لیلد  هک  يرابخا  هلمج  زا  زین  و  تسناد . دساف  ار  نآ  دیاب  دشاب ، عامجا  هرئاد  زا  نتفر  نوریب  بجوم 
هراب رد  شراوگرزب  ناردپ  زا  ترضح  نآ  دالیم  زا  شیپ  اهتدم  هک  تسا  یعیاش  روهشم و  تایاور  تسوا ، تبیغ  تّحـص  مالّـسلا و  هیلع 

يرگید زا  یکی  دراد  تبیغ  ود  وا  هکنیا  و  دـیآیم ، دـیدپ  مدرم  نایم  نآ  هراب  رد  هک  یثداوح  تاـفالتخا و  نآ و  یگنوگچ  يو و  تبیغ 
نانچ تسا . هدیسر  درادن ، ربخ  يو  زا  یسک  يربک )  ) مود تبیغ  رد  دسریم و  مدرمب  وا  رابخا  يرغص )  ) لوا تبیغ  رد  و  تسا ، رتینالوط 

قفو هدراو  رابخا  اب  يدعب  ثداوح  دوبیمن ، حیحص  ترـضح  نآ  تماما  روبزم و  رابخا  رگا  هدمآرد . تسرد  دناهدومرف  هچنآ  مینیبیم  هک 
هیلع و هَّللا  یّلـص  متاخ  ربمغیپ  نابزب  يدنوادخ  مالعا  زج  يزیچ  دـیآرد ، قباطم  الماک  هک  يوحنب  نامز  ماما  لاوحا  زا  عالطا  هچ  دادـیمن 

ینعم نیا  نّمـضتم  هک  ار  رابخا  نیا  زا  یتمـسق  ام  دـندرکیم . دامتعا  نآ  رب  هتـشذگ  ياـملع  ناـگرزب  هک  تسیاهقیرط  مه  نیا  تسین . هلآ 
تـسا هدـش  دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  مامت  میهاوخب  رگا  اریز  ددرگ . مولعم  یبوخب  ام  ياعدـم  تّحـص  ات  مینکیم  لـقن  تسا 

هیلع دوعوم  يدهم  دـنیوجب . اجنآ  زا  دـنناوتیم  ناراتـساوخ  تسا ، دوجوم  ثیدـح  بتک  رد  رابخا  نیا  هوالعب  دـماجنایم . لوطب  مینک ، لقن 
باوبا رد  میدرک و  لقن  شیپ  ياهباب  رد  يو  تبیغ »  » باتک زا  ام  هک  ار  يرابخا  سپس  همحرلا  هیلع  خیش  فلؤم :  467 ص : نتم ، مالسلا ،

لیبق نیا  رب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  دحاو  ربخ  همه  رابخا  نیا  دنیوگب : رگا  دیوگیم : هاگنآ  دـنکیم  تیاور  دروآ ، میهاوخ  زین  هدـنیآ 
تـسنیا مینکیم  لالدتـسا  هتفرگ و  تیاور  نیا  زا  ام  هچنآ  میئوگیم : تسا ؟ یملع  هلأسم  کی  ام  ثحب  اریز  درک ، دامتعا  ناوتیمن  ثیداـحا 

و تسا ، هدمآرد  قباطم  الماک  هدیدرگ  عقاو  ادعب  هچنآ  اب  و  هدـش ، هداد  ربخ  نآ ، عوقو  زا  شیپ  هک  تسا  يزیچ  نّمـضتم  روبزم  رابخا  هک 
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دوشیم عقاو  اهدعب  هک  يزیچ  نتسناد  اریز  تسا . مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسپ  تماماب  تبسن  ام  هدیقع  تّحص  رب  لیلد  دوخ  نیا 
قباطم هدـش  هداد  ربخ  هچنآ  اب  نآ  نومـضم  هک  دوش  دراو  هنیمز  نیا  رد  مه  تیاور  کی  رگا  اذـه  یلع  دراد . دـنوادخب  صاـصتخا  طـقف 

یئوگتـسار رب  لـیلد  تفاـییم  قّقحت  نآ  قادـصم  اهدـعب  هک  نآرق  یبیغ  راـبخا  تهج  نیمهب  تسا . یفاـک  دوصقم  نیمأـت  يارب  دـیآرد ،
ربخم زا  فصونیا  اب  دودحم و  نآرق  یبیغ  رابخا  هچرگ  تسا . هدمآ  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  نآرق  هک  تسنآ  هناشن  مه  دـشابیم و  ربمغیپ 
رتاوتم دحاو و  ربخ  ینعم  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  توعد  قدص  رب  لیلد  دوخ  میتفگ  هک  یتّلع  نامهب  یلو  هدش  هدینـش  دـحاو 

نیا یظفل  رتاوت  تسا . هدیـسر  رتاوتم  روطب  ینعم  ظفل و  رظن  زا  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تماـما  صوصخ  رد  راـبخا  هوـالعب 
یفالتخا ترثک و  اب  روبزم  رابخا  هک  تسا  ینعم  نیاب  يونعم  رتاوت  دناهدرک و  لقن  ظافلا  نامهب  ار  رابخا  نآ  مامت  هعیـش  ياملع  هک  تسا 

اریز تسنآ . نومـضم  تحـص  رب  لیلد  دوخ  دوشیم ، هدید  اهنآ  رد  هک  نایوار  يرود  دنـس و  نیابت  دنراد و  مه  اب  تاهج  یـضعب  رد  هک 
تابثا رب  لالدتسا   468 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رابخا  نیمه  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  اذل  تسناد و  لطاب  ار  نآ  مامت  ناوتیمن 
داـحآ قیرطب  نآ  ظاـفلا  هک  دـنچ  ره  تسا ، رتاوتم  ینعم  رظن  زا  هک  میراد  رّهطم  عرـش  رد  ار  يریثک  روما  اـم  و  دوشیم ، ربمغیپ  تازجعم 

ار هویش  نیا  هک  تسین  هتـسیاش  سپ  دشابیم . ربتعم  مه  دنتـسه  فلاخم  ام  اب  نامز  ماما  دوجو  هلأسم  رد  هک  اهنآ  دزن  هقیرط  نیا  هدش . لقن 
. دراداو نشور  روما  راکناب  ار  ناسنا  ّتیبصع  هک  تسین  راوازـس  دـننک . شومارف  میئاـمنیم  وگتفگ  تماـما  زا  اـم  هک  یعقوم  دـننک و  كرت 
ّدو دبع  نب  ورمع  تعاجش  یئاط و  متاح  تواخس  هار  نیمه  زا  اذل  تسا . ربتعم  زین  مدرم  لئاضف  حدم و  ماقم  رد  میدرک  رکذ  هک  ياهویش 
هک  ) نمـشد فوفـص  ناناولهپ و  ایخـسا و  ربارب  رد  ورمع  تماقتـسا  یئاط و  متاح  ياهشـشخب  زا  کی  ره  ول  و  دنیامنیم ، تباث  ار  هریغ  و 
رب تلالد  هک  يزیچ  هلمج  زا  زین  و  تسا . هدیـسر  امب  دحاو  ياهربخ  هار  زا  هدـش ) ورمع  تعاجـش  متاح و  تواخـس  ترهـش  ثعاب  اعمج 

تما رد  یـصخش  هک  دـنراد  قافتا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  میتفگ  هچنآ  زا  هتـشذگ  دراد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـسپ  تماـما 
نیا هک  میدرک  تابثا  ام  نوچ  دشاب . رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دنکیم و  روهظ  يدهم »  » مانب مالسا 
ماما رسپ  زا  ریغ  تسا ، يدهم  مانب  نیـسح  دالوا  زا  هک  یـصخش  دیوگیم : هک  ار  یـسک  هتفگ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دالوا  زا  يدهم 
خیش اجنیا  رد  فلؤم . تسا . مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نامه  يدهم »  » زا دوصقم  هک  دوب  دهاوخ  ملسم  میدومن ، لطاب  تسا ، يرکـسع  نسح 

تلالد هچنآ  : » دـیوگیم سپـس  هدرک  نایب  میدرک ، لقن  يو  زا  اقباس  ام  هک  ع )  ) دوعوم يدـهم  هراب  رد  ار  ینـس  هعیـش و  تایاور  راوگرزب 
نآ لاوحا  لیـصفت  نت و  هدزاود  رد  همئا  راصحنا  هراب  رد  هک  تسا  يرابخا  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـالوا  زا  يدـهم  هک  دـنکیم 
هیلع تسا  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  يدهم  دیوگیم : دنادیم  ربتعم  همئا  نییعت  رد  ار  هدزاود  ددع  هک  یسک  هوالعب  میدرک . لقن  ناراوگرزب 
هیلع دوعوم  يدـهم  دـیوگیم : هدومن و  رکذ  اجنیا  رد  میدرک  لقن  يو  زا  رتشیپ ، صوصخ  نیا  رد  ام  هک  ار  يرابخا  خیـش  هاـگنآ  مالّـسلا .»

تسا و هّیفنح  دمحم  نامه  یلع و  نینمؤملا  ریما  صخـش  دالوا  زا  يدهم  دـناهتفگ : ياهدـع  دـنیوگب : رگا  لاؤس   469 ص : نتم ، مالسلا ،
رفعج ماما  هک  دندقتعم  مه  یعمج  تسا ، هدرمن  زونه  دشابیم و  نینمؤملا  ریما - دوخ  يدهم  هک  دـنلئاق  « 1  » ابس هَّللا  دبع  ناوریپ  زا  ياهدع 

هدرمن و زین  وا  دنیوگیم : تسا و  رفعج  نب  یسوم  وا  هک  دنراد  هدیقع  رگید  یتعامج  دشابیم ، هدنز  نونک  ات  هک  تسا  يدهم  نامه  قداص 
ماما ردارب  هک  دندقتعم  مه  ياهدع  تسا . هدـنز  مه  وا  يرکـسع و  نسح  ماما  دوخ  يدـهم  هک  دناهتـشادنپ  رگید  هدـع  تسا ، هدـنز  زونه 

ار اهنآ  هدیقع  دیهدیم و  خساپ  نانیاب  یلیلد  هچ  اب  سپ  تسا ، یقاب  هدنز و  زین  وا  تسا و  يدهم  دـمحم ) دّیـس  ترـضح   ) يرکـسع نسح 
نانیا هک  ناراوگرزب  نیا  هک  میداد  ار  مزال  تاحیـضوت  نآ  در  رد  رتشیپ  ام  تسا . دـساف  همه  دـئاقع  نیا  میئوگیم : باوج  دـینادیم ؟ لطاب 
تابثا دنـشابیم و  نت  هدزاود  ناماما  هک  میتفگ  و  دناهدومن ، تلحر  همه  دنتـسه ، هدنز  زونه  دـنیوگیم  دـننادیم و  دوعوم » يدـهم   » ار اهنآ 
تدالو تحص  رد  یتایاور  زین  بیرقنع  تسا  ع )  ) يرکسع نسح   470 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماما  رسپ  يدهم  هک  میدرک 

نینمؤملا ریما  دراد  هدـیقع  هک  یـسک  تبیغ .) باتک  رد  ینعی :  ) مینکیم رکذ  تسوا  تماما  رب  لـیلد  هک  ترـضح  نآ  تازجعم  تاـبثا  و 
سک و ره  لتق  زا  رورـس ، نآ  گرم  ریما و  ترـضح  تداهـشب  نیقی  هچ  هدرک . راتفر  لقع  نوناق  فالخ  رب  تسا  هدنز  زونه  مالّـسلا  هیلع 
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دهاوخ ترـضح  نآ  باحـصا  مامت  ربمغیپ و  گرم  رد  کـشب  رجنم  دروم  نیا  رد  کـش  تسا . رتروهـشم  رتراکـشآ و  یمدآ ، ره  گرم 
نیا مه  دش ، دهاوخ  نیگنر  ترـس  نوخ  زا  تنـساحم  يوشیم و  هتـشک  وت  دومرف : هک  ترـضح  نآب  ربمغیپ  ّتیـصو  نیا  رب  هوالع  تشگ .

نب دـمحم  تافو  اما  و  دوش . لقن  نآ  تابثا  يارب  يربخ  دـشاب  جاـتحم  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  بلطم  نیا  دـنادرگیم . دـساف  ار  هدـیقع 
زا يدهم »  » هک میدرک  تباث  ام  یتقو  اصوصخم  میداد و  حیضوت  رتشیپ  دنشابیم ، يو  تماماب  دقتعم  هک  یناسک  هدیقع  نالطب  ار و  هیفنح 

رفعج ماما  تماما  هراب  رد  هک  هیـسووان  اما  و  دوب . دـهاوخ  لطاب  زین  هیفنح  نب  دـمحم  تماماب  داقتعا  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن 
تماـما تحـص  نآ و  ترهـش  ترـضح و  نآ  گرمب  نیقی  هکنیا  لیلدـب  زین  ار  اـهنآ  داـقتعا  داـسف  دـندومن . فـقوت  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
صوصخ رد  هچنآ  اصوصخم  میدومن . لـطاب  دنـشابیم  نت  هدزاود  همئا  هک  میدرک  تباـث  هچنآـب  رظن  و  میراد ، رفعج  نب  یـسوم  شدـنزرف 

اما و  دـیامنیم . دـییأت  ار  روظنم  نیا  رتشیب  تشگ ، روطـسم  هک  نآ  یگنوگچ  دوب و  هدومن  دوخ  یـصو  هک  یناـسکب  ترـضح  نآ  تیـصو 
هلیـسوب زین  ار  اهنآ  دـئاقع  ءارآ و  تسوا ، دوعوم  يدـهم  دـنتفگ : دـندومن و  فقوت  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تماـما  رد  هک  هیفقاو 

مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شدنزرف  يو  زا  دعب  ماما  روهشم و  وا  تافو  هدرم و  ترضح  نآ  هک  میتفگ  میتشاد و  نایب  هک  یئاهلیلد 
( یقنلا یلع  ماما  رـسپ   ) دـمحم دّیـس  تماماب  دـقتعم  هک  یناسک  هدـیقع  اما  و  تسا . یفاک  فاصنا  لـها  يارب  و  میدـینادرگ ، دـساف  تسا ،

دهاوخ دودرم  دنکیم ، تابثا  ار  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردارب  تماما  هک  یلیلد  اب  هدرمن ، تسا و  هدنز  وا  دنتفگیم : دناهدوب و 
تافو شّدج  ردپ و  دننام  راکـشآ  روطب   471 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شردپ  تایح  نامز  رد  دـمحم  دیـس  هوالعب  تشگ ،

تسا و یقاب  هدـنز و  هدرمن و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـنلئاق  هک  اهنآ  اما  و  تسا . یهیدـب  روما  فلاخم  تقیقح  رد  نآ ، فلاخم  تفای .
نآ ناردپ  تافوب  نیقی  هک  نانچ  میراد ، ترـضح  نآ  تافوب  نیقی  ام  هک  میدرک  تباث  ام  هچ  دشابیم . لطاب  زین  نانآ  هدیقع  تسوا  يدهم 

هتـشگ و ضرقنم  ـالعف  اـههقرف  نیا  هتـشذگ  نـیا  زا  تـسیکی . زین  ود  ره  نـیرکنم  ّدر  و  تـسین ، نـیقی  ود  نـیا  نـیب  یقرف  مـیراد و  رورس 
ياههقرف زا  کی  ره  هدیقع  ّدر  رد  یسوط  خیـش  فلؤم : دندرگ ! ضرقنم  دیابیمن  دوب  قح  اهنآ  هدیقع  رگا  تسا ، هدش  هدیـسوپ  ناشدئاقع 

. میدرک لقن  بسانم  ياهباب  رد  نیا  زا  شیپ  تادـلجم  رد  ار  يرگید  تایاور  راـبخا و  نآ  زین  اـم  هدومن و  رکذ  يرایـسب  تاـیاور  روبزم 
هدیقع دریگیم و  رـس  زا  ار  یگدنز  هدش و  هدنز  تافو  زا  دعب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـیوگیم : هک  یـسک  اما  و  دـیامرفیم : خیـش  سپس 

مایق ندرم  زا  دـعب  هک  دـنیوگیم  مئاق  ار  يدـهم  تهج  نیاب  : » هدومرف هک  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تیاور  نیا  تسوا و  مئاق  دراد 
زا دـعب  يو  هکنیاب  اهنآ  ياعدا  هتفای و  تافو  يرکـسع  نسح  ماما  میتفگ : هک  تسا  نامه  وا  باوج  دـناهداد  رارق  زیواتـسد  درک » دـهاوخ 

: دنیوگب دنناوتیم  مه  هیفقاو  هقرف  دـشاب  زیاج  اهنآ  يارب  یئاعدا  نینچ  رگا  دـنرادن ) مه  لیلد  و   ) تسا لیلدـب  جاتحم  دوشیم  هدـنز  گرم 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  هک  تسنیا  مزلتـسم  هدیقع  نیا  هوالعب  دوشیم . هدنز  تافو  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

زین و  میدرک . ّدر  ار  هدیقع  نیا  یلقع  لیلد  اب  هک  یتروص  رد  دنامب . یلاخ  ماما  دوجو  زا  نامز  يو ، دّدـجم  ندـش  هدـنز  ماگنه  ات  مالّـسلا 
. تسا هدـیقع  نیا  داسف  رب  لـیلد  دوریم ، ورف  شلها  اـب  دـنامب ، یلاـخ  ماـما  دوجو  زا  تعاـس  کـی  نیمز  رگا  تفگیم : هک  هتـشذگ  راـبخا 
فئاخ و تّجح  ای  و  روهـشم ، راکـشآ و  تّجح  ای  يراذگیمن : تّجحیب  ار  نیمز  وت  ایادخ  : » تسا هدومرف  نینمؤملا  ریما  هکنیا  نینچمه 

رفعج ماما  تیاور  رد  هوـالعب   472 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسام . ياعدـم  تابثا  اهنآ و  هدـیقع  در  رب  لـیلد  مه  ناـهنپ »
، دشاب حیحـص  تیاور  هک  ضرف  رب  درک ، دـهاوخ  مایق  ندرم  زا  دـعب  هک  دـنیوگ  مئاق  ار  وا  تهج  نیاب  دـیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص 
هک نانچ  درک . دهاوخ  مایق  دوشن ، هتخانـش  ددرگ و  دیدپان  دننک و  شومارف  ار  وا  بلغا  هکنآ  زا  دعب  هک : دشاب  نیا  زا  هیانک  دراد  لامتحا 

لاقم نیا  لاطبا  بجوم  دوخ  دنـشابیم  نت  هدزاود  همئا  هک  میدرک  تابثا  ام  هچنآ  نیا  رب  هوالع  تسا  زیاج  تغل  رد  تالامعتـسا  هنوگ  نیا 
رد دناهتشگ  ضرقنم  هَّللا  دمحب  زین  هدیقع  نیا  ناوریپ  هتشذگ  مه  نیا  زا  تسا . یمهدزای  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  اریز  تسا 

ددجم ندش  هدنز  ات  يرکسع  نسح  ماما  گرم  زا  دعب  دراد  هدیقع  هک  یـسک  اما  و  دنوش . ضرقنم  دیابیمن  دندوب  قح  رب  رگا  هک  یتروص 
هک میتشاد  ّللدـم  یلقن  یلقع و  لیلد  اب  رتشیپ  اریز  دـشابیم  دـساف  شاهدـیقع  زین  یلاخ ، ماما  دوجو  زا  دوب و  ترتف  نامز  وا ) هدـیقعب   ) يو
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زا تسا  ترابع  ترتف  اریز  تسا  لطاب  زین  ناربمغیپ  نایم  ياهترتفب  اهنآ  دانتـسا  دنامب . یلاخ  ماما  دوجو  زا  دناوتیمن  یلاح  چیه  رد  نامز 
دوجو زا  دـناوتیم  نامز  هک  درادـن  یتلالد  هنوگ  چـیه  ترتف  هوالعب  مینادـیمن  بجاو  لاح  ره  رد  ار  توبن  ام  ربمغیپ . زا  نامز  ندوب  یلاـخ 

اما و  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  هتفگ  نیا  هدش و  ضرقنم  العف  زین  هدیقع  نیا  ناوریپ  هَّلل  دمحلا  هتـشذگ  نیا  زا  دنامب . یلاخ  ماما 
میدومن تابثا  رتشیپ  هک  نانچ  اهنآ  ّدر  رد  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردارب  زا  دعب  باذـک  رفعج  تماماب  لئاق  هک  اهنآ 

هک یلاح  رد  دـشاب . نید  ماـکحاب  تما  ملعا  هک  تسا  بجاو  مه  دـشاب و  نوصم  اـطخ  زا  موصعم و  ماـما ، هک  تسا  بجاو  میئوگیم : مه 
ار باتک  مه  ام  دوش و  ءاصحا  هک  تسا  نیا  زا  شیب  يو  تمصع  یفانم  لامعا  هوالعب  دوبن  موصعم  رفعج  هک  دنراد ، قافتا  نیملـسم  همه 
هک دنراد  قافتا  همه  زین  و  تبیغ ) باتک  رد  ینعی   ) مینک رکذ  ار  یتمـسق  تسا  نکمم  دش  مزال  اهدـعب  رگا  میئامنیمن . ینالوط  نآ  لقن  اب 

و دناهتـشگ . ضرقنم  رگید  هَّللا  دـمحب  زین  ءارآ  نیا  نیدـقتعم  هوالعب  ددرگیم ؟ تباث  روطچ  وا  تماما  نیا  رب  انب  هدوب . مورحم  ملع  زا  يو 
اهنآ هتفگ   473 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا ، هتـشادن  يدنزرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنیوگیم : هک  یناسک  اما 
نسح ماما  مینادیمن  هتشگ و  هبتـشم  ام  رب  بلطم  دنیوگیم : هک  یناسک  تسا . دودرم  هناگهدزاود ، همئا  رد  تماما  راصحنا  تابثا  زا  دعب  زین 
دنزرف تماما  تابثا  زا  دعب  زین  ددرگ ، تباث  وا  يارب  يدنزرف  ات  دناهدومن  ترضح  نآ  دوخ  تماماب  افتکا  هن و  ای  هتشاد  يدنزرف  يرکـسع 
تـسا بجاو  هکلب  دومن  فقوت  ناوتیمن  نیا  رب  انب  دوب . دهاوخ  دودرم  دنـشابیم  نت  هدزاود  همئا  هکنیا  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

ددرگ دلوتم  وا  نیـشناج  دنزرف  هکنیا  زج  دریمیمن  یماما  چیه  میتفگ  هک  نانچ  نیا  رب  هوالع  درک . ادیپ  ترـضح  نآ  دنزرف  تماماب  نیقی 
گنچ : » هک دناهدرک  لقن  نانیا  هک  یتیاور  دـنامب . یلاخ  ماما  دوجو  زا  دـناوتیمن  نامز  عرـش  لقع و  رظن  زا  هک  میتفگ  مه  دـنیبب و  ار  وا  و 

نآب یـسک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  دحاو  ربخ  دناهتـسج ، دانتـسا  نآب  و  ددرگ » تباث  رگید  ماما  تماما  هک  ینامز  ات  لوا  ماماب  دـینز 
ات لوا  ماماب  دینز  گنچ  هک : بیرقت  نیاب  تسا . هدومن  لیوأت  ار  نآ  يرعشا » هَّللا  دبع  نب  دعس   » نآ تحـص  ضرف  رب  دیوجیمن و  دانتـسا 
ار ترـضح  نآ  تعامج  نیا  هک   ) تسا يرکـسع  نسح  ماما  نیـشناج  دوجو  تابثا  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  ددرگ . رهاظ  دـعب  ماما  هک  یهاگ 

بئاغ ناـهنپ و  هیقت  هطـساوب  رگا  يرخآ  ماـما  لاوحا  زا  رگید  تسا و  لوا  ماـماب  کـسمت  یـضتقم  ینعم  نیا  اریز  دـننادیم ) ماـما  نیرخآ 
نیا زا  هتـشذگ  دیامن . ملاع  روهـشم  هدـینادرگ  راکـشآ  ار  وا  و  دـهد . روهظ  هزاجا  يوب  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دـنکیمن  یئوگتفگ  دـشاب ،
دننام تماما  نارود  دنیوگیم : دننادیم و  ماما  ار  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یناسک  اما  و  دناهتـشگ . ضرقنم  هَّلل  دمحلا  زین  هدیقع  نیا  ناوریپ 

و دنامب ، یلاخ  ماما  دوجو  زا  دناوتیمن  نامز  عرـش  لقع و  رظن  زا  هکنیا  لیلدب  زین  نانیا  هدیقع  میتفگ  هک  نانچ  هدـمآ ، رـسب  توبن  نارود 
داد میهاوخ  حرـش  ار  دمحم  لآ  مئاق  ترـضح : نآ  زا  دـعب  ماما  تدالو  بیرقنع  تسا . لطاب  دنـشابیم ، نت  هدزاود  ناماما  میتفگ  هکنیا  زا 

ام دناهدش و  ضرقنم  العف  زین  تعامج  نیا  هوالعب  تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ظاحل  ره  زا  اهنآ  هدیقع  نیا  رب  انب  تبیغ ) باتک  رد  ینعی  )
هیحطف هقرف  اما  و  میدرک . نایب  زین  دننادیم  ماما  ار  باذک  رفعج  هک  یناسک  هدیقع   474 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  داسف  اقباس 

دشاب يو  نیشناج  هک  تشادن  يرسپ  تفای و  تافو  هَّللا  دبع  نوچ  دنتشاد  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رـسپ  هَّللا  دبع  تماماب  داقتعا  هک 
نایم صوصخ  نیا  رد  هوالعب  میدرک . در  لیلد  دـنچ  اب  زین  ار  نانیا  هدـیقع  دـندومن ، رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تماماب  داـقتعاب  عوجر  و 

يرایسب رابخا  دروم  نیا  رد  و  دوشیمن ، عمج  ردارب  ود  رد  تماما  بصنم  نسح  ماما  نیسح و  ماما  زا  دعب  هک  تسین  یفالتخا  هعیش  ياملع 
یلو تسا . تمصع  تماما  طئارش  زا  یکی  هک  میداد  حیـضوت  رتشیپ  هک  یتروص  رد  هدوبن ، موصعم  هَّللا  دبع  هتـشذگ  نیا  زا  میدرک . رکذ 

یقنلا یلع  ماما  داب  كرابمب  مدرم  دش ، دلوتم  باّذـک »  » رفعج نوچ  هک  هدـش  تیاور  دوب . تمـصع  ماقم  اب  یفانم  هک  دز  رـس  وا  زا  یلاعفا 
ار يرایسب  مدرم  بیرقنع  تسین ! هداس  وا  راک  دومرف : دندیـسرپ  تهج  نوچ  دندیدن . ترـضح  هرهچ  رد  ینامداش  رثا  یلو  دندمآ  شردپ 

نیا زا  رتكاپ  ار  دوخ  باـتک  اـم  هک  تسا  تسد  رد  باّذـک  رفعج  تشز  ياـههتفگ  اـهراک و  هراـب  رد  يرایـسب  تاـیاور  دـنکیم ! هارمگ 
لیلد نامهب  ناشهدیقع  دنشابیم  نت  هدزیـس  ناماما  تسا و  يرـسپ  ار  نامز  ماما  دندقتعم  هک  هدع  نآ  اما  و  مینک . لقن  ار  نآ  هک  مینادیم 

هَّلل دمحلا  دئاقع  ءارآ و  نیا  هک  صوصخب  تخادنا . رودب  دـیاب  ار  هدـیقع  نیا  تسا . دودرم  دنـشابیم ، نت  هدزاود  همئا  میدومن  تباث  هک 
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اهنآ ضارقنا  نیمه  و  دشاب ، دقتعم  اهنآ  زا  یکی  هب  ای  دنارب  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  زورما  دناهتـشگ و  ضرقنم  همه 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1 « » تبیغ  » باتک رد  هحور  هللا  سدـق  خیـش  راتفگ  نایاپ  تسا . نانآ  دـئاقع  نالطب  رب  لیلد  دوخ 

حیضوت لیصفت و  هب  جاتحم  هدومن  هراب  نیا  رد  تبیغ  باتک  رد  هفئاطلا  خیش  هک  یتاقیقحت  زا  یضعب  فلؤم : یسلجم  همالع  حیضوت   475
. دوب دئاقع  لوصا  رب  لمتشم  یثاحبا  ياراد  هک  میدرک  لقن  ار  هر )  ) خیش نانخس  تهج  نیا  زا  ام  درادن . ار  نآ  ياج  ام  باتک  یلو  تسا ،

هیلع نامز  ماما  سدـقا  دوجو  رابخا  رکذ  هک  دراد  تبـسانم  ام  باتک  اب  هچنآ  دوش . قیقحت  یمالک  بتک  رد  دـیاب  یلقع  رظن  زا  اـهثحب  نیا 
خساپ هک  تسبوخ  ام  رظنب  دنامیمن ...  یقاب  دانع  فاصنا و  لها  يارب  يدیدرت  ياج  هک  يروطب  میاهدرک . لقن  یفاک  ردقب  دشاب ، مالّسلا 

رب لمتـشم  هک  تسا  فیلکت  طرـش   476 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یتروص  رد  فطل  هک : میهدـب  هنوگ  نیدـب  ار  نیفلاـخم 
الثم دزاس . راکـشآ  ناراکهانگ  رب  هانگ  باکترا  ماقم  رد  ار  دوخ  ّتیـشم  تمالع  رگا  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینادـیم  هچ  دـشابن . ياهدـسفم 
يور ندـینادرگ  هایـس  نوچ  دـشاب ، رتهب  تیـصعم  زا  يرود  تعاـطب و  اـهنآ  ندـش  کـیدزن  يارب  راـک  نیا  و  ددرگ ، هایـس  اـهنآ  تروص 

نکمم میئوگیم : مه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هراب  رد  دـنکیمن . ار  راک  نیا  مه  دـنوادخ  تسا ، دـسافم  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  ناراـکهانگ 
هتفگان و  دوش . اهنآ  جایتحا  لاصیتسا و  بجوم  هک  يروطب  دشاب ، میظع  هدسفم  رب  لمتشم  نادنمهدیقع  يارب  ترضح  ندوب  راکشآ  تسا 

اب فیلکت  : » دومرف هک  ار  راوگرزب  خیش  راتفگ  رگا  تسین . فطل  شترـضحب  نیدقتعم  يارب  تلاح  نیا  اب  ماما  ندوب  رهاظ  هک  تسا  مولعم 
يدسافم دشاب و  فطل  هک  تشاد  دهاوخ  تبسانم  یتروص  رد  میریذپب ، يو  زا  تسا » بابـسا  هلیـسو و  نودب  فیلکت  دننام  فطل  نادقف 

رب فطل  بوجوب  لقع  مکح  و  یلقع ، حبق  نسح و  توبث  زا  دعب  هکنیا  مالک  هلمج  دوش . هتـشادرب  نایم  زا  تسنآ  ندوب  فطل  زا  عنام  هک 
دناوخیم و حالصب  ار  مدرم  هک  هعماج  سیئر  دوجو  رد  تحلـصم  و  تسا . فطل  ءالقع  مامت  قافتاب  ماما  دوجو  هکنیا  و  تیدحا ، دنوادخ 

موصعم دیاب  ماما  هکنیا  و  تسا . راگدرورپ  تعاطا  هب  اهنآ  یکیدزن  بجوم  ناگدنب و  لاحب  دیفم  ماما  دوجو  هکنیا  درادـیم و  زاب  داسف  زا 
دوجو تسین ، یموصعم  ناـمزلا  بحاـص  زا  ریغ  هک  میراد  عاـمجا  هکنیا  دوـشیمن و  هتـسناد  دـنوادخ  بناـج  زا  زج  مه  تمـصع  دـشاب و 

ناتـسود و رظن  زا  تساـهنآ و  دوخ  ریـصقت  هب  طوـبرم  ارهاـظ  نیفلاـخم  رظن  زا  ترـضح  نآ  تبیغ  اـما  دـش . دـهاوخ  تباـث  ماـما  صخش 
تسا ترـضح  نآ  روهظ  رب  بترتم  هک  دئاوف  زا  یتمـسق  زا  دنتـسین  رـصقم  هکنیا  اب  یـضعب  رـصقم و  یـضعب  تسا  نکمم  شنادنمهدیقع ،

لاح رد  هک  ماما  تبیغ  رد  اهنآ  دوخ  حالص  تلعب  ای  دیآ ، دیدپ  نانآ  يارب  نیفلاخم  بناج  زا  ياهدسفم  تسا  نکمم  هچ  دنـشاب . مورحم 
دوعوم يدهم  دنرب . يرتشیب  باوث  ات  دنشاب  عونمم  دنروآ ، نامیا  يوب  تخس  تقـشم  ياههبـش و  ندمآ  دیدپ  ترـضح و  نآ  ندوب  ناهنپ 

هچ دنسانشب ، ار  وا  دیاب  امتح  هک  تسین ، ترضح  نآ  روهظب  رـصحنم  ماماب  یـسرتسد  دئاوف  هتـشذگ  نیا  زا   477 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
نآ ندوب  تفگ : میهاوخ  هک  ناـنچ  دنـسانشن ، ار  وا  مه  اـهنآ  دـسرب و  نایعیـشب  شباـنج  هسدـقم  هیحاـن  زا  يرایـسب  فاـطلا  تسا  نکمم 

اهتبیغ هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  ینشور  لیلد  ناربمغیپ  ياهتبیغ  هوالعب  تساهربا . نایم  رد  هتشگ  ناهنپ  باتفآ  دننام  تبیغ  لاح  رد  ترضح 
لقن هچنآ  رب  تسا  نکمم  هک  یئاهداریا  دنوش . بئاغ  قلخ  رظن  زا  نانآ  زا  کی  چیه  تشاذگیمن  دنوادخ  هن  رگ  و  تسا . هتفهن  یتحلـصم 

 ، مینکیم لوحم  تسا  هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  یلالدتسا  بتکب  ار  اهنآ  ياهخساپ  دنزاس و  دراو  میدرک 

ترضح نآ  تبیغ  اب  اهنآ  ياهتبیغ  قیبطت  تسا و  نامز  ماما  كرابم  دوجو  رد  ناربمغیپ  ننس  زا  هچنآ  مهدجیه  باب 

هراشا

زا یتدم  ربمغیپ  حلاص  دومرف : قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  مدومن  تیاور  ماحش  دیز  زا  دوخ  دنسب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیش 
، تشوگ مک  ياههنوگ  هوبنا و  ینـساحم  ابیز و  یمادنا  راومه و  یمکـش  ياراد  لماک و  يدرم  تبیغ  زور  رد  يو  دش . بئاغ  شموق  رظن 

هتـسد هس  موق  يو  تشگزاب  عقوم  رد  دنتخانـشن  ار  وا  دوب و  هدرک  رییغت  تشگ  زاب  موق  يوسب  نوچ  یلو  دوب  هماـقلا  طـسوتم  ـالاب و  هناـیم 
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نوچ حلاص  تسا . ربمغیپ  حلاص  نامه  وا  هک  دنتشاد  نیقی  رگید  هتسد  و  دنداتفا ، کشب  ياهتسد  و  دندش ، يو  رکنم  هتـسد  کی  دنتـشگ :
بیذکت ار  وا  موق  یلو  متـسه . حـلاص  نم  دومرف : دومن و  دروخرب  دنتـشاد  کش  يو  هراب  رد  هک  ياهتـسدب  تسخن  تشگزاب  موق  بناجب 

هتـسد دزنب  سپـس  دوبن .! وت  لکـش  ربمغیپ  حـلاص  میربیم ، هانپ  ادـخب  وت  زا  ام  دـنتفگ : و  دـندیناسر ، رازآ  دـنداد و  مانـشد  يوب  دـندومن و 
تشذگ و دندوب  نیقی  لها  هک  موس  هتسد  يولهپ  زا  هاگنآ  دندیزگ ! يرود  يو  زا  تخـس  دندینـشن و  ار  وا  نخـس  زین  اهنآ  دمآ . نیرکنم 

حلاص وت  مینادب  مینکن و  کش  تاهراب  رد  هلیـسو  نادب  هک  هد  امب  يربخ  یئوگیم  تسار  رگا  دنتفگ : اهنآ  متـسه . حلاص  نم  تفگ : اهنآب 
متـسه حلاص  نامه  نم  تفگ : دهد ! رییغت  دهاوخیم  هک  یتروص  ره  رد  ار  ناسنا  تسا  رداق  لاعتم  قلاخ  هک  میرادن  دـیدرت  ام  هچ  یتسه ،

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وگب  یلو  دوب ، بلطم  نیمه  زا  شـسرپ  زین  ام  روظنم  یتفگ  تسار  دنتفگ : مدروآ . امـش  يارب  ار  هقان  هک 
زور تفریم و  روخـشبآب  بآ  ندروخ  يارب  زور  کی  هک  دوب  نیا  هقان  تمالع  دومرف : حـلاص  تشاد ؟ یمئالع  هچ  هقاـن  مینادـب   479 ص :

دنوادخ اجنیا  رد  میدروآ . نامیا  يدروآ  وا  دزن  زا  وت  هچنآ  ادـخب و  ام  یتفگ  تسار  دـنتفگ : تشاذـگیم . رگید  نارتش  يارب  ار  نآ  رگید 
نامیا هدش ، هداتسرف  نآ  رطاخب  حلاص  هچنآ  هب  مه  ام  دنتفگ : مه  نیقی  لها  تسا . دوخ  يادخ  بناج  زا  ياهداتـسرف  ربمغیپ  حلاص  دومرف :

. میتشگ رفاک  دیدروآ  نامیا  يوب  امـش  هک  سک  نآب  ام  دنتفگ : اهنآب  نیرکنم  هتـسد  دـندوب و  کش  لها  هک  نیربکتم  هتـسد  یلو  میدروآ 
ادـخ دومرف : دوب ؟ یملاع  حـلاص  موق  نایم  رد  زور  نآ  اـیآ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـیوگیم : ربخ  يوار  ماّحـش : دـیز 

رد زور  تفه  حلاص ، نتفر  نوریب  زا  دعب  موق  دیامن . اهر  دـنک ، یئامنهار  ار  مدرم  هک  یملاع  دوجو  نودـب  ار  نیمز  هک  تسنیا  زا  رتلداع 
حلاص نوچ  دنتـشاد . تسد  رد  هک  ار  ادـخ  نید  ماکحا  هزادـنا  نامه  زج  دنتخانـشیمن ، یئاوشیپ  تدـم  نآ  رد  دـندرب و  رـسب  ترتف  لاـح 

رد زین  تسا ! ربمغیپ  حلاص  دننام  دمحم ، لآ  مئاق  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لثم  هک  دینادب  ار  نیا  دندمآ . درگ  يور  ودـب  تشگزاب  اهنآ  يوسب 
نارمع نب  یـسوم  زا  یتمالع  مئاق  رد  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : نانـس  نب  هَّللا  دبع  هک  تسا  نیدـلا  لامک 

ناسک و زا  تدم  دنچ  یـسوم  مدیـسرپ : شموق . زا  وا  تبیغ  تدالو و  ندوب  ناهنپ  دومرف : تسیچ ؟ تمالع  نآ  مدرکـضرع : دراد . دوجو 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترضح  مدینش  تفگ : ریـصب  وبا  هک  تسا  نیدلا  لامک  رد  زین  لاس ! تشه  تسیب و  دومرف : دیدرگ ؟ بئاغ  دوخ  موق 
تنس کی  یسیع و  زا  تنس  کی  نارمع و  نب  یسوم  زا  تنـس  کی  تسا : ناربمغیپ  زا  تنـس  راهچ  رما  نیا  بحاص  رد  دومرفیم : مالّـسلا 
تنس نادنز و  فسوی  تنـس  « 1  » تسا راـظتنا  سرت و  دراد  یـسوم  زا  هک  یتنـس  مهیلع  هَّللا  تاولـص  دـمحم  زا  تنـس  کـی  فسوی و  زا 

زا هک  یتنـس  اـما  تسا و  هدرمن  هک  نیا  اـب  تـسا  هدرم  وا   480 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تفگ  دـنهاوخ  هک  تسنیا  یـسیع 
و تماـما »  » باـتک رد  زین  و  هدرک . تیاور  ار  نآ  دـننام  شردـپ  زا  يریمح  دـمحم  زا  خیـش  تبیغ  رد  تـسا  ریـشمش  دراد ، ص )  ) دـمحم

دنکیم تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  هدش . لقن  نآ  دـننام  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  زا  هیوباب  نب  یلع  فیلأت  هرـصبت » »
مدآ و زا  تنس  کی  تسا ، ناربمغیپ  ننـس  زا  تنـس  دنچ  ام  مئاق  رد  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ  هک 

دمحم زا  تنس  کی  بویا و  زا  تنس  کی  یسیع و  زا  تنس  کی  و  یـسوم ، زا  تنـس  کی  میهاربا و  زا  تنـس  کی  حون و  زا  تنـس  کی 
مدرم زا  يو  ندـیزگ  يرود  شتدالو و  ندوب  ناـهنپ  میهاربا  زا  تسا ، رمع  لوط  دراد : حون  مدآ و  زا  هک  یتنـس  اـما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هَّللا یّلص  دمحم  زا  تدش . زا  دعب  جرف  بویا  زا  و  دنراد . وا  هراب  رد  مدرم  هک  یفالتخا  یـسیع  زا  مدرم . زا  تبیغ  سرت و  یـسوم  زا  تسا 
نآ تسا و  حون  زا  یتمالع  مئاق  رد  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  باتک  نآ  رد  زین  تسا .! ریشمش  اب  مایق  هلآ  هیلع و 

ملـسم نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  دننام  نارمح  نب  ةزمح  زا  روبزم  باتک  رد  مه  تسوا . رمع  لوط 
ترـضح نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  مئاق  هراب  رد  ات  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  تمدـخ  تفگ : هک  هدومن  تیاور 

زا تهابـش  جـنپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  مئاـق  رد  ملـسم ! نب  دـمحم  يا  دوـمرف : میاـمنب  لاؤـس  نم  هکنآ  زا  شیپ  منک . یـشسرپ 
، دراد سنوی  هب  هک  یتهابش  مهیلع . هَّللا  تاولص  دمحم  یسیع و  یـسوم و  بوقعی و  نب  فسوی  یتم و  نب  سنوی  تهابـش  تسا : ناربمغیپ 

مومع دوخ و  صاوخ  زا  وا  یناهنپ  تبیغ و  فسوی : هب  وا  تهابش  تشگزاب . شموق  يوسب  یناوج  تروصب  يریپ  زا  دعب  هک  تسوا  تبیغ 
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ناـسک و ردـپ و  وا و  نـیب  تفاـسم  هـکنیا  اـب  دوـب  هدروآ  دـیدپ  بوـقعی  شردــپ  يارب  يو  راـک  هـک  دوـب  یلاکــشا  شناردارب و  مدرم و 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینالوط و  تبیغ  مدرم و  زا  يو  دتمم  سرت  دراد ، یسوم  زا  هک  یتهابش  دوب ! کیدزن  شنادنمقالع 
هک یهاگ  اـت  « 1  » دیـسر اـهنآب  يو  زا  دـعب  هک  يراوخ  رازآ و  هطـساوب  وا  ناوریپ  نتـشگ  ناـهنپ  و  شتیـالو ، يارجاـم  ندوـب  یفخم   481
رد مدرم  هک  تسا  یفالتخا  یـسیعب : يو  تهابـش  تشاد . دیؤم  زوریپ و  شنانمـشد  رب  درک و  رداص  ار  وا  روهظ  نامرف  لج  زع و  دنوادخ 

و « 2 . » دندز رادب  دنتـشک و  ار  وا  دنتفگ  یهورگ  و  تسا ، هدرم  وا  دنتفگ : ياهدع  و  هدشن . دلوتم  وا  دـنتفگ : یتعامج  اریز  دـنراد . وا  هراب 
ناراـبج و لوـسر و  ادـخ و  نانمـشد  نتـشک  ریـشمشب و  ماـیق  دراد : هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  دـمحم  شدـج  هـب  هـک  یتهابـش  اـما 

بناج زا  ینایفـس  جورخ  وا : مایق  تامالع  هلمج  زا  دروآیم ، دیدپ  اهلد  رد  هک  تسا  یبعر  ریـشمش و  هلیـسوب  يو  يزوریپ  ناشکندرگ و 
و دنزیم . ادص  شردپ ، مان  مانب و  ار  وا  هک  تسا  ياهدـننکادن  و  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ینامـسآ  یئادـص  نمی و  زا  ینمی  صخـش  ماش و 
زا یتنس  رمالا  بحاص  رد  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  ریـصب  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  زین 

مالّسلا هیلع  یسوم  زا  هک  یتنس  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  زا  یتنس  فسوی و  زا  یتنس  یسیع و  زا  یتنـس  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یـسوم
هتفگ زین  وا  هراب  رد  دش  هتفگ  یـسیع  هراب  رد  هچنآ  هک  تسنیا  دراد  یـسیع  زا  هک  یتنـس  تسا . رظتنم  ناساره و  هتـسویپ  هک  تسنیا  دراد 

مایقلاف دّمحم  نم  اّما  و  تسا ، مدرم  زا   482 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوخ  ظفح  نادنز و  دراد  فسوی  زا  هک  یتنس  دوشیم .
، دراد ص )  ) دمحم زا  هک  یتنس  هَّللا .  یضری  یّتح  هَّللا  ءادعا  لتقی  لازی  رهشا و ال  ۀینامث  هقتاع  یلع  هفیـس  عضی  ّمث  هراثآ  نییبت  هتریـسب و 

دونشخ ادخ  هک  دناسریم  لتقب  ار  ادخ  نانمشد  زا  نادنچ  هام  تشه  ات  هتشادرب و  ار  شریشمش  هاگنآ  تسوا . راثآ  نایب  يو و  تریـسب  مایق 
«. 1  » دنک محرت  اهنآ  رب  هک  دروآیم  دیدپ  يو  لد  رد  یتمحر  دومرف : تسا ؟ هدـش  دونـشخ  ادـخ  هک  دـنادیم  اجک  زا  مدرکـضرع : ددرگ .

: دومرفیم ترضح  نآ  مدینش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یسانک  سیرض  زا  نیدلا  لامک  رد  زین   483 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
زین ینامعن  تبیغ  رد  دنادرگ . حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  راک  دنوادخ  تسا . هایس  يزینک  دنزرف  يو  دراد ، فسوی  زا  یتنس  رمالا  بحاص 

هک يرایسب  تایاور  اب  ارهاظ  هایـس » يزینک  دنزرف  : » فلؤم  484 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  دننام 
«. 1  » دشاب روظنم  ترضح  ردام  هیبرم  ای  ردام  هایس  زینک  زا  تسا ، نکمم  تسا . فلاخم  هدیسر  ترضح  نآ  ردامب  عجار 

یفریص ریدس  ثیدح 

هراشا

هیلع قداص  رفعج  ماما  روضحب  بلغت  نب  ناـبا  ریـصب و  وبا  رمع و  نب  لّـضفم  نم و  تفگ : یفریـص  ریدـس  هک  تسا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین 
ردپ دننام  لاح  نآ  رد  و  دوب ، هاتوک  شیاهنیتسآ  هک  هدیشوپ ، هقییب  یئابع  هتسشن و  نیمز  يور  ترضح  میدید  میدش . بایفرـش  مالّـسلا 

هک یلاـح  رد  دوب و  هدرک  رییغت  شگنر  هک  يروطب  دوب  ادـیپ  شکراـبم  راـسخر  زا  نزح  راـثآ  درکیم و  هیرگ  هتخوـس  رگج  هدرم  دـنزرف 
شمارآ هدومن و  گـنت  منت  رب  ربـص  ساـبل  هدوبر و  نم  زا  ار  باوخ  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ  يا  دومرفیم : دوب ، کـشا  زا  رپ  شمـشچ  هساـک 

، دنزیم مهب  ار  ام  عمج  و  دیابریم ، ار  ام  زا  يرگید  زا  دعب  یکی  هک  يدبا  هودناب  ارم  بئاصم  وت  تبیغ  نم ! ياقآ  يا  هدرک .! بلس  ار  مناج 
رتدب رتگرزب و  مرظن  رد  هکنیا  زج  مرگنیمن ، مراد  هتـشذگ  ياهالب  بئاصم و  زا  هک  ماهنیـس  ياههلان  مشچ و  کش  اب  نم  تسا . هدـناشک 

میتشادنپ دش و  هدنک  اج  زا  ام  لد  دیرپ و  ام  رـس  زا  شوه  زادـگناج  ياههلان  میظع و  رما  نیا  زا  دـیوگیم : ریدـس  ددرگیم . مسجم  اهنآ  زا 
. دنایرگن ار  امش  ناگدید  ادخ  نیمز ! يور  مدرم  نیرتهب  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  نم  تسا . هداد  يور  ترضح  يارب  یگرزب  تبیـصم  هک 
زا هک  دیشک  یتخس  هآ  ترضح  تسا .؟ هتشگ  تبیـصم  نیا  ثعاب  زیچ  هچ  و  دزیریم ؟ ورف  تناگدید  زا  کشا  بالیـس  روط  نیا  هچ  يارب 
رد حبـص  زورما  دومرف : هاـگنآ  درک  رییغت   485 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شلاح  تدـشب  هدـمآرب و  شکرابم  مکـش  نآ  رثا 
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دنوادخ هک  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  و  بئاصم ، اهالب و  اهگرم و  ملع  رب  تسا  لمتشم  باتک  نیا  متـسیرگنیم . « 1  » رفج باتک 
وا تبیغ  دیامنیم . تبیغ  ددرگیم و  دـلوتم  ام  مئاق  هتـشون  هک  مدـید  باتک  نآ  رد  تسا . هتـشاد  ینازرا  وا  زا  دـعب  ناماما  دـمحمب و  لاعتم 

اهنآ لد  رد  دـیدرت  کش و  شتبیغ  لوط  هطـساوب  دـنوشیم و  ناحتما  نامیا  لها  نامز  نآ  رد  دـماجنایم . لوطب  شرمع  دوشیم و  ینالوط 
َّلُک َو  دیامرفیم : دنوادخ  هکنیا  اب  دنروآیم ، نوریب  دوخ  ندرگ  زا  ار  مالـسا  هتـشر  دندرگیمرب و  دوخ  نید  زا  اهنآ  رتشیب  دیآیم و  دـیدپ 

زا میاهتخادنا . شدوخ  ندرگب  ار  سک  ره  لمع  هتشر  ینعی :  486 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 2  » ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ 
هراب نیا  رد  هچنآ  زا  یتمسق  عالطا  رد  زین  ار  ام  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  میدرکضرع : دیدرگ . یلوتسم  ملد  رب  هودنا  متفرگ و  تقر  اهنیا  هعلاطم 

زین ام  مئاق  صوصخ  رد  تخاس ، یلمع  ناربمغیپ  دروم  رد  هک  ار  زیچ  هس  لاعتم  دنوادخ  دومرف : دـیئامرف .! زارفارـس  هدومن  میهـس  دـینادیم 
و هدومرف ، ردقم  حون  رمع  لوط  ناسب  ار  شرمع  لوط  یسیع و  تبیغ  نوچ  ار  شتبیغ  یسوم و  تدالو  دننام  ار  وا  تدالو  دزاسیم : یلمع 

نیا للع  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  میدرکضرع : تسا . هداد  رارق  ترضح  نآ  رمع  لوط  لیلد  ار  ربمغیپ  رـضخ  ادخ ، حلاص  هدنب  رمع  لوط  سپس 
: دومرف هدب  حرش  ام  يارب  يدومرف  هک  ار  یناعم 

یسوم ترضح  تدالو 

درک و راضحا  ار  نانهاک  دریذـپیم ، ماجنا  وا  تسدـب  شکلم  لاوز  تسناد  نوعرف  نوچ  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تدالو 
لافطا هتفاکش و  ار  نتسبآ  نانز  مکش  هک  داد  روتـسد  دوخ  نیرومأمب  مه  وا  دوب ، دهاوخ  لیئارـسا  ینب - هریت  زا  درم  نیا  دنتفگ  يوب  اهنآ 

اهنآ درک و  ظفح  ار  یـسوم  دنوادخ  فصولا  عم  و  دندناسر ، لتقب  ار  لفط  رازه  تسیب  زا  شیب  روظنم  نیاب  لین  يارب  دـنربب . رـس  ار  اهنآ 
ام ینمشد  دوشیم ، دوبان  ام  مئاق  تسدب  ناشنارگمتس  ءارما و  تلود و  هک  دنتسناد  نوچ  مه  سابع  ینب  هیما و  ینب  دنتفاین . یسرتسد  يوب 

یلو دنناسر ، لتقب  ار  دمحم » لآ  مئاق   » هک دیما  نیا  اب  دنتخادرپ ، ربمغیپ  نادناخ  لسن  عطق  نتـشکب و  هدیـشک  ریـشمش  اب  دنتفرگ و  لدب  ار 
. دنرادب شوخان  نیکرشم  دنچ  ره  درک ، لماک  ار  دوخ  رون  هنوگ  نیدب  دبای و  تسد  يوب  نارگمتس  زا  رفنکی  هک  تشاذگن  دنوادخ 

یسیع ترضح  تبیغ 

یلو هدش ،  487 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هتـشک  يو  هک  دنراد  قافتا  يراصن  دوهی و  دوب : هنوگ  نیدب  زین  ع )  ) یـسیع تبیغ 
بلطم هکلب  دندزن  راد  دنتشکن و  ار  وا  ینعی  « ) 1  » ْمَُهل َهِّبُش  ْنِکل  َو  ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  یلاعت : هَّللا  لاق  دومرف : بیذکت  ار  اهنآ  دنوادخ 
یـضعب دـننکیم . راکنا  ار  وا  دوجو  شتبیغ  ندـش  ینالوط  هطـساوب  مالـسا  تّما  اریز  تسا . نینچ  زین  ام  مئاق  تبیغ  تشگ ) هبتـشم  نانآ  رب 

و هدوب ، میقع  مهدزای  ماما  دـنیوگیم : ياهفیاـط  و  هدرک . تاـفو  هدـش و  دـلوتم  دـنیوگیم : یهورگ  و  هدـشن ، دـلوتم  زونه  تفگ . دـنهاوخ 
! دیوگیم نخس  يرگید  ندب  رد  مئاق  حور  دنیوگیم . مه  ياهدع  و  تسناد . دنهاوخ  رتشیب  نت و  هدزیس  ار  همئا  یتعامج 

حون ترضح  رمع  لوط 

دروآ و يو  دزن  هتـسه  هناد  تفه  لیئربج  دتـسرف ، ورف  باذع  شموق  رب  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  نوچ  هک  دوب  نینچمه  ع )  ) حون رمع  لوط 
دیکأت زا  دـعب  رگم  منادرگیمن  كاله  هقعاص  اب  ار  اهنآ  دنتـسه  نم  ناگدـنب  قولخم و  اهنیا  دـیامرفیم : راگدرورپ  ادـخ  ربمغیپ  يا  تفگ :

ار اههتـسه  نیا  داد . میهاوخ  باوث  وتب  نآ  لـباقم  رد  هک  نک  توعد  یتسرپادـخ  هب  ار  موـق  هراـبود  سپ  اـهنآ . رب  تجح  مازلا  توـعد و 
یهاوخ هدوسآ  موق  رـش  زا  دـسر و  ارف  یهلا  تمحر  لوزن  ماگنه  دـندش  روراب  دندیـسر و  لامک  ّدـحب  دـندیئور و  هک  یعقوم  نک  تشک 

، داد رمث  دیابیم  هک  نانچ  یتدم  زا  دعب  دش و  رادراب  دروآرد و  گرب  خاش و  دیئور و  اهتخرد  نوچ  هد . هدژم  ربخ  نیاب  ار  نینمؤم  و  دـش ،
اهتخرد نآ  هتسه  زا  هک  داد  روتسد  هرابود  دنوادخ  یلو  دهد ، یصالخ  موق  رـش  زا  ار  وا  هدعو  قبط  هک  دومن  تساوخرد  دنوادخ  زا  حون 
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دندوب هدروآ  نامیا  يوب  هک  یناسک  عالطاب  ار  دیدج  مکح  حون  درادب . دکؤم  موق  رب  ار  تجح  دـنک و  یعـس  دریگ و  هشیپ  ربص  دراکب و 
لاعتم دنوادخ  سپس  دنک . هدعو  فلخ  شیادخ  دیابیمن  دوب  قح  حون  توعد  رگا  دنتفگ  دنتشگرب و  يو  زا  اهنآ  زا  نت  دصیـس  دیناسر و 

زا نینمؤم  زا  یهورگ  راب  ره  488 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دومن  تخرد  نآ  مخت  تشگ  رومأم  ار  وا  یپ  رد  یپ  راب  تفه 
بـش باقن  هک : داتـسرف  یحو  يوب  دنوادخ  هاگنآ  دـنتفای . لیلقت  درم  دـنچ  داتفهب و  دـندش و  دّدرم  وا  ناوریپ  هکنیا  ات  دـنتفاتیم  رب  ور  يو 
ياراد هک  یناسک  دادـترا  راگنز  زا  ناـمیا  رون  تشگ و  راکـشآ  قح  اریز  دـش . هتـشادرب  تیور  شیپ  رد  ینارون  حبـص  هرهچ  زا  یناـملظ 

دـنتفاترب و يور  وت  زا  دـعب  دـندوب و  هدروآ  نامیا  وتب  هک  ار  یناسک  یلو  منک ، دوبان  ار  رافک  نم  رگا  دـیدرگ . كاپ  دـندوب  دـیلپ  تشرس 
هدیزرو و صالخا  ادخ  یگناگیب  نامیا  رد  هک  تموق  قباس  نینمؤمب  هک  ياهدعو  ماهدرکن ، لمع  دوخ  هدعوب  مراذگ ، یقاب  دنتـشگ  دترم 
ات منک ، نمأب  لیدبت  ار  اهنآ  سرت  مرادب و  تباث  نید  رد  مهد و  ياج  نیمز  يور  رد  ار  اهنآ  هک  مداد  دناهدز ، گنچ  تیربمغیپ  نامـسیرب 

مهد و ياج  نیمز  رد  دـندش  دـترم  هک  ار  یناسک  دوب  نکمم  روطچ  دـننک  شتـسرپ  صالخا ، اب  ارم  دوش و  فرطرب  ناشلد  حول  زا  کش 
.؟ دنراد دب  ینطاب  دیلپ و  یتشرس  فیعض و  ینامیا  هک  منادیم  هک  یتروص  رد  منک !؟ نمأب  لیدبت  ار  ناشسرت  مرادهگن و  تباث  ار  ناشنید 

هداد نینمؤمب  هک  ار  تفالخ  يوب  دـترم  هفیاط  نآ  مهد ، ياـج  نیمز  رد  ار  نینمؤم  متـساوخیم  هک  نانمـشد ، نتخاـس  دوباـن  عقوم  رد  رگا 
اهنآ اب  تسایر  رطاـخب  دنتـساوخیم و  رب  ینمـشدب  دوخ  ناردارب  اـب  دنتـشگیم و  رتخـسار  یهارمگ  قاـفن و  رد  دـندرکیم ، مامـشتسا  هدـش ،

؟ دوش عمج  نینمؤم  نایم  رد  نامیا  راشتنا  نید و  زا  نیکمت  تسا  نکمم  روطچ  ناردارب  اب  اهگنج  اههنتف و  نیا  اـب  نیا  رب  اـنب  دـندیگنجیم ،
قح هکنآ  ات  ددرگیم  ینالوط  شتبیغ  مه  ام  مئاق  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  سپـس  زاـسب .! ار  یتشک  اـم  یحو  دادـما و  اـب  سپ 
رد دننک  ساسحا  اهنآ  رگا  هک  يروطب  دوش  كاپ  دنتـسه  دیلپ  تشرـس  ياراد  هک  ینایعیـش  دادترا  راگنز  زا  نامیا  رون  و  ددرگ ، راکـشآ 

تـشحوب دنراد ، هک  یقافن  هطـساوب  دوب ، دنهاوخ  دنمهرهب  نامز  نآ  تینما  نامیا و  تابث  تزع و  زا  صالخا  اب  نینمؤم  يدـهم  روهظ  مایا 
489 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » هیآ نیا  هک  دنرادنپیم  اهیبصان  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : دیوگیم : لّضفم  دـنتفایم 
ادخ و هک  ار  ینید  تقو  هچ  دنکن . تیادـه  ار  اهیبصان  ياهلد  دـنوادخ  دومرف : تسا  هدـش  لزان  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد 

رفن هس  نیا  زا  یکی  نامز  رد  اهنآ ، ياههنیس  زا  کش  نتخاس  فرطرب  اهلد و  زا  سرت  عفر  تما و  نایم  نما  راشتنا  زا  دناهدیدنـسپ ، لوسر 
.؟ دوب رادروخرب  دـش ، عقاو  رافک  اهنآ و  نایم  هک  یئاـهگنج  اـههنتف و  دنتـشگ و  دـترم  نیملـسم  هک  نینمؤملا  ریما  يرهاـظ  تفـالخ  رد  و 
هک یعقوم  ینعی :  ) انُرْـصَن ْمُهَءاـج  اُوبِذُـک  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُـسُّرلا  َسَأـْیَتْسا  اَذِإ  یَّتَـح  دومرف : توـالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  ترـضح  هاـگنآ 

(. دیسر اهنآب  ام  يرای  هدش ، هتفگ  غورد  اهنآب  دندرک  نامگ  دنتشگ و  سویأم  مدرم  یئامنهار  زا  ناربمغیپ 

رضخ ترضح  ینالوط  رمع 

ار دوخ  زا  شیپ  ءایبنا  نید  شنید ، ای  ددرگ ، لزان  وا  رب  یباتک  ای  دوش  اـطعا  يوب  توبن  بصنم  هک  دوبن  نآ  يارب  رـضخ ، رمع  لوط  اـما  و 
، دـنادرگ بجاو  يو  رب  دـنوادخ  هک  دـشاب  یتعاطا  رطاخب  ای  دـننادب ، مزال  ار  وا  يوریپ  مدرم  هک  دـشاب  تماما  ماقم  ياراد  ای  دـنک ، خـسن 

راکنا ار  وا  رمع  لوط  شناگدنب  هک  تسنادـیم  دوب و  هدـش  ریدـقت  وا  تبیغ  لوط  ام و  مئاق  رمع  رادـقم  دـنوادخ  یلزا  ملع  رد  نوچ  هکلب 
نانمشد داریا  هلیسو  نادب  و  دوش . لالدتسا  نآ  هلیـسوب  ام  مئاق  رمع  لوط  تابثا  رد  ات  دینادرگ ، ینالوط  ار  رـضخ  رمع  ور  نیا  زا  دننکیم ،

رد زین  تسا . هدـش  لقن  مه  ثرح  نب  یلع  زا  تیاور  نیا  دـننام  خیـش  تبیغ  رد  دـشابن . يداریا  تّجح و  ادـخ  رب  ار  مدرم  دورب و  نایم  زا 
تسا ناربمغیپ  زا  یتامالع )  ) یئاهتنس رما  نیا  بحاص  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : ریـصب  وبا  هک  تسا  نیدلا  لامک  باتک 

نیا یسومب  يو  تهابش  اما  مهیلع  هَّللا  یلص  دّمحم  زا  ّتنس  کی  فسوی و  زا  ّتنس  کی  یسیع و  زا  ّتنس  کی  یـسوم و  زا  ّتنـس  کی 
رد هک  تسنامه  دوشیم  هتفگ  يو  هراب  رد  هچنآ  هک  تسنیا  یسیع  هب  وا  تهابـش  و  دوب . دوخ  بقارم  تشاد و  تشحو  مدرم  زا  هک  تسا 

هنوری و ال اباجح  قلخلا  نیب  هنیب و  هَّللا  لعج  رتّسلاف . فسوی  نم  هتّنس  اّما  دنتفگ و  یـسیع   490 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هراب 
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ار وا  هک  يروطب  تسا . يو  ششوپ  دراد ، فسوی  زا  هک  یتمالع  اما  و  هتریسب . ریسی  هادهب و  يدتهیف  ص )  ) دّمحم نم  هتّنـس  اّما  هنوفرعی و 
باتک رد  دنکیم .! یئامنهار  يربهر و  ار  مدرم  وا  هویش  هقیرطب و  هک  تسنیا  دراد  ص )  ) دمحم زا  هک  یتمالع  و  دنـسانشیمن ! یلو  دننیبیم ،

مئاق نامه  نم  دنزرف  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مدینش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  زازب  حلاص  نب  دمحم  نب  نسح  زا  روبزم 
ندوب ینـالوط  رثا  رب  و  دوب ، دـهاوخ  ینـالوط  تبیغ  رمع و  لوط  ینعی  ناربمغیپ  مئـالع  ياراد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  تسا و  نم  زا  دـعب 
داقتعا هار  رد  یـسک  هتـشاد  دیؤم  یبیغ  دادما  اب  هدز و  ناشلد  رب  نامیا  رهم  دنوادخ  هک  يدارفا  زج  دریگیم و  تواسق  اهلد  شتبیغ ، تدم 

نم تسا . مئاق  رد  فسوی  زا  یتهابـش  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مجنپ  ماما  زا  ریـصب  وبا  دـسیونیم : خیـش  تبیغ  رد  دـنامیمن . تباـث  يو  هب 
یـسوط خیـش  هفئاطلا  خیـش  زا  ینخـس  تسا . یناهنپ  تریح و  تهابـش  نآ  دومرف  ۀـبیغلا  ةریحلا و  لاـق  تسیچ ؟ تهابـش  نآ  مدرکـضرع :

دننام ددرگیم  هدنز  دعب  دوشیم و  هتشک  ای  دوشیم ، هدنز  سپس  دریمیم  نامّزلا  بحاص  هک  تسا  ینعم  نیا  نّمضتم  هک  يرابخا  دسیونیم 
هب تفگ : هک  هدومن  تیاور  یناـسارخ  دیعـس  وبا  زا  یمرـضح  مساـق  نب  هَّللا  دـبع  زا  نادعـس  نب  یـسوم  زا  ناذاـش  نب  لـضف  هک  ربـخ  نیا 

، یگرزب راک  يارب  مایق  دنکیم ، مایق  شندرم  زا  دعب  وا  اریز  دومرف : دنیوگیم ؟ مئاق  ار  مئاق  ارچ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
: تفگ هک  هدرک  لقن  ریـصب  وبا  زا  دوخ  دنـسب  يریمح  رفعج  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  هک  ربخ  نیا  دـننام  و  راگدرورپ . نامرفب  مایق 
و تخیگنارب . هرابود  هاگنآ  دیناریم  لاس  دص  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نآ  دننام  ام  راک  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدینش 

دومن  491 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  رمحا  دجـسم  نذؤم  زا  وا  باطخ و  نب  یلع  زا  روبزم  يریمح  هک  ربخ  نیا  دننام 
هک تسا  یـسک  ناـمه  دـننام  وا  یلب  دومرف : تسه ؟ دـیجم  نآرق  رد  مئاـق  لاـثم  اـیآ  مدینـش ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ  هک 

ماما هک  هدرک  لقن  میرکلا  دبع  نب  دامح  زا  ناذاش  نب  لضف  هک  ربخ  نیا  دننام  و  دینادرگ . هدـنز  سپـس  دـیناریم  لاس  دـص  ار  وا  دـنوادخ 
وا ياهناوختسا  هکنآ  لاح  و  دشاب ، مئاق  نیا  تسا  نکمم  روطچ  دنیوگیم ، مدرم  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج 

، میریگب وا  دای  ندرم  ینعمب  ار  مئاق  ندرم  دـیاب  هک : تسنیا  تفگ  ناوتیم  نآ  رئاظن  راـبخا و  نیا  هراـب  رد  هچنآ  هدیـسوپ .؟ هک  تساـهلاس 
راکشآ یقیقح  ندرم  لاس  دص  زا  دعب  ار  ریزع »  » هک روط  نامه  دنوادخ  سپـس  هدیـسوپ ، شیاهناوختـسا  دننکیم  نامگ  مدرم  هک  يروطب 
کیدزن رابخا  هنوگ  نیا  لیوأت  رد  هک  تسا  یهیجوت  نیا  دـنادرگیم . رهاظ  یناـهنپ ) تبیغ و  لاـس  اهدـص  زا  دـعب   ) زین ار  مئاـق  تخاـس ،

رابخا حیحـص و  رابتعا  و  هتفریذـپ ، اـم  لوقع  هچنآ  اـب  و  « 1  » دنتـسین ملع  دـیفم  دنتـسه و  دـحاو  ربخ  همه  رابخا ، نیا  هوـالعب  تسا . مهفب 
راـبخا هنوگ  نیا  ینعم  رد  تسا  بجاو  هکلب  دـشاب . ضراـعم  دـناوتیمن  تسا ، هدرک  تیوقت  اـضما و  ار  نآ  میدرک  لـقن  رتشیپ  هک  هرتاوتم 

نیا لاثما  رد  هک  روط  نامه  میتخادرپ  نآ  لیوأتب  نآ  تحـص  ضرف  زا  دـعب  مه  ام  دز . گنچ  تسا  نشور  مولعم و  هچنآـب  دومن و  فقوت 
. مینکیم ار  راک  نیمه  دراد ، تافانم  رگید  رابخا  یخرب  اب  هک  رابخا  هنوگ 

ترضح نآ  ینالوط  تبیغ  نیفلاخم  داعبتسا  عفد  رشب و  خیرات  نیرّمعم  رابخا  مهدزون  باب 

هراشا

«1 : » میزرویم تردابم  تسا ، هدرک  لقن  ۀمعنلا » مامت  نیدلا و  لامک   » باتک رد  هر )  ) قودص خیش  ار  هچنآ  رکذب  تسخن  باب  نیا  رد 

رّمعم يایند  وبا 

هراشا

ءاکبح نب  نیـسح  نب  یلع  و  یّقر ، مساق  نب  دمحم  هک  درک  لقن  يرجـش  باهولا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  دـسیونیم : روبزم  باتک  رد 
هن دصیـس و  هنـس  ینعی  لاس  نآ  رد  هک  نیثدـحم  زا  یعمج  اب  ام  میدومن . تاقالم  همظعم  هکم  رد  ار  برغم  لها  زا  يدرم  دـنتفگ : یکئال 
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ياهدیسوپ تسوپ  دننام  هایـس و  شـشیر  رـس و  يوم  هک  تسیدرم  وا  میدید  میتفر . يو  دزنب  دندوب ، هدمآ  جح  مسارم  ماجنا  يارب  يرجه 
يدهم دندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  شیرهشمه  نادرم  ریپ  ناگهداون و  نادنزرف و  زا  ياهدع  تسا . هدنام  یقاب  نآ  هایس  يوم  زونه  هک  تسا 

ام دنتفگیم  اهدرم  ریپ - میتسه . ایلع » هرهاب   » کیدزن برغم  ياهرهش  نیرترود  مدرم  زا  ام  دنتفگیم  493 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
شمان و  رّمعم » يایند  وبا   » هب فورعم  هک  ار  درم  ریپ  نیا  اهنآ  هک  دندرکیم  لقن  دوخ  دادجا  ناردـپ و  زا  اهنآ  میاهدینـش و  دوخ  ناردـپ  زا 

«1  » نمیلا ةدعـص  زا  الـصا  و  نادـمه »  » هلیبـق زا  نم  تفگیم  درم  ریپ  دوـخ  دـناهدید . تسا  دـیؤم  نب  ةرم  نبا  باـطخ  نب  ناـمثع  نب  یلع 
ار وا  مشچ  هک  یناوربا  ریز  زا  غارچ  ود  دـننام  ار  شناگدـید  درم  ریپ  ياهدـید ؟ ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  وـت  اـیآ  میدیـسرپ  اـم  مشاـبیم 

شباکر مازتلا  نیفص  گنج  رد  مدوب و  ترضح  نآ  مداخ  نم  ماهدید ! ار  ترضح  نآ  مشچ  ود  نیا  اب  يرآ  تفگ : دوشگ و  دوب  هدیـشوپ 
امب ار  شتـسار  يوربا  بنج  رد  ار  مخز  رثا  سپـس  دـشابیم ، ترـضح  نآ  بسا  همدـص  زا  تسا  نم  رـس  رد  هک  مخز  رثا  نیا  متـشاد و  ار 

لکـش نیمه  اب  ار  وا  میاهتخانـش  ار  دوخ  یتقو  زا  ام  دنتفگ : هداد و  يو  ینالوط  رمعب  یهاوگ  زین  دندوب  وا  فارطا  هک  یتعامج  داد . ناشن 
لاـح نیا  اـب  ار  درم  ریپ  نیا  دنتخانـشیم ، ار  دوخ  یتقو  زا  مه  اـهنآ  هک  میاهدینـش  دوخ  دادـجا  ناردـپ و  زا  هک  دـندرک  هفاـضا  میاهدـید و 

تسا و تباث  شلقع  میدید  میدش . ایوج  يو  زا  ار  شینالوط  رمع  ّتلع  وا و  لاوحا  ناتساد و  هدرک  زاب  ار  تبحص  رس  ام  سپس  دناهدید .!
هدناوخ ناگتـشذگ  بتک  رد  نم  ردپ  تفگ . درم  ریپ  دهدیم ! باوج  تیارد  لقع و  يور  زا  دـمهفیم و  یبوخب  دوشیم ، هتفگ  يوب  هچنآ 

هک درک  ادـیپ  داـیز  قاـیتشا  تهج  نیمهب  ددرگیم ، ینـالوط  شرمع  دـشونب  نآ  زا  سک  ره  تسا و  تاـملظ  رد  ناوـیح  همـشچ  هـک  دوـب 
هیلع دوعوم  يدهم  هلاس  هن  رتش  ود  درب . دوخ  اب  مه  ارم  درک و  راب  ار  نآ  تشادرب و  ياهشوت  مردپ  سپ  دـشونب . بآ  نآ  زا  هتفر  تاملظب 
عقوم نآ  رد  نم  میدومن . تکرح  هتـشادرب و  بآ  کشم  دنچ  رادریـش و  رتش  دنچ  دنتـشاد و  يرتشیب  یئاناوت  هک   494 ص : نتم ، مالسلا ،

تبسن یکیرات  رتنشور و  هک  میدادیم  صیخـشت  روط  نیا  ار  اهزور  میدیـسر . تاملظب  ات  میتفر  هار  زور  هنابـش  شـش  مدوب . هلاس  هدزیس 
ّلحم نآ  رد  یناگدنز  بآ  يارجم  هک  دوب  هدناوخ  اهباتک  رد  مردپ  میدومن . لزنم  اهنابایب  اههوک و  نایم  رد  نآ  زا  سپ  دوب . رتمک  بشب 

ام دندوبن ، دنمورین  لاس و  هچب  ام  نارتش  رگا  دـش . مامت  میداد و  نارتشب  میدوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  یبآ  میدـنام . اجنآ  رد  زور  دـنچ  تسا .
عقوـم نآ ، هلیـسوب  اـت  مینک  نشور  شتآ  هـک  داد  روتـسد  اـمب  تـخادرپ و  بآ  يوجتـسجب  لـحم  نآ  رد  مردـپ  میدوـب . هدرم  یگنـشت  زا 

زا یتقو  درکیمن . ادیپ  یلو  تشگیم  یناگدنز  بآ  یپ  رد  بترم  مردپ  تدم  نآ  رد  میدنام  اجنآ  رد  زور  جـنپ  دـنک  ادـیپ  ار  ام  نتـشگرب 
رارـصا ندش  فلت - میب  زا  ناراکتمدخ  هوالعب  دوب ، هدـش  مامت  ام  هشوت  بآ و  اریز  دومن . تعجارم  گنهآ  دـیدرگ  سویأم  دوخ  تمحز 

اب هاگان  مدـش  رود  میدوب  هک  یّلحم  زا  دـننک  اهر  هک  ریت  کی  تفاسم  هزادـناب  يراک  يارب  نم  يزور  ناـیم  نآ  رد  دنتـشاد . تعجارم  رد 
نآ زا  فک  هس  ود  متفر و  کیدزن  تشاد . نایرج  یمارآب  دوب و  گرزب  هن  کچوک و  هن  هک  مدروخرب  ذیذل  لالز و  گنر و  دیفس  يرهن 
بآ نم  هک  مداد  هدژم  ناراکتمدخب  مدومن و  تعجارم  میدوب  هک  یلحمب  هلجع  اب  سپ  تسا . کنخ  ذیذل و  لالز و  یبآ  مدـید  مدیـشون .

مردپ هک  متـسنادن  قوش  تّدش  زا  عقوم  نآ  رد  دننک . رپ  ار  همه  ات  دنتـشادرب  میتشاد  هک  یئاهفرظ  اهکـشم و  مامت  مه  اهنآ  مدرک . ادـیپ  ار 
دندومن بیذکت  ارم  مه  ناراکتمدخ  میدرکن . ادیپ  ار  روبزم  رهن  میتشگ  هچ  ره  یتدم  ناراکتمدـخ  اب  نم  ددرگیم  بآ  یپ  یلاوح  نآ  رد 

هب ارم  هچنآ  دـنزرف  تفگ : مردـپ  مدرک  لقن  شیارب  ار  ارجاـم  تشگزاـب ، زین  مردـپ  میتشگزاـب و  ّلـحمب  نوچ  یتفگن .! تسار  دـنتفگ : و 
رمع سپ  نیا  زا  وت  دـیدرگ . وت  بیـصن  دـشن و  نم  يزور  یلو  دوب ، بآ  رهن  نیاب  نتفای  تسد  تخادـنا ، رطخ  لّـمحت  هار و  نیا  ندومیپ 

ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دعب  لاس  دنچ  میتشگرب و  نطوب  سپس  يوشیم  زجاع  یگدنز  زا  هک  يروطب  تفای  یهاوخ  ینالوط 
هفیلخ بیترت  هب  يو  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  دیسر ، یـسب  بیرق  نم  ّنس  نوچ  تفگ . تایح  دوردب  مردپ  نآ  زا   495
ناـیم هنیدـم  رد  مدرک ، كرد  ار  ناـمثع  تفـالخ  رخآ  ياـهزور  مدـمآ و  هنیدـمب  هَّللا  تیب  جـح  مزعب  سپـس  دـندرک . تاـفو  مود  لوا و 

شترـضح دزن  رد  تمدـخ  ماجنا  روظنمب  سپ  مدرک ، ادـیپ  یبلق  لیم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  صخـشب  ربمغیپ  ناراـی  زا  یهورگ 
مزالم هراومه  نم  مدید . ترضح  نآ  بسا  بیسآ  زا  ار  تحارج  تبرض و  نیا  نیفص  گنج  رد  مدوب . شباکر  مزتلم  اهگنج  رد  مدنام و 
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فولأم نطوب  مدنامن و  نم  یلو  منامب  نانآ  دزن  دندرک  رارصا  ماما  ناسک  نادنزرف و  نآ  زا  سپ  دیسر . تداهشب  هکنآ  ات  مدوب  شترضح 
جحب رفـس ، نیا  ات  رگید  مدومن و  تعجارم  منایرهـشمه  اب  مدمآ و  ّجـحب  راب  نیمود  يارب  ناورم  ینب  يافلخ  راگزور  رد  هاگنآ  متـشگرب ،

. دندشیم ایوج  ماهدید  هچنآ  مرمع و  لوط  ّتلع  دندیبلطیم و  روضحب  ارم  دـنتفاییم  عالطا  نم  رمع  لوط  زا  برغم  ناهاشداپ  نوچ  مدـماین .
، دنشابیم نم  ناگهداون  نادنزرف و  همه  دناهتفرگ و  ارم  فارطا  دینیبیم  هک  هدع  نیا  هکنیا  ات  منک  ّجح  رگید  راب  کی  مدوب  دنموزرآ  رایسب 

. تسا هدروآرد  نادند  راب  هس  ود  نونک  ات  هک : تفگ  درمریپ  مه  و  دندروآ . جحب  ارم  راب  نیا 

رمعم يایند  وبا  ثیداحا 

نآ تمدخ  هک  یعقوم  تفگ : وا  یلو  دنک  لقن  ام  يارب  تسا  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هچنآ  هک  میتساوخ  يو  زا  ام 
: تفگیم و  دندوب . رایسب  ترضح  دزن  ملع ) بسک  يارب   ) ربمغیپ هباحـص  هوالعب  تسا ، هتـشادن  ملع  بسکب  یتمه  تبغر و  هدوب  ترـضح 
، مدینـشیم ترـضح  نآ  زا  نم  هچنآ  متخادرپـن . يرگید  زیچب  يرازگتمدـخب  زج  متـشاد ، ترـضح  نآـب  هک  یتـبحم  هقـالع و  طرف  زا  نـم 
نایرهـشمه و نیا  هدومن و  عامتـسا  شترـضح  زا  دـناهتفای ، تافو  هدـش و  ضرقنم  زورما  هک  زاـجح  رـصم و  برغم و  ياـملع  زا  يرایـسب 
دندروآ و نوریب  ياهخسن  درم  ریپ  ناهارمه  هاگنآ  دناهدرک . يروآ  عمج  ار  اهنآ  نم  نادنزرف   496 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
هب فورعم  ینادمه  دیؤم  نب  ةرم  نب  باطخ  نب  نامثع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ام  يارب  درک  ثیدح  - 1 دناوخ : حرش  نیاب  دوشگ و  ار  نآ  وا 

سک ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تفگ  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : وا  اتّیم . اّیح و  هنع  هَّللا  یـضر  یبرغم » ياـیند  وبا  »
ام يارب  درک  ثیدح  - 2 «. 1  » تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  نمی  لها  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  نمی  لها 

يرای ار  ياهتـسکشلد  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : رّمعم  ياـیند  وبا 
: دومرف ربمغیپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دهدب . واب  هجرد  هد  دنک و  وحم  يو  زا  هانگ  هد  دسیونب و  وا  يارب  هنـسح  هد  دنوادخ  دـنک 

لاس رازه  هک  تسنیا  لثم  دشاب ، نآ  رد  يو  حالـص  ادخ و  يدونـشخ  هک  دـنک  دوخ  ناملـسم  ردارب  تجاح  ندروآرب  رد  یعـس  سک  ره 
بلاط یبا  نب  یلع  مدینش  تفگ : یبرغم  رّمعم  يایند  وبا  ام  يارب  درک  ثیدح  - 3 تسا . هداتفاین  تیصعمب  الصا  هدومن و  شتسرپ  ار  ادخ 

هیلع نینمؤملا  ریما  دش ، هنـسرگ  تخـس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  يزور  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع 
-4 تسنآ .! رد  نایرب  تشوگ  نان و  مدـید  مدروآ  ار  نآ  نم  روایب  نم  دزن  ار  ماـعط  ناوخ  نآ  یلع  اـی  دومرف : نمب  ربمغیپ  تفگ : مالّـسلا 

جنپ تسیب و  ربیخ  گنج  رد  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  رّمعم  يایند  وبا  اـم  يارب  درک  ثیدـح 
يدـهم ار  كرابم  مشچ  ياهکـشا  زا  يردـق  هاـگنآ  تسیرگ ، دـید  ارم  ياـهمخز  نوچ  مدـمآ . ربمغیپ  دزن  لاـح  نآ  رد  متـشادرب و  مخز 

وبا ام  يارب  درک  ثیدح  - 5 متـشگ .! هدوسآ  نآ  درد  زا  مد  نامه  دیلام و  نم  ياهمخز  رب  تفرگ و   497 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
َوُه ُْلق  راب  کی  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  يارب  درک  ثیدح  تفگ : ایند ،

سک ره  و  هدناوخ ، ار  نآرق  ثلث  ود  هک  تسنیا  لثم  دناوخب  راب  ود  سک  ره  و  هدناوخ ، ار  نآرق  ثلث  هک  تسنیا  لثم  دناوخب  ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدینش  تفگ : ایند  وبا  ام  يارب  درک  ثیدح  - 6 دشاب . هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هک  تسنیا  لثم  دناوخب  راب  هس 

: مدیسرپ ناویح  نآ  زا  مدید ، دوخ  هار  رـس  رب  یگرگ  يزور  مدینارچیم  دنفـسوگ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرفیم :
ار نادنفـسوگ  نوچ  رذـگب ! هار  نیا  وت و  نیا  تفگ : منارچیم . دنفـسوگ  نم  متفگ  ینکیم ؟ هچ  اجنیا  رد  وت  تفگ : ینکیم ؟ هچ  اجنیا  رد 
ار وا  ات  مدرک  لاـبند  ار  گرگ  مه  نم  تشک . تفرگ و  ار  يدنفـسوگ  مدـید  تفرگ ، رارق  نادنفـسوگ  طـسو  رد  گرگ  مداد و  تکرح 
ارم اهنآ  نوچ  مدـید . ار  توملا  کلم  لیئاکیم و  لیئربج و  هتـشرف  هس  مدـش  رود  هک  يردـق  مداد ، تکرح  ار  هلگ  هرابود  سپـس  متـشک .

هارمه هک  یئوقاچ  اب  دـندیناباوخ و  هتـشادرب  ارم  اهنآ  سپ  هدـینادرگ . كرابم  ار  وا  دوجو  دـنوادخ  هک  دـمحم  تسا  نیا  دـنتفگ : دـندید 
نوخ زا  ات  دنتسش  دنتـشاد  دوخ  اب  ياهشیـش  رد  هک  يدرـس  بآ  اب  ار  مکـش  لخاد  هدروآ  نوریب  ار  مبلق  دندومن و  هراپ  ارم  مکـش  دنتـشاد 
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هک نیا  نودب  دش  فرطرب  نآ  تحارج  لاحلا  یف  دندیشک  ممکش  يور  رب  تسد  دندینادرگرب و  دوخ  ياجب  ار  مبلق  هاگنآ  دیدرگ ، كاپ 
دوب هتشذگ  هچنآ  دنتسه ؟ اجک  نادنفـسوگ  دیـسرپ  همیلح  دوب ) ربمغیپ  هیاد  همیلح   ) مدمآ همیلح  مردام  دزن  اجنآ  زا  منک ! ساسحا  يدرد 

«1  » تشاد یهاوخ  تشهب  رد  یئالاو  ماقم  تفگ : مدرک  لقن  يو  يارب 

یبرغم يایند  وبا  هراب  رد  قودص  خیش  راتفگ 

حتف نب  دمحم  رکب  وبا  تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  باهولا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دیعـس  وبا  دـیوگیم : همحرلا  هیلع  قودـص  سپس 
ار وت  تفگ : درک و  ضرعت  يوب  دیـسر ، هکم  مکاـحب  ایندـلا  وبا  ربـخ  نوچ  هک  دـندرک  لـقن  یکئـال  نسح  نب  یلع  نسحلا  وـبا  ینکرم و 

رصم برغم و  نایجاح  یلو  دهد . رارق  هذخاؤم  دروم  ارم  هفیلخ  مسرت  یم - متسرفن  رگا  هچ  یـسابع ) هفیلخ   ) ردتقملا دزن  دادغب  متـسرفیم 
يو زا  زین  مکاـح  تـسا . فیعــض  يدرمریپ  يو  هـچ  دتــسرفن . دادـغبب  ار  وا  درذـگرد و  اـیند  وـبا  زا  دـندرک  شهاوـخ  مکاـح  زا  ماـش  و 

عیاش و وا  يارجام  اریز  مدیدیم : ار  وا  مدوب  هتفر  جحب  مه  نم  لاس  نآ  رگا  تفگ : دیعـس  وبا  دیامرفیم : قودص  خیـش  هاگنآ  تشذـگرد .
هدینـش و يو  زا  ار  هدـش  دای  راـبخا  دـندوب ، هدـمآ  جـحب  عقوم  نآ  رد  هک  دادـغب  ماـش و  رـصم و  مدرم  تشگ و  روهـشم  اهرهـش  ماـمت  رد 

يو زا  دـننیبب و  ار  وا  دنتـشاد  تسود  دـنتفای  عالطا  ارجام  زا  نوچ  دـندوب ، هدـمآ  جـحب  لاس  نآ  هک  دـالب  ریاـس  مدرم  دـندرک . تشادداـی 
یبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللا  دبع  نب  رفعج  نب  نسح  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  نسح  دمحم  وبا  زین  و  دنـسیونب . ثیدح 

حیحص نم  دزن  هک  تسا  ثیدح  نیا  هلمج  زا  هتشگ و  تباث  نم  دزن  اهنآ  تّحص  هداد و  هزاجا  نمب  هک  یتایاور  نمض  مالّسلا  هیلع  بلاط 
یلع نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  قاحسا  نب  نیسح  نب  قحـسا  نب  نسح  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  فیرـش  ار  نآ  و 

دصیـس و لاس  رد  نم  تفگ : هدربمان  نسح  دمحم  وبا  هک  درک  ثیدح  نم  يارب  تسا ، هدومن  تیاور  يو  زا  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  نارمح  نب  نمحرلا  دبع  اب  یسابع ) هفیلخ   ) ردتقم ریزو  يروشق  رـصن  لاس  نآ  رد  متفر . هَّللا  تیب  جحب  هدزیس 

رکب وبا  هک  يرـصم  ناوراکب  مدمآ و  هنیدمب  هدعق  يذ  هام  رد  نم  دـندوب . هدـمآ  جـحب  زین  دـنتفگیم  ءاجیهلا  وبا  ار  وا  هک   499 ص : نتم ،
تـسا هدـید  ار  ربمغیپ  باحـصا  تفگیم  یبرغم  يدرم  ریپ  مدرک ، دروخرب  دوب ، نآ  رد  برغم  لـها  زا  يدرم  اـب  ینارداـم  یلع  نب  دـمحم 

نم يومع  عقوم  نیا  رد  دوش . كاله  ماحدزا  ترثک  زا  دوب  کیدزن  هک  يروطب  دندرکیم . هحفاصم  وا  اب  هدومن و  ماحدزا  يو  رودب  مدرم 
وا دـندرک و  رود  ار  مدرم  مه  اهنآ  دـننک . رود  درم  ریپ  رود  زا  ار  مدرم  هک  داد  روتـسد  دوخ  نامالغ  ناناوجب و  ییحی  نب  رهاط  مساقلا  وبا 
هب ار  وا  دهاوخیم  سک  ره  هک  دنداد  هزاجا  مدرمب  هاگنآ  دندروآ . دوب  هدرک  لزنم  اجنآ  رد  میومع  هک  یفط » لهس  وبا   » هناخب هتـشادرب  ار 
درم ریپ  اهنآ  نایم  رد  دنتـسه و  وا  ناگهداون  اهنآ  دنتفگیم  هک  تشاد  هارمه  رفن  جنپ  درم  ریپ  دـندمآ . مه  مدرم  دـیآ  رد  روبزم  هناخب  دـنیب 

رد رگید  رفن  ود  لاس و  داتفه  اهنآ  رفن  کـی  تسا ! نم  هون  نیا  تفگ  تسیک ؟ نیا  میدیـسرپ  درم  ریپ  زا  اـم  دوب . ياهلاـس  دـنچ  داتـشه و 
رتکچوک هلاس  هدفه  رسپ  نآ  زا  و  تسا ! نم  رسپ  هون  نیا  تفگیم  درم  ریپ  دوب . هلاس  هدفه  يرگید  دنتشاد و  لاس  تصـش  ای  هاجنپ  دودح 

طسوتم مادنا و  رغال  هایس ، شتروص  رس و  يوم  تسنادیم  هلاس  لهچ  ای  هلاس  یـس  يدرم  ار  وا  دیدیم  ار  درم  ریپ  سک  ره  دوبن . اهنآ  نایم 
دیؤم نب  ةرم  نب  باطخ  نب  نامثع  نب  یلع  شماـن  هک  درم  ریپ  نیا  تفگ : يولع  دّـمحم  وبا  دوب . هاـتوک  مک و  شتروص  يوم  دوب  هماـقلا 

یگنـسرگ عقوم  رد  هک  میدـید  نانچ  ار  وا  ام  درک . تیاور  ام  يارب  اصخـش  میدینـش و  يو  دوخ  ناـبز  زا  میتشون  يو  زا  اـم  ار  هچنآ  دوب ،
لها نایجاح  فارـشا و  زا  یتعامج  رگا  دیوگیم : يولع  دمحم  وبا  دیدرگیم ! هایـس  يریـس  ماگنه  تشگیم و  دیفـس  شبل  ریز  يوم  یئوگ 

تیاور يو  زا  مدینـشیم  وا  زا  هچنآ  مـه  نـم  دـندرکیمن ، لـقن  ار  درم  ریپ  تیاـکح  دـندوب  هدـمآ  جـحب  اـج  هـمه  زا  هـک  مـهریغ  هنیدـم و 
عامتسا ثیدح  يو  زا  دوب  حارج  یـسیع  نب  یلع  هناخ  و  هبوتکم »  » هب فورعم  هک  ياهناخ  رد  هکم  رد  مه  هنیدم و  رد  مه  نم  مدومنیمن .

ماـگنه ءاـجیهلا و  وبا  همیخ  ینارداـم و  همیخ  يروشق و  همیخ  رد  ینم »  » 500 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رد  نینچمه  مدرک 
ردتقم دزن  ار  شنادـنزرف  وا و  تساوخیم  هدربمان  يروشق  مدینـش . ثیدـح  يو  زا  افـصلا » باب   » رد عقاو  یناردام  هناخ  رد  هکمب  تعجارم 
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هک دناهدرک  تیاور  ام  يارب  ناگتشذگ  زا  رابخا  رد  درادب ، دیؤم  ار  داتسا  دنوادخ  دنتفگ  هدمآ  يو  دزن  هکم  ءاهقف  دربب  دادغب  هب  یـسابع 
ربم و دادـغبب  ار  وا  نیا  رب  انب  دورب ، نایم  زا  کلم  تکوش  دوش و  بارخ  رهـش  ود  دـنویپ  عوقوب  ياهنتف  دـیآرد ، دادـغبب  یبرغم  رمعم  نوچ 

ناردپ هک  میدینشیم  هشیمه  ام  دنتفگ : میدیسرپ  رـصم  برغم و  نادرم  ریپ  زا  ار  وا  لاوحا  ام  دیوگیم : يولع  دمحم  وبا  نادرگرب .! برغمب 
هک درکیم ، لـقن  اـم  يارب  یتاـیاور  يو  دـنتفگیم  دـندربیم و  دوـب ، میقم  نآ  رد  هک  ار  « 1 « » هجنط  » يو رهـش  مسا  درم و  نـیا  ماـم  ناریپ  و 

شندمآ نوریب  عقوم  یبرغم ، نامثع  نب  یلع  ینعی  درم  ریپ  نیمه  تفگیم : يولع  دمحم  وبا  ماهدروآ . باتک  نیا  رد  نم  ار  اهنآ  زا  یتمسق 
تکرح هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رونم  دقرم  ترایز  جح و  دصقب  شیومع  ردپ و  هک  درک  لقن  ام  يارب  ار  دوخ  رهش  « 2  » تومرضح زا 

هس هدرک و  مگ  ار  هار  سپس  دندومن ، تفاسم  یط  يزور  دنچ  هدش و  جراخ  تومرضح  دوخ  رهـش  زا  اهنآ  دندرب . دوخ  اب  زین  ار  وا  هدومن 
دنـسریم يرازگیرب  دنتفگیم و  جلاع » لمر   » ار نآ  هک  دندیـسر  لمر  زا  یهوکب  تلاح  نآ  رد  دندوب  هداتفا  رود  هار  زا  ناریح و  زور  هنابش 

هکنآ ات  میتفریم  هتفرگ  ار  اهاپ  ياج  مه  ام  میدرک  هدهاشم  ینالوط  ياهاپ  ياج  نایم  نآ  رد  تفگیم : يو  دوب  گرزب  خالگنس  ياراد  هک 
ام رفن  ود  نآ  نوچ  دناهتسشن . ياهمشچ   501 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ای  هاچ  رس  رب  درم  ود  هک  میدید  میدیسر و  ینابایب  هب 

مردپب ار  بآ  رپ  ولد  تفاتش و  ام  لابقتـساب  دروآ و  نوریب  بآ  همـشچ  ای  هاچ  نآ  زا  تشادرب و  يولد  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  دندید ، ار 
تفگ درب و  میومع  دزن  ار  ولد  هاگنآ  میـشونیم . نآ  زا  ادـخ  تساوخب  راطفا  عقوم  میناـمیم و  بآ  نیا  رـس  رب  بشما  اـم  تفگ  مردـپ  داد .

بیرقنع داب ، تیاراوگ  تفگ  مدیـشون  نم  ماشایب . وت  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  سپـس  داد . سپ  مردـپ  دـننام  دـیماشاین و  مه  میومع  ماشایب .
ردقنآ وت  دندناسر . مالـس  وتب  سایلا  رـضخ و  وگب  ناسرب و  واب  ار  ام  ربخ  يدید  ار  وا  نوچ  ناوج  يا  دید . یهاوخ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

رفن ود  نیا  دنتفگ  هاگنآ  نک . غالبا  زین  ار  ام  مالس  يدید  ار  اهنآ  نوچ  ینیبیم . ار  مالـسلا  امهیلع  یـسیع  يدهم و  هک  درک  یهاوخ  رمع 
نآ زا  و  دیسر ، دیهاوخ  تردپ  وت و  یلو  دسریمن ، هکمب  تیومع  دنتفگ : دنـشابیم ، نم  يومع  ردپ و  نانیا  متفگ  دنراد ؟ وت  اب  تبـسن  هچ 
رظن زا  رفن  ود  نآ  سپس  هدش . کیدزن  وا  گرم  اریز  دید . دیهاوخن  ار  ص )  ) ربمغیپ امش  ینکیم . ینالوط  يرمع  وت  دریمیم و  تردپ  سپ 

نآ زا  اهنآ و  زا  يرثا  هنوگ  چیه  میدرک  هاگن  هچ  ره  دنتفر . ورف  نیمزب  ای  دندومن ، جورع  نامسآب  مینادیمن  مسق  ادخب  و  دنتشگ . دیدپان  ام 
، درک توف  هدش  رامیب  میومع  اجنآ  رد  میدیـسر . نارجن »  » هب ات  میداد  همادا  دوخ  هارب  سپـس  دـیدرگ . ام  بّجعت  ثعاب  نیا  و  میتفاین ، بآ 
زا شیپ  و  تفگ ، تایح  دوردب  اج  نامه  دـش و  ضیرم  هنیدـم  رد  زین  مردـپ  میتشگ  راپـسهر  هنیدـمب  اجنآ  زا  میتفر و  ّجـحب  مردـپ  نم و 
نآ اب  ترـضح  دوخ  تفالخ  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  ناـمز  رد  ور  نیا  زا  دومن  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ترـضحب  ارم  شرافـس  گرم 

، دندرک هرصاحم  شاهناخ  رد  ار  نافع  نب  نامثع  مدرم  هک  یعقوم  تفگیم : وا  درک . دیهـش  ار  ترـضح  نآ  مجلم  نبا  هکنآ  ات  مدوب  رورس 
مانب یلحم  رد  ترـضح  ناسرب . بلاط  یبا  نبا  یلعب  هدش  راوس  روفلا  یف  تفگ : داد و  نمب  يور  دـنت  رتش  ياهمان و  تساوخ و  ارم  نامثع 

ار نآ  هک  مدیـسر  یئاجب  ات  متفر  متفرگ و  ار  همان   502 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم  تشاد . فیرـشت  دوخ  کلم  رـس  عبنی » »
دروآیم فیرشت  نم  فرطب  عبنی  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدید  مدینـش . نآرق  تئارق  يادص  اجنآ  رد  دنتفگیم . هیابع  وبا  راوید 

امش میاهدرک و  قلخ  هدوهیب  ار  امش  دیدرک  نامگ  ایآ  ینعی   ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  دناوخیم : ار  هیآ  نیا  و 
هداد نمب  ار  همان  نیا  مدرکـضرع  هداد ؟ وتب  یتناما  هچ  نامثع  ایند  وبا  يا  دومرف : دـید  ارم  ترـضح  نوچ  دـینکیمن .)؟ تشگزاب  ام  يوسب 
هکنآ زا  شیپ  هن  رگ  شکب و  ارم  وت  مراد  ندش  هتشک  قاقحتسا  نم  رگا  تسا : هتشون  دید  دناوخ . تفرگ و  نم  زا  ار  همان  ترـضح  تسا .

، دندوب هتشک  ار  نامثع  مد  نامه  میدیسر  هنیدمب  نوچ  میورب . دومرف : دش  غراف  همان  هعلاطم  زا  ترـضح  نوچ  بایرد .! ارم  موش  هراپ  هراپ 
مدرم دنتفاتش . يو  بناجب  وس  ره  زا  دندرک  ادیپ  عالطا  ترضح  لحم  زا  مدرم  نوچ  دندرب . فیرـشت  راّجن  ینب  ناتـسلخن  هب  مه  ترـضح 

نآب گرگ  هک  دنفسوگ  هلگ  دننام  دندومن . ماحدزا  يو  درگب  دندید  ار  ترضح  نوچ  یلو  دننک ، تعیب  هَّللا  دیبع  نب  ۀحلط  اب  دنتساوخیم 
ترـضح دزن  مه  نم  دـندومن  تعیب  راصنا  نیرجاهم و  سپـس  ریبز و  دـعب  درک . تعیب  ترـضح  اب  هحلط  تسخن  ناـیم  نآ  رد  دـشاب . هدز 

مدوب هداتسیا  ترضح  تسار  يولهپ  رد  نیفص  گنج  رد  مدوب . شتمدخ  رد  زین  نیفص  لمج و  گنج  رد  متخادرپ . يو  تمدخب  مدنام و 
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رد دوب . كزان  زیت و  نهآ  زا  بانج  نآ  بسا  ماگل  مهدب . ترـضحب  مرادرب و  ار  نآ  ات  مدـش  مخ  نم  داتفا . شکرابم  تسد  زا  هنایزات  هک 
، تسا یقاـب  نم  مشچ  شوگ و  نیب  اـم  نونکا  نآ  تمـالع  هک  یمخز  دومن و  تباـصا  نم  رـسب  شماـگل  تشاد و  رب  رـس  بسا  عقوم  نآ 

سح ار  نآ  درد  مسق  ادـخب  تـخیر ، نآ  يور  كاـخ  يرادـقم  دـیلام و  نآ  رب  ناـهد  بآ  يردـق  دنتـساوخ ، ارم  ترـضح  دروآ . دـیدپ 
یتبرض هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  طاباس »  » رد هاگنآ  دیسر . تداهـشب  ات  مدوب  ترـضح  مزالم  نانچمه  و  مدرکن .

هیلع دوعوم  يدـهم  نسح  ماما  هکنآ  ات  مدومن  مایق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يو و  يرازگتمدـخب  هنیدـم  رد  سپـس  دـندز  ترـضح  نآـب 
. دیدرگ دیهش  دیناروخ ، ترضح  نآب  هیواعم  هسیسد  کیرحت و  اب  سیق  نب  ثعشا  رتخد  وا  نز  هک  يرهز  هلیسوب   503 ص : نتم ، مالسلا ،
متخیرگ و هیما  ینب  زا  نم  دیـسر . تداهـش  هعیفر  هجردب  دمآ و  البرکب  ماما  ات  مدرک  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  سپس 

نیا زا  هک  یبیجع  زیچ  تفگیم : يولع  دمحم  وبا  مشابیم . مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  يدهم و  مایق  رظتنم  مربیم و  رسب  برغم  رد  زورما 
زا ار  بیجع  عیاـقو  نیا  هک  یتـقو  رد  يو  هک  دوب  نیا  مدـید  دوب ، هنع ) هللا  یـضر   ) ییحی نب  رهاـط  میوـمع  هناـخ  رد  هک  یعقوـم  درم  ریپ 
رد اریز  متسیرگنیم  نادب  بترم  نم  دشیم . دیفس  دعب  خرس و  تسخن  وا  بل  ریز  ياهوم  مدیدیم  درکیم ، لقن  نطو  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه 
ره نم  ینکیم ؟ هاگن  ار  هچ  تفگ : ماهدش  هریخ  يو  رد  نم  دش  هجوتم  هک  درم  ریپ  دوبن . دیفس  يوم  الصا  شبل  ریز  تروص و  رس و  مامت 

ناوخ هس  داد . اذغ  روتسد  میومع  دوشیم ! هایـس  لوا  دننام  موش  ریـس  نوچ  دیفـس و  ماهناچ ، بل و  ریز  تمـسق  يوم  مشاب  هنـسرگ  تقو 
رد ار  رگید  ناوخ  ود  مدروخ . اذـغ  درم  ریپ  اب  ناوخ  نامه  زا  مه  نم  دـنداهن . درم  ریپ  يور  شیپ  ار  ناوخ  کـی  دـندروآ ، لزنم  زا  ماـعط 

دینک و لوانت  نم  ياذغ  زا  مهدیم  دنگوس  مراد  امش  رب  هک  یقحب  ار  امش  تفگ : دندوب  رـضاح  هک  یمدرمب  میومع  دندراذگ . هناخ  طسو 
اذغ دوب و  هتـسشن  درم  ریپ  تسار  تمـس  میومع  دندیزرو . عانتما  ندروخ  زا  یعمج  دندروخ و  ياهدـع  دـینادرگم  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ 
نم دشکن . تسد  دوشن  ریـس  ات  هک  دادیم  مسق  يوب  میومع  دروخیم و  اذغ  ناناوج  دننام  درم  ریپ  داهنیم . درم  ریپ  شیپ  اذـغ  مه  دروخیم و 

دیدرگ غراف  اذغ  ندروخ  زا  نوچ  دش . هایـس  یلکب  هکنآ  ات  دوشیم  هایـس  كدنا  كدنا  مدـید  مدرکیم ، هاگن  شبل  ریز  ياهوم  هناچ و  هب 
ارم درادب  تسود  ار  نمی  لها  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  داد  ربخ  نمب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :

باتک رد  یسوط  خیش   504 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  اهنآ  سک  ره  هتشاد و  تسود 
رد یناجرج  دـیفم  رکب  وبا  تفگ : روهمج  نبا  هک  « 1  » هدرک لقن  روهمج  نبا  نسح  نب  میهاربا  زا  وا  دیفم و  خیـش  شداتـسا  زا  سلاجم » »

باطخ نب  نامثع  رمع و  وبا  اب  رـصم  رد  هدزناش  دصیـس و  لاس  رد  هک : دومن  تیاکح  نم  يارب  شـش  داتفه و  دصیـس و  لاس  ناضمر  هام 
رد هک  یگرزب  ماب  تشپ  هب  ار  وا  راچان  هک  دـندومن  ماحدزا  نانچ  وا  رادـید  يارب  مدرم  زور  نآ  رد  مدومن . تاقالم  ماوع  نب  هَّللا  دـبع  نب 
رد نم  تفگیم : يو  مسیونب . يو  زا  ثیدح  هدزناپ  متـسناوت  ات  مدومن  ترـشاعم  وا  اب  نادـنچ  متفر و  هکمب  يو  اب  نم  دـندرب  تسیزیم  نآ 

ضیف كرد  يارب  مردـپ  نم و  دیـسر  تفالخب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  ماهدـش . دـلوتم  رکب  وبا  تفـالخ  ماـیا 
يدرم ریپ  مردپ  میدیدرگ  گرمب  فرشم  هک  میدوب  هدش  هنشت  هار  نایم  نادنچ  میدیـسر  هفوک  کیدزن  یتقو  میتفر  ترـضح  نآ  تاقالم 

بآ لحمب  ار  ام  ات  منک  ادیپ  ار  یسک  ای  مزادرپب  بآ  يوجتـسجب  نابایب  نیا  رد  نم  ات  نیـشنب  اج  نیمه  وت  متفگ  يوب  نم  دوب . هدروخلاس 
یبآ رپ  لادوگ  هیبش  یهاچ  مدید  مدیـسر  بآ  رـس  نوچ  تشگ . نایامن  مرظن  رد  یبآ  هک  مدوب  هدشن  رود  مردپ  زا  نادنچ  زونه  دـناسرب ،

کیدزن يو  هچ  مروایب  زین  ار  مردپ  مورب  متفگ  سپـس  مدش . ریـس  هک  مدیـشون  نادنچ  مدومن و  ینتبآ  نآ  رد  هدـنک و  ار  مسابل  نم  تسا .
مدمآ مردـپ  اب  یتقو  یلو  تسا . عضوم  نیمه  کیدزن  هک  ماهتفای  یبآ  هدومن و  جرف  دـنوادخ  هک  زیخرب  متفگ  متفر و  يو  دزن  تساجنیاب .

ار وا  تمحز  اب  تفای و  تافو  دعب  ياهظحل  متسشن و  يو  دزن  مه  نم  تسـشن و  نابایب  نایم  اج  نامه  مردپ  ور  نیا  زا  مدیدن  بآ  زا  يرثا 
گنج مزاـع  ترـضح  هک  یلاـح  رد  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  روضحب  هفوـک  رد  اـت  هدرک  تکرح  اـجنآ  زا  مدرک و  نفد 

، مسوبب ار  باکر  متساوخ  دیدرگ  نم  هجوتم  ترـضح  متفرگ . ترـضح  يارب  ار  باکر  مدروآ و  نوریب  يو  يارب  ار  رطاق  نم  دوب  نیفص 
رد مخز  تبرـض و  نآ  رثا  هتفگ : دـیفم  رکب  وـبا   505 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دراذـگ . ياـجب  متروص  رد  یمخز  بکرم 
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مردپ دوخ و  يارجام  مهنم  دندش و  ایوج  نم  تشذگرس  زا  نانمؤم  ریما  ترضح  سپـس  تفگ : درم  ریپ  دوب . راکـشآ  الماک  يو  تروص 
رمع دـشاب  هدـیماشآ  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  ياهمـشچ  نآ  دومرف : ترـضح  مدرک . لقن  شترـضح  يارب  مدوب  هتفاـی  هک  ار  ياهمـشچ  و 

ارم ناـشدوخ  ترـضح  تفاـی . یهاوخن  ار  همـشچ  نآ  رگید  یلو  دوب ، دـهاوخ  زارد  ترمع  هک  مهدـیم  هدژم  وـتب  درک . دـهاوخ  ینـالوط 
زا یتعاـمج  وا  هارمه  درک  لـقن  نم  يارب  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  یتاـیاور  يو  هـتفگ : دـیفم  رکب  وـبا  دـندناوخ . رّمعم » »

میتسه وا  يرهشمه  ام  دنتفگ  اهنآ  میدرک ، لاؤس  باطخ  نب  نامثع  هب  عجار  روبزم  نادرم  ریپ  زا  ام  دندوب . زین  هجنط )  ) يو رهش  نادرمریپ 
اب تاقالم  قیفوت  يو  هک  دندوب  دقتعم  و  دنتخانشیم ، زارد  رمعب  ار  وا  زین  ام  دادجا  ناردپ و  دنتفگیم : و  تسا ، فورعم  رمع  لوطب  ام  دزن  و 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » تفای تافو  تفه  تسیب و  دصیـس و  لاس  رد  هدربمان  درم  ریپ - تسا  هتفاـی  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
ریما ترـضح  زا  ایند  وبا  هک  یتایاور  اب  ار  تیاور  نیا  دئاوفلا ) زنک   ) باتک رد  یکجارک  حـتفلا  وبا  راوگرزب  ملاع  فلؤم :  506 ص : نتم ،

، الصفم میدومن  تیاور  ینیـسح  یـسوم  نبا   507 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رهاط  فیرـش  زا  رتشیپ  اـم  و  تسا ، هدرک  لـقن 
هتسیزیم و ناریا  ياهرهش  زا  یکی  رد  يو  دیوگیم : دنکیم و  رکذ  ار  یقرشم » رّمعم   » هب فورعم  يرگید  درم  ناتـساد  سپـس  تسا . هدروآ 

دننام یمخز  هتفگیم  يو  دناهتخانشیم . ینعم  نیدب  ار  وا  زارد  ياهلاس  مه  مدرم  تسا . هدید  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدوب  یّعدم 
هدـمآیم و رامـشب  مه  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  باحـصا  زا  هتـشادرب و  ترـضح  ناـمز  رد  زین  هدوب ، یبرغم  رّمعم  تروص  رب  هک  یمخز 
هک دندرک  لقن  نم  يارب  ار  یقرـشم  رّمعم  درم  نیا  ناتـساد  دـناهدوب  فلتخم  بهاذـم  وریپ  هک  یتعامج  تسا . هدوب  ترـضح  رازگتمدـخ 

«1 « » هلمر  » رهـش رد  هک  تسا  یعفاش  یلبنح  دمحم  نب  حون  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هلمج  زا  دناهدینـش . ار  وا  نانخـس  هدید و  ار  وا  ناشدوخ 
يرهش زا  مدوب و  قارع  مزاع  هقف ، ملع  لیصحت  روظنمب  هاجنپ  دصیـس و  لاس  رد  نم  تفگ : درک و  لقن  نم  يارب  هدزناپ  دص و  راهچ  لاس 
تسا هدید  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا  دقتعم  هک  تسه  اجنیا  رد  يدرم  تفگ  نمب  یسک  متشذگ . ناجنز  کیدزن  درورهس »  » مانب
یـشیر ياراد  مادـنا و  رغال  تسا  يدرم  ریپ  مدـید  متفر . شاهناخب  يو  دزن  مه  نم  تشاد . دـهاوخ  یگرزب  هدـیاف  ینک  تاقالم  ار  وا  رگا 

قارع مزاع  هک  دنشابیم  ملع  لها  زا  یعمج  نانیا  دنتفگ : يوب  تقو  نیا  رد  دراد . مه  ياهلاس  کی  کچوک  هچب  و  تسا ، رودم  گرزب و 
ترضح تاقالم  فرشب  نم  هکنیا  تلع  تفگ : درم  ریپ  دنونشب . امش  زا  ياهدینش ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنآ  دنراد  لیم  دنتسه و 

نوچ تشذگ . اجنآ  زا  يراوس  مدید  مدوب .  508 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هداتـسیا  ییاج  رد  یتقو  هک : دوب  نیا  متـشگ  لئان 
هک متفای  عالطا  تشذگ  راوس  یتقو  دنکیم . اعد  میارب  هداد و  تکرح  نم  رـس  يور  ار  دوخ  تسد  هک  مدرک  هدهاشم  يدرم  متـشادرب  رس 
درم ریپ  مدـیدرگ . شروـضح  مزـالم  متـشگ و  قـحلم  يوـب  هکنآ  اـت  مدـیود  وا  لابندـب  سپ  تسا ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  يو 

تفای تافو  هک  یماگنه  ات  اهدعب  مدوب و  ترضح  تمدخ  رد  ذالف » لت   » مانب قارع  زا  رگید  یعـضوم  و  « 1 « » تیرکت  » رد سپس  تفگیم :
ار رهـش  نآ  مدرم  زا  ياهدع  تفگیم : حون  نب  دمحا  متخادرپ . ماما  نادنزرف  يرازگتمدخب  هاگنآ  متـشاد  ار  ترـضح  يرازگتمدخ  راختفا 
ام يارب  شناتساد  درم و  ریپ  نیا  عضو  زا  هک  میاهدینش  نامدادجا  ناردپ و  زا  مه  میاهدینش و  يو  زا  ار  هصق  نیا  زین  ام  دنتفگیم : هک  مدید 

دنتفای تسد  اجنآ  رب  ملید  هفیاط  هکنآ  زا  دعب  و  دیزگ ، تماقا  زاوها  رد  یلع  ترضح  تداهـش  زا  دعب  يو  دنتفگیم : و  دندرکیم ، تیاکح 
لقن ار  ناتساد  نیا  یتعامج  هک : دومن  تیاکح  یمق  دمحم  نب  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  زین  و  دیدرگ . لقتنم  درورهسب  دنتخادرپ ، مدرم  رازآب  و 
نیمه اـب  ار  وا  « 2  » درورهـس مدرم  زا  ياهدع  نینچمه  دناهدینـش ، يو  زا  ار  ارجام  نیا  هدـید و  ار  رّمعم  درم  نیا  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم و 

. دندومن فیصوت  نم  يارب  نایرج  تیاکح و 

یمهرج دیرش  نب  دیبع 

: تفگ درک و  ثیدح  نم  يارب  يرجـش  باهولا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  دیعـس  وبا  دیوگیم : نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خیـش  زین  و 
دوعوم يدهم  رابخا  هدناوخ و  اهباتک  هک  نادنمشناد  زا  یکی  زا  تسا : هتشون  مدید  دوب  هتشون  دوخ  طخب  هک  نسحلا  وبا  مردارب  باتک  رد 
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ربمغیپ وا  درک . رمع  لاس  هاجنپ  دصیس و  فورعم ، یمهرج  دیرش  نب  دیبع  تفگیم : مدینش  دوب ، هدینش  رایسب   509 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
هیواـعم هک  یماـیا  رد  دوـب . هدـنز  مه  هیواـعم  ناـمز  اـت  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دـعب  دروآ  مالـسا  دوـمن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

وگب ياهدرک  كرد  هدینـش و  هدید و  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  دیبع  يا  تفگ : يوب  هیواعم  دمآ . رد  يو  رب  يزور  درکیم  یئاورنامرف  بیقریب 
ار سک  ره  دوریم . يرگید  دیآیم و  یکی  هک  مدـید  يزور  بش و  دـننام  ار  راگزور  تفگ : دـیبع  ياهدـید .؟ هنوگچ  ار  راگزور  منادـب 

لاس رازه  ود  یـصخش  وا  زا  لبق  هک  تفگیم  وا  دوب و  هدرک  رمع  لاس  رازه  هک  مدـید  ار  یـصخش  درکیم . شهوکن  دوخ  هناـمز  زا  مدـید 
هدرک حتف  اهروشک  هک  هغبان  نیطالـس  زا  یکی  هک  درک  لقن  نم  يارب  « 1  » ریمح ناهاشداپ  زا  یکی  ماهدینـش : هچنآ  اما  و  دوب . هدومن  رمع 

وا دوب . عاـطم  عبطلا و  یخـس  ریبدـت و  اـب  ياراد  تکلمم  رما  رد  و  دیـسر ، تنطلـس  هب  یناوج  ناـعیر  رد  دـنتفگیم  حرـس » وذ   » ار وا  دوب و 
رام ودـب  هاگـشدرگ  رد  يزور  تفریم . شدرگ  راکـشب و  دوخ  ناـکیدزن  اـب  تاـقوا  بلغا  درک . تنطلـس  دوخ  تکلمم  رد  لاـس  دـصتفه 

کیدزن تفای و  هبلغ  دیفـس  رب  هایـس  رام  دندیگنجیم . مه  اب  ود  ره  و  دوب ، هریت  تخـس  يرگید  دیفـس و  هرقن  دننام  یکی  هک  درک  دروخرب 
بآ دندروآ و  دوب  نآ  رد  یتخرد  هک  ياهمشچ  رس  رب  دنتفرگ و  ار  دیفس  رام  دنتشک و  ار  هایـس  رام  داد  روتـسد  هاشداپ  دشکب  ار  نآ  دوب 

راکـشب و تقو  مامت  هاشداپ  زور  نآ  تفر . مه  وا  دـندرک و  اهر  ار  نآ  هاگنآ  دـمآ ، لاـحب  اـت  دـندیناروخ  مه  یمک  دندیـشاپ و  نآ  يور 
نآ رد  تسـشن ، دنتـشادن ، نآ  لحمب  یـسرتسد  هریغ  نابرد و  هک  دوخ  تخت  يور  تشگرب و  هناـخب  دـش و  بش  نوچ  تخادرپ . شدرگ 

دـش و نیگمـشخ  وا  ندـید  زا  هاشداپ  درک . مالـس  يوب  دـمآرد و  دوب ، نوریب  فصو  دـح  زا  هک  ابیز  ساـبل و  شوخ - یناوج  دـید  ناـیم 
رگید یسک  هن  510 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نابرد  هن  هک  اجنیاب  داد  هزاجا  داد و  هار  وتب  یـسک  هچ  یتسیک ، وت  دیـسرپ :
یکین راک  شاداپ  ماهدمآ  متسه . یّنج  یناوج  هکلب  متسین ، دازیمدآ  زا  نم  شابم ! تحاران  هاشداپ  يا  تفگ : ناوج  یئایب .؟ دراد  یسرتسد 

يداد متاجن  گرم  رطخ  زا  هتـشذگ  زور  هک  متـسه  رام  نامه  نم  تفگ : کین ؟ راک  مادک  دیـسرپ : هاشداپ  مهدب ، وتب  يراد ، نم  دزن  هک 
، دروآیم ریگ  اهنت  ار  اهام  زا  یکی  تقو  ره  وا  دوب . هتـشک  ارم  ناسک  زا  یتعامج  وا  دوب . ام  مالغ  يدـناسر  لـتقب  ار  وا  هک  هایـس  راـم  نآ 
ام هاشداپ  يا  تفگ  سپس  مهدب . وتب  يراد  نم  دزن  هک  یـشاداپ  ماهدمآ  نونکا  يدرک ، هدنز  ارم  يدناسر و  لتقب  ارم  نمـشد  وت  تشکیم 

نخس اجنیا  رد  نسحلا  وبا  مردارب  دیوگیم : يرجـش  دیعـس  وبا - يوار  تسیچ ؟ ود  نیا  نایم  قرف  دیـسرپ : هاشداپ  نج . هن  یلو  میتسه  نج 
. تسا هدیسرن  نایاپب  ثیدح  هدرک و  عطق  ار 

يرازف عبض  نب  عیبر 

دیرد نب  نسح  نب  دمحم  زا  وا  قاّرو و  دمحم  نب  دمحا  بیطلا  وبا  زا  بتکم  ییحی  نب  دمحا  نمب  داد  ربخ  دیوگیم : نیدـلا  لامک  رد  زین 
یتعامج یتقو  تسا : هتشون  هک  مدید  يو  رابخا  رد  هلمج  زا  دوب ، هدرک  فینصت  هک  ار  یئاهباتک  تشاد و  هک  يرابخا  مامت  ینامع ، يدزا 

نب هَّللا  دـبع  نب  بهو  وا  هون  دوب . نیرّمعم  زا  یکی  يو  دوب . اـهنآ  وزج  زین  يرازف  عبـض  نب  عیبر  هک  دنتـشگ  دراو  ناورم  کـلملا  دـبع  رب 
يور زا  ار  مدرم  اهنابرد  دوب . وا  اب  زین  دوب ، هتسب  یلامتـسد  اب  ار  نآ  هداتفا و  شیاهمشچ  يور  شیاهوربا  هدروخلاس و  يدرم  ریپ  هک  عیبر 

هار نآ  کـمکب  دوب و  هدرک  اـصعب  هیکت  هک  یلاـح  رد  وا  دوش ! لـخاد  درم  ریپ  تفگ : يوب  ناـبرد  دـندناوخ  ار  وا  نوچ  دـندیبلطیم . نس 
! نیشنب درم  ریپ  تفگ : درب و  ّتقر  وا  لاحب  دید  ار  وا  کلملا  دبع  نوچ  دش . دراو  کلملا  دبع  رب  دیسریم ، شیاهوناز  ات  ششیر  تفریم و 

نب هَّللا  دبع  نب  بهو  نم  یلب  تفگ : یتسه ؟ عبض  نب  عیبر  دنزرف  وت  تفگ : کلملا  دبع  دشاب !؟ هداتسیا  رد  مد  مّدج  منیشنب و  نم  تفگ :
ناـبرد یتـقو  رواـیب . زین  ار  عیبر  درگ و  رب  تفگ :  511 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نابردب  کلملا  دـبع  متـسه . عبـض  نب  عیبر 

اب تساخرب و  سپـس  متـسه ، عیبر  نم  تفگ  دـمآ و  عیبر  تقو  نیا  رد  تساجک ؟ عیبر  دز : ادـص  هک  يروطب  تخانـشن  ار  وا  دـمآ  نوریب 
رـسپ و زا  درم  نیا  هک  مروخیم  دنگوس  نم  تفگ : کلملا  دبع  درک . مالـس  دـش  دراو  کلملا  دـبع  رب  نوچ  دـمآ . کلملا  دـبع  دزن  هلجع 

انا اه  «. 1 : » ماهتفگ هک  تسا  نم  زا  رعش  نیا  تفگ : عیبر  هدب . عالطا  امب  ياهدید  یناگدنز  لوط  رد  هچنآ  عیبر ! يا  تسا ! رتناوج  شاهون 
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نم شاب ! هاگآ  ینعی :  ) ارمع اذ  لاط  تاهیه  تاهیه  هب  تعمـس  دـق  سیقلا  ءرما  اـّما  ارجح  يدـلوم  يرمع و  كردا  دـق  دولخلا و  لـمآ  اذ 
وا هک  ماهدینـش  ار  سیقلا  ءرما  دوخ  اما  ماهدـید . ار  سیقلا  ءرما  رـسپ  رجح  نم  هک  یلاح  رد  مراد . ینالوط  رمع  يوزرآ  هک  متـسه  یـسک 
زا مدوب ، لفط  هک  یتقو  رد  نم  ار  راعـشا  نیا  تفگ  کلملا  دبع  منامب .) هدنز  نم  رگید  هک  دـسریم  رظنب  رود  یلیخ  سپ  تسا . هدوب  یک 
هک یتقو  ینعی :  ) ءانغلا ةذاذـللا و  بهذ  دـقف  اماع  نیتأم  یتفلا  شاـع  اذا  ماهتفگ : مه  ار  تیب  نیا  تفگ  عیبر  دـندرکیم - لـقن  نم  يارب  وت 
نم يارب  یکدوک  نامز  رد  زین  ار  وت  رعـش  نیا  تفگ : کلملا  دـبع  دوشیم ) رود  يو  زا  تورث  تذـل و  درک ، رمع  لاـس  تسیود  یناوج 
لقن نم  يارب  يزیچ  ترمع  دئاوف  زا  سپ  يرادروخرب . رفاو  هرهب  کین و  تخب  زا  وت  عیبر ! يا  تفگ : کلملا  دبع  سپـس  دـندرکیم ! لقن 

تـصش تیلهاج و  رد  لاس  تسیب  دـص و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  روهظ  یـسیع و  جورع  نیب  ترتف  رد  لاس  تسیود  تفگ : نک !
ناشاهمان هک  شیرق  ناناوج  هدع  نآ  زا  عیبر  يا  تفگ  کلملا  دبع  ماهتـسیز !  512 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالـسا  رد  لاس 

مهف ياراد  وا  تفگ : هد : ربخ  سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  تفگ : کلملا  دبع  نک ، لاؤس  یهاوخیم  مادک  ره  زا  تفگ : هد . ربخ  نمب  تسا  یکی 
دوخ مشخ  دوب ، ناسحا  ملع و  ملح و  ياراد  تفگ  هد  ربخ  رمع  نب  هَّللا  دـبع  زا  تفگ : دوب ، گرزب  ناد  نآرق  ملح و  شـشخب و  ملع و  و 
يارب شناـیز  فیطل و  وبـشخ و  یگربـلگ  وا  تفگ : هد ! ربـخ  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  زا  دیـسرپ : « 1 . » تـسجیم يرود  مـلظ  زا  دربـیم و  ورف  ار 

کلملا دبع  دنزیر . ورف  نآ  زا  اههرخـص  هک  دوب  یبعـص  هوک  نوچمه  وا  تفگ  هد . ربخ  ریبز  نب  هَّللا  دبع  زا  تفگ : دوب ! كدـنا  نیملـسم 
. مدومن ناحتما  ار  نانآ  مدش و  کیدزن  اهنآب  تفگ : یتفای ؟ تسد  اهنآ  رابخا  رب  روطچ  درادهگن  ار  وت  ادخ  تفگ :

وا هنامیکح  حئاصن  نهاک و  ّقش 

ربخ تفگ  وا  قاّرو . دمحم  نب  دمحا  بیطلا  وبا  امب  داد  ربخ  تفگ  وا  بتکم  ییحی  نب  دمحا  امب  داد  ربخ  دیوگیم ، نیدـلا » لامک  رد   » زین
نبا زا  هصیبق  وبا - زا  متاح  وبا  زا  یلقع  رـشب  وبا  یـسیع  نب  دمحا  امب  داد  ربخ  تفگ  وا  ینامع ، يدزا  دـیرد  نب  نسح  نب  دـمحم  امب  داد 

قش دنتفگیم : هک  مدینـش  مدوب  هدیدن  اهنآ  دننام  وکین ، تئیه  تریـس و  رد  هک  هلیجب  خیاشم  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  یبلک و 
تسا کیدزن  هک  نک  یتیصو  ار  ام  دنتفگ  دندمآ و  درگ  يو  دزن  شناگتسب  دیسر ، شتافو  تقو  نوچ  درک . یگدنز  لاس  دصیـس  نهاک 

ور مه  زا  دـیروآ و  ور  رگیدـکیب  دـیدرگن ، ادـج  مه  زا  دـیوش و  کـیدزن  رگید  کـی  هب  تفگ : قش  دریگب . اـم  تسد  زا  ار  وـت  راـگزور 
ناریپ دینک ، مارتحا  ار  مرک  لها  دیرامـش و  گرزب  ار  اهمکح  دیراد ، هاگن  مکحم  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  دـینک و  محر  هلـص  دـینادرگن و 

نیتم يدج و  نانخس  دیابیم  هک  ییاج  رد  دیرامش ، تسپ  ار  میئل   513 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دارفا  دیئامن و  ریقوت  ار  دوخ 
زا دـیوش  هریچ  نمـشد  رب  نوچ  و  دـیزاسم ، هدولآ  يراذـگتنم  اب  ار  دوخ  ياهـششخب  دـیزرو . باـنتجا  یئوگ  هدوهیب  یخوش و  زا  تفگ ،
يو هراب  رد  دمآ ، رد  گنرین  رد  زا  امـش  اب  یـسک  رگا  دـینک . شزاس  مه  اب  دـیتشگ  ادـج  مه  زا  قافن  رثا  رب  رگا  و  دـیرذگرد ، وا  ریـصقت 

ینامیشپ ياهتنمب  ندیسر  اریز  دیریذپب . دنهدیم  حلص  ار  امـش  هزیتس  زا  دعب  هک  یناسک  داهنـشیپ  دیونـشب و  ار  ناریپ  حیاصن  دینک ، یکین 
نارتخد دـیئامن  يرود  رگید  کی  ياهیدـب  يوجتـسج  زا  دـینک و  زیهرپ  دوخ  باسنا  رد  شنزرـس  زا  دـباییم . مایتلا  رید  هک  تسا  یمخز 

. تسا یئاوسر  داسف و  بجوم  گنن و  ثعاب  هک  هچ  دیهدن ، دنـسریمن  امـش  هیاپب  مهف  تباجن و  رد  هک  یناسک  يرـسمهب  ار  دوخ  هدـیمهف 
تمادـن بجوم  راک  رخآ  رد  یئوختـشرد  اریز  دـیئوج ، زارتحا  یئوخ  تشرد  زا  و  دـیریگ ، شیپ  یمرن  تمیـالم و  مدرم  اـب  ترـشاعم  رد 

عمط و ریپ و  مدرم  تسا . هیامرـس  نیرتـهب  تعاـنق  و  هذـخاؤم ، نیرترثؤـم  ربـص  دـنکیم . بسک  اهـشهوکن  شبحاـص  يارب  دوـب و  دـهاوخ 
امش لاوماب  عمط  نمشد  نوچ  هک  ینعم  نیاب  تسا . رگید  کی  يرای  زا  يرود  تلذ ، تقیقح  دنـشابیم . یباتیب  شکراب  زآ و  شوختـسد 

زا هک  تسا  یئاهتحیـصن  بجع  تفگ : سپـس  دینک . هاگن  اهنآب  هتفرگ  باوخ  نامـشچ  اب  امـش  دیامن ، داجیا  امـش  ياهلد  رد  بعر  دنک و 
خیـش درم . سپـس  تفگ و  ار  نیا  نهاک  قش  دشاب ! نآ  شریذـپ  هدامآ  مکحم و  مدرم  ياهلد  رگا  اما  دز . رـس  یحیـصف  نابز  نیریـش  درم 

نینچمه دـنیامنیم : قیدـصت  دـننکیم و  لقن  ار  اهناتـساد  هنوگ  نیا  ّتنـس ) لها   ) ام نیفلاخم  دـیامرفیم : اـجنیا  رد  هنع  هَّللا  یـضر  قودـص 
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هدیـشوپ مدرم  رظن  زا  هک  دنیامنیم  فیـصوت  ار  وا  تشهب  درک و  رمع  لاس  دـصهن  هک : دـنیوگیم  دـننکیم و  لقن  ار  داع  نب  دادـش  ناتـساد 
يرابخا دنرادیمن و  رواب  ار  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  رمع  لوط  یلو  تسا  نیمز  يور  رد  هک  دـنیوگیم  دـنیبیمن و  ار  نآ  سک  چـیه  و  تسا ،

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنقح .! نارادفرط  نمـشد  قح و  رکنم  تقیقح  رد  دـنرادنپیم و  غورد  تسا  هدیـسر  وا  هراب  رد  هک 
يو زا  راحب ) مجنپ  دلج  « ) تّوبن  » باتک رد  ار  نآ  مه  ام  دنکیم . لقن  ار  داع  نب  دادش  ناتـساد  همحرلا  هیلع  قودص  سپـس  فلؤم :  514

: دیوگیم هاگنآ  میدرک . لقن 

یملسا هّیمأ  نب  بعک  نب  ۀعیبر  نب  سوا 

يرمع و تمئـس  مهدـنع و  یئاوث  یلها  لم  یّتح  ترّمع  دـقل  دـیوگیم : هراب  نیا  رد  يو  دوخ  تسیز . ناهج  رد  لاس  هدراـهچ  تسیود و 
حاب يولس و  تکرت  یتولش و  یلبأف  يرسی  دعب  ّلیل  هیداغی و  موی  حبص  ءاّوثلا و  نم  ّلمی  رشع  دعب  نم  عبرا  هیلع و  ماع  ناتأم  یتا  نمل  ّقح 

گنتب مزارد  رمع  زا  مه  نم  دوخ  دندش و  هتسخ  اهنآ  دزن  رد  نم  ندوب  زا  مناگتسب  هک  مدرک  رمع  نادنچ  ینعی :  ) يردص ریمـض  ّنجا  امب 
هتسخ درذگیم  وا  رب  هک  ماش  حبص و  یگدنز  ّلحم و  زا  هک  هدیسر  لاس  هدراهچ  تسیودب و  شرمع  هک  یسک  يارب  تسا  هتسیاش  مدمآ ،

راکـشآ مدرکیم  ناـهنپ  هنیـس  رد  ار  هچنآ  تهج  نـیمهب  مـتفگ  كرت  ار  یگدـنز  تذـل  مـه  نـم  دـیناسوپ ، ارم  ياـضعا  زارد  رمع  دوـش .
(! دیدرگ

یئاط هلمرح  نب  رذنم  دیز  وبا 

. درک رمع  لاس  هاجنپ  دص و  دوب  ینارصن  يدرم  هک 

نافطغ نب  دیز  نب  عجشا  نب  میلس  نب  نامهد  نب  رصن 

موق رب  یبلطم  عقوم  نآ  رد  دش . دیپس  شرـس  يوم  درک و  ادیپ  للخ  شلقع  تخیر و  شیاهنادـند  هک  يروطب  درک . رمع  لاس  دون  دـص و 
. دنادرگرب يوب  ار  وا  یناوج  لقع و  هک  دندومن  تلأسم  دنوادخ  زا  تهج  نیمهب  دندش و  وا  ریبدـت  يأرب و  جاتحم  دـیدرگ و  لکـشم  يو 
ار تایبا  نیا  يو  هراب  رد  یملـس  سادرم  نب  سابع  ای  بشرخ  نب  ۀملـس  دش . هایـس  شرـس  يوم  دـینادرگزاب و  واب  ار  یناوج  مه  دـنوادخ 

يّذلا بابّشلا  حرش  هدواع  هضایب و  دعب  سأّرلا  داوس  داع  اتاصناف و  مّوق  ّمث  الوح  نیعـست  اهـشاع و  ةدینهلا  نامهد  نب  رـصنل  تسا : هدورس 
دص و نامهد  نب  رصن  ینعی :  ) 515 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اتام  هّلک  اذ  دعب  نم  هّنکل  هلقع و  تاف  ام  دعب  القع  عجار  اتاف و 

هکنآ زا  دعب  دومن و  دوع  یناوجب  شیریپ  یهایـسب و  شرـس  يوم  يدـیپس  دـیدرگ . تسار  ندـش  مخ  زا  سپ  شتماق  درک . رمع  لاس  دون 
(!. درم ماجنارس  وا  اهنیا  همه  دوجو  اب  یلو  تشگرب ، هرابود  تفر ، تسد  زا  شلقع 

يدبع قادص  نب  بوث 

. تسیز ناهج  رد  لاس  تسیود 

همیذج نب  فوع  نب  معثخ 

: ینعی  ) ءاود نم  توملل  ام  تاهیه  ءانغ  يدـیأ و ال  يذـب  سیل  ءایحألا  یف  معثخ  یتم  یّتح  تفگب : رعـش  نیا  درک و  رمع  زارد  يراگزور 
!( تسین ياهراچ  ندرم  زا  هک  سوسفا  یتورث  هن  دنام و  شیارب  یئورین  هن  رگید  هک  تسیز  ناهج  رد  نادنچ  معثخ 
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سوشا نب  لهشالا  دبع  نب  بعک  نب  ۀبلعث 

لاطف ینوفّلخ  لیبسلا و  دـصق  اوضم  ءاعد  مهل  باجی  اتافخ ال  اوسمأف  اماوقا  تبحاص  دـقل  تسوا : زا  تاـیبا  نیا  درک . رمع  لاـس  تسیود 
یناـهگان گرم  اـب  هک  متـشاد  ساـمت  یمدرم  اـب  ینعی :  ) ءاـجّرلا توملا  نم  ینفلخأ  ءیـش و  نیهر  ةادـغلا  تحبـصأف  ءاوـّثلا  مهدـعب  یلع 

اهنآ زا  دـعب  دنتـشاذگ و  یقاـب  ارم  دـنتفر و  اـهنآ  تشادـن . يدوـس  گرم  زا  اـهنآ  یئاـهر  يارب  یئاـعد  چـیه  هک  یلاـح  رد  دنتـشذگرد ،
(. دش بلس  نم  زا  گرمب  دیما  و  مدنام ، يزیچ  ورگ  رد  نم  سپ  دیماجنا  لوطب  نم  یناگدنز 

یعخن سیق  نب  لهذ  نب  بعک  نب  ةادر  نب  بعک 

یف مویلا  ّدعی  الا  تابس  يذ  ریغ  میقع  تانب و ال  نینب ال و ال  وبا  یتادل  نم  هیذخأی  قبی  مل  دیوگیم : يو  دوخ  دومن . رمع  لاس  دصیـس  « 1»
رگم تسا . هدـنامن  یـسک  دنتـشادن  دالوا  هک  اهنآ  هچ  دنتـشاد و  دالوا  هک  اهنآ  هچ  نم  ياـقفر  ینعی : ( ؟ یتاـیح هعیبأ  رتشم  لـه  تاومـألا 

ار دوخ  یگدنز   516 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم  هک  تسه  يرادیرخ  ایآ  دیآ . رامـشب  تاوما  فص  رد  زورما  هک  یـسک 
!؟ مشورفب واب 

یئاط متاح  نب  ّيدع 

. تسیز ناهج  رد  لاس  تسیب  دص و 

يدنک نانس  نب  ۀلمرح  نب  سیق  نب  تاباما 

. درک یگدنز  لاس  تصش  دص و  - 

یعازخ سیق  نب  يّزعلا  دبع  نب  ریمع  نب  رجاه  نب  ةریمع 

تحبـصا ارـشع و  اهدعب  نم  تیغبأ  دق  ةدـینه  تحبـصأ  نامّزلا و  ینانفأ  تیلب و  تسوا : زا  ریز  تایبا  تسیز  ناهج  رد  لاس  داتفه  دـص و 
متشگ هدیسوپ  ینعی :  ) اربق هل  ّطخت  یّتح  اتّیم  اهل  یتریشع  نجت  ام  ارهد  تشع  دق  ارمأ و  یل  ردصأف  ّیح  یکبأف و ال  ّتیم  انا  خرفلا ال  لثم 

ات ماهدرم  هن  هک  متسه  ياهجوج  دننام  نم  زورما  « 1  » منامب مه  رگید  لاس  هد  مهاوخیم  مدرک و  رمع  لاس  دـص  درب  نایم  زا  ارم  راگزور  و 
گرم زا  شیپ  هک  ار  ياهدرم  ماهریـشع  هک  مدرکیم  یگدنز  يراگزور  رد  نم  دنهد . ماجنا  میارب  يراک  ات  ماهدنز  هن  دـننک و  هیرگ  نم  رب 

(. تسا هدوب  تیلهاج  مدرم  تاداع  زا  نیا  ( ) دندرکیمن نفد  دوب ، هدنکن  ار  دوخ  ربق 

مال نب  ۀثراح  نب  سیق  نب  دیز  نب  رذنم  نب  ماوع 

زیزعلا دـبع  نـب  رمع  دزنب  ار  وا  يزور  دوـمن . كرد  ار  يوـما  هـفیلخ  زیزعلا  دـبع  نـب  رمع  تـسیز و  تیلهاـج  رـصع  رد  يزارد  راـگزور 
هچ ایند  رد  دندیسرپ  يو  زا  دوب . هتخیر  شمشچ  يور  شناوربا  و  دشیم ، هدید  ادج  ادج  شندرگ  ناوختسا  دوب  فیعـض  سب  زا  دندروآ .
مل یحانج  انّیبت  صیمقلا  یّنع  اوعلخی  یتم  امدـقا  تنک  ما  نینرقلا  يذ  دـهع  یلع  ۀـّما  تکردأ  يردأ أ  ام  هَّللا  وف  تفگ : ياهدـید ؟ اـهزیچ 
ره ماهدوب  نآ  زا  شیپ  ای  مدرک  كرد  ار  نینرقلا  وذ  دـهع  مدرم  هک  مروایب  رطاخب  مناوتیمن  دـنگوس  ادـخب  ینعی :  ) امد اـمحل و ال  نبـسکی 

(. نوخ هن  دراد و  تشوگ  هن  مندب  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دنروآ ، نوریب  مرب  زا  نهاریپ  هاگ 

یئاط همیذج  نب  بهو  نب  فیس 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


ردقلا ینکردأ  هتینفأف و  یبابش  تسبل  بذاک  یّننا  اوبسحت  الف  بهاذ  بهاک  یّننا  الا  تسوا : زا  تایبا  نیا  تسیز . ناهج  رد  لاس  تسیود 
نهاریپ دیرامـشم . وگغورد  ارم  سپ  متـسه . ینتفر  نم  دیـشاب  هاـگآ  ینعی :  ) بئاـث هل  بوثی  یّتـح  تعفن  یلوم  تعفد و  مصخ  بلاـغلا و 

عفد دوخ  زا  ار  نانمـشد  تفرگ . دوخ  تردـق  ربـنچ  رد  ارم  تسا ، تسد  هریچ  هک  یهلا  ریدـقت  مدومن و  هنهک  دـعب  مدیـشوپ و  ار  یناوـج 
(. ددرگ نم  دئاع  نآ  باوث  ات  مدناسریم ، عفن  ناتسودب  مدرکیم و 

ینزم هّیهس  نب  ةاطرا 

. تفگ تسا ؟ هدنام  هچ  وت  رعـش  زا  ةاطرا ! يا  دیـسرپ  يو  زا  ناورم  کلملا  دـبع  دوب  دـیلو  وبا  وا  هینک  دومن . یگدـنز  لاس  تسیب  دـص و 
نم هوالعب  دیآیمن ! نم  يارب  رعـش  اهنیا  زا  یکی  يارب  زج  میامنیمن و  بضغ  يزیچ  رب  منکیمن و  زیگنا  برط  راک  مشونیمن و  بارـش  رگید 

دیزم و نم  مدآ  نبا  سفن  یلع  یتأت  نیح  ۀّینملا  یقبت  ام  دیدحلا و  ۀطقاس  ضرألا  لکأک  یلایّللا  هلکأت  ءرملا  تیأر  ماهتفگ : ار  راعـشا  نیا 
نیمز نوچمه  دننادرگیم ، یناف  دنروخیم و  ار  نانآ  اهبـش  هک  مدید  نانچ  ار  مدرم  ینعی :  ) دـیلولا یبأب  اهرذـن  یّفوت  یّتح  ّرکتـس  اّهنا  ملعأ 
نادنچ گرم  حبـش  هک  منادیم  دراذگیمن و  ورف  يو  زا  يزیچ  دـسریم ، مدآ  دالوا  گرم  نوچ  دـناسوپیم ، دروخیم و  ار  نهآ  ياههراپ  هک 

وا هینک  اریز  داتفا . تشحوب  رخآ  تیب  ینعم  ندینـش  زا  کلملا  دبع  دنک )! افیا  مه  دیلو  وبا  هب  تبـسن  ار  دوخ  رذن  ات  دهدیم  ناشن  ار  دوخ 
. تسا دیلو  وبا  نم  هینک  هچ  متسه ! نم  دوخ  دوصقم  تفگ : وا  یلو  دوب ! دیلو  وبا  زین 

صربأ نب  دیبع 

مه هنامز  متفر و  نیب  زا  ینعی   ) دقارفلا رهز  شعن و  ونب  یتادل  تحبـصأ  نامّزلا و  ینانفأ  تینف و  دیوگیم : وا  دومن . یناگدنز  لاس  دـصیس 
نب نامعن  ار  دیبع  نبا  دندیـشک )  518 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  كاـخب  هرهچ  نم  نـالاسمه  هک  یلاـح  رد  درب . نیب  زا  ارم 

. دیناسر لتقب  تفرگ و  « 1  » سؤب زور  رد  رذنم 

یناه نبا  حیرش 

ّثب اذ  تحبصا  تسا : هتفگ  يریپ  فعض  ّنس و  ربک  لاح  رد  يو  دیسر  لتقب  فسوی  نب  جاجح  گنج  رد  ات  درک  رمع  لاس  تسیب  دص و 
یف عمجلا  ارتست و  موی  ناجرهم و  موی  ارمع و  هقیّدص و  هدعب  ارذنملا و  یبّنلا  تکردأ  ۀّمث  ارصعأ  نیکرشملا  نیب  تشع  دق  اربکلا  یـساقا 

ات متسیز ، نیکرشم  نیب  رد  اهلاس  منابیرگب . تسد  هودنا  تنحم و  اب  يریپ  نس  نیا  رد  ینعی :  ) ارمع اذه  لوطأ  ام  تاهیه  ارهّنلا  مهنیّفص و 
ناورهن نیفـص و  رتشوش و  گنج  ناگرهم و  زور  گنج  رد  مدـید . ار  رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ  زا  دـعب  و  متفای ، ار  تمحر  ربمغیپ  هک  هاگنآ 

!؟. تسا هتشگ  ینالوط  هچ  رمع  نیا  هک  ياو  يا  متسج . تکرش  زین 

عابس نب  حاجسم 

یل ینا  دق  تیلب و  یّتح  قافآلا  یف  تفّوط  دـقل  دـیوگیم : هراب  نیا  رد  وا  تسیز . ناهج  رد  زارد  يراگزور  زین  دوب  هّبـض  ینب  زا  يدرم  هک 
فانکا رد  نادنچ  ینعی :  ) دیدج لوح  هدعب  لوح  رهـش و  دـعب  لهتـسم  رهـش  دوعی و  یـضمی  امّلک  لیل  راهن و  ینفی  ینانفأ و ال  دـیبا و  نا 

اهبـش و هک  نانچ  دوشیمن ، یناف  اهزور  دوخ  یلو  دـینادرگ  یناف  ارم  راـگزور  تسا . عقومب  مریمب  رگا  مدـش و  هدیـسوپ  هک  متـشگ  ناـهج 
(. دندرگیم زاب  هرابود  دنورب  تقو  ره  اهلاس  اههام و 

داع گرزب  نامقل 
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داع گرزب  نامقل 

موق هدنام  یقاب  هدربمان  نامقل  درکیم . رمع  لاس  داتشه  یسکرک  ره  درک . یگدنز  سکرک  تفه  رمع  هزادناب  ینعی  لاس  تصش  دصناپ و 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  اهنآ  موق  هک  تسا  داع  دالوا  زا  يو  دومن . رمع  لاس  دـصناپ  رازه و  هس  يو  هک  هدـش  تیاور  مه  و  دوب . داع 
ار سکرک  نیرن  هجوج  وا  تفای ، سکرک  تفه  رمع  نامقل  دنیامن . بآ  يوجتسج  اهنآ  يارب  ات  دنداتسرف  مرح  بناجب  ار   519 ص : نتم ،

سکرک نوچ  دریمب . دعوم  رـس  ات  دنامیم  اجنآ  رد  مه  سکرک  دادـیم ، ياج  درکیم  یگدـنز  اجنآ  رد  سکرک  هک  یهوک  رد  تفرگیم و 
وا هراـب  رد  مدرم  دوـب . رتزارد  شرمع  اـهنآ  هـمه  زا  تـشاد و  ماـن  دــبل »  » اـهسکرک نآ  نـیرخآ  درکیم . تـیبرت  ار  يرگید  درمیم ، لوا 

هتشاد و مزال  نازیمب  ار  یئانیب  یئاونش و  هوق  هدش ، هتفگ  دایز  نامقل  هراب  رد  روهـشم  راعـشا  مه  تشگ و  ینالوط  یـسب  شرمع  دنتفگیم :
. تسا دایز  يو  رابخا 

یبلک بیلک  نب  روث  نب  ةدهو  نبا  هَّللا  دبع  نب  دیز  نب  ةرذع  نب  فوع  نب  رکب  نب  هَّللا  دبع  نب  لبه  نب  بانج  نب  ریهز 

. درک رمع  لاس  دصیس 

رماع نب  ورمع  ایقیزم 

دوب و يداع  مدرم  وزج  لاس  دـص  راهچ  تسیز : ناـهج  رد  لاـس  دصتـشه  دـندوب  هداد  نامـسآ » بآ   » بقل يوب  شدوجو  عفن  رظن  زا  هک 
ار اهنآ  دادیم  روتسد  دعب  دیشوپیم و  سابل  تسد  ود  زور  ره  هک  دندیمانیم ، ایقیزم )  ) ار وا  تهج  نیا  زا  درک ، تنطلس  مه  لاس  دص  راهچ 

. دشوپن ار  نآ  يرگید  ات  دننک  هراپ 

هنانک نب  هَّللا  دبع  نب  لبه 

. دومن یگدنز  ناهج  رد  لاس  دصتفه 

ینیق ناحمط  وبا 

. درک رمع  لاس  هاجنپ  دص و 

میمت نب  تانم  نب  دیز  نب  بعک  نب  ۀعیبر  نب  رغوتسم 

. تسا فورعم  وا  رعش  درواین . مالسا  یلو  درک  كرد  ار  مالسا  سپس  دومن  رمع  لاس  یس  دصیس و  ، 

دهن نب  دیود 

ادسفا اموی  حلـصی  ام  رهّدلا  ادی و  الجر و  رهّدلا  ّیلع  یقلا  تسا : هتفگ  دوخ  رمع  لوط  هراب  رد  تسیز . ناهج  رد  لاس  هاجنپ  دص و  راهچ 
درک دهاوخن  حالصا  هدش ، دساف  يزور  هک  ار  نآ  راگزور  تخادنا  راک  زا  ارم  ياپ  تسد و  راگزور  ینعی :  ) ادغ هدسفی  مویلا و  هحلـصی 

امـشب نم ! نادنزرف  تفگ : دومن و  عمج  ار  دوخ  نادنزرف  تافو  ماگنه  دیود  دنادرگیم  دـساف  رگید  زور  حالـصا و  ار  نآ  زور  کی  هکلب 
! دیرذگن اهنآ  ياطخ  زا  دیریذپن و  ار  رورش  مدرم  رذع  هک : منکیم  تیصو   520 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

هیاکع نب  هبلعث  نب  هَّللا  میت 
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. تسیز ناهج  رد  لاس  تسیود 

هرازف نب  يدع  نب  يدعس  نب  کلام  نب  ضیعب  نب  بهو  نب  عبض  نب  عترم 

. درواین مالسا  یلو  درک  كرد  ار  مالسا  زین  وا  دومن  رمع  لاس  لهچ  تسیود و  ، 

« نیعر يذ   » لآ زا  يریمح  برک  يدعم 

تسیز ناهج  رد  لاس  هاجنپ  تسیود و 

یفعج هَّللا  دبع  نب  ۀیرث 

البق دیاهدرک  نکسم  نآ  رد  امش  هک  ار  نابایب  نیا  نم  تفگ : تفر و  باطخلا  نب  رمع  دزن  دمآ و  هنیدمب  يو  درک . یناگدنز  لاس  دصیس 
فعض هطساوب  دوب و  وا  اب  زین  هیرث  رسپ  دنتفگیم ! هَّللا » الا  هلا  نا ال  دهشا   » امـش دننام  هک  مدید  یمدرم  و  مدوب ، هدید  تخرد  بآ و  نودب 

: تفگ تسا ؟ یقاب  زونه  وت  لـقع  یلو  هتـشگ  فرخ  وت  رـسپ  ارچ  هیرث ! يا  دیـسرپ : رمع  دوب . هدـش  فرخ  هدرک و  شردـپ  هب  هیکت  يریپ 
نم یلاحشوخ  ماگنه  هک  دوب  نانچ  نم  نز  متفرگ  تریـس  کین  فیفع و  نز  مه  دعب  متفرگن و  نز  یگلاس  داتفه  ات  نم  هک  تسنیا  تلع 

دیدیم لاحشوخ  ار  وا  نوچ  هک  تفرگ  نابز  دب  يذوم و  ینز  مرسپ  نیا  یلو  دومنیم ! داشلد  ارم  بضغ  مشخ و  عقوم  دوزفایم و  متّرسم  رب 
. دیناسریم شبلب  ار  شناج  دیدیم  كانبضغ  هتفرگ و  ار  وا  هاگ  ره  دوش و  نیگمشخ  گنتلد و  هک  درکیم  يراک 

وا هنامیکح  نانخس  هنانک و  نب  فوع 

دومن و تیصو  اهنآب  درک و  عمج  ار  دوخ  نادنزرف  دیـسر  ارف  شراضتحا  لاح  نوچ  تسیز . ناهج  رد  لاس  دصیـس  یبلک  هنانک  نب  فوع 
دـیزاس و هشیپ  یئاسراپ  دیـسر . دـیهاوخ  موق  یئاقآ  تسایرب و  نآ  هلیـسوب  نم  زا  دـعب  هک  دـینک  ظفح  ارم  تیـصو  نم ! نادـنزرف  تفگ :

دیراد هدیشوپ  ار  اهنآ  ياهیدب  یلو  دینک  شزیمآ  مدرم  اب  دیزاسم . هدنکارپ  ناشهاگباوخ  زا  ار  ناگدنرد  دیـشابن  نوزحم  دینکن و  تنایخ 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نارگ  ناتیارب  ات  دـینکن  زارد  اهنآ  فرطب  لاؤس  تسد  «. 1  » ددرگ حالـصا  دبای و  دوبهب  ناتراک  ات 
ات دـیرادب  تسود  ار  مدرم  دـینادیم . هدیدنـسپ  هـک  یّقح  راـهظا  يارب  رگم  دـیریگ  شیپ  توکـس  تلاـح  دـیناوتیم  اـت  دوـشن : ماـمت   521

ناتلد ات  دیریگب  هلصاف  اهنآ  زا  دننکن . تیاکش  امش  زا  ات  دیزاسن ، مورحم  عفانم  هدافتسا  زا  ار  اهنآ  دوش . كاپ  امـش  هنیک  زا  اهنآ  ياههنیس 
نآ ربارب  رد  دیآ ، دیدپ  امش  يارب  یلکـشم  راک  نوچ  تسامـش . يراوخ  بجوم  هک  دینکن  تساخرب  تسـشن و  اهنآ  اب  دایز  دبای . شمارآ 
مان یـشوخ  لاح  رد  هک  تسنآ  زا  رتهب  دـنامب ، يراوخ  ّتلذ  یتسار و  نابز  رگا  هک  دـیزاسب  نامز  تشذـگ  اب  دـیریگ ، هشیپ  ربص  تابث و 

یتسود و اهـشهاوخ  نیرتکیدزن  اریز  دـیزاس . هدامآ  دـنکیم  ینتورف  امـشب  تبـسن  هک  یـسکب  مارتحا  يارب  ار  دوخ  دوش . دای  يدـبب  ناسنا 
كرت هطساوب  ار  دوخ  بسح  درک . دهاوخ  نیمأت  ار  امش  تیعمج  هک  دینکم  دهع  ضقن  دیریگ ، هشیپ  افو  تسا و  ینمشد  اهتبسن  نیرترود 

یگتـسکشرس يراوخ و  بجوم  هک  دـیزاسم  مولعم  مدرم  رب  ار  دوخ  تشیعم  یگنت  تسا  يدرمناوـج  تفآ  غورد  هک  دـینک . هدـنز  غورد 
تلاصا و رد  رگم  دینکن ، جیوزت  یسک  رهب  ار  دوخ  لیصا  هبیجن و  نانز  تسا : مأوت  ّتلذ  اب  هک  دیزرو  بانتجا  تبرغ  زا  دش . دهاوخ  امش 
، دهدن بیرف  اهنآ  یبوخب  هجوت  زا  ار  امش  نانز ، یئابیز  دیئامن . بسک  یگرزب  تلیضف و  دینک  یعـس  هشیمه  دنـشاب : ربارب  امـش  اب  تباجن 

ینتورف دوخ  موق  لـیماف و  دزن  رد   522 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1 ! » دراد یگتسب  اهنآ  تفارـشب  لامکب و  نانز  یبوخ  هک 
تفلاخم هک  دینکن ، تفلاخم  دنراد ، نآ  رب  قافتا  اهنآ  هک  یعوضوم  رد  دیدرگ . لئان  هلضاف  تاکلمب  ات  دیرادم  اور  متس  اهنآ  رب  دیئامن و 

ار دوخ  ياههناخ  تحاس  دشاب . ناتدوخ  موق  يارب  دیاب  نارگید  زا  شیپ  امـش  کین  ياهراک  تسا . بیع  صقن و  بجوم  عاطم  درم  يارب 
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ات دیئامن  كرت  دوخ  نایم  رد  ار  ینیچ  نخـس  تساهنآ . قوقح  زا  يریگولج  تکرب و  بلـس  بجوم  هک  دـیزاسم  شّحوتم  نآ  نینکاس  زا 
. دیئامنن لاکشاب  دروخرب  هک  يدراوم  رد  رگم  دیزیهرپب  یتسرپدوس  زا  دیبای . هبلغ  نمشد  رب  دیشاب و  مه  راک  ددم  راوگان  ياهدمآشیپ  رد 
ات دیشاب  ابیکش  ناهیفس  اب   523 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیرادب . مدقم  دوخ  رب  یئاریذپ  رد  ار  نامهم  یمارگ و  ار  اههیاسمه 
ار دوخ  يراچان  عقوم  رد  زج  دوب . دهاوخ  امش  يراوخ  بجوم  هک  دینک  يرود  یئادج  هقرفت و  زا  دوش و  هتساک  امش  یتحاران  هودنا و  زا 

يوق دنمورین و  رگا  و  درک ، دنهاوخن  شنزرس  ار  امـش  مدرم  دوب ، هتفریذپ  امـش  رذع  رگا  اریز  دیزادناین . تّقـشم  رد  یئاناوت ، دح  زا  شیب 
جایتحا عنام  شـشخب  لذب و  هک  دیئامنن  طیرفت  یلو  دینک  شـشخب  دیباتـشب . نارگید  کمکب  رارطـضا  عقوم  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دیـشاب ،

. دیزاسم اوسر  ار  دوخ  دیزیهرپب و  فارـسا  زا  دشاب . نارب  ناتریـشمش  و  دیوش ، زیزع  قلخ  دزن  ات  دشاب ، ناسکی  دـیئوگیم  هچنآ  تسامش .
ات دیربن  دـسح  کشر و  رگیدـکیب  تبـسن  دـنروآیمن ، لمعب  دـنزرویم و  یهاتوک  نآ  رد  هک  دیـشاب  هتـشادن  يراک  راظتنا  تسپ  مدرم  زا 

لها اب  یتسود  بدا و  دوجو و  تلیضف  زا  دوخ  يارب  تسا . يرامیب  عون  کی  لخب  هک  دینک  بانتجا  لخب  زا  ددرگن . امـش  تکاله  ثعاب 
صاخـشا هبرجت  زا  دیرامـش و  مرتحم  ار  تلیـضف  اب  دارفا  دینک . بلج  ار  مدرم  تبحم  تواخـس  لذب و  اب  دـیئامن و  انب  اههناخ  ایح  لضف و 

کچوک ار  مدرم  دوب . دهاوخ  باوث  ياراد  زین  نامه  هک  درادـن ، زاب  نآ  ماجنا  زا  ار  امـش  کین  راک  یکچوک  دـیریگب ، قشمرـس  هدومزآ 
باتـش دیئامن و  لّمأت  دیداتفا  تشحوب  ياهحناس  زا  هاگ  ره  دراد . یگتـسب  ایوگ  نابز  لد و  ینـشورب  يدرم  هک  دینادن  ناوتان  دیرامـشن و 

رد دننزیم . نیمزب  دنهاوخن  ار  هک  ره  دننکیم و  دـنلب  دـنهاوخب  ار  هک  ره  هک  دـیزرو  رهم  اهنآب  تبـسن  نیطالـسب  یکیدزن  يارب  دـینکم .
ار امـش  امـش ، ناگرزب  هک  دـینک  يراک  دـیریگ و  هشیپ  ینتورف  افو  هار  زا  ددرگ . فوطعم  امـشب  مدرم  ناگدـید  اـت  دیـشاب  عاجـش  اـهراک 

دنع اعمجتسا  ام  اذا  نکل  بیبلب و  هحصن  فوم  ّلک  هحـصن و ال  کیتؤمب  ّبل  يذ  ّلک  ام  و  تفگ : ار  تیب  ود  نیا  سپـس  دنرادب . تسود 
هیلع دوعوم  يدـهم  رگا  یلو  تسین  لقاع  یهد  زردـنا  دـنپ و  ره  و  دـهدیمن ، دـنپ  ارت  یلقاـع  ره  ینعی : بیـصنب  ۀـعاط  نم  هل  ّقحف  دـحاو 

. يریگ ندرگب  ار  وا  يوریپ  هک  تسا  راوازس  درک ) تحیصن  ارت  یلقاع  ینعی   ) دش عمج  یصخش  رد  ود  ره   524 ص : نتم ، مالسلا ،

دوب هتشون  رصم  مارها  حول  رد  هچنآ 

يارب تسا  هنع  هَّللا  یضر  رسای  راّمع  نادنزرف  زا  هک  ینارعـش  دیزی  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  باهولا  دبع  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع 
یئاهجنگ « 2  » رـصم رد  « 1  » نولوط نب  دـمحا  نب  هیورامخ  نسحلا  وبا  تفگیم : يرـصب ، مساـق  نب  دـمحم  مساـقلا  وبا  هک  درک ، لـقن  نم 

، دنک بارخ  ار  رصم  هثالث  « 3  » مارها زا  مره  ود  ات  دندرک  بیغرت  ار  وا  سپس  دوب . هدشن  سک  چیه  بیـصن  يو  زا  شیپ  هک  دروآ  تسدب 
زا ار  وا  يو  دامتعا  دروم  دارفا  نیرواـشم و  ناـیفارطا و  یلو  دـبایب ! یجنگ   525 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زین  نآ  رد  دـیاش 

اهنآ تحیصنب  وا  تسا . هتشگ  هاتوک  شرمع  هدش ، مارها  ضرعتم  سک  ره  هک  دنتخاس  ناشن  رطاخ  دنتشاد و  رذح  رب  مارها  ندرک  بارخ 
یعقوم دندش  زجاع  هتـسخ و  راک ، لاس  کی  زا  سپ  دوش ، ادـیپ  نآ  برد  ات  دـننکب  ار  مارها  راوید  رگراک  رازه  داد  روتـسد  درکن و  انتعا 

رخآب ات  دنتفر  شیپ  هتفرگ  ار  هار  دوب . بقن  دننام  هک  دندرک  ادیپ  یهار  دنرادرب ، تسد  دنتساوخیم  دنتـشگ و  سویأم  روظنم  بیقعت  زا  هک 
نوریب هدنک  اج  زا  ار  رد  ات  دـندرک  یعـس  نادـنچ  سپـس  تسا . مارها  برد  هک  دنتـسناد  دـندید و  يرمرم  گنـس  اجنآ  رد  دندیـسر . نآ 
دندرک عمج  ار  رصم  ءاملع  امکح و   526 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هتشون  نآ  رب  يزیچ  ینانوی  طخ  اب  دندید  دندروآ ،
ياملع ایند و  ظاّفح  زا  یکی  هک  دوب  یندم  هَّللا  دبع  وبا  مانب  یـصخش  اهنآ  نایم  رد  دناوخب . ار  نآ  تسناوتن  یـسک  یلو  دنناوخب  ار  نآ  ات 

تسا رداق  وا  و  دراد ، لاس  تصش  دصیس و  هک  مسانشیم  هشبح  رد  ار  یفقسا  تفگ : هیورامخ  نسحلا  وبا  هب  يو  تفریم . رامـشب  راگزور 
زونه فقـسا  نآ  متفرگن و  ارف  ار  نآ  متـشاد ، تبغر  برع  مولعب  نوچ  یلو  دزومایب ، نمب  ار  نابز  نیا  تساوخیم  وا  دـناوخب  ار  طـخ  نیا 

نیا هک  داد  باوج  هشبح  هاشداپ  یلو  دتسرفب  يو  دزن  ار  روبزم  فقـسا  هک  تشون  هشبح  هاشداپب  ياهمان  هیورامخ  نسحلا  وبا  تسا . هدنز 
اوهب و رگا  هک  تسنآ  میب  تسا . هتـشاد  هاگن  هدـنز  ار  وا  نونک  ات  هک  تسام  رهـش  ياوه  طقف  هدومن  هدوسرف  ار  وا  هنامز  هتـشگ و  ریپ  درم 
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راختفا فرـش و  بجوم  وا  ءاقب  هک  یتروص  رد  ددرگ  فلت  دشکب ، رفـس  تقـشم  جـنر و  دـیامن و  تکرح  دـنک و  ناکم  لقن  رگید  میلقا 
ات دیتسرفب  دیـسیونب و  ار  نآ  دیـسرپب : يو  زا  يزیچ  دیهاوخیم  ای  دـنک و  ریـسفت  ای  دـناوخب و  وا  دـیهاوخیم  هک  دـیراد  يزیچ  رگا  تسام .

لمح ناوسا »  » هب « 1 « » یلعا دیعص   » زا هداهن  یکچوک  یتشک  رد  ار  رمرم  گنس  داد  روتسد  هیورامخ  ددرگ . نیمأت  امش  دوصقم  هدناوخ و 
زا سپس  درک . ینعم  یـشبح  نابزب  دناوخ و  ار  هتـشون  دندناسر ، فقـسا  دزن  ار  گنـس  نوچ  دندروآ  هشبحب  ناوسا  زا  باتـش  اب  دندرک و 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  هارمه  هک  یندم  هَّللا  دبع  وبا  متـسه  غمود  نب  ناّیر  نم  تسا  هتـشون  دش  مولعم  دیدرگ . همجرت  یبرعب  یـشبح 
فسوی ترضح  هک  تسا  رصم  زیزع  ردپ  وا  تفگ : هدوب ؟ یک  غمود  نب  نایر  دیـسرپ : فقـسا  زا  دوب  هتفر  هشبحب  گنـس   527 ص : نتم ،

رد لاس  رازه  هس  غمود »  » نایر ردپ  لاس و  دصتفه  رازه و  نایر »  » شردپ لاس و  دـصتفه  زیزع  تسا . هدوب  اخیلز  شرـسمه  وا و  هناخ  رد 
هک هچ  مدمآ . نوریب  شیوخ  نطو  زا  لین  دور  عبنم  زا  عالطا  يارب  متسه  غمود  نب  نایر  نم  دوب : هتـشون  گنـس  نآ  يور  دنتـسیز . ناهج 
هب لاـس  داتـشه  روشک  مدرم  زا  رفن  رازه  تشه  هارمه  روـظنم  نیمهب  منادـب . مه  ار  نآ  عـبنم  ادـتبا و  متـساوخیم  مدـیدیم و  ار  نآ  ناـیرج 

دـیامنیم و روبع  نآ  رد  دـنکیم و  عطق  ار  سلطا  يایرد  لین  دور  مدـید  میدیـسر و  سلطا  يایرد  تاملظب و  هکنآ  اـت  میتخادرپ ، وجتـسج 
« یبارب  » و مارها »  » مدومن و تعجارم  مدیـسرت و  دوخ  تنطلـس  لاوز  زا  نم  دـندرم  همه  رفن  رازه  راهچ  زجب  نم  ناهارمه  درادـن  مه  ذـفنم 
«2 : » ماهتفگ ار  راعـشا  نیا  صوصخ  نیا  رد  مدومن و  ناهنپ  نآ  رد  ار  دوخ  ياههتخودـنا  اهجنگ و  مامت  و  مدرک ، انب  ار  مره  ود  نیا  و  « 1»
مکحم و متـساوخ  ار  هچ  ره  تسا  بیغب  ملاع  دنوادخ  اهنت  اریز  مرادن . بیغ  ملع  منادیم ، تسویپ  دهاوخ  عوقوب  هک  ار  اهزیچ  یـضعب  نم 

یلو منک ، ادیپ  ار  لین  دور  همشچرس  متساوخ  تسا . رتمکحم  وا  عنص  رتيوق و  دنوادخ  فصو  نیا  اب  متخاس  مکحم  ار  نآ  ددرگ ، نقتم 
رکشل نادنمدرخ و  هارمه  ار  یندید  ياهاج  « 3  » لاس داتشه  تدم  تسا . مأوت  ینوبز  زجع و  اب  یمدآ  هک  هچ  متشگ ، زجاع  نآ  فشک  زا 
یناملظ يایرد  ياهبادرگ  528 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مداهن  اپ  ریز  ار  سنا  نج و  نیمزرـس  هک  اجنآ  ات  مدومیپ . رایـسب 
روشکب سپـس  تشذگ . دهاوخن  هتـشذگن و  اجنآ  زا  یتبیه  اب  درم  چیه  نم  زا  دـعب  لبق و  هک  مدرک  نیقی  تقو  نآ  تشاد . زاب  راک  زا  ارم 

بحاص نم  تسا . مأوت  تمعن  اب  ینامز  یتخـس و  اب  یهاگ  راگزور  هک  هچ  متـسشن . شون  شیعب و  متـسارآ و  سلجم  متـشگ و  زاب  دوخ 
اجنآ رد  ددرگن ، مدهنم  دسوپن و  هکنیا  يارب  ار  دوخ  تمکح  تردق و  تسد و  راثآ  مشابیم . اجنآ  یبارب »  » یناب متسه و  رـصم  مارها  همه 
رارق دوخ  موجه  دروم  ینامز  دـنادرگیم و  اورماک  ار  ناسنا  یهاگ  هناـمز  تسه ، رایـسب  بئاـجع  داـیز و  ياـهجنگ  مارها  رد  مداد . ياـج 
تسا یسک  وا  دزاس ! راکشآ  ارم  تعنص  راک و  بئاجع  دیاشگب و  رارـسا  نیا  زا  اهلفق  نم  راگدرورپ  یلو  هک  دسریم  ارف  يزور  دهدیم .
ماگنه مدرم  زا  یهوبنا  هورگ  ددرگیم . روهـشم  شمان  دریگیم و  الاب  شراک  و  دوشیم . رهاظ  ادخ  هناخ  فارطا  رد  نامّزلا و  رخآ  رد  هک 

همه نم  ياهجنگ  ددرگیم . مدهنم  سپـس  و  دوشیم ، يو  رخـسم  مه  یبارب »  » نیا دنیامنیم . تعاطا  یعمج  دش و  دنهاوخ  هتـشک  شروهظ 
، دش دنهاوخ  یناف  اهنآ  يدوزب  یلو  متـشون ، اهگنـس  هتخت  رد  ار  دوخ  راتفگ  دش . دهاوخ  داهج  فرـص  همه  منادیم  هکنیا  زج  دوش ، ادـیپ 

مئاق زج  تفگ : درک  لصاح  عالطا  حول  نومـضم  زا  هیوراـمخ  نسحلا  وبا  نوچ  مدرگیم . مودـعم  موریم و  نیب  زا  نآ  زا  دـعب  زین  نم  دوخ 
کی دنتسب . ار  مره  رد  دندرک و  بصن  دوخ  ياج  رد  هدینادرگرب  ار  گنس  سپس  تفای ، دهاوخن  تسد  مارها  رارـسا  رب  یـسک  دمحم  لآ 
علطم ارجام  نیا  زا  مدرم  هاگنآ  دـیناسر . لتقب  یتسم  تلاح  باوختخر و  رد  ار  هیورامخ  نسحلا  وبا  مداخ  رهاط ، ارجاـم  نیا  زا  دـعب  لاـس 

رتحیحص دوشیم  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  هچ  ره  زا  میتفگ  رـصم  مارها  لین و  دور  ناتـساد  هراب  رد  هچنآ  دیامرفیم ) قودص  خیـش  . ) دندیدرگ
تایح دوردب  یناهگان  گرمب  دومن و  كرد  ار  مالسا  يو  درک . رمع  لاس  داتشه  دص و  یشرق  مهس  نب  دعـس  نب  دیعـس  نب  ةریبض  تسا .

. درواین مالسا  و  تفگ ،

هعیبر نب  دیبل  ناتساد 

رعش نیا  دیـسر  یگلاس  داتفه  نسب  نوچ  دش . ناملـسم  درک و  كرد  ار  مالـسا  زین  وا  دومن . رمع  لاس  لهچ  دص و  يرفعج  ۀعیبر  نب  دیبل 
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شود زا  ار  ءادر  ور  نیا  زا  تشذـگ . داـتفه  زا  نم  ّنس  ینعی : اـیئادر  ّیبکنم  نع  اـهب  تعلخ  ۀّـجح  نیعبـس  تزواـج  دـق  ّینأـک و  تفگب :
دق ۀـشهجم و  سفنلا  ّیلا  یکـشت  تتاب  تفگ : دیـسر  یگلاـس  تفه  داـتفهب و  شّنـس  نوچ  و  هدوب ) راـگزور  نآ  لومعم  مسر   ) متفرگرب

تیاکـش نم  زا  هدرـسفا  یتلاح  اب  حراوج  ءاضعا و  ینعی : نینامّثلل  ءافو  ثّلثلا  یف  الما و  یغلبت  اثلث  يدازت  ناف  نیعبـس  دـعب  اعبـس  کتلمح 
دوخ يوزرآب  هاگنآ  دوش  مامت  تلاس  داتشه  هک  ددرگ  هدوزفا  نآب  رگید  لاس  هس  رگا  میدیشک . ار  وت  لاس  تفه  داتفه و  دنیوگیم  دنراد .

رهّدلا تانب  ینتمر  یماثل  راذع  یّنع  اهب  تعلخ  ۀّجح  نیعـست  تزواج  دق  ّینأک و  تفگ : دیـسر  یگلاس  دونب  هک  یماگنه  دیـسر . یهاوخ 
لاـس دون  زا  نونکا  نم  ینعی : ماهـس  ریغب  یمدأ  ینّنکل  اـهتیأر و  لـبنب  یمدأ  یّننا  وـلف  یمارب  سیل  یمری و  نمب  فـیکف  يرا  ـال  ثیح  نم 

يوسب ار  دوخ  قشع  ریت  منیبیمن  نم  هک  ییاج  زا  راگزور  نارتخد  مرادـیمرب . دـهع ) نآ  موسر  قبط   ) هرهچ زا  باقن  ور  نیزا  ماهتـشذگ .
هک يریت  یلو  مدیدیم  ار  نآ  دشیم  اهر  نم  يوسب  يریت  رگا  دنیبن ! ار  زادناریت  دنزادنایب و  وا  يوسب  ریت  هک  یـسک  هراچیب  دـندرک  اهر  نم 

رـشع لماکت  یف  لجر و  اهـشاع  دق  ۀئام  یف  سیل  و  تفگ : دیـسر  یگلاس  هد  دصب و  هک  یعقوم  تسین ! نامک  ریت  دـننکیم  اهر  نم  يوسب 
دوعوم يدهم  تفگ : دش  هلاس  تسیب  دص و  نوچ  تسین ! يرمع  نآ ، زا  دعب  لاس  هد  دومن و  رمع  يدرم  هک  یلاس  دص  ینعی : رمع  اهدعب 

« سحاو  » ندـیود زا  شیپ  يراگزور  دولخ  جوّجللا  سفّنلا  یف  ناک  ول  سحاو  يرجح  لـبق  ارهد  تشع  دـق   530 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
« سحاو  » ندیود زا  رتمک  نم  رمع  لاس  تسیب  دص و  هک  تسنیا  دوصقم   ) دوبیم ایند  رد  هشیمه  زابجل  سفن  نیا  شاک  مدرک . یگدنز  نم 

فیک ساّنلا  اذـه  لاؤس  اـهلوط و  ةویحلا و  نم  تمئـس  دـقل  و  تفگ : دیـسر  یگلاـس  لـهچ  دـصب و  نوچ  و  تسا ) هرهز  نب  سیق  بسا  )
یگدـنز و زا  ینعی : دوعی  ّیـضملا  دـعب  امهالک  هلیل و  ّیلع و  یتأی  اذا  موی  دودـمم  مئاد  لیوط  رهد  ّبلغم  ریغ  ناکف  لاجّرلا  بلغ  دـیبل !؟

راگزور رب  يزیچ  یلو  دوشیم ، هریچ  مدرم  رب  هنامز  تسا ؟ روطچ  تلاح  دیبل  دنسرپیم  مدرم  هکنیا  زا  اصوصخم  مدش ، هتـسخ  نآ  يزارد 
ماگنه نوچ  دـندرگیم . زاب  هراـبود  نم  نتفر  زا  دـعب  ود  ره  دـنرذگیم و  نم  رب  هک  تسا  یبش  زور و  هناـمز  ددرگیمن . هریچ  ینـالوط  مئاد 

ناشوپب منهاریپ  اب  راذگب و  هلبقب  ور  ارم  موش ، حور  ضبق  نوچ  تشگ . یناف  هکلب  درمن ، تردپ  دنزرف  يا  تفگ : شدنزرفب  دیسر  شتافو 
ار مدرم  نآ  اب  مداـهنیم و  ماـعط  نآ  رد  هک  یگرزب  فرظ  هاـگنآ  دـیامنن . هیرگ  دـنکن و  نویـش  نم  رب  یـسک  اـت  نکم  مـالعا  ارم  گرم  و 

همه اـت  راذـگب  نینمؤم  دزن  ار  ماـعط  فرظ  تفگ ، مالـس  تعاـمج  ماـما  یتقو  ربـب . دجـسمب  نک و  ماـعط  زا  رپ  رادرب و  مدومنیم  تفاـیض 
كابا تنفد  اذا  و  تفگب : راعشا  نیا  سپس  دیدرگ . رضاح  وا  هزانج  رب  هتفای ، تافو  دیبل  امش  ردارب  وگب : اهنآب  اذغ  مامتا  زا  دعب  دنروخب و 

هک یتقو  ینعی : انیقی  نل  باّرتلا و  فاس  فس  هجولا  ّرـص  نیقیل  انوصغلا  دّدـشت و  اهی  ساور  اّمح  احئافـص  انیط و  ابـشخ و  هقوف  لـعجا  ف 
دنامب و ظوفحم  نآ  فارطا  ات  رادهاگن ، مکحم  ار  وا  ربق  و  هد ، رارق  نآ  يور  رب  تخـس  گنـس  كاخ و  بوچ و  يدرک ، نفد  ار  تردپ 

دناهدروآ مه  رگید  قیرطب  ار  دیبل  تیصو  ناتساد  ددرگ ! عنام  دناوتب  تسا  لکشم  دنچ  ره  دوش ، عنام  يو  تروص  ترارح  زا  هریت  كاخ 
خبط درکیم و  حبذ  نادنفـسوگ  دـیزویم  لامـش  داب  نوچ  هک   531 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوب  نیا  يو  تداـع  دـنیوگیم :
یبا نب  ۀبقع  نب  دیلو  هک  ینامز  داتسرفیم . مدرم  يارب  هتخیر و  دش ، هتفگ  ناتـساد  ردص  رد  هک  یگرزب  فرظ  نامه  هنفج »  » رد دومنیم و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  یهانپ  تلاـسر  ترـضح  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دـش ، هفوک  یلاو  طـیعم 
خبط ینادنفـسوگ  دـیزویم  لامـش  داـب  تقو  ره  هک  ار  يو  تداـع  یگنادرم و  تفارـش و  يرفعج و  هعیبر  نب  دـیبل  ناتـساد  مدرم ! تفگ :

راعشا داتسرف . دیبل  يارب  دنچ  یتایبا  دنفـسوگ و  جنپ  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  سپـس  دیئامن . يرای  یگنادرم  نیا  رد  ار  وا  سپ  دینادیم . دنکیم ،
ّيرفعجلا نبا  یف  لیقصلا و  فیّسلاک  ّدجلا  میرک  ّيرفعج  جلبا  عابلا  لیوط  لیقع  یبا  حایر  ّتبه  اذا  هیترفـش  ذحـشی  راّزجلا  يرا  دوب : نیا 

وبا لامـش  داب  هک  یتقو  رد  دـنکیم ، زیت  نادنفـسوگ  حـبذ  يارب  ار  دوخ  دراک  باصق  منیبیم  ینعی : لیلقلا  لاملا  تاـّلغلا و  یلع  هیدـل  اـمب 
نوچمه شیالآیب  شـشخب  لذـب و  مرک و  رد  زاب و  لد - تسد و  عبطلا و  یخـس  يدرم  يرفعج  دـیبل  تسا ) دـیبل  دوصقم   ) دزویم لیقع 
تـسیب دندرب  دیبل  يارب  هک  ینادنفـسوگ  دنیوگ : درک . لذب  جایتحا  بابراب  دراد ، كدنا  لام  هلغ و  هچنآ  دـیبل  تسا  هدز  لقیـص  ریـشمش 

ار شرتخد  سپـس  میوگیمن . رعـش  نم  هک  دنادیم  وا  دهد ، ریخ  شاداپ  ریماب  دنوادخ  تفگ : دـندومن  میلـست  يوب  ار  اهنآ  یتقو  هدوب  سأر 
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ناعا اّیمشبع  جلبا  عابلا  لیوط  دیلولا  اهتّبه  دنع  انوعد  لیقع  یبا  حایر  ّتبه  اذا  تفگ : مه  رتخد  هد ! خساپ  ار  ریما  راعشا  تفگ : دز و  ادص 
هل میرکلا  ّنا  دـعف  دـیّرثلا  انمعطا  اهانرحن و  اریخ  هَّللا  كازج  بهو  ابا  دوعق  ماه  ینب  نم  اهیلع  ابکر  ّنأک  باضهلا  لاثمأب  دـیبل  هتّورم  یلع 

دـنلب و رظن  داوـج و  يدرم  هک  ار  دـیلو  دـیزو ، لـیقع  یبا  لامـش  داـب  یتـقو  هکنیا : ینعم  لـصاح  دوـعت  نا  يورا  نـبا  اـی  يدـهع  داـعم و 
« دـیبل  » هب گرزب   532 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هبرف و  دنفـسوگ  سأر  دـنچ  یگنادرم  اـب  دـیلو  میناوخیم ، تسورهداـشگ 
ار ایاطع  هنوگ  نیا  دـیلو  يا  میدـناروخ ، مدرمب  هدرک  تیلت  ار  نآ  میدرک و  حـبذ  ار  نادنفـسوگ  نآ  ام  داهد . ریخ  ارت  ادـخ  درک ، کمک 
: تفگ دیبل  تخاسب ، راعـشا  نیا  رتخد  نوچ  مراد ! ار  وت  ددـجم  ياطع  راظتنا  مه  نم  دـیابیم و  ررکم  ياطع  ار  میرک  مدرم  هک  نک  ررکم 

مرش ناهاشداپ  زا  اطع  ياضاقت  تفگ : رتخد  يدرک ! اجیب  ار  ررکم  اطع  ياضاقت  یلو  یتفگ  وکین  ار  رعـش  نم ! كرتخد  يا  وت  رب  نیرفآ 
نب رفعج  تسیز . ناهج  رد  لاس  دصیـس  ثّرحم  نب  ناثرح  یناودع  عبـصالا  وذ  ینادـیم . رتهب  دوخ  صوصخ  نیا  رد  تفگ : دـیبل  درادـن !
ملاظ نب  ناّمع  نب  نّصحم  دنام . ناهج  رد  لاس  دصیـس  یناودع  برظ  نب  رماع  دومن . كرد  زین  ار  مالـسا  و  درک ، رمع  لاس  دصیـس  طرق 

تلقف نایعاّدلا  یناعد  بوعـش  یموق  ءرما  نکل  مکنم و  تسل  ّینا  ملـس  ای  الا  تسا : وا  زا  ریز  راعـشا  درک . یگدـنز  لاس  هاجنپ  تسیود و 
دعابألا و یب  يّذأت  اّلک  تیبلا  یف  ۀئیدر  ترصف  بوکّرلا  بساکملا و  ینتیعأ  یمایق و  ینایعأ  یملس  ای  الا  بیجی  یعدی  نم  ّلک  الاقف : اّبه 
زا شموق  هک  متسه  يدرم  هکلب  متسین . امش  زا  نم  ملـس ! دالوا  يا  ینعی ،  ) بیـصن ۀمئاس  ّلک  یف  اهل  نزح  ماّیالا  رهّدلا و  كاذک  بیرقلا 

دالوا يا  دنکیم . تباجا  دوشیم ، توعد  سک  ره  يرآ  دنتفگ : مرضاح . نم  متفگ : مرب . ياهدافتسا  هک  دندناوخ  ارم  تسا ، هدیـشاپ  مه -
کیدزن رود و  مداتفا . هناخ  هشوگ  رد  متفر و  سپ  هدروآ . مهوتـسب  يراوس  تشیعم و  بسک  دنکیم و  هتـسخ  ناوتان و  ارم  نداتـسیا  ملس !

نب داع  دنادرگیمن .) بیصنیب  ار  تذل  بابرا  يدماشیپ ، ره  رد  و  تسا ، روآ  نزح  راگزور  هنامز و  يرآ  دنتسه . تمحز  رد  نم  لاح  زا 
. تسیز ناهج  رد  لاس  هاجنپ  دص و  یعوبری  دادش 

یفیص نب  مثکا  ناتساد 

هراشا

ندش ناملسمب  عجار  دومن . كرد  ار  مالسا  درک و  رمع  لاس  دون  دص و  کی  دناهتفگ  یضعب  لاس و  دصیس  برع  ياناد  یفیـص  نب  مثکا 
ۀئام یلا  ۀّجح  نیعست  شاع  دق  ءرما  نا  و  تسوا : زا  راعشا  نیا  درواین . مالـسا  يو  هک  دندقتعم  ءاملع  رثکا  تسا . فلتخم  نیخّروم  رظن  وا 

زا درک و  رمع  لاس  دون  دـص و  ات  يدرم  رگا  ینعی : لئالق  یلایّللا  ّدـع  نم  کلذ  عبرأ و  ّتس و  ریغ  ناـتأم  تضم  لـهاج  شیعلا  مأـسی  مل 
تسا كدنا  تدم  نیا  هک  دید  میهاوخ  میرامشب  ار  اهبش  رگا  یلو  تشذگ  نم  رمع  زا  لاس  دون  دص و  تسا . نادان  دشن ، هتـسخ  یگدنز 

یگنشت لاح  رد  ار  وا  شرسپ  یلو  دروایب  مالسا  هدمآ  ربمغیپ  روضحب  تساوخ  یفیص  نب  مثکا  تفگ : هملس  نب  دمحم  قودص : خیش  « 1»
َعَقَو ْدَـقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو  دـیدرگ : لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  ماهدینـش  دـیناسر . لـتقب 

رب يو  شاداپ  دهد  ناج  سپـس  ددرگ و  راپـسهر  وا  ربمغیپ  ادـخ و  بناجب  دـیآ و  نوریب  شاهناخ  زا  هک  یـسک  ینعی : « 2  » ِهَّللا یَلَع  ُهُرْجَأ 
534 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 3 . » تشادیمن مدـقم  یفیـص  نب  مثکا  رب  لقع  تمکح و  رد  ار  سک  چـیه  برع  تسادـخ .

يا تفگ : داتـسرف و  ترـضح  يوسب  يرکـشل  اـب  ار  شدـنزرف  تشگ  علطم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تثعب  زا  يو  نوچ  دـنیوگ 
! شاب هتـشاد  رظن  رد  يدرگیمرب  کک  یهاگ  ات  يوریم  هک  یماگنه  زا  سیونب و  نم  زا  سپ  مهد . دنپ  ار  وت  دـنچ  ینانخـس  اب  نم  دـنزرف !
رد هک  تسا  یمدرمب  مارتحا  تقیقح  رد  هام  مارتحا  اریز  نزم  گنجب  تسد  نآ  رد  و  « 1  » هدم تسد  زا  ار  بجر  هام  مارتحا  هکنیا  تسخن 

هیامورف تسپ و  دارفا  اب  دنب . هب  نامیپ  دهع و  نانآ  ناگرزب  اب  و  يآ ، دورف  اهنآ  دنلبرـس  مدرم  رب  موق  ره  نایم  رد  دننکیم . یگدـنز  هام  نآ 
ربـمغیپ  ) درم نیا  نم  دنتـشادیم . زیزع  ار  وا  زین  وا  موق  تشادـیم  زیزع  ار  نتـشیوخ  رگا  هدرک و  راوخ  ار  دوخ  وا  اریز  نکم ، شزیمآ  اـهنآ 
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ای تسین : نوریب  لاح  ود  زا  درم  نیا  تسا . لیـصا  برع  شیرق و  نادناخ  زا  منادیم . ار  وا  بسن  مسانـشیم . ار  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا 
هراشا ای  هزاجا  اب  زج  یتسیاب و  وا  لباقم  يرامـش و  گرزب  مرتحم و  ار  وا  وت  دـیابیم  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  تنطلـس  مدرم  رب  دـهاوخیم 
مارتحا زاب  دشاب ، ربمغیپ  وا  رگا  و  تسا . يرورض  مزال و  تدوخ  عفن  بلج  رش و  عفد  يارب  وت  راک  نیا  دشاب ، هاشداپ  رگا  هچ  ینیشنن ، يو 
يراـک ربـمغیپ  دوـش . بکترم  تشز  لـمع  اـهنآ  هب  تبـسن  یـسک  درادیمن  تسود  دـنوادخ  هچ  تسا . یمتح  وـت  رب  يو  تشادـگرزب  و 

رارق شنزرـس  دروم  ات  دنکیمن ، هابتـشا  اطخ و  دهدیم . هار  دوخ  يوسب  ار  هدیزگرب  کین و  دارفا  هکلب  دشاب . ینامیـشپ  بجوم  هک  دنکیمن 
یهاوخ دوب  ربمغیپ  وا  رگا  سپ  دریذـپیم . ماجنا  شدوخ   535 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیدحالـص  رکف و  اب  وا  راک  دریگ .

رایسب ار  دوخ  ادخ  هاگشیپ  رد  و  تسا ، عضاوتم  يدرم  اصخش  تسار و  همه  دیوگیم  هچنآ  مدرم و  حالـص  ساسا  رب  شیاهراک  مامت  دید 
یلمع دوخ  شیپ  زا  رگا  هداتسرف  هک  هچ  نکم ، يراک  متفگ  هچنآ  زج  و  شاب ، نتورف  يو  دزن  رد  زین  وت  سپ  درامـشیم ، ریقح  کچوک و 

زا تفگ ، وتب  هچ  ره  دنادرگرب ، نم  بناجب  ار  وت  دهاوخیم  ربمغیپ )  ) درم نیا  هک  یماگنه  دوشیم . هتـشاذگ  هدنتـسرف  باسحب  دهد  ماجنا 
ادخ لوسر  كرابم  رـضحم  هب  حرـش  نیدب  ياهمان  سپـس  متـسرفب . وا  دزن  ار  يرگید  هک  منآ  زا  راچان  ینک  شومارف  رگا  اریز  نک . ظفح 
امب امش  زا  يربخ  تسا . هدیـسر  مه  امب  هدش  غالبا  وتب  هچنآ  دعب  اما  رگید . هدنبب  ياهدنب  زا  ياهمان  ادخ  مانب  تشون : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ام دوخ  ملع  هنیجنگ  رد  ناسرب و  زین  ام  عالطاب  ینادیم  يزیچ  رگا  هد و  ناشن  امب  ياهدید  يزیچ  رگا  میربخیب . نآ  تقیقح  زا  هک  هدیسر 
زا تسیاهمان  نیا  تشون : هنوگ  نیدب  ار  وا  خساپ  دناهدرک  لقن  هک  نانچ  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  مالسلا . و  نادرگ . کیرش  مه  ار 

یئادخ هناگی  يادخ  زج  میوگب : هک  هداد  نامرف  نمب  دنوادخ  منکیم  اقلا  وتب  ار  ادخ  شیاتـس  نم  یفیـص . نب  مثکا  هب  ادخ  ربمغیپ  دـمحم 
دنیرفآیم و ار  اهنآ  تسوا . رظنب  هتـسب  يراک  ره  و  دنیادخ ، ناگدنب  همه  مدرم  مراداو . نآ  نتفگب  ار  مدرم  مه  میوگب و  دوخ  مه  تسین .

امـش زا  بیرقنع  میامنیم و  تیبرت  ناربمغیپ  بادآب  ار  امـش  تسوا . يوسب  همه  تشگزاب  و  دزاسیم ، هدنکارپ  نیمز  يور  رد  و  دـناریمیم ،
يا تفگ : شدنزرفب  دیسر ، مثکا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  همان  نوچ  تسناد . یهاوخ  سپ  نیا  زا  ار  نآ  ربخ  دنـسرپ و  یمیظع  رما 
هلیبق مثکا  سپ  درکیم . یهن  هدیهوکن  فاصوا  زا  دادیم و  میلعت  مدرمب  هدوتـس  قالخا  مدـید  تفگ : يدـید ؟ هنوگچ  ار  درم  نیا  دـنزرف !

کش و راچد  دونـشب  هیفـس  زا  يزیچ  یـسک  ره  هچ  دیرواین ، نم  دزن  هیفـس  مدآ  میمت ! ینب  يا  تفگ : دروآ و  درگ  دوخ  دزن  ار  میمت  ینب 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  تسـس  شیأر  هیفـس  مدآ  یلو  دراد . ياهدیقع  يأر و  دوخ  يارب  یـسک  ره  ددرگیم . دـیدرت 

فعـض ماهدش و  ریپ  یلیخ  نم  میمت ! ینب  يا  درادن . شزرا  تسا ، مورحم  لقع  تمعن  زا  هک  یمدآ  دشاب . دـنمورین  شندـب  دـنچ  ره   536
ار دوخ  ات  دیئوگب  نمب  دیاهدرک ، هدهاشم  یتشز  لمع  رگا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  دـیاهدید  نم  زا  یبوخ  راک  رگا  هدروآ  هوتـسب  ارم  يریپ 
زا و  دهدیم ، روتـسد  قالخا  مراکمب  ار  مدرم  هک  تسا  هدـید  تسا  يربمغیپ  یعدـم  هک  ار  درم  نیا  نم  رـسپ  میمت ! ینب  يا  منک . حالـصا 

مرـسپ درادیم . رذح  رب  شتآب ، ندروخ  مسق  یتسرپتب و  زا  و  دناوخیم ، هناگی  دنوادخ  شتـسرپب  ار  اهنآ  و  دنکیم ، عنم  دنـسپان  تافص 
يربمغیپ ار  وا  نم  دناهتـشاد . یئاـهباتک  هدوب و  یناربمغیپ  وا  زا  شیپ  تسادـخ و  هداتـسرف  وا  هک  دراد  هدـیقع  ربمغیپ )  ) درم نیا  دـیوگیم :

توعد رگا  دیتسه . امـش  يوب  کمک  وا و  ندرک  يرای  يارب  مدرم  نیرتراوازـس  دنکیم  توعد  اتکی  يادخ  شتـسرپب  ار  مدرم  هک  منادـیم 
رتراوازـس نآ  صقن  بیع و  ندـناشوپ  رد  سک  ره  زا  امـش  دوب  لطاب  هچنانچ  و  تسامـش ، لاـحب  عفاـن  هک  دـیریذپب  ار  نآ  دـشاب  قح  يو 

تهج نیمهب  دادیم و  عالطا  يو  زا  زین  عشاجم » نب  نایفس   » يو زا  شیپ  درکیم و  فیصوت  ار  وا  هدیمح  فاصوا  نارجن  فقـسا  دیـشابیم .
لمعب دناوخیم و  نآب  ار  مدرم  درم  نیا  هک  تسا  يزیچ  رد  تلیضف  هک  دننادیم  امـش  نادنمدرخ  دوب .! هدراذگ  دمحم  ار  دوخ  دنزرف  مان  وا 

تفارــش و ثعاـب  برع  ناـیم  رد  هـک  دـیئامن  يوریپ  وا  زا  دــیوش و  مدقــشیپ  يو  يرادربناـمرف  رد  سپ  دزاـسیم ، رومأـم  نآ  هـب  ندرک 
ربمغیپ نیا  راک  هک  منادیم  هچ  دیورگب ! واب  تبغر  لیم و  اب  دـنربب ، يو  دزن  رابجا  اب  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دوب . دـهاوخ  امـش  يراوگرزب 

ار مدرم  يو  هچنآ  ددرگ . لئان  نادـب  هکنیا  زج  دـنامیمن  یماـقم  دـسرن و  نآ  هب  يو  هک  دـنام  دـهاوخن  يدـنلب  ياـج  دریگیم . ـالاب  تخس 
(. دیوش دنمهرهب  نآ  زا  تسا  مزال  تروص  رهب  هک   ) تسا یقالخا  دیفم  لمعلا  روتـسد  ارهق  دشابن  یهلا  نید  رگا  دناوخیم ، نآ  شریذـپب 
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بلـس امـش  زا  هاگ  چیه  هک  دینک  ادیپ  يراختفا  مهاوخیم  دـیدنب . راکب  متفگ  هچنآ  دـینک و  يوریپ  نم  زا  صوصخ  نیا  رد  میمت ! ینب  يا 
537 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم  تسا . رتعیـسو  اهنآ  زا  امـش  موب  زرم و  رتشیب و  برع  همه  زا  امـش  تیعمج  زورما  ددرگن .
هک یتزع  اب  دش . دهاوخ  لیلذ  دیامن  یچیپرـس  سک  ره  زیزع و  دنک  يوریپ  يو  زا  سک  ره  هک  منیبیم  نانچ  ار  ربمغیپ )  ) درم نیا  هدـنیآ 

هقبط يارب  يزیچ  دنریگ  یشیپ  هک  اهنآ  هچ  دیشاب . هتشادن  دننامه  رخف  نیا  رد  ددرگ و  هدوزفا  امـش  تزع  رب  ات  دینک  يوریپ  يو  زا  دیراد 
هچ ره  هراب  نیا  رد  سپ  دنریگ . قشمرـس  وا  زا  ناگدنیآ  تسیز و  دهاوخ  راختفا  اب  دورگب  دمحم  نیدب  هک  سک  نآ  دـنراذگیمن . يدـعب 
يا تفگ : هریون  نب  کلام  عقوم  نیا  رد  تسامش . زجع  تمالع  هسوسو  و  امش ، يدنمورین  ناشن  میمصت  مزع و  هک  دیریگب  میمصت  رتدوز 
نیا ربارب  رد  منیبیم  هک  سوسفا  دندرگ . هجاوم  یمغیب  اب  هک  يدارفا  رب  ياو  تفگ : باوج  رد  مثکا  هدـش ، فرخ  امـش  درم  ریپ  میمت  ینب 

یتسین کلام  وت  کلام  يا  وت  رب  ياو  تسنآ . زا  ندرک  يرود  هظعوم  تفآ  هک  یتروص  رد  دیاهدرک ، رایتخا  توکـس  زردـنا  دـنپ و  همه 
رادیب تلفغ  باوخ  زا  نالفاغ  و  ددرگیم ، راکشآ  زین  دنک  ارجا  ار  نآ  هک  سک  نآ  تشگ  رادیدپ  قح  هک  یماگنه  یـشابیم . کلاه  هکلب 

راوس ات  دیروآ  کیدزن  ار  مرتش  دیوشیمن . مدقشیپ  هک  منادیم  یلو  متفگ  امشب  دوب  هچنآ  نونکا  یـشابن ! نانآ  زا  هک  شاب  شوهب  دنوشیم .
: تفگ هاگنآ  دـندیدرگ . راوس  يو  اب  زین  شناگدازردارب  نادـنزرف و  دـش ، راوس  تساوخ و  ار  دوخ  رتش  سپ  منک . چوک  اـجنیا  زا  هتـشگ 

يوب دـندوب ، مثکا  ياهیئاد  هک  رگید  هلیبق  ای  یط »  » هلیبق مدرم  دـیزاس ! مورحم  ار  دوخ  امـش  موش و  ناملـسم  نم  هک  امـش ! راگزورب  خوآ 
، محر هلـص  دـنوادخ و  زا  يراگزیهرپ  هب  ار  امـش  تشون . باوج  رد  مثکا  مینک ؟ لمع  هنوگچ  دـمآ  دـیدپ  اـم  يارب  هثداـح  رگا  دنتـشون :

ینامرفان زا  ار  امش  مه  و  تسا . زبس  هشیمه  شگرب  هخاش و  تباث و  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  محر  هلص  يراکزیهرپ و  منکیم . شرافس 
زا تسا ! هدیکشخ  شگرب  خاش و  هدیسوپ و  شاهشیر  هک  تسا  یتخرد  زین  نیا  هچ  مرادیم  رذح  رب  ناگتـسب  ماحرا و  اب  دنویپ  عطق  ادخ و 

عیاض ناشدالوا  دـیلپ و  اهنآ  اب  تسناؤم  هکنآ  هچ  دـیزرو ، بانتجا  روعـشیب  نانز  اب   538 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  جاودزا 
هدیمهف و نانز  رهم  رتش  هک  دیزاسن  هلفن  ار  اهنآ  تسا و  مکحم  ياهژد  دننام  برع  يارب  رتش  هک  دیراد  زیزع  ار  دوخ  نارتش  دوب . دـهاوخ 
ار دوخ  ردق  هک  یسک  دننکیم . تعاطا  دیراداو ، ندرک  ایسآب  ار  اهنآ  رگا  و  دشابیم . ریغـص  ياذغ  ریبک و  هفحت  نآ  ریـش  امـش و  ياهبنوخ 
هچ و  دربیمن ، نایم  زا  ار  دوخ  لام  راک  وکین  صخش  تسا . لقع  نتشادن  دزاسیم ، مودعم  ار  یمدآ  هچنآ  دتفایمن . تکالهب  زگره  تخانش 
زا هک  یسک  دنشاب . رتبوبحم  هفئاط  ود  زا  نم  دزن  هفیاط  کی  هک  اسب  هچ  و  دشاب ، رتهب  ریخیب  درم  دص  زا  شیدنا  ریخ  درم  کی  هک  اسب 

. دنک یگدنز  یتحارب  ددرگ ، دونـشخ  هدـش ، تمـسق  هچنآب  هک  سک  نآ  و  دـشاب . هتـسویپ  وا  یتیاضران  تسا ، یـضاران  دـنمهلگ و  هنامز 
زا رتـهب  دـشاب  بوـبحم  مدرم  دزن  هک  یجاـتحم  ناـسنا  تسا . بدا  بـسکب  هتـسب  صخـش  تداـع  تـسا ، ریبدـت  يأر و  تـفآ  یتـسرپاوه 
وتب هک  تسیاهرهب  هزادـناب  تسا  وت  عفن  هب  هچنآ  تسا : هنوگ  ودـب  يویند  تشیعم  دوـش . عـقاو  یموـمع  مشخ  دروـم  هک  تسا  يدـنمتورث 

ندرب دـب  نامگ  یئامن . يریگولج  نآ  زا  یناوتیمن  مه  اوق  مامت  اـب  تسا ، وت  ررـضب  هچنآ  و  ینک ، یهاـتوک  نآ  بلط  رد  دـنچ  ره  دـسریم 
تبـسن سک  ره  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  شنزرـس  مدرم  شنزرـس  درادن . اود  هک  تسا  يدرد  دسح  دربیم . نیب  زا  ار  یمدآ  تفارـش  مدرمب 

. دروآ ناماسب  ار  اهراک  تماقتـسا ، ربص و  تسا . يرابدرب  لقع ، نوتـس  درآ ، زاب  ینامیـشپ  تهافـس  دـنیب . یئوکین  دـنک ، یئوکین  یموقب 
شتـسود ندـیدب  راب  کی  يزور  دـنچ  سک  ره  تسا . نامیپ  دـهع و  نتـشاد  وکین  ورگ  رد  تباث  یتسود  تسا . وفع  نایاپ  اهراک  نیرتهب 

. دباییم شیازفا  اهنآ  یتسود  دورب ،

دوخ نادنزرفب  یفیص  نب  مثکا  هنامیکح  تیصو 

نم رب  زارد  يراگزور  نم ! نادنزرف  «: 1  » دومن تیصو  هنوگ  نیدب  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  دوخ  نادنزرف  گرم  ماگنه  رد  یفیص  نب  مثکا 
زا هک : منکیم  یشرافس  امشب  مراذگب . امـش  يارب  ياهشوت  گرم   539 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  شیپ  مهاوخیم  تشذگ .

هشیر و هک  تسا  یتخرد  و  تسامـش . دارفا  دایدزا  بجوم  هک  دیـشاب  راـک  وکین  دـیزاس . هشیپ  محر  هلـص  يراـگزیهرپ و  دیـسرتب و  ادـخ 
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هخاش و تسـس و  تخرد  نیا  هشیر  اریز  مرادیم . رذـح  رب  ماحرا  اب  دـنویپ  عطق  دـنوادخ و  ینامرفان  زا  ار  امـش  دوریمن . نایم  زا  نآ  هخاش 
یتسود نم  يارب  قح  نتفگ  تسوا . ناهد  نایم  یمدآ  ندـش  هتـشک  ياج  هک  هچ  دـینک ، ظـفح  ار  دوخ  ياـهنابز  تسا . کـشخ  شگرب 

رد امـش  ياهبنوخ  بیجن و  هدیمهف و  نانز  رهم  هک  دیرامـش  زیزع  ار  اهنآ  تسا ) یعفان  دوجو  هچ  هک   ) دیرگنب نارتش  نیاب  دراذـگن . یقاب 
رد يور  هنایم  دوب . دهاوخ  عیاض  دنروایب ، يدنزرف  رگا  تسا و  يدـیلپ  اهنآ  اب  تلـصو  هک  دـیزیهرپب ، روعـشیب  نانز  اب  تلـصو  زا  تسنآ .
هک یعضوب  تبـسن  سک  ره  دنامیم . ملاس  شندب  دروخن  سوسفا  دهدیم  تسد  زا  هچنآ  رب  یـسک  رگا  درادیم  هاگن  ملاس  ار  بوکرم  رفس 
نم دزن  يراک  ره  زاغآ  رد  ندوب  دـشاب . ینامیـشپ  لوصح  زا  لبق  دـیاب  اهراک  رد  مادـقا  دوب . دـهاوخ  دونـشوخ  هشیمه  دـنک  تعانق  دراد 

يارب يراتفرگ  ماگنهب  یناوتاـن  دوشیمن . كـاله  تخانـش  ار  دوخ  ردـق  هک  یـسک  مدرگ . نآـب  هجوتم  رخآ  رد  هک  تسنیا  زا  رتهدیدنـسپ 
سرت زا  هک  یملاع  رب  ياو  دتفاین . تکالهب  زگره  دیامن  لمع  نادب  دوخ  رگا  دـهدیم  دـنپ  ار  وت  هک  سک  نآ  تسا . تفآ  راتفرگ  صخش 

و ددرگ ، هبتـشم  يو  رب  بلطم  دنک  تمیزع  دصق  نوچ  هک  اریز  تسا ، یمدآ  تشحو  ثعاب  اههار  مئالع  نتفر  نیب  زا  دشاب . نمیا  یلهاج 
برق بجوم  هلضاف  تاکلم  بسک  تسا . تقامح  يرگناوت ، لاح  رد  دایز  طاشن  دنـسانشیم . ار  وا  ناهیفـس  ناکریز و  تشذگ  هک  یعقوم 

زا دیئوگن . خساپ  دننکیمن  لاؤس  امش  زا  هک  يزیچ  دیازفایم . امـش  مشخ  رب  رتشیب  هک  دیوشن  نیگمـشخ  یئزج  زیچ  هب  تبـسن  تسا . قحب 
ناکیدزن رد  دسح  هشیمه  دیزرون . ینمـشد  رگید  کی  هب  تبـسن  و  دـینک ، شزیمآ  مه  اب  ناهج  رد  دـیدنخن . تسین  روآهدـنخ  هک  يزیچ 

مهب ناشیتسود  هیاپ  هک  درذگیمن  يزیچ  دننکیم . عامتجا  اج  کی  رد   540 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  یناسک  اریز  تسا .
وتب شلد  هک  تسا  یـسک  شیوخ  دـش . دـهاوخ  امـش  یئادـج  ثعاب  هک  دـیئامنم  یـشیوخ  رب  داـمتعا  دـندرگیم . ادـج  مه  زا  دروخیم و 
نانچ شردارب  لام  رب  سک  چیه  تسامـش . حالـصاب  هتـسب  نآ  حالـصا  هک  دینک ، حالـصا  ار  نآ  دیرگنب و  ار  دوخ  لاوما  دـشاب . کیدزن 

هک یـسک  درادـهگن . دوخ  تشم  رد  ار  بآ  هک  تسنیا  لثم  دـنک  نینچ  سک  ره  دـنیبب  نآ  رد  ار  دوخ  جاـیتحا  عفر  هک  دـیامنیمن  داـمتعا 
ربص طقف  دیماان  مدآ  هراچ  تسا . نانز  يارب  یبوخ  راعش  یسیرخرچ  دیرادب . وکین  ار  نابسا  تسا . گرزب  شناسک  دزن  دراد  عبط  ءانغتسا 

. تسا یئابیکش  و 

، یلولس هیافن  نب  ۀبلعث  نب  ةورف 

. دش ناملسم  دومن و  كرد  ار  مالسا  سپس  تسیز ، تیلهاج  دهع  رد  لاس  یس  دص و  کی 

هرارم نب  بانج  نب  داصم 

. دومن رمع  لاس  لهچ  دص و  تانم  نب  دیز  نب  ۀلظنح  نب  عوبری  نب  ورمع  دالوا  زا 

هدعاس نب  ّسق 

وه ّیلوت و  دق  نم  و  نسحم ؟ رومألا و  یف  ءیـسم  لاحب  هلوزن  دنع  نمألا  یطعی  ثیغلا  له  تسوا : زا  ریز  راعـشا  درک . رمع  لاس  دصـشش 
ناسکی راک  وکین  رادرکدب و  مدرمب  تبـسن  شندـمآ ، دورف  ماگنه  ناراب  عفان  رثا  ایآ  ینعی : یّننا » ول   » و ینتیل »  » ینعفنی لهف  ابهاذ  تاف  دـق 

نامه ینعی  ( ؟ دراد نم  لاحب  يدوس  مدرمیمن » نم  شاـک  يا  : » نتفگ اـیآ  تسا ، هتفر  ناـیم  زا  رگید  دـسر  ارف  شگرم  هک  یـسک  تسا ؟
اّـسق فلخا  و  تسا : هتفگ  دیبل  هک  نانچ  درادن ) نم  لاحب  يدوس  مه  ندرمن  يانمت  روط  نیمه  تسین  دیفم  ناراکدب  يارب  ناراب  هک  روط 

گرم دراذـگ و  یقاب  دوخ  زا  دـعب  ار  مدرمیمن » نم  شاک   » هلمج هدـعاس  نب  ّسق  ینعی : ّربدـتلا  مکح  ناـمقل  یلع  اـیعأ  یّننا و  ول  ینتیل و 
. درک هدنامرد  ار  نامقل  تمکح  ریبدت و 
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یجحذم بعک  نب  ثرح 

. تسیز ناهج  رد  لاس  تصش  دص و 

قودص خیش  رظن 

قیرط زا  تنـس ) لها   ) ام نیفلاخم  مدومن  رکذ  نیرمعم  هراب  رد  نم  هک  ار  رابخا  نیا  دیامرفیم : هتـشذگ  بلاطم  لقن  زا  سپ  قودص  خـیش 
، دناهدرک لقن  یئاط ، يدع  نب  مثیه  بائر و  نب  دیزی  نب  یسیع  مکحلا و  نب  ۀناوع  راشب و  نب  قاحسا  نب  دمحم  یبلک و  بئاس  نب  دمحم 

نیا تسه . زین  تما  نیا  رد  لعنلاب  لعنلا  قباـط  هدوب  نیـشیپ  مدرم  رد  هچنآ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
نیا رب  اـنب  تسا . حیحـص  تباـث و  یخیراـت  رظن  زا  هدـش ، عقاو  هتـشذگ  نورق  رد  ناربمغیپ  يارب  هک  یئاـهتبیغ  ینـالوط و  ياـهرمع  هنوگ 
هراب رد  همئا  ربمغیپ و  زا  هک  يرابخا  همه  نآ  اب  ترـضح ، نآ  رمع  لوط  تبیغ و  دـمحم و  لآ  مئاق  دوجو  راـکنا  يارب  یهار  هچ  نیرکنم 
رفعج ماما  زا  نم  يارب  دوخ  دانـسا  اب  قاّقد  دـمحا  نب  یلع  میدرک . رکذ  باـتک  نیا  رد  شدانـسا  اـب  ار  راـبخا  نیا  اـم  دـنراد ؟ هدیـسر ، وا 
ۀّمالا هذـه  یف  نوکی  ّهناف  ۀـفلاّسلا  ممألا  یف  ناک  ام  ّلـک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

. دشابیم مه  تما  نیا  رد  تساک  مک و  نودب  لعنلاب و  لعنلا  قباط  هدوب  نیشیپ  مدرم  رد  هچنآ  ةّذقلاب :  ةّذقلا  لعّنلاب و  لعّنلا  وذح 

يدنه کباب  رس 

دون هک  یسوط  میهاربا  نب  قاحسا  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دمحا  نب  یکم  زا  يراوسا  هَّللا  دبع  نب  یلع  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  مه  و 
: میدیسرپ يو  زا  مدید و  حوص »  » مانب يرهش  رد  ار  دنه  هاشداپ  کباب  رس  تفگیم : مدینـش  روصنم  نب  ییحی  هناخ  رد  تشاد  لاس  تفه  و 
زا رفن  هد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دوب  دقتعم  دوب و  ناملسم  وا  لاس ! جنپ  تسیب و  دصهن و  تفگ : هتشذگ ؟ امش  رمع  زا  لاس  دنچ 

هنیفـس و یمور و  بیهـص  يرعـشا و  یـسوم  وبا  دـیز و  نب  ۀـماسا  صاعلا و  نب  ورمع  نامیلا و  نبا  ۀـفیذح  هلمج  زا  هک  ار  دوخ  باحـصا 
هدروآ  542 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالـسا  هتفریذپ و  مه  وا  دومن . مالـساب  توعد  ار  وا  هداتـسرف و  يو  دزن  دندوب ، مهریغ 
َنیِذَّلا دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  تفگ  یناوخیم ؟ زامن  هنوگچ  يریپ  فعـض  نیا  اـب  مدیـسرپ . يو  زا  نم  دوب . هدیـسوب  ار  ربمغیپ  هماـن 

رکذ هدیـشک ، زارد  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادـخ  نامیا ، اب  نادـنمدرخ  ینعی : « 1  ... » ْمِِهبُونُج یلَع  َو  ًادوـُُعق  َو  ًاـماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی 
عفد یمک  زیچ  راـب  کـی  ياهتفه  تفگ : يراد ؟ مه  عوفدـم  مدیـسرپ : هرت . تشوـگبآ و  تفگ : تسیچ ؟ تیاذـغ  مدیـسرپ : دـنیوگیم .... 

دوب و رتـگرزب  لـیف  زا  هک  مدـید  یناویح  وا  هلیوـط  رد  هدـمآ ! رد  اددـجم  هتخیر و  راـب  تسیب  تفگ  مدرک . لاؤـس  شنادـند  زا  دوـشیم .
. دـنربیم يوش  تخر  شیپ  هدومن  نآ  راب  ناراکتمدـخ  سابل  تفگ : ینکیم ! راـکچ  ناویح  نیا  اـب  مدیـسرپ : يو  زا  دـنتفگیم . لیفدـنز » »
ره رب  عبرم و  خسرف  هاجنپ  ابیرقت  تسیزیم  نآ  رد  يو  دوخ  هک  يرهـش  « 2  » دوب هار  لاس  راهچ  ابیرقت  ضرع  لوط و  رد  شروشک  تعـسو 

کمکب جاتحم  هکنیا  نودـب  دریگرد ، گنج  دـتفایب و  یقافتا  اههزاورد  نآ  زا  یکی  رد  نوچ  دوب . زابرـس  رازه  تسیب  دـص و  نآ  زا  يرد 
هب هار  رد  مدرک  برغمب  يرفـس  تفگیم : کباب  رـس  دوب . رهـش  طسو  رد  روبزم  هاشداپ  کباب  رـس  رـصق  دنزادرپیم . نآ  عفدـب  دوخ  دنـشاب 

نوریب رد  اهنمرخ  تسا . يواسم  مه  اب  اهنآ  ياهماب  تشپ  مامت  هک  مدـید  متفر ، اـهیدوهی )  ) یـسوم موق  بناـجب  مدیـسر و  رازنـش  ینیمز 
ود رد  نانآ  ياهغاب  دوب و  ناشاههناخ  رد  اهنآ  روبق  دنتشاذگیم . اج  نامه  ار  یقب  ام  دنتشادیمرب و  نآ  زا  جایتحا  هزادناب  اهنآ  دوب و  رهش 

نوچ هک  دوب  نانچ  اهنآ  رازاب  دندشیمن . ضیرم  رمع  تدم  رد  دنتـشادن و  يرامیب  دوبن و  نزریپ  درم و  ریپ  اهنآ  نایم  دوب . رهـش  یخـسرف 
سپس دندناوخیم و  زامن  یعمجتسد  زامن  عقوم  رد  دشاب . رضاح  شبحاص  هکنیا  نودب  دربیم  دیشکیم و  شدوخ  دیرخیم  يزیچ  يرتشم 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دوب . گرم  دای  زامن و  ادخ و  رکذ  اهنآ  نخس  رتشیب  دوبن . تشز  نانخس  ینمشد و  اهنآ  نایم  دنتشگیم . قّرفتم 
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هدرک لقن  هتشاد و  لوبق  ار  تالاح  هنوگ  نیا  دنه  هاشداپ  کباب  رس  يارب  ام  نیفلاخم  یتقو  دیامرفیم : سپس  قودص  خیش   543 ص : نتم ،
یبا نبا  میظعلا  یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال  دـننادن ! لاحم  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  رمع  لوط  رگید  هک  تسناـنچ  راوازـس  دنـشاب ،
لجن ییحی  زا  دیمحلا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  ءاهب  زا  یلح )  ) دـهف نب  دـمحا  زا  دوخ  دانـساب  یلائللا » یلاوغ   » باتک رد  « 1  » یئاسحا روهمج 
مدید هفوک  رد  ار  وا  راهچ  یـس و  دصتفه و  لاس  رد  تفگ : ییحی  هک  دنکیم  لقن  دوب  هدمآ  هفوکب  هک  ینمی  هَّللا  دبع  نب  حلاص  زا  یفوک 

هک درکیم  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  دوب ، هدید  ار  یـسراف  ناملـس  دمآیم و  رامـشب  نیرّمعم  زا  هک  ینمی  هَّللا  دبع  شردـپ  زا  حـلاص )  ) وا و 
اهتدابع همه  دمآرـس  تساهاطخ و  همه  دمآ  رـس  ایند  تبحم  ینعی : هَّللاب  نّظلا  نسح  ةدابعلا  سأر  هئیطخ و  ّلک  سأر  اینّدـلا  ّبح  دومرف :

يونشیارس نسح  نیدلا  جات  زا  کلملا  دبع  نب  هَّللا  حتف  نب  هَّللا  دبع  دنمشناد  ظعاو  دیوگیم : یلائللا » یلاوغ   » رد زین  تسادخب . نظ  نسح 
مق یضاق  ینامی  دومحم  نب  قحـسا  نیدلا  فرـش  زا  دومرف : هک  درکیم  لقن  یّلح » هماّلع   » رهطم نب  فسوی  نب  نسح  نیدلا  لامج  زا  وا  و 

ياهواس نیدلا  ردص  خیـش  زا  یمق  ناحتف  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدـلا  دامع  انالوم   544 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شیئاد  زا 
. متـشگ دراو  دوب ، هداتفا  شمـشچ  يور  شیاهوربا  يریپ  ترثک  زا  هک  نتراـباب »  » خیـش رب  تفگ : رکذـلا  ریخا  صخـش  هک  منکیم  تیاور 

زور رد  ماهتـسیرگن . ربمغیپ  هراسخرب  اهنآ  اب  اهتدـم  ینیبیم ؟ ارم  مشچ  ود  نیا  تفگ : تسیرگن و  ارم  دز و  ـالاب  ار  اـهوربا  روکذـم  خـیش 
زا ایادخ  دومرفیم : هک  مدینـش  زور  نآ  رد  مه  و  تشادیمرب ، كاخ  كرابم  شود  اب  مدرم  ریاس  اب  هک  مدید  ار  ترـضح  نآ  قدنخ  ندنک 

. يزاسن میاوسر  تمایق  يادرف  ینک و  ناسآ  ار  مندرم  اراوگ و  ارم  یگدنز  هک  مراد  تلأسم  تسدقم  تاذ 

نیرمعم زا  یبیجع  تشذگرس 

نسحلا وبا  سیئر  زا  دوخ  دانساب  هک  دنکیم  لقن  دیمحلا  دبع  شدج  زا  هئیـضملا » راونالا   » باتک رد  « 1  » دیمحلا دبع  نب  یلع  دیس  فلؤم :
هرصب فارطا  یلو  دوب . الغ  طحق و  یلاس  دنچ  يرجه  ود  دون و  دصیس و  لاس  رد  هک  هدرک  لقن  دمآیم  رامشب  ابدا  زا  هک  يرـصب  بتاک 

ره هک  اـهنآ  فلتخم  تاجتـسد  رود ، ياـهاج  زا  دـنتفای  عـالطا  هرـصب  تشیعم  عضو  زا  اـهبرع  نوچ  دوب . رادروخرب  شیاـشگ  تمعن و  زا 
هملاکم زا  دـیاش  مینک . لصاح  یعالطا  اـهنآ  لاوحا  زا  هک  متفر  یعمج  اـب  نم  دـندروآ . ور  هرـصب  هب  دـندرک ، یم - ملکت  يزرطب  مادـک 

هک میدومن  هدهاشم  نآ  هشوگ  رد  ار  يدرم  ریپ  میتفر  نآ  فرطب  نوچ  میدید  يدنلب  رداچ  اجنآ  رد  میئامن . هدافتسا  اهنآ  زا  یضعب  حیصف 
هداد و باوج  مه  وا  میدرک . مالـس  درم  ریپ  هب  ام  دناهتفرگ . ار  وا  فارطا  شیاقفر  نامالغ و  زا  یعمج  هداتفا و  شناگدید  يورب  شناوربا 
دراد و هدـهعب  ار  اههار  تراظن  تسا و  گرزب  يدرم  نیا  تفگ : درک و  یفرعم  درم  ریپ  هب  ارم  ام  ناهارمه  زا  یکی  تفریذـپ  یمرگب  ار  ام 
وا و دنشابیم . تحاصف  تیصخش و  ياراد  ياهلیبقب و  بوسنم  همه  دنتسه  يو  اب  هک  نانیا  نینچمه  دشابیم . برع  لیصا  دالوا  احصف و  زا 
زا یکی  زا  هک  میاهدمآ  امش  دزن  دیاهدنکفا ، تماقا  لحر  لحم  نیا  رد  امش  میدید   545 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یتقو  زا  ام 

نازیزع تفگ : درمریپ  دیزاسن . مورحم  ار  ام  دوخ  يراوگرزب  اب  میراودـیما  میاهدـید  ار  امـش  هک  نونکا  مینک . ذـخا  ياهفرط  دـئاوف و  امش 
راتساوخ ار  برع  تغل  زا  ياهدئاف  رگا  تسا . هتخاس  مورحم  دیهاوخیم  نم  زا  امش  هچنآ  زا  ارم  ایند  درادهاگن ، هدنز  ار  امـش  دنوادخ  نم !

ریپ میدـید  میتفر . روبزم  رداچب  زین  ام  دوب  نآ  لباقم  هک  دومن  یگرزب  رداچب  هراشا  تسد  اب  دـینک و  ذـخا  هیباهو » وبا   » زا دـیناوتیم  دیـشاب 
هتشذگ یلوا ) درم  ریپ   ) شرسپ ام و  نایم  هچنآ  میدومن و  مالس  يوب  دناهتفرگ . ار  وا  رود  شناراکتمدخ  زا  ياهدع  هدیـشک و  زارد  يدرم 

! تساوخ امش  زا  مرسپ  هک  مراد  ار  يرذع  نامه  زین  نم  درادهاگن . هدنز  ار  امـش  دنوادخ  نم ! نازیزع  تفگ : وا  میدناسر . وا  عالطاب  دوب 
نیا ردپ  ندید  میتفگ  رگدکیب  ام  دومن . هزیکاپ  يرداچب  هراشا  تسد  اب  دینک و  هدافتـسا  دشابیم  شاهناخ  رد  هک  نم  ردپ  زا  دـیناوتیم  یلو 

! میروآیمن باسحب  هک  تسیاهناگادج  هدافتـسا  میربب  مه  ياهدـئاف  رگا  تسا . رتهب  میربب  وا  زا  میهاوخب  هک  هدـئاف  ره  زا  توترف  درم  ریپ 
دنتفاتـش و ام  فرطب  دندید  ار  ام  اهنآ  نوچ  دناهتفرگ . ار  وا  رود  نازینک  نامالغ و  زا  يدایز  هدع  میدـید  میتفر . روبزم  رداچ  بناجب  سپ 
. میئامن هدافتسا  شرضحم  زا  مینک و  مالس  امش  ياقآب  میهاوخیم  میتفگ : دیهاوخیم ؟ هچ  دهد ، رمع  امـشب  ادخ  دنتفگ : دندرک و  مالـس  امب 
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. درب وا  دزن  ار  ام  تفرگ و  دورو  هزاجا  ام  يارب  تفر و  ناراکتمدخ  زا  یکی  سپس  دیربب . ام  ياقآ  زا  دیناوتیم  ياهدافتسا  هنوگ  ره  دنتفگ :
هک هدروخلاس  يدرم  ریپ  دـناهدراذگ و  یـشلاب  اهیتشپ و  نآ  فرط  ود  رد  هداد و  رارق  ردـص  رد  يریرـس  میدـید  میدـش  رداچ  دراو  یتقو 

هچنآ ام  يوگنخس  داد . باوج  یبوخب  مه  وا  میدرک و  مالس  دنلب  يادص  اب  ام  تسا . هداهن  نآ  يور  ار  دوخ  رس  تسا  هتخیر  شرس  يوم 
درم ریپ  میراد . تفاـیرد  امـش  زا  يدـئاوف  اـت  دـناهدرک  یفرعم  اـمب  ار  امـش  هک  میداد  حیـضوت  و  تفگ ، زین  يوـب  دوـب  هتفگ  شدـنزرفب  ار 

، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـیناشنب . ارم  تفگ : دوخ  ناـمالغب  دوشگ و  دوب  هتفر  ورف  شدوگ  ياههقدـح  رد  هک  ار  دوخ  ناگدـید 
تـشاد تسود  دـنامیمن و  شیارب  دـنزرف  نم  ردـپ  دـینک . رب  زا  ار  نآ  منکیم  لقن  امـش  يارب  يربخ  نم ! نازیزع  تفگ : هاگنآ   546 ص :

نم یگلاس  تفه  نس  رد  هاگنآ  دیدرگ . رورسم  رایسب  نم  تدالو  زا  وا  مدیدرگ و  دلوتم  نم  شیریپ  نینس  رد  سپـس  دشاب . یقاب  شلـسن 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  روضحب  ارم  میومع  يزور  دومن . یتسرپرـس  نم  زا  مردپ  دننام  میومع  وا  زا  دعب  تفگ و  تایح  دوردب  مردپ 
نیا هک  مراد  فیح  میاـمنیم . یتسرپرـس  يو  زا  نم  هدرک و  تاـفو  شردـپ  تسا . نم  هدازردارب  هچب  نیا  هَّللا ! لوسر  اـی  درکـضرع : درب و 

؟ يربـخیب لـقالقلا  تاذ  زا  ارچ  دوـمرف : ترـضح  دـنامب  ملاـس  هچب  نآ ، تکرب  زا  اـت  اـمرف  مـیلعت  نـمب  يذـیوعت  دریمب ، مردارب  راـگدای 
و ٌدَـحَأ ) ُهَّللا  َوُه  ُْلق   ) صالخا هروس  و  َنوُِرفاْکلا ) اَهُّیَأ  ای  ُْلق   ) دـحج هروس  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ لـقالقلا  تاذ  هَّللا  لوسر  اـی  درکـضرع :
مناوخیم و هدـناوخ و  ار  نآ  حبـص  زور  ره  نم  ناوخب » وا  رب  ار  ِساَّنلا ) ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   ) ساـن هروس  و  ِقَلَْفلا ) ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   ) قـلف هروـس 

دیناوخب دایز  دینک و  ظفح  ار  نآ  سپ  ماهتشگ . ضیرم  هن  هدید و  یبیسآ  هن  ماهدیسر  نس  نیاب  هک  نونک  ات  مربیم و  هانپ  ادخب  نآ  هلیـسوب 
. میدش صخرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تمدخ  زا  ام  سپس  دیرب » هانپ  ملاع  دنوادخب  ثداوح  بیسآ  زا  نآ  هلیسوب  و 

یجحذم بعک  نب  ثراح 

کلام نب  دلاخ  نب  ۀلع  نب  ورمع  نب  بعک  نب  ثراح  نیرّمعم  زا  یکی  دسیونیم : ررّدلا » ررغلا و   » باتک رد  هحور  هَّللا  سدق  یضترم  دّیس 
ار نآ  هک  یّلت  يور  رب  يو  هک  دوب  نیا  دـنتفگیم  جـحذم  ار  وا  هکنیا  تلع  دوب . ددا  نب  کلام  رداـم  ماـن  جـحذم  تسا . یجحذـم  ددا  نب 

دالوا گرم  تقو  رد  بعک  نب  ثراح  یناتـسیس  متاح  وبا  هتفگب  دوب . ناشجهم » يذ   » رتخد جـحذم  دـیدرگ و  دـلوتم  دـنتفگیم  جـحذم » »
فرطب یتسود  تسد  هاگ  چـیه  ینـالوط  تدـم  نیا  رد  تشذـگ . نم  رب  لاـس  تصـش  دـص و  نم ! نادـنزرف  تفگ : درک و  عمج  ار  دوخ 
مـسورع ومع و  رتخدب  547 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  متخیرن  یتسود  حرط  یقـساف  چـیه  اب  و  مدرکن ، زارد  يزاب  گنرین 

ربمغیپ بیعـش  تناید  نم  متخاسن . شاف  ناتـسود  زا  کی  چیه  يارب  ار  دوخ  زار  و  مدشن ، شوغآ  مه  هراک  دب  نانز  اب  و  متخودن ، دـب  رظن 
دیئامن لمع  نم  تیصوب  سپ  « 1 . » هتفریذپن ار  تناید  نیا  رگید  یـسک  رم ، نبا  میمت  همیزخ و  نب  دسا  نم و  زج  برع  نایم  رد  مراد و  ار 

وا ینامرفان  زا  و  دنادرگ ، حالصا  ار  امش  لامعا  دنک و  تیافک  ار  امـش  مهم  ياهراک  ات  دیزیهرپب  دوخ  دنوادخ  زا  و  دیریمب . نم  نید  رب  و 
زا دیوش و  دحتم  رگید  کی  اب  نم ! نادنزرف  دیزادناین . تشحوب  ار  اههناخ  دوخ  راوگان  گرم  اب  دیوشن و  هتـشک  هدوهیب  ات  دـیئامن ، رذـح 

دیدپ دیابیم  هچنآ  تسا . یناوتان  تلذ و  اب  نداد  ناج  زا  رتهب  تزع  اب  ندرم  دـینک . يوریپ  نارگید  زا  دـیوش  جاتحم  ات  دـیدرگن  ادـج  مه 
راگزور رگید  تعـسو و  راگزور  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  راگزور  دیارگیم . یگدـنکارپ  هب  هرخالاب  یعامتجا  ره  ددـنویپیم . عوقوب  دـیآ ،

دنـشابیم و وت  دوسب  یعمج  دناعون : ود  رب  مه  مدرم  يراز . هیرگ و  زور  رگید  ینامداش و  زور  یکی  دـشابیم : مسق  ود  رب  زین  زور  یتخس .
زا دنیامن ! لخاد  بآ  دـننکیم ، لامعتـسا  هک  يرطع  رد  دنـشاب و  امـش  نأشمه  هک  دـینک  جاودزا  ینانز  اب  دوب : دـنهاوخ  وت  نایزب  یهورگ 

یگدوسآ دنک ، عطق  ار  یشیوخ  هطبار  دوخ  ناشیوخ  اب  هک  یـسک  دوب ! دنهاوخ  قمحا  اهنآ  نادنزرف  اریز  دیزیهرپب : قمحا  نانز  اب  جاودزا 
زا ظفح  بجوم  مدرمب  ناسحا  تسا . عامتجا  تفآ  هملک  فالتخا  دوب . دهاوخن  يو  عفدب  رداق  دـنک  وا  گنهآ  نمـشد  هاگ  ره  و  درادـن ،

ماحرا عطق  دشابیم . تمعن  لاوز  ثعاب  تسیاشان  لمع  دوب . یهاوخ  هدننکدب  هرمز  رد  یهدـب  يدـب  اب  ار  يدـب  شاداپ  رگا  تساهنآ . ّرش 
یپ رد  هقرفت  یناشیرپ و  دشاب  ردام  ردپ و  قاع  هک  یـسک  دربیم . نایم  زا  ار  تمعن  مرتحم  مدرم  تمرح  کته  تسا و  هودنا  مغ و  بجوم 
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، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  زا  عنام  دسح  دروآیم . رابب  یئاوسر  مدرمب  درومیب  تحیـصن  دوشیم . رهـش  یبارخ  بجوم  تشاد و  دهاوخ 
ثعاب اههنیک  دنکیم . عطق  ار  تعفنم  بابسا  دب  راتفر  دروآیم . رابب  يراتفرگ  یمدآ  هابتشا  تسا . نارگید  کمک  لیصحت   548 ص : نتم ،

اخیش تحبصأف  اودابف  مهتبحاص  نیلها  ۀثالث  اروهد  روهد  دعب  تینفأ  هتینفأف و  یبابـش  تلکا  تفگب : اهرعـش  نیا  سپـس  ددرگیم . اهیئادج 
ار دوخ  یناوج  نم  ینعی : اروهظ  انوطب  يرمأ  ّبلقا  ءامّسلا  موجن  یعارا  تیبا  اریصق  يوطخ  رهّدلا  كرت  دق  مایقلا  ریـسع  ماعّطلا  لیلق  اریبک 

مدنام نم  یلو  دندرم  اهنآ  همه  متشگ ، تبحص  مه  هقرف  هس  اب  تدم  نیا  رد  مدروآ . رسب  اهراگزور  اهنامز ، زا  دعب  و  متشاذگ ، رس  تشپ 
ار نامـسآ  ناگراتـس  مرادیب و  ار  بش  هدینادرگ  هدیمخ  ارم  هنامز  لکـشم . منداتـسیا  مک و  میاذـغ  مشابیم . هدروخلاس  يدرم  ریپ  زورما  و 

. متسه تحاران  دوخ  عضو  تشونرس و  زا  و  مرگنیم ،

هعیبر نب  رغوتسم 

زا یکی  زین  رغوتـسم »  » هب فورعم  رـضم  نبا  ساـیلا  نب  ۀـحناط  نب  ّدا  نب  ّرم  نب  میمت  نب  تاـنم  نب  دـیز  نب  بعک  نب  ۀـعیبر  نـب  رغوتـسم 
یف ءاـملا  ّشنی  دـش : قرغ  هک  یبـسا  هراـب  رد  تسا  هتفگ  يو  هک  تسا  يرعـش  نیا  دـنتفگیم ، رغوتـسم  ار  وا  هکنیا  تلع  تـسا . نـیرّمعم 

شوج ریش  رد  غاد  گنس  ندیشوج  دننام  دیشوجیم  تخس  ياهتشوگ  نایم  رد  بآ  ینعی  ریغولا  نبّللا  یف  فضّرلا  شیـشن  اهنم  تالبّرلا 
ناهج رد  لاس  تسیب  دصیـس و  رغوتـسم  دـناهتفگ : باسنا  ياملع  دـنتفگ ) رغوتـسم »  » ار وا  رعـش  نیا  رد  ریغ » و   » ظـفل تبـسانمب  هدـمآ و 

ینالوط رمع  دوب و  هدنام  مایالا  میدق  زا  رغوتـسم  تسا  هتفگ  مالـس  نبا  دنک . كرد  دوب  کیدزن  ای  دومن  كرد  ار  مالـسا  درک و  یگدنز 
اهدـعب نم  تتا  ۀـئام  انیئم  نینّـسلا  ددـع  نم  ترمع  اهلوط و  ةایحلا و  نم  تمئـس  دـقل  و  تفگ : دوخ  رمع  لوطب  عجار  هک  ییاج  اـت  دومن 
انودحت ۀلیل  ّرمی و  موی  انتاف  دق  امک  ّالا  یقب  ام  له   549 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  انینس  روهـشلا  ددع  نم  تددزا  یل و  ناتأم 
تـسیود نآ  زا  دعب  دمآ و  لاس  دص  تشذگ . لاس  دـص  مرمع  زا  هک  مدرک  رمع  نادـنچ  مدـمآ و  گنتب  نآ  يزارد  یگدـنز و  زا  ینعی :
یمرگرـس يارب  یبش  دیآیم و  يزور  تسین !؟ هتـشذگ  دننام  هدنام  نم  رمع  زا  هچنآ  ایآ  مدومن ، هفاضا  نآ  رب  ار  یلاس  دنچ  رگید و  لاس 

بعال ایادن و  ّالا  هعمـس  يدوأ  مّلکی و  ملف  ّمص  ءرملا  ام  اذا  تسا : هتفگ  وا  مه  و  دزاونیم ! دـنناوخیم ، نارتش  يارب  هک  ار  يدـح  گنهآ  ام 
نم یفـشی  ابارـش و ال  میعّنلا و ال  قاذ  الف  ایالم  ۀعرتم  ناقیذلا  نم  هوقـس  ول  اّودو  مهبعالی و  ایاطعلا  شرتحت  ّرهلا  لعفک  هینب  ینب  ّیـشعلاب 

فرخ نادنچ  ار . دنلب  دایرف  رگم  دونشیمن ، وا  شوگ  دنیوگیمن . نخـس  يو  اب  دش  رک  يریپ  رثا  رب  درم  هک  یعقوم  ینعی : ایافّـشلا  ضرملا 
دـیامن و يزاب  اهنآ  اب  دـنک  دیـص  ار  هیاـظع »  » روناـج نوچ  هک  هبرگ  نوچمه  دزادرپیم ، يزاـبب  دوخ  ناـگهداون  اـب  لاـفطا  دـننام  هک  دوش 
یندروخ و تقو  چیه  هبرگ  هک  دنراد  تسود  اهنآ  مه  و  دنناشونب . يوب  ار  دوخ  رهز  ياههساک  هک  دـنرادیم  تسود  مه  روبزم  ناروناج 

! دباین افش  يرامیب  زا  هاگ  چیه  دنکن و  لوانت  یندیماشآ 

دهن نب  دیود 

وبأ هتفگب  زین  ریمح ، نب  کلام  نب  ةرم  نب  کلام  نب  ۀـعاضق  نب  فاـحلا  نب  ملـسا  نب  دوسا  نب  سبل  نب  دـیز  نب  دـهف  نب  دـهن  نب  دـیود 
يدهم یسک  برع  تسا ، نیرمعم  زا  نب  دیود  دیوگیم : « 1  » دیرد نبا  تسیز . ناهج  رد  لاس  شش  هاجنپ و  دص و  راهچ  یناتـسیس  متاح 

، دیـسر ارف  نب  دیود  راضتحا  لاح  نوچ  دـننادیم . رّمعم  دـنک  رمع  لاس  تسیب  دـص و  زا  شیب  هک  ار   550 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
. دیشوپن مشچ  اهنآ  شزغل  زا  دیزیرم و  کشا  اهنآ  گرم  رب  دینکن و  محرت  رورـش  مدرم  رب  هک  منکیم  تیـصو  امـشب  تفگ : شنادنزرفب 
ار اهنآ  ات  دـیزاس ، دراو  نمـشد  رب  تسار  پچ و  بناج  زا  ار  دوخ  تبرـض  دـینک ، باختنا  زارد  ياههزین  دـیریگ و  هاتوک  ار  نابـسا  ماگل 

ياههتساوخ ندش  هدروآرب  زا  شیپ  يریگولج  نیا  دیاب  دینک ، يریگولج  شیاههتساوخ  زا  ار  یـسک  دیتساوخ  هاگ  ره  دیئامن . هعطق  هعطق 
اب هن  دنک  نیمأت  شـشوک  یعـس و  اب  ار  دوخ  دصاقم  دیاب  ناسنا  تسا . گنن  اهنآ  زا  عنم  جئاوح ، اههتـساوخ و  ماجنا  زا  دـعب  هچ  دـشاب ، وا 
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شنزرـس امـش  زا  هک  یناـسکب  دـشاب . نارگ  امـش  يارب  نآ  توف  دـنچ  ره  دـیروخم ، سوسفا  هدـش  توف  امـش  زا  هچنآ  رب  ماد ! گـنرین و 
ار امش  ات  دیرامشن  تسپ  ار  دوخ  دیوشن . تعاطا  زا  ریزگان  ات  دیشاب  هتـشادن  عمط  دنـشاب . امـش  ناگتـسب  زا  دنچ  ره  دیزرون  رهم  دننکیم 

يدهم دنتـسبن . راکب  هدرک و  شومارف  ار  نآ  یلو  دندینـش  ار  تیـصو  هک  دیـشابن  اهنآ  دننام  و  دیئامن ، لمع  نم  تیـصوب  دننادن . فیعض 
تعـسو دیرادم . غیرد  ماهراب  رد  نیمز  نداد  هعـسوت  زا  دیریگ و  خارف  ارم  روگ  منک  تافو  نم  نوچ   551 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

: دـیوگیم دـیرد  نبا  دـشابیم . بارطـضا  تشحو و  زا  لد  شمارآ  بجوـم  هـک  تـسه  ردـق  نـیا  یلو  دـنادرگیمن ، هدوـسآ  ارم  حور  ربـق ،
لیغ ّبر  هتیدرا و  لطب  نرق  ّبر  هتیوح و  حـلاص  بهن  ّبر  ای  هتیب  دـیودل  یندـی  مویلا  تفگب : راعـشا  نیا  تافو  ماـگنه  دـیود  دـناهتفگ :

. هدش کیدزن  يوب  دیود  روگ  هناخ  زورما  ینعی : هتیفک  ادـحاو  یمرق  ناک  وا  هتیلبأ  یلب  رهّدـلل  ناک  ول  هتّینث  بّضخم  مصعم  هتیول و  نسح 
ار هتفرگ  انح  ياهتـسد  رایـسب  هچ  مدـیچیپ و  مه  رد  هک  ار  دـنمورین  ناوزاب  هچ  مدـنکفا و  كاخب  هک  اهناولهپ  هچ  مدرک و  هک  اـهتراغ  هچ 
. مدربیم ردب  نادیم  زا  ار  وا  دوبیم  یکی  نم  فیرح  ناولهپ  هچنانچ  و  مدناسوپیم ، ار  نآ  دوش  هدیسوپ  راگزور  دوب  نکمم  رگا  مدز . بقعب 
تسد و هنامز  ینعی : ادغ  مویلا  هحلـصأ  ام  دسفی  ادسفأ  موی  حلـصأ  ام  رهّدلا  ادـی و  الجر و  رهّدـلا  ّیلع  یقلا  تسا : يو  زا  زین  راعـشا  نیا 

ادرف دومن  حالـصا  زورما  هک  ار  يزیچ  هکلب  دنکیمن ، حالـصا  هدینادرگ  دساف  يزور  ار  هچنآ  هنامز  دروآ ) هوتـسب  ارم   ) درک عطق  ارم  ياپ 
. دنادرگیم دساف 

بانج نب  ریهز 

و درک ، رمع  لاس  تسیب  تسیود و  يو  هتفگ : نورّمعملا »  » باـتک رد  یناتـسیس  متاـح  وبا  تسا . نیرّمعم  زا  یکی  زین  « 1  » بانج نب  ریهز 
رد تفص  هد  دنیوگ : دوب . فیرش  عاطم و  گرزب و  دوخ  موق  نایم   552 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رد  دومن و  گنج  تسیود 
رد اهنآ  هدنیامن  دوخ و  موق  رعاش  بیطخ و  فیرش و  گرزب و  يو  هکنیا : نآ  دناهتشادن و  وا  رصع  مدرم  زا  کی  چیه  هک  تسا  هدوب  يو 

هداوناـخ و روـالد و  يراوس  ریبدـت و  اـب  يدرم  و  تسا ، هدوب  فیرـش  سب  یّنف  بط  ناـمز  نآ  رد  و  هدوب ، موق  بیبـط  و  نیطالـس ، راـبرد 
رد مدـید و  اـهراگزور  تشگ  ینـالوط  یـسب  نم  ّنس  نم ! نادـنزرف  تفگ : درک و  تیـصو  ار  شنادـنزرف  ریهز  تسا . هدوـب  راد  تیعمج 
رد و  دیرامـشم ، فیعـض  ار  دوخ  دروآ  يور  امـشب  یتبیـصم  نوچ  دـینک . ظـفح  زا  میوگیم  امـشب  هچنآ  سپ  متخوـمآ . اـههبرجت  اـهراک 
ءوس ثعاب  و  دوشیم ، نمشد  شنزرس  بجوم  دروآیم و  دیدپ  هودنا  تنحم و  امـش  يارب  هک  دیراذگماو ، رگیدکیب  ار  اهراک  اهدماشیپ 

ار راگزور  ثداوح  هک  یموق  ره  اریز  دیریگم . هرخـسم  دابب  ار  اهنآ  دیـشابن و  نمیا  دیزرون و  تلفغ  اهدمآشیپ  زا  دوب . دهاوخ  ادـخب  نظ 
ناـمک تسیاهناـشن و  ناـهج  رد  یمدآ  هک  دـیزاس  هداـمآ  ثداوح  ربارب  رد  ار  دوخ  سپ  دـیدرگ . ـالتبم  اـهنآب  دوخ  تفرگ ، هرخـسم  داـبب 
فرط زا  یهاگ  و  دنرذگیم ، نآ  زا  دننکیمن و  تباصا  یـضعب  دنروخیم و  هناشنب  یـضعب  دنکیم و  اهر  يو  يوسب  يریت  هظحل  ره  ثداوح 

( هر  ) یـضترم دّیـس  یـضترم  دیـس  نخـس  دننکیم . دروخرب  يوب  دشاب  هک  فرط  ره  زا  هرخالاب  ات  دـنیامنیم  تباصا  یمدآ  تسار  ای  پچ 
یمور نبا  دـنکیم »...  اـهر  يو  يوسب  يریت  هظحل  ره  ثداوـح  ناـمک  تسیاهناـشن و  ناـهج  رد  یمدآ   » هک ار  ریهز  دـنپ  نیا  تسا : هتفگ 

یف بیّشلا  جارـسب  یفک  هنوگ . نیدب  تسا : هدیـشک  عیدب  یمظن  کلـسب   553 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  « 1  » فورعم رعاش 
هماهـس وندتف  ینیمری  رهّدـلا  ادـغ  ایجار  ینیبسحت  ایانملا  یمارل  یلتاقم  بیـشملا  ءادـبا  دـعب  نما  ایلایل  ایانملا  هتلـضا  دـق  نمل  ایداه  سأّرلا 

( دیفس يوم   ) يریپ غارچ  نیا  ینعی : اینامر  یصخش  بیـشلا  ءاضا  اّملف  يری  یمری و ال  لیللا  یمارک  ناک  ایداوس و  نبـصی  قلخا  یـصخشل 
ندش راکشآ  زا  دعب  ایآ  تسا . یفاک  دوب ، هدرک  مگ  ار  وا  هک  یسک  فرطب  اهگرم  یئامنهار  يارب  رات  ياهبش  رد  هدیئور . نم  رـس  رد  هک 

شیاهریت تسب و  ریت  هب  ارم  راگزور  تشذـگ  مشاب ؟ گرم  زا  تاـجن  هب  راودـیما  مناوتیم  نم  ینکیم  ناـمگ  گرم ، زادـنا  ریت  يارب  يریپ 
ریت یلو  تخادنایم  ریت  هک  دوب  بش  زادناریت  دـننام  تشذـگ  هک  نم  یناوج  ماهتفرگ . رارق  اهنآ  ضرعم  رد  زین  نم  و  تشگ ، کیدزن  نمب 
نبا ریخا  رعـش  دیامرفیم : قوف  راعـشا  لقن  زا  سپ  یـضترم  دّیـس  تفرگ . فده  ارم  تشگ  راکـشآ  نم  يریپ  نوچ  اما  دشیمن . هدید  زادنا 
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دنادیم یبش  نوچمه  ار  یناوج  يو  اریز  دشاب . هتفرگ  یـشیپ  يو  رب  ینعم  نیا  رد  یـسک  منکیمن  رکف  و  تسا ، یلاع  عیدب و  رایـسب  یمور 
ار يریپ  نینچمه  دوشیم . عنام  دـهد ، رارق  ریت  فدـه  دـهاوخیم  هک  ار  یـسک  وا و  ناـیم  نآ ، یکیراـت  هطـساوب  درذـگیم و  ناـسنا  رب  هک 

فدهب شریت  ات  دـیامنیم  یئامنهار  ار ، گرم  زادـنا  ریت  رـس ) دیفـس  يوم   ) نآ يدیفـس  ینـشور و  هطـساوب  هک  هداد  رارق  يو  لتق  تمالع 
یمری نا  ّدب  هداوس و ال  تیمر  یـصخش  یمر  اّملف  تسا : هتفگ  مه  يرگید  رعاش  هک  نانچ  تسا . ینعم  نسح  ياهتنم  نیا  دـنک و  تباصا 

هدید زادنا  ریت  هک  یتقو  مدرک . اهر  ریت  وا  یهایـس  فرطب  مهنم  تخادـنا ، ریت  نم  يوسب  بش  رد  زادـناریت  نوچ  ینعی : یمری  يذـّلا  داوس 
یسک برع  رد  تسیزیم . لئاو  بیلک  نامز  رد  بانج  نب  ریهز  يراب  دوش . اهر  ریت  يو  یهایس  فرطب  هک  تسین  نآ  زج  ياهراچ  دوشیمن 

شنیتم يأر  هطـساوب  تشادن . سک  چـیه  ناهاشداپ  دزن  رد  ار  وا  ماقم  دوبن و  ریهز  زا   554 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رتقطان 
ینخـس شنانز  زا  یکی  هک  دینـش  ریهز  یتقو  دـنیوگ : دـندرکیم . عامتجا  هعیبر  نب  حارز  يو و  رب  طقف  هعاـضق  هلیبق  دـنتفگ . نهاـک  ار  وا 

بوچ نیا  اب  هن  رگ  شاب و  تکاس  تفگ : نز  دومن . عنم  ار  وا  مه  ریهز  دیوگب : شرهوش  دزن  یفرح  نینچ  ینز  دوبن  هتـسیاش  هک  دـیوگیم 
موقل ال ای  الا  تفگ : ریهز  تقو  نیا  رد  یئامنن . لقعت  نآ  هراـب  رد  يونـشیم  هک  ار  يزیچ  ماهدـیدن  نونک  اـت  مسق  ادـخب  دز . مهاوخ  ار  وت 

اّمبر ءاسنلا و  ّرـس  یلع  انیما  ینیرذ  لوقا  نا  يریکن  نوکی  اهدومعب  افقلا  دـنع  یتبزعم  ینیمیب  یبجاح  اـّلا  سمـشلا  ـال  اـعلاط و  مّجنلا  يرا 
باتفآ هراتس و  عولط  رگید  نم  موق ! يا  ینعی : نیحل  ّلحملا  یتأی  نعظلا ال  عم  أطوم  جادح  نم  ریخ  تومللف  نیما  ریغ  رارسألا  یلع  نوکا 

مدـیدهت رادرب  تسد  نم  زا  میوگیم : هکنیا  زا  هداتـسیا و  مرـس  تشپ  رد  بوچ  اـب  نم  نز  منز . وسکیب  ار  میاـهوربا  هکنیا  زج  منیبـیمن ، ار 
زا رتهب  ندرم  نم  يارب  مشاب . نیما  رارـسا  نامتکب  تبـسن  هک  دـتفایم  قاـفتا  مک  هکنیا  اـب  مناـشوپیم ، ار  ناـنز  رارـسا  سپ  نیا  زا  دـنکیم .

: تسا ریهز  زا  زین  رعـش  دنچ  نیا  دسریمن . نآ  عقوم  دـیماجنا و  لوطب  نم  ندرم  تقو  مورب . یئاجب  منیـشنب و  لمحم  رد  نانز  اب  هک  تسنیا 
لذابلا تلحر  دق  هّیحتلا و  ّالا  هتلن  دق  یتفلا  لان  ام  ّلک  نم  هّیر  مکراخز و  تاداس  ءانبا  مکتکرت  هّینب و  ادجم  مکتثروا  دـقف  کلها  نا  ّینبا 

لایجلا و خیـشلا  يری  نا  نم  هّیقب  هب  نکلهیلف و  یتفلل  ریخ  توملا  هّیبعلا و  فیعّـضلا و ال  ریغ  مزاح  ۀبطخ  تبطخ  هّیلو و  اهل  سیل  ءاموکلا 
یماگنه ماهتشاذگ . ثراب  امش  يارب  تفارش  دجم و  زا  یئانب  اریز  دیشابن ) نیگمغ   ) مدرم نم  رگا  نم ! نارسپ  يا  ینعی : هّیشعلاب  يداهی  دق 

زین نم  ددرگیم  لئان  نآب  رمع  تدـم  رد  ناوج  هچ  ره  زا  دـیاهتفایرد . ار  دوخ  دوصقم  دـیناگدازگرزب و  امـش  هک  میوگیم  كرت  ار  اـمش 
هتشگ راوس   555 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  گرزب  يرتـش  رب  دـسریمن . نآـب  یـسک  هک  دـیواج  رمع  رگم  مدـش ، رادروخرب 

زا زونه  هک  یناوج  يارب  گرم  دوب . هتساریپ  قالغا  زجع و  زا  هک  مدناوخ  هدارا  مزح و  اب  ياهبطخ  و  تشادن . ناهوک  هک  مدومن  ترفاسم 
: تسوا زا  تیب  ود  نیا  مه  و  تسا . هدومن  هیکت  مدرمب  رمع  هاگماش  رد  هک  تسا  گرزب  يدرمریپ  ندید  زا  رتهب  دـشابیم  دـنمهرهب  یئاناوت 

راگزور نیا  رد  شاک  يا  ینعی : ناّرح  عّجفم  یّفکب  ما  تافخ  شارفلا  یلع  تابسأ  یناقلت  یتّینم  نیح  ّيا  ناثدح  وذ  رهّدلا  يرعش و  تیل 
، مشاب هتفخ  هدوسآ  باوخ  رتسب  رد  هک  دیآیم  نم  غارسب  بش  تقو  رد  ایآ  دیآیم . نم  غارسب  گرم  ماگنه  هچ  هک  متـسنادیم  هثداح  رپ 
هک یعقوم  رد  ریهز  دـیوگیم : یـضترم  دّیـس  سپـس  دریگب .؟ ماقتنا  نم  زا  دـهاوخب  یتحاران  اب  هک  تسا  یلد  نیگمغ  نم  ياهتـسد  رد  اـی 
نا هیلع  اماع  ناتأم  تتا  نمل  ّقح  یئاسم و  وا  یحابـص  یف  یفتحأ  یلابا  ام  یّتح  ترّمع  دـقل  تفگ : دوب  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  تسیود 
زا هک  دراد  لاس  تسیود  هک  یـسک  تسا  راوازـس  مهدـب . ناـج  ماـش  اـی  حبـص  رد  مسرتیمن  هک  مدرک  رمع  نادـنچ  ینعی : ءاّوثلا  نم  ّلـمی 

یلایّللا ددع  هنود  رثکأف  الیلخ  یلست  نا  تئش  ام  اذا  دننکیم : تیاور  بانج  نب  ریهز  زا  ار  رعش  ود  نیا  مه  و  ددرگ . لولم  هتسخ و  یگدنز 
دش دمآ و  يو  دزن  دایز  اهبش  رد  یهد ، تیلست  ار  یتسود  یتساوخ  نوچ  ینعی : یلاذتباک  كدیدج  یّلب  یئان و ال  لثم  کبیبح  یّلـس  امف 

. دنادرگیمن دساف  لاذتبا  دننام  يزیچ  ار  وت  يور  و  دوب ، دهاوخن  تیلست  تتسود  يارب  وت  ندوب  رود  نک .

وا نارتخد  یناودع و  عبصالا  وذ 

. تسا نیرمعم  زا  یکی  زین  ددنویپیم ، ناودـع  نب  رکـشی  هب  هطـساو  هد  اب  هک  هعیبر  نب  ثراح  نب  ثرحم  نب  ناثرح  یناودـع  عبـصالا  وذ 
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و درک ، انیبان  ار  وا  دنیوگ : دیناسر و  لتقب  ار  مهف »  » دوخ ردارب  ناودع  ملظ و  يور  زا  يو  هک  دوب  نیا  دنتفگیم  ناودع »  » ار وا  هکنیا  تلع 
وذ دـنیوگ : تشگنا .) بحاص  ینعی  عبـصالا  وذ   ) دـیدرگ لـش  دـیزگ و  ار  وا  تشگنا  يراـم  هک  دـنتفگ  عبـصالا » وذ   » يوب تهج  نیا  زا 

برع ماکح  زا  یکی  تیلهاج  رـصع  رد  تسیز و  ناهج  رد  لاس  دصیـس  يو  هک  هتفگ  متاح  وبا  و  درک . رمع  لاس  داـتفه  دـص و  عبـصالا 
هتاّذل و بابّـشلا و ال  دهع  ّندعبی  ال  تسا : هدرک  لقن  وا  زا  ار  رعـش  دنچ  نیا  و  دوب ، هتخیر  يو  يایانث  ياهنادند  هک  هتفگ  ظحاج  و  دوب ،

نامز ینعی : يرهظ  مداقتل  ینحنا  نا  یمره و  تأر  نا  ۀـلیثا  تئزه  يربق  یلا  یجرح  یف  تیلوع  یتم  تلفح  اـم  کـئلؤا  ـال  ول  رظّنلا  هتاـنب 
هداهن توبات  رد  ارم  نوچ  متـسشنیمن ، یلفحم  رد  دوبیمن ، اهنیا  رگا  دـنوشیمن  رود  نم  زا  نآ  هتفکـشون  ياههفوکـش  اهتذـل و  یناوج و 

رتخد راهچ  عبـصالا  وذ  تخادرپ . دهاوخ  مشنزرـس  هب  و  دنیبیم ، یگتـسکش  تلعب  ارم  تشپ  ندـش  مخ  يریپ و  هلیثا »  » دـندرب روگ  بناجب 
تـسود ندرک  رهوش  زا  شیب  ار  وت  دزن  رد  ندوب  وت و  هب  ندرک  تمدـخ  دـنتفگ  دـنتفریذپن و  دـهد ، رهوش  ار  اهنآ  تساوخ  نوچ  تشاد .

ره تسا  بوخ  دـنتفگ  رگیدـکیب  نارتخد  دـید  تسیرگنیم . اـهنآب  دـندیدیمن  ار  وا  نارتـخد  هک  یلحم  زا  عبـصالا  وذ  يزور  یلو  میراد .
ءاسنلا ءاودأب  میلع  دّنهم  نیع  فیّسلا  لصنک  ّمشأ  اهعیجض  ۀلیل و  اهارأ  لهالا  تفگ : رتگرزب  رتخد  دروایب . نابزب  دراد  لد  رد  هچنآ  مادک 

مرتسبمه هک  دـید  مهاوخ  ار  یبش  اـیآ  ینعی :  557 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يدـتحن  یلهأ و  ّرـس  نم  یمتنا  ام  اذا  هلـصأ  و 
، تبسن ماقم  رد  يو  لصا  هدوب ، اهنآ ) ياهزاین   ) نانز ياهدردب  يانشآ  مه  و  دشاب ؟ زیت  ریـشمش  نوچمه  اهدادیور  رد  نمادکاپ و  يدرم 

قوصل رطعلا  بّوثلا و  بیط  بابّشلا  ثیدح  يدع  یلوأ  سانأ  نم  یجوز  تیل  الا  تفگ : مود  رتخد  دشاب .؟ بیجن  لیـصا و  ياهنادناخ  زا 
شوخ ناوجون و  مه  و  دنشاب ! هتشاد  اهنمـشد  هک  دشاب  یمدرم  زا  نم  رهوش  شاک  ینعی : رتو  یلع  مانی  ناج ال  ۀفیلخ  ّهنأک  ءاسّنلا  دابکاب 

رعـش رخآ  یخرب  دزیمآرد .) اهنز  اب  طقف  هکلب   ) دباوخن شرف  يور  رد  دـچیپ و  هب  نانزب  رام  دـننام  هقالع  تدـش  زا  دـشاب و  رطعم  سابل و 
نوچ دورن . باوخب  نزیب  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  نانز  نادـنچ  هک : دـهدیم  ینعم  نینچ  نیا  رب  اـنب  دـناهدناوخ و  رجه » یلع   » ار مود 

ار دوخ  ریمـضلا  یف  ام  زین  موس  رتخد  دشابن . تناگتـسب  زا  هک  یهاوخیم  ار  یناوج  وت  دنتفگ : يوب  نارهاوخ  تفگب  رعـش  نیا  مود  رتخد 
ناف و الف  نیـشت  ةربک  ریغ  نم  رهّدلا  تامکح  هل  رزجلا  زعملا و  اهب  یفـشت  ۀنفج  هل  ۀّیدن  لاجحلا  یـسکی  هتیل  الا  تشاد : زاربا  هنوگ  نیدب 
رد و  دـهد . ماعط  مدرمب  دنفـسوگ  هلاغزب و  تشوگ  زا  رپ  یفرظ  اب  هتفرگ  سلجم  هک  دـشاب  یـسک  نم  رهوش  شاـک  ینعی : رمغ  عرـض  ـال 

یهاوخیم وت  دنتفگ : يوب  نارهاوخ  دـشاب . ماخ  یناوج  هن  هدروخلاس و  يدرم  ریپ  هن  دزودـنایب  اهتمکح  راگزور  تشذـگ  زا  یناوج  نینس 
! سنج دـب  يا  دـنتفگ : میوگیمن ، يزیچ  نم  تفگ  وگب ! مه  وت  دـنتفگیم  راهچ  رهاوخب  سپـس  دـشاب . فیرـش  گرزب و  يدرم  ترهوش 

دنک رایتخا  رهوش  بوچ  زا  نز  رگا  تفگ : مه  وا  میوش .!؟ علطم  درذـگیم  تلایخ  رد  هچنآ  زا  ام  یهاوخیمن  لاح  يدـناوخ و  ار  ام  تسد 
دوعوم يدـهم  لاـثما  ءزج  تسا  دوعق » نم  ریخ  دوع  نم  جوز   » نآ یبرع  هک  فرح  نیا  زور  نآ  زا  دنیـشنب ! رهوـشیب  هک  تسنیا  زا  رتـهب 

رتخد دزن  دعب  لاس  کی  داد . رهوش  ار  اهنآ  دـیدرگ ، علطم  دوخ  نارتخد  تاین  زا  ریهز  نوچ  دـمآ ، رد  برع   558 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
وا شهاوخ  هتشاد و  یمارگ  ار  دوخ  نز  هک  منادیم ، يرهوش  نیرتهب  تفگ . ینیبیم ؟ روطچ  ار  ترهوش  رتخد ! يا  تفگ  تفر و  رتگرزب 

ار نآ  تشوـگ  میـشونیم و  نآ  ریـش  زا  یمک  تسا  رتـش  لاوـما  نیرتـهب  تفگ : تـسا ؟ هنوـگچ  دـیراد  هـک  یلاـم  دیـسرپ  دروآیم . رب  ار 
رتخد دزنب  سپـس  دـشابیم . رایـسب  تلام  تسا و  میرک  يدرم  ترهوش  رتخد ! يا  تفگ : مینکیم . هدافتـسا  نآ  زا  يراوس  عقوم  میروخیم و 
يزیچ یـسکب  رگا  و  درادـیم . یمارگ  ار  دوخ  نز  تسا . يرهوش  بوخ  رایـسب  تفگ  تسا ؟ روطچ  ترهوش  مرتـخد ! تفگ  دـمآ و  مود 

ریـش و زا  رپ  ار  هساک  ددرگیم و  زاب  هناخب  درچیم و  هک  میراد  يواگ  هداـم  تفگ : تسیچ ؟ ناـتلام  دیـسرپ : دـنکیم  شومارف  ار  نآ  دـهد ،
: تفگ دـمآ و  یموس  رتـخد  دزن  هاـگنآ  یتخبـشوخ . بوبحم و  ترهوـش  دزن  تفگ : تسا ! نز  ناـنز  اـب  دـنکیم و  نغور  زا  رپ  ار  کـیخ 
: دیـسرپ دهدن . یـسکب  يزیچ  الـصا  هک  تسا  یلیخب  هن  دنک و  فارـسا  هک  تسا  یخـس  نادنچ  هن  تفگ : تسا ؟ روطچ  ترهوش  مرتخد !

هرفـس شروخ  ار  نآ  دنـشاب  لاس  هچب  یتقو  تفگ : دینکیم ؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  هنوگچ  تفگ : میراد ، زب  سأر  دنچ  تفگ  دـیراد ؟ هچ  لام 
: تفگ تسا  روطچ  ترهوش  مرتخد ! دیـسرپ : تفر و  کچوک  رتخد  دزن  سپ  نآ  زا  دیراد . لام  تیافک  ردـقب  تفگ  میهدـیم . رارق  دوخ 
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؟ تسیچ دیـسرپ  میراد . ار  اهلام  نیرتدـب  تفگ : دـیراد ! هچ  لاـم  دیـسرپ : درادـیم ! راوخ  ار  شنز  زیزع و  ار  دوخ  تساـهرهوش ، نیرتدـب 
دودب یلپ  رـس  زا  یکی  رگا  دنونـشیمن . فرح  هک  دنراد  يرک  شوگ  دنوشیمن و  ریـس  فلع  بآ و  زا  هک  تسا  دـنچ  ینادنفـسوگ  تفگ :

زا یضعب  رد  هک   559 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  يدرم  تردپ  تفگ : « 1  » دـنتفایم بآ  رد  همه  هدرک  يوریپ  مه  هیقب 
! تسا سناش  دب  رگید  یضعب  رد  تخبشوخ و  نارتخد 

یناودع نادرم  ناورم و  نب  کلملا  دبع 

دیرد نبا  زین  و  سنوی ، زا  هدـیبع  وبا  زا  یناتـسیس  متاح  وبا - تفگ : دـیرد  نبا  هک  درک  لقن  اـم  يارب  بتاـک  دـمحم  نب  یلع  نیـسحلا  وبا 
دبع هک : دومن  تیاکح  یلدج  دلاخ  نب  دیعـس  تفگ : هک  هدرک  لقن  مادـک  نب  رعـسم  زا  يدـع  نب  مثیه  زا  دـلاخ  وبا  نبا  زا  یلکع  هتفگ :

کلملا دبع  میتفر . يو  دزن  زین  ام  دناوخ . مزال  ياهـششخب  ذـخا  يارب  ار  مدرم  دـمآ و  هفوکب  ریبز  نب  بعـصم  لتق  زا  دـعب  ناورم  کلملا 
لثمت راعـشا  نیاب  کلملا  دـبع  سپ  يرآ . میتفگ : یناودـع ؟ یلدـج  تفگ : یلدـج  هریت  زا  میتفگ : دـیتسه ؟ ياهلیبق  هچ  زا  امـش  دیـسرپ :

ضرقلاب و نوفوملا  تاداّسلا و  تناک  مهنم  ضعبلا و  یلع  اوعری  ملف  اضعب  مهضعب  یغب  ضرألا  ۀّیح  اوناک  ناودع  نم  ّیحلا  ریذع  تسج :
یخرب دندوب ، نیمز  ياهرام  ناودع  هلیبق  ناروای  ینعی : ضرفلا  ۀّنسلاب و  ساّنلا  لیحی  نم  مهنم  یضقی و  ام  ضقنی  الف  یـضقی  مکح  مهنم 
یخرب و  دندرکیم ، افو  دوخ  ضرق  ياداب  هک  دندوب  یناگرزب  اهنآ  زا  یضعب  دندومنن . تیاعر  ار  فرط  قح  دندرک و  متـس  رگید  یخرب  رب 

دمآ ولج  کلملا  دبع  سپس  دندادیم . هلاوح  ننس  ضیارفب و  ار  مدرم  رگید  یـضعب  و  دنتـسکشیمن ، ار  دوخ  مکح  دندومنیم  مکح  نوچ 
؟ دیاهتفگ ار  راعـشا  نیا  یناودع ) یلدج  هلیبق  دارفا   ) امـش کی  مادک  دیـسرپ : میدوب  هتخادنا  ولج  ار  وا  ام  هک  یمرتحم  گرزب و  درم  زا  و 

روبزم درم  زا  تشاذـگ و  ارم  کلملا  دـبع  تسا . هتفگ  عبـصالا » وذ   » ار راعـشا  نیا  متفگ : وا  تشپ  زا  نم  منادـیمن . تفگ : هدـش  داـی  درم 
درم زا  تشاذگ و  ارم  هرابود  تسا . هدوب  ناثرح »  » شمان متفگ : يو  رس  تشپ  زا  نم  زاب  منادیمن  تفگ  هدوب ؟ هچ  عبصالا  وذ  مان  دیـسرپ :

هدیزگ ار  وا  تشگنا  يرام  هکنیا  يارب  متفگ  يو  رـس  تشپ  زا  نم  زاب  منادیمن . تفگ : دنیوگیم ؟ عبـصالا » وذ   » ار وا  ارچ  دیـسرپ : روکذم 
؟ دوب امـش  هریت  مادـک  زا  عبـصالا  وذ  دیـسرپ : مرتحم  درم  زا  تشاذـگ و  ارم  زین  راب  نیا  دوب !  560 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 

وتب هک  یـششخب  دیـسرپ : روبزم  درم  زا  کلملا  دـبع  تقو  نیا  رد  دوب . جان » ینب   » زا يو  متفگ : يو  رـس  تشپ  زا  نم  زاب  منادـیمن ! تفگ :
مانب یـسک  کلملا  دبع  مهرد . دص  راهچ  متفگ : دوب ؟ ردقچ  وت  لام  دیـسرپ : نم  زا  سپـس  مهرد  دـصتفه  تفگ : دوب ؟ ردـقچ  دـش  هداد 

. راذگب درم  نیا  ششخب  يور  ردارب و  مرتحم ) گرزب و  درم  نامه   ) درم نیا  ششخب  زا  مهرد  دصیـس  تفگ : دز و  ادص  ار  ۀعزیعز » نبا  »
درم نآ  زا  کلملا  دـبع  یتقو  یتیاورب  دوب . مهرد  دـص  راهچ  مرتحم  درم  شـشخب  مهرد و  دـصتفه  نم  شـشخب  متـشگرب ، اجنآ  زا  نوچ 

هک دوب  جان  ینب  هریت  زا  داد : باوج  يو  رس  تشپ  زا  یلدج  دلاخ  نب  دیعس  منادیمن ، تفگ  وا  هدوب و  امش  هریت  مادک  زا  عبصالا  وذ  دیسرپ 
بیهو ال لوقی  مهنیب  حلصتل  افورعم  تلت  اذا  اکلاه  ناک  نم  کینیع  نعبتت  مّهنرکذت و ال  الف  جان  ونب  اّما  و  تسا : هتفگ  اهنآ  هراب  رد  رعاش 

تکالهب ار  دوخ  هک  یمدرمب  و  دیربن . ار  جان  ینب  مسا  ینعی : اکراب  بدحا  ریّطلا  هیلع  موحت  همانس  ّبج  دوعلا  رهظک  یحضأف  اکلاذ  ملاسا 
يزیچ موریمن . وت  تلذ  راب  ریز  تفگیم : بیهو » ، » مهد حلـص  ار  اهنآ  نایم  ات  متفگیم  يدیفم  نخـس  هک  یعقوم  دینکفاین . رظن  دـنزادنایم ،

لوغـشم نآ  تشوگ  ندروخب  هتفرگ  ار  شرود  ناگدـنرپ  داتفا و  نیمز  يور  هک  دـش  ياهدروخلاس  رتش  تشپ  دـننام  بیهو  هک  تشذـگن 
وذ روهـشم  راعـشا  زا  زین  ریز  تایبا  دش ) ناگدـنرپ  هعمط  داتفا و  نادـیم  نایم  رد  شندـب  تشگ و  هتـشک  یگنج  رد  بیهو  ینعی  . ) دـندش

غرفی تابل  یفخأ  ام  ةریرس  يری  ول  انده و  لوقلاب  هنّدها  عمجا  باّنلا  ودبی  یّتح  کحضأ  مهنع و  نیبملا  نغـضلا  وذ  رثاکا  تسا : عبـصالا 
وا مرن  ینانخـس  اب  یهاوخ ، ریخ  يور  زا  و  دوشیم ، راکـشآ  گرزب  نادند  هک  مدنخیم  منکیم و  مسبت  نانچ  اهنآ ، نادوسح  دزن  رد  ینعی :

ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیباوخ . دهاوخن  شمارآ  اب  دیدیم ، تشذگیم  نم  نطاب  رد  هچنآ  وا  رگا  مرادیم . زاب  شدسح  زا  ار 
هنامز یتقو  ینعی : انیقل  امک  نوتماّشلا  یقلیـس  اوقیفا  انب  نیتماّشلل  لقف  انیرخآب  خانا  هرـشارش  سانا  یلع  ّرج  رهّدلا  ام  اذا  تسوا : زا  زین   561
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بیرقنع هک  دیشاب  شوهب  وگب : دننکیم  یئوگدب  ام  زا  هک  اهنآب  دومن ، كاله  ار  اهنآ  رخآ  ات  تخاس ، دراو  یمدرم  رب  ار  دوخ  ياهینیگنس 
نیّذلا مه  لبقملاب و  اوبّحر  ّیلا و  اوّشه  البقم  ینوأر  اذا  نیّذلا  بهذ  تسوا : زا  مه  و  دید ! دنهاوخ  تسا  هدیـسر  امب  هچنآ  مه  نایوگدـب 

دندمآیم و ولج  دندشیم و  رورـسم  موریم ، اهنآ  دزن  دندیدیم  ارم  نوچ  هک  اهنآ  دنتفر  ینعی : لمحأ  مل  یّننأکف  مهتیقلف  ۀـلامح  تلمح  اذا 
یئوگ هک  متـشگیم  لاحـشوخ  يروط  مدومنیم ، تاقالم  ار  اهنآ  متـشاد و  یتحاران  هاگ  ره  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  دـنتفگیم . اـبحرم  نمب 
انتماعن تلاش  اّننا  انب  يرزأ  ینیلقی  هیلقأف و  نافلتخم  قلخ  نم  ناک  ام  یلع  ّمع  نبا  یل  تسا : روهـشم  يو  زا  زین  راعـشا  نیا  مرادن . یتحاران 

نع قلخ  يذـب  یبأـی  نم  كرمعل  ّینا  ینوزختف  یناـّید  تنأ  ـال  یّنع و  بسن  یف  تلـضفأ  ـال  کّـمع  نبا  هـال  ینود  هتلخ  هنود و  ینلاـخف 
نا ال یمحر  يوذ  متنک  نا  ّیلع و  اذ  ام  نوهلا  یلع  یضغأ  تاشحافلاب و ال  قلطنمب  یندألا  یلع  یناسل  نونجمب و ال  يریخ  قیدصلا و ال 

اوعمجأف ۀئام  یلع  دیز  رـشعم  متنأ  ینوقـسا و  ۀماهلا  لوقت  ثیحب  کبرـضأ  یتصقنم  یمتـش و  عدـت  نا ال  ورمع  ای  ینّوبحت  مل  نا  مکبحا 
، شدب قالخا  هطساوب  هک  مراد  یمع  رـسپ  نم  ینعی : ینیل  یغبنی  نمل ال  نیلأ  ۀیبأم و ال  ریغ  یّنم  رـسقلا  جرخی  ینودیکف و ال  ارهط  مکرمأ 

هیلع دوعوم  يدهم  ادج  مه  زا  راچان  هک  درک  التبم  یتبیـصمب  ارم  درادیم . نمـشد  ارم  زین  وا  منادیم و  دـب  ار  وا  نم  میتسه . فلاخم  مه  اب 
مسق ادخب  ومع ! رسپ  يا  منادیم  شیوخ  فلاخم  ار  وا  مهنم  دنادیم ، دوخ  فلاخم  ارم  وا  مدومن  نطو  يالج  هدش   562 ص : نتم ، مالسلا ،

يو اـب  یتسود  زا  یـسک ، یقلخ  دـب  هطـساوب  نم  وت ، ناـجب  ینک . راوخ  ارم  هک  يرادـن  یتموکح  نم  رب  و  یتسین ، رتهب  نم  زا  بسن  رد  وت 
راوخ زا  یلو  میاشگیمن  مدرم  نیرت  تسپ - یئوگدبب  ار  دوخ  نابز  مراذگیمن و  تنم  وا  رب  مهد ، ماجنا  وا  يارب  يراک  رگا  مرادـن و  غیرد 

؟ مشاب هتشادن  تسود  ار  امش  مهنم  دیـشاب ، هتـشادن  تسود  ارم  نم  ناشیوخ  امـش  رگا  هک  دراد  ینایز  هچ  نم  يارب  مشوپیمن . مشچ  ندش 
امش ینک . بلط  بآ  مدرم  زا  هداتفا  گرم  تلاحب  هک  دز  مهاوخ  ترس  رب  یتبرـض  ینکن  كرت  ارم  یئوجبیع  یئوگدب و  رگا  ورمع ! يا 
نم تماقتـسا  رب  زج  نم  رب  نتفرگ  تخـس  دیئایب . نم  گنجب  دیهد و  مهب  تسد  مه  اب  همه  دیـشابیم ، رفن  دص  زا  شیب  هک  دـیتسه  یمدرم 

. مرادیمن اور  شنزرس  درادن ، هظحالم  ماهراب  رد  هک  یسکب  تبسن  نم  دیازفایمن .

يریمح برک  يدعم 

ینالوط شرمع  هک  یتقو  رد  برک  يدعم  تسا  هتفگ  مالـس  نبا  تسا . نیرمعم  زا  یکی  زین  نیعر » يذ   » نادناخ زا  يریمح  برک  يدعم 
: ینعی دوعی  یبابـش ال  یل  یبأی  رجف و  ّلک  یف  هئایـض  دوعی  دـیدج  موی  هدـعب  یناتا  اموی  تینفا  اـمّلک  ینارا  تفگ : تیب  ود  نیا  دوب  هتـشگ 

هاگحبــص ره  رد  نآ  ینــشور  تـشاد . مهاوـخ  نآ  لاـبند  ياهزاـت  زور  مراذـگیم ، رــس  تـشپ  ار  يزور  ره  هـک  مـنیبیم  ناـنچ  ار  دوـخ 
. دراد عانتما  نتشگزاب  زا  نم  یناوج  اما  ددرگیمرب ،

يرازف عبض  نب  عیبر  زین 

کلملا دبع  رب  يزور  هک  دناهدروآ  دوب . هدنز  هیما  ینب  تفالخ  راگزور  ات  عیبر  دنیوگ  دـشابیم . نیرّمعم  زا  زین  يو  يرازف  عبـض  نب  عیبر 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  روما  زا  ای  هدرک  كرد  راگزور  دوخ و  رمع  لوط  رد  هچنآ  عیبر  يا  تفگ : کلملا  دـبع  تشگ  دراو  ناورم 

دبع دیوگیم : تیاور  نیا  رد  یلو  میدرک . لقن  قودص  خیـش  زا  البق  هک  ربخ  رخآ  ات  نک . لقن  نم  يارب  ياهدید  هتـشذگ   563 ص : نتم ،
ماـعط يارب  یمیخـض  گرزب و  فرظ  هدـش و  يزور  وتب  عیرـس  یئاـطع  هدروآرد و  زاورپب  ار  وت  ریذـپان  لـلخ  یتخب  تفگ : يوب  کـلملا 
دشاب هیواعم  تنطلس  نامز  رد  عیبر  زا  کلملا  دبع  لاؤس  هک  دیابیم  دشاب  حیحص  ربخ  نیا  رگا  تسا : هدومرف  یضترم  دّیـس  سپـس  يراد !

- دبع هک  یتروص  رد  مدرک ، یگدنز  مالسا  رد  لاس  تصـش  نم  دیوگیم : عیبر  ربخ  نیا  رد  اریز  کلملا ، دبع  دوخ  تفالخ  رـصع  رد  هن 
تسا نکمم  نیا  رب  انب   ) دومن كرد  زین  ار  هیواعم  تنطلـس  عیبر  هک  دناهتفگ  مه  دیـسر و  تفالخب  يرجه  جنپ  تصـش و  لاس  رد  کلملا 

عیبر ینب  ّینب  غلبا  الا  تفگ : دیـسر  لاـس  تسیودـب  عیبر  نس  نوچ  دـنیوگیم : هدومن ) ار  روبزم  لاؤس  يو  زا  تاـقوا  نآ  رد  کـلملا  دـبع 
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ناک اذا  اوءاسأ  ّینب و ال  یلآ  ام  قدص و  ءاسنل  ینئانک  ّنا  ءاسّنلا و  یّنع  مکلغشت  الف  یمظع  ّقد  تربک و  دق  ّینأب  ءادف  مکل  نینبلا  رارشأف 
ةذاذّللا و بهذ  دقف  اماع  نیتأم  یتفلا  شاع  اذا  ءادر  وا  فیفخ  لابرسف  ّرق  ّلک  بهذی  نیح  ام  اذا  ءاتّشلا  همدهی  خیشلا  ّناف  ینوئفداف  ءاتشلا 

هدوسرف مناوختـسا  مدش و  ریپ  نم  دیئوگب : دندرگ . امـش  يادـف  دـب  نادـنزرف  تسا : هتفگ  عیبر  هک  دـیناسرب ، نم  نادـنزرف  هب  ینعی : ءاتفلا 
لـصف نوچ  دناهدرکن . يدب  نم  هراب  رد  منادـنزرف  وگتـسار و  نم  نارـسمه  دـیوشم . لوغـشم  دوخ  نانزب  دـیزرون و  تلفغ  نم  زا  تشگ .
نهاریپ کی  دورب ، نایم  زا  یئامرس  هنوگ  ره  هک  یتقو  یلو  دنادرگیم . دوبان  ار  درم  ریپ  ناتـسمز  هک  دیـشاب ، نم  بظاوم  دسر  ارف  ناتـسمز 

هتفر نایم  زا  یناوج  مه  تذـل و  مه  دـنک ، رمع  لاـس  تسیود  یناوج  صخـش  یتقو  تسا . یفاـک  نم  ندـب  شـشوپ  يارب  ءادر  كزاـن و 
دوعوم يدهم  ارصع  يوث  دقف  یّنع  ناب  نا  ارسخ  دق  بابّـشلا  یّنم  حبـصا  تفگ : داهن  یگلاس  لهچ  تسیود و  نسب  اپ  عیبر  نوچ  و  تسا !

ایا ارجح  يدلوم  یّنـس و  كردا  دق  دولخلا و  لمآ  اذ  انا  اه  ارطو  انعامج  نم  یـضق  اّمل  هعّدون  نا  لبق  انعّدو   564 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
نا هاشخأ  بئذـلا  ارفن و  ناریعبلا  سأر  کلمأ  حالّـسلا و ال  لمحأ  تحبـصأ ال  ارمع  اذ  لاط  تاهیه  تاـهیه  هب  تعمـس  لـه  سیقلا  ءرما 
رگا تفر . نم  تسد  زا  یناوج  مایا  ینعی : اربکلا  جلاعأ  اخیش  تحبصأ  اهب  ءونا  ةّوق  ام  دعب  نم  ارطملا  حایّرلا و  یشخأ  يدحو و  هب  تررم 

. دروآ گنچ  هب  ار  دوخ  دوصقم  تفگ و  عادو  ار  ام  وا  مینک  عادو  ار  وا  ام  هکنآ  زا  شیپ  دوب . نم  اب  دایز  ناراـگزور  اریز  كاـب  هچ  تفر 
! سیقلا ءرما  يا  ماهدید . ار  سیقلا  ءرما  ردپ  رجح »  » دوخ راگزور  رد  نم  منامب ، ناهج  رد  هشیمه  مراد  وزرآ  هک  متسه  یـسک  نم  دینادب 

تردق يریپ  ترثک  زا  نم  زورما  ینالوط !؟ رمع  هچ  یـشاب ! هدینـش  هک  تسا  رود  یلیخ  دـیعب و  رایـسب  ياهدینـش ؟ ینالوط  رمع  نینچ  ایآ 
داب و زا  مه  مسرتیم و  گرگ  زا  مشاب  اهنت  رگا  مرادهگن ، ار  وا  رس  مناوتیمن  دنک  رارف  دهاوخب  يرتش  رگا  مرادن و  گنج  حالس  نتـشادرب 
. منابیرگب تسد  نس  يدایز  اب  هک  ماهدش  ریپ  يروط  میامن ، تکرح  هتساخرب  اج  زا  متسناوتیم  هک  یئاناوت  نآ  زا  دعب  مراد ، تشحو  ناراب 

ینیق ناحمط  وبا 

رمع لاس  تسیود  ینیق  ناحمط  وبا  تسا : هتفگ  یناتسیس  متاح  وبا  تسا . نیق  نب  ۀنانک  دالوا  زا  یقرش  نب  ۀلظنح  شمان  ینیق . ناحمط  وبا 
ینآر و نم  بسحی  بطخلا  ریـصق  دیـصل  وندی  لتاخ  ّینأک  یّتح  رهّدـلا  تایناح  ینتنح  تفگ : ار  راعـشا  نیا  لاس  تسیود  رـس  رد  دومن .
هک یچراکـش  دننام  تخاس  هدیمخ  ارم  راگزور  ياهدـمآ  شیپ  ینعی :  565 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیقب  ّینا  ادـّیقم  تسل 
رد ارم  دنکیم  لایخ  دنیبیم  ارم  هک  ره  دسریم ، کچوک  رظنب  هک  ماهتشگ  یـسک  دننام  ای  دوش ، کیدزن  دیـص  فرطب  هتـسشن و  نیمک  رد 
هک دناهدومن  تیاور  تنـس ) لها   ) ام ياملع  زا  یعمج  تسا : هتفگ  یناتـسیس  متاح  وبا  متـسین . ریجنز  رد  هک  یتروص  رد  دناهدرک ، ریجنز 

كدّیق دـیود و  ای  کلجر  وطخ  براقت  دـناوخیم : زین  ار  رعـش  نیا  يو  هک  دـناهتفگ  مه  دناهدینـش و  بیبح  نب  سنوی  زا  ار  قوف  رعـش  ود 
زین راعشا  نیا  تسا . هتسب  اهریجنز  نیرتدب  هب  ار  وت  هنامز  و  هتشگ ، کیدزن  مهب  تیاهاپ  يریپ ) تدش  زا  ! ) دیود يا  ینعی : دیق  رّشب  نامّزلا 
هیلا يوأت  بکوک  ادب  بکوک  باغ  امّلک  ءامـس  موجن  هبحاص  ماق  دّیـس  مهنم  تام  اذا  مه  مه  نیّذلا  موقلا  نم  ّینا  و  تسا : ناحمط  وبا  زا 

تراس ثیح  ایانملا  ریـست  دّوسم  ناک  ثیح  مهنم  لاز  ام  هبقاث و  عزجلا  مّظن  یّتح  لیّللا  یجد  مههوجو  مهباـسحا و  مهل  تءاـضأ  هبکاوک 
ار وا  ياـج  يرگید  گرزب  دریمب ، اـهنآ  زا  یگرزب  نوـچ  دنتـسین . یفرعمب  جاـتحم  نأـش  تعفر  زا  هک  متـسه  یموـق  زا  نـم  ینعی : هبئاـتک 

ینعی . ) دننکیم ور  نآب  رگید  ناگراتـس  و  هدومن ، عولط  يرگید  هراتـس  دنک ، بورغ  یکی  تقو  ره  هک  نامـسآ  ناگراتـس  دـننام  دریگیم .
ار ناگراتـس  ریاس  هک  ینـشور  هراتـس  دـننام  یناملظ  بش  رد  ار  اهتروص  اهتیـصخش و  دنتـسه ) عمج  وا  رودـب  شموق  ناگتـسب  نارای و 
هک اج  رهب  دوبن ، یلاخ  فیرش  سانشرس و  صاخـشا  نتـشاد  زا  نم  موق  هاگ  چیه  دنکیم  یناشفا  رون  نانآ  يارب  دروآ ، درگ  دوخ  فارطاب 

: هتفگ هک  تسا  رجح  نب  سوا  هتفگ  هیبش  تسخن  تیب  ود  ینعم  دنوریم . رکشل  هارمه  گرم  لابندب  زین  اهنآ  دوریم ، يزابناج  يارب  رکـشل 
دوعوم يدهم  دنوش ، هتـشادهاگن  يریگتفج  يارب  ام  نارتش  زا  یکی  هاگ  ره  ینعی : مرقم  رخآ  بان  انیف  طّمخت  هب  انّدـح  ارذ  اّنم  مرقم  اذا 

دریمب ام  زا  یگرزب  نوچ  ینعی   ) دـیآیم شوجب  ندـیئور  زا  ام  رگید  رتش  نادـند  دـتفایم ، شگرزب  نادـند   566 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
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ّضقنا امّلک  نجد  بکاوک  تسا : رعش  نیا  نآ  تسه و  رعش  نیا  نومـضم  زین  يونغ  لیفط  رعـش  رد  دنیـشنیم .) وا  ياجب  يرگید  گرزب 
هراتـس دوش ، دیدپان  ياهراتـس  تقو  ره  هک  دنتـسه  کیرات  بش  ناگراتـس  دـننام  اهنآ  ینعی : بکوک  ۀـنجّدلا  دـنع  تلجنا  ادـب و  بکوک 

ول روغث  اّنم  رمق  اذا  تسا : هدروآ  ریز  رعـش  رد  ار  ینعم  نیا  مه  رگید  رعاـش  یمیرخ  ددرگ . راکـشآ  دـشاب  هدیـشوپ  ار  نآ  ربا  هک  يرگید 
نم يارب  دـشخردب  قفا  فرط  زا  هک  يرگید  هام  دوش : ناهنپ  ای  دـنک  بورغ  ام  زا  یهام  نوچ  ینعی : عملی  قفـألا  بناـج  یل  رمق  ادـب  اـبخ 
لها تفالخ  ینعی : هبحاص  ماق  دّیس  اّنم  تام  اذا  ۀثارو  انیف  ضرألا  لها  ۀفالخ  تسا : نومـضم  نیاب  بیرق  مه  ریز  رعـش  ددرگیم . راکـشآ 
نیاب رظان  ریز  رعـش  نینچمه  دریگ ، رارق  يو  ياج  رد  يرگید  دریمب  ام  زا  یگرزب  نوچ  هک  يروطب  دوشیم  هدرب  ثراب  ام  ناـیم  رد  نیمز 

، يرگید گرزب  دیوگ ، تایح  دوردب  ام  زا  یگرزب  هک  یعقوم  ینعی : دّیـس  رخآ  کلملا  دومع  ماقا  هلیبسل  یـضم  اّنم  دّیـس  اذا  تسا : ینعم 
وا زا  هتشاد و  رظن  مههوجو » مهباسحا و  مهل  تءاضأ   » ناحمط وبا  رعشب  ریز  رعش  رد  یلیقع » محازم   » زین و  دراد ، راوتسا  ار  تنطلس  نوتس 
هک تسا  ینارون  يردقب  اهنآ  ياهتروص  ینعی : یلجنی  لیّللا  يرت  یّتح  یجّدلا  نعدص  اهب  اوشتعا  نیجلدملا  ّنا  ول  هوجو  تسا : هتفگ  رتهب 

يدیعس برضم  نب  ۀیجح  تسا : هدیمد  ینشور  هتخاس و  فرطرب  ار  بش  تملظ  اهنآ  رون  هک  دید  دنهاوخ  دنشاب  اهنآ  هارمه  ناوربش  رگا 
اهنآ بسح  تیـصخش و  ینعی : ردـبلا  ۀئیـضملا و  سمّـشلا  مهرونل  تلءاضتف  مهباسحأ  مهل  تءاضأ  تسا : هتفگ  نومـضم  نیاب  بیرق  مه 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  نابات  هام  نشور و  باتفآ  هک  دیـشخب ، ینـشور  نانآ  يارب  ناـنچ 
ءیضتست ّکنا  ول  نانس  ینب  هوجولا  ضیبلا  نم  تسا : هدورـس  ناحمط  وبا  رعـش  ینعم  رد  ار  ریز  راعـشا  « 1  » یلوص ییحی  نب  دـمحم   567

. دنراد دیپس  ياههراسخر  هک  تسا  نانس  ینب  هلیبق  زا  وا  ینعی : اوءاش  ثیح  ةریـشعلا  مرک  نم  ّیلعملا و  فرّـشلا  نم  اّولح  مه  اوءاضأ  مهب 

. دنتفرگ رارق  دنتساوخ  هک  ینازیمب  ياهریشع  مرک  یلاع و  تفارش  رد  اهنآ  دنهدیم . ینـشور  وتب  يریگ  ینـشور  اهنآ  هلیـسوب  یهاوخب  رگا 
الف ۀنحا  کّمع  نبا  ردص  یف  ناک  اذا  ءامّـسلا ***  مهل  تند  ۀمرکم  دـجمل و  تند  ءامّـسلا  ّنا  ولف  تسا : ناحمط  وبا  زا  زین  رعـش  ود  نیا 

، درکیم ینتورف  یسک  يراوگرزب  دجم و  يارب  نامسآ  رگا  ینعی :  568 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهنیفد  ودبی  فوس  اهرشتست 
مه و  دـش . دـهاوخ  هنیک  دایدزا  ثعاب  هک  ازفاین  نآ  رب  تفرگ ، ياج  تیومع  رـسپ  هنیـس  رد  وت  هنیک  یتقو  تشگیم . عضاخ  مه  اهنآ  يارب 
اهنآ دناوتیم  دهاوخب  اهنآ  نابش  رگا  ینعی . ردکی  مل  ةوفـص  باذعلا  نیعک  ۀعیقو  نم  یقتـسا  اهیعار  ءاش  اذا  تسا : ناحمط  وبا  زا  ریز  رعش 
هتخت يور  يدوگ  هعیقو  دیامرفیم : یـضترم  دّیـس  دـنک . باریـس  هتـشگن  هدولآ  تسا و  لالز  اراوگ و  بآ  همـشچ  دـننام  هک  هعیقو ، زا  ار 

، دـنمانیم هعیقو »  » ار نآ  دزیریم  يرگید  گنـس  رد  دـیآیم و  نوریب  اهگنـس  نیا  زا  هک  یبآ  دـننکیم . تسرد  بآ  يارب  هک  تسا  گـنس 
هک یتیاکح  زا  ياهراپب  میدیـسر  ینعی : عیاقولا  ءامب  اجوزمم  لحنلا  ابخ  ّهنأـک  ثیدـح  نم  اطاقـس  اـنلن  و  تسا : هتفگ  همّرلا  يذ  هک  ناـنچ 

هزیرگنس نایم  زا  هک  یبآ  هب  و  جرشح » بآ   » ددرگیم يراج  گنـس  يور  زا  هک  یبآ  هب  برع  دوب . هتخیمآ  هعیقو  بآ  اب  روبنز  هناخ  دننام 
اهجاتن ثیدـح  راکبا  لیفاطم  دـناهتفرگ : ینعم  نیا  رب  لیلد  ار  بیوذ » وبا   » رعـش هک  نانچ  دـنیوگیم ، لصافم » بآ   » تسا يراج  گـیر  و 

وبا دش . دهاوخ  نیکرچ  تسا  لصافم  بآ  دننام  هک  ياهدولآ  بآ  اب  هدـیئاز  هزات  ناوج  نارتش  ندـب  ینعی : لصافملا  ءام  لثم  ءامب  باشت 
ّنمرحت زرحا و ال  یقتأ و  لّذـلا  ضعبف  زیزع  رهاق  لّذـلا  کماس  اـم  اذا  ّینب  تسا : هدرک  لـقن  ناـحمط  وبا  زا  ار  راعـشا  نیا  يدعـس  ملحم 

رایتخا ار  یتلذ  دیامن ، تلذب  فیلکت  ار  وت  يردتقم  صخـش  هاگ  ره  دنزرف ! يا  ینعی : ززعّتلا  لیوّطلا  لّذلا  ثروی  دـقف  ازّزعت  رومألا  ضعب 
تزع ثعاـب  ینـالوط  تلذ  هک  نکم ، مورحم  ار  دوخ  تسا  تزع  بجوم  هک  روما  یخرب  زا  و  دـشاب . وت  نیمأـت  ظـفح و  بجوـم  هک  نک 

زین و  تسا : هدش  هداد  تبـسن  مه  يرفعج  « 1  » هیواعم  569 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  هَّللا  دبعب  روکذـم  تیب  ود  ددرگیم .
ام اذا  یّتح  يراصنأ  باغ  ام  اذا  ّیلع  یضمت  اهب  تئطل  اموی  ۀملظم  ّبر  ای  دناهدرک : لقن  ناحمط  وبا  زا  زین  ار  ریز  رعش  ود  ینعم  نیمه  رد 
نم رب  یعقوـم  اـهملظ  نآ  درک . لاـمیاپ  ارم  هک  دیـسر  نمب  یئاـهملظ  ینعی : يراّـضلا  رذـخملا  بوـثو  اـهیف  تـّبث  اـهتبایغ و  یّنع  تـلجنا 

زا راکـش  يارب  هدیباوخ و  هاگباوخ  رد  هک  يریـش  دننام  مدید ، ار  اهنآ  دیـسر و  رـسب  اهنآ  تبیغ  نوچ  دـندوبن . نم  ناروای  هک  تشذـگیم 
. متسج دوخ  ياج  زا  اهملظ  نآ  ناربج  يارب  زین  نم  دنکیم ، نتسج  ياج 
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یناّسغ حیسملا  دبع 

ثراح ای  هبلعث  هلیقب ، مان  و  تسا . هلیقب  نب  نایح  نب  سیق  نب  ورمع  نب  حیـسملا  دبع  يو  مان  دوریم . رامـشب  خیرات  نیرّمعم  زا  زین  درم  نیا 
وت دـنتفگ  يوب  مدرم  دـمآ ، دوخ  موق  ناـیمب  دیـشوپ و  زبس  نهاریپ  ود  يو  يزور  هک  تسنیا  دـنیوگ  هلیقب  ار  وا  هک  نیا  تلع  تسا . هدوب 

حیسملا دبع  هک : دناهتفگ ، نانیا  ریغ  فنخم و  وبا  یبلک و  ماشه  دش . روهشم  مان  نیدب  زور  نآ  زا  یشابیم و  هلقاب  هیبش  ینعی  یتسه ، هلیقب 
دیلو نب  دلاخ  نوچ  دنیوگ  دـنام . رفاک  نانچمه  و  دـشن ، ناملـسم  یلو  درک  كرد  ار  مالـسا  وا  تسیز ، ناهج  رد  لاس  هاجنپ  دـصیس و -

يوسب ار  دوخ  بسن  بحاص  القع و  زا  يدرم  هک  داد  ماغیپ  اهنآب  دندیدرگ ، نّصحتم  دوخ  رهش  رد  اجنآ  مدرم  دیـشک و  رکـشل  « 2  » هریحب
570 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفگ : دمایب  حیـسملا  دبع  نوچ  دنداتـسرف . يو  دزن  ار  حیـسملا  دبع  رهـش  لها  دـیتسرفب . نم 

ریپ يا  نکیل  هدـینادرگ . زاینیب  نتفگ  تیحت  هنوگ  نیا  زا  ارم  دـنوادخ  تفگ : دـلاخ  ریخب .) حبـص  هاشداپ  يا   ) کلملا اـهّیا  احابـص  معنا 
. مردام مکـش  زا  تفگ  يدـمآ ؟ نوریب  اجک  زا  دیـسرپ  مردـپ . تشپ  زا  تفگ : دـش ؟ عورـش  اجک  زا  وت  راک  زاغآ  هک  هد  خـساپ  نمب  درم !
؟ دـنکیم راـک  بوخ  تلقع  دیـسرپ  میاهـسابل . رد  تفگ  یتسه ؟ هچ  رد  دیـسرپ  نیمز . يور  رب  تفگ : یتفرگ ؟ رارق  هچ  يور  رب  دیـسرپ 

کی دنزرف  تفگ : یـشابیم ؟ دـنچ  دـنزرف  دیـسرپ  هاگنآ  یتسه . وت  موق  نیا  نیرتهب  تفگ : دـلاخ  دـناسریم ! مه  عفن  و  هَّللا ، يرآ و  تفگ :
زا هچنآ  تفگ : حیـسملا  دبع - دهدیم ! خساپ  ار  نآ  سکع  وا  منکیم . لاؤس  يو  زا  هچنآ  ماهدیدن ، يزور  نینچ  دـننام  تفگ : دـلاخ  درم !

هریت زا  تفگ  « 1 « ؟» طبن  » هفیاط زا  ای  دـیتسه  برع  هریت  زا  امـش  دیـسرپ : دـلاخ  مهد ! باوج  ات  سرپب  مه  زاـب  مداد . باوج  يدیـسرپ  نم 
حلص تفگ  دینکیم ؟ حلص  ای  دیگنجیم  نم  اب  ایآ  تفگ : دناهتـشگ !! برع  هک  میـشابیم  طبن  زا  میاهدمآ و  رد  یطبن  تروصب  یلو  برع ،

ات میدرگ ، نصحتم  نآ  رد  دروآ  موجه  اـم  رب  یناداـن  رگا  هک  تسنیا  يارب  تفگ : تسیچ  يارب  اهرگنـس  نیا  سپ  دیـسرپ : درک  میهاوـخ 
نیا رد  دیـسرپ  لاس . هاجنپ  دصیـس و  تفگ : يراد  لاس  دـنچ  دیـسرپ : دـلاخ  دراد . زاب  لمع  نآ  زا  ار  ناداـن  دـیایب و  يراـبدرب  هک  یعقوم 
لیبنز هک  مدید  ار  هریح  مدرم  زا  یئاهنز  دنیآیم  ام  يوسب  ناهج  هاگلیـس  رد  ایرد  ياهیتشک  هک  مدید  تفگ : ياهدید ؟ اهزیچ  هچ  تدم 

ات هک  هدوب  روانهپ  يردقب  هریح  کلم  ینعی   ) دنوریم ماشب  هریح  زا  هنوگ  نیدب  هتشادن و  رب - هشوت  نان  صرق  کی  زا  شیب  هداهن و  رـس  رب 
. تسا هدوب  يراج  روط  نیمه  زین  شدابع  دالب و  نایم  ادـخ  تداع  و  هدـش ، ناریو  زورما  هریح »  » یلو تسا .) هتـشادن  هلـصاف  نادـنچ  ماش 

دینادرگ یم - تسد  فک  رد  ار  نآ  هک  تشاد  دوخ  اب  یمـس  حیـسملا  دـبع  دـیوگیم : يوار   571 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
راتفر یکینب  رهش  مدرم  اب  وت  رگا  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  يارب  دیسرپ  تسا . مس  تفگ : تسیچ ؟ يراد  تسد  فک  رد  هکنیا  دیـسرپ  دلاخ 

نیا منیب ، هب  ار  اهنآ  يراـتفرگ  تلذ و  هک  مشاـب  سک  نیتسخن  مناوتیمن  نم  هن  رگ  و  مسوبیم ، ار  نآ  منکیم و  شیاتـس  ار  ادـخ  يدرک 
نمب ار  مس  نیا  تفگ : دلاخ  تسا . هدنامن  یقاب  نم  رمع  زا  شیب  یکدنا  هچ  منادرگیم ، هدوسآ  یگدنز  جـنر  زا  ار  دوخ  مروخیم و  ار  مس 

، هناگی درف  دنوادخ  مانب  ینعی  ءیـش  همـسا  عم  ّرـضی  يذـّلا ال  ءامّـسلا  ضرألا و  ّبر  هَّللاب  هَّللا و  مسب  تفگ : تفرگ و  ار  نآ  سپـس  هدـب !
یتدم ار  دوخ  هناچ  سپس  دش . شوهیب  یکدنا  دروخ و  ار  مس  هاگنآ  تسین . شخب  نایز  يزیچ  وا  مان  يادا  اب  هک  نامـسآ  نیمز و  يادخ 

دوخ موق  يوسب  دـیدب  نیا  نوچ  حیـسملا  دـبع  دـشاب . هتـسر  دـیق  زا  هک  يرتش  دـننام  دـمآ ، شوهب  ات  دومن  یقرع  دینابـسچ و  هنیـس  يور 
. ددرگن امش  هجوتم  نانیا  رطخ  هک  دینک  يراک  دیشخبن ! يریثأت  يو  رد  دروخ و  ار  مس  هک  میآیم  یناطیـش  دزن  زا  نم  تفگ : تشگرب و 

حّورت اماوس  يرأ  نیرذنملا  دعبأ  دورس : ار  تایبا  نیا  هاگنآ  دندرک  حلص  مهرد  رازه  تسیود  تخادرپ  اب  دندینش و  ار  وا  نخس  زین  مدرم 
انمـسقف ریطملا  مویلا  یف  ءاّشلا  لثمک  سیبق  یبا  کله  دعب  انرـص  ریئّزلا و  یلاع  مغیـض  ۀفاخم  موق  ّلک  سراوف  هاماحت  ریدّسلا  قنروخلاب و 

نم مویف  لاجس  هتلود  رهّدلا  كاذک  ریـضّنلا  ۀظیرق و  نم  جرخ  يرـسک و  جارخ  دعب  جرخلا  يدؤن  روزجلا  راسیأک  ۀینالع  ّدعم  نم  لئابقلا 
ندیرچ يارب  هک  منیب  هب  ار  نایاپراهچ  دوشیم  رذنم  نب  نامعن  وا  دـنزرف  قرحم و  نب  رذـنم  تشذـگرد  زا  دـعب  ایآ  ینعی : رورـس  وا  ةاسم 

زا یموق  ره  ناراوس  هک  هدـش  نمأاـن  اـجنآ .  572 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يردـقب  « 1 « ؟ دـنوریم ریدـس  قنروخ و  بناجب 
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هدنامرد زجاع و  یناراب ، زور  رد  نادنفسوگ  دننام  سیبق ، وبا  ندرم  زا  دعب  ام  دننکیم . يراددوخ  اجنآب  نتفر  زا  ریـش ، كانتـشحو  يادص 
میـسقت دوخ  نایم  تسا ، هدوب  روهـشم  تیلهاج  رد  هک  يرامق  نارتش  دـننام  ار  اهام  دنـشابیم ، ناندـع  نب  دـعم  زا  هک  وا  ياههلیبق  میتشگ .

روط نیمه  راگزور  عاضوا  میتفرگیم ، تایلام  ریظن  ینب  هظیرق و  ینب  نادوهی  زا  یناـمز  میدادـیم و  تاـیلام  ناریا  هاـشداپب  يزور  دـندرک ،
هب فورعم  هک  ار  حیسملا  دبع  رصق  هک  یعقوم  دنیوگ : دشابیم . رورسم  داش و  رگید  زور  تسا و  ناشیرپ  راتفرگ و  ناسنا  زور  کی  تسا .

سعقا سأّرلا  لیوط  نوصحلا  هعفنت  ءرملا  ّنا  ول  انصح  ناثدحلل  ّتینب  دقل  تفگ : ار  رعش  ود  نیا  دندرک ، انب  هریح  رد  دوب  هلیقب » ینب  رصق  »
! دـیآ راکب  اههعلق  گنج  عقوم  رد  ار  درم  رگا  مدرک ، انب  ياهعلق  راگزور  ثداوح  زا  ظـفح  يارب  ینعی : نینح  هب  حاـیّرلا  عاونـأل  اّرخمـشم 

يراعـشا هلمج  زا  زین  و  تسا ! هتخاس  هدامآ  دیزو ، دهاوخ  نآب  هک  اهداب  عاونا  يارب  ار  دوخ  تشپ  هنیـس و  و  هدیـشک ، کلفب  رـس  نم  هعلق 
اوأر نا  ّمأل  نونب  مه  روقحم و  وفجمف و  ّلقا  دـق  نا  اوملع  نمف  تالع  ءانبأ  ساّنلا  و  تسا : تایبا  نیا  دـناهدرک  لـقن  حیـسملا  دـبع  زا  هک 

(، دنتسین نابرهم  مهاب  ینعی   ) دنشاب ادج  ردام  زا  هک  دنتسه  يردپ  نادنزرف  دننام  هنامز  مدرم  ینعی : روفخم  ظوفحم و  بیغلاب  كاذف  ابشن 
تورث لام و  هک  دننیب  هب  ار  یـسک  رگا  اهنامه  یلو  دنرامـشیم ، ریقح  هنـسرگ و  ار  وا  دراد  كدنا  یلام  هراچیب و  یـسک  دـننادب  رگا  سپ 

دـهع و يو  اب  هتـشاد ، یعرم  ار  شمارتحا  وا ، باـیغ  رد  و  دـنوشیم ، مه   573 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يردام  ردارب  دراد ،
مه الفحج و  رمألا  دّیـس  ادـبع  ناک  نا  هنوری و  ریثکلا  لاملا  يذ  ّما  ینب  تسا : رجح » نب  سوا   » رعـش هیبش  نومـضم  نیا  دـندنبیم . نامیپ 
لام نآ  بحاص  رگا  دـنراد ، رایـسب  لامب  مشچ  نم ، ردام  نادـنزرف  ینعی : الوخم  ۀـمومعلا  یف  اضحم  ناک  نا  ۀـّلع و  دـالوا  لاـملا  لـیلقلا 

ره دنشابیم ! يردپ  نادنزرف  دراد  كدنا  یلام  هک  یسک  هب  تبسن  اهنامه  یلو  دننادیم . اهنآ  رورـس  موق و  گرزب  ار  وا  اهنآ  دشاب ، ياهدنب 
. دزیرب يرید  هشقن  هریح  نوریب  رد  هک  تفر  هریح ، لها  نادرم  ریپ  زا  یکی  هک  دـناهدروآ : دـشاب . هتـشاد  لیـصا  ياـهیئاد  اـهومع و  دـنچ 
، دش هناخ  دراو  هریح  لها  درم  ریپ  نآ  سپ  دنتفای ، نآ  رد  هناخ  دننام  یلحم  دـندومن ، شالت  نآ  ندـنک  رد  دـندنک و  ار  نآ  هدولاش  یتقو 

تبلح تسا : روطسم  مه  راعشا  نیا  و  متسه . هلیقب  نب  حیسملا  دبع  نم  هدش : هتشون  شرس  يالاب  رب  هتسشن و  هشیش  زا  یتخت  رب  يدرم  دید 
اّیّرثلا و فرش  نم  لانا  تدک  دوئک و  ۀلضعمب  لفحا  مل  ینتحفاک و  رومألا و  تحفاک  دیزملا و  غلب  ینملا  نم  تلن  یتایح و  هرطـشأ  رهّدلا 

هچنآ زا  شیب  میاهوزرآب  و  مدـنارذگ . نآ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  فصن  مدیـشود ، رتش  دـننام  ار  راگزور  ینعی : دولخلا  یلا  لـیبس  ـال  نکل 
يزیچ مدیسارهن . راگزور  لکشم  ياهراک  زا  نم  یلو  دندرک ، مداصت  نم  اب  مه  اهنآ  متشگ و  هجاوم  ناهج  روما  اب  مدیسر . متشاد  راظتنا 

!! تسیز ناهج  رد  ناوتیمن  هشیمه  هک  دوس  هچ  یلو  میاسب  نیورپ  هراتسب  رس  تفارش  ترثک  زا  هک  دوب  هدنامن 

يدعج هغبان 

هراشا

« يدعج هغبان   » 574 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هب  فورعم  یلیل و  وبا  هب  ینکم  هدعج  نب  ۀعیبر  نب  رماع  نب  هَّللا  دـبع  نب  سیق 
دوخ هتفگ  نیا ، رب  لـیلد  « 1  » تسا هدوب  ینایبذ  هغبان  زا  رتنسم  يدـعج  هغباـن  هک  هدومن  تیاور  یناتـسیس  متاـح  وبا  تسا . نیرّمعم  زا  زین 
مهنم مویلا  يرا  قّرحم  نب  رذنملا  دنع  يامادن  ارکذتی  نا  نوزحملا  ۀجاح  نم  يوهلا و  یلع  جیهت  يرکّذلا  ترّکذت و  دیوگیم : هک  تسوا 
قوش اهنآ  دای  مدروآ ، دایب  ار  هتشذگ  راگزور  ینعی : ارصیق  ضرأ  یف  فیش  اّمم  ریناند  مههوجو  ّنأک  ناّبـش  لوهک و  ارفقم  ضرألا  رهاظ 

دزن يزور  هک  ار  دوخ  نامیدن  اقفر و  تسا . يروآ  دایب  جاتحم  هتـشگ  ناهنپ  ناسنا  هنیـس  رد  هچنآ  هک  تسا  یهیدب  دروآیم . ناجیهب  ارم 
هک دـندوب  یناناوج  ناریپ و  اـهنآ  هدـنام . یلاـخ  راومه و  اـهنآ  دوجو  زا  نیمز  زورما  هک  منیبیم  دـندوب ، هریح ) هاـشداپ   ) قرحم نب  رذـنم 

قرحم نب  رذنم  اب  يو  هک  تسا  لیلد  يدعج  هغبان  راعـشا  نیا  دوب . نشور  خرـس و  رـصیق ، نیمزرـس  قارب  ياهیفرـشا  دننام  ناشاهراسخر 
نخسب بل  لاس  یس  تدم  رد  يدعج  هغبان  دنیوگ : تسا . هدوب  وا  رسپ  رذنم  نب  نامعن  رصاعم  ینایبذ  هغبان  هک  یتروص  رد  هدوب  رـصعمه 
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زین شرعش  ناوید  تفای و  تافو  ناهفصا  رد  يو  دوب . هلاس  تسیب  دص و  هک  یلاح  رد  درم ، سپس  تخادرپ و  نتفگ  رعشب  هاگنآ  دوشگن ،
دعب رـشع  هیف و  تدلو  ماعل  ۀئام  تضم  نانخلا  ماّیا  نایتفلا  نم  ّیناف  یّنع  الئاس  کی  نمف  تسا . يدـعج  هغبان  زا  ریز  راعـشا  دوب . اجنآ  رد 
سک ره  ینعی : نادـیلا  همئاقب  تعمتجا  اذا  زارج  روثأم  وه  لّلغی و  ینامیلا  فیّـسلا  نم  یقب  امک  یّنم  ماّیألا  رهّدـلا و  یقبأف  ناـتّجح  كاذ 

اهینیب و رد  يرامیب  برع  نایم  میدـق  رد  هک  هدوب  یمایا  نآ  و   ) متـسه نانخ  مایا  ناـناوج  زا  نم  هک  دـنادب  دـسرپب ، ارم  لاوحا  دـهاوخیم 
هدـش هدوزفا  نآ  رب  رگید  لاس  ود  اب  لاس  هد  تسا و  هتـشذگ  متدالو  زا  لاس  دـص  دوب ) هدروآ  ناجیهب  ار  اـهنآ  هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  يولگ 
نانچ دناهتشاذگ ، یقاب  ارم  يورین   575 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زونه  راگزور  مایا و  مراد ) لاس  هدزاود  دص و  کی  ینعی  )

ددرگ و راکـشآ  نآ  لقیـص  دـننک و  فرطرب  ار  نآ  راگنز  رگا  هک  دـنامیم  یقاب  شرهوج  دوشیم ؛ هدز  گنز  هکنیا  اب  هنهک  ریـشمش  هک 
اسانا سانا  دعب  تینفأ  مهتینفأف و  اسانا  تسبل  تسا : هتفگ  دوخ  رمع  لوط  هراب  رد  مه  و  دنکیم . راک  یبوخب  دنریگ ، تسد  هب  ار  نآ  هتـسد 

زین اهنآ  زا  دـعب  دـندرم ) ینعی   ) مداد تسد  زا  ار  نانآ  مدومن و  شزیمآ  یهورگ  اب  ینعی : اسآتـسملا  وه  هلـالا  ناـک  مهتینفأ و  نیلهأ  ۀـثالث 
اهنآ ياجب  دناهتشگ و  یناف  همه  زورما  هک  مدومن  تاقالم  نم  ار  هورگ  هس  سپ  مداد . تسد  زا  ار  رگید  هتسد  مه  نانآ  زا  دعب  یتعامج و 

هدومن تیاور  « 1  » یبلک دمحم  نب  ماشه  دنهاوخیم . وا  زا  ار  ياهتفر  تسد  زا  ره  ضوع  هک  تسوا  اریز  هدروآ . ار  رگید  یمدرم  دـنوادخ 
هغبان تسا ، هتفگ  هک  هدرک  لقن  رگید  ياج  رد  یناتـسیس  متاح  وبا  زا  دـیرد  نبا  تسیز و  ناـهج  رد  لاـس  داتـشه  دـص و  کـی  هغباـن  هک 

ترمع مک  ۀماما  تلاق  دناهداد : تبـسن  يدعج  هغبانب  مه  ار  رعـش  دـنچ  نیا  دومن . كرد  ار  مالـسا  درک و  یگدـنز  لاس  تسیود  يدـعج 
تدهـش هکلم و  یف  قّرحم  نب  رذنملا  نایتفلا و  لماوک  ّدـعأ  اهیف  اهّلحم  لبق  ظاکع  تدهـش  دـقل  ناثوألا و  یلع  زنع  نم  تحبذ  ۀـنامز و 

مرح و ال بیـس ال  نم  اعـساو  ابوث  مالـسالا  یف  تسبل  نآرقلا و  نم  یلتت  اعراوق  يدهلاب و  دـمحأ  ءاج  یّتح  ترمع  نامعّنلا و  نئاجه  موی 
؟ يدرک حـبذ  اهتب  دزن  بجر  هام  تیلهاج و  رد  ار  دنفـسوگ  دـنچ  و  يدومن ؟ یگدـنز  ردـقچ  هنامز  رد  دیـسرپ  نم  زا  هماـما  ینعی : ناـّنم 

قرحم نب  رذـنم  هک  دوب  یتقوب  نیا  مدـمآیم و  رامـشب  اهناوج  زا  هک  یلاح  رد  متـشگ ، رـضاح  اـجنآب  مدرم  ندـمآ  مسوم  زا  شیپ  متفگ :
نادنچ  576 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیدرگ  رضاح  نامعن  نیاجه »  » زور رد  مه  مدید و  تنطلس  هکیرا  رب  ار  هریح ) هاشداپ  )
یتدم دناوخ . اهنآ  رب  یهلا  باذع  زا  مدرم  ندناسرت  يارب  ار  نآرق  زا  یتایآ  درک و  روهظ  قلخ  تیاده  يارب  مالسا  ربمغیپ  هک  مدرک  رمع 
شیعی نا  يوهی  ءرملا  تسا : هتفگ  دوخ  رمع  لوط  هراب  رد  هغبان  زین  و  دوش . هدراذگ  نم  رب  یتنم  هکنیا  نودب  مدیـشوپ  ار  مالـسا  سابل  زین 

: لئاق تکله و  نا  یب  تماش  مک  هّرسی  ائیـش  يری  یّتح ال  ماّیالا  عباتت  هّرم و  شیعلا  ولح  دعب  یقبی  هتـشاشب و  ینفت  هّرـضی  ام  شیع  لوط  و 
نایم زا  شیع  تذل  یبوخ و  هک  سوسفا  یلو  دناسرن ، يوب  ینایز  یناگدنز  لوط  هک  دنک  یگدنز  يروط  دـهاوخیم  یمدآ  ینعی : هّرد  هَّلل 

، دنادرگ داش  ار  وا  دباییمن  يزیچ  هک  دیآیم  راگزور  یپ  زا  راگزور  نانچ  دـنامیم ، یقاب  نآ  یخلت  یگدـنز ، ینیریـش  زا  سپ  و  دوریم ،
تفگیم درکیم و  راختفا  يدعج  هغبان  هک  دناهدروآ  ریخب . شدای  دـنیوگیم : مه  يرایـسب  دـننکیم و  شهوکن  ارم  يرایـسب  مریمب  نم  نوچ 

رد ینعی : ارهظم  کلذ  قوف  وجرنل  ّانا  اندودج و  اندجم و  ءامّسلا  انغلب  متفگ : رعش  نیا  مدیسر و  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ  نوچ 
نآ زا  رتالاب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  میـسرب . رتالاب  زین  نیا  زا  میراودیما  و  میدوس ، نامـسآب  رـس  دوخ  تمظع  دجم و 

: مدومن ءاشنا  ترضح  يارب  ار  رعـش  نیا  سپـس  هَّللا . ءاش  نا  يرآ  دومرف : ترـضح  تسا . تشهب  هَّللا ! لوسر  ای  مدرکـضرع : تسا ؟ مادک 
ریخ ینعی : اردصأ  رمألا  دروا  ام  اذا  میلح  هل  نکی  مل  اذا  لهج  یف  ریخ  ارّدکی و ال  نأ  هوفص  یمحت  رداوب  هل  نکت  مل  اذا  ملح  یف  ریخ  الف 

، دـیآ ظیغ  رـس  رب  نوچ  هک  ینادان  درم  رد  تسین  يریخ  دزاـس و  هدولآ  بضغب  ار  نآ  ینـشور  زیچ  هک  يربص  ملح و  رد  تسین  یبوخ  و 
ار وت  ناهد  دنوادخ  دومرف . ترضح   577 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دراد . زاب  بضغ  لامعا  زا  ار  وا  هک  دشابن  يرابدرب  درم 
مه و  داـتفاین . شنادـند  کـی  دومن و  رمع  لاـس  تسیب  دـص و  کـی  هغباـن  دـناهتفگ  دوشن . هراـپ  تناـهد  دومرف : یلقنب  و  دـنادرگن ، هراـپ 
زا یکی  تقو  ره  دوب ؛ فیطل  قارب و  شیاهنادـند  هک  یلاح  رد  مدـید  یگلاس  داتـشه  نس  رد  ار  هغبان  نم  تفگ : یـصخش  هک  دـناهدروآ 

هکنیا هدومرف : یـضترم  دّیـس  دوب . رتوکین  سک  ره  زا  نادند  ظاحل  زا  وا  دیئوریم ، نآ  ياجب  يرگید  نادند  داتفایم  يو  يایانث  ياهنادند 
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کلملا دـبع  دزن  هک  یتقو  رد  تسا ، فورعم  رعاش  لطخا »  » هتفگ نآ  دراد و  مه  ریظن  تسا  تشهب »  » تفگ ص )  ) ربمغیپ باوج  رد  هغبان 
عقوا دقل  تفگ : کلملا  دبعب  لطخا  تسا . هغبان  ترابع  يانعم  سکع  نمضتم  دنچ  ره  دومن ؛ تیاکش  یملـس » فاجح   » زا دمآ و  ناورم 

رد فاّجح  ینعی : لحزم  زامتسم و  شیرق  نم  نکی  اهمکحب  شیرق  اهّریغت  مل  ناف  لّوعملا  یکتشملا و  اهنم  هَّللا  یلا  ۀعقو  رـشبلاب  فاّجحلا 
يرود شیرق  زا  نم  دـهدن ، رییغت  ار  هعقاو  نآ  شیرق  رگا  درب  هانپ  واب  درک و  تیاکـش  دـنوادخب  نآ  زا  دـیاب  هک  هدومن ، يراک  مدرم  هراب 

یتفگیم نیا  زج  رگا  تفگ : کلملا  دبع  منهج ! رد  تفگ : ینکیم  لزنم  اجک  رد  تفگ  کلملا  دبع  منکیم . لزنم  رگید  ياج  رد  هدومن و 
امول ارّجهت و  ۀـعاس و  اّضغ  ّیلیلخ  تسنیا : میدرک  لقن  نآ  زا  ار  هتـشذگ  رعـش  ود  هک  يدـعج  هغبان  هدیـصق  لوا  مدرکیم ! عطق  ار  تنابز 
یضق اّمم  اعزجت  الف  هعفد  ناقیطت  رمأ ال  ناک  نا  ارقوا و  ثداوحلا  تاعورلا  ریطف  ةریصق  ةویحلا  ّنا  الأست  ارذوا و ال  رهّدلا  ثدحأ  ام  یلع 

يدـهم ارّدـق  ناک  ام  ریغ  اّنم  بّرقی  ام  ّمث  ۀـمالملا  یف  اّحللا  جـیهی  اربدأف  ّیلو  ءیّـشلا  ام  اذا  لیلق  اهعفن  ۀـمالملا  ّنا  اـملعت  ملا  اربصا  هَّللا و 
دیدپ هچنآ  رد  ار  راگزور  دینیزگ و  يرود  دیراذگ و  مه  رب  مشچ  ياهظحل  نم ! ناتـسود  يا  ینعی :  578 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
رگید ییاج  رد  هدومن  زاورپ  ثداوح  سرت  زا  هکلب  دیـسرپن ، يزیچ  يویند  هاتوک  یگدـنز  زا  دـینک ، شنزرـس  تسا  هدرک  دوبان  ای  هدروآ 

ربص نآ  رب  و  دیوشن ، تحاران  هدرک  ریدقت  ادخ  هچنآ  زا  دیزاس ، فرطرب  ار  نآ  دـیتسناوتن  دـیدمآ و  گنتب  يزیچ  زا  رگا  و  دـیریگ ، رارق 
زج یلو  دنکیم  جییهت  ار  ناسنا  اهنآ  زا  شهوکن  تسین ، شخبدوس  نادنچ  تسا  هتشذگ  هک  يزیچ  زا  شنزرس  هک  دیاهدینـشن  ایآ  دینک .

یضم و ام  هنم  ملعی  هاوس و  نّمع  بیغلا  ملع  هَّللا  يول  دیوگیم : راعـشا  نیا  رد  مه  و  دش . دهاوخن  ام  بیـصن  هدش ، ریدقت  ام  هراب  رد  هچنآ 
دوخ یلو  هتشاد  هدیـشوپ  دوخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  دنوادخ  ینعی : ارّوغت  ّمث  حال  ام  اذا  الیهـس  یعم  نم  ّسحأ و  ام  یّتح  تدهاج  ارّخأت و 
ماش رد  هک  تسنیا  دوصقم   ) مدیدیمن شبورغ  عولط و  عقوم  رد  ار  لیهـس  هراتـس  رگید  هک  متفر  هار  نادنچ  دـنادیم ، ار  هدـنیآ  هتـشذگ و 

ارفنت دیحت و  نا  انیقتلا  ام  اذا  انلیخ  دّوعن  سانا ال  نحن  و  دیوگیم : هدیصق  نیا  رد  مه  و  دوشیمن .) هدید  چیه  ینمی  لیهـس  اجنآ  رد  هدوب و 
ام ینعی : ارّقعت  نا  ارکنتسم  احاحص و ال  اهّدرن  نا  انل  فورعمب  سیل  ارقشأ و  نوجلا  بسحی  یّتح  نعّطلا  نم  انلیخ  ناولأ  عوّرلا  موی  رکنت  و 

هزین ياهمخز  هطساوب  گنج  زور  رد  دنیامن . رارف  دننک و  مر  نمـشد  تاقالم  عقوم  هک  میاهدادن  تداع  ار  دوخ  نابـسا  هک  میتسه  یمدرم 
نابسا هک  میرادن  تداع  ام  دیآیم . رظنب  خرس  گنر ، دیفـس  بسا  هک  يروطب  دوشیمن . هتخانـش  اهنآ  گنر  دیـسریم  ام  نابـسا  ندب  رب  هک 

تسین گنن  ام  يارب  دوش  یپ  اهنآ  ياهاپ  رگا  مینادرگرب و  هاگمزر  زا  هدروخن  مخز  ار  دوخ 

يدعج هغبان  یبدا  ماقم 

هدرک لقن  هریغ  مالس و  نب  دمحم  زا  وا  ییحی و  نب  دمحا  زا  شفخا  نامیلس  نب  یلع  تفگیم : « 1  » ینابزرم دیامرفیم : یضترم  دیس  سپس 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ایراز  لذاوعلا  مول  یلع  تنک  یتنیعظ و  ریعبلا  کله  یلع  مولت  تسا : يدعج  هغبان  زا  راعـشا  نیا  هک 

یتف ایفاصملا  لیلخلا  یّما و  نبا  ناک  حوحوب و  تیزر  دـق  ام  هلبق  نم  ایل و  ائیـش و ال  مویلا  هنم  کل  امف  ابراحم  تیزر  ّینا  یملعت  ملا   580
نیدـعاّسلا لـیوط  مشا  اـیداعألا  ءوسی  اـم  هیف  ّنا  یلع  هقیدـص  ّرـسی  اـم  هیف  ّمت  یتف  اـیقاب  لاـملا  نم  یقبی  اـمف  داوج  ّهنا  ریغ  هتاریخ  تلمک 

ناگدننکشنزرس هک  مددص  رد  مه  نم  و  ینکیم ، شنزرـس  مرتش  ندش  كاله  رب  ارم  وت  ینعی : ایداغ  حبـصا  دجملل  حری  مل  اذا  عدیمس 
نآ زا  شیپ  میرادن ؟ نآ  زا  يرثا  نم  هن  وت و  هن  زورما  هک  داتفا  یئوس  قافتا  نم  يارب  گنج  رد  هک  ینادـیمن  وت  نز ! يا  منک  شنزرـس  ار 

لامک دح  رـسب  شیاهیئوکین  هک  دوب  یناوج  وا  دوب . نم  زابکاپ  تسود  مردام و  دـنزرف  وا  متـشگ . راوگوس  زرابم  درفکی  هطـساوب  نم  مه 
ار شتـسود  هشیمه  تشاد  تسود  هک  دوب  یناوج  تشاذـگیمن . یقاـب  ار  شلاوـما  زا  يزیچ  دوـب  یخـس  سب  زا  هک  نیا  زج  دوـب ، هدیـسر 
اب دوخ  زارد و  یناوزاـب  ياراد  ـالاب و  دـنلب  یناوج  يو  دوبن . نانمـشد  دـنیآ  شوـخ  هک  دوـب  یتافـص  يو  رد  هوـالعب  درادـهاگن . رورـسم 

: تسا هغبان  زا  مه  راعـشا  نیا  تشگیم . لئان  نآب  حبـص  دیـسریمن ، يراوگرزب  دـجمب و  یناـملظ  بش  رد  رگا  هک  يروطب  دوب . تیـصخش 
اهماستبا میهبلا  لیّللا  یجد  ءاضا  اهنود  لیّللا  تیبلا و  یف  تمـستبا  اذا  اهمایخ  راـنملا  يداو  نم  ثمّرلا  يذـب  رماـع  نب  لـاله  نم  وا  ۀـلیقع 
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عقوم هناخ و  رد  رگا  وا  تسا . رانم  نابایب  رد  عقاو  ثمرلا » يذ   » رد وا  ياههمیخ  تسا . رماع  نب  لاله  اـی  لـیقع  هلیبق  زا  نم  هبوبحم  ینعی :
الع نب  ورمع  وبا  زا  « 1  » یعمصا دنادرگیم . ینارون  یلکب  هدومن  فرطرب  ار  بش  تملظ  شنشور ، دیفـس و  ياهنادند  اب  دیامن ، مسبت  بش 

ياراد وا  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  يدعج  هغبان  راعـشا   581 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دندیـسرپ  قدزرف  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن 
: دـیوگیم یعمـصا  سپـس  تخورفیم ! یمهرد  کی  يرـسور  يرانید و  رازه  ّزخ  ءادر  هک  دوب  یـشورف  سابل - دـننام  و  دوب . رعـش  عون  ود 

نیا قدزرف  سپس  دوب . گنس  زا  رتتخس  یفرط  زا  لالز و  بآ  زا  رتناور  فرط  کی  زا  هغبان  نانخس  هچ : تسا  هتفگ  تسار  « 1  » قدزرف
بهـشألا و سرفلا  ۀیـصانک  هسأر  يرا  یمیلـس  تلاق  بصنت و  مل  ّثبب و  ّتب  برطت و  مل  ّمه و  کل  امـس  درک : داـشنا  هغباـن  زا  ار  راعـشا 

رـسب یپ  رد  یپ  تقـشم  اب  و  يدـشن ، دونـشخ  وت  تساخرب و  وت  تنحم  جـنر و  ینعی : بجعت  کیلا و ال  یئیفف  نونملا  تاـعقو  نم  کـلذ 
نیا متفگ : واب  منیبیم . دشاب  یهایسب  لیام  هک  يدیفس  بسا  یناشیپ  دننام  ار  وا  رـس  تسا : هتفگ  یمیلـس  يدیـشکن . تقـشم  وت  اما  يدرب 
ۀعبس ةوخا  یلع  نیتا  دیوگیم : تایبا  نیا  زا  دعب  و  نکم . بجعت  درگرب و  دوخ  ياجب  سپ  هدومن . نم  اب  هک  تسا  گرم  ياهگنج  هطساوب 

ار اهنآ  دنتـشگ و  دراو  نم  ردارب  تفه  رب  اهگرم  ینعی : ّبیط  لخدـم  یف  نالذـج  ناـنجلا  ّدرب  هَّللا  کـلخدأف  برقـألا  یعبر  یلع  ندـع  و 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دنوادخ  دیوگیم ): هتخاس و  بطاخم  ار  دوخ  سپـس   ) دنتـشگرب دوب  کیدزن  اهنآب  هک  نم  هناخب  هاگنآ  دندرب .

ناور هغبان  نانخس  فصو  نیا  اب  یلو  بولطم . یهاگیاج  رد  رورـسم و  یتلاحب  دروآرد ، تشهب  زا  یکنخ  ياج  رد  ار  وت   582 ص : نتم ،
ار رخآ ) تیب   ) تیب نیا  قمقمـش  وبا  رگا  تفگیم ) یبوخ  ریخ و  رد  راعـشا  تشاد و  ناـمیا  دوخ  هتفگب  دوـب و  دـحوم  نوـچ  . ) دـش مرن  و 
رد ار  نآ  رگا  هک  تسنیا  رعـش  شور  دیوگیم : یعمـصا  دوبن .) اهفرح  نیا  لها  اریز   ) دشیم هدرمـش  فیعـض  دوبن و  دـنیآ  شوخ  تفگیم :

یماگنه یلو  تفای . مالسا  تیلهاج و  رد  یماقم  هچ  رعش  رظن  زا  « 1  » تباث نب  ناسح  هک  ینیبیمن  ددرگ . مرن  ناور و  يرب  راکب  ریخ  باب 
؟ تشگ يراج  همه  نابز  رب  دش و  ناور  شرعش  تفگ ، هریغ  رفعج و  هزمح و  ربمغیپ و  یثارم  دننام  ریخ  باب  رد  ار  دوخ  راعشا  هک 

نیفلاخم داریاب  یضترم  دّیس  خساپ 

روطچ دیدرک ، لقن  اهنآ  لواطت  ینالوط و  ياهرمع  هراب  رد  ار  هچنآ  دسرپب : یسک  رگا  تسا : هدومرف  هنع  هَّللا  یضر  یضترم  دیـس  سپس 
هنوگ نیا  رب  تردق  دنیوگیم : دننادیم و  لاحم  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  ننست  لها  زا  يرایسب  هک  دینادیم  امش  هکنیا  اب  دشاب  حیحص  دناوتیم 
نیا دنیوگیم : هداد و  لزنت  هجردکی  ار  دوخ  راکنا  اهیضعب  یتح  دشاب .؟ هتشاد  ینالوط  ياهرمع  همه  نیا  دناوتیمن  یسک  تسین و  اهرمع 

، تسا تداع  فالخ  رب  هک  اریز  هتفاین . ققحت  هک  میراد  نیقی  یلو  تسا ، زیاج  ناکما  تردـق و  رظن  زا  هچ  رگا  ینـالوط ، ياـهرمع  هنوگ 
ینعی  ) تسا ناربمغیپ  ياعدا  قدـص  تابثا  لطاب و  زا  قح  زایتما  ماگنهب  طقف  تداع  فلاـخم  راـک  هک  میتسناد  مکحم  لـیلد  اـب  یتقو  هچ 

دناهدرک لـقن  اـهرمع  لوطب  عـجار  هک  تاـیاکح  هنوـگ  نیا  هک  تسناد  میهاوـخ  تازجعم )  583 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
هار زا  ار  ینالوط  ياـهرمع  هک  یـسک  هک : هدـش  هتفگ  یـسک  نینچ  باوج  رد  تسین .!! نتفگ  باوج  هتـسیاش  تسا و  لـطاب  یگتخاـس و 

تسیچ و رمع  دوش  مولعم  تقیقح  رد  رگا  اریز  تسا  راکشآ  شراتفگ  داسف  تسا ، هدرب  نوریب  ناکما  باب  زا  هتسناد و  لطاب  ندوب  لاحم 
رمع ماود  زا : تسا  ترابع  رمع  تسناد . دهاوخ  میتفگ ، نآ  دادـتما  زاوج  هراب  رد  ام  ار  هچنآ  دـشابیم  هچ  نآ  یهاتوک  دادـتما و  یـضتقم 

تایح رارمتـسا  زا  تسا  ترابع  رمع  یئوگب  هک  تسا  ینعم  نیاب  هکنیا  اـی  تسا . يواـسم  وا  یگدـنز  مدـع  یگدـنز و  هک  رمع  بحاـص 
هک یناسنا  میئوگب  دسریم  رظنب  دیعب  هک  تسنیا  میتسناد  طرش  رمع  رد  ار  رارمتسا  هکنیا  تلع  تسا . هدوب  تایح  ياراد  لوا  زا  هک  یـسک 

تاعارم ار  رارمتـسا  دادتما و  زا  یعون  دیاب  وا  نتـشاد  رمع  يارب  راچان  هکلب  دشابیم ، رمع  ياراد  هدنز و  مه  ادعب  هدوب ، هدـنز  نآ  کی  رد 
ءادتبا زا  و  دراد ، تایح  رارمتـسا  تسا  ناسکی  شیارب  ندوبن  ندوب و  هدـنز  سک  ره  هک : میدرک  طرـش  هکنیا  و  دـشاب ، كدـنا  ول  درک و 

اب و  ددرگن ، لـخاد  فیرعت  نیا  رد  دراد ، یقیقح  ماود  هک  لازی  ـال  میدـق  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  يارب  تفگ ، تاـیح  بحاـص  يوب  ناوتیم 
. تسا یهلا  سدـقا  تاذ  صتخم  نآ  داجیا  تاـیح و  لـعف  نیا  رب  اـنب  دوش . جراـخ  رمع  ناـبحاص  ناونع  زا  دراد ، رارمتـسا  شتاـیح  هکنیا 
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تردـق زیح  رد  لـخاد  دراد و  دـنوادخب  صاـصتخا  شداـجیا  زین  نآ ، تبوطر  یمدآ و  ندـب  دـننام  تسا  تاـیحب  جاـتحم  هچنآ  نینچمه 
، ددرگیمن یـضقنم  تایح  نیا  دیرفآ ، تسا ، ءاقبلا  زیاج  هک  یمدآ  ندب  دننام  ار  نآ  مزاول  تایح و  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتقو  سپ  تسوا .

یتعامج درادن  يدـض  تایح  هک  تسنیا  بئاص  يأر  و  دزاس ، یفتنم  ار  تایح  مزاول  هک  يدـض  ای  دوش  ضراع  نآ  رب  هک  يدـض  اب  رگم 
ام دوصقمب  یللخ  باب  نیا  رد  دشاب  هتـشاد  يدـض  تایح  اعقاو  رگا  یلو  تسین . دـضب  جاتحم  تقیقح  رد  دوخ  يانف  رد  تایح  دـناهتفگ :

، دیامنن داجیا  ار  تایح  مزاول  دض  ای  تایح  دض  میدق ، دنوادخ  هک   584 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یعقوم  ات  سپ  دناسریمن .
هک یسک  بهذمب  انب  رگا  تسا و  رمتـسم  دتمم و  صخـش ، تایح  تفگ  میهاوخ  دزیرن ؛ ورف  تایح  بحاص  ندب  نامتخاس  هک  یتقو  ات  و 

ار نآ  مزاول  تایح و  نآ  ره  تسا  رداق  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا . حیحـص  ام  رظن  زاب  مینک  هظحالم  مه  درادـن  رارمتـسا  تایح  دـیوگیم :
ضراع نامز  لوط  هطـساوب  هک  ناسنا  هینب  صقن  نس و  يدایز  يریپ و  اما  دوش . رمتـسم  ینالوط و  دناوتیم  نتـشاد  تایح  سپ  دنک ، داجیا 

. دهد يور  نامز  دادتما  رد  روما  نیا  هک  هدومن  يراج  نیا  رب  ار  تداع  دنوادخ  هکنیا  زج  دیآ ، دیدپ  دیاب  امتح  هک  تسین  يزیچ  ددرگیم 
هک ار  هچنآ  تسا  رداق  دـنوادخ  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  مه  نیا  دراد . یباجیا  هن  ریثأـت و  هن  هجو  چـیهب  صوصخ  نیا  رد  ناـمز  نیا ، رب  اـنب 

نوچ دروآ .) دیدپ  صقن  يو  هینب  رد  ای  دنک  ریپ  ار  وا  هکنیا  نودب  دهد  رمع  ناسناب  اهلاس  ینعی   ) درواین دیدپ  هتشگ ، يراج  نآ  رب  تداع 
دقتعم دنادیم  لاحم  ار  نآ  هک  یـسک  دشابیمن . لاحم  تسا و  نکمم  يرما  رمع  يزارد  هک  ددرگیم  نشور  دـیدرگ ، تباث  تامدـقم  نیا 

نآب رگا  هک  دـنراد  يدـح  هدامب  تبـسن  زین  ود  نیا  و  دـشاب ، يو  دوخ  يورین  تعیبط و  زا  دـیاب  هدـنز  صخـش  تاـیح  رارمتـسا  هک  تسا 
يراتخم لعافب  تبـسن  ار  نآ  دادـتما  نانیا  رگا  ام  رظنب  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  ماود  هک  تسا  لاـحم  نیا  رب  اـنب  و  دـندرگیم ، عطقنم  دندیـسر 

هک دننکیم  یمدآ  يورین  تعیبطب و  هاگن  اهنآ  یلو   ) دنتسنادیمن لاحم  ار  نآ  رگید  تسا  زاب  روما  همه  رد  يو  فرصت  تسد  هک  دندادیم 
نآ زا  ای  تسا  تداـع  رد  لـخاد  یمدآ  ندـب  صقن  يریپ و  اـیآ  هکنیا  رد  وگتفگ  اـما  و  دـننادیم .) لاـحم  ار  نآ  ور  نیا  زا  تسین و  رداـق 
اهنآ رادقم  و  هداعلا ، قراخ  يرما  فراعتم ، نازیم  زا  دـیاز  ياهرمع  هک  تسا  نینچ  تداع  هک  تسین  دـیدرت  تفگ : دـیاب  دـشابیم ، جراخ 

ار تداع  تبـسن  هک  تسا  مزال  اذـه  یلع  دـشابیم . فلتخم  زین  نکاما  تاقوا و  رد  تداـع  هک  تسا  ملـسم  هکنیا  زج  تسا . کـیدزن  مهب 
وگتفگیب هتبلا  و  میئامن . تاعارم  تسا  هتشگ  تداع   585 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ناکم  نامز و  رد  اهنآ  يارب  هک  یـسکب 

هداعلا قراخ  نآ  ندـمآ  دـیدپ  هک  ییاج  ات  دورب  تلقب  ور  اجیردـت  هتـشگ ، يراج  نآ  رب  تداـع  هچنآ  هک  تسین  نیا  زا  عناـم  نخـس  نیا 
. دوشن هدرمـش  هداعلا  قراخ  ندمآ ، دیدپ  هک  دناسر  مهب  ترثک  دبای و  عویـش  نانچ  تداع  قراخ  رما  هک  تسین  نیا  زا  عنام  مه  و  ددرگ ؛

دـشاب هدـش  يراج  شیپ  نامز  رد  تداع  هک  درادـن  یعنام  میئوگیم : دـش  نشور  بلطم  نیا  نوچ  تسا . ملـسم  نادنمـشناد  دزن  هک  نانچ 
نآ رگا  و  دـشاب ، يراـج  نآ  سکعب  زورما  اـم  تداـع  هک  دورب  صقنب  ور  نادـنچ  هـک  يروـطب  اـهنآ ، ماود  رارمتـسا و  اـهرمع و  دادـتماب 
رمع لوط  نیرّمعم و  هراب  رد  میتساوخیم  هک  يرـصتخم  دوب  نیا  مینادب . هداعلا  قراخ  ار  نآ  دـشاب ، ام  نایم  قباس  نیرّمعم  يداع  ياهرمع 

( یضترم دّیس  نخس  نایاپ  . ) دشاب یفاک  منکیم  نامگ  و  میروایب - اجنیا  رد  نانآ 

[ یسوط خیش  تبیغ  باتک  رد  نیرّمعم  ]

هتـسناد و نـیرّمعم  زا  زین  « 1  » ار داـع  نب  ناـمقل  هلمج ) زا  هدروآ و  ناـیمب  نخـس  نیرّمعم  زا  زین  تبیغ  باـتک  رد   ) یـسوط خیـش  فـلؤم :
نآ نومضم   ) تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  فورعم  رعاش  یشعا »  » هک تسا  هتفگ  مه  و  هتـسیز . ناهج  رد  لاس  دصناپ  رازه و  هس  يو  دیوگیم :

دصیس و هک  تسا  هرازف  نب  سبع  نب  دعـس  نب  کلام  نب  ضیغن  نب  بهو  نب  عبـض  نب  عیبر  نیرّمعم  زا  یکی  دیوگ  مه  و  تشذگ .) البق 
زین ار  « 3  » یفیص نب  مثکا  خیش ؛ سپس  «. 2  » تسا هدروآ  میدرک ، لقن  رتشیپ  ام  هک  ار  وا  راعشا  صصق و  سپس  درک . یناگدنز  لاس  لهچ 

دوعوم يدهم  داتفه  تسیود و  زین  حایر  نب  یفیص  وا  ردپ  دیوگیم : و  دومن . رمع  لاس  یـس  دصیـس و  يو  دیوگیم : هتـسناد و  نیرّمعم  زا 
دوـب ملحلا » وذ   » هب فورعم  وا  مه  دوـش و  مک  شرکفت  هوـق  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  تسیز . ناـهج  رد  لاـس   586 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
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حایر نب  یفیـص  ینعی : املعیل  ّالا  ناسنإلا  مّلع  ام  اصعلا و  عرقت  ام  مویلا  لبق  ملحلا  يذـل  تسا : هتفگ  وا  هراـب  رد  رعاـش  يرکـشی » سمتلم  »
نب دعس  نب  دیعـس  نب  ةریبض  دهد . میلعت  نارگیدب  هکنیا  رگم  دنادیمن  يزیچ  ناسنا  دوب . تفطالم  یمرن و  رتشیپ  ار  ملحلا  يذ  هب  فورعم 

متاـح وبا  درواـین . مالـسا  یلو  درک  كرد  ار  مالـسا  وا  دـشن . ریپ  الـصا  و  دوـمن ، رمع  لاـس  تسیب  تسیود و  خیـش  هتفگب  رمع ، نب  مهس 
، درم یمهس  هریبض  یتقو   587 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  یبتع و  زا  یشایر  و  « 1  » یناتسیس

نمأی نم  و  تفگ : هیثرم  ار  وا  يدـع  نب  سیق  شیومع  رـسپ  دوب . ملاس  شیاهنادـند  هایـس و  شرـس  يوم  تشاد ، لاـس  تسیب  تسیود و 
دعب سک  ره  ینعی : اتافخ  مکلهأ  نود  نم  اوکلهت  اودوّزتف و ال  اتالفا  ۀّینم  ناک  بیشملا و  هتّینم  تقبـس  اتام  ّیمهّـسلا  ةریبض  دعب  ناثدحلا 

هک نانچ  تسین ، ثداوح  ندمآ  زا  یشان  گرم  هچ  درم ! دهاوخ  امتح  دشاب  هتشاد  نیمأت  راگزور  ثداوح  زا  یمهس  هریبض  تشذگرد  زا 
هک یعونب  درم  دیهاوخ  ناهگان  هن  رگ  دـیریگرب و  هار  هشوت  سپ  تفرگ ، ار  وا  نابیرگ  ناهگان  تسج و  مدـقت  يو  يریپ  رب  هریبض  گرم 
دی رد  درک . یگدـنز  ملاع  رد  لاس  تسیود  تسا ، نیرّمعم  زا  زین  وا  یمـشج  ۀمـص  نب  دـیرد  دـندرگن . علطم  ناـتندرم  زا  امـش  ناـشیوخ 

گنج نآ  رد  تفاتـش و  ربمغیپ  گنجب  هک  دوب  نیکرـشم  ياسؤر  زا  یکی  نینح  گنج  رد  يو  دـشن . ناملـسم  یلو  درک  كرد  ار  مالـسا 
لاس دص  راهچ  یـسود . هممح  نب  ورمع  تسیز . ناهج  رد  لاس  شـش  هاجنپ و  تسیود و  يدیبز . ملاظ  نب  نابتع  نب  نصحم  دش . هتـشک 

عّدوم ریغ  ۀلیل  عافا  میلس  یّننأک  یّتح  رمعلا  لاط  تربک و   588 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسوا : زا  ریز  تایبا  درک . یگدنز 
مدش ریپ  ینعی : عبرأ  هنم  یجترا  اذ  انا  اه  الماوک و  نررم  دق  تائم  ثالث  عبرم  فیصم و  نم  نونس  یلع  تعباتت  نکل  ینانفأ و  توملا  امف 
نمیا اـهنآ  رازآ  زا  ینعی  . ) تسین بساـنم  ندراذـگ  هعیدو  يارب  هک  یبـش  رد  ماهدـیزگ  یعفا  دـننام  هک  تشگ ، ینـالوط  نادـنچ  مرمع  و 
هتشذگ نم  رمع  زا  مامت  لاس  دصیس  نونک  ات  تشذگ . نم  رب  راهب  ناتـسبات و  یپ  رد  یپ  ياهلاس  هکلب  دینادرگن ، یناف  ارم  گرم  متـسین )

ود نیا  هدنیوگ  تسیز . ناهج  رد  لاس  دص  راهچ  یمهرج  ضاضم  نب  ثراح  مسرب .! لاس  دص  راهچب  هک  مراد  دـیما  نونکا  مه  و  تسا ،
دودـجلا یلایّللا و  فورـص  اندابأف  انلهأ  اـّنک  نحن  یلب  رماـس  ۀّـکمب  رمـسی  مل  سینا و  افّـصلا  یلا  نوجحلا  نیب  نکی  مل  نأـک  تسوا : رعش 

هکم لها  دوخ  ام  یلب  درکن . تبحص  ام  اب  یسک  بش  ماگنهب  و  دوبن ، یسینا  افـص »  » ات هکم  نوجح »  » هوک نیب  ام  هکنیا  لثم  ینعی : رثاوعلا 
وبا یبلک و  ماشه  یناسغ  هلیقب  نب  حیـسملا  دـبع  دروآ . رد  اپ  زا  ار  ام  هدروخ  شزغل - هتـشگرب و  ياهتخب  اهبـش و  حـناوس  ناـهگان  میدوب .

میدرک لقن  هک  روط  نامه  ار  وا  راعـشا  لاوحا و  خیـش  سپـس  تسیز . ناهج  رد  لاـس  هاـجنپ  دصیـس و  يو  دـناهتفگ : ناـنیا  ریغ  هدـیبع و 
ار بعک  نب  ثرح  دهن و  نب  دیود  بانج و  نب  ریهز  یناودع و  عبـصالا  وذ  ینیق و  ناحمط  وبا  يدعج و  هغبان  سپ  نآ  زا  و  تسا . هدروآ 

یتمسق دوب  نیا  هدومرف : سپس  تسا . هدومن  رکذ  میدرک  لقن  یضترم  دّیـس  زا  رتشیپ  ام  هک  هنوگ  نامهب  ار  اهنآ  لاوقا  لاوحا و  هدرب و  مان 
یهورگ اهنآ  ناهاشداپ  نایم  رد  هک  دـندقتعم  مه  ناـیناریا  تسا . هدـیدرگ  يروآ  عمج  هطوبرم  ياـهباتک  رد  هک  برع  نیرمعم  راـبخا  زا 

و درک ، یگدنز  لاس  تسیود  رازه و  شود  رام  كاحـض  دنیوگیم  الثم   589 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دناهدوب  رمعلا  لیوط 
هدـنز لاس  دـصناپ  رازه و  دروآ  دوجوب  ار  ناگرهم »  » زور هک  یهاشداپ  دـنیوگیم  و  تسیز . ناهج  رد  لاس  رازه  زا  شیب  لداـع  نودـیرف 

خیراوت و رد  اهنآ  تشذگرـس  هک  نانیا  ریغ  دیدیمن و  ار  وا  یـسک  دوب و  ناهنپ  شروشک  لها  زا  ار  نآ  لاس  دصـشش  رادقم  نیا  زا  دـنام .
لوط دیوگب : هک  دهدیم  قح  دوخب  هنوگچ  ام  فلاخم  نیا  رب  انب  میهدیمن ، لیوطت  نآ  رکذب  ار  نخس  مه  ام  تسا و  دوجوم  نایناریا  بتک 

زا یکی  زین  يو  ناـطحق - نب  برعی  تسا . تداـع  زا  نوریب  میدرک ، لـقن  مالّـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  هراـب  رد  اـم  هـک  يرمع 
هک نانچ  دومن . تموکح  برع  نایم  رد  لاـس  تسیود  و  « 1  » تفگ نخـس  یبرعب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هعیبر و  وا  مان  تسا ، نیرّمعم 

رماع نب  ورمع  تسا . اهینمی  مامت  ردپ  نمی و  لها  ناطحق  نب  برعی  تسا . هدروآ  رجـشلا » عرقلا و   » باتک رد  یناهفـصا  هباسن  نسحلا  وبا 
یگدـنز لاس  دصتـشه  هک و  دـناهدومن  تیاور  یماطق  نب  یقرـش  يراصنا و  سبع  یبا  نب  دـیجملا  دـبع  زا  یناهفـصا  نسحلا  وبا  ایقیزم -
دنیوگیم ایقیزم  ار  وا  هکنیا  تلع  تسا : هتفگ  سپـس  هدرک . رکذ  هراب  نیا  رد  تشذـگ ، قودـص  خیـش  راتفگ  رد  هچنآ  زا  یتمـسق  دومن و 

دنتفگ يوب  نانهاک  دوب . أبس »  » نیمزرس هاشداپ  يو  دندیچوک . نیمز  فارطاب  و  « 2  » دندیدرگ هدنکارپ  دزا »  » هلیبق وا  راگزورب  هک  تسنیا 
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ار شنامرف  هک  شنادـنزرف  اب  تخورف و  ار  دوخ  كالما  لیـس  ندـمآ  زا  شیپ  درک و  یگنرز  سپ  دزاسیم . ناریو  مرع » لیـس   » ار أبـس  هک 
بیرع نب  بحشی  نب  دیز  نب  ددا  نب  ۀمهلج  دنیوا . لسن  زا  مه  راصنا »  » و دیدرگ ، رـشتنم  وا  زا  دزا »  » هلیبق تفر و  نوریب  أبـس  زا  دنتفریذپ 
يدـهم دـنناسریم . تبـسن  يوب  همه  ّیط »  » هلیبق دـنیوگیم . ّیط »  » ار همهلج  برعی  نب  بحـشی  نب  أبـس  نب  نـالهک  نب  دـیز  نب  کـلام  نب 

ددا و نب  کلام  نباجی  مانب  تشاد  ياهدازردارب  يو  دـماجنایم . لوطب  نآ  حرـش  هک  يربخ  تسار  وا   590 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
دوخ هریشع  يدوبان  زا  همهلج  تفرگرد . یعازن  هاگارچ  رس  رب  هداز  ردارب  ومع و  نیا  نایم  دنتـسیز . ناهج  رد  لاس  دصناپ  کی  ره  ود  ره 

و اجا »  » مه و  دـنتفگ . ّیط »  » ار شاهلیبق  وا و  تهج  نیا  زا  درک و  یط  ار  یلزاـنم  دومن و  چوک  شاهدازردارب  دزن  زا  سپ  دـیدرگ . فئاـخ 
هثراح نب  ۀـعیبر  شمان  یّحل  نب  ورمع  تسا . ینـالوط  نآ  رکذ  هک  دـنراد  فورعم  یناتـساد  اـهنآ  تسا و  یط  هلیبق  زا  هورگ  ود  یملـس » »

و هریحب »  » بادآ تنـس و  هک  تسوا  مه  و  دوب ، هعازخ  سیئر  مهرج  هعازخ و  هلیبق  گنج  رد  يو  دناهتفگ : هعازخ  ياملع  هک  نانچ  تسا 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تب  ود  و  « 1  » تشاد ررقم  هکم  نیکرشم  نایم  تیلهاج  راگزور  رد  ار  ماح »  » و هلیـصو »  » و هبئاس » »

دومن میلست  هکردم  نب  ۀمیزخب  ار  لبه  تب  يو  داد . رارق  تدابع  يارب  ار  اهنآ  دروآ و  هکمب  ماش  زا  ار  تانم »  » و لبه »  » مانب فورعم   591
وا مه  و  دراذـگ ، للـشم »  » ماـنب یلحم  رد  ار  تاـنم  تب  تفر و  ـالاب  سیبـق  وبا  هوـکب  مه  و  همیزخ . لـبه  دـنتفگیم : مدرم  تهج  نیا  زا  و 

تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  دـندومن . يزاب  نآ  اب  هبعک  هناـخ  رد  بش  حبـص و  و  دروآ ، هکمب  ار  درن  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 
لیام يور  خرس  دق و  هاتوک  يدرم  هک  مدید  ار  یحل  نب  ورمع  دندرب  الاب  خزود  شتآ  يالاب  زا  ارم  نوچ  جارعم  بش  رد  دومرف : هک  هدش 
ماگنه اـت  یحل  نب  ورمع  تسا - یحل  نب  ورمع  دـنتفگ : تسیک ؟ نیا  مدیـسرپ : نم  دیـشکیم . شتآ  رد  ار  دوخ  ياـهقاس  تسا و  يدوبکب 

. دندوب مهرج »  » موق وا  زا  شیپ  هک  نانچ  دوب  هبعک  روما  یلوتم  گرم 

یکجارک همالع  زا  يراتفگ 

ینامسآ نایدا   592 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ناوریپ  مامت  دسیونیم : دـئاوفلا » زنک   » باتک رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  « 1  » یکجارک
نایم ثیح  نیا  زا  و  تسه ، ینعم  نیا  نمضتم  مه  تاروت  هک  نانچ  تسا  يزیاج  رما  نآ ، لوط  دایز و  ياهرمع  هک  دنقفتم  هدیقع  نیا  رد 
ثیـش تسیز  ناهج  رد  لاس  یـس  دـصهن و  رـشبلا  وبا  مدآ  ترـضح  هک : تسا  هتـشون  تاروت  رد  تسین . یفـالتخا  تاروت  هتفگ  رد  دوهی 

ود تصـش و  دصهن و  دوب  لاس ، جنپ  دون و  دصتـشه و  لیئالهم  لاس ، هد  دصهن و  نانیق  لاس ، جنپ  دصهن و  شونا  لاس ، هدزاود  دـصهن و 
لاس هاجنپ  دصهن و  حون  لاس ، تفه  تصش و  دصتفه و  کمل  لاس ، جنپ  تصش و  دصهن و  تسا  ربمغیپ  سیردا  نامه  هک  خونخا  لاس ،

تسیود و غلاف  لاس ، داتفه  دصتـشه و  رباع  لاس  هس  دون و  دص و  راهچ  خلاش  لاس ، تشه  دون  دص و  راهچ  واشخفرا  لاس ، دصـشش  ماس 
لاس جنپ  داتفه و  دص و  میهاربا  لاس . داتشه  دص و  خرات  لاس ، شش  لهچ و  دص و  روحای  لاس ، تصـش  تسیود و  وغرا  لاس . هن  دون و 
مامت دزن  هدرک و  تبث  تاروت  هچنآ  دوب  نیا  دیوگیم : یکجارک  سپـس  لاس . داتـشه  دص و  قاحـسا  لاس ، تفه  یـس و  دـص و  لیعامـسا 

ياملع زا  کی  چـیه  ام  تسه . ینالوط  ياهرمع  هنوگ  نیا  نمـضتم  مه  مالـسا  سدـقم  نید  تسین ، یفالخ  تسا و  ملـسم  اراصن  دوهی و 
سپـس تسا . عوقولا  زیاـج  يرما  رمع  لوـط  هک  دـنراد  قاـفتا  همه  هکلب  دـشاب  هدرک  راـکنا  ار  ینـالوط  ياـهرمع  هک  میاهتفاـین  ار  مالـسا 

( هنع هَّللا  یضر   ) یضر دیس  راوگرزب  فیرش  طخب  دنکیم . لقن  ار  اهنآ  راعشا  لاوحا و  هدرب و  مان  ار  هتشذگ  نیرّمعم  زا  یعمج  یکجارک 
دناهدرک لقن  يو  يارب  دوب : هتشون  هدرک  يروآ  عمج  لاس 381  مرحم  مهدزناپ  هبنش  کی  خیراتب  هک  یمیوقت  رب  هک  مدید  ياهیـشاح  « 1»
کیدزن هدروآ و  دوخ  اب  ار  وا  متفر و  يو  دزن  هدش  راوس  نم  دوب . هدرک  زواجت  لاس  لهچ  دص و  زا  شنـس  هک  هدوب  ماش  رد  يدرمریپ  هک 

لقن ار  ترضح  نآ  فاصوا  دوب و  هدید  ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  وا  دوب . هبوجعا  يدرم  يو  مداد . ياج  خرک  هلحم  رد  ماهناخ 
دوعوم يدـهم  اب  ار  باب  نیا  هکنیا  تلع  دـباییم  نایاپ  اجنیا  ات  نیرّمعم  رابخا  باـب  فلؤم : دوب ». هدـید  رایـسب  بئاـجع  نیا  ریظن  درکیم و 

ات مشاب  هدرک  لمع  هتـشذگ  ياملع  دننام  متـساوخ  هک  تسا  نیا  مدینادرگ  ینالوط  تسا  هدئاف  مک  هک  نیا   593 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
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«1 . » تسا یلاخ  دناهدروآ ، باب  نیا  رد  هک  يدئاوف  زا  باتک  نیا  دنیوگن 

شراوگرزب يارفس  ترضح و  نآ  لاوحا  زا  یتمسق  هدیسر و  روهظب  ع )  ) نامز ماما  سدقا  دوجو  زا  هک  یتازجعم  متسیب  باب 

هراشا

: تفگ هک  دناهدرک  لقن  قودص ) خیـش  ردارب   ) هیوباب نبا  یلع  نب  نیـسح  زا  ءاملع  زا  یتعامج  دسیونیم : تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خـیش 
نایغط هَّللا  تیب  جاجح  هیلع  هطمارق »  » هک يرجه  لاس 329   595 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رد  مق )  ) ام رهـش  مدرم  زا  یهورگ 

وبا خیش  هب  ياهمان  مق ) ياملع  ياوشیپ  قودص و  خیـش  ردپ  هیوباب  نب  یلع  ینعی   ) هنع هَّللا  یـضر  مردپ  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  دندومن ،
زا دراد و  میدـقت  نامز  ماما  هاگـشیپ  هب  هک  تشون  نامز ) ماما  صاخ  بئاـن  نیموس   ) هحور هَّللا  سدـق  یتخبون )  ) حور نب  نیـسح  مساـقلا 
هک تشون  يرگید  بوتکم  مردپ  ورم . جحب  لاس  نیا  رد  دوب : نیا  هسدقم  هیحان  خساپ  دیامن . هزاجا  بسک  هَّللا  تیب  جح  يارب  شترـضح 

ریزگان رگا  هک : دـمآ  باوج  میامن ؟ يراددوخ  تسا  زیاـج  اـیآ  تسا ،  596 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بجاو  رذـن  نم  جـح 
هتفر نآ  زا  شیپ  هک  یئاهناوراک  یلو  دنام  ملاس  درک ، تکرح  يرخآ  ناوراک  اب  مردـپ  نوچ  نک  تکرح  يرخآ  ناوراک  اب  یتسه  نتفرب 

هک هدومن  تیاور  يزورم  رفعج  وبا  زا  ءایـصوالا »  » باـتک رد  « 1  » یناغملـش هدومرف : تبیغ  باتک  رد  خیـش  زین  دندش ! فلت  یگمه  دندوب 
هدید شتایح  نامز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  اهنآ  دنتفر  « 2  » رکـسعب یعمج  اب  ورمع  نب  دـمحم  نب  رفعج  تفگ :

هک تساوخ  هزاجا  تشون و  هسدـقم  هیحانب  ياهمان  رمع  نب  دـمحم  نب  رفعج  دوب . تعامج  نآ  نایم  مه  نینط  نب  دـمحا  نب  یلع  دـندوب ،
ار يو  مان  مه  وا  مریگیمن . هزاجا  نم  اریز  سیونن  ارم  مان  تفگ : يوب  دمحا  نب  یلع  دوش . مالّسلا  هیلع  ماما  رهطم  مرح  دراو  ترایز  يارب 

نب دـمحم  زا  دـسیونیم : يدـنوار  جـیارخ  رد  زین  و  دـیوش ! لـخاد  ود  ره  تساوخن  هزاـجا  هک  یـسک  وت و  دوب : موقرم  باوج  رد  تشونن .
باب دنچ  متفگ  دوخ  شیپ  مدوب . گنتلد  تهج  نیا  زا  متـشاد و  همذ  رب  ماما  مهـس  رانید  دصناپ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ینادـمه  نوراه 

ار نیا  مسق  ادـخب  منکیم . ضیوفت  رانید  دـصناپ  ضوع  رد  ماما  هسدـقم  هیحانب  ار  اهنآ  ماهدـیرخ ، رانید  یـس  دـصناپ و  هب  هک  مراد  ناکد 
دصناپ ضوعب  نوراه  نب  دمحم  زا  ار  اهناکد  دومرف : موقرم  رفعج  نب  دمحمب  ترـضح  فصو  نیا  اب  متفگن . مه  یـسکب  مدرواین و  نابزب 

! ریگب لیوحت  میراد  وا  همذ  رد  هک  يرانید 

بلاج ناتساد  کی 

قارع زا   597 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نوچ  هک  هدوـمن  تیاور  یـشاش  فـسوی  نب  دـمحم  دـیوگیم : جـیارخ  رد  نینچمه 
عمج مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  یلاوما  يو  دـنتفگیم . بتاـک  نیـصح  نب  دـمحم  ار  وا  هک  دوب  اـم  دزن  يدرم  ورم »  » رهـش رد  متـشگرب ،

نب دمحم  مدرک . لقن  وا  يارب  مدوب  هدید  ترضح  نآ  زا  هک  یئاههناشن  مه  نم  دومنیم و  شـسرپ  نامز  ماما  هراب  رد  نم  زا  وا  دوب ، هدومن 
رتالاب ایآ  تفگ : تسرفب . « 2  » زجاح دزن  ار  نآ  متفگ  درک ؟ هچ  ار  نآ  دیاب  وت  رظنب  « 1  » تسا میرغ »  » يارب یلاوما  نم  دزن  تفگ : نیصح 

زا صوصخ  نیا  رد  دـنوادخ  تمایق  يادرف  رگا  تفگ : تسه . یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  ارچ  متفگ : تسین ؟ یـسک  وا  زا 
مدومن تاقالم  ار  وا  هک  دـعب  لاـس  دـنچ  متـشگ و  ادـج  يو  زا  نم  يرآ . متفگ  يداد ؟ نمب  وت  ار  روتـسد  نیا  هک  میوگب  دومن  لاؤس  نم 

نم هک : مهدیم  ربخ  وتب  نونکا  متشاد و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  یلاوما  مورب و  قارعب  متـساوخیم  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  تفگ :
اعد سامتلا  متشون و  ترضحب  صوصخ  نیا  رد  ياهمان  مداتسرف و  یموثلک  یلع  نب  دمحا  یـسراف و  یلعی  نب  دباع  طسوت  رانید  تسیود 

راـنید تسیود  نم  یلو  دراد  نم  همذ  رد  راـنید  رازه  هک  : » دوـب هتـشون  هدوـمرف و  موـقرم  مدوـب  هداتـسرف  ار  هچنآ  باوـج  رد  ماـما  مدرک .
یتساوخ رگا  دوب  موقرم  روبزم  همان  رد  نینچمه  دوب . هتـشون  ترـضح  هک  دوب  نامه  بلطم  یلو  متـشاد  کش  نآ  یقاب  رد  نم  مداتـسرف !»

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


نم اریز  يرآ  تفگ : تسا ؟ تسرد  دوـب  هتـشون  هچنآ  اـیآ  متفگ : نک . میلـست  ير  میقم  يدـسا  نیـسحلا  وـب - اـب  يزادرپـب  ار  تاـهوجو 
دعب زور  هس  ای  ود  دیوگیم : يوار  تخاس . فرطرب  ارم  کش  هلیسو  نیدب  دنوادخ  متشاد و  کش  نآ  داز  ام  رد  مداتـسرف و  رانید  تسیود 

وا مداد و  واب  ار  زجاح  گرم  ربخ  نیـصح و   598 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  دمحم  دزن  متفر  نم  دیـسر . زجاح  توف  ربخ 
رما هدوب و  رانید  رازه  هجو  هک  دوب  هدومرف  روتـسد  اریز  دوب . مالّـسلا  هیلع  ماما  عیقوت  رد  ربخ  نیا  هک  شابم  رثأـتم  متفگ  دـش . نیگهودـنا 
هدرم زجاح  رگا  هک  تسنیا  روظنم   ) درم دهاوخ  يدوزب  زجاح  هک  هتسنادیم  ترضح  اریز  نک . میلست  يدسا  نیـسحلا  وبا  هب  هک  دوب  هدرک 

زا یمیمت  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نیـسح  نب  دمحم  زا  جیارخ  رد  يدـنوار  مه  و  یئامن .) عوجر  يوب  هک  تسا  هدومرف  نیعم  ار  يرگید 
. دوب یماش  نآ  رانید  کی  متفر ، رکسع  هب  متشاد  دوخ  اب  ياهچراپ  رد  رانید  یس  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  درک  لقن  ناگرگ  لها  زا  يدرم 

ياهدروآ هچنآ  تفگ : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تسا ) يوار  زا  دـیدرت   ) یناوج ای  یتفلک  مدـید  متـسشن . مدیـسر ، ترـضح  هناخ  ردـب  نوچ 
ياهتسب يزبس  هچراپ  رد  هک  تسه  وت  دزن  رانید  یـس  تفگ : تشگرب و  سپـس  تفر و  هناخ  نوردب  سپ  تسین . نم  اب  يزیچ  متفگ : هدب !

. متشادرب ار  دوخ  رتشگنا  مداد و  ترـضحب  ار  اهلوپ  نم  سپ  ياهدرک . شومارف  ار  نآ  وت  هک  رتشگنا  کی  اب  تسا  یماش  نآ  رانید  کی  و 
دشار نب  نسح  ندیدب  يزور  دوب ، هدیـسر  نمب  هک  یتشیعم  یتخـس  هطـساوب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  خابط  رورـسم  زا  باتک  نآ  رد  زین 

، مدیـسر رهـش  ردـب  یتقو  متفر . ترـضح ) بئان  نیلوا   ) دیعـس نب  نامثع  دزن  دادـغب  هب  تعجارم  زا  سپ  متفاـین  هناـخ  رد  ار  وا  یلو  متفر ،
نآ يور  مدید  مدرک  هاگن  داد . ناشن  نمب  يدیفـس  هسیک  طایتحا  اب  تفرگ و  ارم  تسد  وا  مدیدن . ار  شتروص  هک  دـمآ  نم  لباقم  يدرم 

هدرک لقن  ناذاش  نب  دمحم  زا  روبزم  باتک  رد  نینچمه  خابط .! رورـسم  دوب  هتـشون  نآ  يور  مه  تسنآ و  رد  رانید  هدزاود  تسا : هتـشون 
لیمکت ار  نآ  مدوخ  لاـم  زا  نم  دوب ، مک  نآ  مهرد  تسیب  یلو  دـش ، عمج  نم  دزن  نایعیـشب  قـلعتم  ماـما  مهـس  مهرد  دـصناپ  تفگ : هک 

. تسه مدوخ  لام  لوپ  نآ  رادقم  هچ  مدوب  هتـشونن  دوخ  همان  رد  نم  دناسرب . ترـضحب  هک  مداتـسرف  یمق  دمحا  نب  دمحم  يارب  مدومن و 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مهرد  تسیب  هک  دیـسر  مهرد  دصناپ  دوب : هتـشون  هک  داتـسرف  نم  يارب  ار  ماما  باوج  دمحا  نب  دـمحم 
«1  » رونید یلاو  راـفغلا  دـبع  نبا  رفعج  نم و  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يدومحم  نامیلـس  وبا  زا  جـیارخ  رد  زین  و  دوب ! وت  نآ  زا   599 ص :
ام نوچ  نک . ناـنچ  نینچ و  یتـفر  يرب  هک  یماـگنه  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  حور  نب  نیـسح  تیرومأـم  بوـصب  تکرح  زا  لـبق  میدـش .
وا هک  روط  نامه  مدیسر و  اجنآ  تموکحب  متفاتش و  ير  يوسب  نم  دیسر . نم  يارب  ير »  » تموکح نامرف  دعب  هام  کی  میدیـسر  رونیدب 

دعب تفگ : هک  هدومن  تیاور  دوب  ناکین  زا  هک  يرصم  ءاجرلا  وبا  زا  دمحا  نب  لالغ  زا  روبزم  باتک  رد  زین  مدومن . لمع  دوب  هداد  روتـسد 
، دوب يزیچ  رگا  متفگ : دوخ  شیپ  مدمآ . نوریب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يوجتـسجب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تلحر  زا 

رصم لهاب  هبر ! دبع  نب  رصن  يا  تفگیم : هک  مدیدن  ار  ادص  بحاص  یلو  مدینـش  یئادص  تقو  نیا  رد  تشگیم . راکـشآ  لاس  هس  زا  دعب 
اریز تسا ! هبر  دبع  مردپ  مان  هک  متسنادیمن  عقوم  نآ  ات  نم  دیوگیم : ءاجرلا  وبا  دیاهدروآ ؟ نامیا  واب  هک  دیاهدید  ار  ربمغیپ  امش  ایآ  وگب :

ار ادص  نآ  نوچ  متفای . شرورپ  اجنآ  رد  درب و  رـصمب  دوخ  اب  مدوب  یمیتی  هک  ارم  یلفون  هَّللا  دبع  وبا  سپـس  مدـش . دـلوتم  نئادـم  رد  نم 
. مدومن تعجارم  متخادرپن و  روظنم  بیقعت  هب  رگید  مدینش 

يرگید بلاج  ناتساد 

يا تفگ : متفر  يو  دزن  نوچ  تساوخ ؛ ارم  رونید  لها  زا  ینز  تفگ : هک  دنکیم  لقن  حور  یبا  نب  دمحا  زا  يدنوار  جـیارخ  رد  نینچمه 
همذـب ار  نآ  مراذـگب و  وت  دزن  یتناما  مهاوخیم  يرتقثوم . دنتـسه  ام  هیحان  رد  هک  یمدرم  ماـمت  زا  يوقت  تناـید و  رد  وت  حور ! یبا  رـسپ 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  رهم - هسیک  نیا  رد  مهرد  یغلبم  تفگ : منکیم . نینچ  ادـخ  تساوـخب  متفگ : یناـسرب . شبحاـصب  يریگب و 
نیا تسیچ . نآ  رد  دیوگب : وتب  ندرک  زاب  زا  لبق  هک  يراپسب  یـسکب  هکنآ  ات  رگنم  نآ  رد  نکم و  زاب  ار  نآ  تسا ، هدرک   600 ص : نتم ،
نامز ماـماب  ارم  دـشابیم . راـنید  هد  اـب  يواـسم  زین  نآ  هک  تسنآ  رد  دـیراورم  هس  تسا ؛ راـنید  هد  اـب  يواـسم  هک  تسا  نم  هراوشوگ  مه 
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رد راـنید  هد  مرداـم  تفگ : تسیچ ؟ تجاـح  نآ  متفگ : دـهد . ربـخ  نمب  منک  لاؤـس  يو  زا  هکنآ  زا  شیپ  مهاوـخیم  هـک  تـسا  یتجاـح 
نآ ربخ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  سپ  مزادرپب . یـسک  هچب  دیاب  هدرک و  ضرق  یک  زا  منادیمن  الاح  نم  یلو  هدرک  ضرق  نم  یـسورع 

ار نآ  یقنلا ) یلع  ماما  رسپ  باذک  رفعج   ) یلع نب  رفعج  رگا  متفگ : نک . میلـست  دهدیم ، ناشن  وتب  هک  سک  نآب  ار  هسیک  نیا  داد ، وتب  ار 
جاتحم دـنادیم و  هتفگان  تسا ، نامز  ماما  وا  رگا  ینعی   ) تسا یناحتما  رفعج  نم و  نایم  دوخ  نیا  تفگ : نز  میوگب ؟ هچ  دـهاوخب  نم  زا 

مدرک و مالس  هتفر  ءاش  دیزی و  نب  زجاح  دزن  مدمآ و  دادغبب  دوخ  اب  متشادرب و  ار  لام  نآ  دیوگیم : حور  یبا  نبا  دمحا  تسین .) حیـضوتب 
نآ رادقم  یهد  عالطا  ماما  بناج  زا  هکنیا  رگم  منکیمن  میلست  ار  نآ  تسا ، نم  دزن  یلام  متفگ : يراد ؟ يراک  ایآ  دیسرپ : زجاح  متسشن .

هرماسب ار  لام  نیا  حور ! یبا  نب  دمحا  يا  تفگ : زجاح  مراپـسیم . امـشب  يداد  عالطا  رگا  تسا  هداد  نمب  ار  نآ  یـسک  هچ  تسا و  دـنچ 
رفعجب يرـس  تسخن  متفگ : مدیـسر  هرماسب  ات  متفاتـش  نآ  بیقعتب  سپ  ماهتفرگ . هدـهعب  ار  یگرزب  راک  هچ  هَّللا  ـالا  هلا  ـال  متفگ : نم  ربب .

دش راکشآ  ناحتما  ع )  ) نامز ماما  هلیسوب  رگا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هناخب  موریم  لوا  هن ، متفگ : مدرک و  يرکف  سپـس  منزیم ؛ باذک 
: تفگ دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمداخ  مدیسر ، مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  کیدزن  نوچ  تفر . مهاوخ  رفعج  دزنب  هن  رگ  اهبف و 
: میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هتـشون  مدید  مدناوخ  هتفرگ  ار  همان  ناوخب  ار  همان  نیا  تفگ : يرآ . متفگ : یتسه ؟ حور  یبا  نب  دمحا  وت 

يدهم وت  تسنآ ! رد  مهرد  رازه  ياهدرک ، نامگ  وت  هچنآ  فالخ  رب  هک  هداد  تناما  وتب  ياهسیک  ینارید  رتخد  هکتاع  حور ! یبا  رـسپ  يا 
نونکا مه  یلو  تسنآ  رد  هچ  يدـیمهف  هن  يدرک و  زاب  ار  هسیک  رـس  هن  يدومن ، ادا  بوخ  ار  تناما   601 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

هد اب  يواسم  هدرک  نامگ  نز  نآ  هک  تسه  وت  اـب  ياهراوشوگ  زین  و  دـشابیم ، راـنید  هاـجنپ  مهرد و  رازه  تسا  هسیک  رد  هچنآ  هک  نادـب 
هدـیرخ و رانید  هد  ار  اهنآ  وا  هک  تسنآ  رد  دـیراورم  هناد  هس  زین  و  تسنآ . رد  هک  ینیگن  ود  اب  یلو  تسا  تسرد  وا  ناـمگ  تسا . راـنید 

اهلوپ نک و  تعجارم  دادغبب  سپـس  میدیـشخب  واب  ار  نآ  ام  هک  هدب  ام  راکتمدخ  نالفب  ار  هراوشوگ  نیا  تسا  رانید  هد  زا  شیب  اب  يواسم 
وا یـسورع  رد  شردام  هدومن  نامگ  نز  هک  يراـنید  هد  اـما  و  ریگب . وا  زا  دـهدیم  وتب  تهار  جراـخم  يارب  نآ  زا  هچنآ  هدـب و  زجاـحب  ار 
هک تسا  دـمحا  رتخد  موثلک  لام  هک  دـنادیم  دسانـشیم و  ار  نآ  بحاص  وا  هک  نادـب  تسیک ؟ نآ  بحاص  دـنادیمن  الاح  هدرک و  ضرق 

ناردارب نایم  ار  رانید  هد  نیا  دهاوخب  وا  رگا  دهدب ، « 1  » یبصان نز  نآب  ار  لوپ  نآ  هک  دوب  نارگ  شیارب  هکتاع  یلو  دشابیم  یبصان  ینز 
شیپ تسین  مزال  حور  یبا  رسپ  يا  دهدب . دوخ  تسدیهت  نارهاوخب  ار  نآ  یلو  درادن ، یعنام  دهاوخیم ، هزاجا  ام  زا  دنک و  میـسقت  دوخ 

هدوـمن يزور  وـتب  ار  وا  لاـم  نز و  دـنوادخ  هدرم و  تنمـشد  هک  نک  تعجارم  دوـخ  نطوـب  رتدوز  ینک  ناـحتما  زین  وا  زا  يورب و  رفعج 
رانید هاجنپ  مهرد و  رازه  دوب  هتـشون  ماما  هک  روط  نامه  درمـش  ار  اهلوپ  وا  مدرپس و  زجاحب  ار  لوپ  هسیک  متـشگرب و  دادغبب  سپ  تسا !؟

ار رانید  یـس  مه  نم  مهدـب . وتب  هار  جراخم  يارب  ار  رادـقم  نیا  هداد  روتـسد  نمب  ماـما  تفگ : داد و  نمب  ار  نآ  راـنید  یـس  زجاـح  دوب .
هتـساوخ ارم  نم  ناسک  هتـشذگرد و  میومع  هک  داد  عـالطا  نمب  دـمآ و  یـسک  اـجنآ  رد  متـشگرب  مدوب  هدومن  لزنم  هک  یلحمب  متفرگ و 

دوعوم يدـهم  نمب  مهرد  رازه  دـص  رانید و  رازه  هس  وا  زا  تسا و  هدرم  میومع  مدـید  متـشگرب  نطوب  مه  نم  مورب . اهنآ  دزن  هک  دـندوب 
یثراح ینابزرم  يارب  یئایشا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرایس  هَّللا  دبع  زا  داشرا  رد  دیفم  خیش  هدیسر !! ثرا   602 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

مه نم  منکشب . ار  نآ  هک  داد  روتسد  داتـسرف و  سپ  ار  لاخلخ  یلو  درک  لوبق  ار  ءایـشا  نآ  وا  دوب . یئالط  لاخلخ  هلمج  زا  هک  مداتـسرف 
لوبق ار  نآ  مداتـسرف و  ار  یئالط  لاخلخ  اددجم  هدروآ و  نوریب  ار  اهنآ  تسنآ ! رد  جنرب  سم و  نهآ و  لاقثم  دنچ  مدید  هتـسکش  ار  نآ 

زا سپـس  متفر - دادغب  هب  اهلاس  زا  یکی  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  حلاص  نب  هَّللا  دـبع  وبا  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  داشرا  یفاک و  رد  زین  درک .
دادغب رد  « 1  » ناورهن يوسب  ناوراک  تکرح  زا  دعب  زور  ود  تسیب و  راچان  دشن . هداد  هزاجا  یلو  متـساوخ  تکرح  هزاجا  هسدقم - هیحان 
سویأم ناوراکب  ندیـسر  زا  هک  یلاح  رد  مدومن  تکرح  مه  نم  منک . تکرح  هبنـشراهچ  زور  هک  دـیدرگ  رداـص  هزاـجا  هاـگنآ  مدـنام .

اهنآ اب  مه  نم  درک و  تکرح  ناوراک  مداد . فلع  ار  دوخ  رتش  نم  ات  هدومن ، فقوت  اجنآ  رد  ناوراک  مدـید  مدیـسر  ناورهنب  نوچ  مدوب ،
. هَّلل دـمحلا  دـماین و  دـیدپ  میارب  یئوس  قاـفتا  هنوگ  چـیه  مشاـب ، تمالـس  هک  دوـب  هدرک  اـعد  نم  يارب  ترـضح  نوـچ  مدوـمن . تمیزع 
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: تفگ هک  هدرک  لقن  « 2  » یـشاش فسوی  نب  دمحم  زا  یخلب  حابـص  نب  رـصن  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  داشرا  جـئارخ و  یفاک و  رد  نینچمه 
يدـهم همان  سپ  دیـشخبن . ریثأت  روسان  نآ  يور  رد  اود  یلو  مدومن  دایز  جرخ  مداد و  ناشن  ءابطاب  ار  نآ  دـمآ  نوریب  نم  زا  « 3  » يروسان

هَّللا کسبلا  دوب : هدومرف  موقرم  باوج  رد  مدرک . اعد  ياـضاقت  ترـضح  زا  متـشون و  ماـما  روضحب   603 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
رگید هعمج  زونه  دـهد . رارق  ام  اب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دـهد و  یتمالـس  وتب  دـنوادخ  ینعی : ةرخآلا  اینّدـلا و  یف  انعم  کلعج  ۀـیفاعلا و 

. مداد ناشن  واب  ار  روسان  متساوخ و  نایعیش  زا  یبیبط  نم  دش . فاص  میاهتسد  فک  دننام  روسان  نآ  ياج  متفای و  يدوبهب  هک  دوب  هدیسرن 
! تسادخ بناج  زا  وت  یتمالس  املسم  دشاب و  هدرک  فرطرب  ار  نآ  هک  میرادن  غارس  یئاود  یبط  رظن  زا  تفگ :

حلاص نب  دمحم  دانسا  يارجام 

رادهدـهع متـسشن و  وا  ياجب  نم  درم و  مردـپ  نوچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  حـلاص  نب  دـمحم  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  داشرا  یفاـک و  رد  زین 
دوجو متـشون و  ماماب  ياهمان  نم  دراد . ع )  ) نامزلا بحاص  ینعی  میرغ »  » هب قلعتم  یلاوماب  عجار  يدانـسا  مردـپ  مدـید  مدـش ، وا  ياهراک 
مدرم زا  نم  سپ  امن ، ششوک  نآ  هبلاطم  رد  و  نک ، هبلاطم  ار  لاوما  اههتشون ، نآ  يور  زا  دندومرف : باوج  رد  متشاد  مالعا  ار  دانـسا  نآ 

نوچ دومن . يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  دوب و  يو  مانب  رانید  دـص  راـهچ  دنـس  هک  يدرم  رگم  دـنتخادرپ ، ار  همه  مدرک و  هبلاـطم  ار  لاوما 
شردپ دزن  ار  وا  تیاکش  نم  تسناد  هیفس  درک و  هرخـسم  ارم  شرـسپ  دز و  زاب  رـس  نآ  تخادرپ  زا  منک ، هبلاطم  ار  نآ  هک  متفر  يو  دزن 
شرـسپ تقو  نیا  رد  مدروآ  هناـخ  طـسوب  هتفرگ  ار  وا  شیر  دـش - قاـط  متقاـط  مه - نم  تسین ! یئوگیم  وت  هک  روـط  نیا  تفگ  وا  مدرب 

راوس مه  نم  دنتفرگ . ارم  رود  يرایسب  تعامج  تشک . ارم  ردپ  یضفار  یمق  رفنکی  تفگ : دیبلط و  کمکب  ار  دادغب  مدرم  تفر و  نوریب 
يدرم نم  دیتشاذگ . اپ  ریز  ار  مولظم  بیرغ  قح  دیتساخرب و  ملاظ  يرادفرطب  دادـغب  لها  يا  امـش  رب  نیرفآ  متفگ  مدـش و  دوخ  بوکرم 
نیدب ات  دنادیم  یضفار  604 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دهدیم  تبسن  مق  هب  ارم  ریپ  نیا  یلو  مشابیم  ینـس  نادمه و  لها  زا 

درم مدینادرگ ، مارآ  ار  اهنآ  نم  یلو  دنروآ ، موجه  وا  ناکدب  دنتـساوخ  دندیروش و  درم  نآ  رب  مدرم  دـنک ! لامیاپ  ارم  لام  قح و  هلیـسو 
نامه ار  لام  هک  دروخ  مسق  شنز  نداد  قالط  هب  ریگب و  نم  زا  هتـشون  دنـس  رد  هچنآ  تفگ : دیبلط و  ارم  دید ، ار  عضو  نیا  نوچ  نویدم 

نیا تسا . مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوصقم  هدش و  هتفگ  هیقت  باب  زا  تیاور  يادـتبا  رد  میرغ »  » فلؤم متفرگ ! ار  مبلط  مهنم  دـهدب . تقو 
دنبلطیم ار  وا  مدرم  اریز  تسا . مدرم  راکهدب  نامز  ماما  تفگ : دیاب  دشاب  لوا  ینعم  دوصقم  رگا  تسا : راکبلط  ای  راکهدـب  ینعمب  ای  ظفل 

بئاغ و مدرم و  نویدـم  میرغ و  وا  سپ  هدـش  بئاغ  هعماج  ناـیم  زا  یحلاـصم - يور  وا - یلو  دـنریگب  يو  زا  ار  نید  ماـکحا  مولع و  اـت 
راکبلط ماما  نیا  رب  اـنب  تسا و  اـهنآ  همذ  هب  مدرم و  تسد  رد  ماـما  لاوما  اریز  تسا . نشور  یلیخ  دـشاب ، مود  ینعمب  رگا  و  تسا . ناـهنپ 

هلیسو نادب  نایعیش  میدق  زا  هک  هدوب  يزمر  تسا  نامز  ماما  باقلا  وزج  هک  میرغ  تیاور ، نیمه  نمض  رد  دیفم  خیـش  هتفگب  تسا . مدرم 
لقن یضیرع  یسیع  نب  نسح  زا  دمحم  نب  یلع  زا  وا  ینیلک و  خیـش  زا  وا  هیولوق و  نبا  زا  دیفم ، خیـش  داشرا  رد  زین  دنتخانـشیم . ار  ماما 
مدرم رمالا ، بحاص  يارب  دروآ  هکمب  ار  یلام  رصم  لها  زا  يدرم  دومرف ، تلحر  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نوچ  تفگ : هک  هدرک 

( باّذک  ) رفعج يو  نیـشناج  دنتفگ : ياهدع  تفای و  تافو  بقع  الب  يرکـسع  نسح  دنتفگ : نایّنـس  زا  یعمج  دـندومن  عامتجا  يو  درگ 
ات داتـسرف  هرماس  رد  عقاو  رکـسع »  » هلحم هب  ار  بلاط  وبا  مانب  رفنکی  يرـصم  درم  دـشابیم ، شرـسپ  وا  نیـشناج  دـنتفگ  مه  یهورگ  تسا ،

تساوخ شتماما  قدص  رب  لیلد  وا  زا  تفر و  باّذک )  ) رفعج دزن  تسخن  هداتسرف  دوب . درم  نآ  اب  مه  ياهمان  دنک ، فشک  ار  رما  تقیقح 
زا رفن  دـنچ  هب  ار  همان  تفر و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناـخ  ردـب  درم  نآ  سپـس  مرادـن . هداـمآ  یلیلد  ـالعف  تفگ : يوب  رفعج 

رداص مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  هنوگ  نیدب  همان  باوج  داد ، دندوب  لیکو  ترـضح  ریفـس  بناج  زا  دوب  فورعم  هک  نایعیش 
درک تیصو  دومن و  تافو  وا  دهد ، ریخ  شاداپ  هداتسرف  ار  وت  هک  سک  نآب   605 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنوادخ  : » تشگ

تسرد ار  لام  بحاص  درم  همان  باوج  ترضح  دنک .» فرـص  دنادیم  بسانم  هک  يراک  ره  رد  یقثوم  درم  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  هک  یلام 
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هک هدرک  لقن  دمحم  نب  یلع  زا  هتشذگ  دنسب  داشرا  رد  مه  و  دمآرد . قباطم  دوب  هدومرف  هچنآ  مدید  مدرک  تعجارم  هک  دعب  اریز  دنداد ،
زیچ نآ  نوچ  درادرب . دوخ  اب  يریـشمش  درک  شومارف  دناسرب و  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماماب  يزیچ  تساوخیم  « 1  » هبآ لـها  زا  يدرم  تفگ :

!؟ دوب هچ  يدرک  شومارف  هک  يریشمش  ناتساد  دوب : هتشون  مه  تشون و  واب  ار  نآ  دیسر  ترضح  دیسر ،

يرونید دمحا  ناتساد 

تلاکو صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  یئاههمان  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  يرعشا  دمحم  نب  نسح  زا  باتک  نآ  رد  زین 
نامزلا بحاص  زا  ياهمان  ترضح ، نآ  تافو  زا  دعب  یلو  دیسریم ؛ يرگید  صخـش  نسحلا و  وبا  هیوهام و  نب  متاح  نب  سراف  لتاق  دینج 

اما مدـش ، نیگهودـنا  نم  دـشن . دراو  يزیچ  دـینج  هراب  رد  یلو  دوب . هدرک  لـیکو  ار  رگید  صخـش  نسحلا و  وبا  هک  دیـسر  مالّـسلا  هیلع 
هدرک لقن  يربط  ریرج  نب  دمحم  زا  دوخ  دانـساب  مومهملا » جرف   » باتک رد  سواط  نب  دّیـس  دیـسر ! دینج  تافو  ربخ  هک  تشذـگن  يزیچ 

ّجح دـصقب  لیبدرا  زا  نم  تفگ : هک  هدرک  لـقن  هراتـسا »  » هب بقلم  ساـبعلا و  وبا  هب  ینکم  جارـس  يرونید  دـمحا  زا  دوخ  دانـساب  يو  هک 
نآ نیـشناج  صوصخ  رد  مدرم  تشذگیم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تشذگرد  زا  لاس  ود  یکی  عقوم  نآ  رد  مدمآ و  رونیدـب 
عمج نم  دزن  اجنآ  نایعیـش  دنتـشگ  دونـشخ  نم  ندمآ  زا  رونید  لها   606 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دندوب . ّریحتم  ترـضح 

ام يارب  هتفرگ  ار  نآ  دیـسر  یناسرب و  هرماسب  ار  نآ  وت  هک  میهاوخیم  هدـش و  عمج  ام  دزن  ماـما  لاـم  راـنید  رازه  هدزیـس  دـنتفگ  دـندش و 
: دنتفگ اهنآ  تسیک ؟ مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نیـشناج  مینادیمن  ام  دنربیم و  رـسب  تریح  رد  مدرم  اهزور  نیا  متفگ : نم  يروایب 
ات هدـم  تسد  زا  ربـب و  دوخ  اـب  ار  نآ  مینادـیم ، راوگرزب  قثوم و  ار  وت  هک  تسا  نیا  میدرک  باـختنا  راـک  نیا  يارب  ار  وت  اـم  هکنیا  تلع 

مدیسر « 1  » نیسیمرق هب  یتقو  مدمآ . نوریب  رونید  زا  مه  نم  دندرپس و  نمب  ار  لام  نآ  اهنآ  یبایب . شلهاب ، نآ  تخادرپ  يارب  یلیلد  هکنیا 
هک رانید  رازه  زین  وا  دیدرگ . رورسم  دید  ارم  نوچ  مدومن . مالس  يوب  متفاتش و  دوب  میقم  اجنآ  رد  هک  نسح  نب  نسح  نب  دمحا  تاقالمب 

دوخ اب  ار  اهنیا  تفگ : داد و  نمب  تسیچ  نآ  رد  متـسنادیمن  نم  دندوب و  هتـسب  مکحم  ار  نآ  هک  گنراگنر  هچراپ  هچقب  دنچ  هسیک و  رد 
ّمه مامت  مدـمآ  دادـغبب  نوچ  مدومن - تکرح  هتفرگ  ار  اههچراپ  هچقب  لوپ و  هسیک  نم  یناسرب . شلهاب  اـت  هدـم  تسد  زا  شاـب و  هتـشاد 

تباین یعدم  دنیوگیم و  یناطقاب  ار  وا  هک  تساج  نیا  رد  يدرم  دنتفگ : نمب  منک . قیقحت  ماما  بئان  هراب  رد  هک  متشاد  فورصم  ار  دوخ 
نم دـنراد . تباـین  ياـعدا  زین  تسا  يرمع  رفعج  وـبا  هب  فورعم  هک  یموـس  تسا و  رمحا  قحـسا  هب  فورعم  هـک  يرگید  و  تـسا . ماـما 

رایسب نامالغ  یبرع و  یبسا  تسا . تیـصخش  اب  سانـشرس و  بیهم و  يدرمریپ  مدید  مدز . يوب  يرـس  مدرک و  عورـش  یناطقاب  زا  تسخن 
داد و ياج  دوخ  دزن  تفگ و  ابحرم  نمب  مه  وا  مدرک . مالس  هدش  لخاد  نم  دنتخادرپیم . وگتفگب  هتفرگ  ار  وا  رود  يرایـسب  مدرم  دراد .
زا يدرم  نم  متفگ : دش . ایوج  نم  بهذم  زا  یناطقاب  دنتفر . نوریب  مدرم  رثکا  هک  متـسشن  يو  دزن  نادـنچ  دـیدرگ . رورـسم  نم  ندـید  زا 

: متفگ رواـیب ! ار  اـهنآ  تفگ  منک ، میلـست  هـک  ماهدروآ  لاوـما   607 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يرادـقم  متـسه . رونید  لـها 
یلیلد هنوگ  چیه  متفر  يو  دزن  ادرف  نوچ  درگرب . نم  دزن  ادرف  تفگ : منک ، میلست  ار  نآ  سپس  مبایب . امش  تباین  تابثا  رب  یلیلد  مهاوخیم 

، زیمت یناوج  يو  مدـید  مدز . رمحا  قحـسا  هب  يرـس  سپـس  درواین . یلیلد  متفر و  يو  دزن  مه  موس  زور  درواین  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب 
دندوب یناطقاب  دزن  رد  هک  اهنآ  زا  زین  دـندوب  وا  رود  هک  یمدرم  تسا . یناطقاب  زا  رتشیب  شناـمالغ  ذوفن و  اهـسابل و  اهبـسا و  رتهب  وا  عضو 

فیفخت تیعمج  هک  مدرک  ربص  نادـنچ  مه  نم  دـیناشن . دوخ  کـیدزن  ارم  تفگ و  اـبحرم  زین  وا  مدرک . مالـس  هدـش  لـخاد  دوب . رتـنوزف 
شیاـعدا قدـص  رب  یلیلد  يو  زا  متفگ و  زین  واـب  مداد  یناـطقاب  هب  هک  ار  یباوج  ناـمه  مه  نم  يراد  یتجاـح  اـیآ  دیـسرپ  هاـگنآ  تفاـی .

«. 1  » يرمع رفعج  وبا  دزن  متفر  هاگنآ  درواـیب . لـیلد  دوخ  تباـین  تاـبثا  يارب  تسناوتن  وا  یلو  متفر  وا  دزن  یپ  رد  یپ  زور  هس  متـساوخ و 
یبسا هن  یهاگتسد و  مد و  هن  یمالغ و  هن  هتسشن ، یمشپ  میلگ  يور  یکچوک  قاطا  رد  هدیشوپ و  يدیفس  سابل  عضاوتم ، يدرمریپ  مدید 
یلاوما لماح  میآیم و  لبج  زا  نم  متفگ : دیـسرپ . ملاح  زا  سپـس  دـینادرگ . کیدزن  دوخب  ارم  داد و  باوج  وا  مدرک و  مالـس  نم  دراد .
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نـسح ماما  دوصقم   ) اضرلا نبا  هناخ  هرماس و  ورب  دسرب ، واب  تسا  بجاو  هک  یهدب  یـسکب  ار  لاوما  نیا  یهاوخیم  رگا  تفگ : وا  متـسه .
زا نم  تفای . یهاوخ  اجنآ  یئوجیم  وت  هک  ار  سک  نآ  دنتسه و  اضرلا  نبا  هناخ  رد  یناسک  ریگب . غارـس  ار  ماما  لیکو  و  تسا ) يرکـسع 

هناخ رد  يو  تفگ : نابرد  متفرگ . ار  ماما  لیکو  غارـس  مدومن و  اـضرلا  نبا  هناـخ  گـنهآ  اـجنآ  رد  هتفر  هرماـسب  مدـمآ و  نوریب  يو  دزن 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  مدـش  وا  ندـمآ  نوریب  رظتنم  متـسشن و  هناخ  برد  مد  نم  دـیآیم . نوریب  نونکا  مه  تسا و  يراک  لوغـشم 
وا يارب  هچنآ  ملاح و  زا  دروآ و  دوخ  هناخب  تفرگ و  ارم  تسد  وا  مدومن و  مالس  يوب  متساخرب و  نم  دمآ . دعب  ياهظحل   608 ص : نتم ،

میلـست واب  متفای  يو  تباین  تابثا  رب  یلیلد  سک  ره  زا  هک  ماهدروآ  لبج  هیحان  زا  لام  يرادـقم  هک  مداد  عالطا  يوب  دـش . ایوج  ماهدروآ 
هتـسخ هک  امن  تحارتسا  یمک  نک و  لوانت  اذـغ  ـالعف  تفگ  وا  دـندروآ و  نم  يارب  اذـغ  تقو  نیا  رد  تسا . تسرد  تفگ : مه  وا  منک .

زامن عقوم  نوچ  مدـیباوخ . مدروخ و  اذـغ  نم  درک . مهاوخ  یگدیـسر  وت  راکب  سپـس  میراد . برغم  زامن  تقوب  تعاس  کی  العف  یتسه 
نآ تشذگ و  بش  زا  یـساپ  ات  متـسشن  متـشگرب و  هناخب  سپـس  مدرک . ینت  بآ  متفر و  طش  رانکب  هاگنآ  مدرازگ . زامن  متـساخرب و  دش 

هچقب هسیک و  نالف  رد  رانید  رازه  هدزناش  هدمآ و  يرونید  دمحم  نب  دمحا  میحرلا - نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتشون  هک  داد  نمب  ياهمان  درم 
ینالف رـسپ  ینالف  هسیک  دوب  هتفگ  هدرب و  مان  ار  اههسیک  ماـمت  هک  اـجنآ  اـت  تسنآ  رد  لوپ  رادـقم  نـالف  تسیاهسیک و  نآ  رد  هک  هدروآ 

مامت هک  مدناوخ  رخآ  ات  ار  همان  سپ  دـنادیم  نم  زا  رتهب  ار  نایرج  نیا  نم  ياقآ  متفگ : دوخ  شیپ  نم  تسنآ . رد  رانید  هدزناش  « 1  » عاّرد
زا هچراپ  هچقب  نالف  نالف و  رانید و  رازه  هک  هسیک  کی  زین  هاشنامرک  زا  دوب : هتشون  همان  نآ  رد  دوب . هدرب  مان  ار  اهنآ  نابحاص  اههسیک و 

ناـنچ و شگنر  يرگید  سنج و  نـالف  اـههچراپ  نیا  زا  یکی  هدروآ . دوـخ  اـب  تسا  شورف  مشپ  شردارب  هک  ینارداـم  نسح  نـب  دـمحا 
ار مدیدرت  داهن و  تنم  نم  رب  هک  مدومن  رکـش  مدروآ و  نابزب  یهلا  دـمح  نم  دوب . هدرب  مان  تایـصوصخ  مامت  اب  ار  اهـسابل  مامت  نینچمه 

لوا بئان  دیعـس  نب  نامثع   ) يرمع رفعج  وبا  دزن  ماهدروآ  دوخ  اـب  هچنآ  هک  دوب  هدرک  رومأـم  ارم  روبزم  هماـن  رد  ترـضح  درک . فرطرب 
نم نتشگرب  نتفر و  متفر . دیعس  نب  نامثع  دزن  مدومن و  تعجارم  دادغبب  مه  نم  میامن . لمع  دهدیم  روتسد  وا  روط  ره  مربب و  ترـضح )

يدـهم مدرگیمرب . هرماـس  زا  نونکا  مه  متفر و  متفگ  یتـفرن ؟ ارچ  دیـسرپ : دـید  ارم  دیعـس  نب  ناـمثع  نوچ  دیـشک . لوط  زور  هس  اـعمج 
مالّسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  بناج  زا  ياهمان  مدرکیم  وگتفگ  يو  اب  نم  هک  تقو  نیمه  رد   609 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

ار اههچراپ  اهلوپ و  زین  وا  همان  رد  دوب . نم  اب  تفای و  رودص  فرش  نم  يارب  هک  يرهمب  رـس  همان  نامه  ریظن  دمآ ، دیعـس  نب  نامثع  يارب 
ياهـسابل دیعـس  نب  نامثع  نک . میلـست  یمق  ناطق  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هب  ار  نآ  همه  هک  دوب  هدومرف  روتـسد  هدرب و  مان 

میلـست يوب  مدروآ و  ار  اهنآ  زین  نم  رواـیب . یمق  دـمحا  نب  دـمحم  هناـخب  رادرب و  ياهدروآ  دوخ  اـب  هچنآ  تفگ : نمب  دیـشوپ و  ار  دوخ 
هدـش و رداص  مراختفا  هب  ماـما  لـیکو  هک  ار  ياهماـن  مه  نم  دـندمآ . نم  دزن  مدرم  متـشگرب  رونیدـب  یتقو  متفر . هَّللا  تیب  جـحب  مدومن و 
ام داتفا . نیمز  يورب  دـش و  شوهیب  دینـش  عارد  مساب  ياهسیک  مان  راـضح  زا  یکی  نوچ  مدـناوخ . مدرم  يارب  مدروآ و  نوریب  دوب ، هدروآ 
ار ام  داهن و  تنم  ام  رب  هک  ار  یئادـخ  ساپـس  تفگ : دروآ و  اجب  رکـش  هدجـس  هداتفا  نیمزب  هاگنآ  دـمآ . شوهب  اـت  میتفرگ  ار  وا  رود  مه 

نیا مسق  ادخب  دنامب . یلاخ  ادخ  تجح  دوجو  زا  نیمز  تسین  نکمم  هک  متسناد  نونکا  مه  درک . یئامنهار  دوخ  ماما  تخانش  تقیقحب و 
ار یناردام » نسحلا  وبا   » ادـعب مدومن  تکرح  رونید  زا  سپـس  تشادـن . عالطا  سک  چـیه  دـنوادخ  زج  داد و  نمب  عاّرد  نیا ؟؟؟ ار  هسیک 
وا يارب  دوب  هدـش  رداص  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدـقم  هیحان  زا  هک  ياهمان  متفگ و  زین  واـب  ار  ارجاـم  مدومن و  تاـقالم  هاـشنامرک ) رد  )

. دراذگیمن یلاخ  تجح  زا  ار  دوخ  نیمز  دنوادخ  هک  نکم  دیدرت  نیا  رد  یشاب ، هتشاد  کش  يزیچ  رد  رگا  هَّللا ! ناحبس  تفگ : مدناوخ .
، درک طبض  ار  وا  ياههنیزخ  تفای و  رفظ  يو  ياهرهـش  رب  دومن و  گنج  « 1 « » روزرهـش  » رد هَّللا  دبع  نب  دیزی  اب  نیکتوکذا »  » هک یعقوم 

دیزی هنیزخ  گنج  زا  دعب  مه  ام  هتـشاذگ . نامز  ماما  يارب  ار ، ریـشمش  نالف  بسا و  نالف  هَّللا  دبع  نب  دـیزی  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  يدرم 
ار ریشمش   610 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بسا و  نآ  هک  متـشاذگیمن  یلو  میدومن . لقن  نیکتوکذا »  » هناخب ار  هَّللا  دبع  نب 
. مرادرب نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  ار ، اهنآ  هک  مدوب  راودیما  نم  دنامن . يزیچ  ریـشمش  بسا و  زج  دـندرب و  ار  ایـشا  همه  هکنآ  ات  دـنربب ،
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تمیق رانید  رازه  ار  ریشمش  بسا و  دوخ  شیپ  متـسین ؛ نآ  میلـست  مدعب  رداق  دنکیم و  هبلاطم  ار  نآ  تخـس  نیکتوکذا »  » مدید نوچ  یلو 
دنچ ره  رواـین  نم  دزن  تقو  چـیه  ار  نآ  راذـگب و  اـهاج  نیرتنئمطم  رد  ار  اـهلوپ  نیا  مـتفگ : مدرپـس و  رادهـنیزخب  هدرک  نزو  مدوـمن و 

لحب و مدوب و  هتـسشن  دوخ  ياج  رد  زور  کی  هکنیا  ات  مدرک . میلـست  نیکتوکذاب  ار  ریـشمش  بسا و  سپـس  منک . ادـیپ  نآب  مربم  جایتحا 
نوچ مدادیم . ماجنا  ار  وا  جئاوح  نم  و  دـمآیم ، نم  دزن  هاگیب  هاگ و  وا  دـمایب . يدـسا  نسحلا  وبا  مدـید  ناهگان  متخادرپیم ، اهراک  لصف 
هنیزخ رد  ییاج  ات  متفگ  نزاخب  منک . تولخ  امـش  اب  مهاوخیم  تفگ : يراد ؟ راک  هچ  مدیـسرپ  مدش ، هتـسخ  دایز  مه  نم  تسـشن و  دایز 
نوریب مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  یلوم  زا  یکچوک  همان  اجنآ  رد  يدـسا  نسحلا  وبا  میتفر . اجنآب  سپـس  دزاس ، هداـمآ  اـم  يارب 

. نک میلست  يدسا  نسحلا  وبا  هب  تسا ، ریشمش  بسا و  لوپ  میراد و  وت  دزن  هک  ار  يرانید  رازه  نسح ! نب  دمحا  يا  دوب : هتشون  هک  دروآ 
نآ زا  مدوخ  زا  ریغ  سک  چیه  اریز  تسادخ  تّجح  وا  هک  متسناد  داهن و  تنم  نم  رب  هک  مدرازگ  رکـش  ار  ادخ  مداتفا و  نیمز  يورب  سپ 
نب دیس  مداد ! واب  مدراذگ و  نآ  يور  رانید  رازه  هس  هداهن  نم  رب  یتنم  نینچ  دنوادخ  هک  مدوب  رورسم  سب  زا  نم  تشادن ؛ عالطا  بلطم 

لـضفملا وبا  زا  همامالا  لئالد   » باتک رد  « 1  » يربط ریرج  نب  دـمحم  زا  دوخ  دانـسا  اب  موجنلا » ۀـفرعم  یف  مومهملا  جرف   » باتک رد  سواط 
هضرع متشون و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماماب - دوخ  جیاوح  هراب  رد  همان  هس  تفگ : الع  نب  مساق  هک : هدومن  تیاور  ینیلک  خیش  زا  وا  ینابیش و 
یباوج مدنزرف  هراب  رد  یلو  دنداد  ارم  جیاوح  باوج  ترـضح  ماهدشن . يدـنزرف  بحاص  زونه  متـسه و  ّنسم  يدرم  نم  هک  مدوب  هتـشاد 
دنوادخ ات  دنیامرف  اعد  نم  قح  رد  هک  مدرک  اعدتـسا  متـشون و  یمراهچ  همان  زاب   611 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوب ، هدادن 

لعجا هنیع و  هب  ّرقت  ارکذ  ادلو  هقزرا  مهّللا  دوب : هدومرف  موقرم  مرگید  تاجاح  باوج  نمض  خساپ  رد  ترضح  دنک ، يزور  نمب  يدنزرف 
هلماح نادب  يو  نز  ار  هچنآ  ددرگ و  نشور  يوب  شمـشچ  ات  نک  يزور  يوب  يرـسپ  اراگدرورپ ! ینعی : ارکذ  ادلو  هل  يّذلا  لمحلا  اذـه 

نم تلع  يرآ  تفگ  وا  مدیـسرپ و  يو  زا  تسا ! هلماـح  مرـسمه  هک  متـسنادیمن  نم  دیـسر  باوج  نیا  هک  یعقوم  هدـب .! رارق  رـسپ  تسا ،
. تسا هدرک  تیاور  زین  دانسالا  برق  رد  يریمح  ار  ثیدح  نیا  دروآ ! يرسپ  هک  تشذگن  يزیچ  هدش و  عفترم 

بتاک نیسحلا  وبا 

وبا هک  درک  لقن  ام  يارب  يربکعّلت  یـسوم  نب  نوراه  نبا  دمحم  رفعج  وبا  تسا : هتفگ  دوخ  باتک  رد  روبزم  يربط  ریرج  نب  دمحم  زین  و 
وا نم و  ناـیم  یلو  متفرگ ، ندرگب  ناـحلاص  نب  روصنم  وـبا  زا  يراـک  تفگ : هک  دوـب  هدرک  لـقن  وا  يارب  بتاـک  لـغبلا  یبا  نب  نیـسحلا 
ات مدیـسرتیم  نتـشیوخ  رب  متـسیزیم و  ناهنپ  نانچمه  نم  یلو  دومن . دیدهت  تساوخ و  ارم  وا  تشگ . نم  یناهنپ  بجوم  هک  داتفا  یقافتا 

، بش نآ  منک . هتوتیب  مالسلا ) امهیلع  نیمظاک  رهطم  مرح  رد   ) ار بش  هک  مدومن  دصق  متفر و  شیرق  رباقم  فرطب  هعمج  بش  کی  هکنآ 
تولخ رد  نم  ات  دیامن ، تولخ  ار  یلحم  دـنک  یعـس  و  ددـنبهب ، ار  اهرد  هک  متـساوخ  راددـیلک - مّیق - رفعج  وبا  زا  اذـل  دوب . یناراب  داب و 

راددیلک رفعج  وبا  مشاب . ناما  رد  دنیب ؛ هب  ارم  مدیـسرتیم  مدوبن و  نمیا  وا  زا  هک  یمدآ  ندش  لخاد  زا  هتخادرپ و  دنوادخ  زا  لاؤس  اعدب و 
اعدب و لاب  تغارف  اب  نم  و  تسب ، رهطم  مرحب  ار  مدرم  ندمآ  هار  ناراب  داب و  دیـسر و  همین  هب  بش  هکنآ  ات  تسب  ار  اهرد  تفریذـپ و  مه 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ربق  فرط  زا  یئاپ  يادـص  مدوب ، دوخ  راک  مرگرـس  هک  عقوم  نامه  رد  متـشگ . لوغـشم  زامن  ترایز و 
- ولوا ناربمغیپ  مدآ و  ترـضح  رب  دـنکیم و  ترایز  يدرم  مدـید  مدرک  هاگن  یتقو  مدینـش . ع )  ) مظاک یـسوم  ترـضح  رهطم   612 ص :

مدومن بجعت  نم  دربن ، مان  ار  وا  یلو  دیسر  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاصب  ات  داتسرف  دورد  ناماما  کی  کی  رب  سپس  دتسرفیم . دورد  مزعلا 
زا دعب  درادن . لوبق  ار  مهدزاود  ماما  هک  تسا  نینچ  وا  بهذم  هکنیا  ای  دسانـشیمن ، ار  نامز  ماما  هکنیا  ای  درک ، شومارف  دـیاش  متفگ : و 

دورد همئا  ءایبنا و  رب  درک و  ترایز  روط  نامه  مالّـسلا و  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  ربق  بناجب  دـمآ  هاـگنآ  درازگ ، زاـمن  تعکر  ود  تراـیز 
تسا لماک  يو  رد  يدرم  مئالع  هک  یناوج  مدید  یلو  متخانشیمن . ار  وا  اریز  مدرک . تشحو  وا  زا  نم  دناوخ  زامن  تعکر  ود  داتـسرف و 

ابا ای  تفگ : تخاس و  بطاخم  ارم  ناوج  نآ  تقو  نیا  رد  دراد . شود  رب  یئادر  رس و  رب  راد  کنح  ياهمامع  و  هدیـشوپ ؛ يدیفـس  سابل 
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سپـس یناوخیم و  زامن  تعکر  ود  تفگ : تسا ؟ مادـک  جرف  ياعد  نم  ياقآ  متفگ : یناوخیمن ؟ جرف  ياـعد  ارچ  لـغبلا ! یبا  نب  نیـسحلا 
؛ زواّجتلا نسح  ای  حفّصلا ، میرک  ای  ّنملا ، میظع  ای  رتّسلا  کتهی  مل  ةریرجلاب و  ذخاؤی  مل  نم  ای  حیبقلا  رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای  یئوگیم :

هبترم هد  سپـس  اهقاقحتـسا . لبق  معّنلاب  ائدتبم  ای  نیعتـسم  ّلک  نوع  ای  يوکـش . ّلک  ۀیاغ  ای  يوجن ؛ ّلک  یهتنم  ای  ۀمحّرلاب  نیدیلا  طساب  ای 
هذـه ّقحب  کلأسأ  وگب : هاگنآ  هاتبغر  ۀـیاغ  یهتنم  ای  هبترم  هد  هاتیاغ و  ای  هبترم  هد  هالوم و  ای  هبترم  هد  هادیـس و  ای  هبترم  هد  هابر و  ای  وگب :

ره هاگنآ  یلاح . تحلـصأ  یّمغ و  تجّرف  یّمه و  تسفن  یبرک و  تفـشک  ام  اـّلا  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاّـطلا  هلآ  دّـمحم و  ّقحب  ءامـسألا و 
امّکناف ینایفکا  دّمحم  ای  یلع  ای  ّیلع  ای  دّمحم  ای  وگب  هبترم  دص  راذگب و  نیمز  يور  ار  تسار  هنوگ  سپس  هاوخب . ادخ  زا  يراد  یتجاح 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ینکردا  وگب  هبترم  دـص  راذـگب و  نیمز  رب  ار  پچ  هنوگ  نآ  زا  دـعب  « 1  » يارصان امّکناف  ینارـصنا  يایفاک و 
ار وت  تجاح  دوخ  مرک  اب  دنوادخ  هک  رادرب  رس  هاگنآ  ثوغلا  ثوغلا  وگب : سفن  کی  اب  سپس  نک ! رارکت  رایسب  ار  نآ  613 و  ص : نتم ،

راددـیلک رفعج  وبا  زا  هک  متفر  متـشگ  غراف  نوچ  تفر ، نوریب  مرح  زا  وا  مدـش ، اـعد  زاـمنب و  لوغـشم  نم  هک  یعقوم  دومن . دـهاوخ  اور 
شیپ مدرک و  بجعت  تسا . لفق  نانچمه  اهرد  مدـید  دـش ؟ لخاد  وا  هنوگچ  دوب  هتـسب  رد  هکنیا  اـب  منک  لاؤس  مریگب و  ار  درم  نآ  غارس 

نآ رد  غارچ  نغور  هک  یقاـطا  زا  هک  مدـید  راددـیلک ؛ رفعج  وـبا  فرطب  متفر  مسانـشیمن . نم  هک  دراد  رگید  رد  مرح  دـیاش  مـتفگ  دوـخ 
همه اهرد  ینیبیم  هک  نانچ  تفگ : رفعج  وبا  دـش . مرح  لخاد  هنوگچ  هک  متفرگ  وا  زا  ار  درم  نآ  غارـس  نم  دـیآیم . نوریب  دـناهدراذگ 

تاولـص نامّزلا  بحاص  یلوم  درم  نیا  تفگ : رفعج  وبا  مدرک : لقن  وا  يارب  ار  ناـیرج  نم  ماهدرکن . زاـب  ار  اـهرد  زونه  نم  تسا و  هتـسب 
. مدروخ فسأـت  مدوب  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  نم  ماهدـید . ار  شترـضح  تسا  تولخ  مرح  هک  یبـش  نینچ  لـثم  رد  ررکم  هدوـب ، هیلع  هَّللا 
هک دوب  هدزن  رـس  باتفآ  زونه  متفر  مدوب  ناهنپ  نآ  رد  هک  ییاج  و  خرک »  » هلحم بناجب  مدـمآ و  نوریب  مرح  زا  رجف  عولط  کیدزن  هاگنآ 

طخب ياهمان  دندوب و  هدروآ  ناما  نم  يارب  ریزو  زا  اهنآ  دنسرپیم . مناتسود  زا  ارم  لحم  دنریگیم و  ارم  غارس  ناحلاص  نبا  باحـصا  مدید 
تساخرب و نم  مارتحاب  وا  متفر . ناحلاص  نبا  دزنب  مقثوم  ناتـسود  زا  یکی  اب  نم  تسا » بوخ  زیچ  همه  : » دوب هتـشون  هک  دنداد  ناشن  يو 

ارم تیاکش  هک  يدناسر  یئاجب  ار  راک  تفگ : سپـس  متـشادن ، دایب  وا  زا  ار  نآ  ریظن  هک  درک  راتفر  نم  اب  يروط  دیناشن و  دوخ  رانک  ارم 
رد هعمج  بش  ینعی  بشید  تلاـحب . شوخ  تفگ : مدومن . لاؤس  يو  زا  مدرک و  اـعد  نم  متفگ : يدومن ؟ مالّـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـصب 

. متـشگ كانـساره  هک  تفرگ  تخـس  نم  رب  نادـنچ  دـیامرفیم و  رما  کین  ياهراک  ماجناب  ارم  ناـمّزلا  بحاـص  یلوم  هک  مدـید  باوخ 
بـشید هک  هچ  ددنویپیم  اهنآب  یقح  ره  قح و  رب  اهنآ  هک  مهدـیم  یهاوگ  هللا  الا  هلا  ال  متفگ :  614 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

بلطم نیا  زا  وا  مداد و  حرـش  ار  رّهطم  مرح  يارجام  سپـس  دومرفیم . نینچ  نانچ و  نمب  هک  مدـید  يرادـیب  رد  ار  نامزلا  بحاـص  یلوم 
هَّللا تاولـص  نامز  ماما  كرابم  دوجو  تکرب  هب  مه  نم  دمآ و  لمعب  يو  زا  ینعم  نیا  رطاخب  يوکین  گرزب و  يراک  اهدعب  درک . بجعت 

رد نم  دـش  لقن  يربط  باتک  زا  هک  ار  هتـشذگ  تایاور  ریاس  تیاور و  نیا  فلؤم : مدرکیمن . ار  شناـمگ  هک  مدیـسر  یئاـجب  وا  دزن  هیلع 
هلمج زا  دـیوگیم : مومهملا » جرف   » باتک رد  سواط  نب  دیـس  زین  امهیلع . هَّللا  ۀـمحر  ماهدـید . هدـش  لـقن  هچنآ  قفاوم  يربط  باـتک  لـصا 
هدـش تیاور  رکذـلا  قباس  يربط  همألا » لئالد   » باتک مود  ءزج  رد  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  سابعلا  وبا  خیـش  زا  دانـسا  اـب  هک  يراـبخا 

، دوب هدومن  اعد  سامتلا  دوب  هلماح  نآب  شردام  هک  ياهچب  يارب  هتشون و  ترضحب  ياهمان  « 1  » دیمح ضبر  زا  يدرم  دیوگیم : هک  تسنیا 
رد دـش . مه  روط  نامه  و  دروآیم ، يرـسپ  ترـسمه  يدوزب  دوب : هتـشون  هک  دیـسر  شنز  لمح  عضو  زا  لبق  زور  راـهچ  وا  هماـن  باوج 

تشون ماما  روضحب  ياهمان  يرمیس  دمحم  نب  یلع  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يرایس  زا  میهاربا ، نب  یلع  نب  نسح  هک  تسا  روبزم  باتک 
ود اقافتا  تشذگرد و  لاس  نامه  رد  وا  دـش و  یهاوخ  نآب  جاتحم  « 2  » لاس 80 رد  وت  هک : دوب  موقرم  باوج  رد  دومن . ینفک  ياـضاقت  و 

تشون نمب  ياهمان  یخلب  هَّللا  دبع  وبا  هک  تسا  هدروآ  دوخ  لاجر  رد  یّشک  خیش  داتـسرف ! شیارب  ینفک  ترـضح  يو  تافو  زا  شیپ  هام 
زا حور  نب  نیسح  تساوخ . ّجحب  نتفر  هزاجا  تشون و  واب  ياهمان  یمق  قاحسا  نب  دمحا  هک  دوب  هتـشون  هدرب و  مان  حور  نب  نیـسح  زا  و 
نم گرم  ربخ  نیا  تفگ : دـید  ار  نآ  یتقو  قاحـسا  نب  دـمحا  داتـسرف ، وا  يارب  مه  ياهچراپ  داد و  هزاجا  يوب  مالّـسلا  هیلع  ماما  بناـج 
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تسا یشاجن  لاجر  رد  تشذگرد . « 1  » ناولح رد  جح ، رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  اقافتا   615 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا ،
. دیسرپ حور ) نب  نیسح   ) يو زا  دنچ  یلئاسم  دومن و  تاقالم  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  اب  قودص ) خیـش  ردپ   ) یمق هیوباب  نب  یلع  هک 

ترـضحب ار  وا  همان  هک  دوب  هتـساوخ  يو  زا  داتـسرف و  حور  نب  نیـسح  يارب  « 2  » دوسا نب  رفعج  نب  یلع  طـسوت  تشون و  ياهماـن  سپس 
رد ام  تشون : باوج  رد  ترـضح  دوب . هدرک  يدنزرف  تساوخرد  ترـضح  زا  دوخ  همان  رد  هیوباب  نب  یلع  دـناسرب . مالّـسلا  هیلع  بحاص 

يزینک زا  نیسح  و  قودص ) خیـش   ) دمحم اهدعب  درادیم . ینازرا  وتب  وکین  رـسپ  ود  دنوادخ  بیرقنع  میدرک و  اعد  وت  يارب  صوصخ  نیا 
ترـضح ياعد  اب  نم  تفگیم : مدینـش  قودص  خیـش  رفعج  وبا  زا  تفگیم : يرئاضغ )  ) هَّللا دیبع  نب  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  دـش . يزور  يوب 

. درکیم راختفا  نیاب  ماهدش و  دلوتم  ع )  ) رمالا بحاص 

ینیسح يولع  یلع  نب  دمحم 

تیاور دوب  رصم  نکاس  هک  ینیسح  يولع  یلع  نب  دمحم  زا  یـضیرع  يولع  دمحم  نب  دمحا  زا  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  سواط  نب  دیس 
تشحوب رما  نآ  زا  نم  داد . يور  نم  يارب  رـصم  مکاح  بناج  زا  یتخـس  تنحم  میظع و  رما  یناهگان  روطب  تقو  کی  تفگ : هک  دنکیم 

زاجح زا  مدـش و  جراخ  رـصم  زا  هَّللا  تیب  جـح  گنهآب  سپ  دوب . هدـش  تیاعـس  رـصم ) مکاح   ) نولوط نب  دـمحا  دزن  نم  زا  اریز  مداتفا ،
ربقب مدرب و  هانپ  شترـضحب  اجنآ  رد  و  متفر . امهیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  رّونم  دقرم  ترایزب  سپـس  مدـمآ . قارعب 

اعدب و زور  بش و  مدنام و  البرک  رد  زور  هدزناپ  متشگ . یجتلم  رورس  نآب  مدیسرتیم  يو  زا  هک  یسک  تردق  زا  متسج و  لسوت  شفیرش 
نمحرلا یلو  نامزلا و  بحاص  ترضح  يرادیب  باوخ و  نیب  يزور  هکنآ  ات   616 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  متخادرپ  عرضت 

راچان دناسر  لتقب  ارم  دهاوخیم  وا  يرآ . متفگ : یـسرتیم ؟ ینالف  زا  دنزرف  يا  دـیامرفیم : وتب  ع )  ) نیـسح ماما  دومرفیم : نمب  هک  مدـید  ار 
اهنآ هک  هتشذگ  ءایبنا  ياعد  اب  ار  تناردپ  دوخ و  يادخ  ارچ  دومرف : منکیم . تیاکـش  امـشب  گرزب  دمآ  شیپ  نیا  زا  مدروآ و  هانپ  امـشب 
نوچ دومرف : تسیچ ؟ اعد  نآ  متفگ : يدناوخن ؟ دومنیم ، فرطرب  اهنآ  زا  ار  یتخـس  نآ  دـنوادخ  دـندناوخیم و  ار  نآ  یتخـس  تیاهن  رد 
نیا ياهتسشن  تیاهاپ  ناتشگنا  وناز و  يور  هک  یلاح  رد  يدومن  رکـش  هدجـس  نوچ  ناوخب . بش  زامن  نک و  لسغ  دسر ، ارف  هعمج  بش 

دروآیم فیرشت  يرادیب  باوخ و  نیب  یتلاح  رد  نامز  ماما  تقو  نامه  رد  بش  جنپ  ات  دناوخ . نم  يارب  ار  یئاعد  سپـس  ناوخب ، ار  اعد 
ار مسابل  مدومن و  لسغ  مه  نم  درواین . فیرـشت  دـعب  هعمج  بش  رگید  مدرک و  ظفح  زا  هکنآ  اـت  دومرفیم  رارکت  نم  يارب  ار  اـعد  نآ  و 
. مدـناوخ ار  ادـخ  اعد ، نآ  اب  متـسشن و  دـعب  هدومن و  رکـش  هدجـس  سپـس  مدرازگ ، بش  زامن  مدرک و  لامعتـسا  رطع  هاـگنآ  مداد ، رییغت 

يدش غراف  اعد  زا  هکنآ  زا  دعب  دیدرگ و  باجتسم  وت  ياعد  دمحم ! يا  دومرف : دروآ و  فیرـشت  مندیدب  هبنـش  بش  رد  ترـضح  اددجم 
هَّللا دبع  ابا  ترـضح  اب  زور  نآ  حبـص  دیـسر . لتقب  دوب ، هدومن  تیاعـس  وت  زا  يو  دزن  هک  نولوط ) نب  دمحا   ) سک نامه  شیپ  تنمـشد 
درک لقن  میارب  وا  مدید  دوب ، نمؤم  يدرم  هک  ار  مناگیاسمه  زا  یکی  مدیسر  ندرا »  » هب نوچ  متشگ . راپسهر  رـصم  فرطب  مدومن و  عادو 

هک درک  هفاضا  و  دوب . هبنش  بش  رد  هعقاو  نیا  هک  تفگ  دنربب و  رس  افق  زا  ار  وا  داد  روتـسد  تفرگ و  ار  وت  نمـشد  نولوط ، نب  دمحا  هک 
يو لتق  هک  دندرک  لقن  هعیـش  ناردارب  ناگتـسب و  زا  یعمج  زین  اهدعب  دـنتخادنا . لین  هناخدورب  ار  وا  ندـب  داد  روتـسد  نولوط  نب  دـمحا 

زا داشرا  رد  دیفم  خیش   617 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوب ! هدومرف  ماما  هک  روط  نامه  هدوب ، اعد  زا  نم  تغارف  عقوم  تسرد 
يدنزرف دنوادخ  هک  درک  لقن  نم  يارب  باحـصا  زا  یکی  تفگ : يو  هک  هدومن  تیاور  دـمحم  نب  یلع  زا  وا  ینیلک و  زا  وا  هیولوق و  نبا 

موقرم باوج  رد  ماما  مهد . وشتـسش  ار  وا  متفه  زور  هک  متـساوخ  هزاجا  متـشون و  ع )  ) نامز ماما  تمدـخ  ياهماـن  نم  دومرف  يزور  نمب 
موقرم باوج  رد  مداد . عالطا  ار  وا  گرم  متـشون و  يرگید  همان  نم  درم . متـشه  ای  متفه  زور  رد  هچب  ادـعب  نکم . ار  راک  نیا  هن ! دومرف :

یتقو دش . روط  نامه  زین  اهدعب  راذگب . مان  رفعج  ار  وا  زا  دعب  دمحا و  ار  لوا  رـسپ  دـنکیم . يزور  وتب  يرگید  نادـنزرف  دـنوادخ  دومرف :
ار ترفاسم  نیا  ام  دوب : هتشون  هک  دیـسر  ترـضح  زا  ياهمان  مدید  مدش  تکرح  هدامآ  هدرک  عادو  مدرم  اب  مدومن و  هَّللا  تیب  جح  گنهآ 
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خـسف مراد و  امـش  نامرفب  شوگ  هک  متـشون  ياهماـن  سپـس  مدـش . نیگمغ  گـنتلد و  نم  تسا . وت  رظنب  هتـسب  رگید  میرادـیم ، شوخاـن 
لاس هَّللا . ءاش  نا  تفر ! یهاوخ  هدنیآ  لاس  هک  شابم  گنتلد  دـمآ : باوج  منامزاب . جـح  زا  ادابم  هک  متـسه  نیگمغ  یلو  مدومن  تمیزع 
نب دمحم  اب  ترفاسم  نیا  رد  نم  هک  مداتسرف  شروضحب  ياهمان  سپس  دومرف . رداص  هزاجا  ترضح  متساوخ  هزاجا  متـشون و  ياهمان  دعب 
دمآ وا  رگا  تسا . یبوخ  رفسمه  سابع ) نب  دمحم   ) يدسا هک  دمآ  باوج  مراد . نانیمطا  يو  تناید  تناماب و  اریز  متـسه . هارمه  سابع 

اهدعب  » هلمج ات  ار  تیاور  نیا  ریظن  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  میدش . مزاع  قافتاب  دمآ  يدـسا  نوچ  و  نکم . باختنا  يو  ياجب  ار  يرگید 
. تسا هدروآ  دش » روط  نامه  زین 

رضن نب  نسح 

زا دعب  یتعامج  مادص و  وبا  رضن و  نب  نسح  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يرعـشا )  ) هَّللا دبع  نب  دعـس  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد  ینیلک 
لمعب یتاقیقحت  دنتـساوخیم  دـندرکیم و  وگتفگ  دوب ، ترـضح  يالکو  تسد  رد  هچنآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر 

مادص وبا  مورب . جحب  مهاوخیم  نم  تفگ : دمآ و  مادص  وبا  دزن  رـضن  نب  نسح  سپ  دـنروآ .  618 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
سپـس متـسه . تکرحب  راچان  دربیمن و  مباوخ  هک  ماهدش  تحاران  يردقب  نم  تفگ : رـضن  نب  نسح  زادـنایب . ریخأتب  لاسما  ار  نآ  تفگ :
میلست مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحانب  ار  شلام  زا  يرادقم  يو  هک  درک  تیصو  دینادرگ و  دوخ  یـصو  ار  دامح  نب  یلعی  نب  دمحا 

: دیوگیم رـضن  نب  نسح  دراپـسب .! وا  تسدب  دوخ  تسد  اب  ترـضح  ندش  رهاظ  زا  دعب  هک  نیا  رگم  دهدن  نوریب  ار  نآ  زا  يزیچ  دـنک و 
هچراپ و يرادـقم  دـمآ و  نم  دزن  ترـضح  يالکو  زا  یکی  انثا  نآ  رد  مدومن . لزنم  هدرک  هراجا  ياهناخ  مدیـسر ؛ دادـغب  هب  هک  یماگنه 

دنچ هاگنآ  درک . ار  راک  نیمه  دمآ و  رگید  یلیکو  سپـس  ینیبیم ! هک  تسنیا  تفگ  تسیچ ؟ اهنیا  متفگ : دراذـگ . نم  دزن  دروآ و  لوپ 
مدنام و تفگـش  رد  نم  دمآ . نم  دزن  تشاد  دوخ  اب  هچنآ  اب  یمق - قحـسا - نب  دمحا  نآ  زا  دعب  دندرک . رپ  ار  هناخ  هکنآ  ات  دـندمآ  رفن 
ار لاوما  نآ  همه  زین  نم  رواـیب . رادرب و  تسه  وت  اـب  لاـم  هچنآ  درذـگب . زور  زا  یتمـسق  نوچ  هک  دیـسر  ياهماـن  سپـس  متفر . ورف  رکفب 

یتقو تشادهاگن . ملاس  ارم  دنوادخ  متشذگ و  اهنآ  نیب  زا  نم  یلو  دندوب  هتفرگ  ار  هار  رس  نیفلاخم ) زا   ) رفن تصـش  مداتفا  هارب  هتـشادرب 
ود لیبنز  رد  مدوب . هدروآ  هچنآ  زین  نم  روایب . يراددوخ  اب  هچنآ  هک  دـنداد  نمب  ياهماـن  اـجنآ  رد  مدـمآ . دورف  مدیـسر  رکـسع »  » هلحمب

: متفگ یتسه ؟ وت  رـضن  نب  نسح  دیـسرپ : نم  زا  هداتـسیا و  اجنآ  هایـس  يدرم  مدید  مدیـسر  هناخ  زیلهدب  نوچ  مداتفا . هارب  مداهن و  لامح 
ود تسه . يرایـسب  نان  هناخ  هشوگ  رد  مدـید  مدرک  یلاخ  ار  اهلامح  لیبنز  متفر و  یقاطاب  مدـمآرد و  هناخب  نم  وش ! لخاد  تفگ : يرآ .

: دز ادص  یـسک  هدرپ  نآ  تشپ  زا  دناهتخیوآ . نآ  ردب  هدرپ  هک  مدید  ار  یقاطا  نآ  زا  دعب  دندرک . هناور  ار  اهنآ  دنداد و  اهلامحب  نان  هناد 
زا هچراپ  هعطق  ود  سپ  ینک ! کش  وت  دهاوخیم  ناطیش  هک  هچ  نکم ، دیدرت  داهن و  تنم  وت  رب  هک  نک  رکـش  ار  ادخ  رـضن ! نب  نسح  يا 

اهنآ نم  ینکیم . ادیپ  جایتحا  نآب  هک  ریگب  ار  اهنیا  دـنتفگ : 619 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنداد  نمب  دمآ و  نوریب  اجنآ 
هعطق ود  نامه  اب  ار  وا  تفای و  تافو  لاس  نامه  ناضمر  هام  تفر و  رـضن  نب  نسح  دیوگیم : هَّللا  دبع  نب  دعـس  مدـمآ  نوریب  متفرگ و  ار 
هدرک لقن  یقت ) دمحم  ماما   ) رفعج وبا - رتخد  هجیدخ  مالغ  ینئادـم  زازخ  لضف  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد  زین  دـندرک ! نفک  هچراپ 
نـسح ماما  بناج  زا  یهوجو  نیعم  عقوم  رد  تهج  نیمهب  دنتـشاد  هناـگهدزاود  همئاـب  داـقتعا  هنیدـم  لـها  تاداـس  زا  یمدرم  تفگ : هک 

نآ زا  دشاب . هتشاد  يدنزرف  ترضح  نآ  هک  دندش  رکنم  اهنآ  زا  یهورگ  دومرف ، تلحر  ترـضح  نآ  نوچ  دیـسریم . اهنآب  ع )  ) يرکـسع
نایعیش فیدر  زا  اهنآ  مان  و  هدش ؛ عطق  رگید  هتـسد  زا  و  دراد ، دنزرف  ترـضح  نآ  دندوب ؛ دقتعم  هک  دمآ  ياهتـسد  نآ  يارب  يررقم  سپ 

. نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  و  دیدرگ . فذح  تباث 

الع نب  مساق  نادنزرف 
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ره تدالو  عقوم  دومرف . تیانع  نمب  دنزرف  دـنچ  ادـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ترـضح ) يالکو  زا  یکی   ) الع نب  مساق  زا  یفاک  رد  زین 
. دیدرگ دلوتم  نسح »  » مدنزرف هکنیا  ات  دمآیمن  یباوج  یلو  مدومنیم  اعد  سامتلا  متـشونیم و  ع )  ) نامز ماما  تمدخ  ياهمان  اهنآ  زا  کی 
و دـنامیم . وا  میدرک و  اعد  اـم  هک : دـمآ  باوج  هسدـقم  هیحاـن  زا  دـیامرف ، اـعد  وا  قح  رد  مدرک  شهاوخ  متـشون و  ياهماـن  لومعم  قبط 

دمحلا هللا.

؟ دماین باوج 

باوج و  تشون ، ماما  روضحب  ياهمان  دوخ  طخ  اب  مردـپ  تفگ : هک  هدرک  لقن  یناـمه  دـیزی  نب  لـضف  نب  نسح  زا  روبزم  باـتک  رد  مه 
نآ باوج  یلو  تشون  ياهمان  نامدوخ  ياهقف  زا  یکی  طخب  سپـس  دـمآ  زین  نآ  باوج  تشاد  لاسرا  هتـشون  هماـن  نم  طـخب  دـعب  دـمآ .

«1  » تسا هدش  یطمرق » و   » هتفر نوریب  قح  هدیقع  زا  هیقف ، درم  نآ  دش  مولعم  میدرک  قیقحت  نوچ  دماین .

مداخ لزع 

رفن دنچ   620 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  شردـپ  زا  فـیفخ  نب  نسح  زا  باـتک  نآ  رد  نینچمه 
تکرح اهنآ  اب  زین  وا  هک  دنتشون  فیفخب  ياهمان  ترـضح  دندش  هداتـسرف  هنیدمب  دوب  ع )  ) رـصع ماما  بناج  زا  اهنآ  رفن  ود  هک  راکتمدخ 

زا ياهمان  هک  دـندوب  هدـشن  جراخ  هفوک  زا  زونه  دروخ ، بارـش  مادـخ  زا  یکی  دندیـسر ، هفوکب  هک  یعقوم  دومن . تمیزع  مه  وا  دـنک و 
. دیسر تمدخ  زا  يو  لزع  روبزم و  مداخ  عاجرا  رب  ینبم  رکسع »  » هلحم

دمحا نب  دمحم 

هب درم  دندوب . يو  دزن  يرگید  اب  ینـسح » زور   » نامیدـن زا  یکی  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يولع  نسح  نب  نسح  زا  یفاک  رد  زین  و 
سپـس دراد  یئالکو  و  تسا ) ع )  ) نامز ماما  دوصقم   ) دنروآیم شیارب  فارطا  زا  لاوما  هک  تسا  نامه  وا »  » تفگ ینـسح » زور   » میدـن

هفیلخ دومن . اهنآ  نتفرگب  مادقا  دیسر  « 1  » ریزو نامیلـس  نب  هَّللا  دیبع  هب  نآ  ربخ  نوچ  درب ، مان  دـندوب ، هیحان  ره  رد  هک  ار  یئالکو  مامت 
هفیلخ میریگیم : ار  شیالکو  تفگ : نامیلـس  نب  هَّللا  دیبع  تسا . يراوشد  راک  نیا  اریز  تساجک  درم  نیا  دـینیبهب  دـینک  وجتـسج  تفگ :

ار وا  تفرگ  اهنآ  زا  تلاکو  ناونعب  ار  لام  مادک  ره  دنربب ، اهنآ  دزن  هب  هک  دیهدب  ینیعم  دارفاب  یلاوما  یلو  مینکیمن . ار  راک  نیا  هن  تفگ :
عانتما نآ  زا  دنریذپن و  مدرم  زا  يزیچ  الکو  زا  سک  چیه  هک  دش  رداص  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  عقوم  نامه  رد  مینکیم . بلج 

داتسرف و دوب  ترضح  يالکو  زا  هک  دمحا  نب  دمحم  دزن  سانشان  يدرم  هلیسوب  یلام  ریزو  سپس  دنهد . ناشن  عالطایب  ار  دوخ  دنزرو و 
يزیچ بلطم  نیا  زا  نم  يدرک ، طـلغ  تفگ : دـمحم  یناـسرب . ماـماب  ار  نآ  وـت  هـک  ماهدروآ  دوـخ  اـب  یلاـم  نـم  تـفگ : واـب  توـلخ  رد 

دزن سوساـج  هچ  ره  بیترت  نیمهب  درکیم . لـهاجت  دـمحا  نـب  دـمحم  یلو  دروآیم ، فـطل  رـس  رب  ار  وا  بـترم  سوساـج  مسانـشیمن .
!. دوب هدیسر  اهنآ  عالطاب  البق  بلطم  هک  اریز  دندرک ، يراددوخ  ناشلاوما  اهنآ و  نتفریذپ  زا  الکو  دنداتسرف ، ترضح  يالکو 

رایزهم میهاربا  نب  دمحم 

رد ام  یلو  دوش ، هدرمش  هک  تسنآ  زا  شیب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقا  دوجو  تازجعم  دسیونیم . تبیغ »  » باتک رد  هر )  ) یسوط خیش 
بوقعی نبا  دـمحم  زا  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  زا  اـم  يارب  ءاـملع  زا  یتعاـمج  هلمج : زا  میروآیم  ار  نآ  زا  یتمـسق  اـجنیا 

يرکـسع ترـضح  تلحر  زا  دعب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  اب  وا  هک  دـناهدرک  لقن  هر )  ) ینیلک
متسشن یتشکب  هتشادرب  ار  اهنآ  نم  دوب ، هدش  عمج  مردپ  دزن  ماما  مهس  زا  یلاوما  مدرک . دیدرت  يو  زا  دعب  ماما  صوصخ  رد  مالّـسلا  هیلع 
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بت نیا  هک  نادرگرب ! ارم  نادرگرب ! ارم  دنزرف ! تفگ : هک  يروطب  دش . ضراع  مردپ )  ) يو رب  يدیدش  بت  هاگان  مدرک . تعیاشم  ار  وا  و 
دوخ شیپ  نم  تفای . تاـفو  دومن و  تیـصو  هاـگنآ  ریگ . شیپ  ار  طاـیتحا  هار  لاـم  نیا  صوصخ  رد  تفگ : سپـس  تسا  گرم  تمـالع 
سک چـیه  منامیم و  هدرک  هراجا  طش  رانک  ياهناخ  منکیم و  لمح  قارعب  ار  لاوما  نیا  تسا . هدرکن  تیـصو  تسردان  زیچب  مردـپ  متفگ :

، دوب نشور  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تایح  نامز  هک  روط  نامه  دـش و  نشور  میارب  بلطم  رگا  منادرگیمن ، علطم  نایرج  زا  ار 
ياهناخ طش  رانک  مدـمآ و  قارعب  سپ  منکیم . تمـسق  ارقفب  هن  رگ  مهدـیم و  تسا  ماما  هک  سک  نآـب  ار  لاوما  نیا  تسیک  ماـما  متـسناد 

زیچ نالف  رد  لام  رادقم  نالف  دمحم ؟ يا  دوب . هتـشون  هک  داد  نمب  ياهمان  دمآ و  يدصاق  مدید  يزور  مدنام . يزور  دنچ  مدرک و  هراجا 
يزور دـنچ  مدومن و  میلـست  دـصاقب  ار  لاوما  نآ  نم  دوب . هدرب  مان  متـشادن ، عالطا  نآ  زا  مدوخ  مدوب و  هدروآ  نم  هچ  ره  تسه ! وت  دزن 

ار يادـخ  دـمح  سپ  میاهدومن  لیکو  تردـپ  ياجب  ار  وت  ام  هک : تشگ  رداص  نم  راختفاب  يرگید  همان  هکنیا  ات  مدـنام  نیگمغ  بلقنم و 
622 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  روهمج  نب  دمحم  زا  دمحم  نب  یلع  زا  ینیلک  زا  هیولوق  نبا  زا  زین  دیفم  داشرا  رد  روآ . ياجب 
: تفگ هک  هدرک  لقن  یمامی  دیز  نب  لضف  نب  نسح  زا  دنـس  نیمه  اب  خیـش  تبیغ  رد  تسا . هدـمآ  تیاور  نیا  ریظن  میهاربا  نب  دـمحم  زا 

دنیآ شوخ  ادابم  هکنیا  هظحـالمب  یلو  مسیونب ، يزیچ  مه  موس  بلطمب  عجار  متـساوخیم  متـشون و  ترـضحب  ياهماـن  بلطم  ود  هراـب  رد 
!. تشگ رداص  هس  ره  موس  بلطم  ریسفت  بلطم و  ود  نآ  باوج  متشونن . ار  یموس  دشابن 

نسح نب  دمحا 

تماما هراب  رد  هک  یلاح  رد  مدمآ  « 1  » لبج بوصب  تفگ : هک  هدرک  لقن  نسح  نب  دمحا  مالغ  ردب »  » زا روبزم  دنـسب  خیـش  تبیغ  رد  زین 
هک دومن  تیصو  نمب  شیوخ  ضرم  رد  وا  تشذگرد ؛ کلملا  دبع  نب  دیزی  هکنآ  ات  متـشاد . تسود  یگلمجب  ار  اهنآ  متفگیمن و  يزیچ 

. دش مهاوخ  شنزرس  وا  بناج  زا  مهدن  نیکتوکذا »  » هب ار  وا  بسا  رگا  هک  مدیسرت  نم  هدب . میالومب  ارم  دنبرمک  ریشمش و  دنمس و  بسا 
يدنچ زا  دعب  مدادن . یهاگآ  بلطم  نیا  رب  ار  سک  چیه  مدرک و  تمیق  رانید  دصتفه  هب  دوخ  شیپ  ار  وا  دنبرمک  ریـشمش و  بسا و  سپ 

تسرفب تسام  لام  هک  ار  دنبرمک  ریشمش و  بسا و  لوپ  رانید  دصتفه  هک : دیسر  قارع  زا  ع )  ) بحاص ترـضح  هسدقم  هیحان  زا  ياهمان 
نآ دننام  ردب  زا  هَّللا  قزر  نب  ءالع  نسح و  نب  دمحا  زا  باحـصا  زا  یعمج  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  ینیلک  زا  هیولوق  نبا  زا  دـیفم  داشرا  رد 

راکـشآ میدرک  لقن  يربط  همامالا » لئالد   » و موجنلا »  » باتک زا  اـقباس  هنیمز  نیمه  رد  هک  ینـالوط  تیاور  زا  فلؤم : تسا . هدـش  تیاور 
هدرک لقن  دمحا  دوخ  ياقآ  زا  ار  بلطم  مه  ردـب  اج  نیا  رد  تفگ : دـیاب  سپ  وا . مالغ  ردـب  هن  هدوب  دـمحا  ناتـساد  نیا  بحاص  هک  دوب 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  باحـصا  زا  یعمج  ینعی  باحـصا » زا  یعمج   » هب تسا  فطع  هَّللا  قزر  نب  ءالع  داشرا ، تیاور  رد  و  تسا .
ای هدشن ؛ رکذ  دمحا  تیاور  نیا  رد  هکنیا  تلع  دوشیم ، یهتنم  دمح  اب  هک  تسا  يرگید  دنـس  نیا  هَّللا . قزر  نب  ءالع  623 و  ص : نتم ،

یـسیع لیقع  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  زا  خیـش  تبیغ  رد  نینچمه  تسا . هدش  فذح  خسان  ملق  زا  دـمحا  ظفل  هکنیا  ای  هدوب  بلطم  حوضو 
وت دوب : موقرم  باوج  رد  دومن . ینفک  شهاوخ  تشون و  ترضح  تمدخ  ياهمان  يرمیس  دایز  نب  یلع  تفگ : هک  هدومن  تیاور  رصن  نب 

: فلؤم دنداتسرف . وا  يارب  ار  نفک  گرم  زا  شیپ  مه  ترضح  درم . يرجه  لاس 80  رد  مه  وا  سپ  دش . یهاوخ  نآب  جاتحم  لاس 80  رد 
شگرم زا  شیپ  زور  دنچ  دسیونیم : یفاک  رد  و  تسا . يرجه  لاس 280  دارم  ای  و  تسا . روظنم  يو  رمع  زا  لاس  داتشه  ای  داتشه ، لاس  زا 

زا هک  دمآ  نوریب  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دـمحم  نب  یلع  زا  وا  ینیلک و  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  دیـسر . واب  نفک 
تاقالم ار  اهیـسرب »  » و تارف » ینب   » هفیاط تفگ : تساوخ و  ار  یناطقاب »  » ریزو هام  دنچ  زا  دـعب  دوب . هدومرف  یهن  « 1  » شیرق رباقم  ترایز 

! دـنریگب ار  وا  تفر ، اـجنآ  تراـیزب  سک  ره  دـننک  تبظاوم  هک  هدومن  رما  هفیلخ  اریز  دـینک ، تراـیز  ار  شیرق  رباـقم  دـیابن  وگب : نک و 
هبطخ دنـس  هلـسلس  هک  تسوا  مه  هدوب و  ساـبع  ینب  ءارزو  زا  هک  تسا  تارف  نب  رفعج  نب  لـضف  حـتفلا  وبا  ریزو  هلیبق  تارف  ینب  فلؤم :
دندرک لزنم  تارف  طش  رانک  رد  هک  دنشاب  یمدرم  تارف  ینب  هک  دراد  مه  لامتحا  دومن . حیحـصت  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هیقـشقش 
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رباـقم تراـیز  زا  دوصقم  و  دـناهدوب ) هعیـش  اهیـسرب  تارف و  ینب  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا   ) تسا هفوک  هلجد و  ناـیم  عـقاو  ياهیرق  سرب » »
نب یلع  زا  شردپ  زا  یشایع  نبا  زا  وا  يولع و  رفظم  زا  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خیش  تسا . مالسلا  امهیلع  نیمظاک  ترایز  شیرق ،

زا  624 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یکی  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  يزار  دـمحا 
دجـسم رد  وا  هک  یتقو  رد  سپ  درک . رفـس  رما  نیا  رد  قیقحت  روظنم  هب  دوب ، ددرم  ترـضح  نیـشناج  هراب  رد  هک  ير  لـها  ینید  ناردارب 

نوچ «! 1 « » دمحم  » دوب هتشون  نآ  رب  هک  دش  ادیپ  ياهزیرگنس  ناهگان  دزیم ، مهب  ار  دجسم  ياههزیرگنس  دوخ  تسد  اب  هتفر و  رکفب  هفوک 
. تسین یشاقن  هدش و  هتشون  یعیبط  هتسجرب  طخ  اب  مدید  متسیرگن  ار  نآ 

الع نب  مساق  بیجع  يارجام 

مساق تفگ : هک  دنکیم  لقن  یناوفص  دمحا  نب  دمحم  زا  يرئاضغ  هَّللا  دیبع  نب  نیـسح  دیفم و  خیـش  زا  تبیغ »  » باتک رد  هفئاطلا : خیش 
یقنلا و یلع  ماما  یلوم  تاقالم  فرشب  دوب ، ملاس  شمـشچ  ود  هک  یگلاس  داتـشه  رد  تشاد ، لاس  هدفه  دص و  هک  مدید  ار  « 2  » الع نب 
. دیدرگ انیب  هرابود  شتافو  زا  شیپ  زور  تفه  هاگنآ  دش ، انیبان  یگلاس  داتشه  زا  دعب  سپس  هدیـسر ، مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  یتاعیقوت  بترم  متـشاد . تماـقا  يو  دزن  ناـجیابرذآ  « 3 « » نار  » رهـش رد  نم  هک  دوب  رارق  نیدـب  ناـیرج 
یعیقوت هام ، ود  بیرق  نآ  زا  دعب  یلو  دیـسریم ، يوب  امهحور  هَّللا  سدـق  حور  نب  نیـسح  تسدـب  وا  زا  دـعب  نامثع و  نب  دـمحم  تسدـب 

زا یکیپ  تفگ : دش و  دراو  لاحشوخ  نابرد  ناهگان  میدروخیم  اذغ  يو  اب  هکنیا  يانثا  رد  يزور  دش . تحاران  تهج  نیا  زا  وا  دیـسرن و 
رد يدصاق  تمالع  اب  دـق  هاتوک  يدرمریپ  تقولا  یف  داتفا . هدجـسب  دومن و  هلبق  بناجب  يور  هدـیدرگ  رورـسم  مساق  هدـمآ . قارع  بناج 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـش . دراو  تشاد ، شودـب  ینیجرخ  اپب و  رفـس  صوصخم  شفک  نتب و  ياهتخود  هماج  هک  یلاح 
دوخ يولهپ  هتـسش  ار  وا  تسد  دـیبلط و  بآ  تشط و  هاگنآ  تشادرب ، شـشود  زا  ار  نیجرخ  درک و  هقناعم  وا  اب  تساـخرب و  مساـق   625
دوب رتگرزب  قرو  مین  زا  هک  ياهمان  تساـخرب و  درمریپ  عقوم  نیا  رد  میتسـش . ار  اهتـسد  سپـس  میتشگ . لوغـشم  اذـغ  ندروخب  و  دـیناشن .

شرهم تفرگ و  ار  همان  « 1  » هَّللا دبع  وبا  داد . هملس  یبا  نبا  دوخ  بتاکب  دیسوب و  ار  نآ  تفرگ و  ار  همان  مساق  داد ، مساقب  دروآ و  نوریب 
دیسرپ مساق  تسا . ریخ  تفگ : تسا ! ریخ  هَّللا  دبع  ابا  ای  دیـسرپ : اذل  دومن . نآ  زا  يروآ  نزح  بلطم  ساسحا  مساق  دناوخ . تشادرب و  ار 

هک تسا  وت  گرم  ربـخ  تفگ  تسیچ ؟ رگم  تفگ : میوگن . اـت  يرادـیمن  شوخ  رگا  تفگ : هَّللا  دـبع  وبا  هدـمآ ؟ روتـسد  نمب  عجار  اـیآ 
ایند زا  ملاـس  نید  اـب  نم  اـیآ  تفگ : دـناهدروآ ! وت  نفک  يارب  هک  تسا  هچراـپ  هعطق  تفه  اـهنیا  درم و  یهاوخ  رگید  زور  لـهچ  هتـشون 
درم اددـجم  مرادـن . یئوزرآ  رگید  ینالوط  رمع  نیا  زا  دـعب  تفگ : دـیدنخ و  مساق  تسا . ملاـس  تنید  يریمب  نوچ  يرآ  تفگ : موریم ؟

و داد . مساقب  دروآ و  نوریب  یلامتـسد  سابل و  تسد  ود  ياهمامع و  یگنر و  خرـس  ینمی  سابل  هچراپ و  هقاط  هس  تساـخرب و  دراو  هزاـت 
دمحم نب  نمحرلا  دـبع  مانب  تشاد  یتسود  مساق  مه  و  دوب . هداد  تعلخ  يوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  دوب  وا  دزن  ینهاریپ  زین 

دبع عقوم  نآ  رد  دوب . رارقرب  یمکحم  یتسود  يویند  رما  رد  مساـق  وا و  ناـیم  یلو  دوب  نمـشد  تخـس  تمـصع  تیب  لـها  اـب  هک  يزینس 
هک هعیش  درمریپ  رفن  ودب  مساق  دمآ . مساق  هناخب  دوب  يو  داماد  هک  مساق  رـسپ  ینادمه و  نودمح  نب  رفعج  وبا  نداد  حلـص  يارب  نمحرلا 
نب نمحرلا  دبع  يارب  ار  همان  نیا  تفگ : دوب  ردحج  نب  یلع  يرگید  سلفم و  نب  نارمع  دماح  وبا  اهنآ  زا  یکی  مان  دنتـسیزیم و  يو  دزن 

. دـنک یئامنهار  قح  بهذـمب  ار  وا  همان  نیا  ندـناوخ  اـب  دـنوادخ  مراودـیما  منک و  تیادـه  ار  وا  مراد  تسود  هک  اریز  دـیناوخب ، دـمحم 
لمحت دنناوتیمن  هعیش   626 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تعامج  ار  همان  نیا  نومضم  اریز  رذگرد  رکف  نیا  زا  دنتفگ : اهدرمریپ 

هظحالمب یلو  مرادب  راهظا  ار  نآ  دیابیمن  هک  منکیم  شاف  ار  يرـس  منادیم  نم  تفگ : مساق  دمحم . نب  نمحرلا  دبع  هب  دسر  هچ  ات  دـننک 
نمحرلا دـبع  يارب  ار  هماـن  مهاوخیم  مراد  عوضوم  نیا  هلیـسوب  وا  یئاـمنهارب  هک  یلیم  هتـشاد و  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع - اـب  هک  یتسود 

، درک مالس  يوب  دمآ و  مساق  دزنب  دمحم  نبا  نمحرلا  دبع  دیسر و  ارف  بجر  هام  مهدزیـس  هبنـشجنپ  زور  نوچ  تشذگ . زور  نآ  مناوخب .
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ربخ هک  دیـسر  اجنآب  نوچ  دـناوخ . ار  همان  نمحرلا  دـبع  شیدـنایب ! نآ  هراب  رد  و  ناوخب ! ار  همان  نیا  تفگ : دروآ و  نوریب  ار  همان  مساـق 
هک یتسه  يدرم  وت  اریز  ربب ، هانپ  ادخب  يراد  هک  هدیقع  نیا  زا  دمحم ! وبا  يا  تفگ : مساقب  درک و  ترپ  ار  همان  دوب ، هداد  ار  مساق  گرم 

يِرْدَت ام  َو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  دیامرفیم : دنوادخ  ياهدادن . تسد  زا  ار  تلقع  يراد و  يرترب  نارگید  رب  تناید  ظاحل  زا 
نامقل هروس   ) درم دهاوخ  نیمز  مادک  رد  دنادیمن  سک  چیه  و  درک ، دـهاوخ  هچ  ادرف  دـنادیمن  سک  چـیه  ینعی : ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن 

دنادرگیمن علطم  دوخ  بیغ  رب  ار  سک  چیه  تسا و  بیغ  هدنناد  دـنوادخ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  دـیامرفیم  مه  و  هیآ 34 )
هک ياهداتـسرف  رگم  ینعی  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  دیامرفیم : ادـخ  هک  ناوخب  ار  هیآ  هیقب  تفگ : دـیدنخ و  مساق  هیآ 26 ) نج  هروس  )

تفگ یهاوخ  نینچ  وت  هک  متـسنادیم  نم  تفگ : يوب  مساق  سپـس  تسادـخ ! تیاضر  دروم  مه  نم  يالوم  دـشاب و  ادـخ  تیاضر  دروم 
رگا اما  هدوبن  يزیچ  نم  داقتعا  هک  نادب  مدـنام ، هدـنز  تسا  همان  نیا  رد  هک  یخیرات  نآ  زا  دـعب  نم  رگا  رادـهاگن . ار  زورما  خـیرات  یلو 
نوچ دنتـشگ . ادج  مه  زا  درک و  تشاددای  ار  همان  رد  ررقم  زور  خیرات  نمحرلا  دبع  نک . رظن  دیدجت  دوخ  تادقتعم  هراب  رد  متفای  تافو 
مساق نب  نسح  شرسپ  داد . راویدب  هیکت  شرتسب  نایم  دش و  رامیب  تخس  مساق  زور  نامه  رد  تشذگ ، همان  ندیـسر  خیرات  زا  زور  تفه 
يدهم دوب  هتـسشن  هناخ  هشوگ  رد  هتخادنا و  تروصب  ابع  ماگنه  نآ  رد  نسح  دوب ، ینادمه  نودمح  نب  هَّللا  دبع  وبا  داماد  رمخلا و  مئاد 

رهـش مدرم  زا  یهورگ  نم و  ردحج و  نب  رفعج  وبا  دوب ، هتـسشن  هناخ  رگید  هشوگ  رد  زین  دـماح  وبا   627 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
ای نسح  ای  ّیلع  ای  دّمحم  ای  درک : تاملک  نیا  نتفگب  عورـش  داد و  دوخ  تشپ  تسد و  ودـب  هیکت  مساق  تقو  نیا  رد  میدرکیم . هیرگ  مه 
ای ّیلع  ای  تفگ : هک  دیسر  اج  نیاب  موس  راب  نوچ  دومن ، رارکت  ار  تاملک  نیا  راب  هس  ّلج  ّزع و  هَّللا  یلا  یئاعفش  اونوک  یلاوم  ای  نیـسح !

يور ار  دوخ  نیتسآ  درک ، مرو  شمـشچ  هقدح  دنهدیم . تکرح  ار  ینامعن  هلال  ناکدوک  هک  روط  نامه  دمآ ، تکرحب  شناگژم  یـسوم 
وبا ایب ! دماح  وبا  ایب ! نسح  تفگ : درک و  شرسپ  بناجب  يور  هاگنآ  دمآ ، نوریب  شنامـشچ  زا  تشوگبآ  دننام  یبآ  دیـشکیم و  ناگدید 

ام زا  کی  ره  يور  تسد  دـماح  وبا  تسا ، ملاس  ود  ره  هک  میدـید  میدرک  وا  ياههقدـحب  هاـگن  میدـش و  عمج  يو  دزن  همه  اـم  اـیب ! یلع 
ار وا  دـندمآیم و  مدرم  زا  هتــسد  هتــسد  دـش و  عیاـش  قـلخ  ناـیم  رد  يو  ربـخ  هرخـالاب  ینیبیم ؟ ارم  اـیآ  دیــسرپیم : يو  زا  دراذـگیم و 
. دوب دادغب  ةاضقلا  یـضاق  هک و  يدوعـسم ، هَّللا  دیبع  نبا  ۀبقع  بئاس  وبا  وا  مان  دمآ . يو  دزن  هدـش  راوس  زین  رهـش  یـضاق  و  دنتـسیرگنیم .

سپ تشاد . هزوریف  ینیگن  کی  هک  دوب  يرتشگنا  نآ  رد  و  تسنم ؟ تسد  رد  هک  تسیچ  نیا  دمحم !؟ وبا  يا  دیـسرپ . دـمآ  یـضاق  نوچ 
اب مدرم  دـناوخب ، تسناوتن  یلو  تفرگ  ار  نآ  هر )  ) مساق تسا  شوقنم  نآ  رب  رطـس  هس  تفگ : داد و  ناشن  واب  دروآ و  کیدزن  ار  رتشگنا 
ره دنزرف ! يا  تفگ : دـش و  نسح  شرـسپ  هجوتم  مساق  سپـس  دـندرکیم . لقن  نارگید  يارب  ار  وا  نایرج  دـنتفریم و  نوریب  بجعت  تلاح 

نسح ینکیم .؟ لوبق  روطچ  تفگ : مساق  مدرک  لوبق  ردپ ! يا  تفگ : نسح  نک . لوبق  یهلا  رکش  اب  هداد  وتب  دنوادخ  هک  ياهبترم  ماقم و 
هک یـسک  نآب  ردـپ ! يا  تفگ : يرادرب  تسد  يراوخیم  زا  هک  مهاوخیم  وت  زا  نم  تفگ : مساق  یهد ! نامرف  نمب  وت  هک  روط  ره  تفگ :

تـسد ینادـیمن  وت  هک  يرگید  لامعا  بارـش و  ندروخ  زا  هک  دـنگوس   628 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يدرب  ار  وا  ماـن  وـت 
رود دوخ  ینامرفان  زا  ار  وا  نک و  ماهلا  نسحب  ار  دوخ  يرادربنامرف  ایادخ  تفگ : راب  هس  تشادرب و  نامسآ  يوسب  تسد  مساق  مرادیمرب .

نآ نامز و  ماما  هب  قلعتم  دوب  وا  تسد  رد  هک  یئاهنیمز  هیلع . هَّللا  ۀـمحر  تشون . تیـصو  دوخ  تسد  اب  تساوخ و  يذـغاک  سپ  نادرگ .
، يدرک ادیپ  ار  ماما  تلاکو  یگتسیاش  رگا  تفگ : هک  دوب  نیا  نسح  شرسپ  هب  مساق  ياهتیصو  هلمج  زا  دوب . هدرک  ترضح  نآ  فقو  ار 
. تسا مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  کلم  نآ  هیقب  و  نک ، نیمأـت  تسا  هدـیجرف »  » هب فورعم  هک  نم  کـلم  فصن  زا  ار  دوخ  یگدـنز  جراـخم 
. تفریذپ رما  نیدب  ار  ردپ  تیـصو  زین  نسح  نک . وجتـسج  دـشاب ، قح  لوبق  دروم  هک  یهار  زا  ار  دوخ  ریخ  يدیـسرن ، تلاکوب  رگا  یلو 

هنهرب ياپ  رس و  اب  دمآ و  نمحرلا  دبع  عقوم  نآ  رد  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  تفای ، تافو  مساق  دیدرگ ، علاط  رجف  دش و  ملهچ  زور  نوچ 
: دنتفگیم دندرمـش و  گرزب  رایـسب  نمحرلا  دبع  زا  ار  عضو  نیا  مدرم  تفر ! ایند  زا  میاقآ  هک  ياو  يا  هادیـس ! او  تفگیم : درکیم و  دایرف 
زا درک و  عییـشت  ار  مساق  سپـس  دـیاهدیدن . امـش  هک  مدـید  يزیچ  نم  دیـشاب  تکاس  تفگیم : نمحرلا  دـبع  ینکیم ؟ نینچ  هک  هدـش  هچ 
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ار مساق  ردحج  نب  یلع  وبا  دومن . مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  فقو  ار  دوخ  كالما  زا  يرایسب  و  دش ) هعیش  ینعی   ) تشگرب دوخ  قباس  هدیقع 
رب زین  دوب ، هتفرگ  تعلخ  ع )  ) اضر ماـما  زا  هک  ینهاریپ  دومن و  نفک  هچراـپ  تشه  رد  ار  وا  تخیریم و  يورب  بآ  دـماح  وبا  داد و  لـسغ 

تیلـست نمـضتم  هک  ياهمان  هاتوک  یتدم  زا  دعب  دندناشوپ . يو  رب  زین  دندوب  هدروآ  قارع  زا  هک  هچراپ  هعطق  تفه  نآ  دـندیناشوپ و  يو 
دیامرف ماهلا  وتب  ار  دوخ  يرادربنامرف  دنوادخ  دوب : هدومرف  اعد  ترابع  نیاب  نآ  رخآ  رد  تشگ و  رداص  ماما  هسدقم  هیحان  زا  دوب ، نسحب 

رد و  دوب ! هدومن  وا  هراـب  رد  شردـپ  هک   629 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوب  یئاعد  نامه  نیا  درادزاب .! دوخ  یناـمرفان  زا  و 
جرف  » باتک رد  سواط  نب  دّیـس  میداد . رارق  هنومن  لاثم و  ار  وا  لاـمعا  اوشیپ و  وت  يارب  ار  تردـپ  اـم  هک : دوب  موقرم  ترـضح  هماـن  رخآ 

رد دیاش  هک  میدرک  لقن  نامدوخ  ياملع  یمیدق  بتک  زا  هقیتع  رایسب  هخسن  کی  زا  ار  نآ  ام  دسیونیم : ناتساد  نیا  لقن  زا  دعب  مومهملا »
. تسا هدش  هتشون  يرجه ) لاس 329  زا  شیپ  يرغص و  تبیغ  ینعی   ) ترضح ءالکو  نامز 

مق لها  هداتسرف 

وبا رتخد  موثلک  ما  هدازرتخد  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  زا  حون  نب  یلع  نب  دمحا  زا  میهاربا  نب  نیـسح  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  زین  و 
یتخبون ریثک  نبا  نسحلا  وبا  هلمج  زا  هک  تخبون  ینب  زا  یتعامج  تفگ : هک  هدرک  لقن  نامز ) ماـما  مود  بئاـن  ناـمثع  نب  دـمحم   ) رفعج

دزن اـجنآ  یلاوح  مق و  زا  لاوما  يرادـقم  يزور  تفگ : درک و  لـقن  ار  نآ  زین  موـثلک  ما  ماهدـج  نینچمه  و  دـندرک ، لـقن  نم  يارب  دوـب ،
دراو نامثع  نب  دمحم  رب  دمآ و  دادغب  هب  اهنآ  هداتـسرف  هک  یعقوم  دناسرب . مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضحب  هک  دندروآ  نامثع  نب  دـمحم 

زیچ تفگ : يوب  نامثع  نب  دمحم  ددرگرب . هک  درک  یظفاحادخ  هدومن و  میلـست  يوب  دوب  هدـش  هداتـسرف  وا  هلیـسوب  هچنآ  سپـس  تشگ .
دوب هچ  ره  هدـنامن . یقاب  نم  دزن  يزیچ  اقآ ! تفگ : هداتـسرف  تساجک ؟ نآ  يدرپسن . ار  نآ  تسا و  یقاب  دـناهداد  تناـما  وتب  هک  يرگید 
وتب هچ  هک  روایب  رطاخب  نک و  وجتسج  يراددوخ  اب  هچنآ  ورب و  هدنام ، یقاب  يرگید  زیچ  زونه  هن ! تفگ : نامثع  نب  دمحم  مدومن ، میلست 

. دـندادن واب  يربخ  مه  شناهارمه  تفاین ، يزیچ  یلو  دومن  وجتـسج  دوخ  ثاثا  نایم  رد  درک و  رکف  يزور  دـنچ  تفر و  درم  نآ  دـنداد .
دمحم تسا . هدنامن  یقاب  نم  دزن  يزیچ  مدومن ، میلـست  هدروآ  امـش  روضحب  هچنآ  ياوس  تفگ : تشگرب و  نامثع  نب  دمحم  دزنب  سپس 
دوعوم يدـهم  دـش ؟ هچ  یناسرب  امب  داد  ینالف  رـسپ  ینالف  هک  مزر ، سابل  تسد  ود  مالّـسلا ) هیلع  ماما  ینعی   ) دـیوگیم تفگ : نامثع  نب 

مه و  تسا ، هتفر  مرطاـخ  زا  هک  يروطب  مدرک ، شومارف  نم  یلو  تسه . مسق  ادـخب  يرآ ! تفگ : هداتـسرف   630 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
تساوخ مه  شیاقفر  زا  درک و  یسرزاب  تشاد  دوخ  اب  ار  هچنآ  تشگرب و  دوخ  لزنمب  سپس  ماهتشاذگ . اجک  ار  اهنآ  منادیمن  مه  نونکا 

ار دوخ  سأی  تشگرب و  نامثع  نب  دمحم  دزنب  اددجم  دنتفاین . يزیچ  یلو  دندرک  وجتسج  مه  اهنآ  دننک ، وجتسج  دوخ  ثاثا  نایم  رد  هک 
رابناب هبنپ  لدع  ود  هک  شورف  هبنپ  نالف  نب  نالف  دزن  ورب  دیامرفیم ) ماما  ینعی   ) دوشیم هتفگ  تفگ : نامثع  نب  دمحم  دـیناسر . وا  عالطاب 
سابل تسد  دـید و  یهاوخ  هدـش ، هتـشون  نانچ  نینچ و  نآ  يور  هک  تسا  يراب  نامه  نآ  اـشگب و  ار  اـهراب  نآ  زا  یکی  يدرب و  وا  هبنپ 

ار هبنپ  لدع  ود  زا  یکی  تفر و  روبزم  لحمب  اروف  دش و  ریحتم  نامثع  نب  دـمحم  هتفگ  زا  هراچیب  درم  تسا ! هبنپ  راب  نآ  هشوگ  رد  روبزم 
دومن میلـست  يوب  دروآ و  نامثع  نب  دمحم  دزن  تشادرب و  ار  اهنآ  سپ  درک . ادیپ  دوب ، هدش  ناهنپ  اههبنپ  نایم  رد  هک  ار  اهسابل  دوشگ و 

خیش حیضوت  دنامب . ظوفحم  هک  متشاذگ  هبنپ  لدع  نایم  ار  اهنآ  متسب  ار  الاک  یتقو  اریز  مدوب . هدرک  شومارف  یلکب  ار  اهنآ  نم  تفگ : و 
ماما ربمغیپ و  زج  دروآ و  وا  دایب  ناـمثع  نب  دـمحم  دوب و  هدرک  شومارف  وا  هک  ار  بیجع  عوضوم  نیا  درم  نآ  هعقاو  نیا  زا  دـعب  یـسوط 
درم نآ  درک . لقن  نارگید  يارب  درادـن ، عالطا  رگید  یـسک  تسا ؛ ناهنپ  اهلد  رد  هچنآ  رارـساب و  ملاع  هک  يدـنوادخ  بناج  زا  بوصنم 

ناراکمهب قثوم  دارفا  هلیسوب  ار  لاوما  راجت  هک  روط  نامه  درپس ، وا  تسدب  ار  لام  نآ  طقف  وا  تخانشیمن . ار  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا 
نامز رد  هعقاو  نیا  اریز  دـهدب . نامثع  نب  دـمحم  هب  هک  تشادـن  دوخ  هارمه  ياهماـن  هن  یتارب و  هن  درم  نآ  هوـالعب  دـننکیم . میلـست  دوخ 

زا دنیوگیم  هک  نانچ  و  دوب ، هدش   631 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تخس  رایسب  نایعیش  راک  هک  دوب  یعقوم  یسابع و  دضتعم 
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دندروآیم نامثع  نب  دـمحم  دزن  نایعیـش  هچنآ  دوب ، رارـسا  ءزج  صاوخ  نایانـشآ و  نایم  اـهراک  نیا  و  دـیکچیم ! نوخ  نمـشد  ریـشمش 
نیا اج و  نالفب  ورب  دـنتفگیم : دوخ  هداتـسرفب  ناگدنتـسرف  طقف  و  تفاییمن ، عالطا  نآ  ربخ  لـقن و  لـمح و  زا  سک  چـیه  هک  دوب  يروط 

تبیغ رد  زین  و  دندرگ ! علطم  ارجام  زا  ناگداتسرف  دنکن  دننک ، میلست  يوب  ياهمان  ای  دنهدب ، یحیـضوت  هکنیا  نودب  نک ، میلـست  ار  لاوما 
داـیز نب  دـمحم  تفگ : هک : تسا  هدوـمن  تیاور  ینیلک  دـمحم  نب  یلع  زا  يوـلع  هزمح  نب  نـسح  زا  اـهنآ  اـملع و  زا  یتعاـمج  زا  خـیش 

رد وت  هک  دوب  موقرم  باوج  رد  دوب . هدرک  تساوخرد  نمیت  يارب  ینفک  ترضح  نآ  زا  تشون و  ع )  ) نامز ماما  روضحب  ياهمان  يرمیص 
شگرم زا  شیپ  هامکی  مه  ترـضح  تفای . تافو  دوب  هدومرف  نیعم  هک  یتقو  نامه  رد  مه  وا  و  درک . یهاوخ  ادیپ  جایتحا  نآب  ( 81  ) لاس

زا ینیلک  زا  ینابیش  لضفملا  وبا  زا  یعیش  يربط  همامالا » لئالد   » باتک زا  دوخ  دانـسا  اب  مومهملا  جرف  باتک  رد  داتـسرف . وا  يارب  ار  نفک 
. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  لثم  نامز ) ماما  موس  بئان   ) يرمیس دمحم  نب  یلع 

يدیز هروس  وبا 

ناورم و نب  دیز  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  زا  وا  يرارز و  دمحم  نب  دـمحا  بلاغ  وبا  زا  اهنآ  ءاملع و  زا  یهورگ  زا  خیـش  تبیغ  رد  نینچمه 
تفگ بلاـغ  وبا  هک  دـناهدرک  لـقن  هروس  وبا  زا  اـهنآ  ماـقر و  نب  یلع  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبا  يرفعج و  یلع  نب  دـمحم  یـسیع  وبا  زا  وا 
دقرم ترایزب  هفرع  زور  کی  تفگیم : هروس  وبا  تفگ  وا  دوب - سانشرس  و  هیدیز »  » ناگرزب زا  یکی  هروس  وبا  مدید - هروس  وبا  زا  يرسپ 
ماگنه نآ  رد  مدرک  دمح  هروس  ندناوخب  عورش  مدرازگ و  زامن  دیسر ، اشع  زامن  عقوم  نوچ  متفر . مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  ترضح  رونم 

ای درک ، مامت  نم  زا  شیپ  دومن و  دـمح  هروس  ندـناوخب  عورـش  زین  وا  هک  مدـید  تشاد ، نت  هب  یناتـسبات  نهاریپ  هک  ار  يور  وکین  یناوج 
رانک زا  میدمآ و  نوریب  البرک  زا  راوز  همه  حبص  ادرف  مدرک . مامت   632 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وا  زا  لبق  نم  تفگ  هکنیا 

تارف هار  زا  نم  ورب ، يورب  هفوکب  یهاوخیم  رگا  دیـسرپ : نم  زا  دوـب  اـم  اـب  هک  ناوـج  ناـمه  میدوـمن . تعجارم  دوـخ  ناـطواب  تارف  رهن 
هارب نابایب  هار  زا  وا  هارمه  مدش و  فسأتم  ناوج  نآ  قارف  زا  نم  دـیوگیم : هروس  وبا  دومن . تمیزع  نابایب  هار  زا  وا  دوخ  مدومن و  تکرح 
هفوک قدـنخ  يالاب  رد  مدـید  میتساخرب  سپـس  میدـیباوخ و  يردـق  و  میدیـسر ، ةانـسم »  » هعلقب ات  میتفر  مه  ام  اـیب ، تفگ : مه  وا  مداـتفا .

نوریب هناـخ  زا  يدوزب  هک  يرارز  رهاـط  وبا  دزن  ورب  یتسه ، راـب  لاـیع  درذـگیم و  یتخـسب  وت  یگدـنز  تفگ : نمب  ناوج  سپـس  میتسه .
رد رانید  تسیب  هک  هسیک  دیوگیم : وتب  فاصوا  نیاب  یناوج  وگب : واب  تسا . نیگنر  ینابرق  دنفـسوگ  نوخب  شتـسد  هک  یلاح  رد  دیآیم 

ار وا  دوب  هتفگ  ناوج  هک  روط  نامه  يرارز و  رهاـط  وبا  دزن  متفر  دـیوگیم : هروس  وبا  هدـب . نمب  دروآ  وت  دزن  تناردارب  زا  یکی  تسنآ و 
یکی زین  وا  هک  ناورم  نب  دیز  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  متشگرب . متفرگ و  نم  دروآ و  ار  هسیک  سپس  هَّلل ! دمحلا  تفگ : وا  مدومن . فیصوت 
يولع هَّللا  دیبع  نبا  دمحم  نیسحلا  وبا  يارب  میدوب ، هدمآ  دورف  « 1 « » ره  » نیمز رد  هک  یعقوم  ار  ناتـساد  نیا  تفگ : دوب  هیدیز  خیاشم  زا 

مدینادرگرب و ار  مدرم  سپـس  متـسیرگن  ار  وا  تقدـب  نم  دـمآ  نم  دزن  یناوج  درم  هک : درک  هفاضا  تسا و  حیحـص  تفگ : وا  مدرک . لقن 
يراوس بوکرم  مدیـسرپ : موریم . دادـغب  هب  شناردارب  زا  یکی  يوسب  هک  متـسه  ع )  ) نامز ماـما  هداتـسرف  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ 

ار زور  نآ  دندروآ . ار  بوکرم  مداتـسرف و  وا  اب  مه  یمالغ  روایب  ار  نآ  ورب و  زیخرب  متفگ : تسا  نییحلط »  » هناخ رد  يرآ  تفگ : يراد ؟
؟ تفر یهاوخ  هار  مادک  زا  مدیسرپ : داد . حرش  میارب  ارم  ریمضلا  یف  ام  رارسا و  زا  يرایسب  و  درک ؛ لوانت  مه  نم  ياذغ  زا  دنام و  نم  دزن 

راوس اجنآ  زا  سپس  موریم . طاطـسف »  » هب اجنآ   633 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زا  و  هلمر »  » هب اجنآ  زا  فجن و  هار  زا  تفگ :
مه نم  دش و  راوس  زور  نآ  يادرف  تفگ : هَّللا  دیبع  نب  دمحم  مدرگیم . فرـشم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  فلخ  تمدـخ  برغم  عقوم  هدـش و 

بئاغ مرظن  زا  دمآ و  دورف  فجن  رد  هک  مدیدیم  ار  وا  نم  درک و  روبع  قدنخ  زا  اهنت  وا  میدیسر . حلاص » راد   » لپ هب  هکنآ  ات  مدش ، راوس 
. دش
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يرارز بلاغ  وبا  ناتساد 

نم يارب  هزاجا  روطب  يرارز  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  بلاغ  وبا  زا  ءاملع  زا  یتعامج  ار  تیاـکح  نیا  دـیامرفیم : تبیغ  رد  خیـش  زین 
هبنـش کی  زور  رد  بلاغ » هچرازاب   » دادـغب رد  عقاو  يرارز )  ) يو هناخ  رد  ار  تیاکح  نیا  رفظملا  نبا  دـمحم  جرفلا  وبا  هک : دـندرک  لقن 

، دوب نم  نز  نیتسخن  هک  مدنزرف  ردام  اب  تفگ : يرارز  بلاغ  وبا  هک : حرش  نیدب  تسا  هتشون  هدینـش و  وا  زا  ( 356  ) لاس هدعق  يذ  مجنپ 
لاس نیدنچ  زین  ادـعب  تفرگ ، ماجنا  منز  ردـپ  لزنم  رد  نم  یـسورع  مسارم  مدومن . جاودزا  متـشاد  رتمک  لاس  تسیب  هک  یناوج  لئاوا  رد 

خـساپ اهنآ  یلو  مزاس  لقتنم  مدوخ  هناخب  ار  وا  دـنهد  هزاجا  اهنآ  هک  مدرکیم  یعـس  نم  تدـم  نیا  رد  دوب و  شردـپ  هناـخ  رد  مرـسمه 
تدالو تقو  رد  هن  نم  دش . توف  دعب  دوب و  هدنز  یتدم  هچب  دروآ ، يرتخد  دش و  رادراب  نم  زا  منز  تدـم  نیا  رد  دـندادیمن . نمب  تبثم 

نیا زا  دـعب  دوب . روهلعـش  قافن  شتآ  مرـسمه  ناـسک  نم و  ناـیم  اریز  مدـیدن . مه  ار  وا  یتح  مدوبن و  رـضاح  مرتخد  توف  عقوم  رد  هن  و 
ندرپس زا  مه  زاب  اهنآ  مروایب  ار  منز  هک  متفر  اهنآ  لزنمب  یتقو  اما  دنروایب ؛ نم  هناخب  ار  منز  هک  دندش  رضاح  اهنآ  میدرک و  حلـص  هعقاو 

هک متـساوخ  اهنآ  زا  راـب  نیمدـنچ  يارب  نم  دـش . رادراـب  اددـجم  راد  ریگ و  نآ  رد  منز  ریدـقت  بسح  رب  اـت  دـندرک . يراددوخ  نمب  يو 
دندیزرو و عانتما  اهنآ  یلو   634 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مربب  دوخ  هناخب  ار  وا  دنراذگب  میدوب  هدومن  هک  یحالـصا  قباطم 

نآ زا  دیدرگ و  دلوتم  يرتخد  زاب  نم  بایغ  رد  و  متفر ، اهنآ  دزن  زا  راچان  مه  نم  دیـشک و  هنابز  ام  نایم  قافن  شتآ  هرابود  هنوگ  نیدـب 
دمحا نب  دـمحم  رفعج  وبا  هفوک  نایعیـش  سیئر  عقوم  نآ  رد  مدـمآ . دادـغبب  سپـس  میدرب . رـسب  رهق  تلاحب  نانچمه  لاـس  ود  اـت  خـیرات 

منز و نم و  ناـیم  هک  یفـالتخا  مدوخ و  عضو  زا  متفر و  دادـغب  هب  يو  دزن  نم  تشاد . ردـپ  ومع و  مکح  نمب  تبـسن  هک  دوب  یجزوـجز 
تراک يارب  هک  هاوخب  شترـضح  زا  سیونب و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روضحب  ياهمان  تفگ : رفعج  وبا  مدومن . هوکـش  يوب  دوب  وا  ناسک 
هدومن نمب  منز  ندرپس  زا  اهنآ  هک  یعانتما  دوب و  هتـشذگ  منانمـشد  نم و  نایم  هچنآ  ملاح و  حرـش  متـشون و  ياهمان  مه  نم  دیامرف . اعد 

نایعیـش و ام  نایم  اهزور  نآ  یناغملـش  میدرب  یناغملـش  یلع  نب  دمحم  دزن  رفعج  وبا  قافتاب  هتـشادرب و  ار  نآ  متـشاگن و  نآ  رد  دـندوب ،
میداد يوب  ار  همان  ام  دوب . مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بئان  عقوم  نآ  مه  حور  نب  نیسح  دوب و  هطساو  هنع » هَّللا  یضر   » حور نب  نیسح 

ار وا  سپـس  داتفا  ریخأتب  نآ  باوج  زور  دـنچ  یلو  تفرگ  نم  زا  ار  همان  مه  وا  دـنک . میدـقت  ترـضح  هاگـشیپ  هب  هک  میدرک  شهاوخ  و 
. منادـیم وت  عفن  هب  ار  باوج  ریخأت  نم  هک  شابم  رثأتم  هن ! تفگ : وا  یلو  هدـش  نم  رثأت  بجوم  همان  باوج  ریخأت  متفگ : هدومن و  تاقالم 

بحاص دوخ  هک  تسا  ياهظحالمب  دوش  رداـص  رید  رگا  تسا و  « 1  » حور نب  نیسح  هطـساوب  دیایب  دوز  باوج  رگا  هک  تفگ  هراشا  اب  و 
: تفگ دروآرد و  ياهمان  زا  یگرب  متفر  يو  دزن  یتقو  تساوخ  ارم  یجزوجز  رفعج  وبا  یتدم  كدنا  زا  دعب  متشگرب . مه  نم  دراد . رمالا 
ار نآ  نـک و  خاسنتـسا  ینک ، خاسنتــسا   635 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  ار  نآ  یهاوـخیم  رگا  تسا . وـت  هماـن  باوـج  نـیا 

هقرو مدرک و  تشاددای  ار  نآ  نم  دومرف . حالـصا  دنوادخ  ار  نز  درم و  راک  تسا : هتـشون  مدید  مدناوخ  متفرگ و  ار  نآ  نوچ  نادرگرب .
زا دـنوادخ  میدوب . مه  اب  اهلاس  دـینادرگ . نم  رادربناـمرف  هجو  نیرتهب  هب  ار  نز  نآ  دـنوادخ  میتشگرب و  هفوکب  سپـس  مداد . سپ  يوب  ار 

دوخ رب  دـنرادن  ار  نآ  لمحت  رگید  نانز  هک  يروطب  داد ، يور  شیارب  يراوگاـن  ياهدـماشیپ  هکنیا  اـب  درک . تبهوم  نمب  ینادـنزرف  يو 
(. درم وا  ینعی   ) تخادنا یئادج  ام  نایم  هنامز  هکنآ  ات  دشن  لدب  در و  دب  هملک  کی  شناگتسب  وا و  نم و  نایم  زور  نآ  زا  دومن و  راومه 

رگید ناتساد 

مالّـسلا هیلع  ماما  روضحب  ياهمان  ارجام  نیا  زا  لبق  یتدـم  تفگ : بلاغ  وبا  هک  دـندرک  لقن  یـسوط ) خیـش   ) نم يارب  تعامج  نآ  مه  و 
لیم هکلب  دوبن  دـنوادخب  برقت  راک  نیا  زا  مدوصقم  عقوم  نآ  دریذـپب . ارم  کـلم  هعطق  ترـضح  هک  مدوب  هتـساوخ  ترـضح  زا  هتـشون و 

هک دعب  دیسرن . ماهمان  باوج  یلو  میآرد ، اهنآ  کلـس  رد  ایند  تورث  ناونع و  رظن  زا  منک و  ادیپ  شزیمآ  اهیتخبون  اب  هلیـسو  نیدب  متـشاد 
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یهاوخ جاتحم  نآب  اریز  نک  تبث  وا  مانب  ار  دوخ  كالما  هدومن و  ادیپ  ار  یقثوم  صخش  هک : دش  هتشون  میارب  ياهمان  مدومن ، دایز  رارصا 
تناـید ظاـحل  زا  نم و  قوثو  دروم  هک  رکذـلا  قباـس - رفعج  وبا  هداز  ردارب  یجزوجز  نسح  نب  یـسوم  مساـقلا  وبا  ماـنب  ار  نآ  نم  دـش .

نم کلم  رد  زونه  هک  یکالما  لوصحم  دندرک و  ریـسا  ارم  بارعا  هک  تشذگن  يزور  دنچ  مدرک . تبث  دوب  ربتعم  يویند  تمعن  يراد و 
، دـندرب جاراتب  ار  همه  تشاد  شزرا  رانید  رازه  و  دوب ، نآ  رد  هک  يزرواشک - تالآ - ناـیاپ و  راـهچ  تـالغ و  و  دـندومن ، تراـغ  دوب ،

دـصتفه هوالعب  مدینادرگ ، صالخ  ار  دوخ  مداد و  مهرد  دصناپ  رازه و  رانید و  دص  هکنیا  ات  مدرب  رـسب  اهنآ  تراسا  رد  یتدم  زین  مدوخ 
اهنآ گنچ  زا  هک  یعقوم  مدش . ررضتم   636 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدوب  هداتـسرف  فارطاب  هک  اهدصاق  رطاخ  يارب  مهرد 

باتک رد  هفئاطلا  خیـش  زین  متخورف . ار  نآ  راـچان  مدوب ، هدرک  تبث  یجزوجز  مساـقلا  وبا  ماـنب  هک  مدـش  یکـالماب  جاـتحم  مدـمآ  نوریب 
هک دومن  تیاور  نم  يارب  مامه  نب  یلع  زا  یمق  دواد  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  زا  يرئاضغ  هَّللا  دیبع  نب  نیـسح  دـسیونیم : تبیغ » »
نم نامز  ماما  بئان  مینک . هلهابم  مه  اب  ایب  هک  داتسرف  حور  نب  نیـسح  دزن  یـسک  يرقازع  یناغملـش  یلع  نب  دمحم  تفگ : مامه  نب  یلع 
وبا خیش  میئامن  « 1  » هلهابم مه  اب  ات  ایب  سپ  يدـینادرگ . رهاظ  ار  نآ  ناهن ، راکـشآ و  روطب  وت  یلو  ماهتـشگ  ملع  راهظاب  رومأم  هک  متـسه 

یشیپ یناغملـش  دوب . دهاوخ  ماما  نمـشد  دریگ ، یـشیپ  هلهابم  يارب  ام  زا  کی  ره  هک  داتـسرف  ماغیپ  وا  باوج  رد  حور  نب  نیـسح  مساقلا 
. داتفا قافتا  ( 323  ) لاس رد  هعقاو  نیا  دـنتفرگ . يو  اـب  مه  ار  نوع  یبا  نبا  دـیدرگ و  هتخیوآ  رادـب  دـش و  هتـشک  تهج  نیمهب  تفرگ و 

نب رفعج  نب  نسح  دمحم  وبا  تفگ : داد و  ربخ  نمب  هنع  هَّللا  یـضر  حون  نب  سابع  نب  دمحا  نب  دـمحم  مدـج  دـیوگیم : حون  نب  دـمحم 
، یناغملـش نعل  هراب  رد  هسدـقم  هیحاـن  زا  یعیقوت  يرجه  ( 312  ) لاس هجحلا  يذ  هاـم  رد  هک  داد  ربخ  نمب  يرمیـص  حـلاص  نب  لیعامـسا 
: تفگ دناوخ و  نم  يارب  ار  نآ  یلع  وبا  هدش ، هداتسرف  مامه  نب  یلع  وبا  خیش  يارب  یسابع  هفیلخ  ردتقم  هناخ  رد  حور  نب  نیسح  طسوت 

تـسد رد  حور  نب  نیـسح  عقوم  نآ  اریز  دزاـسن ، راکـشآ  ار  نآ  هک  تساوخ  ترـضح  زا  حور  نب  نیـسح  دـش ، رداـص  عیقوت  نیا  یتـقو 
یهاوخ نمیا  اهنآ  رـش  زا  هک  سرتن  نک و  راکـشآ  ار  نآ  هک  دومرف  رما  ترـضح  دوب ، سوبحم  یـسابع  ردتقم  هناخ  رد  راتفرگ و  نمـشد 

. هَّلل دمحلا  دش و  دازآ  نادنز  زا  یتدم  كدنا  رد  حور  نب  نیسح  یناغملش ، نعل  عیقوت  نتخاس  راکشآ  زا  دعب  دوب .

درکیم یفن  ار  شدنزرف  هک  يدرم 

هتـشون هک  مدید  هدش ، هتـشون  زاوها  رد  يرجه  لاس 317  مرحم  رد  هک  یمیدـق  « 1  » لصا باتک  کی  رد  دیامرفیم : سپـس  یـسوط  خیش 
یبا نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  نسح  دـمحم  وبا  زا  هدومن  تیاور  هَّللا  دـبع  وبا  تسا :

. داد يور  یقافتا  درکیم ، یفن  دوخ  زا  ار  شدـنزرف  هک  يدرم  هراب  رد  هعیـش  ناردارب  نایم  مق  رهـش  رد  یتقو  تفگ  هک  یناـگرگ  بلاـط 
نآ هک  داد  روتسد  دناوخن و  ار  همان  وا  یلو  داد  يوب  همان  هداتسرف  دنداتسرف . مدوب  وا  شیپ  زین  نم  هک  هَّللا  ۀنایص  خیـش  دزن  یـصخش  مدرم 

دراو مدوب  هتـسشن  هَّللا  دبع  وبا  سلجم  رد  نم  هک  یعقوم  هداتـسرف  دهدب . ار  همان  باوج  وا  ات  دربب  هَّللا - هزعا  يرفوزب - هَّللا  دبع  وبا  دزن  ار 
. دش هتـسب  هچب  نیا  هفطن  دومن و  یکیدزن  اج  نالف  زور و  نالف  رد  هک  تسا  درم  نیمه  دنزرف  هچب  نیا  تفگ : باوج  رد  هَّللا  دبع  وبا  دش .

هچب هک  مه  یتقو  دـش  نشور  بلطم  داد و  عالطا  اهنآب  ار  نایرج  تشگرب و  رهـش  هب  هداتـسرف  راذـگب . دـمحم  ار  هچب  ماـن  وگب  درم  نیاـب 
. دندراذگ دمحم »  » ار وا  مان  دیدرگ  دلوتم 

شردارب قودص و  خیش 

نب نسح  نب  یلع  زا  درکیم . تعجارم  جح  رفس  زا  یمق  هروس  نب  دمحم  نب  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  هک  یماگنه  تفگ : حون  نب  دمحم  زین  و 
: هک درک  لقن  مق  ياملع  ناگرزب  زا  نانیا  ریغ  و  لئالد » نبا   » هب فورعم  یفریـص  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  یمق و  رگرز )  ) غئاص فسوی 

درک جاودزا  هیوباب  نب  یسوم  نب   638 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دمحم  شیومع  رتخد  اب  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع 
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هیلع بحاص  ترضح  زا  هک  تشون  هنع  هَّللا  یضر  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  خیش  يارب  ياهمان  سپ  دشن . دنزرف  بحاص  نز  نآ  زا  یلو 
یملید يزینک  بیرقنع  دوب : موقرم  وا  باوج  رد  دیامرف . يزور  يوب  یهیقف  دالوا  دـنوادخ  دـنک و  اعد  وا  هراب  رد  ات  دراد  تلأسم  مالّـسلا 

نب یلع  تفگ : نمب  هَّللا  هظفح  هروـس  نب  هَّللا  دـبع  وـبا  تفگ : حوـن  نبا  مه  و  يوـشیم . هیقف  دـنزرف  ود  بحاـص  وا  زا  و  تفرگ ، یهاوـخ 
، دنتـشاد ظفح  اهنآ  هک  یثیداحا  دندوب . ثیدح  ظفح  رد  رهام  یهیقف  ود  ره  هک  نیـسح  و  قودص ) خیـش   ) دمحم تشاد . رـسپ  هس  هیوباب 

مدرم اب  تشاد و  لاغتـشا  دهز  تدابعب و  طسو و  رفن  هک  دنتـشاد  نسح  مانب  يردارب  ود ، نیا  دـندوبن  ظفاح  مق  نادنمـشناد  زا  سک  چـیه 
لقنب عورـش  وا ) ردارب  نیـسح   ) هَّللا دـبع  وـبا  و  قودـص )  ) رفعج وـبا  تقو  ره  تفگیم : هروـس  نبا  دوـب . هرهبیب  هـقف  زا  درکیمن و  شزیمآ 

هیلع نامز  ماما  ياعد  رثا  رب  امـش  ار  یـصاصتخا  ماقم  نیا  : » دنتفگیم اهنآب  و  دندشیم ، بجعتم  اهنآ  هظفاح  هوق  زا  مدرم  دـندرکیم ، تیاور 
. تسا روهشم  مق  لها  نایم  رد  بلطم  نیا  دیاهتفای » مالّسلا 

رورس نابز  ندش  زاب 

مدید ار  وا  زاوها  رد  نم  دوب و  دجهتم  دباع و  يدرم  هک  رورـس »  » زا تفگیم : یمق  هروس  نب  هَّللا  دبع  وبا  مدینـش  تفگ : حون  نبا  نینچمه 
ای هدزیـس  هک  یگچب  رد  ارم  میومع  ردـپ و  متفگیمن  نخـس  مدوب و  لـال  نم  تفگیم : هک  مدینـش  ماهدرک ، شوـمارف  ار  شبـسن  ـالاح  یلو 
ارم نابز  دنوادخ  ات  دیامرف  اعد  نم  هراب  رد  دنک  شهاوخ  ترضح  زا  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندرب و  حور  نب  نیسح  دزن  متشاد  لاس  هدراهچ 

میتفر البرکب  میومع  ردپ و  نم و  تفگ  رورس » . » دیورب البرکب  روظنم  نیا  نیمأت  يارب  هک  هدیسر  روتسد  تفگ : حور  نب  نیسح  دیاشگب .
هیلع دوعوم  يدـهم  هلب ! متفگ : حیـصف  نابز  اب  رورـس ! يا  دـندز : ادـص  میومع  ردـپ و  ترایز  يانثا  رد  میتخادرپ  ترایزب  هدومن  لـسغ  و 
دنلب شیادص  هک  دوب  يدرم  رورـس »  » نیا تفگ : هروس  نب  هَّللا  دـبع  وبا  هلب ! متفگ : يدز ؟ فرح  نیرفآ ! دـنتفگ :  639 ص : نتم ، مالسلا ،

تـسا نکمم  هدشن . لقن  باتک  رد  یلو  هدوب  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  يارفـس  زا  يرفوزب  هک  تسادیپ  تیاور  نیا  زا  فلؤم : دوبن .
. تسا هتشاد  ترافس  هطساویب  دروم  نیمه  صوصخ  رد  هکنیا  ای  تسا ، هدوب  ماما  ریفس  ریفس  ینعی  هدوب  ترافس  رد  هطساو 

ناذاش نب  دمحم 

نب ناذاش  نب  دمحم  زا  وا  ینیلک و  نالع  زا  وا  يرعـشا و  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  یمق  دـیلو  نبا  شداتـسا  زا  نیدـلا  لامک  رد  هر )  ) قودـص
غلبم نیا  متـساوخن  دـش . عمج  مهرد  داتـشه  دـص و  راـهچ  غلبمب  ناـمز ) ماـما   ) میرغ يارب  نم  دزن  یلاوما  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  میعن 

يالکو زا  یکی   ) رفعج نب  دمحم  يارب  ار  نآ  مدراذـگ و  نآ  يور  مهرد  تسیب  مدوخ  لام  زا  اذـل  متـسرفب ، ترـضح  تمدـخ  ار  مامتان 
دیسر و مهرد  دصناپ  دوب ، هتشون  نآ  رد  داتسرف و  ار  نآ  دیسر  رفعج  نب  دمحم  متـشونن  يزیچ  مدوخ  هفاضا  زا  یلو  مداتـسرف  نامز ) ماما 

. دناهدرک لقن  ار  نآ  رگید  قرطب  زین  جیارخ  رد  يدنوار  بطق  داشرا و  رد  دیفم  خیش  دوب ! وت  لام  نآ  مهرد  تسیب 

داوس لها  زا  يدرم 

( نامز ماما  لوا  بئان   ) دیعـس نب  نامثع  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  زین 
تیومع رسپ  قح  دوب : هدومرف  داد و  سپ  ار  نآ  ترـضح  دروآ . ماما  يارب  یلام  دمآ و  نم  دزن  قارع  داوس  لها  زا  يدرم  تفگیم : مدینش 

نیمز دـش  موـلعم  درک . رظن  دوـخ  لاوـما  باـسحب  دـنام و  بجعتم  توـهبم و  درم  نآ  نک . نوریب  نآ  زا  تسا ، مهرد  دـص  راـهچ  هـک  ار 
، دش مولعم  درک  باسح  الماک  یتقو  دوب ، هدرکن  در  زونه  یتمسق  هدنادرگرب و  واب  ار  یتمسق  هک  هدوب  وا  تسد  رد  شیومع  رسپ  یتعارز 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  سپ  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  روط  نامه  دوشیم ، مهرد  دـص  راهچ  نیمز ، نآ  زا  شیومع  رـسپ  مهس 
زا ینیلک  زا  هیولوق  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  دیفم  داشرا  رد  دـش . عقاو  لوبق  دروم  درک و  میلـست  ار  هیقب  هدومن و  نوریب  ار  غلبم  نآ   640 ص :
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. تسا هدرک  لقن  دمحم  نب  یلع 

مالغ تمیق  دوب  مک 

ترضح هک : هدومن  تیاور  هعیـش ، ياملع  زا  یهورگ  زا  يزار  دمحم  نب  یلع  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  شردپ  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص 
تخورف ار  مالغ  مه  دینج » نبا   » دشورفب ار  نآ  هک  دنداتـسرف  دوب ، طساو »  » رد هک  دینج  نب  هَّللا  دبع  وبا  دزن  یمالغ  مالّـسلا  هیلع  بحاص 

نآ يور  دیـشک و  ار  رادقم  نیا  دوخ  لام  زا  دوب ، مک  هبح  کی  طاریق و  هدجیه  هک  دـید  درک  نزو  ار  اهرانید  یتقو  تفرگ ، ار  وا  هجو  و 
ار ربخ  نیا  دیوگیم  جیارخ  رد  دوب ! هبح  کی  طاریق و  هدجیه  نآ ، نزو  هک  داتسرف  وا  يارب  رانید  کی  ترضح  داتـسرف . ماما  يارب  داهن و 

. تسا هدرک  لقن  مه  ینیلک  خیش 

رایزهم میهاربا  نب  دمحم  زین 

یلع ماما  يرکـسع و  نسح  ماما  ترایز  دصقب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  زا  دوخ  دانـسا  اب  نیدـلا  لامک  رد  زین 
؟ یتسه میهاربا  نب  دمحم  وت  دیسرپ  درک و  تاقالم  ارم  ینز  مدومن ، هسدقم  هیحان  دصق  سپس  متفر . رکسع »  » هلحمب مالسلا  امهیلع  یقنلا 

تـسار کی  وش و  لخاد  دوشیم و  زاب  وت  يارب  هناخ  رد  هک  ایب  بش  عقوم  یئایب ، یناوتیمن  تقو  نیا  رد  اریز  درگرب ، تفگ : يرآ . متفگ :
هک یقاطا  فرطب  مدـش و  هناـخ  لـخاد  تسا  زاـب  رد  مدـید  متـشگرب  ماـگنه  بش  نوچ  متفر و  مه  نم  ورب . تسنآ  رد  غارچ  هک  یقاـطاب 
زا دمحم  يا  تفگیم : هک  مدینش  یئادص  ناهگان  مدرکیم ، هیرگ  دنلب  يادص  اب  ربق  ود  نایم  هک  عقوم  نامه  رد  متفر . دوب  هدرک  فیـصوت 

. ياهتفرگ ندرگب  ار  یگرزب  راک  اریز  نک ، هبوت  يوشیم  بکترم  هچنآ  زا  سرتب و  ادخ 

یناتسزوخ بتاک 

زا يزار   641 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دمحم  نب  یلع  زا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  یمق  دـیلو  نبا  زا  نیدـلا  لامک  رد  نینچمه 
هسدقم هیحان  يارب  رانید  رازه  دندیمانیم . یناتسزوخ  ار  وا  هک  دوب  ورم »  » رهش رد  یبتاک  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  یخلب  حابص  نب  رصن 

ير رد  ناـمز ) ماـما  لـیکو   ) زجاـح دزن  ار  نآ  متفگ : نم  درک . تروشم  نآ  صوصخ  رد  نم  اـب  وا  دـش . عمج  يو  دزن  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
رارق نیمه  اب  ام  دیوگیم : رصن  يرآ . متفگ : يریگیم ؟ ندرگب  تساوخ  نم  زا  دنوادخ  تمایق  يادرف  رگا  ار  نآ  تیلوئـسم  تفگ : تسرفب 

. مداتـسرف رجاح »  » يارب ار  نآ  رانید  تسیود  تفگ : مدـش ، ایوج  لوپ  نآ  زا  مدومن و  تعجارم  دـعب  لاس  ود  هاـگنآ  میتشگ ، ادـج  يو  زا 
نآ هیقب  یهاوخب  رگا  ياهداتسرف ! رانید  تسیود  وت  یلو  تسا ! هدوب  رانید  رازه  اهلوپ  هک  دوب  هتشون  دیسر و  نم  هراب  رد  اعد  اب  نآ  دیـسر 

نوزحم تحاران و  تخـس  دیـسر  يوب  زجاح  تافو  ربخ  تاقوا  نآ  رد  تفگ : رـصن  راپـسب ! يدسا »  » هب ير  رد  ار  نآ  يراپـسب  یـسکب  ار 
زیچ ودب  هدمآ  تیارب  هسدقم  هیحان  زا  هک  ياهمان  رد  داهن و  تنم  وت  رب  دنوادخ  هکنیا  اب  يدش  نوزحم  تحاران و  ارچ  متفگ : نم  دیدرگ .

مالعا وتب  ار  زجاح  تافو  ربخ  ادعب  تسا و  ير »  » رد یلیکو  نییعت  رگید  هدومرف و  مولعم  ار  اهلوپ  غلبم  ماما  هکنیا  یکی  ياهدـشیئامنهار :
زا يدرم  هک  دنکیم  لقن  حابـص  نب  رـصن  زا  يزار  نالع  زا  وا  يرعـشا و  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دـیوگیم ؛ نیدـلا  لامک  رد  زین  دومرف .
رب لمتـشم  نآ  باوج  یلو  داد  رییغت  ار  دوخ  مان  هتـشاد  لاسرا  نآ  هارمه  ياهمان  داتـسرف و  زجاح »  » يارب ماما  مهـس  رانید  جـنپ  خـلب  لـها 

. دوب وا  يارب  اعد  لوپ و  بحاص  بسن  مان و  لوپ و  دیسر 

یخلب درم  هداتسرف 

زا يدرم  هک : دنکیم  تیاور  میعن  نب  ناذاش  نب  دمحم  زا  ياهغارم  دماح  وبا  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دسیونیم : روبزم  باتک  رد  زین  و 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  ماما  يارب  دوب ؛ هدینادرگ  فورح  نودب  نآ  يور  تشگنا  اب  طقف  دوبن و  هتشون  نآ  رد  يزیچ  هک  ياهمان  هارمه  یلام  خلب  لها 
هتشون نودب  همان  باوج   642 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اب  ار  نآ  ناتساد  سک  ره  ربب  ار  لاوما  نیا  تفگ : هداتسرفب  داتسرف و 

: تفگ يوب  دز و  باذـک - رفعجب - يرـس  تفر و  هرماـس  رد  رکـسع »  » هلحمب تشادرب و  ار  لاوما  هداتـسرف  سپ  نک . میلـست  واـب  داد ، وتب 
وت تفگ  رفعج  مراپـسب . وتب  ات  وگب  نونکا  راپـسب  ودب  ار  نآ  تشاد  نایب  تسرد  ار  نایرج  سک  ره  هتفگ  نآ  بحاص  تسا و  نم  اب  یلام 

قیقحت نودب  هک  هدرک  رومأم  ار  وت  و  دش ، لصاح  شیاربادب  لام  نیا  بحاص  هک  نادب  سپ  تفگ : يرآ . تفگ : يراد ؟ ءادب »  » هب هدیقع 
تفر دمآ و  هعیـش  ناگرزب  هناخ  رد  دـمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  سپ  دزاسیمن . عناق  ارم  باوج  نیا  تفگ : هداتـسرف  یهدـب ! نمب  ار  لاوما  نیا 

ار نآ  گنرین  اب  تساوخیم  يرگید  هک  تسا  یلام  نیا  دوب : هتـشون  هک  دیـسر  وا  تسدـب  ياهمان  نایم  نآ  رد  دوب . تقو  دـصرتم  درکیم و 
قودنص رد  هچنآ  هدز  دربتسد  دوب  اجنآ  رد  قودنص  هک  ياهناخب  اهدزد  دوب ، قودنـص  يور  لام  نیا  باذک ) رفعج  ینعی   ) دنک بحاصت 

يدنادرگ نآ  يور  رد  ار  دوخ  تشگنا  دوب : موقرم  نآ  رد  تشگ و  رب  مه  لام  بحاص  همان  دـنام . ملاس  لام  نیا  یلو  دـندرب  امغی  هب  دوب 
نب دمحم  زا  وا  هَّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دیوگیم : نیدـلا  لامک  رد  نینچمه  دروآرب . ار  وت  تجاح  ادـخ  يدومن  اعد  شهاوخ  ام  زا  و 

سبح ار  وا  زیزعلا  دبع  رسپ  هک  يدرم  یئاهر  يارب  هک  متـساوخ  ترـضح  زا  متـشون و  هسدقم  هیحانب  ياهمان  تفگ : هک  هدرک  لقن  حلاص 
، نک یکیدزن  زینک  اب  دوب  موقرم  باوج  رد  متـساوخ . هزاجا  ندش ، راد  هچب  روظنمب  يزینک  اب  تلـصو  يارب  زین  و  دـیامرف . اعد  دوب ، هدرک 

عیقوت هک  زور  ناـمه  درم و  شدوخ  سپـس  دـیئاز . ياهچب  زینک  دـنکیم ، دازآ  ادـخ  مه  ار  سوبحم  دریذـپیم ، ماـجنا  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ 
ياهمان دومن . يزور  نمب  ادـخ  يدولوم  هک  درک  لقن  يزورم  رفعج  وبا  زا  مردـپ  زین  و  دـش . دازآ  مه  سوبحم  تشگ  رداـص  نم  راـختفاب 
ياهمان اددجم  تشذگرد . متـشه  زور  مه  هچب  دماین . یباوج  منک  وشتـسش  ار  وا  متـشه  ای  متفه  زور  دـیامرف  هزاجا  هک  متـشون  ترـضحب 

دنزرف ود  بحاـص  سپ  نیا  زا  دومرف : موقرم  باوـج  رد   643 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  متـشاد . میدـقت  هچب  گرم  رب  ینبم 
. دش عقاو  زین  دوب  هدومرف  هک  روط  نامه  و  راذگب . رفعج  ار  یمود  دمحا و  ار  یلوا  مان  دش . یهاوخ 

یفوص لاله  نب  دمحا 

دزن هک  ار  ياهسیک  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  يریپ  دیـسر . هسدـقم  هیحان  زا  نوعلم  لاله  نب  دـمحا  توف  ربخ  هک  یعقوم  تفگ : وا  نینچمه 
ینعی راک  تعدب  یفوصب  عجار  هچنآ  هتشگ . رداص  نم  مانب  نومضم  نیدب  ياهمان  مدید  مدوشگ  هدروآ  نوریب  ار  نآ  روایب . نوریب  تسوت 

ام نتـشک  دصق  وا  دمآ : نومـضم  نیدب  ياهمان  زین ، لاله  نبا  دمحا  گرم  زا  سپ  دـیرب . ار  وا  رمع  دـنویپ  دـنوادخ  يدوب  هتفگ  یلاله » »
. دیرب ار  وا  رمع  دنویپ  ام  نیرفن  اب  دنوادخ  ات  میدرک  ربص  مه  ام  درک .

ینمی نسح  نب  لضف 

هک تسا  هدرک  لقن  ینمی  لضف  نب  نسح  زا  يزار  نالع  زا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  شردـپ  زا  نیدـلا  لامک  رد  همحرلا  هیلع  قودـص  زین  و 
مدـینادرگرب و ار  نآ  نم  دـش . هداتـسرف  میارب  دوب  نآ  رد  سابل  تسد  ود  راـنید و  دـنچ  هک  ياهسیک  مدرک ، هرماـس  گـنهآ  نوچ  تفگ :

راچان مدـش  نامیـشپ  سپـس  متـسناد ، دوخ  نأش  رـسک  ار  نآ  لوبق  مدـش و  رورغم  مراد !؟ یماقم  نینچ  همئا  دزن  رد  نم  متفگ : دوخ  شیپ 
زاـب ار  نآ  دوش . هدـینادرگرب  هسیک  نآ  رگا  متفگ : دوـخ  اـب  سپـس  مدوـمن . رافغتـسا  لـمع  نیا  زا  متـساوخ و  ترذـعم  متـشون و  ياهماـن 

نم دزن  ماما  هیحان  زا  يدـصاق  سپ  تسا . رتاناد  نم  زا  وا  هک  هچ  مربیم ، مردـپ  شیپ  ار  نآ  هکلب  میاـمنیمن ، جرخ  ار  نآ  لوپ  منکیمن و 
هک هدش  رایـسب  مه  مینک و  نینچ  دوخ  ناتـسود  يارب  ام  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  یتشادن ، بلطمب  نیقی  اریز  يدرک  هابتـشا  تفگ : دمآ و 

یلو دوب ، هابتشا  اهنآ  نداتسرف  سپ   644 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دناهدومن . ام  زا  ار  اهـشهاوخ  نیا  كربت  ناونعب  دوخ  اهنآ 
یلو میهدیمن  وتب  ار  نآ  زین  ام  ینکن ، فرـصم  دوخ  رفـس  هار  رد  ار  اهلوپ  يراد  دصق  نوچ  دیـشخب  ار  وت  دنوادخ ، يدومن  رافغتـسا  الاح 
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بلطم متساوخ  متشون و  بلطم  ود  صوصخ  رد  ياهمان  هاگنآ  دیوگیم : يوار  نیمه  يوش . مرحم  جح  رد  نآ  اب  يرادرب و  دیاب  ار  اهـسابل 
ار نآ  هک  موس  بلطمب  عجار  و  دـمآ ، بلطم  ود  باوج  دـشابن  ماـما  دـنیآ  شوخ  دـشاب و  داـیز  دـیاش  متفگ : دوـخ  شیپ  مسیوـنب ، رگید 
رد دش و  هداتسرف  میارب  يدیفـس  هچراپ  رد  رطع  يرادقم  سپ  يدوب . هدرک  رطع  شهاوخ  هک  دوب  موقرم  مدوب . هتـشونن  متـشاد و  هدیـشوپ 

عمج ار  دوخ  ثاثا  سپس  دش . ترپ  فارطاب  متـشاد  هچنآ  داتفا و  ملمحم  و  درک ، مر  نم  رتش  « 1  » نافسع لزنم  رد  متشاد ، دوخ  اب  لمحم 
دوخ اـب  هک  ياهسیک  متفگ : یئوـجیم ! هچ  دیـسرپ  ناـهارمه  زا  یکی  هک  متـشگ  نادـنچ  مدوـمن ، مگ  ار  رطع  هسیک  ناـیم  نآ  رد  مدرک و 

نتفای زا  مدیسرپ  یـسک  ره  زا  نم  یلو  تشادرب  ار  نآ  یـسک  مدید  تفگ : درم  نآ  مهار . جراخم  متفگ : دوب ؟ نآ  رد  هچ  تفگ : متـشاد .
هـسیک هکنیا  اب  دوب ! هسیک  ناـمه  مدـید ، نآ  رد  هک  يزیچ  لوا  مدوشگ  ار  دوخ  نیجروخ  مدیـسر و  هکمب  هک  یعقوم  مدـش . سویأـم  نآ 
دادـغب رد  یتقو  دـیوگیم : صخـش  نیمه  داتفا ! مه  نآ  دـش . شخپ  فارطاب  نم  ثاثا  هک  یعقوم  دوب و  لحم  رد  نیجروخ و  نوریب  روبزم 

نبا دـمحم  شیپ  متفر  سپ  مدرگنرب . دوخ  لزنمب  مورن و  جـحب  لاسما  مسرتیم  متفگ : دوخ  اب  مدـش و  گنتلد  اجنآ  رد  ندـنام  رثا  رب  مدوب 
هک تساجنآ  رد  يدرم  ورب ، دجـسم  نالفب  تفگ  نامثع  نب  دـمحم  متـساوخ . مدوب  هتـشون  صوصخ  نیا  رد  هک  ياهمان  باوج  ناـمثع و 

دمآ يدرم  هاگان  مدوب ، هتسشن  هک  یعقوم  رد  متفر و  دجسم  نآب  مه  نم  داد . دهاوخ  عالطا  وتب  يراد  جایتحا  هچنآ  دهدیم و  ار  وت  باوج 
تعجارم تناسک  دزن  تمالـسب  هَّللا  ءاش  نا  تفر و  یهاوخ  جـحب  لاسما  اریز  داـب ! هدژم  تفگ : دـیدنخ و  درک و  مالـس  تسیرگن و  ارم  و 
شاهرهچ مدید  دـنک ، هیارک  میارب  ياهواجک  یلمحم و  اتانجو » نبا   » دزن متفر  مه  نم   645 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینکیم .

تـسا هتـشون  نمب  ماـما  مریگیم  ار  وـت  غارـس  هک  تسا  زور  دـنچ  نم  تفگ : نمب  هک  مدـید  ار  وا  دـعب  زور  دـنچ  هاـگنآ  تفر . ورف  مهرد 
لقن نم  يارب  تسا  هدرک  لقن  ار  رابخا  نیا  هک  لضف  نب  نسح  دـیوگیم : يزار  نـالع  مزاـس . اـیهم  هیارک و  وت  يارب  ياهواـجک  یلمحم و 

. نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  مدید و  ماما  زا  هزجعم  هد  رفس  نیا  رد  هک  درک 

یطاشمش دمحم  نب  یلع 

هک درک  لقن  ینمی  میهاربا  نب  رفعج  هداتسرف  یطاشمش  دمحم  نب  یلع  زا  يرعشا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دیوگیم : نیدلا  لامک  رد  زین 
اب هک  متساوخ  هزاجا  ترـضح  زا  متـشون و  ياهمان  تسا . تکرح  هدامآ  اهینمی  ناوراک  مدید  يزور  متـشاد  تماقا  دادغب  رد  نم  تفگ :

. درک تکرح  ناوراک  نک . فقوت  هفوک  رد  درادـن و  وت  يارب  يریخ  هک  نکم  تکرح  ناوراک  نیا  اب  هک  دـمآ  باوج  منک . تکرح  اهنآ 
یتشک اب  دـیامرف  هزاجا  هک  متـشون  ياهمان  زاب  دـندومن ! كاله  تراغ و  ار  اهنآ  دـنتخیر و  اـهنآ  رـس  رب  هلظنح » ینب   » هفیاـط هار  ناـیم  رد 

سپ دنتـسب . اهنآ  رب  ار  هار  جراوب »  » هفیاط تفر  جـحب  هک  یتشک  ره  لاس  نآ  رد  اـقافتا  نکم . مه  ار  راـک  نیا  دـمآ : باوج  منک . تکرح 
! زیخرب تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یمالغ  مدوب ، دجـسم  رد  هک  برغم  عقوم  متفر . هرماـسب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تراـیز  دـصقب 

یسک عقوم  نآ  رد  ایب ! هناخب  زیخرب و  یتسه  ینمی  میهاربا  نب  رفعج  هداتسرف  دمحم  نب  یلع  وت  تفگ  مورب ؟ اجکب  متسیک و  نم  مدیـسرپ 
يرکـسع نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  هک  متفرگ  هزاـجا  متفر و  هناـخب  متـساخرب و  نم  تشادـن  عـالطا  هرماـسب  نم  ندـمآ  زا  نایعیـش  زا 

دمحم نب  یلع  زا  ینیلک  زا  هیولوق  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  دـیفم  داشرا  رد  داد . هزاجا  نمب  مه  وا  منک و  ترایز  لخاد  زا  ار  مالـسلا  امهیلع 
. تسا هدرک  لقن  ینمی  نیسح  نب  یلع  نب 

يرصم ءاجر  وبا 

تیاور يرصم  ءاجر  وبا  زا  وا  يرصب و  ملعا  زا  يزار  نالع  زا  يرعشا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دسیونیم : نیدلا  لامک  رد  قودص  زین  و 
، مدرک رفس  ترضح  نآ  نیشناج  هراب  رد  قیقحت  يارب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تلحر  زا  دعب  لاس  ود  تفگ : هک  هدومن 
هک درک  توعد  مناغ  وبا  مدوب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـسپ  يوجتـسج  رد  هنیدم  رد  هک  موس  لاس  دشن . مریگتـسد  يزیچ  یلو 
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لاس هس  زا  دـعب  دـب  تشاد ال  يرـسپ  ماما  رگا  متفگیم : دوخ  اب  هتفر و  ورف  هشیدـنا  رد  مدوب و  هتـسشن  ماگنه  نآ  رد  مشاب . وا  دزن  ار  ماـش 
رـصم لهاب  هدوب ) ءاجر  وبا  مان   ) هَّللا دـبع  نب  رـصن  يا  تفگیم : هک  مدـیدن  ار  وا  دوخ  یلو  مدینـش  ار  یفتاه  يادـص  هاگان  دـشیم . رهاظ 
دلوتم نئادم  رد  نم  اریز  متـسنادیمن . ار  مردپ  مان  عقوم  نآ  ات  نم  دیوگیم : رـصن  دیاهدید ؟ ار  وا  دیاهدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  هک  امـش  وگب :
رگید مدرک و  تکرح  متساخرب و  نآ  ندینـش  زا  دعب  متفای . شرورپ  اجنآ  رد  مردپ  گرم  زا  دعب  و  دروآ ، رـصمب  ارم  یلفون  و  مدوب ، هدش 

ناشدنزرف ود  هراب  رد  ياهمان  رـصم  لها  زا  رفن  ود  تفگ : يرـصم  ءاجر  وبا  مه  و  مدش . مزاع  هتفرگ  ار  رـصم  هار  متفرن و  مناغ  وبا - شیپ 
واب هک  یلوا  رـسپ  يدـنچ  زا  سپ  درک . اعد  یمود  هراب  رد  و  دـهد ، شاداپ  وتب  دـنوادخ  ینالف  يا  هک  دـمآ  باوج  دنتـشون . ماما  روضحب 

دیدپ یبوشآ  دروخ و  مهب  ام  رهش  عاضوا  هک  درک  لقن  نم  يارب  یئانجو  دمحم  وبا  تفگ : ءاجر  وبا  زین  و  تفای . تافو  دوب  هتفگ  تیلـست 
دادغب زا  یلیمیب  اب  مه  نم  دوخ . رهـشب  درگرب  تفگ : نمب  دمآ و  يدرمریپ  يزور  مدنام ، اجنآ  رد  زور  داتـشه  مدمآ و  دادغبب  نم  دـمآ .
لزنمب هرماس  رد  زونه  دیـسریم ، نمب  نطو  هتفـشآ  عضو  زا  يرابخا  اریز  منک ، لزنم  اجنآ  رد  متـساوخ  مدیـسر  هرماسب  یتقو  مدمآ . نوریب 
دندوب هتـساوخ  نم  زا  هداد و  ربخ  رهـش  عاضوا  شمارآ  زا  هک  دروآ  ماهداوناخ  زا  ياهمان  دمآ و  نم  دزن  يدرمریپ  مدید  هک  مدوب  هدیـسرن 
نوراه نب  دمحم  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دسیونیم : نیدـلا  لامک  رد  نینچمه   647 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدرگرب .

دیدش ياهداب  کیرات و  یبش  مدوب و  دادغب  رد  هک  بش  کی  متـشاد  همذب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  لام  رانید  دصناپ  تفگ  هک  دنکیم  تیاور 
نآ هک  مراد  ناکد  باب  دنچ  متفگ : دوخ  شیپ  مدیشیدنایم ، متشاد  همذب  هک  ماما  لام  هراب  رد  و  مدوب ؛ هدیـسرت  تخـس  مه  نم  و  دیزویم ،

ار نآ  هک  دمآ  یصخش  عقوم  نامه  مهدیم . مالّسلا  هیلع  ماما  لام  رانید  دصناپ  ضوع  رد  ار  اهنآ  همه  ماهدیرخ . رانید  یـس  دصناپ و  هب  ار 
. مدوب هدادن  ربخ  مه  یسکب  هتشونن و  ار  نآ  هلابق  زونه  هکنیا  اب  دریگب ، رانید  دصناپ  ضوع  رد 

سباح یبا  نب  مساقلا  وبا 

نابعـش همین  بش  رد  نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  سباـح  یبا  نب  مساـقلا  وـبا  زا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  شردـپ  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین  و 
هام لوخد  زا  شیپ  هک  متشاد  یعس  متفر و  هرماسب  نابعش  هام  زا  لبق  اهلاس  زا  یکی  رد  متفریم ؛ مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایزب 

تقو ره  نم  متفر . ترایزب  سپ  درک . مهاوخن  كرت  مدناوخیم  تقو  همه  هک  ار  یترایز  متفگ  دمآ  نابعش  هام  نوچ  منکن . ترایز  نابعش 
ترـضح نآ  لیکو  دـمحا  نب  نسح  مساقلا  وبا  هب  هعفد  نیا  رد  مدادـیم ، عالطا  ترـضح  هب  ار  مندـمآ  ياهماـن  هلیـسوب  مدـمآیم  هرماـسب 

تشاد بل  رب  یمسبت  هک  یلاح  رد  مساقلا  وبا  ادعب  دشاب . صلاخ  یترایز  هبترم  نیا  رد  مترایز  مهاوخیم  اریز  هدم  عالطا  ارم  ندمآ  متفگ :
دایب مه  ادخ  دشاب  ادخ  رکف  رد  سک  ره  وگب : هدب و  یـسباح »  » هب ار  نآ  هک  هدـش  هداتـسرف  نم  يارب  رانید  ود  نیا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن 

ود عقوم  نآ  رد  متـشگ . گرم  هدامآ  هدیدرگ  سویأم  دوخ  يدوبهب  زا  و  مدـش ، ضیرم  تخـس  هرماس  رد  نم  دـیوگیم : یـسباح  تسوا .!
يدوبهب هک  مدوب  نآ  ندیئوب  لوغشم  میوبب ، ار  نآ  هک  دنداد  روتـسد  نمب  دش و  هداتـسرف  نم  يارب  دوب  نآ  رد  هشفنب  هخاش  ود  هک  فرظ 

هیلع دوعوم  يدـهم  ترـضح  هک  متـشون  ياهماـن  درم ، نم  ناراکهدـب  زا  یکی  تفگ : یـسباح  مه  و  نیملاـعلا . بر  هَّلل  دـمحلا  و  متفاـی -
دوخ قح  مناوتب  دیاش  موریم  وا  گرم  لئاوا  متفگ : دوخ  اب  و  منیبب ، ار  وا  هثرو  مورب و  طساو  رهـشب  دـنهدب  هزاجا   648 ص : نتم ، مالسلا ،

تـشذگ لاس  دنچ  نوچ  دندادن . هزاجا  زاب  دیامرف ؛ رداص  هزاجا  هک  متـشون  ياهمان  اددجم  دـندادن . نتفر  هزاجا  ترـضح  یلو  مریگب . ار 
مهـس رانید  هد  سیئر  رـسپ  تفگ : یـسباح  مساقلا  وبا  مه  و  متفرگ . ار  دوخ  بلط  متفر و  مه  نم  ورب . اهنآ  يوسب  نونکا  هک  دمآ  ياهمان 

: دوب هتـشون  هک  دـمآ  زجاح  يارب  ياهمان  دـناسرب ؛ ماماب  ار  نآ  درک  شومارف  زجاح  یلو  داتـسرف ، ماما ) يالکو  زا  یکی   ) زجاح يارب  ماما 
ملق اـب  هلمج  زا  درک  دـنچ  يروـما  تساوـخرد  هماـن  یط  تارف  نب  یـسوم  نب  نوراـه  تفگ : وا  مه  و  تسرفب ! ار  سیئر  رـسپ  ياـهرانید 

. تسا هدومرف  اعد  مساب  اهنآ  يارب  هک  دمآ  وا  همان  باوج  دوب ، هدرک  اعد  شهاوخ  دندوب ، نادنز  رد  هک  شردارب  رسپ  ود  يارب  بکرمیب 
زور راهچ  درک ، اعد  شهاوخ  شنز  لمح  عضو  يارب  تشون و  ماما  روضحب  ياهماـن  دـیمح » ضبر   » لـها زا  يدرم  تفگ : یـسباح  مه  و 
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يرـصق دمحم  نب  دمحم  تفگ : وا  مه  و  دـش . مه  روط  نامه  دـیازیم ، رتخد  تنز  میدرک و  اعد  هک  دـمآ  نآ  باوج  لمح  عضو  زا  شیپ 
هرابود هتفر  شتسد  زا  هک  یلاوما  و  دوش ، يزور  يوب  هَّللا  تیب  ّجح  ددرگ و  هدوسآ  دوخ  نارتخد  رـش  زا  هک : تشون  ماما  تمدخ  ياهمان 
تـسد زا  لاوما  دندرم و  ناشرفن  راهچ  تشاد  هک  يرتخد  شـش  زا  و  تفر . ّجـحب  لاس  نامه  دیـسر : وا  ياهـشهاوخ  باوج  ددرگرب . واب 

دمآ باوج  دومن ، دوخ  ردام  ردـپ و  يارب  اعد  بلط  ترـضح  زا  تشون و  ياهمان  دادزی  نب  دـمحم  تفگ : وا  مه  و  تفای !! زاب  ار  شاهتفر 
: تفگ یـسباح  زین  و  دوب . هحلاص  ینز  نز ، نیا  دـیزرمآ . دوب ، یکلک »  » شمان هک  ار  تیاـفوتم  رهاوخ  رداـم و  ردـپ و  وت و  دـنوادخ  هک :

نآ رانید  هد  هلمج  زا  مداتسرف . ترضح  نآ  يارب  دوب  نم  دزن  نینمؤم  یعمج  زا  هک  رانید  هاجنپ  متشون و  مالّسلا  هیلع  ماما  روضحب  ياهمان 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  مدومن  شهاوخ  متشون و  همان  رخآ  رد  ار  وا  مان  مه  نم  اذل  تشادن . یتسرد  نامیا  هک  دوب  نم  يومع  رـسپ  زا 
، دنک ناسحا  نانآب  وتب و  دیامرف و  لوبق  اهنآ  زا  دنوادخ  دوب : موقرم  همان  باوج  یماسا  لصف  رد  دیامرفن . اعد  وا  يارب  هک   649 ص : نتم ،

نب دمحم  مانب  يدرم  ار  یغلبم  زین  نینمؤم و  زا  ياهدع  زا  رانید  دنچ  تفگ : یسباح  نینچمه  دوب . هدومرفن  یئاعد  میومع  رـسپ  يارب  یلو 
دوخ اریز  مداتسرف  دیعس  شردپ  مانب  ادمع  ار  دیعس  نب  دمحم  لوپ  مداتـسرف و  ار  اهنآ  مه  نم  متـسرفب . ترـضح  يارب  هک  داد  نمب  دیعس 

هک لاس  نیمه  رد  تفگ : یـسباح  مه  و  دیـسر . مدوب  هداد  رییغت  ار  نآ  مسا  نم  هک  دمحم »  » مانب نآ  لوصو  باوج  دوبن ، تناید  لها  يو 
نبا دمحم  نیـسحلا  وبا  قافتاب  دوب ، هداتـسرف  يزورم  رفعج  وبا  هک  ار  يرانید  رازه  تشگ ، راکـشآ  نم  يارب  هسدـقم  هیحان  زا  مئالع  نیا 

هب نوچ  میدرک ، هیارک  غالا  سار  هس  ات  « 1  » درب رود  هب  ار  اهنیجروخ  نیسحلا  وبا  مدرب . ماما  يارب  دینج ، نب  قاحـسا  فلخ و  نب  دمحم 
یغالا منامب و  نم  ات  نک  تکرح  هلفاق  اب  رادرب و  ار  لاوما  ياهنیجروخ  نیا  متفگ  نیسحلا  وبا  هب  نم  میدیدن . یغالا  میدیسر  « 2  » لوطاق

وبا هب  ءارماس  « 3  » ریح رد  مدومن و  هیارک  وا  يارب  یغالا  سپـس  تسا . ریپ  يو  هک  دوش ، راوس  نآ  رب  ات  منک  ادـیپ  دـینج  نب  قاحـسا  يارب 
. ینکیم لمح  هار  نیا  رد  ار  لاوما  نیا  هک  نک  رکـش  ار  ادـخ  متفگیم  مدرکیم و  تبحـص  نیـسحلا  وبا  اب  هار  نایم  میدـش . قحلم  نیـسحلا 
وا میدومن و  میلـست  ماما  لیکوب  میتشاد  دوخ  اب  هچنآ  میدیـسر  هرماس »  » هب هک  یعقوم  مدرکیم  هشیمه  ار  راک  نیا  مراد  تسود  نم  تفگ :
دزن یکبس  هچقب  نیسحلا  وبا - دش  رـصع  نوچ  تشاد . لاسرا  یهایـس  مالغ  هلیـسوب  تسب و  یلامتـسد  رد  تفرگ و  ار  نآ  نم  روضح  رد 

مه قاحسا  نیـسحلا و  وبا  دومن . تولخ  نم  اب  ماما ) لیکو   ) مساقلا وبا  حبـص  ادرف   650 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دروآ . نم 
. هدب دروآ  ار  هچقب  هک  ياهداتسرفب  ار  اهمهرد  نیا  تفگ : نمب  دروآ و  ار  اهمهرد  نیا  درب ، ار  هچقب  هک  یمالغ  تفگ  مساقلا  وبا  دندمآ .

يزیچ دنادب  هکنیا  نودب  نیسحلا  وبا  منک ، تبحص  نم  هکنآ  زا  شیپ  مدمآ ، نوریب  هناخ  رد  زا  هک  نیمه  متفرگ و  يو  زا  ار  هچقب  مه  نم 
وزرآ نیا  میوج . كربت  نآب  ات  دیامرف  اطع  نمب  یمهرد  دنچ  ترـضح  هک  متـشاد  وزرآ  مدوب  ریح »  » رد هک  یعقوم  تفگ : تسا ، نم  دزن 

دمحلا و  تسا . هدیناسر  وت  يارب  دـنوادخ  هک  ریگب  ار  اهمهرد  نیا  متفگ : واب  نم  متـشاد - مه  مدوب  رکـسع »  » رد وت  اب  هک  لوا  لاس  زا  ار 
دیامرف اعد  هک  درک  شهاوخ  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ياهمان  درمـشک ، نب  دـمحم  تفگ : یـسباح  مه  و  نیملاـعلا . ّبر  هَّلل 

هلیسو نیدب  ترضح  دینادرگ » لالح  يرقـص »  » يارب ار  وا  دنوادخ  هک : دمآ  باوج  دشاب  دازآ  « 1  » شدلو ما  صوصخ  رد  دمحا  شرسپ 
. تسا رقصلا  وبا  وا  هینک  هک  داد  ربخ 

دوبن هلماح  هک  ینز 

يو زا  يدیدم  تدم  هک  متـشاد  يزینک  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  يرعـشا  قاحـسا  نب  دمحم  نب  یلع  زا  نیدـلا  لامک  رد  قودـص  خـیش 
اب زور  نامه  رد  و  ماهدادن ، قالط  هن ! متفگ  نم  هدب . عالطا  نمب  ياهتفگ  قالط  ارم  رگا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  يزور  مدوب . هدومن  يرود 
نز نیا  ندش  هلماح  صوصخ  رد  ياهمان  نم  ماهدش . هلماح  وت  زا  هک  تشون  نم  يارب  ياهمان  هامکی  زا  دعب  وا  سپس  مدومن . یکیدزن  يو 

مدوخب ار  هناخ  نآ  هک  متـشون  ترـضح  تمدـخ  دوب ، هداد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماماب  ار  نآ  تیـصو  قبط  مداماد  هک  ياهناخ  هراب  رد  مه  و 
هراب رد  وگتفگ  زا  و  میداد ، هزاجا  یهاوخیم  هک  روط  نامه  هناخب  عجار  هک  دـمآ  باوج  مزادرپب . تلهم  اـب  رورمب و  ار  شلوپ  دـشورفب و 
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هچنآ هک  تشون  نمب  ياهماـن  نز  هک  تشذـگن  يزیچ   651 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نک . يراددوخ  شندوب  هلماـح  نز و 
. نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  و  متسین ! هلماح  دوب و  دوخیب  مدوب  هتشون 

هدنیآ ثداوح  زا  ربخ 

نامثع نب  دمحم  ایوگ   ) رفعج وبا  هک : هدومن  تیاور  یلین  یلع  وبا  زا  يرعـشا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  شردپ  زا  نیدلا  لامک  رد  قودـص  زین 
رد هچنآ  مدـید  دـناوخ ، نم  يارب  دروآرد و  ار  ياهماـن  سپـس  میدـمآرد  ياهبارخب  درب و  هیـسابع »  » هب دوخ  اـب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  هدوـب )

هدیشک نوریب  هناخ  زا  دنریگیم و  ار  شیوسیگ  هَّللا  دبع  ردام  ینعی  نز  نالف  هک  دوب  هتشون  مه  هدش و  هداد  حرـش  دوب ، هدمآ  دیدپ  ماهناخ 
هراپ ار  همان  سپـس  نک ، ظفح  زا  ار  اهنیا  تفگ : نمب  هاگنآ  دمآیم . دیدپ  يرگید  ياهزیچ  مه  و  دنناشنیم ، هفیلخ  دزن  دنربیم و  دادغبب 

. دوب ثداوح  نآ  ندمآ  دیدپ  زا  شیپ  یتدم  هعقاو  نیا  درک ،

يرعشا هَّللا  دبع  نب  دعس  تایاور 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ردام  زونه  هک  ینامز  رد  تفگ : درک و  لـقن  نم  يارب  رمع  نب  رفعج  زا  « 1  » يزورم رفعج  وـبا  هک : تفگ  مه  و 
هناخ نوردناب  دنیایب  هک  دنتساوخ  هزاجا  دنتشون و  ياهمان  ناهارمه  سپ  میتفر ، رکسع »  » هلحمب یتعامج  قافتاب  يرفس  دوب ، هدنز  مالّـسلا 

ارم تیوه  مسا و  متفگ  اهنآب  نم  دنتـشون . ناهارمه  کی  کـی  مساـب  ار  هماـن  نیا  دـننک : تراـیز  ار  دوخ  ناـماما  کـیدزن  زا  ترـضح و 
و «. 2  » دیوش لخاد  تفرگن  هزاجا  هک  سک  نآ  امـش و  همه  هک  دمآ  باوج  دنتـشونن ، ارم  مان  اهنآ  مریگیمن ، هزاجا  نم  هک  اریز  دیـسیونن ،

روما یـضعب  صوصخ  رد  ياهمان  یجخر  جرف  نب  دـمحم  نب  میهاربا  هک  دومن  تیاور  نم  يارب  دـمحا  نب  رفعج  نسحلا  وبا  تفگ : وا  مه 
يارب یمسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب  هدرک  اضاقت  هلمج  زا   652 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تشون و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگـشیپ  هب 

دعب سپس  دوب . هتشاذگن  شرـسپ  يارب  یمـسا  یلو  دوب ، وا  ياههتـساوخ  همه  خساپ  هک  تشگ  رداص  وا  راختفاب  یباوج  دراذگب . وا  دازون 
اهنآ زا  یکی  يارب  ياهمان  ماما  دـش  یئوگتفگ  نایعیـش  زا  یعمج  ناـیم  یـسلجم  رد  تفگ ؛ هَّللا  دـبع  نب  دعـس  مه  و  درم .! هچب  يدـنچ  زا 
ماماب قلعتم  یلام  نایعیـش  زا  یکی  هک  درک  لقن  نم  يارب  یمـصاع  تفگ : مه  و  دوب . اـهنآ  سلجم  يوگتفگ  حرـش  رب  لمتـشم  هک  تشون 
دینـش یفتاه  يادص  هاگان  دوب ، گنتلد  درکیم و  رکف  دناسرب  ماماب  ار  نآ  دیاب  یـسک  هچ  هکنیا  هراب  رد  يزور  تشاد ، همذب  مالّـسلا  هیلع 

وا يارب  یعیقوت  همدـقم  نودـب  دومن ، لمح  هرماسب  دوخ  اب  یلام  « 1  » يورـس دـمحم  وبا  تفگ . وا  مه  و  ناسرب . زجاحب  ار  نآ  تفگیم  هک 
يزورم رفعج  وبا  تفگ : وا  مه  و  نک . میلـست  زجاح »  » هب ياهدروآ  دوخ  اـب  هچنآ  تسین . یکـش  اـم  باون  اـم و  ندوب  رد  هک : دـش  رداـص 

مه ياهمان  دهد  عالطا  امب  هکنیا  نودب  درم  نآ  میداتـسرف  رکـسع »  » هلحمب نایعیـش  نیقثوم  زا  یکی  هلیـسوب  يزیچ  هک  درک  لقن  نم  يارب 
نب نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  تفگ : هَّللا  دـبع  نب  دعـس  زین  و  دـش . هدـنادرگرب  باوج  نودـب  وا  همان  سپ  داتـسرف . دوب  يو  اب  هچنآ  اب  تشون و 

، ترـضح نآ  نیـشناج  هراب  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  عیقوت  تفگ  نمب  یلـالب  رهاـط  وبا  هک : درک  لـقن  يدـنک  لیعامـسا 
زا هک  منکیم  اضاقت  امش  زا  متفگ : نیسحب  نم  دشاب . تناما  وت  هناخ  رد  يرگید  ءایشا  اب  تسا  هتـشگ  رداص  رهاط ) وبا  ینعی   ) نم راختفاب 
ات روایب  نم  دزن  ار  دعس  نیسح  تفگ  وا  دیناسر و  رهاط  وبا  عالطاب  ارم  تساوخرد  نیسح  یسیونب . نم  يارب  مه  ياهخسن  عیقوت  نآ  يور 
ود تفگ  دـیناسر و  نم  عالطاب  ار  عیقوت  بلطم  رهاط  وبا  متـشگ  رـضاح  يو  دزن  نوچ  دونـشب . نم  دوخ  زا  هطـساو  نودـب  ار  عیقوت  بلطم 
هس دش . رداص  نم  يارب  دوب ، هداد  عالطا  نمب  دوخ  نیـشناج  زا  نآ  رد  هک  یعیقوت  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  گرم  زا  شیپ  لاس 

ار یسک  دنک  تنعل  ادخ  دمآ . صوصخ  نیمه  رد   653 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یعیقوت  زین  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  زور 
وبا دوخ  زا  ار  عیقوت  نیا  یفاک  رد  ینیلک  فلؤم : اریثک . هَّلل  دمحلا  و  دزادنایم . مه  ناجب  ار  مدرم  دنکیم و  راکنا  ار  ادـخ  ءایلوا  قوقح  هک 

ترـضح نآ  تمدـخ  ياهمان  يرمیـص  دـمحم  نب  یلع  هک : تسا  هدروآ  نیدـلا  لاـمک  رد  قودـص  زین  تسا . هدرک  تیاور  یلـالب  رهاـط 
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تفای تافو  لاس  نامه  رد  مه  وا  درک ، یهاوخ  ادیپ  جایتحا  نادب  ای 81  لاس 80  رد  وت  هک  دمآ  باوج  دومن . ینفک  تساوخرد  تشون و 
! دیسر واب  شگرم  زا  لبق  هام  کی  شنفک  و 

دوسا یلع  نب  دمحم 

هب ار  نآ  تفگ  داد و  نمب  ياهچراـپ  ینز  اـهلاس  زا  یلاـس  تفگ : هنع  هَّللا  یـضر  دوسا  یلع  نب  دـمحم  هک : تسا  روـبزم  باـتک  رد  زین  و 
نب نامثع  مدیـسر  دادـغب  هب  نوچ  مدروآ ، دوخ  اب  رگید  يرایـسب  ياههچراپ  اب  ار  نآ  نم  ناسرب . ترـضح ) لوا  بئان   ) دیعـس نب  ناـمثع 
نآ زا  سپ  مدرپس . يوب  نز  نآ  هچراـپ  زا  ریغ  ار  اـهنآ  ماـمت  مه  نم  مهدـب ، یمق  ساـبع  نب  دـمحم  هب  ار  نآ  همه  هک  داد  روتـسد  دـیعس 
هداد نمب  ماما  لام  زا  ياهچراپ  مه  ینز  هک  مدروآ  دایب  عقوم  نآ  رد  نک  میلست  يوب  زین  ار  نزریپ  هچراپ  هک  داتسرف  مایپ  دیعـس  نب  نامثع 
ادـیپ ار  نآ  سپـس  ینکیم  ادـیپ  بیرقنع  هک  شابم  نیگمغ  دومرف : نمب  دیعـس  نب  نامثع  متفاین ، مدومن  وجتـسج  ار  نآ  هک  نادـنچ  تسا .

. دوبن دیعس  نبا  نامثع  دزن  دوب  نم  اب  هچنآ  تروص  هک  یتروص  رد  مدرک ،

هیوباب نب  دمحم  قودص  خیش 

نب نیسح  نب  یلع  نامثع  نب  دمحم  تلحر  زا  دعب  تفگ  هک  هدرک  لقن  هنع  هَّللا  یـضر  دوسا  یلع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه 
یلوم زا  وا  منک و  اعدتسا  حور  نب  نیسح   654 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مساقلا  وبا  زا  هک  تساوخ  نم  زا  هیوباب  نب  یـسوم 

مه حور  نب  نیـسح  دیامرف . تمحرم  يوب  يرـسپ  دنوادخ  ات  دـیامن  اعد  هیوباب ) نب  یلع   ) وا يارب  هک  دـنک  شهاوخ  ع )  ) نامزلا بحاص 
دوجو زا  دنوادخ  هک  تکرب  اب  يرـسپ  بیرقنع  دومرف و  اعد  هیوباب  نب  یلع  يارب  ماما  هک  داد  عالطا  نمب  دعب  زور  هس  دیناسر . ترـضحب 

زا دیوگیم : دوسا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  « 1  » دمآ دهاوخ  رگید  ینادنزرف  مه  وا  زا  دعب  ددرگیم و  دـلوتم  وا  يارب  دـناسر  عفن  مدرمب  وا 
شهاوخ وا  یلو  دیامرف  يزور  نمب  يرسپ  دنوادخ  هک  دیامنب  ترضح  زا  یئاعدتسا  نینچ  زین  مدوخ  هراب  رد  هک  متساوخ  حور  نب  نیسح 

وا زا  دعب  و  قودص ) خیـش   ) دمحم شدـنزرف  لاس  نامه  هیوباب  نب  یلع  يارب  سپ  تسین . شهاوخ  نیا  يارب  یهار  تفگ  تفریذـپن و  ارم 
نب دمحم  رفعج  وبا  تقو  ره  دیامرفیم : سپـس  هیلع  هَّللا  ۀمحر  قودص  خیـش  دـشن . نم  يزور  يدـنزرف  اما  دـیدرگ ، دـلوتم  يرگید  دالوا 

دیدیم و  موریم ، هنع  هَّللا  یضر  یمق - دیلو - نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  مداتسا  سرد  سلجمب  هک  دیدیم  ارم  هنع  هَّللا  یضر  دوسا  یلع 
ياعدب وت  اریز  یشاب . هتشاد  ملعب  یتبغر  نینچ  هک  تسین  بجع  وت  يارب  تفگیم : مراد  دایز  یتبغر  اهنآ  ظفح  یملع و  بتک  هعلاطمب  هک 

: تسا هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  قودص  دوخ  زا  ار  تیاور  نیا  املع  زا  یتعامج  دـسیونیم : خیـش  تبیغ  رد  ياهتـشگ . دـلوتم  ع )  ) نامز ماما 
نم سرد  سلجم  رد  دوسا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هک  دـشیم  رایـسب  مداد ، لیکـشت  سرد  سلجم  متـشادن ، لاس  تسیب  زونه  هک  یعقوم 

تفگیم و  دومنیم ؛ بجعت  رایسب  نم  نس  یمک  زا  دیدیم ، مارح  لالح و  لئاسمب  نداد  باوج  رد  ارم  لاقتنا  تعرس  نوچ  تشگیم  رـضاح 
! ياهدشدلوتم مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعدب  وت  اریز  تسین ! یبجع 

هبآ لها  زا  ینز 

هبآ لها  زا   655 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بنیز »  » مانب ینز  هک  هدومن  تیاور  لیتم  نب  یلع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین 
مهاوخیم تفگ  دروآ و  لیتم  نب  دمحم  نب  رفعج  نم  يومع  دزن  ار  نآ  تشاد . ماما  مهس  رانید  دصیس  یبآ ، لیدبع  نب  دمحم  هجوز  « 1»

حور نب  نیـسح  دزن  نز  نآ  اب  ارم  میومع  سپـس  يراپـسب . هر )  ) حور نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  تسدـب  هتفرگ  نم  تسد  زا  ار  لاـم  نیا  هک 
تفگ و نخس  نز  اب  هبآ  لها  حیصف  نابز  اب  میدیـسر ، حور  نب  نیـسح  تمدخب  نوچ  منک . همجرت  يو  يارب  ار  وا  تساوخرد  ات  داتـسرف 

نیسح مدید  نم  نوچ  يراد ؟ ربخ  هچ  تیاههچب  زا  يدوب و  یلاح  هچ  رد  البق  يروطچ و  ینعی  هتسنوچ »؟ هیلوک  ادب  انوچ ، انوچ ،  » دیسرپ
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نیا دـننام  خیـش  تبیغ  رد  مدرک . يراد  دوخ - همجرت  زا  و  متـشگرب ؛ هدرپس  واـب  ار  اـهرانید  دراد  لـماک  یئانـشآ  نز  نآ  ناـبزب  حور  نب 
. تسا هدرک  تیاور  زین  قودص  زا  املع  زا  یتعامج  زا  ار  تیاور 

لیتم نب  دمحم  نب  رفعج 

نامثع نب  دمحم  رفعج  وبا  تفگ : لیتم  نب  دمحم  نب  رفعج  میومع  هک  دـنکیم  تیاور  لیتم  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  و 
هب يورب  عقوم  نیمه  هک  تسا  مزال  تفگ : دروآ و  نوریب  دوب  نآ  رد  مهرد  یغلبم  هک  ياهسیک  هچراپ و  هقاط  دـنچ  تساوخ و  ارم  يرمع 
نم یهدـب . دـنکیم  تاقالم  ار  وت  طش  فرطب  نتفر  بکرم و  رب  ندـش  راوس  عقوم  همه  زا  لـبق  هک  یـسکب  مهدـیم  وتب  هچنآ  و  « 2  » طساو

.؟ دربـب ار  زیچاـن  لاوما  نیا  هک  دوشیم  مازعا  راـک  نیا  يارب  نم  دـننام  یـسک  اـیآ  متفگ  دوخ  شیپ  مدـش و  نیگمغ  تخـس  تهج  نیزا 
، دومن تاقالم  نم  اب  هک  يدرم  لوا  مدش  بکرم  راوس  مدومن و  تکرح  طساو »  » بناجب سپ   656 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

نم متفگ : یتسیک ؟ وت  متـسه ! نم  تفگ : درم  نآ  مدـش . ایوج  دوب  تافوقوم  لیکو  طساو  رد  هک  ینالدیـص  ةاطق  نب  دـمحم  نب  نسح  زا 
يوب هاگنآ  میدرک . هقناعم  مه  اب  مدومن و  مالـس  واب  مه  نم  درک و  مالـس  نمب  تخانـش و  مساب  ارم  وا  متـسه . لـیتم  نب  دـمحم  نب  رفعج 
تفگ سپس  منک . میلست  امشب  هک  هداد  نمب  ار  لوپ  هسیک  هچراپ و  نیا  هدناسر و  مالـس  امـشب  نامثع ) نب  دمحم   ) يرمع رفعج  وبا  متفگ 

ار اههچراپ  هاگنآ  منک . هیهت  وا  يارب  ینفک  هک  موریم  الاح  نم  تفای و  تافو  يرماع  هَّللا  دبع  نب  دمحم  اریز  مدید ) ار  وت  هک   ) هَّلل دمحلا 
هزانج ام  سپ  دوب . نک  روگ  شک و  هدرم  دزم  دوب  هسیک  رد  هچنآ  و  روفاک ، نفک و  دننام  تسنآ  رد  تیم  نفد  جاتحی  ام  میدـید  درک  زاب 

. میدرک تعجارم  سپس  میدومن و  نفد  هدرک  عییشت  ار 

یقیقع نسحلا  وبا 

هبنپ رازاـب  تمـس  رد  عقاو  دوخ  هناـخ  رد  دادـغب  رد  رهاـط  هدازردارب  يولع  ییحی  نب  دـمحم  نب  نسح  دـمحم  وبا  زا  روبزم  باـتک  رد  زین 
حارج نبا  یـسیع  نب  یلع  رب  دمآ و  دادغب  هب  ( 298  ) لاس رد  یقیقع  یلع  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  تفگ : داد و  ربخ  نمب  ناـشورف ،

نیا رد  وت  ناگتسب  تفگ : ریزو  دهاوخب . ریزو  زا  ار  دوخ  تجاح  دنک و  یـشکرس  دوخ  كالما  زا  ات  تشگ ، دراو  دوب  ریزو  عقوم  نآ  هک 
تجاح نم  تفگ : یقیقع  میئآرب . نآ  هدهع  زا  میناوتیمن  و  دیـشکیم ، ازاردـب  راک  میهدـب  اهنآب  دـنهاوخب ، اهنآ  هچ  ره  رگا  دنرایـسب . رهش 

نیا لج . زع و  دنوادخ  تفگ : تسیک ؟ وا  دیسرپ  یسیع  نب  یلع  دوشیم . هدوشگ  يو  تسدب  نآ  لکـشم  هک  مبلطیم  یـسک  زا  ار  دوخ 
ار ياهدـشكاله  ره  ره  ربـص  دـنوادخ  متفگیم : مدـمآ و  نوریب  نیگمـشخ  یتلاـح  اـب  تفگیم : یقیقع  تفر . نوریب  مشخ  اـب  تفگ و  ار 

سپس متفر . نوریب   657 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يو  دزن  زا  متفگ و  ار  نیا  دـیامنیم . ار  یتبیـصم  ره  ناربـج  و  دـهدیم ،
. تفگ حور  نب  نیسحب  تفر و  مه  وا  مدومن . واب  ار  ریزو  تیاکش  نم  دمآ . نم  دزن  هنع  هَّللا  یضر  حور  نب  نیـسح  بناج  زا  ياهداتـسرف 

نمب نفک  دنچ  طونح و  يرادقم  یلامتسد و  درک و  نزو  درمش و  ار  همه  دروآ  نم  يارب  مهرد  دص  دمآ و  نم  دزن  هداتسرف  نامه  هاگنآ 
هک لامب ، دوخ  تروصب  ار  لامتسد  نیا  دروآ ، يور  وتب  یهودنا  ای  یلکـشم  تقو  ره  دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  وتب  تیاقآ  تفگ : داد و 

، یـسرب رـصمب  نوچ  دوشیم . هدروآرب  تتجاح  بشما  هک  نادـب  و  رادرب ، ار  اـهنفک  طونح و  اـهمهرد و  نیا  دـشابیم . تیاـقآ  لامتـسد 
ار نآ  متشادرب و  ار  اهنآ  نم  تسا . وت  لام  طونح  نفک و  نیا  درم . یهاوخ  زین  وت  سپـس  دریمیم . وت  زا  شیپ  زور  هد  لیعامـسا  نب  دمحم 
: متفگ دوخ  مالغب  نم  دز . رد  ياهدـنبوک  تقو  نیا  رد  مدـید ! دوخ  هناخ  رد  غارچ  رانک  رد  ار  دوخ  هاگان  تشگرب . دـصاق  متـشاد و  هاگن 

دزن ار  وا  تسا . ریزو  يومع  رـسپ  بتاک  دمحم  نب  دیمح  مالغ  تسا ! ریخ  تفگ : تفر و  وا  تسیک ؟ هدنبوک  نیبب  تسا ! ریخ  تسا ! ریخ 
ات مدوشگ  ار  اـههار  مدـش و  راوس  مه  نم  اـیب ! نم  دزن  وـش و  راوـس  دـیوگیم  دـیمح  نم  ياـقآ  دـبلطیم و  ار  امـش  ریزو  تفگ : دروآ  نم 

هناخب میدش و  راوس  تفرگ و  ار  متـسد  دـید  ارم  وا  نوچ  تسا . نم  رظتنم  هتـسشن  هک  مدـید  ار  دـیمح  هاگان  مدیـسر ، ناراد  ناپق  نابایخب 
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نمب هدرک  رهم  هلابق  دـنچ  تساوخ و  ترذـعم  نم  زا  سپـس  دروآرب . ار  وت  تجاـح  دـنوادخ  درمریپ ! يا  تفگ : نمب  ریزو  میدـمآ . ریزو 
«1 « » نیبیـصن  » رهـش رد  یقیقع  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  تفگ : دمحم  نب  نسح  دـمحم  وبا  مدـمآ . نوریب  متفرگ و  ار  اهنآ  مه  نم  داد .

دوخ يارب  مه  نم   658 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـمآ  ماهمع  يارب  طونح  لوا  تفگ : درک و  لقن  نم  يارب  ار  تیاکح  نیا 
. تشون ماما  روضحب  همان  صوصخ  نیا  رد  دروآ و  یهاوخ  تسدب  ار  دوخ  كالما  تفگ  نمب  هنع  هَّللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  متـساوخ .

مه وا  هدـب . ناشن  نمب  ار  اهمهرد  طونح و  اـهنفک و  نم ! ياـقآ  يا  متفگ : مدیـسوب و  ار  یقیقع )  ) وا ناگدـید  رـس و  متـساخرب و  مه  نم 
فرظ کی  رد  مه  طونح  تسا . همامع  کی  و  ورم »  » هتفاب هچراپ  هقاط  هس  ینمی و  ططخم  هچراپ  هقاط  کـی  مدـید  دروآ  نوریب  ار  اـهنفک 

يرتشگنا نآ  زا  ات  هدـب  نمب  ار  نآ  مهرد  کی  نم ! ياقآ  متفگ : نم  دوب . مهرد  دـص  مدرمـش  ار  اهنآ  نم  دروآ و  نوریب  ار  اـهمهرد  دوب .
وا مدیسوب ؛ ار  شناگدید  رـس و  هدومن  رارـصا  مهاوخیم و  اهنیا  زا  نم  متفگ : رادرب ، یهاوخیم  هچ  ره  مدوخ  لام  زا  تفگ : یقیقع  مزاسب .

مدوشگ و ار  دوخ  لیبنز  متشگرب  ارسناوراکب  هک  یعقوم  متشاذگ . منیتسآ  رد  متـسب و  یلامتـسد  رد  ار  نآ  نم  داد و  نمب  مهرد  کی  مه 
اجنآ رد  يزور  دـنچ  متـشاذگ و  نآ  يالاب  رد  زین  ار  میاـهرتفد  اـهباتک و  مداـهن . نآ  رد  دوب . هتـسب  نآ  رد  مهرد  دـنچ  هک  ار  لامتـسد 

. مدرک ادیپ  یساوسو  ابیرقت  عوضوم  نیا  زا  تسین ! نآ  رد  يزیچ  یلو  تسا  هتسب  هسیک  مدید  مرادرب  ار  مهرد  نآ  هک  مدمآ  سپس  مدنام .
مهرد نآ  اقآ  متفگ  هدـش ؟ هچ  تفگ : درب . يو  دزن  ارم  مه  وا  مسرب . اقآ  تمدـخ  مهاوخیم  متفگ : وا  مالغب  متفر و  یقیقع  هناخ  اذـل  سپ 

! دوب مهرد  دـص  نزو  ددـع و  ظاحل  زا  درمـش . دروآ و  نوریب  ار  اهمهرد  تساوخ و  ار  لیبنز  یقیقع  متفاین . لامتـسد  نایم  يداد  نمب  هک 
. تفریذپن وا  یلو  دـهدب  نمب  ار  نآ  متـساوخ  يو  زا  نم  سپ  دریگ ، رارق  نم  نظ  ءوس  دروم  نآ  نتـشادرب  رد  هک  دوبن  نم  دزن  مه  یـسک 

تلحر وا  مه  دعب  و  تشذگرد ، لیعامسا  نب  دمحم  وا  زا  لبق  زور  هد  درک . بحاصت  ار  دوخ  كالما  تفر و  رصم  بناجب  سپـس  یقیقع 
. تسا هدش  تیاور  زین  نیا  دننام  قودص  زا  یتعامج  زا  خیش  تبیغ  رد  دش . نفک  دوب  هدش  هداد  يوب  هک  نفک  نامه  رد  درک و 

ناذاش نب  دمحم 

مهرد داتـشه  دص و  راهچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  یناذاش  میعن  نب  ناذاش  نب  دـمحم  زا  شردـپ  زا  وا  راطع و  زا  نیدـلا  لامک  رد  نینچمه 
يدسا نیـسحلا  وبا - هب  متـشاذگ و  نآ  يور  هدرک  نزو  مدوخ  لام  زا  مهرد  تسیب  نم  دش ؛ عمج  نم  دزن  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  مهس 
یمهرد دـصناپ  دوب : موقرم  نآ  باوج  رد  متفگن . يوب  يزیچ  نآ  یفاضا  مهرد  تسیب  هراب  رد  مداد و  ترـضح ) لیکو   ) هیلع هَّللا  ۀـمحر 

مدادن حیـضوت  مداتـسرف و  ترـضح  يارب  ار  یلاوما  زین  نآ  زا  دعب  تفگ : ناذاش  نب  دمحم  دیـسر . دوب ، تدوخ  لام  نآ  مهرد  تسیب  هک 
تفگ ناذاش  نب  دمحم  مه  و  تسا . نامهب  زا  غلبم  نالف  نالف و  زا  غلبم  نالف  دیسر  غلبم  نالف  هک : دوب  هتـشون  باوج  رد  تسیک . لام  هک 

هک تشگ  رداص  یعیقوت  سپ  دبای . عالطا  ياهزجعم  رب  تساوخیم  دـناسرب و  ماماب  هک  درب  ار  یلام  يدرم  هک : درک  لقن  یفوک  سابعلا  وبا 
نم تفگ : درم  روایب . ياهدروآ  هچنآ  دـیوگیم : وتب  تیاقآ  تفای . یهاوخ  یـشاب ؛ يزیچ  بلاط  رگا  یـسریم و  نآب  یئوجب  ار  تقیقح  رگا 

، یتشادرب هدرکن  نزو  هک  مهرد  شـش  نآ  ینالف ! هک  دـمآ  یعیقوت  مداتـسرف . ار  یقاب  متـشادرب و  مدوب  هدروآ  هک  یئاهلوپ  زا  مهرد  شش 
روط نامه  مدـید  مدرک  نزو  ار  اهرانید  مه  نم  تفگ : درم  تسا . فصن  هبح و  کی  گناد و  جـنپ  رانید و  شـش  دـید  یهاوخ  نک  نزو 

! دوب هدومرف  ماما  هک  تسا 

هئجرم زا  یصخش 

رد ینمؤم  زازب  درم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  بتاک  دماح  نب  قحـسا  زا  شردپ  زا  يریمح  دمحم  زا  نوراه  نب  دمحا  زا  نیدـلا  لامک  رد 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  نیا  تفگ : نمؤم  درم  داتفا . اهنآ  تسدـب  ياهچراپ  هقاط  يزور  تشاد  « 1  » یئجرم کیرش  رفنکی  هک  دوب  مق 

لمع یهاوخیم  روط  ره  رادرب و  ار  هچراپ  یلو  مسانـشیمن  ار  وت  ياقآ  تفگ : يو  کیرـش  تسا . نم  ياـقآ  قیـال  هچراـپ   660 ص : نتم ،
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ام دوـمرف : دـینادرگرب و  ار  رگید  فـصن  تـشادرب و  ار  فـصن  کـی  درک ، فـصن  ود  يزارد  زا  ار  نآ  دیـسر . ماـماب  هچراـپ  نوـچ  نـک .
! میرادن یئجرم  لامب  یجایتحا 

یفریص نسح  نب  دمحم 

هیلع ناـمزلا  بحاـص  ناراـی  زا  حور  نب  سنوی  نب  روصنم  نب  هَّللا  دـبع  نب  حور  نب  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  روـبزم  باـتک  رد  زین  و 
جح نتفر  دـصق  تفگیم : هک  مدینـش  تشاد  تماـقا  خـلب  نیمزرـس  رد  هک  یفریـص  نسح  نب  دـمحم  زا  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  مالّـسلا 

هراـپ دـنچ  ار  اـههرقن  شمـش و  تروصب  هدومن  بوذ  ار  اـهالط  دوب . هرقن  رگید  فصن  ـالط و  نآ  فصن  هک  دوب  نم  اـب  یهوجو  متـشاد ،
همیخ مدیسر ، سخرس »  » رهشب نوچ  مراپسب . هحور  هَّللا  سدق  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  خیـشب  هک  دندوب  هداد  نمب  ار  هوجو  نیا  مدومن .

ورف اهگیر  رد  داتفا و  متـسد  زا  الط  شمـش  کی  انثا  نآ  رد  متخادرپ ، اههرقن  اهالط و  هظحالمب  هدومن ، اـپ  رـس  رب  یناتـسگیر  رد  ار  دوخ 
اجنآ رد  منک ، ظفح  ار  اهنآ  متـشاد  یعـس  هچ  مدرک ، هظحالم  ار  اهنآ  هراـبود  مدیـسر ، نادـمهب  هک  یعقوم  مدـشن . هجوتم  نم  یلو  تفر 

اج نامه  رد  راچان  ماهدرک . مگ  تسا ) يوار  زا  دـیدرت   ) لاقثم هس  دون و  ای  لاقثم  هس  دـص و  نزوب  ار  الط  شمـش  کـی  هک  مدـش  هجوتم 
هچنآ متفر و  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  غارسب  مدش ، دادغب  دراو  یتقو  مدراذگ . نآ  ياجب  هتخاس  مدوخ  لام  زا  نزو  نامهب  شمـش  کی 

نآ دیلام و  مدوب  هتخیر  مدوخ  لام  زا  نادمه  رد  نم  هک  شمش  نامهب  یتسد  الط  ياهشمش  نایم  رد  وا  مدومن . میلست  يوب  مدوب  هدروآ 
، دوب ام  لام  وزج  هک  ار  شمـش  نآ  تسین  ام  لام   661 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شمـش  نیا  تفگ : تخادنا و  نم  شیپ  ار 

دعب تفای و  یهاوخ  ار  نآ  هک  نک  وجتـسج  ار  نآ  لحم و  نامهب  درگرب  يدرک . مگ  يدز  همیخ  ناتـسگیر  نایم  هک  یعقوم  سخرـس  رد 
ار الط  شمـش  متفر و  مدوب  هدرک  لزنم  هک  ییاج  نامهب  هدومن و  تعجارم  سخرـسب  مه  نم  ینیبیمن . رگید  ارم  یلو  نک  تعجارم  اجنیاب 

حور نب  نیـسح  مدروآ . دادـغب  هب  دوخ  اب  ار  الط  شمـش  مدومن و  هَّللا  تیب  جـح  گنهآ  زین  دـعب  لاـس  متـشگرب ، دوخ  رهـشب  هدرک  ادـیپ 
. مدرپس يوب  ار  نآ  مدرک و  تاقالم  ار  يرمیس  نسحلا  وبا  خیش  سپ  دوب ، هدومن  تلحر 

يدادغب یلع  وبا 

هب فورعم  یصخش  تفگ : يدادغب و  یلع  وبا  هب  فورعم  یمق  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  امب  داد  ربخ  دسیونیم : روبزم  باتک  رد  نینچمه 
هَّللا سدق  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـشب  دادـغب  رد  ار  نآ  هک  دومن  رما  داد و  نمب  الط  شمـش  تشه  اراخب »  » رهـش رد  ریـشواج » نبا  »

دادغب هب  هکنآ  ات  مدشن ؛ نآ  هجوتم  مدرک و  مگ  ار  اهنآ  زا  یکی  مدیسر  « 1  » هیومآ هب  نوچ  مدروآ . دوخ  اب  ار  نآ  سپ  منک . میلست  هحور 
شمـش هن  رب  هفاضا  مدیرخ و  نزو  نامهب  الط  زا  یـشمش  سپ  تسا . مک  اهنآ  زا  یکی  مدید  منک . میلـست  ات  مدروآ  نوریب  ار  اهنآ  هدمآ و 
نامهب هراشا  تسد  اب  هر )  ) حور نب  نیـسح  مداهن . يو  يور  شیپ  ار  ـالط  ياهـشمش  متفر و  حور  نب  نیـسح  دزنب  سپـس  مدومن و  رگید 

! تسا نیمه  نآ  دیسر و  امب  يدرک  مگ  هک  ار  شمش  نآ  هچ  رادرب  ياهدیرخ  تدوخ  هک  ار  نیا  تفگ : دومن و  مدوب  هدیرخ  هک  یـشمش 
. مدوب هدرک  مگ  هیومآ  رد  هک  تسا  نامه  مدید  داد  ناشن  نمب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  سپ 

هعیش ناوناب  زا  یکی 

ینز لاس   662 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نامه  رد  تفگ : يدادغب  یلع  وبا  هب  فورعم  یمق  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  يوار :
نیسح ترـضح  لیکو  هک  دنداد  عالطا  يوب  اهیمق  زا  یـضعب  تسیک ؟ مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  دیـسرپ  نم  زا  هک  مدید  دادغب  رد  ار 

هب نز  دوب . اجنآ  رد  مه  نز  مدیسر  حور  نب  نیسح  تمدخب  نم  یتقو  دسانشیم . ار  وا  درم  نیا  هک  دندرک  هراشا  نز  نآب  تسا و  حور  نب 
ار نآ  ربخ  ات  ایب  سپس  زادنیب  « 1  » هلجد رد  تسوت  دزن  هچنآ  تفگ : حور  نب  نیسح  تسیچ ؟ نم  دزن  رد  خیش ! يا  تفگ  حور  نب  نیسح 
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: تفگ شزینکب  حور  نب  نیـسح  تشگزاب . حور  نب  نیـسح  دزنب  هاگنآ  تخادنا  هلجد  رد  دوب  هدروآ  دوخ  اب  هچنآ  تفر و  نز  مهدب . وتب 
نآ دوب و  وت  دزن  هک  تسا  هقح  نامه  نیا  تفگ  نزب  حور  نب  نیـسح  دروآ . وا  يارب  ار  هقح  مه  زینک  روایب . نوریب  ار  « 2  » هقح نآ  ورب و 

هقلح الط و  لاخلخ  تفج  کی  تفگ : دیئامرفب ! امش  تفگ  نز  یئوگیم !؟ تدوخ  ای  تسنآ ، رد  هچ  میوگب  نونکا  یتخادنا ، هلجد  رد  ار 
هزوریف و رتـشگنا  ود  زین  و  تسا . رهوگ  هناد  کـی  مادـک  ره  رد  هک  تسا  کـچوک  هقلح  ود  مه  تسنآ و  رد  يرهوـگ  هک  تسا  یگرزب 
درک و زاب  ار  هقح  رس  سپـس  تساک . مک و  نودب  دوب ، هتفگ  حور  نب  نیـسح  هک  دوب  نامه  دوب  هقح  رد  هچنآ  تسا !! قیقع  رتشگنا  کی 

متخادنا هلجد  رد  مدوب و  هدروآ  نم  هک  تسا  یئاهزیچ  نامه  تسرد  تفگ  درک و  نمب  یهاگن  مه  نز  داد ، ناشن  نمب  دوب  نآ  رد  هچنآ 
سپـس قودص  خیـش  دورب ! ام  رـس  زا  شوه  دوب  کیدزن  هک  میدش  داش  نانچ  میدـید ، حور  نب  نیـسح  زا  هچنآ  هدـهاشم  اب  نز  نآ  نم و 
تـسا نیمه  تسرد  ثیدح  نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : نمب  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  یمق  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  دـیامرفیم :

هاگنآ دروخ . مسق  مهیلع  هَّللا  تاولـص  هناگهدزاود  ناماماب  مه  و  دشاب . هدـمآ  دـیدپ  نآ  رد  یناصقن  هدایز و  هکنیا  نودـب  مدرک  نایب  هک 
مک يزیچ  هن  دوزفا و  نآ  رب  يزیچ   663 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هن  تسا . تسار  املـسم  تفگ  يو  هچنآ  دیوگیم : قودص 

. درک

سابع ینب  زا  یناوج 

دجسم  » هب فورعم  دجـسم  رد  هرماس  رد  ار  یناوج  درم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یجرز  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین :
تفگ نخس  نم  اب  هک  یعقوم  متـسه . یـسابع  یـسیع  نب  یـسوم  دالوا  زا  و  سابع ) ینب  ینعی   ) مشاه ینب  زا  نم  تفگیم : هک  مدید  دیبز »

زینک نک . لقن  دوخ  ياقآ  يارب  ار  دولوم  لیم و  ناتـساد  زینک ! يا  تفگ : وا  دـمآ و  يریپ  زینک  مدـید  ناهگان  لالز ! ای  لازغ ! ای  دز : ادـص 
نآ همع   ) همیکحب و  يرکـسع ) نسح  ماما   ) مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هناخب  ورب  تفگ : نمب  مناـخ  دـش ؛ راـمیب  اـم  لـفط  يزور  تفگ :
يو زا  متفر و  نوتاخ  همیکح  تمدخب  مه  نم  میریگب  ادخ  زا  ار  دوخ  دولوم  يافش  نآ  هلیسوب  ات  نک  تمحرم  امب  يزیچ  وگب : ترضح )

همرـس نآ  اـب  ار  مالّـسلا ) هیلع  ناـمز  ماـما  ینعی   ) بشید دازوـن  مشچ  هک  یلیم  نآ  دوـمرف : هناـخ  لـها  زا  یکیب  هـمیکح  مدوـمن . تلأـسم 
نامه میدیـشک و  همرـس  ار  نامدوخ  لفط  مشچ  نآ  اب  مداد و  دوخ  مناـخب  مه  نم  داد و  نمب  دـندروآ و  ار  لـیم  نآ  دـیروایب ، میدیـشک ،

«1 . » دش مگ  اهدعب  یلو  دوب  ام  دزن  لیم  نآ  دش  لفط  يافش  ثعاب 

دندوب هطساو  ترضح  نآ  نایعیش و  نایم  يرغص  تبیغ  رد  هک  نامز  ماما  يارفس  مکی  تسیب و  باب 

هراشا

، دننکیم ام  يرازگتمدخب  مادقا  هک  یناسک  ناراکتمدخ و  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  دسیونیم : تبیغ »  » باتک رد  یسوط  خیش 
ببـس نیدب  ار  نیا  هکلب  ددرگ  نیرهاط  همئا  نارازگتمدخ  مومع  لماش  هک  تسین  دوخ  ماع  ینعمب  تیاور  نیا  دنتـسه » ادخ  قلخ  نیرتدب 

اهنآ راتفگ  لیدبت  رییغتب و  تسد  هسدقم ) تاوذ  نآ  اب  یکیدزن  هطـساوب   ) هک دنوشیم  ادیپ  يدارفا  نایعیـش  نایم  رد  یهاگ  هک  دـناهدومرف 
حلاص نب  دمحم  زا  وا  و  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  دـنزرویم . تنایخ  نانآب  تبـسن  تفگ ؛ میهاوخ  هک  نانچ  هدز و 

زا دـنناسریم و  رازآ  نمب  نم ، هداوناـخ  هک  متـشون  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ترـضح  تمدـخ  ياهماـن  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ینادـمه 
شوخ تشون : باوج  رد  ترـضح  دننکیم . شنزرـس  نمب  هَّللا  قلخ  رارـش  انماوق  انماّدخ و  هدش : دراو  امـش  راوگرزب  ناردپ  زا  هک  یتیاور 

نایم ینعی : « 1  » ًةَرِهاظ ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  دـیاهدناوخن : دـیجم  نآرق  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  اـیآ  امـش ! لاـحب 
میئام هداد  رارق  تکرب  نآ  رد  دنوادخ  هک  ياهیرق  دنگوس  ادخب  میداد . رارق  هرهاظ  یئاههیرق  میاهداد  تکرب  نآ  رد  هک  یئاههیرق  اهنآ و 
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نب هَّللا  دبع  تسا : هدومرف  سپـس  هدومن و  تیاور  دنـس  نامه  اب  ار  ثیدح  نیا  نیدلا  لامک  رد  قودص : دـیتسه . امـش  هرهاظ  ياههیرق  و 
( ینادمه  ) حلاص نبا   665 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دمحم  زا  ینیلک  دمحم  نب  یلع  ار  ثیدـح  نیا  هتفگ : يریمح )  ) رفعج

. درک تیاور  نم  يارب  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  زا 

نامز ماما  باون 

يرمع دیعس  نب  نامثع  رمع و  وبا  ( 1)

بناج زا  هک  یئارفس  دیوگیم : هاگنآ  هدرب ، مان  دناهدش  حدم  هک  ار  همئا  باحصا  زا  یعمج  بلاطم ، نیا  لقن  زا  دعب  یسوط  خیـش  فلؤم :
قیثوت ار  وا  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یقنلا و  یلع  ماـما  هک  تسا  يردـقلا  لـیلج  درم  اـهنآ  نیتسخن  دـناهدش  داـی  یکینب  همئا 

« يرمع  » ار وا  هـکنیا  تـلع  هدوـب و  دـسا  ینب  برع  هریت  زا  يو  تـسا . يرمع  دیعـس  نـب  ناـمثع  رمع و  وـبا  قـثوم  خیـش  وا  و  دـناهدومرف ،
يدـسا الـصا  يو  تسا : هتفگ  نامثع  نب  دـمحم  رتخد  موثلک  ما  هدازرتخد  رتخد  بتاک  دـمحا  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا  هک  تسنیا  دـنیوگیم 
مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دناهتفگ : نایعیش  زا  یهورگ  تفای . ترهش  مان  نیدب  دنتـشاد و  بوسنم  شدجب  ار  وا  یلو  تسا 

زا دننز و  مهرب  دوب  ورمع » وبا   » هک ار  وا  هینک  هک  دـنداد  روتـسد  دوشیمن و  عمج  صخـش  کی  رد  ورمع » وبا   » و نامثع » نبا   » هینک دومرف :
مه ناّمس »  » ار وا  و  تسا ، هدوب  هرماس  رکسع »  » هیرق زا  يو  اریز  دنیوگ ، زین  يرکـسع  ار  دیعـس  نب  نامثع  دش . هدناوخ  يرمع »  » تقو نآ 
هک دوب  نینچ  يو  مسر  درکیم . یـشورف  نغور  تشاد ، ع )  ) نامز ماما  بناج  زا  هک  یترافـس  بصنم  نتـشاد  ناهنپ  رطاـخب  اریز  دـنیوگیم 

ناهنپ نغور  کیخ  ناـیم  ار  اـهنآ  سرت  زا  وا  دـندادیم و  يوب  دـندروآیم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يارب  هک  ار  یلاوما  ناـیعیش 
زا دوخ  دنسب  یسوط ) خیـش   ) ام يارب  يربکعلت  یـسوم  نب  نوراه  زا  ثیدح ، نایوار  زا  یعمج  دیناسریم ! ماما  هناخب  هنوگ  نیدب  هدومن و 

! اقآ مدرکضرع : مدیسر و  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدخب  يزور  تفگ : يو  هک  دناهدومن  تیاور  یمق  قاحـسا  نب  دمحا 
رـسیم میارب  ضیف  نیا  تاـقوا  همه  اـجنیا  رد  مناـمیم و  بیـصنیب  ضیف  نیا  زا  یهاـگ  مراد و  ار  ناـتروضح  كرد  تداعـس  یهاـگ  نـم 
ورمع وبا  نیا  دومرف : میئامن ؟ يوریپ  یـسک  هچ  زا  میریذپب و  ار  یـسک  هچ  نخـس   666 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ددرگیمن .

نم بناج  زا  دناسریم  امـشب  هچنآ  و  دیوگیم . نم  فرط  زا  دـنک ، لقن  امـش  يارب  يو  هچنآ  تسا . نیما  قثوم و  يدرم  دیعـس ) نب  نامثع  )
نامه مدش و  بایفرش  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخب  يزور  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دعب  دیوگیم : قحـسا  نب  دمحا  دناسریم .

ماما  ) هتـشذگ ماـما  قوثو  دروم  مه  تسا ، نیما  قثوم و  يدرم  ورمع  وبا  نیا  دومرف : مه  ترـضح  نآ  مدرک . زین  ترـضح  نآ  زا  ار  لاؤس 
. دناسریم نم  فرط  زا  دیوگیم و  نم  بناج  زا  دـناسرب  امـشب  هچنآ  دـشابیم . قثوم  تامم  تایح و  نامز  رد  نم  دزن  مه  دوب و  یقنلا ) یلع 

هرکاذـم مه  اب  ثیدـح  نیا  هراب  رد  تاقوا  بلغا  ام  هک  دـنکیم  لقن  يریمح  ساـبعلا  وبا  زا  وا  ماـمه و  نبا  یلع  وبا  زا  یـسوم  نب  نوراـه 
يریمح رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  مامه  نب  دـمحم  زا  یـسوم  نب  نوراه  زا  یتعامج  زین  و  میئاتـسیم . ار  دیعـس  نب  نامثع  يالاو  ماقم  مینکیم و 

، میتفر قاحـسا  نب  دمحا  هناخب  دادغب  رد  هَّللا  تیب  جح  مزعب  یلاس  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  هک : دـناهدومن  تیاور 
ياهقث ام  دزن  هک  مدومن ) قاحسا  نب  دمحاب  هراشا  و   ) خیـش نیا  متفگ : دیعـس  نب  نامثع  هب  نم  تسا . يو  دزن  زین  دیعـس  نب  نامثع  میدید 

: متفگ مدرک و  وگزاب  دوب  هدیسر  وا  يالاو  ماقم  هراب  رد  هک  ار  هتشذگ  ثیدح  سپس  دیوگیم ، نانچ  نینچ و  امش  هراب  رد  تسا  هدیدنسپ 
مسق دناهدوتس  تقاثوب  ار  وت  هک  يراوگرزب  ماما  ود  دنوادخب و  ار  امش  تسین . يدیدرت  امش  یئوگتسار  رد  هک  دیتسه  یـسک  امـش  نونکا 

وت باوج  تفگ : سپس  تسیرگ ، دیعس  نب  نامثع  ياهدید .؟ تسا  نامزلا  بحاص  هک  ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسپ  ایآ  مهدیم 
شندرگ ماهدید و  ار  وا  يرآ  تفگ : هاگنآ  میوگن . یـسکب  هک  منکیم  دهعت  متفگ : یئوگن  یـسکب  ماهدـنز  نم  ات  هک  یطرـشب  مهدـیم  ار 

وا مان  ندرب  زا  تفگ : تسیچ ؟ يو  مان  مدرک : ضرع  دوب . رتبـسانم  رتابیز و  رتمیخـض و  اهندرگ  ریاس  زا  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دوب  نینچ 
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لیعامسا و نب  دمحم  زا  دوخ  دنسب  یفاریـس  حون  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  دیاهدش . یهن   667 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
نایعیش زا  یهورگ  میدید  میدیسر ، يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هرماس  رد  دنتفگ : هک  دندومن  تیاور  نانیسح  هَّللا  دبع  نبا  یلع 

هدرسفا و تلاح  اب  یعمج  اقآ ! درکضرع : دمآ و  ترضح  مداخ  ردب »  » تقو نآ  رد  دنتسه  بایفرش  شروضح  رد  زین  ترـضح  ناتـسود  و 
ورب و دومرف : مداخب  ترـضح  هک  اجنآ  ات  دنتـسه ...  نمی »  » رد ام  نایعیـش  زا  ياهدع  نانیا  دومرف : ترـضح  هناخ . رد  دـناهدمآ  دولآرابغ ،

لام طبض  رب  نم و  لیکو  وت  نامثع  يا  دومرف : يوب  ترضح  دمآ . دیعس  نب  نامثع  هک  تشذگن  يزیچ  روایب ! نم  دزن  ار  دیعـس  نب  نامثع 
مـسق ادخب  اقآ ! میدرک : ضرع  راضح  ام  دیوگیم : يوار  ریگب . دناهدروآ  ینمی  رفن  دنچ  نیا  هک  ار  یلاوما  ورب و  یتسه  نیما  قثوم و  ادـخ 

يدومرف و رتراکـشآ  تترـضح  يرازگتمدـخ  رد  ار  وا  ماقم  شیامرف  نیا  اب  زورما  مینادـیم و  هدـیزگرب  نایعیـش  زا  ار  دیعـس  نب  نامثع  ام 
يرمع دیعـس  نب  نامثع  هک  دیـشاب  هاوگ  يرآ  دومرف : تسامـش . قوثو  دروم  ادـخ  لاوما  طبـض  رد  امـش و  لـیکو  وا  هک  مینادـیم  یبوخب 

نب دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  مه  تسامـش . يدـهم  نم  دـنزرف  لیکو  نامثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  تسا و  نم  لیکو 
نوچ هک  هدومن  تیاور  دوخ  ناداتـسا  زا  وا  هحور و  هَّللا  سدق  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  رتخد  موثلک  ما  هدازرتخد  بتاک  دـمحا 
بناج زا   ) اصخش وا  دومن . نفد  طونح و  نفک و  داد و  لسغ  ار  ترضح  دیعس  نب  نامثع  دومرف ، تلحر  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

هتفریذپن ار  قیاقح  رهاوظ  دریذپن  ار  نآ  یـسک  رگا  مینکیم  رهاظب  مکح  مه  ام  و  دزادرپ ، راک  نیاب  رهاظ  رد  هک  دش  راک  نیاب  رومأم  ماما )
نایعیـش و يارب  نامثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  دیعـس و  نب  نامثع  تسدـب  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  تاعیقوت  تسا . هدراذـگ  اپ  ریز  و 

نامهب شترضح و  زا  نایعیـش  تالاؤس  باوج  یهن و  رما و  نمـضتم  تاعیقوت  نآ  تشگیم . رداص  مالـسلا  امهیلع  نامز  ماما  ردپ  صاوخ 
قافتالاب زین  نایعیـش  دشیم . هتـشون  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  دوب  یطخ   668 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

يو زا  سپ  داد و  لسغ  ار  وا  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا - شرسپ  و  دومن ، تلحر  دیعس  نب  نامثع  هک  نیا  ات  دنتخانشیم  ار  اهنآ  تلادع 
ار وا  يراد  تناما - تقاثو و  تلادع و  نایعیش  مامت  دش ، ضیوفت  يوب  دوب  لفکتم  شردپ  هک  ار  يروما  همه  و  تشگ ، بوصنم  وا  ياجب 
هک دنداد  روتـسد  دش و  وا  تلادع  يراد و  تناما - رب  حیرـصت  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  بناج  زا  هک  میتفگ  رتشیپ  اریز  دندوتس .

قودص مه  و  دننک . هعجارم  يوب  دوخ  ینید  روما  رد  دیعس ، نب  نامثع  شردپ  نامز  يو و  تلحر  زا  دعب  ترضح و  تایح  لاح  رد  مدرم 
نب ۀـیواعم  نب  دـمحم  لـاله و  نب  یلع  هلمجنم  هعیـش  زا  یتعاـمج  زا  زازب  يرازف  کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  تسا  هدوـمرف  همحرلا  هیلع 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخب  دنتفگ : اهنآ  همه  هک  هدرک  لقن  روهـشم  ینالوط  يربخ  رد  حون  نب  بویا  نب  نسح  میکح و 
نیا رد  دـندوب . ترـضح  سلجم  رد  زین  ام  زا  ریغ  رگید  رفن  لهچ  میوش  ایوج  ترـضح  زا  يو  زا  دـعب  ماما  صوصخ  رد  اـت  میتفر  مالّـسلا 

رتاـناد دوخ  هک  مینک  لاؤس  تترـضح  زا  ار  یبـلطم  مهاوخیم  هَّللا ! لوـسر  نبا  اـی  درک : ضرع  تساـخرب و  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  تقو 
. دیاین نوریب  سک  چیه  دومرف : دور و  نوریب  هک  تساخرب  نیگمشخ  یتلاح  اب  ترضح  سپس  نیشنب ! نامثع  يا  دومرف : ترضح  دیشابیم .

يارب میوگب  دومرف : ترضح  داتسیا ، تساخرب و  وا  دز و  ادص  ار  دیعس  نب  نامثع  ترضح ، ياهظحل  زا  دعب  تفرن ، نوریب  مه  ام  زا  یسک 
: دندرکـضرع تسیک ؟ نم  زا  دـعب  ماما  دیـسرپب  نم  زا  دـیاهدمآ  دومرف : هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دـیئامرفب  دـنتفگ  راضح  دـیاهدمآ ؟ نم  دزن  هچ 

رتـشیب مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شردـپب  سک  ره  زا  دوب و  هاـم  هراـپ  دـننام  هک  ار  یناوج  تقو  نیا  رد  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  يرآ 
هدـنکارپ دـینک و  يوریپ  يو  زا  دـشابیم  نم  نیـشناج  امـش و  ماما  نیا  نم  زا  دـعب  دومرف : ترـضح  میدـید . دوخ  ربارب  رد  تشاد  تهاـبش 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  رمع  ات  دـید  دـیهاوخن  ار  وا  رگید  زورما  زا  دـعب  هک  دـینادب  دیـسریم . تکالهب  دوخ  نید  رما  رد  هک  دـیدرگن 
تباین تسامـش و  ماما  هدـنیامن  وا  دـیریذپب . دـهدیم ، ربخ  امـشب  وا  بناج  زا  دیعـس  نب  نامثع  هچ  ره  سپ  دوش . لماک  وا   669 ص : نتم ،
تمـس نادیم ) نابایخ   ) نادیم عراش  رد  دیعـس  نب  نامثع  ربق  تفگ : دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  رگید  ثیدـح  رد  ددرگیم . ضیوفت  يوب 

رد ربق  و  تسا ، عقاو  دوشیم  لـخاد  هک  یـسک  تسار  فرط  هزاورد  دجـسم  و  هلبح »  » هزاورد بنج  فورعم  لـحم  لوا  رد  دادـغب ، یبرغ 
رب يراوید  مدید  هدرک  رکذ  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصن  وبا  هک  یلحم  نیمه  رد  ار  وا  ربق  نم  دیوگیم : یسوط  خیـش  دشابیم . دجـسم  هلبق  دوخ 
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کیرات گنت و  ياج  رد  هک  ربق  لحم  هب  يرد  بارحم  تمسق  کی  زا  دوب . راوید  نآ  رد  مه  دجسم  بارحم  هک  دندوب  هدرک  انب  ربق  يور 
هنس 430 و ات  لاس 408  ینعی  دادغبب  نم  ندمآ  عقوم  زا  يو  ربق  میدرکیم . ترایز  راکـشآ  روطب  میتفریم و  اجنآ  هب  ام  دـشیم  زاب  دوب  عقاو 

یقودنـص تشاذگ و  نوریب  ار  ربق  تخیر و  ورف  ار  راوید  نآ  جرف  نب  دمحم  روصنم  وبا  سیئر  نآ  زا  دعب  دوب  یقاب  تروص  نیمهب  يدـنا 
كربت وا  ترایزب  « 1  » هلحم ناگیاسمه  مامت  درکیم . ترایز  دـشیم و  دراو  تساوخیم  سک  ره  هک  دوب  یفقـس  ریز  رد  ربق  داهن . نآ  يور 

اهنآ رب  رما  تقیقح  و  تسا ؛ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیاد  رـسپ  يو  دنیوگیم : مه  یهاگ  تسا و  حلاص  يدرم  وا  دـنتفگیم : دنتـسجیم و 
. دشابیم تلاح  نامهب  تسا ، لاس 447  هک  زورما  ات  و  تسا ، هدیشوپ 

يرمع نامثع  نب  دمحم  رفعج : وبا  ( 2)

مالّسلا و هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  روتسد  قبط  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  وا  رسپ  دومن ، تلحر  دیعس  نب  نامثع  رمع و  وبا  نوچ 
نب دـمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  زا  ءاملع  زا  یتعامج  تسـشن . ردـپ  ياجب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  بناج  زا  دیعـس  نب  ناـمثع  شردـپ  صن 

دوعوم يدهم  بوقعی  نب  دمحم  زا  همه  هک  دناهدومن  تیاور  یسوط ) خیـش   ) نم يارب  يربکعّلت  دمحم  وبا - يرارز و  بلاغ  وبا  هیولوق و 
: تفگ هک  دناهدرک  لقن  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  ییحی  نب  دمحم  هَّللا و  دـبع  نب  دـمحم  زا  وا  ینیلک و   670 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

نب نامثع  زا  هک  درک  هراشا  نمب  مشچ  اب  قاحـسا  نب  دمحا  میدوب . یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  دزن  دیعـس ) نب  نامثع   ) ورمع وبا  خیـش  نم و 
میوگب البق  میامنب . امش  زا  یلاؤس  متساوخیم  ورمع ! وبا  يا  متفگ : مه  نم  منک . لاؤس  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نیـشناج  هراب  رد  دیعس 

زور لهچ  رگم  دنامب ، یلاخ  ادخ  تجح  دوجو  زا  دـناوتیمن  نیمز  هک  تسنیا  نم  ینید  داقتعا  اریز  مرادـن  کش  مسرپیم  هچنآ  رد  نم  هک 
نامیا نامز  رد  ای  هدرواین  نامیا  نامز  نآ  ات  هک  یـسک  و  ددرگیم ، هتـسب  هبوت  رد  دوشیم و  هتـشادرب  تجح  عقوم  نآ  هک  تمایق ، زا  شیپ 

رد تمایق  هک  دنتـسه  اهنآ  و  دـنیادخ ، قلخ  نیرتدـب  اهنآ  تشاد و  دـهاوخن  يدوس  شنامیا  دروایب  نامیا  رگا  هدرکن ، يریخ  راک  نتـشاد 
دنوادـخ زا  میهاربا  ترـضح  هک  روط  نامه  ددرگ . هدوزفا  منیقی  رب  هک  منک  یلاؤس  مهاوخیم  فصونیا  اب  یلو  دـهدیم . يور  ناـنآ  ناـمز 

ملد مهاوخیم  یلو  ارچ ، درکضرع : ياهدرواین ؟ نامیا  رگم  دومرف : دنوادخ  و  دنکیم ، هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  دهد  ناشن  واب  هک  تساوخ 
فرط یک  اـب  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک  دومن  تیاور  نم  يارب  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  زا  قحـسا  نب  دـمحا  یلع  وبا  دریگ . مارآ 
يدرم يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  دومرف : ترـضح  مریذـپب ؟ ار  یـسک  هچ  هتفگ  و  مریگب ، یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  نید  ماـکحا  و  موش ، نخس 

هقث وا  هک  نک ، تعاطا  ونـشب و  وا  زا  دیوگیم ، نم  بناج  زا  دیوگب  وتب  هچ  ره  دـناسریم و  نم  بناج  زا  دـناسرب ، وتب  وا  هچنآ  تسا ؛ قثوم 
ایّدا امف  ناتقث  هنبا  ّيرمعلا و  دومرف : مدومن  ار  لاؤس  نیمه  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  هک  هدومن  تیاور  یلع  وبا  زین  تسا . نیما 

ود شدـنزرف  دیعـس و  نب  نامثع  ینعی : نانومأملا . ناتقثلا  امّهناف  امهعطا  امهل و  عمـسا  نالوقی و  یّنعف  کل  الاق  ام  و  نایّدؤی ؛ یّنعف  کـیلا 
نم بناـج  زا  دـنیوگب  وـتب  هچنآ  دـنناسریم و  نم  زا   671 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنناسرب  وتب  اـهنآ  هچ  ره  دـناقثوم . رفن 

، هتشذگ ماما  ود  هدومرف  نیا  تفگ : نمب  دیعس  نب  نامثع  سپس  دنتسه . نیما  قثوم و  اهنآ  هک  نک ، تعاطا  ونشب و  اهنآ  زا  سپ  دنیوگیم .
هچ ره  تفگ : تشادرب و  رـس  هاگنآ  تسیرگ  تفر و  هدجـسب  سپـس  تفگ و  ار  نیا  دیعـس  نب  نامثع  تسوت . هفیظو  نییعت  صوصخ  رد 
اب تسنیا و  لثم  وا  ندرگ  هَّللا ! يرآ و  تفگ : دیاهدید ؟ ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نیشناج  امـش  مدیـسرپ : نک ! لاؤس  یهاوخیم 
هک تسا  مارح  امش  يارب  تفگ : تسیچ ؟ ترـضح  نآ  مان  متفگ : وگب ! تفگ : مراد  رگید  لاؤس  کی  متفگ : « 1  » دومن هراشا  دوخ  تسد 

ترـضح نآ  دوخ  هتفگ  نیا  منک و  لـالح  اـی  مارح  ار  يزیچ  هک  دـسریمن  ارم  میوگیمن و  دوخ  شیپ  زا  ار  نیا  نم  دـینک . لاؤس  ار  وا  ماـن 
نآ ثرا  هدـنامن و  وا  زا  يرـسپ  هدرک و  تافو  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  هدـیمهف  روط  نیا  هفیلخ  هک  تسنیا  نآ  تلع  تسا .
دوخ دنکیمن  تأرج  سک  چیه  دنهدیم و  رارق  یسرپزاب  دروم  ار  وا  ناسک  کنیا  تسا . هدرب  ار  نآ  باّذک  رفعج  هدش و  میسقت  ترـضح 
مان ندیسرپ  زا  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  تخادرپ . دنهاوخ  يو  بیقعتب  دوش  اشفا  ترـضح  مان  رگا  دناسرب . اهنآب  يزیچ  ای  دناسانـشب  اهنآب  ار 
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دمحا روضح  رد  هک  دومن  تیاور  نم  يارب  هدش  مشومارف  شمان  هک  هعیش )  ) ام باحـصا  زا  یخیـش  هدومرف : ینیلک  دینک ! يراددوخ  يو 
نب یلع  نب  دمحم  زا  ءاملع  زا  یعمج  دیوگیم : ینیلک  مه  و  داد . ار  باوج  نیمه  و  دندیسرپ ، ار  بلطم  نیا  دیعس  نب  نامثع  زا  قحسا  نب 

زا يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  تفگ : يو  هک  دـندومن  تیاور  ام  يارب  یماف ، نوراه  نب  دـمحا  زا  وا  و  قودـص ) خیـش   ) هیوباـب
هحور هَّللا  سدق  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  هک : درک  لقن  رفعج  نب  هَّللا  دبع  شردپ 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  َنوُعِجار .  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دوب : موقرم  هلمج  زا  تشگ و  رداص  هنع  هَّللا  یـضر  شردـپ  تیزعت  رد 
ادـخ و ءایلواب  و  دـنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ  درم ، راختفا  اب  تسیز و  تداعـس  اب  تردـپ  میتسه . یهلا  ياضقب  یـضار  ناـمرف و  میلـست   672
، تشاد شـشوک  شـالت و  دومنیم  کـیدزن  دوـخ  ناـیلاوم  ادـخب و  ار  وا  هچنآ  رد  هتـسویپ  وا  دزاـس . قـحلم  مالـسلا  مهیلع  دوـخ  نارورس 

نیا رد  دـنادرگ و  دایز  ار  وت  باوث  دـنوادخ  دوب : هتـشون  عیقوت  رگید  لصف  رد  و  دزرمایب . ار  وا  دـنادرگ و  هزاـت  رت و  ار  وا  يور  دـنوادخ 
تـسا كانتـشحو  ود  ره  ام  وت و  يارب  تردپ  قارف  میتسه  كانهودـنا  مه  ام  ياهدز و  تبیـصم  وت  دـیامرف . تمحرم  وکین  ربص  تبیـصم 

يو روتـسدب  دنامب و  وا  زا  دعب  هک  تشاد  يدنزرف  وت  لثم  هک  دوب  نیا  وا  تداعـس  لامک  زا  دنادرگ  داش  دراد  هک  ییاج  رد  ار  وا  دنوادخ 
وت و رد  دنوادخ  هچنآ  وت و  دوجوب  نایعیـش  اریز  هَّلل ، دمحلا  میوگیم : مه  نم  دـنک ! ترفغم  تمحر و  بلط  وا  يارب  ددرگ و  وا  نیـشناج 

دنوادخ دـهد  قیفوت  دوخ  راک  رد  دـیامن و  ینابیتشپ  دـشخب و  ورین  دـنک و  يرای  ار  وت  ملاع  راگدرورپ  دنرورـسم  تسا ، هداد  رارق  وت  دزن 
ار نآ  يربکعّلت  نوراه  نب  دمحا  زا  زین  نیدلا  لامک  رد  و  تسا . هدـمآ  زین  يدـنوار  جـیارخ  رد  ثیدـح  نیا  دـشاب » وت  نابهگن  تسود و 

نب هَّللا  دبع  هک  دناهدومن  تیاور  مامه  نب  دمحم  زا  يربکعّلت  یسوم  نب  نوراه  زا  یتعامج  دسیونیم : خیش  تبیغ  رد  تسا ، هدرک  تیاور 
باصتنا صوصخ  رد  میـسیونیم  اهام  هک  یطخ  نامهب  یبوتکم  تفای  تافو  هنع  هَّللا  یـضر  دیعـس  نب  ناـمثع  نوچ  تفگ : يریمح  رفعج 

هک هدومن  تیاور  مامه  نب  دمحم  زا  دنـس  نیمه  اب  روکذـم  باتک  رد  تشگ  رداص  وا  ياجب  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دـمحم  شدـنزرف 
راـیزهم نب  میهاربا  نب  دـمحم  تفگ : دوـمن و  تـیاور  نـم  يارب  يرجه )  ) لاـس 280 رد  يزار  زیزعلا  دـبع  نب  هیوـمح  نب  دـمحم  تفگ :

رد وا  دنک . ظفح  ار  وا  رـسپ  دنوادخ  دمآ : نم  يارب  نومـضم  نیدب  یعیقوت  دیعـس  نب  نامثع  تافو  زا  دعب  هک : درک  لقن  ام  يارب  يزاوها 
رد تسوا و  دننام  ام  دزن  رد  شرسپ  دنادرگ ، داش  ار  شردپ  حور  و  دشاب ، دونـشخ  شردپ  وا و  زا  ادخ  دوب ، ام  دامتعا  دروم  شردپ  نامز 

ار وا  دنوادخ   673 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم  لمع  ام  نامرفب  تسام و  هتفگ  دیوگب  ام  زا  هچنآ  تسا  هتسشن  يو  ياج 
مـساقلا وبا  زا  ءاملع  زا  یتعامج  دـیوگیم : هدـش  دای  باتک  رد  مه  و  نادـب . وا  هراب  رد  ار  اـم  رظن  نک و  لوبق  ار  وا  هتفگ  سپ  دـنک . دـییأت 

زا ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  زا  اـهنآ  همه  هک  دـناهدومن  تیاور  يربـکعلت  دـمحم  وبا  يرارز و  بلاـغ  وبا  هیوـلوق و  نبا  دـمحم  نب  رفعج 
هتـشون ار  دوخ  هلکـشم  لئاسم  نآ  رد  هک  ياهمان  مدومن ، شهاوخ  ناـمثع  نبا  دـمحم  زا  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  بوقعی  نب  قاحـسا 

رداص ترابع  نیاب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  طـخب  یعیقوت  نم  باوج  رد  تفریذـپ . مه  وا  درادـب - میدـقت  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روضحب  مدوب 
رد دشابیم » نم  همان  وا  همان  تسا و  نم  قوثو  دروم  دشاب ، دونـشخ  شردپ  زا  يو  زا  شیپ  وا و  زا  دنوادخ  هک  نامثع  نبا  دـمحم  : » تشگ
نب هَّللا  ۀبه  نمب  داد  ربخ  تفگ : حون  نبا  سابعلا  وبا  هک : تسا  خیـش  تبیغ  رد  نینچمه  تسا . هدروآ  زین  ینیلک  زا  ار  تیاور  نیا  جـیارخ 

دیعس نب  نامثع  هشیمه  هعیـش  هفیاط  دنتفگ : اهنآ  هک  شدوخ  خیاشم  زا  هنع ، هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک  ماهدازرتخد  دمحم 
طوبرم روما  مامت  تسـشن و  وا  ياج  رب  داد و  لسغ  ار  وا  ناـمثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  تفاـی  تاـفو  هک  یعقوم  دنتـشاد  لوبق  تلادـعب  ار 

نامز رد  هک  هچ  دنتشاد . وا  يراد  تناما  تقاثو و  تلادعب و  قافتا  زین  نایعیش  دش . ضیوفت  يوب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  ترافسب و 
ماما تلحر  زا  دـعب  دومرف . واب  عوجرب  رما  ار  مدرم  دوب و  هدـش  وا  تلادـع  تناماب و  حیرـصت  ترـضح  فرط  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 

يو تناما  صوصخ  رد  تشادـن و  رظن  فالتخا  وا  تلادـع  هراب  رد  یـسک  زین  دیعـس  نب  نامثع  شردـپ  تاـیح  ناـمز  يرکـسع و  نسح 
نب نامثع  شردپ  نامز  رد  هک  یطخ  نامه  اب  يو  تایح  لوط  رد  ینید ، مهم  روما  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تاعیقوت  دومنیمن . دـیدرت 

هعجارم يرگیدـب  و  دنتخانـشیمن . تباینب  ار  یـسک  وا  زج  نایعیـش  دیـسریم . نایعیـشب  تشگیم و  رداـص  وا  تسدـب  دـشیم ، رداـص  دـیعس 
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زا ار  يرایسب  روما  و  دیدرگیم ؛ راکشآ  وا  تسدب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تازجعم  دش . رهاظ  يو  زا  يدایز  تامارک  مئالع و  دندومنیمن 
روهشم هعیش  دزن  رد  بلطم  نیا  دیدرگ . مهدزاود  ماما  دوجو  صوصخ  رد  نایعیـش  تریـصب  ثعاب  همه  هک  داد  ربخ  نایعیـشب  ماما  بناج 

نآ رارکتب  اجنیا  رد  رگید  تبیغ ) باتک  رد   ) میدرک لقن  ار  اهنآ  زا  یتمسق  رتشیپ  نوچ   674 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا .
نامثع نب  دمحم  رفعج  وبا  تفگ : روکذم  رـصن  وبا  دـیوگیم : حون  نبا  تسا . یفاک  فاصنا  اب  صخـش  يارب  هزادـنا  نیمه  میزادرپیمن و 

وا هک  دیعس  نب  نامثع  شردپ  مالسلا و  امهیلع  نامز  ماما  يرکسع و  نسح  ماما  زا  ار  همه  هدرک و  فینصت  هقف  رد  هک  تشاد  یئاهباتک 
موثلک ما  دوب  ۀبرشالا »  » باتک اهباتک  نآ  هلمج  زا  دوب . هدینش  دوب ، هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  زا  زین 

. دوب وا  تسد  رد  دیسر و  حور  نبا  نیسحب  نامثع  نب  دمحم  تیصو  عقوم  باتک  نیا  تفگیم : اهنع  هَّللا  یضر  رـصن ) وبا  ردام   ) يو رتخد 
نب دمحم  دومرف : قودص )  ) هیوباب نب  رفعج  وبا  دیسر . هنع  هَّللا  یضر  يرمیس  نسحلا  وبا  خیشب  نآ  زا  دعب  منکیم  نامگ  دیوگیم : رصن  وبا 

ار مدرم  وا  تسا  هکم  رد  جح  مسوم  رد  لاس  ره  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  مسق  ادخب  هک  هدومن  تیاور  هحور  هَّللا  سدق  نامثع 
( یسوط خیش   ) نم يارب  قودص  خیش  زا  ءاملع  زا  یتعامج  مه  و  دنسانشیمن . یلو  دننیبیم  ار  وا  مه  مدرم  دسانشیم و  ار  همه  دنیبیم و 

تیاور يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  لکوتم  نب  یسوم  نب  دمحم  نسح و  نب  دمحم  و  هیوباب .) نب  یلع   ) مردپ تفگ : هک  دندومن  تیاور 
ترضح نآ  هک  راب  نیرخآ  يرآ . تفگ : ياهدید ؟ ار  رمالا  بحاص  ایآ  مدیسرپ : هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  دناهدومن 

یلمع يدومرف  هدـعو  نمب  ار  هچنآ  ادـنوادخ  ینتدـعو  ام  یل  زجنا  مهّللا  : » دومرفیم و  مارحلا ) دجـسم  ینعی   ) دوب ادـخ  هناـخ  رد  مدـید  ار 
ار ادخ  هناخ  هدرپ  راجتسملا » باب   » رد هک  مدید  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  ترـضح  نآ  تفگ : هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دمحم  مه  و  نادرگ »!
زا قودص  خیش  زا  روکذم  دنسب  و  ریگب .! ماقتنا  تنانمشد  زا  نم  هلیسوب  اراگدرورپ ! ینعی  کئادعا  نم  یب  مقتنا  مهّللا  دیامرفیم : هتفرگ و 

همدـقمیب و هنع  هَّللا  یـضر  ناـمثع  نب  دـمحم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یمق  هقدـص  نب  یلع  زا  وا  يرارز و  نامیلـس  نب  یلع  زا  شردـپ 
675 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ربخ  دندوب  هدیـسرپ  ار  ترـضح  مان  هک  اهنآب  ات  دمآ  نم  دزنب  منکب  يو  زا  یلاؤس  هکنیا  نودب 

رگا اریز  دنتفیب . شتآ  رد  ات  دننک  وگتفگ  وا  هراب  رد  ای  دـنورب و  تشهب  هب  ات  دـننک  توکـس  ترـضح  مان  ندرب  زا  دـیاب  ای  تفگ : دـهد و 
حون نبا  مه  و  دنیامنیم . یئامنهار  اج  نادـب  ار  مدرم  دـننادب ، ار  وا  ياج  هچنانچ  دـنهدیم و  ترهـش  ار  نآ  دـندرگ ، علطم  ماما  مان  رب  اهنآ 

نب یلع  نسحلا  وبا  تفگ : داد و  ربـخ  نمب  هر )  ) یمق دـیج  یبا  نبا  یلع  وبا  تفگ : داد و  ربـخ  نمب  دـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  وـبا  تفگ :
هداهن وا  يور  شیپ  یحول  مدید  منک . مالس  يوب  ات  مدش  دراو  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  رب  يزور  تفگ : هک  درک  لقن  یمق  لالد  دمحا 
حوـل نیا  اـقآ ! متفگ : نم  دراـگنیم . نآ  یـشاوح  رد  ار  همئا  یماـسا  و  دـسیونیم ؛ نآ  رد  نآرق  زا  یتاـیآ  دـشکیم و  شقن  نآ  رب  شاـقن  و 
لخاد زور  ره  دومرف : مه  و  مهدیم . هیکت  نآ  رب  تفگ : هکنیا  ای  تشاذگ ، دنهاوخ  نآ  يور  ارم  دشابیم و  مربق  يارب  نیا  دومرف : تسیچ ؟
دمحا نب  یلع  نسحلا  وبا  منکیم  ناـمگ  دـیوگیم : ربخ  نیا  يوار  یلع  وبا  میآیم . نوریب  سپـس  مناوخیم  نآرق  وزج  کـی  موشیم و  مربـق 
يوسب دسر ، ارف  لاس  نالف  هام و  نالف  زور و  نالف  نوچ  تفگ : داد و  ناشن  نمب  ار  دوخ  ربق  تفرگ و  ارم  تسد  نامثع  نب  دمحم  تفگ :

مدرک و تشاددای  دوب  هدومرف  هچنآ  مدـش ، جراخ  وا  دزن  زا  نوچ  دوب . دـهاوخ  نم  اب  مه  حول  نیا  موشیم و  نوفدـم  نآ  رد  موریم و  ادـخ 
رد تفای و  تافو  دوب  هتفگ  هک  یلاس  هام و  زور و  نامه  رد  هرخالاب  دـش و  رامیب  وا  هک  تشذـگن  يزیچ  مدوب . تاقوا  نآ  بقارم  هراومه 
ما مردام )  ) ار ثیدح  نیا  نینچمه  مدینـش ، زین  یلع  وبا  زا  ریغ  يرگید  زا  ار  تیاور  نیا  تفگ : هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا  دـش . نفد  زین  ربق  نامه 
نب دمحم  زا  وا  و  هر )  ) قودـص خیـش  زا  ءاملع  زا  یتعامج  مه  و  درک . لقن  نم  يارب  مه  امهنع  هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دـمحم  رتخد  موثلک 

هداـمآ هتخت  هعطق  دـنچ  اـب  ار  نآ  دومن و  رفح  دوخ  يارب  يربق  هحور  هَّللا  سدـق  ناـمثع  نب  دـمحم  هک : دـنداد  ربخ  نمب  یمق  دوسا  یلع 
يو  676 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  زین  نآ  زا  دـعب  تسه ! یبابـسا  ندرم  يارب  تفگ : مدیـسرپ  ار  نآ  تلع  یتقو  تخاس .
مه نیدلا  لامک  رد  هاضرا . هنع و  هَّللا  یـضر  تفای . تافو  دعب  هام  ود  سپـس  منک . روج  عمج و  ار  دوخ  هک  مدش  رومأم  تفگ : مدیـسرپ ،
وبا دوب : هتشون  يرارز  بلاغ  وبا - طخب  مدید  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  و  تسا . هدمآ  تیاور  نیا 
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نامثع نب  دمحم  هک : هدومن  رکذ  رصن  وبا  مه  و  تفای . تافو  جنپ  دصیس و  لاس  یلوالا  يدامج  هام  رخآ  رد  هر )  ) نامثع نب  دمحم  رفعج 
وا هلیسوب  ار  دوخ  لاوما  مدرم  تشاد . ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ترضح  تباین  لاس  هاجنپ  تدم  دومرف و  تلحر  راهچ  دصیـس و  لاس  رد 

نانآ يایند  نید و  همهم  روما  رد  نایعیش ، يارب  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  یطخ  نامهب  یتاعیقوت  و  دندیناسریم ، ماماب 
( دادغب رد   ) نامثع نب  دمحم  ربق  تفگ : رصن  وبا  مه  و  تشگیم . رداص  وا  هلیسوب  اهنآ  بیجع  ياهباوج  دندیسرپیم  هک  یلئاسم  و  دیسریم ،

. تسا نابایب  طسو  رد  العف  و  تسا ، عقاو  دوب ، اجنآ  شاهناخ  هک  یلحم  رد  هفوک  هزاورد  هار  رس  رد  شردام  ربق  شیپ 

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  (: 3)

یلع وبا  زا  حون  نب  یلع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  تفگ : داد و  ربخ  نمب  یمق  میهاربا  نب  نیـسح  دـسیونیم : تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خـیش 
شیرق رباقم  رد  ادزق » نبا   » هب فورعم  ینئادم  دمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  وبا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يرفوزب  نایفـس  نب  رفعج  نب  دـمحا 
متفگیم نخـس  يو  اب  ینابز  اب  مدربیم ، نامثع  نب  دمحم  يارب  دوب  نم  تسد  رد  هک  یلاوما  تقو  ره  دوب ، نیا  نم  مسر  تفگ : درک و  لقن 

ار نآ  يرآ ، تفگیم  مه  وا  تسا ؟ مالّـسلا  هیلع  ماما  لام  تسا  رادـقم  نالف  نآ  غلبم  هک  لاـم  نیا  اـیآ  متفگیم : تفگیمن . سک  چـیه  هک 
. تفرگیم نم  زا  ار  نآ  هاـگنآ  تسا . ماـما  لاـم  يرآ ، تفگیم : تسا ؟ ماـما  لاـم  لاوما  نیا  هک  دـیئوگیم  نمب  مدیـسرپیم : سپـس  راذـگب .

نامه متشاد  هک   677 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یلومعم  قبط  مدوب ؛ هدرب  رانید  دـص  راهچ  متفر و  يو  دزن  هک  يراب  نیرخآ 
ار نآ  هشیمه  دننام  امش  متفگ : سپس  مدومن و  لمأت  یکدنا  نم  ربب ! حور  نب  نیسح  يارب  ار  نآ  تفگ : نامثع  نب  دمحم  مدرک ، ار  لاؤس 

مـشخ رثا  نوچ  نک ! میلـست  حور  نب  نیـسحب  ار  نآ  دهدب ؛ یتمالـس  وتب  ادخ  زیخرب ! تفگ : تفریذپن و  ارم  فرح  دیریگب . لیوحت  نم  زا 
تعجارم مداتفا و  کـشب  متفر  هار  يرادـقم  یتقو  مدـش ، نتفر  مزاـع  هدـش  مغـالا  راوس  مدـمآ و  نوریب  مدومن ، هدـهاشم  يو  تروص  رد 

لخاد ریگب  هزاجا  متـسه . ینالف  نم  متفگ  تسیک ؟ دیـسرپ : رد و  تشپ  دـمآ  يو  مداخ  متفوک . ار  نامثع  نب  دـمحم  هناخ  برد  مدومن و 
تاقالم تسا  مزال  هک  ریگب  هزاجا  نم  يارب  ورب و  متفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  زاب  اذل  تشادن و  منتـشگرب  نمب و  نانیمطا  هکنیا  لثم  موش .

یتخت يور  دـمآ و  نوریب  تقو  نیا  رد  دوب . هتفر  نوردـناب  نامثع ) نب  دـمحم   ) وا داد ، عالطا  يوب  ارم  تشگزاب  ربخ  تفر و  مه  وا  منک .
لاثتما متفگ  وتب  ار  هچنآ  ارچ  یتشگرب و  ارچ  دیـسرپ  هاگنآ  دوب . هتفر  نآ  گنر  هک  تشاد  اپب  ینیلعن  دوب و  نیمز  يور  شیاـهاپ  تسـشن ،

یتمالـس وتب  دـنوادخ  زیخرب ! تفگ : تفر و  ورف  مشخ  رد  وا  یلو  ماهدـیزرون . تراـسج  يدومرف  رما  نمب  هچنآـب  تبـسن  متفگ : يدرکن ؟
دوخ نیشناج  ار  وا  ماما  رماب  ایآ  متفگ : دراد . ارم  بصنم  العف  وا  ماهتشاد و  بوصنم  دوخ  ياجب  ار  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  نم  دهدب .

نب نیـسح  مساقلا  وبا  دزن  هکنیا  زج  مرادن  هراچ  مدید  میوگیم . وتب  هک  تسا  نانچ  دهدب  یتمالـس  وتب  دـنوادخ  زیخرب  تفگ : ياهدومرف ؟
رورـسم مه  وا  مداد  عالطا  يوب  ار  نامثع  نب  دـمحم  مدوخ و  يارجام  تسا . هتـسشن  یگنت  هناخ  رد  مدـید  متفر ، وا  دزنب  نوچ  مورب  حور 

و مدرپسیم . واب  دمآیم  نم  تسدب  ماما  لام  هچنآ  هتسویپ  زور  نآ  زا  مدومن و  میلست  يوب  ار  اهلوپ  مه  نم  دروآ . اجب  ار  ادخ  رکـش  دش و 
لیتم نب  دـمحا  نب  رفعج  زا  تفگیم : هک  مدینـش  هیولوق  نب  مساقلا  وبا  زا  تفگ : هک  مدینـش  یبلهم  هیواعم  نب  لالب  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا 

وبا هک  تشاد  دادغب  رد  لیکو  رفن  هد  هنع  هَّللا  یضر  نامثع   678 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  دمحم  تفگ : هک  مدینش  یمق 
اجنآ ات  دندوب . رتیصوصخ  رتکیدزن و  يوب  حور  نب  نیسح  زا  اهنآ  همه  و  دوب ، اهنآ  نایم  رد  مه  هنع  هَّللا  یضر  حور  نب  نیسح  مساقلا 

، دادـیم ماجنا  حور  نب  نیـسح  زا  ریغ  يرگید  تسدـب  ار  راک  نآ  دوب . ياهطـساوب  جاتحم  ای  تشاد  يراک  نامثع  نب  دـمحم  تقو  ره  هک 
دوخ ینیـشناج  يارب  ار  وا  تلحر  عقوم  رد  نامثع  نب  دـمحم  فصو  نیا  اب  یلو  تشادـن  نامثع  نب  دـمحم  اـب  یتیـصوصخ  نینچ  وا  اریز 
ياج وا  ردپ  ای  لیتم  نب  دمحا  نب  رفعج  زج  یـسک  دریمب  نامثع  نب  دمحم  نوچ  هک  میتشادن  یکـش  ام  دنتفگیم : ام  خیاشم  درک ! باختنا 
ییاج ات  تسیزیم ، يو  لزنم  رد  ردقچ  هک  میتسنادیم  میدوب و  هدید  نامثع  نب  دمحم  اب  ار  وا  تیـصوصخ  هک  هچ  تفرگ ، دهاوخن  ار  يو 

ای رفعج  هناخب  هکنیا  ای  دروخیم ، دشیم  هیهت  شردـپ  لیتم و  نب  رفعج  لزنم  رد  هک  یئاذـغ  طقف  یتلعب  رمع  رخآ  رد  نامثع  نب  دـمحم  هک 
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تافو ینعی   ) دیآ دیدپ  ياهثداح  نامثع  نب  دمحم  يارب  رگا  هک  دنتشادن ، دیدرت  نایعیـش  صاوخ  دروخیم . اذغ  اجنآ  رد  تفریم و  شردپ 
ار وا  دندش و  میلـست  دومن ، حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  هب  تیـصو  وا  دندید  یتقو  یلو  درک . دهاوخ  تیـصو  لیتم  نب  رفعجب  طقف  دـنک )

نب دمحم  نامز  دننام  دوب  هدنز  ات  مه  لیتم  نب  رفعج  دندرک ، راتفر  يو  اب  نامثع  نب  دمحم  دننام  و  دنتفریذپ ، نامثع  نب  دمحم  ینیشناجب 
نامثع نب  دـمحم  زا  دـیامن ، شهوکن  حور  نب  نیـسح  زا  سک  ره  سپ  هنع . هَّللا  یـضر  درکیم  راک  حور  نب  نیـسح  هاگتـسد  رد  ناـمثع 

: دیوگیم خیـش  تبیغ  رد  مه  و  تسا . هدومن  نامز  ماما  شنزرـس  شهوکن و  تقیقح  رد  دنک ، شهوکن  يو  زا  سک  ره  هدرک و  شهوکن 
تسدب تافوقوم  زا  هک  ار  یلاوما  نم  تفگ : دوسا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هک  دناهدرک  لقن  نم  يارب  قودص ، خیش  زا  املع  زا  یتعامج 

، شرمع رخآ  ياهزور  زا  یکی  رد  دنک ، تافو  هکنآ  زا  لبق  لاس  هس  ای  ود  تفرگیم  نم  زا  مه  وا  مدربیم و  نامثع  نب  دمحم  دزن  دـمآیم 
ار نآ  دیـسر  مدرک و  میلـست  مه  نم  میاـمن . میلـست  حور  نب  نیـسحب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  مدرب ، وا  شیپ  ار  لاوـما  هنوـگ  نـیا  زا  يزیچ 

روتسد مه  وا  و  دومن ، هوکش  نامثع  نب  دمحمب  هراب  نیا  رد  حور  نب  نیسح  متـساوخ . يو  زا   679 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
هک تسنیا  لثم  دسریم  حور  نب  نیسح  تسدب  هچنآ  هک  درک  هفاضا  و  منکن ، هبلاطم  حور ) نب  نیسح   ) يو زا  ار  لام  دیـسر  ضبق  هک  داد 

هدرک لقن  ار  نآ  دننام  مه  نیدلا  لامک  رد  مدرکن  دیسر  هبلاطم  مدرب  حور  نب  نیـسح  دزن  یلاوما  تقو  ره  نآ  زا  دعب  دسریم . نم  تسدب 
تافو عقوم  تفگ : هک  هدرک  لقن  لیتم  نبا  دمحا  نب  رفعج  شیومع  زا  لیتم  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  دنـس  نیمهب  خیـش  تبیغ  رد  زین  تسا .
تمس رد  مه  حور  نب  نیسح  مدومنیم  وگتفگ  مدرکیم و  لاؤس  وا  زا  مدوب و  هتسشن  يو  رس  بنج  رد  نم  هنع  هَّللا  یضر  نامثع  نب  دمحم 

حور نب  نیسحب  ار  دوخ  تیصو  هک  متـسه  رومأم  دومرف : نم و  بناجب  درک  ور  نامثع  نب  دمحم  ماگنه  نآ  رد  دوب . هتـسشن  وا  ياپ  نیئاپ 
وا ياپ  نیئاپ  رد  دوخ  مدـناشن و  دوخ  ياج  رد  هتفرگ  ار  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  تسد  متـساخرب و  وا  رـس  بناـج  زا  نم  سپ  میاـمن .

ردارب  ) هیوباب نب  یلع  نب  نیـسح  تفگ : حون  نبا  هک  تسا  خیـش  تبیغ  رد  نینچمه  هدـش . لقن  زین  نیدـلا  لامک  رد  تیاور  نیا  متـسشن .!
نب نیـسح  رافـص و  هیولع  زا  هک : درک  لقن  نم  يارب  دوب  هدمآ  ام  دزن  دش و  هرـصب  دراو  لاس 378  لوالا  عیبر  هام  رد  هک  قودص ) خـیش 

هدهاشم ار  هعقاو  نیا  میدوب و  رـضاح  دادغب  رد  عقوم  نآ  ام  دنتفگیم : و  دندرکیم ، لقن  ار  تیاور  نیا  ود  ره  هک  مدینـش  سیردا  نب  دمحا 
دمحم هک : دومن  تیاور  نم  يارب  مامه  نب  دمحم  یلع  وبا  زا  وا  يربکعلت و  یـسوم  نب  نوراه  دمحم  وبا  زا  هدربمان  باتک  رد  زین  میدرک .

نم نیـشناج  تسویپ  عوـقوب  نم  تلحر  هثداـح  رگا  تفگ : درک و  عـمج  ار  هعیـش  ياـسؤر  شتلحر  زا  شیپ  هحور  هَّللا  سدـق  ناـمثع  نب 
دوخ ياهراک  رد  دینک و  هعجارم  واب  مه  امش  سپ  میامن . نییعت  شیوخ  ياجب  ار  وا  ماهدش  رومأم  هک  هچ  تسا . یتخبون  حور  نب  نیـسح 

680 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رـصن  وبا  زا  حون  نبا  زا  میهاربا  نب  نیـسح  دسیونیم : روکذم  باتک  رد  زین  دیئامن . دامتعا  يوب 
میهاربا نب  هَّللا  دبع  میومع  میهاربا و  نب  دمحا  مردپ  تفگیم : یتخبون  دمحا  نب  رفعج  نم  یئاد  تفگ : هک  هدرک  لقن  دمحم  نب  هَّللا  ۀـبه 
نیفورعم زا  یتعامج  تفرگ ، تدش  نامثع  نب  دـمحم  راضتحا  لاح  نوچ  هک : دـندرک  لقن  تخبون ، دالوا  ینعی  ام  ناگتـسب  زا  یهورگ  و 

هَّللا دبع  وبا  یتخبون و  یلع  نب  لیعامـسا  لیهـس  وبا  یناطقاب و  هَّللا  دبع  وبا  بتاک و  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  وبا  مامه و  نب  یلع  وبا  لثم  هعیش 
امش نیشناج  داتفا  یقافتا  امـش  يارب  رگا  دندیـسرپ : دنتفر و  نامثع  نب  دمحم  دزنب  هدومن  عامتجا  ناگرزب ، ناسانـشرس و  ریاس  انجو و  نب 

ریفـس و رمالا  بحاص  ترـضح  امـش و  نایم  نم و  نیـشناج  یتخبون  رفعج  وبا  نب  حور  نب  نیـسح  نیا  تفگ : نامثع  نب  دمحم  تسیک .؟
هتـشاد واب  داـمتعا  دوخ  مهم  ياـهراک  رد  دـیئامن و  هعجارم  يوب  دوخ  روما  رد  امـش  سپ  تسوا . ناـنیمطا  فرط  قوثو و  دروم  لـیکو و 

هدازرتخد رتخد  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  زا  روکذم  دنسب  خیش  تبیغ  باتک  رد  مه  و  مدومن . غالبا  ار  نآ  متشاد و  ار  تیرومأم  نیا  نم  دیـشاب .
یضر حور  نب  نیسح  هک : درک  لقن  يو  يارب  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک  ما  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک  ما 

يو نیـصوصخم  زا  مه  و  دـناسریم . هعیـش  ياسؤرب  ار  وا  رارـسا  دوب و  وا  كالما  رظان  نامثع و  نب  دـمحم  لیکو  يزارد  ياهلاس  هنع  هَّللا 
ناونعب رانید  یـس  هنایهام  مردـپ  درکیم . لقن  وا  يارب  ار  شاهناخ  رارـسا  دنتـشاد ، مه  اـب  هک  یتسناؤم  یکیدزن و  هطـساوب  هک  يروطب  دوب .

مارتحا و ماقم و  تلعب  مهریغ ، تارف و  لآ  دـننام  هعیـش  ياسؤر  ءارزو و  فرط  زا  هک  دوب  یهوجو  زا  ریغ  غلبم  نیا  و  دادـیم ، يوب  قوقح 
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هک دنتسنادیم  اهنآ  اریز  درک . ادیپ  یگرزب  هاگیاج  نایعیش  ياهلد  رد  حور  نب  نیسح  ور  نیا  زا  دیـسریم . واب  تشاد ؛ اهنآ  دزن  هک  یتلالج 
زا هک  یتقایل  هطـساوب  مه  و  تشگ ، رـشتنم  اج  همه  شتناما  لضف و  دوب و  هدومن  قیثوت  يو  زا  نایعیـش  دزن  دـشابیم و  مردـپ  صاوخ  زا  وا 

ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یلو  ترضح  روتسدب  مردپ  هکنآ  ات  دوب ، راک  نیا  هدامآ  مردپ  تایح  نامز  مامت  رد  داد  ناشن  دوخ 
رد دنتخانـشیمن ؛ ار  مردپ  تسخن  زور  زا  هک  اهنآ  زج  سک  چیه  زا  دنیزگرب و  دوخ  ینیـشناجب  ار  وا  دش  رومأم  مالّـسلا  هیلع  رـصع   681

هتشاد کش  وا  تلاکو  هراب  رد  هک  مسانشیمن  ار  هعیـش  زا  رفنکی  نم  و  دومنن ، دیدرت  یـسک  دماین و  دیدپ  یفالتخا  يو  تلاکو  صوصخ 
مه و  «. 1  » مدینـش مهریغ  ایربک و  نب  نیـسحلا  وبا  دننام  مهیلع  هَّللا  ۀمحر  نایتخبون  زا  يرایـسب  زا  نم  ار  بلطم  نیا  دیوگیم : يوار  دشاب .

زاوها رد  هک  سیفن  نب  دمحم  طخب  تفگ : يو  هک  دـندرک  لقن  حون  نبا  سابعلا  وبا  زا  نادنمـشناد  زا  یعمج  دـیوگیم : هدربمان  باتک  رد 
وا ام  تسنیا : دوب  هتفای  رودص  فرـش  هسدـقم  هیحان  زا  حور  نب  نیـسح  تسدـب  هک  یعیقوت  نیتسخن  تسا : هتـشون  هک  مدـید  دوب ، هتـشون 
وا همان  زا  دـنادرگ . دنمتداعـس  دوخ  قیفوت  اب  ار  وا  دناسانـشب و  واب  ار  دوخ  ياـضر  اـهیبوخ و  همه  ادـخ  میـسانشیم . ار  حور ) نب  نیـسح  )
رد ار  دوخ  ناسحا  دـنوادخ  دـنادرگیم  رورـسم  ار  وا  هک  دراد  یهاگیاج  ماقم و  ام  دزن  رد  يو  میراد . ناـنیمطا  وا  قوثوب  میتفاـی و  عـالطا 

کی زور  رد  عیقوت  نیا  امیلست  مّلس  هلآ و  دّمحم و  هلوسر  یلع  هَّللا  یلص  هل و  کیرش  هَّلل ال  دمحلا  ریدق و  ّیلو  ّهنا  دنادرگ  نوزفا  وا  هراب 
يریمح يارب  هک  ار  یتاعیقوت  سپس  یـسوط  خیـش  فلؤم : دوب . هدیـسر  يرجه  لاسب 305  دوب  هتـشذگ  لاوش  هاـم  زا  بش  شـش  هک  هبنش 

تسود و دزن  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  تسا : هتفگ  سپـس  هدومن و  رکذ  میروآیم ، تاعیقوت » باب   » رد ام  هک  روط  نامه  هدـمآ  نوریب 
وبا تفگ : دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا   682 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  درکیم . هیقت  نیفلاخم  زا  دوب و  مدرم  نیرتاناد  نمـشد 

وا يزور  میدیدن . حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  خیش  زا  رتدنمدرخ  هک : دندرک  لقن  نم  يارب  بیطلا  یبا  نب  نسحلا  وبا  بلاغ و  نب  هَّللا  دبع 
تنس لها  دوب . یگرزب  ماقم  ياراد  یـسابع  هفیلخ  هَّللاب  ردتقملا  صخـش  تکلمم و  ناگرزب  دزن  رد  وا  مدید . ریزو  راسی » نبا   » هناخ رد  ار 

زا رفن  ود  اـجنآ  رد  يزور  تـشگیم . رـضاح  راـسی » نـبا   » هناـخ رد  سرت  هـیقت و  يور  زا  حور  نـب  نیــسح  دنتــشادیم . گرزب  ار  وا  مـه 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دعب  رکب  وبا  هک  دوب  دقتعم  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دوب . رضاح  مه  حور  نب  نیسح  دنتخادرپ و  وگتفگب  نادنمشناد 

ناشیا نایم  هراـب  نیا  رد  دوب و  لـضفا  رمع  زا  یلع  تفگ : یمود  مالّـسلا  هیلع  یلع  يو  زا  سپ  رمع و  وا  زا  دـعب  تسا و  مدرم  لـضفا  هلآ 
مالّـسلا هیلع  ربمغیپ  باحـصا  قافتا  دروم  هچنآ  تفگ : هنع  هَّللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  نایم  نآ  رد  تفرگرد . دایز  يوگتفگ 

نیا رب  مه  ثیدح  لها  یـصو ! یلع  هاگنآ  نیرونلا  وذ  نامثع  يو  زا  سپ  قوراف و  وا  زا  دعب  دنرادیم : مدقم  ار  قیدص  هک  تسنیا  دشابیم 
رس يور  ار  وا  دندنام و  تفگش  رد  نخس  نیزا  دنتشاد  روضح  سلجم  رد  هک  اهنآ  تسا . نیمه  حیحـص  مه  هعیـش  ام  دزن  رد  دناهدیقع و 

یلو تفرگ  ماهدنخ  هرظنم  نیا  زا  نم  دنتفگ . دـب  دنتـسنادیم  یـضفار  ار  وا  هک  یناسکب  دـندومن و  رایـسب  ياعد  وا  يارب  دنتـشادرب و  دوخ 
حور نب  نیسح  میایب . نوریب  سلجم  زا  هک  متـساخرب  سپـس  موش  حضتفم  ادابم  مدربیم  ورف  ناهد  رد  ار  دوخ  نیتسآ  مدرکیم و  يراددوخ 

نب نیـسح  مساقلا  وبا  مدید  مدرک  زاب  ار  رد  یتقو  دنزیم  رد  یـسک  مدید  مدمآ  هناخب  نوچ  دیدرگ . نم  عضو  هجوتم  دومن و  نمب  یهاگن 
يدیدنخ سلجم  رد  ارچ  ادخ  هدـنب  يا  تفگ : تخاس و  بطاخم  ارم  وا  تسا . هدـمآ  نم  دزن  دورب  دوخ  هناخب  هکنآ  زا  شیپ  هراوس  حور 

سرتب ادخ  زا  سپ  تفگ : تشاد . تبـسانم  ارچ  متفگ : دوبن ؟ اجنآ  بسانم  وت  رظنب  متفگ  هچنآ  ایآ  يزادـنایب !؟ هرطاخمب  ارم  یتساوخیم  و 
هیلع دوعوم  يدـهم  ياقآ  يا  متفگ : يرامـش . گرزب  نم  زا  یـسلجم  طیارـش و  نینچ  رد  ار  نخـس  نیا  رگا  منادرگیمن  لالح  ار  وت  نم 

وا هتفگب  دومن و  بجعت  يو  زا  دیابن  دـیوگب  ینخـس  نینچ  نیا  رگا  دـنادیم  ماما  هدـنیامن  ار  دوخ  هک  يدرم  نم !  683 ص : نتم ، مالسلا ،
دمحم نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  تفر . درک و  یظفاحادخ  سپـس  منکیم  هقالع  عطق  وت  اب  یئوگب  ار  نخـس  نیا  رگید  راب  رگا  تفگ : دـندنخب !

زا یکی  هک  دیـسر  ربخ  هنع  هَّللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  خیـشب  هک  درک  لـقن  نم  يارب  یتـخبون  ءاـیربک  نب  نسحلا  وبا  تفگ :
دندرک لوزعم  تمدخ  زا  دـندنار و  ار  وا  داد  روتـسد  مه  حور  نب  نیـسح  دـیوگیم . ازـسان  يوب  دـنکیم و  تنعل  ار  هیواعم  امـش  ياهنابرد 
تمدـخ رـسب  رگید  ار  وا  حور  نب  نیـسح  مسق  ادـخب  یلو  دـننادرگرب  قباس  راکب  ار  وا  درکیم  سامتلا  دوب و  راکیب  ینالوط  یتدـم  نابرد 
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اهراک نیا  همه  حور  نب  نیسح  دنک . راک  ییاج  رد  يو  اب  هک  درک  مادختسا  ار  وا  حور  نب  نیسح  ناگتـسب  زا  یکی  هکنآ  ات  درواین ، دوخ 
نم يارب  دوب  سیطارقلا » باب   » رد عقاو  شاهناخ  هک  صربا  هیونارد  نب  دـمحا  وبا  تفگ : رـصن  وبا  مه  و  «. 1  » دادیم ماجنا  هیقت  يور  زا  ار 

ار وا  اـم  رفن  هن  میدوب  رفن  هد  رگا  ـالثم  نتفر  عقوم  میدومنیم . وگتفگ  يو  اـب  میتفریم و  حور  نب  نیـسح  دزن  مناردارب  نم و  هک : درک  لـقن 
دنوادخب برقت  وا  یتسودب  ام  زا  رفن  هن  میتفریم  وا  دزن  زا  هک  یتقو  فصو  نیا  اب  یلو  دومنیم . دـیدرت  وا  هراب  رد  رفنکی  دـندرکیم و  نعل 

میدوب هدینش  ار  نآ  زا  یخرب  درکیم . لقن  ام  يارب  ص )  ) ربمغیپ باحصا  تلیضف  رد  یثیداحا  يو  اریز  دوبیم . فقوتم  رفنکی  میتسجیم و 
: دـیوگیم یـسوط  خیـش  مه  و  هنع . هَّللا  یـضر  دوـب . سلجم  شوـخ  وا  هک  هچ  میدرکیم ، تشادداـی  يو  زا  میدوـب  هدینـشن  هک  ار  یخرب  و 
ما هدازرتخد  بتاک  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه   684 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رصن  وبا  زا  حون  نب  یلع  نب  دمحا  زا  میهاربا  نب  نیسح 

بنج دادـغب »  » رد یتـخبون  حور  نـب  نیـسح  مساـقلا  وـبا  ربـق  هـک  درک  لـقن  نـم  يارب  هـنع  هَّللا  یــضر  ناـمثع  نـب  دـمحم  رتـخد  موـثلک 
و هنع . هَّللا  یـضر  دـنوریم . كوش  لپ  رگید و  هزاورد  لتب و  اجنآ  زا  تسا و  عقاو  اجنآ  رد  یتخبون  دـمحا  نب  یلع  هناخ  هک  تسیاهزاورد 
. مدومن تیاور  يو  زا  يرایـسب  رابخا  نم  تفای و  تاـفو  يرجه  لاس 326  نابعش  هام  رد  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  تفگ : رـصن  وبا  مه 
هک درک  لقن  نم  يارب  مامت  نب  لـضف  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبا  زا  هنع  هَّللا  یـضر  يدـمحم  دـمحم  وبا  دـسیونیم : تبیغ  رد  خیـش  نینچمه 

همه نآ  تایاور  دانسا  ام  هدیقعب  میدروآ و  نایمب  نخس  فیلکتلا »  » باتک زا  هک  یتقو  رد  یکزوکز  دمحا  نب  دمحم  رفعج  وبا  زا  تفگ :
فیلأت رد  یناغملـش )  ) رقازع یبا  نبا  تفگیم : هک  مدینـش  میدوب - هتـشون  ثیدـح  رد  اـم  هک  دوب  یباـتک  نیتسخن  نآ  هک  اریز  دوب - یلاـع 

کح و ار  نآ  دادـیم و  ناشن  يوب  دربیم و  حور  نب  نیـسح  دزن  درکیم و  بترم  ار  نآ  باوبا  طقف  وا  دوب . هدرکن  يراک  فیلکتلا »  » باتک
نآ يور  زا  ياهخسن  هک  دادیم  روتسد  حور  نب  نیسح  رماب  درکیم و  لقن  ام  يارب  سپس  دمآیم  نوریب  حالصا  زا  سپ  و  دومنیم . حالـصا 

! اقآ متفگ : يوب  دیوگیم : مامت  نبا  متـشون . راموط  دنچ  رد  دادـغب  رد  دوخ  طخب  ار  روبزم  باتک  نم  تفگ : یکزوکز  رفعج  وبا  میرادرب .
زا متفر و  سپ  تسا  هدـمآ  نوریب  نم  تسد  زا  باـتک  تفگ : رفعج  وبا  منک ! خاسنتـسا  امـش  طـخ  يور  زا  مه  نم  اـت  دـیهد  راـختفا  نمب 
هنع هَّللا  یضر  حور  نب  نیسح  مداخ  یفوک  هَّللا  دبع  تفگ : مامت  نبا  متشادرب . نآ  زا  ياهخسن  تیاکح  ندینـش  زا  دعب  و  متفرگ ، يرگید 

لاؤس حور  نب  نیسح  زا  وا  ياهباتک  هراب  رد  یناغملـش  یلع  نب  دمحم  نعل  تمذم و  رد  عیقوت  رودص  زا  دعب  تفگ : درک و  لقن  نم  يارب 
نـسح ماما  هک  مهدـیم  امـشب  ار  یباوج  نامه  نم  تفگ : تسا ؟ نآ  زا  رپ  ام  ياههناخ  اریز  میئاـمن  وا  ياـهباتکب  لـمع  هنوگچ  هک  دـش 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  لاضف  ینب  بتکب  مینک  لمع  هنوگچ  دندیـسرپ : شترـضح  زا  هک  یناسکب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
لقن رگید  ناـیوار  زا  اـهنآ  هچ  ره  ینعی  اوأر  اـم  اورذ  اوور و  اـم  اوذـخ  دوـمرف : اـهنآب  ترـضح  داد  تسنآ ، زا  رپ  اـم  ياـههناخ  هـک   685

وبا هک : تسا  خیـش  تبیغ  رد  مه  و  دـیئامن . كرت  دـناهدومن  رظن  راهظا  نآ  رد  هدرک و  لـقن  ناـشدوخ  ار  هچنآ  دـینک و  لـمع  دـناهدرک ،
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : باوج  رد  تسا ؟ هورکم  هرکاب  رتخد  هعتم  ارچ  دیـسرپ : حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  زا  يداـیا  نسحلا 

نوریب ءایح  زا  يربب  تذل  وا  زا  دنک  لوبق  هک  یتشاداو  ار  يرتخد  یتقو  تسوا ، وت و  نایم  مه  راک  نیا  طرش  تسا . نامیا  زا  ءایح  دومرف :
نیسح هک : تسا  تبیغ »  » باتک رد  مه  و  هن . تفگ : هدرک ؟ انز  دربب  تذل  رتخد  زا  ضرفنیا  اب  رگا  دیـسرپ : دوریم . نایم  زا  شنامیا  هتفر و 

هَّللا یضر  حور  نب  نیسح  تفگ : دمحم  نب  ۀمالـس  هک  درک  لقن  یمق  دواد  نب  دمحا  نبا  دمحم  نسحلا  وبا  زا  « 1  » يرئاضغ هَّللا  دیبع  نب 
امش رظن  فالخ  رب  يزیچ  ایآ  دینیبب  دینک و  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک : تشون  اجنآ  ءاهقف  زا  یعمجب  داتسرف و  مقب  ار  بیدأتلا »  » باتک هنع 

زج تسین ؛ نآ  رد  ام  يأر  فلاـخم  يزیچ  تسا و  حیحـص  نآ  لـئاسم  ماـمت  هک : دنتـشون  هظحـالم  زا  سپ  مه  مق  ياـهقف  تسه ؟ نآ  رد 
هک دوب  نیا  اـم  رظن  هک  یتروص  رد  تسا » مدـنگ  زا  عاـص  فصن  رفنکی  هرطف  رادـقم   » هک دوـب  نآ  رد  هرطف  ةاـکزب  عـجار  ياهلأـسم  هکنیا 

ياملع زا  یتعامج  زا  رصم  رد  تفگ : حون  نبا  « 2 : » دهدب تسا ) ولیک  هس  ابیرقت  عاص  ره   ) عاص کی  دیاب  یسک  ره  وج ، دننام  مه  مدنگ 
بئان حور  نب  نیسح  هک  دش  روطچ  دندیسرپ . یتخبون  لهس  وبا   686 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  دنتفگیم : هک  مدینش  هعیش 
يدرم نم  دـننیزگرب . تمـس  نیاب  ار  یـسک  هچ  دـننادیم  رتهب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تفگ : باوج  رد  يدـشن ؟ وت  دـش و  نامز  ماما 
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نب نیـسح   ) مساقلا وبا  دننام  نم  رگا  منکیم . هرظانم  يداقتعا  روما  رد  اهنآ  اب  هدومن و  تاقالم  ار  ننـست ) لها   ) هعیـش نانمـشد  هک  متـسه 
ار وا  ياج  اعدم  تابثا  يارب  مدـشیم  لطعم  یلیلد  ندروآرد  هک  هرظانم  عقوم  رد  دـیاش  متخانـشیم  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناکم  حور )

دیاشگیمن ار  شنماد  دـننک ، هراپ  هراپ  یچیق  اب  ار  وا  دـشاب و  شنماد  ریز  رد  ماما  لثملا  یف  رگا  مساقلا  وبا  یلو  مدادـیم ! ناشن  نارگیدـب 
درم نآ  نم و  نایم  هک  یفالتخا  هراب  رد  تسا : هتشون  هدرک  فینصت  دوخ  هک  تبیغ »  » باتک لوا  رد  یناغملـش  دننیبب .!! ار  وا  نانمـشد  هک 
دوب هدیسر  نمب  « 1  » یتیانج هکلب  ماهتشادن ، نآ  رد  یتلاخد  نم  هدمآ  دیدپ  دنادرگ  نوزفا  ار  وا  تاقیفوت  ادخ  هک  حور ) نب  نیسح  ینعی  )

، دشاب گرزب  يو  رب  دـنوادخ  تنم  هک  یـسک  : » دـسیونیم باتک  نامه  رخآ  لصف  رد  و  تسا . هدـش  تیانج  نمب  میوگب  مدوب  راچان  هک 
زا یئوگتـسار  زج  هک  تسین  راوازـس  ادخ  نم و  نایم  دریگیم . شیپ  یئوگتـسار  اهیدب  اهیـشوخ و  رد  هراومه  ددرگیم و  دایز  وا  رب  تجح 

يراک يارب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  حور ) نب  نیـسح   ) درم نیا  تسا  گرزب  نمب  تبـسن  وا  تیانج  هکنیا  اب  میوگب  يزیچ  وا  رما 
ریاس دننام  مالسا  مکح  فصولا  عم  هدومن  تیانج  نمب  وا  هکنیا  اب  دننادرگب  يور  يو  زا  هک  دسریمن  ار  هعیش  هتـشگ و  بوصنم  اهراک  زا 

. تسا يراج  وا  رب  نینمؤم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ترضح  بئان  نیرخآ  يرمیس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 4)

زا وا  687 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  قودص  خیش  زا  ءاملع  زا  یعمج  زا  تبیغ »  » باتک رد  هرارـسا  هَّللا  سدق  یـسوط  خیش 
زا هک  باتع  شدج  زا  شردـپ  زا  وا  نالیلخ و  نبا  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  زا  ایرکز  نب  یلع  نب  نسح  زا  وا  قاحـسا و  نب  میهاربا  نب  دـمحم 
هک دوب  هناحیر »  » شردام مان  دش . دلوتم  هعمج  زور  رد  هیلع  هَّللا  تاولص  يدهم  تفگ : هک  تسا  هدومن  تیاور  دوب  دیـسا  نب  باتع  دالوا 
زور ترـضح  نآ  دـالیم  دـندیمانیم . لقیـص  رتشیب  ار  وا  تشاد  هک  یلمح  هطـساوب  هک  نیا  زج  دـنتفگیم . مه  نسوس  لقیـص و  سجرن و 

ار نامثع  نبا  دمحم  شدنزرف  ترـضح  روتـسدب  دوخ  زا  دعب  وا  دوب و  دیعـس  نب  نامثع  شلیکو  دوب . يرجه  لاس 256  نابعش  هام  متـشه 
دیسر رسب  يرمیس  رمع  نوچ  دومن . باختنا  ار  يرمیـس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  وا  حور و  نب  نیـسح  وا  تشاد و  بوصنم  دوخ  ياجب 
تبیغ نیا  رب  انب  دناسریم . شلهاب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  ادخ  تفگ : وا  یلو  دنیزگرب  دوخ  ینیشناجب  ار  یـسک  هک  دنتـساوخ  وا  زا 

دبع وبا  زا  يرئاضغ  دیفم و  خیـش  دسیونیم : روبزم  باتک  رد  خیـش  مه  و  تسویپ . عوقوب  يرمیـس  تشذگرد  زا  دـعب  هک  تسا  نامه  همات 
دوخ ياجب  ار  يرمیس  دمحم  نبا  یلع  نسحلا  وبا  هنع  هَّللا  یضر  حور ) نب  نیسح   ) مساقلا وبا  خیش  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  یناوفص  هَّللا 

عاـمتجا يو  دزن  نایعیـش  دیـسر ، ارف  زین  وا  تاـفو  هک  یماـگنه  دادـیم . ماـجنا  حور  نب  نیـسح  هچنآـب  درک  ماـیق  مه  وا  تشاد و  بوصنم 
تشادن و راهظا  هراب  نیا  رد  ینخـس  وا  دشاب ؟ امـش  نیـشناج  دیاب  یـسک  هچ  و  تسیک ، امـش  زا  دعب  لیکو  مدیـسرپ : يو  زا  نم  دـندومن .

لقن قودـص  خیـش  زا  نادنمـشناد  زا  یتعامج  زین  و  منک . یفرعم  مدرمب  ماما  بئان  ناونعب  دوخ  زا  دـعب  ار  یـسک  هک  متـسین  رومأم  تفگ :
میهاربا نبا  دـمحا  هک : درک  لقن  نم  يارب  لاس 339  هدعقلا  يذ  رد  هَّللا  همحر  یناقلاط  بیعـش  نب  حلاص  نسحلا  وبا  تفگ : هک  دـناهدرک 

يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش  لفحم  نآ  رد  متفای . روضح  مهیلع  هَّللا  ۀمحر  هعیش  خیاشم  روضحب  دادغب  رد  نم  تفگ : دلخم  نب 
نآ خیرات  سلجم  رد  رضاح  خیاشم  دنک » تمحر  ار  قودص ) خیش  ردپ   ) یمق هیوباب  نب  یلع  ادخ  : » دومرف همدقم  نودب  هحور  هَّللا  سدق 
وبا دوخ  تسا ! هتفای  تافو  زور  نامه  هیوباـب  نبا   688 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یلع  هک  دیـسر  ربخ  هکنآ  ات  دنتـشون  ار  زور 
هدش رکذ  دنـس  نیمه  اب  نیدـلا  لامک  رد  تیاور  نیا  درک . تلحر  ( 329  ) لاس نامه  نابعـش  همین  رد  ربخ  نیا  زا  دعب  مه  يرمـس  نسحلا 
نامه رد  تفگ  بتکم  نب  دـمحا  نب  نسح  هک  دـندومن  تیاور  قودـص  خیـش  زا  ءاملع  زا  یتعامج  دـیامرفیم : تبیغ  رد  خیـش  زین  تسا .

نآ مدیـسر . يو  تمدـخب  شتلحر  زا  شیپ  زور  دـنچ  مدوـب . دادـغب  رد  نم  تفاـی  تاـفو  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وـبا  هـک  یلاـس 
دمحم نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دـناوخ . مدرم  يارب  تراـبع  نیاـب  دوـب  هدـش  رداـص  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  یعیقوـت  راوـگرزب 

دوـخ ياـهراکب  سپ  درم ، یهاوـخ  رگید  زور  شـش  اـت  وـت  هک  هچ  دـنادرگ ، گرزب  وـت  گرم  رد  ار  تناردارب  شاداـپ  دـنوادخ  يرمس !
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هزاجا زا  دعب  رگم  موشیمن  راکـشآ  نم  تسا . هدش  عقاو  لماک  تبیغ  هک  امنم  تیـصو  دوخ  نیـشناج  ناونعب  سک  چیهب  نک و  یگدیـسر 
ادیپ یناسک  نایعیش  نایم  رد  بیرقنع  دوب . دهاوخ  متـس  زا  نیمز  ندش  رپ  اهلد و  تواسق  اهنامز و  تشذگ  زا  دعب  نیا  و  ملاع ؛ راگدرورپ 

، تسا هدید  ارم  هک  دنک  اعدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دـناهدید . ارم  دـننکیم  اعدا  هک  دـنوشیم 
عیقوت نیا  يور  زا  دـیوگیم : بتکم  نب  دـمحا  نب  نسح  يوار  میظعلا .» یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال  ددـنبیم ، ارتفا  تسا و  وگغورد 
دنتفگ واـب  دـهدب . ناـج  تسا  کـیدزن  میدـید  میتشگزاـب ، يو  دزن  دـش ، مشـش  زور  نوچ  میدـمآ  نوریب  يو  دزن  زا  میتـشون و  اههخـسن 

نیرخآ نیا  و  درک ، میلست  نیرفآ  ناجب  ناج  تفگ و  ار  نیا  تسنآ . هدنناسر  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  ادخ  تفگ : تسیک ؟ امـش  نیـشناج 
: هک تسا  خیـش  تبیغ  رد  نینچمه  تسا . هدـش  لقن  مه  نیدـلا  لامک  رد  تیاور  نیا  هنع . هَّللا  یـضر  دـش . هدینـش  يو  زا  هک  دوب  یمالک 

دمحا نب  یلع  هلمج  زا  مق  ياملع  زا  یتعاـمج  تفگ : هک  دـندومن  تیاور  نم  يارب  یمق  هیوباـب  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  اـملع  زا  یتعاـمج 
رد هک : دـندرکیم  لقن  مهیلع  هَّللا  ۀـمحر  سیردا  نب  دـمحا  نب  نیـسح  رافـص و  نارمع  نبا   689 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 

میدوب کیدزن  هک  مادک  ره  زا  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  دندمآ . دادـغب  هب  تفای  تافو  هیوباب ) نب  یلع   ) نم ردـپ  هک  لاس  نامه 
وا لاوحا  زاب  تفای  تافو  هک  زور  نآ  ات  تسا . بوخ  شلاح  هک  هدیـسر  همان  میتفگیم : مه  ام  دیراد ؟ ربخ  هچ  هیوباب  نب  یلع  زا  دیـسرپیم 
يو عقوم  نیمه  رد  هچ  دـهد . رجا  امـشب  هیوباب  نب  یلع  گرم  رد  دـنوادخ  تفگ : وا  یلو  میداد . ار  باوج  نامه  مه  ام  دیـسرپ ، ام  زا  ار 
نب یلع  هک  دیسر  ربخ  تشذگ ، زور  هدجیه  ای  هدفه  نوچ  میدرک  تشاددای  ار  هام  زور و  هظحل و  نآ  خیرات  مه  ام  تفاتش ، یقاب  ناهجب 
وبا زا  میهاربا  نب  نیسح  دیوگیم : یـسوط  خیـش  مه  و  تسا ! هتفای  تافو  دوب  هدومرف  يرمـس  نسحلا  وبا  خیـش  هک  یتعاس  نامه  رد  هیوباب 

رد هنع  هَّللا  یـضر  يرمـس  نسحلا  وبا  هربقم  تفگ : هک  درک  لقن  نم  يارب  بتاک  دـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا  زا  حون  نب  دـمحم  سابعلا 
لاس رد  راوگرزب  نآ  هک  تفگ  وا  مه  و  تسا ، عقاو  باتع » وبا   » بآ رهن  کیدزن  لوحملا » باب   » بنج یجنلخ » عراـش   » هب فورعم  هداـج 

ناماما فرط  زا   ) يرغـص تبیغ  رد  هک  یئارفـس  نانابرد و  دسیونیم : جیارخ »  » باتک رد  يدنوار  نیدلا  بطق  تفای . تافو  يرجه )  ) 329
یلع ماما  ترـضح  ءادتبا  هک  تسا . يرمع  دیعـس  نب  نامثع  رمع و  وبا  قثوم  خیـش  تسخن : تسا ، هدـش  اهنآ  زا  يرایـسب  حدـم  ماقمیلاع )

گرزب درم  نآ  دومن و  ءاقبا  ار  وا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شدنزرف  سپس  تشاد و  بوصنم  تمس  نیاب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یقنلا 
نامز ماما  ياهراک  ماجناب  مایق  راوگرزب  ود  نآ  زا  دـعب  تفرگ و  هدـهعب  اهنآ  تایح  نامز  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  ماما  ود  نآ  ياـهراک  مه 

، تفاتـش قح  تمحر  راوجب  دیعـس  نب  نامثع  نوچ  تشگیم . رداص  وا  تسدـب  مه  نایعیـش  لئاسم  باوج  تاـعیقوت و  دومن ؛ مالّـسلا  هیلع 
نیسح مساقلا  وبأ  تفای ، تافو  مه  وا  یتقو  تفرگ . هدهعب  ار  وا  ياهراک  همهب  یگدیسر  تسـشن و  يو  ياجب  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف 
دمحم نب  یلع  نسحلا  وـبا  وا   690 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تشذـگرد  زا  دـعب  و  دـیدرگ ، يو  نیـشناج  یتخبون  حور  نب 
نامرف ع )  ) رمالا بحاص  ترـضح  فرط  زا  البق  هکنیا  رگم  دندیـسرن  گرزب  بصنم  نیدـب  نانیا  زا  کـی  چـیه  تسـشن  وا  ياـجب  يرمس 

لیلد هک  رمالا  بحاص  ترـضح  هزجعم  ات  مه  نایعیـش  دومنیم . نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  وا  زا  لبق  صخـش  تشگیم و  رداص  اهنآ  باـصتنا 
ارف يرمس  نسحلا  وبا  تلحر  ماگنه  نوچ  دنتفریذپیمن . ار  اهنآ  راتفگ  دیدرگیمن  راکشآ  اهنآ  زا  دوب ، اهنآ  تباین  تحص  یئوگتـسارب و 

هتـشون هک  دروآرد  یعیقوت  باوج  رد  وا  دیهدیم ؟ رارق  ناتدوخ  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  دنتفگ : يوب  دـیدرگ  کیدزن  يو  گرم  دیـسر و 
(. تسا رکذلا  قباس  عیقوت  نامه  دوصقم   ... ) دوب

ع)  ) نامز ماما  باون  ناگدنیامن 

ءارفـس فرط  زا  هک  دـندوب ، قثوم  مدرم  زا  ياهدـع  ع )  ) نامز ماما  راوگرزب  يارفـس  نامز  رد  دـسیونیم : تبیغ »  » باـتک رد  هفئاـطلا  خـیش 
نسح نب  دمحم  زا  یمق  دیج  یبا  نب  نیسحلا  وبا  « 1  » دوب يدسا  رفعج  نب  دمحم  نیسحلا  وبا  نانیا  هلمج  زا  دیـسریم ، اهنآ  يارب  یتاعیقوت 

یبا نب  حلاص  هک  درک  تیاور  نم  يارب  حلاص  یبا  نب  حلاص  زا  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  وا  راطع و  ییحی  نب  دمحم  زا  وا  دـیلو و  نب 
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متـشون و ياهمان  متفریذپن  یلو  مریذپب  اهنآ  زا  ماما  لام  ناونعب  ار  يزیچ  هک  دنتـساوخ  نم  زا  ياهدـع  يرجه  لاس 290  رد  تفگ : حلاص 
ینیلک تسام . نیقثوم  زا  وا  هک  دوش  هداد  واب  لام  تسا . ير  رد  يدسا  رفعج  نب  دـمحم  هک : دـمآ  نم  يارب  یباوج  مدرک  فیلکت  بسک 

زا یکی   ) ءاش دیزی و  نب  زجاح  شیپ  رانید  تسیود  تفگ  يزورم  بتاک  نسح  نب  دـمحم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یـشاش  نب  دـمحا  زا 
، متشون ترضح  تمدخ  صوصخ  نیا  رد  مه  ياهمان  مداتسرف و   691 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نامز ) ماما  بئان  ناگدنیامن 

نیا رد  یـسکب  یهاوخب  رگا  هک  دوب  هتـشون  و  يداد ! زجاحب  ار  نآ  راـنید  تسیود  يراد . همذـب  راـنید  رازه  وت  هک : دوب  هتـشون  باوج  رد 
بلطم نم  دیسر ، زجاح  تافو  ربخ  هک  نآ  زا  دعب  زور  هس  ای  زور  ود  نک ، هعجارم  يدسا  نیـسحلا  وبا  هب  ير  رد  یئامن  هعجارم  صوصخ 
هکنیا یکی  دوب : هدرک  یئامنهار  زیچ  ودـب  ار  وت  روبزم  عیقوت  رد  اریز  شابم ! نیگمغ  متفگ : واب  نم  دـش  نیگمغ  وا  مداد و  عالطا  يوب  ار 

ترـضح هک  هچ  داد ، تلاوح  يدـسا  نیـسحلا  وبا  هب  ار  وت  هکنیا  مود  و  يراد ، همذـب  ماما  مهـس  رانید  رازه  هک  دومرف  مالعا  وتب  ترـضح 
ار دوخ  هک  یعقوم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  تخبون  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا  دنـس  نیمهب  درم . دـهاوخ  زجاـح  بیرقنع  تسنادـیم 
. متـشگ نیگمغ  مدش و  گنتلد  نم  میرادن  شوخ  ار  رفـس  نیا  ام  هک : دش  رداص  مراختفاب  یعیقوت  مدوب ، هَّللا  تیب  جح  مزاع  هتخاس  هدامآ 
هک دـمآ  باوج  منامیم . زاب  جـح  زا  هک  متـسه  نیگمغ  نیا  زا  طـقف  یلو  مراد  ناـمرفب  شوگ  نم  هک  متـشون  ترـضح  تمدـخب  ياهماـن 

دمآ دعاسم  باوج  متساوخ . تکرح  هزاجا  هتشون  ياهمان  دیـسر ؛ ارف  رگید  لاس  نوچ  تفر . یهاوخ  جحب  هدنیآ  لاس  هک  شابم  گنتلد 
: هک دوب  موقرم  باوج  رد  منک ، ترفاسم  مراد  دامتعا  شیرادنتشیوخ  تنایدب و  هک  يدسا )  ) رفعج نب  دمحم  اب  مهاوخیم  هک  متـشون  زاب 

قافتاب مه  نم  و  دمآ ، عقومب  يدسا  تفگ : يوار  نکم  باختنا  ار  يرگید  دمآ  وا  رگا  تسا . يرفـسمه  بوخ  رفعج ) نب  دمحم   ) يدسا
ماما لام  مهرد  داتشه  دص و  راهچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  يروباشین  ناذاش  نب  دمحم  زا  وا  دمحم و  نب  یلع  زا  ینیلک  مدرک . تکرح  يو 
مهرد تسیب  مدرک و  نزو  ار  اهنآ  سپ  متسرفب  ترضح  تمدخ  ار  صقان  غلبم  نیا  متشادن  تسود  دوب . هدش  عمج  نم  شیپ  مالّـسلا  هیلع 
باوج رد  متـشونن . يزیچ  مدوخ  مهرد  تسیب  نآ و  دوبمک  زا  دوخ  هماـن  رد  مدرپـس و  يدـسا »  » هب ار  نآ  مدوزفا و  نآ  رب  مدوـخ  لاـم  زا 

ار وا  مدرم  هک  یلاح  رد  لاس 312  یناثلا  عیبر  هام  رد  يدسا  دوب . نآ  رد  مه  وت  لام  زا  مهرد  تسیب  دیـسر  مهرد  دـصناپ  هک : دوب  موقرم 
ماما ءارفس  ناگدنیامن  هلمج  زا  و  تفگ . تایح  دوردب  هدیقع  رییغت  نودب  دندوتسیم ،  692 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تلادعب 

نب دمحم  نب  دمحا  زا  سیردا  نب  دمحا  تسا . هتـشگ  دراو  اهنآ  حدم  رد  عیقوت  هک  دنتـسه  رگید  تعامج  یمق و  قحـسا  نب  دمحا  نامز 
نامز ماما  بناج  زا  يدصاق  هک  میدوب  رکـسع »  » هلحم رد  هَّللا  دبع  یبا  نب  دـمحا  اب  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  يزار  دـمحم  وبا  زا  یـسیع 

. دنیآیم رامشب  نیقثوم  زا  ام  دزن  همه  عسیلا ، نب  ةزمح  نب  دمحا  و  ینادمه ، دمحم  نب  میهاربا  و  يرعشا ، قحسا  نب  دمحا  تفگ : دمآ و 
هک هدرک  تیاور  میهاربا  نب  دمحا  زا  رفعج  نب  دمحم  زا  شردپ  زا  يریمح  دمحم  زا  هیوذاش  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  زا  نیدـلا  لامک  رد 
اب هدرپ  تشپ  زا  مدیـسر و  مالـسلا  امهیلع  یقنلا  یلع  ماما  رهاوخ  یقت و  دـمحم  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  تمدـخب  لاس 262  رد  تفگ :

. درب مان  ار  نسحلا  نب  ۀجح  هلمج  زا  درمـش و  ار  همئا  کیاکی  مه  وا  مدومن . راسفتـسا  تماما  هراب  رد  يو  هدـیقع  زا  و  متفگ ، نخـس  يو 
شردامب وا  هراب  رد  ياهمان  شردپ  تفگ : دیراد ؟ ربخ  يو  زا  دیاهدید و  ار  نسحلا  نب  ۀجح  ایآ ! دنادرگ : امـش  يادف  ارم  ادخ  متفگ : نم 

هانپ یسک  هچب  نایعیـش  وا  بایغ  رد  مدیـسرپ  همیکح  زا  نم  «. 1  » تسا ناهنپ  تفگ : تساجک ؟ هّچب  مدیـسرپ  شردام  زا  نم  دوب و  هتـشون 
: متفگ نم  دنوش  ایوج  يو  زا  دنورب و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردام  دزن  تفگ : دنیامن ؟ لح  یک  دزن  ار  دوخ  تالکـشم  دنرب و 

ادتقا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تفگ : تسا ؟ هدرک  ادتقا  یکب  هدومن ، ینزب  هک  تیـصو  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
دوعوم يدهم  دومن . تیصو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز  شرهاوخ  هب  رما  رهاظ  رد  اروشاع  زور  ترـضح  نآ  هچ  تسا . هدومن 

و دیناسریم ، تبسن  بنیز  ترضحب  تشگیم ، رهاظ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  یمولع  هک  يروطب   693 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
نیدباعلا نیز  ماماب  اهدعب  هک  دوب  هدرک  تیصو  شرهاوخب  ار  مولع  نآ  نیدباعلا ، نیز  شدنزرف  ناج  ظفح  يارب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یلع نب  نیسح  دنزرف  نیمهن  هک : دناهدرکن  لقن  امش  يارب  ایآ  دیـشابیم  تیاور  لها  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  تفگ : همیکح  سپـس  دهدب .

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يدسا و  رفعج  نب  دمحم  زا  رایزهم  نب  دمحا  نب  یلع  زا  تیاور  نیا  نیدلا  لامک  رد  دوشیم !؟ میسقت  شدوخ  تایح  لاح  رد  شثرا 
هک هدش  تیاور  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  زا  دـیوگیم : يدـنوار  جـیارخ  رد  زین  تسا . هدـش  لقن  مه  رفعج  نب  دـمحم  زا  خیـش  تبیغ 

نیدلا نیما  یسربط  نیدلا  نیما  نخـس  «. 1  » مدومن دـیدرت  يو  زا  دـعب  ماما  صوصخ  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تلحر  زا  دـعب  تفگ :
تماما تحص  رب  لیلد   694 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هک  يروما  هلمج  زا  : » دـسیونیم يرولا » مالعا   » باتک رد  « 2  » یسربط

صوصخم تیفیک  شتبیغ و  يو و  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هک  تسنیا  تسا  هادف ) انحاورا   ) نامز ماما  سدـقا  دوجو 
رب تسا . هدشن  راذگورف  نآ  زا  يزیچ  هدش و  عقاو  مه  فالتخا  نودب  و  دناهتفگ ) نخس  نآ  هراب  رد  تحارص  اب  ینعی   ) هدش صیصنت  نآب 

دناهدومن فصو  هتفگ و  اهنآ  هک  روط  نامه  و  دـنهد ، ربخ  یعوضوم  زا  غورد  هب  يرایـسب  تعامج  هک  درک  رواـب  دوشیمن  تداـع  بسح 
سرتسد رد  هدیـسر و  شدج  ردـپ و  نامز  زا  لبق  هکلب  يو  دالیم  زا  شیپ  نامز  ماما  تبیغ  رابخا  هک  یتقو  سپ  دـنک .! ادـیپ  قادـصم  مه 

هعیش نیثدحم  و  دنهد ، رارق  دوخ  دیاقع  حالصا  زیواتسد  ار  نآ  هیفقاو  هیسووان و  هیناسیک و  هقرف  هک  يروطب  دشاب ، هتفرگ  رارق  ناناملـسم 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  ار  نآ  هدومن و  تبث  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  رـصع  رد  اهنآ  هفلؤم  لوصا  و 
تفـص و نیا  لیلدب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تماماب  داقتعا  دنـشاب ، هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  کی  کی  هلآ و 
زا یکی  دنک . راکنا  ار  نآ  هک  دسریمن  ار  سک  چیه  دشابیم و  حیحـص  هدـش ، رکذ  رورـس  نآ  تماما  مالعا  لئالد و  رد  هک  روبزم  تبیغ 

لاثما و  « 1  » ینزم باتک  زا  رتروهشم  هعیش  لوصا  نایم  رد  هک  ار  هخیشم »  » باتک هک  تسا  دارز » بوبحم  نب  نسح   » هعیـش قثوم  نیثدحم 
. تسا هدرک  فینصت  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  زا  شیپ  لاس  دص  زا   695 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نوزفا  تسنآ ،

هدـش عقاو  زین  هداد  ربخ  هک  روط  نامه  توافت  نودـب  هدرک و  رکذ  باـتک  نآ  رد  ار  ترـضح  تبیغ  راـبخا  زا  یتمـسق  بوبحم  نب  نسح 
هدومن تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریـصب  وبا  زا  یقراخ  میهاربا  زا  هک  تسا  یثیدح  هدرک ، لقن  يو  هک  یتایاور  هلمج  زا  تسا .

. هاتوک يرگید  ینالوط و  یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  دـمحم  لآ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  مدرکـضرع : ترـضحب  تفگ : هک 
دنیبیمن ار  وا  یسک  رگید  دوش  عورش  ینالوط  تبیغ  نوچ  تسا ، رتینالوط  يرگید  زا  یکی  ریصب ! وبا  يا  يرآ  : » دومرف قداص  ترضح 

ارف ار  مدرم  لتق  گرم و  دبای و  تدش  الب  ددرگ و  رهاظ  ینایفـس  دوش و  گنت  هعیـش  تیعمج  هقلح  دسر و  تفالخب  ینالف  دالوا  هکنیا  ات 
بـسح رب  تبیغ  ود  نیا  هنوگچ  هک  نک  هاگن  دیوگیم : یـسربط  سپـس  دنرب » هانپ  ربمغیپ  مرح  ادخ و  هناخب  ندش  هتـشک  سرت  زا  و  دریگ ،
يارفس هک  دوب  نامه  ترضح  هاتوک  تبیغ  تسا . هدمآرد  قباطم  هدیسر  نامز  ماما  دج  ناردپ و  زا  دوب و  نآ  نمـضتم  هقباس  رابخا  هچنآ 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  تماماب  دـقتعم  هک  هیماما  هعیـش  دـندوب و  فورعم  نایعیـش  نایم  دنتـشاد و  دوجو  ترـضح  نانابرد  نامز و  ماما 
لالب و نب  یلع  نب  دمحم  يرفعج و  مساق  نب  دواد  مشاه  وبا  وا  نانابرد  ارفس و  هلمج  زا  دنرادن . رظن  فالتخا  اهنآ  هراب  رد  دندوب  مالّسلا 

قاحـسا نب  دـمحا  يزاوها و  رمع  امهنع و  هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  شدـنزرف  شورف و  نغور  دیعـس  نب  ناـمثع  رمع و  وبا 
دوخ ياج  رد  عقومب  دیاش  هک  يرگید  هورگ  و  وا ، دنزرف  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دمحم  رایزهم و  نب  میهاربا  یئانجو و  دمحم  وبا  و  یمق ) )
هیلع یـسربط  سپـس  فلؤم : يرولا .» مالعا   » باتک رد  یـسربط  نخـس  نایاپ  دوب . لاس  راهچ  داتفه و  تبیغ  نیا  تدـم  میربب ، مان  اهنآ  زا 

هک تسناد  دیاب  « 1  » دنکیم لقن  تشذگ  هک  وحن   696 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نامهب  ار  هناگراهچ  يارفـس  لاوحا  همحرلا 
انب اریز  دشابیم . رتمک  لاس  داتفه  زا  هک  تسا  يرمس  نسحلا  وبا  تافو  ات  ترـضح  تماما  ءادتبا  زا  نامز  ماما  يارغـص  تبیغ  تدم  ارهاظ 

تسا و هداتفا  قافتا  نابعش 328  همین  رد  يرمـس  تافو  يرجه و  لاس 260  لوالا  عیبر  هام  متشه  زور  ترـضح  تماما  ءادتبا  روهـشم  رب 
يور لاس 328  نابعش  همین  رد  يرمس  تافو  دیوگیم : اریز  دوشیم  رتمک  مه  لاس  کی  هدرک  لقن  ار  يرمس  تافو  یـسربط  هک  روط  نیا 
خیـش هچنآ  اب  نیا  رب  اـنب  دـنادیم و  لاس 255  ار  ترـضح  تدالو  وا  هداد . رارق  ماـما  تدـالو  عقوم  ار  يرغـص  تبیغ  ءادـتبا  وا  دـیاش  داد .

یـسربط هتفگب  یلو  دوب ) دهاوخ  لاس  راهچ  داتفه و  يرغـص  تبیغ  تدم  ینعی   ) دهدیم قفو  ( 329  ) هتشون يرمس  تافو  هراب  رد  یـسوط 
. دشاب بتاک ) ای   ) یسربط زا  یملقلا  وهس  خیرات  نیا  دیاش  دوشیم . مک  لاس  کی  هتسناد  ( 328  ) ار وا  تافو  هک 
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دندرک ترافس  تیباب و  ياعدا  غوردب  هک  یناسک  مود  تسیب و  باب 

یعیرش نسح  دمحم  وبا 

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  ترافـس  تیباب و  ياعدا  ءارتفا ، غوردـب و  هک  یـسک  نیتسخن  هدومرف : تبیغ »  » باتک رد  هفئاطلا  خیـش  - 
هینک هک : دـندرک  لـقن  ماـمه  نب  دـمحم  یلع  وبا  زا  يربکعلت  دـمحم  وبا  زا  ءاـملع  زا  یتعاـمج  دوب . یعیرـش »  » هب فورعم  یـصخش  درک 
ماما نارای  زا  ترضح  نآ  زا  دعب  یقنلا و  یلع  ماما  باحصا  زا  وا  دوب . نسح  يو  مان  مراد  نامگ  تفگ : يربکعلت  دوب . دمحم  وبا  یعیرش 
مهنآ هتسیاش  هدادن و  رارق  وا  يارب  دنوادخ  هک  دش  یماقم  یعدم  هک  تسا  یسک  لوا  وا  دمآیم . رامـشب  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح 

هک داد  تبـسن  اـهنآب  یئاـهزیچ  و  تسب ، غورد  راـگدرورپ  ياـهتجح  ادـخ و  رب  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  مه  و  دوبن .
زا یعیقوت  و  دنتسج ، يرود  يو  زا  هتـسناد و  نوعلم  ار  وا  مه  نایعیـش  ور  نیا  زا  دندوب . رازیب  نآ  زا  اهنآ  دوبن و  نانآ  يالاو  ماقم  هتـسیاش 
زا دعب  تفگ : يربکعلت  دمحم  وبا  دمآ . نوریب  ترضح  نآ  هسدقم  هیحان  زا  يو  زا  يرود  وا و  نعل  صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما -

. میتسه ترـضح  نآ  يالکو  ام  دـنتفگیم : دنتـسبیم و  غورد  ماما  رب  تسخن  نایعدـم  نیا  تشگ . راکـشآ  وا  زا  داـحلا  رفکب و  هدـیقع  نآ 
«1  » جالح هدیقعب  تفرگیم و  الاب  ناشراک  سپـس  دـندرکیم . یتسود  راهظا  اهنآب  تبـسن  اعدا ، نیا  اب  مه  نامیالا  فیعـض  مدرم  زا  یعمج 

روهظب نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ۀـنعل  وا  لاـثما  یناغملـش و   698 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رفعج  وـبا  زا  هک  ناـنچ  تشگ . یهتنم 
. دیسر

يریمن ریصن  نب  دمحم 

. دوب مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  هک  داد  ربخ  نمب  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  تفگ : حون  نبا  - 
ار وا  دنوادخ  یلو  متـسه  نم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  بئان  تفگ : و  دش ؛ نامثع  نب  دمحم  بصنم  یعدم  تفای  تافو  ترـضح  نآ  نوچ 
وا زا  ار  دوخ  دومن و  يرود  يو  زا  درک و  تنعل  ار  وا  مه  نامثع  نب  دـمحم  تشگ . راکـشآ  يو  ینادان  داـحلا و  هک  اریز  دـینادرگ . اوسر 
وا نامثع  نب  دمحم  دش ؛ رهاظ  يریمن  زا  تاداقتعا  هنوگ  نیا  نوچ  تفگ : بلاط  وبا  درک . اعدا  یعیرـش  زا  دعب  يریمن  تشاد . هاگن  ناهنپ 

ترذعم يو  زا  و  دروآ ، رهم  رس  رب  ار  وا  ات  نامثع  نب  دمحم  دزن  دمآ  دندناسر  يوب  ربخ  نیا  نوچ  تسج ، يرود  يو  زا  درک و  تنعل  ار 
( يرعـشا  ) هَّللا دبع  نب  دعـس  دـینادرگرب . حاضتفا  اب  ار  وا  و  درک ، ناهنپ  ار  دوخ  و  دادـن ، واب  دورو  هزاجا  نامثع  نب  دـمحم  یلو  دـهاوخب ،
، تشاد خسانت  هب  هدیقع  و  تسا ، هداتسرف  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تسا و  ربمغیپ  هک  دوب  یعدم  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  تفگ :

يریمن دوب ! هدرک  لالح  ار  طاول )  ) لمع تسنادیم و  زیاج  ار  مراحم  نانز  اب  یکیدزن  دوب . مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  یئادخب  دـقتعم  و 
يارب ار  اهنیا  زا  کی  چـیه  ادـخ  تفگیم  تشادـیم و  بوسحم  لعاف  ینارماک  تذـل و  لوعفم و  للذـت  ینتورف و  عضاوت و  بجوم  ار  نیا 

نب دعس  درکیم . تیوقت  ار  وا  تخاسیم و  هدامآ  ار  وا  راک  بابسا  « 1  » تارف نب  نسح  نب  یسوم  نب  دمحم  تسا ! هدرکن  مارح  شناگدنب 
رارق وا  تشپ  رب  یناوج  هک  دوب  هدـید  نایعلاب  ار  يریمن  يو  هک  درک  لقن  ناقاخ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  ییحی  اـیرکز  وبا  دـیوگیم : هَّللا  دـبع 
لمع نیا  هک : داد  باوج  وا  یلو  مدومن ، شنزرـس  راک  نیا  زا  ار  وا  هدرک و  تاقالم  ار  يریمن  نآ  زا  دـعب  تفگ : اـیرکز  وبا  تسا ! هتفرگ 

نب دعس   699 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا ! توخن  كرت  دـنوادخ و  دزن  رد  لوعفم )  ) ناسنا ینتورف  ثعاب  دراد و  تذـل 
نابز اـب  تسیک ؟ وت  نیـشناج  دندیـسرپ : يو  زا  شتوف  ضرم  رد  درم . لاـح  نآ  رد  دـش و  راـمیب  رمع  رخآ  رد  يریمن  دـیوگیم : هَّللا  دـبع 

هک يروطب  دش  وا  ناوریپ  باعـشنا  بجوم  فرح  نیا  تهج  نیمهب  تسیک . دمحا  دیمهفن  یـسک  یلو  دمحا ! تفگ : ياهتفرگ  فیعض و 
نب یـسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  دوصقم  دـنتفگ  مه  یعمج  هدوب ، شدـنزرف  دـمحا  يریمن ، دوصقم  دـنتفگ : ياهدـع  دـندیدرگ . هتـسد  هس 

وا عاـبتا  یگدـنکارپ  ثعاـب  باعـشنا  نیا  و  دـشابیم ، دـیزی  نب  رـشب  نب  نیـسحلا  وبا  نب  دـمحا  يو  روظنم  دـنتفگ : ياهقرف  و  تسا ، تارف 
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. دیدرگ

یخرک لاله  نب  دمحا 

مالّسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  لاله  نب  دمحا  تفگیم : مامه  نب  یلع  وبا  تسا . تیباب  نایعدم  زا  یکی  زین  صخـش  نیا  - 
ترـضح تلحر  زا  دعب  تسا . نامثع  نب  دـمحم  ترـضح  دوخ  نامرفب  ماما  لیکو  هک  دنتـشاد  قافتا  نایعیـش  ترـضح  نآ  نامز  رد  دوب .

هکنیا اب  یئامنیمن ، هعجارم  يوب  دوخ  ینید  روما  رد  ینکیمن و  لوبق  ار  نامثع  نب  دمحم  تلاکو  ارچ  دندیسرپ  لاله  نب  دمحا  زا  نایعیش 
عجار يزیچ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  نم  تفگ : لاله  نب  دـمحا  تسا ؟ هدومرف  نییعت  تمـس  نیاب  ار  وا  هعاطلا  ضرتفم  ماما 

نامزلا بحاص  لیکو  نامثع  نب  دـمحم  منادـب  رگا  منکیمن  راکنا  ار  دیعـس  نب  نامثع  شردـپ  تلاکو  مدینـشن  نامثع  نب  دـمحم  تلاکوب 
نامز ماما  لیکو  يو  زا  دعب  ترـضح و  نآ  لیکو  نامثع  نب  دمحم  هک  دناهدینـش  ماما  زا  نارگید  دنتفگ : مزرویمن . تراسج  يوب  تسا 
نامثع نب  دمحم  تلاکو  هراب  رد  ور  نیا  زا  نم ، رب  هن  تسا ، ضرف  امش  رب  نامثع  نب  دمحم  زا  تعاطا  دیاهدینش ، امـش  رگا  تفگ : تسا ،

نب نیـسح  تسدب  یعیقوت  سپـس  دنتـسج . يرود  يو  زا  هتـسناد  نوعلم  ار  وا  مه  نایعیـش  تفریذپن . تمـس  نیاب  ار  وا  و  درک ، يراددوخ 
. دنیوج يرود  وا  زا  هک  دوب  هدرک  رما  نایعیشب  هدومن ، تنعل  ار  وا  ترضح  هلمج  زا  هک  دش  رداص  حور 

لالب نب  یلع  نب  دمحم 

نامز ماما  تیباب  تلاکو و  یعدم  هک  تسا   700 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یناسک  زا  زین  لالب  نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا  - 
هک درک  اعدا  دومن و  يراددوخ  يوب  نآ  میلست  زا  درک و  طبض  ار  یلاوما  ترـضح  تباین  ياعداب  هک  نامثع  نب  دمحم  اب  وا  يارجام  دش .

نوریب يو  تنعل  رب  ینبم  عیقوت  هسدـقم  هیحان  زا  هک  وا  نعل  يو و  زا  نایعیـش  يرود  و  دراد ، تلاـکو  اـهنآ  ذـخا  رد  ناـمز  ماـما  فرط  زا 
زا دـعب  نایعیـش  زا  یکی  هک : درک  لقن  يذاعم  ییحی  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  تفگ : « 1  » يرارز بلاغ  وبا  تسا . فورعم  دـمآ ،
ام کلـس  رد  تشگرب و  وا  سپـس  تسویپ . يوـب  لـالب  نب  رهاـط  وـبا  فارحنا  هعیـش و  هقرفت  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تاـفو 
زا یعمج  رزخ و  نبا  بیطلا و  وبا  شردارب  مدوب  رهاط  وبا  دزن  يزور  تفگ : میدیسرپ . وا  زا  ار  نتـسسگ  نتـسویپ و  نیا  تهج  ام  دمآرد ،
ربخ نیا  ندینـش  زا  تسا ! هناخ  برد  ناـمثع ) نب  دـمحم   ) يرمع رفعج  وبا  تفگ : دـمآ و  تمدخـشیپ  تقو  نآ  رد  دـندوب . مه  شناوریپ 

رهاط و وبا - دش . دراو  مه  نامثع  نب  دمحم  دیایب . وگب  تفگ : رهاط  وبا  دنتشاد . شوخان  ار  وا  ندمآ  و  دندش ، برطـضم  رهاط  وبا  ناوریپ 
تکاس راضح  ات  درک  ربص  سپـس  تسـشن . وا  يور  شیپ  رهاط  وبا  سلجم و  ردـص  رد  نامثع  نب  دـمحم  دنتـساخرب  وا  مارتحاب  شناوریپ 
دوعوم يدهم  نمب  تسا  وت  دزن  هک  یلاوما  دادن  نامرف  وتب  نامز  ماما  ایآ  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  رهاط ! وبا  يا  تفگ : هاگنآ  دـندش .

نایرج نیا  زا  تفر . نوریب  تساخرب و  مه  نامثع  نب  دمحم  دومرف ! ار  نیا  ترضح  ارچ  تفگ : ینک ؟ میلست   701 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
؟ يدـید اجک  رد  ار  نامزلا  بحاـص  دیـسرپ : رهاـط  وبا  شردارب  زا  بیطلا  وبا - دـندمآ ، دوخب  نوچ  دـندش و  همیـسارس  سلجم  نارـضاح 
تسیرگن و ارم  يو  هناخ  الاب  رد  ترـضح  مدـید  ناهگان  تخاس ، دراو  دوخ  ياههناخ  زا  یکیب  ارم  نامثع ) نب  دـمحم   ) رفعج وبا - تفگ 

شتباهم مدید  ار  وا  یتقو  تفگ  تسا ؟ نامز  ماما  وا  هک  یتسناد  اجک  زا  دیـسرپ : بیطلا  وبا  مهدـب . يوب  دوب ، نم  دزن  هک  یلاوما  درک  رما 
تـسا بلطم  نیمه  زین  نامثع  نب  دمحم  زا  نم  یئادـج  تلع  تسا  نامزلا  بحاص  هک  متـسناد  و  مدـیدرگ ، بوعرم  تخـس  تفرگ و  ارم 

!( مهدب ودب  ار  لاوما  داد  نامرف  ماما  هک  )

جالح روصنم  نب  نیسح 

، نامثع نب  دمحم  رتخد  موثلک  ما  هدازرتخد  بتاک  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  زا  حون  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  زا  میهاربا  نب  نیـسح 
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روط نیا  دـنادرگ ، راوخ  اوسر و  ار  وا  دزاس و  راکـشآ  ار  جاّلح »  » لامعا تساوخ  دـنوادخ  نوچ  هک : درک  لقن  یـسوط ) خیـش   ) نم يارب 
وا کلک  زود و  بیرف  هک  تسا  یناسک  زا  مه  هنع  هَّللا  یضر  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  نب  لهـس  وبا  درک  لایخ  جاّلح »  » هک درک  دماشیپ 

نینچ یناداـن  لاـمک  اـب  وا  دومن . توعد  دوخ  تعاـطاب  ار  وا  يو و  دزن  داتـسرف  اذـل  دوشیم ؛ عقاو  رثؤم  يو  رد  وا  گـنرین  دروـخیم و  ار 
و تسا ، نامیالا  فیعض  دارفا  ریاس   702 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دننام  صوصخ  نیا  رد  مه  « 1  » لهس وبا  هک  دوب  هتشادنپ 

اریز دیشکیم ، وا  خرب  يو  بلج  يارب  ار  دوخ  ياهگنرین  یمارآب  درکیم و  توعد  دوخ  يوسب  ار  وا  هتـسویپ  ور  نیا  زا  دوشیم ، يو  هتفیرف 
هیلع نامزلا  بحاص  لیکو  نم  تشونیم : لهـس  وبا  هب  دوخ  ياههمان  رد  جالح  دوب . روهـشم  مدرم  نایم  رد  لهـس  وبا  بدا  ملع و  تیعقوم 

نم هک : تشون  درب و  ـالاب  ار  دوخ  ياـعدا  سپـس  دـناشکب ، دوخ  يوسب  ار  لهـس  وبا  تساوـخیم  بلطم  نیا  اـب  تسخن  وا  متـسه . مالّـسلا 
وبا ینکن ! دیدرت  نم  تباین  رد  دریگ و  توق  تلد  ات  مزاس  راکشآ  تیارب  یشاب  هتـساوخ  يرای  ترـصن و  هنوگ  ره  هک  مسیونب  وتب  مرومأم 

ار يرـصتخم  عوضوم  طقف  هدیـسر ، روهظب  وت  زا  وت ) ياعداب   ) هک تامارک  تازجعم و  همه  نآ  لباقم  رد  نم  هک  داد  ماغیپ  يوب  مه  لهس 
هک مراد  زینک  نیدـنچ  مشابیم . اهنآ  اب  ترـشاعمب  لـیام  و  متـسه ، تسود  نز  يدرم  نم  هک  تسنیا  نآ  و  مهاوخیم ! وت  زا  هدرک  داهنـشیپ 

مدیفـس ياهوم  ات  موش  دایز  جنر  لمحتم  مریگب و  انح  ار  دوخ  نساحم  هعمج  ره  مراچان  تسا و  هدرک  رود  ناشیا  اب  یکیدزن  زا  ارم  يریپ 
لاصو دیارگیم و  يرودب  ام  یکیدزن  داد و  دـنهاوخن  ناشن  تبغر  نمب  ماهدـش و  ریپ  نم  هک  تسناد  دـنهاوخ  نازینک  هن  رگ  مناشوپب و  ار 

يوم يزاس و  فرطرب  نم  زا  ار  نآ  تمحز  یئامن و  زاینیب  نتـسب  انح  زا  ارم  هک  ینک  يراک  مهاوخیم  وت  زا  ور  نیا  زا  دشکیم . یئادـجب 
مریذپیم و ار  وت  هتفگ  منکیم و  تعاطا   703 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یئوگب  هچ  ره  ینک  نینچ  رگا  ینادرگ . هایس  ار  مشیر 
دینش و ار  وا  نخس  جالح  نوچ  تشاد ! مهاوخن  غیرد  وتب  کمک  زا  دوشیم و  نم  تریصب  بجوم  ینعم  نیا  هک  اریز  مورگیم . وت  هقیرطب 

هدرک اطخ  هدوب ، تازجعم  تامارک و  راهظا  اعدا و  زا  رپ  هک  دوخ  ياههمان  رد  تسناد  دینش  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  باوج  اههسیسد و  هجیتن 
وبا داتسرفن . يو  دزن  یسک  رگید  دادن و  ار  لهس  وبا  باوج  درک و  يراددوخ  ظاحل  نیدب  تسا . هدیشک  وا  خرب  ینادانب  ار  دوخ  هقیرط  و 

. دومنیم دنخـشیر  ار  جالح  و  درکیم ، وگزاب  سک  همه  دزن  دوب و  هداد  رارق  هدنخ  حـیرفت و  ثعاب  شوخ و  یقافتا  ار  ارجام  نیا  مه  لهس 

. دـنوش هدـنکارپ  يو  رود  زا  مدرم  و  ددرگ ، المرب  جالح  راک  هک  دـش  ثعاب  نیمه  تفاـی و  ترهـش  کـچوک  گرزب و  دزن  هنوگ  نیدـب 
ياهمان دمآ و  مقب  جالح  رسپ  تفگ : يو  هک  دناهدرک  لقن  قودص ) خیش  ردارب   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  نادنمـشناد  زا  یعمج 

. متـسه وا  لیکو  نامز و  ماـما  هداتـسرف  نم  تفگیم : دومن و  توعد  دوخ  يوسب  ار  نسحلا  وبا  اـهنآ و  تشون و  « 1  » نسحلا وبا  ناشیوخب 
هدنروآ تسا ؟ هتـشاداو  ینادانب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : همان  هدنروآب  درک و  هراپ  ار  نآ  دیـسر ، هیوباب ) نب  یلع   ) مردپ تسدب  وا  همان  نوچ 

، تسا هدرک  توعد  ار  ام  هتشون و  امب  ياهمان  جالح  تفگ : مردپب  متسه - جالح  يومع  رسپ  ای  همع  رـسپ  تفگ : منکیم ، نامگ  هک  همان -
شباحصا و زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  تساخرب و  مردپ  سپـس  دندرک . هرخـسم  ار  وا  دندیدنخ و  يوب  راضح  يدرک ؟ هراپ  ار  وا  همان  ارچ 

نآ هک  یناسک  دوب ، عقاو  اجنآ  رد  شاهرجح  هک  دیـسر  ياهناخ  ردب  هک  یعقوم  تفر . دوخ  تراجت  هرجح  هب  دـندوب ، وا  هارمه  شنامالغ 
رتفد تسشن و  هرجح  رد  مردپ  هک  یعقوم  تساخرب . اج  زا  تخانشیمن  ار  وا  مردپ  هک  رفنکی  طقف  دنتساخرب ، شمارتحاب  دندوب ، هتسشن  اج 

ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  یـصخش  بناجب  درک  ور  دروآرد ، تسا  راجت  لومعم  هک  نانچ  ار  دوخ  تاود  ملق و  باسح و 
لاؤس يو  تیوه  زا  دینش  هک  سانشان  درم  تفگ . ار  مردپ  باوج  مه  صخـش  نآ  تسیک ؟ سانـشان  درم  نیا  دیـسرپ : دوب و  رـضاح   704

ار وت  مارتحا  درم ! يا  دومرف : مردپ  یسرپیم .؟ يرگید  زا  ارم  لاوحا  متسه  رـضاح  نم  هکنیا  اب  تفگ  دمآ و  مردپ  دزن  تساخرب و  دنکیم ،
جالح رسپ  وت  دومرف : مردپ  مدیدیم . نم  يدرکیم  هراپ  ارم  همان  وت  یتقو  تفگ : مدیسرپن . تدوخ  زا  مدرمش و  گرزب  ار  وت  متشاد و  هاگن 

! نک نوریب  هناخ  زا  ریگب و  ار  وا  ندرگ  اهاپ و  تفگ : دوخ  مالغب  مردپ  سپـس  ینکیم ؟ هزجعم  راهظا  ياعدا  دنک ، تنعل  ارت  ادـخ  یتسه ؟
«1 . » میدیدن مق  رد  ار  وا  رگید  زور  نآ  زا  و 

یناغملش یلع  نب  دمحم 
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يارب بتاک  رـصن  وبا  زا  وا  حون و  نب  دمحا  زا  میهاربا  نب  نیـسح  تسا . رقازعلا » یبا  نبا   » دندومن تیباب  ياعدا  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
( یناغملش  ) رقازعلا یبا  نبا  رفعج  وبا  تفگ : دوب  راوگرزب  ینز  هک  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک  ما  تفگ : درک و  لقن  یسوط ) خیـش   ) نم

گرزب مرتـحم و  مدرم  دزن  رد  ار  وا  ماـقم  هنع  هَّللا  یـضر  حور ) نب  نیـسح   ) مساـقلا وبا  خیـش  اریز  دوب . هجوـم  مرتـحم و  ماطـسب  ینب  دزن 
حور نب  نیـسح  مانب  ار  يرفک  غورد و  هنوگ  همه  تشگرب  قح  هقیرط  زا  هک  یعقوم  و  درک ، هدافتـسا  ءوس  هقباس  نیا  زا  مه  وا  تشادـیم .
دوخ زا  ار  نانخس  نآ  تبسن  دیسر . حور  نب  نیسحب  نآ  ربخ  نوچ  دنتفریذپیم . ار  وا  نانخس  مه  ماطسب  ینب  درکیم . لقن  ماطـسب  ینب  يارب 

دننک و تنعل  ار  وا  هک  داد  روتسد  هاگنآ  دومرف . یهن  یناغملش  مالک  ندینـش  زا  ار  ماطـسب  ینب  درمـش و  گرزب  ناتهب  ار  نآ  درک و  راکنا 
هیلع دوعوم  يدـهم  دـندنام . تباـث  یناغملـشب  تدارا  رد  دندینـشن و  ار  حور  نب  نیـسح  نخـس  ماطـسب  ینب - یلو  دـنیوج . يرود  يو  زا 

. متخاس شاف  ار  نآ  هک  دوب  يّرس  ماهتفگ  امشب  نم  هچنآ  تفگ : ماطـسب  ینب  هب  یناغملـش  هک  دوب  نیا  مهنآ  تلع   705 ص : نتم ، مالسلا ،
همه اـب  ماهدوـمن ، شاـف  ار  نآ  هک  نوـنکا  یلو  میوـگن . یـسکب  منک و  ناـمتک  ار  ّرـس  نآ  هک  دوـب  هتفرگ  ناـمیپ  نـم  زا  حور  نـب  نیـسح 
یسک هک  دوب  میظع  يرما  ّرـس »  » نآ دنکیم . رود  دوخ  زا  ارم  ماهتـشاد   706 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يو  اب  هک  یتیـصوصخ 

ار دوخ  هقباس  ساسایب  نانخس  نیا  اب  یناغملـش  تسین . نآ  يرادهاگنب  رداق  هداد  ناحتما  هک  ینمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ  برقم و  هتـشرف  زج 
وا و نعل  رب  ینبم  یبوتکم  دیـسر ، حور  نب  نیـسحب  ربخ  نیا  نوچ  تفای . گرزب  یماقم  تفرگ و  ـالاب  شراـک  دومن و  رتمکحم  اـهنآ  دزن 
ار هماـن  مه  اـهنآ  داتـسرف . ماطـسب  ینب  يارب  دـناهدنام  یقاـب  وا  یتسود  رد  و  دـنیامنیم ، يوریپ  وا  نانخـس  زا  هک  یناـسک  يو و  زا  يرود 

نب نیسح  هکنیا  تفگ : سپس   707 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیدرگ . بلقنم  تحاران و  تخـس  وا  دنداد و  ناشن  یناغملـشب 
ادخ ینعی  هَّللا » ۀنعل   » و تسا . ندینادرگ  رود  ینعمب  تنعل  هک : ینعم  نیاب  تسا ! گرزب  یلیخ  ینعم  رد  دـینک ، نعل  ارم  تسا : هتفگ  حور 

: تفگ داهن و  كاخب  ار  شتروص  هاگنآ  متخانـش ! ار  دوخ  ماقم  نونکا  مه  نم  نیا  رب  اـنب  دـینادرگ و  رود  خزود  شتآ  باذـع و  زا  ار  وا 
وبا ردام  هناخب  يزور  هک  مداد  ربخ  حور ) نب  نیسح   ) مساقلا وبا  خیشب  نم  تفگ : موثلک  ما  دیئوگن . یـسکب  دینک و  نامتک  ار  نخـس  نیا 

متـشاذگن و نم  یلو  دسوبب . ارم  ياپ  دـش  مخ  هک  يروطب  تشاد  گرزب  رایـسب  ارم  دومن و  لابقتـسا  نم  زا  مه  وا  متفر . ماطـسب  نب  رفعج 
وت هکنیا  اب  میامنن  مارتحا  وت  زا  روط  نیا  ارچ  تفگ  تسیرگ و  وا  تسا . گرزب  سب  يراک  یسوباپ  اریز  مراذگیمن . نم ! يوناب  يا  متفگ :

یلع نب  دـمحم  ینعی  خیـش  تفگ  متـسه ؟ مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نم  روطچ  نم ! يوناب  يا  متفگ : یتسه !! مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
، مزاسن اشفا  ار  نآ  هک  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  وا  تفگ : هدرپس ؟ امـشب  يّرـس  هچ  مدیـسرپ : تسا . هدرپس  اـمب  يّرـس  هراـب  نیا  رد  یناغملـش ) )

وبا خیـش  دوخ ، شیپ  یلو  تفگ  مهاوخن  یـسکب  ار  نآ  هک  مداد  نانیمطا  يوب  نم  دنک  باذـع  ارم  ادـخ  منک  وگزاب  ار  نآ  رگا  مسرتیم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  حور  هک : تسا  هتفگ  امب  یناغملـش )  ) رفعج وبا  خیـش  تفگ : هاگنآ  مدرک . ءانثتـسا  ار  حور  نب  نیـسح  مساقلا 
وتب مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  حور  حور و  نبا  نیسح  مساقلا  وبا  خیش  ندبب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  حور  نامثع و  نب  دمحم  امش  ردپب 
همه هک  ینک  رواب  ار  نآ  اداـبم  تسا ؟ یفرح  هچ  نیا  متفگ ؛ نم  منادـن .!؟ گرزب  ار  وت  ارچ  اـم  يوناـب  يا  نیا  رب  اـنب  تسا !! هدـش  لـقتنم 

رد هک  دنکن  ادخ  نم  يوناب  يا  مینکن . لقن  سک  چـیه  يارب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  یناغملـش  تسا ، میظع  يرـس  نیا  تفگ : تسا . غورد 
يدهم مدرکیمن ! وگزاب  يدحا  يارب  هن  امـش و  يارب  هن  منک  ءاشفا  ار  نآ  هک  دیتشادیمناو  ارم  امـش  رگا  موش . باذـع  نم  صوصخ  نیا 

یضر حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  تمدخب  مدمآ ، نوریب  نز  نآ  دزن  زا  نوچ  تفگ : موثلک  ما   708 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
يا دومرف : تقو  نیا  رد  درکیم . دامتعا  نم  هتفگب  تشاد و  قوثو  نمب  مساقلا  وبا  خیش  مدناسر . يو  عالطاب  ار  ناتـساد  مدیـسر و  هنع  هَّللا 
نیا ورم . وا  ندـیدب  نیا  زا  دـعب  نکم و  لوبق  داتـسرف  وت  دزن  يدـصاق  ای  همان  رگا  ورم ، نز  نیا  هناخب  رگید  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  نم ! رتخد 

: دـیوگب اهنآ  هب  دـناوتب  هار  نیا  زا  ات  هدومن ، دراو  مدرم  نیا  ياهلد  رد  یناغملـش )  ) نوعلم درم  نیا  هک  تسا  يداحلا  ادـخب و  رفک  اـهفرح 
مالـسلا هیلع  یـسیع  هراب  رد  ار  هدـیقع  نیمه  يراصن  هک  ناـنچ  تسا . هدرک  لولح  يو  رد  هدـیزگرب و  ار  یناغملـش ) دوخ  ینعی   ) وا ادـخ 
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ار اهنآ  رذع  متفرن و  اهنآ  شیپ  رگید  مدومن و  يرود  ماطـسب  ینب  زا  نم  سپ  دوش . دقتعم  هنعللا  هیلع  جالح »  » لوقب دهاوخیم  وا  دـنراد ،
نایعیش مامتب  مه  مساقلا  وبا  خیـش  تفای . عویـش  تخبون  ینب - هفیاط  نایم  رد  تیاکح  نیا  مدرکن . تاقالم  ار  اهنآ  ردام  رگید  متفریذپن و 

ای دندرکیم  لوبق  ار  وا  هتفگ  هک  یناسک  وا و  نارادتسود  يو و  اب  ترشاعم  زا  ار  مدرم  درک و  تنعل  ار  یناغملـش  رفعج  وبا  تشون و  همان 
نعل رد  ع )  ) نامزلا بحاص  ترـضح  زا  یعیقوت  هاگنآ  دـنرادب . تسود  ار  وا  هک  دـسر  هچ  اـت  تشاد ، رذـح  رب  دـنتفگیم ، نخـس  يو  اـب 

سپـس دش . رداص  دننامیم  یقاب  وا  یتسودـب  عیقوت  نیا  زا  دـعب  هداد و  تیاضر  وا  هتفگب  هک  یناسک  وا و  ناوریپ  وا و  زا  يرود  یناغملش و 
هک منادیم  نآ  زا  رتهزیکاپ  ار  تبیغ )  ) دوخ باتک  نم  هدومن  حضتفم  ياهراک  دراد و  یتشز  تایاکح  یناغملـش  دـسیونیم : یـسوط  خـیش 

حور نب  نیسح  مساقلا  وبا  نوچ  هک  دوب  نیا  یناغملـش  ندش  هتـشک  تلع  دناهتـشون . ار  اهنآ  هریغ  حون و  نب  دمحا  مروایب ، نآ  رد  ار  اهنآ 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  وا  زا  ار  نایعیـش  مامت  دنتـسج و  يرود  يو  زا  مدرم  تفای و  ترهـش  اج  همه  رد  تخاس و  راکـشآ  ار  وا  نعل 

همه دندوب و  رـضاح  هعیـش  ياسؤر  هک  یلفحم  رد  يزور  دنک . يزاب  گنرین  تسناوتن  رگید  هک  يروطب  تشاد ، رذـحرب   709 ص : نتم ،
نم ات  دیهاوخب  ییاج  رد  ار  وا  نم و  تفگ : راضحب  یناغملش  دندرکیم ، لقن  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  زا  ار  وا  زا  يرود  یناغملش و  نعل 

، تسا هتفگ  نم  هراب  رد  وا  هچ  ره  دینازوسن  ار  وا  دماین و  یشتآ  رگا  مینک  نیرفن  رگید  کی  قح  رد  دریگب و  ارم  تسد  مه  وا  وا و  تسد 
وا داد  روتسد  مه  یضار »  » دیسر یسابع  هفیلخ  هَّللاب » یضارلا   » شوگب اجنآ  زا  داتفا و  قافتا  « 1  » هلقم نبا  هناخ  رد  ربخ  نیا  تسا . تسرد 

یلع نب  دمحم  تفگیم : دواد  نب  دمحا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  « 2 . » دندش تحار  وا  ّرش  زا  نایعیـش  هنوگ  نیدب  دندناسر و  لتقب  هتفرگ  ار 
ماما اب  تماما  بصنم  رد  هک  سک  نآ  دوب : دقتعم  هَّللا  هنعل  رقازع  یبا  نبا  هب  فورعم   710 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یناغملش 

ققحتم ادخ  یلو  يارب  یتلیضف  چیه  هک  تسنیا  ترابع  نیا  ینعم  دشابیم - لضفا  ماما  زا  تسا  ماما  دض »  » ناشیا حالطـصاب  تسا و  بیقر 
، دندینـش ار  ادـخ  یلو  فلاـخم  دـض و  شنزرـس  مدرم  یتقو  هک  هچ  دریگ . رارق  شنزرـس  دروم  وا  بیقر  وا و  دـض  هک  نیا  رگم  دوشیمن ،
، تسوا نعط  شنزرس و  هلیسوب  اریز  دشابیم ، لضفا  يو  دوخ  زا  ادخ  یلو  بیقر  دض و  نیا  رب  انب  دنتفایم . یلو  يارب  یتلیضف  نتفای  رکفب 

دقتعم اهنآ  هچ  تسا ! هتشاد  نایرج  متفه  مدآ  ات  لوا  مدآ  نامز  زا  بهذم  نیا  دنیوگیم : یناغملـش  ناوریپ  دنکیم ! ادیپ  تلیـضف  یلو  هک 
ینعی دـض  دوخ  اما : و  تسا . لضفا  یلع  زا  هیواعم  دـمحم و  زا  رکب  وبا  یـسوم و  زا  نوعرف  دـنیوگیم : دنتـسه و  مدآ  تفه  ملاع و  تفهب 
تنـس لها  ثیدح  باحـصا  زا  یعمج  هک  نانچ  دـنکیم ، بوصنم  ار  دوخ  بیقر ) و   ) دـض ادـخ ، یلو  دـناهتفگ : هقرف  نیا  زا  یـضعب  هچ ؟

، تسا میدـق  یلو  ره  دـض » : » دـناهتفگ رگید  یـضعب  و  تشاد ، بوصنم  تفالخ  بصنمب  ار  رکب  وبا  دوخ  بلاـط  یبا  نبا  یلع  دـنیوگیم :
تسا مهدزای  ماما  دالوا  زا  دنیوگیم  رهاظ  باحـصا  هک  یمئاق  دنیوگیم : اهنآ  تسا . هدوب  يو  اب  وا  ندمآ  ایندب  زا  شیپ  تقو و  همه  ینعی 

مدآ ناگتشرف  همه  ینعی  َسِیْلبِإ ، اَّلِإ  َنوُعَمْجَأ  ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  دومرف : دنوادخ  اریز  هَّللاب ) ذوعن   ) تسا ناطیش  نامه  دنکیم ، مایق  و 
تسار هار  رد  ینعی : َمیِقَتْسُْملا  َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  تفگ : ناطیش  دیامرفیم : ادخ  سپـس  درکن . هدجـس  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجـس  ار 

نیمک رد  تسار  هار  رد  تفگ  هک  دوب  هداتـسیا  ناگتـشرف  هدجـس  عقوم  ناطیـش  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  منیـشنیم . تناگدنب  نیمک  رد  وت 
رعاش دوب . سیلبا  وا  درکن و  هدجس  دش و  هدجـسب  رومأم  هک  یمئاق  نآ  ینعی  مئاق  مایق  دنیوگیم : لیلد  نیا  اب  و  تسـشن . مهاوخ  تناگدنب 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ّیلولا  رهاظ  ّالا  دّضلا  ام  يدـع  نم  دّـضلاب  انعال  ای  تسا : هدورـس  ینعم  نیا  رد  ار  ریز  راعـشا  هقرف  نیا  نوعلم 
معن و ّيدـهفلا  یلع  لوق  نم  تقف  دـق  ّيدـغج  ـال  ّیماّـجح و  ـال  یماّـمحک و  لاـح  یلع  تسل  ّیفولا  نمیهملل  دـمحلا  711 و  ص : نـتم ،

تیب نم  ابلاط  ای  ّیملظلا  رّونلل و  طلاخم  ّيدـحوا  ّلکب  دـّحتم  ّیفیک  ـالب  درفلا  ّهنـأل  ّیـسوجملاب  سیل  میظع  قوف  ّيدـبعلا  يدـم  تزواـج 
يا ینعی : ّيؤل  نم  برعلا  یف  يوتلا  امک  یـضّرلا  بسحلا  ّیـسرافلا  یف  ّیمجعأ  ۀبـسن  یف  باغ  دق  يورـسک  تیب  نم  ادـحاج  ّیمـشاه و 

زج يزیچ  دض ، هک  نکم  نعل  ار  وا  تسا ) نینمؤملا  ریما  بیقر  دض و  باطخلا  نب  رمع  دوصقم   ) تسا يدع  هفیاط  زا  هک  دض  هدـننکنعل 
يدـغج یمامح و  هدـننکتماجح و  نوچ  نم  لاح  هک  منکیم  شیاتـس  ار  ادـخ  تسا )! یلع  نامه  رهاظ  رد  رمع  ینعی   ) تسین یلو  رهاظ 
بهذـم مدیـسر و  يدـنلب  ماقمب  متـشذگ و  مه  يدـبع  ملع  لـضف و  ياـهتنم  زا  يرآ و  مدـش  قئاـف  يدـهف »  » رب دوخ  هتفگ  رد  نم  تسین 
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بلاـط يا  تسا . هتخیمآرد  تملظ  رون و  اـب  دوـشیم و  دـحتم  يدـحوم  ره  اـب  تسا و  تیفیک  نودـب  درف  دـنوادخ  اریز  مرادـن . سوـجم 
دیدـپان برع  نایم  رد  يول »  » هک نانچ  هدـش ؛ ناهنپ  هدیدنـسپ  یـسراف  یمجع و  بسن  رد  هک  یناساس  نامدود  رکنم  یمـشاه و  نادـناخ 

یکی قح  تفگیم : هک  مدینش  یناغملش  يرقازع  یلع  نب  دمحم  زا  تفگیم : هک  مدینش  مامه  نب  یلع  وبا  زا  تفگیم : یناوفص  تسا »! هدش 
مامه نبا  تسا . هایـس  سابل  رد  رگید  زور  خرـس و  سابل  رد  يزور  دیفـس و  سابل  رد  قح  يزور  تسا . نوگانوگ  نآ  ياهنهاریپ  تسا و 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1  » تسا لولح »  » لها هتفگ  نیا  هک  هچ  دش . هدینـش  یناغملـش  زا  هک  دوب  یتشز  مالک  نیتسخن  نیا  تفگیم :
یناغملـش یلع  نب  دـمحم  تفگ : هک  هدرک  لقن  مامه  نبا  زا  وا  يربکعلت و  یـسوم  نب  نوراه  زا  ءاملع  زا  یتعامج  مه  712 و  ص : نتم ،

اهتمـس نیاب  ار  وا  مه  حور  نب  نیـسح  دنبای و  هار  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  هب  نآ  هلیـسوب  مدرم  هک  دوبن  یهار  رد و  ینعی  قیرط  باب و 
دوب ام  ءاهقف  زا  یهیقف  طقف  وا  هدرک  هابتـشا  دشاب ، هتـشاد  ار  هدیقع  نیا  سک  ره  دوبن . هطـساو  مه  مدرم  وا و  نیب  و  دوب ، هتـشادن  بوصنم 

رب ینبم  عیقوت  حور  نب  نیسح  هلیـسوب  سپـس  تشگ . رـشتنم  شداحلا  رفک و  دز و  رـس  وا  زا  يراجنهان  ياهزیچ  دش و  هتفـشآ  شرکف  هک 
: تفگ هک  هدرک  لقن  بتاک  دمحا  نب  رـصن  وبا  زا  حون  نب  دمحم  زا  میهاربا  نب  نیـسح  زین  و  دش . رداص  وا  ناوریپ  يو و  زا  يرود  نعل و 

ریگ هشوگ  يدرمریپ  هک  یتـخبون  هموهر » نبا   » هب فورعم  رفعج  نب  یلع  وبا  مـالغب  فورعم  زازب  يدـماح  دـمحا  نب  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا 
یناغملـش یلع  نب  دـمحم  هک  یعقوم  تفگ : هک  مدینـش  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  رـسپ  حور  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دوب  روتـسم ) )

دندروآ و ار  باتک  منیبب . ار  نآ  ات  دیروایب  ار  باتک  نآ  تفگ : حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  ینعی  خیش  درک ، فینصت  ار  فیلکتلا »  » باتک
نیرهاط همئا  رب  هک  اج  هس  ای  ود  رد  رگم  تسین  نآ  رد  تیب  لـها  شور  فـالخ  رب  يزیچ  تفگ : سپـس  دـناوخ  ار  نآ  رخآ  اـت  لوا  زا  وا 

تیاور یمق  هیوباب  نب  یلع  نب  نیسح  دواد و  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  زا  ءاملع  زا  یتعامج  زین  دنک . تنعل  ار  وا  ادخ  هتـسب ، غورد 
« تداهـش  » باب رد  يو  هک  تسنیا  دز  رـس  هیهقف ) عورف   ) بهذم صوصخ  رد  یناغملـش  زا  هک  یئاهاطخ  هلمج  زا  دنتفگ : اهنآ  هک  دندرک 
هک هدرک  تیاور  هدش ) ملاعب  ریبعت  ترـضح  نآ  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  نانمـشد  زا  هیقت  رطاخب  هک  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ینعی   ) ملاع زا 

دهاـشکی زج  مه  وت  ردارب  و  دـنک ، راـکنا  ار  قح  نآ  فرط  و  دـشاب ، هتـشاد  یقح  يدرم  ندرگ  رد  وت  نمؤم  ردارب  رگا  : » دومرف ترـضح 
وا دـننام  ورب و  مکاـح  دزن  يو  اـب  داد ، یهاوگ  وت  دزن  یتـقو  یـسرپیم ، ار  وا  تداهـش  يوریم و  دـهاش  دزن  دـشاب ، هتـشادن  قثوم  لداـع و 

ترابع نیا   713 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا « : هتفگ  یناغملش  سپـس  دوشن » عیاض  یناملـسم  درم  قح  هکلب  هدب  تداهش 
: تسا هتفگ  رگید  ياـج  رد  هیوباـب  نبا  میرادـن  عـالطا  یمکح  نـینچ  زا  اـم  هـتفگ ، غورد  وا  تـفگ : هیوباـب  نـبا  یلو  تـسا » هیوباـب  نـبا 

دمحم تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  يربکعلت  یسوم  نب  نوراه  زا  نادنمـشناد  زا  یتعامج  زین  تسا .» هتفگ  غورد  مکح  نیا  رد  یناغملـش  »
هسدقم هیحان  زا  یناغملش )  ) رقازع یبا  نبا  هراب  رد  حور  نب  نیـسح  هلیـسوب  یعیقوت  يرجه  لاس 312  هجحلا  يذ  هام  رد  تفگ : ماـمه  نب 

نب نیسح  هلیـسوب  یعیقوت  تفگ : هک  دندرک  لقن  دواد  نبا  زا  یتعامج  مه  و  دوب . هدشن  کشخ  دوب و  رت  زونه  نآ  بکرم  هک  دمآ  نوریب 
حون نبا  داتـسرف . مامه  نب  یلع  وبا  يارب  هجحلا 312  يذ  هام  رد  ار  نآ  زا  ياهخسن  حور  نب  نیـسح  تشگ . رداص  یناغملـشب  عجار  حور 

يذ رد  هک  ار  یعیقوت  ربـخ  لیهـس ، نب  یلع  وبا  هک  درک  لـقن  اـم  يارب  تارف  نب  دـمحم  نب  یلع  مـالغ  ءاـکذ  نب  دـمحا  حـتفلا  وبا  تفگ :
: تفگ يرمیـص  حلاص  نب  لیعامـسا  نب  رفعج  نب  نسح  نب  دمحم  نینچمه  داد . امب  دوب  هدـمآ  نوریب  هسدـقم  هیحان  زا  لاس 312  هجحلا 

نب یلع  وبا  يارب  یـسابع ، هفیلخ  ردتقم »  » هناخ رد  عقاو  دوخ  نادـنز  زا  هنس 312  هجحلا  يذ  هام  رد  ار  عیقوت  نآ  هخـسن  حور  نب  نیـسح 
ياهماـن دوب ، اـهنآ  نادـنز  رد  راـتفرگ و  نمـشد  تسد  رد  حور  نب  نیـسح  نوچ  تفگ : نمب  دـناوخ و  ار  نآ  مه  یلع  وبا  داتـسرف . ماـمه 

ار نآ  هک  دومرف  روتـسد  ترـضح  یلو  دزاسن  اشفا  ار  عیقوت  نیا  هزاجا  هک  تساوخ  ترـضح  زا  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدـخ 
هک یفالتخا  اب   ) عیقوت هخسن  هَّلل . دمحلا  و  دیدرگ . دازآ  نادنز  زا  یتدم  كدناب  سپس  دشاب . هتـشاد  نیمأت  دسرتن و  یـسک  زا  دنک و  اشفا 

همه دنادرگ و  ینالوط  ار  وت  رمع  دنوادخ  : » تسا رارق  نیا  زا  حور ) نب  نیسح  هب  باطخ  دنراد  نآ  تارقف  زا  یـضعب  طبـض  رد  نیثدحم 
يراد نانیمطا  اهنآ  تنایدـب  هک  یناسکب  دـنک  هتـسویپ  ار  وت  تداعـس  دـنادرگ و  لماک  یکینب  ار  وت  ماجنارـس  و  دناسانـشب ، وتب  ار  اهیبوخ 
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مالـسا نید  زا  وا  هچ  دهدیمن . واب  تلهم  رگید  هدومن و  لیجعت  يو  باذع  رد  دنوادخ  یناغملـشب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  هک  نک  مالعا 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لاعتم  قلاخب  رفک  بجوم  هک  درک  اعدا  یئاهزیچ  هدیدرگ و  دحلم  هدـش و  ادـج  نآ  زا  هتـشگرب و 
دناهدش و رود  ادخ  تمحر  زا  هارمگ و  تخس  دنتـشگرب  دنوادخ  زا  هک  اهنآ  دومن . یگرزب  هانگ  تسب و  ناتهب  غورد و  ادخب  و  دش .  714
رد راکـشآ و  ناهنپ و  نطاب و  رهاظ و  رد  مینکیم : تنعل  ار  وا  هتـسج و  يرازیب  وا  زا  ربمغیپ  ادخ و  فرط  زا  ام  دندرب . راکـشآ  سب  ینایز 

ياهتنعل دنامب ، تباث  وا  یتسود  رد  زاب  ام ، عیقوت  نیا  رودـص  زا  دـعب  دـنک و  تیعبت  يوریپ و  يو  زا  هک  یـسک  رب  لاح و  ره  تقو و  ره 
هتـشون تفگ  اکذ  نبا  و  درادب » تسود  ار  امـش  ادخ  : » دوب هتـشون  دـعب  تفگ : يرمیـص  نادرگ » علطم  عوضوم  نیا  زا  ار  مدرم  داب و  ادـخ 
فطلت زا  رگید  ام  هک  نادـب  : » دوب هتـشون  تفگ  دواد  نبا  و  مرادـیم » زاب  يو  زا  ار  دوخ  رظن  نم  دـنادرگ  زارفارـس  ار  امـش  دـنوادخ  : » دوب

وا زا  هدومن  يراددوخ  يو  یتسود  زا  ام  هک  هدـب  عالطا  مدرمب   » دوب هتـشون  تفگ : يربکعلت  یـسوم  نب  نوراـه  مینکیم » يراددوخ  يوب ،
يرازیب اهنآ  زا  البق  هک  یناسک  زا  وا  لاثما  زا  دوب و  هتـشون  دـعب  : » دـناهتفگ يرمیـص  اکذ و  نبا  يربکعلت و  دواد و  نبا  میئوجیم .» يرود 

يو زا  لبق  : » دوب هتـشون  عیقوت  نایاپ  رد  و  مهریغ » یلالب و  یلاله و  يریمن و  یعیرـش و  دننام   » دوب هتـشون  دـعب  دـناهتفگ : همه  و  میدومن »
ام يارب  وا  روما ، همه  رد  میئوجیم و  يرای  يو  زا  مینکیم و  دامتعا  واب  مینادیم و  هتسناد و  وکین  ار  ادخ  تداع  ام  وا  زا  دعب  و  یناغملش ) )

يارب درک و  توعد  ار  هعیـش  ياسؤر  خویـش و  مامت  تفرگ و  ار  عیقوت  نیا  یلع  وبا  تفگ : يربکعلت  تسا .» یبوخ  رادهگن  تسا و  یفاک 
نعل ار  وا  قافتالاب  همه  تفای و  ترهش  هعیش  هفیاط  نایم  رد  هکنآ  ات  دنداتسرف  اهرهشب  هتشون و  اههخسن  نآ  يور  زا  سپـس  دناوخ و  اهنآ 

. داد يور  يرجه  لاس 323  رد  یناغملش  لتق  دنتسج  يرود  يو  زا  دندرک و 

نونجم فلد  وبا  يدادغب - رکب  وبا 

: تفگیم یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلا  وبا  مدینـش  تفگ : هک  درک  لـقن  یبـلهم  لـالب  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  هر )  ) دـیفم خـیش 
دوعوم يدهم  زا  دعب  هناوید و  هاگنآ  دومن  ولغ  راهظا  سپس  میتخانشیم ، يدحلم  صخـش  ار  وا  ام  درادن ، هاگن  ار  بتاک  فلد  وبا  دنوادخ 

هک یسلجم  رهب  وا  میتخانـشیمن . ار  وا  الـصا  ام  دمآ ، رامـشب  « 1  » هضوـفم زا  نآ  زا  سپ  دــش ، يریجنز  نآ   715 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
هب ام  دنتسج . يرود  يو  ناراکمه  وا و  زا  سپس  دندش ، انشآ  يو  اب  یتدم  كدنا  نایعیـش  تفرگیم  رارق  تفخ  شنزرـس و  دروم  دزیمرس 

ار وا  راکنا  مه  ام  تسا . هدرکن  ار  اهاعدا  نیا  دروخ  مسق  دش و  رکنم  وا  یلو  يراد . یئاعدا  نینچ  وت  هک  میداتـسرف  ماغیپ  يدادغب  رکب  وبا 
فلد وبا - هب  تیـصو  مه  گرم  ماگنه  تشگرب و  هعیـش  هفیاـط  زا  تفر و  فلد  وبا  فرطب  دـش ، دادـغب  دراو  هک  یعقوم  یلو  میتفریذـپ ،
هدیقع ام  هک  هچ  میتسج ، يرود  يو  زا  میدرک و  نعل  ار  وا  تهج  نیمهب  تسا . بهذم  مه  فلد  وبا  اب  يو  هک  میدرک  نیقی  مه  ام  دومن .

تسا و هدننکهارمگ  هارمگ و  وزاب  گنرین  رفاک و  دنک ، نامز  ماما  تلاکو  تباین و  ياعدا  يرمس  نسحلا  وبا  خیـش  زا  دعب  سک  ره  میراد 
، دمآ نایعیـش  شردـپ و  بناج  زا  یمق  دـیلو  نبا  هک  یعقوم  تفگ : يرکـش )  ) يرکـس رـصن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  رمع  وبا  قیفوتلا . هَّللاب 
تسین و نم  رایتخاب  تباین  عوضوم  تفگ : دـش و  رکنم  وا  یتسه ؟ ماما  بئان  وت  دـنیوگیم : هک  تسا  تسار  ایآ  دندیـسرپ : يو  زا  ناـیعیش 
اب ییاج  رد  يزور  تفگ : شایع  نبا  مدوب . رضاح  اهنآ  هرکاذم  سلجم  رد  هرصب  رد  نم  تفگ : رمع  وبا  ماهدرکن . الصا  مه  یئاعدا  نینچ 
رب يدادـغب ) رکب  وبا   ) خیـش ام  ياقآ  اجک  زا  ینادـیم  تفگ : فلد  وبا  میدومن . وگتفگ  يدادـغب  رکب  وبا  هراـب  رد  میدـش و  عمج  فلد  وبا 

مـسا رب  ار  وا  مسا  شتیـصو  رد  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا - هک  تسنیا  تلع  تفگ : منادـیمن . هن ! متفگ : دراد ؟ تلیـضف  حور  نب  نیـسح 
هیلع مظاک  یسوم  ماما  زا  یـسابع  هفیلخ  روصنم  دیاب  نیا  رب  انب  متفگ : نم   716 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تشاد . مدقم  دوخ 
ماما مان  زا  شیپ  ار  روصنم  مان  دوخ  تیـصو  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هکنیا  يارب  متفگ : روطچ ؟ تفگ : دـشاب !؟ لـضفا  مالّـسلا 

هن متفگ : يزرویم !؟ ینمشد  بصعت و  ام  ياقآ  هب  تبسن  تفگ : یتحلصم .) رطاخب  هیقت و  يور  زا   ) تسا هدرب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 
اوعد هتفرگ  ار  رگید  کی  ناـبیرگ  عوضوم  نیا  رـس  رب  هک  دوب  کـیدزن  دنتـسه  يدادـغب  رکب  وبا  نمـشد  مدرم  همه  وت  زج  هکلب  نم  اـهنت 
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لوغـشم نآـب  ار  دوخ  باـتک  مه  اـم  درمـش . ناوتب  هک  تسنیا  زا  شیب  فـلد  وـبا  نوـنج  يدادـغب و  رکب  وـبا  يدرماـن  شناد و  تلق  مینک .
میحرلا دـبع  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  زا  يربکعلت  یـسوم  نب  نوراـه  دـمحم  وبا  زین  تسا . هدرک  لـقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  حون  نبا  میرادـیمن 
طوبرم هک  يراک  يارب  هنع  هَّللا  یـضر  يرمع  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دزن  ارم  میحرلا  دبع  مردـپ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يروراربا » »

همئا راتفگ  تایاور و  زا  یـضعب  هراب  رد  دنراد و  روضح  مه  نایعیـش  زا  یعمج  مدید  مدیـسر  شتمدخب  سپ  داتـسرف . دوب  شدوخ  نمب و 
یـضر نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هدازردارب  يدادغب ، رکب  وبا  هب  فورعم  نامثع  نب  دمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا  هکنیا  ات  دـننکیم . هرکاذـم 

وبا دنیوگ : تسین ! امش  عمج  زا  دیآیم  هک  صخش  نیا  هک  دیئوگن  يزیچ  تفگ : راضحب  دید ، ار  وا  نامثع  نب  دمحم  یتقو  دمآ . هنع  هَّللا 
دندرب يدیزی  دزن  ار  وا  تیاکش  هاگنآ  دروآ . گنچب  يرایسب  لاوما  دنام و  تمس  نآ  رد  یتدم  دوب  يدیزی  لیکو  هرـصب  رد  يدادغب  رکب 
يروـک تلاـح  اـب  دروآ و  بآ  شمـشچ  هـک  تفوـک  شرـس  رب  دـنچ  یتابرـض  درک و  هرداـصم  ار  شلاوـما  تـفرگ و  ار  وا  مـه  يدـیزی 
دمحم فلد  وبا  تفگ : هنع  هَّللا  یضر  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک  ماهدازرتخد  بتاک  دمحا  نب  دمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا  تشذگرد .

ار اـهنآ  يدرگاـش  هدـش و  تیبرت  خرک  نایعیـش  ناـیم  رد  يو  اریز  دوب . نایعیـش  لاوما  سمخ  يروآ  عمج  شراـک  ـالبق  بتاـک  رفظم  نب 
نیا رد  نایعیـش  زا  کی  چـیه  دـنتخادرپیم و  ار  دوخ  لام  سمخ  مه  خرک  مدرم  دوب . هدرک   717 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

نم ياقآ  تفگیم : دـش  فرحنم  هک  اهدـعب  وا  دومنیم . راختفا  نآب  درکیم و  فارتعا  ار  ینعم  نیا  مه  فلد  وبا  دنتـشادن . دـیدرت  صوصخ 
لقتنم يدادغب  رکب  وبا  بهذم  ینعی  دوخ  بهذـمب  نامثع ) نب  دـمحم   ) یخرک رفعج  وبا  بهذـم  زا  ارم  يدادـغب ) رکب  وبا   ) حـلاص خـیش 
اجنیا رد  ام  تهج  نیمهب  دوش . هرامـش  هک  تسا  نیا  زا  شیب  يو  بهذـم  داسف  تایاکح  فلد و  وبا  نونج  دـیوگیم : خیـش  سپـس  دومن .

میدومن رکذ  تهج  نیا  زا  تبیغ  نامز  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نانابرد  ءارفـس و  رابخا  زا  یتمـسق  ام  میهدیمن . مالک  هلاطا  نآ  رکذب 
زا یـضعب  روهظ  اهنآ و  تلاـکو  توبث  سپ  تسا . مالّـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  تماـما  توبث  رب  ینبم  نآ  توبث  تحـص و  هک 

ار یـسک  سپ  میدرک . لقن  ار  اهنآ  اـم  مه  تهج  نیمهب  تسا . ترـضح  نآ  تماـما  تاـبثا  رب  حـضاو  یلیلد  اـهنآ  تسدـب  ماـما  تازجعم 
ضارتعا نیا  نآ ، هدـئاف  نایب  زا  دـعب  اریز  دراد . هدـئاف  هچ  تسا ، تبیغ  هب  طوبرم  هک  یـشخب  رد  ءارفـس  رابخا  رکذ  دـیوگب : هک  دـسریمن 

دناهدرک تیاور  ام  ياملع  دیوگیم : جیارخ »  » باتک رد  يدنوار  نیدـلا  بطق  تبیغ .) باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  مالک  نایاپ   ) دوشیم یفتنم 
مالسلا امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  ترضح  نآ  زا  دعب  دوب و  یقنلا  یلع  ماما  باحصا  زا  تسخن  یعیرـش  نسح  دمحم  وبا  هک 

ادـخ و رب  وا  دوـب . هدادـن  رارق  وا  يارب  ناـمز  ماـما  بناـج  زا  دـنوادخ  هک  دـش  یماـقم  یعدـم  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  دـمآ . رامـشب 
زیمآ و رفک  لاوقا  سپس  دنتـسجیم  يرازیب  نآ  زا  دوبن و  اهنآ  ماقم  هتـسیاش  هک  داد  تبـسن  همئاب  یئاهزیچ  و  تسب ، غورد  ادخ  ياهتجح 

ترضح نآ  نوچ  دوب . مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  تسخن  مه  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  نینچمه  دز . رـس  يو  زا  داحلا 
اوسر دیـسر ، روهظب  وا  زا  هک  خسانتب  هدیقع  ولغ و  داحلا و  تلعب  ار  وا  مه  دنوادخ  دش . مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  یعدـم  درک  تافو 

هتخیگنارب ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تسا و  ربمغیپ  هک  دوب  یعدم   718 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وا  مه  و  دینادرگ .
زا لوا  يو  تسا  ةالغ  زا  یکی  زین  یخرک  لاله  نب  دمحا  تسنادیم ! زیاج  ار  مراحم  اب  یکیدزن  يریمن  تسادخ . ترـضح  نآ  تفگیم  و 

ماما بناج  زا  نامثع  نبا  دمحم  تلاکو  رکنم  و  تشگ . فرحنم  داد و  هدیقع  رییغت  سپس  دوب . مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحـصا 
وبا نینچمه  تشگ . رداص  نیفرحنم  ریاس  يو و  زا  يرود  وا و  نعل  رب  ینبم  یعیقوت  مه  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  دش . نامز 

زا همه  مهیلع  هَّللا  ۀـنعل  رقازع  یبا  نبا  هب  فورعم  یناغملـش  یلع  نبا  دـمحم  جالح و  روصنم  نب  نیـسح  لالب و  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاط 
نعل و رد  عیقوت  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  هلیـسوب  رـصع  یلو  هسدـقم  هیحان  زا  دـندش و  فرحنم  قح  هار  زا  هک  دنتـسه ، یناـسک 

«. 1  » تشذگ هحفص 713 ) رد   ) تسا نیا  عیقوت  هخسن  تشگ . رداص  نانآ  زا  يرود 

دناهدید ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  موس  تسیب و  باب 
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هراشا

یلع نب  دمحا  زا  وا  يربکعلت و  یـسوم  نب  نوراه  زا  ءاملع  زا  یهورگ  دـسیونیم  تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  لجا : خـیش 
ود دش و  دراو  نامز ) ماما  يالکو  زا  یکی   ) يدسا رفعج  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبا  رب  ير  رد  يدرم  ریپ  یتقو  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  يزار 

نآب بیرق  ای  يرجه  لاس 300  زا  لبق  هعقاو  نیا  منکیم  نامگ  مدینـش . مه  نم  درک و  لقن  ع )  ) نامزلا بحاـص  ترـضحب  عجار  تیاـکح 
مامت ار  فاوط  شش  مدرکیم و  فاوط  ادخ  هناخ  رد  هک  یماگنه  تفگ : يدوأ »  » هک درک  تیاکح  یکدف  میهاربا  نب  یلع  زا  درمریپ  دوب .

- شوخ يور و  وکین  یناوج  هتسشن و  هفیرش  هبعک  تسار  تمـس  رد  هک  داتفا  یعمجب  ممـشچ  هاگان  منک ، متفه  فاوط  متـساوخیم  هدومن 
يو نتسشن  زا  ینتسشن  رتنیریش و  وا  نایب  زا  ینایب  رتهب و  وا  نخس  زا  ینخـس  تخادرپ . نتفگ  نخـسب  دش و  کیدزن  اهنآب  تباهم  اب  يوب 

رـسپ نیا  تفگ : تسیک ؟ نیا  مدیـسرپ  یکی  زا  دـش . عناـم  تیعمج  ماـحدزا  یلو  میوگب  نخـس  يو  اـب  هک  متفر  شیپ  نم  ماهدـیدن . رتـهب 
: متفگ صخـش و  نآ  بناجب  مدرک  ور  نم  دیوگیم . نخـس  اهنآ  اب  ددرگیم و  راکـشآ  دوخ  صاوخ  يارب  زور  کی  لاس  ره  تسا ، ربمغیپ 

يور نوچ  تخیر ، نم  تسد  فک  رد  هزیرگنـس  یتشم  وا  دشاب . امـش  يامنهار  دنوادخ  دینک ، یئامنهار  ارم  ماهدیـسر  امـش  تمدخب  نم 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  سپـس  هزیرگنـس ! متفگ : دومرف ؟ اطع  هچ  وتب  ربمغیپ  دـنزرف  تفگ : راضح  زا  یکی  مدـینادرگرب  ار  دوخ 

تقیقح تمالع  دومرف : دیـسر و  نمب  اقآ  نامه  مدید  متفر  اجنآ  زا  نوچ  تسا !! بان  يالط  زا  رپ  مدید  مدوشگ  ار  دوخ  تسد   720 ص :
مئاق نم  متـسه . يدهم  نامه  نم  دومرف : ادخب . هن  متفگ : یـسانشیم ؟ ارم  دـش ، فرطرب  تبلق  یئانیبان  تشگ و  راکـشآ  تیارب  قح  راثآ  و 

زا شیب  مدرم  و  دنامیمن ، یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  هک  نادب  دشاب ، هدش  متـس  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  منکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  مشابیم 
متفگ هک  ار  نیا  تسا . هتـشگ  راکـشآ  مروهظ  ياهزور  دننامب  ترتف  رد  دنناوتیمن  لاس ) لهچ  تدم   ) دندنام هیت »  » رد لیئارـسا  ینب  هچنآ 

نب یلع  زا  یناقلاط  زا  نیدلا  لامک  رد  یکدـف و  زا  جـیارخ  رد  تیاور  نیا  ینک . وگزاب  هعیـش  نارداربب  هک  تسا  وت  ندرگ  رد  نم  تناما 
هک تسا  یئاهزیچ  هلمج  زا  دیاش  تسا » هتشگ  راکشآ  مروهظ  ياهزور  : » فلؤم تسا . هدش  تیاور  مه  يدزا »  » زا یفوک  یجیدخ  دمحا 

يارب رما  ندش  راکـشآ  روهظ »  » زا روظنم  تسا  نکمم  و  دشاب ، هداد  ربخ  طرـشب  ّقلعم  یمتح  ریغ  رما  زا  ترـضح  هتفای و  هار  نآ  رد  ءادب 
. دشاب ترضح  نآ  ءارفس  هلیسوب  نایعیش  رثکا 

طاطسف رهش  رد  يدرم  ریپ 

هک دنکیم  لقن  فلخ  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نبا  یلع  زا  یلع  نب  دـمحم  زا  وا  يزار و  یلع  نب  دـمحا  زا  روبزم  دانـساب  خیـش  تبیغ  رد  زین 
یمالغ طقف  دنتفر و  يراک  یپ  مادـک  ره  منامالغ  میدـمآ  دورف  رـصم ، طاطـسف  رهـش  یلزنم  ود  رد  عقاو  هیـسابع  لزنم  دجـسم  رد  تفگ :

زامن تقو ، لوا  رد  دش  رهظ  نوچ  دـیوگیم . رکذ  یپ  رد  یپ  هتـسشن و  دجـسم  هشوگ  رد  يدرم  ریپ  مدـید  دـنام . دجـسم  رد  نم  اب  یمجع 
شردپ وا و  مان  راهن  فرص  زا  سپ  تفریذپ  وا  دنک  فرص  اذغ  نم  اب  هک  مدومن  توعد  مه  ار  درمریپ  مدیبلط و  اذغ  سپس  مدرازگ ، رهظ 

هیلع دوعوم  يدـهم  تدـم  هک  درک  هفاضا  مشابیم و  مق  لها  زا  تسا و  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحم  ممان  تفگ : مدـش . ایوج  ار  شراک  رهـش و  و 
هکم و رد  لاس  تسیب  ماهدومن . تحایـس  هتـشگ و  ار  لحاوس  اهرهـش و  قح »  » يوجتـسج رد  هک  تسا  لاس  یـس   721 ص : نتم ، مالـسلا ،

فاوط ار  ادخ  هناخ  دیسر  ارف  لاس 293  نوچ  مدوب . نآ  راثآ  یپ  رد  متفرگیم و  غارـس  ار  قح  روهظ  رابخا  هراومه  هدیزگ و  نطوت  هنیدـم 
نآ ریظن  عقوم  نآ  ات  هک  یئاعد  يادـص  باوخ  ملاع  رد  متفر . باوخب  اج  نامه  رد  مدرازگ و  زاـمن  متفر و  میهاربا  ماـقم  فرطب  مدومن و 

تروص و نسح  رد  ار  یـسک  هک  تسا  نوگ  مدـنگ - یناوج  مدـید  مدـش  قیقد  ادـص  بحاـص  رد  نوچ  دوبر . مباوخ  زا  مدوب  هدینـشن  ار 
لوغـشم هورم  افـص و  نیب  یعـس  لمعب  دش و  جراخ  دجـسم  زا  دراذگ و  زامن  اعد  زا  دـعب  روبزم  ناوج  ماهدـیدن . يو  نوچ  تماق  لادـتعا 

غراف یعس  لمع  زا  نوچ  تسا . مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يو  هک  دیسر  مرطاخب  مدش و  یعس  لوغشم  وا  رس  تشپ  نم  تشگ .
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هک یبیهم  يادص  اب  هتفرگ و  ار  هار  ولج  یتسوپهایـس  درم  مدید  مدش ، کیدزن  يوب  یتقو  متفر  وا  لابندب  مهنم  تفر ، ياهرد  فرطب  دـش ؛
دوخ ياج  رد  مدـیزرل و  نم  یهاوخیم ؟ هچ  درادـب ؛ تمالـس  ار  وت  ادـخ  دیـسرپ : دز و  ادـص  ماـنب  ارم  مدوب  هدینـشن  نآ  زا  رتزیگنا  لوه 

تعجارم سپـس  مداتـسیا ، توهبم  تام و  اجنآ  رد  ینالوط  یتدـم  مدـنام . ریحتم  اـج  ناـمه  تشگ و  دـیدپان  مرظن  زا  درم  نآ  مداتـسیا و 
زاینیب دنوادخ  هاگردب  تولخ  رد  هاگنآ  متشگرب . تسوپهایـس  درم  گناب  هب  ارچ  متفگیم  مدومنیم و  تمالم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  مدرک 

متریـصب دایدزا  لد و  شمارآ  بجوم  هک  يزیچ  دوشن و  عیاض  نم  شـشوک  هک  مداد  رارق  عیفـش  ار  وا  لآ  ربمغیپ و  هتخادرپ ، زاـین  زارب و 
ربنم ربق و  نیب  هک  یعقوم  متفای ، قیفوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رهطم  ربق  ترایزب  نآ  زا  دـعب  لاس  ود  دـنادرگ . رهاـظ  نم  يارب  دوش ،

تـسوپهایس تسا ! تسوپهایـس  درم  نامه  مدید  مدیرپ  باوخ  زا  دـهدیم ، ناکت  ارم  یـسک  مدـید  باوخ  رد  متفر . باوخب  مدوب ، هتـسشن 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  هن ! تفگ : میامنیم . شهوکن  ار  وت  منکیم و  رکش  ار  ادخ  متفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  يراد و  ربخ  هچ  دیسرپ :
يدـید و هچنآ  زا  تلاـحب  شوخ  يدیـسر ، داـیز  ریخب  وت  منز ، گـناب  وتب  روط  نآ  مدوـب  رومأـم  نم  هک  نکم  شهوـکن   722 ص : نـتم ،

اهنآ لاوحا  زا  درب و  مان  ارم  ینامیا  ناردارب  زا  یـضعب  هاگنآ  درک ؟ هچ  ینالف  دیـسرپ : سپـس  نک .! رکـش  رایـسب  ار  ادخ  يدومن  هدـهاشم 
رما رد  تشاد و  یغیلب  دهج  تدابع  رد  هک  ارم  ناتسود  زا  یکی  مان  دعب  یتفگ . تسار  تفگ : دنتـسه . « 1  » هقرب رد  اهنآ  متفگ : دش . ایوج 

یصخش زا  دعب ، درب . مان  ار  ینید  ناردارب  زا  رگید  یعمج  سپس  تسا . هیردنکسا  رهش  رد  يو  هک  مداد  باوج  دیسرپ . دوب ، ریصب  تناید 
ار وا  ادخ  تسا  یمور  يدرم  وا  یسانشیمن  ار  وا  هتبلا  تفگ : مسانـشیمن . ار  وا  متفگ : درک ؟ هچ  روفقن »  » دیـسرپ تفگ و  نخـس  سانـشان 
« تیه  » لها زا  يدرم  وا  تفگ  درب و  مان  متخانشیمن  مه  ار  وا  هک  يرگید  درم  هاگنآ  دیآیم . نوریب  حتاف  هینطنطسق  زا  و  دنکیم ، تیاده 
زا ماقتنا  افعـض و  يرای  هزاجا  دـنوادخ  میراودـیما  وگب : اهنآب  تیاقفر و  شیپ  درگرب  تسا . مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  یلوم  ناراـی  زا  و  « 2»
زین وتب  هتـشگرب و  وت  يوسب  کنیا  مدیناسر و  اهنآب  دوب  مزال  هچنآ  مدرک و  تاقالم  ار  يرگید  نایعیـش  زا  یعمج  نم  دـهدب . ار  نارگمتس 

نادب يراد و  فورصم  دنوادخ  تدابع  رد  ار  شیوخ  تاقوا  يوشن و  دوخ  یتحاران  بجوم  يزادناین و  تقشمب  ار  دوخ  هک  منکیم  غالبا 
رانید هاجنپ  مداد  روتسد  دوخ  راد  هنیزخب  سپس  دیوگیم : فلخ  نب  دمحا  نب  دمحم  ربخ  نیا  يوار  تسا .» کیدزن  رما  ادخ  تساوخب  هک 

، هدومن مارح  نم  رب  مرادن  جایتحا  نآب  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  نم ! ردارب  تفگ : دـنک . لوبق  نم  زا  ار  نآ  مدرک  شهاوخ  درمریپ  زا  دروآ و 
زا ریغ  ایآ  مدیسرپ : منک . ذخا   723 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وت  زا  مشاب  جاتحم  يزیچب  رگا  هک  هدرک  لالح  نم  رب  هک  نانچ 

ناجیابرذآ رد  هک  ینادمه  نیسح  نب  دمحا  ترداربب  يرآ  تفگ : تسا ؟ هدینش  وت  زا  ار  تیاکح  نیا  مه  ناطلس  باحـصا  زا  یـسک  نم 
. دنیبب مه  وا  مدید  نم  هچنآ  هک  وزرآ  نیاب  تساوخ  هَّللا  تیب  جـح  هزاجا  نم  زا  يو  ماهتفگ ، مه  دـیدرگ ، عونمم  دوخ  تنکم  تمعن و  زا 

راپسهر سپـس  متفر ، زرمب  نم  میدش و  ادج  درمریپ  زا  ام  سپ  دیناسر » لتقب  ار  وا  هیورهم  نب  هیوزکر  تفر و  جحب  لاس  نامه  رد  وا  سپ 
، دـنادیم يزیچ  نامز ) ماما  اب  طابترا   ) بلطم نیا  زا  دـنتفگیم  هک  رغـصا  نیـسح  دالوا  زا  رهاط  ماـنب  هنیدـم  رد  ار  یـصخش  متـشگ و  جـح 
. تفای فوقو  منامیپ  تحص  رب  درک و  ادیپ  نانیمطا  تفرگ و  سنا  نمب  هک  متـشگ  طوبرم  يو  اب  نادنچ  هتفر  وا  دزنب  سپ  مدومن  تاقالم 

نامز ماما  اب  هک  ینایرج  رد  ناتدوخ  دـننام  ارم  هک  مهدـیم  دـنگوس  تنیرهاط  ناردـپ  قحب  ار  امـش  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  متفگ : يوب  يزور 
«1  » بهو نب  نامیلس  نب  هَّللا  دیبع  نب  مساق  هک  دناهداد  یهاوگ  دنشابیم  مه  امش  قوثو  دروم  هک  يدارفا  اریز  هد ! رارق  يراد ؛ مالّسلا  هیلع 

دنوادخ یلو  دناهدومن  بیغرت  نم  نوخ  نتخیرب  ار  وا  ررکم  و  تسیچ ؛ ماهدیقع  متـسه و  هعیـش  نم  هک  دنادیم  اریز  دشکب  ارم  دراد  دصق 
هک دـننیبیم  ار  بئاجع  یناسک  نادرگ . ناهنپ  اههوک  نیا  يونـشیم و  نم  زا  هچنآ  ردارب  يا  تفگ : رهاط  تسا . هتـشادهاگن  يو  رـش  زا  ارم 
نب دـمحم  دـناهدرک . یهن  رما  نیا  شیتفت  وجتـسج و  زا  ار  ام  هوالعب  دـنربیم ! دنـسانشیم  دوخ  هک  یئاهاجب  و  هتـشادرب ، هشوت  بش  ماـگنه 

. مدومن تعجارم  هدرک  عادو  ار  وا  دیشک  اجنیاب  نخس  نوچ  دیوگیم : دمحا 

يرفعج دمحا  نب  فسوی 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


زا وا  ینامعن و  میهاربا  نب  دمحم  هَّللا  دبع  یبا  زا  بتاک  یعاجـش  یلع  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  زا  نودـبع ، نب  دـمحا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین 
رایتخا ار  همظعم  هکم  ترواـجم  لاـس 309  اـت  متفر و  هَّللا  تیب  جـحب  لاـس 306  رد  تفگ  هک  هدومن  تیاور  يرفعج  دـمحا  نب  فـسوی 

سپ دش  توف  نم  زا  حبص  زامن  هار  يانثا  رد  مدمآ . نوریب  هکم  زا  ماش  گنهآب  سپـس  مدرک   724 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
زا یکی  متـسیرگنیم  اهنآب  بجعت  يور  زا  مه  نم  دنتـسه ، یلمحم  رد  رفن  راهچ  مدـید ، هاگان  مدـش . زامن  يایهم  مدـمآ و  ریزب  لـمحم  زا 

؟ تسیچ نم  بهذم  هک  یتسناد  اجک  زا  متفگ : يدرک ؟ تفلاخم  تبهذم  اب  هدومن و  كرت  ار  تزامن  ینکیم ؟ بجعت  هچ  زا  دیسرپ : اهنآ 
مئالع و نامز  ماما  متفگ  نم  درک . هراشا  رفن  راهچ  زا  یکیب  هدـنیوگ  سپـس  يرآ  متفگ : ینیبب ؟ ار  دوخ  نامز  ماما  یهاوخیم  اـیآ  تفگ :

دوعـص یئاهنت  هب  لمحم  ای  دور  الاب  نامـسآب  شراب  اـب  تسا  راوس  هک  يرتش  یهاوخیم  وا ، تمـالع  ندـید  يارب  تفگ : دراد . یئاـههناشن 
نامه تفر و  الاب  نامـسآ  يوسب  شراب  اب  رتش  هک  مدـید  سپ  تسا . نامزلا  بحاص  يو  هک  تسنیا  رب  لیلد  دـشاب  مادـک  ره  متفگ : دـنک 
تیاور نیا  يدنوار  جیارخ  رد  تشاد  نیبج  رب  هدجـس  رثا  الط و  دننام  شراسخر  گنر  هک  درک  نوگ  مدـنگ  يدرمب  هراشا  هدـنیوگ  درم 

. تسا هدرک  لقن  مه  دمحا  نب  فسوی  زا  ار 

یمشاه هَّللا  دبع  نب  دمحا 

هَّللا دـبع  نب  دـمحا  زا  ینادـمه ؛ يراـصنا  هبر  دـبع  نب - دـمحم  زا  یلع  نب  دـمحم  زا  يزار  یلع  نب  دـمحا  زا  خیـش  تـبیغ  رد  نـینچمه 
رد نم  تفاـی ، تاـفو  هرماـس  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  هک  يزور  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  دوـب  ساـبع  ینب  زا  هک  یمـشاه ؛

هزانج رب  دـیایب  یـسک  میدوب  رظتنم  هک  میدوب  درم  هن  یـس و  ام  دـنداهن . یلحم  رد  دـندرب و  نوریب  هناخ  زا  ار  هزانج  مدوب  رـضاح  شاهناخ 
کیدزن دوب  هدیچیپ  دوخب  ابع  هک  یلاح  رد  هنهرب  ياپ  اب  دقلا ) يراشع  مالغ   ) تشاد دـق  بجو  هد  هک  ياهچب  رـسپ  میدـید  دراذـگ . زامن 

ماما رب  دندیـشک و  فص  شرـس  تشپ  مدرم  داتـسیا  زامنب  دمآ و  ولج  ناوج  میتساخرب  اج  زا  شمارتحاب  میـسانشب  ار  وا  هکنیا  نودب  دـمآ 
هیلع دوعوم  يدـهم  دوب . هدـمآ  نوریب  نآ  زا  هک  دوب  لوا  هناـخ  زا  ریغ  هناـخ  نآ  دـش . هناـخ  لـخاد  تفر و  ناوج  سپـس  دـندرازگ  زاـمن 

يزیربت دمحم  نب  میهاربا  هب  فورعم  هک  مدید  هغارم  رهـش  رد  ار  زیربت  لها  زا  يدرم  تفگ : ینادمه  هَّللا  دبع  وبا   725 ص : نتم ، مالسلا ،
هد هک  روبزم  ناوج  مدیـسرپ  يو  زا  نم  دومن . نایب  نم  يارب  هدرک ، لقن  یمـشاه  هَّللا  دـبع  نبا  دـمحا  هک  ار  الاب  تیاکح  نیع  مه  وا  دوب ،

هیلع نامز  ماما  تدالو  هک  هدـش  تیاور  هچ  دـشابیم .؟ وا  رمع  لاـس  هد  اـی  تسوا  دـق  بجو  هد  هک  تسنیا  دوصقم  اـیآ  تشاد  دـق  بجو 
نب میهاربا  داتفا ؟ قافتا  شدنبلد  دنزرف  تدالو  زا  دـعب  لاس  راهچ  هنس 260 ؛ مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  لاس 256 و  مالّسلا 

مهف و شوخ  هک  دوب  يو  اب  رهـش ، لها  زا  يدرمریپ  یلو  يراشع ) مالغ  دناهتفگ  ینعی   ) ماهدینـش روط  نیا  مه  نم  منادیمن  تفگ : دـمحم 
هتـشاد دق  بجو  هد  هک  یـسک  ینعی : دقلا » يراشع   » فلؤم تسوا . دـق  بجو  هد  هک  تسنیا  دوصقم  تفگ : وا  دوب . تیاور  ملع و  ياراد 

. دشاب

يراصنا میعن  وبا 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  يراصنا  دمحا  نب  دمحم  میعن  وبا  زا  وا  یبیصن و  ءانجو  نب  نسح  زا  وا  يزار و  ذئاع  نب  یلع  زا  خیش  تبیغ  رد  زین 
اب يولع  مساق  نب  دمحم  زج  اهنآ  نایم  رد  دندوب ، مه  درم  یـس  دودح  رد  ياهدـع  متـشاد و  روضح  « 1 « » راجتـسم  » بنج همظعم  هکم  رد 

مارحا هلوح  ود  هک  یناوج  میدـید  هاـگان  میتشاد ، عاـمتجا  هنوگ  نیدـب  هکنیا  ياـنثا  رد  لاـس 293  هجحلا  يذ  مشـش  زور  دوبن ، صـالخا 
وا يارب  همه  هک  میتفرگ  رارق  يو  تباـهم  ریثأـت  تحت  يروط  میدـید  ار  وا  یتقو  دـمآ . اـم  دزنب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  نیلعن  هدیـشوپ و 

تسیرگن و دوخ  پچ  تسار و  تمسب  هاگنآ  میتسـشن . يو  فارطا  رد  زین  ام  تسـشن و  ام  عمج  طسو  رد  درک و  مالـس  امب  وا  میتساخرب .
کلئـسأ ّینا  مهّللا  : » دومرفیم تفگ : دومرفیم ؟ هچ  میتفگ : تفگیم ؟ هچ  حاحلا  ياعد  رد  هَّللا  دبع  ابا  ترـضح  دـینادیم  ایآ  تفگ : سپس 
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عمجت هب  لـطابلا و  726 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ّقحلا  نیب  قّرفت  هب  ضرألا و  موقت  هب  ءامّـسلا و  هب  موقت  يذـّلا  کمـساب 
. اجرف يرمأ  نم  یل  لعجت  نا  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  یّلـصت  نا  راحبلا  لیکو  لابجلا  ۀـنزو  لامّرلا  ددـع  تیـصحأ  هب  عمتجملا و  نیب 
ار ناگدـنکارپ  و  ینکیم ، ادـج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  يرادـیم و  ياپب  نآب  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تمان  نآـب  مناوخیم ، ار  وت  ایادـخ  ینعی :

کیدزن ارم  جرف  تسرفب و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  يرامـشیم ، ار  اهایرد  هنامیپ  اههوک و  نزو  نابایب و  ياهگیر  ددـع  و  يروآیم ، درگ 
زا مینک و  وگتفگ  وا  هراب  رد  هک  میدرک  شومارف  ام  تفر و  وا  ات  میتساخرب  يو  اب  مه  ام  دـش  فاوط  لوغـشم  تساـخرب و  سپـس  نادرگ .
وا میتساخرب و  شمارتحاب  ام  هتشگ  زور  دننام  دمآ و  ام  دزنب  تفای و  تغارف  فاوط  زا  زین  تقو  نامه  رد  ادرف  دوب . یک  وا  هک  میسرپب  مه 

هیلع نینمؤملا  ریما  دـینادیم  ایآ  تفگ : درک و  هاـگن  دوخ  پچ  تسار و  تمـسب  اددـجم  میتسـشن . هتفرگ  ار  وا  فارطا  اـم  طـسو و  رد  مه 
تاوصألا و تعفر  کیلا  : » دومرفیم تفگ : دـناوخیم ؟ ار  یئاـعد  هچ  میدیـسرپ  دـناوخیم ؟ ار  یئاـعد  هچ  بجاو  زاـمن  ره  زا  دـعب  مالّـسلا 
ای قداص  ای  یطعأ ، نم  ریخ  ای  و  لئـس ، نم  ریخ  ای  لامعألا ، یف  مکاّحتلا  کیلا  باقّرلا و  تعـضخ  کـل  هوجولا و  تنع  ةوعّدـلا و  تیعد 

یِّنَع يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  لاق : نم  ای  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  لاق : نم  ای  ۀباجإلاب  دـعو  ءاعّدـلاب و  رما  نم  ای  داعیملا ، فلخی  نم ال  ای  ئراب 
ْمِهِسُْفنَأ ال یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  لاق : نم  ای  َنوُدُشْرَی و  ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف 
لئاقلا ال تنا  فرسملا و  کیدی  نیب  اذ  انا  اه  کیدعـس  کیّبل و  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 

هیلع نینمؤملا  ریما  دـینادیم  اـیآ  تفگ : درک و  دوـخ  پچ  تسارب و  یهاـگن  سپـس  ًاـعیِمَج . َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُـطَنْقَت 
ای ءاطع  ۀعس و  ّالا  ءاطعلا  ةرثک  هدیزی  نم ال  ای  دومرفیم : ترـضح  تفگ : دومرفیم ؟ هچ  هن ! میتفگ : دومرفیم ؟ هچ  رکـش  هدجـس  رد  مالّـسلا 
یب لعفت  تنا  کناسحا  نم  یتءاسإ  کعنمی  ّلج ال  ّقد و  ام  نئازخ  هل  نم  ای  ضرـألا  تاومّـسلا و  نئازخ  هل  نم  اـی  هنئازخ ، دـفنی  ـال  نم 

يذـّلا یب  لعفت  هَّللا ال  ای  ّبر  ای  زواّجتلا . وفعلا و  مرکلا و  دوجلا و  لها  تنأـف  هلها  تنا   727 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يّذلا 
تنا یّنع و  وفعت  یک  اهب  فرتعأ  اهّلک و  یبونذب  کل  ءوبأ  كدنع . یل  رذع  یل و ال  ۀّجح  اهتققحتـسا ال  دـق  ۀـبوقعلا و  لها  ّیناف  هلها  انا 
تنا ّکنا  ملعت  اّمع  زواجت  محرا و  یل و  رفغا  ّبر  اهتلمع ، ۀئّیـس  ّلک  اهتلمتحا و  ۀـئیطخ  ّلک  هتبنذا و  بنذ  ّلکب  کـل  ءوبا  یّنم  اـهب  ملعا 
دننام زین  ام  تشگرب و  تقو  نامه  رد  ادرف  میتساخرب . اـج  زا  وا  مارتحاـب  زین  اـم  دـش . فاوط  لوغـشم  تساـخرب و  سپـس  مرکـألا .» ّزعـألا 

پچ تسار و  تمسب  يرظن  هاگنآ  میتسشن . وا  فارطا  رد  مه  ام  تسشن و  طسو  رد  دمآ و  هکنیا  ات  میتفاتش . شلابقتساب  هتشذگ  ياهزور 
دوجس رد  درک ) نادوان  ریز  گنـسب  هراشا  تسد  اب  تقو  نیا  رد   ) دمآیم اجنیاب  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : درک و  دوخ 

تسارب و هاگنآ  كریغ .» هیلع  ردقی  ام ال  کلأسی  کئانفب  کلئاس  کئانفب  كریقف  کئانفب  کنیکـسم  کئانفب  كدـیبع  : » دومرفیم دوخ 
دمحم يراوتـسا !» تباث  هدیقع  رب  وت  مساق ؛ نب  دمحم  يا  : » تفگ تخاس و  بطاخم  ار  مساق  نب  دمحم  ام  نیب  رد  تسیرگن و  دوخ  پچ 

چیه یلو  میدرک  ظفح  ار  اهاعد  نیا  ام  همه  دش ، فاوط  لوغـشم  تساخرب و  سپـس  دوب . ع )  ) نامزلا بحاص  دوجوب  دـقتعم  زین  مساق  نب 
يا تفگ : امب  يدومحم  یلع  وبا  ماـنب  راـضح  زا  یکی  رخآ  زور  رد  هکنیا  زج  مینک ، تبحـص  مه  اـب  واـب  عجار  هک  میدرواـین  داـیب  مادـک 

.؟ تسا نامز  ماما  وا  هک  یتسناد  هنوگچ  وت  میدیسرپ : تسامش  نامزلا  بحاص  صخش  نیا  مسق  ادخب  دیسانشیم  ار  صخش  نیا  ایآ  مدرم !
ات دنایامنب . نمب  ار  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هک  متساوخیم  دنوادخ  زا  مدرکیم و  يراز  عرضت و  لاس  تفه  هک  داد  حیضوت  وا 
زا تفگ : وا  دیتسیک ؟ امش  مدیسرپ  يو  زا  نم  دناوخ . میدینـش  هک  ار  یئاعد  نیمه  دمآ و  درم  نیا  مدید ، هفرع  زور  رـصع  رد  یتقو  هکنیا 

هیلع دوعوم  يدهم  اهنآ . فارـشا  زا  تفگ  برع ؟ هریت  مادـک  زا  مدیـسرپ  برع . هریت  زا  تفگ : مدرم ؟ هریت  مادـک  زا  متفگ : متـسه . مدرم 
زا تفگ  « 1 « ؟ دیشابیم مشاه  ینب  هتسد  مادک  زا  امـش  متفگ  مشاه  ینب  تفگ  دنتـسیک ؟ هفیاط  فارـشا  مدیـسرپ   728 ص : نتم ، مالـسلا ،

ماعط مدرمب  تفاکـشیم و  ار  ناشکندرگ  ياهرـس  هک  یـسک  زا  تفگ : اهنآ ؟ زا  کی  مادـک  دالوا  زا  متفگ : اهنآ . ردـق  دـنلب  ـالاو و  هتـسد 
اجکب مدیمهفن  تشگ و  دیدپان  مدـید  سپـس  تسا  يولع  وا  هک  متـسناد  نم  دراذـگیم . زامن  دـندوب ، باوخ  رد  مدرم  هک  یتقوب  دادـیم و 

: متفگ دیآیم ، جحب  ام  اب  هدایپ  لاس  ره  يرآ ، دـنتفگ : دیتخانـش ؟ ار  درم  نیا  ایآ  مدیـسرپ  دـندوب  وا  فارطا  رد  هک  یمدرم  زا  سپ  تفر .
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نوچ مدوب  هدرسفا  نیگمغ و  وا  قارف  زا  هک  یلاح  رد  متفر  « 2  » هفلدزم هب  نم  سپـس  مدیدن . يو  رد  يور  هدایپ  رثا  مسق  ادخب  هَّللا  ناحبس 
؟ تسیک وا  اقآ ! متفگ : يدید ؟ ار  دوخ  بولطم  دمحا  يا  دومرف : دمآ و  مباوخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  مدـید  مدـیباوخ  ار  بش  نآ 

نیا یتقو  تفگیم : تیاکح  نیا  يوار  يراصنا  دمحا  نب  دـمحم  میعن  وبا  دوب . وت  نامز  ماما  يدـید  رـصع  زورید  هک  یـسک  نامه  دومرف :
، مدرک شومارف  مه  نم  تفگ : یلع  وبا  تفگن . امب  عقومب  ارچ  هک  میداد  رارق  شنزرس  دروم  ار  وا  میدینش  يدومحم  یلع  وبا  زا  ار  بلطم 

دمحم یلع  وبا  زا  يربکعّلت  یسوم  نب  نوراه  دیوگیم : تبیغ »  » باتک رد  خیش  زین  دیتخادرپ .!! نتفگ  نخسب  وا  هراب  رد  امش  هک  یعقوم  ات 
ثیدـح مه  يراصنا  دـمحا  نب  دـمحم  میعن  وبا - زا  هَّللا  دـبع  نب  رفعج  نب  دـمحم  زا  یفوک ، کلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  وا  مامه و  نب 

رفعج نب  دایز  نب  دمحا  زا  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودـص  729 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا . هدرک  لقن  ار  روبزم  لصفم 
زا یعمج  اب  هکم  رد  هک : هدومن  تیاور  يدـیز  يراـصنا  میعن  وبا  زا  یقیقع  دـمحا  نب  یلع  زا  وا  يولع و  دـمحا  نب  رفعج  زا  ینادـمه  نب 

يدومحم و هلمج  زا  میدوب و  هتـسشن  راجتـسم  لحم  رد  دـندوب ) هدز  ار  دوخ  براش  رـس و  يوم  ینعی   ) دـندوب هدرک  ریـصقت  هک  ناـیجاح 
هک ار  یـسک  عمج ، نآ  ناـیم  رد  میدوـب . درم  رفن  یـس  بیرق  اـم  دـندوب و  رـضاح  لوـحا  رفعج  وـبا  يراـنید و  مثیهلا  وـبا  ینیلک و  نـالع 

هدومن تیاور  خیش  هک  هنوگ  نامهب  ار  ربخ  نیا  سپس  دوب .»...  يولع  مساق  نب  دمحم  دشاب ، هتشاد  صالخا  نامز  ماماب  تبسن  متخانشیم 
زا یفاکـسا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  زا  رـضخ  نب  دمحا  زا  قاحـسا  نب  نیـسح  نب  رامع  ار  تیاکح  نیا  تسا : هتفگ  هاگنآ  هدرک و  لقن  تسا ،

دمحم نب  یلع  زا  ینابـضق  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  زا  متاح  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  مه  و  دومن . تیاور  ام  يارب  مه  يراصنا  میعن  یبا  نب  میلس 
نب نوراه  زا  همامالا » لـئالد   » باـتک رد  « 1  » يربط زین  و  مدینـش . مه  ینـسح  يذـقنم  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا  نیـسح  نب  دـمحا  نب 

. تسا هدروآ  مه  يربکعلت  یسوم 

يزاوها رایزهم  نب  یلع 

نیـسح و نب  یلع  زا  وا  يزار و  یلع  نب  دمحا  زا  وا  يربکعّلت و  زا  نادنمـشناد  زا  یتعامج  دسیونیم  تبیغ »  » باتک رد  هر )  ) هفئاطلا خـیش 
تیاور یناعنـص  ناذاـش  نب  سنوـی  نب  دـمحم  نب  بیبـح  زا  وا  درکن و  رکذ  ار  دوـخ  ماـن  تسا و  نیوزق  لـها  زا  تفگیم  هک  يدرم  زا  وا 

یلع مدرک ؛ لاؤس  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناگدنامزاب  زا  و  يزاوها ، رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  رب  مدش  دراو  تفگ : هک  هدومن 
ندید مدصق  اهرفـس  نیا  مامت  رد  ماهتـشگ ، فرـشم  هَّللا  تیب  جـحب  هبترم  تسیب  نم  يدیـسرپ . ار  یگرزب  بلطم  ردارب  تفگ : رایزهم  نب 

يا دیوگیم : یسک  مدید  مدوب  هدیباوخ  دوخ ، رتسب  رد  یبش  هکنآ  ات  مدربن  یئاجب  هار  رفـس  تسیب  نیا  رد  یلو  دوب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما 
دوـخ راـک  رد  حبـص  مدروآ و  حبـصب  دوـب  روـط  ره  ار  بـش  نآ  ینک ! جـح  زین  لاـسما  هـک  هداد  ناـمرف  وـتب  دـنوادخ  مـیهاربا ! نـب  یلع 

هنیدـم بناجب  جـح  گنهآب  مدرک و  هاربور  ار  مراـک  دیـسر ، ارف  جـح  مسوم  نوچ  مدوب . جـح  مسوم  بقارم  زور  بش و  مدیـشیدنایم و 
متفرگن يربخ  متفاین و  وا  زا  يرثا  یلو  مدش  ایوج  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناگدنامزاب  زا  مدیسر  هنیدم  هب  نوچ  متشگ . راپـسهر 

مدنام و زور  کی  مدیـسر و  هفحج  هب  سپ  مدـش  جراخ  هنیدـم  زا  هکم  دـصقب  هکنآ  ات  مدرکیم  رکف  مروظنم  هراب  رد  هتـسویپ  زین  اجنآ  رد 
مداهن و كاخب  تروص  سپس  مدرازگ  زامن  مدمآ  رد  هفحج  دجـسمب  یتقو  مدیدرگ  راپـسهر  دوب  هفحج  یلیم  راهچ  رد  هک  ریدغ  يوسب 

دنچ متفر و  هکمب  اجنآ  زا  و  نافسع »  » تمسب سپس  مدیشوک  دنوادخ  هاگردب  عرـضت  اعد و  رد  مهدزای  ماما  دالوا  تمدخب  فرـشت  يارب 
ار یئوب  شوخ  يابیز  ناوج  فاوط  ياـنثا  رد  یبش  متخادرپ . مارحلا  دجـسم  رد  فاـکتعا  ادـخ و  هناـخ  فاوطب  مدـنام و  اـجنآ  رد  يزور 

دوعوم يدـهم  واب  یناکت  متفر و  وا  بناجب  متـساخرب و  دـش  وا  هجوتم  ملد  دـنکیم  فاوط  هناخ  فارطا  رد  دوریم و  هار  یمارآب  هک  مدـید 
: متفگ قارع ؟ مادک  دیـسرپ  متـسه . قارع  لها  زا  متفگ : یئاجک ؟ مدرم  زا  دیـسرپ : دـش ، نم  هجوتم  ات  مداد   731 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 

دیامرف تمحر  ار  وا  ادخ  تفگ : درک ، تباجا  ار  قح  توعد  دنک  تمحر  ار  وا  ادخ  متفگ  یسانشیم ؟ ار  بیضخ )  ) بیصخ دیسرپ  زاوها 
!؟ یسانشیم ار  رایزهم  میهاربا  نب  یلع  دیسرپ : سپس  دوب . يراج  شکشا  هتسویپ  دیلانیم و  دنوادخ  هاگردب  رایسب  دوب و  رادیب  ار  اهبـش  هک 
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هچ دوب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  وت و  نایم  هک  ار  یتمـالع  درادـهگن ، ارت  ادـخ  نسحلا  وبا  يا  تفگ : متـسه . نم  میهاربا  نب  یلع  متفگ :
تـسناوتن دـید  ار  نآ  یتقو  مدروآ ؛ رد  ار  نآ  مدرب و  بیج  رد  تسد  نم  روایب  نوریب  ار  نآ  تفگ : تسا . نم  دزن  کـنیا  متفگ : يدرک ؟

يا دومرف : هاگنآ  تشگ . رت  کشا  بالیـس  زا  شیاهـسابل  هک  يروطب  تسیرگ . راز  راز  دش و  کشا  زا  رپ  شناگدـید  دـنک و  يراددوخ 
بـش ات  نک  ربص  ورب و  ياهدنکفا  تماقا  لحر  هک  یئاجب  دومرف ) راب  ود  . ) دهدیم نذا  وتب  دنوادخ  دهدیم ! نذا  وتب  دنوادخ  رایزهم ! رـسپ 
نوچ متفر . دوخ  لزنمب  نم  دید . یهاوخ  ارم  اجنآ  رد  هک  رماع ) ینب  بعـش   ) بناجب ورب  سپـس  دریگارف ، ار  مدرم  نآ  یکیرات  دسر و  ارف 

مزاول سپس  متسب ، مکحم  ار  نآ  زاهج  مدیشک و  شیپ  ار  دوخ  رتش  سپـس  مدرک و  روج  عمج و  ار  مثاثا  هدیـسر  ارف  تقو  مدرک  ساسحا 
نسحلا وبا  يا  هک  دنزیم  گناب  هداتسیا و  ناوج  نامه  مدید  مدیسر . رماع  ینب  بعـشب  ات  مدنار  تعرـسب  مدش و  راوس  هدرک و  راب  ار  دوخ 

هکنآ ات  میدرکیم  وگتفگ  میداتفا و  هارب  مه  اب  ایب . هار  ام  اب  ردارب  يا  تفگ : دومن و  مالـس  ءادـتبا  مدیـسر ، يو  کیدزن  نوچ  نم ! دزن  اـیب 
نوچ میدیـسر . فئاط  ياههوک  نایمب  میتشذـگ  زین  اجنآ  زا  یتقو  میتفر . ینم  ياههوک  فرطب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  تافرع  ياـههوک 

رتو زامن  مهنم  مناوخب ، رتو »  » زامن هک  داد  روتسد  بش  زامن  زا  دعب  مناوخب  بش  زامن  موش و  هدایپ  هک  داد  روتـسد  نمب  دیمد  بذاک  حبص 
هیلع دوعوم  يدـهم  هاـگنآ  مناوخب . بیقعت  منک و  دوجـس  هک  دومن  رما  سپـس  مدرک . بسک  يو  زا  هک  دوـب  ياهدـئاف  نیا  و  مدـناوخ ، ار 

فئاط هوک  هعلق  هکنآ  ات  مدومن  تکرح  يو  اب  هدش  راوس  داد  روتسد  مه  نمب  دش و  راوس  درک و  مامت  ار  شزامن   732 ص : نتم ، مالسلا ،
یتقو دـشخردیم . نآ  لخاد  زا  رون  تسنآ و  يالاب  رب  ياهمیخ  هک  منیبیم  یگیر  لت  يرآ  متفگ : ینیبیم ؟ يزیچ  ایآ  دیـسرپ : دـش . ادـیپ 

هار نامه  زا  مه  نم  تفریم و  وا  اـیب . نم  اـب  ردارب  تفگ  هاـگنآ  تساـجنآ . رد  وت  يوزرآ  دـیما و  تفگ : متـشگ  لاحـشوخ  مدـید  ار  نآ 
: تفگ هاگنآ  دندرگیم . عضاخ  نارابج  لیلذ و  ناشکرس  اجنیا  رد  هک  وش  هدایپ  تفگ : سپـس  میدمآ  نیئاپ  هوک  يدنلب  زا  هکنیا  ات  متفریم 
دباییمن و هار  اجنیدب  نامیا  اب  دارفا  زج  یـسک  تسا  دمحم  لآ  مئاق  مرح  اجنیا  تفگ : مهدـب ؟ یک  تسدـب  متفگ : نک . اهر  ار  رتش  راهم 

نوردـب تسخن  وا  میدیـسر . رداچ  کیدزن  ات  متفر  وا  اب  مدرک و  اهر  ار  مرتش  راـهم  مه  نم  دوریمن . نوریب  اـجنیا  زا  نمؤم  زج  سک  چـیه 
يزیچ یتمالـس  زج  اجنیا  رد  هک  وش  لخاد  تفگ : سپـس  ددرگرب . وا  اـت  منک  فقوت  رداـچ  نوریب  رد  هک  داد  روتـسد  نمب  تفر و  رداـچ 

. تسا هتخادنا  شود  يور  ار  یکی  زا  یتمـسق  هدیـشوپ  ینامی  درب  ود  هتـسشن و  هک  مدـید  ار  ترـضح  نآ  مدـش و  رداچ  دراو  نم  تسین .
نآ رب  منبـش  لثم  قرع  زا  یتارطق  هک  تسا  یناوغرا  لگ  نوچمه  یخرـس  رد  شکراـبم  گـنر  هنوباـب و  لـگ  دـننام  تفاـطل  رد  شمادـنا 

تـشرسکاپ هزیکاپ و  دوجیذ ، یناوج  دوب . ناحیر  هبوچ  ای  « 1  » ناب تخرد  هخاش  دننام  شکرابم  دق  دوبن . خرس  نادنچ  یلو  دشاب  هتـسشن 
، ینامک دـنلب و  شناوربا  هداشگ ، شیناشیپ  درگ ، شکراـبم  رـس  دوب . هماـقلا  طـسوتم  هکلب  دوب ، هاـتوک  یلیخ  هن  دـنلب و  رایـسب  هن  هک  دوب 
. دراد رارق  هدیبوک  ربنع  يور  رب  هک  دوب  یکشم  هراپ  دننام  یلاخ  شتسار  هنوگ  رب  تشوگ و  مک  شتروص  هدمآرب ؛ نایم  هدیشک و  شینیب 

ارم سپس  مدینش . رتهب  دوخ  مالس  زا  یباوج  مدومن و  مالـس  مدید ، ار  شترـضح  هک  یماگنه   733 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
مدرم ریاس  نایم  دـنربیم و  رـسب  تلذ  لامک  رد  نایعیـش )  ) قارع مدرم  اقآ ! مدرکـضرع : دیـسرپ . ار  قارع  مدرم  لاوحا  تخاـس و  بطاـخم 
زورما هک  نانچ  دیشاب  هعیش ) ریغ  مدرم  ینعی   ) اهنآ کلام  هتشگ و  طلسم  نانآ  رب  امـش  هک  دسریم  ارف  يزور  رایزهم  رـسپ  دومرف : دنراوخ .

! هدیماجنا لوطب  ناتندمآ  رود و  ام  زا  امش  ياج  اقآ ! مدرکضرع : دوب . دنهاوخ  راوخ  لیلذ و  زور  نآ  رد  اهنآ  دناهدش ، طلسم  امش  رب  اهنآ 
اهنآ رب  دنوادخ  هک  مشابن  یموق  رواجم  هک  تفرگ  نامیپ  نم  زا  مالّسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) دمحم وبا  مردپ  رایزهم ! رـسپ  دومرف :

ياهنابایب تخـس و  ياههوک  رد  زج  هک  دومرف : رما  و  دنتـسه . كاندرد  باذـع  قحتـسم  ترفن و  دروم  ترخآ  ایند و  رد  هدومن و  بضغ 
نم و  دومرف ، هیقت  هب  رما  زین  ارم  تفرگ و  شیپ  هیقت  مسر  دوخ  مالّـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) امـش يالوم  مسق  ادـخب  منامن . راومه 

هک یعقوم  دومرف : یئامرفیم ؟ مایق  تقو  هچ  اقآ ! مدرکضرع : منک . مایق  دهد و  هزاجا  نمب  دنوادخ  هک  يزور  ات  مربیم  رـسب  هیقت  رد  نونکا 
: مدرکضرع دنیآرد . شدرگب  نآ  فارطا  رد  ناگراتس  موجن و  و  دوش ، عمج  اج  کی  رد  هام  دیشروخ و  و  دنتـسب ، امـش  يورب  ار  جح  هار 

یلاح رد  دنک ، مایق  هورم  افـص و  نیب  رد  ضرالا » ۀباد   » لاس نالف  لاس و  نالف  رد  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  مئالع  نیا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


دوصقم نیمز و  يور  رد  كرحتم  ینعی  ضرالا  ۀباد   ) دهد قوس  رشحم  يوسب  ار  مدرم  دشاب و  وا  اب  نامیلس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  هک 
مدیـسر دوخ  يوزرآ  ياهتنمب  هکنآ  زا  دعب  و  مدنام ، ترـضح  تمدخ  رد  زور  دنچ  هک : دوزفا  رایزهم  نب  یلع  تسا .) ترـضح  نآ  دوخ 

هنوگ چـیه  متـشاد و  هارمه  راکتمدـخ  مالغ  طقف  هک  یلاـح  رد  مدـمآ ، هفوکب  هکم  زا  مسق  ادـخب  متـشگرب . ملزنم  فرطب  هتفرگ  تصخر 
هیلع دوعوم  يدـهم  ریرج  نب  دـمحم  فیلأت  ۀـمامالا » لئالد   » باتک رد  « 1  » امیلـست ملـس  هلآ و  دمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  مدـیدن و  يرطخ 

نب نسح  نب  دـمحم  زا  یئاـط  رفعج  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  يدولج  لهـس  نب  دـمحم  زا  ثیدـح  نیا  زین  يربط   734 ص : نتم ، مالـسلا ،
یکی اـبیرقت  ود  ره  نومـضم  تسا و  هدـمآ  هدرک ؛ لـقن  خیـش  هچنآ  زا  رتطوسبم  یهجو  رب  راـیزهم ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  یثراـح  ییحی 
مهیلع هَّللا  تاولـص  همئا  نینمؤملا و  ریما  و  ص )  ) ربمغیپ زا  هیاـنک  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  ندـش  عمج  هک  تسین  رود  فلؤم : تسا .

نینچ بکاوک  عاضوا  هک  دـشاب  زیخاتـسر  زور  اب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ماـیق  یکیدزن  دوصقم  هک  تسا  لـمتحم  مه  و  دـشاب ، نیعمجا 
. دشاب ترابع  رهاظ  نآ  ینعم  هک  تسا  نکمم  مه  دش و  دهاوخ 

قارع داوس  رومأم 

زا وا  سیق و  نب  یلع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  هریغ  هیولوق و  نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  ءاملع  زا  یعمج  زا  تبیغ »  » باتک رد  خیـش  زین 
هک مدید  هرماس  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  میـسن  لبق  يدـنچ  تفگ : رومأم  نآ  هک  هدرک  لقن  داوس  نیرومأم  زا  یکی 
نم هناخ  رد  دیسرپ  يو  زا  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشاد  تسد  رد  يربت  هک  یناوج  عقوم  نآ  رد  تسا . ترضح  هناخ  رد  نتسکش  لوغـشم 

ار نیا  موریم ، نوریب  نم  تسا  وت  هناخ  رگا  درادـن . يدـنزرف  تفای و  تافو  تردـپ  دـیوگیم : باّذـک )  ) رفعج تفگ : میـسن  ینکیم .؟ هچ 
یسک هچ  تفگ : مدیسرپ  يو  زا  ار  ربخنیا  نم  دمآ و  ام  شیپ  ماما  هناخ  مادخ  زا  یکی  تفگ : سیق  نب  یلع  تفر . نوریب  هناخ  زا  تفگ و 

!. دنامیمن هدیشوپ  مدرم  رب  يزیچ  تفگ : مداخ  درک . لقن  « 1  » داوس نیرومأم  زا  یکی  متفگ : داد ؟ ربخ  وتب  ار  نیا 

يولع لیعامسا  نب  دمحم 

نادرم ریپ  نیرتنسم  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  دنـس  نیمه  اب  خیـش  تبیغ  رد  مه  و 
باتک رد  دیفم  خیـش  مدـید » دجـسم  ود  نیب  ام  دوب ، لفط  هک  یعقوم  ار  نامز  ماما  : » هک هدرک  لقن  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دالوا 
. دشاب هنیدم  هکم و  دجسم  دجسم ، ود  زا  دوصقم  دیاش  فلؤم : تسا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  دمحم  نب  یلع  زا  ینیلک  زا  داشرا 

هدبع نب  میهاربا  مداخ 

، میدوب هداتسیا  افـص  رد  میهاربا  اب  نم  : » تفگ هک  دنکیم  تیاور  يروباشین  هدبع  نب  میهاربا  مداخ  زا  روبزم  دانـساب  تبیغ »  » باتک رد  زین 
نبا زا  دیفم  داشرا  رد  درک » لقن  وا  يارب  یئاهزیچ  تفرگ و  ار  دوخ  ّجح ) ماکحا   ) کسانم باتک  هداتسیا و  میهاربا  يولهپ  دمآ و  ياهچب 

هک قرف  نیا  اب  هدومن  رکذ  ار  روکذم  تیاور  روبزم  میهاربا  مداخ  زا  میعن  نب  ناذاش  نب  دمحم  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  ینیلک  زا  وا  هیولوق و 
. تسا هدمآ  رمالا » بحاص  ، » لفط ياجب 

سیردا نب  میهاربا 

ماما مالّـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تشذگرد  زا  دعب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سیردا  نب  میهاربا  زا  دنـس  نیمهب  تبیغ »  » باتک رد  و 
ار شکراـبم  رـس  تسد و  و  تشاد ، لاـس  تسیب   736 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دودـح  رد  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز 

لقن زین  شردپ ، زا  سیردا  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  دمحم  نب  یلع  زا  ینیلک  زا  هیولوق  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  دیفم  خیش  داشرا  رد  مدیسوب .
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. دیامنیم فیصوت  ار  ترضح  مادنا  سپس  مدید ، ار  وا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  رهطم  نب  یلع  وبا  زا  تبیغ  رد  دنس  نیمهب  و  تسا . هدرک 

يدیز هروس  وبا 

دوب بهذـم  يدـیز  هک  یمیمت  هَّللا  دـبع  نب  نسح  نب  دـمحم  هروس  یبا  نب  دـمحا  رذ  وـبا  زا  يزار  یلع  نب  دـمحا  زا  تبیغ  رد  خیـش  زین 
تردپ دـنتفگیم : دـندرکیم و  تیاور  مردـپ  زا  اهنآ  هک  مدینـش  یتعامج  زا  ار  تیاکح  نیا  تفگ : هروس  یبا  نب  دـمحا  هک  هدومن  تیاور 

يو سپس  درازگیم  زامن  هک  مدید  ار  یئورشوخ  ناوج  هاگان  مدش ، ریح  دراو  یتقو  مدرک . رفـس  « 1  » ریح ندید  گنهآ  هب  یتقو  تفگیم :
یهاوخیم هروس  وبا  يا  تفگ : نمب  ناوج  میدـمآ . هعرـشم  فرطب  هدـمآ  نوریب  مه  اب  هتفگ  كرت  ار  اجنآ  مه  نم  تفگ و  كرت  ار  اجنآ 

؟ میورب مه  اب  همه  یهاوخیمن  تفگ : مدرم . اب  متفگ : يورب ؟ یـسک  هچ  اب  یهاوخیم  دیـسرپ : مورب ؟ هفوکب  مهاوخیم  متفگ : يورب ؟ اـجکب 
هلهـس دجـسم  روبق  هب  ات  میداتفا  هارب  مه  اب  ار  بش  نآ  دـیایب . ام  اب  یـسک  میهاوخیمن  تفگ : دوب ؟ دـهاوخ  اـم  اـب  یـسک  هچ  رگید  متفگ :

زا يدومن ، تاقالم  ار  يرارز  رسپ  ییحی  نب  یلع  یتقو  تفگ : سپس  ورب ! یهاوخیم  رگا  دشابیم . تاهناخ  نآ  کنیا  تفگ : وا  میدیسر و 
رد مهرد  غلبم  نالف  رانید و  رادـقم  نالف  هک  یناشن  نالفب  تفگ : دـهدیمن . وا  متفگ : دـهدب . وتب  تسوا  شیپ  هک  ار  یلاوما  اـت  هاوخب  يو 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  داد . دـهاوخ  تسا ، هدـیچیپ  زیچ  نالف  رد  تسنآ و  يور  رب  زیچ  نالف  و  تسا ، هدراذـگ  اج  نـالف 
دهاوخب يرگید  ياهلیلد  و  دریذپن ، نم  زا  ار  اهیناشن  نیا  رگا  متفگ : متـسه . نسحلا  نب  دمحم  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امـش  مدیـسرپ :  737

هک یئاهیناشن  متفگ : دادن . نمب  وا  متساوخ و  يو  زا  ار  لاوما  يرارز و  رسپ  دزن  متفر  مه  نم  متـسه . وت  رـس  تشپ  نم  دومرف : منک ؟ هچ 
. تسین مزال  یناشن  نیا  زا  شیب  تفگ : متـسه . ترـس  تشپ  رد  نم  یتفریذـپن  وت  رگا  هک  تسا  هتفگ  متفگ و  وتب  هک  دوب  نیمه  هداد  نمب 

هروس وبا  هک : دراد  هفاضا  يرگید  ثیدـح  رد  داد ! نمب  ار  لام  نآ  هاـگنآ  تشادـن ، عـالطا  لاـم  نیا  ناـیرج  زا  یـسک  دـنوادخ  زج  اریز 
«1 « » سیواون  » هب رحس  هکنآ  ات  میدمآ  مه  اب  سپ  منارذگیم . يراب  لایع  یتخس و  اب  هک  مداد  باوج  نم  دیسرپ و  ار  ملاح  درم  نآ  تفگ 

دزن ورب  تفگ : سپس  دراذگ ، زامن  تعکر  هدزیس  تفرگ و  وضو  و  دیـشوج ، بآ  نیمز  زا  هاگان  دیواک . ار  نیمز  تسد  اب  وا  و  میدیـسر ،
وبا هب  رانید  دـص  ياهدراذـگ  اج  نالف  رد  هک  يرانید  دـصتفه  نآ  زا  دـیوگیم : درم  نآ  وگب  ناـسرب و  مالـس  ییحی و  نب  یلع  نسحلا  وبا 

. تسا هروس  وبا  وگب : نسحلا  وبا  هب  متفگ : تسیک ؟ تفگ : مدومن . بابلا  قد  متفر و  ییحی  نب  یلع  هناخب  عقوم  ناـمه  زین  نم  هدـب ! هروس 
مه وا  مداد . واب  ار  ماغیپ  هداد  تسد  يوب  مدومن و  مالـس  نم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هاگنآ  مراد ؟ راکچ  هروس  وبا  اب  نم  تفگ : هک  مدـینش 
وا سپ  يرآ . متفگ : ياهدرک ؟ مه  هحفاصم  درم  نیا  اب  دیـسرپ : سپـس  متفرگ . مه  نم  داد . نمب  دروآ و  رانید  دـص  تفر و  هناخ  نوردـب 

نسحلا نب  هَّللا  دبع  يرفعج و  یلع  نب  دمحم  زا  ربخ  نیا  تفگ : یلع  نب  دمحا  دیلام . شیوخ  تروص  رب  داهن و  ناگدید  يور  ارم  تسد 
هدمآ هروس  نب  یلع  وبا  زا  ثیدح  نیا  مه  يدنوار  جـیارخ  رد  تسا » روهـشم  اهنآ  دزن  رد  هدـش و  تیاور  مه  نانیا  ریغ  زازخ و  ریـشب  نب 

. تسا

يرهز

: تفگ هک   738 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدومن  تیاور  يرهز  زا  دنـس  هلـسلس  اب  وا  ینیلک و  زا  خیـش  تبیغ  جیارخ و  رد  زین 
، مدیسر نامثع  نب  دمحم  تمدخب  سپس  دش . فرص  هار  نیا  رد  نم  زا  يدایز  لام  و  مدرک ، شدرگ  نامز  ماما  يوجتسج  رد  یفاک  ردقب 

یناوتیمن تفگ : وا  متفرگ و  غارس  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  زا  يزور ، هکنآ  ات  متخادرپ  يرازگتمدخب  يو  دزن  یتدم  روظنم  نیمهب  و 
یناوج مدـید  متفر ، يو  دزن  حبـص  ادرف  نوچ  ایب . حبـص  ادرف  تفگ : مدرک ، رارکت  ار  دوخ  دوصقم  دایز  سامتلا  اب  نم  ینیبب . ار  ترـضح 

یتقو دراد . تسد  نیتسآ  رد  يزیچ  راجت  تئیهب  تسا و  يو  اب  تشاد ؛ نت  رب  راجت  سابل  رتهب و  سک  همه  زا  یئوبـشوخ  یئابیز و  رد  هک 
متـشگرب و ناوج  فرطب  مه  نم  مدرگرب . ناوج  نآ  فرطب  هک  دومن  هراشا  نمب  وا  یلو  متفر  نامثع  نب  دـمحم  کـیدزن  داـتفا ، واـب  مرظن 
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دمحم دوبن . رظن  دروم  نادنچ  هناخ ، نآ  و  دوش ، هناخ  لخاد  هک  تفر  هاگنآ  داد ، باوج  نمب  متساوخیم  هچ  ره  مدومن و  يو  زا  یتالاؤس 
میامنب یتالاؤس  هک  متفر  وا  لابندب  مه  نم  ینیبیمن . ار  وا  نیا  زا  دـعب  رگید  هک  سرپب  یـسرپب  يزیچ  یهاوخیم  رگا  تفگ : نمب  نامثع  نب 

دزادنایب ریخأتب  نادنچ  ار  « 1  » اشع زامن  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  : » هلمج ود  نیا  زج  و  دش ، هناخ  لخاد  دادـن و  شوگ  وا  یلو 
نامسآ ناگراتس  هک  دزادنایب  ریخأتب  نادنچ  ار  حبص  زامن  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دنرذگب ، ریت  نوچمه  نامسآ  ناگراتس  هک 

. دش هناخ  لخاد  سپس  و  دومرفن ، يزیچ  دوش » دیدپان 

یتخبون لهس  وبا 

نامیلس وبا  زا  ناقهد  ناباج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دیبع  زا  وا  یلع و  نب  دمحم  زا  وا  يزار و  یلع  نب  دمحا  زا  تبیغ  باتک  رد  خیـش  نینچمه 
یتخبون یلع  نب  لیعامسا  لهس  وبا  تمدخب  تفگ :  739 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  هدومن  تیاور  ینارحب  ناسغ  نب  دواد 

نب دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  م ح م د )  ) تدالو تفگ : لهـس  وبا  مدومن ، مالـس  مدیـسر و 
مساقلا وبا  شاهینک  و  لقیص ، شردام  داتفا . قافتا  لاسب 256  هرماس  رد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع 

تجح و يدـهم و  شبقل  تسا ، نم  هینک  لثم  شاهینک  نم و  ماـن  نوچ  وا  ماـن  دومرف : هداد و  ربخ  ربمغیپ  هک  تسا  هینک  نیمه  و  دـشابیم ،
رد نم  يزور  مالّـسلا ) هیلع  يرکـسع   ) نسح ماما  گرم  ضرم  رد  تفگ : لهـس  وبا  سپـس  دـشابیم . نامزلا  بحاص  وا  مه  تسا و  رظتنم 

ماما شردپ  راکتمدـخ  ترـضح  نآ  زا  شیپ  دوب و  « 1  » هبون لها  هرهچ و  هایـس  یمالغ  هک  دوخ  مداخ  دیقع  هب  ترـضح  مدوب ، شتمدـخ 
ناشوجب نم  يارب  یکطـصم  بآ  يردـق  دـیقع ! يا  دومرف : دوب ، هدرک  گرزب  ار  مالـسلا  اـمهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  و  دوب . یقنلا  یلع 

تفرگ و ار  هساک  ترـضح  دروآ . ترـضح  تمدـخب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  رداـم  لقیـص  و  داـهن ، قاـجا  يور  ار  بآ  مه  دـیقع 
ورب دومرف : دـیقعب و  درک  ور  هاگنآ  داهن . نیمزب  ار  نآ  سپـس  دروخ و  شنینزان  نادـندب  دـیزرل و  شکرابم  تسد  یلو  دـماشایب  تساوخ 

، متفر وا  يوجتسج  يارب  نوردناب  یتقو  تفگ : دیقع  دیوگیم : لهس  وبا  روایب . نم  دزن  ار  وا  تسا ، هدجس  رد  یکدوک  ینیبیم  هک  نوردناب 
، درک هاـتوک  ار  شزاـمن  وا  مدرک و  مالـس  نم  تسا ، هتفرگ  نامـسآ  يوسب  ار  دوـخ  « 2  » هبابـس تشگنا  و  دنکیم ، هدجـس  یکدوک  مدید 
. دروآ شردپ  دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  لقیص  شردام  تقو  نیا  رد  یئآرد . شتمدخب  هک  دبلطیم  ار  امـش  اقآ  متفگ : سپس 
ّرد نوچمه  شگنر  درک . مالس  دیـسر ، ترـضح  تمدخ  هچب  هک  یعقوم  دیوگیم : لهـس  وبا   740 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

ياقآ يا  دومرف : تسیرگ و  دید ، ار  وا  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یتقو  دوب . زاب  شیاهنادند  نایم  هاتوک و  شرـس  ياهوم  دیفـس ) )
شراوگرزب ردـپ  ناهدـب  تشادرب و  ار  شوج  بآ  هساـک  هچب  موریم . دوخ  يادـخ  يوـسب  کـنیا  نم  هک  هدـب  نمب  ار  بآ  نیا  منادـناخ !

نهپ ماما  نماد  رد  ياهلوح  هچب  دـینک . زامن  هدامآ  ارم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگنآ  دیـشون . ار  نآ  ات  تخاس  کـیدزن 
يا دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگنآ  دومن . حسم  ار  ياپ  رـس و  تسـش و  ار  اضعا  کی  کی  ترـضح ، هنوگ  نیدـب  درک و 
نم زا  یـشابیم . نم  نیـشناج  نم و  دـنزرف  وت  یئوت . نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  يدـهم و  نامزلا و  بحاـص  هک  مهدـیم  هدژم  وتب  دـنزرف !
یبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دنزرف  م ح م د )  ) وت ياهدشدلوتم و 
مان هداد و  ار  وت  هدژم  ص )  ) ربمغیپ یتسه . نیرهاط  همئا  متاخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  لسن  زا  مه  یشابیم و  مالسلا ) مهیلع   ) بلاط

دیجم دـیمح  هنا  انبر  تیب  لها  یلع  هَّللا  یلـص  داد . عالطا  نمب  شتـشرس  كاـپ  ناردـپ  زا  مردـپ  ار  نیا  تسا . هدومرف  نییعت  ار  وت  هینک  و 
. نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  دومن . تلحر  عقوم  نامه  دومرف و  ار  نیا  ترضح 

یناسغ فسوی  نب  بوقعی 

تیاور یمق  يرعـشا  رماع  نب  دمحم  زا  وا  يدـسا و  رفعج  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبا  زا  وا  يزار و  یلع  نب  دـمحا  زا  تبیغ  باتک  رد  مه  و 
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اب يرجه  لاـس 281  رد  تفگ : درک و  لـقن  نم  يارب  تشگیمرب  ناهفـصا  زا  یناـسغ  باّرـض  فسوی  نب  بوقعی  یتـقو  تفگ : هک  هدرک 
نیب رد  هار  رس  ياهناخ  تفر و  ناهارمه  زا  یکی  میدیـسر ، همظعم  هکمب  یتقو  متفر . جحب  دندوب  ام  يرهـشمه  هک  تنـس  لها  زا  یهورگ 

مدـنگ ینز  دوب . مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخب  فورعم  مالـسلا و  اهیلع  يربک  هجیدـخ  ترـضح  هناخ  نیا  درک . هراجا  لیللا » قوس   » رازاـب
ریپ زا  دنیوگیم ، مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ  ار  اجنآ  مدیمهف   741 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم  یتقو  دوب ، هناخ  نآ  رد  نوگ 
نیا متسه . همئا  ناتـسود  زا  نم  تفگ : نز  ریپ  دنیوگیم ؟ اضر  ماما  هناخ  ار  اجنیا  ارچ  يراد و  تبـسن  هچ  هناخ  نیا  لها  اب  وت  مدیـسرپ  نز 

زا نم  اریز  تسا ، هدینادرگ  نکاس  نآ  رد  ارم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هناخ 
فلاخم نم  اب  بهذم  رد  هک  مناهارمه  زا  ار  بلطم  متفرگ و  سنا  وا  اب  مدینش  نز  ریپ  زا  ار  نیا  نوچ  مدوب . شترـضح  ناراکتمدخ  هلمج 

ار یگرزب  گنـس  هتـسب  ار  هناخ  رد  مدـیباوخیم و  هناخ  قاور  رد  ناهارمه  اـب  متـشگیمرب  فاوط  زا  اهبـش  یتقو  نم  متـشاد . ناـهنپ  دـندوب 
؛ تسا هدرک  نشور  میدیباوخیم  ام  هک  ار  یقاور  لعشم ، رون  هیبش  یغارچ  رون  مدید  یپ  رد - یپ  بش  دنچ  میتشاذگیم . رد  تشپ  هدناطلغ 
ار يدرزب  لیام  نوگمدنگ  هماقلا و  لدتعم  يدرم  سپـس  دـیاشگب . ار  نآ  هناخ  لها  زا  یـسک  هکنیا  نودـب  دـشیم ، هدوشگ  رد  مدـیدیم  و 
هدیچیپ و یکزان  هچراپ  اب  ار  دوخ  ندرگ  رس و  نتب و  نهاریپ  ود  دوب . رادومن  هدجس  تمالع  شیناشیپ  رد  تشوگ و  مک  شتروص  مدید .

نآ رد  يرتخد  هک  دوب  هتفگ  امب  نز  ریپ  مه  البق  تفریم . الاب  دوب  نز  ریپ  تنوکـس  لـحم  هک  ياهفرغب  و  دوب ، هدرک  اـپب  باروجیب  شفک 
الاب عقوم  هجرد  نامهب  دوب ، هدنکفا  وترپ  قاور  رد  درم  نآ  روبع  عقوم  هک  ار  يرون  دورب . اجنآب  یـسک  تشاذگیمن  دراد و  تنوکـس  هفرغ 
نم اب  هک  اهنآ  مدـیدیم ، نم  هچنآ  منیب . هب  اـجنآ  رد  یغارچ  هکنیا  نودـب  مدـیدیم  هفرغ  دوخ  رد  سپـس  مدـیدیم و  مه  هفرغ  فرطب  نتفر 

نایعیـش نیا  دنتفگیم  تهج  نیمهب  دراد . يرـس  رـس و  تفر و  دمآ و  نز  ریپ  رتخد  اب  درم  نیا  دـندرکیم  نامگ  اهنآ  دـندیدیم . مه  دـندوب 
میدیدیم ام  دوب . مارح   742 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وا ) ناهارمه  ننست و  لها   ) اهنآ هدیقعب  یلو  دننادیم  لالح  ار  « 1  » هعتم

روط نامه  گنس   743 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  میدیدیم  هناخ  رد  تشپ  میدـمآیم  دوشیم . جراخ  لخاد و  سانـشان  درم 
عقوم رگم  ددنبب  ای  دنک  زاب  ار  نآ  هک  میدیدیمن  ار  یسک  میتسبیم و  ار  هناخ  رد  دوخ ، مزاول  ثاثا و  ظفح  يارب  ام  میاهتـشاذگ  هک  تسا 

ات نز  ریپ  دزن  متفر  ریزگان  دوب . هتـشگ  ناشیرپ  ملد  مدوب و  لفاغ  مدـید  ار  ارجام  نیا  یتقو  میدزیم . رانکب  ار  نآ  ناـمدوخ  هک  نتفر  نوریب 
عنام اقفر  دوجو  یلو  میامنب ، وت  زا  یشسرپ  مینک و  تبحـص  مه  اب  ودب  ود  مهاوخیم  نم  متفگ : نز  ریپ  هب  منک . بسک  یعالطا  درم  نآ  زا 

مهاوخیم مهنم  تفگ : اروف  نز  ریپ  مسرپب . وت  زا  مراد  یبلطم  ات  ایب  نیئاپ  هفرغ  زا  يدـید ، اـهنت  هناـخ  رد  ارم  یتقو  مراد  شهاوخ  دوشیم .
روتـسد وتب  تفگ : یئوگب ؟ هچ  یهاوخیم  مدیـسرپ : تسا . هدوب  عنام  نونکات  تیاقفر  دوجو  نیمه  یلو  مراذـگب  نایم  رد  وت  اـب  ار  يزار 

قفر قیرط  نانآ  اب  هکلب  دنشابیم ، وت  نانمشد  اهنآ  هک  امنم  اوعد  نکم و  ینمشد  دوخ  ءاکرش  اقفر و  اب  دربن ) ار  یـسک  مان  نز  ریپ   ) دهدیم
اددـجم هک  مدرکن  تارج  دوب  هتفای  هار  ملدـب  هک  یتبیه  زا  میوگیم . نم  تفگ : دـیوگیم ؟ هک  ار  اـهفرح  نیا  مدیـسرپ  ریگ ! شیپ  ارادـم  و 

هیلع دوعوم  يدهم  هک  مدرک  نامگ  نم  اریز  تسا ؟ نم  ياقفر  مادک  تدوصقم  مدیسرپ : یلو  تسا ! هتفگ  یسک  هچ  ار  فرح  نیا  مسرپب 
نطو رد  هک  تسا  یناـسک  دوـصقم  تفگ : میدوـب  مه  اـب  هناـخ  نآ  رد  هک  تسا  نم  یجاـح  ياـقفر  وا  دوـصقم   744 ص : نتم ، مالـسلا ،

رد بهذم  رس  رب  یئوگتفگ  دندوب  هناخ  نآ  رد  هک  یناسک  نم و  نیب  قباس  رد  اقافتا  دنشابیم  وت  اب  هناخ  نیا  رد  العف  دنتـسه و  وت  کیرش 
نز ریپ  دوصقم  مدـیمهف  اجنیا  زا  و  متـشگ ، ناهنپ  هدومن  رارف  هک  ییاـج  اـت  دـندرک  تیاعـس  تموکح  دزن  نم  هراـب  رد  اـهنآ  دوب و  هتفرگ 

یتقو مدوب ، مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  همداخ  نم  تفگ : یتسه ؟ طوبرم  ع )  ) اضر ماما  اب  اجک  زا  وت  مدیـسرپ : هاگنآ  تساـهنامه .
اب ایآ  مسق ! ادـخب  ار  وت  متفگ  اذـل  مسرپیم ، يو  زا  ار  بئاغ  ماـما  لاوحا  متفگ : دوخ  شیپ  تسا  تیب  لـها  ناتـسود  زا  نز  ریپ  مدرک  نیقی 

مالّـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  زا  نم  یتقو  اریز  ماهدـیدن  دوخ  مشچ  اـب  هن ! ردارب ! يا  تفگ : ياهدـید .؟ ار  ناـمز  ماـما  دوخ  مشچ 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  دوب و  نتـسبآ  تسا ) هدناوخ  رهاوخ  ار  وا  هقالع  يور  هک  تسا  نامز  ماما  ردام  دوصقم   ) مرهاوخ مدمآ ، نوریب 

بوقعی  ) ربخ نیا  يوار  یشابیم . نم  دزن  هک  یتسه  نانچ  وا  يارب  وت  دومرف : دید و  یهاوخ  ار  وا  رمع ، رخآ  رد  هک  داد  هدژم  نمب  مالّـسلا 
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جراخم رانید  یس  همان و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دوب  نیا  مدش  فرشم  جحب  هک  نیا  تلع  مدوب و  رصم  رد  یتدم  نم  دیوگیم : یناسغ )
نم مورب . هَّللا  تیب  جحب  ار  لاس  نآ  هک  دوب  هدومن  رما  داتـسرف و  نم  يارب  تسنادیمن  یبرع  تسرد  هک  یناسارخ  يدرم  هلیـسوب  ار  مه  ار 

دنکن هک  تشذگ  ملدب  مدرکیم  تبحص  نز  ریپ  اب  عقوم  نآ  رد  یتقو  مدیزرو . تردابم  ترفاسم  نآب  منیبب  ار  شترـضح  هکنیا  قوشب  مه 
و دوب ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مانب  نآ  مهرد  شش  هکس  هک  مهرد  هد  رتشیپ  نم  دشاب . ع )  ) نامز ماما  دوخ  منیبیم  اهبـش  هک  ار  يدرم 

ترضح هیرذ  تاداسب  هک  مهدیم  نز  ریپب  ار  نآ  متفگ : دوخ  شیپ  مزادنایب ، میهاربا  ماقم  رد  هک  مدوب  هدرک  رذن  مدوب  هدرک  ناهنپ  ار  نآ 
مه نآ  باوث  مزادـنایب ، میهاربا  ماقم   745 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  اریز  دـهدب ، ع )  ) ارهز

ماما نامه  سانشان  درم  نآ  مدرکیم  رکف  نم  هدب  قحتـسم  تاداسب  ار  مهرد  هد  نیا  متفگ : مداد و  نز  ریپب  ار  نآ  تهج  نیدب  تسا . رتشیب 
دـنام و یتعاـس  تفر و  ـالاب  دوـخ  هفرغ  فرطب  تفرگ و  نم  زا  ار  مهرد  نز  ریپ  داد . دـهاوخ  واـب  ار  هجو  نیا  مه  نز  ریپ  و  تـسا ؛ ناـمز 

نآ یلو  زادـنایب  يا  هدرک  رذـن  هک  اج  نامه  رد  ار  نآ  تسا  رذـن  نوچ  میرادـن ، یقح  نیا  رد  ام ، دـیامرفیم : تفگ : دـمآ و  نیئاـپ  سپس 
نینچ مه  نم  زادـنایب . ياهدرک  تین  هک  اج  نامهب  و  ریگب ! ار  نآ  ضوع  هدـب و  امب  دراد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هکـس  هک  ار  مهرد  شش 

. منیبیم ار  وا  اهبش  هک  تسا  يدرم  نامه  املـسم  دهدیم ، نمب  وا  بناج  زا  ار  تاروتـسد  نیا  نز  ریپ  هک  یـسک  متفگ  دوخ  شیپ  مدرک و 
نز ریپب  دوب . هدمآ  نوریب  الع  نب  مساق  يارب  ناجیابرذآ  رد  هسدـقم  هیحان  زا  هک  دوب  نم  دزن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  عیقوت  زا  هخـسن  کی 

ناشن يوب  ار  هخسن  مسانشیم . ار  نآ  هک  نمب  هدب  تفگ : هدب . ناشن  دشاب  هدید  ار  دمحم  لآ  مئاق  تاعیقوت  هک  یمدآب  ار  هخسن  نیا  متفگ :
ار نآ  سپ  نآ  زا  تفر و  دوخ  هفرغب  سپ  مناوخب ، اجنیا  رد  ار  نآ  مناوتیمن  تفگ : نز  ریپ  یلو  دـناوخب . دـناوتیم  مدرکیم  ناـمگ  مداد و 

نونکات هک  يزیچب  ار  امش  ینعی : هریغ  هب و  ترشب  ام  يرشب  هب  مکرشبا  دوب : نیا  هخـسن  ترابع  تسا  حیحـص  نآ  تارابع  تفگ : دروآ و 
هچ یتـسرفیم ، تربـمغیپ  رب  دورد  یتـقو  دـیامرفیم : تـفگ : نز  ریپ  هاـگنآ  داد . مهاوـخ  هدژم  مـه  نآ  ریغب  مهدـیم و  هدژم  ماهدادــن  هدژم 

تمّحرت تکراب و  تیّلـص و  ام  لضفاک  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  كراب  دّمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  میوگیم : متفگ : یئوگیم ؟
ار کی  کی  تسرفب و  دورد  اهنآ  همه  رب  یتسرفب  دورد  اهنآ  رب  یتساوخ  یتقو  هن ! تفگ : دـیجم  دـیمح  کـنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع 
: تفگ دـمآ و  ریزب  هـفرغ  زا  تـشاد  تـسد  رد  یکچوـک  رتـفد  هـک  یلاـح  رد  نز  ریپ  زین  زور  نآ  يادرف  بوـخ . رایـسب  مـتفگ : ربـب . ماـن 

نیا رد  هک  روط  نیا   746 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یتسرفب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رب  دورد  یتساوخ  یتقو  دـیامرفیم :
نیدنچ مه  نآ  زا  دعب  مدـناوخیم . نآ  يور  زا  متفرگ و  ار  هچرتفد  نم  تسرفب . دورد  شنانیـشناج  ترـضح و  نآ  رب  تسا  هتـشون  هخـسن 
ینـشور نآ  یپ  زا  هدرک و  زاب  ار  هناخ  رد  نم  تسا . یقاب  وا  رـس  تشپ  غارچ  رون  دـمآ و  نیئاـپ  هفرغ  زا  هک  مدـیدیم  ار  درم  ناـمه  بش ،

دندوب هدمآ  هقرفتم  ياهرهـش  زا  هک  ار  مدرم  زا  یتعامج  تفر . مارحلا  دجـسمب  هکنآ  ات  مدـیدیمن  ار  یـسک  یئانـشور  نآ  رد  یلو  متفریم 
اهنآب دـینادرگیمرب و  ار  همان  مه  نز  ریپ  دـندادیم و  نز  ریپب  دنتـشاد  دوخ  اب  هک  یئاههمان  یـضعب  دـندمآیم و  هناخ  نآ  ردـب  هک  مدـیدیم 
عقوم ار  اهنآ  زا  یـضعب  یلو  متخانـشیمن ، ار  اـهنآ  نم  دومنیم . وگتفگ  اـهنآ  اـب  مه  نز  ریپ  دـندرکیم و  تبحـص  نز  ریپ  اـب  اـهنآ  دادـیم .
دّیـس دّمحم  یلع  ّلص  مهّللا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تسنیا : دوب  روبزم  هچرتفد  رد  هک  یتاولـص  تروص  مدـید . دادـغب  هار  رد  نتـشگرب 

، بیع ّلک  نم  ءيربلا  ۀفآ ، ّلک  نم  رهطملا  لالّظلا ، یف  یفطصملا ، قاثیملا ، یف  بجتنملا  نیملاعلا ، ّبر  ۀّجح  نییبّنلا و  متاخ  نیلسرملا و 
هرون و ئضأ  و  هتجرد ، عفرا  هتّجح و  جلفا  هناهرب و  مّظع  هناینب و  فّرـش  مهّللا  هَّللا . نید  هیلا  ضّوفملا  ۀعافّـشلل ، یجترملا  ةاّجنلل ، لّمؤملا 

ریمأ یلع  ّلص  و  نورخـآلا . نولّوـألا و  هطبغی  ادومحم  اـماقم  هثعبا  و  ۀـعیفّرلا ؛ ۀلیـسولا  ۀـجرّدلا  ۀلیـضفلا و  لـضفلا و  هطعأ  و  ههجو ، ضّیب 
نینمؤملا و ماما  ّیلع ، نب  نسحلا  یلع  ّلص  نیملاعلا و  ّبر  ۀّجح  نیّیـصولا و  دّیـس  و  نیلّجحملا ، ّرغلا  دئاق  نیلـسرملا و  ثراو  نینمؤملا و 

یلع ّلص  نیملاعلا و  ّبر  ۀّجح  نیلـسرملا و  ثراو  نینمؤملا و  ماما  یلع  نب  نیـسحلا  یلع  ّلص  نیملاعلا و  ّبر  ۀّـجح  نیلـسرملا و  ثراو 
نیلسرملا و ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  ّیلع  نب  دّمحم  یلع  ّلص  نیملاعلا و  ّبر  ۀّجح  و  نیلـسرملا ، ثراو  نینمؤملا و  ماما  نیـسحلا  نب  ّیلع 
، رفعج نب  یـسوم  یلع  ّلص  و  نیملاعلا ، ّبر  ۀّجح  نیلـسرملا و  ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  دّمحم  نب  رفعج  یلع  ّلص  نیملاعلا و  ّبر  ۀّـجح 
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يدهم ّبر  ۀّجح  نیلسرملا و  ثراو  نینمؤملا و  ماما  یـسوم  نب  ّیلع  یلع  ّلص  و  نیملاعلا . ّبر  ۀّجح  نیلـسرملا و  ثراو  نینمؤملا و  ماما 
ّلص نیملاعلا و  ّبر  ۀّجح  و  نیلـسرملا ، ثراو  نینمؤملا و  ماما  ّیلع  نب  دّمحم  یلع  ّلص  و  نیملاعلا .  747 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

نیلسرملا ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  ّیلع  نب  نسحلا  یلع  ّلص  نیملاعلا و  ّبر  ۀّجح  نیلسرملا و  ثراو  نینمؤملا و  ماما  دّمحم  نب  ّیلع  یلع 
ّلـص مهّللا  نیملاعلا . ّبر  ۀّجح  نیلـسرملا و  ثراو  نینمؤملا و  ماما  ّيدـهملا  يداهلا  حـلاّصلا  فلخلا  یلع  ّلص  و  نیملاعلا . ّبر  ۀّـجح  و 

کیحو ۀمجارت  و  كدیحوت ، ناکرا  کنید و  مئاعد  نیقّتملا ، راربألا  نیقداّصلا  ءاملعلا  نیّیدهملا ، نیداهلا  ۀّـمئالا  هتیب  لها  دّـمحم و  یلع 
مهتصصخ کنیدل و  مهتیـضترا  كدابع و  یلع  مهتیفطـصا  کسفنل و  مهترتخا  نیّذلا  کضرا ، یف  کئافلخ  کقلخ و  یلع  کججح  و 

یف مـهتعفر  و  كروـن ، مهتــسبلا  کـتمکحب و  مهتیذـغ  کـتمعنب و  مـهتّیبر  و  کـتمحرب ، مهتیــشغ  کـتمارکب و  مـهتّللج  و  کـتفرعمب ،
تنا و ال ّالا  اهب  طیحی  ال  ۀبّیط ، ۀمئاد  ةریثک  تاولص  مهیلع  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  کّیبنب . مهتفّرـش  کتکئالمب و  مهتففح  و  کتوکلم ،
کیلع و لیلّدـلا  کیلا ، یعاّدـلا  كرمأب  مئاقلا  کتّنـس  ییحملا  کّیلو  یلع  ّلص  مهّللا و  كریغ . دـحا  اهیـصحی  کـملع و ال  اـّلا  اهعـسی 

مهّللا هئاقب . لوطب  ضرألا  نّیز  هرمع و  یف  ّدم  هرصن و  ّزعا  مهّللا  كدابع . یلع  كدهاش  کضرا و  یف  کتفیلخ  کقلخ و  یلع  کتّجح 
هتیّرذ و هسفن و  یف  هطعا  مهّللا  نیراّبجلا  يدیا  نم  هصّلخ  نیملاظلا و  ةدارا  هنع  رجزا  و  نیدئاکلا ، ّرـش  نم  هذـعأ  نیدـساحلا و  یغب  هفکا 

ّلک یلع  ّکنا  ةرخآلا  اینّدلا و  یف  هلما  لضفا  هغّلب  هسفن و  هب  ّرـست  هنیع و  هب  ّرقت  ام  هلها  عیمج  هّودع و  هتّماع و  هتّـصاخ و  هتّیعر و  هتعیش و 
یلع هب و  کنید  دوعی  یّتح  کمکح  نم  ّریغ  ام  هب  رهظأ  کباتک و  نم  لّدـب  ام  هب  یحأ  کنید و  نم  یحم  ام  هب  دّدـج  مهّللا  ریدـق . ءیش 

ّلک هنکرب  ّده  ۀملظ و  ّلک  هرونب  رّون  مهّللا  هیدل . ۀـعدب  هنع و ال  لطاب  هعم و ال  ۀهبـش  هیف و ال  ّکش  اصلخم ال  اصلاخ  ادـیدج  اّضغ  هیدـی 
هلدعب کلها  ران و  ّلک  هفیـسب  دمخا  راّبج و  ّلک  هب   748 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مصقا  ۀلالـض و  ّلک  هتّزعب  مدها  ۀعدب و 

هاداک و نمب  هرکما  هاداع و  نم  ّلک  کلها  هاوان و  نم  ّلک  ّلذا  مهّللا  ناطلس ! ّلک  هناطلسب  ّلذا  مکاح و  ّلک  یلع  همکح  رجا  رئاج و  ّلک 
یضترملا و ّیلع  یفطصملا و  دّمحم  یلع  ّلص  مهّللا  هرکذ . دامخا  دارا  هرون و  ءافطا  یف  یعس  هرمأب و  ناهتسا  هّقح و  دحج  نمب  لصأتسا 
یقثولا و ةورعلا  یقّتلا و  رانم  يدهلا و  مالعا  یجّدلا و  حیباصم  ءایصوألا ؛ عیمج  و  یفطصملا ، نیسحلا  یضّرلا و  نسحلا  ءارهّزلا و  ۀمطاف 

یصقأ مهغّلب  مهلاجآ و  یف  دز  مهرامعأ و  یف  ّدم  هدلو و  نم  ۀّمئالا  هدهع و  ةالو  کّیلو و  یلع  ّلص  میقتسملا و  طارّصلا  نیتملا و  لبحلا 
زا نم  ار  تیاور  نیا  دـسیونیم : ۀـمامالا » لئالد   » باتک رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  ریدـق . ءیـش  ّلک  یلع  ّکنا  ةرخآ  ایند و  انید و  مهلامآ 

یناشاک هَّللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  امب  داد  ربخ  دوب : هتشون  هک  يرئاضغ  هَّللا  دیبع  نب  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  داتـسا  طخب  لصا  هخـسن  يور 
نب دـمحا  بیطلا  وبا  زا  وا  ماحف و  دـمحم  وبا  زا  یلاما »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  منکیم . لـقن  فسوی  نب  بوقعی  زا  دـمحم  نب  نیـسح  زا 
هطب نبا  هک  هدومن  تیاور  درکیم  ترایز  حیرـض  نوریب  زا  دـشیمن و  رونم  دـقرم  لخاد  تراـیز  ماـگنه  تشاد  تداـع  هک  هطب  نب  دـمحم 
رهـش راـک  دـب  لـهاان و  مدرم  زا  دوب و  تولخ  رذـگهار  زا  اـههار  یمرگ و  تدـش  ياـهتنم  رد  باـتفآ  هک  رهظ  عقوم  اروشاـع  زور  تفگ :
اجنآ رد  مدیـسر . متفریم  ناتـسبب  اجنآ  زا  اقباس  هک  يراویدـب  ات  مدومن ، مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترایز  دـصق  متـشاد ، تشحو 

نب رفعج  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  گنهآ  هیبش  هک  ینحل  اب  وا  دـنکیم . هاگن  يرتفد  رد  یئوگ  هتـسشن و  رد  مد  نم  رـس  تشپ  يدرم  مدـید 
( يرکـسع نسح  ماما   ) شردارب ترایزب  هک  تسا  نیـسح  نامه  نیا  متفگ : دوخ  شیپ  نم  يوریم ؟ اجک  بیط ! وبا  تفگ : نمب  دوب  اضرلا 
. مروآیم لمعب  مارتحا  بدا و  طئارـش  مسریم و  امـش  تمدخ  سپـس  منکیم  ترایز  حیرـض  نوریب  زا  موریم  اقآ ! متفگ : اذـل  تسا . هدـمآ 

هزاجا نودـب  نم  دراد و  کلام  هناـخ  متفگ : يوشیمن ؟ مرح  لـخاد  ارچ  بیط ! وبا  يا  تفگ :  749 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
عنم هناخب  ندـمآ  زا  ار  وت  تسا  نکمم  روطچ  یتسه  ام  یقیقح  ناتـسود  زا  وت  هکنیا  اب  بیط ! وبا  يا  تفگ : موشیمن . لخاد  هناخ  بحاص 

رد کیدزن  سپـس  مریذـپیمن . يو  زا  ار  فرح  نیا  منکیم و  ترایز  حیرـض  نوریب  زا  موریم و  متفگ  دوخ  شیپ  نم  فصونیا  اـب  مینک !؟
ار مرح  رد  وا  دوب و  مرح  مداخ  هک  هرصب  لها  زا  يدرم  دزن  متفر  راچان  دش ، لکشم  نم  رب  راک  تسین . سک  چیه  مدید  مدمآ  رّهطم  مرح 

سپ يدـشیمن  مرح  لخاد  هک  دوبن  نیا  امـش  مسر  رگم  مدیـسرپ : بیط  وبا  زا  دـیوگیم  ماّحف  دـمحم  وبا  ربخ  يوار  مدـش . لخاد  دوشگ و 
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. دیوریم هزاجایب  امش  یلو  دنداد  هزاجا  نمب  تفگ : یتفر ؟ راب  نیا  روطچ 

یمق قاحسا  نب  دمحا 

هک هدومن  تیاور  یمق  قاحـسا  نب  دمحا  زا  وا  يرعـشا و  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  قارو  هَّللا  دـبع  نب  یلع  زا  نیدـلا  لامک  رد  هر )  ) قودـص
نخسب ءادتبا  ترضح  منک . لاؤس  شترضح  نیشناج  هراب  رد  ات  مدش  بایفرش  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  تفگ :

هک دوـخ  تجح  دوـجو  زا  ار  نیمز  تماـیق  زور  اـت  دـیرفآ  ار  مدآ  هک  يزور  زا  لاـعتم  دـنوادخ  قاحـسا ! نـب  دـمحا  يا  دوـمرف : دوـمن و 
دهاوخن هدراذـگن و  یلاخ  هاـگ  چـیه  دـیایب ، نوریب  نیمز  بهاوم  دراـبب و  ناراـب  وا  هلیـسوب  دـنک و  فرطرب  نیمز  لـها  زا  ار  اـهيراتفرگ 

رد سپـس  هناخ ، نوردب  درب  فیرـشت  تساخرب و  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  نیـشناج  ماما و  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : دراذـگ .
نب دمحا  يا  دومرف : هاگنآ  تشگرب . دوب ، هتفرگ  شود  يور  تشاد  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  يراسخر  هک  ار  ياهلاس  هس  هچب  هک  یلاح 

هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هینک  مه  مانمه و  نیا  مدادیمن . ناشن  وتب  ار  مدنزرف  یتشادن  تلزنم  برق و  یهلا  يارفس  ادخ و  شیپ  رگا  قاحسا !
يا دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دـنک ، داد  750 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  هلآ 

ینیدیب و  ) هکلهم زا  یـسک  هک  دـنکیم  یتـبیغ  مسق  ادـخب  تسا  نینرقلا  وذ  رـضخ و  دـننام  تما ، نـیا  رد  لـفط  نـیا  قاحـسا  نـب  دـمحا 
دنوادخ دننک  اعد  هک  تسا  هدومن  قفوم  هتـشاد و  مدق  تباث  شتماماب  هدیقع  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نانآ  زج  دـباییمن  تاجن  یهارمگ )

نامه نیا  منک  ادیپ  نانیمطا  ابلق  هک  تسه  لفط  نیا  رد  یتمالع  اقآ  مدرکـضرع : دیوگیم : قاحـسا  نب  دـمحا  دـنادرگ . رهاظ  ار  وا  رتدوز 
دعب ارثا  بلطت  الف  هئادعا  نم  مقتنملا  هضرا و  یف  هَّللا  ۀّیقب  انا  : » تفگ یبرع  حیـصف  نابز  اب  دـمآ و  نخـسب  لفط  ناهگان  تسا ؟ قحب  مئاق 
هکنآ زا  دعب  قاحسا  نب  دمحا  يا  میوا . نانمشد  زا  هدنریگماقتنا  نیمز و  يور  رد  یهلا  ریفس  نیرخآ  نم  ینعی : قاحسا » نب  دمحا  ای  نیع 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  زا  رورـسم  داشلد و  زور  نآ  تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  هاوخم ! یلیلد  رگید  يدید ، ار  تقیقح  مشچ ، اب 
نم هراب  رد  زورید  هک  یتمحرم  زا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکضرع  مدش ، بایفرـش  شروضحب  هک  زور  نآ  يادرف  متـشگرب . هدیبلط  تصخر 

؟ تسیچ تسوا  رد  نینرقلا  وذ  رـضخ و  زا  هک  یتمالع  يدومرفن  یلو  متـشگ . رورـسم  یـسب  دـیداد ) ناـشن  نمب  ار  هدازاـقآ  و   ) دـیدومرف
يردـقب مسق  ادـخب  يرآ  دومرف : دـماجنایم ؟ لوطب  وا  تبیغ  رگم  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  مدرکـضرع : تسوا ! ینـالوط  تبیغ  دوصقم  دوـمرف :

نامیا هتفرگ و  نامیپ  نانآ  زا  ام  یتسود  صوصخ  رد  دنوادخ  هک  اهنآ  زج  دـنوشیم و  فرحنم  يوب  نیدـقتعم  رثکا  هک  ددرگیم  ینالوط 
وا تبیغ  قاحسا  نب  دمحا  يا  دنامیمن . یقاب  قح  هدیقع  رب  یسک  تسا ، هتـشاد  دیؤم  دوخ  تادییأت  اب  هدومن و  میـسرت  ناشلد  حول  رد  ار 
رب رادب و  موتکم  شلها  ریغ  زا  نک و  لوبق  میوگیم  هچنآ  سپ  تسا ، راگدرورپ  ياهتبیغ  زا  یبیغ  ادخ و  رارـسا  زا  يّرـس  یهلا و  راکهاش 

یلع زا  ار  ثیدح  نیا  نم  دیامرفیم : سپس  همحرلا  هیلع  قودص  خیش  یـشاب .» ام  اب  نیرب  تشهب  رد  تمایق  يادرف  ات  نک  رکـش  تمعن  نیا 
مدیسرپ يو  دوخ  زا  نم  دوب ، هتشون  دوخ  طخب  ار  ثیدح  نیا  وا  ماهدینـش . قارو   751 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هَّللا  دبع  نب 

. درک نایب  میدرک  لقن  هک  روط  نامه  هنع  هَّللا  یضر  قاحسا  نب  دمحا  زا  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  ار  نآ  مه  وا  و 

سوفنم نب  بوقعی 

رفعج زا  نوراه  نب  نیسحلا  نب  یلع  زا  وا  یخلب و  دمحم  نب  مدآ  زا  شردپ  زا  یـشایع  نبا  زا  يولع  رفظم  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  زین 
مدیـسر مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخب  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سوفنم  نب  بوقعی  زا  مساق  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نب 

: مدرکضرع دوب . هتخیوآ  نآ  رد  رب  ياهدرپ  هک  دوب  ياهناخ  ترضح  تسار  تمس  رد  تسا  هتسشن  دوب  شاهناخ  ولج  هک  یناکد  رد  مدید 
تـشاد دق  بجو  تشه  ای  هد  ابیرقت  هک  ياهلاسجنپ  لفط  مدید  مدز  الاب  ار  هدرپ  نوچ  نزب  الاب  ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ رمالا  بحاص  اقآ !

رد یلاخ  دوب ، دـنمورین  تخـس و  شیاهوناز  اهتسد و  فک  هدنـشخرد ، شناگدـید  دیفـس ، خرـس و  شکرابم  يور  نشور ، شیناشیپ  و 
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. تسـشن مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يوناز  يور  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  دوب ، یقاـب  شرـس  يوم  زا  یتمـسق  و  تشاد ، تسار  هنوگ 
نوردناب و تفریم  وا  تسا ! مولعم  هک  یتقو  ات  هناخب  ورب  دنزرف ! دومرف : ماما  تساخرب  لفط  سپس  تسامش ، بحاص  نیا  دومرف : ترضح 

. مدیدن ار  سک  چیه  مدش  هناخ  دراو  یتقو  هناخ ، رد  تسیک  نیبب  بوقعی ! يا  دومرف : ماما  هاگنآ  متسیرگنیم  يوب  نم 

نوراه وبا 

زا يدرم  هک  نوراه  وبا  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یخرک  نسح  نب  دـمحم  زا  جرف  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هک : تسا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین 
یئوم طخ  دیـشخردیم و  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شیور  مدـید . ار  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نم  تفگیم : هک  مدینـش  دوب  ام  باحـصا 

ماما زا  یتقو  تسا . هدرک  هنتخ  مدید  مدز  رانک  ار  وا  سابل  تشذگیم . شکرابم  فان  يور  زا   752 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
رطاخب فصو  نیا  اب  یلو  میوشیم . دلوتم  روط  نیمه  همه  همئا  ام  و  هدش ، دلوتم  هدرک  هنتخ  وا  : » دومرف مدیسرپ ، ار  نایرج  يرکسع  نسح 

رد نینچمه  تسا . هدـمآ  مه  قودـص  زا  لقنب  ءاـملع  زا  یعمج  زا  خیـش  تبیغ  رد  تیاور  نیا  میـشکیم » نآ  يور  رب  غیت  تنـس ، يارجا 
نب دـمحم  حون و  نب  بویا  نب  دـمحم  میکح و  نب  ۀـیواعم  نب  دـمحم  زا  يرازف  رفعج  زا  راـطع  نب  دـمحم  زا  هیولیجاـم  زا  نیدـلا  لاـمک 
نآ رد  داد و  ناشن  امب  ار  شدنزرف  دوخ  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دنتفگ : همه  هک  دنکیم  تیاور  يرمع  نامثع 

هدنکارپ نم  زا  دعب  دـینک و  يوریپ  يو  زا  تسا ، نم  نیـشناج  امـش و  ماما  نیا  نم  زا  دـعب  دومرف : ترـضح  میدوب . درم  رفن  لهچ  ام  عقوم 
ترضح تمدخ  زا  دنتفگ : ربخ  نایوار  دینیبیمن ، نیا  زا  دعب  ار  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیـسریم . تکالهب  دوخ  ینید  تاداقتعا  رد  هک  دیوشم 

زا دعب  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  فلؤم : تفای . تافو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تشذگن  يزور  دـنچ  میدـش ، صخرم 
دینیبیمن ار  وا  يدوز  نیاب  راضح  امـش  همه  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  ای  دـینیبیمن . ار  وا  راضح  امـش  رتشیب  ینعی  دـینیبیمن » ار  وا  رگید  نیا 

تیاور هک  نانچ  هدیدیم  دوخ  ترافس  مایا  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هدوب ، ماما  رـضحم  نارـضاح  زا  یکی  هک  نامثع  نب  دمحم  اریز 
هلیسوب ای  هدرپ  تشپ  زا  ار  اههمان  هدیدیمن و  ار  ترضح  شترافس  مایا  رد  زین  وا  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  هتبلا  تسا . نیا  رب  هاوگ  هدنیآ 

نیا یلو  دشاب . هعفد  نیمهب  طوبرم  تسا  هدید  ار  ترـضح  نامثع  نب  دمحم  دیوگیم : هدـنیآ  ربخ  رد  هک  نیا  هتـشادیم و  تفایرد  یـسک 
. دسریم رظنب  دیعب  لامتحا  ود 

نامثع نب  دمحم 

مهاوخیم نم  متفگ : هنع  هَّللا  یـضر  يرمع  نامثع  نب  دمحمب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يریمح  زا  یمق )  ) دیلو نبا  زا  نیدلا  لامک  رد  زین 
: تفگ هک  اـجنآ  دوـمن ، لـج  زع و  دـنوادخ  زا  میهاربا   753 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هک  منکب  امـش  زا  ار  یلاؤـس  ناـمه 

مهاوخیم یلو  ماهدروآ  نامیا  تفگ : ياهدرواین ؟ نامیا  رگم  دیـسر  ادـن  ینادرگیم ؟ هدـنز  ار  اههدرم  هنوگچ  هک  اـمنب  نمب  اراـگدرورپ  »
هراشا و  تسنیا ، لثم  شندرگ  ماهدید و  يرآ  تفگ : دیاهدید ؟ ار  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ایآ  دیئوگب : نمب  مه  امـش  دوش » نئمطم  مبلق 

! دومن دوخ  ندرگب 

یسراف درم 

دـمحم و دـمحم و  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  وا  ینیلک و  زا  همه  هک  دـنکیم  لقن  قارو  ماـصع و  نبا  قاـقد و  یلع ) وبا   ) زا باـتک  نآ  رد  مه 
دبع زا  يدبع  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  دـنتفگ : ریخا  رفن  ود  هک  دـناهدرک  تیاور  ( 279  ) لاس رد  میهاربا  نب  یلع  نادنزرف  نیـسح 

هرماسب و متفر  اهلاس  زا  یکی  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  درب  ار  شماـن  هک  سراـف  لـها  زا  يدرم  زا  وا  یلجع و  یلع  نب  ءوض  زا  سیق 
مدش لخاد  یتقو  دندیبلط . ارم  دوخ  ترضح  مهاوخب . دورو  هزاجا  هکنیا  نودب  مدومن . فقوت  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد 
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نآ زا  دعب  دش ، ایوج  ار  ملیماف  نانز  نادرم و  لاوحا  هاگنآ  نیشنب ! ینالف  دومرف : سپس  تسا ؟ روطچ  تلاح  ینالف  دومرف : مدومن  مالس  و 
رد نم  زور  نآ  زا  شاب . هناخ  نیا  رد  دومرف : دروآ ، اجنیاب  ارم  امـش  يرازگتمدخ  قوش  مدرک : ضرع  يدـمآ ؟ اجنیاب  هک  دـش  هچ  دومرف :

تقو ره  هک  مدوب  هدرک  تداع  روط  نیا  نم  مدـیرخیم . رازاب  زا  ترـضح  يارب  ار  هناخ  جاتحی  ام  مدـنام و  ناراکتمدـخ  اب  ترـضح  هناخ 
هناخ لخاد  زا  يزیچ  ناکت  يادـص  هاـگان  هک  مدـش  هناـخ  دراو  لاونم  نیمهب  يزور  متـشگیم ، دراو  هزاـجا  نودـب  دـندوب  هناـخ  رد  مدرم 

سپـس مدرگرب . متـسناوت  هن  مورب و  مدرک  تأرج  هن  مه  نم  نکم ! تکرح  تسیاب و  دوخ  ياـج  رد  هک  دز  گـناب  نمب  ترـضح  مدـینش .
يور زا  شوپور  دومرف : زینکب  ادعب  مدـش ، لخاد  مه  نم  وت ، ایب  تفگ  نمب  دـمآ و  تشاد  تسد  رد  ياهدیـشوپرس  زیچ  هک  يزینک  مدـید 

يدهم یئوم  طخ  مدید  داد ؛ ناشن  ار  شمکـش  تشادرب و  یئابیز  گنر  دیفـس  هچب  يور  زا  ار  شوپور  سپ  رادرب . يراد  تسد  رد  هچنآ 
، تسامـش نامزلا  بحاص  نیا  دومرف : هاگنآ  دراد ، دادـتما  شفان  اـت  هنیـس  زا  دوبن  هایـس  نادـنچ  هک   754 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم 
وا دومرف  تلحر  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ینامز  ات  نآ  زا  دـعب  رگید  تفرگ و  ار  وا  مه  زینک  ریگب . ار  وا  دومرف : زینکب  سپس 

: دیوگیم يدبع  دوب . هلاس  ود  تفگ : دوب ؟ هلاس  دنچ  عقوم  نآ  رد  هچب  ترظنب  مدیـسرپ : یـسراف  درم  زا  دیوگیم : یلع  نب  ءوض  مدیدن . ار 
ار وا  ام  دـنتفگ : قارو  هَّللا  دـبع  وبا  یلع و  وبا  هلاـس . هدراـهچ  تفگ : تسا ؟ هلاـس  دـنچ  هچب  ـالعف  هک  ینزب  سدـح  یناوتیم  متفگ : ءوضب 

. تسا هدمآ  زین  خیش  تبیغ  رد  تیاور  نیا  « 1 « » مینادیم هلاس  کی  تسیب و 

يدنه دیعس  نب  مناغ  دیعس  وبا 

نب دمحم  زا  وا  یـسراف و  رفعج  نب  دمحم  زا  رفعج  نب  دمحم  نب  هَّللا  دبع  زا  متاح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و 
نب مناغ  دیعـس  وبا  تاقالمب  هفوک  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  لـضف  نب  ملـسم  زا  صاـع  نبا  رورـسم  يرهزا  زا  وا  لـالب و  نب  لیعامـسا 

ناتـسودنه و لها  زا  نم  تفگ : مدش . ایوج  مدوب  هدینـش  يزیچ  البق  هک  ار  شلاوحا  سپـس  متـسشن ، يو  دزن  یتدم  متفر و  يدـنه  دـیعس 
هَّللا دبع  نب  دعـس  زا  مردپ  دسیونیم : روبزم  باتک  رد  هر )  ) قودـص مه  و  میدوب ...  درم  رفن  لهچ  ام  متـسه و  یلخاد  ریمـشک  مانب  يرهش 

دمحم نب  دمحم  زا  یتعامج  نالع  هتفگب  هک  هدومن  لقن  يدنه  دیعـس  نب  مناغ  زا  وا  سیق و  نب  یلع  زا  وا  ینیلک و  نالع  زا  وا  يرعـشا و 
میتسشنیم وا  تخت  فارطا  رد  ام  میدربیم ، رسب  دنه  هاشداپ  روضح  رد  هک  میدوب  درم  رفن  لهچ  ام  تفگ : هک  دندرک  لقن  مناغ  زا  يرعشا 

هراب رد  ام  اب  يزور  دومنیم . عوجر  اـمب  درکیم  دـمآشیپ  ناطلـس  يارب  ياهلأـسم  تقو  ره  میدوب  هدـناوخ  روبز  لـیجنا و  تاروت و  اـم  همه 
وا و ندرک  ادـیپ  يارب  نم  هک  دـنداد  رظن  همه  هاگنآ  تسا . هدـمآ  اـم  ینامـسآ  بتک  رد  يو  ماـن  میتفگ : اـم  دومن . وگتفگ  ص )  ) دـمحم
زا هتشادرب  دوخ  اب  مه  یلاوما  هتسب و  رفـس  راب  سپ  دنک . مادقا  ترفاسمب   755 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يو  هراب  رد  قیقحت 
هب اجنآ  زا  مدمآ و  لباکب  سپـس  دندرب  جاراتب  متـشاد  هچنآ  دنتفرگ و  نم  رب  ار  هار  نزهار  ناکرت  زا  یعمج  هار  نیب  رد  مدمآ ، نوریب  دنه 

ءاهقف و مه  وا  مدـناسر و  يو  عالطاب  متـشاد  هک  ار  يدـصقم  ترفاـسم و  تلع  دوب . روش  یبا  نبا  عقوم  نآ  رد  خـلب  نارمکح  متفر . خـلب 
دمحم وا  دنتفگ : تسیک ؟ ص )  ) دمحم مدیسرپ : سلجم  نادنمـشناد  زا  نم  دومن . راضحا  نم  اب  يوگتفگ  هرظانم و  يارب  ار  رهـش  ياملع 

؟ تسیک وا  نیشناج  مدیـسرپ : شیرق . هفیاط  زا  دنتفگ  تسا ؟ هفیاط  مادک  زا  متفگ : هدومرف . تلحر  هک  تسا  ام  ربمغیپ  ص )  ) هَّللا دبع  نب 
وا و رتخد  رهوش  وا و  يومع  رسپ  تفالخ  ینیـشناج و  عوضوم  میاهتفای  دوخ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  ام  هچنآ  متفگ : تسا . رکب  وبا  دنتفگ :

رفکب هدـمآ و  نوریب  كرـش  زا  درم  نیا  دـنتفگ : مکاـحب  دـندوب ) ننـست  لـها  زا  همه  هک   ) سلجم نادنمـشناد  دـشابیم ! وا  نادـنزرف  ردـپ 
مکاح عقوم  نیا  رد  مرادیمن . رب  تسد  نآ  زا  لیلد  نودب  ماهدز و  گنچ  ینیدب  نم  متفگ : دننزب ! ار  شندرگ  ات  هد  نامرف  تسا ، هدـیورگ 

، دناهتسشن سلجم  فارطا  رد  ءاهقف  املع و  تفگ : نیسح  نک ! هرظانم  درم  نیا  اب  نیسح  يا  تفگ : يوب  تساوخ و  ار  بیکش  نب  نیـسح 
ینابرهم فطل و  اب  تولخ و  ياج  رد  نک و  هرظانم  يو  اب  میوگیم  وتب  هک  نانچ  تفگ : مکاح  دـنیامن  هرظاـنم  يو  اـب  اـت  هد  ناـمرف  اـهنآب 

ءاملع هک  تسا  نامه  تفگ : تسیک ؟ دـمحم  مدیـسرپ : يو  زا  نم  میتفر و  یتولخ  ياجب  نیـسح  اـب  تفگ : دیعـس  نب  مناـغ  اـمن . وگتفگ 
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نیـسح نسح و  شنادـنزرف  ردـپ  همطاـف و  شرتخد  رهوش  هک  تسا ! ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  شمع  رـسپ  يو  نیـشناج  هکنیا  زج  دـنتفگ 
مدروآ مالسا  مکاح و  دزن  متفر  سپس  تسوا  هداتـسرف  دمحم  تسین و  یقلاخ  اتکی  يادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  متفگ : مه  نم  دشابیم .
ياهباتک رد  ام  متفگ : نیسحب  نم   756 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  داد . دای  نمب  ار  ینید  ماکحا  وا  درپس و  نیسحب  ارم  مه  وا  و 

: تفگ تسیک ؟ یلع  نیـشناج  نیا  رب  اـنب  ددرگ  نییعت  وا  نیـشناج  ـالبق  هکنیا  رگم  دریمیمن ، يربمغیپ  نیـشناج  چـیه  هک  میاهدـناوخ  دوخ 
: تفگ سپس  دیسر ، مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماماب  ات  درب  مان  ار  همئا  کی  کی  نیـسح و  وا  نیـشناج  نسح و  شدنزرف  يو  نیـشناج 

دمحم نب  دمحم  ربخ  يوار  ماهدمآ . بلطم  نیا  یپ  رد  نم  کنیا  یئامن و  قیقحت  صحف و  يو و  رب  تسا  مزال  وا  نیشناج  یئاسانش  يارب 
وا قالخا  زا  یضعب  یلو  دوب ، هتخادرپ  بلطم  نیا  يوجتـسجب  یقیفر  قافتاب  البق  هک  درک  لقن  وا  دمآ . دادغبب  ام  اب  دیعـس  نب  مناغ  تفگ :

دوخ دـصقم  هراـب  رد  میتشذـگیم و  یهار  زا  اـهنت  يزور  تفگیم : دیعـس  نب  مناـغ  دوـب . هتـشگ  ادـج  يو  زا  تهج  نیمهب  هدیدنـسپن و  ار 
یغاب هناخب و  ات  داد  روبع  یئاههار  زا  ارم  سپـس  نک ! تباجا  ار  تیاـقآ  توعد  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یـسک  مدـید  هاـگان  مدیـشیدنایم ،
مساب ارم  ترضح  دومن . مالس  نمب  تفگ و  نخـس  نم  اب  يدنه  نابزب  داتفا  نمب  شکرابم  رظن  نوچ  تسا . هتـسشن  میاقآ  مدید  میدیـسر .
يراد دـصق  دومرف : هاگنآ  درب . مان  ار  کی  کی  و  دـش ، ایوج  میدوب  دـنه  هاشداپ  سلجم  رد  هک  میاقفر  رفن  لـهچ  لاوحا  زا  درک و  ادـص 

ار نیا  دومرف : داد و  نمب  یلوپ  هسیک  دعب  نک . جح  هدنیآ  لاس  درگرب و  ناسارخب  ورم و  جح  هب  لاسما  یلو  يورب ، جحب  مق  لها  اب  لاسما 
هکمب متسناوتن  لاس  نآ  تفگ : ربخ  يوار  دمحم  وگم ! یـسکب  يدید  هچنآ  ورم و  یـسک  هناخب  دادغب  رد  و  نک ، دوخ  هار  جراخم  فرص 

تعجارم جـح  دـصقب  دـعب  لاس  تفر و  ناسارخ  بناجب  مه  دیعـس  نب  مناغ  میتشگرب و  زاـجح ) نیمزرـس  رد  عقاو   ) هبقع لزنم  زا  مسرب و 
سپـس تفر و  ناسارخب  جح  زا  دعب  دماین و  مقب  رگید  وا  تشگ . لئان  هجرف ) هَّللا  لّجع   ) رـصع یلو  ترـضح  فاطلاب  رفـس  نآ  رد  دومن ،

نیا تقیقح  تفگیم : هک  مدید  ار  مناغ )  ) دیعـس وبا  نم  تفگ : وا  هک  درکیم  لقن  یلباک  زا  ناذاش  نب  دمحم  هیلع . هَّللا  ۀمحر  درک . تافو 
. مدیـسر نادب  ات  متخادرپ  نآ   757 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يوجتـسجب  لباک  زا  و  مدوب ، هتفای  لیجنا  رد  ار  مالـسا )  ) نید
زا دیسر ، نمب  ع )  ) نامز ماما  تمدخب  مناغ  فرشت  ربخ  هک  درک  لقن  نم  يارب  روباشین  رد  ناذاش  نب  دمحم  دیوگیم : هر )  ) قودص سپس 
رد یتدم  و  مدوب ، ترضح  يوجتـسج  رد  هراومه  تفگ : وا  مدیـسرپ و  يو  زا  ار  نایرج  مدید و  ار  وا  هکنیا  ات  مدوب  وا  دصرتم  تهج  نیا 

دمحم نب  ییحی  مانب  ار  مشاـه  ینب  زا  يدرم  ریپ  هکنیا  اـت  دـندرکیم ، عنم  ارم  متـشادیم  راـهظا  سک  رهب  ار  بلطم  مدومن و  تماـقا  هنیدـم 
ار دوخ  مدمآ و  دندوب  هدرک  بوراج  هک  يزیلهدب  متفر و  ءایرصب  نم  تسا . « 1  » ءایرص رد  یهاوخیم  وت  هچنآ  تفگ : وا  مدید و  یضیرع 

نوردب مالغ  موریمن . متفگ : ورب ! اجنیا  زا  زیخرب و  تفگ : نمب  دمآ و  نوریب  یهایس  مالغ  تقو  نآ  رد  متخادنا . دوب  اجنآ  رد  هک  یناکدب 
اب ارم  داتفا ، نمب  شرظن  نوچ  تسا . هتسشن  هناخ  طسو  رد  میالوم  مدید  مدش  هناخ  دراو  نم  وت ، ایب  تفگ  تشگرب و  سپـس  تفر و  هناخ 

هدـش مامت  مه  ار  یجرخ  مدرکـضرع : نم  داد . عالطا  نمب  یئاهزیچ  درب و  مان  دنتـسنادیمن ، لباک  رد  مناگتـسب  زج  سک  چـیه  هک  یمـسا 
يرادـقم سپـس  یهدـیم ، تسد  زا  يراد  هچنآ  يدوزب  یتـفگ  هک  یغورد  نیا  هطـساوب  هک  نادـب  دومرف : دـنهدب ! نمب  یجرخ  هک  اـمرفب 

دعب لاس  دنام ! میارب  دوب  هدومرف  فطل  ترـضح  هچنآ  طقف  دش و  مگ  متـشاد  دوخ  اب  هچنآ  هک  تشذـگن  يزیچ  دومرف ، اطع  نمب  یجرخ 
. مدیدن هناخ  نآ  رد  ار  یسک  متشگرب  هنیدمب  هک 

نامثع نب  دمحم  زین 

758 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  « 2  » يریمح زا  لکوتم  یـسوم  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خیـش  زین  و 
ترضح نآ  راب  نیرخآ  يرآ ، تفگ : ياهدید  ار  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ایآ  مدیـسرپ . نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  هدومن 

! امرف تمحرم  نمب  ياهداد ، هدعو  نمب  هچنآ   759 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ایادخ  دومرفیم : هک  مدید  مارحلا  دجـسم  رد  ار 
هک مدید  راجتـسم »  » رد ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفگ : هک  هدرک  لقن  هنع  هَّللا  یـضر  نامثع  نب  دمحم  زا  يریمح  روبزم  دنـسب  زین  و 
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( هر  ) قودص زا  اهنآ  املع و  زا  یهورگ  زا  خیش  تبیغ  رد  ریگب .! منانمـشد  زا  ارم  ماقتنا  ادنوادخ  دنکیم : ضرع  هتخیوآ و  هبعک  ياههدرپب 
. دنکیم لقن  يریمح  زا  ار  هتشذگ  تیاور  ود  یمق  دیلو  نبا  لکوتم و  نبا  شردپ و  زا  وا  و 

مداخ میسن 

دمحم نب  میهاربا  زا  « 1  » قاقد نسح  نب  یلع  زا  یخلب  دمحم  نب  مدآ  زا  شردـپ  زا  یـشایع  نبا  زا  يولع  رفظم  زا  نیدـلا  لامک  رد  مه  و 
ناهگان متفر و  يو  دزن  رمالا  بحاص  تدالو  زا  دعب  بش  کی  تفگ : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مداخ  میـسن  هک : هدرک  لقن  يولع 

؟ مهدـن وتب  ياهدژم  هسطع  هراب  رد  میـسن  يا  مدـش ) دونـشخ  نینزاـن  دازون  نآ  ندز  فرح  زا  نم   ) هَّللا کـمحری  دومرف : تفرگ . ماهسطع 
. دنکیم ظفح  ندرم  زا  ار  یمدآ  زور  هس  ات  هسطع  تفگ : امرفب . متفگ :

فیرط رصن  وبا 

ع)  ) ناـمزلا بحاـص  تمدـخب  تفگ : فیرط  رـصن  وبا  هک  دـنکیم  تیاور  يولع  دـمحم  نب  میهاربا  زا  روبزم  دنـسب  نیدـلا  لاـمک  رد  زین 
يرآ مدرکضرع : یـسانشیم ؟ ارم  دومرف : مدروآ  یتقو  روایب ! نم  يارب  « 2  » خرس لدنص  يردق  فیرط ! يا  دومرف : ترضح  نآ  مدیـسر و 

: مدرکـضرع دـیوگیم : فیرط  دوبن ؛ نیا  زا  لاؤس  مدوصقم  دومرف : دـیتسه ، نم  ياـقآ  رـسپ  اـقآ و  امـش  مدرکـضرع : متـسیک ؟ نم  دومرف :
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  اهیراتفرگ  دنوادخ  هک  متسه  ءایصوا  متاخ  نم  دومرف : مدرگ ! دونـشخ  ات  امرفب  سپ  موش  تیادف 

رصن وبا  فیرط  زا  يزار  نالع  زا  يدنوار  تاوعد »  » خیش و تبیغ  رد  تیاور  نیا  دنکیم . فرطرب  منایعیش  ناگتـسب و  زا  نم  هلیـسوب   760
. تسا هدمآ  زین  مداخ 

دناهدید ار  ترضح  هک  یناسک  یماسا  تسرهف 

يو هک  هدومن  تیاور  یفوک  هَّللا  دبع  یبا  نب  دمحم  زا  شردـپ  زا  يدـسا  یلع  وبا  زا  یعازخ  دـمحم  نب  دـمحم  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  و 
«1  » ترـضح نآ  يالکو  زا  تفگ : درب و  مان  حرـش  نیدب  دناهدید  ار  ترـضح  نآ  هدش و  نامزلا  بحاص  تازجعمب  فقاو  هک  ار  یناسک 

میهاربا نب  دمحم  زاوها : زا  یمصاع  هفوک : زا  راطع . یلاله ، زجاح ، نامثع ؛) نب  دمحم   ) شرسپ دیعـس  نب  نامثع  دنتـسیزیم  دادغب  رد  هک 
يوار دوخ  هک  تسا  يدسا  یلع  وبا  دوصقم   ) يدسا یماسب و  ير : زا  حلاص . نب  دمحم  نادمه : زا  قاحـسا . نب  دـمحا  مق : زا  رایزهم . نب 

، يدنک هَّللا  دبع  وبا  سباح ، نب  مساقلا  وبا  دادـغب  زا  الکو : ریغ  ناذاش  نب  دـمحم  روباشین : زا  الع  نب  مساق  ناجیابرذآ : زا  تسا ) ربخ  نیا 
، مالّـسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  مداخ  خابط  رورـسم  خورف ، نب  هَّللا  دـبع  وبا  سیبد ، نب  مساقلا  وبا  یلین ، زازق ، نوراه  يدـینج ، هَّللا  دـبع  وبا 

هدش رهم  هسیک   761 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  بحاص  كرف ؛ بحاص  یتخبون ، بتاک  قحـسا  نسحلا  نب  دـمحم  دـمحا و 
وبا دمحا و  شاهدازردارب  نوراه ، نب  نسح  رونید  زا  نارمع ، نب  نوراه  نب  دمحم  نادمح ، نب  رفعج  درمشک ، نب  دمحم  نادمه : زا  «. 1»

دمحم شردپ  قاحسا ، نب  دمحم  نب  یلع  دمحم ، نب  دمحم  رضن ، نب  نسح  مق : زا  نادیز . هرمیـص : زا  هلاشداب . نبا  ناهفـصا : زا  نسحلا .
دمحم نب  یلع  و  « 2  » هزیرگنس بحاص  و  نوراه ، نب  دمحم  وبا  شدنزرف ، یـسوم و  نب  مساق  ير : لها  زا  بوقعی . نب  نسح  قحـسا ، نب 

: ورم زا  حورجم . سراف : زا  لاـخ . نبا  روزرهـش : زا  رفن . ود  « 3 : » سباق زا  دـمحا . نب  یلع  و  سادرم ، نیوزق : زا  ءاـفر . رفعج  وبا  و  ینیلک ،
زا حـلاص . نب  بیعـش  نب  دـمحم  روباشین : زا  تباث . وبا  دوب و  هدروآ  يدیفـس  هماـن  لاوما و  هک  یـصخش  و  تشاد ، راـنید  رازه  هک  يدرم 
اب یلام  هک  يدرم  و  تشاد ، هچب  ود  هک  یـصخش  رـصم : زا  یطاشمـش ، یمجع ، نبا  و  يرفعج ، نسح ، شدـنزرف  دـیزی و  نب  لـضف  نمی :

. ینیصح زاوها : زا  ءانجو . نب  دمحم  وبا  ناشاک : زا  ءاجر . وبا  دوب و  هدروآ  هکمب  دوخ 
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ءانجو نب  نسح 

ءانثا رد  هک  دنکیم  تیاور  یبیصن  ءانجو  نب  نسح  زا  یقر ، میهاربا  نب  ناملس  زا  یفوک ؛ دمحا  نب  یلع  زا  یناقلاط  زا  نیدلا  لامک  رد  زین 
مدومنیم عرضت  اعد و  مدرکیم و  هدجس  مارحلا ) دجسم   ) نادوان ریز  رد  دوب ، هتشذگ  بش  زا  یساپ  هک  یعقوم  دوخ  یمراهچ  هاجنپ و  جح 

ابیرقت هک  تسا  مادنا  رغال  گنر و  درز  يزینک  مدـید  متـساخرب  یتقو  زیخرب  ءانجو  نب  نسح  يا  تفگ : داد و  ناکت  ارم  یـسک  هاگان  هک 
اهیلع يربک  هجیدـخ  هناخب  ارم  هکنیا  ات  مسرپب . يو  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  وا ، لابند  زا  نم  تفریم و  ولج  زا  وا  تشاد . لاس  لهچ  زا  شیب 
الاـب نآ  زا  جاـس  بوچ  زا  یناـبدرن  اـب  و  دوب ، هدـش  بصن  هناـخ  طـسو  رد  شرد  هک  دوب  ياهناـخ  روبزم ، هناـخ  طاـیح  رد  دروآ . مالـسلا 

لاحلا یف  مداتـسیا . رد  مد  متفر و  الاب  مه  نم  الاب ! ایب  نسح  يا  تفگیم : هک  مدینـش  یگناـب  سپـس  تفر و  ـالاب  ناـبدرن  زا  زینک  دـنتفریم ،
هک یئاهجح  همه  رد  نم  مسق  ادـخب  یناهنپ !؟ نم  زا  هک  ینکیم  نامگ  نسح  يا  دومرفیم : هک  مدینـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  يادـص 

مداتفا نیمزب  هدومن ، بجعت  نآ  ندینش  زا  نم  درمش . مدوب  لوغشم  يراکب  فلتخم  ياهناکم  رد  هک  ار  یتاقوا  سپس  مدوب . وت  اب  ياهدومن 
ماما  ) دـمحم نبا  رفعج  هناخ  رد  هنیدـمب و  ورب  نسح ! يا  دومرف : هاـگنآ  متـساخرب . نم  تشاذـگ و  نم  شود  يور  تسد  ترـضح  نآ  و 

جرف و ياعد  رب  لمتـشم  هک  داد  نمب  يرتفد  سپـس  نکم ! هشیدـنا  دوخ  سابل  جراـخم و  یندیـشون و  یندروخ و  زا  نک و  تماـقا  مشش )
هک هدم  نم  يوجقح  ناتـسود  زج  یـسکب  ار  نآ  تسرفب . دورد  نم  رب  ناوخب و  ار  ادخ  هنوگ  نیدـب  دومرف : دوب و  ترـضح  نآ  رب  دورد 

سپس دید . یهاوخ  دهاوخب  ادخ  رگا  نسح  يا  دومرف : منیبیمن ؟ ار  امـش  رگید  نیا  زا  دعب  اقآ ! مدرکـضرع : درادیم . قفوم  ار  وت  دنوادخ 
زا تقو  ره  مدومن . فقوت  هدمآ   763 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هناخب  متـشگرب و  جح  زا  نم 

، مدـشیم دوخ  قاطا  دراو  هک  راطفا  عقوم  ندرک . راطفا  اـی  باوخ و  اـی  ءوضو ، دـیدجت  يارب  رگم  متـشگیمنرب  رگید  متفریم  نوریب  هناـخ 
زا مه  نم  دوب ! نان  نآ  يور  متـشاد  لیم  زور  رد  هچنآ  هدراذـگ و  نآ  يالاب  نان  هناد  کی  هک  مدـیدیم  بآ  زا  رپ  ار  یـشوگ  راهچ  هساک 

ار هناخ  فارطا  مدروآیم و  بآ  اهزور  دیـسریم  نمب  عقومب  مه  نم  یناتـسبات  یناتـسمز و  ياهـسابل  مدروخیم . یفاک  ردقب  روبزم  ياذـغ 
ءارقفب هنابش  هتشاد  هاگن  ار  نآ  لاح  نیع  رد  متشادن  جایتحا  دندروآیم ، میارب  اذغ  یتقو  مداهنیم . یلاخ  ار  بآ  هزوک  مدرکیم و  بوراج 

. دنرب یپ  نم  رارساب  دندوب  نم  اب  هک  یناسک  ادابم  مدادیم ،

رایزهم نب  میهاربا 

اهلاس زا  یکی  رد  : » تفگ هک  هدومن  تیاور  رایزهم  نب  میهاربا  زا  يریمح ، زا  وا  لکوتم و  نب  یـسوم  زا  نیدـلا » لامک   » رد هر )  ) قودـص
ات متفر  هکمب  هاگنآ  دشن . مریگتسد  يزیچ  یلو  مدومن ، یتاقیقحت  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دالوا  هراب  رد  مدرک و  هنیدمب  يرفس 
نم درکیم . هاگن  نمب  تشاد  هک  مدـید  يور  اـبیز  نوگ و  مدـنگ - یناوج  فاوط  ياـنثا  رد  يزور  مروآ  تسدـب  یعـالطا  اـجنآ  رد  رگم 

. داد رتهب  نم  مالـس  زا  یباوج  وا  مدومن و  مالـس  مدش  کیدزن  يوب  یتقو  متفر . وا  فرطب  مشاب  هتفای  ار  دوخ  دوصقم  دیاش  هکنیا  يوزرآب 
زاوها رد  ایآ  متقوشوخ . تندید  زا  تفگ : زاوها . متفگ : قارع ؟ مادـک  تفگ : مشابیم . قارع  مدرم  زا  متفگ : یئاجک ؟ لها  دیـسرپ : سپس 

تدابعب ار  يزارد  ياهبـش  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  دومرف : تفگ . کیبل  ار  قح  يادن  وا  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  یبیـصخ  نادمح  نب  رفعج 
. متـسه نم  رایزهم  نب  میهاربا  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  رایزهم  نبا  میهاربا  دومرف : سپـس  دومرف . اطع  يوب  رایـسب  شاداپ  دنوادخ  دینارذگ و 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  اب  هک  یئانشآ  هطساوب  هک  یتمالع  نآ  وتب ! ابحرم  قاحسا ! وبا  يا  دیسرپ : هاگنآ  دومن ، ینالوط  هقناعم  نم  اب  سپ 
نسح ماما  هک  تسا  يرتشگنا   764 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تدوصقم  دیاش  متفگ ؛ يدرک ؟ هچ  دوب ، وت  دزن  یتشاد  مالّسلا 

نم تسد  زا  داتفا  نآـب  شرظن  مدروآ و  نوریب  ار  نآ  یتقو  تسناـمه . مدوصقم  يرآ ، تفگ : دومرف .!؟ فطل  نمب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
لئاسم باوج  هک  مدرگ ! مردپ  نابرق  دومرف : هاگنآ  دناوخ . یلع » ای  دمحم  ای  هللا  ای  : » دوب هتشون  هک  ار  نآ  شقن  سپس  دیـسوب و  تفرگ و 
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وبا يا  دومرف : هک  اجنآ  ات  مدومن . هدافتـسا  وا  زا  رابخا  ثیداحا و  عون  همه  متفرگ و  يو  زا  مراد  جاـیتحا  نآـب  هک  زورما  يارب  ار  يرایـسب 
ره تفگ : میوگیم . وتب  نونکا  مه  متـشاد  رظن  رد  هچنآ  متفگ : هدب ! عالطا  نمب  ياهدرک  دـصق  جـح  زا  دـعب  هک  ار  یمهم  بلطم  قاحـسا !

: تفگ يراد ؟ يربخ  هیلع  هَّللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  دالوا  زا  ایآ  متفگ : مهد . حرـش  تیارب  ادخ  تساوخب  ات  سرپب  یهاوخیم  هچ 
اهنآ زا  ات  ماهدمآ  وت  دزن  هک  تساهنآ  فرط  زا  منیبیم و  ترضح  نآ  نارسپ  « 1  » یسوم دمحم و  نیبج  رد  ار  تقیقح  رون  نم  هَّللا ! يرآ و 
یلو « 2  » ایب فئاطب  نم  اب  ددرگ ، نشور  نانآ  لامج  رونب  تناگدـید  يوش و  زئاف  اهنآ  تاقالم  فرـشب  یهاوخیم  رگا  مروآ . ربخ  وت  يارب 
رود زا  هتـشذگ  یناتـسگیر  زا  متفر و  فئاطب  يو  اب  تفگ : راـیزهم  نب  میهاربا  دـنامب . موتکم  اـهنآ  رب  بلطم  اـت  راد  هدیـشوپ  تیاـقفر  زا 

يارب ات  تفر  رداچ  نوردب  تسخن  وا  تسا . هتشگ  نشور  نابایب  هنحص  نآ  رون  زا  دناهدرک و  بصن  یگیر  لت  هنیس  رب  هک  میدید  يرداچ 
دوب و رتگرزب  و  دوب ) رداچ  ناـیم  هک   ) اـهنآ زا  یکی  مرظتنم . نوریب  نم  هک  داد  عـالطا  مدرک و  مالـس  اـهنآب  سپ  دریگب ، هزاـجا  نم  دورو 

هیلع دوعوم  يدـهم  شراسخر  هداشگ ، شناوربا  نایم  نشور ، شیناـشیپ  زاـب ، شتروص  گـنر  مدـید  دـمآ . نوریب  دوب  م ح م د )  ) شماـن
هراتـس شیناشیپ  هحفـص  یئوگ  دوب و  ناب  هخاش  نوچمه  توارط  رد  و  هدـمآرب ، ناـیم  هدیـشک و  شینیب  فاـص ،  765 ص : نتم ، مالـسلا ،

ات هدیباتن و  شکرابم  رس  يوم  دوب و  نایامن  ماخ ، هرقن  يور  رب  یکشم  هراپ  دننام  یلاخ  شتسار  هنوگ  رب  دشخردیم  هک  تسا ، یناشخرد 
. درک فیـصوت  ناوتیمن  ار  شریظنیب  يایح  بجح و  راقو و  یئابیز و  و  هدیدن ، یمـشچ  چیه  ار  وا  ینارون  هفایق  دیـسریم . شـشوگ  یمرن 

هتـسویپ نیا ، زا  لبق  راگزور  يدـمآ ! شوخ  قاحـسا ! وبا  يا  دومرف : مدیـسوب . ار  شیاپ  تسد و  متفاتـش و  شیوسب  داـتفا  يوب  مرظن  نوچ 
مرظن رد  ار  وت  هراومه  تاقالم ، ریخأت  لزنم و  دـعب  دوجو  اب  تسا ، رارقرب  وت  نم و  ناـیم  هک  یبلق  هطبار  و  دادـیم ، نمب  ار  تاـقالم  هدـعو 
تروص ام  تاقالم  هک  رکـش  ار  ادخ  میدوبن . ربخیب  رگید  کی  هدهاشم  لایخ  تبحـص و  تذـل  زا  هاگ  چـیه  هک  يروطب  دومنیم ، مسجم 

، دوش تنابرق  مردام  ردپ و  مدرکضرع : دومرف . شسرپ  نم ؛ قحال  قباس و  ناردارب  مامت  زا  سپـس  دروآ . نوریب  قارف  راظتنا و  زا  تفرگ و 
میورب دیما  ياهرد  اج  همه  و  متسه ، امش  يوجتسج  رد  رهشب  رهـش  هراومه  نونک  ات  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  میالوم  تلحر  عقوم  زا  نم 

تترضح ناسحا  يراوگرزب و  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  دروآ . امش  تمدخب  ارم  دمآ و  یسک  داهن و  تنم  نم  رب  ادخ  هکنیا  ات  دشیم ، هتسب 
ناـمیپ نم  اـب  مردـپ  دومرف : درب و  یتولخ  هشوگب  ارم  سپ  نآ  زا  درک و  یفرعم  ار  یـسوم  شردارب  دوخ و  ترـضح  دوـمن . ماـهلا  نمب  ار 
ظوفحم ناهارمگ  ياههشقن  زا  میاج  و  دوش ، یفخم  مدوجو  رارـسا  ات  منکن  نکـسم  نیمز  طاقن  نیرترود  نیرتناـهنپ و  رد  زج  هک  تسب 

، تخادنا رازگیر  کشخ و  ياهنابایب  رازنـش و  ياهلت  فرطب  ارم  ور  نیا  زا  مشاب  ناما  رد  شیدنا  دب  شکرـس و  مدرم  تارطخ  زا  دنامب و 
موتکم مولع  نوزخم و  ياهتمکح  زا  هیلع  هَّللا  تاولـص  مردـپ  تسا . نم  راظتنا  رد  دزاس ، فرطرب  ار  نیمز  يور  مدرم  دایرف  هک  یناـیاپ  و 

! دنزرف يا  دومرف : نمب  هیلع  هَّللا  تاولص  مردپ  قاحسا ! وبا  يا  دنادرت . میوگب  وتب  ار  ياهمش  رگا  هک  تخومآ  نمب  یئاهزاینیب  اراوگ  زیچ 
ماقم هک  یتجح  نودب  دنراد  وا  تعاطا  تدابع و  رد  یعـس  هک  ار  اهنآ  نیمز و   766 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  راطقا  دنوادخ 

! دنزرف يا  دومرف : و  دراذگیمن . دـننک ، لابند  ار  وا  روظنم  دـنور و  وا  شورب  دـنیامن و  ادـتقا  يوب  مدرم  هک  یماما  نودـب  درب و  الاب  ار  اهنآ 
یهارمگ شتآ  نتخاس  شوماخ  نید و  ءالعا  لطاب و  ساسا  ندیچرب  قح و  رـشن  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یـشاب  یناسک  زا  وت  مراودـیما 
یفلاخم كانرطخ و  ینمـشد  ادخ  ناتـسود  زا  کی  ره  هک  اریز  نارذـگب  رود  ناهنپ و  ياهاج  رد  هشیمه  دـنزرف ! يا  تسا . هتخاس  هدامآ 
تشحوب ار  وت  نمشد  يدایز  سپ  دنادیم ؛ بجاو  ار  نانمـشد  نادحلم و  ینعی  فالخ ؛ قافن و  لها  اب  داهج  ناهج  دنوادخ  دنراد ، محازم 

رد اهنآ  دشابیم . وت  ياقل  قاتـشم  دنراد  نایـشآب  لیم  هک  یناگدنرپ  دننام  صالخا  اب  رادنید و  مدرم  ياهلد  هک  نادب  دـنزرف ! يا  دزادـناین .
تعانق و هک  یتروص  رد  دنـشابیم ، جاتحم  هراچیب و  یمدرم  رهاظ  رد  و  دنزیزع ، راکوکین و  ادخ  دزن  رد  یلو  دنرب  رـسب  تلذ  اب  قلخ  نایم 

اهنآ دنوادخ  دنرادیم . هاگن  لماک  تسا  نید  دض  هچنآ  اب  هزرابم  هلیسوب  ار  دوخ  نید  تسا . هدروآرد  هنوگ  نادب  ار  اهنآ  يراد  نتـشیوخ 
ياهدماشیپ رد  هک  هداد  رارق  يروط  ار  اهنآ  دنادرگ . دوخ  عیسو  تزع  لومشم  یقاب  يارـس  رد  ات  هداد  زایتما  ملظ  ربارب  رد  تماقتـسا  اب  ار 

ات نک  هئاضتـسا  يرادـیاپ  تماقتـسا و  رون  زا  يراک  ره  رد  دـنزرف ! يا  دنـشاب . هتـشاد  یکین  تبقاع  ات  دـنهد  ناشن  دایز  يرابدرب  راوگاـن 
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ءاش نا  دوب و  دهاوخ  وت  يزارفرس  ثعاب  هرخالاب  ینک  ادیپ  هک  تبیـصم  يراتفرگ و  هنوگ  ره  يوش . زئاف  یبیغ  دادما  ادخ و  عنـص  كردب 
وت تفارـش  دجم و  يدوزب  کیدزن و  دنوادخ  دادـما  اب  وت  دـییأت  نامز  هک  منیبیم  نانچ  دـنزرف ! يا  دـناسریم . تداعـس  تزعب و  ار  وت  هَّللا 
وت اب  هتـسد  هتـسد  و  دشاب ، هتـشارفارب  وت  فارطا  رد  « 1  » مزمز میطح و  نیب  دیفـس  درز و  ياـهمچرپ  هک  مـنیبیم  ار  يزور  ددرگ . راکـشآ 

ندرگ هتشر  کی  هک  ّرد  ياههناد  دننام  و  دنهدیم ، ناشن  افـص  وت   767 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یتسود  رد  دننکیم و  تعیب 
ار اهنآ  دنوادخ  دروخیم  مهب  وتب  ندیسر  يارب  ناشاهتـسد  دوسالا » رجح   » فارطا رد  دنـشاب ! هدرک  هطاحا  ار  وت  رود  دهد ، لیکـشت  ار  دنب 

تـسا مرن  يرادنید  يارب  ناشندب  تسوپ  كاپ و  قاقـش  يدـیلپ  قافن و  یگدولآ  زا  ناشاهلد  هدـیرفآ . هزیکاپ  تشرـس  كاپ و  یتسود  زا 
مرخ لامک  لضف و  هطـساوب  ناشراسخر  و  هتـساریپ ، يرگمتـس  زا  قح  شریذـپ  اب  نانآ  ياهلد  دـنهدیم ) ینید  فیاـظو  ماـجناب  نت  ینعی  )

تالمح اب  دیدرگ  دنمورین  نانآ  تارفن  نوتـس  و  دش ، مکحم  تخـس  اهنآ  ياهراک  هک  یتقو  دـننآ . ناوریپ  قح و  نیدـب  نیدـتم  و  تسا ،
«1  » هیربط هچایرد  فارطا  رب  نآ  گرب  خاش و  هک  یگرزب  تخرد  هیاس  رد  اهنآ  هک  یتقو  رد  ددرگ . یشالتم  لطاب )  ) ياهتلم عامتجا  اهنآ 

مه رد  ار  نایغط  تشپ  وت  هلیسوب  دنوادخ  دورب و  نایم  زا  لطاب  یگریت  دوش و  هدیمد  تقیقح  حبص  هاگنآ  دننکیم ؛ تعیب  وت  اب  هدیشک  رس 
يرادنید تابث و   ) ناتسود یتمالس  و  ینیدیب )  ) قافآ یمومع  ياهیرامیب  و  دنادرگزاب . تسخن ) تروصب   ) ار نامیا  مسر  هار و  دنکـشب و 

دنتسناوتیم شاک  هک  دنراد  تسود  دناهراوهگ ، رد  هک  ناکدوک   768 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 2 . » دنادرگ راکشآ  ار  اهنآ )
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  فارطا  دنتشاد . وت  رانک  زا  یهار  شاک  هک  دنلیام  ارحـص  شوحو  و  دنیآ ، وت  يوسب  هدومن  تکرح 
هک اهنآ  و  دریگ ، رارق  دوخ  ياج  رد  فرش  تزع و  ساسا  ددرگ و  زبسرـس  ياهدیکـشخ  هتـسکش و  هخاش  ره  و  دریگ ، تهزن  ناهج   769

ینکیم دوبان  ار  دوخ  نانمشد  مامت  وت  هاگنآ  درابب . وت  رب  يزوریپ  حتف و  ياهربا  و  دندرگرب ، دوخ  لحمب  دناهتفاترب . يور  مالسا )  ) نید زا 
زوتهنیک و وجبیع و  هن  دـهنیم و  اپ  ریز  ار  نایوجقح  قح  هک  يرکنم  هن  زواجتم و  رگمتـس  هن  هک  يروطب  یئامنیم  يرای  ار  تناتـسود  و 

يا دومرف : سپس  « 1  » ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  دنامیمن : یقاب  نیمز  يور  رد  هجو  چیهب  وت ، هاوخدـب  نمـشد و 
دوخ و يدـید ، ارم  رادـتقا  روهظ و  تاـمالع  هاـگ  ره  تقادـص  اـب  دارفا  ینید و  ناردارب  زا  رگم  رادـب ، ناـهنپ  ار  وگتفگ  نیا  قاحـسا ! وبا 
ات اـیب  نم  يوسب  و  نکم ، یهاـتوک  دـنراد  نید  ياـهغارچ  ینـشور  نیقی و  رون  زکرمب  ندیـسر  رد  یعـس  هراومه  هک  دوـخ  ینید  ناردارب 

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  نآ  زا  مدومن و  فقوت  ترـضح  تمدخ  رد  یتدم  تفگ : رایزهم  میهاربا  يدرگ . لئان  تقیقحب 
، دوب هداهن  تعیدوب  شرابرهگ  هنیـس  رد  دـنوادخ  هک  يزاـتمم  تاـکن  تمکح و  فئاـطل و  ینارون و  ماـکحا  نشور و  قیاـقح   770 ص :
زا ور  نیا  زا  مهدب . فک  زا  اهنآ ، رادید  ریخأت  هطساوب  ماهدراذگ ؛ ياجب  زاوها  رد  هک  ار  یناسک  ادابم  مدیسرت  هکنیا  ات  مدومنیم . هدافتـسا 

كرد تـیمورحم  زا  تـشاد و  مهاوـخ  رایـسب  یتحاراـن  شترـضح ، يرود  زا  هـک  مدـیناسر  ضرعب  متـساوخ و  تـکرح  هزاـجا  ترـضح 
. دومن دوب ، دهاوخ  يزرح  هریخذ و  مناگتـسب  نادنزرف و  نم و  يارب  هَّللا  ءاش  نا  هک  يریخ  ياعد  ترـضح  موشیم . نیگهودنا  شروضح ،

دوخ اب  هک  یلوپ  و  میامن ، دهع  دیدجت  منک و  عادو  شترـضح  اب  هک  مدیـسر  شتمدخب  دش  مزج  ممزع  مدش و  تکرح  هدامآ  هک  یعقوم 
درک و یمـسبت  وا  یلو  دریذـپب ، ار  نآ  دراذـگب و  تنم  نم  رب  هک  مدرک  شهاوخ  مدومن و  میدـقت  دوب ، مهرد  رازه  هاجنپ  بیرق  متـشاد و 
ام هکنیا  زا  يراد . شیپ  رد  عیسو  ینابایب  ینالوط و  يرفـس  اریز  نک ! فرـصم  نطوب  تعجارم  ماگنه  ار  هجو  نیا  قاحـسا ! وبا  يا  دومرف :

دیابیم ام ، دزن  رد  يرادهاگن  ضرف  اب  هک  ار  یتنم  لوبق  يروآدای و  و  میدومن ، ینادردق  وت  زا  ام  اریز  شابم  گنتلد  میتفریذپن  ار  هجو  نیا 
، مهنآ نتفریذـپ  نودـب  میئامنب ، يروآدای  وت  زا  زین  اهدـعب  میراذـگب و  وت  رب  اهلوپ  لوبق  اب  یتساوخ  هک  یتنم  ینعی  . ) میدرک میئامنب ، وت  زا 
ناگدننکناسحا و باوث  نیرتهب  درادب و  یقاب  هدرک  اطع  هچ  ره  و  دـنادرگ ، كرابم  دومرف ، ینازرا  وتب  ار  هچنآ  دـنوادخ  دومن .) میهاوخ 

هرهب اب  ار  وت  دـنوادخ  مراودـیما  تفرگ . وا  زا  دـیاب  تسوا و  لام  یتدایز  ره  هک  هچ  دـسیونب  وت  يارب  ار  نارادربنامرف  راـثآ  نیرترادـجرا 
ادخب ار  وت  دیامنن . همیـسارس  هار  نتفایرد  و  دزاسن ، راوشد  وت  يارب  ار  هار  و  دـنادرگرب ، تناتـسود  يوسب  یلاحـشوخ  یتمالـس و  یفاک و 

ناسحا و دـئاوع  اب  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ  قاحـسا ! وبا  يا  ددرگن . وت  هجوتم  يرطخ  هنوگ  چـیه  وا  فطل  هیاس  رد  هَّللا  ءاش  نا  هک  مراپـسیم 
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، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تحیصن  ظاحلب  صلاخ و  تین  رطاخب  رگم  هتـشادزاب  ناتـسودب ، کمک  زا  و  دینادرگ ، عناق  دوخ  نانتما  دئاوف 
میهاربا مینکیم .) کمک  المع  دوخ  ناتـسودب  تروص  نیا  رد  هک   ) تسا دنلب  شمان  رادـیاپ و  هزیکاپ و  هچنآ  تظفاحم  771 و  ص : نتم ،

یقیقح دوصقمب  ات  درک  داشرا  یئامنهار و  ارم  هک  مدوب  رازگساپس  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  مدومن  یظفاحادخ  ترضح ، اب  تفگ : رایزهم  نب 
سپـس تشاذگ . دـهاوخن  یلاخ  مئاق  ماما  راکـشآ و  تجح  دوجو  زا  لیطعت و  ار  دوخ  نیمز  دـنوادخ  هک  متـسنادیم  هکنیا  اب  مدرگ . لئان 

هتـشاذگ یقاب  ار  اهنآ  كاپ  تشرـس  هبیط و  هیرذ  دنوادخ  هک  دننادب  ات  مدرک  لقن  نایعیـش )  ) نیقی لها  تریـصب  دـیزم  يارب  ار  ارجام  نیا 
رتشیب يدییأت  يوق و  یمزع  ار  هیضرم  هقیرط  هیجان و  هقرف  دنوادخ  تشگ ، راکشآ  یتقو  ات  منک  میلـست  شلهاب  ار  تناما  نیا  مه  و  تسا ،

«1  » ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  دیازفایب  ناشخسار  داقتعا  رب  و  دیامرف ، اطع 

يروس هَّللا  دبع 

نم يارب  یخلب  هَّللا  دـبع  وبا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  فورعم  نب  رفعج  زا  شردـپ  زا  یـشایع  نبا  زا  يولع  رفظم  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین 
رد یناوج  دننکیم و  يزاب  یبآ  دوگ  رد  كدوک  دنچ  مدید  رماع  ینب  غابب  متفر  يزور  هک : درک  لقن  نم  يارب  يروس  هَّللا  دبع  هک  تشون 

( مالّـسلا هیلع  يرکـسع   ) نسح نب  م ح م د )  ) وا دـنتفگ  تسیک  نیا  مدیـسرپ : تسا . هداـهن  نهد  رب  ار  دوخ  نیتسآ  هتـسشن و  زاـمن  لـحم 
. دوب شردپ  هیبش  ناوج  نآ  و  تسا .

ینادمه دشار 

نادـمه رد  یتیاکح  تفگیم : هک  مدینـش  بیدا  سراف  نب  دـمحا  ماـنب  نیثدـحم  ناـگرزب  زا  یکی  زا  دـسیونیم : روبزم  باـتک  رد  نینچمه 
وا شهاوخ  متسناوت  یمن - نوچ  مسیونب  دوخ  طخب  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  وا  مدرک و  لقن  ینید  ناردارب  زا  یکی  يارب  سپس  مدینش و 
ات  ) مدـناسر دوب  هدرک   772 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  لـقن  نم  يارب  تسخن  هـک  یـسک  رظنب  متـشون و  راـچان  مـنک  در  ار 

وریپ هعیـش و  همه  هک  دنتـشاد  تنوکـس  دشار » ینب   » مانب نادـمه  رد  ياهفیاط  تسنیا : تیاکح  دـشاب .) هدادـن  يور  نآ  لقن  رد  یهابتـشا 
اهنآ نادرم  ریپ  زا  یکی  تسیچ ؟ دنشابیم  هعیش  اهنآ  طقف  نادمه  لها  نایم  رد  هکنیا  تلع  هک  مدش  ایوج  اهنآ  زا  نم  دندوب  هیماما  بهذم 
تیب ترایزب  یلاس  تسا ، بوسنم  ودب  ام  هفیاط  هک  دشار )  ) ام دج  هک  تسنآ  تلع  تفگ : مدـید ، شیدـنا  ریخ  حـلاص و  يدرم  ار  وا  هک 

رتش زا  هک  مدرک  ادیپ  لیم  میدوب ، هدومیپ  نابایب  رد  ار  لزنم  دنچ  هک  جـح  زا  تشگزاب  ماگنه  هک  درکیم  لقن  تعجارم  زا  دـعب  تفر . هَّللا 
مباوخ و یم - یکدنا  متفگ  راچان  مدش ، هتفوک  هتسخ و  هک  متفر  هار  هدایپ  نادنچ  مدمآ و  نیئاپ  هاگنآ  مورب . هار  هدایپ  يردق  میآ و  دورف 
زا مدیدن و  ار  یسک  متـساخرب  نوچ  دوبر  مباوخ  زا  باتفآ  ترارح  هک  مدیباوخ  ردقنآ  یلو  مزیخیمرب ، دیـسر  ناوراک  هلابند  هک  یماگنه 

زونه موریم . دهاوخب  ادخ  هک  اج  رهب  متفگ : مدومن و  ادخب  لکوت  راچان  دوب . نایامن  يرثا  هن  متخانشیم و  ار  هار  هن  مداتفا  تشحوب  ور  نیا 
نیرتوب شوخ  نآ  نیمز  و  تسا ؛ هدیراب  نآ  رد  ناراب  یگزاتب  هکنیا  لثم  مدـید  یمرخ  زبسرـس و  نیمز  رد  ار  دوخ  هک  مدوب  هتفرن  نادـنچ 
نونکات هک  رصق  نیا  متسنادیم  شاک  يا  متفگ : دیشخردیم . ریـشمش  قرب  دننام  هک  مدید  يرـصق  مرخ  نیمزرـس  نآ  طسو  رد  دوب . اهنیمز 
تسوپ دیفـس  تمدخـشیپ  ود  مدید  مدیـسر  رـصق  ردب  یتقو  متفر . رـصق  فرطب  سپ  تسیچ ؟ ماهدینـشن  یـسک  زا  ار  نآ  فصو  هدیدن و 

یکی سپس  تسا . هدومن  يزور  وتب  يریخ  دنوادخ  هک  نیـشنب  دنتفگ : دنداد و  ارم  باوج  هجو  نیرتهب  هب  اهنآ  مدرک و  مالـس  دناهداتـسیا 
مدش رـصق  دراو  یتقو  ایب ! رـصق  نوردب  زیخرب و  تفگ : نمب  دـمآ و  نوریب  هاگنآ  دـنام  یکدـنا  تفر و  رـصق  نوردـب  تساخرب و  اهنآ  زا 
تفگ نمب  دز و  الاب  ار  نآ  یقاـطا و  هدرپ  فرطب  تفر  تمدخـشیپ  تقو  نآ  رد  ماهدـیدن . نآ  زا  رتنـشور  رتهب و  هک  تسا  يرـصق  مدـید 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  يو  رـس  کیدزن  هک  يدنلب  ریـشمش  هتـسشن و  قاتا  طسو  رد  یناوج  مدید  متفر ! نوردـب  مه  نم  ایب ، نوردـب 
اب زین  وا  مدرک و  مالـس  نم  دـشخردب .! یکیرات  رد  هک  دوب  هدراهچ  بش  هام  دـننام  ناوج  دـناهتخیوآ . شرـس  يـالاب  دوب   773 ص : نتم ،
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نم متـسه .؟ دمحم  لآ  مئاق  نم  دومرف : ادخب . هن  متفگ : متـسیک ؟ نم  ینادـیم  تفگ : سپـس  داد ، باوج  نایب  نیرتهب  مالک و  نیرتفیطل 
منکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  دومن ) هتخیوآ  ریشمش  نامهب  هراشا   ) منکیم مایق  ریشمش  نیا  اب  نامّزلا  رخآ  رد  هک  متـسه  یـسک  نامه 

وت دومرف : سپس  رادرب . رس  نکم و  ار  راک  نیا  دومرف : مدیلام . كاخب  تروص  مداتفا و  نم  سپ  دشاب . هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه 
مراد لیم  اقآ ! يرآ  متفگ : يدرگرب ؟ دوخ  ناسک  يوسب  يراد  لیم  دومرف : نم ! ياقآ  يا  یلب  متفگ : یتسین ؟ نادمه  لاحم  لها  زا  ینالف 

تـسد مه  وا  دومن و  تمدخـشیپب  هراشا  كرابم  تسد  اب  ماگنه  نیا  رد  مهد . هدژم  اهنآب  هدومرف  تبهوم  نمب  ادـخ  هچنآ  منیبب و  ار  اـهنآ 
تمدخـشیپ داتفا . يدجـسم  هرانم  اهتخرد و  اههیاسب و  ممـشچ  هاگان  میتفر  هک  مدق  دنچ  میدمآ . نوریب  داد و  نمب  ياهسیک  تفرگ و  ارم 

دابداتسا نامه  نیا  تفگ : تسنآب . هیبش  رهش  نیا  هک  تسا  داباتسا »  » مانب يرهش  ام  رهش  کیدزن  متفگ : یسانشیم ؟ ار  رهش  نیا  ایآ  تفگ :
ای لهچ  مدید  مدرک  زاب  ار  هسیک  رد  مدش و  داباتـسا  دراو  سپ  مدـیدن . ار  وا  متـسیرگن  دوخ  فارطاب  یتقو  یـسریم .! لزنمب  هک  ورب  تسا 

اهرانید هک  یعقوم  ات  مدرک و  لقن  اهنآ  يارب  مدوب  هدید  هچنآ  مدرک و  عمج  ار  دوخ  ناسک  مدمآ و  نادمهب  سپس  تسنآ  رد  رانید  هاجنپ 
دیاب دـشابیم . دابآدـسا »  » هب فورعم  زورما  هک  تساج  نامه  داباتـسا »  » دـیاش فلؤم : دروآیم . يور  امب  تکرب  ریخ و  هراومه  میتشاد  ار 

. تسا هدرک  تیاور  دندوب ، هدینش  نادمه  لها  زا  هک  یتعامج  زا  ار  تیاکح  نیا  ریظن  زین  هر )  ) يدنوار نیدلا  بطق  هک  تسناد 

ع)  ) اضر ترضح  مداخ 

دبع وبا  زا   774 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  فورعم  نب  رفعج  زا  شردپ  زا  یشایع  نبا  زا  يولع  رفظم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و 
عقوم تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مداـخ  ریبک  ربنق  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  حـلاص  نب  دـمحم  زا  وا  یخلب و  هَّللا 

هیلع نامز  ماما  ناهگان  تشاد ، عازن  ترضح  نآ  ثرا  رس  رب  باذک  رفعج  شردارب  هک  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تلحر 
. دش توهبم  تام و  باذک  رفعج  يوشیم ؟ نم  قح  ضرعتم  هچ  يارب  رفعج ! يا  دومرف : دمآ و  نوریب  دشن ، هتخانـش  هک  یلحم  زا  مالّـسلا 

ردام یتقو  تفاین . يو  زا  يرثا  دومن ، وجتسج  قلخ  نیب  رد  باذک  رفعج  هک  نادنچ  نآ  زا  دعب  تشگ . دیدپان  يو  رظن  زا  ترـضح  سپس 
رفعج زاب  منک ، نفد  ترـضح  هناخ  رد  ار  هردخم  نآ  هک  مدش  رومأم  نم  تفای ، تافو  نامز  ماما  هدـج  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
نامز ماما  اددجم  دینکن ، نفد  اجنیا  ار  وا  تسا  نم  هناخ  تفگیم : دنک و  يریگولج  هردخم  نآ  ندرک  نفد - زا  تساوخیم  دمآ و  باذـک 

. دشن هدید  رگید  نآ  زا  دعب  دیدرگ و  دیدپان  سپس  تساجنیا !؟ وت  هناخ  رفعج ! يا  دومرف : دمآ و  نوریب  مالّسلا  هیلع 

رایزهم نب  یلع 

لاوط دمحا  نب  دمحم  تسا : هتشون  مردپ  باتک  رد  مدید  تفگ : هک  هدرک  لقن  یـسوم  نب  یلع  نیـسحلا  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه 
: تفگیم هک  مدینـش  مردـپ  زا  تفگ : درک و  تیاور  نم  يارب  راـیزهم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا  يربط  یلع  نب  نسح  زا  شردـپ  زا 

یلع دید . یهاوخ  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  ورب  جحب  لاسما  دـیوگیم : نمب  یـسک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یتقو  تفگیم : رایزهم  نب  یلع  مدـج 
ناوراک زا  ات  متفر  هاگنآ  مدرازگ  حبص  زامن  سپس  دش . حبص  ات  متشگ  لوغشم  زامنب  مدش و  رادیب  رورـسم  كانحرف و  تفگ : رایزهم  نب 
مدیسر هفوکب  نوچ  مدومن . تکرح  هفوک  تمسب  هتسد  نیلوا  اب  مه  نم  دنراد ، تکرح  دصق  اقفر  زا  ياهدع  مدید  مریگب . یغارس  جاجح 

يراسفتـسا مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دالوا  زا  ات  متفر  سپـس  مدرپس  دوخ  نیما  ناردارب  هب  ار  دوخ  ثاثا  مدـش و  هدایپ  بوکرم  زا 
هنیدم گنهآب  هتسد  نیتسخن  اب  راچان   775 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدینـش . يربخ  هن  مدید و  اهنآ  زا  يرثا  هن  یلو  میامنب .

هن مدینش و  يربخ  هن  یلو  متفر  بولطم  غارسب  مدرپس و  اقفرب  ار  دوخ  ثاثا  هدش  هدایپ  مدش ، اجنآ  دراو  هک  یعقوم  مدومن ، تمیزع  هرونم 
هب مدرپس و  نیما  ناهارمهب  ار  دوخ  ثاثا  زین  اـجنآ  رد  مدـش . اـجنآ  دراو  هدومن  تکرح  دـنتفریم  هکمب  هک  یعمج  اـب  سپـس  مدـید . يرثا 

مدیشیدنایم و متشاد  هک  یفده  هراب  رد  دیما  میب و  نیب  رد  هک  بش  کی  مدید . يرثا  هن  مدینـش و  يربخ  هن  یلو  متخادرپ . دوصقم  قیقحت 
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مهاوخب دـنوادخ  زا  موش و  فاوط  لوغـشم  اـت  دوش  تولخ  هبعک  فارطا  مدوب  رظتنم  و  مدرک ؟ نم  هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  متفگیم : دوخب 
هک مدـید  یناوج  ماـگنه  نآ  رد  متـشگ . لوغـشم  فاوـطب  متـساخرب و  دـش ، توـلخ  هبعک  فارطا  یتـقو  دـناسرب ، دوـخ  يوزرآـب  ارم  هک 

. دوب هتخادنا  شود  يور  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق  هدیـشوپ و  سابل  يور  ینامی  درب  زا  ياهچراپ  تشاد . وکین  يرظنم  نیکمن و  يراسخر 
ار « 1  » بیطخ رـسپ  اـجنآ  رد  دیـسرپ : متـسه . زاوها  لـها  زا  يدرم  متفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : دـنکفا و  نمب  يرظن  مداد  ناـکت  ار  وا  نم 
ار اهبـش  دوب و  هزور  ار  اهزور  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  تفگ : تشگ . لصاو  قح  تمحرب  وا  يرآ  دزرمایب ، ار  وا  ادـخ  متفگ : یـسانشیم ؟

نب یلع  متفگ : یسانشیم ؟ مه  ار  رایزهم  نب  یلع  دیسرپ : سپس  دمآیم . رامشب  ام  ناتسود  زا  دناوخیم و  نآرق  هتـسویپ  دینارذگیم و  زامنب 
اهنآ دیـسرپ : يرآ . متفگ : یـسانشیم ؟ دنرود  راید  رهـش و  زا  هک  ار  يرفن  ود  ایآ  يدـمآ ! شوخ  نسحلا  وبا  يا  تفگ : متـسه  نم  رایزهم 

. تسا نم  اب  متفگ : يدرک ؟ هچ  دوب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  وت و  نایم  هک  ياهناشن  نآ  دیـسرپ  هاگنآ  یـسوم ! دمحم و  متفگ : دنتـسیک ؟
داتفا نآـب  شرظن  یتقو  مداد  ناـشن  واـب  هدروآرد  یلع  دـمحم و  دوب : هتـشون  شنیگن  رد  هک  وکین  يرتشگنا  مه  نم  روآرد ، ار  نآ  تفگ :

وت دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  « 1  » دـمحم وبا  يا  تفگیم : لاح  نآ  رد  درک و   776 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینالوط  ياهیرگ 
نـسحلا وبا  يا  تفگ : سپـس  درک . نیـشنمه  دوخ  ناردپ  اب  یلعا  سودرف  رد  ار  وت  دـنوادخ  يدوب . ماما  ردـپ  ناماما و  دـنزرف  لداع  ماما 

نم تفگ : رایزهم  نبا  یـسریم . دوخ  يوزرآب  ام  دزن  هک  ناسرب  امب  ار  دوخ  تشذـگ  بش  زا  یثلث  یتقو  وش ! رفـس  يایهم  لزنمب و  درگرب 
متـشاذگ و رتش  يور  هدرک  روج  عمج و  ار  دوخ  ثاثا  متـساخرب و  سپ  دیـسر . رـس  تقو  ات  متفر  ورف  رکفب  یتدـم  متـشگرب و  لزنمب  مه 

شوخ نسحلا ! وبا  يا  يدمآ  شوخ  دیوگیم : نمب  تساجنآ و  رد  ناوج  نامه  مدید  مدیـسر . ياهردب  ات  مدومن ، تکرح  هدش  راوس  دوخ 
. میدیسر فئاط  هنمادب  هتشذگ  « 2  » ینم تافرع و  زا  میداتفا و  هارب  وا  لابند  زا  نم  ولج و  زا  وا  هاگنآ  یتفاـی . تاـقالم  هزاـجا  هک  تلاـحب 
وا هکنیا  زا  دعب  مدـمآ ، دورف  مه  نم  دـش و  هدایپ  وا  سپـس  زامن . يارب  نک  هدامآ  ار  دوخ  وش و  هدایپ  نسحلا ! وبا  يا  تفگ : هارمه  ناوج 

ناوج مدناوخ . راصتخا  اب  ار  رجف  زامن  مه  نم  نک  رـصتخم  یلو  ناوخب  رجف  زامن  تفگ : مدـش . غراف  زامن  زا  زین  نم  درک  مامت  ار  شزامن 
میدنار قافتاب  هدش  راوس  مه  نم  موش . راوس  داد  روتسد  مه  نمب  دش و  راوس  تساخرب و  سپس  داهن و  كاخب  تروص  زامن  مالس  زا  دعب 

: متفگ مدـید . فلع  هایگ و  زا  رپ  اشگلد  یتشد  هدـنکفا  يرظن  مه  نم  ینیبیم ؟ يزیچ  نیبب  نک  هاگن  دیـسرپ  میدیـسر . فئاط  يدـنلبب  ات 
تـسا يرازگیر  لت  مدید  مدرک  رظن  نوچ  تسه ؟ يزیچ  زبسرـس  نیمز  نآ  يالاب  رد  ایآ  تفگ : منیبیم . مرخ  زبس و  اشگلد و  یتشد  اقآ !

هاگنآ منیبیم . نانچ  نینچ و  يرآ  متفگ : ینیبیم ؟ يزیچ  ایآ  دیـسرپ : دـشخردیم . نآ  زا  رون  دراد و  رارق  نآ  يـالاب  رب  وم  زا  يرداـچ  هک 
نم ایب . نم  اب  تفگ : سپس  تساجنآ ! رد  يدنموزرآ  ره  يوزرآ  هک  نادب  داب . نشور  تناگدید  تلاحب و  شوخ  رایزهم ! رسپ  يا  تفگ :

يراوشد ره  اجنیا  رد  هک  وش  هدایپ  تفگ : هاـگنآ  میدیـسر ، لـت  نآ   777 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هنمادـب  ات  متفر  وا  اب  مه 
مرح اجنیا  تفگ : تسین . اجنیا  رد  یـسک  مراپـسب ؟ یکب  ار  هقاـن  متفگ : نک ، اـهر  ار  هقاـن  راـهم  تفگ : میدـش  هداـیپ  نوچ  ددرگ . ناـسآ 
نوچ متفر  وا  هارمه  هدرک و  اـهر  ار  هقاـن  راـهم  سپ  دوریمن . نوریب  یـسک  تسود  زا  ریغ  دـیآیمن و  اـجنیاب  تسود  زج  هک  تسا  یمرتحم 
یلاح رد  دمآ و  هک  تشذگن  ياهظحل  دـسرب ، دورو  هزاجا  ات  نک  ربص  تفگ : نمب  تفر و  نآ  نوردـب  نم  زا  شیپ  دیـسر  رداچ  کیدزن 

. متـشگ بایفرـش  هیلع  هَّللا  تاولـص  ماما  روضحب  یتقو  درب . رداچ  نوردـب  دوخ  اب  ارم  يدیـسر ، دوصقمب  هک  تلاـحب  شوخ  تفگیم : هک 
مدومن و مالـس  نم  تسا . هداد  هیکت  خرـس  تسوپ  زا  یـشلابب  هتـسشن و  دـناهدرک  نهپ  يدـمن  يور  هک  خرـس  تسوپ  کـشت  يور  مدـید 

رایـسب هن  دنلب و  دایز  هن  هبرف و  هن  رغال و  هن  هام ، هراپ  دننام  مدـید  يراسخر  متـسیرگن ، ار  شترـضح  هک  سپـس  داد . باوج  مه  ترـضح 
فاص شتروص  هدمآرب  نایم  هدیشک و  شینیب  هایس ، شنامشچ  دنلب ، شیوربا  زاب ، شیناشیپ  تشاد . اسر  لدتعم و  یتماق  هکلب  دوب ، هاتوک 
ینید ناردارب  رایزهم ! رسپ  يا  دومرف : ترضح  تشگ ! ناریح  وا  فصو  تعن و  رد  ملقع  مدید  ار  وا  یتقو  دوب . یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  و 

هک یلاـح  رد  متــشاذگ ، یتخــس  داـسف و  رــش و  یگدـنز و  هقیــضم  رد  ار  اـهنآ  مدرک : ضرع  یتشاذـگ ؟ لاـح  هـچب  قارع  رد  ار  دوـخ 
یَّنَأ ُهَّللا  ُمُهََلتاق  دـشکب . ار  سابع ) ینب   ) اهنآ ادـخ  دومرف : دـیآیم . ورف  اهنآ  رـس  رب  بترم  ساـبع ) ینب  ینعی   ) ناطیـش دـالوا  ياهریـشمش 
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نبا ای  مدرکضرع : دنراتفرگ . یهلا  بضغب  زور  بش و  دناهدش و  هتـشک  دوخ  هناخ  رد  سابع ) ینب   ) اهنآ ایوگ  هک  منیبیم  نم  « 1  » َنوُکَفُْؤی
ار جح )  ) ادخ هناخ  هار  دنرازیب  اهنآ  زا  لوسر  ادـخ و  هک  تریـس  دـب  یمدرم  هک  یماگنه  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  ینعم  نیا  هَّللا ! لوسر 
و دشاب ، ئلألتم  نآ  زا  رون  زا  یئاهدومع  دیآ و  دیدپ  نامسآ  رد  یخرس  و  دندنبب ،  778 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  امش  يورب 
وا و نایم  دنک و  مایق  تسا ، ناقلاط  لابج  خرـس و  هوکب  لصتم  هک  ير  رهـش  تشپ  هایـس  هوک  دصقب  ناجیابرذآ  ناتـسنمرا و  زا  یـسورش 
وا رظتنم  عقوم  نآ  رد  دـنوش  هتـشک  یعمج  فرط  ود  زا  دـنک و  هدوسرف  ار  ناریپ  ریپ و  ار  ناـکدوک  هک  دریگرد  یتخـس  گـنج  يزورم » »

ددرگیم و قارع  طساو »  » راپسهر سپس  دوریم ، « 2  » ناهامب هدرکن  گنرد  اجنآ  رد  دیامن و  مایق  « 1  » ءاروز رد  هک  دیشاب  دمحم ) لآ  مئاق  )
اهلقع هک  دریگیم  رد  يرغ  ات  اجنآ  زا  هریح و  ات  فجن  زا  یگنج  اهنآ  نایم  و  دوریم . هفوکب  هاگنآ  دـنامیم  اـجنآ  رد  رتمک  اـی  لاـس  کـی 
ِمِْسب دومرف : تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپـس  دنک  ورد  زین  ار  یقاب  هک  تسادخ  رب  و  دنـسریم ، تکالهب  فرط  ود  ره  هاگنآ  دوشیم . تام 
سپس دیسر ، هدکهد  نآب  ام  رما  زور  بش و  ینعی : « 3  » ِسْمَْألِاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  َْوأ  اًْلَیل  انُْرمَأ  اهاتَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 

دنوادخ رما  دومرف  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  ادـخ » رما   » زا دوصقم  اقآ  مدرکـضرع : تسا . هدوبن  زورید  یئوگ  هک  میدرب  نایم  زا  يروط  ار  نآ 
ُرَمَْقلا َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا  دومرف : تسا ؟ کیدزن  امـش  ندمآ  تقو  ایآ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : میتسه . ام  وا  رکـشل  لج و  زع و 
دشاب ینایوار  هابتشا  زا  یشان  هک  دراد  لامتحا  ناتـساد ، نیا  نالقان  یماسا  فالتخا  فلؤم : تفاکـش . هام  دش و  کیدزن  تمایق  ینعی : « 4»

هیلع دوعوم  يدـهم  زا  دوصقم  دـشاب و  هدـش  عـقاو  دارفا  نیا  يارب  مه  ریظن  عیاـقو  نیا  ماـمت  هکنیا  اـی  دـناهدرک . تیاور  ار  راـبخا  نیا  هک 
( دنیوگیم رایزهم  نب  یلع  و   ) دنهدیم تبـسن  شدجب  ار  وا  هک  تسا  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  رایزهم ، نب  یلع   779 ص : نتم ، مالسلا ،

دیؤم دشاب . هدرک  كرد  ار  نامز  نیا  هک  تسا  دیعب  دشاب  رایزهم  نب  یلع  نامه  وا  رگا  هچ  تسا . روهـشم  رایزهم  نب  یلع  هدازردارب  وا  و 
تسا یتروص  رد  مه  نیا  هتبلا  هتـسناد . دوخ  دج  ار  رایزهم  نب  یلع  رایزهم ، نب  یلع  نب  دمحم  ربخ ، نیا  دنـس  رد  هک : تسنیا  بلطم  نیا 

اب دش  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  رتشیپ  هک  يربخ  دراد  لامتحا  دشاب . هدش  فذح  دـمحم  رفعج و  وبا  ظفل  نیب  رد  نبا »  » هملک هک 
هابتشا نآ  نایوار  ناسیون و  هخسن  دنتـسه و  یکی  ود  ره  هک  تسنیا  رهاظ  یلو  تسه  زین  نآ  ددعت  ناکما  دنچ  ره  دشاب  یکی  تیاور  نیا 
میهاربا نب  دـمحم  رتـشیپ  یفوـک  هَّللا  دـبع  یبا  نب  دـمحم  هک  تسنیا  بجع   780 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  « 1 . » دناهدومن

هک تسناد  دیاب  تسا . هدرکن  رکذ  ار  ربخ  نیا  نایوار  زا  رفنکی  یلو  هدیسر ، ترـضح  تمدخب  هک  دوب  هتـسناد  یناسک  زا  یکی  ار  رایزهم 
«1 . » تسا بیرغ  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، هتشاد  یسوم  مانب  يردارب  نامز  ماما  هک  تسا  نیا  رب  لمتشم  رابخا  نیا 

انجو نسحلا  وبا  دج 

شدج زا  مردپ  تفگیم : مدینـش  انجو  نسحلا  وبا  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  يولع  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زا  نیدلا  لامک  رد  زین 
هیلع ترضح  نآ  هناخ  رد  نم  يرکـسع ) نسح  ماما  تافو   781 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  دعب  : ) تفگ هک  هدومن  تیاور 
دیما تقو  نآ  رد  دندیزرو ، لاغتـشا  تراغ  بهن و  هب  دندرک و  هطاحا  ار  ام  دوب  باذـک  رفعج  هلمج  زا  هک  هراوس  یهورگ  مدوب : مالّـسلا 

هک یلاح  رد  متسیرگنیم  يوب  نم  دنار و  نوریب  هناخ  رد  زا  ات  دومن  هلمح  اهنآب  دمآ و  ترضح  نآ  مدید  هاگان  دوب ، ع )  ) مئاق میالومب  نم 
. دش بئاغ  ات  دیدن  ار  وا  سک  چیه  دوب . هلاس  شش  وا 

لبج مق و  لها  زا  یتعامج 

تیاور شردپ  زا  یلـصوم  نانـس  نب  یلع  زا  وا  يدادغب و  هَّللا  دبع  نب  دـیز  زا  هَّللا  دـبع  نب  نیـسح  نب  دـمحا  زا  هدـش  دای  باتک  رد  زین  و 
دندمآ دندروآیم ، دوب  موسرم  هک  يدایز  لاوما  اب  لبج  مق و  زا  یتعامج  تفای ، تافو  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نوچ  هک : هدومن 

: هک دش  هتفگ  اهنآب  دندش : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لاح  يایوج  دندیسر  هرماسب  یتقو  دنتـشادن ، عالطا  ترـضح  نآ  تلحر  زا  و 
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( باّذـک رفعج   ) تـسا مالّـسلا  هـیلع  یقنلا  یلع  ماـما  رـسپ  رفعج  وا  ثراو  دـنتفگ : تـسیک .؟ وا  ثراو  دندیـسرپ : هدرک  تاـفو  ترــضح 
یعمج لوغشم و  يراسگیمب  دنکیم و  حیرفت  هلجد  رد  هدش  یقروز  راوس  حیرفت و  يارب  هتفر  العف  وا  دنتفگ : تساجک ، وا  العف  دندیـسرپ .

زا یـضعب  تسین . ماما  فاصوا  لامعا  نیا  دنتفگ : دوخ  اب  دندینـش  ار  نیا  اهنآ  یتقو  دـننکیم . یگدـنناوخ  وا  يارب  هدـنزاون  هدـنناوخ و  زا 
مینکیم ربص  ام  هن ! تفگ : یمق  يریمح  رفعج  نب  دمحا  سابعلا  وبا  یلو  میرادیم . درتسم  شنابحاصب  هدنادرگرب  ار  لاوما  نیا  دنتفگ : اهنآ 

ام اـم ! ياـقآ  يا  دـنتفگ : هدومن  مالـس  يوب  تشگرب  رفعج  یتقو  میوش ، ربخاـب  وا  لاـح  زا  ـالماک  ددرگرب و  باذـک ) رفعج   ) درم نیا  اـت 
مالّـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یلوـم  يارب  یلاوـما  هک  تسه  اـم  اـب  زین  هعیـش  ریغ  هعیـش و  زا  یتعاـمج  میتـسه و  مـق  لـها  زا  یمدرم 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  شیپ  ار  اهنآ  تفگ : تسام . دزن  دـنتفگ : تساـجک ؟ رد  ـالعف  لاوما  نآ  دیـسرپ : رفعج  میاهدروآ .
نیدب لاوما  نیا  دنتفگ : تسیچ .؟ ربخ  تفگ : دراد . هفرط  يربخ  میدروآیم  ماما  يارب  ام  الومعم  هک  لاوما  نیا  دنتفگ : دیروایب . نم   782

ار لاوما  نیا  یتقو  دنهدیم . امب  دننکیم و  موم  رهم و  ار  نآ  هداهن و  ياهسیک  رد  رانید  ود  ای  کی  نایعیش  مومع  زا  هک  دوشیم  عمج  هنوگ 
. تسا یک  یک و  یک و  زا  رانید  دنچ  تسا ، ردقچ  نآ  مامت  هک : دومرفیم  ترضح  نآ  میدروآیم ، مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن 

ترـضح نآب  هکنیا  زا  لبق  دوب ، هدز  دوخ  هسیک  يور  سک  ره  هک  ار  یئاهرهم  شقن  دومرفیم و  رکذ  ار  لاوما  ناـبحاص  یماـسا  هکنآ  اـت 
اهنآ یتقو  دوبن . يو  رد  هک  دیهدیم  تبـسن  مرداربب  ار  يزیچ  امـش  دیئوگیم . غورد  امـش  تفگ : باذـک )  ) رفعج درکیم . نایب  میهد ، ناشن 

ریجا و ام  دنتفگ : اهنآ  دیروایب . نم  يارب  ار  لاوما  نیا  دیوشن و  لطعم  تفگ : رفعج  زاب  دندنکفا . رظن  رگیدکیب  دندینـش ، ار  رفعج  نانخس 
، یتسه ماما  وت  رگا  مینکیمن . میلست  یسکب  میتخانشیم ، ار  ماما  نآ  هلیسوب  هک  یئاههناشن  اب  زج  ار  نآ  میتسه و  لاوما  نیا  نابحاص  لیکو 

هفیلخ دزن  هرماسب  تفر  رفعج  دننک . لمع  دندید  حالص  روط  ره  ات  میرادیم  درتسم  شنابحاصب  ار  نآ  ام  هن  رگ  نک و  نایب  ار  اههناشن  نآ 
یمدرم ام  دـنتفگ  اهنآ  دـیهدب . رفعجب  دـیاهدروآ  دوخ  اـب  هک  یلاوما  تفگ : درک  راـضحا  ار  اـهنآ  هفیلخ  یتقو  دومن ، تیاکـش  اـهنآ  زا  و 

لیلد هناشن و  اب  هک  دـیهدب  یـسکب  طـقف  دـناهداد  روتـسد  اـمب  مه  نآ  ناـبحاص  میـشابیم و  لاوما  نیا  ناـبحاص  لـیکو  ریجا و  هک  میتسه 
اهنآ زا  هفیلخ  میدرکیم . لمع  هنوگ  نیمهب  ام  زین  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  هک  نانچ  دیامن  تباث  نآ ، ذخا  رد  ار  دوخ  قاقحتسا 

میلـست و زا  لبق   ) ار لاوما  رادـقم  عون و  نآ و  نابحاص  اهرانید و  ماما  دـنتفگ : اهنآ  تسیچ ؟ دوب  يرکـسع  نسح  رد  هک  یتمـالع  دیـسرپ 
تمالع و نیمه  میدیـسریم و  شروضحب  اهراب  میدومنیم . میلـست  يوب  ار  لاوما  مه  ام  دادـیم  ار  اههناشن  نیا  یتقو  تشادـیم  نایب  ندـید )
ار لاوما  نیا  ياههناشن  مئالع و  شردارب  دـننام  تسوا  نیـشناج  درم  نیا  رگا  هدومرف  تلحر  ترـضح  نآ  ـالاح  میدـیدیم . وا  زا  ار  لـیلد 

هفیلخب دینش ، ار  نیا  رفعج  نوچ  مینادرگیمرب ! شنابحاصب  هن  رگ  میئامن و   783 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  میلست  واب  ات  دیوگب 
ادـخ زج  هک   ) تـسا بـیغ  مـلع  دـندقتعم  وا  هراـب  رد  اـهنآ  هـچنآ  دـندنبیم و  غورد  مردارب  رب  دنتـسه و  وـگغورد  یمدرم  ناـنیا  تـفگ :
هفیلخ فرح  زا  رفعج  دنک . غالبا  ار  بلطم  دیاب  طقف  هداتسرف  ُغالَْبلا ! اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  دنمدرم  ناگداتـسرف  اهنیا  تفگ  هفیلخ  دنادیمن )
ادابم  ) دنک هقردب  ار  اهنآ  رهـش  نوریب  ات  هک  دتـسرفب  اهنآ  اب  ار  یـسک  دنتـساوخ  هفیلخ  زا  اهنآ  سپـس  دادن .! یباوج  دش و  توهبم  تام و 
هاگان دندش ، رود  رهش  زا  نوچ  دنک . تعیاشم  ار  اهنآ  رهش  نوریب  ات  هک  درک  اهنآ  هارمه  یئامنهار  مه  هفیلخ  دیامن ) یضرعت  اهنآب  یـسک 

ناتدوخ ياقآ  توعد  ینالف  رسپ  ینالف  ینالف و  رـسپ  ینالف  يا  دز  گناب  ابیز  ناوج  دیـسریم . راکتمدخ  رظنب  هک  دندید  ار  یئابیز  ناوج 
وا اب  مه  اهنآ  میورب . وا  تمدخب  ات  دیئایب  نم  اب  متـسه  امـش  يالوم  مداخ  نم  ریخ ! تفگ : یتسه ؟ وت  ام  ياقآ  دندیـسرپ : اهنآ  دیریذپب . ار 

سابل هک  یلاح  رد  هام  هراپ  دننام  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نآ  دنزرف  دندید  دندش . مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  دراو  ات  دنتفر 
نالف دیاهدروآ  هک  یلاوما  مامت  دومرف : سپس  داد  ار  ام  باوج  مه  وا  میدومن و  مالس  يوب  ام  تسا . هتسشن  يریرـس  يور  هدیـشوپ  يزبس 

میتشاد هک  ینایاپراچ  اههشوت و  اهسابل و  هاگنآ  داد . ار  اهنآ  همه  یناشن  هکنآ  ات  دناهدروآ  ار  اهنآ  یناسک  هچ  تسا و  رانید  دنچ  رادقم و 
سپس میداد . هسوب  ار  وا  يور  ولج  نیمز  میدومن و  هدجـس  ار  ادخ  دوصقم  تخانـش  هنارکـشب  همه  تقو  نیا  رد  دومرف  فیـصوت  ار  همه 

هرماسب میروآیم  هچنآ  رگید  نیا  زا  دعب  هک  داد  روتـسد  امب  وا  میدرک . میلـست  میدوب  هدروآ  هک  ار  یلاوما  میدومن و  میتشاد  هک  یتالاؤس 
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دزن زا  سپـس  ددرگیم  رداص  وا  شیپ  زا  ام  تاعیقوت  و  دـیهدب ، واـب  دـیراد  هچ  ره  هک  منکیم  نییعت  دادـغب  رد  ار  یلیکو  دومرف : میربن و 
وت شاداپ  ادخ  تفگ : دومرف و  تمحرم  يریمح  یمق  رفعج  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هب  نفک  طونح و  يرادقم  ترـضح  میدـش . جراخ  يو 

سابعلا وبا  هک  میدوب  هدیـسرن  نادـمه  هندرگب   784 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زونه  ام  دـنتفگ : ناهارمه  دـنادرگ  گرزب  ار 
بناج زا  هک  ترـضح  يالکو  زا  یکیب  میدروآیم و  دادغبب  میتشاد  ماما  مهـس  هچنآ  رگید  زور  نآ  زا  دعب  ام  هیلع . هَّللا  ۀمحر  درک  توف 

نیا دیامرفیم  هر )  ) قودص خیش  فلؤم : تشگیم . رداص  ماما  لیکو  صخش  نامه  هلیسوب  اهنآ  ياهباوج  و  میدرپسیم : دوب  هدش  نیعم  ماما 
ضرعتم تهج  نیمهب  تساجک  ترـضح  ياج  تسا و  هنوگچ  هک  هتـشاد  عالطا  ار  نامز  ماما  دوجو  عوضوم  هفیلخ  هک  دراد  تلـالد  ربخ 

هفیلخ دـنیامن ، میلـست  يوب  ار  لاوـما  اـهنآ  هک  دادـن  روتـسد  و  درک ، فرطرب  اـهنآ  رـس  زا  ار  باذـک  رفعج  رـش  دـشن و  ناـشلاوما  اـهنآ و 
و  ) دنسانشب ار  وا  دنبای و  هار  ترضح  نآب  مدرم  ادابم  ات  ددرگن ، راکـشآ  دنام و  هدیـشوپ  تیفیک  نآب  نامز  ماما  دوجو  عوضوم  تساوخیم 
زا درب و  هوشر  « 1  » هفیلخ يارب  رانید  رازه  تسیب  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  ماگنه  باذک  رفعج  دننک .) رطخ  داجیا  وا  يارب 

، دوبن ام  بناج  زا  تشاد  تردارب  هک  یماـقم  تفگ : واـب  هفیلخ  یلو  دـنک  يرکـسع ) نسح  ماـما   ) شردارب نیـشناج  ار  وا  هک  تساوخ  وا 
رابتعا زا  مدرم  رظن  رد  میروایب و  نیئاپ  ار  وا  ماقم  میدرکیم  یعـس  ام  دوب  هدرک  مرتحم  گرزب و  مدرم  رظن  رد  روط  نیا  ار  وا  دنوادخ  هکلب 
ناوریپ دزن  وت  رگا  دربیم  الاب  شتداـبع  ملع و  رظنم و  نسح  يوقت و  هطـساوب  ار  وا  ماـقم  زور  ره  تشاذـگیمن و  دـنوادخ  یلو  میزادـنایب ،

وت هکنیا  ضرفب  تسین ، وت  رد  دوب  وا  رد  هچنآ  یتسین و  نینچ  اهنآ  دزن  رگا  و  يرادـن ، امب  جایتحا  یتسه  وا  لثم  تاـهج  نیا  رد  تردارب ،
! دوشیمن تدیاع  يزیچ  مینک  تیوقت  ار 

یندم میهاربا  نب  لماک 

دنکیم تیاور  يراصنا  دمحا  نب  دمحم  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  زا  کلام  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خـیش 
نـسح ماما  دزن  ار  یندـم  میهاربا  نب  لـماک  « 1  » هرـصقم 785 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هضوـفم  زا  یهورگ  تفگ : هـک 
هکنیا رگم  دوشیمن ، تشهب  لخاد  سک  چیه  تفگ  مهاوخ  ماماب  متفگ : دوخ  شیپ  نم  دـیوگیم : لماک  دنداتـسرف . مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 

هدیشوپ یمرن  دیفـس و  سابل  مدید  مدیـسر  شتمدخب  یتقو  مدقتعم . نم  هک  دشاب  هتـشاد  يزیچب  داقتعا  دسانـشب و  وا  ماهتخانـش  نم  هچنآ 
میشاب و دوخ  ینید  ناردارب  رکف  رد  هک  دنکیم  رما  امب  یلو  دشوپیم  فیطل  مرن و  ياهـسابل  ادخ  تجح  هَّللا و  یلو  متفگ : دوخ  شیپ  تسا 
، دز الاب  ار  كرابم  ياهنیتسآ  دومن و  یمسبت  ترضح  مدوب ، هشیدنا  نیا  رد  هک  عقوم  نآ  رد  دنکیم  عنم  اهسابل  هنوگ  نیا  ندیشوپ  زا  ار  ام 

يارب ار  نآ  ماهدیشوپ و  ادخ  يارب  ار  سابل  نیا  لماک ! يا  دومرف : داد و  ناشن  دوب ، هدرک  نتب  دیفـس  سابل  ریز  رد  هک  يربز  هایـس  سابل  و 
هک ياهراپ  هام  هچب  نم  و  دز ، ـالاب  ار  هدرپ  هشوگ  داـب  هاـگان  متـسشن  دوب ، نازیوآ  نآ  زا  ياهدرپ  هک  يرد  راـنک  مدرک و  مالـس  نم  اـمش !

، دیدرگ تسار  مندب  رب  وم  هک  مدومن  بجعت  نانچ  فرح  نیا  زا  میهاربا ! نب  لماک  يا  دومرف : هک  مدـید  دـمآیم ، رظنب  هلاس  راهچ  ابیرقت 
تـشهب لخاد  یـسک  هک  ینک  لاؤس  ادـخ  تجح  هَّللا و  یلو  زا  ياهدـمآ  دومرف : نم ! ياـقآ  هلب  میوگب : هک  دـش  ماـهلا  نمب  هکنیا  لـثم  و 

بلطم نیا  ندیسرپ  يارب  مسق  ادخب  يرآ  متفگ : دشاب . دقتعم  مه  وا  يدقتعم  وت  هچ  ره  دسانشب و  مه  وا  ياهتخانـش  وت  هچنآ  هک  دوشیم 
« هیقح  » ار اهنآ  هک  دـنوشیم  تشهب  لخاد  یمدرم  مسق  ادـخب  دـنباییم : لیلقت  دـنوشیم  تشهب  لخاد  هک  اهنآ  مسق  ادـخب  دومرف : ماهدـمآ .

یلو دنروخیم  مسق  وا  قحب  دنراد ؛ تسود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سب  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دومرف : دنتـسیک ؟ اهنآ  اقآ  متفگ : دنیوگیم .
هدیقع رد  هضوفم  ینک ؟ لاؤس  هضوفم  دئاقع  زا  هک  ياهدمآ  دومرف : سپـس  دـش و  تکاس  ياهظحل  هاگنآ  دـننادیمن . ار  وا  لضف  وا و  قح 

یئاهفرظ ام  ياـهلد  هکلب  هدرکن )  786 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ضیوفت  امب  ار  ملاع  روما  دـنوادخ  هن ! . ) دـنتفگ غورد  دوخ 
َءاشَی ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  هدومرف : دوخ  هک  نانچ  میهاوخیم  زین  ام  دـهاوخب  ار  يزیچ  ادـخ  تقو  ره  سپ  تسا . دـنوادخ  تیـشم  قلعت  يارب 

نیا رد  منزب . الاب  ار  نآ  متـسناوتن  نم  دمآ و  نیئاپ  لوا  دننام  هدرپ  هاگنآ  دهاوخب . دنوادخ  هکنیا  رگم  دیـسریمن  دوخ  دارمب  ینعی : « 1  » ُهَّللا
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ماما هک  يدینش  ياهتسشن ؟ هچ  يارب  رگید  لماک ! يا  تفگ : دومرف و  یمسبت  دومن و  نمب  يرظن  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماگنه 
نم تفگ : میعن  وبا  مدـیدن . ار  ناـمز ) ماـما   ) ترـضح نآ  رگید  مدـمآ و  نوریب  متـساخرب و  نم  تفگ ؟ وتب  یتـساوخیم  هچنآ  نم  زا  دـعب 
نب دمحا  هک  تسا  خیـش  تبیغ  رد  زین  درک . لقن  نم  يارب  روط  نیمه  زین ، وا  مدیـسرپ و  يو  زا  ار  ثیدـح  نیا  مدومن و  تاقالم  ار  لماک 

دمحم میعن  وبا - زا  ار  تیاور  نیا  تفگ : هک  هدرک  لقن  انجو  نب  نسح  زا  ذئاع  نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  زا  وا  یلع و  نب  دـمحم  زا  يزار  یلع 
رد ار  بلطم  نیا  قیقحت  دنـشاب . ود  ره  ای  هعیـش  ای  ینـس  نیفعـضتسم  هیقح »  » زا دوصقم  دراد  لامتحا  فلؤم : مدینـش . يراصنا  دـمحا  نب 

. دومن میهاوخ  راونالا  راحب  رفک » نامیا و   » باتک

هفیلخ رومأم  هس 

هیلع اضر  ترـضح  مالغ  ربنق  نادنزرف  زا  هک  يربنق  زا  رظن  نب  دـمحا  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  زا  تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  زین  و 
زا ریغ  متفگ : نم  داد . مانشد  ار  رفعج  نم  فرط  میدرکیم و  تبحـص  باذک  رفعج  هراب  رد  یـسک  اب  تفگ  هک  هدومن  تیاور  دوب  مالّـسلا 
وا متفگ : تسا . هدـید  ار  وا  هک  مسانـشیم  ار  یـسک  یلو  ماهدـیدن ، نم  تفگ : ياهدـید ؟ ار  رفعج  زا  ریغ  وت  ایآ  تسین . یماما  ـالعف  رفعج 
هک درک  لقن  یناردام )  ) تسود قیشر ) : ) تفگ سپس  دراد . یناتساد  وا  تسا و  هدید  راب  ود  ار  وا  رفعج  هک  تسا  یـسک  تفگ : تسیک ؟

راوس کی  ره  هک  درک  رما  تساوخ و  ار  اـم  یـسابع  هفیلخ   787 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـضتعم  يزور  میدوب . رفن  هس  ام 
ياهناخ هلحم و  یناشن  سپس  هرماسب  دیوریم  تفگ : و  مینکن ، لمح  يزیچ  يرـصتخم  هشوت  زج  و  میربب ، دوخ  اب  رگید  یبسا  هدش و  یبسا 

سک ره  دیوش و  هناخ  دراو  تقولا  یف  تسا ؛ هتسشن  رد  مد  هک  دینیبیم  ار  یهایس  مالغ  دیدیـسر  هناخ  هلحم و  نآب  یتقو  تفگ : داد و  ار 
ادـیپ ار  ياهناخ  دوب  هداد  یناشن  هک  روط  نامه  هدـش و  هرماس  دراو  مه  ام  دـیروایب . نم  يارب  هدـیرب  شرـس  دیـشکب و  دـیدید  هناخ  رد  ار 

: تفگ تسنآ !؟ رد  یسک  هچ  تسیک و  هناخ  نیا  میدیسرپ  دفابیم . ار  يراولش  دنب  هتسشن و  زیلهد  رد  یهایـس  مداخ  هک  میدید  میدرک و 
يرکشل ریما  هناخ  هکنیا  لثم  میدید  میدش  هناخ  دراو  هرابکی  مه  ام  دیـسرتن . نادنچ  ام  زا  درکن و  امب  یهجوت  مداخ  مسق  ادخب  شبحاص !

رد یـسک  دوب . هدیـسرن  نآب  یـسک  تسد  عقوم  نآ  رد  یئوگ  میدوب . هدیدن  نآ  زا  رتگرزب  رتهب و  هک  میدید  ياهدرپ  قاطا  ولج  رد  تسا .
میدیمهف هک  دـناهتخادنا  يریـصح  هناخ  ياهتنا  رد  تسنآ و  رد  یئایرد  هک  تسا  یگرزب  هناخ  میدـید  میدز  الاب  ار  هدرپ  یتقو  دوبن . هناخ 

میتشاد دوخ  اب  هچنآب  انتعا  مه  درادن و  امب  یهجوت  دناوخیم و  زامن  هداتسیا  نآ  يالاب  دوب  رتابیز  سک  همه  زا  هک  یصخش  تسبآ و  يور 
دز اپ  تسد و  دش و  برطضم  نادنچ  تفر و  ورف  بآ  رد  یلو  دوش  هناخ  دراو  هک  تفر  تفرگ و  یـشیپ  ام  رب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  دنکیمن .
زا دعب  دنام . یقاب  لاح  نیاب  یتدم  درک و  شغ  دمآ ، نوریب  یتقو  مروآ . نوریب  بآ  زا  ار  وا  مهد و  تاجن  هتفرگ  شتـسد  متـسناوت  نم  ات 
هب ریـصقت  رذـع  امـش  زا  متفگ : هناخ  بحاصب  راـچان  مدـنام . توهبم  نم  دـش . تشونرـس  ناـمه  راـچد  تفر و  ولج  مه  نم  مود  قیفر  وا 
وا یلو  منکیم . هبوت  ادخ  يوسب  العف  میئآیم ؟ یک  بلج  يارب  مدیمهفیمن  و  تسیچ ؟ عوضوم  متسنادیمن  مسق  ادخب  مربیم . ادخ  هاگـشیپ 

هفیلخ میتـشگرب ، راـچان  تخادـنا  تشحوب  ار  اـم  وا  عضو  نیا  دـماین . نوریب  تشاد  هک  یتلاـح  زا  و  دومنن ، یهجوـت  متفگیم  نم  هچنآ  هب 
ماگنه نابرد  دربب . يو  دزن  میدـمآ  اـم  تقو  ره  دوب  هدرپس  نابردـب  788 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوب . ام  رظتنم  دـضتعم 
یـسک نم  زا  لبق  ایآ  ياو  يا  تفگ : میدرک . لقن  وا  يارب  میدوب  هدـید  هچنآ  مه  ام  دـیدرک ؟ هچ  دیـسرپ : دـضتعم  درب . وا  دزن  ار  ام  بش 
مکحم ياهمسق  سپـس  مسویأم . وا  هراب  رد  دوخ  یعـس  زا  رگید  نم  تفگ : هن . میتفگ : دـیاهتفگ ؟ یـسکب  ار  ارجاـم  نیا  هدـید و  ار  اـمش 

رد « 1 . » میئوگب یـسکب  ار  نایرج  میدرکن ، تأرج  دوب  هدـنز  وا  ات  مه  ام  منزیم . ار  امـش  ندرگ  دـسرب ، یـسکب  بلطم  نیا  رگا  هک  دروخ 
لخاد یتقو  دنداتسرف  يرایـسب  رکـشل  هاگنآ  دسیونیم : باتک  نآ  رگید  ياج  رد  هدرک و  لقن  قیـشر  زا  ار  ثیدح  نیا  زین  يدنوار  جیارخ 
نآرق هدنناوخ  ندمآ  نوریب  نتفر و  الاب  زا  ات  دنتفرگ  ار  بادرس  رد  نازابرس  دندینش . هناخ  بادرس  زا  ار  نآرق  تئارق  يادص  دندش ، هناخ 
نوریب دوب  بادرـس  رد  يولهپ  هک  یهار  زا  وا  یلو  دنریگب ، ار  وا  دنزیرب و  هناخب  رکـشل  همه  ات  داتـسیا  مه  رکـشل  ریما  دـنیامن . يریگولج 
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وا رگم  دنتفگ : نازابرس  دینک ! ریگتسد  ار  وا  دیوش و  بادرـس  دراو  تفگ : رکـشل  ریما  دش  دیدپان  یتقو  تشذگ . نازابرـس  ولج  زا  دمآ و 
ینیبیم و ار  وا  وت  میدـید  اـم  یتـقو  دـنتفگ : دورب !؟ دـیتشاذگ  ارچ  مدـیدن . ار  وا  نم  تفگ : رکـشل  ریما  تشذـگ ؟ وت  يولهپ  زا  هک  دوـبن 

!. میتفگن يزیچ  مه  ام  یئوگیمن  يزیچ 

سانشان درم 

ار هیلع  هَّللا  تاولـص  يدهم  دـنتفگیم : هک  مدـید  ار  یتعامج  نم  دـسیونیم : مومهملا » جرف   » باتک رد  سواط  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دـّیس 
هلمج زا  دوب . هتفرگ  ترـضح  تسد  زا  دوـب ، هدـش  میدـقت  ترـضحب  هک  ار  یئاـههمان  هک  دـندوب  اـهنآ  ناـیم  رد  یناـسک  یتـح  میاهدـید .

، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ار  نآ  لقان  مان  هک  دادـن  هزاجا  یلو  هدـش  تباث  نم  يارب  نآ  قدـص  هک  تسا  یناتـساد  اهنآ  تایاکح 
. دـنک يزور  نمب  ار  ترـضح  تاقالم  هدومن  لضفت  نم  رب  هک  مدومنیم  تلأـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  نم  تفگیم : وا  منک . رکذ   789 ص :
، مدوب هدید  باوخ  رد  هک  تقو  نآ  متـساخرب و  باوخ  زا  هکنآ  زا  دعب  تفگیم : دید . دهاوخ  ار  وا  تقو  نالف  هک  دنیبیم  باوخ  رد  یتقو 

ادص بحاص  تخانـشیم . ار  نآ  زین  تقو  نآ  زا  لبق  هک  دینـش  یئادـص  هاگان  مدوب . مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  رهطم  مرح  رد 
ماما حیرـض  ياپ  نیئاپ  رد  هکلب  دـناسرب  واب  ار  دوخ  اـجنآ  رد  هک  تساوخن  وا  درکیم . تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح 
هیلع هَّللا  تاولـص  يدهم  ترـضح  دنکیم  نیقی  هک  دـیآیم  نوریب  مرح  زا  یـسک  تقو  نیا  رد  دـنکیم  فقوت  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 

. دوب هدرکن  تبحص  يو  اب  ترضح  هاگشیپ  رد  بدا  موزل  رطاخب  یلو  دیدیم  ار  ماما  وا  تشاد . هارمه  رفنکی  ترضح  تسا .

یطساو سابعلا  وبا 

سارف یبا  نب  مارو  نم  دج  ینعی  خیش  نوچ  هک : درکیم  لقن  میتفریم  هرماسب  هک  يرفس  رد  یطساو  نومیم  نب  سابعلا  وبا  دیشر  هلمج  زا  و 
هام و ود  دمآ و  نیمظاکب  هدـش ، جراخ  هلح  زا  ینماان  گنج و   790 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هطـساوب  هحور  هَّللا  سدق  « 1»

نب مارو   ) خیش اب  نم  دوب . یتخس  يامرـس  هک  مراد  دای  مدمآ و  هرماسب  طساو  زا  عقوم  نامه  مه  نم  دومن . فقوت  اجنآ  رد  مک  زور  تفه 
خیـش مداد . عـالطا  يوب  هرماـس  تراـیز  صوصخ  رد  ار  دوخ  مزع  هدومن و  تاـقالم  مالـسلا  اـمهیلع  نیمظاـک  رهطم  مرح  رد  سارف ) یبا 

: تفگ سپـس  متـسب ، مکحم  دوخ  سابل  رد  هتفرگ  مه  نم  يدـنبهب . مکحم  دوخ  سابل  رد  ار  نآ  هک  مهدـب  وتب  ياهمان  مهاوخیم  تفگ :
زا یهاوخیم  هک  یتسه  یـسک  نیرخآ  وت  تسین و  وت  دزن  یـسک  يدـید  یتقو  وش ، رهطم  مرح  دراو  بش  يدیـسر ، فیرـش  نحـصب  نوچ 

: تفگ یطساو  سابعلا  وبا  وگم . یـسکب  يدیدن ! ار  نآ  يدمآ و  حبـص  فرط  یتقو  راذگب . رونم  ربق  بنج  ار  همان  نیا  يورب ، نوریب  مرح 
لیم اب  نم  زا  لبق  مه  خیش  متشگرب ، مناسک  دزن  طساوب  هاگنآ  مدیدن . ار  همان  مدمآ  حبص  فرط  نوچ  مدرک و  لمع  خیش  روتسدب  مه  نم 

هدروآرب همان ) عوضوم   ) متشاد هک  یتجاح  نآ  دومرف : مدیـسر  خیـش  تمدخب  هلح  رد  ترایز  هار  رد  رگید  راب  نوچ  دوب ، هتفر  هلحب  دوخ 
زین تسا . لاس  یس  ابیرقت  نونکات  خیش  تلحر  عقوم  زا  و  ماهدرکن ، لقن  یسک  يارب  ار  بلطم  نیا  وت  زا  شیپ  تفگ : نمب  سابعلا  وبا  دش .

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هتسویپ  نم  تفگیم : هدیسر  قیقحت  هب  نم  دزن  شراتفگ  یتسار  هک  رفنکی  هلمج  زا  یطـساو و  سابعلا  وبا 
مایا رد  يرازگتمدخ  تاقالم و  فرـشب  هک  دـهد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ارم  هک  مدومنیم  انمت  هیلع  هَّللا  تاولـص  يدـهم  یلوم  زا   791 ص :

ات مدینادرگن . ربخاب  دوخ  ریمـضلا  یف  ام  زا  ار  سک  چیه  و  میوج ، یـسأت  يو  صاوخ  نارکونب و  هلیـسو  نیدـب  ات  دناهتـشگ ، لئان  شتبیغ 
يرظن تبحم  زج  ام  دنیوگیم  وتب  تفگ : همدقم  نودب  لاس 635  بجر  هام  مهن  تسیب و  هبنشجنپ  زور  رد  یطساو  سابعلا  وبا  دیـشر  هکنآ 

؟ یئوگیم یسک  هچ  بناج  زا  ار  نیا  مدیسرپ  نم  ددرگیم . لصاح  دوصقم  یهد ، نیکـست  يرابدرب  ربص و  اب  ار  دوخ  رگا  سپ  میرادن . وتب 
. میوگیم هیلع  هَّللا  تاولص  يدهم  انالوم  بناج  زا  تفگ :
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نیقثوم زا  یکی 

همهم روما  زا  ياهراپ  نمـضتم  ياهمان  تفگیم : هک  مدینـش  هدیـسر  قیقحت  هب  نم  دزن  شراتفگ  ثیدـح و  قدـص  هک  یـسک  زا  هلمج  زا  و 
ار نآ  باوج  فیرـش  ملق  اب  هک  متـساوخ  شترـضح  زا  متـشون و  نیرهاطلا  هئاـبآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  دوعوم  يدـهم  یلوم  روضحب 

بـش بش  نآ  متـشادرب . ار  نآ  راچان  دتفایب ؛ نانمـشد  تسدب  مدیـسرت  دـعب  یلو  مداهن  اجنآ  رد  هدرب  هرماس  بادرـسب  ار  نآ  و  دنـسیونب ،
ای هدب ! نمب  ار  همان  تفگ : دمآ و  باتش  اب  یمداخ  دیـسر ، همین  هب  بش  نوچ  متـسشن . رهطم و  نحـص  زا  یقاطاب  متفر  مه  نم  دوب ، هعمج 

هکنآ زا  دعب  و  مداد ، لوط  ار  نآ  مریگب و  وضو  زامن  يارب  هک  متسشن  دعب  تسا ) يوار  زا  دیدرت   ) هدب نمب  ار  همان  دناهتفگ : تفگ : هکنیا 
هیلع نامز  ماما  هک : تسنیا  تیاکح  نیا  رکذ  زا  روظنم  دـیوگیم : سواط  نب  دیـس  سپـس  یمودـخم . هن  مدـید و  یمداـخ  هن  مدـمآ  نوریب 
ماما نآ  هزجعم  یئادخ و  تیآ  نیا  سپ  دریگب . ار  نآ  ات  داتـسرف  ار  شمداخ  و  دوبن ، علطم  يدازیمدآ  هک  تشاد  عالطا  ياهمان  زا  مالّـسلا 

. دسانشیم ار  نآ  درگنب  سک  ره  هک  تسا  مالّسلا  هیلع 

هزمح نب  رمع  فیرش  یفوک - درمریپ 

نب نسح  هک : درک  لقن  نم  يارب  امن  نب  یلع  نب  یلع  زا  ینیسح  يولع  یـضیرع  میهاربا  نب  یلع  لجا  دیـس  دسیونیم : رطاخلا  هیبنت  رد  زین 
دهزب هک  دوب ، هفوک  رد  يوشتخر  يدرمریپ  هک  درک  لقن  يولع  ینئادم  یلع  نب  رفعج  نب  یلع  فیرش  هناخ  رد  یـساسقا  هزمح  نب  یلع 

نم زور  کی  دوب . بوخ  رابخا  راثآ و  بلط  رد  تخادرپیم و  يریگهشوگ  تدابعب و  و  دوب ، کلسنم  تحایـس  لها  کلـس  رد  رادرب و  مان 
هک مدوب  یفعج  دجـسم  رد  یبش  تفگیم : درمریپ  دادیم . شوگ  مردپ  دنکیم و  تبحـص  مردپ  اب  درمریپ  نیا  مدید  مدوب  مردـپ  سلجم  رد 
رفن هس  هاگان  یلو  مدید ، تولخ  تدابع  يارب  ار  یلحم  اهنت  مه  نم  دوب و  هدیسر  همینب  بش  مدوب . هفوک  نوریب  رد  عقاو  یمیدق  يدجـسم 

دیشک نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  تسار و  تسد  تسشن و  نیمز  يور  اهنآ  زا  یکی  دندیسر  دجـسم  طایح  طسوب  یتقو  دندش . دجـسم  لخاد 
سپـس دـنتفرگ ، وضو  مه  اهنآ  دـنریگب  وضو  هک  دومن  هراشا  مه  رگید  رفن  ود  نآب  تفرگ و  وضو  بآ  نآ  زا  سپـس  دـمآ . نوریب  یبآ  و 

تفگ و زامن  مالـس  هکنآ  زا  دعب  مدناوخ . زامن  مدرک و  ادتقا  واب  متفر و  مه  نم  دندرازگ  زامن  هدومن  ادتقا  يوب  رفن  ود  نآ  داتـسیا و  ولج 
هتـسشن و نم  تسار  يولهپ  هک  یـصخش  زا  نم  مدرمـش . گرزب  ار  شندروآ  نوریب  بآ  دومن و  ریحتم  ارم  وا  عـضو  درک ، ماـمت  ار  زاـمن 

کیدزن نم  تسا . مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسپ  رمالا  بحاص  ترضح  نیا  تفگ : تسیک ؟ نیا  مدیـسرپ  دوب ، رفن  ود  نآ  زا  یکی 
رب وا  ایآ  یئامرفیم ؟ هچ  هزمح  نب  رمع  فیرش  صوصخ  رد  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکضرع : مدیسوب و  ار  ترضح  كرابم  ياهتسد  متفر و 

: دـیوگیم یـساسقا  هزمح  نب  یلع  نب  نسح  ربخ  يوار  دـنیبیم . ارم  گرم  زا  شیپ  دوشیم و  تیادـه  هرخالاب  یلو  هن ، دومرف : تسا  قح 
وا هک  دش  هدینـش  درک و  تافو  هزمح  نب  رمع  فیرـش  هکنیا  ات  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  زارد  یتدـم  میدرک و  طبـض  ار  زاتمم  ثیدـح  نیا 

مدومن و تاقالم  یلحم  رد  يدـهاز  درمریپ  اـب  يزور   793 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما 
يوب هک  ار  رمالا  بحاص  شتافو  زا  شیپ  فیرـش  دیتفگن  امـش  رگم  مدیـسرپ : داریا  روطب  مدروآ و  وا  دایب  دوب  هتفگ  هک  ار  روبزم  ناتـساد 

فیرش رسپ  بقانملا  وبا  فیرش  اب  نآ  زا  دعب  تسا !؟ هدیدن  ار  ترـضح  وا  هک  یتسناد  اجک  زا  تفگ : درمریپ  دید ؟ دهاوخ  يدومن  هراشا 
رد مردـپ  هک  اهبـش  زا  یکی  رخآ  رد  تفگ  بقانملا  وبا  فیرـش  متخادرپ . وگتفگ  هب  شردـپ  هراـب  رد  مدومن و  تاـقالم  هزمح  نب  ورمع -

، دوب هتـسب  ام  يورب  مه  اهرد  هدش و  فیعـض  شیادص  هداتفا و  راک  زا  مردـپ  یندـب  يورین  مدوب . يو  دزن  تشاد ، رارق  گرم  ضرم  رتسب 
میتسناد و بیجع  مهم و  یلیخ  دوب ، هتـسب  اهرد  هکنیا  اـب  ار  شندـمآ  میدومن و  تشحو  يو  زا  هک  دـش  دراو  اـم  رب  يدرم  مدـید  ناـهگان 

مردپ دومن و  وگتفگ  يو  اب  هتسهآ  یتدم  تسـشن و  مردپ  يولهپ  دمآ و  درم  نآ  میوش . ایوج  ار  شدورو  یگنوگچ  هک  میتشادن  یهجوت 
ار وا  مه  ام  دـیناشنب ، ارم  تفگ  دروخ و  ناکت  یتخـس  اـب  مردـپ  دـش  دـیدپان  اـم  رظن  زا  هک  یعقوم  تفر ، تساـخرب و  سپـس  تسیرگیم ،
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: تفگ تفر . نوریب  دوب  هدمآ  هک  اج  نامه  زا  میتفگ : تساجک ؟ دوب  نم  دزن  هک  صخـش  نیا  تفگ : دوشگ و  ناگدـید  هاگنآ  میدـناشن .
هک میتفگ  میتشگرب و  مردپ  دزن  راچان  تسین . يو  زا  يرثا  تسا و  هتسب  اهرد  میدید  میتفر  يو  لابندب  یتقو  دینک . وجتسج  ار  وا  دیورب و 
نآ زا  دـعب  دوب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  نیا  تفگ : دوب ؟ یک  نیا  میدیـسرپ  مردـپ  زا  سپـس  میدـیدن . ییاج  رد  ار  وا  تسا و  هتـسب  اـهرد 

. تشگ شوهیب  درک و  دوع  شضرم  یتخس 

مق مکاح  نیسح  هَّللا  دبع  وبا 

هَّللا دبع  نب  نسح  سلجم  رد  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  انیبان )  ) ریرـض قرتسم  نسحلا  وبا  زا  جیارخ  باتک  رد  يدنوار  نیدـلا  بطق 
نیـسح میومع  يزور  هکنیا  ات  مدرکیم  یقلت  تیمهایب  ار  نآ  نم  میدومنیم . هرکاذم  نامز  ماما  هراب  رد  مدوب و  هلودلا  رـصان  نادـمح  نب 

! دنزرف تفگ : میومع  منک . تبحص   794 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هراب  نآ  رد  هک  مدرک  عورش  نم  زاب  تشگ . سلجم  دراو 
. دندوب هتشادرب  هفیلخ  ینامرفانب  رس  اجنآ  لها  هک  دوب  یعقوم  نیا  و  مدیسر ، مق  رهش  تموکحب  هکنیا  ات  متـشاد  ار  وت  هدیقع  اقباس  مه  نم 

سپ دنتـساوخیمرب ، لادج  گنجب و  يو  اب  دنتـشادیمرب و  ینامرفانب  رـس  مق  لها  دـشیم  مازعا  اجنآب  افلخ  فرط  زا  یمکاح  تقو  ره  اریز 
زا یلو  مدرک  لابند  ار  يراکش  متفر ، نوریب  راکش  مزعب  مدیسر ، زرط »  » هیحانب یتقو  مدش . مق  راپسهر  هنوگ  نیدب  دنداد و  نم  هب  يرکشل 

گرزب و مرظنب  رهن  هک  ییاـج  اـت  مدـیناودیم  بسا  نآ  راـنک  زا  مدیـسر و  یبآ  رهنب  اـت  متخادرپ  نآ  بیقعت  هـب  راـچان  دـش . دـیدپان  مرظن 
هتفرگ ار  شیور  هداهن و  رـسب  يزبس  ّزخ  همامع  دمآیم و  نم  فرطب  تسا و  يدیفـس  بسا  راوس  هک  مدید  ار  يراوس  هاگان  دمآ . اهتنایب 

هینک مساب  تفگن و  ریما  ارم  و  نیسح ! يا  تفگ : نمب  راوس  دوب . هدیشوپ  مه  خرس  شفک  ود  و  دوب ، ادیپ  شمـشچ  طقف  هک  يروطب  دوب ،
تلاوما سمخ  هچ  يارب  ینکیم و  داقتنا  نامز ) ماما   ) هسدـقم هیحان  زا  ارچ  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  متفگ : درب .) ار  ممان  طقف  و   ) دـناوخن ما 

: متفگ تفرگ . ارم  وا  تباهم  مدیزرل و  نتشیوخ  رب  ماگنه ، نیا  فصولا  عم  مدوب  عاجـش  ریلد و  يدرم  نم  يزادرپیمن ؟ نم  باحـصاب  ار 
رهـش دراو  زیتس  گنج و  نودـب  يدیـسر و  مق )  ) يراد ار  اـجنآ  دـصق  هک  یلحمب  یتقو  تفگ : منکیم . تعاـطا  یئاـمرفیم  رما  هچنآ  اـقآ !
تفگ ار  نیا  تمالسب . ورب  تفگ : سپس  منکیم  تعاطا  متفگ : هدب . قحتـسم  دارفاب  ار  نآ  سمخ  يدروآ ، گنچب  یلاوما  رورمب  يدش و 

دوخ نیا  مدرکن و  ادیپ  مدومن  وجتـسج  ار  وا  پچ  تسار و  تمـس  زا  هچ  ره  تفر . هار  مادک  زا  مدیمهفن  تفر . دینادرگب و  بسا  نانع  و 
اب هک  متشاد  دصق  مدیسر و  مقب  یتقو  مدرک . شومارف  ار  نایرج  مدومن و  تعجارم  دوخ  رکشل  بناجب  هاگنآ  دش . نم  رتشیب  سرت  بجوم 
ره نیا  زا  شیپ  دنتفگ : دندمآ و   795 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم  دزن  هدش  جراخ  رهـش  زا  مق  لها  منک ، گنج  اجنآ  مدرم 
وت هک  نونکا  یلو  میتساوخیمرب  يو  اب  يراگزاسان  گنجب و  درکیمن ، كولـس  تلادـعب  ام  اب  نوچ  دـشیم ، هداتـسرف  ام  يارب  هک  یمکاح 

شیب يرایـسب  لاوما  مدنام و  مق  رد  یتدم  مه  نم  زادرپب ! نآ  روما  ریبدت  هب  یهاوخیم  هک  نانچ  وش و  رهـش  دراو  میرادن ، یفرح  ياهدـمآ 
قباس ماکح  سکعب  مق  رد  نم  فقوت  لوط  زا  دندومن و  تیاعس  هفیلخ  دزن  نم  زا  رکشل  نارس  زا  یضعب  متخودنا  متـشاد ، راظتنا  هچنآ  زا 
مالس متفر و  هفیلخ  دزن  تسار  کی  متشگرب و  دادغب  هب  مدش و  لوزعم  نم  هجیتن  رد  و  دندرب ، دسح  مدوب ؛ هدومن  عمج  هک  يرایسب  لام  و 
تبیغ نامز  رد  نامز  ماما  مود  بئان   ) يرمع نامثع  نب  دمحم  دندرک  ندید  نم  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  متفر . دوخ  هناخب  سپـس  مدومن و 

تسـشن و دایز  وا  دـیدرگ ، نم  مشخ  بجوم  وا  راک  هک  يروطب  تسـشن  داد و  نم  شلاـبب  هیکت  دـمآ و  تیعمج  ناـیم  زا  وا  دوب  يرغص )
سلجم یتقو  تشگیم . نم  مشخ  دایدزا  بجوم  دوب و  هتـسشن  نانچمه  وا  دـنتفریم و  دـندمآیم و  هتـسد  هتـسد  مدرم  دورب . هک  تساخنرب 

: تفگ وگب ! متفگ : یهد . شوگ  مهاوخیم  هک  تسا  يزار  وـت  نم و  ناـیم  تفگ : دـمآ و  رتـکیدزن  ناـمثع  نب  دـمحم  دـش  توـلخ  یلکب 
نودـب مق  لها  هک  میدرک  هدـعو  ینعی   ) میدومن افو  دوخ  هدـعوب  ام  دـیوگیم : دـید ، ار  وت  بآ  رهن  نآ  بنج  هک  دیفـس  بسا  نآ  بحاص 

سپـس مدروخ . یتخـس  ناکت  مدروآ و  دایب  ار  ارجام  هرابکی  نم  دروآ ) یهاوخ  گـنچب  يداـیز  لاوما  دـنریذپیم و  ار  وت  زیتس  گـنج و 
میدرک نوریب  ار  نآ  سمخ  هدومن  باسح  ار  ملاوما  هتفرگ و  ار  نامثع  نب  دـمحم  تسد  متـساخرب و  هاگنآ  منکیم . تعاطا  مشچ ، متفگ :
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هیلع نامز  ماما  دوجو  هراب  رد  رگید  ارجام  نیا  زا  دـعب  تفر . درک و  نیعم  زین  ار  نآ  سمخ  مدوب ، هدرک  شومارف  نم  هک  ار  یتمـسق  یتح 
يوار قرتسم  نسحلا  وبا  دش . نشور  نم  رب  رما  تقیقح  و  مدرکن ، دیدرت  دنراد  یئاهتیرومأم  شاهسدقم  هیحان  زا  وا  باون  هکنیا  مالّسلا و 

فرطرب یلکب  متـشاد  هراـب  نیا  رد  هک  یکـش  مدینـش  نیـسح )  ) هَّللا دـبع  وبا  میوـمع  زا  ار  هعقاو  نیا  یتـقو  زا  مه  نم  دـیوگیم : ربـخ  نیا 
. دیدرگ

یمق هیولوق  نبا  بئان  ماشه  نبا 

تیب جح  مزعب  ( 307  ) تفه دصیس و  هنـس  رد  هک  هدومن  تیاور  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  هک : تسا  يدنوار  جیارخ »  » رد زین 
هک دوب  نیا  نم  یعـس  نیرتگرزب  دـندوب . هدـینادرگرب  دوخ  ياجب  ار  دوسـالا  رجح  « 1  » هطمارق هک  دوب  یلاـس  نآ  مدـش و  دادـغب  دراو  هَّللا 
هک مدوب  هدـید  اهباتک  زا  یـضعب  لالخ  رد  اریز  دـنکیم . بصن  دوخ  ياـج  رد  ار  دوسـالا  رجح  یـسک  هچ  منیب  هب  مورب و  جـحب  ار  لاـسما 

نیز ماما  فسوی  نب  جاجح  نامز  رد  هک  نانچ  دنکیم ، بصن  دوخ  ياج  رد  رصع  نآ  ماما  اددجم  دنیابریم و  ار  دوسالا  رجح  دوب : هتـشون 
ار دوخ  ناج  هک  يروطب  مدرک ، ادیپ  یتخـس  يرامیب  دادغب  رد  یلو  دـنام . لاح  نامهب  داهن و  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
هک مداد  يوب  ياهتـسبرس  همان  متفرگ و  بئان  ار  ماشه ) نبا   ) مانب یـصخش  راـچان  مورب . جـحب  اصخـش  متـسناوتن  مدـید و  رطخ  ضرعم  رد 

مامت متفگ : دوخ  بئان  ماشه  نباب  مدوب . هدرک  لاؤس  هن ، ای  مریمیم  ضرم  نیا  رد  هکنیا  دوخ و  رمع  تدم  زا  هتشون و  نامز  ماما  ترـضحب 
مه نم  و  يروایب ، هتفرگ  باوج  دراذـگیم و  دوخ  ياج  رد  ار  دوسالا  رجح  هک  یناسرب  یـسک  تسدـب  ار  همان  نیا  هک  تسنیا  نم  دوصقم 

ار دوسالا  رجح  دـندرک  دـصق  مدرم  و  مدـش ، هکم  دراو  نوچ  هک  درک  لقن  تشگرب ، ماـشه  نبا  یتقو  متـسرفیم . راـک  نیا  يارب  طـقف  ارت 
ياج رد  ار  دوسالا  رجح  هک  سک  نآ  مناوتب  نم  دننک و  زاب  هار  ات  مداد  مرح  مادخ  زا  ياهدع  هب  لوپ  یغلبم  نم  دـننک . بصن  دوخ  ياجب 
لحم کیدزنب  هنوگ  نیدب  و   ) دننز وسکیب  ار  تیعمج  ماحدزا  هک  متـشاد  هاگن  دوخ  اب  ار  مادـخ  زا  رفن  دـنچ  سپ  منیب . هب  دراذـگیم  دوخ 

ات تفرگن ، رارق  دـنک  بصن  دوـخ  ياـج  رد  هک  تشادرب  ار  دوسـالا  رجح  سک  ره   797 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدیـسر )
نیا رد  دوب . هدشن  هدنک  الـصا  یئوگ  هک  يروطب  دراذـگ ، دوخ  ياج  رد  تشادرب و  ار  نآ  دـمآ و  يور  ابیز  نوگ و  مدـنگ  یناوج  هکنیا 

ره زا  متـساخرب و  مه  نم  دـش ، جراخ  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  زا  روبزم  ناوج  سپـس  تساخرب ، وس  ره  زا  نایجاح  يداـش  يادـص  عقوم 
راد ریگ و  نآ  رد  نم  یلو  دنتـشادنپیم ، هناوـید  ارم  دـندادیم و  هار  نـمب  مـه  مدرم  متفاتـش : يو  لابندـب  متخاـس و  قرفتم  ار  مدرم  فرط 
واب اذه  عم  تفریم ، هار  هتـسهآ  وا  و  مدیودیم ؛ وا  رـس  تشپ  تعرـس  اب  نم  مدمآ . نوریب  تیعمج  نایم  زا  هکنیا  ات  متفرگیمنرب  وا  زا  مشچ 

ار همان  مه  نم  روایب ! يراددوخ  اب  هچنآ  تفگ : تسیرگن و  نمب  داتسیا و  دیدیمن ، ار  وا  یسک  نم  زج  هک  مدیسر  یئاجب  یتقو  مدیـسریمن 
تقو نیا  رد  درم ! یهاوـخ  رگید  لاـس  یـس  زا  دـعب  هک  رادـم  تشحو  يراـمیب  نیا  زا  وـگب  تفگ : درگنب  نآ  رد  هکنیا  نودـب  مداد . واـب 

: تفگ هیولوق  نبا  تفر . تشاذگ و  ارم  لاح  نیمه  رد  دش . بلـس  نم  زا  یتکرح  هنوگ  ره  تردق  هک  متـسیرگ  نادـنچ  تفرگ و  ماهیرگ 
روماب دش و  ضیرم  هیولوق  نبا  دیـسر ، ( 367  ) تفه تصـش و  دصیـس و  لاس  نوچ  درک . لقن  تعجارم  زا  دـعب  ماشه  نبا  ار  ناتـساد  نیا 
يارب سرت  همه  نیا  دنتفگیم  واب  تشادیم . لوذبم  غیلب  یعس  هراب  نیا  رد  تشون و  ار  دوخ  تیصو  دیدیم ، ربق  مزاول  هیهت  تخادرپ و  دوخ 

ارم گرم  هدـعو  ـالبق  هک  تسا  یلاـس  ناـمه  نیا  تفگیم : هیوـلوق  نبا  یلو  درادـن . سرت  دـهدب ، یتمالـس  دـنوادخ  تسا  دـیما  تسیچ ؟
يدهم لاجر  باتک  رد  یسوط  خیـش  «: 1  » تسا دیفم  خیـش  داتـسا  هیولوق  نبا  فلؤم : دومرف . تلحر  يرامیب  نامه  رد  هرخالاب  دـناهداد و 
ربخنیا رد  هدوب و  تشه  تصـش و  لاس  لئاوا  رد  وا  تافو  درک . تافو  لاسب 368  يو  : » تسا هتشون   798 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

«. تسا عیاش  باسح  رد  مه  فصن  زا  رتمک  طاقسا  هک  صوصخب  دناهتسنادن ، ربتعم  ار  يرسک  رادقم  تسا ) تفه  تصش و  هک  )

یجلعد دمحم  وبا 
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ام ياملع  ناگدیزگرب  زا  وا  تشاد . رـسپ  ود  یجلعد ، دمحم  وبا  هک  هدش  تیاور  دسیونیم : جیارخ )  ) باتک رد  يدنوار  نیدلا  بطق  زین  و 
لاغتـشا تاوما  لسغب  نیدـتم و  يدرم  هک  دوب  نسحلا  وبا  ماـنب  شنارـسپ  زا  یکی  دوب . هدینـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  رایـسب  ثیداـحا  دوب ،

راک نیا  دورب . جحب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  هب  هک  دش  ریجا  دـمحم  وبا  لاس  کی  دومیپیم . هانگ  فارحنا و  هار  رگید  رـسپ  تشاد .
جحب داد و  دوب  داسف  لها  هک  يرسپ  هب  دوب  هتفرگ  جح  رفـس  يارب  هک  ار  یلوپ  زا  یغلبم  دمحم  وبا  دوب . موسرم  نایعیـش  نایم  عقوم  نآ  رد 
شرـس يوم  هک  ار  نوگمدنگ  يور و  شوخ  یناوج  مدوب ، هداتـسیا  تافرع  رد  جح  لامعا  يانثا  رد  هک : درک  لقن  تعجارم  زا  دعب  تفر ،

یتقو مدید . يراز  799 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اعد  عوشخ و  لاح  رد  دوخ  يولهپ  دـشیم ، هدـید  شـشوگ  فرط  ود  زا 
يارب یلوپ  تفگ : منک ؟ ایح  زیچ  هچ  زا  اقآ  متفگ : ینکیمن ؟ ایح  خیـش  يا  تفگ : دش و  نم  هجوتم  دـنوش ، قرفتم  مدرم  هک  دـش  کیدزن 
هراشا و  دوشیم ، انیبان  تمـشچ  نیا  بیرقنع  یهدیم ، يراوخبارـش  قسافب  ار  نآ  وت  دنهدیم و  وتب  تسیک ؛ ینادیم  هک  یـسک  جـح  تباین 

دینش ار  نیا  زین  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  دیفم ) خیـش  . ) متـسه فئاخ  كانمیب و  نونک  ات  عقوم  نآ  زا  نم  دومن ، نم  مشچب 
دیدـپ دوب  هدومرف  هراشا  ترـضح  هک  یمـشچ  نامه  رد  یلمد  هک  دوب  هتـشذگن  هکم  رفـس  زا  يو  تعجارم  زا  زور  لـهچ  زونه  تفگ : وا 

. دش انیبان  دمآ و 

نئادم لها  زا  يدرم 

اب تفگ : هک  هدرک  تیاور  نئادـم  لـها  زا  شاینید  ناردارب  زا  یکی  زا  وا  دـشار و  نب  دـمحا  وبا  زا  دـسیونیم : روبزم  باـتک  رد  نینچمه 
تمیق رانید  هاجنپ  دـص و  ار  نآ  ام  هک  دراد  نتب  یئادر  ابق و  هتـسشن و  یناوج  مدـید  هاگان  میدوب ، جـح  لامعا  لوغـشم  ناتـسود  زا  یکی 

زا يزیچ  مه  وا  دش و  کیدزن  يوب  يریقف  تقو  نیا  رد  تشاد . رفس  رثا  هن  دوب و  هتفرگ  رابغ  هن  هک  دوب  هدیـشوپ  يدرز  شفک  و  میدرک ،
ریقف و شیپ  میتـفر  اـم  تشگ . دـیدپان  تفر و  تساـخرب و  ناوج  سپـس  دومن . وا  يارب  يداـیز  ياـعد  مه  ریقف  داد  واـب  تشادرب و  نیمز 

تسام اب  ام  ياقآ  متفگ : مقیفرب  نم  میدز . نیمخت  لاقثم  تسیب  ار  اههزیرگنس  نآ  ام  یئالط ! ياههزیرگنس  تفگ : داد ؟ وتب  هچ  میدیـسرپ 
میدرک و تعجارم  لوا  ياجب  سپس  میدرکن . ادیپ  ار  وا  میتشگ و  ار  تافرع  يارحـص  مامت  مینک . ادیپ  ار  وا  میورب و  میـسانشیمن . ار  وا  و 
! دیآیم جحب  هدایپ  لاس  ره  هک  تسا ، هنیدم  لها  زا  يولع  یناوج  دنتفگ : دوب ؟ یک  صخش  نیا  میدیسرپ  دندوب  وا  فارطا  هک  یناسک  زا 

نیسح نب  نسح 

، مدوب فاوط  لوغـشم  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  هدـش  تیاور  نیـسح  نب  نسح  زا  نادـمح  نب  رفعج  زا  هک : تسا  يدـنوار  جـیارخ  رد  زین 
! نک فاوط  رگید  طوش  تفه  تفگ : دمآ و  نم  دزن  يور  وکین  یناوج  مدید  هاگان  ماهدومن ؟ فاوط  راب  دنچ  هک  متشاد  کش 

دیعس نب  نامثع 

نب نامثع  هب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یـسنالق  نادمح  زا  وا  دمحم و  نب  یلع  زا  وا  ینیلک و  زا  وا  هیولوق و  نبا  زا  داشرا » رد   » دیفم خیش 
ار يدـنزرف  یلو  يرآ  تفگ : درک ؟ تافو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  متفگ  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  نامز ) ماما  لوا  بئاـن   ) يرمع دـیعس 

بلاـغ وبا  مداـخ  حـتف  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  مه  و  دومن . دوخ  ندرگب  هراـشا  تسد  اـب  و  تسنیا ، لـثم  شندرگ  هک  تشاذـگ ، امـش  ناـیم 
نم يارب  ار  ترـضح  دق  و  دوب ، هدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يو  دوخ  هک  مدینـش  رهطم  نب  یلع  وبا  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  يرارز 

. دومن فصو 

حلاص نب  هَّللا  دبع 
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هدـید دوسالا  رجح  يوربور  ار  نامز  ماـما  يو  هک  هدومن  تیاور  حـلاص  نب  هَّللا  دـبع  یبا  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  دوخ  دنـسب  داـشرا  رد  زین 
دناهتفگن روط  نیا  هک  دومرفیم : ترـضح  نآ  و  دیـسریم ، همدـص  زین  يوب  هک  دوب  يدـحب  تیعمج  ترثـک  عقوم  نآ  رد  تفگیم : و  تسا ؛

! دننک فاوط 

باذک رفعج 

هدومن تیاور   801 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يربنع  زا  رظن  نب  دمحا  حـلاص و  نب  هَّللا  دـبع  یبا  زا  دوخ  دنـسب  داشرا  رد  زین 
؟ ینکیم تمذـم  ارچ  تسین  یماـما  وا  زج  متفگ : نم  دومن ، تمذـم  ار  وا  یـصخش  دـمآ ، ناـیمب  نخـس  باذـک  رفعج  زا  یعمجم  رد  هک :
؟ تسیک وا  مدیـسرپ  تسا ، هدید  ار  وا  يرگید  یلو  ماهدیدن  ار  وا  نم  تفگ : ياهدید  ار  وا  وت  ایآ  متفگ : تسه . رگید  یماما  ارچ ! تفگ :

. تسا هدید  ار  وا  راب  ود  باذک )  ) رفعج دوخ  تفگ :

يزاوها ورمع  وبا 

هک هدومن  تیاور  يزاوها  ورمع  وبا  زا  وا  فوفکم و  رفعج  زا  وا  یفوک و  دمحم  نب  رفعج  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  دوخ  دنـسب  داشرا  رد  زین 
. تسا امش  بحاص  نیا  دومرف  داد و  ناشن  نمب  ار  نامز  ماما  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تفگ :

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  مداخ  فیرط 

نب میهاربا  زا  يروباـشین  یلع  نب  نسح  زا  ییحی  نب  نسح  نب  دـمحم  زا  وا  ینیلک و  خیـش  زا  هیولوق  نبا  شداتـسا  زا  روبزم  باـتک  رد  زین 
« تاوعدلا جهم   » باتک رد  سواط  نب  دیـس  تسا . هدید  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يو  هک  هدرک  تیاور  مداخ  فیرط  رـصن  وبا  زا  دـمحم 

دای ار  وا  هک  یناسک  يارب  ترضح  هلمج  زا  مدینش و  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ندناوخ  اعد  يادص  هرماس  رد  یهاگرحس  تسا : هتشون 
بـش رد  نیا  انتلود و  انناطلـس و  انکلم و  انّزع و  یف  مهیحا  و  دومرفیم : هکنیا  ای  مهقبا  تاومالا  ءایحألا و  دومرفیم : درکیم و  اعد  دـناهدرک 

. دوب لاس 638  هدعقلا  يذ  مهدزیس  هبنش  راهچ 

یلقره لیعامسا 

بیرق هک  منکیم  لـقن  تیاـکح  ود  دـناهدید ) ار  ترـضح  هک  یناـسک  ینعی   ) صوصخ نیا  رد  « 1  » مه نم  و  دـسیونیم : همغلا  فـشک  رد 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  دـندرک . لقن  مه  نم  يارب  ینید  ناردارب  نیقثوم  زا  یتعامج  ار  تیاـکح  ود  نیا  تسا  هدـش  عقاو  اـم  ناـمزب 

هیرق لها  دـنتفگیم و  یلقره  نسح  نب  لیعامـسا  ار  وا  هک  تشاد  تنوکـس  هلح  یحاون  رد  یـصخش  تسا : نیا  تیاکح   802 ص : نتم ،
، یناوج مایا  رد  هک  درکیم  لقن  مردپ  تفگیم : نیدـلا  سمـش  وا  رـسپ  یلو  مدـیدن  ار  وا  نم  تفای و  تافو  نم  نامز  رد  يو  دوب . لقره » »

دمآیم نوریب  نآ  زا  كرچ  نوخ و  تفاکـشیم و  راهب  لصف  رد  تحارج  نیا  دش . ادـیپ  مپچ  نار  رد  یمدآ  تسد  فک  ینهپ  هب  یتحارج 
نیدلا یضر  دیـس  هناخب  متفر  هلحب و  مدمآ  يزور  « 1  » مدوب لقره »  » رد عقوم  نآ  رد  تشادـیم  زاب  میاهراک  زا  يرایـسب  زا  ارم  نآ  درد  و 
تساوخ ار  هلح  ءابطا  دیس  منک . اوادم  ار  نآ  رهـش  رد  مهاوخیم  متفگ : مدرک و  لد  درد  يو  دزن  دوخ  یتحاران  زا  و  هر )  ) سواط نب  یلع 

ار تحارج  نیا  تسا . كانرطخ  نآ  هجلاعم  هتفرگ و  رارق  لحکا  كر  يالاب  رد  مخز  نیا  دـنتفگ : ءابطا  داد  ناـشن  اـهنآب  ار  درد  لـحم  و 
نم تفگ : نمب  هحور ، هَّللا  سدق  سواط ، نب  نیدـلا  یـضر  دّیـس  دریمیم . صخـش  دوشیم و  عطق  مه  گر  دـندیرب  رگا  یلو  دـیرب  دـیاب 

درب و دوخ  اب  ارم  همحرلا  هیلع  دیـس  یئایب . مه  وت  هک  تسنیا  رتهب  دنـشاب ؛ رتقذاح  اـجنآ  ياـبطا  هک  تسه  اـسب  و  مورب ، دادـغب  هب  مهاوخیم 
هتفگ هلح  ءابطا  هک  دـنداد  ار  یباوج  نامه  مه  اهنآ  داد . ناشن  اـهنآب  ار  درد  عضوم  تساوخ و  ار  ءاـبطا  زین  اـجنآ  رد  میدـش . دادـغب  دراو 
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تعـسو رد  سابل  نیا  رد  ندرازگ  زامن  ظاحل  زا  ار  وت  عرـش  دومرف : سواـط  نب  دیـس  عقوم  نیا  رد  مدـش . گـنتلد  ثیح  نیا  زا  و  دـندوب ؛
ار وت  شلوسر  ادخ و  هک  نکم  تحاران  ار  دوخ  تهجیب  یئوج و  يرود  تساجن  نوخ و  زا  ناکمالا  یتح  ینک  یعس  دیاب  طقف  هدراذگ 

تمحز رد  ندرازگ  زامن  يارب  ساـبل  ثیح  زا  شاـب و  لاـح  نیمهب  دـنیوگیم ، نینچ  ءاـبطا  هک  ـالاح  ینعی   ) دـناهدومرف یهن  لـمع  نیا  زا 
نب دیـس  مدرگیم ، زاب  نطوب  اجنآ  زا  ترایز و  يارب  هرماس  موریم  اج  نیمه  زا  ماهدمآ  دادـغب  هب  تسا و  نینچ  هک  الاح  متفگ : نم  شابم .)

. مدومن تکرح  مدراذـگ و  دیـس  دزن  ار  دوخ  ثاثا  سپـس  درک   803 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نیـسحت  ار  رکف  نیا  سواط 
کمکب ار  ماما  ادخ و  مدنارذگ و  بادرس  رد  ار  بش  زا  یساپ  متفر  نیئاپ  بادرس  زا  سپس  مدرک  ترایز  ار  همئا  مدش  هرماس  دراو  نوچ 

دوخ اب  هک  يروخبآ  مدیـشوپ و  يزیمت  سابل  مدرک و  لسغ  هلجد و  طش  راـنک  متفر  هاـگنآ  مدـنام  هرماـس  رد  هبنـشجنپ  زور  اـت  مدـیبلط و 
طـش فارطا  رد  دنیآیم  نوریب  رهـش  راصح  رد  زا  راوس  رفن  راهچ  مدید  لاح  نآ  رد  مدرگرب . رهـشب  هک  مدـمآ  نوریب  مدرک و  رپ  متـشاد 

زا یکی  مدید  میدیـسر ، مهب  یتقو  دنتـسه . اهنآ  زا  ناراوس  هک  مدرک  نامگ  اذل  دندینارچیم ، ار  دوخ  نادنفـسوگ  مه  تاداس  زا  ياهدع 
هک دوب  يدرم  ریپ  ناشرفن  کی  دنراد . لیامح  يریـشمش  رفن  راهچ  ره  هتـسب و  شقن  شتروص  رب  نساحم  طخ  هزات  هک  تسا  یناوج  اهنآ 

لغب ریز  زا  ار  نآ  هشوگ  هدیـشوپ و  ریـشمش  يور  یئابق  تروصب و  باقن  هدومن و  لـیامح  يریـشمش  يرگید  و  تشاد ، تسد  رد  ياهزین 
دنداتـسیا و پچ  تمـس  رد  مه  ناوج  ود  نآ  دز  نیمزب  ار  دوخ  هزین  هت  داتـسیا و  هداـج  تسار  تمـس  رد  رادهزین  درم  ریپ  دوب . هدـینارذگ 

وت تفگ : نمب  شوپابق  درم  مداد . ار  اهنآ  باوج  مه  نم  دـندرک و  مالـس  نمب  اهنآ  داتـسیا . نم  لباقم  هار  طسو  رد  مه  شوپ  اـبق  صخش 
نم اب  اهنآ  هک  متـساوخیمن  نم  منیبهب . دهدیم  جـنر  ار  وت  هک  یتحارج  ات  ولج  ایب  تفگ : يرآ . متفگ : يورب ؟ تناسک  دزن  یهاوخیم  ادرف 

اب تسا ، رت  مسابل  هدـمآ و  نوریب  بآ  زا  مه  نم  و  دـنرادن ، يزیهرپ  تساجن  زا  درگ ، نابایب - مدرم  متفگ  دوخ  شیپ  دـننک و  ادـیپ  سامت 
تحارجب شتـسد  هکنآ  ات  دومن  سمل  نیئاپ  ات  ار  مشود  تسد  اب  دیـشک و  دوخ  فرطب  تفرگ و  ارم  تسد  وا  متفر و  يو  دزن  فصو  نیا 

! لیعامـسا تفگ : تسدـب  هزین  درم  ریپ  ماـگنه  نیا  دـش  بسا  راوس  لوا  دـننام  سپـس  تفرگ . مدرد  هک  داد  راـشف  يروط  ار  نآ  دروخ و 
هیلع دوعوم  يدهم  میتسه . راگتـسر  تحار و  هَّللا  ءاش  نا  امـش  ام و  متفگ : دـنادیم . ارم  مسا  اجک  زا  هک  مدرک  بجعت  نم  يدـش ؟ تحار 
راوس هک  روط  نامه  متفر و  شیپ  مالک  نیا  ندینـش  اب  تسا . مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ  نیا  تفگ : درم  ریپ  دـعب   804 ص : نتم ، مالسلا ،
ادـج امـش  زا  ادـبا  نم  متفگ : درگرب ! دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  متفریم ! اهنآ  اـب  نم  دـنداتفا و  هارب  سپـس  مدیـسوب . ار  شترـضح  ياـپ  دوب 

وتب ماما  راب  ود  ینکیمن  مرش  لیعامـسا  يا  تفگ  درم  ریپ  مداد ، ار  باوج  نامه  نم  یلو  يدرگرب ! هک  تسنیا  رد  حالـص  دومرف  موشیمن .
يدیـسر دادغب  هب  یتقو  دومرف : دش و  نم  هجوتم  سپـس  تفر و  مدق  دنچ  ماما  مدومن . فقوت  راچان  يریگیمن ؟ شوگ  درگرب و  دـیوگیم 

دیس  ) یضر ام  دنزرفب  نکم و  لوبق  داد  وتب  يزیچ  یتفر و  وا  دزن  یتقو  دبلطیم . ار  وت  یسابع ) هفیلخ  هَّللاب  رصنتسملا  ینعی   ) رفعج وبا  امتح 
اب هاـگنآ  دـهدب . وتب  یهاوخیم  هک  يزیچ  منکیم  شرافـس  يوب  نم  دـسیونب ، ضوع  نب  یلع  هب  وـت  يارب  ياهیـصوت  هک  وـگب  سواـط ) نب 

. مدوب فسأتم  ترـضح  نآ  یئادج  زا  نم  و  دـندش ، رود  مرظن  زا  ات  متـسیرگنیم  ار  اهنآ  هداتـسیا  نانچمه  نم  دومرف : تکرح  شناهارمه 
وت يور  دنتفگ : دنتفرگ و  ارم  رود  مرح  مادخ  متفر  رهطم  مرح  هب  مدش و  رهـش  دراو  متـساخرب و  هاگنآ  متـسشن  نیمز  يور  ياهظحل  سپ 
زا نم  هن .! متفگ  هدرک ؟ عازن  وت  اب  یـسک  دنتفگ : هن ! متفگ : ینکیم ؟ درد  ساسحا  زونه  ایآ  تسا . هدرک  رییغت  لوا  اب  هک  مینیبیم  نانچ  ار 

تاداس و زا  اهنآ  دنتفگ : دیـسانشیم ؟ دـندوب ، امـش  دزن  هک  ار  یناراوس  ایآ  منکیم : لاؤس  امـش  زا  یلو  مرادـن  يربخ  دـیئوگیم  امـش  هچنآ 
شوپابق درم  نامه  متفگ  شوپابق ؟ درم  ای  دوب  درم  ریپ  نآ  ماما  دنتفگ : دوب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  وا  هن ! متفگ  دنتسه  نادنفسوگ  نابحاص 

سابل اهنآ  ولج  سپس  دروآ . دردب  ارم  داد و  راشف  ار  نآ  تسد  اب  وا  دوخ  متفگ : يداد ؟ ناشن  واب  یتشاد  هک  ار  یتحارج  دنتفگ  دوب . ماما 
نیمهب درکیم . درد  میاپ  مادـک  هک  مدرک  دـیدرت  بارطـضا  ترثک  زا  نم  مدـیدن . يرثا  يرامیب  نآ  زا  مدروآ و  نوریب  ار  میاپ  هدز  الاب  ار 

هدـهاشم ار  نیا  مدرم  یتقو   805 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مدـیدن . يرثا  مدرک و  هاگن  هدروآ  نوریب  زین  ار  مپچ  ياپ  تهج 
ندمآ زا  ار  تیعمج  دندرب و  هنازخب  ارم  مادـخ  دـندرک ، هراپ  هراپ  كربت  يارب  ار  مسابل  دـندروآ و  موجه  نم  يوسب  نانک  يداش  دـندرک 
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دندوب هتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  دوب : هدیسرپ  دینـش ، ار  ادص  رـس و  نآ  نوچ  دوب ، هرماس  رد  زور  نآ  نیرهنلا  نیب  رظان  دندرک . عنم  نم  فرطب 
؟ ياهدمآ نوریب  دادغب  زا  هک  تسا  زور  دنچ  تفگ  دیسرپ و  ارم  مسا  هنازخ و  رد  دمآ  رظان  تسا . هتفای  افـش  نامز  ماما  تکرب  هب  یـضیرم 

مدرم مدمآ  نوریب  رهـش  زا  مدناوخ  حبـص  زامن  نوچ  مدنام و  هرماس  رد  ار  بش  نآ  نم  تفر و  وا  مدش . جراخ  دادـغب  زا  هتفه  لوا  متفگ :
اجنآ زا  زور  نآ  حبـص  مدیباوخ و  « 1 « » اناوا  » رد ار  بش  دنتـشگرب . مدرم  مدش  رود  رهـش  زا  یتقو  یلو  دندمآ . نم  اب  دـندش و  هجوتم  مه 
اجک دـنیوگیم  دنـسرپیم و  ار  شبـسن  مان و  دوشیم  دراو  سک  ره  زا  هدومن و  ماحدزا  قیتع  لـپ  يور  تیعمج  مدـید  مدـش . دادـغب  مزاـع 

ار مسابل  دندروآ و  موجه  نم  فرطب  ناهگان  مدرک . یفرعم  ار  دوخ  مه  نم  یئآیم ؟ اجک  زا  تسیچ و  تمان  دندیسرپ  مه  نم  زا  يدوب ؟
نیرهنلا نیب  روما  رظان  هک  دوب  نیا  تلع  دـنامن . میارب  یلاـح  رگید  هک  يروطب  دـندرب ، كربت  ناونعب  ار  نآ  هکت  ره  دـندومن و  هراـپ  هراـپ 

ترثک زا  دوب  کیدزن  هک  دش  یماحدزا  نانچ  و  دندرب ، دادغب  هب  ارم  مدرم  هاگنآ  دوب . هداد  شرازگ  ارم  يارجام  هتشون و  دادغب  هب  ياهمان 
ار روبزم  ربخ  تحـص  هدومن و  یتاقیقحت  هراب  نیا  رد  اـت  تساوخ  ار  سواـط  نبا  نیدـلا  یـضر  دیـس  « 2  » یمق ریزو  موش . فـلت  تیعمج 

نم فارطا  زا  ار  مدرم  يو  ناـهارمه  دـندروخرب  نمب  یبون »  » هزاورد کـیدزن  دوخ  باحـصا  اـب  مه  نیدـلا  یـضر  دـناسرب . يو  عـالطاب 
دوشگ و ارم  ياپ  دـش و  هداـیپ  دوخ  بوکرم  زا  هاـگنآ  يرآ . متفگ : دـنهدیم ؟ وت  زا  ار  ربخ  نیا  تفگ : دـید  ارم  یتقو  دـنتخاس . هدـنکارپ 

ارم تسد  سپـس  داتفا ، یـشوهیب  تلاحب  ياهظحل  اج  نامه  دیـس   806 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـیدن . قباس  مخز  زا  يرثا 
ایوج ار  هعقاو  حرش  ریزو  تسا . نمب  مدرم  نیرتکیدزن  نم و  ردارب  نیا  انالوم ! تفگ : تسیرگیم  هک  یلاح  رد  دروآ و  ریزو  دزن  تفرگ و 
نیا ياپ  تحارج  تفگ : دومن و  راضحا  دندوب  هدـید  ار  مخز  نآ  البق  هک  یئابطا  ریزو  مدومن . تیاکح  وا  يارب  رخآ  ات  لوا  زا  نم  دـش و 

: تفگ ریزو  دریمیم . دش  عطق  رگا  دوشب و  عطق  نهآ  اب  هک  تسنیا  مخز  نیا  جالع  هار  اهنت  دنتفگ : ابطا  دینک ! هجلاعم  دـیاهدید  هک  ار  درم 
يدوگ نآ  ياج  رد  يدوبهب  زا  دعب  دشکیم و  لوط  هام  ود  دنتفگ : دبای ؟ دوبهب  هک  دشکیم  لوط  ردـقچ  دریمن  دـینک و  عطق  هکنیا  ضرفب 

ارم ياپ  ریزو  شیپ . زور  هد  دنتفگ : دیاهدید ؟ ار  نآ  تقو  هچ  امـش  دیـسرپ : ریزو  دیوریمن . يوم  نآ  ياج  رد  رگید  هک  دنامیم  يدـیفس 
ءابطا زا  یکی  دشیمن . هدید  يو  رد  دشاب  درد  هقباس  زا  یکاح  هک  یتمالع  هنوگ  چیه  رگید  ياپ  دـننام  هک  داد  ناشن  دوب  حورجم  البق  هک 

! تسیک راک  هک  مینادیم  دوخ  ام  تسین ، امش  راک  هک  دش  مولعم  یتقو  تفگ : ریزو  تسا ! میرم  نب  یسیع  راک  نیا  تفگ : دیـشک و  دایرف 
رازه دوـمن و  راـضحا  ارم  هفیلخ  درک . لـقن  هفیلخ  يارب  ار  هعقاو  مه  ریزو  دیـسرپ . يو  زا  ار  ارجاـم  دوـمن و  راـضحا  ار  ریزو  هفیلخ  سپس 

یک زا  تفگ : هفیلخ  مرادرب . ار  نآ  راـنید  کـی  منکیمن  تارج  متفگ : ناـسرب . دوـخ  فرـصمب  ریگب و  ار  نـیا  تـفگ  داد و  نـمب  راـنید 
مـالک نیا  ندینـش  زا  هفیلخ  نکم . لوبق  رفعج  وبا  زا  يزیچ  تفگ : اریز  داد . رارق  تیاـنع  دروم  ارم  هک  یـسک  ناـمه  زا  متفگ : یـسرتیم ؟

: دیوگیم همغلا ) فشک  فلؤم   ) یلبرا یـسیع  نب  یلع  مدمآ . نوریب  مریذـپب  يو  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  نم  هاگنآ  دـش  ردـکم  تسیرگ و 
هیلع دوعوم  يدهم  « 1  » یلقره لیعامـسا  رـسپ  نیدـلا  سمـش  مدرکیم . لقن  دـندوب  نم  دزن  هک  یعمج  يارب  ار  تیاکح  نیا  نم  زور  کی 
نسح نیا  زا  نم  متسه . وا  دنزرف  نم  تفگ : دش ؛ مامت  تیاکح  یتقو  متخانشیمن . ار  وا  نم  یلو  دوب  رـضاح  مه   807 ص : نتم ، مالسلا ،
لفط عقوم  نآ  رد  نم  اریز  هن . تفگ : يدوب ؟ هدـید  دوب ، حورجم  هک  یتقو  رد  ار  تردـپ  نار  اـیآ  مدیـسرپ  يو  زا  مدرک و  بجعت  قاـفتا 

زا ار  تیاکح  نیا  نم  نینچمه  دوب . هدیئور  وم  تحارج  نآ  ياج  رد  و  تشادـن . مخز  زا  يرثا  هک  مدـید  تفای  يدوبهب  یتقو  یلو  مدوب ،
سانشرس مدرم  زا  ود  ره  هک  امهیلع  هَّللا  ۀمحر  رـسیا  نب  ردیح  نیدلا  مجن  يوسوم و  يولع  ریـشب  نب  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  یفـص  دیس 

نآ ام  دـنتفگ : دـندرک و  قیدـصت  ار  تیاکح  زین  اـهنآ  مدیـسرپ و  دـندوب ، زیزع  رایـسب  نم  دزن  دنتـشاد و  یتسود  هقباـس  نم  اـب  و  دـندوب ،
هک درکیم  لقن  وا  دنزرف  نیدلا  سمـش  زین  و  میدید . يو  نار  رد  شیدوبهب  عقوم  رد  ار  نآ  ياج  لیعامـسا و  يرامیب  لاح  رد  ار  تحارج 
زور دنچ  ره  و  دومن . فقوت  دادغب  رد  ناتسمز  لصف  رد  هک  ییاج  ات  دوب  نوزحم  تخس  ترـضح  نآ  قارف  زا  هعقاو  نیا  زا  دعب  لیعامـسا 
راب هک  دیما  نیاب  تفر ، مالسلا  امهیلع  نییرکـسع  ترایزب  راب  لهچ  لاس  نآ  رد  یتح  تشگیمرب  دادغبب  زاب  تفریم و  هرماسب  ترایز  يارب 

رد وا  یلو  دیامن ، تدعاسم  يو  اب  ریدـقت  دـسرب و  دوخ  دوصقمب   808 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنیبهب و  ار  ترـضح  رگید 
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. ۀعساو ۀمحر  هیلع  هَّللا  ۀمحر  تفای . لاقتنا  یقاب  ناهجب  وا  هصغ  اب  درم و  ترضح  ددجم  رادید  ترسح 

ینسح هوطع 

يدیز وا  دوب . هدرک  مرو  شاهضیب  هوطع  شردپ  هک  درکیم  تیاکح  نم  يارب  ینـسح  هوطع  نب  یقاب  دیـس  دـسیونیم : همغلا  فشک  رد  زین 
بحاص هکنیا  رگم  منکیمن  قیدصت  ار  امـش  هدیقع  نم  تفگیم : دنوش و  هعیـش  بهذمب  لیام  شنادنزرف  هک  تشاذگیمن  و  دوب ، بهذـم 

کی رد  همه  هک  ءاشع  زامن  عقوم  اهبش  زا  یکی  رد  میدینشیم . يو  زا  ررکم  ار  نخـس  نیا  دهد . افـش  ضرم  نیا  زا  ارم  دیایب و  يدهم  امش 
بحاصب دیـسرب  تفگ : دید  ار  ام  یتقو  میتفر ، وا  يوسب  باتـش  اب  دبلطیم . کمکب  ار  ام  دشکیم و  دایرف  نامردـپ  میدـید  میدوب  عمج  اج 

يو زا  ار  نایرج  نامردپ و  شیپ  میتشگرب  سپـس  میدـیدن . ار  سک  چـیه  یلو  میتفر  نوریب  همه  ام  تفر . نم  شیپ  زا  هعاسلا  هک  ناتدوخ 
وت هک  ماهدمآ  مشابیم  تنادنزرف  بحاص  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : هوطع ! يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  یصخش  تفگ : مردپ  میدیسرپ .

. مدـیدن نآ  رد  قباس  مرو  زا  يرثا  مدرب  تسد  یتقو  تفر . داد و  راشف  ار  نآ  درد و  عضومب  درب  تسد  هاـگنآ  مناـهرب . يراـمیب  نیا  زا  ار 
اج همه  رد  ناتساد  نیا  دربیمن ! جنر  هضیب  درد  زا  رگید  دوب و  کباچ  لاح و  رس  وهآ  نوچمه  هعقاو  نیا  زا  دعب  مردپ  تفگیم : یقاب  دیس 

تاعالطا رابخا و  هنوگ  نیا  دیوگیم : یلبرا  سپس  دندرک . فارتعا  ار  نآ  و  مدیـسرپ ، مه  شدنزرف  زا  ریغ  نارگید  زا  نم  تشگ . روهـشم 
ناوراک و هب  داد و  تاجن  ار  اهنآ  ترضح  دندوب و  هدناماو  ناوراک  زا  هکم  هار  رد  هک  یتعامج  دننام  تسا  رایسب  باب  نیا  رد  ترضح  زا 

عوقو هب  اـم  ناـمز  هب  کـیدزن  هک  تیاـکح  ود  نیمه  یلو  مدرکیم  لـقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  دیـشکیمن ، ازارد  هب  رگا  هک  دـیناسر  دـصقم 
. تسا یفاک  هتسویپ 

مداخ نایدالا  وبا 

نب دمحم  نب  یلع  زا  دوخ  دانسا  اب  ناشرازم  باتک  رد  امهیلع  هَّللا  ۀمحر  ریبک  رازم  فلؤم  يدهشم  نب  دمحم  خیـش  دیفم و  خیـش  فلؤم :
تسا بوخ  تفگ : نمب  ینید  ناردارب  زا  یکی  داتفا . ساور » ینب   » هفیاطب مراذگ  یتقو  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  يرتشوش  نمحرلا  دبع 

همئا هک  هفیرـش  نکاما  نیا  ترایز  هام  نیا  رد  تسا و  بجر  هام  هام ، نیا  هک  هچ  میرازگب . زامن  نآ  رد  میورب و  هعـصعص  دجـسمب  مه  اب 
وناز يرتش  مدید  میدیـسر  دجـسم  ردب  نوچ  متفر . هعـصعص  دجـسمب  وا  اب  مهنم  دشابیم ، بحتـسم  دناهدرازگ ، زامن  هداهن و  مدـق  نآ  رد 

هتسشن و هتشاذگ  رسب  اهنآ  لثم  ياهمامع  هک  يزاجح  سابل  رد  يدرم  میدید  میدش ، دجسم  دراو  یتقو  تسا . هدیباوخ  دجسم  رد  هتـسب و 
مقیفر تفر . دـش و  رتش  راوس  تساخرب و  سپـس  درک ، ینـالوط  ياهدجـس  هاـگنآ  میدرک ، ظـفح  زا  مقیفر  نم و  هک  دـناوخیم  ار  یئاـعد 

رد میدمآ ، نوریب  دجـسم  زا  زامن  زا  سپ  دز . ام  ناهدـب  رهم  هکنیا  لثم  میتفگن ، نخـس  يو  اب  هک  سوسفا  دوب . رـضخ  درم  نیا  هک  تفگ 
هب میدوب  هدید  هچ  نآ  سپس  هعـصعص و  دجـسم  زا  میتفگ : دیئآیم ؟ اجک  زا  دیـسرپ : میدومن . تاقالم  ار  یـساور  دواد  یبا  نبا  هار  نایم 

نخـس مه  یـسک  اـب  دـیآیم و  دجـسمب  راـب  کـی  يزور  هس  اـی  زور  ود  ره  رد  درم  نیا  تـفگ : دواد  یبا  نـبا  میدـناسر . زین  يو  عـالطا 
یسک وا  مسق  ادخب  تفگ : وا  یلو  تسا : رـضخ  وا  ام  رظنب  میتفگ : دوب ؟ یک  دیدرک  نامگ  امـش  تفگ : تسیک ؟ وا  میدیـسرپ : دیوگیمن ،

هیلع نامزلا  بحاص  وا  هَّللا  و  تفگ : مقیفر  تقو  نیا  رد  دیسریم  قحب  هَّللا  ءاش  نا  هک  دیورب  سپ  تسوا . تاقالمب  دنمزاین  رضخ  هک  تسا 
ار نامزلا  بحاص  ترـضح  هک  یـصخش  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  یئانجو  دـمحم  وبا  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد  ینیلک  دوب . مالّـسلا 
: تفگیم هک  تسا  هدـید  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شردـپ  تلحر  هثداـح  زا  شیپ  زور  هد  ار  ترـضح  نآ  تـفگیم : دوـب  هدـید 

يریگولج رگا  یلو  تساهاج  نیرتهب  نم  نطوت  يارب  هرماس )  ) اجنیا هک  ینادـیم  وت   810 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ادنوادخ 
!! دنیامنن
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يرهوج یسیع 

لاس 260 رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يرهوج  يدهم  نب  یـسیع  دمحم  وبا  زا  نادمح  نب  نیـسح  زا  ام  ياملع  بتک  زا  یکی  رد  فلؤم :
رامیب نم  تسا ، هدرک  روهظ  نامز  ماما  هک  دوب  هدش  تباث  ام  رب  اریز  دوب ، هنیدم  نم  دـصقم  مدـمآ . نوریب  نطو  زا  هَّللا  تیب  جـح  گنهآب 

( نایعیش  ) دوخ ینید  ناردارب  مدش و  هنیدم  دراو  هک  یعقوم  مدرک . ادیپ  امرخ  یهام و  ندروخب  لیم  مدمآ ، نوریب  زیهرپ  زا  یتقو  متشگ و 
هیلع دوعوم  يدـهم  متفر . رباص  فرطب  مه  نم  هدومن  روهظ  رباص »  » مانب یلحم  رد  ترـضح  هک  دـنداد  هدژم  زین  اـهنآ  مدومن ، تاـقالم  ار 

نم رصق و  نایم  دنتفر  اههلاغزب  دوب ، اجنآ  رد  مه  يرصق  مدید و  رغال  هلاغزب  سأر  دنچ  مدیسر ، نابایب  نآب  یتقو   813 ص : نتم ، مالسلا ،
يرکـسع نسح  ماما  مداخ  ردب »  » هاگان مدومن ، عرـضت  اعد و  مدناوخ و  ار  اشع  برغم و  زامن  هکنآ  ات  مدوب ، بلطم  بقارم  هدنام  اجنآ  رد 

یهلا دمح  رایسب  متفگ و  لیلهت  ریبکت و  فرح  نیا  ندینش  زا  نم  وش ! دراو  يرهوج  يدهم  نب  یسیع  يا  تفگ : هک  مدید  ار  مالّسلا  هیلع 
ارم منیشنب . هرفس  رانک  هک  داد  روتسد  نمب  مداخ  هدش  هدرتسگ  هک  مدید  ار  یئاذغ  هرفس  مدش  رـصق  طایح  دراو  هک  یماگنه  مدروآ . اجب 

لیلد نیمه  متفگ : نم  روخب . ـالعف  یتساوخیم ، زیهرپ  عفر  عقوم  رد  هچ  ره  هک  دـهدیم  روتـسد  وتب  تیاـقآ  تفگ : دـیناشن و  هرفـس  يولهپ 
ارم هک  روخب  اذـغ  یـسیع ! يا  دز : گـناب  وا  زاـب  ماهدـیدن ؟ ار  دوخ  ياـقآ  زونه  هکنیا  اـب  مروخب  اذـغ  هنوگچ  نم  تسا ، یفاـک  نم  يارب 

یمات تهابـش  هک  یئامرخ  زین  نآ  راـنک  هداـهن و  هرفـس  رد  دیـشوجیم  هک  یمرگ  یهاـم  مدـید  هرفـس ، رـس  متـسشن  مه  نم  دـید . یهاوخ 
يراد کش  ام  رما  رد  مه  زاب  ایآ  یـسیع ! يا  تفگ : دز و  ادـص  ارم  ماگنه  نیا  تسا  غود  مه  نآ  يولهپ  دـناهدراذگ و  دراد  ام  ياـمرخب 

ره مدروخ . دوب  هرفس  رد  هچنآ  زا  مدومن و  رافغتسا  متسیرگ و  نم  نم ؟ ای  دراد  ررض  زیچ  هچ  عفان و  تیارب  يزیچ  هچ  ینادیم  رتهب  وت  ایآ 
مرـش هک  مدروخ  نادنچ  مدید و  ایند  ياذغ  نیرتذیذل  ار  هرفـس  نآ  ياذـغ  نم  دوبن ، مولعم  متـسد  ياج  متـشادیمرب ، نآ  زا  تسد  هک  راب 
هتخپن ار  نآ  قولخم  تسد  تسا و  یتشهب  ياذـغ  زا  نیا  هک  نکن  مرـش  یـسیع ! يا  تفگ : دز و  گـناب  وا  یلو  منک . لواـنت  رتـشیب  مدرک 

رد تسا . یفاک  متفگ : دوخ  شیپ  یلو  موشیمن  ریس  مرادرب و  نآ  زا  تسد  دهاوخیمن  ملد  مدید  مدرک ، ندروخب  عورـش  زاب  مه  نم  تسا .
دز و ادص  ترـضح  ماهتـسشن . ار  متـسد  زونه  نم  دـمآ و  نم  ياقآ  متفگ : دوخ  شیپ  نم  نم ! دزن  ایب  تفگ : دز و  ادـص  ارم  زاب  تقو  نیا 
. تسا رتوبشوخ  روفاک  کشم و  زا  مدید  مدیئوب  ار  متسد  نم  تسا . تسد  نتسش  هب  جاتحم  ياهدروخ  هک  اذغ  نیا  ایآ  یسیع ! يا  تفگ :

يروـط درک و  هریخ   814 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ار  مناگدـید  هک  تشگ  راکـشآ  وا  زا  يرون  مدـش ، کیدزن  يوب  هاگنآ 
تقو هچ  تساجک و  رد  وا  دـنتفگیمن  نم  ناگدـننکبیذکت  رگا  دومرف : ماهدرک . ادـیپ  ساوح  لالتخا  مدرک  نامگ  هک  متـشگ  همیـسارس 

هچ و  هداد ، ربخ  امشب  زیچ  هچ  دهد و  عالطا  امـشب  هک  تسا  هدمآ  وا  شیپ  زا  یـسک  هچ  و  هدید ، ار  وا  یک  و  هدش ، دلوتم  اجک  رد  هدوب و 
دندیدیم و هکنیا  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرم  مسق  ادخب  یلو  ینیبهب . ارم  هک  تشادن  یموزل  تسا ؟ هدروآ  امـش  يارب  ياهزجعم 

ارم ناردپ  ریاس  ماقم  نینچمه  دنناسر . لتقب  ار  ترـضح  نآ  دوب  کیدزن  دـندز و  بقع  دندیـسریم  شتمدـخب  دـندرکیم و  تیاور  يو  زا 
نـشور اهنآ  ياعدا  تقیقح  هک  یماگنه  ات  دندرمـش ، نج  ریخـست  رحـس و  ار  اهنآ  تازجعم  و  دندرکن ، قیدصت  ار  اهنآ  و  دندروآ ، نیئاپ 

! درادب تباث  هدـیقع  نیا  رد  ارم  دـنوادخ  هک  نک  اعد  اقآ ! متفگ : وگم . ام  نانمـشدب  ناسرب و  ام  ناتـسودب  يدـید  هچنآ  یـسیع ! يا  دـش .
رد مدـمآ  نوریب  مه  نم  یتسه . زوریپ  راگتـسر و  هشیمه  هک  ورب  سپ  يدـیدیمن ! ارم  تشادـیمن ؛ مدـق  تباـث  ار  وت  دـنوادخ  رگا  دومرف :

. مدومنیم ادخ  رکش  دمح و  تیاهنیب  هک  یلاح 

یلح حجار  وبا 

دناهدید ار  نامز  ماما  ترضح  هک  یناسک  رکذ  رد  نامیالا » لها  نع  جّرفملا  ناطلـسلا   » باتک رد  یلین  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  فلؤم :
نامز نیا  مدرم  و  تسا ، هدیـسر  اج  همهب  نآ  ربخ  هدـیدرگ و  عیاش  اج  همه  رد  و  تسا ، روهـشم  هک  تسا  یتیاـکح  هلمج  زا  و  دـسیونیم :
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، افص قدص و  اب  لضافا  سانشرس و  نادنمـشناد  زا  یتعامج  ار  تیاکح  تسا . هلح  رد  یمامح  حجار  وبا  تیاکح  نآ  و  دناهدید ، نایعلاب 
يزور هک : درکیم  لقن  يو  تسا . یلاعت  هَّللا  هملـس  نوراق  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ققحم  دـباع ، دـهاز  خیـش  هلمج  زا  هک  دـناهدرک ؛ لقن 

راضحا ار  حجار  وبا  مه  مکاح  دنکیم . بس  ار  افلخ  حـجار  وبا  نیا  هک  دـنداد  شرازگ  دوب  ریغـص » ناجرم   » مانب یـصخش  هک  هلح  مکاحب 
815 و ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  داتفا  نیمزب  لاحیب  تشگ و  حورجم  شندب  مامت  هک  دندز  نادنچ  ار  وا  داد  روتـسد  دومن و 
هک ینامسیر  دندرک و  هراپ  ار  شینیب  دندرب و  ورف  نآ  رد  ینهآ  نزوس  دندروآرد و  ار  وا  نابز  مکاح  روتسدب  تخیر . شیایانث  ياهنادند 

هفوک رازاـب  هچوک و  رد  هک  داد  دوخ  ناـمالغ  تسدـب  تسب و  نآـب  يرگید  نامـسیر  درب و  نآ  خاروس  رد  دوب  هدـش  هدـیبات  ربز  يوم  زا 
يور ولج  ار  گرم  نیمز و  يور  داـتفا  هک  يروطب  دـندزیم  ار  وا  هدروآ و  موجه  مدرم  فرط  ره  زا  دـندینادرگیم ، ار  وا  یتـقو  دـننادرگب ،

تسیاهدروخلاس و درم  ریپ  وا  دـنتفگ : دـندوب  وا  فارطا  هک  یمدرم  دـنناسر . لتقب  ار  وا  داد  روتـسد  دـنداد ، مکاحب  ربخ  نوچ  دـید . دوخ 
نادنچ مدرم  دیریگن ، ندرگب  ار  وا  نوخ  دریمب و  دوخ  ات  دیراذگب  لاح  نیمهب  ار  وا  تسین ، شیب  ياهدرم  العف  دید و  دـنیبهب ، دـیاب  هچنآ 

وا ناسک  دوب . هدرک  مرو  حجار  وبا  نابز  تروص و  عقوم  نآ  رد  دننک . دازآ  ار  وا  داد  روتسد  مکاح  هک  دندیزرو  رارصا  صوصخ  نیا  رد 
وا ندـیدب  مدرم  ادرف  نوچ  یلو  درم . دـهاوخ  بش  نامه  هک  تشادـن  دـیدرت  سک  چـیه  و  دـندرب ، شاهناخب  ار  ناـج  همین  نآ  و  دـندمآ ،

ياهتحارج هتـشگرب و  لوا  لاحب  دوب  هداتفا  هک  شیاهنادند  تسا . شخب  تیاضر - الماک  شلاح  دناوخیم و  زامن  هداتـسیا  دندید  دـندمآ ،
دندمآ تفگشب  وا  عضو  هدهاشم  زا  مدرم  تسا ! هتشگ  لیاز  مه  شتروص  مخز  و  هدنامن ؛ یقاب  نآ  زا  يرثا  هتفای و  يدوبهب  یلکب  شندب 

لد نابز  اب  راچان  مناوخب ، ار  ادـخ  هک  متـشادن  ینابز  مدـید و  مشچب  ار  گرم  نم  یتقو  تفگ : حـجار  وبا  دـندش . ایوج  وا  زا  ار  ارجاـم  و 
نامز ماما  نایم  نآ  رد  دـش و  ینارون  ماهناخ  بش  ماگنه  مدـیبلط . يرایب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  شیوخ  يالوم  اقآ و  متخادرپ و  اعدـب 
نوچ داد . افـش  ار  وت  دـنوادخ  هک  نک  راک  تناروخنان  يارب  زیخرب و  دومرف : دیـشک و  متروص  يور  ار  كراـبم  تسد  هک  مدـید  ار  (ع )

الوصا حجار  وبا  مسق  ادخب  تفگیم : رکذلا  قباس  نوراق  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  مدومن . هدهاشم  دینیبیم  هک  روط  نیا  ار  دوخ  دش  حبص 
نیدب ار  وا  هشیمه  متفریم و  وا  مامحب  تقو  همه  نم  تشاد . یهاتوک  شیر  دوب و  ورتشز  گنر و  درز  مادنا ، رغال  هینبلا ، فیعض  يدرم 

، مدید متفر  وا  ندـیدب  تیعمج  نایم  رد  حبـص   816 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زور  نآ  نوچ  یلو  مدـیدیم . لکـش  تلاح و 
لکـش و نیمهب  دوب  هدنز  ات  و  دوب ، هتـشگ  ياهلاس  تسیب  ناوج  تروصب  خرـس و  شیور  دـنلب  شنـساحم  هدـش ، تماق  شوخ  یپ و  يوق 
هک دـیدیم  تلاح  نیدـب  زورما  دوب و  هدـید  عضو  نآب  ار  وا  لبق  زور  مکاح  دـیبلط . ار  وا  مکاح  تفای  عویـش  ربخ  نیا  نوچ  دـنام . تئیه 

بعر عـضو ؛ نیا  هدـهاشم  زا  تسا ! هتـشگرب  شیاهنادـند  تسین و  وا  ندـب  رد  اـهمخز  زا  يرثا  دـید  مکاـح  دوـب . زورید  سکعب  تسرد 
دعب یلو  درکیم  هلبقب  ار  دوخ  تشپ  تسـشنیم و  دوب  فورعم  ع )  ) نامز ماما  مانب  هک  یلحم  رد  البق  مکاح  تفای . هار  مکاـح  لدـب  یمیظع 
نانآ ناکین  اب  تشذـگیم و  اهنآ  نیمرجم  ریـصقت  زا  و  درکیم ! راـتفر  یکین  ارادـم و  اـب  هلح )  ) مدرم اـب  تسـشن و  هلبقب  يور  هعقاو  نیا  زا 

. تشذگرد یتدم  لیلق  زا  دعب  دیشخبن و  وا  لاحب  يدوس  مه  راک  نیا  یلو  دومنیم ، یکین 

ینس يدرم  ردام 

يو ناکیدزن  زا  یکی  هک : درکیم  لقن  هدربمان  نوراق  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  لضاف  ملاع  مرتحم  خیـش  دـسیونیم : روبزم  باتک  رد  زین  و 
نب رمعم  دوب . هدرک  تاداس  نییولع و  فقو  ار  نآ  و  « 1 « » سرب  » هب موسوم  تشاد  ياهیرق  دنتفگیم  روذم »  » ار وا  هک  سمش  نب  رمعم  مانب 
دوب راکوکین  هعیش  رفنکی  بیطخ ) نبا  . ) دندیمانیم نامثع  ار  وا  دوب و  وا  فاقوا  یلوتم  هک  تشاد  یمالغ  بیطخ و  نبا  مانب  یبئان  سمش 
ماوع ایاعر و  زا  یعمج  روضح  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم  رد  مارحلا  دجـسم  رد  رفن  ود  نآ  يزور  دوب . سکعب  نامثع )  ) یلو

: ینعی مرادـیم  تسود  هک  ار  یناسک  مان  نم  ددرگیم  نشور  راکـشآ و  قح  نونکا  مه  نامثع  يا  تفگ  بیطخ  نبا  دـندوب . هتـسشن  سانلا 
تـسد فک  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ینعی  يرادیم  تسود  هک  ار  یناسک  مان  مه  وت  مسیونیم و  متـسد  فک  ار  نیـسح ، نسح و  یلع و 
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سک ره  لطاب و  رب  تفرگ  شتآ  هک  یتسد  ره  میدنبیم ، مه  اب  ار  اهتسد  سپس  سیونب .  817 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوخ 
رارق شنزرس  دروم  ار  وا  مه  راضح  دهد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دشن  رضاح  دز و  زاب  رس  لمع  نیا  زا  نامثع  تسا . قح  رب  دنام  ملاس  شتـسد 

شنزرـسب نابز  هک  نارـضاح  رب  دید  ار  هرظنم  نآ  یتقو  دینـشیم ، ار  اهنآ  نانخـس  دیدیم و  ار  اهنآ  يدـنلب  ياج  رد  نامثع  ردام  دـنداد .
هدش انیبان  هک  درک  ساسحا  یتقو  دش . انیبان  لاحلا  یف  تفرگ . دیدهت  یئوگدب و  یشاحف و  دابب  ار  اهنآ  درک و  نیرفن  دندوشگ ، شدنزرف 

ار وا  سپ  دنیبیمن .! يزیچ  یلو  تسا  ملاس  ارهاظ  شمـشچ  هک  دـندید  يو و  دزن  الاب ، دـنتفر  وا  تسود  ياهنز  دز . ادـص  ار  دوخ  ياقفر 
دادغب و زا  بیبط  رفن  دنچ  مه  اهنآ  تشگ ، عیاش  شناتـسود  نارکفمه و  ناشیوخ و  نایم  وا  ربخ  دـندرب و  هلحب  دـندروآ و  نیئاپ  هدیـشک 

نانز زا  یعمج  دنتشگ ، سویأم  هجلاعم  زا  یلکب  هک  یعقوم  دنهد . ماجنا  وا  يارب  يراک  دنتسناوتن  ءابطا  یلو  دندروآ  وا  هجلاعم  يارب  هلح 
يربت یلوت و  يوش و  هعیش  رگا  تسا . دمحم  لآ  مئاق  دینادرگ  انیبان  ار  وت  هک  سک  نآ  دنتفگ  واب  دنتشاد ، یتسود  هقباس  يو  اب  هک  هعیش 

مه انیبان  نز  يرادن  هیلب  نیا  زا  یئاهر  يارب  یهار  نیا  زج  دهد و  افـش  ار  وت  مشچ  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینکیم  تنامـض  ام  یـشاب ، هتـشاد 
نامز ماما  ماقم  هفیرـش  هبق  لخادب  هتـشادرب و  ار  وا  هعمج  بش  رد  هعیـش  ياهنز  دوش . هعیـش  هک  دش  رـضاح  درک و  قیدـصت  ار  اهنآ  هتفگ 

دوب هدش  فرطرب  شمـشچ  يروک  هک  یلاح  رد  انیبان  نز  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  دنتـسشن ، رد  مد  ناشدوخ  و  دندرب ، مالّـسلا  هیلع 
هدـش انیب  وا  دـندرک  نیقی  اهنز  یتقو  دادـیم . حرـش  ار  اهنآ  تالآ  تنیز  اهـسابل و  دـیناشن و  ار  اهنآ  کی  کی  و  دـمآ ، هعیـش  ناـنز  ناـیمب 

، دیتفر نوریب  دیتشاذگ و  هبق  رد  ارم  امـش  یتقو  تفگ  يدش ؟ انیب  هک  دش  روطچ  دنتفگ : يوب  دندرک و  رکـش  ار  ادخ  دندیدرگ و  رورـسم 
ار وت  دنوادخ   818 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  نوریب  ورب  تفگ : یسک  دش و  هتـشاذگ  متـسد  يور  یتسد  هک  مدرک  سح 

مدیـسرپ وا  زا  مدید و  دوب  هدز  فرح  نم  اب  هک  ار  درم  نآ  هدش . رون  رپ  هبق  هدیدرگ و  فرطرب  میروک  مدید  مدـش  هجوتم  یتقو  داد . افش 
نیا زا  دعب  دنتفر . دوخ  ياههناخب  دنتساخرب و  اهنز  هاگنآ  دش . دیدپان  مرظن  زا  سپس  متسه . نسحلا  نب  دمحم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  اقآ 

ترهـش شماوقا  نایم  رد  وا  تیاکح  دـیدرگ . مکحم  بوخ و  شرداـم  شدوخ و  هدـیقع  دـش و  هعیـش  زین  نز  نآ  رـسپ  ناـمثع )  ) ارجاـم
. داد يور  هنس 744  رد  هعقاو  نیا  درک ، ادیپ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجوب  هدیقع  دینش  ار  نآ  سک  ره  تفرگ .

ینامع نمحرلا  دبع  گرزب  دنمشناد 

، لضافا عجرم  لئاضف و  عمجم  ققدـم ، ققحم  لماک ، ياوشیپ  لضاف ، ملاع  دـجما  لجا  يـالوم  هلمج  زا  هک : تسا  باـتک  نآ  رد  نینچمه 
ار نآ  دعب  درک و  لقن  نم  يارب  یتیاکح  لاس 759  رفـص  هام  رد  ینامع  نمحرلا  دبع  نیدلا : ۀلملا و  لامک - نیملاعلا ، یف  ءاملعلا  راختفا 

میهاربا نب  نمحرلا  دـبع  یهلا : هاگردـب  دـنمزاین  هدـنب  : » تسنیا تیاـکح  تسا  دوجوم  نم  دزن  وا  طختـسد  نونکا  مه  تشون و  نم  يارب 
نب رفعج  نیدـلا  مجن  هیقف  دـحوا  لجا  خیـش  رـسپ  نیدـلا  لامج  مظعم  راوگرزب  يالوم  هک  مدینـشیم  دوخ  رهـش  رد  نم  دـیوگیم : یقیاـبق 

یضعب تسا . هدیـشخبن  ریثأت  یلو  دوب  هدومن  هجلاعم  هنوگ  همه  ار  وا  شیردپ  هدج  شردپ ، گرم  زا  دعب  و  هدرک ، صقان  هتکـس  يردهز 
. تفاین يدوبهب  یلو  دنتخادرپ ، يو  هجلاعم  هب  ینالوط  یتدم  اهنآ  دـیبلط و  ار  دادـغب  ءابطا  مه  وا  روایب . دادـغب  زا  بیبط  دـنتفگ  وا  هدـجب 
، دشاب اجنآ  حبـص  ات  هک  تسا  نامزلا » بحاص  ماقم   » هب فورعم  هلح و  رد  هک  هفیرـش  هبق  رد  ربب  ار  وا  بش  کی  دـنتفگ : شاهدـجب  ادـعب 

هتشر وا  نم و  نایم  دعب  يدنچ  دیدرگ . فرطرب  شیرامیب  تفای و  افش  اج  نامه  رد  درب و  ار  وا  مه  وا  هدج  دهد . افش  ار  وا  دنوادخ  دیاش 
رد فارـشا  نادـنزرف  اهنآ و  ناـناوج  هلح و  نیمرتحم  هک  تشاد  ياهناـخ  وا  میدـشیم . ادـج  مه  زا  رتمک  هک  يروطب  دـش ، رارقرب  یتسود 
وا مدیـسرپ و  وا  زا  ار  تیاکح  نیا  اجنآ  رد  نم  دـنتخادرپیم ، وگتفگب  دـندشیم و  عمج  اجنآ   819 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
ات درک  لـقن  مدوب  هدینـش  نارگید  زا  هلح  رد  ررکم  هک  روط  ناـمه  ار  تیاـکح  و  دـندرک - باوج  ارم  ءاـبطا  مدوب . هدـش  جـلف  نم  تفگ :

دمآ و ترضح  نآ  مدید  هاگان  منامب  اجنآ  رد  ار  بش  هک  درب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هبقب  ارم  ماهدج  یتقو  تفگ : هک  دیـسر  اجنیاب 
ات درک  کـمک  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  زیخرب ! ادـخ  هداراـب  دوـمرف  مزیخرب  مناوـتیمن  هک  تسا  لاـس  کـی  اـقآ  متفگ : زیخرب ! دوـمرف :
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هتـشک دوب  کیدزن  هک  دنتخیر  مرـسب  نانچ  دندید  ملاس  ارم  دندینـش و  مدرم  هک  یعقوم  دـیدرگ  فرطرب  متـشاد  هک  جـلف  رثا  متـساخرب و 
الـصا هک  یلاح  رد  سپـس  دندیناشوپ . نمب  دندروآ و  رگید  سابل  و  دندرب ، كربت  مسرب  و  دندرک ، هعطق  هعطق  ار  مندـب  سابل  مامت  موش .
ررکم ار  تیاکح  نیا  مداد . سپ  شنابحاصب  ار  مدرم  سابل  هدرک  ضوع  ار  دوخ  ساـبل  متفر و  هناـخب  دوبن  نم  رد  جـلف  هتکـس و  زا  يرثا 

. دومنیم تیاکح  دندیسرپیم  يو  زا  هک  یناسک  يارب  ای  درکیم ، لقن  مدرم  يارب  هک  مدینش  يو  زا  دوب  هدنز  وا  هک  یعقوم  رد  نم 

للدم نیسح 

تیاـکح تسا  فورعم  روهـشم و  فرـشا  فـجن  یلاـها  بلغا  دزن  تیاـکح  نیا  ماهدینـش . قـثوم  دارفا  زا  هک  تسا  یتیاـکح  هـلمج  زا  و 
شیدـناریخ و يدرم  هک  للدـم ) نیـسح   ) مانب دوب  یـصخش  لام  مراد ، ینکـس  نآ  رد  نم  لاس 789 - ینعی  ـالعف - هک  هناـخ  نیا  تسنیا :
، تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رهطم  مرح  راویدب  لصو  هناخ  نیا  دنتفگیم  للدم » « 1  » طاباس  » وا مانب  اجنآ  رد  ار  یلحم  و  دوب ، راکوکین 
رد هدوبن و  نداتـسیاب  رداق  هک  يروطب  دوشیم ، صقان  هتکـسب  التبم  یتقو  دوب . راولایع  يدرم  للدم  نیـسح  دشابیم . روهـشم  فجن  رد  و 

نیا دینارذگ و  لاونم  نیدب  ار  يدیدم  تدـم  وا  هدرکیم . دـنلب  ار  وا  شلایع  ترورـض   820 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  عقوم 
تخـس اـهنآ  رب  مه  مدرم  دـندش و  مدرمب  جاـتحم  هک  ییاـج  اـت  دروآ ، يور  شنادـنزرف  نزب و  یتخـس  یتسدـگنت  رقف و  هک  دـش  بجوم 

رادیب اب  و  درک ، رادیب  ار  شرسمه  دوب ، هتشذگ  بش  زا  مراهچ  کی  هک  يرجه  ( 720  ) تسیب دصتفه و  لاس  ياهبش  زا  یکی  رد  دنتفرگ .
دندیـسرپ شنادنزرف  نز و  درکیم  هریخ  ار  مشچ  هک  يروطب  هدش ، رون  رپ  هناخ  يالاب  لخاد و  دندید  هاگان  دندش ، رادیب  مه  هیقب  وا  ندش 

. مزیخرب مناوتیمن  هک  ینیبیم  اـقآ  متفگ : نم  زیخرب ! نیـسح  دومرف : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نوـنکا  مه  تفگ : تسا ؟ ربـخ  هچ 

. تسا شخبتیاضر  رظن  ره  زا  بوخ و  ملاح  کنیا  و  هدش ، فرطرب  متـشاد  هک  یتحاران  مدـید  درک ، دـنلب  تفرگ و  ارم  تسد  ترـضح 
ادخ و رادربنامرف  لد  شوگ و  اب  اقآ  متفگ : نک ، لفق  ار  نآ  بش  ره  وت  موریم و  مدج  ترایزب  هدیـشوپرس  رذگ  نیا  زا  نم  دومرف : سپس 

يزور نمب  ار  تمعن  نیا  هک  مدومن  رکش  ار  ادخ  مه  نم  تفر ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ترایزب  تساخرب و  هاگنآ  متسه  امش 
دوجو تکرب  زا  هدننکرذن ، هاگ  چیه  دننکیم و  رذن  نآ  يارب  يدنمزاین  عقاوم  رد  تسا و  مدرم  مارتحا  دروم  نونک  ات  روکذم  رذگ  درک .

. دوشیمن دیماان  مالّسلا ، هیلع  نامز  ماما 

انیبان نز 

رد يدرم  تفگیم  درکیم و  لقن  رکذلا  قباس  نوراق  نب  دمحم  نیدلا  سمش  لضاف  دنمـشناد  راوگرزب  خیـش  هک  تسا  یتیاکح  هلمج  زا  و 
مانب ینز  دوب و  راکوکین  هاوخریخ و  يدرم  يو  دوسا »  » هب بقلم  و  مجن »  » مانب دوب  گرزب  تارف  رانک  رد  عقاو  اسوقد »  » هب فورعم  هدکهد 

ود ره  نز  ود  قافتا  ءوس  زا  تشاد . بنیز  ماـنب  رتخد  يرگید  یلع و  ماـنب  رـسپ  یکی  دـنزرف  ود  دوب و  هحلاـص  ینز  زین  وا  تشاد . همطاـف 
رد هکنیا  ات  دندینارذگ  هنوگ  نیدب  ار  يدیدم  تدم  درم  نز و  داتفا . قافتا  لاس 712  رد  هیضق  نیا  دنتشگ و  ناوتان  تخس  دندش و  انیبان 

زیخرب و تخاس . فرطرب  ار  وت  یئانیبان  دنوادخ  تفگ : ياهدنیوگ  دـش و  هدیـشک  شتروص  يور  یتسد  هک  درک  سح  نز  اهبـش  زا  یکی 
ار دوـخ  ناگدـید  مه  نز  نکم  یهاـتوک  وا  يرازگتمدـخ  رد  821 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یلع  وـبا  ترهوـش  دزن  ورب 

. تسا هدوب  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  وا  هک  تسناد  تسا و  رون  زا  رپ  هناخ  دید  دوشگ ،

! دید تبرض  نیفص  رد  شرس  هک  يدرم 

نینچ دوخ  كرابم  طخب  هدرک و  لـقن  اـم  گرزب  ياـملع  زا  یکی  هک  تسا  یتیاـکح  هلمج  زا  و  دـسیونیم : همغلا ) فشک   ) باـتک رد  زین 
. دنزیم ترچ  هتـسشن و  وا  دزن  يدرم  مدید  مدوب . مردپ  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  یلبرا  نیدـلا  ییحم  زا  منکیم  تیاکح  تسا : هتـشون 
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رد ار  مخز  نیا  تفگ : هدوب ؟ هچ  مخز  نیا  دیسرپ : مردپ  تشگ  نایامن  شرس  رد  یگرزب  مخز  ياج  داتفا و  شرس  زا  همامع  لاح  نآ  رد 
نم اب  مه  « 1 « » هّزغ  » لها زا  يدرم  مدرکیم و  رفس  رصمب  یتقو  تفگ : اجک .؟ نیفـص  گنج  اجک و  وت  دنتفگ  واب  متـشادرب  نیفـص  گنج 

زا ار  دوخ  ریشمش  مدوب  نیفـص  گنج  رد  نم  رگا  تفگ : نم  رفـسمه  میتخادرپ  وگتفگب  نیفـص  گنج  هراب  رد  هار  نیب  رد  دیدرگ  هارمه 
وا ناوریپ  هیواـعم و  نوخ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  مدوـب  نیفـص  گـنج  رد  زین  نم  رگا  متفگ  مه  نم  مدرکیم ! باریـس  وا  ناراـی  یلع و  نوـخ 

دز و میتخیوآرد و  مه  اـب  مینک  گـنج  مه  اـب  اـیب  میتسه  نوعلم  هیواـعم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناراـی  زا  وت  نم و  کـنیا  مدومنیم ، بآریس 
هـشوگ اـب  ارم  یـصخش  مدـید  اـنثا  نآ  رد  موریم  شوه  زا  ماهتـشادرب  هک  یمخز  رثا  رب  هک  مدـش  هجوتم  تقوکی  میدومن  یلـصفم  دروـخ 

: تفگ هاگنآ  تفای . يدوبهب  تقولا  یف  دیـشک و  مرـس  مخز  يور  تسد  دمآ و  دورف  بسا  زا  مدوشگ ، مشچ  نوچ  دنکیم ، رادیب  شاهزین 
اب تشاد  تسد  رد  دوب ، هتخادرپ  عازن  هب  نم  اب  هک  ار  مرفـسمه  هدیرب  رـس  هک  یلاح  رد  سپـس  دش و  دیدپان  یکدنا  دعب  نامب و  اج  نیمه 

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  میدرک  يرای  ار  وت  مه  ام  یتساخرب  ام  يرایب  وت  تست ، نمـشد  رـس  نیا  تفگ : تشگرب و  وا  نایاپراهچ 
سپس متسه . رمالا  بحاص  نم  تفگ : دیتسیک ؟ امش  مدیسرپ  دهدیم . ترـصن  دنک ، يرای  ار  وا  هک  سک  ره  دنوادخ  هک  نانچ   822 ص :

! ماهتشادرب نیفص  رد  هک  تسا  یتبرض  وگب : هدوب ؟ هچ  مخز  نیا  دیسرپ : سک  ره  دعبنم  دومرف :

برع زا  یتعامج 

« بابلالا عیبر   » باتک رد  ینیـسح  سواط  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  « 1  » یلع نیدلا  یـضر  لضاف  دـهاز  دیـس  هک  تسا  یتیاکح  هلمج  زا  و 
ام يارب  مساق  نب  دمحم  نب  نسح  تسا : هتشون  روبزم  باتک  رد  سواط  نب  دیس  تسا . هدیسر  تحـص  هجردب  نم  يارب  نآ  لقن  هتـشون و 
مه اب  هفوک  عباوت  زا  هیلامح )  ) هار رد  دنتفگیم ، رامع »  » ار وا  دوب و  هفوک  یحاون  مدرم  زا  هک  یصخش  نم و  يزور  تفگ : درک و  تیاکح 

یعالطا ره  متفگ : منک . لقن  تیارب  ار  یبیجع  ناتـساد  مهاوخیم  تفگ : راـمع  میدرک . وگتفگ  ع )  ) ناـمز ماـما  هراـب  رد  هدومن و  دروخرب 
اهنآ نایم  مه  دوب  ناوراک  سیئر  هک  یگرزب  درم  دـندیرخ . هلغ  ام  زا  دـمآ و  هفوکب  ّیط )  ) هلیبق زا  یناوراک  یتقو  تفگ : نک . نایب  يراد 

ناحبـس متفگ : دراد ؟ دوجو  مه  يولع  امـش  نایم  رد  تفگ : يودب  درم  نآ  روایب . يولع  هناخ  زا  ار  وزارت  ورب و  متفگ : رفنکی  هب  نم  دوب .
مدیسرپ مداد ؛ تسد  زا  طاقن  زا  یکی  رد  ار  وا  نم  هک  دوب  نآ  دیس  يولع و  مسق  ادخب  تفگ : يودب  درم  دنتسه . تاداس  مدرم  رتشیب  هَّللا !
یگنسرگ هکنیا  ات  میدرب  رسب  بآ  نان و  نودب  نایب  رد  زور  هس  هتخیرگ  ییاج  زا  میدوب و  رتمک  ای  نت  دصیس  ام  تفگ : تسیچ ؟ عوضوم 

، مینک عوج  دس  هتـشک  ار  نآ  درک  تباصا  مادک  ره  هب  مینزب و  دوخ  ياهبـسا  مانب  هعرق  دیراذگب  تفگ  ام  زا  یکی  دروآ . راشف  امب  تخس 
هعرق متفگ  نم  دومن . تباصا  نم  بساب   823 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  میتخادنا و  هعرق  سپس  تفرگ . رارق  نیا  رب  همه  يأر 
دیاب متفگ : متفریذپن و  نم  زاب  درک ، تباصا  نم  بساب  مه  مود  راب  میزادنیب ، هعرق  رگید  راب  میتشاذگ  انب  مرادن ، لوبق  راب  نیا  دوب ؛ هابتشا 
رتشیب مرـسپ  زا  ار  نآ  دوب و  رانید  رازه  اب  يواسم  نم  بسا  دومن ، تباصا  نم  بساب  هعرق  زین  موس  راـب  میزادـنایب . هعرق  راـب  نیموس  يارب 

يراومه نیاب  ینابایب  نونک  ات  اریز  مریگب  نآ  زا  یلصفم  يراوس  نم  هک  دیهد  هزاجا  متفگ : میشکب  ار  وا  دیاب  مدید  یتقو  متشاد ، تسود 
مدیـسر لت  هنمادـب  نوچ  مدـناود ، دوب  رود  ام  زا  خـسرف  کی  هک  يرود  لت  دودـح  ات  مدـش و  راوس  هاگنآ  ماهتفاـین . يراوس  بسا - يارب 

سپس تسا . نابایب  نیا  رد  هک  متسه  يولع  درم  کی  زینک  نم  تفگ : دنتسیک ؟ تناسک  و  یتسیک ؟ وت  مدیسرپ : دنیچیم . مزیه  ینز  مدید 
تنوکـس امـش  یکیدزن  رد  یمدرم  هک  داـب  هدژم  متفگ : میاـقفر و  دزن  مدـمآ  هدرک و  هزین  رـس  رب  ار  دوخ  ياـبع  نم  تشذـگ . نم  ولج  زا 

سک همه  زا  هک  یئامیس  شوخ  درم  تساپ و  رس  رب  نابایب  طسو  رد  يرداچ  میدید  میدمآ ، تمس  نآب  هدرک  تکرح  یگمه  سپ  دنراد .
بآ برع ! يوربآ  يا  متفگ : واب  نم  دیوگب . دمآ  شوخ  امب  هک  دـمآ  نوریب  دـیدنخیم ، هک  یلاح  رد  دوب ، نازیوآ  شرـس  يوم  رتابیز و 
دعب دیـشون و  ار  نآ  زا  يردـق  تسخن  وا  داد ، واب  دروآ و  بآ  فرظ  ود  زینک  روایب ! بآ  تفگ : دز و  ادـص  ار  شزینک  وا  و  ناـسرب ! اـمب 

ام شیپ  ار  اهفرظ  یتقو  دیماشآ . رخآ  رفن  ات  نینچمه  دادیم و  يرگیدـب  دیـشونیم و  یکی  میدـیماشآ . مه  ام  داد و  امب  درب و  نآ  رد  یتسد 
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راب نیا  میاهنـسرگ ، ام  برع ! يوربآ  يا  میتفگ : درم  نآب  زاب  میدش  بآ  ریـس  یتقو  دوب . هدـشن  مک  نآ  بآ  الـصا  میدـید  دـندینادرگرب ؛
رفن هد  رفن  هد  تفگ : تشاذگ و  نآ  رد  تسد  دـمآ و  نوریب  هتفرگ  تسدـب  دوب  نآ  رد  اذـغ  هک  یکچوک  قبط  تشگرب و  رداچب  شدوخ 

هار نالف  زا  میهاوخیم  میتفگ : واب  دعب  دش ! مک  هن  درک و  رییغت  هن  اذغ  نآ  مسق  ادـخب  میدروخ ، اذـغ  نآ  زا  همه  ام  دـینک ، لوانت  دـیئایب و 
میداتفا هارب  ام  دومن و  یهارهاشب  هراـشا  تسد   824 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اب  تسه و  ار  نآ  امـش  دوصقم  تفگ : میورب ،

یلو دمآ  امـش  تسدب  يزور  هکنیا  اب  دـیاهدش ، جراخ  تشیعم  نیمأت  يارب  دوخ  لزنم  زا  امـش  تفگ : ام  زا  یکی  میدـش ، رود  وا  زا  یتقو 
میورب تفگ : يرگید  تشاد و  رذحرب  لمع  نیا  زا  ار  وا  ام  زا  یکی  مینک )! تراغ  ار  درم  نآ  ثاثا  میورب و  ینعی   ) دـیداد تسد  زا  ار  نآ 
مکحم ار  دوخ  دنبرمک  میدرگیمرب  ام  هک  دـید  وا  نوچ  میتشگرب ، سپ  مینک . تراغ  ار  وا  هک  میتشاذـگ  انب  همه  ماجنارـس  مینک ! تراغ  و 

راکتـشز سفن  تفگ : دمآ و  ولج  و  دـش ، بهـشا  بسا  راوس  تفرگ و  تسدـب  ار  دوخ  هزین  درک و  لیامح  تشادرب و  يریـشمش  تسب و 
نیگمـشخ يروط  وا  و  میتفگ ، يوب  یتشرد  ياهفرح  سپـس  میراد ، يدصق  نینچ  اقافتا  میتفگ  دراذگن ! یقاب  امـش  يارب  یتشز  لمع  امش 

: تفگ دیـشک و  ام  دوخ و  نایم  یطخ  نیمز  يور  هاگنآ  میتخیرگ . شیور  شیپ  زا  میداتفا و  تشحوب  همه  وا  يادص  مشخ و  زا  هک  دـش 
يولع مسق  ادـخب  میدرک . تعجارم  یئاوسر  اب  ام  سپ  منزیم . ار  شندرگ  درذـگب ، طـخ  نیا  زا  امـش  زا  رفنکی  رگا  هک  مسق  ربمغیپ  مدـجب 

. میدومن لقن  اجنیا  رد  نامیالا » لها  نع  جرفملا  ناطلـسلا   » باتک زا  ام  هچنآ  دوب  نیا  دنتـسه » هفوک  رد  هک  ناـنیا  لاـثما  هن  دوب  وا  یقیقح 
ینیسح هَّللاب   825 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  راث  نب  يدـهم  هَّللاب  راث  دـسیونیم : تسرهف »  » باتک رد  « 1  » نیدلا بجتنم  خیش 

یثیداحا وا  يرـشع . ینثا  بهذمب  تشگرب  سپـس  درک . جورخ  نالیگ  رد  دوب و  هیدیز  یئاوشیپ  یعدـم  بهذـم و  يدـیز  تسخن  یلیج 
روبزم باـتک  رد  زین  و  درکیم . تیاور  ترـضح  نآ  زا  اـهزیچ  تسا و  هدـید  ار  رمـالا  بحاـص  ترـضح  هک  دوب  یعدـم  هدوـمن و  تیاور 
مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تاقالم  فرـشب  تسا و  حلاص  یملاع  ینارعـش  يولع  مساقلا  وبا - نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  دیوگیم :
بحاص ماما  يارفس  زا  وا  تسا . نانیمطا  دروم  قثوم و  يدرم  ینادمح  نیسح  نب  یلع  نب  رفظم  جرفلا  وبا  دیوگ : مه  و  تسا . هتشگ  زیاف 
هتسشن مهحاورا ، هَّللا  سدق  یسوط  رفعج  وبا  خیش  یضترم و  دیس  سرد  رضحم  رد  و  درک ، كرد  ار  دیفم  خیش  تسا  مالّـسلا  هیلع  نامزلا 

. تسا

تسا هدومن  ترضح  نآ  زا  هک  یئاهشسرپ  نامز و  ماما  روضحب  يو  فرشت  يرعشا و  هَّللا  دبع  نب  دعس  ربخ  مراهچ  تسیب و  باب 

دمحم زا  وا  یمق و  رهاط  نب  دمحا  زا  وا  ءاشو و  یسیع  نب  دمحا  زا  یلفون  متاح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص 
يروآ عمج  يارب  يدایز  قوش  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمق  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  رورـسم  نب  دمحا  زا  وا  ینابیـش و  لهـس  نب  رحب  نب 
راکشآ یبوخب  ار  هعیش ) بهذم   ) قیاقح اهنآ  هعلاطم  اب  هک  متساوخیم  دشاب . اهنآ  قیاقد  هلکشم و  مولع  رب  لمتـشم  هک  متـشاد  یئاهباتک 

، نآ تالکشم  ضماوغ و  هعلاطم  اب  مدش ، تبحـص  فرط  نیفلاخم  اب  رگا  ات  میوگن . نخـس  دوشیم  مدرم  هابتـشا  بجوم  هچنآ  زا  و  منک ،
مشچ دوخ  یتمالس  یناج و  نیمأت  زا  ننـست  لها  اب  تارظانم  ماگنه  هدوب و  يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذم  دنباپ  تخـس  نم  مبای . هبلغ  يو  رب 

ار اهنآ  ياهبیع  دیشکیم . نتفگ  ازـسان  ینمـشدب و  ام  هرظانم  راک  هک  ییاج  ات  مدوب ، ینمـشد  اوعد و  هنوگ  ره  هرظانم و  رظتنم  هدیـشوپ ،
دنمشناد رفنکی  راچد  یتقو  هکنیا  ات   827 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  متشادیمرب ، هدرپ  نانآ  نایاوشیپ  لامعا  يور  زا  متفگیم و 

لاؤس رد  و  رتبصعتم ، همه  زا  لطاب  زا  يوریپ  لدج و  رد  زوتهنیک و  رایسب  ینمشد  رد  ریگتخس و  هدیقع  شکمـشک  رد  هک  مدش  یبصان 
کی هعیـش  فلاخم  نیبصعتم  زا  یکی  داریا  دوب . رتمدقتباث  همه  زا  لطاب  روما  رد  و  رتنابزدـب ، نارگید  زا  یملع ، ینید و  تاعوضوم  زا 

راصنا نیرجاهم و  « 1  » اهیـضفار تعامج  امـش  هک  تنارکفمه  وت و  رب  يا  دعـس و  يا  تفگ : نمب  هرظانم  ياـنثا  رد  روبزم  یبصاـن  زور 
مامت رب  شمالـسا  هقباس  هطـساوب  هک  تسا  یـسک  رکب ) وبا   ) قیدـص نیا  دـیئامنیم . راکنا  ار  اهنآ  تفالخ  دـینکیم و  شنزرـس  ار  افلخ ) )

زا دعب  هفیلخ  وا  تسنادیم  هک  درب  راغب  دوخ  اب  روظنم  نیاب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دینادیمن  ایآ  دیدرگ  قئاف  ربمغیپ  باحصا 
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؟ دوشیم راذـگاو  واـب  مالـسا  تلم  زا  عاـفد  دریگیم و  تسدـب  ار  نیملـسم  روـما  ماـمز  دـنکیم و  يوریپ  نآرق  زا  هک  تسوا  تسا و  يو 
هتـسد هتـسد  و  دزاسیم ، يراج  ار  یهلا  دودـح  و  دروآیم ، لمعب  يریگولج  اهراک  نتخیر  مهرد  زا  و  دـشخبیم ، ناـماس  ار  اهیگدـنکارپ 

. دوب لئاق  تیمها  مه  دوخ  نیشناج  بصنم  يارب  دادیم ، تیمها  دوخ  توبنب  هک  روط  نامه  و  درادیم ، لیـسگ  كرـش  دالب  حتف  يارب  هاپس 
دیامن ار  یسک  يرای  تدعاسم و  بلج  هک  تسین  نیا  شدصق  دنکیم  رارف  یسک  زا  ای  دوشیم  ناهنپ  ییاج  رد  یسک  هاگ  ره  هک  مینادیم 

تدعاسمب و مشچ  ود  رب  راغب  هانپ  ربمغیپ  مینیبیم  ام  یتقو  نیا  رب  انب  تشادـن )! مالّـسلا  هیلع  یلع  يرای  تدـعاسمب و  جایتحا  ربمغیپ  ینعی  )
زا و  دربب . راغب  دوخ  اب  میداد  حرش  هک  یللعب  ار  رکب  وبا  هک  دوب  نیا  ربمغیپ  دوصقم  هک  ددرگیم  نشور  ام  يارب  تشادن ، مه  یسک  کمک 

راوشد شیارب  وا  ندرب  دربن و  دوخ  اب  ار  یلع  تهج  نیمهب  تشادـن ! كاب  وا  ندـش  هتـشک  زا  هک  دـیناباوخ  دوخ  رتسب  رد  ار  یلع  رظن  نیا 
ياهراک رد  اـت  دـنک  نییعت  يو  ياـجب  ار  يرگید  هک  تسین  لکـشم  ربمغیپ  يارب  دوش ، هتـشک  یلع  رگا  تسنادیم  هک  نیاـب  اـفاضم  دوب .

مداد ینوگانوگ  ياهخساپ  وا  در  رد  نم  تفگ : هَّللا  دبع  نب  دعس   828 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دریگب ! ار  یلع  ياج  لکشم 
كاخب اهیـضفار  امـش  ینیب  ات  مریگب  امـش  زا  يرگید  داریا  راذـگب  دعـس  يا  تفگ : دـعب  درکیم ، در  ضقن و  ار  اهنآ  زا  کی  ره  وا  یلو 

قافن دوب ، مالـسا  تلم  عفادم  هک  قوراف  رمع  تسا و  هتـساریپ  ماهوا  يدیلپ  زا  هک  قیدص  رکب  وبا  هک  دیرادن  هدیقع  امـش  ایآ  دوش ! هدیلام 
روطب ای  دندروآ  مالـسا  لیم  يور  زا  رمع  رکب و  وبا  منادب  وگب  دعـس ! يا  دـینکیم .؟ « 1  » هبقع بشب  لالدتسا  دنتـشادیم و  ناهنپ  ار  دوخ 

میوگب رگا  هک  متشاد  نآ  میب  موشن و  لاکـشا  نآ  میلـست  هک  مدیـشیدنا  ياهراچ  داریا  نیا  نتخاس  فرطرب  يارب  تفگ : دعـس  دوب ؟ رابجا 
یماگنه قافن  هک  هچ  درادن ، ینعم  اهنآ  لد  رد  قافن  شیادیپ  رگید  فصو  نیا  اب  دیوگب : وا  دندروآ ، مالـسا  لیم  يور  زا  رمع  رکب و  وبا 

نانچ دـنک . رهاظت  دوخ  یبلق  لیم  فالخ  رب  هک  دزاس  راچان  ار  ناسنا  یتخـس  راـشف  هبلغ و  موجه و  تبیه و  هک  دـباییم  هار  یمدآ  بلقب 
اَْوأَر اََّمل  ْمُُهنامیِإ . ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  اـنْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  اُولاـق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  هدومرف : هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک 

تـسد میدـیزرویم ، كرـش  نیزا  لبق  هچنآ  زا  میدروآ و  هناگی  يادـخب  نامیا  دـنتفگ : دـندید  راشف  اـم  فرط  زا  اـهنآ  یتقو  ینعی : انَـسَْأب 
مالسا رابجا  یلیمیب و  اب  اهنآ  میوگب : رگا  و  درادن . يدوس  اهنآ  لاحب  دندرک ، هدهاشم  ار  ام  راشف  هک  یماگنه  اهنآ  نامیا  یلو  میتشادرب .
راچان دوش . اهنآ  تشحو  بجوم  هک  دشن  هدیشک  يریـشمش  اهنآ  ندروآ  مالـسا  عقوم  تفگیم  دادیم و  رارق  شنزرـس  دروم  ارم  دندروآ ،

تساوخیم هصغ  زا  مرگج  و  دوب ، هدرک  سامآ  مشخ  تدش  زا  میاضعا  مامت  هک  یلاح  رد  متفگن ) نخـس  و   ) مدینادرگ يور  يو  زا  ادمع 
يراموط رد  دـهد ، خـساپ  نمب  مدوب  هتفاین  یـسک  هک  ار  هلکـشم  لـئاسم  زا  هلأـسم  دـنچ  لـهچ و  بیرق  نم  هعقاو  نیا  زا  شیپ  دوش . هراـپ 

هیلع يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  صاوخ  زا  و  مق )  ) نم رهـش  مدرم  نیرتهب  هک  یمق )  ) قاحـسا نب  دـمحا  زا  اـت  مدوب ، هدرک  تشادداـی 
یمق قاحـسا  نب  دـمحا  عقوم  نآ  رد  روبزم  داریاب  نامز  ماما  خـساپ   829 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  منک . لاؤس  دوب ، مالّـسلا 

: متفگ تسا ! ریخ  تفگ : مدرک  هحفاصم  وا  اب  یتقو  مدیـسر . واب  یبارـس  رد  ات  مدرک  تکرح  وا  رـس  تشپ  مه  نم  دوب ، هتفر  هرماس  رفـسب 
اب وت  تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  دـینک . تمحرم  باوج  مهاوخیم  هک  مراد  یتالاؤس  لومعم  قبط  ایناث  و  مسرب ، امـش  تمدـخ  متـساوخ  الوا 
هک مراد  نآرق  لیزنت  لیوأت و  زا  یلکـشم  تالاؤس  موریم و  هرماـسب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تاـقالم  قوشب  نم  اریز  شاـب  نم 

ترضح نآ  تمدخب  یتقو  هچ  نک . هدافتسا  اقآ  كرابم  رـضحم  زا  ناد و  تمینغ  ار  تصرف  ایب و  مه  وت  مسرپب  ترـضح  نآ  زا  مهاوخیم 
ع)  ) يرکـسع نسح  ماما  اقآ  هناخ  ردب  میدش و  هرماس  دراو  سپ  دسریمن . مامتاب  نآ  بئارغ  بئاجع و  هک  دـید  یهاوخ  یئایرد  يدیـسر 

هـسیک تصـش  دص و  هتـسب و  ياهچراپ  رد  هک  ار  ینابنا  قاحـسا  نب  دمحا  درب . هناخب  ار  ام  دمآ و  یمداخ  میتساوخ ، دورو  هزاجا  میتفر و 
نم میدش . ترضح  هناخ  دراو  هنوگ  نیدب  هتشاذگ و  شود  يور  دوب ؛ هتسب  شبحاص  رهم  اب  ياهسیک  ره  رـس  دوب و  نآ  رد  رانید  مهرد و 

هکنیا زج  يزیچب  داد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اـم  شیور  رون  مدـید و  هک  هظحل  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یلوم  مناوتیمن 
شـشوگب ات  يوس  ود  زا  شرـس  يوم  دنامیم و  يرتشم  هراتـسب  رظنم  تقلخ و  رد  هک  یلفط  منک . هیبشت  دوب  هدراهچ  بش  هام  لثم  میوگب 

هک ینیرز  راـنا  کـی  دوب و  هتـسشن  ماـما  تسار  يوناز  يور  دریگ ، رارق  واو  ود  نیب  رد  هک  یفلا  نوـچمه  دوـب ، زاـب  نآ  ناـیم  دیـسریم و 
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ولج دوب ، هدرک  ءادها  ترضح  نآب  هرصب  لها  ياسؤر  زا  یکی  و  دیشخردیم ، نآ  گنراگنر  نوگانوگ و  هقلح  نایم  رد  شعیدب  ياهشقن 
، دسیونب دوب  هتفرگ  تسدب  هک  یضایب  رد  يرطس  تساوخیم  ات  تشاد و  تسد  رد  یملق  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوب . هداهن  ماما 

نیمز يور  تخادنایم  ار  نیرز  رانا  نآ  مه  ترضح  تفرگیم ، ار   830 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  ناتشگنا  لفط  نآ 
اب مه  مالّسلا  هیلع  ماما  میدرک ، مالـس  ترـضحب  ام  دوشن . ترـضح  نتـشون  زیچ  عنام  ات  دومنیم ، لوغـشم  نآ  ندروآ  نتفرگب و  ار  لفط  و 

هچراپ نایم  زا  ار  نابنا  قاحـسا ، نب  دمحا  دـش ، غراف  همان  نتـشون  زا  ترـضح  هک  یعقوم  مینیـشنب . هک  درک  هراشا  داد و  باوج  تفطالم 
! ریگرب تنایعیـش  ناتـسود و  يایاده  زا  رهم  دـنزرف ! دومرف : دومن و  « 1  » لفط هب  یهاگن  ترـضح  تشاذـگ . ترـضح  ولج  دروآ و  نوریب 

طولخم مه  اب  اهنآ  مارح  لالح و  هک  دـیلپ  لاوما  هدولآ و  يایادـه  نیا  فرطب  یکاپ  نیاب  یتسد  هک  تسا  راوازـس  ایآ  اـقآ ! تفگ : لـفط 
زا ار  نآ  لالح  مدنزرف  ات  روایب  نوریب  تسا  نابنا  رد  هچنآ  قاحسا  رسپ  يا  دومرف : قاحـسا  نب  دمحاب  ترـضح  دوش ؟ زارد  تسا ، هتـشگ 

و تسا ، مق  هلحم  نـالف  زا  ینـالف  رـسپ  ینـالف  هسیک  نیا  تفگ : لـفط  دروآرد ؛ قاحـسا  نب  دـمحا  ار  لوا  هسیک  نوـچ  دـنک . ادـج  مارح 
و دوب ، هدرب  ثراب  شردارب  زا  هتخورف و  شبحاص  هک  تسا  یخالگنس  نیمز  لوپ  زا  نآ  رانید  جنپ  لهچ و  تسنآ ، رد  رانید  ود  تصش و 

تـسار دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسا . نیکاکد  هراجا  مه  راـنید  هس  و  تسا ، هچراـپ  هقاـط  هن  لوپ  زا  شراـنید  هدراـهچ 
برـض خیرات  نالف  رد  دراد و  ير  هکـس  هک  يرانید  کی  تفگ : لفط  تسا . دنچ  نآ  مارح  هک  هدب  ناشن  درم  نیاب  الاح  مدـنزرف ! یتفگ 
تسنیا اهنآ  ندوب  مارح  تلع  نک ! هظحالم  روآرد و  تسا  رانید  عبر  نآ  نزو  هک  يرز  هعطق  اب  هدیدرگ  كاپ  شیور  کی  شقن  و  هدش ؛

دزد یتدم  زا  دعب  داد ، دوب  وا  هیاسمه  هک  الوج  رفن  کیب  دیـشک و  هدیـسیر  هبنپ  عبر  نم و  کی  لاس  نالف  هام و  نالف  رد  نآ  بحاص  هک 
هدیـسیر هبنپ  مین  نم و  کی  سپـس  یئوگیم . غورد  تفگ  وا  یلو  داد  عالطا  هبنپ  بحاصب  ار  نایرج  مه  ـالوج  دـیدزد ، ـالوج  زا  ار  اـهنآ 

رز هعطق  اب  رانید  نیا  و  تخورف . درک و  هچراپ  ار  هتـشر  نآ  هاگنآ  تفرگ  ـالوج  زا  نآ  ضوع  دوب ، هدرپس  واـب  هک  دوخ  هتـشر  زا  رتکزاـن 
831 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مان  هک  دوب  اهرانید  نایم  ياهمان  دوشگ  ار  هسیک  نآ  رد  قاحـسا  نب  دمحا  یتقو  تسنآ ! لوپ 

نب دـمحا  هاگنآ  دروآ . نوریب  یناشن  نامه  اـب  ار  رز  هعطق  نآ  دوب و  هتـشون  نآ  رد  تفگ  لـفط  هک  روط  ناـمه  ار  نآ  رادـقم  هدنتـسرف و 
مق هلحم  نالف  نکاس  ینالف  رسپ  ینالف  لام  هسیک  نیا  تفگ  لفط  دیاشگب ) ار  نآ  رهم  هکنآ  زا  شیپ   ) دروآ نوریب  يرگید  هسیک  قاحسا 

یمدـنگ لوپ  نیا  اریز  تفگ : لفط  هچ ؟ يارب  دومرف : ترـضح  مینزب ؛ نآب  تسد  تسین  لالح  ام  يارب  هک  تسنآ  رد  رانید  هاـجنپ  تسا و 
ار هنامیپ  تشادیمرب  ار  دوخ  مهس  یتقو  هک  وحن  نیاب  دومن  لیم  فیح و  دوب ، وا  کیرش  هک  یعراز  اب  میسقت ، عقوم  نآ  بحاص  هک  تسا 

هاگنآ مدنزرف .! یتفگ  تسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تفرگیم  مک  ار  هنامیپ  دیسریم ، شکیرشب  تبون  نوچ  و  درکیم ، رپ 
اهنآب یجایتحا  ام  دنناسرب . اهنآب  هک  نک  شرافس  ای  نادرگرب  شنابحاصب  نک و  عمج  ار  اهلوپ  نیا  مامت  قاحسا  رسپ  يا  دومرف : ترـضح 
هدرک شومارف  الـصا  مدوب و  هتـشاذگ  نیجروخ  رد  نم  ار  هچراپ  نآ  تفگ  قاحـسا  نب  دمحا  روایب ! ار  نز  ریپ  نآ  هچراپ  طقف  میرادـن و 

؟ ياهدـمآ هچ  يارب  وت  دعـس  يا  دومرف : دومن و  نمب  یهاـگن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  درواـیب ، ار  نآ  هک  تفر  وا  یتـقو  مدوـب .
اقآ مدرک : ضرع  يدرک ؟ هچ  یـسرپب  یتساوخیم  هک  ار  یلئاسم  دومرف : دومن . میاـقآ  تراـیزب  قیوشت  ارم  قاحـسا  نب  دـمحا  مدرکـضرع :
نم دومن . لفط  نامهب  هراشا  كرابم  تسد  اب  نک و  لاؤس  نم  مشچ  رون  زا  دسریم  ترظنب  هچنآ  دومرف : تسا . هدـنام  باوج  الب  نانچمه 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  تیاور  ام  يارب  امـش  دادـجا  زا  ام ! هدازاقآ  اقآ و  مدرک : ضرع  هدومن و  هدازاقآ  نآب  يور 

يارب لمج  گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـش  تیاور  یتح  دوب . هداد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسدـب  ار  دوخ  ناـنز  قـالط  راـیتخا 
رگا يدنکفا ، گرم  بیشارسب  ینادان  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  يدومن و  دوخ  هنتف  راتفرگ  ار  نآ  ناوریپ  مالسا و  هک  داتسرف  ماغیپ  هشیاع 
هیلع دوعوم  يدـهم  دوب . هداد  قالط  ار  ترـضح  نآ  ياـهنز  ربمغیپ ، گرم  هکنیا  اـب  مهدـیم ؛ قـالط  ار  وت  هن  رگ  اـهبف و  يدرگیمرب  دوخ 
رهوش دهاوخب  رگا  هک   ) نز ندرک  اهر  ینعی  مدرکـضرع : تسیچ ؟ ینعمب  قالط  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما   832 ص : نتم ، مالسلا ،

زا دـعب  اهنآ  هک  دوبن  زیاج  ارچ  سپ  دوب ، هدرک  اهر  هلی و  ار  وا  ياـهنز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تلحر  رگا  دومرف : دـشاب ) دازآ  دـنک 
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ربمغیپ تلحر  هنوگچ  سپ  دومرف : دوب . هدرک  مارح  ربمغیپ ) زا  دعب   ) ار اهنآ  جاودزا  لاعتم  دنوادخ  اریز  مدرکـضرع : دـننک ؟ رهوش  ربمغیپ 
دومن مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  راذـگاو  ار  نآ  مکح  ص )  ) ربمغیپ هک  یقالط  ینعم  زیزع ! هدازاقآ  مدرکـضرع : دـینادرگ ؟ اهر  ار  اـهنآ 
ریماب مه  ربمغیپ  دینادرگ ، زئاف  نینمؤم  يردام  فرـشب  ار  اهنآ  تشاد و  گرزب  ار  ص )  ) ربمغیپ نانز  ماقم  لاعتم  دنوادخ  دومرف : تسیچ ؟

ینامرفان نم  زا  دعب  مادک  ره  یلو  دوب ، دـهاوخ  اهنآ  يارب  دـننکیم  تعاطا  هک  یتقو  ات  تفارـش  نیا  یلع  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ینینمؤملا ما  ماقم  زا  دننک و  جاودزا  يرگید  اب  دـنهاوخب  رگا  ات  راذـگب  دازآ  ار  اهنآ  دنتـشادرب ، شروشب  رـس  وت  هیلع  دـندرک و  دـنوادخ 

دومرف تسیچ ؟ دـنک . نوریب  ار  وا  دـناوتیم  درم  ددرگ ، نآ  بکترم  هدـع  ماـیا  رد  نز  رگا  هک  هنیبـم  هشحاـف  مدرکـضرع : دـندرگ . طـقاس 
دنک جاودزا  يو  اب  دهاوخب  یـسک  رگا  دش ، يراج  وا  رب  دـح  داد و  انز  هک  ینز  اریز  نداد . انز  هن  تسا  هقحاسم  هنیبم ، هشحاف  زا  دوصقم 

يراوخ تلذ و  نز  يارب  ندرک  راسگنـس  درک . راسگنـس  ار  وا  دیاب  دومن  هقحاسم  رگا  یلو  درادن . یعنام  دناهدز ، واب  هک  يدـح  هطـساوب 
زا ار  وا  دنک ، راوخ  ادخ  ار  سک  ره  هدـینادرگ و  اوسر  راوخ و  تسا ، هداد  شندرک  راسگنـس  روتـسد  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  نوچ  تسا ؛

یـسوم ترـضح  هب  دنوادخ  هکنیا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : دنادرگ . کیدزن  ار  وا  هک  دـناوتیمن  یـسک  اذـل  تسا ، هدومن  رود  دوخ 
هچ هدوب ؟ هچ  دوصقم  ياهتفرگ ) رارق  سدـقم  نیمزرـس  رد  هک  روایب  نوریب  ار  تنیلعن   ) ًيوُط ِسَّدَـقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَـف  دومرف :

يدهم هب  دـشاب  هتـشاد  ار  هدـیقع  نیا  سک  ره  دومرف : تسا . هدوب  رادرم  تسوپ  زا  یـسوم  ترـضح  نیلعن  دـنراد  هدـیقع  نیقیرف ، ياهقف 
نوریب لاح  ود  زا  بلطم  نوچ  تسا . هتـسناد  لـهاج  ار  ربمغیپ  نآ  هتـسب و  ارتفا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم   833 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

نآ رد  شفک  نآ  ندیـشوپ  هدوب  حیحـص  شزامن  رگا  هدوبن ؟ زیاج  ای  هدوب  زیاج  نیلعن  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ندناوخ  زامن  ای  تسین ،
ندناوخ زامن  هچنانچ  تسین و  زامن  زا  رتکاپ  رتسدقم و  دشاب ، كاپ  سدقم و  نیمز  نآ  ردـق  ره  اریز  تسا ، هدوب  زیاج  وا  يارب  مه  نیمز 

زیاج نآ  اب  زامن  هچنآ  زا  و  هتسنادیمن ، ار  ادخ  مارح  لالح و  هک  دوشیم  دراو  یسومب  داریا  هدوبن ، زیاج  نیلعن  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
رد : ) دومرف تسیچ ؟ نآ  لیوأت  اقآ ! مدرک : ضرع  تسا . رفک  ادـخ  ربمغیپب  تبـسن  نیا  و  تسا ، هتـشادن  عالطا  تسین  زیاـج  هچنآ  تسا و 

یـسوم دمآ ) روط  هوکب  شتآ  لابندب  درک و  اهر  ار  شنز  دید و  یـشتآ  رود  زا  دوب و  انیـس  يارحـص  رد  دوخ  نز  اب  یـسوم  هک  یبش  نآ 
ماهدینادرگ و صلاخ  وتب  تبـسن  ار  دوخ  تبحم  نم  اراگدرورپ !- درکـضرع : و  دومن ، تاجانم  ادخ  اب  سدـقم  نابایب  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع 
( دوب هدرک  اهر  لمح  عضو  لاـح  رد  ناـبایب  رد  ار  وا  هک   ) تشاد دوخ  نزب  يداـیز  هقـالع  لاـح  نیع  رد  ماهداد  وشتـسش  وت  ریغ  زا  ار  ملد 

نم ریغب  هجوت  زا  ار  تلد  و  تسا ، صلاـخ  نمب  تبـسن  وـت  یتـسود  رگا  ینعی  روآرد )! اـپ  زا  ار  تنیلعن   ) َکـْیَْلعَن ْعَلْخاَـف  دوـمرف : دـنوادخ 
لوسر نبا  ای  مدرکضرع :  834 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1 ! » نکب لد  زا  ار  تدـنزرف  نز و  تبحم  هشیر  ياهداد ، وشتـسش 

نآ سپس  دیناسر ، شاهدنب  مالّسلا  هیلع  ایرکز  عالطاب  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : تسیچ !؟ صعیهک  لیوأت  هَّللا !
دزومایب واب  ار  نت  جنپ  یماسا  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  ایرکز  دوب : هنوگ  نیدب  نآ  درک و  تیاکح  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  يارب  ار 
رورـسم دروآیم  نابزب  ار  نسح  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  یماـسا  اـیرکز  تقو  ره  زور  نآ  زا  داد ، داـی  يوب  ار  نآ  دـمآ و  لـیئربج  سپ 

عطق شسفن  تفرگیم و  شیولگ  هک  تسیرگیم  نادنچ  دروآیم ، نابزب  ار  نیـسح )  ) مان نوچ  یلو  دیدرگیم ، فرطرب  شیاهمغ  دشیم و 
ار نیسح  مان  یتقو  یلو  دباییم  نیکـست  میاهمغ  مربیم  ار  نت  راهچ  نآ  یماسا  هاگ  ره  هک  دوشیم  هچ  ارم  ادنوادخ ! تفگ : يزور  دشیم .

ترتع كاله  اه  و  البرک ، مسا  فاـک  صعیهک . دومرف : داد و  عـالطا  يوب  ار  نآ  ناتـساد  لاـعتم  دـنوادخ  ددرگیم ! يراـج  مکـشا  مربیم 
نوچ تسا . راوگرزب  نآ  ربص  داص  ترـضح و  نآ  شطع  نیع  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحب  ملاظ  دیلپ  دیزی  ءای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 

دومنیم يراز  هیرگ و  بترم  زور  هس  نیا  رد  دنیایب . وا  دزن  مدرم  هک  دش  عنام  و  دشن ، جراخ  شدجـسم  زا  زور  هس  ات  دینـش ، ار  نیا  ایرکز 
وا يدوبانب  ار  زادگ  ناج  هعقاو  نیا  ناحتما  يزاسیم و  التبم  شدنزرف  تبیصمب  ار  دوخ  قلخ  نیرتهب  ایآ  ادنوادخ ! تفگیم : لاح  نآ  رد  و 

؟ يزادـنایم اهنآ  لدـب  ار  نآ  هودـنا  مغ و  یناشوپیم و  همطاف  یلع و  نتب  ار  یمظع  تبیـصم  نیا  سابل  ایآ  اراگدرورپ ! يروآیم ؟ دورف 
نشور واب  ممشچ   835 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يریپ  نس  نیا  رد  هک  امرف  يزور  نمب  يرـسپ  اراـگدرورپ ! تفگ : هاـگنآ 
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ینازرا نمب  ار  وا  یتقو  هدب . رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  يارب  نیـسح  لثم  نم  يارب  ار  وا  نک و  نم  نیـشناج  ثراو و  ار  وا  ددرگ و 
شدـنزرف گرم  رد  ار  دوـخ  بیبـح  ص )  ) دـمحم هک  ناـنچ  نک  ـالتبم  وا  گرم  رد  ارم  سپـس  نادرگ . وا  تـبحم  نوـتفم  ارم  يدوـمرف ،

نیـسح هام و  شـش  ییحی  لمح  تدـم  تخاس » رادازع  وا  گرم  رد  ار  ایرکز  دومرف و  تبهوم  واـب  ار  ییحی  دـنوادخ  يزاـسیم . راوگوس 
دوخ يارب  یماـما  ناـشدوخ  مدرم  هک  دراد  عناـم  هچ  اـقآ ! مدرک : ضرع  دراد . ینـالوط  یناتـساد  دوـخ  نیا  دوـب و  نینچ  زین  مالّـسلا  هیلع 

باختنا یحلصم  ماما  دوخ  رظنب  مدرم  هک  دراد  ناکما  دومرف : حلـصم  ماما  هتبلا  مدرکـضرع : دسفم ؟ ای  حلـصم  ماما  دومرف : دننک ؟ باختنا 
تلقع هک  یلیلد  اب  نونکا  دننک . باختنا  ماما  دنناوتیمن  مدرم  هک  تسا  تلع  نیمه  دومرف  يرآ ! متفگ : دشاب ؟ دسفم  عقاو  رد  یلو  دنیامن .

لزان اهنآ  رب  ینامـسآ  ياهباتک  دیزگرب و  قلخ  نایم  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناربمغیپ  ایآ  مهدیم : حرـش  وت  يارب  دنک ، ادیپ  نآب  قوثو 
اهنآ زا  ادخ ) هدنیامن   ) باختنا رد  دندوب و  دوخ  رـصع  مدرم  دمآرـس  هک  یـسیع  یـسوم و  دننام  درک ، دـییأت  تمـصع  یحو و  اب  دومرف و 

: مدرکضرع دننک ؟ باختنا  تسا  نمؤم  هکنیا  نامگب  ار  یقفانم  هک  دراد  ناکما  دنتشاد ) هک  یـشناد   ) لامک لقع و  روفو  اب  همه  دنرتاناد ،
نایعا نایم  زا  ار  درم  داتفه  وا ، رب  یحو  لوزن  ملع و  لامک و  لقع و  روفو  همه  اب  هک  تسادخ  میلک  یسوم  نیا  دومرف : تسین . نکمم  هن ،

اهنآ اذـه  عم  تشادـن ؛ اهنآ  صالخا  نامیا و  رد  یکـش  هکنیا  اب  دربب ، شراگدرورپ  تاقیمب  ار  اهنآ  ات  درک  باختنا  شتما  ناگرزب  موق و 
َهَّللا يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  اِنتاقیِِمل  اًلُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخا  َو  یلاعت : هَّللا  لاق  دندمآرد . راک  زا  قفانم 

نامیا وتب  ام  دـنتفگ  اهنآ  درک - باختنا  ام  تاقیم  يارب  ار  درم  داـتفه  دوخ  موق  ناـیم  زا  یـسوم  ینعی : ْمِهِْملُِظب  ُۀَـقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَـخَأَف  ًةَرْهَج 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفرگ . دوخ  ملظ  رفیکب  ار  اهنآ  دمآ و  ياهقعاص  سپ  مینیبهب . ار  ادخ  انلع  هکنیا  رگم  میروآیمن 

دارفا هدرکیم  نامگ  هک  یلاح  رد  درک ؛ باختنا  دسفم  صاخـشا  هدیزگرب ، يربمغیپ  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  مینیبیم  ام  یتقو   836
اهلد رد  هتفهن و  اههنیـس  رد  هچنآ  زا  هک  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  قح  ادخ ، هدـنیامن  باختنا  هک  مینکیم  نیقی  تسا ، هدومن  باختنا  حـلاص 

راصنا نیرجاهم و  متح  روطب  دـنک ، باختنا  ار  دـساف  دارفا  باختنا ، ماقم  رد  ادـخ  هدـیزگرب  ربمغیپ  یتقو  دراد . عالطا  تسا ، هتفرگ  ياج 
( رکب وبا   ) تما نیا  هدشباختنا  تهج  نیا  زا  ربمغیپ ، هک  تفگ  وتب  نمشد  یتقو  دعـس ! يا  دومرف : سپـس  دندوبن . رانکرب  رطخ  نیا  زا  مه 
زا عافد  و  دریگیم ، تسدب  ار  نیملـسم  روما  مامز  دنکیم و  يوریپ  نآرق  زا  هک  تسوا  تسا و  يو  زا  دـعب  هفیلخ  وا  هک  درب  راغب  دوخ  اب  ار 

و دروآیم ، لمعب  يریگولج  اهراک  نتخیر  مهرد  زا  دـشخبیم و  ناماس  ار  اهیگدـنکارپ  هک  تسوا  و  دوشیم ، راذـگاو  واـب  مالـسا  تلم 
تیمها دوخ  توبن  هب  هک  روط  نامه  ربمغیپ  درادـیم . لیـسگ  كرـش  دالب  حـتف  يارب  هاپـس  هتـسد  هتـسد  و  دزاسیم ، يراج  ار  یهلا  دودـح 
شدصق دوشیم ، ناهنپ  ییاج  رد  دنکیم و  رارف  يزیچ  زا  یـسک  هاگ  ره  اریز  دشیم ، لئاق  تیمها  مه  دوخ  ینیـشناج  بصنم  يارب  دادیم ،

نیمهب تشادن ، كاب  وا  ندش  هتشک  زا  هک  دیناباوخ  دوخ  رتسب  رد  ار  یلع  رظن  نیا  زا  دنک و  يرای  تدعاسم و  ار  وا  یسک  هک  تسین  نیا 
لکشم وا  يارب  دوش ، هتشک  یلع  رگا  تسنادیم  ربمغیپ  هکنیاب  افاضم  تسنادیم ! راوشد  دوخ  يارب  ار  وا  ندرب  دربن و  دوخ  اب  ار  یلع  تهج 

رگم یتفگن : وا  باوج  رد  ارچ  دـیآ . راکب  دروخیم ، دردـب  یلع  هک  راوشد  ياهراک  رد  ات  دراد  بوصنم  یلع  ياجب  ار  يرگید  هک  تسین 
يافلخ امـش  هدـیقعب  هک  درک  رفن  راهچ  نیا  رمع  فقو  ار  تدـم  نیا  تسا و  لاس  یـس  نم  زا  دـعب  تفـالخ  تدـم  تسا : هدومرفن  ربمغیپ 
ربمغیپ هک  تسین  روط  نیا  اـیآ  یتفگیم : واـب  هاـگنآ  دومرف : يرآ . دـیوگب : هک  دوب  نیا  زا  ریزگاـن  یتفگیم ، ار  نیا  رگا  دنتـسه ؟ نیدـشار 

هیلع دوعوم  يدهم  دعب  دنکیم و  بحاصت  نامثع  رمع  زا  دعب  رمع و  رکب  وبا  زا  دعب  رکب و  وبا  يو  زا  دعب  ار  تفالخ  تسنادـیم ، هک  نانچ 
هَّللا یّلـص  ربمغیپ  رب  نیا  رب  انب  یتفگیم : يوب  سپـس  يرآ . دیوگب : دوب  راچان  مه  زاب  تسا ؟ یلع  نآ  زا  نامثع  زا   837 ص : نتم ، مالسلا ،

ینابرهم مه  هیقب  هب  تبـسن  درک  ینابرهم  رکب  وبا  هب  هک  روط  نامه  دربب و  راغب  دوخ  اب  بیترت  هب  ار  رفن  راهچ  نیا  هک  دوب  مزال  هلآ  هیلع و 
مالـسا ایآ  دیـسرپ : روبزم  یبصان  یتقو  درکیمن ! راوخ  ار  اـهنآ  دروآیمن و  نیئاـپ  ار  رگید  رفن  هس  ماـقم  یئاـهنتب  رکب  وبا  ندرب  اـب  دـنک و 

عمط يور  زا  هکلب  رابجا - روطب  هن  تفرگ و  ماجنا  لیمب  هن  یتفگن - يوب  ارچ  رابجا ؟ روطب  ای  تفرگ  ماـجنا  لـیمب  رمع  رکب و  وبا  ندروآ 
روهظ ات  نامز  ره  ياهینیبشیپ  زا  هک  ار  یبتک  ریاس  تاروت و  رابخا  دندومنیم و  تسلاجم  دوهی  موق  اب  رمع  رکب و  وبا  اریز  دندروآ ! مالسا 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


نانچ ددرگیم ، طلـسم  برع  رب  دمحم  هک : دندوب  هتفگ  دوهی  و  دنتفرگیم ؛ اهنآ  زا  دادیم ، ربخ  وا  راک  نایاپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 
. دیدرگ زوریپ  لیئارسا  ینب  رب  رصن  تخب  هک  روط  نامه  دباییم ، يزوریپ  برع  رب  هرخالاب  تشگ و  طلسم  لیئارسا  ینب  رب  رصن  تخب  هک 
زا نتفرگ  یهاوگ  رما  رد  ار  وا  ربمغیپ و  دزن  دـندمآ  رمع ) رکب و  وبا   ) مه اـهنآ  دوب . وگغورد  دوخ  يوعد  رد  رـصن  تخب  هک  قرف  نیا  اـب 

يرهـش تموکحب  شترـضح  بناج  زا  ربمغیپ  راک  نتفرگ  الاب  زا  دعب  هکنیا  عمطب  و  دـندرک ، کمک  هَّللا  الا  هلآ  نا ال  دهـشا  نتفگب  مدرم 
هبقع زا  دوخ  لاثما  نیقفانم  زا  ياهدع  اب  دنتـسب و  باقن  دنتـشگ  سویأم  دوخ  دصقم  حاجنا  زا  نوچ  و  دندومن ، تعیب  يو  اب  دـندرگ ، لئان 

. دندیـسرن دوخ  دوصقمب  تشاذگاو و  دوخ  هنیک  لاحب  و  دز ؛ مهب  ار  اهنآ  گنرین  دنوادخ  اما  دنناسر ، لتقب  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دنتفر  الاب 
تموکحب ترضح  نآ  بناج  زا  هک  دنتشاد  مشچ  کی  ره  دندرک و  تعیب  وا  اب  مالّسلا و  هیلع  یلع  دزن  دندمآ  مه  ریبز  هحلط و  هک  نانچ 

ضقن هک  نیریاس  تشونرسب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دنوادخ  دندیروش و  يو  رب  دندرک و  تعیب  ضقن  دنتشگ ، سویأم  نوچ  و  دنسرب ، يرهش 
هیلع دوعوم  يدـهم  يایهم  دنتـساخرب و  هدازاقآ  اب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  عقوم  نیا  رد  دـیناسر . دـندوب ، هدرک  تعیب 
نایم رد  تفر . اجک  قحـسا  نب  دمحا  منیبب  متفر  مدمآ و  نوریب  هدیبلط  تصخر  اهنآ  تمدخ  زا  نم  دـندش . زامن   838 ص : نتم ، مالسلا ،

يروط متفگ : ماهدرک . مگ  تساوخ ، ار  نآ  ترـضح  هک  ياهچراـپ  تفگ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مدیـسرپ : دـنکیم . هیرگ  هک  مدـید  ار  وا  هار 
. دـمآ نوریب  داتـسرفیم  تاولـص  تشاد و  بل  رب  یمـسبت  هک  یلاـح  رد  دـعب  ترـضح و  تمدـخ  تفر  مه  وا  وـگب . ترـضحب  ورب  تـسین 
. میدرک رکش  ار  ادخ  مه  ام  دناوخیم  زامن  نآ  يور  ماما  تسا و  نهپ  ترـضح  ياپ  ریز  یئاذک  هچراپ  مدید  تفگ : دش ؟ هچ  اه ! مدیـسرپ 

نم یتقو  مینک  عادو  ترـضح  اب  میتساوخ  هک  رخآ  زور  میدیدن . اقآ  شیپ  ار  لفط  میدرک و  تفر  دمآ و  اقآ  لزنمب  زور  دنچ  نآ  زا  دـعب 
ام هودنا  کیدزن و  ام  تکرح  تقو  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  درکضرع : داتسیا و  ترضح  لباقم  رد  قحـسا  نب  دمحا  مدیـسر  ترـضح  تمدخب 

ءاسنلا و ةدیس  تردام  یـضترم و  یلع  تردپ  یفطـصم و  دمحم  تدج  رب  ار  دوخ  تمحر  هک  میرادیم  تلأسم  دنوادخ  زا  ام  تسا ، دایز 
لزان یپ  رد  یپ  تزیزع ، دنزرف  تسدقا و  دوجو  تراوگرزب و  ناردپ  اهنآ : زا  دعب  نیرهاط  همئا  تردـپ و  ومع و  تشهب  لها  ياقآ  ود  رب 

رارق نم  ترایز  نیرخآ  ار  رفس  نیا  و  دنادرگ ، لیلذ  ار  تنمـشد  درب و  الاب  ار  امـش  تمظعاب  ماقم  دنوادخ  هتـسویپ  هک  میراودیما  و  دنک ،
تارطق هک  يروطب  دش  کشا  زا  رپ  يرکسع ) نسح  ماما   ) ترضح نآ  نامشچ  دنار ، نابز  رب  ار  هلمج  نیا  قاحسا  نب  دمحا  یتقو  دهدن !

لئان راگدرورپ  ياقلب  تعجارم  رد  هک  نکم  رارـصا  اعد  نیا  رد  قاحـسا ! رـسپ  يا  دومرف : هاگنآ  تشگ ، يراج  شکراـبم  راـسخر  رب  نآ 
مسق تدجب  ادخب و  ار  امش  اقآ ! درکضرع : دمآ ، شوهب  یتقو  درک ، شغ  داتفا و  نیمزب  قاحـسا  نب  دمحا  نخـس  نیا  ندینـش  زا  يوشیم !

ار نیا  دومرف : دروآ و  نوریب  مهرد  هدزیـس  شرف و  ریز  درب  تسد  ترـضح  منک ، دوخ  نفک  ار  نآ  هک  ياهچراپب  دینک  رختفم  ارم  مهدـیم 
، دـننک کـین  لاـمعا  هک  ار  یناـسک  شاداـپ  دـنوادخ  اریز  داد ، یهاوخن  تسد  زا  نفک )  ) یتـساوخ ار  هچنآ  نکم و  جرخ  نیا  زج  ریگب و 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  میدیـسر  ناولح )  ) رهـش یخـسرف  هسب  میدش و  صخرم  ترـضح  تمدخ  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـنادرگیمن . عیاض 

میدیسر ناولحب  هک  یعقوم  تشگ  سویأم  دوخ  يدوبهب  زا  هک  يروطب  دش ، ضیرم  تخس  درک و  بت  قاحـسا  نب  دمحا   839 ص : نتم ،
: تفگ سپـس  دـیبلط و  دوب ، اـجنآ  نکاـس  هک  ار  دوخ  نایرهـشمه  زا  يدرم  قاحـسا  نب  دـمحا  میدرک ، لزنم  اهارـسناوراک  زا  یکی  رد  و 
هک حبص  ياهکیدزن  میتشگرب . دوخ  هاگباوخب  مادک  ره  میدش و  رود  وا  زا  مه  ام  دیراذگب ، اهنت  ارم  دیوش و  قرفتم  نم  فارطا  زا  بشما 

وکین و ار  امش  يازع  دنوادخ  دیوگیم : هداتسیا و  نم  يوربور  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  روفاک  مدوشگ ، مشچ 
وا هک  دینک ، نفد  ار  وا  دیزیخرب و  میدش  غراف  امش  رفسمه  نفک  لسغ و  زا  ام  دیامرف ، اطع  کین  شاداپ  هدیسر  امشب  هک  یتبیصم  ضوعب 

میتخادرپ يراز  هیرگب و  میدش و  عمج  قاحسا  نب  دمحا  نیلاب  رب  ام  دیدرگ . بئاغ  ام  رظن  زا  سپس  دراد ، یگرزب  ماقم  امش  ياقآ  دزن  رد 
نب دمحا  زا  یبلاعث  دمحم  نب  هَّللا  دبع  زا  دادزی  نب  یقابلا  دبع  زا  تیاور  نیا  زین  يربط  همامالا » لئالد   » رد « 1 . » میدومن نفد  ار  وا  هکنآ  ات 

قیثوت زا  دعب  « 2  » یشاجن فلؤم : تسا . هدمآ  یسربط  جاجتحا  رد  نآ  رصتخم  نینچمه  تسا ، هدش  لقن  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  راطع  دمحم 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  يو  : » دیوگیم  840 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وا  ردق  تلالجب  مکح  هَّللا و  دـبع  نب  دـعس 
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واب دناهتخاس و  ار  تیاکح  نیا  دنتفگیم  دندرکیم و  فیعـضت  ار  ماما  دعـس و  تاقالم  هک  مدید  ار  املع  زا  یـضعب  تسا . هدید  ار  مالّـسلا 
تحصب رتاناد  دناهدشن ، هتخانش  هدرک و  هراشا  یـشاجن  هک  ياهدع  زا  قودص  خیـش  میوگیم : یـسلجم ) همالع   ) نم یلو  دناهداد .» تبـسن 

، تسناد دودرم  مهوـت ، ناـمگ و  درجمب  ناوـتیمن  دـهدیم ، نآ  تحـصب  یهاوـگ  اـهنآ  نـتم  هـک  ار  يراـبخا  تساـهنآب . ناـنیمطا  راـبخا و 
اریز دشاب . هدید  ار  ترضح  نآ  هک  دراد  ناکما  هدرک و  كرد  ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  هَّللا  دبع  نب  دعـس  هک  صوصخب 

یشان رابخاب و  قوثو  مدع  رایخا و  ماقم  ندروآ  نیئاپ  روظنمب  راک  نیا  تفگ . تایح  دوردب  ترـضح ، تلحر  زا  دعب  لاس  لهچ  وا  ابیرقت 
ياهدـع تسدـب  نوچ  تسا ، هبیرغ  تازجعم  رب  لمتـشم  هک  يرابخا  یتقو  هک  میاهدـید  ام  اریز  تسا ، راـهطا  همئا  قح  رد  تفرعم  تلق  زا 

يدهم مرج  میوگیم  نم  هکلب  دننکیم ، یئوجبیع  نآ  نایوار  زا  ای  دـنهدیم و  رارق  داقتنا  دروم  ار  رابخا  نآ  دوخ  ای  دـسریم ، لاحلا  لوهجم 
«1 . » تسین رابخا  هنوگ  نیا  لقن  زج  يزیچ  دناهداد ، بیع  حدق و  تبسن  اهنآب  هک  ینایوار  رثکا   841 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

تبیغ لوط  رد  ترضح  نآ  سدقا  دوجو  زا  مدرم  عافتنا  تیفیک  و  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  تلع  مجنپ  تسیب و  باب 

هراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوخ  دنـسب  عئارـشلا » للع   » باـتک رد  همحرلا  هیلع  قودـص 
ای دندرک : ضرع  دوش . بئاغ  دیابیم  راچان  ناوج  نآ  ینعی : لتقلا .  فاخی  لاق : هَّللا ! لوسر  ای  مل  و  هل : لیقف  ۀبیغ . نم  مالغلل  ّدب  ال  دومرف :
زا ياهمان  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يرابنا  ناورم  زا  عئارشلا  للع  رد  زین  دنـشکب . ار  وا  دسرتیم  دومرف : دنکیم ؟ تبیغ  هچ  يارب  هَّللا  لوسر 

و دربیم . نوریب  اهنآ  نایم  زا  ار  ام  تسناد ، شوخان  ام  يارب  ار  یمدرم  اب  یگیاسمه  دنوادخ  یتقو  دوب : هتـشون  هک  دیـسر  رقاب  دـمحم  ماما 
ار ام  مئاق  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنـسب  وا  شردپ و  زا  عئارـشلا  للع  نیدلا و  لامک  رد  قودص  زین 

دهاوخیم لـج  زع و  دـنوادخ  دومرف  هَّللا ؟ لوسر  نبا  اـی  دـنکیم  تبیغ  هچ  يارب  متفگ : نم  دـماجنایم  لوـطب  نآ  تدـم  هک  تسا  یتـبیغ 
لاق دیامن ، تبیغ  ناربمغیپ  ياهتبیغ  هزادـناب  دـیابیم  وا  ریدـس ! يا  دـنادرگ . يراج  زین  وا  هراب  رد  دوخ ، ياهتبیغ  رد  ار  ناربمغیپ  مئالع 

لامک رد  زین  تسا . يراج  زین  امش  نایم  رد  دناهدوب ، رتشیپ  هک  اهنآ  راثآ  ساسا  رب  امـش  زا  يراثآ  ینعی : ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  یلاعت : هَّللا 
رمالا بحاص  دومرفیم : مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یمـشاه  لضف  نب  هَّللا  دبع  زا  عئارـشلا  للع  نیدلا و 

نبا ای  مدرکضرع : نم  دنکیم . دیدرت  نآ  رد  لطاب ، وریپ  ره   844 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسنآ و  زا  راچان  هک  دراد  یتبیغ 
: دومرف تسوا ؟ تبیغ  رد  یتمکح  هچ  مدرکـضرع  میزاـس  راکـشآ  دـناهدادن  هزاـجا  اـمب  هک  یتلعب  دومرف : دـنکیم ؟ تبیغ  ارچ  هَّللا  لوسر 
هک نانچ  وا ، دوخ  ندمآ  زا  دعب  رگم  دوشیمن  رهاظ  مئاق  تبیغ  تمکح  تسا ، هدوب  وا  زا  شیپ  یهلا  يارفـس  تبیغ  رد  هک  یتمکح  نامه 
مه زا  دنتساوخ  هک  یعقوم  رگم  تشگن ، رهاظ  یسوم  يارب  راوید ، ریمعت  هچب و  نآ  نتشک  رـضخ و  طسوت  یتشک  ندرک  خاروس  تمکح 

میتسناد ام  یتقو  تسا . يدنوادخ  ياهبیغ  زا  یبیغ  يراگدرورپ و  رارسا  زا  يّرس  یهلا و  روما  زا  راک  نیا  لضف ! رـسپ  يا  « 1 . » دنوش ادج 
راکـشآ ام  يارب  نآ  تلع  دـنچ  ره  دـشابیم . تمکح  يور  زا  وا  ياـهراک  ماـمت  هک  مینکیم  قیدـصت  تسا ، میکح  لـج  زع و  يادـخ  هک 

زا شیپ  اـم  هچب  رـسپ  دومرفیم : مدینـش  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  هرارز  زا  عئارـشلا  لـلع  نیدـلا و  لاـمک  رد  زین  ددرگن !
نیا دنـشکب  ار  وا  دسرتیم  ینعی  دومن ، هراشا  دوخ  مکـشب  تسد  اب  دسرتیم و  دومرف : دنکیم ؟ تبیغ  هچ  يارب  متفگ : دراد . یتبیغ  شروهظ 

نآ تبیغ  تلع  رب  لمتـشم  هک  يرابخا  زا  یتمـسق  فلؤم : تسا . هدش  لقن  هرارز  زا  رگید  قیرط  دب و  زین  یفاک  نیدلا و  لامک  رد  تیاور 
ماما زا  « 2  » شمعا زا  دوخ  دنسب  یلاما »  » باتک رد  قودص  خیش  تشذگ . يو  مایقب  ترضح  نآ  ناردپ  نداد  ربخ  باوبا  رد  دوب  ترضح 
نیمز دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  يزور  زا  دومرف : هک  دنکیم   845 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج 

دوب نیا  زج  رگا  و  دوش ، اپرب  تمایق  ات  دـنامیمن  یلاخ  زین  نانچمه  هدـنامن و  یلاـخ  ادـخ  روتـسم  بئاـغ و  اـی  روهـشم  رهاـظ و  تجح  زا 
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امک لاق  روتـسملا ؟ بئاغلا  ۀّجحلاب  ساّنلا  عفتنی  فیکف  مدرکـضرع : قداص  ترـضحب  تفگ : شمعا  نامیلـس  دـشیمن . شتـسرپ  دـنوادخ 
رد هک  یباتفآ  زا  هک  روط  نامه  دومرف : دـنرب ؟ عافتنا  بئاغ  تجح  زا  دـنناوتیم  مدرم  هنوگچ  ینعی  باحّـسلا  اهرتس  اذا  سمّـشلاب  نوعفتنی 

ماما هسدقم  هیحان  زا  بلطم  نیا  هک  دنکیم  لقن  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  وا  ینیلک و  زا  يدنوار  نیدـلا  بطق  دـنربیم . عفن  تسا  ناهنپ  اهربا 
: دیامرفیم دنوادخ  هدش ،  846 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  عقاو  هک  تبیغ  تلع  اما  و  : » دش دراو  نامثع  نب  دمحم  هلیـسوب  نامز 

رگا هک  یئاهزیچ  زا  دینکن  لاؤس  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی : « 1  » ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
، دنریگب ندرگب  ار  دوخ  نامز  ملاظ  اب  تعیب  هک  دـندوب  نآ  زا  راچان  نم  ناردـپ  زا  کی  ره  «. » دزاس رثأتم  ار  امـش  ددرگ ، رهاظ  امـش  يارب 
زا نم  تبیغ  رد  مدرم  هک  یعافتنا  یگنوگچ  اما  و  ما ، هتفرگن - ندرگب  ار  نارگمتـس  زا  کی  چـیه  تعیب  هک  منکیم  روهظ  یعقوم  نم  یلو 
هک نانچ  تسا  نیمز  يور  مدرم  ناما  نم  دوجو  تسا . هتخاس  روتسم  اهرظن  زا  ار  نآ  ربا  هک  تسا  باتفآ  زا  هدافتسا  دننام  دنربیم  مدوجو 

نآب فیلکت  هک  يزیچ  مهف  يارب  و  دیدنبب ، درادن  امش  لاحب  يدوس  هک  يزیچ  زا  ار  لاؤس  ياهرد  سپ  تسا . نامسآ  لها  ناما  ناگراتس 
مالـسلا تسا و  نیاب  امـش  يدازآ  هک  دـیئامن  اعد  دایز  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  جرف  رد  لـیجعت  يارب  دـینکن و  تحاراـن  ار  دوخ  دـیرادن ،

رد زین  تسا . هدش  لقن  زین  ینیلک  زا  وا  ماصع و  نبا  زا  تیاور  نیا  نیدلا  لامک  رد  يدـهلا » عبتا  نم  یلع  بوقعی و  نب  قاحـسا  ای  کیلع 
تدم رد  مئاق  دوجو  زا  هعیش  ایآ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  يو  هک : دنکیم  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  نیدلا  لامک 
ساّنلا عافتناک  هتبیغ  یف  هتیالو  رونب  نوئیـضتسی  هب و  نوعفتنیل  مّهنا  ةّوبّنلاب ، ینثعب  يّذلا  يا و  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ دـنمهرهب  شتبیغ ،

رون زا  دـنوشیم و  عفتنم  وا  دوجو  زا  اـهنآ  هدـینادرگ . ثوعبم  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدـنوادخب  يرآ  ینعی : باحّـسلا  اـهّللج  نا  سمّـشلاب و 
. دنربیم هدافتسا  ربا  تشپ  باتفآ  زا  هک  نانچ  دننکیم . هئاضتسا  تبیغ ؛ لوط  رد  شتیالو 

ربا رد  ناهنپ  دیشروخب  بئاغ  ماما  هیبشت  تلع 

دیاب انمض  میدرک   847 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  لقن  هدیـسر » ربمغیپ  زا  هک  يراـبخا   » باـب رد  ار  تیاور  نیا  هیقب  فلؤم :
ملع یتسه و  ملاع  رون  هکنیا  لوا - تسا : دنچ  يروماب  هراشا  ربا ، رد  ناهنپ  باتفآب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقا  دوجو  هیبشت  هک  تسناد 

داجیا یئاغ  تلع  راهطا ) همئا   ) هسدقم تاوذ  هک  هدـش  تباث  هضیفتـسم  رابخا  اب  اریز  دـسریم ؛ ادـخ  قلخب  ترـضح  نآ  طسوتب  تیادـه  و 
مولع و اهنآب ، لـسوت  تطاـسو و  تکرب و  هب  هک  هدـش  تباـث  مه  دیـسریمن و  اـهنآ  ریغب  ملاـع ، رون  دـندوبن ، اـهنآ  رگا  و  دـنملاع ؛ قولخم 

قحتـسم تشز  لامعا  هلیـسوب  مدرم  دـندوبن  اهنآ  رگا  و  دوشیم . فرطرب  اهنآ  زا  اهیراتفرگ  و  ددرگیم ، راکـشآ  مدرم  يارب  هقح  فراـعم 
نایم رد  ربمغیپ )  ) وت هک  ماداـم  ینعی : « 1  » ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  تسا  هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچ  دـندوب  یهلا  باذـع  عاونا 

ماگنه هلکـشم و  لئاسم  هدـیچیپ و  روما  رد  هک  میاهدیـسر  هجیتن  نیاب  دایز  هبرجت  زا  سپ  اـم  دـنکیمن ! باذـع  ار  اـهنآ  ادـخ  یتسه ، اـهنآ 
اهنآب لسوتم  میاهداد و  رارق  هطساو  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تقو  ره  قلخ ، يورب  یهلا  ضیف  ياهرد  ندش  هتسب  قح و  تاذ  زا  يرود 

دوصقمب هدـش و  لح  ام  يارب  لکـشم  هدـیچیپ و  ياـهراک  نآ  میاهدرک ، ادـیپ  اـهنآ  اـب  يونعم  طاـبترا  تقو  نآ  رد  هک  ینازیمب  میاهدـش ،
. تسا دوهـشم  مولعم و  تسا ، هدرک  نشور  ناـمیا  رونب  ار  اـهنآ  لد  مشچ  دـنوادخ  هک  یناـسک  يارب  عوـضوم  نیا  هک  ناـنچ  میاهدیـسر .
زا مدرم  هک  یعافتنا  همه  اب  ربا  رد  هدیـشوپ  باتفآ  هک  روط  ناـمه  هکنیا  مود - «. 2  » تشذگ تماما »  » باتک رد  اقباس  بلطم  نیا  حیـضوت 

ماما تبیغ  مایا  رد  روط  نیمه  دندرگ ، عفتنم  نآ  زا  رتشیب  ات  دوش  ادیپ  نآ  صرق  ددرگ و  فرطرب  ربا  دنراد ، راظتنا  نآ  ره  رد  دـنربیم ، نآ 
هک یناسک  هکنیا  موس - دندرگیمن . سویأم  رظن  نیا  زا  و  دـنراد ، ار  وا  روهظ  ندـمآ و  راظتنا  تاقوا  همه  رد  صالخا  اب  نایعیـش  زین  نامز 

ناگدننکراکنا لثم  دننکیم ،  848 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  راکنا  دراد ، هک  یمئالع  راثآ و  همه  اـب  ار  ترـضح  نآ  دوجو 
شندوب راکـشآ  زا  اهربا ، نایم  رد  دیـشروخ  نتـشگ  ناهنپ  یهاگ  هکنیا  مراهچ - دنـشابیم . اهربا ، رد  ندش  دیدپان  تقوب  دیـشروخ  دوجو 

تسا رتهب  یحلاصمب  رظن  تبیغ ، لوط  رد  مدرم  يارب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نینچمه  تسا ، رتهب  یحلاصم  يور  ادخ  ناگدنب  يارب 
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هکلب دـنیب  هب  اـهربا  زا  نوریب  ار  نآ  تسین  رداـق  درگنیم ، دیـشروخب  سک  ره  هکنیا  مجنپ - دـیدرگ . بئاـغ  اـهرظن  زا  مه  تهج  نـیمهب  و 
زا مه  دنک  هطاحا  ار  دیـشروخ  دناوتیمن  هک  ار  دوخ  یئانیب  دنک ، هاگن  باتفآ  صرق  رد  رگا  دید ، هوق  فعـض  هطـساوب  تسا  نکمم  یهاگ 

مدرم لاحب  شخبنایز  دـننیب ، هب  ار  وا  همه  رگا  هک  تسه  اسب  زین ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدـقم  دوجو  باتفآ  روط  نیمه  دـهدب . تسد 
تـسا رداـق  ناشتریـصب  مشچ  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  هک  یتروص  رد  ددرگ . تقیقح  باـتفآ  ندـید  زا  اـهنآ  لد  يروک  بجوـم  دـشاب و 

زا باتفآ  یهاگ  هکنیا  مشـش - دنیبن ! مه  يررـض  دـنک و  دیـشروخب  هاگن  ربا  يالبال  زا  دـناوتیم  ناسنا  هک  نانچ  ددرگ . واب  نامیا  لمحتم 
ياهدـع يارب  تبیغ  مایا  رد  ترـضح  نآ  تسا  نکمم  روط  نیمه  درادـن  هجوت  يرگید  درگنیم و  نآـب  یکی  دـیآیم ، نوریب  اـهربا  ناـیم 

، دنشابیم دیشروخ  دننامه  دنراد ، دوجو  ملاع  يارب  هک  یعفن  ظاحل  زا  راهطا  همئا  الوصا  هکنیا  متفه - دننیب . هن  نارگید  یلو  دوش  راکشآ 
ِیف َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  هفیرـش  هیآ  رابخا  رد  هک  نانچ  دندرگ  دـنمهرهب  نانآ  لامج  هعـشا  زا  دـنناوتیمن  دـنلدروک  هک  اهنآ  اهنت  و 

ياههکبش اههنزور و  نازیمب  دیشروخ  عاعش  هک  روط  نامه  هکنیا  متـشه - تسا . هدش  ینعم  نیاب  ریـسفت  « 1  » اًلِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخآـْلا 
تسترابع هک  ناشرعاشم  ساوح و  عناوم  هزادناب  زین  مدرم  نینچمه  دباتیم ، نآ  رد  اههناخ ، عناوم  عافترا  ردقب  دوشیم و  نآ  دراو  اههناخ 

زا ار  ینالویه  فیثک  ياههدرپ  هک  يردـقب  مه  و  تساهنآ ، ياهلد  ياههکبـش  اههنزور و  دوخ  ینامـسج و  قئالع  یناـسفن و  تاوهـش  زا 
هدافتسا  849 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  یئامنهار  تیادـه و  راونا  زا  دـننزیم  رانکب  دوخ  ياهلد 

باتفآ رون  هتفرگ و  رارق  نامـسآ  ریز  رد  هک  دوشیم  یـسک  دـننام  درادرب ) دوخ  شیپ  زا  ار  عناوم  یتسرپاوه و  ياـههدرپ  یتقو  . ) دـننکیم
، مدوشگ وـت  يورب  ار  یناـحور  تشهب  نیا  زا  رد  تشه  ناـیب ، نیا  اـب  نم  هدـنناوخ ! يا  دـشاب . هدرک  هطاـحا  ار  وا  وـس  ره  زا  عناـم  نودـب 

لاعتم دنوادخ  مراودیما  دشکیم ، ازاردـب  نخـس  منک  رکذ  رگا  یلو  تسا ؛ هدوشگ  نم  يورب  مه  رگید  رد  تشه  دوخ  لضفت  اب  دـنوادخ 
هیلع قودـص  ددرگ . هدوـشگ  رگید  رد  رازه  يرد  ره  زا  هـک  دـیاشگب  امـش  اـم و  يورب  رد  رازه  راـهطا  هـمئا  تـفرعم  یئاسانـش و  هار  رد 

شناگدـنب هب  دـنوادخ  هک  یتقو  نیرتهب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  دـیفم  خیـش  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  همحرلا 
اهنآ رظن  زا  دوشن و  راکـشآ  اـهنآ  يارب  وا  و  دـنهدب ؛ تسد  زا  ار  ادـخ  تجح  مدرم  هک  تسا  یماـگنه  تسا  دونـشخ  اـهنآ  زا  کـیدزن و 
عقوم نآ  رد  تسا . هتفرن  نایم  زا  قح ، ياههناشن  یهلا و  يارفـس  هک  دننادیم  فصونیا  اب  و  تساجک ، وا  ياج  دننادن  اهنآ  و  ددرگ ، بئاغ 

دنوادخ هک  تسا ، یماگنه  دنکیم ، بضغ  شنانمشد  رب  دنوادخ  هک  یعقوم  نیرتتخس  نینچمه  دیشاب . روهظ  جرف و  رظتنم  ماش  حبص و 
تجح هراب  رد   ) شناتسود دنادیم  دنوادخ  هک  تسا  یعقوم  رد  نیا  و  ددرگن ، راکشآ  اهنآ  يارب  درب و  نوریب  اهنآ  نایم  زا  ار  دوخ  تجح 

رادقمب دنراد  کش  يو  ندوبن  ندوب و  رد  هک  دنادب  رگا  ینعی  نیع  ۀفرط  هتّجح  مهدقفا  ام  نوباتری  مّهنا  ملع  ول  و  دـنرادن ، دـیدرت  ادـخ )
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تیاور  نیا  زین  رمع  نب  لضفم  زا  ینیلک  زا  ینامعن  تبیغ  رد  دـنکیمن ! بئاـغ  ار  وا  ندز  مهب  مشچ  کـی 

نآ دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  نیعا  نب  ةرارز  زا  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  تسا . هدش  لقن 
ندرگ مکـشب و  هراشا  تقو  نیا  رد  و  دسرتیم ، دومرف : دنکیم ؟ تبیغ  هچ  يارب  مدرک : ضرع  دنکیم . تبیغ  دنک  مایق  هکنآ  زا  شیپ  ناوج 

: دـننکیم کش  وا  تدالو  هراب  رد  مدرم  هک  تسا  يرظتنم  نامه  وا  دومرف : سپـس  دومن . دوخ   850 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
دلوتم شردپ  تافو  زا  شیپ  لاس  ود  وا  تفگ : دـنهاوخ  رگید  یـضعب  دـش و  عطق  شردـپ  لسن  درم و  شردـپ  زا  دـعب  دـنیوگیم . یـضعب 

رد زین  درک . دنهاوخ  دیدرت  لطاب  لها  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  و  دنک ، ناحتما  هنوگ ؛ نیدب  ار  شناگدنب  هک  تسا  مزال  دنوادخ  رب  دیدرگ .
نوچ ات  دنامیم ، هدیشوپ  مدرم  رب  رمالا  بحاص  تدالو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ  ریـصب  وبا  هک  دنکیم  تیاور  باتک  نآ 

مئاقلا و ثعبی  دومرف : هک  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  حلاص  نب  لیمج  زا  یفاک  رد  زین  دشابن . يو  ندرگ  رد  سک  چـیه  تعیب  دـنک  روهظ 
روبزم باتک  رد  مه  تسین . وا  ندرگ  رد  سک  چیه  تعیب  هک  یلاح  رد  دنادرگیم  هتخیگنارب  ار  ام  مئاق  دنوادخ  ۀعیب  دـحال  هقنع  یف  سیل 

زا ارم  نادنزرف  زا  یمراهچ  هک  یماگنهب  ار  نایعیـش  یئوگ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  شردـپ  زا  لاضف  نب  نسح  زا 
يارب دومرف : دوشیم ؟ نینچ  ارچ  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  مدرکـضرع : دـنباییمن . ار  وا  دـندرگیم و  ار  نمد  تشد و  هک  منیبیم  دـنهدیم  تسد 
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چیه تعیب  درک ، مایق  ریـشمش  اب  یتقو  هکنیا  يارب  دومرف : دوشیم ؟ بئاـغ  ارچ  مدرکـضرع : ددرگیم . بئاـغ  ناـشرظن  زا  اـهنآ  ماـما  هکنیا 
رب شتدالو  رمالا  بحاص  دومرف : مشش  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  هدش  دای  باتک  رد  نینچمه  دشابن . يو  ندرگ  رد  سک 

. دیامرفیم حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  راک  دنوادخ  دشابن ، شندرگ  رد  یـسک  تعیب  دنکیم ، روهظ  هک  یماگنه  ات  دنامیم ، هدیـشوپ  مدرم 
تبیغ هک  تسنیا  زا  راچان  ام  مئاـق  هرارز ! يا  دومرف : نمب  ع )  ) قداـص ترـضح  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  هرارز  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین 

نیا باتک ، نآ  رد  زین  دومرف . دوخ  مکـشب  هراشا  تسد  اـب  ترـضح  سپـس  دراد . میب  دوخ  ناـج  زا  دومرف : هچ ؟ يارب  مدرکـضرع : دـنک .
هرارز زا  نیدلا  لامک  رد  مه  851 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ار  ثیدح 

: دومرف هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  دوب . دـهاوخ  یتبیغ  شماـیق  زا  لـبق  ار  ناوج  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  هدومن  تیاور 
زا تفگ : هک  هدومن  تیاور  هطساو  کی  اب  وا  ریمع و  یبا  نبا  زا  نیدلا  لامک  رابخالا و  یناعم  رد  قودص  نینچمه  دوش . هتـشک  دسرتیم 
هیآ نیا  رطاخب  دومرف : دومنن ؟ گنج  دوخ  نیفلاخم  اب  راک  لوا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ارچ  مدیـسرپ ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

باذعب ار  اهنآ  نارفاک  دندوب ، هدش  ادـج  اهنآ  رگا  ینعی : ًامِیلَأ  ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیََزت  َْول  دـیامرفیم : ادـخ  هک  دوب  هفیرش 
هفطن دنوادخ  هک  دنتـسه  ینینمؤم  دوصقم  دومرف : تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  ندش » ادـج   » زا دوصقم  مدرکـضرع  میدومنیم . بذـعم  یکاندرد 

سپ درک . دهاوخن  روهظ  هدـشن ؛ راکـشآ  یهلا  عیادو  هک  مادام  مه  مئاق  روط  نیمه  « 1  » هداهن تعیدوب  رفاک  یناردپ  ياهبلـص  رد  ار  اهنآ 
ریـشمش مد  زا  ار  همه  هتفاـی  هـبلغ  ادـخ  نانمـشد  رب  دـنکیم و  روـهظ  زین  وا  دـندش ، ادـیپ  راکادـف  مدـق و  تباـث  نمؤـم و  نادرم  نآ  یتـقو 

خیش تسا . هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یخرک  میهاربا  زا  رگید  دنـسب  ار  تیاور  نیا  روبزم  باتک  ود  رد  قودص  مه  و  دنارذگیم .
بئاـغ ارچ  مدرکـضرع : دوب . دـهاوخ  یتـبیغ  شروهظ  زا  شیپ  ار  اـم  مئاـق  دومرف : هک  هدوـمن  تیاور  هرارز  زا  تبیغ »  » باـتک رد  هفئاـطلا 
يدـهم ام  هک  هدرک  لقن  یلـصفم  تیاور  یلباک  دـلاخ  وبا  دـسیونیم : باتک  نآ  رد  مه  و  « 2  » دسرتیم ندـش  هتـشک  زا  دومرف ؟ دوشیم ؟

هیلع مئاق  هک  متـساوخ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگیم : میروآیم  ار  نآ  رـصتخم   852 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
هعطق هعطق  ار  وا  دـنوش  علطم  همطاف  دالوا  رگا  هک  يدیـسرپ  نم  زا  يزیچ  دـلاخ  وبا  يا  دومرف : مسانـشب : مانب  ار  وا  اـت  دربب  ماـن  ار  مالّـسلا 

زا شیپ  ار  ام  مئاق  دومرفیم : ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  مدینـش  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  هرارز  زا  تبیغ »  » باتک رد  ینامعن  « 1 . » درک دنهاوخ 
مکشب هراشا  دعب  دسرتیم . دومرف : دنکیم ؟ تبیغ  هچ  يارب  مدرکضرع  « 2  » دننکیم بلط  ار  شثرا  هک  تسوا  و  دوب . دـهاوخ  یتبیغ  شمایق 

. دنشکب ار  وا  دسرتیم  ینعی  دومن ، دوخ 

ع)  ) نامز ماما  تبیغ  هفسلف 

رگا اریز  تسین . دوش ، هتشک  دسرتیم  هکنیا  زج  ترضح  نآ  روهظ  زا  عنام  یتلع  چیه  دسیونیم : تبیغ ) باتک  رد   ) یـسوط خیـش  فلؤم :
همئا و عیفر  ماـقم  اریز  دـشیم . لـمتحم  ار  يرازآ  یتحاراـن و  هنوگ  ره  تشگیم و  رهاـظ  هکلب  دوش . ناـهنپ  هک  دوـبن  زیاـج  دوـب ، نیا  زج 

ارچ دوش : هتفگ  رگا  لاؤس  دنتـشگیم . لـمحتم  ادـخ  نید  هار  رد  هک  دوـب  یتاـمیالمان  هطـساوب  اـهنآ ، يراوـگرزب  ماـظع و  ءاـیبنا  نینچمه 
داجیا یعناـم  دـناسر  لـتقب  ار  ترـضح  نآ  دـهاوخیم  هک  یـسک  وا و  ناـیم  دـنکیمن و  يریگولج  ترـضح  نآ  ندـش  هتـشک  زا  دـنوادخ 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسنیا  درادـن ، تافانم  ادـخ  ناگدـنب  نتـشاد  فیلکت  اب  هک  یتعنامم  میئوگیم : باوج  دـیامنیمن .؟
میلست وا  ربارب  رد  دنیامن و  يرای  ار  وا  دننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دهد  روتسد  دراد و  رذحرب  وا  نامرف  تفلاخم  زا  ار  مدرم  دنوادخ  هک   853

اریز تسا . ضرغ  ضقن  ناگدنب و  نتـشاد  فیلکت  یفانم  مدرم ، وا و  نایم  عنام  داجیا  اما  دنکب . دیاب  ادخ  هک  تسیراک  همه  اهنیا  دندرگ ؛
روظنم نیا  اب  مدرم ، ترضح و  نآ  نایم  لئاح  عنام و  داجیا  هکنآ  لاح  و  دنـسرب ، باوثب  اهنآ  هک  تسنیا  مدرم ، نتـشاد  فلکم  زا  دوصقم 

مدرم يارب  ياهدـسفم  زورب  بجوم  ترـضح  نآ  ندـش  هتـشک  زا  يریگولج  يارب  عنام  لئاح و  داجیا  هک  تسه  اسب  هوالعب  دراد . تافانم 
ترـضح روهظ  تسا  نکمم  : » هک هتفگ  ام  ياملع  زا  یکی  هک  تسنآ  زا  ریغ  میتفگ  هچنآ  تسین . وکین  دـنوادخ  زا  راک  نیا  هتبلا  هک  دوش 
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رظنب تسا  تاقوا  همه  رد  تلاسر  تابثا  قیرط  لاطبا  بجوم  هدومرف  ملاع  نآ  هچنآ  اریز  دشاب » هتـشاد  یتحلـصم  شتبیغ  هدسفم و  ياراد 
يارب لـئاح  عناـم و  داـجیا  هک  یتروـص  رد  دریذـپیم ، رییغت  تاـقوا  اـهنامز و  رییغت  اـب  هک  تسا  یهلا  فاـطلا  نوـچمه  تلاـسر  ملاـع  نآ 

بوجو ضقن  هب  رجنم  تسا و  هدـسفم  لـئاح  عناـم و  داـجیا  رد  تفگ : ناوتیم  تسین و  روط  نیا  ناـمز ، ماـما  ندـش  هتـشک  زا  يریگوـلج 
روط نیا  دنتـشادن و  میب  نمـشد  زا  دـندوب و  راکـشآ  همه  نامز  ماـما  ناردـپ  دوش : هتفگ  رگا  داریا  دوشیمن . مه  ینید  تساـیر  تلاـسر و 

نآ ناردپ  عضو  اریز  تسا . شراوگرزب  ناردپ  عضو  سکع  ترـضح  نآ  عضو  میئوگیم : نآ  خساپ  دسرب . اهنآب  دناوتن  یـسک  هک  دندوبن 
اب هسدقم  تاوذ  نآ  هک  دنتشادن  هدیقع  دننکیم و  مایق  اهنآ  هیلع  همئا  دنتـسنادیمن  هک  دوب  يروط  نارگید  تقو و  يافلخ  رظن  رد  ترـضح 

رظتنم راهطا  همئا  هک  دنتسنادیم  همه  هکلب   854 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دننکیم . دوبان  ار  اهتلود  درک و  دنهاوخ  مایق  ریشمش 
یلو دوبن . شخب  نایز  دنتشاد ، دوخ  تکلمم  روما  ماظتناب  نانیمطا  هک  افلخ  يارب  مه  اهنآ  تماماب  داقتعا  دنتسه و  ناشدوخ  يدهم  روهظ 

ره دـنکیم و  حـتف  ار  اهروشک  هدومن و  مایق  ریـشمش  اب  وا  هک  دنتـسنادیم  همه  اریز  تسین . روط  نیا  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح 
تردق زا  نانمـشد  ارهق  دشاب ، نینچ  هک  یـسک  سپ  درادیمرب . نایم  زا  ار  ملظ  دهدیم و  شرتسگ  ار  لدع  دنادرگیم و  روهقم  ار  یهاشداپ 

دصق يو  طلست  سرت  زا  دنرامگیم و  شنتفای  يارب  اهسوساج  دوب و  دنهاوخ  وا  نیمک  بیقعت و  رد  اج  همه  دیـسرت و  دنهاوخ  وا  هطلـس  و 
هک یناسک  مامت  رظن  زا  ددرگیم و  ناهنپ  راـچان  دوشیم و  كاـنمیب  دوخ  ناـج  زا  مه  وا  هتبلا  تروص  نیا  رد  درک . دـنهاوخ  ار  وا  نتـشک 

دندوب راکـشآ  ترـضح  نآ  ناردپ  هکنیا  تلع  زین  و  دوشیم . بئاغ  شروهظ ، عقوم  ات  نمـشد  هاوخ  تسود و  هاوخ  درادـن  اهنآب  نانیمطا 
لاح و  دنک ، رپ  ار  فاکش  دریگب و  ار  وا  ياج  هک  تسه  يرگید  ماما  دهد ، يور  اهنآ  يارب  یئوس  قافتا  رگا  دنتسنادیم  اهنآ  هک  دوب  نیا 

. دریگب ار  وا  ياج  دنک و  مایق  ریـشمش ، اب  ترـضح  نآ  زا  شیپ  هک  تسین  وا  زا  دعب  یـسک  هک  مینادیم  اریز  تسین . نینچ  نامز  ماما  هکنآ 
قرف شراوـگرزب  ناردـپ  وا و  ناـیم  دـیاب  ددرگ و  بئاـغ  اـهرظن  زا  دوـش و  ناـهنپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  بجاو  میئوـگیم : تهج  نیمهب 

هک ماماب  هتسناد ، یحو  هلیسوب  رگا  درادن ؟ سرت  یسک  زا  شروهظ  عقوم  هک  دنادیم  اجک  زا  نامز  ماما  دوش : هتفگ  رگا  لاکـشا  تشاذگ .
طابنتـسا تسا ، بلاغ  نظ  بجوم  هک  یمئالع  اب  رگا  و  دراد . تافانم  فیلکت  اب  ینعم  نیا  هدـیمهف  يرورـض  ملع  اب  رگا  و  دوشیمن ، یحو 

لوا میهدـیم . لاؤس  نیاـب  باوج  ود  میئوگیم : خـساپ   855 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  تسین . شخب  ناـنیمطا  مه  نیا  هدرک 
ترـضح نآب  شراوگرزب  ناردپ  ربمغیپ و  هلیـسوب  ار ، فوخ  سرت و  نیا  ندـش  فرطرب  عقوم  وا و  كانفوخ  تبیغ  نامز  دـنوادخ ، هکنیا 

نامز ماما  یلو  هدوب ، یتحلصم  ساسا  رب  دناهتشاد ، ناهنپ  ام  رب  ار  نآ  رگا  دنکیم . يوریپ  هدیسر ، يوب  هچنآ  زا  مه  وا  و  تسا . هداد  عالطا 
راـک هک  دـنک  ادـیپ  يوق  نظ  مئـالع  تاراـما و  هار  زا  تداـع  بسح  رب  تسا  نکمم  هکنیا : مود  ناـمگ . نظ و  هن  دراد  بلطم  نیاـب  نیقی 

ره هک  دنـشاب  هداد  عالطا  يوب  مه  شراوگرزب  ناردپ  نیا  رب  هوالع  دنک . روهظ  عقوم  نآ  رد  دوشیم و  دـنمورین  و  دریگیم ، الاب  شتنطلس 
يوق نظ  ملسم و  شروهظ  تقیقح  رد  دزاس و  راکـشآ  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  دریگیم ، الاب  شتنطلـس  راک  هک  درک  ادیپ  يوق  نظ  تقو 
مئالع یتقو  مه  و  دنکیم ؛ ادیپ  تیعطق  عرش  همکحم  رد  مکح  دنداد ، ار  دوخ  یهاوگ  دوهش ، یتقو  میئوگیم : هک  نانچ  تسنآ . طرـش  وا ،
مولعم اعقاو  مه  هلبق  يوسب  هجوت  و  مکاح ، مکح  تیعطق  بوجو  دنچ  ره  مینک ، هلبق  تهج  هب  لمع  تسا  بجاو  تشگ  مولعم  هلبق  نییعت 

ار اهنآ  دـنوادخ  ددرگیم و  لکـشم  اهنآ  رب  راک  دـنوشیم و  ناحتما  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  هک  هدـش  تیاور  هکنیا  اما  و  دنـشاب .
راوگان ياهدمآ  شیپ  هنوگ  نیا  زا  ندادربخ  دوصقم  دوش ، مولعم  راوشد  روما  نآ  رد  اهنآ  يرادیاپ  تماقتـسا و  نازیم  ات  دـنکیم ، ناحتما 
دنادـیم هکنیا  اب  دـنک  راک  نینچ  دـنوادخ  تسا  نکمم  روطچ  دـنکب . يدـمآ  شیپ  نینچ  ات  هدرک  بئاغ  ار  ماـما  دـنوادخ  هکنیا  هن  تسا .

تلع هکلب  دنکیمن . هدارا  ار  راک  نیا  ادخ  هن ! دنرادیم . اور  اهنآ  رب  ناملاظ  هک  تسا  یهانگ  ملظ و  دننیبیم ، نارگمتس  زا  نینمؤم  هچنآ 
راهطا همئا  ربمغیپ و  دراد . شیوخ  ناـج  رب   856 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ماما  هک  تسا  یمیب  میتفگ  هک  روط  نامه  تبیغ ،

لها هک  دناهداد ، ربخ  دنربیم ، دهدیم  يور  هچنآ  رب  يرادیاپ  هار  رد  نامیا  لها  هک  یئاهباوث  دـهدیم و  يور  تبیغ  نامز  رد  ار  هچنآ  مه 
. دروآ نوریب  رامشیب  هودنا  زا  ار  نانآ  وا  دنادرگ و  رهاظ  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  کک  یهاگ  ات  دننز ، گنچ  قح  نیدب  نامیا 
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ترضح نآ  روهظ  تقو  نییعت  زا  عنم  نانآ و  ندش  كاپ  روظنمب  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  ناحتما  مشش  تسیب و  باب 

هراشا

دمحم لآ  مئاق  زا  مالّـسلا : هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  فنحا  نب  تارف  زا  تبیغ  باتک  رد  دوخ  دنـسب  هفئاطلا  خیش 
رد زین  دراد !؟ دمحم  لآ  هب  یجایتحا  هچ  دنوادخ  دنیوگب : نانادان  هک  دوشیم  بئاغ  مدرم  نایم  زا  نادنچ  وا  دومرف : دروآ و  نایمب  نخس 
هک ياهمرس  نوچمه  امش  دمحم ! لآ  هعیش  هعیش ! هورگ  يا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  خیـش  تبیغ 

نیب زا  تقو  هچ  دنادیمن  یلو  دوشیم  مشچ  دراو  یک  همرس  دنادیم  دشکیم  مشچب  همرس  هک  یـسک  اریز  دیوشیم . صلاخ  دنـشکیم  مشچب 
هتفر نوریب  نید  زا  بش  یلو  دـنیبیم ، قـح  نید  هار  رد  ار  دوـخ  حبـص ، امـش  زا  رفنکی  هک  تشاد ) دـیهاوخ  يراـگزور   ) زین امـش  دوریم .

نآ زا  زین  رگید  قیرطب  ینامعن  تبیغ  رد  تیاور  نیا  تسا ! هدش  جراخ  نید  زا  حبـص  یلو  دشابیم  قح  نید  هار  رد  بش  تقو  رد  و  تسا ،
هَّللا و  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یلـسم  دمحم  نب  عیبر  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  تسا . هدش  تیاور  ترـضح 
هَّللا ّنصحمتل و  هَّللا  ناک و  امک  دوعی  راّخفلا ال  ّنا  راّخفلا و  رسک  ّنرّسکتل  هَّللا  ناک و  امک  دوعیف  داعی  جاجّزلا  ّنا  جاجّزلا و  رسک  ّنرّسکتل 

ناوتیم نتسکش  زا  دعب  ار  هشیـش  و  دیوشیم ، هتـسکش  هشیـش  نوچمه  نایعیـش  امـش  مسق  ادخب  ینعی : حمقلا  نم  ناوّزلا  لبرغی  امک  ّنلبرغتل 
«1  » دیوشیم هتسکش  لافـس  دننام  امـش  مسق  ادخب   858 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنادرگرب ! تسخن  تروصب  درک و  بوذ 

لابرغ رد  ناکین  ات   ) دش دیهاوخ  لابرغ  دیوشیم و  ناحتما  امـش  مسق  ادخب  ددرگیمنرب . لوا  تروصب  رگید  ندـش  هتـسکش  زا  دـعب  لافس 
تیاور « 2  » نیطقی نب  یلع  زا  خیـش  تبیغ  رد  مه  و  دوشیم . ادـج  مدـنگ  نایم  زا  خـلت  هناد  هک  نانچ  دـنزیرب ) نوریب  ناـکین  ریغ  هدـنام و 

اب لاس  تسیود  تدم  نایعیـش  دومرف : نمب  مالّـسلا  هیلع  رفعج   859 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نب  یـسوم  ترـضح  هک  هدومن 
عقاو دندوب ، هتفگ  تسا ) سابع  ینب  تنطلـس  دوصقم   ) ام هراب  رد  هچنآ  هک  دـش  هچ  تفگ : یلع  شرـسپ  هب  نیطقی  دـنوشیم . تیبرت  وزرآ 

زا هدـش  هتفگ  ام  امـش و  تلود  روهظ  هراب  رد  هچنآ  تفگ : یلع  تفرگن ؟ ماـجنا  هدـش  هتفگ  همئا ) تلود  روهظ   ) هراـب رد  هچنآ  یلو  دـش 
روهظب زونه  دـناهداد  امب  هک  هدـعو  یلو  هتـسویپ ؛ عوقوب  العف  دـش ، هداد  امـشب  هک  ياهدـعو  هک  قرف  نیا  اب  هتفرگ ، همـشچرس  لحم  کی 

، دوشیمن عقاو  رگید  لاس  دصیـس  تسیود و  اـت  رما  نیا  دـنتفگیم  اـمب  رگا  دـناهدرک . هیـصوت  نآ  روهظ  يوزرآ  رد  ار  اـم  تسا و  هدیـسرن 
دهد دنویپ  مهب  ار  اهلد  ات  تسا  کیدزن  ام  تلود  روهظ  دناهتفگ : یلو  دشیم ، مالـسا  نید  زا  مدرم  مومع  نتـشگرب  اهلد و  تواسق  بجوم 

ثیدح رد  فلؤم  قیقحت  تسا . هدش  لقن  نیطقی  نب  یلع  زا  رگید  دنسب  تیاور  نیا  زین  ینامعن  تبیغ  رد  دوش . کیدزن  دمحم  لآ  جرف  و 
860 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیبرت  وزرآ  اب  لاس  تسیود  تدـم  نایعیـش   » هدومرف ترـضح  هکنیا  فلؤم : نیطقی  نب  یلع 
جرف و لیجعت  دـنموزرآ  هدومن  حالـصا  ار  اهنآ  دـنروآیم و  راب  حیحـص  تیبرت  اـب  ار  اـهنآ  نیرهاـط  همئا  هک  تسا  ینعم  نیاـب  دـنوشیم »

هتفگ رب  ینبم  تسا ، ترـضح  مالک  رد  هک  تسیود  دنوشن . سویأم  دندرگنرب و  قح  نید  زا  ات  دـننکیم ، قح  تلود  روهظ  ندـش  کیدزن 
طاقـسا دـشاب ، فصن  زا  رتـمک  رگا  ماـمت و  ار  نآ  دـشاب  فـصن  زا  شیب  روـسک  هاـگ  ره  هک  تسا  باـسح  لـها  نیمجنم و  دزن  رد  ررقم 

لاـس تسیود  زا  هدوب  ع )  ) مظاـک یـسوم  ترـضح  یناگدـنز  رخاوا  رد  رگا  روبزم  ربخ  رودـص  هک  میتفگ : تهج  نیا  زا  ار  نیا  دـننکیم .
رب انب  دـشاب ؛ هتفر  ایند  زا  خـیرات  نیا  زا  لبق  هک  دـسر  هچ  ات  تسا  هداد  يور  يرجه  لاس 183  رد  ترـضح  تافو  اریز  تسا . رتمک  یلیخ 

نیا تسا و  هدرک  زواجت  فصن  زا  اریز  تسا . حیحـص  دشاب  هتـشاد  رـسک  نآ  لاس  دـص  هک  لاس  تسیود  رکذ  هتـشذگ  باسح  يور  نیا 
ص)  ) ربمغیپ تثعب  لوا  لاس  تسیود  نیا  ءادتبا  هکنیا  نآ  و  دـسریم . رظنب  مه  يرگید  هیجوت  مود - تسا . هدرک  روطخ  نم  نهذـب  روط 

هفاضا اب   ) ریدقت کی  رب  انب  سپ  اهنآ ، ندش  ناهنپ  روهظ و  تدم  همئا و  ندـمآ  زا  نداد  ربخب  درک  عورـش  ربمغیپ  نامز  نیا  زا  اریز  دـشاب .
، دشاب يرـسک  مود  هدس  لاس ) دون   ) ریخا لاس  هد  رد  رگا  و  دوب . دـهاوخ  لاس  تسیود  هب  کیدزن  تدـم  نیا  ترجه ) زا  لبق  لاس  هدزیس 

ترـضح نآ  زا  دعب  متفه و  ماما  زا  شیپ  نامز  نایعیـش  نتفای  تیبرت  زا  دوصقم  هکنیا  موس - درادـن . یلاکـشا  میتفگ ، هک  ياهدـعاق  رب  انب 
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رب  ) هک مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  ات  عورـش و  ترجه  عقوم  زا  تیبرت  نیا  اذـه  یلع  هدروآ  عراضم  ظفلب  ار  تیبرت  تهج  نیمهب  دـشاب ،
. دریذپیم نایاپ  دندز ؛ شکرابم  مانب  هکس  تشگ و  نیملسم  دهعیلو  يرجه  تسیود  لاس  رد  نیـشیپ ) همئا  تیدودحم  هتـشذگ و  فالخ 

یلو دـشاب ، ع )  ) رفعج نب  یـسوم  نامز  زا  دـعب  لـبق و  لـماش  میتفگ و  موس  هجو  رد  هک  دـشاب  روط  ناـمه  تیبرت  تدـم  هکنیا  مراـهچ -
هعیـش عقوم  نآ  رد  دوب و  هعیـش  يارب  یگرزب  ناـحتما  هک  مینک  ضرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  ار  نآ  يادـتبا 

مئاق تماما  لوا  نآ ، ءاهتنا  دننک و  ادیپ  شزغل  ناحتما  نآ  رد  دنکن  هک  تشاد  تیبرتب   861 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  جایتحا 
نایعیـش تیبرت  نیـسح  ماما  زا  دعب  هکنیا  تلع  دشابیم و  قباطم  لاس  تسیود  اب  رـسک  نودـب  هک  دـشاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ 

نیدباعلا نیز  ماما  اریز   ) دنک قح  تلود  روهظ  دـنموزرآ  ار  اهنآ  هک  دـندید  یمن  دوخ  زا  دـعب  ار  یماما  نایعیـش  هک  دوب  نیا  تشاد  موزل 
دوعوم يدهم  دوجوب  نایعیـش  نیقی  زا  دـعب  هکنآ  مجنپ - دـیوگب .) نخـس  صوصخ  نیا  رد  تسناوتیمن  تسیزیم و  هیقت  رد  مالّـسلا  هیلع 
هتـشادن تیبرت  دـش و  رب  جایتحا  ات  دـندوب  ترـضح  نآ  روهظ  رظتنم  اهنآ  ور  نیا  زا  دـشیم . يوق  قح  تلود  روهظب  اـهنآ  يراودـیما  (ع )

ینب عابتا  زا  نیطقی  لاحلا . ۀقیقحب  ملعا  هَّللا  و  تسا : هدرک  روطخ  نم  نهذ  هب  صوصخ  نیا  رد  هک  دشاب  یهجو  نیرتهب  نیا  دیاش  دنـشاب .
ینب تلود  روهظ  هدعو  امب  همئا  ربمغیپ و  نابز  زا  تفگ : دوب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  صاوخ  زا  هک  یلع  شرـسپب  اذل  دوب : سابع 

؟ هدشن یلمع  نونک  ات  ددرگیم  رهاظ  زین  امـش  همئا  تلود  هک  دـنداد  هدـعو  دـش . رهاظ  دـندوب ، هتفگ  هک  روط  نامه  دـندوب و  هداد  سابع 
زا تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  زین  دوب . هتفرگ  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دمآ  دهاوخ  هک  نانچ  ار  باوج  نآ  دوب . مکحم  مه  یلع  باوج 
ایآ مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم   862 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ماـما  زا  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  « 1  » راسی نب  لیـضف 

دننکیم نییعت  ار  نآ  تقو  هک  اهنآ  نوتاّقولا :  بذـک  نوتاّقولا  بذـک  نوتاّقولا  بذـک  دومرف : دراد ؟ ینیعم  تقو  ناـمزلا  بحاـص  روهظ 
ار روهظ  تقو  هک  اهنآ  دومرف : مشـش  ماما  هک  دنکیم  لقن  زاوج  رذنم  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دنتفگ ! غورد  دـنتفگ ، غورد  دـنتفگ ، غورد 

دبع زا  روکذـم  دنـسب  روـبزم  باـتک  رد  مه  و  ار . هدـنیآ  تقو  هن  مینکیم و  نییعت  ار  هتـشذگ  تقو  هن  اـم  دـنتفگ ، غورد  دـننکیم  نییعت 
درکـضرع دمآ و  يدسا  مزهم  هک  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  رد  نم  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریثک  نب  نمحرلا 

بذـک مزهم ! يا  دـشکیم : لوط  مزهم ! يا  دومرف : دوـب ؟ دـهاوخ  یک  دیـشکیم  ار  نآ  راـظتنا  هک  دـمحم  لآ  مئاـق  روـهظ  مدرگ : تناـبرق 
يارب هک  نانآ  دـنیوگیم و  غورد  دـننکیم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  اهنآ  نوریـصی  اـنیلا  نومّلـسملا و  اـجن  نولجعتـسملا و  کـله  نوتاـّقولا و 

رد دندرگیم . زاب  ام  يوسب  هرخالاب  و  دنباییم ، تاجن  دنـشابیم  یهلا  ياضق  میلـست  هک  نانآ  دنـسریم و  تکالهب  دـنیامنیم  باتـش  شروهظ 
مه رگید  دنـسب  هرـصبت » تماما و   » باتک رد  هیوباب  نبا  یلع  دنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  ودب  ار  ثیدح  نیا  زین  ینامعن  تبیغ 

تقو سک  ره  دومرف : يوب  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  خیـش  تبیغ  رد  تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ 
رد زین  و  مینکیمن . نیعم  تقو  یـسک  يارب  صوصخ ) نیا  رد   ) اـم هک  هچ  نکم ، هظحـالم  نآ  بیذـکت  زا  دومن ، نیعم  وت  يارب  ار  روـهظ 

هیلع نینمؤملا  ریما  دیوگیم : هدومن و  رـصتخم  ار  نآ  سپـس  هدرک و  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  زا  یلـصفم  ثیدـح  دوخ  دنـس  اب  روبزم  باتک 
، تسین ریذپ  لاوز  اهنآ  تلود  هک  دندرک  نامگ  دـندش و  نئمطم  یتقو  تشاد ، دـنهاوخ  ینالوط  یتنطلـس  « 1  » نالف دالوا  دومرف : مالّـسلا 

هلانب دنک و  عمج  ار  اهنآ  دنشاب   863 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هتـشادن  یگرزب  هک  دنوش  راتفرگ  یهلا  باذعب  نانچ  ناهگان 
انُْرمَأ اهاتَأ  اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا  َو  اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  هفیرـش : هیآ  ینعم  تسا  نیا  دـهد ، ارف  شوگ  اـهنآ 

ار نآ  تقو  ایآ  مدرگ ، تیادـف  مدرکـضرع : َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِسْمَْألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِـصَح  اـهاْنلَعَجَف  ًاراـهَن  َْوأ  اًْـلَیل 
نارمع نب  یسومب  دنوادخ  دراد  هبلغ  دننکیم ، نییعت  ار  تاقوا  هنوگ  نیا  هک  اهنآ  ملع  رب  دنوادخ  ملع  اریز  هن ! دومرف : درک ؟ نییعت  ناوتیم 

هد ینیبشیپ  یسوم  دوخ  هن  هک  یلاح  رد  درک  هفاضا  نآ  رب  زور  هد  دعب  و  دورب ، راگدرورپ  تاقیمب  بش  یس  ات  هک  داد  هدعو  مالّـسلا  هیلع 
ار ام  یسوم  دنتفگ  لیئارسا  ینب  تشگنرب  یسوم  تشذگ و  بش  یس  هک  یماگنه  تهج  نیمهب  لیئارـسا . ینب  هن  درکیم و  ار  یفاضا  زور 
ار نالف  دالوا  تلود  طوقس  تقو  مناوتیمن  مه  نم  نیا  رب  انب   ) دندرک شتـسرپ  ار  يرماس  هلاسوگ  دنتـشگ و  هارمگ  هجیتنلاب  داد و  بیرف 
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زور و نامز  نآ  رد  دـندومن ، راکنا  ار  رگید  هورگ  هدـیقع  یهورگ  دـش و  دایز  مدرم  نایم  رد  یناشیرپ  رقف و  هک  یعقوم  یلو  منک ) نییعت 
یلو روهظ   ) رما نیا  مدرکـضرع : ترـضحب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  دیـشاب . یهلا  رما  ندـمآ  رظتنم  بش 
امش نوچ  یلو  يرآ  دومرف : مینادرگ ؟ هدوسآ  راظتنا  درد  نارجه و  مغ  زا  ار  دوخ  ياهندب  نآ  نتسناد  اب  هک  تسه  ینیعم  تقو  ار  رـصع )
هیلع رقاب  دمحم  ماماب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  مه  و  دوزفا ! نآ  تدم  رب  دنوادخ  دـیدرک  شاف  ار  نآ 

رد تسا  شیاسآ  اهالب  زا  یضعب  دومرفیم  دیآیم و  دیدپ  الب  لاس  داتفه  ات  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرکـضرع : مالّـسلا 
یلو دوب  هداد  رارق  لاس  داتفه  ات  ار  یتحاران  تدـم  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  مینیبیمن ؟ یـشیاسآ  ام  هتـشذگ و  لاس  داـتفه  هک  یتروص 

نآ  864 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفای و  تدش  نیمز  يور  مدرم  رب  یهلا  بضغ  دش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
ار تدم  نآ  مه  دنوادخ  دیدومن ، راکـشآ  ار  زار  نیا  امـش  میتفگ و  امـشب  ار  بلطم  نیا  ام  تخادنا . ریخأتب  لهچ  دص و  لاس  ات  ار  تدم 
: ینعی « 1  » ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  درکن . نییعت  نآ  يارب  یتقو  رگید  و  تخادـنا . ریخأتب  مه  لاس ) لهچ  دـص و  زا  )
هک  ) ار بلطم  نیا  تفگ : هزمح  وبا  تسوا . دزن  رد  باتک  ما  دراذـگیم و  یقاب  دـهاوخب  هچنآ  دربیم و  ناـیم  زا  دـهاوخب  ار  هچنآ  دـنوادخ 

تبیغ باتک  رد  ینامعن  هدومرف . ترضح  نآ  هک  تسا  روط  نیمه  دومرف : متفگ ، زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  دومرف ) رقاب  دمحم  ماما 
داتفه لاس  هک  هدـش  هتفگ  فلؤم : هراب  نیا  رد  فلؤم  رظن  تسا . هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  زا  ار  نآ  زین 

اب نیا  میوگیم : نم  یلو  تسا  ناسارخب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نتفرب  هراشا  لهچ  دـص و  لاـس  و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیقب  هراـشا 
هنس رد  ناسارخب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نتفر  يرجه و  مکی  تصش و  لاس  لوا  رد  نیسح  ماما  تداهش  اریز  دهدیمن . قفو  روهشم  خیراوت 

ماـما تضهن  ءادـتبا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  تثعب  ار  خـیرات  ءادـتبا  هک  تسنیا  دـسریم  نم  رظنب  هچنآ  هداد . يور  يرجه  تسیود 
شندـمآ جورخ و  هراب  رد  يو  اب  اهزور  نآ  رد  هفوک  لها  اریز  مینک  ضرف  هیواـعم  تشذـگرد  زا  شیپ  لاـس  ود  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  مایقب  هراشا  لهچ ) دـص و  لاس  ینعی   ) مود و  دزاسیم .) داتفه  لاس  اـب  نیا  رب  اـنب   ) دـندرکیم هبتاـکم  هفوکب 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترجه  تثعب و  نیب  لصاف  تدم  رگا  سپ  درک . مایق  يرجه  ود  تسیب و  دص و  لاس  رد  هک  دشاب  مالّـسلا 

دشاب هراشا  لهچ  دص و  لاس  زا  دوصقم  هکنیا  ای  دوشیم . کیدزن  دوب  تیاور  رد  هک  یخیرات  اب  مینک ، مضنم  نآب  هدوب ) لاس  هدزیس   ) هک
دوعوم يدـهم  رفعج  ماما  تمدـخ  یئاههمان  يو  هچ  ناسارخ ، رب  یناسارخ  ملـسم  وبا  ءالیتسا  اهنآ و  فعـض  ای  هیما  ینب  تلود  ضارقناـب 

. تفریذپن یحلاصم  هطـساوب  ترـضح  یلو  درک  مایقب  توعد  ار  ترـضح  نآ  تشون و  مالّـسلا  هیلع  قداص   865 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
اب میهد ، رارق  ص )  ) ربمغیپ تثعب  ار  خـیرات  ءدـبم  رگا  داتفا و  قافتا  يرجه  تشه  تسیب و  دـص و  لاس  رد  ناسارخ  رب  ملـسم  وبا  ءـالیتسا 

داتفه لاس  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دشاب ، ترجه  خیرات  ءدـبم  هکنیا  رب  انب  و  دـنکیم . تقفاوم  لاس ) لهچ  دـص و   ) تسا تیاور  رد  هچنآ 
نامز نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  عولطب  هراشا  مه  لهچ  دص و  دش و  عقاو  تفه  تصش و  هنـس  رد  يو  لتق  دشاب . راتخم  ءالیتسا 

دهاوخن تافلکت  هنوگ  نیاب  يزاین  رگید  ءادب »  » حیحصت اب  الوصا  هتشذگ  نیا  زا  دشاب ، فارطا  رد  ترـضح  نآ  نایعیـش  ندش  هدنکارپ  و 
لآ تلود  روهظ   ) رما نیا  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  اون  ناـمثع  زا  تبیغ  رد  ۀـفئاطلا  خیـش  دوب .

. دزاسیم یلمع  ماهیرذ  هراب  رد  دنادب ، حالـص  روط  ره  نم  زا  دعب  تخادنا و  ریخأتب  ار  نآ  یلو  دوب ، هداد  رارق  نم  رد  دـنوادخ  ار  دـمحم )
نت هدزاود  دیبل ! وبا  يا  دومرف : مجنپ  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یموزخم  دیبل  وبا  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشایع  یموزخم  دیبل  وبا  فیعض  ثیدح 
اهنآ رمع  دـهدیم . ناج  درد  ولگ  اب  اهنآ  زا  یکی  دنـسریم . لتقب  نانآ  نیمتـشه  زا  دـعب  اهنآ  رفن  راهچ  دنـسریم  تنطلـسب  ساـبع  دـالوا  زا 
دیبل وبا  يا  تسا . يواغ  قطان و  و  يداه »  » هب بقلم  یکچوک  قساف  اهنآ  زا  یکی  دشابیم . دـیلپ  ناشتریـس  و  لیلق ، ناشتلود  تدـم  هاتوک ،
رون هک  اجنآ  ات  درک  مایق  ص )  ) دمحم دومرف : لزان  ار  ُباتِْکلا » َِکلذ  ملا   » دـنوادخ یتقو  تسا ، يراشرـس  ملع  نآرق ، هعطقم  فورح  رد 

تقلخ زاغآ  زا  لاس  هس  دـص و  رازه و  تفه  وا  تدالو  ماگنه  تفرگ . ياج  مدرم  ياهلد  رد  ینانخـس  تشگ و  راکـشآ  شـسدقا  دوجو 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  نآ  رارکت  نودب  یتقو  نآرق  هعطقم  فورح  رد  نیا  نایب  دومرف : سپس  تشذگیم . رـشبلا  وبا  مدآ 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هاگنآ  دنکیم . مایق  نآ  نتـشذگ  عقوم  رد  مشاه  ینب  زا  یکی  هکنیا  زج  درذـگیمن  فورح  نیا  زا  کی  چـیه  تسه . يرامـشب   866
نیـسح ماما  مایق  ءادتبا  نآ  زا  دعب  دشابیم ، کی  تصـش و  دص و  اعمج  هک  تسا  دون  صملا »  » رد ص »  » لهچ و م »  » یـس ل »  » کی فلا » »

. دنکیم مایق  رلا »  » رد ام  مئاق  درذگب  نآ  نوچ  دنکیم و  مایق  سابع  ینب  مئاق  دیـسر ، رـسب  وا  تدـم  یتقو  دوب . َهلِإ » ُهَّللا ال  ملا   » مالّـسلا هیلع 
! تسا ناهنپ  رارسا  لکشم و  رابخا  زا  هک  تیاور  نیا  لح  رد  هچنآ  فلؤم : راد . هدیشوپ  نانمشد  زا  راپـسب و  رطاخ  رد  مهفب و  ار  نآ  سپ 
زا یهورگ  تلود  روهظب  هراشا  نآرق  ياههروس  لـئاوا  هعطقم  فورح  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  هک  تسنیا  دـسریم  نم  رظنب 

اهنآ هنیب  رب و  زاب  هعطقم  فورح  ءامـسا  ددـع  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ تدالو  ترـضح  نآ  تسا . لطاب  ناوریپ  زا  یتعاـمج  تلود  قح و  لـها 
جارختـسا اهنآ ، تاررکم  فذـح  اـب  دوشیم ، ظـفلت  نآرق  تئارق  عقوم  هک  روط  ناـمه   867 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  « 1»

، هدـش رکذ  زین  رگید  هروس  جـنپ  لوا  رد  هک  ار  فورح  نیمه  درمـش و  فرح  هن  ار  میم  مـال و  فلا و  دـیاب  هک  ینعم  نیاـب  تسا . هدومرف 
خیرات اب  قفاوم  نیا  دوشیم و  فرح  هس  دص و  میرامـشب ، هنوگ  نیدـب  ار  نآرق  ياههروس  لئاوا  هعطقم  فورح  هک  یتقو  درواین . رامـشب 

، مدآ ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا  لاس  هس  دص و  رازه و  تفه  نتـشذگ  زا  دـعب  ربمغیپ  دـلوت  ماگنه  اریز  تسا . ص )  ) مرکا ربمغیپ  تدالو 
نایب ام  هک  دوب  ینعم  نیمه  تسه » يرامـشب  ار  نآ  رارکت  نودـب  یتقو  نآرق  هعطقم  فورح  رد  نیا  نایب  و  : » دومرف هکنیا  و  دوب . هتـشذگ 

، مشاه ینب  زا  یتلود  روهظب  تسا  هراشا  ملا ) عومجم  الثم   ) نآرق لـئاوا  هعطقم  فورح  نیا  زا  کـی  ره  دومرف : ترـضح  هکنیا  و  میتشاد .
هَّللا یّلص  ربمغیپ  تلود  روهظب  هراشا  تسا  هرقب »  » هروس لوا  رد  هک  ملا »  » الثم دیآیم . دیدپ  مه  تلود  نآ  درذگب ، فورح  نآ  نوچ  هک 
عقوم زا  و  تسا . خیرات  ءدبم  وا  تلود  سپ  دوب . بلطملا  دبع  تلود  دـمآ . دـیدپ  مشاه  ینب  رد  هک  یتلود  نیتسخن  اریز  تسا . هلآ  هیلع و 

( دجبا باسح  اب  . ) تسا ملا »  » ددع اب  قباطم  هک  دوب  لاس  کی  داتفهب و  کیدزن  رورس  نآ  تثعب  ربمغیپ و  تلود  روهظ  ات  وا  تلود  روهظ 
لوا رد  هک  مود  ملا »  » نآرق ياـههروس  بیترت  هب  هاـگنآ   868 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا . ینعم  نیاب  هراـشا  ملا »  » سپ

ربمغیپ تثعب  يرجه و  تصش  لاس  رخاوا  رد  ترضح  نآ  مایق  اریز  دشابیم . مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایقب  هراشا  تسا  نارمع » لآ   » هروس
الاب ربمغیپ و  توعد  عویـش  هک  مینادیم  و  دشابیم ) لاس  هس  داتفه و  اعمج  هک   ) دوب لاس  هدزیـس  دوشیم ) ضرف  خیرات  أدـبم  اجنیا  رد  هک  )

تسا ملا »  » ددع هک  یلاس  کی  داتفه و  اب  نیـسح  ماما  مایق  ات  عقوم  نآ  زا  نیا ، رب  انب  و   ) هدوب تثعب  مود  لاس  زا  ترـضح  نآ  راک  نتفرگ 
لاس هک 161   ) نآ نتشذگ  اب  تسا و  فارعا »  » هروس لوا  رد  هک  دسریم  صملا »  » هب تبون  نآرق  ياههروس  بیترت  هب  سپس  دهدیم .) قفو 

رد اهنآ  نتفرگ  تعیب  يادـتبا  سابع و  ینب  تلود  روهظ  اریز  دـیامنیم . لکـشم  قیبطت  نیا  یلو  دـمآ ، دـیدپ  ساـبع  ینب  تلود  دوشیم )
نومـضم اب  قفاوم  نیا  تشذگیم و  تسا ) خـیرات  نیا  ءدـبم  هک   ) تثعب زا  لاس  عقوم 145  نآ  رد  هکنآ  لاـح  هدوـب و  يرجه  لاس 132 

هک ینعم  نیاب  مینادب  ملا »  » أدبم ریغ  ار  خیرات  نیا  أدـبم  هکنیا  لوا  درک : لح  هجو  دـنچب  ار  لکـشم  نیا  تسا  نکمم  یلو  تسین ! تیاور 
رد اهنآ  تضهن  ندش  راکـشآ  دوب و  يرجه  دص  هنـس  رد  سابع  ینب  توعد  يادتبا  اریز  دشاب ! هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تدالو  أدبم 
لاس کی  تصـش و  دص و  عقوم  نآ  ات  ربمغیپ  تدالو  عقوم  زا  اذه  یلع  هداد  يور  يرجه  تشه  دص و  ای  تفه  دـص و  لاس  رد  ناسارخ 

روصنم ناـمز  رخاوا  رد  هک  دـشاب  اـهنآ  تنطلـس  تلود و  رارقتـسا  ساـبع ؛ ینب  ماـیق  زا  روظنم  هکنیا  مود  صملا .) ددـع  قباـطم   ) دـشابیم
ساـسا رب  ینبم  باـسح  نیا  هکنیا  موس  دزاـسیم . دـشاب  ربـمغیپ  تثعب  نآ  أدـبم  هک  خـیرات  نیا  اـب  تروص  نیا  رد  تفرگ . ماـجنا  یقناود 

تسا تصش  داص »  » اهنآ باسح  رد  تسنآ ، رد  غظـض  ذخث و  تشرق ، صفعـس ، و  دنمانیم . هبراغم »  » ار نآ  هک  دشاب  میدق  دجبا  باسح 
هقدـص نب  همحر  ربخ  رد  صملا »  » باسح تفگ  مهاوخ  نآرقلا » باتک   » رد هک  نانچ  دوشیم ، کی  یـس و  دـص و  صملا »  » نیا رب  اـنب  و 
دوعوم يدهم  لاس 117  رد  اریز  دشابیم . قفاوم  ملا »  » خیرات اب  صملا »  » خیرات نیا  رب  انب  و  میدق ) دجبا  ینعی   ) تسا باسح  نیمه  رب  ینبم 

نوچ و   ) دندیناسر لتقب  هتفرگ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  و  دـیدرگ » راکـشآ  ناسارخ  رد  سابع  ینب  توعد  يرجه   869 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
« صملا  » هیآ لوزن  نامز  خـیرات  نیا  أدـبم  هک  دوریم  مه  لامتحا  دوشیم .) لاس   130 دـیئازفایب ، نآ  رب  زین  ار  ترجه  ات  تثعب  زا  لاـس   13
اب ضرف  نیا  اب  مینک و  ضرف  ترجه  نامزب  کیدزن  ار  نآ  لوزن  تسا ، روهـشم  هک  نانچ  هدـش  لزاـن  هکم  رد  رگا  هک  ینعم  نیاـب  دـشاب .
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نودـب هک  دـشاب  ینامز  رد  نآ  لوزن  دراد  ناکما  دـشاب ، هدـش  لزان  هنیدـم  رد  هچنانچ  و  تسا ، کیدزن  ( 131  ) سابع ینب  يرهاـظ  تعیب 
دینک هعجارم  میاهدومن  هقدـص ، نب  ۀـمحر  ربخ  نوماریپ  رد  نآرقلا » باتک   » رد ام  هک  یقیقحت  هب  رگا  ددرگ . اهنآ  تعیب  رب  قبطنم  تفاـهت 
دایز اههخسن  ناگدنسیون  زا  تارییغت  هنوگ  نیا  تسا . روکذم  تیاور  نومـضم  دیؤم  رتنـشور و  رگید  هجو  زا  موس  هجو  هک  دید  دیهاوخ 
رظن رد  هک  یباسح  اب  تصـش  هک  دـیآیم  ناشرظنب  الثم  دنتـسین و  اهنآ  نومـضم  رابخا و  فدـهب  يانـشآ  ابلاغ  اهنآ  اریز  دـتفایم . قاـفتا 

دوصقم دیـسر » رـسب  وا  تدم  یتقو  : » دومرف ترـضح  هکنیا  و  دنهدیم . رییغت  دوخ  دارم  قفو  رب  ار  نآ  راچان  و  دوشیمن ، قیبطت  دـناهتفرگ 
مایق تدم  وزج  زین  سابع  ینب  مایق  ترضح و  نآ  تداهش  نیب  لصاف  تدم  اریز  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایقب  قلعتم  تدم  لیمکت 
ردام مئاق  : » دومرف هکنیا  و  درک . لصأتـسم  ار  اهنآ  هکنآ  ات  تفرگ  ماقتنا  هیما  ینب  زا  تدم  نآ  رد  دنوادخ  هک  دوریم  رامـشب  ترـضح  نآ 

طورـشم نآ  ققحت  دراد و  هار  نآ  رد  ءادب »  » هک دـشاب  يرابخا  زا  تمـسق  نیا  هکنیا  لوا  دوریم : لامتحا  تروص  دـنچ  دـنکیم » مایق  رلا » »
باب نیا  رابخا  هک  نانچ  تسا . هدیدرگن  ققحتم  دشاب  نآ  طورـشم  هک  مه  ربخ  ینعم  هتفریذپن ، ققحت  طرـش  نآ  نوچ  هک  تسا  یطرـشب 
ندـش راکـشآ  عقوم  مه  نآ  خـیرات  أدـبم  دـشاب و  هتـشون  رلا »  » اهابتـشا بتاک  هدوب و  رملا »  » لصا رد  رلا »  » هکنیا مود  دراد . نیا  رب  تلالد 

، مه مئاق  مایق  زا  دوصقم  و  ملا »  » دـننام  870 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـشاب  ترـضح  نآ  تثعب  کیدزن  ینعی  ربمغیپ  توبن 
لاس هدزای  هک  یماـگنه  سپ  تسویپ . عوقوب  يرجه  لاس 260  رد  ترـضح  نآ  تماما  اریز  دـشاب ، یناهنپ  رد  تماما  رماب  نامز  ماما  مایق 
هدـش رکذ  نآرق  رد  هک  دـشاب  رلا »  » دادـعا مامت  دوصقم  هکنیا  موس  دوب . دـهاوخ  قفاوم  رملا »  » ددـع اب  میئازفایب  نآ  رب  زین  ار  تثعب  زا  لـبق 

« ملا  » ماما یتقو  هک  تسنیا  بلطم  نیا  دـیؤم  تسا . نآ 1155  دادعا  لک  عمج  تسا و  هدمآ  نآرق  هروس  جنپ  يادـتبا  رد  رلا »  » اریز تسا .
مهنآ و   ) دوب روظنم  هروس  کی  يادتبا  طقف  هک  دـناسرب  ات  دروآ  اهنآ  اب  مه  ار  هَّللا  ظفل  دوب  اهنآ  زا  یکی  شدوصقم  نوچ  دومرف ، رکذ  ار 

دوصقم تاررکم  همه  هچ  تسین ؛ روط  نیا  رلا »  » یلو دـشابیم ) ُموُّیَْقلا » ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ملا   » نآ يادـتبا  هک  تسا  نارمع  لآ  هروس 
یلو دوشیم : عورش  رلا »  » زا هک  دشاب  نآرق  هعطقم  فورح  مامت  نتشذگ  ای  رملا »  » نتشذگ زا  ترـضح  دوصقم  هکنیا  مراهچ  تسا ! هدوب 

مود 1525 ریدـقت  رب  انب  دوشیم و  ددـع  دادعا 1696  مامت  عمج  لوا  ریدقت  رب  انب  و  دـشاب . ملا »  » ای صملا »  » دادـعا فذـح  یلـصا  روظنم 
هدعاق اب  ندرک  باسح  هنوگ  نیا  دشابیم و  مود 2194  ریدقت  رب  انب  دوشیم و  لوا 2325  ریدقت  رب  انب  هبراغم  باسح  بسح  رب  دـشابیم و 
مـشاه ینب  زا  یتلود  نآرق  هعطقم  فورح  زا  یفرح  ره  تدم  تشذـگ  اب  دومرف : ترـضح  اریز  تسا ؛ رتبسانم  دومرف  ترـضح  هک  یلک 

دوب نیا  میدنـسپیمن ! ار  نآ  مه  ام  تسا و  رود  ظفل  رظن  زا  باسح  نیا  یلو  تسا  اهتلود  همه  نیرخآ  دـمحم  لآ  تلود  اـما  دـیآ  دـیدپ 
ام شزغل  زا  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا  روآ !! ياجب  ار  تمعن  رکـش  ریگب و  ام  زا  ار  نآ  سپ  دمآ ! ام  رظنب  لکـشم  تیاور  نیا  لح  رد  هچنآ 

باحصا زا  یکی  زا  وا  ملاس و  نب  ماشه  زا  یـشایع  ریـسفت  رد   871 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  درذـگرد ». راتفر  رادرک و  رد 
الَف ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  هیآ  ریـسفت  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا   873 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تفگ  هک  دـنکیم  لقن 

تسا هَّللا ) رما   ) ادخ رما  نامه  دوشیم ، عقاو  تقو  نالف  رد  هک  داد  ربخ  ربمغیپ  هب  ار  يزیچ  دنوادخ  یتقو  دومرف : تسیچ ؟ « 1  » ُهُولِْجعَتْسَت
. تسا هدـش  هک  تسنیا  لثم  تسین  دـش  يراک  هک  دـهد  ربخ  دـنوادخ  نوچ  دومرف : مه  دـینکم و  باتـش  نآ  هراب  رد  سپ  ُهُولِْجعَتْـسَت  ـالَف 

تلود  ) راظتنا رد  نادنچ  امـش  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  دوراجلا  وبا  زا  تبیغ  باتک  رد  ینامعن 
حبذ يارب  ار  نآ  يرغال  یقاچ و  دراذگب و  شندب  يور  تسد  باصق  هکنیا  زا  ياهدز  تشحو  زب  نوچمه  هک  دـیربیم  رـسب  دـمحم ) لآ 

ياهراک هک  تشاد  دیهاوخن  یهاگ  هیکت  دیـشاب و  دنلبرـس  نادب  هک  دیرادن  یمارتحا  امـش  زور  نآ  دینکیم . تشحو  دـنک ، ناحتما  ندرک 
یلاؤس باوخ )  ) هراب رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تفگ : یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحا  هک  تسا  دانـسالا  برق  رد  دینک ! دنتـسم  يوب  ار  دوخ 

ام زا  امــش  هـچنآ  رگا   874 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوـمرف : سپـس  دـندرک . يراددوـخ  نداد  خـساپ  زا  ترـضح  مدوـمن .
قارع رد  امـش  دومرف : تخادرپ و  نتفگ  نخـسب  رمالا ) بحاص   ) هراب رد  هاگنآ  دوب . دـب  امـش  يارب  میئوگب ) ای   ) میهدـب امـشب  دـیتساوخیم 
بیرف ار  امـش  ایند  دیروایب و  دـنوادخ  بناجب  يور  سپ  دـینیبیم ، کیدزن ) زا   ) تسا هداد  اهنادـب  ادـخ  هک  یتلهم  اهنوعرف و  نیا  لامعا 
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عطق یلکب  ادـخ  زا  ار  دوخ  هجوت  زین  اهنآ  دـنک و  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  ات   ) هداد تلهم  اهنآب  دـنوادخ  هک  یناـسک  عضو  زا  مه  و  دـهدن ،
ترضحب تفگ : یطنزب  روبزم  دنسب  هک  تسا  دانسالا  برق  رد  زین  تسا . هدیسر  امشب  تقیقح  هک  مینیبیم  نانچ  دیروخن  بیرف  دناهدرک )

هدومن تیاور  قداص ) رفعج  ماما   ) تدج زا  يو  هک  دناهدرک  تیاور  دقرف )  ) نب باهش  زا  ام  نایوار  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  ع )  ) اضر
. داد دهاوخن  يرگیدب  مالـسا ) سدقم  نید  جاور  عیرـس و  ذوفن   ) درک ادیپ  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  ربمغیپ  ار  هچنآ  دنوادخ  دومرف : هک 

راظتنا ربصلا و  نسحا  ام  لاق : دیئامرفیم ؟ هچ  امـش  مدرگ  تنابرق  مدرکـضرع  دوب . دهاوخ  روط  نیمه  دشاب  هتفگ  مدج  ار  نیا  رگا  دومرف :
دومرف مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  مردپ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  تسا ! وکین  ندیـشک  جرف  راظتنا  نتفرگ و  هشیپ  ربص  ردقچ  دومرف : جرفلا 

و  ) دمحم لآ  جرف  هک  دـیریگ  هشیپ  ربص  سپ  مشابیم ؟ رظتنم  امـش  اب  مه  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  مهارب و  مشچ  زین  نم  هک  دیـشاب  هارب  مشچ 
ماما دناهدرک . ربص  امـش  زا  شیب  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  اهنآ  دـینادب  ار  نیا  دیـسر و  دـهاوخ  يدـیمون  سأی و  ماگنه  قح ) تلود  روهظ 

نآ امش  نایم  رد  دیابیم  ور  نیا  زا  تسا ، هدوب  مه  نیـشیپ  ياهتما  رد  تسرد  تسا ، تما  نیا  رد  هچنآ  مسق  ادخب  دومرف : ع )  ) رقاب دمحم 
رگا دیدوب . نیشیپ  مدرم  شور  فالخ  رب  دیدرکیم  یگدنز  یـصاخ  زرطب  رگا  هک  يروطب  تسا  هتـشاد  دوجو  ناینیـشیپ  نایم  رد  هک  دشاب 

دنیوگب و اهنآب  ار   875 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یتسه  ناهج  ياهزار  ادخ و  نید  قیاقح  هک  دنتفاییم  ار  يدارفا  « 1  » ءاملع
، دنتخاسیم رشتنم  ار  اهتمکح  دنتفگیم و  ار  رارسا  قیاقح و  زا  يرایسب  دنیوگیمن ) نمشدب  و   ) دنامیم هتسبرس  مه  زار  نیا  هک  دنتـسنادیم 

فلاخم امش  لمع  یلو  دیراد  تسود  ار  ام  لد  اب  هک  دیتسه  یمدرم  امش  دیزاسیم ، شاف  ار  رارسا  هک  هدیرفآ  يروط  ار  امش  دنوادخ  یلو 
دـیریگب و ار  دوخ  ولج  دـیناوتیمن  ارچ  ددرگیم ، ناهنپ  امـش  بحاص  تهج  نیمهب  دریگیمن و  مارآ  نایعیـش  فـالتخا  مسق  ادـخب  تسنآ ؛

ماجنا مدرم  هاوخلدب  نامز ) ماما  مایق  دمحم و  لآ  تلود  روهظ   ) راک نیا  دروایب ؟ دـهاوخیم  هک  ار  سک  نآ  لاعتم  دـنوادخ  ات  دـینک  ربص 
تقو همه  دیایب ) وا  دهاوخ  ادخ  هک  تقو  نآ  ات   ) دینک ربص  هک  تسامـش  رب  و  تسوا . تیـشمب  هتـسب  دنوادخ و  رما  نیا  هکلب  دریذپیمن ،

ۀعصعص تدایعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  دومرف : هاگنآ  دننکیم  باتـش  نآ  رد  دنراد ، تشحو  يراک  ندش  توف  زا  هک  یناسک 
لـصو دـق  رمالا  ّنأک  کسفنل و  رظنا  كاّیا و  یتدایعب  کناوخا  یلع  رختفت  ال  ۀعـصعص ! ای  دومرف : يوب  و  درب ، فیرـشت  « 1  » ناحوص نب 

رما نآ  ایوگ  نک  هاگن  ار  دوخ  نکم و  رخف  تناردارب  رب  ماهدـمآ ، وت  تدایعب  نم  هکنیا  زا  هعـصعص  يا  ینعی  لمالا  کـّنیهلی  ـال  کـیلا و 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دزاسن . لوغـشم  دوخب  ار  وت  زور ، نآ  يوزرآ  تسا ، هدیـسر  وتب  رظتنم ) مئاق  دمحم و  لآ  تلود  روهظ  هدعو  )

دنوادخ رگا  دمآ ، امـش  رـس  رب  هچ  دـید ؟ هنعارف  دزن  رد  هچنآ  نیطقی  لآ  يالوم  يدـیدن  رگم  یطنزب ) يا  : ) دومرف هاگنآ   876 ص : نتم ،
مـسق ادخب  ددرگیم . راوشد  راک  دـشابن  امـش  وا و  هراب  رد  شریدـقت  نسح  و  دـنادرگن ، فرطرب  امـش  بحاص  تحاس  زا  ار  نانمـشد  رش 

مالّسلا هیلع  مظاک  یسوم  مردپ  يارجام  زا  ایآ  دزاسیم . فرطرب  شناتسود  زا  ار  يرطخ  هنوگ  ره  هک  تسادخ  بناج  زا  امش  ناج  ظفح 
اهنآب تفگ و  نانمـشدب  وا  دومرف . يوب  ترـضح  هچ  ره  دروآ ؟ ترـضح  نآ  رـس  رب  يراک  هچ  هک  دـیتفرگن  دـنپ  دـید ، ماـشه  زا  هچنآ  و 

میهدب امـشب  دیهاوخب  ام  زا  هچنآ  رگا  دومرف : هاگنآ  دـشخبیم ؟ دروآ  ام  رـس  رب  هچنآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  ینیبیم  نانچ  ایآ  داد ، عالطا 
زا دوخ  دنـسب  عئارـشلا ) للع   ) رد قودص  دنکیم . لمع  دنادیم ، هچنآب  اناد  صخـش  هک  دـینادب  ار  نیا  دوب . دـهاوخ  شخب  نایز  امـش  يارب 

هدش ینیب  شیپ  امش  هراب  رد  هچنآ  ارچ  مدرکضرع : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع 
رد هچنآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدمآ  رد  تسرد  هدش  لقن  امـش  نانمـشد  هراب  رد  هچ  ره  یلو  هتـسویپن  عوقوب  هدش  تیاور  هک  روط  نآ 

روهظ يوزرآ  هک  دناهدرک  شرافـس  مه  امـشب  و  هدش ، عقاو  مه  روط  نامه  هتفرگ و  همـشچرس  قح  ردصم  زا  هدـش  تیاور  نانمـشد  هراب 
تنطلـسب سابع  ینب  هک  تسا  تایاور  رد  ینعی  تسا  هدش  تیاور  هک  روط  نامه  دیتسه ، نینچ  نونکا  مه  دیـشاب و  هتـشاد  ار  قح  تلود 

رظتنم مه  امـش  دنـشاب  دمحم  لآ  مئاق  قح و  تلود  روهظ  رظتنم  نایعیـش  دـیاب  هک  تسامـش  تیاور  رد  مه  و  دندیـسر ، مه  اهنآ  دنـسریم 
نب دـمحا  تسا .) ینالوط  امـش  تلود  روهظ  تقو  هک  قرف  نیا  اب   ) هدـمآرد تسرد  هدـش  تیاور  ود  ره  هراب  رد  هچنآ  نیا  رب  انب  دـیتسه .
نب دمحم  تسدب  یعیقوت  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  بوقعی  نب  قاحسا  زا  وا  ینیلک و  زا  جاجتحا »  » باتک رد  یسربط  بلاط  یبا  نب  یلع 
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. تسادخ تساوخ  هب  لوکوم  جرف  روهظ  دوب : هتـشون  هلمج  زا  هک  تشگ  رداص  نم  تالاؤس  باوج  رد  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  نامثع 
ماما هک  دنکیم  تیاور  لقیص  نب  روصنم  زا  دوخ  دنـسب  نیدلا  لامک  رد  قودص  دنیوگیم  غورد  دننکیم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  یناسک 
یتح هَّللا  سایا ال و  دـعب  الا  مکیتأی ، رمالا ال  اذـه  نا  روصنم  ای  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداـص   877 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

زا دعب  رگم  دمآ  دهاوخن  رمالا  بحاص  روصنم  يا  دعـسی » نم  دعـسی  و  یقـشی ، نم  یقـشی  یتح  هَّللا  ال و  اوصحمت ، یتح  هَّللا  اوزیمت ال و 
كاپ هک  یعقوم  رگم  دیآیمن  ادـخب  هن  دـنبای ، زایتما  امـش  دـب  بوخ و  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـیآیمن  ادـخب  هن  دـیوش . سویأم  یلکب  هکنآ 

هتخانـش تسا  دنمتداعـس  هک  سک  نآ  ددرگ و  راکـشآ  شتواقـش  تسا ، یقـش  هک  سک  نآ  هک  یماگنه  رگم  دیآیمن  وا  ادخب  هن  دیوش ،
هک تسا  یتبیغ  ار  رمالا  بحاص  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  شورف ) امرخ   ) رامت یناهزا  نیدـلا  لامک  رد  زین  دوش !

فاص راخ  زا  ار  « 1  » داتق رادراخ  تخرد  هخاش  تسد  اب  دـهاوخب  هک  تسنیا  لثم  دـنز  گنچ  دوخ  نیدـب  دـهاوخب  وا  تبیغ  رد  سک  ره 
دیاـب هک  تسا  یتـبیغ  ار  رمـالا  بحاـص - دومرف  هاـگنآ  روط  نیا  دومرف : دومنیم  هراـشا  كراـبم  تسد  اـب  هک  یلاـح  رد  سپـس  دـنادرگ 

دبع زا  نیدلا  لامک  رد  مه  تسا . هدمآ  تیاور  نیا  زین  رگید  دنـسب  خیـش  تبیغ  رد  دـننز . دوخ  نیدـب  گنچ  دـنرب و  ادـخب  هانپ  ناگدـنب 
تیاده ار  امش  هک  دیراد  یماما  هن  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دنکیم  لقن  هبایس  نب  نمحرلا 

لابرغ دیهدیم و  ناحتما  دـیوشیم و  هداد  زیمت  مه  زا  عقوم  نآ  رد  دزاس ؟ ادـج  رگید  یـضعب  زا  ار  مدرم  زا  یـضعب  هک  یملع  هن  دـنک و 
راهّنلا رخآ  یف  عطق  لتق و  راهّنلا و  لّوا  نم  ةراما  نینسلا و  فالتخا  کلذ  دنع  878 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دش . دیهاوخ 

هدیـسر و لتقب  زور  نامه  رخآ  رد  هک  دسریم  تلود  تموکحب و  یـسک  حبـص  لوا  دوشیم  ادـیپ  بوانتم  یلاسکـشخ  تقو  نآ  رد  ینعی 
هک تسا  یثداوح  زا  هیانک  هکنیا  ای  تسا ، یلاسکشخ  یطحق و  نینس ، فالتخا  زا  روظنم  فلؤم : « 1 !! » دلسگیم مه  زا  شتموکح  دنویپ 

قداص ترـضح  تمدخ  رد  ام  تفگ : هک  هدومن  تیاور  شردپ  زا  وا  روصنم و  نب  دمحم  زا  خیـش  تبیغ  رد  دیآیم . دـیدپ  اهلاس  نآ  رد 
ناگدید امـش  هچنآ  ادخب  هن  یک ؟ اجک ؟! دـینکیم ؟ وگتفگ  یعوضوم  هچ  رد  دومرف : دـش و  ام  هجوتم  ترـضح  میدرکیم ، وگتفگ  (ع )
راکـشآ دیاهتخود ، نادب  ار  دوخ  نامـشچ  امـش  هچنآ  ادخب  هن  يدیمون ! زا  دعب  رگم  دمآ  دهاوخن  دیدپ  دیاهتـشاد  فوطعم  نادـب  ار  دوخ 

هن دیوش ، هداد  زایتما  مه  زا  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـیآیمن  دـیراد  يوب  مشچ  امـش  هک  ار  یـسک  ادـخب  هن ، دـیوش ، لابرغ  هکنیا  رگم  ددرگیمن 
تسا دنمتداعس  هک  یسک  دوش و  مولعم  تسا  یقـش  هک  سک  نآ  هکنیا  ات  ددنویپیمن ، عوقوب  دیاهتخود ، يوب  مشچ  امـش  هک  يرما  ادخب 
دمحم نب  رفعج  هَّللا  دـبع  وبا  باتک  زا  لاس 268  رد  وا  دیعـس و  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  ار  ثیدـح  نیا  ینامعن  تبیغ  رد  ددرگ . هتخانش 

شردـپ زا  وا  روصنم و  نب  دـمحم  زا  ینامعن  مه  و  تسا . هدرک  لقن  زین  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  لقیـص  روصنم  نب  دـمحم  زا  وا  يدـمحم و 
هتسشن مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  دنمـشناد  نایعیـش  زا  یهورگ  هریغم و  نب  ثرح  نم و  تفگ : هک  دنکیم  تیاور 

ادخب هن  دومرفیم : ماما  راب  ره  هک  هفاضا  نیا  اب  تسا ، هدروآ  هتشذگ  ثیدح  دننام  ار  هیقب  سپس  دینشیم » ار  ام  تبحـص  ترـضح  میدوب ،
يدـهم نآ  يوسب  ار  دوخ  ياـهمشچ  هچنآ  ادـخب  هن  تسین . امـش  تسار  تمـس  رد  دیـشکیم ، نآ  يوسب  ار  دوخ  ياـهندرگ  امـش  هچنآ 

رصن یبا  نب  دمحا  زا  روبزم  باتک  رد  مه  و  دیوش . هداد  زیمت  مه  زا  رگم  دوشیمن  راکـشآ  دیاهتخود   879 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
دوشیمن عقاو  دیاهتخود  نآ  يوسب  مشچ  امش  هچنآ  مسق  ادخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یطنزب 

هیآ نیا  سپس  دنامیمن  نایعیش )  ) امش زا  یسک  كدنا  ياهتـسد  زج  هک  یماگنه  ات  دیهدب و  ناحتما  دیوش و  هداد  زیمت  هکنیا  زا  دعب  رگم 
ار امش  هک  دینکیم ، نامگ  ایآ  ینعی : َنیِِرباَّصلا  َمَْلعَی  َو  ْمُْکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  دومرف : توالت  ار 

دنـسب دانـسالا  برق  رد  ثیدح  نیا  دسانـشیمن  دننامیم  مدق  تباث  دننکیم و  داهج  هک  ار  اهنآ  دنوادخ  نونک  ات  و  دـنراذگیم ، دوخ  لاحب 
( نوریب قـح  نید  زا   ) رفن دـنچ  رفن  هد  ره  زا  هاـگنآ  دـیهدب  ناـحتما  هک  یعقوـم  اـت  دراد : هفاـضا  ار  هلمج  نیا  یلو  تسا ؛ هدـمآ  مه  رگید 
هک هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  خیـش  تبیغ  رد  مه  و  دـننامیمن . لوا  داـقتعاب  دـنوریم و 
زا ار  امش  یـسک  ادابم  دیرب ، ادخ  هب  هانپ  دوخ  نید  صوصخ  رد  ددرگ ، دوقفم  ماما )  ) نیمتفه دالوا  زا  ماما )  ) نیمجنپ هک  یماگنه  تفگ :
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شتبیغ ندش  ینالوط  زا   ) دنتشاد واب  نامیا  هک  اهنآ  هک  تسا  یتبیغ  زا  ریزگان  رمالا  بحاص  « 1  » دنزرف يا  دنادرگرب ! دوخ  حیحص  هدیقع 
هلیـسوب ار  دوخ  ناگدنب  تسا  هتـساوخ  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یناحتما  يراک و  وا  تبیغ  دـندرگیمرب . هدـیقع  نآ  زا  هتـشگ ) هارمگ 

هک میدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دنتفگ : هک  هدرک  لقن  ریـصب  وبا  ملـسم و  نب  دـمحم  زا  باتک  نآ  رد  مه  دـنک . ناحتما  نآ 
یک رگید  دـنتفر  نیب  زا  مدرم  موس  ود  یتقو  میدرکـضرع : ام  دـنورب . نایم  زا  مدرم  موس  ود  هکنیا  رگم  دـیآیمن  رمـالا  بحاـص  دومرفیم :
رباج زا  روبزم  باـتک  رد  زین  « 1 « ؟ دیـشاب هدنامیقاب  موسکی  رد  دیهاوخیمن   880 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دومرف : دنامیم ؟

ققحت ام  جرف  تاهیه ! تاهیه ! دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  امـش  جرف  مدرکـضرع : ع )  ) رقاب دـمحم  ماـماب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یفعج 
یگدولآ هک  اجنآ  ات  دومرف  راب  هس  ار  نیا  دیوش ! شیامزآ  مه  زاب  دیوش ! شیامزآ  مه  زاب  دیوش ! شیامزآ  امـش  هک  نیا  رگم  دریذـپیمن 

: مدرکـضرع مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  لیله  نب  میهاربا  زا  ینامعن  دـنامب . یکاپ  و  دوش ، فرطرب 
هراب نیا  رد  مریمب و  مه  نم  هک  دیوشیم  یضار  ایآ  ماهدیسر ، نس  نیاب  مه  نم  درم ، رمالا  بحاص  رادید  يوزرآ  رد  مردپ  مدرگ ! تنابرق 

هکنیا اب  منکن  باتـش  ارچ  هَّللا  يرآ و  مدرک : ضرع  يراد ؟ باتـش  اـیآ  هدوب ) میهاربا  هینک  ! ) قحـسا وبا  يا  دومرف : دـیئامرفن ؟ نمب  يزیچ 
زایتما مه  زا  امـش  دب  بوخ و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  رمالا  بحاص  مسق  ادخب  قاحـسا  وبا  يا  دومرف : دـینیبیم !؟ هک  ماهدیـسر  نس  نیاب 

درک کچوک  ار  دوخ  تسد  فک  ترـضح  تقو  نیا  رد  دنامن . هدیقع ) نیا  رب  یـسک   ) امـش زا  یکدنا  زج  دیهدب و  ناحتما  همه  دـنبای و 
و دومرف : هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  ییحی  نب  ناوفـص  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  یمک .) نیاب  دومرف : دومن و  عمج  ینعی  )
وا يوسب  مشچ  امـش  هک  هچنآ  ادخب  رذنألاف . رذنألا  ّالا  مکنم  یقبی  یّتح ال  اوّزیمت و  اوصّحمت و  یّتح  هیلا  مکنیعأ  نوّدمت  ام  نوکی  ام  هَّللا 

رتكدنا مه  نآ  زا  یکدنا و  زجب  هکنآ  ات  دـینک ، ادـیپ  زایتما  مه  زا  دـیهد و  ناحتما  دـیوش و  كاپ  هکنیا  رگم  دـمآ ، دـهاوخن  دـیاهتخود 
: تفگ هک  هدش  تیاور  روفعی  یبا  نبا  هَّللا  دبع  زا  روبزم  باتک  رد  مه  و  دنامن . امش  زا  یسک   881 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

ایآ موش . تیادـف  مدرکـضرع : تسا . کیدزن  هک  يرـش  زا  برع  ناشکرـس  رب  ياو  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
فیـصوت ار  رمالا  بحاص  هک  منیبیم  ار  برع  زا  يرایـسب  مسق  ادـخب  مدرک : ضرع  تسه . یمک  دومرف : تسه ؟ مئاق  اـب  برع  زا  یـسک 

شیامزآ مدرم  دیاب  یلو  تسا ) نینچ  العف  هلب  : ) دومرف ترضح  دنشاب )؟ مئاق  اب  برع  زا  یمک  دوشیم ؛ روطچ  فصونیا  اب  ینعی   ) دننکیم
نبا زا  مه  رگید  دنسب  تیاور  نیا  باتک  نآ  رد  زین  و  دنیآرد . لابرغ  زا  يرایسب  مدرم  دنوش و  لابرغ  دنبای و  زایتما  رگید  کی  زا  دنوش و 

ینامعن تبیغ  رد  نینچمه  هدش . لقن  یعیـش  يربط  همامالا » لئالد   » رد يرگید  دنـسب  مه  و  تسا . هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  روفعی  یبا 
دیهاوخ شیامزآ  دیوشیم و  هداد  زیمت  مسق  ادـخب  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  زا  روکذم  باتک  رد  مه  و  دوشیم . ادـج  مدـنگ  زا  لابرغ  اب  خـلت  هناد  هک  نانچ  دـیوشیم ، لابرغ  مسق  ادـخب  دـش .
رگید یـضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  هکنآ  زا  دعب  رگم  دیآیمن  دیدپ  دنـشکیم  ار  نآ  راظتنا  مدرم  هک  رما  نیا  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا 

وگغورد ار  رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  دننک و  تنعل  ار  رگید  کی  و  دنزادنایب ، نارگید  تروصب  ناهد  بآ  یـضعب  دـنیوج و  يرازیب 
یهاوخ یلاـح  هچ  کـلام ، يا  دومرف : يوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  هزمح  نب  کـلام  زا  باـتک  نآ  رد  مه  دـنمانب .

؟) دنتفایب مه  ناجب  ینعی   ) درب ورف  مه  رد  ار  دوخ  كرابم  ناتشگنا  سپـس  دننک  ادیپ  فالتخا  مه  اب  روط  نیا  نایعیـش  هک  یماگنه  تشاد 
ماـیق اـم  مئاـق  عقوم  نآ  رد  کـلام  يا  تسا . عقوم  نآ  رد  اـهریخ  ماـمت  دومرف : تسین  يریخ  عقوم  نآ  رد  نینمؤـملا ! ریما  اـی  مدرکـضرع :

يدـهم دـحاو  رما  یلع  هَّللا  مهعمجی  ّمث  دـناسریم ، لتقب  ار  همه  دروآیم و  دناهتـسب ، غورد  لوسر  ادـخ و  رب  هک  ار  درم  داـتفه  و  دـنکیم ،
دالخ نب  دمحم  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  «. 1  » دروآ درگ  هدیقع  کی  رب  ار  مدرم  همه  دنوادخ  هاگنآ   882 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

ْمُه ال َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ملا  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 
؟ دنهدن مه  یناحتما  میدروآ و  نامیا  دـنیوگب  هک  دراذـگیم  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  دـنوادخ )  ) هک دـندرک  نامگ  مدرم  ایآ  ینعی : « 2  » َنُونَتُْفی

رما رد  شیامزآ  دوصقم  ام  رظنب  مدرگ  تنابرق  مدرکضرع : تسا ؟ یناحتما  هچ  دوصقم  هفیرش ) هیآ  نیا  رد  دیسرپ  نم  زا  ترضح   ) سپس
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دمحم ماما  زا  دوخ  دنـسب  باتک  نآ  رد  زین  و  دندرگیم ! صلاخ  الط  نوچمه  دومرف : زاب  دنوشیم و  ناحتما  الط  دـننام  دومرف : تسا . نید 
سپ نادرم ! ياهلد  مهنآ  دمریم - نآ  زا  اهلد  دوعوم ) يدهم  روهظ  راظتنا   ) امش ناتساد  نیا  دومرف : يوارب  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب 

اهر ار  وا  مه  امـش  دـش  رکنم  سک  ره  دـینک و  نایب  رتشیب  درک  ادـیپ  داقتعا  سک  ره  و  دـینک ، ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  ناتـساد  نیا  زا  ياهمش 
وم کی  هک  مه  فاکـشوم  صاخـشا  هک  ییاج  ات  دننامیمن . ملاس  نآ  زا  كریز  دارفا  زار و  لها  هک  تسا  شیپ  رد  یناحتما  اریز  دیئامن .

باتک رد  زین  دنامیمن . یقاب  حیحص ) خسار و  هدیقعب   ) یـسک ام  نایعیـش  ام و  زج  هک  اجنآ  ات  دنتفایم ، رد  نآ  هطروب  دننکیم  فصن  ود  ار 
مامت تسا . ناگدـنرپ  نایم  رد  لسع  روبنز  هک  دیـشاب  نانچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدومن  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  روبزم 

اهنآ اب  روط  نیا  تسا  اهنآ  ياهمکش  رد  یتکرب  هچ  دنتسنادیم  ناگدنرپ  رگا  هک  یتروص  رد  دنرامشیم ، فیعـض  ار  لسع  روبنز  ناگدنرپ 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دیریگب ! هرانک  اهنآ  زا  لمع  لد و  اب  یلو  دینک ، شزیمآ  مدرم  اب  دوخ  ندب  نابز و  اب  امـش  دـندرکیمن ، هلماعم 

کی تروصب  ناهد  بآ  هک  یتقو  رگم  دینیبیمن ، دیراد  تسود  ار  هچنآ  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادخب  دـنگوس   883 ص : نتم ،
یقاب نم  نایعیـش  زا  دومرف ) هکنیا  ای   ) امـش زا  یـسک  هک  یعقوم  اـت  و  دـنمانب . وگغورد  ار  رگید  یخرب  امـش  زا  یـضعب  دـیزادنایب و  رگید 

: هکنیا نآ  منزیم و  امش  يارب  یلثم  دنامیمن ) امش  زا  يرثا  دنوریم و  نیب  زا  همه  ینعی  . ) اذغ رد  کمن  و  مشچ ، رد  همرـس  نوچمه  دنامیمن 
ار نآ  سپ  تسا ، هدز  نآب  سوس  دـنیبیم  دوریم  سپـس  دراذـگیم . یقاطا  رد  یتدـم  دربیم و  دـنکیم و  كاپ  ار  نآ  دراد . یمدـنگ  يدرم 
زا نمرخ  هدنامهت  رادـقمب  یمک  رادـقم  کک  یهاگ  ات  روط  نیمه  دـنادرگیمرب و  لوا  ياجب  هدومن و  هزیکاپ  كاپ و  هرابود  هدروآ  نوریب 

ناحتما هنتف و  هک  یلیلق  هدع  زج  هک  دیوشیم  هداد  زیمت  مه  زا  نانچ  دش . دیهاوخ  نینچ  مه  امـش  دسریمن . نآب  سوس  نایز  هک  دنامیم  نآ 
: ترضح شیامرف  فلؤم : تسا . هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مه  رگید  دنسب  ثیدح  نیا  باتک  نآ  رد  دنامیمن . یقاب  دناسریمن  اهنآب  يررض 

دوخ لد  رد  قح  نید  زا  هچنآ  ینعی  دـنکیم  هیقت  هب  رما  ار  اـم  هک  تسیروتـسد  تسا » ناگدـنرپ  ناـیم  رد  لـسع  روـبنز  هک  دیـشاب  ناـنچ  »
، دزاسیمن راکشآ  ناگدنرپ  يارب  دراد  مکش  رد  هچنآ  لسع  روبنز  هک  نانچ  دنشکیم ) ار  امـش  هک  ، ) دینادرگن رهاظ  نانمـشد  يارب  دیراد ،
ام نایعیش  لثم  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تفگ : ریـصب  وبا  هک  تسا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و  تخاس . دنهاوخ  دوبان  ار  وا  هن  رگ  و 
ار نآ  هرابود  دنزب و  شپـش  زاب  دننک ، كاپ  شپـش  زا  ار  نآ  دعب  دنزب ، نآب  شپـش  سپـس  دشاب و  رابنا  ياهناخ  رد  هک  تسا  یمدـنگ  لثم 
ات دش  دنهاوخ  ناحتما  دنوشیم و  صلاخ  ام  نایعیش  نینچمه  دناسرن ، نآب  یبیسآ  شپش  هک  دنامب  نآ  زا  يرادقم  هک  ییاج  ات  دننک ، كاپ 

ترضح نآ  مالّسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  دنامیمن ! یقاب  دننامیم  ظوفحم  اههنتف  زا  هک  یلیلق  هدع  زج  هک  نآ 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  زیمت  مه  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  سپـس  دـنوشیم . شیامزآ  نینمؤم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا 

ینمیا ترخآ  رد  تواقـش  یلد و  روک  زا  یلو  دـنادرگیمن ، نئمطم  اـیند  يـالب  تنحم و  زا  ار  نینمؤـم  دـنوادخ  دـهدیم .  884 ص : نتم ،
نوچمه ار  ام  دومرفیم : داهنیم و  مه  يور  ار  دوخ  ناگتشک  اروشاع ) زور  رد   ) مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : سپـس  دشخبیم .

روهظ مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دنتـشک ! اهنآ  دالوا  ناربمغیپ و 
شاف ار  عوضوم  امـش  یلو  دـسرب  نایاپب  دوب  اـنب  ارچ  دومرف : میریگ ؟ مارآ  رکف  نیا  زا  نآ  عوقو  اـب  هک  درادـن  ینیعم  تقو  رمـالا  بحاـص 

مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  دنکیم  تیاور  « 1  » ملـسم نب  دمحم  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تخادنا ! ریخأتب  ار  نآ  دـنوادخ  دـیتخاس و 
هکنیا زا  داد ، ربخ  امشب  ام  فرط  زا  ار ، ام  تلود  روهظ  تقو  سک  ره  دمحم ! يا  دومرف : يوب   885 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

تفگ هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا  هدش  دای  باتک  رد  زین  مینکیمن ! نیعم  ار  نآ  تقو  ام  اریز  رادـم ، كاب  ینادـب  وگغورد  ار  وا 
نآ امش  یلو  دوب ، لهچ  دص و  کی  لاس  هک  تشاد  ینیعم  تقو  دمحم  لآ  تلود  روهظ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدینش 

رامع نب  قاحـساب  ترـضح  نآ  هک : تسا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و  تخادنا . ریخأتب  ار  نآ  مه  دنوادخ  دـیتخاس  رـشتنم  دـیدرک و  وگزاب  ار 
ترـضح نآب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  هدربمان  باتک  رد  نینچمه  داـتفا . ریخأـتب  راـب  ود  اـم  تلود  روهظ  قاحـسا ! يا  دومرف :

هک میتسه  یتیب  لها  ام  دنـشابیم . وگغورد  دننکیم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  اهنآ  دومرف : دنکیم ؟ مایق  تقو  هچ  دمحم  لآ  مئاق  مدرک : ضرع 
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! دنادرگیم رهاظ  ار  ترـضح  نآ  دناهدومن ، نییعت  نایوگغورد  هک  یتقو  نآ  فالخ  رب  دنوادخ  دومرف : سپـس  مینکیمن . نیعم  ار  نآ  تقو 
تقو رمالا  بحاص  روهظ  اـیآ  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  راـسی  نب  لیـضف  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  مه 

: تفگ مدرمب  تفر ، راگدرورپ  تاقیمب  یـسوم  ترـضح  یتقو  دـنیوگیم ، غورد  دـننکیم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  اهنآ  دومرف : دراد ؟ ینیعم 
همه و  درک ، هدعو  فلخ  یسوم  دنتفگ : لیئارـسا  ینب - دوزفا ، نآ  رب  بش  هد  دنوادخ  هک  یعقوم  یلو  موریم . امـش  نایم  زا  بش  یـس  نم 

تـسار ادخ  دیئوگب : دش ، عقاو  میاهتفگ ، هک  روط  نامه  میدرک و  لقن  امـش  يارب  یثیدـح  هاگ  ره  زین  ام  دـندش . تسرپ  هلاسوگ  هارمگ و 
زا باتک  نآ  رد  مه  و  دیربب . رجا  راب  ود  ات  تفگ  تسار  ادـخ  دـیئوگب  مه  زاب  دـش  رهاظ  سکعب  میتفگ و  امـشب  یبلطم  هچنانچ  و  تفگ .

ترـضح تمدخ  رد  تفگ :  886 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هک  هدوـمن  تیاور  شردارب  زا  وا  میهاربا و  نب  یلع  نـب  نـسح 
مئاق روهظ   ) رما نیا  رد  هلجع  دومرف : ترضح  میدروآ . نایمب  نخـس  سابع ) ینب  نیطالـس  ینعی   ) نالف ینب  كولم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص 
رگا دسریم . رخآب  هک  دراد  ینایاپ  رما  نیا  درک . دهاوخن  باتش  شناگدنب ، هلجع  رطاخ  يارب  دنوادخ  داد ، دابب  ار  مدرم  نامیا  دمحم ) لآ 
هدرک لقن  یمرـضح )  ) زا روبزم  باتک  رد  زین  دنزادنایب . ریخأتب  هن  دنروایب و  ولج  تعاس  کی  ار  نآ  دنناوتیمن  دندیـسر  نآب  ادخ  ناگدـنب 

ریـصب وبا  هک  تسا  یناـمعن  تبیغ  رد  زین  و  مینکیمن . نییعت  ار  تقو  نیا  اـم  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ : هک 
ار نآ  تقو  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  مئاق  ماـیق  مدرگ  تناـبرق  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ :

لوا دـشابیم . تمالع  جـنپ  مئاـق  روهظ  زا  شیپ  دنتـسه . وگغورد  دـننکیم ، نیعم  ار  نآ  تقو  هک  اـهنآ  دومرف : ربمغیپ  اریز  مینکیمن ، نییعت 
سفن ندـش  هتـشک  مراهچ  ناسارخ  لها  زا  يدرم  جورخ  موس  ینایفـس  جورخ  مود  دوشیم . هدینـش  ناضمر  هام  رد  هک  ینامـسآ  يادـص 

. خرس نوعاط  يرگید  دیفـس و  نوعاط  یکی  دیآیم : دیدپ  نوعاط  ود  يو  روهظ  زا  لبق  دومرف : هاگنآ  هکم . نابایب  نتفر  ورف  مجنپ  هیکزلا 
خرـس نوعاط  تسا و  عیرـس  گرم  دیفـس  نوعاط  دومرف : تسا ؟ مادـک  خرـس  نوعاط  تسیچ و  دیفـس  نوعاط  موش ! تنابرق  مدرکـضرع :

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  نامـسآ  طسو  زا  هام  موس  تسیب و  هعمج و  بش  رد  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـنکیمن  مایق  مئاق  « 1  » دشابیم ریشمش 
دیشاب هاگآ  دنیوگیم  و  دنربیم ، ار  شردپ  مان  وا و  مان  دومرف : دننزیم ؟ ادص  ار  وا  روطچ  مدرک : ضرع  دننز  ادص  مانب  ار  وا   887 ص : نتم ،

دنامیمن یحور  يذ  چیه  ادن  نیا  زا  دعب  دینک . يوریپ  يو  زا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نامرفب  دش . راکـشآ  دمحم  لآ  مئاق  ینالف  رـسپ  ینالف 
دنودیم نوریب  هدرپ  سپ  زا  ناگزیشود  دنیآیم و  دوخ  هناخ  طایحب  دنوشیم و  رادیب  دناهدیباوخ  هک  اهنآ  دنونشیم و  ار  ادص  نیا  هکنیا  زج 

هک دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زاینیلک  تسا . لیئربج  يادص  مه  ادص  نآ  دنکیم و  مایق  مئاق  ادص  نآ  اب  و 
افـش ار  سیپ  دارفا  دازرداـم و  روک  هک  منکیم  تبهوم  وتب  تکرب  اـب  وکین و  يدـنزرف  نم  هک  نارمع  يارب  داتـسرف  یحو  دـنوادخ  دومرف :
دوب میرم  ردام  هک  هنح »  » شنزب مه  نارمع  دنادرگ  ثوعبم  لیئارـسا  ینب  يوسب  ار  وا  ادخ  و  دنادرگ ، هدنز  ار  هدرم  ادـخ  هزاجا  اب  دـهد و 

هکنیا اب  مدیئاز !؟ رتخد  هک  نم  اراگدرورپ ! : » تفگ دیئاز  رتخد  نوچ  یلو  تسا ، رـسپ  هک  تشادـیم  رواب  دـش  رادراب  هنح »  » یتقو داد  ربخ 
. دیئاز هچ  میرم  ردام  هک  تسا  رتاناد  ادخ  دومرف : مه  دنوادخ  دوشیمن . ربمغیپ  رتخد  هک  دوب  نیا  شدوصقم  تسین » رتخد  لثم  رسپ  منادیم 

هاگ ره  مه  ام  نیا  رب  انب  دوب . هداد  هدعو  هدژم و  نارمع  هب  دـنوادخ  هک  دوب  يرـسپ  نامه  وا  درک  تبهوم  میرمب  ار  یـسیع  دـنوادخ  یتقو 
ام زا  رفن  دـنچ  اـی  یکی  هراـب  رد  دـیدید  رگا  سپ   ) دـشاب وا  ناـگهداون  هب  عجار  تسا  نکمم  میتـفگ  يزیچ  دوخ  نادرم  زا  یکی  هراـب  رد 

. دیوشن نآ  رکنم  درکن ) ادیپ  قادصم 

ءادب هراب  رد  فلؤم  رظن 

هراب رد  اهنآ  نانیشناج  ناربمغیپ و  هک  دوشیم  بجوم  یگرزب  حلاصم  یهاگ  هک  تسنیا  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  نومـضم  لصاح  فلؤم :
نخـس دراد  هار  نآ  رد  ءادـب »  » هک يروما  هب  تفگ  میهاوخ  تاـبثا ) وحم و   ) باـتک رد  هک  ناـنچ  هیروت و  زاـجم و  روطب  روـما  زا  یـضعب 

نیا رد   888 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوشیم . رهاظ  اهنآ  يارب  دناهدیمهف ؛ لوا  مالک  زا  مدرم  هچنآ  سکع  سپـس  دنیوگب ،
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ینعم لثم  هکلب  تسین ، نآ  یقیقح  ینعم  دـناهدیمهف  اـهنآ  هچنآ  هک  دـننادب  و  دـننکن ، غورد  رب  لـمح  ار  نآ  دنـشاب و  هجوتم  دـیاب  دراوم 
نییعت دـمحم و  لآ  مئاق  ماـیق  هلمج  زا  تسا . هدـیدرگن  ققحتم  زونه  هک  تسا  یطرـشب  طورـشم  نآ  ینعم  عوقو  هکنیا  اـی  تسا ؛ يزاـجم 
دیماب دندید  یملاظ  زا  یملظ  هک  یعقوم  دنـشاب و  راودیما  ات  دـناهداد ) هدـعو  نایعیـشب  هک   ) تسا همئا  ریاس  نایم  زا  ترـضح  نآ  صخش 
تماما رماب  مایق  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دوشیم  هتفگ  مئاق »  » تایاور رد  هک  یهاگ  سپ  دـنزرو . تماقتـسا  ناشراک ، شیاـشگ  یکیدزن 

هک دـننک  لایخ  یـضعب  تسا  نکمم  یلو  میرادـیم ، ياپب  ار  يادـخ  رما  ام  همه  ینعی : هَّللا  رمأب  نومئاق  اّنّلک  دـناهدومرف  هک  نانچ  دـنکیم ؛
دهد هزاجا  اهنآب  دنوادخ  رگا  هک  تسنیا  مئاق »  » زا همئا  روظنم  یهاگ  و  دیامنیم . مایق  ریـشمش  اب  دـنکیم و  داهج  هک  تسا  یمئاق  دوصقم 

دنرادب و موتکم  ار  همئا  رارسا  دنهد و  ناشن  يرادیاپ  تماقتسا و  نایعیـش  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  و  دننکیم ، مایق  ریـشمش  اب  مه  اهنآ 
ع)  ) قداص ترـضح  هک  دـشاب  ینعم  نیاب  ای  درک و  دـهاوخ  مایق  ریـشمش  اب  مه  ماـما  هتبلا  دـننک  يوریپ  دوخ  ماـما  زا  دـیابیم  هک  روط  نآ 

دنوادخ هکنیاب  دز  لثم  ترضح  سپـس  وا ، لصف  الب  دنزرف  هن  تسا  ترـضح  نآ  دنزرف  نیمتفه  دوصقم  هک  تسا  مئاق  نم  دنزرف  دومرف :
هک دیمهف  روط  نیا  نارمع  نز  هنح »  » یلو دوب . دنزرف  دنزرف  دوصقم  و  درک . مهاوخ  تبهوم  وتب  يرسپ  نم  هک  نارمع  يارب  داتـسرف  یحو 
ای مدرم  مهف  بسح  رب  هاگ  ره  هک  تسنیا  هراـب »...  رد  هاـگ  ره  مه  اـم  : » دومرف هک  ترـضح  دوصقم  سپ  تسا . لـصف  ـالب  دـنزرف  روظنم 

هدـشن و عقاو  زونه  هک  تسا  يرماب  طورـشم  میدرک ؛ دـصق  یقیقح  ینعم  ظفل  رهاـظ  رد  یهاـگ  رگا  هکنیا  اـی  میتفگ ، يزیچ  ظـفل  رهاـظ 
ریظنت باب  زا  ترضح  ار  یسیع  ناتـساد  نیا  رب  انب  میاهدرک و  قیقحت  شدوخ  باب  رد  ام  هک  یئانعم  نامهب  مهنآ  دباییم ، هار  نآ  رد  ءادب » »

انب لوا  هک  ینعم  نیاب  هدوب  روط  نیمه  اتقیقح  یـسیع  ناتـساد  هکنیا  ای  تشادـن . تقباطم  الماک  ترـضح  دوصقم  اب  دـنچ  ره  دومرف  لـقن 
هراب رد  روظنم  نیا  دـش و  لصاح  ءادـب »  » دـعب یلو  دوش  ربمغیپ  نارمع  لصف  الب   889 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـنزرف  هدوب 

درگاش  ) نامیلس نب  نسح  فیلأت  رـصتخملا »  » باتک رد   890 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دیدرگ یلمع  يو  دنزرف  دـنزرف 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  طخب  یثیدح  هک  هدش  تیاور   891 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هیلع  هَّللا  ۀمحر  لوا ) دیهش 

ياههمـشچ يدوزب  دومرف : هک  اجنآ  ات  میتفر . الاب  قیاقح  جواب  تیالو  توبن و  ياهماگ  اب  دوب : هتـشون  هک  دـناهتفای  ترابع  نیدـب  مالّـسلا 
« هط  » و ملا »  » ددع نازیمب  اهلاس  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  و  دوشیم ، رهاظ  اهشتآ  باذع  ندیشچ  زا  دعب  نایعیـش )  ) اهنآ يارب  یناگدنز  بآ 
، تساهنآ رـس  رب  ملا »  » هک دـشاب  يا  هعطقم - فورح  ریاس  اه و  ملا »  » همه ترـضح  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  فلؤم : دـسرب . اه  سط »  » و

رکذ دـیبل  وبا  ربخ  رد  هک  تسا  یتروص  نیرتزراـب  زا  نیا  دـسریم و  هب 1195  اه  سط »  » و هط »  » اب اـهنآ  ماـمت  اریز  رملا »  » و صملا »  » لـثم
( تسا هدش  نیعم  تایاور  نیا  رد  هک   ) اه تقو »  » هنوگ نیا  هک  تسناد  دیاب  انمـض  میدومن . هراشا  هک  نانچ  دنکیم ، دییأت  ار  نآ  میدرک و 

نییعت دوصقم  هدرک ، یهن  اهتقو  نییعت  زا  هک  یتایاور  اریز  درادن ؟ تافانم  تقو ، نییعت  زا  عنم  اب  دشاب ، حیحص  نآ  تایاور  هکنیا  ضرف  رب 
«1 . » دورب نآ  رد  ءادب »  » لوصح لامتحا  هک  یتقو  نییعت  هن  تسا ، متح  روطب  تقو 

دوش هداد  ماجنا  نامز  نآ  رد  تسا  هتسیاش  هک  هچنآ  تبیغ و  نامز  رد  نایعیش  حدم  جرف و  راظتنا  تلیضف  متفه  تسیب و  باب 

: دومرف ترضح  هک  دنکیم  لقن  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  شمعا  هک  يربخ  رد  لاصخ »  » باتک رد  هر )  ) قودص خیش 
رابخا نویع   » رد قودـص  مه  و  تسا . يرابدرب  ربص و  اـب  جرف  راـظتنا  و  دومرف : هک  اـجنآ  اـت  حالـص ، تفع و  يراـکزیهرپ و  ناـماما  نید 
راظتنا نم  تما  لامعا  لضفا  دومرف : هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دنـس  هس  اب  اضرلا »

رد هر )  ) هفئاطلا خیـش  دنادرگ .) راکـشآ  یتخبدـب  ملظ و  گنچ  زا  مدرم  تاجن  يارب  ار  نامز  ماما  هدومن  فطل  هک   ) تسا راگدرورپ  جرف 
: دومرف ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  وا  ملـسم و  نب  دیعـس  زا  یلاما »  » باتک
: فلؤم تسا . تدابع  جرف  راظتنا  تسا و  دونـشخ  يو  زا  یلیلق  لمعب  مه  ادخ  دشاب ، یـضار  دنوادخ  زا  ادخ  يزور  زا  یکدـناب  سک  ره 

رتبوبحم ادخ  دزن  لمع  مادک  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  يدرم  هک  راحب ) مهدفه  دـلج  رد   ) دـمآ دـهاوخ  نینمؤملا » ریما  ظعاوم   » باب رد 
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، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  وا  یلامث و  هزمح  وبا  زا  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  جرف . راظتنا  دومرف  تسا ؟
لوسر نانیشناج  زا  یمهدزاود  هلیسوب  تبیغ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  دنکیم  تیاور  یلباک  دلاخ  وبا  زا   893 ص : نتم ،

مامت مدرم  زا  دنتسه ، وا  روهظ  رظتنم  دنـشابیم و  يو  تماماب  دقتعم  هک  وا  نامز  مدرم  دلاخ  وبا  يا  دوشیم . دتمم  وا  زا  دعب  ناماما  ادخ و 
لثم نامز  نآ  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دراد ! ار  هدـهاشم  مکح  اهنآ  دزن  رد  تبیغ  هک  هداد  اهنآب  یمهف  لـقع و  دـنوادخ  اریز  دـنرتهب ، اـهنامز 

ام يوگتـسار  نایعیـش  یقیقح و  ناصلخم  اهنآ  دناهدرک ، راکیپ  نید ) نانمـشد  هیلع   ) ربمغیپ يور  شیپ  رد  ریـشمش  اب  هک  دـنادیم  یناسک 
باتک رد  یـسوط  خیـش  تسا . جرف  نیرتگرزب  جرف  راظتنا  دومرف : مه  و  دـنناوخیم . ادـخ  نیدـب  ناهن  راکـشآ و  روطب  ار  مدرم  هک  دنتـسه 

اب میدیـسر و  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  تمدـخب  یعمج  اـب  جـح ، لاـمعا  همتاـخ  زا  دـعب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یفعج  رباـج  زا  یلاـما » »
زا امش  ياینغا  و  دننک . کمک  افعضب  امش  يایوقا  دومرف : دیئامرفب ! امب  یتیصو  هَّللا  لوسر  نبا  ای  میدرکضرع : میدومن و  عادو  شترـضح 

و دهاوخب ) زین  وا  يارب  دهاوخیم  دوخ  يارب  هچنآ   ) دـنک تحیـصن  دوخ  دـننام  ار  شینید  ردارب  امـش  زا  يدرم  ره  و  دـنیامن ، یئوجلد  ارقف 
رگا دینک ، هجوت  دنناسریم  امشب  ام  زا  هچنآ  ام و  ياههتفگب  دینکن ، طلسم  ام  ياهندرگ  رب  ار  مدرم  و  دیراد ، یفخم  نالهاان  زا  ار  ام  رارـسا 

تسام مالک  دوب  نآرق  قفاوم  رگا  ینعی   ) دیزادنایب رظن  زا  دیتفاین ، نآرق  قفاوم  ار  نآ  هچنانچ  و  دیریذپب ، ار  نآ  تسا ، نآرق  قفاوم  دیدید 
ات دـیراد  هضرع  امب  ار  نآ  دـیریگن و  یمیمـصت  نآ  هراـب  رد  تشگ ، هبتـشم  امـش  رب  بلطم  رگا  و  تسا .) لوعجم  تسین و  اـم  زا  هن  رگ  و 

دینکن و زواجت  دودح  نیا  زا  میاهدرک و  شرافـس  امـشب  هک  دیدوب  نینچ  امـش  رگا  مینک  حیرـشت  دناهدرک  نایب  امـش  يارب  هک  روط  نامه 
باوث دوش ، هتـشک  وا  باکر  رد  دنک و  كرد  ار  ام  مئاق  سک  ره  و  تسا . هتفر  ایند  زا  دیهـش  دریمب  امـش  زا  یـسک  ام  مئاق  روهظ  زا  شیپ 

894 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسیب  باوث  دـناسر  لتقب  ار  اـم  نانمـشد  زا  یکی  وا  باـکر  رد  سک  ره  و  دراد ، دیهـش  ود 
کـسمت نمل  یبوط  : » دومرف ع )  ) قداص ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  رابخالا  یناعم  نیدلا و  لامک  رد  تشاد . دهاوخ  دـیهش 

تیاده هکنآ  زا  دعب  دنز و  ام  راتفگب  گنچ  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  یبوط  ۀیادهلا » دعب  هبلق  غزی  ملف  انمئاق  ۀبیغ  یفان  رماب 
رد نآ  هشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  دومرف : تسیچ ؟ یبوط » ! » موش تیادف  مدرکضرع : نم  ددرگنرب . قح  نید  زا  شلد  تفای 
رد مه  و  «. 1  » ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  هفیرـش  هیآ  ینعم  تسنیا  دـشابیم . نینمؤم  ياههناخ  رد  شاهخاش  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ 

تمحر زا  دیـشاب و  دمحم ) لآ   ) جرف رظتنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدومن  تیاور  « 2 « » ۀئامعبرا لوصا   » زا قودص  لاصخ 
راظتنا زا  رتناسآ  اههوک  ندـنک  تقاط  دومرف : مه  و  تسا . جرف  راظتنا  دـنوادخ  دزن  رد  لاـمعا  نیرتهب  هک  اریز  دـیوشم . دـیمون  دـنوادخ 
هتـسیاش هدنب  هب  ار  دوخ  نیمز  دـنوادخ  هک  دـیزاس  هشیپ  ربص  دـیهاوخب و  ددـم  دـنوادخ  زا  تسا ! هداتفا  ریخأتب  شروهظ  هک  تسا  یتلود 

ار نآ  تدـم  دـیوشیم و  نامیـشپ  هک  دـینکم  باتـش  قح ، تلود  ندیـسر  زا  شیپ  تسا . ناراکزیهرپ  نآ  زا  کین  تبقاع  دراپـسیم و  دوخ 
«3  » سدقلا ةریظح  رد  تسا ، هتفرگ  لدب  ار  ام  تلود  روهظب  قشع  هک  یسک  دومرف : و  ددرگیم . ناتاهلد  تواسق  ثعاب  هک  دیرامشم  زارد 

هدـیطلغ دوخ  نوخ  رد  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  يدیهـش  نوچمه  تسام ، رما  رظتنم  هک  یـسک  و  دوب ، دـهاوخ  ام  اب  تشهب ) سدـقم  ناکم  )
895 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  وا  ریصب و  وبا  زا  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  « 4  » رافص دشاب .

ناردارب ادنوادخ ! یناوخا :  ینّقل  مهّللا  دومرف : راب  ود  باحصا  زا  یعمجم  رد  يزور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور 
نامّزلا رخآ  یف  موق  یناوخإ  یباحصأ و  مّکنا  لاق ال  میتسین ؟ امش  ناردارب  ام  رگم  هَّللا ! لوسر  ای  دندرکـضرع : باحـصا  نایامنب . نمب  ارم 

اب دنروآیم ، نامیا  نمب  هک  دنتسه  نامزلا  رخآ  رد  یمدرم  نم  ناردارب  دیشابیم ، نم  « 1  » باحصا امش  هن ! دومرف : ینوری .  مل  یب و  اونمآ 
هدناسانش نمب  دنیایب ، نوریب  ناشناردام  محر  ناردپ و  بلص  زا  هکنآ  زا  شیپ  ناشناردپ ، مان  مان و  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  دناهدیدن . ارم  هکنیا 

ای و  تسا . رتراوشد  یناملظ ، بش  رد  تسد  اـب  داـتق )  ) رادراـخ تخرد  ندرک  فاـص  زا  دوخ ، نید  رب  اـهنآ  زا  یکی  ندـنام  تباـث  تسا .
راگدرورپ دنـشابیم ، رات  بش  ياهغارچ  اـهنآ  درادـهاگن . تسد  رد  ار  « 2 « » اضغ  » تخرد بوچ  شتآ  زا  ياهراـپ  هک  تسا  یـسک  دـننام 

دنکیم لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  وا  ریثک و  نب  دواد  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  دـهدیم . تاجن  يرات  هریت و  هنتف  ره  زا  ار  نانآ 
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هب نامیا  هک   896 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهنآ  دومرف : ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل  ًيدُه  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک :
هک هدومن  تیاور  مساقلا  وبا  نب  ییحی  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دـنراد . دـمحم  لآ  مئاـق  ماـیقب  داـقتعا  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنروآیم  بیغ 

ار ِْبیَْغلاـِب  َنوـُنِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل ، ًيدُـه  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ُباـتِْکلا  َکـِلذ  ملا  هفیرـش  هیآ  نیا  ینعم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ :
َو تسا : هیآ  نیا  نآ ، لـیلد  دـیوگیم : قودـص  هاـگنآ  تسا . بئاـغ  ۀـجح  بیغ )  ) مالّـسلا و هیلع  یلع  نایعیـش  نیقتم ) : ) دوـمرف مدیـسرپ .
زا ياهیآ  رگا  دشیم  هچ  دـنیوگیم  ینعی : « 1  » َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَـمَّنِإ  ْلـُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول  َنُولوُقَی 
ربخ اجنیا  رد  دنوادخ  اریز  مرظتنم  امـش  اب  زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا . دـنوادخ  نآ  زا  بیغ  وگب  دـیدرگیم ؟ لزان  وا  رب  شیادـخ 

َو : » تسا هیآ  نیا  نآ ، قادصم  دشابیم . تجح »  » مه بیغ  تسا و  بیغ »  » زا ترابع  دنتـساوخیم ) مدرم  هک  تمالع  و   ) هیآ نآ  هک  دهدیم 
مه تسا . تجح »  » ینعمب اجنیا  رد  هیآ  میداد و  رارق  یتیآ  ار  شردام  و  یسیع ) ترـضح   ) میرم رـسپ  ام  ینعی  ًۀَیآ » ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج 

لقن مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  ترـضح  نآ  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  شردـپ  زا  وا  هبقع و  نب  حـلاص  زا  روبزم  باتک  رد 
رد زین  و  تسا . دـمحم ) لآ   ) جرف راظتنا  اهتدابع  نیرتهب  ینعی : جرفلا  راظتنا  ةداـبعلا  لـضفا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدرک 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  شناردپ  زا  ترضح  نآ  قداص و  ترضح  زا  باتک  نآ 
زا مه  ادـخ  تجح  دـناهدیدن و  ار  ربمغیپ  هک  دنـشابیم  نامزلا  رخآ  رد  یمدرم  دـنراد ، نیقی  ینید  روما  رد  همه  زا  شیب  هک  اهنآ  یلع  اـی 

نامیا رابخا ) هاوخ  نآرق و  هاوخ  ینید  ياهباتک  روطس  ینعی   ) تسا يدیفس  رد  هک  یهایس  هلیـسوب  اذه  عم  تسا ، هدیدرگ  ناهنپ  اهنآ  رظن 
رب ام  مئاق  تبیغ  رد  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  دنکیم  لقن  تباث  ورمع  زا  هدش  دای  باتک  رد  نینچمه  دنروآیم .

نیا مه  يدنوار  تاوعد »  » رد دیامرفیم . اطع  يوب  دـحا  ردـب و  گنج  يادهـش  لاثما  دیهـش  رازه  باوث  دـنوادخ  دـنامب ، تباث  ام  یتسود 
رد یقرب  دریمب .» اـم  یتـسود  رب  سک  ره  : » دـیوگیم اـجنآ  رد  هکنیا  زج  تسا  هدـمآ   897 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تیاور 
رد هک  یسک  هراب  رد  دیئامرفیم  هچ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  هک  دنکیم  لقن  شدج  زا  وا  يدنـس و  زا  نساحم »  » باتک

و درک . توکـس  ياهظحل  ترـضح  سپـس  دشاب . شاهمیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  لثم  وا  دومرف : دریمب ؟ امـش  مئاق  روهظ  راظتنا  لاح 
: تفگ هبایـس  نب  ءالع  هک  تسا  یقرب  نساحم  رد  زین  و  تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  دومرف : هاگنآ 
. دشابیم مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دریمب  هدیقع  نیا  رب  دشاب و  مئاق  روهظ  رظتنم  هک  یسک  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

دیمحلا دـبع  زا  نساحم  رد  زین  یطـساو  دـیمحلا  دـبع  ربخ  تسا . هدـمآ  رگید  دانـسا  اب  تیاور  نیا  مه  ینامعن  تبیغ  نیدـلا و  لاـمک  رد 
اهر نامز  ماما  روهظ  راظتناب  ار  دوخ  ياهناکد  مسق  ادخب  اقآ ! مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماماب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یطـساو 

ینکیم نامگ  ایآ  دیمحلا ! دبع  يا  دومرف : مینک . زارد  مدرم  شیپ  يدکت  تسد  یگراچیب  رقف و  زا  هک  هدـنامن  يزیچ  هک  ییاج  ات  میدرک 
وا يورب  ار  دوخ  تمحر  رد  امتح  دنوادخ  هَّللا ! يرآ و  دیاشگیمن ؟ وا  يورب  يزور  هار  دنوادخ  دنک  ادـخ  هار  فقو  ار  دوخ  یـسک  رگا 

. دراد هاگن  هدنز  ار  ام  رما  هک  سک  نآ  دنک  تمحر  ادخ  تسا . هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ  دوشگ . دهاوخ 
: دیوگیم هک  امش  زا  مادک  ره  دومرف : دوب ؟ مهاوخ  هنوگچ  مریمب  مدرگ ، زئاف  امش  مئاق  تاقالم  فرشب  هکنآ  زا  شیپ  نم  رگا  مدرکضرع :

دوش دیهش  يو  باکر  رد  هک  یـسک  دنزب و  ریـشمش  وا  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  مزیخیمرب ، وا  يرایب  منیبب  ار  دمحم  لآ  مئاق  رگا 
تسا یسک  لثم  دیوگیم : هک  قرف  نیا  اب  هدش ، لقن  مه  رگید  دنسب  نیدلا  لامک  رد  تیاور  نیا  تسا . هدش  دیهـش  راب  ود  هک  تسنیا  لثم 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  یقرب  نساحم  رد  نینچمه  دوش . دیهـش  يو  اب  هک  تسا  یـسک  لثم  هکلب  دـنز  ریـشمش  وا  باـکر  رد  هک 
، دریمب نامز ) ماما  مایق  راـظتنا   ) هدـیقع نیا  رب  امـش  زا  یـسک  رگا   898 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ : هک  هدش  لقن  راتخم  نب  ضیف  زا  باتک  نآ  رد  مه  تسا . هدز  ریـشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسنیا  دننام 
. دشاب شاهمیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  امـش  زا  سک  ره  دومرفیم : مدـینش 
. ادخب هن  دومرف : نآ  زا  دعب  تسا . هدز  ریشمش  وا  باکر  رد  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن ! دومرف : هاگنآ  هدومن و  توکس  ياهظحل  سپس 
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تبیغ باتک  رد  یسوط  خیش  تسا . هتشگ  لئان  تداهش  ّزعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  وا  هک  دینادب 
رظن رهـش  نآب  دـش و  هفوک  دراو  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  هک  یعقوم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا 

زین ار  اهنآ  زا  دعب  يافلخ  هیما و  ینب  تنطلـس  عیاجف )  ) یتح درک  نایب  مدرم  يارب  دیآ  دیدپ  دیابیم  اهدعب  هک  ار  هفوک  ياهتبیـصم  دـنکفا ،
هک تشرس  هزیکاپ  دازکاپ  رسپ  داهن  كاپ  هک  یتقو  ات  دیرب  رسب  دوخ  هناخ  ياهمیلگ  اب  دیـشک  اجنیاب  راک  نوچ  تفگ : هاگنآ  دومن و  رکذ 
هک دنکیم  لقن  « 1  » یطاباس رامع  زا  نیدلا  لامک  رد  یطاباس  رامع  ربخ  دوش . راکـشآ  دنامیم ، رود  شناگتـسب  نطو و  زا  دنکیم و  تبیغ 

مدرم رظن  زا  شتماما  ماقم  هک  امـش  زا  یماما  اب  لطاب  تلود  رد  یناهنپ  تداـبع  باوث  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  تفگ :
ماما تموکح  قح و  تلود   899 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  رد  راکـشآ  روطب  هک  یتدابع  ای  تسا  رتشیب  تسا ، هدیـشوپ 

اب لطاب  تلود  رد  امش  یناهنپ  تدابع  نینچمه  تسا . راکشآ  شـشخب  زا  رتهب  یناهنپ  شـشخب  رامع ! يا  دومرف : ترـضح  دننکیم ؟ رهاظ 
تلود رد  اریز  دوشیم . هدرک  رهاظ  ماما  اب  قح  تلود  رد  هک  تسا  یتدابع  زا  رتشیب  شباوث  هدیدرگ ، یفخم  نمـشد ) سرت  زا   ) هک یماما 

قح تلود  رد  نئمطم  تدابع  اب  لطاب  تلود  رد  ساره  سرت و  اب  تدابع  هک  تسا  ملـسم  و  دیتسه . كانمیب  دوخ  نانمـشد  زا  امـش  لطاب 
دراذـگب و تقو  لوا  رد  یئاهنت  روطب  یناهنپ و  رد  نمـشد  سرت  زا  ار  یبجاو  زامن  کی  هک  امـش  زا  سک  ره  دـینادب ! تسین . هسیاقم  لباق 
دناوخب و شتقو  رد  ار  یبحتـسم  زامن  کی  سک  ره  و  دسیونیم . وا  يارب  درفنم  بجاو  زامن  جنپ  تسیب و  باوث  دنوادخ  دنک ، مامت  ار  نآ 
رد دـنوادخ  دـهد  ماجنا  کین  راک  کی  امـش  زا  سک  ره  و  تشون . دـهاوخ  وا  يارب  یبحتـسم  زاـمن  هد  باوث  دـنوادخ  دـنک  ماـمت  ار  نآ 
زا ندومن  هیقت  اب  دشاب و  هتشاد  لمع  نسح  نایعیـش )  ) امـش زا  ینامیا  اب  صخـش  تقو  ره  دسیونب . وا  يارب  کین  راک  تسیب  باوث  ضوع 

نازیمب دـنوادخ  دـنک  ظفح  یگدولآ  يرطخ و  هنوگ  ره  زا  ار  شنابز  ناج و  دوخ و  ماماب  داـقتعا  نید و  دوش و  کـیدزن  ادـخب  نانمـشد 
تبغر و نایب  نیا  اب  امـش  مدرگ ! تنابرق  مدرکـضرع : تسا . هدرتسگ  ار  دوخ  مرک  ناوخ  دنوادخ  اریز  دـیازفایم . يو  لامعا  باوث  رب  دایز 
، قح تلود  رد  امـش  رهاظ  ماما  نارای  لامعا  باوث  زا  ام  لاـمعا  باوث  روطچ  منادـب  مهاوخیم  نم  یلو  دـیدومرف  نوزفا  تداـبعب  ارم  لـیم 
جح و هزور و  زامن و  ادخ و  نید  نتفریذپ  رد  امش  دومرف : ترضح  تسادخ ؟ نید  مهنآ  میراد و  نید  کی  اهنآ  ام و  هکنیا  اب  تسا  رتشیب 
دینکیم و يوریپ  يو  زا  دیربیم و  رسب  تسا  هدیشوپ  مدرم  رب  شتماما  هک  یماما  اب  دیتفرگ ، یـشیپ  اهنآ  رب  یناهنپ  روطب  یتدابع  لمع و  ره 

قح دوخ و  ماما  قحب  دینکیم  هاگن  دیشابیم . فئاخ  ناتدوخ  ماما و  ناج  رب  روج  نیطالس  زا  هک  یلاح  رد  دیتسه ، قح  تلود  روهظ  رظتنم 
اذه عم  دناهدرک ، لصأتسم  تشیعم  بسک  ایند و  رما  رد  ار  امش  دیسرب و  نآب  امـش  دناهتـشاذگن  تسا و  نارگمتـس  تسد  رد  هک  ناتدوخ 

تاهج نیا   900 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  يور  دـینارذگیم  نانمـشد  زا  سرت  راگدرورپ و  تعاطا  تدابع و  ربص و  اب  امش 
رد هک  منکیمن  وزرآ  نیا  رب  انب  مدرگ ! تنابرق  مدرکضرع : امـش ! لاحب  شوخ  سپ  تسا . هدینادرگ  نوزفا  ار  امـش  لامعا  باوث  دنوادخ 

یگدنز هیقت  اب  هک   ) امش زا  يوریپ  اب  میربیم و  رسب  امش  تماما  راگزور  رد  ام  اریز  مشاب ، مالّـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  زا  قح  تلود  روهظ 
دوش و راکـشآ  قح  دیرادیمن  تسود  ایآ  دومرف : تسا . رتشیب  دنـشابیم  قح  تلود  رد  هک  اهنآ  لامعا  باوث  زا  ام  لامعا  باوث  دینکیم )
دهد و دنویپ  مه  اب  ار  هدنکارپ  ياهلد  دـنک و  یکی  ار  اهفدـه  دـنوادخ  و  ددرگ ، وکین  مدرم  مومع  لاح  دـبای و  شرتسگ  ایند  رد  تلادـع 

راکشآ ار  نآ  قح  بحاص  و  دوش ، لقتنم  شلهاب  قح  و  ددرگ ، يراج  مدرم  نایم  رد  یهلا  دودح  دنکن و  تیـصعم  ادخ  نیمز  رد  یـسک 
يرایسب زا  دریمب ، دیراد  امش  هک  هدیقع  نیا  اب  امش  زا  سک  ره  مسق  ادخب  رامع ! يا  دنامن !؟ هدیشوپ  يزیچ  یـسک  سرت  زا  هکنآ  ات  دزاس 

زا رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  و  داب ! هدژم  سپ  تسا ، رتهب  لضفا و  دندوب ، رـضاح  دحا  ردب و  گنج  رد  هک  اهنآ  زا 
رد زین  تسادخ . بناج  زا  جرف  راظتنا  نم  تما  ياهلمع  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  شراوگرزب  ناردپ 

راظتنا ایآ  دومرف : دسریم ؟ ارف  یک  ام  جرف  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  لیـضف  نب  دمحم  زا  روبزم  باتک 
هفیرش هیآ  نیا  رد  یهلا  رماب  هجوت  اب  جرف  راظتنا  ینعی  « ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  : » دیامرفیم دنوادخ  تسین . جرف  ندیشک ؛ جرف 

میهاربا وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  نینچمه  یفوک  میهاربا  ربخ  تسا . هدمآ  مه  یشایع  ریسفت  رد  تیاور  نیا  تسا ) جرف  عونکی  دوخ 
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هچب تقو  نآ  رد  هک  رفعج  نب  یسوم  مدید  مدوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یفوک 
ترضح  901 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  متـسشن  سپـس  مدیـسوب و  ار  وا  كرابم  رـس  متـساخرب و  اج  زا  نم  تشگ . دراو  دوب 
فرحنم دوخ  نید  زا  وا  هراب  رد  یموق  هک  شاب ! هاگآ  تسا . وت  ماـما  نم  زا  دـعب  كدوک  نیا  میهاربا ! وبا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص 

زا دعب  دنوادخ  هک  شاب  هاگآ  دنادرگ . نوزفا  ار  وا  باذـع  دـنک و  تنعل  ار  وا  لتاق  دـنوادخ  دنـسریم . تداعـسب  رگید  یعمج  دـنوشیم و 
. دروآ دیدپ  يو  بلـص  زا  دشاب  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  دوخ  نامز  رد  هک  ار  یـسک  درذـگیم ، يو  رب  دـسح  هار  زا  هک  یبیجع  ياهراک 

يراوگرزبب هک  ار  يدهم  ماما  هدزاود  هیقب  دنوادخ  دنرادب . شوخان  كرـش  لها  دنچ  ره  دزاسیم ، یلمع  تسا  هتـساوخ  ار  هچنآ  دـنوادخ 
تسا یسک  دننام  دشاب ، مهدزاود  ماما  روهظ  رظتنم  هک  یسک  دروآ . دوجوب  يو  زا  هدومن  يزور  اهنآب  یسدقم  هاگیاج  هدینادرگ و  زاتمم 

ترضح تشگ و  دراو  هیما  ینب  ناتسود  زا  يدرم  تقو  نیا  رد  دنکیم . عفد  شترضح  زا  ار  نمشد  ربمغیپ ، باکر  رد  هنهرب  ریشمش  اب  هک 
دیامرف لیمکت  ار  زور  نآ  نخس  ات  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  هبترم  هدزناپ  نآ  زا  دعب  دومرف  عطق  ار  دوخ  نخـس  مه 

تسا یسک  وا  میهاربا ... ! وبا  يا  دومرف : لاح  نآ  رد  تسا . هتسشن  ترضح  مدید  مدیـسر ، شتمدخب  دعب  لاس  نوچ  دیدرگن . رـسیم  یلو 
كرد ار  نامز  نآ  هک  اهنآ  لاحب  شوخ  سپ  دـهدیم . تاجن  مغ  زا  ار  دوخ  نایعیـش  ینالوط  ملظ  الب و  اـسرف و  تقاـط  یگنت  زا  دـعب  هک 

. مدوب هتشگنرب  شتمدخ  زا  هنوگ  نادب  هاگ  چیه  هک  مدش  لاحـشوخ  نانچ  تفگ : میهاربا  وبا  تسا !! سب  ردق  نیمه  میهاربا  وبا  يا  دننک .
تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ترـضح  نآ  قداص و  ترـضح  زا  بهو  نب  ۀیواعم  یـسوم و  نب  ۀعافر  زا  تبیغ  رد  ۀفئاطلا  خـیش 

وا تسود  هدومنیم ، يوریپ  يو  زا  شمایق  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاحب  شوخ  دومرف : هک  هدرک 
نیرتیمارگ نم و  ناتسود  ناقیفر و  اهنآ  تسا . هتشاد  تسود  ار  وا  زا  لبق  همئا  مامت  هتسجیم و  يرازیب  شنمشد  زا  هتشادیم و  تسود  ار 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنتـسه . ادـخ  قلخ  نیرتیمارگ  نم  دزن  رد  اهنآ  دومرف : ترـضح  تفگ : هعافر  دنـشابیم . نم  تما 
هَّللا یّلص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  یسوط  خیـش  تبیغ  رد  زین  902 و 
درم کی  هک  دمآ  دنهاوخ  امش  زا  دعب  یمدرم  ینعی : مکنم  نیسمخ  رجا  هل  مهنم  دحاولا  لجّرلا  مکدعب  نم  موق  یتایـس  دومرف : هلآ  هیلع و 

میاهدرک راکیپ  امش  باکر  رد  نینح  دحا و  ردب و  گنج  رد  ام  هَّللا ! لوسر  ای  دندرکضرع : باحصا  دنراد . امـش  زا  رفن  هاجنپ  باوث  اهنآ 
دومرف دنـشاب )؟ هتـشاد  ار  ام  رفن  هاجنپ  باوث  اهنآ  رفنکی  هک  دـنیایب  یمدرم  هک  دوشیم  روطچ  ینعی   ) تسا هدـش  لزان  ام  نایم  رد  نآرق  و 

رتخد ونق »  » زا دوراجلا  وبا  زا  نساحم »  » باتک رد  یقرب  دینک .! ربص  اهنآ  دننام  دیناوتیمن  دینیبب ، امـش  رگا  دندرگیم  لمحتم  اهنآ  ار  هچنآ 
ام زا  دـعب  ناج  رتخد  تفگ : مردـپ  يراد ! شـشوک  دـهج و  نید  رما  رد  ردـقچ  متفگ  مردـپب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  « 1  » يرجه دیشر 

دلاخ زا  تبیغ  باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  تساهنآ . زا  لبق  مدرم  شـشوک  دـهج و  زا  رتهب  ناشنید  رما  رد  اهنآ  تریـصب  هک  دـنیآیم  یمدرم 
رگم دینکیم ؟ باتـش  هچ  يارب  دیاهتخود و  نآب  مشچ  ارچ  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لوقنم  یثیدح  نمـض  رد  یلوقاع 

هکنیا نودـب  ددرگیمرب ، هناخب  هرابود  شراک  ماجنا  زا  سپ  دوریم و  نوریب  هناخ  زا  امـش  زا  يدرم  هک  تسین  روط  نیا  ایآ  دـیرادن ؟ نیمأـت 
دوعوم يدهم  اهنآ  زا  يدرم  ره  دنتـشاد ) تینما  دندوب و  هافر  رد   ) امـش دننام  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  اهنآ  رگا  دشاب ؟ هدیـسر  واب  يرطخ 

مین ودـب  هرا  اب  دـندزیم و  رادـب  لـخن  ياـههنت  رب  سپـس  دـندرکیم ، عطق  ار  وا  ياـپ  تسد و  دـنتفرگیم و  ار   903 ص : نتم ، مالـسلا ، هـیلع 
توـالت ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هاـگنآ  دومنیم . راومه  نتـشیوخ  رب  شهاـنگ  هراـفک  دوخ و  سفن  حالـصا  يارب  ار  اـهالب  نیا  وا  دـندرکیم و 

َنیِذَّلا َو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَح  اُولِْزلُز  َو  ُءاَّرَّضلا  َو  ُءاسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتْأَی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  دومرف :
امـش زا  لبق  هک  یمدرم  تیاکح  و  دـیوشیم ، تشهب  لخاد  دـیاهدرک  نامگ  ایآ  ینعی  « 1  » ٌبیِرَق ِهَّللا  َرْـصَن  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُرْـصَن  یتَم  ُهَعَم  اُونَمآ 

هچ دنتفگ  دندروآ ، نامیا  واب  هک  اهنآ  ربمغیپ و  هک  دندش  لزلزتم  نانچ  دیـسر و  اهجنر  اهیتخـس و  اهنآب  هک  تسا  هدیـسرن  امـشب  دـندوب 
لقن نومیم  نب  ۀبلعث  زا  وا  لاضف و  نبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  تسا . کیدزن  دنوادخ  ترـصن  هک  دینادب  دسریم ؟ ارف  دنوادخ  ترـصن  تقو 

ره دتفا . ریخأتب  نآ  روهظ  ای  دیآ  دیدپ  البق  قح  تلود  هاوخ  دناسریمن ، وتب  ینایز  وا  نتخانـش  اریز  سانـشب . ار  دوخ  ماما  تفگ : هک  هدرک 
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یسک دننام  وا  باوث  دنک  مایق  دمحم  لآ  مئاق  سپس  و  دهد ، ناج  دنیب  هب  ار  قح  تلود  روهظ  هکنیا  زا  شیپ  دسانشب و  ار  دوخ  ماما  سک 
هک یـسک  دومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص  ترـضح  زا  نالجع  نب  هَّللا  دبع  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و  دـشاب . شاهمیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا 
يو باکر  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  وا  باوث  دریمب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  زا  شیپ  هدیقع  نیا  اب  دشاب و  هتـشاد  دمحم  لآ  تلود  روهظب  هدیقع 

، دـیناسر لتقب  ار  جراوخ  نینمؤملا  ریما  ناورهن  گنج  رد  یتقو  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هنییع  نب  مکح  زا  یقرب  نساحم  رد  دوش . هتـشک 
هک دناهدمآ  ام  اب  اجنیا  رد  یمدرم  دیرفآ ، ار  یمدآ  تفاکش و  ار  هناد  هک  يدنوادخب  مسق  دومرف : ترضح  دیسر  ترضح  تمدخب  يدرم 

هدمآ ام  اب  دنناوتیم  هنوگچ  دناهدشن  قلخ  زونه  هک  یمدرم  درکـضرع : درم  نآ  تسا ! هدرکن  قلخ  ار  اهنآ  ناکاین  ناردـپ و  دـنوادخ  زونه 
، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهنآ  میراد  ام  هک  فده  نیا  رد  دنشابیم و  نامزلا  رخآ  رد  هک  دنتسه  یمدرم  اهنآ  يرآ  دومرف : دنـشاب !؟

زین و  دنشابیم .! ام  یعقاو  یقیقح و  ياکرش  میرادیمرب  ماگ  ام  هک  هار  نآ  رد  اهنآ  سپ  دنشابیم : ام  میلست  دنتـسه و  کیرـش  زین   904 ص :
جرف راظتنا  نامیا  اب  صخـش  تداـبع  نیرتهب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  اـمهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  قداـص  ترـضح  زا  نساـحم  رد 
یحو دنوادخ  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هرق  یبا  نب  لضف  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشایع  تسا .

نز ریپ  نم  تفگ : هراس  داد : ربخ  شرسمه )  ) هراسب مه  میهاربا  دش ! دهاوخ  دلوتم  وت  يارب  يدنزرف  يدوزب  هک  میهاربا  ترـضحب  داتـسرف 
دنهاوخ راتفرگ  لاس  دص  راهچ  شدالوا  دروآیم و  يدنزرف  يدوزب  هراس  هک  میهاربا  يوسب  داتـسرف  یحو  دنوادخ  فصو  نیا  اب  متـسه !

ادخ دنتخادرپ . يراز  هیرگب و  هدروآ  یهلا  هاگردب  ور  حبص  لهچ  دیماجنا  لوطب  لیئارسا  ینب  يراتفرگ  نوچ  دومرف : ترضح  هاگنآ  دوب .
دـص راهچ  زا  لاس  داتفه  دص و  دهد و  تاجن  نوعرف  رـش  زا  ار  اهنآ  یبیغ ) دادـما  اب   ) هک داتـسرف  یحو  نوراه  شردارب ) و   ) یـسومب مه 

يراز هیرگب و  دـنوادخ  هاگرد  رد  لیئارـسا  ینب  لثم  رگا  مه  امـش  نینچمه  دومرف : مشـش  ماـما  سپـس  تشادرب . ار  اـهنآ  يراـتفرگ  لاـس 
ریسفت رد  نینچمه  « 1  » دیسر دهاوخ  شتدم  نایاپ  ات  یتخس  نیا  دیشابن ، نینچ  رگا  اما  درک . دهاوخ  کیدزن  ار  ام  جرف  دنوادخ  دیزادرپب ؛

ْمَُهل َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  وا  ملـسم و  نب  دمحم  زا  یـشایع 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  نتفر  تساوخرد  مدرم  تسا . ماـما  يوریپ  دوصقم  دومرف : « 2  » َةاکَّزلا اُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِدـْیَأ  اوُّفُک 

ٍلَجَأ یلِإ  انْرِّخَأ  انَّبَر  اولاق  دـیدرگ  بجاو  اهنآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باـکر  رد  داـهج  یتقو  یلو  دـندومن ، داـهجب   905 ص : نتم ،
تناربمغیپ زا  مینک و  تباجا  ار  وت  توعد  ات  زادنایب  ریخأتب  یکیدزن  تدم  ات  ار  ام  ایادخ  دنتفگ : ینعی  َلُسُّرلا  ِِعبَّتَن  َو  َکَتَوْعَد  ْبُِجن  ٍبیِرَق 

ار مناردارب  نم  شاک  يا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ يزور  تفگ : هک  هدومن  تیاور  کلام  نب  فوع  زا  سلاجم »  » رد دیفم  خیش  میئامن . يوریپ 
ای دومرف : زاب  میدومن ؟ ترجاهم  وت  اـب  مه  هدروآ و  ناـمیا  وتب  هک  میتسین  امـش  ناردارب  اـم  رگم  دـنتفگ : رمع  رکب و  وبا  مدرکیم . تاـقالم 

ینورـصنی و ینوـّبحی و  یب و  نوـنمؤی  مکدـعب  نم  نوتأـی  نیذـّلا  یناوـخا  نکل  یباحـصا و  متنا  دوـمرف : سپـس  یناوـخا  تـیقل  دـق  ینتیل 
. دـندرک رارکت  ار  دوخ  راتفگ  مه  اهنآ  مدـیدیم ، ار  دوخ  ناردارب  نم  شاک  يا  ینعی : یناوخا  تیقل  دـق  ینتیل  اـیف  ینوأر  اـم  ینوقّدـصی و 

ارم دـنروآیم و  نامیا  نمب  دـنیآیم و  امـش  زا  دـعب  هک  دنـشابیم  یناسک  نم  ناردارب  یلو  « 1  » دیتسه نم  باحصا  امـش  دومرف : ترـضح 
زا تبیغ  باتک  رد  ینامعن  مدیدیم ! ار  دوخ  ناردارب  نم  شاک  يا  دناهدیدن  مه  ارم  دنیامنیم و  قیدـصت  دـننکیم و  يرای  دـنراد و  تسود 
هک تسا  شیپ  رد  یترتـف  اـیآ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  تفگ : شردـپ  هـک  دـنکیم  تـیاور  هریغم  نـب  ثرح  نـب  یلع 

تقو ره  دومرف : مینک ؟ هچ  ام  سپ  مدرکضرع : دوشیم . هتفگ  روط  نیا  دومرف : ترضح  دنسانشیمن ؟ ار  دوخ  ماما  ترتف  نآ  رد  ناناملـسم 
زا باتک  نآ  رد  مه  ددرگ . نشور  امـش  يارب  يدعب  عضو  ات  گنچ  مالـسا ) نید   ) دیراد هک  ياهقیرط  نامهب  دـیتفرگ ، رارق  ترتف  نآ  رد 

دیهاوخ یلاح  هچ  دومرف : ترضح  میدیسر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخب  مردپ  نم و  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دبع 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  زا  ياهناشن  هن  دنک و  یئامنهار  ار  مدرم  هک  دشاب  یماما  هن  هک  دیریگیم  رارق  یعـضو  رد  هک  یماگنه  تشاد 
، دـباییمن یئاهر  ینادرگرـس  نآ  زا  دـناوخیم  ار  ادـخ  قیرح  ياعد  اب  هک  یـسک  زج  هک  يروطب  دوش  هدـید  ادـخ  تناید   906 ص : نتم ،

مه ار  ناـمز  ماـما  دـیآ و  دـیدپ  زور  نیا  رگا  دومرف : منک ؟ هچ  عقوم  نآ  رد  نم  سپ  موش  تناـبرق  تسـالب  نیا  مسق  ادـخب  تفگ : مردـپ 
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نب ثرح  زا  روبزم  دنـسب  روکذم  باتک  رد  مه  و  دوش . راکـشآ  تقیقح  هک  یعقوم  ات  دیراد  تسد  رد  هچنآب  دـینز  گنچ  يدرکن  كرد 
، ددرگیم دیدپان  یتدم  رمالا  بحاص  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  مدرکضرع : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  هک  دنکیم  تیاور  يرـصب  هریغم 

امش يارب  عقاو  ات  دینامب  تباث  ماما ) هدزاودب  هدیقع  عیـشت و  بهذم  ینعی   ) دیراد هک  هقیرط  نامهب  دومرف : مینک ؟ هچ  عقوم  نآ  رد  ام  سپ 
مالـسا ماکحاب  لمع  نید و  رما  رد  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  رد  نایعیـش  رد  هک  تسنیا  راـبخا  نیا  زا  دوصقم  فلؤم : ددرگ . نشور 

راهطا همئا  زا  هک  روط  نامه  ار  دوخ  نید  عورف  لوصا و  عقوم  نآ  رد  هک  دناهداد  روتسد  امب  رتنـشور  ترابعب  و  دنوشن ، ناشیرپ  لزلزتم و 
ینعم هک  دراد  لامتحا  و  دوش . رهاظ  امـش  ماما  هکنآ  ات  دیدرگنرب  مالـسا  نید  زا  و  دـیهدن ؛ تسد  زا  هتفرگ و  مکحم  تسا  هدیـسر  امـشب 
تباث ار  دوخ  ياعدا  تازجعم  اب  هکنآ  ات  دیرواین  نامیا  يوب  تسا ، دمحم  لآ  مئاق  هک  دش  یعدـم  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  روبزم  تایاور 
بلغت نب  نابا  ینامعن  تبیغ  رد  تفر . نخس  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  هراب  نیا  رد  زین  دوب  هدروآ  یـسوط  خیـش  هک  ياهلدا  رد  مه  رتشیپ  دنک .

هدیـشوپ ترتـف  نآ  رد  شناد  ملع و  داد ، يور  دجـسم  ود  نیب  یترتـف  هک  یعقوم  تفگ : هک  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
ناهد بآ  دنمانب و  وگغورد  ار  رگید  کی  دیآ و  دـیدپ  فالتخا  نایعیـش  نایم  رد  دوشیم و  ناهنپ  دوخ  خاروس  رد  رام  هک  نانچ  ددرگ ،

، دومن رارکت  راب  هس  ار  نیا  تسا . زور  نآ  رد  یبوخ  ریخ و  مامت  دومرف : تسین . يریخ  زور  نآ  رد  سپ  مدرکضرع : دنزادنایب . مه  يو  رب 
ترـضح نآ  زا  بلغت  نب  نابا  زا  رگید  دنـسب  ار  ثیدـح  نیا  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا . کیدزن  امـش  راک  شیاـشگ  جرف و  دومرف : سپس 

هک هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  بلغت  نب  نابا  زا  هدـش  دای  باتک  رد  زین  و  تسا . هدرک   907 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور 
ناـهنپ دوخ  خاروس  رد  راـم  هک  ناـنچ  ددرگیم ، ناـهنپ  دجـسم  ود  نیب  رد  ملع  هک  دوشیم  ياهطبـس  راـچد  ملاـع  ناـبا ! يا  دوـمرف : يوـب 
هاـگان دـنربیم  رـسب  ترتف  تریح و  نآ  رد  مدرم  هک  عقوم  نآ  رد  تسا . ترتـف  زا  رتنیئاـپ  دومرف : تسیچ ؟ هطبـس  مدرک : ضرع  دوشیم .
نونکا مه  هک  هقیرط  نیمه  رب  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ام  لاح  ترتف  نآ  رد  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دنکیم  عولط  اهنآ  يارب  هراتس 
تـسا هدمآ  هشطب »  » دجـسم ود  نیب  رد  هطبـس  ياجب  یفاک »  » باتک رد  فلؤم : دروایب . امـش  يارب  ار  نآ  بحاص  دنوادخ  ات  دینامب  دیراد 

دیاش تیاور  لصا  و  تسا ) یناهگان  موجه  هلمح و  ینعمب  هشطب  . ) تسا هنیدـم  هکم و  نیب  رد  اهنآ  ءالیتسا  ینایفـس و  رکـشلب  هراـشا  هک 
هکنیا ای  ددرگیم ، ناهنپ  ملع  دهدیم  يور  هنیدم ) هکم و   ) ربمغیپ دجسم  مارحلا و  دجسم  نیب  رد  هک  یثداوح  هطساوب  هک  دشاب  ینعم  نیاب 

رد مالـسا  عقوم  نآ  رد  هک : تسنیا  تیاور  ینعم  دیوگیم : يرزج  ریثا  نبا  دوشیم . ناهنپ  ملع  رتشیب  لحم  نیا  رد  نارگمتـس  هطلـس  تلعب 
زا ینامعن  تبیغ  رد  زین  ددرگیم . ناهنپ  دـنکیم و  عمج  ار  دوخ  ینعی  ددرگیم . ناهنپ  خاروس  رد  راـم  هک  ناـنچ  دوشیم ، هدیـشوپ  هنیدـم 

ار دوخ  نید  دـهاوخب  يو  تبیغ  رد  سک  ره  هک  تسا  یتبیغ  ار  رمالا  بحاص - دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
نیا دومرف : درک و  هراشا  تسد  اب  ترـضح  سپـس  دـنک . فاص  راخ  زا  دوخ  تسد  اب  ار  داتق  رادراخ  تخرد  هک  تسنیا  لثم  دـنک ، ظفح 

بحاص دومرف : سپس  دومن و  توکس  ياهظحل  هاگنآ  تسا !؟ هدز  گنچ  ار  داتق  تخرد  راخ  تسد  اب  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : و  روط !
رد مه  و  دنهدن ! تسد  زا  ار  دوخ  نید  دنـسرتب و  ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  دیاب  وا  تبیغ  ماگنهب  سپ  دوشیم  بئاغ  دمحم ) لآ  مئاق   ) رما نیا 

هتسشن قداص  ترضح   908 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دلاخ  نب  حلاص  زا  ینامعن  تبیغ 
رد مه  دنزب . دوخ  نیدب  گنچ  دربب و  ادخب  هانپ  ادـخ  هدـنب  دـیاب  وا  تبیغ  ماگنهب  هک  دراد  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  دومرف : ترـضح  میدوب 

: تفگ هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  تسا . هدـمآ  تیاور  نیا  رگید  دنـسب  باـتک  نآ 
ياـههراپ میلگ  نوچمه  دـش ، نینچ  یتـقو  « 1  » دـنک يربارب  نآ  اـب  دـناوتیمن  زیچ  چـیه  ناـجیابرذآ . تسا  اـم  يارب  راـچان  دوـمرف : مردـپ 

دنچ ره  دیباتشب  وا  يوسب  هاگنآ  دنک  تکرح  یکرحتم  صخش  هک  یعقوم  ات  دیریگ ، مارآ  دوخ  ياج  ردام  دننام  دیـشاب و  دوخ  ياههناخ 
باتکب ندرک  لمع  طرـشب  مدرم  زا  هک  منیبیم  ماقم  نکر و  نیب  رد  ار  وا  ایوگ  مسق  ادـخب  دـیورب . هار  مکـش  تسد و  اب  ناـکدوک  دـننام 

هیلع دوعوم  يدـهم  برتقا  دـق  رـش  نم  برعلا  ةاغطل  لیو  دومرف : ترـضح  سپـس  دریگیم  تعیب  تسا ؛ راوشد  برع  رب  هک  « 2  » يدیدج
هک دـنکیم  تیاور  دوراـجلا  وـبا  زا  باـتک  نآ  رد  نینچمه  تسا ! کـیدزن  هک  يرـش  زا  برع  ناشکرـس  رب  ياو   909 ص : نتم ، مالـسلا ،
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يراکزیهرپ هک  منکیم  تیـصو  ار  وت  دومرف : دیئامرف ! نایب  نم  يارب  یتیـصو  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضحب  تفگ :
ماما دالوا  یلع و  نب  دـیز  لثم   ) ام هفیاـط  ناگدـننکمایق  زا  يریگ و  رارق  دوخ  هناـخ  رد  مدرم  نیا  طلـست  موجه و  ماـگنهب  يزاـس و  هشیپ 

هن اهنآ  مایق  اریز  نیزگ ، يرود  دندشیم ) هتـشک  هجیتن  ذـخا  نودـب  دـندرکیم و  مایق  هیما  ینب  هیلع  ماما ، زا  هزاجا  بسک  نودـب  هک  نسح 
یتلود ار  ام  یلو  دنریگب  اهنآ  زا  دنناوتیمن  مدرم  هک  تسا  یتنطلـس  ار  هیما  ینب  هک  نادب  دنوریم . ینـشور  فده  فرطب  هن  دراد و  یـساسا 

ام دزن  رد  دـنک  كرد  ار  تلود  نآ  امـش  زا  کی  ره  دـنکیم ، راذـگاو  دـهاوخب  تیب  لها  ام  زا  کـی  رهب  دـنوادخ  دـیایب  یتقو  هک  تسا 
هک نادب  دنادرگ . حالـصا  ار  وا  راک  رگید  يارـس  رد  دنک ، حور  ضبق  ار  وا  زور  نآ  زا  شیپ  دنوادخ  رگا  تشاد و  دـهاوخ  یلاع  یماقم 

ردب گنج  رد  هک  دننک  مایق  رگید  یمدرم  هک  نآ  ات  تشک . ار  اهنآ  الب  هکنیا  رگم  دندرکن ، مایق  ینید  تزع  ملظ و  عفد  يارب  یموق  چـیه 
ضرع ددرگیمن . اوادم  اهنآ  حورجم  و  دوشیمن ، هتشادرب  نیمز  يور  زا  اهنآ  هدرم  دوشیمن و  نفد  اهنآ  هتـشک  دندوب . رـضاح  ادخ  لوسر  اب 
دنناسر لتقب  ناگتشرف  ار  سک  ره  هک  تسا  ینعم  نیاب  ای  دوشیمن »...  نفد  اهنآ  هتـشک  : » فلؤم دنناگتـشرف . دومرف  دنتـسیک ؟ اهنآ  مدرک :

يورب و  دننک ، نفد  ار  اهنآ  هتـشک  هکنیا  رگم  دنوشیمن  هتـشک  هک  دنتـسه  یناسک  ناگتـشرف )  ) اهنآ هکنیا  ای  و  دوشیمن ...  نفد  اهنآ  هتـشک 
باـتک رد  زین  و  دـنکیم . دـییأت  ار  ریخا  ینعم  هدـنیآ  تیاور  هک  ناـنچ  دـنرادرب . نیمز  يور  زا  ار  دوـخ  هدرم  هکنیا  رگم  دـنتفایمن  نـیمز 

دـتفا و تکـالهب  بیطخ )  ) بطاـخ هک  یماـگنه  دومرفیم : ربنم  رد  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  هدرک  لـقن  ینادـمه  ثراـح  زا  هدربماـن 
هیلع دوعوم  يدهم  بیـصنیب  یخرب  قحب و  هجوتم  یـضعب  هک  يروطب  دوش  بلقنم  مدرم  ياهلد  دنادرگب و  يور  مدرم  زا  رـصع  بحاص 

هک نانآ  دـنورب و  نایم  زا  دـنتفا و  تکالهب  راک ) نیا  رد  باتـش  رثا  رب   ) دـنراد ار  روهظ  يوزرآ  هک  اـهنآ  دنـشاب   910 ص : نتم ، مالـسلا ،
، دنتـسین شیب  یکدنا  نانیا  یلو  دـننامیم . تباث  یقاب و  دنتـسه ) اهدـمآشیپ  میلـست  باتـش  نودـب  و   ) دـنراد رـصع  بحاص  ندـمآب  نامیا 

دوصقم ، ) دندرمن دندش و  هتشک  دندیگنج و  رافک ) هیلع   ) ردب گنج  رد  ربمغیپ  اب  هک  یتعامج  دنـشابیم  رتشیب  ای  رفن  دصیـس  هب  کیدزن 
دوصقم دیاش  فلؤم : درک . دنهاوخ  داهج  ترضح  نآ  باکر  رد  رفن ) دنچ  دصیس و  نامه  نامز - ماما  باحصا   ) اهنآ اب  تسا ) ناگتشرف 

رگا دـنکیم . قح  فالخ  راکب  مادـقا  هک  تسا  یبیطخ  اـی  و  دـشاب ، تفـالخ  راتـساوخ  بلاـط و  دـتفا » تکـالهب  بطاـخ  هک  یماـگنه   » زا
هبطخ نیا  هک  مراد  رطاخب  اریز  هدـش . رکذ  هبطخ  رد  هک  تسا  یـسک  دوصقم  تسا و  منهج  شک » مزیه   » ینعمب دوش ، هدـناوخ  بطاـح » »

ترـضح زا  فهرملا  وبا  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  زین  و  تسا . هداد  ربخ  نآ  رد  ترـضح  ار  هدـنیآ  ثداوح  زا  يرایـسب  ماهدـید و  ار  ینـالوط 
هراب رد   » هک اهنآ  دومرف : تسیچ ؟ ریـضاحم  مدرکـضرع : دـنتفایم ...  تکالهب  ریـضاحم  دومرف : هک  دـیامنیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

هک دیشاب . دوخ  هناخ  ياههراپ  میلگ  نوچمه  امش  دنامیم ؛ تباث  دوخ  هدولاش  رب  رگنس  و  دنباییم ، تاجن  نوبّرقم  و  دنراد . باتـش  روهظ »
رکف نآ  زا  ات  دزاسیم  لوغشم  يراکب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنیامن  امش  رازآ  دصق  اهنآ  هاگ  ره  دوشیم ، مامت  نآ  نیلماع  ررضب  بوشآ  هنتف و 

هک دشاب  يرایسب  تعامج  دوصقم  دیاش  و   ) تسا وردنت  رایسب  بسا  ینعمب  ریضحم  تسا و  ریـضحم  عمج  ریـضاحم » : » فلؤم دنرذگرد .
تسا کیدزن  نامز  ماما  جرف  دنیوگیم  هک  یناسک  ینعی  دشاب ، ءار  رسکب  رگا  نوبّرقم »  » و دنک ) مایق  دوز  ترضح  هک  دنراد  باتـش  همه 
ینعمب دشاب  ءار  حتفب  هچنانچ  و  دنک . ترـضح  نآ  جرف  رد  لیجعت  ادخ  هک  دننکیم  اعد  ای  دـنراد ، ار  نآ  تقو  ندـش  کیدزن  يوزرآ  و 

تباث دوخ  هدولاش  رب  رگنس   » هلمج دناهتشگ  برقم  دنوادخ  دزن  ترضح  نآ  روهظ  راظتنا  رد  ربص  هطـساوب  هک  تسا  ینارابدرب  نارباص و 
اهنآ راک  زوربزور  هک  تسا ، دوخ  ساسا  رب  نیفلاخم  تلود  رگنـس  رارقتـسا  ینعمب  دـنامیم »  911 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

زا شیپ  ار  نآ  هدنزیگنارب  نماد  بوشآ  هنتف و  ررض  هک  تسا  ینعم  نیاب  دوشیم » مامت  نآ  نیلماع  ررضب  هنتف  اریز   » هلمج و  دریگیم . الاب 
دنکیم تیاور  یمرـضح  رکب  وبا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  مه  و  دوریم . ورف  دوخ  هدـنروآ  دـیدپ  قلحب  رتشیب  رابغ  هک  ناـنچ  دریگیم ، نارگید 

ناـسارخ رد  هایـس  ياـهمچرپ  هک  دوـب  یتـقو  رد  نیا  میدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  بلغت  نب  ناـبا  نم و  تفگ : هـک 
يدرم رود  ام  دیدید  تقو  ره  دوخ ، ياههناخ  رد  دینیـشنب  دومرف : دینیبیم  هنوگچ  ار  عاضوا  اقآ ! میدرکـضرع : ام  « 1  » دوب هدش  هتشارفارب 

زا دیرادهاگن و  ار  دوخ  ياهنابز  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  باتک  نآ  رد  مه  دیباتـشب . ام  يوسب  حالـس  اب  میاهدمآ  درگ 
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نیریاسب دـسریمن و  امـشب  يدوز  نیاب  تسا ) قح  تلود  تفالخ و  روظنم   ) دراد صاصتخا  امـشب  هچنآ  اریز  دـیئاین  نوریب  دوخ  ياـههناخ 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دبع  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و  دنتـسه . امـش  رادولج  هیدیز »  » هقرف هتـسویپ  دیـسر و  دـهاوخن  مه 

ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هَّللا » رما   » دومرف « 2  » ُهُولِْجعَتْسَت الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک : هدومن  تیاور  مالّسلا 
ياهلد رد  هک  بعر ، نینمؤم و  ناگتـشرف و  رکـشل . هس  اـب  ار  وا  ماـیق  دـنوادخ  دومن ، باتـش  نآ  يارب  دـیابن  هک  تسا  اـم  مئاـق  ماـیق   912
ِّقَْحلِاب َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک  هدومرف : دـنوادخ  هک  تسا  ص )  ) ربمغیپ ماـیق  دـننام  وا  ماـیق  دـنکیم . دـییأت  دریگیم ، رارق  نانیدـیب 

زا ینثم  رکب  طبن و  نب  حـلاص  زا  هعامـس  ینامعن  تبیغ  رد  نینچمه  دروآ . نوریب  قح  يورین  اب  تاهناخ  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  ناـنچ  ینعی 
هک نانآ  و  دنوشیم ؛ كاله  دننکیم  باتش  نامز ) ماما  روهظ   ) هراب نیا  رد  هک  اهنآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

دعب ّنا  دنراوتسا و  دوخ  ياجرب  يرگنس  نوچمه  نانیا  دنباییم و  تاجن  دنشکیم  زور  نآ  راظتنا  باتـش ) لزلزت و  نودب  و   ) تباث نامیا  اب 
تیاور ترـضح  نآ  زا  یفعج  رباج  زا  هدربمان  باـتک  رد  زین  و  تسا . یبیجع  يزوریپ  هودـنا ، نیا  زا  دـعب  املـسم  ینعی : اـبیجع  اـحتف  ّمغلا 

خاروسب دـنرپب و  هک  دنتـسه  یئاههجوج  دـننام  دـننکیم ، مایق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  تیب  لها  اـم  زا  هک  یناـسک  دومرف  هک  هدومن 
نامه دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  وا  یفعج و  رباج  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  « 1  » دننک يزاب  اهنآ  اب  اههچب  و  دنتفارد ، يراوید 

قح تلود  هکنیاب  داقتعا   ) امش رما  اریز  دینکن . مایق  ام  عفنب  یـسک  هیلع  ینعی  دیریگب ، مارآ  زین  امـش  تسا ، مارآ  نیمز  نامـسآ و  هک  روط 
ار ام  تلود  دیاب  وا  و   ) تسا دـنوادخ  ياهراک  زا  نآ  هک  دـینادب  یلو  دـشاب  هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  تسا ) دـمحم  لآ  نآ  زا 
نمؤم و رب  و  تسا ، رتنـشور  باتفآ  زا  قح  هک  دینادب  دنریگب ) ام  يارب  ار  نآ  دننک و  مایق  اهنآ  هک   ) تسین مدرم  تسدب  و  دـنادرگ ) رهاظ 
، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسین ! هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  نشور  حبص  نوچ  مه  ام  قح  دینیبیم ؟ ار  حبص  تسین  هدیشوپ  قساف 

امب هک  يروتـسد  همئا و  هویـشب  دـینک  هاگن  : » دـیوگیم اجنیا  رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  ینامعن  فلؤم : تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  هفیظو   913 ص :
جرف رظتنم  و  دندومنیم ! ظفح  اهرطخ  زا  ار  نایعیش  دوخ و  دندرکیم و  ربص  اهدمآشیپ  رد  هنوگچ  دینیبب  و  دناهتشاد ، هک  یمـسر  دناهداد و 
دنراد باتش ) اب  مأوت   ) يوزرآ هک  اهنآ  دندرگیم و  هارمگ  دنـسریم و  تکالهب  دننکیم  باتـش  صوصخ  نیا  رد  هک  اهنآ  دنتفگیم  دندوب و 

ره هک   ) دنشابیم دمحم  لآ  جرف  رظتنم  دنتـسه و  همئا  نامرفب  شوگ  ثداوح و  میلـست  هک  یناسک  زا  روطچ  هک  دینیب  هب  و  دنیوگیم . غورد 
هدرک هیبشت  ار  نانیا  هنوگچ  و  دنراگتسر ، اهنآ  هدومرف : هدومن و  دیجمت  دننامیم ، تباث  رابدرب و  و  دوش ) راکشآ  دید  تحلـصم  ادخ  تقو 
هویش زا  دیوش و  اهنآ  نامرف  میلست  دینک و  يوریپ  اهنآ  زا  مه  امـش  ناگدنناوخ ! يا  سپ  دشاب ! رادیاپ  دوخ  ياههدولاش  رب  هک  يرگنـس  هب 

يزور هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  وا  ریـصب و  وبا  زا  تبیغ »  » باـتک رد  یناـمعن  زین  و  دـیهنن »...  نوریب  مدـق  اـهنآ 
نآ مینادـب  دـیئامرفب  متفگ : نم  دریذـپیمن ؟ نآ ؛ هلیـسوب  زج  ار  شناگدـنب  لمع  دـنوادخ  هک  منادرگن  علطم  يزیچ  زا  ار  امـش  اـیآ  دومرف :

اـم و یتسود  هدومرف و  ادـخ  هچنآـب  داـقتعا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگیب  نداد  یهاوگ  نآ  دومرف : تسیچ ؟
: دومرف هاگنآ  تسام . مئاق  روهظ  يارب  راظتنا  ربص و  نید و  رما  رد  ششوک  یئاسراپ و  اهنآ و  ربارب  رد  میلست  همئا و  ام  نانمشد  زا  يرازیب 

رظتنم دیاب  دشاب ، ام  مئاق  نارای  زا  هک  تسا  قاتشم  سک  ره  دوزفا : سپس  دروآیم . ار  نآ  دهاوخب  دنوادخ  هاگ  ره  هک  تسا  یتلود  ار  ام 
دعب دریمب و  تلاح  نیا  رد  رگا  دشک . زور  نآ  راظتنا  هنوگ  نیدب  دشاب و  وکین  قالخا  ياراد  دزاس و  هشیپ  يراک  زیهرپ  دـشاب و  وا  روهظ 
امش لاحب  شوخ  دیشاب ، رظتنم  دینک و  یعـس  سپ  تسا . هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  هک  دراد  یـسک  باوث  دیامن ، مایق  مئاق  وا  گرم  زا 

نایعیش تباث  هدیقع  «! 1  » تسا هدینادرگ  دوخ  تمحر  لومشم  ار  امش  دنوادخ   914 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  یمدرم  يا 
مالّسلا هیلع   915 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  باتک  نآ  رد  زین 

یکی یتقو  دیئوجب . کمک  دیراد ؛ هک  هدیقع  نیا  رب  دنوادخ  تعاطا  رد  شـشوک  يوقت و  اب  و  دیزاس ، هشیپ  يراکزیهرپ  دومرفیم : مدینش 
کـشر هطبغ و  دروم  هک  تسا  يزیچ  نیرتتخـس  وا  يراکزیهرپ  نید و  دش  هتـسب  وا  يورب  ایند  ياهرد  تفاتـش و  رگید  يارـسب  امـش  زا 

یهلا ياههدعو  اهتمعن و  لابقتساب  هک  دنادیم  تشاذگ  رگید  يارسب  مدق  مدآ  یتقو  دوشیم . عقاو  دنتـسه ) بیـصنیب  نآ  زا  هک   ) نارگید
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فالخ تهج  رد  هک  یسک  و  هدوب ، قح  رب  ایند  رد  هک  دنکیم  نیقی  و  تسا . نمیا  هدیسرتیم  هک  یسک  زا  دوریم و  تشهب ، هب  نتفر  هدژم  و 
ایآ دـیهاوخیم ؟ هچ  امـش  مهدـیم . هدژم  مه  زاـب  مهدـیم ، هدژم  هدـیقع ) نیا  رب   ) ار امـش  سپ  تسا  هارمگ  لـطاب و  هقیرط  رب  هتفریم  نـید 
امش یلو  دنناسریم  لتقب  ار  رگید  کی  یناف  يایندب  ندیـسر  يارب  دنوشیم و  هتـشک  یهلا  ناهانگ  باکترا  رد  امـش  نانمـشد  هک  دینیبیمن 

یفاک امش  يارب  تسامش  نانمشد  زا  هک  ینایفـس  يالب  دیاهدوسآ ؟ رطاخ  بیط  اب  دوخ  ياههناخ  رد  هتـسج  يرود  اهنآ  زا  دیتسین و  نینچ 
دـینامیم و هدوسآ  هاـم  ود  یکی  امـش  دـنکیم  جورخ  یتـقو  قساـف  نآ  فصولا  عم  تسا ، روـهظ  تاـمالع  زا  امـش  يارب  وا  جورخ  تسا .
رد دیسرپ : ترضح  باحصا  زا  یکی  عقوم  نیا  رد  دیتسین . اهنآ  وزج  امش  یلو  دناسریم  لتقب  ار  يرایـسب  مدرم  وا  دینیبیمن  يو  زا  يرطخ 

. دوشیم ام  نایعیـش  نادرم )  ) هجوتم طقف  وا  رطخ  اریز  دنوش ، ناهنپ  دیاب  امـش  نادرم  دومرف : مینک ؟ هچ  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  عقوم  نآ 
يو زا  هک  اهنآ  دروآیم و  يور  اجکب  لاجد  دش : هدیسرپ  ترضح  زا  دوب . دنهاوخن  يو  بیسآ  ضرعم  رد  امش  نانز  ادخ  تساوخب  یلو 

: دومرف هاگنآ  دوریم . اهرهـش  زا  یـضعبب  ای  هکمب و  ای  هنیدـمب و  دـنک  رارف  وا  زا  دـهاوخیم  سک  ره  دومرف : دـنوریم ؟ اـجکب  دـنزیرگیم 
اجنآ رد  همه  امـش  اریز  دیورب . هکمب  نیا  رب  انب  تسا . ینایفـس )  ) قساف نیا  رکـشل  دصقم  اجنآ  اریز  دیرب ؟ رـسب  دیناوتیم  هنیدم  رد  هنوگچ 
هرارز زا  باتک  نآ  رد  زین  هَّللا . ءاش  نا  دنکیمن  زواجت  تدم  نیا  زا  تسا و  نانز  یگلماح  تدم  هزادـناب  هام  هن  وا  هنتف  هک  دـیئآیم  درگ 

نتخانش اریز  سانشب  ار  دوخ   916 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماما  دومرف : يوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور 
تیاور راسی  نب  لیضف  زا  ینامعن  تبیغ  رد  مه  و  دتفایب . ریخأتب  هاوخ  دوش و  عقاو  دوز  رمالا  بحاص  روهظ  هاوخ  دناسریمن ، وتب  يررض  وا 

ماما لیـضف ! يا  دومرف : تسیچ ؟ « 1  » ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  هیآ  زا  دوصقم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هک  هدرک 
و دسانشب ، ار  دوخ  ماما  هک  یسک  دتفایب . ریخأتب  هاوخ  دوش و  عقاو  دوز  رما  نیا  هاوخ  دناسریمن  وتب  يررض  وا  نتخانش  هک  سانـشب  ار  دوخ 
وا مچرپ  ریز  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  هکلب  هن ! تسا ، هتـسشن  وا  رکـشل  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دریمب ، رمالا  بحاص  مایق  زا  شیپ  سپس 

. دشاب هدش  دیهش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  باکر  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دناهدرک : تیاور  روط  نیا  باحصا  زا  یضعب  دشاب ! هتـسشن 
دهاوخ یک  تیب  لها  امـش  راک  شیاشگ  جرف و  مدرگ ، تنابرق  متفگ : ترـضح  نآب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ریـصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  مه 

يو يارب  وا ، روهظ  راـظتنا  دسانـشب ، ار  رمـالا  بحاـص  سک  ره  دـنراد . ایندـب  مشچ  هک  یتـسه  یناـسک  زا  وت  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : دوب ؟
قداص ترـضح  زا  ریـصب  وبا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یعازخ  دمحم  نب  لیعامـسا  زا  هدش  دای  باتک  رد  نینچمه  تسا ! جرف  شیاشگ و 

ار دوخ  ماما  وت  رگم  ریصب ! وبا  يا  دومرف : منکیم ؟ كرد  ار  ع )  ) مئاق نم  ایآ  تفگ : يو  مدینشیم . مه  نم  هک  درک  یلاؤس  مالّـسلا  هیلع 
رد هکنیا  زا  وت  مسق  ادخب  ریـصب  وبا  يا  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح  دیتسه . نم  ماما  امـش  هَّللا ، یلب و  درکـضرع : یـسانشیمن ؟

يراد ام  مئاق  هار  رد  يزابناج  روهظ و  يارب  یگدامآ  هنوگ  ره  وت  ینعی  فلؤم : يرادن . كاب  يریگ  تسدب  ار  تریـشمش  مئاق  ناویا  هیاس 
یماما دریمب و  هک  یسک  دومرفیم : مدینش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  راسی  نب  لیـضف  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و 

هتخانـشیم ار  دوخ  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک  و  تسا . هدرم  تیلهاـج  دـهع  مدرم  نوچمه  دسانـشن ) ار  دوخ  ماـما   ) دـشاب هتـشادن 
ماما دریمب و  سک  ره   917 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  و  دتفایب ، ریخأتب  ای  دوش و  عقاو  دوز  نامز  ماما  روهظ  هاوخ  هدربن ، ینایز 

هک هدرک  تیاور  ناـبا  نب  ورمع  زا  باـتک  نآ  رد  زین  تسا . هدوـب  شاهمیخ  رد  رظتنم  يدـهم  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دسانـشب  ار  دوـخ 
دناسریمن وتب  يررض  یسانشب  ار  نآ  رگا  هک  سانشب  ار  دمحم ) لآ  مئاق  روهظ   ) تمالع دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ :

اب ار  ياهتـسد  ره  تمایق  زور  ینعی : ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  دـیامرفیم : ملاع  دـنوادخ  دـتفایب . ریخأتب  ای  دوش  عقاو  دوز  رما  نیا  هاوخ 
زا باـتک  نآ  رد  زین  و  تسا . هدوب  رظتنم  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دسانـشب ، ار  دوخ  ماـما  سک  ره  سپ  میناوـخیم  ناـشدوخ  ماـما 

همیخ ياجب  و  سانشب » ار  دوخ  ماما  : » دیامرفیم تیاور  نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ترضح  نآ  زا  نیعا  نب  نارمح 
مایق زا  شیپ  یمچرپ  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  یفاک  رد  ینیلک  دراد . مئاق » همیخ   » رظتنم
مهد دـلج  رد   ) اقباس فلؤم : ع )  ) همطاف حول  ثیدـح  دـناهدرک . تعاطا  ار  ادـخ  ریغ  تسا و  یتب  مچرپ  نآ  بحاص  دوش  هتـشارفارب  مئاـق 
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دنزرف هلیسوب  ار  دوخ  تلاسر  هاگنآ  دوب ...« : تالمج  نیا  هلمج  زا  هک  تشذگ  مدرک  لقن  مدوخ  هلسلس  اب  هک  حول  ثیدح  راونالا ) راحب 
نامز رد  نم  ناتـسود  منادرگیم . لماک  تسا  بویا  ربص  یـسیع و  تینارون  یـسوم و  لاـمک  ياراد  و  ناـیملاع ، تمحر  هک  م ح م د )  ) وا

دـنوشیم و هتخوس  دنـسریم و  لتقب  اـهنآ  دـنربیم ، ناـغمرا  هب  ملید  كرت و  ياهرـس  دـننام  ار  اـهنآ  ياهرـس  و  دـندرگیم ، راوخ  وا  تبیغ ) )
ناتـسود اهنآ  ددرگیم . دـنلب  هلان  هآب و  اهنآ  نانز  يادـص  و  دوشیم ، نیگنر  اهنآ  نوخ  زا  نیمز  و  دنـشابیم ، ناساره  بوعرم و  كانمیب و 

اهنآ هلیـسوب  و  مرادـیمرب ، نایم   918 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زا  اهنآ  هلیـسوب  ار  نیگمهـس  ياـهبوشآ  دنتـسه . نم  یقیقح 
یناسک اهنآ  ینعی : َنوُدَتْهُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  مزاسیم . فرطرب  ار  اهیراتفرگ  اهیتخـس و  اههلزلز و 

ۀیافک رد  یمق  زازخ   919 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دنناگتفای هار  اهنآ  و  دسریم ، دورد  اهنآب  ادـخ  بناج  زا  هک  دنتـسه 
تیاور ص )  ) ربمغیپ زا  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  تسا  هدیـسر  مهدزاود  ماما  صوصخ  رد  هک  یتایاور  باب  رد  قباس  دانـسا  اـب  رثـالا 
دنوادخ هک  یتقو  سپ  دنادرگ . رهاظ  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  ات  دوشیمن ، هدرب  مان  ددرگیم و  بئاغ  اهنآ  رظن  زا  ادخ  تجح  دومرف : هک  دنکیم 

رد هک  اهنآ  لاحب  شوخ  دومرف : سپـس  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تخاس ، راکـشآ  ار  وا 
و تسا : هدومرف  ناشهراب  رد  دـنوادخ  هک  دـننانیا  دـننامیم . مدـق  تباث  دوخ  نشور  هار  رد  هک  یناـسک  لاـحب  شوخ  دـنرادیاپ . يو  تبیغ 
«1  » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َکـِئلوُأ   920 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدومرف : و  « 1  » ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 
« نآرق  » باتک رد  هک   ) دوخ دنس  اب  دوخ  ریـسفت  رد  ینامعن  دنراگتـسر . دنوادخ  نارادفرط  هک  دینادب  دنتـسه ، ادخ  نارادفرط  نانیا  ینعی :

دنوادـخ هک  تسا  هتـسیاش  نسحلا  ابا  ای  دومرف : نمب  ربمغیپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک : هدرک  تیاور  درک ) میهاوخ  لقن  راحب 
دنربیم و رسب  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتسه  ینینمؤم  ربمغیپ  دوصقم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس  دنک . تشهب  دراو  ار  ناگدشمگ 

گنچ شتیانع  لیذـب  و  دـنراد . وا  تماماب  هدـیقع  اهنآ  دـنیامنیم . يوریپ  تسا ، بئاغ  اـهرظن  زا  شدوخ  مولعماـن و  شیاـج  هک  یماـما  زا 
هدش مگ  تهج  نیا  زا  و  دنقح . هتساوخ  میلـست  رابدرب و  و  دنرادن ، یتیاکـش  و  دنراد . وا  دوجوب  نیقی  دنتـسه و  وا  ندمآ  رظتنم  و  دننزیم ،

هک ار  دیـشروخ  دنوادخ  یتقو  هک  تسنیا  بلطم  نیا  رب  لیلد  دناهدش . مگ  وا  صخـش  نتخانـش  زا  دوخ و  ماما  ناکم  نتفای  زا  هک  دنتـسه 
تقو دوشیم ، راکـشآ  هک  یعقوم  ات  دنزادنایب  ریخأتب  ار  زامن  تقو  دنناوتیم  اهنآ  دـناشوپب ، شناگدـنب  رظن  زا  تسا ، زامن  تاقوا  يامنهار 

، هدز وا  تماما  نامادب  گنچ  تسا و  ماما  ندـمآ  رظتنم  هک  یـسک  روط  نیمه  تسا . هدـش  رهظ  هک  دـننک  نیقی  ددرگ و  نشور  اهنآ  يارب 
بجاو ینعم  زا  ماما ) تبیغ  اب   ) تسا و هتفریذـپ  وا  زا  داد  ماجنا  یتقو  دـهد و  ماجنا  هک  دراد  هدـهعب  ار  یهلا  ضیارف  تابجاو و  ماـمت  مه 

رد دیفم  خیـش  دـناسریمن . وا  هدـیقعب  يررـض  شماما  تبیغ  دراد و  قح  تمحرب  رظن  دـنکیم و  ربص  مه  هدـنب  نیا  و  دوریمن . نوریب  ندوب ،
: دومرف مئاق ؟ باحـصا  ای  میتسه  رتهب  ام  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماماب  تفگ : يوار  هک  دـنکیم  تیاور  صاصتخا »  » باتک

زامن رگا  دیـشابیم  ناـساره  ناـتدوخ  دوخ و  ماـما  ناـج  رب  زور  بش و  ملاـظ  ياـهتلود  زا  امـش  اریز  دـیتسه ، مئاـق  باحـصا  زا  رتهب  اـمش 
عرش و همکحم  رد   ) رگا تسا و  هیقت  رد  مهنآ  دینکیم  جح  رگا  تسا و  هیقت  رد  زاب  دیریگیم ، هزور  رگا  تسا و  هیقت  تلاح  اب  دیناوخیم ،
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زیچ  دنچ  لیبق  نیا  زا  و  تسین ، هتفریذپ  امـش  یهاوگ  عیـشت ) مرجب   ) دیهدب یهاوگ  یـضاق ) روضح 

راکشآ تلادع  یهاوخیمن  هَّللا  ناحبس  دومرف : میراد ؟ مئاق  ندیدب  یئوزرآ  هچ  دشاب  روط  نیا  یتقو  مدرکضرع : سپس  درمش . رگید   921
دوخ ياج  رد  دیامرفیم : هغالبلا » جهن  رد   » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زین  و  « 1 « ؟ دریگ رارق  محرت  دروم  مولظم  و  دوش ، نما  اههار  ددرگ و 

دنوادـخ هک  يزیچ  هراب  رد  و  دـینکن ، یتکرح  دوخ ، نابز  ریـشمش و  تسد و  اب  و  دـینک ، ربص  دوشیم  عقاو  هک  یئـالب  رب  و  دـیریگ ، رارق 
ار وا  تیب  لـها  ربمغیپ و  ادـخ و  دریمب و  دوخ  رتـسب  رد  امـش  زا  سک  ره  اریز  دـینکن . هلجع  تسا ، هتـساوخن  امـش  يارب  ار  نآ  رد  باـتش 

لثم نامز ) ماما  كرد  يارب   ) وا تین  و  دـهدب ، ار  وا  کین  لاـمعا  تین و  شاداـپ  هک  تسادـخ  اـب  وا  باوث  هدرم و  دیهـش  دـشاب ، هتخاـنش 
نب ییحی  زا  یلاما  رد  یسوط  خیش  دراد . ینامز  تدم و  زیچ  ره  اریز  تسا . هتخاس  هدامآ  ترضح ) نآ  يارب   ) ار دوخ  ریـشمش  هک  تسنیا 

یسک دننام  تسا و  دیهش  دریمب  باوختخر  رد  رگا  و  تسا . دیهش  ینمؤم  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  الع 
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و دوشن .!؟ تشهب  لخاد  دنک و  ادخ  فقو  ار  دوخ  وا  هک  تسا  راوازس  ایآ  دومرف : هاگنآ  دهدب  ناج  مالّـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  رد  هک  تسا 
يرابدرب ربص و  اب  جرف  راظتنا  ینعی : ةدابع  ربصلاب  جرفلا  راظتنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يدـنوار  توعد  رد 

ماما هک  تشذـگ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مشـش  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  نیدـلا  لامک  رد  قودـص  تسا . تدابع 
دنراد اهنآ  هک  یباوث  نیرتمک  دـننامیم . تباث  امب  تبـسن  دوخ  هدـیقع  رب  نامز  نآ  رد  هک  اهنآ  لاحب  شوخ  ددرگ . بئاغ  ناشرظن  زا  اهنآ 
باوثب ار  امـش  دیدرک ، قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نمب  نامیا  هک  نم ! ناگدنب  دنز : ادص  مالک  نیا  اب  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسنیا 

مریذپیم و ار  امش  تدابع  دیتسه  نم  یقیقح  نازینک  ناگدنب و  امش  مهدیم   922 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هدژم  دوخ  يوکین 
رگا مزاسیم ، فرطرب  مدرم  زا  ار  الب  و  منکیم ، بآریس  ناراب  زا  ار  مناگدنب  امش  رطاخب  مزرمآیم و  ار  امش  مرذگیم و  امـش  تاریـصقت  زا 

ای مدرکضرع  تفگ : رباج  مداتسرفیم . ورف  دنربیم ) رسب  تیـصعم  تلفغ و  ینیدیب و  رد  هک   ) نانآ رب  ار  دوخ  باذع  دوبن  امـش  رطاخ  يارب 
! هناخ رد  ندـنام  دوخ و  نابز  ظفح  دومرف : تسیچ ؟ دـهد  ماجنا  دـناوتیم  نامز  نآ  رد  نامیااب  صخـش  هک  يراک  نیرتهب  هَّللا ! لوسر  نبا 

مئاق دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  « 1  » هرارز زا  باـتک  نآ  رد  مه  نیعا  نـب  ةرارز  تـیاور 
دومرف دوخ  مکـشب  هراـشا  تسد  اـب  تقو  نیا  رد  دـسرتیم ، دومرف : دوشیم ؟ بئاـغ  هچ  يارب  مدرک : ضرع  دراد ، یتـبیغ  شماـیق  زا  شیپ 

نامه تسا و  رظتنم  نامه  وا  هرارز ! يا  دومرف : سپس   923 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دننک .) هراپ  ار  شمکش  دسرتیم  ینعی  )
و تسا ، بئاغ  وا  دنیوگیم : یخرب  و  تسا . ردام  مکـش  رد  زونه  وا  دـنیوگیم  یـضعب  دـننکیم ! دـیدرت  شتدالو  هراب  رد  مدرم  هک  تسا 

مدرم هک  تسوا  تسا  هدش  دلوتم  شردپ  تافو  زا  شیپ  لاس  ود  دـنیوگیم  یعمج  و  تسا ، هدـشن  دـلوتم  زونه  وا  دـنیوگیم  مه  ياهدـع 
کش راچد  لطاب  لها  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  دنک . ناحتما  هلیسو  نیدب  ار  نایعیـش  دراد  تسود  دنوادخ  یلو  دنـشابیم  يو  راظتنا  رد  همه 

ار زور  نآ  رگا  هرارز  يا  دومرف : منک ؟ راک  هچ  میامن  كرد  ار  ناـمز  نآ  نم  رگا  مدرگ ! تناـبرق  مدرکـضرع : دـیوگیم : هرارز  دـنوشیم .
نا ّکناف  کّیبن  ینفّرع  مهّللا  کّیبن  فرعا  مل  کسفن  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کسفن  ینفّرع  مهّللا  ناوخب : ار  اعد  نیا  هتـسویپ  يدرک  كرد 

نمب ار  دوخ  اراگدرورپ ! ینعی  ینید » نع  تللظ  کتّجح  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کتّجح  ینفّرع  مهّللا  کتّجح  فرعا  مل  کـّیبن  ینفّرعت  مل 
نمب ار  تربمغیپ  رگا  هک  ناسانشب  نمب  ار  تربمغیپ  اراگدرورپ ! مسانـشب ، ار  تربمغیپ  مناوتیمن  یناسانـشن  نمب  ار  دوخ  رگا  هک  ناسانـشب 
رگا هک  ناسانـشب ، نمب  ار  دوخ   924 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تجح  اراگدرورپ ! مسانـشب . ار  وت  تجح  مناوتیمن  یناسانـشن 
نیا مدرکضرع : تشک . دنهاوخ  هنیدم  رد  ار  یناوج  هرارز ! يا  دومرف  هاگنآ  مهدیم ! تسد  زا  ار  دوخ  نید  یناسانشن  نمب  ار  دوخ  تجح 

هنیدمب هدومن  تکرح  رکشل  نیا  دنناسریم ، لتقب  ار  وا  نالف  دالوا  رکـشل  هکلب  هن  دومرف : دنـشکیم ؟ ار  وا  ینایفـس  رکـشل  هک  تسین  نامه 
لتقب متـس  ملظ و  يرگدادیب و  اب  هتفرگ و  ار  ناوج  نآ  هاگنآ  دندش . هنیدم  دراو  یعـضو  هچ  رد  اهنآ  دننادیمن  مدرم  هک  يروطب  دـنیآیم 
لامک رد  قودص  ار  تیاور  نیا  دیشاب . شیاشگ  جرف و  رظتنم  عقوم  نآ  رد  دهدیمن و  تلهم  اهنآب  رگید  دنوادخ  نآ  زا  دعب  « 1  » دنناسریم

نآ زا  وا  هرارز و  زا  همه  رگید ، قیرط  ودب  یفاک  رد  ینیلک  مه  رگید و  قیرط  ودب  ینامعن  خیـش و  تبیغ  رد  زین  رگید و  دنـس  ودب  نیدـلا 
یماگنه دومرف : يوب  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  نیدلا  لامک  رد  مه  و  دناهدرک . تیاور  ترضح 

رادب نمشد  يرادیم  نمـشد  هک  ار  یناسک  تسود و  يرادیم  تسود  ار  سک  ره  ینک ، يوریپ  يو  زا  هک  يدیدن  یماما  ماش  حبـص و  هک 
زا وا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  نب  یـسیع  زا  باتک  نآ  رد  مه  « 2  » دنادرگ رهاظ  ار  ماما  نآ  دنوادخ  هکنآ  ات 
زور نآ  ادخ  هک  دیریمب ) امش  ینعی   ) دمآ دیدپ  ياهثداح  رگا  مدرکضرع : تفگ : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  شیئاد 

زا تشذگرد  مه  وا  رگا  مدرکـضرع : دومن . مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  هب  هراشا  ترـضح  منک ؟ يوریپ  یک  زا  درواین ؛ شیپ  نم  يارب  ار 
تشذگ رد   925 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مه  وا  دنزرف  رگا  مدرکضرع : نک . يوریپ  شدنزرف  زا  دومرف : میامن ؟ يوریپ  یک 

. تـسا روـط  نـیمه  زین  وا  زا  دـعب  شرـسپ و  زا  دوـمرف  میاـمن ؟ يوریپ  کـی  مادـک  زا  تشاذـگ  ياـجب  یکچوـک  رــسپ  گرزب و  ردارب  و 
زا هک  ار  وت  ياهتجح  هدنامزاب  نم  ایادـخ ! یئوگیم : دومرف : منک ؟ هچ  تساجک  منادـن  مه  ار  وا  ياج  مسانـشن و  ار  وا  رگا  مدرکـضرع :
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. تسا هدمآ  نیدلا  لامک  رد  مه  رگید  دنسب  ثیدح  نیا  دزاسیم . فرطرب  ار  وت  رذع  هلمج  نیمه  مرادیم  تسود  تسا  هتشذگ  ماما  دالوا 
يارب ياههبـش  بیرقنع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  نیدـلا  لامک  رد  قودـص  نینچمه 
قیرغ ياعد  هک  اهنآ  زج  یـسک  دـنک . یئامنهار  ار ) امـش   ) هک یماما  هن  تسه و  قح )  ) هار نتفای  يارب  یتمالع  هن  هک  دـیآیم  دـیدپ  امش 
ّبلقم ای  میحر  اـی  ناـمحر  اـی  هَّللا  اـی  یئوگیم : دومرف : تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياـعد  مدرکـضرع : دـباییمن . تاـجن  هطرو  نآ  زا  دـنناوخیم 

راصبالا بولقلا و  بلقم  دـنوادخ  دومرف : کنید » یلع  یبلق  تبث  راصبالا  بولقلا و  بلقم  ای  : » مدرکـضرع کنید  یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا 
، روبزم باتک  رد  زین  دـینامب و  تباث  دوخ  هدـیقع  رب  کنید .» یلع  یبلق  تبث  بولقلا  بلقم  اـی  : » وگب میوگیم  نم  هک  روط  نیا  یلو  تسا ،

دیهاوخ یلاـح  هچ  دومرف : هک  هدوـمن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هتـشون  ار  تیاور  هک  یـسک  زا  وا  بوـقعی و  نب  سنوـی  زا 
هب دینز  گنچ  دومرف : مینک ؟ هچ  دسر  ارف  زور  نآ  رگا  دـش  ضرع  دیـسانشن ؟ ار  دوخ  ماما  درذـگب و  ناترمع  زا  یتدـم  هک  ینامز  تشاد 

ینامز دومرف : هرارز  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  باـتک  نآ  رد  زین  دوش . نشور  رما  تقیقح  اـت  دـیراد  هک  ياهقیرط  نیمه 
زا دنراد  هک  ياهقیرط  دومرف : دننکیم ؟ هچ  مدرم  نامز  نآ  رد  مدرکـضرع : دیوگیم : هرارز  دوش ، ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ماما  هک  دمآ  دـهاوخ 
زا ریـصب  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  مه  و  « 1  » ددرگ نشور  اهنآ  رب  بلطم   926 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هکنآ  ات  دنهدن  تسد 
َْوأ ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  هیآ  ریسفت  رد  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

دنشابیم و وا  روهظ  رظتنم  وا  تبیغ  رد  هک  ام  مئاق  نایعیـش  لاحب  شوخ  تسام ! رظتنم  مایق  زور  زور ، نآ  دومرف : ًاْریَخ ، اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک 
يدهم « 2  » دنـشابیمن نیگمغ  دنرادن و  سرت  ادخ  زج  یـسک  زا  هک  دنـشابیم  یناسک  دنیادخ و  ناتـسود  اهنآ  دنهنیم . ندرگ  ار  وا  تعاطا 
یـسوم ماما  تمدخ  ياهمان  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  دایز  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  باتک  نآ  رد  مه   927 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

راـید زا  امـش  بحاـص  هک  یماـگنه  دومرف : موقرم  باوـج  رد  دوـب ؟ دـهاوخ  یک  دـمحم  لآ  جرف  مدیـسرپ  متـشون و  مالّـسلا  هیلع  مظاـک 
دنسب مه  قودص ) خیـش  ردپ   ) هیوباب نب  یلع  فیلأت  هرـصبت » تماما و   » باتک رد  تیاور  نیا  دیـشاب . جرف  رظتنم  دیدرگ ، ناهنپ  نارگمتس 

. تسا هدش  لقن  رگید 

دنیبیم ار  مدرم  دیآیم  مدرم  نایمب  ترضح  هکنیا  دناهدرک و  ترضح  ندید  ياعدا  يربک  تبیغ  رد  هک  یناسک  متـشه  تسیب و  باب 
يربک تبیغ  رد  ترضح  نآ  لاوحا  ریاس  دنیبیمن و  ار  وا  یسک  یلو 

نوریب ترضح ) مراهچ  بئان   ) يرمـس نسحلا  وبا  يارب  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  نیا  هک  هدرک  لقن  جاجتحا »  » باتک رد  یـسربط 
یهاوخ رگید  زور  شش  ات  وت  دنادرگ . گرزب  وت  گرم  رد  ار  وت  ینید )  ) ناردارب شاداپ  دنوادخ  ونـشب ! يرمـس  دمحم  نب  یلع  يا  دمآ :
يروهظ رگید  هدش و  عقاو  لماک  تبیغ  هک  امنم  تیـصو  دوخ  ینیـشناج  ناونعب  سک  چـیه  هب  نک و  یگدیـسر  دوخ  ياهراکب  سپ  درم .
يدوزب دوب . دهاوخ  متـس ، زا  نیمز  ندش  رپ  اهلد و  تواسق  اهنامز و  تشذگ  زا  دعب  مهنآ  دهد و  هزاجا  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  رگم  تسین 
ینامـسآ هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دناهدید . ارم  دننکیم  اعدا  هک  دنوشیم  ادـیپ  یناسک  نایعیـش  نایم  رد 

نیدلا لامک  رد  تیاور  نیا  میظعلا . ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  و ال  ددنبیم . ارتفا  نم  رب  دیوگیم و  غورد  تسا ، هدید  ارم  هک  دـنک  اعدا 
اعدا دنوشیم و  ادـیپ  یناسک  : » دـیامرفیم هکنیا  فلؤم :  929 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  « 1  » تسا هدـش  رکذ  رگید  دنـسب  مه 
ارفس دننام  دنهاوخب  دنراد و  تباین  يو  بناج  زا  دناهدید و  ار  ترضح  دننکیم  اعدا  هک  دنشاب  یناسک  دوصقم  دیاش  دناهدید » ارم  دننکیم 

. دـشاب هتـشادن  تافانم  دـناهدید  ار  ترـضح  يدایز  دارفا  هک  تشذـگ  اقباس  هک  يرابخا  اـب  اـت  دـنناسرب ، نایعیـشب  ار  ترـضح  نآ  راـبخا 
لامک رد  قودص  خیـش  « 1  » ملعا هَّللا  و  دـمآ . دـهاوخ  زاب  دـناهدید  رخأتم  ياهنامز  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  یناـسک  باـب  رد  مه  بیرقنع 
مسوم رد  وا  دننکیم ، مگ  ار  دوخ  ماما  مدرم  دومرفیم : مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هرارز  زا  نیدلا 

دنـس و هس  اب  ینامعن  تبیغ  رد  دنـس و  ودب  تیاور  نیا  باتک  نآ  رد  دننیبیمن . ار  وا  اهنآ  یلو  دنیبیم  ار  اهنآ  تسا و  مدرم  نیب  رد  جـح 
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تیاور مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  « 2  » لاّضف نب  نسح  زا  نیدـلا  لامک  رد  مه  و  تسا . هدـش  لـقن  مه  رگید  دنـس  اـب  خیـش  تبیغ  رد 
ار وا  يادـص  ام  دـنکیم  مالـس  امب  دـیآیم و  ام  دزن  وا  تسا . هدـنز  روص  خـفن  اـت  دیـشون  یناگدـنز  بآ  رـضخ  نوچ  دومرف : هک  دـنکیم 

لاس ره  رضخ  دنک . مالس  يوب  دربیم  ار  وا  مان  امش  زا  یسک  ره  دوشیم  رضاح  دنرب  مان  يو  زا  اج  ره  مینیبیمن . ار  وا  دوخ  یلو  میونـشیم 
. دیوگیم نیمآ  نینمؤم  ياعد  تباجتـسا  يارب  دتـسیایم و  هفرع  رد  و  دهدیم ، ماجنا  ار  جـح  لامعا  مامت  دوشیم و  رـضاح  جـح  مسوم  رد 

لدـبم يو  اب  تقافر  اب  ار  وا  یئاهنت  دـنکیم و  فرطرب  وا  اب  نتـشگ  سونأم  هلیـسوب  شتبیغ ، لوط  رد  ار  اـم  مئاـق  تشحو  دـنوادخ  يدوزب 
: تفگیم مدینـش  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  يریمح  زا  وا  لکوتم و  یـسوم  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  دزاسیم .
هنوری و ال مهفرعی و  ساـّنلا و  يریف  ۀنـس  ّلـک  مسوـملا   930 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  رـضحی  رمالا  اذـه  بحاـص  ّنا  هَّللا  و 

دننیبیم ار  وا  مه  مدرم  دسانـشیم ، ار  اهنآ  دنیبیم و  ار  مدرم  دوشیم و  رـضاح  جـح  مسوم  رد  لاس  ره  رمالا  بحاص  مسق  ادـخب  هنوفرعی 
دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدینش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  تبیغ  باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  دنـسانشیمن ! یلو 

و هدش . هتشک  دنیوگیم : یخرب  تسا و  هدرم  وا  دنیوگیم : یـضعب  هک  ییاج  ات  دماجنایم  لوطب  اهنآ  زا  یکی  دراد  تبیغ  ود  رمالا  بحاص 
وا و دالوا  هن  سک  چیه  دنامیمن . یقاب  يو  روهظ  دوجوب و  داقتعا  رب  یسک  شنارای  زا  یلیلق  زج  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتفر  دنیوگیم : ياهدع 

هدمآ رگید  دنـسب  مه  ینامعن  تبیغ  رد  ثیدح  نیا  دنرادن . عالطا  وا  ناکم  زا  تسا . يو  تسدـب  وا  روهظ  هک  يدـنوادخ  زج  نارگید  هن 
هرانک مدرم  زا  هک  تسا  ریزگان  بحاص  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  تسا .

زا ینامعن  تبیغ  رد  زین  هنیدم ! تسا  یبوخ  هاگیاج  هچ  تسین ، یتشحو  رفن  یـس  رد  دشاب ، دنمورین  دیاب  شیریگهرانک  رد  راچان  دریگب و 
ینـالوط و یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  مئاـق  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـمع  نب  قاحـسا 

مه وا  صوصخم  ناتسود  ینالوط )  ) مود تبیغ  رد  یلو  دنراد ؛ عالطا  وا  ناکم  زا  شنایعیـش  صاوخ  هاتوک )  ) لوا تبیغ  رد  هاتوک . رگید 
ار مئاق  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  هدرک  لقن  رامع  نب  قاحـسا  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و  «. 1  » دنشابیم عالطایب  وا  ياج  زا 
رد مه  و  دـنرادن . عالطا  شناکم  زا  وا  صوصخم  ناتـسود  زج  یـسک  لوا  تبیغ  رد  ینالوط . رگید  هاتوک و  یکی  دوب : دـهاوخ  تبیغ  ود 

تبیغ ود  ار  رمالا  بحاص  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  یـسانک  رمع  نب  میهاربا  زا  باـتک  نآ 
رد یـسک  تعیب  هک  دـنکیمن  مایق  یلاـح  رد  رمـالا  بحاـص   931 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  دوـمرفیم : مدینـش  مه  و  تسا .

مدیـسر و مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  بیبح  نب  مزاح  زا  هدـش  دای  باتک  رد  زین  « 1  » دشاب شندرگ 
تباین هب  ندرک  جح  صوصخ  رد  هدومرف . يزور  نمب  تنکم  لام و  دنوادخ  دندومنن  جح  دندرک و  تافو  مردام  ردپ و  اقآ ! مدرکـضرع :

ود ار  رما  نیا  بحاص  مزاح ! يا  دومرف : سپـس  دوب . دهاوخ  اهنآ  شیاسآ  بجوم  هک  نک  جح  اهنآ  تباین  هب  دومرف : دـیئامرفیم ؟ هچ  اهنآ 
هدـیناکت وا  ربـق  كاـخ  زا  ار  دوخ  تسد  نونکا  مه  تفگ  دـمآ و  وت  دزن  یـسک  رگا  سپ  دوـشیم . راکـشآ  مود  تبیغ  رد  تسا و  تبیغ 

هک دراد  تبیغ  ود  ام  مئاق  دومرفیم : ترضح  نآ  تسا  هدینش  هک  هدومن  تیاور  دمحم  نب  ءالع  زا  باتک  نآ  رد  زین  « 2  » نکم رواب  تسا ،
دنکیم تیاور  هرارز  زا  روبزم  دنسب  ینامعن  تبیغ  رد  زین  و  تسا !؟ هتفر  نابایب  مادکب  مینادیمن  هدرم و  وا  دنیوگیم : مدرم  اهنآ  زا  یکی  رد 

دوشیمن مولعم  يرگید  رد  ددرگیمرب و  اهنآ  زا  یکی  رد  تسا ، تبیغ  ود  ار  مئاق  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک 
تبیغ رد  ترضح  نتـشگرب  زا  دوصقم  دیاش  فلؤم : دنیبیمن . ار  وا  یـسک  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  دباییم و  روضح  جح  عقوم  رد  تساجک .

هک هدرک  لقن  ریـصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  دـشاب . مدرمب  نآ  راـبخا  ندیـسر  اـی  شیارفـس  صوصخم و  ناتـسود  دزنب  نتـشگرب  يرغص ،
يرگید زا  اهنآ  زا  یکی  دراد : تبیغ  ود  دمحم  لآ  مئاق  دومرفیم : ع )  ) رقاب دمحم  ماما  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ :

هکنآ ات  دـنکیمن  روهظ  وا  و  تسا ، روط  نیا  يرآ  دومرف : قداـص  ترـضح  تسا . رتینـالوط   932 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
ینایفـس دوش و  گنت  هعیـش ) تیعمج   ) هرئاد دوش و  هدیـشک  هدوب  لئاوا  مئالع  زا  هک  دشاب ) سابع  ینب  دوصقم  ایوگ   ) نالف دالوا  ریـشمش 

هَّللا یّلص  ربمغیپ  مرح  ادخ و  مرحب  نآ ، راد  ریگ و  زا  مدرم  دریگ و  ارف  ار  مدرم  ندش ، هتشک  ندرم و  و  دبای ، تدش  ءالب  و  ددرگ ، راکشآ 
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بحاص دومرفیم : هک  مدینش  قداص  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  تبیغ  رد  ینامعن  مه  و  دنوش . یجتلم  هلآ  هیلع و 
نآ رد  مدرکضرع : هتفر ، نابایب  مادکب  دنیوگیم : مدرم  يرگید  رد  و  شناسک ؛ يوسب  ددرگیمرب  اهنآ  زا  یکی  رد  تسا : تبیغ  ود  ار  رمالا 

هدنیامن دیاب  هک  ار  یمهم  ینید  گرزب  لئاسم  دراد ، تلاکو  ترضح  نآ  بناج  زا  هک  دش  یعدم  یسک  رگا  دومرف : درک ؟ دیاب  هچ  عقوم 
ار رمالا  بحاص  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رمع  نب  لضفم  زا  باتک  نآ  رد  مه  دیـسرپب »! يو  زا  دـهدب ، ار  اـهنآ  خـساپ  وا 

تبیغ رد  زین  «. 2  » َنِیلَـسْرُْملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًامْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  دیوگیم : مدرمب  تبیغ  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ 
راچان و  دوش . بئاغ  اهرظن  زا  تسا  ریزگان  رمالا  بحاـص  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هزمح  وبا  زا  یناـمعن 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یـس  زا  و  ندرک ، لزنم  يارب  هبیط »  » تسا یبوخ  ياج  هچ  دزاس ، هشیپ  تلزع  تبیغ  لاح  رد  تسا 
ینعمب نیع  مضب  تـلزع  فـلؤم : تـسا . هدـمآ  تـیاور  نـیا  مـه  رگید  ياهدنـسب  یناـمعن  تـبیغ  یفاـک و  رد  تـسین . یتـشحو  رفن   933

رـسب نآ  یلاوح  هنیدم و  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ابلاغ  هک  دناسریم  ثیدح  نیا  سپ  تسا . هبیط  هنیدم  مسا  هبیط »  » تسا و يریگهشوگ 
ار وا  ياج  يرگید  دریمب ، اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره  هک  دنتـسه  يو  اب  ترـضح  نآ  صاوخ  ناتـسود و  زا  رفن  یـس  هک  دـناسریم  مه  و  دربیم ،

بحاص دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدـش  تیاور  رمع  نب  لـضفم  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  نینچمه  دریگیم .
، دـنک مایق  ریـشمش  اب  هک  يزور  ات  شتدالو  نامز  زا  هک  تسا  یغارچ  هناخ  نآ  رد  دـنیوگیم  دـمح » هناخ   » ار نآ  هک  تسیاهناخ  ار  رمـالا 

. تسا هدش  تیاور  مه  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  خیش  تبیغ  رد  ثیدح  نیا  دوشیمن ، شوماخ  تسا و  نشور 

دناهدید ام  نامزب  کیدزن  يربک و  تبیغ  رد  ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  مهن  تسیب و  باب 

هراشا

«1  » منکیم لقن  دناهدوب  ام  نامزب  کیدزن  هک  ینادنمشناد  زا  تایاکح  یضعب  باب  نیا  رد 

یلیبدرا سدقم 

رهطم نحـص  رد  اهبـش  زا  یکی  رد  تفگ : هک  دندرک  تیاکح  یـسلجم ) همالع   ) نم يارب  « 2  » مالعریم لضاف  دیـس  زا  ءاملع  زا  یتعاـمج 
يدهم مدید  مدرکیم  شدرگ  نحص  رد  هک  یئانثا  رد  دوب . هتشذگ  بش  هدمع  تمسق  عقوم  نآ  مدوب . مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
داتـسا مدـید  متفر  کـیدزن  یتـقو  دوریم . نینمؤـملا  ریما  روـنم  مرح  فرطب  نم  لـباقم  زا  یـصخش   935 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم 

هتسب رد  دمآ  مرح  برد  فرطب  هکنیا  ات  متشاد  هاگن  ناهنپ  يو  زا  ار  دوخ  نم  « 1  » تسا هحور  هَّللا  سدق  یلیبدرا  دمحا  انالوم  مراوگرزب 
؛ دنزیم فرح  یشوگ  وت  یسک  اب  هکنیا  لثم  دیوگیم . نخـس  هک  مدینـش  دیدرگ . مرح  لخاد  وا  دش و  زاب  رد  وا  ندیـسر  درجمب  یلو  دوب ،

لابند نم  تفر . هفوک  دجسم  تمسب  دش و  جراخ  فجن  رهش  زا  ات  متفر ، وا  رس  بقع  زا  مه  نم  دش  هتسب  رد  دمآ و  نوریب  مرح  زا  هاگنآ 
اجنآ رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - ترضح  هک  یبارحم  تمسب  تفر  دیدرگ . هفوک  دجسم  دراو  هک  نیمه  دیدیمن . ارم  وا  یلو  مدوب  وا 
هکنیا ات  مدوب  وا  رس  تشپ  نانچمه  نم  درک . فجن  گنهآ  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  تشگرب و  سپس  داتـسیا  اجنآ  رد  یتدم  و  دش ، دیهش 

تـشگرب دینـش  ارم  هفرـس  يادـص  یتقو  منک . يراددوخ  متـسناوتن  هک  يروطب  تفرگ ، ماهفرـس  اجنآ  رد  هنانح . دجـسم  کیدزن  میدیـسر 
نحص دراو  امش  هک  یعقوم  زا  متفگ : ینکیم ؟ هچ  اجنیا  تفگ : يرآ . متفگ : یتسه ؟ مالعریم  وت  دیسرپ  تخانش . ارم  درک و  نمب  یهاگن 
هچنآ مهدیم  مسق  رهطم  ربق  نیا  بحاصب  ار  امش  ماهدوب . امش  اب  اج  همه  نونکات  دیدش  رهطم   936 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
يوب یتقو  یئوگن ! یـسکب  ماهدـنز ، نم  ات  هک  طرـش  نیاب  یلو  میوگیم  تفگ : دـیهد . عالطا  نمب  رخآ  ات  لوا  زا  تشذـگ  امـش  رب  بشما 
ریما تمدـخ  مورب  هک  تشذـگ  ملدـب  دومنیم . لکـشم  میارب  نآ  لـح  مدرکیم و  رکف  یملع  لـئاسم  زا  ياهراـپ  رد  دوـمرف : مداد  ناـنیمطا 
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هدوشگ میورب  هتسب  رد  يدید  هک  نانچ  مدیسر  مرح  ردب  هک  یعقوم  مهاوخب . ترضح  نآ  زا  ار  لکـشم  نآ  لح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
هک مدینـش  رونم  ربق  زا  یئادص  ناهگان  دـهدب . ار  ملاؤس  باوج  تیالو  هاش  هک  مدومن  تلأسم  دـنوادخ  زا  مدـیدرگ و  مرح  لخاد  دـش و 

. مدید اجنآ  ار  ترضح  نآ  بارحم و  يولهپ  مدمآ  مه  نم  تسا ، وت  نامز  ماما  وا  اریز  نک ، لاؤس  ام  مئاق  زا  هفوک و  دجـسمب  ورب  دومرف :
. مدرگیمرب لزنمب  کنیا  دومرف و  تمحرم  ار  نآ  باوج  ترضح  مدیسرپ و  ار  دوخ  هلأسم 

دوب ضرالا  یطب  فورعم  هک  يدرم 

هک دوب  ام  نامز  رد  يراکوکین  فیرـش و  درم  تفگ : درک و  لقن  میارب  هیلع  هَّللا  ۀمحر  لوا ) یـسلجم  همالع   ) مردپ هکنیا : رگید  تیاکح 
! دراد ضرالا  یط  هک  دوب  روهـشم  مدرم  ناـیم  دوب و  هتفر  هَّللا  تیب  جـحب  هداـیپ  هبترم  لـهچ  يو  دـنتفگیم . يداـبآرتسا  قاحـسا  ریم  ار  وا 
رد تفگ : وا  مدـش . ایوج  شدوخ  زا  تشاد  ترهـش  وا  هراب  رد  هچنآ  متفر و  يو  دزن  مه  نم  دـمآ . ناهفـصاب  اـهلاس  زا  یکی  رد  هدربماـن 

ناوراک زا  یللعب  دوب  هار  لزنم  هن  ای  لزنم  تفه  هکم  ات  هک  میدیسر  یلحمب  یتقو  متفریم . ادخ  هناخ  ترایزب  جح  ناوراک  اب  اهلاس  زا  یکی 
هک يروطب  درک . هبلغ  نم  رب  یگنشت  مدش و  نادرگرس  هجیتن  رد  مدرک . مگ  ار  هار  تشگ و  دیدپان  مرظن  زا  ناوراک  هک  نادنچ  مدنامزاب ،

هاگان دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  هدـب  ناشن  نمب  ار  هار  حـلاص ! ابا  ای  حـلاص ! ای  مدز : ادـص  ماگنه  نآ  رد  مدـیدرگ . دـیماان  دوخ  یگدـنز  زا 
، دمآ نم  دزن  یتدـم   937 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  كدـناب  مدرک  هاگن  تقد  اب  نوچ  دیـسر . مرظنب  ناـبایب  رخآ  رد  یحبش 

نم دراد . دوخ  اب  مه  یبآ  کشم  راوس و  يرتش  رب  فیرـش  نامدرم  تئیهب  هک  تسا  نوگمدنگ  سابل  هزیکاپ  امیـس و  شوخ  یناوج  مدید 
هاگنآ مدیشون . بآ  نم  داد و  نمب  ار  بآ  کشم  مه  وا  يرآ ! متفگ : یتسه ؟ هنـشت  دیـسرپ : داد و  ارم  باوج  مه  وا  مدومن و  مالـس  يوب 

ره متشاد  تداع  نم  دیدرگ . راپسهر  هکم  فرطب  درک و  راوس  دوخ  رـس  تشپ  ارم  مه  وا  يرآ . متفگ  یـسرب ؟ ناوراکب  یهاوخیم  تفگ :
تـشذگن يزیچ  ناوخب ! روط  نیا  تفگیم : نآ  ياهاج  یـضعب  رد  ناوج  نآ  مدرک . نآ  ندناوخب  عورـش  سپ  مدـناوخیم  ینامی  زرح  زور 

مرظن زا  تشگرب و  وا  مدش  هدایپ  یتقو  وش . هدایپ  تفگ : متسه ! « 1  » حطبا رد  مدید  مدرک  هاگن  یتقو  یسانشیم ؟ ار  اجنیا  تفگ : نمب  هک 
فـسأت يو  نتخانـشن  تقرافم و  رب  مدش و  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  دوب . مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  مدیدرگ  هجوتم  عقوم  نآ  رد  دش . دیدپان 

یط  » هک مدش  روهشم  دندید ؛ هکم  رد  ارم  یتقو  اذل  دندوب ، سویأم  نم  ندوب  هدنز  زا  اهنآ  نوچ  دمآ ، ناوراک  زور  تفه  زا  دعب  مدروخ .
متفرگ هزاجا  يو  زا  نآ  تئارق  يارب  مدومن و  حیحـصت  ار  نآ  مدناوخ و  يو  دزن  ار  ینامی  زرح  مه  نم  دومرف : هر )  ) مردـپ مراد . ضرالا »

. هَّلل دمحلا  و 

يدابآرتسا دمحم  ازریم 

938 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رگید و  تعامج  زا  اهنآ  دنداد و  ربخ  نمب  املع  زا  یتعامج  هک  تسا  یتیاکح  هلمج  زا  و  « 2»
فاوط ادـخ  هناخ  رود  بش  کی  نم  تفگ : هک  دـناهدرک  لقن  هدـقرم  هَّللا  رون  يدابآرتسا  دـمحم  ازریم  لماک  لـضاف  دنـس  دیـس  زا  اـهنآ 

دوبن نآ  مسوم  هک  خرـسلگ  هتـسد  کی  دش ، کیدزن  نمب  یتقو  درک . فاوطب  عورـش  دـمآ و  امیـس  شوخ  یناوج  مدـید  هاگان  مدرکیم .
دش بئاغ  مرظن  زا  سپس  تسا . « 1  » تابارخ زا  تفگ : تساجک ؟ زا  لگ  نیا  اقآ ! متفگ  مدیئوب و  ار  نآ  متفرگ و  يو  زا  مه  نم  داد . نمب 

. مدیدن ار  وا  نم  و 

ناشاک لها  زا  يدرم 

تیب جح  مزاع  هک  ناشاک  لها  زا  يدرم  دـنتفگیم : اهنآ  دـندرک . لقن  نم  يارب  فرـشا  فجن  لها  زا  یتعامج  هک  تسا  یتیاکح  رگید  و 
ار وا  يو  ناهارمه  دوبن . نتفر  هار  رب  رداق  دش و  کشخ  شیاهاپ  هک  يروطب  دش  رامیب  تخس  اجنآ  رد  يو  دمآ . فرـشا  فجنب  دوب ، هَّللا 
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زور ره  مه  قاتا  بحاص  دنتفر . جـحب  دوخ  دـندرپس و  تشاد ، ینکـس  رهطم  مرح  بنج  هسردـم  ياهقاتا  زا  یکی  رد  هک  احلـص  زا  یکیب 
: تفگ قاتا  بحاصب  رامیب  زور  کی  تفریم . نابایب  هب  يزور  بلط  شدرگ و  مزعب  هدرک  لفق  ار  نآ  برد  تشاذـگیم و  قاتا  رد  ار  رامیب 

قاتا بحاص  ورب ! یهاوخیم  اج  ره  نک و  اهر  ییاج  رد  ربب و  نوریب  ارم  زورما  منکیم . تشحو  قاـتا  نیا  رد  ندـنام  زا  رگید  هتفرگ و  ملد 
اجنآ رد  ارم  و  تسا ، عـقاو  مالـسلا ) يداو  ناتـسروگ  رد   ) فرـشا فـجن  نوریب  رد  هک  هـیلع  هَّللا  تاولـص  مئاـق  ماـقم  فرطب  درب  ارم  مـه 
نهپ دوب  اجنآ  رد  هک  یتخرد  يور  تسـش و  اـجنآ  ضوح  رد  ار  دوخ   939 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نهاریپ  سپـس  دیناشن .

نوگمدنگ امیـس و  شوخ  یناوج  مدید  هاگان  مدیـشیدنایم . دوخ  تشونرـس  هراب  رد  مدـنام و  اهنت  اجنآ  رد  مه  نم  نابایب . هب  تفر  درک و 
هک عوضخ  عوشخ و  اب  زامن  تعکر  دنچ  تفر و  مئاق  ماقمب  تسار  کی  سپس  درک . مالس  نمب  دش و  نامزلا  بحاص  ماقم  نحـص  لخاد 

کی هب  التبم  متفگ : نم  دیـسرپ . ار  ملاوحا  نم و  دزن  دـمآ  دـش  غراف  زامن  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـناوخ  مدوب ، هدـیدن  تلاـح  نادـب  ار  یـسک 
شابم نیگمغ  تفگ : موش . هدوسآ  هک  دناتـسیم  ار  مناج  هن  مبای و  يدوبهب  هک  دهدیم  افـش  هن  دنوادخ  مرادن . یتحار  هک  ماهدـش  يرامیب 

ار نآ  متـساخرب  تسا . هداتفا  نیمز  يور  نهاریپ  مدید  تفر  وا  یتقو  تفر . تفگ و  ار  نیا  دهدیم  وتب  ار  اهنآ  يود  ره  دنوادخ  بیرقنع 
اج زا  مدوبن  رداق  البق  نم  متفگ : دوخ  شیپ  متفر و  ورف  رکفب  دوخ  هراب  رد  سپـس  مدرک . نهپ  تخرد  يور  هراـبود  متـسش و  متـشادرب و 

نیقی عقوم  نآ  تسین  نم  رد  يرامیب  نآ  زا  يرثا  مدید  مدش  هجوتم  هک  یماگنه  مدش !؟ روط  نیا  هک  دـش  روطچ  منک ، تکرح  مزیخرب و 
نامیـشپ هزادنایب  مدیدن و  ار  یـسک  مدـنکفا و  نابایب  هب  يرظن  مدـمآ و  نوریب  اجنآ  زا  تسا . هدوب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يو  هک  مدرک 

وا و تسد  زا  هچنآ  رب  مه  وا  مداد و  ربخ  واب  ار  ارجام  مه  نم  دش . ریحتم  نم  عضو  زا  دیـسرپ و  ار  ملاوحا  دمآ ، قاتا  بحاص  یتقو  مدش .
وا ياقفر  اهیجاح و  هک  یعقوم  ات  دـنام  ملاس  روط  نیمه  وا  دـنتفگیم : فجن  لها  میتفر . قاتاب  وا  اـب  سپـس  دروخ . ترـسح  دوب ، هتفر  نم 

هچنآ دیدرگ . نوفدم  رهطم  نحـص  رد  تفر و  ایند  زا  دش و  ضیرم  هرابود  درب ، رـسب  اهنآ  اب  كدـنا  یتدـم  دـید و  ار  اهنآ  یتقو  دـندمآ .
نیقثوم و دوب ، روهشم  فجن  لها  دزن  تیاکح  نیا  دیدرگ . راکشآ  دش ، دهاوخ  یلمع  تدوصقم  ود  ره  هک  دوب  هداد  ربخ  يوب  ترـضح 

. دنداد ربخ  نمب  ار  نآ  اهنآ  ناکین 

ینیرحب یسیع  نب  دمحم 

تیاکح نیا  مراد  نانیمطا  واب  نم  هک  یـصخش  تفگیم : وا  داد . ربخ  نمب  مالعا  تاقث  مارک و  لضافا  زا  یکی  هک : تسا  یتیاکح  رگید  و 
زا یصخش  دوب ، نایگنرف  فرـصت  رد  نیرحب  رهـش  هک  یعقوم  تفگ : درک و  لقن  دوتـسیم ، رایـسب  تسنادیم و  قثوم  ار  وا  هک  یـسک  زا  ار 

يدرم یلاو  نیا  دـنک . یگدیـسر  یلاها  عضوب  دـناوتب  رتهب  دوش و  اـجنآ  رتشیب  يداـبآ  بجوم  اـت  دنتـشامگ  اـجنآ  تموکحب  ار  نیملـسم 
ینمشد راهظا  دندوب ، تیب  لها  رادتسود  هک  نیرحب  لهاب  تبسن  ریزو  دوب  رتشیب  يو  زا  شبـصعت  هک  تشاد  يریزو  هوالعب  دوب . یبصان 

تفر و یلاو  دزن  تشاد  تسد  رد  يرانا  هک  یلاح  رد  ریزو  زور  کی  تخیگنایم . اههلیح  اهنآب  ندـناسر  ناـیز  يدوباـن و  يارب  و  درکیم ،
لوسر ءافلخ  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  تسا : هتـشون  رانا  تسوپ  يور  رب  دـید  یلاو  داد . واب  ار  راـنا 
تسد هتخاس  تفریمن  نامگ  هک  يروطب  هدش ، هتـشون  رانا  تسوپ  رد  یعیبط  روطب  ترابع  نیا  هک  دید  تسیرگن ، ار  نآ  تقدب  یتقو  هَّللا .

اهیـضفار بهذـم  لاـطبا  رب  تسا  یمکحم  ناـهرب  نشور و  لـیلد  نیا  تفگ : ریزوـب  یلاو  دـنام ! تفگـش  رد  ثیح  نیا  زا  دـشاب و  رـشب 
ار اـهنآ  نک  رما  دنتـسه ، لـئالد  رکنم  دنـشابیم و  بصعتم  تعاـمج  نیا  تفگ : ریزو  تسیچ .؟ نـیرحب  مدرم  هراـب  رد  وـت  رظن  نایعیـش .) )
دـنتفریذپن و هچنانچ  و  دـیاهدرب ، ناوارف  باوث  امـش  دـندمآرد  ام  بهذـمب  دـنتفریذپ و  رگا  هدـب ، ناشن  اهنآب  ار  رانا  نیا  دـنیامن و  رـضاح 
دوهی و لثم  يراوخ - تلذ و  اب  دـنوش  رـضاح  ای  نادرگ  ریخم  زیچ  هس  زا  یکی  لوبق  رد  ار  اهنآ  دـندنام ، یقاب  دوخ  یهارمگ  رب  ناـنچمه 

دنوش هتشک  اهنآ  نادرم  هکنیا  ای  و  دنروایب ، تفرگ  هدیدان  ار  نآ  ناوتیمن  هک  ینشور  لیلد  نیا  يارب  یباوج  ای  و  دنهدب ، هیزج  يراصن -
لضافا و املع و  داتـسرف  داد و  رارق  نیـسحت  دروم  ار  ریزو  يأر  یلاو  میریگ . تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  دندرگ و  ریـسا  ناشیا  دالوا  نانز و  و 
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رگا تفگ : داد و  ناشن  اهنآب  ار  رانا  دومن و  راضحا  ار  نیرحب  هعیش  ناگرزب  ابجن و  941 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ناکین و 
اهنآ دیزادرپب . هیزج  رافک  نوچمه  ای  و  دوش ، طبـض  ناتلاوما  دیدرگ و  ریـسا  دیوش و  هتـشک  دیاب  ای  دیرواین  ياهدننکعناق  یفاک و  باوج 

سپـس داتفا . هزرلب  ناشاهدنب  دیرپ و  ناشتروص  گنر  دنهدب ، ياهتـسیاش  باوج  دنتـسناوتن  و  دنتـشگ . ریحتم  تخـس  دـندید  ار  رانا  نوچ 
نایم یهاوخیم  روط  ره  هن  رگ  میروایب و  دوش  عقاو  دنسپ  دروم  هک  یباوج  میناوتب  دیاش  هدب  تلهم  امب  زور  هس  دنتفگ : یلاوب  اهنآ  ناگرزب 

سلجم هدـمآ  نوریب  یلاو  دزن  زا  دـندوب ، ریحتم  بوعرم و  ناساره و  هک  یلاح  رد  نیرحب  لاجر  داد ، تلهم  اهنآب  مه  یلاو  نک . مکح  ام 
باختنا ار  رفن  هس  مه  رفن  هد  نآ  نایم  زا  رفن و  هد  نیرحب  داهز  احلـص و  نایم  زا  هک  دنتـشاذگ  انب  هاـگنآ  دـنتخادرپ . تروشمب  دـنتفرگ و 

ماما هلیـسوب  دنوادخ  زا  شاب و  تدابع  لوغـشم  حبـص  ات  نابایب و  ورب  ار  بشما  وت  دـنتفگ  رفن  هس  نآ  زا  یکیب  دـندرک  نینچ  نوچ  دـننک .
مود رفن  مه  مود  بش  داد . عالطا  اهنآب  ار  نایرج  تشگرب و  راچان  دـیدن  يزیچ  دروآ و  حبـصب  ار  بش  تفر و  مه  وا  هاوخب ! يرای  ناـمز 

يدرم هک  ار  یموس  رفن  هاگنآ  دوزفا . اهنآ  یناشیرپ  بارطضا و  رب  درواین و  يربخ  تشگرب و  تسخن  صخـش  دننام  زین  وا  دنداتـسرف و  ار 
، بش نآ  داهن . نابایب  هب  يور  هنهرب  ياپ  رس و  اب  ار  موس  بش  وا  دنتساوخ و  دوب ، یسیع  نب  دمحم  شمان  دوب و  دنمشناد  تشرس و  كاپ 
و دـشخب ، یئاهر  هیلب  نآ  زا  ار  نایعیـش  هک  دوب  ادـخب  لـسوت  هیرگ و  اـعد و  لوغـشم  ار  بش  ماـمت  یـسیع  نب  دـمحم  دوب . یکیراـت  بش 

هاگان بش  رخآ  رد  دیدرگ . مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضحب  لسوتم  روظنم  نیمأت  يارب  دزاس و  نشور  اهنآ  يارب  ار  بلطم  تقیقح 
ناـبایب نیاـب  هچ  يارب  و  منیبیم ، تلاـح  نیدـب  ار  وـت  هک  هدـش  هچ  یـسیع ! نب  دـمحم  يا  دـیوگیم : هتخاـس و  بطاـخم  ار  وا  يدرم  دـید 

دوـخ ماـما  يارب  زج  ار  نآ  هک  ماهدـمآ  نوریب  یمهم  بلطم  گرزب و  راـک  يارب  نم  راذـگاو . دوـخ  لاـحب  ارم  درم  يا  تفگ : ياهدـمآ ؟
يا تفگ : دزاس . راکـشآ   942 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نم  رب  ار  زار  نیا  هک  مربـیم  یـسک  دزن  ار  نآ  هوکـش  و  میوگیمن ،

يرادن يزاین  ینادیم و  ارم  ناتـساد  یـشابیم  رمالا  بحاص  وت  رگا  تفگ : وگب ، ار  تدوصقم  متـسه . نم  رمالا  بحاص  یـسیع ! نب  دمحم 
هک يدیدهت  و  هدش ، هتشون  نآ  رب  هک  یبلطم  هدرک و  داجیا  امش  يارب  رانا  هک  یلکشم  رطاخب  وت  يرآ  دومرف : مهدب . حرـش  ار  نآ  نم  هک 
هک دینادیم  امش  نم ! ياقآ  يا  يرآ  درکضرع : تفر و  وا  فرطب  دینش  ار  نیا  یتقو  یسیع  نب  دمحم  ياهدمآ ! نابایب  هب  تسا  هدومن  یلاو 
يا دومرف : ترضح  سرب ! ام  دادب  دیزاس ، فرطرب  ام  زا  ار  رطخ  نیا  هک  دیتسه  رداق  دیشابیم و  ام  هاگهانپ  ماما و  امـش  میراد  یلاح  هچ  ام 
نآ زا  یفـصن  ره  يوت  هتخاس و  فصن  ود  رد  رانا  لکـشب  لگ  زا  یبلاق  دراد . دوخ  هناخ  رد  يرانا  تخرد  نوعلم  ریزو  یـسیع ! نب  دمحم 
نآ هتـشاذگ و  نآ  يوت  دوب  کچوک  رانا  هک  یتقو  رد  هداهن و  رانا  يور  ار  یلگ  بلاق  نآ  هاگنآ  تسا ، هتـشون  ار  تاملک  نآ  زا  یتمـسق 

ادرف تسا ! هدـمآرد  تروص  نیاب  ات  هدیـشخب  ریثأت  راـنا  تسوپ  رد  هتـشون  نآ  هدـش  گرزب  راـنا  هک  رورمب  هاـگنآ  تسا . هتـسب  مکحم  ار 
دوخ تسار  تمـسب  دـیتفر  ریزو  هناخب  یتقو  دـشاب  ریزو  هناخ  رد  دـیاب  امتح  یلو  ماهدروآ  ار  وت  باوج  یئوگیم : يوب  یلاو و  دزن  يوریم 
یلو دنز  زاب  رـس  هفرغب  ندش  کیدزن  زا  دهاوخیم  ریزو  تسا . هفرغ  نیمه  رد  وت  باوج  وگب : یلاوب  هاگنآ  ینیبیم . ياهفرغ  هک  نک  هاگن 

وت زا  ادابم  راذگم  اهنت  ار  وا  ورب و  الاب  وا  اب  مه  وت  تفر  الاب  شدوخ  ریزو  يدـید  یتقو  يورب ، الاب  نآ  زا  هک  نک  یعـس  و  نک ! رارـصا  وت 
دید یهاوخ  هک  رادرب  ار  نآ  تسا . نآ  رد  يدیفـس  هسیک  هک  ینیبیم  یخاروس  نآ  راوید  رد  يدـش  هفرغ  دراو  هک  یماگنه  دـتفایب ! ولج 

ات راذـگب  نآ  رد  ار  دوـهعم  راـنا  هداـهن و  یلاو  وـلج  ار  نآ  سپـس  تسا . هسیک  نآ  رد  تسا  هتخاـس  هشقن  نیا  يارب  هـک  راـنا  یلگ  بلاـق 
دود رتسکاـخ و  زج  راـنا  نیا  لـخاد  هکنیا  نآ  میراد و  مه  يرگید  هزجعم  اـم  وـگب : یلاوـب  زین  و  ددرگ ! نـشور  وا  يارب  بـلطم  تـقیقح 

ار نآ  ریزو  یتقو  دنکشب   943 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  نآ  وگب  ریزوب  ینادب  ار  نآ  تحـص  یهاوخیم  رگا  تسین ، يزیچ 
تسد دیدرگ و  رورسم  رایسب  دینش  ماما  زا  ار  نانخس  نیا  یـسیع  نب  دمحم  یتقو  درپیم . وا  شیر  تروصب و  نآ  رتسکاخ  دود و  تسکش 

لمع دوب  هداد  روتـسد  ماما  هک  روط  نامه  یلاو و  هناخب  دنتفر  دش  حبـص  نوچ  دومن . تعجارم  يداش  هدژم و  اب  دیـسوب و  ار  ماما  كرابم 
دیـسرپ راگدرورپ . تجح  ام و  نامز  ماما  تفگ : داد ؟ ربخ  وتب  ار  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ  یـسیع و  نب  دـمحمب  درک  ور  یلاو  سپـس  درک ،

نم ات  نک  زارد  ار  تتسد  تفگ : یلاو  دیسر . هیلع  هَّللا  تاولص  نامز  ماماب  ات  درک  یفرعم  يوب  ار  همئا  کی  کی  مه  وا  تسیک ؟ امش  ماما 
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هیلع نینمؤملا  ریما  وا  زا  دـعب  لصف  الب  هفیلخ  تسوا . ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  هکنیا  هناـگی و  دـنوادخ  رگم  یئادـخ  تسین  هک  مهد  یهاوگ 
نیرحب مدرم  زا  دندناسر و  لتقب  ار  ریزو  داد  روتسد  سپس  تشگ . وکین  شنامیا  دومن و  اهنآ  رخآ  ات  همئا  مامتب  رارقا  هاگنآ  تسا  مالّـسلا 

ربق روهـشم و  نیرحب  لها  دزن  تیاکح  نیا  تفگ : تیاکح  لقان  تشاد . یمارگ  ار  اـهنآ  دومن و  یکین  اـهنآب  تبـسن  تساوخ و  ترذـعم 
«1 . » دنوریم نآ  ترایزب  مدرم  تسا و  فورعم  اجنآ  رد  یسیع  نب  دمحم 

تامالع زا  یضعب  رکذ  اهنآ و  ریغ  لاجد و  ینایفس و  ندمآ  دننام  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  روهظ  تامالع  مایـس  باب 
زیختسر زور 

هراشا

لیجنا رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوب ، هدـناوخ  ار  ینامـسآ  بتک  هک  نامیلـس  نب  هَّللا  دـبع  زا  دوخ  دنـسب  یلاـما »  » باـتک رد  هر )  ) قودـص
دوخ يوسب  ار  وت  دومرف : یسیع  ترضحب  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  درک  رکذ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  فاصوا  سپـس  مدناوخ ... 

ار اهنآ  نوعلم  لاجد  اـب  هزراـبم  رد  ینیبب و  وا  تما  زا  ار  ربمغیپ  نآ  بئاـجع  هکنآ  اـت  مروآیم  دورف  ناـمزلا  رخآ  رد  سپـس  مربیم و  ـالاب 
. دیآیم دورف  اهنآ  رب  یهلا  تمحر  هک  دنتـسه  یتما  اهنآ  اریز  يرازگب . زامن  اهنآ  اب  ات  مروآیم  دورف  زامن  عقوم  رد  ار  وت  نم  ینک . يرای 

ربمغیپ هک . هدرک  تیاور  مالـسلا ) امهیلع  رقاب  دمحم  ماما   ) شردپ زا  قداص  رفعج  ماما  زا  هقدـص  نب  دـمحم  زا  دانـسالا  برق  رد  يریمح 
دیهاوخ هنوگچ  رکنملا  نع  اوهنت  مل  فورعملاب و  اورمأـت  مل  مکناّبـش و  قسف  مکئاـسن و  دـسف  اذا  مکب  فیک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

! هَّللا لوسر  ای  دندرک : ضرع  دیئامن . رکنم  زا  یهن  هن  دینک و  فورعمب  رما  هن  دنوش  قساف  امـش  ناناوج  دساف و  امـش  نانز  هک  ینامز  دوب ،
زا یهن  دینک و  رکنمب  رما  هک  یماگنه  تشاد  دیهاوخ  یلاح  هچ  دـش . دـهاوخ  رتدـب  مه  نیا  زا  يرآ  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  نینچ  نیا  ایآ 

یتقو رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دوشیم . رتدب  مه  نیا  زا  يرآ  دومرف : دش ؟ دهاوخ  نینچ  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  دندرکـضرع : دـیئامن !؟ فورعم 
هک دـناهدرک  تیاور  یفریـص  ریدـس  نب  نانح  زا  دانـسالا  برق  رد  زین  دوش !؟ هدرمـش  بوخ  تشز ، راک  تشز و  بوخ ، راک  دـینیبهب  هک 

نابایب مادک  هک   ) مدرک لاؤس  نابایب  نتفر  ورف  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص   945 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  زا  تفگ :
نب یلع  دـنوریم . ورف  نیمزب  « 1  » شیجلا تاذ  یلیم  هدزاود  رد  اـهنآ  دومرف : دربـیم )؟ ورف  دوـخ  رد  ار  یمدرم  ینایفـس  جورخ  عـقوم  تسا 

َلِّزَُنی ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  هدرک  تیاور  دوراـجلا  وبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  « 2  » یمق میهاربا 
ار یتامالع )  ) یتایآ نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  دومرف : يوب  دنتـسرف ، ورف  ناتیالاب ، زا  یباذع  هک  تسا  رداق  دنوادخ  ینعی  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَـع 

برغم زا  باتفآ  عولط  میرم و  نب  یـسیع  ندمآ  لاجد و  جورخ  نیمز و  يور  هدـنبنج  ینعی  ضرالا » ۀـباد   » هلمج زا  هک  دـهدیم  ناشن  وتب 
: ینعی ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دوراجلا  وبا  مه  و  تسا .

باذع نیا  دومرف : دتسرفب . امش  يوسب  ناتیالاب  زا  یباذع   946 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  تسا  رداق  دنوادخ  وگب  ربمغیپ !
رد نتفر  ورف  دتـسرفب ، امـش  ياپ  ریز  زا  یباذـع  ای  ینعی : ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َْوأ  دـیوگیم : هک  هیآ  هیقب  تسا و  ینامـسآ  يادـص  لاـجد و 

کی زا  دوشیم و  ادـیپ  ینید  روما  رد  هک  تسا  یتافالتخا  دزیر ، مهب  فلتخم  ياـههورگ  ار  امـش  اـی  ینعی  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ  تسا  ناـبایب 
امش زا  یضعب  هک  تسنیا  دناشچیم ؛ رگید  یضعبب  ار  امش  زا  یـضعب  یتخـس  ینعی : ٍضَْعب  َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیُِذی  َو  دنیامنیم  یئوگدب  رگید 

دنکیم لقن  « 2  » طابسا نبا  زا  دانسالا  برق  رد  زین  « 1  » ددنویپیم عوقوب  هلبق  لها  نایم  رد  اهباذع  نیا  مامت  دنناسرب و  لتقب  ار  رگید  یـضعب 
زا یمعلا ) دیز   ) یمق دیز  زا  وا  هریغم و  نب  یلع  زا  نومیم  نب  ۀبلعث  مدرگ  تنابرق  مدرکضرع : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضحب  تفگ  هک 

اـضر ماما  دنکیم ، مایق  دـنوریم  جـحب  مدرم  هک  یمـسوم  رد  ام  مئاق  تسا : هدومرف  هک  درک  لقن  نم  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
روهظ مئاق  تسا و  یمتح  مه  ینایفس  ندمآ  تسا و  ملسم  ادخ  بناج  زا  ام  مئاق  مایق  دنکیم !؟ مایق  ینایفـس  جورخ  نودب  مئاق  ایآ  دومرف :
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دنک هدارا  دـنوادخ  هچ  ره  دومرف : دوشیم ؟ عقاو  لاسما  يدومرف  هچنآ  موش ! تناـبرق  مدرکـضرع : ینایفـس . جورخ  زا  دـعب  رگم  دـنکیمن 
. دنکیم دهاوخب  ار  يراک  ره  ادخ  دومرف : روطچ ؟ دعب  لاس  رد  مدرکضرع  دش . دهاوخ 

لئاوا مئالع  زا  یضعب 

هراشا

هک درکیم  نامگ  هزمح  یبا  نبا  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مدینـش  تفگ : یطنزب  هک  دنکیم  تیاور  روبزم  دنـسب  باتک  نآ  رد  مه 
زا شیپ  دـیابیم  هچنآ  زا  رفعج  یلو  تسا ، دـمحم  لآ  مئاق  مردـپ   947 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـنکیم ، لایخ  « 3  » رفعج
ْنِإ ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  دنکیم : تیاکح  روط  نیا  شربمغیپ  نابز  زا  دنوادخ  مسق ، ادخب  تشادن  عالطا  دیآ ، دـیدپ  مئاق  روهظ 

. منکیم يوریپ  دومرف : نمب  یحو  هار  زا  هچنآ  زا  طقف  نم  تشذگ . دهاوخ  هچ  امش  نم و  رب  منادیمن  نم  ینعی : « 1  » ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ 
هس دومرف : اضر  ماما  هاگنآ  تسوا » روهظ  تمالع  هک  دوب  دهاوخ  مئاق  زا  شیپ  هثداح  راهچ  : » دومرفیم مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدج 
هام لوا  دومرف : تسا ؟ مادک  هتشذگ  هک  یثداوح  میوش  تیادف  میدرکـضرع : تسا  هدنام  یقاب  رگید  هثداح  کی  هتـسویپ و  عوقوب  هثداح 
نب دمحم  هک  تسا  یبجر  هام  موس  دندیروش ، هدیبز  رـسپ  رب  هک  دوب  یبجر  هام  مود  دش . علخ  هام  نآ  رد  ناسارخ  بحاص  هک  دوب  بجر 
نیا مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدج  دومرف : ددنویپیم ؟ هام  هس  نیاب  مه  مراهچ  بجر  ایآ  میدرکـضرع : درک . مایق  هفوک  زا  هام  نآ  رد  میهاربا 

«2  » تسا هدومرف  روط 

فلؤم تاحیضوت 

موسب مراهچ  بجر  هام  ایآ  هک  هدومرفن  نایب  هتـشاذگ و  لمجم  ار  عوضوم  رقاب  دمحم  ماما  دوخ  هک  تسنیا  ریخا  هلمج  زا  دوصقم  فلؤم :
دیسر و تفالخب  دادغب  رد  نیما  دمحم  شرسپ  هک  نوراه  گرم  زا  دعب  هک  تسنیاب  هراشا  ناسارخ » بحاص  علخ   » و هن ؟ ای  دوشیم  لصو 

رانید مهرد و  زا  ار  وا  مان  داد  روتـسد  درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  نومام  نیما  دندناسر  تفالخب  ناسارخ  رد  ار  شردارب  نومأم  مه  نایناریا 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  تسا  یـشروشب  هراشا  مود  بجر  هام  رد  هدیبز  رـسپ  رب  شروش  دننکن ، رکذ  هبطخ  رد  دـننک و  وحم 

موس بجر  هام  و  دندرک . علخ  تفالخ  زا  ار  وا  دندومن و  دشابیم  هدیبز »  » رـسپ ردام  بناج  زا  هک  نیما  دـمحم  رب  نومأم  رکـشل   948 ص :
هام مهد  رد  هک  ابطابط »  » هب فورعم  مالّـسلا  هیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحمب  تسا  هراشا 
هک يریخا  هلمج  هک  دوریم  مه  لامتحا  نیا  دیـشک . بجر  هامب  وا  مایق  درک و  مایق  هفوک  رد  يرجه  تسیود  لاسب  کیدزن  هیناثلا  يدامج 

هراشا مراهچ  بجر  دشاب و  موسب  مراهچ  بجر  هام  لاصتا  قیدصت  دومرف » روط  نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدـج   » دومرف اضر  ماما 
تسا و هدوب  ابطابط  میهاربا  نب  دمحم  مایق  زا  دعب  لاس  کی  ابیرقت  ناسارخب  ترضح  دورو  اریز  دشاب ، ناسارخب  ترضح  نآ  دوخ  دوروب 

. دشاب هدش  ناسارخ  دراو  بجر  هام  الوصا  هک  تسین  مه  رود 

راک لئاوا  مئالع  زا  رگید  یضعب 

هراشا

کیدزن دمحم  لآ  مئاق  روهظ  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  تفگ : یطنزب  هک  دنکیم  تیاور  روبزم  دنسب  دانسالا  برق  رد  زین 
لآ جرف  مئالع  نیتسخن  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدـج  دومرف : تسا ؟

دون و دص و  لاس  رد  دنکیم و  علخ  تلذ  تقشم و  زا  ار  دوخ  برع  شـش  دون و  دص و  لاس  رد  دوب  دهاوخ  جنپ  دون و  دص و  لاس  دمحم 
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نطو يالج  هچب  نز و  اب  مشاـه  ینب  ینیبیمن  اـیآ  تسا . راـک  رد  نطو  يـالج  تشه  دون و  دـص و  لاـس  رد  و  دـشابیم . يدوباـن  تفه ،
اهيراتفرگ دنوادخ  هن  دون و  دص و  لاس  رد  اهنآ و  ریغ  اهنآ و  دومرف : دنیامنیم ؟ نطو  يالج  مشاه  ینب  طقف  مدرکـضرع  نم  دننکیم ؟

تسیود لاس  رد  هچنآ  زا  میوش ، تنابرق  میدرکضرع : دیوگیم : يوار  دنکیم . دهاوخ  هچ  ره  ادخ  تسیود  لاس  رد  دزاسیم و  فرطرب  ار 
یلو متـشاد  عالطا  امـش  ياج  زا  هک  نانچ  تفگ  مهاوخ  امـشب  هتبلا  مهد  ربخ  یـسکب  دشاب  انب  رگا  دومرف : دـیهد ، ربخ  امب  دـهدیم  يور 
دزاس راکشآ  ار  یقح  زیچ  دهاوخب  ادخ  تقو  ره  یلو  دوش  راهظا  امـشب  نم  فرط  زا  تسین  حالـص  مه  بلطم  نیا  متـسین . نتفگب  رومأم 

تراوگرزب ردپ  زا  لوا  لاس  رد  امش  مدرکضرع :  949 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دننک . ناهنپ  ار  نآ  دنتسین  رداق  ادخ  ناگدنب 
يرآ دومرف : دنسریمن  تنطلسب  نالف  دالوا  نآ  زا  دعب  ددرگیم و  یـضقنم  نالف  دالوا  تلود  لاس  نالف  هام و  نالف  رـس  رد  هک  دیدرک  لقن 

؟ دریگ الاب  شراک  هک  يروطب  دسریم  تنطلسب  شیرق  زا  یسک  دیسر  نایاپب  اهنآ  تلود  یتقو  مدرکـضرع : مدرک . لقن  وت  يارب  نم  ار  نیا 
ندـمآ ناـتدوصقم  مدرکـضرع : دـیراد : هدـیقع  نایعیـش  ریاـس  وت و  هک  دوشیم  ناـمه  دومرف : دوشیم ؟ هچ  سپ  مدرکـضرع : هن  دوـمرف :

ال دومرف : دیتسه ؟ مئاق  امـش  سپ  مدرکـضرع : دنکیم ! دهاوخ  هچ  ره  ادخ  دومرف : تسا ؟ مئاق  مایق  مدرکـضرع : هن  دومرف : تسا . ینایفس 
هثداح نآ  مدرکـضرع : دـیآیم  دـیدپ  مرح  ود  نیب  رد  ياهثداـح  راـثآ و  مئاـق ، ندـمآ  زا  شیپ  دومرف : سپـس  هللااـب !!  ـالا  ةوق  ـال  لوح و 

. دناسریم لتقب  ار  درم  رفن  هدزناپ  نالف  نادنزرف  زا  ینالف  هک  دنتسه  یتیعمج  دومرف : تسیچ ؟

فلؤم حیضوت 

زا ار  نومأم  نیما  ماجنارس  هک  تسا  تفالخ  رـس  رب  نومأم  نیما و  عازن  هب  هراشا  جنپ ، دون و  دص و  لاس  رد  دمحم  لآ  جرف  مئالع  فلؤم :
ود نایم  تفای و  تدش  شکمشک  شش  دون و  دص و  لاس  رد  سپـس  دوب . سابع  ینب  تلود  لزلزت  زاغآ  هعقاو  نیا  اریز  درک  علخ  تفالخ 

ینب زا  يرایـسب  دش و  هتـشک  نیما  دمحم  نآ  زا  دعب  لاس  رد  تشگ . دوبان  اهنآ  رکـشل  زا  يرایـسب  دـعب  لاس  رد  تفرگرد و  گنج  ردارب 
دص لاس  رد  و  اهنآ ! ریغ  اهنآ و  دومرف  اذل  درب و  مان  زین  ار  مشاه  ینب  هیقت  هیروت و  يور  زا  اجنیا  رد  ترـضح  دندرک . نطو  يالج  سابع 
نآ روضحب  همان  نومأم  و  درک ، بوکنم  ار  اهنآ  نانمـشد  تخاس و  فرطرب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياـهیراتفرگ  دـنوادخ  هن  دون و  و 

« دنکیم دهاوخ  هچ  ره  ادخ  تسیود  لاس  رد  : » دومرف هکنیا  و  دیبلط . سوطب  ار  وا  دومن و  دادمتـسا  يو  زا  تشون و  اضر ) ماما   ) ترـضح
توعد ناـسارخب  ار  وا  دومن و  ترـضح  نآ  زا  نومأـم  هک  تسیاهداـعلا  قوف   950 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مارتحاب  هراـشا 

شترضح يارب  مدرم  زا  نومأم  لاس  نامه  ناضمر  هام  رد  تشگ و  ناسارخ  دراو  ترضح  کی  تسیود و  هنس  ینعی  دعب  لاس  رد  و  درک ،
نم زا  ار  لاؤس  نیا  دیئآیم  تقو  نیا  رد  متـسنادیم  ینعی  متـشاد » عالطا  امـش  ياج  زا  : » دومرف هکنیا  و  تفرگ . تعیب  دوخ  دـهع  تیالوب 

نالف نادنزرف  زا  ینالف  : » دومرف هکنیا  و  میوگب . امـشب  تسین  تحلـصم  یلو  مراد  عالطا  اهدـمآشیپ  زا  نم  هک  تسنیا  دوصقم  و  دـینکیم .
يور اهنآ  يارب  لوغم  ناخوکاله  موجه  نامز  سابع و  ینب  تلود  ضارقنا  ماگنه  هک  تسا  یثداوحب  هراشا  دـناسریم » لتقب  ار  رفن  هدزناپ 

: مدرکضرع مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضحب  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  وا  لیضف و  نب  دمحم  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  « 1  » داد
یعالطا صوصخ  نیا  رد  ایآ  دـنراد . مچرپ  ود  سابع  دالوا  مچرپ و  کی  بلاط ) یبا  نب   ) رفعج دالوا  هک  تسا  هدیـسر  امب  موش  تیادـف 

. تشاد دنهاوخ  يزارد  رود و  تنطلـس  سابع  دالوا  یلو  دنـسریمن  یماقمب  دـنام و  دـنهاوخن  رفعج  دالوا  اما  دومرف : تسا ؟ هدیـسر  امـشب 
تسا و راوشد  مدرم  رب  اهنآ  تموکح  لـمحت  دـننکیم . رود  دوخ  زا  ار  ناـکیدزن  کـیدزن و  دوخب  ار  رود  دارفا  تدـم  نآ  رد  هک  يوحنب 

اهنآ ناگرزب  زا  رفنکی  هک  دنوش  یتشونرـس  راچد  ناهگان  دـندرگ ، نمیا  وا  رفیک  یهلا و  ماقتنا  زا  هک  یعقوم  تسین . نآ  رد  ینادـنچ  ریخ 
َو اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَخَأ  اذِإ  یَّتَح  هفیرـش  هیآ  ینعم  تسا  نیا  دهد . ارف  شوگ  اهنآ  ياههلانب  دـنک و  عمج  یگدـنکارپ  زا  ار  نانآ  دـشابن 

لقن امـش  يارب  ار  يزیچ  ام  هاگ  ره  درادـن . ینیعم  تقو  ام  دزن  رد  عوضوم  نیا  دومرف : دوشیم ؟ عقاو  یک  ینعم  نیا  مدرکـضرع : ْتَنَّیَّزا .
مه زاـب  دـماین ، رد  تسرد  امـش  رظنب  هچناـنچ  و  دـنتفگ . تسار  شربـمغیپ  ادـخ و  دـیئوگب : دـمآرد  تسرد  میاهتفگ ، هـچنآ  رگا  مـیدرک 
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رقف هک  یماگنه   951 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یلو  دوشیم . هداد  امـشب  شاداپ  ود  هک  دنتفگ  تسار  ربمغیپ  ادخ و  دیئوگب :
رقف و مدرکـضرع : دیـشاب . رما  نیا  عوقو  رظتنم  ماش  حبـص و  عقوم  نآ  رد  دـندومن ، راـکنا  ار  رگید  کـی  مدرم  تفاـی و  تدـش  جاـیتحا  و 
یتسدگنت و لاح  رد  صخش  هک : تسا  ینعم  نیاب  دومرف : دراد ؟ انعم  هچ  دننکیم  راکنا  ار  رگید  کی  مدرم  یلو  تسیچ  منادیم  ار  جایتحا 

البق هک  ینانخـس  نآ  ریغ  اب  و  دیامنیم ، تاقالم  وا  اب  دادـیم ، ناشن  لوا  هچنآ  زا  ریغ  ياهرهچ  اب  وا  یلو  دـنزیم  شینید  رداربب  رـس  جایتحا 
! دنکیم تبحص  تفگیم . يوب 

ءادیب نیمز  رد  نمشد  رکشل  نتفر  ورف 

ًاتاَیب ُُهباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  هیآ : ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تفگ : دوراجلا  وبا  هک  تسا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  زین  و 
يارب ناراکهانگ  « 1 « ؟ َنُومِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْـسَی  اذ  ام  دیایب ؟ امـش  يارب  يزور  ای  یبش  ادخ  باذـع  رگا  دـیئوگب  نمب  وگب : ینعی : ًاراهَن  َْوأ 
رکنم هک  یلاح  رد  دیآیم ، دورف  ناناملسم ) ینعی   ) هلبق لها  ناقـساف  رب  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  یباذع  نیا  دومرف : دننکیم ؟ باتـش  هچ 

َْول َو  هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دوراجلا  وبا  روبزم  ریـسفت  رد  زین  دمآ . دـهاوخ  دورف  اهنآ  رب  باذـع  هک  دنتـسه  نیا 
ياج زا  تقو  توف  نودب  ینیبهب  دننکیم  تشحو  هک  یماگنه  رد  ار  اهنآ  رگا  ینعی  « 2  » ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت 
ورف ار  نانآ  ناشیاپ ، ریز  نیمز  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  ندـش  هتفرگ  ینامـسآ و  يادـص  زا  اهنآ  تشحو  دومرف : دـنوشیم ، هتفرگ  یکیدزن 

هتخیگنارب عقوم   952 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ای  ندرم  ماگنه  سرت  نیا  دیوگیم : دوخ  ریسفت  رد  « 3  » يواضیب فلؤم : دربیم .
. دـید یهاوخ  یئاوسر  راـک  تقو  نآ  رد  ینعی  هدـش . فذـح  مه  ول »  » باوج دـشابیم . ردـب  گـنج  زور  دوصقم  اـی  تسا  روـگ  زا  ندـش 

نیمز ریزب  نیمز ، زا  ینعی  ٍبیِرَق » ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ   » َو دـنرب  هانپ  یئاـجب  اـی  دـنزیرگب  هک  دـهدیمن  تلهم  اـهنآب  دـنوادخ  ینعی  توفـالف » »
. دنوشیم هتخیر  دنتخیر ) نآ  رد  ار  ناکرـشم  هک   ) یهاچب ردب ، نابایب  زا  هکنیا  ای  و  دنتفایم ، خزودب  تمایق  يارحـص  زا  هکنیا  ای  دـنوریم ،

نامیا دنناوتیم  اهنآ  یک  یلو  میدروآ ، نامیا  دنتفگ  اهنآ  تقو  نآ  رد  ینعی : ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  َو  دـیوگیم :) هک  هیآ  هیقب  (و 
نیا ریسفت  رد  فاشک » رد  « » 1  » يرـشخمز يواضیب ) مالک  نایاپ   ) دنروآ نامیا  یناسآب  دنناوتیم  اهنآ  اجک  زا  هک  تسا  ینعم  نیاب  دنروایب .
لزان نابایب  نتفر  ورف  صوصخ  رد  ینعی  ادـیب ) فسخ   ) 953 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هک : هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  هیآ 
نسح ماما  رسپ  ینثم  نسح  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  تفگ : یلامث  هزمح  وبا  هک  هدومن  تیاور  یـسربط  نیدلا  نیما  تسا  هدش 

دوخ ماک  رد  ار  اهنآ  دوریم و  ورف  اهنآ  ياپ  ریز  نیمز  هک  دنتسه  ءادیب »  » نیمزرس رد  يرکشل  اهنآ  دنتفگ : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یبتجم 
ما زا  تفگیم : هک  دندینـش  یکم  رجاـهم  زا  رفن  ود  نآ  هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  نارمح  هرم و  نـب  ورمع  زا  هزمح  وـبا  مـه  و  دربـیم . ورف 

يارب يرکشل  دربیم . هانپ  ادخ  هناخب  دوخ  ناج  میب  زا  یصخش  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تفگیم : مدینـش  ربمغیپ ) رـسمه   ) هملس
: دیوگیم یسربط  زین  و  دنوریم . ورف  نیمز  رد  دنسریم  هنیدم  هکم و  نابایب  رد  عقاو  ءادیب »  » هب رکشل  هک  یعقوم  دوشیم . هداتـسرف  وا  نتفرگ 

نخـس دـیآیم  دـیدپ  برغ  قرـش و  مدرم  نایم  هک  یبوشآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  نامیلا  نب  ۀـفیذح  زا 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دربیم  هلمح  اهنآ  رب  « 1  » سبای زا  ینایفس  دنتسه  شکمشک  مرگرـس  اهنآ  هک  یئانثا  رد  دومرف : دروآ و  نایمب 

رکـشل نوچ  هنیدـمب . ار  يرگید  دتـسرفیم و  قرـشب  ار  یکی  هدومن  مهارف  رکـشل  ود  هاگنآ  دوشیم ، قشمد  دراو  هکنآ  ات   954 ص : نتم ،
ار نز  دص  زا  نوزفا  دنناسریم و  لتقب  ار  رفن  رازه  هس  زا  شیب  دنـسریم  تسا  دادغب  ینعی  هدـش  تنعل  نیمزرـس  وزج  هک  لباب »  » نیمزب ریخا 

ناریو ار  نآ  یلاوح  دـنزیریم و  هفوکب  لیـس  دـننام  سپـس  دنـشکیم ، ار  ساـبع  ینب  زا  دیـشر  ناوج  دصیـس  دـنهدیم و  رارق  زواـجت  دروم 
لابند ار  ینایفـس  رکـشل  هدمآ  نوریب  تیاده  مچرپ  اب  يرکـشل  تقو  نآ  رد  دنروآیم . ماشب  يور  هدـمآ  نوریب  اجنآ  زا  سپـس  دـنزاسیم 

ناریسا و و  دربب ! اهنآ  زا  يربخ  هک  دنراذگیمن  یقاب  ار  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  يروطب  دنناسریم . لتقب  ار  اهنآ  مامت  دنسریم و  اهنآب  ات  دننکیم 
: دنروآیم هکمب  يور  هاگنآ  دننزیم ، جاراتب  تسد  زور  هنابش  هس  هدمآ  هنیدمب  مود  رکشل  سپـس  دنریگیم . اهنآ  زا  دناهدرب ، تراغب  هچنآ 
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نیمزب یتبرض  دوخ  ياپ  اب  مه  لیئربج  نادرگ ! دوبان  ار  اهنآ  ورب و  دیامرفیم : دتسرفیم و  ار  لیئربج  دنوادخ  دندیسر ، « 1 « » ءادیب  » هب یتقو 
هیلع دوعوم  يدـهم  دـنامیمن  یقاب  اهنآ  زا  یـسک  هنیهج  هلیبق  زا  رفن  ود  زج  دربیم و  ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  تبرـض  نآ  اب  دـنزیم و 

هدروآ دوخ  ریـسفت  رد  مه  یبلعث  ار  بلطم  نیا  اوُعِزَف ...  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  دیامرفیم  ادـخ  هک  یتشحو  نآ  تسا  نیا  955 و  ص : نتم ، مالسلا ،
هدرک و لقن  ار  نیا  دننام  رقاب  دـمحم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهمب  طوبرم  تایاور  رد  هعیـش  راثآ  نالقان  مه  و  تسا .
زا میدروآ و  نامیا  ام  دنیوگیم : ءادیب »  » رد نتفر  ورف  عقوم  ای  تشحو ، سرت و  ماگنه  ای  تمایق  زور  عقوم : نآ  رد  ادخ  نانمـشد  دناهتفگ :

لاحب يدوس  هچ  تسا  يراچان  يور  زا  هک  ینامیا  ینعی : ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  دـندرگ  رادروخرب  ناـمیا  نیا  زا  دـنناوتیم  اـجک 
زا هک  یـسک  تسد  زا  ار  يزیچ  دناوتیمن  سک  چیه  هک  نانچ  دنوشیمن ، لئان  نامیا  نیاب  اهنآ  هک  هدومرف  نایب  هیآ  نیا  رد  ادخ  دراد ؟ اهنآ 

ُمَُهل یَّنَأ  َو  ینعم  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ : هزمح  وبا  هک  تسا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  مه  و  دریگب . تسا  رود  يو 
رگا دوب . اهنآ  سرتسد  رد  يدهم  دید . دـنهاوخن  ار  وا  هک  دـنبلطیم  یعقوم  ار  يدـهم  اهنآ  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ ٍدـیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ُشُوانَّتلا 

، ندرم زا  دعب  ای  تمایق ، راثآ  ندش  راکشآ  فیلکت و  طوقس  زا  دعب  ینعی  دید » دنهاوخن  ار  وا  : » فلؤم دندیدیم . ار  وا  دنتفریم  يو  يوسب 
ماما زا  یلباک  دلاخ  وبا  زا  دئاوفلا » زنک   » رد یکجارک  تسا . رتبسانم  تیاور  ظاحل  زا  ریخا  ینعم  ءادیب »  » نیمز رد  نتفر  ورف  ماگنهب  ای  و 
يوب اجنآ  رد  دـسریم  « 1 « » رم  » هب اـت  هدومن  ریـس  ار  اـج  همه  دـنکیم  روهظ  مئاـق  یتقو  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم 
يراک نیا  زا  شیب  دـنکیم و  اوعد  اهنآ  اب  ددرگیمرب و  هکمب  اجنآ  زا  مئاق  دـش ، هتـشک  يدوب  هدرک  نیعم  هکم ) رد   ) هک یمکاح  دـنیوگیم 

یلو دننکیم  وا  دصق  ینایفس  رکـشل  اجنآ  رد  دسریم ، ءادیب »  » هب هکنآ  ات  دیامنیم  ادخ  نیدب  توعد  ار  مدرم  دتفایم و  هارب  سپـس  دنکیمن .
هیآ نیا  ینعم  تسنیا  دعلبب   956 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  اهنآ  دور و  ورف  اهنآ  ياپ  ریز  زا  دهدیم  نامرف  نیمزب  دـنوادخ 

ِِهب اوُرَفَک  ْدَـق  َو  مئاق  مایقب  میدروآ  نامیا  دـنیوگیم : ینعی  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاـق  َو  ٍبیِرَق  ٍناـکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ  َو  َتْوَف  ـالَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  هفیرش :
ریسفت رد  زین  و  تسا . عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ٍبیُِرم  ٍّکَش  ِیف  ات  ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَی  َو  دندوب و  دمحم  لآ  مایق  رکنم  البق  ینعی 

؟ تسیچ باذـع  نآ  هک  دندیـسرپ  ار  ٍِعقاو  ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَس  هیآ  ینعم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  هک  تسا  یمق  میهاربا  نب  یلع 
يولهپ دسریم و  مامه  نب  دعـس  ینب  هلحمب  ات  دناریم  ار  نآ  بقع  زا  ياهتـشرف  دیآیم و  نوریب  برغم  زا  هک  تسا  یـشتآ  دوصقم  دومرف :

، دـشاب نآ  رد  دـمحم  لآ  زا  ینمـشد  هک  ار  ياهناخ  چـیه  و  دـنازوسیم ، ار  نآ  نینکاس  اب  هیما  ینب  ياههناخ  مامت  دتـسیایم و  اهنآ  دجـسم 
تقو رد  ای  تسا  يدهم  تامالع  زا  هعقاو  نآ  ینعی  تسا » يدهم  نآ  و  : » فلؤم تسا . يدهم  نآ  دنازوسیم و  ار  همه  دراذگیمن و  ملاس 
مدینش مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  نیصحلا  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش  دوب . دهاوخ  يدهم  روهظ 

دنوش و موجن  هب  دـقتعم  مدرم  هک  یماگنه  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  تمایق  دندیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  دومرفیم :
مالّـسلا هیلع  اـضر  ماـما  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  لـقن  دـلاخ  نـب  نیـسح  زا  یلاـما »  » رد هفئاـطلا  خیـش  دـننک . بیذـکت  ار  یهلا  ریدـقت 

ثیدح دومرف : مراد . هضرع  امـشب  ار  نآ  مهاوخیم  نم  و  درکیم . لیوأت  ار  نآ  هدومن و  تیاور  ار  یثیدـح  ریکب  نب  هَّللا  دـبع  مدرکـضرع :
ماما رـسپ  ضحم )  ) هَّللا دبع  نب  دمحم  هک  یمایا  رد  درک : لقن  نم  يارب  هرارز  نب  دـیبع  تفگیم : ریکب  نب  هَّللا  دـبع  مدرکـضرع : تسیچ ؟
یکی هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  يزور  دوب ، هدرک  مایق  سابع ) ینب  هیلع  هیکز ، سفن  دمحمب  فورعم   ) یبتجم نسح 

. دناهتفریذپ مایق  يارب  ار  وا  توعد  مه  مدرم  هدرک و  مایق  هَّللا  دبع  نب  دمحم  موش  تنابرق  درکضرع : دیـسر  ترـضح  تمدخب  نایعیـش  زا 
زین وت   957 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  مارآ  نیمز  نامسآ و  هک  یتقو  ات  : » دومرف دیئامرفیم ؟ هچ  يو  اب  يراکمه  هراب  رد 

هن نیا  رب  اـنب  ددـنویپیمن و  عوقوب  یماـیق  تسا  مارآ  نیمز  نامـسآ و  هک  ماداـم  تروـص  نیا  رد  تفگیم : ریکب  نب  هَّللا  دـبع  شاـب »! مارآ 
نب هَّللا  دبع  هک  روط  نیا  و  دومرف : تسار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدج  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یمئاق ! هن  تسا و  یمایق 
مارآ ینایفـس )  ) رکـشل اب  نتفر  ورف  زا  نیمز  ادـص و  ندینـش  زا  نامـسآ  یتقو  اـت  هک  تسنیا  مدـج  روظنم  تسین . تسا  هدرک  لـیوأت  ریکب 

: مدرکـضرع مالّـسلا  هیلع  اضر  ماماب  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  رابخالا  یناعم  رد  قودـص  « 1  » ریگ مارآ  زین  وـت  تسا ،
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هرارز نب  دیبع  زا  مدرکـضرع : یثیدح ؟ هچ  دومرف : ترـضح  درکیم  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  ار  یثیدـح  ریکب  نب  هَّللا  دـبع  موش  تیادـف 
زا میهاربا  مدیـسرپ  مدرک و  تاقالم  ار  ع )  ) قداـص ترـضح  « 2  » درک ماـیق  ضحم  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  هک  یلاـس  رد  وا  هک : درکیم  لـقن 
ادخ زا  دومرف : دیهدیم ؟ يروتسد  هچ  امش  دنتسه ) مایق  هدامآ  و   ) دنورگیم يوب  هتسد  هتسد  مه  مدرم  هتفرگ و  تعیب  دوخ  مایق  يارب  مدرم 

ار تیاور  نیا  هرارز  نب  هَّللا  دبع  رگا  مسق  ادخب  تفگیم : ریکب  نب  هَّللا  دبع  تسا ! مارآ  نیمز  نامـسآ و  هک  مادام  دیریگ ، مارآ  دیـسرتب و 
نب هَّللا  دـبع  یلو  هدرک  لقن  تسرد  ار  ثیدـح  هرارز  نب  دـیبع  دومرف : ع )  ) اضر ماما  یمئاق ! هن  تسا و  یمایق  هن  دـشاب  هدرک  لقن  تسرد 

زا نیمز  و  نامز ) ماما   ) امش بحاص  ندز  ادص - زا  نامسآ  هک  مادام  تسنیا : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوصقم  تسا : هدیمهف  دب  ریکب 
قودص یلاما  رابخالا و  یناعم  رد  زین  و  دیربیمن .) يدوس  دوخ  مایق  زا  هک   ) دیریگب مارآ  زین  امش  تسا ، مارآ  ینایفـس ،)  ) رکـشل ندرب  ورف 

رد هک  میتسه  هداوناخ  ود  نایفس  وبا   958 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دالوا  ام و  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا 
هیواعم ربمغیپ و  اب  نایفـس  وبا  تسا  هتفگ  غورد  ادخ  دنیوگیم : اهنآ  یلو  هتفگ  تسار  ادخ  میئوگیم : ام  میراد  شکمـشک  مه  اب  ادخ  هراب 

زا تاجردلا  رئاصب  رد  رافص  دگنجیم . ام  مئاق  اب  مه  ینایفس  دنتساخرب و  گنج  عازن و  هب  یلع  نب  نیـسح  اب  دیزی  بلاط و  یبا  نب  یلع  اب 
يوب ترضح  دیـسر . رقاب  مالّـسلا  هیلع  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخب  خلب  لها  زا  يدرم  تفگ : يوار  هک  دنکیم  تیاور  ناوزغ  نب  بیعش 

: تفگ يراد ؟ غارـس  نابایب  نآ  رد  ار  فاصوا  نیاب  یفاکـش  ایآ  دومرف : يرآ . تفگ : یـسانشیم ؟ ار  نابایب  نالف  یناسارخ  درم  يا  دومرف :
درم يا  دومرف : ترـضح  دیـسر . ترـضح  تمدـخب  نمی  لها  زا  يدرم  هاگنآ  تفگ : يوار  دـیآیم . نوریب  اـجنآ  زا  لاـجد  دومرف : يرآ 

: تفگ يراد ؟ غارـس  هرد  نآ  رد  فاصوا  نیاب  یتخرد  اـیآ  دومرف : يرآ . تفگ : يراد ؟ غارـس  نمی  رد  مئـالع  نیا  اـب  ياهرد  اـیآ  ینمی !
درک ظفح  ار  یسوم  حاولا  هک  دوب  هرخص  نامه  نیا  دومرف : يرآ  تفگ : یسانشیم ؟ تسا  تخرد  ریز  رد  هک  ار  هرخص  نآ  دومرف : يرآ .

هک دنکیم  تیاور  قداص  ترـضح  زا  ینوکـس  زا  لامعالا » باوث   » باتک رد  قودص  خیـش  مه  و  دیـسر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحمب  ات 
. دوب دهاوخ  وکین  ایندب  عمط  هطساوب  ناشرهاظ  دیلپ و  ناشنطاب  هک  دیآیم  شیپ  نم  تما  يارب  ینامز  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 

اهنآ دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دنرادن ، دنوادخ  زا  یـسرت  تسا و  ایر  يور  زا  ناشراک  دنهاوخیمن و  تسادخ  دزن  ار  هچنآ  نامز  نآ  رد  اهنآ 
. دوشن باجتسم  ناشاعد  دنناوخب ، قیرغ  ياعد  هچ  ره  هک  دزاس  التبم  یباذعب  ار 

نامزلا رخآ  ناناملسم 

ینامز دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک : دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  روبزم  دنـسب  لامعالا » باوث   » رد قودص  زین 
مالساب سک  ره  زا  هک  یلاح  رد  دنمانیم ، ناملسم  ار  دوخ  اهنآ  دنامن ، مسا  زج  مالـسا  زا  مسر و  زج  نآرق  زا  هک  دمآ  دهاوخ  تما  نیا  رب 
نایاناد تسا . بارخ  يوقت  تیادـه و  ظاحل  زا  یلو  دابآ  تروصب  اـهنآ  دـجاسم  دـنرترود .  959 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
«1  » ددرگیم زاب  اهنآ  يوسب  مه  دنزیم و  رس  اهنآ  زا  بوشآ  هنتف و  دننکیم ، یگدنز  نامسآ  ریز  رد  هک  دنتسه  ینایاناد  نیرتدب  نانآ 

مالسا تبرغ 

یّلص  960 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ربمغیپ  هک : دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینوکـس  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
نانچ زین  بیرقنع  دش و  رهاظ  تبرغ  اب  مالـسا  ینعی : ءابرغلل  یبوطف  أدب  امک  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ و  ادـب  مالـسالا  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا 

ار نآ  نیدلا  لامک  رد  تسا و  هدمآ  رگید  دنـسب  ثیدح  نیا  زین  ینامعن  تبیغ  رد  ابرغ . لاحب  شوخ  سپ  ددرگیمرب  تبرغ  لاحب  دوب  هک 
رما لوا  رد  مالسا  هک  تسنیا  تیاور  نیا  ینعم  تسا : هتفگ  هیاهن  رد  ریثا  نبا  فلؤم : تسا . هدرک  تیاور  مه  اضر  ترضح  زا  رگید  دنسب 

بیرقنع : » دومرف هکنیا  و  دندوب . كدنا  زور  نآ  رد  ناناملسم  اریز  دنشابن . يو  دزن  شناگتسب  زا  کی  چیه  هک  دوب  یـسکیب  بیرغ  دننام 
نآ زا  تشهب  ینعی  ءاـبرغلل » یبوطف  . » دـندرگیم اـبرغ  دـننام  دـنباییم و  لـیلقت  ناـمزلا  رخآ  رد  ناناملـسم  ینعی  دوـشیم » بیرغ  لوا  لـثم 
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ربارب رد  نامزلا  رخآ  مالسا و  زاغآ  رد  اهنآ  هک  تسنیا  زایتما  نیا  تلع  دنشابیم . هدوب و  مالسا  نایاپ  مالسا و  زاغآ  رد  هک  تسا  ینیملـسم 
«1  » دنهدیمن تسد  زا  ار  مالسا  نید  دنهدیم و  هداد و  ناشن  تماقتسا  رافک  ياهرازآ 

نآ مئالع  نامز و  ماما  مایق  ریثات 

دنوادخ دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  قودـص  نینچمه 
وا يارب  ار  دوخ  نداعم ) و   ) اهجنگ و  دوشیم ، هدـید  رون  وا  ياـپ  ریز  رد  نیمز  هتـشاد . دـیؤم  ترـصن  اـب  هداد و  ترـصن  بعر  اـب  ار  مئاـق 

بلاغ هلطاب  ناـیدا  اهکلـسم و  همه  رب  ار  دوخ  نید  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  و  دریگیم ، ارف  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  شتنطلـس  دزاـسیم . راکـشآ 
دوشیم و لزان  هَّللا  حور  یـسیع  دزاسیم . دابآ  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـنامیمن  نیمز  يور  رد  ياهناریو  دـنهاوخن  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ،

اهنز نانز و  دننام  اهدرم  هک  یماگنه  دومرف : دمآ ؟ دهاوخ  یک  امش  مئاق  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : نم  درازگیم . زامن  وا  رـس  تشپ 
در نالداع  یهاوگ  لوبق و  قحان  ياهتداهـش  و  دـنوش ، راوس  اهنیز  رب  اهنز  دـننک ، افتکا  اهنزب  نانز  اهدرمب و  نادرم  دـندرگ و  نادرم  هیبش 

. دوش هظحالم  ناشنابز  زا  سرت  هطـساوب  رارـشا  زا  و  دنرامـش ، ناسآ  ار  ابر  ندروخ  اـنز و  لـمع  رگید و  کـی  نوخ  نتخیر  مدرم  دوش و 
سفن  ) تریـس كاـپ  یناوج  دـیآ و  دـیدپ  ءادـیب »  » رد یگتفرورف  و  دـننک ، جورخ  نمی  زا  ینمی  صخـش  ماـش و  زا  ینایفـس  هک  یماـگنه 

لآ مئاق  زا  يوریپ  رد  قح  هک : دـیایب  نامـسآ  زا  یئادـص  و  دـسر ، لتقب  نسح  نب  دـمحم  مانب  ماقم  نکر و  نیب  رد  دـمحم  لآ  زا  هیکزلا )
ود درم  هدزیس  دصیس و  دهدیم و  هبعکب  هیکت  دوشیم  راکشآ  هک  یعقوم  درک . دهاوخ  مایق  ام  مئاق  تقو  نآ  رد  تسوا . نایعیش  دمحم و 

یهلا يارفس  هدنام  یقاب  ینعی  « 1  » َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  تسا : هفیرش  هیآ  نیا  دیوگیم  هک  ینخس  لوا  دنوشیم . عمج  يور 
هد نوچ  نیمز  يور  رد  یهلا  يارفس  هیقب  نآ  منم  هضرا  یف  هَّللا  ۀّیقب  انا  دیامرفیم : سپس  دینادب ، رگا  تسا . رتهب  امش  يارب  نیمز  يور  رد 
زج يدوبعم  نیمز  يور  مامت  رد  تقو  نآ  رد   962 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم . مایق  دندمآ  درگ  يو  دزن  درم  رفن  رازه 

. دوب دـهاوخ  وا  ینالوط  تبیغ  زا  دـعب  روهظ  نیا  دزوسیم و  دـتفایم و  نآ  رد  یـشتآ  تب  لاثما  اـی  یتب  ره  و  دوب . دـهاوخن  هناـگی  يادـخ 
یقرب دمحم  نب  دمحا  دنروآیم . نامیا  يوب  یناسک  هچ  دننکیم و  يوریپ  يو  زا  وا  تبیغ  رد  یناسک  هچ  هک  دنک  مولعم  هتساوخ  دنوادخ 

نمـشد ار  تیب  لها  ام  سک  ره  دومرف : ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ناورم  نب  دمحم  زا  نساحم »  » باتک رد 
وا اریز  يرآ  دومرف : دیوگب ؟ مه  نیتداهـش  هملک  وا  دنچ  ره  هَّللا  لوسر  ای  دندرکـضرع : دنادرگ . هتخیگنارب  يدوهی  ار  وا  دنوادخ  درادـب ،

ار تیب  لـها  اـم  سک  ره  دومرف : زاـب  دـهدیم  هیزج  يراوخ  اـب  اـی  دزاـسیم  ناـهنپ  شنوخ  نتخیر  عقوم  رد  هملک ، ود  نیا  يادا  اـب  ار  دوخ 
لاجد رگا  یـسک  نینچ  هکنیا  يارب  دومرف : هچ ؟ يارب  هَّللا ! لوسر  ای  دش : ضرع  دنادرگ . هتخیگنارب  يدوهی  ار  وا  دنوادخ  درادب ، نمـشد 
لتقب ار  لاجد  نامز  ماما  هک  میدرک  تیاور  هدیسر ، مئاق  هراب  رد  قداص  ترضح  زا  هک  یتایاور  باب  رد  ام  فلؤم : دورگیم . يوب  دنیبب  ار 

«1  » دناسریم

نامزلا رخآ  عاضوا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  هبطخ 

زا سپ  دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هربس  نب  لازن  زا  نیدلا  لامک  رد  قودـص  خـیش 
هچ ره  دـیهدب ، تسد  زا  ارم  هـکنآ  زا  شیپ  مدرم ! يا  ینعی : ینودـقفت  نا  لـبق  ساـّنلا  اـهّیا  ینولـس  دوـمرف : راـب  هـس  یهلا  ياـنث  دـمح و 

: دومرف دمآ ؟ دهاوخ  یک  لاجد  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : تساخرب و  اج  زا  ناحوص  نب  ۀعـصعص  تقو  نیا  رد  دیـسرپب ! نم  زا  دـیهاوخیم 
میتسه ناسکی  نم ) وت و   ) لوئـسم لئاس و  هراـب  نیا  رد  مسق  ادـخب  تسیچ . تدوصقم  هک  تسناد  دینـش و  ار  وت  نخـس  دـنوادخ  نیـشنب !
لاجد ندـمآ  هک  نادـب  ار  نیا  یلو   963 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنادیم .) دـنوادخ  طقف  هک  تسا  يرارـسا  زا  نیا  ینعی  )

نینمؤملا ریما  اـی  درکـضرع : مهدـیم  عـالطا  یـشاب  هتـساوخ  رگا  ددـنویپیم . عوـقوب  مه  بقاـعتم  لـعنلاب  لـعنلا  قباـط  هک  دراد  یتاـمالع 
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عیاض ار  تناما  و  دـنناریمب ، ار  زامن  مدرم  هک ) دـیآیم  یتقو  رد  لاجد  : ) تسنیا نآ  تاـمالع  نک ! رب  زا  میوگیم  هچنآ  دومرف : دـیئامرفب .!
و دنـشورفب ، ایندـب  ار  نید  و  دـنزاسب ، مکحم  ار  اهنامتخاس  و  دـنریگب ، هوشر  و  دـنروخب ، ابر  و  دنرامـش . لـالح  ار  نتفگ  غورد  و  دـننک ،

نوخ دنتخاس و  هشیپ  یتسرپاوه  و  دندومن ، هراپ  ار  ناشیوخ  دـنویپ  و  دـندرک ، تروشم  نانز  اب  و  دنتـشامگ ، راکب  ار  ناهیفـس  هک  یعقوم 
، رجاف ءارما  ددرگ ، رخف  ثعاب  متس  ملظ و  و  دشاب ، یناوتان  فعض و  هناشن  اهنآ  نایم  رد  يرابدرب  ملح و  دنتسناد . شزرایب  ار  رگید  کی 
زیمآ و ناتهب  راتفگ  تشز و  لامعا  و  دشاب ، راکشآ  لطاب  تداهـش  دنـشاب . قساف  نآرق )  ) نایراق نئاخ و  اناد  ناگدرکرـس  و  ملاظ ، ءارزو 

تیانع دروم  رارـشا  و  ددرگ ، دنلب  اههرانم  يزیمآ و  گنر  یـشاقن و  اهدجـسم  و  دوش ، تنیز  اهنآرق  ددرگ ، ینلع  زواجت  نایغط و  هانگ و 
اهنز دوش . کـیدزن  دـش  هداد  هک  ياهدـعو  و  ددرگ ، ضقن  اـهنامیپ  دـشاب و  فلتخم  اهـشهاوخ  دوـش . هتـسب  مه  رد  اهفـصو  دـنریگ ، رارق 

هدینـش اهنآ  زا  ددرگ و  دنلب  ناقـساف  ياهادص  دنیوج . تکرـش  دوخ  نارهوش  اب  تراجت  رما  رد  دنراد  ایند  رومأب  هک  ینایاش  لیم  هطـساوب 
نانز ددرگ ، نیما  نئاـخ  و  قیدـصت ، وگغورد  دوش ، هیقت  شرـش  هظحـالمب  رجاـف  صخـش  زا  تساـهنآ ، نیرتلذر  موق ، گرزب  « 1 ! » دوش
نانز دنوش و  راوس  اهنیز  رب  اهنز  دنیامن . تنعل  ار  دوخ  ناینیشیپ  مدرم  و  دننک ! یگدنزاون  هتفرگ  تسدب  یقیـسوم  برط و  تالآ  هدنزاون ،
هیلع دوعوم  يدهم  دهدیم ، تداهش  دوش  تساوخرد  يو  زا  هک  نیا  نودب  همکحم ) رد   ) دهاش دننک . ادیپ  تهابش  نانزب  نادرم  نادرمب و 

ار ایند  راک  و  دنزومایب ، نید  ریغ  يارب  ار  نید  ماکحا  دهد . یهاوگ  قح  فالخ  رب  دوخ  تسود  رطاخب  يرگید  964 و  ص : نتم ، مالسلا ،
رد تسا . رتخلت  ربص  زا  رتنفعتم و  رادرم  زا  اهنآ  ياهلد  هک  یلاح  رد  دنـشوپب ، اهگرگ  ياهلد  رب  ار  شیم  تسوپ  دنراد ، مدقم  ترخآ  رب 

نانکاس زا  هک  دنک  وزرآ  یسک  ره  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  تسا . سدقملا  تیب  زور  نآ  رد  اهاج  نیرتهب  دینک . لیجعت  باتش و  عقوم  نآ 
«1  » دشاب اجنآ 

؟ تسیک لاجد 

هراشا

: دومرف  965 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسیک  لاجد  نینمؤملا ! ریما  ای  درکـضرع : تساخرب و  هتاـبن  نب  غبـصا  تقو  نیا  رد 
زا دیامن : بیذکت  ار  وا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  دنک و  قیدصت  ار  وا  ياعدا  هک  تسا  یسک  یقش  تسا . دیص  نب  دئاص  لاجد  هک  نادب 

یناشیپ رد  رگید  مشچ  درادن و  تسار  مشچ  دیآیم . نوریب  تسا  هیدوهی »  » هب فورعم  هک  ياهیرق  دنیوگیم و  ناهفـصا  ار  نآ  هک  يرهش 
رفاک نیا   » تسا هتـشون  يو  یناشیپ  رد  تسا ، نوخب  هتخیمآ  یئوگ  هک  تسوا  مشچ  رد  يزیچ  دـشخردیم . حبـص  هراتـس  دـننام  و  تسوا ،

، تسا دود  زا  یهوک  شیور  ولج  رد  ددرگیم . وا  اب  باتفآ  دوشیم و  اهایرد  لخاد  دـناوخیم . ار  نآ  داوسیب  داوساب و  صخـش  ره  تسا »
راوس يدیفـس  غالا  رب  و  دیآیم ، یتخـس  یطحق  کی  رد  يو  دننیبیم . مدـنگ )  ) ماعط ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يدیفـس  هوک  وا  رـس  تشپ  و 

تمایق زور  ات  هکنیا  رگم  درذـگیمن  یبآ  چـیه  زا  دوشیم . هدـیدرون  وا  ياپ  ریز  رد  نیمز  تسا ! هار  لیم  کـی  شغـالا  ماـگ  کـی  تسا ،
: دیوگیم دنونشیم ، ار  وا  يادص  نیطایش  سنا و  نج و  برغم  ات  قرشم  زا  هک  دهدیم  رد  ادن  نانچ  دوخ  دنلب  يادص  اب  دوشیم . هدیکـشخ 

ریدقت ار  یسک  ره  يزور  مدومن و  بسانتم  لدتعم و  ار  اهنآ  مادنا  مدیرفآ و  ار  رشب  هک  یسک  نآ  منم  نم . يوسب  دیئایب  نم  ناتـسود  يا  »
اذغ دراد  مشچ  کی  وا  دیوگیم ، غورد  ادخ  نمشد  لاجد  متسه » امش  گرزب  يادخ  نآ  نم  منکیم . یئامنهار  نآ  نتفایب  ار  همه  هدومن و 

دوریم و هار  اهرازاب  رد  هن  دروخیم و  اذـغ  هن  و  « 1  » تسا یمـشچ  کی  هن  امـش  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دوریم . هار  اهرازاب  رد  دروخیم و 
هب فورعم  یلت  رد  ماش  رد  ار  وا  دنوادخ  دنراد  شود  رس و  رب  يزبس  زیچ  دنتـسه و  انز  دالوا  زور  نآ  رد  وا  ناوریپ  بلاغ  تسین . ریذپانف 
نآ زا  دعب  هک  دینادب  دشکیم . درازگیم ، زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  یـسک  تسدب  هدمآرب  هعمج  زور  زا  تعاس  هس  قیفا » لت  »

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ضرالا » ۀباد   » ندمآ دومرف : تسیچ ؟ هثداح  نآ  نینمؤملا  ریما  ای  میدرکـضرع : دـهدیم . يور  یگرزب  هثداح 
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ياج رد  دراذگیم ، هک  ینمؤم  ره  يور  رب  ار  رتشگنا  نآ  تسوا  اب  یسوم  ياصع  نامیلس و  رتشگنا  تسا ، افـص  تمـس  زا   966 ص : نتم ،
نمؤم هک  ییاج  ات  تسا » یقیقح  رفاک  نیا   » دوشیم هتـشون  دراذـگب  يرفاـک  ره  يور  رب  و  تسا » یقیقح  نمؤم  نیا  : » دوشیم هتـشون  نآ 

یتداعـس نینچب  مدوب و  وت  لثم  زورما  مه  نم  متـشاد  تسود  تلاحب ! شوخ  نمؤم  يا  دنزیم : ادص  رفاک  وت و  رب  ياو  رفاک  يا  دنزیم  ادص 
برغم بناج  زا  دیـشروخ  عولط  زا  دعب  دنتـسه  برغم  قرـشم و  نیب  رد  هک  یمدرم  دنکیم و  دنلب  ار  دوخ  رـس  ضرالا  ۀـباد  سپـس  مسرب .

هک یـسک  نامیا  و  دوریم ، الاب  ادخ  يوسب  یلمع  هن  لوبق و  ياهبوت  هن  دوشیم . هتـشادرب  هبوت  رگید  تقو  نآ  رد  دننیبیم  ار  وا  ادـخ  نذاب 
نآ زا  دعب  هچنآ  زا  دومرف : ترـضح  هاگنآ  درادـن . يدوس  شبحاص  لاحب  دوب  هدرکن  بسک  يریخ  نامیا  لاح  رد  ای  هدرواین  نامیا  رتشیپ 

: تفگ هعصعص  هب  هربس  نب  لازن  مهدن . عالطا  دوخ  ترتع  هب  زج  هک  هتسب  دهع  نم  اب  ادخ  لوسر  مبیبح  اریز  دیسرپن . نم  زا  دهدیم  يور 
، درازگیم زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  یـسک  نآ  هربس ! رـسپ  يا  تفگ : هعـصعص  دوب ؟ هچ  فرح  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  دوصقم 

دیدـپان هک  یلحم  ینعی   ) دوخ برغم  زا  هک  يدیـشروخ  تسوا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دالوا  زا  یمهن  ترتع  زا  یمهدزاود 
سک چیه  هک  يروطب  دیامنیم ، رارقرب  ار  لدع  يوزارت  دنکیم و  كاپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  ماقم  نکر و  نیب  رد  دنکیم و  عولط  هدش )
هچنآ هک  هتفرگ  نامیپ  يو  زا  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  شبیبح  هک  دومرف : مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنکیمن . ملظ  يرگیدب 

هَّللا دبع  زا  عفان  زا  نیدلا  لامک  رد  ار  تیاور  نیا  قودص  دهدن . عالطا  یسکب  نیرهاط ، همئا  يو  ترتعب  زج  داد  دهاوخ  يور  نآ  زا  دعب 
زا عفان  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  قودـص  مه  و  تسا ؟ يدوهی  لاـجد  اـیآ  تسا . هدومن  تیاور  مه  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  وا  ورمع  نب 

ار حبص  زامن  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ   967 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زور  کی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  هَّللا  دبع 
ای دیسرپ : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ینز  دندیبوک  ار  هناخ  برد  هدیسر  هنیدم  رد  ياهناخ  ردب  ات  دنتـساخرب  اهنآ  اب  هاگنآ  درازگ ، باحـصا  اب 

هَّللا دبع  اب  درکـضرع : منیبب ؟ ار  هَّللا  دـبع  یهدـیم  هزاجا  هَّللا ! دـبع  ردام  يا  دومرف : هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  یهاوخیم ؟ هچ  مساقلا ! ابا 
فـصو نیا  اب  دومرف : دیامنیم . یمیظع  رماب  توعد  ارم  دنکیم و  فیثک  ار  دوخ  سابل  درادن و  یتسرد  لقع  وا  مسق  ادـخب  دـیراد ؟ راکچ 

یتقو دـیوش  لخاد  تفگ : هن . دومرف : تسین ؟ يروط  دز  رـس  وا  زا  یبدایب  رگا  یلو  درادـن  یعناـم  تفگ : نز  منیبب ! ار  وا  نم  هدـب  هزاـجا 
نیا نیشنب ! تسرد  شاب و  تکاس  تفگ : شردام  درکیم . دنلورغ  نآ  رد  دوب و  هدیچیپ  دوخب  ياهچراپ  هَّللا  دبع  دندش  هناخ  لخاد  ربمغیپ 
امشب تشاذگیم  مدوخ  لاحب  ارم  منوعلم  ردام  رگا  تفگ : ربمغیپب  تسـشن و  دش و  تکاس  هَّللا  دبع  هدمآ . وت  ندید  يارب  هک  تسا  دمحم 

رب ار  یتخت  و  منیبیم ، یلطاب  قح و  درکـضرع : ینیبیم ؟ هچ  دیـسرپ : ص )  ) ربمغیپ هن !؟ ای  دیتسه  نم  یئادخب  لئاق  امـش  هک  مدادـیم  ربخ 
دبع میادخ . ربمغیپ  نم  هکنیا  تسین و  یئادخ  هناگی  يادـخ  زج  هک  هدـب  تداهـش  دومرف : هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  منیبیم . بآ  يور 

زا رتراوازـس  ار  وت  ظاحل  نیا  زا  دنوادخ  هچ  میادخ . ربمغیپ  نم  هکنیا  تسین و  یئادـخ  هناگی  يادـخ  زج  هک  هدـب  تداهـش  وت  تفگ : هَّللا 
ار هَّللا  دـبع  هناـخ  برد  دـندمآ  اددـجم  دـندرازگ  باحـصا  اـب  ار  حبـص  زاـمن  ص )  ) ربمغیپ و  دـش ، مود  زور  نوچ  تسا . هدادـن  رارق  نم 
اب یلخن  تخرد  يالاب  هَّللا  دبع  دندید  دندش ، هناخ  لخاد  ربمغیپ  نوچ  دیوش ! لخاد  درکـضرع : ربمغیپ  هب  دـمآ  هَّللا  دـبع  ردام  دـندیبوک ،

رگا تفگ : ربمغیپ  هب  دمآ  دورف  نوچ  تسا . هدمآ  وت  دزن  دمحم  کنیا  ایب  نیئاپ  وش و  تکاس  تفگ  شردام  دناوخیم . زاوآ  دـنلب  يادـص 
ص)  ) ربمغیپ دیـسر ، ارف  موس  زور  نوچ  هن .! ای  دیتسه  نم  یئادخب  لئاق  امـش  هک  متفگیم  امـشب  تشاذگیم  مدوخ  لاحب  ارم  منوعلم  ردام 

هیلع دوعوم  يدهم  گنهآب  تسا و  نادنفـسوگ  نایم  وا  دندید  دـندمآ . اجنآ  هب  دنتـساخرب و  سپـس  دـندرازگ  باحـصا  اب  ار  حبـص  زامن 
زور نآ  رد  تسا . هدمآ  وت  دزن  هک  تسا  دمحم  نیا  نیـشنب . وش و  تکاس  تفگ : شردام  دناوخیم ، زاوآ  اهنابـش   968 ص : نتم ، مالسلا ،

هک هدب  تداهش  دومرف : هَّللا  دبع  هب  سپـس  دوب . هدومرف  تئارق  زور  نآ  زامن  رد  ربمغیپ  دوب و  هدش  لزان  ربمغیپ  رب  ناخد  هروس  زا  هیآ  دنچ 
تسین و یئادخ  هناگی  يادخ  زج  هک  هدب  تداهـش  وت  تفگ : مه  هَّللا  دبع  متـسه . ادخ  ربمغیپ  نم  هکنیا  تسین و  یئادخ  هناگی  يادخ  زج 

دوخ هنیـس  رد  ار  يزیچ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تسا . هدادن  رارق  رتراوازـس  نم  زا  ار  وت  ظاحل  نیا  زا  دـنوادخ  متـسه  ادـخ  هناگی  ربمغیپ  نم 
هدش ررقم  تیارب  هچنآ  زا  هک  یشاب  راوخ  دومرف : هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دود ! تسا  دود  تفگ : تسیچ ؟ نآ  ماهدرک  ناهنپ  وت  يارب 
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هاگنآ یـسریمن ! تسا ، هداد  تردـق  نآ  رب  ار  وت  دـنوادخ  هچنآ  زا  شیب  يزیچب  يدرگیمن و  لئان  دوخ  يوزرآب  ینکیمن و  زواجت  زگره 
ار وا  دنوادخ  دندیناسرت . لاجد  دوجو  رطخ  زا  ار  دوخ  موق  هکنیا  زج  دینادرگن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه  دـنوادخ  دومرف : دوخ  باحـصاب 

اریز دینکن ) انتعا  درک  توعد  دوخ  یئادـخ  هب  ار  امـش  رگا  و   ) ددرگن هبتـشم  امـش  رب  بلطم  دـینیب ) هب  ار  وا  هک   ) تخادـنا ریخأتب  زورما  ات 
. دنکیم جورخ  دشاب  هار  لیم  کی  ششوگ  ود  نایم  هلـصاف  هک  تسا  یغالا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  وا  « 1 . » تسین یمشچ  کی  امش  يادخ 
زج وا  دنتـسه . ینابایب  ياهبرع  ناـنز و  يدوهی و  وا  ناوریپ  رتشیب  دراد . بآ  زا  رپ  يرهن  ناـن و  زا  یهوک  مه  و  تسوا ، اـب  منهج  تشهب و 

«2 . » دراذگیم مدق  نیمز  يور  ياج  همهب  نآ  هموح  هکم و 

لاجد هراب  رد  ننست  لها  ياملع  راتفگ 

يردخ  970 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیعـس  وبا  زا  دوخ  دنـسب  هنـسلا » حرـش   » باتک رد  « 1  » ءارف دوعسم  نب  نیـسح  فلؤم :
، منیبـیم بآ  يور  رب  ار  یتـخت  تفگ : لاـجد  ینیبـیم و  هچ  دیـسرپ  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  یتـقو  ناتـساد  نیا  رد  هـک  هدرک  تـیاور 
ود هکنیا  ای  غورد  ربخ  کی  تسار و  ربخ  ود  تفگ  ینیبیم ؟ هچ  دیسرپ  سپـس  ینیبیم ! ایرد  يور  رب  ار  ناطیـش  تخت  وت  دومرف : ترـضح 

تیاور نیا  هراب  رد  هیاـهن »  » رد ریثا  نبا  دـینک . اـهر  ار  وا  هدـش  هبتـشم  يو  رب  بلطم  دومرف : ربمغیپ  منیبیم . تسار  ربخ  کـی  غورد و  ربخ 
دوصقم و  دود . ینعی  لاد ، حتف  ای  مضب  خد » : » تفگ ماهدرک  ناهنپ  وت  يارب  هنیـس  رد  ار  يزیچ  هچ  دیـسرپ : دایـص  نبا  زا  ربمغیپ  دـیوگیم :

دود اب  نامـسآ  هک  يزور  ینعی : « 1  » ٍنِیبُم ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتْأـَت  َمْوَی  هیآ  ماهدرک ، ناـهنپ  وت  يارب  هنیـس  رد  ار  يزیچ  دومرف : هک  ترـضح 
انب دناسریم . لتقب  دود  هوک  ینعی  ناخد » لبج   » رد ار  لاجد  میرم  نب  یـسیع  هک  هدش  هتفگ  دیوگیم : ریثا  نبا  مه  و  دوب . دـیآیم  راکـشآ ،

يوب ربمغیپ  هکنیا  و  تسا . لاـجد  ناـمه  دوخ  هک  درکیم  ناـمگ  دایـص  نبا  اریز  تسا . هدوب  يو  لـتقب  هراـشا  ربـمغیپ  لاؤس  دـیاش  نیا  رب 
روصت هنوگ  ود  هب  هرقف  نیا  تسا : هتفگ  یباطخ  دیوگیم : هنسلا  حرش  رد  ءارف  ینکیمن » زواجت  زگره  هدش  ررقم  تیارب  هچنآ  زا  وت   » دومرف

ماهلا هار  زا  و  دـنوشیم ، علطم  ناربمغیپ  هک  نانچ  دـنک ، ادـیپ  عالطا  بیغ  زا  یحو  هلیـسوب  هک  دـسریمن  اجنآب  وا  راک  هکنیا  یکی  دوشیم :
يراج وا  نابز  رب  هچنآ  و  ددرگیم ، مهلم  نادـب  ادـخ  ءایلوا  حاورا  هک  ناـنچ  دـباییمن  ربخ  زین   971 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

وبا یهدـب . رییغت  یناوتیمن  تسا ، هدومرف  ریدـقت  تراـک  وـت و  هراـب  رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  هکنیا  رگید  و  دوـمن ، ءاـقلا  يوـب  ناطیـش  تشگ 
ضرعت مدـع  حلـص و  نامیپ  اهنآ  ياهنامیپ  مه  نادوهی و  اب  ربمغیپ  هک  تسا  يراگزورب  طوبرم  ناتـساد  نیا  نم  رظنب  تسا : هتفگ  نامیلس 

اذل دراد ، یئاعدا  هچ  تناهک  هار  زا  يو  هک  دوب  هدیسر  ربمغیپب  وا  ربخ  دوب  هتسد  نآ  رد  لخاد  دوهی و  هفئاط  زا  مه  دایـص  نبا  تسبیم و 
یناسک زا  ای  دـشابیم ، نهاک  ای  رحاس  تسا و  لـطاب  رب  وا  هک  تسناد  تفگ  نخـس  يو  اـب  یتقو  یلو  دـنک ، ناـحتما  ار  وا  تساوخ  ربمغیپ 

ور نیا  زا  دیامنیم . اقلا  يوب  دیوگیم  هچنآ  زا  ياهراپ  دراد و  دـش  دـمآ و  يو  اب  ناطیـش  ای  دـیآیم  يو  دزن  یمدآ  تروصب  نج  هک  تسا 
هچنآ زا  هک  یـشاب  لـیلذ  راوخ و  دومرف : دـنار و  دوخ  زا  ار  وا  تسا ، دود  ياهدرک  ناـهنپ  نم  يارب  هنیـس  رد  هچنآ  تفگ  ربمغیپ  هب  یتـقو 
یحو هار  زا  تسا و  ناطیـش  هتفگ  دـیوگیم  يو  هک  اـهنیا  هک  دوـب  نیا  ترـضح  دوـصقم  درک . یهاوـخن  زواـجت  زگره  هدـش  ررقم  تیارب 
يارب غورد  تسار و  ربخ   » تفگ هک  هچنآ  ینعم  دوریم و  اطخب  یناـمز  تسرد و  یهاـگ  دـیوگیم  هچنآ  هک  دراد  یتـالاح  وا  هکلب  تسین .

یناحتما يو  دوجو  هک  تسنیا  لاجد  رما  مالک  هلمج  تسا . نیمه  زین  تسا ، هتشگ  هبتـشم  وت  رب  بلطم  دومرف : ربمغیپ  و  دهدیم » يور  نم 
ار دوخ  ناحتما  دوریم  تقیقح  هارب  ای  هتفرگ  شیپ  لطاب  هار  هک  سک  نآ  ات  دـنکیم ، شیاـمزآ  ار  دوخ  ناگدـنب  وا  هلیـسوب  ادـخ  هک  تسا 

نایاپ  ) دنتـشادهاگن ار  دوخ  نامیا  یهورگ  دنتـشگ و  هارمگ  یعمج  دندش ، ناحتما  يرماس  هلاسوگ  هلیـسوب  یـسوم  موق  هک  نانچ  دهدب ،
: دنتـسه هتـسد  ود  دـشابیم ، يرگید  ای  تسا  دایـص  نبا  نامه  لاجد  ایآ  هکنیا  هراب  رد  ننـست  لها  ياملع  فلؤم : يرزج .) ریثا  نبا  راتفگ 

يور درم و  هنیدم  رد  درک و  هبوت  دوخ  هتفگ  زا  دایـص  نبا  هک  هدش  تیاور  اریز  تسین  لاجد  دایـص  نبا  هک  دـنراد  هدـیقع  اهنآ  زا  یعمج 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  هک  دناهدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  یتایاور  مه  و  تسا . هدرم  وا  هک  دننیب  هب  مدرم  ات  دنتـشادرب  ار  وا  هدرم 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا قباس  لصفم  تیاور  رد  فورعم  دایـص  نبا  نامه  لاجد  هک  دندقتعم  رگید  یهورگ  یلو  تسین  لاجد  وا  دـناسریم   972 ص : نتم ،
«1  » دناهدرک تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  ورمع  نب  هَّللا  دبع  زا  ار  ینعم  نیا  و 

لاجد هب  عجار  قودص  خیش  نخس 

رد ار  نآ  دننکیم و  قیدصت  ار  رابخا  هنوگ  نیا  ننـست ) لها  نیبصعتم   ) راکنا دانع و  لها  دـیوگیم : روبزم  ربخ  لقن  زا  دـعب  قودـص  خـیش 
رد هک  دـناهدومن  تیاور  ینالوط   973 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تدـم  نیا  رد  ار  وا  ندوب  هدـنز  يو و  تبیغ  لاجد و  هراب 

بئاغ ینـالوط  یتدـم  وا  هک   974 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـننکیمن  رواب  مئاـق  هراـب  رد  یلو  دـنکیم ، جورخ  ناـمزلا  رخآ 
دعب ناماما  ربمغیپ و  هکنیا  اب  دشاب ! هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  ددرگیم و  راکـشآ  هاگنآ  دوشیم ،
اهنآ دناهدناسانـش . بسن ، ینالوط و  تبیغ  صخـش و  مانب و  ار  نامز ) ماما   ) وا دـناهتفگ و  نخـس  عوضوم  نیا  زا  احیرـص  ترـضح  نآ  زا 

رد نانیا  هچنآ  بلاغ  َنوُِرفاْکلا . َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  هک  یتروص  رد  دـننک  شوماخ  ار  ادـخ  رون  هلیـسو  نیدـب  دنتـساوخ 
يدهمب عجار  هعیش  هفیاط  امش  هک  تایاور  نیا  دنیوگیم  هک : تسنیا  دننکیم  جاجتحا  لالدتسا و  نآب  نامز  ماما  تبیغ  دوجو و  راکنا  ماقم 
يراصن دوهی و  همهارب و  دیوگیم : قودص  سپس  میرادن ! عالطا  ام  و  تسا . هدشن  تیاور  تنـسلها )  ) ام قیرط  زا  دیاهدرک  تیاور  دوعوم 

دینکیم لقن  ناتربمغیپ  هراب  رد  امش  هچنآ  نوچ  دنیوگیم : اهنآ  دنـشابیم . ام  ربمغیپ  رکنم  لیلد  نیمهب  دنتـسین  ام  ربمغیپ  توبن  هب  دقتعم  هک 
توبن نـالطب  هب  داـقتعا  اذـل  میرادـن ، نآـب  نیقی  تساـم و  دـیدرت  دروم  دـیروآیم  وا  يربـمغیپ  تاـبثا  يارب  هک  یئاـهلیلد  تازجعم و  و 

، میوش نآب  مزلم  میریذپب و  دنیوگیم  نامز  ماماب  تبـسن  ام  هدـیقع  هراب  رد  ننـست  لها  هک  ار  هچنآ  میهاوخب  ام  رگا  سپ  میراد ، ناتربمغیپ 
لها زا  تیعمج  ظاحل  زا  اهنآ  هک  صوصخب  دنوش ، نآب  مزلم  دنریذپب و  دـنیوگیم  ربمغیپ  هب  تبـسن  روبزم  ياههقرف  ار  هچنآ  دـیاب  زین  اهنآ 
دنامب هدنز  ردقنآ  ام  نامز  رد  رفنکی  هک  دریذپیمن  ام  لقع  دنیوگیم : ننست  لها  نادنمشناد  زا  یضعب  نینچمه  لاکشا  دنتسه ! رتشیب  ننست 
زواجت نامز  لها  رمع  زا  نامز ) ماما   ) امش بحاص  رمع  امـش  هدیقعب  هک  یلاح  رد  دنک ، زواجت  نامز  لها  يداع  ياهرمع  زا  يو  رمع  هک 

رمع تسا  نکمم  و  تسا ، بئاغ  لاجد  دیراد  لوبق  هک  امش  میئوگیم : خساپ   975 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1  » تسا هدرک 
نآ اب  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  هراب  رد  ار  ینعم  نیا  هنوگچ  دیراد ، ار  هدیقع  نیمه  زین  ناطیـش  هراب  رد  و  دـنک ، زواجت  رـصع  لها  همه  زا  وا 

- لامک  ) باتک نیا  رد  اـم  هک  یتاـیاور  همه  نآ  و  ادـخ ، رما  يارجا  يارب  يو  روهظ  رمع و  لوط  تبیغ و  وا و  هراـب  رد  هک  یتاـیاور  همه 
قباط دایز و  مک و  نودب  هنیعب و  تسا ، هدوب  نیـشیپ  ياهتما  رد  هچ  ره  هک : هدومرف  ربمغیپ  ملـسم  روطب  ار  هچنآ  میاهدرک و  رکذ  نیدلا )
هنوگ نیا  هک  يدارفا  یهلا ، يارفـس  قباس و  ناربمغیپ  نایم  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دـیرادیمن .؟ رواـب  دـشابیم ، زین  تما  نیا  رد  لـعنلاب ، لـعنلا 

اَّلِإ ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  دیامرفیم : دیجم  نآرق  تسیز . ناهج  رد  لاس  دصناپ  رازه و  ود  ربمغیپ  حون  دنرایسب . دناهتشاد ، ینالوط  ياهرمع 
رد دنـس  اب  ام  هک  یتیاور  رد  و  دنام . شموق  نایم  رد  ادخ ) نیدب  مدرم  توعد  يارب   ) لاس هاجنپ  دـصهن و  تدـم  حون  ینعی  ًاماع  َنیِـسْمَخ 

ماما رمع  لوط  نیفلاخم  هنوگچ  نیا  رب  انب  دـشاب ، رمع  لوط  هک  تسا  حون  زا  یتمالع  مئاق  رد  هک  دوب  روکذـم  « 1  » میدرک لقن  باتک  نیا 
؟ دنرامـشیم مزال  دوخ  رب  ار  نآب  رارقا  هکلب  دنریذپیم ، درادن  یتلاخد  نآ  لوبق  در و  رد  لقع  هک  ار  نآ  رئاظن  یلو  دـننکیم ، راکنا  ار  نامز 

هدش تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  مهنآ  اریز  دننک . فارتعا  دـیاب  مه  نامز  ماما  صوصخ  رد  میئوگیم  ام  تسا . هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا  هک  اریز 
رد لاس  هن  دصیس و  فهک  باحـصا  هک  دنکیم  رواب  لقع  مادک  دنوش . مئاق  دوجوب  دقتعم  مه  عمـس  قیرط  زا  تسا  مزال  نینچمه  تسا !!

نیا رد  سپ  تسه ؟ نآب  داـقتعا  يارب  يرگید  هار  یندینـش   976 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  قیرط  زا  زج  ایآ  دـنرب ؟ رـسب  راغ 
هچنآب اهنیا  روطچ  دنرادیمن !؟ رواب  ار  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  تبیغ و  نیفلاخم ، نیموصعم ، همئا  ربمغیپ و  زا  ندینـش  قیرط  زا  ارچ  تروص 

یلو دـننکیم ، ادـیپ  داقتعا  دوشیمن  هدـید  لقع  قطنم  ربمغیپ و  لوق  رد  نآ  زا  يرثا  هک  یتالاحم  رد  راـبحالا ) بعک   ) و هبنم ) نب  بهو   ) زا
هدیـسر دوخ  نامیا  نید و  زا  مدرم  نتـشگرب  مدرم و  رثکا  دـیدرت  زا  دـعب  شروهظ  تبیغ و  مئاـق و  هراـب  رد  نید  همئا  ربمغیپ و  زا  ار  هچنآ 
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لقع نتـشاذگ  اپ  ریز  زج  ینعم  نیا  ایآ  تسا . نآ  رب  هاوگ  هدیـسر  هسدقم  تاوذ  نآ  زا  هک  حیحـص  رابخا  هک  نانچ  دنرادیمن ؟ رواب  تسا 
ادـیپ ینـالوط  رمع  يارب  یلاـثم  ناـمز  نیا  رد  اـم  یتقو  هک  دـنیوگیمن  اـهنآ  ارچ  دـشاب !؟ دـناوتیم  يرگید  زیچ  نآ ، راـکنا  قح و  در  يارب 

تعیرش بحاص  لوق  قیدصت  هکنیا  ات  میزاسیم  يراج  زین  رـشب  درف  نیرتروهـشم  هراب  رد  ار  رـشب  درف  نیرتروهـشم  ینالوط  رمع  میدرکن ،
ياهنابز رب  برغ  قرش و  رد  وا  كرابم  مان  هک  اریز  تسین  رتروهشم  مالّسلا  هیلع  مئاق  زا  يدرف  چیه  هک  مینادیم  و  میـشاب ؟ هدرک  ار  (ص )

ربخ نآ  عوقوب  هدیـسر و  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  همه  نآ  اب  مهدزاود  ماما  تبیغ  عوقو  دـشاب  انب  یتقو  تسا . يراج  شنیرکنم  نیدـقتعم و 
ربخ مهدزاود  ماـما  تبیغ  عوقو  زا  ربمغیپ  نیا  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دوشیم . لـطاب  مه  ربـمغیپ  توبن  هب  هدـیقع  ددرگ ، لـطاب  تسا  هداد 

ربمغیپ هک  دندقتعم  اهنآ  روطچ  دوب . دهاوخن  ربمغیپ  دوش  تباث  وا  غورد  اج  کی  رد  یتقو  سپ  تسا ، هدشن  عقاو  نیفلاخم  داقتعاب  هداد و 
شرـس نوخ  زا  شنـساحم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  و  دنـشکیم ، ار  وا  یملاظ  هورگ  هک  داد  ربخ  « 1  » رـسای رامع  هراب  رد 

، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هراب  رد  و  دـسریم ، تداهـشب  رهز  هلیـسوب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هراب  رد  دوشیم و  نیگنر 
مانب و حیرصت  اب  وا  تبیغ  عوقو  مئاق و  هراب  رد  ار  هچنآ  یلو  دوشیم . دیهـش  ریـشمش  اب  دومرف : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح   977 ص :

رادرک تسرد - لاوحا  همه  رد  وگتـسار و  شراتفگ  مامت  رد  ام  گرزب  ربمغیپ  ام  هدـیقعب  هن ! دـننکیمن !؟ قیدـصت  تسا  هداد  ربخ  شبـسن 
ینعم ماـمتب  روما  همه  رد  و  دـنکن ، یگنتلد  ساـسحا  دوخ  رد  هدومرف  ربـمغیپ  هچنآ  زا  هک  دوب  دـهاوخ  حیحـص  هدـنب  ناـمیا  یعقوم  هدوب .

ادخ ربارب  رد  دایقنا  میلست و  ینعمب  مالسا  هک  اریز  تسا . نیا  مالسا  ینعم  دباین . هار  شنامیا  رد  یبیر  کش و  هنوگ  چیه  دشاب و  وا  میلست 
( ننـست لها   ) ام نیفلاخم  هکنیا  بئاجع  زا  « 1  » َنیِرِـساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  تسا . لوسر  و 

یـسیع دزنب  دندمآ  اهوهآ  دناهدمآ . درگ  اجنآ  رد  وهآ  دنچ  هک  دید  تشذگ و  البرک  نیمز  زا  ع )  ) میرم نب  یـسیع  هک  دـناهدرک  تیاور 
هک یلاح  رد  دـنداد ، رـس  ار  هیرگ  دنتـسشن و  مه  نویراوح  تسیرگ . اهنآ  اب  تسـشن و  مه  یـسیع  دـندرک . نتـسیرگب  عورـش  میرم و  نب 

ینیمز هچ  نیا  دینادیم  ایآ  دومرف : دینکیم  هیرگ  ارچ  هَّللا  حور  ای  دندیسرپ  ادعب  دنکیم . هیرگ  هچ  يارب  تسشن و  ارچ  یسیع  دنتـسنادیمن 
رد تسا  نم  ردام  هیبش  هک  رهطا  لوتب  ارهز  همطاف  هشوگ  رگج  لسرم و  دمحا  هدید  رون  هک  تسا  ینیمزرـس  نیا  دومرف : هن  دنتفگ  تسا ؟

تبرت تسا و  دیهش  كانبات  ّرد  نآ  تبرت  اریز  تسا  رتوبشوخ  کشم  زا  نابایب  نیا  كاخ  ددرگیم . نوفدم  اج  نیمه  دوشیم و  هتشک  نآ 
ناـبایب نیا  رد  تکرب  اـب  هنادزاـن  نآ  تبرت  قوـشب  اـم  هک  دـنتفگ  دـندز و  فرح  نم  اـب  اـهوهآ  نیا  تسا . نینچ  زین  ءاـیبنا  دـالوا  ءاـیبنا و 

: دومرف دـیئوب و  ار  نآ  دوز و  ناوهآ  ياهلکـشپ  هب  تسد  یـسیع  سپـس  دـنراد ، یناـج  نیمأـت  نیمز  نیا  رد  هک  دـنراد  نیقی  میرچیم و 
دناهتفگ ددرگ . شرطاخ  یلست  ربص و  ثعاب  دیوبب و  ار  نآ  دیایب و  مولظم  دیهش  نیا  ردپ  هکنآ  ات  راذگب  یقاب  ردقنآ  ار  اهنیا  اراگدرورپ !
تخادنا هیرگب  زین  ار  ناهارمه  تسیرگ و  دیئوب و  ار  نآ  تشذگ و  البرک  زا  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  ات  دنام  اهلکـشپ  نآ  هک 
ياهلکشپ هک  دننکیم  قیدصت  ننـست  لها  يرآ   978 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  داد . عالطا  دوخ  باحـصاب  ار  نآ  ناتـساد  و 

مئاق هک  دننک  یمن - قیدصت  یلو  دادن ، رییغت  ار  نآ  اهلاس  اهبش و  اهزور و  تشذگ  ناراب و  ربا و  دنام و  یقاب  لاس  دصناپ  زا  شیب  ناوهآ 
يرابخا همه  نآ  اب  مهنآ  دنک ، هدنز  ار  ادخ  نید  دنادرگ و  دوبان  ار  ادخ  نانمشد  دنک و  مایق  ریشمش  اب  هک  هاگنآ  ات  دنامب  یقاب  دمحم  لآ 

نیـشیپ ناربمغیپ  شور  هکنیا  اب  و  تسا ، هدیـسر  ینالوط  تدـم  رد  شتبیغ  بسن و  مان و  نییعت  اب  مهیلع  هَّللا  تاولـص  همئا  ربمغیپ و  زا  هک 
!؟ تسه يرگید  زیچ  قح ، راکنا  دانع و  زا  زج  نیا  ایآ  هدش . دیدجت  يو  هراب  رد  مه  رمع  لوط  صوصخ  رد 

ص)  ) دمحم لآ  مئاق  مایق  مئالع 

هراشا

يارب دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش  زین  و 
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هک تسنیا  دومرف : تسیچ ؟ مئالع  نآ  مدرگ  تنابرق  مدرکضرع : نم  دروآیم . دیدپ  نامیا  لها  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یمئالع  مئاق  مایق 
َو ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  مینکیم  ناحتما  مئاق  ندـمآ  زا  لـبق  ار  نینمؤم  امـش  ینعی  مکنولبنل » و   » دـیامرفیم ادـخ 

نیا دومرف : هد . هدژم  نارباـصب  تارمث و  اـهناج و  لاوـما و  صقن  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچب  « 1  » َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَأـْلا 
اهتراجت يداسک  لاوما ، صقن  و  تساهنآ ، راعسا  نتفر  الاب  هطـساوب  یگنـسرگ  و  تساهنآ ، رخآ  راگزور  رد  نالف  ینب  ناهاشداپ  زا  سرت 

هدژم دـننکیم و  تشک  هک  تسا  یلـصاح  تارمث  یمک  تارمث ، صقن  و  هتکـس )  ) تسا عیرـس  ياهگرم  اهناج  صقن  تسا و  لضف  تلق  و 
دنوادخ هک  ياهفیرش  هیآ  لیوأت  دمحم ! يا  دومرف : ملـسم  نب  دمحمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  تسا . جرف  لیجعتب  هدژم  نارباصب ،

تبیغ رد  تیاور  نیا   979 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسنیا . « 2  » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  دـیامرفیم :
نآ هک  دنکیم  تیاور  نابل  نومیم  زا  نیدلا  لامک  رد  مه  و  تسا . هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  رگید  دنسب  مه  ینامعن 
رد یگتفرورف  و  نامسآ ، زا  ياهدننکادن  و  ینایفـس ، و  ینمی ، صخـش  ندمآ  دوب : دهاوخ  تمالع  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرف : ترـضح 

لتق مئاق و  مایق  ناـیم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  باـتک  نآ  رد  مه  یلدـکاپ . صخـش  لـتق  و  ءادـیب »  » ناـبایب
نومیم زا  نیدلا  لامک  رد  تسا . هدمآ  تیاور  نیا  مه  دـیفم  داشرا  خیـش و  تبیغ  رد  تسین . هلـصاف  بش  هدزناپ  زا  شیب  لدـکاپ  صخش 

هک يزور  دومرف : دز و  الاب  ار  همیخ  نماد  ترضح  مدوب . ترضح  نآ  همیخ  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نابل 
رسپ ینالف  دیوگیم : هک  دوشیم  هدینش  نامسآ  زا  یئادص  زور  نآ  رد  دومرف : سپس  تسا . رتنشور  باتفآ  نیا  زا  دوش ، راکـشآ  ام  تلود 

رد زین  دز . ادخ  لوسرب  هبقع  بش  رد  هک  دنزیم  یئادص  نامه  نیمز  زا  ناطیش  هاگنآ  دنکیم . رکذ  ار  وا  مان  تسامـش و  ماما  نامه  ینالف 
وا جورخ  تسا و  یمتح  ینایفس  ندمآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  سینخ  نب  یلعم  زا  روبزم  دنـسب  باتک  نآ 
هک ینامسآ  يادص  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هریغم  نب  ثرح  زا  روبزم  دنـسب  باتک  نآ  رد  مه  دوب . دهاوخ  بجر  هام  رد 

هدومن تیاور  هرارز  زا  نیدـلا  لامک  رد  نینچمه  دوب . دـهاوخ  ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  دوشیم ، هدینـش  ناضمر  هاـم  رد 
یـصاخ دارفا  يارب  ادـص  نیا  مدرکـضرع : دربیم . مان  مساب  ار  مئاق  ياهدـننز  ادـص  روهظ ) عقوم  : ) دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک 

هکنیا اب  مدرکضرع : دنونشیم . ار  نآ  دوخ  نابزب  یتلم  ره  تسا و  یمومع  دومرف : مهناسلب  موق  ّلک  عمـسی  ّماع  لاق  تسا ؟ یمومع  ای  تسا 
رخاوا رد  هکنآ  ات  دراذـگیمن  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  ناطیـش  دومرف : دـننکیم ؟ تفلاخم  وا  اب  یناسک  هچ  رگید  دـننزیم  ادـص  مساـب  ار  مئاـق 

رخآ رد   » بش ياـجب  ارهاـظ  فلؤم :  980 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دزادـنایم  کشب  ار  مدرم  دـنزیم و  یئادـص  بش  ناـمه 
. تسین بش  رخآ  الصا  اههخسن  یضعب  رد  دشاب  بتاک  زا  هابتشا  ایوگ  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  رابخا  رد  هک  نانچ  دشاب ، زور » نامه 

[ ینایفس ندمآ  ]

: دومرف مردپ  دومرف : قداص  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنیذا  نبا  زا  وا  ریمع و  یبا  نبا  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  زین  ینایفس و  زین 
، هماقلا طسوتم  يدرم  وا  دـیآیم . نوریب  سباـی  ناـبایب  زا  ینایفـس )  ) راوخ رگج  دـنه  رـسپ  دومرف : هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  مدـج 

نایفس وبا  دالوا  زا  وا  تسا . یمـشچ  کی  ینکیم  لایخ  ینیبب  ار  وا  رگا  دراد . هلبآ  شیور  تسا و  میخـض  شرـس  كانتـشحو و  شتروص 
نانچ تسا ، فجن  ای  هفوک  رارق ) تاذ  ضرا   ) مارآ نیمز  فلؤم : دنیشنیم . نآ  ربنم  رب  دیآیم و  مارآ  نیمزب  دنکیم و  جورخ  وا  دشابیم .

: دومرف يوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  رمع  زا  باتک  نآ  رد  زین  تسا . هدش  ریسفت  رهش  ود  نیاب  رابخا  رد  هک 
یلو دیوگیم ، ادخ  رکذ  بترم  رهاظ  رد  تسا ، دوبک  شمشچ  درز و  خرس و  شگنر  ياهدید ، ار  مدرم  نیرتدیلپ  ینیبب  ار  ینایفـس  وت  رگا 

، دـنک یئامنهار  وا  لحمب  ار  مدرم  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ار  شراد  هچب  نز  هک  دـسریم  یئاـجب  تثاـبخ  رد  دوریم ؛ منهج  فرطب  تقیقح  رد 
مدیـسرپ مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  روصنم  یبا  نب  هَّللا  دبع  زا  روبزم  باتک  رد  مه  و  دـنکیم . روگب  هدـنز 

نیرسنق ندرا و  نیطسلف و  صمح و  قشمد و  ینعی  ماش  هناگجنپ  ياهجنگ  وا  یتقو  يراد ؟ وا  مساب  راک  هچ  دومرف : تسیچ ؟ ینایفـس  مسا 
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زور کی  نودب  هام  تشه  هکلب  هن ! دومرف  دنکیم ، تنطلس  هام  هن  وا  مدرکضرع . دیـشاب ، مئاق  روهظ  رظتنم  تقو  نآ  رد  دروآ ، گنچب  ار 
زا لـیئربج  يادـص  تسخن  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  سینخ  نب  یلعم  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  زین  رتداـیز .

ادابم دینک  يوریپ  لوا  يادـص  زا   981 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  سپ  دوشیم ، دنلب  نیمز  زا  ناطیـش  يادص  دـعب  نامـسآ و 
هیلع قداص  ترـضحب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یلامث  هزمح  وبا  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  دـیورب ! نآ  لابند  دـیوش و  يدـعب  يادـص  نوتفم 

دالوا نایم  فالتخا  تسا ، روط  نیا  يرآ  دومرف : تسا . یمتح  ینایفس  ندمآ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدرکـضرع : مالّـسلا 
هنوگچ ینامـسآ  يادص  مدرکـضرع : تسا . یمتح  مه  مئاق  مایق  تسا و  یمتح  مه  لدکاپ  يدرم  ندـش  هتـشک  تسا و  یمتح  مه  سابع 

زور رخآ  رد  ناطیش  هاگنآ  تسوا . نایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع  صخش  رد  قح  دیشاب  هاگآ  دنزیم : ادص  يدانم  زور  لوا  رد  دومرف : تسا ؟
قودص زین  دنتفایم . کشب  دنرادن  یتباث  نامیا  هک  اهنآ  تقو  نیا  رد  تسوا ، ناوریپ  ینایفس و  صخـش  رد  قح  دیـشاب  هاگآ  دنزیم : ادص 

رد هام  نتفرگ  یکی  دیآیم : دیدپ  تمالع  ود  مئاق  روهظ  زا  شیپ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد 
و تسا . هدادـن  يور  یفوسک  فوسخ و  نینچ  عقوم  نآ  ات  مدآ  ترـضح  طوبه  نامز  زا  هام ! مهدزناپ  رد  باتفآ  نتفرگ  رگید  هام و  مجنپ 

نامیلـس زا  نیدلا  لامک  رد  مه  تسا . روکذم  رگید  دنـسب  روبزم  تیاور  زین  ینامعن  تبیغ  رد  دروخیم  مهب  نیمجنم  باسح  عقوم  نآ  رد 
گرم خرس و  گرم  دوب : دهاوخ  گرم  هنوگ  ود  مئاق  ندمآ  زا  شیپ  دومرفیم : قداص  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دلاخ  نب 

وبا زا  باتک  نآ  رد  زین  و  تسا . نوعاط  دیفس  گرم  و  « 1  » ریشمش خرس  گرم  دنهدیم ، ناج  رفن  جنپ  رفن  تفه  ره  زا  هک  يروطب  دیفس ،
قباس تایاور  رد  فلؤم : دریگیم . باتفآ  ناضمر  هام  مجنپ  رد  مئاق  ندمآ  زا  لبق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  ریـصب 
مجنپ رد  مه  اب  ود  ره  دراد  لامتحا   982 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . باتفآ  اجنیا  رد  دریگیم و  هام  مجنپ  رد  هام  تفگیم 
ملـسم نب  دـمحم  ریـصب و  وبا  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  دـشاب . هداتفا  تیاور  زا  يزیچ  مه  دـیاش  و  درادـن . تافانم  نیا  رب  اـنب  دـنوش . هتفرگ 

موس ود  هکنیا  رگم  دریذپیمن ، ققحت  نامز ) ماما  روهظ   ) رما نیا  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  میدینـش  دنتفگ : هک  هدـش  تیاور 
یقاب موس  کی  امـش  هک  دیرادیمن  تسود  دومرف : دنامیم ؟ یک  رگید  دنورب ، نایم  زا  مدرم  موس  ود  یتقو  دش  ضرع  دـنورب  نایم  زا  مدرم 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  رـسای  رامع  زا  نیزر  نب  هَّللا  دبع  زا  تبیغ  باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  رگید  مئالع  ینایفـس و  ندمآ  دیـشاب !؟ هدنام 
دوخ ياج  رد  دیدید  ار  مئالع  نیا  هک  یعقوم  دراد . یتامالع  تلود  نآ  روهظ  و  دوب . دهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  امـش  ربمغیپ  هداوناخ  تلود 

و دنتـسارآ ، اهرکـشل  دندروآ و  هلمح  امـش  رب  كرت  مور و  هک  یتقو  درذگب : مئالع  نآ  ات  دینک  يراددوخ  یمادقا  هنوگ  ره  زا  هتـسشن و 
زا شتعیب  زا  دـعب  لاس  دـنچ  و  تسـشن ، وا  ياجب  راکتـسرد  يدرم  داد و  ناج  دوب ، لاوما  يروآ  عمج  شراک  هک  نیملـسم )  ) امـش هفیلخ 
مه ناجب  كرت  مور و  هاـگنآ  « 1  » دـیآیم دـمآ  دوجوب  ناشتلود  تسخن  زور  هک  اج  نامه  زا  اهنآ  تلود  هدـننکدوبان  دـش ؛ علخ  تفالخ 
ياو برتقا  دق  ّرش  نم  ضرألا  لهال  لیو  دنزیم : ادص  قشمد  هعلق  زا  یـسک  عقوم  نآ  رد  دهدیم ، يور  نیمز  رد  دایز  ياهگنج  دنتفایم و 

هس و  دزیریم . ورف  مه  رد  زین  شراوید  یتح  دوریم . ورف  نیمزب  قشمد  دجـسم  یبرغ  تمـس  و  تسا ! کیدزن  هک  يرـش  زا  نیمز  نانکاس  رب 
زا یموس  تسا و  دیفس  خرس و  يرگید  و  تسا ، دیفس  هایس و  اهنآ  زا  یکی  دنتـسه . تنطلـس  بلاط  هس  ره  و  دننکیم ، ملع  دق  ماش  رد  رفن 

دوعوم يدهم  یتقو  دنروآیم . هلمح  رصمب  نایبرغ  و  دنکیم ، رضاح  قشمد  رد  ار  مدرم  و  « 2  » بلک رهن  زا  وا  دشابیم و  نایفس  وبا  نادناخ 
توعد ار  مدرم  هک  دنکیم  مایق  یسک  نآ  زا  لبق  تسا . ینایفس  ندمآ  تمالع  نیمه  دندش ، رصم  دراو  اهنآ   983 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

رد دنیآیم . دورف  نیطسلف  رد  نایمور  و  هدوب ) هفوک  کیدزن  یلحم   ) هریح رد  اهکرت  دیامنیم ، هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  لآ  زا  يوریپ  هب 
هاشداپ دریگیم و  رد  یتخـس  گـنج  دـسریم و  مور  كرت و  رکـشلب  « 1  » ءاسیقرق رهن  رـس  رد  دـنکیم و  مایق  لاجد )  ) هَّللا دـبع  ماـگنه  نآ 

دورف « 3  » هریزج رد  ینایفــس  ددرگیمرب . « 2  » سیقب هاگنآ  دـنکیم  ریـسا  ار  ناـنز  دـشکیم و  ار  نادرم  دراذـگیم  اـپ  ریز  ار  اـج  همه  برغم 
و دریگیم ، اهنآ  زا  ینایفـس  ار  همه  دناهدرب ، تمینغب  برغم  ناطلـس  ینمی و  صخـش  هچ  ره  دـنکیم . جورخ  زین  ینمی  صخـش  و  دـیآیم ،

رکـشل ریما  دنکیم . مایق  يدهم  عقوم  نآ  رد  دشکیم . ار  اهنآ  نارومان  زا  يدرم  دناسریم و  لتقب  ار  دـمحم  لآ  نارای  دوریم و  هفوکب  سپس 
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نآ رد  دـنوریم  هکمب  وا  اب  همه  دـندرک ؛ تعیب  نایفـس  وبا  رـسپ  اب  ماش  مدرم  دـندید  ماش  لها  یتقو  تسا  حـلاص  نب  بیعـش  مانب  يدرم  وا 
نامـسآ زا  یئادص  هاگنآ  دننکیمن . ادـیپ  واب  یـسرتسد  یلو  تسا  هکم  رد  زین  يو  ردارب  دـسریم ، لتقب  مشاه ) ینب   ) زا یلدـکاپ  درم  تقو 

زا رپ  هک  نانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  نیا  تسا و  ینالف  امـش  ریما  مدرم  يا  دیوگیم  هک  دوشیم  هدـینش 
هکنیا ات  دـش  دـهاوخن  اـپرب  تماـیق  دومرف  ربمغیپ  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نب  هَّللا  دـبع  زا  خیـش  تبیغ  رد  دـشاب . هدـش  متـس  ملظ و 

مه دیفم  داشرا  رد  تیاور  نیا   984 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  میربمغیپ  ام  هک  دننک  اعدا  همه  دنوش و  ادیپ  وگغورد  تصش 
مئاق ندمآ  زا  شیپ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  هدومن  تیاور  هجیدخ  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  تسا . هدش  رکذ  رگید  قیرطب 

زین تسا . هدمآ  تیاور  نیا  مه  دیفم  داشرا  رد  دننکیم . دوخ  زا  يوریپ  هب  توعد  ار  مدرم  همه  هک  دمآ  دـنهاوخ  مشاه  ینب  زا  رفن  هدزاود 
زا شیپ  هک  تسا  تمالع  هد  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هلثاو  نب  رماع  زا  خیـش  تبیغ  رد 

نتفر ورف  نامـسآ ، زا  یـسیع  ندمآ  دورف  برغم ، زا  باتفآ  عولط  مئاق ، مایق  ضرالا ، ۀباد  ناخد ، لاجد ، ینایفـس  دیآ : دـیدپ  دـیاب  تمایق 
مه و  دهدیم . قوس  رـشحمب  ار  مدرم  دیآیم و  نوریب  ندع  رهـش  بلق  رد  هک  یـشتآ  برعلا و  ةریزج  رد  نیمز  نتفر  ورف  قرـش ؛ رد  نیمز 

دهاوخ دیدپ  تمالع  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  زا  روبزم  باتک  رد 
باتک نآ  رد  نینچمه  لدکاپ . يدرم  ندش  هتشک  ینمی و  صخش  ندمآ  ءادیب ، نابایب  یگتفرورف  ینایفس ، ندمآ  ینامسآ )  ) هحیـص دمآ .

نیا هنوگچ  رباج  يا  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  مئاق  مایق  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هک  هدومن  تیاور  یفعج  رباج  زا 
لقن تیاور  نیا  مه  دـیفم  خیـش  داشرا  رد  دـناهدشن ؟ هتـشک  هریح  هفوک و  نیب  رد  مدرم  هوبنا  زونه  هکنیا  اب  دوشیم ، عقاو  يدوز  نیاب  رما 

دجسم راوید  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  راتخم  نب  نیـسح  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  و  تسا . هدش 
بارخ ار  نآ  هک  سک  نآ  هک  دینادب  دسریم ، ارف  نالف  ینب  تلود  ضارقنا  نامز  رد  تخیر  ورف  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  هناخ  تمـس  زا  هفوک 

ترـضح نآ  زا  مه  رگید  دنـسب  ینامعن  تبیغ  رد  نینچمه  تسا  هدـمآ  رگید  دنـسب  زین  دـیفم  داشرا  رد  دـنکیمن . انب  ار  نآ  رگید  دـنکیم 
هس نیا  ندمآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدزا  دمحم  نب  ریکب  هک  تسا  خیـش  تبیغ  رد  مه  تسا . هدرک  تیاور 

چیه مچرپ  دوب . دهاوخ   985 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زور  کی  لاس و  کی  هامکی و  رد  ینمی  ینایفـس و  یناسارخ و  رفن 
نآ رد  مه  و  تسا . روکذم  مه  رگید  دنسب  زین  دیفم  داشرا  رد  دنکیم . یئامنهار  قح  يوسب  ار  مدرم  وا  تسین ، ینمی  صخـش  دننام  مادک 
زا هدربمان  باتک  رد  زین  و  دنکیم ! مایق  ینمی  رفنکی  يرصم و  درم  کی  ینایفس  زا  شیپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  باتک 

تنامـض نم  يارب  ار  لاجد )  ) هَّللا دبع  ندرم  سک  ره  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریـصب  وبا 
روهظ  ) رما نیا  دننکیمن و  عامتجا  یسک  رس  رب  مدرم  رگید  درم  هَّللا  دبع  هکنآ  زا  دعب  منکیم . تنامـض  وا  يارب  ار  مئاق  ندمآ  مه  نم  دنک 

لیدـبت اهزور  اههام و  تنطلـس  هب  دوریم و  نیب  زا  اهلاس  تنطلـس  نآ  زا  دـعب  ددرگیم و  یهتنم  امـش  بحاـصب  ادـخ  تساوخب  قح ) تلود 
هیلع اضر  ماما  هک  دـنکیم  لـقن  یطنزب  زا  خیـش  تبیغ  دـیفم و  داـشرا  رد  هن ! دومرف : دـشکیم ؟ لوط  ناـمز  نآ  اـیآ  مدرک : ضرع  دوشیم 

؟ تسیچ هثداح  نآ  مدرکضرع : دهدیم . يور  هنیدم ) هکم و   ) نیمرح نیب  رد  هک  تسا  ياهثداح  مئاق  روهظ  مئالع  زا  یکی  دومرف : مالّسلا 
تبیغ دـیفم و  داشرا  رد  زین  و  دـشکیم . ار  روـالد  ناوج  هدزناـپ  نـالف  دـالوا  زا  ینـالف  و  ددـنویپیم ؛ عوقوب  نیمرح  نیب  رد  یبصعت  دومرف :

رد ار  مدرم  هعمج  زور  هکنیا  ات  دوریمن  نیب  زا  نانیا  تلود  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  ینامعن 
مه و  تسا . هداتفا  ناشورف  نوباص  ناکد  دجـسم و  لیفلا  باب  نیب  ام  هک  منیبیم  ار  نیلوتقم  ياهرـس  ایوگ  دـنناسر  لتقب  ریـشمش  اب  هفوک 
نآ رظتنم  امـش  هک  رما  نیا  تفگیم : مدینـش  یبـتجم  نسح  ماـما  رتـخد  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لـیفن  رتـخد  هریمع  زا  خیـش  تـبیغ  رد 

ناهد بآ  و  دنک ، تنعل  ار  رگید  یضعب  یـضعب ، دیئوج و  يرود  رگید  یـضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  هکنآ  زا  دعب  رگم  دوشیمن  عقاو  دیتسه 
دومرف تسین  زور  نآ  یگدنز  رد  يریخ  مدرکـضرع : دهد . وا  رفکب  یهاوگ  رگید  هیلع  امـش  زا  یـضعب  و  دیزادنایب . رگید  کی  تروصب 

هیلع دوـعوم  يدـهم  ار  تشز  لاـمعا  نیا  ماـمت  دـنکیم و  ماـیق  اـم  مئاـق  هک  تسا  تقو  نآ  رد  اریز  تسا  زور  نآ  رد  یبوـخ  ریخ و  ماـمت 
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مئاق ندمآ  زا  شیپ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  درادیمرب . نایم  زا   986 ص : نتم ، مالسلا ،
تقو ریغ  رد  راب  کی  و  عرز ) تشک و  عقوم  ینعی   ) تقو رد  راب  کی  دیآیم : خـلم  هرابود  دیفـس ، گرم  کی  تسا و  خرـس  گرم  کی 

ياهدنسب زین  ینامعن  تبیغ  دیفم و  داشرا  رد  « 1  » تسا نوعاط  دیفس  گرم  ریشمش و  خرس  گرم  اما  تسا ! نوخ  دننام  اهخلم  گنر  نآ ،
. تسا هدش  لقن  تیاور  نیا  رگید 

نیوزق زا  یقیدنز  مایق 

( دشاب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شردپ  دوصقم  ایوگ   ) وا زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیفنح  نب  دمحم  زا  تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خـیش 
( يدوز نیاب   ) رما نیا  هنوگچ  دومرف : هاگنآ  داد  ناکت  ار  دوخ  رـس  ترـضح  دوب ؟ دهاوخ  تقو  هچ  دوشیم و  عقاو  یک  رما  نیا  مدیـسرپ :

نآ تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؟ هدومنن  افج  نم  ناردارب  رب  هتخاسن و  دراو  ار  دوخ  یتخـس  راشف و  زونه  هنامز  هکنآ  لاـح  دوشیم و  عقاو 
زا قیدنز  نآ  زونه  هکنآ  لاح  ددنویپیم و  عوقوب  رما  نیا  هنوگچ  تسا ؟ هدرکن  متـس  ملظ و  ناطلـس  نآ  زونه  هکنآ  لاح  دوش و  عقاو  رما 

نایم زا  ار  نآ  تجهب  دـهد و  رییغت  ار  نآ  راصح  دـنک و  ریفکت  ار  اهنآ  نارـس  دردـب و  ار  اجنآ  مدرم  سوماـن  هدرپ  هک  هدرکن  ماـیق  نیوزق 
يریگهرانک يو  زا  سک  ره  و  دـناسر ، لتقب  دـنک ؛ گنج  وا  اـب  سک  ره  و  دروآ . گـنچب  ار  وا  دـنک ، رارف  قیدـنز  نآ  زا  سک  ره  دربب ؟

دوخ نید  نتفر  تسد  زا  يارب  هتـسد  کی  دنوشیم : هتـسد  ود  مدرم  هک  اجنآ  ات  ددرگ ! رفاک  دنک  تعباتم  وا  زا  سک  ره  و  دوش ، ریقف  دنک 
! دنیرگیم دوخ  يایند  نتفر  تسد  زا  يارب  رگید  هتسد  و  دنکیم ، هیرگ 

رگید مئالع 

تکرح نیـشنب و  دوخ  ياج  رد  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  خیـش  تبیغ  دـیفم و  داشرا  رد  و 
ینب  ) نـالف ینب  فـالتخا  نآ  ینیبـب و  ار  مئـالع  نیا  هک  منیبیمن  ار  وت  ینیبـب ! منکیم  رکذ  وـت  يارب  هک  ار  یمئـالع  هک  یهاـگ  اـت  نکم 

. دوریم ورف  نیمزب  هیباج »  » مانب ماش  زا  ياهیرق  دناهدرک و  حـتف  ار  اجنآ  هک  دـسریم  قشمد  بناج  زا  یئادـص  ینامـسآ و  يادـص  و  سابع )
ره رد  يرایـسب  تافالتخا  لاس  نآ  رد  دـنوشیم ، هداـیپ  « 1  » هلمر رد  هدـمآ  مـه  یمور  ناـیجراخ  دـنیآیم ، دورف  هریزج  رد  كرت  ناردارب 

خرس و درم  مچرپ  دنزارفارب : مچرپ  اجنآ  رد  هتـسد  هس  تسا . ماش  دوشیم  بارخ  هک  ییاج  نیتسخن  دهدیم  يور  برغ  هیحان  زا  نیمزرس 
نب دیعـس  زا  شردپ  زا  وا  يدسا و  لیعامـسا  نب  کلملا  دبع  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  ینایفـس . مچرپ  و  دیفـس ، هایـس و  درم  مچرپ  و  دیفس ،

. دوشیم هدـید  نآ  تکرب  رثا و  درابیم و  ناراب  هبترم  راهچ  تسیب و  دـنکیم ، مایق  يدـهم  هک  لاس  نآ  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ریبج 
ندمآ مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضحب  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ریـشب  نب  ملذـج  زا  تبیغ . باتک  رد  هفئاطلا  خـیش 
یملـس نب  فوع  مانب  يدرم  وا ، ندمآ  زا  شیپ  دومرف : دنکیم ، روهظ  یک  منادب  ات  دیئامرف  نایب  نم  يارب  ار  نآ  مئالع  اههناشن و  يدهم و 
جورخ دنقرمـس  زا  حـلاص  نب  بیعـش  هاـگنآ  دوشیم . هتـشک  قشمد  دجـسم  رد  دراد و  تنوکـس  تیرک » رد  وا  دـنکیم ، جورخ  هریزج  زا 
ناهنپ يدهم  دنکیم  جورخ  وا  یتقو  تسا ، نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  دالوا  زا  ینایفـس  دیآیم . سبای  نابایب  زا  نوعلم  ینایفـس  سپـس  دـنکیم و 

هیلع هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  روبزم  باتک  رد  مه  988 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم . مایق  نآ  زا  دعب  تسا و 
ار اههوک  وا  دنیآرد و  شتعاطاب  تعرـسب  نید  اب  نیدیب و  مدرم  تسا . يربمغیپ  مان  شمان  هک  دنکیم  جورخ  نیوزق  زا  يدرم  دومرف : هلا  و 

تمالع ود  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  دنکیم  لقن  يدزا  لیلخ  نب  ردب  زا  خیـش  تبیغ  دیفم و  داشرا  رد  دنکیم . تشحو  زا  رپ 
هاـم همین  رد  باـتفآ  هک : تسنیا  نآ  تسا و  هتـشادن  هقباـس  زور  نآ  اـت  مدآ  ترـضح  طوبه  ناـمز  زا  هک  دوب  دـهاوخ  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ 

؟ دریگیم هاـم  رخآ  رد  باـتفآ  هاـم و  همین  رد  هاـم  تقو  همه  هَّللا ! لوـسر  نبا  اـی  تفگ : يوار  دوـشیم  هتفرگ  نآ  رخآ  رد  هاـم  ناـضمر و 
تبیغ رد  تسا . هدشن  عقاو  عقوم  نآ  ات  مدآ  طوبه  نامز  زا  هک  تسا  یمئالع  زا  ود  نیا  هک  نادب  ار  نیا  یلو  یئوگیم ، هچ  منادیم  دومرف :
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هک دنکیم  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  خیـش  تبیغ  دـیفم و  داشرا  رد  زین  تسا . هدـش  رکذ  تیاور  نیا  رگید  دنـس  ودـب  مه  یفاک  ینامعن و 
لمجم و ای  منک  نایب  لصفم  یهاوخیم  دومرف : دسریم ؟ ارف  دمحم  لآ  جرف  یک  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  يدرم  تفگ :

تکرحب ناسارخ  رد  هدنک  ياهمچرپ  رصم و  رد  سیق  رهش  ياهمچرپ  هک  یماگنه  دومرف : دیئامرفب ! لامجا  روطب  : » مدرکـضرع هتـسبرس ؟
هیلع قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  زا  خیش  تبیغ  رد  نینچمه  دومرف . رگید  يزیچ  هدنک  ياجب  ترضح  ایوگ  يوار : تسا .» جرف  عقوم  دمآ 

صوصخ نیا  رد  سپ  دوریم  نیب  زا  لـخن  رد  اـمرخ  هک  دوب  دـهاوخ  یلاسکـشخ  مئاـق  ندـمآ  زا  شیپ  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا 
رییغت ار  ادخ  هناخ  هبعک )  ) هشبح مدرم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دیبل  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  دـینکن .) کش  دومرف  هکنیا  ای   ) دـینکم تیاکش 
ملـسم نب  دـمحم  زا  باـتک  نآ  رد  زین  دـننکیم و  بصن  هفوک  دجـسم  رد  ار  نآ  و  دـنربیم ، ار  دوسـالا  رجح  دننکـشیم و  ار  نآ  دـنهدیم و 

هن تدم  ینعی   ) ینز ندوب  هلماح  هزادناب  درک  جورخ  ینایفـس  یتقو  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
989 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ردـقب  هکلب  « 1  » هَّللا رفغتـسا  دومرف : ترـضح  سپـس  دنکیم . ادیپ  ءالیتسا  كولب  جـنپ  رب  هام )

هیلع قداص  ترـضح  زا  یبلک  نابا  نب  رمع  زا  روبزم  باتک  رد  زین  دوش . عقاو  دـیاب  هک  تسا  یمتح  روما  زا  وا  ندـمآ  يرتش ! ندوب  هلماح 
ادص وا  بناج  زا  هدمآ و  دورف  امش  رهش  هفوک  رد  ینایفس ) قیفر  دومرف  ای  دیوگیم  يوار   ) ینایفـس ایوگ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

دریگیم و ار  هیاسمه  هیاسمه  هک  دـسریم  اجنآب  راک  داد . میهاوخ  واب  مهرد  رازه  دروایب  ار  یلع  نایعیـش  زا  رفن  کی  رـس  سک  ره  دـننزیم 
امـش رب  ناـگدازانز  طـقف  زور  نآ  دیـشاب  هاـگآ  دریگیم . مـهرد  رازه  دـنزیم و  ار  وا  ندرگ  سپـس  تـسا . یلع  نایعیـش  زا  نـیا  دـیوگیم :

رهاظت تسامـش و  زا  يدرم  دومرف : تسیک ؟ باقن  بحاص  مدرکـضرع : نم  منیبیم . ار  باقن  بحاص  نونکا  مه  ایوگ  دـننکیم  تموکح 
ار امش  کی  کی  دیسانشیمن ، ار  وا  امش  یلو  دسانشیم  ار  امش  وا  دزادنایم . تشحوب  ار  امـش  دنزیم و  تروصب  باقن  دنکیم و  امـش  هدیقعب 

نانمؤم ریما  ترضح  هک : هدرک  تیاور  خیـش  تبیغ  رد  نینچمه  تسا . هدازانز  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دزاسیم . التبم  یتخبدب  مادب  تیاعـس  اب 
رما ار  مدرم  سپـس  تسا . یهلا  مئـالع  زا  یتمـالع  دـنداتفا  مه  ناـجب  ماـش  رد  تموکح  یعدـم  رفن  ود  هک  یماـگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

. دنـسرب تکالهب  رفن  رازه  دـص  راد  ریگ و  نآ  رد  هک  ددرگیم  ینماان  بارطـضا و  راچد  ناـنچ  ماـش  هاـگنآ  دـننکیم . شمارآ  توکـسب و 
هک دید  یهاوخ  دیسر ، ارف  زور  نآ  یتقو  دهدیم . رارق  نانیدیب  يارب  يرفیک  نارادنید و  يارب  یتمحر  ار  بارطضا  شروش و  نآ  دنوادخ 

تاهد زا  یکی  رد  هک  دیشاب  رظتنم  عقوم  نیا  رد  دنسریم . ماشب  ات  دنیآیم  برغم  تمس  زا  درز  ياهمچرپ  یفاک و  يورین  اب  كرت  ناراوس 
نوریب سبای »  » زا هک  دیـشاب  ینایفـس )  ) راوخ رگج - دنه  دنزرف  ندمآ  رظتنم  دش  یلمع  زین  نیا  نوچ  و  دور ، ورف  نیمز  انـسرخ »  » مانب ماش 

نایم رد  ار  ینایفس  فقوت  تدم  دومرف : يوب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک : دنکیم  تیاور  ینهد  رامع  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  و  دیآیم .
اناد بوخ  هچ  هفوک  مدرم  يا  دومرف : نز  کی  ندوب  هلماـح  هزادـناب  هاـم  هن  مدرکـضرع : دـینادیم ؟ ردـقچ  هدوب ) هفوک  لـها  زا  يو   ) دوخ
رکذ فالتخاب  ار  ینایفـس  فقوت  تدـم  هک  تایاور  یـضعب  دراد  لاـمتحا  فلؤم :  990 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیـشابیم !
عقاو نآ  رد  « 1  » ءادـب هک  تسیروما  زا  هکنیا  ای  هدـش  رکذ  مه  ننـست  لها  تاـیاور  رد  اریز  هدـش . رداـص  همئا  زا  هیقت  ماـقم  رد  دـناهدرک 

هچ دشاب . ینایفس  تلود  رارقتسا  تدم  نیا  زا  دوصقم   991 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هکنیا  ای  دسریم . رادقم  نیاب  دوشیم و 
نب دـمحم  تیاور  تسا . ینعم  نیمهب  هراشا  دوشیم  لقن  نیعا  نبا  یـسوم  زا  بیرقنع  هک  يربخ  دـنکیم  ادـیپ  فـالتخا  راـبتعا  بسح  رب 

شیکب ینایفـس  هک  تفگ  هدومن  تیاور  بلاـغ  نب  رـشب  زا  شمعا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  و  تشذـگ . اـقباس  صوـصخ  نیا  رد  مه  ملـسم 
رفعج ماـما  زا  هدربماـن  باـتک  رد  زین  و  تـسا . مدرم  گرزب  زور  نآ  رد  وا  دراد و  ندرگ  رد  یبیلـص  دـیآیم و  مور  روـشک  زا  تینارـصن 

ياههلحم هچوکب و  نآ  بآ  درادیم و  رب  فاکش  تارف  رهن  نامز ) ماما  ندمآ   ) حتف لاس  رد  تفگ : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص 
رد هدـمآ  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یفعج  رباـج  زا  باـتک  نآ  رد  مه  دزیریم . هفوک 

میهاربا نب  نایفـس  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  « 1  » دننکیم تعیب  يو  اب  هدیبلط  ار  اهنآ  دـش  راکـشآ  يدـهم  نوچ  یتقو  دـنیآیم ، دورف  هفوک 
نکر نیب  رد  هک   ) لدکاپ درم  تفگ : هک  تسا  هدینش   992 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شردپ  زا  وا  هک  هدرک  تیاور  يریرح 
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ار وا  یتقو  دوشیم  هتـشک  یهانگ  مرج و  چـیه  نودـب  تسا . نسح  نب  دـمحم  شمان  ربمغیپ و  نادـناخ  زا  یناوج  دوشیم ) هتـشک  ماقم  و 
رد هک  دتسرفیم  یهورگ  اب  ار  دمحم  لآ  مئاق  دنوادخ  عقوم  نآ  رد  دنراد . يروای  نیمز  رد  هن  یهاوخرذع و  نامسآ  رد  هن  رگید  دنتشک ،

مایق دوخ  نارای  اب  مئاـق  هک  یماـگنه  دنرامـشیم ) کبـس  یلیخ  ار  اـهنآ  مدرم  دـنیآیمن و  رظنب  يزیچ  ینعی   ) دـنرتمرن همرـس  زا  مدرم  رظن 
یلو دـنوشیم . دوبان  نمـشد  تسد  رد  يدوزب  هک  دـننیبیم  اـپ  تسدیب و  یمدرم  ار  اـهنآ  هچ  دـننکیم  هیرگ  اـهنآ  لاـحب  مدرم  دـنکیم ،
هاگآ نامزلا  رخآ  یف  داهجلا  ریخ  نا  الا  دنتسه . یقیقح  نینمؤم  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  دیاشگیم . اهنآ  يارب  ار  ملاع  برغ  قرش و  دنوادخ 
روهظ يدـهم  تفگ . هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  زا  روبزم  باـتک  رد  مه  و  تسا . ناـمزلا  رخآ  رد  اـهداهج  نیرتهب  هک  دیـشاب 

. دیآ دیدپ  دیشروخ  عولط  اب  یتمالع  هک  یماگنه  رگم  دنکیمن 

بهار بابح  اب  نینمؤملا  ریما  يوگتفگ 

روهشم  993 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ثدحم  طخب  دسیونیم : نیقیلا  فشک  باتک  رد  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دـیس 
يارب ص )  ) ربمغیپ مداخ  کلام  نب  سنا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دوخ  دنـسب  هک  مدـید  يدهـشم  نب  دـمحم 

رد دومرف . لالجا  لوزن  اثارب »  » رد دومن ، تعجارم  ناورهن  گنج  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  هک  درک  لـقن  نم 
ار ترـضح  رکـشل  دمآ و  نوریب  راغ  زا  دینـش  ار  رکـشل  يادـص  رـس و  بهار  هک  نیمه  تشاد . لزنم  يراغ  رد  بابح »  » مانب یبهار  اجنآ 

نینمؤملا ریما  درم  نیا  دنتفگ  تسیک ؟ رکشل  نیا  سیئر  دیسرپ ، دمآ و  ریزب  هوک  زا  باتـش  اب  هاگنآ  تشگ . برطـضم  سپـس  تسیرگن و 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخب  ات  تشذگ  رکـشل  نایم  زا  هلجع  اب  بابح  ددرگیم . رب  ناورهن  لها  اب  گنج  زا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع 

بابح متـسه ؟ نانمؤم  ریما  تقیقح  هب  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  دومرف : ترـضح  اقح ! اقح  نینمؤملا  ریما  ای  کـیلع  مالـسلا  تفگ  دیـسر و 
بابح نم  مان  دیتسناد  اجک  زا  امـش  تفگ : بابح  بابح ! يا  دومرف : ترـضح  دـناهداد . عالطا  امب  ام  ياملع  نادنمـشناد و  ار  نیا  تفگ :
یهاوگ نم  منک . تعیب  ات  دینک  زارد  ار  دوخ  تسد  تفگ  بابح  داد ! عالطا  نمب  ار  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  مبیبح  دومرف : ترضح  تسا ؟

: دیسرپ ترـضح  یـشابیم . يو  نیـشناج  بلاط  یبا  یبا  نب  یلع  وت  تسوا و  هداتـسرف  دمحم  تسین و  یئادخ  هناگی  يادخ  زج  هک  مهدیم 
تنوکـس نآ  رد  رگید ، دعب  هب  زورما  زا  دومرف : ترـضح  مراد . لزنم  تسا  يدـنلب  نیا  رد  هک  يراغ  رد  تفگ  ینکیم ؟ یگدـنز  اجک  رد 

« اثارب  » مانب يدرم  سپ  امن . يراذـگمان  نآ  یناب  مانب  نک و  انب  يدجـسم   994 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اجنیا  رد  « 1 . » نکم
نیمه رد  ارچ  دومرف : هلجد ! زا  نینمؤملا  ریما  ای  درکـضرع : یـشونیم ؟ اجک  زا  بآ  دومرف : هاگنآ  تشگ  فورعم  وا  ماـنب  تخاـس و  ار  نآ 

هاچ یتقو  نکب  یهاچ  اج  نیمه  رد  دومرف : دوب . روش  میدنک  هاچ  تقو  ره  نینمؤملا  ریما  ای  درکضرع : ینکیمن ! رفح  یهاچ  ای  همـشچ  اج 
زا گنس  نوچ  دروآرد . ار  نآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  دنروآ . نوریب  ار  نآ  دنتسناوتن  هک  دش  ادیپ  نآ  رد  یگرزب  گنـس  دندنک ،

دـشاب همـشچ  نیا  زا  وت  یندیماشآ  بآ  دیاب  نیا  زا  دعب  بابح  يا  دومرف : هاگنآ  دیـشوج  نآ  ریز  زا  یئاراوگ  بآ  همـشچ  دش ، هدـنک  اج 
يرایسب نارگمتس  هک  دوشیم  انب  وت  دجـسم  نیمه  بنج  رد  يرهـش  يدوزب  بابح ! يا   995 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1»
بکترم اـنز  مارح  لـمع  رازه  داـتفه  هعمج  بش  ره  رد  هک  اـجنآ  اـت  تـشاد . دـنهاوخ  شیپ  رد  یگرزب  يـالب  شمدرم  و  دنـشاب ، نآ  رد 

. دشاب رفاک  هکنیا  رگم  دنکیمن  بارخ  ار  دجـسم  نیا  یـسک  دندنبیم . ار  دجـسم  نیا  هار  دیدرگ ، نوزفا  اهنآ  يالب  ملظ و  یتقو  دـنوشیم !
اهنآ ياهتعارز  دـننکیم و  عنم  جـحب  نتفر  زا  ار  مدرم  لاـس  هس  دـندرک  بارخ  ار  دجـسم  یتقو  دـننکیم . اـنب  دـیدجت  هراـبود  ار  نآ  سپس 

دنکیم و بارخ  ار  رهـش  نآ  رگم  دوشیمن  دراو  يرهـش  چیهب  وا  دـنادرگ ، طلـسم  اهنآ  رب  ار  « 1  » حفـس لها  زا  يدرم  دـنوادخ  و  دزوسیم ،
يدایز یتخـس  دنوشیم و  الغ  طحقب و  التبم  لاس  هس  ات  نآ  مدرم  هاگنآ  ددرگیمرب . اهنآ  يوسب  مه  رگید  راب  سپـس  دشکیم ، ار  نآ  مدرم 

ار نآ  نینکاس  و  دزاسیم ، ناریو  دبایب  هک  هناخ  ره  دوشیم و  هرصب »  » دراو هاگنآ  ددرگیمرب . اهنآ  بناجب  یحفس  درم  نآ  زاب  دسریم ! اهنآب 
! دـسریم ارف  هرـصب  يدوبان  تقو  عقوم ، نآ  رد  دوشیم ، انب  نآ  رد  یعماج  دجـسم  ریمعت و  رهـش  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  دـناسریم . لـتقب 
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هرصب اب  هک  دنک  نامه  زین  اجنآ  اب  و  دنیوگیم ، طساو »  » ار نآ  تسا و  هدرک  انب  ار  نآ  فسوی ) نب   ) جاجح هک  دوشیم  يرهش  دراو  هاگنآ 
هفوک مدرم  دنربیم و  هانپ  هفوکب  دادغب  مدرم  دوشیم ، اجنآ  دراو  مدرم  تمواقم  نودب  ددرگیم و  دادغب »  » هجوتم سپس  درک ، اجنآ  مدرم  و 

نآ ات  دنوشیم  نم  ربق  بناجب  هناور  دوب ، هدروآ  دادـغبب  دوخ  اب  هک  ار  یناسک  وا و  نآ  زا  دـعب  دـناهدشن . ساره  راچد  يو  زا  عقوم  نآ  رد 
يرکشل دشکیم و  ار  همه  سپـس  دهدیم . تسکـش  ار  اهنآ  دنکیم و  گنج  اهنآ  اب  دروخیمرب و  اهنآب  ینایفـس  عقوم  نآ  رد  دننک ، شبن  ار 

وا ینایفس  دیآیم و  نوریب  وا  گنجب  هفوک  لها  زا  يدرم  هاگنآ  دنهنیم . ندرگ  ار  وا  يرادربنامرف  هفوک  مدرم  زا  یضعب  دتسرفیم و  هفوکب 
ینایفس رکشل   996 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـباییم . تاجن  درب ، هانپ  واب  سک  ره  درادـیم ، هاـگن  رهـش  هعلق  رد  هتفرگ و  ار 

هداتفا نیمز  يور  هک  یگرزب  ّرد  يولهپ  زا  اهنآ  زا  رفنکی  دنراذگیمن . یقاب  ار  یسک  دنـشکیم و  ار  اجنآ  مدرم  مامت  و  دنوشیم ، هفوک  دراو 
هاگآ بابح ! يا  دـناسریم . لتقب  ار  وا  دوریم  دـنیبیم و  ار  یکچوک  هچب  اما  دـنکیمن ، نآب  ءانتعا  یلو  دـنیبیم  ار  نآ  دـنکیم و  روبع  تسا 

وتب ار  هچنآ  بابح  يا  دـهدیم . يور  یناملظ  بش  ياههراپ  نوچمه  اهبوشآ  و  ددـنویپیم ، عوقوب  یگرزب  ياهراک  عقوم  نآ  رد  هک  شاب 
! نک ظفح  زا  متفگ 

روهظ زا  لبق  نارود  رگید  مئالع 

ریما مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضحب  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  صاصتخا »  » باتک رد  دـیفم  خـیش 
هیرگ ناورهن  ناگتـشک  نامثع و  نوخ  ندـش  هتخیر  رب  هک  اـهنآ  اـب  دـنک  گـنج  لاـجد  ناوریپ  اـب  دـهاوخیم  سک  ره  دومرفیم : نینمؤملا 

. دـنیبیمن زین  ار  لاجد  تسا . هدرم  دـنوادخ  مشخ  اب  هدـش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک  دریمب  هدـیقع  نیا  اب  سک  ره  دـیامن . راتـشک  دـننکیم 
هدیقع نامثعب  هکنیا  ات  دـیآیم  نوریب  شربق  زا  دومرف : هچ ؟ دـشاب  هدرم  ارجام  نیا  زا  شیپ  یـسک  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  درکـضرع : يدرم 

ماما تامالع  رکذ  نمضتم  هک  هدیسر  امب  یتایاور  دیامرفیم : داشرا »  » باتک رد  دیفم  زین  و  دشاب . راوشد  تخس  يو  رب  دنچ  ره  دنکن  ادیپ 
: هلمج زا  دوب . دـهاوخ  یمئالع  تایآ و  مه  و  دوشیم . عقاو  شندـمآ  زا  شیپ  هک  تسا  یثداوح  رب  لمتـشم  و  تسا ، مئاـق  روهظ  ناـمز و 

نتفرگ ناضمر و  هام  همین  رد  باتفآ  صرق  نتفرگ  يویند و  تنطلس  رس  رب  سابع  ینب  عازن  و  ینـسح ، دیـس  ندش  هتـشک  ینایفـس ، جورخ 
ات رهظ  زا  باتفآ  دیآیم ؛ دیدپ  قرـشم  رد  يرگید  برغم و  نیمز  رد  یگتفرورف  کی  دوریم و  ورف  نیمز  ءادـیب »  » رد هام ، نآ  رخآ  رد  هام 

يدهم دسریم . لتقب  هفوک  نوریب  رد  حلاص  درم  داتفه  اب  لدکاپ  يدرم  دنکیم و  عولط  برغم  تمس  زا  باتفآ  و  دتسیایم ، تکرح  زا  رصع 
ندـمآ و  هفوک ، دجـسم  راوید  ندـش  بارخ  و  ماقم ، نکر و  نیب  رد  یمـشاه  يدرم  ندـش  هتـشک  997 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

ندمآ دورف  و  يو ، طسوت  تاماش  رهش  فرـصت  رـصم و  رد  برغم  لها  زا  يدرم  مایق  و  ینمی ، درم  جورخ  و  ناسارخ ؛ زا  هایـس  ياهمچرپ 
ینامک هتفرگ و  هاگنآ  دشخردیم ، هام  دننام  هک  قرش  زا  ياهراتس  عولط  و  نیطسلف )  ) هلمر رد  نایمور  و  لصوم ،)  ) هریزج رد  كرت  رکشل 

زارد یشتآ  و  ددرگیم ، شخپ  نامسآ  فارطا  رد  دیآیم و  دیدپ  نامسآ  رد  یخرس  دسرب و  مهب  دهاوخیم  نآ  رسود  هک  يروطب  دوشیم 
اهتّنعا و برعلا  علخ  و  دشاب ) گرزب  راد  هلابند  هراتـس  دوصقم  دـیاش   ) دـنامیم اوه  رد  زور  تفه  ای  زور  هس  و  دوشیم ، نایامن  قرـشم  رد 

هاشداپ نامرف  زا  هدومن و  فرـصت  ار  اهرهـش  دـندرگیم و  دازآ  تلذ  دـیق و  زا  برع  و  ینعی : مجعلا  ناطلـس  نع  اهجورخ  دالبلا و  اهکّلمت 
مه ناجب  اجنآ  رد  صخشم  ياهمچرپ  اب  رکـشل  هس  دوشیم . ناریو  ماش  و  دنـشکیم ؛ ار  دوخ  مکاح  رـصم  لها  « 1 . » دنیآیم نوریب  مجع 

« هریح  » ياههبارخ رد  دیآیم و  برع  بناج  زا  يرکـشل  و  دوریم ، نارحب  هدنک  مچرپ  و  دنیآرد ، رـصمب  برع  سیق و  ياهمچرپ  دنتفایم 
ارف ار  هفوک  ياههچوک  نآ  بآ  دیآیم و  دـیدپ  تارف  رهن  رد  یفاکـش  و  دـنیآیم . هریح  فرطب  قرـشم  زا  هایـس  ياهمچرپ  دـنکیم . لزنم 

تماما ياعدا  همه  هک  بلاط  وبا  لسن  زا  رفن  هدزاود  مایق  دمآ و  دنهاوخ  دنتـسه ، يربمغیپ  یعدـم  همه  هک  وگغورد  رفن  تصـش  دریگیم .
داب نتـساخرب  و  خرک ، هلحم  کیدزن  دادـغب  رد  یلپ  نتـسب  و  نیقناخ ، الولج و  نیب  رد  ساـبع  ینب  ناـگرزب  زا  يدرم  ندـنازوس  و  دـنراد .

مدرم قارع و  لها  رب  یـسرت  و  دربیم . ورف  نیمز  رد  ار  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دیآیم  اجنآ  رد  ياهلزلز  مه  و  دادغب . رد  زور  لوا  رد  یهایس 
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عقومب و ياهخـلم  و  دـنتفایم . اهنآ  لوصحم  لام و  ناجب و  تفآ  و  دروایمرد ، اپ  زا  ار  اـهنآ  عیرـس  ياـهگرم  و  دوشیم ، یلوتـسم  دادـغب 
يرایسب نوخ  هداتفا ، مه  ناجب  مجع  مدرم  زا  هتسد  ود  دباییم . لیلقت  اهنآ  تعارز  دروخیم و  ار  اهنآ  عرز  تشک و  هلغ و  دیآیم و  عقومیب 

دوخ بابرا  دننز و  زابرس  دوخ  نایاقآ  يرادربنامرف  زا  ناگدرب   998 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوشیم ، هتخیر  اهنآ  نایم  رد 
ناگدرب دنوشیم و  كوخ  نومیم و  تروصب  دنیآیم و  نوریب  یمدآ  تروص  زا  نید ، رد  ناراذگتعدب  زا  یضعب  و  « 1 ، » دنناسر لتقب  ار 

کی و  دونشیم ، ار  نآ  دوخ  نابزب  سک  ره  نیمز  نانکاس  مامت  هک  يروطب  دیآیم  نامسآ  زا  یئادص  و  دنبای ، هبلغ  ناگرزب  ياهرهـش  رب 
هدومن ترشاعم  مدرم  اب  و  دندرگیم ، رب  ایندب  هدمآ  نوریب  اهربق  زا  یناگدرم  و  ددرگیم ، راکشآ  باتفآ  رون  رد  مدرم  يارب  هنیس  تروص و 

هدـش زبسرـس  هدـنز و  هدرم  ياهنیمز  سپـس  دوشیم ، متخ  ناراب  راهچ  تسیب و  ندـمآ  اب  مئالع  نیا  هاگنآ  دـنوریم ، رگید  کی  تاـقالمب 
هجوتم ماگنه  نآ  رد  دوشیم . فرطرب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  نایعیـش  ینعی  قح  ناوریپ  زا  اهیتخبدـب  ماـمت  و  ددرگیم ، راکـشآ  نآ  تاـکرب 
ياهراپ دیوگیم : دیفم  خیش  سپـس  تسا . هدمآ  رابخا  رد  هک  نانچ  دنوریم ، هکمب  وا  يرای  يارب  و  دنکیم ، روهظ  هکم  زا  وا  هک  دنوشیم 
نیماضم نیا  نوچ  دش . دهاوخ  هچ  دنادیم  رتهب  ادـخ  « 2  » تسا یطئارـشب  طورـشم  ياهراپ  دوش و  عقاو  دیاب  هک  تسا  یمتح  عیاقو  نیا  زا 

تیاور دـیفم  داشرا  رد  زین  و  میدروآ . اجنیا  رد  ار  اهنآ  هظحالم  نیمهب  زین  ام  تسا ، تبث  همئا  ربمغیپ و  زا  هلوقنم  راـثآ  هربتعم و  بتک  رد 
ِیف َو  ِقاـفْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  هفیرـش  هیآ  نیا  لـیوأت  رد  هک : هدوـمن  تیاور  مظاـک  یـسوم  ترـضح  زا  هزمح  یبا  نب  یلع  هک  دـنکیم 

عوقوب قح  نانمشد  رد  هک  تسا  یخـسم  یـسفنا  تایآ  دیآیم و  دیدپ  نیمز  فارطا  رد  هک  تسا  یئاههنتف  یقافآ  تایآ  دومرف : ْمِهِـسُْفنَأ 
َنِم ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ   » هیآ ریسفت  رد  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  هک  هدومن  تیاور  ریصب  وبا  زا  دیفم  داشرا  رد  زین  ددنویپیم .
اهنآ رب  نامـسآ  زا  یتمـالع  میهاوـخب  رگا   999 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ینعی  َنیِعِـضاخ » اَهل  ْمُُهقاـنْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءاـمَّسلا 
رسب ار  راک  نیا  دنوادخ  يدوزب  دومرفیم : دندرگ ) ناوتان  نآ  ربارب  رد  هک  میتسرفیم  یباذع  ینعی   ) ددرگ مخ  نانآ  ياهندرگ  ات  میتسرفیم 

باتفآ هک  تسنیا  دتسرفیم  ادخ  هک  یتمالع  اما  دنشابیم و  اهنآ  ناوریپ  هیما و  ینب  اهنآ  دومرف : دنتـسیک ؟ اهنآ  مدرکـضرع : دروآیم . اهنآ 
دنسانشیم و بسن  بسحب و  ار  وا  مدرم  دیآ و  نوریب  باتفآ  رون  رد  يدرم  تروص  هنیس و  دتسیایم و  دوخ  ياج  رد  رـصع  ات  رهظ  عقوم  زا 

رذنم زا  روبزم  باتک  رد  نینچمه  تسا . هدیـسر  ارف  وا  رکـشل  ینایفـس و  يدوبان  زور  تمالع  نیا  اب  و  دوب ، دهاوخ  ینایفـس  نامز  رد  نیا 
دنوشیم هبنتم  دوخ  ناهانگ  زا  مدرم  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يزوح 

ورف و  دادغب ، رد  نیمز  نتفر  ورف  و  ددرگیم ، رادومن  نامسآ  رد  هک  یخرـس  و  دوشیم . راکـشآ  اهنآ  يارب  نامـسآ  رد  هک  یـشتآ  هلیـسوب 
دیدـپ اـجنآ  مدرم  نیب  رد  هک  يدوباـن  و  رهـش ، نآ  ياـههناخ  یبارخ  و  دوـشیم ، هتخیر  هرـصب  رد  هک  یئاـهنوخ  هرـصب و  رد  نیمز  نـتفر 

. تشاد دـنهاوخن  شمارآ  هک  يروطب  دریگیم . ارف  ار  قارع  لـها  هک  یـسرت  رارق و  هعم  نوـکی  ـال  فوـخ  قارعلا  لـها  لومـش  و  دـیآیم ،
1000 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  حـلاص  یبا  نب  نالجع  زا  دوخ  ریـسفت  رد  « 1  » یشایع
، قح ناوریپ  يا  دیوگیم : هک  دوشیم  هدینش  نامسآ  زا  یئادص  هکنیا  ات  دسریمن  نایاپب  اهبش  اهزور و  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص 
؟ دنوشیم طولخم  مهب  لطاب  قح و  لها  مه  زاب  مالعا  نیا  زا  دعب  مدرکـضرع : دنوشیم . ادج  مه  زا  سپ  دـیوش  ادـج  مه  زا  لطاب ! لها  يا 

لها دنوادخ  ینعی : « 1  » ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  دیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  هن ! دومرف :
. دهد زیمت  اهنآ  بوخ  زا  ار  دب  هکنیا  ات  دراذگیمن  دیتسه  امش  هک  لاح  نیاب  ار  نامیا 

نآ زا  دعب  نامز و  ماما  روهظ  زا  لبق  نامزلا  رخآ  یمومع  عاضوا 

یتکرح نیشنب و  دوخ  ياج  رد  دومرف : يوب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  یفعج  رباج  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  زین 
یـسک هکنیا : نآ  و  ینیب . هب  منکیم  رکذ  وت  يارب  نونکا  نم  دـهدیم و  يور  قاط  لاس  رد  هک  ار  یمئالع  هک  هاگنآ  ات  هدـم ، ناشن  دوخ  زا 
كرت هفیاط  هک  ینیبیم  و  دزیریم ، ورف  نآ  دجسم  زا  یتمسق  و  دیآیم ، دیدپ  یگتفرورف  نآ  تاهد  زا  یکی  رد  و  دنزیم ، یئادص  قشمد  زا 
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نیمزرـس مامت  رد  هک  تسا  یلاس  نآ  دنیآ و  دورف  هلمر  رد  مه  نایمور  دـنیآیم . دورف  لصوم )  ) هریزج رد  دـنرذگیم و  قشمد )  ) اجنآ زا 
درز یکی  دنوشیم ، عمج  فلتخم  مچرپ  هس  درگ  رب  ماش  لها   1001 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دهدیم . يور  تافالتخا  برع 
ینب هلیبق  رب  دنکیم و  جورخ  دنشابیم  بلک  هلیبق  زا  هک  شنایئاد  اب  ینایفس  تسا . ینایفـس  مچرپ  یموس  دیفـس و  خرـس و  رگید  دیفـس و  و 
بنذ ینب  زا  يدرم  سپـس  تسا . هتـسویپن  عوقوب  یگنج  نانچ  زور  نآ  ات  هک  دـنکیم  یگنج  دروآیم و  هلمح  رـضم  هلیبق  زا  راـمحلا  بنذ 

ُبازْحَْألا َفَلَتْخاَف   » هفیرش هیآ  ینعم  تسنیا  دنشاب . هتشکن  هنوگ  نادب  ار  یسک  هک  دوشیم  هتـشک  يروط  شناهارمه  اب  دیآیم و  قشمدب 
زور نآ  هک  يراـفک  رب  ياو  دـنتفایم . مـه  ناـجب  مدرم  ناـیم  زا  یفئاوـط  ینعی : « 1  » ٍمیِظَع ٍمْوَـی  ِدَهْـشَم  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف  ْمِِهْنَیب  ْنـِم 

درادن اهنآ  نایعیش  ربمغیپ و  دالوا  رازآ  نتشک و  زج  يدصق  دننکیم و  جورخ  شناوریپ  ینایفس و  دنیوجیم . تکرش  گنج  نآ  رد  گرزب 
طش لحاس  رد  هدمآ  ناسارخ  زا  يرکشل  و  دنزیم ، رادب  ار  یهورگ  دشکیم و  ار  اجنآ  نایعیش  زا  یعمج  و  دتسرفیم ، هفوکب  رکـشل  کی  وا 

ینایفس سپس  ددرگیم ، بولغم  دوریم و  هفوک  نوریب  هب  ینایفس  اب  هلباقم  يارب  شنارادفرط  اب  نایعیش  زا  یفیعض  درم  دنیآیم . دورف  هلجد 
تاداس و کچوک  گرزب و  مه  ینایفـس  دننکیم  رارف  روصنم  يدهم و  دوشیم و  هتـشک  اجنآ  رد  يدرم  دتـسرفیم  هنیدمب  يرگید  رکـشل 

نب یسوم  نوچمه  يدهم  دوریم . نوریب  هنیدم  زا  روصنم  يدهم و  ندرک  ادیپ  يارب  يرکشل  هاگنآ  دنکیم . سبح  هتفرگ و  ار  ربمغیپ  هیرذ 
مه یمازعا  رکـشل  دوشیم . هکم  دراو  هنوگ  نیدـب  و  دوریم ، نوریب  هنیدـم  زا  نارگن  ناساره و  دـش ) جراخ  رـصم  زا  ناـساره  هک   ) نارمع

. دنامیمن یقاب  دربیم  ار  اهنآ  ربخ  هک  رفن  کی  زج  دـنوریم و  ورف  نیمزب  دنـسریم ، هنیدـم  هکم و  نابایب  هب  یتقو  یلو  دـنیآیم ، يو  لابندـب 
دنوادـخ زا  نم  مدرم  يا  دـیوگیم  يدـهم )  ) تقو نآ  رد  تسا . يو  اـب  زین  وا  ریزو  دـناوخیم . زاـمن  دتـسیایم و  ماـقم  نکر و  نیب  رد  مئاـق 

ار ام  قح  دندرک و  ملظ  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  ام  رب  هک   1002 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  اهنآ  رب  ارم  هک  مهاوخیم 
سک ره  و  مرتکیدزن ، دنوادخب  سک  ره  زا  نم  اریز  دیوگب ) نمب  دیایب و   ) دراد وگتفگ  نم  اب  ادخ  هراب  رد  سک  ره  دهد ، ترصن  دنتفرگ 

زا نم  هک  دـیوگب  نمب  دراد  وگتفگ  حون  هراب  رد  سک  ره  مرتکیدزن و  مدآـب  سک  ره  زا  نم  اریز  دـیوگب  نمب  دراد  وگتفگ  مدآ  هراـب  رد 
هراب رد  سک  ره  مرتکیدزن و  میهارباب  سک  ره  زا  نم  اریز  دیوگب ، نمب  دراد  وگتفگ  میهاربا  هراب  رد  سک  ره  و  مرتکیدزن ، يوب  سک  ره 

، دیوگب نمب  دراد  وگتفگ  ام  اب  ناربمغیپ  هراب  رد  سک  ره  مرتکیدزن و  ص )  ) دمحمب سک  ره  زا  نم  هک  دیوگب  نمب  دراد  وگتفگ  دـمحم 
نیا رد  اـم  اریز  دـیوگب  نـمب  دراد  وـگتفگ  نآرق )  ) ادـخ باـتک  صوـصخ  رد  سک  ره  و  مرتـکیدزن . ناربـمغیپ  هـب  یــسک  ره  زا  اـم  اریز 

هناخ و زا  و  دندرک ، هراوآ  ار  ام  و  دندومن ، متـس  ربمغیپ ) نادـناخ   ) امب هک  میهاوگ  یناملـسم  ره  ام و  میرتراوازـس . سک  ره  زا  صوصخ 
یناملـسم ره  ادخ و  زا  نونکا  مه  ام  دندومن  روهقم  مورحم و  زیچ  همه  زا  ار  ام  و  دندرک ، طبـض  ار  ام  لاوما  دـندومن و  نوریب  دوخ  نطو 

دننام تساهنآ  نایم  رد  زین  نز  هاـجنپ  هک  درم  هدزیـس  دصیـس و  مسق  ادـخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  سپـس  میبلطیم . يراـی 
ُهَّللا ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنی  : دـیامرفیم دـنوادخ  هک  نانچ  دـنوشیم . عمج  همظعم  هکم  رد  جـح  مسوم  ریغ  رد  زیئاپ ، لصف  رد  ربا  ياههعطق 

يدرم عقوم  نآ  رد  تساناوت . زیچ  ره  رب  دنوادخ  دروآ ، درگ  ار  امش  مامت  دنوادخ  دیشاب  اج  ره  ینعی : ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج 
نکر و نیب  رد  « 1  » ربمغیپ نامز  زا  دعب  رفن  هدزیس  دصیس و  نآ  سپس  دراد . رگمتـس  یمدرم  هکم )  ) رهـش نیا  دیوگیم : ربمغیپ  نادناخ  زا 

مانب ار  وا  نامسآ  زا  هکم  رد  يدانم  تقو  نآ  رد  دنیآیم . نوریب  هکم  زا  شریزو  حالس و  رکشل و  اب  هاگنآ  دننکیم : تعیب  يدهم  اب  ماقم 
، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنونـشیم . ار  ادص  نآ  نیمز  يور  مدرم  مامت  هک  يروطب  دهدیم . عالطا  شروهظب  ار  مدرم  دنزیم و  ادص 
( يدهم  ) وا هکنیا  وا و  حالس  مچرپ و  ربمغیپ و  نامیپ  دشاب ، لکـشم  امـش  يارب  نیا  رگا  تسا . يربمغیپ  مان  يو  مان  رباج ! يا   1003 ص :

يادـص نآ  ددرگ ، هابتـشا  بجوم  مه  نیا  رگا  دوـب  دـهاوخن  لاکـشا  هابتـشا و  ثعاـب  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـالوا  زا  لدـکاپ  يدرم 
ادابم دومرف : ثیدح  نیا  يوار  یفعج  رباج  هب  ترـضح  هاگنآ  دش . دهاوخن  هابتـشا  ثعاب  دنزیم  ادص  شروهظ  مساب و  ار  وا  هک  ینامـسآ 

یلو دوشیم ) رهاظ  تقوکی  و   ) تسا راب  کی  یلع  ربمغیپ و  تلود  اریز  ینک . انتعا  دـنوشیم  تیودـهم  یعدـم  هک  تاداـس  زا  يدودـعمب 
ینیب هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دالوا  زا  يدرم  هکنآ  ات  نکم  يوریپ  نایعدم  نیا  زا  الصا  نک و  يراددوخ  سپ  دنراد . اهتلود  نارگید 
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دوخ  ) یلع نب  دمحمب  وا  زا  دعب  دیـسر و  نیـسحلا  نب  یلعب  ربمغیپ  همان  دـهع  اریز  تسوا . اب  يو  حالـس  مچرپ و  ربمغیپ و  همان  دـهع - هک 
رگم « 1  » زیهرپب ادج  مدرک  رکذ  وت  يارب  هک  نانآ  زا  شاب و  نانیا  اب  هشیمه  سپ  دنکیم . دهاوخ  هچ  ره  ادـخ  مه  دـعب  دیـسر و  ترـضح )

هک یعقوم  و  دیامن ، هنیدم  گنهآ  و  تسوا ، اب  ربمغیپ  مچرپ  درم و  رفن  هدزیس  دصیس و  هک  دنک  مایق  ربمغیپ  نادناخ  زا  يدرم  هک  یماگنه 
اوُرَکَم َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ  دـیامرفیم : ادـخ  هک  نانچ  درب ، ورف  ار  اهنآ  نیمز  هک  تسا  یناسک  ياج  اجنیا  دـیوگیم : دـنک  روبع  ءادـیب »  » نابایب زا 

دراو یتقو  « 2  » َنیِزِْجعُِمب ْمُه  امَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ  َنوُرُعْـشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهَِیتْأَـی  َْوأ  َضْرَأـْلا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ  ِتاـئِّیَّسلا 
دنکیم و فقوت  اجنآ  رد  ینالوط  یتدم  دیآیم و  هفوکب  سپـس  دروآیم  رد  نادنز  زا  فسوی  دننام  ار  يرجـش  نب  دمحم  دـیدرگ  هنیدـم 

دوریم ارذع »  » هب شناهارمه  اب  هاگنآ  دیامنیم . هبلغ  هفوک  رب  دنوادخ   1004 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هداراب  تدم  نآ  زا  دعب 
زور زور ، نآ  دننکیم ، یقالت  مهاب  رکشل  ود  سپـس ، تسا  هلمر  نابایب  رد  ینایفـس  تاقوا  نآ  رد  ددنویپیم . يوب  يرایـسب  مدرم  اجنآ  رد 

، دناهتـسویپ مئاقب  هک  یناـسک  زا  یعمج  و  دوشیم ، قحلم  مئاـق  باحـصاب  ینایفـس  رکـشل  زا  یعمج  هک  ینعم  نیاـب  تسا  لیدـبت  رییغت و 
نآ هک  نانچ  دنشابیم ، ینایفس  ناوریپ  زا  تقیقح  رد  اهنآ  هچ  تسا ) رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  زا  ریغ  هدع  نیا  هتبلا   ) ددنویپیم ینایفـسب 

. تسا لیدبت  زور  زور  نآ  ددنویپیم . دوخ  یعقاو  فصب  یسک  ره  تقو  نیا  رد  و  دنتـسه . هعیـش  نطاب  رد  دنوشیم  قحلم  مئاقب  هک  هدع 

. دروایب ار  اهنآ  ربخ  هک  دنامیمن  رفن  کی  هک  يروطب  دوشیم . هتشک  شعابتا  مامت  اب  ینایفـس  زور  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ره سپس  دوب . دهاوخ  وا  هاگیاج  اجنآ  دیآیم و  هفوکب  مئاق  هاگنآ  دنامب  بیـصنیب  « 1  » بلک هلیبق  تمینغ  زا  زور  نآ  هک  یسک  تخبدب 

سک ره  و  دـهدیم ، ار  وا  ضرق  دـشاب ، يراد  ضرق  اج  ره  و  دـنکیم ، دازآ  درخیم و  ار  وا  مئاق  دنـشاب . هتخورف  یگدرب  هب  ار  یناملـسم  اج 
یلوتقم رگا  و  دـهدیم ، وا  یلوب  هتفرگ  ار  وا  هملـسم  هید  دوش  هتـشک  اهنآ  زا  رفنکی  رگا  دـنکیم  در  ار  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ندرگب  ياهملظم 

ملظ و زا  رپ  هک  نانچ  دوشیم  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  هک  ییاج  ات  دنکیم ، کمک  وا  ناسکب  و  دزادرپیم ، ار  وا  ضرق  دـشاب  هتـشاد  ضرق 
یکاپ نیمزرس  حون و  ترـضح  نکـسم  البق  هبحر  دزرویم . تنوکـس  « 2  » هبحر رد  شاهداوناخ  و  مئاق )  ) وا دـشاب  هدـش  تازواـجت  متس و 

خیش دنربمغیپ : تشرسکاپ  نانیشناج  اهنآ  اریز  تسا . هدوب  هزیکاپ  ياهنیمز  هشیمه  ربمغیپ  نادنزرف  تداهش  تنوکس و  لحم  تسا ، هدوب 
: دومرفیم ربمغیپ   1005 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ینامی  هفیذح  زا  سلاجم  باتک  رد  دیفم 

دنادرگ كاپ  اهنآ ، نادنزرف  ناهارمگ و  نیقفانم و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  هکنآ  ات  دهدیم ، زایتما  ار  دوخ  ناگدیزگرب  ناتسود و  دنوادخ 
نمب ادخ  هدنب  يا  دیوگیم  يرگید  رخب و  ارم  ادخ  هدـنب  يا  دـیوگیم : یکی  هک  دـنکیم  تاقالم  ار  اهنآ )  ) نز هاجنپ  درم  رفن  کی  هکنیا  ات 

: دنوشیم هتخیگنارب  هتـسد  راهچب  ادخ  ناگدنب  تمایق  زور  رد  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  رابحالا  بعک  زا  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  هدب ! هانپ 
رک و هک  یلاح  رد  دوخ ، ياهتروص  يور  هتـسد  کی  نازیخ و  ناتفا و  هتـسد  کی  دوخ و  ياهاپ  يور  هتـسد  کـی  و  هراوس ، هتـسد  کـی 

شزوپ دوخ  ياههدرک  زا  هک  دنهدیمن  هزاجا  اهنآب  و  دنیوگیمن ، نخس  اهنآ  اب  و  دناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  لقع  و  دنـشابیم ، روک  گنگ و 
رد اهنآ  دـنازوسیم و  ار  ناشاهتروص  خزود  شتآ  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  ینعی : « 1  » َنوُِحلاک اهِیف  ْمُه  َو  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَْـفَلت  دـنهاوخب 

دنتـسه یناسک  اهنآ  تفگ : دنراد ؟ ار  تلاح  نیا  دندرگیم و  هتخیگنارب  يور  رب  هک  دننایک  اهنیا  بعک ! يا  دنتفگ : دـننارظنمتشز . اجنآ ،
اب هچ  دناهداتـسرف ، دوخ  زا  شیپ  يزیچ  دب  دید  دنهاوخ  دندرم  یتقو  دندرب . رـسب  ینکـشنامیپ  ادخ و  نید  زا  فارحنا  یهارمگ و  رد  هک 

وزرآ هیام  وا  دندرک ، گنج  رثوک ، ضوح  بحاص  ناشربمغیپ و  رادمچرپ  دوخ و  لضاف  ملاع و  لوا  ناشربمغیپ و  نیشناج  دوخ و  هفیلخ 
شتآب دوشیم و  عقاو  ادخ  رهق  دروم  دریگب . هرانک  يو  زا  سک  ره  هک  تسا  یتجح  دوشیمن و  نادان  هک  تسیئاناد  و  تسا ، مدرم  دـیما  و 
منکیم بجعت  نم  تسا . رتنوزفا  شملح  و  رتشیپ ، شمالـسا  و  رتشیب ، اـهنآ  همه  زا  شملع  هک  تسا  یلع  وا  هبعک  يادـخب  دـتفارد . خزود 
ضوع ار  نیمز  عاضوا  هک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  مئاـق  هراـب  رد  هک  یـسک  زا  منکیم  بجعت  مه  دـنرادیم و  مدـقم  وا  رب  ار  نارگید  ارچ  هک 

تقلخ و ثیح  زا  وا  تسا . یلع  نامدود  زا  مئاق  دراد . دیدرت  دنکیم  جاجتحا  نیچ  مور و  ياراصن  اب  میرم  نب  یـسیع  وا  هلیـسوب  دـنکیم و 
دنوادـخ تسا . رتهیبش  میرم  نب  یـسیع  هب   1006 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  سک  همه  زا  تئیه  راـسخر و  یئاـبیز  تریس و 
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فسوی و تبیغ  نوچمه  یتبیغ  تسا  یلع  نادـنزرف  زا  مئاق  دـیازفایم . مه  نآ  رب  دـهدیم و  زین  يوب  هدومرف  اطع  دوخ  ناربمغیپ  هب  ار  هچنآ 
نتفر ورف  ير و  رهـش  ندـش  بارخ - يرگید و  هراتـس  عولط  اب  نامزمه  شندـشبئاغ  زا  دـعب  هاگنآ  دراد . یـسیع  تعجر  دـننام  یتعجر 

نآ رد  رفن  نارازه  هک  تسا  یگنج  نآ  دوشیم و  راکشآ  ناجیابرذآ ، ناتسنمرا و  ناناوج  اب  سابع  ینب  گنج  و  ینایفس ، جورخ  دادغب و 
نآ دنروآیم . زازتهاب  شرس  يالاب  رد  هایـس  ياهمچرپ  دشکیم و  شاب  هدامآ  تلاحب  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  سک  ره  و  دنـسریم . لتقب 

. دهدیم مدرمب  ار  گرزب  نوعاط  و  ریشمش )  ) خرس گرم  هدژم  هک  تسا  یگنج 

دعس نب  رمع  اب  نینمؤملا  ریما  نانخس 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدومن  تیاور  دعس  نب  رمع  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  نمحرلا  دبع  نب  رـضخ  زا  روبزم  باتک  رد  زین 
مدرم رب  هک  تسا  « 1  » شرع نالماح  ياهکشا  نآ  و  دیآ . دیدپ  نامسآ  رد  یخرـس  دوش و  هتفاکـش  ایند  مشچ  هکنیا  ات  دنکیمن  مایق  مئاق 

نم دـنزرف  زا  يوریپ  هب  توعد  ار  مدرم  اـهنآ  دـنربن ! ياهرهب  یهلا  بهاوـم  زا  هک  دـنوش  ادـیپ  یمدرم  هک  یتـقو  اـت  دـنیرگیم . نیمز  يور 
نایم دنراد و  طلـست  رارـشا  رب  دنـشابیم . قح  تمحر  زا  بیـصنیب  داهن و  تسپ  یمدرم  اهنآ  دنرازیب  نم  دنزرف  زا  ناشدوخ  یلو  دـننکیم 

، لد هایـس  هدرچ و  هایـس  تسا  يدرم  اهنآ  هدرکرـس  دـنوشیم  راکـشآ  هفوک  نوریب  رد  دـننک . دوبان  ار  ناهاشداپ  و  دـنزیگناهنتف ، نارگمتس 
راکانز و ناردام  زا  تسا . روخرپ  میئل و  رایسب و   1007 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  بویع  ياراد  و  هداتفا ، قح  رظن  زا  نیدیب ،

نم دنزرف  دنکیمن ، باریس  دوخ  تمحر  ناراب  زا  ار  وا  دنوادخ  دنکیم  روهظ  نم  بئاغ  دنزرف  هک  لاس  نآ  رد  هدمآ  دوجوب  اهلسن  نیرتدب 
! دننکیم یگدنز  « 1  » تیه رابنا و  رهش  نیب  رد  هک  يدیماان  مدرم  يارب  تسا  يزور  بجع  زور  نآ  تسا ، زبس  ملع  خرس و  مچرپ  بحاص 
رس هک  رگمتس  نایلاو  هاگیاج  و  نارابج ، نکـسم  هنعارف و  رهـش  و  دنـسریم ، تکالهب  داهن ، تسپ  مدرم  دارکا و  هک  تسا  يزور  زور ، نآ 
دنک تنعل  ادـخ  تسا . دادـغب  رهـش  نآ  دـنگوس ، یلع  يادـخب  دعـس ! نب  رمع  يا  دوـشیم . ناریو  تسا ، دـسافم  اهیتخبدـب و  هـمه  أـشنم 
اهنآ هراـب  رد  ارم  قح  و  دنـشکیم ! ارم  تشرـسکاپ  نادـنزرف  هک  ياهشیب  تناـیخ  مدرم  نآ  ار ، ساـبع )  ) نـالف ینب  هیما و  ینب  ناراـکهانگ 
زور نآ  رد  اهنآ  دنراد  شیپ  رد  يدوبان  لاوز و  زور  کی  سابع  ینب  دنسرتیمن . دنوادخ  زا  نم  مارتحاب  دننکیم  هچنآ  و  دننکیمن ، تاعارم 

نآ دروایم . اهنآ  زورب  رونید  دنواهن و  نیب  ام  گنج  هک  یحناوس  زا  سابع  ینب  عابتا  رب  ياو  دننکیم  هلان  ندیئاز  تقوب  نتسبآ  نز  نوچمه 
لدـتعم و یمادـنا  ياراد  ربمغیپ ، مانمه  رهـش و  ود  نیا  زا  یکی  لها  زا  يدرم  اهنآ  هدرکرـس  تسا . یلع  هعیـش  ناتـسد  یهت  گنج  گنج 

ناـیم هدرک و  هناـش  شیاـهوم  يوق ، شندرگ  تسا . هوـبنا  شناـگژم  و  رادهدـنخ ، شیادـص  دـشابیم . توارط  اـب  یگنر  وـکین و  یقـالخا 
تیعمج دشاب . هدمآ  رد  ربا  ریز  زا  هک  تسا  هدراهچ  بش  هام  دننام  دوشیم  راوس  دوخ  بسا  رب  هک  یماگنه  تسا ، زاب  شولج  ياهنادـند 

، دندنویپیم گنجب  تهارک  اب  هک  دنتـسه  برع  زا  ناروالد  نآ  دناهدیورگ . ادـخ  نیدـب  كاپ  یلد  اب  هک  دنـشابیم  یئاهتیعمج  نیرتهب  وا 
همه اب  ربخ  نیا  لقن  تلع  فلؤم : دـنرادن . یهار  یتخبدـب  یگدـنامرد و  زج  زور ، نآ  رد  هک  تساـهنآ  نانمـشد  نآ  زا  زیرگ  تسکش و 

يدهم روبزم  ربخ  هک  تسنیا  دسریم ، نوعلم  دعـس » رمع   » ینعی مدرم  نیرتتسپ  هب  نآ  دنـس  هکنیا  اب  و  دراد ، هک  یظفل  طالغا  تارییغت و 
دمحم لآ  مئاق  عوضوم  نمشد  تسود و  هک  دوش  مولعم  ات  دشابیم  مئاقب  عجار  يرابخا  رب  لمتـشم   1008 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
نایمب نخـس  مئاق  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هدش  دای  باتک  رد  زین  و  « 1  » دناهدرک تیاور  ار 
تسه رگا  ای  هدرم  وا  دوش : هتفگ  هک  اجنآ  ات  هدیـسرن  نامـسآ  رود  زونه  هکنآ  لاح  و  دنکیم ، روهظ  وا  يدوز  نیاب  اجک  زا  دومرف : دمآ ؛

. دهدیم يور  نایعیـش  نایم  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یفالتخا  دوصقم  دومرف : هچ ؟ ینعی  نامـسآ  رود  مدرکـضرع : تسا ؟ هتفر  نابایب  مادـکب 
یناریما هاجنپ  دـص و  لاس  زا  دـعب  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  روبزم  باـتک  رد  نینچمه 

رایـسب انز  دالوا  شاف و  يراوخابر  مک و  تراجت  دوس  دایز و  ناناگرزاب  دـنوش  ادـیپ  امـش  نایم  رد  قساف  ياـفرع  نئاـخ و  ياـنما  رفاـک و 
تساخرب و يدرم  عقوم  نیا  رد  دـنیامن . افتکا  نادرم  اب  نادرم  اهنز و  اب  اهنز  دنرامـش  گرزب  ار  اههام  تشز و  ار  بوخ  ياهراک  دـندرگ 
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نآ ات  دراد  شرتسگ  تما  نیا  رـس  رب  دـنوادخ  لدـع  هیاس  هتـسویپ  رارف ! رارف ! دومرف : منک ؟ هچ  نامز  نآ  رد  نینمؤملا ! ریما  ای  درکـضرع :
رگا سپ  دـنراد . زاب  تیـصعم  باکترا  زا  ار  ناراکهانگ  اهنآ  ناکین  هک  عقوم  نآ  ات  دـنوش و  دوخ  ءارماب  لیامتم  نآرق )  ) نایراق هک  نامز 
دوخ شرع  رد  دنوادخ  دنهدب ، دـنوادخ  یگناگی  هب  یهاوگ  لاح  نیع  رد  دـننک و  ادـیپ  رفنت  ناهاوخریخ  زا  دـنهدن و  شوگ  ناراکهانگ 

ع)  ) مشـش ماما  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  هدربمان  باتک  رد  مه  و  دنتـسین . قداـص  دوخ  ياـههتفگ  رد  دـنیوگیم و  غورد  دـیامرفیم :
اهناج و لاوما و  شهاک  ندش و  هتشک  هطـساوب  دنوش و  هنـسرگ  مدرم  لاس  نآ  رد  هک  دشاب  یلاس  دیابیم  ریزگان  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرف :

ترـضح هاگنآ  تسا . هدش  نایب  ادخ   1009 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  باتک  رد  نیا  هچ  دنتفا . سارهب  تخـس  ناشلوصحم ،
تبیغ رد  مه  َنیِِرباَّصلا . ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَأـْلا  َو  ِلاْومَأـْلا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْـجلا  َو  ِفْوَْـخلا  َنـِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو  دـناوخ : ار  هـیآ  نـیا 

َنِم ٍءْیَِشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  هفیرش  هیآ  زا  روظنم  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  ینامعن 
هفوک رد  دـنوادخ  هک  تسا  یگنـسرگ  نآ ، صاخ  تسا . ماع  صاـخ و  هیآ  نیا  نومـضم  رباـج ! يا  دومرف : تسیچ ؟ ِعوُْجلا ...  َو  ِفْوَْخلا 

سرت و نانچ  راچد  اجنآ  مدرم  هک  تسا  ماش  رد  نآ ، ماع  دشکیم و  ار  اهنآ  هلیـسو  نادب  دـهدیم و  ربمغیپ  نادـناخ  نانمـشدب  صاصتخا 
رد تیاور  نیا  تسوا . روهظ  زا  دـعب  اهنآ  سرت  مئاق و  مایق  زا  لبق  ماش  لها  یگنـسرگ  دنـشاب ، هدـیدن  زور  نآ  ات  هک  دـنوشیم  یگنـسرگ 

ریما ترضح  زا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  هدش . رکذ  مه  رگید  دنـسب  یـشایع  ریـسفت 
هس ندید  اب  دومرف : دش  لاؤس  دندرک ، ادیپ  فالتخا  مه  اب  بازحا  ینعی : « 1  » ْمِِهْنَیب ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف  هیآ  نیا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

دیدـپ ماش  لها  نیب  رد  هک  یفالتخا  لوا  دومرف : دنتـسیچ ؟ اهنآ  نینمؤملا  ریما  اـی  درکـضرع : يوار  دیـشاب . يدـهم  ندـمآ  رظتنم  تمـالع 
ار هیآ  نیا  ایآ  دومرف : تسیچ ؟ ناضمر  هام  تشحو  دش  ضرع  ناضمر ، هام  رد  یتشحو  ناسارخ و  زا  هایـس  ياهمچرپ  ندـمآ  و  دـیآیم ،
زا هک  تسا  یئادـص  تشحو  َنیِعِـضاخ  اَهل  ْمُُهقاـنْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ  دـیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ  هک  ياهدینـشن 

دنرادـیب هک  ناـنآ  و  دـنوشیم ، رادـیب  دنتـسه  باوخ  هک  اـهنآ  دـنودیم و  نوریب  اـههدرپ  زا  نارتـخد  هک  يروطب  دوشیم ، هدینـش  نامـسآ 
«2  » دندرگیم ناساره 

يرگید مئالع  ریصب و  وبا  ربخ 

یتاره دننام  یـشتآ  دیدید  هاگ  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و 
زا دوصقم  دـیاش  ! ) دیـشاب دـمحم  لآ  تلود  روهظ  جرف و  رظتنم  دـنوادخ  تساوـخب  درک  عوـلط  قرـشم  زا  زور  تفه  اـی  زور  هس  گرزب 

: دومرف هاگنآ  تسا . میکح  بلاغ و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  اریز  فلؤم ) تسا - دیفس  گرزب و  هک  دشاب  تاره  مدرم  سابل  گرزب » یتاره  »
نامـسآ زا  ياهدنیوگ  دومرف : سپـس  تسا . مدرم  نیاب  لیئربج  يادص  مهنآ  ادخ و  هام  ینعی  تسا . ناضمر  هام  رد  طقف  ینامـسآ  يادـص 

ره دنیشنیم و  هداتـسیا  سک  ره  دوشیم و  رادیب  تسا  باوخ  سک  ره  دنونـشیم . ار  نآ  برغم  ات  قرـشم  زا  هک  يروطب  دربیم  ار  مئاق  مان 
لیئربج يادص  لوا  يادص  اریز  دریگیم . تربع  ادص  نآ  زا  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادـخ  دزیخیمرب . ادـص  نآ  تشحو  زا  هتـسشن  سک 

. دـینک يوریپ  دیونـشب و  ار  نآ  دـیئامنن و  کش  نآ  زا  تسا : ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  ادـص  نآ  دومرف : مه  و  تسا . نیما 
هدش هتشک  مولظم  فلؤم ) تسا - نامثع  دوصقم   ) ینالف دیشاب ! هاگآ  دیوگیم : هک  دسریم  شوگب  نوعلم  ناطیش  يادص  زور  نآ  رخآ  رد 
نیا هطـساوب  زور  نآ  رد  هک  يریحتم  ددرم و  مدرم  رایـسب  هچ  دزیگنا  هنتف  اهنآ  نایم  رد  و  دزادـنایب ، کشب  ار  مدرم  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا 

نآ تمالع  و  تسا ، لیئربج  يادص  هک  دینکن  کش  دیدینـش  ناضمر  هام  رد  ار  لوا  يادص  رگا  امـش  یلو  دنتفارد . خزود  شتآ  هب  کش 
ندمآ نوریب  هب  قیوشت  ار  دوخ  ردارب  ردپ و  دنونـشیم و  ار  نآ  زین  نیـشنهدرپ  نارتخد  هک  يروطب  دربیم ، ار  شردپ  مئاق و  مسا  هک  تسنیا 
بوشآ رد  مدرم  و  دیایب ، یپ  رد  یپ  اههلزلز  دریگ و  ارف  ار  مدرم  يدیدش  سرت  هک  یهاگ  رگم  دـنکیمن  مایق  مئاق  دومرف : مه  و  دـننکیم .
يدـهم رد  همه  دـیآیم . دـیدپ  مدرم  نیب  رد  يدـیدش  فالتخا  و  دـشاب . رگراک  برع  نایم  هدـنرب  ریـشمش  و  دـنرب ، رـسب  نوعاط  الب و  و 
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گس مدرم  زا  هچنآ  یتخـس  زا  نادنموزرآ  هک  ییاج  ات  دشاب  ریغتم  ناشلاح  قرفتم و  دوخ  نید  رما   1011 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
ندید زا  مدرم  هک  تسا  یماگنهب  وا  ندمآ  « 1  » دنـشکیم ار  وا  مایق  راظتنا  ماش  حبـص و  دنردیم ، ار  رگید  کی  هنوگچ  هک  دننیبیم  تفص 

ینمـشد و هک  یـسک  رب  ياو  ياو  دشابیم . وا  نارای  زا  دنیبیم و  ار  وا  هک  یـسک  لاحب  شوخ  دندیماان ! سویأم و  دمحم  لآ  تلود  روهظ 
برعلا یلع  ءاضق  ةدـیدج و  ۀّنـس  دـیدج و  باتک  دـیدج و  رمأب  موقی  ع )  ) لاق و  دومرف : مه  و  دـشابیم . وا  نانمـشد  زا  دـنکیم و  تفلاخم 

برع رب  هک  دیدج  ياضق  دیدج و  باتک  دیدج و  رماب  مئاق  مئال  ۀمول  هَّللا  یف  هذـخأی  ادـحا و ال  یقبتـسی  لتقلا ال  ّالا  هناش  سیل  دـیدش و 
شنزرـس و دراذـگیمن و  یقاب  نیمز  يور  رد  ار  نیدـیب  رفنکی  « 2  » تسین نانیدـیب  نتـشک  گنج و  زج  وا  راک  دـنکیم  ماـیق  تسا ، راوشد 

جرف عقوم  دـندومن  فالتخا  مه  اب  نالف  دالوا  تقو  ره  هک : دومرف  هفاضا  هاگنآ  درادـیمن . زاب  شفدـه  بیقعت  زا  ار و  وا  ناگدـننکتمالم 
ناضمر هام  رد  ینامـسآ  هحیـص  رظتنم  امـش  دـندومن ، فالتخا  مه  اب  هک  یماگنه  تسا . نالف  دـالوا  فـالتخا  رد  يراـبدرب  ربص و  تسا .
یماگنه رگم  دینیبیمن  دیهاوخیم  ار  هچنآ  دنکیمن و  جورخ  مئاق  دنکیم ، دهاوخ  هچنآ  دنوادخ  اریز  دهدیم . مئاق  ندـمآب  هدژم  هک  دیـشاب 

و دریگیم ، رد  وگتفگ  فرط  ره  زا  دـنزودیم و  اهنآ  تلودـب  مشچ  زین  مدرم  دـش ، نینچ  یتقو  دـندرک  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  نالف  دالوا  هک 
دنوشیم هدنکارپ  دیشک ، فالتخاب  ناشراک  دندومن و  تنطلـس  یتقو  دننکیم  تنطلـس  امتح  نالف  ینب  دومرف : مه  و  دنکیم . جورخ  ینایفس 

زا یکی  دنهدیم  هقباسم  هک  ینابسا  دننام  برغم  زا  يرگید  قرشم و  زا  یکی  ینایفـس  یناسارخ و  هک  هاگنآ  ات  دوریم ، فک  زا  ناشتلود  و 
اهنآ زا  رفنکی  و  دوب . دهاوخ  اهنآ  تسدب  نالف  ینب  يدوبان  و  دنوش ! هفوک  دراو  رتدوز  دـننکیم  یعـس  فرط  نآ  زا  يرگید  فرط و  نیا 

هام و کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینمی و  ینایفـس و  ندمآ  دومرف : سپـس   1012 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنامیمن . یقاب 
سویأـم تهج  ره  زا  نارظتنم  تقو  نآ  رد  تسا . يرگید  یپ  زا  یکی  مظنم و  نآ  ياـههناد  هـک  يدـنب  ندرگ  دـننام  دـشابیم  زور  کـی 

ماگ قح  قیرط  رد  وا  تیعمج  تسین . ینمی  مچرپ  زج  یقح  مچرپ  اهنآ  نایم  رد  دـننک ، تفلاـخم  اـهنآ  اـب  هک  یناـسک  هراـچیب  دـندرگیم .
یتقو تسا  مارح  یناملسم  ره  رب  هحلسا  شورف  درک ، مایق  ینمی  یتقو  دنکیم . توعد  امش  بحاص  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  وا  اریز  دنرادیمرب 

توعد زا  سک  ره  دنک . یچیپرـس  يو  زا  یناملـسم  هک  دیابیمن  و  تسا ، قح  رب  رکـشل  وا  رکـشل  اریز  دیورب . يو  فرطب  درک  جورخ  وا 
: دومرف ترضح  سپس  دیوگیم : ریصب  وبا  دنکیم . تسار  هار  قحب و  توعد  ار  مدرم  يو  هچ  دوریم  رامـشب  خزود  لها  زا  دیچیپرـس ، يو 
وا هک  یلاح  رد  دنکـشب  دتفایب و  شتـسد  زا  ناهگان  دـشاب و  يدرم  تسدـب  هک  تسا  بآ  هزوک  ندیـشکرس  دـننام  نالف  ینب  تلود  لاوز 

دنراد هک  یـشون  شیع و  تسا  هباثم  نیمهب  زین  اهنآ  تلود  يدوبان  دروخیم ! یناکت  دـتفایم  شتـسد  زا  هک  یعقوم  طـقف  و  درادـن ، هجوت 
هیما ینب  هک  تسنیا  یهلا  تاردـقم  هلمج  زا  دومرف : هفوک  ربنم  يور  ع )  ) نینمؤملا ریما  دـنکیم . لفاغ  تنطلـس  کلم و  يدوبان  زا  ار  اـهنآ 

هک تسایـسآ  نتـشاد  زا  راچان  رـشب  دومرف  مه  و  دنوشیم . راتفرگ  ناهگان  سابع )  ) نالف ینب  و  دندرگیم ، دوبان  ریـشمش  اب  راکـشآ  روطب 
رب ار  يرگمتس  هدنب  دنوادخ  تفرگ ، رارق  دوخ  ياههیاپ  رب  تشگ و  راوتسا  دوخ  بطق  رب  اهنآ  تنطلـس  يایـسآ  هک  یتقو  ددرگب  هتـسویپ 

ياهمچرپ ياراد  هایس و  ناشاهسابل  دنشابیم . « 1  » لایـس مدرم  زا  اهنآ  دنراد . دـنلب  يوم  وا  عابتا  تسوا . اب  يزوریپ  هک  دزیگنایمرب  نانآ 
مه هکنیا  لثم  مسق  ادخب  دنناسر . لتقب  گنج  راد  ریگرد و  ار  دوخ  نانمـشد  اهنآ  دزرو . ینمـشد  اهنآ  اب  هک  یـسک  رب  ياو  دنتـسه . هایس 

دوعوم يدهم  نودـب  دـنوادخ  منیبیم . دنزیمرـس ، وج  افج  بارعا  اهنآ و  ناراکدـب  زا  ار  هچنآ  اهنآ و  ياهراک  مرگنیم و  ار  اهنآ  نونکا 
عقاو ناشدوخ  رهش  هطرو و  نآ  رد  ار  اهنآ  هک  دنادرگ  طلسم  نانآ  رب  ار  یناسک  دروآ  محرت  اهنآ  رب  هکنیا   1013 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

ناحرس نب  دواد  زا  ینامعن  تبیغ  رد  نینچمه  ِدِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  َو  دنناسرب  ناشلامعا  رفیکب  و  دننارذگب ، ریشمش  مد  زا  تارف  رانک  رد 
نآ زا  شیپ  بجر  هام  رد  دوشیم ، هدینش  ینامسآ  هحیـص  نآ  رد  هک  یلاس  نآ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دبع زا  باتک  نآ  رد  زین  دوشیم . کـیدزن  نآ  هب  دـباتیم و  ربق  رد  هک  تسا  یتروص  دومرف : تسیچ ؟ مدرک  ضرع  دوب . دـهاوخ  یتمـالع 
ندش هتشک  تسا ، یمتح  زین  ینایفـس  ندمآ  تسا ، یمتح  روما  زا  ینامـسآ  يادص  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مشـش  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللا 
سک ره  هک  دوـب  دـهاوخ  ناـضمر  هاـم  رد  یتـشحو  دوـمرف : هاـگنآ  تسا ، یمتح  زین  دیـشروخ  نتفرگ  تـسا و  یمتح  زین  لدـکاپ  يدرم 
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ترـضح زا  یطنزب  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دنیآیم . نوریب  هدرپ  زا  نارتخد  دنوشیم و  ناساره  دنرادیب  هک  اهنآ  رادـیب و  دـشاب  هتفر  باوخب 
هچ اهنیا  سپ  دنیآیم . حلاص  نب  بیعش  یناورم و  ینمی و  ینایفس و  مئاق ، روهظ  زا  شیپ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
رد مه  و  متـسه !؟ مئاق  نامه  نم  هک  تسا  یعدم  هدرک  مایق  هک  ابطابط )  ) میهاربا نب  دمحم  روطچ  فصو  نیا  اب  ینعی  فلؤم : دنیوگیم ؟

ندـمآ ینالف و  يدوباـن  دومرف : نمب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تفگ : هک  هدومن  تیاور  روفعی  یبا  نب  هَّللا  دـبع  زا  هدـش  داـی  باـتک 
: مدرکضرع رادهاگن  دوخ  تسد  رد  تمالع  ناونعب  ار  نامـسآ  زا  ادص  نیمز و  رد  رکـشل  نتفر  ورف  لدکاپ و  درم  ندش  هتـشک  ینایفس و 
، لماک روهظ  دومرف : هاگنآ  ددرگیم ، هتخانش  رمالا  بحاص  ینامـسآ  يادص  نیمهب  يرآ ! دومرف : تسا ؟ هدنیوگ  نامه  تسا ؟ مادک  ادص 

. تسا ینالف  يدوبان 

یعبر هیابع  تیاور 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخب  هک  میدوب  رفن  جـنپ  ام  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یعبر  هیابع  زا  دنـس  نیمهب  باتک  نآ  رد  و 
رازه نیرخآ  نم  دومرفیم  ادخ  لوسر  مردارب  دومرفیم : درکیم و  ثیدح  نم  يارب  هک  مدینـش  مدوب  رفن  جنپ  نآ  نیرتکچوک  نم  میدیـسر .
امـش هراب  رد  مدرم  سپ  مدرکـضرع : نم  دندوبن . فلکم  اهنآ  هک  ياهدـشفلکم  يروماب  يربمغیپ و  نیـشناج  رازه  نیرخآ  وت  مربمغیپ و 

ص)  ) دمحم نم و  زج  هک  منادیم  هملک  رازه  نم  مسق  ادخب  ياهتـشادنپ  وت  هک  تسین  روط  نیا  « 1 ! » هدازردارب دومرف : دندرک . یفاصنایب 
ِضْرَْألا َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو  تسا  هیآ  نیا  نآ  دـنناوخیم و  نآرق  رد  ار  نآ  هیآ  کی  اـهنت  مدرم  دـنادیمن و  یـسک 

نوریب اـهنآ  يارب  نـیمز  زا  ار  ضرـالا  ۀـباد  دیـسر ، اـهنآ  رب  هـتفگ  نآ  هـک  یماـگنه  ینعی : َنوـُِنقُوی . ـال  اـِنتایِآب  اُوناـک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُـهُمِّلَُکت 
ایآ دننکیمن  ربدت  دیاب  هک  روط  نآ  یهلا  تایآ  رد  مدرم  يرآ  دـنروآیمن . نامیا  ام  تایآ  هب  مدرم  هک  دـیوگب  نخـس  اهنآ  اب  میروآیم ،

یمرتحم صخـش  شیرق  هک  تسا  یماگنه  اهنآ  ضارقنا  دومرف : دیئامرفب ! مدرکـضرع : مهدن ؟ ربخ  وتب  نالف  ینب  تنطلـس  رخآ  عاضوا  زا 
بش هدزناپ  زج  نالف  ینب  نآ  زا  دعب  هک  دیرفآ  ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دنگوس  « 2  » دنناسریم لتقب  مرحم  هام  زور و  رد  ار 

ناضمر هام  رد  هک  تسا  یئادص  يرآ  دومرف : دـهدیم ؟ يور  یقافتا  نآ  زا  دـعب  ای  نآ  زا  شیپ  ایآ  میدرکـضرع : دـنرادن . یتنطلـس  رگید 
. دنودیم نوریب  اههدرپ  زا  ناگزیـشود  و  دنوشیم ، رادیب  دنباوخ  رد  هک  اهنآ  دزادنایم و  تشحوب  ار  رادیب  مدرم  هک  يروطب  دوشیم  هدینش 

سابع ینب  زا  دومرفیم : هک  دینـش  مجنپ  ماـما  زا  یمرـضح  هک  تسا  یناـمعن  تبیغ  رد  زین  1015 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
قرـش و زا  یکی  ینایفـس  یناسارخ و  دیئارگ ، یناشیرپ  هب  ناشراک  دـندومن و  فالتخا  مه  اب  دـندرک و  تنطلـس  یتقو  دنـسریم . تنطلـسب 

تـسدب سابع  ینب  يدوباـن  دـناسرب . هفوکب  ار  دوخ  رتدوز  دـنکیم  یعـس  کـی  ره  دـنهدیم ، هقباـسم  هک  یبسا  ود  دـننام  برغ  زا  يرگید 
دنکیم تیاور  تماص  نب  دـمحم  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  « 1  » دـنراذگیمن یقاب  ار  سابع  ینب  زا  رفنکی  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  تساهنآ .
يدوبان دومرف : تسیچ ؟ نآ  متفگ : يرآ  دومرف : تسه ؟ یتمالع  مئاق  روهظ  زا  شیپ  اـیآ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  هک 

مدرگ تناـبرق  مدرکـضرع : ینامـسآ . يادـص  و  ءادـیب »  » ناـبایب نتفر  ورف  و  لدـکاپ ) درم   ) هـیکز سفن  لـتق  ینایفـس و  ندـمآ  یـسابع و 
زا هدربمان  باتک  رد  مه  و  دیآیم . بیترت  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اههرهم  دـننام  روما  نیا  هن ! دومرف : دـماجنایب ، لوطب  روما  نیا  مسرتیم 

عوقوب مجنپ  موس و  مکی ، مهن ، دننام  قاط  لاس  رد  تمایق  زور  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ریصب  وبا 
ینب اهنآ  زا  سپ  و  تشگ ، ضرقنم  ناشتلود  دندرک و  ادیپ  فالتخا  تنطلـس  رـس  رب  رگید  کی  اب  هیما  ینب  یتقو  دومرف : مه  و  ددنویپیم .

تلود تقو  نآ  رد  دنیامن ، فالتخا  مه  اب  هک  هاگنآ  ات  دوب . دنهاوخ  تنطلـس  کلم و  يداش  رد  قرغ  هتـسویپ  دندیـسر ، تنطلـسب  سابع 
هیلع دوعوم  يدهم  هطساوب  مدرم  و  تشاد ، دنهاوخ  شکمشک  ناناملـسم )  ) هلبق لها  برغ و  قرـش و  لها  سپـس  دوریم . نایم  زا  زین  اهنآ 

زا ياهدنیوگ  هک  هاگنآ  ات  دوب  دنهاوخ  لاح  نیدب  هتسویپ  دننکیم . یتخس  ششوک  درذگیم ، اهنآ  رب  هک  یـسرت   1016 ص : نتم ، مالسلا ،
اب ماقم  نکر و  نیب  رد  هک  منیبیم  ار  وا  ایوگ  مسق  ادخب  دیورب  نامز ) ماما   ) وا فرطب  هتـسد  هتـسد  دز ، ادص  وا  یتقو  دـنز . ادـص  نامـسآ 
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ادبا شرکـشل  تسا  هدنز  ات  وا  دیـشاب ! هاگآ  دریگیم ، تعیب  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  دیدج  تنطلـس  دیدج و  باتک  دیدج و  رما  يارب  مدرم 
ردـپ زا  وا  قداـص و  رفعج  ماـما  ترــضح  زا  شردـپ  زا  ـالع  نـب  هَّللا  دــبع  نـب  مـیهاربا  زا  یناـمعن  تـبیغ  رد  زین  « 1  » دروـخیمن تسکش 

ات يو  زا  دعب  هک  یئاهزیچ  زا  ياهراپ  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  شدـج  زا  ترـضح  نآ  شراوگرزب و 
ثول زا  ار  نیمز  دـنوادخ  تقو  هچ  نینمؤملا ! ریما  ای  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نایم  نآ  رد  داد . عالطا  دوب  دـهاوخ  مئاـق  ماـیق 

نوخ هکنیا  زا  دـعب  رگم  دـنادرگیمن ، كاـپ  نارگدادـیب  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  دوـمرف : دـنادرگیم ؟ كاـپ  نارگدادـیب  دوـجو 
ناسارخ رد  رفنکی  هک  تسا  یماگنه  مئاق  مایق  دومرف : سپس  تفگ ؛ نخـس  لیـصفتب  سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  هاگنآ  دوش . هتخیر  یمرتحم 

مدرم و  دیامن ، مایق  نالیگ  رد  ام  نامدود  زا  یـصخش  و  درذـگب ، ناواک » ینب   » هریزج زا  و  ددرگ . بلاغ  « 2  » ناتلم هفوک و  رب  دـنک و  مایق 
رد نآ  زا  شیپ  دـناهدنکارپ و  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  دوش ، راکـشآ  مدـنزرف  يارب  كرت  ياهمچرپ  و  دـنورگب ، يوب  نـالیگ  و  « 3 « » ربا »

. دومن تیاکح  ترضح  ار  یلصفم  ناتساد  سپس  دیامن ...  مایق  ءارما  ياوشیپ  و  دوش ، بارخ  هرصب  هک  یماگنه  دنتـشاد  رارق  اهیتشز  نایم 
، چوق ددرگ و  هتسب  اهفص  و  دوش ، هدامآ  گنج  يارب  رفن  نارازه   1017 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  یماگنه  دومرف : هاگنآ 
ار وا  ندـمآ  يوزرآ  همه  هک  یمئاق  نآ  دـسر ، تکالهب  رفاک  دریگب و  ار  وا  نوخ  ماقتنا  دـنک و  ماـیق  يرگید  دـعب  دـشکب و  ار  دوخ  هچب 
ود نیب  رد  تسین . وا  لثم  يرـسپ  تسا ، وت  لسن  زا  وا  نیـسح  يا  دـنکیم . مایق  تسا  يراوگرزب  تفارـش و  ياراد  هک  ادـیپان  ماما  دـنراد و 
رد ار  هیامورف  دارفا  زا  رفنکی  دـباییم و  هبلغ  سنا  نج و  رب  دوشیم و  رهاظ  گنج  تلآ  ود  اب  كدـنا و  تیعمج  اـب  مارحلا  دجـسم  نکر 

: فلؤم دشاب . رـضاح  اهزور  نآ  رد  دـسرب و  راگزور  نآب  دـنک و  كرد  ار  وا  نامز  هک  یـسک  لاحب  شوخ  دراذـگیمن ، یقاب  نیمز  يور 
هک ناـنچ  تسا  هرـصب  ياـیرد  رد  ناواـک »  » هریزج و  تـسا ، لوـغم  ناـخزیگنچ  اـی  ناـخوکاله  دـنکیم » ماـیق  ناـسارخ  زا  هـک  یـصخش  »

کیدزن ياهیرق  ربا »  » و تسا : يوفـص  لیعامـسا  هاـش  دـنکیم » ماـیق  نـالیگ  رد  هک  یـصخش   » و « 1  » تسا هتفگ  سوماـق  رد  يداـبآزوریف 
نارگید مایق   » دیناسر و لتقب  ار  ازریم  یفـص  دوخ  رـسپ  هک  دشاب  لوا  سابع  هاش  دشکب » ار  دوخ  هچب  چوق   » زا روظنم  دیاش  تسا . ناگرگ 

ندـمآ و  درک ، انیبان  ار  یخرب  تشک و  یخرب  ار  سابع  هاش  دالوا  هک  تسا  ازریم  یفـص  رـسپ  یفـص  هاش  يو » نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب 
زا يرـصتخم  تیاور  نیا  هوالعب  دشاب ! کیدزن  هک  دراد  مه  ناکما  دشاب و  مئالع  نیا  زا  دعب  هلـصافالب  هک  درادن  یموزل  دـمحم  لآ  مئاق 

. دشاب هدش  فذح  تیاور  زا  یعیاقو  هک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  تسا و  ترضح  نآ  ینالوط  مالک 

نامزلا رخآ  یمومع  عاضوا  یفعج و  رباج  ربخ  زین 

هک  1018 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  « 2  » دـناهدرک تیاور  یفعج  رباـج  زا  یفاـک  ینیلک و  تبیغ و  باـتک  رد  یناـمعن  زین  و 
ار تامالع  نیا  هک  هاگنآ  ات  نیـشنب  دوخ  ياج  رد  نک و  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  رباج ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تفگ :
، ینیب هب  ار  نآ  منکیمن  نامگ  هک  تسا  کلم  رس  رب  سابع  ینب  شکمـشک  تمالع  نیتسخن  ینیب :! هب  منکیم  لقن  وت  يارب  نونکا  مه  هک 

امـشب قشمد  بناج  زا  هک  تسا  یئادص  و  دوشیم ، هدینـش  نامـسآ  زا  هک  تسا  یئادـص  رگید  تمالع  نک . لقن  ار  اهنیا  نم  زا  دـعب  یلو 
زا یهورگ  دزیریم و  ورف  قشمد  دجـسم  تسار  تمـس  تمـسق  دوریم و  ورف  هیباج  مانب  ماـش  زا  ياهیرق  و  « 1  » دهدیم حتف  دیون  دـسریم و 

جورخ مور  زا  یعمج  و  هدش ، هدایپ  هریزج  رد  امش  كرت  ناردارب  دش . دهاوخ  هتفشآ  مور  عاضوا  نآ  زا  دعب  و  دننکیم ، جورخ  ناتـسکرت 
برغ نیمزرس  نیتسخن  دهدیم ، يور  دایز  شکمشک  نیمز  برغم  زا  ياهطقن  ره  رد  لاس  نآ  رد  رباج ! يا  دنیآیم . دورف  هلمر  رد  هدومن 
مچرپ و  دیفـس ، خرـس و  شگنر  مچرپ  کی  تشاد ، دنهاوخ  شکمـشک  مه  اب  فلتخم  مچرپ  هس  ماش  رد  تسا . ماش  دوشیم ، بارخ  هک 

مامت وا و  و  دننکیم ، گنج  مه  اب  دسریم و  دیفـس  هایـس و  مچرپ  هب  ینایفـس  دشابیم . ینایفـس  مچرپ  یموس  و  تسا ، دیفـس  هایـس و  مود 
. دورب یقارع  ولجب  هکنیا  زج  درادن  یفدـه  هاگنآ  دـنکیم ، رام  رات و  ار  دیفـس  خرـس و  مچرپ  نآ  زا  دـعب  و  دـناسریم . لتقب  ار  شناهارمه 

نآ زا  دـعب  دوشیم . هتـشک  نارگمتـس  زا  رفن  رازه  دـص  دریگیم و  رد  گنج  اجنآ  رد  دـسریم و  اسیقرقب  هتـشذگ  ماـش  زا  وا  رکـشل  سپس 
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زا رکشل  دنچ  نایم  نآ  رد  دنریگیم . ریسا  ای  دننزیم و  راد  ای  دنـشکیم  ای  ار  هفوک  مدرم  اهنآ  دتـسرفیم . هفوکب  رکـشل  رازه  داتفه  ینایفس 
زا يدرم  سپـس  تساهنآ . نایم  رد  مئاق  ناراـی  زا  رفن  دـنچ  دـننکیم . یط  ار  هار  ناـیم  لزاـنم  قرب ، تعرـس  اـب  هدرک و  تکرح  ناـسارخ 

هیلع دوعوم  يدـهم  دـناسریم . لتقب  هفوک  هریح و  نیب  رد  ار  وا  ینایفـس  رکـشلرس  یلو  دـنکیم  مایق  یفیعـض  هورگ  اب  هفوک  لها  ناـمالغ 
هک دسریم  ینایفس  رکشل  رسب  ربخ  نوچ  دوریم  هکمب  هنیدم  زا  يدهم  دتسرفیم ، هنیدمب  يرکـشل  ینایفـس  هاگنآ   1019 ص : نتم ، مالسلا ،

هکم دراو  ساره  سرت و  اب  نارمع ، نب  یـسوم  دننام  يدهم  دنیبیمن . ار  وا  یلو  دتـسرفیم  وا  لابندب  ار  يرکـشل  تسا ، هتفر  هکمب  يدـهم 
دوبان ار  موق  نیا  ءادـیب »  » يا دـنزیم : ادـص  نامـسآ  زا  ياهدـنیوگ  تقو  نآ  رد  دـیآیم . دورف  ءادـیب »  » ناـبایب رد  ینایفـس  رکـشل  دوشیم ،
بقعب ار  اهنآ  ياـهتروص  دـنوادخ  هک  دـنامیم  یقاـب  اـهنآ  زا  رفن  هس  اـهنت  دربیم . ورف  دوخ  ماـک  رد  ار  اـهنآ  نیمز  ادـص  نیا  اـب  و  نادرگ ،

اِمل ًاقِّدَصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  نانیا  هراب  رد  دنـشابیم ، بلک  هلیبق  زا  رفن  هس  نآ  دـنادرگیمرب .
هچنآ هب  دیروایب  نامیا  هدش ! هداد  امـشب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  يا  ینعی : « 1  » اهِرابْدَأ یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمُکَعَم 

. مینادرگرب تشپب  ار  نآ  میهد و  رییغت  ار  اهتروص  زا  یـضعب  هکنآ  زا  شیپ  دنکیم ، قیدصت  دیراد ، دوخ  دزن  ار  هچنآ  هک  میاهدرک  لزان  ام 
دنوادخ زا  ام  مدرم ! يا  دیوگیم : تسا ، هدرب  نآب  هانپ  هک  یلاح  رد  دهدیم و  ادـخ  هناخب  هیکت  اجنآ  رد  وا  تسا . هکم  رد  مئاق  زور  نآ  رد 

دمحم دـنوادخب و  سک  ره  زا  اـم  متـسه . ناـتربمغیپ  دـمحم  هداوناـخ  زا  نـم  مـینکیم . دادمتــسا  دریذـپب  ار  اـم  توـعد  هـک  سک  ره  و 
رد دـهاوخیم  سک  ره  و  مرتکیدزن . مدآ  هب  سک  ره  زا  نم  هک  دـنادب  دـنک ، وگتفگ  نم  اب  مدآ  هراـب  رد  دـهاوخیم  سک  ره  میرتکیدزن .

، دیامن وگتفگ  میهاربا  هراب  رد  نم  اب  دهاوخیم  سک  ره  مرتکیدزن و  حونب  سک  ره  زا  نم  هک  دـنادب  دـیوگب ، نخـس  نم  اب  حون  صوصخ 
نم هک  دنادب  دنک  وگتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  هراب  رد  نم  اب  دهاوخیم  سک  ره  متسه و  میهارباب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک  دنادب 

. مرتکیدزن ناربمغیپب  سک  ره  زا  نم  هک  دنادب  دنک  وگتفگ  ناربمغیپ  هراب  رد  نم  اب  دهاوخیم  سک  ره - و  مرتکیدزن . دمحمب  سک  ره  زا 
َو َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون   1020 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  هدومرفن : دوخ  مکحم  باتک  رد  دنوادخ  رگم 
ار نارمع  نادنزرف  میهاربا و  نادنزرف  حون و  مدآ و  دنوادخ  ینعی : « 1  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ 

نم هک  دـینادب  تساناد » اونـش و  دـنوادخ  دـناهدمآ و  دـیدپ  رگید  یـضعب  زا  یـضعب  هک  دنتـسه  ياهیرذ  ناـنیا  داد . لیـضفت  ناـیناهج  رب 
( نآرق  ) ادخ باتک  هراب  رد  دهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  متـسه . ص )  ) دمحم بختنم  میهاربا و  هدیزگرب  حون و  هریخذ  مدآ و  هدنامزاب 

دنک وگتفگ  نم  اب  ربمغیپ  تنس  هراب  رد  دهاوخب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  مرتانشآ . ادخ  باتکب  سک  ره  زا  نم  هک  دنادب  دیوگب  نخس  نم  اب 
هب ار  امش  نم  دنناسرب  نابئاغب  نارضاح  دینش  ارم  نخس  سک  ره  هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  مرتانـشآ . ربمغیپ  تنـسب  سک  ره  زا  نم 
ام اریز  دینک ، رود  ام  زا  ار  نارگمتـس  دیئامن و  يرای  ار  ام  هک  مهدیم  مسق  مشابیم  ادـخ  لوسر  نامدود  زا  هک  مدوخ  لوسر و  ادـخ و  قح 

دوخ قحب  ندیسر  زا  دندومن و  يدعت  امب  دندرک . هراوآ  ناماههناخ  زا  ار  نامنادنزرف  ام و  هدومن و  متـس  ام  رب  هدیناسرت و  ار  دمحم ) لآ  )
يرای ار  امـش  مه  ادخ  ات  دینک  يرای  هکلب  دیناسرن ، رازآ  امب  دیروایب و  رظنب  ار  ادـخ  سپ  دـنتخادنا ، تشحوب  ار  ام  لطاب  لها  دنتـشادزاب .

؛ جح مسوم  ریغ  رد  و  دروآ . درگ  يو  دزن  ار  وا  نارای  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دنوادخ  هاگنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دـیامن .
ُمُِکب ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنی  : دیامرفیم دنوادخ  هک  ياهیآ  ینعم  تسا  نیا  رباج ! يا  دنک . عمج  هکم  رد  ار  اهنآ  زیئاپ ، لصف  ربا  ياههراپ  دـننام 

ربمغیپ هماندهع  دننکیم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  يدهم  اب  مدرم  سپس  دروآ .» درگ  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اج  ره  ینعی : ًاعیِمَج  ُهَّللا 
بـش کی  رد  ار  وا  راک  دـنوادخ  تسا . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نامدود  زا  يدرم  مئاق  تسا . وا  اـب  زین  تسا  هدرب  ثراـب  دوخ  ناردـپ  زا  هک 

وا هکنیا  رد  دشاب ، راوشد  مدرم  رب  متفگ  هچنآ  ندید  ندینش و  رگا  رباج ! يا   1021 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم . حالصا 
مان دوشیم و  هدینش  نامـسآ  زا  هک  یئادص  دشاب ، راوشد  اهنآ  يارب  مه  نیا  رگا  دننک ! دیدرت  دنناوتیمن  تساناد ، ناماما  ربمغیپ و  لسن  زا 
هدش رکذ  مه  رگید  دنـسب  دیفم  خیـش  صاصتخا »  » باتک رد  تیاور  نیا  دزاسیمن . دراو  یلاکـشا  اهنآ  يارب  دنربیم  ار  شردام  ردپ و  وا و 
يا دومرف : نمب  ینالوط  ثیدح  کی  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و  تسا .
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 ... تشاد دنهاوخ  شکمشک  اجنآ  رد  فلتخم  مچرپ  هس  اب  هورگ  هس  تسا . ماش  نیمزرس  دوشیم ، بارخ  برغم  زا  هک  ینیمز  لوا  رباج !
زا تبیغ  باتک  رد  ینامعن  دوشیم . یهتنم  َباتِْکلا . اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  توالتب  تسا و  هتـشذگ  لـصفم  تیاور  لـثم  مه  تیاور  نیا 

رفعج ماما  زا  ریصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دوب . دهاوخ  لاس  کی  رد  مئاق  مایق  ینایفس و  جورخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ 
ربخ دیآیم و  اهنآ  دزن  تعرسب  يراوس  رتش  هاگان  دنراد  فوقو  تافرع  رد  مدرم  هک  یعقوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 

ار یتمالع  یتقو  دومرف : مه  و  دـسریم . ارف  مدرم  همه  يدازآ  دـمحم و  لآ  يدازآ  زور  وا  گرم  ماگنهب  دـهدیم ، اهنآب  ار  ياهفیلخ  گرم 
مایق زا  شیپ  یکدنا  تمالع  نیا  هدیـسر و  ارف  مدرم  يدازآ  دومن  عولط  قرـشم  بناج  زا  یگرزب  شتآ  بش  دنچ  هک  دـیدید  نامـسآ  رد 

دیـسرپ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ءاّوـک  هَّللا  دـبع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لـیفط  یبا  زا  روـبزم  باـتک  رد  زین  و  تسا . مئاـق 
رگید ياهگرم  اهگرم ، نآ  رد  دـهد و  يور  اهگرم  دـیاب  نآ  عوقو  زا  شیپ  تسا ! رود  یلیخ  دومرف : ددـنویپیم ؟ عوقوب  یک  یهلا  بضغ 
شرتش هدرک  باتـش  هار  رد  سب  زا  هک  یلاـح  رد  راوس  رتش  نآ  دـیایب . تسا  راوس  ور  کـباچ  رتش  رب  هک  يدرم  دـیابیم  نآ  زا  شیپ  تسا 
بضغ مدرم  رب  دنوادخ  سپس  دنشکیم . ار  وا  مدرم  دهدیم و  يربخ  مدرمب  دیآیم و  تسا ، هتفر  ورف  شمکـش  رد  هداد  بات  گنت  رغال و 

: تفگ یناـمی  هفیذـح  هک  دـنکیم  تـیاور  لـیفط  وـبا  زا  باـتک  نآ  رد  زین  درک . دـهاوخ   1022 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم 
هار نیمز  يور  دوشیم و  علخ  تفالخ  زا  رگید  هفیلخ  و  يروای ! نیمز  رد  هن  دراد و  یهاگهانپ  نامسآ  رد  هن  هک  دوشیم  هتشک  ياهفیلخ 

لقن نم  يارب  هفیذـح  تفگ : لیفط  وبا  دنیـشنیم . وا  ياجب  يرگید  لاس  نامه  رد  و  تسین ! کـلام  ار  نیمز  زا  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دوریم 
هیآ ریـسفت  تفگ : هک  هدرک  لـقن  ریـصب  وبا  زا  هدـش  داـی  باـتک  رد  نینچمه  دـنکیم . تشگزاـب  ربمغیپ  دـالواب  تنطلـس  هرخـالاب  هک  درک 

هک یتمـالع  دومرف : دندیـسرپ ، مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ار  « 1  » ُّقَْـحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَـتَی  یَّتَـح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقاـفْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 
ملاع هک  تسنیا  دهدیم ، هئارا  ملاع  رد  هک  یتایآ  و  تسا ، اهنآ ) زا  یضعب   ) ندش خسم  دهدیم  ناشن  اهنآ  هب  مدرم  دوخ  دوجو  رد  دنوادخ 
یَّتَح دیامرفیم  دعب  هکنیا  و  دید ، دنهاوخ  ملاع  فارطا  رد  دوخ و  دوجو  رد  ار  دنوادخ  یئامن  تردق  تقو  نآ  و  دریگیم ، گنت  اهنآ  رب  ار 
مدرم نیا  ات  تسادـخ ؛ بناج  زا  یقح  هک  تسا ، مئاق  ندـمآ  دوصقم  تسا . قح  وا »  » هک دوش  نشور  اهنآ  رب  اـت  ینعی  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی 

مدیـسرپ مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ریـصب  وبا  زا  هدربمان  باتک  رد  مه  و  دننیب . هب  ار  وا  دـنیواب ، جاتحم  هک 
رتدب نیا  زا  يراوخ  ریصب  وبا  يا  دومرف : تسیچ ؟ « 2  » ةرخآلا یف  اْینُّدلا و  ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  هیآ  رد  ایند  يراوخ  باذـع  زا  دوصقم 

دنسرپب مدرم  دنهد  رس  ار  هلان  دننک و  هراپ  ار  دوخ  هقی  وا  ناسک  هاگان  دنشاب  هتـسشن  هناخ  رد  شناردارب  دنزرف و  نز و  اب  درم  هک  دوشیم 
ندمآ زا  شیپ  بلطم  نیا  مدرکضرع : نم  تشگرب  یمدآ  تروص  زا  دش و  خسم  هعاسلا  ینالف  هک  دنهد  باوج  تسیچ ؟ ادص  رس و  نیا 
جارس نب  بوقعی  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  « 1  » تسنآ زا  لبق  دومرف :  1023 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نآ ؟ زا  دعب  ای  تسا  مئاق 

مه اب  سابع  ینب  هک  یماگنه  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  امش  نایعیش  جرف  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور 
ناشتلودب مشچ  درکیمن ، اهنآ  تلودب  عمط  ساسحا  دوخ  رد  هاگ  چیه  هک  یسک  ددرگ و  تسس  ناشتلود  هیاپ  دنشاب و  هتشاد  شکمشک 

دندرگ رهاظ  ینمی  ینایفـس و  و  دوش ، فرطرب  یتکوش  بحاص  ره  تکوش  و  دندرگ ، دازآ  تقـشم  روز و  راب  ریز  زا  مه  برع  و  دزودب ،
ریـشمش و دومرف : تسیچ ؟ ربمغیپ  ثاریم  مدرکـضرع : دوریم . هکمب  هنیدـم  زا  ربمغیپ  ثاریم  اب  رمالا  بحاص  دـنک ، تکرح  مه  ینـسح  و 

ترـضح زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یطنزب  زا  باتک  نآ  رد  مه  شنیز . مزاول و  اـب  ترـضح  نآ  بسا  اـصع و  نهاریپ و  هماـمع و  هرز و 
تسیچ حویب »  » متسنادیمن نم  عقوم  نآ  رد  دیوگیم : یطنزب  دوب . دهاوخ  « 2  » حویب مئاق  روهظ  زا  شیپ  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر 

: ینعی تفگ  تسیچ ؟ حویب  مدیـسرپ  يو  زا  نم  تسا . حوـیب »  » زور نیا  تفگیم : یناـبایب  برع  رفنکی  هک  مدینـش  جـح  رفـس  رد  هکنیا  اـت 
نتفرگ يدهم  ندـمآ  تمالع  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تخـس ! يامرگ 
قداص ترـضح  هک  هدرک  لقن  لهـس  نب  حلاص  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و  تسا . هام  نآ  مهدراهچ  مهدزیـس و  بش  ناضمر  هام  رد  باتفآ 
یهتنم هک  یـشتآ  ینعی  دوشیم . عقاو  هیوث  رد  یباذـع  هک  تسنیا  نآ  لـیوأت  دومرف : ٍِعقاو ، ٍباذَِـعب  ٌلـِئاس  َلَأَـس  هیآ  هراـب  رد  مالّـسلا  هیلع 
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دمحم لآ  نیملاـظ  زا  یکی  اـج  ره  1024 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  درذـگیم  فیقث  هلیبق  زا  اـت  دـسا  ینب  هلبزمب  دوشیم 
رد زین  و  تسا . روکذم  باتک  نآ  رد  زین  مجنپ  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  تیاور  نیا  تسا . مئاق  ندمآ  زا  شیپ  نیا  دنازوسیم و  ار  وا  دشاب ،

يارب قرـش  رد  هک  منیبیم  ار  یمدرم  ایوگ  دومرف : هک  دـیامنیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  یلباک  دـلاخ  وبا  زا  ینامعن  تبیغ 
نینچ هک  یتقو  دنـسر  یمن - ناب  یلو  دـننکیم  مایق  اهنآ  زاب  دـنهدیمن . اهنآب  ار  قح  نیا  یلو  دـناهدرک  مایق  تفـالخ )  ) قح ندومن  بلط 
ناماس ناشراک  هکنآ  ات  دنریذپیمن  اهنآ  یلو  دنهدیم  اهنآب  دنهاوخیم  هک  ار  هچنآ  هاگنآ  دننکیم و  لیامح  ار  دوخ  ياهریشمش  دندید 

! دیشاب هاگآ  دننادیهـش ، هلمج  زا  اهنآ  نیلوتقم  امـش ، بحاصب  زج  دنهدیمن  اهنآب  ار  دمحم ) لآ  یناهج  تلود   ) قح نیا  زاب  اما  دنک ، ادیپ 
هراـشا تـیاور  نـیا  نومـضم  هـک  تـسین  رود  فـلؤم : مدرکیم . هریخذ  رمـالا  بحاـص  يارب  ار  دوـخ  مدرکیم  كرد  ار  زور  نآ  نـم  رگا 

هک دـنکیم  تیاور  ذوبرخ  نب  فورعم  زا  روکذـم  باـتک  رد  زین  « 1  » دشاب مئاق  مایقب  نآ  لاصتا  و  دشاب ، هَّللا » اهدیـش   » هیوفـص تلودـب ،
مالک نیا  اب  هکنیا  لثم  ناتسیس ! ناتـسیس ! ناسارخ ! ناسارخ ! دومرفیم : میدیـسریم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تمدخب  ام  تقو  ره  تفگ :
تعیب تقو  ره  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوراجلا  وبا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دادیم ! هدژم  امب 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنکیم . دنلبرـس  دوخ  تکوش  اـب  تفـالخ ) عمطب   ) یتکوش بحاـص  ره  تشگ ، راکـشآ  هچب  نآ 
یقبی یّتح ال  رمالا  اذـه  نوکی  ام  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ملاس  نب  ماـشه  زا  باـتک  نآ  رد  مه  1025 و 
ققحت رمـالا  بحاـص  روهظ  لدـعلا  ّقحلاـب و  مئاـقلا  موقی  ّمث  انلدـعل  اـنیلو  ول  اـّنا  اولوقی  ـال  یّتـح  ساـّنلا ، یلع  اولواـّلا  ساـّنلا  نم  فـنص 

! میدرکیم راتفر  تلادـع  اب  میدیـسریم  تموکحب  ام  رگا  دـنیوگن  اـت  دنـسرب ، مدرم  رب  تموکحب  مدرم  زا  یفنـص  ره  هکنیا  اـت  دریذـپیمن ،
زا تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  روکذم  دنـسب  روبزم  باتک  رد  زین  «. 1  » دیامنیم تموکح  تلادع  قح و  اب  دـنکیم و  مایق  مئاق  سپس 

ناشدوخ نابزب  ار  نآ  ياهفیاط  ره  یتح  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : تسا ؟ تسار  ینامسآ  يادص  نآ  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ترـضح نآ  زا  روبزم  باـتک  رد  زین  و  دـنورب ! نیب  زا  مدرم  مهد  هن  هکنیا  رگم  دوشیمن  عقاو  رما  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  مه  و  دنونـشیم !
بیذکت ار  اهنآ  مه  مدرم  دـناهدید و  ار  وا  دـنیعدم  همه  هک  دـننک  مایق  درم  هدزاود  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـیآیمن  مئاق  دومرف : هک  هدرک  لقن 

هک میتفگ  رتشیپ   ) ددـنویپ عوقوب  سیق  مدرم  گـنج  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  باـتک  نآ  رد  زین  دـننک .
زا ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  هرارز  نب  دـیبع  زا  روـبزم  باـتک  رد  نـینچمه  تـسا .) رـصم  رد  عـقاو  یلحم  سیق 

« اعنـص  » زا يو  مشچ  هدنفاکـش  زونه  هکنآ  لاح  دـنکیم و  جورخ  وا  يدوز  نیاـب  اـجک  زا  دومرف : ترـضح  دـمآ . ناـیمب  وگتفگ  یناـیفس 
مئاق مایق  زا  شیپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  هدـش  داـی  باـتک  رد  زین  و  تسا ؟ هدرکن  جورخ 

ار وگغورد  وگغورد و  ار   1026 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وگتـسار  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یلاسکـشخ  یطحق و  لاس ، دنچ 
و لحام »  » تسیچ هضبیور » : » مدرکـضرع دندنب . لد  نآب  هضبیور »  » دندرگ و لحام )  ) برقم رگهلیح  دارفا  تقو  نآ  رد  دـننادب . وگتـسار 
: دومرف تسیچ ؟ لحام  لاحم و  مدرکـضرع : ِلاحِْملا  ُدیِدَش  َوُه  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  دیناوخیمن  نآرق  ایآ  دومرف : تسا ؟ مادک  رگهلیح 
: دومرف ربمغیپ  دـیوگیم : تمایق  مئـالع  ثیدـح  رد  هیاـهن  رد  ریثا  نبا  تسا ، هداـتفا  تیاور  زا  يزیچ  اـیوگ  فلؤم : تسا . گـنرین  دوصقم 
: دومرف تسیک ؟ هضبیور  هَّللا  لوسر  ای  دش  ضرع  دـننکیم . تبحـص  مدرم  یمومع  ياهراک  رد  هضبیور  هک : تسنیا  تمایق  مئالع  زا  یکی 
هک تسا  ياهدنامرد  صخش  دوصقم  و  تسا . هضبار »  » رغصم ضبیور  دیوگ . نخس  مدرم  یمومع  روما  رد  هک  تسا  هیامورف  تسپ و  درم 

هیلع قداص  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  روصنم  نب  ۀفیذح  زا  باتک  نآ  رد  مه  دنام . ورف  نآ  بلط  زا  زجاع و  یلاع  تاماقمب  ندیـسر  زا 
وا ةدئام  هَّلل  ّنا  نانامهم  یئاریذپ  يارب  یئاذغ  دومرف : تیاور  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، یئاذغ  رپ  هرفـس  ءاسیقرق  رد  ار  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا 

تـشوگ زا  ار  دوخ  دیباتـشب و  نیمز ! ناگدنرد  يا  نامـسآ و  ناگدنرپ  يا  دـنزیم  ادـص  دـنکیم و  عولط  نامـسآ  زا  یـسک  اسیقرقب  ۀـبدأم 
نینچمه دنزیم . ادص  مانب  ار  مئاق  ینامسآ  هدنیوگ  دومرف : مشش  ماما  هک  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  « 1  » دینک ریس  نارگمتس 

زا يرکشل  ام  رکشل  ندمآ  زا  شیپ  تفگیم : هک  مدینـش  هیفنح  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریـشب  نب  دمحم  زا  روبزم  باتک  رد 
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زا هکنیا  اب  نم  دنسریمن ، یئاجب  تسین و  مهم  نادنچ  رفعج  دالوا  رکـشل  دشابیم . سادرم  دالوا  زا  مه  يرگید  رکـشل  و  تسا ، رفعج  دالوا 
رکـشل ندمآ  زا  شیپ  یتفگ  هچنآ  موش ! تنابرق  متفگ : سپـس  مدش - نیگمـشخ  فرح  نیا  زا  فصولا  عم  مدوب ، رتکیدزن  واب  سک  ره 

لوط رد  یلو  تشاد . دنهاوخ  يدنمورین   1027 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تلود  سادرم  ینب  هَّللا ! يرآ و  تفگ : تسامش ؟
دوخب ار  رود  دارفا  دوشیمن ، هدید  نآ  رد  یشیاسآ  تسا و  اسرف  تقاط  مدرم  يارب  اهنآ  تموکح  دنهدیمن . ماجنا  یکین  راک  دوخ  تنطلس 

زا رامد  نانچ  هحیـص  کی  اب  ناهگان  دـندنام ، لفاغ  وا  رفیک  یهلا و  ماـقتنا  زا  هک  یماـگنه  دـننکیم . رود  دوخ  زا  ار  ناـکیدزن  کـیدزن و 
رد دنوادخ  هک  نانچ  دنوش ؛ عمج  اهنآ  رودب  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  یتیعمج  و  دنز ، ادص  ار  اهنآ  دنامن  رفنکی  هک  دـنروآرب  اهنآ  راگزور 
رد هیآ  نیا  هک  درک  دای  دـنگوس  هیفنح  دـمحم  هاگنآ  ْتَنَّیَّزا ...  َو  اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  تسا : هدومرف  هدز و  لثم  اـهنآب  نآرق 

عالطا نمب  اهنآ  هراب  رد  ار  یمیظع  رما  ناتدوخ  شیامرف  نیا  اب  موش ! تنابرق  مدرکـضرع : نم  تسا ، هدـش  لزان  سادرم ) ینب   ) اـهنآ هراـب 
ار عیاقو  هنوگ  نیا  تقو  هک  ار  یناسک  ینیب  شیپ  دنادیم ، دـنوادخ  هچنآ  دـمحم ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : دـنوشیم ؟ دوبان  یک  اهنآ  دـیداد ؛

هتشذگ دنوادخ  ملع  رد  یلو  ددرگرب  اهنآ  دزن  بش  یـس  زا  دعب  هک  داد  هدعو  دوخ  موقب  نارمع  نب  یـسوم  دنزیم . مهرب  دننکیم  نییعت 
ار وا  هدعو  تشگنرب ، یسوم  تشذگ و  بش  یس  دندید  موق  نوچ  دادن ، عالطا  یـسومب  ار  نآ  دوش و  هدوزفا  نآ  رب  دیاب  بش  هد  هک  دوب 

یلو دیآیم  دورف  اهنآ  رب  باذع  هک  درک  نالعا  شموقب  مه  سنوی  دنتشگ . تسرپ  هلاسوگ  وا  بایغ  رد  دندش و  رفاک  دنتـشادنپ و  غورد 
، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دش هچ  هرخالاب  هک  ینادیم  دهد و  رارق  وفع  دروم  ار  ناراکهانگ  هک  دوب  هتـشذگ  نینچ  دـنوادخ  ملع  رد 
و مدروآ ، رـسب  ماـش  نودـب  ار  بشید  دـیوگب  یـصخش  هک  يروطب  دـش ، راکـشآ  جاـیتحا  رقف و  هک  يدـید  یتـقو  یلو   1028 ص : نـتم ،

یلو متـسناد  ار  جایتحا  ینعم  متفگ  تسا ، هدیـسر  ارف  اهنآ  يدوباـن  عقوم  دـنک ، تاـقالم  ار  وت  يرگید  يوراـب  رگید  يدرم  هک  یماـگنه 
یتقو یلو  دنکیم ، تاقالم  هداشگ  يور  اب  ار  وت  یـصخش  هک  تسنیا  دوصقم  تفگ : هیفنح  نب  دمحم  تسیچ ؟ يرگید » يور   » زا دوصقم 

کیدزن زا  ياهحیـص  عقوم  نآ  رد  دشکیم ) مه  رد  ار  دوخ  يور  ینعی  ! ) دریذپیم ار  وت  يرگید  هفایق  اب  ینک  ضرق  يزیچ  يو  زا  هک  یتفر 
نب سابع  ار  وا  هک  دوب  هباحـص  نایم  رد  يدرم  اریز  تسا . سابع  ینب  زا  هیانک  سادرم  ینب  فلؤم : دـنادرگیم .) دوباـن  ار  اـهنآ  و   ) دـسریم
مه ءادوس  نیا  مانب  يرگید  درم  هک  دیـسر  ع )  ) نینمؤملا ریما  تمدخب  يدرم  هک : دنکیم  تیاور  ینامعن  تبیغ  رد  مه  و  دنتفگیم . سادرم 
نیا دومرف : دروآیم ! هاوگ  امـش  زا  ددنبیم و  غورد  ربمغیپ  ادخ و  هب  ءادوس ) نبا   ) درم نیا  نینمؤملا  ریما  ای  درکـضرع : درم  نآ  دوب . وا  اب 
راک وا  اب  دومرف : دیوگیم . نخـس  بضغ  رکـشل  زا  تفگ : دیوگیم ؟ هچ  ینادـیم ) وگغورد  ار  وا  وت  یلو   ) دراد يزارد  لوط و  نخـس  درم 
عمج درم  رفن  هن  ات  رفن  هس  رفن و  ود  رفنکی و  هلیبق  ره  زا  دـنیآیم ، نامزلا  رخآ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  بضغ ) رکـشل   ) اهنآ شاـب  هتـشادن 

تاناویح هاگباوخ  وا و  مان  اهنآ و  هدرکرس  نم  مسق  ادخب  دیـشاب ! هاگآ  دنوشیم  عمج  هتـسد  هتـسد  زیئاپ  لصف  ربا  ياههعطق  دننام  هدش و 
نامدود زا  يدرم  وا  دومرف : تساخرب و  اج  زا  تسا ! هدنفاکش  تسا ! هدنفاکش  دومرفیم : هک  یلاح  رد  ترضح  سپـس  مسانـشیم . ار  اهنآ 

تـساوخرد يارب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  سیق  نب  فنحا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  مه  و  دفاکـشیم . هجو  نیرتهبب  ار  ثیدح  هک  تسا  نم 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هزاجا  مه  « 1  » یعبر نب  ثبش  ءاّوک و  هَّللا  دبع  مدیسر . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخب  یتجاح 

ناـیبب يدومن  ادـتبا  وت  اریز  دـنیایب ؟ مهد  هزاـجا  مه  اـهنیاب  هک  یهاوخیم  رگا  دوـمرف : نمب  ترـضح  دـنوش . لـخاد  هک  دنتـساوخ   1029
نیا رد  ارچ  دیـسرپ : اهنآ  زا  ترـضح  دـندش ، لخاد  مه  اهنآ  دـنوش ، لخاد  دـیئامرفب  هزاجا  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرک : ضرع  دوخ . تجاح 

تیالو و تدم  رد  ایآ  ياو ! يا  دومرف : ترضح  میوش ! بوسحم  بضغ  باحصا  زا  هک  میتشاد  تسود  دنتفگ : دیدمآ ؟ نم  غارـسب  امرگ 
.؟ دشاب بضغ  رکشل  تسا  نکمم  هحناس  نالف  الب و  نالف  عوقو  زا  شیپ  ای  تسه ؟ یبضغ  نم  تفالخ 

تسا یمتح  ینایفس  ندمآ 

ندمآ عقوم  زا  تسا . یمتح  يرما  ینایفس  ندمآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدومن  تیاور  نیعا  نب  یسوم  زا  باتک  نآ  رد  زین  و 
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کی دنکیم و  تنطلس  هام  هن  دروآ  فرصتب  ار  « 1  » هقطنم جنپ  یتقو  دنکیم  گنج  هام  شـش  تسا ، هام  هدزناپ  اعمج  شراک  رخآ  ات  يو 
زا یـضعب  دومرفیم : قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  لقن  سینخ  نب  یلعم  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  مه  دـنامیمن . نآ  زا  شیب  زور 

جورخ هیمتح  روما  هلمج  زا  و  دـتفاین ) قاـفتا  یللعب  تسا  نکمم  هک   ) تسا یمتح  ریغ  یـضعب  دـهد و  يور  دـیاب  هک  تسا  یمتح  عیاـقو 
تمدـخ رد  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  نیعا  نب  کـلملا  دـبع  شردارب  زا  هرارز  روـبزم  باـتک  رد  مـه  و  تـسا . بـجر  هاـم  رد  یناـیفس 

، دـشابن مه  ینایفـس  دـنک و  روهظ  مئاق  يدوزب  هک  مراودـیما  متفگ : نم  دـمآ ، نایمب  نخـس  مئاـق  زا  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح 
نب نارمح  شردارب  زا  هرارز  زا  هدش  دای  باتک  رد  زین  دـیایب . دـیاب  راچان  تسا و  یمتح  ینایفـس  ندـمآ  مسق ! ادـخب  هن ! دومرف : ترـضح 
هیلع دوعوم  يدهم  دومرف : ُهَْدنِع  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو  اًلَجَأ  یضَق  َُّمث  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  دنکیم  تیاور  نیعا 

: دومرف تسا ؟ مادـک  یمتح )  ) موتحم دیـسرپ  نارمح  فوـقوم . لـجا  موـتحم و  لـجا  تسا : هنوـگ  ود  رب  لـجا   1030 ص : نتم ، مالـسلا ،
نم تفگ : نارمح  تسادخ . تساوخ  تیشمب و  هتـسب  هک  تسا  یلجا  دومرف : تسیچ ؟ فوقوم  لجا  دیـسرپ  دشابن ، نآ  زج  هک  تسیراک 
نب لیضف  زا  هدربمان  باتک  رد  زین  و  تسا . موتحم  لجا - زا  ادخب  هن  دومرف : ترـضح  دشاب . فوقوم  لجا  زا  ینایفـس  ندمآ  هک  مراو  دیما 

موتحم روما  زا  ینایفس  ندمآ  تسا و  موتحم  ياهراپ  فوقوم و  روما  زا  یـضعب  دومرف : هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  راسی 
ندـمآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  غیاص  دـالخ  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  نینچمه  دـیایب . دـیابیم  اـمتح  هک  تسا 

نآ رد  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  نایعیـش  ام  عضو  دـمآ  وا  یتقو  درکـضرع  يدرم  دـیآیمن  بجر  هام  رد  زج  و  تسا ، ملـسم  روما  زا  یناـیفس 
دـنکیم و تشگزاب  ام  يوسب  راک  ینعی  ام » فرطب  : » فلؤم تسا . هدـش  لقن  مه  رگید  دنـسب  باتک  نآ  رد  تیاور  نیا  اـم ! فرطب  عقوم 

امب لسوتم  دـسریمن و  اجنآب  ینایفـس  اریز  دـنکیم . روهظ  اجنآ  زا  مئاق  هک  يرهـشب  دـیورب ، ینعی  رگید  تراـبعب  دوشیم . رهاـظ  اـم  مئاـق 
؟ دمآ دهاوخ  یک  ینایفس  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  روبزم  باتک  رد  مه  و  « 1 . » دیوش

دیشوج هفوک  نیمز  رد  بآ  یتقو  دیآیم ؟ يدوز  نیاب  هدماین  دمحم ) لآ  مئاق  ینعی   ) تسوا زا  دعب  هک  یـسک  ات  ینایفـس  اجک  زا  دومرف :
اب تفگ : هک  دـنکیم  لقن  ینئاطب  زا  باـتک  نآ  رد  مه  دیـشاب . مئاـق  ندـمآ  ینایفـس و  رظتنم  دـیناسر ، لـتقب  ار  نایعیـش )  ) امـش رکـشل  و 

هیلع دوعوم  يدهم  نیمز  نامسآ و  لها  رگا  دومرف : نمب  ترضح  نآ  يزور  مدوب . رفـسمه  هنیدم  ات  هکم  زا  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 
رثایب هدرکن  جورخ  ینایفـس  هک  مادام  دوش ، باریـس  اهنآ  نوخ  زا  نیمز  هک  يروطب  دننک . مایق  سابع  ینب  هیلع   1031 ص : نتم ، مالسلا ،

تشادرب و رس  دعب  و  تخادنا ؛ نیئاپ  ار  كرابم  رس  هاگنآ  تسا . یمتح  يرآ  دومرف : تسا ؟ یمتح  ینایفس  ندمآ  اقآ ، مدرکضرع : تسا .
هاگنآ دـنامن . یقاب  نآ  زا  يرثا  هک  تفر  دـهاوخ  نایم  زا  يروط  تلود  نیا  هتفرگ ، رارق  گنرین  هلیح و  هیاـپ  رب  ساـبع  ینب  تلود  دومرف :

هک هدرک  لقن  میهاربا  نب  نسح  زا  باتک  نآ  رد  مه  تسا . هدیـسرن  نآب  یبیـسآ  یئوگ  هک  يروطب  دوشیم  دیدجت  اهنآ  تموکح  هرابود 
. دـشاب هدـش  ضرقنم  سابع  ینب  تلود  هک  دـنکیم  روهظ  یتقو  رد  مئاق  دـنیوگیم : مدرکـضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضحب  تفگ :

تیاور روفعی  یبا  نب  هَّللا  دـبع  زا  روبزم  باـتک  رد  مه  و  « 1  » تسا رارقرب  ساـبع  ینب  تلود  زونه  وا  روهظ  عقوم  دـناهتفگ . غورد  دومرف :
ناـناوج نآ  رد  هک  دـهدیم  يور  اـسیقرق  رد  ياهعقاو  یناورم  ساـبع و  ینب  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  تفگ : هک  هدومن 
تـشوگ هک  دـهدیم  نامرف  نیمز  ناگدـنرد  نامـسآ و  ناگدـنرپ  هب  و  دـنادرگیمن ، اهنآ  بیـصن  ار  يزوریپ  دـنوادخ  دـنوشیم . ریپ  سرون 

عیبر نب  دمحم  زا  باتک  نآ  رد  مه   1032 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم . جورخ  ینایفس  سپس  « 2  » دیروخب ار  نارگمتس 
يدهم دوخ  هام  هن  تفای  ءالیتسا  هناگجنپ  قطانم  رب  ینایفـس  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مشـش  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  عرقا 

نیطسلف و قشمد و  هقطنم  جنپ  نآ  هک  دوب  دقتعم  ماشه  دیزاس . هدامآ  نآ  تامیالمان  ندید  يارب  ار   1033 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
ریما هک  هدومن  تیاور  ثرح  زا  هدـش  داـی  باـتک  رد  زین  1034 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  تسا . بـلح  صمح و  ندرا و 
هیلع دوعوم  يدهم  « 1  » قرـش بناج  زا  شمایق  يادتبا  دراد و  هنوگ  رب  یلاخ  و  دـعجم ، یئوم  بلاج ، یناگدـید  يدـهم  دومرف : نینمؤملا 

. دنکیم تنطلـس  هام  هن  ینعی  نز  کی  یگلماح  تدم  هزادناب  دنکیم و  جورخ  زین  ینایفـس  ماگنه  نآ  رد  تسا   1035 ص : نتم ، مالسلا ،
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واب نتـسویپ  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دنراوتـسا  قح  هدیقع  رب  هک  هدع  کی  زج  دننکیم . تعاطا  يو  زا  ماش  مدرم  دـنکیم و  جورخ  ماش  رد  وا 
و شرکشل ) اب  هتبلا   ) دربیم ورف  نیمزب  ار  وا  ادخ  دیسر ، ءادیب »  » هب یتقو  دیآیم . هنیدم  ءادیب »  » هب رارج  يرکـشل  اب  ینایفـس  دنکیم . ظفح 

. ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  هفیرش  هیآ  نیا  ینعم  تسنیا 

ینایفس جورخ  زین 

دننام جورخ ) ماگنه   ) ینمی ینایفـس و  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  هدربمان  باتک  رد  نینچمه 
هیلع رقاب  ترضح  زا  دعـس  نب  ةریغم  زا  باتک  نآ  رد  زین  دیوج . تقبـس  يرگید  رب  دنکیم  یعـس  کی  ره  دنهدیم ، هقباسم  هک  بسا  ود 

ددرگیم رهاظ  یهلا  تامالع  زا  یتمالع  دندومن ، شکمـشک  مه  اب  رکـشل ) هدرکرـس  ود   ) هزین ود  یتقو  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا 
هحناس نآ  رد  رفن  رازه  دص  زا  شیب  دـیآیم و  دـیدپ  ماش  رد  هک  تسا  ياهلزلز  دومرف : تسیچ ؟ تمالع  نآ  نینمؤملا  ریما  ای  دـش  ضرع 
رظتنم دـش ، عقاو  هلزلز  نیا  هک  یماـگنه  دـهدیم ، رارق  یباذـع  راـفک  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب  ار  هلزلز  نآ  دـنوادخ  دـنهدیم . ناـج 
خرـس گرم  گرزب و  هلان  ماگنهب  نیا  دنوشیم و  ماش  دراو  هدمآ  برغ  تمـس  زا  هک  دیـشاب  درز  ياهمچرپ  هفوذحم و  ياهبـسا  ناراوس 

راوـخرگج دـنه  رـسپ  نآ  زا  دـعب  دوریم . ورف  نیمز  رد  هنوـگچ  هک  دـیرگنب  ار  اـشرح »  » ماـنب قـشمد  تاـهد  زا  یکی  عـقوم  نآ  رد  تـسا .
اجنیاب راک  نوچ  دنیـشنیم . قشمد   1036 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ربنم  رب  هدمآ  دـنکیم و  جورخ  هکم  نابایب  زا  ینایفـس ) )

هدش هدیرب  ای  هاتوک  اهنآ  مد  ای  شوگ  هک  دـشاب  یئاهبـسا  هفوذـحم » ياهبـسا   » زا دوصقم  دـیاش  فلؤم : دیـشاب . يدـهم  مایق  رظتنم  دیـشک 
یتـقو دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوـقعی  نب  سنوـی  زا  روکذـم  باـتک  رد  زین  و  تسا .
عوقوب بلطم  نیا  نوچ  دتـسرفیم . هفوک ) رهـش   ) امـش بناجب  رکـشل  کی  و  هنیدـم ) رهـش   ) ام يوسب  رکـشل  کی  دـنکیم  جورخ  ینایفس 
تیاور مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  ینامعن  تبیغ  رد  مه  و  دیباتشب . ام  يوسب  هدش  راوس  مارآ  شومچ و  نارتش  رب  تسویپ 

نیا اب  هدیدن ، ار  هنیدم  هکم و  تسین و  ادخ  یگدـنب  رکف  رد  الـصا  تسا ، مشچ  دوبک  دیفـس و  خرـس و  يدرم  ینایفـس  دومرف : هک  هدومن 
. منوخ زا  ماقتنا  ایادخ  منوخ ! زا  ماقتنا  ایادخ  دیوگیم : یپ  رد  یپ  فصو 

نامزلا رخآ  یمومع  مئالع  هراب  رد  نیعا  نب  نارمح  تیاور 

عـضو سابع و  ینب  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  رد  هک  دـنکیم  تیاور  « 1  » نیعا نـب  نارمح  زا  یفاـک  هـضور  رد  ینیلک 
روصنم  ) رفعج وبا  اب  نم  دومرف : ترـضح  دـمآ :  1037 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نایمب  نخـس  اهنآ  دزن  رد  نایعیـش  ناشیرپ 

رب وا  يولهپ  نم  تشاد و  رس  تشپ  يرکشل  ولج و  رد  يرکـشل  دوب ، بسا  رب  راوس  شناهارمه  نایم  رد  وا  مدرکیم ، رفـس  یـسابع ) هفیلخ 
دنوادخ هک  يرادتقا  نیا  زا  امش  هک  دوب  راوازس  تسا ) ترـضح  هینک  هَّللا  دبع  ابا   ) هَّللا دبع  ابا  ای  تفگ : نمب  رفعج  وبا  مدوب . راوس  یغالا 

رتهتـسیاش رما  نیاـب  اـم  زا  تنادـناخ  وت و  هک  یئوگن  مدرمب  و  يوـش ، دونـشخ  تسا  هتـشاد  ینازرا  اـمب  هک  یتزع  شیاـشگ و  هداد و  اـمب 
هتفگ غورد  هدناسر  وتب  نم  زا  ار  فرح  نیا  هک  یسک  متفگ : واب  نم  دومرف : ترـضح  میـشابن ! اهنآ  وت و  رازآ  ددص  رد  مه  ام  ات  دیـشابیم 
اپرب داـسف  دـنهاوخیم  ینعی  دـنرگوداج ، مدرم  متفگ : دـیاهتفگن ؟ ار  فرح  نیا  هک  دـیروخیم  مسق  اـیآ  تفگ : روصنم )  ) رفعج وـبا  تسا ،
نمب روصنم )  ) سپـس تسا . رتشیب  يداد  امب  وت  هک  یجایتحا  زا  وتب  ام  جایتحا  هک  هدم  نانیا  فرحب  شوگ  دـنناجنرب  نم  زا  ار  وت  و  دـننک ،

هتسویپ تسا . تخس  ضیرع و  لیوط و  امش  تنطلس  يرآ  یتفگ : میسریم ؟ تنطلسب  ام  ایآ  مدیسرپ  امش  زا  يزور  هک  يراد  رطاخب  تفگ 
ار یثیدح  مدید  دنزیرب . ار  ام  زا  یمرتحم  نوخ  مرتحم  يرهش  رد  مرتحم و  یهام  رد  ات  دیربیم ، رسب  يویند  دایز  هعسوت  یفاک و  تصرف  اب 

نیا رد  نم  اریز  دـنک  ظفح  نوخ ) نتخیر   ) راک نیا  زا  ار  وت  دـنوادخ  دـیاش  متفگ : باوج  رد  تسا . هدرک  رب  زا  مدوب  هتفگ  واب  اقباس  هک 
راک نیاـب  هک  دـشاب  وت  نادـناخ  زا  يرگید  سک  نآ  دـیاش  هوـالعب  مدرک  تیاور  ار  یثیدـح  طـقف  نم  هکلب  مدرکن ، دـصق  ار  وت  ثیدـح 
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دمآ و نم  دزن  نایعیـش »  » ام ناتـسود  زا  یکی  متـشگرب  دوخ  هناخب  یتقو  تفگن . نمب  يزیچ  رگید  دش و  تکاس  روصنم  دزرویم . تردابم 
راوس وا  دیتسه و  یغالا  راوس  هک  مدید  روصنم  رکشل  نایم  رد  ار  امش  نم  مسق  ادخب   1038 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفگ :

ادـخ و تجح  نیا  متفگ : دوخ  شیپ  نم  دـیاهتفرگ . رارق  وا  تسد  نیئاـپ  امـش  هکنیا  لـثم  دـنکیم ، وگتفگ  هدـش  مخ  امـش  فرطب  بسا و 
نیمز رد  دـشکیم و  ار  ربـمغیپ  نادـنزرف  دـنکیم و  يرگمتـس  روصنم ) ینعی   ) يرگید نآ  یلو  درک . تعاـطا  يو  زا  دـیاب  هک  تسا  یماـما 

مدیـسرت هک  يروطب  تفای ، هار  ملدب  یکـش  هنوگ  نیدب  دیتسه ! غالا  راوس  امـش  دراد و  رارق  بکرم  رب  وا  نیا  دوجو  اب  دـنکیم . يزیرنوخ 
رـس و تشپ  ولج و  فارطا و  رد  هتـشرف  ردقچ  يدـیدیم  رگا  متفگ : هعیـش  درم  نآب  نم  دومرف : ترـضح  مهدـب . تسد  زا  ار  مناج  نید و 

هعیش درم  نآ  سپـس  تفرگ . مارآ  ملد  الاح  تفگ : مه  وا  يدرمـشیم . تسپ  یلیخ  ار  شناهارمه  وا و  دنـشابیم ، نم  تسار  پچ و  تمس 
مینادـیم ارچ  تفگ : دراد ؟ یتدـم  يزیچ  ره  هک  ینادـیمن  متفگ : میوشیم ؟ هدوسآ  یک  ام  درک و  دـنهاوخ  تنطلـس  یک  اـت  اـهنیا  دیـسرپ :

تلود راموط  رتدوز  مه  ندز  مهب  مشچ  کی  زا  دندرگ  ضرقنم  نانیا  دشاب  انب  هک  یماگنه  تسین !؟ شخبرمث  وت  يارب  یئاناد  نیا  متفگ :
رتنیگمـشخ اهنآب  تبـسن  تسا ، هنوگچ  هک  یـشاب  هتـشاد  عالطا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهنآ  عضو  زا  وت  رگا  دوشیم . هدـیچیپ  مهرد  اهنآ 

دیهاوخن رب  نآ  هدهع  زا  دیئامنب  هانگ  هطرو  دراو  دنتـسه  هچنآ  زا  شیب  ار  اهنآ  هک  دـینک  یعـس  نیمز  يور  يدرم  مامت  وت و  رگا  يوشیم .
رگا هک  ینادیمن  دننادیمن . نیقفانم  یلو  تسا ؛ نامیا  لها  شربمغیپ و  ادـخ و  نآ  زا  تزع  اریز  دـیامنن . هسوسو  ار  وت  ناطیـش  سپ  دـمآ ،

هاگ ره  دوب ؟ دهاوخ  ام  تیعمج  رد  ادرف  دنک ، ربص  دنیبیم  ام  زا  يوریپ  هار  رد  هک  يرازآ  سرت و  رب  دشاب و  ام  تلود  روهظ  رظتنم  یسک 
یئاهزیچ و  دندرب ، نآرق  رد  تسد  هک  يدـید  و  هتفرگ ، ارف  ار  اج  همه  ملظ  هک  يدـید  و  دـنتفر ، قح  لها  تفر و  نایم  زا  قح  هک  يدـید 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  رییغت  نید  هک  يدید  و  دندرک ، هیجوت  ار  نآ  سفن  ياوه  يور  زا  هاگنآ  دندومن ، نآ  لخاد  هدوبن  نآ  رد  هک 
يرترب قح  لها  رب  لطاب  ناوریپ  هک  يدـید  و  دـنکیم . ادـیپ  بالقنا  رییغت و  هساک  بآ  هک  ناـنچ  هدرک ، ادـیپ  بـالقنا  1039 و  ص : نتم ،

هاگ ره  دننادیم . روذعم  ار  دوخ  مهنآ  نیبکترم  دنکیمن و  يریگولج  نآ  زا  یسک  تسا و  راکـشآ  اج  همه  رد  داسف  هک  يدید  و  دناهتفای ،
شفرح هتـسب و  ورف  بل  نمؤم  هک  يدـید  و  دـناهدومن ، افتکا  نانزب  نانز  اهدرمب و  اـهدرم  و  تسا ، راکـشآ  اـج  همه  رد  داـسف  هک  يدـید 

يدید و  دنکیم ، هرخسم  ار  گرزب  کچوک  هک  يدید  و  دنشکیمن ، وا  خرب  ار  غورد  دیوگیم و  غورد  قساف  هک  يدید  و  دوشیمن ، هتفریذپ 
مه یـسک  دنزیم و  دنخبل  وا  و  دنوشیم ، مه  دیجمت  دننکیم و  رخف  دوخ  دساف  لمعب  یـضعب  هک  يدید  و  دناهدیرب ، ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ 

رگید کی  اب  نانز  هک  يدـید  و  دـنهدیم ! رارق  عورـشمان  لمع  ضرعم  رد  ار  دوخ  نانز  دـننام  نادرما  هک  يدـید  و  دـیوگیمن ! واب  يزیچ 
لذب ادخ  ریغ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مدرم  هک  يدید  و  هدش ، دایز  نآ  نیا و  حدم  هک  يدید  هاگ  ره  دننکیم . هقحاسم )  ) تفع یفانم  لمع 

رما رد  ینمؤم  دهج  دج و  هدهاشم  زا  یـضعب  هک  يدـید  دـنریگیمن و  ار  اهنآ  ولج  دـنرادیمن و  رذـحرب  راک  نیا  زا  ار  یـسک  و  دـننکیم ،
رد داسف  ندید  زا  رفاک  هک  يدید  و  دنکیمن ، عنم  ار  وا  مه  یـسک  دـناسریم و  رازآ  ار  دوخ  هیاسمه  هک  يدـید  و  دـنربیم ! ادـخب  هانپ  نید ،
ره دننکیم . عامتجا  نآ  درگ  رب  سرتن  ادخ  زا  مدرم  و  دوشیم ! هدیشون  راکشآ  روطب  بارـش  عاونا  هک  يدید  و  تسا ، دونـشخ  نیمز  يور 

لها هک  يدید  و  دناهدیدنسپ . دنمورین و  ددنسپیمن ، ادخ  هچنآ  رد  داسف  لها  هک  يدید  و  هتـشگ ، شزرایب  فورعمب  رما  هک  يدید  هاگ 
هار و  هدش ، هتـسب  ریخ  لمع  هنوگ  ره  هار  هک  يدید  و  دناهداتفا ، رظن  زا  اهنآ  نارادتـسود  دناهدش و  نوهوم  نید ) ياملع   ) ثیدح رابخا و 

دنیوگیم هک  ار  هچنآ  مدرم  هک  يدید  و  دنرادیماو ، نآ  كرتب  ار  مدرم  هتـشگ و  لیطعت  ادخ  هناخ  جح  هک  يدید  و  تسا ، زاب  رـش  لامعا 
و  ) دـنروخیم بوخ  ياذـغ  نانز  اب  عورـشمان  لمع  يارب  نانز  نادرم و  اب  عورـشمان  لمع  يارب  نادرم  هک  يدـید  هاگ  ره  دـننکیمن . لـمع 

اهذـّختی اـمک  سلاـجملا  نذـّختی  ءاـسّنلا  تیأر  و  تسوا ! وـلج  زا  نز  قازترا  يو و  تشپ  زا  درم  قازترا  هـک  يدـید  و  دـننکیم )! تیوـقت 
رد نانز  تافص  هک  يدید  و  « 1 ! » دنریگیم اهسلجم  نادرم  دننام  نانز  هک  يدید  1040 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  لاجّرلا 

يوم شرهوش  رظن  بلج  يارب  نز  هک  روط  نامه  دننزیم ، دوخ  يوم  رب  هناش  دنریگیم و  انح  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هتشگ ؛ رهاظ  سابع  ینب 
تبغر درمب  هک  يدـید  و  دـننک ! عورـشمان  لمع  اهنآ  نانز  ای  اهنآ  اب  هک  دـنهدیم  لوپ  اـهدرمب  هک  يدـید  هاـگ  ره  دـنکیم ! هناـش  ار  دوخ 
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يراوخابر هک  يدید  و  تسا ، رتزیزع  نامیااب  صخـش  زا  رادلام  هک  يدید  و  دـندرب ، دـسح  رگیدـکیب  لمع  نیا  رد  مه  اهدرم  دـندومن و 
رهوشب هوشر  نز  هک  يدید  هاگ  ره  و  دننکیم ! راختفا  انز  لمعب  اهنز  هک  يدید  و  دریگیمن ، رارق  تمالم  دروم  راوخابر  تسا و  راکـشآ 

اب مه  وا  ات  دـنک  تفع  یفانم  لمع  نادرم  اـب  دورب  هک  دـهدیم  هوشر  هکنیا  اـی   ) درادرب تسد  نادرم  زا  هک  درادـیماو  ار  وا  دـهدیم و  دوخ 
و دـننکیم ، یهارمه  ناشدـب  لامعا  رب  ار  نانز  مدرم  رتشیب  هک  يدـید  و  فلؤم ) دـشاب . دازآ  نادرم  اب  ترـشاعم  رد  اـی  دـنک ، نینچ  ناـنز 

غورد دهاش  اب  مدرم  هک  يدید  و  هتـشگ : راکـشآ  انز  لمع  اهتعدب و  هک  يدید  و  تسا ، راوخ  هداتفا و  رظن  زا  نوزحم و  نمؤم  هک  يدـید 
نآ ماکحا  نآرق و  و  دوشیم ، لمع  یـصخش  يأر  اب  ینید  روما  هک  يدید  هتـشگ و  لالح  مارح  هک  يدید  و  دـنیامنیم . يدـعت  نارگیدـب 
رد انلع  ار  اهراک  همه  هکلب   ) دنتـسین بش  ندیـسر  رظتنم  هک  دناهدش  يرج  یـصاعم  باکترا  رد  نانچ  مدرم  هک  يدید  و  ددرگیم ، لیطعت 

رایسب لام  هک  يدید  دنک و  شهوکن  ار  تشز  لامعا  درادن  تردق  دوخ  بلق  اب  زج  نمؤم  هک  يدید  هاگ  ره  فلؤم ) دنهدیم ! ماجنا  زور 
هک يدید  و  دننکیم ! رود  دوخ  زا  ار  ناراکوکین  کیدزن و  دوخب  ار  نارفاک  نایلاو ، هک  يدید  و  دوشیم ، فرـص  دـنوادخ  بضغ  هار  رد 

يرادناتـساب ار  وا  داد  لوپ  رتشیب  سک  ره  هک   ) دـنراذگیم هدـیازمب  ار  يرادناتـسا  هک  يدـید  دـنهاوخیم و  هوشر  مکح  يارجا  رد  ناـیلاو 
1041 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  افتکا  اهنآ  هب  دـنیامنیم و  یکیدزن  دوخ  مراحم  اب  مدرم  هک  يدـید  هاگ  ره  فلؤم ) دـنناسرب 
دوخ و و  دـننکیم ، تشز  لمع  داهنـشیپ  اـهدرمب  اـهدرم  هک  يدـید  و  دـسریم ! لـتقب  نظ  ءوس  تمهت و  اـب  درم  هک  يدـید  و  « 1  » دننکیم
و ینکیمن ) شزیمآ  نادرما  اب  ارچ  هک   ) دـننکیم شنزرـس  نانز  اب  یکیدزن  زا  ار  نادرم  هک  يدـید  و  دراذـگیم ! وا  راـیتخا  رد  ار  شلاوما 

دوخ رهوش  نز  هک  يدید  و  دهدیم ! رد  نت  نآب  دـنادیم و  ار  نیا  وا  دوشیم و  نیمأت  شنز  سومان  شورف  هار  زا  درم  نارذـگ  هک  يدـید 
ار دوخ  تفلک  نز و  درم  هک  يدـید  هاـگ  ره  و  دزادرپیم ! ار  شرهوش  هقفن  دـیامنیم و  لـمع  وا  لـیم  فـالخ  رب  دـنکیم و  تخبدـب  ار 

داـیز ادـخب  غورد  ندروخ  مسق  هک  يدـید  و  دوشیم ، یـضار  دـنکیم  لیـصحت  تلاذر  هار  زا  هک  یکاروـخ  دروـخب و  دـهدیم و  هراـجا 
ناملسم نانز  هک  يدید  و  تسین ، راک  رد  یعنم  دننکیم و  یشورف  بارـش  انلع  هک  يدید  و  دش ، راکـشآ  يزاب  رامق  هک  يدید  و  دوشیم .

يریگولج دـنکیم  روبع  نآ  رانک  زا  هک  یـسک  تشگ و  راکـشآ  بعل  وهل و  هک  يدـید  هاگ  ره  و  دـنراذگیم . نارفاـک  راـیتخا  رد  ار  دوخ 
راوخ دراد  تشحو  شتردق  وا و  زا  هک  ینمشد  شیپ  رد  تفارـش  اب - درم  هک  يدید  و  تسین . نآ  يریگولج  هب  رداق  یـسک  ای  دیامنیمن ،

همکحم رد  ناشتداهـش  ام  ناتـسود  هک  يدـید  و  دـنیوگب ، ازـسان  تیب  لها  امب  هک  دنتـسه  یناسک  ماـکح  ناـبرقم  هک  يدـید  و  ددرگیم ،
عامتسا ساّنلا  یلع  ّفخ  هعامتسا و  ساّنلا  یلع  لقث  دق  نآرقلا  تیأر  دوشیم و  ادیپ  تبغر  غورد  نانخسب  هک  يدید  و  دوشیمن ، هتفریذپ 

سرت زا  هیاسمه  هک  يدـید  و  تسا ! ناسآ  مدرم  يارب  لطاب  نانخـس  عامتـسا  و  نارگ ، مدرم  رب  نآرق  توالت  ندینـش  هک  يدـید  لطابلا و 
يدهم يدید  دننکیم و  لمع  دوخ  لیمب  نآ  دراوم  رد  و  هدـش ، لیطعت  یهلا  ماکحا  هک  يدـید  و  دراذـگیم ! مارتحا  يوب  شاهیاسمه  نابز 

هک يدید  دنـشابیم و  وگغورد  نایرتفم  مدرم ، نیرتوگتـسار  يدید  و  هدش ، يراک  الط  دجاسم  هک   1042 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
بوسحم حیلم  تبیغ  هک  يدید  و  هدش ، عیاش  انز  عینش  لمع  هک  يدید  هاگ  ره  دوشیم . ینیچ  نخس  رد  یعـس  هتـشگ و  رهاظ  داسف  رش و 

ار نمؤم  هاشداپ ، هک  يدید  و  دننکیم . بلط  ادخ  ریغ  يارب  ار  داهج  جح و  هک  يدید  و  دـنهدیم . هدژم  نآب  ار  رگید  کی  مدرم  دوشیم و 
و دوشیم ، نیمأت  یـشورفمک  هار  زا  درم  نارذگ  هک  يدید  و  تسا ، يدابآ  نارمع و  زا  شیب  یناریو  هک  يدید  دـنکیم و  لیلذ  رفاک  يارب 

ینابزدبب ار  دوخ  دنکیم و  بلط  ایندب  ندیسر  رطاخب  ار  تسایر  درم  هک  يدید  و  دوشیم ، هدرمش  شزرایب  مدرم  نوخ  نتخیر  هک  يدید 
يرایسب لام  درم  هک  يدید  و  دوشیم ، هدرمش  کبس  زامن  هک  يدید  هاگ  ره  دنراذگاو . واب  ار  اهراک  دنسرتب و  يو  زا  ات  دزاسیم  روهـشم 

دنشورفیم و ار  شنفک  دننکیم و  تیذا  دنروآیم و  نوریب  ربق  زا  ار  هدرم  هک  يدید  و  دهدیمن ، ار  نآ  یعرـش  تاهوجو  الـصا  یلو  دراد 
تیمها و  تسا ، تسمرـس  دومخ و  حبـص  عقوم  شوخرـس و  طاشن و  اب  بش  ماگنه  درم  هک  يدید  و  هدـش ، دایز  جرم  جره و  هک  يدـید 

درم هک  يدید  هاگ  ره  دنردیم . ار  رگید  کی  تاناویح  هک  يدید  دننکیم و  تشز  لمع  تاناویح  اب  هک  يدید  و  دهدیمن ، یگدنز  روماب 
زا ینعی   ) هدیکـشخ اهنآ  ناگدید  هدش و  یـسق  مدرم  ياهلد  هک  يدـید  درادـنرب و  رد  یـسابل  ددرگیمرب  یتقو  یلو  دراذـگب  زامن  دوریم 
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دنهدیم ناشن  تبغر  نآب  تبسن  مدرم  هدش و  دایز  يدیلپ  هک  يدید  و  تسا ، راوشد  اهنآ  رب  دنوادخ  رکذ  و  دنزیریمن ) کشا  ادخ  فوخ 
لیـصحت نید  ریغ  تسایر و  ایند و  روظنم  هب  هیقف  هک  يدـید  و  درازگیم ، زامن  دـننیبهب  ار  وا  مدرم  هکنیا  يارب  رازگزاـمن  هک  يدـید  و  « 1»

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدـید  دراد و  تسد  رد  ار  تردـق  هک  دـناهتفرگ  ار  یـسک  رود  مدرم  هک  يدـید  هاگ  ره  دـنکیم .
رد هک  يدید  و  دننکیم ، مارتحا  حدـم و  ار  مارح  بلاط  دوشیم و  شنزرـس  مومذـم و  مدرم  رظن  رد  دـنکیم  لالح  بلط  هک  یـسک   1043

تـشز لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  سک  چـیه  دوش و  عناـم  هک  تسین  مه  یـسک  درادـن و  تسود  دـنوادخ  هک  دـننکیم  یئاـهراک  هنیدـم  هکم و 
یهن فورعمب و  رما  دیوگیم و  یقح  نخس  درم  هک  يدید  و  « 1  » تسا راکشآ  هنیدم  هکم و  رد  یقیسوم  تالآ  هک  يدید  و  درادیمنزاب .

قح و نخس  نتفگ  ینعی   ) دناهتخاس وت  نابز  زا  ار  نیا  دیوگیم : يوب  دوریم و  وا  دزن  تحیصن  دصقب  یسک  لاح  نآ  رد  و  دنکیم ، رکنم  زا 
رذـح رب  ار  وا  تسا ، تشز  دـیوگب  یـسک  رگا  هـک  دـهدیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  شزرا  و  دوـشیم ، كورتـم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 

ریخ هار  هک  يدید  هاگ  ره  دنیامنیم . يوریپ  رورـش  دارفا  زا  و  دننکیم ) دیلقت  مه  زا   ) دننکیم هاگن  رگید  کیب  مدرم  هک  يدید  و  دـنرادیم )
لاس ره  هک  يدـید  دـنکیمن و  تشحو  مه  یـسک  دـننکیم و  اـجباج  ار  هدرم  هک  يدـید  و  دوریمن ، هار  نآ  زا  یـسک  تسا و  یلاـخ  یلکب 

هک دننکیم  يریگتسد  ریقف  زا  هک  يدید  دنیامنیمن و  تعباتم  نادنمتورث  زا  سلاجم  مدرم و  هک  يدید  دوشیم و  رتشیب  ترارش  تعدب و 
دیدپ نامسآ  رد  مئالع  هک  يدید  دحا و  اهب  عزفی  ءامّـسلا ال  یف  تایالا  تیأر  و  «. 2  » دنروآیم محرت  وا  رب  ادخ  ریغ  يارب  دـندنخب و  واب 
یـسک دنهجیم و  مه  يور  تشز ) لامعا  روظنمب   ) تاناویح دننام  ماع  ءالم  رد  مدرم  هک  يدـید  و  « 3  » دسرتیمن سک  چیه  یلو  دیآیم 

رد يزیچ  كدنا  لذب  زا  دنکیم و  فرـص  عورـشم  ریغ  هار  رد  رایـسب  لام  درم  هک  يدید  هاگ  ره  دنکیمن ؟ حیبقت  ار  لمع  نیا  سرت  زا  مه 
ناشدـنزرف دزن  و  دندرمـش ، کبـس  ار  اهنآ  ماـقم  دـیدرگ و  راکـشآ  رداـم  ردـپب و  یمارتحایب  هک  يدـید  و  دـنکیم ، يراددوخ  ادـخ  هار 

لاحـشوخ دندنبب ، ءارتفا  ناشردام  ردـپب و  هکنیا  زا  نادـنزرف   1044 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  و  دـندوب ، همه  زا  رتزورهیس 
تنطلـس و تلود و  رب  نانز  هک  يدید  يوه و  هیف  ّنهل  ام  ّالا  یتؤی  رما ال  ّلک  یلع  نبلغ  کلملا و  یلع  نبلغ  دـق  ءاسّنلا  تیأر  و  دـنوشیم !
دنکیم و نیرفن  شردام  ردپ و  هب  ددنبیم و  ءارتفا  شردپ  هب  رسپ  هک  يدید  و  دناهتـشگ ! طلـسم  هتفای و  هبلغ  دنراد  نآب  لیم  هک  يزیچ  ره 
یشورف و مک  انز و  دننام  یگرزب  هانگ  زور  نآ  رد  درذگب و  يدرم  رب  زور  کی  رگا  هک  يدید  هاگ  ره  دوشیم . لاحشوخ  اهنآ  گرم  زا 
و دش ! عیاض  شرمع  و  داد ، تسد  زا  تفم  ار  زور  نآ  هک  تسا  نوزحم  نیگهودنا و  دشاب ، هدرکن  يراوخبارـش  ای  هلماعم  رد  شغ  لغ و 
( تاهوجو سمخ و  ینعی   ) ربمغیپ دالوا  لاوما  هک  يدید  و  دشورفب ) رتشیب  تمیق  اب  عقومب  ات   ) دنکیم راکتحا  ار  تالغ  هاشداپ  هک  يدـید 

نآ زا  دنهدیم و  حرش  ضیرم  يارب  ار  نآ  دئاوف  دننکیم و  اوادم  بارش  اب  هک  يدید  دوشیم و  فرص  يراوخبارش  رامق و  غورد و  هار  رد 
داب و هک  يدید  هاگ  ره  دـنربارب . اهنآ  اب  يرادـنید  كرت  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  صوصخ  رد  مدرم  هک  يدـید  و  دـنیوجیم ، افش 
دریگیم و ماجنا  دزم  اب  ندرازگ  زامن  نتفگ و  ناذا  هک  يدـید  و  دزویمن ، قح  لها  میـسن  یلو  تسا  نایرج  رد  هتـسویپ  قافن  لـها  تورب 
بارـش و دـنوشیم و  عمج  نید  لـها  تشوگ  ندروخ  ندرک و  تبیغ  يارب  اـجنآ  رد  هدـش ، سرتن  ادـخ  زا  مدرم  زا  رپ  دـجاسم  هک  يدـید 

دننادیمن گنن  ار  یتسم  مه  مدرم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  هدش  مدرم  زامنشیپ  تسم  مدآ  هک  يدید  و  دننکیم . فیصوت  ار  تارکسم 
ار وا  یتسم  تلعب  دننزیمن و  دـح  دـننکیم و  اهر  ار  وا  دنـسرتیم و  دـنیامنیم و  هیقت  يو  زا  دـنکیم و  ادـیپ  مارتحا  دـش ، تسم  یـسک  یتقو 
رب تاضق  هک  يدـید  دـهدیم و  ربخ  دوخ  یبوخ  حالـص و  زا  لاح  نیع  رد  دروخیم  میتی  لام  هک  یـسک  يدـید  هاگ  ره  دـننادیم ! روذـعم 

ار ثرا  مامت  تأرج  اب  مکاح  هک  يدید  و  دننکیم ، يوریپ  نینئاخ  زا  عمط  هار  زا  ماکح  هک  يدید  دـننکیم و  مکح  یهلا  روتـسد  فالخ 
1045 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مکاحب  هوشر  اهنآ  ینعی   ) دـهدیم اهنآ  لمع  دـب  قساف و  صخـشب  اهنآ  نایم  زا  ای  هثرو  میقب 

ماکح دندروآ ، گنچب  ماکح  زا  هنوگ  نیدب  ار  هیثرا  قاسف  نآ  نوچ  فلؤم .) دسرب - اهنآب  لاوما  هک  دـنکیم  مکح  مه  مکاح  دـنهدیم و 
یئاسراپ يوقت و  روتـسد  مدرمب  اهربنم  يور  هک  يدـید  هاگ  ره  دـننکب . دـنهاوخیم  هچ  ره  لام  نآ  اـب  هک  دـنراذگیم  دوخ  لاـحب  ار  اـهنآ 

ار هیرب  هوجو  صخـش  هک  يدید  دنرامـشیم و  کبـس  ار  زامن  تاقوا  هک  يدید  و  دـنکیمن ، لمع  دوخ  هتفگب  هدـنیوگ  دوخ  یلو  دـنهدیم 
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تروع مکـش و  مدرم  تمه  هک  يدـید  و  دـنهدیم ، مدرم  تساوخرد  هطـساوب  دـهدیمن و  ادـخ  رطاـخب  دـنکیم و  فرـص  يرگید  هلیـسوب 
مالعا هک  يدید  هاگ  ره  هصالخ  و  هدروآ ، يور  اهنآب  ایند  هک  يدید  و  دـنرادن ، كاب  مارح  لمع  باکترا  ای  مارح  ندروخ  زا  تساهنآ و 

رگا دـنباذع . قحتـسم  اهینامرفان  نیا  اب  مدرم  هک  نادـب  هاوخب و  دـنوادخ  زا  ار  کلاهم  نیا  زا  تاـجن  رادـهاگن و  ار  دوخ  هدـش  هنهک  قح 
ادخ نامرف  زا  یچیپرس  هطساوب  اهنآ  هک  يرفیک  زا  ات  قح  تمحر  يوسب  یباتـشب  دیاب  يدوب ، اهنآ  نایم  رد  وت  دمآ و  دورف  اهنآ  رب  باذع 

. َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  دنادرگیمن و  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  نادب  و  یئایب ، نوریب  دننیبیم 

ص)  ) ربمغیپ نابز  زا  نامزلا  رخآ  یمومع  عاضوا  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  ربخ 

لاس رد   1046 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  « 1  » رابخالا عماج  باتک  رد 
ار رد  هقلح  دـنک . عیدوت  ادـخ  هناخ  اب  ات  دـمآ  جـح  لامعا  ماجنا  زا  دـعب  ربمغیپ  متفر ، جـحب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  اـب  عادولا  ۀـجح 

یّلـص ربمغیپ  هاگنآ  دندش . عمج  دندوب ، رازاب  مارحلا و  دجـسم  رد  هک  یمدرم  مامت  ادص  نیا  اب  مدرم ! يا  دومرف : اسر  يادص  اب  تفرگ و 
نیبئاغب امـش  نارـضاح  و  دیونـشب ! نم  زا  میوگیم  امـشب  نونکا  مه  دهدیم و  يور  نم  زا  دعب  هک  ار  هچنآ  مدرم  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا 

: دومرف تفرگ ، مارآ  نتسیرگ  زا  ترضح  نوچ  دنتسیرگ ، مدرم  همه  ترـضح  هیرگ  زا  هک  يروطب  تسیرگ  ربمغیپ  سپـس  دنناسرب . دوخ 
ات هاگنآ  دشاب ، هتـشادن  راخ  هک  دیتسه  یگرب  دننام  دعب  لاس  لهچ  دص و  ات  زور  نیا  زا  امـش  هک  دینادب  دزرمایب ! ار  امـش  ادـخ  مدرم ! يا 

دنمتورث ای  ملاظ  ناطلـس  زج  نامز  نآ  رد  هک  يروطب  « 1  » تسا گرب  نودب  راخ  نآ  زا  دـعب  تشاد و  دـهاوخ  راخ  گرب و  لاس  تسیود 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هاگنآ  دوشیمن ! هدـید  قمحا  نز  ای  وربآیب و  هچب  ای  راکانز  درم  ریپ - ای  وگغورد  ریقف  ای  تسرپایند  ملاع  ای  لیخب 

ناملس يا  دومرف : دوشیم .؟ عقاو  یک  دیدومرف  هچنآ  مینادب  دیئامرفب  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  تساخرب و  یسراف  ناملـس  تسیرگ ، هلآ 
دنزاس و راکشآ  ار  دوخ  تشز  ياهراک  دنهدن و  ار  دوخ  ةاکز  و  دنورب ، نایم  زا  امش  نآرق  نایراق  دنوش و  مک  امش  ياملع  هک  ینامز  رد 

نانخس دیهنب ، اپ  ریز  ار  شناد  و  دیراذگب ، رس  يور  ار  ایند  روما  و  « 2  » دوش دنلب  دجاسم  رد  امش  يادص  مکدجاسم و  یف  مکتاوصا  تلع 
نارتکچوک هن  دـننک و  محر  رتکچوکب  امـش  ناگرزب  هن  دـشاب ! مارح  دـیروآیم  تسدـب  هچنآ  و  تبیغ ، ناتراتفگ  ینیریـش  و  غورد ، امش 

دوعوم يدهم  رد  عضو  نامهب  ار  امـش  یتخـس  و  دـیآیم ، دورف  امـش  رب  ادـخ  بضغ  راثآ  تاقوا  نآ  رد  دـنرادب . هاگن  ار  ناگرزب  مارتحا 
یماگنه دنامیمن  یقاب  دیروآیم ، نابزب  هک  نآ  ظفل  زج  نید  زا  امـش  نایم  رد  و  دـهدیم ، رارق  امـش  نایم   1047 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 

تسه ادخ  باتک  رد  دنکیم  قیدصت  ار  نیا  هچنآ  دیشاب ؛ ناراب  گنس  ای  ندش  خسم  ای  خرس  داب  رظتنم  دیدرک  ادیپ  ار  اهتلصخ  نیا  هک 
َسَْأب ْمُکَـضَْعب  َقیُِذی  َو  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َْوأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق  تسا : هیآ  نیا  نآ  و 

ناتاهاپ ریز  زا  ای  رـس  يالاب  زا  یباذع  هک  تسا  رداق  دـنوادخ  وگب : ربمغیپ  يا  ینعی  « 1  » َنوُهَقْفَی ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َْفیَک  ْرُْظنا  ٍضَْعب ؛
ار تامالع  نیا  ام  هنوگچ  نیبب  دناشچب  رگید  یضعبب  ار  امش  زا  یضعب  یتخس  هزم  دناشوپب و  امـشب  قرفت  سابل  هکنیا  ای  دزیگنارب  امـش  رب 
هک اهنیا  مینادـب  دـیئامرفب  هَّللا ! لوسر  ای  دندرکـضرع : و  دنتـساخرب ، باحـصا  زا  یعمج  تقو  نیا  رد  دـنمهفب »! اهنآ  هکنیا  ات  مینادرگیم ،

و دنریگ ، هشیپ  يراوخبارـش  ینارتوهـش و  و  دنزادنایب ، ریخأتب  دوخ  تاقوا  زا  ار  اهزامن  هک  یماگنه  دومرف : دیآیم ؟ دـیدپ  یک  دـیدومرف 
هیلع دوعوم  يدـهم  لجّرلا  عاطا  و  دـننیبب ، نایز  ار  ةاـکز  تخادرپ  تمینغ و  ار  مارح  لاـم  هک  يروطب  دـنیوگب ، ازـسان  نارداـم  ناردـپب و 
محر دنک . عطق  ار  دوخ  یـشیوخ  دنویپ  دـناسر و  رازآ  شاهیاسمهب  و  « 1  » دـنک تعاطا  دوخ  نز  زا  درم  هتجوز   1048 ص : نتم ، مالسلا ،

زا و  دننک ، متس  تفلک  رکونب و  و  « 2  » دنزاس مکحم  ار  اهنامتخاس  ناینبلا  اودّیـش  و  دوش ، مک  نارتکچوک  يایح  و  دورب ، نایم  زا  ناگرزب 
دوخ تالماعم  رد  ءاکرـش  دزرو و  دسح  شرداربب  و  دیامن ، تنعل  ار  شردپ  درم  دننک و  مکح  ملظب  و  دـنهد ، تداهـش  سفن  ياوه  يور 

و دوش ! هتـشادرب  اهنز  رـس  زا  اـیح  يرـسور  دـنیارایب و  ناـنز  ساـبل  اـب  ار  دوخ  نادرم  دـبای و  عویـش  اـنز  دوش و  مک  اـفو  دـننک و  تناـیخ 
یهلا تابجاو  و  ددرگ ، راکـشآ  ناهانگ  و  دوش ، مک  بوخ  ياهراک  دنکیم . هنخر  اهندب  رد  هک  رهز  دننام  دبای ، هار  اهلد  رد  یـشورفدوخ 
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زا و  دندرگ ، ایند  مرگرـس  و  دنیامن ، فرـص  یگدنناوخ  هار  رد  ار  تورث  و  دننک ، شیاتـس  ار  لام  نابحاص  لام ، نتفرگ  اب  دتفایب و  رظن  زا 
اب اهنآ  دجاسم  دندرگ ، زیزع  قافن  لها  راوخ و  نینمؤم  دـیآ ، دـیدپ  جرم  جره و  و  دوش ، دایز  عمط  مک و  يوقت  دـننامزاب ، ترخآب  هجوت 
نآ رد  دنیبهب . اهنآ  زا  يراوخ  هنوگ  ره  نامیا  اب  صخش  و  دنرامـش ، کبـس  ار  نآرق  دشاب ، یلاخ  نامیا  زا  اهنآ  ياهلد  دابآ و  نتفگ  ناذا 

لظنح زا  ناشاهلد  رتنیریش و  لسع  زا  اهنآ  نانخـس  تسا . نیطایـش  ياهلد  ناشاهلد  یلو  یمدآ  تروص  اهنآ  تروص  هک  ینیبیم  تاقوا 
نم تمحر  زا  ایآ  دیامرفن : اهنآب  دنوادخ  هک  تسین  يزور  عقوم  نآ  رد  دناهدیـشوپ ، یمدآ  سابل  هک  دنتـسه  یناگرگ  اهنآ  تسا ، رتخـلت 
امش هک  دیدرک  نامگ  ایآ  ینعی  « 3  » َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  دیاهدرک ؟ ادیپ  تأرج  نم  رب  ای  دیاهدش ؟ رورغم 

تدابع ارم  صالخا  يور  زا  هک  اـهنآ  رطاـخب  رگا  دـنگوس  مدوخ  لـالج  تزعب و  دـینکیمن ؟ تشگزاـب  اـم  يوسب  میاهدـیرفآ و  هدوهیب  ار 
1049 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدادیمن . تلهم  دننکیم  نم  ینامرفان  هک  یناسکب  ندزمهب  مشچ  کی  هزادناب  دوبن ، دـننکیم 
، مدینایوریمن نیمز  زا  زبس  گرب  کی  و  مداتـسرفیمن ، دورف  نامـسآ  زا  ناراب  هرطق  کی  دوبن ، مناگدنب  ناراکزیهرپ  ياوقت  هطـساوب  رگا 

راوج رد  هک  دـنراد  مشچ  لاح  نیع  رد  تسا ! هاتوک  ناشرمع  ینالوط و  ناشاهوزرآ  و  دـننادیم . ادـخ  ار  ناشلاوما  هک  یمدرم  زا  اتفگش !
زا دوراجلا  وبا  زا  یفاک  رد  زین  دوشیمن ! لماک  لقع  نودب  مه  لمع  و  دنـسریمن ، نآب  لمع  اب  زج  هک  یتروص  رد  دننک ، لزنم  قح  تمحر 

ياهزب نوچمه  هک  یعقوم  رگم  دید ، دیهاوخن  دیـشکیم  ار  وا  راظتنا  هک  سک  نآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما 
يرغال یقاچ و  دراذگب و  وا  يور  تسد  باصق  هک  درادن  كاب  تسا ، هتشگ  دیماان  دوخ  یگدنز  زا  هدیـسرت و  سب  زا  هک  دیـشاب  یندرم 

هَّللا دبع  زا  باتک  نآ  رد  زین  دیئامن . هیکت  واب  هک  دیرادن  یهاگ  هیکت  دـینک و  یقرت  هار  نآ  زا  هک  دـیرادن  یتزع  عقوم  نآ  دـیامزایب ! ار  وا 
زانب و راکانز  هک  دیآیم  مدرم  رب  ینامز  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نامیلـس  نب 

اذا لاقف  تسا  تقو  هچ  رد  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرکـضرع : ددرگیم . فیعـض  فاصنا  اب  درم  دوشیم و  برقم  هیامورف  و  دـسرب ، تمعن 
! دنسرب تموکحب  اههچب  دندرگ و  طلـسم  مدرم  روما  رب  نازینک  نانز و  هک  یماگنهب  دومرف : نایبّصلا  رّما  ءامالا و  نطّلـس  ءاسّنلا و  نطّلـست 
تشون و ياهمان  دوب  نادـنز  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  یتقو  هک  دـنکیم  تیاور  دـیوس  نب  یلع  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  « 1»

نایم رد  ار  ینابایب  يورتشز  برع  کی  تقو  ره  دومرف : موقرم  وا  ياهباوج  نایم  رد  ترضح  هلمج  زا  دیسرپ و  ترضح  زا  دنچ  یلئاسم 
اب دنوادخ  نیبب  نک و  هاگن  نامسآب  تفرگ  باتفآ  هک  یماگنه  و  شاب ، نایعیش  نینمؤم و  ریاس  دوخ و  يدازآ  رظتنم  يدید  يرارج  رکشل 

یفاک رد  نینچمه  رایخالا . هلآ  دمحم و  یلع  هَّللا  یلص  و  مدرک . ریسفت  وت  يارب  ار  هتـسبرس  بلاطم  نایب  نیا  اب  نم  دنکیم ، هچ  نامیا  لها 
نارگید ریدـس و  میعن و  نب  مالـسلا  دـبع  ساـبع ، ینب  ماـیق  زا  شیپ  ندـش و  رهاـظ  عـقوم  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سینخ  نب  یلعم  زا 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  تترـضح  رظن  میناسرب ، تفالخب  ار  امـش  میراد  تردـق  ام  هک : دنتـشون  ع )  ) قداص ترـضح  يارب  یئاههمان 
ات هک  دـننادیمن  اهنآ  ایآ  متـسین . اهنیا  ماما  نم  فا ! فا ! دومرف : و  دز ، نیمزب  ار  اـههمان  ترـضح  تفگ : يوار  تسیچ ؟  1050 ص : نتم ،

، دش روکذم  ماما  هدزاود  تماما  رد  هدراو  تایاور  باب  رد  هک  شیپ  ياهدنسب  رثالا  ۀیافک  رد  دسریمن !؟ امب  تفالخ  دوشن  هتـشک  ینایفس 
و دوش ، جرم  جره و  اـیند  هک  یتقو  رد  تساـم ؛ زا  تما  نیا  يدـهم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  زا 

کچوک هن  دـنک و  محر  کچوک  رب  گرزب  هن  هک  يروطب  دـننک . تراغ  ار  رگید  کی  مدرم  دوش و  هتـسب  اههار  و  ددرگ ، رهاظ  اـهبوشآ 
یهارمگ و ياهژد  ات  دتـسرفیم  تسا  نیـسح  لسن  زا  ماـما )  ) نیمهن هک  ار  اـم  يدـهم  دـنوادخ  عقوم  نآ  رد  درادـهاگن . ار  گرزب  مارتحا 
هک نانچ  دنکیم ، رادیاپ  ار  نید  نامزلا  رخآ  رد  وا  نامّزلا  لّوا  یف  هب  تمق  امک  نامّزلا  رخآ  یف  نیّدلا  موقی  دـیاشگب ، ار  هدـش  رهم  ياهلد 

. دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  « 1  » متخاس رادیاپ  ار  نآ  ساسا  نآ  نامز  لوا  رد  نم 

ع)  ) نینمؤملا ریما  زا  سیق  نب  ۀمقلع  ربخ 

دجـسم ربنم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  سیق  نب  ۀـمقلع  زا  باب  نامه  رد  قباس  دانـسا  اب  رثالا  ۀـیافک  رد  مه  و 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


راپـسهر بیغ  ملاعب  موریم و  امـش  نایم  زا  يدوزب  نم  دیـشاب ! هاـگآ  دومرف : نآ  رخآ  رد  هلمج  زا  دـناوخ و  اـم  يارب  ار  ؤلؤل »  » هبطخ هفوک 
هک يزیچ  ندرک  هدـنز  و  دومن ، هدـنز  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  ندرب  نایم  زا  و  « 2  » يورسک تنطلـس  نایوما و  هنتف  رظتنم  امـش  مدرگیم 

رارق دوخ  ياـههناخ  هشوگ  رد  سپ   1051 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیـشاب . ینیدیب ) تعدب و   ) درب نایم  زا  ار  نآ  دـنوادخ 
هاگنآ تسا . رتگرزب  زیچ  همه  زا  ادخ  دای  دـینادب ، رگا  هک  دـینک  دای  رایـسب  ار  ادـخ  دـیراذگب و  نادـند  يال  ار  « 1  » اضغ شتآ  دـیریگ و 

رجآ چگ و  اب  هک  دینیبیم  دیدید ، ار  نآ  یتقو  دنیوگیم . ءاروز »  » ار نآ  هک  دوشیم  هتخاس  تارف  لیجد و  هلجد و  نیب  رد  يرهـش  دومرف :
عاونا و  هدش ، هداد  تنیز  اههدرپ  اههبق و  اهرداچ و  سونبآ و  جاع و  بوچ  زا  یئاهرد  ماخر و  رمرم و  دروجال و  هرقن و  الط و  اب  هتخاس و 

نابصیش ینب  ناهاشداپ  زین  البق  تسا . هتفای  ماکحتـسا  اهخاک  اب  دروخیم و  مشچب  اهنآ  فرط  ره  رد  هزات ، ربونـص  رعرع و  جاس و  ناتخرد 
، ثنؤم رفظم  عودخ ، حومج ، صالقم ، حافس ، نانیا : دناهدرک و  تفر  دمآ و  اجنآ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  دندوب  رفن  راهچ  تسیب و  هک 
مالظ و میـس ، و  بلکا ، بدکا ،)  ) ای بتکا ، دیدک ، فرتم ، رایـس  عیلخ ، ینابهر ، مالع ، بعـصتسم ، ملطـصم ، راثع ، روتهم ، شبک ، راظن ،

هام دننام  درادیمرب ، هرهچ  زا  باقن  میلاقا  نایم  رد  قح  رب  مئاق  نآ  زا  دـعب  و  دوشیم ، هتخاس  خرـس  نابایب  رد  یکاخ  هبق  دنـشابیم و  قونیع 
هراتـسب هک  تسا  رادهلابند  هراتـس  عولط  لوا  تمالع  تسا : تمالع  هد  وا  ندـمآ  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ  نازورف . ناگراتـس  نایم  رد  ناـبات 
تمالع ات  یتمالع  ره  نیب  ام  تسا . شیاشگ  تمالع  اهنیا  دهدیم و  يور  ترارـش  جرم و  جره و  عقوم  نآ  رد  و  دوشیم ، کیدزن  يداح 

نابات هام  عقوم  نآ  رد  صـالخالا  ۀـملک  تّمت  رهزـالا و  رمقلا  رهظی  كاذ  ذا  دـش  ماـمت  هناـگهد  تاـمالع  یتقو  تسا . روآ  بجعت  رگید 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 2 . » دوشیم لماک  تسادـخ ، یگناگی  رب  لیلد  هک  هَّللا ) الا  هلا  ال   ) صالخا هملک  ددرگیم و  رهاـظ 
درک و یلاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  هجیدـخ  یبا  نب  ملاس  زا  بیذـهت »  » باتک رد  هفئاطلا  خیـش   1052

زارد مهاوخیم  دعب  میوگیم و  رکذ  تسا  بجاو  نم  رب  هچنآب  ار  ادخ  سپس  مناوخیم ، ار  حبـص  زامن  نم  دیـسرپ : لئاس  مدینـشیم . مه  نم 
لحم ریغ  زا  باـتفآ  هک  مرادیمن  تسود  تفگ  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  مرادیم  شوخاـن  ار  نیا  یلو  مباوخب  باـتفآ  عولط  اـت  موـش و 
عولط باتفآ  زین  اج  نامه  زا  دـنکیم ، عولط  اجک  زا  حبـص  نیبب  نک  هاگن  تسین  هدیـشوپ  نیا  دومرف : ترـضح  « 1  » دوش علاـط  دوخ  عولط 

وبا زا  « 2  » هیوباب نب  یلع  فیلأت  هرـصبت  تماما و  باتک  رد  و  تسین ! يروط  یباوخب  دـعب  یـشاب و  هدـناوخ  ار  حبـص  زاـمن  رگا  دـیامنیم ،
رمالا بحاص  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم   1053 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  ءاذح  هدـیبع 

میهاربا نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـسب  هیوباب  نب  یلع  مه  و  دیوشن ! وا  رکنم  دیایب ، وا  هک  دیتسه  دنموزرآ  امـش  رگا  دومرف : دنکیم ؟ روهظ  یک 
هیلع هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا 

باتک رد  ینئاـطب  فلؤم : «. 1  » تسا تمایق  کیدزن  مئـالع  زا  ماذـج  ضرم  و  هتکـس )  ) یناـهگان گرم  ریـساوب و  شیادـیپ  دومرف : هلآ  و 
ماـما نودـب  ار  نیمز  هک  تسا  نیا  زا  مظعا  رتمرکم و  رتگرزب و  دـنوادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مشـش  ماـما  زا  ریـصب  وبا  زا  محـالملا » »
مادام دمحم ! وبا  يا  دومرف : دـشاب ، ام  رطاخ  شمارآ  بجوم  هک  دـیهد  عالطا  امب  يزیچ  مدرگ ! تنابرق  تفگ : ریـصب  وبا  دراذـگب ، لداع 

، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنرادن . یتحار  جرف و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تما  دناهدز ، هیکت  تنطلـس  هکیرا  رب  سابع  ینب  هک 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تما  يارب  تساـم و  ناـمدود  زا  هک  ار  يدرم  دـنوادخ  دـیدرگ ، ضرقنم  اـهنآ  تلود  هک  یتـقو   1054 ص :
دوخ مساب  ار  وا  نم  مسق  ادخب  دریگن . هوشر  شمکح  رودص  رد  دنک و  راتفر  تیادهب  دهد و  يوقت  روتسد  ات  دنادرگ  رهاظ  هتـشادهاگن ،

تناما ظفاح  لداع و  مئاق  وا  دمآ . دهاوخ  ام  يوسب  تسهایـس  لاخ  ود  ياراد  دراد و  يوق  یندرگ  هک  يدرم  هاگنآ  مسانـشیم . شردـپ  و 
ءاهب دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  دنـشاب . هدرک  متـس  ملظ و  زا  رپ  ار  نآ  نارجاف  هک  نانچ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا ، یهلا 

نتـسویپ زا  زیهرپب  دیرب  يا  دومرف : يوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  هدرک  تیاور  دـیرب  زا  نامیا » لها  رورـس   » باتک رد  یلین  نیدـلا 
هک تسا  یسک  دومرف : تسیک ؟ دیفس  هایس و  متفگ : تسا . دیفس  هایـس و  دومرف : تسیک ؟ دیفـس  خرـس و  متفگ : دیفـس  خرـس و  تیعمجب 

هیبش ار  دوخ  دـننکیم و  میـسقت  مدرمب  لاوما  دـنیآیم و  هکمب  هک  نالف  دـالوا  زا  هراوآ  رفن  ود  زا  نک و  زیهرپ  ینایفـس  زا  دراد و  یـسیپ 
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نب یلع  نب  دـیز  ناوریپ  دودـعم  نیا  زا  ترـضح  دوصقم  نیزگ .» يرود  مه  تاداـس  زا  يدودـعم  زا  نینچمه  زیهرپب . زین  دـنیامنیم  مئاـقب 
قداص ترضح  زا  ریدس  زا  روبزم  باتک  رد  نینچمه  تسین . کش  ياج  اهنآ  ندوب  دیس  هتبلا  دنتـشاد و  یفیعـض  هدیقع  هک  دوب  نیـسحلا 

نامـسآ و هک  مادام  شاب و  هناخ  هشوگ  میلگ  هراپ  نوچمه  ریگ و  رارق  تاهناخ  رد  ریدـس ! يا  دومرف : يوب  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
تنابرق مدرکـضرع : یئاـیب . هداـیپ  دـنچ  ره  اـیب ، اـم  يوسب  هدرک  جورخ  ینایفـس  هک  دیـسر  ربخ  یتقو  ریگ . مارآ  زین  وت  تسا ، مارآ  نیمز 

مچرپ هس  اـجنآ  رد  دوـمرف : ماـش و  فرطب  درک  هراـشا  كراـبم ، تشگنا  هس  اـب  يرآ و  دوـمرف : تـسه .؟ يربـخ  نآ  زا  شیپ  اـیآ  مدرگ !
رد تسا . یسیق   1055 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  موس  مچرپ  و  يوما ، مچرپ  کی  ینـسح و  مچرپ  کی  دوشیم : هتـشارفارب 
زا روبزم  باتک  رد  زین  و  یشاب . هدیدن  ار  نآ  ریظن  زور  نآ  ات  هک  دنکیم  ورد  ار  اهنآ  يروط  دنکیم و  جورخ  ینایفـس  راد  ریگ و  نآ  يانثا 

هنتف و ار  اهرهـش  هک  یماگنه  رگم  دـنکیمن  روهظ  مئاـق  رباـج  يا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  یفعج  رباـج 
اهنآ ناگتـشک  دوشیم ، عقاو  هفوک  هریح و  نیب  رد  بوشآ  نیا  دننکن . ادـیپ  یهار  یلو  دـنیوجب  رارف  هار  مدرم  و  دـشاب ، هتفرگ  ارف  بوشآ 

تیاور نمض  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  باتک  نآ  رد  زین  دنزیم . ادص  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  دنامیم و  رهن  رانک 
دـشاب هام  هن  هک  نز  کی  لمح  تدمب  دـنک و  جورخ  نایفـس  وبا  لآ  جراوخ  زا  یکی  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  عقاو  اهنیا  دومرف : یلـصفم 
فجن نیمز  رد  ات  دـیامن  شدرگ  ار  اج  همه  دـنک و  جورخ  خیـش  دالوا  زا  یـصخش  هکنیا  رگم  دـهدیمن  يور  هعقاو  نیا  و  دـنک ، تنطلس 

زا يراوید  رانک  رد  هبنـش  کی  زور  رد  هک  منیبیم  ار  اهنآ  هنب  راب و  اهریـشمش و  اههزین و  نونکا  مه  نم  هکنیا  لثم  مسق  ادخب  دسر . لتقب 
تیاور یلامث  هزمح  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  مه  و  دـسریم . تداهـشب  دـعب ) زور  ود   ) هبنـشراهچ زور  رد  دـنیآیم و  دورف  فجن  ياهراوید 

زا دیاب  دیتفای  عالطا  ماش  یلخاد  تافالتخا  شکمشک و  زا  هک  یتقو  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک 
نیرتنما زور  نآ  رد  هکم  اریز  هکمب  دوـمرف : مینک ؟ رارف  رهـش  مادـکب  مدرکـضرع : تساـجنآ  رد  گـنج  بوـشآ و  اریز  تخیرگ ، ماـش 

رایسب نادرم  دید !؟ دنهاوخ  اهچ  هفوک  رد  مدرم  دومرف : روطچ ؟ هفوک  مدرکـضرع : دنوشیم . هدنهانپ  اجنآب  وس  ره  زا  مدرم  هک  تساهرهش 
، دسریم اهنآب  اهیتخس  هچ  دنـشاب  هفوک  فارطا  رد  هک  یناسک  رب  ياو  یلو  دنامیم . ملاس  هک  یماش  رفن  کی  رگم  دنوشیم ، هتـشک  اجنآ  رد 
رد الـصا  هک  یناسک  دننک و  روبع  تارف  رهن  زا  عقوم  نآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرتهدوسآ  دـنوشیم ، ریـسا  اجنآ  رد  نانز  نادرم و 

تسد اب  ترضح  دینیبیم ؟ روطچ  ار  هفوک  داوس  نینکاس  مدرکـضرع :  1056 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنشابن . رـضاح  اجنآ 
هعقاو نیا  مدرکـضرع : تساجنآ . رد  فقوت  زا  رتهب  اجنآ  زا  نتفر  نوریب  دومرف : سپـس  دـسریمن . اهنآب  يرطخ  هک  دـندرک  هراشا  كراـبم 
یکاب دومرف : دـنراد ؟ یلاح  هچ  دـنوشیم  راـتفرگ  ریـسا و  هک  یناـسک  مدرکـضرع : زور . زا  هظحل  کـی  رد  دومرف : دـشکیم ؟ لوط  ردـقچ 
باتک نآ  رد  مه  دنربیمن . رگید  ياجب  و  دنهدیم ، تاجن  ار  اهنآ  دنرادن  یشزرا  هفوک  لها  دزن  هک  یمدرم  يدوزب  اریز  تشاد . دنهاوخن 
مدرم ار  بجر  هام  دومرف : تسا ؟ هدوب  یهام  هچ  بجر ، هام  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  ریـصب  وبا  زا 
نابعـش هام  رد  داد . حرـش  هنوگ  نیدب  ترـضح  ار  اههام  ریاس  سپـس  دندیمانیم . مصا » رهـش   » ار نآ  دنتـشادیم و  گرزب  تیلهاج  دـهع 

راک لاوش  هام  رد  دننزیم . ادص  شردپ  دوخ و  مانب  ار  امـش  بحاص  هک  تسا  هام  نآ  رد  تسادخ ، هام  ناضمر  هام  دش ، ادج  مه  زا  اهراک 
هک تسا  یهام  مرحم  و  دننکیم ، ینابرق  ناناملسم  هک  تسا  نوخ  هام  هجحلا  يذ  هام  دننیشنیم  هدعقلا  يذ  رد  و  دریگیم ، الاب  ام  نانمشد 

تـسا یهام  يدامج  دـهدیم و  يور  یمیظع  رما  یئاوسر و  يراوخ و  عیبر  رفـص و  هام  رد  و  ددرگیم ، لالح  مارح  مارح و  لالح  نآ  رد 
ینایفـس یتـقو  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرـضح  زا  زین  و  تسا . يزوریپ  رخآ  اـت  لوا  زا  هک 
ینایفـس یتقو  دننیبیمن ، يرطخ  اههچب  نانز و  و  دـنرادهاگن ، یفخم  يو  زا  ار  دوخ  دـیاب  نادرم  نارـس  دومرف : مینک ؟ هچ  ام  درک  جورخ 

. دیروآ يور  دوخ  بحاص  بناجب  تفای  هبلغ  ماش  تلایا  ینعی  هناگجنپ  تایالوب 

روهظ زا  لبق  مئالع  زا  ياهراپ  هتابن و  نب  غبصا  ربخ 
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نینمؤملا ریما   1057 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  باتک  نآ  رد  مه  و 
: ینعی « 1  » ملاعلا نم  ملعا  ضرالا  قرطب  ءاملعلا و  نم  ملعا  ءامّـسلا  قرطب  ّینـال  ینودـقفت  نا  لـبق  ینولـس  دومرفیم : مدرمب  مالّـسلا  هیلع 

مامت زا  و  رتاـناد ، نامـسآ  ياـههارب  نادنمـشناد  همه  زا  نم  هک  اریز  دیـسرپب . نم  زا  دـیهاوخیم  هچ  ره  دـیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ 
زور رد  مدرم  هدـنهد  شاداـپ  منم  ناراـکزیهرپ ، ياوـشیپ  نینمؤـم و  ياـقآ  نید و  رورـس  منم  مرتانـشآ . نیمز  ياـههارب  نـیمز  يور  مدرم 

ام زا  یماـما  ره  فارعا . بحاـص  تماـیق و  يوزارت  رثوک و  ضوـح  بحاـص  تشهب و  راد  دـیلک  خزود و  شتآ  هدننکمیـسقت  زیختـسر و 
زا شیپ  مدرم ! يا  ٍداه . ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  دـیامرفیم : هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  دـشابیم  شتیالو  لها  مامت  عاضواب  يانـشآ 
الاب نآ  هرئان  لاعتـشا  ماگنه  هک  دوش  اپرب  یبوشآ  قرـشم  بناج  زا  هکنآ  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچنآ  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ 

زا یشتآ  هلعش  دنادرگ و  دوبان  هدرب  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  يدرم  دش  شوماخ  هک  دعب  1058 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دریگ 
دش ینالوط  نامـسآ  شدرگ  هک  یماگنه  سپ  « 1  » دـنوش نم  همعط  هک  اـهنآ  رب  ياو  يا  دـیوگیم : هدز و  ـالاب  ار  دوخ  نماد  نیمز  برغم 
َُّمث  » دـنکیم ادـیپ  قادـصم  هیآ  نیا  لیوأت  زور  نآ  تسا . هتفر  نابایب  مادـکب  هدـش و  كاله  ای  هدرم  دوعوم ) يدـهم  نآ  : ) تفگ دـیهاوخ 
بآ ندرک  هنخر  و  قدنخ ، نانابهگن و  هلیـسوب  تسا  هفوک  هرـصاحم  اهنآ  لوا  تسا . یمئالع  اههناشن و  نآ  يارب  و  َةَّرَْکلا »...  ُمَُکل  انْدَدَر 

گرزب دجسم  فارطا  رد  اهمچرپ  ندش  هتشارفارب  و  « 2  » لکیه ندش  ادیپ  و  بش ، لهچ  تدم  رد  دـجاسم  لیطعت  و  هفوک ، ياههچوک  رد 
داتفه اب  هیکز ) سفن   ) لدکاپ يدرم  ندش  هتـشک  و  عیاش ؛ گرم  لتق و  و  دننزیم ، اپ  تسد و  شتآ  رد  ود  ره  هک  یلوتقم  لتاق و  و  هفوک ،

اهتب نتفرگ  تعیب  عقوم  رد  عقـشا  ندش  هتـشک  دـنزاسیم و  ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  ماقم  نکر و  نیب  رد  هک  یـصخش  و  هفوک ، نوریب  رد  رفن 
فرطب ینایفس  رکـشل  زا  رفن  هدزاود  نتفر  و  تسا . بلک  هلیبق  زا  يدرم  اهنآ  هدرکرـس  هک  یخرـس  مچرپ  اب  ینایفـس  جورخ  و  ربص ، روطب 

و تسا ، یظیلغ  هکل  شتـسار  مشچ  رد  و  هتـشگ ، انیبان  شپچ  مشچ  تسا . همیزخ  مانب  هیما  ینب  زا  يدرم  اهنآ  رکـشلرس  هک  هنیدـم  هکم و 
دنیوگیم يوما  نسحلا  وبا  هناخ  ار  نآ  هک  ياهناخ  رد  دوشیم ، هنیدم  دراو  هکنآ  ات  دنکیم  حـتف  دوریم  اج  ره  هدومن . هیبش  نادرمب  ار  دوخ 

نآ رد  دناهدومن و  عامتجا  يو  درگ  نایعیش  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نادناخ  زا  يدرم  نتفرگ  يارب  يرکـشل  هاگنآ  دیآیم . دورف 
يدـهم عاق   » طـسوب رکـشل  نآ  هک  یعقوم  تسا . ناـفطغ  هلیبق  زا  يدرم  ینایفـس  رکـشلرس  دتـسرفیم . ددرگیم ، زاـب  هکمب  هنیدـم  زا  عقوم 

هب ار  شیور  دنوادخ  هک  رفن  کی  زج  دنامن  یقاب  اهنآ  زا  یـسک  دنوریم  ورف  نیمزب  دنـسریم  ضیبا »  1059 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
هیآ نیا  لیوأت  عقوم  زور  نآ  دـشاب . یتربع  ینایفـس  عاـبتا  هیقب  يارب  دراد و  رذـحرب  ینیدـیب  زا  ار  مدرم  ددرگرب و  اـت  دـنادرگیمرب . تشپ 

درادیم مازعا  هفوکب  ار  رکشل  رفن  رازه  یس  دص و  ینایفس  نینچمه  ٍبیِرَق .» ٍناکَم  ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو   » تسا هفیرش 
رد عقاو  دوه  ترـضح  ربق  لحم  رد  هفوک  رد  و  هدومن ، تکرح  اهنآ  رفن  رازه  یـس  اـجنآ  رد  دـنیایم ، دورف  « 1 « » قوراف  » و ءاـحور »  » رد و 

نهاک هب  موسوم  تسا و  يدناعم  رگمتـس  زور  نآ  رد  هفوک  مکاح  دنروایم . هلمح  مدرم  رب  نابرق  دیع  زور  رد  و  دنیآیم ، دورف  « 2  » هلیخن
رب ار  رفن  رازه  داتفه  و  دنیآیم ، نوریب  اهنآ  اب  گنج  دصقب  نانهاک  زا  رفن  رازه  جـنپ  اب  دادـغب ) ینعی   ) ءاروز مکاح  هاگنآ  دـشابیم . رحاس 

. دـننکیم يراددوخ  لپ  رـس  دـمآ  تفر و  زا  داسجا  نفعت  نیلوتقم و  ياهنوخ  هطـساوب  زور  هس  ات  هک  يروطب  دـنناسریم  لتقب  هفوک  لپ  رس 
ینعی هیوث »  » هب دنهدیم و  ياج  اهلمحم  رد  ار  اهنآ  دوریم . تراساب  هدـیدن  ار  اهنآ  يور  رـس و  تسد و  یـسک  هک  هرکاب  رتخد  رازه  داتفه 
هکنیا نودب  دنیایم ، تسا  دادش  تشهب  لحم  هک  قشمدب  هدش  جراخ  هفوک  رهش  زا  قفانم  كرشم و  رفن  رازه  دص  سپس  دنربیم . « 3  » يّرغ

ياههزین رـس  رد  دنیایم  نیمز  قرـشم  زا  تسا  ریرح  هن  ناتک و  هن  هبنپ و  زا  هن  هک  تمالع  نودب  یئاهمچرپ  و  دنک ، تعنامم  اهنآ  زا  یـسک 
کشم دننام  نآ  يوب  دیآیم و  دیدپ  قرش  رد  اهمچرپ  نآ  تسا  ربمغیپ  نادناخ  زا  يدرم  اهنآ  دئاق  هدش  هدز  ربمغیپ )  ) ربکا دیس  رهم  اهنآ 

هیلع دوعوم  يدـهم  هفوک  رد  هاگنآ  دریگیم ، رارق  مدرم  لد  رد  اج  همه  ناشندـمآ  زا  شیپ  هامکی  اهنآ  بعر  سرت و  دـسریم . برغب  رطعم 
ینمی و رکـشل  ناهگان  راد  ریگ و  نآ  رد  دـننکیم  مایق  دوخ  ناردـپ  یهاوخنوخب  بلاط  وبا  دالوا  دـنیایم و  دورف   1060 ص : نتم ، مالسلا ،

دورو يارب  نانچ  کـی  ره  هراوس ، دولآ و  راـبغ  هدـنکارپ و  رکـشل  ود  نآ  دنـسریم . هار  زا  دـنهدیم  هقباـسم  هک  یبسا  ود  دـننام  یناـسارخ 
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: دـیوگیم دـنکیم ، شبـسا  مسب  هاگن  اهنآ  زا  یکی  یتقو  دـهجیم  اهنآ  ياهبـسا  مس  زا  ریت  نوچمه  قرب  هلعـش  هک  دـنهدیم ، هقباـسم  هفوکب 
رد ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  يریظنیب  مدرم  اهنآ  میدرک ، هبوت  ام  ایادخ  دنیوگیم : مه  درادن و  يدوس  رگید  ادرف  زا  اجنیا  رد  ام  ندـنام 

هزیکاـپ ار  دوخ  هک  یناـسک  ناگدـننکهبوت و  دـنوادخ  ینعی  َنیِرِّهَطَتُْملا  ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  یلاـعت : هلوـقب  هدرک  فـصو  نآرق 
وا دورگیم  يوب  هک  تسا  ینارـصن  نیتـسخن  وا  دریذـپیم و  ار  ماـما  توـعد  « 1  » نارجن لها  زا  يدرم  هاـگنآ  درادـیم . تسود  دـناهدرک ،

ناوتان هک  یمدرم  نامالغ و  اب  يدهم  سپـس  دنکیم  دروخ  ار  دوخ  بیلـص  بارخ و  درکیم  تدابع  يراصن  مسرب  نآ  رد  هک  ار  ياهسینک 
زور نآ  رد  دوب . دـهاوخ  قوراف »  » نیمز يور  مدرم  مامت  عامتجا  لحم  دوریم . هلیخن  هب  تیادـه  ياهمچرپ  اب  دـنکیم و  مایق  دـنیآیم  رظنب 

هفیرـش هیآ  نیا  لیوأت  عقوم  زور  نآ  و  دـنناسریم ، لتقب  ار  رگیدـمه  هک  اجنآ  اـت  دوشیم  هتـشک  برغ  قرـش و  نیب  رد  رفن  رازه  رازه  هس 
قرـشم تمـس  زا  ياهدـنیوگ  حبـص  عولط  ماگنهب  ناضمر  هام  رد  و  « 2  » َنیِدـِماخ ًادیِـصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  اـمَف  تسا :

رد زور  نآ  يادرف  دینک ؛ عامتجا  لطاب  ناوریپ  يا  دیوگیم : بورغ  عقوم  رد  ياهدنیوگ  نآ  زا  دعب  دیوش ، عمج  ناگتفای  هار - يا  دیوگیم :
و دزاسیم ، ادـج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  دـنوادخ  موس  زور  رد  و  دوشیم ، راـت  هریت و  سپـس  ددرگیم . درز  گـنراگنر و  باـتفآ  رهظ  تقو 

مه دنوادخ  دنـسریم ، فهک  باحـصا  راغ  کیدزن  ایرد  لحاسب  مور  رکـشل  ضرالا و  ۀباد   1061 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
ود اهالمح »  » مانب يرگید  و  اخیلم »  » هب موسوم  اهنآ  زا  یکی  دنادرگیم ، هتخیگنارب  ناشراغ  نایم  زا  ناشگـس  اب  ار  فهک  باحـصا  ناناوج 
هنع هَّللا  یضر  یـسراف  ناملـس  دسیونیم : « 1 « » ۀیوقلا ددـعلا   » باتک رد  یلح  نیدـلا  یـضر  دـنریذپیم . ار  مئاق  توعد  هک  دنتـسه  یهاوگ 

هک مئاق  نینمؤملا ! ریما  ای  مدیسرپ : دندوب  هناخ  رد  اهنت  ترضح  هک  یلاح  رد  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخب  تفگ :
تنطلـسب اههچب  هک  یماگنه  رگم  دـنکیمن  روهظ  مئاق  دومرف : سپـس  دیـشک و  یقیمع  هآ  ترـضح  دـنکیم ؟ روهظ  یک  تسامـش  لسن  زا 

یمدرم هک  سابع  ینب  ناـهاشداپ  هک  یماـگنه  دـنناوخب  یقیـسوم ) گـنهآ   ) اـنغ اـب  ار  نآرق  و  دـنراذگ ، اـپ  ریز  ار  یهلا  قوقح  دنـسر و 
هرـصب رهـش  دندیـسر و  لتقب  دـسریم ؛ اهنآ  رپس  نوچ  ياهتروصب  درذـگیم و  اهنامک  زا  هک  یئاهریت  اـب  دنـشابیم و  زاـب  گـنرین  لدروک و 
روهظب عجار  هک  تامالع  زا  يرایـسب  دـسیونیم : باـتک  نآ  رد  زین  دـنکیم . ماـیق  تسا  نیـسح  دـالوا  زا  هک  مئاـق  عقوم  نآ  رد  دـش  بارخ 

تلود ضارقنا  و  اجنآ ، مدرم  تسدب  رـصم  مکاح  ندش  هتـشک  هفوک ، دجـسم  راوید  ندش  بارخ  دننام : هدش  عقاو  نونک  ات  تسا  يدـهم 
مایق اهنآ  هیلع  ناسارخ ) ینعی   ) دوب اجنآ  زا  سابع  ینب  تلود  يادـتبا  هک  اج  ناـمه  زا  هک  يدرم  لوغم ) ناـخوکاله   ) تسدـب ساـبع  ینب 

. دادغب خرک  هلحم  کیدزن  هلجد  يور  رب  لپ  ندیـشک  و  نآ ، یلاوح  ماش و  یناریو  یـسابع و  هفیلخ  نیرخآ  هَّللا  دبع  ندش  هتـشک  و  درک ،
يدـهم هفوک  ياههچوکب  بآ  يدوز  نیمهب  هَّللا  ءاش  نا  هتـشادرب و  فاکـش  تارف  رهن  نونکا  مه  داد ، يور  یتدـم  كدـنا  رد  اهنیا  مامت 

زا مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  ملاـس  نب  ماـشه  زا  هفئاـطلا  خیـش  «. 1 ! » دسریم  1062 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم 
نیمهب و  دش . دـنهاوخن  يروط  اهنز  یلو  دـندرگیم ، يراوتم  هدرک  رارف  ینایفـس  زا  سانـشرس  نادرم  دومرف : دروآ و  نایمب  نخـس  ینایفس 

قح بلاط  هک  دیراودیما  امش  ایآ  دندیـسرپ  درک ، مایق  قح  بلاط  یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  سینخ  نب  یلعم  زا  دنس 
دنس نیمهب  و  دیوجیم . يرازیب  ترضح  نآ  زا  صخش  نیا  یلو  درادیم  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینمی  هن ! دومرف : دشاب ؟ ینمی  صخش 

: فلؤم دنهدیم . هقباسم  بسا  ود  لثم  هفوکب ) نتفای  تسد  يارب   ) ینایفـس ینمی و  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  ملاس  نب  ماشه  زا 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  سینخ  نب  یلعم  زا  دوخ  ياهدنـسب  نآ  ریغ  و  بذهملا »  » باتک رد  یلح  دهف  نب  دمحا  خیش 
زوریپ لاجد  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـنکیم و  روهظ  زور  نآ  رد  تیـالو ، رما  ناـبحاص  تیب و  لـها  اـم  مئاـق  هک  تسا  يزور  زورون  دومرف : هک 

نسح دمحم  وبا  حلاص : خیـش  جارعم »  » باتک زا  رـصتخملا »  » باتک رد  نامیلـس  نب  نسح  دزیوایم . رادب  هفوک  هلبزم  رد  ار  وا  و  دنادرگیم ،
: تفگیم هک  مدینش  یئادص  درب ، جارعمب  ارم  دنوادخ  یتقو  دومرف : ربمغیپ  تفگ : سابع  نبا  هک  دنکیم  تیاور  قودص  خیش  زا  دوخ  دنسب 

یعوضوم هچ  صوصخ  رد  ملاع  ناگتـشرف  دمحم ! يا  هک : دـش  یحو  نمب  هاگنآ  کیبل ! کیبل ! تمظع  اب  يادـخ  يا  متفگ : دـمحم ! يا 
مدرم نایم  زا  ار  یسک  ایآ  دمحم ! يا  دومرف :  1063 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مرادن . عالطا  اراگدرورپ  متفگ : دندرک ؟ عازن 
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يارب ار  یسک  نینچ  دوخ  وت  منک ؟ باختنا  ار  یسک  هچ  ادنوادخ  مدرکضرع : ياهدیزگرب ؟ نونکات  دوخ  نیـشناج  ردارب و  ریزو و  ناونعب 
رـسپ ایادـخ ! مدرکـضرع : مدـیزگرب . وت  يارب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مدرم  مامت  ناـیم  زا  نم  دـمحم ! يا  هک  دـمآ  یحو  نک . باـختنا  نم 

و تسوا ، تسدب  دمح  ياول  زیختـسر  زور  رد  و  تسا . وت  ملع  ثراو  زین  وت  زا  دعب  وت و  ثراو  یلع  دمحم ! يا  هک  دمآ  یحو  ار ؟ میومع 
یحو دنوادخ  هاگنآ  دـشونب . رثوک  بآ  وا  تسد  زا  دوش  تشهب  دراو  وت  تما  نینمؤم  زا  مادـک  ره  هک  تسا  رثوک  ضوح  بحاص  وا  مه 

دنهاوخن بآ  ضوح  نآ  زا  وت  تشرـس  كاپ  نامدود  وت و  تیب  لها  وت و  نمـشد  هک  ماهدروخ  مسق  مدوخ  سدقم  تاذب  نم  هک  داتـسرف 
تشهب دراو  دهاوخن  هک  تسه  یسک  ایآ  ایادخ  مدرکضرع : دنهاوخن . هک  اهنآ  رگم  مروآرد  تشهبب  ار  وت  تما  مامت  دمحم ! يا  دیـشون .

وت يارب  مدیزگرب و  مناگدنب  نایم  زا  ار  وت  دمحم ! يا  هک  دمآ  یحو  دهاوخیمن ؟ هنوگچ  مدرکضرع : يرآ . هک  داتسرف  یحو  ادخ  دوش .؟
. دوب دهاوخن  يربمغیپ  رگید  وت  زا  دعب  هک  قرف  نیا  اب  مداد ، رارق  یسومب  تبسن  نوراه  هلزنمب  وتب  تبـسن  ار  وا  مدرک و  باختنا  ینیـشناج 

نامز رد  وت  هک  تسا  یقح  لثم  دراد ، وت  تماب  وت  زا  دعب  وا  هک  یقح  مداد ، رارق  وت  نادـنزرف  ردـپ  ار  وا  متخادـنا و  وت  لدـب  ار  وا  تبحم 
تـشهب لخاد  دـهاوخیمن  دـنز  زاب  رـس  وا  یتسود  زا  سک  ره  و  هدومن ، راکنا  ار  وت  قح  دـش ؛ وا  قح  رکنم  سک  ره  يراد . اهنآ  رب  تایح 

يا تفگیم : هک  مدینـش  یئادص  تقو  نآ  رد  مدرک . رکـش  هدجـس  تسا  هداد  نمب  هک  اهتمعن  نیا  رب  ار  ادخ  مداتفا و  روفلا  یف  نم  دوش ،
یبا نب  یلع  ناتـسود  زا  ارم  تما  مامت  نم  زا  دـعب  یهلا  مدرکـضرع : منک . اطع  وتب  اـت  هاوخب  نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  رادرب و  رـس  دـمحم !

نم ياضق  منیرفایب  ار  مناگدنب  نم  هکنآ  زا  شیپ  دمحم  يا  دـش : یحو  دـنیایب . نم  دزن  ضوح  رانک  همه  تمایق  يادرف  ات  هدـب  رارق  بلاط 
كاله دـیامیپب  فارحنا  هار  هک  ار  سک  ره  ات  تسا  هتـشذگ  هتـشگ و  يراج  اهنآ   1064 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نایم  رد 

زا دعب  وا  مدـینادرگ و  وت  ریزو  ار  وا  ماهداد و  بلاط  یبا  نب  یلعب  وت  زا  دـعب  ار  وت  ملع  منک . تیادـه  دورب  تسار  هارب  سک  ره  منادرگ و 
ار وا  دـشاب و  مشخ  رد  يو  زا  هک  یـسک  و  تسا . هتـشذگ  نم  ملع  زا  هک  هدوب  یبـجاو  راـک  نیا  تتما . ناـسک و  رب  تسا  وت  نیـشناج  وـت 
ره هدروآ و  مشخب  ار  وت  دشاب  مشخ  رد  يو  زا  سک  ره  دش . دـهاوخن  تشهب  لخاد  دـنک  راکنا  ار  وا  لصف  الب  تفالخ  درادـب و  نمـشد 

نمـشد ارم  درادب  نمـشد  ار  وت  سک  ره  هتـشاد و  نمـشد  ار  وت  درادب  نمـشد  ار  وا  سک  ره  هدروآ و  مشخب  ارم  دروآ  مشخب  ار  وت  سک 
ار تلیـضف  نیا  تسا . هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وت  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  وت  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا . هتـشاد 

نوریب وا  بلـص  زا  دنـشابیم  هزیـشود  هزیکاپ  همطاـف  زا  وت و  ناـمدود  زا  همه  هک  ار  يدـهم  هدزاـی  هک  مدرک  اـطع  وتب  مداد و  رارق  وا  يارب 
ملظ و زا  رپ  هک  نانچ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  درازگ . زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نبا  یـسیع  هک  تسا  یـسک  اهنآ  نیرخآ  مروآ ،

ضرع مهد . افش  ار  رامیب  روک و  و  منک . یئامنهار  تیاده  هارهاشب  مهد و  تاجن  طوقس  بیشارس  زا  ار  مدرم  وا  هلیـسوب  دشاب ، هدش  متس 
ینادان لهج و  دوش و  هتشادرب  نایم  زا  ملع  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هک  داتسرف  یحو  دنوادخ  دهدیم ؟ يور  تقو  هچ  رد  اهنیا  یهلا  مدرک :
ناهیقف كدـنا و  هشیپ  تیادـه - ياهقف  دـشاب . نوزفا  یناـهگان  لـتق  مک و  لـمع  ملع و  یلو  دنـشاب  رایـسب  نآرق  ناـیراق  ددرگ ، راکـشآ 

دننک و يراک  الط  ار  دجاسم  دنهد و  تنیز  ار  اهنآرق  و  دننک ، دجسم  ار  دوخ  ياهناتسربق  وت  تما  و  دنشاب ، دایز  نئاخ  شیک و  تلالض 
زاب کین  رادرکب  مدرم  یئامنهار  زا  دـنهد و  روتـسد  نآ  باکتراب  ار  وت  تما  ددرگ و  راکـشآ  تشز  ياهراک  دوش و  رایـسب  داـسف  ملظ و 

نارایتسد  1065 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  راکانز و  اهنآ  نارـس  رفاک و  ارما  دننک و  افتکا  اهنزب  اهنز  اهدرمب و  اهدرم  دـنراد .
کی قرـشم و  رد  یگتفرورف  کی  دـهد : يور  نیمز  رد  یگتفرورف  هس  هک  یماـگنهب  و  دنـشاب . قساـف  اـهنآ  نارظنبحاـص  رگمتـس و  اـهنآ 

دنشابیم خلم  نوچمه  وا  عابتا  هک  وت  نامدود  زا  یـصخش  تسدب  هرـصب  رهـش  برعلا و  ةریزج  رد  یگتفرورف  کی  برغم و  رد  یگتفرورف 
. ینایفـس ندـمآ  دـنکیم و  جورخ  ناتـسیس  هیحاـن  زا  قرـشم  رد  هک  لاـجد  ندـمآ  یلع و  نـبا  نـسح  دـالوا  زا  يدرم  ماـیق  دوـش و  ناریو 
و سابع ) ینب   ) میومع نادنزرف  هنتف  هیما و  ینب  يالب  زا  داتـسرف و  یحو  ادخ  دیآیم ؟ دیدپ  نم  زا  دعب  هک  اههنتف  هچ  ایادـخ  مدرکـضرع :
( نینمؤملا ریما -  ) میومع رـسپب  دوخ  تیـصو  رد  ار  اـهنآ  نیمزب  ندـمآ  دورف  زا  دـعب  مه  نم  داد . ربـخ  دوشیم  عقاو  تماـیق  زور  اـت  هچنآ 

موی یلا  هقلاخ  وه  ام  لبق و  ءیـش  لک  هدمح  امک  نویبنلا و  هدمح  امک  کلذ  یلع  دـمحلا  هللف   » مدرک افیا  ار  دوخ  تلاسر  مداد و  عالطا 
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دزن هک  یسک  رگم  دوشیمن  برقم  هک : دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد  و  ۀمایقلا .»
فصنم صخش  دوشیم ، هدناوخ  كریز  دشاب ، یلاباال  كابیب و  راک  رد  هک  یسک  دنک ، ینیچ  نخس  تلیـضف  اب  مدرم  زا  ءارما  هاشداپ و 

ماجنا تنم  اب  ار  ناشیوخ  اب  تفر  دـمآ و  محر و  هلـص  و  دنرامـش ، ناوات  تمارغ و  ار  قافنا  هقدـص و  ناـمز  نآ  رد  دـننادیم . ناوتاـن  ار ؛
ریبدت ناکدوک و  ینارمکح  راب و  دنبیب و  نانز  تروشم  اب  هاشداپ  دـش ، نینچ  هک  یتقو  دـننادیم  مدرم  رب  ینوزف  ببـس  ار  تدابع  دـنهد ،

«. 1  » درک دهاوخ  تنطلس  نایارسهجاوخ ،

رهظم نآ  تلود  تدم  روهظ و  یگنوگچ  دیآیم و  دیدپ  وا  مایق  زا  دـعب  هچنآ  نآ و  مئالع  ترـضح و  نآ  مایق  زور  مکی  یـس و  باب 
نیرهاطلا هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  یهلا  تردق 

هراشا

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  اهنآ  باحـصا و  زا  رفن  نیدنچ  زا  وا  ریمع و  یبا  نب  دمحم  زا  لاصخ »  » باتک رد  قودص  خیش 
نآ هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  ریکب  زا  عئارـشلا  للع  باتک  رد  و  دـنکیم . مایق  هعمج  زور  رد  تیب  لها  ام  مئاق  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور 

مئاق رب  ياهدنرپ  نکر  نآ  زا  : » دومرف هلمج  زا  دومنیم و  فیصوت  تسا  هدش  هتشاذگ  نآ  رد  رجح  هک  ار  ینکر  و  دوسالا » رجح   » ترضح
رب مئاق  هک  تسا  نکر  نامه  تسا و  لیئربج  هدنرپ  نآ  مسق  ادخب  دنکیم . تعیب  يو  اب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هدنرپ  نآ  دیآیم و  دورف 

 ..« درک دنهاوخ  تعیب  يو  اب  اجنآ  رد  هک  تسا  یناسک  دهاش  نکر  نآ  مه  و  تسا ، مئاق  دوجو  رب  لیلد  تجح و  وا  دنکیم و  هیکت  نآ 

تسا فاصوا  نیا  ياراد  هعیش  دوعوم  يدهم 

دحأ اّنم  ام  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ءاصیقع  دیعس  وبا  زا  جاجتحا »  » باتک رد  یـسربط  بلاط  یبا  نب  دمحا 
ّبیغی هتدالو و  یفخی  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّناف  ع )  ) میرم نب  یـسیع  هَّللا  حور  هفلخ  یلـصی  يّذلا  مئاقلا  ّالا  هنامز ، ۀیغاطل  ۀعیب  هقنع  یف  عقی  ّالا و 

نبا نیـسحلا  یخا  دلو   1067 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  نم  عساّتلا  کلذ  جرخ ، اذا  ۀـعیب  هقنع  یف  دـحال  نوکی  اـّلئل  هصخش 
کی ره  ریدق . ءیش  ّلک  یلع  هَّللا  ّنا  ملعیل  کلذ  ۀنـس  نیعبرا  وذ  ّباش  ةروص  یف  هتردقب  هرهظی  ّمث  هتبیغ  یف  هرمع  هَّللا  لیطی  ءامالا  ةدّیس 

اریز دراذـگیم . زامن  وا  رـس  تشپ  هَّللا  حور  یـسیع  هک  یمئاق  رگم  دـتفایم ، شندرگب  شناـمز  زواـجتم  ناطلـس  تعیب  ریزگاـن  همئا  اـم  زا 
وا « 1  » دـشابن شندرگ  رد  یتعیب  دـنکیم  روهظ  یتقو  هکنیا  ات  دـنادرگیم ، بئاغ  ار  شدوخ  درادـیم و  ناهنپ  ار  وا  تدالو  لاـعتم  دـنوادخ 

دنادرگیم ینـالوط  شتبیغ  تدـم  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ  « 2  » تسا نازینک  يوناب  دـنزرف  وا  تسا . نیـسح  مردارب  نادـنزرف  زا  ماـما  نیمهن 
تردق زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  دننادب  مدرم  ات  دزاسیم  راکـشآ  دـشاب  هتـشاد  لاس  لهچ  هک  یناوج  تروصب  دوخ  هلماک  تردـق  اب  هاگنآ 

رب میدـش  دراو  دوـب  اـم  اـب  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  هک  یلاـح  رد  ریـصب  وـبا  نم و  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدزا  زا  دانـسالا  برق  رد  و  دراد .
ترضح دیتسه ؟ ام  بحاص  امـش   1068 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدرکـضرع : ترـضحب  نم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
سرون یناوج  امـش  بحاص  ماهدروخلاس  يدرمریپ  نم  دومرف  تفرگ و  ار  شکرابم  يوزاب  تشپ  هاگنآ  متـسه ؟ امـش  بحاص  نم  دومرف :

نم هک : دشاب  ینعم  نیاب  دراد  لامتحا  و  متسین ) امش  رمالا  بحاص  ینعی   ) تسا يراکنا  ماهفتسا  متـسه » امـش  بحاص  نم  : » فلؤم تسا .
ردپ زا  ترـضح  نآ  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  زا  جاجتحا  رد  زین  متـسین . دیراد  رظن  رد  امـش  هک  یمئاق  نآ  یلو  متـسه  امـش  بحاص 

لهج و نایم  رد  تخـس  يراـگزور  ناـمزلا و  رخآ  رد  دـنوادخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  اـمهیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  شراوگرزب 
شدوخ ياههناشن  تایآ و  اب  دـیامنیم و  ظفح  ار  وا  نارای  دـنکیم و  دـییأت  دوخ  ناگتـشرف  اـب  ار  وا  دزیگنایمرب و  ار  يدرم  مدرم ، یناداـن 

وا سپـس  دنورگیم . ادخ  نیدب  رابجا  اب  یهورگ  لیم و  يور  زا  ياهراپ  مدرم  هک  اجنآ  ات  دنادرگیم  بلاغ  نیمز  هرک  رب  دهدیم و  ترـصن 
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هکنیا زج  دـنامیمن ، یقاب  يرفاک  چـیه  دـنوشیم . عضاخ  يو  ربارب  رد  ناهج  مدرم  مامت  دـنکیم . ناـهرب  رون و  داد و  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز 
دیاب هک  نانچ  نیمز  دننکیم و  یگدنز  هنادازآ  ناگدنرد  وا  تلود  رد  ددرگیم . حالصا  هکنیا  زج  دنامیمن  يراکدب  چیه  و  دوشیم ، نمؤم 

رد لاس  لهچ  دوشیم و  راکشآ  وا  يارب  نیمز  نداعم ) و   ) اهجنگ دتـسرفیم . ورف  ار  دوخ  تاکرب  نامـسآ  دهدیم و  نوریب  ار  دوخ  ناهایگ 
دوعوم يدهم  « 1  » دنونـشیم ار  وا  نانخـس  دننکیم و  كرد  ار  وا  راگزور  هک  اهنآ  لاحب  شوخ  دنکیم  تنطلـس  ملاع  برغم  قرـشم و  نیب 

هیلع دوعوم  يدـهم  تسا  هدیـسر  امب  ترـضح  نآ  تنطلـس  تدـم  هراب  رد  هک  ینوگانوگ  راـبخا  فلؤم :  1069 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
دـنکیم و نیعم  ار  شتلود  رارقتـسا  تدـم  یتمـسق  تسا و  ترـضح  تنطلـس  تدـم  مامتب  رظان  اهنآ  زا  یـضعب   1070 ص : نتم ، مالـسلا ،
. ملعی هَّللا  و  دشابیم ، ترضح  نآ  تلود  مایا  ینالوط  ياههام  اهلاس و  ساسا  رب  یخرب  تسا و  ام  نایم  روهشم  هام  لاس و  بسح  رب  ياهراپ 
هیلع و هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  شراوگرزب  ردپ  زا  هیفنح  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص 
: دومرف رگید  تیاور  رد  دـنکیم و  هاربور  بش  کی  رد  ار  وا  راک  دـنوادخ  تسا  تیب  لـها  اـم  زا  يدـهم  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  هلآ 

دمحم ماما  شردپ  زا  ترضح  نآ  قداص و  رفعج  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  زا  باتک  نآ  رد  مه  دزاسیم . هدامآ  بش  کی  رد  ار  وا  دنوادخ 
یِّبَر ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  دناوخیم : ار  هیآ  نیا  دنکیم  روهظ  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  رقاب 
ادابم دومرفیم : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  روبزم  باتک  رد  مه  َنِیلَـسْرُْملا و  َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًامْکُح 
مسق ادخب  دینک ! راهظا  اهنآب  میئوگیم  امـشب  مئاق  هراب  رد  ام  هچنآ  دینادرگ و  روهـشم  نانمـشد  نایم  ار  دوخ  هک  دینک  يراک  نایعیـش  امش 

هدش و هتشک  ای  هدرم  وا  دوشیم : هتفگ  هک  ییاج  ات  دیوشیم ، شیامزآ  امش  و  دوشیم ، بئاغ  امـش  راگزور  زا  يدامتم  ياهلاس  امـش  ماما 
یتشک دننام  هک  دسریم  یئاجب  امـش  راک  دزیریم . ورف  کشا  کشرـس  وا  قارف  رد  نینمؤم  ناگدـید  تسا . هتفر  نابایب  مادـکب  تسه  رگا 
دنوادخ هک  سک  نآ  زج  سک  چیه  هطرو  نآ  رد  دیوش  بلقنم  برطضم و  دینک و  لیم  فرط  نآ  فرط و  نیاب  هظحل  ره  ایرد  جاوما  رد 
هابتـشا مه  اب  هک  مچرپ  هدزاود  دـباییمن ، تاجن  تسا ، هتـشاد  دـیؤم  دوخ  حور  اب  هتـشون و  وا  لد  حول  رد  ار  نامیا  هتفرگ و  ناـمیپ  يو  زا 

: دیسرپ ترـضح  تفرگ . ماهیرگ  عقوم  نیا  رد  دیوگیم : لضفم  ددرگیم . هتـشارفارب  دنهدیمن  صیخـشت  يرگید  زا  ار  کی  چیه  دنوشیم و 
زا ار  کـی  چـیه  دـنوشیم و  هابتـشا  مه  اـب  مچرپ  هدزاود  دـیئامرفیم : امـش  هکنیا  اـب  منکن ، هیرگ  ارچ  مدرکـضرع : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب 

يدهم نیا  دومرف : درک و  میدوب  هتسشن  هک  هفص  لخاد  باتفآب  یهاگن  ترـضح  مینک ؟ هچ  ام  فصو  نیا  اب  دنهدیمن ؛ صیخـشت  يرگید 
نیا تسا . رتنشور  باتفآ  نیا  زا  بلطم  مسق  ادـخب  دومرف : يرآ ! مدرکـضرع  ینیبیم ؟ ار  باـتفآ   1071 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

َنُونِمُْؤی ًامْوَق  ُدَِجت  هیآب ال  هراشا  هتـشون » وا  لد  حول  رد  ار  نامیا  : » فلؤم تسا . هدش  تیاور  مه  رگید  دنـس  ودب  ینامعن  تبیغ  رد  تیاور 
َنامیِْإلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

چیه  » هلمج و  تشذـگ . هک  نانچ  تسا . نامیا  حور  نامه  حور  نیا  تسا » هتـشاد  دـیؤم  دوخ  حور  اـب  ار  اـهنآ  و  « 1  » ُْهنِم ٍحوُِرب  ْمُـهَدَّیَأ  َو 
لامک رد  قودص  زین  و  دشابیم . لطاب  هقرف  زا  ای  تسا ، قح  هقرفب  قلعتم  مچرپ  نالف  دنادیمن  ینعی : دنهدیمن » صیخـشت  يرگید  زا  ار  کی 

مالّـسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  ير ) رد  نوفدـم  میظعلا  دـبع  ترـضح   ) ینـسح میظعلا  دـبع  زا  نیدـلا 
. دیـشاب امـش  ددرگ ، متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  سپ  نآ  زا  دـنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  ربمغیپ  تیب  لـها  مئاـق  مراودـیما  نم  مدرک : ضرع 
يداه و میتسه و  دـنوادخ  رماب  مئاـق  همئا  اـم  زا  کـی  ره  تسا ) مساـقلا  وبا  میظعلا  دـبع  ترـضح  هینک   ) مساـقلا وبا  يا  دومرف : ترـضح 
لدع و زا  رپ  ار  نآ  و  دیامنیم ، كاپ  نیرکنم  نارفاک و  دوجو  ثول  زا  وا  هلیسوب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  یمئاق  یلو  میشابیم  وا  نید  يامنهر 
وا « 2  » تسا مارح  امـش  يارب  يو  ماـن  رکذ  و  دوشیم ؛ بئاـغ  شدوخ  دـنامیم و  هدیـشوپ  مدرم  رب  شتدـالو  هک  تسا  یـسک  دـنکیم ، داد 

ناسآ وا  رطاخب  یلکشم  ره  و  ددرگیم ، هدیدرون  مه  رد  شیارب  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  تسا . ترضح  نآ  هینک  مه  ادخ و  لوسر  مانمه 
. دنوشیم عمج  يو  درگ  نیمز  طاقن  نیرترود  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ینعی  ردب  گنج  رد  ربمغیپ  باحـصا  دادـعت  هب  شنارای  و  دوشیم ؛
1072 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم   . ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َن  : ْ دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ 
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هدـب اهنآ  دادـعت  ینعی  تشگ  لماک  نامیپ  هک  یماگنه  و  دـنکیم ؛ روهظ  دـندومن ، عامتجا  وا  نوماریپ  رد  نیـصلخم  زا  هدـع  نیا  هک  یتقو 
: تفگ میظعلا  دـبع  ترـضح  ددرگ . یـضار  دـنوادخ  هک  دـشکیم  نانمـشد  زا  نادـنچ  و  دـنکیم ، مایق  راـگدرورپ  نذاـب  دیـسر ، رفن  رازه 

دیایب هنیدمب  نوچ  دزادنایم  يو  بلق  رد  ار  دوخ  تمحر  ادـخ  دومرف : هدـش ؟ یـضار  ادـخ  دوشیم  مولعم  اجک  زا  نم ! ياقآ  مدرکـضرع :
دوب و شیرق  تب  ود  يزع  تال و  فلؤم : تسا . هدش  رکذ  مه  جاجتحا  رد  تیاور  نیا  دنزیم . شتآ  دروآیم و  نوریب  ار  يزع »  » و تال » »

رباج ریـسفت  زا  ترـضح  نآ  زا  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  تبیغ  باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  تسا . یمود  یلوا و  دوصقم  اجنیا  رد 
َرُِقن اذِإَف  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ياهدـناوخن  نآرق  رگم  دـننکیم . عیاض  ار  نآ  هک  نکم  تیاکح  هیامورف  دارفا  يارب  دومرف : مدرک ؟ لاؤس 

روتـسدب مه  وا  و  دروایم ، دـیدپ  شلد  رد  ياهطقن  دـنادرگ  رهاـظ  ار  وا  دـهاوخب  دـنوادخ  تقو  ره  تسا . بئاـغ  اـم  زا  یماـما  ِرُوقاَّنلا  ِیف 
نامز رد  هک  تسا  ینعم  نیا  نایب  يارب  ثیدح  رد  هیآ  رکذ  فلؤم : تسا . روکذم  مه  یـشک  لاجر  رد  ثیدح  نیا  دنکیم . مایق  دـنوادخ 
دننام دنمهفب ؛ دنناوتیمن  مدرم  همه  ار  ام  ریـسافت  زا  یـضعب  دنامهفب  هک  هدوب  نیا  يارب  ای  دـشاب . روما  نآ  راهظا  ناکما  مالّـسلا  هیلع  ماما 

ْأَشَن ْنِإ  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دئاوفلا » زنک   » رد یکجارک  دیآیم  نامـسآ  زا  هک  یباذع  هیآ . نیمه  ریـسفت 
یتلود ام  هک : ینعم  نیاب  تسا ، هدش  لزان  هیما  ینب  ام و  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : َنیِعِـضاخ  اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن 
باتک نآ  رد  زین  و  دوشیم . عضاخ  ام  شیپ  رد  يراوخ ، تقـشم و  ندید  تزع و  همه  نآ  زا  دـعب  هیما  ینب  ياهندرگ  هک  تشاد  میهاوخ 
ْلِّزَُنن ْأَشَن  ْنِإ  هیآ  ریسفت  زا   1073 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک  هدرک  تیاور  ریدس  زا 

. دنزیم ادص  نامـسآ  زا  مانب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا ، هدش  لزان  دمحم  لآ  مئاق  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : مدرک  لاؤس  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع 
هک دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  شدـج  زا  ترـضح  نآ  قداـص و  ترـضح  زا  سینخ  نب  یلعم  زا  روـبزم  باـتک  رد  مه  و 

کی اب  ماش  لها  شکمشک  دومرف : تسیچ ؟ دروم  هس  نآ  دش : ضرع  دیشاب ! مالّـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  جرف و  رظتنم  عقوم  هس  رد  دومرف :
ار هفیرـش  هـیآ  نـیا  دوـمرف : تـسیچ ؟ زا  تـشحو  دـش : ضرع  ناـضمر . هاـم  رد  یتـشحو  و  ناـسارخ ، زا  هایــس  ياـهمچرپ  ندـمآ  رگید ،
زا همیسارس  هزیشود  نارتخد  هک  تسا  روآ  تشحو  يردقب  ینامسآ  تمالع  تیآ و  نیا  ًۀَیآ ...  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  دیاهدینشن :

نسح زا  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  « 1  » دنوریم باوخب  دنرادیب  هک  اهنآ  درپیم و  باوخ  زا  تسا  باوخ  سک  ره  دنودیم و  نوریب  هدرپ 
یماگنه رگم  دنکیمن  مایق  ام  مئاق  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لقیـص  دایز  نب 

َنِم ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  هیآ  نیا  دنونشب و  ار  نآ  برغم  قرـشم و  مامت  هدرپ و  تشپ  رد  ناگزیـشود  دنز و  ادص  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  هک 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  يوره  تلـص  وبا  زا  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  قودـص  تسا . هدـش  لزاـن  زور  نآ  صوـصخ  رد  ًۀَـیآ ...  ِءاـمَّسلا 

ظاحل زا  هک  تسنیا  يو  تمالع  دومرف : تسیچ ؟ دـنکیم  روهظ  هک  یتقو  رد  امـش  مئاق  تمالع  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 
تـشذگ اب  هک  تسنیا  وا  مئالع  زا  یکی  و  دـنادیم . رتمک  ای  هلاس  لهچ  ار  وا  هدـننیب  هک  يروطب  تسا . ناوج  مدرم  راظنا  رد  یلو  ریپ  نس 

رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  زین  1074 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوشیمن . ریپ  تافو  ماگنه  ات  اهبـش  اهزور و 
لامک رد  زین  دـنکیم . مایق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  ینعی  اروشاع  هبنـش و  زور  رد  مئاـق  دومرف : هک  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع 

هک تسا  لیئربج  دـنکیم  تعیب  مئاق  اب  هک  یـسک  لوا  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بلغت  نب  ناـبا  زا  نیدـلا 
رگید ياپ  هکم و  رد  ادـخ  هناخ  يور  ار  دوخ  ياپ  کی  هاگنآ  دـنکیم . تعیب  يو  اـب  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  يدیفـس  هدـنرپ  تروصب 

ُهُولِْجعَتْـسَت الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  دیوگیم : دنونـشب  نیمز  يور  مدرم  مامت  هک  يروطب  حیـصف  اسر و  يادص  اب  دراذگیم و  سدـقملا  تیب  يور 
ماما زا  رگید  یتیاورب  ترضح و  نآ  زا  بلغت  نب  نابا  زا  رگید  دنسب  یـشایع  ریـسفت  رد   1075 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1»

: دومرف مشـش  ماما  هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  دنـس  نیمهب  نیدلا  لامک  رد  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  مه  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 
دوجوب ار  ناـنیا  اـهنآ  ناـکاین  ناردـپ و  هک  دـننادیم  هکم  لـها  دـنیآیم و  هکم  دجـسم  ینعی  امـش  دجـسمب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  يدوزب 

یئاهریشمش اهنآ  دناهدمآ ) فارطا  زا  همه  دنتسین و  اهنآ  يرهشمه  هکم و  لها  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  هک  دننادیم  ینعی   ) دناهدرواین

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com


ره رد  هک  دتـسرفیم  يداب  دـنوادخ  هاگنآ  دـیاشگیم . ار  هملک  رازه  ياهملک  ره  هدـش و  هتـشون  ياهملک  ریـشمش  ره  رب  هک  دـنراد  دوخ  اب 
رد ینامعن  « 1  » دهاوخیمن هاوگ  مکح  ماگنه  دنکیم و  تموکح  ربمغیپ  نامیلـس  دواد و  نوچمه  هک  يدـهم  تسا  نیا  دـنز : ادـص  ینابایب 

و تسا . هملک  رازه  دیلک  هملک  ره  هک  هدش  هتشون  هملک  رازه  ریـشمش  ره  رب  دیوگیم : نآ  رد  هدرک و  رکذ  ار  تیاور  نیا  زین  تبیغ  باتک 
مالّسلا هیلع   1076 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  قداص  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین 

زا بش  ماگنه  اهنآ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َن  : ْ یلاعت هَّللا  لاـق  تسا  هدـش  لزاـن  مئاـق  ناراـی  ناگدـشمگ  هراـب  رد  هیآ  نیا  دومرف :
بسح و ردپ و  مان  دننکیم و  تکرح  اهربا  رد  زور  اهنآ  زا  یضعب  دوب ، دنهاوخ  هکم  رد  ار  حبـص  دنوشیم و  دیدپان  دوخ  هناخ  شرف  يور 

تکرح اهربا  رد  هک  اهنآ  دومرف : دنشابیم ؟ لضفا  نامیا  ظاحل  زا  کی  مادک - هتـسد  ود  نیا  زا  مدرکـضرع : دنادیم . سک  همه  ار  شبـسن 
ادخ یلو  نس  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  وا  نیسحلا و  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  زا  خیش  تبیغ  رد  و  دننکیم .

ینامعن تبیغ  رد  و  دوشیم . رهاظ  ياهلاس  یـس  قفوم »  » ناوج لکـشب  دوب و  لاس  تسیب  دص و  هک  تسا  لیلخ  میهاربا  نس  هزادناب  مئاق ) )
ار نیمز  وا  دننادرگیم و  يور  يو  زا  مدرم  زا  ياهدع  دنک ، روهظ  لکـش  نیاب  ترـضح  نوچ  هک  هفاضا  نیا  اب  تسا  هدـمآ  تیاور  نیا  زین 

دعب هک  دشاب  نیا  ترـضح  نس  لاس  تسیب  دص و  زا  دوصقم  دیاش  فلؤم : دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ 
تبیغ رد  زین  دش . لصاح  ءادب »  » یللعب دـعب  دوب و  هدـش  ریدـقت  تدـم  نیا  البق  هکنیا  ای  دـنکیم . رمع  رادـقم  نیا  تافو  ماگنه  ات  روهظ  زا 

تروصب وا  اریز  دنوشیم ، يو  رکنم  مدرم  دنک ، روهظ  مئاق  نوچ  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  زا  خیش 
واب تبـسن  شقباس  داقتعا  رب  یـسک  دـشاب  هتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  رذ  ملاع  رد  دـنوادخ  هک  اهنآ  زج  ددرگیمرب و  مدرم  يوسب  یقفوم  ناوج 

: دومرف ترضح  تیاور  نیا  ریغ  رد  دیوگیم : هدرک و  رکذ  ار  تیاور  نیا  ترضح  نآ  زا  ینئاطب  زا  مه  ینامعن  تبیغ  رد  زین  دنامیمن . یقاب 
وا دـننکیم  لاـیخ  مدرم  هک  یلاـح  رد  ددرگیمرب . مدرم  يوسب  یناوـج  تروـصب  رمـالا  بحاـص  هک  تسنیا  يراـتفرگ  نیرتـگرزب  زا  یکی 

نیا قفوم » ناوج   » هلمج رد  قفوم  هملک  زا  دوصقم  دیاش  فلؤم :  1077 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . هدروخلاس  يدرمریپ 
راگزور طساوا  رد  روهظ  عقوم  رد  شترـضح  هک  دشاب  نیا  زا  هیانک  ای  تسا ، لدتعم  شمادنا  قفاوتم و  مه  اب  ترـضح  ياضعا  هک  دـشاب 

رد نینچمه  دوشیم . لاـمک  لیـصحت  هب  قفوم  ناـسنا  هک  تسا  نس  هنوگ  نیا  لـثم  رد  اریز  دـیآیم  رظنب  یناوج  ماـیا  رخآ  هکلب  یناوـج 
نودـب هک  مدوب  یـسابع ) هفیلخ   ) یقناود روصنم  دزن  رد  نم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هریمع  نب  فیـس  زا  دوخ  دنـسب  خیـش  تبیغ  باـتک 

یسک ار  نیا  ایآ  مدیـسرپ  دنز . ادص  مانب  ار  بلاط  وبا  دالوا  زا  یکی  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  هک  دیایب  يزور  دیاب  فیـس ! يا  تفگ : همدقم 
: تفگیم هک  مدینش  مالّسلا ) هیلع  رقاب  دمحم  ماما   ) وا زا  مشوگ  ود  اب  ار  نیا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادخب  تفگ : دنکیم ؟ تیاور 

نآ رگا  خیش ! يا  تفگ : ماهدینـش . نونکات  ار  ثیدح  نیا  ریظن  نم  متفگ : دنز ، ادص  مانب  ار  يدرم  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  هک  دیایب  يزور 
مادـک مدیـسرپ : تسا . ام  ناگدازومع  زا  یکی  وا  اریز  میریذـپیم ، ار  وا  توعد  هک  میـشاب  یـسک  نیتسخن  سابع ) ینب   ) ام دـسر  ارف  زور 
تیاور ار  ثیدـح  نیا  ایند  مدرم  مامت  رگا  خیـش ! يا  تفگ : هاگنآ  تسا . مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  يدرم  تفگ : امـش ؟ هدازومع 

هک ینادیم  مدینش و  مالّسلا ) هیلع  رقاب  دمحم  ماما   ) یلع نب  دمحم  زا  نم  ار  ثیدح  نیا  هک  نادب  یلو  مدرکیمن  رواب  اهنآ  زا  نم  دندرکیم 
رقاب دمحم  ماما  زا  یلباک  دلاخ  وبا  زا  یفاک »  » باتک رد  ینیلک  تسا . هدش  رکذ  مه  دیفم  خیش  داشرا »  » باتک رد  ثیدح  نیا  تسیک !؟ وا 

هیآ نیا  رد  تاریخ  دومرف : ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  اـم  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساهفیرش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
. دنشابیم درم  رفن  هدزیس  دصیـس و  هک  دنتـسه  مئاق  نارای  دنکیم ، عمج  اج  کی  دنـشاب  اج  ره  دنوادخ  هک  اهنآ  تسام و  یتسود  تیالو و 

ربا ياههراپ  دننام  ار  اهنآ  هظحل  کی  رد  دنوادخ  و  تسا ، نآرق  رد  هک  دنتـسه  يا  هدودعم » ۀما   » اهنآ مسق  ادـخب  دومرف : ترـضح  سپس 
رد زین  دوشیم ؟ هدینـش  هنوگچ  ینامـسآ  يادص   ( 1078 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنکیم . عمج  اج  کی  رد  زیئاپ  لـصف 

دمحم ماما  مدرکضرع : ترضح  نآب  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلامث  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  یسوط  خیـش  تبیغ 
زین برغم  زا  دیشروخ  عولط  و  تسا ، یمتح  روما  زا  زین  ینامسآ  يادن  و  تسا ، یمتح  روما  زا  ینایفـس  جورخ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب 
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ینب فالتخا  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تسا . یمتح  روما  زا  دومرفیم ؛ ار  همه  هک  يرگید  ياـهزیچ  تسا و  یمتح  روما  زا 
يروطب دنزیم ، ادص  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  زور  لوا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ینامـسآ  يادـص  مدرکـضرع : تسا . یمتح  زین  سابع )  ) نالف

ناطیش هاگنآ  تسوا ، نایعیـش  یلع و  زا  يوریپ  رد  قح  هک  دیـشاب  هاگآ  دیوگیم : و  دنونـشیم ، ار  نآ  دوخ  فلتخم  تاغل  اب  مدرم  همه  هک 
لطاب لها  هک  تسا  تقو  نآ  رد  تسوا و  ناوریپ  نامثع و  زا  يوریپ  رد  قح  هک  دیـشاب ! هاگآ  دـنزیم ، ادـص  نیمز  زا  زور  ناـمه  رخآ  رد 

ماما زا  بوبحم  نب  نسح  زا  خیش  تبیغ  رد  نینچمه  تسا . هدش  تیاور  مه  رگید  دنـسب  دیفم  داشرا  رد  تیاور  نیا  دنوشیم . دیدرت  راچد 
- میدرک هصالخ  نآ  زا  دوب  جایتحا  دروم  هچنآ  ام  هک  ینالوط - ثیدـح  نمـض  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 

نیا دوشیم و  هدیـشک  هطرو  نآب  شنماد  زین  دنـشابیم  ام  صاوخ  زا  هک  یطایتحا  اـب  صخـش  ناـکریز و  هک  دـهدیم  يور  یبوشآ  دومرف :
ینینمؤم دنرایسب  هچ  دننک . یم  هیرگ  يو  رب  نیمز  نامـسآ و  لها  دنهدب . تسد  زا  ارم  دالوا  زا  ماما )  ) نیموس نایعیـش  هک  تسا  یماگنهب 

رایـسب هک  منیبیم  ار  اـهنآ  اـیوگ  دنـشابیم . نوزحم  هنـشت و  فسأـتم و  مئاـق )  ) لـالز فاـص و  بآ  نیعم » ءاـم   » نتفر تسد  زا  عـقوم  هـک 
نامیا لها  يارب  ادـص  نآ  و  دوشیم ، هدینـش  کیدزن  زا  هک  ناـنچ  دوشیم . هدینـش  رود  زا  ادـص  نآ  دـننزیم و  ادـص  ار  اـهنآ  دنرورـسم !

هس بجر   1079 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هام  رد  دومرف : تسیچ ؟ ادص  نآ  مدرکـضرع : تسا ، باذع  رافک  يارب  تمحر و 
، دنکیم تنعل  ار  رگمتس  مدرم  ادخ  دیـشاب  هاگآ  ینعی  َنیِِملاَّظلا » یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  : » تسنیا لوا  يادص  دوشیم : هدینـش  نامـسآ  زا  ادص 
: دیوگیم هک  دننیبیم  دیشروخ  تمس  رد  ار  یـصخش  موس  يادص  رد  تسا و  کیدزن  زیختـسر  زور  نامیا  لها  يا  دنیوگیم : مود  يادص 

کیدزن زا  یـصخش  موس  يادـص  رد  دـیوگیم : يریمح  تیاور  رد  دروآیم . هلمح  نارگدادـیب  نتـشک  يارب  هک  تسا  نینمؤـملا  ریما  نیا 
نیا رد  دناهتفگ : يوار  ود  ره  دینک و  يوریپ  يو  زا  دیونشب و  ار  وا  نانخس  داتسرف  ار  ینالف  دنوادخ  دیوگیم : هک  دوشیم  هدید  دیشروخ 

ياههنیـس دنوادخ  و  دسریم ، ارف  دندوبیم ، هدنز  تقو  نآ  رد  دـیاش  هک  دنتـشاد  تسود  دـناهدرم و  هک  اهنآ  مدرم و  يدازآ ) و   ) جرف عقوم 
تیاور ریـصب  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  و  تسا . هدـش  رکذ  رگید  دنـسب  تیاور  نیا  مه  ینامعن  تبیغ  رد  دـهدیم . افـش  ار  نامیا  اب  مدرم 

یلع نب  نیـسح  هک  يزور  نامه  دنکیم . مایق  اروشاع  زور  دننزیم و  ادص  مانب  موس  تسیب و  بش  رد  ار  مئاق  دومرف : مشـش  ماما  هک  دـنکیم 
هک منیبیم  ایوگ  دومرف : رفعج  وبا  ترضح  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  باتک  نآ  رد  مه  دیسر . تداهشب  مالـسلا  امهیلع 

سپس تسادخ ، نآ  زا  تعیب  دنزیم . ادص  ترضح  نآ  شیپ  رد  لیئربج  هداتـسیا و  ماقم  نکر و  نیب  رد  هبنـش  زور  اروشاع و  زور  رد  مئاق 
تیاور هزمح  یبا  نب  یلع  زا  خیش  تبیغ  باتک  رد  زین  دشاب . هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مئاق 

ياهدنیوگ دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ینامسآ  يادص  مدرکـضرع : تسا . یمتح  يرما  مئاق  ندمآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدومن 
دنزیم ادص  زور  نامه  رخآ  رد  ناطیش  هاگنآ  تسوا . نایعیـش  یلع و  يوریپ  رد  قح  هک  دیـشاب  هاگآ  دنزیم : ادص  زور  لوا  رد  نامـسآ  زا 

نب دمحم  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دنوشیم . دـیدرت  راچد  لطاب  لها  عقوم  نآ  رد  و  تسوا ، ناوریپ  نامثع و  يوریپ  رد  قح  هک  دیـشاب  هاگآ 
زا دنونشیم و  ار  نآ  برغم  قرشم و  نیب  ام  مدرم  هک  يروطب  دنزیم  ادص  مانب  ار  مئاق  نامسآ  زا  ياهدنیوگ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم 

1080 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  نیمز  يور  هداتـسیا  سک  ره  دتـسیایم و  هدـش  رادـیب  هـتفر  باوـخب  سک  ره  نآ  تـشحو 
زا تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  ینامی  هفیذـح  زا  باتک  نآ  رد  زین  تسا . نیما  لیئربج  يادـص  نآ  دزیخیمرب و  هتـسشن  سک  ره  دنیـشنیم و 
يو مان  دریگیم . تعیب  مدرم  زا  ماقم  نکر و  نیب  رد  دومرف : هلمج  زا  تفگیم و  نخـس  يدهم  زا  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 

. تسوا یماسا  هس  ره  نیا  و  تسا . يدهم  هَّللا و  دبع  دمحا و 

نامز نآ  نید  اهنت  يدهم و  تموکح 

، دـنکیم تنطلـس  لاس  هن  دصیـس و  مئاق  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  هدرک  لقن  دوراجلا  وبا  زا  هدـش  دای  باـتک  رد  نینچمه 
حتفی دشاب  هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دندنام ، دوخ  راغ  رد  فهک  باحصا  هک  تدم  نامهب 
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نیمز برغ  قرش و  دنوادخ  دواد  نب  نامیلس  ةریـسب  ریـسی  ص )  ) دّمحم نید  ّالا  یقبی  یّتح ال  ساّنلا  لتقی  اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  هل  هَّللا 
نب نامیلـس  شورب  وا  و  دنامن ، یقاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  نید  زج  هک  دناسریم  لتقب  نیدیب  مدرم  زا  نادنچ  دیاشگیم و  وا  يارب  ار 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضحب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یمعثخ  ورمع  نب  میرکلا  دبع  زا  روکذم  باتک  رد  زین  «. 1 « » دنکیم تموکح  دواد 
وبا زا  دیفم  خیـش  داشرا  رد  و  دوشیم . لاس  داتفه  امـش  لاس  باسحب  هک  لاس  تفه  دومرف : دنکیم ؟ تنطلـس  لاس  دنچ  مئاق  مدرکـضرع :

: ینعی عست  وا  عبس  وا  سمخ  وا  ثلث  وا  يدحا  ۀنس  نینّـسلا  نم  رتو  یف  ّالا  مئاقلا  جرخی  ال  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ریـصب 
1081 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 2  » مهن ای  متفه  ای  مجنپ  ای  موس  ای  مکی  لاس  ینعی  قاط  لاـس  رد  رگم  دـنکیمن  روهظ  مئاـق 
ام َْنیهیآ  لیوأت  ترضح  نآ  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  مداخ  زا  هنیمس  نبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع 
يو رودـب  اهرهـش  مامت  زا  ار  ام  نایعیـش  دـنوادخ  دـنک  روهظ  مئاـق  رگا  مسق  ادـخب  دومرف : مدرک . لاؤس  ار  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَـی  اُونوُکَت 

قداص ترـضح  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  بالگ )  ) بالج رمع و  نب  میرکلا  دبع  نب  دامح  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و  دروآدرگ .
لاح و  دیایب ؛ وا  تسا  نکمم  اجک  زا  تفگ : دنهاوخ  مدرم  دنکیم  مایق  مئاق  یتقو  دومرف : ترضح  دمآ . نایمب  نخـس  مئاق  زا  مالّـسلا  هیلع 

روهظ مئاق  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لـضفم  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  تسا . هدیـسوپ  وا  ياهناوختـسا  هکنآ 
زا رگید  دنـسب  روبزم  باتک  رد  و  َنِیلَـسْرُْملا .» َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًاـمْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  دـنک 

نانـس نب  هَّللا  دـبع  زا  هدربمان  باتک  رد  نینچمه  تسا . لوقنم  تیاور  نیا  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  ترـضح  نآ  زا  لـضفم ،
ار ام  ننـست  لـها  تفگیم : نادـمه »  » لـها زا  يدرم  هک  مدینـش  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور 

نیا نوچ  دوب  هداد  هیکت  ترضح  دنزیم ، ادص  ار  رمالا  بحاص  نامسآ  زا  ياهدنیوگ  هک  دیراد  هدیقع  امـش  دنیوگیم : دننکیم و  شنزرس 
نیا رد  هک  دینک  لقن  مردپ  زا  هکلب  دـینکن ، تیاور  نم  زا  ار  عوضوم  نیا  دومرف : هاگنآ  تسـشن  دروخ و  یناکت  دـش و  مشخ  رد  دینـش  ار 

يادخ باتک  رد  بلطم  نیا  مسق  ادخب  دومرفیم : مدینش  مردپ  زا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دروآیمن . شیپ  امش  يارب  یلاکشا  تروص 
نآ رد  سک  چیه  هیآ  نیا  قادصمب  َنیِعِـضاخ » اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  : » دیوگیم هک  اجنآ  تسا ، لج  زع و 

دـیآیم و نامـسآ  زا  یئادـص  هک  دندینـش  یتـقو  نیمز  لـها  دوشیم . مخ  تمـالع  نیا  ربارب  رد  شندرگ  هکنیا  زج  دـنامیمن  یقاـب  زور 
ناـمیا تسوا ،  1082 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  نایعیـش  بلاـط و  یبا  نـب  یلع  يوریپ  رد  قـح  هـک  دیـشاب  هاـگآ  دـیوگیم :

هک دیشاب  هاگآ  دنزیم : ادص  هاگنآ  دوشیم  دیدپان  نیمز  يور  مدرم  رظن  زا  هک  يروطب  دوریم  الاب  اوهب  ناطیـش  زور  نآ  يادرف  دنروآیم .
ار نینمؤم  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  سپـس  دـینک ! یهاوخنوخ  يو  زا  دـش . هتـشک  مولظم  وا  اریز  تسوا . ناوریپ  نامثع و  يوریپ  رد  قح 
نآ مسق  ادخب  دنوشیم . دیدرت  کش و  راچد  زور  نآ  رد  دنراد  لد  رد  يرامیب  هک  اهنآ  و  درادیم ، تباث  قح  هدیقع  رب  لوا  يادص  هلیـسوب 
زا يرحـس  لوا  يادـص  دـنیوگیم : دـننکیم و  داقتنا  ام  زا  دـنیوجیم و  يرازیب  ام  زا  عقوم  نآ  رد  اهنآ  تسا . تیب  لها  اـم  ینمـشد  يراـمیب 

«1  » ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو  دومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هاگنآ  دوب ! نادناخ  نیا  ياهرحس 
زا رگید  دنس  ودب  تبیغ  رد  ینامعن  ار  تیاور  نیا  تسا . یگـشیمه  رحـس  دنیوگیم : دنیوجیم و  يرود  نآ  زا  دننیبب  ار  یتمالع  رگا  ینعی :
رد زین  و  دینش . ار  باوج  نامه  دیـسرپ و  ترـضح  زا  ار  نآ  ینادمه  هرامع  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  ترـضح  نآ  زا  نانـس  نب  هَّللا  دبع 
ادص مانب  ار  مئاق  نامسآ  زا  هک  لوا  يادص  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دمحم  نب  لیـضف  زا  ینامعن  تبیغ 
ْأَشَن ْنِإ  هیآ  ینعی  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  مسط  هروس  رد  دومرف : اجک ؟ رد  مدرکضرع : تسا ، هدش  نایب  نآرق )  ) ادخ باتک  رد  دننزیم 
نأک تسا . هتسشن  اهنآ  رـس  يور  رب  غرم  یئوگ  هک  دنوشیم  نانچ  دندینـش  ار  ادص  نآ  یتقو  دومرف : سپـس  ًۀَیآ ...  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن 
هدش هتفگ  ربمغیپ  باحـصا  تافـص  هراب  رد  هک  ریطلا » مهـسؤر  یلع  نأک   » هلمج نیاب  عجار  هیاهن  رد  ریثا  نبا  فلؤم : ریطلا . مهـسؤر  یلع 

: دنتفگیم اهنآب  ینعی   ) دنتشگ فوصوم  فصو  نیدب  دیدن ، یکبس  مشخ و  اهنآ  زا  یـسک  دندوب و  رقوم  مارآ و  اهنآ  نوچ  دیوگیم : تسا 
همـالع  ) نم یلو  دنیـشنیمن . مارآ  نکاـس و  ياـج  رد  زج  غرم  اریز  تسا ) هتـسشن  اـهنآ  رـس  يور  رب  غرم  یئوـگ  دـنمارآ  رقوـم و  سب  زا 
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زا مدرم  هک  تـسا   1083 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  یتریح  تشحو و  دوـصقم  تیاور  نیا  رد  دـیاش  میوـگیم : یـسلجم )
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ریـصب  وبا  زا  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  زین  و  « 1  » دننکیم ادیپ  ینامسآ  يادص  نآ  ندینش 

ماما ترـضح  دوشیم . هدیچیپ  مه  رد  سابع  ینب  تنطلـس  راموط  تفر  الاب  ناورم  ربنم  ياهبوچ  رب  یـسابع  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک 
نوچمه دـش ؛ نینچ  هک  یتقو  دـنک . يربارب  نآ  اب  دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  ناجیابرذآ  تسام  يارب  راچان  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 

ره دیباتـشب : وا  يوسب  درک  تکرح  یکرحتم  صخـش  هک  یتـقو  سپ  « 2  » ءادـیب نابایب  رد  گناب  و  دیـشاب ، دوخ  ياههناخ  ياـههراپ  میلگ 
رب هک  يدیدج  باتکب  مدرم  زا  ماقم ، نکر و  نیب  رد  هک  منکیم  هاگن  واب  ایوگ  مسق  ادخب  دیورب . هار  مکش  تسد و  اب  ناکدوک  دننام  دنچ 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  «. 3  » تسا کـیدزن  هک  يرـش  زا  برع  رب  ياو  دوـمرف : سپـس  دریگیم . تعیب  تسا ، راوـشد  برع 
دوشیم هدرب  نامسآ ) زا   ) مئاق مان  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هرارز  نب  دیبع  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه   1084

ارچ دندرب  ار  وت  مان  دنیوگیم : دنیایم و  تسا  میهاربا   1085 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماقم  تشپ  رد  هک  وا  فرطب  مدرم  سپ 
مدرم زا  یلیم  یباب  مئاق  هک  میدوب  هدینـش  ام  رکـش . ار  ادخ  تفگ : هرارز  عقوم  نیا  رد  دـننکیم . تعیب  هتفرگ  ار  وا  تسد  سپـس  يرظتنم ؟
تعیب نامـسآ  زا  هک  هدوـب  رظتنم  اریز   ) تسین هاـنگ  وا  یلیمیب  هـک  میدـیمهف  ـالعف  یلو  میتسنادـیمن  ار  وا  یلیمیب  تـلع  دریگیم و  تـعیب 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  باتک  نآ  رد  مه  دریذـپب ) ار  مدرم  تعیب  هاـگنآ  دوش و  مـالعا  يو  اـب  نتفرگ 

دیآ و دیدپ  ءادـیب »  » رد یگتفرورف  و  دـنک ، جورخ  ینایفـس  مئاق  مایق  زا  شیپ  دـیابیم  هک  تسنیا  ملـسم  یمتح و  روما  زا  دومرف : هک  هدرک 
هدرک تیاور  راطع  هیجان  زا  هدش  دای  باتک  رد  زین  و  دنز . ادص  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  دوش و  هتـشک  ماقم ) نکر و  نیب  رد   ) لدکاپ يدرم 

دوخ مان  تسا و  ینالف  رسپ  ینالف  يدهم  دنزیم : گناب  ینامسآ  هدنیوگ  دومرفیم : هک  دینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هک 
( نامثع  ) هیما ینب  زا  يدرم  ترضح ، دوصقم  و  تسا » قح  رب  وا  ناوریپ  ینالف و  هک : دنزیم  گناب  مه  ناطیش  سپس   » دربیم ار  شردپ  وا و 
هک دنزیم  گناب  نامسآ  زا  ياهدنیوگ  دومرفیم : ع )  ) قداص ترضح  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هرارز  زا  هدربمان  باتک  رد  زین  دوب .

: دومرف دگنجیم ؟ يدهم  اب  یک  نالعا  نیا  زا  دعب  سپ  مدرکـضرع : نم  دنراگتـسر . وا  نایعیـش  یلع و  تسامـش و  سیئر  يدهم )  ) ینالف
قح ناوریپ  گنج  فالتخا و  ثعاب  نیمه  و   ) دشابیم هیما  ینب  زا  يدرم  دوصقم  هک  دنراگتسر  وا  ناوریپ  ینالف و  دنزیم  گناب  مه  ناطیش 

و دـناهدرک ، تیاور  البق  ار  عوضوم  نیا  هک  یناسک  دومرف : دـنهدیم ؟ زیمت  غورد  زا  ار  تسار  یناسک  هچ  مدرکـضرع : ددرگیم .) لـطاب  و 
دوعوم يدهم  دنشابیم . اهنآ  دوخ  نایوگتسار  قح و  رادفرط  هک  دننادیم  دهدیم ، يور  يزیچ  نینچ  هک  دندقتعم  دهد  يور  هکنیا  زا  شیپ 
منکیم بجعت  یلیخ  نم  مدرکضرع : ترضح  نآب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هرارز  زا  روبزم  باتک  رد  زین  1086 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 

نابایب و رد  ینایفـس )  ) رکـشل نتفر  ورف  دـننام  دـننیبیم ، ار  زیگنا  تفگـش - ياهراک  همه  نآ  هکنیا  اب  دـننکیم  گنج  مئاـق  اـب  هنوگچ  هک 
هبتشم اهنآ  رب  ار  بلطم  هک   ) دنزیم یگناب  دراذگیمن و  دوخ  لاحب  ار  مدرم  ناطیش  دومرف : ترضح  دوشیم ؟ هدینش  نامسآ  زا  هک  یگناب 
دنکیم تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  ینامعن  تبیغ  رد  نینچمه  دز . گناب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ماـنب  هبقع  زور  رد  هک  ناـنچ  دزاـسیم )

مادک دوشیم ؟ هدینش  ادص  ود  هک  دیراد  هدیقع  نایعیـش  امـش  دیوگیم : امب  قاحـسا  ردارب  يریرح  مدرکـضرع : ترـضح  نآب  تفگ  هک 
نیا رد  هچنآ  دـیئوگب  واـب  دوـمرف : ترـضح  داد )؟ صیخـشت  ار  نآ  غورد  تـسار و  ناوـتیم  هنوـگچ  ینعی   ) تـسا غورد  مادـک  تـسار و 

نب ماشه  هک  هدرک  تیاور  روکذـم  دنـسب  روبزم  باتک  رد  زین  و  تسا . تسار  نامه  ینکیم ، راکنا  ار  نآ  وت  دـناهداد و  ربخ  امب  صوصخ 
بش رخآ  رد  گناب  کی  بش و  لوا  رد  گناب  کی  دوشیم : هدینـش  نامـسآ  زا  گناب  ود  دومرفیم : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ : ملاس 

زا ار  یکی  هنوگچ  مدرکـضرع  تسا . ناطیـش  زا  يرگید  نامـسآ و  زا  ادص  کی  دومرف : تسا ؟ رارق  هچ  زا  نایرج  مدرکـضرع : نم  مود ،
باتک رد  زین  و  دهدیم . زیمت  ار  نآ  لطاب  قح و  تسا ، هدینـش  ام  زا  ار  نآ  ندـش ، عقاو  زا  شیپ  سک  ره  دومرف : داد ؟ زیمت  ناوتیم  يرگید 

دـننکیم و شنزرـس  ار  اـم  ناینـس  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  لـقن  هملـسم  نب  نمحرلا  دـبع  زا  روـبزم 
هچ امش  دیسرپ : ترضح  تسا ؟ لطاب  مادک  قح و  مادک  دیمهف  ناوتیم  اجک  زا  دوش  هدینش  يدهم ) روهظ  ماگنه   ) ادص ود  یتقو  دنیوگیم 
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دراد ینامـسآ  گناب  نیاب  هدیقع  نآ  عوقو  زا  شیپ  هک  یـسک  دیئوگب : دومرف : میهدیمن . اهنآب  یباوج  مدرکـضرع : دیهدیم ؟ اهنآب  یباوج 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  ِقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  یلاعت : هَّللا  لاق  دـنکیم  قیدـصت  ار  نآ  هداد و  صیخـشت  ار  قح  زین  شعوقو  زا  دـعب 

یئامنهار قح  يوسب  ار  مدرم  هک  یـسک  ینعی : « 1  » َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ   1087 ص : نتم ،
هچ امـش  رظنب  دنک ؟ تیاده  ار  وا  يرگید  هکنیا  رگم  دـبای  یئامنهار  دـناوتیمن  هک  یـسک  ای  دوش  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنکیم 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  هدربمان  باتک  رد  مه  و  دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  و  دیآیم ؟
هچ هراب  رد  سپ  تسا  نالف  نب  نالف  نآ  زا  قح  تلود  دـیوگیم : دربیم و  ار  رمالا  بحاـص  مسا  نامـسآ  زا  ياهدـنیوگ  دومرفیم : مدـینش 

هنـس 273 دـنواهن  رد  قاحـسا  نب  میهاربا  زا  وا  یلهاـب و  هذوه  نب  دـمحا  نامیلـس  وبا  زا  باـتک  نآ  رد  زین  دـینکیم .؟ گـنج  وا  اـب  يزیچ 
هیلع قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  لاس 229  ناضمر  هام  رد  يراصنا  داـمح  نب  هَّللا  دـبع  زا  يرجه ) )

هک یماـگنه  رگم  دـباییمن  ققحت  دـمحم ) لآ  تلود   ) دـیاهتخود نآـب  ار  دوـخ  ياـهمشچ  امـش  هک  يرما  نیا  دوـمرفیم : مدینـش  مالّـسلا 
دبع زا  باتک  نآ  رد  مه  دینکیم ؟ گنج  يزیچ  هچ  رس  رب  سپ  تسا . رمالا  بحاص  ینالف  دیشاب ! هاگآ  دنز . گناب  نامسآ  زا  ياهدنیوگ 

. دـنرب هانپ  ادـخ  هناخب  هک  دریگ  ارف  ار  مدرم  نانچ  گرم  لتق و  دومرفیم : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  نانـس  نب  هَّللا 
؟ دـینکیم يزیر  نوخ  گنج و  یعوضوم  هچ  رـس  رب  هک : دـنزیم  گناب  نامـسآ  زا  ياهدـنیوگ  دوشیم ، تخـس  گنج  راک  سب  زا  هاگنآ 

بش نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نایبظ  نب  سنوی  زا  ینامعن  تبیغ  رد  مه  و  تسا . ینالف  امـش  بحاص 
دمحم و يارب  رومعملا  تیب  بنج  رد  رون  زا  يربنم  حبص  عولط  ماگنه  دتسرفیم و  ایند  نامسآب  ار  دوخ  ناگتشرف  دنوادخ  دیسر  ارف  هعمج 

نینمؤم ناربمغیپ و  ناگتـشرف و  هک  دنکیم  رما  دنوادخ  سپـس  دنوریم . الاب  نآ  زا  اهنآ  دراذـگیم و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و 
! اراگدرورپ دنکیم : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رهظ  ماگنه  هاگنآ  دوشیم . هدوشگ  نامسآ  ياهرد  و  دننک ، عامتجا  اهنآ  ربنم  ياپ 

ُهَّللا َدَـعَو  تسا : هیآ  نیا  نآ  ياهداد و  هدـعو  دوخ  باتک  رد  هک  تسیاهدـعو   1088 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  عقوم  نونکا 
بلطم نیمه  زین  ناربمغیپ  ناگتشرف و  « 1 . » ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
تمیرح اریز  نک ، بضغ  نانیدیب ) رب   ) ایادخ دـنیوگیم : هاگنآ  دـنتفایم . هدجـسب  نیـسح  نسح و  یلع و  دـمحم و  سپـس  دـنیوگیم ، ار 

تقو نیا  دنکیم و  دـهاوخیم  هچنآ  مه  دـنوادخ  تسا  هدـیدرگ  راوخ  تراکوکین  ناگدـنب  هتـشگ و  هتـشک  تناگدـیزگرب  هدـش و  کته 
نب نالف  يا  دـنیوگیم : دـنربیم و  مسا  ار  مئاق  دومرف : هک  هدرک  لقن  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  باـتک  نآ  رد  زین  و  تسا . یمولعم 

یفعج رباج  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  دـنکیم . مایق  اروشاع  زور  رد  مئاق  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  روکذـم  دنـسب  نالف و 
هک دریگ  ارف  یبوشآ  ار  ماش  هکنیا  رگم  دننکیمن  روهظ  مئاق  رباج ! يا  دومرف : يوب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک : هدرک  تیاور 

یماگنه دنتفایب ، هار  نایم  رد  اهنآ  ناگتـشک  هک  دوش  عقاو  هریح  هفوک و  نیب  رد  یگنج  و  دننکن ، ادـیپ  دـنبایب  يرارف  هار  دـنهاوخب  هچ  ره 
دنکیم تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دمحم  نب  ءالع  زا  دنـس  نیمهب  روبزم  باتک  رد  زین  و  دنز . گناب  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ  هک 
دسریم قشمد  بناج  زا  ناهگان  هک  دیشاب  یئادص  رظتنم  ینعی : میظع  جرف  مکل  هیف  قشمد ، لبق  نم  ۀتغب  مکیتای  توّصلا  اوعّقوت  دومرف : هک 

هَّللا دبع  زا  هدـش  دای  باتک  رد  مه  1089 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 2  » تسا یگرزب  شیاشگ  امـش  يارب  ادص  نآ  رد  و 
رباج زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا . هام  دـنچ  لاس و  هدزون  مئاق  تنطلـس  تدـم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص  ترـضح  زا  روفعی  یبا  نب 

هن دصیس و  تدم  تیب  لها  ام  زا  يدرم  مسق  ادخب  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدینش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یفعج  دیزی  نب 
دوخ راگزور  رد  مئاق  مدرکـضرع : مئاق  ندرم  زا  دعب  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  رد  نیا  مدرکـضرع : نم  درک . دـهاوخ  تنطلـس  لاس 
لاس هن  دصیـس و  تدـم  مئاق  توف  زا  دـعب  هک  يدرم  نآ  فلؤم : شتوف . ماگنه  اـت  ماـیق  زور  زا  لاـس  هدزون  دومرف : دـنکیم ؟ رمع  ردـقچ 

تعجر ماگنه  همئا  زا  يرگید  ای  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تنطلـسب  هراشا :  1090 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دـنکیم  تنطلس 
رجح دـنوادخ  ارچ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نـیعا  نـب  ریکب  زا  یفاـک  رد  ینیلک  « 1  » تساهنآ
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یتشهب يرهوگ  هک  ار  دوسالا  رجح  دنوادخ ، دومرف : دادـن ؟ رارق  يرگید  نکر  رد  داهن و  دراد ، رارق  نآ  رد  العف  هک  ینکر  رد  ار  دوسالا 
رد هک  مدآ  دـالوا  زا  دـنوادخ  یتـقو  اریز  دـش . هتـشاذگ  نـکر  نآ  رد  تـفرگ  مدرم  زا  هـک  یناـمیپ  هطـساوب  دـندروآ ، مدآ  يارب  و  دوـب ؛

و دندید ، اهبلـص  رد  ار  رگید  کی  مدآ  ینب  مامت  هک  دوب  اجنآ  رد  و  دوب ، ناکم  نآ  رد  تفرگ ، یگدنب  نامیپ  دندوب  ناشناردپ  ياهتشپ 
غرم نامه  دنکیم   1091 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تعیب  يو  اب  هک  یـسک  نیتسخن  و  دیآیم ، دورف  مئاق  رب  غرم  اجنآ  زا  مه 

تـسا مئاق  دوجو  رب  لیلد  تجح و  نکر  نآ  دهدیم ، هیکت  نآب  ار  دوخ  تشپ  مئاق  اج  نیمه  رد  و  دـشابیم ، لیئربج  مسق  ادـخب  وا  تسا و 
امـش نایعیـش  جرف  عقوم  یک  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  جارـس  بوقعی  زا  یفاـک  رد  زین  و  « 1»

تعلخ دنتخود و  نآب  مشچ  مدرم  دیدرگ و  تسس  اهنآ  تنطلس  هیاپ  دندومن و  شکمشک  مه  اب  سابع  دالوا  هک  یماگنه  دومرف : دسریم ؟
ینمی و یماش و  صخش  دش و  هتـشادرب  نایم  زا  یتکوش  بحاص  ره  تکوش  و  « 2  » دـنروآ نوریب  ار  دوخ  ياهماگل  برع  اهتّنعا و  برعلا 

هیلع دوعوم  يدهم  تفر . هکمب  هنیدم  زا  ادـخ  لوسر  ثاریم  اب  رمالا  بحاص  دومن و  تکرح  اج  زا  ینـسح  دیـس  و  تشگ ، رهاظ  ینایفس 
گرب نیز و  مچرپ و  اصع و  ابع و  هماـمع و  هرز و  ریـشمش و  دومرف : تسیچ ؟ ادـخ  لوسر  ثاریم  مدرکـضرع :  1092 ص : نتم ، مالسلا ،

ار هماـمع  اـبع و  دزارفایم و  مچرپ  دـشوپیم و  ار  هرز  دروآیم و  نوریب  فـالغ  زا  ریـشمش  دوـشیم  هکم  دراو  نوـچ  تسا ، ربـمغیپ  بسا 
ادـیپ عالطا  عوضوم  نیا  زا  شناتـسود  زا  یکی  دـنک ، روهظ  امـسر  هک  دـبلطیم  هزاجا  دـنوادخ  زا  و  دریگیم ، تسدـب  ار  اـصع  و  دـشوپیم ،

وا رب  هکم  لها  دیامنیم ، جورخ  ترـضح  نآ  زا  لبق  دنکیم و  یتسدشیپ  مه  ینـسح  دهدیم . ربخ  واب  دیآیم و  ینـسح  دیـس  دزن  دـنکیم و 
ار شنامرف  دننکیم و  تعیب  يو  اب  مدرم  دـنکیم ، مایق  رمالا  بحاص  عقوم  نآ  رد  دنتـسرفیم ، ماشب  ار  شرـس  دنـشکیم و  ار  وا  هدرک  موجه 
نآ رد  دنادرگیم . كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  هنیدمب  ندیسر  زا  شیپ  دتسرفیم و  هنیدمب  يرکـشل  ینایفـس )  ) یماش درم  هاگنآ  دنهنیم . ندرگ 

هنیدمب يرکـشل  دیآیم و  قارعب  رمالا  بحاص  سپـس  دنوشیم ، قحلم  مئاقب  هکم  رد  دننکیم و  رارف  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دالوا  زور 
«1  » تسا هدش  رکذ  رگید  دنسب  زین  یفاک  باتک  رد  ثیدح  نیا  دندرگیمرب . رهش  نآب  دننکیم و  ادیپ  نیمأت  هنیدم  لها  دتسرفیم و 

! دنتسین دمحم  لآ  مئاق  اهنیا 

دنوادخ زا  يراکزیهرپ  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  مساق  نب  یـسیع  زا  یفاک  رد  نینچمه 
ینابـش هلگ  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ياهلگ  یـصخش  رگا  مسق  ادـخب  دـیرگنب ! دوـخ  رد  و  دـیزاس ، هشیپ  درادـن  کیرـش  هک  ار  ياهناـگی 

نفب  1093 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  هک  ار  یمود  هدرک  باوج  ار  یلوا  دـنک ، ادـیپ  يرتهب  نابـش  تقو  ره  دـشاب ، هتـشامگ 
ادعب دیامزایب ، ار  نآ  دگنجب و  یکی  اب  هک  دـشاب ، هتـشاد  ناج  ود  امـش  زا  یکی  رگا  مسق  ادـخب  درامگیم . وا  ياجب  تسا  رتانـشآ  ینابش 

ناج کی  یمدآ  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  درادـیم . لومعم  مه  يرگید  نآ  هراـب  رد  هتخومآ  ياهبرجت  ره  دورب  فک  زا  ناـج  نآ  رگا 
رتراوازـس امـش  درک  ماـیقب  توعد  ار  امـش  دـمآ و  تاداـس )  ) اـم زا  يدرم  رگا  سپ  دوریم . مه  هبوت  تفر  تسد  زا  نآ  رگا  درادـن . رتشیب 

نب  ) دیز دیئوگن  دینک ؟ مایق  دـیهاوخیم  هچ  يارب  دـینیب  هب  دـینک  هاگن  تسرد  دـیریگن ) ار  وا  رود  اروف  ینعی   ) دـیتسه دوخ  ياهناج  ظفحب 
يدونشخب و توعد  ار  امش  هکلب  دناوخیمن . دوخ  رطاخب  ار  امش  وا  دوب . وگتـسار  ملاع و  يدرم  دیز  اریز  درک . مایق  مه  نیـسحلا ) نب  یلع 

يو رد  ینیدیب  طئارش  هنوگ  همه  هک  یناطلس  هیلع  وا  دومن . افو  دناوخیم  نآب  ار  امـش  هچنآب  درک ، مایق  رگا  وا  دومنیم . دمحم  لآ  یتسود 
؟ دناوخیم يزیچ  هچب  ار  امش  دنک  جورخ  دهاوخیم  زورما  هک  يدیس  نآ  یلو  « 1  » دنکشب ار  وا  تنطلس  ناکرا  ات  درک  مایق  دوب  هدش  عمج 
دنکیم و ار  ام  ینامرفان  زورما  وا  میتسین . دونـشخ  يو  مایق  زا  ام  میوگیم : احیرـص  نم  دشاب ، دمحم  لآ  يدونـشوخ  تیاضر و  رطاخب  رگا 
اب ع )  ) همطاف دالوا  مامت  هک  یسک  رگم  دونشن  ام  زا  ار  بالقنا  مایق و  یـشک و  رکـشل  وا  هک  تسا  هتـسیاش  و  تسین ، وا  اب  مه  ام  زا  یـسک 

هتفرگ ار  وا  رود  همطاف  دالوا  هک  تسا  یـسک  امـش  بحاص  مسق  ادخب   1094 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنراد . یهارمه  يو 
ار هزور  هک  دیراد  تسود  رگا  درادن و  یلاکـشا  دیتخادنا  ریخأتب  نابعـش  ام  ات  رگا  دیئایب و  ادـخ  مانب  دیـسر  ارف  بجر  هام  هاگ  ره  دنـشاب .
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زا یفاک  رد  مه  و  تسا . یفاک  زور  نآ  تمالع  ناونعب  ینایفـس  جورخ  امـش  يارب  دشاب و  رتهب  امـش  يارب  دـیاش  دـیریگب  دوخ  ناسک  دزن 
نوچمه هکنیا  رگم  دنکیمن  مایق  مئاق  روهظ  زا  شیپ  ام  زا  کی  چیه  مسق  ادخب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

نآ رد  زین  و  دشاب ! اهنآ  تسد  هبعلم  دنریگب و  ار  نآ  اههچب  دنک و  زاورپ  دوخ  هنایشآ  زا  ندروآرد  لاب  رپ و  زا  شیپ  هک  تسا  یکـشجنگ 
هناخ هراپ  میلگ  نوچمه  نیـشنب و  تاهناخ  رد  ریدـس ! يا  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفریـص  ریدـس  زا  باتک 
دیـس یئایب ! هدایپ  دـنچ  ره  ام  يوسب  ایب  هدرک  جورخ  ینایفـس  هک  يدینـش  یتقو  ریگ  مارآ  زین  وت  تسا  مارآ  زور  بش و  هک  مادام  شاـب و 

يو زا  يوریپ  بوجو  دربیم و  ار  يدهم  مان  نامسآ  زا  هک  ياهدنیوگ  عوضوم  دسیونیم : فیارط »  » باتک رد  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر 
ظفاح و  سودرفلا »  » باتک رد  یملید  هیوریـش  نبا  و  يدـهملا » رابخا   » باتک رد  میعن  وبا  ظفاح  و  محالم »  » باتک رد  يدانم  نب  دـمحا  ار 
اِنتایآ ْمِهیُِرنَس  هیآ  ریـسفت  رد  قداص  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  رایط  زا  یفاک  رد  زین  و  « 1  » دـناهدرک تیاور  نتفلا »  » باتک رد  ءالعلا  وبا 

اهنآ نداتفا  ام و  نانمشد  زا  یضعب  ندش  خسم  ءادیب و  نتفر  ورف  یقافآ  هیآ  نیا  دومرف : ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف 
يدهم «. 2  » تسا مئاق  مایق  نآ  شاب ! هتـشادن  راک  نآب  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  تقو و  هچ  ُّقَْحلا » ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح   » مدرکـضرع تسا .

زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یمرـضح  دمحم  نب  ۀمقلع  زا  رثالا » ۀیافک   » باتک رد  یمق  زازخ   1095 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
مئاق هک  یعقوم  یلع  ای  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  شراوگرزب  ناردپ 
هادان دومغم  فیـس  هل  دوش  کیدزن  شندمآ  تقو  دننک و  عامتجا  يو  درگب  ردب  گنج  نادرم  دادعت  هب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دنک  روهظ 

ار نانمـشد  زیخرب و  ادخ  یلو  يا  دیوگیم : يوب  ریـشمش  نامه  هک  دراد  ياهدـشفالغ  ریـشمش  هَّللا  ءادـعا  لتقاف  هَّللا  ّیلو  ای  مق  فیّـسلا 
مئاق ندمآ  عقوم  رد  دومرفیم . مدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ینامی  هفیذح  زا  صاصتخا )  ) باتک رد  دیفم  خیـش  شکب .
مایق هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  تما  نیرتهب  رما  ّیلو  دیـسر  نایاپب  نارابج  تموکح  نامز  مدرم ! يا  دنزیم : گناب  نامـسآ  زا  ياهدنیوگ 

اهزور لوغـشم و  تدابعب  ار  اهبـش  هک  قارع  تاجتـسد  ماش و  زا  لادـبا  رـصم و  زا  ءاـبجن  هاـگنآ  دـیوش : قحلم  يوب  هکم  رد  تسا ، هدرک 
نب نارمع  عقوم  نیا  رد  دـننک . تعیب  يو  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  دـنیایب و  تسا  نهآ  ياههراپ  دـننام  ناـشاهلد  دنـشابیم و  ریـش  نوچمه 

« هوسنـش  » مدرم زا  وا  یئوگ  تسا  نیـسح  دالوا  زا  يدرم  وا  دومرف : نک ! فیـصوت  ام  يارب  ار  درم  نیا  هَّللا  لوسر  اـی  درکـضرع : نیـصحلا 
ياهایرد رد  نایهام  ناشاههنایـشآ و  رد  ار  دوخ  ياههجوج  ناگدنرپ  وا  روهظ  عقوم  رد  تسا ، نم  مان  شمان  دراد ، نت  رب  یناوطق  تسا و 
اههمـشچ دوـشیم و  هدیـشک  اـهرهن  دـننکیم و  لـسن  دـیلوت  نمـشد ) تمحازم  سرت و  هنوـگ  ره  زا  رود  يدازآ و  لاـمک  اـب   ) ناـشدوخ

، دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دنوریم ، هار  وا  شیپاشیپ  لیفارـسا  لیئربج و  و  دنایوریم . ار  دوخ  لوصحم  ربارب  ود  نیمز  دـشوجیم و 
دوعوم يدهم  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هلظنح  نب  رمع  زا  یفاک  رد  زین  و  «. 1  » دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ 

ینایفس و جورخ  ینامـسآ و  يادص  دشابیم : مئاق  مایق  زا  شیپ  تمالع  جنپ  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع   1096 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
نیا عوقو  زا  شیپ  رگا  مدرگ ! تنابرق  مدرکضرع : ینمی ، درم  ندمآ  و  هیکز ) سفن   ) لدکاپ يدرم  ندش  هتـشک  و  ءادیب »  » نابایب نتفر  ورف 

َنِم ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  ار  هیآ  نیا  نم  زور  نآ  يادرف  هن ! دومرف : منک ؟ مایق  وا  اب  مه  نم  درک ، مایق  امش  تیب  لها  تاداس  زا  یکی  اهتمالع 
رگا شاب  هاگآ  دومرف : دیوگیم ؟ هیآ  نیا  هک  تسنیا  ینامـسآ  يادص  ایآ  مدرکـضرع : مدناوخ و  َنیِعِـضاخ  اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا 

اب رابخا  زا  يرایسب  رد  ترضح  نآ  تریس  باب  باب و  نیا  فلؤم : دوش ! هتـسکش  نآ  شیپ  رد  نانمـشد  ياهندرگ  زورما ) دیاب   ) دشاب نیا 
یلع دیس  تشذگ . قباس  باب  رد  مه  نآ  زا  يرایسب  دوشیم و  لقن  اجنآ  رد  باب  نیا  تایاور  زا  يرایسب  هک  نانچ  « 1  » تسا كرتشم  مه 
هراب رد  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نالجع  نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  هئیـضم » راونا   » باتک رد  دیمحلا  دبع  نب 

زا امـش  زا  یکی  هک  حبـص  دومرف : مینک ؟ لصاح  عالطا  وا  ندـمآ  زا  میناوتیم  ام  هنوگچ  مدرکـضرع : نم  میدروآ  نایمب  نخـس  مئاـق  ماـیق 
یبوخ فورعم و  راک  مئاق  زا  يوریپ  ینعی  ۀـفورعم » ۀـعاط   » تسا هتـشون  نآ  رد  هک  دـباییم  دوخ  رـس  ریز  رد  ار  يذـغاک  دزیخیمرب  باوخ 

« اوعیطأ اوعمسا و  : » تسا هتشون  مالّـسلا  هیلع  يدهم  مچرپ  رد  هک  دنکیم  لقن  ناذاش  نب  لضف  زا  دوخ  دانـسا  اب  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا .
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: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  باتک  نآ  رد  مه  دینک . تعاطا  نآ  زا  دیونشب و  ار  يدهم  نانخـس  ینعی 
تـسا هداتـسیا  هبعک  بنج  هک  یلاـح  رد  تسا و  هکم  رد  زور  نآ  مئاـق  دوـمرف ، هک  اـجنآ  اـت  تـفر ، ورف  ناـبایب  رد  ینایفـس  رکـشل  یتـقو 

هراب رد  دهاوخیم  سک  ره  مرتکیدزن ، دمحمب   1097 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  سک  ره  زا  نم  متسه ، ادخ  یلو  نم  دیوگیم :
مئاق زا  یلـصفم  تیاور  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هدـش  دای  باتک  رد  زین  و  « 1  ... » دـنک وگتفگ  نم  اب  مدآ 

ادخ هدنب  يا  دیوگیم : دیآیم و  « 2  » بلک هلیبق  زا  يدرم  تروصب  لیئربج  اج  نآ  رد  دنیـشنیم : يروانت  تخرد  ریز  رد  دومرف : درب و  مان 
عقوم نیا  رد  مورب . اـمرگ  نیا  رد  مهاوـخیمن  مورب  هکمب  بش  ماـگنه  دـسر و  ارف  بش  مرظتنم  دـیوگیم : مئاـق  ياهتـسشن ؟ اـجنیا  هچ  يارب 
مالـس واب  دـهدیم و  تسد  يو  اب  دریگیم و  ار  وا  تسد  لیئربج  هاگنآ  تسا . لـیئربج  هک  دوشیم  هجوتم  وا  هدـنخ  زا  ددـنخیم ، لـیئربج 

هَّللا یّلـص  دمحم  سپـس  دروایم ، يوضر  هوکب  دنکیم و  راوس  ار  وا  دروآیم و  وا  يارب  قارب  مانب  یبسا  سپـس  زیخرب ! دـیوگیم : دـنکیم و 
هک یلاح  رد  دوریم  هکمب  اجنآ  زا  مئاق  دناوخب  مدرم  يارب  ار  نآ  ات  دنسیونیم  وا  يارب  ياهماندهع  دنیایم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و 
امش تسا و  هدمآ  امش  دزن  هب  هک  امش  بولطم  تسنیا  مدرم  يا  دیوگیم : دتسیایم و  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دناهدرک . عامتجا  اجنآ  رد  مدرم 
امـش بولطم  مدرم ! يا  دـیوگیم : دتـسیایم و  مئاـق  فرط  زا  يدرم  دـنوشیم ، دـنلب  اـج  زا  مدرم  دـناوخیم  درکیم ، توعد  ربـمغیپ  هچنآـب  ار 

دنکیم یتاروتـسد  نیناوق و  ماکحا و  نآب  توعد  ار  امـش  ص )  ) هَّللا لوسر  هیلا  مکاعد  ام  یلا  مکوعدی  هدـمآ  امـش  يوسب  نونکا  تسنیا ،
اج زا  رفن  دـنچ  دصیــس و  یلو  دـنناسر . لـتقب  ار  وا  هـک  دـنوریم  يو  فرطب  مدرم  « 3  » دـناوخیم نآ  شریذـپ  هب  ار  امـش  ادـخ  ربمغیپ  هک 
ار رگید  کی  بلغا  هک  دنتسه  یسانشان  مدرم  نیریاس  دنتـسه . هفوک  مدرم  زا  اهنآ  رفن  هاجنپ  دننزیم . بقع  وا  رود  زا  ار  اهنآ  دنزیخیمرب و 

ریصب وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دنوشیم .  1098 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  عمج  هکم  رد  جح  مسوم  ریغ  رد  اهنآ  دنـسانشیمن ،
مایق رظتنم  « 1  » يوط يذ  رد  شنارای  زا  درم  هدزیـس  دصیـس و  اب  مئاق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا 

نب یـسوم  ماما  يارب  ار  نیا  دیوگیم : هزمح  یبا  نب  یلع  دروآرد . زازتهاب  ار  هتخیوآ  مچرپ  دـنز و  هیکت  دوسالا  رجحب  هک  یعقوم  ات  تسا 
. دراد تسد  رد  مه  ياهداشگرس  نامرف  و  دومرف : مدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج 

دنکیم روهظ  هکم  رد  ع )  ) مئاق هک  يزور 

دوخ نارایب  مئاق  دومرف : ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  هک  هدومن  تیاور  ریـصب  وبا  زا  روبزم  باـتک  رد  مه  و 
اهنآ هب  نم  لثم  یـصخش  هک  تسا  هتـسیاش  هچنآ  ات  مدـش  هداتـسرف  تیادـه  يارب  نم  یلو  دـنهاوخیمن  ارم  هکم  لـها  مدرم ! يا  دـیوگیم :
هکم لها  يا  وگب  هکم و  لها  دزن  ورب  دیوگیم : يوب  دبلطیم و  ار  دوخ  نارای  زا  يدرم  هاگنآ  ماهدرک . تجح  مامتا  اهنآ  اب  هتفگ و  دیوگب ،

. میناربمغیپ هلالـس  دمحم و  هیرذ  ام  میـشابیم . تفالخ  تلاسر و  ندعم  تمحر و  هداوناخ  ام  دیوگیم : امـشب  وا  متـسه  ینالف  هداتـسرف  نم 
امـش زا  ام  نونکا  تسا . هدـش  بصغ  ام  قح  نونک  ات  ربمغیپ  تلحر  ماگنه  زا  و  دـندرک ، روهقم  ردـبرد و  ار  ام  دـندومن و  متـس  امب  مدرم 

ار وا  ماـقم  نکر و  نیب  رد  دـنروایم و  موجه  يوب  مدرم  دـیوگیم  ار  نانخـس  نیا  ناوج  نآ  یتـقو  دـینک . يراـی  اـم  زا  میراد ؛ يراـی  مشچ 
هک مدادن  ربخ  امشب  نم  دیوگیم : شنارایب  دسریم  ماماب  وا  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  هیکز ) سفن   ) تسا لدکاپ  درم  نامه  وا  و  « 2  » دنشکیم

يدـهم نایوجگنج  دادـعتب  هک  درم  هدزیـس  دصیـس و  اب  مه  وا  دـننکیمن و  هکمب  توعد  ار  وا  مه  هکم  لها  دـنهاوخیمن ؟ ار  اـم  هکم  لـها 
میهاربا ماقم  بنج  رد  هدش و  مارحلا  دجـسم  لخاد  دنیآیم و  دورف  يوط  يذ  هوک  زا  دنتـسه  ردـب   1099 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  یهانپ  تلاسر  ترـضح  رب  دنکیم و  یهلا  يانث  دمح و  دهدیم و  دوسالا  رجحب  هیکت  و  دـناوخیم ، زامن  تعکر  راهچ 
لیئاکیم لیئربج و  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دشاب . هتفگن  نخـس  هنوگ  نادـب  سک  چـیه  هک  دـیوگیم  نخـس  يوحنب  دتـسرفیم و  دورد 

ياهدشرهم دیدج  باتک  هتساخرب  اهنآ  اب  مالسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمغیپ و  سپـس  دننکیم  تعیب  يو  اب  هدراذگ و  وا  تسد  رد  تسد 
تـسا هتـشون  باتک  نیا  رد  هچنآ  قبط  رب  دنیوگیم : يو  اب  دـنهدیم و  يوب  « 1  » تسا راوشد  برع  رب  هدـشن و  کـشخ  شرهم  زونه  هک  ار 
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وبا تسا . هقلح  رد  هکنیا  لثم  دوش  جراخ  هکم  زا  نوچ  دننکیم و  تعیب  يو  اب  هکم  لها  زا  یلیلق  هدـع  رفن و  دصیـس  نآ  سپـس  نک  لمع 
دنراد و رارق  وا  پچ  تمس  رد  لیئاکیم  تسار و  تمس  رد  لیئربج  هک  تسا  درم  رازه  هد  دومرف : تسیچ  هقلح  مدیـسرپ : دیوگیم : ریـصب 
وذ  » مانب ربمغیپ  ریـشمش  تسا و  ربمغیپ  قباس  هرز  مچرپ و  ناـمه  نیا  و  دـنادرگیم ، اـج  همه  هدروآرد  زازتهاـب  ار  وا  مچرپ  ماـگنه  نآ  رد 

کی هک  هرصب »  » مدرم رگم  دننکیم ، مایق  مئاق  يرایب  یعمج  يرهش  ره  زا  دومرف : ترضح  رگید  تیاور  رد  و  دنکیم . لئامح  زین  ار  راقفلا »
! دوریمن وا  کمکب  اهنآ  زا  رفن 

ع)  ) مئاق باحصا 

هک تسه  ناقلاط  رد  یجنگ  دومرف : يوب  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  راسی  نب  لیضف  زا  باتک  نآ  رد  مه 
دننام اهنآ  ياـهلد  هک  دنتـسه  ینادرم  تسا و  هدـشن  هتـشارفارب  دـناهدیچیپ  ار  نآ  هک  يزور  زا  هک  تسا  یمچرپ  و  تسین ، هرقن  ـالط و  زا 

ار اههوک  هک  دنراداو  ار  اهنآ  رگا  تسا  رتمکحم  گنس  زا  نامیا  قیرط  رد  هتفاین و  هار  نآ  رد  ادخب  نامیا  رد  یکـش  تسا  نهآ  ياههراپ 
دننکیمن يرهـش  چیه  دصق  اهنآ  رکـشل  دنرادیمرب . نایم  زا  هدنک و   1100 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ياج  زا  دـننکب ، ياج  زا 

، دـنیاسیم ماما  بسا  نیزب  ار  دوخ  ندـب  كربت  يارب  اهنآ  دوخ  و  دـنراد ، نیرز  ياهنیز  اهنآ  ياـهبسا  دـنیامنیم . بارخ  ار  نآ  هکنیا  زج 
رد ینادرم  دـنهدیم . ماجنا  شیارب  دـشاب  هتـشاد  يراک  ره  و  دـننکیم ، عافد  يو  زا  دوخ  ناج  اب  هتفرگ و  نایم  رد  ار  ماما  اـهگنج  رد  اـهنآ 

و دنلوغـشم ، تدابعب  ار  بش  مامت  تسا . لسع  روبنز  همزمز  نوچمه  تدابع  لاـح  رد  اـهنآ  همزمز  دـنباوخیمن  اهبـش  هک  تساـهنآ  ناـیم 
تبـسن زینک  زا  شیب  ماما  يرادربناـمرف  رد  اـهنآ  دنریـش . زور  ماـگنه  بهار و  بش  تقو  رد  اـهنآ  دـننکیم . هلمح  نمـشدب  هراوس  اـهزور 

اهنآ دنـشابیم . دونـشخ  ادـخ  فوخ  زا  و  تساهلیدـنق ، نوچمه  ناشاهلد  و  دناهدنـشخرد ، ياهغارچ  دـننام  اهنآ  دـنراد . يراشفاپ  شیاقآب 
، دنرذگیم اج  ره  زا  نیسح .! ناهاوخنوخ  يا  تسنیا : نانآ  راعش  دندرگ . هتشک  دنوادخ  هار  رد  هک  دننکیم  انمت  دنراد و  تداهـش  ياعدا 
قح و يوسب  ورـشیپ  مه  دنوادخ  دـنوریم ، شیپ  هب  ور  هنوگ  نیدـب  و  دریگیم ، ياج  اهلد  رد  هار  هامکی  هزادـناب  نانآ  شیپاشیپ  اهنآ  بعر 

مئاق دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  یلباک  دلاخ  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دنادرگیم . زوریپ  ار  تقیقح 
هنیدـم هب  سپـس  دـنکیم . نییعت  اهنآ  رب  یمکاح  و  دریگیم ، تعیب  شربمغیپ  تنـس  و  نآرق )  ) ادـخ باتک  ساسا  رب  مدرم  زا  هکم  رد  اـم 

، دنکیمن يراک  نیا  زا  شیب  و  دنکیم ، اوعد  اهنآ  اب  ددرگیمرب و  مه  وا  دناهتـشک  ار  وا  مکاح  هک  دـنهدیم  ربخ  يوب  هار  نایم  رد  دوریم .
نینمؤملا ریما  یتسود  شربمغیپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  لمعب  توعد  ار  مدرم  هنیدم ) هکم و   ) دجـسم ود  نیب  رد  هدومن و  تکرح  هاگنآ 

تکرح وا  بناجب  يو  اب  گنج  يارب  ینایفس  رکشل  اجنآ  رد  دسریم ، ءادیب »  » نابایب هب  هکنآ  ات  دنکیم ، شنمـشد  زا  يرازیب  مالّـسلا و  هیلع 
دوعوم يدـهم  لهاب  ینایفـس  همان  دـیآیم  دورف  هرفـش »  » رد یتقو  دومرف : رگید  تیاور  رد  و  دربیم . ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  ادـخ  دـنکیم و 

ار ناتنانز  و  مناسریم ، لتقب  ار  امـش  نادرم  دیـشکن  ار  مئاق ) ینعی   ) وا رگا  تسا : هتـشون  هک  دـسریم  هنیدـم   1101 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 
يروط دـنکیم و  گنج  اهنآ  اب  ددرگیمرب و  هنیدـمب  دـسریم ، مئاقب  ربخ  نیا  نوچ  دنـشکیم . ار  وا  مکاـح  مه  هنیدـم  مدرم  منکیم . ریـسا 

اجنآ تموکحب  ار  دوخ  نارای  زا  يدرم  دوریم و  هفوکب  اـجنآ  زا  سپـس  دـنامیمن . یقاـب  چوق  هدـنروخ  زج  هک  دـنادرگیم  دوباـن  ار  شیرق 
زا دوخ  تافیلأت  رد  نارگید  و  بذـهم »  » باـتک رد  « 1  » یلح دـهف  نب  دـمحا  خیـش  فلؤم : دوشیم . فجن  دراو  هاگنآ  درادـیم . بوصنم 

بحاص تیب و  لها  ام  مئاق  هک  تسا  يزور  زورون ، دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  وا  سینخ و  نب  یلعم 
زور چـیه  دزیوآیم ، رادـب  هفوک  هلبزم  رد  ار  لاجد  وا  دـنادرگیم . زوریپ  لاجد  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـنکیم و  مایق  زور  نآ  رد  تفالخ  رما 
یلو دـندرک ، ظفح  ار  زور  نآ  نایناریا  تسام . ياهزور  زا  زورون  اریز  میراد . جرف  راظتنا  زور  نآ  رد  اـم  هکنیا  رگم  درذـگیمن  يزورون 

! دیدرک عیاض  ار  نآ  اهبرع  امش 
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هئابآ یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  يو  نارای  لاوحا  ترضح و  نآ  نامز  تایصوصخ  قالخا و  تریس و  مود  یس و  باب 

هراشا

مئاق تقو  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  شردپ  زا  رفعج  زا  دایز  نبا  زا  ملـسم  نب  نوراه  زا  دانـسالا » برق   » باتک رد  يریمح 
یبا نب  یلع  زا  لاصخ »  » باتک رد  قودـص  خیـش  دوب ! دـهاوخن  ناـیم  رد  یعیاـطق  رگید  هک  يروطب  دوریم  نیب  زا  « 1  » عیاطق درک  مایق  اـم 
دنک مایق  مئاق  هک  یعقوم  دندومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  مظاک  یسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  ترضح  زا  شردپ  زا  هزمح 

مادـعا ار  راـکانز  درمریپ  هک ): تسنیا  مکح  هس  نآ   ) تسا هدرکن  مکح  يو  زا  شیپ  سک  چـیه  هک  دـنکیم  رداـص  مـکح  زیچ  هـس  يارب 
زا قودص  لاصخ »  » باتک رد  زین  دهدیم . یماقم  ردارب  هب  ار  ردارب  ثراو  دناسریم ، لتقب  دوشیم ، نداد  ةاکز  عنام  هک  ار  یـسک  و  دنکیم .

هلیبق کی  زا  دمآ : دهاوخ  دناهلیبق  هن  زا  هک  درم  جنپ  لهچ و  اب  مئاق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریبز  نب  ماوع 
زا درم و  شـش  هلیبق  کی  زا  درم و  جـنپ  هلیبق  کی  زا  درم و  راهچ  هلیبق  کی  زا  درم و  هس  هلیبق  کی  زا  درم و  ود  هلیبق  کی  زا  درم و  کی 

. دوش لیمکت  شنارای  دادعت  هک  هاگنآ  ات  نینچمه  درم و  هن  هلیبق  کی  زا  درم و  تشه  هلیبق  کی  زا  درم و  تفه  هلیبق  کی 

بعک نب  یبا  ربخ 

ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  زا  مصاع  نب  یلع  زا  اضرلا » رابخا  نویع   » باتک رد  نینچمه 
رد ار  هزیکاپ  كاپ و  تکرب  اب  هفطن  دـنوادخ  دومرف : فیـصوت  هنوگ  نیدـب  بعک  نبا  ّیبا  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دونـشخ هفطن  نآ  زا  تسا ، هتفرگ  ناـمیپ  تیب  لـها  یتـسود  صوصخ  رد  يو  زا  دـنوادخ  هک  ینمؤم  ره  هک  دروآ  دوـجوب  نیـسح  بلص 
دـنکیم و لدـعب  مکح  هک  تسا  يدـهم  يداه و  هدیدنـسپ و  لاصخ  هدوتـس  راکزیهرپ  ماما  وا  دـیوجیم . يرود  نآ  زا  يرکنم  ره  تسا و 
زا دوش ، راکشآ  نآ  مئالع  لئالد و  نوچ  و  دیامنیم ، قیدصت  ار  وا  مه  دنوادخ  دنکیم  قیدصت  ار  ادخ  شراتفگ  رد  دهدیم و  نادب  روتسد 

ددـعب تسا  يروماـن  نادرم  دـنمورین و  ياهبـسا  هکلب  تسا ، هرقن  هن  ـالط و  هـن  هـک  دراد  یئاـهجنگ  وا  دـیآیم  نوریب  « 1  » هماـهت نیمزرس 
اب شنارای  دادـعت  هک  تسوا  اب  ياهدرک  رهم  هفیحـص  دـنیآ . درگ  يور  ودـب  ناهج  راطقا  زا  هک  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ینعی  ردـب  باحـصا 

یبا دنراد . يدهم )  ) وا يرادربنامرف  رد  یعـس  همه  اهنآ  تسا و  هدش  هتـشون  نآ  رد  اهنآ  ياههنیک  فاصوا و  عیابط و  اهرهـش و  یماسا و 
دوخ مچرپ  نآ  دوش ، يو  مایق  تقو  نوچ  هک  تسا  یمچرپ  دومرف : تسیچ ؟ وا  ندمآ  مئالع  لئالد و  هَّللا ! لوسر  ای  درکـضرع : بعک  نب 

. دنتـسه تمالع  مچرپ و  ود  اهنآ  و  شکب ، ار  ادخ  نانمـشد  زیخرب ! ادـخ  یلو  يا  دـیوگیم : مئاقب  مچرپ  نامه  دوشیم و  هتـشارفارب  دوخب 
يوب زین  وا  هدروآ و  نابزب  ار  نآ  دـنوادخ  دـشکیم و  فـالغ  زا  ار  نآ  دوش  کـیدزن  شروهظ  تقو  نوچ  هک  دراد  فـالغ  رد  يریـشمش 

دیآیم و نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  وا  يراذگب . ناشدوخ  لاحب  ار  ادخ  نانمـشد  ینیـشنب و  هک  درادن  اج  زیخرب ! ادـخ ! یلو  يا  دـیوگیم :
رد لیئربج  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، مکح  یهلا  روتـسد  قبط  دزاسیم و  يراج  ار  ادـخ  ماکحا  دـناسریم و  لـتقب  دـنیبهب  ادـخ  نمـشد  اـج  ره 

امـشب نم  نونکا  هچنآ  يدوزب  دـناهتفرگ  رارق  وا  پچ  بناج  رد  لـیئاکیم  تسار و  تمـس   1104 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
یـسک لاحب  شوخ  یبا ! يا  مراپـسیم . ادخب  ار  دوخ  راک  مه  نم  دشاب ، ینالوط  ياهنامز  زا  دعب  دـنچ  ره  دـنروآیم  نابزب  مدرم  میوگیم ،

اهنآ وا  دراد  وا  روهظ  دوجوب و  هدیقع  هک  یـسک  لاحب  شوخ  و  درادیم ، تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاحب  شوخ  دـنکیم و  تاقالم  ار  وا  هک 
لثم دـیاشگیم . اهنآ  يارب  ار  تشهب  ياهرد  دـنوادخ  نیرهاط  همئا  مامت  ربمغیپ و  ادـخب و  داقتعا  اب  دـهدیم و  تاجن  يویند  کـلاهم  زا  ار 

هام دـننام  نامـسآ  رد  اهنآ  لثم  و  دـباییمن ، رییغت  هاگ  چـیه  و  دوشیم ، مامـشتسا  شیوب  هشیمه  هک  تسا  یکـشم  نوچمه  ایند ، رد  اـهنآ 
هنوگچ دـنوادخ  بناج  زا  همئا  لاـح  ناـیب  هَّللا ! لوسر  اـی  درکـضرع : بعک  نب  یبا  دوشیمن . شوماـخ  شرون  تقو  چـیه  هک  تسا  ناـبات 
هتشون نآ ، رد  شفصو  هتـشاگن و  نآ  رهم  رب  یماما  ره  مان  هک  دومرف  لزان  نم  رب  هفیحـص  هدزاود  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ترـضح  تسا ؟

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 416 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب هدش 

يوره تلص  وبا  ربخ 

مرکا ربمغیپ  زا  شناردپ  زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  يوره  تلص  وبا  زا  اضرلا  رابخا  نویع  عئارشلا و  للع  رد  قودص  زین  و 
يادخ يا  یلب ! مدرکـضرع : دمحم ! ای  تفگ : هک  مدینـش  یئادص  دندرب  جارعمب  ارم  یتقو  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نایم رد  وت  اریز  امنب  نم  رب  لـکوت  نک و  تداـبع  ارم  متـسه  وت  يادـخ  نم  نم و  هدـنب  وت  دـمحم ! اـی  دـش : هتفگ  هک  مدینـش  زاـب  گرزب !
وت ناوریپ  وت و  يارب  ار  دوخ  تشهب  نم  یـشابیم . نم  ناگدنب  رب  نم  تجح  نم و  ناگدـنب  بناجب  هداتـسرف  یتسه و  نم  رون  نم  ناگدـنب 
نم مداد . اـهنآ  نایعیـشب  ار  دوـخ  باوـث  وـت و  نانیـشناجب  ار  دوـخ  تـمارک  مدـیرفآ و  وـت  نیفلاـخم  يارب  ار  خزود  شتآ  و  مدرک ، قـلخ 

یناسک وت  نانیشناج   1105 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دمحم  ای  هک  دمآ  ادن  دنتـسیک ؟ نم  نانیـشناج  ادنوادخ ! مدرکـضرع :
يرون ره  رد  هک  مدـید  رون  هدزاود  مدرک ، هاگن  شرع  قاسب  اج  ناـمه  رد  تسا . هدـش  هتـشون  « 1  » شرع قاس  رب  اهنآ  یماـسا  هک  دنتـسه 

. دوب نم  تما  يدهم  اهنآ  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  اهنآ  لوا  دوب . هدـش  هتـشون  نآ  رد  نم  نانیـشناج  زا  کی  ره  مان  هک  دوب  يزبس  رطس 
دعب نم  ياهتجح  ناگدیزگرب و  ناتسود و  نانیا  يرآ  دمحم  يا  هک  دمآ  ادن  دننم ؟ نانیشناج  نم  زا  دعب  اهنیا  اراگدرورپ  مدرکضرع : نم 
اهنآ هلیسوب  ار  دوخ  نید  مسق  مدوخ  لالج  تزعب و  دنتسه . وت  زا  دعب  مناگدنب  نیرتهب  افلخ و  نانیشناج و  دنشابیم و  نم  ناگدنب  رب  وت  زا 

( تیـصعم لها  نانیدیب و  دوجو  زا   ) ار دوخ  نیمز  اهنآ  نیرخآ  هلیـسوب  منکیم و  دـنلب  اهنآ  هلیـسوب  ار  دوخ  هملک  بلاغ و  رـشب  ماهوا  رب 
رد و  منادرگیم ، مار  وا  يارب  ار  تخـس  ياهربا  مراذگیم و  وا  رایتخا  رد  ار  اهداب  مهدیم و  واب  ار  برغ  قرـش و  تنطلـس  منکیم و  كاپ 

ار ناگدنب  دننک و  نالعا  ارم  توعد  هکنآ  ات  منکیم  کمک  مناگتشرف  هلیسوب  مهدیم و  ترـصن  دوخ  رکـشل  اب  مربیم و  الاب  نامـسآ  هار 
زارد تمایق  زور  ات  مناتـسود  نایم  رد  ار  شتلود  راگزور  منادرگیم و  ینالوط  ار  وا  تنطلـس  هاگنآ  دـنروآ . درگ  نم  دـیحوتب  هدـیقع  رب 

هچ هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکضرع : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يوره  زا  روبزم  باتک  ود  رد  زین  و  « 2 . » میامنیم
هیلع نیـسح  ماما  ناگتـشک  ناگدـنامزاب  درک ، مایق  مئاق  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  ثیدـح  نیا  هراـب  رد  دـیئامرفیم 
ُرَِزت َو ال  دیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  هکنیا  سپ  مدرکـضرع : تسا . روط  نیمه  دومرف : دـنوشیم ؟ هتـشک  ناشناردـپ  لامعا  رفیکب  مالّـسلا 
ادـخ هچنآ  دوـمرف : هچ ؟ ینعی  دنـسیونیمن ؛  1106 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  یـسک  ياـپب  ار  یـسک  هاـنگ  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو 
يزیچ زا  سک  ره  دننکیم و  نآب  راختفا  دنتسه و  یضار  ناشناردپ  لامعا  زا  نیسح  ماما  ناگتشک  ناگدنامزاب  یلو  تسا  حیحـص  هدومرف 

وا ندش  هتشکب  یـضار  برغم  رد  يرگید  درم  دوش و  هتـشک  قرـشم  رد  يدرم  رگا  تسا . هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسنیا  لثم  دشاب  یـضار 
، دـناسریم لتقب  شروهظ  ماگنه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  دالوا  مئاق  هکنیا  تلع  تسا ! لـتاق  مرج  کیرـش  ادـخ  دزن  رد  دـشاب ،

ياهتسد هبیش و  ینب  زا  دومرف  دنکیم ؟ عورـش  ياهفئاط  هچ  زا  امـش  مئاق  مدرکـضرع : دنتـسه . دونـشخ  ناشناردپ  لمع  زا  اهنآ  هک : تسنیا 
هدومن تیاور  هریبه  نبا  مالغ  دیفر  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  رافص  دنتـسه . همظعم  هکم  رد  ادخ  هناخ  نادزد  نانآ  اریز  دنکیم . عطق  ار  اهنآ 

رد مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شورب  مئاق  ایآ  مدرگ  تنابرق  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکضرع : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ : هک 
مئاق یلو  دومنیم ، لمع  دوب ، دیفـس  رفج  رد  هچنآ  قباطم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیفر  يا  دومرف : دـنکیم ؟ راتفر  قارع  لها  نایم 

تشگنا ترـضح  تسیچ ؟ « 1  » خرـس رفج  مدرگ ! تناـبرق  مدرکـضرع : دـیامنیم . لـمع  تسا ، خرـس  رفج  رد  هچنآ  قـبط  برع  ناـیم  رد 
ره دیفر  يا  دومرف : سپس  درک . دهاوخ  تموکح  ادخ ، نید  نانمشد  نتـشک  يزیرنوخ و  اب  ینعی  دیـشک . دوخ  كرابم  ناهدب  ار  كرابم 

مئاق صخـش  ای  ناماما  مامت  بیجن  زا  روظنم  فلؤم : دـنکیم . تعافـش  اهنآ  لاثما  يارب  تساهنآ و  رب  دـهاش  هک  دراد  یبیجن  ياهداوناـخ ،
. تسا رتبسانم  یلوا  یلو  تسا 
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هفینح وبا  اب  قداص  ترضح  يوگتفگ 

، دیسر  1107 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخب  هفینح  وبا  نوچ  هک  تسا  عئارـشلا  للع  رد  زین  و 
هار نیمز  رد  نما  لامک  رد  یئاهزور  اهبـش و  وگب  ینعی : َنِینِمآ  ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اـهِیف  اوُریِـس  لـق  هفیرـش : هیآ  ینعم  دیـسرپ : يو  زا  ترـضح 
درک ور  قداـص  ترـضح  دـشاب  هنیدـم  هکم و  نیب  اـم  دوـصقم  منکیم  ناـمگ  تفگ : هفینح  وـبا  تساـجک ؟ نیمز  نیا  و  تـسیچ ؟ دـیور ،
دوخ ناج  زا  مه  اهنآ  هدرب و  تراغب  ار  اهنآ  لاوما  دنریگیم و  ار  مدرم  ولج  هنیدم  هکم و  هار  رد  هک  دیراد  عالطا  دومرف : دوخ و  باحصاب 
ینعم منادب  وگب  هفینح ! وبا  يا  دومرف : هاگنآ  دش . تکاس  هفینح  وبا  وگتفگ  نیا  اب  يرآ و  دندرکـضرع : دـنوشیم ؟ هتـشک  دنتـسین و  نمیا 

هناخ تفگ : تسا ؟ نیمز  زا  تمـسق  مادـک  لـحم  نیا  تسا  هدوسآ  دوش  نآ  لـخاد  سک  ره  ینعی  ًاـنِمآ  َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم  تسیچ : هیآ  نیا 
. دیناسر لتقب  دوب  هدرب  اجنآب  هانپ  هک  ار  ریبز  نب  هَّللا  دبع  تسب و  ادخ  هناخب  لیقثرج  فسوی  نب  جاجح  هک  ینادـیم  هتبلا  دومرف : تسادـخ 

یمرـضح رکب  وبا  دـش ، جراـخ  ترـضح  تمدـخ  زا  هفینح  وبا  یتقو  درک . توکـس  زین  اـجنیا  رد  هفینح  وبا  دوب ؟ هدوسآ  اـجنآ  رد  وا  اـیآ 
: دـیامرفیم هک  لوا  هیآ  زا  دوصقم  دومرف : تسیچ ؟ يدومرف  هفینح  وبا - زا  هک  لاؤس  ود  نیا  باوج  مدرگ ! تناـبرق  درکـضرع : ترـضحب 

مود هیآ  رد  و  دیورب ، هار  نما  لامک  اب  نیمز  يور  رد  تیب  لها  ام  مئاق  اب  ینعی  دیورب ، هار  نیمز  يور  رد  نما  لامک  رد  یئاهزور  اهبش و 
ار وا  تسد  دوش و  لخاد  يو  ناوریپ  کلـس  رد  دنک و  تعیب  مئاق  اب  سک  ره  ینعی  تسا ، هدوسآ  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  دـیامرفیم : هک 

رقاب دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریـصق  میحرلا  دـبع  زا  روبزم  باتک  رد  نینچمه  دوب !. دـهاوخ  نما  لامک  رد  دراشفب 
همطاف ماقتنا  مه  و  دـنزب ، دـح  هنایزات  اب  ار  وا  ات  دروآرد  ربق  زا  ار  هشیاع )  ) ءاریمح دـنوادخ  دومن ، مایق  ام  مئاـق  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
ردامب هک  یئارتفا  يارب  دومرف : دننزیم ؟ دح  واب  هچ  يارب  مدرگ ! تنابرق  مدرکضرع : نم  دریگب . وا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رتخد 
دنوادخ دومرف : دزادنایم ؟ ریخأتب  مئاق  راگزور  ات  ار  وا  دـح  دـنوادخ  ارچ  مدرکـضرع : تسب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـنزرف  میهاربا 

، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  دتسرفیم . اهنآ  رفیک  يارب  ار  مئاق  یلو  داتسرف  شناگدنب  يارب  یتمحر  ناونعب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم 
تشذگ نتف »  » باتک ربمغیپ و  لاوحا  رد  ترضح  نآ  رسپ  میهاربا  ردام  ربمغیپ و  نزب  هشیاع  نتسب  ءارتفا  ناتساد  فلؤم :  1108 ص : نتم ،

مـسق ادخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  یلباک  دلاخ  وبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  «. 1»
هراب رد  سک  ره  مدرم  يا  دیامرفیم : دهدیم و  دنگوس  شدوخ  قحب  ار  مدرم  و  دوسالا ، رجح  هب  تسا  هداد  هیکت  هک  مرگنیم  ار  مئاق  ایوگ 

، درازگیم زامن  تعکر  ود  دوریم و  میهاربا  ماقم  فرطب  هاـگنآ  مرتکیدزن ...  ادـخب  سک  ره  زا  نم  هک  دـسرپب  نم  زا  دراد  یئوگتفگ  ادـخ 
هک يراتفرگ  و  رطـضم »  » مسق ادـخب  دومرف : رقاب  ترـضح  هاـگنآ  دـهدیم ! دـنگوس  هدـش  داـی  روماـب  شدوخ  قحب  ار  مدرم  اددـجم  سپس 

تعیب وا  اـب  هک  یـسک  نیتسخن  تسوا . « 2  » ِضْرَأـْلا َءاـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِـشْکَی  َو  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  هیآ : رد  دـنوادخ 
رد داتفاین  هارب  سک  ره  دسریم و  واب  يدوزب  داتفا  هارب  سک  ره  دـنیامنیم  تعیب  يو  اب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هاگنآ  تسا ، لیئربج  دـنکیم 

يدهم دومرف : هک  ریما  ترـضح  هتفگ  ینعم  تسنیا  دنکیم . تکرح  ناهگان  هدـیباوخ  هک  اج  نامه  زا  ینعی  دوشیم ، دـیدپان  شباوختخر 
ُمُِکب ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْسا  : دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ  مهشرف ». نع  نودوقفملا  مه   » 1109 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
رگید ياج  رد  دـنوادخ  تسا . نامز  ماما  صخـش  تیب و  لها  یتسود  تیـالو و  تفاتـش : نآ  يوسب  دـیاب  هک  تاریخ  نیا  « 1  » ًاعیِمَج ُهَّللا 

شنماریپ رد  تعاس  کی  رد  هک  دنتـسه  مئاق  باحـصا  مک  تیعمج  نیا  مسق  ادخب  ٍةَدوُدـْعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْـعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  دـیامرفیم :
، دریگ ورف  ار  اهنآ  هک  دـنکیم  رما  نیمزب  مه  ادـخ  دوریم ، وا  يوسب  ینایفـس  رکـشل  دـیآیم ، ءادـیب »  » نابایب هب  مئاق  نوچ  و  دـننک ، عامتجا 

دنیوگیم دنوریم ، ورف  نیمزب  دـندید  نوچ  اَّنَمآ  اُولاق  َو  ٍبیِرَق  ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  دـیامرفیم : ادـخ  هک  نانچ 
ياج زا  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی  َنوُهَتْـشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلیِح  َو  ٍدـیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو  دـمحم . لآ  مئاـقب  میدروآ  ناـمیا 
خیـش دریگب . تسا  رود  يو  زا  هک  یـسک  تسد  زا  ار  يزیچ  دـناوتیمن  صخـش  هک  ناـنچ  دـنبای . تاـجن  گرم  زا  اـت  دـنروایب  ناـمیا  رود 

دوشگ و ام  هلیـسوب  ار  نید  دنوادخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ۀئامعبرا » لوصا   » زا لاصخ  باتک  رد  قودص 
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ار هنامز  یتخـس  ام  هلیـسوب  دراذگیم ، یقاب  دهاوخ  هچ  ره  و  دنکیم ، وحم  دهاوخب ، ار  هچنآ  ادخ  ام  هلیـسوب  « 2  » دنکیم متخ  ام  هلیسوب  مه 
دزیریم ورف  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  دنک ، مایق  ام  مئاق  رگا  دیدرگن . رود  ادخ  زا  و  دیوشم ، هرغ  سپ  دتـسرفیم . ورف  ناراب  دزاسیم و  فرطرب 

مر رگید  کی  زا  هتخاس  مه  اب  تاناویح  ناگدنرد و  و  دوشیم ، لیاز  ادخ  ناگدنب  لد  زا  اههنیک  و  دهدیم ، نوریب  ار  دوخ  تاتابن  نیمز  و 
ار دوخ  ياهتنیز  دراذگیم و  ناهایگ  هزبس و  يور  رب  مدق  اج  همه  دیامیپب  ار  ماش  قارع و  هار  دـهاوخیم  هک  ینز  هک  ییاج  ات  دـننکیمن ،
زا وا  هن  دروآیم و  هـلمح  واـب  ياهدـنرد  هـن  دـنکیمن - نآـب  عـمط  یـسک  و  دراد -  1110 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  رـس  رب 
ماق اذا  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  هتخاـف  وبا  زا  لاـصخ »  » رد قودـص  مه  و  « 1  » دراد تشحو  ناگدـنرد 

ماکح نونوکی  الجر و  نیعبرا  ةوق  مهنم  لجرلا  ةوق  لعج  دـیدحلا و  ربزک  مهبولق  لعج  ۀـهاعلا و  انتعیـش  نع  لـج  زع و  هَّللا  بهذا  اـنمئاق 
نوچمه ار  نانآ  ياهلد  و  دزاسیم ، فرطرب  ام  نایعیـش  زا  ار  يرامیب  دـنوادخ  دـنک ، مایق  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  ینعی  اهمانـس .» ضرـالا و 

رئاصب رد  رافـص  دوب . دنهاوخ  عامتجا  ياسؤر  نیمز و  ماکح  اهنآ  و  دهدیم ، درم  لهچ  يورین  اهنآ  زا  يدرم  رهب  و  دنکیم ، نهآ  ياههراپ 
مدآ ترضح  لام  تسخن  مالّسلا  هیلع  یسوم  ياصع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک : هدرک  تیاور  ضیف  نب  دمحم  زا  تاجردلا 

يزور لثم  اصع  نآ  مدید ، ار  نآ  یکیدزن  نیمه  رد  تسام ، دزن  رد  اصع  نآ  العف  دیسر و  نارمع  نب  یسومب  وا  زا  بیعشب و  سپس  دوب ،
ات هدـش ، هدراذـگ  تناماب  ام  مئاق  يارب  اصع  نیا  دـنکیم . تبحـص  دـنیوگب  نخـس  نآ  اب  هاگ  ره  و  دوب ، زبس  دـندیرب  تخرد  زا  ار  نآ  هک 

و دعلبیم ، ار  نارحاس  رحس  دناسرتیم و  ار  نیدیب  مدرم  روبزم  ياصع  درب ، راکب  ار  نآ  زین  وا  درکیم ، هدافتسا  نآ  زا  یـسوم  هک  روط  نامه 
نایم هلـصاف  دوب و  دهاوخ  فقـس  رد  يرگید  نیمز و  رد  یکی  دوش  هدوشگ  وا  بل  ود  نوچ  دنکیم ؛ لمع  دوش  هداد  روتـسد  نآب  روط  ره 
هدـمآ مه  رگید  دنـسب  نیدـلا  لامک  رد  تیاور  نیا  دربیم . ورف  شنابز  اـب  ار  نارگوداـج  هتخادرپ  هتخاـس و  تسا و  عرذ  لـهچ  وا  بل  ود 
قداص ترضحب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ریصب  وبا  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش   1111 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا .

ياهـشود هنیـسب و  تسد  نم  درادن . یعنام  دومرف : مشکب . امـش  هنیـس  يور  یتسد  مهاوخیم  نم  مدرگ ! تنابرق  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع 
: دومرفیم هک  مدینش  تردپ  زا  نم  مدرگ ! تنابرق  مدرکضرع : ینکیم ؟ نینچ  ارچ  ریصب ! وبا  يا  دومرف : ترضح  مدیشک . ترضح  كرابم 

دیشوپ ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هرز  مردپ  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : ترـضح  دراد . ضیرع  زاب و  یئاهـشود  هداشگ و  ياهنیـس  ام  مئاق 
تسنیا لثم  دشوپب ، مئاق  نوچ  یلو  دیسریم  نیمزب  مدیشوپ  ار  هرز  نآ  یتقو  مه  نم  دشیم ، هدیشک  نیمز  يور  هک  يروطب  دوب  دنلب  شیارب 

زا شرمع  هک  یسک  دناهدز . هرگ  ار  نآ  فارطا  یئوگ  دوشیمن . هدیشک  نیمزب  نآ  نماد  تسا و  هدیـشوپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک 
«1  » تسین رمالا  بحاص  تسا ، هدرک  زواجت  لاس  لهچ 

تسا یسک  نینچ  رمالا  بحاص 

نینرقلا وذ  ادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  هدومن  تیاور  دایز  نب  لهـس  زا  دیفم  خیـش  صاصتخا  تاجردلا و  رئاصب  رد  و 
وردنت ربا  رگا  دوبن  نآ  رد  قرب  دعر و  هک  درک  باختنا  ار  ور  دنک  ربا  نینرقلا  وذ  دـینادرگ . ریخم  وردـنت  ور و  دـنک  ربا  ود  باختنا  رد  ار 

ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسا . هدومرف  هریخذ  اـم  مئاـق  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  اریز  دـشیمن . يو  بیـصن  درکیم  باـختنا  ار 
امش رمالا  بحاص  ایآ  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تلـص  نب  نایر  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص   1112

دـشاب هدش  رپ  ملظ  زا  هک  نانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  يرمالا  بحاص  نآ  هن  یلو  متـسه  رمالا  بحاص  نم  دومرف : دیتسه ؟
نادرم و ریپ  نسب  دنکیم  روهظ  یتقو  هک  تسا  یسک  مئاق  ینیبیم !؟ نم  رد  هک  ندب  فعـض  نیا  اب  مشاب  یـسک  نینچ  مناوتیم  نم  هنوگچ 
زا ار  نآ  دـناوتیم  دـنک  زارد  نیمز  يور  تخرد  نیرتگرزب  فرطب  تسد  رگا  هک  يروطب  دراد . دـنمورین  یندـب  و  تسا ، ناناوج  تروصب 
اب نامیلـس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  دوش ! دروخ  شیادـص  تبیه  زا  تخـس  ياهگنـس  دـشک ، هرعن  اههوک  نایم  رد  هچنانچ  و  دـنکب . خـیب 

دنکیم و راکشآ  ار  وا  هاگنآ  دنادرگیم  بئاغ  اهرظن  زا  ار  وا  دنادیم  تحلصم  هک  ینامز  ات  ادخ  تسا . نم  نادنزرف  زا  نیمراهچ  وا  تسوا .
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يرعشا هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  تبیغ  باتک  رد  ۀفئاطلا  خیش  دشاب . هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیـسوب 
یماگنه دومرف : ترـضح  مدوب . مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  هدرک  لقن  يرفعج  مشاه  وبا  زا 

نینچ مئاق  ارچ  متفگ : دوخ  شیپ  نم  دـنیامن . بارخ  دـنزاسیم ، دـجاسم  رد  هک  ار  یئاهقاتا  اههرانم و  دـهدیم  روتـسد  دـنک ، مایق  مئاـق  هک 
یتعدب هزات و  زیچ  اهنیا  هک : تسنیا  راک  نیا  ینعم  دومرف : نم و  بناجب  درک  ور  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگان  دـنکیم ؟ يراک 
ترـضح زا  هفوک  لـها  زا  يدرم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ریـصب  وبا  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  تسا ! هتخاـسن  ار  نآ  ماـما  يربمغیپ و  هک  تسا 

ینعی دندرک  تکرش  ردب  گنج  رد  هک  ینازابرـس  دادعت  هب  دنیوگیم : مدرم  هچ  دننکیم ؟ مایق  مئاق  اب  رفن  دنچ  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص 
: فلؤم دنتسین . رتمک  رفن  رازه  هد  زا  مه  دارفا  نیا  دنمورین و  دارفا  اب  رگم  دنکیمن  مایق  وا  دومرف : ترـضح  دنـشابیم ؟ رفن  هدزیـس  دصیس و 

يادتبا رد  هک  دنتسه  یناسک  هدع  نیا  هکلب  تسین  رفن  هدزیس  دصیسب و  رـصحنم  روهظ  ماگنه  رد  مئاق  نارای  هک  تسنیا  ترـضح  دوصقم 
ماما هک  هدرک  لقن  دوراجلا  وبا  زا  نیدـلا  لامک  رد  زین  دـننکیم . عامتجا   1113 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يو  درگب  شروهظ 

یگنـس و  درادنرب ، دوخ  اب  یندیـشون  یندروخ و  سک  چیه  دـنزیم : گناب  وا  يدانم  دـنکیم  روهظ  هکم  رد  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مجنپ 
ره دـیآیم ، نوریب  نآ  زا  ياهمـشچ  دنـسریم  هک  یلزنم  رهب  درادرب  دوخ  اب  هدومن  يرتش  راب  دروآ  نوریب  بآ  نآ  زا  یـسوم  ترـضح  هک 

نابایب رد  عقاو  فجن  رد  ات  دنهدیم  بآ  زین  ار  دوخ  نایاپراهچ  دشونیم و  بآ  دـشاب  هنـشت  سک  ره  دوشیم و  ریـس  دـشاب  هنـسرگ  سک 
رگید دنـسب  یتوافت  رـصتخم  اب  مه  تاجردلا  رئاصب  رد  و  هدش ، لقن  مه  رگید  دنـسب  ینامعن  تبیغ  رد  ثیدـح  نیا  دـنیآیم . دورف  هفوک 

، درک مایق  مئاق  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  هک  هدومن  تیاور  بلغت  نب  ناـبا  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه  و  تسا . هدـمآ 
مئاق رد  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ؛ راکوکین  ای  راکدب  هک  دسانـشیم  ار  وا  هکنیا  زج  دتـسیا  یمن - وا  يور  شیپ  رد  ادخ  قولخم  زا  سک  چیه 

رد نوخ  ود  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  دنـس  نیمهب  باـتک  نآ  رد  مه  تسا . تسار  هار  نآ  تسه و  ناگدـننیب  يارب  یتمـالع 
مئاق دـنوادخ  هک  یعقوم  ات  دزاسیمن  يراج  نآ  رد  ار  ادـخ  مکح  یـسک  تسا و  لـالح  دـنوادخ  فرط  زا  اـهنآ  نتخیر  هک  تسه  مالـسا 

هنـصحم يانز  هک  ار  یناسک  هکنیا  یکی  دـنکن . بلط  دـهاش  و  دزاس ، يراج  دروم  نآ  رد  ار  ادـخ  مکح  وا  دزیگنارب و  ار  ربمغیپ  نادـناخ 
. دنزیم ندرگ  دشاب  نداد  ةاکز  عنام  سک  ره  هکنیا  رگید  دنکیم و  راسگنس  دننکیم 

دنکیم مایق  فجن  رد  نامز  ماما  هک  یماگنه 

رب هک  منیبیم  فجن  نوریب  رد  ار  مئاق  نم . ایوگ  دومرف : قداص  ترـضح  هک  دـیامنیم  تیاور  بلغت  نب  ناـبا  زا  روبزم  باـتک  رد  نینچمه 
مدرم هک  يروطب  دروآرد  تکرحب  ار  وا  شبسا  سپـس  تسا . هدش  راوس  تسا  دیفـس  شیولگ  ات  یناشیپ  نایم  هک  قلبا  گنر و  هریت  یبسا 

ار ربـمغیپ  مچرپ  یتـقو   1114 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  تساـهنآ . ياهرهـش  ناـیم  رد  مئاـق  هک  دـننکیم  لاـیخ  يرهـش  ره 
رد حون  اب  هک  دـندوب  اهنآ  ناگتـشرف  نیا  دنـشابیم ، مئاـق  رظتنم  همه  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هتـشرف  هدزیـس  رازه و  هدزیـس  تشارفارب ،

و دـندوب ! وا  اب  دـندرب  الاب  نامـسآب  ار  یـسیع  هک  یعقوم  و  دـندوب ، وا  اب  دـندنکفا  شتآ  رد  ار  لیلخ  میهاربا  هک  یماگنه  دـندوب و  یتشک 
دندمآ هک  هتشرف  رازه  راهچ  و  دنتسه . ردب  گنج  هتشرف  هدزیس  دصیس و  و  دنراد ، یصوصخم  تمالع  هدیشک و  فص  هتشرف  رازه  راهچ 
نیـسح دندمآ  دورف  نامـسآ  زا  اددجم  نوچ  دنریگب و  هزاجا  هک  دنتفر  الاب  اهنآ  دنتفاین ، هزاجا  یلو  دـننک  يرای  البرک  رد  ار  ع )  ) نیـسح

ربق نیب  ام  و  دـنربیم ، رـسب  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  رانک  رد  دولآراـبغ  هدرمژپ و  هشیمه  تماـیق  زور  اـت  اـهنآ  ور  نیا  زا  دوب . هدـش  دیهـش  (ع )
هیلع قداص  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  نیدلا  لامک  رد  زین  تسا . ناگتـشرف  تفر  دمآ و  لحم  نامـسآ  ات  ع )  ) نیـسح

ار وا  رود  دندرم  هدزیس  دصیس و  ردب  گنج  نازابرس  دادعتب  هک  شنارای  هتسشن و  هفوک  ربنم  يور  هک  منیبیم  ار  مئاق  ایوگ  دومرف : مالّسلا 
نامه دراد و  یئالط  رهم  هک  ياهمان  ترضح  سپس  دنـشابیم . وا  ناگدنب  رب  نیمز  رد  یهلا  ياهنارمکح  وا و  نارادمچرپ  اهنآ  دناهتفرگ و 

وا رود  زا  هدز  تشحو  دنفـسوگ  دننام  دننیبیم  ار  ربمغیپ  هماندهع  مدرم  نوچ  دروآیم . نوریب  دوخ  يابق  زا  تسوا  يارب  ربمغیپ  هماندهع 
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نب یـسوم  باحـصا  نایم  رد  هک  دادـعت  نامهب  دـنامیمن ، اهنآ  زا  یـسک  اـهنآ ، هدرکرـس  بیقن و  هدزاـی  وا و  ریزو  رگم  دـنوشیم  قرفتم 
ادـخب دـندرگیم . زاب  وا  يوسب  تهج  نیمهب  دـننکیمن ، ادـیپ  يزاس  هراچ  وا  زج  دـندرگیم و  ار  اج  همه  اهنآ  سپ  دـندنام . يو  دزن  نارمع 

رمع نب  لضفم  هک  تسا  نیدـلا  لامک  رد  مه  و  دـنوشیم . رفاک  هدومن و  راکنا  ار  نآ  اـهنآ  هک  دـیوگیم  مدرمب  هچ  مئاـق  منادـیم  نم  مسق 
هیلع دوعوم  يدهم  یتقو  دومرف : هن ! متفگ : نم  دوب ؟ هچ  فسوی  نهاریپ  ینادیم  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ :

هدیـشوپ ار  نآ  ات  دیناشوپ و  وا  رب  دروآ و  ار  نهاریپ  نآ  دمآ و  لیئربج  دنتخورفا : میهاربا  ندنازوس  يارب  شتآ   1115 ص : نتم ، مالسلا ،
بوقعی هب  مه  قحسا  تخیوآ و  قاحساب  هدیچیپ  يدنبرظن  دلج  رد  ار  نآ  دیسر  رس  وا  تافو  نوچ  درکیمن . رثا  يو  رد  امرـس  امرگ و  دوب 

هک یعقوم  دوب  وا  يوزاب  رد  دنبرظن  نآ  دیـسر  فسویب  اهالب  نآ  یتقو  تخیوآ . فسویب  ار  نآ  بوقعی  دش  دلوتم  فسوی  نوچ  تخیوآ 
َحیِر ُدِجََأل  یِّنِإ  تفگ : و  درک . مامـشتسا  ار  نآ  يوب  ناعنک  رد  بوقعی  دروآ ، نوریب  دنبرظن  دـلج  نایم  زا  ار  نهاریپ  نآ  رـصم  رد  فسوی 

لیئربج هک  دوب  ینهاریپ  نامه  نیا  دـیهدن  تبـسن  اطخب  ارم  رگا  منکیم ، مامـشتسا  ار  فسوی  يوب  نم  ینعی  « 1  » ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  ـال  َْول  َفُسُوی 
یماگنه دیسر و  شلهاب  دومرف : دیسر ؟ یکب  نهاریپ  نیا  دعب  مدرگ ! تنابرق  مدرکضرع : دیوگیم : رمع  نب  لضفم  دروآ . تشهب  زا  ار  نآ 

هیلع و هَّللا  یّلـص  دـمحمب  هرخالاب  هدرب ، ثراب  ار  يزیچ  ای  ملع  هک  يربمغیپ  ره  دومرف : هاگنآ  دوب . دـهاوخ  وا  اب  دـنکیم  روهظ  ام  مئاق  هک 
ترـضح زا  روفعی  یبا  نب  هَّللا  دبع  زا  روبزم  باتک  رد  زین  تسا . هدمآ  مه  رگید  دنـسب  يدنوار  جیارخ  رد  ثیدح  نیا  تسا . هدیـسر  هلآ 

نادـب دراذـگیم و  مدرم  رـس  يور  ار  دوخ  تسد  دـنکیم  روهظ  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما 
« یفاک  » رد رگید  دنسب   1116 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تیاور  نیا  « 2  » ددرگیم لماک  ناشراکفا  عمج و  اهنآ  لوقع  هلیـسو 

دش هفوک  دراو  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخ  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  تسا . هدمآ  مه 
ام اب  دـیوگیم : نینمؤمب  هفوک  رد  مئاق  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  نانچ  دـنیآیم  هفوکب  ای  دنتـسه و  هفوک  رد  نینمؤم ، ماـمت 

ترـضح زا  رمع  نب  لضفم  زا  باتک  نآ  رد  زین  « 1 . » دشاب ینایفـس  زواجتم »  » زا روظنم  دیاش  فلؤم : میورب . زواجتم  نیا  گنجب  ات  دـیئایب 
ددرگ نشور  دنوادخ  رون  اب  نیمز  دنک  مایق  مئاق  نوچ  دومرفیم : مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  قداص 

وا يارب  اهنآ  نایم  رد  رتخد  کی  دـش و  دـهاوخ  رـسپ  رازه  ياراد  وا  تلود  ماـیا  رد  يدرم  ره  دـندرگ و  زاـینیب  دیـشروخ  رون  زا  مدرم  و 
. دوشیم لصتم  هریح »  » البرک و رهنب  هفوک  ياههناخ  و  دـشاب ، هتـشاد  برد  رازه  هک  دزاسیم  هفوک  نوریب  رد  يدجـسم  دوشیمن . دـلوتم 

لقن خیـش  تبیغ  رد  نینچمه  دـسریمن ! زاـمنب  یلو  دـناسرب  زاـمنب  ار  دوخ  اـت  دوشیم  وردـنت  رتسا  راوس  هعمج  زور  رد  يدرم  هک  يروطب 
مچرپ هس  اب  هورگ  هس  هک  یلاح  رد  دوشیم  هفوک  دراو  يدهم  دومرف : ینالوط  ثیدح  کی  نمض  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  دنکیم 

يردقب دناوخیم  هبطخ  مدرم  يارب  دوریم و  ربنمب  دوشیم و  دجسم  دراو  يدهم  دندرگیم . میلست  وا  ربارب  رد  یلو  دنراد  شکمشک  مه  اب 
تـسنیا دیوگیم  هچ  دـننادیمن  هک  دـننکیم   1117 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  هـیرگ  يو  نانخـس  عامتـسا  ندـید و  زا  مدرم 

میلست ینیـسحب  ار  دوخ  مچرپ  ینـسح  دناهتـشارفارب و  ار  مچرپ  هک  منیبیم  ار  ینیـسح  ینـسح و  رفن  ود  ایوگ  : » دومرف هک  ربمغیپ  شیامرف 
تـشپ ندرازگ  زامن - هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دنیوگیم : يدهمب  مدرم  دسریم  ارف  دعب  هعمج  نوچ  دننکیم . تعیب  يو  اب  مه  مدرم  و  دـنکیم »

نیمزرـسب سپـس  درک . مهاوخ  امـش  يارب  يرکف  دیوگیم : يدهم  درادـن ، ار  ام  تیعمج  شیاجنگ  دجـسم  تسا . ربمغیپ  دـننام  امـش  رس 
. دنکیم نآ  يور  یمکحم  نامتخاس  دزیریم و  دشاب ، هتشاد  ار  مدرم  همه  شیاجنگ  برد و  رازه  ياراد  هک  يدجسم  هشقن  دوریم و  فجن 

يور و  دزیرب ؛ فجن  رد  هدیسر و  هفوک  فجن و  یضاراب  نآ  بآ  هک  دنشکب  يرهن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  تشپ  زا  دهدیم  روتـسد  هاگنآ 
درآ البرک  رد  ار  نآ  هک  دوریم  هداهن  رـس  يور  یمدنگ  لیبنز  هک  منیبیم  ار  هفوک  لها  زا  ینز  دزاسیم . اهایـسآ  اهلپ و  اههار ، رد  رهن  نآ 
رفعج ماما  هک  دنکیم  تیاور  دوسالا  یبا  نب  حلاص  زا  خیـش  تبیغ  رد  زین  تسا . هدمآ  مه  رگید  دنـسب  دیفم  داشرا  رد  تیاور  نیا  دـنک !

هاگیاج دـیآیم ، دوخ  ناسک  اب  ام  بحاص  هک  یماگنه  اجنآ  هک  شاـب  هاـگآ  دومرف : دروآ و  ناـیمب  نخـس  هلهـس  دجـسم  زا  ع )  ) قداـص
هک هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  مه  تسا . هدمآ  رگید  دنـسب  مه  یفاک  رد  تیاور  نیا  تسوا .
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نینچ مه  مئاق  باحصا  « 1  » ٍرَهَِنب ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  دومرف : ادخ  هک  نانچ  درک  ناحتما  یبآ  رهن  هلیـسوب  ار  یـسوم  باحـصا  دنوادخ  دومرف :
ترـضح زا  ریـصب  وـبا  زا  خیـش  تبیغ  رد  مه  و  تسا . هدـش  رکذ  مه  رگید  دنـسب  یناـمعن  تبیغ  رد  تیاور  نیا  تشاد . دـنهاوخ  ناـحتما 

ار ادـخ  هناخ  دزاسیم و  لوا ؛ ساسا  رب  هدرک و  بارخ  ار  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  مئاق  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص 
هدیرب ار  هبیـش  ینب  نادزد  تسد  درادیم و  اپرب  دوخ  ياج  رد  دنکیم و  انب  دوخ  ياج  رد  ار   1118 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
نیرخآ ام  تلود  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هدش  دای  باتک  رد  نینچمه  دزیوآیم . هبعک  هناخ  رب 

ار ام  تلود  شور  میدمآ و  راک  رـس  رب  ام  هک  یماگنه  ات  دنـسریم  تنطلـسب  ام  زا  شیپ  دنراد  تنطلـس  تقایل  هک  ینادناخ  ره  تساهتلود 
رد مه  َنیِقَّتُْمِلل و  ُۀَِبقاْعلا  َو  هفیرـش  هیآ  ینعم  تسنیا  میدرکیم و  لمع  دمحم ) لآ   ) نانیا دننام  میدیـسریم  تنطلـسب  ام  رگا  دنیوگن  دندید 

دوب هدش  انب  هتخپ  لگ  لافس و  اب  عقوم  نآ  رد  هک  هفوک  دجسمب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنکیم  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  خیش  تبیغ 
هتخپ لگ  اب  ار  وت  هک  سک  نآ  رب  ياو  دزاسیم  ناسآ  ار  نآ  مادهنا  دنکیم و  مدهنم  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  دومرف : یتانایب  نمض  دیـسر و 

ناگدـیزگرب اهنآ  تسا . رـضاح  نم  نادـناخ  زا  مئاق  طسوت  تندرک  بارخ  عقوم  هک  یـسک  لاحب  شوخ  داد  رییغت  ار  حون  هلبق  تخاـس و 
دمحم ماما  زا  یمرضح  رکب  وبا  زا  جئارخ  باتک  رد  يدنوار  نیدلا  بطق  دنتـسه . نم  ترتع  ناگدیزگرب  هارمه  هک  دنـشابیم  ربمغیپ  تما 
هچنانچ دـباییم و  يدوبهب  دـشاب  هتـشاد  يرامیب  رگا  دـنیبهب  ار  تیب  لها  ام  مئاق  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب 

مئاق هاگ  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یلباک  دلاخ  وبا  زا  جـئارخ  رد  زین  ددرگیم . دـنمورین  دـشاب  فیعض 
باتک رد  نینچمه  ددرگیم . لماک  ناشقالخا  عمج و  نانآ  ياهلقع  هلیـسو  نادـب  و  دراذـگیم ، مدرم  رـس  يور  ار  دوخ  تسد  دومن ، ماـیق 

مهعامسا و یف  انتعیشل  هَّللا  ّدم  ماق  اذا  انمئاق  ّنا  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  هدرک  تیاور  یماش  عیبر  وبا  زا  روبزم 
دنوادـخ درک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  هناکم  یف  وه  هیلا و  نورظنی  نوعمـسیف و  مهمّلکی  دـیرب  مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکی  یّتح  مهراـصبا 

مه اهنآ  دـنکیم و  تبحـص  اهنآ  اب  مئاق  دوب ، دـهاوخ  « 1  » دیرب کی  مئاق  اهنآ و  نایم  هک  دـهدیم  اهنآ  ناگدـید  اهـشوگب و  ورین  نادـنچ 
یفاک رد  تیاور  نیا  « 1  » دننکیم هاگن  يوب  دنونـشیم و  تسه ، هک  اج  نامه  ار  وا  يادـص   1119 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

ملع دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بلغت  نب  نابا  زا  يدنوار  جئارخ  رد  تسا . هدـش  تیاور  رماع  نب  سابع  زا  زین 
یعقوم سپ  دناهتسنادن ، فرح  ود  نآ  زا  شیب  نونک  ات  مه  مدرم  تسا و  فرح  ود  دناهدروآ  ناربمغیپ  هچنآ  تسا . فرح  تفه  تسیب و 

اهنآب مه  ار  فرح  ود  نآ  دزاسیم و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  دروآیم و  نوریب  ار  رگید  فرح  جـنپ  تسیب و  دـنکیم  ماـیق  اـم  مئاـق  هک 
ماما هک  هدومن  تیاور  یمرـضح  رکب  وبا  زا  داشرا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  «. 2  » دـش دـهاوخ  فرح  تفه  تسیب و  هکنآ  اـت  هدومن  همیمض 

لیئاکیم تسار و  تمس  زا  لیئربج  هک  یلاح  رد  هتـشرف  رازه  جنپ  اب  هک  منیبیم  فجن ) رهـش   ) هفوک يدنلب  رد  ار  مئاق  ایوگ  دومرف : مجنپ 
روبزم باتک  رد  زین  و  دزاسیم . هدنکارپ  رهش  رد  ار  دوخ  ياهرکـشل  تسا و  هدمآ  اجنآب  دنراد  رارق  وا  يور  شیپ  نینمؤم  پچ و  بناج  زا 

اهزور و دومرف  دنکیم ؟ تنطلس  لاس  دنچ  مئاق  مدرکضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ  هک  هدومن  تیاور  یمعثخ  میرکلا  دبع  زا 
، دوب دهاوخ  لاس  داتفه  امش  لاس  باسحب  وا  تنطلس  تدم  اذل  تسامـش  لاس  هد  ردقب  وا  نامز  لاس  ره  هک  دوشیم  ینالوط  ردقنآ  اهبش 
و دنشاب ، هدیدن  ار  نآ  لثم  مدرم  هک  درابیم  ناراب  نانچ  بجر  هام  زا  زور  هد  يرخالا و  يدامج  هام  رد  دش ، کیدزن  وا  ندمآ  هک  یعقوم 
دنیآیم و هنیهج »  » تمـس زا  هک  منیبیم  ار  اهنآ  نم  ایوگ  دنایوریم . ناشاهربق  رد  ار  نینمؤم  ناگدرم  ندب  تشوگ و  دنوادخ  ناراب  نآ  اب 

تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  داشرا  رد  زین  1120 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنناکتیم . ار  دوخ  رـس  ياهوم  كاخ 
ات ار ، رگید  رفن  دـصناپ  هاگنآ  دـنزیم ، ندرگ  دروآیم و  ار  شیرق  زا  رفن  دـصناپ  درک  روهظ  دـمحم  لآ  مئاـق  هاـگ  ره  دومرف : هک  دـنکیم 

ناتسود شیرق و  زا  اهنآ  همه  يرآ و  دومرف : دنرفن ؟ دصناپ  مه  يدعب  ياههتـسد  ایآ  مدرکـضرع : نم  دنکیم . رارکت  ار  راک  نیا  راب  شش 
نمـض رد  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دوراجلا  وبا  هک  تسا  دیفم  خیـش  داشرا  رد  نینچمه  دنـشابیم . اهنآ 

اج ره  زا  دنیوگیم : هدمآ  يو  دزن  فلاخم  حلـسم و  رفن  رازه  ود  اجنآ  رد  دوریم ؛ هفوکب  دنک  مایق  مئاق  نوچ  دومرف : ینالوط  ثیدـح  کی 
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هفوک دراو  سپـس  دـشکیم . ار  رفن  نیرخآ  ات  دراذـگیم و  اهنآ  نایم  ریـشمش  مه  وا  میرادـن . همطاف  دالواب  یجاـیتحا  اـم  درگرب  ياهدـمآ -
دنکیم دربن  اهنآ  نایوجگنج  اب  دزاسیم و  ناریو  ار  هفوک  ياهرـصق  دناسریم . لتقب  دنرادن  واب  نیقی  هک  ار  نیقفانم  مامت  اجنآ  رد  دوشیم و 

هک هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هجیدخ  وبا  هک  تسا  داشرا  رد  زین  ددرگ . دونـشخ  دنوادخ  هک  دشکیم  اهنآ  زا  ردقنآ  و 
. درک توعد  يدیدج  رماب  ار  مدرم  مالسا  زاغآ  رد  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دیآیم  « 1  » يدیدج رما  اب  دنکیم ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :

ع)  ) مئاق تنطلس  راگزور  رد 

راگزور رد  دنکیم و  مکح  تلادـعب  دومن  مایق  مئاق  هک  یعقوم  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  وا  هبقع و  نب  یلع  زا  داشرا  باتک  رد  زین 
و دوشیم . هداد  قح  بحاـصب  یقح  ره  دـهدیم و  نوریب  ار  دوخ  ياـهتکرب  نیمز  و  دوـشیم ، نما  اـههار  دوریم و  ناـیم  زا  متـس  ملظ و  وا 

ْنَم َمَلْسَأ  َُهل  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  ياهدینشن  دنوشیم . هتخانش  نامیا  اب  دننکیم و  یناملـسم  راهظا  هکنیا  رگم  دنامیمن  ینید  چیه  ناوریپ 
دـنوشیم و وا  میلـست  هارکا  لیم و  يور  زا  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  سک  ره  ینعی : َنوُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف 

(. دوشیم رکذ  بیرقنع  هیآ  نیا  هراب  رد  يرتشیب  حیضوت   ...« ) دننکیم تشگزاب  وا   1121 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يوسب 

ع)  ) يدهم نامز  رد  دجاسم  نآرق و 

مایق ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ینالوط  یثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  زین  و 
دنکیم بارخ  ار  نآ  فارشا  هرگنک و  هکنیا  زج  دراذگیمن  ار  یفرشم  دجـسم  چیه  و  « 1  » دنکیم مدهنم  هفوک  رد  ار  دجسم  راهچ  درک 

دروخ تسا  یمومع  هار  رد  عقاو  هک  اـههناخ  زا  ياهشوـگ  ره  دـهدیم . هعـسوت  ار  اـههارهاش  دراذـگیم . فارـشا  نودـب  هداـس و  لاـحب  و 
هینطنطـسق و دراذگ و  یم - یقاب  ار  یتنـس  ره  دزاسیم و  فرطرب  ار  یتعدب  ره  درادیمرب . تسا  مدرم  هارب  فرـشم  هک  اهنادوان  و  دـنکیم ،

لقن مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  یفعج  رباج  زا  روکذم  باتک  رد  نینچمه  دنکیم ...  حتف  ار  ملید )  ) نالیگ ياههوک  نیچ و 
مدرمب هدش  لزان  هک  روط  نامه  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  دنک  یم - بصن  یئاههمیخ  دنک  مایق  دـمحم  لآ  مئاق  هاگ  ره  دومرف : هک  هدرک 
يدنوار تاوعد »  » رد «. 2  » تسا هدش  يروآ  عمج  یلعف  نآرق  سکعب  نآرق  نآ  اریز  تساهراک . نیرتلکشم  نیا  زور ، نآ  رد  دنهد  میلعت 

نینمؤملا ریما  شورب  دنکیم و  یگدـنز  ربمغیپ  دـننام  دـنک  روهظ  ام  مئاق  تقو  ره  دومرف : رمع  نب  لضفمب  قداص  ترـضح  هک  هدرک  لقن 
. دیامنیم راتفر  مالّسلا  هیلع 

وا تلود  همانرب  و  ع )  ) مئاق تموکح  شور 

ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یـسوم  نب  ۀعافر  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع 
يدون ّالا  ضرا  یقبی  مئاقلا ال  ماق  اذا  دومرفیم : ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو  هیآ : نیا  ریـسفت  رد  هک  مدینـش   1122

اجنآ رد  هکنیا  رگم  دنامیمن ، یقاب  نیمز  يور  رد  ییاج  درک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ّنا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  ةداهـش  اهیف 
هک دنکیم  تیاور  ریکب  نب  هَّللا  دبع  زا  یشایع  ریـسفت  رد  زین  و  دوشیم . دنلب  هَّللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  يادص 

هراب رد  هیآ  نیا  دومرف : ترضح  مدیسرپ . ار  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو  هیآ : نیا  ریسفت  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ :
مایق نیمز ، هرک  برغ  قرـش و  رد  رافک  مالـسا و  زا  ناگتـشگرب  اهیدام و  نیئباص و  اراصن و  دوهی و  هیلع  هک  یماـگنه  هدـش ، لزاـن  مئاـق 

یناملـسم ره  هچنآ  دهدب و  ةاکز  دناوخب و  زامن  هک  دهدیم  روتـسد  تفریذپ  لیم  يور  زا  سک  ره  دیامنیم  داهنـشیپ  ار  مالـسا  و  دنکیم ،
- ادخ رفنکی  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هکنآ  ات  دـنزیم  ار  شندرگ  دـشن  ناملـسم  سک  ره  و  دـنکیم ، بجاو  زین  يو  رب  تسنآ  ماجناب  رومأم 
ای دنک و  ناملسم  ار  اهنآ  همه  دناوتیم  ع )  ) مئاق روطچ  دنتسه  رایسب  مدرم  نیمز  يور  رد  مدرگ ! تنابرق  مدرکـضرع : دنامن . یقاب  سانـشن 
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یشایع ریسفت  رد  زین  دنادرگیم . مک  ار  دایز  دایز و  ار  كدنا  زیچ  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف  ترـضح  دنزب ؟ ندرگ 
موق زا  رفن  جنپ  تسیب و  دومن  مایق  دمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا 

یسراف ناملس  نوعرف و  لآ  نمؤم  یسوم و  ترضح  یصو  عشوی  فهک و  باحصا  رفن  تفه  و  دننکیم ، تلادع  قحب و  مکح  هک  یسوم 
اب رمع  نب  لضفم  زا  مه  دـیفم  داشرا  رد  تیاور  نیا  دروآیم . نوریب  ادـخ ) هناخ   ) هبعک تشپ  زا  ار  رتشا  کـلام  يراـصنا و  هناـجد  وبا  و 

هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  مادقملا  وبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  زین  و  دمآ . دـهاوخ  تعجر »  » باب رد  هدـش و  لقن  يرییغت  یئزج 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنوادخ  ینعی  َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هیآ  لیوأت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
هب رارقا  هکنیا  زج  دـنامیمن  سک  چـیه  دومرف : دـنهاوخن  نیکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگیم ، بلاـغ  ناـیدا  همه  رب  ار  ناـمز ) ماـما   ) وا  1123

: دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  دنکیم  لقن  نیعا  نب  نارمح  زا  ینامعن  تبیغ  رد  دـنکیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تیمتاخ 
یسک منیبیمن  دننزیم ) تبرض  نآب  نادان ، ناتسود  اناد و  نانمشد  سب  زا   ) ددرگیم نوخب  هتـشغآ  هک  منیبیم  ار  مالـسا )  ) امـش نید  ایوگ 
نانچ يو  نامز  رد  دـهدیم . يزور  ود  هام  ره  رد  اطع و  ود  لاـس  ره  رد  هک  تیب  لـها  اـم  زا  يدرم  رگم  دـنادرگرب ؛ تسخن  لاـحب  ار  نآ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  و  نآرق )  ) باتک قباطم  شاهناـخ  رد  نز  هک  دوش  هداد  دـنوادخ  فرط  زا  نید  مولع  تمکح و 
هچ اب  يدهم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اطع  نب  هَّللا  دـبع  زا  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  زین  دـنک . مکح 

تعدب و راثآ  زا  هچنآ  دومرف : ادیدج  مالسالا  فنأتسی  هَّللا و  لوسر  عنص  امک  هلبق  ام  مدهی  لاقف  دنکیم ؟ تموکح  مدرم  نایم  رد  یـشور 
«. 1  » دریگیم رس  زا  ار  مالـسا  ون  زا  هاگنآ  درک . مدهنم  ار  تیلهاج  ساسا  ربمغیپ  هک  نانچ  دنکیم  مدهنم  تسا ، هدوب  يو  زا  لبق  یهارمگ 

مالّـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضحب  تفگ : هرارز  هک  تسا  یناـمعن  تبیغ  رد  نینچمه   1124 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
میالم شورب  مه  وا  ایآ  متفگ : تسا ، نم  مان  وا  ماـن  دومرف : دوب  مئاـق  مروظنم  نک و  رکذ  نم  يارب  ار  ناـکین  زا  ياهدـنب  ماـن  مدرکـضرع :

درک و راـتفر  تمیـالم  اـب  دوـخ  تما  ناـیم  رد  ربـمغیپ  دـنکیمن ، راـتفر  ربـمغیپ  شورب  هرارز  يا  هن ! هـن ! دوـمرف : دـنکیم ؟ كولـس  ربـمغیپ 
هدش رومأم  نینچ  زین  « 1  » تسوا اب  هک  یباتک  رد  تسا و  گنج  مئاق  شور  یلو  دهد ، دنویپ  مه  اب  ار  مدرم  ياهلد  هلیـسو  نادب  تساوخیم 

تبیغ رد  نینچمه  دـنک . ینمـشد  يو  اب  هک  یـسک  رب  ياو  دریذـپیمن . ار  یـسک  هبوت  زور  نآ  رد  و  دربب ، شیپ  زا  ار  راـک  گـنج  اـب  هک 
ترـضح نآ  زا  سینخ  نب  یلعم  مدوـب . هتـسشن  قداـص  ترـضح  تمدـخ  رد  نم  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  نوراـه  نب  نسح  زا  یناـمعن 

یلع هک  تسا  هنوگ  نیدب  نآ  يرآ و  دومرف : دنکیم ؟ تموکح  مالّسلا  هیلع  یلع  شور  فالخ  رب  درک  روهظ  مئاق  هک  یماگنه  ایآ  دیسرپ 
شنایعیش رب  روج  نیطالس  يو  زا  دعب  تسنادیم  هک  اریز  دومنیم . لمع  اهنآ  زا  تشذگ  مدرم و  ناریسا و  رب  نتشاذگ  تنم  اب  مالّـسلا  هیلع 

هبلغ دروم  نایعیش  هجو  چیهب  يو  زا  دعب  هک  دنادیم  وا  اریز  دنکیم  ریـسا  ار  اهنآ  دگنجیم و  نیدیب )  ) مدرم اب  مئاق  یلو  دننکیم . ادیپ  طلـست 
باتک نآ  رد  مه  تسا . هدمآ  مه  رگید  دنسب  تیاور  نیا  یـسوط  خیـش  بیذهت  رد  تسین ) اهنآ  هجوتم  يرطخ  و   ) دنریگیمن رارق  نمـشد 

اهنآ رتشیب  دنکیم ، هچ  مدرم ) نتشک  يرایـسب  زا   ) شروهظ ماگنه  مئاق  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  دمحم  نب  ءالع  زا 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  دریگیمن ، اهنآ  زا  يزیچ  ریـشمش  زج  دزادرپیم . شیرق  راـکب  تسخن  وا  دـندیدیمن ، ار  وا  هک  دنتـشاد  تسود 
وا تسین . ربمغیپ  نادناخ  زا  درم  نیا  دنیوگیم : نیدیب )  ) مدرم زا  يرایسب  هک  ییاج  ات  دهدیمن ، اهنآب  يزیچ  ریشمش  زج  1125 و  ص : نتم ،

مالّـسلا هیلع  رقاـب  ترـضح  تفگ  ریـصب  وبا  هک  تسا  یناـمعن  تبیغ  رد  زین  درکیم . محر  مدرم )؟ مادـک   ) مدرم رب  دوـب  دـمحم  لآ  زا  رگا 
یف هذخأی  ادحا و ال  بیتتـسی  فیـسلا ال  الا  هنأش  سیل  دیدش ، برعلا  یلع  دیدج  ءاضق  دیدج و  باتک  دیدج و  رماب  مئاقلا  موقی  : » دومرف

( گنج و   ) ریـشمش يو  راک  دنکیم ، مایق  تسا  راوشد  برع  رب  هک  دیدج  مکح  دیدج و  باتک  دـیدج و  رماب  مئاق  ینعی  مئال » ۀـمول  هَّللا 
زا بیعـش  نب  بوقعی  زا  روکذم  باتک  رد  مه  و  درادیمن . زاب  شفده  زا  ار  وا  نانمـشد  تمالم  و  دنکیمن ، لوبق  ار  سک  چیه  هبوت  تسا 

: مدرکضرع مهد ؟ ناشن  وتب  دنکیم  مایق  نآ  رد  هک  ار  مئاق  نهاریپ  یهاوخیمن  دومرف : يوب  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ار نآ  دروآ و  نوریب  نآ  نایم  زا  یسابرک  نهاریپ  کی  دوشگ و  ار  نآ  رد  دندروآ و  ياهبعج  داد  روتـسد  ترـضح  منیب . هب  مهاوخیم  ارچ 
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دنتسکش ار  شکرابم  نادند  هک  يزور  رد  هک  تسا  ربمغیپ  نهاریپ  نیا  دومرف : ترضح  تسا ، دولآ  نوخ  نآ  پچ  نیتسآ  مدید  درک . زاب 
سپـس مدـیلام . دوخ  تروـصب  ار  نآ  مدیـسوب و  ار  هدیکـشخ  نوـخ  نآ  نم  دـنکیم . نتب  ار  نیا  شروـهظ  زور  رد  مه  مئاـق  تشاد ، نتب 

ُْرمَأ یتَأ  هفیرـش  هیآ  قداص  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  ریثک  نب  نمحرلا  دبع  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تشادرب . دیچیپ و  ار  نهاریپ  ترـضح 
اب ار  ام  رمالا  بحاص  دنوادخ  هک  نکم  هلجع  باتـش و  نآ  يارب  وت  تسام ، رما  هَّللا » رما   » نیا دومرف : درک و  توالت  ار  ُهُولِْجعَتْـسَت  الَف  ِهَّللا 

هَّللا یّلص  ربمغیپ  مایق  دننام  يو  مایق  دنکیم . دییأت  دزادنایم ) ناشکندرگ  ناهاشداپ و  لد  رد  هک   ) یبعر نینمؤم و  ناگتشرف و  زا  رکشل  هس 
هیلع دوعوم  يدهم  « 1  » َنوُهِراَکل َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و 

: مدرکضرع مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضحب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  لابن  ریـشب  زا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  1126 و  ص : نتم ، مالسلا ،
نیا هن ! دومرف : دوشیم . مهارف  وا  يارب  تنطلـس  روما  دزیرب  نوخ  هرطق  کی  هکنیا  نودب  دـنکیم  مایق  يدـهم  یتقو  دـنیوگیم : ام  نیفلاخم 

شنادند رگید  دادیم و  يور  ربمغیپ  يارب  راک  نیا  تشاد  ناکما  يزیرنوخ  نودـب  رگا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادـخب  تسین  روط 
وا تلود  دوشن  هتخیر  اهنوخ  مینیبن و  رایسب  تامدص  دئادش و  امـش  ام و  ات  مسق  ادخب  تشگیمن  حورجم  شکرابم  يور  تسکـشیمن و 
رد زین   1127 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دومرف شکرابم  یناشیپب  هراشا  تسد  اـب  ترـضح  تقو  نیا  رد  دریگیمن . ماوق 

یتحاران رد  هشیمه  قح  ناوریپ  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایبظ  نب  سنوی  زا  هدش  دای  باتک 
لقن دالخ  نب  رمع  زا  باتک  نآ  رد  مه  دوب . دهاوخ  ینالوط  مئاق  تلود  نامز  كدنا و  یتحاران  تدم  هک  دیـشاب  هاگآ  دـناهدربیم ! رـسب 

يرتشیب یتحار  زورما  امش  دومرف : ترضح  دمآ . نایمب  نخـس  دمحم  لآ  مئاق  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدرک 
مدرم دوشیم و  هتخیر  دایز  نوخ  دـهدیم و  يور  رایـسب  دـئادش  دـنکیم  جورخ  مئاـق  یتقو  هکنیا  يارب  دومرف : ارچ ؟ دـش : ضرع  دـیراد 

. تسا لوانتلا  بعص  شیاذغ  ربز و  مئاق  سابل  دنزات  تخات و  رد  وس  ره  بسا  رب  راوس  هتسد  هتسد 

تسا ربمغیپ  مچرپ  نامه  مئاق  مچرپ 

هک یتـقو  فـالخ  رب  دـنوادخ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  هک  هدوـمن  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  زا  هدربماـن  باـتک  رد  مـه  و 
زور رد  لیئربج  هک  تسادـخ  لوسر  مچرپ  ناـمه  مئاـق  مچرپ  دـنکیم ! لـمع  دـناهدرک ، نیعم  ناـمز ) ماـما  روهظ   ) تقو ناگدـننکنییعت 

زا مچرپ  نیا  مسق ؛ ادخب  دـمحم  يا  درک : ضرع  لیئربج  هاگنآ  دروآرد . زازتهاب  گنج  نادـیم  رد  ار  نآ  دروآ و  نامـسآ  زا  ردـب  گنج 
ار نآ  گــنج  رد  ربـمغیپ  تـسا . تـشهب  تـخرد  گرب  تـفگ : تـسیچ ؟ زا  سپ  مدرک : ضرع  تـسین . ریرح  مـشیربا و  ناــتک و  هـبنپ و 
ار نآ  ترـضح  لمج  گـنج  زور  رد  هکنیا  اـت  دوب  ترـضح  نآ  دزن  هتـسویپ  داد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسدـب  دـیچیپ و  سپـس  تشارفارب 

هشیمه دیچیپ و  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دینادرگ . زوریپ   1128 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  وا  ادخ  دومن و  هتـشارفارب 
دروآیم و رد  زازتهاب  ار  نآ  دومن  مایق  مئاق  یتقو  دـنک . مایق  ام  مئاق  هکنیا  ات  دـیاشگیمن  ار  نآ  سک  چـیه  رگید  تسه و  هدوب و  اـم  دزن 

ياج اهلد  رد  هتفر  وا  تسار  پچ و  يور و  شیپ  زا  رتدوز  هامکی  يو  سرت  بعر و  دنیبیم . ار  نآ  دشاب  ملاع  برغ  قرش و  رد  سک  ره 
بضغ قلخ  نیا  رب  دنوادخ  هکنیا  زا  تسا و  نیگمشخ  تخس  دنکیم و  مایق  شناردپ  یهاوخنوخب  وا  دمحم ! يا  تفگ : هاگنآ  دریگیم ،

هک ار  ربمغیپ  هرز  همامع و  دراد و  نتب  دوب  هدیـشوپ  دحا  گنج  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نهاریپ  وا  دشابیم . فسأتم  هدومن 
نانیدیب هتـشک  زا  هام  تشه  دشکیم و  ریـشمش  سپـس  دراد ، تسد  رد  مه  ار  ربمغیپ  ریـشمش  راقفلا  وذ  و  دشوپیم ، تساسر  يو  تماقب 

نانیا هک  دـنکیم  مالعا  وا  یچراج  دزیوآیم و  هبعکب  دربیم و  ار  اـهنآ  تسد  دـنکیم ، عورـش  هبیـش  ینب  زا  تسخن  وا  دزاـسیم . اههتـشپ 
دنکیمن مایق  وا  دنادرگیم . ناشبآ  ریس  ریشمش  برض  اب  دریگیم و  ار  اهنآ  ریـشمش  دروآیم ، هلمح  شیرقب  هاگنآ  دنیادخ . هناخ  نادزد 

زین و  دنناوخب ! مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرازیب  رب  ینبم  هفوک  رد  يرگید  هرـصب و  رد  یکی  نامرف : ود  شنانمـشد  هکنآ ، زا  دعب  رگم 
مدرم اب  دـنکیم  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  راـسی  نب  لیـضف  زا  یناـمعن  تبیغ  رد 
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، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  مدرکضرع : « 1  » دنرتدب دوب ؛ هجاوم  اهنآ  اب  ربمغیپ  هک  تیلهاج  لاهج  زا  یمهفن  رد  هک  ددرگیم  وربور  ینادان 
ار هدیشارت  ياهبوچ  اههرخص و  گنـس و  زا  یئاهتب  مدرم  دش  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  یتقو  دومرف : روطچ ؟  1129 ص : نتم ،

هاگنآ دننکیم ، لالدتـسا  نآب  هدومن  لیوأت  دوخ  لیمب  ار  نآرق )  ) ادخ باتک  مدرم  همه  دـنکیم ، مایق  مئاق  هک  ینامز  دـندرکیم و  شتـسرپ 
خوسر مدرم  ياههناخ  لخادب  امرگ  امرـس و  دننام  هک ) تسا  ذفان  دـباییم و  شرتسگ  نادـنچ   ) مئاق لدـع  مسق  ادـخب  دیـشاب  هاگآ  دومرف :

ّقحلا ۀـیار  ترهظ  اذا  دومرفیم : قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  بلغت  نب  نابا  هک  تسا  ینامعن  تبیغ  رد  زین  دـنکیم .
راکشآ قح  مچرپ  یتقو  ینعی : هجورخ .  لبق  هتیب  لها  نم  ساّنلا  یقلی  يذّلل  لاق : ال  تلق : کلذ ؟ مل  يردت  أ  برغلا . قرّـشلا و  لهأ  اهنعل 
تاداس زا  يو  روهظ  زا  لـبق  مدرم  هک  یئاـهیتحاران  يارب  دومرف : هن . متفگ  ارچ ؟ ینادـیم  دـننکیم . تنعل  ار  نآ  برغ  قرـش و  مدرم  دـش ،

قرش لها  دش  راکشآ  قح  مچرپ  یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مزاح  نب  روصنم  باتک  نآ  رد  مه  دننیبیم و  وا  نادناخ 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » دـننیبیم مشاه  ینب  زا  هک  یتامدـص  رطاخب  دومرف : هچ ؟ يارب  متفگ : دـننکیم . تنعل  ار  نآ  برغ  و 
رهش و هدزیـس  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  جارـس  بوقعی  زا  باتک  نآ  رد  زین  1130 و  ص :

مدرم نانیا : درب و  مان  دگنجیم  اهنآ  اب  مه   1131 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  وا  دگنجیم و  مئاق  اب  نآ  مدرم  هک  تسا  هفیاط 
رد زین  ير ! لها  ود  زا  هلهاب و  ینغ و  هبض و  ینب  لئابق  بارعا  اهدرک ، ناسیمد ، مدرم  هرـصب ، لها  هیما ، ینب  ماش ، لها  هنیدم ، مدرم  هکم ،

یماگنه دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شراوگرزب  دج  زا  شردپ  زا  قداص  ترـضح  هک  تسا  ینامعن  تبیغ 
رد مه  و  دـهدیم . سپ  نانآب  ار  اهنآ  هتفر  تسد  زا  ياوق  هتخاـس  فرطرب  نینمؤم  زا  ار  یتهاـقن  هنوگ  ره  دـنوادخ  دـنکیم  روهظ  مئاـق  هک 

ار نآرق  نآ  رد  دناهدز و  اههمیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  مرگنیم  ار  منایعیش  یئوگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  ینامعن  تبیغ 
زا باتک  نآ  رد  زین  دنکیم . تسرد  ار  نآ  هلبق  هتـسکش و  ار  هفوک  دجـسم  درک  مایق  مئاق  یتقو  دنزومآیم . تسا ، هدـش  لزان  هک  روط  نآ 

هتفرگ تسدب  ار  نآرق  هک  منیبیم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  یئوگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  هبقع  نب  یلع 
مئاق هک  یماگنه  تشاد  دیهاوخ  یلاح  هچ  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  باتک  نآ  رد  زین  دنهدیم . میلعت  مدرمب  و 
باتک نآ  رد  نینچمه  « 1 « ؟ دشاب راوشد  برع  رب  هک  دروآ  نوریب  اهنآ  يارب  يون  نامرف  هاگنآ  دنک ، اپ  رس  رب  هفوک  دجسم  رد  یئاههمیخ 

ملظ و نمب  مدنزرف  درکضرع : دش و  دراو  يدرم  ریپ  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  رد  نم  تفگ : ینانک  حلاص  وبا  هک  تسا 
رد سک  ره  تسا  راوخ  يرگید  تلود  رد  کی  ره  ناوریپ  دنراد و  یتلود  مادک  ره  لطاب  قح و  هک  ینادیمن  دومرف : ترضح  دنکیم  متس 

دنهاوخ وا  زا  ار  نآ  یفـالت  قـح  تلود  رد   1132 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دزاس ، دراو  يرازآ  یـسکب  لطاب  تلود  ناـمز 
دوشیمن مامت  ایند  رمع  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  باـتک  نآ  رد  زین  و  تفرگ .

مود راب  هاگنآ  دنیآ . درگ  نیمز  زا  یتمسق  کی  رد  قح  ناوریپ  همه  دیوش ! عمج  قح  ناوریپ  يا  دنز : ادص  نامـسآ  زا  هدنیوگ  هکنیا  رگم 
لطاب لها  مدرکـضرع : نم  دـننک . عامتجا  نیمزرـس  کی  رد  لطاب  ناوریپ  همه  سپ  دـیوش  عمج  لطاب  لـها  يا  دـنزیم : ادـص  ياهدـنیوگ 

یَّتَح ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  ام  دومرف : ادـخ  هک  نانچ  ادـخب ، هن  دومرف : سکعلاب ؟ دـنوش و  قح  ههبج  لـخاد  دـنناوتیم 
دب هکنیا  ات  دیتسه ، نآ  رد  نانیدیب )  ) امـش هک  دنوش  هطرو  نیا  لخاد  نامیا  لها  دراذگیمن  دـنوادخ  ینعی : « 1  » ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی 

مئاق یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  زا  لماک  زا  وا  ریـصب و  وبا  زا  هدش  دای  باتک  رد  مه  و  دوش . هداد  زیمت  بوخ  زا 
تبرغ لاح  رد  مالـسا  دومن . توعد  هنوگ  نیدـب  ار  مدرم  ص )  ) ربمغیپ هک  نانچ  دـیامنیم ، توعد  ياهزات  رماـب  ار  مدرم  دـنکیم ، ماـیق  اـم 

ترـضح هک  هدومن  تیاور  ریـصب  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  اـبرغ . لاـحب  شوخ  سپ  دوشیم  بیرغ  لوا  زور  دـننام  يدوزب  دـش و  رهاـظ 
: مدرکضرع نم  ابرغ . لاحب  شوخ  سپ  دوب . هک  نانچ  دوشیم ، بیرغ  زین  يدوزب  و  دش . رهاظ  تبرغ  اب  مالسا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص 
و « 2  » هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  توعد  دننام  دریگیم . رـس  زا  ار  دوخ  توعد  ام  هدننکتوعد  دومرف : دیهد ! حرـش  نم  يارب  ار  نیا  اقآ 

هیلع دوعوم  يدـهم  ناناوج  هکنیا  ياـنثا  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ینئاـطب  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
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هکم رد  ار  حبـص  دـنوریم و  دوخ  بحاـص  يوسب  بش  کـی  رد  هاـگان  دـناهدیباوخ ، دوـخ  ماـب  تشپ  رد  هعیـش   1133 ص : نتم ، مالـسلا ،
هکنیا ات  دنکیمن  روهظ  هکم  زا  مئاق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  ینامعن  تبیغ  رد  دوب . دـنهاوخ 

: دشاب وا  پچ  بناج  رد  لیئاکیم  تسار و  تمـس  رد  لیئربج  هک  رفن  رازه  هد  دومرف : تسا ؟ ردقچ  هقلح  مدرک : ضرع  دوش . لماک  هقلح 
مچرپ هاگنآ  فیرخلا » عزقک  اعزق  نوعمتجی  ّمث  اهنعل  ّالا  برغملا  یف  قرـشملا و ال  یف  دـحا  یقبی  الف  اـهب  ریـسی  ۀـبلغملا و  ۀـیاّرلا  زهی  ّمث  »

دننام فلتخم  لئابق  مدرم  سپس  « 1  » دنکیم تنعل  ار  نآ  تسا  برغ  قرش و  رد  سک  ره  دروآیم . تکرحب  هتشارفارب و  ار  دوخ  دنمزوریپ 
، رفن تفه  رفن و  شش  و  رفن ، جنپ  و  رفن ، راهچ  و  رفن ، هس  و  رفن ، ود  و  رفنکی ، دننک ، عامتجا  يور  ودب  ناهگان  زیئاپ  لصف  رد  ربا  ياههراپ 

تیاور ع )  ) قداص ترـضح  زا  صاصتخا  باتک  رد  دیفم  خیـش  دنوریم ) مئاق  فرطب  هتـسد  هتـسد  ینعی   ) رفن هد  و  رفن ، هن  و  رفن ، تشه  و 
دوشیم هداد  درم  لهچ  توق  اهنآ  زا  يدرم  رهب  دنـشابیم . نآ  نارمکح  نیمز و  يور  ياـسؤر  مئاـق  تلود  رد  نایعیـش  دومرف : هک  دـنکیم 

و تشگ ، رهاظ  ام  مئاق  یتقو  دریگیم . ياج  ام  نایعیـش  لد  رد  نانمـشد  تشحو  مئاق  مایق  زا  شیپ  دومرف : رقاـب  دـمحم  ماـما  دومرف : سپس 
فک اب  دننکیم و  هل  دوخ  ياهاپ  ریز  ار  ام  نمشد  هک  يروطب  دنرتکباچ ، هزین  زا  رتریلد و  ریش  زا  اهنآ  زا  کی  ره  درک ، جورخ  ام  يدهم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینرع  هبح  زا  مادقملا  وبا  زا  بیذهت »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  دنناسریم . لتقب  تسد 
دنچ هب  نآ  نیمز  عرذ  کی  هک  دـنکیم  ادـیپ  تیبوغرم  نانچ  دوش و  لصو  هریح  هب  هفوک  هک  دـسرب  يزور  دومرف : درب و  فیرـشت  هریحب 

و دـشاب ! برد  دـصناپ  ياراد  هک  دوش  اـنب  هریح  رد  يدجـسم  و  دوـشیم ، هتخورف   1134 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  یفرـشا 
نم درازگیم . زامن  اجنآ  رد  لداع  زامنـشیپ  هدزاود  دوب . دـهاوخ  گنت  اـهنآ  يارب  هفوک  دجـسم  اریز  درازگیم . زاـمن  نآ  رد  مئاـق  هدـنیامن 

يارب دجسم  راهچ  دومرف : دراد ؟ دیئامرفیم  هک  ار  تیعمج  همه  نیا  شیاجنگ  زور  نآ  رد  هفوک  دجسم  ایآ  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرکـضرع :
هفوک فرط  ود  نیا  رد  زور  نآ  رد  رگید  دجـسم  ود  هفوک و  یلعف  دجـسم  تساهنآ . نیرتکچوک  هفوک  دجـسم  هک  دوشیم  هتخاـس  مئاـق 

: تفگ رینتـسم  نب  ملاس  هک  دنکیم  تیاور  یفاک  رد  ینیلک  درک . فجن  هفوک و  هرـصب و  لها  رهن  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  و  تسا ، عقاو 
. دنروایب نامیا  هتفریذـپ و  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  اهیبصان  همهب  ار  نامیا  درک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  دومرفیم : مدینـش  ع )  ) رقاب ترـضح  زا 

مالـسا تلودب  یمذ  نارفاک  زورما  هک  نانچ  دنهدب  هیزج  دیاب  ای  دنزیم و  ار  اهنآ  ندرگ  ای  هن  رگ  اهبف و  دندش  نامیا  رد  لخاد  اعقاو  رگا 
هیلع قداص  ترـضح  تفگ : هک  هدش  تیاور  ریـصب  وبا  زا  « 1  » ام نیـشیپ  ياملع  زا  یکی  فیلأت  رازم »  » باـتک رد  فلؤم : دـنهدیم . هیزج 
هلهس دجسم  مدرکضرع : منیبیم . هلهس  دجسم  رد  شناگتسب  ناسک و  اب  ار  مئاق  ندمآ  دورف  نم  ایوگ  دمحم ! وبا  يا  دومرف : نمب  مالّـسلا 

زج درکن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  هدوب . نمحرلا  لیلخ  میهاربا  سیردا و  هاگیاج  هلهـس  دجـسم  يرآ  دومرف : تسوا ؟ هاگتماقا 
تماقا اجنآ  رد  هشیمه  مئاق  مدرگ ! تنابرق  مدرکضرع : تسا . دجسم  نآ  رد  رضخ  تنوکس  لحم  مه  درازگ و  زامن  دجسم  نیا  رد  هکنیا 

: مدرکضرع دشاب . هفیلخ  مئاق  زا  دعب  هک  سک  ره  دومرف : دنکیم ؟ تنوکس  نآ  رد  یسک  هچ  وا  زا  دعب  مدرکـضرع : يرآ ! تفگ : دنکیم ؟
یسک رگا  مدرکضرع : دنهدیم . يوب  هیزج  تلذ  لامک  اب  زین  اهنآ  دنکیم و  حلص  اهنآ  اب  ربمغیپ  دننام  دومرف : دنکیم ؟ هچ  یمذ  نارفاک  اب 
يارب یتصرف  رگید  ام  نیفلاـخم  اـم  تلود  رد  دومرف : دوشیم ؟ هچ  دزرو  ینمـشد  امـش  اـب   1135 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 

مارح امـش  ام و  رب  اهنآ  نتـشک  زورما  تسا . هدرک  لالح  ام  يارب  ار  اهنآ  نوخ  نتخیر  دـنوادخ  عقوم  نآ  رد  اریز  دـنرادن ، ام  اـب  ینمـشد 
ۀیافک رد  دریگیم . ام  نانمشد  زا  ار  ام  شربمغیپ و  ماقتنا  وا  هلیـسوب  دنوادخ  درک  مایق  ام  مئاق  یتقو  دزاسن . رورغم  ار  وت  یـسک  سپ  تسا ،

لهأ مئاق  مهنم  عساّتلا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  دالوا  همئا  فیدر  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  رثالا 
هَّللا و نید  رهظی  هَّللا و  رمأ  یلعیف  ۀّلـضم  ةریح  ۀـلیوط و  ۀـبیغ  دـعب  رهظیل  هلاعفا  هلاوقأ و  هلئامـش و  یف  یب  ساّنلا  هبـشا  یتّما  ّيدـهم  یتیب و 

يدهم نم و  تیب  لها  مئاق  اهنآ  یمهن  ینعی : املظ  اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدع و  ضرألا  ألمیف  هَّللا  ۀـکئالمب  رـصنی  هَّللا و  رـصنب  دـیؤی 
زا ار  مدرم  هک  یتریح  ینالوط و  تبیغ  زا  دـعب  هکنیا  ات  تسا . رتهیبش  نمب  سک  همه  زا  شلاـعفا  لاوقا و  لئامـش و  رد  هک  تسا  نم  تما 

ادخ و ترـصن  اب  دنادرگ و  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  ادخ  نید  درب و  الاب  ار  مالـسا ) نید   ) ادخ رما  و  دوش ، راکـشآ  دنکیم ، هارمگ  یناشیرپ 
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شور هراب  رد  تایاور  زا  یضعب  فلؤم : دشاب . هدش  متس  روج و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دوش ، دییأت  ناگتشرف 
«1  » تشذگ قباس  باوبا  رثکا  یط  رد  ترضح  نآ  تموکح 

تسا مئاق  تسدب  ناطیش  يدوبان 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  دنکیم  لقن  رامع  نب  قاحـسا  زا  دوخ  دنـسب  ۀئیـضملا » راونالا   » باتک رد  دـیمحلا  دـبع  نب  یلع  دـیس 
يدـهم تقو  نیا  ِمُوْلعَْملا  ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَـف  َلاـق  دـشاب . مولعم » تقو   » رظتنم دوـمرف : ناطیـشب  دـنوادخ  هکنیا  مدیـسرپ 

و  ) دـنکیم هتخیگنارب  ار  وا  دـنوادخ  یتقو  تسام . مئاـق  ماـیق  زور  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  مولعم   1136 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
ياو يا  دیوگیم : و  دیآیم ، اجنآب  دوریم ، هار  دوخ  ياهوناز  اب  هک  یلاح  رد  ناطیش  تقو  نآ  رد  تسا . هفوک  دجسم  رد  تسا ) مایق  هدامآ 

رد دیفم  خیـش  دسریم . رخآب  وا  تدـم  هک  تسا . مولعم  تقو  زور  عقوم  نآ  دـنزیم . ار  شندرگ  هتفرگ و  ار  وا  یناشیپ  مئاق  زورما ! رطخ  زا 
و دیآیم ، هفوک  نادیمب  شیوخ  ياپ  اب  دنک  مایق  مئاق  نوچ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  صاصتخا »  » باتک

ریشمش رازه  هدزاود  هرز و  رازه  هدزاود  دننکیم  رفح  ار  اجنآ  وا  روتسدب  دینکب ! ار  اجنیا  دیوگیم : دنکیم و  یعضومب  هراشا  دوخ  تسد  اب 
اهنآـب ار  حالـس  نآ  دـناوخیم و  ار  مجع  مدرم  ناـمالغ و  زا  رفن  رازه  هدزاود  هاـگنآ  دروآیم . نوریب  يور  ود  دوـخ  هـالک  رازه  هدزاود  و 

دنکیم تیاور  ریصب  وبا  زا  یفاک  رد  ینیلک  دیناسرب . لتقب  دناهدیشوپن ، ار  سابل  نیا  هک  یناسک  دیوگیم : اهنآب  باطخ  سپس  و  دناشوپیم ،
تبقنم نیاب  ار  امش  دنوادخ  دیتسه و  تمحر  تیب  لها  امش  درکضرع : دیسر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  يدرم  هک 

زا ار  سک  چیه  هتخادناین و  یهارمگب  ار  سک  چیه  ام  اریز  میئوگیم . رکـش  ار  ادخ  تسا  نینچ  دومرف : ترـضح  تسا . هتـشاد  صوصخم 
ادـخ  ) باتک قباطم  هک  دزیگنارب  ار  تیب  لها  ام  زا  يدرم  لج  زع و  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـسریمن ، رخآب  اـیند  میاهدرکن . هاریب  تیادـه  هار 

زا تفگ : هک  دنکیم  تیاور  دمحم  نب  ءالع  زا  بیذهت »  » باتک رد  یسوط  خیـش  دیامن . حیبقت  دنیبب ، ار  یتشز  راک  ره  دنک و  لمع  نآرق )
مالسالا رهظی  یّتح  هَّللا  لوسر  هب  راس  ام  ةریـسب  ریـسی  لاقف  دنکیم ؟ راتفر  مدرم  نایم  رد  هنوگچ  مئاق  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

یف ناک  ام  لطبی  ماق  اذا  مئاقلا  کلذک  لدعلاب و  ساّنلا  لبقتسا  ۀّیلهاجلا و  یف  تناک  ام  لطبا  لاق : ص )  ) هَّللا لوسر  ةریس  تناک  ام  تلق و 
. دزاسیم راکـشآ  ار  مالـسا  هکنآ  ات  دـیامنیم  لمع  ص )  ) ربمغیپ شورب  دومرف : لدـعلا  مهل  لبقتـسی  ساـّنلا و  يدـیا  یف  ناـک  اّـمم  ۀـندهلا 
اب درب و  نایم  زا  ار  تیلهاج  رفک  راثآ  ربمغیپ  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  ربمغیپ   1137 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شور  مدرکضرع :

مالـسا ناگناگیب  اب  شزاس  حلـص و  ماگنه  هک  ار  یتعدب  عورـشمان و  لامعا  ره  دنکیم  مایق  هک  یعقوم  مه  مئاق  درک . راتفر  تلادـعب  مدرم 
مالعا  » باتک رد  یسربط  نیدلا  نیما  لییذت  « 1  » دیامنیم يربهر  يرتسگ  تلادعب  ار  مدرم  دربیم و  نایم  زا  هتشگ  موسرم  نیملسم  نایم  رد 

دهاوخن يربمغیپ  رگید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دعب  هک  دنقفتم  ناناملـسم  همه  دوش : هتفگ  رگا  دسیونیم : يرولا »
هتشاد لاس  تسیب  زا  شیب  هک  سک  ره  و  دریذپیمن ؛ باتک  لها  زا  ار  هیزج  دنک  مایق  مئاق  نوچ  هک  دیراد  هدیقع  نایعیش  امـش  یلو  دمآ ،
مکح رودص  يارب  هک  دواد  ترـضح  هقیرطب  دنکیم و  بارخ  ار  ینید  دهاشم  دجاسم و  دـناسریم و  لتقب  دـنادن  ار  شنید  ماکحا  دـشاب و 
ینید ماکحا  لاطبا  تناید و  خـسن  بجوم  هدـیقع  نیا  هدـش . دراو  امـش  تایاور  رد  هک  اـهنیا  لاـثما  و  دـنکیم ، مکح  تساوخیمن ، دـهاش 
باوج دیراذگن ، ربمغیپ  ار  نآ  مان  دنچ  ره  دیاهدومن  تابثا  ایبنا  متاخ  زا  دعب  ار  يربمغیپ  توبن و  هدـیقع  نیا  اب  امـش  تقیقح  رد  و  تسا ،
نـسب هک  ار  یناسک  دریذـپیمن و  باتک  لها  زا  ار  هیزج  مئاق  هک  هدـش  رکذ  لاؤس  نیا  رد  هچنآ  زا  ام  میئوگیم : خـساپ  « 2 « ؟ تسیچ امش 

رب میرادن . عالطا  دـناسریم  لتقب   1138 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـننادیمن  ار  دوخ  نید  ماکحا  دنـسریم و  یگلاـس  تسیب 
دهاشم دجاسم و  زا  یـضعب  ندرک  بارخ  اما  و  تفریذپ . عطق  روطب  ار  نآ  ناوتیمن  دـشاب ، هدیـسر  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  هک  مه  ضرف 
عورـشم يراک  هتبلا  هک  تسا ؛ هدش  انب  ادخ  روتـسد  يوقت و  تاهج  فالخ  رب  هک  دـشاب  يدـهاشم  دـجاسم و  روظنم  تسا ، نکمم  ینید ،

لیلد دـهاش و  مکح  رودـص  رد  دـنکیم و  مکح  دواد  دالوا  دـننام  مئاـق  هکنیا  اـما  و  « 1  » درک ار  يراـک  نینچ  مه  ربـمغیپ  دوب و  دـهاوخ 
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رد هک : درک  لیوأت  دیاب  هنوگ  نیدب  ار  نآ  دـشاب  تسرد  رگا  مه  اضرف  تسین . ینیقی  مولعم و  ام  دزن  هک  تسا  يزیچ  مه  نیا  دـهاوخیمن ،
ادـیپ يزیچب  نیقی  مکاح  ای  ماما  هاگ  ره  اریز  دـنکیم  مکح  شملع  قبط  دراد ، يوعد  تیهام  ایاضق و  تقیقحب  ملع  اصخـش  هک  يدراوم 

: دناهتفگ هکنیا  هوالعب  تسین . تناید  خسن  بجوم  نیا  و  دـهاوخن ، یلیلد  دـهاش و  رگید  و  دـنک ، لمع  شملع  قفاوم  هک  تسا  مزال  درک 
. دوب دهاوخن  تناید  نتشگ  خوسنم  ثعاب  مه  دشاب  حیحـص  هک  یتروص  رد  دهدیمن ، هاوگ  دهاش و  یهاوگب  شوگ  دریگیمن و  هیزج  مئاق 

دـشاب رگید  خسان  یکی  دناوتیمن  دندمآ  مه  اب  لیلد  ود  ره  رگا  دیاین . مه  اب  دـشاب و  خوسنم  مکح  زا  رخأتم  شلیلد  هک  تسنآ  خـسن  اریز 
نآ زا  دعب  دیرب و  رسب  هناخ  رد  تقو  نالف  ات  ار  هبنش  زور  دومرف : دنوادخ  هک  میدرک  ضرف  رگا  الثم  دشاب . نآ  فلاخم  ینعم  رد  دنچ  ره 
امب ربمغیپ  میتسناد  تشگ و  مولعم  ینعم  نیا  نوچ  تسا . بجوم  لیلد  هارمه  عفار  لیلد  اریز  دـنیوگیمن ، خـسن  ار  نیا  دـیتسه ، دازآ  تقو 
يو زا  تسا  بجاو  ام  رب  دیریذپب ، دنکیم  یمکح  ره  و  دـینک ، يوریپ  وا  تاروتـسد  زا  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  مئاق  هک  تسا  هداد  عالطا 
قرف قباس  ماکحا  زا  یـضعب  اب  دـنچ  ره  میتفریذـپ  ار  وا  مکح  ام  رگا  سپ  میئامن  لـمع  دومن  مکح  اـم  ناـیم  مئاـق  روط  ره  مینک و  يوریپ 

رد ماکحا  خسن  میتفگ : هک  نانچ  اریز  میاهتسنادن  خوسنم  ار  مالـسا  نید  ماکحا   1139 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دشاب  هتشاد 
. دوشیمن ققحتم  دشاب ، هدش  دراو  شلیلد  هک  ییاج 

ننست لها  نادنمشناد  زا  یکی  راتفگ 

هک یئادخب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دوخ  دنسب  هنسلا » حرش   » باتک رد  « 1  » ءارف دوعسم  نب  نیسح  فلؤم :
ار بیلـص  دـیآیم و  دورف  ناناملـسم  امـش  نایم  رد  لداع  مکاح  نآ  میرم  نب  یـسیع  هک : منکیم  داـی  دـنگوس  تسوا  تسد  رد  نم  ناـج 

سپـس دریذپیمن . ار  نآ  یـسک  رگید  هک  دهدیم  مدرمب  لام  نادـنچ  درادـیمرب و  نایم  زا  ار  نداد  هیزج  دـشکیم و  ار  كوخ  دنکـشیم و 
مالسا نید  قباطم  هدرب و  نایم  زا  ار  تینارصن  شیک  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسنیا  بیلص  نتسکش  زا  دوصقم  دیوگیم : دوعسم  نب  نیسح 

دناسریم نیا  و  دنراد ) نادب  تداع  اراصن  هک   ) تسنآ نتـشک  هحابا  ندروخ و  يرادـهگن و  میرحت  كوخ  نتـشک  ینعم  دـنکیم و  مکح 
عفن نآ  زا  مدرم  هک  يرهاط  زیچ  نوچ  دشکیم . ار  اهكوخ  مالسا  عرش  روتسدب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  اریز  تسا : نیعلا  سجن  كوخ  هک 
اهنآ هتـشادرب و  اراصن ) دوهی و   ) باتک لها  زا  ینعی  درادیمرب  نایم  زا  ار  نداد  هیزج  دومرف : هک  نیا  و  تسین ، حابم  شندرک  فلت  دـنربیم 
نایم زا  نایدا  مامت  وا  نامز  رد  دومرف  نامـسآ  زا  یـسیع  ندـمآ  دورف  هراب  رد  هک  هدومن  تیاور  ربمغیپ  زا  هریره  وبا  دـنکیم . ناملـسم  ار 

دـنکیم و تافو  سپـس  دـیامنیم و  یگدـنز  نیمز  يور  رد  لاس  لـهچ  و  « 2  » دـشکیم ار  لاجد  و  دـنامیم ، یقاـب  هک  مالـسا  رگم  دوریم .
هیلع دوعوم  يدهم  هک  تسنیا  هیزج  نتشادرب  زا  دوصقم  دناهتفگ : تنـس ) لها  نادنمـشناد  زا   ) یـضعب دنرازگیم . زامن  يو  رب  ناناملـسم 
ادـیپ تسا  هدـیدرگ  ررقم  اـهنآ  رطاـخب  هیزج  هک  يدـنمزاین  هک  دوشیم  داـیز  راـگزور  نآ  رد  لاوـما  يردـقب   1140 ص : نتم ، مالـسلا ،
هریره وبا  زا  دوـخ  دنـسب  « 1  » يراخب دریذـپیمن . ار  نآ  یـسک  رگید  هک  دـهدیم  مدرمب  لاـم  نادـنچ  دومرف : ربمغیپ  هکنیا  لیلدـب  دوشیمن ،

امش نایم  رد  مه  امـش  ماما  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  هک  یماگنه  تشاد  دیهاوخ  یلاح  هچ  دومرف  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور 
تایاور ننـست  لها  ياملع  ریاس  ءارف و  فلؤم : ءارف ) نخـس  نایاپ   ) دـنراد نآ  تحـص  رب  قاـفتا  اـملع  همه  هک  تسا  یثیدـح  نیا  دـشاب ؟
نیفلاخم هکلب  درادن ، امب  صاصتخا  هدش  لقن  مئاق  تموکح  زرط  هراب  رد  هچنآ  دناسریم  همه  هک  دـناهدرک  لقن  صوصخ  نیا  رد  يرگید 

ربمغیپ هک  دـناهدرک  مه  تیاور  هناتخبـشوخ  ار  نیا  اما  دـناهداد . تبـسن  یـسیع  ترـضحب  ار  روما  نیا  اـهنآ  یلو  دـناهدرک  تیاور  مه  اـم 
نیب كرتشم  لاکشا  اریز  تسام  باوج  نامه  دنداد  بلطم  نیا  زا  هک  یباوج  ره  تسامش . نایم  رد  امش  ماما  یـسیع  لوزن  ماگنه  دومرف :
دعس زا  دوخ  دنسب  يو  هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  دوخ  تبیغ »  » باتک رد  یلین  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  تساهنآ . ام و 

نم دزن  مشاب  هتشاد  هفوک  رد  هک  نیمز  مدق  ياج  کی  هزادناب  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  هدرک  لقن  يرعـشا  هَّللا  دبع  نب 
مدینـش تفگ : هک  هدرک  لقن  غبـصا  نب  دعـس  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا . هنیدـم  رد  هناخ  باـب  کـی  نتـشاد  زا  رتهب 
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یلع زا  یلباک  دلاخ  وبا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و  دهدن . تسد  زا  ار  نآ  دشاب ، هتشاد  هفوک  رد  ياهناخ  یسک  رگا  دومرفیم : قداص  ترضح 
دوعوم يدهم  نوریب  هنیدم  زا  رکشل  اب  سپس  دشکیم و  ار  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  مئاق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب 

اهنآ يارب  هویم  لاحلا  یف  دـنوشیم  یتخـس  یگنـسرگ  راچد  اـجنآ  رد  دـسریم  « 1 « » رفجا  » هب اـت  دـیآیم   1141 ص : نتم ، مالـسلا ، هـیلع 
َو اهاْنیَیْحَأ  ُۀَْـتیَْملا  ُضْرَْألا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو  هفیرـش  هیآ  ینعم  تسا  نیا  دـنریگیم  هشوت  نآ  زا  دـنروخیم و  نآ  زا  مه  اـهنآ  دوشیم و  هدـیئور 

میروآیم نوریب  ياهویم  نآ  زا  مینادرگیم و  هدنز  ار  هدرم  نیمز  ام  هک  تسنیا  اهنآ  يارب  یتمالع  ینعی : « 2  » َنُولُکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اْهنِم  انْجَرْخَأ 
و دناهدرک . تعیب  ینایفـس  اب  هدومن و  عامتجا  هفوک  رد  مدرم  عقوم  نآ  رد  دـسریم  « 3  » هیـسداقب ات  هدومن  تکرح  هاگنآ  دنروخب  نآ  زا  ات 
هک یتدمب  دنکیم  تنطلـس  لاس  هن  دصیـس و  ام  مئاق  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  باتک  نآ  رد  مه 

قرش و دنوادخ  دشاب . هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دندومن . فقوت  دوخ  راغ  رد  فهک  باحـصا 
دواد نب  نامیلـس  شورب  دنامن و  ص )  ) دـمحم نید  زج  هک  دـناسر  لتقب  ار  نیدیب  مدرم  نادـنچ  مه  وا  دـیاشگیم  ام  يارب  ار  نیمز  برغ 

ضرـالا یط  ینعی   ) دوـشیم هدـیچیپ  شیاـپ  ریز  رد  نیمز  و  « 4  » دـننکیم تباجا  دـناوخب ، دوخ  يوسب  ار  هام  باـتفآ و  رگا  دـیامن ، راـتفر 
ناکسم نب  هَّللا  دبع  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  دنکیم . لمع  ادخ  روتسد  قبط  مه  وا  دوشیم و  یحو  يوب  ادخ  بناج  زا  و  تشاد ) دهاوخ 

یف يذـّلا  هاخا  يریل  قرـشملاب  وه  مئاقلا و  ناـمز  یف  نمؤملا  ّنا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 
رگا مئاق  تلود  ناـمز  رد   1142 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  قرـشملا !  یف  يّذلا  هاخا  يری  برغملا  یف  يّذلا  اذـک  برغملا و 

. دنیبیم دشابیم ، قرـشم  رد  هک  ار  شردارب  تسا  برغم  رد  هک  سک  نآ  دنیبیم و  برغم  رد  ار  شردارب  دـشاب  قرـشم  رد  نامیا  اب  درفکی 
ات ارم  تفگ : ادخب  ناطیش  یتقو  هک  ماهدید  سیردا » فحص   » رد نم  دسیونیم : دوعسلا » دعس   » باتک رد  سواط  نب  نیدلا  یضر  دیس  « 1»
زا ار  نیمز  هک : تسا  يزور  زور ، نآ  مهدـیم . تلهم  تسا  مولعم  نآ  تقو  هک  يزور  اـت  ار  وت  هن  دوـمرف : ادـخ  هدـب  تلهم  زیختـسر  زور 

نورد نامیا و  يارب  ار  اهنآ  ياهلد  هک  منیزگیم  رب  زور  نآ  رد  یگدـنز  يارب  ار  ینادرم  منادرگیم  كاـپ  ناـهانگ  كرـش و  رفک و  ثول 
لیم و  ایند ، رد  دـهز  افو و  نید و  رما  رد  تماقتـسا  يراـبدرب و  یتسار و  ینتورف و  يوقت و  نیقی و  صـالخا و  يراـکزیهرپ و  اـب  ار  اـهنآ 
يارب هک  ار  مالـسا )  ) نید و  منادرگیم ، نیمز  نارورـس  و  ماهداد ، رارق  هام  رهم و  نایعاد  ار  اهنآ  ماهدرک . ناحتما  مهدـیم ، اهنآب  نم  هچنآـب 

تاقوا رد  ار  اهزامن  دـنزرون . كرـش  نمب  و  دـننک ، تدابع  دـیابیم  هک  ناـنچ  ارم  هکنآ  اـت  مراذـگیم . یقاـب  اـهنآ  يارب  ماهدـیزگرب ، اـهنآ 
رد ار  يراد  تناما  نامز  نآ  رد  دـنیامن . رکنم  زا  یهن  و  دـننک ، فورعمب  رما  دـنزادرپب و  ار  دوخ  لام  ةاکز  و  دـنراد ، اپب  دوخب  صوصخم 

رگیدکیب و  دنـشاب ، مدرم  نایم  رد  نایاپراهچ  ناروناج و  دسرتن ، يزیچ  زا  یـسک  و  دوشن ، فلت  يزیچ  زگره  هک  مزاس  رارقرب  نیمز  يور 
نیمز و زا  ار  دوخ  تاکرب  مراذـگیم . رثا  الب  ار ، راد  شین  تاناویح  مس  رثا  و  مربیم ، ناـیم  زا  ار  راد  رهز  ناروناـج  ماـمت  و  دـنناسرن ، رازآ 

نوریب ار  دوخ  رطع  رمث و  ینیگآ ، رطع  يراد و  رمث  تخرد  ره  و  دریگ ، تهزن  دوخ  هزبس  ناهایگ و  اب  نیمز  و  متسرفیم ، اهنآ  رب  نامـسآ 
اهنآ نایم  يردارب  تاساوم و  هک  يروطب  مهد ، ياج  اـهنآ  لد  رد  ار  محرت  تفأر و   1143 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دهدیم .

رب گرزب  و  درادـن . يرترب  يرگید  رب  یـسک  دـنوشیم و  زاینیب  ارقف  دـننک ، تمـسق  دوخ  ناـیم  هیوسلا  یلع  دـنراد  هچنآ  و  ددرگ ، رارقرب 
دننکیم و راتفر  نآ  تاروتسد  قبط  دنتـسه و  مالـسا )  ) قح نیدب  نیدتم  همه  درادیم ، مرتحم  ار  گرزب  کچوک  دنکیم و  محرت  کچوک 
تیادـه و  ) يارب ار  یـضترم  یلع  دـننام  ینیما  ماـما  یفطـصم و  دـمحم  نوـچ  يربـمغیپ  هک  دنتـسه  نـم  ناتـسود  اـهنآ  دـنیامنیم . مـکح 

زور نآ  ناطیش ! يا  مداد . رارق  یضترم  یلع  منیما  یفطصم و  دمحم  مربمغیپ  ناروای  ناتـسود و  ار  مدرم  نآ  و  مدیزگرب ، اهنآ  یئامنهار )
دوباـن ار  ترکـشل  هتـسد و  راد و  ماـمت  وت و  زور  نآ  رد  ددـنویپیم . عوقوب  راـچان  و  ماهدرک ، ناـهنپ  مدوخ  بیغ  ملع  رد  هک  تسا  یتـقو 

رد وا  هتـسد  راد و  ناطیـش و  يدوبان  رد  دـش  رکذ  هک  راثآ  نیا  فلؤم : ِمُوْلعَْملا . ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَـف  بهذاـف  منادرگیم ،
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  ندـش  هتخیگنارب  زا  دـعب  يزور  دـیاب  املـسم  و  تسا ؛ هتفاین  ققحت  نونک  ات  وا  تما  ربمغیپ و  مایا  مامت 

دهاوخ مه  یتمـسق  تشذـگ و  قباس  رابخا  رد  هک  نانچ  تسا  دـمحم  لآ  مئاق  تنطلـس  روهظ و  ناـمز  طـقف  مه  زور  نآ  و  دوش ؛ ققحتم 
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یّلـص ربمغیپ  هرز  هک  منیبیم  فجن  تشپ  رد  ار  مئاق  یئوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دسیونیم : هیوقلا » ددع   » باتک رد  دمآ .
قربتـسا زا  ياهچراـپ  اـب  ار  نآ  هاـگنآ ، دـیآیم  اـسر  شمادـناب  اـت  دـناکتیم  ار  نآ  تسا ، هدـش  عمج  نوچ  هدیـشوپ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 
يدیفـس هک  دروآیم  تکرحب  ار  نآ  يروط  و  هدـش ، تسا  دیفـس  شمـشچ  ود  ناـیم  هک  دیفـس ) هایـس و   ) یقلبا بسا  راوس  دـناشوپیم و 

دهجیم يرون  نآ  ندوشگ  زا  دیاشگیم و  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  سپس  دشاب ، وا  روهظ  تمالع  دوخ  دننیبب و  اهرهش  مدرم  ار  شبسا  یناشیپ 
شیناشیپ نایم  هک  یهایـس  بسا  رب  هک  منیبیم  ار  مئاق  ایوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنکیم . نشور  ار  برغ  قرـش و  نیب  ام  هک 

نیا دوریم و  هلهس  دجسم  قدنخ  فرطب  مالسلا  يداو  زا  تسا و  راوس  دشخردیم   1144 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدیفس  زا 
راّبج ّلک  ّلذم  دیحو و  نمؤم  ّلک  ّزعم  مهّللا  اّقر ، ادّبعت و  هَّللا  ّالا  هلا  ال  اقدص ، انامیا و  هَّللا  ّالا  هلا  اّقح ال  اّقح  هَّللا  ّالا  هلا  ال  دـناوخیم : ار  اعد 
ياّیا كرـصن  ـال  ول  یقلخ و  نع  اـّینغ  تنک  ینتقلخ و  مهّللا  تبحر  اـمب  ضرـألا  یلع  قیـضت  بهاذـملا و  ینییعت  نیح  یفنک  تنا  دـینع .
هّزعب هءایلواف  ۀـعفّرلا  خومـشب  هسفن  ّصخ  نم  اـی  و  اـهنداعم ، نم  تاـکربلا  جرخم  اهعـضاوم و  نم  ۀـمحّرلا  رـشنم  اـی  نیبولغملا ، نم  تنکل 
ّلکف کقلخ  هب  ترطف  يذـّلا  کمـساب  کلأسأ  نوفئاخ . هتوطـس  نم  مهف  مهقانعا  یلع  ۀـّلذملا  رین  كولملا  هل  تعـضو  نم  اـی  نوزّزعتی .

یـضقت ینیفاعت و  ینیفکت و  جرفلا و  یف  یل  لّجعت  يرما و  یل  زّجنت  نا  و  دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  یلع  یّلـصت  نا  کـلأسأ  نونعذـم . کـل 
. ریدق ءیش  ّلک  یلع  ّکنا  ۀلیّللا ، ۀلیّللا  ۀعاّسلا ، ۀعاّسلا  یجئاوح ،

دهدیم يور  ناهج  رد  ترضح  نآ  راگزور  رد  رمع  نب  لضفم  تیاور  قبط  هچنآ  موس  یس و  باب 

هراشا

مالّسلا هیلع  قداص  ترـضح  میاقآ  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  « 1  » رمع نب  لضفم  زا  دنس  هلسلسب  هعیـش  ياملع  تافیلأت  زا  یکی  رد 
ار وا  روهظ  تقو  دنوادخ  هک  اشاح  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  دننادب  مدرم  دیاب  هک  دراد  ینیعم  تقو  رظتنم  يدهم  تیرومأم  ایآ  مدیـسرپ :

دنوادـخ هک  تسا  یتعاس  نامه  وا  روهظ  تقو  اریز  دومرف : هچ ؟ يارب  اـقآ  مدرکـضرع : دـننادب . ار  نآ  اـم  نایعیـش  هک  دـنک  نیعم  يروط 
اَّلِإ ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اهاسُْرم ؛ َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  دیامرفیم :

اهاسُْرم َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هدومرف : ادخ  هک  تسا  یتعاس  نامه  نیا  زین  1146 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 2  » ًۀَتَْغب
َۀَعاَّسلا اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  دومرف : رگید  هیآ  رد  تسادخ و  دزن  رد  طقف  تقو  نآ  ملع  ینعی : « 2  » ِۀَعاَّسلا ُْملِع  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  هدومرف : مه  و  « 1»

اَِهب ُلِْجعَتْـسَی  ٌبیِرَق  َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  ام  دومرف : مه  ُرَمَْقلا و  َّقَْشنا  َو  ُۀَـعاَّسلا  َِتبَرَْتقا  دومرف : زین  و  « 3  » اهُطارْـشَأ َءاج  ْدَقَف  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ 
: مدرکضرع «. 4  » ٍدیَِعب ٍلالَض  یَِفل  ِۀَعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَْحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  اْهنِم  َنوُقِفْـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  اِهب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال 

راکـشآ تقو  هچ  تساـجک و  ـالاح  و  هدـید ، ار  وا  یک  هدـش و  دـلوتم  یک  مئاـق  دـنیوگیم  مدرم  ینعی  دوـمرف : تسیچ ؟ نوراـمی »  » ینعم
دنربیم نایز  ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تسوا  تردق  رد  تلاخد  یهلا و  ياضق  رد  کش  ادخ و  رما  رد  هلجع  همه  اهنیا  دوشیم ؟

مه هن  منکیم و  نیعم  نآ  رب  یتقو  نم  هن  لضفم ! يا  دومرف : هدشن ؟ نییعت  نآ  يارب  یتقو  ایآ  مدرکـضرع : تسا . نارفاک  نآ  زا  دب  نایاپ  و 
( قحانب  ) هتـسناد و کیرـش  دـنوادخ  ملع  رد  ار  دوخ  دـنک ، نییعت  تقو  ام  يدـهم  روهظ  يارب  سک  ره  تسا ! هدـش  نییعت  نآ  يارب  یتقو 

ءایلوا ادخ و  زا  هک  قولخم  نیا  يارب  دراد  يرـس  ره  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  دـبای ! یهاگآ  ادـخ  رارـسا  رب  تسا  هتـسناوت  هک  هدرک  اعدا 
اب تقو  همه  ادخ  هک  اریز  دنسرب . نآب  دیاب  هک  دراد  شناگدنب  هب  صاصتخا  دشاب  هتشاد  ادخ  يریخ  ره  تسا ، هدش  عقاو  دناهتـشگرب  ادخ 
یف رهظی  لاقف  هروهظ ؟ یف  يالوم  ای  فیکف  تلقف  دشاب . تجح  اهنآ  رب  هک  تسا  نیا  يارب  دـهدیم  اهنآب  هک  رارـسا  نآ  تسا . شناگدـنب 

راکـشآ یکانههبـش  عضو  رد  وا  لـضفم ! يا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  شروـهظ  تقو  رد  تفگ : لـضفم  هرکذ . یلعی  هرما و  نیبتـسیل  ۀـهبش 
هیلع دوعوم  يدـهم  هدرب  شبـسن  هینک و  ماـن و  و  ددرگ ، راکـشآ  شراـک  دور و  ـالاب  شماـن  و  « 5  » دوش نشور  شرما  هکنیا  اـت  دوـشیم ،
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ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دایز  نیفلاخم  نیقفاوم و  لطاب و  قح و  ناوریپ  نابز  رد  وا  هزاوآ  و  دوش ،  1147 ص : نتم ، مالسلا ،
میاهدرک و لقن  مدرم  يارب  ار  وا  روهظ  ناتـساد  ام  هوـالعب  دوش . ماـمت  مدرم  رب  تجح  وا  نتخانـش  هطـساوب  هکنیا  اـت  دوشیم ؛ هدرب   1148
مسا و دنیوگب  مدرم  ادابم  ات  تسوا  هینک  مه  ادخ و  ربمغیپ  شدـج  مانمه  وا  هک : میاهتفگ  هدرب و  ار  وا  هینک  بسن و  مان و  میاهداد و  ناشن 

ققحتم هتفرگ ، الاب  مدرم  ياهنابز  رب  هک  شاهینک  بسن و  مان و  ندش  نشور  هطـساوب  وا  راک  دـنگوس  ادـخب  میتخانـشن ، ار  وا  بسن  هینک و 
هدعو شدج  هک  روط  نامه  هاگنآ  تساهنآ . رب  تجح  مامتا  يارب  اهنیا  همه  دـننکیم . وگزاب  رگید  کی  يارب  ار  نآ  هک  يروطب  دوشیم .

َهِرَک ْوـَل  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْـحلا  ِنـیِد  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  یلاـعت : هلوـق  دـنادرگیم  رهاـظ  ار  وا  دــنوادخ  هداد ،
ناکرـشم دـنچ  ره  دـنادرگ  بلاغ  ناـیدا  ماـمت  رب  ار  وا  اـت  دتـسرفیم  قح  نید  تیادـه و  اـب  ار  دوخ  هدـنیامن  دـنوادخ  ینعی : َنوُکِرْـشُْملا »

. دنهاوخن

تسا مالسا  نید  يدهم  نید 

( دوشیم بلاغ  نایدا  همه  رب  نامز  ماما  هنوگچ  ینعی  ( ؟ تسیچ َنوُکِرْـشُْملا » َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » لیوأت اقآ  تفگ  لـضفم 
هک دیـشکب  ناکرـشم  زا  نادـنچ  ینعی : ِهَِّلل : ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  تسا : هیآ  نیا  نآ  لیوأت  دومرف : ترـضح 

همه درادیمرب و  نایدا  للم و  نایم  زا  ار  فالتخا  مسق ! ادـخب  لضفم  يا  دـشاب . ادـخ  يارب  نید  همه  دـشابن و  مدرم  نایم  رد  ياهنتف  رگید 
َوُه َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  هدومرف : مه  و  « 2  » ُمالْـسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  هدومرف : ادخ  هک  نانچ  دوشیم  یکی  اهنید 
زا ترخآ  ملاـع  رد  وا  دوـشیمن و  هتفریذـپ  يو  زا  زگره  دریذــپب  ار  مالــسا  نـید  زج  ینید  سک  ره  ینعی  « 3  » َنیِرِـساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف 

مالـسا نید  نامه  دنتـشاد ، دمحم  یـسیع و  یـسوم و  حون و  میهاربا و  وا  ناردپ  هک  ینید  ایآ  اقآ ! تفگ : لضفم  دوب . دهاوخ  ناراکنایز 
رخآ اـت  لوا  زا  يرآ  دوـمرف : دـیراد ؟ بلطم  نیا  رب  نآرق  زا  یلیلد  مدرک : ضرع  نآ ! ریغ  هن  دوـب ، مالـسا  نید  نیمه  يرآ  دوـمرف : دوـب ؟

: هیآ نیا  رگید  و  دشابیم . ُمالْـسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  هیآ : هلمج  زا  تسا . لیلد   1149 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  زا  رپ  نآرق 
هیآ رگید  و  دیمان . ناملـسم  ار  امـش  هک  تسوا  تسا و  میهاربا  امـش  ردپ  نید  مالـسا  ینعی  « 1  » َنیِِملْسُْملا ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم 

«2  » ًۀَِملْسُم ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ََکل  ِْنیَِملْسُم  اْنلَعْجا  َو  دنتفگ : هک  دنکیم  لقن  اهنآ  نابز  زا  لیعامـسا  میهاربا و  ناتـساد  رد  دنوادخ  هک  تسیا 
رد هیآ  نیا  رگید  و  روآ . نوریب  ناملـسم  یمدرم  زین  ام  دالوا  زا  و  هد ، رارق  دوخ  هدشمیلـست  ناملـسم و  نت  ود  ار  رفن  ود  اـم  ایادـخ  ینعی :

«3  » َنیِِملْـسُْملا َنِم  اَنَأ  َو  َلِیئارْـسِإ  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاـق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح  دـیامرفیم : هک  تسا  نوعرف  ناتـساد 
یئادـخ دـندروآ ، نامیا  واـب  لیئارـسا  ینب  هک  ياهناـگی  دـنوادخ  زج  هک  مدروآ  ناـمیا  تفگ : دوش ، قرغ  تساوخیم  نوعرف  یتقو  ینعی :

میلست هک  یلاح  رد  ینعی : َنیِِملْسُم  ِینُوتْأ  َو  دیامرفیم : ابـس  هکلم  سیقلب  نامیلـس و  ناتـساد  رد  و  متـسه . ناناملـسم  زا  نم  کنیا  تسین و 
هاگـشیپ رد  نامیلـس  اـب  نم  ینعی  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  َناْمیَلُـس  َعَم  ُتَْمل  : ْ تفگ دـمآ  نامیلـس  دزنب  سیقلب  نوـچ  و  دـیئایب ، نم  دزن  دـیاهدش ،

هک یناسک  تفگ : یسیع  ینعی  ِهَّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  دیامرفیم : مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  نابز  زا  میدروآ و  مالـسا  نایناهج  دنوادخ 
ینعی « 4  » َنوُِملْـسُم اَّنَِأب  ْدَهْـشا  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  دنتـسیک ؟ دـنیامن  يراـی  ارم  ادـخ  نید  شریذـپ  اـب  دـنهاوخیم 

َُهل َو  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  و  میتسه ! ناملـسم  ام  هک  شاب  دـهاش  میدروآ و  ادـخب  نامیا  ام  میتسه  وت  ینید  ناروای  ام  دـنتفگ : نویراوح 
تسا نیمز  1150 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اهنامـسآ  رد  هچنآ  ینعی : « 5  » ًاهْرَک َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ 

کی زا  رتشیب  اجنآ  رد  ام  ینعی : « 1  » َنیِِملْسُْملا َنِم  ٍْتَیب  َْریَغ  اهِیف  انْدَجَو  امَف  دیامرفیم : طول  ناتساد  رد  دندروآ و  مالـسا  یلیمیب  لیم و  اب 
: ینعی « 2  » َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  اْنَیلِإ ..  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  میتفاین و  ناناملـسم  زا  هناخ 

مالـسا وا  يارب  ام  میراذگیمن و  قرف  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  نیب  هدش و  لزان  ام  يارب  ادخ  فرط  زا  هچنآ  ادـخب و  میدروآ  نامیا  دـیئوگب :
دیدوب رضاح  امش  ایآ  ینعی : « 3  » َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  هلوق  یلا  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  َءادَهُش  ُْمْتنُک  ْمَأ  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  و  میدروآ .
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؟ تسا ات  دـنچ  نایدا  اقآ ! درکـضرع : لضفم  میدروآ . مالـسا  وا  يارب  همه  ام  و  دومرف : هک  اجنآ  ات  دیـسر  ارف  بوقعی  گرم  هک  یماـگنه 
ینایرـس رد  هکنیا  يارب  دومرف : دنیوگیم ؟ سوجم  ار  سوجم  ارچ  مدرک : ضرع  تسیاهناگادج  نید  مادک  ره  تسا و  نید  راهچ  دومرف :

اههمع و اههلاخ و  نارتخد و  نارهاوخ و  ناردام و  اب  جاودزا  هَّللا  ۀبه  ثیش  مدآ و  ترضح  هک  دندرک  يوعد  دندیمان و  یسوجم  ار  دوخ 
دننک و هدجس  ار  باتفآ  زور  طسو  رد  هک  دناهداد  روتـسد  اهنآب  ثبـش  مدآ و  هک  دننکیم  اعدا  دندرک و  لالح  اهنآ  يارب  ار  مراحم  ریاس 

ارچ اقآ ! تفگ : لضفم  تسا . ثیـش  مدآ و  رب  نتـسب  غورد  ادخ و  رب  ءارتفا  اعدا  نیا  هک  یتروص  رد  دـناهدادن ، رارق  اهنآ  زامن  يارب  یتقو 
عوجر وت  يوسب  ام  ینعی  َْکَیلِإ ، انْدُه  اَّنِإ  دنتفگ : هک  هدرک  لقن  اهنآ  نابز  زا  دنوادخ  هکنیا  يارب  دومرف : دـنیوگیم ؟ دوهی  ار  یـسوم  موق 
ناروای ام  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  دنتفگ : یـسیع  هب  هک  تسا  هیآ  نیا  رطاخب  دومرف : دـنیوگیم ؟ ینارـصن  ار  يراصن  ارچ  مدرکـضرع : میاهدرک .

هیلع دوعوم  يدهم  هکنیا  يارب  دومرف : دنمانیم ؟ مان  نیدـب  ار  نیئباص  ارچ  اقآ ! تفگ : لضفم  میهدـیم . ترـصن  ار  ادـخ  نید  و  میئادـخ ،
ایبنا هچ  ره  تسا و  هدوهیب  ینامسآ  عیارـش  نایدا و  یهلا و  ناگداتـسرف  ناربمغیپ و  دوجو  هک  دندش  دقتعم  اهنآ   1151 ص : نتم ، مالسلا ،

راکنا ار  اهنآ  نانیـشناج  ینیـشناج  یهلا و  ناگداتـسرف  تلاـسر  ناربمغیپ و  توبن  دـنوادخ و  یگناـگی  هار  نیا  زا  تسا و  لـطاب  دـناهتفگ 
ملاع ربدم  دوجو و  ءدبم  اب  یطبار  هنوگ  چیه  شنیرفآ  ناهج  اهنآ  داقتعاب  تسا و  يربمغیپ  هن  یباتک و  هن  ینید و  هن  دـنیوگیم : دـندومن و 
متفگ هچنآ  لـضفم  يا  يرآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ مهم  تاـعالطا  نیا  ردـقچ  هَّللا ! ناحبـس  درکـضرع : ددرگیم . يرـس  دوخ  درادـن و 

شروهظ ماگنه  دومرف : دنکیم ؟ روهظ  نیمزرـس  مادک  رد  يدهم  اقآ ! تفگ : لضفم  دـننکن . کش  دوخ  نید  رما  رد  ات  ناسرب  ام  نایعیـشب 
؟ دوشیمن هدید  شتدالو  ماگنه  يدهم  ایآ  اقآ ! مدرکضرع : دینادب . وگغورد  ار  وا  دیوگب  امشب  نیا  زج  سک  ره  دنیبیمن  ار  وا  سک  چیه 

بـش رجف  عقوم  شتدالو  لوا  دوش . یم - هدید  تسا  هام  هن  لاس و  ود  هک  شردـپ  تافو  عقوم  ات  تدالو  هظحل  زا  مسق  ادـخب  ارچ  دومرف :
رانک رد  عقاو  يرهش  رد  « 1  » شردپ تافو  زور  تصش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  ات  لاس 257  نابعش  هام  متشه  هعمج 

رـس  ) دنمانیم يأر » نم  رـس   » ار رهـش  نآ  دنکیم . انب  نوعلم  لکوتمب  بقلم  رفعج  مانب  یهارمگ  رابج  ربکتم  صخـش  ار  نآ  هک  هلجد  طش 
اب صخـش  ره  تصـش  تسیود و  لاس  رد  دوشیم  هتفرگ  دنیبب  ار  نآ  سک  ره  یلو  دنیبب ) ار  نآ  سک  ره  دوشیم  رورـسم  ینعی  يار  نم 

ذوفن رهـش  نآ  رد  وا  یهن  رما و  دنیبیمن  ار  وا  تسا  دیدرت  کشب و  هدولآ  شلد  هک  یـسک  یلو  دنیبیم  هرماس  رد  ار  وا  یتقیقح  اب  نامیا و 
سک ره  دوشیم و  رهاظ  ادـخ  لوسر  شدـج  مرح  رد  هنیدـم  بنج  رد  رباص )  ) مانب يرـصق  رد  دوشیم و  بئاغ  اـج  ناـمه  رد  دـنکیم و 

ددرگیم و بئاغ  اهرظن  زا  شـش  تصـش و  تسیود و  لاس  زور  رخآ  رد  هاگنآ  دـنیبیم  ار  وا  اجنآ  رد  دـشاب  هتـشاد  ار  وا  رادـید  تداـعس 
لضفم ددرگ . نشور   1152 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  شلامجب  اهمـشچ  همه  هک  یعقوم  ات  دنیبیمن  ار  وا  سک  چـیه  رگید 

نامیا اب  دارفا  ادخ و  ناگتـشرف  دومرف : دـیوگیم ؟ نخـس  وا  اب  یک  دـنکیم و  وگتفگ  یک  اب  دریگیم و  سنا  یک  اب  تبیغ  لوط  رد  تفگ :
هک زور  نامه  و  دوشیم . رداص  شیالکو  ناگدـنیامن و  نیقثوم و  يارب  وا  تاعیقوت )  ) تاروتـسد و دـنیوگیم و  نخـس  يو  اب  نج  هفئاـط 

تبیغ زا  دـعب   ) هاگنآ دـنکیم ، یفرعم  نایعیـش ) وا و  نایم  طبار  و   ) وا باب  ار  دوخ  يریمن ، ریـصن  نب  دـمحم  دوشیم  بئاـغ  رباـص  رد  يو 
رب يدرز  همامع  هدیـشوپ و  ار  ربمغیپ  سابل  هدش و  هکم  رهـش  دراو  هک  منیبیم  ار  وا  ایوگ  لضفم ! يا  ددرگیم . راکـشآ  هکم  رد  ینالوط )

نیدب هتخادنا و  ولج  ار  رغال  زب  دنچ  هتفرگ  تسدـب  ار  ترـضح  نآ  ياصع  هدرک و  اپب  ار  ربمغیپ  هدـش  هلـصو  نیلعن  و  تسا ، هتـشاذگ  رس 
ناوـج تروـصب  اـیآ  تفگ : لـضفم  ددرگیم . راکـشآ  یناوـج  نسب  دسانـشب و  ار  وا  یـسک  هکنیا  نودـب  دوریم  ادـخ  هناـخ  فرطب  هنوـگ 

ره دـنک  رداص  ار  شروهظ  نامرف  ادـخ  یتقو  دـنادیم ؟ یـسک  الاح  زا  رگم  هَّللا  ناحبـس  دومرف : دـنکیم  روهظ  يریپ  تلاح  اب  ای  ددرگیمرب 
؟ ددرگیم راکـشآ  هنوگچ  دوشیم و  رهاظ  اجک  زا  اقآ ! تفگ : لضفم  دوشیم . رهاظ  دنادب  حالـص  وا  هک  یتروص  رهب  دـهاوخب و  وا  روط 

دـسر ارف  بش  نوچ  دوشیم و  هبعک  لخاد  اـهنت  دـیآیم و  ادـخ  هناـخ  فرطب  اـهنت  ددرگیم و  راکـشآ  یئاـهنت  هب  وا  لـضفم  يا  دومرف :
دنیآیم دورف  يو  رب  ناگتشرف  هتسد  هتسد  لیئاکیم و  لیئربج و  دش  کیرات  الماک  بش  تفر و  باوخب  اهمـشچ  یتقو  تساهنت ، نانچمه 

شراسخر رب  تسد  مه  مئاق )  ) وا تساور . تنامرف  تسا و  هتفریذـپ  یئامرفب  هچ  ره  نم  ياقآ  يا  دـیوگیم : يوب  لیئربج  ناـیم  نآ  رد  و 
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ُءاشَن ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   1153 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیوگیم : دشکیم و 
ار تشهب  ياج  ره  درک و  راذگاو  امب  ار  نیمز  دمآرد و  تسار  ام  هراب  رد  شاهدعو  هک  مراذگیم  ساپس  ار  ادخ  ینعی : َنِیِلماْعلا  ُرْجَأ  َمِْعنَف 

اـسر يادـص  اـب  دتـسیایم و  ماـقم  نکر و  نیب  رد  هاـگنآ  یهلا ! ناـمرفب  ناگدـننکلمع  شاداـپ  تسوـکین  هـچ  مـینکیم  لزنم  میهاوـخب 
نم يرای  يارب  نیمز  يور  رد  نم  روهظ  زا  شیپ  ار  امـش  دنوادخ  هک  یناسک  يا  و  دیتسه ، کیدزن  نمب  هک  یمدرم  ابقن و  يا  دـیوگیم :

بارحم رد  یـضعب  ملاع  برغ  قرـش و  رد  اهنآ  دسریم و  دارفا  نیاب  وا  يادـص  دـیئایب ! نم  يوسب  نم  زا  تعاطا  يارب  تسا ، هدرک  هریخذ 
دنهاوخ وا  دزن  ماقم  نکر و  نیب  رد  ندز  مهب  مشچ  کی  اب  دنونـشیم و  هک  ادـص  کی  اب  فصو  نیا  اب  و  دـناهدیباوخ ، یهورگ  تداـبع و 

. دوب

دنکیم روهظ  هکم  رد  مئاق  هک  یماگنه 

هئاضتـسا رون  نآ  زا  تسا ، نیمز  نکاس  هک  ره  دنک و  هولج  نامـسآ  ات  نیمز  زا  يدومع  تروصب  هک  دهدیم  روتـسد  رونب  دنوادخ  سپس 
ام مئاق  هک  دننادیمن  اهنآ  زونه  هک  یلاح  رد  ددرگ ، رورـسم  نینمؤم  ياهلد  رون  نیا  زا  دـشخردب و  يو  رب  شاهناخ  نایم  زا  رون  دـیامن و 
رد ربمغیپ  رکشل  دادعت  هب  درم  هدزیـس  دصیـس و  اهنآ  دوب و  دنهاوخ  مئاق  ربارب  رد  همه  دوش  حبـص  نوچ  یلو  تسا . هدرک  روهظ  تیب  لها 

روهظ اهنآ  اب  مه  دندش  دیهش  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هک  رفن  ود  داتفه و  نآ  ایآ  اقآ ! تفگ : لضفم  دنتـسه . ردب  گنج  زور 
هک یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  رفن  رازه  هدزاود  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هَّللا  دـبع  اـبا  طـقف  دومرف : دـننکیم ؟

روهظ و زا  لبق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  تنـس  شور و  ریغب  مدرم  ایآ  اـقآ ! مدرکـضرع : « 1 . » دنکیم روهظ  تسا  هدیشوپ  هایـس  همامع  شترـضح 
روهظ زا  لبق  یتعیب  ره  لضفم ! يا  دومرف : دننکیم ؟ تعیب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما   1154 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  اب  شمایق 

دهدیم و ادخ  هناخب  هیکت  لضفم ! يا  هکلب  دنک . تنعل  ار  نآ  ناگدـنریگتعیب  هدـننکتعیب و  دـنوادخ  تسا ، گنرین  قافن و  رفک و  مئاق 
َّنِإ دناوخیم : ار  هیآ  نیا  سپس  تسادخ  رماب  ادخ و  بناج  زا  ادخ و  تسد  نیا  دیوگیم : دهجیم و  نآ  زا  يرون  دنکیم و  زارد  ار  شتسد 
رد دـننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  یناسک  ینعی : « 1  » ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِدـْیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا 

. تسا هدرک  دوخ  نایزب  يراک  دنکـشب ، ار  تعیب  نآ  سک  ره  سپ  تساهنآ ، ياهتـسد  يالاب  ادخ  تسد  دنیامنیم ، تعیب  ادـخ  اب  تقیقح 
مدرم دننکیم . تعباتم  يو  اب  ابقن  اهنآ  زا  دعب  نج و  ءابجن  ناگتـشرف و  ریاس  سپـس  و  تسا ، لیئربج  دسوبیم ، ار  وا  تسد  هک  یـسک  لوا 
هدید شریظن  میدید و  بشید  هک  تمالع  نیا  دننایک و  دنتـسه  وا  اب  هک  تعامج  نیا  تسیک و  درم  نیا  دنیوگیم : دننزیم و  دایرف  هکم  رد 

زا یـسک  دـینیبب  دـینک  هاگن  دـنیوگیم : رگید  هدـع  تساهزب ! بحاـص  ناـمه  درم  نیا  دـنیوگیم : رگید  یـضعب  هب  یـضعب  تسیچ ؟ هدـشن 
دنشابیم ینالف  ینالف و  دنتسه و  هنیدم  لها  زا  هک  رفن  راهچ  هکم و  مدرم  زا  رفن  راهچ  زج  ام  دنیوگیم  مدرم  دیـسانشیم ؟ ار  وا  ناهارمه 

همـشچ زا  ياهدنیوگ  دش  علاط  باتفآ  هک  یعقوم  دوب ، دهاوخ  زور  نآ  باتفآ  عولط  زاغآ  رد  هعقاو  نیا  میـسانشیمن . ار  اهنآ  مادک  چـیه 
دمحم لآ  يدهم  نیا  ملاع ! مدرم  يا  دیوگیم : و  دنوشیم ، ار  نآ  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هک  دـنزیم  یگناب  یحیـصف  یبرع  نابزب  دیـشروخ 
تاولص یلع  نب  نیسح  ات  مهدزای  ماما  مالّسلا  هیلع  نسح  شردپب  دناوخیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  شدج  هینک  مانب و  ار  وا  تسا و 

هارمگ هک  دیئامنن  وا  رما  تفلاخم  دیوشیم و  راگتـسر  هک  دینک  تعیب  يو  اب  دـیوگیم : هدـنیوگ  هاگنآ  دـهدیم . تبـسن  نیعمجا  مهیلع  هَّللا 
: دنیوگیم دنـسوبیم و   1155 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ار  وا  تسد  ءابقن  نج و  ناگتـشرف و  بیترت  هب  سپـس  دـش . دـیهاوخ 
رود و ياج  رد  هک  یناسک  دونـشیم . ار  ادص  نآ  هکنیا  زج  دنامیمن  ادخ  قولخم  نایم  رد  یحور  بحاص  چیه  مینکیم ، تعاطا  میدـینش و 
هک یماگنه  میدینـش . ار  یئادص  نینچ  دوخ  شوگ  اب  ام  هک  دننکیم  لقن  رگید  کی  يارب  دنیآیم و  دنـشابیم ، یکـشخ  ایرد و  کیدزن و 

نیطسلف نیمزرس  زا  یکشخ  نابایب  رد  امش  دنوادخ  ایند ! مدرم  يا  دنزیم  دایرف  نیمز  برغم  تمس  زا  یـسک  دنک ؛ بورغ  تساوخ  باتفآ 
رب تفلاخمب  رس  يو  اب  و  دیوش . راگتـسر  ات  دینک  تعیب  وا  اب  دیورب و  هدرک ، روهظ  هیواعم  نب  دیزی  دالوا  زا  يوما  هسبنع » نب  نامثع   » مانب

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


میدینـش و دنیوگیم : هدنیوگ  نآب  دننکیم و  بیذکت  هدرک  در  ار  وا  هتفگ  ابقن  نج و  ناگتـشرف و  تقو  نآ  رد  دیوشیم ، هارمگ  هک  دیرادن 
تقو نآ  رد  ددرگیم . هارمگ  مود  يادص  نیا  اب  يرفاک ، قفانم و  ره  دشاب و  هتفای  هار  شلدـب  يدـیدرت  کش و  سک  ره  مینکیم ! ینامرفان 

مدآ و نامه  نم  هک  دنادب  دنیب ، هب  ار  ثیـش  مدآ و  دهاوخیم  سک  ره  ملاع ! لها  يا  الا  دیوگیم : دهدیم و  ادـخ  هناخب  هیکت  مئاق  ام  ياقآ 
میهاربا و دـهاوخیم  سک  ره  مشاـبیم ، ماـس  حون و  ناـمه  نم  هک  دـنادب  دـنیبهب  ار  ماـس  شرـسپ  حون و  دـهاوخیم  سک  ره  متـسه ، ثیش 

نامه نم  هک  دـنادب  دـنیب  هب  ار  عشوی  یـسوم و  دـهاوخیم  سک  ره  متـسه  لیعامـسا  میهاربا و  نامه  نم  هک  دـنادب  دـنیب ، هب  ار  لیعامـسا 
دهاوخیم سک  ره  متسه . نوعمـش  یـسیع و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیب ، هب  ار  نوعمـش  یـسیع و  دهاوخیم  سک  ره  متـسه . عشوی  یـسوم و 
دهاوخیم سک  ره  متـسه ، یلع  دمحم و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیب ، هب  ار  امهیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 

نم هک  دنادب  دـنیب ، هب  ار  نیـسح  دالوا  ناماما  دـهاوخیم  سک  ره  مشابیم . نیـسح  نسح و  نامه  نم  هک  دـنادب  دـنیبب ، ار  نیـسح  نسح و 
ینامـسآ و ياهباتک  سک  ره  مهد . عالطا  امـشب  دیهاوخ  هچ  ره  هک  دـیوش  عمج  نم  دزنب  دـیریذپب و  ارم  توعد  متـسه  راهطا  همئا  نامه 

لزان مالسلا  امهیلع  ثیش  مدآ و  رب  دنوادخ  هک  یفحص  تئارقب  دنکیم  عورـش  هاگنآ  دونـشیم  نم  زا  کنیا  تسا  هدناوخ  ار  یهلا  فحص 
نیا تسا  ثیش  مدآ و  یقیقح  فحص  نیا  مسق ! ادخب  دنیوگیم : ثیـش  مدآ و  ناوریپ  دومرف   1156 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

. داد دای  امب  دوب ، هدش  فیرحت  لیدبت و  ای  فذح و  نآ  زا  ای  و  دوب ، هدیـشوپ  ام  رب  میتسنادیمن و  ثیـش  مدآ و  فحـص  زا  ام  ار  هچنآ  درم 
ناـمه نیا  مسق ! ادـخب  دـنیوگیم : روبز  لـیجنا و  تاروت و  ناوریپ  دـناوخیم . ار  روبز  لـیجنا و  تاروت و  میهاربا و  حوـن و  فحـص  سپس 

مامت و روبز  عماج و  تاروت  مسق ! ادخب  هدیدرگن ، فیرحت  لیدبت و  هدـشن و  طقـس  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  میهاربا  حون و  یقیقح  فحص 
نیا مسق ! ادـخب  دـنیوگیم : ناناملـسم  دـناوخیم  نآرق  سپـس  میاهدـناوخ  ار  نآ  هک  تسا  یبتک  زا  شیب  نیا  تسا و  نیمه  لـماک  لـیجنا 
ۀباد هاـگنآ  تسا . هدـیدرگن  لیدـبت  فیرحت و  هدـشن و  مک  نآ  زا  يزیچ  هدرک ، لزاـن  ربـمغیپ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یقیقح  نآرق  ناـمه 

سپـس دـسیونیم . ار  رفاک »  » هملک نارفاک  تروص  رد  و  نمؤم »  » هملک نینمؤم  تروص  رد  دوشیم و  رهاظ  ماـقم  نکر و  نیب  رد  ضرـالا 
زا یکی  متـسه  رـشب  نم  اـقآ ! دـیوگیم : دتـسیایم و  وا  وـلج  هدـمآ  مئاـق  دزنب  تسا ، هتـشگرب  هنیـسب  شتـشپ  بقعب و  شتروـص  هـک  يدرم 

. مهد عالطا  امشب  ءادیب »  » نابایب رد  ار  ینایفس  رکشل  يدوبان  مسرب و  امش  تمدخب  هک  هداد  روتسد  نمب  ناگتشرف 

ءادیب نیمز  رد  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  يارجام 

ره ءاروز  ات  قشمد  زا  میدوب ، ینایفس  رکـشل  رد  مردارب  اب  نم  دیوگیم : درم  نآ  هدب . حرـش  ار  تردارب  دوخ و  ناتـساد  دیوگیم : يوب  مئاق 
نارطاق میتسکـش و  ار  ربمغیپ  ربنم  میدرک و  بارخ  زین  ار  هنیدـم  هفوک و  سپـس  میتشاذـگ ، بارخ  لاحب  میتخاس و  ناریو  دوب  يداـبآ  اـج 

هناخ میئایب و  هکمب  میتساوخ  یم - دوب و  رکشل  رازه  دصیس  ام  تارفن  هک  یلاح  رد  میدش  جراخ  اجنآ  زا  هاگنآ  میتسب . دجسم  رد  ار  دوخ 
رد میدیسر  ءادیب »  » نیمزرسب نوچ   1157 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یلو  میناسر ؛ لتقب  ار  هکم  لها  میزاس و  ناریو  ار  ادـخ 

تشادرب و فاکـش  نیمز  ادص  نیا  اب  رب ! ورف  دوخ  ماک  رد  ار  ناملاظ  نیا  نابایب  يا  تفگ  هک  میدینـش  یئادـص  هاگان  میدرک ، لزنم  اجنآ 
نآ رد  دـنامن . یقاب  دـندنبیم ، ار  رتش  يوناز  نآ  اب  هک  يدـنب  یتح  مردارب  نم و  زج  رکـشل  نآ  مامت  زا  مسق  ادـخب  دـیعلب ! ار  رکـشل  مامت 

: تفگ مردارب  هب  هتـشرف  نآ  سپـس  ینیبیم ! هک  نانچ  تشگرب  تشپب  ام  ياهیور  دز و  ام  تروصب  یلیـس  هک  میدـید  ار  ياهتـشرف  ماگنه 
( ءادیب  ) نیمزرـس رد  ار  وا  رکـشل  دنوادخ  هک  هدـب  عالطا  يوب  ناسرتب و  دـمحم  لآ  يدـهم  روهظ  زا  ار  وا  نوعلم و  ینایفـس  دزن  ماشب  ورب 
ار وت  هبوت  وا  هک  نک  هبوت  يو  تسد  رب  هدـب و  تراشب  نارگمتـس  يدوبانب  ار  مئاق  هکمب و  ورب  مه  وت  تفگ : نمب  هاـگنآ  دـینادرگ . دوباـن 

لـضفم دـنامیم . وا  هارمه  هدومن و  تعیب  يو  اب  دـنادرگیمرب و  تسخن  تروصب  دـشکیم و  وا  تروص  يور  تسد  مه  مئاق  دـنکیم  لوبق 
رفنکی دننام  دنیوگیم ، نخس  اهنآ  اب  دنوشیم و  راکشآ  هَّللا  يرآ و  دومرف : دندرگیم ؟ راکشآ  رـشب  يارب  ناگتـشرف  نج و  ایآ  اقآ : تفگ :

. هَّللا يرآ و  دومرف : دـنوریم ؟ مئاق  هارمه  اج  همه  نج  هفیاط  ناگتـشرف و  ایآ  اقآ ! مدرکـضرع : دـیوگب . نخـس  دوخ  ناگتـسب  اب  هک  یمدآ 
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رازه شـش  هتـشرف و  رفن  رازه  شـش  لهچ و  عقوم  نآ  رد  وا  نارای  ددع  و  دنیآ ، یم - دورف  فجن  هفوک و  رد  عقاو  ترجه  نیمز  رد  اهنآ 
. دنادرگیم زوریپ  ار  مئاق  دنوادخ  نج ) زا  مه  رازه  شش  لهچ و  دومرف  رگید  تیاور  رد   ) تسا نج 

؟ درک دنهاوخ  هچ  وا  اب  مدرم  و  دنکیم ؟ هچ  هکم  رد  ع )  ) مئاق

تعاـطا يو  زا  مه  اـهنآ  دـنکیم  هنـسح  هظعوم  تمکحب و  توعد  ار  اـهنآ  دومرف : دـنکیم ؟ هچ  هکم  لـها  اـب  مئاـق  درک : ضرع  لـضفم 
هیلع دوعوم  يدهم  دیوگیم . كرت  هنیدم  دصقب  ار  هکم  هتـشاد و  بوصنم  دوخ  تباینب  اجنآ  رد  ار  دوخ  نادناخ  زا  يدرم  مئاق  دننکیم .

رد تسخن  زور  هک  ياهیاپ  نامه  رب  دنکـشیم و  ار  نآ  دومرف : دنکیم ؟ هچ  ادخ  هناخ  اب  اقآ ! درکـضرع : لضفم   1158 ص : نتم ، مالسلا ،
مارحلا دجـسم  رد  نآ  زا  دعب  هک  هچنآ  و  درادیم . ياپ  رب  دـندوب ، هدرب  الاب  لیعامـسا  میهاربا و  هدـش و  انب  مدرم  يارب  مدآ  ترـضح  دـهع 

هکم و رد  هک  يراثآ  ره  و  دزاسیم . ار  نآ  دهاوخیم  ادـخ  هک  روط  نآ  تسا ، هتخاسن  ار  نآ  يربمغیپ  نیـشناج  يربمغیپ و  هک  هدـش  ریمعت 
انب نآ  یلوا  ساسا  رب  هدرک و  بارخ  زین  ار  هفوک  دجسم  دنکیم . ناریو  ار  همه  دشاب  هدنام  یقاب  نارگمتـس  زا  اهاج  ریاس  قارع و  هنیدم و 

مئاق ایآ  اقآ ! درکـضرع : لضفم  ار . وا  دنک  تنعل  ادخ  ار ، نآ  هدنزاس  دنک  تنعل  ادخ  دنکیم . ناریو  زین  ار  قیتع  رـصق  نینچمه  و  دـنکیم .
موجه تسا ، هتفر  اهنآ  نایم  زا  مئاق  دندید  هکم  لها  نوچ  یلو  دراذگیم ، اجنآ  رد  ار  دوخ  بئان  هکلب  هن ! دومرف : دـنکیم ؟ تماقا  هکم  رد 

سامتلا دـنیآیم و  يو  دزن  نانک  هیرگ  لـیلذ و  هتـسکشرس و  روطب  اـهنآ  ددرگیمرب و  اـهنآ  يوسب  مئاـق  دنـشکیم . ار  وا  بئاـن  دـنروآیم 
زا یـصخش  دناسرتیم و  ادخ  بضغ  زا  دنکیم و  هظعوم  ار  اهنآ  مئاق  میدرک ، هبوت  میدرک  هبوت  دمحم ! لآ  يدهم  يا  دـنیوگیم : دـننکیم و 

مئاق دنـشکیم . ار  وا  بئان  دـنروآیم و  موجه  هکم  لها  زین  راب  نیا  دوشیم . جراخ  هکم  زا  دـنکیم و  باختنا  دوخ  تباـین  هب  ار  هکم  لـها 
رگا دـیراذگن . یقاب  ار  اهنآ  زا  رفنکی  ناـمیا  اـب  دارفا  زج  هک  دـنکیم  شرافـس  هداتـسرف و  هکم  يوسب  ار  نج  هفیاـط  زا  دوخ  نارواـی  مه 
اریز متشگیم . زاب  اهنآ  يوسب  امـش  اب  مدوخ  مشابیم ، نم  زین  شتمحر  رهظم  هتفرگ و  ار  ءایـشا  همه  هک  دوبن  راگدرورپ  تمحر  هظحالمب 

ادخب دندرگیمزاب . هکم  لها  يوسب  مه  يدهم  رکـشل  دـناهدرک . عطق  ار  يدـنویپ  هنوگ  ره  هتفرگ و  هلـصاف  نم  دـنوادخ و  زا  یلکب  اهنآ 
. دنراذگیمن یقاب  ار  رفنکی  نانآ  رفن  رازه  ره  زا  هکلب  اهنآ  رفن  دص  ره  زا  مسق 

؟ تساجک روهظ  ماگنه  ع )  ) مئاق رقم 

: دومرف دنوش ؟  1159 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  عمج  اجک  رد  نینمؤم  دوب و  دهاوخ  اجک  رد  يدـهم  هناخ  اقآ  تفگ : لضفم 
رد عقاو  هلهـس  دجـسم  شمئانغ  میـسقت  لحم  لاملا و  تیب  هفوک و  عماـج  دجـسم  شتموکح  لـحم  تسا و  هفوک  رهـش  يو  تنطلـس  رقم 
نآ رد  هَّللا . يرآ و  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  هفوک  رد  نامیا  لها  همه  اقآ  درکضرع : تسا . هفوک  فجن و  نشور  حطسم و  فاص و  ياهنیمز 

مدرم رثکا  دـسریم . مهرد  رازه  ودـب  یبسا  هاگنالوج  تحاسمب  نآ  نیمز  دنـشابیم ، هفوک  یلاوح  رد  اـی  هفوک و  رد  اـی  نینمؤم  ماـمت  زور 
«. 1  » تسا نادمه  تافاضم  زا  عبـس »  » و دنرخب ، الط  شمـش  بجو  کیب  ار  عبـس »  » نیمز زا  بجو  کی  دنتـسناوتیم  شاک  هک  دنراد  وزرآ 
ار البرک  زور  نآ  رد  دـنوادخ  تسا . البرک  رواجم  نآ  ياهخاک  هک  يروطب  دـسریم  لـیم  راـهچ  هاـجنپ و  هب  هفوک  رهـش  لوط  زور  نآ  رد 
زا ینمؤم  رگا  هک  دروآیم  يور  نآب  تکرب  نانچ  دراد ، ازسب  یشزرا  زور  نآ  رد  و  دومن ! دهاوخ  نینمؤم  ناگتـشرف و  تفر  دمآ و  لحم 

ترضح هاگنآ  «. 2  » دـیامرفیم اطع  واب  ایند  ربارب  رازه  دـنوادخ  دـنک ؛ يزور  بلط  دـنوادخ  زا  هعفدـکی  دتـسیاب و  اجنآ  رد  تقیقح  يور 
دجـسم رد  هبعک  هلمج  زا  دـندرکیم . رخف  رگید  کی  رب  نیمز  يور  نکاما  مامت  لـضفم ! يا  دومرف : دیـشک و  یهآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

تـسا یکرابم  هعقب  البرک  اریز  نکم ! رخف  البرک  رب  و  شاب ! تکاس  هبعک  يا  هک  داتـسرف  یحو  دنوادخ  دومن . رخف  البرک  نیمز  رب  مارحلا 
یلت نامه  1160 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دش . یحو  نارمع  نب  یـسوم  هب  تخرد  هلیـسوب  دنوادخ  بناج  زا  اجنآ  رد  هک 

تسـش و ار  یـسیع  میرم  دـنداد و  وشتـسش  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  تسا  یلحم  دـندرک و  لزنم  یـسیع  میرم و  هک  تـسا 
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عقوم ات  اجنآ  تفر و  الاب  نامـسآب  اجنآ  زا  شتبیغ  ماگنه  ربمغیپ  تساهنیمزرـس . نیرتهب  البرک  درک . لسغ  يو  تدالو  زا  دعب  مه  شدوخ 
. دراد ام  نایعیش  يارب  يدایز  تکرب  ریخ و  مئاق  روهظ 

هنیدم رد  ع )  ) يدهم

یماقم دمآ  رد  هنیدمب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  هنیدمب  دوریم  دومرف : دوریم ؟ اجکب  يدهم  سپـس  اقآ ! تفگ : لضفم 
دیآیم دومرف : تسیچ ؟ بیجع  ماقم  نآ  اقآ ! تفگ : لضفم  دشابیم . رافک  تمقن  نینمؤم و  ترـسم  ثعاب  هک  تشاد  دهاوخ  بیجع  سب 

وت دج  ربمغیپ  ربق  نیا  يرآ  دـمحم  لآ  يدـهم  يا  دـنیوگیم : مدرم  تسا ؟ نم  دـج  ربق  نیا  ایآ  مدرم ! يا  دـنزیم : ادـص  ربمغیپ و  ربق  رانک 
ود نآ  رتهب  سک  ره  زا  وا  هکنیا  اب  وا . سینا  باحـصا و  زا  رفن  ود  دنیوگیم : دنتـسه ؟ نوفدـم  اجنیا  رد  يو  اب  یناسک  هچ  دـسرپیم : تسا .
رفن ود  نیا  طقف  مدرم  مامت  نایم  رد  هک  دش  روطچ  دننایک ؟ اهنآ  دنکیم : لاؤس  دـنهدیم ، شوگ  همه  مدرم  هک  یلاح  رد  دسانـشیم ، ار  رفن 

! دمحم لآ  يدهم  يا  دنیوگیم : مدرم  دنشاب . نوفدم  رگید  یناسک  دیاش  دندش ، نفد  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  نم  دج  اب 
راب هس  يدهم  دنتـسه ، وا  نز  ردپ  ربمغیپ و  هفیلخ  هک  دندش  نفد  اجنیا  رد  تهج  نیا  زا  تسین  نوفدـم  اجنیا  رد  رفن  ود  نیا  زا  ریغ  یـسک 

هک یلاح  رد  دنروآیم  نوریب  ار  اهنآ  مه  مدرم  دنروایب . نوریب  ربق  زا  ار  رفن  ود  نآ  هک  دهدیم  روتـسد  سپـس  دنکیم ، رارکت  ار  لاؤس  نیا 
؟ دسانـشب ار  نانیا  هک  تسه  امـش  نایم  رد  یـسک  ایآ  دسرپیم : يدهم  سپـس  دناهدرکن . رییغت  هدیـسوپن و  الـصا  تسا و  هزات  رت و  ناشندب 

دیوگب نیا  زج  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دسرپیم : دنتسه . امـش  دج  سینا  نانیا  میـسانشیم . ناشفاصواب  ار  اهنآ  ام  دنیوگیم : مدرم 
ریخأتب ار  اهنآ  ندروآ  نوریب  زور  هس  يدهم  هن !  1161 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنیوگیم  مدرم  دنک ؟ کش  نانیا  هراب  رد  ای 

: دیوگیم دوخ  يابقن  هب  درادیمرب و  ار  اهنآ  ياهربق  يور  هدمآ و  اجنآب  يدهم  سپـس  دوشیم . رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  دزادنایم و 
تـسخن زور  دننام  هزات  رت و  هکنآ  ات  هدرک  وجتـسج  ار  اهنآ  دوخ  ياهتـسد  اب  مه  ابقن  دینک . وجتـسج  ار  اهنآ  دیفاکـشب و  ار  نانیا  ياهربق 

زبسرس و تخرد  لاحلا  یف  دنشک ، رادرب  یکـشخ  هدیـسوپ و  تخرد  رب  دندروآ  نوریب  ار  اهنآ  ياهنفک  دهدیم  روتـسد  دنروآیم . نوریب 
اهنیا هک  تسا  یقیقح  تفارـش  نیا  مسق  ادخب  دـنیوگیم : اهنآ ، نارادتـسود  بیجع  عضو  نیا  هدـهاشم  اب  دوشیم ! مرخ  گرب و  خاشرپ و 
ندید اب  درگنیم و  ار  هرظنم  نآ  دیآیم و  دشاب ، هتـشاد  لد  رد  اهنآ  زا  یتبحم  یئزج  سک  ره  میدـش  زئاف  نانیا  یتسودـب  مه  ام  و  دـنراد ،
تمـس کی  رد  درادیم  تسود  ار  وا  سینا  ربمغیپ و  هباحـص  ود  سک  ره  دنزیم : ادص  يدـهم  یچراج  ماگنه  نیا  رد  ددرگیم . هتفیرف  نآ 

اهنآ زا  هک  دهدیم  روتسد  رفن  ود  نآ  ناتسودب  يدهم  نانآ . نمشد  ياهتسد  اهنآ و  تسود  هتـسد  کی  دنوشیم : هتـسد  ود  مدرم  دتـسیاب .
اهنآ زا  دـنراد  یماقم  نینچ  وت  ادـخ و  دزن  رد  ناـنیا  مینادـب  هکنآ  زا  شیپ  اـم  ربمغیپ ! لآ  يدـهم  يا  دـنیوگیم : مه  اـهنآ  دـنیوج . يرازیب 

زا هدیـسوپ  تخرد  ندـش  زبس  اهنآ و  هزات  رت و  ندـب  ندـید  اب  هنوگچ  هدـش ، رهاظ  ام  يارب  اهنآ  ماقم  لضف و  هک  نونکا  میتسجن ، يرازیب 
زا و  دندز ، رادرب  ار  اهنآ  دنرادن و  نامیا  نانیاب  هک  اهنآ  دـنراد و  وتب  هدـیقع  هک  یناسک  وت و  زا  ام  مسق  ادـخب  هکلب  میئوجب ؟ يرازیب  نانآ 

ياههشیر دننام  ار  نانآ  دزوب و  اهنآ  رب  یهایس  داب  دهدیم  روتـسد  دنوادخ  رماب  يدهم  تقو  نیا  رد  میئوجیم ، يرازیب  دندروآ ، نوریب  ربق 
روتـسد دنادرگیم و  هدنز  دنوادخ  رماب  و  دنروایب ، نیئاپ  راد  يالاب  زا  ار  اهنآ  دـهدیم  روتـسد  سپـس  دربیم . نایم  زا  لخن  تخرد  هدیـسوپ 

ات دهدیم ، حرش  ياهرود  1162 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هروک  ره  رد  ار  اهنآ  لامعا  هاگنآ  دنوش . عمج  مدرم  مامت  دهدیم 
مکش رد  سنوی  ندش  ینادنز  هاچ و  رد  فسوی  نتخادنا  میهاربا و  يارب  شتآ  نتخورفارب  مدآ و  دنزرف  لیباه  ندش  هتـشک  ناتـساد  هکنآ 
ریما هناخ  رد  ندز  شتآ  و  یـسراف ، ناملـس  ندز  ربمغیپ و  لایناد  سیجرج و  نداد  هجنکـش  یـسیع و  ندیـشک  راد  ییحی و  لـتق  یهاـم و 
طقس و  ندز ، وا  يولهپ  هب  رد  ارهز و  همطاف  يربک  هقیدص  يوزابب  ندز  هنایزات  مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  ارهز و  همطاف  نینمؤملا و 

نادنزرف ندرک  ریسا  ترـضح و  نآ  ناروای  ناگدازومع و  لافطا و  نیـسح و  ماما  نتـشک  نسح و  ماماب  نداد  مس  وا و  هچب  نسحم  ندش 
ره و  هتفرگ ، رارق  زواجت  دروم  هک  ینز  ره  و  هدش ، هتخیر  قحانب  هک  ینوخ  ره  و  دـمحم ، لآ  نوخ  نتخیر  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 
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یلوا و ندرگب  ار  همه  همه و  هدزرس  مدآ  ینب  زا  مئاق  مایق  عقوم  ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  متـس  ملظ و  هانگ و  تشز و  لامعا  تنایخ و 
اهنآ زا  تسا و  رـضاح  سک  ره  دهدیم  روتـسد  هاگنآ  دننکیم . فارتعا  مه  اهنآ  دنادرگیم و  مزلم  هدومن و  تباث  اهنآ  رب  هتخادـنا و  یمود 
نیمز زا  یـشتآ  دنکیم  رما  و  دشکیم ، رادـب  تخرد  نامه  رب  هرابود  ار  اهنآ  سپـس  دـننکیم ، صاصق  مه  اهنآ  دـنک . صاصق  هدـید  یملظ 

نیا اقآ  درکـضرع : لضفم  دـشاپب . اهایرد  بآب  ار  ناشرتسکاخ  ات  دـهدیم  روتـسد  دابب  هاـگنآ  دـنازوسیم  تخرد  اـب  ار  اـهنآ  هدـمآ  نوریب 
گرزب ياقآ  دـنیآیم و  رـشحم  يارحـصب  يرفاک  نمؤم و  ره  تمایق  يادرف  مسق  ادـخب  لضفم  يا  هن ! هن ! دومرف : تساهنآ ؟ رخآ  باذـع 

زا اهنآ  همه  دنوشیم و  رـضاح  زین  راهطا  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  ربکا  قیدص  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ات دندرگیمرب  لوا  تروصب  دنوادخ  رماب  زاب  دنشکیم و  راب  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  ار  رفن  ود  نآ  هک  ییاج  ات  دننکیم . صاصق  رفن  ود  نآ 

. دنوش باذع  زاب 

زور نآ  دادغب 

1163 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  زور  نآ  رد  دـیآیم  دورف  فـجن  هفوـک و  نیب  رد  دوریم و  هفوـکب  هنیدـم  زا  يدـهم  سپس 
راد زور  نآ  رد  اقآ ! درکـضرع : لضفم  دنـشابیم  بیقن  نت  هدزیـس  دصیـس و  نج و  رفن  رازه  شـش  هتـشرف و  رازه  شـش  لهچ و  شناراـی 

كورتم یلکب  دزاسیم و  ناریو  ار  نآ  اهبوشآ  اههنتف و  تسا . دنوادخ  بضغ  تنعل و  لومشم  دومرف : دراد ؟ یعضو  هچ  دادغب )  ) نیقسافلا
دـنیایم و نیمز  برغم  زا  دوخ  ياهمچرپ  اب  هک  يرکـشل  و  درز ، ياهمچرپ  اب  هک  يرکـشل  رطخ  زا  نآ  مدرم  دادـغب و  رب  ياو  يا  دـنامیم .
درمتم و ياهتما  رب  هک  باذـع  هنوگ  همه  مسق  ادـخب  دوریم . اجنآ  هب  کـیدزن  رود و  زا  هک  يرکـشل  دـنکیم و  بلج  ار  هریزج  هک  یـسک 

یـشوگ چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک  دـسریم  دادـغب  هب  یئاهباذـع  دـیآیم . دورف  دادـغب  رب  هدیـسر  ملاع  رخآ  ات  تقلخ  لوا  زا  شکرس 
اب دوش  میقم  اجنآ  رد  سک  ره  اریز  دـهد ، رارق  دوخ  نکـسم  ار  اجنآ  هک  یـسک  رب  ياو  دریگ . ورف  ار  اهنآ  ریـشمش ، نافوط  تسا  هدینـشن 

شون شیع و  تمعن و  زان و  رد  قرغ  نانچ  دادغب  مدرم  ادخب  درب . رسب  ادخ  وترپ  رد  دنک  ترجه  سک  ره  دنامیم و  یقاب  تواقـش  تلاح 
نیعلا روح  یئابیز ) رد   ) نآ نارتخد  تسا و  تشهب  ياهرـصق  نآ ، ياهخاک  اههناخ و  نیمه و  ایند  یقیقح  یگدنز  دنیوگیم : هک  دنوشیم 

دنوادخب و ءارتفا  تسا ! هتـشاد  ینازرا  دادغب  هب  ار  شناگدنب  يزور  مامت  دنوادخ  هک  دنرادنپ  نینچ  و  تسا . تشهب  ناناوج  نآ  ناناوج  و 
، يزیرنوخ و  اهيدیلپ ، ندروخ  يراکانز و  يراوخبارش و  غورد و  تداهش  نآرق و  فالخ  رب  ندرک  مکح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 

نانچ اهرکـشل  نآ  اهبوشآ و  نآ  هلیـسوب  ار  دادغب  نیمه  دنوادخ  هاگنآ  دـسرن . نآ  ياپب  ایند  مامت  عیاجف  هک  دـبای  عویـش  دادـغب  رد  نانچ 
!! تسا هدوب  اجنیا  رد  دادغب  رهش  دیوگیم : درذگیم ؛ اجنآ  زا  يرذگهر  یتقو  هک  دزاسیم  ناریو 

ناقلاط نادرم  ینسح و  دیس 

ار سک  نآ  توعد  دمحا ! لآ  يا  دنزیم : ادص  اسر  يادـص  اب  هدرک و  جورخ  ملید  نیمزرـس  فرط  زا  ابیز  ناوج  نآ  ینـسح  دیـس  هاگنآ 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  حیرض  هیحان  زا  ادص  نیا  دینک  تباجا   1164 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیدوب  فسأتم  شتبیغ  زا  هک 

هکلب تسا  هرقن  هن  الط و  هن  هک  یجنگ  هچ  اما  دنتـسه  یئاهجنگ  اهنآ  دنوشیم . هریذپ  ار  وا  ناقلاط  زا  ادخ  ياهجنگ  سپ  دوشیم  دنلب  هلآ 
هکنآ ات  هتـشک  ار  نارگمتـس  یپ  رد  یپ  هتفرگ و  تسدب  هحلـسا  راوس و  کباچ  ياهبـسا  رب  و  دـنراد ، نیدالوف  ینامیا  هک  دنتـسه  ینادرم 
رارق دوخ  تماـقا  لـحم  ار  هفوک  اـهنآ  دـناهدرک . فاـص  نانیدـیب  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  يور  رثـکا  عـقوم  نآ  رد  دـنوشیم و  هفوـک  دراو 

تسیک نیا  ربمغیپ ! رسپ  يا  دنیوگیم : واب  شباحصا  دسریم ، شباحصا  و  ینسح ) دیـس   ) واب مالّـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ربخ  نوچ  دنهدیم .
وا هک  دنادیم  ینسح  دیـس  مسق  ادخب  دهاوخیم . هچ  تسیک و  وا  منیبب  ات  دیئایب  نم  اب  دیوگیم : ینـسح  دیـس  هدمآ ؟ دورف  ام  ورملق  رد  هک 

يدهمب ات  دیآیم  نوریب  ینـسح  دیـس  تسیک . وا  هک  دناسانـشب  شباحـصاب  هک  دـیوگیم  نیا  يارب  یلو  دسانـشیم ، ار  وا  تسا و  يدـهم 
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شهرز نهاریپ و  رتشگنا و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تدـج  ياـصع  یتـسه  دـمحم  لآ  يدـهم  وت  رگا  دـسرپیم : يو  زا  دـسریم و 
رورـس و نآ  غالا  روفعی »  » شرطاق و لدلد »  » شرتش و ءابـضع »  » و عوبری »  » شبـسا و  باحـس »  » مانب شکرابم  همامع  و  لضاف »  » هب موسوم 

دیس هب  هدروآ  نوریب  ار  اهنیا  مامت  مالّسلا  هیلع  يدهم  « 1 « ؟ تساجک هدرک  يروآ  عمج - نینمؤملا  ریما  هک  ینآرق  و  قارب »  » شیلصا بسا 
گرب خاش و  و  دوشیم ؛ زبس  تخرد  دننام  گنس  لاحلا  یف  دنزیم ، یتخس  گنـسب  هتفرگ و  ار  ربمغیپ  ياصع  هاگنآ  دهدیم  ناشن  ینـسح 
تعیب يو  اب  دنوش  رـضاح  ات  دهد  ناشن  دوخ  باحـصاب  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  يراوگرزب  هک  تسنیا  ینـسح  دیـس  دوصقم  دروآیم . رد 

ار شتـسد  مه  يدهم  مینک ، تعیب  امـش  اب  ات  هدب  ار  تکرابم  تسد  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  ربکا ! هَّللا  دنکیم : ضرع  ینـسح  دیـس  هاگنآ  دننک .
دـنراد و دوخ  اـب  اـهنآرق  هک  رفن  رازه  لـهچ  رگم  دـننکیم ، تعیب  يو  اـب  شنایرکـشل  ریاـس  سپـس  دوخ و  تسخن  ینـسح  هدرک و  زارد 

راک نیا  دنیوگیم  اهنآ  دـنزرویم . عانتما  ندرک  تعیب  زا  هک  دنـشابیم   1165 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هیدـیز »  » هب فورعم 
زور هس  هدمآ و  هیدیز  هفئاط  فرطب  مالّسلا  هیلع  يدهم  دنتفایم ، مه  ناجب  رکشل  ود  فرح  نیا  اب  تسین و  گرزب  رحـس  کی  زج  يزیچ 

مالّـسلا هیلع  يدهم  دنیازفایم  دوخ  رفیک  یـشکرس و  رب  اهنآ  یلو  دـنکیم ، شدوخ  شریذـپ  شمارآب و  توعد  دـیامنیم و  هظعوم  ار  اهنآ 
ياهنآرق دیوگیم : دوخ  باحصاب  مالّسلا  هیلع  يدهم  سپس  دننارذگیم . ریـشمش  مد  زا  ار  همه  هدومن  رداص  ار  اهنآ  لتق  روتـسد  راچان  مه 

لمع دوب  نآ  رد  هچنآ  قباطم  دنداد و  رییغت  هدرک و  لیدبت  ار  نآ  هک  روط  نامه  ددرگ ؛ اهنآ  ترـسح  ثعاب  ات  دـیراذگب  دـیریگن  ار  اهنآ 
هتفرگ و ار  وا  دتـسرفیم ؛ قشمدب  ینایفـس  يریگتـسد  يارب  يرکـشل  دومرف : دنکیم ؟ هچ  يدهم  ادعب  اقآ ! درکـضرع : لضفم  « 1  » دندرکن

يو اب  دندوب و  وا  نارای  زا  البرک  رد  هک  يرفن  ود  داتفه و  قیدص و  رازه  هدزاود  اب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  دنربیم . رـس  یگنـس  يور 
روهظ مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ربکا  قیدص  سپـس  « 2  » يرون تعجر  نآ  شوخ  يا  دوشیم . راکـشآ  دندش ، دیهش 

لیعامسا رجح  رد  ياهیاپ  فجن و  رد  نآ  هیاپ  کی  دننکیم . اپ  رس  رب  يو  يارب  فجن  رد  دشاب  راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  هک  ياهمیخ  دنکیم و 
. دشخردیم نیمز  نامسآ و  رد  هام  رهم و  راونا  دننام  هک  منیبیم  ار  نآ  ياهغارچ  ایوگ  تسا . هنیدم  نیمز  رد  ياهیاپ  افـص و  رد  ياهیاپ  و 

لوسر دمحم  گرزب  ياقآ  هاگنآ  دـننکیم . اهر  ار  دوخ  ياههچب  تشحو  زا  هدریـش  نانز  و  دوشیم ، راکـشآ  سک  ره  نطاب  عقوم  نآ  رد 
، دندش دیهش  يو  باکر  رد  دندرک و  قیدصت  ار  وا  توبن  و  دندروآ ، نامیا  واب  هک  اهنآ  نیرجاهم و  راصنا و  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 
رد دندرک و  بیذکت  ار  ترـضح  نآ  توعد  هک  یناسک  شترـضح  روهظ  اب   1166 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنکیم . روهظ 

سفن ياوه  يور  زا  تسا و  هناوید  نهاک و  رحاس و  وا  دـنتفگ  هک  یناسک  دـندرکن و  يو  راتفگب  انتعا  دـندومن و  کـش  شیربمغیپ  هراـب 
عقوم ات  ترضح  نآ  تثعب  زا  هک  ار  یلامعا  ماقتنا  تلادع  قح و  يور  زا  ات  دننکیم  رـضاح  دندرک  گنج  يو  اب  هک  اهنآ  دیوگیم و  نخس 

یَلَع َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هفیرـش : هیآ  یقیقح  لیوأت  تسنیا  دریگب . اهنآ  زا  دناهدش  بکترم  تاقوا  زا  یتقو  ره  رد  یماما و  ره  اب  يدهم  روهظ 
ام ْمُْهنِم  اـمُهَدُونُج  َو  َناـماه  َو  َنْوَـعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراوـْلا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا 

ربمغیپ ایآ  اقآ  درکـضرع  تسا . یمود  یلوا و  دومرف : دنتـسیک ؟ تقو  نآ  رد  ناماه  نوعرف و  اقآ  درکـضرع : لضفم  «. 1  » َنوُرَذْحَی اُوناک 
دنراذگب نیمز  يور  مدـق  دـیابیم  ریزگان  یلع  ربمغیپ و  هَّللا  يرآ و  دومرف : دوب ؟ دـنهاوخ  مئاق  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یلع ربمغیپ و  هکنیا  زج  دنامیمن  ییاج  هک  اجنآ  ات  دـنوریم  مه  اهایرد  رعق  تاملظ و  فاق و  هوک  تشپ  هب  یتح  اج  همه  اهنآ  ادـخب  يرآ 
عمج ربمغیپ  ولج  عقوم  نآ  همئا  ام  هک  منیبیم  ایوگ  لضفم ! يا  «. 2  » دنرادیم اپرب  اجنآ  رد  ار  ادخ  نید  بجاو  راثآ  هتفر و  مالسلا  امهیلع 

یئانتعایب و دندرک و  بیذکت  ار  ام  تما  میئوگیم  و  دندروآ ، ام  زورب  هچ  يو  زا  دـعب  تما  هک  مینکیم  تیاکـش  ترـضح  نآب  هدـش و 
مس و اب  ار  ام  زا  یعمج  دـندرب و  دوخ  تختیاپب  هدروآ  نوریب  نطو  زا  ار  ام  اهنآ  رگمتـس  ناـیلاو  دـندومن ، لـتقب  دـیدهت  تنعل و  نیرفن و 

. دیسر امش  دجب  رتشیب  دیسر  امشب  هچ  ره  نم ! نادنزرف  يا  دیامرفیم  دنکیم و  هیرگ  تخس  ربمغیپ  تقو  نیا  رد  دنتشک . سبح 

ع)  ) ارهز ترضح  یهاوخداد 
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دوخ کلم   1167 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  كدف  بصغ  یمود و  یلوا و  ملظ  زا  دیآیم و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  هاگنآ 
: هک تفگ  وا  در  رد  هفیلخ  هک  یباوـج  و  كدـف ، بصغ  صوـصخ  رد  شاهبطخ  داریا  راـصنا و  نیرجاـهم و  ناـیمب  نتفر  و  اـهنآ ، طـسوت 
هک ار  يراموط  نآ  تفگ : واب  یمود  هکنیا  نامیلس و  دواد و  ناتساد  ییحی و  ایرکز و  هتفگب  ارهز  لالدتسا  و  دنراذگیمن ، ثرا  ناربمغیپ 

هراپ نیریاس  راصنا و  نیرجاهم و  شیرق و  يور  شیپ  هتفرگ  ار  نآ  وا  داد و  ناشن  دروآ و  رد  وا  هدب و  ناشن  نمب  تشون  وت  يارب  تردـپ 
دوـب و نوزحم  تسیرگیم و  هک  یلاـح  رد  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  شردـپ  ربـق  فرطب  نتـشگرب  و  ع )  ) ارهز نتـسیرگ  درک و 

ناک دق  تفگ : هک  دنکیم  تیاکـش  تسج  لثمت  یفـص  رتخد  هیقر  راعـش  اب  هدروآ و  هانپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  شردپ  دنوادخب و 
لاجر تّدبا  اوبعل  دقف  مه  دهـشاف  کلها  ّلتخا  اهلباو و  ضرألا  دقف  كاندقف  ّانا  بطخلا  ربکی  مل  اهدهاش  تنک  ول  ۀـثبنه  ءابنا و  كدـعب 

ناک کلبق  تیل  ای  برتقم  نیندالا  یلع  هلالا  دـنع  ۀـلزنم  برق و  مهل  موق  ّلکل  بجحلا  کنود  تلاح  تیأـن و  اّـمل  مهرودـص  يوحف  اـنل 
باطخلا و نب  رمع  ذفنق و  دیلو و  نب  دلاخ  هنوگچ  هک  دنکیم  لقن  ار  یلوا  ناتـساد  سپـس  اوبلط  يذـّلاب  اوزافف  سانا  اولما  انب  ّلح  توملا 

ترـضح نآ  زا  دعب  نینمؤملا  ریما  و  دـنربب ، هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  نتفرگ  تعیب  يارب  دوخ  هناخ  زا  ار  نینمؤملا  ریما  ات  داتـسرف  ار  یعمج 
مه و  تخادرپ . ار  اهنآ  همه  دوخ ، یئاراد  شورف  اب  دوب ، مهرد  رازه  داتشه  هک  ار  شترضح  ضرق  و  دیدرگ ، نآرق  يروآ  عمج  لوغـشم 

ار تندرگ  هن  رگ  نک و  تکرـش  زین  وـت  دـناهدرک  تکرـش  ناناملـسم  هچنآ  رد  اـیب و  نوریب  یلع  اـی  تفگ  رمع  هنوـگچ  هک  دـنکیم  لـقن 
ندـمآ زا  وا  هک  تسناد  دـیهاوخ  دیـشاب ، هتـشاد  فاـصنا  رگا  هک  تسا  يراـک  لوغـشم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هضف  مینزیم ،

ما بنیز و  نیـسح و  نسح و  همطاف و  نانمؤم و  ریما - هک  ار  ياهناـخ  برد  اـت  دـندروآ  مزیه  دـنتفرگن و  شوگ  اـهنآ  یلو  تسا ، روذـعم 
رمع و يا  دز : ادص  اج  نامه  زا  رد و  تشپ  دـمآ  همطاف  دـندز . شتآ  مه  ار  رد  نآ  هرخالاب ، و  دـننزب ، شتآ  دـندوب  نآ  رد  هضف  موثلک و 
ار ربمغیپ  لسن  یهاوخیم  راک  نیا  اب  هک  يدیزرو  تراسج  ربمغیپ  ادخ و  رب  هنوگچ  وت  رب   1168 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يا 
: تفگ رمع  دوش . شوماخ  شرون  هک  دراذگیمن  ادخ  هکنیا  اب  ینک ، شوماخ  ار  ادـخ  رون  يربب و  نایم  زا  ار  وا  يزادـنارب و  نیمز  يور  زا 
زا رفنکی  دـننام  مه  یلع  و  دـنیآیم ، ندـناسرت  یهن و  رما و  يارب  ادـخ  بناج  زا  ناگتـشرف  هن  تسا و  رـضاح  دـمحم  هن  العف  همطاـف ! يا 

تـسیرگیم هک  یلاح  رد  همطاف  منزیم  شتآ  ار  امـش  همه  هن  رگ  دنک و  تعیب  رکب  وبا  اب  دیایب و  نوریب  وگب  یهاوخیم  رگا  تسا ، نیملـسم 
دوخ باتک  رد  وت  هک  یقح  ندیـسر  زا  هک  ار  یتعنامم  تتما و  دادترا  تاهدیزگرب و  لوسر  ربمغیپ و  نادقف  تیاکـش  اراگدرورپ ! تفگ :
کی ار  تفالخ  توبن و  ادـخ  راذـگب . رانک  ار  هنانز  ياهفرح  نیا  همطاف  يا  تفگ : رمع  منکیم . وتب  دـندروآ ، لمعب  ياهداد  رارق  اـم  يارب 

يوزاب هب  هنایزات  اب  رمع  و  دیاشگب ، ار  رد  ات  دومن  لخاد  ار  شتـسد  نوعلم  ذفنق  دز و  شتآ  ار  مزیه  سپـس  دـنکیمن . عمج  امـش  يارب  اج 
دروخ و ربمغیپ  رتخد  مکشب  هک  دز  هتخوس  مین  ردب  اپ  اب  يروط  و  درک ، مرو  یهایـس  دنبوزاب  نوچمه  شیوزاب  هک  يروطب  دز  ع )  ) همطاف

يادص اب  همطاف  هناخ . نوردب  دندروآ  موجه  دـیلو  نب  دـلاخ  ذـفنق و  رمع و  « 1  » درک طقـس  ار  دوخ  ههام  شـش  نسحم  دوب  هلماح  هک  وا 
نینمؤملا ریما  سپـس  دنتـشک !! ار  شاهچب  و  دننزیم ! دننادیم و  وگغورد  ار  ترتخد  ادخ ! ربمغیپ  يا  ردپ ! يا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دنلب 

دوب هدرک  شغ  هک  همطاف  يور  دروآ و  رد  ار  شیابع  دمآ و  نوریب  هناخ  لخاد  زا  دوب  هدش  خرس  بضغ  تدش  زا  شمشچ  هک  یلاح  رد 
ناـیناهج تیادـه  يارب  ار  تراوگرزب  ردـپ  دـنوادخ  هک  ینادـیم  ادـخ ! ربمغیپ  رتخد  يا  تفگ : يوب  و  دینابـسچ . هنیـسب  ار  وا  تخادـنا و 

هک دـنامیمن  نیمز  يور  رد  رفنکی  ینک  نینچ  رگا  مسق  ادـخب  همطاـف  يا  ینک ! نیرفن  يرادرب و  رـس  زا  ار  دوـخ  هعنقم  اداـبم  تـخیگنارب .
هک ياهدنبنج  ره  تسادخ  ربمغیپ  مدآ  حون و  میهاربا و  یسیع و  یـسوم و   1169 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دمحم و  دیوگب 

نیا زا  وت  رب  ياو  باطخ  رسپ  يا  تفگ : رمعب  هاگنآ  دنکیم . دوبان  ار  نآ  دنوادخ  تسا  نامسآ  رد  هک  ياهدنرپ  ره  تسا و  نیمز  يور  رد 
اب مه  رمع  مشکب  ار  يوج  اـفج  تما  مشکب و  ار  مریـشمش  هکنآ  زا  شیپ  ورب  نوریب  نم  هناـخ  زا  نآ . بقاوع  زا  يدومن و  زورما  هک  راـک 

بایرد ار  ءارهز  دوخ  يوناب  هضف  يا  دومرف : دز و  ادص  ار  هضف  نانمؤم  ریما  دنتفر . نوریب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ذـفنق و  دـیلو و  نب  دـلاخ 
طقس دندوب  هدراذگ  نسحم  ار  وا  مان  تدالو  زا  شیپ  هک  ياهچب  تخادرپ . هردخم  نآ  راکب  هضف  نوچ  تسا . هدش  ندیئاز  درد  راچد  هک 
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ار ارهز  بش  یکیرات  رد  نینمؤملا  ریما  دـنکیم . تیاکـش  يوب  دوریم و  ادـخ  لوسر  شدـج  دزنب  هچب  نیا  دومرف : نینمؤملا  ریما  دـیدرگ !
هک ینامیپ  تعیب و  ربمغیپ و  ادـخ و  دایب  ار  اهنآ  و  تفریم ، راصنا  رجاهم و  هناخ  ردـب  موثلک  ما  بنیز و  نیـسح و  نسح و  قافتاب  هتـشادرب 

دنتسناد ع )  ) نینمؤملا ریما  ار  وا  ناناملسم  دروم  ره  رد  تفرگ و  يو  يارب  اج  راهچ  رد  دوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 
. دادیمن ناشن  دوخ  زا  یتکرح  سک  چیه  دشیم  حبص  نوچ  یلو  دننک  مایق  يو  يرایب  بش  نآ  يادرف  هک  دندادیم  هدعو  همه  دروآیم و 

ع»  » نینمؤملا ریما  یهاوخداد 

. دنکیم تیاکش  ترـضح  نآب  داد ، ار  دوخ  ناحتما  نآ  اب  دید و  ربمغیپ  زا  دعب  هک  ار  یمیظع  ياهتنحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
َمْوَْقلا َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  تفگ : یـسومب  نوراه  هک  میوگیم  ار  نامه  امـشب  نم  تسا و  نوراه  ناتـساد  دـننام  نم  ناتـساد  هَّللا  لوسر  ای  دـیوگیم :

دنتـشاذگ و اهنت  ارم  مدرم  مردام  دنزرف  ینعی : « 1  » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعَْجت  َو ال  َءادْعَْألا  َِیب  ْتِمُْـشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ملاظ  مدرم  اب  ارم  و  دـنک ، شنزرـس  نمب  نمـشد  هک  نکن  يراک  وت  سپ  دنـشکب  ارم  دوب  کیدزن 

دهع ضقن  دـندومن و  نم  اب  هک  یتفلاخم  اب  متـشگ و  ادـخ  ياضرب  یـضار  مدـش و  ثداوح  میلـست  مدرک و  ربص  مه  نم  هدـم  رارق   1170
چیه هک  مدـش  یئاهیراتفرگ  اهجنر و  لمحتم  نم  هَّللا ! لوسر  ای  تشگ . مامت  اهنآ  رب  تجح  يدومن ، هدـهاعم  نم  هراب  رد  اهنآ  اب  هک  دوخ 
دهاش دـنوادخ  و  دـندناسر ، لتقب  ارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  تبرـض  اب  هک  ییاـج  اـت  تشگن ، لـمحتم  یتما  چـیه  رد  يربمغیپ  نیـشناج 

هرـصب هب  هداد  شدرگ  ار  وا  یلو  دندرب  هکمب  هرمع  جـح و  مسارم  يادا  هناهب  هب  ار  هشیاع  ریبز  هحلط و  تسا . نم  تعیب  ضقن  یگنوگچب 
دنوادخ هکنیا  ات  دنتشگنرب  اهنآ  یلو  مدروآ ، اهنآ  دایب  ار  امش  ادخ و  مدرک و  جیسب  اهنآ  ياولب  زا  يریگولج  يارب  راچان  مه  نم  دندروآ .

هدیرب درادـهگن  ار  هشیاع  رتش  راهم  تساوخیم  هک  تسد  داتفه  هتخیر و  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  تسیب  نوخ  دـینادرگ و  زوریپ  اهنآ  رب  ارم 
زا گـنج  نآ  اریز  « 1  » دوبن رتراوشد  نم  رب  لمج  گنج  زا  مدـید  امـش  زا  دـعب  ياهگنج  امـش و  ياـهگنج  رد  هچنآ  هَّللا : لوسر  اـی  دـش .

اُولوُأ َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  هیآ : نیاب  يدروآ و  راب  ارم  هک  روط  نامه  مدید . نم  هک  دوب  یئاهگنج  نیرتگرزب  نیرتزیگنا و  لوه  نیرتتخس و 
ْدَق ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هیآ  نیا  لیوأت  مسق  ادـخب  هَّللا  لوسر  ای  مدرک . ربص  زین  نم  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َكُْربَص  ام  َو  ِْربْصا  َو  هیآ  و  ِلُسُّرلا ؛ َنِم  ِمْزَْعلا 

«2  » َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَـس  َو  ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ 
هتـشک ای  درم  وا  رگا  ایآ  دندوب ، ناربمغیپ  مه  وا  زا  شیپ  هک  تسا  يربمغیپ  مه  دمحم  دیامرفیم : ادـخ  هک  تفای  ققحت  امـش  زا  دـعب  اعقاو 

زا دعب   ) 1171 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  سک  ره  هک ) دینادب  ار  نیا  ( ؟ دیدرگیمزاب دوخ  قباس ) تیلهاج   ) هقیرطب امـش  دش 
. دناسرب ادخب  دناوتیمن  يررض  هنوگ  چیه  ددرگرب ، دوخ  قباس  هقیرطب  مالسا ) نتفریذپ 

ع)  ) نسح ماما  ترضح  یهاوخداد 

نینمؤملا ریما  مردـپ  ندـمآ  ماگنه  نم  راوگرزب ! دـج  يا  دـیوگیم : ربمغیپ  هب  باطخ  هتـساخرب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  هاـگنآ  لـضفم ! يا 
زین مردپ  دیدوب  هدرک  تیصو  واب  امش  هک  روط  نامه  دش . دیهش  نوعلم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  تبرضب  هکنیا  ات  مدوب  شترـضح  اب  هفوکب 

يوب داتسرف و  هفوکب  زابرس  رازه  هاجنپ  تسیود و  اب  ار  هدازانز  دایز  دش ، علطم  مردپ  تداهش  زا  نوعلم  هیواعم  نوچ  دومرف . تیـصو  نمب 
ره دریگب . تعیب  هیواعم  يارب  ام  زا  دزاس و  راتفرگ  ارم  ناتسود  نایعیش و  ناگتسب و  ناردارب و  ریاس  نیسح و  مردارب  نم و  هک  داد  روتـسد 

عماج دجسمب  هدمآ ، نوریب  هناخ  زا  مدید  ار  نیا  نم  نوچ  دنداتسرف  هیواعم  يارب  ار  وا  رس  و  دندز ، ار  شندرگ  دندشن  رـضاح  ام  زا  مادک 
زا نید  راثآ  هدـش و  ضوع  ایند  عاضوا  مدرم ! يا  متفگ : یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  متفر و  ربنمب  زامن  زا  دـعب  مرازگب . زامن  ات  متفر  هفوک 

یمکحم ياهلیلد  مسق  ادـخب  درادـن . شیاسآ  یـسک  نینئاخ  مکح  یناطیـش و  تاـکیرحت  زا  رگید  زورما  هدـش  مک  يراـبدرب  و  هتفر ، نیب 
نیا لیوأت  هک  میدوب  رظتنم  هظحل  ره  و  تشگ ، راکـشآ  ناشتالکـشم  و  دـیدرگ ، نشور  ناشیا  رب  يدایز  مئالع  و  دـش ، هدروآ  اهنآ  يارب 
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رد سانخ  ساوسو  دـش و  دیهـش  مردـپ  درک و  تلحر  مدـج  مسق  ادـخب  مدرم ! يا  دـبای . ققحت  ْتَلَخ »...  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  و  : » هیآ
رک هنتف  نآ  رب  ياو  يا  دیدرک . راتفر  تنس  فالخ  رب  دندیـشک و  اههدبرع  هنتف  داجیا  يارب  نایوجهنتف  دیـشاپ و  هسوسو  مخت  مدرم  ياهلد 

تسا هنتف  نآ  رد  دوشیمن ، هدینش  دننزیم ، الص  تقیقح  قح و  شریذپ  يارب  دنناوخیم و  تسار  هارب  ار  مدرم  هک  یناسک  يادص  هک  روک  و 
، نتم مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماش و  یجراخ  رکشل  ود  دوشیم و  مولعم  نازادنا  هقرفت  نطاب  ددرگیم و  راکشآ  زیمآ  قافن  نخـس  هک 

چیه هک  یغارچ  گرزب و  مچرپ  راکشآ و  رون  شیاشگ و  يوسب  دیباتـشب  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  دنتفایم . مه  ناجب  قارع   1172 ص :
هطاـحا ار  امـش  هک  یهارمگ  یکیراـت  زا  دـیوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم ! يا  ددرگیمن . یفخم  هک  یقح  دوشیمن و  شوماـخ  هاـگ 
یئاهلد ياراد  هک  امش  زا  یعمج  منکیم  دای  مسق  دیناشوپ ، تمظع  يادر  دیرفآ و  ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخب  دیئاردب . هدرک 

مایق ریـشمش  اب  مناوتب  نم  ات  دینک ، تعیب  نم  اب  هتـساخرب  دنـشاب  قارتفا  دصق  قافنب و  هتخیمآ  هکنیا  نودب  دنـشاب ، صلاخ  یئاهتین  فاص و 
تمحر ار  امـش  ادـخ  مدرم ! يا  مرادرب ، نایم  زا  ار  اهنآ  رکـشل  بسا  ياهمـس  اههزین و  اب  مریگب و  گنت  نمـشد  رب  ار  راـک  فارطا  منک و 

رگید یـسک  رفن  تسیب  زج  اریز  دندوب . هدز  اهنآ  ناهدب  توکـس  رهم  هکنیا  لثم  هَّللا ! لوسر  ای  دیهدب ! باوج  نمب  دیئوگب و  نخـس  دنک 
رادربنامرف میاهداتـسیا . وت  ترـصن  يارب  ناج  ياپ  ات  دوخ  ياهریـشمش  اب  ام  ربمغیپ ؛ رـسپ  يا  دنتفگ : دنتـساخرب و  اهنآ  دادن !! باوج  نمب 

رگید یسک  رفن  تسیب  نآ  زج  مدید  مدرک  هاگن  دوخ  تسار  پچب و  نم  امرفب . يراد  يرما  ره  مینکیم ، قیدصت  ینکب  يراک  ره  میئوت و 
ار ادخ  یناهنپ  رد  تشاد  دقتعم  رفن  هن  یـس و  یتقو  وا  هچ  منکیم ، يوریپ  مدـج  زا  مه  نم  متفگ : دوخ  شیپ  ماگنه  نآ  رد  تسا . هدـنامن 

دندوب نم  اب  هدـع  نآ  رگا  درک . راکـشآ  ار  ادـخ  رما  رتشیب  تعاـمج  اـب  دـیناسر  یگلاـس  لـهچ  نسب  ار  وا  دـنوادخ  نوچ  دومن . شتـسرپ 
مدرک و توعد  تسار  هار  هب  ار  مدرم  نم  ادنوادخ ! مدرکضرع : متـشادرب و  نامـسآب  رـس  هاگنآ  مدرکیم ، داهج  ادخ  هار  رد  هجو  نیرتهبب 

یعاد توعد  تباجا  زا  اهنآ  دندز ، زاب  رـس  نم  يرای  زا  دندادن و  نمب  تبثم  خـساپ  اهنآ  یلو  مدرک ، یهن  رما و  مدـناسرت و  وت  باذـع  زا 
باذع و اراگدرورپ ! دنتفر . وا  نانمـشد  کمکب  دـندومن و  ریـصقت  وا  زا  يوریپ  رد  دـندرک و  يراددوخ  يو  يرای  زا  دـندوب و  لفاغ  قح 

راپـسهر هدرک  چوک  هفوک  زا  مدمآ و  ریزب  ربنم  زا  متفگ و  ار  نیا  تسرف . ورف  زین  نانیا  رب  یتسرفیم  هشیمه  نارگمتـس  رب  هک  ار  دوخ  يالب 
هتـسد هیواعم  دنتفگیم : دندمآیم و  هدرم ) نوخ   ) مدرم هتـسد  هتـسد  هفوک  رد  مدش !  1173 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هنیدـم 
اهنآب مه  نم  دـندز ؛ اهنآ  لافطا  ناـنز و  مدرم و  لـتق  تراـغب و  تسد  مه  اـهنآ  هتـشاد و  لیـسگ  هفوک  راـبنا و  رهـشب  ار  دوخ  هاپـس  هتـسد 

نم اـب  ار  دوخ  تعیب  ناـمیپ و  تفر و  دـیهاوخ  هیواـعم  فرطب  امـش  هک  متفگ  اـهنآب  و  مدروآ ، مهارف  يرکـشل  دـنرادن ، اـفو  هک  مدـنامهف 
. تفریذپ ققحت  مدوب ، هتفگ  هک  مه  روط  نامه  و  دینکشیم ،

ع)  ) نیسح ماما  ترضح  یهاوخداد 

ار وا  ربمغیپ  نوچ  دتسیایم . ربمغیپ  ولج  رد  دندش ، هتشک  يو  اب  هک  شنارای  دوخ و  نوخب ، هتشغآ  یندب  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ 
زا دروآیم . رب  ملا  رپ  لد  زا  هاکناج  هلان  مه  ع )  ) ءارهز همطاف  دننکیم . هیرگ  زین  نیمز  نامسآ و  لها  وا  هیرگ  زا  دیرگیم . راز  راز  درگنیم 

تـسار تمـس  رد  نسح  ماـما  نینمؤملا و  ریما  سپـس  دـندرگیم . لزلزتم  نیمز  لـها  نیمز و  ترـضح  نآ  يراز  هیرگ و  نویـش و  هلاـن و 
! مدرگ تیادف  نیـسح  ای  دـیوگیم : دریگیم و  شوغآ  رد  ار  وا  ربمغیپ  دـنریگیم . رارق  ترـضح  نآ  پچ  تمـس  رد  ارهز  همطاف  ربمغیپ و 
دتسیایم و ترضح  نآ  تسار  تمس  رد  ربمغیپ  يومع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  سپـس  دشاب  نشور  مه  نم  ناگدید  داب و  نشور  تناگدید 

هدش طقس  نسحم  نینمؤملا ) ریما  ردام   ) دسا رتخد  همطاف  يربک و  هجیدخ  هاگان  دریگیم . رارق  رایط )  ) بلاط یبا  نب  رفعج  پچ  تمس  رد 
: دناوخیم ار  نآرق  هیآ  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  شردام  دنیایم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دزنب  نانک  هلان  هتفرگ  تسدب  ار  ءارهز  همطاف 

ًادیَِعب ًادَـمَأ  ُهَْنَیب  َو  اهَْنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو  ًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِـجت  َمْوَی  َنوُدَـعُوت ، ُْمْتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اذـه 
، تفای دهاوخ  ار  دوخ  هدرک  هدومن ، يدب  لمع  ای  هدرک  یکین  راک  سک  ره  زورما  دوب . هدش  هدعو  امـشب  هک  يزور  نآ  تسنیا  ینعی : « 1»
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. دوب هلصاف  يدامتم  نامز  شدب  لمع  وا و  نایم  شاک  هک  دنکیم  وزرآ  سک  ره  زورما 

ع)  ) قداص ترضح  راتفگ 

: دومرف سپـس  دـش ! رت  کشا  بالیـس  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  نانچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تقو  نیا  رد  تفگ : لـضفم 
: دومرف دراد ؟ باوث  ردـقچ  هیرگ  نیا  اقآ  درکـضرع : هاگنآ  تسیرگ و  رایـسب  مه  لضفم  دـیرگن !! هتفگ  نیا  اـب  هک  یمـشچ  داـبم  نشور 

ِّيَِأب ْتَِلئُـس  ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  هیآ : نیا  هراب  رد  دـیئامرفیم  هچ  اقآ  درکـضرع : لضفم  سپـس  دـیآیمن ! هرامـشب  دـشاب ، تقیقح  يور  زا  یتقو 
ادخب لضفم  يا  دومرف : تسا ؟ هدش  هتـشک  یمرج  هچب  دوشیم  لاؤس  هدش  هدرپس  كاخب  هک  یـسک  زا  تمایق  زور  ینعی : « 1  » ْتَِلُتق ٍْبنَذ 

ار وا  دـیوگب  نیا  زج  سک  ره  میئاـم و  هیآ  نیا  زا  دوصقم  اریز  تسا . ع )  ) همطاـف هچب  نسحم  هدـش ، هدرپس  كاـخب  و  هدوءوم »  » نیا مسق 
هدعو نمب  هک  يزور  نآ  ایادخ ! دنکیم : ضرع  هتساخرب و  ءارهز  همطاف  دومرف : دوشیم ؟ هچ  هاگنآ  اقآ  درکضرع : لضفم  دینک . بیذکت 

افو دوخ  هدعوب  ریگب ! ماقتنا  دندروآ ، هیرگب  ارم  دالوا  دـندز و  ارم  دـندومن و  بصغ  ارم  قح  دـناهدرک و  ملظ  نمب  هک  یناسک  زا  يدومرف 
هلان اب  دنتسه ، نیمز  تاقبط  ریز  رد  هک  اهنآ  ایند و  لها  اوه و  نانکاس  یهلا و  شرع  نیلماح  نامسآ و  تفه  ناگتـشرف  تقو  نیا  رد  نک .
رازه دندوب  یـضار  هدمآ ، ام  رـس  رب  هچنآ  زا  هک  اهنآ  امب و  ناملاظ  نالتاق و  مامت  زور  نآ  رد  دننکیم . تیاکـش  ادخب  دـنیرگیم و  دایرف  و 

َو ال دومرف : ادخ  هک  نانچ  دنریمیمن  تقیقح  رد  نادیهش  اریز  دنوشیم  دیهـش  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  ندش  هتـشک  لثم  هن  دنـسریم ، لتقب  راب 
ْمِِهب اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت 

يدهم هدنز و  اهنآ  هن ! دناهدرم ، دندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  نکم  نامگ  ینعی : « 2  » َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم 
تـسا هتـشاد  يزور  نانآب  شدوخ  لضف  زا  دنوادخ  هچنآ  زا  اهنآ  دنربیم ، يزور  ناشیادـخ  دزن  رد   1175 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 

اهنآ تسین و  اهنآ  رب  یـسرت  هک  دنداش ، دنرورـسم و  دنیآیم ، اهنآ  رـس  تشپ  زا  هدشن و  قحلم  اهنآب  زونه  هک  نانآ  زا  مه  و  دنلاحـشوخ ،
ادخ و ربمغیپ  ام  دج  نخس  اهنآ  ایآ  دومرف : دنرادن  امش  تعجرب  هدیقع  امش  نایعیش  زا  یـضعب  اقآ ! درکـضرع : لضفم  دنـشابیمن . نیگمغ 

باذـع ياجب  ینعی : « 1  » َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَأـْلا  ِباذَْـعلا  َنُود  ینْدَأـْلا  ِباذَْـعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیِذـَُنل  َو  میئوـگیم : هک  دناهدینـشن  ار  همئا  اـم  هتفگ 
زور باذع  رتگرزب  باذع  دمحم و  لآ  تعجر  رتکیدزن  باذع  لضفم  يا  دندرگرب . دیاش  ات  میناشچیم  اهنآ  هب  رتکیدزن  باذع  رتگرزب ،

هک تسا  يزور  تمایق  ینعی : « 2  » ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  ُتاوامَّسلا  َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  دـیامرفیم : ادـخ  هک  تسا  تمایق 
. دنوشیم رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  همه  ددرگیم و  نوگرگد  اهنامسآ  نیمز و  عاضوا 

نآرق نابز  زا  نیرهاط  همئا  یئاسانش 

ُمَلْعَأ ُهَّللا  هیآ : نیا  ُءاشَن و  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  دیامرفیم : دنوادخ  هکنیا  لیلدب  دیتسه  ادخ  هدـیزگرب  امـش  هک  مینادـیم  ام  اقآ ! تفگ : لضفم 
هیلع دوعوم  يدـهم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  نیا  ُهََتلاـسِر و  ُلَـعْجَی  ُْثیَح 

، میربیم ـالاب  میهاوـخب  ار  سک  ره  ماـقم  تسنیا : بیترت  هـب  تاـیآ  هـمجرت  « 1  » ٌمـِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنـِم   1176 ص : نتم ، مالـسلا ،
. دـیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  نادـنزرف  میهاربا و  دالوا  حون و  مدآ و  دـنوادخ  دـهد  رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  دـنادیم  رتهب  دـنوادخ 

اجک هـیآ  نـیا  رد  اـم  لـضفم  يا  دوـمرف : ترـضح  تساـناد . اونـش و  دـنوادخ  و  رگید ، یـضعب  زا  یــضعب  دنتــسه ، لـسن  کـی  زا  اـهنآ 
ُِّیلَو ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  دـیامرفیم : ادـخ  هکنیا  مسق  ادـخب  درکـضرع : میاهدـشرکذ ؟

ناـمیا يوب  هک  اـهنآ  و  دـمحم )  ) ربمغیپ نیا  و  دـندرک ، يوریپ  يو  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهارباـب  مدرم  نیرتکیدزن  ینعی : « 2  » َنِینِمْؤُْملا
ار امـش  دـنوادخ  تسا ، میهاربا  ناتردـپ  نید  َنیِِملْـسُْملا » ُمُکاَّمَـس  َوُـه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  هیآ : نیا  تسا و  نینمؤـم  یلو  ادـخ  دـندروآ و 
، رادب رذحرب  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  منادنزرف  ارم و  ایادخ  تفگ  میهاربا  ینعی : « 4  » َمانْصَْألا َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  َو  ِیْنُبنْجا  َو  هیآ  نیا  دیمان و  ناملـسم 
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ندز مهب  مشچ  کی  هزادناب  دندرکن و  شتـسرپ  ار  یمنـص  هن  تب و  هن  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمغیپ و  هک  مینادـیم  و  دـیتسه . امش 
ُلانَی َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًاـمامِإ  ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  هیآ  نیا  دـندرواین و  كرـش  ادـخب 
اجک زا  لـضفم  يا  دومرف : ترـضح  دـسریمن  نیملاـظب  هک  تسا  تماـما  بصنم  هدـش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  يدـهع  « 5  » َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع 

نونکات هچنآ  اریز  دیئامرفن  ناحتما  مرادن  نآ  تقاط  هک  يزیچب  ارم  اقآ  درکـضرع : دسریمن ؟ تماما  بصنم  ادخ و  دهعب  ملاظ  هک  یتسناد 
1177 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ماهدرک  هدافتـسا  هدومرف  اـطع  امـشب  ادـخ  هک  یتلیـضف  زا  و  هدوـب ، امـش  ملع  زا  ماهتخوـمآ 

ایآ لضفم : يا  يدوبن  نینچ  يدرکیمن ، هدومن  يزور  وتب  هک  دـنوادخ  تمعن  هب  فارتعا  رگا  یتفگ  تسار  لـضفم ! يا  دومرف : ترـضح 
مه نورفاـکلا  َنوُِـملاَّظلا و  ُمُه  َنوُِرفاـْکلا  تسا  هیآ  نیا  يرآ  درکـضرع : هتـسناد ؟ ملاـظ  ار  رفاـک  هـک  تـسا  نآرق  تاـیآ  مادـک  ینادـیم 

ار ام  تعجر  لضفم ! يا  تنسحا  دومرف : ترضح  دهدیمن . رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وا  ادخ  دشاب ، ملاظ  قساف و  رفاک و  هک  یسک  نوقـسافلا 
يارب ار  نآ  دنادرگیمرب و  امب  ار  ایند  تنطلـس  دنوادخ  هک  تسنیا  تعجر  ینعم  دـنیوگیم : ام  نایعیـش  زا  نارـصقم  هکنیا  یتسناد  اجک  زا 

!؟ دنادرگرب امب  ار  نآ  ات  تفرگ  ام  زا  ار  تنطلـس  ادـخ  هک  دـناهدرک  نامگ  نینچ  هک  رـصاق  نایعیـش  نآ  رب  ياو  دـهدیم . رارق  ام  يدـهم 
يربمغیپ و توبن و  تنطلـس  تنطلـس ، نآ  اریز  دش . دـهاوخن  بلـس  هدـیدرگن و  بلـس  امـش  زا  یئادـخ  تنطلـس  ادـخب  هن  تفگ : لضفم 

دنتـسنادیم یبوخب  ار  ام  ماقم  لضف و  دندرکیم ؛ ربدت  دیجم  نآرق  رد  اهنآ  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . تماما  بصنم  ربمغیپ و  ینیـشناج 
ادخب لضفم ! يا  «. 1  » ًۀَِّمئَأ ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  هک  دندینشن  اهنآ  ایآ 

یلوا و ینعی   ) يدـعو میت  نامه  ناماه  نوعرف و  نیا  و  تساـم ، هراـب  رد  نآ  لـیوأت  یلو  هدـش  لزاـن  لیئارـسا  ینب  هراـب  رد  هیآ  نیا  مسق !
. تسا یمود )

دمحم لآ  يدهم  و  ع )  ) همئا رئاس  یهاوخداد 

لوسر ناشراوگرزب  دجب  دناهدید  راکافج  تما  زا  ار  هچنآ  هتساخرب و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مردپ  نیـسحلا و  نب  یلع  مدج  هاگنآ 
نوراه زا  رفعج  نب  یسوم  مدنزرف  نم  زا  دعب  منکیم ، تیاکش  یسابع  هفیلخ  روصنم  ملظ  زا  مزیخیم و  رب  نم  سپس  دننکیم . تیاکش  ادخ 

لکوتم و زا  دمحم  نب  یلع  شدنزرف  يو  زا  دعب  مصتعم و  زا  یلع  نب  دمحم  شدنزرف  يو  زا  دعب  نومأم و  زا  یسوم  نب  یلع  وا  زا  دعب  و 
مدج مانمه  يدهم  هاگنآ  دننکیم . تیاکش  زتعم   1178 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ملظ  زا  یلع  نب  نسح  شدنزرف  يو  زا  دعب 

ار وا  فارطا  ناگتـشرف  و  هدیـشوپ ، دـشابیم  شکاپ  نادـند  یناشیپ و  نوخب  هتـشغآ  هک  ار  ترـضح  نآ  نهاریپ  هک  یلاح  رد  ادـخ  لوسر 
نآ يور  زا  ارم  مدرم  هک  يدوـمرف  یفرعم  یفاـصواب  ارم  امـش  راوـگرزب ، دـج  يا  دـیوگیم : و  دتـسیایم ، ربـمغیپ  وـلج  هدـمآ و  دـناهتفرگ ،

دلوتم يدهم  دنتفگ : دنتـشگ و  درمتم  دندش و  نم  دوجو  رکنم  تما  اذـه  عم  يدومرف . رکذ  ار  ماهینک  بسن و  مان و  و  دنـسانشب . فاصوا 
وا ندمآ  ادخ  دوبیم  ملاس  دوجوم و  وا  رگا  تسا و  هتشادن  دالوا  هدرم و  شردپ  دیآیم ؟ یک  تساجک و  تسه  رگا  هدوبن . الصا  هدشن و 

رکـش ار  ادـخ  دـیامرفیم : ربمغیپ  ماهتـشگ . رهاظ  یهلا  نامرفب  کـنیا  مدرک و  ربص  نونکاـت  مه  نم  تخادـنایمن ، ریخأـتب  عقوم  نیا  اـت  ار 
بوخ هچ  مینکیم ، نکسم  میهاوخب  اج  ره  تشهب  رد  و  دینادرگ ، نیمز  ثراو  ار  ام  و  تخاس ، یلمع  ام  هراب  رد  ار  دوخ  هدعو  هک  مینکیم 
ِّقَْحلا ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  هیآ  و  دیـسر . ارف  ادخ  يزوریپ  ترـصن و  عقوم  دـیامرفیم : مه  ناگدـننکلمع و  شاداپ  تسا 

ًاْحتَف ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  دناوخیم  ار  هیآ  نیا  سپـس  دش . لیوأت  و  درک ، ادـیپ  قادـصم  زورما  « 1  » َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
يدهم « 2  » ًازیِزَع ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْـصنَی  َو  ًامیِقَتْـسُم  ًاطارِـص  َکَیِدْهَی  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  َرَّخََأت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ًانِیبُم 

و دـشخبهب . ار  وت  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  ات  میدومن . وت  يارب  راکـشآ  یحتف  اـم  ینعی :  1179 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
ربمغیپ اقآ ، درکـضرع : لضفم  دنادرگ . دنمزوریپ  ار  وت  دنوادخ  دیامن و  تیادـه  تسار  هارب  ار  وت  دـنک و  مامت  وت  هراب  رد  ار  دوخ  تمعن 
ناهانگ ایادخ  درکضرع : ربمغیپ  لضفم  يا  دندومرف : دشخبهب ) ار  وت  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دیامرفیم : ادخ  هک  ( ؟ دوب هدرک  یهانگ  هچ 
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ناربمغیپ و نایم  ارم  و  نک . راذگاو  نمب  تمایق  زور  ات  دننم  نانیشناج  هک  مدالوا  و  بلاط ) یبا  نب  یلع   ) مردارب نایعیـش  هدنیآ  هتـشذگ و 
نیا رد  دـیوگیم : لضفم  دیـشخب . ار  نانآ  همه  درک و  ربمغیپ  هب  راذـگاو  ار  اهنآ  ناـهانگ  مه  ادـخ  نادرگم . اوسر  مناوریپ  هدرک  زا  ءاـیبنا 

: دومرف ترضح  تسا . هدیسر  امب  امـش  دوجو  تکرب  هب  هک  تسا  دنوادخ  تبهوم  زا  نیا  اقآ ، مدرکـضرع : و  متـسیرگ ، تخـس  نم  تقو 
ام نایعیـش  زا  یـضعب  يارب  ار  ثیدح  نیا  لضفم  يا  یتسه . وت  لاثما  وت و  تفرگ  ندرگب  ار  اهنآ  ناهانگ  ربمغیپ  هک  ینایعیـش  لضفم ! يا 

مورحم یهلا  تمحر  زا  هجیتن  رد  دنیوگیم و  كرت  ار  نید  ماکحاب  لمع  تلیضف ، نیا  دامتعاب  اریز  وگم . دنتسه  یلابا  نید ال  رما  رد  هک 
تعافـش ربمغیپ  تیب  لـها  ینعی : « 1  » َنوُقِفْـشُم ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یـضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  ـال  دومرف : اـهنآ  هراـب  رد  دـنوادخ  دـندرگیم .

رد ربمغیپ  اقآ ! تفگ : لضفم  دنرورـسم . یهلا  تیـشخ  فوخ و  زا  زین  اهنآ  و  درادب ، تسود  ار  اهنآ  ادخ  هک  یناسک  يارب  رگم  دـننکیمن 
)؟ دباییم هبلغ  نایدا  مامت  رب  تعجر  ماگنه  وا  دـیامرفیم : دـنوادخ  هنوگچ  سپ   ) تفاین هبلغ  هلطاب  نایدا  مامت  رب  شندـشهتخیگنارب  عقوم 

ینارـصن و هن  نایئباص و  هن  يدوهی و  هن  یـسوجم و  هن  رگید  دوب ، هدـش  بلاغ  نایدا  مامت  رب  شتثعب  زا  دـعب  ربمغیپ  رگا  لضفم  يا  دومرف :
سپ دوب ، گنس  شتآ  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  شتـسرپ  يزع و  تال و  ناثوا و  یتسرپتب و  كرـش و  کش و  فالتخا و  هقرفت و  چیه 

هک تسا  تعجر   1180 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مه  نیا  يدهم و  نیا  کنیا  تسا . زورما  شلیوأت  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
نآ زا  نید  مامت  دشابن و  ياهنتف  رگید  ات  دیشکب  ار  نانیدیب  ینعی : ِهَِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  دیامرفیم : دنوادخ 

ملکت وا  مکح  اب  دیاهتـشگ و  اناوت  وا  رادتقا  تردق و  اب  دیاهدرک و  هدافتـسا  دنوادخ  ملع  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : لضفم  دشاب . ادخ 
. دیئامنیم لمع  وا  رمأب  دینکیم و 

دوخ رقم  هفوک  رد  ناهج  دوعوم  يدهم 

رب لیئارـسا  ینب  رد  دـنوادخ  هک  روط  نامه  درابیم ، اهنآ  رب  یئـالط  ياـهخلم  نامـسآ  ددرگیم و  رب  هفوکب  يدـهم  دومرف : ترـضح  سپس 
شنارایب ار  نیمز  رهوگ  هرقن و  الط و  ياهجنگ  اهرهوج  اهنیجل و  اهربت و  ضرالا  زونک  هباحصا  یلع  مّسقی  دروآ و  دورف  زین  ربمغیپ  بویا 

ای ینید  ناردارب  زا  یضرق  دریمب و  نایعیـش  زا  یکی  رگا  تفگ : لضفم   1181 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1  » دنکیم میسقت 
زا یبلط  سک  ره  دنکیم : مالعا  ایند  مامت  رد  هک  تسنیا  دنکیم  يدـهم  هک  يراک  دومرف : دوشیم ؟ هچ  دـشاب ، هتـشاد  ندرگ  رد  نانیدـیب 
در شبحاصب  ار  نآ  يدهم  دشاب ، نایعیش  زا  یکی  ندرگ  رد  مه  شاخشخ  ای  ریس  رگا  یتح  دیوگب . دیایب و  دشاب ، هتشاد  نایعیـش  زا  یکی 

شدرگ زا  دعب  يدهم  دومرف : دوشیم ؟ هچ  هاگنآ  اقآ ! درکضرع : لضفم  كالما . هرقن و  الط و  ياهبنارگ  تارهاوج  دسر  هچ  ات  دنکیم ،
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی  هک  ار  يدجسم  و  دوشیم ، هفوک  دجـسم  دراو  دیآیم و  هفوکب  برغ  قرـش و  رد 

! اقآ درکضرع : «. 1  » ار نآ  یناب  دنک  تنعل  ادخ  دزاسیم . ناریو  هدشن  هتخاس  ادخ  يارب  هک  ار  يدجسم  نینچمه  دنکیم ، بارخ  هدرک  انب 
اَّمَأَف ٌدیِعَس . َو  ٌّیِقَـش  ْمُْهنِمَف   1182 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیامرفیم : ادخ  دومرف : تسا ؟ لاس  دـنچ  يدـهم  تنطلـس  تدـم 

اَّمَأ َو  ُدیُِری . اِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ٌقیِهَـش  َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا 
ود مدرم  تمایق  زور  ینعی : «. 1  » ٍذوُذْـجَم َْریَغ  ًءاطَع  َکُّبَر  َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُـس  َنیِذَّلا 

دایرف هلان و  شتآ  نآ  رد  دنـشابیم و  منهج )  ) شتآ رد  دنتـسه  یقـش  هک  اهنآ  دیعـس . هتـسد  کـی  یقـش و  هتـسد  کـی  دـنوشیم : هتـسد 
ره وت  يادـخ  و  دروآرد ، شتآ  زا  ار  اهنآ  دـهاوخب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـننامیم ، اجنآ  رد  تسا ، رارقرب  نیمز  اهنامـسآ و  اـت  دـننکیم و 

نیمز اهنامـسآ و  کک  یهاگ  ات  دننامیم  هشیمه  اجنآ  رد  دنراد و  ياج  تشهب  رد  دنتـسه ، دنمتداعـس  هک  اهنآ  و  دنکیم . دـهاوخب  يراک 
نآ زا  دعب  و  تسا » دنوادخ  یمئاد  ياطع  نیا  دنوریم .) نوریب  هتبلا  هک  دنور ، نوریب  تشهب  زا   ) دهاوخب دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسا . رارقرب 

اریثک امیلست  ملس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  یبنلا و  دمحم  هقلخ  ریخ  یلع  هَّللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  و  . » دسریم ارف  زیختـسر  زور 
نم يارب  درک  ثیدـح  تسا : هدرک  رکذ  روط  نیا  ار  روبزم  تیاور  رئاـصبلا » بختنم   » باـتک رد  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  فـلؤم : اریثـک .
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ثیدح نیا  هدوب  حلاص  يدرم  هک  نسحم  نب  میهاربا  شردپ  طخب  يو  هک  تفگ : يدابآراط و  نسحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  دیـشر  ردارب 
«. داد ناشن  نمب  ار  هتشون  طخ و  نآ  وا  تسا و  هتفای  ار 

رمع نب  لضفم  ثیدح  نوماریپ  رد  یسلجم  همالع  زا  يراتفگ 

هکنیا رگید  دراد  تفلاخم  « 2  » تشذگ اقباس  هچنآ  اب  هدش  رکذ  تیاور  نیا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  يدهم  تدالو  خـیرات  هک  نادـب  فلؤم :
مامت ار  نآ  يانب  لکوتم  دـیاش  تخاس . یـسابع  مصتعم   1183 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  هرماس  رهـش  هک  تسنیا  روهـشم 

ار نآ  سک  ره  ینعی  تسا ، هرماس  رهـش  مان  هک  يأر » نم  رـس  : » دسیونیم سوماق »  » رد يدابآزوریف  تسا . هتـشگ  فورعم  وا  مانب  و  هدرک ،
اجنآب لقتنم  یتقو  یلو  دمآ ، راوشد  يو  رکشل  رب  درک ، رهـش  نآ  يانبب  عورـش  مصتعم  یتقو  هک  دوب  نآ  مان  نیا  تلع  و  دش . رورـسم  دید 

لـضفم هکنیا  و  دـندناوخ . هرماس »  » فیفخت هب  و  يأر » نم  رـس   » ار رهـش  نآ  اذـل  تشگ  رورـسم  دـید  ار  اـجنآ  وا  هاپـس  زا  سک  ره  دـش ،
فالخ رب  نیسح  دوشیم  روطچ  دسرپیم ) بجعت  اب   ) هک دشاب  نیا  نآ  ینعم  دیاش  دنکیم » لمع  مئاق  تنس  فالخ  رب  نیسح  ایآ  : » دیـسرپ

مئاق مایق  زا  شیپ  اریز  تسا . مئاق  مایق  زا  دعب  نیـسح  ماما  تعجر  هک  داد  باوج  ترـضح  دـنکیم ؟ تعجر  وا  روهظ  زا  شیپ  مئاق ، تنس 
« متسه میهاربا ...  حون و  مدآ و  نم  هک  دنادب  : ... » دیامرفیم مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا : و  تسا . یهارمگ  گرزب و  تلالـض  یتعدب  ره 

قالخا لضف و  ملع و  نامه  زین  نم  دیتشادیم ، ار  اهنآ  و  دیدرکیم ، يوریپ  اهنآ  زا  امـش  نآ  رطاخب  هک  ار  اهنآ  قالخا  لضف و  ملع و  ینعی 
ریما اـهنآ  اریز  تسا . نشور  نآ  تـلع  دزادـنایم ، هـفیلخ  ود  ندرگب  ار  مدرم  هدـنیآ  ناـهانگ  ماـمت  ناـمز  ماـما  دوـمرف : هـکنیا : و  مراد . ار 

دنوش و هدز  رانک  زین  ناماما  ریاس  هک  دش  ببـس  ود  نیا  دندومن و  عفد  شتفالخ  زا  دندرک و  عنم  شدوخ  قح  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
تیانج و نیا  و  دـنوش ، هریچ  مدرم  رب  مئاق  روهظ  نامز  ات  دـنیآ و  راک  رـس  رب  ملاظ  يافلخ  سکعب  و  دـندرگ . بولغم  عاـمتجا  هنحـص  رد 

هطـساوب دیـسریم  تفالخب  ماما  رگا  اریز  دـیدرگ . یقـساف  ره  قسف  یهارمگ و  ره  یهارمگ  يرفاک و  ره  ندـش  رفاـک  تلع  أـشنم و  ملظ 
. دروآ لمعب  يریگولج  دـسافم  قسف و  یهارمگ و  رفک و  هنوگ  ره  زا  تسناوتیم  تشاد  هک  يدـی  طـسب  ءـالیتسا و  شرادـتقا و  تردـق و 

درکن  1184 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ادیپ  روما  زا  یـضعب  رب  تردق  شتفالخ  مایا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  تلع 
تلع اما  و  دوب . هدیناود  هشیر  مدرم  ياهلد  رد  عوضوم  نیا  و  دندوب ، هدرک  يراذگهیاپ  ار  متـس  ملظ و  ساسا  البق  رفن  ود  نآ  هک  دوب  نیا 
دننام دـنندوب ، دوخ  لاـثما  مدرم  لاـعفاب  یـضار  رفن  ود  نآ  هک  تسا  نیا  تخادـنا ، اـهنآ  ندرگب  زین  ار  لـبق  رـشب  هتـشذگ  ناـهانگ  هکنیا 
تـشز ار  لاعفا  نیا  اهنآ  رگا  اریز  دوشیم . بترتم  لمع  تین و  نیا  رب  هک  يداسف  ره  ناشقحب و  ندیـسر  زا  ناربمغیپ  نانیـشناج  تعناـمم 

نانچ تسا . هدش  نآ  بکترم  دوخ  هک  تسا  نیا  دننام  دشاب  یسک  لعفب  یـضار  سک  ره  و  دندشیمن ، نآ  بکترم  ناشدوخ  دنتـسنادیم ،
نامز نادوهی  هداد و  نانیا  دوخب  تبـسن  ار  دوهی  ناردـپ  تشز  ياهراک  دـنوادخ  هکنیا  دـننام  تساعدـم . نیا  رب  لیلد  يرایـسب  تایآ  هک 

تـسنادیم ادخ  هک  اریز  دنکیم . شهوکن  دـندشیم ، بکترم  راصعا  ریاس  یـسوم و  ترـضح  دـهع  رد  ناشناردـپ  هچنآ  هطـساوب  ار  ربمغیپ 
هوالعب تسا . بلطم  نیا  دیؤم  ینس  هعیش و  قیرط  زا  مه  هضیفتسم  تایاور  زین  و  دنراد ، تیاضر  ناشناردپ  لامعا  زا  ربمغیپ  رصع  نادوهی 

لها كاپ  حاورا  هک  روط  نامه  تسا . هتـشاد  تیلخدم  ءایقـشا ، زا  زیگنا  تدسفم  روما  نآ  رودـص  رد  اهنآ  كاپان  حاورا  هک  تسین  رود 
رد هک  نانچ  دـناهدوب ، هطـساو  اهيراتفرگ  عفر  رد  و  دـناهدادیم . ماجنا  ناربمغیپ  هک  هدوب  یبوخ  ياـهراک  راـک  ددـم  دـیؤم و  ربمغیپ  تیب 
ود نآ  ياهراک  مامت  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک : مینک  لیوأت  روط  نیا  ار  بلطم  تسا  نکمم  هتـشذگ ، اهنیا  زا  تشذـگ  تماما »  » باـتک

زیمآ تواقـش  راک  ره  اریز  دـناهدوب ، ملاع  يایقـشا  همه  دـننام  تواقـش  رد  اهنآ  هک  دـیامنیم  تباـث  دـنکیم و  ایقـشا  لاـمعاب  قیبطت  ار  رفن 
، دنتسه تشهب  رد  نادنمتداعس  خزود و  شتآ  رد  ایقشا  دومرف : هتشذگ  هیآ  رد  ادخ  هکنیا : و  تسا . هدش  رداص  زین  اهنآ  زا  ملاع ، يایقـشا 

ترضح دیاش   1185 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  َکُّبَر  َءاش  اـم  اَّلِإ  دـهد - تاـجن  ار  اـهنآ  دـهاوخب - وت  دـنوادخ  هکنیا  رگم 
خزرب ملاع  منهج ، تشهب  زا  دوصقم  اجنیا  رد  هک  ینعم  نیاب  دـنک  ریـسفت  تعجر  ناـمزب  ار  ادـخ  نتـساوخ  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هتـساوخ 
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تسا دنوادخ  تیشمب  طونم  نامز  نیا  هک  تسا  هدرک  لالدتسا  ترضح  نایب  نیا  اب  تسا و  هدیـسر  مه  رگید  تیاور  رد  هک  نانچ  دشاب ،
. دناهدرک رکذ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیرسفم  هک  تسا  یهجو  نیرتهب  ینعم  نیا  و  تسین ، نشور  مدرم  يارب  هک 

تعجر نوماریپ  رد  مراهچ  یس و  باب 

هراشا

وبا نیعا و  نب  نارمح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـسب  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  « 1  » نامیلس نب  نسح  خیش 
یسک نیتسخن  دومرفیم : میدینش  قداص  ترـضح  زا  دنتفگیم : هک  مدینـش  « 2  » دـنزب رـس  باطخلا  وبا  زا  اهراک  نآ  هکنآ  زا  شیپ  باطخلا 

نیا 1187 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ددرگیمرب  ایندب  هدش  هدنز  دفاکـشیم و  شربق  هک 
صلاخ و نمؤم  ای  هک  « 1  » دندرگیمرب ایندب  یـصاخ  دارفا  هکلب  دنروآرد ) ربق  زا  رـس  هدش  هدنز  ناگدرم  مامت  هک   ) تسین یمومع  تعجر 

یسک تفگ  نمب  نیعا  نب  ریکب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یـسیع  نب  دامح  زا  روبزم  دنـسب  باتک  نآ  رد  زین  و  دنـشاب . ضحم  كرـشم  ای 
ملس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  ینعی  مرادن  کش  شگرزب  تیـصخش  رد  نم  هک 
هک دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  راسی  نب  لیضف  زا  روکذم  دنسب  هدش  دای  باتک  رد  زین  دننکیم . تعجر  ایندب  مالّسلا  هیلع  یلع 

اقباس نایعیش  امش  دنتفگ : امـشب  نانمـشد  رگا  دیرواین . نایمب  نخـس  زین  تعجر  زا  و  دیئوگب ، توغاط  تبج و  ار  یمود ) یلوا و  : ) دومرف
نانیا ياهلد  مهرد  رازه  دص  فرـص  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  اریز  میئوگیمن . ار  نیا  زورما  اما  دیئوگب : اهنآب  دیدزیم ، ار  اهفرح  نیا 

ترضح دوصقم  فلؤم : دینک . عمج  ار  اهنآ  ياهلد  دوخ  نانخس  اب  دیناوتیمن  نایعیـش )  ) امـش و  دنرادرب ، يو  زا  تسد  ات  دروآ ، تسدب  ار 
رطخ داجیا  امـش  يارب  و  تسین ، اـهنآ  دـنیآ  شوخ  هک  تعجر  زا  و   ) دـیناوخن یماـسا  نیاـب  ار  اـهنآ  و  دـینک ، هیقت  نانمـشد  زا  هک  تسنیا 

زا مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هرارز  زا  دنـس  نامهب  هدربمان  باتک  رد  نینچمه  دیئامنن .) تبحـص  دنکیم 
َْلب دـیامرفیم : دـنوادخ  تسا . هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  دیـسرپیم  هک  ار  نیا  دومرف : ترـضح  مدرک . لاؤـس  مهم  روـما  نیا  لاـثما  تعجر و 

رد دنتـشادنپ  غورد  دنتـشادن ، هطاحا  نآب  دوخ  ملع  اب  هک  ار  هچنآ  اهنآ  هکلب  ینعی ... : « 2  » ُُهلیِوَْأت ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَـک 
ترـضح نآ  زا  رایط  نب  دـمحم  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  زین  و  تسا . هدیـسرن  نآ  لیوأت  عقوم )  ) زونه و  تسین ) غورد   ) هک یتروص 

هک يزور  و  ینعی : « 1  » ًاجْوَف ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَی  َو  هیآ : لیوأت  رد  هک   1188 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  هدرک  تیاور 
گرمب ددجم ) یگدنز  زا  دعب   ) ات ددرگیمرب  ایندب  دـشاب ؛ هدـش  هتـشک  هک  ینمؤم  ره  دومرف : ار . یعمج  یهورگ ، ره  زا  مینکیم  هتخیگنارب 

وبا زا  روبزم  باـتک  رد  مه  و  ددرگ .) لـئان  تداهـش  باوثب  و   ) دوش هتـشک  اـت  ددرگیمرب  ایندـب  دـشاب ، هدرم  هک  ینمؤم  ره  دریمب و  یعیبط 
. يرآ مدرکـضرع : دـننکیم ؟ راـکنا  ار  تعجر  قارع  مدرم  اـیآ  دومرف : نمب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب 

هیلع قداص  ترـضح  زا  نیعا  نب  ریکب  زا  باتک  نآ  رد  مه  ًاجْوَف ؟ ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  دـناهدناوخن : نآرق  رد  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف :
نیب رد  ار  نیدیب )  ) مدرم دوخ  ياهریشمش  اب  هک  منیبیم  ار  زیزعلا  دبع  نب  رـسیم  نیعا و  نب  نارمح  ایوگ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

زا تفگ : یفعج  رباـج  هک  تسا  باـتک  نآ  رد  مه  و  تسا .) ایندـب  اـهنآ  تعجر  ماـما  دوـصقم  هتبلا  هک   ) دـنزادنایم كاـخب  هورم  اـفص و 
لاؤس دیدرم ...  ای  دیدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  رگا  ینعی  « 2  ... » ْمُّتُم َْوأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئل  َو  هیآ  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

یلع و هار  رد  ندش  هتـشک  دومرف : مونـشب . امـش  زا  هکنیا  رگم  ادخب  هن  درکـضرع  تسا ؟ مادک  ادخ  هار  ینادیم  ایآ  رباج  يا  دومرف : دـش ،
، دشاب هتـشاد  هیآ  نیاب  نامیا  هک  تسین  سک  چیه  تسا و  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  دوش ، هتـشک  وا  تبحم  هار  رد  سک  ره  تسوا . دالوا 

هتخیگنارب درم ، رگا  و  دریمب ، ات  دوشیم  هتخیگنارب  هرابود  دوش  هتشک  رگا  هک  ینعم  نیاب  دراد ، شیپ  رد  یگرم  ندش و  هتشک  هکنیا  رگم 
هیآ رخآ  تمسق  ریـسفت  تیاور  رخآ  دیاش  فلؤم : تسا . هدش  رکذ  مه  یـشایع  ریـسفت  رد  تیاور  نیا  ریظن  دوش ، هتـشک  هکنیا  ات  دوشیم 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


یبا نب  ضیف  زا  روبزم  باتک  رد  زین  دـشاب . تعجر  رـشح »  » زا دوصقم  هک  ینعم  نیاب  دـشاب ، َنوُرَـشُْحت  ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو  ینعی 
َقاثیِم ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  هیآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح   1189 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مدینش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هبیش 

: دومرف دعب  دنیامنیم و  يرای  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنروآیم و  نامیا  مرکا  لوسرب  ناربمغیپ  مامت  دومرف : سپس  دومن و  توالت  ار  َنیِِّیبَّنلا ... 
ریما باـکر  رد  اـت  دـنادرگیمرب ، ایندـب  هراـبود  دـینادرگ  ثوعبم  هک  ار  يربـمغیپ  ره  متاـخ  ربـمغیپ  اـت  مدآ  ناـمز  زا  دـنوادخ  هَّللا  يرآ و 
باتک رد  مه  و  تسا . هدش  لقن  هبیـش  یبا  نب  ضیف  زا  مه  رگید  دنـسب  تیاور  نیا  یـشایع  ریـسفت  رد  دننک . داهج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

زا دوصقم  دومرف : ْرِْذنَأَف  ُْمق  ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای  ریسفت  رد  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  روبزم 
هیآ رد  و  درادیم . رذحرب  ادخ  ینامرفان  زا  ار  مدرم  هک  تسا  تعجر  نامز  رد  ترـضح  نآ  ندمآ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  رثدـم » »
ادخ تیصعم  زا  ار  رشب  هتشگزاب  ایندب  تعجر  رد  هک  تسا  ربمغیپ  دوصقم  زین  « 1  » ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ِرَبُْکلا  يَدْحَِإل  اهَّنِإ  دیامرفیم : ادخ  هک  رگید 

رد ار  وا  ادـخ  هک  تسا  ترـضح  نآ  دوصقم  « 2  » ِساَّنِلل ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  َو  دـیامرفیم : هک  يرگید  هیآ  رد  مه  و  درادـیم ، رذـحرب 
ماما زا  روکذم  دنـسب  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  نینچمه  دنادرگیم . هتخیگنارب  ناهج  مدرم  مامت  جئاوح  نیمأت  تیادـه و  يارب  تعجر 

: درکضرع يدرم  تسا . یمتح  تعجر  رد  رثدم »  » ندمآ دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ترضح  نآ  رقاب و  دمحم 
زا رتتخـس  تعجر  زا  دـعب  رفک  هظحل  کی  هَّللا  يرآ و  دومرف : دریمیم ؟ زاب  دوشیم و  هدـنز  ناسنا  تمایق  زا  شیپ  ایآ  نینمؤملا ! ریما  اـی 
هک یـسک  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نایبظ  نب  سنوی  زا  باتک  نآ  رد  مه  و  تسا . تعجر  زا  لبق  رفک  دنچ 

نیاب تسوا  تسدـب  مه  تمایق  زور  باسح  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنکیم  یگدیـسر  مدرم  باـسحب  تماـیق  زور  زا  شیپ 
زا باتک  نآ  رد  مه   1190 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دتسرفیم . خزودب  ای  تشهب  هب  وا  دهاوخب ) ادخ   ) ار یسک  ره  هک  ینعم 

مالّسلا هیلع  نیسح  امش  هیاسمه  ددرگیمرب ، ایندب  تعجر  رد  هک  یـسک  لوا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  رقاب  ماما  زا  « 1  » نیعا نب  نارمح 
قداص ترـضح  زا  روبزم  باتک  رد  زین  دریگیم و  ار  شناگدید  يور  شناوربا  يریپ  زا  هک  دنکیم  تنطلـس  نادـنچ  ترـضح  نآ  تسا 

دوصقم دومرف : دنوشیم  ناحتما  شتآ  رب  اهنآ  هک  يزور  ینعی  « 2  » َنُونَتُْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی  هیآ  لیوأت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع 
نایب دـیاش  فلؤم : دـنک . تشگزاب  دوخ  تقیقحب  يزیچ  ره  هکنآ  ات  دوشیم ، هتفرگ  ـالط  دـننام  اـهنآ  شغ  لـغ و  تعجر  رد  هک  تسنیا 

ات دشاب  اهنآ  ناحتما  دوصقم  هکنیا  ای  تشذگ ، راحب ) قباس  تادلجم  رد   ) تنیط ود  نیب  جازتما  هراب  رد  هک  دشاب  يرابخاب  هراشا  ترـضح 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ترـضح  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  زین  دوش . راکـشآ  اهنآ  نطاب  تیعقاو و  هکنآ 

سک ره  دنکیم و  صاصق  نآ  لثمب  هدیـسر  يرازآ  سک  رهب  دنریگیم  ار  دوخ  ماقتنا  درک و  دنهاوخ  تشگزاب  ایندب  دناهدرم  هک  یمدرم 
زین اهنآ  نانمشد  روظنم  نیا  يارب  دشکیم و  دوخ  نوخ  صاقتب  دوخ  ار  لتاق  هدش  هتشک  سک  ره  دریگیم و  ماقتنا  نآ  دننامب  هدید  یمشخ 

بـش کی  رد  یگمه  سپـس  و  دننامیم ، هدنز  هام  یـس  اهنآ  نتـشک  زا  دعب  دننک و  یفالت  ار  دوخ  هدشهتخیر  نوخ  ات  دندرگیمرب ، ایندب 
. دنوشیم التبم  خزود  باذع  نیرتتخـسب  اهنآ  نانمـشد  و  تسا ، هتفای  افـش  ناشاهلد  هتفرگ و  ار  دوخ  نوخ  ماقتنا  هک  یلاح  رد  دنریمیم ،

دمحم زا  روکذم  دنسب  روبزم  باتک  رد  زین  و  دریگب . نانمشد  زا  ار  اهنآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  ات  هداتـسیا  رابج  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هاگنآ 
ینخس مردپ  ترضح و  نآ  نایم  میدش ، دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رب  مردپ  هارمه  تفگ  هک  هدرک  تیاور  نیـسح  نب  هَّللا  دبع  نب 

نیا رد   1191 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دومرف : دیئامرفیم ؟ هچ  تعجر  هراب  رد  درکـضرع : ترـضحب  مردپ  سپـس  تشذگ ،
جنپ تسیب و  هیآ  نیا  ریسفت  تسا ، یشخب  نایز  تشگزاب  نیا  ینعی : « 1  » ٌةَرِساخ ٌةَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  هدومرف : دنوادخ  هک  میوگیم  ار  نامه  هراب 
مامت اهنآ  یهاوخنوخ  دـندرگیمرب و  ایندـب  مدرم  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  دیـسر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  نآ  ندیـسر  زا  لبق  بش 
یتقو دومرف : تسیچ ؟ دوصقم  « 2  » ِةَرِهاَّسلِاب ْمُه  اذِإَف  ٌةَدِحاو ، ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  هکنیا  درکضرع : مردپ  دوشیم ،

تشگزابب نانیا  هکنیا  تلع  دیاش  فلؤم : دریمیم . هن  دباوخیم و  هن  تسا  رادیب  اهنآ  حاورا  دندرم ، سپـس  دش و  هتفرگ  ماقتنا  نارگمتـس  زا 
رد زین  تمایق  زور  ياهرفیک  هکلب  دوشیمن ، مامت  ناشباذع  ندش ، باذع  لتق و  زا  دـعب  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  دـناهدش ، فیـصوت  شخب  نایز 
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رد دـیاش  هرهاس »  » دنـشیدنایب و ياهراچ  هار  اهباذـع  اهلتق و  عاونا  يارب  دنتـسین  رداق  اهنآ  هک  دـشاب  ینعم  نیاب  هکنیا  ای  تساهنآ ، راـظتنا 
. دنتسه اهرادیب  هورگ  نایم  رد  هکنیا : ای  دنشابیم ، يرادیب  تلاح  رد  اهنآ  هک : دشاب  روط  نیا  يزاجم  دانسا  رب  انب  ریدقت 

يواضیب راتفگ 

ینعم دـنراک و  نایز  تعجر  نیا  نابحاص  ای  تسناراکنایز ، تشگزاب  تعجر ، نیا  دـسیونیم : ٌةَرِـساخ  ٌةَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  ریـسفت  رد  يواضیب 
. دنیوگیم هرخسم  روطب  ار  نیا  و  میتسنادیم ، غورد  ار  نآ  ام  اریز  میـشابیم ، ناراکنایز  زا  ام  دشاب ، تسرد  تعجر  نیا  رگا  هک : تسنیا  نآ 

هخفن هک  ادص  کی  زج  تعجر ، نیأ  ةدحاو  ۀحیـص  الا  یه  امف  دیریگن  راوشد  ار  نآ  ینعی  تسا  فوذحمب  قلعتم  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف 
ياج نیمز  لد  رد  دندوب و  هدرم  هکنآ  زا  دـعب  دوب ، دـنهاوخ  هدـنز  نیمز  يور  رد  اهنآ  ادـص  نآ  اب  ینعی  ِةَرِهاَّسلِاب  ْمُه  اذِإَف  تسین ، تسا ،

دناهتفگ هرهاـس »  » ار ینیمز  نینچ  هکنیا  تلع  تسا . راوـمه  دیفـس  نیمز  هرهاـس »  » 1192 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنتـشاد .
نآ بآ  هک  ياهمـشچ  ینعی  ةرهاس » نیع  : » دیوگیم برع  تسا ، ندش  يراج  ینعمب  هرهاس  هچ  دراد ، نایرج  نآ  رد  بارـس »  » هک تسنیا 
هک دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  یملید  نامیلـس  نب  دـمحم  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  مه  و  تسا . همئاـن  هرهاـس ، دـض  و  تسا ، يراـج 

ناربمغیپ ار  امش  ینعی : « 1  » ًاکُوُلم ْمُکَلَعَج  َو  َءاِیْبنَأ  ْمُکِیف  َلَعَج  ْذِإ  مدیسرپ : ار  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ :
روظنم و  تسوا ، هیرذ  لیعامسا و  میهاربا و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  ءایبنا  زا  دوصقم  دومرف : ترضح  میداد . رارق  ناهاشداپ  و 

. تعجر ماگنهب  تنطلس  تشهب و  تنطلس  دومرف : هدومرف ؟ اطع  امشب  یتنطلس  هچ  دنوادخ  مدرکـضرع : دنـشابیم ، راهطا  همئا  ناهاشداپ  زا 
ایندـب هک  یـسک  نیتـسخن  دوـمرف : نـمب  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  تـفگ : هـک  هدرک  لـقن  سینخ  نـب  یلعم  زا  روـبزم  باـتک  رد  زین 
سپـس دـتفایم . شناگدـید  يورب  شناوربا  يریپ  زا  هک  دـنکیم  تنطلـس  نادـنچ  وا  تـسا و  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  ددرگیمرب ،

ایندب هک  تسا  ربمغیپ  دوصقم  « 2  » ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم : ربمغیپ ) هب   ) دنوادخ هکنیا  دومرف : ترـضح 
. ددرگیمرب

فسوی نب  جاجح  اب  بشوح  نب  رهش  يوگتفگ 

«3  » ًادیِهَـش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو  ِِهتْوَـم  َلـْبَق  ِِهب  َّنَنِمْؤـَُیل  اَّلِإ  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع 
گرم زا  لبق  هکنیا  رگم  تسین  لیجنا » تاروت و   » باتک لها  زا  سک  چـیه   1193 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ینعی : دیوگیم :

یّلـص مرکا  ربمغیپ  هک  هدش  تیاور  دوب . دهاوخ  هاوگ  اهنآ  رب  یـسیع )  ) مه وا  و  دنروآیم ، نامیا  يوب  تمایق  زور  زا  شیپ  و  یـسیع )  ) وا
دمحم نب  مساق  زا  مردپ  دیوگیم : میهاربا  نب  یلع  سپـس  دنروایم . نامیا  يوب  مدرم  تاقبط  مامت  دنکیم  عوجر  ایندب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

کی رهش ! يا  تفگ : نمب  « 1  » فسوی نب  جاجح  هک  هدرک  لـقن  بشوح » نب  رهـش   » زا وا  هزمح و  وبا  زا  يرقنم  دواد  نب  نامیلـس  زا  وا  و 
ْنِم ْنِإ  َو  هیآ  تفگ : جاجح  ریمالا ؟ اـهیا  تسا  هیآ  مادـک  متفگ : نم  تسا . هدرک  زجاـع  نآ  ینعم  كرد  زا  ارم  هک  تسا  نآرق  رد  ياهیآ 

ار اهنآ  ماگنه  نآ  رد  دننزب و  ندرگ  مداد  روتـسد  ار  اراصن  دوهی و  زا  يرایـسب  نم  مسق  ادـخب  تسا . ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ 
1194 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ناـمیا  روظنمب  شگرم  زا  شیپ  ار  دوـخ  ياـهبل  هک  مدـیدن  هاـگ  چـیه  متـسیرگنیم ، تقدـب 
؟ تسیچ نآ  لیوأت  سپ  دیسرپ  جاجح  دیاهدیمهف . امـش  هک  تسین  نیا  هیآ  لیوأت  ریمالا ! اهیا  متفگ : نم  دنهد . تکرح  یـسیع  هب  ندروآ 
زج دـنامیمن  هریغ  يدوـهی و  زا  معا  ینید  چـیه  ناوریپ  عـقوم  نآ  رد  و  دـیآیم ، دورف  ایندـب  تماـیق  زور  زا  شیپ  میرم  نب  یـسیع  متفگ :

یتسناد و یک  زا  ار  نیا  ياو ! يا  تفگ : جاجح  دراذگیم . زامن  يدهم » رس   » تشپ دوخ  یسیع  و  دنروایم ، نامیا  يوب  گرم  زا  لبق  هکنیا 
نیا مسق  ادخب  تفگ : جاجح  داد  ربخ  نمب  رقاب ) دمحم  ماما   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  متفگ : ياهدروآ ؟ اجک  زا 

ُُهلیِوَْأت ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  هیآ  نیا  رکذ  زا  دعب  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  زین  ياهدروآ !! یلالز  همشچ  زا  ار  لیوأت 
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َِکلذَـک تسا . هدـماین  اهنآ  يارب  نآ  لیوأت  زونه  هک  یتروص  رد  دـندرک ، بیذـکت  دـنرادن ، هطاـحا  نادـب  اـهنآ  ملع  هک  ار  يزیچ  ینعی :
ار تعجر  عوقو  نانیدـیب  هدـش . لزاـن  تعجر  هراـب  رد  هیآ  نیا  دـندومن . بیذـکت  زین  ار  ناینیـشیپ  هنوگ  نیدـب  ْمِِهْلبَق و  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک 

یضعب ینعی : « 1  » َنیِدِسْفُْملِاب ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  دوب . دهاوخن  یتعجر  دنیوگیم : دننکیم و  بیذکت 
زا دـسیونیم  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  مه  و  دـننایک . نیدـسفم  هک  تسا  رتاناد  وت  يادـخ  و  دـنرادن ، نامیا  یخرب  دـنراد و  ناـمیا  نادـب 

دروم نیا  رد  ننست  لها  دندیسرپ : يوار  زا  ترضح  دندیسرپ . ار  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  هیآ  ینعم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یتما ره  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  ایآ  دومرف : ترـضح  تسا . تمایقب  طوبرم  هیآ  نیا  دـنیوگیم : اـهنآ  درکـضرع : يوار  دـنیوگیم ؟ هچ 

َو تسا : نیا  تسا  تماـیقب  طوـبرم  هک  ياهیآ  تسا ، تعجر  ماـیا  رد  نـیا  هـن ! دـنادرگیم !؟ اـهر  ار  هـیقب  دـنکیم و  هـتخیگنارب  ار  یعمج 
يدهم ادعوم »  » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  میراذگیمن  یقاب  ار  ناشرفن  کی  مینکیم و  هتخیگنارب  ار  اهنآ  ینعی  ًادَـحَأ  ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح 

مدرکـضرع قداص  ترـضحب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  رامع  نب  ۀـیواعم  زا  روبزم  ریـسفت  رد  زین  1195 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم 
وا يارب  یگنت  نارذگ  دـنادرگب ، يور  ام  رکذ  زا  سک  ره  « 1  » ًاْکنَـض ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  هیآ  رد  گنت  یگدنز  ینعم 

هراومه ار  اهنآ  هک  ام  مدرگ ! تنابرق  مدرکـضرع : تسا  ام ) نانمـشد  و   ) بصاون هراب  رد  هیآ  نیا  مسق  ادخب  دومرف : تسیچ ؟ دوب  دـهاوخ 
ماگنه ار  یگنت  نارذـگ  هدـننکتحاران و  یگدـنز  نآ  اهنآ  ادـخب  دومرف : دـنریمیم . مه  هنوگ  نیدـب  مینیبیم و  هدـید و  تمعن  زان و  رد 

ام ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْول  َو  هیآ : هک  تسا  روبزم  ریـسفت  رد  نینچمه  دنروخیم . تساجن  عقوم  نآ  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  یپ  رد  تعجر 
نیمز يور  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  رگا  دـشاب ، هدومن  دـمحم  لآ  هراب  رد  یملظ  سک  ره  تعجر  نامز  رد  ینعی : « 2  » ِِهب ْتَدَْتفَال  ِضْرَْألا  ِیف 

ْمُهَّنَأ ال اهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  یلَع  ٌمارَح  َو  هیآ  لیذ  روکذـم  ریـسفت  رد  زین  دـبای . تاجن  زور  نآ  رفیک  زا  ات  دـهدیم  ار  همه  دـشاب ، کـلام  تسا 
زا مردـپ  دـیوگیم : میهاربا  نب  یلع  هاگنآ  دـندرگنرب  ایندـب  هک  میدرک  دوبان  ار  اهنآ  هک  ياهیرق  مدرم )  ) رب تسا  مارح  ینعی : « 3  » َنوُعِجْرَی

تیاور مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ترضح  زا  اهنآ  ملسم و  نب  دمحم  ریـصب و  وبا  زا  وا  نانـس و  نب  هَّللا  دبع  زا  وا  ریمع و  یبا  نب  دمحم 
هفیرـش هیآ  نیا  رب  انب  دـندرگیمنرب . ایندـب  تعجر  رد  دـینادرگ  دوبان  باذـع  اـب  ار  نآ  مدرم  دـنوادخ  هک  ياهیرق  ره  دومرف : هک  دـناهدرک 

دوبان ادـخ  باذـع  اب  هک  اهنآ  زا  معا  مدرم  مامت  هک  تسین  نیا  رکنم  ناناملـسم  زا  کی  چـیه  اریز  تسا . تعجر  رب  هلاد  تاـیآ  نیرتگرزب 
هک تسنیا  دوصقم  نوعجری » ال   » دیامرفیم ادخ  هیآ  نیا  رد  هکنیا  دنوشیم و  هتخیگنارب  تمایق  رد  همه  دناهتفای ، تافو  هک  نانآ  ای  دـناهدش 

. دنتفارد خزودب  ات  دندرگیمرب  تمایقب  یلو  دندرگیمنرب ؛ تعجر  رد 

یسربط نیدلا  نیما  زا  يراتفگ 

: دناهدرک رکذ  هجو  دنچ  و  دنراد ، رظن  فالتخا  هیآ  نیا  ینعم  رد  ءاملع  دـیوگیم : نایبلا ) عمجم  ریـسفت  رد   ) یـسربط نیدـلا  نیما  فلؤم :
میدرک دوبان  ار  نآ  ام  هک  ياهیرق  مدرم  رب  تسا  مارح  هک : تسنیا  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب  تسا و  يدایز  نوعجری  رد ال  ال » : » هکنیا لوا  هجو 

، دنتـشگ دوبان  یهلا ، باذـع  اب  نآ  مدرم  یتقو  هک  ياهیرق  نینچ  رب  تسا  بجاو  تسنیا : هیآ  ینعم  هک  هدـش  هتفگ  و  دـندرگرب . ایندـب  هک 
مارح دـناهدش ، دوبان  ناـهانگ  اـب  نآ  مدرم  هک  ياهیرق  هکنیا : مود  هجو  تسا . بجاو  ینعمب  مارح »  » اـنعم نیا  اـب  دـندرگنرب و  ایندـب  رگید 

ایندـب ندرم  زا  دـعب  اهنآ  تسا  مارح  هکنیا : موس  هجو  دـننکیمن . هبوتب  تشگزاب  اهنآ  اریز  ددرگ . هتفریذـپ  اهنآ  زا  کـین  لاـمعا  هک  تسا 
رد زین  و  دنکیم . رکذ  ار  ملـسم  نب  دمحم  تیاور  یـسربط  سپـس  دنوش . تازاجم  ات  دـندرگیمرب  ایندـب  دـنوشیم و  هدـنز  هکلب  دـندرگنرب ،
امش ات  دیامنیم  امـشب  ار  دوخ  تامالع ) و   ) تایآ دنوادخ  ینعی : « 1  » اهَنُوفِْرعَتَف ِِهتایآ  ْمُکیُِریَس  هیآ  نیا  رکذ  زا  دعب  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 

ار نانآ  دـننیبیم  ار  اهنآ  هک  ینانمـشد  دـندومن ، ایندـب  تعجر  ع )  ) نیرهاـط همئا  نینمؤملا و  ریما  هک  یماـگنه  دـیوگیم : دیـسانشب  ار  نآ 
« تسین نم  زا  رتگرزب  یتیآ  ار  ادخ  : » دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هتفگ  دنـشابیم  همئا  تایآ  نیا  هکنیا  رب  لیلد  دنـسانشیم .
َو ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  هیآ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  زین  و  دنـسانشیم . ار  نانآ  اهنآ ، نانمـشد  دنتـشگرب  ایندب  هسدقم  تاوذ  نآ  هک  یتقو  سپ 
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، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـیامرفیم  هک  اجنآ  ات  يدرک  هدـنز  راب  ود  يدـیناریم و  راب  ود  ار  ام  ادـنوادخ ! ینعی : « 2  » ِْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَأ 
تعجر رد  ندـینادرگ  هدـنز  ود  نیا  زا  یکی  ینعی  فلؤم : تسا . تعجر  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : قداص  ترـضح  لیبس » نم   » 1197 ص :

ْمُکیُِریَـس هیآ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  مه  و  دـشابیم . تعجر  رد  يرگید  ایند و  رد  گرم  ود  نآ  زا  یکی  و  تمایق ؛ رد  يرگید  تسا و 
اَّمَلَف دـهدیم  ناشن  اهنآ  نانمـشدب  تعجر  رد  دـنوادخ  ار  نیموصعم  همئا  نینمؤملا و  ریما  هک  تسنیا  دوصقم  دـیوگیم : قباس ) هیآ   ) ِِهتایآ
رفاک هناگی و  يادـخب  میدروآ  نامیا  تفگ : دـنهاوخ  دـندید  ار  اهنآ  نوچ  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اَْوأَر 

َِکلاـنُه َرِـسَخ  َو  ِهِداـبِع  ِیف  ْتَلَخ  ْدَـق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَّنُـس  انَـسَْأب  اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهناـمیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَـی  ْمَـلَف  میدـیزرویم  كرـش  ـالبق  هچنآـب  میتـشگ 
رد هشیمه  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا  درادـن . اهنآ  لاحب  يدوس  ناشنامیا  رگید  دـندید  ار  ام  باذـع  زور  نآ  اهنآ  یتقو  ینعی : َنوُِرفاـْکلا .
ِیف ًۀَِیقاب  ًۀَِـملَک  اهَلَعَج  َو  هیآ  هک  تسا  روبزم  ریـسفت  رد  مه  و  دـناهدیدرگ . راکنایز  نارفاک  دروم  نیا  رد  هتـشاد و  نایرج  شناگدـنب  نایم 

دندرگیمرب ایندب  يو  نامدود  اریز  تشاذگ . یقاب  میهاربا ) ترضح   ) لوا لسن  رد  ار  دیحوت  هملک  دنوادخ  ینعی : « 1  » َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِِهبِقَع 
. دننکیم ایندب  تعجر  راهطا  همئا  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسا . مهنإف »  » ینعمب مهلعل » »

؟ تسیچ راکشآ  دود  ای  نیبم  ناخد 

راکشآ يدود  نامسآ  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  شاب  رظتنم  ینعی  « 2  » ٍنِیبُم ٍناخُِدب  ُءامَّسلا  ِیتَْأت  َمْوَی  ْبِقَتْراَف  هیآ  ریسفت  رد  باتک  نآ  رد  زین 
ورف ار  مدرم  همه  یکیرات  تملظ و  دندرگیم و  زاب  ایندـب  هدـمآ  نوریب  ربق  زا  تعجر  رد  مدرم  هک  تسا  یماگنهب  نیا  دـیوگیم : دروآیم ،

نامیا ام  نک  فرطرب  ام  زا  ار  باذع  نیا  ایادـخ  َنُونِمُْؤم  اَّنِإ  َباذَْـعلا  اَّنَع  ْفِشْکا  اَنَّبَر  كاندرد  باذـع  تسنیا  دـنیوگیم : اهنآ  دریگیم و 
يدـهم دایب  اجک  زا  زورما  ینعی : ٌنِیبُم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاـج  ْدَـق  َو  يرْکِّذـلا  ُمَُهل  یَّنَأ  دـیامرفیم : و  دـهدیم . اـهنآب  در  باوج  دـنوادخ  میدروآ .

ٌمَّلَعُم اُولاق  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َُّمث  دمآ  اهنآ  دزنب  راکـشآ  يربمغیپ  البق  هکنیا  اب  دنروایب ، نامیا  هک  دـندروآ   1198 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
تبیه زا  شترـضح  دیـسر و  ربمغیپ  رب  یحو  یتقو  تسا . هناوید  هتخومآ و  ار  یئاهزیچ  يو  دنتفگ : دنتفاترب و  يور  يو  زا  سپـس  ٌنُونْجَم 
ْمُکَّنِإ اًلِیلَق  ِباذَْعلا  اوُفِـشاک  اَّنِإ  دنکیم : رکذ  ار  هیآ  نیا  میهاربا  نب  یلع  سپـس  تسا  هناوید  ربمغیپ  دنتفگ : نانیدیب  دومن ، شغ  یهلا  یحو 

زور ٍنِیبُم  ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتَْأت  َمْوَی  رگا  درک . دـیهاوخ  دوع  تمایقب )  ) امـش اریز  مینکیم . فرطرب  ار  باذـع  زا  یکدـنا  ینعی  « 1  » َنوُِدئاع
میهاربا نب  یلع  سپس  دننک . نآب  دوع  ناگدرم  هک  تسین  یتلاح  تمایق  ترخآ و  زا  دعب  اریز  دینک . یم  دوع  امش  دومرفیمن : دشاب  تمایق 

هک میریگیم ، اهنآ  زا  ماقتنا  ام  میئاـمنیم  مدرم  زا  ار  گرزب  تساوخ  زاـب  هک  يزور  « 2  » َنوُمِقَْتنُم اَّنِإ  يْربُْکلا  َۀَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی  دـیوگیم :
ربمغیپ توعد  شیرق  یتقو  تسا : هدومرف  قوف  هیآ  لیذ  رد  یـسربط  نیدـلا  نیما  فلؤم : تسا . تماـیق  رد  تساوخزاـب  ماـقتنا و  نیا  هتبلا 

فـسوی ترـضح  نامز  یطحق  ریظن  یطحق  هب  دنوش  التبم  هک  درک  نیرفن  ار  اهنآ  مه  ترـضح  دـندومن  بیذـکت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دندیدیم دود  تروصب  ار  نامسآ  نیمز و  نایم  یگنسرگ  طرف  زا  هک  يروطب  دندش ، یتخـس  یطحق  هب  التبم  ترـضح  ياعد  اب  مه  شیرق 

ار اـهنآ  یتحاراـن  هک  تساوخ  ادـخ  زا  مه  ترـضح  دـندش ، ربمغیپ  هب  لـسوتم  هاـگنآ  دـندروخیم . ناوختـسا  رادرم و  يراـچان  يور  زا  و 
زا شیپ  مئالع  زا  دـیآیم  يراکـشآ  دود  اب  نامـسآ  دـیامرفیم : هک  هیآ  نیا  رد  ناـخد » : » دـناهتفگ نادنمـشناد  زا  یـضعب  دزاـس . فرطرب 

نامیا اب  دارفا  دش ! دهاوخ  نایرب  رس  لثم  مدرم  ياهرـس  نآ ، ترارح  زا  و  دوریم ، ورف  نیقفانم  رافک و  ياهـشوگ  رد  دود  نیا  تسا  تمایق 
نآ رد  شتآ  هک  دوشیم  ياهناخ  دـننام  نآ  ترارح  زا  نیمز  ماـمت  دـننکیم  ادـیپ  یگدروخامرـس  ماـکز و  هب  هیبش  یتلاـح  دود  نآ  زا  مه 

. دنام دهاوخ  زور  لهچ  ات  تلاح  نیا  و  دشاب ، هتـشادن   1199 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مه  ياهنزور  چیه  دنـشاب و  هتخورفا 
ربق زا  رس  تعرـسب  اهنآ  دوشیم و  هتفاکـش  نیمز  هک  يزور  « 2  » ًاعارِـس ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  دیوگیم : میهاربا  نب  یلع  نینچمه  « 1»

اهنآب هک  ار  هچنآ  دندید  هک  یعقوم  ات  َنوُدَـعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  دـیوگیم : میهاربا  نب  یلع  زا  ریـسفت  رد  زین  تعجر . رد  ینعی  دـنروآرد ،
روبزم باتک  رد  زین  دشابیم . تعجر   1200 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رد  نینمؤملا  ریما  مئاق و  ناگدننیب  نیا  هدش ، هداد  هدعو 
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وت يارب  تعجر  ربمغیپ  يا  ینعی : یلوُْألا  َنِم  ََکل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآَلل  َو  هیآ  هراب  رد  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریـصب  وبا  زا 
. يدرگ دونشخ  ات  دهدیم  وتب  ار  تشهب  يدوزب  ادخ  دومرف : هچ ؟ ینعی  یضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  مدرک : ضرع  تسا ، رتهب  ایند  زا 

نمض رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  یملسا  هدیرب  زا  دنـس  هلـسلسب  وا  ناذاش و  نب  لضف  زا  دوخ  دنـسب  یـسوط  خیش 
رد هکنآ  متفه  لحم  دومرف : هک  اجنآ  ات  دنکیم  رضاح  نم  اب  ار  وت  اج  تفه  رد  دنوادخ  یلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  یثیدح 

«1  » تسام تسدب  بازحا  يدوبان  میتسه و  وت  نم و  دشاب  هدنامن  سک  چیه  هک  یتقو 

ع)  ) اضر ترضح  خساپ  نومام و  لاؤس 

اضر ترضحب  یسابع ) دنمـشناد  هفیلخ   ) نومأم هک  دنک  یم  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  دوخ  دنـسب  اضرلا » رابخا  نویع   » باتک رد  قودص 
ياهتما رد  ناگدرم  زا  یـضعب  تشگزاـب  تسا  تسرد  تعجر  دومرف : ترـضح  دـیئامرفیم ؟ هچ  تعجر  هراـب  رد  درکـضرع : مالّـسلا  هیلع 

1201 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هچنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  و  تسنآب ، قطان  مه  نآرق  هتـشاد و  هقباس  نیـشیپ 
دنکیم مایق  يدهم  نم  دنزرف  هک  یعقوم  دومرف : ربمغیپ  مه  دوب و  دهاوخ  زین  تما  نیا  رد  لعنلاب  لعنلا  قباط  تسا  هدوب  نیـشیپ  ياهتما  رد 
بیرغ زین  بیرقنع  تشگ و  راکـشآ  تبرغ  اب  مالـسا  دومرف : مه  و  دراذگیم ، زامن  وا  رـس  تشپ  هدمآ و  دورف  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع 

قح بحاصب  قح  دومرف : دوشیم ؟ هچ  دش  بیرغ  هرابود  مالـسا  هکنآ  زا  دـعب  هَّللا  لوسر  ای  دـش  ضرع  ابرغ . لاحب  شوخ  سپ  دوشیم ،
ماما دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یفعج  رباج  زا  جیارخ »  » باتک رد  يدنوار  نیدلا  بطق  دنکیم . تشگزاب 

- رـس نآ  دنربیم و  قارعب  ار  وت  دنزرف ! يا  دومرف : نمب  ادـخ  ربمغیپ  مدـج  دومرف : شنارایب  دوش  دیهـش  هکنآ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
باحصا زا  یتعامج  يوشیم و  دیهش  اجنآ  رد  وت  دوشیم . هدناوخ  ارومع »  » اجنآ دندروخرب و  نآب  نانیـشناج  ناربمغیپ و  هک  تسا  ینیمز 

ًامالَس َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دنسریم . تداهـشب  وت  اب  زین  درک  دنهاوخن  ار  نهآ  هحلـسا و  ساسحا  هک  وت 
ام موق  نیا  رگا  مسق  ادخب  ار .! امش  داب  هدژم  سپ  دش . دنهاوخ  تمالس  درس و  اهنآ  وت و  رب  گنج  شتآ  دومرف : سپس  و  « 1  » َمیِهاْربِإ یلَع 

مهاوخ یـسک  نیتسخن  نم  دنام . مهاوخ  دهاوخب  دـنوادخ  هک  ینامز  تدـم  ات  نم  هاگنآ  میدرگیمرب . نامربمغیپ  دزنب  ام  دـنناسر ، لتقب  ار 
زا یتعامج  هاگنآ  میآیم . نوریب  مروگ  زا  ام  مئاـق  ماـیق  ربق و  زا  نینمؤملا  ریما  ندـش  هتخیگنارب  تازاومب  ددرگ و  هتفاکـش  شربق  هک  دوب 

دمحم سپس  دنوشیم ...  لزان  نم  يوسب  ناگتشرف  زا  يرکشل  اب  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دنیآیم ، دورف  یهلا  رماب  نامسآ  ناگتـشرف 
ات دنرون و  زا  همه  هک  قلبا  ياهبکرم  رب  هداهن  تنم  نانآ  رب  لماک  نامیا  هطـساوب  ادخ  هک  اهنآ  مامت  و  نسح ) ماما   ) مردارب نم و  یلع و  و 
اب ار  نآ  هدروآرد و  زازتهاـب  ار  دوخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  سپـس  میئآیم . دورف  هتـشگن  راوس  اـهنآ  رب  ياهدـیرفآ  زور  نآ 
رد هدومرف  ریدقت  ادخ  هک  ینامز  ات  نآ  زا  دعب  هنوگ  نیدب  و  دـهدیم ، ام  مئاقب   1202 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوخ  ریـشمش 

يور رد  تشوگ  لـالح  تاـناویح  زج  هک  يروطب  منادرگیم ، دوباـن  هتـشک و  ار  یتـشوگ  مارح  هدـنبنج  ره  نم  تسیز ...  میهاوخ  ناـهج 
ریخم ریـشمش  مالـسا و  ندـیزگرب  رد  ار  اهنآ  منکیم و  توعد  مالـسا  نیدـب  ار  للم  ریاس  يراصن و  دوهی و  نم  سپـس  دـنامن . یقاب  نیمز 

زا رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  زین  و  مزیریم . ار  وا  نوخ  دـیزرو ، عانتما  سک  ره  مهنیم و  تنم  يو  رب  دروآ  مالـسا  سک  ره - منادرگیم .
: ینعی « 1  » ُداهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جارد  نب  لیمج 

هیلع قداص  ترـضح  زا  مینکیم : يرای  دنزیخیمرب ، نادیهـش  هک  يزور  ایند و  رد  دـناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دوخ و  ناگداتـسرف  ام 
همئا دنتشگ و  هتـشک  دندشن و  يرای  ایند  رد  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  هک  ینادیمن  تسا . تعجر  رد  نیا  مسق  ادخب  دومرف : مدیـسرپ ، مالّـسلا 
َمْوَی ْعِمَتْسا  َو  « 2 « :؟ تسیچ هیآ  نیا  لیوأت  مدرکـضرع : تسا . تعجر  رد  هیآ  نیا  لیوأت  درکن ؟ يرای  ار  اـهنآ  یـسک  دـندش و  هتـشک  مه 

: ینعی « 1  » ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  َۀَْحیَّصلا  َنوُعَمْسَی  َمْوَی  ٍبیِرَق   1203 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ٍبیِرَق  ٍناکَم  ْنِم  ِدانُْملا  ِداُنی 
ترـضح تسا ، مایق  زور  زور  نآ  دنونـشیم ، ار  قح  يادـص  مدرم  هک  يزور  دـنزیم ، ادـص  کیدزن  لـحم  زا  هدـنیوگ  هک  ار  يزور  ونـشب 
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زا دـعب  ناـماما  دـیوگیم : ناـیاپ  رد  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  تسا . تعجر  هب  طوبرم  زین  هیآ  نیا  دوـمرف :
تمایقب طوبرم  هیآ  هک   ) دناهتفگ نیرـسفم  هچنآ  زا  ینعم  نیا  هک  دـنامن  هدیـشوپ  فلؤم : دـندشن . يرای  ایند  رد  دـندش و  هتـشک  ناربمغیپ 

يدهم دشاب . نامز  ماما  روهظ  نامز  ایند و  رد  دیاب  اهنآ  نانمـشد  نارفاک و  زا  اهنآ  ماقتنا  نتفرگ  همئا و  يرای  اریز  دشابیم . رتنـشور  تسا )
نآ ءادتبا  متساوخیمن  هک  متشاد  یبلطم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هرارز  زا  هدش  دای  باتک  رد  مه  1204 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
دوب نیا  فیطل  هلأسم  نآ  مسرب . مرظن  دروم  هلئسمب  نآ  لالخ  رد  ات  مدیشک  شیپ  ار  یفیطل  لاؤس  مسرپب . مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ار 

ره ینعی   ) تسا ندش  هتشک  ندش  هتشک  گرم و  گرم  هن ! دومرف : تسا ؟ هدرم  دوشیم  هتشک  هک  یسک  ایآ  مدیسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک 
. دـشاب هتـشاذگ  قرف  ندرم  ندـش و  هتـشک  نایم  دـنوادخ  هک  مباییمن  نآرق  رد  ار  ییاج  مدرکـضرع : دـنراد .) هناگادـج  باـسح  مادـک 

ادج مه  زا  ار  ندش  هتشک  گرم و  دنوادخ  هک  « 2  » َنوُرَشُْحت ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو  « 1  » َِلُتق َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ار  هیآ  ود  نیا  ترـضح 
دنوادـخ هک  قرف  نیا  اب  تسا ، ندـش  هتـشک  ندـش  هتـشک  گرم و  گرم  نیا  رب  اـنب  هرارز ! يا  دومرف : سپـس  دـندناوخ و  تسا ، هتخاـس 

ِلِیبَس ِیف  َنُوِلتاُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ   1205 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیامرفیم :
اهنآ زا  ار  نینمؤم  لاوما  اهناج و  دـنوادخ  ینعی :  1206 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » اقَح ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َو  َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا 
هدعو نیا  دـنوشیم  هتـشک  دوخ  و  دنـشکیم ، ار  ادـخ  نانمـشد  دـننکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  دـهدب . تشهب  اهنآب  ضوع  رد  ات  درخیم 

ار گرم  سک  ره  ینعی : « 1  » ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  دنوادخ  مدرکضرع : دیوگیم : هرارز  تسا .» دنوادخ  تسار 
سک نآ  اب  دوشیم  هتشک  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  هک  یسک  دومرف : دشچیمن ؟ ار  گرم  دوشیم  هتشک  هک  یـسک  دیئامرفیم : ایآ  دشچیم 

ات دریمب ) دعب  دنک و  یگدنز  اددجم  و   ) ددرگرب ایندب  دیابیم  راچان  دوشیم  هتشک  هک  یـسک  دنتـسین ، ناسکی  دهدیم  ناج  شرتسب  رد  هک 
قداص ترضح  زا  بلغت  نب  نابا  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  زین  و  تسا . هدمآ  مه  یشایع  ریـسفت  رد  تیاور  نیا  دشچب . ار  گرم  هزم 

دنیبیم نینچ  دمحم  دندوب : هتفگ  شیرق  زا  هتسد  ود  هک  دیسر  ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
کی رد  شیرق  هک  يزور  ات  تشاد  رطاخب  ار  اهنآ  نانخس  ربمغیپ  دنکیم . تشگزاب  وا  نادناخب  يو  ینیشناج  بصنم  تفر  ایند  زا  رگا  هک 

ارم سپـس  دیوشیم ، رفاک  نم  زا  دعب  شیرق  تعامج  امـش  دومرف : اهنآ  هب  دروآ و  نابزب  تشادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  دندوب  هدمآ  درگ  سلجم 
ص: نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مروآیم . دورف  امـش  ندرگ  يور و  رب  هدیـشک  ریـشمش  هک  دینیبیم  دوخ  باحـصا  زا  يرکـشل  رد 

یبا نب  یلع  هَّللا  ءاش  نا  نز  ریـشمش  نیا  تفگ : هکنیا  ای  هللا  ءاش  نا  وگب  دـمحم . يا  درکـضرع : دـش و  لزان  لـیئربج  عقوم  نآ  رد   1207
هاگهدعو تشاد و  دـیهاوخ  تعجر  ود  بلاط  یبا  نب  یلع  تعجر و  کی  امـش  هَّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  لیئربج  سپـس  « 1  » تسا بلاط 

هفوک تشپ  رد  عقاو  مالس  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تساجک ؟ مالس  مدرگ  تنابرق  درکـضرع : بلغت  نب  نابا  تسا  مالـس  امش 
ِهِذـه ِیف  َناک  ْنَم  َو  دـندومرف : « 2  » مالـسلا امهیلع  قداص  ای  رقاـب  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  روبزم  باـتک  رد  زین  و  تسا .

تسا و روک  زین  ترخآ  رد  دـشاب  روک  نامیا ) رون  زا  شلد  مشچ   ) ایند رد  سک  ره  ینعی : « 3  » اًلِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ 
رینتسم نب  ملاس  زا  شریسفت  رد  یشایع  تسا . هدمآ  مه  رگید  دنسب  یشایع  ریسفت  رد  دوب و  دهاوخ  تعجر  رد  نیا  دشابیم ، هارمگ  تخس 
نادـب ار  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  ادـخ  هک  یمانب  ار  دوخ  بصاغ ) ياـفلخ   ) اـهنآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور 

مدرگ تنابرق  مدرکـضرع : نم  تسا . هدماین  زونه  نینمؤملا ) ریما   ) لیوأت و  تسا ) نینمؤملا  ریما  بقل  دوصقم   ) دندناوخ دینادرگن  موسوم 
عمج ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  ار  نینمؤم  ناربمغیپ و  دنوادخ  دش  کیدزن  نآ  لیوأت  هک  یعقوم  دومرف : دـمآ ؟ دـهاوخ  یک  نآ  لیوأت 

ْمُکَعَم اَنَأ  َو  هلوق  یلا  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  هفیرـش  هیآ  ینعم  تسنیا  دنیامن و  يرای  يو  زا  ات  دنکیم 
تسا و نایناهج  هدرکرـس  ترـضح  نآ  دـهدیم و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ار  دوخ  مچرپ  دـنوادخ  زور  نآ  رد  َنیِدِـهاَّشلا  َنِم 

بختنم  » باتک رد  زین  و  نینمؤملا . ریما  هملک  لـیوأت  تسنیا  تساـهنآ و  هدرکرـس  ریما و  وا  و  دوب ، دـنهاوخ  وا  مچرپ  ریز  رد  زین  ناـیناهج 
مالّـسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضحب   1208 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  حابـصلا  وبا  زا  رئاـصبلا »
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: دومرف يرآ  مدرکضرع : تسا ؟ تعجر  زا  وت  لاؤس  دومرف : ترضح  مربب  ار  نآ  مان  مهاوخیمن  هک  مراد  یلاؤس  مدرگ  تنابرق  مدرکضرع :
یّلـص ربمغیپ  يارب  تشهب  زا  یقبط  يزور  دنکیمن  راکنا  ار  تردق  نآ  « 1 « » هیردق  » هقرف زج  یـسک  تسا و  دنوادخ  یئامن  تردق  تعجر 

هراـشا قبط ، هک  یلاـح  رد  تفرگ  ار  نآ  مه  ربـمغیپ  دـنتفگیم  تنـس »  » ار نآ  هک  دوب  نآ  رد  یئاـمرخ  هخاـش  هک  دـندروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا 
دننکیم راکنا  ار  یهلا  ياهتردق  زا  يرایسب  هک  دنشابیم  ننست  لها  هلزتعم  زا  ياهقرف  هیردق  فلؤم : دوب . امش  زا  شیپ  مدرم  شور  تنسب و 

هدش و عقاو  زین  نیـشیپ  ياهتما  رد  هنیعب  دـیآیم  دـیدپ  رورـس  نآ  تما  رد  هچنآ  هک  هدوب  ربمغیپ  بناج  زا  یمالعا  یتشهب  قبط  عوضوم  و 
تفگ هک  دـنکیم  لـقن  نیعا  نب  نارمح  زا  روـبزم  باـتک  رد  زین  و  تسا . هداد  يور  نیـشیپ  ياـهتما  رد  تارکب  تـعجر  هـک  تـسا  ملـسم 

هیآ ینعم  زا  مدرکضرع : هن ! دومرف : دشابن ؟ تما  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  لیئارسا  ینب  رد  يزیچ  ایآ  مدرکضرع : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضحب 
هک ار  یمدرم  يدـیدن  ایآ  ینعی : « 2  » ْمُهاـیْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُـجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 

يروطب درک ، هدنز  ار  اهنآ  هاگنآ  دیریمب ، تفگ : اهنآب  دنوادخ  سپ  دـنتفر ، نوریب  دوخ ، ياههناخ  زا  گرم  سرت  زا  دـندوب و  رفن  نارازه 
يدهم رد  یتدم  درک و  هدنز  ار  اهنآ  زور  نآ  دومرف : هکنیا  ای  دیناریم  ار  اهنآ  اددجم  زور  نامه  رد  سپـس  دندید ، هدنز  ار  اهنآ  مدرم  هک 
گرمب اهتدم  زا  دعب  دندرک و  جاودزا  دندروخ و  اذغ  هدومن  تنوکس  اههناخ  رد  دنتـسیز و  ناهج   1209 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

هیلع نینمؤملا  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یفعج  رباـج  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  دـندرم . یعیبـط 
هیواعم و هیما و  ینب  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هکنیا  ات  دیآیم  دوخ  مچرپ  اب  يو  تسا . یتعجر  مالّسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  اب  نیمز  رد  ار  مالّسلا 

لها زا  همه  هک  ار  یلع  ناروای  زا  رفن  رازه  یـس  زور  نآ  رد  دنوادخ  دریگب ، دندمآ  ترـضح  گنجب  نانآ  هارمه  هک  اهنآ  هیواعم و  دالوا 
ار رگید  کی  رکشل  ود  نآ  نیفـص  رد  هرابود  و  دنادرگیم . هتخیگنارب  یلع  يرایب  ار  هعیـش  مدرم  ریاس  زا  رفن  رازه  داتفه  دنـشابیم و  هفوک 

ربخ هک  دنامیمن  یقاب  اهنآ  رفنکی  هک  يروطب  دنارذگیم ، ریـشمش  مد  زا  ار  هیواعم  رکـشل  تارفن  مامت  دننکیم و  تاقالم  تسخن  راب  دـننام 
هاگنآ دزاسیم  راتفرگ  اهباذع  نیرتدـبب  نوعرف  لآ  نوعرف و  اب  دزیگنایمرب و  ار  اهنآ  دـنوادخ  مه  زیختـسر  زور  رد  هاگنآ  دروایب ، ار  اهنآ 

همئا ریاـس  دوـشیم و  نیمز  يور  هاـشداپ  ربـمغیپ  ددرگیمرب و  ایندـب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  رگید  راـب  مالّـسلا  هـیلع  یلع 
ترضح سپس  دنکیم . تدابع  اراکشآ  ار  ادخ  ددرگیم و  ثوعبم  راکشآ  روطب  راب  نیا  تسخن  زور  سکعب  و  دوب ، دنهاوخ  وا  نارادنامرف 

. درک دهاوخ  تعجر  ترضح  نآ  راب  دنچ  هک  درک  هراشا  تسد  اب  و  دنکیم ، تعجر  ایندب  راب  ود  نینمؤملا  ریما  هَّللا  يرآ و  دومرف : قداص 
رد هک  ياهدـعو  ات  دـهدیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ناهج  يانف  زور  ات  ایند  شنیرفآ  زور  زا  ار  ملاع  لـها  ماـمت  تنطلـس  دـنوادخ 
رب ار  شربمغیپ  دنوادخ  ینعی : َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  دومرف : هک  نانچ  دنک  ادیپ  قادـصم  هداد  ترـضح  نآب  نآرق 

هیلع قداص  ترضح  زا  یلع  نب  دمحم  زا  دوخ  دنسب  دئاوفلا » زنک   » رد یکجارک  دنهاوخن . نیکرشم  دنچ  ره  دنادرگیم ، بلاغ  نایدا  مامت 
نآب سپ  میداد ، کین  هدعو  واب  ام  هک  یـسک  ایآ  ینعی : « 1  » ِهِیقال َوُهَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ  هیآ  ریسفت  رد  هک : دنکیم  تیاور  مالّـسلا 
بلاط یبا  نب  یلع  هدـش  هداد  يوب  هدـعو  نیا   1210 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هک  يدوعوم  دومرف : دیـسر ؟ دـهاوخ  هدـعو 
دیفم تسا . هداد  تشهب  هدعو  شناتـسود  يوب و  زین  ترخآ  رد  و  دریگب ، ماقتنا  شنمـشد  زا  ایند  رد  هک  هداد  هدعو  واب  دنوادخ  هک  تسا 

نم رد  متـسه ، ناریپ  ياقآ  نم  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدـسا  هیابع  زا  سلاجم »  » باتک رد 
. دروآ درگ  مرودب  بوقعی  نادنزرف  ناسک و  دننام  ارم  ناسک  دنوادخ  هک  دیایب  يزور  و  « 1  » تسه بویا  زا  یتمالع 

تعجر نامز  رد  دمحم  لآ  تلود 

زا متـشون و  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تمدـخب  ياهماـن  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یطـساو  ناذاـش  نـب  نـسح  زا  یفاـک  رد  ینیلک 
موقرم كرابم  طخب  ترـضح  مدومن . تیاکـش  دـندناسریم ، رازآ  نمب  و  دـندوب ، نامثع  ناوریپ  زا  هک  طـساو  مدرم  يدـعت  يراـگزاسان و 
مکحب مه  وت  نیا  رب  انب  دنزاس ؛ هشیپ  ربص  لطاب  تلود  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  دهع و  دوخ  ناتسود  زا  هرکذ  لج  دنوادخ  هک : دندوب  هدومرف 
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رد دریگب  اهنآ  زا  ار  ام  مولظم  ناتـسود  ماقتنا  هدروآ  نوریب  ربق  زا  ار  لطاب  ناوریپ  دنک  مایق  مدرم  رورـس  نوچ  هک  نک ، ربص  تراگدرورپ 
نامروگ زا  ار  ام  یـسک  هچ  ینعی : « 2  » َنُولَـسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذـه  انِدَـقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  دـنیوگیم : اهنآ  هک  تسا  عقوم  نآ 
هرـضحی نم ال   » باتک رد  قودص  خیـش  دنتفگ . تسار  دـنوادخ  ناگداتـسرف  هداد و  هدـعو  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  تسنیا  دروآ ؟ نوریب 

نیا ترضح  هک  اجنآ  ات  هدرک  تیاور  ار  هعماج » ترایز   » مالّـسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  زا  یعخن  هَّللا  دبع  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـسب  هیقفلا »
1211 و ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  مکلبـس  کلـسی  مکراـثآ و  صتقی  نّمم  ینلعج  و  : » دـندناوخ ار  روـبزم  تراـیز  زا  هرقف 

هنیع ّرقت  مکماّیا و  یف  نّکمی  مکتیفاع و  یف  فّرـشی  مکتلود و  یف  کـّلمی  مکتعجر و  یف  ّرکی  مکترمز و  یف  رـشحی  مکادـهب و  يدـتهی 
تیاده اب  و  دوریم ، امش  هار  زا  و  دنکیم ، يوریپ  تمصع ) تیب  لها   ) امـش راثآ  زا  هک  دهد  رارق  نانآ  زا  ارم  دنوادخ  ینعی  مکتیؤرب » ادغ 

تسایرب و امـش  تلود  رد  و  دـنکیم ، تشگزاب  ایندـب  امـش  اب  تعجر  رد  و  ددرگیم ؛ هتخیگنارب  امـش  تیعمج  رد  و  دـباییم ، تیادـه  امش 
امش ندید  اب  شمشچ  ادرف  و  دناسریم ، مهب  تردق  امش ) تلود   ) راگزور رد  و  ددرگیم ، لئان  تفارـشب  امـش  یتحار  رد  و  دسریم ، تلود 

( دـمحم لآ   ) امـش تلود  رد  ارم  دـنوادخ  ینعی : مکتعجر  یف  اـنایحأ  مکتلود و  یف  یننّکم  و  دومرف : عادو  تراـیز  رد  و  دوشیم . نشور 
« بیذهت  » رد زین  هدش . لقن  قودص  زا  مه  تیاور  نیا  یـسوط  خیـش  بیذهت  رد  دنک . هدنز  ایندـب  امـش  تشگزاب  ماگنهب  و  دـهد ، تردـق 

نمؤم مکب  ینا  دهشا  و  : » دومرف نیعبرا »  » ترایز رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لامج  نارهم  نب  ناوفـص  زا  خیش 
نیقی ملامعا  نایاپ  دوخ و  نید  ماکحاب  متسه و  امشب  نمؤم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ینعی : یلمع » میتاوخ  ینید و  عیارـشب  نقوم  مکبایاب  و 
نامیا هک  یسک  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » رد قودص  مه  و  مراد . امـش  تعجرب 

«1  » تسین ام  زا  دنادن  لالح  ار  تقوم ) دقع   ) هعتم درادن و  ام  تعجرب 

دنوشیم هدنز  مئاق  يرای  يارب  مه  ناگدرم  زا  یضعب 

هفیرـش هیآ  ینعم  مدرکـضرع : ترـضح  نآ  هب  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا  یفاک »  » باـتک رد  ینیلک  زین  و 
هیلع دوعوم  يدهم  « 2  » َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  ُتوُمَی ، ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  تسیچ :
هدنز ار  هدرم  دنوادخ  یلو  دنادرگیمن . هدنز  ار  هدرم  دنوادخ  هک  دندروخ  مسق  دنوادخب  دایز  رارـصا  اب  ینعی :  1212 ص : نتم ، مالسلا ،

؟ يراد هدـیقع  هچ  هیآ  نیا  هراـب  رد  ریـصب ! وـبا  يا  دوـمرف : ترـضح  دـننادیمن . مدرم  رثـکا  یلو  تسا  ادـخ  تـسار  هدـعو  نـیا  دـنکیم 
. دنادرگیمن هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  هک  دندروخیم  مسق  ربمغیپ  يارب  دنتشاد و  هدیقع  نیکرشم  هک  تسنیا  منادیم  نم  هچنآ  مدرکضرع 
هب ای  دندروخیم  دـنگوس  هناگی  دـنوادخب  اهنآ  نک  لاؤس  اهنآ  زا  دومرف : ترـضح  دراد . ار  هدـیقع  نیا  هک  یـسک  رب  فا  دومرف : ترـضح 

، درک مایق  ام  مئاـق  هاـگ  ره  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : ترـضح  راذـگب  رما  ناـیرج  رد  ارم  مدرگ ! تناـبرق  مدرکـضرع : « 1 « ؟» يزع  » و تـال » »
مئاق يوسب  هدومن  هتخیگنارب  ناشاهربق  زا  دنـشاب ، هتـشاد  شود  يور  رب  ار  ناشریـشمش  هتـسد  رـس  هک  ار  اـم  نایعیـش  زا  یهورگ  دـنوادخ 

نوریب دوخ  ياهربق  زا  ینالف  ینالف و  ینالف و  دنیوگیم  رگیدکیب  دسریم  دـناهدرمن  زونه  هک  نایعیـش  زا  یعمجب  ربخ  نیا  نوچ  دتـسرفیم .
وگغورد امـش  ردقچ  هعیـش ! تعامج  يا  دنیوگیم : دسریم ، نانمـشد  زا  یمدرم  شوگب  ریخ  نیا  یتقو  دنتـسه . مئاق  اب  نونکا  مه  هدـمآ و 

زور ات  دناهدشن و  هدنز  صاخـشا  نیا  مسق  ادـخب  هن  دـیئوگیم  غورد  مه  تلود  نیا  رد  امـش  فصو  نیا  اب  تسا ، امـش  تلود  نیا  دـیتسه 
زا یشایع  ریسفت  رد  تسا . هدومرف  تیاکح  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو  هیآ  نیا  رد  ار  اهنآ  لاح  نابز  مه  دنوادخ  دنوشیمن . هدنز  تمایق 

فیلأت تیبلا » لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » باتک زا  دوعسلا » دعس   » باتک رد  سواط  نب  دیس  فلؤم  تسا . هدمآ  ثیدح  نیا  مه  ریصب  وبا 
. تسا هدرک  لقن  زین  مالسلا  امهیلع  رقاب  ترضح  قداص و  ترضح  زا  ار  تیاور  نیا  دوخ  دنسب  دیفم  خیش 

اهاعد اهترایز و  زا  یضعب  رد  تعجر 
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نمؤم و مکب  ینا  : » هدرک تیاور  ار  هلمج  نیا  مالّسلا  هیلع  سابعلا  لضفلا  وبا  ترضح  ترایز  رد  حابصم »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  زین  و 
خیش دجهتملا » حابصم   » رد مه  و  مراد . امش  نتشگرب  هب  نیقی  متسه و  دنوادخ  دزن  رد  امش  ماقم  لضفب و  نمؤم  نم  ینعی : نقوم » مکبایاب 

مکترـضح نم  ینعجری  و  تسا : ماقم  نیاب  طوبرم  نآ  زا  تالمج  نیا  تسا ، هدرک  تیاور  دنـس  هلـسلس  اب  هک  یترایز  نمـض  رد  یـسوط 
لکالا ماود  لبتقملا و  شیعلا  لزألا و  میعّنلا  یف  ّلحم  ریصم و  ریخ  لجألا و  نیح  یلا  لهم  ۀعد و  عّسوم و  عرمم و  بانج  یلا  عجرم  ریخ 

یف زوفلا  مکترـضح و  یلا  دوعلا  یّتح  هتاّیحت  هتاکرب و  هَّللا و  ۀـمحر  للم و  هنم و ال  مأـس  ـال  لـهن  لـسع و  لسلـسلا و  قیحّرلا و  برـش  و 
و مدرگ . دنمهرهب  امش  رضحم  ضیف  زا  ات  دنادرگرب  امش  روضحب  امش  تعجر  رد  ارم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  نومضم  لصاح  مکتّرک . 

نـسح ماما  ترـضح  لـیکو  ینادـمه  ءـالع  نب  مساـق  يارب  یعیقوت  هک  هدومن  تیاور  خیـش  حابـصم »  » سواـط و نب  دیـس  لاـبقا »  » رد مه 
هزور ار  زور  نآ  دیدرگ ؛ دلوتم  نابعش  موس  زور  هبنشجنپ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  تشگ . رداص  نومضم  نیاب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 

نم ۀمئألا  ّنا  هلتق  نم  ضّوعملا  ةّرکلا  موی  ةرـصّنلاب  دودمملا  ةرـسالا  دّیـس  و  اجنیا : ات  هدرک  لقن  ار  اعد  سپـس  ناوخب ! ار  اعد  نیا  رادـب و 
راّبجلا اوضری  راّثلا و  اورأثی  راتوالا و  اوکردی  یّتح  هتبیغ  مهمئاق و  دعب  هترتع  نم  ءایصوألا  هتبوا و  یف  هعم  زوفلا  هتبرت و  یف  ءافّشلا  هلسن و 

یئاقآ دسریم . واب  دنوادخ  ترصن  تعجر : زور  رد  هک  تسا  دمحم  لآ  رورس  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا و  ینعی : راصنا . ریخ  اونوکی  و 
، تعجر نامز  رد  ار  تداعس  هتسناد و  افـش  بجوم  ار  شتبرت  و  درک . تبهوم  يوب  شتداهـش  ضوع  رد  وا  لسن  زا  ار  ماما  هن  دنوادخ  هک 
ص: نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ات  هداد  رارق  دنـشابیم ، يو  ترتع  زا  همه  هک  وا  تبیغ  اـهنآ و  مئاـق  زا  دـعب  وا  نانیـشناج  يو و  اـب 

دنشاب اهنآ  روای  نیرتهب  دنیامن و  دونـشخ  ار  رابج  دنوادخ  دننک و  یهاوخنوخ  ناشنانمـشد  زا  دنریگب و  ماقتنا  اهنآ  نالتاق  زا  هکنیا   1214
هدـش بئاغ  اجنآ  رد  ترـضح  هک   ) هرماس بادرـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  یترایز  سواط  نب  دیـس  رئازلا » حابـصم   » رد مه  و  ... 

باـنتجا هتلود و  یف  ثکملا  هتمدـخ و  یف  يوثملا  هتعاـطب و  ماـیقلل  ّبر  اـی  ینقّفو  و  : » تسا تارقف  نیا  هلمج  زا  هک  هدرک  تیاور  تسا )
همالعأ تحت  ّلظتسی  هماّیا و  یف  نّکمتی  هتلود و  یف  کّلمی  هتعجر و  یف  رکی  نمیف  ّبر  ای  ینلعجاف  کلذ  لبق  مهّللا  ینتیّفوت  ناف  هتیـصعم 

تلود رد  یگدنز  شترضح و  يرازگتمدخ  نامز و  ماما  يرادربنامرف  يارب  ارم  اراگدرورپ : ینعی : هتیؤرب .» هنیع  ّرقت  هترمز و  یف  رـشحی  و 
تعجر رد  هک  هدـب  رارق  یتعامج  نآ  رد  ارم ! مدرم ؛ نامز ، نآ  زا  شیپ  نم  رگا  ادـنوادخ  رادـب . قفوم  شینامرفان ، زا  يرود  رورـس و  نآ 

هتخیگنارب وا  هرمز  رد  و  دـنربیم ، رـسب  وا  ياـهمچرپ  هیاـس  رد  و  دنــسریم : نـکمت  کـلمب و  وا  راـگزور  تـلود و  رد  دـندرگیمرب و  يو 
و دوشیم : هدید  تارقف  نیا  ترـضح  نآ  رگید  ترایز  نمـض  رد  باتک  نآ  رد  زین  و  دوشیم . نشور  يو  لامجب  شمـشچ  و  دـندرگیم ،
كروهظ و یف  ةّرک  یل  لعجی  نا  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  یّلـصی  نا  هناحبـس  هَّللا  یلا  کب  لسّوتاف  كروهظ  لبق  توملا  ینکردا  نا 

گرم تترـضح  روهظ  زا  شیپ  رگا  دمحم ! لآ  مئاق  يا  ینعی : يداؤف . کئادعا  نم  یفـشا  يدارم و  کتعاط  نم  غلبأل  کبایا  یف  ۀـعجر 
امـش تلود  مایا  روهظ و  ماگنه  دتـسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  دـنوادخ  هک  موشیم  تسدـقا  دوجوب  لسوتم  تفرگ  ارم  نابیرگ 

. دبای افش  تنانمشد  نتشک  زا  ملد  میامنب و  تترـضح  يرادربنامرف  مهاوخیم  هک  روط  نآ  ات  دهد ، رارق  ایندب  نم  يارب  یتشگزاب  تعجر و 
مهّللا نونملا  دـعب  انتایح و  یف  نومیملا  کّیلو  هجو  انرا  مهّللا  میناوخیم : ار  هلمج  نیا  ترـضح  رگید  ترایز  نمـض  روبزم  باـتک  رد  مه 

، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  راسخر  ام ، ندرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ادنوادخ ! ینعی : ۀعقبلا  بحاص  ّيدـی  نیب  ۀـعجّرلاب  کل  نیدا  ّینا 
. مروآیم تعجرب  نامیا  وت  يارب  هبق  نیا  بحاص  هاگشیپ  رد  نم  ایادخ  امنب ! امب  ار  دوخ  یلو  كرابم   1215 ص : نتم ،

دهع ياعد 

هراشا

دادماب لهچ  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  سواط  نب  دیس  رئازلا » حابـصم   » باتک رد  مه  و 
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ربق زا  ار  وا  روهظ ) ماگنه   ) دنوادخ دریمب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  مئاق  ناروای  زا  دـناوخب ، ار  دـهع  ياعد - نیا -
و میظعلا ، رّونلا  ّبر  مهّللا  دـنک . وـحم  وا  لـمع  هماـن  زا  هاـنگ  رازه  دـیامرف و  اـطع  واـب  باوـث  رازه  اـعد ؛ نیا  هملک  ره  اـب  و  دروآ ؛ نوریب 

ّبر و  مـیظعلا ، نآرقلا  لزنم  و  رورحلا ، ّلـظلا و  ّبر  و  روـبّزلا ، لـیجنإلا و  ۀـیرّوتلا و  لزنم  و  روجــسملا ؛ رحبلا  ّبر  و  عـیفّرلا ، ّیــسرکلا 
! مّویق ای  ّیح  ای  میدـقلا ، ککلم  رینملا و  کهجو  رونب  میرکلا و  کهجوب  کـلأسأ  ّینا  مهّللا  نیلـسرملا . ءاـیبنألا و  نیبّرقملا و  ۀـکئالملا 

مئاقلا ّيدهملا  يداهلا  مامألا  انالوم  غّلب  مهّللا  تنا . ّالا  هلا  ّیح ال  ّلک  لبق  ّیح  ای  نوضرألا ، تاومّسلا و  هب  تقرشا  يّذلا  کمساب  کلأسأ 
، اهرحب اهّرب و  اهلبج ، اهلهس و  اهبراغم ، ضرألا و  قراشم  یف  تانمؤملا  نینمؤملا و  نع  نیرهاّطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  كرمأب ،

یموی ۀحیبص  یف  هل  دّدجا  ّینا  مهّللا  هباتک . هب  طاحا  و  هملع ، هاصحأ  ام  و  هتاملک ، دادم  و  هَّللا ، شرع  ۀنز  تاولّصلا  نم  ّيدلاو  نع  یّنع و 
نیباّذلا و  هناوعا ، هراصنا و  نم  ینلعجا  مهّللا  ادبا . لوزا  اهنع و ال  لوحا  ال  یقنع ، یف  هل  ۀعیب  ادـقع و  ادـهع و  یماّیا ، نم  تشع  ام  اذـه و 

هنیب ینیب و  لاـح  نا  مهّللا  هیدـی . نیب  نیدهـشتسملا  هتدارا و  یلا  نیقباّـسلا  هنع و  نیماـحملا  و  هجئاوـح ؛ ءاـضق  یف  هیلا  نیعراـسملا  هنع و 
رـضاحلا و یف  یعاّدـلا ، ةوعد  ایّبلم  یتانق  ادرجم  یفیـس  ارهاش  ینفک  ارزتؤم  يربق  نم  ینجرخأف  امتح  كداـبع  یلع  هتلعج  يذـّلا  توملا 

لّجع و  هیلا ، یّنم  ةرظنب  يرظان  لحکا  ةدیمحلا و  ةّرغلا  ةدیشّرلا و  ۀعلّطلا  ینرا  مهّللا   1216 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدابلا .
ّکناف كدابع ، هب  یحأ  كدالب و  هب  مهّللا  رمعا  و  هرزا ، ددشا  هرما و  ذـفناف  هتّجحم  یب  کلـسا  و  هجهنم ، عسوا  هجرخم و  لّهـس  هجرف و 

کلوسر مساب  یّمسملا  کّیبن  تنب  نبا  کّیلو و  انل  مهّللا  رهظاف  ِساَّنلا . يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  ّقحلا  کلوق  تلق و 
ارـصان هل  دـجی  نمل ال  ارـصان  و  كداـبع ، مولظمل  اـعزفم  مهّللا  هلعجا  هقّقحی و  ّقحلا و  ّقحی  هقّزم و  اـّلا  لـطابلا  نم  ءیـشب  رفظی  ـال  یّتح 

سأب نم  هتنّـصح  نّمم  هلعجا  کّیبن و  ننـس  و  کـنید ، مـالعا  نم  درو  اـمل  ادّیـشم ، و  کـباتک ، ماـکحا  نم  لّـطع  اـمل  ادّدـجم  و  كریغ ،
ۀّمألا هذه  نع  ۀمغلا  هذه  فشکا  مهّللا  هدعب . انتناکتـسا  محرا  هتوعد و  یلع  هعبت  نم  هتیؤرب و  ص )  ) ادّمحم کّیبن  ّرـس  مهّللا و  نیدتعملا .
سپـس نیمحاّرلا . محرا  ای  کتمحرب  نامّزلا  بحاص  ای  يالوم  ای  لجعلا  لجعلا  ابیرق  هارن  ادـیعب و  هنوری  مّهنا  هروهظ  انل  لّـجع  هروضحب و 

. نامّزلا بحاص  ای  يالوم  ای  لجعلا  لجعلا  دیوگب : دنزب و  دوخ  تسار  نار  رب  تسد  راب  هس 

دهع ياعد  همجرت 

لیجنا تاروت و  و  یتسه ، ناشورخ  يایرد  يادخ  و  « 1  » عیفر تخت  گرزب و  رون  يادخ  هک  يدنوادخ  يا  تسنیا : اعد  نومـضم  لصاح 
رب  ) ار میظع  نآرق  هک  یئادخ  يا  و  باتفآ ، عاعش  هیاس و  يادخ  يا  و  يداتـسرف ، ورف  نامـسآ ) زا  دواد  یـسیع و  یـسوم و  رب   ) ار روبز  و 
عنص راثآ  تینارون  هلماک و  تردقب  ار  وت  نم  لسرم ! ناربمغیپ  برقم و  ناگتشرف  يادخ  يا  يدومرف و  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 

اب اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  تمان  نآب  ار  وت  مویق ! یح  يادخ   1217 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يا  مناوخیم ! تمیدق  تنطلـس  و 
بناج زا  نم  ادنوادخ ! تسین . یئادخ  وت  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  ياهدوب ! ياهدنز  ره  زا  شیپ  هک  ياهدنز  يا  مناوخیم . تشگ  نشور  نآ 

ردپ نم و  بناج  زا  و  دنربیم ، رسب  اهایرد  اهیکشخ و  اههوک و  اهتشد و  نیمز  برغ  قرش و  رد  دناهدروآ و  وتب  نامیا  هک  ینانز  نادرم و 
اقآ و رب  ار  دوخ  تمحر  دورد و  هک  مهاوخیم  دراد  هطاحا  نادب  تملع  هچنآ  شنیرفآ و  تارذ  تنطلـس و  هاگتـسد  نزو  هزادناب  مردام  و 

نم ادنوادخ ! یناسرب ! تسا ، رادـیاپ  ودـب  تسدـقم  نید  هک  یـسک  ياهدرک و  یئامنهار  دوخ  ار  وا  هک  یئامنهار  يدـهم » يداه   » ام ماما 
ندرگب ار  وا  تعیب  و  منکیم ، دیدجت  شیوخ  ماما  اب  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  ماهدـنز  ات  يدادـماب  ره  مربیم و  رـسب  نآ  رد  هک  زورما  دادـماب 
دـصاقم ماجنا  رد  یعـس  هک  اهنآ  وا و  نیعفادم  ناروای و  زا  ارم  ادنوادخ ! مربیمن . دای  زا  مرادیمن و  رود  رظن  زا  ار  نآ  هاگ  چیه  مریگیم و 

! هدب رارق  دـنوشیم ، دیهـش  شباکر  رد  هک  نانآ  دـناهتفرگ و  تقبـس  شترـضحب  تدارا  رد  هک  یناسک  يو و  ياهنابیتشپ  زا  دـنراد و  وا 
نوریب مربق  زا  ارم  تخادـنا ، یئادـج  ترـضح  نآ  نم و  نایم  ياهداد  رارق  یمتح  رما  کی  تناگدـنب  يارب  هک  ار  گرم  رگا  اراـگدرورپ !

ای دنرضاح  رهش  رد  هک  اهنآ  نایم  رد  ماهتفرگ  تسدب  ار  ماهزین  هدروآرد و  فالغ  زا  ار  مریشمش  هدیـشوپ و  ار  منفک  هک  یلاح  رد  ات  روآ 
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امنب نمب  ار  ابیز  تروص  نآ  انعر و  تعلط  نآ  ادنوادخ ! منک . تباجا  ار  ترـضح  نآ  هدننکتوعد  مریگ و  رارق  دننکیم ، چوک  هک  نانآ 
ار شندـمآ  هار  نک و  ناسآ  ار  ترـضح  نآ  ندـمآ  ناسرب و  دوز  ار  وا  ایادـخ  نادرگ . نشور  ار  مناگدـید  منکیم  يوب  هک  یهاـگن  اـب  و 
1218 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نک . هاربور  ار  شراک  ذفان و  ار  شمکح  رب ! هار  دوریم ، وا  هک  یهار  زا  ارم  نادرگ و  راومه 

ُداسَْفلا َرَهَظ  تسا . تسار  تاهتفگ  ياهتفگ و  دوخ  اریز  نادرگ  هدنز  ار  تناگدنب  و  « 1  » نک دابآ  وا  هلیسوب  ار  دوخ  ياهرهش  اراگدرورپ !
دنزرف دوخ و  یلو  ادنوادخ ! تسا . هتشگ  راکشآ  یکشخ  ایرد و  رد  مدرم  قالخا  داسف  يرآ  « 2  » ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف 

دوخ ياج  رب  ار  قح  و  دربب ، نایم  زا  هدز  مهب  ار  نآ  دسریم ، هک  یلطاب  رهب  ات  نادرگ  رهاظ  دشابیم ، تربمغیپ  مانمه  هک  ار  تربمغیپ  رتخد 
ات تسرفب  ار  وا  هد ! رارق  دـنرادن  يروای  وت  زج  هک  یمدرم  روای  تاهدیدمتـس و  ناگدـنب  هانپ  ار  وا  اراـگدرورپ ! دزاـس . راکـشآ  راوتـسا و 

وترپ رد  نانمشد ، دوجو  رطخ  زا  ار  وا  دنک و  مکحم  ار  تربمغیپ  ياهتنـس  تنید و  راثآ  دیدجت و  ار  نآرق )  ) تباتک هدش  لیطعت  ماکحا 
وا ناوریپ  زا  يو  توعد  شریذـپ  هطـساوب  هک  ار  یناسک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تربمغیپ  اراـگدرورپ ! « 3 ! » رادـهاگن دوخ  فطل 
رثا رب  هک   ) ار هودـنا  مغ و  نیا  ایادـخ ! نک ! محر  میاهدرک  ادـیپ  ربمغیپ  زا  دـعب  ام  هک  یگراـچیب  هب  نادرگ و  داـش  يو  ندـیدب  دناهتـشگ ،

ار نآ  ام  یلو  دننادیم  دـیعب  ار  ترـضح  نآ  روهظ  ام  نانمـشد  نک ، باتـش  وا  روهظ  رد  امن و  فرطرب  وا  روضح  اب  هدیـسر ) امب  وا  تبیغ 
هیلع قداص  ترـضح  زا  دسیونیم : رئازلا  حابـصم  باتک  رد  زین  و  نک ! باتـش  نک ! باتـش  تروهظب  نامزلا  بحاص  ای  مینادیم . کیدزن 
دنک ترایز  رود  زا  ار  مهیلع  هَّللا  تاولـص  همئا  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تساوخ  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا 

مکتعجرب ال ّرقم  مکلضفب  نیلئاقلا  نم  ینا   1219 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  دیامن ...  ترایز  هنوگ  نیدب 
نیا منکیم و  رارقا  ار  امـش  تعجر  مراد ، امـش  لضفب  داقتعا  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  ینعی : هَّللا  ءاش  ام  اـّلا  معزا  ـال  هتردـق و  هَّللا  هرکنا 

تارایزب و قلعتم  هک  رابخا  نیا  رتشیب  فلؤم : مرادن . هدیقع  دهاوخیم  دـنوادخ  هچنآ  زج  يزیچب  میامنیمن و  راکنا  دـنوادخ  زا  ار  تردـق 
باتک رد  ام و  قیتع  باتک  رد  نینچمه  تسا و  دوجوم  ام  دزن  دناهتـشون و  نانیا  ریغ  دـیفم و  خیـش  دیهـش و  هک  یئاـهباتک  رد  تساـهاعد 
دنکیم تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک »  » باتک رد  ینیلک  تسا . روکذم  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  رـسپ  دئاوفلا » دئاوز  »

اب و  دنکیم ، تاقالم  ار  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  نیرب  تشهب  رد  نمؤم  سپس  دومرف : نمؤم  نداد  ناجب  عجار  ینالوط  ثیدح  نمـض  رد  هک :
دنکیم هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  درک ، مایق  ام  مئاق  یتقو  دیامن . مایق  تیب  لها  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ات  دنکیم  وگتفگ  نانآ  اب  دروخیم و  اذـغ  اهنآ 

زا دننادیم  لالح  ار  مارح  هک  يدارفا  دنوشیم و  دیدرت  راچد  لطاب  لها  تقو  نآ  رد  دنباتـشیم . يو  بناجب  نایوگ  کیبل - هتـسد  هتـسد  و 
هتـساوخ و میلـست  دنرادن و  هلجع  هک  نانآ  و  دـنتفایم ، تکالهب  دـننکیم  باتـش  شروهظ  رد  هک  اهنآ  دـننامیم ، یکدـنا  و  دـنوریم ، نایم 
« مالسلا يداو   » وت نم و  هاگهدعو  ینم و  ردارب  وت  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دنباییم ، تاجن  دنیادخ  تیـشم 

نیسح ربق  کیدزن  هب  نوچ  دومرف : دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنـسب  هرایزلا » لماک   » باتک رد  هیولوق  نبا  تسا .
کّیبن و تنب  نبا  ربق  ةرایز  نم  دـهعلا  رخآ  هلعجت  مهّللا ال  : » هلمج نیا  ات  ناوخب  ار  تراـیز  نیا  يدیـسر  همئا  زا  کـی  ره  اـی  مالّـسلا  هیلع 

نیرخآ ار  نیا  ایادخ ! ینعی : داعیملا .» فلخی  يّذلا ال  بّرلا  تنا  هتدعو و  ّکناف  كّودع  هب  لتقت  کنیدل و  هب  رصتنت  ادومحم  اماقم  هثعبا 
ینک و يرای  ار  تنید  وا  هلیـسوب  ات  نادرگ  هدنز  هدیدنـسپ  یماقم  اب  ار  نیـسح ) ماما   ) وا هدم و  رارق  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  ربق  زا  نم  ترایز 

یتسه  1220 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یئادخ  وت  هک  منادیم  و  ياهداد ، هدـعو  واب  ار  نیا  دوخ  وت  اریز  یـشکب ، ار  تنمـشد 
ریـسفت رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  یناوخب . مه  همئا  ریاـس  روبق  بنج  رد  ناوتیم  ار  تراـیز  نیا  نینچمه  دریذـپیمن . فـالخ  تاهدـعو  هک 
تسنیا هیآ  همجرت  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ناسنا  نیا  ُهَرَفْکَأ  ام  ُناْسنِْإلا  َِلُتق  دنکیم : ریـسفت  هنوگ  نیدب  ار  تایآ  نیا  دوخ 

ٍۀَفُْطن ْنِم  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  ِّيَأ  ْنِم  دـیامرفیم : دـنوادخ  سپـس  دنتـشک ؟ ار  وا  هک  دوب  هچ  شهانگ  دوب  هدرک  هچ  رگم  تشگ . هتـشک  ناسنا  نیا 
. تشاذگ زاب  وا  يارب  ار  هار  هاگنآ  درک . يریگهزادنا  ار  وا  سپـس  دیرفآ ! هفطن  زا  دیرفآ ؟ هچ  زا  ار  وا  ینعی : ُهَرَّسَی  َلِیبَّسلا  َُّمث  ُهَرَّدَقَف  ُهَقَلَخ 

دوصقم هک  دروآیم  نوریب  ربق  زا  ار  وا  هاگ  ره  سپ  نآ  زا  و  درپس ، كاخب  دیناریم و  ار  وا  سپس  ینعی : ُهَرَْـشنَأ  َءاش  اذِإ  َُّمث  ُهَرَْبقَأَف  ُهَتامَأ  َُّمث 
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ایندـب ور  نیا  زا  و  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  تسناوتن  نینمؤملا ) ریما   ) ناسنا نآ  یلو  « 1  » ُهَرَمَأ ام  ِضْقَی  اََّمل  اَّلَک  تسا . تعجر  ناـمز 
نب یلع  دیـس  نیدلا  ءاهب  زا  رئاصبلا » بختنم   » باتک رد  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  دنک . ارجا  دوب  هداد  روتـسد  يوب  ادخ  هچنآ  ات  ددرگیمرب 

تعجر ایآ  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  هبقع  نب  دمحا  زا  دوخ  دانـساب  ینیـسح  دـیمحلا  دـبع 
هیلع مئاق  روهظ  زا  دـعب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف : تسیک ؟ دـیآیم  هک  یـسک  نیتسخن  دـنتفگ : يرآ . دومرف : تسا ؟ حـیحص 

ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  دیامرفیم  ادخ  هک  تسا  نانچ  هکلب  هن  دومرف : دنتـسه ؟ وا  اب  مدرم  همه  ایآ  دش  ضرع  دیآیم . مالّـسلا 
هک يربمغیپ  داتفه  هک  یلاح  رد  دندش  هتشک  يو  اب  هک  شنارای  اب  نیسح  ماما  دومرف : ترـضح  نآ  مه  و  دنیآیم . یمدرم  زا  دعب  یمدرم 

مئاق نوچ  دهدیم  نیـسح  ماماب  ار  دوخ  رتشگنا  مئاق ، دـننکیم . ایندـب  تشگزاب  تسوا ، اب  دـندش  هتخیگنارب  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  اب 
رباج زا  باتک  نآ  رد  مه  و  دراذـگیم . ربق  رد  هدرک  طونح  دـنکیم و  نفک  دـهدیم و  لـسغ  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنک ، تلحر 

يدرم مسق  ادخب  دومرفیم :  1221 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یفعج 
مئاق زا  دـعب  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  نیا  مدرکـضرع : دـنکیم . تنطلـس  ناهج  رد  لاس  هن  دصیـس و  شگرم  زا  دـعب  تیب  لها  ام  زا 
بلط يارب  ددرگیمرب ، ایندب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  رـصتنم »  » هاگنآ لاس . هدزون  دومرف : دـنامیم ؟ ردـقچ  دوخ  ملاع  رد  مئاق  مدیـسرپ :

هک هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  باـتک  نآ  رد  مه  و  دـنکیم . تعجر  نینمؤملا  ریما  وا  سپ  زا  و  شناراـی ، دوخ و  نوخ 
تعجر تشگزاب و  عقوم  رد  نیا  دومرف : دندیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  ار  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادـْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  هیآ  ریـسفت  نوچ  دومرف :

«. 1  » دـنکیم تنطلـس  لاس  رازه  راهچ  لهچ و  زین  نینمؤملا  ریما  و  دوب . دـهاوخ  لاـس  رازه  هاـجنپ  شتنطلـس  تدـم  هک  تسا  ایندـب  ربمغیپ 
نیا تسا و   1222 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نم  دزن  دیمحلا  دبع  نب  یلع  « 2  » خیش فینصت  ۀئیضملا » راونالا   » باتک فلؤم :

. تسا دوجوم  نآ  رد  رابخا 

دراد دوخب  صوصخم  یباتک  یماما  ره 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  زیرح  زا  وا  زازب و  هدـیبع  وبا  زا  دوخ  دنـسب  هرایزلا » لـماک   » رد یمق  هیولوق  نبا 
ارف دوز  یضعب  گرم  دنتسه  همئا  امـشب  جاتحم  مدرم  نیا  هکنیا  اب  تسا ، هدش  مک  تیب  لها  امـش  رمع  ردقچ  مدرگ ! تنابرق  مدرکـضرع :

هتـشون نآ  رد  میتسه ، نآب  جاتحم  دوخ  رمع  تدـم  رد  هچنآ  هک  میراد  یباتک )  ) ياهفیحـص مادـک  ره  همئا  اـم  دومرف : ترـضح  دـسریم ؟
هیلع هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ماگنه  نآ  رد  تسا .! هدیـسر  شگرم  هک  دنادیم  باتک  نآ  بحاص  ماما  دش ، مامت  تسا  نآ  رد  هچنآ  یتقو  تسا ،

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دراد ، دنوادخ  دزن  رد  یماقم  هچ  هک  دهدیم  ربخ  درم و  دهاوخ  هک  دـهدیم  عالطا  واب  دـیآیم و  يو  دزنب  هلآ  و 
يور وا  تشونرـس  رد  دوب  انب  هچنآ  دناوخ و  دوب  هدـش  هداد  يوب  هک  ار   1223 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » ياهفیحص مه 

دوب نیا  دنام  یقاب  هک  یئاهزیچ  تفر ، البرکب  ترـضح  نآ  سپـس  دنام ، یقاب  نآ  زا  دشیمن  یـضقنم  هک  یئاهزیچ  یـضعب  تسناد و  دهد 
هدامآ ار  دوخ  ات  ناگتشرف  داد . هزاجا  اهنآب  مه  دنوادخ  دنورب ، ترضح  نآ  يرایب  دهد  هزاجا  اهنآب  هک  دنتساوخ  دنوادخ  زا  ناگتشرف  هک 

! اراگدرورپ دنتفگ : ناگتشرف  ور  نیا  زا  دوب  هدیشون  تداهش  تبرـش  ترـضح  نآ  دوب و  هتـشذگ  تقو  دندمآ  ریزب  نامـسآ  زا  و  دندرک ،
هدرک زاورپ  الاب  ملاعب  يو  سدقم  حور  میدیـسر  ام  هک  یعقوم  یلو  مینک ، يرای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  میئآ و  دورف  هک  يداد  هزاجا  امب 

الاح زا  دیئامن و  يرای  ار  وا  هدمآ و  نوریب  ربق  زا  وا  دینیب  هب  هک  یتقو  ات  دیـشاب  وا  هاگراب  فارطا  رد  هک  داتـسرف  اهنآب  یحو  دنوادخ  دوب .
سپ مداد ، زایتما  يو  رب  نتـسیرگ  وا و  يرایب  ار  امـش  و  دـینک ، هیرگ  دـیاهداد  تسد  زا  وا  ندومن  يراـی  هار  رد  هچنآ  رب  دـیورب و  هتـسویپ 

زا اهنآ  دنک ، تعجر  ترضح  نآ  نوچ  و  دنتـسیرگ . دوب ، هدش  توف  اهنآ  زا  هک  يو  يرای  زا  فسأت  یهلا و  تاذب  برقت  يارب  ناگتـشرف 
هیآ نیا  لیوأت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  دـئاوفلا » زنک   » رد یکجارک  دوب . دـنهاوخ  وا  نارواـی 
زین يرگید  دزیخیمرب و  اج  زا  بارطضا  عیرس و  تکرح  اب  یـسک  هک  ار  يزور  روایب  دایب  ینعی : ُۀَفِداَّرلا  اَهُعَْبتَت  ُۀَفِجاَّرلا  ُفُجَْرت  َمْوَی  هفیرش :
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دیآیم وا  یپ  زا  هک  يرگید  یلع و  نب  نیسح  دزیخیم ، رب  بارطـضا  عیرـس و  تکرح  اب  هک  یـصخش  هفجار » : » دومرف دیآیم . وا  یپ  زا 
نیـسح دناکتیم  دوخ  يور  رـس و  زا  كاخ  دیآیم و  نوریب  ربق  زا  تعجر  رد  هک  یـسک  نیتسخن  تسا  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دنوشیم . هتخیگنارب  رفن  رازه  جنپ  داتفه و  اب  هک  تسا  یلع  نب 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدـهم  دوخ  ناربمغیپ  ام  ینعی : ِراَّدـلا  ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  َو  ْمُُهتَرِذـْعَم  َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ُداهْـشَْألا  ُموُقَی  َمْوَی  َو 

نارگمتـس رذـع  هک  يزور  مینکیم  يرای  دـنزیخیمرب  نادیهـش  هک  يزور  رد  اـیند و  یگدـنز  رد  ار  ناـمیا  اـب  مدرم  1224 و  ص : نـتم ،
ینمی حـیجن  نب  هَّللا  دـبع  زا  رئاـصبلا » بـختنم   » باـتک رد  زین  و  «. 1  » تساهنآ يارب  دـب ؛ تبقاع  ادـخ و  تنعل  درادـن ، اهنآ  لاـحب  يدوس 
تمعن زا  امش  زا  زور  نآ  رد   ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  هیآ  ینعم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور 

َْملِع َنوُمَْلعَت  َْول  دیامرفیم : هکنیا  و  هدومرف ، يزور  دمحم  لآ  دمحمب و  دـنوادخ  هک  تسا  یتمعن  دوصقم  دومرف : تسیچ ؟ دوشیم ) لاؤس 
کی ینعی : تسناد . دیهاوخ  يدوزب  هن ! َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  دیامرفیم : هکنیا  دـینیبهب و  مشچ  اب  ینعی : دـینادب ؛ نیقیلا  ملع  اب  رگا  « 2  » ِنیِقَْیلا
لاجر باتک  رد  یشاجن  دننکیم .) تساوخزاب  امش  زا  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  اب  ینمـشد  هراب  رد  هک   ) تمایق رد  رگید  راب  تعجر و  رد  راب 
يزور هکنیا  هلمج  زا  تسا  رایـسب   1225 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تایاکح  هفینح  وبا  اب  ار  « 3  » قاط نمؤم  دسیونیم : دوخ 

دوخ هسیک  نیا  زا  سپ  تفگ : رخـسمت  يور  زا  هفینح  وبا  يرآ  تفگ  يراد ؟ تعجرب  هدـیقع  ایآ  رفعج ! وبا  يا  دیـسرپ : يو  زا  هفینح  وبا 
باوج رد  روفلا  یف  قاـط  نمؤم  مزادرپـب ! وتب  ار  نآ  میتـشگرب  ایندـب  هراـبود  تعجر  رد  وت  نم و  یتـقو  اـت  هدـب  ضرق  نمب  مهرد  دـصناپ 
هنیزوب لکـشب  وت  هک  مسرتیم  هچ  مهدـب  وتب  ار  غلبم  نیا  ات  يدرگرب  ایندـب  مدآ  تروصب  وت  دـنک  تنامـض  هک  رواـیب  نماـض  کـی  تفگ :

«1 « » عئارشلا للع   » باتک رد  و  تسا . هدمآ  مه  یسربط  جاجتحا »  » باتک رد  ناتساد  نیا  منک ! لوصو  ار  دوخ  بلط  مناوتن  نم  يدرگرب و 
داد ربخ  شربمغیپ  هب  نآرق  رد  دنوادخ  دسیونیم : تسا  دوجوم  ام  دزن  نآ  یمیدـق  هخـسن  هک  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم  فیلأت 

نانمـشد اهنآ  دنادرگیمرب و  ایندب  ار  اهنآ  هاگنآ  دنوشیم و  اهیراتفرگ  ناشقح و  بصغ  ندش و  هتـشکب  يالتبم  يو  زا  دـعب  شتیب  لها  هک 
َّنَأ ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  نآ  دهدیم و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  نیمز  دنوادخ  دنناسریم و  لتقب  ار  دوخ 

باتک رد  بوشآرهـش  نبا  « 3  » ِتاـِحلاَّصلا اوـُلِمَع  َو  ْمُْکنِم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  تسا : هیآ  نـیا  و  « 2  » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَأـْلا 
َنِم ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  هیآ  ریسفت   1226 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  بقانم » »

و تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  ضرالا  ۀباد  دومرف : دیوگب  نخـس  اهنآ  اب  ات  میروآیم  نوریب  اهنآ  يارب  ار  نیمز  هدـنبنج  ینعی  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا 
ریسفت رد  زین  و  متسه . نم  ضرالا  ۀباد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ  هک  هدرک  لقن  یلدج  هَّللا  دبع  وبا  زا  روبزم  باتک  رد  مه 

هیآ نیا  رد  نشور  زور  زا  دوصقم  دومرف : اهاَّلَج  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  هیآ  ریسفت  رد  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  میهاربا  نب  یلع 
تافـص  » باتک رد  قودـص  خیـش  دـننکیم . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنـسریم و  تنطلـسب  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  تیب  لها  اـم  ناـماما 

زیچ تفهب  رارقا  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنسب  وا  یقرب و  هَّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  هعیـشلا »
«1  » درمش تعجرب  نامیا  ار  زیچ  تفه  نآ  زا  یکی  ترضح  سپس  تسا . نمؤم  دنک 

تعجر هراب  رد  یسلجم  همالع  هیرظن  لییذت 

هدـیقع رد  زونه  مدرک ، لـقن  وـت  يارب  تعجر  تاـبثا  هراـب  رد  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  همه  نآ  لـقن  زا  دـعب  هک  منکیمن  ناـمگ  ردارب ! يا 
اهنآ نایم  و  دـناهدوب ، نآب  دـقتعم  قافتالاب  راصعا  مامت  رد  نایعیـش  هک  تسیاهلأسم  تعجر  هک  ینادـب  دـیاب  یـشاب . هتـشاد  کش  تعجرب 

اب هرظاـنم  ماـقم  رد  دوخ  ياهرهـش  ماـمت  رد  هدروآ و  رد - رعـشب  ار  نآ  هک  ناـنچ  تسا ، هدوب  مولعم  روهـشم و  زور  مین  باـتفآ  نوـچمه 
شنزرس هدیقع  نیدب  ار  اهنآ  مه  نیفلاخم  و  دنتسجیم ،  1227 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دانتسا  نادب  ننـست ) لها   ) نیفلاخم

هراب نیا  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  نخـس  نانیا ، ریغ  يروباشین و  مکاح  يزار و  رخف  دننام  دناهدرک . تبث  هطوبرم  ياهباتک  رد  و  دـندومنیم ،
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نامیا هک  یسک  یلو  مدومنیم . رکذ  ار  ننست ) لها  ياملع  ینعی   ) اهنآ نانخـس  زا  يرایـسب  دوبیمن  مالک  لیوطت  هظحالمب  رگا  تشذگ .
مالعا ياملع  قثوم و  گرزب و  نیثدحم  زا  رفن  دـنچ  لهچ و  زا  رتاوت  روطب  تیاور  تسیود  بیرق  هک  یبلطم  رد  هنوگچ  دراد  راهطا  همئاب 

دیس یسوط ، خیش  قودص ، خیش  ینیلک ، مالـسالا  ۀقث  دننام  یگرزب  ياملع  دنکیم !؟ دیدرت  تسا ، هدش  لقن  اهنآ  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد 
نب دعس  رافص ، ینامعن ، یکجارک ، حتفلا  وبا  دیفم ، خیش  یلاله ، سیق  نب  میلس  یمق ، میهاربا  نب  یلع  یشایع ، یشک ، یشاجن ، یـضترم ،

فلؤم « 1  » شدنزرف و  سواط ، نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس  يوسوم ، راخف  نب  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیس  یمق ، هیولوق  نبا  يرعـشا ، هَّللا  دبع 
نب سابع  نب  دمحم  یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  یسربط ، نیدلا  نیما  میهاربا ، نب  تارف  میهاربا ، نب  یلع  نب  دمحم  دئاوفلا ،» دئاوز -  » باتک

نیدـلا بطق  نامیلـس ، نب  نسح  خیـش  یناردـنزام  بوـشآ  رهـش  نبا  نساـحم ) باـتک  فـلؤم   ) یقرب دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ناورم .
، هزمح یبا  نب  یلع  نب  نسح  دیعس ، نب  دواد  نب  دمحا  یلین ، نیدلا  ءاهب  دیمحلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  یلع  دیس  یلح ، همالع  يدنوار ،

نب نسح  ةدحاولا »  » باتک فلؤم  انیبان  روهمج  نب  دمحم  نب  نسح  نادـمح ، نب  نیـسح  یکم . نب  دـمحم  دیهـش  خیـش  ناذاش ، نب  لضف 
و قیتعلا ، باتک  فلؤم  و  لئاضفلا ، باتک  بحاص  و  لیئربج ، نب  ناذاـش  هَّللا ، دـبع  نب  رهط  یفوک ، کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  بوبحم ؛
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  قیقحت  روطب  ار  اهنآ  فلؤم  تسام و  دزن  رد  هک  یئاهباتک  نیفلؤم  زا  نانیا  ریغ  بطخلا و  باتک  فلؤم 

رگا تسه . اهباتک  نآ  رد  تعجر  رابخا  زا  یـضعب  دـنچ  ره  میدادـن . تبـسن  اهنآب  ار  نآ  راـبخا  مه  تهج  نیمهب  میـسانشیمن .  1228 ص :
نایوار املع و  زا  يرصع  ره  رد  ار  هلأسم  نیا  هعیـش  هفئاط  مامت  هکنیا  اب  درک ؟ رتاوت  يوعد  ناوتیم  زیچ  هچ  رد  دشابن ، رتاوتم  یبلطم  نینچ 

، دراد کش  راهطا  همئا  تماـما  بصنم  رد  دـنک ، دـیدرت  تعجر  عوضوم  رد  سک  ره  هک  منکیم  رکف  نم  دـناهدرک . تیاور  دوخ  زا  شیپ 
هک تعجر  هراب  رد  یتاهبـش  مالـسا  فینح  نید  بیرخت  روظنمب  گنرین  هلیح و  اب  دنک ، راهظا  نینمؤم  نیب  رد  ار  نآ  دناوتیمن  نوچ  یلو 
ِهَّللا َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  دزاـسیم  فرحنم  نآـب  داـقتعا  زا  ار  ناـمیالا  فیعـض  مدرم  راـکفا  و  هدومن ، اـقلا  تسا  نیدیب  نادـحلم  زا  یـشان 

«1  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب 

قودص خیش  هیرظن 

َیلِإ ََرت  َْمل  َأ  یلاعت : هَّللا  لاق  هفیرـش  هیآ  نیا  لیلدب  تسا . حیحـص  تعجر  هراب  رد  ام  داقتعا  دسیونیم : تاداقتعا »  » باتک رد  قودص  خـیش 
َْوأ یلاعت : هَّللا  لاق  درک  هدنز  ار  وا  دنوادخ  شگرم  زا  دعب  لاس  دص  هک  ربمغیپ  زیزع  ناتساد  و  « 2  » ٌفُولُأ ْمُه  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا 

ناتـساد دـننام  و  تسا ) هداد  حرـش  هیآ  نیا  نمـض  هرقب  هروـس  رد  دـنوادخ  هـک  « ) 3  » اهـِـشوُرُع یلَع  ٌۀَـیِواخ  َیِه  َو  ٍۀَـیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَـک 
هرابود ناتگرم  زا  دعب  ار  امش  ینعی  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  دیامرفیم : دنوادخ  هک  یـسوم  ترـضح  موق  ناگدیزگرب 
ِینْذِِإب یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  دیامرفیم : ع )  ) یـسیع هراب  رد  تشذگ ) البق  زین  نآ  همجرت   ) دـیروآ نابزب  ار  ادـخ  رکـش  ات  میدـینادرگ  هدـنز 

هدنز دنوادخ  نذاب  یـسیع  هک  یناگدرم  مامت  دنکیم . هدنز  ار  هدرم  نم   1229 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هزاجاب  یسیع  ینعی :
سپس دنتفر ، باوخب  دوخ  راغ  رد  لاس  هن  دصیس و  تدم  هک  فهک  باحصا  دننام  و  تسا . فورعم  اهنآ  ناتـساد  دنتـشگرب و  ایندب  درک 

هنوگ نیا  دـهدیم .) یهاوگ  مه  دـیجم  نآرق  و   ) تسا فورعم  ناشیا  ناتـساد  هک  نانچ  دنتـشگزاب ؛ ایندـب  دومن و  رادـیب  ار  اهنآ  دـنوادخ 
هیلع هَّللا  یّلص  ربمغیپ  و  تسا ، رایسب  دندش  هدنز  هرابود  دنتسب و  ورف - هدید  ناهج  نیا  زا  نیشیپ  ياهتما  رد  یمدرم  نآ  یط  هک  اهتعجر 

تسا مزال  لصا ، نیا  رب  انب  تسا . هداد  يو  نیشیپ  ياهتما  رد  هک  تساهنامه  لثم  لعنلاب  لعنلا  قباط  تسا  تما  نیا  رد  هچنآ  دومرف  هلآ  و 
نشور ار  نآ  تابثا  ياهلیلد  تعجر و  تیفیک  تشون و  مهاوخ  تعجر  رد  یلقتسم  باتک  يدوزب  نم  دشاب . تما  نیا  رد  زین  تعجر  هک 
لاطبا مزلتـسم  خـسانت  هب  داقتعا  اریز  تسا ، رفاک  دـشاب ، هتـشاد  خـسانت  هب  هدـیقع  سک  ره  تسا ، لطاب  خـسانت  هب  داقتعا  تخاـس . مهاوخ 

. تسا خزود  تشهب و 
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يریمح لیعامسا  دیس  ناتساد 

نم تفگ : هک  هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  ثرح  زا  دندوب  هدیـسرپ  يو  زا  اربکع »  » زا هک  یلئاسم  باوج  رد  لوصفلا »  » باتک رد  دیفم  خیش 
دیس دوب و  يو  دزن  مه  یضاق  راوس » - » مدوب هتـسشن  دوب  دادغب  گرزب  لپ  رـس  رد  هک  یتقو  رد  یـسابع  هفیلخ  یقناود  روصنم  سلجم  رد 

دناوخیم و  1230 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوب ، هدورس  اهنآ  تلود  سابع و  ینب  حدم  رد  هک  يراعشا  « 1  » يریمح لیعامسا 
لیعامسا دیس   ) صخـش نیا  تفگ : روصنمب و  درک  ور  یـضاق  راوس  دیـسر ، اهتناب  هدیـصق  نوچ  تشگیم . رورـسم  نآ  عامتـسا  زا  روصنم 

سابع ینب  امش  درادیم ، تسود  ار  اهنآ  درم  نیا  هک  یناسک  ادخب  درادن ! تقفاوم  نآ  اب  شلد  یلو  دیوگیم  حدم  ار  امش  نابز  اب  يریمح )
هدیصق نیا  رد  یتسارب  نم  دیوگیم ، غورد  یضاق  مسق  ادخب  تفگ : لیعامسا  دیس  تسا . هتخاس  ناهنپ  لد  رد  ار  امش  ینمشد  وا  و  دیتسین !

نم یتسود  دیراد . رظن  نمب  امـش  مراد و  تفر  دمآ و  امـش  دزن  نم  دینیبیم  هچ  دـیوگیم . نمب  دـسح  يور  زا  ار  نیا  وا  متفگ . حدـم  ار  وت 
تیلهاج نامز  رد  شنادناخ  و  یضاق ) راوس   ) درم نیا  یلو  ماهدرب ، ثراب  مردام  ردپ و  زا  ار  نآ  نم  تسا و  یعقاو  تیب ! لها  امشب  تبسن 

ْنِم َکَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  وا  نادناخ  هراب  رد  دنوادخ  هتـشذگ  نیا  زا  دـناهدوب ! تیب  لها  امـش  نانمـشد  زا  مالـسا  و 
روصنم دـننادان . اـهنآ  زا  يرایـسب  دـننزیم ، ادـص  ار  وت  اـههرجح  تشپ  زا  هک  یناـسک  ربمغیپ  يا  ینعی  َنُولِقْعَی  ـال  ْمُهُرَثْکَأ  ِتارُجُْحلا  ِءارَو 

: تفگ لیعامسا  دیس  دیوگیم . ازـسان  نیخیـشب  دراد و  تعجر  هب  هدیقع  يو  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : یـضاق  اددجم  یتفگ . تسار  تفگ :
ُبِّذَُـکی ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  مراد  نآرق  هیآ  نیا  ءاکتاب  ار  تعجرب  هدـیقع  نم  مراد ، تعجرب  هدـیقع  نم  تفگ  هکنیا  اما 
میوشیم هتخیگنارب  راب  ود  ام  هک  مینادیم  سپ  ًادَحَأ  ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو  دـیامرفیم : نآرق  زا  رگید  ياج  رد  َنوُعَزُوی و  ْمُهَف  اِنتایِآب 

ادخ هک  نانچ   1231 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دنادرگیمرب . ایندـب  ار  یـصاخ  دارفا  يرگید  رد  مومع و  روطب  هعفدـکی  هک 
ُهَّللا ُهَتامَأَف  هدومرف : ربمغیپ  ریزع  هراب  رد  دـنوادخ  مه  ٍلِیبَس و  ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُذـِب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  هدومرف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  « 1  » تسا تعجر  هراب  رد  نآرق  قطنم  نیا  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  دومرف : مه  ٍماع و  َۀـَئاِم 
زج دماین  دیدپ  لیئارـسا  ینب  رد  يزیچ  دومرف : مه  و  دـنوشیم . هتخیگنارب  زیر  ياههچروم  تروصب  تمایق  زور  ناربکتم  هفیاط  دومرف : مه 

. وا ندومن  راسگنـس  یمدآ و  ندش  خسم  نیمز و  رد  نتفر  ورف  یتح  دوب ، دهاوخ  نآ  لثم  مه  نم  تما  رد  دشابیم و  زین  نم  تما  رد  هکنیا 
هک ار  یتعجر  نیا  رب  انب  دنادرگ . روشحم  یئاهكوخ  ای  هنیزوب  تروصب  ار  تما  نیا  دنوادخ  هک  تسین  رود  مسق  ادـخب  تفگ  هفیذـح  و 

ینعی درم  نیا  لج  زع و  دـنوادخ  هک  مراد  هدـیقع  نم  تسا و  دـهاش  نآ  رب  ربمغیپ  تنـس  قطان و  نآب  نآرق  هک  تسیاهلأـسم  مدـقتعم  نم 
ربکتم و يرگمتـس  يو  تقیقح  رد  مسق  ادـخب  هچ  دـنادرگیمرب ! ایندـب  زیر  هچروم  كوخ و  ای  هنیزوب  ای  گـس  تروصب  ار  یـضاق  راوس 

مکاحلا مامالا  دنع  ۀلمـش  ابا  اراوس  تیـشاح  دورـس : ار  راعـشا  نیا  ههادبلاب  دیـس  دیدنخ و  روصنم  تلاح  نیا  رد  تفگ  يوار  تسا . رفاک 
 ... لداعلا

دیفم خیش  هیرظن 

نوریب دوخ  ياهربق  زا  ناگدرم  هلمج  زا  و  دسیونیم : دنکیم  رکذ  ار  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  تامالع  هک  اجنآ  داشرا »  » باتک رد  دیفم  مه  و 
، دناهدیسرپ يو  زا  يراس »  » زا هک  یلئاسم  نمض  رد  زین  و  دنوریم . مه  دیدزاب  دیدب و  هتشگ  سونأم  رگید  کی  اب  دندرگیمرب و  ایندب  هدمآ 

هیلع دوعوم  يدـهم  انتعتمب و  لـقی  مل  نم  اـنم  سیل  دومرف : هک  تسیچ  هدـش  لـقن  قداـص  ترـضح  زا  هک  یتیاور  ینعم  دوب : هدـش  لاؤس 
نامیا دوشن و  دنیوگیم ) مه  هغیـص  ار  نآ  هک   ) تقوم جاودزا  ام و  هعتمب  لئاق  هک  یـسک  ینعی  انتعجرب  نمؤی  مل   1232 ص : نتم ، مالسلا ،

هک دنرابج  ناملاظ  زا  اهنآ  ریغ  روظنم  ای  تسا ، نامیا  لها  صوصخم  ایندب و  تشگزاب  دوصقم  ایآ  تسین ؟ ام  زا  دشاب ، هتشادن  ام  تعجرب 
سک ره  هدومرف  ماما  هکنیا  و  تشون : تعجرب  عجار  هعتم ، زا  لاؤس  باوج  زا  دعب  دـیفم  خیـش  دـننکیم ؟ ایندـب  عوجر  تمایق  زور  زا  شیپ 
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نیاب دراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآب  صاصتخا  نآب  نامیا  هک  تسا  یتعجر  دوصقم  تسین ، ام  زا  دـشاب  هتـشادن  ام  تعجرب  ناـمیا 
نادناخ هدیقع  نیا  دنادرگیم و  هدنز  تمایق  زور  زا  شیپ  ندرم و  زا  دعب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تما  زا  یمدرم  دنوادخ  هک  ینعم 

«1  » تسنآ رب  هاوگ  مه  دیجم  نآرق  تساهنآ و  نایعیش  تادقتعم  زا  ربمغیپ و 

یضترم دیس  هیرظن 

هلمج زا  دناهدیسرپ ، يو  زا  ير »  » رهش زا  هک  یلئاسم  خساپ  رد  هنع  هَّللا  یضر  یضترم  دیس  دسیونیم : داشرا »  » باتک رد  دیفم  خیـش  مه  و 
مئاق نامز  رد  دمحم  لآ  تلود  تشگزاب  ینعی  تعجر »  » هک دنراد  هدیقع  نایعیـش  زا  یلیلق  هدع  دندوب : هدرک  لاؤس  هک  تعجر »  » هراب رد 
ماما روهظ  عقوم  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنآ  تعجر  هراب  رد  هیماما  هعیش  هدیقع  تسا : هدومرف  نینچ  اهنآ ، ياهندب  عوجر  هن  مالّسلا  هیلع 

يو و تدعاسم  وا و  يرای  باوثب  ات  دنادرگیمرب . ایندب  دندوب ، هدرم  البق  هک  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  یمدرم  مالّـسلا  هیلع  يدهم  نامز 
اهنآ و  دریگ . ماقتنا  اهنآ  زا  ات  دنادرگیم ، هدنز  زین  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد  زا  یمدرم  نینچمه  دندرگ . زئاف  ترـضح  نآ  تلود  هدـهاشم 

هک درادن ، دـیدرت  یلقاع  چـیه  هک : تسنیا  تعجر  تابثا  رب  لیلد  دنـشکب . رجز  قح ، ناوریپ  نید  نتفرگ  الاب  قح و  روهظ  هدـهاشم  زا  زین 
، مالـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  سپ  تسین . لاحم  هسفن  یف  ینعم  نیا  و  دراد . راگزور ، نایاپ  رد  یمدرم  ندینادرگ  هدنز  رب  تردق  دـنوادخ 

میئوگیم هک  تسا  نیاب  نآ  تابثا  هار  تسین ، جراخ  دـنوادخ  تردـق  زیح  زا  زیاج و  ـالقع  تعجر  هک  دـش  تباـث  یتقو   1233 ص : نتم ،
اریز تسا ، تجح  هعیـش  ياملع  عامجا  هک  میاهدومن  تباث  دوخ  بتک  رد  اـم  و  دوشیم ، عقاو  ینعم  نیا  هک  دـنراد  عاـمجا  هعیـش  ياـملع 

. تسا مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  دوجو  زا  یکاح 

سواط نب  دیس  راتفگ 

ْمُکَّلََعل ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  هیآ  لیذ  رد  نایبت » ریسفت   » زا یسوط  خیـش  مالک  لقن  زا  دعب  دوعـسلا » دعـس   » باتک رد  سواط  نب  دیس 
بتک رد  تسا  تعجر  نامه  هک  ار  ناگدرم  رـشح  ینـس  هعیـش و  دیوگیم : هفیرـش  هیآ  نیا  لیلدـب  تعجرب  داقتعا  زاوج  رد  « 1  » َنوُرُکْشَت
هدرک تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  نیحیحـص » نیب  عمج   » باتک رد  ننـست ) لها  فورعم  دنمـشناد   ) يدیمح هلمج  زا  دناهدرک . لقن  دوخ 

اهنآ رگا  هک  اجنآ  ات  دش ، دهاوخ  يراج  زین  امـش  هراب  رد  هنیعب  عرذب  عرذ  بجوب و  بجو  شیپ  ياهتما  هویـش  شور و  دومرف : ربمغیپ  هک 
؟ دـباییم نایرج  ام  نیب  رد  اراصن  دوهی و  هویـش  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  میدرکـضرع : تفر ! دـیهاوخ  زین  امـش  دنـشاب ، هتفر  يرامـسوس  خاروسب 

امـش دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  هفیذح  زا  فاشک »  » ریـسفت رد  يرـشخمز  هلمج  زا  و  یک ؟ هویـش  سپ  دومرف :
نم هک  ییاج  ات  تفر . دیهاوخ  دنتفر  اهنآ  هک  یهار  زا  لعنلاب  لعنلا  قباط  دیتسه و  لیئارسا  ینب  هب  اهتما  نیرتهیبش  نم  زا  دعب  مالـسا  تما 

تما هویـش  تقباطم  رد  اهنآ  تایاور  زا  ياهراپ  نیا  یتقو  دـیوگیم : سواط  نب  دیـس  سپـس  دـش .!؟ دـیهاوخ  مه  تسرپ  هلاسوگ  منادـیمن 
هتـشذگ و ياهتما  زا  یمدرم  هک  تسنیا  رب  هاوگ  مه  رتاوتم  رابخا  دیجم و  نآرق  دـشاب و  دوهی  لیئارـسا و  ینب  هتـشذگ و  ياهتما  اب  مالـسا 

هیلع دوعوم  يدهم  مه  ادخ  ینایامنب ، امب  راکشآ  روطب  ار  ادخ  هکنیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وتب  ام  دنتفگ : نارمع  نب  یـسومب  یتقو  دوهی 
نیا زین  مالـسا  تما  رد  میئوگیم : دنتـسه  دقتعم  اهنآ  هک  اهلیلد  نیمهب  دینادرگ ، هدـنز  سپـس  دـیناریم و  ار  اهنآ   1234 ص : نتم ، مالسلا ،

تـسنیا بجع  تسا ) هعیـش  هدیقعب  تعجر  نامه  نیا  و   ) دنادرگیم هدنز  هرابود  ناشگرم  زا  دعب  ار  یناسک  دـنوادخ  دراد و  نایرج  عضو 
نیاب هراشا  اهنآ  تایاور  رد  هلمج  زا  دناهدرک . لقن  تیاور  صوصخ  نیا  رد  هعیش  زا  شیب  اهنآ  هک  ماهدید  ننـست  لها  تایاور  رد  نم  هک 

هک ناـنچ  ددرگیمرب . ایندـب  هراـبود  نینرقلا  وذ  دـننام  شتلحر  زا  دـعب  مجلم و  نبا  ندز  تبرـض  زا  دـعب  نینمؤـملا  ریما  یلوـم  هـک  تـسه 
وذ نامرف  تحت  ار  اهربا  دنوادخ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  و  دـیوگیم : نینرقلا  وذ  ناتـساد  رد  فاشک »  » رد يرـشخمز 
ادخ رادتـسود  وا  دومرف : دندیـسرپ . ار  نیا  تلع  ترـضح  نآ  زا  دش . شخپ  شیارب  رون  هدیـشک و  وا  يارب  اههدرپ  دوب و  هدراذگ  نینرقلا 
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دوب هاشداپ  هن  دومرف : ربمغیپ ؟ ای  دوب  هاشداپ  نینرقلا  وذ  ایآ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  ءاّوک  نب  هَّللا  دبع  تشادیم . تسود  ار  وا  مه  ادخ  دوب .
هدنز ار  وا  ادخ  سپس  درم ، تبرـض  نامه  اب  دید و  تبرـض  ادخ  یگدنب  هار  رد  شخاش  کی  هک  دوب  يراکوکین  هدنب  وا  یلو  ربمغیپ  هن  و 

دش و هدناوخ  « 1  » نینرقلا وذ  تهج  نیمهب  دینادرگ و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  اددجم  درم ، هرابود  دید و  تبرـض  شپچ  خاش  هاگنآ  دینادرگ 
لها  ) اهنآ ياهباتک  رد  نم  نینچمه   1235 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسه ! نینرقلا  وذ  دننام  یـسک  مه  مدرم  امـش  نایم  رد 
فرح دنتـشگرب و  ایندب  نفد  زا  دعب  نفد و  زا  شیپ  و  گرم ، زا  دعب  اهنآ  هک  دناهدرب  مان  ار  يداع ) مدرم  زا   ) یتعامج هک  ماهدید  ننـست )

ياهباتک رد  هدرک و  لقن  ار  تاعوضوم  هنوگ  نیا  مه  ریغ  تنـس و  لها  زا  ام  نیفلاخم  یتقو  دندرم ! سپـس  دـندرک و  لقن  اهزیچ  دـندز و 
صوصخ رد  راهطا  همئا  تایاور  زا  هچ  يارب  دندرگرب و  ایندب  هرابود  تیب  لها  ياملع  هک  دننک  لوبق  دنتسین  رـضاح  ارچ  دناهتـشون ، دوخ 

مالـسا ربمغیپ  تازجعم  مئالع و  هلمج  زا  دـندقتعم  اهنآ  نایعیـش  ربمغیپ و  تیب  لها  ام و  ياملع  هک  یتعجر  دـننکیم !؟ رفنت  راهظا  تعجر 
هک مینادیم  اریز  دـشاب ؟ رتمک  ربمغیپ  لایناد  یـسیع و  یـسوم و  زا  دـیاب  تعجر  راکنا  اب  ننـست  لها  دزن  رد  ترـضح  نآ  ماقم  ارچ  تسا ،

. دنراد لوبق  ار  نآ  قافتاب  مه  ننست  لها  ياملع  مامت  دینادرگ و  هدنز  ار  يرایسب  ناگدرم  اهنآ  تسدب  لاعتم  دنوادخ 

یسراف ناملس  ثیدح 

« رثالا بضتقم   » باتک زا  يو  هک  دنکیم  لقن  شبک  نب  نسح  لیلج  دیس  باتک  زا  رـصتخملا »  » باتک رد  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  فلؤم :
چیه دنوادخ  ناملـس  يا  دومرف : ترـضح  مدیـسر . ص )  ) ربمغیپ تمدخب  يزور  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  دوخ  دنـسب 

مه اراـصن  دوـهی و  زا  نم  ار  ینعم  نیا  هَّللا  لوـسر  اـی  مدرکـضرع : داد . رارق  وا  يارب  بـیقن  هدزاود  هـکنیا  زج  درکن  ثوـعبم  ار  يربـمغیپ 
: مدرکضرع دنتسه ؟ یناسک  هچ  تسا ، هدیزگرب  یئاوشیپ  يارب  نم  زا  دعب  دنوادخ  هک  نت  هدزاود  نآ  ینادیم  ناملس  يا  دومرف : ماهدینش .
ار یلع  نم  رون  زا  مدرک  تعاـطا  دـناوخ ، ارم  دـیرفآ ، دوخ  كاـپ  رون  زا  ارم  دـنوادخ  ناملـس  يا  دومرف : دـننادیم  رتهب  شربـمغیپ  ادـخ و 
نم و رون  زا  هاگنآ  درک ، تعاطا  دـناوخ  زین  ار  وا  و  درک ، قلخ  ار  همطاف  یلع  نم و  رون  زا  سپـس  درک ، تعاـطا  دـناوخ  زین  ار  وا  دـیرفآ ،
و دناوخارف ، دوخ  تعاطا  یگدنب و  هب  زین  ار  اهنآ  و  دیرفآ ، ار  نیسح  1236 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  نسح  همطاف  یلع و 

یبا نب  یلع  مه  نیا  تسا ، یلع  ادخ  متسه . دمحم  نم  تسا و  دومحم  ادخ  درک : موسوم  دوخ  مسا  جنپ  هب  ار  ام  مه  ادخ  دندرک . تعاطا 
تـسا نسحم  دـنوادخ  نسح ، مه  نیا  تسا ، ناسحا  بحاص  دـنوادخ  تسا . همطاف  مه  نیا  ضرالا  تاومـسلا و  رطاف  ادـخ  تسا ، بلاط 

زین اهنآ  درک و  توعد  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  و  دیرفآ ، ار  هناگهن  ناماما  هیقب  نیسح ، رون  ام و  رون  زا  سپ  نآ  زا  تسا . نیـسح  زین  نیا 
، دندرک تعاطا  ار  ادخ  دنتفریذپ و  دشاب ، يرشب  ياهتشرف و  و  یبآ ، یئاوه و  و  ددرگ ، نهپ  ینیمز  دوش و  تسرد  ینامـسآ  هکنآ  زا  شیپ 
! هَّللا لوسر  ای  مدرکـضرع : تفگ : ناملـس  میدرکیم . تعاطا  يو  زا  و  میتسنادیم ، هزنم  كاپ و  ار  وا  هک  میدوب . يراونا  دنوادخ ، ملع  اب  ام 

نانآ زا  دشاب و  اهنآ  قحب  فراع  سک  ره  ناملس ! يا  دومرف : دراد ؟ یـشاداپ  هچ  دسانـشب  ار  نانیا  هک  یـسک  ددرگ ، تیادف  مردام  ردپ و 
اهنآ میوش ، دراو  ام  اج  ره  دوب . دهاوخ  ام  اب  مسق  ادخب  دیوجب ، يرازیب  نانآ  نانمـشد  زا  و  درادـب ، تسود  ار  اهنآ  ناتـسود  دـنک ، يوریپ 

، منادب ار  اهنآ  یماسا  هکنیا  نودب  دوشیم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  مدرکضرع : دنوشیم . نکاس  زین  اهنآ  مینک  نکـسم  اج  ره  دنوشیم و  دراو  زین 
نیدباعلا دیس  نیـسح  زا  دعب  نسح ) ماما  نینمؤملا و  ریما  ینعی   ) یتسناد نیـسح  ات  ار  اهنآ  ناملـس  يا  هن  دومرف : مشاب ؟ هتـشاد  نامیا  اهنآب 

رفعج شدنزرف  وا  زا  دعب  نیلسرم و  ءایبنا و  زا  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هدنفاکش  رقاب ، یلع  نب  دمحم  شدنزرف  وا  زا  دعب  و  نیـسحلا ، نب  یلع 
و دنوادخ ، رماب  یضار  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  وا  زا  دعب  و  ادخ ، هار  رد  رباص  مظاکلا  یسوم  وا  زا  دعب  و  دنوادخ ، قداص  ناسل  دمحم  نب 

یلع نب  نسح  وا  زا  دعب  ادخ و  يوسب  قلخ  يامنهار  يداه ، دمحم  نب  یلع  وا  زا  دعب  و  دنوادخ ، قلخ  هدیزگرب  یلع  نب  دمحم  وا  زا  دعب 
نم تفگ : ناملس   1237 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا . قح  رب  مئاق  قطان و  يدهم  شدـنزرف  وا  زا  دـعب  و  ادـخ ، نید  نیما 

كرد ار  اهنآ  تفرعم  اب  دنرادب  تسود  ار  اهنآ  هک  وت  لاثما  وت و  ناملس  يا  دومرف : منکیم ؟ كرد  ار  اهنآ  نم  ایآ  مدرکضرع : متسیرگ و 
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هیآ نیا  ناملس  يا  دومرف : دوب ؟ مهاوخ  اهنآ  نامز  ات  نم  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  مدرکضرع : سپـس  مدرک  رکـش  ار  ادخ  تفگ  ناملـس  دننکیم .
َةَّرَْکلا ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  ًالوُعْفَم  ًادـْعَو  َناک  َو  ِرایِّدـلا  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  ناوخب : ار 

نیا هَّللا  لوسر  ای  متفگ : تفای و  تدـش  قوش  يور  زا  نم  هیرگ  تفگ : ناملـس  ًاریِفَن  َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَأـِب  ْمُکانْدَدـْمَأ  َو  ْمِْهیَلَع 
همه هک  نیـسح  دالوا  ماما  هن  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  نامز  نآ  رد  هَّللا  يرآ و  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  امـش  نامز  رد  ینعم 

رـضاح یقیقح  نارفاـک  یعقاو و  نینمؤم  وا و  نایرکـشل  سیلبا و  هاـگنآ  دوب . میهاوخ  عمج  اـج  کـی  همه  دـندوب ، نم  تیب  لـها  موـلظم 
ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هیآ : نیا  لیوأت  میئام  و  دنکن . ملظ  سک  چیه  و  دننک ، صاصق  رگید  کی  زا  ات  دنوشیم 

«1 . » َنوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو 

دهدیم يور  يو  زا  دعب  هچنآ  وا و  دالوا  هیلع و  هَّللا  تاولص  دوعوم  يدهم  نانیشناج  مجنپ  یس و  باب 

تردـپ زا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  نیدـلا  لامک  رد  قودـص 
اهنآ ماما ! هدزاود  دومرفن  يدهم و  هدزاود  هدومرف : مردپ  دومرف : قداص  ترضح  دوب . دهاوخ  يدهم  هدزاود  مئاق  زا  دعب  دومرفیم : مدینش 

یلامث هزمح  وبا  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  مه  و  دـننکیم . ام  یئاسانـش  اـم و  یتسودـب  توعد  ار  مدرم  هک  دنتـسه  اـم  نایعیـش  زا  یمدرم 
زا همه  هک  دوب  دهاوخ  يدهم  هدزای  مئاق  زا  دعب  ار  ام  هزمح  وبا  يا  دومرف : ینالوط  ثیدح  نمض  ع )  ) قداص ترـضح  هک  دنکیم  تیاور 
رد هک  هچنآ  رگم  دوب ، دهاوخن  یتلود  دمحم  لآ  مئاق  تلود  زا  دعب  دسیونیم : داشرا »  » رد دیفم  خیش  دنـشابیم . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دالوا 

تایاور بلاغ  تسین . شخب  ناـنیمطا  عطاـق و  مه  ثیدـح  نیا  دننیـشنیم . يو  ياـجب  مئاـق  دـالوا  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  هدیـسر  یتیاور 
ناگدرم ندمآ  نوریب  تمالع  دش و  دهاوخ  جرم  جره و  زور  لهچ  نآ  رد  دریمیم و  تمایق  زا  شیپ  زور  لهچ  دوعوم  يدـهم  دـیوگیم :

یشایع  1239 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ملعا . هَّللا  و  دش . دهاوخ  راکشآ  دوخ  لامعا  شاداپ  باسح و  يارب  زیخاتـسر  زور  و 
لها ام  زا  يدرم  مسق  ادخب  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  دوخ  ریـسفت  رد 
مئاق مدرکضرع : تسا  مئاق  گرم  زا  دعب  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  نیا  مدرکضرع : دنکیم . تنطلس  لاس  هن  دصیـس و  شگرم  زا  دعب  تیب 

؟ دوشیم جرم  جره و  مئاق  گرم  زا  دعب  ایآ  مدرکـضرع : شگرم  ماگنه  ات  مایق  عقوم  زا  لاس  هدزون  دومرف : دنامیم ؟ ردقچ  دوخ  ملاع  رد 
تراساب دناسریم و  لتقب  ار  نانیدـیب  يو  شنارای . دوخ و  یهاوخنوخ  يارب  ددرگیم  زاب  ایندـب  رـصتنم  ماما  هاگنآ  لاس . هاجنپ  يرآ  دومرف :

هایـس دیفـس و  زا  مدرم  تاقبط  دیناسریمن . لتقب  ار  مدرم  همه  نیا  دوب ، ناربمغیپ  نامدود  زا  صخـش  نیا  رگا  دنیوگیم  هک  ییاج  ات  دربیم ،
ماما درک و  ادیپ  تدش  يو  يراتفرگ  یتقو  دربب . ادخ  مرحب  هانپ  دوش  ریزگان  مدرم  راشف  ترثک و  زا  هک  دـننک  عامتجا  وا  فارطا  رد  نانچ 

ار ام  رگمتـس  نانمـشد  مامت  سپ  تسا . كانبـضغ  رـصتنم  ماما  گرم  زا  هک  یلاح  رد  ددرگیمرب ، ایندـب  حافـس  ماما  تفای ، تاـفو  رـصتنم 
: دومرف رقاب  ماما  هاگنآ  دنک ، تنطلس  لاس  هن  دصیس و  و  دنادرگیم ، حالـصا  ار  وا  راک  دنوادخ  دوشیم و  کلام  ار  نیمز  مامت  و  دشکیم ،
رد یسوط  خیش  تسا . هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  حافس  مالّسلا و  هیلع  نیسح  رصتنم  تسیک ؟ حافس  رـصتنم و  ماما  ینادیم  رباج ! يا 

ناردـپ زا  قداـص  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شیوـمع  زا  وا  يرـصم و  دـمحم  نب  رفعج  زا  تـبیغ »  » باـتک
! نسحلا ابا  اـی  دومرف : نمب  شتلحر  بش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب 
زا دعب  و  دوب ، دهاوخ  ماما  هدزاود  نم  زا  دعب  یلع ! ای  دیسر :...  اجنیاب  ات  دومرف  الما  ار  دوخ  تیصو  ربمغیپ  سپـس  روایب ! یتاود  هفیحص و 
مه يرکـسع )  ) نسح دومرف : هکنیا  ات  درب  مان  ار  همئا  کی  کی  سپـس  یماما . هدزاود  نآ  نیتسخن  وت  یلع  ای  دشابیم . يدهم  هدزاود  اهنآ 

هدزاود دوعوم  يدهم  زا  دعب  دنتسه . ماما  هدزاود  اهنیا  دنک ، میلست  تسا  ظوفحم  دمحم  لآ  ام  زا  هک  شدنزرفب م ح م د  ار  هفیحـص  نیا 
ياراد هک  لوا  يدهم  هب  دنک  میلـست  ار  نآ  درک ، تافو  وا  نوچ  دوب ، دـهاوخ  رگید   1240 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يدهم 

خیـش تسا . نمؤم  نیتسخن  وا  تسا و  يدهم  موس  مسا  دمحا و  هَّللا و  دبع  مردپ  مان  دـننام  مان  کی  و  نم ، مان  لثم  مان  کی  تسا : مان  هس 
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تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنسب  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  هک  یتایاور  هلمج  زا  رئاصبلا » بختنم   » رد نامیلـس  نب  نسح 
زا هرایزلا » لماک   » باتک رد  هیولوق  نبا  مالّـسلا . هیلع  نیـسح  دـالوا  زا  دوب  دـهاوخ  يدـهم  هدزاود  مئاـق  زا  دـعب  دومرف : هک  تسنیا  هدومن 

نخـس هفوک  رهـش  زا  راوگرزب  ود  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  وا  یمرـضح و 
. درازگ زامن  اجنآ  رد  هکنیا  زج  درکن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چـیه  ادـخ  هک  تسا  هلهـس  دجـسم  اجنآ  رد  دـندومرف : هلمج  زا  هدروآ و  نایمب 

زین دننکیم  ادخ  رماب  مایق  يو  زا  دعب  هک  یناسک  دراد و  لزنم  اجنآ  رد  یهلا  رماب  مئاق  دوشیم . راکـشآ  اجنآ  زا  یقیقح )  ) لدع مسق  ادخب 
ام نایم  هچنآ  اب  دش  رکذ  هک  رابخا  نیا  فلؤم : تسادخ . حلاص  نادرم  اهنآ و  نانیشناج  ناربمغیپ و  لزانم  دجسم  نآ  و  دنشابیم ، اجنآ  رد 

مئاق ریغ  همئا  ریاس  ربمغیپ و  « 1  » يدهم هدزاود  زا  دوصقم  هکنیا  لوا  تسا : هنوگ  ودب  اهنآ  لیوأت  هار  دراد . تفلاخم  تسا ، روهـشم  هعیش 
میدرک تیاور  نامیلس  نب  نسح  خیش  زا  مه  البق  و  دنیامنیم ، تنطلـس  هبونب  هدومن و  تعجر  ایندب  مئاق  زا  دعب  اهنآ  هک  ینعم  نیاب  دشاب .
یضعب ناوتیم  تیاور  نیا  اب  زین  و  ددرگیمرب . ایندب  هرابود  شگرم  زا  دعب  مئاق  هک  تفگ  وا  مه  دوب و  هدرک  لیوأت  همئا  همهب  ار  يدهم  هک 

درک عمج  مه  اب   1241 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  هدیسر  دمحم  لآ  مئاق  تنطلـس  تدم  هراب  رد  هک  ار  هفلتخم  رابخا  زا 
ایندب  1242 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تعجر  هک  همئا  ریاس  نامز  رد  هک  دنـشاب  مئاق  نانیـشناج  اهيدهم  نیا  هکنیا  مود  « 1»

و دنیادخ ، ياهتجح  همئا  ایبنا و  نانیـشناج  دنچ  ره  دنامن ، یلاخ  تجح  دوجو  زا  نامز  ات  دنیامنیم ، ادخ  نیدب  توعد  ار  مدرم  دننکیم ،
. ملعی هَّللا 

تسا هتفای  رودص  فرش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت  مشش  یس و  باب 

هراشا

: تفگ هک  دندرک  لقن  نم  يارب  یمق  دواد  نب  دمحا  نبا  دمحم  نسحلا  وبا  زا  ءاملع  زا  یعمج  دـسیونیم : تبیغ »  » باتک رد  هفئاطلا  خـیش 
نب نیسح  زا  هک  مق  لها  لئاسم  باوج  رب  لمتشم  ياهمان  تشپ  رد  « 1  » حور نب  نیسح  مساقلا  وبا  ءالما  یتخبون و  میهاربا  نب  دمحا  طخب 
نیا باوج  تسا : هتفگ  يو  هک  اریز  یناغملش ؟ یلع  نب  دّمحم  زا  ای  تسا  نامز  ماما  سدقا  دوجو  زا  اهباوج  نیا  ایآ  دندوب : هدیـسرپ  حور 

زا اهباوج  مامت  میتفای  عالطا  نآ  نومـضم  زا  میدـش و  فقاو  امـش  هماـنرب  اـم  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دوب : هتـشون  ماهداد ، نم  ار  لـئاسم 
هلیـسوب یئاهباوج  زین  اقباس  تسا . هتـشادن  تلاخد  نآ  فرح  کی  رد  هیلع  هَّللا  ۀنعل  يرقازع  هب  فورعم  لضم  لاض  لوذخم  نآ  تسام و 

ادخ دناهدش ، دترم  هتشگرب و  مالسا  زا  همه  یناغملش )  ) نوعلم درم  نیا  اهنآ و  هک  دینادب  دیسریم ، امشب  وا  دننام  يدارفا  لالب و  نب  دمحا 
ریغ لالب و  نب  دمحا  هک   ) ار اهباوج  نآ  منادب  متـساوخیم  البق  دوب  هتـشون  همان  رد  مه  و  دهد .» رارق  دوخ  مشخ  دروم  دنک و  تنعل  ار  اهنآ 

شاب هاگآ   1244 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تشگ : رداص  نومـضم  نیدب  نآ  باوج  هن ؟ ای  دوب  تترـضح  زا  دندادیم  امب  وا )
هک هدش  لقن  املع  زا  یکی  زا  دسیونیم : تبیغ  رد  خیش  مه  و  دوب .» تسرد  اهباوج  تشادن و  ررض  دیـسر ، امـشب  اهنآ  هلیـسوب  اقباس  هچنآ 

، دوب هدش  لاؤس  ترضح  زا  دنتـشگ ) فرحنم  قح  هار  زا  و   ) دنتفرگ رارق  دنوادخ  بضغ  دروم  هک  دارفا  لیبق  نیا  زا  یـضعب  صوصخ  رد 
وا تسدب  هک  یعیقوت  تسین . شخبنایز  امـش  يارب  هتـشگ  رفاک  هک  سک  نآ  رفک  تسام و  ملع  ملع ، : » دش رداص  وا  راختفاب  باوج  نیا  و 
نآ رد  هچنآ  و  دـیریذپب . ار  نآ  دـینک و  رکـش  ار  ادـخ  تسا ، هدرک  قیدـصت  امب  ار  نآ  باستنا  هتـشذگ  نیقثوم  زا  یکی  رگا  هدـش  رداص 
مقس تحص و  ات  دیهاوخب  حیضوت  ام  زا  دینادرگرب و  امب  دیسر ، امشب  نآ  هراب  رد  یعیقوت  دترم  هارمگ  نامه  تسدب  طقف  ای  دیراد ، کش 

«1  » حون نب  بویا  لیکولا . معن  انروما و  یف  انبـسح  وه  دـشاب و  امـش  راکددـم  رای و  هؤانث  لج  دـنوادخ  میزاـس . نشور  امـش  يارب  ار  نآ 
يور زا  ار  نآ  نم  تفگیم : وا  دوب . مامت  نب  یلع  نب  دّمحم  نیـسحلا  وبا  درک  تیاور  نم  يارب  ار  فیرـش  عیقوت  نیا  هک  یـسک  لوا  هتفگ 

. مدناوخ وا  يارب  ار  نآ  نم  دمآ  نسحلا  وبا  یتقو  مدومن . خاسنتـسا  دوب  دواد  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  دزن  هک  ياهمان  تشپ  هتـشون 
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باوج مه  حور  نب  نیسح  هک  تسنآ  رد  یلئاسم  دنتـشون و  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـشب  مق  لها  ار  بوتکم  نیا  تفگ : نسحلا  وبا 
دواد نب  نسحلا  وبا  تسدب  بوتکم  نیا  تشون و  نآ  تشپ  رد  یتخبون  میهاربا  نب  دـمحا  طخب  دوب ) هدیـسر  هسدـقم  هیحان  زا  هک   ) ار نآ 

. دوب هدیسر 

يریمح هَّللا  دبع  نب  دّمحم  بوتکم 

هراشا

دنوادـخ میحرلا : نمحرلا  هَّللا  مسب  « 1  » يریمح رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  لئاسم  دوشیم : هتـشون  انیع  هک  تسنیا  بوتکم  نآ  هخـسن 
دوجو رب  ار  دوخ  ياهتمعن  و  دنک ، نوزفا  ار  تترـضح  یتمالـس  تداعـس و  تادـییأت و  تزع و  ماود  و  دـنادرگ ، ینالوط  ار  تکرابم  رمع 

دوجوب تبسن  یئوس  دمآشیپ  ره  رد  ارم  دیامن و  دایز  تیصخش  صخشب  تبسن  ار  دوخ  لضف  بهاوم و  ناسحا و  و  دهد ، شیازفا  تسدقا 
امـش ار  سک  ره  هک  منادـیم  مه  نم  دنـسرب ، یتاجردـب  هک  دـنراد  قاـیتشا  مدرم  دـناریمب  تباـنج  زا  شیپ  و  دـنادرگ ، تیادـف  تسدـقم ،

هک مربیم  هانپ  ادخب  نم  دـشاب ، امـش  هدـنار  هک  یـسک  تخبدـب  تسا . هیامورف  دـینک  رود  دوخ  زا  هک  ار  سک  نآ  دراد و  تیلباق  دـیریذپب 
مه اب  تیـصخش  تیفورعم و  رد  هک  دنتـسه  ام  رهـش  رد  یتعامج  درادب . دیؤم  ار  تترـضح  دـنوادخ  مشاب . تکرابم  دوجو  هاگرد  هدـنار 

هدومرف رما  اهنآب  هک  دیـسر  ناـنیا  زا  یعمجب  شیپ  يدـنچ  تترـضح  عیقوت  درامـشیم . مزـال  ار  دوخ  تیعقوم  ماـقم و  سک  ره  و  دـنربارب ،
تمحر ص »  » داماد هک  هکوداب » کلام   » هب فورعم  کلام  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  یلع  مان  عیقوت  نآ  رد  دـننک  کـمک  ص »  » هب يدوب 
مناسرب تسدقم  ضرعب  ار  وا  هودنا  بتارم  هک  هتساوخ  نم  زا  هدش و  نیگهودنا  ثیح  نیا  زا  وا  و  دوبن ، اهنآ  یماسا  نایم  تسا  مهیلع  هَّللا 
تابجوم نآ ، مالعا  اب  هدوب  نآ  زج  رگا  دنک و  هبوت  هانگ  نآ  زا  ات  دـنادب  هدزرـس ، يو  زا  هک  هدوب  یهانگ  هطـساوب  شمان  فذـح  رگا  هک 

. دنروآ مهارف  هَّللا  ءاش  نا  ار  شرطاخ  نیکست 

يریمح باوج 

1246 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  ار  یناسک  باوج  ام  : » تشگ رداص  هسدـقم  هیحان  زا  يریمح  هضیرع  باوج  رد  عیقوت  نیا 
نمب همان  هدش  هدرب  عیقوت  رد  اهنآ  ياهمان  هک  هدع  نیا  هک  تسنیا  ترـضح  باوج  لصاح  فلؤم : دـندوب .» هدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  میداد 

اذل دوب  هدرکن  هبتاکم  نم  اب  اهنآ  نایم  رد  دّمحم  نب  یلع  یلو  مداد ، باوج  اهنآ  یماسا  رکذ  اب  مه  نم  دندوب و  هدومن  یتالاؤس  هتـشون و 
«1  » تسین وا  هانگ  ریصقت و  رب  لیلد  نیا  مدربن و  ار  وا  مان  مه  نم 

تشگ رداص  دیفم  خیش  راختفاب  هک  یعیقوت 

هـسدقم هیحان  زا  يرجه )  ) لاس 410 رفـص  هام  رخاوا  رد  یبوتکم  دـسیونیم : جاجتحا »  » باتک رد  یـسربط  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا 
زا ار  نآ  هک  تسا  هتفگ  بوتکم  نآ  هدنناسر  دیـسر  هحور  هَّللا  سدق  نامعن  نب  دّمحم  نبا  دّـمحم  دـیفم  خیـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما 
نب دّمحم  هَّللا  دبع  یبا  دیشر  تسود  نامیا و  اب - ردارب  يارب  تسا  یبوتکم  نیا  تسنیا : عیقوت  نومـضم  هدروآ ، زاجحب  لصتم  يا  هیحان -

. تسا هدیدرگ  ذخا  ادخ  ناگدنب  زا  هدش و  هداهن  تعیدوب  هک  تسا  یئاهنامیپ  هلمج  زا  هک  هزازعا  هَّللا  مادا  دـیفم  خیـش  نامعن : نب  دّـمحم 
ار وت  دوجو  رکـش  اـم  يراد . زاـیتما  نیقی  ملع و  اـب  اـمب  داـقتعا  رد  هک  نید  رد  صلخم  تسود  يا  وـت  رب  مالـس  میحرلا : نمحرلا  هَّللا  مسب 

ربمغیپ یلوم و  اقآ و  رب  ار  دوخ  یپایپ  تمحر  هک  میئامنیم  تلأسم  شلاوزیب  تاذ  زا  هدرب و  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هاگـشیپب 
قح يرای   1247 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  يارب  ار  تتاقیفوت  راگدرورپ  هک  وتب  و  دتـسرف ، ورف  وا  نیرهاط  دالوا  دّـمحم و  ام 
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هک هدش  هداد  هزاجا  امب  هک : میرادیم  مالعا  دنادرگ ، نوزفا  تقادص  اب  یئوگیم  ام  بناج  زا  هک  ینانخس  اب  ار  وت  شاداپ  و  درادب ، مادتـسم 
ار اهنآ  دـنوادخ  یناسرب . دنـشابیم  وت  دزن  هک  ام  ناتـسودب  میـسیونیم  وتب  هچنآ  هک  میرادـب  فظوم  میزاس و  رختفم  هبتاکم  تفارـشب  ار  وت 
زا هک  شنانمـشد  رب  دوخ  دادـما  اب  ار  وت  دـنوادخ  دزاس . فرطرب  ار  اهنآ  تالکـشم  دوخ  تایانع  ظفح و  اب  درادـب و  زیزع  دوخ  تعاـطب 
ره نک . لمع  میـسیونیم  هَّللا  ءاش  نا  هک  يزرطب  يراد  اهنآب  نانیمطا  هک  یناـسکب  ندـیناسر  رد  دـنادرگ و  زوریپ  دـناهتفر ، نوریب  شنید 
اب نایعیـش  ام و  حالـص  دـنوادخ  هک  تسا  یتلعب  مه  نیا  تسا و  رود  نارگمتـس  تنوکـس  لحم  زا  هک  میاهدرک ، لزنم  ییاج  رد  اـم  دـنچ 

میهاگآ و الماک  امش  عاضوا  رابخا و  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هدید  نیا  رد  دشابیم  ناقـساف  نآ  زا  ایند  تلود  هک  ینامز  ات  ار  ام  نامیا 
ياهراک زا  یضعبب  لیم  اهنآ  زا  يرایسب  هک  یتقو  زا  دنزیمرس  نایعیش  یـضعب  زا  هک  یئاهـشزغل  زا  ام  دنامیمن . هدیـشوپ  ام  رب  نآ  زا  يزیچ 

هتفرگ اهیتشز  زا  يرود  دنوادخب و  هجوت  يارب  اهنآ  زا  هک  ینامیپ  دـندومنیم و  زارتحا  اهنآ  زا  هتـشذگ  ناکین  هک  دـناهدومن  ياهتـسیاشان 
رطاخ زا  ار  امش  دای  مینکیمن و  یهاتوک  امش  لاح  تیاعر  رد  ام  هک  دننادیمن  اهنآ  ایوگ  میراد . عالطا  دناهتخادنا  رس  تشپ  ار  نآ  هدش و 

امب دـیزاس و  هشیپ  يوقت  دـندربیم . نایم  زا  ار  امـش  امـش ، نانمـشد  دروآیم و  رامـشب و  يراـتفرگ  وس  ره  زا  دوب  نیا  زج  رگا  و  میاهدربن ،
نآ رد  دشاب ، هدیـسر  شگرم  سک  ره  هک  یناحتما  دـیهاوخب . ام  زا  تسا  هدروآ  ور  امـشب  هک  ار  ناحتما  هنتف و  نیا  هراچ  دـینک و  دامتعا 

زایتما ام و  تکرح  تمالع  ناحتما  هنتف و  نآ  دوریم  تمالـسب  نآ  هطرو  زا  دـشاب  هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  هک  سک  نآ  ددرگیم و  دوباـن 
نانمـشد زا  ار  دوخ  دـنهاوخن . ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگیم  لماک  ار  دوخ  رون  مه  دـنوادخ  تساـم . یناـمرفان  تعاـطا و  ربارب  رد  اـمش 

، ناهنپ ياهاجب  هنتف  نیا  رد  هک   1248 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  یناسک  دیزیهرپب . تیلهاج  شتآ  نتخورفا  زا  دیرادهاگن و 
يور هام  نآ  رد  هچنآ  زا  دـیاب  دیـسر ، ارف  يراج  لاس  یلوـالا  يداـمج  هاـم  نوچ  دـناهتفرگ  هدیدنـسپ  هار  نآ ، شنزرـس  رد  هدربن و  هاـنپ 
يارب نامـسآ  زا  يراکـشآ  تمالع  بیرقنع  دیوش . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دوشیم ، عقاو  نآ  زا  دـعب  هچنآ  زا  و  دـیریگب ، تربع  دـهدیم ،

زا هک  یمدرم  هاـگنآ  دزادـنایم . تشحوب  دـنکیم و  نیگهودـنا  ار  مدرم  هک  ددرگیم  رهاـظ  زین  نیمز  رد  نآ  ریظن  دـیآیم و  دـیدپ  اـمش 
اب تنحم  نیا  سپس  دنوشیم ، تشیعم  قیـض  راچد  قارع  لها  اهنآ  لامعا  ءوس  هطـساوب  دندرگیم و  طلـسم  قارع  رب  دناهدش  جراخ  مالـسا 
جح يوزرآ  ملاع  فارطا  زا  هک  یمدرم  و  دندرگیم ، دونشخ  شیدنا  ریخ  ناراکزیهرپ  وا  نادرم  زا  و  دوریم ؛ نایم  زا  رارـشا  زا  یکی  گرم 

. دنک لمع  تسجیم  برقت  نآب  ام  یتسود  هلیسوب  هک  هچنآب  دیاب  امش  زا  يدرم  ره  دنوریم . جحب  دنـسریم و  دوخ  يوزرآب  دنراد ، هَّللا  تیب 
مهنآ دنکیم ؛ هتخیگنارب  ار  ناسنا  یناهگان  روطب  دنوادخ  اریز  دیامن  بانتجا  تسین  ام  دنیآ  شوخ  دنادرگیم و  تسپ  ار  وا  ماقم  هچنآ  زا  و 
فطل اب  دشخب و  ماهلا  لامک  دشرب و  ار  وت  دنوادخ  دهدیمن . تاجن  ام  رفیک  زا  ار  وا  ینامیشپ  درادن و  وا  لاحب  يدوس  هب  وت  هک  یتقو  رد 

«1  » دهد قیفوت  دوخ  هعساو  تمحرب  دوخ 

مق مدرم  زا  یعمج  يارب  عیقوت 

زا یتعامج  ینیوزق و  مناغ  یبا  نبا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  يرماع  رمع  وبا  قثوم  خیـش  زا  جاـجتحا )  ) باـتک رد  زین  و 
مالّـسلا هیلع  يرکـسع  ترـضح  هک  تشاد  هدیقع  مناغ  یبا  نبا  دندومن . وگتفگ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  هراب  رد  نایعیش 

هیحانب دنتـشون و  صوصخ  نیا  رد  ياهمان  اـهنآ  سپـس  تشادـن . يدـالوا  دومرف و  تلحر   1249 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم 
. میاهدومن شکمشک  عوضوم  نیا  رس  رب  ام  هک  دنتشون  همان  نآ  رد  و  دنناسرب ) شـسدقم  ناتـسآب  ترـضح  يالکو  ات   ) دنداتـسرف هسدقم 
زا ار  امـش  ام و  دـنوادخ  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  تشگ : رداص  نومـضم  نیدـب  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  طخب  اـهنآ  هماـن  باوج 

، دیاهدومن نید  رما  رد  امش  زا  یهورگ  هک  يدیدرت  ربخ  دراد  زاب  تبقاع  ءوس  زا  و  دنک ، تبهوم  نیقی  حور  امش  امب و  درادهاگن و  اههنتف 
هن میدـش  نیگمغ  امـش  رطاخب  عوضوم  نیا  زا  ام  دیـسر . نمب  تسا ، هتفای  هار  اهنآ  لدـب  دوخ  رما  نابحاص  هراـب  رد  هک  يریحت  کـش و  و 
اب قح  میرادـن و  يزاین  سک  چـیهب  ادـخب  زج  تسام و  اب  ادـخ  اریز  نامدوخ ، هراب  رد  هن  میدـش  تحاران  امـش  هراب  رد  نامدوخ و  رطاـخب 
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دوجوم ام ، دوجو  لیفطب  مدرم  میئادخ و  عنـص  رثا  ام  دزادنایمن . تشحوب  ار  ام  دـنزیم  زابرـس  ام  تعاطا  زا  هک  یـسک  نیا  رب  انب  تسام و 
اَهُّیَأ ای  دیامرفیم : ادخ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  دـیزاسیم  هبتـشم  دوخ  رب  ار  بلطم  ریحت  لاح  رد  هتـشگ و  دـیدرت  راچد  ارچ  مدرم  يا  دناهتـشگ .

، ار دوخ  رما  نابحاص  ربمغیپ و  ادخ و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی : ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
زا دنوادخ  هک  دیاهدیدن  ایآ  و  دهدیم ؟ يور  امش  هدنیآ  هتـشذگ و  همئا  يارب  یثداوح  هک  تسا  هدیـسر  رابخا  رد  دینادیمن  دینک . تعاطا 
ات هتشاد  ررقم  یمئالع  دیرب و  هانپ  اهنآب  هک  هداد  رارق  امش  يارب  یئاهرگنس  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  ات  مدآ  ترـضح  نامز 

ياهراتـس تقو  ره  و  ددرگیم ، رهاظ  يرگید  تمـالع  دوش ، ناـهنپ  اـهتمالع  نآ  زا  یکی  هاـگ  ره  هک  يروطب  دـیوش . تیادـه  نآ  هلیـسوب 
نید دنوادخ  هک  دـیدرک  نامگ  دومرف : تلحر  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یتقو  ایآ  دـشخردیم ؟ يرگید  هراتـس  دـنک ، بورغ 

وا مدرم  هک  ادخ  رما  روهظ  زیختسر و  زور  ات  و  هدوبن . نینچ  هن . دومن ؟ عطق  ار  شناگدنب  دوخ و  نایم  هطـساو  هتـشر  و  درک ، لطاب  ار  دوخ 
نوچمه دومرف و  تلحر  تداعـس  اب  هتـشذگ  ماما   1250 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دوب . دـهاوخن  نینچ  مه ، دـنهاوخیمن  ار 

عجار یـسک  راـکهانگ  ناـملاظ  زج  تسا و  اـم  ناـیم  رد  وا  نیـشناج  دـنزرف و  ملع و  تیـصو و  تفر ، مدرم  تسد  زا  شراوگرزب  ناردـپ 
رما ندش  بولغم  هظحالم  رگا  دنکیمن . ار  گرزب  بصنم  نیا  ياعدا  یسک  رکنم  رفاک  زج  و  درادن ، عازن  ام  اب  يو  تماما  ماقم  بصنمب و 
یلو دوش ، فرطرب  ناتدیدرت  ددرگ و  ناریح  ناتاهلقع  هک  دیدرگیم  رهاظ  امش  يارب  ام  قح  نانچ  دوبن ، یهلا  رـس  نتـشگ  راکـشآ  ادخ و 

دیوش و ام  میلست  دیـسرتب و  ادخ  زا  مه  امـش  سپ  تفای  دهاوخ  ققحت  تسا ، موقرم  ظوفحم  حول  رد  يزیچ  ره  هتـساوخ و  دنوادخ  هچنآ 
و دیزرون ، رارـصا  نآ  زا  عالطا  يارب  تسا ، هدیـشوپ  امـش  رب  هچنآ  دسریم . مدرمب  ام  زا  یبوخ  ریخ و  هنوگ  همه  دـیراذگاو . امب  ار  اهراک 

تحیـصن همزال  هچنآ  نم  دیهد . رارق  ام  فرطب  تسا  نشور  هک  یهار  ساسا  رب  ام  یتسود  اب  ار  دوخ  دـصقم  دـینکن . لیم  تسار  پچب و 
رب تقفش  محرت و  رطاخب  و  میدیدیمن ، ار  امش  حالـص  میتشادن و  امـشب  تبحم  رگا  تسا . هاوگ  امـش  نم و  رب  دنوادخ  متفگ و  امـشب  دوب 

. امیلست ملس  هلآ و  یبنلا و  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلص  و  میتفگیم ...  كرت  ار  امش  اب  يوگتفگ  دوبن ، امش 

بوقعی نب  قاحسا  باوج 

«1  » هیلع هَّللا  ۀمحر  نامثع  نب  دّمحم  زا  نم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  وا  ینیلک و  خیـش  زا  یـسربط  جاجتحا  رد  زین  و 
میدقت تفریذـپ و  يو  هکنآ  زا  دـعب   ) دـنک میدـقت  هسدـقم  هیحانب  تسا  هلکـشم  لئاسم  زا  ياهراپ  رب  لمتـشم  هک  ارم  همان  مدرک  شهاوخ 

هیلع دوعوم  يدهم  تشگ : رداص  مراختفاب  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص - یلوم  طخب  نم  تالاؤس  باوج  رد  نومـضم  نیدب  یعیقوت  درک )
ام نادـناخ  دارفا  زا  یـضعب  هک  ياهدیـسرپ  هکنیا  اما  درادـب  تباث  قح  داقتعا  رب  دـنک و  تیادـه  ار  وت  دـنوادخ   1251 ص : نتم ، مالـسلا ،
نم دوجو  رکنم  سک  ره  تسین  یشیوخ  تبارق و  سک  چیه  دنوادخ و  نیب  هک  نادب  دنتسه ، نم  دوجو  رکنم  ام  ناگدازومع  و  تاداس ) )
هار دناهتفرگ ، شیپ  نمب  تبـسن  وا  دالوا  رفعج و  میومع  هک  ار  یهار  و  «. 1  » تسا حون  رـسپ  هار  دوریم  وا  هک  یهار  تسین و  نم  زا  دشاب 

ام دیناسریم ، امب  امش  هک  یلاوما  ام  و  درادن ، یلاکشا  باملش  ندیشون  یلو  تسا  مارح  شندیشون  وجبآ )  ) عاقف اما  تسا ! فسوی  ناردارب 
هچنآ دـنک ، عطق  دـهاوخیمن  سک  ره  دـناسرب و  امب  دـهاوخیم  سک  ره  نیا  رب  انب  مینکیم . لوبق  ناهانگ  زا  امـش  ندـش  كاـپ  يارب  ار  نآ 

دننکیم نییعت  ار  نآ  تقو  هک  اـهنآ  تسادـخ . هداراـب  هتـسب  جرف ، روهظ  اـما  و  تسا . رتهب  دـیهدیم  امـش  هچنآ  زا  تسا  هداد  اـمب  دـنوادخ 
تلالض و تسا و  تقیقح  بیذکت  رفک و  يو  هدیقع  هدشن ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  دراد  هدیقع  هک  یـسک  اما  دنتـسه و  وگغورد 
هک یثداوح  ینعی : مهیلع :  هَّللا  ۀّـجح  انا  مکیلع و  یتّجح  مّهناف  انثیدـح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اـّما  و  دـشابیم . یهارمگ 

تّجح نم  و  دنتسه ، امش  رب  نم  تّجح  اهنآ  اریز  « 2  » ام ثیدح  نایوارب  دینک  عوجر  اهنآ ) مکح  نتسناد  يارب  ، ) دیآیم شیپ  امـش  يارب 
وا هتشون  نم و  قوثو  دروم  ددرگ ؛ دونـشخ  شردپ  زا  وا  زا  شیپ  يو و  زا  دنوادخ  هک  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  اما  و  مشابیم . اهنآ  رب  ادخ 

دزاسیم و فرطرب  يو  زا  ار  کش  دنادرگیم و  حالـصا  ار  وا  لد  ادخ  بیرقنع  يزاوها ، رایزهم  نب  یلع  نب  دّـمحم  اما  تسا و  نم  هتـشون 
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زا هکنیا  رگم   1252 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوش . عقاو  ام  لوبق  دروم  دـناوتیمن  ياهداتـسرف ؛ ام  يارب  هک  ار  یلاـم  نآ  اـما 
و تسا . تیب  لها  ام  ناتـسود  زا  يدرم  وا  میعن ، نب  ناذاش  نب  دّمحم  اما  و  تسا . مارح  مه  هدنناوخ ، نز  لوپ  ددرگ ، هزیکاپ  كاپ و  مارح 
تسـشن و دنراد ، ار  نانیا  هدیقع  هک  اهنآ  اب  وت  و  دنتـسه ، نوعلم  همه  وا  باحـصا  وا و  سپ  عدـجا ، بنیز  یبا  نب  دّـمحم  باطخلا  وبا  اما 
ار نآ  زا  يزیچ  رگا  دنریگیم ، ار  ام  لاوما  هک  یناسک  اما  دناهدوب و  رازیب  اهنآ  زا  مه  نم  ناردـپ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم  اریز  نکم . تساخرب 

ماگنه ات  ناشیا  يارب  تسا و  حابم  ام  نایعیـش  يارب  سمخ  اما  و  دـناهدروخ ، شتآ  هک  تسنیا  لـثم  دـنروخب ، دـننادب و  لـالح  دوخ  يارب 
نامیـشپ ام  دزنب  لاوما  نآ  نداتـسرف  زا  هک  یمدرم  اما  دنوشن و  دیلپ  دـشاب و  كاپ  ناشتدالو  نآ  هطـساوب  ات  تسا . هتـشگ  لالح  ام  روهظ 

ام هراب  رد  هک  یمدرم  شـشخب  هب  یجایتحا  ام  میهدیم و  سپ  يوب  هداد  امب  هچنآ  دـهاوخب  سک  ره  دـندرک  کش  ادـخ  نید  رد  دـندش و 
ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : دنوادخ  هتـسویپ ؛ عوقوب  هک  یتبیغ  تلع  اما  و  میرادن ! دنراد  کش 

زا کی  ره  دـیئامنن : لاؤس  دـنکیم ، هدرزآ  ار  امـش  دوش  اراکـشآ  امـش  يارب  رگا  هک  یئاهزیچ  زا  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ینعی :
نایغاط زا  کی  چیه  تعیب  منکیم ، روهظ  هک  ینامز  نم  یلو  تفرگ ، ندرگب  ار  دوخ  نامز  یغاط  ناطلـس  تعیب  دوخ  نامز  رد  نم  ناردپ 

دننام دنربیم ، نم  زا  متبیغ  رد  مدرم  هک  یعافتنا  تیفیک  اما  1253 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  «. 1  » مرادن ندرگب  ار  راگزور 
ياهرد سپ  دنشابیم ! نامـسآ  لها  ناما  ناگراتـس  هک  روط  نامه  متـسه ، نیمز  يور  مدرم  ناما  نم  تساهربا ، رد  ناهنپ  باتفآ  زا  عافتنا 

اعد دایز  دیزادناین ، تقشمب  دناهتساوخن ، امش  زا  هک  یئاهزیچ  نتسناد  يارب  ار  دوخ  دیدنبب و  تسین ، موزل  دروم  هک  یئاهزیچ  زا  ار  لاؤس 
رد يدهلا  عّبتا  نم  یلع  بوقعی و  نب  قحسا  ای  کیلع  مالّـسلا  و  تسا ! جرف  دوخ  جرف  لیجعت  رد  ندرک  اعد  اریز  جرف ، لیجعت  يارب  دینک 

. تسا هدرک  لقن  ار  عیقوت  نیا  زین  بوقعی  نب  قحسا  زا  ینیلک  زا  اهنآ  ریغ  يرارز و  بلاغ  وبا  هیولوق و  نبا  زا  املع  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ 
. تسا هدش  تیاور  ینیلک  زا  ماصع  نبا  زا  مه  نیدلا  لامک  رد  و 

يدسا رفعج  نب  دّمحم  نسحلا  وبا  باوج 

زا نم  هک  یلئاـسم  باوج  نمـض  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  « 2  » يدسا رفعج  نب  دّمحم  نیـسحلا  وبا  زا  « 1  » یـسربط جاجتحا  رد  زین  و 
دوعوم يدهم  یکلم  يا  هدیسرپ  هکنیا  اما  و  هک : دوب  موقرم  داتـسرف ، نم  يارب  نامثع  نب  دّمحم  مدوب و  هدیـسرپ  نامزلا  بحاص  ترـضح 
تسنیا باوج  هن ؟ ای  دنک  فرصت  نآ  رد  دناوتیم  دش  نآب  جاتحم  شبحاص  رگا  تسا ، فقو  امش  هیحان  رد   1254 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع 
کلمت لطاب و  ار  نآ  هتفرگ و  سپ  ار  دوخ  ءاضما  هک  دراد  رایتخا  کلم  بحاص  هدشن ، یلوتم  میلـست  زونه  هدش  فقو  کلم  نآ  رگا  هک 

اما و  دشاب . نآ  زا  زاینیب  ای  دشاب  نآب  جاتحم  هاوخ  دنک ، فرـصت  نآ  رد  دناوتیمن  کلم  بحاص  هدش ، فقو  یلوتم  میلـست  رگا  یلو  دنک 
، دننادیم لالح  دوخ  يارب  ار  نآ  هدافتسا  دننکیم و  فرـصت  ام  هزاجا  نودب  تساهنآ ، تسد  رد  هک  ام  لاوما  رد  یناسک  ياهدیـسرپ  هکنیا 
ار هچنآ  سک  ره  دومرف : هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  مینکیم . تساوخزاب  يو  زا  تمایق  زور  ام  و  تسا ، نوعلم  دنکب  ار  راک  نیا  سک  ره 

نارگمتـس هلمج  زا  دـنک  عییـضت  ار  ام  قح  سک  ره  سپ  تسا  نوعلم  يربمغیپ  ره  نابز  رب  دـنادب ، لـالح  تسا  مارح  نم  ترتع  شیپ  هک 
ياهدیـسرپ هکنیا  اـما  و  َنیِِملاَّظلا . یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ـالَأ  دومرف : دـنوادخ  هک  ناـنچ  دوب  دـهاوخ  راـگدرورپ  تنعل  لومـشم  تسا و  بوسحم 

شیپ مدرم  و  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  شزامن  ایآ  دراد ، رارق  يو  لباقم  نشور )  ) غارچ و  سکع )  ) ریوصت شتآ و  درازگیم و  زاـمن  یـصخش 
یلو تسا  زیاج  دشابن ، ناتسرپ  شتآ - ناتسرپ و  تب  دالوا  زا  رازگزامن  رگا  هک  تسنیا  باوج  دناهتشاد ، فالتخا  صوصخ  نیا  رد  وت  زا 
امش هیحان  رد  یکالما  ياهدیسرپ  هکنیا  اما  و  « 1  » درازگب زامن  اهنآ  يوربور  تسین  زیاج  دشاب ، ناتسرپ  شتآ  ناتـسرپ و  تب  دالوا  زا  رگا 
نیا و  دتـسرفب ، ام  هیحانب  ار  نآ  لخادم  هیقب  هتـشادرب  هک  یجراخم  رـسک  زا  دعب  دنک و  دابآ  ار  نآ  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  هدـش ، ام  فقو 

بحاص هزاجا  نودب  یـسک  لام  رد  درادن  قح  سک  چیه  هک  تسنیا  باوج  دوش ؟ لمتحم  ام  يوسب  برقت  ندرب و  باوث  باسحب  ار  راک 
هزاجا نودب  سک  ره  دنکب ؟ فرصت  ام  لام  رد  یسک  تسا  زیاج   1255 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  هنوگچ  سپ  دنک ، فرصت 

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسنیا  لثم  دروخب  ار  ام  لاوما  زا  يزیچ  هزاجا  نودـب  سک  ره  و  هتـسناد ، لالح  هدوب  مارح  يو  رب  هک  ار  هچنآ  دـنکب ، ار  راک  نیا  اـم 
هک يراد  هویم  ناتخرد  بنج  زا  يرذـگهار  ياهدیـسرپ  هکنیا  اما  و  دـتفارد . منهج  شتآ  هب  زین  بیرقنع  تسا و  هداهن  دوخ  لد  رد  شتآ 

ندرب لالح و  رذگهار  يارب  نآ  ندروخ  هک  تسنیا  باوج  هن ؟ ای  تسا  لالح  يو  يارب  ایآ  دروخیم  نآ  هویم  زا  درذگیم و  هدش  ام  فقو 
«. 1  » تسا هدرک  لقن  يدسا  زا  مه  رگید  دنسب  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش  ار  ثیدح  نیا  دشابیم . مارح  دوخ  اب 

نامثع نب  دّمحم  دیعس و  نب  نامثع  يارب  رگید  عیقوت 

هیلع نامز  ماما  مود  لوا و  بئان   ) نامثع نب  دّمحم  شرـسپ  دیعـس و  نب  نامثع  راختفاب  عیقوت  نیا  دسیونیم : نیدلا  لامک  رد  قودص  خـیش 
هَّللا یضر  رفعج  هَّللا  دبع  وبا  خیش  تسا . هدرک  تیاور  يرعشا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  ار  عیقوت  نیا  تسا . هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  مالّـسلا )

قفوم دوخ  یگدنب  هار  رد  ار  رفن  ود  امش  دنوادخ  تسنیا : عیقوت  مدید  هنع  هَّللا  یضر  يرعشا  هَّللا  دبع  نب  دعس  طخب  ار  نآ  نم  تفگ : هنع 
و راتخم »  » زا یثیم »  » هک دیدوب  هتفگ  هچنآ  دنادرگ ، تخبکین  تسوا ، يدونشخ  بجوم  هچنآ  اب  ار  امش  درادب و  تباث  شسدقم  نید  رب  و 

رفعج زا  ریغ  ینیشناج  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مردپ  هک  دوب  هدرک  لالدتسا  دوب و  هدرک  تاقالم  ار  وا  هک  یصخش  اب  شیوگتفگ 
امش ناتسود  هچنآ  زا  هک  یبوتکم  نومضم  مامت  زا  دیـسر و  امب  تسا ، هدرک  قیدصت  ار  وا  تماما  مه  وا  درادن و  باذک ) رفعج   ) یلع نب 
دعب یئاـنیبان  زا  نم  میدـش .  1256 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  علطم  دیاهتـشون  يوب  دـندوب ، هداد  ربـخ  امـشب  وا  صوـصخ  رد 

َبِسَح َأ  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  مربیم  ادخب  هانپ  كانرطخ  ياههنتف  لامعا و  ءوس  بقاوع  زا  تیاده و  زا  دعب  تلالـض  زا  ینـشور و 
اهر میدروآ ، ناـمیا  دـنتفگ : هکنیا  درجمب  ار  اـهنآ  اـم  دـندرک  ناـمگ  مدرم  اـیآ  ینعی : َنُونَتُْفی  ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساَّنلا 

دنوریم تسار . پچ و  زا  دننزیم و  مدق  ینادرگرس  تریح و  رد  هداتفا و  هنتف  رد  مدرم  نیا  هنوگچ  داد !؟ دنهاوخن  ناحتما  رگید  و  مینکیم ،
دوخ هشیپ  ار  تلاـهج  اـی  هدـیزرو  ینمـشد  تقیقح  قح و  اـب  اـی  دناهتـشگ ، دـیدرت  کـش و  راـچد  اـی  دـناهتفرگ  هراـنک  دوخ  نید  زا  اـیآ 

یـشومارف تسدب  ار  نآ  یلو  دنراد  عالطا  عوضوم  نیا  زا  هکنیا  ای  هدیـسرن ، اهنآ  هب  هراب  نیا  رد  هحیحـص  تایاور  رابخا و  ایآ  دناهتخاس ؟
یکی ناشربمغیپ  زا  دعب  ناماما  هک  دـنرادن  عالطا  و  دراذـگیمن ، یلاخ  بئاغ  ایرهاظ  تّجح  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـننادیمن  دـناهدرپس ؟

وا هدیـسر و  يرکـسع ) نسح  ماما   ) یلع نب  نسح  مراوگرزب  ردـپب  تبون  یهلا  هدارا  ریدـقت و  بسح  رب  هکنآ  ات  دـندمآ ، يرگید  زا  سپ 
راوجب ار  وا  دنوادخ  هکنآ  ات  دوب  نابات  یهام  راکـشآ و  يرون  و  درک ، یئامنهار  تسار  هار  قحب و  ار  مدرم  تسـشن و  دوخ  ناردـپ  ياجب 
تماما رارـسا  ناشدوخ ، نامز  رد  نانآ  زا  کی  ره  دننام  تسرد  دومن و  تلحر  دوخ  ناردـپ  هقیرط  رب  مه  وا  درک و  توعد  دوخ  تمحر 
دنوادخ مه  وا  زا  دعب  و  تشذگ !؟ رد  دیناسر و  نایاپب  ار  دوخ  هفیظو  هنوگ  نیدب  و  درپس ، تسا  یهلا  رارـسا  لماح  هک  دوخ  نیـشناجب  ار 

مکح زا  هک  ار  تیعونمم  نیا  موش و  رهاظ  هک  دادیم  هزاجا  دنوادخ  رگا  تخاس . یفخم  دوخ  ذفان  هدارا  تیـشم و  اب  ار  وا  نیـشناج  ناکم 
ناشن تمالع  نیرتحـضاو  تلالد و  نیرتنـشور  لکـش و  نیرتهب  رد  راکـشآ و  روطب  ار  قح  نم  دومنیم ، فرطرب  نم  زا  تسا ، هتـشذگ  وا 

مهب شاهدارا  و  ددرگیمن ، بوـلغم  یهلا  تاردـقم  یلو  درکیم ، ماـیق  ادـخ  تّـجح  و  متخاـسیم ، رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  ار  دوـخ  و  مدادـیم ،
رد ار  دوـخ  سفن  ياوـه  مدرم  دـیاب   1257 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دـنکیمن . زواـجت  دوخ  دـح  زا  شقیفوـت  و  دروـخیمن ،

دنیامنن هدوهیب  يوجتسج  هدیشوپ  اهنآ  رب  شتمکح  هچنآ  زا  دننامب و  تباث  دناهتـشاد  هک  هویـش  نامهب  دنیوگ و  كرت  ام  روهظ  صوصخ 
و ام ، اب  قح  هک  دننادب  اهنآ  دنوشیم . نامیـشپ  دوخ  راک  زا  هجیتن  رد  دننک و  فشک  ار  ادـخ  رـس  دوب ، دـنهاوخن  رداق  هدـش و  راکهانگ  هک 

یـسک ام  زج  ددنب ! هب  ارتفا  دنوادخ  رب  و  دشاب ، وگغورد  هکنیا  رگم  دیوگیمن  ار  نیا  ام  زج  سک  چیه  تسا ، نیموصعم  ام  نادناخ  رد  مه 
مزال رتشیب  حیـضوت  رگید  و  دـننک ، افتکا  امب  متفگ  هک  رـصتخم  نیا  اب  اذـه  یلع  دـشاب . رـسهریخ  هارمگ و  هکنیا  رگم  درادـن ، ار  اعدا  نیا 

. دنیامن تعانق  هراشا  نیا  اب  و  تسین ،
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قاحسا نب  دمحا  باوج  رد  عیقوت 

زا وا  1258 و  ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  « 1  » يربکعلت زا  اهنآ  ءاملع و  زا  یتعامج  زا  تبیغ »  » باـتک رد  هفئاـطلا  خیـش  زین  و 
يو هک  هدرک  تیاور  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  قاحـسا  نـب  دـمحا  زا  وا  و  « 1  » يرعـشا هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  يدسا  نیـسحلا  وبا  زا  یلع  نب  دـمحا 

ماـما ار  دوخ  هتـشون و  يوـب  ياهماـن  باذـک ) رفعج   ) یلع نب  رفعج  تفگ : دـمآ و  نم  دزنب  نایعیـش  زا  یکی  تفگ : قاحـسا ) نب  دـمحا  )
همه همه و  مولع  ریاس  تسا و  مدرم  جایتحا  دروم  هچنآ  مارح و  لالح و  ملع  و  متسه ، نم  مردپ  زا  دعب  ماما  هک : دوب  هدرک  اعدا  هتسناد و 
رمالا بحاص  ترـضح  هسدقم  هیحان  هب  صوصخ  نیا  رد  یبوتکم  مدـناوخ  ار  همان  نآ  یتقو  تفگ : قاحـسا  نب  دـمحا  تسا . نم  دزن  رد 
رداص ترضح  هسدقم  هیحان  زا  هنوگ  نیدب  نآ  باوج  سپـس  متـشاد . لاسرا  هدراذگ  نآ  فوج  رد  مه  ار  باذک )  ) رفعج همان  هتـشون و 
دیسر نمب  يدوب  هداتسرف  هدراذگ و  نآ  فوج  رد  هک  ار  ياهمان  وت و  بوتکم  درادب . هدنیاپ  ار  وت  دنوادخ  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  دش :

دوعوم يدهم  نآ  رد  تقدب  رگا  متـشگ ! علطم  تسا ؛ هداد  يور  نآ  رد  هک  يدنچ  ياهاطخ  شظافلا و  فالتخاب  نآ  نومـضم  مامت  زا  و 
شرورپ کیرـشیب و  دنوادخ  يدـشیم ! مدـیمهف  همان  نآ  زا  نم  هچنآ  زا  یخرب  هجوتم  زین  وت  یتسیرگنیم   1259 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع 

لطاب و  دنادرگیم ، لماک  ار  قح  هشیمه  هک  مرازگساپس  تسا ، هداد  امب  هک  یتلیـضف  هدومن و  ام  هراب  رد  هک  یکین  رب  ار  تادوجوم  هدنهد 
عامتجا یهلا  تاذ  هاگـشیپ  رد  یتقو  تسین ، دیدرت  ياج  هک  تمایق  زور  رد  تسا و  هاوگ  میوگیم  نونکا  نم  هچنآ  رب  وا  دربیم ، نایم  زا  ار 

هک تسنیا  میوگب  مهاوخیم  هچنآ  داد . دـهاوخ  نم  راتفگ  قدـصب  یهاوگ  درک ، لاؤس  میراد  فالتخا  نآ  هراـب  رد  اـم  هچنآ  زا  میدومن و 
هعاطلا ضرتفم  ماما  قولخم  زا  کی  چیه  رب  هن  وت و  رب  هن  هتشون و  واب  همان  هک  یسک  هن  باذک ) رفعج  ینعی   ) ار همان  نیا  بحاص  دنوادخ 

ادخ تساوخب  هک  منادرگیم  نشور  امش  يارب  ار  ینامیپ  بیرقنع  نم  تسا . هتسنادن  مزال  سک  چیه  رب  ار  وا  نامیپ  تعاطا و  هدادن و  رارق 
لمهم ار  اهنآ  تشونرـس  و  هدـیرفاین ، هدوهیب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  دـینک . افتکا  نادـب 

روظنمب ار  ناربمغیپ  هاگنآ  دومرف . اطع  رکف  لد و  شوگ و  مشچ و  اـهنآب  هدـیرفآ و  دوخ  هلماـک  تردـق  اـب  ار  اـهنآ  هکلب  تسا ، هتـشاذگن 
و دننک ، یهن  شتیـصعم  زا  دنراداو و  وا  تعاطاب  ار  اهنآ  ات  داتـسرف ، نانآ  يوسب  یهلا  ینامرفان  زا  اهنآ  ندناسرت  دنوادخ و  لدعب  تراشب 

هبلاغ مئالع  نشور و  نیهارب  راکـشآ و  لئالد  لضف و  هطـساوب  سپـس  دـننامهفب . اهنآب  دـننادیمن  ناـشنید  دـنوادخ و  رما  زا  اـهنآ  ار  هچنآ 
لیلخ و ار  یکی  دنـشاب . ربنامرف  هطـساو و  ناربمغیپ  ادـخ و  نایم  اهنآ  ات  داتـسرف ، اهنآ  يوسب  ار  ناگتـشرف  دومرف و  لزان  اهنآ  رب  یئاهباتک 

ياهدژا ار  شیاـصع  تفگ و  نخـس  يو  اـب  تخاـس و  دوخ  بطاـخم  ار  يرگید  و  درک ، ناتـسلگ  يو  رب  ار  شتآ  تفرگ و  دوخ  تسود 
ریطلا قطنم  ار  يرگید  داد . افـش  ار  سیپ  لال و  دارفا  وا  هزاجاب  مه  درک و  هدـنز  ار  هدرم  راگدرورپ  نذاـب  يرگید  و  دـینادرگ ، يراکـشآ 

ناوـنعب ار  هلا  هـیلع و  هَّللا  یّلـص   1260 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  دّـمحم  هاـگنآ  داد . زیچ  همه  رب  تنطلـس  درک و  تبهوـم 
دومن رهم  شکرابم  دوجو  اـب  ار  توبن  راـموط  و  درک ، ماـمت  مدرم  رب  وا  عولط  هلیـسوب  ار  دوخ  تمعن  تخیگنارب و  ناـیناهج  يارب  یتمحر 

هدیدنسپ يو  هک  یلاح  رد  سپس  تخاس ، رهاظ  ار  دوخ  راکشآ  تامالع  تایآ و  وا  یئوگتسار  زا  داتسرف و  مدرم  همه  يوسب  ار  وا  و  « 1»
بلاط یبا  نب  یلع  وا  ثراو  نیـشناج و  ومع و  رـسپ  ردارب و  يارب  ار  وا  تفالخ  بصنم  دـنوادخ  هاـگنآ  درک . حور  ضبق  دوب  تخبکین  و 
دنادرگ هدنز  اهنآ  هلیسوب  ار  دوخ  نید  ات  داد ، رارق  يرگید  زا  سپ  یکی  دندوب  وا  لسن  زا  هک  يو  نانیشناج  يارب  وا  زا  دعب  مالّسلا و  هیلع 

نادب ات  تشاذـگ  يراکـشآ  قرف  يو  ناسک  زا  نیئاپ  هقبط  مدرم  اهنآ و  يومع  دالوا  ناردارب و  اهنآ و  نایم  و  دـنک ، لماک  ار  دوخ  رون  و 
زا هدرک و  ظفح  ناهانگ  باکترا  زا  ار  دوخ  تّجح  ماما و  دـنوادخ  اریز  دوش  هتخانـش  وریپ  زا  اوشیپ  يداع و  دارفا  زا  ادـخ  تّجح  هلیـسو 
رـس لحم  تمکح و  نیما  ملع و  راد  هنیزخ  ار  اهنآ  و  تسا . هدرک  هزنم  تاهبـش  زا  هدومن و  هزیکاپ  اهیدـیلپ  زا  هدـینادرگ و  هتـساریپ  اهبیع 

و « 2 ! » هَّللا رما  يوعد  یئاـپ  رـسیب و  ره  و  دـندوب ، ناـسکی  همه  مدرم  دوـب  نیا  زج  رگا  تسا . هدوـمرف  دـییأت  لـئالد  اـب  هداد و  رارق  دوـخ 
غورد دـنوادخ  رب  هک  باذـک ) رفعج   ) لطاب دـسفم  نیا  تفاییمن ، زایتما  لهاج  زا  ملاـع  لـطاب و  زا  قح  رگید  و  درکیم ، یئادـخ  بصنم 

مسق ادخب  تسا  هتشاد  ادخ  نید  ماکحا  رد  یئاناد  هقفب و  دیما  رگا  تسا ؟ هتـشاد  رظن  دوخ  زیچ  هچب  منادیمن  دراد ؛ تماما  ياعدا  هتـسب و 
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ار قح  هک  تسین  رداق  وا  هدیلابیم ، دوخ  ملعب  رگا  و  دراذگب . قرف  باوص  اطخ و  نایم  و  دـهدب ، صیخـشت  مارح  زا  ار  لالح  دـناوتیمن  وا 
. درادن عالطا  الـصا  نآ  بابحتـسا ) بوجو و   ) تقو زامن و  دودـح  زا  یتح  و  دـهد ، صیخـشت  هباشتم  زا  ار  مکحم  دزاس و  ادـج  لطاب  زا 

لهچ وا  هک  تسا  هاوگ  دنوادخ  تسا ، هتشاد  نانیمطا  دوخ  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  وا  رگا  1261 و  ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
. دشاب هدیـسر  مه  امـشب  نآ  ربخ  دـیاش  دریگب ! دای  ار  يزاب  هدبعـش  دـناوتب  زامن  كرت  اب  هک  روظنم  نیاب  درک ، كرت  ار  شبجاو  زامن  زور 

رگا و  تسا . تباث  روهـشم و  یهلا ، یهن  رما و  زا  يو  ینامرفان  مئالع  راثآ و  اهنیا  رب  هوالع  تسا . هدـید  سک  همه  ار  وا  بارـش  ياـهفرظ 
رکذ دراد  یلیلد  هچنانچ  و  دـیامن ، هماقا  ار  نآ  دراد  یتجح  رگا  دـهد و  ناـشن  درواـیب  ار  دوخ  هزجعم  تسا ، هزجعم  رب  ینتبم  يو  ياـعدا 

ام َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  ِمیِکَْحلا . ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  مح  میحرلا - نمحرلا  هَّللا  مسب  هباـتک : یف  یلاـعت  هَّللا  لاـق  دـنک !
ْمَأ ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  َنوُضِْرعُم  اوُرِْذنُأ  اَّمَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب 

ْنَم ال ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراـثَأ  َْوأ  اذـه  ِلـْبَق  ْنِم  ٍباـتِِکب  ِینُوْتئا  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل 
یباتک نیا  ینعی : « 1  » َنیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادْعَأ  ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِشُح  اذِإ  َو  َنُوِلفاغ  ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْـسَی 
یتدم قحب و  زج  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  نیب  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  هدش ، لزان  میکح  ردتقم  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا 

ار اهنآ  هک  دیهد  ناشن  نمب  وگب  اهنآب  دننیزگ . يرود  دندیناسرت ، ار  اهنآ  هچنآ  زا  دنتـشگ ، رفاک  هک  اهنآ  و  میدـیرفاین . هدـش ، هدربمان  هک 
نیا زا  شیپ  هک  ار  یباتک  دناهتـشاد ، تکرـش  اهنامـسآ  تقلخ  رد  رگم  دندیرفآ ؟ ار  نیمز  زا  زیچ  هچ  دـنناوخیم ، هناگی  يادـخ  زا  ریغ  هک 

، دشاب ینعم  نیاب  نیقی  بجوم  هک  یتمالع  ای  و  دناهتشاد ) تلاخد  اهنامسآ  تقلخ  رد  اهنآ  هک  دشاب  هتـشون  نآ  رد  و   ) دشاب هدمآ  نآرق ) )
؟ دوشیمن باجتسم  شیاعد  تمایق  زور  ات  و  دناوخیم ، ار  هناگی  يادخ  زا  ریغ  هک  یسک  زا  رتهارمگ  تسیک  دیروایب .؟ دیتسه  وگتسار  رگا 

هتخیگنارب مدرم  نیا  یتقو  دنتـسه ؟  1262 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  لفاغ  دـنناوخیم  ار  اهنآ  هکنیا  زا  لـطاب ، نایادـخ  نآ  و 
دنک نوزفا  ار  وت  تاقیفوت  دنوادخ  قاحسا ! نب  دمحا  يا  دننکیم »! راکنا  ار  اهنآ  تدابع  دوب و  دنهاوخ  اهنآ  نمشد  نایادخ  نیمه  دندش ،

، دنک ریسفت  هک  سرپب  يو  زا  ار  نآرق  هیآ  کی  نک و  ناحتما  هنوگ  نیدب  ار  وا  سرپب و  باذک ) رفعج   ) وگروز نیا  زا  متفگ  هک  ار  هچنآ 
راکـشآ وت  رب  يو  صقن  يربب و  وا  شزراب  یپ  یبوخب  و  دـیامن ، نایب  ار  نآ  تابجاو  نآ و  دودـح  ات  نک  لاؤس  یبجاو  زامن  کی  زا  اـی  و 

نیـسح نسح و  رد  زج  دنوادخ  هوالعب  دهد . رارق  دوخ  ياج  رد  دنک و  ظفح  شلها  يارب  ار  قح  دنوادخ  تسادـخ . اب  وا  باسح  ددرگ .
راکشآ و قح  تقو  نآ  میئوگب  نخس  هک  دهد  هزاجا  امب  دنوادخ  هاگ  ره  تسا ! هدادن  رارق  يردارب  ود  چیه  رد  ار  تماما  مالّـسلا ، امهیلع 

هَّللا یّلص  لیکولا و  معن  هَّللا و  انبسح  متسه و  وا  تمحرم  دنوادخ و  فاطلا ، قیاش  نم  دوشیم . فرطرب  زین  دیدرت  و  دوریم ، نایم  زا  لطاب 
. دّمحم لآ  دّمحم و  یلع 

دّمحم نب  رضخ  يارب  عیقوت 

مروایب دادغب  هب  هک  داد  نمب  یلاوما  دّمحم  نب  رضخ  نسحلا  وبا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حور  یبا  نب  دمحا  زا  يدنوار  جیارخ »  » رد زین  و 
يارب هسدقم  هیحان  زا  هک  تفگ  و  منک ، میلـست  نامثع  نب  دّمحمب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  و  مناسرب ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هسدقم  هیحانب 

نب دّـمحم  دزن  مدـمآ و  دادـغب  هب  نم  دوب .) هدیـسرپ  مه  یهقف  هلأسم  کی  و   ) میامن اعد  سامتلا  دوب  التبم  نادـب  هک  يرامیب  زا  يو  يافش 
زا ار  نآ  هدومرف  رما  يوب  ترـضح  هک  دمحا  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دزنب  ورب  تفگ  و  دیزرو ؛ عانتما  لام  نآ  نتفرگ  زا  وا  یلو  متفر ، نامثع 

نوریب یعیقوت  مدرپس ؛ واب  ار  لام  متفر و  دمحا  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دزنب  نوچ  تسا ! هدش  رداص  مه  هتشاد  هک  یلاؤس  باوج  و  دریگب ، وت 
اهتفآ و  داد ، افـش  ار  وت  دنوادخ  مینک . اعد  وت  يدوبهب  يارب  ياهدرک  شهاوخ  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  دوب : هتـشون  هک  داد  نمب  دروآ و 

. تخاس فرطرب  وت  زا  یباییم  دوخ  رد   1263 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترارح  هطساوب  هک  یـشوخان  و  درک ، رود  وت  زا  ار 
مسیونب راونالا  راحب  مهدزیس  دلج  تبیغ »  » باتک رد  متـساوخیم  ار  هچنآ  اجنیا  رد  فلؤم : تسا :!...  ملاس  تندب  ياهتفای و  افـش  وت  کنیا 
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نانابیتشپ و زا  و  دهد ، رارق  دوخ  نید  رادهگن  تّجح و  ناروای  زا  ارم  دوخ  میمع  لضفاب  همـسا  زع  يراب  ترـضح  مراودیما  دـباییم . نایاپ 
ندیدب ار  نینمؤم  مامت  مناگتسب و  مناتسود و  مناردارب و  مردپ و  ناگدید  نم و  مشچ  و  دروآ ، رامشب  شترـضح  مچرپ  ریز  رد  نارـضاح 

يریخ و دـیما  سک  ره  هک  تسوا  اریز  دـنک . ام  مشچ  همرـس  ار  شهاگرد  ناروای  نابـسا  مس  رابغ  دـنادرگ و  نشور  شیارآ  ملاع  لامج 
رد دنوادخ  زا  هک  مراد  راظتنا  زین  دننکفایم ، رظن  نم  باتک  نیا  رد  هک  اهنآ  زا  و  دروآیم . شسدقم  هاگرابب  ور  دشاب  هتـشاد  یناسحا  رظن 

ملقب نیرهاّطلا - هتیب  لها  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  ارخآ و  الّوا و  هَّلل  دمحلا  و  دـننک ، شزرمآ  بلط  نم  يارب  متافو  زا  دـعب  تایح و  نامز 
تشه داتفه و  رازه و  کی  لاس  بجر  هام  رد  یـسلجم )  ) یقت دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  زاینیب  دنوادخ  ناگدنب  نیرتکچوک  باتک : فلؤم -
همـالع راونـالا  راـحب  مهدزیـس  دـلج  همجرت  اـجنیا  رد  هنملا  هَّللا و  دـمحب  دـیوگیم : زین  باـتک  مجرتم  رادـقمیب  هرذ  نیا  ( 1078  ) يرجه

نیا زا  ار  زیچان  تمدخ  نیا  دوخ  نایاپیب  فاطلا  اب  هتمظع  تلج  یلاعت  يراب  ترضح  تسا  دیما  دسریم . مامتاب  هیلع  هَّللا  ناوضر  یسلجم 
ایند و رد  و  دهد ، رارق  مرادنید  ناتسود  ناگتسب و  هیلک  منادنزرف و  ردارب و  ردام و  ردپ و  دوخ و  شزرمآ  هلیـسو  ار  نآ  و  دریذپب ، مانمگ 

یلعا روـهظ  ناـمز  رد  دـنادرگن و  مورحم  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تـبترم  یمتخ  ترـضح  تعافـش  زا  ترخآ 
یسمش هامید 1339  خیراتب 20  یناود  یلع  مق : ءاعّدلا . عیمـس  ّهنا  دـهد . رارق  شهاگرد  نارـضاح  زا  هادـف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح 

« دوعوم يدـهم   » باتک نایاپ  رد  رکذـت   1264 ص : نتم ، مالـسلا ، هـیلع  دوـعوم  يدـهم  يرمق  يرجه  بجرملا 1380  بـجر  قباطم 22 
رـصع یلو  ترـضح  رادـم  ناهج  گرزب و  تیـصخش  هراب  رد  نونکات  یلقن  یلقع و  رظن  زا  هچنآ  لیمکت  يارب  هک  مینادـیم  نانچ  بسانم 

یلاخ باتک  مه  یبدا  رظن  زا  ات  میروایب  زین  هدش ، هتفگ  تیرـشب  ناهج  دوعوم  نآ  تحدم  رد  هک  هدیـصق  دـنچ  میاهتفگ ، هجرف  هَّللا  لجع 
ناگرزب فجن و  دیلقت  عجارم  مظاعا  زا  هک  یناهفـصا  نیـسح  دّمحم  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  هدیـصق  هعطق و  دنچ  تسخن  دـنامن .

زین رصاعم  يابدا  الضف و  زا  هدیصق  دنچ  رکذب  سپس  میروآیم و  دندوب ، هعیش  ینونک  دیلقت  عجارم  زا  یعمج  داتسا  ریخا و  رصع  هفـسالف 
. میزرویم تردابم 

ناهج دوعوم  نآ  تحدم  رد  هدیصق  دنچ 

مج يامن  ناهج  ماج 

تعلط وت  شون  درد  رغاس  مج ، يامن  ناهج  ماج  وت  لاخ  طخ و  روخ  رد  لزی ، مل  نسح  ینعم  وت  لاـمج  زا  رگهولج  لزا ، دـهاش  تروص 
نیشنهشوگ تحاس  شرف  هصرع  وت  لاعن  هر  كاخ  کلم ، هدید  همرـس  وت  يارـس  رد  عمـش  کلف ؛ ير  ّرد  بکوک  وت  لاثم  هنیآ  مدق ، یلیل 

هتفه ود  هام  وت  لامک  هرئاد  رد ، تسا  یلمهم  هطقن  بدا  تمکح و  هخـسن  تفرعم  ملع و  رتفد  وت  لـالج  هقطنم  هقلح  شرع  هبق  وت  يادـگ 
لایخ مدق  لواب  دسریمن ، زاب  درذگب  هردس  رـس  زا  رگا  ریپ  لقع  فرفر  وت  لاس  درخ  كدوک  تفرعمب  درخ  ریپ  وت  يور  هناگی  نسح  هدنب ،

دنک زاب  هتفای  تایح  بآ  ز  یگدنز ، هچ  رگا  رضخ  وت  لادتعاب  ورس  درورپن  نانج ، دلخ  ناشن  رگد  یلگ  وت  نوچ  دهدیمن ، ناج  نشلگ  وت 
وت لاون  رقتفم »  » وت قشع  زوس  تخوس ز  وت  زاونلد  لد  نآ  و  وت ، زان  يادفب  يا  وت  لالز  بلط  رد  یگدنود ،

نمجنا لد  عمش 

نهریپ تهرمه  ابـص  داب  يا  رگم  نشور  هدش  لد  هدـید  تسا  نمـسای  لگ و  يوب  نمچ و  میـسن  ای  تسا  نتخ  کشم  هفان  ابـص  داب  هرمه 
زا دـسریم  یـسفن  احیـسم  ای  تسا  نرق  سیوا  يوب  نمی  فرط  زا  رگم  يوبـشوخ  نیگمغ  هتفـشآ  لد  ماش  هدـش  تسا  نهریپ  لـگ  فسوی 
يا تسا  نمی  فرط  هن ز  تسا و  نمچ  میسن  هن  یلب  توهال  ملاع  زا  دزویم  ياهخفن  تسا  نرتسن  زا  رتهزات  نالد  هدرم  لد  هک  بیغ  ملاع 
رهب نیمز  يور  هحفص  نایب  هزات  ارت  تسین  نامچ  رس و  نآ  زا  رگ  تسا  ندب  ناور  وت  میسن  هک  مدقم ! ریخ  ياهدمآ ؟ رای  مدقم  ربخ  اب  ابص 
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نآ زا  تسیفرح  هن  رو  تسا  نکـش  رکـش  هک  تسیچ  زا  نم  عبط  یطوط  نیرکـش  لـعل  بل  ناز  يربخ  درادـن  رگ  تسا  نمچ  نحـص  هچ 
نآ دوبن ز  یثیدح  رگ   1266 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  نخس  نیریش  هک  تسیچ  زا  نم  قطن  لبلب  نانهدنیریـش  ورـسخ 
لد عمش  نم  هم  بشما  رگم  تسبـش  هچ  نشور  بش  نیا  يرحـس  میـسن  يا  تسا ***  نمی  ّرد  ندعم  ماهقطان  ور  هچ  زا  نایمب  نادند  رد 
لزا راونا  علطم  دبا  سمش  قرشم  تسا  نم  مارآ  لد  قارـشا  بش  بشما  رگم  زور  هچ  زورفا  لد  زوریف  بش  نیا  تسبـش  هچ  تسا  نمجنا 

تـسا نمث  ار  نیمث  رد  نآ  هک  تفگ  ناوتن  نسح  فسوی  دـص  ود  هک  تقیقح  رـصم  فسوی  تسا  نمز  ماـما  تقولا  وبا  رـصعلا  بحاـص 
تـسد دوجو  شقن  مدـع  حول  رب  هدز  شفطل  کلک  تسا  نمتؤم  ردـتقم و  اقب  میلقا  ردـنا  عاطم و  تسا و  کـیلم  داـجیا  روشک  رد  هکنآ 

داحلا و عماق  هعطاق و  تّجح  تسا  نلع  ورـس  رظان  شرگن  قح  هدـید  هلا  ارـسا  نزخم  شرهگالاو  لد  تسا  نهک  رهد  نمرخ  ررـش  شرهق 
تسا ننس  ضرف و  ییحم  للز  غیز و  یح  ام  نیئآ  نید و  یماح  نیقی ، ملع و  يواح  تسا  نحم  برک و  فشاک  هعـساو و  تمحر  لالض 
کلم متاخ  ناکم  شرع  هشداپ  نامز  نامیلـس  يا  تسا ***  نتف  رپ  نیمز  هکنآ  زا  سپ  لدع  طساب  قافو  لها  هقرفت  زا  سپ  لمـش  عماج 

دیحوت و هلبق  تخر  يا  تسا  نغز  غاز و  نکسم  نید  هضور  یکب  ات  توربج  مامح  سدق و  ءالم  يامه  يا  تسا  نمرها  فکب  یک  ات  وت 
نمد عبر و  هتـشگرس  وت  قشع  زا  رـضخ  سایلا  تلامج  قوش  زا  هدز  ایردـب  لد  تسا  نثولا  تیب  همه  اهلد  هبعک  یکب  ات  دـیما  يوک  ترد 
وتیب ناـنج  باـبرا  تنج  ناـیع  وت  يور  يا ز  تسا  نز  درم و  هگ  هدجـس  وت  هر  كاـپ  كاـخ  لوـقع  حاورا و  هلبق  وـت  هگرد  هبعک  تسا 

رد هک  يا  تسا  ندمآ  زاب  مد  مدمه ، وت  احیـسم ز  يو  بیغ  نمکم  زا  مدـقکی  مدـق  کلم  هش  يا  تسا  نزحلا  تیب  همه  رب  نیرب  سودرف 
هـشنهاش یهاوخنوخ  هاگ  مین  ود  رهد  لد  میب ، زا  وت  ریـشمش  يا ز  تسا  نتـشارفارب  مالـسا  تیار  تبون  ياـج  نودرگ  دـنک  وت  ياول  لـظ 

تسا نفک  نینوخ 

رابتالاو هشنهاش 

رازه روش  لبلب و  ياون  لگیب  رازهلال  هب  مناوخم  راذعلگ  يوریب  تسین  رای  ماغیپ  وچ  دابم  ابص  داب  تسین  راهب  تیور  لگیب  راهب و  دمآ 
تـسوکن ياهقلح  ره  هن  تسود  فلز  نیچیب  تسین  رابیوج  زا  مک  هدـید  کشرـس  ار  ام  رابیوج ؟ هب  تجاح  هچ  راـی  دـق  ورـسیب  تسین 

ددرگ و رهد  مانمگ  تسین  راگزاس  دوب  تشهب  نشلگ  رگ  نمجنا  عمـش  نم  دـهاش  تسین  هک  یمزب  تسین  راتت  اـتخ و  هب  شاهّرط  يراـت ز 
تسین راگزور  رد  وت  لادتعاب  يورس  داد  لدع و  نازیمب  هک  لدتعم  ورس  يا  تسین  رایرهش  وا  رد  قشع  هاش  هک  يرهش  رهق  هب  دوش  ناریو 

نسح یلجت  زج  هک  اقح  سدق  برق  ةاکشمب  سنا  مزب  حابصم  تسین  رانز  نایامن  وت  خر  هلعـش  زج  روهظ  هصرع  رد  هک  رون  روط  لخن  يا 
هـشنهش يا  وت  زا  ریغ  نز  هکـس  دـیحوت  ورملق  رد  زورما  تسین  راجتـسم  مزتلم و  وت  هبعک  زج  ار  لوبق  لها  هک  لوقع  هلبق  يا  تسین  راـگن 

يازف تنیز  برغب  ات  قرـش  زا  وت  يابرلد  مان  زج  تسین  راذـگنامرف  وت  فیطل  رـصنع  زج  ناکف  نک  میلقا  درجت و  هئـشن  رد  تسین  راـبتالاو 
تفرعم ملع و  هرئاد  طیحم  ردـنا  تسین و  رابتعا  ار  وت  نسح  لاخ  طخ و  زج  یتسار  هب  یتسه  هفیحـص  هحفـص  رد  تسین  راهن  لـیل و  رتفد 

رخآ نتف  مزلق  ار ز  ام  تسین  رات  ماش  نیا  تقاط  هدایز  ار  اـم  يآرد  تفرعم  قفا  زا  نشور  حبـص  يا  تسین  رادـم  تناـهد  طیـسب  هطقن  زج 
تسین رانک  تفطل  تیانع و  لحاس  زج  نامزلا 

ام لد  مارآ 

خر نآ  هام  تیور  هم  اب  هم ، بناج  هگن  تسا  فیح  تسا  هدـیرد  دیـشروخ  هدرپ  دـبا  ماش  اـت  تسا  هدـیمد  وت  نسح  قرـشم  زا  لزا  حـبص 
دق و نآ  ورس  ربونص  ورس و  زا  نخس  نم  منکن  زگره   1268 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تسا  هدید  هک  هدید  نآ  ره  تسابیز 

فیرـشت تسا  هدیـشکنرس  کلفب  يورـس  وت  ورـس  نوچ  زورما  مقتـساف »  » نمچ رد  لگ  هخاش  يا  تسا  هدینـش  هک  سک  نآ  ره  تسـالاب 
هدیپت هنیس  سفق  ردنا  شلد  غرم  یسوم  وت  يانیس  هک ز  یلجت  روط  يا  تسا  هدیربن  نارود  وت  يانع  ردق  رب  زح  یناتس  میلقا  يریگناهج و 
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لگ وت  قوش  زو  یئارـسهمغن  رد  هدش  لبلب  وت  قوذ  زا  تسا  هدیکم  وت  نیکمن  لعل  بل  زا  رـضخ  وت  نهد  زج  دوبن  ناویح  همـشچرس  تسا 
لصو هخفن  زا  هب  هک  زاب آ  تسا  هدیمر  هک  لد  نیا  نم  مار  دوش  هک  زاب آ  ام  لد  مارآ  وت  مارآ  لد  يور  يا  تسا  هدیرد  هماج  دوخ  نت  رب 

هرئاد رد  تسا  هدـیرخن  نم  یگدازآـب  هدـنب  سک  یمـالغب  نک  مرختفم  نـکب و  یفطل  تـسا  هدـیزون  یمیـسن  رجه  هتخوـس  رب  ناـناج  خر 
تسا هدیدن  راز  رقتفم »  » زا رتهتفشآ  نارود  هدید  ناگتفیش 

هدنشخر رهم 

فده ایر  يوریب  هک  تسین  ياهدزمغ  هنیـس  تسین  وت  يور  سوه  زج  ار  هدز  ادوس  لد  تسین  وت  يوک  رـس  يادوس  هک  تسین  يرـس  رد 
دنمک ار ز  نافراع  تسین  وت  يوجلد  بل  لعل  هنـشت  یلد  ای  باـبک  تسین  تمغ  زوس  زا  هک  تسین  يرگج  تسین  وت  يوربا  هناـخنامک  ریت 

وت يوم  زجب  هتـسبرس  هتکن  دوب  رو  نیبـم  تسا  یباـتک  وت  نسح  رتـفد  هخـسن  تسین  وت  يوسیگ  هقلح  زج  هلـسلس  نیا  ماد  دوبن  يزیرگ  وت 
دوب وت  يوک  هتـشگرس  هک  تسا  يرمع  رـضخ  تسین  وت  يوکین  هرغ  زجب  هدنـشخر  رهم  نیبـج  روـن  نآ  زا  نشور  دوـب  هدـنبات  هاـم  تسین 

تسین وت  يوهایه  يروش ز  هک  تسین  یلفحم  تسین  یئاغوغ  وت  بوشآ  هک ز  يرهش  تسین  تسین  وت  يوج  زا  ياهرطق  زجب  شون  همشچ 
1269 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  تسین  وت  يوگ  زجب  زین  تمظع  نآ  اب  خرچ  تسا  یئوگ  یئوگ  وت  ناگوچ  مخ  رد  رقتفم » »

یئوت زورما  خر  خّرف  دعس  رئاط  يا  ایب  زورب  روهظ و  زور  دش  بیغ  ورملق  رهپـس  رهم  يا  ایب  زوس  ملاع  دهاش  يو  ایب  زورفا  ناهج  عمـش  يا 
هب هتـشذگ  تسیرمع  ایب  زودم  مشچ  همه  ام  زا  میاهتخود  وت  هارب  هدـید  ام  ایب  زور  ار  ام  بش  دوخ  يا  تسا  رتهریت  بش  زا  مزور  ایب  زوریف 
مغ زا  تسه  تربخ  ایآ  ام  مج  ماج  ترد  كاخ  يا  ایب  زونه  تسا  بلب  ناج  ات  مأوت  روجنر  رقتفم »  » نم اـیب  زومآ  بدا  ملع و  يا  یناداـن 
زار يا  میدش  زاسمد  تمغ  زاس  اب  ام  مدامد  هآ  هلان و  وت و ز  مغ  بلابل  هنیس  يا  ام  مک  شیب و  زا  وت  هدوسآ  میاوت  دنمک  ریـسا  هلمج  ام  ام 

« رقتفم  » لد مرخ  ام  منهج  باذـع  وت  رهق  نیرب  تشهب  طاشن  وت  فطل  ام  مهرم  هنیاعم  وت  مخز  اود  نیع  هینالع  وت  درد  ام  مرحم  وت  زاـین  و 
ام هتسرون  لگ  هزات  يا  میاوت  زیگناروش  لبلب  ام  ام  هتسکش  بلق  سنوم  يو  ام  هتسخ  هنیـس  مهرم  يا  ام  مرخ  لد  نیا  زا  دایرف  تست  مغ  زا 

دایرف ز نودرگ  قفا  ات  هتـساخرب  ام  هتـسویپ  همزمز  نیا  روص  هخفن  اب  دوب  هتـسویپ  ام  هتـسد  تدحو  نشلگ  رد  دـناوت  ناتـسد  يرگهمغن  رد 
يدـهم ام  هتـسجرب  لزغ  نیا  زو  بجع  هچ  اغوغ  نیا  رقتفم »  » زا ام  هتـسب  ندرگب  تسد  نیا  رای  ندرگ  رد  دوش  هقلح  یک  ام  هتـسشن  تخب 

زا مقارشا  تمکح  زا  رازیب  ملد  قاور  ینک ز  هولج  رگ  مقاشع  هقلح  هناوید  مقافآ  هرهش  وت  قشع  رد   1270 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 
مراکمب یهار  مبلطیم  وت  میرک  قلخ  زا  مقاروا  هفیحـص  يارغط  منیبیمن  وت  طخ  لاخ و  زج  مقالطا  هکیرا  زابهـش  موش  زاب  رگ  يوه  دـیق 

وت رقف  هقاف و  يا  مقاتـشم  لد  سوه  نیا  اب  منک  هچ  ماوت ، يوک  هتـشگرس  مقاط  نم  تقاط  هتبلا ز  تسین  یتفج  نوچ  ارت  نسح  رد  مقـالخا 
وت روجنر  تسا  جنریب  نیرق  وت  قشع  دـنکن  افـص  قدـص و  يوعد  سپ  دـنکن  افو  دـهعب  هک  سک  ره  مقاتـشم  نم  مرقتفم »  » نم رخف  هیام 

لعل دـنکن  اوه  وت  يوک  زج  لد  یناماس  رـسیب و  همه  نیا  اب  دـنکن  ادـخ  کیل  و  تسلهـس ؛ ناـهج  نیریـش  يا  وت  یخلت ز  دـنکن  اود  رکف 
نماد زا  ریدـقت  ارم  تسد  هک  دـیما  دـنکن  اقب  دـیما  هظحل  کی  ماهدزمغ  لد  وت  هزمغ  اب  دـنکن  ادا  هدـیکمن  سک  اـت  تسا  یقح  ارت  نیکمن 
بیغ فتاه  زا  دوبن  اهب  چـیه  هتـسیاش  دوبن  امـش  دایب  هک  لد  نآ  دـنکن  اـنف  رقف و  زا  یمیب  دـید  تیاـعر  زا  رقتفم »  » اـت دـنکن  ادـج  تسود 

رای هولج  زج  ار  لدـیب  قشاع  لد  درد  دوبن  ام  یلجت  روط  رگ  تسا  لگ  بآ و  هک  تسلد  هن  لد  نآ  دوبن  اطخ  لاـحب  هک  یفرح  متـسدینش 
ام عمـش  مرم  وت  يور  هلال  اب   1271 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوبن  ادـگ  لایخب  یهاگ  هاش  رطاع  رطاخ  هک  سوسفا  دوبن  اود 

دوبن ارچ  نوچ و  وت  راـک  رد  نکیل  مرقتفم »  » مروـجهم و دوـبن  ابـص  داـب  تمـسق  زج  ندز  تسد  وـت  فـلز  هقلح  رد  دوـبن  اور  میمورحم و 
وت دایز  هک  لد  نآ  دراد  یمغ  هچ  ناهجب  رگید  تفرگ  هنیـسب  وت  مغ  هک  سک  ره  دراد  یمک  هچ  رتؤلؤل  زا  درادیمن  قشع  هک ز  یمـشچ 
رد دـش  وت  دوجو  يادـف  هک  سک  ره  دراد  یمد  حیـسم  هظحل  ره  مدـمه  دوب  هک  ره  وت  لعلاب  دراد  یمج  ماج  هک  داـب  شوخ  افـص  تفاـی 
لد هبعک  رد  تسمورحم  تراـهط  نیب ز  دوخ  دراد  یمه  شیوخ  یماـکان  دـید  یماـک  وـت  ماـج  هک ز  سک  نآ  دراد  یمدـق  مدـع  کـلم 
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زارت يا  ملد  غارچ  رون  وـت  زوـس  يو  ملد  غاـب  هلـال  وـت  غاد  يا  دراد  یمقر  مدـق  حوـل  زک  تسا  رقتفم »  » زا ثیدـح  هفرط  نیا  دراد  یمنص 
هداب زا  یهت  دابم  چیه  هک  دـیما  ملد  غارـسب  يورن  زگره  نم  لد  دـش  وت  يوک  هتـشگرس  ملد  غاد  وت  رهق  هزات ز  يو  ناج  نشلگ  وت  فطل 
هنامز ياوسر  ملد  غالب  لوسر  هک  ینعی  تسا  رقتفم »  » زا قوش  همان  نیا  ملد  غارف  دـشاب ز  رتشوخ  مناج  نت و  قارف  هک  اقح  ملد  غایا  قوش 
ناور کشا  اب  قشع  زا  مدنب  نابز  هک  مریگ  درک  منانچ  نینچ و  وت  قشع  تفگ  مناوتن  همه  نیا  اب  درک  مناهن  زار  همه  نیا  شاف  درک  منابز 

لد هاوگ  درز  هراسخر   1272 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  درک  منابز  هچنآ  زا  رتالاب  دنکب  دـشک  هنابز  هچ  مهآ  درک  مناوت  هچ 
رکـش و  دـنکفا ، ینهد  نیریـش  مرـسب  يروش  درک  منایز  دوس و  هدوسآ ز  ناهج  رازاب  رد  وت  يادوس  درک  مناجب  خرـس  لـگ  شتاـک  تسا 
طیحم يایرد  منیبیم  وت  يور  همه  اج  کی  منیبیم  وت  يوسب  هک  اجره  درک  مناوج  هرابود  وت  قشع  مغ  زا  مریپ  رقتفم »  » نم درک  مناهدـب 

وت يوک  هبعک  رد  ار  تمـشح  هکیرا  ناکرا  منیبیم  وت  يوم  هرط  رد  ار  یتسه  هفیحـص  يارغط  منیبیم  وت  يوج  هرطق ز  کـی  ار  یتیگ  ود 
ادوس رقتفم »  » نم منیبیم  وت  يوبـس  راشرـس  ار  نودرگ  مخ  را  بجع  دوبن  منیبیم  وت  ياوه  همغن ز  کی  دـبا  ماش  ات  لزا  حبـص  زا  منیبیم 

مرازاـب هچوک و  هتـشگرس  مناـبایب  هوک و  هراوآ  مرازآ  رد  هشیمه  شیوخ  زو  مرازیب  وت  ریغ  هک ز  ادـخب  منیبیم  وـت  يوـب  هدـیروش  ار  هدز 
مناجنرم زاب  مروجنر و  مراز  لد  هآ  هلعـش ز  کـی  دز  شتآ  کـلف  هن  نمرخ  رد  مرازلگ  لـبلب  هچ  هنازور  بش  همه  مزیوآ  بش  غرم  نوچ 

يربخیب ز ات  مرازبا  معاـتم و  تسنیا  ماهدز  ادوس  رقتفم »  » نم مرازاـیب  شیوخ  يراز  زک  مسرت  ار  كزاـن  رطاـخ  نآ  مرازاـین  زاـب  مرازیب و 
هرهچ ات   1273 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوـعوم  يدـهم  لد  هنابـش  هآ  هلاـنیب و  ینیبیمن  کـین  هنازور  لد  هناـشنب  یـسرن  زگره  لد  هنارت 

وت زا  يا  یبلطیم  هچ  هبعک  هناخ  زا  لد  هنارکب  یـسر  هک  هگنآ  يدرگ  نمیا  ـالب  جوم  زا  لد  هناد  زا  دـمد  هزبس  یک  نوخ  زا  خرـس  ددرگن 
هار رد  لد  هنازخ  وچ  دوبن  یجنگ  دوجو  ناطلـس  تکلمم  رد  لد  هناگی  سدـق  رهوگ  نوچ  دوبن  ناهج  ود  فدـص  ردـنا  لد  هناـخ  یبارخ 

لد هناهب  دوش ز  هدوساک  ترقتفم  يوس  يرظن  اناج  لد  هناسف  نوسفب و  يرمع  راثن  میدرک  تمغ 

[ وا رهم  ]

گربلگ ار  نتخ  کشم  مغ و  رپسا  دنک  نازرا  ار  نمچ  دیازفا  قنور  دیاشگ ، خر  رگ  ناسارخ  ماقمیلاع  نیسردم  زا  يروباشین  بیدا  ياقآ 
نارازه شفلز  مخ  ره  رد  دـناشک  دـیامنب  هک  یمـشچ  هشوگ  کـی  ار  نرتـسن  نارمیـض و  شیوم  هدـنچیپ  دراد  هرخـس  ار  ناوـغرا  شیور 

هتفرگ اج  تنج  دیاش ز  هدید  هک  تروص  نینچ  اب  مدآ  دنزرف  ار  ندع  رد  ای  هنوباب  هتـسارآ  ناهنپ  هداجیب  رد  هکنآ  ای  دوب  نادند  ار  نمجنا 
زا دور  ناـج  اـت  تسد  زا  داد  مهاوخن  ار  وا  نماد  نم  ار  نمهرب  ددرگ  هشیپ  یتسرپمدآ  ناـهیکب  درادرب  هراـسخر  زا  هدرپ  رگ  ار  نطو  نیا 

هدجس رد  زوسناج  رهم  نکفرب ، عقرب  هرهچ  زا  ار  نتشیوخ  ناور  مزاس  اهر  نوچ  سپ  يدنتخیمآ  وا  رهم  اب  ارم  ناج  ار  نفک  دشوپ  بلاق و 
تسود رد  زا  انمت  نیز  ابیدا  رذگم  ار  نمرها  نادزی  شیپ  روآ 

يدزی يارعشلا  ماوق  ناوید  زا 

تسوا همزمز  زا  رپ  قافآ 

کبک هگن  وهآ ز   1274 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ار  مش  هیلاغ  طخ  وت  دیپس  يور  رب  مدید  هک  هظحل  نآ  هیس  مرمع  همان  دش 
ار مدـع  تسیدوجو  هک  رخآ  مه  دـنناد  قئـالخ  هک  ملکتب  بل  اـشگب  یهاـگ  ار  مر  هویـش  نآ  ندـیمارخ و  مسر  نیا  تخومآ  وـت  راـتفر  ز 

لجخ شیوخ  فک  ربا  زا  دوج  هگ  هک  تماما  جرد  رهگ  اتکی  ار  مدـق  كاخ  کلم  هدرک  رـصب  لحک  شک  مئاق  يدـهم  اقب  میلقا  هشنهاش 
یک تسین  بجع  تسه  ودـع  مشچ  را  يو  ریغ  رب  ار  ملع  تشارفارب  رهم  هم و  رترب ز  ردـق  زا  یبن  عرـش  قنور  یپ  هک  یهاش  ار  میاهتخاـس 

دنرآ يو  راکناب  هک  رگنب  ار  مصا  شوگارف  مصخ  را  دهد  هرکی  تسوا  همزمز  زا  رپ  قافآ  ود  هک  دناد  ار  ملظ  رون و  دهد  قرف  مه  روک ز 
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لزا تدوجو ز  هتـشگ  يا  ار  میخ  لالج  ادصب  ترف  هدز  منیب  نم  مرگن  اج  ره  وت و  یناهن  دنیوگ  ار  معن  دنـسانشن  یمال  هک ز  نانآ  لئالد 
ار ملق  حول و  هم و  رهم و  کلف و  شرع و  داجیا  ثعاب 

مه زین 

، مان هراب  رگد  هن  ات  يور  شاک  يا  شیدنب  نزحلا ، تیب  نکاس  درب  نابیرگب  رس  باتفآ ، ناسهرپبش  زورب  خر  زا  نم  هام  باقن ، دیابرب  رگ 
لد غاد  دـنک  هزات  ار ؛ زیخ  ون  هلال  درب  ناویح  همـشچ  شهر ؛ رابغ  کشر  طـخ  رـضخ  نآ  بل  زا  باـیماک ، دوش  هک  ره  درب  ناـعنک  هم  زا 

رطاخ درب  ناحیر  لگ و  زا  بات  بآ و  شطخ  رهچ و  نمچ  رد  دمچب  رگ  نم ، ياسنمس  ورـس  درب  ناتـسلگب  نوچ  شیوخ ، راسخر  هدرپ 
، شخر ابیز  ترـسح  دشک  یبوط  هلخن  شدق ، انعر  تلجخ  درب  ناشیرپ  لاح  شاهرط ، زا  ضوع  رد  دنک  شلایخ  فرـص  یـسک ، را  عمج 

جات هک  مئاق  يدـهم  اقب ، کلم  کـلام  درب  ناـمیا  هر  زا  وا ، فلز  مخ  رفک  نورب  ار  مما  هن  رو  تساـمنهر ، قح  تجح  درب  ناوضر  هضور 
، داد هک  ره  شهرب  ناج  درب  ناهرب  عطاق  راقفلا ، وذ  رب  وچ  تسد  مامت  نیهارب  دـنب  دوش ، بکانع  جـسن  درب  ناـقاخ  رـس  زا  وا ، هاـگ  مداـخ 

يوس رـس  وا ، يـالاو  هبتر  كاـخب  دـیاس  هیـصان  وا ، ناویا  رد  هک  ره  درب  نآ  دـهد و  نیا  وا ، هک  سک  نآ  کـنخ  يا  درب  دوصقم  رهوـگ 
، نتم مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  درب  نابعـش  تمرح  قبـس ، رگ  ناـضمر  زا  تساور  هم  نیا  رد  درک  عولط ، نوچ  شخر  رهم  درب  ناوـیک 

يو مان  تسوا  تشگنا  تنیز  تخب ، زوریف  متاخ  درب  نارمع  یـسوم  دوس ، هچ  اضیب  دی  زا  ریگتـسد  دوشن  ات  ارو ، شتیالو  رون   1275 ص :
رب راوس ، ددرگ  وچ  هکنآ  درب  ناهیک  خر  زا  وا ، لدع  متسد  رگ  سولج  دیامنب  نوچ  داد ، گنر  وا  رب  هکنآ  درب  نامیلـس  دزن  نم  وچ  وکنآ 

مق تمکح »  » یعقرب ییحی  دیس  درب  ناگوچ  مخ  رد  اضق ، شرهپس  يوگ  رادتقا  سرف 

! نک یهاشنهش  زیخ و  اورسخ 

رب هدیدرگ  هریخ  تشنک  اسرت ز  وچ  هدرک  ردب  رس  بش  لد  زا  مامت  صرق  اب  هام  تشهب  ناتسلگ  رتافصاب ز  دیما  حبص  نوچ  هتـسارآ  یبش 
وچمه هداتفا  لگ  يرود  زا  لبلب  ياهتخوس  کلد  ياونب  دـنک  ریگبـش  هلان  بش  غرم  كاغم  كاخ و  رب  هدـش  ناشفا  رون  كاـخ  ملاـع  نیا 

دیوگ بر  ای  بر  ای  اونب  بش  لد  رد  لد  هتخوس  فراع  ناماد  رب  دنک  هدید  زا  رهگ  ناشف  کشا  اپب  هشوگ  کی  عمـش  ياهتخوسرپ  هناورپ 
میدن روتـسد و  هچبغم و  غم و  نید  رـصان  دنبلطیم  ادخ  زا  نیـشنهداجس  دباع  دهاز و  دـیوپ  رد  بشب  قوشعم  هار  یلزا  قشع  يداو  کلاس 

دنهاوخ یحلصم  ادیـش  لد  فکب و  شتآ  همه  نانز  هرعن  نانک  هیوم  نادبوم  تسد  رد  هتفرگ  دنز  اپ  دنز و  ناغم  رید  رد  هدش  شتآ  درگ 
رب اپیلچ  رانز و  هتسب  فقسا  شیپب  هنیـس  رب  تسد  نالگچب  اسرت  هدش  اسیلک  رد   1276 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ادزمروهآ  ز 

هرهچ زا  درگ  تب  رب  دنه و  هدکتب  رد  هتفر  حیسم  ریغ  ناهجب  حلصم  تسین  حیصف : دنیارسب  هنارت  نیا  فص  رد  فص  هدز  سوقان  درگ  رس 
؟ تشنک درآ ز  رس  حالصا  رهب  تشرس  کین  يرگداد  دوش  هچ  دیوگیم : نانک  هدجس  تب  شیپ  كاخ  رب  هداهن  میلـست  رـس  دیوشیم  تب 

ناسرب بر  ای  تفگ  تسشن  هداجس  رس  رب  اعدب  لیئارـسا  ینب  یهورگ ز  اب  تسدب  تاروت  یپ و  رد  شدی  دی  دوهی  ماخاح  هدش  هسینک  رد 
اب لد  زار  کی  ره  تولخ  هشوگ  رد  هدش  دنیوجیم  يرگداد  یحلصم  هدش  هتسخ  متس  ملظ و  زا  قلخ  ار  ام  تشرس  كاپ  حلصم  ار  یسوم 
دز رـس  یهام  ارماس  هک ز  هشیدنا  نیا  رد  دندوب  همه  گنهرفیب ؟ رـشب  نیز  دنزرـس  گنج  يزیرنوخ و  همه  نیا  یکب  ات  دنیوگیم  یمنص 

: دنلب قافآ  رد  تشگ  ادن  نیا  ماگ  دز  دمحم  لآ  يدهم  مالـسا  لوسر  ناتـسلگ  دز ز  رب  ملاعب  همیخ  یکدوک  تمـصع  تیب  رادیدپ ز  دش 
نیا لد  شوگ  تفگ  قحلا  ءاج  لطابلا و  قهز  دوشگ  هدرپ  قح  خر  زا  ادخ  هک  سپ  نیز  لطاب  ددـنب  رب  تخر  دوجوب  دـمآ  رظتنم  حلـصم 

مشون و ات  رآ  مماج  تدـحو  هداب  زا  نک  رپ  یلو  يـالوتب  یقاـس  زیخ   1277 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  تفنـش  بیغ  زا  نخس 
لقع تعلخ  ناهجب  دش  وا  هناوید  هک  ره  نایمب  درآ  رظتنم  يدهم  ناهج  هاش  قح  تجح  زا  نخـس  ممالآ  نحم و  جنر و  مغ و  ددرگ  لیاز 

تسشنب شیالو  يوک  رد  هک  ره  تسر  خزود  زا  يو  يالوت  اب  دیشون  ناویح  همشچ  زا  بآ  لدب  شیمالغ  رهم  دز  هکنآ  دیشوپ  ار  درخ  و 
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ورسخ يا  وت  زیخ  اپب  دوخ  دنب  زا  ار  ام  هتسخ  نت  نیا  ناهر  زاب  متـس  ملظ و  زا  زیخ و  دنچ  ات  ینیـشنهدرپ  ابحاص  ام  یئادیـش  لد  تدایب  يا 
رتسگب فاصنا  لدع و  نودرگ  رب  نزب  تخت  هیاپ  نیبج  میئاسب  وت  ياپب  ات  نک  یهاشنهش  زیخ و  اورـسخ  نیمز  يور  امن  ملظ  زا  كاپ  نید 

هزویردب وت  يوک  رس  یئاوسر  ياهتخوس  یقشاع  یئادیش  یلد  هتسخ  میک  نم  ناهجب  روایب  حلص  لک  حلص  ناتسداد  هدب  داد  نیشنب  نیمزب 
دمحم  1278 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ماوت  يوم  هلسلس  هتسب  ماوت  يوک  رس  كاخ  متمکح »  » یئامنب یخر  هک  يدیماب  مدش 

مق هیملع  هزوح  ناوج  يالضف  زا  یتجهب / نسح 

ادخ لامج  رون 

، راهب زاب ، تشد  نمادب  دنسپلد  دش و  ناوج  زا ، هدوسرف  یتیگ  دنخشون  دز  هرابود  راگزور ، هرهچب  دنرپ  نشلگ  يورب  دیـشک ، تعیبط  زاب 
، رد هتخیب  گنت  گنت  اههشفنب  شود ، شود  اهلاهن  گنر  گنر  اههفوکـش  عبط ، هدروآرب  زاب  دـیزو ! يراهب  داب  یگتـسهآب  زاب  دـنکف  ابید 

هزبس دیب  وژان و  هداتس  تفج ، تفج  فرط  رهب  گنه  گنه  فص  هدیـشک  ورـس ، حلـص  شترا  وچ  گنچ  گنچ  رز  هتخیر  تشم ، تشم 
نارتوبک جوز  جوز  نمـس  هتـسر  تشد ، تشد  لگ  هدـیمد  جوف  جوف  ناکلبلب  فلا ، فلا  ناکیرمق  جوم  جوم  نیبب  هلـال  تشپ ، تشپ  رگن 

قرفب بان ، ّرز  زا  يرـسفا  هتـشادرب  باوخ  ز  رـس ، رومخم ، سگرن  دـیوخ  نایم  کبک  هاقهاق ، هدز  هدـنخ  جوا  جوا  رب  هتفرگ  فصب ، فص 
، دیفـس سابل  نمـس  دـیب  هداتفا  هزرلب  وا ، راسخر  قوش  هتـشارفا ز  یتماق  شندـید ؛ یپ  ورـس  هتـشابنا  دوخ  فک  الط ، ياههزیر  هتـشاذگب ز 

نادـنخ هدومن  لگ ، هزوریف  تختب  سوب  داشمـش  ياپب  سفن ، ره  هدز  نمچ  سونبآ  دـبنگ  وچ  هاـیگ ؛ زا  هدـش  نمد  سورع  نوچ  ربب  هدرک 
هک نوگ  هلال  خر و  هزات  یلگ ، دمآ  سجرن  نورب ز  دـمآ  هدرپ  ز  ادـخ ، لامج  رون  دـیمد  نابعـش  هام  هک  طاشن ، نیز  فعـش  قرغ  سولج 

، تشهب ناگتـشرف  دـیما  شیوبب  هدـنز  لما ، شرونب  هزات  نونج  شقـشع  لدـب ز  طاشن ، شقوش  رـسب ز  نومنهر  یملاـعب  دوب ، شیور  رون 
شـشیپ هب  ناهـش  وا  نابات  هرهچ  قح ، راونا  علطم  وا  نادـنخ  بل  رد  يوسیع ، هزجعم  وا  ناسحا  رحب  ز  یمن ، تقلخ  ملاـع  وا  ناـبرد  هنیمک 

مد کیب  ار ؛ هدرم  اهرازه  دنک  ادـیوه  خر  وچ  زیختـسر ، دوش  اپب   1279 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  دیرخ  رز  هدـنب  وچ  نوبز ،
نید ناگدازآ ، هش  يا  دیدن  نارودب  رسپ  وا ، وچ  یتیگ  ردام  دنک  احیسم  راک  وا ، هاگ  هدنب  دنک  اضیب  دی  دص  دوخ ، نابات  خر  زا  دنک  ایحا 

، ملظ لاگنچ  هک  ایب  ایب  يوقت  نمرخ  سوه ، دابب  هتفر  ایب  ایند  هرهچ  داسف ، زا  هدش  هریت  ایب  اج  رب  هدنامن  مسا ، ریغ  قح  عرـش  ایب ز  اهنت  هدش 
لیک لیک  رز  هدوبر  راب ؛ راب  رهگ  هدرب  لیخ  لیخ  نانمرها  جوف ، جوف  نانزهار  لیـس  لیـس  ناور  هنتف  قح ، نید  نزخمب  دیرد  تلادـع  بلق 

نمسای هن  یلگ  رگید  هدنامن  یبن ، عرش  غابب  دیسر  بل  رب  همه  ناج  مغ ، دش ز  نوخ  همه  لد  لیو  لیو  نادد  نآ  زو  هآ ، هآ  ناسخ  نیا  زا 
دیدج یئافص  هدب  ار ، غاب  نیا  ایب و  یلبلب  زا  همغن  هن  يرئاط ، زا  هلان  هن  یلغلغ  وس  چیه  ز  تهب ، طرف  زا  يونشن  یلبنـس  هن  هلال  هن  نمـس ، هن 

هنتف فرط ، ره  زا  بناـجا  هتخیمآ  هلگ  اـب  تسم ، ناـگرگ  هـلیحب  هتخیـسگب  هدوـس و  یگدازآ ، هتـشر  هـتخیر  هتـسکش و  عاـمتجا ، دـعاوق 
جات عامتجا ، رس  رهب  رایب  تلم  يارب  رتهزات ، یندمت  رایب  تلع  يافـش  درد ، نامرد  ایب و  دیع ! زور  ازع  بش  نیدورف ، نازخ  هدش  هتخیگنارب 

هعماج نک  دالوف  گنس و  ز  ار ، حلص  یپ  ایب  دیحو  بیرغ و  راوخ و  دش ، مالسا  هک  ایب  رایب  تلادع  مسر  ربب ، توادع  ملظ و  رایب  تداعس 
دادـب قح ، لدـع  رهظم  هک  نک  دایرف  مچرپ و  بوکب ، ناهاش  خاکب  نک  دادـیب  هیاپ  بارخ ، لزلزت  کـیب  نک  داـبآ  لدـعب  لد ، ناـج و  ار 

هک هایسور  دوب  هچرگ  ناتسآ ، زا  شنارم  هانپ  تشپ و  أجلم و  شاوت ، یشاب  هک  مغ  هچ  هانگ  رد  دوب  قرغ  یتجهب »  » لد هچرگ  دیسر ! مدرم 
دیماان دشن  یسک  میرک ؛ زک  شهر  هدب  هاشداپ  زا  دیاشن  يادگ ، رد  زا  ندنار 

شخب دیما  هدنیآ 

دوب ار  یگدنز  ناریح  دوش  ناج  هتـسخ ، دوش  لد  دیون  قوش و  طاشن و  رگ  دوبن  نادـنز  دوش  ناهج  ار  یمدآ  دـیما  غورف  لدـب  دـشابن  رگ 
ازفا تشحو  اسرفناج  تسا و  هریت  یخزود  زوسملاع  قرب  تسا و  قح  رهق  الب  تسیهایـس و  يدیماان  ناسآ  دوش  وا  زا  امعم  ره  دیلک  دیما ،

مالسلا هیلع  دوعوم  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 483زکرم  هحفص 479 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دزیمآرد  لد  ناـج و  اـب  قوش  تسادرف  لد  رد  هک  يدـیماب  زوریپ  دوخ  دارم  رب  دوشن  اـیوپ  دـش  هک  ره  سأـی  هر  رد  زور  مدیب  تسیبش 
تسا ربهار  راظتنا ، ار  هک  ره  دزیگنا  لد  دزورفارب و  ناج  تسام  هویـش  هک  جرف  راظتنا  دزیخرب  دیما  يولگ  زا  تساغوغ  ره  وا  ون  ره  ناهج 

لد راظتنا  دوب ز  هک  تسا  رختفم  هعیـش  ماوقا  نیب  هدـنبنج  تسیاهدرم  یتسار  تسا  رگراک  سأـی ، هک  ره  لد  رب  هدنـشخرد  ياهدـنیآ  دراد 
تسا هدازآ  دار و  رود  تلذم  زا  هراومه  تسه  اسرفنامسآ  دراد  یتمه  رویغ  تسا و  زرابم  ناسنیا  هعیـش  اجرب  اپ  قیمع و  يراظتنا  هدنز ز 

تسا و هدز  رب  نیتسآ  دادیب  تموکح  لابق  رد  رپس  هدومن  ار  شیوخ  هنیس  دادبتسا  ياههرود  رد  هعیـش  روز  لطاب و  راب  ریز  دورن  اورپیب  و 
داب قرب و  نوچ  هدرک  سابع  ینب  اب  هداتفا  رد  هگ  يوما  تلود  هار  هگ  هتسب  رـس  تلادع  هر  رد  هتخاب  داهج  هدومن  نارگتنایخ  اب  رمک  هتـسب 

رپ دیما و  رپ  دوب  هک  يوق  تسا و  بلاغ  زوریپ و  هعیـش   1281 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ساره  ریت ، غیت و  هدومنن ز  يورـشیپ 
حلـص و شوماخ  دوش  اههنتف  شتآ  دادبتـسا  روز و  نیب ، زا  دور  شوهدـم  دـتفوا  ملظ  دـبا  ات  دایرف  ناـهج  رد  لدـع  دـشک  نوچ  ساـسحا 

ارجا دوش  ومب  وم  قح  مکح  دوش  هداد  ملظ  لـها  رفیک  اـپ  رب  دوش  اـهراد  ناـمز  نآ  شوغآ  دـنکاو  قـلخ  خر  رب  داد  تلیـضف و  شمارآ و 
نورب ماقتنا  تسد  دـنک  نوچ  نامز  ماما  مقتنم  تجح  دوش  هداس  كاپ و  مالـسا ، حول  اهتعدـب  هایـس  شوقن  زا  دوش  هداهن  ورف  لطاب  مکح 
دوشن نیمز  يور  ياهلان ز  نامز  نآ  نوخ  رد  دشک  ار  روج  رکیپ  ناینب  دنک  ار  ملظ  هناخ  نوگلگ  نیمز  هریت  هرهچ  نارابج  نوخ  دـیامنب ز 

رد دنژن  هصغ  يرطاخ ز  دوبن  نیون  ناوج و  دوش  شنیرفآ  دنخبل  زجب  بل  راک  دوبن  نیریـش  دوش  لسع  نوچ  یگدـنز  دـنلب  رهپـس ، بناج 
تفای ناوتن  دـیامیپن  یـسک  قح  هر  زج  هایـس  دـیپس و  زا  قلخ  همه  رب  دـیامرف  مکح  دـیحوت  نید  هَّللا  الا  هلا  مچرپ ال  دـیآ  زازتهاب  اـج  همه 

دوب دونشوخ  مرخ و  دنـشاب  همه  هآ  تیاکـش و  یـسک  زا  يونـشن  دولآ  درگ  ریقف  دص  مدق  ره  هار  رد  يرگنن  زور  نآ  رگید  هارمگ  رفنکی 
زا يزاریش  يدحاو  دمحا  دیـس   1282 ص : نتم ، مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  دوعوم  يدـهم  دـهع  دوـب  هک  هاـفر  شیع و  زور  زور ، نآ 

مق هیملع  هزوح  ناوج  يالضف 

تلادع قح و  تلود 

زا دش  هک  یعامتجا  رسکی ***  دیادزب  دناوتن  جنکـش  جنر و  لد  هک ز  مناد  کیل  رگد  ناج  دمدب  تعیبط  رد  راهب  زاغآ  رد  زورون  هچرگ 
لوقع جارات  یپ  يراگزور  راب ***  نیگنـس  دوش  ملع  زا  هک  ات  دریگ  ناج  یمه  لدع  زا  دـیاب  راهب  داب  زا  لد  هدـنز  دوش  یک  نازخ  ملظ 

للم و نامزاس  تسا  رشب  قوقح  نابهگن  مه  افص *** ! حلص و  رهز  تسا  بایماک  ملاع  رد  رشب  عون  رگد  هک  اپب  درک  یمه  برغ  اههمغن 
دوب رو  دیوج  نآرق  همشچ  زا  دیاب  تسا  تاحالصا  هنـشت  رـشب  رگ  شرودقم ***  دوبن  نافیعـض ، زا  رارـشا  عفد  هک  میدید  زاب  شروشنم 
زاجم یلاخ ز  يدازآ  حلص و  دوب  دوعوم  يدهم  روخ  رد  نیقیب  تلادع  قح و  تلود  دیوپ ***  نادزی  هر  لوا  دیاب  حلص  يدازآ و  بلاط 

هچ دزیرگب  یتیگ  زا  رقف  ینادان و  وید  دیآ  ناماس  رـس و  ار  نیمز  هک  امب  داد  ادخ  هدژم  شوخ  هچ  هو  دوب ***  دوعـسم  ورـسخ  نآ  زا  مه 
يدهم لسر  مسر  هر و  هدنز  دوش  هک  راهب  زور  نآ  دوب  تقیقحب  لک  حلصم  نآ  دوش  نایامن  هک  هارب  مشچ  رظتنم و  ناتـسود  دیآ  نامیلس 

يزیربت یتف  یلع - دمحم   1283 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم 

امنبیغ هنیئآ 

ناهن يا  خر  هدرپ ز  اشگب  نارای  تقاط  دش  قاط  شیوخ  تعلط  امن  يآ و  بیغ  هدرپ  زا  ردـب  شیوخ  تروص  ام  هدـید  زا  هتخاس  ناهن  يا 
ناج وت  تبیغ  زا  دـمآ  شیوخ  تبیغ  زا  ياهدرک  نارگن  ار  یملاع  دنناناملـسم  وت  هارب  مشچ  نیمه  هن  شیوخ  تروص  ام  هدـید  زا  هتخاـس 

تمحر زا  رد  باـبحا  خر  رب  اـشگب  دـیما  ياـهرد  همه  يورب  هتـسب  تخریب  شیوخ  تقاـط  هلـصوح و  فک  دـنداد ز  همه  نارظتنم  بلب 
زج زاین  زجع و  دـصب  میراد  وت  يوس  لد  يور  شیوخ  تلفغ  زا  هدز  تلاجخ  میراسمرـش و  نکیل  ناهانگ  يایردـب  میقرغ  هچرگ  شیوخ 
ریگ ام  تسد   » شیوخ تمصع  فرش و  رب  ارت  دنگوس  داب  قح  تجح  يا  یئجلم  دوبن  ار  ام  وت  زج  شیوخ  تجاح  سکب  میرادن  زاربا  وت 
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جنر زا  سک  ره  توخن  قافن و  لهج و  زا  هک  تسا  يراگزور  شیوخ  تمه  دـی  هب  ار  ام  لکـشم  اشگب  تشذـگب » دـح  زا  یگراچیب  هک 
کی رهوگ  نآ  یئوت  شیوخ  تضهن  ملع  یئادخ  تسد  اب  ریگ  یـشخب  ناماس  رـس و  قیالخ  راک  رب  هک  ات  شیوخ  تحار  دبلطیم  ناسک 
تعلط ات  هنیآ  نآ  رد  تساوخ  درگن  ارت  يور  امن  بیغ  هنیآ  قح  تخاس  شیوخ  تجح  ارت  دناوخ  ناهج  دـنوادخ  هک  فرـش  يایرد  هناد 
نابعـش همین  فرـش  يور  ناز  تفاـی  شیوخ  تیآ  نیهم  تخاـس  ناـیع  زور  نینچ  رد  قح  هک  تسیدـیع  وت  نویاـمه  دـالیم  زور  شیوخ 

تفلا نارگد  زا  تسـسگ  تسویپ و  وت  اب  افـصب  واک  یـسک  قیقحتب  تفای  قح  برق  شیوخ  تمحر  ادـخ  درک  ناهج  لاح  لماش  زورماک 
شیوخ تمرح  لها و ال  ربب  يدوزف  هک  یتف »  » رصع یلو  حیدم  مد ز  يدز  شوخ  شیوخ 
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