
http://www.ghaemiyeh.com






مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: عمد 

: هدنسیون

یمق سابع 

: یپاچ رشان 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: 9عمد 

باتک 9تاصخشم 

10هراشا

فلؤم لاح  17حرش 

21همدقم

مومهملا سفن  باتک  27همجرت ي 

27هراشا

نیسحلا انالوم  تدالو  رد  29همدقم 

تسا لصف  ود  نآ  رد  تسا و  دراو  وا  تداهش  رد  هک  يرابخا  وا و  ناگدنشک  رب  نعل  ترضح و  نآ  رب  نتسیرگ  باوث  نیسح و  بقانم  35رد 

ترضح نآ  بقانم  زا  يرصتخم  35رد 

تسا هدش  دراو  ترضح  نآ  تداهش  رد  هک  يرابخا  وا و  نالتاق  رب  نعل  باوث  نیسح و  تبیصم  رب  نتسیرگ  باوث  45رد 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  ءادهشلا و  دیس  ترضح  رب  تداهش  ماگنه  ات  هیواعم  نب  دیزی  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  عیاقو  رکذ  74رد 

یلع نب  نسح  74تلحر 

هبتع نب  دیلو  هب  همان  78نداتسرف 

دیوگ یم  راحب  رد  84یسلجم 

وا يارب  هفوک  مدرم  نتشون  همان  هکم و  هب  نیسح  هجوت  92رد 

دیوگ یم  96يدوعسم 

تسا هتفگ  فوهلم  رد  102دیس 

هللادیبع هب  دیزی  همان  ندیسر  زا  سپ  مدرم  108ندیزگرب 

روعا نبا  کیرش  ندوب  112یعیش 

لیقع نب  ملسم  140لتق 

140هراشا

يرجه دیشر  146لتقم 

قمحلا نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  ندش  150هتشک 

لیقع نب  ملسم  دنزرف  ود  172تداهش 
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قارع هب  هکم  زا  نیسح  ماما  ترضح  هجوت  180رد 

دومرف قارع  گنهآ  هکم  زا  هیورت  زور  ءادهشلا  دیس  190ترضح 

هفوک هب  نتفر  زا  ترضح  نآ  نتشادزاب  ار و  ءادهشلادیس  ترضح  یحایر  دیزی  نب  رح  رادید  رکذ  207رد 

لتاقم ینب  رصق  ات  ترضح  219نتفر 

دوخ دانسا  هب  قودص  خیش  ندرک  227تیاور 

داد خر  دعس  نبا  ترضح و  نآ  نایم  هچنآ  دعس و  نب  رمع  دورو  البرک و  نیمز  هب  ءادهشلا  دیس  ترضح  لوزن  231رد 

اعوسات عیاقو  البرک و  هب  رمش  دورو  249رد 

اروشاع بش  عیاقو  رکذ  255رد 

هفوک لها  رب  ماما  جاجتحا  بناج و  ود  زا  رکشل  ییارآ  فص  اروشاع و  عیاقو  265رکذ 

265هراشا

نانآ ندش  هتشک  نیسح و  ماما  باحصا  گنج  یگنوگچ  283رد 

283هراشا

ماما هب  دیزی  نب  رح  285نتسویپ 

ریضخ نب  ریرب  291لتقم 

يراصنا هظرق ي  نب  رمع  292لتقم 

هجسوع نب  ملسم  295لتقم 

رهاظم نب  بیبح  ندش  هتشک  ار و  زامن  يدئاص  همامث  یبا  300يروآدای 

؟ تسیچ 301لتقم 

دیزی نب  رح  ندش  303هتشک 

نیق نب  ریهز  306تداهش 

لاله نب  عفان  306تداهش 

يرافغ نمحرلادبع  يرافغ و  هللادبع  308لتقم 

یمابشلا دعسا  نب  هلظنح  ندش  309هتشک 

سباع بذوش و  ندش  310هتشک 

يدنک ءاثعشلا  یبا  ندش  312هتشک 

نیسح باحصا  زا  یعمج  312تداهش 

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  313دیوس 

نیسحلا نب  یلع  نسحلاوبا  رکذ  رد  اهنآ  ندش  هتشک  نیسح و  ماما  تیب  لها  نتفر  نادیم  333هب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


333هراشا

تسا لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تیب  لها  يادهش  زا  347رگید 

تسا رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  تیب  لها  يادهش  زا  348رگید 

تسا رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  تیب  لها  يادهش  زا  349رگید 

تسا لیقع  نب  نمحرلادبع  349رگید 

لیقع نب  رفعج  350رگید 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  350رگید 

یلع نب  نسحلا  نب  مساق  352تداهش 

تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکبوبا  ءادهش  زا  357رگید 

نینمؤملاریما دالوا  358تداهش 

نینمؤملاریما نب  سابعلا  انالوم  361تداهش 

میدرگزاب یلع  نب  هرس  سدق  سابع  ترضح  تداهش  ناتساد  364هب 

نسحلا نب  هللادبع  راوخ و  ریش  لفط  مولظملا و  نیسحلا  هللادبع  یبا  اندیس  تداهش  380رد 

380هراشا

راوخریش لفط  تداهش  383رد 

تداهش زا  سپ  413عیاقو 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تداهش و  زا  سپ  عیاقو  413رد 

ترضح نآ  رب  مرتحم  مرح  ندرک  نویش  ثاثا و  ندرک  جارات  419رد 

نارتش اه و  هلح  سرو و  ندرک  425تراغ 

اروشاع رصع  عیاقو  رکذ  431رد 

هفوک هب  البرک  زا  ار  تیب  لها  دعس  رمع  ندرک  437هناور 

نیسحلا انالوم  نفد  441رد 

هفوک هب  تیب  لها  449دورو 

449هراشا

ینکش نامیپ  ییافو و  یب  رب  ناشیا  شزرس  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  یتقو  هفوک  لها  رب  نیسحلا  نب  یلع  454جاجتحا 

هللادیبع سلجم  هب  تیب  لها  دورو  465رد 

فیفع نب  هللادبع  ندش  هتشک  475رد 

هکم رد  ریبز  نبا  هبطخ ي  هنیدم و  هب  ار  یملس  کلملادبع  دایز  نبا  نداتسرف  481رد 
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ماش هب  ار  هرهاط  ياهرس  دایز  هللادیبع  487نداتسرف 

ماش هار  رد  هعقاو  دنچ  رکذ  495رد 

ماش هب  تیب  لها  دورو  501رد 

ناشیا نتفرگ  متام  رهش و  نآ  هب  ناشیا  ندش  دراو  لوسر و  هنیدم ي  هب  ار  ءادهشلادیس  ترضح  مرتحم  مرح  دیزی  547نداتسرف 

دنتفگ ترضح  نآ  يارب  هک  یثارم  نج و  هحون  ترضح و  نآ  رما  رد  ادخ  هب  هکئالم  هلان  اهنآ و  لها  نیمز و  اهنامسآ و  نتسیرگ  زا  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  تداهش  زا  سپ  دش  رهاظ  هچنآ  571رد 

نیمز نامسآ و  هیرگ ي  571رد 

571هراشا

ناشیا نتسیرگ  ترضح و  نآ  رما  رد  یلاعت  يادخ  يوس  ناگتشرف  ندرک  يراز  هلان و  589رد 

589هراشا

ءادهشلادیس ترضح  رب  ناینج  ندرک  نویش  592رد 

هیف یثارملا  نم  لیق  ام  ضعب  رکذ  604یف 

وا فیرش  ربق  رب  ءافلخ  متس  ترایز و  لضف  ترضح و  نآ  تاجوز  نیسح و  نادنزرف  رکذ  632رد 

ترضح نآ  تاجوز  ضعب  نادنزرف و  رکذ  632رد 

ءادهشلادیس ترضح  ترایز  تلیضف  640رد 

ترضح نآ  فیرش  ربق  رب  افلخ  متس  656رد 

ار نیسح  ناگدنشک  يو  نتشک  راتخم و  جورخ  نیباوت و  لاح  حرش  رد  664همتاخ ،

664هراشا

هفوک هب  راتخم  ندمآ  670رکذ 

ماش لها  گنج  هب  نیباوت  درص و  نب  نامیلس  نتفر  نوریب  680ناتساد 

هفوک رد  راتخم  693جورخ 

ار نیسح  ناگدنشک  راتخم  715نتشک 

رگید نت  دنچ  دعس و  رمع  729نتشک 

دایز نبا  لاتق  هب  رتشا  میهاربا  نتفر  734رکذ 

دایز نبا  ندش  736هتشک 

زکرم 744هرابرد 
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مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: عمد 

باتک تاصخشم 

.1319  - 1254 سابع ، یمق ، هسانشرس : 

یسراف  . مولظملا نیسحلا  اندیس  هبیصم  یف  مومهملا  سفن  يدادرارق :  ناونع 

.ینارعش نسحلاوبا  ملق  هب  همجرت  یمق ؛ سابع  فیلأت  مومهملا /  سفن  باتک  همجرت  موجسلا : عمد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 727 يرهاظ :  تاصخشم 

.RELIGION نید = تسورف : 

2-749-422-964 مود :) پاچ   ) لایر  70000 978-964-422-749-3 ؛  لایر :   70000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

ناتسمز 1385. مود :  پاچ  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.ق 61  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

.ق 61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

مجرتم .، 1281-1352، نسحلاوبا ینارعش ، هدوزفا :  هسانش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

فلا BP41/5/ق8ن7041 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

1141629 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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1 ص :

هراشا
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فلؤم لاح  حرش 

نآ زا  لاجر  لها  هقیرط  هب  یتمجرت  رگید  ياـج  رد  نوچ  میرواـیب  هللا  همحر  فلؤم  زا  یلاـح  حرـش  رـصتخم  دـمآ  بساـنم  تسخن 
رکذ ار  شیوخ  تافنـصم  یماسا  هیوضرلا » دئاوف   » رد دوخ  هکنیا  زج  وا  راثآ  يرطف و  هحیرق  بستکم و  هبتر  فرعم  مدـیدن  موحرم 

يو ددرگ ، یم  مولعم  موحرم  نآ  بتک  عبتت  زا  دـنا و  هدروآ  هعوـبطم  بتک  رخآ  اـی  لوا  رد  وا  بتک  نیرـشان  هچ  نآ  تسا و  هدرک 
بصعت و زا  یلاخ  قوذ و  اب  يدرم  و  حیـصف ، یبرع  یـسراف و  رد  قیقد و  بلاـطم  طبـض  رد  علطم و  ربیخ و  یثدـحم  عراـب و  یبیدا 
رد تسج و  یم  زارتحا  تشاد  رتمک  هدـیاف  هک  یبلاطم  طبـض  زا  دـنادرگ و  دـنم  هرهب  ار  مدرم  دوخ  راثآ  زا  دوب  لیام  .دوب و  عاـجش 
زا ار  قح  نخس  اهذخا » اهدجو  امثیح  نمؤملا  هلاض  همکحلا   » نومـضم هب  تفر و  یم  امدق  تقیرطب  خیراوت  ریـس و  رد  ثیدح  لقن 
رد هچنآ  و  حیحص ، تسا  یعیش  نیفلوم  بتک  رد  هچ  ره  دنرادنپ  هک  یهورگ  دننام  تشادن  دومج  تفرگ و  یم  دینش  یم  سک  ره 

باتک زا  زین  فلؤم  تسا ، هدرک  تیاور  راکب  نب  ریبز  ینیادم و  زا  هللا  همحر  دیفم  خیش  هکنانچمه  .لطاب و  تسا  تنس  لها  خیراوت 
ترـضح موحرم  نآ  دنمورب  دـنزرف  زا  لاح  ره  هب.تسا  هتـسنادن  عنام  ار  نانآ  ندوب  ینـس  تسا و  هدروآ  تیاور  يربط »  » و لماک » »

دوخ فیرش  ملق  هب  متساوخ  رد  هدوجوب -  نیملسملا  هللا  عفن  یلع -  ازریم  جاح  ياقآ  مالعالا  دامع  مالسالا  هقث 
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ریقح اب  هک  یفطل  تیاغ  زا  هیف » امب  يردا  تیبلا  لها   » هک دراد  موقرم  شیوخ  دـلاو  زا  لاجر  لـها  تقیرط  هب  یلاـح  حرـش  رـصتخم 
یمقلا دـمحم  نب  مساقلا  یبا  نب  اضر  دـمحم  نب  سابع  ریقح  دـلاو  : هظفل صنب  ناشیا  ناـیب  کـنیا  دـنتفریذپ و  ار  اـنمت  نیا  دنتـشاد 

نم سردنا  ام  ییحم  رابخالا و  زونک  جرختسم  نیثدحملا  متاخ  نیرخأتملا  نیمدقتملا و  هوفص  موقالا  عفرالا  دامعلا  مظعالا و  خیشلا 
تیلوفط و لوا  .دش  عقاو  مق  هبیط  هدـلب  رد  هنـس 1294  رد  شتدالو  .هناهرب  هللا  رانا  یمقلا  ثدحملا  انالوم  انذالم و  انخیـش و  راثالا 

هدیدرگ رحبتم  نف  نیا  رد  يروط  هب  هدومن و  لیمکت  لیـصحت و  نامز  نآ  لومعم  قباطم  ار  هیبدا  نونف  هدینارذگ و  مق  رد  ار  یناوج 
دیتاـسا ناـگرزب و  دزن  ذـملت  لیـصحت و  هب  ار  یلاـس  دـنچ  دنتـشگ و  فرـشم  فجن  هب  لاـس 1312  رد.دــندناوخ  یم  ارف  ار  وا  هـک 

لاس رد  یفوتم  هللا  همحر  يدزی  یئابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  اقآ  ياقآ  هللا  هیآ  ءاهقفلا  دیـس  موحرم  تمدـخ  اصوصخم  دـندینارذگ 
لاجر و ثیداحا و  اـب  رتشیب  هک  ییاـجنآ  زا  اـما  دـندومن ، هدافتـسا  رگید  دـیتاسا  دزن  زین  ار  رگید  نونف  هدومن و  هقف  لیـصحت   1337

يرون نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  نیثدحملا و  هقث  ترـضح  تمدـخ  رد  ار  یتدـم  دوب ، دـنمقالع  هیارد 
؛ تسا هدومرف  هراشا  عوضوم  نیدب  هیوضرلا » دـئاوف   » باتک رد  موحرم  نآ  دوخ  هکنانچ  .تخادرپ  ثیدـح  ملع  بسک  هب  هللا  همحر 

هلمکت  » بحاص يوسوم  ردص  نسح  دیـس  زا  رگید  تسا و  يرون  ثدـحم  موحرم  خیـش  یکی  دـنتفرگ ، هزاجا  خـیاشم  زا  یعمج  زا 
و هینیـسحلا » نیعبرا   » بحاص یمق  دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  بیرا  بیدا  ثدـحم  هیقف  لـضاف  ملاـع  خیـش  زا  رگید  و  لـمآلا » لـما 

مق هب  دوب ، هدـش  التبم  هک  سفنلا  قیـض  یجازم و  هضراع  رثا  رب  فجن  رد  تماقا  یتدـم  زا  سپ  .نیثدـحم و  املع و  زا  رگید  یعمج 
فیلأت ثیداحا و  يروآ  عمج  زج  یمه  تدم  نیا  لالخ  رد  دـندومن و  تماقا  دوخ  یلـصا  نطوم  دـلوم و  رد  دـندومرف و  تعجارم 

ات حبص  لوا  زا  ناشیا  میدش  یم  جراخ  رهش  زا  تقو  ره  مدلاو  موحرم  اب  یکدوک  لوا  رد  مراد  رطاخ  رد  تسرد  .دنتشادن 

9 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هدش و  هتشون  ناشیا  دوخ  طخ  هب  هک  تسا  هیبجرلا » دئاوف   » ناشیا فینصت  لوا  .دندوب و  لوغشم  هعلاطم  نتـشون و  هب  ابترم  ماش  هب 
سدقم دهشم  هب  لاس 1337  رد.مدومن  فیلأت  ار  نآ  یگلاس  تسیب  زا  لبق  دـندومرف : یم  ناشیا  دوخ  هچنانچ  تسا و  هدیـسر  پاچ 

هب يرفـس  انمـض  دندیدرگ و  فرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  راب  دنچ  دیدرگ و  رواجم  اجنآ  ردو  دومرف  تمیزع  مالـسلا  هیلع  يوضر 
.دندومرف و یم  هظعوم  دنمدوس  نانخس  ظعاوم و  هب  ار  مدرم  ازع  هماقا  مایا  صوصخب  تغارف  مایا  رد  مه  یهاگ  دومرف و  ناتسودنه 
دـندومرف و عورـش  قالخا  سرد  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهبـش  دهـشم  نیلـصحم  بالط و  نایاقآ  زا  یعمج  ياضاقت  هب  لاس 1341  رد 
هس بیرق  سرد  ره  دندش و  یم  رـضاح  ناشیا  سرد  عامتـسا  يارب  رفعج  ازریم  هسردم  رد  رهـش  ياملع  بالط و  زا  نت  رازه  بیرق 

ماش و يوس  هب  هبترم  راـهچ  انمـض  نطوت و  مزع  هب  دـندیدرگ  فرـشم  فجن  هب  دهـشم  زا  لاس 1352  رد  .دیـشک  یم  لوط  تعاـس 
رد لصاو و  يدزیا  تمحر  هب  فجن  رد  لاس 1359  مارحلا  هجحلا  يذ  هبنش 23  هس  بش  یگلاس  نس 65  هب  دندومن و  رفس  توریب 

نوفدم يرون  ثدحم  موحرم  شداتـسا  بنج  هلبقلا  باب  یقرـش  ياهناویا  رد  موس  ناویا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رهطم  نحص 
هدیسر و پاچ  هب  اهنآ  رثکا  هک  تسا  دلجم  زا 60  زواجتم  یمق  ثدحم  موحرم  تافلؤم   -. هیلع هللا  ناوضر  هللا و  همحر  و  دیدرگ - 

تافنـصم نیرتهب  دندومرف ، یم  دوخ  هکنانچ  هدش و  عبط  ررکم  مه  اهنآ  ضعب  هکنانچ  تسا ، روهـشم  عوبطم و  ماوع  صاوخ و  دزن 
9 .دش يراددوخ  اجنیا  رد  نآ  لیصفت  زا  اذل  تسا ، روکذم  هیوضرلا » دئاوف   » رد بتک  نآ  یماسا  نوچ  تسا و  راحبلا » هنیفس   » ناشیا

هداز ثدحم  یلع  بجر 1369 
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همدقم

کتعاط یلع  کب  ادجنتـسم  کتیادهل و  ادش  رتسم  کمرک  نم  ادفرتسم  کمعن و  نم  ادیزتسم  کل  ادمح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هرهاطلا هترتع  رغلا و  هلآ  هرهاظلا و  هجحملا  یلع  هرهاقلا  هجحلاـب  ثوعبملا  همغلا  فشاـک  همـالا و  يداـه  کـلوسر  یلع  هالـصلا  و 

یناف دـبع  نیا  دـیوگ  نینچ  دـعب ؛ اما.هرخآلا  ایندـلا و  یف  هنیب  اننیب و  هللا  قرف  نیـسحلا ال  هللادـبع  یبا  انالوم  اندیـس و  یلع  اـصوصخ 
تاحالطصا ظفح  مولع و  لیصحت  هب  بابش  دهع  نوچ  هک  ینارعشلاب  وعدملا  نسحلا  یبا  نب  نیـسح  مالغ  نب  دمحم  نب  نسحلاوبا 

هشوخ ینمرخ  ره  زا  متفرگب و  هرهب  یملع  ره  زا  نیقداصلا » جهنم   » بحاص دهع  نم  نیحلاصلا  یفالساب  ءادتقا  و  تشذگب ، موسر  و 
ریـسافت و عـبتت  هب  یناـمز  و  رافـسا »  » و تاراـشا »  » تسارد هب  یناـمز  و  برع ، مجع و  زا  بدا  بتک  هعلاـطم ي  هب  یهاـگ  متـشادرب ،

دقل.دمآ رـس  هب  دهع  نآ  ات  لوقعم ، یـضایر و  لئاسم  رد  قمعت  هب  یهاگ  و  لوصا ، هقف و  بتک  هیـشحت ي  ریـسفت و  هب  یتقو  رابخا ،
رتافد و مزالم  هشیمه  رارکت ، رد  زور  رادـیب و  بش  زارد  نایلاس  ملاعملا  کلت  نیب  یفرط  تحرـس  اهلک و  دـهاعملا  کـلت  یف  تفط 

رذب تفرعم ، تسا و  تفرعم  يارب  ملع  هک  داد  ادن  نیا  شوگ ، رد  بیغ  شورس  ناهگان  سیطارق ، مالقا و  قفارم  هتسویپ  سیرارک و 
.دنچ ات  یلوغشم  ایلوا ، هب  لسوت  ادخ و  قیفوت  هب  رگم  ددرگن  رسیم  همه  نیا  دوشن و  صالخا  یب  تعاط  و  تعاط ، لمع و 
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باتفآ هک  زیخرب  دوز  تخاس ، مهارف  يداز  ار  داعم  درک و  دـیاب  باتـش  ینادان  تسین  وت  رد  لمع  نوچ  یناوخ  رتشیب  هکنادـنچ  ملع 
سفن  » باتک سپ.نک  میدـقت  یتمدـخ  يوج و  یلـسوت  هدـشن ، تسد  زا  مامت  ورین  تسا و  یقاب  یتیقب  اـت  تفر ، ناوراـک  دـمآ و  رب 

ار زیزعلا -  هرـس  سدق  یمقلا -  سابع  خیـش  جاحلا  انرهد  هودـق  انرـصع و  رخفم  ریبخلا  ثدـحملا  ریرحنلا و  ملاعلا  فیلأت  مومهملا »
تایاور رثکا  رب  لمتشم  زجوم و  عماج و  یباتک  هتعافش -  هللا  انقزر  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  انالوم  اندیس و  لتقم  رد  مدید 

مک : » دنا هتفگ  وا  قح  رد  ایوگ  تسا و  هدشن  هتـشون  نونک  ات  نآ  دننام  هکنانچ  هصاخ ، هماع و  زا  هربتعم  خیراوت  تالوقنم  حیحص و 
هچنانچ منک  لقن  هداس  یـسراف  هب  ار  باتک  نامه  متفگ  .دریگن  هرهب  نآ  زا  سک  همه  تسا و  برع  نابز  هب  اما  رخآلل » لوالا  كرت 

هچ رگا  دنام ، ظوفحم  یـسراپ  نابز  رد  تحاصف  تسالـس و  دوش و  هدـیناجنگ  یبرع  تاملک  زا  هملک  ره  ینعم  یـسراپ  ترابع  رد 
همجرت هب  دنا و  هدرک  ریـسفت  صیخلت و  دوخ  هاوخلد  هب  ار  یبرع  تارابع  یـسراپ  لتاقم  ابلاغ  تسا و  راوشد  یـسب  رما  ود  نیا  عمج 

رگید هصیوع ي  ار  ام  و.دـبایرد  ار  دوصقم  ینعم  قح  ات  تسا  زاین  یبرع  لصا  هب  ار  هدـنناوخ  هک  ناـنچ  هتخادرپن ، هملک  هب  هملک  ي 
يرازاب تارابع  طلغ و  تاغل  اـب  اـم  ناـمز  مدرم  هک  دـشاب  سونأـم  ریغ  میرب  راـک  هب  حیحـص  لزج و  نخـس  رگا  هک  تسا ، شیپ  رد 
تاـملک هب  مییوگ و  نخـس  ناـنآ  ناـبز  هب  رگا  دـنا ، هتفرگ  يوخ  تسا ، رـصع  نیا  ياـشنا  صاوخ  زا  هک  لذـتبم  تقایـس  هناـیماع و 

: دنا هدومرف  هک  نیرهاط  تیب  لها  لوسر و  رابخا  هب  تبسن  بدا  كرت  مه  تسا و  فلس  تریس  زا  فلخت  مه  مینک ، تعانق  هلودزم 
بتک اـب  باـتک  هدـنناوخ  لاـح  نیا  اـب  تسا ، رتراوشد  مه  نتفاـی  یهار  قیرط  ود  نیا  ناـیم  رد  و  ءاحـصف » موق  اـناف  انثیدـح  اوبرعا  »
خیـش ریـسفت  و  هللا -  همحر  یـسلجم -  موحرم  رگید  بتک  نویعلا و  ءالج  خـسان و  جـهنم و  ریـسفت  دـننام  تسا و  سوناـم  هحیحص 

نآ .ددرگ و  یمن  رجزنم  حیحص  تغل  ندینش  زا  دنسونأم  يرـصع  بتک  اب  اضحم  هک  نانآ  دننام  هدرک و  هعلاطم  ار  يزار  حوتفلاوبا 
مداهن و مان  مومهلا  سفن  همجرت  یف  موهملا  عمد  ار 
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یصقن رگا  لاح  لک  یلع  مدوزفا و  نیلالهلا  نیب  نتم  رد  ای  هحفص  لیذ  رد  دیآ  راک  هب  ار  هدنناوخ  هک  صـصق  دیاوف و  یـضعب  هاگ 
، ما هدیـسر  لامک  هب  شیوخ  دصقم  رد  منک  یمن  اعدا  نم  .تسا و  زیزع  ناگدـنناوخ  زا  حالـصا  وفع و  ياضاقت  دوش  تفای  نیا  رد 
رد عورـش  کنیا.قفوملا  ددسملا و  هللا  یـسفن و  نمف  هئیـس  نم  ناک  ام  هللا و  نمف  هنـسح  نم  ناک  امف.هدرب  راک  هب  دهج  بیاغ  نکل 

يارب هک  یـسک  ندیـشک  هآ  : » دومرف بلغت  نب  ناـبأ  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  : یلاـعت هللا  نوعب  مینک  یم  دوصقم 
هاگنآ تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ام  رـس  نتـشاد  ناهنپ  تسا و  تدابع  ام  يارب  يو  هودـنا  تسا و  حـیبست  دـشاب  نیگمغ  اـم  تیمولظم 

«. دوش هتشون  الط  بآ  هب  ثیدح  نیا  دیاب  دومرف :
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مومهملا سفن  باتک  همجرت ي 

هراشا

فیلأت ببـس  رکذ  راهطا و  لآ  راتخم و  ربمغیپ  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  باتک  فلؤممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هربتعم بتک  زا  ار  نیا  دـیوگ  .تسا و  هدرک  دای  تسا  لوقنم  اهنآ  زا  باتک  نیا  بلاـطم  هک  ار  دوخ  ذـخآم  كرادـم و  باـتک ، نیا 

نب دمحم  نب  دمحم  هللادبع  یبا  خیـش  فیلأت  داشرا »  » دـننام تسج  دـیاب  دانتـسا  اهنادـب  درک و  دـیاب  دامتعا  اهنآ  رب  هک  مدرک  مهارف 
یبا نیدـلا  یـضر  دیـس  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلم   » باتک .تشذـگرد و  دادـغب  رد  لاـس 413  رد  هک  دـیفم »  » هب فورعم  ناـمعن 

دادغبب یفوتم  يربط  ریرج  نب  دمحمل  خیراتلا »  » باتک رد  لاس 664 . رد  دادغبب  یفوتم  سوواط  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  مساقلا 
لاس لصومب  یفوتم  يرزج  ریثا  نباب  فورعم  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدـلازع  ظفاح  هباسن ، خروم  لماک » خـیرات   » لاس 310 و

جورم  » و لاس 356 . دادغب  هب  یفوتم  یناهفـصا  جرفلا  یبا  هب  فورعم  يوما  نیـسحلا  نب  یلع  بیدا  خروم  نییبلاطلا » لتاقم   » و . 630
هفرعم یف  همالا  صاوخ  هرکذت   » جرفلا و یبا  اب  رـصاعم  يدوعـسم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  رهوجلا » نداعم  بهذلا و 

« نویـساق لبج   » رد هک  لاـس 654  قشمدـب  یفوتم  يزوج  نبا  طبـس  هب  فورعم  يدادـغب  یلغاوزق  نب  فسوی  رفظملا  یبا  زا  همئـالا »
« همئالا هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا   » .یعفاش و هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامکل  لوسرلا » لآ  بقانم  یف  لؤسلا  بلاطم   » .تسا و نوفدم 

نباب فورعم  یکم  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رونل 
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رد هک  یماما  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدـلا  ءاهب  زا  همئالا » هفرعم  یف  همغلا  فشک   » و لاس 855 . هب  یفوتم  یکلام  غابص 
فورعم یکلام  یـسلدنا  یبطرق  دمحم  نب  دمحا  ورمع  یبا  نیدلا  باهـشل  دیرفلا » دـقعلا   » .تفای و تغارف  نآ  فیلأت  زا  لاس 687 

نبا خـیاشم  زا  یـسربط  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  زا  جاجللا » لها  یلع  جاجتحالا   » باـتک و  لاس 328 . رد  یفوتم  هبر  دـبع  نباب 
لاس 588 و رد  بلحب  یفوتم  یناردـنزام  يورـس  بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  دیـشرل  بقانملا »  » باـتک .بوشآ و  رهش 

یـسراف یلع  نب  نسح  نب  دـمحم  یلع  یبا  زا  نیظعاوـلا » هضور   » طقـسلا و دهـشم  هـب  فورعم  ماـقم  دزن  نشوـج  لـبج  رد  نوفدـم 
زا اـمن  نباـب  فورعم  یلع  دـمحم  نب  رفعج  نیدـلا  مجنل  نازحـالا » رینم   » بوشآ و رهـش  نبا  خـیاشم  زا  يروباـشین  لاـتف  هب  فورعم 

ققحم و رـصاعم  يربط  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدـلا  دامع  زا  هفیقـسلا » یف  یئاهب  لماک   » هللا و امهمحر  یلح  همـالع ي  خـیاشم 
زا لاس 765  هب  درک و  فیلأت  ناوید  بحاص  هب  فورعم  ینیوج  نیدـلا  سمـش  نب  دـمحم  نیدـلا  ءاهب  يارب  ار  باتک  نیا  همـالع و 

هیلست . » لاس 903 هب  یفوتم  هاش  دـنواخ  نب  دـمحم  زا  افلخلا » كولملا و  ءایبنالا و  هریـس  یف  افـصلا  هضور   » .دـش و غراف  نآ  فیلأـت 
، منک یم  لقن  راحب  رشاع  طسوت  هب  ریخا  باتک  نیا  زا  و.لتاقم  بتک  زا  اهنیا  ریغ  يرئاح و  ینیـسح  بلاط  یبا  نب  دمحم  سلاجملا »

نب دیـس  زا  و.يربط  طسوت  هب  فنخم  یبا  لتقم  زا  يربط و  خـیرات  .طبـس و  هرکذـت ي  طسوت  هب  یبلک  بئاـس  نب  ماـشه  لـتقم  زا  و 
مدرم اـت  يدزا  هب  فنخم  یبا  زا  و  يربط ، هب  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  زا  و  يرزج ، هب  ریثا  نبا  زا  و  دیـس ، هب  منک  یم  ریبـعت  سوواـط 

تباث و نم  دزن  نوچ  ما ، هدرک  لقن  ار  نآ  تسا  هدیـسر  عبط  هب  راحب  رـشاع  اـب  هک  فنخم  یبا  هب  فورعم  لـتقم  نیزا  دـنربن  ناـمگ 
تفاـی لـتقم  نآ  رد  هک  يزیچ  و  تسین ، يرگید  ربـتعم  خروم  اـی  فورعم و  فنخم  یبا  نآ  زا  لـتقم  نیا  هک  تسا  هدـیدرگ  ققحم 

ناگرزب زا  يدماغ  يدزا  فنخم  نب  دیعس  نب  ییحی  نب  طول  فنخموبا  اما.دیاشن  ار  دامتعا  دشاب  هدرکن  لقن  يرگید  دوش و 
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، رثکا دننک و  لقن  رایـسب  اهنآ  زا  املع  هک  نیـسحلا » لتقم   » باتک هلمج  زا  ریـس  رد  و  درک ، فیلأت  رایـسب  بتک  دوب و  ربخ  باحـصا 
لقن يربط  هچنآ  اـب  ار  فورعم  لـتقم  نیا  سک  ره  تسا و  هدـش  هتفرگ  فنخم  یبا  زا  لـتقم  رد  يربط  خـیرات  تـالوقنم  لـج  هکلب 

همتاخ و کی  باب و  دـنچ  رب  مدرک  بترم  ار  باـتک  نیا  نم  تسین و  يو  زا  لـتقم  نیا  هک  دـناد  دـنک ، لـمات  هلباـقم و  تسا  هدرک 
کلملا هللا  تاولـص  هیلع  مولظملا  نیـسحلا  اندیـس  هبیـصم  یف  موهملا  سفن  » مدیمان ار  نآ  مدروآ و  باتک  باوبا  زا  شیپ  يا  همدقم 

«. بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  هماتتخا و  هداعسب  ینزوفی  همامتال و  ینقفوی  نا  هللا  لأسأ  مویقلا و  یحلا 

نیسحلا انالوم  تدالو  رد  همدقم 

هللادـبع یبا  ترـضح  تدالو  لاس  هام و  زور و  رد  تسا  فـالخ  هصاـخ ، هماـع و  زا  ار  خـیرات  باـبرا  ثیدـح و  ياـملع  هک  نادـب 
و ترجه ، مراهچ  لاس  یلوالا  يدامج  مجنپ  یضعب  نآ و  مجنپ  دنیوگ  یضعب  نابعش و  میـس  دنیوگ  یـضعب  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا 
رد دیهـش  خیـش  و  بیذـهت »  » رد هللا  همحر  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  ار  لوق  نیا  و  میـس ، لاس  لوـالا  عیبر  رخآ  رد  دـنا  هتفگ  یهورگ 

هللادـبع یبا  ترـضح  زا  تسا ، هدرک  تیاور  هدـقرم -  هللا  رطع  ینیلک -  مالـسالا  هقث  هک  یتیاور  اب  قفاوم  دـندرک ، راـیتخا  سورد » »
زور هد  هام و  شش  ماما  ود  نآ  تدالو  نایم  دوب و  هلـصاف  رهط »  » کی مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نیب  هک  مالـسلا  هیلع 

مهدزناپ رد  مالسلا  هیلع  نسح  ترضح  تدالو  تسا  زور  هد  هک  تسا  رهط  لقا  رهط ، هب  ترضح  نآ  دارم  دیوگ : باتک  فلوم.دوب 
دوب رهط  می  طقف  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  نایم  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  مه  و  دوب ؛ ترجه  مود  لاس  ینعی  ردب ؛ لاس  ناضمر 

دنوادخ : » هک تسا  هدرک  لقن  راونا »  » باتک زا  بوشآ  رهش  نبا  بقانم »  » رد و.هام  شش  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  لمح  تدم  و 
و يو ، لتق  هب  تفگ  تیزعت  ار  وا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  تدالو  لمح و  هب  تفگ  تینهت  ار  مرکا  ربمغیپ  یلاعت  كراـبت و 

راوگان وا  رب  تسنادب و  ار  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 
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شش يدنزرف  چیه  تسا و  هام  هن  نانز  لمح  « ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعـضو  اهرک و  هما  هتلمح  » .دمآ دورف  هیآ  دمآ و 
، تسا هدوب  نیـسح  ییحی و  تیاور  لصا  هک  مهد  یم  يوق  لاـمتحا  دـیوگ : فلؤم.مالـسلاامهیلع  نیـسح  یـسیع و  زا  ریغ  دازن  هاـم 
.لمح و تدم  رد  هلمج  زا  دنتشاد  تهابش  رگیدکی  هب  اهزیچ  زا  يرایسب  رد  مالسلاامهیلع  نیـسح  ترـضح  ییحی و  ترـضح  نوچ 
ره دوب و  تعاس  هن  رایـسب  تیاور  قباطم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لمح  تدـم  اما  دوب و  هام  شـش  ییحی  لمح  تدـم  هک  تسا  ربخ  رد 

تـسا هدرک  تیاور  اـهنع ) هللا  یـضر   ) بلطملا دـبع  تنب  هیفـص  زا  دوـخ  دنـس  هب  قودـص.تسا  بسنا  راـبتعا  هب  و  یهاـم ، یتعاـس 
ارم دنزرف  همع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مدوب  وا  ردام  راتسرپ  نم  دش ، دلوتم  ردام  زا  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  :» هک

ار وا  دـنوادخ  ینادرگ ؟ یم  كاپ  ار  وا  وت  رگم  همع ! يا  دومرف : .میا  هدرکن  هزیکاپ  زونه  ار  وا  هللا  لوسر  اـی  متفگ : .نم  دزن  درواـیب 
داـهن و وا  ناـهد  رد  شیوـخ  ناـبز  ترـضح  داد و  ادـخ  لوـسر  هب  ار  وا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  «. تـسا هدرک  هزیکاـپ  كاـپ و 
وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  منک  یمن  نامگ  تفگ  هیفص  دیکم ، یم  ار  يادخ  لوسر  نابز  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
رد داد  نم  هب  ار  وا  دیسوبب و  وا  مشچ  ود  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  سپ  درک ، لوب  تفگ : و  لسع ، ریـش و  اب  رگم  داد  اذغ  ار 

هیفـص.دومرف راب  هس  ار  نیا  .دنـشک و  یم  ار  وت  هک  یموق  دـنک  تنعل  يادـخ  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هک  یتلاح 
هک تسا  تیاور  رد  هللا -  مهنعل  هیما -  ینب  زا  راکمتـس  هورگ  دوـمرف : دـشک ؟ یم  هک  ار  وا  وـت ! يادـف  مرداـم  ردـپ و  متفگ  تفگ :

نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  زا  .تفگ و  هماـقا  وا  پچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  وا  تسار  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تیاور رد  و.دش  دلوتم  هک  زور  نآ  تفگ  تاذا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا 

هایس هب  دیپس  ینعی  حلما ،»  » يدنفسوگ متفه  زور  رد  هک  تسا  رگید 
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وا رس  درک و  قدصت  میس  نآ  گنسمه  دیشارتب و  وا  رس  هاگنآ  داد  هلباق  هب  يرانید  اب  ار  نآ  نار  کی  درک و  هقیقع  وا  يارب  هتخیمآ 
هیلع نیسح  ترضح  : » هک یثیدح  نمض  رد  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  مالسالا  هقث  .تخاس و  رطعم  تسا ، يرطع  هک  قولخ »  » هب ار 
ماهبا دندروآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  دزن  ار  وا  دروخن ، ریش  ینز  چیه  زا  و  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف -  ترضح  زا  مالـسلا 

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشوـگ  سپ  دوـب ؛ سب  ار  وا  زور  هس  اـی  زور  ود  هک  يا  هازدـنا  هـب  دـیکم  یم  تشاذـگ و  یم  وا  ناـهد  رد 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدقرم -  هللا  رطع  قودـص.دش -  هدـیئور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوخ  تشوگ و 

هب دیآ  دورف  هشترف  رازه  اب  دومرف  ار  لیئربج  یلاعت  يادخ  دش  دلوتم  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  : » تفگ یم  هک  تسا  هدرک 
رد تشذگب  ایرد  رد  يا  هریزج  رب  دمآ و  دورف  لیئربج  سپ  دوخ  بناج  زا  ادخ و  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تینهت 

سپ نآ ، ماجنا  رد  درک  يدـنک  وا  دومرف ، دزمان  يرما  ماجنا  يارب  ار  وا  ملاع  دـنوادخ  دوب ، هلمح  زا  مان و  سرطف » » دوب یکلم  اـجنآ 
هب کلم  نآ  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ات  درک  ادخ  تدابع  لاس  دصتفه  تخادنا ، هریزج  نآ  رد  تسکـشب و  ار  وا  لاب 
هب تسا  هداتسرف  ارم  تسا  هدیشخب  يدنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  یلاعت  يادخ  تفگ : يراد ؟ اجک  گنهآ  تفگ : لیئربج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـیاش  ربب  دوخ  اب  رادرب و  ارم  لیئربج ! يا  تفگ : .مدوخ  بناج  زا  یلاعت و  يادـخ  بناـج  زا  وا  تینهت 
زا یلاعت و  يادخ  فرط  زا  تفگ  تینهت  دـش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رب  نوچ  تشادرب و  ار  وا  لیئربج.دـنک  اعد  نم  يارب 
وش زاب  دوخ  ياج  هب  نک و  حسم  دولوم  نیا  هب  ار  دوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگب ، سرطف »  » لاح دوخ و  فرط 

دنـشک و یم  ار  دـنزرف  نیا  وت  تما  ادـخ !! لوسر  يا  تفگ : تساـخرب و  دـیلامب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ار  دوـخ  سرطف 
دنکن مالـس  هدننک  مالـس  چیه  مزاس و  هاگآ  ار  وا  رگم  دنکن  ترایز  ار  وا  سک  چیه  سپ  تسا ، بجاو  نم  رب  وا  ماعنا  نیا  تافاکم 

تفگب نیا  منک ؛ غیلبت  ار  وا  تاولص  هک  نیا  رگم  دتسرفن  تاولص  سک  چیه  و  مناسرب ، وا  ترضح  هب  ار  وا  مالـس  هک  نآ  رگم  وا  رب 
دننام تسیک  تفگ : یم  درک و  جورع  دوخ  ياج  هب  رگید  تیاور  .تفر و  الاب  و 
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« حابصم  » رد یسوط  خیش   -. نیعمجا مهیلع  تاولص  مرـشاح -  دمحا  ناشیا  دج  همطاف و  یلع و  دنزرف  نیـسح  هدش ي  دازآ  هک  نم 
یلع نب  نیـسحلا  انالوم  هک  مالـسلا  هیلع  دـمحم  یبا  لیکو  ینادـمه  ءـالع  نب  مساـق  هب  دـش  جراـخ  یعیقوت  هک  تسا  هدرک  تیاور 

یف دولوملا  قحب  کلأسأ  ینا  مهللا  : » ناوخب اعد  نیا  رادب و  هزور  ار  نآ  سپ  دش ، دـلوتم  نابعـش  موس  هبنـشجنپ  زور  مالـسلاامهیلع 
هتـشرف اه  نامـسآ  رد  دیوگ : فوهلم »  » رد دیـس  «. هدعب نم  هربقب  نوذئاع  نحنف  هدهمب  سرطف  ذاع  و   » تسا اعد  نیا  رد  و  مویلا » اذه 

هب دنداد  ربخ  ار  وا  دنتفگ و  تیزعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هداد و  مالـس  کی  ره  دمآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رب  رگم  دنامن 
هلتق و ال نم  لتقا  هلذـخ و  نم  لذـخا  مهللا  : » دومرف یم  وا  ادـخ و  لوسر  رب  دنتـشاد  هضرع  ار  وا  تبرت  و  وا ، هب  دوش  اطع  هک  یباوث 
ار مالسلااهیلع  همطاف  دمآ و  دورف  لیئربج  يزور  هک : تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هک  دیوگ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  «. هبلط امب  هعتمت 
زا درک  لوغشم  ار  وا  تسشنب و  لیئربج  سپ  درک ، یم  یبات  یب  لافطا  تداع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  تسا و  هدیباوخ  تفای 

تیاور زجاعملا » هنیدم   » رد ینارحب  دیـس.دیناهاگایب  نیا  زا  ار  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  رادـیب  شردام  ات  هیرگ 
دمآ و دورف  یلعا  سودرف  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  » نوچ تفگ : هک  فوع  یبا  نب  لیبحرـش  زا  دنک  یم 

دینک هودنا  مغ و  راهظا  دیـشوپب و  نزح  ياه  هماج  ادخ ! ناگدنب  يا  دز : دایرف  نیمز  اه و  نامـسآ  راطقا  رد  تفر و  مظعا  يایرد  هب 
«. تسا مولظم  حوبذم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هجوج ي  هک 

25 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


لصف ود  نآ  رد  تسا و  دراو  وا  تداهش  رد  هک  يرابخا  وا و  ناگدنشک  رب  نعل  ترضح و  نآ  رب  نتسیرگ  باوث  نیسح و  بقانم  رد 
تسا

ترضح نآ  بقانم  زا  يرصتخم  رد 

دشابن و نینچ  هنوگچ  .دش  دنناوتن  اهنآ  رکنم  روهمج  هصاخ و  زا  کی  چیه  هک  تسا  روهـشم  رهاظ و  يردق  هب  ترـضح  نآ  بقانم 
شردپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  شدج  بسن ، تهج  زا  تسا ؛ هتفرگارف  ار  وا  فرط  ره  زا  فرـش  دجم و  هکنآ  لاح 

رایط رفعج  وا  مع  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  ردارب ، ارهز و  همطاف ي  ردام  يربک ، هجیدخ ي  شا  هدج  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 
یلع الا  دـحا  یلع  یفخت  الف  ترهظ  دـقل   -. نیعمجا هللا  تاولـص  رایخا -  هدـیزگرب ي  مشاه ، نادـناخ  زا  راهطا  همئا ي  شدـالوا  و 
رهاظ میـشلا  یـضر  ممذـلا  یف  :و  تسا هدومرف  بانج  نآ  هفیرـش ي  فاصوا  رد  هسدـقم  هیحان ي  تراـیز  ردارمقلا  رـصبی  ـال  همکا 

دومحم بقانملا  ریثک  بترلا  عیفر  بسحلا  فینم  بسنلا  فیرش  قباوسلا  میظع  قیالخلا  میرک  قئارطلا  میوق  ملظلا  یف  ادجهتم  مرکلا 
ادنـس و نآرقلل  ادـلو و  لوسرلل  ناک  بیهم  بیبح  بینم  هاوا  دیهـش  ماـما  میلع  داوج  بینم  دیـشر  میلح  بهاوملا  لـیزج  بئارـضلا 

یف ادهاز  دوجـسلا  عوکرلا و  لیوط  دوهجمل  الذاب  قسافلا  لبـس  نع  ابکان  قاثیملا  دهعلل و  اظفاح  ادهتجم  هعاطلا  یف  ادـضع و  همالل 
.هیلع هللا  تاولص  هیف  لاق  ام  رخآ  یلا  اهنم  نیشحوتسملا  نیعب  اهیلا  ارظان  اهنع  لحارلا  دهز  ایندلا 
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تشگنارس ینک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  فحصلا  سیطارقلا و  هیف  تینف  دق  هفـصو و  لواحا  ینم  انبجع  ای  و 
هب رایسب  ياهرکشل  دایز  نب  هللادیبع  درک ، قارع  دصق  ترـضح  نآ  نوچ  دوب  نانچ  ترـضح : نآ  تعاجـش  اما  يرامـشب  هحفـص  و 
نآ اب  دنتـسب  وا  رب  بناوج  همه ي  دـندرک و  هرـصاحم  ار  وا  ات  رگیدـکی  یپ  رد  یپ  هدایپ  راوس و  رازه  یـس  داتـسرف ، يو  هلباـقم ي 

یگنج يایهم  دیامرف  ابا  رگا  دنک و  تعیب  دیزی  اب  دـیآ و  دورف  دایز  نبا  مکح  هب  دنتـساوخ  وا  زا  لماک و  حالـس  رایـسب و  هرامش ي 
دج و تعباتم  وا  .دنکفا  كاخ  يور  رب  ار  داسجا  دناسر و  یلعا  لحم  هب  ار  حاورا  دـنک و  عطق  ار  دـیرو  لبح  نیتو و  گر  هک  دوش 

لها ناردارب و  دوخ و  سپ  .دیزگرب  ار  ریـشمش  هیاس ي  ریز  گرم  تخومآ و  مدرم  هب  ار  تیمح  دـشن و  تلذ  هب  یـضار  درک  ردـپ 
اهنآ رب  دنتفرگورف و  ار  نانآ  رجاف  میئل  هورگ  نآ  دنداد و  حیجرت  دیزی  تعباتم  رب  ار  ندش  هتـشک  دنتـساخرب و  هبراحم  يارب  وا  تیب 

زا گنج  نادیم  رد  وا  ياپ  درکن ، تسـس  زیچ  چیهار  وا  تمیزع  دوب و  تباث  ياج  رب  هوک  دننام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـندیراب و  ریت 
گرم هب  فرشم  دنتشک و  رایـسب  دایز  نبا  نایرکـشل  زا  وا  موق  .دش و  یمن  برطـضم  لاتق  لوه  زا  وا  لد  دوب و  رتمکحم  زین  اههوک 
دنتشک ار  اهنآ  زا  يرایسب  نیمجاهم و  لتق  رد  درک  فارسا  هکنآ  زا  سپ  رگم  دشن  هتشک  یسک  نانیا  زا  دندرک و  حورجم  دنتخاس و 

یم وا  راک  ریـشمش  برـض  هب  رگم  تخات  یمن  سک  چـیه  رب  نیگمـشخ  ریـش  دـننام  ترـضح  نآ  دـندش و  هتـشک  دوخ  نآ  زا  سپ 
هتیب و لها  هدلو و  لتق  دـق  طق  اروثکم  تیأر  ام  هللا  وف  :» تفگ تاور  زا  یکی  زا  دـنا  هدرک  لقن  .درک  یم  نیمز  شرف  ار  وا  تخاس و 
هدـنام ي اهنت  درم  مدـیدن  ینعی : «.» هلثم هدـعب  هلبق و ال  تیار  ام  هللا  امدـقم و  أرجا  هنم و ال  اـنانج  یـضما  ـال  اـشأج و  طـبرا  هباحـصا 
هن مادقا ، رد  تأرج  لد و  شمارآ  بلق و  توق  نیدب  دنـشاب  هدش  هتـشک  وا  نارای  تیب و  لها  نادنزرف و  هک  ار  يا  هدیـسر  تبیـصم 

«. وا زا  دعب  هن  يو و  دننام  مدید  وا  زا  شیپ 
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رس زا  ار  دیلو  همامع ي  دربارف و  تسد  ترـضح  سپ  ینیمز ، رد  دوب  یعازن  هنیدم  یلاو  دیلو  ترـضح و  نآ  نایم  هک  تسا  تیاور 
یلع نب  نیـسح  هب  يزور  مکح  نب  ناورم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  بئاس  دـمحم  زا  جاجتحا »  » رد.تسب شندرگ  رد  تفرگرب و  وا 

تسجرب و مالـسلا  هیلع  نیـسح  دینک ؟ یم  رخف  ام  رب  زیچ  هچ  هب  دشابن  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  امـش  راختفا  رگا  تفگ  مالـسلاامهیلع 
فلؤم «. دـش شوهیب  ات  دـیچیپب  وا  ندرگرب  ار  ناورم  همامع ي  دوب و  هجنپ  يوق  تخـس  ترـضح  نآ  درـشفب و  تفرگب و  ار  وا  قلح 

ریظن هلتاقم  رد  وا  ماقم  تخاس و  زجاع  ار  نارگید  گنج  نادیم  رد  وا  یئابیکش  تسا و  لثملا  برض  ترـضح  نآ  تعاجـش  دیوگ :
.لمج و نیفـص و  رد  تسا  نینمؤملاریما  شردپ  ریظن  نارای  تلق  نمـشد و  ترثک  اب  وا  ربص  و  ردب ، گنج  رد  تسادخ  لوسر  ماقم 
راجفلا و دونج  تنحط  برـضلا و  نعطلل و  تبثف  برحلاب  كؤدـب  و  :» هسدـقم ي هیحان ي  ترایز  تدابع  ماقم  نیا  رد  تسا  یفاـک 

لئاوغ کل  اوبـصن  شاخ  فئاخ و ال  ریغ  شأجلا  تباث  كوأر  املف  راتخملا  یلع  کناک  راقفلا  يذب  ادـلاجم  رابغلا  لطـسق  تمحتقا 
كوقشر لازنلا و  كولجاع  لاتقلا و  كوزجان  هدورو و  ءاملا و  كوعنمف  هدونج  نیعللا  رمأ  مهرـش و  مهدیکب و  كولتاق  مهرکم و 

کلاحر مهبهن  كءایلوأ و  مهلتق  یف  اماثأ  کیف  اوبقار  امامذ و ال  کل  اوعاری  مل  مالطصالا و  فکأ  کیلا  اوطسب  لابنلا و  ماهسلاب و 
كونحثأ تاهجلا و  لک  نم  کب  اوقدحأف  تاومـسلا  هکئالم  كربص  نم  تبجع  دـق  تایذألل  لمتحم  تاوبهلا و  یف  مدـقم  تنا  و 

نع كوسکن  یتح  كدالوا  کتوسن و  نع  بذـت  رباص  بستحم  تنا  رـصان و  کل  قبی  مل  حاورلا و  نیب  کنیب و  اولاح  حارجلاـب و 
فلتخا کـنیبج و  توملل  حـشر  دـق  اـهرتاوبب  هاـغطلا  كولعت  اـهرفاوحب و  لویخلا  كؤـطت  اـحیرج  ضرـألا  یلا  تیوـهف  كداوـج 

اما «. کیلاهأ كدلو و  نع  کسفنب  تلغـش  دق  کتیب و  کلحر و  یلا  ایفخ  افرط  ریدت  کنیمی و  کلامـش و  طاسبنالا  ضابقنالاب و 
زورید زا  شیب  ناشیا  زورما  مولع  دوبن و  سرد  رارکت و  رب  فقوتم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  هک  تسناد  دیاب  ترـضح : نآ  ملع 

ره تسا  رود  ام  كاردا  سرتسد  زا  ناشیا  فراعم  نامسآ  .دندرک  یمن  ملع  لیصحت  سدح  سایق و  رکف و  اب  تسین ،
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رب دننیب و  یم  تداهـش  رد  ار  بیغ  ملاع  اهنآ  .دشوپب  ار  دیـشروخ  يور  دهاوخ  هک  تسا  نانچ  دشوپب  ار  نانآ  لئاضف  دهاوخ  سک 
مه رتشیب  .دنراد و  داقتعا  ناشیا  هرابرد ي  ناتسود  ایلوا و  هک  دننانچ  عقاو  رد  دندرگ ، یم  فقاو  تدابع  تاولخ  رد  فراعم  قیاقح 

زجاع دـندومنن و  یناوتان  باوج  رد  زگره  دـنهدن و  خـساپ  اهنآ  هک  شیامزآ  يور  زا  ای  امهفتـسم  درکن  یلاؤس  اـهنآ  زا  سک  چـیه 
اهنت رخافم  ایازم و  رد  یبای و  هناگی  لـیاضف  رد  ار  يو  ینک  لـمأت  ار  وا  راـتفگ  ییاـمن و  ربدـت  شلاوحا  رد  هک  ار  کـی  ره  .دـندشن 
نوچ دندرگ و  شوماخ  نارگید  دنیآ  مالک  هب  نانآ  يابطخ  یتقو  دنک  یم  قیدـصت  نیرخأتم  لئاضف  ار  نیقباس  ياه  هتـشذگ  .ینیب 
نیا دباین ، رد  ار  اهنآ  شور  دسرن و  اهنآ  فده  هب  دنامورف و  اهنآ  کت  زا  يورهار  ره  .دنـشاب  شوگ  دیوگ  نخـس  نانآ  هدنیوگ ي 

تاداس بلطملادـبع  ینب  انا  :» تسا دومرف  هدرک و  راـبخا  نآ  هب  قداـص  ربخم  تسا و  هداد  اـهنآ  هب  راگدـیرفآ  هک  تسا  ییاهتلـصخ 
دزن ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دوخ  دـنزرف  ود  مالـسلااهیلع  همطاـف  : » هک تسا  تیاور  ترـضح : نآ  دوجو  مرک  اـما  «. ساـنلا

دنزرف ود  نیا  هللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  و  دومرف ، تلحر  ترـضح  نآ  هک  يراـمیب  نآ  رد  دروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نم يراوگرزب  تبیه و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  اما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ.هد  ثاریم  اـهنآ  هب  دوخ  زا  يزیچ  دـناوت 

تشاد و یم  یمارگ  ار  نامهم  ترضح  نآ  هک  تسا  روهشم  لقن  و  «. نم تعاجش  ششخب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  دشاب ، ثاریم 
دـیناشوپ و یم  ار  هنهرب  داد ، یم  اطع  ار  لئاسو  دومرف  یم  ماـعنا  ناـشیورد  رب  درک ، یم  محر  هلـص ي  دیـشخب و  یم  ناگدـنهاوخب 

یم وا  هب  یلام  هاگره  درک ، یم  تناعا  ار  دنمتجاح  دوب ، نابرهم  میتی  رب  درک ، یم  ادا  ار  ناراد  ضرق  ضرق  درک ، یم  ریس  ار  هنسرگ 
، داتسرف ترضح  نآ  يارب  اهتعلخ  اه و  هماج  رایسب و  لام  تفر ، هکم  هب  نوچ  هیواعم  هک  تسا  تیاور  و.تخاس  یم  هدنکارپ  دیـسر 
، مرک تسناد  دیاب  و  قالخا ، نساحم  رب  دهد  یهاوگ  وا  لاعفا  .تسا  مرک  لها  تعیبط  نادرمناوج و  تفص  نیا  تفریذپن و  ترضح 

ششخب هک 
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، درک یمن  يدعت  اهنآ  زا  دوب ، ققحم  تباث و  اهنآ  يارب  لماک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  رد  تسا ، نآ  عون  نآ  زا  یکی 
رد اهربا  اب  هک  نآ  يارب  تسا  هدشن  هداد  لخب  تبـسن  مشاه  ینب  زا  کی  چیه  هب  اذل  زاجم ، نارگید  رد  دوب و  تقیقح  اهنآ  رد  هکلب 

هداد ام  هب  :» دومرف ماش  رد  دوخ  هبطخ  رد  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح.تعاجش  رد  ناریـش  اب  دندرک و  یم  هقباسم  اخس 
ریخ نم  ناک  امف  «. نازیر ربا  دـنفرژ و  يایرد  ناـشیا  سپ  ناـنمؤم ، لد  رد  یتسود  تعاجـش و  تحاـصف و  دوجو و  ملح  ملع و  دـش 

هک دوب ؛ فرـش  ياهتنم  هب  اهنآ  ندیـسر  هلیـسو ي  دنتفرگ و  شیوخ  نییآ  ار  همیرک  قالخا  نیا  لبق و  مهئابآ  ءابآ  هثراوت  امناف  هوتا 
؛ ترخآ نایامنهار  ایند و  ناهاشداپ  مدآ ؛ نادـنزرف  هدـیزگرب  برع و  نارتهب  مدرم و  نارتهم  دـنتلم ، ياـسؤر  تما و  ياوشیپ  ناـشیا 

تـسادیوه رهاظ و  ناشیا  رد  تلالج  مئالع  ادیپ و  ناشیا  زا  يریخ  ره  ناشن  راچان  نیمز ؛ رد  وا  يانما  ناگدنب و  رب  دـنیادخ  تجح 
هکنآ دـشخبن  ار  دوخ  لام  هنوگچ  هتفر و  اهنآ  قیرط  هب  تسا و  هدرک  ناشیا  هب  ادـتقا  دوش  فصتم  دوجو  هب  ناـشیا  زا  دـعب  سک  ره 

ره هک  تسین  یکـش  و  تسا :، هتـسب  لجآ  رد  تمه  هک  نآ  دشوپن  لجاع  زا  مشچ  هنوگچ  درادن و  غیرد  ناج  لذب  زا  گنج  ماگنه 
ایند یناف  لام  رد  دشاب  هتشادن  تبغر  یگدنز  رد  هک  یسک  تسا و  رت  هدنشخب  لام  هب  تبـسن  دشخبب  لاتق  رد  ار  شیوخ  ناج  سک 

تعاجـش دـنیوگ : تهج  نیا  زا  ودوجلا  هیاغ  یـصقأ  سفنلاب  دوجلا  اهب و  داوجلا  نض  نا  سفنلاب  دوجی  : دـیوگ رعاش  .رت  تبغر  یب 
ره تسا و  عاجـش  هدنـشخب  درمناوج  ره  سپ  مأوت ؛ ود  هکنانچ  دـنمزالم ، رگیدـکی  اب  هتـسویپ  دـنا و  هدروخ  ناتـسپ  کـی  زا  دوجو 

هراـغ و يدـبم  یغو و  يدـنلا و  یف  دـیزیابا  تیأر  اذا  :و  تسا هتفگ  ماـمتوبا  .تسا  هیلک  هدـعاق ي  نـیا  تـسا و  هدنـشخب  يروـالد 
: تفگ یبنتم  بیطلاوبا  وادوج  هعاجشلا  نم  نا  یندت و  هعاجش  حامسلا  نم  نا  تنقیأادیعم 
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دقف حامـسلا  اهیا  هجل  نک  قرفلا  هروص  حـشلا  یف  هیرت  هتعاجـش  یتفلا  نا  تلقف  قرطلا  یلع  هتیب  ینب  یتح  هتحامـس  هفکت  ملا  اولاـق 
اخـس هب  ار  مشاـه  ینب  هیواـعم  تسا و  حـیقو  ینعی  شیور ؛ لـیخب  تسا و  یعاجـش  شلد  درمناوج  دـنیوگ  قرغلا و  نم  هفیـس  هنمآ 
یلع نب  نسح  هب  ربـخ  نیا  يراـبدرب ، هب  ار  هیما  ینب  ربـک و  ینیب و  دوـخ  هب  ار  موزخم  ینب  تعاجـش و  هب  ار  ریبز  لآ  درک و  فـصو 

يروالد هب  ار  ریبز  لآ  دندرگ و  وا  هب  جاتحم  دننک و  ششخب  مشاه  ینب  ات  تساوخ  و  دشکب ! ار  وا  ادخ  تفگ : دیـسر ، مالـسلا  هیلع 
ات دننک  يرابدرب  هیما  ینب  دنراد و  نمـشد  ار  اهنآ  نامدرم  ات  دنزرو  ربک  موزخم  ینب  دـنهد و  نتـشک  هب  ار  نتـشیوخ  ات  درک  فصو 
هاگ نکل  تسا و  دیعب  وا  دننام  زا  یتسار  دـنچ  ره  تفگ  تسار  شیوخ  نخـس  زا  يا  هرابرد  هیواعم  .دـنراد و  تسود  ار  اهنآ  مدرم 

يرابدرب تعاجش و  هکلب  دوب ، مشاه  ینب  رد  تفگ -  وا  هکنانچ  ششخب -  نوچ  .دنار  نابز  رب  تسار  ینخـس  يوگغورد  هک  دشاب 
دهز و تحاصف و  اما  و.تسا  عمج  ناشیا  رد  تسا  قرفتم  نارگید  رد  وکین  لاصخ  رگا  دنناشیا و  ناوریپ  مدرم  و  لاح ، همه  رد  مه 

ادـخ ربمغیپ  تبحم  رد  يرابخا  نآ  ياـج  هب  میور و  نوریب  هلاـسر  عضو  زا  مینک  رکذ  میهاوخ  رگا  ترـضح : نآ  تداـبع  عضاوت و 
ربنم رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  : » هک رمع  نبا  زا  درک  تیاور  بقانم »  » رد بوشآ  رهـش  نب  دمحم  لجا  خیـش  .میروایب  وا  هب  تبـسن 

وا دمآ و  دورف  ربنم  زا  مرکا  ربمغیپ  تسیرگب ، داتفیب و  دیچیپب و  هماج  رد  شیاپ  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دناوخ ، یم  هبطخ 
ربنم زا  هک  متـسنادن  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس  تسا ، ناحتما  دنزرف ! ناطیـشلا » هللا  لتاق  :» تفگ تفرگ و  رب  رد  ار 

هللا یلـص  یبن  يزور  : » تفگ دایز  یبا  نب  دـیزی  هک  تسا  هدروآ  ترتع  لیاضف  رد  تاداعـسلاوبا  هک  تسا  بقاـنم »  » رد.مدـمآ دورف 
دومرف دینش و  مالسلا  هیلع  نیـسح  هیرگ  يادص  تشذگب ، مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ ي  رب  دمآ و  نوریب  هشیاع  هناخ ي  زا  هلآ  هیلع و 

«. دزاس یم  تحاران  ارم  وا  هیرگ ي  هک  یناد  یمن  ایآ  ار : همطاف 
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ار مالسلا  هیلع  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  : » هک دنا  هدروآ  قیاف »  » رد يرـشخمز  و  ننـس »  » رد هجام  نبا  هک  تسا  بقانم »  » رد و 
هیلع نیـسح  ترـضح  دوشگب  دوخ  تسد  کی  دـمآ و  ناشیا  يولج  ادـخ  ربمغیپ  سپ  دـنک ، یم  يزاب  ناـکدوک  اـب  هچوک  رد  دـید 

تسد کی  تفرگب و  ار  وا  سپ  وا ، اب  دیدنخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تخیرگ و  یم  يوس  نآ  يوس و  نیا  زا  مالـسلا 
یلاعت يادخ  نیـسح » نم  انا  ینم و  نیـسح  : » تفگ دیـسوب و  درک و  دنلب  ار  وا  رـس  وا و  رـس  رب  رگید  تسد  تشاذگ و  وا  خنز  ریز 

نب نمحرلادبع  زا  .تسا  بقانم »  » رد و.طابسا  زا  تسا  یطبس  نیسح  دراد و  تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  دراد  تسود 
هاگان دیهج  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تشپ  رب  دمایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  میدوب  هتـسشن  ادخ  لوسر  دزن  : » تفگ یلیل ، یبا 

رد يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  : » هک دعس  نب  ثیل  ثیداحا  زا  باتک  نامه  رد  زین.دینک  اهر  ار  وا  دومرف : ترـضح  درک ، لوب 
درک یم  هدجس  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوب و  وا  کیدزن  درخ  یکدوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درازگ و  یم  زامن  یتعامج 

ره و  لح » لح  : » تفگ یم  داد و  یم  تکرح  ار  دوخ  ياهاپ  دش و  یم  راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رب تفر  یم  هدجس  هب  نوچ  زاب  داهن و  یم  شیوخ  رانک  رد  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  وا  دراد  رب  رـس  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  هاگ 
هک تسا  هدرک  تیاور  مکاح  یلاما »  » زا و.دـش  غراف  زامن  زا  ات  درک  یم  نینچمه  تفگ و  یم  لح » لـح   » دـش و یم  راوس  وا  تشپ 
یم وا  گنس  هب  نم  گنس  هاگ  ره  تسا ، گنس  اب  يزاب  نآ  و  هاحدم »  » يزاب مدرک  یم  يزاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  : » تفگ عفاروبا 
نم دش ، یم  راوس  ادخ  لوسر  تشپ  رب  هک  يوش  یم  راوس  یسک  تشپ  رب  ایآ  تفگ : یم  يرادرب  تشپ  هب  ارم  دیاب  متفگ  یم  مروخ 
ارم وـت  هکناـنچ  مریگ  یمن  شود  رب  ار  وـت  نم  متفگ  یم  درک  یم  تباـصا  نم  گنـس  هـب  وا  گنـس  هاـگ  ره  مدرک و  یم  اـهر  ار  وا 

و «. مدرک یم  راوس  دوخ  رب  ار  وا  سپ  تشاد ؟ یمرب  وا  ادخ  لوسر  هک  يرادرب  شود  هب  ار  یندب  یتسین  یـضار  تفگ : یم  یتفرگن ،
: تفگ مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  زا  ثایغ  نب  صفح  زا  زین  تسا  باتک  نامه  رد 
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هیلع نیسح  تفگ و  ریبکت  ادخ  لوسر  سپ  دوب ، وا  يولهپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب و  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
یم ریبکت  ترضح  نآ  نینچمه  درکن و  ادا  وکین  مالسلا  هیلع  نیـسح  تفگ و  ریبکت  ادخ  لوسر  زاب  درکن ، ریبکت  يادا  وکین  مالـسلا 

وکین مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ و  ریبکت  راب  تفه  ادخ  لوسر  ات  درکن  ادا  وکین  درک و  یم  ریبکت  نیرمت  مالسلا  هیلع  نیـسح  تفگ و 
دانسا هب  شاقن »  » ریسفت زا  تسا  باتک  نآ  رد  مه  و  «. دش تنس  ریبکت  تفه  دومرف : مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  متفه و  ریبکت  رد  درک  ادا 

هیلع یلع  نب  نیـسح  پچ و  يوناز  رب  میهاربا  شدـنزرف  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـن  تمدـخ  رد  : » تفگ ساـبع ، نبا  زا  دوخ 
زا یحو  اب  دمآ  دورف  لیئربج  هاگان  ار ، نآ  هاگ  دیسوب و  یم  ار  نیا  یهاگ  ترـضح  نآ  دندوب و  هتـسشن  وا  تسار  يوناز  رب  مالـسلا 
هللا یلـص  دمحم  يا  تفگ  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : تشگ ، فرطرب  ترـضح  زا  یحو  تلاح  نوچ  ناهج و  راگدرورپ  بناج 

يرگید يادـف  ار  یکی  مراذـگ  یمن  وت  يارب  مه  اب  ار  ود  نیا  نم  دـیوگ : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت ر ا  وت ، راـگدرورپ  هلآ  هیلع و 
زا ریغ  یـسک  دـنک  تلحر  رگا  تسا و  یکزینک  وا  ردام  تفگ  تسیرگب و  درک و  میهاربا  هب  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نک !

تـسا نم  نوخ  تشوگ و  هک  تسا  نم  مع  رـسپ  یلع  شردـپ  تسا و  همطاف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رداـم  ددرگن و  نوزحم  وا  رب  نم 
! لیئربج يا  مدـیزگرب ، اهنآ  نزح  رب  ار  شیوخ  نزح  نم  میوش و  یم  نوزحم  وا  رب  نم  دوخ  ممع و  رـسپ  مرتخد و  درذـگ  رد  رگاو 

هللا یلص  ربمغیپ  درک و  تلحر  زور  هس  زا  سپ  میهاربا  تفگ  سابع  نبا  .مدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  يادف  ار  وا  هک  درذگرد  میهاربا 
یم ار  وا  يایانث  دینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  شدیـسوب و  یم  دـمآ  یم  وا  بناج  هب  دـید  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگ  ره  هلآ  هیلع و 

رـصقا سانلا  نیب  کحدمب  بطاخ  غلباف  حدـم  نع  تیلاعت.مدرک  ادـف  میهاربا  دوخ  دـنزرف  هب  ار  وا  هکنآ  يادـف  تفگ : یم  دـیکم و 
یتدـع و یفوا  کبحف  هدابع  کسن  ماوقـألا  رخذ  نا  يرعاـشم و  اـفئاط و  ینکر  كربقف  افـصلا  رعاـشملا و  یف  موق  فاـط  اذارـصاق 

يرئاخذ
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تسا هدش  دراو  ترضح  نآ  تداهش  رد  هک  يرابخا  وا و  نالتاق  رب  نعل  باوث  نیسح و  تبیصم  رب  نتسیرگ  باوث  رد 

ثیدح : » دـیوگ یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  باتک ، فلؤم  لوا (1) :  ثیدـح  : مینک یم  افتکا  ثیدـح  لهچ  هب  لـصف  نیا  رد  و 
هتیاور و هل  تقح  ام  عیمج  هلماـک  هماـع ي  هزاـجا ي  هب  هتبرت -  هللا  رون  يرونلا -  نیـسح  ازریم  جاـح  ثدـحم  لـجا  خیـش  ارم  درک 

ماما خیـش  زا  رـسج  کیدزن  تارف  راـنک  رب  هک  ربتم  هفوک ي  رد  لاس 1320  لوالا  عیبر  رهـش  مشـش  هعمج ي  زور  هتزاجا  هل  تزاج 
هیملع و لئاضف  عماج  لیلج  خیش  زا  يراصنالا (2)  یضترم  خیش  جاحلا  مالسالا  ءاملع  ملعم 
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نع یتیاور  وه  دحاوب و  اهنم  یفتکن  دنچ  یقرط  هب  ار  هخیاشم  دنع  هدنع و  حصام  عیمج  دـنک  یم  تیاور  زیچان  هدـنب ي  نیا  . 1 - 1
هللا عتم  هعیرذـلا  برحاـص  ینارهطلا  نسحم  دـمحم  خیـشلا  لـمعلا  ملعلا و  نیتـبقنملا  نیب  عماـجلا  یقتلا  قرولا  ملاـعلا  هیقفلا  خیـشلا 

روکذـملا خویـشلا  نع  هسمر  هللا  سدـق  يرونلا  لجالا  ثدـحملا  خیـشلا  نع  هئاعد  هسافنا و  تاکربب  انعفن  هئاـقب و  لوطب  نیملـسملا 
لـصاو رخفلا  سأر  هناف  هترتع  رابخا  هاور  هللا و  لوسر  ثیداحا  هلقن  دادـع  یف  یـسفن  جاردال  اکرت  کلذ  ترکذ  نتملا  یف  مهـضعب 

.رخذلا
هک تسا  نانچ  بسانم  تسا  هدروآ  هیـشاح  رد  ارثن  ای  امظن  ار  نتم  روکذـم  ياملع  زا  نت  دـنچ  تاـفو  خـیرات  باـتک  فلوم  . 2 - 2

يرونلا نیـسح  ازریم  جاح  .دوش  همجرت  نآ  رثن  دور و  یم  نایم  زا  همجرت  هب  خـیرات  ماقم  رد  مظن  فطل  نوچ  دوش  لقن  اـنیع  راعـشا 
یضترم خیـش  جاح  .تشگ  نوفدم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راوج  رد  تشذگرد و  فرـشا  فجن  رد  لاس 1320  هب  فلؤم  داتـسا 

نحص رد  فرشا و  فجن  رد  لاس 1281  رد  وا  تافو  هنس ي 1214  رد  شتدالو  دسر ، یم  هللادبع  نب  رباج  هب  وا  تبسن  يراصنالا ،
هودق هیقف  خیـش  يراصنالا  انخیـش  نیمالا  نبا  .تسا و  هتفگ  وا  تافو  رد  فلؤم  ار  راعـشا  نیا  دش و  نوفدم  هلبق  باب  کیدزن  رهطم 
لضاف شتافو 67  خیرات  خیش و  رمع  لاس  دیوگ : یسراف  هب  ارعش  زا  یکی  داسفلا و  رهظ  لق  هتوفل  داتسالا  انخیش  نیحسلا  هنع  راربالا 

دیـس .دش  نوفدم  سدقم  نحـص  رد  دیدرگ و  لمح  فرـشا  فجن  هب  تفای و  تافو  ناشاک  يارق  زا  قارن  رد  لاس 1244  هب  یقارن ،
ابیرغ تام  دیعـسلا  هدـلاو  یـضرتملا  ءافـصلا و  هوفـص  مولعلا  رحب  یئابطابطلا  يدـهملا  دیـسلا  و  تسا : لاقملا » هبخن   » رد مولعلا  رحب 
نابف بیر  ههبـش و  لک  حازا  رـشع  یناثلا  یف  بهذملا  ددجم  رـشبلا  ملعم  یناهبهبلا  و  دیجم 57 . تسا و   1212 بیرغ ، دیجم  هرمع 
.دـش هدرپـس  كاـخ  هب  ینیـسح  رهطم  مرح  رد  رد 1208 ، شتاـفو  تسا  یناـهبهب  تدـالو  بیغلا 1118 ، هنک  بـیغلا  هـنک  دـالیملل 
رمع  74 دع ، مغ  نزح و  هضبق  ارمع  دعو  متالا  هجولاب  بهذـملا  ددـجم  رهاوج  اهلک  راحب  هل  رقاب  یقت  نیا  یـسلجملا  و  نییـسلجم :

.ناهفـصا قیتع  عماج  رد  وا  ربق  راونالاراحب 1037 و  باتک  عماج  شتدـالو ، وا و  تاـفو  ، 1111 مغ ، نزح و  تسا  یـسلجم  موحرم 
داتف وا  عرش  رـسفا  دنا : هتفگ  زین  و  ملاع : زا  تفر  ملع  بحاص  دنا  هتفگ  تسا و  لاس 1070  رد  وا  تافو  یسلجم ، یقت  دمحم  یلوم 

لضف قباطم 270 و  دنام  یم  عر »  » دتفیب نآ  زا  نیش  ینعی  عرش ؛ رسفا  هک  تسا  نانچ  تیب  نیا  ریـسفت  و  لضف : تشگ  اپ  رـس و  یب  و 
ءاهب خیش  .دشاب  عوـمجم 1070  قباطم 800 و  دـنام  یم  ض »  » دوش فذـح  نآ  زا  مـال  اـف و  فرح  ینعی  ددرگ : اـپ  رـس و  یب  نوچ 

يرییغت اـب  تسا و  هیلع -  هللا  مالـس  هیوضر -  هضور  راوـج  رد  وا  ربـق  شفیرـش 78 و  رمع  تسا و  رد 1031  شتافو  یلماع  نیدـلا 
هب عرش  تشگ  اپ  رس و  یب  داتفوا و  لضف  رسفا  دوش ، یم  قبطنم  خیـش  تافو  لاس  رب  دنا  هتفگ  یـسلجم  تلحر  رد  هک  عرـصم  نامه 

لیلج اننید  ءاهب  دمـصلا  دـبع  طبـس  نیـسحلا  نبا  .لاس  کی  تواـفت  اـب  عوـمجم 1030   200 ر »  » فرح اــب   830 لض »  » روبزم ناـیب 
تشذگرد و لاس 984  لوالا  عیبر  متشه  رد  دمصلادبع  نب  نیسح  الغ  یف  یفوت  حلم  هرمع  المکتـسا و  اهلک و  مولعلا  زاح  يدحوا 
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رمع دق  یناثلا و  دیهشلا  هدالیم  نیدلا  نیز  ریرحنلا  هودقلا  نیدلا  ءاهب  دلاو  خیش  و  یناث : دیهـش  .تسا  نیرحب  دالب  زا  رجه  رد  وا  ربق 
بـش همین  رد  وا  تاـفو  یـسیم  یلاعلادـبع  نب  یلع  .هنج  دیهـشلا  يوـثم  دـنا : هـتفگ  شتاـفو  خـیرات  رد  دهـشف و  اـسمخ  نیـسمخ و 
یکم نب  دمحم  هللادبعوبا  لوا  دیهـش  .تسا  یبنلا  قیدص  لبج  رد  وا  ربق  ای 933 و  هنس ي 928  یلوالا  يدامج  ای 26  هبنشراهچ 25 

شتافو همالع  نب  دمحم  نیدـلا  رخف  .تسا  لاس  شرمع 52  دنتخوس و  ار  وا  ندب  دیسر و  تداهـش  هب  یلوالا 786  يدامج  مهن  رد 
هیقف حرـش  زا  هکنانچ  تسا  فرـشا  فجن  رد  وا  ربق  لحان  دـعب  لاحترالل  عاذ  لـضافلا  لـجن  نیققحملا  رخف  شرمع 89  رد 771 و 
لیلج رهدـلا  همالع  نمزلا  هدـیرف  رهطم  طبـس  نسح  فسوی  نبا  هللا  هیآ  و  یلح : همالع  .دوش  یم  مولعم  یـسلجم  یقت  دـمحم  یلوم 

نیا رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راوج  رد  وا  ربق  رد 648 و  شتدالو  لاس ، وا 77  فیرـش  رمع  هرمع  زع  همحر و  دلو  هردق 
وا طخ  هب  فینـصت  باتک  دصناپ  هک  مدناوخ  ییاج  رد  دیوگ : نیرحبلا » عمجم   » رد .دـماین  بانج  نآ  زا  ملعا  لمکا و  عمجا و  تما 
نبا نسحلا  نبا  نیدلا  مجن  مساقلاوبا  مث  لوا : ققحم  رـصاق  هیلاعم  نع  افرح  نیرـشع  هعـست و  جسن  نم  طیخ  اصیمق  نا  .دش و  هدـید 
سپ تسا  فیرش  رمع  ، 74 دنک »  » و ققحم ، تدالو   602 ربت »  » دنک هرمع  ربت و  هدلوم  دمتعملا  لیلجلا  ققحملا  وه  نیدـلا و  بیجن 

هب راخف ، دیس  .تسا  فورعم  رازم و  هلح ، رد  وا  فیرش  ربق  و  هللا -  همحر  نیققحملا -  هدبز  دنا  هتفگ  تسا و  هدوب  رد 676  شتافو 
نسحلا نب  دمحم  هر :)  ) یسوط خیش  رد 630 . شتافو  درمک  لاد »  » دیدشت و  نیع »  » و میم »  » حتف هبدعم  نب  ءاخ »  » فیفخت ءاف »  » حتف

هیعرش و مولع  نودم  اهقف و  سیئر  بجع  هرمع  ضبقلا و  زجنت  بستنی  هیلا  تالامکلا  لج  بجنالا  لیلجلا  خیشلا  رفعج  وبا  یسوطلا 
رد وا  ربق  لاس ،  75 بجع ، شفیرش  رمع  460 و  زجنت ، لاس  رد  مرحم  بش 22  شتافو  هعیش ، رد  داهتجا  قیقحت و  تقیرط  سـسؤم 
نم هندعم و  ملعلا و  لصا  دیفم ؛ خیش  .تسا  فورعم  یسوط  دجسم  هب  موسوم  دنا  هتخاس  يدجسم  وا  رب  تسا و  رازم  فرـشا  فجن 

زع دعب  دیعسلا و  قودص  هداتسا  دتهم  داه  عیقوتلا  هل  لدع  دمحم  نب  دیفملا  انخیش  نامعنلا و  نب  دمحم  نب  دمحم  هیف  هدافالا  رصحنا 
بنج رد  هیلع -  هللا  مالس  هیمظاک -  هضور ي  راوج  رد  و  شتافو ، خیرات  ، 413 دیفملا ، محر  و  وا ، رمع  نینس   77 زع »  » دیفملا محر 

تفای و تافو  لاس 381  رد  نیسح  نب  یلع  نبدمحم  هیوباب  نبا  هر )  ) قودص خیـش  .تسا  فورعم  شرازم  نوفدم و  هیولوق  نبا  ربق 
نم هلهأ  قحتـسی  امم  اندلب  هللا  ظفح  امهب  «و  تسا فورعم  ینـسحلا  هللادبع  نب  میظعلادبع  اندیـس  رازم  کیدزن  ير  رد  شفیرـش  ربق 

«. هنع یفع  ینارهطلا  نسحلا  یبا  نب  نیسحمالغ  نب  دمحم  نب  نسحلا  وبا  دبعلا  هبتک  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  ءالبلا و 
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ءاملعلا و خیش  زا  هرس  سدق  مولعلا  رحب  يدهم  دمحم  دیسلا  هرهابلا  تامارکلا  بحاص  رـصعلا  دیحو  زا  یقارن  دمحا  الم  جاح  هیلمع 
نیثدحملا متاخ  قح  بهذـم  جورم  زا  لمکا  دـمحم  وا  ققحم  مظعم  دـلاو  زا  یناهبهب  رقاب  دـمحم  اقآ  ربکالا  داتـسالا  ءاهقفلا  عجرم 

مالسالا خیش  زا  یسلجم  یقت  دمحم  انالوم  هیلقن ، هیلقع و  نونف  عماج  لجا  خیـش  شدلاو  زا  هللا -  همحر  یـسلجم -  رقاب  دمحم  الوم 
نب نیـسح  ققدم ، ققحم  شدلاو  زا  هماقم -  هللا  عفر  نیدلا -  ءاهب  یلماع  دـمحم  خیـش  نیققحملا  ءالـضفلا و  سیئر  نیملـسملا و  و 

روهـشملا نیدلا  نیز  خیـشلا  هعیرـشلا  رون  هعیـشلا و  هودـق  اهاتف  همالا و  خیـش  مالـسالا  ءاهقف  متاخ  ماما  خیـش  زا  یلماع  دمـصلادبع 
یلماک دیعس  خیش  زا  هتـضور -  هللا  رون  یـسیم -  یلاعلادبع  نب  یلع  نیدلا  رون  عرو  لضاف  خیـش  زا  هرـس -  سدق  یناثلا -  دیهـشلاب 

ماما خیـش  شدـلاو  زا  هتجرد -  هللا  عفر  دیهـشلا -  نب  یلع  لیلج  هقث  خیـش  زا  هللا -  همحر  یلماع -  ینیزج  دوواد  نب  دـمحم  یعملا 
هللا یلعا  دیهـش -  یکم  نب  دمحم  هللادبع  یبا  نیدلا  سمـش  هعیرـشلا  جات  هعیـشلا و  رخف  هلملا  بهذملا و  سیئر  مانالا  ءاهقف  داتـسا 
 - همالعلا نب  دمحم  بلاط  یبا  ءالضفلا  یهتنم  ءاملعلا و  ناطلس  مالـسالا  رخف  راصعالا  دیحو  ققدم  لضاف  ققحم و  ملاع  زا  هماقم - 

متاخ هعیرش  جورم  نیلسرملا ، ءایبنالا و  مولع  ثراو  مظعا  خیش  شدلاو  زا  هماقم -  هللا  عفر 
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رهطم نب  نسح  روصنم  یبا  هعدبلا ، تیمم  هنـسلا و  ییحم  هلملا  لامج  همالا  ربح  نیملـسملا ، ءاملع  ملعا  نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  نییبنلا 
هفئاطلا و خیـش  قافالا  ءاهقف  هقفا  هقثلا  تبثلا  ققدـم  لجا  خیـش  زا  ءازجلا -  ریخ  مالـسالا  نع  هللا  هازج  همالعلاب -  اـقح  رهتـشم  یلح 

هباسن بیدا  ثدحم  بیسح و  دیس  زا  هیعس -  هللا  رکـش  ققحملاب -  فورعملا  یلحلا  دیعـس  نب  رفعج  نیدلا  مجن  مساقلا  یبا  اهدانس 
راد لیزن  یمق  لیئربج  نب  ناذاش  لضفلا  یبا  نیدلا  دیدس  عرو ، ثدحم  هیقف  خیـش  زا  هیلا -  همحر  يرئاح -  يوسوم  دعم  نب  راخف 

یلمآ یسربط  دمحم  نب  مساقلا  یبا  نب  دمحم  رفعج  یبا  نیدلا  دامع  هقث  هیقف  خیش  زا  هیحت -  هولـص و  فلا  اهرجاه  یلع  هرجهلا - 
موسرلا و ییحم  هفئاطلا  سیئر  شدلاو  زا  یناث  دیفم  هب  بقلم  یسوط  دمحم  نب  نسح  یلع  یبا  هیقف  هقث  خیش  زا  هنع -  هللا  یـضر  - 

هتبرت هللا  سدق  یـسوطلا -  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  عومـسملا  لوقعملا و  نونف  بذهم  عورفلا و  لوصالا و  ققحم  مولعلا  نودـم 
یبا دیعـسلا  خیـشلا  نیموصعملا  مولع  ثراو  نیدلا  بهذملا و  جورم  هفئاطلا  رخف  هقرفلا و  هجح  ملعا ، قثوا  مدقا ، خیـش  زا  هیکزلا - 

نیثدحملا سیئر  همئالا  راثآ  رـشان  ثدـم  لیلج  خیـش  زا  هدـقرم -  هللا  رطع  دـیفملاب -  بقلملا  نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  هللادـبع 
هیولیجام یلع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  لیلج  خیـش  زا  یمقلا  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  قودص  خیـش  مامالا  هءاعدـب  دولوملا 

لخاد : تفگ مصتعم  لاخ  بیبش  نب  نایر  لیلج  هقث ي  زا  مشاه  نب  میهاربا  شدـلاو  زا  میهاربا  نب  یلع  هیبن  ثدـحم  خیـش  زا  یمقلا 
نیا تفگ : هن ، متفگ  يراد ! هزور  ایآ  بیبش ! رـسپ  يا  : تفگ نم  هب  سپ  مرحم  لوا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  رب  مدـش 

عیمــس کـنا  هـبیط  هـیرذ  کندــل  نـم  یل  بـه  بر  :» تـفگ دــناوخ و  ار  دوـخ  راـگدرورپ  نآ  رد  اــیرکز  هـک  تـسا  يزور  زور 
ار وا  ياعد  یلاـعت  يادـخ  سپ.ییاـعد  هدنونـش ي  وت  هک  شخبب  كاـپ  یتیرذ  شیوخ  دزن  زا  ارم  نم ! راـگدرورپ  يا  : ینعی « ءاعدـلا

ادن ار  ایرکز  ات  دومرف  ار  هکئالم  درک و  باحتسم 
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نیا سک  ره  سپ.ییحی  هب  دـهد  یم  هدژم  ار  وت  دـنوادخ  هک  درازگ  یم  زامن  دوب و  هداتـسیا  بارحم  رد  يو  هک  یتلاح  رد  دـندرک 
مرحم بیبش ! رسپ  يا  : تفگ هاگنآ  .ار  ایرکز  هکنانچ  دنک  تباجا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دناوخب ، ار  یلاعت  يادخ  درادب و  هزور  ار  زور 
تمرح هن  دنتخانـش و  ار  هام  تمرح  هن  تما  نیا  اما  دنتـشاد ، یم  هاگن  ار  هام  نآ  تمرح  هتـشذگرد  تیلهاج  مدرم  هک  تسا  هام  نآ 

ار نانآ  زگره  دـنوادخ  دـندرب ، جارات  هب  ار  وا  ثاثا  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  نانز  دنتـشک و  ار  وا  هیرذ ي  هام  نیا  رد  ار و  دوخ  ربمغیپ 
نآ يارب  نک ، هیرگ  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  يارب  درک  یهاوخ  هیرگ  يزیچ  يارب  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  دزرماین !

تفه .دوبن و  اهنآ  دـننام  نیمز  يور  هک  دـندش  هتـشک  وا  اـب  وا  نادـناخ  زا  درم  هدـجیه  دـندرک و  حـبذ  يدنفـسوگ  دـننام  ار  وا  هک 
وا ربق  دزن  هدش و  هتشک  دنتفای  ار  وا  دندمآ ، دورف  وا  يرای  يارب  هتشرف  رازه  راهچ  دنتسیرگ و  وا  ندش  هتشک  يارب  اهنیمز  نامـسآ و 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تاراثلای  نانآ  راعـش  دنـشاب و  وا  نارای  زا  و  دزیخرب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتقو  ات  دندولآ  درگ  يوم و  هتفـشآ 
اب دیراب  نوخ  نامـسآ  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  دج  نوچ  هک  شدج  زا  شردپ  زا  ثیدح  مردـپ  بیبش ! رـسپ  يا  تسا ؛

يادخ ددرگ ، ناور  تا  هنوگ  ود  رب  وت  کشا  هک  نادـنچ  ییرگب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  گنر ؛ خرـس  يرابغ 
يادخ هک  ار  وت  دنک  یم  دونشوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  رایـسب ؛ ای  كدنا  گرزب ، ای  درخ  دزرمایب  یـشاب  هدرک  هک  یهانگ  ره  یلاعت 

دنک یم  لاحشوخ  رگا  بیبش ! رسپ  يا  نک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دشابن ، وت  رب  یهانگ  هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  یلاعت 
يا نک ؛ تنعل  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  یشاب ، وا  نادناخ  ادخ و  ربمغیپ  نیـشنمه  تشهب  رد  هتخاس  ياه  هفرغ  رد  هک  ار  وت 
دای هاگ  ره  دندش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  دشاب  یناسک  نآ  باوث  دننام  وت  باوث  هک  دنک  یم  رورسم  ار  وت  رگا  بیبش ! رسپ 

ام اب  تشهب  دنلب  تاجرد  رد  هک  ار  وت  دنک  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  « امیظع ازوف  زوفاف  مهعم  تنک  ینتیل  ای  : » وگب ینک  وا 
ار وا  ادخ  درادب  تسود  ار  یگنـس  يدرم  رگا  هک  ام ، یتسود  داب  وت  رب  نامداش و  ام  حرف  زا  شاب و  كانهودنا  ام  هودنا  يارب  یـشاب 

«. دنادرگ روشحم  گنس  نآ  اب  تمایق  زور 
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نب دمحم  زا  باطخلا  یبا  نبا  زا  رافـص  زا  دیلو  نبا  زا  هیولوق  نبا  زا  هحور -  سدـق  دـیفم -  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  مود : ثیدـح 
نم يارب  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  رب  مدش  لخاد  : » تفگ فوفکم  نوراه  یبا  زا  هبقع  نب  حلاص  زا  لیعامـسا 
یم وا  ياثر  وا  ربق  دزن  هکناـنچ  دـیناوخ و  یم  دوخ  يارب  هکناـنچ  نکل  هن ، روط  نیا  دومرف : ندـناوخ ، هب  مدرک  عورـش  ناوخب ! رعش 

: دومرف مدش  شوماخ  نم  تسیرگب  ترـضح  نآ  هیکزلا و  همظعأل  لقف  نیـسحلا  ثدـج  یلع  ررما  مدـناوخ : نم  سپ  تفگ : دـینک ،
یلع كـالوم و  یبدـناف  یموق  ورف  اـی  : مدـناوخ سپ  نک  هداـیز  دومرف  هاـگنآ  رخآ  اـت  مدـناوخ  نم  ناوخب ! ار  تاـیبا  ریاـس  رذـگب و 

يا دومرف : نم  هب  دندش  شوماخ  نوچ  دندومن  یبات  یب  نانز  تسیرگب و  ترـضح  نآ  تفگ : نوراهوبا  كاکبب  يدعـساف  نیـسحلا 
ددع نیا  زا  یکی  هاگ  نآ  تسوا ، يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  دناوخب و  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد ي  يرعـش  سک  ره  نوراهابا 

، تسوا يارب  زا  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  کی  ترـضح و  نآ  هرابرد ي  دناوخب  يرعـش  سک  ره  دومرف : دیـسر و  یکی  هب  ات  درک  مک 
زا هآ » یلع  ررما  » دـناوخب نوراهوبا  هک  رعـش  نیا  دـیوگ : فلؤم  «. تسوا يارب  تشهب  دـیرگب  دـنکب و  وا  دای  سک  ره  دومرف : هاگنآ 

همظعال لقف  نیسحلا  ثدج  یلع  ررما  : تسا نینچ  راعشا  تسا و  هدرک  حیرصت  نادب  امن  نبا  خیش  هکنانچ  تسا  يریمح  دیس  راعشا 
هیقنلا هرهطملا  رهطملل و  رهطملا  کباو  هیطملا  فقو  هب  لطاف  هربقب  تررم  اذا  هیور و  هبکاـس  ءاـفط  نم و  تلز  ـال  اـمظعأ  اـی  هیکزلا 
تـسا سابع  نبا  زا  شدانـسا  هب  هللا  همحر  قودـص  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  موس : ثیدـح  هینملا  اهدـحاول  اـموی  تتا  هلوعم  ءاـکبک 

، يرآ تفگ : يراد ؟ یم  تسود  ار  لـیقع  اـیآ  هللا ! لوـسر  اـی  تفگ : هیلع -  هلا  تاولـص  ادـخ -  لوـسر  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  :» هـک
ار وا  بلاطوبا  هک  نآ  يارب  نتـشاد  تسود  کی  وا و  دوخ  يارب  یتسود  کی  مراد ؛ یم  تسود  یتسود  ود  هب  ار  وا  ادخ  هب  دـنگوس 

تسود
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يو رب  یهلا  برقم  ناگتـشرف  دنزیر و  کشا  يو  رب  نینمؤم  هدید ي  سپ  دوش ، هتـشک  وت  دـنزرف  یتسود  هار  رد  وا  دـنزرف  تشاد و 
هچنآ زا  منک  یم  ادخ  هب  تیاکش  تفگ : تشگ و  ناور  شا  هنیس  رب  وا  ياهکشا  هکنانچ  تسیرگب  ادخ  لوسر  هاگنآ  دنتسرف ، دورد 

نیدرک عمـسم  زا  ادنـسم  هیولوق  هب  مساقلا  یبا  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  مراهچ : ثیدـح  «. دـننک یم  تاقالم  نم  زا  سپ  نم  نادـناخ 
متفگ يور !؟ یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  یتسه  قارع  مدرم  زا  وت  عمـسم ! يا  دومرف : نم  هب  هللادبع  یبا  ترـضح  :» تفگ

نانآ و ریغ  نایبصان و  زا  دنرایسب  لیابق  رد  ام  نانمـشد  هفیلخ و  نیا  ناراداوه  زا  دنیناسک  ام  دزن  هرـصب و  زا  مروهـشم  يدرم  نم  هن ،
نآ ینک  یم  دای  ایآ  دومرف : نم  هب  دننک ، متـس  رازآ و  ارم  تهج  نیا  هب  دنیوگب و  نامیلـس  نادنزرف  هب  ارم  لاح  هک  متـسین  نمیا  نم 

ار نآ  راثآ  نم  ناسک  هک  دریگ  یم  ارم  يولگ  هیرگ  نانچ  هللاو  يا  متفگ : ینک ؟ یم  عزج  ایآ  دومرف : یلب ، متفگ : دندرک ؟ وا  اب  هچ 
مـشچ کشا  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : دوش ، یم  رهاظ  نم  يور  رد  هودنا  نیا  متـسیا و  یم  زاب  ماعط  زا  دننک و  یم  هدـهاشم  نم  رد 

ام هودـنا  مغ و  رد  ناداـش و  اـم  يداـش  يارب  هک  اـهنآ  دـنوش و  یم  هدرمـش  اـم  رب  عزج  لـها  زا  هک  یتـسه  اـهنآ  زا  وـت  هتبلا  ار ، وـت 
کلم ینیب ، رـضاح  دوخ  دزن  ارم  ناردـپ  ندرم  تقو  وـت  هتبلا  دـننمیا  اـم  ینمیا  رد  دنـسرت و  یم  سرت  ماـگنه  دنتـسه و  نیگهودـنا 
کلم و  گرم ، زا  شیپ  دوش  نشور  نآ  هب  وت  مشچ  هک  يزیچ  هب  دنهد  یم  هدژم  ار  وت  وت و  هرابرد ي  دـننک  یم  تیـصو  ار  توملا 
ساپـس دومرف : متـسیرگب و  وا  اب  نم  تسیرگب و  هاگنآ  دـنزرف ، هب  تبـسن  ناـبرهم  رداـم  زا  دـشاب  رتناـبرهم  رتزوسلد و  وت  رب  توملا 

هب عمـسم ! يا  تمحر ، هب  تشاد  صوصخم  ار  تیب  لـها  اـم  دوخ و  تمحر  هب  ناگدـیرفآ  رگید  رب  ار  اـم  داد  يرترب  هک  ار  يادـخ 
رب هک  یناگتشرف  و  ام ، رب  يزوسلد  يارب  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  زا  دننک  یم  هیرگ  نیمز  نامسآ و  هک  یتسد 
زا دیرگن  هدمآ  ام  رس  رب  هچنآ  ام و  رب  سک  چیه  تسا و  هداتـسیان  ناگتـشرف  کشا  ام  ندش  هتـشک  نامز  زا  دنرتشیب و  دنتـسیرگ  ام 

هاگ ره  و  دیآ ، نوریب  وا  مشچ  زا  کشا  هکنآ  زا  شیپ  دنک  تمحر  وا  رب  دنوادخ  رگم  يزوسلد  يور 
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و دنامن ، خزود  رد  یمرگ  هک  نانچ  دناشنب  ار  نآ  ترارح  دتفا  منهج  رد  نآ  زا  يا  هرطق  رگا  دوش  ناور  شیاه  هنوگ  رب  وا  ياهکشا 
ات دنامب  وا  لد  رد  هتسویپ  هک  ینامداش  نانچ  گرم  ماگنه  دنیبب  ار  ام  هک  يزور  ددرگ  نامداش  دیآ  درد  هب  ام  يارب  شلد  هک  یسک 

يردـق هب  كاروخ  عاونا  زا  هک  نآ  یتح  دـیآ  نآ  رانک  ام  تسود  هاگ  ره  دوش  یم  نامداش  ضوح  و  دوش ، دراو  ام  رب  ضوح  رانک 
نب هیولوق  نب  مساقلا  یبا  خیش  زا  لصتم  دنـس  هب  مجنپ : ثیدح  «. ثیدحلا دوش  رود  ضوح  رانک  زا  دهاوخن  رگید  هک  دناشچب  ار  وا 

نبای متفگ  مالسلا و  هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  اب  مدراذگ  جح  : » هک لیوط  یثیدح  نمـض  رد  تفگ  هک  رکب  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس 
هب وت ، ياهلاؤس  تسا  گرزب  هچ  رکب ! رسپ  يا  دومرف : دنبایب  يزیچ  وا  ربق  رد  ایآ  دنفاکشب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رگا  هللا ! لوسر 

يزور و وا  اب  دنتسه و  مهیلع -  هللا  تاولص  ادخ -  لوسر  لزنم  رد  شردارب  دام و  ردپ و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یتسرد 
افو يداد  هدعو  نم  هب  هچنآ  نم ! راگدرورپ  يا  دـیوگ : یم  .تسا  هتخیوآرد  نادـب  شرع و  تسار  بناج  رب  وا  دـنبای و  یم  تخاون 

یکی هک  نآ  زا  رتهب  تساهنآ  هنبوراب  رد  هچ  ره  ناشناردـپ و  مان  ناشاهمان و  هب  ار  اهنآ  دسانـش  یم  درگن و  یم  دوخ  راوز  هب  نک و 
زا وا و  يارب  دنک  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دنک و  یم  هیرگ  يو  رب  هک  یسک  هب  دنک  یم  رظن  و  دسانش ، یم  ار  دوخ  رـسپ  اه  نآ  زا 

نامداش تسا ، هدرک  ایهم  هچ  وت  يارب  دنوادخ  هک  ینادب  رگا  هدننک ! هیرگ  يا  دیوگ : یم  دنک و  رافغتـسا  هک  دهاوخ  یم  دوخ  ردپ 
خیـش زا  لصتم  دنـس  هب  مشـش : ثیدح  «. دنک یم  رافغتـسا  وا  يارب  هئیطخ  هانگ و  ره  زا  يدـش و  نوزحم  هک  نآ  زا  شیب  يدرگ  یم 
سک ره  : » تفگ مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  زا  ادنسم  هدقرم -  هللا  رطع  یمق -  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  نیثدحملا  سیئر  لیلج 

دای هب  ار  ام  تبیـصم  سک  ره  تمایق و  زور  ام  هجرد ي  رد  دشاب  ام  اب  دیرگب ، دنا  هدرک  ام  اب  هچنآ  يارب  دروآ  دای  هب  ار  ام  تبیـصم 
رما هک  یسلجم  رد  دنیشنب  سک  ره  و  دنیرگ ، یم  اهمشچ  همه ي  هکیزور  دیرگن  وا  مشچ  دنایرگب ، دیرگب و  دوخ  دروآ و  نارگید 

«. دریم یم  اهلد  همه ي  هک  يزور  دریمن  وا  لد  دوش ، یم  ایحا  اج  نآ  رد  ام 

42 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


نب نایملـس  زا  یقرب  زا  دعـس  زا  شردپ  زا  هیولوق  نبا  زا  دـیفم  زا  یـسوط  رفعج  یبا  هفئاطلا  خیـش  زا  دوخ  دنـس  هب  و  متفه : ثیدـح 
يارب نیگمغ  ندیشک  هآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  بلغت  نب  نابأ  زا  روصنم  یبا  نب  یـسیع  زا  ناوزغ  نبا  زا  يدنک  ملـسم 

دیاب دومرف : هاگنآ  تسادخ ، هار  رد  داهج  ام  زار  ندیـشوپ  تدابع و  ام  يارب  وا  هودـنا  تسا و  حـیبست  تسا  هدیـسر  ام  هب  هک  یمتس 
یبا زا  هجراخ  نبا  زا  شدنس  هب  هیولوق  نب  مساقلا  یبا  هیقف  خیش  زا  دنس  نامه  هب  متشه : ثیدح  «. دوش هتشون  الط  رز  هب  ثیدح  نیا 

رب مدـش و  هتـشک  هودـنا  نزح و  اب  ممـشچ و  کشا  هتـشک ي  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  : » تفگ مالـسلا  هیلع  هللادـبع 
خیـش زا  لصتم  دنـس  هب  مهن : ثیدـح  «. دـنادرگرب دوخ  لـها  هب  ناداـش  ار  وا  هکنآ  رگم  دـیاین  نم  تراـیز  هب  ینیگمغ  هک  تسادـخ 

نب لوخم  زا  يدوا  ییحی  نب  دـمحا  زا  کلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  قاقد  ناـمثع  رمع و  یبا  زا  دـیفم  زا  هرـس -  سدـق  هفئاـطلا - 
هرطق کـی  اـم  يارب  شمـشچ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شردـپ  زا  رذـنم  نب  عیبر  زا  میهاربا 

: تفگ يدوا  ییحی  نب  دـمحا  .دـهد  ياج  تشهب  رد  ار  وا  اهراگزور  دـنوادخ ، هکنیا  رگم  دزیرب  کشا  هرطق ي  دومرف : ای  دـناکچب 
: دومرف ترابع ) نامه   ) درک تیاور  وت  زا  شردـپ  زا  رذـنم  نب  عیبر  زا  میهاربا  نب  لوخم  متفگ : مدـید و  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ 

ماود زا  هیاـنک  ثیدـح  نـیا  رد  اـهراگزور ) « ) بـقح » دــنیوگ دــش و  طـقاس  وـت  نـم و  ناـیم  دانــسا  تروـص  نـیارد  مـتفگ : يرآ 
یلع نب  نیـسح  مان  يزور  چیه  رد  زگره  : » تفگ دشنم  هرامع  یبا  زا  شدانـسا  هب  هیولوق  نبا  زا  لصتم  دنـس  هب  مهد : ثیدح.تسا 

یم ترـضح  نآ  بش و  ات  دوش  هدید  نادنخ  ترـضح  نآ  زور  نآ  هک  دـشن  هدرب  مالـسلا  هیلع  قداص  هللادـبع  یبا  دزن  مالـسلا  هیلع 
یلع زا  الصتم  دوخ  دانسا  هب  مهدزای : ثیدح  «. تسا ینمؤم  ره  کشا  شزیر  ببـس  نیـسح  ینعی  نمؤم » لک  هربع  نیـسحلا  : » تفگ

هتـشک يارب  شمـشچ  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  دـمحم  زا  ءالع  زا  بوبحم  نبا  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب 
، ددرگ ناور  شا  هنوگ  رب  ات  دزیرب  کشا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ندش 
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شا هنوگ  رب  ات  دزیرب  کشا  وا  مشچ  هک  ینمؤم  ره  دـنامب و  نآ  رد  اهراگزور  هک  دـهد  ياج  اه  هفرغ  رد  تشهب  رد  ار  وا  دـنوادخ 
ره دـهد و  ياـج  تشهب  رد  یتسار  هاـگیاج  رد  ار  وا  دـنوادخ  اـیند  رد  دیـسر ، اـم  هب  نمـشد  زا  هک  يرازآ  جـنر و  يارب  دوش  ناور 
ام هرابرد ي  هک  یجنر  تمحز و  زا  دوش  ناور  شا  هنوگ  ود  رب  شکـشا  ات  دوش  نایرگ  وا  مشچ  دـنیب و  یجنر  ام  هار  رد  هک  ینمؤم 
زا شدوـخ و  بـضغ  زا  ار  وا  دــنک  نـمیا  دــنادرگب و  وا  يور  زا  تماــیق  زور  ار  تـمحز  جــنر و  دــنوادخ  تـسا  هدیــسر  وا  هـب 
نب رکب  زا  دعس  نب  قحسا  نب  دمحا  زا  يریمح  رفعج  هللادبع  زا  شردپ  زا  قودص  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  مهدزاود : ثیدح  «. شتآ

! موش تیادف  يرآ ، تفگ : دییوگ ؟ یم  ام  ثیدح  دینیـشن و  یم  ایآ  : » دومرف لیـضف  هب  هک  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  يدزا  دـمحم 
يا دنک ! ایحا  ار  ام  رما  هک  یک  دنک  تمحر  دنوادخ  لیـضف ! يا  دـینک ؛ ایحا  ار  ام  رما  سپ  مراد  یم  تسود  ار  سلاجم  نیا  دومرف :

ار وا  ناهانگ  دنوادخ  دیآ  نوریب  کشا  یسگم  لاب  هزادنا ي  هب  شمـشچ  زا  سپ  دننک  ام  دای  وا  دزن  ای  دنک  ام  دای  سک  ره  لیـضف !
یبا زا  دشنم  هرامع ي  یبا  زا  شدانسا  هب  قودص  خیش  زا  دوخ  دنسا  هب  مهدزیـس : ثیدح  «. دشاب اهایرد  فک  دننام  دنچ  ره  دزرمایب 

نآ مدناوخ  نم  تفگ : ناوخب ! نم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياثر  رد  يرعش  هرامعابا  يا : نم  هب  تفگ  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
هیرگ يادص  ات  تسیرگ  یم  ترضح  نآ  مدناوخ و  رعـش  هتـسویپ  هک  ادخ  هب  دنگوس  تسیرگب ، زاب  مدناوخ  زاب  تسیرگب  ترـضح 

رفن هاجنپ  دناوخب و  يرعش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هرابرد ي  سک  ره  هرامعابا ! يا  دومرف : سپ  مدینـش ، مه  هناخ  نوردنا  زا  ار 
يارب زا  تشهب  دنایرگب ، ار  نت  یس  دناوخب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد ي  سک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب ، ار 
هرابرد سک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  تسیب  دناوخب و  يرعش  مالسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد ي  سک  ره  و  تسوا ،

رعـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  هابرد ي  سک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  هد  دـناوخب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ي 
ینعی دنک ؛ یکابت  دناوخب و  رعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد ي  سک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  کی  دـناوخب و 

«. تسوا يارب  زا  تشهب  دیامن ، نایرگ  ار  دوخ 
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رصن زا  یشک  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  زا  يربکعلت  یـسوم  نب  نوراه  زا  هیولوق  نب  رفعج  زا  لصتم  دنـس  هب  مهدراهچ : ثیدح 
یتعامج اب  میدوب  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دزن  : » تفگ ماحش  دیز  زا  نانس  نب  دمحم  زا  نارمع  نب  ییحی  زا  یـسیع  نبا  زا  حابـص  نب 

ارم ادخ  کیبل ، تفگ : رفعج ! يا  تفگ : هاگنآ  دناوخ  دوخ  کیدزن  ار  وا  دمآ  رد  ترضح  نآ  رب  نافع  نب  رفعج  سپ  هفوک  لها  زا 
، يرآ تفگ : ییوگ ؟ یم  وکین  ییوگ و  یم  رعش  مالسلا  هیلع  نیسح  ياثر  رد  وت  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  دومرف : دنک ! وت  يادف 

اهکشا دنتسیرگب و  دندوب  وا  درگ  هک  یناسک  تسیرگب و  وا  مدناوخ و  وا  يارب  رعـش  نم  سپ  يوگب  دومرف : دنک ! وت  يادف  ارم  ادخ 
ار وت  نخـس  دـندوب و  رـضاح  ناگتـشرف  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  رفعج ! يا  تفگ : هاگنآ  دـش ، يراج  ترـضح  نآ  نساـحم  يور و  رب 
وت رب  تعاس  نیا  رد  دنوادخ  قیقحت  هب  و  مه ، رتشیب  میتسیرگ و  ام  هکنانچ  دنتـسیرگب  دندینـش و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد ي 
هک تسین  سک  چیه  دومرف : نم ! دیس  يا  یلب ، تفگ : میوگب ؟ نیا  زا  شیب  ایآ  رفعج ! يادیزرمآ  ار  وت  دینادرگ و  بجاو  ار  تشهب 

ار وا  دـنادرگ و  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنایرگب  دـیرگب و  دـیوگب و  يرعـش  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  هراـبرد ي 
: تفگ دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  شمع  زا  رماع  نبا  زا  رورـسم  نبا  زا  قودص  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  و  مهدزناپ : ثیدـح  «. دزرمایب
رد ام  نوخ  دنا  هتسناد  یم  مارح  نآ  رد  ار  گنج  تیلهاج  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  »
رد هچ  ره  تشگ و  هتخورفا  ام  مایخ  رد  شتآ  دندش و  ریسا  ام  نانز  نادنزرف و  دش و  کته  ام  تمرح  دش و  هدرمـش  لالح  هام  نآ 

ار ام  نامشچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  زور  دندرکن ، تاعارم  ام  هرابرد ي  ار  ادخ  لوسر  تمرح  تفر و  جارات  هب  دوب  اهنآ 
سپ نیعم ، زور  ات  تشگ  ام  بیـصن  الب  هودـنا و  دـش و  راوخ  البرک  نیمز  رد  ام  يزع  تخاس ، ناور  ار  اـم  ياهکـشا  درک و  هدرزآ 
نوچ تفگ : هاگنآ  دزیر ، یم  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ ي  هکنیا  يارب  دننک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دیاب  ناگدـننک  هیرگ 

، زور نآ  دش  یم  مهد  زور  نوچ  تشذگ و  یم  زور  هد  ات  دوب  بلاغ  يو  رب  هودنا  دندید و  یمن  نادنخ  ار  مردپ  دـش  یم  مرحم  هام 
هک تسا  يزور  نیا  تفگ : یم  دوب و  وا  هیرگ ي  هودنا و  تبیصم و  زور 
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زا یناقلاط  زا  هدقرم -  هللا  رطع  قودـص -  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  مهدزناش : ثیدـح  «. دـش هتـشک  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
جئاوح ياضق  رد  یعس  دنک  كرت  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  شردپ  زا  لاضف  نسح  نب  یلع  زا  ینادمه  دمحا 

وا هیرگ ي  هودـنا و  تبیـصم و  زور  اروشاع  زور  سک  ره  دروآ و  رب  ار  وا  ترخآ  اـیند و  جـئاوح  دـنوادخ  اروشاـع  زور  رد  اردوخ 
زور سک  ره  دوش و  نشور  تشهب  رد  ام  ببـس  هب  وا  مشچ  سپ  دـهد ، رارق  وا  رورـس  يداـش و  زور  ار  تماـیق  زور  دـنوادخ  دـشاب 
زور رد  دـنادرگن ، كراـبم  يو  رب  ار  زیچ  نآ  دـنوادخ  دـنک ، هتخودـنا  يزیچ  دوخ  هناـخ ي  يارب  دـناوخ و  تکرب  زور  ار  اروشاـع 

دانـسا هب  مهدـفه : ثیدـح  «. منهج لفـسا  كرد  رد  دوش  روشحم  هللا -  مهنعل  دعـس -  نب  رمع  دایز و  نب  هللادـیبع  دـیزی و  اب  تمایق 
يا تـفگ : درک و  تلأـسم  یلاـعت  يادـخ  زا  نارمع  نـب  یـسوم  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  قودـص  زا  لـصتم 

ار وت  ینک  تلأسم  نم  زا  نیرخآ  نیلوا و  هرابرد ي  رگا  یسوم  يا  دیـسر  ودب  یحو  زرمایب ! ار  وا  تشذگرد  مردارب  نم ! راگدرورپ 
نبا زا  لصتم  دنـس  هب  مهدـجیه : ثیدـح.مشک  یم  ماقتنا  وا  لتاق  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدنـشک ي  رگم  منک  تباـجا 
دلو مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دوب و  انزلا  دلو  ایرکز  نب  ییحی  لتاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  زا  وا  دانـسا  هب  هیولوق 
دزن : » تفگ یقر  دوواد  زا  دانـسا  هب  هیوـلوق  نبا  زا  لـصتم  دنـس  هب  مهدزوـن : ثیدـح  «. ود نآ  رب  رگم  تسیرگن  نامـسآ  .دوـب  اـنزلا 
يا دومرف : هاگنآ  دـش ، رپ  کـشا  زا  شنامـشچ  تفرگ و  ار  وا  هیرگ  مدـید  دیـشونب  نوچ  تساوخ  بآ  مدوب ، هللادـبع  یبا  ترـضح 

وا لتاق  رب  نعل  دنک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  هک  دشونن  بآ  يا  هدنب  چـیه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  دـنک  تنعل  يادـخ  دوواد 
ار وا  ماقم  هجرد  رازه  دص  دنک و  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  دص  دسیون و  هنـسح  رازه  دـص  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  رگم  دتـسرف ،

دنس هب  متـسیب : ثیدح  «. دنادرگ روشحم  لدشوخ  مرخ و  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  دشاب  نانچ  درب و  الاب 
هب ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  هیولوق  نبا  زا  لصتم 
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ترضح نآ  دنک ، یم  همهمه  مدید  یبعار  رتوبک  مدوب  هتسشن  هللادبع  یبا  ترـضح  هناخ ي  رد  : » تفگ دقرف  نب  دوواد  زا  شدانـسا 
هیلع نیـسح  نیلتاق  رب  دومرف : ادخ ، هب  مسق  هن ، متفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  غرم  نیا  یناد  یم  دوواد  يا  دومرف : تسیرگن و  نم  يوس  هب 

زا همالع  هللا  تیآ  زا  لصتم  دنـس  هب  مکی : متـسیب و  ثیدـح  «. دـیراد هاگن  اهنیا  زا  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  سپ  دـنک  یم  نیرفن  مالـسلا 
زا نسح  نب  هللادبع  نب  یلع  نیدلا  بجتنم  خیـش  زا  ير ، لیزن  ینیوزق ، دـمحم  نیدـلا  ناهرب  خیـش  زا  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ 
زا شدانـسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  بوبحم  نب  نسح  زا  دوخ  دانـسا  هب  سابع  نب  دمحم  تفگ : یکجارگ  خیـش  زا  شدج  زا  شردپ 
هک دیناوخب  لفاون  ضیارف و  رد  ار  رجف  هروس ي  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  ترـضح  هک  :» تفگ دقرف  نب  مراد  زا  لدـنص 

تفگ وا  هب  هماساوبا  سپ  دنک ، تمحر  ار  امش  دنوادخ  دیشاب  هتشاد  تبغر  نادب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هروس ي  نآ 
زا دوصقم  هنئمطملا » سفنلا  اهتیا  ای  : » یلاعت هلوق  يدینشن  دومرف : تسا ؟ نیـسح  صاخ  هروس  نیا  هنوگچ  سلجم ، رد  دوب  رـضاح  و 

اهنآ مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  وا  باحصا  هیـضرم و  هیـضار  هنئمطم  سفن  بحاص  تسوا  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نآ 
هیلع یلع  نب  نیسح  صاخ  هروس  نیا  تسا و  یضار  ناشیا  زا  زین  ادخ  تمایق و  زور  رد  یلاعت  يادخ  زا  دنتـسه  یـضار  هک  دنتـسه 
هیلع یلع  نب  نیـسح  اب  هتـسویپ  ار  رجفلا » «و  دنک تئارق  سک  ره  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هعیـش ي  وا و  هعیـش ي  مالـسلا و 

هب یـسوط  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  مود : تسیب و  ثیدح  « .تسا میکح  بلاغ و  دـنوادخ  تشهب و  رد  وا  هجرد ي  رد  دـشاب  مالـسلا 
داد ضوع  یلاعت  دنوادخ  دـنتفگ : یم  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  رفعجابا و  زا  مدینـش  : » تفگ ملـسم  نب  دـمحم  زا  هدانـسا ي 

یمایا و  وا ، هبق ي  ریز  رد  اعد  تباجا  وا و  تبرت  رد  افـش  تسوا و  تیرذ  رد  تماما  هک  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک 
یم مدرم  هب  اـهنیا  متفگ : هللادـبع  یبا  هب  تفگ : ملـسم  نب  دـمحم  دوشن ، بوسحم  شرمع  زا  ددرگزاـب  دور و  وا  تراـیز  هب  رئاز  هک 

هجرد و رد  دشاب  وا  اب  دنک  قحلم  دوخ  ربمغیپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دومرف : هسفن ؟ یف  دـشاب  هچ  ار  وا  سپ  ترـضح  نآ  ببـس  هب  دـسر 
توالت تیآ  نیا  هاگنآ  وا ، تلزنم 
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زا ققحم  هقفا  خیـش  زا  لصتم  دنـس  هب  موس : تسیب و  ثیدـح  « .مهتیرذ مهب  انقحلا  ناـمیاب  مهتیرذ  مهتعبتا  اونمآ و  نیذـلا  و  : » دومرف
نب دعـس  زا  لیوط  ثیدح  رد  جاجتحا  رد  یـسربط  بلاطیبا  نب  دـمحا  زا  بوشآ  رهـش  نبا  زا  یبلح  هرهز ي  نب  هللادـبع  نب  دـمحم 
نیا دومرف : ترضح  صعیهک »  » لیوأت زا  ارم  هد  ربخ  :» تفگ مالسلا  هیلع  يدهم  روضح  هب  ندش  بایفرش  تیاکح  رد  يرعشا  هللادبع 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  يارب  ار  نآ  تیاکح  دینادرگ و  هاگآ  نآ  رب  ار  ایرکز  دوخ  هدنب ي  دنوادخ  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  فورح 
دینازومآ ار  وا  دمآ و  دورف  لیئربج  دزومآ ، يو  هب  ار  نت  جـنپ  مان  تساوخ  دـنوادخ  زا  ایرکز  هک  تسا  نانچ  نیا  و  دومرف ، نایب  هلآ 

و تشگ ، یم  لیاز  وا  مغ  دش و  یم  فرط  رب  وا  هودنا  درب  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  دمحم و  مان  هاگ  ره  ایرکز  و 
! نم راگدرورپ  يا  تفگ : يزور  داتفا ، یم  هرامش  هب  شسفن  تفرگ و  یم  ار  وا  يولگ  هیرگ  درب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هاگ  ره 

مکشا منک  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  دای  هاگ  ره  مبای و  یم  تیلـست  هودنا  زا  مرب  یم  ار  اه  نآ  زا  سک  راهچ  مان  یتقو  هک  تسا  نوچ 
تسالبرک و مان  فاک » » سپ صعیهک » : » دومرف داد و  ربخ  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیآ ؟ یم  نوریب  ما  هلان  موش و  یم  نازیر 

نآ یئابیکـش  ربص و  داص »  » تسا و شطع  نیع »  » درک و متـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  تسا  دـیزی  ای »  » تسا ترتع  كاله  اه » »
هلان هیرگ و  هب  دومرف و  عنم  دوخ  رب  ندش  لخاد  زا  ار  مدرم  تشگن و  ادج  دوخ  دجسم  زا  زور  هس  دینشب  نیا  ایرکز  نوچ  ترضح ،

رب ییالب  نینچ  ایآ  ینک !؟ یم  التبم  يو  دـنزرف  تبیـصم  هب  ار  دوخ  قلخ  نیرتهب  اـیآ  دـنوادخ !! هک  تفگ  یم  اـثر  ار  وا  تخادرپ و 
یم اهنآ  لزنم  رد  ار  نآ  هودـنا  یناشوپ و  یم  يراوگوس  هماج ي  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  اـیآ  ؟! يروآ یم  دورف  وا  هناـخ ي 

يدرک يزور  نوچ  دوش و  نشور  يو  هب  نم  مشچ  يریپ  رد  هک  نک  يزور  يدنزرف  ارم  نم ! يادـخ  يا  تفگ : یم  هاگنآ  يروآ !؟
شدـنزرف هب  ار  تبیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکناـنچ  زاـس  كانهودـنا  ارم  وا  گرم  هب  هاـگنآ  وا ، یتـسود  هب  ارم  نک  نوتفم 

لمح هکنانچ  دوب  هام  شش  ییحی  لمح  دینادرگ و  التبم  وا  تبیصم  هب  دیـشخب و  يو  هب  ار  ییحی  دنوادخ  سپ  یتخاس ، كانهودنا 
«. دوب نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
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هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  : » تفگ مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  دوراجلا  یبا  زا  دانسا  هب  قودص  زا  لصتم  دانسا  هب  مراهچ : تسیب و  ثیدح 
ات مراد  هگن  ار  وا  متسناوتن  نم  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  دوشن  لخاد  نم  رب  یسک  تفگ : ار  وا  دوب  هملـس  ما  هناخ ي  رد  هلآ  و 
وا هنیس ي  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دید  هاگان  دش  دراو  وا  لابند  زین  هملـس  ما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  رب  دش  لخاد 
یم ربخ  ارم  تسا  لیئربج  کنیا  هملس ! ما  يا  دومرف : هاگنآ  دنادرگ ، یم  هک  تسا  يزیچ  وا  تسد  رد  دیرگ و  یم  ربمغیپ  هتـسشن و 

هتـشک نم  بیبح  هک  نادب  دش  نوخ  یتقو  رادهاگن ، دوخ  دزن  ار  نآ  تسوا  لتقم  زا  تبرت  نیا  ددرگ و  هتـشک  دـنزرف  نیا  هک  دـهد 
: دومرف یحو  نم  هب  اما  متساوخ  يادخ  زا  تفگ : دنک  عفد  وا  زا  رـش  نیا  هاوخب  ادخ  زا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هملـس  ما  تسا ، هدش 

یم تعافـش  هک  تسا  يا  هعیـش  ار  وا  دسر و  یمن  نآ  هب  ناگدـیرفآ  زا  کی  چـیه  هک  تداهـش ، ببـس  هب  تسا  يا  هجرد  ار  وا  هک 
مالسلا و هیلع  نیـسح  ناتـسود  زا  هک  یـسک  اشوخ  سپ  تسا ، نیـسح  نادنزرف  زا  يدهم  دوش و  یم  هتفریذپ  اهنآ  تعافـش  دننک و 

هللادبع یبا  زا  هدانسا  هب  قودص  خیش  زا  لصتم  دنس  هب  مجنپ : تسیب و  ثیدح  « .تمایق زور  رد  نیزئاف  هللا  دنناشیا و  تسوا ، هعیش ي 
دـعولا و قداص  ناک  هنا  لیعمـسا  باتکلا  یف  رکذا  و  : » تسا هتفگ  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  لیعامـسا  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
ار وا  وا ، موق  درک ، ثوعبم  ار  يو  ادخ  هک  ادـخ  ناربمغیپ  زا  دوب  رگید  يربمغیپ  هکلب  دوبن ، میهربا  رـسپ  لیعامـسا  ایبن .» الوسر  ناک 
ره تسا  هداتـسرف  وت  يوس  ارم  هلالج  لج  يادخ  تفگ : دمآ و  وا  دزن  يا  هتـشرف  سپ  دندنک ، ار  وا  يور  رـس و  تسوپ  دـنتفرگب و 

رفعج وبا  مشش : تسیب و  ثیدح  «. منک یم  یسأت  دننک  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  هچنآ  هب  نم  تفگ : يامرفب ، دشاب  وت  شهاوخ  هچ 
نیسح سپ  دوب  هتفخ  نم  دزن  ادخ  ربمغیپ  يزور  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجوز  شحج  تنب  بنیز  زا  هدانـسا  هب  یـسوط 

وا یپ  رد  نم  دش و  هناخ  لخاد  وا  مدش و  لفاغ  هاگان  دـنک  رادـیب  ار  ربمغیپ  ادابم  مدرک  یم  لوغـشم  ار  وا  نم  دـمایب و  مالـسلا  هیلع 
مریگرب ار  وا  متساوخ  دنک  یم  لوب  هتشاذگ  ترضح  نآ  فان  رب  هبیبز  هتسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  مکـش  رب  متفای  ار  يو  متفر 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 
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هدجـس نوچ  تساخرب و  زامن  هب  تخاس و  وضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش  غراف  نوچ  دوش  غراف  ات  نک  اـهر  ار  وا  بنیز  يا 
دمآ و دورف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ات  درک  گنرد  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسـشن  وا  تشپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ،

اهتـسد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  دـش  غراـف  زاـمن  زا  اـت  تشادرب  ار  وا  ربمغیپ  تشگزاـب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داتـسیا  نوچ 
يراک مدـید  ار  وت  زورما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  متفگ : ياـمنب ! نم  هب  ياـمنب ! نم  هب  لـیئربج ! يا  تفگ : یم  دوشگب و 

هک داد  ربخ  تفگ و  تیزعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  يرآ ، تفگ : مدوب ، هدـیدن  نیا  زا  شیپ  هک  يدرک 
مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  دانـسا  هب  هیولوق  نبا  متفه : متـسیب و  ثیدـح  «. درواـیب خرـس  یکاـخ  دنـشک و  یم  ار  وا  نم  تما 

زا يا  هساک  امرخ و  یفرظ  نمیا  ما  مدروآ و  وا  دزن  یماعط  سپ  دـمآ  ام  ندـید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  : » تفگ
متخیر بآ  شتسد  رب  متـساخرب  نم  دش  غراف  نوچ  دروخب و  نآ  زا  میتشاذگ  ترـضح  نآ  دزن  ار  نآ  دروآ  هیده  هب  ریـشرس  ریش و 

هاگنآ تسیرگب ، رایسب  تفر و  هدجـس  هب  هناخ  رانک  رد  يدجـسم  هب  دیلامب و  تسد  يرت  هب  ار  نساحم  يور و  تسـشب  تسد  نوچ 
نآ نار  رب  ات  تفر  هتـسهآ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دسرپب ، يزیچ  درکن  تأرج  تیب  لها  زا  سک  چـیه  تشادرب و  رس 
هچ زا  ردپ ! يا  تفگ : داهن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رس  رب  شیوخ  نادخنز  دینابسچ و  هنیـس  هب  ار  وا  رـس  سپ  دمآرب  ترـضح 

نامداش روط  نیا  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  امـش ، ندید  زا  مدش  رورـسم  مدرک و  رظن  امـش  هب  نم ! دنزرف  يا  تفگ : ینک  ینک  یم  هیرگ 
سپ تسا  رود  مه  زا  امـش  ندش  هتـشک  لحم  دیوش و  یم  هتـشک  امـش  هک  داد  ربخ  ارم  دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  سپ  مدوب ، هدشن 

هب دنک و  یم  ترایز  هک  ار  ام  روبق  سپ  ردـپ ! يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  متـساوخ  وا  زا  ار  امـش  ریخ  مدرک و  دـمح  ار  يادـخ 
رد مه  نم  دـنهاوخ و  نم  تلـصو  رب  ترایز ، نیدـب  هک  تنم  تما  زا  یفیاوط  تفگ : یئادـج !؟ يرود و  نیا  اب  دـیآ  یم  اـم  ندـید 

یبا زا  لصتم  دنس  هب  متشه : تسیب و  ثیدح  «. مناهرب فقوم  دیادش  لاوها و  زا  مریگب و  ار  اهنآ  ياهوزاب  مور و  اهنآ  ندیدب  فقوم 
: تفگ داشرا  رد  دم )  ) دیفم هللادبع 
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شود هللا ! لوسر  ای  : » تفگ دش و  لخاد  ادخ  لوسر  رب  يو  هک  ثراحلا  تنب  لضفلا  ما  زا  دادش  نب  هللادـبع  زا  یعازوا  درک  تیاور 
: تفگ تسیچ ؟ دومرف : تسا ، شوخاـن  تخـس  یباوخ  نآ  تفگ : تسیچ ؟ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  مدـید  رکنم  یباوخ 
هک تسا  ریخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش ! هداـهن  نم  نماد  رد  هدـیرب و  وت  نت  تشوگ  زا  يا  هراـپ  ییوـگ  مدـید 
ما دروآ ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  دشاب ، وت  تیبرت  نماد  رد  وا  دروآ و  يدـنزرف  مالـسلااهیلع  همطاف  يدـید 

هاگنآ مدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ار  وا  يزور  سپ  دومرف ، ادـخ  لوسر  هکناـنچ  دوب  نم  نماد  رد  وا  تفگ : لـضفلا 
دزن لیئربج  دومرف : دوش !؟ یم  هچ  ار  وت  هللا  لوسر  ای  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  متفگ  دزیر  یم  کشا  مدـید  داتفا  وا  هدـید ي  هب  مرظن 
دنس هب  مهن : تسیب و  ثیدح  «. گنر خرس  دروآ  نم  يارب  وا  تبرت  زا  یتشم  دنشک و  یم  ارم  دنزرف  نم  تما  هک  داد  ربخ  دمآ و  نم 
تفر نوریب  ام  دزن  زا  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تفگ اهنع -  هللا  یضر  هملس -  ما  زا  داشرا »  » رد دیفم  خیـش  زا  لصتم 

یم هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  متفگ : هتـسب ، وا  تشم  هدولآ و  درگ  يوم و  هدـیلوژ  دـمایب  هاگنآ  دیـشک  لوط  وا  تبیغ  و 
البرک ار  نآ  هک  دـندرب  قارع  زا  یعـضوم  هب  ارم  هنابـش  تقو  نیا  رد  دومرف : منیب ؟ یم  هدوـلآ  درگ  يوـم و  هدـیلوژ  ار  وـت  هک  دوـش 

متشادرب و اهنآ  ياهنوخ  زا  دنداد و  ناشن  نم  هب  ارم  تیب  لها  نادنزرف و  زا  یتعامج  مدنزرف و  نیسح  هاگراتـشک  اجنآ  رد  دنیوگ و 
تـسا خرـس  اما  كاخ  دننام  يزیچ  مدید  متفرگب  سپ  رادهاگن ، ریگب و  ار  نیا  دومرف : دوشگب و  تسد  تسا و  نم  تسد  رد  نونکا 
نوریب ار  هشیش  دش  نوریب  قارع  بناج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  متـشاد ، هاگن  متـسب و  ار  نآ  رـس  مداهن و  يا  هروراق  رد  ار  نآ  و 

مهد زور  نوـچ  سپ  ترـضح ، نآ  تبیـصم  يارب  متـسیرگ  یم  مدرک و  یم  هاـگن  نآ  هب  مدـییوب و  یم  بـش  زور و  ره  مدروآ  یم 
زور رخآ  نوچ  دوب و  هک  دوب ، نانچ  مدروآ  نوریب  زور  لوا  ار  نآ  دش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور  نآ  دش و  مرحم 
ادابم متـشاد  هدیـشوپ  شیوخ  هودنا  متـسیرگب و  مدز  دایرف  دوخ  هناخ ي  رد  تسا و  خرـس  هزات  ینوخ  مدـید  ناهگان  مدروآ  نوریب 

رطاخ رد  هتسویپ  ار  تقو  زور و  نآ  سپ  دننک  باتش  ندومن  ینامداش  رد  دنونشب و  هنیدم  رد  نانمشد 
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رد دیفم  خیش  زا  لصتم  دانسا  هب  ما : یس  ثیدح  «. دش راکشآ  تقیقح  دندروآ و  ار  ترضح  نآ  گرم  ربخ  ات  متشاد  یم  هاگن  دوخ 
وا درگ  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  دوب و  هتـسشن  يزور  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  : » تفگ داـشرا 

مالسلا هیلع  نیسح  دشاب ؟ رود  مه  زا  امـش  ياهربق  دیوش و  هتـشک  همه  امـش  یتقو  امـش  لاح  تسا  نوچ  دومرف : اهنآ  هب  سپ  دندوب 
یس ثیدح  «. دوش هتشک  متس  هب  تردارب  يوش و  هتشک  متس  هب  وت  نم ! كرسپ  يا  دومرف : میوش ؟ یم  هتشک  ای  میریم  یم  ایآ  تفگ :

هدرک تیاور  تاملک » هبر  نم  مدآ  یقلتف  : » یلاعت هلوق  ریـسفت  رد  نیمث » رد   » بحاص دـیوگ : راحب »  » رد هللا  همحر  یـسلجم  مکی : و 
قحب یلاع  ای  دمحم  قحب  دیمح  ای  :» يوگب هک  درک  نیقلت  ار  وا  لیئربج  دـید و  ار  همئا  ربمغیپ و  ياهمان  شرع  قاس  رب  مدآ  هک  تسا 
شلد دـش و  ناور  وا  کشا  درب  نیـسح  مان  نوچ  ناـسحالا » کـنم  نیـسحلا و  نسحلا و  قحب  نسحم  اـی  همطاـف  قحب  رطاـف  اـی  یلع 

نیا تفگ : لیئربج  ددرگ ! یم  ناور  نم  کشا  دنکـش و  یم  نم  لد  نیمجنپ ، رکذ  تقو  رد  لـیئربج ! مردارب  يا  : تفگ تسکـشب و 
: تفگ تسا ؟ تبیـصم  هچ  نآ  ردارب ! يا  تفگ : دـیامن ، یم  کچوک  نآ  دزن  اهتبیـصم  همه ي  هک  دـسر  یم  یتبیـصم  ار  وت  دـنزرف 

یب زا  ياو  یگنشت  زا  ياو  دیوگ : یم  هک  مدآ  يا  يدید  یم  ار  وا  شاک  يا  ، درادن ینیعم  رای و  دوش ، یم  هتشک  اهنت  بیرغ و  هنشت ،
سپ دشون ، تداهش  تبرش  و  ریشمش ، اب  رگم  دهدن  وا  باوج  یـسک  ددرگ و  لئاح  دود  دننام  نامـسآ  وا و  نایم  یگنـشت  ات  يروای 

رد نانز ، اب  دننادرگب  اهرهش  رد  ار  وا  نارای  وا و  رس  دنرب و  امغی  هب  نانمشد  ار  وا  هنبوراب ي  افق و  زا  دنربب  ار  شرس  دنفـسوگ  دننام 
زا تسا  هدش  تیاور  و.دشاب  هدرم  وا  دـنزرف  هک  ینز  دـننام  دنتـسیرگب  لیئربج  مدآ و  سپ  تسا ، هتـشذگ  نینچ  نانم  دـنوادخ  ملع 
زور زورما  هادج ! ای  دنتفگ : دندش و  لخاد  دوخ  دج  هرجح ي  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  يدـیع  زور  هک  رایخا  تاقث  ضعب 
هدمآ وت  دزن  نیا  يارب  تسین  ون  هماج ي  ار  ام  دنا و  هدیـشوپ  ون  سابل  هدرک و  رب  رد  نیگنر  ياه  هماج  برع  نادـنزرف  تسا و  دـیع 
دیمون ار  اهنآ  تساوخن  دوبن و  اهنآ  هتـسیاش  هماج ي  هناخ  رد  تسیرگب و  درک و  اهنآ  لاـح  رد  لـمأت  یتخل  ترـضح  نآ  سپ  میا ،

، دنکشب ناشلد  دنک و 
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هلح ي ود  وا  اب  دـمآ و  دورف  لیئربج  سپ  نکـشم ، ار  ناشردام  اـهنآ و  لد  نم ! يادـخ  يا  تفگ : دـناوخب  ار  دوخ  راـگدرورپ  سپ 
اه هماج  نیا  تشهب ! لها  ناناوج  دیس  يا  تفگ : ار  اهنآ  تشگ و  ناداش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشهب  ياه  هلح  زا  دوب  دیفس 

دـشاب هنوگچ  نیا  دنتفگ : دـندید  دیفـس  ار  اهتعلخ  نآ  نوچ  و  دـیریگب ، تسا  هتخود  امـش  تماق  هزادـنا ي  هب  تردـق  طایخ  هک  ار 
، تخادـنا ریزب  رـس  ناشیا  راک  هشیدـنا ي  رد  یتعاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  دـنا  هدرک  رب  رد  نیگنر  ياـه  هماـج  برع  ناـکدوک 

ماجنا ناشیا  يارب  ار  راک  نیا  هللا  هغبص  غباص  هک  نشور  تمشچ  داب و  شوخ  وت  لد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ : لیئربج 
لیئربج دندرک و  رـضاح  دنروآ ! رـضاح  هباتفآ  تشط و  ات  يامرفب  سپ  دنهاوخ ، هک  یگنر  ره  هب  دنادرگ  ناداش  ار  اهنآ  لد  دهد و 
ربمغیپ سپ  دنریذپ ، گنر  دنتـساوخ  هک  گنر  ره  هب  ات  راشفب  تسد  رد  وت  مزیر و  یم  بآ  علخ  نیا  رب  نم  ادخ !! لوسر  يا  تفگ :

هب يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تخیر و  یم  بآ  لـیئربج  داـهن و  تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هلح ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب بآ  رد  ار  نآ  ربـمغیپ  سپ  مهاوخ ، زبـس  ار  نآ  تفگ : یهاوخ ؟ گـنر  هچ  هب  ار  دوخ  هلح ي  هدـید  رون  يا  دومرف : هدروآ  نسح 

نوریب ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپ  دجربز  دننام  تفرگ  وکین  يزبس  گنر  دنوادخ  تردق  هب  سپ  درـشفب ، شیوخ  تسد 
يور تخیر و  یم  بآ  لیئربج  داهن و  تشط  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلح ي  هاگنآ  دیـشوپب ، داد و  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  دروآ و 

؟ یهاوخ گـنر  هچ  هب  ار  شیوخ  هلح ي  وت  دوـب -  هلاـسجنپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  نم - ! مشچ  روـن  يا  دوـمرف : هدروآ  نیـسح  هب 
دننام دش  خرس  هلح  درشفب و  شیوخ  تسد  هب  بآ  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپ  مهاوخ ، خرـس  ار  نآ  دج ! يا  تفگ :
ردام دزن  ناداش  مرخ و  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  دش و  داش  ربمغیپ  دیشوپب و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپ  توقای ،

دنتـشگ ناداش  نم  نادنزرف  هک  زور  نیا  لثم  رد  لیئربج ! ردارب ، يا  دومرف : ربمغیپ  تسیرگب ، دید  تلاح  نیا  نوچ  لیئربج  دـنتفر و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : لیئربج  نادرگ ! هاگآ  نآ  ببـس  زا  ارم  هک  يادخ  هب  دنگوس  نیگهودـنا ؟ ینایرگ و  وت 
هیلع نیـسح  راچان  دوش و  زبس  شندب  نآ  رثا  زا  دـنناشون و  رهز  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  راچان  دـیزگرب و  یگنر  کی  ره  وت  نادـنزرف 

سپ دوش ، نیگنر  شنوخ  زا  شنت  دننک و  حبذ  دنشکب و  ار  مالسلا 
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تقو رد  مدوب  نینمؤملاریما  اب  : » تفگ سابع  نبا  زا  لصتم  دنس  هب  مود : یـس و  ثیدح  «. تشگ هدوزفا  شهودنا  تسیرگب و  ربمغیپ 
یم ار  نیمز  نیا  اـیآ  ساـبع ! نبا  يا  : دوـمرف دـنلب  گـناب  هب  دـمآ  دورف  تارف  راـنک  اوـنین  رد  نوـچ  نیفـص ، هـب  ترـضح  نآ  جورخ 
نبا .یتشذـگ  یمن  نآ  زا  یتسیرگ  یمن  ات  یتخانـش  یم  ار  نآ  نم  دـننام  رگا  تفگ : نینمؤملاریما ! ای  مسانـش  یمن  متفگ : یـسانش ؟

مه اب  اـم  تشگ و  ناور  وا  هنیـس ي  رب  کـشا  دـش و  رت  ترـضح  نآ  نساـحم  هک  تسیرگ  ناـنچ  نینمؤملاریما  سپ  تفگ : ساـبع 
يایلوا ناطیـش و  وریپ  هورگ  نآ  راک ؟ هچ  نم  اب  ار  برح  لآ  راـک ؟ هچ  نم  اـب  ار  نایفـس  یبا  لآ  هوا ! هوا ! دومرف  یم  وا  میتسیرگ و 

زاـمن يوضو  تساوـخ و  بآ  هاـگنآ  ینیب ، وـت  هک  ار  ناـمه  دـنیب  مدرم  نیا  زا  تردـپ  هک  ریگ  شیپ  ییابیکـش  هللادـبعابا ! يا  رفک ،
تفر باوخ  هب  یتعاس  دوخ  مالک  زامن و  زا  سپ  تفگ و  لوا  نخس  دننام  هاگنآ  تساوخ ، ادخ  هک  ردق  نآ  درازگب  زامن  تخاس و 

ما هدـید  باوخ  رد  نونکا  هچنآ  ایآ  دومرف : ماوت ، روضح  رد  نم  کنیا  نینمؤملاریما  ای  متفگ  سابع ! نبا  يا  تفگ : تساخرب و  زاـب 
زا ینادرم  ییوگ  مدـید  تفگ : نینمؤملاریما ! اـی  تسا  ریخ  يا  هدـید  هچنآ  تفر و  باوخ  هب  وـت  نامـشچ  متفگ : میوـگب ؟ وـت  يارب 

یطخ نـیمز  نـیا  درگ  رب  ناـشخرد و  دیفـس و  هدرک  لـیامح  اهریـشمش  دـنراد و  تـسد  رد  دیفـس  ياـهملع  دـندمآ  دورف  نامـسآ 
دنزرف نیسح  ییوگ  دیطلغ و  یم  خرس  هزات و  ینوخ  رد  دسر و  یم  نیمز  هب  نانب  امرخ  نیا  ياهخاش  ییوگ  مدید  هاگنآ  دندیـشک ،

دیفس نادرم  نآ  دسر و  یمن  وا  دایرف  هب  یـسک  دیبلط و  یم  سر  دایرف  هدش  قرغ  نوخ  نیا  رد  مدید  ار  دوخ  نت  هراپ ي  هجوج و  و 
تسد هب  امش  هک  دینک  ییابیکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  يا  دنیوگ  یم  دننک و  یم  ادن  ار  وا  دنا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک 

ار وت  دنتفگ : یم  دنداد و  یم  تیلست  ارم  هاگنآ  .تسا  قاتـشم  وت  يوس  هب  تشهب  نیا  هللادبعابا ! يا  .دیوش  یم  هتـشک  مدرم  نیرتدب 
باوخ زا  سپ  دـنزیخرب ، نایناهج  راگدرورپ  رما  هب  مدرم  هک  زور  نآ  داـنادرگ  نشور  ار  وت  مشچ  دـنوادخ  داـب  هدژم  نسحلااـبا  يا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مساقلاوبا  قدصم  قداص و  هک  تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  ینیب ، هک  نینچ  مدش  رادیب 
هک درک  ثیدح  ارم 
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هدـفه مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هک  تسالب  برک و  نیمز  نیا  مور و  نوریب  یغب  لـها  يوس  هب  هک  یتقو  نآ  منیب  یم  ار  نیمز  نیا  نم 
ار البرک  نیمز  تسا ، فورعم  اه  نامـسآ  رد  نیمز  نیا  و  دنوش ، هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  نم و  نادنزرف  زا  نت 

یبا نب  همثره  زا  دانـسا  هب  قودص  خیـش  موس : یـس و  ثیدح  «. ثیدحلا ار  سدقملا  تیب  نیمرح و  نیمز  لها  هکنانچ  دننک  یم  دای 
درازگب حبـص  زامن  دـمآ و  دورف  البرک  رد  میتشگزاب  نوچ  میدرک ، نیفـص  يازغ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  : » تفگ ملـسم 

لخاد باسح  یب  هک  دـنوش  روشحم  وت  زا  یهورگ  تبرت !» يا  کل  اهاو  : » تفگ دـییوبب و  تشادرب و  نیمز  كاخ  زا  یتشم  هاـگنآ 
زا يزیچ  وت  يارب  منکن  ثیدـح  ایآ  تفگ : دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هک  دـمآ  شیوخ  هجوز ي  دزن  همثره  دـندرگ ، تشهب 
زا یهورگ  تبرت ! يا  « کل اهاو  : » تفگ تشادرب و  نآ  تبرت  زا  هاگنآ  درازگب ، زامن  دـمآ و  دورف  البرک  رد  نسحلا ؟ یبا  وت  يالوم 

نوچ و  دیوگن : قح  نخس  زج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درم ! يا  تفگ : نز  دندرگ ، تشهب  لخاد  باسح  یب  هک  دنوش  روشحم  وت 
ار ناتخرد  لزنم و  نآ  نوچ  دوب ، هداتسرف  دایز  نب  هللادیبع  هک  مدوب  یتعامج  نآ  رد  تفگ  همثره  دمآ  قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

مدوب هدینش  شردپ  زا  هچنآ  مداد و  مالس  وا  رب  متفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  متسشن و  دوخ  رتش  رب  مدروآ  دای  هب  ثیدح  نآ  مدید 
، وت رب  هن  وت و  اب  هن  متفگ  ام ؟ رب  اـی  یتسه  اـم  اـب  دومرف : سپ  متفگزاـب ، وا  هب  دوب  هدـمآ  دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  لزنم  نیا  رد 
ار ام  دایرف  ینیبن و  ار  ام  لتقم  هک  ییاج  ورب  دومرف : مسرت  یم  اهنآ  رب  دایز  نب  هللادیبع  زا  ما  هتشاذگب  دوخ  سپ  رد  هک  ار  یناکدوک 

دنکن يرای  ار  ام  دونشب و  ار  ام  تبرغ  دایرف  زورما  هک  یسک  تسین  تسوا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  يونـشن ،
ریبز نب  لیضف  زا  ناطقلا  ییحی  نب  ایرکز  زا  دیفم  خیش  مراهچ : یـس و  ثیدح  «. دزادنا خزود  رد  يور  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  رگم 
هبطخ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنتفگ : یم  هک  مدینـش  دوخ  ياملع  خویـش و  زا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مکحلا  یبا  زا 
سک دص  هک  یهورگ  زا  ارم  دیسرپ  یمن  هک  يادخ  هب  دنگوس  دیباین  ارم  هکنیا  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  تفگ : هبطخ  رد  دناوخ و  يا 
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زور ات  دـنک  وا  راـک  ریبدـت  هک  تسیک و  نآ  سـسؤم  یعاد و  مهد ، ربخ  امـش  هب  رگم  دوش ، اـمنهار  ار  سک  دـص  دـنک و  هارمگ  ار 
: دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا !! وـم  راـت  دـنچ  نم  شیر  رـس و  رد  هک  هد  ربـخ  ارم  تفگ : تساـخرب و  يدرم  سپ  تماـیق ،

يوم رات  ره  رب  و  يدیـسرپ ، وت  هک  ار  هچنآ  نم  يارب  درک  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  هک  يادخ  هب  دـنگوس 
رد دنازیگنا و  یمرب  رش  يارب  ار  وت  هک  تسا  یناطیش  وت  شیر  يوم  رات  ره  رب  دنک و  یم  تنعل  وت  رب  هک  تسا  يا  هتشرف  وت  رـس  رد 

نیا هن  رگا  مداد و  وت  هب  هک  تسا  يربخ  نآ  قدص  ناهرب  هناشن ي  نیا  دشک و  یم  ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  تسا  يا  هلاسوگ  وت  هناخ ي 
قدص نآ  یتسرد  هناشن ي  نکل  مداد و  یم  ربخ  نآ  هب  ار  وت  تسا  راوشد  نآ  ناهرب  يوم -  هرامش ي  زا  يدیـسرپ -  هچنآ  هک  دوب 
دیزخ یم  نیمز  رب  هک  دوب  درخ  یکدوک  تقو  نآ  رد  شدنزرف  تنوعلم و  هلاسوگ ي  وت و  تنعل  زا  مداد  وت  هب  هک  تسا  يربخ  نیا 
نانچ رما  دش و  ترضح  نآ  نتشک  یلوتم  رسپ  نآ  دیسر  هک  دیسر  اجنادب  مالسلا  هیلع  نیسح  راک  نوچ  دوب و  هتخوماین  نتفر  هار  و 
یبا نبا  دوب و  صاقو  نب  دعـس  لئاس  هک  تسا  لـقن  هیوباـب  نبا  زا  دـیوگ : فلؤم.دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـیدرگ 

نب نانس  وا  رگید ، لوق  هب  تشاد و  مان  نیصح  شدنزرف  تسا و  یمیمت  دیرد  نب  ریهز  نب  هماسا  نب  میمت  وا  هک  تسا  هتفگ  دیدحلا 
فیعض ترـضح  نآ  ربنم  ياپ  يو  ندوب  دوب و  هدرک  هرانک  ود  ره  هیواعم  نینمؤملاریما و  زا  صاقو  دعـس  دیوگ : مجرتم.تسا  سنا 

هاـگ ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  : » هک دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هدانـسا  هب  هیولوق  نبا  مجنپ : یـس و  ثیدـح.تسا 
! رادهاگن ار  وا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هاگنآ  دیشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دش ، یم  لخاد  وا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح 

يا تفگ : یم  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ردپ ! يا  تفگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسیرگ ، یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  دش و  یم  مخ  هاگنآ 
هب دنگوس  یلب ، دومرف : موش ؟ یم  هتـشک  نم  ایآ  ردپ  يا  تفگ : منک ، یم  هیرگ  مسوب و  یم  وت  ندـب  رد  ار  اهریـشمش  ياج  دـنزرف !

: دومرف تسادج ؟ میوش  یم  هتشک  هک  ییاج  ردپ ! يا  تفگ : دیوش ، یم  هتشک  تردارب  تردپ و  وت و  هک  ادخ 
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رگم ار  وت  تردارب و  ردـپ و  ارم و  دـنک  یمن  ترایز  دومرف : دـنک ؟ یم  تراـیز  ار  اـم  هک  وت  تما  زا  سپ ، تفگ : دـنزرف ! يا  يرآ 
هک درک  شهاوخ  هشیاع  زا  دنه  : » هک تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  بوشآ  رهش  نبا  مشش : یـس و  ثیدح  «. نم تما  زا  ناقیدص 

شیوخ باوخ  هک  يوگب  ار  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دسرپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دوب  هدید  هک  یباوخ  ریبعت 
زا هایس  هارتس ي  ییوگ  دمآ و  نوریب  نم  مادنا  زا  هام  تسا و  هدش  علاط  نم  رس  يالاب  دیـشروخ  ییوگ  مدید  تفگ : دنه  دنک ، نایب 

، دش کیرات  قفا  سپ  درب ، دورف  ار  نآ  درک و  هلمح  دوب  هدش  ادـج  نیلوا  دیـشروخ  زا  هک  کچوک  دیـشروخ  رب  هتـشگ و  ادـج  هام 
ار نیمز  قافآ  اج  همه  زا  هایس  ناگراتس  اکما  دننیمز ، رد  هایس  ناگراتس  دننک و  یم  تکرح  نامسآ  رد  دنچ  ناگراتـس  مدید  هاگنآ 
هک يادـخ  نمـشد  يا  ورب ! نوریب  دـنه  يا  دومرف : راب  ود  دـش و  رپ  کشا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مشچ  سپ  دـنا ، هتفرگورف 
زا و  ار ! وا  لسن  ار و  وا  نک  تنعل  ایادـخ  تفگ : .تفر  نوریب  نوچ  و  يداد ! نم  هب  ار  ناتـسود  گرم  ربخ  يدرک و  هزاـت  ارم  هودـنا 

هراتـس ي دـیوگ و  یم  هک  یکیرات  نآ  و  تسا ، یلاعت  يادـخ  رکنم  قساف  نوتفم  هیواعم  هام  نآ  اـما  دومرف : دندیـسرپ ، باوخ  ریبعت 
دربورف ار  نآ  درک و  هلمح  دوب  هدش  ادج  لوا  دیـشروخ  زا  هک  کچوک  دیـشروخ  نآ  رب  دوش و  یم  ادج  هام  نآ  زا  دید  هک  یهایس 

دوش و یم  هایس  باتفآ  سپ  دشک ، یم  هیواعم  رـسپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  رـسپ  هک  تسا  نآ  هعقاو  نیا  ریبعت  سپ  دش ، هایـس  و 
: متفه یـس و  ثیدـح  «. دـنا هیما  ینب  نانآ  سپ  دـنا  هتفرگورف  اج  ره  زا  ار  نیمز  هک  هایـس  ياه  هراتـس  نآ  اما  ددرگ  یم  کیرات  قفا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرامیب  نوچ  : » هک سابع  نب  هللادـبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  نازحالا » ریثم   » باتک رد  امن  نبا  خـیش 
اب ار  دیزی  تفگ : یم  ناور و  وا  رب  تلحر  ماگنه  ترضح  نآ  قرع  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس ي  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش  تخس 

زارد تلاح  نیا  دش و  ضراع  ترـضح  نآ  رب  هوشغ  هاگنآ  ار ! دیزی  نک  تنعل  ایادـخ  دـنادرگن ! كرابم  ار  وا  دـنوادخ  راکچ ؟ نم 
هتبلا تفگ : یم  تخیر و  یم  کشا  شا  هدید  ود  ره  تفرگ و  هنیس  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دمآ و  شوه  هب  زاب  دیشک و 
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نبا زا  ریبج  نب  دیعس  زا  روکذم  باتک  رد  متـشه : یـس و  ثیدح  «. میـسر یم  رگیدکی  هب  لجوزع  دنوادخ  دزن  وت  هدنـشک ي  نم و 
: دومرف تسیرگب و  دـید  ار  وا  نوچ  دـمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  مدوب ، هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  : » تفگ تسا  سابع 

نآ دننام  تسیرگب و  تسیرگن  ار  وا  نوچ  دمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  دیناشنب  تسار  يوناز  رب  ار  وا  سپ  نم ! يوس  نم ! يوس 
نانچمه تسیرگب و  مه  دید  ار  وا  دمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  هاگنآ  دـیناشنب ، پچ  يوناز  رب  ار  وا  دومرف و  دوب  هدومرف  نسح  هب  هک 

دیناشن تسار  بناج  رب  دومرف و  نانچمه  درک و  هیرگ  دـید و  ار  وا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگ  نآ  دـیناشنب ، يور  شیپ  تفگ و 
سک اهنآ  نایم  ایآ  یتسیرگ  هکنیا  رگم  يدیدن  ار  اهنیا  زا  کی  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : ترـضح  نآ  نارای 
يور رب  دـیزگرب  مدرم  همه ي  رب  درک و  ثوعبم  توـبن  هب  ارم  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ : يدرگ ؟ ناـمداش  يو  ندـید  زا  هک  تسین 
مروآ داـی  دـسرب و  نم  زا  سپ  ار  اـهنآ  هک  تسا  بئاـصم  نآ  يارب  نم  هیرگ ي  و  ناـنیا ، زا  نم  يوس  تسین  رتـبوبحم  یـسک  نیمز 

دهدن و هانپ  ار  وا  یسک  تسا و  هدنهانپ  نم  ربق  مرح و  هب  منیب  ار  وا  ایوگ  دنوش ، بکترم  مالسلا  هیلع  نیسح  نم  دنزرف  نیا  اب  هچنآ 
يادهش نیرتهب  اهنآ  هک  دننک  يرای  ار  وا  نیملسم  زا  یهورگ  تسالب ، برک و  نیمز  نآ  دور و  تسوا  عرصم  لتقم و  هک  ینیمز  هب 

ار وا  تسا و  هداـتفا  ریز  هب  بسا  زا  دـنا و  هدـنکفا  وا  بناـج  هب  يریت  هک  مرگن  یم  وا  يوـس  اـیوگ  تماـیق ، زور  رد  دنـشاب  نم  تما 
سپ دش  دنلب  اهنآ  دایرف  دینایرگب و  دندوب  وا  درگ  رب  هک  ار  اهنآ  تسیرگب و  دروآرب و  هلان  هاگنآ  دنرب ، رـس  دنفـسوگ  دـننام  مولظم 

: مهن یس و  ثیدح  «. دوش یم  عقاو  نم  زا  سپ  نم  تیب  لها  رب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  يوس  هب  ایادخ  تفگ : یم  تساخرب و 
ار وا  نوچ  دش  لخاد  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  دیوگ  روکذم  باتک  رد  مه  و 
: تفگ مالسلا  هیلع  نسح  دننک ، یم  وت  اب  هچنآ  زا  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  هچ  زا  هللادبعابا  يا  تفگ : ترـضح  نآ  تسیرگب ، دیدب 

همه دنیآ و  درگ  وت  رب  نت  رازه  یـس  هک  تسین  وت  زور  دننام  يزور  موش و  یم  هتـشک  نادب  هک  تسا  يرهز  دـیآ  نم  رـس  رب  هچنآ 
ام دج  تما  زا  دننک  اعدا 
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نیا رد  دننک ، عامتجا  وت  هنبوراب ي  جارات  نادـنزرف و  نانز و  ندرک  ریـسا  مرح و  کته  وت و  نوخ  نتخیر  نتـشک و  رب  سپ  دنتـسه 
ثیدح « .اهایرد رد  نایهام  اهنابایب و  نایـشحو  یتح  دیرگب  وت  رب  زیچ  همه  درابب و  نوخ  نامـسآ  دوش و  لزان  هیما  ینب  رب  تنعل  لاح 

هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  هک  بش  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هللادـبع  یبا  زا  نامثع  نب  داـمح  زا  هدانـسا  هب  هیولوق  نبا  ملهچ :
يا مهن  ندرگ  ار  وت  رما  نم  تفگ : دنادب ، ار  وت  ربص  ات  دنک  یم  ناحتما  زیچ  هس  رد  ار  وت  یلاعت  يادخ  دنتفگ : وا  هب  دندرب  نامـسآ 

هکنیا تسا و  یگنـسرگ  اهنآ  لوا  دـش : هتفگ  تسا ؟ مادـک  زیچ  هس  نآ  سپ  وت ، قیفوت  هب  رگم  مرادـن  ربص  رب  ییاناوت  راـگدرورپ و 
قیفوت مداهن و  ندرگ  ار  وت  مکح  مدیدنسپ و  راگدرورپ و  يا  متفریذپ ، تفگ : يراد ، مدقم  دوخ  نادناخ  دوخ و  رب  ار  تجاح  لها 

ربص ناج و  لام و  هب  رفک  لها  اب  گنج  نم و  هار  رد  ناج  لذب  دیدش و  سرت  بیذـکت و  سپ  نیمود ؛ اما  تسوت ، بناج  زا  ربص  و 
ار وت  مکح  مدیدنـسپ و  متفریذپ و  راگدرورپ  يا  تفگ : گنج ، رد  مخز  جنر و  دـسر و  وت  هب  قافن  لها  زا  اهنآ و  زا  هک  يرازآ  رب 

مانـشد سپ  تردارب ؛ اما  لتق ، زا  دسر  وت  زا  سپ  ار  وت  نادـناخ  هچنآ  سپ  میـس ؛ اما  تسوت ؛ بناج  زا  ربص  قیفوت و  مداهن و  ندرگ 
مدومن و میلـست  راگدرورپ  يا  تفگ : دسر ، لتق  هب  رخآ  دـشک و  متـس  یتخـس و  دوش و  مورحم  دـنیب و  شنزرـس  یتشرد و  دونش و 
هب اهنآ  زا  یکی  تردارب ؛ زا  دروآ  رـسپ  ود  تفگ : هکنیا  ات  داد  ربخ  ار  وا  بئاـصم  و  ترتخد ؛ اـما  ربص ؛ قیفوت و  تسوت  زا  متفریذـپ 
يا متفریذـپ  تفگ : دـننک ، وت  تما  ار  اـهراک  نیا  رجنخ و  هب  دـننز  نعط  دـنیابرب و  ار  وا  ياـه  هماـج  دوش و  هتـشک  هلیح  تناـیخ و 
داهج هب  ار  وا  وت  تما  سپ  شرگید ، رسپ  اما  تسوت ، بناج  زا  ربص  قیفوت و  مدومن و  میلـست  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » راگدرورپ
يرای نم  زا  سپ  دننک ، جارات  ار  وا  مرح  دنشاب و  وا  اب  هک  نادناخ  زا  سک  ره  نادنزرف و  مه  دنشکب و  يراز  هب  ار  وا  هاگنآ  دنناوخ 

لها سپ  نیمز ، لها  رب  تسا  تجح  وا  ندـش  هتـشک  تسا و  هتـشذگ  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  وا و  تداهـش  هب  نم  ياضق  دـیوج و 
دنتفاینرد ار  وا  ترصن  هک  یناگتشرف  عزج و  زا  دننک  هیرگ  وا  رب  اهنیمز  اه و  نامسآ 
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: دیوگ مجرتم  «. شرع ریز  تسا  نم  دزن  وا  حبش  منک و  يرای  ار  وت  وا  هب  مدروآ و  نوریب  يدرم  وا  بلص  زا  هاگنآ  دنشاب ، نایرگ  مه 
هللا یبأی  و   » دنهاوخ شوماخ  ار  ادخ  رون  هک  اهنآ  رب  نشور  تسا  یتجح  تشذـگب  مولظم  نآ  رب  هیرگ  تلیـضف  رد  هک  ثیداحا  نیا 

ار وا  تشهب  دـیامن  نایرگ  ار  شیوخ  ای  دـنایرگب  دـیرگب و  سک  ره  هک  تسا  نانچ  یتسار  و  نورفاـکلا » هرک  ول  هرون و  متی  نأ  ـالا 
ياج هک  نامیا ، هک  درادـن  هیاپ  نآ  لمع  چـیه  و  تفرعم ، نامیا و  زا  یـشان  تبحم  تسا و  تبحم  هناـشن ي  هیرگ  هک  دوش ، بجاو 
نوچ تبحم  نامیا و  یب  لمع  و  نآ ، عرف  رگید  لاـمعا  تسا و  لـصا  تبحم  ناـمیا و  و  حراوج ، لاـمعا  ردـصم  تسا و  لد  ناـمیا 

« دـیناوخ یم  وا  ربق  دزن  هک  روط  نآ  ناوخب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تشذـگب  مود  ثیدـح  رد  .تسا و  حور  یب  رکیپ 
دندرک و یم  هحون  دـنتخادنا و  یم  رگیدـکی  رد  زاوآ  دـنتفرگ و  یم  مد  مدرم  مه  نامز  نآ  رد  هک  دـیایب  و  كانزوس ، نحل  اب  ینعی 
هب قحلم  تسا و  تماما  رئاعـش  زا  يرادازع  هک  دش  هجوتم  هزادـنا  نیا  دـیابن  ار  تابحتـسم  تسا و  بحتـسم  هیرگ  هک  يرادـنپن  مه 

لاتق مدرم  نآ  اب  ماما  دوشن  هدینش  ناذا  گناب  یمالـسا  رهـش  مدرم  زا  رگا  دنتفگ  مالـسا  فیاوط  همه ي  هک  ناذا ، دننام  نید  لوصا 
نانمـشد بیرف  دـیاب  ار  ناتـسود  سپ  تسا ، توبن  رئاعـش  زا  اما  تسا ، بحتـسم  ناذا  هک  نآ  اـب  دـننک ، دـنلب  ناذا  هب  ادـص  اـت  دـنک 
هـسوسو باب  نیا  رد  نانآ  ناوریپ  هقدانز و  هدحالم و  دوب  دیاب  دنمدرخ  ار  نمؤم  .دنرادنرب و  نادناخ  نیا  يالو  زا  تسد  دنروخن و 

دنزادنارب و نایعیش  نایم  زا  ار  يرادازع  مسر  دنهاوخ  هلیسو  نیدب  دنزاس و  یم  رـشتنم  مدرم  نایم  دننکفا و  یم  تاهبـش  دننک و  یم 
هزاـت سوـجم  مسرو  دـتفارب  تسا  ناـیزات  مسر  هـک  مالـسا  تنـس  ددرگ و  خـسن  نـید  ماـکحا  دـنکن و  لوـسر  نادـناخ  داـی  یـسک 

نآ اب  درم  هک  «. نییبنلا هلتق  نیدحلملا و  رافکلا و  عم  مهرـشح  امیلا و  اباذع  مهبذـع  الیب و  انعل و  مهنعل  هللا و  مهلذـخ  تاهیه  » .ددرگ
يایحا سک  ره  تسا و  ناـسوجم  اـب  وا  رـشح  دراد ، تسود  ار  ناتـسرپ  شتآ  سک  ره  دارد و  تسود  ار  وا  هک  دوش  روشحم  سک 

دهاوخ هدحالم  تنس 
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نا مهتلم  ءایحا  مهعابت و  مکایا ال  هللا و  انقفو  دشاب  وا  لآ  لوسر و  اب  دراد  تسود  ار  لوسر  نادناح  سکره  هورگ و  نآ  اب  وا  رشح 
.هللا ءاش 
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تسا لصف  دنچ  نآ  رد  ءادهشلا و  دیس  ترضح  رب  تداهش  ماگنه  ات  هیواعم  نب  دیزی  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  عیاقو  رکذ  رد 

یلع نب  نسح  تلحر 

هماـن مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  دـندمآ و  شبنج  هب  قارع  رد  نایعیـش  دوـمرف ، تلحر  اـیند  زا  یلع  نب  نسح  نوـچ  هک  نادـب 
اور نآ  نتسکش  هک  تسا  يدقع  نامیپ و  هیواعم  ام و  نایم  هک  دومرف ، عانتما  وا  اما  ترـضح ، نآ  اب  تعیب  هیواع و  علخ  رد  دنتـشون 

متـصش لاس  بجر  همین ي  رد  درمب  هیواعم  نوچ  تسیرگن ، دـیاب  راک  نیا  رد  دریمب  هیواعم  نوچ  .دـیآ و  رـس  نآ  تدـم  اـت  دـشابن 
ات دناتس و  تعیب  وا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  هک  تشون  همان  هنیدم  یلاو  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  يوس  دیزی  ترجه 

راثآ هلقن ي  وا  زا  ریغ  قحسا و  نب  دمحم  هک : دیوگ  يدوعسم  مینک  دای  ار  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  تافو  اج  نیا  رد  درادن و  اور  ریخ 
هدـش ینتفر  هک  تسیرگب  دـیدب  شیوخ  نت  يرغال  تفر و  مامح  هب  تشذـگرد  نادـب  هک  يرامیب  زاـغآ  رد  هیواـعم  هک : دـنا  هتفگ 

یضعب و نذخأ  یضقن  یف  تعرسا  یلایللا  يرأ  : تسج لثمت  تایبا  نیا  هب  دوش و  عقاو  نامدرم  رب  هک  ریزگان ، رما  رب  فرشم  تسا و 
دیسرب و ناهج  زا  قارف  تقو  دش و  کیدزن  گرم  نوچ  یضهن و  لوط  دعب  نم  ینندعقأ  یضرع  نینح  یلوط و  نینح  یـضعب  نکرت 

رظاونلا یشغأ  تاذللا  یف  كا  مل  هعاس و  نعا  مل  کلملا  یف  ینتیلایف  : تفگ دش  دیمون  يدوبهب  زا  دیدرگ و  تخس  وا  يروجنر 
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هبطخ شیوخ  يرامیب  زا  شیپ  هیواعم  : » تفگ يرزج  ریثک  نبارباقملا  لـهأ  راز  یتح  رهدـلا  نم  هغلبب  شاـع  نیرمط  يذـک  تنک  و 
، نم زا  امش  مدش و  لولم  امش  زا  نم  هکنانچ  دیشک  زارد  امش  رب  نم  تراما  هدیسر و  وردب  متـسه  یتشک  نوچ  نم  تفگ : دناوخ و 

رتهب وا  زا  مان  هکنآ  رگ  دوشن  ریما  امـش  رب  یـسک  نم  سپ  زا  و  نم ، ییادج  يوزرآ  رد  امـش  میامـش و  زا  ییادج  يوزرآ  رد  نم  و 
تـسود ار  وا  ياقل  زین  ادخ  دراد  تسود  ار  ادخ  ياقل  سک  ره  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دندوب ، نم  زا  هب  نم  ناینیـشیپ  هکنانچ  مشاب ،

تشذگب نیا  زا  یکدنا  نادرگ و  كرابم  نم  يارب  ار  نآ  و  راد ! تسود  ارم  ياقل  سپ  مراد ! تسود  ار  وت  ياقل  نم  ایادخ  راب  دراد 
كرـسپ يا  تفگ : دناوخب و  ار  دیزی  شیوخ  رـسپ  تشذـگرد -  هک  يرامیب  نآ  هب  دـش -  رامیب  نوچ  دـش و  زاغآ  يو  يرامیب  هک 

راوخ ار  نانمـشد  مدومن و  تسار  وت  يارب  ار  اهراک  مدرک و  تیاـفک  وت  زا  ار  نتفر  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  متـسب و  راـب  جـنر  نم !
ره راد و  یمارگ  ار  وا  دـیآ  وت  دزن  زاجح  زا  هک  ره  دـناوت و  لصا  هک  نک  تاعارم  ار  زاجح  لـها  سپ  درکن ، سک  چـیه  هک  مدرک 

کی لزع  هک  نکب ! ینک ، لزع  یلماع  زور  ره  هک  دـنهاوخ  وت  زا  رگا  و  نک ، قارع  لـها  تاـعارم  سرپب و  وا  زا  دـشاب  بیاـغ  سک 
دنشاب وت  راد  زار  دیاب  اهنآ  نک و  تیاعر  ار  ماش  لها  دوش و  هدیشک  وت  يور  رب  ریشمش  رازه  دص  هکنآ  زا  تسا  رتناسآ  وت  رب  لماع 

، نادرگزاب ماش  دـالب  هب  ار  اـهنآ  يدرک  لـصاح  شیوخ  دوصقم  نوچ  يوج و  تناعتـسا  ماـش  لـها  هب  یتشاد  میب  ینمـشد  زا  رگا  و 
دزیخرب عازن  هب  یـسکوت  اب  تفالخ  رما  نیا  رد  هک  مسرت  یمن  نم  و  ددرگب ، اـهنآ  قـالخا  دـننامب  شیوخ  دـالب  ریغ  رد  رگا  هکنوچ 

يدرم رمع  نبا  اما  رکب ، یبا  نمحرلادبع  ریبز و  هللادبع  ورمع  نب  هللادـبع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شیرق ؛ زا  سکراهچ  رگم 
يدرم سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اما  دنک ، تعیب  وت  اب  دنامن ، وا  ریغ  یسک  رگا  تسا و  هتخادنیب  راک  زا  ار  وا  تدابع  هک  تسا 

وا زا  یتفاـی  رفظ  وا  رب  دـیآ و  نوریب  رگا  سپ  شدـنراداو ، جورخ  هب  اـت  دـننکن  اـهر  ار  وا  قارع  مدرم  تـسا و  جازم  دـنت  زیخکبس و 
محر هک  رذگرد 
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دندنسپب باحصا  هچ  ره  سپ  رکب  یبا  نبا  اما  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  یشیوخ  دراد و  میظع  یقح  تسا و  هتـسویپ  ام  هب  وا 
دننام دشاب و  وت  رب  نتسج  هدامآ ي  هتسشن  وناز  رب  ریش  دننام  هک  سک  نآ  اما  و  وهل ، نانز و  رد  رگم  درادن  یتمه  و  دنک ، تعباتم  وا 

ادـج وا  دـنب  زا  دـنب  یتفای  رفظ  وا  رب  درک و  وت  اب  راک  نیا  رگا  تسا ، ریبز  نبا  دـهجرب ، تفای  یتصرف  رگا  و  دـهد ، يزاب  ار  وت  هابور 
نوچ تسین ، حیحـص  تسا و  هدـمآ  نینچ  نیا  نمحرلادـبع  ماـن  تیاور  نیا  رد  «. نک ظـفح  یناوتب  اـت  ار  دوخ  ناـسک  نوـخ  زاـس و 

هیواعم دوب و  بیاـغ  وا  گرم  ردـپ و  يراـمیب  ماـگنه  رد  مه  دـیزی  دـنیوگ  تشذـگرد و  هیواـعم  زا  شیپ  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع 
حیحـص لوق  نیا  دـنناسرب و  دـیزی  هب  ات  تفگ  اهنادـب  ار  ماغیپ  نیا  دـناوخ و  دوخ  شیپ  ار  يرم  هبقع  نب  ملـسم  سیق و  نب  كاحض 
تفاسم هزادـنا  هچ  هطوغ  ام و  نایم  تفگ : راب  دـنچ  دیـسر و  یم  مه  هب  لقع  لالتخا  هاگ  ضرم  لاـح  رد  ار  هیواـعم  تفگ  .تسا و 

هک يراد  قح  يدـمیر  رگا  ینعی  ارفنم » تیأر  دـقف  يرفنت  نا  : » تفگ دـمآ و  دوـخ  هب  هیواـعم  هاـنزحاو ! دز : داـیرف  شرتـخد  تسا ،
ساپـس ار  يادخ  تشاد ، تسد  رب  هیواعم  نفک  دـمآ و  رب  ربنم  هب  تفر و  نوریب  سیق  نب  كاحـض  درم  هب  نوچ  .يدـید و  هدـننامر 

ناگدـنب رب  ار  وا  دـیناشنب و  ار  هنتف  وا  هب  دـنوادخ  هک  دوب  مزع  اب  روالد و  برع و  رتهم  هیواـعم  تفگ : هاـگنآ  درک  شیاتـس  تفگ و 
شلمع اب  ار  وا  مینک و  روگ  رد  میچیپب و  اهنفک  نیا  رد  ار  وا  ام  تسوا و  نفک  اهنیا  درمب و  وا  اما  دوشگب ، اهرهـش  داد و  ییاورنامرف 

دوش و رـضاح  رهظ  زامن  تقو  دنک ، زامن  وا  هزانج ي  رب  دـهاوخ  سک  ره  دـشاب  جره  یگتفـشآ و  تمایق  زور  ات  هاگنآ  میراذـگاو ،
دنتـشون وا  يوس  همان  .دوب   (1) نیراوح »  » رد شدنزرف  دیزی  دـش  تخـس  هیواعم  يرامیب  نوچ  دـنیوگ  .درازگ و  زامن  وا  رب  كاحض 

: تفگ دناوخب  ار  همان  نوچ  دیزی  .دبایرد  هدنز  ار  ردپ  دیاش  دنک  باتش  ندمآ  رد  هک 
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یتقواعجو اتبثم  یـسما  هفیلخلا  لاق  مکباتک  یف  اذام  لیولا  کل  انلقاعزف  هساطرق  نم  بلقلا  سجواـف  هب  بخی  ساـطرقب  دـیربلا  ءاـج 
.تشاذگ زامن  شروگ  رب  وا  .دندوب  هدرک  روگ  هب  ار  هیواعم  هک  دمآ 
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هبتع نب  دیلو  هب  همان  نداتسرف 

رد رترصتخم و  رگید  همان ي  دادی و  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  ار  وا  داتـسرف و  هبتع  نب  دیلو  هب  همان  دندرک  تعیب  دیزی  اب  نوچ  لماک ) )
دـننک و تعیب  اـت  نکم  اـهر  ار  اـهنآ  ریگب و  تعیب  هـب  ار  ریبز  نـبا  رمع و  نـب  هللادـبع  مالـسلا و  هـیلع  نیـسح  دـعب ؛ اـما   » تشوـن نآ 
.دناوخب و ار  وا  داتسرف و  مکح  ناورم  يوس  دمآ  نارگ  وا  رب  دش و  ناشیرپ  تخـس  دیـسر  دیلو  هب  هیواعم  گرم  ربخ  نوچ  «. مالـسلا

يو زا  للعت  نیا  دیلو  نوچ  دمآ  یم  وا  دزن  تهارک  اب  ناورم  دمآ ، هنیدم  هب  دیلو  هک  یماگنه  .دوب  هنیدم  لماع  دیلو  زا  شیپ  ناورم 
وا و گرم  دیـسرب و  هیواعم  گرم  ربخ  ات  دیربب  وا  زا  راب  كری  هب  دیـسر ، ناورم  هب  ربخ  نیا  داد  مانـشد  ار  وا  انلع  سلجم  رد  دـیدب 
: تفگ ناورم  .درک  تئارق  وا  رب  هیواعم  گرم  همان ي  نآ  دناوخب و  ار  ناورم  دوب ، هدمآ  نارگ  تخس  دیلو  رب  نت  دنچ  نآ  تعیب  مه 

ناورم درک ، تروشم  راک  نیا  رد  يو  اب  دیلو  سپ  داب -  ود  ره  رب  تنعل  هک -  داتسرف  تمحر  هیواعم  رب  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  »
شیپ دنتفریذپن  رگا  يرادب و  اهنآ  زا  تسد  دـنتفریذپ  رگا  تعیب ، هب  ینک  رما  یناوخب و  ار  اهنآ  نونکا  هک  تسا  نآ  نم  يأر  تفگ :

تفلاخم دور و  یتیحانب  کی  ره  دـندرگ  هاگآ  وا  گرم  زا  رگا  نوچ  ینزب ، ار  اهنآ  ندرگ  دـندرگ  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  هک  نآ  زا 
يوس دوب  سرون  یناوج  هک  ار  نامثع  نب  ورمع  نب  هللادبع  دیلو  سپ  .دناوخ  دوخ  هب  ار  مدرم  دیامن و 
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رد ار  ود  ره  هللادبع  و  تسشن -  یمن  قلخ  ییاریذپ  يارب  دیلو  هک  یتقو  دناوخب -  ار  ود  نآ  داتسرف و  ریبز  نبا  مالسلا و  هیلع  نیسح 
نبا سپ  .مییآ  یم  رثا  ردام  درگزاب  وت  دنتفگ : اهنآ  دناوخ ، یم  ار  امش  هک  دینک  تباجا  ار  ریما  تفگ : دندوب و  هتسشن  تفای  دجـسم 

ام يدوس  هچ  يارب  دنیـشن  یمن  مدرم  تاقالم  يارب  هک  تعاـس  نیا  رد  دـیلو  امـش  هدـیقع ي  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  ریبز 
ام زا  ات  تسا  هداتـسرف  ام  يوس  تسا و  هدرمب  هیواعم  ناشیا  هارمگ  ریما  هک  مراد  نامگ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ؟ هداتـسرف 

یهاوخ هچ  وت  سپ  مربن  نیا  زا  ریغ  ناـمگ  مه  نم  تفگ : ریبز  نبا  .دوش  هدـنکارپ  مدرم  ناـیم  ربـخ  نیا  هکنیا  زا  شیپ  دناتـس  تعیب 
حالـس ات  دومرف  دناوخب و  ار  دوخ  یلاوم  زا  یهورگ  سپ  .مور  وا  دزن  هدرک  مهارف  ار  دوخ  ناسک  زا  دـنچ  ناناوج  نم  دومرف : درک ؟

زا منکن و  وا  تباجا  هک  دنک  فیلکت  يراک  هب  ارم  هک  نیا  زا  متـسین  نمیا  تسا و  هتـساوخ  تقو  نیا  رد  ارم  دیلو  تفگ : دـنرادرب و 
ار وا  رش  دییآرد و  تسا  هدش  دنلب  ارم  زاوآ  دیدینش  رگا  دینیـشنب  رد  رب  موش  لخاد  وا  دزن  نوچ  دیـشاب و  نم  اب  سپ  تسین  ینمیا  وا 

نیـسح داد ، وا  هب  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تفای و  اجنآ  ار  مکح  ناورم  دش ، دیلو  يوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .دـینک  عفد  نم  زا 
نیـسح.دوب هدرک  رما  تعیب  نتفرگ  هب  ار  دیلو  هک  دـناوخ  وا  رب  ار  دـیزی  همان ي  هاگنآ  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ مالـسلا  هیلع 

يرآ تفگ : دـیلو  دـننادب ؟ مدرم  منک و  تعیب  اراکـشآ  ات  ینکن  تعانق  یناـهنپ  رد  نم  تعیب  هب  هک  منیب  ناـنچ  دومرف : مالـسلا  هیلع 
يادخ مان  هب  یهاوخ  رگا  تفگ : دیلو  .ینیبب  رما  نیا  رد  ار  شیوخ  يأر  دوش و  حبص  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ، نینچ 
تیعب ددرگ و  ادج  وت  زا  نونکا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ناورم  .ییآ  ام  دزن  مدرم  تعامج  اب  ات  درگزاب 

، ینزب ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  ات  دورن  نوریب  وت  دزن  زا  رادهاگن  ار  وا  ددرگ  رایسب  امش  نایم  راتشک  ات  یباین  تسد  نآ  لثم  رب  دنکن 
يدرک و هانگ  یتفگ و  غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب  وا !؟ ای  یشک  یم  ارم  وت  ایآ  ءاقرز ! رسپ  يا  تفگ : تسجرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رد ار  دوخ  وا  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  یتفریذپن و  ارم  نخـس  تفگ : ار  دـیلو  ناورم  .تفر و  لزنم  هب  دوخ  نایلاوم  اب  دـمآ و  نوریب 

يدنسپ نم  يارب  يزیچ  ناورم  ای  كریغ » حیو  : » تفگ دیلو  دراذگن ، وت  رایتخا 
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دشاب و ارم  ایند  لام  کلم و  زا  دنک  یم  بورغ  نآ  زا  دبات و  یم  باتفآ  وا  رب  هچنآ  مرادن  تسود  هک  ادخ  هب  دنک ، هابت  ارم  نید  هک 
مـسق ادـخ  هب  مشکب ؟ ار  وا  منک  یمن  تعیب  تفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنیا  يارب  ایآ  هللا !» ناحبـس   » مشکب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.تسا نازیم  کبـس  تماـیق  زور  ادـخ  دزن  دـننک  هبـساحم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  هک  يدرم  هک  تسا  نیا  نم  هدـیقع ي 

رهش نبا.تشاد  هدیدنـسپان  ار  وا  يارو  تفگ  زنط  ار  نیا  یتفر  باوص  رب  يدرک  هچنآ  رد  تسا  نیا  وت  هدیقع ي  رگا  تفگ : ناورم 
ناورم منک  یمن  تعیب  دـیزی  اب  نم  تفگ : دـناوخب  ار  هماـن  دـش و  دراو  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  : » دـیوگ بقاـنم  رد  بوشآ 

ریما نینمؤم  رب  ار  وا  یـسک  هچ  یتفگ ، غورد  نینمؤم  رب  هک  وت  رب  ياو  تفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نک  تعیب  نینمؤملاریما  اـب  تفگ :
دنزب و ار  شندرگ  دور  نوریب  هناخ  نیا  زا  هک  نیا  زا  شیپ  يوگب  ار  دالج  تفگ : دیشکب و  ریـشمش  داتـسیاب و  ناورم  تسا !؟ هدرک 

اهنآ اب  نیـسح  هدیـشک و  اهرجنخ  دـندش  لخاد  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  نت  هدزون  سپ  تساخرب  گـناب  نم و  ندرگ  رد  وا  نوخ 
هکم هب  ریبز  نبا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  داد و  هنیدم  تیالو  ار  ناورم  دینادرگ و  لوزعم  ار  دـیلو  دیـسر ، دـیزی  هب  ربخ  دـمآ و  نوریب 
هاگنآ میآ  یم  نونکا  هک  تفگ ، خساپ  ار  دیلو  هداتسرف ي  ریبز  نبا  اما  لماک ) «.) تفرگن تخس  رکب  یبا  رمع و  رـسپ  ود  رب  دنتفر و 

اهنآ هاـنپ  رد  دوب و  هدرک  مهارف  دوخ  درگ  ار  شیوخ  ناراـی  ریبز  نبا  اـما  داتـسرف  وا  يوـس  زاـب  دـیلو  دـماین ، نوریب  تفر و  هناـخ  هب 
ار ریبز  نبا  داتـسرف و  ار  دوخ  نایلاوم  دـیلو  سپ  دـیهد  تلهم  ارم  تفگ : یم  ریبز  نبا  درک و  یم  حاـحلا  دـیلو  هداتـسرف ي  هتـسشن ،

يرایـسب زا  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : وا  .تشک  دـهاوخ  هتبلا  ار  وت  هنرگ  ییآ و  ریما  دزن  دـیاب  هیلهاکلا  نبای  : » دـنتفگ دـنداد و  مانـشد 
ار رفعج  شردارب  سپ  دروایب ، نم  يارب  ار  وا  يأر  متسرف و  ریما  دزن  یـسک  ات  دینکن  باتـش  ردق  نیا  ما  هدش  كانمیب  يو  نداتـسرف 

ءاش نا  ادرف  .يا  هدنکرب  ياج  زا  وا  لد  يا و  هدیناسرتب  ار  وا  هک  رادـب  هللادـبع  زا  تسد  هللا » کمحر  : » تفگ دـیلو  هب  وا  داتـسرفب و 
ریبز نبا  .دنتشگزاب و  نالوسر  داتسرفب و  دیلو  سپ  دندرگزاب ، ات  يامرفب  ار  دوخ  نالوسر  دمآ  دهاوخ  وت  دزن  هللا 
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دیلو دش  دادـماب  نوچ  و  داشرا ) ) .دوبن اهنآ  اب  سک  چـیه  رفعج و  شردارب  وا و  تفرگ  عزف  هار  دـش و  نوریب  هکم  يوس  بش  نامه 
دادماب نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  فوهلم ) ) .دنتشگزاب دنتفاین و  ار  وا  داتـسرف  وا  لابند  هب  راوس  داتـشه  ار  هیما  ینب  نایلاوم  زا  نت  کی 

ریذپب نم  نخـس  مناهاوخ  ار  وت  ریخ  نم  هللادبعابا ! يا  تفگ : وا  اب  دید و  ار  وا  ناورم  دونـشب  مدرم  رابخا  ات  دمآ  نوریب  هناخ  زا  دـش 
هیواـعم نب  دـیزی  اـب  میوگ  یم  نم  تفگ : ناورم  .مونـشب  اـت  وگب  تسیچ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ، نیا  باوص  هار  هک 

عادو ار  مالسا  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح.وت  يایند  يارب  مه  تسا و  رتهب  وت  نید  يارب  مه  هک  نک  تعیب 
: تفگ یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـخ  دـج  زا  نم  و  دـندرگ ، دـیزی  نوـچ  يریما  راـتفرگ  تما  رگا  تفگ  دـیاب 

دیلو دیسر  نایاپ  هب  زور  نوچ  .تشگزاب  نیگمشخ  ناورم  ات  دیشک  ازارد  اهنآ  نایم  نخس  و  تسا » مارح  نایفس  یبا  لآ  رب  تفالخ  »
سپ .مینیبب  دینیبب و  دوش  حبص  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  دنک  تعیب  دوش و  رضاح  ات  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  دنچ  ینادرم 

زا هدـنام  زور  ود  هبنـشکی  بش  نآ  هکم و  يوس  تفر  نوریب  بش  نامه  ترـضح  نآ  دـندرکن  رارـصا  دنتـشادزاب و  تسد  بش  نآ 
نوچ هیلع -  هللا  همحر  هفینح -  نب  دـمحم  رگم  دـندوب  وا  اب  يو  نادـناخ  رتشیب  ناـگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  دوب و  بجر 

وت ردارب  يا  تفگ : لماک ) داشرا و  ) .دروآ يور  يوس  مادـک  هب  تسنادـن  دـش و  دـهاوخ  جراخ  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  هک  تسناد 
رتراوازـس نم  تحیـصن  هب  وت  .سب و  مهاوخ و  ار  وت  ریخ  قلخ  نایم  زا  نم و  رب  اهنآ  نیرت  یمارگ  نم و  دزن  یتسه  مدرم  نیرتبوبحم 

دوخ هب  ار  اهنآ  تسرفب و  مدرم  يوس  ار  دوخ  نـالوسر  نکم و  تعیب  وش و  رود  اهرهـش  زا  هیواـعم و  نب  دـیزی  زا  یناوتب  اـت  یتسه ،
وت لـقع  نید و  دـندمآ  درگ  وت  ریغ  رب  مدرم  رگا  راذـگ و  ساپـس  ار  يادـخ  دـندرک  تعیب  وت  اـب  دـندش و  وت  وریپ  مدرم  رگا  ناوخب 
اب یهورگ  دنک  فالتخا  مدرم  يوش و  لخاد  اهرهش  زا  يرهـش  رد  مسرت  یم  نم  دورن و  نایم  زا  وت  لضف  تورم و  ددرگن و  هتـساک 

رب یهورگ  دنوش و  وت 
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رتعیاض شنوخ  دنتسه  تما  همه ي  نیرتهب  شردام  ردپ و  دوخ و  هک  یسک  تقو  نآ  دنهد ، هزین  مد  هب  همه  زا  رتشیپ  ار  وت  سپ  وت ،
یتسناوت مارآ  لزنم  نآ  رد  رگا  نیزگ  لزنم  هکم  رد  تفگ : ردارب ! يا  مورب  اجک  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  .دندرگ  رتلیلذ  شلها  و 

هب یتسناوتن  رگا  اـهبف و  یناوت  نتفرگ  مارآ  اـجنآ  رد  رگا  ور ، نمی  هب  داـتفین  قفاوم  ار  وت  رگا  یهاوخ و  یم  هک  تسا  ناـمه  تفرگ 
وت يأر  ینک  يور  راکره  هب  وت  هک  ددرگ  یم  یهتنم  هچ  هب  مدرم  راک  ینیبب  ات  ور  ییاج  هب  ییاج  زا  رب و  هانپ  اـه  هوک  اهناتـسگیر و 
يار مروادیما  يدومن و  ینابرهم  يدرک و  یهاوخکین  ردارب  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .تسا  رتکیدزن  باوص  هب  سک  همه  زا 
قلف یف  ماوسلا  ترعذ  :ال  تسج لثمت  غرفم  نب  دـیزی  تایبا  نیا  هب  دـش و  دجـسم  لخاد  هاـگنآ  لـماک ) ) .دـشاب باوص  راوتـسا و  وت 

 . ادیحا (1) نا  ینندصرا  ایانملا  امیمض و  هناهملا  نم  یطعامویادیزی  تیعدالو  اریغم  حبصلا 

73 ص :

، دندینامر یم  ار  وا  دندید  یم  ار  یغرم  دندش  یم  نریب  يراک  یپ  نوچ  حبـص  برع  تسا و  یغرم  مان  ماوس  دـیوگ : مجرتم  . 4 - 1
مجنپ دج  غرفم  نب  دیزی  نیا  دنتشاد و  دب  لاف  هب  دیرپ  یم  پچ  بناج  هب  رگا  دنتفرگ و  یم  کین  لاف  هب  دیرپ  یم  تسار  يوس  رگا 

يو دنتساوخ  یتقو  تفگ ، یم  اجه  رایـسب  ار  اهنآ  دوب و  دایز  لآ  نمـشد  دوخ  دیزی  تسا و  تیب  لها  رعاش  يریمح  لیعامـسا  دیس 
شدندرک و یم  رایـسب  هجنکـش ي  رازآ و  اما  تشادزاب ، يو  نتـشک  زا  اراهنآ  دیزی  دش و  لسوتم  هیواعم  نب  دـیزی  هب  وا  دنـشکب  ار 
ات دوـب  هدوـلآ  تشاد و  لاهـسا  يراـمیب  وا  دـندینادرگ و  یم  هرـصب  ياـه  هچوـک  رد  رکنم  تشز و  یتلاـح  اـب  ار  وا  يزور  دـنیوگ :

نیا تسیچ ؟ نـیا  دـنتفگ : یم  هداـتفا و  وا  یپ  رد  دـندوب  مـجع  ناـکدوک  .دوـش  اوـسر  مدرم  ناـیم  دـننک و  يو  يازهتـسا  ناـکدوک 
یم دوخ  مالک  رخآ  رد  تسیچ و  هیفاق  اب  بسانم  تفاب  یم  مه  هب  یـسراف  ناـبز  هب  هملک  دـنچ  مه  وا  اـهیگدولآ ، نآ  ینعی  تسیچ ؟

تلعف ام  ءاملا  لسغی  .تفگ  باب  نیا  رد  مه  ار  یبرع  رعش  نیا  تسا و  هشحاف  ینز  دایز  ردام  ینعی  تسا ، یبسور  مه  هیمـس  تفگ :
ال  » ياـنعم و  لـیعفت ، باـب  زا  لـعاف  مسا  هغیـص ي  هب  غرفم  تسا و  لاس 69  هب  دـیزی  تافو  یلاوبلا  ماظعلا  یف  کـیف  خـسار  یلوقو 

يور زا  هک  زور  نآ  دـنناوخن  دـیزی  ارم  مور و  تراغ  هب  هک  مد  هدـیپس  ماگنه  ار  ماوس  غرم  منامرن  نم  تسا : نیا  هآ » ماوسلا  ترعذ 
يراوخ تلذ و  هب  یـضار  رگا  ینعی  دننک ؛ فرحنم  دصق  زا  ارم  ات  دنـشاب  نم  نیمک  رد  گرم  بابـسا  دور و  یمتـس  نم  رب  يراوخ 

.میآ یمن  نوریب  هناخ  زا  منادرگ و  یمرب  ار  دوخ  مان  مسرتب  گرم  زا  موش و 
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دیوگ یم  راحب  رد  یسلجم 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  هرابرد ي  يا  همان  نوچ  تفگ : يوسوم  بلاط  یبا  نب  دمحم  : » دـیوگ راحب »  » رد هللا  همحر  یـسلجم 
ایند و همه  دیزی  دنچ  ره  مشکب  ار  وا  ربمغیپ  رسپ  نم  متسین  یضار  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : دمآ و  راوشد  تخـس  يو  رب  دیـسر  دیلو 

کیلع مالسلا  تفگ : تفر و  شیوخ  دج  ربق  يوس  دمآ و  نوریب  يارـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یبش  تفگ : دهد و  نم  هب  ار  اهیفام 
تما نایم  رد  ارم  هک  متـسه  وت  هداز ي  رتخد  وت و  هجوج ي  دنزرف  وت و  هجوج ي  مالـسلاامهیلع  همطاف  نب  نیـسح  نم  هللا  لوسر  ای 

تیاکـش نیا  دندرکن ، يرادهاگن  دندرک و  اهر  دنتـشاذگ و  اهنت  ارم  هک  شاب  هاوگ  ناشیا  رب  ادـخ  ربمغیپ  يا  سپ  یتشاذـگ ، هفیلخ 
هناخ ي يوس  دـیلو  .تخادرپ  دوجـس  عوکر و  هب  تسویپ  مه  هب  ار  دوخ  مدـق  تساخرب و  سپ  منک  تاقالم  ار  وت  ات  وت  هب  تسا  نم 
وا نوخ  هب  نم  تفر و  نوریب  هک  ار  ادخ  ساپس  تفگ : تفاین  هناخ  ردار  وا  نوچ  هن ، ای  تسا  هتفر  نوریب  هنیدم  زا  دنادب  ات  داتسرف  وا 

درازگب و زامن  تعکر  دنچ  دمآ و  ربق  کیدزن  دـش  مود  بش  نوچ  تشگزاب و  هناخ  هب  حبـص  مالـسلا  هیلع  نسیح  مدـشن و  راتفرگ 
يراک متسه و  وت  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمغیپ  ربق  نیا  ایادخ ! تفگ : دش  غراف  زامن  زا  نوچ 

هب منک  یم  تلئسم  وت  زا  مارکالا » لالجلا و  اذ  ای   » نمشد ار  رکنم  مراد و  تسود  ار  فورعم  نم  ایادخ ! یناد ، یم  وت  هک  دمآ  شیپ 
وت و ياضر  هچ  نآ  ینک  رایتخا  نم  يارب  هک  تسا  نآ  رد  هک  سک  نآ  ربق و  نیا  قح 
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یلص ربمغیپ  تفرگب ، ار  وا  کبس  یباوخ  داهن و  ربق  رب  رس  حبـص  کیدزن  ات  تسیرگب  ربق  دزن  هاگنآ  دشاب ، نآ  رد  وت  لوسر  ياضر 
دینابسچ و هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ات  وا  يور  شیپ  تسار و  پچ و  زا  ناگتـشرف  زا  یهورگ  اب  دیآ  یم  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

نیمز رد  هتشک  هتشغآ و  نوخ  هب  یکیدزن  نیا  رد  منیب  ار  وت  ایوگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ای  یبیبح  تفگ : دیـسوبب و  وا  مشچ  ود  نایم 
ار اهنآ  دئنوادخ  دنراد ، نم  تعافش  يوزرآ  کلذ  عم  دنهدن و  تبآ  یتسه و  هنشت  وت  و  نم ، تما  زا  یهورگ  تسد  هب  الب  برک و 
دناوت و دنموزرآ  اهنآ  دنا و  هدمآ  نم  دزن  تردارب  تردام و  تردپ و  نیـسح ! ای  یبیبح  .دـنادرگن  لئان  نم  تعافـش  هب  تمایق  زور 
درک و شیوخ  دـج  هب  هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .يدرگن  لئان  تاـجرد  نآ  هب  يوشن  دیهـش  اـت  هک  تسا  یتاـجرد  تشهب  رد  ار  وت 

ایند هب  دیاب  راچان  دومرف : ربمغیپ  دوخ ، اب  نک  لخاد  ربق  رد  ریگب و  دوخ  اب  ارم  مدرگرب  ایند  هب  هک  تسین  تجاح  ارم  هادج ! ای  تفگ :
وت و هکنآ  يارب  يوش ، لئان  نادب  میظع  باوث  زا  تسا  هتـشون  وت  يارب  دنوادخ  زا  هچنآ  ددرگ و  يزور  تداهـش  ار  وت  ات  يدرگزاب 

باوخ زا  ناسرت  نیـسح  سپ  دییآرد  تشهب  رد  ات  دیوش  روشحم  هرمز  کی  رد  تمایق  زور  تردپ  مع  تمع و  تردارب و  تردپ و 
یهورگ برغم  قرـشم و  رد  زور  نآ  سپ  تـفگب ، بلطملادـبع  نادـنزرف  شیوـخ و  تـیب  لـها  يارب  ار  دوـخ  باوـخ  تساـخرب و 
شردام ربق  يوس  بش  ياه  همین  دور و  نوریب  هنیدم  زا  هک  دش  نآ  هدامآ ي  نیـسح  .دوبن و  ربمغیپ  تیب  لها  زا  رتنایرگ  رتنیگمغ و 
شردارب تشگزاب و  هناخ  هب  حبـص  ماگنه  و  نینچمه ، تفر  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  ربق  يوس  هاگنآ  و  درک ، عادو  ار  وا  تفر و 

چیه زا  تیحـصن  نم ، رب  اـهنآ  نیرت  یمارگ  نم و  دزن  یتسه  مدرم  نیرتـبوبحم  وت  ردارب ! يا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  هیفنح  نب  دـمحم 
نم حور  نم و  ناج  نم و  اب  هتخیمآ  وت  هک  اریز  نآ ، هب  تسین  وت  زا  رتراوازـس  سک  چـیه  هک  دـسر  هچ  وت  هب  اـت  مرادـن  غیرد  سک 
رارق تشهب  لها  تاداس  زا  تسا و  هداد  فرـش  نم  رب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  هکنوچ  تسا ، مزال  نم  رب  وت  تعاط  هک  یـسک  و  یتسه ،

دج و نارای  اهنآ  نوچ  يور ، نمی  دالب  يوس  الا  اهبف و  تفرگ  یناوت  مارآ  لزنم  نآ  رد  رگا  يور ، یم  هکم  هب  تفگ : هکنیا  ات  هداد 
اهنآ دالب  دنمدرم و  نیرتبلقلا  قیقر  نیرتنابرهم و  دندوب و  وت  ردپ 
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ییاج هب  ییاج  زا  يوش و  قحلم  اهناتسهوک  ياه  هرذ  اهناتسگیر و  هب  الا  اهبف و  ینامب  یتسناوت  اجنآ  رد  رگا  سپ  تسا ، رت  هداتـشگ 
: دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .دیامرف  مکح  قساف  هورگ  نیا  ام و  نایم  دـنوادخ  دـماجنا و  یم  اجک  هب  مدرم  راک  يرگنب  ات  يور 

هیفنح نب  دمحم  سپ  منک ، یمن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  دشابن  مه  یلزنم  هانپ و  چـیه  ایند  رد  رگا  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  ردارب  يا 
هک دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  ردارب ! يا  تفگ : هاگنآ  تسیرگب  یتعاس  وا  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسیرگب و  دیربب و  شیوخ  مالک 

و نم ، نایعیش  ناگدازردارب و  ناردارب و  نم و  میا  هدامآ  مراد و  هکم  هب  جورخ  گنهآ  نم  يدومن و  باوص  هار  يدرک و  تحیصن 
ناشیا رب  یـشاب  نم  سوساج  ینامب و  هنیدـم  رد  هک  تسین  وت  رب  یکاب  ردارب ! يا  وت  اما  تسا ، نم  يأر  اهنآ  يأر  نم و  رما  اهنآ  رما 

شردارب يارب  ار  تیـصو  نیا  تساوخ و  ذغاک  تاود و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  .يرادـن  ناهنپ  نم  زا  يزیچ  نانآ  ياهراک  زا  و 
شردارب هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  درک  تیصو  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : تشونب دمحم 

، تسین یکیرـش  زابنا و  ار  وا  هک  هناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  چیه  دهد  یم  یهاوگ  نیـسح  هک  هیفنح » نبا   » هب فورعم  دمحم ،
قح خزودو  تشهب  هک  نیا  قح و  دزن  زا  تسا  هدروآ  ار  قـح  نید  تسوا ، هداتـسرف ي  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنآ  و 

يارب مدـماین  نوریب  نم  دـنروبق و  رد  هک  ار  یناـسک  دـنازیگنا  یمرب  دـنوادخ  و  تسین ، نآ  رد  یکـش  تسا  یندـمآ  تماـیق  تسا و 
هب رما  مهاوخ  یم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مدـج  تما  حالـصا  يارب  مدـش  جراخ  هکلب  ملظ ، داـسف و  يارب  هن  ربک و  راـهظا  حـیرفت و 
هب تسا  رتاوازس  دنوادخ  دنک  لوبق  ارم  سک  ره  سپ  منک ، راتفر  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  دج و  تریـس  هب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

نیا تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  دـنک و  مکح  قح  هب  موق  نیا  نم و  نایم  ادـخ  ات  منک  یم  ربص  دـنک  در  نم  رب  سک  ره  قح و 
رهم شیوخ  متاخ  هب  دـیچیپب و  ار  هماـن  نیا  سپ  «. بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوت  اـم  و  ! » ردارب يا  وت  هب  تسا  نم  تیـصو 

.دش جراخ  بش  یکیرات  رد  درک و  عادو  وا  اب  هداد  دمحم  شردارب  هب  ار  نآ  درک و 
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نب دـمحم  زا  ییحی  نب  دـمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  لـئاسو »  » باـتک رد  ینیلک  بوـقعی  نب  دـمحم  تفگ : بلاـط  یبا  نـب  دـمحم 
جورخ زا  نخس  : » تفگ مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  نارمح  نب  هزمح  زا  لیعامـسا  نب  ناورم  زا  ناوفـص  زا  حون  نب  بویا  زا  نیـسح 

زا دعب  رگید  هک  میوگب  یثیدح  وت  يارب  هزمح ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  میدرک  یم  هیفنح  نبا  فلخت  نیـسح و 
نآ رد  تساوخ و  يدـغاک  درک  هکم  گنهآ  دـش و  ادـج  دوخ  رهـش  زا  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یـسرپن ، نآ  لثم  زا  سلجم  نیا 

قحلم نم  هب  سک  ره  دـعب ، اما  مشاه ! ینب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون
یبا زا  دوخ  دانسا  هب  دیفم  انخیش  تفگ  بلاط  یبا  دمحم  «. مالـسلا دسرن و  يراگتـسر  هب  دنک  فلخت  سک  ره  ددرگ و  دیهـش  دوش 

زا اـهجوف  تفر  نوریب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعوبا  نوـچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  هللادـبع 
: دنتفگ دندرک و  مالـس  وا  رب  یتشهب و  ینارتش  رب  دوب و  اهبرح  اهنآ  تسد  رب  دندرک و  تاقالم  ار  وا  هدـنهن ) غاد   ) هموسم ناگتـشرف 
ار وت  یلاعت  يادخ  درک و  ددم  ام  هب  نطوم  دنچ  رد  ار  وت  دج  هناحبـس  يادخ  ردارب ! ردپ و  دج و  زا  دعب  ناگدنب  رب  ادخ  تجح  يا 

تداهـش هب  اجنآ  رد  هک  دشاب  ینیمز  نآ  نم و  ربق  لحم  امـش  هاگ  هدعو  تفگ : اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .تسا  هدرک  ددم  ام  هب 
رگا مینک و  تعاطا  میربنامرف و  ام  ات  يامرفب  هللا ! هجح  ای  دنتفگ : .دـییآ  نم  دزن  موش  دراو  اجنادـب  یتقو  تسالبرک ، نآ  مسر و  یم 
نیمز نادب  یتقو  ات  دنناسرن  نم  هب  ینایز  دـنرادن و  نم  رب  یهار  اهنآ  دومرف : میـشاب ، وت  اب  يوش  راچد  نآ  هب  هک  یـسرت  ینمـشد  زا 

هک یهاوخ ، هچ  ره  هبار  ام  يامرفب  میاوت  نارای  هعیـش و  ام  ام ! دیـس  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  نج  ناناملـسم  زا  اه  هورگ  و  مسرب ، دوخ 
ریخ يازج  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  .مینک  تیافک  ار  اهنآ  رش  یشاب  دوخ  ياج  رد  وت  میـشکب و  ار  ینمـشد  ره  ینک  رما  رگا 

مککردی اونوکت  امنیأ  :» هک دیا  هدناوخن  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  دج  رب  هک  ادخ  باتک  ایآ  ار  امـش  دهد 
« هدیشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و 
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دوش شیامزآ  هچ  هب  نیگنن  قلخ  نیا  منامب  دوخ  ياج  رد  نم  رگا  و  «. مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  : » هناحبـس لاق  و 
نایعیـش هانپ  تسا و  هدیزگرب  نم  يارب  ار  نآ  ضرالا » اوحد   » زور رد  دنوادخ  هکنیا  اب  دوش  نکاس  البرک  رد  نم  ربق  رد  سک  هچ  و 

هتـشک زور  نآ  رخآ  رد  دـیوش و  رـضاح  تساروشاع  زور  هک  هبنـش  زور  نکل  و  ترخآ ، رد  ایند و  رد  دـشاب  اهنآ  نمأم  ات  هداد  رارق 
يارب ارم  رـس  دنامن و  یقاب  دشاب  نانمـشد  بولطم  هک  نم  نادناخ  ناردارب و  ناشیوخ و  لها و  زا  کی  چـیه  نم  زا  سپ  موش و  یم 

دوب زیاج  وت  نامرف  تفلاخم  دوبن و  هعاطالا  بجاو  وت  رما  رگا  هبیبح ! نبا  هللا و  بیبح  اـی  هللا  و  دـنتفگ : نج  هللا -  هنعل  دـنرب -  دـیزی 
ره ات  نکل  امش و  زا  اهنآ  رب  میرترداق  ام  ادخ  هب  مسق  دومرف : ترضح  نآ  دنسر ، وت  هب  هکنیا  زا  شیپ  میتشک  یم  ار  وت  نانمشد  همه 

ناهرب زا  مه  دبای  یم  تیاده  ددرگ و  یم  هدنز  سک  ره  و  دشاب ، لیلد  ناهرب و  يور  زا  ددرگ  یم  هارمگ  دوش و  یم  كاله  سک 
ماجنا هب  میدرک  لقن  بلاط  یبا  نب  دـمحم  باتک  زا  هچنآ  «. موش یمن  یـضار  نانآ  لتق  هب  تجح  مامتا  زا  شیپ  ینعی  دـشاب ، لیلد  و 

دمآ و وا  دزن  هملـس  ما  دومرف ، هنیدم  زا  ندش  نوریب  گنهآ  ترـضح  نآ  نوچ  هک  متفای  بتک  یـضعب  رد  دیوگ : یـسلجم  دیـسر و 
نیمز رد  نیـسح  نم  دـنزرف  دومرف : یم  مدینـش  وت  دـج  زا  هکنیا  يارب  قارع  يوس  نتفر  هب  زاـسم  نیگهودـنا  ارم  دـنزرف ! يا  تفگ :

ار نآ  مه  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ردام ! يا  تفگ  وا  اب  ترـضح  نآ  سپ  دـنیوگ  البرک  ار  نآ  هک  یعـضوم  دوش ، یم  هتـشک  قارع 
نآ مناد و  یم  موش  یم  هتـشک  هک  ار  يزور  نآ  ادـخ  هب  دـنگوس  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  موش و  یم  هتـشک  هلاحم  نم ال  مناد و  یم 
هک نم  نایعیـش  ناـشیوخ و  تیب و  لـها  زا  سک  ره  و  موـش ، یم  نفد  نآ  رد  هک  ینیمز  نآ  مسانـش و  یم  دـشک  یم  ارم  هـک  سک 

سپ دومرف ، هراشا  البرک  يوس  هاـگنآ  میاـمنب ، وت  هب  ار  دوخ  عجـضم  ربق و  رداـم  يا  یهاوخ  رگا  مسانـش و  یم  ار  همه  دوش  هتـشک 
هملـس ما  ماگنه  نیا  رد  دومن  وا  هب  ار  تداهـش  لحم  شدوخ و  نداتـسیا  ياج  هاپـس و  ياج  نفدـم و  هاگمارآ و  ات  دـش  تسپ  نیمز 

هملس ما  اب  تشاذگ و  ادخ  هب  ار  راک  تسیرگب و  تخس 
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ریـسا و مولظم و  هدیرب ، رـس  ارم  ناکدوک  دنیب و  هراوآ  ارم  نانز  ناسک و  مرح و  هک  تسا  هتـساوخ  لجوزع  يادخ  ردام ! يا  دومرف :
نم دزن  تفگ : نم  هب  هملـس  ما  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و.دنباین  يروای  رای و  دننک ، هثاغتـسا  اهنآ  هک  دـنیب  هتـسب  ریجنز  دـیق و  رد 

ره موش  هتـشک  نم  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ، يا  هشیـش  رد  نآ  تسا و  هداد  نم  هب  وت  دج  هک  تسا  یتبرت 
رد مدج  هشیـش ي  اب  ار  نآ  دومرف : داد و  هملـس  ما  هب  داهن و  هشیـش  رد  تفرگرب و  یتبرت  هاگنآ  دنـشک ، یم  ارم  مورن  قارع  هب  دـنچ 

هنیدـم  » رد ینارحب  دیـس.دیسر  ماـجنا  هب  راـحب  رد  یـسلجم  مـالک  ما .» هدـش  هتـشک  نم  هک  نادـب  دـندش  نوخ  یتقو  هن  ياـج  کـی 
مدـمآ و وا  دزن  دومرف : قارع  گنهآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  تفگ : هک  هللادـبع  نب  رباج  زا  دعـسلا » بقانم   » زا زجاعملا »

نوچ درک  حلص  تردارب  هکنانچ  ینک  حلص  دیزی  اب  هک  تسا  نآ  نم  يأر  يو ، طبـس  ود  زا  یکی  ییادخ و  لوسر  دنزرف  وت  متفگ :
هچنآ دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  یلاعت و  يادخ  نامرف  هب  درک  مردارب  هچنآ  رباج ! يا  دومرف : نم  هب  دوب  باوص  هار  رب  وا 

یلع و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یهاوـخ  یم  اـیآ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  يادـخ و  ناـمرف  هب  مه  منک  نم 
دوشگب نامسآ  رد  ناهگان  دید  تسیرگن  نامسآ  يوس  هب  هاگنآ  مروآ  دهاش  بلطم  نیا  رب  نونکا  مه  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  مردارب 

ناسرت و نم  سپ  دـنتفرگ ، مارآ  نیمز  رب  اـت  دـندمآ  دورف  نامـسآ  زا  رفعج  هزمح و  مالـسلا و  مهیلع  نسح  یلع و  ادـخ و  لوسر  و 
هیلع نسح  هراـبرد ي  متفگن  وت  هب  نیا  زا  شیپ  اـیآ  رباـج ! يا  دومرف : نم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـسجرب و  ناـساره 
ياج هیواعم و  ياـج  یهاوخ  یم  اـیآ  ینکن ؟ ضارتعا  اـهنآ  رب  یهن و  ندرگ  ار  دوخ  ناـماما  رما  هکنآ  رگم  یتسین  نمؤم  وت  مالـسلا 

زین نآ  دـمآ  دـیدپ  ییایرد  دـش  هتفاکـش  دز  نیمز  رب  ياپ  سپ  هللا ! لوسر  اـی  یلب ، متفگ : ینیبب ؟ ار  وا  لـتاق  دـیزی ، ياـج  نیـسح و 
اهنیا همه ي  ریز  دش و  هتفاکـش  ایرد  تفه  نیمز و  تفه  نینچمه  و  ییایرد ، دش  هتفاکـش  نآ  دیدرگ و  دـیدپ  ینیمز  دـش ، هتفاکش 

همه زا  نانیا  دندوب و  هتسب  مه  اب  اهنآ  اب  ناطیـش  دندوب و  هتـسب  ریجنز  کی  هب  دیزی  هیواعم و  لهجوبا و  هریغم و  نب  دیلو  دوب ، شتآ 
لوسر هاگنآ  دوب ، رت  تخس  ناشباذع  خزود  لها  ي 
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لوسر هاگنآ  دوب  اهنآ  يالاب  تشهب  هدوشگ و  مدید  ار  نامسآ  ياهرد  مدرک ، دنلب  رس  رادرب ! رـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نم هب  نم ! كرسپ  يا  هک  دز  ادص  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب  اضف  رد  نوچ  دنتفر و  الاب  مه  دندوب  وا  اب  هک  یناکس  تفر و  الاب  ادخ 
اجنآ زا  ربمغیپ  هاگنآ  نآ ، يالاب  زا  دندمآرد  تشهب  رد  ناشیا  مدید  ات  دنتفر  الاب  دش و  قحلم  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  وش ! قحلم  ذ 
کـش هن و  ندرگ  ار  وا  رما  نم  اب  تسا  نم  دـنزرف  نیا  رباج ! يا  تفگ : تفرگب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسد  تسیرگن و  نم  يوس 

«. مشاب هدیدن  مدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  رگا  داب  روک  نم  مشچ  تفگ : رباج  یشاب ، نمؤم  ات  نکم 
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وا يارب  هفوک  مدرم  نتشون  همان  هکم و  هب  نیسح  هجوت  رد 

موش وت  يادـف  تفگ : درک و  تاـقالم  ار  يو  عیطم  نب  هللادـبع  دوـمرف ، هکم  گـنهآ  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوـچ  لـماک ) )
ار ام  دنادرگ و  وت  بیـصن  ریخ  دنوادخ  تفگ : .مهاوخ  ادـخ  زا  ار  دوخ  ریخ  نآ  زا  دـعب  هکم و  نونکا  اما  دومرف : ییاجک ؟ ناهاوخ 

تردارب دش و  هتـشک  اجنادب  تردپ  تسا ، كرابمان  رهـش  نآ  هک  يوشن  هفوک  کیدزن  راهنز  یتفر  هکم  هب  رگا  سپ  دنک  وت  يادـف 
چیه زاجح  لها  و  یبرع ، گرزب  وت  هک  شاب  مرح  مزالم  دهن ، نآ  رس  رد  ناج  دوب  کیدزن  هک  دندز  رجنخ  هب  ار  وا  دنام و  روای  یب 

دنگوس ادخ  هب  وت ! يادف  نم  لاخ  مع و  وشم ، ادج  مرح  زا  دنناوخ  وت  يوس  ار  رگیدکی  فرط  ره  زا  مدرم  دننیزگن و  وت  رب  ار  سک 
جرخف : » یلاعت هلوق  دناوخ  یم  دش و  هکم  يوس  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : دیفم  خیـش.دنریگ  یگدنب  هب  ار  ام  يوش  كاله  رگا  هک 

هار نیا  زا  شاـک  يا  دـنتفگ : وا  تیب  لـها  تشگ  مزـالم  ار  مظعا  قیرط  و  نیملاـظلا » موقلا  نم  ینجن  بر  لاـق  بقرتـی  اـفئاخ  اـهنم 
ادخ ات  موشن  ادج  هار  نیا  زا  ادخ  هب  مسق  هن  تفگ : .دنباین  رد  ار  وت  ناگدننک ، بلط  ات  دش  فرحنم  ریبز  نبا  هکنانچ  يوش  فرحنم 

دوب و نابعش  زا  هتشذگ  زور  هس  هعمج  بش  هکم  رد  يو  لوخد  دمآ  هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دهاوخ و  هچ  رهب  دنک  مکح 
هرمع هکم و  مدرم  دیزگ و  لزنم  هکم  رد  سپ  «. لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  و  : » دناوخ یم  هیآ  نیا 

رد هک  رگید  دالب  مدرم  ناراذگ و 
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رد درک و  یم  فاوط  درازگ و  یم  زاـمن  هداتـسیا  هبعک  مزـالم  دوب و  هکم  هب  مه  ریبز  نبا  و  دـندمآ ، یم  وا  دزن  هتـسویپ  دـندوب  هکم 
نآ دوجو  ریبز  نبا  رب  و  راـب ، کـی  زور  ود  هاـگ  یلاوـتم و  زور  ود  هاـگ  تفر  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  مه  وا  مدرم  ریاـس  ناـیم 
وا مدرم  دننک و  یمن  تعیب  وا  اب  زاجح  مدرم  تسا  هکم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ات  هک  تسناد  یم  نوچ  دوب ، نارگ  تخـس  ترـضح 
یم دـیزی  هرابرد ي  رایـسب  نخـس  دیـسر  اهنآ  هب  هیواعم  تاـفو  ربخ  نوچ  هفوک  لـها  اـما.تسا  رتگرزب  اـهنآ  رظن  رد  دـنرتعیطم و  ار 
سپ دندینـش ، دنا  هتفر  هکم  هب  ود  ره  هکنیا  ریبز و  نبا  ربخ  درک و  عانتما  يدزی  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دنتـسناد  دـنتفگ و 

دندرک شیاتس  دنتفگ و  ساپس  ار  يادخ  دندرک و  دای  ار  هیواعم  كاله  دندش و  مهارف  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ ي  رد  هعیش 
وا ردـپ  هعیـش ي  وا و  هعیـش  امـش  .تفر  هکم  هب  دز و  زابرـس  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش و  كاله  هیواـعم  تفگ : نامیلـس  و 
نآ میب  رگا  دیناهاگایب و  ار  وا  دیسیونب و  وا  يوس  دییامن  یم  داهج  وا  نمـشد  اب  دینک و  یم  يرای  يار  وا  هک  دیناد  یم  رگا  دیتسه ،

میهد رد  نت  نتشک  هب  مینک و  داهج  وا  دزن  مینک و  يرای  ار  وا  ام  دنتفگ  همه  دیهدن ، بیرف  ار  وا  سپ  دییامنب ، یتسس  هک  تسه  مه 
هبجن بیسم  درص و  نب  نامیلس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يوس  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : دنتشون دیـسیونب  سپ  تفگ  وا ، شیپ 
ییادخ وت  يوس  میرازگساپس  ام  کیلع ، مالس  هفوک  لها  نیملـسم  نینمؤم و  زا  يو  نایعیـش  رهاظم و  نب  بیبح  دادش و  نب  هعافرو 

تما نیا  ندرگ  رب  هک  نآ  تخاس ، دوبان  تشکب و  ار  وت  دینع  رگمتـس و  نمـشد  هک  هللادمحلا  دعب ؛ اما  .وا  زج  تسین  يدوبعم  هک  ار 
تـشکب ار  اهنآ  ناکین  هاگنآ  تشگ ، اهنآ  ریما  اهنآ  ياضر  نودب  هدرک و  بصغ  ار  اهنآ  یف ء  دوبر ، اهنآ  تسد  زا  ار  راک  هتـسج و 

رب دومث و  موق  دننام  وا  داب  رود  سپ  دـینادرگ  تسد  هب  تسد  نادـنمتلود  ناملاظ و  نایم  ار  ادـخ  لام  تشاذـگ و  یقاب  ار  رارـشا  و 
رضاح هعمج  رد  وا  اب  تسا  تراما  رصق  رد  ریشب  نب  نامعن  و  دنک ، عمج  قح  رب  ار  ام  يادخ  دیاش  روآ  ام  هب  يور  تسین ، یماما 
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ءاش نا  دور -  ماش  هب  هک  مینک  یم  نوریب  ار  وا  يا  هدروآ  يور  ام  يوس  هک  دیـسر  ربخ  اـم  هب  رگا  میورن و  نوریب  دـیع  رد  میوشن و 
سپ ندرک  باتش  هب  ار  ود  نآ  دندرک  رما  دنداتسرف و  یمیت  لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عمـسم  نب  هللادبع  اب  ار  همان  نیا  هاگنآ   -«. هللا

نب سیق  تشذـگ و  زور  ود  و  ناضمر ، هام  زا  هتـشذگ  زور  ود  دـندش ، دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هکم  رد  ات  دـنتفر  ناباتـش  اهنآ 
دوب همان  کیدزن 150  اهنآ  اب  دنداتسرف و  ار  یلولس  هللادبع  نب  هرامع  یبحرا و  دادش  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  يوادیـص و  رهـسم 
مسب :» دنتـشون دنداتـسرف و  ار  هللادبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  رگید  زور  ود  هاگنآ  نت ، راهچ  هس و  نت و  ود  نت و  کی  زا 
يأر دنراد و  وت  هار  هب  مشچ  مدرم  هک  ایب  دـعب ؛ اما  نیملـسم ، نینمؤم و  زا  وا  هعیـش ي  زا  یلع  نب  نیـسح  يوس  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا 
میور نب  ثراح  نب  دـیزی  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  و  «. کیلع مالـسلا  و  باتـشب ! باتـشب ! باتـشب ! تسین  وت  ریغ  رد  اهنآ 
تسا هدش  زبس  نیمز  فارطا  دعب ؛ اما  : » دنتشون یمیت  ورمع  نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  یسمحا و  سیق  نب  هورع  ینابیش و 

هب ترضح  نآ  دزن  نالوسر  و  «. مالسلاو وت  نامرف  هب  هتسارآ  يوش  یم  دراو  یهاپس  رب  هک  يآ  ام  دزن  یهاوخ  رگا  هدیـسر  اه  هویم  و 
تساخرب و مالسلا  هیلع  نیسح  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : دیـس.دیسرپب  مدرم  راک  زا  ار  نالوسر  دندناوخب و  ار  اه  همان  سپ  دندیـسر  مه 

لاح نیا  رب  ار  وا  درک و  بلط  ار  لیقع  نب  ملسم  هاگنآ  تساوخ ، ریخ  یلاعت  يادخ  زا  تشاذگب و  ماقم  نکر و  نیب  زامن  تعکر  ود 
هک هللادـبع  نب  دعـس  یناه و  نب  یناه  اب  ترـضح  نآ  : » هک تسا  هتفگ  دـیفم  خیـش.تشونب  ار  اهنآ  ياـه  هماـن  باوج  دـیناهاگایب و 

نیملسم و هورگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : داتسرف تشون و  ار  همان  نیا  دندوب  ناگداتـسرف  نیرخآ 
دندوب و امش  ناگداتسرف  نیرخآ  اهنآ  دندروآ و  ار  امش  ياه  همان  دیعس  یناه و  دعب ؛ اما  نینمؤم !
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وت ببس  هب  ادخ  دیاش  ایب  ام  يوس  میرادن ، یماما  هک  تسا  نیا  امـش  همه ي  راتفگ  دیدوب و  هدرک  نایب  هک  ار  هچنآ  همه ي  متـسناد 
امـش يوس  تسا ، نم  هقث ي  نم  نادـناخ  رد  هک  نم  مع  رـسپ  ردارب و  وا  لیقع  نب  ملـسم  نم  و  دـنک ، عمج  قح  تیادـه و  رب  ار  اـم 
يأر لضف و  لها  نادنمدرخ و  يأر  هک  تشون  نم  يارب  رگا  سپ  دسیونب ، نم  يارب  امش  يأر  لاح و  هک  مدرک  رما  ار  وا  مداتسرف و 

 - هللا ءاش  نا  مییآ -  یم  امـش  دزن  يدوز  هب  مدناوخ ، امـش  ياه  همان  رد  دنتفگ و  امـش  ناگداتـسرف  هک  تسا  نانچ  امـش  تروشم  و 
دشاب و داقنم  ار  قح  نید  دراد و  ياپ  رب  داد  لدـع و  دـنک و  مکح  ادـخ  باتک  هب  هکنآ  رگم  تسین  ماما  هک  مدوخ  ناج  هب  دـنگوس 

هناوضر هللا و  همحر  بلاط -  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  و  «. مالسلاو دنک  ادخ  ياضر  رب  سبح  ار  نتـشیوخ 
ندیشوپ یلاعت و  يادخ  زا  سرتب  ار  وا  درک و  هناور  یبحرا  هللادبع  نب  هرامع  يوادیص و  رهسم  نب  سیق  اب  ار  وا  دناوخب و  ار  هیلع - 

.دهد ربخ  ار  وا  يدوز  هب  دید  مکحم  راوتسا و  لد و  کی  ار  مدرم  رگا  هکنیا  و  دومرف ، رما  رتست  یمرن و  دوخ و  راک 
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دیوگ یم  يدوعسم 

ربمغیپ دجـسم  رد  دـمآ و  هنیدـم  هب  سپ  داشرا )  ) دـش نوریب  هکم  زا  ناضمر  همین ي  رد  لیقع  نب  ملـسم  دـیوگ : يدوعـسم  هکنانچ 
تفرگ ریجا  سیق  هلیبق ي  زا  امنهار  رفن  ود  درک و  عادو  تساوخ  هک  ره  دوخ  هداوناخ ي  اـب  تشاذـگب و  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ود نآ  دنتشگ و  هدنام  نتفر  زا  دندش و  هنـشت  تخـس  دندرک و  مگ  ار  هار  سپ  دنتفر ، یم  ههاریب  یهاگ  دش و  هناور  اهنآ  تیاده  هب 
هک یلحم  زا  لیقع  نب  ملـسم  سپ  دنداد ، ناشن  هحور -  هللا  سدـق  ملـسم -  هب  یهار  ندرم  زا  شیپ  دـندرمب و  یگنـشت  زا  لیلد ، نت 

دندرک و مگ  ار  هار  اهنآ  مدش و  هناور  لیلد  نت  ود  اب  هنیدم  زا  نم  دعب ؛ اما.داتسرفب  رهسم  سیق  بوحصم  همان ي  دراد  مان  قیـضم » »
رد بآ  نیا  میدرب و  ردـب  یناج  میدیـسر و  بآ  هب  ات  میتفر  ام  دـندرمب و  ود  ره  نآ  هک  تشذـگن  يزیچ  سپ  میدـش ، هنـشت  تخس 

يراد و فاـعم  ارم  دـشاب ، وت  يأر  رگا  متفرگ  دـب  لاـف  هب  ار  هار  نیا  نم  و  تبخ ، نطب  رد  دـنناوخ  قیـضم »  » ار نآ  هک  تسا  ییاـج 
همان نتـشون  رب  وت  ثعاب  هکنآ  زا  مسرت  یم  دـعب ؛ اـما  : » تشون وا  يوس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سپ  «. مالـسلاو یتسرف  يرگید 

باتـشب مداتـسرف  ار  وت  هک  بناـج  ناـمه  هب  سب ، دـشاب و  سرت  متـشاد  لیـسگ  يوس  نادـب  ار  وت  هک  یبناـج  زا  افعتـسا  نم و  يوس 
هناور مسرتن و  يزیچ  زا  دوخ  رب  تفگ : دناوخب  همان  هللا  همحر  لیقع  نب  ملسم  نوچ  »و  .مالسلاو
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ودب دنکفا و  یم  ریت  يراکش  رب  دید  يدرم  .دیچوکب  اجنآ  زا  هاگنآ  دمآ ، دورف  نآ  رب  و  یط ، هلیبق ي  نآ  زا  تشذگب  یبآ  رب  ات  دش 
ءاش نا  میتشکب -  ار  دوخ  نمشد  تفگ : ملـسم  تخادنیب ، ار  وهآ  و  دوب ، هدرک  دنلب  رـس  وهآ  هک  یتقو  دنکفا  وهآ  هب  ریت  تسیرگن ،

راتخم هناخ ي  رد  هتـشذگ و  لاوش  زا  زور  جنپ  تسا  هتفگ  بهذلا » جورم   » رد هکنانچ  .دـمآرد و  هفوک  هب  ات  دـش  هناور  زاب  و  هللا - 
همان ي دندوب  مهارف  وا  دزن  هعیـش  تعامج  هک  یماگنه  دندمآ و  یم  وا  دزن  دندروآ و  يور  ودب  نایعیـش  دمآ و  دورف  هدیبع  یبا  نب 
تفگ و ساپـس  ار  يادـخ  تساخرب  يرکاش  بیبش  نب  سباع  .دنتـسیرگب  اهنآ  دـناوخب و  اـهنآ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
هب مهد ، یمن  بیرف  اهنآ  هب  ار  وت  تسیچ و  ناـشیا  لد  رد  مناد  یمن  هک  میوگن  يزیچ  مدرم  زا  نم  دـعب ؛ اـما  تفگ : درک و  شیاـتس 
نم دـندرک  توعد  ار  امـش  یتـقو  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ما ، هدرک  هداـمآ  نآ  رب  ار  نتـشیوخ  هچنآ  هب  مهد  یم  ربـخ  ار  وت  مسق  ادـخ 

اهراک نیا  زا  منک و  تاقالم  ار  ادخ  ات  امش  شیپ  منز  یم  اهنآ  رب  ریـشمش  نیا  اب  منک و  یم  داهج  امـش  نمـشد  اب  منک و  یم  تباجا 
هب یتشاد  لد  رد  هچنآ  دنک ! تمحر  ار  وت  ادـخ  تفگ : تساخرب و  یـسعقف  رهاظم  نب  بیبح  سپ  « .ار یهلا  باوث  رگم  مهاوخ  یمن 
نآ رب  درم  نیا  هک  متـسه  هدیقع  نامه  رب  نم  وا ، ریغ  تسین  دوبعم  چیه  هک  ییادـخ  نآ  هب  تفگ : هاگنآ  يدرک ؛ ادا  زجوم  يراتفگ 

؟ دش رداص  ینخـس  مه  وت  زا  ایآ  متفگ  رـشب  نب  دمحم  اب  نم  دیوگ : یلع  نب  جاجح  « .تفگب نیا  دننام  ینخـس  هاگنآ  تسا ، هدـیقع 
متشادن شوخ  موش و  هتـشک  مدوخ  متـشادن  تسود  دهد و  تزع  دنادرگ و  زوریپ  ارم  نارای  دنوادخ  هک  متـشاد  تسود  نم  تفگ :

تعیب زا  ار  وا  تشون و  مالسلا  هیلع  نیـسح  يوس  همان  ملـسم  دندرک و  تعیب  ملـسم  اب  هفوک  لها  زا  رازه  هدجیه  سپ  .میوگب  غورد 
دش دمآ و  لیقع  نب  ملسم  دزن  هعیش  و  ملـسم ؛ ندش  هتـشک  زا  شیپ  زور  درک 27  بیغرت  ندـمآ  هب  داد و  ربخ  نت  رازه  هدـجیه  نیا 

لمع نآ  رب  ار  وا  دـیزی  هیواعم و  تسد  زا  دوب  هفوک  یلاو  هک  دیـسر  ریـشب  نب  نامعن  هب  ربخ  و  تشگ ، مولعم  وا  ياج  ات  دـندرک  یم 
تفگ و ساپس  ار  هناحبس  يادخ  تفر و  ربنم  يالاب  نامعن  سپ  دوب ؛ هتشادب 
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نادرم نآ  رد  هک  دـینکم  باتـش  هقرفت  هنتف و  يوس  هب  دیـسرتب و  يادـخ  زا  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دـعب ؛ اما  تفگ : هاگنآ  درک  شیاـتس 
نم رس  رب  هک  یسک  منک و  یمن  لاتق  دزیخن  رب  هزرابم  هب  هک  سک  اب  نم  دور ، جارات  هب  اه  لام  دوش و  هتیخر  اهنوخ  دنوش و  كاله 

یمن ار  یـسک  دب  نامگ  تمهت و  هب  مزادنا و  یمن  رگیدکی  ناج  هب  ار  امـش  منک و  یمن  رادیب  ار  امـش  باوخ  مورن ، وا  رـس  رب  دـیاین 
يدوبعم هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  دـینک ، تفلاخم  دوخ  ماما  اب  دینکـشب و  ار  شیوخ  تعیب  دوش و  زاـب  امـش  يور  رگا  نکل  و  مریگ ،

امـش ناـیم  رد  هچ  رگا  تسا ، نم  تسد  رد  وا  هتـسد ي  هک  یماداـم  دز ، مهاوـخ  هتبلا  مدوـخ  ریـشمش  نیا  هب  ار  امـش  وا ، ریغ  تسین 
كاله لطاب  يوریپ  زا  هک  دنـشاب  اهنآ  زا  رتشیب  دنـسانش  یم  ار  قح  امـش  نایم  رد  هک  یناسک  نآ  مراودیما  و  مشاب ، هتـشادن  يروای 

يریگتخـس اـب  زج  ینیب  وت  هک  هنتف  نیا  : » تفگ تساـخرب و  هیما  ینب  فـیلح  یمرـضح ، هعیبر ي  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  سپ  «. دـنوش
رد مشاب  نیفعـضتسم  زا  رگا  تفگ : وا  اب  ناـمعن  و  تسا ، نیفعـضتسم  يأر  ياراد  نانمـشد  اـب  وت  هک  شور  نیا  و  دریذـپن ، حالـصا 

دش و نوریب  ملـسم  نب  هللادبع  و  «. دمآ دورف  ربنم  زا  و  ادـخ ، تیـصعم  رد  مشاب  يوق  بلاغ و  هک  نآ  زا  مراد  رت  تسود  ادـخ  تعاط 
تعیب وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  هعیـش  تسا و  هدمآ  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  دعب ؛ اما  :» تشون هیواعم  نب  دـیزی  يوس 
ریـشب نامعن  هک  دـنک ، لمع  وت  دـننام  دـنک و  ذـیفنت  ار  وت  رما  هک  دـنمورین  تسرف  يدرم  يراد  تجاـح  هفوک  رد  رگا  سپ  دـندرک ،

زین و صاقو  یبا  نب  دعس  نب  رمع  تشون و  همان  نیمه  دننام  هبقع  نب  هرامع  و  «. دیامن یم  فیعض  ار  نتشیوخ  ای  تسا  تسس  يدرم 
لیقع نب  ملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسیچ  وت  يأر  تفگ  دناوخب و  ار  هیواعم  يالوم  نوجرـس  دیـسر ، دیزی  هب  اه  همان  نیا  نوچ 
لمع ار  هک  وت ، يأر  هب  سپ  .دراد  تشز  هدیقع ي  تسا و  تسس  نامعن  هک  ما  هدینش  و  دریگ ؟ یم  تعیب  هتشاد و  هناور  هفوک  هب  ار 

هیواعم رگا  تفگ : وا  هب  نوجرس  دوب -  نیگمشخ  دایز  هللا  دیبع  نب  دیزی  و  مهد ؟ هفوک 
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تـسا نیا  تفگ : دروآ و  نوریب  هفوک  رب  ار  هللادـیبع  تیالو  ناـمرف  نوجرـس  سپ  يرآ ، تفگ : يریذـپ ؟ یم  ار  وا  يأر  دوش  هدـنز 
نینچ تفگ : دیزی  .درپس  هللادیبع  هب  مه  اب  ار  هفوک  هرصب و  رهـش  ود  ره  دومرفب و  همان  نیا  نتـشون  هب  درم  یم  نوچ  هک  هیواعم  يأر 

هللادـیبع هب  يا  همان  يو  بوحـصم  دـناوخب و  ار  هبیتق  ردـپ  یله  اب  ورمع  نب  ملـسم  هاگنآ  «. تسرف وا  يوس  ار  داـیز  نبا  ناـمرف  منک ،
یم مهارف  رکـشل  نیملـسم  ياصع  قش  يارب  لیقع  دنزرف  هک  هداد  ربخ  دنا و  هتـشون  نم  هب  هفوک  لها  زا  نم  ناوریپ  دعب ؛ اما  :» تشون

یبای و تسد  وا  رب  ات  نک  وجتـسج  هرهم  دننام  ار  لیقع  نبا  يور و  هفوک  هب  ات  وش  هناور  یناوخ  یم  ارم  همان ي  هک  یتقو  سپ  دـنک ،
هللادیبع رب  هرصب  هب  ات  دش  هناور  ملسم  سپ  داد ؛ ودب  ار  هفوک  رب  تیالو  نامرف  نآ  »و  .مالـسلاو ینک  یفن  ای  یـشکب  ای  ینک  دنب  ار  وا 

فلؤم.دـندرگ هناور  هفوک  يوس  ادرف  دـنوش و  هدامآ  دومرف  ماگنه  نامه  هللادـیبع  سپ  دـیناسر ، ودـب  همان  نامرف و  دـیدرگ و  دراو 
هبلعث نب  رـصن  نب  دعـس  نب  ریـشب  نبا  نون »  » مض نب  نامعن  : مینک تراشا  ریـشب  نب  نامعن  لاح  هب  تسا  بسانم  ماـقم  نیا  رد  دـیوگ :

یبا نب  رفعج  اـب  هتوـم  هوزغ ي  رد  هک  تسا ، يراـصنا  هحاور ي  نب  هللادـبع  رهاوـخ  هحاور  تنب  هرمع  شرداـم  يراـصنا ، یجرزخ 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مودـق  زا  سپ  هک  راصنا  زا  تسا  يدـنزرف  لوا  نامعن  دـنیوگ  دـش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  بلاط 

هفیقـس زور  هک  راصنا  زا  تسا  سک  لوا  ریـشب  شردپ  و  دوب ، نیرجاهم  زا  دنزرف  نیتسخن  ریبز  هللادبع  هکنانچ  دیدرگ ، دلوتم  هنیدم 
نیع  » گنج زور  رد  ریـشب  .دـندرک و  تعیب  دـندمآ و  یپ  رد  یپ  راـصنا  زا  نارگید  وا  زا  سپ  درک و  تعیب  ربک  یبا  اـب  تساـخرب و 

نمـشد ار  هفوک  لها  دوب و  ینامثع  دندوب و  فورعم  رعـش  هب  افلخ  افلـس و  وا  ناسک  نامعن و  .دش و  هتـشک  دـیلو  نب  دـلاخ  اب  رمتلا »
دزن دوبن و  هیواعم  اب  گنج  نیا  رد  راصنا  زا  یـسک  نیفـص و  گنج  رد  دوب  هیواعم  اب  .دندوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  راداوه  هک  تشاد 

تیالو تسیزب و  مکح  ناورم  تفالخ  ات  يو و  زا  دعب  دیزی  شدنزرف  دزن  نینچمه  وا و  رهم  دروم  دوب و  یمارگ  هیواعم 
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زا سپ  نیا  درک و  تفلاـخم  ناورم  اـب  دـناوخ و  یم  ریبز  نبا  هب  ار  مدرم  وا  دـندرک  تعیب  ناورم  اـب  مدرم  نوـچ  و  تشاد ، صمح » »
دـنتفر و وا  لابند  اهنآ  تخیرگب و  سپ  دـندرکن ، تباجا  ار  نامعن  صمح »  » لها اما  طهار » جرم   » هب دوب  سیق  نب  كاحـض  نتـشک 
رد هبیتق  نبا  هک  تسا  نآ  هب  تراشا  دیاش  تشاد » تشز  هدیقع ي  یتسس و  نامعن  هک  دیزی  لوق  اما  .» لاس 65 رد  شدنتشک  دنتفای و 

رتخد رـسپ  زا  ام  دزن  تسا  رتبوبحم  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  تفگ : ریـشب  نب  نامعن  هک ، تسا  هدرک  تیاور  تسایـس  تماما و  باتک 
نب هللادبع  دمحموبا  هبیتق ، نبا  و  تسا .» هیبلک  لدحب  تنب  نوسیم  شردام  هک  تسا  هیواعم  نب  دیزی  لدـحب  رتخد  رـسپ  لدحب (1) و 
نبا يارب  ار  دیزی  نامرف  دـش و  رکذ  نیا  زا  شیپ  وا  مان  هک  تسا  نامه  ملـسم  نیا  تسا و  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  نب  هبیتق  نب  ملـسم 

.درب دایز 
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تسا هتفگ  فوهلم  رد  دیس 

نامیلس دوخ  یلاوم  زا  یکی  اب  هرـصب  فارـشا  زا  یتعامج  يوس  هب  تشون  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » تسا هتفگ  فوهلم »  » رد دیس 
یلشهن و دوعسم  نب  دیزی  دندوب  اهنآ  زا  .دوب  هدناوخ  شیوخ  تعاطا  يرای و  هب  ار  ناشیا  همان  نآ  رد  دوب و  نیرز  یبا  ینکم  هک  مان 

يا تفگ : دندمآ  درگ  همه  نوچ  درک و  عمج  ار  دعـس  ینب  هلظنح و  ینب  میمت و  ینب  دوعـسم  نب  دیزی  سپ  يدبع ، دوراج  نب  رذنم 
رد يرخف ، سأر  تشپ و  هرهم ي  وت  ادـخ  هب  مسق  خـب » خـب  : » دـنتفگ ؟ دـینیب یم  هنوگچ  دوخ  نایم  رد  ارم  بسح  ماـقم و  میمت ! ینب 
رد مهاوخ  یم  ما ، هدروآ  درگ  اـجنیا  رد  ار  امـش  نم  تفگ.يا : هتفرگ  یـشیپ  نارگید  رب  لـضف  رد  يراد و  ياـج  فرـش  هبوبحب ي 
زا میناد  میناوت و  هچنآ  وت و  زا  میرادن  غیرد  ار  تحیـصن  ادـخ  هب  مسق  دـنتفگ.میوج : تناعا  امـش  زا  منک و  تروشم  امـش  اب  يراک 

هاـنگ متـس و  باـب  هک  نوچ  تسین ، یمغ  وا  نادـقف  كـاله و  زا  درمب و  هیواـعم  تفگ.میونـشب : اـت  يوـگب  مینکن ، هفیاـضم  نتفگ 
تساوخ وا  هچنآ  دیامن  یم  دیعب  و  راوتسا ، تسب  يدقع  دوخ  نامگ  هب  دروآ و  ون  یتعیب  تشگ و  لزلزتم  لظ  ياهنوتس  تسکـشب و 

اما تساوخ ، يأر  دوخ  باحصا  زا  درک و  تروشم  دومن و  یتسس  هک  ادخ  هب  مسق  اما  درک ، ششوک  دریذپ ؟ ققحت 
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رب تفالخ  يوعد  هتـساخرب و  روجف  سأر  رمخلا و  براش  دـیزی  شرـسپ  دـنتفگن ، وا  هب  ار  حیحـص  يأر  دنتـشاذگ و  لوذـخم  ار  وا 
یمن ار  دوخ  ياپ  ياـج  ردـق  هب  قح  زا  و  شناد ، یمک  لـقع و  روصق  اـب  دـنک ، یم  ییاورناـمرف  اـهنآ  تیاـضر  یب  دراد و  نیملـسم 

نیکرشم اب  داهج  زا  لضفا  نید  رد  دیزی  اب  داهج  هک  تسا  روربم  حیحص و  نم  دنگوس  يادخ و  هب  مروخ  یم  دنگوس  سپ  دسانش ،
لیصا و فرش  بحاص  مهیلع -  همالـس  هیلع و  هللا  تاولـص  تسادخ -  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نیا  تسا و 
رب هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  یـشیوخ  مدـقت و  نس و  هقباـس و  يارب  تسا  یلوا  رما  نیا  هب  وا  و  اـهتنا ، یب  یملع  تسرد و  يار 

مدرم رب  وا  ببـس  هب  يادـخ  تجح  هک  ار ، مدرم  تسا  ماما  ار و  تیعر  تسا  یعار  گرزب  هچ  زوسلد ، ناریپ  يارب  نابرهم و  نادرخ 
هک دیتفینورف  لطاب  لادوگ  رد  دیوشن و  روک  قح  رون  زا  سپ  تسا ، هدش  غیلبت  وا  هطساو ي  هب  ادخ  هظعوم ي  تسا و  هدیدرگ  مامت 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يوس  هب  ناتندش  نوریب  هب  دییوشب و  دوخ  زا  ار  نآ  سپ  درک ، ماندب  ار  امـش  لمج  زور  سیق  نب  رخص 
ار وا  هلیبق ي  دـنک و  راوخ  ار  وا  نادـنزرف  دـنوادخ  رگم  دـنکن ، یهاتوک  وا  يرای  رد  سک  چـیه  هک  ادـخ  هب  وا  ندرک  يراـی  هلآ و 
، دورن ردب  بلاط  تسد  زا  دنک  رارف  سک  ره  دریم و  یم  دوشن  هتـشک  سک  ره  مدیـشوپ ؛ برح  هرز ي  نم  کنیا  و  دنادرگ ، كدنا 
میاوت و شکرت  ریت  ام  دلاخابا ! يا  دنتفگ : دندمآ و  نخـس  هب  هلظنحونب  سپ.دـنک  تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  دـیهد  وکین  خـساپ  سپ 

بآ رد  رگا  يوش ، یم  حتاف  ییآ  نوریب  برح  هب  ام  اب  رگا  ینز و  یم  فدـه  هب  ینکفا  نمـشد  يوس  ار  ام  رگا  وت ، هلیبق ي  ناراوس 
اب مینک و  يرای  ار  وت  شیوخ  ریـشمش  اب  میوش ، وربور  زین  ام  يوش  وربور  يراوشد  راک  هب  رگا  میور و  یمورف  زین  اـم  يورورف  اـیرد 
ام دزن  اـهزیچ  نیرتنمـشد  دـلاخابا ! يا  دـنتفگ : دـیزی  نب  دعـسونب  و.یهاوخ  هچنآ  نکب  یتـساوخ  تقو  ره  يرادـهاگن ، دوـخ  ندـب 

میدیدنـسپ و ار  نآ  هک  دش  کین  ام  راک  دومرف ، لاتق  كرت  هب  ار  ام  سیق  نب  رخـص  و  تسوت ، يأر  زا  ندش  نوریب  وت و  اب  تفلاخم 
.مییوگب وت  يارب  ار  شیوخ  يار  مینک و  تروشم  ات  ار  ام  هد  تلهم  سپ  دنامب ، ام  رد  ام  تزع 
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هب رگا  مییامنن و  يدنـسرخ  ام  ینک  مشخ  وت  رگا  میاوت ، دنگوس  مه  وت و  ردپ  نادـنزرف  ام  دـلاخابا ! يا  دـنتفگ : میمت  نب  رماعونب  و 
ره تسار  وت  نامرف  مییامن ، تعاطا  ات  يامرفب  مینک و  وت  تباجا  ات  ناوخب  ار  ام  تسوت ، تسد  هب  راک  مینیـشنن  ياج  رد  اـم  یتفا  هار 

درادـن رب  امـش  زا  ار  ریـشمش  يادـخ  هیما  ینب  اب  لاتق  كرت  ینعی  دـینک ، راـک  نآ  رگا  هللا  و  تفگ : دعـس  ینب  اـب  سپ.یهاوخب  تقو 
هب وت  همان ي  دعب ، اما  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : تشون مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  سپ  .دشاب  امش  نایم  هتسویپ  امش  ریـشمش  و  زگره ،
هب مریگارف و  وـت  تعاـط  زا  ار  شیوـخ  هرهب ي  هک  يدرک  توـعد  يدوـمرف و  بیغرت  ارم  نآ  هب  هک  ار  هـچنآ  متـسناد  دیـسر و  نـم 

دـنک و کین  لـمع  نآ  رد  هک  یـسک  زا  تسا  هتـشاذگن  یلاـخ  ار  نیمز  زگره  دـنوادخ  و  مدرگ ، زئاـف  وت  يراـی  زا  شیوخ  بیـصن 
نوتیز تخرد  زا  دیتسه  یخاش  نیمز ، رد  وا  تناما  ناگدنب و  رب  دـییادخ  تجح  امـش  دـیامن و  مدرم  هب  ار  تاجن  هار  هک  ییامنهار 

رت نویامه  هب  ار  وت  داب  كرابم  يآ  ام  دزن  سپ  نآ ، خاش  امـش  تسا و  نآ  خیب  هشیر و  وا  هک  هتـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحا 
ماگنه هک  هنـشت  نارتش  زا  دـنرت  هدـنریگ  یـشیپ  رگیدـکی  رب  وت  تعاـط  رد  مدروآ و  رد  وت  ناـمرف  هب  ار  میمت  ینب  ندرگ  هک  یلاـف ،

، متـسش ناراب  بآ  هب  ار  اهنآ  ياه  هنیـس  كرچ  مدروآ و  وت  تعاـط  هب  ار  دعـس  ینب  .دـننک و  باتـش  بآ  دورو  يارب  شطع  یتخس 
ار وت  دنوادخ  یهاوخ  هچ  رگید  دومرف : دناوخب  ار  همان  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  .ندز و  قرب  ماگنه  درابب  دیفسربا  زا  هک  یناراب 

مالسلا هیلع  نیسح  يوس  هک  دش  هدامآ  نوچ  .دنادرگ و  باریس  ار  وت  گرزب  یگنشت  زور  دهد و  تزع  دنک و  نمیا  فوخ  زور  رد 
اما «. درک یم  یبات  یب  ییابیکشان و  ترضح  نآ  زا  عاطقنا  ببس  هب  تسا و  هدش  هتشک  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  دوش  هناور 

دیسرت یم  هکنآ  يارب  دروآ  هللا -  هنعل  دایز -  هللادیبع  دزن  وا  لوسر  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  همان ي  دوراج  نب  رذنم 
رب ربنم  يالاب  تخیوآ و  راد  هب  ار  لوسر  هللادیبع  سپ  دوب ، هللادیبع  هجوز ي  زین  وا  رتخد  هیرحب  و  هللادیبع ، زا  دـشاب  یتلیح  همان  نیا 

هنتف رابخا  رشن  دیزی و  تفلاخم  زا  ار  هرصب  لها  دناوخ و  هبطخ  دمآ و 
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تشاذـگب و اجنآ  شیوخ  تباین  هب  ار  دایز  نب  ناـمثع  دوخ  ردارب  دـش  زور  نوچ  دـنامب و  هرـصب  رد  بش  نآ  سپ  دـیناسرتب ؛ زیگنا 
يدهن نامثع  یبا  زا  ریهز  نب  بقعص  ارم  درک  ثیدح  تفگ  فنخموبا  تسا  هتفگ  ماشه  دیوگ : يربط.تفاتش  هفوک  بناج  هب  دوخ 

هب داتسرف  اجنآ  فارشا  هرصب و  هاپس  نارس  هب  دنتفگ  یم  نامیلـس  ار  وا  هک  شیوخ  يالوم  اب  تشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح   » هک
دنچ رمعم  نب  هللادیبع  نب  رمع  مثیه و  نب  سیق  ورمع و  نب  دوعـسم  دوراج و  نب  رذـنم  سیق و  نب  فنحا  يرکب و  عمـسم  نب  کلام 

دوخ و ناگدنب  رب  دیزگرب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلاعت  يادخ  دعب : اما  دیسر ، فارشا  همه  تسد  هب  هخسن  کی  هب  همه  همان 
دوب و هدرک  تحیـصن  ار  ناگدنب  هک  یتلاح  رد  درب  شیوخ  راوج  هب  ار  وا  هاگنآ  دومرف ، رایتخا  تلاسر  هب  تشاد و  یمارگ  توبن  هب 

ماقم هب  مدرم  نیرتراوازس  وا و  ثراو  یصو و  یلو و  وا و  ادناخ  مییام  هدومرف و  غیلبت  دوب  هدش  هداتـسرف  نآ  غیلبت  يارب  هک  ار  هچنآ 
تبقاع شوخان و  ار  هقرفت  هک  میداد  اضر  زین  ام  دندرک ، بلس  ام  زا  دنداد و  صاصتخا  نتشیوخ  هب  ار  ماقم  نیا  ام  ناشیوخ  سپ  وا ،

همان نیا  اب  ار  دوخ  لوسر  نم  و  دـندش ، نآ  یلوتم  هک  یناـسک  زا  میتسناد  یم  نادـب  رتراوازـس  ار  نتـشیوخ  اـم  میتشاد و  تسود  ار 
ار تعدب  هتشک و  ار  تنس  هکنیا  يارب  مناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  مداتسرف و  امش  يوس 

مالـسلا منک و  تیاده  دناسر  دصقم  هب  هک  داشر  هار  هب  ار  امـش  دینک  تعاطا  ارم  نامرف  دیونـشب و  ارم  لوق  رگا  و  دـنا ، هدرک  هدـنز 
یم وا  دوخ  هک  يروط  هب  هک  دوراج  نب  رذـنم  رگم  تشاد  ناـهنپ  دـناوخب  ار  هماـن  نیا  سک  ره  سپ  «. هتاـکرب هللا و  همحر  مکیلع و 

ار همان  دروآ و  وا  دزن  دش  یم  هناور  هللادیبع  نآ  يادرف  هک  یبش  رد  ار  لوسر  نآ  سپ  دـشاب ، هللادـیبع  زا  يا  هسیـسد  دیـسرت  تفگ 
، دعب اما  :» تفگ درک و  شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  دمآ و  رب  هرـصب  ربنم  رب  دز و  ندرگ  ار  لوسر  سپ  دـناوخب ، هک  داد  ودـب 

درواین زیخ  تسجب و  ارم  یهت  کشم  يادص  و  دنـشاب ) نم  مار  همه  دیاب  ینعی   ) دوشن نیرق  نم  اب  شکرـس  ناویح  ادـخ  هب  دـنگوس 
هک دوب  تداع  ار  برع  )
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نم اب  سک  ره  دـنیآ ) زیخ  تسج و  هب  نارتش  نآ  گناب  زا  اـت  دـندینابنج  یم  دـندنکفا و  یم  گـیر  دـندیمد و  یم  یهت  کـشم  رد 
! هرـصب لـها  يا   (1) اـهامار » نـم  هراـقلا  فـصنا  دـق   » وا يارب  مرهز  دزیتـسب  نـم  اـب  سک  ره  مریگ و  ماـقتنا  وا  زا  دــیامن  ینمــشد 
زا راهنز  متشاذگ ، دوخ  ياج  هب  ار  نامثع  مردارب  تفر و  مهاوخ  يوس  نادب  ادرف  نم  تسا و  هدینادرگ  هفوک  یلاو  ارم  نینمؤملاریما 
نآ اـب  مـشکب  ار  وا  مونـش  یفـالخ  امـش  زا  یکی  زا  رگا  تـسین  وا  ریغ  يدوـبعم  هـک  ییادـخ  هـب  دـنگوس  يزیگنا ! هـنتف  تفلاـخم و 

تفلاخم ببـس  هب  ار  کیدزن  منک  یم  هذـخاوم  و  تسا ، موق  نآ  زا  وا  هک  یموق  رتگرزب  تسا و  وا  هلمج ي  رد  يو  هک  ییادـخدک 
هب تسا  هداهن  مدق  گیر  رب  هک  سک  ره  نایم  رد  مدایز ، رسپ  نم  دشابن ، تفلاخم  امـش  نایم  دیـشاب و  تسار  نم  اب  هک  نیا  ات  رود ،

تشاذگ و دوخ  ياج  هب  ار  دایز  نب  نامثع  شردارب  دش و  نوریب  هرصب  زا  هاگنآ  «. مرادن لاخ  مع و  هب  تهابـش  چیه  مرت و  هدننام  وا 
رد هرـصب  نایعیـش  زا  یمدرم  تفگ : یبسار  قراـخملاوبا  هک  فنخم  یبا  ینعی  يدزا ، زا  تسا  هدـش  تیاور  و.تفر  هفوک  هب  ار  دوخ 

هناخ ي دوب و  هعیش  ینز  وا  دوب ، ذقنم  ای  دعس  تنب  هیرام  نز  نآ  مان  دندوب و  هدمآ  درگ  زور  دنچ  سیقلادبع  هفیاط ي  زا  ینز  هناخ 
یم قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دیسر  ربخ  دایز  رـسپ  هب  .دنتفگ و  یم  ثیدح  رگیدکی  يارب  اجنآ  رد  دوب و  نانآ  تفلا  لحم  وا 

نیـسح يوس  درک  جورخ  گنهآ  طبن  نب  دیزی  سپ  دریگب ، ار  اه  هار  دراذگ و  ناب  هدید  هک  تشون  هرـصب  رد  دوخ  لماع  يارب  دیآ 
هللادیبع هللادبع و  وا  رسپ  ود  دییآ ؟ یم  نوریب  نم  اب  امش  زا  کی  مادک  تفگ : تشاد  رسپ  هد  هدوب و  سیقلادبع  زا  وا  مالـسلا و  هیلع 

زا میـسرت  یم  وت  رب  اـم  دـنتفگ : مینتفر ، مراد و  جورخ  دـصق  نم  هک  تفگ : دوخ  ناراـی  هب  نز  نآ  هناـخ ي  رد  سپ  دـندش ، هداـمآ 
؟ دایز نبا  باحصا 

96 ص :

، هراق دـنیوگ  و  نادـیم » نیا  يوگ و  نیا  تسا  درم  سک  ره  : » دـنیوگ نآ  ياج  هب  مجع  مدرم  هک  برع  ناـبز  رد  تسا  یلثم  . 6 - 1
.يزادناریت رد  دنک  هقباسم  دیاب  دنک  يربارب  يوعد  اهنآ  اب  سک  ره  يزادناریت و  رد  رهام  زادناریت و  دندوب  يا  هلیبق 
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ات دناریم  باتـش  هب  دش و  جراخ  سپ  هدننک ، بلط  بلط  زا  مرادن  یکاب  دوش  مرگ  هار  رد  ود  نآ  ياپ  رگا  هک  يادخ  هب  مسق  تفگ :
وا بلط  هب  دیآ ، یم  وا  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ربخ  .دـش و  وا  يودرا  لخاد  حـطبا »  » رد دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب 

ار وا  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگرب و  زین  وا  تسا  هتفر  وت  لزنم  هب  دنتفگ  وا  هب  دوب ؛ هدمآ  ترـضح  يودرا  هب  درم  نآ  تساخرب و 
همحرب هللا و  لضفب  : » تفگ تفای  هتـسشن  دوخ  لحر  رد  ار  ترـضح  نآ  دـمایب و  اـت  تسـشنب  وا  راـظتنا  هب  اـجنآ  تفاـین  شلزنم  رد 

درک و ریخ  ياعد  ار  وا  ترضح  نآ  يا و  هدمآ  يراک  هچ  يارب  تفگ : تسشنب و  وا  دزن  درک و  مالـس  وا  رب  سپ  اوحرفیلف » کلذبف 
.دندش هتشک  شرسپ  ود  اب  درک و  هلتاقم  البرک و  ات  دمآ  ترضح  نآ  اب  درم  نیا 
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هللادیبع هب  دیزی  همان  ندیسر  زا  سپ  مدرم  ندیزگرب 

روعا نب  کیرش  لفون و  نب  ثراح  نب  هللادبع  هلمج  زا  دیزگرب  هرصب  مدرم  زا  رفن  دصناپ  دیـسر  هللادیبع  هب  دیزی  همان  نوچ  يربط ) )
نآ هب  ات  داشرا )  ) تفرگ شیپ  هفوک  هار  دوخ ، تیب  لها  مشح و  و  یلهاب ، ورمع  نب  ملسم  اب  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هک 
هب مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  ار  مدرم  هدیـشوپ و  يور  دوب و  هتـسب  ماثل  تشاد و  رـس  رب  هایـس  همامع ي  دمآ ، رد  رهش 

تشذگ یمن  یهورگ  چیه  رب  سپ  تسا ، ترـضح  نآ  دندرب  نامگ  دندید  ار  هللادیبع  نوچ  دنتـشاد ، وا  هار  هب  مشچ  دیآ  یم  هفوک 
ندمآ هب  اهنآ  يدنـسرخ  زا  دایز  نبا  يدمآ ! شوخ  هللا » لوسر  نبای  کب  ابحرم  : » دنتفگ یم  دـندرک و  یم  مالـس  يو  رب  هکنیا  رگم 
نامه .تسا و  دایز  نب  هللادیبع  ریما  نیا  هک  دیوش  رود  تفگ  ورمع  نب  ملسم  دندش  رایـسب  نوچ  تفـشآ و  یم  رب  مالـسلا  هیلع  ماما 

هب ار  رد  ریـشب  نب  نامعن  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنآ  نامگ  هب  دندوب  هتفرگ  ار  وا  درگ  یهورگ  دیـسر و  رـصق  هب  ات  تفر  بش 
یم نامگ  مه  وا  تشگ  اهنآ  رب  فرـشم  الاب  زا  نامعن  .دـنیاشگب  رد  ات  دز  گناب  ناهارمه  زا  نت  کی  تسب ، وا  ناـیفارطا  وا و  يور 

منک و یمن  میلـست  وت  هب  ار  دوخ  تناـما  نم  هک  يوـش  رود  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وـت  تفگ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک 
: تفگ هللادیبع  تفگ ، یم  نخس  وا  اب  رصق  يالاب  زا  نامعن  دمآ و  کیدزن  ات  تفگ  یمن  چیه  هللادیبع  مرادن ، وت  اب  گنج  هب  تجاح 

يدرم دش  زارد  بش  ییاشگب ! رد  هک  یشابن  زگره  هک  ياشگب  ار  رد  تحتف » حتفا ال  »
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نیا تسین  يدوبعم  وا  ریغ  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  تفگ : دـندوب  هداتفا  وا  یپ  رد  هک  هفوک  لها  زا  ناسک  نآ  هب  دینـش و  تشپ  زا 
دوشگب وا  يارب  ار  رد  نامعن  سپ  داشرا ) ) .تفر ردب  اهنآ  گنچ  زا  اما  دـنتفرگ  ندز  گیر  وا  رب  تفگ  يدوعـسم  .تسا  هناجرم  نبا 

مدرم سپ  تعامج ، هب  زامن  درک  يدانم  دش  دادماب  نوچ  دندش و  هدنکارپ  اهنآ  دندز و  رگید  مدرم  يور  هب  ار  رد  دش و  لخاد  وا  و 
یفو ء رغث  رشه و  نینمؤملاریما  دعب ؛ اما  :» تفگ هاگنآ  درک ، شیاتس  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  دمآ و  نوریب  دایز  نبا  دندمآ و  درگ 

رادربنامرف هدنونـش ي  رب  منک و  اطع  ار  نامورحم  مهد و  داد  ار  امـش  هدیـسر  متـس  هک  هدومرف  ارم  تسا و  هتـشاذگاو  نم  هب  ار  امش 
راـکوکین و نم  منک و  ذاـفنا  ار  وا  ناـمیپ  مهد و  ماـجنا  امـش  هراـبرد ي  ار  وا  ناـمرف  نم  مریگ و  تخـس  ناـمرفان  رب  منک و  ناـسحا 
، درذگرد نم  نامیپ  زا  دنک و  كرت  ارم  نامرف  هک  تسا  یسک  رس  رب  مریـشمش  هنایزات و  و  منابرهم ، يردپ  نوچ  ار  امـش  رادربنامرف 

یمـشاه درم  نیا  اب  تفگ : هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و   . (1) دیعولا » کنع ال  یبنی ء  قدصلا   » دسرتب دوخ  رب  سک  ره  دـیاب  سپ 
ربنم زا  سپ  داشرا )  -.) هنع هللا  یـضر  دوب -  لیقع  نب  ملـسم  یمـشاه  زا  يو  دوصقم  دزیهرپب و  نم  بضغ  زا  ات  ارم ، نخـس  دییوگب 

زا هک  ار  سک  ره  دیـسیونب و  نم  يارب  ار  نایادـخدک  مان  تفگ  تفرگ و  تخـس  تالحم  نایادـخدک  ینعی  افرع »  » رب دـمآ و  دورف 
اهنآ هدـیقع ي  هک  بیر ، لـها  و  جراوـخ )  ) دـنا هیرورح  زا  امـش  رد  هک  ار  یناـسک  مه  تسا و  دـیزی ) ینعی   ) نینمؤـملاریما ناـعبات 
نماض دیاب  دسیونن  ام  يارب  ار  اهنآ  مان  هک  ادخ  هک  ره  و  منیبب ، اهنآ  هرابرد ي  ار  شیوخ  يار  هک  دـیروایب  ار  همه  تسا و  تفلاخم 

يو زا  ام  تمذ  دنک  نینچ  سک  ره  سپ  دزیخنرب ، ییوج  هنتف  هب  دنکن و  ام  تفلاخم  سک  چیه  وا  ییادـخدک  هزوح ي  رد  هک  دوش 
ره لالح و  ار  ام  وا  لام  نوخ و  تسا و  رازیب 
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هچ ره  ینعی  میـسر » یم  مه  هب  میدـنام  هدـنز  رگا  : » دـنیوگ نآ  ياج  هب  یـسراف  رد  تسا و  لثم  يارجم  يراج  تراـبع  نیا  . 7 - 1
.منک لمع  مداد  هدعو  هچنآ  هک  یتقو  ات  درادن  هدیاف  میوگب 
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یغلم وا  ءاطع  دوش و  هتخیوآ  شا  هناخ  رد  رب  دناسرن  ام  هب  ار  وا  ربخ  دوش و  تفای  دـیزی  رب  نایغای  زا  وا  هزوح ي  رد  هک  ییادـخدک 
تفرگب و ار  هفوک  لها  زا  یتعامج  هک  تسا  همهملا » لوصف   » رد .ددرگ و  هناور   (1) هرازلا »  » نامع و رد  ییاج  هب  و  لماک )  ) .ددرگ

دش نوریب  راتخم  هناخ ي  زا  دینشب  وا  نخس  هللادیبع و  ندمآ  ملـسم  نوچ  (. نیبلاطلا لتاقم  .يربط  لماک ،  ) .تشکب تعاس  نامه  رد 
هب ملسم  شدمآ ، شوخان  تخس  دیدب و  ار  وا  دمآ و  نوریب  یناه  تساوخب ، ار  یناه  دمآرد و  يدارم  هورع ي  نب  یناه  يارس  هب  و 

هدشن لخاد  نم  يارس  رد  رگا  يدرک و  فیلکت  نم  تقاط  قوف  يزیچ  تفگ : یناه  .ینک  نامهم  یهد و  هانپ  ارم  ات  مدمآ  تفگ : وا 
ار وا  سپ  وش ، لخاد  دـمآ  نم  هدـهع ي  رب  فیلکت  وت  لوخد  يارب  هکنیا  الا  يدرگزاب  متـشادن  تسود  یتشادـن  هقث  نم  هب  يدوب و 
( بقانم  ) .دندرک یم  هیصوت  نامتک  هب  ار  رگیدکی  دایز و  هللادیبع  زا  هدیشوپ  ناهنپ و  دنتـشاد  دمآ  تفر و  وا  دزن  هعیـش  .داد و  لزنم 

دایز نبا  هاگنآ.نکم  باتـش  تفگ : وا  اب  یناه  دنک ، جورخ  تساوخ  دـندرک و  تعیب  درم  ات 25000  دـندرک  یم  تعیب  وا  اب  مدرم  و 
نب ملـسم  بلط  رد  تفگ : داد و  ودب  مهرد  رازه  هس  ناتـسب و  ار  لام  نیا  تفگ : دناوخب و  تشاد  مان  لقعم »  » هک ار  شیوخ  يالوم 
نانچ لقعم  .وش  ربخ  اب  اهنآ  رابخا  زا  ینانآ و  زا  وت  هک  يوگب  هد و  نانآ  هب  ار  لام  نیا  ریگب و  تفلا  نانآ  اب  وش و  وا  نارای  لـیقع و 

یم تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هب  وا  دنیوگ  یم  مدرم  هک  دوب  هدینـش  دمآ و  يدسا  هجـسوع ي  نب  ملـسم  دزن  دجـسم  رد  درک و 
لها یتسود  هب  دنوادخ  .مماش  لها  زا  يدرم  نم  ادخ  هدنب ي  يا  تفگ : دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  درازگ و  یم  زامن  ملـسم  .دـناتس و 

تـسا هدمآ  هفوک  هب  ما  هدینـش  هک  مرب  سک  نآ  روضح  هب  ار  نآ  مهاوخ  تسا و  مهرد  رازه  هس  نیا  تسا و  هداهن  تنم  نم  رب  تیب 
رسپ يارب  و 

100 ص :

اوه و يدب  رد  نیع »  » مض هب  نامع  .تخادنا  ین  برع  هک  میزادنا  یم  ییاج  هب  ار  وا  دـنیوگ  ماوع  هچنانچ  تسا ، لثم  دـننام  . 8 - 1
.تسا ریش  بقل  هرازلا  نابزرم  كانریش و  تسا  یتیحان  اجنآ  کیدزن  مه  هراز  تسا و  لثم  یمرگ 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


ارم یناتـسب و  ار  لام  نیا  ات  مدمآ  وت  دزن  یهاگآ و  هداوناخ  نیا  رما  زا  وت  هک  مدینـش  سک  دـنچ  زا  دناتـس و  یم  تعیب  ربمغیپ  رتخد 
وت ياقل  زا  تفگ  ملـسم  .یناتـسب  نم  زا  تعیب  وا  روضح  هب  نتفر  زا  شیپ  یهاوخ  رگا  منک و  تعیب  وا  اـب  اـت  يرب  دوخ  بحاـص  دزن 
هک مراد  شوخان  نکیل  دـنک و  يراـی  ار  ربمغیپ  تیب  لـها  وت  ببـس  هب  دـنوادخ  یـسرب و  دوخ  بولطم  هب  یهاوخ  یم  هک  مدنـسرخ 

ياهنامیپ اب  تفرگب  وا  زا  تعیب  سپ  وا ، توطـسو  رگمتـس  درم  نیا  سرت  زا  دـنوش  هاگآ  نآ  ندـش  ماـمت  زا  شیپ  راـک  نیا  زا  مدرم 
.درب هنع -  هللا  یضر  لیقع -  نب  ملسم  دزن  ار  وا  ات  تفر  دمآ و  وا  دزن  زور  دنچ  نامتک و  تحصانم و  رد  ظغم  تخس و 
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روعا نبا  کیرش  ندوب  یعیش 

کیرـش نیا  هک  نادـب  نونکا  دوب  وا  اب  روعا  نبا  کیرـش  درک ، هفوک  گنهآ  هرـصب  زا  داـیز  هللادـیبع  نوچ  هک  یتسناد  نیا  زا  شیپ 
هیواعم اب  وا  تاملک  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  نیفـص  گـنج  رد  و  لـماک ) يربط ،  ) عیـشت هب  هتـسب  ياـپ  تخـس  دوب  یعیش 

وا اب  مه  یتعامج  تخادنیب و  ار  دوخ  ادمع  دنیوگ  یهورگ  داتفیب و  بوکرم  زا  دمآ  نوریب  هرصب  زا  کیرش  نوچ  .تسا و  روهـشم 
هب یتافتلا  هللادیبع  اما  دسرب ، هفوک  هب  هللادیبع  زا  رتدوز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوش و  اهنآ  يدوبهب  رظتنم  هللادیبع  هکنآ  دیما  هب  دـندوب 

.درک و یم  صیرحت  ملسم  تیوقت  رب  ار  يو  يو  دمآ  دورف  یناهرب  دمآ  هفوک  هب  کیرش  نوچ  باتـشب و  دنار  یم  درک و  یمن  اهنآ 
، میآ وت  دزن  بشما  هک  داتسرف  وا  يوس  هب  هللادیبع  سپ  رگید ، يارما  مه  تشاد و  یم  یمارگ  ار  يو  دایز  نبا  دش و  روجنر  کیرش 

تراما رـصق  رد  هاگنآ  شکب ! ار  وا  يآ و  نوریب  تسـشنب  نوچ  دـیآ ، نم  تدایع  هب  بشما  رجاف  درم  نیا  تفگ : ملـسم  هب  کـیرش 
.منک هرـسکی  وت  يارب  ار  اجنآ  راک  ات  مور  هرـصب  هب  متفای  ییاهر  يرامیب  نیا  زا  نم  رگا  دوشن و  نآ  زا  عنام  ار  وت  یـسک  هک  نیـشنب 

و دور ، ردب  وت  گنچ  زا  درم  نیا  ادابم  تفگ : ملـسم  اب  کیرـش  دمایب و  کیرـش  تدایع  يارب  دایز  نبا  دش  ماش  نوچ  و  جرفلاوبا ) )
دـمایب و هللادـیبع  سپ  .درمـش  تشز  ار  راک  نیا  دوش و  هتـشک  نم  هناخ ي  رد  هللادـیبع  مرادـن  تسود  نم  تفگ : تساخرب و  یناـه 

زا تسیچ و  وت  يرامیب  تفگ : دیسرپب و  لاح  کیرش  زا  تسشنب و 
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ار راعـشا  نیا  دورب  تسد  زا  دوصقم  دیـسرت  دـماین و  نوریب  یـسک  دـید  کیرـش  دـیماجنا و  لوط  هب  لاؤس  نوچ  يدـش ؟ رامیب  یک 
نیا راب  هس  ای  راب  وداهوقـسا  لیجعتلاب  هینملا  سأکاهییحی  نم  اویح  یمیلـس و  اویح  اـهویحت  نا  یملـسب  راـظتنالا  اـم.تفرگ  ندـناوخ 

زا شیپ  زا  هللا » کحلـصا  ، » يرآ تفگ : یناـه  دـیوگ ؟ یم  نایذـه  تفگ  و  تسیچ ، هیـضق  تسناد  یمن  هللادـیبع  دـناوخب و  راعـشا 
اب کیرـش  دمایب و  نارهم  دوخ  يالوم  اب  هللادیبع  دنیوگ  و  يربط )  ) .تفرب تساخرب و  هللادیبع  نونک و  ات  تسا  نینچ  باتفآ  بورغ 
رب نارهم  تسشنب و  کیرـش  شارف  رب  هللادیبع  سپ  نزب  ار  وا  ندرگ  يآ و  نوریب  دیهد  بآ  ارم  متفگ  نم  نوچ  هک  دوب  هتفگ  ملـسم 

موس راب  و  دـیهد ! بآ  ارم  تفگ : کیرـش  دـشب ، ياج  زا  داـتفا  ملـسم  هب  شمـشچ  دروآ ، نوریب  بآ  حدـق  یکزینک  داتـسیاب  وا  رس 
دـش و نطفتم  نارهم  .دورب  نآ  رـس  رد  نم  ناـج  هچ  رگا  دـیهدب ، بآ  نم  هب  دـیهد ؟ یم  زیهرپ  مه  بآ  زا  ارم  امـش ! رب  ياو  تـفگ 

دزن نم  تفگ  دایز  نبا  منک ، شیوخ  یصو  ار  وت  مهاوخ  یم  ریما ! يا  تفگ : کیرش  تسجرب ، ياج  زا  هللادیبع  درـشفب ، ار  هللادیبع 
هکنیا اب  هنوگچ ؟ تفگ  هللادـیبع  .دنـشکب  ار  وت  دنتـساوخ  یم  ادـخ  هب  مسق  تفگ : درب و  یم  باتـشب  ار  وا  نارهم  سپ  مدرگزاب ، وت 

وت اب  هک  تسا  نیمه  تفگ : نارهم  لماک ) ( !؟ دوب هدرک  وا  رب  اهماعنا  مردـپ  هک  یناه  هناخ ي  رد  مه  نآ  منک  یم  مارکا  ار  کـیرش 
: تفگ يو ؟ نتشک  زا  دش  عنام  هچ  ار  وت  تفگ : وا  اب  کیرش  دمآ ، نوریب  ملـسم  تفر و  تساخرب و  هللادیبع  سپ  جرفلاوبا )  ) .متفگ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مدرم  هک  یثیدح  رگید  دوش و  هتشک  وا  هناخ ي  رد  هللادیبع  تشاد  تهارک  یناه  هکنآ  یکی  زیچ ؛ ود 
هتـشک نینچ  ناملـسم  تسا و  هدرک  عنم  یناهگان  نتـشک  زا  مالـسا  ینعی  نمؤم » کتفی  الف  کتفلا  دیق  مالـسالأ  : » دنا هدرک  تیاور 

ار هللادـیبع  دایز  يالوم  نارهم  دـنیوگ.يدوب  هتـشک  ار  مراکم  رفاک  رجاف  قساف  يدوب  هتـشک  ار  يو  رگا  تفگ : وا  اـب  کیرـش  دوشن 
نشور غارچ  مامت  بش  کی  وا  نت  هیپ  هب  تشاد ، نیمس  هثج  دنتشک  ار  هللادیبع  یتقو  هکنانچ  تشاد ، تسود  رایسب 

103 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ کیرـش  دزن  نیملـسم  تفر ، نوریب  داـیز  نبا  نوـچ  تفگ : اـمن  نبا  و.دروـخن  هیپ  زگره  دروـخ  مسق  دـیدب  نآ  نارهم  دـندرک ،
ار وت  تفگ : تخیوآرد و  نم  هب  ینز  میآ  نوریب  متساوخ  تفگ : راک ؟ نآ  زا  دمآ  عنام  هچ  ار  وت  تفگ : کیرش  تسد ، هب  ریـشمش 
هک نز ! نآ  رب  ياو  تفگ : یناه  متـسشنب  متخادنیب و  ار  ریـشمش  سپ  تسیرگب  شکم و  ام  هناخ ي  رد  ار  دایز  نبا  هک  مسق  ادخ  هب 

تـشذگرد تسیزب و  کیرـش  رگید  زور  هس  و  (. لـماک  ) .یهتنا دـش  عـقاو  نآ  رد  دیـسرت  یم  هچنآ  ارم و  مه  تشک و  ار  دوـخ  مه 
یقارع هزانج ي  رب  رگید  تفگ : دوب  هدرک  بیغرت  يو  لتق  هب  ار  ملـسم  کیرـش  تسناد  هکنیا  زا  دعب  درازگ و  زامن  يو  رب  هللادـیبع 

سپ دوب  هدمآ  لام  نآ  اب  هک  دایز  نبا  يالوم  نآ  زا  دعب  و.مدرک  یم  شبن  ار  کیرـش  ربق  دوبن  قارع  رد  دایز  ربق  رگا  مراذگن ، زامن 
( داشرا  ) .دناتسب و تعیب  وا  زا  ملسم  درب و  لیقع  نب  ملسم  دزن  ار  وا  ات  درک  یم  دمآ  تفر و  هجـسوع  نب  ملـسم  اب  کیرـش  گرم  زا 
وا تسد  هب  دندر  یم  تناعا  ار  رگیدـکی  هچ  ره  تفرگ و  یم  ار  اهلام  وا  تفرگب و  وا  زا  لام  ات  دومرفب  ار  يدـئاص  همامثوبا ي (1) 
یم اهنآ  دزن  دایز  نبا  يالوم  درم  نآ  و  لماک )  ) .دوب هعیـش  ناسانـشور  برع و  ناسراف  زا  ریـصب و  يدرم  دیرخ و  یم  حالـس  دوب و 

، هتـسشن هناخ  رد  ضرم  هناهب ي  هب  دوب و  هدیرب  دایز  نبا  زا  یناه  درب و  یم  ربخ  دایز  نبا  يارب  دش و  یم  هاگآ  اهنآ  ياهزار  زا  دمآ 
نز ورمع  نیا  رتخد  هحیور  و  مه ، ار  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  دنیوگ  و  .دناوخب -  ار  هجراخ  ءامـسا  ثعـشا و  دمحم  هللادـیبع ، سپ 
رد رب  تسا و  هدش  رتهب  ما  هدینش  تفگ  هللادیبع  .تسا  رامیب  تفگ  ورمع  دیسرپب ، یناه  لاح  زا  .دوب و  یناه  نب  ییحی  ردام  یناه و 
وت زا  ریما  دنتفگ  دندمآ و  وا  دزن  سپ  .دنکن  كرت  تسا  مزال  يو  رب  هچنآ  دـییوگب  دـینک و  تاقالم  ار  وا  سپ  دنیـشن  یم  شا  هناخ 

ینیشن یم  هناخ  رد  رب  هک  دنا  هداد  ربخ  يو  هب  نانچ  مدرک و  یم  شتدایع  تسا  رامیب  وا  هک  یمتسناد  رگا  تفگ : یم  دیـسرپ و  یم 
لمحت ناطلس  ار  ءافج  يرود و  دماین و  ام  دزن  هک  دش  رید  تفگ  یم  و 
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نوچ دـش ، راوس  ار  شیوخ  رتسا  دیـشوپب و  تساوخب و  ار  دوخ  هماج ي  یناه  سپ  .ییایب  ام  اـب  هک  میهد  یم  دـنگوس  ار  وت  دـنکن ،
وت مناسرت  درم  نیا  زا  نم  هدازردارب ! تفگ : هجراخ  ءامسا  نب  ناسح  هب  تسا ، شیپ  رد  يرش  هک  داتفا  شلد  رد  دیسر  رصق  کیدزن 

ثعشا دمحم  اما  دوبن ، هاگآ  ارجام  زا  چیه  ءامسا  .هدم و  هار  دوخ  هب  اه  هشیدنا  هنوگنیا  مرادن  سرت  چیه  وت  رب  نم  تفگ : ؟ ینیب هچ 
نئاخب کتتا  ( » داشرا : ) تفگ دیدب  ار  يو  دایز  نبا  نوچ  ناشیا ، اب  یناه  دندش و  لخاد  دایز  نبا  رب  تعامج  نیا  سپ  تسناد ، یم 

دیرأ : تفگ درک و  وا  بناج  هب  يور  دوب  هتسشن  وا  دزن  حیرـش  دش  دایز  نبا  کیدزن  نوچ  دمآ ، دوخ  ياپ  هب  راکتنایخ  ینعی  هالجر »
وا مشخب و  ییاطع  ار  وا  مهاوخ  یم  ینعی  تسا  برکیدعم ؛ نب  ورمع  زا  رعـش  نیادارم  نم  کلیلخ  نم  كریذغ  یلتق  دیری  هتایح و 

: تفگ یناه  تشاد ، یم  یمارگ  ار  يو  دایز  نبا  لـماک ) ( ؟ وت يدارم  تسود  دزن  تسیچ  وت  هناـهب ي  وگب  دـشکب ، ارم  دـهاوخ  یم 
؟ نیملـسم دـیزی و  ینعی  نینمؤملاریما ، يارب  يا  هدرک  اپ  رب  هناخ  رد  هک  تسا  يروش  هچ  نیا  تفگ : دایز  نبا  تسا ؟ هدـش  هچ  رگم 

هدیـشوپ نم  رب  اهنیا  هک  يدرک  نامگ  ینک و  یم  عمج  حالـس  درم و  وا  يارب  يا  هداد  ياج  دوخ  هناخ ي  رد  يا و  هدروآ  ار  ملـسم 
يراک نینچ  تفگ : یناه  تسا ؟ هدیـشوپ  نم  رب  اهنآ  نایم  عازن  و  ارچ ، تفگ : داـیز  نبا  مدرکن ، يراـک  نینچ  تفگ : یناـه  تسا ؟

دمایب و وا  دناوخب و  دوب  سوساج  هک  ار  دوخ  يالوم  نآ  دایز  نبا  سپ  دیشک ، لوط  اهنآ  نایم  عازن  و  ارچ ، تفگ : دایز  نبا  مدرکن ،
یتعاس سپ  ناشیا ، رب  دوب  سوساج  يو  هک  تسناد  و  یلب ، تفگ  یـسانش ؟ یم  ار  نیا  دیـسرپ  داـیز  نبا  داتـسیاب ، یناـه  يور  شیپ 
توعد نم  ار  وا  میوگ  یمن  غورد  وت  اـب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  راد ، رواـب  ونـشب و  نم  زا  تفگ : دـمآ و  دوخ  هب  هاـگنآ  دـنامب ، ریحتم 

مرـش وا  ندینادرگزاب  زا  نم  شمروآ و  دورف  دهاوخ  یم  تسا و  هدمآ  نم  يارـس  رد  مدید  ات  مدوبن  هاگآ  چـیه  وا  راک  زا  مدرکن و 
، دیـسر وت  هب  نآ  ربخ  هک  دش  نانچ  وا  راک  مدرک و  نامهم  مدروآرد و  دوخ  يارـس  هب  ار  وا  دمآ  نم  هدـهع ي  رب  فیلکت  متـشاد و 

زا ار  وا  مورب و  هک  منک  دهعت  دشاب و  وت  تسد  رد  هک  مهد  یناگورگ  وت  هب  مدنب و  راوتسا  ینامیپ  وت  اب  نونکا  یهاوخ  رگا  سپ 
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: تفگ .يروآ  نم  دزن  ار  وا  ات  يوشن  ادـج  نم  زا  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  هن  تفگ : میآ ؟ زاب  وت  يوس  منک و  نوریب  شیوخ  هناخ ي 
یمن هک  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ  روایب ! دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هللادیبع  داشرا ) ! ) یشکب ار  وا  وت  هک  مروآ  یمن  ار  دوخ  نامهم  زگره 

اهنآ نایم  نخـس  نوچ  لماک )  ) .منکن میلـست  وت  هب  ار  وا  مرادنرب و  ياپ  دـشاب  نم  ياهاپ  ریز  رگا  هللا  و  تفگ : یناه  امن ) نبا   ) مروآ
نم راذگب  تفگ : دیدب ، یناه  تجامس  نوچ  وا ، ریغ  يرصب  هن  دوب  یماش  هن  هفوک  رد  و  تساخرب ، یلهاب  ورمع  نب  ملسم  دش ، زارد 

هدـم و نتـشک  هب  ار  شیوخ  هک  ادـخ  هب  ار  وت  یناه ! يا  تفگ : درک و  یلاخ  وا  اب  دیـشک و  یبناج  هب  ار  یناه  میوگ و  نخـس  وا  اـب 
هب ار  يو  دنناسر ، یمن  ودب  یبیـسآ  دنـشک و  یمن  ار  وا  تسا  اهنیا  مع  رـسپ  لیقع  نب  ملـسم  ینعی  درم ؛ نیا  .نکفیم  الب  رد  ار  دوخ 

نامهیم تسا ، راع  گنن و  نم  يارب  هللا ! ارچ و  تفگ : یناه  .ینک  میلست  ناطلـس  هب  ار  نامهم  رگا  تسین  یگنن  وت  رب  هک  راپـس  اهنآ 
وا زاب  متشادن  يروای  مدوب و  نت  کی  رگا  هللا  و  مراد ، رایسب  ناروای  يوق و  يوزاب  متسردنت و  دوخ  هک  یتلاح  رد  مهد  یمن  ار  دوخ 

: تفگ .دندروآ  کیدزن  دیروآ ، کیدزن  ار  وا  تفگ : دینـشب  نیا  دایز  نبا  .مهدب  ناج  وا  شیپ  رد  هکنیا  رگم  مدرک  یمن  میلـست  ار 
یم هدیـشک  ناوارف  ياهریـشمش  وت  يارـسدرگ  رد  ینک  نینچ  رگا  تفگ : منز ! یم  ار  تندرگ  ای  يروایب  ار  وا  دـیاب  ای  ادـخ  هب  مسق 

؟ یناـسرت یم  دوخ  تریـشع  ریـشمش  هب  ارم  اـیآ  تفگ : داـیز  نبا  دـنزیخ -  یمرب  تیاـمح  هب  يو  تریـشع  هک  دوب  هتـشادنپ  دوـش -
رب نوخ  تسکـشب و  وا  ینیب  ات  تفوکب  وا  ياه  هنوگ  نیبج و  ینیب و  رب  بوچ  اب  دـندروآ  کـیدزن  دـیروآ ! کـیدزن  ار  وا  داـشرا ) )

دایز نبا  نوچ  تفگ : يربط  و.تسکـشب  اـصع  دـنکارپب و  شـشیر  رب  وا  ياـه  هنوگ  نیبج و  تشوگ  تشگ و  ناور  وا  ياـه  هماـج 
یتشز راک  راکچ ؟ ناما  اب  ار  وا  تفگ : دیاین ، وا  یهدن  ناما  ات  دنتفگ : اهنآ  داتسرفب  یناه  بلط  هب  ار  ثعشا  دمحم  هجراخ و  ءامسا 

اهنآ دشکب و  دریگب ، ارم  رگا  تفگ : یناه  .دندناوخب  ار  وا  دندمآ و  اهنآ  دیهد  ناما  ار  وا  دـماین  ناما  یب  رگا  دـیورب و  تسا  هدرکن 
يوس ود  زا  ناوسیگ  تسشنب و  دجسم  رد  سپ  دناوخ  یم  هبطخ  عماج  رد  هللادیبع  دوب و  هعمج  زور  .شدندروایب  ات  دندرک  رارصا 
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، درک مالس  دمآ و  رد  هرامالاراد  هب  ات  تفرب  وا  یپ  رد  یناه  دناوخب و  ار  یناه  تشاذگب ، زامن  هللادیبع  نوچ  .تشاد  هتخیوآ  هتفات و 
وت و ردپ  زج  تشکب  ار  همه  رگم  درکن  اهر  ار  هعیش  زا  نت  کی  دمآ و  رهش  نیا  هب  مردپ  هک  يرادن  دای  هب  یناه  يا  تفگ : هللادیبع 

نآ وت  زا  نم  تجاح  تشون  هفوک  ریما  هب  دوب و  وکین  وت  اب  شراـتفر  هتـسویپ  هاـگنآ  یناد ، یم  هک  دـش  رداـص  نآ  رجح  زا  و  رجح ،
ینک ناهنپ  ار  يدرم  دوخ  هناخ ي  رد  هک  تسا  نیا  نم  شاداپ  تفگ : هللادـیبع  يرآ ، تفگ : یناه  يرادـب ؟ وکین  ار  یناه  هک  تسا 

ار وا  یناه  نوچ  دندروآ ؛ نوریب  تفگ  دوب  سوساج  ناشیا  رب  هک  ار  یمیمت  نآ  هللادـیبع  .مدرکن  نینچ  تفگ : یناه  دـشکب ؟ ارم  ات 
هداوناخ وت و  منک  یمن  عیاض  ار  وت  تمعن  قح  نم  دش و  عقاو  يا  هدینـش  هکنیا  ریما  يا  تفگ : تسا ، هدرب  ربخ  نیا  وا  تسناد  دیدب 

تـسا یقوقح  تمعن و  نم  رب  ار  دایز  وت  ردپ  تفگ : هللادیبع  اب  یناه  دیوگ : يدوعـسم  و.دیورب  دیهاوخ  هک  اج  ره  دیتسه  نمیا  تا 
وـت و تفگ : تسیچ ؟ نآ  تفگ : داـیز  نبا  منک ؟ تلـالد  يریخ  هب  ار  وـت  یهاوـخ  یم  اـیآ  مهد  تاـفاکم  ار  وا  مراد  تسود  نـم  و 

.تسا رتراوازس  رما  نیا  هب  وت  بحاص  زا  وت و  زا  هک  یـسک  نوچ  دیور ، ماش  بناج  تمالـس  هب  هتـشادرب  ار  دوخ  لاوما  تا  هداوناخ 
هدنب نیا  هک  تسا  يراوخ  هچ  نیا  تفگ : دوب ؛ رادناکیپ  یئاصع  شتسد  رد  داتسیا  وا  رس  رب  نارهم  تخادنا و  ریزب  رس  هللادیبع  دمآ 
یناه يوسیگ  ود  تخادـنیب و  تسد  زا  اـصع  نارهم  ریگب  ار  وا  تفگ : هللادـیبع  دـهد ؟ یم  ناـما  وت  تموکح  ورملق  رد  ار  وت  ـالوج 

دمآ نوریب  تبرـض  تدش  زا  وا  ناکیپ  دز و  یناه  يور  رب  تفرگرب و  ار  اصع  نآ  هللادیبع  تشادهاگن و  دـنلب  ار  وا  يور  تفرگب و 
ریشمش تسد  هب  تسد  یناه  دیوگ : يرزج.تسکـشب  وا  یناشیپ  ینیب و  هک  دز  یناه  يور  رب  ردق  نآ  تفرورف و  تسج و  راوید  هب 

ام يارب  ار  دوخ  نوخ  یجراوخ ؟ زا  ینعی  يا ؟» يرورح  » وت ایآ  تفگ : هللادـیبع  دـش ، عناـم  یطرـش  دیـشکب ، ار  نآ  درب و  يا  یطرش 
هدرب رـصق  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  دندیـشک و  دیـشکب ، ار  وا  تفگ : هللادیبع  (. داشرا ) .دش زیاج  ام  يارب  وت  نتـشک  يدرک و  لالح 

.دنتشامگ نابساپ  دیرامگ ، يو  رب  نابساپ  تفگ  دنتسب و  وا  يور  هب  رد 
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ار درم  نیا  يدرک  رما  ار  ام  نک ! اهر  ار  وا  نکش  نامیپ  يافو  یب  يا  تفگ : داتسیاب و  هللادیبع  يور  رد  هجراخ  ءامـسا  سپ  لماک ) )
ات عتعت » زهل و  : » دومرفب هللادـیبع  مشک ، یم  ار  وت  ییوگ  یم  یتخاـس و  ناور  نوخ  یتسکـشب و  ار  وا  يور  میدروآ  نوـچ  میرواـیب ،
ار ریما  يار  تفگ : ثعشا  دمحم  اما.تسشنب  ات  دندرک  اهر  هاگنآ  دندیربب  زا و  مارآ  هچناپط  دگل و  اب  دنتفوک و  وا  هنیس ي  رب  تشم 
دـمایب و جـحذم  اب  سپ  دنتـشک ، ار  یناه  هک  دیـسر  ربخ  ار  جاـجح  نب  ورمع  .اـم و  ناـیز  هب  هچ  دـشاب و  اـم  دوس  هب  هچ  مدیدنـسپب 
زا هتفرن و  نوریب  تعاط  زا  اهنآ ، ناگرزب  جـحذم و  ناراوس  اهنیا  مجاـجح و  نب  ورمع  نم  دز  گـناب  دـنتفرگب و  ار  رـصق  درگادرگ 

يوگب ور و  اهنآ  دزن  نیبب و  ار  یناه  ینعی  ار ، اهنیا  بحاص  ورب و  تفگ : هللادیبع  دوب ، اجنآ  یـضاق  حیرـش  .میا  هدشن  ادج  تعامج 
هچ ناگدننک  يرای  دنیاجک ؟ نارادنید  دندش ؟ كاله  نم  هریـشع ي  رگم  ناناملـسم ! يا  تفگ : وا  اب  یناه  دزن  حیرـش  .تسا  هدنز 

اهنیا مراد  نامگ  حیرش ! يا  تفگ : دینشب و  يا  هجض  هاگنآ  دنک ؟ فیوخت  روط  نیا  ارم  ناشیا  هداز ي  نمشد  نمشد و  ایآ  دندش ؟
يو اـب  دـمآ و  نوریب  حیرـش  سپ  .دـنناهرب  ارم  دـنیآ  اـجنیا  ناـشیا  زا  نـت  هد  رگا  دـننم ، ناوریپ  ناناملــسم و  تـسا و  جـحذم  زاوآ 

حیرش نوچ  مدرک و  یم  غیلبت  اهنآ  هب  ار  یناه  نخس  دوبن  سوساج  نیا  رگا  دیوگ : حیرش  دوب ، هداتسرف  دایز  نبا  هک  دوب  یـسوساج 
 - تسا هدـشن  هتـشک  هک  نونکا  تفگ : نارای  هب  ورمع  تسا  هدـشن  هتـشک  دوب و  هدـنز  مدـید  ار  امـش  بحاـص  تفگ : دـمآ ، نوریب 

: تفگ حیرش  دننک ؟ یم  هچ  نم  اب  ینیب  یم  حیرش ! يا  تفگ : دمآ  رد  یناهرب  حیرش  نوچ  هک  تسا  يربط  تیاور  رد  و   -. هللادمحلا
دهاوخ ارم  دـندرگزاب  رگا  هک  نک  هاگآ  ارم  موق  ما !؟ هدـنز  نم  ینیب  یم  هک  تلاـح  نیا  اـب  اـیآ  تفگ : یناـه  منیب ، یم  هدـنز  ار  وت 

ایآ تفگ : هللادیبع  دوب ، رادیدپ  وت  هجنکـش ي  متـس و  ناشن  وا  رب  اما  مدید  هدنز  ار  وا  تفگ : دمآ و  هللادیبع  دزن  حیرـش  سپ.تشک 
دـمآ و نوریب  سپ  نک ، هاـگآ  ار  اـهنآ  موق و  نیا  دزن  ور  نوریب  دـنک ، تبوـقع  ار  دوـخ  تیعر  یلاو  هک  تسا  يرکنم  تشز و  زیچ 

: تفگ حیرش  تفر ، نوریب  حیرش  هارمه  ات  دومرف  ار  نارهم  ینعی  درم ، نآ  هللادیبع 
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، هداـتفین رطخ  رد  وا  ناـج  هکناـنچ  تـسا ، هدرزآ  هدرک و  یباـتع  ار  يو  ریما  تـسا و  هدــنز  درم  نآ  تـسیچ ؟ داـیرف  گـناب و  نـیا 
هللادبع دنا : هتفگ  وا  ریغ  دیفم و  خیـش.دنتشگزاب  اهنآ  دیرواین ؛ كاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  بحاص  ناج  شیوخ و  ناج  دیدرگزاب و 

سبح دندز و  ار  وا  نوچ  درذگ ، یم  هچ  یناه  رب  مرگنب  ات  رصق ، رد  مدوب  هنع -  هللا  یـضر  لیقع -  نبا  لوسر  نم  تفگ : مزاح  نب 
مه درگ  دارم  هلیبق ي  زا  مدید  ینانز  مداد و  لیقع  نب  ملـسم  هب  ربخ  هناخ  لها  همه ي  زا  رتدوز  متـسشن و  شیوخ  بسا  رب  دندرک ،

مروآرب و گناب  وا  نارای  نایم  رد  مورب و  ات  دومرف  ارم  متفگب ؛ ربخ  مدـمآ و  رد  ملـسم  رب  سپ  هالکث » ای  هاتربع   » اـی دـندز  یم  داـیرف 
هفوک لـها  سپ   . دوب (1) ناـشیا  راعـش  نیا  و  تما » روصنم  اـی  : » مدز داـیرف  نم  دـندوب ، هدرک  رپ  وا  درگادرگ  رد  ار  اـه  هناـخ  اـهنآ 

رب ار  وا  تـسب و  تـیار  يدـنک (2)  زیزع  نب  هللادـبع  يارب  ملـسم  سپ  (. لماک  ) دـندش مهارف  ملـسم  دزن  دـندرک و  ربخ  ار  رگیدـکی 
يارب و  حجذم ، دسا و  ینب  تعامج  رب  يدسا  هجسوع ي  نب  ملسم  يارب  .يو و  نم  يور  شیپ  تفگ : تخاس و  ریما  هدنک  تعامج 
تسج و نصحت  رصق  رد  دیسرب  ربخ  نیا  ار  دایز  نبا  نوچ  دروآ ، يور  رصق  بناج  هب  و  هنیدم ، عبر  رب  یلدج  هدعج  نب  سابع 
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ای تسا  ناشیا  هاپس  زا  هدنیوگ  هک  دنوش ، هتخانش  دنیوگب و  هک  دنهد  رارق  دوخ  نایم  رکـشل  دارفا  هک  تسا  يا  هملک  راعـش  . 10 - 1
.نمشد هاپس 

هدـیبع و یبا  نب  راتخم  هک : درک  تیاور  دـیزی  نب  یـسیع  زا  حـلاص  نب  یلع  زا  ملـسم  نب  نوره  هک  تسا  يربط  خـیرات  رد  . 11 - 2
رب ار  دوخ  ملع  دمایب و  راتخم  خرـس و  ملع  اب  هللادبع  زبس و  یتیار  اب  راتخم  دندوب ، هدرک  جورخ  ملـسم  اب  لفون  نب  ثراح  نب  هللادبع 

روش نب  عاقعق  ثعشا و  نبا  مشاب و  يرگنس  ار  ثیرح  نب  ورمع  ات  مدمآ  نوریب  نم  تفگ : تفوکورف و  ثیرح  نب  ورمع  يارـس  رد 
.دنوش یم  هدنکارپ  ناشدوخ  دیـشاب  رظتنم  بش  ات  تفگ  یم  ثبـش  تخـس و  يرازراک  دـندرک  رازراک  ملـسم  اب  یعبر  نب  ثبـش  و 

داتـسرف و هللادـبع  راتخم و  بلط  هب  هللادـیبع  .دـننک و  رارف  مدرم  ات  نک  هرانک  سپ  يا  هتـسب  مدرم  رب  ار  زیرگ  هار  تفگ : وا  اب  عاقعق 
یتحارج ار  ملـسم  دـیوگ : يربط  مه  و  دومرف : اهنآ  سبح  هب  وا  دـندروآ  ار  ناـنآ  سپ  درک  نیعم  يدزمتـسد  اـهنآ  يریگتـسد  يارب 

.دش هدنک  ياه  هناخ  زا  یکی  لخاد  دمآ و  نوریب  ملسم  سپ  دندرک  رارف  دندش و  هتشک  وا  نارای  زا  نت  دنچ  دیسر و  نیگنس 
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هک دش ، گنت  هللادیبع  رب  راک  دندیدرگ و  عمج  بش  ات  هتسویپ  دش و  رپ  مدرم  زا  رازاب  دجسم و  وتفرگب  رصق  درگ  ملـسم  تسبب ، رد 
فرط هب  هک  رـصق  رد  نآ  زا  درم  فارـشا  و  دوبن ، سک  وا  یلاوم  هداوناخ و  فارـشا و  زا  نت  تسیب  یطرـش و  نت  یـس  زا  شیپ  وا  اب 

نب ریثک  دایز  نبا  سپ  دنداد ، یم  مانشد  ار  شردپ  دایز و  نبا  مدرم  دنتسویپ و  یم  وا  هب  دندمآ و  یم  دایز  نبا  دزن  دوب  نییمورلاراد 
دنرادزاب و لیقع  نب  ملـسم  يرای  زا  ار  مدرم  دنورب و  جـحذم  هلیبق ي  زا  تسوا  رادربنامرف  سک  ره  اب  درک  رما  دـناوخب و  ار  یثراح 
ره هک  دنک  بصن  یتیار  تسوا  عیطم  هک  تومرـضح  هدـنک و  زا  سک  ره  اب  تفگ  ار  ثعـشا  دـمحم  مه  و  دـننک ، فیوخت  ار  نانآ 

رمـش یلجع و  رجبا  نب  راجح  یمیمت و  یعبر  نب  ثبـش  یلهذ و  روش  نب  عاقعق  نینچمه  .دشاب و  ناما  رد  دـمآ  تیار  نآ  ریز  سک 
هدنام سک  كدنا  وا  اب  هک  يدوج ، سانیتسا  اهنادب  ات  تشادهاگن  دوخ  دزن  ار  نایعا  داتسرفب و  یتیار  اب  ار  یبابـض  نشوجلا  يذ  نب 

زا ات  درک  رما  دندوب  وا  اب  هک  ار  یفارشا  هللادیبع  دنتشاد و  یمزاب  هنع -  هللا  یضر  ملسم -  يرای  زا  ار  مدرم  دنتفر و  هورگ  نآ  .دوب و 
دندرک و نینچ  اهنآ  دننک و  فیوخت  ار  تیصعم  لها  دنهد و  بیرف  اهوزرآ  هب  ار  تعاط  لها  دنوش و  فرـشم  مدرم  رب  رـصق  يالاب 

رگید مدرم  درگزاب  تفگ : یم  دـمآ و  یم  دوخ  ردارب  رـسپ و  کیدزن  نز  هک  نانچ  دـندنکارپب ، دندینـش  ار  اسؤر  راتفگ  نوچ  مدرم 
اب دجسم  رد  هنع -  هللا  یـضر  ملـسم -  ات  دندش  هدنکارپ  مدرم  .درک و  یم  نینچمه  دمآ و  یم  درم  و  دننک ، یم  تیافک  دنتـسه  هک 
زا دوب و  نت  هد  وا  اب  دیـسر و  هدنک  باوبا  هب  سپ  داشرا ) ، ) دروآ هدنک  باوبا  هب  يور  دمآ و  نوریب  دید  نینچ  نوچ  دنامب  رفن  یس 

ناشن ار  شا  هناخ  دنک و  ییامنهار  ار  يو  هک  دیدن  یـسک  تخادنا  رظن  يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  دنامن و  سک  دمآ  نوریب  باب  نآ 
یمن داشرا ) ، ) تفر یم  هفوک  ياه  هچوک  رد  نادرگرـس  سپ  دـیامن ، تناعا  وا  عفد  رد  ار  يو  ددرگ  راچد  ینمـشد  هب  رگا  دـهد و 
دنتفگ یم  هعوط  ار  هک  وا  هک  ینز  يارـس  رد  هب  ات  تفرزاب  دـش و  نوریب  هدـنک  زا  هلبج  ینب  ياه  هناـخ  زا  اـت  دور  یم  اـجک  تسناد 

هداز يرسپ  هدروآ و  رد  دوخ  حاکن  هب  یمرضح  دیـسا  دوب و  هدرک  دازآ  ار  وا  ار و  سیق  نب  ثعـشا  دوب ، يدلو  ما  نز  نیا  .دیـسر و 
نیا و  لالب ، شمان  دوب 
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ای : » تفگ داد و  مالس  باوج  وا  درک  مالس  نز  رب  ملـسم  .تشاد  وا  هار  هب  مشچ  هداتـسیا  نز  مدرم و  اب  دوب  هتفر  نوریب  هناخ  زا  رـسپ 
: تفگ دمآ و  نوریب  زاب  دربب  بآ  فرظ  تفر و  نورد  هب  نز  تسـشنب  دیـشون و  بآ  ملـسم  داد ، بآ  ار  وا  نز  هد ! بآ  ارم  هللا » هما 

ملـسم زاب  درک  هداعا  نخـس  نز  دنامب ، شوماخ  ملـسم  ور ، دوخ  لها  دزن  سپ  تفگ : ارچ ، تفگ : يدیـشونن ؟ بآ  ادخ  هدنب ي  يا 
هتـسیاش هک  ور  دوخ  لها  دزن  دـهد و  تیفاع  ار  وت  ادـخ  زیخرب ! ادـخ  هدـنب ي  يا  هللا »! ناحبـس  : » تفگ میـس  راب  نز  دوب ، شوماـخ 

هناخ رهش  نیا  رد  ارم  هللا » هما  ای  : » تفگ تساخرب و  ملسم  منک ، یمن  لالح  وت  رب  ار  راک  نیا  ینیشن و  نم  يارـس  رد  رب  ار  وت  تسین 
ادخ هدنب ي  يا  تفگ : مهد ؟ یـشاداپ  نیا  زا  دـعب  ار  وت  نم  دـیاش  يربب ، يرجا  ینک و  یکین  راک  یناوت  یم  ایآ  تسین  یتریـشع  و 

وت تفگ  نز  .دـندروآ  نوریب  دوخ  نمأم  زا  دـنداد و  بیرف  ارم  دـنتفگ و  غورد  نم  هب  موق  نیا  ملیقع ، نب  ملـسم  نم  تفگ : منکچ ؟
یـشرف نز  و  نز ، نآ  قاطا  ریغ  یقاطا  ینعی  هناخ ؛ رد  دمآرد  يارـس  هب  ملـسم  سپ  يآ ! رد  تفگ : .يرآ  تفگ : یلیقع ؟ نب  ملـسم 

تفر هناخ  نآ  رد  رایسب  درد  ار  ردام  دمایب  دوز  نز  رسپ  اما.تساوخن  ماعط  ملسم  درک ، هضرع  وا  رب  ماش  كاروخ  درتسگ و  وا  يارب 
تفگب و ربخ  نز  در ، حاحلا  رـسپ  دادـن ، ربخ  ار  وا  نز  دیـسرپ  هچ  ره  يراد و  راـک  هچ  قاـطا  نیا  رد  تفگ : ار  وا  دـنک  یم  دـمآ  و 

تفگ ار  دوخ  نارای  دینـشن  دایرف  گناب و  نوچ  دایز  نبا  اما.دـش  شوماـخ  رـسپ  داد ، اهدـنگوس  ار  وا  راد و  هدیـشوپ  زار  نیا  تفگ 
درگ رب  ار  شیوخ  نارای  و  ءاشع ، زامن  زا  شیپ  دمآ  دجسم  هب  دایز  نبا  .دندیدن  ار  یـسک  دنتـسیرگن  تسا ؟ هدنام  یـسک  ات  دیرگنب 

، درازگب دجـسم  نوریب  رد  اشع  زامن  هک  يرکـشل  سیئر و  ادخدک و  سـسع و  نآ  زا  مرازیب  دنداد : رد  ادن  ات  دومرف  دـیناشنب و  ربنم 
لیقع نب  ملـسم  دـعب ، اما  تفگ : درک و  يادـخ  ساپـس  تساخرب و  هاگنآ  .درازگب  اشع  زامن  اهنآ  اب  دایز  نبا  دـش و  رپ  دجـسم  سپ 

( ار بدا  تیاـعر  میدرکن ، نآ  رکذ  همجرت  رد  دوب و  وا  روـخ  رد  هک  تفگ  ملـسم  فـصو  رد  یمـالک  ناداـن  درخ و  یب  داـیز  نبا  )
درک و تفلاخم 
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هب دروایب  ام  يارب  ار  وا  سک  ره  میبایب و  وا  هناخ ي  رد  ار  ملـسم  هک  یـسک  زا  میرازیب  تسا و  هتفر  نوریب  ام  هانپ  زا  دـنکفا ، ییادـج 
رـس تفگ  ار  ریمن  نب  نیـصح  يرادربناـمرف و  هب  درک  رما  ار  مدرم  زاـب  .میهد  هزیاـج  وا  هب  راـنید ) رازه  ینعی   ) ملـسم هـید ي  رادـقم 

: دیوگ جرفلاوبا  .میمت  ینب  هفیاط  زا  دوب و  سیلپ  ینعی  سـسع ، سیئر  نیـصح  نیا  دنک و  وجتـسج  ار  اه  هناخ  دریگب و  ار  اه  هچوک 
وا اب  ملـسم  ربخ  تفر و  ثعـشا  دمحم  نب  نمحرلادبع  دزن  تساخرب و  دادـماب  دوب  هداد  لزنم  ار  ملـسم  هک  لاز  ریپ  نآ  دـنزرف  لالب 

، تفگ ینخس  ردپ  اب  هتسهآ  سپ  دوب ، هتسشن  هللادیبع  اب  وا  تفر و  ردپ  دزن  نمحرلادبع  و  تسا ، هدش  ناهنپ  شردام  دزن  هک  تفگب 
رب اصع  دایز  نبا  تسام ، ياه  هناخ  زا  یکی  رد  لیقع  نب  ملـسم  هک  درک  هاگآ  ارم  تفگ : دـمحم  دـیوگ ؟ یم  هچ  دیـسرپ  داـیز  نبا 
هک درک  تیاکح  نم  يارب  یفقث  هدئاز  نب  دعـس  نب  همادـق  تفگ : فنخموبا  روایب ! ار  وا  زیخرب و  نونکا  مه  تفگ : دزب و  وا  يولهپ 

بیبح  » رد و.یملـس  سابع  نب  هللادـیبع  نانآ  سیئر  سیق و  هلیبق ي  زا  همه  داتـسرفب  ثعـشا  رـسپ  اب  درم  داتفه  ای  تصـش  داـیز  نبا 
تسا یئاهب  لماک »  » رد .دوب و  اجنادب  لیقع  نب  ملسم  هک  دندمآ  هناخ  نآ  يوس  داتـسرف و  درم  دصیـس  ثعـشا  نبا  اب  دیوگ : ریـسلا »

ناسحا یکین و  تفگ : ار  هعوط  دیشوپ و  هرز  هاگنآ  درک  مامت  باتشب  دناوخ  یم  هک  اعد  نآ  دینشب  نابسا  ههیش ي  ملـسم  نوچ  هک 
: تفگ هاگنآ  .یتفایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناج  سنا و  دیـس  ادـخ  لوسر  تعافـش  زا  شیوخ  هرهب ي  يدروآ و  ياـج  هب  ار  دوخ 

دـش علاط  رجف  نوچ  هک  تسا  لـتاقم  بتک  یـضعب  رد  و.ییاـم  اـب  ادرف  وت  تفگ : مدـید  باوخ  رد  ار  نینمؤملاریما  دوخ  مع  شود ،
مع باوخ  رد  متفخ  یکدـنا  هک  نادـب  تفگ  یتفخن ! بشید  نم ! يالوم  يا  تفگ : دزاـس و  وضو  اـت  دروآ  بآ  ملـسم  يارب  هعوط 
نم رخآ  زور  زورما  مراد  نامگ  و  باتـشب ! باتـشب ! دوز ! دوز ! لجعلا » لجعلا  احولا ! احولا  : » تفگ یم  مدـید  ار  نینمؤملاریما  دوخ 

نوریب دننازوسب ، ار  هناخ  دیسرت  ملسم  دندیسر و  هعوط  يارس  رد  هب  نمشد  رکـشل  تقو  نیا  رد  هک  تسا  یئاهب  لماک »  » رد .دشاب و 
.تشکب ار  اهنآ  زا  نت  دمآ و 42 
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فلؤم.درک نوریب  هناخ  زا  ات  ار  ناشیا  دز  ریـشمش  هب  دش و  راوس  بسا  رب  دیـشوپب و  هرز  ملـسم  هک : دـنا  هتفگ  امن  نبا  خیـش  دـیس و 
« بهذلا جورم   » رد يدوعـسم  .متفاین و  نانآ  يارب  یمیـس  دنا و  هدرک  رکذ  امن  نبا  دیـس و  اهنت  ار  بسا  رب  ندش  راوس  ارهاظ  دیوگ :
رد نادرگرـس  دـش و  هدایپ  بسا  زا  دـیوگ  دوب ، وا  اب  بسا  دوب و  راوس  هعوط  هناخ  هب  دورو  زا  شیپ  ملـسم  هک : تسا  هتفگ  اـحیرص 

سیق ثعـشا  ناگتـسب  ینعی ، یلاوم ؛ زا  ینز  هناخ ي  هب  ات  دروآ  بناج  مادک  هب  يور  تسناد  یمن  تفر و  یم  هار  هفوک  ياه  هچوک 
لزنم ار  وا  درک و  تقر  نز  سپ  تفگب ، شیوخ  تشذگرس  ملسم  دیسرپب ، وا  لاح  زا  داد و  بآ  ار  وا  تساوخ ، بآ  وا  زا  دیـسر و 

دمآ و نوریب  ریـشمش  هب  تسد  سپ  دنا  هدمآ  وا  يارب  تسناد  دینـشب  نادرم  يادص  نابـسا و  مس  زاوآ  نوچ  تفگ : جرفلاوبا  .داد و 
هتـسد رد  شتآ  دنتفرگ و  ندـیراب  گنـس  دـندمآرب و  اهماب  رب  دـندید  نینچ  نیا  نوچ  درک ، هلمح  اهنآ  رب  دـندمآ ، رد  هناخ  هب  اهنآ 

! سفن يا  تسا !؟ لیقع  رـسپ  نتـشک  يارب  روش  همه  نیا  تفگ : دـید ، نینچ  نوچ  ملـسم  نتخادـنا ، وا  رب  اه  ماب  زا  ندز و  ین  ياـه 
نایم تفگ : يدوعـسم.درک  رازراک  اهنآ  اب  دمآ و  هچوک  هب  هتخآ  ریـشمش  اب  سپ  ور ! نوریب  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  گرم  يوس 

نیریز بل  رب  دیربب و  ار  وا  يالاب  بل  دز و  ریـشمش  هب  ار  ملـسم  ناهد  ریکب  دش  لدب  در و  تبرـض  ود  يرمحا  نارمح  نب  ریکب  وا و 
نیا دسر و  وا  مکش  نرودنا  هب  دوب  کیدزن  تفاکشب و  ار  نآ  هک  هناش  رب  رگید  یتبرض  دزب و  وا  رس  رب  رکنم  یتبرض  ملسم  دیسر و 
شیپ ثعشا  دمحمارغا  وا  بذکا  نا  فاخا  ارـش  قالم  اموی  يرما  لکارم  ائیـش  توملا  تیأر  نا  ارح و  الا  لتقا  مسقا.تفگب ال  زجر 

دایز نبا  دزن  دندیناشن  يرتسا  رب  ار  وا  دش  نانآ  میلـست  ملـسم  داد ، ناما  ار  يو  دنهدن و  تبیرف  دنیوگن و  غورد  وت  اب  تفگ : دـمآ و 
: دیوگ ثعشا  نبا  وجه  رد  هراب  نیا  رد  رعاش  دنتسب و  وا  زا  حالس  غیت و  داد  ناما  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  ثعشا  نبا  دندرب و 
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تسا و يدـسا  ریبز  نب  هللادـبع  رعاش  نیا  تسا  هتفگ  هیـشاح  رد  فلؤماعورد  هل و  افایـسا  تبلـس  هنود و  لتاقت  نا  کمع  تکرت  و 
ناک تنا  ول ال  الـشف و  دـمحم  تیب  لها  دـفاو  تلتق  واعیرـص  نوکت  نا  هینملا  رذـح  هنود  لتاقت  ـال  ملـسم  تکرتا  : تسا نیا  تاـیبا 
يدع نب  رجح  هعقاو ي  هب  هراشا  تیب  نیا  و  کمع » تکرت  » اعیفـش داعملا  یف  دـمحا  توجر  هناکم و  تفرع  دـسا  نم  تنک  ولاعینم 

درم داتفه  اـب  ار  ثعـشا  نب  دـمحم  یموزخم و  ثراـح  نب  ورمع  هللادـیبع  تفگ : بوشآ  رهـش  نب  دـمحم  .دـیایب  نآ  رکذ  هک  تسا 
سأکل تناف  عناص  تنا  ام  کی  عنـصاف و  توملا  وه  : تفگ یم  درک و  هلمح  ناشیا  رب  ملـسم  دـنتفرگب و  هناـخ  نآ  درگ  اـت  داتـسرفب 

بلاط یبا  نب  دمحم  .تشکب  رفن  اهنآ 41  زا  سپ  عقاو  قلخلا  یف  هللا  ءاضق  مکحف  هلالج  لج  هللا  رمال  اربصف  عراج  کش  ـال  توملا 
ار وت  ام  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف  دمحم  دزن  یـسک  دیـسر ، هللادیبع  هب  ربخ  دیناسر و  لتق  هب  رایـسب  هورگ  ناشیا  زا  ملـسم  نوچ  : » دیوگ
هچ میتـسرف  وا  ریغ  يوس  ار  وت  رگا  سپ  دروآ ، دـیدپ  گرزب  هنخر  وـت  ناراـی  رد  نینچ  يرواـیب  ار  وا  اـت  میداتـسرف  نت  کـی  يوـس 

ینادن يا ! هداتسرف  هریح  هقمارج  زا  یکی  ای  هفوک  نالاقب  زا  یلاقب  يوس  ارم  يرادنپ  ریما  يا  : » هک داد  خساپ  ثعشا  نبا  !؟ دش دهاوخ 
هللادیبع سپ  »؟ مدرم نیرتهب  نادـناخ  زا  يا ! هداتـسرف  گرزب  يروالد  تسد ، رد  هدـنرب  يریـشمش  نیگمهـس و  يریـش  يوس  ارم  هک 

دوب و ریـش  دـننام  ملـسم  هک  تسا  لقن  بقاـنم  بتک  ضعب  زا  .یباـین و  تسد  يو  رب  هنوگنیدـب  زج  هک  هد  ناـما  ار  وا  هک  داد  ماـغیپ 
يادص ملسم  تسا : هتفگ  فوهلم »  » رد دیس  و.تخادنا  یم  هناخ  ماب  هب  تفرگ و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  درم  هکنانچ  وا  يوزاب  يورین 

ثعـشا دمحم  سپ  تشکب ، یهورگ  ات  تفرگ  ندیگنج  هللادیبع  باحـصا  اب  دـش و  راوس  بسا  رب  دیـشوپب و  هرز  دینـش ، نابـسا  مس 
ناما هب  تفگ : .تسا  ناما  ار  وت  ملسم ! يا  تفگ : دز و  گناب 

114 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


: دـناوخ یم  نرق  زور  رد  ار  یمعثخ  کلام  نب  نارمح  زجر  درک و  یم  رازراک  هدروآ  اهنادـب  يور  و  رابتعا ؟ هچ  قساف  ناراـکتنایخ 
تعامج ات  درکن  اهنآ  هب  تافتلا  اما  دـهدن ، بیرف  ار  وت  دـیوگن و  غورد  وت  اب  یـسک  دـندز  دایرف  سپ  هآ  ارح » الا  لتقا  ـال  تمـسقا  »

ریسا ار  وا  داتفا و  نیمز  رب  هک  دز  وا  رب  يا  هزین  شتـشپ  زا  يدرم  دندروآ و  دراو  وا  رکیپ  رب  رایـسب  مخز  دندرک و  هلمح  وا  رب  رایـسب 
هیکت يراوید  رب  دش و  هتفوک  هدنام و  هک  دندز  وا  رکیپ  رب  نادنچ  گنـس  ریت و  اب  هک : تسا  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم »  » رد و.دـندرک 

قح تاـعارم  ارچ  مراربا ؟ ناربمغیپ  تیب  لـها  زا  نم  هک  نیا  اـب  راـفک ، دـننام  دـینکفا  یم  گنـس  نم  رب  هک  تسا  نوچ  : » تفگ داد 
اب ایآ  تفگ : ملسم  ینم ! راهنیز  رد  وت  هدم  نتـشک  هب  ار  نتـشیوخ  تفگ : ثعـشا  نبا  ؟ دینک یمن  وا  تیرذ  هرابرد ي  ار  ادخ  لوسر 

ایادـخ راـب  تفگ  ملـسم  تخیرگب  وا  درک ، هلمح  ثعـشا  نبا  رب  و  دـش ، دـهاوخن  نینچ  هللا ! ـال و  مدرگ ؟ ریـسا  مراد  ییاـناوت  هـکنیا 
ملـسم تسخب و  ریـشمش  اب  ار  وا  يالاب  بل  يرمحا  يارمح  نب  ریکب  و  دندرک ، هلمح  يو  رب  يوس  ره  زا  سپ  دشک  یم  ارم  یگنـشت 
ریگتسد داتفیب و  بسا  زا  هک  دربورف  ملسم  رب  يا  هزین  تشپ  زا  یسک  تشکب و  ار  وا  تفر و  وا  نوردنا  رد  هک  دزب  يریـشمش  يو  رب 

هناخ ي هب  تشپ  تسج و  يرانک  هب  سپ  دنامورف ، لاتق  زا  دش و  اهمخز  هتسخ ي  ملـسم  : » دنتفگ جرفلاوبا  يرزج  دیفم و  خیـش.دش 
، يرآ دنتفگ : مدرم  نآ  همه ي  منمیا ؟ نم  ایآ  تفگ : ملـسم  .تسا  ناما  ار  وت  تفگ : دش و  وا  کیدزن  ثعـشا  دـمحم  داد ، هیاسمه 

رگا هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ  لیقع  نبا  .تفر  يرانک  هب  (1) و  یلمج » اهیف و ال  یتقان  ال  : » تفگ هک  یملس  سابع  نب  هللادیبع  رگم 
زا ریـشمش  هتفرگ  ار  وا  فارطا  مدرم  دـندیناشن و  نآ  رب  ار  وا  دـندروآ  يرتـسا  .مداـهن و  یمن  امـش  تسد  رد  تسد  دوبن  امـش  ناـما 

زا کشا  دش و  دیمون  دوخ  یناگدنز  زا  ماگنه  نآ  ایوگ  دنتشادرب ، شندرگ 
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: تفگ ثعـشا  نبا.تسا  ینکـش  ناـمیپ  تناـیخ و  زاـغآ  نیا  تفگ : دنـشک ، یم  ار  يو  مدرم  نآ  تـسناد  تـشگ و  ناور  وا  مـشچ 
.تسیرگب و  نوعجار » هیلا  انا  اـنا هللا و  « ؟ دـش هچ  امـش  ناـما  سب ، تسا و  دـیما  ناـمه  تفگ : ملـسم  دـشابن ، یکاـب  وت  رب  مراودـیما 

هیرگ دیابن  دیـسر ، وت  هب  هک  دسر  نآ  ودب  یتقو  يدوب ، وت  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  ناهاوخ  سک  ره  تفگ : یملـس  سابع  نب  هللادـیبع 
مه ار  دوخ  گرم  زگره  هچ  رگا  ماردن  عزج  دوخ  نتشک  زا  منک و  یمن  هیرگ  دوخ  يارب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ملسم  .دنک 
یم هیرگ  وا  لآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  يارب  دنراد و  بناج  نیا  هب  يور  هک  دوخ  نادناخ  ناشیوخ و  يارب  نکل  ما و  هتـشادن  تسود 

نوریب يا  هداد  نم  هب  هک  یناما  هدـهع ي  زا  یناوتب  هک  مرادـن  نامگ  نم  تفگ : دروآ و  ثعـشا  دـمحم  هب  يور  ملـسم  هاـگنآ  .منک 
هار زا  ترـضح  نآ  اـت  دـناهاگایب  هـعقاو  زا  ار  وا  دتـسرفب و  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  يوـس  یلوـسر  تساوـخرد  وا  زا  ییآ و 

هدعو نآ  ماجنا  زا  وت  هک  منیب  نانچ  نم  ادخ ! هدنب ي  يا  : » تفگ ثعشا  دمحم  اب  مسلم  هک  تسا  دیفم  خیش  تیاور  رد  و  «. ددرگزاب
نیـسح هب  نم  نابز  زا  ات  یتسرفب  ار  يدرم  دوخ  دزن  زا  یهد و  ماجنا  یکین  راک  یناوت  یم  ایآ  یناـم  ورف  يا  هداد  نم  هب  هک  ناـما  ي 

لیقع نبا  هک  دـیوگب  وا  هب  دـیآ ، يوس  نیدـب  تیب  لها  اب  دوش و  یم  جراخ  ادرف  زورما و  مراد  نامگ  نوچ  درب ؟ ماغیپ  مالـسلا  هیلع 
تیب لها  اب  دیوگ  یم  .دوش  یم  هتـشک  زورما  ماش  ات  هک  دراد  نامگ  تسا و  هدـش  ریـسا  مدرم  نیا  تسد  رد  وا  تسا و  هداتـسرف  ارم 

هب دوش  ادج  اهنآ  زا  تشاد  وزرآ  هک  دنتـسه  وت  ردپ  باحـصا  اهنیا  دنبیرفن ! ار  وت  هفوک  لها  وت ، يادف  مردام  ردـپ و  درگزاب ، دوخ 
راک نیا  هک  يادخ  هب  دـنگوس  : » تفگ ثعـشا  نبا  «. يأر بوذـکمل  سیل   » دـنتفگ و غورد  وت  اب  هفوک  لها  ندـش و  هتـشک  ای  ندرم 
نب ورمع  نب  کلام  ینب  زا  ار  ییاط  لثع  نب  سایا  ثعشا  دمحم  : » هک هفیذح  نب  رفعج  زا  تسا  هدرک  تیاور  فنخموبا  «. مهد ماجنا 

نوریب مالسلا  هیلع  نیـسح  تاقالم  هب  تفگ  ار  وا  دمآ و  یم  ثعـشا  دمحم  ترایز  هب  رایـسب  دوب و  رعاش  يدرم  وا  و  دناوخب ، همامث 
نیا ور و 
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هک يزیچ  نیا  هار و  هشوت ي  نیا  تفگ : داد ، وا  هب  یلام  تشونب و  همان  نآ  رد  دوب  هتفگ  لیقع  نب  ملـسم  هچنآ  ناـسرب و  وا  هب  هماـن 
نآ ورب ! وش و  راوس  نالاپ ، اب  هلحار  مه  نیا  تفگ : .تسا  هدـش  رغال  نم  رتش  هک  مهاوخ  یبوکرم  تفگ : سایا  .یهد  ار  دوخ  لایع 

، دـیناسرب تلاسر  تفگب و  ربخ  دیـسر و  وا  هب  هلابز »  » لزنم رد  بش  راـهچ  زا  سپ  تفر ، ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  دـش و  راوس  درم 
ملسم و  «. تما داسف  رد  ار  شیوخ  تبیصم  رجا  میراد  مشچ  یلاعت  يادخ  زا  دسر  یم  تسا  ردقم  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 

اب دوب  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  همان  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  سک  رازه  هدـجیه  دوب و  هتفر  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  یتقو 
هفوک لها  زا  دـیوگ ، یمن  غورد  دوخ  لها  اب  دور  یم  بآ  بلط  هب  هک  سک  نآ  دـعب ، اما  :» هتـشون يرکاـش و  بیبش  یبا  نب  سباـع 

اب لد  ار  مدرم  همه ي  هک  یناوخ  یم  ارم  همان ي  هک  تقو  نامه  يامرف  باتش  ندمآ  رد  سپ  دندرک  تعیب  نم  اب  سک  رازه  هدجیه 
ار نآ  دیوگ : تسا و  هدرک  لقن  همان  نومـضم  نیمه  هب  مه  نازحألا » ریثم   » رد و.مالـسلاو  دنرادن  هیواعم  لآ  بناج  هب  لد  تسوت و 
درب و هللادیبع  رصق  هب  ار  وا  ثعـشا  دمحم  ملـسم ؛ اما  لماک ) ) .داتـسرفب يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  يرکاش و  بیبش  یبا  نب  سباع  اب 
وا میداتـسرفن  ار  وت  راک ؟ هچ  ناما  اب  ار  وت  تفگ  هللادیبع  .تسا  هداد  ناما  ار  وا  هکنیا  و  تفگب ، ربخ  تفر و  هللادیبع  دزن  اهنت  دمحم 

درـس بآ  زا  دـید  يا  هزوک  تسـشنب  رـصق  رد  رب  ملـسم  نوچ  .دـش و  شوماخ  دـمحم  يروایب و  ار  وا  میاتـسرف  هکلب  یهد ، ناما  ار 
ات یشچن  هرطق  کی  نآ  زا  هللاو  ینیب ؟ یم  يدرـس  نیا  هب  ار  بآ  نیا  تفگ : یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دیهد ، نم  هب  بآ  نیا  زا  تفگ :
ار نآ  وت  متخانـش و  ار  قح  هک  متـسه  سک  نآ  نم  تفگ : یلهاب  ملـسم  یتسیک ؟ وت  دومرف : لیقع  نبا  یـشونب ، میمح  زا  خزود  رد 

نبا .میلهاب  ورمع  نب  ملـسم  نم  يدرک ! نایـصع  وت  مدوب و  رادربنامرف  و  يدومن ! یهاوخدـب  وت  مدوب و  ماـما  هاوخریخ  و  یتشاذـگب !
: دومرف لیقع 
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زا يرتراوازـس  خزود  رد  دولخ  میمح و  هب  وت  هلهاب ! رسپ (1)  يا  یلد ! نیگنس  يوخدب و  تشرد و  هچ  دنیـشن  وت  گوس  هب  تردام 
رب دروآ  بآ  يا  هزوک  ات  داتسرف  ار  دوخ  مالغ  ثیرح (2)  نب  ورمع  دیوگ  داشرا  رد  و.تساوخ  درس  بآ  هبقع  نب  هرامع  سپ  .نم 

دـش و رپ  نوخ  زا  حدـق  دـشونب  بآ  اـت  تفرگب  حدـق  ملـسم  شوـنب  تفگ : تخیر و  حدـق  رد  بآ  یحدـق و  دوـب و  یلامتـسد  نآ 
يزور زا  نیا  رگا  تفگ : داـتفا و  حدـق  رد  وا  ياـیانث  نادـند  موس  راـب  دـندرک  بآ  رپ  ار  حدـق  نینچمه  راـب  هس  دـشونب و  تسناوتن 

: تفگ ینک ؟ یمن  مالس  ریما  هب  تفگ : نابساپ  .درکن  مالس  تراما ، هب  وا  رب  دندرب  هللادیبع  دزن  ار  وا  سپ  .مدوب  هدیـشون  دوب  موسقم 
وت مدوخ  ناج  هب  تفگ : داـیز  نبا  .درک  مهاوخ  وا  رب  مالـس  ناوارف  تشک  دـهاوخن  رگا  و  منک ؟ مالـس  ارچ  تشک  دـهاوخ  ارم  رگا 

، نک تیصو  تفگ : دوخ ، ناشیوخ  زا  یکی  هب  منک  تیـصو  ات  راذگب  تفگ : يرآ  تفگ : تسا ؟ نینچ  دومرف : ملـسم  يوش ! هتـشک 
دعـس رمع  میوگب ؛ یناـهنپ  رد  هک  مراد  وت  هب  یتجاـح  تسا و  یـشیوخ  وت  نم و  ناـیم  تفگ  هدروآ  دعـس  رمع  هب  يور  ملـسم  سپ 

هک تسـشن  ییاج  هب  ملـسم  اب  و  داشرا )  ) .تساخرب دعـس  نبا  سپ  نکم ! عاـنتما  تمع  رـسپ  تجاـح  زا  تفگ : داـیز  نبا  .تفریذـپن 
مدرک فرـص  دوخ  هقفن ي  رد  ار  نآ  هک  مهرد  دصتفه  مراد  یـضرق  هفوک  رد  تفگ  ملـسم  سپ  لماک )  ) .دید یم  ار  اهنآ  هللادـیبع 

زا ارم  هثج ي  و  لماک )  ) مراد هنیدم  رد  هک  یلام  نآ  زا  داشرا )  ) نک ادا  ار  نید  نآ 
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برع لئابق  نیرتمیئل  نیرت و  هیامورف  هلهاـب  هفیاـط ي  نوچ  تساوخ  وا  ریبعت  ریبعت ، نیا  هب  ملـسم  دـیوگ : هیـشاح  رد  فلؤم  . 13 - 1
نم دزن  درب  مان  ار  يرگید  هفیاط  هلهاب و  ینغ و  هفیاط ي  دومرف : يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .دندوب و 

تسین و یبیصن  مالـسا  رد  ار  اهنآ  هک  دیرفایب  ار  نینج  تفاکـشب و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  دنناتـسب  دوخ  ياطع  ات  دیناوخب 
.ترخآ ایند و  رد  دندوب  نم  نانمشد  هک  مشاب  هاوگ  دومحم  ماقم  ضوح و  کیدزن  رد 

ربمغیپ هک  یماـگنه  تسا  دیعـسوبا  هنیک ي  هحوتفم  ءار »  » همومـضم و ءاـح »  » هب ثیرح  یـشرق و  یموزخم  ثرح  نب  ورمع  . 14 - 2
دوب و دامتعا  ودب  ار  هیما  ینب  تشاد و  هفوک  تیالو  هیما  ینب  تسد  زا  دوب و  هلاس  هدزاود  دومرف  تملحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.تفر ایند  زا  لاس 85  رد  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نمشد  نانآ و  راداوه  زین  وا 
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نبا هب  رمع.دنادرگزاب  ار  وا  هک  تسرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  يوس  یـسک  يراپـس و  كاخ  هب  ار  نآ  دشخب و  وت  هب  ات  هاوخب  دایز  نبا 
یمن تنایخ  زگره  نیما  نئاخلا » نمتوی  دـق  نیمالا و  نوخی  ال  : » تفگ دایز  نبا  درک ، تیـصو  نانچ  نینچ و  ملـسم  تفگ (1)  دایز 

نآ زا  وت  لام  دوب ) راکتنایخ  وا  تشادنپ و  نیما  ار  وا  ملسم  هک  دز  دعس  رمع  رب  نعط   ) دنرادنپ نیما  ار  یلغد  دشاب  هاگ  نکیلو  دنک 
وا زا  تسد  دـنک  اـم  گـنهآ  رگا  مینکن و  وا  دـصق  دـنکن  اـم  گـنهآ  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـما  نک و  یهاوخ  هچ  ره  تسا  وـت 

كاب میتشک  نوچ  ار  وا  هثج  تفگ : دـنیوگ : یـضعب  .میریذـپ و  یمن  زگره  وا  هراـبرد ي  ار  وت  تعافـش  وا  هثج ي  اـما  میرادـنرب و 
يدنکفا و ییادج  يدمآ و  وت  دنتشاد  عامتجا  هملک  کی  رب  مدرم  لیقع ! رسپ  يا  تفگ : ملـسم  اب  هاگنآ  .دننک  هچ  ره  نآ  اب  میرادن 

اهنآ نایم  تخیرب و  اهنآ  نوخ  تشکب و  ار  اهنآ  ناکین  وت  ردپ  دنیوگ : رهش  نیا  لها  تسا ، نینچ  هن  دومرف : ملسم  .یتخادنا  فالخ 
هب ار  وت  قساف ! يا  تفگ : .مینک  توعد  تنـس  باتک و  مکح  هب  مییامرف و  لدع  هب  ار  اهنآ  ات  میدـمآ  ام  درک ، رـصیق  يرـسک و  راک 
نم ایآ  دومرف : ملـسم  دروخ !؟ یم  رمخ  هنیدـم  رد  وت  یتقو  دـش  یمن  لمع  تنـس  باتک و  هب  مدرم  نیا  ناـیم  رگم  هچ ؟ اـهراک  نیا 
رمخ ار  سک  نآ  متـسین ، ییوگ  وت  هک  ناـنچ  نم  ییوـگ و  یم  غورد  وـت  دـناد  دوـخ  وا  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  مدروـخ ؟ یم  رمخ 

هب دـشک  یم  تسا  هدرک  مارح  لجوزع  يادـخ  ار  ناشنتـشک  هک  ار  یمدرم  دروخ و  یم  ناناملـسم  نوخ  هک  تسا  هدـنزارب  ندروخ 
وت رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : دایز  نبا  .تسا  هدرکن  تشز  راک  چیه  ایوگ  تسا ، ناداش  مرخ و  تشز  راک  نآ  زا  ینمـشد و  هنیک و 

یتعدب مالسا  رد  هک  تسا  نیمه  وت  اب  بسانم  دومرف : ملسم  دنشاب ! هتشکن  نانچنآ  ار  یـسک  مالـسا  رد  هک  ینتـشک ، نانچ  مشکن  ار 
دوبن نآ  رد  نیا  زا  شیپ  هک  يراذگ 
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.راد روتسم  ار  شیوخ  مع  نبا  رس  تفگ : هللادیبع  تفگ ؟ هچ  نم  اب  یناد  یم  تفگ : دایز  نبا  اب  رمع  دیوگ : دیرفلا  دقع  رد  . 15 - 1
ار وا  وـت  درم  نز و  نت  دوـن  اـب  دـیآ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : نم  اـب  تسیچ ؟ تفگ : .تسا  نیا  زا  رتـگرزب  راـک  تفگ : رمع 

تلتاقم يو  اب  یـسک  يدـش  وا  لـیلد  وت  هک  نونکا  تفگ : داـیز  نبا  دیـسر  یتبیـصم  هچ  ارم  هد  ربخ  سیونب و  وا  يارب  نادرگزاـب و 
.وت ریغ  دنکن 
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نیا ار  مدرم  زا  کی  چـیه  هکنانچ  یهد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  یترطف  تسپ  یکاپان و  ندرک و  هلثم  تشز و  زرط  هب  نتـشک  تسا و 
نخـس رگید  ملـسم  ار و  لیقع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیـسح و  مه  داد و  مانـشد  ار  وا  دایز  نبا  سپ  وت ، دـننام  دـشابن  راوزـس  تاـفص 
دندرب رصق  يالاب  تفگ  ار  وا  درک  یم  یتشرد  بوج  رد  وا  اب  ملسم  دیسر و  ماجنا  هب  دایز  نبا  مالک  نوچ  تفگ : يدوعسم  .تفگن 

: دیوگ يرزج  و.یشاب  هدرک  تبرض  نآ  صاصق  ات  یـشکب  ار  ملـسم  دیاب  وت  تفگ : دوب  هدز  تبرـض  يو  رب  ملـسم  هک  ار  يرمحا  و 
هتـسکش تناما  هک  وت ، زیخرب  نم  يرای  هب  ریـشمش  هب  مدش ، یمن  میلـست  نم  دوبن  وت  راهنیز  رگا  هللا  و  تفگ : ثعـشا  رـسپ  اب  ملـسم  »

رازاـب رب  فرـشم  هک  عـضوم  نآ  رب  ار  يو  سپ  .تـفگ  یم  حـیبست  درک و  یم  رافغتـسا  دـندرب و  رـصق  يـالاب  ار  ملـسم  سپ  .دوـشن 
ار وا  رکیپ  هاگ  نآ  دوب  هدز  تبرض  ار  يو  ملسم  هک  تسا  نارمح  نب  ریکب  يو  لتاق  داتفیب ، شرـس  دندز و  ندرگ  تسا  نارگـشفک 

یم حیبست  داد : باوج  تفگ : یم  هچ  دـیدرب  یم  الاب  نوچ  ار  ملـسم  دیـسرپ : دایز  نبا  دـمآ  دورف  ریکب  نوچ  دـنتخادنا و  ریز  هب  مه 
ات درک  لـیلذ  نم  تسد  ریز  ار  وـت  هک  ار  ادـخ  ساپـس  وـش  کـیدزن  متفگ  مشکب  ار  وا  متـساوخ  نوـچ  درک و  یم  رافغتـسا  تفگ و 

دایز نبا  دشن  نم  تبرض  نآ  صاصق  يدرک  هک  یـشارخ  نیا  هدنب  يا  تفگ : دشن ، رگراک  مدروآ  دورف  یتبرـض  سپ  منک  صاصق 
دندز ندرگ  دندرب و  رصق  يالاب  ار  وا  : » دیوگ يربط  و.متشک  ار  وا  مدز و  مود  تبرـض  تفگ : ریکب  رخافت ! مه  گرم  ماگنه  تفگ 
دنزیر اجنآ  رد  ار  رهش  هبورکاخ ي  هک  ییاج  ینعی  دندرب ؛ هسانک »  » هب دومرف  ار  یناه  دننیب و  مدرم  هک  دندنکفا  ریز  هب  ار  وا  رکیپ  و 
شرـس لابند  ار  شرکیپ  داتفاورف و  نیمز  هب  شرـس  هکناـنچ  دزب  ملـسم  ندرگ  يرمحا  ریکب  تفگ : يدوعـسم  و  «. دـنتخیوآ راد  هب  و 

دوب هلیبق  نآ  رورـس  خیـش و  وا  و  دارم ! لآ  يا  دز  یم  دایرف  دنتـشکب ، يراز  هب  دندرب و  رازاب  هب  ار  یناه  ات  دومرف : هاگنآ  دندنکفیب ،
اهنآ هب  نآ  ریغ  هدنک و  زا  يو  نادـنگوس  مه  رگا  دوب و  هدایپ  رازه  تشه  دیـشوپ و  هرز  راوس  رازه  راهچ  وا  اب  دـش  یم  راوس  نوچ 

دندوب شوپ  هرز  راوس  رازه  دنتسویپ ، یم 
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ثعـشا نب  دمحم  : » هک تسا  هدومرف  دیفم  خیـش  و  «. دندماین وا  يرای  هب  دـندومن و  یتسـس  همه  تفاین  ار  اهنآ  زا  نت  کی  همه  نیا  اب 
تفرعم وا  هلیبق ي  نادناخ و  هب  یسانش و  یم  رهش  نیا  رد  ار  يو  تلزنم  وت  هک  تفگ  نخس  یناه  هرابرد ي  هللادیبع  اب  زو  تساخرب 

نم هک  یـشخب  نم  هب  ار  وا  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  سپ  میدروآ  وت  دزن  ار  وا  منارای  زا  نت  ود  نم و  هک  دـنناد  وا  موق  يراد ،
دـیرب و رازاب  هب  ار  یناه  دومرف : اروف  دـش و  نامیـشپ  اما  دـه  ماجنا  هک  داد  هدـعو  هللادـیبع  مراد ، شوخان  ار  رهـش  نیا  لها  ینمـشد 

هاجحذم ای  مویلا  یل  جحذم  و ال  هاجحذماو ! : » تفگ یم  وا  دندرب و  ناشورف  دنفسوگ  رازاب  هب  هتسب  زاب و  ار  وا  سپ  دینزب ، شندرگ 
ای دراک  ایاصع  تفگ  درک و  صالخ  نامـسیر  زا  دیـشکب و  شیوخ  تسد  تساخنرب ، يرای  هب  سک  چیه  دید  نوچ  جحذم » نیأ  و 

! شکب ندرگ  دـنتفگ : دنتـسب و  مکحم  وا  ياهوزاب  دنتـسجرب و  نانابـساپ  دـنک ، عافد  دوخ  زا  يدرم  هک  تسین  یناوختـسا  ای  گنس 
اب مان ، دیـشر  یکرت  هللادـیبع ، ناگتـسب  زا  یکی  سپ  منک ، یمن  تناعا  شیوخ  لـتق  رد  ار  امـش  متـسین و  یخـس  هراـب  نیا  رد  تفگ 
راب تسادـخ  يوس  تشگزاب  ینعی  کناوضر » کـتمحر و  یلا  مهللا  داـعملا  هللا  یلا  : » تفگ یناـه  تخاـسن  يراـک  دزب و  ریـشمش 

نمحرلادبع هک  تسا  ریثا  نبا  لماک »  » رد و  «. تشکب ار  یناه  دز و  رگید  یتبرض  هاگنآ  وت  يدونـشوخ ، شیاشخب و  يوس  هب  ایادخ !
ياجنادب لصوم و  لبرا و  نایم  تسا  يرهن  زراخ  .تشکب و  ار  وا  دـیدب و  دایز  نبا  اب  رزاخ  رد  ار  كرت  درم  نیا  يدارم  نیـصح  هب 

( فیرـش نزو  رب   ) ریبز نب  هللادـبع  و  هللا -  هنعل  دـش -  هتـشک  اجنادـب  دایز  نبا  رتشا و  کلام  نب  میهاربا  دایز و  نبا  نایم  دوب  یگنج 
یناه یلا  يرظناف  توملا  ام  نیردت  تنک ال  ناف  : دنهد تبسن  قدزرف  هب  ار  نآ  یضعب  تفگ و  یتایبا  ملسم  یناه و  گرم  رد  يدسا 

داتسرف و دیزی  يوس  ار  دیهـش  ود  نیا  رـس  لیتق و  رامط  نم  يوهی  رخآ  ههجو و  فیـسلا  متـشه  دق  لطب  یلا  لیقع  نبا  قوسلا و  یف 
اههاگساپ سپ  دراد ، قارع  گنهآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  هدیسر  ربخ  ارم  : » تشون داتسرف و  وا  يرازگـساپس  هب  يا  همان  دیزی 

رد ار  مدرم  تمهت  هب  و  راد ! ساپ  ياپ و  هب  رامگب و  نانابهگن  نک و  بترم 
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هب نک و  نادنز  رد  ار  مدرم  نامگ  هب  هک  تسا  داشرا »  » رد .شکم و  ار  يو  دـنکن  زیتس  وت  اب  یـسک  ات  اما  ریگب  نامگ  هب  نک و  دـنب 
زور تشه  هبنـش  هس  زور  هفوک  رد  ملـسم  جورخ  تفگ : يدوعـسم.هللا  ءاـش  نا  سیوـنب  نم  يوـس  ار  هزاـت  ربـخ  ره  شکب و  تمهت 

: دنیوگ یضعب  دش و  هناور  هفوک  يوس  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  يزور  نامه  تسا و  متصش  لاس  هجحلا  يذ  زا  هتشذگ 
دوب یندب  لوا  نیا  داتسرف و  قشمد  هب  ار  وا  رس  دنتخیوایب و  ار  ملسم  ندب  درک  رما  دایز  نبا  هاگنآ  .تسا  هدوب  هفرع  هبنـش  راهچ  زور 

یهارمه هب  ار  ود  نآ  رـس  هک  تسا  بقانم »  » رد و.دـش  هداتـسرف  قشمد  هب  هک  ناشیا  زا  رـس  نیلوا  تشگ و  هتخیوآ  هک  مشاه  ینب  زا 
یناه ملسم و  هک  تسا  نیدلا  رخف  خیش  لتقم  رد  و.دنتخیوایب  قشمد  هزاورد ي  زا  ار  اهنآ  داتسرف و  قشمد  هب  یعداو  هویح  نب  یناه 

ملسم و دندرک و  رازراک  موق  نآ  اب  دنتسشن و  شیوخ  نابسا  رب  دیسر  جحذم  ینب  هب  اهنآ  ربخ  دندیـشک  یم  اهرازاب  رد  دنتفرگ و  ار 
هک نادب  لییذت -   -. دیدشلا باذعلاب  امهلتاق  بذع  اهیلع و  هللا  همحر  .دندرپس -  كاخ  هب  دنداد و  لسغ  دـنتفرگ و  اهنآ  زا  ار  یناه 
هللا یلص  یبن  تبحـص  هک  دوب  هدش  تیاور  دوب و  هعیـش  نایعا  هفوک و  فارـشا  زا  دیوگ  ریـسلا » بیبح   » رد هک  نانچ  هورع  نب  یناه 

تسناد ناوت  دش  لقن  نیا  زا  شیپ  تفگ و  دایز  نبا  اب  هک  وا  نخـس  زا  دوب و  هلاس  دش 89  هتـشک  هک  زور  نآ  تفایرد و  هلآ  هیلع و 
سپ .دوب و  هدایپ  رازه  تشه  شوپ و  هرز  راوس  رازه  راهچ  وا  اب  هک  تشذگ  يدوعـسم  مالک  رد  .ار و  يو  تبترم  يدـنلب  تلالج و 

« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   » دیسر مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  هب  یناه  ملـسم و  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  هک  دیایب  نیا  زا 
يربخ دعب ؛ اما  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  :» دناوخ مدرم  يارب  دروآ و  نوریب  همان  اضیا  و  امهیلع » هللا  همحر  : » دومرف راب  دـنچ  تفگ و 

و رئازلا » حابصم   » يدهشملا و نب  دمحم  رازم »  » رد .دندش و  هتشک  رطقی  نب  هللادبع  هورع و  نب  یناه  ملـسم و  دیـسر ، ام  هب  شارخلد 
لامعا قایس  رد  مهحاورا -  هللا  سدق  دیهش -  دیفملا و  رازم » »
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  یتسیا و  یم  وا  ربق  رب  يدارم ، هورع ي  نب  یناه  ترایز  رکذ  دنیوگ  فورعم  بیترت  هب  هفوک  دجـسم 
حصانلا هللا و حلاصلا  دبعلا  اهیا  کیلع  مالسلا  هورع  نب  یناه  ای  کیلع  هتاولص  میظعلا و  هللا  مالـس  :» ییوگ یم  یتسرف  یم  مالـس  هلآ 
هک دوب  اهنآ  زا  هللا  همحر  یناـه  .ینک و  یم  عادو  ياـعد  يرازگ و  یم  وا  يارب  هیدـه  هب  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ  «. رخآ یلا  هلوسرل 

هدئاق اهلامج  اهشح  برح  کل  ای  : دناوخ یم  زجر  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم »  » رد تفایرد و  نینمؤملاریما  اب  ار  لمج  گنج 
یب هدزومآان و  گنج  ریبز  هحلط و  هاپـس  نارـس  هکنیا  دراد و  هشیاع  رتش  هب  هراشا  تایبا  نیا  اهلایقا  هلوح  یلع  اذهاهلالـض  اهـصقنی 

اب دـننک  حالـصا  ریبدـت و  ار  نآ  رما  نارتـش  هک  یگنج  يا  وت  رب  ياو  دـیوگ : مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  فـالخ  هب  دـنریبدت 
زا و.هدومزآ  گـنج  ناریما  يو  درگ  رب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  بناـج  نیا  رد  اـما  تسوا ، تصقنم  یهارمگ  هک  ثنؤم  يرادرس 
نآ زا  سپ  میدرک و  رکذ  زین  ام  هک  هلدا  ضعب  يارب  درمـش  نیحودـمم  زا  ار  يو  هک  تسا  هدـش  لـقن  یمظاـک  نسحم  دیـس  هلمکت 

میدرک و رکذ  ام  هک  بقانم  نیا  رب  هاگنآ  یلوا  هرظن ي  رد  دوب  نامگدب  یناه  هب  هک  تسا  فورعم  هللا  همحر  يدهم  دیـس  زا  دیوگ :
دیـس دـیوگ : فلؤم.یهتنا  .دورـس  یناه  ياثر  رد  يا  هدیـصق  یهاوخ  رذـع  هب  درک و  هبوت  نظ  ءوس  نآ  زا  تفای و  عالطا  نآ  لاثما 

: تسا هتفگ  هاگنآ  هدروآ  زارد  نخـس  تسا و  هدرک  هغلابم  یناه  لاوحا  رکذ  رد  دوخ  لاجر  رد  هللا  همحر  مولعلارحب  ینعی  روکذـم ؛
هناخ رد  داد و  هانپ  ار  ملـسم  هورع  نب  یناه  هک  دـنقفتم  رما  کی  رد  دـنراد  فالتخا  رگیدـکی  اب  اـهزیچ  يرایـسب  رد  هک  راـبخا  نیا 

مهارف وا  يارب  دوخ  فارطا  ياـه  هناـخ  رد  گـنج  زاـس  نادرم و  درک و  يراـی  داتـسیاب و  وا  راـک  رد  درک و  تیاـمح  وا  زا  شیوخ 
ار ندش  هتشک  دومن و  عانتما  یتخس  هب  دایز  نبا  هب  وا  میلست  زا  تخاس و 
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اهنیا دش و  هتشک  يراز  هب  نیعل  نآ  تسد  هب  دنتشاد و  زاب  دنداد و  هجنکـش  دندز و  درک و  تناها  ار  وا  ات  درک  رایتخا  يو  میلـست  رب 
و دش ، دیهش  وا  هار  رد  هک  تسوا  نایعیش  زا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ناروای  رد  لخاد  تسا و  یفاک  وا  تبقاع  یکین  لاح و  نسح  رد 

هکنیا و  تسا » رتراوازـس  تفالخ  نیا  هب  وت  بحاص  وت و  زا  هک  یـسک  نآ  دمآ  : » تفگ دایز  نبا  اب  هک  وا  مالک  نیا  تسا  سب  ار  وا 
زا نیا  دننام  و  دوش » هدیرب  هکنآ  رگم  مرادن  رب  دـشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناکدوک  زا  یکدوک  رب  نم  ياپ  رگا  : » تفگ

تیمح و تریغ و  يور  زا  هن  دوـب  رهاـظ  تجح  تریـصب و  يور  زا  درک  هچ  ره  هک  دراد  تلـالد  تشذـگ و  هک  يو  رگید  ناـنخس 
دیسرب ملسم  وا و  لتق  ربخ  یتقو  مالـسلا ؛ هیلع  نیـسح  مالک  تسا  نیا  ققحم  دکؤم و  .راوج و  نامهیم و  قح  تاعارم  دهع و  ظفح 

یناه لیقع و  نب  ملسم  لتق  عیظف : ربخ  اناتا  دق   » مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  لوق  دومرف و  ررکم  راب  دنچ  و  امهیلع » هللا  همحر  : » دومرف
هب رطقی  نی  هللادـبع  لتق  ربخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  رکذ  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلم   » رد دیـس  هچنآ  و  «. رطقی نب  هللادـبع  هورع و  نب 

انل و لعجا  مهللا  : » تفگ دش و  نایرگ  دیدرگب و  شا  هدید  رد  کشا  دوب ، یناه  ملسم و  لتق  ربخ  زا  دعب  نآ  دیـسر و  ترـضح  نآ 
رکذ یترایز  یناه  يارب  ام  باحـصا  و  «. ریدـق یـش ء  لک  یلع  کنا  کتمحر  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  امیرک و  الزنم  انتعیـشل 

دندومن یهاوخکین  هک  تسا  هدوب  ناتخبکین  ادهش و  زا  وا  هکنیا  رد  حیرص  دننک  یم  ترایز  وحن  نآ  هب  ار  وا  نونک  ات  هک  دنا  هدرک 
یلا میظعلا  هللا  مالس  :» تسا نیا  ترایز  نآ  دندیـسر و  وا  يدونـشوخ  شیاشخب و  هب  هتـشذگرد و  ادخ  هار  رد  ار و  لوسر  يادخ و 

رد دشابن ، صوصنم  ترایز  نیا  رگا  دشاب و  تباث  يرثا  زا  یصن و  زا  هن  ترایز  نیا  هک  دیامن  یم  دیعب  تفگ : نآ  زا  سپ  و  هرخآ »
.تسا و هدوب  ریخب  وا  تمتاخ  ناگرزب و  ناتخبکین و  زا  تسا و  هدیدرگ  دیهش  یناه  هک  نیا  هب  تسا  تداهـش  دنا  هدرک  رکذ  هچنآ 

هللا همحر  هنع و  هللا  یضر  وا -  مان  زا  سپ  دننک و  دای  یگرزب  هب  ار  وا  هللا -  مهمحر  وا -  ریغ  دیفم و  دننام  مدید  ار  باحـصا  خویش 
-
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دایز نبا  نوچ  هک  دوش  یم  رهاظ  رابخا  زا  هچنآ  اما  .دنک  دای  یتشز  هب  يو  زا  ای  دنز  نعط  وا  رب  متفاین  ار  املع  زا  کی  چیه  دنیوگ و 
هدـنهانپ يو  هب  ملـسم  ات  تشاد  دـش  دـمآ و  دایز  نبا  دزن  هفوک  فارـشا  ناـیعا و  رگید  اـب  تفر و  وا  ندـید  هب  یناـه  دـمآ  هفوک  هب 

یم یتسود  دوب و  انـشآ  دایز  نبا  اب  روهـشم و  يدرم  یناه  دوب و  رتست  رب  ملـسم  رما  ياـنب  نوچ  تسین ، يو  رب  نعط  بجوم  تشگ ،
نبا دزن  دوب  مزال  ار  يو  تهج  نیا  زا  تشادـن  شزاـس  رتست  اـب  نیا  تشگ و  یم  ققحم  وا  فـالخ  تسـشن  یم  يوزنم  رگا  دومن و 

، دشاب هناهب  ار  وا  ات  دومن  روجنر  ار  نتشیوخ  دیربب و  دایز  نبا  زا  درب  هانپ  يو  هب  ملسم  نوچ  .ار و  وا  مه  عفد و  دنک  دش  دمآ و  دایز 
ات دید  یم  ریخأت  رد  ار  تحلـصم  دـیاش  جورخ  رد  ندرک  باتـش  زا  ار  ملـسم  وا  یهن  اما  .داتفا  قافتا  تشادـن  نامگ  هک  يزیچ  سپ 
اب هرابکی و  اهنآ  لاتق  دوش و  ایهم  یناسآ  هب  راک  دسرب و  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ددرگ و  لماک  گنج  زاس  دنوش و  رایسب  مدرم 
هب تراشا  هک  تسا  هدمآ  نانچ  یـضعب  رد  تسا  فلتخم  رابخا  هک  یتسناد  شا  هناخ  رد  دایز  نبا  نتـشک  زا  وا  عنم  اما  .دشاب و  ماما 

ملـسم هک  تشذگ  .دشکب و  ار  يو  ملـسم  دیآ و  وا  تدایع  هب  دایز  نبا  ات  دز  يرامیب  هب  ار  نتـشیوخ  وا  مه  و  درک ، وا  هللادـیبع  لتق 
« ایبنالا هیزنت   » رد هللا  همحر  یـضترم  دیـس  مشکن و  ار  وا  داد  دنگوس  تسیرگب و  تخیوآ و  رد  نم  هب  ینز  تفگ : یم  رذع  ماقم  رد 

هناخ هب  ار  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دیـسرپب  ملـسم  لاح  زا  یتقو  دایز  نبا  اب  یناه  لوق  اما  .تسا  هدرک  رکذ  ار  رذع  کی  نیمه 
هب ارهق  وا  ظفح  متـشاد و  مرـش  وا  در  زا  نم  دیآ  دورف  تساوخ  دـمآ و  نم  هناخ ي  رد  ات  مدوبن  هاگآ  وا  راک  زا  مدـناوخن و  دوخ  ي 
رد دور و  وا  دزن  نانیمطا  لوصح  هدـعو و  یب  ملـسم  هک  دـیامن  یم  رود  تفگب و  وا  گنچ  زا  ییاهر  يارب  ار  نیا  دـمآ ، نم  ندرگ 

هکنآ اب  دیامن ، یم  دیعب  تدم  نیا  رد  ملسم  راک  زا  یناه  ندوبن  هاگآ  مه  هدرکان و  شیامزآ  هتخانـشن و  هتـسنادن و  دیآ  رد  وا  ناما 
یم هتـسناد  اجنیا  زا  .درکرادید و  ار  وا  هرابکی  دـمآ و  رد  يو  رب  ناهگان  یتقو  ات  دوب  هعیـش  فیراعم  زا  گرزب و  رهـش و  نآ  خـیش 

جنر رد  ارم  تفگ  ار  ملسم  یناه  هک  تسا  روکذم  ریسلا » بیبح   » و افصلا » هضور   » رد هچنآ  دوش 
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ود نیا  رد  اهنت  ار  نخس  نیا  هکنیا  اب  تسین  تسرد  مدینادرگ  یمزاب  ار  وت  مدوب  هدماین  رد  نم  هناخ ي  رد  رگا  يدنکفا و  یتخـس  و 
رکذ یناه  هرابرد ي  تیاور  ود  هغالبلا » جـهن   » حرـش رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا و  یلاـخ  نآ  زا  هربتعم  بتک  رگید  مدـید و  باـتک 

دانـسا یب  نآ  لقان  ار  هصق  نیا  هک  داد  باوج  مذ  تیاور  زا  دیـس  وا و  مذ  رد  رگید  تسوا و  حدـم  رب  لاد  تیاور  کـی  تسا  هدرک 
روکذم يزیچ  تسا  روما  نیا  يارب  ایهم  هک  ریس  خیراوت و  بتک  رد  دادن (1) و  تبسن  یباتک  هب  درک و  رکذ 
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هعس ي زا  تیاکح  ود  ترضح  نآ  راصق  تاملک  زا  ردصلا  هعـس  هسایرلا  هلآ   » نینمؤملاریما لوق  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  . 16 - 1
باوج هدرک و  تراشا  نادب  مولعلارحب  دیس  وا ، تمذم  رب  لمتـشم  تسا و  یناه  هرابرد ي  لوا  تیاکح  تسا ؛ هدروآ  هیواعم  ردص 

وا رادید  هب  هفوک  لها  دهع ، تیالو  هب  دیناتس  یم  تعیب  دیزی  دوخ  رسپ  يارب  هیواعم  هک  ماگنه  نآ  تسا : نیا  تیاکح  تسا و  هداد 
دندوب يو  درگرب  هک  مدرم  اـب  قشمد  دجـسم  رد  يزور  .دوب  دوخ  موق  رورـس  وا  دوـب و  اـهنآ  ناـیم  هورع  نب  یناـه  دـنتفر و  ماـش  هب 

رد .دـسرن  ماجنا  هب  زگره  نیا  تسا ، مولعم  دـیزی  لاح  دـنک و  یم  رابجا  دـیزی  تعیب  هب  رهق  هب  ار  ام  هیواـعم  هک  تسا  بجع  تفگ :
: تفگ دـیوگ ؟ یم  نینچ  ار  یناه  يدینـش  وت  ایآ  دیـسرپ : هیواعم  درب ، هیواـعم  هب  ربخ  دوب ، هتـسشن  شیرق  زا  یناوج  مدرم  نآ  ناـیم 
هب وت  زا  نخـس  خیـش  يا  وگب  دـندش  هدـنکارپ  دـش و  رتکبـس  مدرم  هوبنا  نوـچ  نیـشن  وا  هقلح ي  رد  ورب و  وا  دزن  زاـب  تفگ : .يرآ 

هکنیا دـنا و  هیما  ینب  اهنیا  ددرگ ، رداص  نخـس  نیا  وت  زا  رگید  مرادـن  تسود  یتسین و  رمع  رکب و  یبا  نامز  رد  وت  دیـسر ، هیواـعم 
دـیوگ و یم  هچ  ات  رگنب  سپ  متفگن ، وت  يزوسلد  یهاوخ و  ریخ  هب  زج  ار  مـالک  نیا  نم  و  تسا ، هیاـپ  هچ  هب  اـهنآ  مادـقا  تأرج و 

تروص هب  تفگ  زاب  نخـس  نآ  دش و  وا  کیدزن  دندنکارپب  مدرم  نوچ  تفر و  یناه  دزن  ناوج  نآ  سپ  .روایب  نم  يارب  ار  نآ  ربخ 
، تسا هیواعم  نخس  نخس  نیا  تسا و  هدیسرن  مونش  یم  نم  هک  اه  هزادنا  نآ  هب  وت  تحیـصن  هدازردارب  يا  تفگ : یناه  تحیـصن ،

يوگب وا  اب  يدرک  رادید  ار  وا  رگا  تسین  وت  رب  یکاب  تفگ : یناه  .دسانـش  یمن  ارم  وا  هللاو  راک  هچ  هیواعم  اب  ارم  تفگ : ناوج  نآ 
.دـیناهاگایب ار  وا  تفر و  هیواعم  دزن  تساـخرب و  ناوج  هدازردارب ! يا  زیخرب  دـسرن  تفـالخ  هب  دـیزی  تسین و  رما  نیا  هب  یهار  هک 

رد مه  یناه  دـیهاوخب و  ار  شیوخ  جـئاوح  تفگ  ار  نارئاز  زور  دـنچ  زا  سپ  يو و  رب  منک  یم  تناعتـسا  يادـخ  زا  تفگ : هیواعم 
! يازفیب نیا  رب  یتـساوخن  يزیچ  تفگ : هیواـعم  درک  ضرع  هیواـعم  رب  هتـشون و  نآ  رد  شجئاوح  دروآ  نوریب  هماـن  دوب  اـهنآ  ناـیم 
، يدرک هاتوک  هک  مناد  نانچ  تفگ : هیواعم  تشاد  هضرع  هیواعم  رب  همان  درک و  دای  تشذـگ  شرطاخ  هب  هچ  ره  تساـخرب و  یناـه 
وا رب  همان  تشون و  ار  همه  رگم  تشاذـگن  دوخ  رهـش  لها  دوخ و  موق  يارب  تجاح  چـیه  تساخرب و  یناـه  يازفیب ! ار  دوخ  بلطم 
نآ تفگ : تسا ، هدـنام  تجاـح  کـی  نینمؤـملاریما ! يا  تفگ : یناـه  يازفیب ! مه  نیا  رب  یتـساوخن ، يزیچ  تـفگ : درک و  ضرع 
هب نوچ  ییوت  اهراک  هنوگنیا  راوازـس  هک  نک  نینچ  تفگ : هیواعم  قارع ، رد  مشاب  دیزی  تعیب  رما  یلوتم  نم  هکنآ  تفگ : تسیچ ؟

.قارع یلاو  هبعش  نب  هریغم  تنوعم  هب  داتسیاب  تعیب  راک  رد  دمآ  قارع 
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کی ره  یـضاران و  ای  دوب  دنـسرخ  نآ  زا  سک  ره  داتفا و  قافتا  هچ  ره  دیزی  يارب  هیواعم  نتفرگ  تعیب  ماگنه  رد  تسا و  هدیدرگن 
لقن هب  اهربخ  رگید  زا  دوب  یلوا  دوب  حیحـص  رگا  دـنا و  هدرواین  یناه  زا  ار  هصق  نیا  و  دـنا ، هدرک  لقن  ار  همه  ربخ  لها  دـنتفگ  هچ 

ره تساخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  هب  درک و  در  ار  دیزی  تعیب  هک  هللا  همحر  یناه  تبقاع  نسح  هکنیا  اب  نآ  تبارغ  يارب  ندرک 
هک راک  نآ  زا  دـعب  تشگ  هتفریذـپ  وا  هبوت ي  درک و  هبوت  هک  هللا  همحر  رح  دـننام  دربب ، ناـیم  زا  دوب  هدرک  نیا  زا  شیپ  هک  طـیرفت 

زا.یهتنا رتکیدزن  هبوت  لوبق  هب  زیچان و  یناه  نآ  زا  یناه و  زا  دوب  رتراوشد  وا  راک  دـش و  رداـص  وا  تسد  زا  هک  يرکنم  نآ  درک و 
هب ناوارف  لام  وا  داد و  ناسارخ  تیالو  ار  یجحذـم  باهـش  نب  ریثک  هیواـعم  مدینـش  : » تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  دربم  ساـبعلا  یبا 
هانپ رد  یناه )  ) وا دومرف و  رده  ار  یناه  نوخ  دیسر ، هیواعم  هب  ربخ  دش ، ناهنپ  يدارم  هورع  نب  یناه  دزن  تخیرگب و  درک و  تسد 

وا دـنتفر  دنتـساخرب و  مدرم  نوچ  تخانـش  یمن  ار  وا  هیواـعم  تشگ  رـضاح  هیواـعم  سلجم  هب  اـت  تفر  نوریب  هفوک  زا  دوب  هیواـعم 
نآ زورما  تفگ : هیواعم  ما ! هورع  نب  یناه  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : یناه  دیـسرپ ، وا  راـک  زا  هیواـعم  دـنامب  ياـج  رد  ناـنچمه 

ینمـس ام  اذا  فیطع  ینب  هارـس  یف  یـشما  تیمک  قفا  یتکـش  لمحی  یلیذ و  رجا  یتمج و  لجرأ  : تفگ یم  وت  ردـپ  هک  تسین  زور 
! نینمؤملاریما اـی  مالـسا  هب  تفگ : هچ ؟ هب  تفگ : هیواـعم  .تسا  شیب  متزع  مه  زور  نآ  زا  زورما  نم  تفگ : یناـه   . تیبا (1) میض 
زا يا  هراپ  تسا  هتفرگ  رب  هک  ار  یلام  نآ  رگنب  تفگ : هیواعم  وت ، هاپس  رد  نم  دزن  تفگ : تساجک ؟ باهـش  نب  ریثک  تفگ : هیواعم 

«. شداب اراوگ  یقاب  ناتسب و  وا 
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دراد یم  رب  مد  هایس  ماف  خرـس  بیجن  یبسا  ارم  گنج  حالـس  مشک و  یم  ار  دوخ  نماد  منز و  یم  هناش  ار  دوخ  فلز  ینعی  . 17 - 1
.منک یم  یشک  ندرگ  دروآ  ور  نم  هب  یمتس  رگا  مور و  یم  هار  فیطع  ینب  هلیبق ي  نارتهم  اب 
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ایآ تفگ : دیزی  دندرک ، رضاح  دیزی  دزن  ار  وا  دش  ریگتسد  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاکح  و 
 -. هیلع هللا  همحر  دنتشک -  ار  وا  دومرفب  دیزی  يرآ ، تفگ  یتمج » لجرا  : » تفگ هکنآ  دوب  وت  ردپ 
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لیقع نب  ملسم  لتق 

هراشا

، تبسانم هب  مینک و  دای  ار  اهنآ  لتقم  سپ  تسا ، يرجه  دیشر  رامت و  مثیم  نتشک  لیقع  نب  ملـسم  لتق  راگزور  هب  گرزب  جناوس  زا 
مثیم : هرـس سدق  رامت  ییحی  نب  مثیم  رکذ  رد   -. نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  میروایب -  مه  ار  قمحلا  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  لتقم 

رکب و یبا  نب  دـمحم  قمح و  نب  ورمع  وا و  هکلب  اـهنآ ، ناگدـیزگرب  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  باحـصا  ناـصوصخم  زا 
يو زا  هاگ  دوب و  هتخومآ  ملع  ار  يو  وا  دادعتـسا  روخارف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـندوب و  ترـضح  نآ  نایراوح  زا  ینرق  سیوا 
دوب تما  یناـبر  هیفنح  نب  دـمحم  لوق  هب  هتفرگارف و  وا  زا  نآرق  ریـسفت  دوـب و  نینمؤـملاریما  درگاـش  هک  ساـبع  نبا  .دـیوارت و  یم 

هب مه  ار  نآ  لیوات  مدرک و  تئارق  نینمؤملاریما  رب  ار  نآ  لیزنت  هک  سرپب  نم  زا  نآرق  ریسفت  زا  یهاوخ  هچ  ره  سابع  نبا  ای  تفگ :
راد هب  نامرف  نوچ  هک  هدـش  تیاور  .درک و  نتـشون  هب  عورـش  رواـیب و  تاود  ذـغاک و  كزینک ! يا  تفگ : ساـبع  نبا  تخومآ  نم 
نم دزن  دونـشب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رـس  ثیدح  دـهاوخ  سک  ره  مدرم ! يا  دز : دایرف  دـنلب  گناب  اب  دـش  رداص  وا  نتخیوآ 

کـشخ شنت  رب  تسوپ  هکنانچ  دوب ، داهز  زا  درک و  عورـش  بیاجع  ندرک  ثیدح  هب  وا  دندش و  مهارف  وا  درگ  رب  مدرم  سپ  دیآ ،
رب ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  لقن  یفقث  میهاربا  فیلات  تاراغ »  » باتک زا  و.دهز  تدابع و  زا  دوب  هدش 

130 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یهورگ  تفگ و  یم  مدرم  يارب  مولع  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دوب  هاگ  دوب و  هدرک  هاگآ  تیـصو  رارـسا  زا  ناهنپ  رارـسا  رایـسب و  ملع 
زا رایـسب  مدرم  روضح  رد  يزور  ات  دـنداد  یم  سیلدـت  هقرخم و  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداتفا و  یم  کـش  هب  هفوک  لـها 

يوش و یم  هتخیوآ  دـننک و  ریگتـسد  نم  زا  سپ  ار  وت  مثیم ! يا  : » تفگ دـندوب  صلخم  یـضعب  كاش و  یـضعب  هک  دوخ  باحـصا 
ترکیپ هب  هبرح  دوش  موس  زور  نوچ  دـنک و  باضخ  ار  وت  شیر  هکناـنچ  دوش  ناور  نوخ  وت  ینیب  ناـهد و  زا  دوش  مود  زور  نوچ 

تسا و ثیرح  نب  ورمع  هناخ ي  رد  رب  يوش  هتخیوآ  اجنآ  رد  وت  هک  ياجنآ  شاب و  نآ  راظتنا  رد  سپ  يرذگرد  نآ  زا  دـنربورف و 
وت هک  امرخ  تخرد  نآ  نم  یشاب و  رتکیدزن  نیمز  هب  وت  رت و  هاتوک  اهنآ  زا  وت  راد  دندرگ و  بولـصم  هک  یتسه  رفن  هد  زا  یکی  وت 
یم تشازگ و  یم  زامن  دمآ ، یم  تخرد  نآ  کیدزن  هتـسویپ  مثمی  و  «. دومنب ار  نآ  زور  ود  زا  سپ  میامنب ، وت  هب  دـنزیوآ  نآ  رب  ار 
مه مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندـش  هتـشک  زا  سپ  .يدـیئور  نم  يارب  وـت  مدـش و  هدـیرفآ  وـت  يارب  نم  یلخن ! هدـنخرف  هچ  تفگ :

ورمع دوب  هاگ  .تسیرگن و  یم  تفر و  یم  نآ  دزن  دییاپ و  یم  ار  نآ  هنت ي  دندیرب  ار  نآ  ات  دمآ  یم  نب  امرخ  نآ  رادید  هب  هتسویپ 
دیـسرپ یم  .دیوگ  یم  هچ  تسناد  یمن  ورمع  رادوکین و  راوج  قح  موش  وت  هیاسمه ي  نم  تفگ : یم  درک  یم  رادید  ار  ثیرح  نب 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  : » دنیوگ تسا  لوقنم  لئاضفلا »  » باتک زا  ؟و  ار میکح  نبا  هناخ ي  ای  دیرخ  یهاوخ  ار  دوعسم  نبا  هناخ ي 

وت مثیم ! يا  تفگ : وا  اب  يزور  دنیوگ  تخادرپ و  یم  وگتفگ  هب  وا  اب  تسـشن و  یم  رامت  مثیم  دزن  دـمآ و  یم  نوریب  هفوک  عماج  زا 
رب تقو  نآ  نم ! يالوم  يا  تفگ : يوش ، یم  بولـصم  وت  دومرف : مالـسلا ؟ هیلع  نینمؤملاریما  ای  هچ  هب  درک  ضرع  مهدـن ؟ هدژم  ار 

ینمؤم وا  تشاد و  یم  تسود  تخـس  ار  وا  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  هک : تسا  تیاور  یقیقع  زا  »و  .يرآ دومرف : مشاب ؟ مالـسا  ترطف 
یبسا رب  مثیم  : » هک تسا  لقن  ریبز  نب  لیـضف  زا  هدانـسا  هب  یـشک  خیـش  زا  لاقملا » جـهنم   » رد و.رباص  الب  رد  و  رکاـش ، اـخر  رد  دوب 

ینب سلجم  کیدزن  ار  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  تشذگ  یم  راوس 
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هتفر وا  رس  زا  يوم  منیبب  يدرمریپ  تفگ : بیبح  دروخ ، یم  رگیدکی  هب  اهنآ  نابسا  ندرگ  دنتخادرپ و  ثیدح  هب  مه  اب  دیدب و  دسا 
راد يالاب  رد  دوش و  هتخیوآ  راد  هب  دوخ  ربمغیپ  نادـناخ  تبحم  رد  دـشورف ، یم  هزوبرخ  قزرلا  باب  کـیدزن  دراد  گرزب  یمکش 

نوریب دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  يرای  يارب  دراد  وسیگ  هک  مسانـش  یم  يور  خرـس  يدرم  مه  نم  تفگ : مثیم  .دنفاکـشب  ار  شمکش 
درم ود  نیا  زا  رتوگغورد  ام  دنتفگ  سلجم  لها  .دندش  ادج  مه  زا  تفگب و  نیا  .دننادرگب  هفوک  رد  ار  شرس  دوش و  هتـشک  دور و 
اهنآ دیـسرپب ، ار  اهنآ  لاح  سلجم  لها  زا  ود و  نآ  بلط  رد  دمآ  يرجه  دیـسر  دندوب  هدشن  هدنکارپ  سلجم  لها  زونه  .میا  هدیدن 

دیوگب درک  شومارف  ار ! مثیم  دنک  تمحر  ادخ  تفگ : دیشر  دنتفگ ، نانچ  نینچ و  مه  اب  میدینـش  دندش و  ادج  رگیدکی  زا  دنتفگ :
رتوگغورد اهنآ  همه ي  زا  نیا  دـنتفگ : مدرم  دـننادرگب  ار  شرـس  هاگنآ  دوش ، هدوزفا  دروآ  ار  وا  رـس  هکنآ  ياطع  رب  مرد  دـص  هک 

ار رهاـظم  نب  بیبـح  رـس  هتخیوآ و  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ ي  رد  رب  ار  مثیم  میدـید  هک  تشذـگن  يراـگزور  دـنتفگ  زاـب  .تـسا و 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  : » هک تسا  تیاور  مثیم  زا  و  «. میدید دنتفگ  هچنآ  همه ي  دوب و  هدش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  دندروآ 

ار وت  دایز  نب  هللادیبع  ینعی  دـندرک ؛ قحلم  دوخ  هب  ار  وا  هیما  ینب  هک  ردـپ  یب  درم  نآ  یتقو  مثیم ! يا  هنوگچ  تفگ : دـناوخب و  ارم 
ار وت  ماـگنه  نیا  رد  تفگ : .میوـجن  يرازیب  وـت  زا  زگره  نم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اـی  متفگ : يدرگ ؟ رازیب  نم  زا  هک  دـناوخب 
زا و.نم  هجرد ي  رد  یشاب  نم  اب  سپ  مثیم ! يا  دومرف : .دشابن  رایسب  ادخ  هار  رد  نیا  هک  منک  یم  ییابیکش  متفگ  دزیوایب ، دشکب و 

دیزوب و يداب  هک  هعمج ، زور  تارف  رد  مدوب  مثیم  اب  تفگ : داد و  ربخ  ارم  رامت  دلاخوبا  : » تفگ تسا  هدـش  تیاور  مثیم  نب  حـلاص 
دزو و یم  تخـس  يداب  هک  دیدنب  راوتـسا  ار  یتشک  تفگ : تسیرگن و  داب  هب  دمآ و  نوریب  دوب  هتـسشن  ییوکین  ابیز و  یتشک  رد  وا 

ربخ ادخ ! هدـنب ي  يا  متفگ : مدرک  رادـید  ار  وا  نم  دیـسرب ، ماش  زا  يدـیرب  دـش  رگید  هعمج ي  نوچ  درمب ، هیواعم  تعاس  نیا  رد 
لاح ار  مدرم  تفگ : تسیچ ؟
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دیهـش خیـش.هعمج  زور  تفگ : تشذگرد ؟ زور  مادـک  متفگ  .دـندرک  تعیب  دـیزی  اب  مدرم  تشذـگرد و  نینمؤملاریما  تسا ، وکین 
هب ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اهبـش  زا  یبـش  : » تفگ مثیم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مهنع -  هللا  یـضر  مثیم -  زا  یکم  نـب  دـمحم 

تفگب زامن  مالس  نوچ  تشاذگب ، زامن  تعکر  راهچ  درک و  هلبق  هب  يور  دیسر  یفوج  دجسم  هب  ات  تفر  نوریب  هفوک  زا  درب  ارحص 
ار وت  هک  مناوخن  هنوگچ  ما و  هدرک  یناـمرفان  هک  مناوخب  ار  وت  هنوگچ  ادـخ  راـب  تفگ : دوـشگب و  اهتـسد  ار  يادـخ  درک  حـیبست  و 

دناوخ هتسهآ  ار  اعد  اعد و  رخآ  ات  دیمارپ  یمـشچ  مدرک و  زارد  وت  يوس  هانگ  رپ  یتسد  تسا ، نم  لد  رد  وت  یتسود  ما و  هتخانـشب 
نابایب رد  ییاج  ات  متفر  وا  یپ  رد  نم  تفر و  نوریب  تساخرب و  وفعلا و  تفگ : راب  دـص  دوس و  كاـخ  رب  يور  تفر و  هدجـس  هب  و 
يالوم متفگ  دوخ  اب  سپ  دوب  کیرات  تخـس  یبش  دش  رود  نم  زا  يرذـگن و  طخ  نیا  زا  راهنز ! تفگ  دیـشک و  یطخ  نم  درگ  رب 

ره مدرگ  هاگآ  وا  لاح  زا  ات  مور  یم  وا  یپ  رد  هللا  تسیچ و  وت  رذع  لوسر  ادخ و  دزن  يدرک  اهر  رایسب  نانمـشد  نیا  اب  ار  شیوخ 
یم نخـس  هاچ  اب  هدربورف و  هاچ  هب  ندـب  همین ي  ات  ار  دوخ  رـس  مدـید  مدـش و  ناور  وا  لابند  سپ  مشاـب ، هدرک  وا  یناـمرفنان  دـنچ 

ار وت  رگم  دومرف : مثیم ، متفگ : تسیک ؟ دومرف : دینادرگب و  بناج  نیدـب  يور  تسا و  وا  اب  یـسک  تفایرد  سپ  وا ، اب  هاچ  دـیوگ و 
متفگ هک  اهزیچ  نآ  زا  دومرف : .متسناوتن  ربص  مدیـسرت و  نانمـشد  زا  وت  رب  نم ! يالوم  يا  متفگ : يورن ؟ نوریب  طخ  نآ  زا  مدومرفن 

امهمف يرـس  اهل  تیدبا  فکلاب و  ضرالا  تکن  يردص  اهل  قاض  اذا  تانابل  ردصلا  یف  :و  دومرف يالوم ؛ ای  هن  متفگ  يدینـش ؟ چیه 
ار وا  نینمؤملاریما  دوب  دـسا  ینب  زا  ینز  هدـنب ي  رامت  مثیم  دـیوگ : داشرا »  » رد دـیفم  خیـش  يردـب  نم  تبنلا  كاذـف  ضرـالا  تبنت 
هک یماـن  تسا  هداد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دومرف : ملاـس ، تفگ : تسیچ ؟ وت  ماـن  تفگ : وا  هب  درک و  دازآ  دـیرخب و 

مثیم دیمان  نادب  ار  وت  مجع  رد  تردپ 
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لوسر هک  درگزاب  مان  نامه  هب  سپ  دومرف : دنتفگ ، تسار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : دوب ،
اب مالـسلا  هیلع  یلع  يزور.دش  ملاس  یبا  هب  ینکم  تشگزاب و  مان  نادب  مثیم  سپ  نک ، اهر  ار  ملاس  درک و  دای  ار  وت  مان  نادـب  ادـخ 

ینیب و خراوس  ود  زا  دوش  میـس  زور  نوـچ  دـننکورف و  ترکیپ  رب  يا  هبرح  دـنزیوایب و  رادـب  دـنریگب و  ار  وـت  نم  زا  سپ  تفگ : وا 
رادرب ثیرح  نب  ورمع  هناخ ي  رد  رب  ار  وت  شاـب و  رظتنم  ار  باـضخ  نیا  سپ  دـنک ، نیگنر  ار  وت  شیر  دوش و  ناور  نوخ  تناـهد 

هب يوش  هتخیوآ  نآ  هنت ي  رب  هک  ینب  امرخ  نآ  ات  ورب  یشاب ، رتکیدزن  نیمز  هب  وت  رتهاتوک و  همه  زا  وت  راد  دیشاب و  رفن  هد  دنزیوآ ،
هک یلخن  كرابم  هچ  تفگ : یم  درازگ و  یم  زاـمن  تفر و  یم  تخرد  نآ  دزن  مثیم  داد و  ناـشن  ودـب  ار  هلخن  نآ  سپ  میاـمنب ، وت 

ار نآ  ات  درک  یم  یـشکرس  یـسراو و  تفر و  یم  نآ  کـیدزن  هتـسویپ  و  یتفاـی ، شرورپ  نم  يارب  وت  مدـش و  هدـیرفآ  وت  يارب  نم 
نم تفگ : یم  درک و  یم  رادـید  ار  ثیرح  نب  ورمع  .دوـب و  هتخانـش  رتـشیپ  دـیدرگ  یم  بولـصم  نآ  رد  هـک  ییاـجنآ  .دـندیرب و 

ار میکح  نبا  هناخ ي  ای  دیرخ  یهاوخ  ار  دوعـسم  نبا  هناخ ي  تفگ : یم  وا  هب  ورمع  نک ! یگیاسمه  وکین  سپ  موش  وت  هیاسمه ي 
ما دش ، لخاد  هملس  ما  رب   . درازگب (1) جح  دش  هتشک  هک  لاس  نامه  رد  مثیم  دهاوخ و  یم  هچ  مالک  نیا  زا  مثیم  هک  تسناد  یمن  و 
زا ار  هملـس  ما  مثیم  و  درک ، یم  دای  ار  وت  بش  لد  رد  مدینـش  یم  ادـخ  لوسر  زا  رایـسب  تفگ : .مثیم  تفگ : یتسیک ؟ دیـسرپ : هملس 
دزن هللا  ءاش  نا  و  منک ، مالس  وا  رب  مراد  تسود  يوگب  وا  اب  تفگ  تسا  یغاب  رد  تفگ : هملس  ما  دیسرپب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاح 
نوخ هب  يدوز  هب  تفگ : دـینادرگ و  وبـشوخ  ار  مثیم  شیر  تساوخ و  شوخ  يوـب  هملـس  ما  مینک ، رادـید  ار  رگیدـکی  راـگدرورپ 

، دوش باضخ 
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: تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  دوب  مدرم  نیرت  یمارگ  درم  نیا  دـنتفگ : وا  اـب  دـندرب  هللادـیبع  دزن  دـنتفرگب  ار  وا  تفر و  هفوک  هب  سپ 
رد ینعی  داصرملاب » : » تفگ تساجک ؟ وت  راگدرورپ  ینعی  کبر » نیا  : » تفگ وا  هب  هللادیبع  يرآ  دنتفگ : یمجع !؟ نیا  امش  رب  ياو 

ینک یم  ادا  تغالب  اب  یهاوخ  یم  هچ  ره  ندوب  یمجع  نیا  اب  تفگ : دایز  نبا  .ینارگمتـس  زا  یکی  وت  تسا و  يرگمتـس  ره  نیمک 
نم راد  بوچ  يزیوآ و  یم  راد  هب  میرفن  هد  ام  هک  هداد  ربخ  تفگ  درک ؟ مهاوخ  هچ  وت  اب  نم  هک  تسا  هداد  ربخ  وت  هب  وت  بحاـص 

هک ادـخ  هب  مسق  ینک  تفلاـخم  هنوگچ  تفگ : درک ، میهاوخ  وا  تفلاـخم  هتبلا  تفگ : .مرتکیدزن  نیمز  هب  تسا و  رتهاـتوک  همه  زا 
و ینک !؟ هنوگچ  اهنیا  تفلاخم  وت  دـنا  هداد  ربخ  هدینـش  یلاعت  يادـخ  زا  وا  لـیئربج و  زا  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ار  نآ 
دندرب و نادنز  هبار  وا  سپ  .دـنهن  ماگل  نم  ناهد  رب  هک  مالـسا  رد  مسک  لوا  نم  مناد و  یم  موش  یم  هتخیوآ  هک  هفوک  رد  ییاجنآ 
رب مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخ  نوخ  هب  يور و  یم  ردب  درم  نیا  گنچ  زا  وت  تفگ : وا  اب  مثیم  دوب ، وا  اب  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم 

دروخرب و وا  اب  يدرم  دمآ  نوریب  نادنز  زا  دزیوآ  راد  هب  ات  دناوخب  ار  مثیم  هللادیبع  نوچ  .یشک و  یم  ار  ام  هدنـشک ي  يزیخ و  یم 
نآ يارب  نم  درک ، یم  هلخن  نادـب  تراشا  هک  یلاح  رد  تفگ : دز و  يدـنخبل  مثیم  ندیـشک ؟ اهجنر  هنوگنیا  هب  تجاـح  هچ  تفگ :
نب ورمع  يارـس  رد  رب  دندوب  هدـش  عمتجم  يو  رب  مدرم  دنتـسب  راد  رب  ار  وا  یتقو  .تسا  هتفای  شرورپ  نم  يارب  نآ  مدـش و  هدـیرفآ 

ار راد  ریز  اـت  دومرف  ار  یکزینک  دنتـشارفارب  ار  راد  یتقو  موش ، یم  وت  هیاـسمه ي  نم  تفگ : یم  درم  نیا  هللاو  تفگ  ورمع  ثیرح ،
ار امش  هدنب ي  نیا  هک  دندرب  ربخ  دایز  نبا  هب  تفرگ ، نتفگ  مشاه  ینب  لئاضف  راد  يالاب  مثیم  درک و  روخب  دیشاپب و  بآ  تفورب و 
زا شیپ  زور  هد  مثیم  لتق  .دنداهن و  وا  ناهد  رب  ماگل  هک  مالـسا  رد  دوب  سک  لوا  سپ  دیدنب ، ماگل  ار  وا  تفگ : هللادیبع  درک ، اوسر 

رخآ رد  تفگ و  ریبکت  وا  دندرب  دورف  وا  رکیپ  رب  هبرح  دـش  میـس  زور  نوچ  دـیآ و  قارع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  هک  دوب  نآ 
یمن بولـصم  ندرگ  رب  ناـمز  نآ  رد  ار  راد  دـنب  دـیوگ : مجرتـم   ) .دـیفم مـالک  یهتنا  تـشگ  ناور  وا  ینیب  ناـهد و  زا  نوـخ  زور 

ار بوچ  دنتسب و  یم  بوچ  رب  مکحم  ینامسیر  اب  هکلب  دنتخادنا ،
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و (. دنام یم  هدنز  زور  هس  زور و  ود  هک  دوب  هاگ  داد و  یم  ناج  راد  رـس  رب  یگنـشت  یگنـسرگ و  جنر و  زا  ات  دـندرک  یم  اپ  رـس  رب 
، دنراپـس كاخ  هب  دنربب و  ار  مثیم  ندـب  ات  دـنداهن  هدـعو  رگیدـکی  اب  دـندرک و  عامتجا  ناشورف  امرخ  زا  نت  تفه  هک  تسا  تیاور 
زا ار  راد  دندیدن و  هک  دش  عنام  ناشورف  امرخ  اهنابساپ و  نایم  شتآ  دندوب ، هتخورفا  شتآ  دنداد و  یم  ساپ  نانابـساپ  دندمآ  هنابش 

نانابساپ دندنکفا ، هبارخ  رد  ار  راد  دندرپس و  كاخ  هب  اجنادب  دوب و  ناور  یبآ  دارم  ینب  هلحم  رد  دندرب  مثیم  ندب  اب  دندنکرب  ياج 
یلع نسحلاوبا  دوش  یم  یهتنم  رامت  میثم  هب  شبـسن  هک  یناسک  زا  دیوگ : فلؤم.دنتفاین  ار  وا  دنداتـسرف و  ناراوس  دش  حبـص  نوچ 

تارظانم نیفلاخم  هدـحالم و  اب  دوب و  مصتعم  نومأم و  رـصع  رد  هیماـما  نیملکتم  زا  تسا ، راـمت  مثیم  نب  بیعـش  نب  لیعامـسا  نب 
لیذهلاوبا زا  مثیم  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاکح  هللا  همحر  دیفم  خیـش  .دوب  هرـصب  هلزتعم  سیئر  لیذهلاوبا  يو  دهع  رد  تشاد و 

سپ تفگ : یلب ، تفگ : لیذهلاوبا  دنک ؟ یم  رما  يرـش  رما  ره  هب  دنک و  یم  یهن  ریخ  رما  ره  زا  سیلبا  هک  یناد  یم  وت  ایآ  دیـسرپ :
ار همه  رش  ریخ و  سیلبا  هک  دش  تباث  تفگ : نسحلاوبا ! هن  تفگ : هتسنادن ؟ دنک  یهن  ریخ  زا  هتخانشن و  دنک  رما  رـشب  تسا  نکمم 

رـش ریخ و  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دوخ  ماما  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : نسحلاوبا  يرآ  تفگ : لیذـهلاوبا  دـناد ، یم 
رد مثیم  هک  نادـب  و.دـش  عقطنم  دـنامرد و  لیذـهلاوبا  تسا و  رتملاع  وت  ماـما  زا  سیلبا  سپ  تفگ : هن ، تفگ : تسناد ؟ یم  ار  همه 
هب نآ  دنا  هتفگ  هدرک  ءانثتـسا  ار  هماقم -  هللا  عفر  هغالبلا -  جهن  حراش  ینارحب  یلع  نب  مثیم  یـضعب  تسا و  میم »  » رـسک هب  اج  همه 

.تسا میم »  » حتف

يرجه دیشر  لتقم 

ار وا  تسا ، تیحان  نآ  مامت  اـی  نیرحب  گرزب  رهـش  هحتف  ود  هب  رجه  هب  بوسنم  يرجه  ریغـصت و  هغیـص ي  هب  ءار »  » مض هب  دیـشر 
دیمان و ایالب  دیشر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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نامه نانچ و  نینچ و  لتق  هب  نالف  درذگ و  یم  رد  نانچ  نینچ و  گرم  هب  نالف  تفگ : یم  وا  دوب  هتخومآ  ار  يو  ایانم  ایالب و  ملع 
رد نینچ  تسا  یناهبهب  دیحو  هقیلعت ي  رد  .داد  ربخ  رهاظم  نب  بیبح  لتق  زا  هک  تشذگ  مثیم  لاوحا  رد  دوب و  هتفگ  وا  هک  دش  یم 

ردپ دایز  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  صاصتخا »  » باتک زا  و.تسا  هدرمش  مالسلا  مهیلع  همئا  نانابرد  زا  ار  وا  یمعفک  هک  مراد  دای 
زا یهورگ  اب  دوب  هتـسشن  دوخ  يارـس  رد  رب  وا  دمآ و  هکاراوبا »  » دزن يزور  دش ، ناهنپ  وا  دوب  يرجه  دیـشر  يوجتـسج  رد  هللادیبع 
رب ياو  تفگ : دش و  هناخ  رد  يو  یپ  رد  تساخرب و  دیسرتب و  تخس  هکاراوبا »  » دمآ رد  يو  هناخ ي  رد  دیشر  سپ  شیوخ ، نارای 

دنا و وت  يوجتسج  رد  نانیا  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  رگم  تفگ : دیشر  یتخاس ! كاله  يدرک و  میتی  ارم  نادنزرف  یتشکب و  ارم  وت !
مه ارم  تفگ : وا  دـندیدن ، ارم  کـی  چـیه  تفگ : دیـشر  دـیدب ، ار  وت  دوب  نم  دزن  سک  ره  يدـش و  ناـهنپ  نم  هناـخ ي  رد  يدـمآ 

دمآ و شیوخ  نارای  يوس  تسبب و  وا  رب  ار  رد  تشاد و  سوبحم  هناخ  رد  تسبب و  وا  ياهوزاب  تفرگب و  ار  وا  ینک و  یم  ءازهتـسا 
همه درک ، رارکت  ار  لاؤس  میدیدن ، ار  یـسک  ام  دـنتفگ : دـمآرد  نم  هناخ ي  هب  يدرمریپ  نونکا  مه  هک  دـمآ  مرظن  رد  نانچ  تفگ 

رد دیشر  زا  ینخس  دنیب  دنک و  سسجت  ات  تفر  دایز  سلجم  هب  دنشاب  هدید  نارگید  دیسرت  زاب  دش و  شوماخ  سپ  .میدیدن  دنتفگ :
تسـشنب و وا  دزن  درک و  مالـس  دایز  رب  سپ  .دـنک  میلـست  اهنآ  هب  ار  يو  تسا  هتفر  وا  هناـخ ي  رد  دنـشاب  هاـگآ  رگا  تسه و  ناـیم 

يور داتفا  وا  رب  شمـشچ  ات  دـیآ ، یم  دایز  سلجم  هب  يور  يرتسا  رب  دیـشر  دـید  نایم  نیا  رد  دـنتفگ و  یم  نخـس  مه  اـب  هتـسخآ 
ار وا  تساخرب  دایز  درک ، مالس  دایز  رب  دمآ و  ریز  هب  رتسا  زا  دیشر  سپ  دیدب ؛ هنیاعم  ار  گرم  تخاب و  ار  نتشیوخ  دیشک و  مهرد 
هچ وت  رب  هار  رد  دـننوچ و  یتشاذـگ  نطو  رد  هک  ناـسک  نآ  يدـمآ و  هنوگچ  هک  تفرگ  ندیـسرپ  دیـسوبب و  دیـشک و  شوغآ  رد 

نیا ریمالا » هللا  حلـصا  : » تفگ دایز  اـب  هکاراوبا »  » تفرب تساـخرب و  دـنامب و  اـجنآ  یکدـنا  درم  نآ  تفرگب و  وا  شیر  و  تشذـگ ،
ام ترایز  هب  تسا  ماش  مدرم  زا  ام  ناردارب  زا  یکی  تفگ : دوب ؟ هک  درمریپ 
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هک نونکا  تفگ : شدوب و  هتشاذگ  هکنانچ  دید ، هناخ  نآ  رد  ار  دیـشر  دمآ ، زاب  يارـس  هب  تساخرب و  هکاراوبا »  » سپ تسا ، هدمآ 
باحـصا زا  روکذم  هکاراوبا » : » دیوگ فلؤم.يآ  ام  دزن  یهاوخ  هک  روط  ره  نک و  یهاوخ  هچ  ره  منیب  نم  هک  تسا  ملع  نیا  ار  وت 

رتشا کلام  هتابن و  نب  غبصا  دننام  تسا ، هدروآ  نمی  مدرم  زا  وا  باحصا  هرامش ي  رد  ار  وا  یقرب  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هرجش لابن و  ریشب  دننام  رایسب (1)  اهنآ  نایم  رد  همئا  تاور  دنروهشم و  هعیش  لاجر  رد  هک  هکارا » یبا   » نادناخ دایز و  نب  لیمک  و 

.دنناگرزب و هیماما و  تاقث  ریهاشم و  زا  همه  هرجش و  نب  نسح  هرجش و  نب  یلع  ریشب و  نب  قحـسا  هکارا و  یبا  نب  نومیم  رـسپ  ود 
لاثما دیشر و  بلط  رد  تخس  هیبا  نب  دایز  نوچ  دیسرت ، یم  شیوخ  رب  هکلب  دوبن  فافختسا  يور  زا  درک  دیشر  اب  هکاراوبا »  » هکنیا

ار و ناشیا  دهد  هانپ  ای  تفایض  ای  دنک  تناعا  سک  ره  و  اهنآ ، رازآ  هجنکش و  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هعیـش ي  زا  دوب ، يو 
رد داد  هانپ  تفریذـپ و  ینامهم  هب  ار  همحرلا -  هیلع  لیقع -  نب  ملـسم  هک  دوش  یم  هتـسناد  یناه  يدرمناوج  يراوگرزب و  اـجنیا  زا 

رتخد ءاونق  زا  یلجب  نایح  یبا  زا  یشک  خیش  و  « -. هسدق هریظح  هلزنا  هسمر و  هللا  بیط  درک -  وا  يادف  شیوخ  ناج  دوخ و  هناخ ي 
مدینش مردپ  زا  تفگ : نک  هاگآ  نآ  رب  ارم  يدینش  تردپ  زا  هچنآ  متفگ  ءاونق  اب  تفگ  نایحوبا  : » تسا هدرک  تیاور  يرجه  دیشر 

هب ار  وا  هیما  ینب  هک  هدازمارح  نیا  یتقو  تسا  هنوگچ  وت  ربص  دیشر  يا  تفگ : مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ارم  داد  ربخ  تفگ : یم 
: دومرف تسا  تشهب  ماجنارـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  متفگ : دربب ؟ وت  نابز  ياپ و  تدس و  دبلطب و  ار  وت  دنا  هدرک  قحلم  دوخ 
زا يرازیب  هب  ار  وا  داتسرف و  وا  يوس  یعد  دایز  نب  هللادیبع (2)  ات  تشذگب  راگزور  تفگ : دیشر  رتخد  .ترخآ  ایند و  رد  ینم  اب  وت 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 
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زا يرازیب  هب  یناوخ  یم  ارم  هک  داد  ربخ  نم  لیلخ  تفگ : مشکب ؟ ار  وت  یهاوخ  عون  هچ  هب  تفگ : داـیز  نبا  درک  عاـنتما  وا  دـناوخب 
ار وا  تفگ : منادرگ و  غورد  ار  وا  لوق  ادـخ  هب  مسق  تفگ : يرب ، یم  ارم  ناـبز  ياـپ و  تسد و  سپ  میوج ، یمن  يرازیب  نم  يو و 

يدرد اهمخز  نیا  اب  ردپ  يا  متفگ : نم  دنرب  نوریب  ات  دنتـشادرب  ار  وا  تشاذـگب ، ار  يو  نابز  دـیربب و  ار  شیاپ  تسد و  دـیروایب و 
و دوش ، هدرـشف  مدرم  هوبنا  ناـیم  رد  یـسک  هک  هزادـنا  نآ  هب  رگم  مباـی  یمن  يدرد  نم  كرتـخد  يا  تفگ : یباـی ؟ یم  شیوخ  رد 

زور ات  هچنآ  مسیونب  امـش  يارب  ات  دیروآ  تاود  ذغاک و  تفگ : دـندرک  عامتجا  يو  درگ  رب  مدرم  میدرب  نوریب  رـصق  زا  ار  وا  نوچ 
: هک تسا  تیاور  ریبن  نب  لیـضف  زا  و  «. تشذـگرد بش  نامه  رد  وا  دـیربب و  مه  وا  ناـبز  اـت  داتـسرف  ماـجح  سپ  دوش  عقاو  تماـیق 
، دندیچ نآ  هویم ي  ات  دومرف : تسشنب و  ینبامرخ  ریز  تفر و  ینرب  یناتسب  يوس  دوخ  باحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
هنت ي رب  وت  دیشر ! يا  دومرف : تسوکین ! هچ  بطر  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : يرجه  دیـشر  .دنداهن  اهنآ  دزن  دندروآ و  دوب  بطر 

.مدرک یم  یگدیسر  مداد و  یم  بآ  متفر و  یم  تخرد  نآ  دزن  ماش  حبص و  هتسویپ  نم  تفگ : دیشر  .يوش  یم  هتخیوآ  هلخن  نیا 
نم لجا  متفگ  دـنا ، هدـیرب  ار  نا  ياهخاش  مدـید  مدـمآ  هلخن  کیدزن  زور  کی  دومرف ، تلحر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

رـصق لخاد  متفر و  ریما  دزن  نک ، تباجا  ار  ریما  تفگ : دمآ و  لحم  يادـخدک  ینعی  فیرع ؛»  » مدـمآ زور  کی  سپ  دـش ، کیدزن 
هاچ بناج  ود  ود  رب  مدـید  ار  تخرد  نآ  رگید  همین ي  مدـمآ  رکید  يزور  تسا ؛ هدـنکفا  اـجنآ  مدـید  ار  تخرد  نآ  بوچ  مدـش 

، نک تباجا  ار  ریما  تفگ : دمایب و  ادـخدک  سپ  تفگن  غورد  نم  تسود  متفگ  دنـشک ، یم  بآ  هداهن  نآ  رب  خرچ  هدرک و  بصن 
مدز نادب  ياپ  اب  مدش و  کیدزن  سپ  مدید ، اجنآ  ار  هاچ  خرچ  هیاپ ي  هداتفا و  مدید  ار  بوچ  نآ  مدش و  رـصق  لخاد  مدـمآ و  نم 

: متفگ يوگب ! دوخ  بحاص  ياهغورد  زا  تفگ : دـندرب ، دایز  دزن  ارم  سپ  يدـییور ، نم  يارب  يدـش و  هدـیرورپ  نم  يارب  متفگ  و 
هللا و  تفگ : يرب ، یم  ارم  ناـبز  ياـپ و  تسد و  وت  هک  داد  ربـخ  ارم  دوب ، يوـگغرد  وا  هن  میوـگ و  غورد  نم  هن  يادـخ  هب  دـنگوس 

تسد و منادرگ  یم  غورد  ار  وا  نخس 
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: تفگ یم  درک و  یم  نخـس  بیاجع  زا  دروآ و  مدرم  هب  يور  دندرب  نوریب  ار  وا  وا  ناسک  نوچ  دـیرب  شنوریب  و  دـیربب ، ار  وا  ياپ 
هچ نیا  تفگ : تفر و  دایز  دزن  يدرم  سپ  تسا ، یماو  نم  دزن  ار  موق  نیا  هک  دیسرپب  نم  زا  اهوضقی » امل  هبلط  موقلل  ناف  ینولـس  »
رد هب  دینادرگزاب ! ار  وا  تفگ : دایز  تسا ، هدرک  زاغآ  نتفگ  اه  یتفگش  مدرم  اب  وا  يدیرب و  وا  ياپ  تسد و  يدرک ؟ هک  تسا  راک 

هدرک تیاور  یثراح  رصن  نب  دایز  زا  دیفم  خیش  دنزیوآ و  راد  هب  دنربب و  مه  ار  وا  نابز  ات  دومرف  دندینادرگزاب و  دوب ، هدیسر  رـصق 
هتفگ وت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  وت ؛ بحاص  تفگ : وا  اـب  داـیز  دـندروآ ، ار  يرجه  دیـشر  هاـگان  مدوب ، داـیز  دزن  نم  تفگ : هک 

ار وا  ثیدـح  هللا  و  تفگ : دایز  دـیزیوآ ، یم  راد  رب  دـیرب و  یم  ارم  ياپ  تسد و  يرآ ، تفگ : درک ؟ میهاوخ  هچ  وت  اب  ام  هک  تسا 
رتدب مبای  یمن  وا  يارب  زا  يزیچ  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ  دایز  دوش  جراخ  تساوخ  نوچ  دورب ، دینک  اهر  ار  وا  .منادرگ  یم  غورد 

هک تسا  هدـنام  يرگید  زیچ  زونه  تاـهیه ! تفگ : دیـشر  .دـیزیوآ  شراد  دـیربب و  وا  ياـپ  تسد و  داد و  ربخ  وا  بحاـص  هکنآ  زا 
تسرد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربخ  نونکا  تفگ : دیشر  دیربب ! مه  ار  وا  نابز  تفگ : دایز  داد ، ربخ  ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

اعون اهتازاجم  رـصع  کی  رد  نوچ  تشاد  دـیابن  بجع  اهنآ  تازاجم  هباشت  زا  دـیوگ : مجرتم.تشگ  رهاظ  وا  یتسار  لـیلد  دـمآ و 
.دوب ندیرب  اپ  تسد و  تقو  نآ  رد  تسا ، رادام  نامز  رد  هکنانچ  تسا  یکی 

قمحلا نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  ندش  هتشک 

یم ریخلا » رجحا   » ار وا  و  تسا ، لادـبا  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  باحـصا  زا  میج »  » نوکـس هطقن و  یب  ءاـح » » مـض نـب  رجح 
زا و  یتشاذگ ، زامن  تعکر  رازه  زور  نابـش  ره  هک : دـنا  هدرک  تیاکح  و  دوب ، فورعم  زامن  تدابع و  يرایـسب  دـهز و  هب  دـنتفگ ،

دوب هدنک  ریما  نیفص  گنج  رد  .تفر  یم  امش  هب  اهنآ  ناگرزب  زا  نس  رغصاب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هباحـص ي  يالـضف 
داهز ياـسؤر  نیعباـت و  ناـگرزب  زا  تفگ : ناذاـش  نب  لـضف  .مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  هرـسیم ي  سیئر  ناورهن  زور  رد  و 

دننانآ
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سیق نب  دیعس  همقلع و  هبجن و  نب  بیسمودرص  نب  نامیلـس  يدع و  نب  رجح  لیدب و  نب  هللادبع  وداج (1) و  لتاق  ریهز  نب  بدنج 
هریغم هک  نادب.یهتنا  .دندیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ات  دندش  رایـسب  زاب  تخادنارب  ار  اهنآ  گنج  .دنرایـسب  اهنآ  دننام  و 

تفگ و یم  وا  هعیـش ي  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مذ  داتـسیا و  یم  ربنم  رب  تشگ  هفوک  یلاو  نوچ  هبعـش  نب 
دای یکاپ  هب  ار  وا  راگدرورپ و  زا  تساوخ  یم  شزرمآ  نامثع  يارب  درک و  یم  نیرفن  نامثع  ناگدنشک  رب  داد و  یم  مانشد  ار  نانآ 
نم و  مکـسفنا » یلع  ول  ءادهـش هللا و  طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » تفگ یم  تساوخ و  یم  رب  رجح  سپ  درک ، یم 

ار سک  نآ  و  دییوگ ، یم  وا  حدم  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  رترب و  دینک  یم  وا  تمذم  امش  هک  سک  نآ  مهد  یم  یهاوگ 
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نامه دوب ، هفوک  یلاو  هبقع  نب  دیلو  نامثع  تفالخ  نامز  رد  دنیوگ : روطـسم ، ریـس  خیراوت و  رد  دراد  یثیدـح  وداج  لتاق  . 21 - 1
يزاب دیلو  دزن  يرگ  هدبعش  يزور  .دندرک  تیاکش  نامثع  هب  يو  تعالخ  زا  هفوک  مدرم  دمآ و  دجسم  رد  تسم  دروخ و  رمخ  هک 

یم نورد  هب  يوس  نآ  زا  ای  دیآ  یم  نوریب  رگید  بناج  زا  دور و  یم  وا  مکش  نورد  هب  رخ  ناهد  زا  هک  دومن  یم  نانچ  درک و  یم 
تفرگب و ار  نآ  تسجرب و  هاگنآ  تخادـنیب ، دـنکرب و  ار  شیوخ  رـس  هک  دومن  یم  نانچ  هاگ  .دوش و  یم  جراخ  شناهد  زا  دور و 

يدزا کـلام  نب  عبـس  نب  ریثک  نب  ثراـح  نب  ریبز  نبا  هلمهم  لاد »  » حـتف و  میج »  » مضب بدـنج  لـتاق  درم  نیا  داـهن  دوخ  ياـج  هب 
زا دش و  لزان  وا  نأش  رد  رخآ » یلا  لمعیلف  هبر  ءاقل  وجری  ناک  نمف   » هیآ ي یبلک  نبا  تیاور  هب  تسا و  ربمغیپ  باحصا  زا  يدماغ 

رگید یتیاور  هب  دزب و  وا  ندرگ  دوب  راک  مرگ  وداج  درم  هکنانچمه  تشادرب و  ریـشمش  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش 
دندش و هدنکارپ  دیلو  باحـصا  دـنک  هدـنز  ار  دوخ  نونکا  دـییوگب  تفگ : ار  مدرم  درک و  مین  ود  هب  ار  وا  دزب و  وا  نایم  رب  ریـشمش 
هب .درک و  اـهر  نک ، اـهر  ار  وا  داد  باوـج  ناـمثع  تشوـنب  ناـمثع  يارب  هصق  نیا  درک و  نادـنز  هب  ار  وا  باحـصا  بدـنج و  دـیلو 

راعـشا نیا  درک و  صالخ  ار  بدنج  تشکب و  ار  وا  دروآ و  هلمح  ناینادـنز  رب  دوب  ریلد  يراوس  بدـنج  هدازردارب ي  رگید  تیاور 
بدنج قلطی  قحلا  وه  هطهر  یملس و  نباب  ینظ  کی  ناف  لئاوالا  یبنلا  باحصا  لتقی  بدنج و  نجسی  راحسلا  برضم  یفا  .تفگب 

، تشذگرد ات  درک  یم  داهج  كرـش  لها  اب  تفر و  مور  نیمز  هب  بدنج  اما  تسا  هتفگ  ازـسان  ار  نامثع  هدیـصق  نیا  رد  لتاقن و  وا 
.دوب بعک  نب  بدـنج  يو  لتاق  دـنیوگ  یـضعب  تشاد و  مان  ناتـسبوبا  وداج  درم  نیا  دـنیوگ : و  هیواعم ، تفـالخ  زا  مهد  لاـس  رد 

(. مجرتم )
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رب ياو  رجح  يا  تفگ : یم  وا  اب  هریغم  .دییوگ  یم  وا  بیع  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراوازـس  تمذم  هب  دـینک  یم  دای  ییوکین  هب  هک 
یمن وا  ضرعتم  رگید  و  دندش ، هتشک  وت  دننام  رایسب  هک  نک  هشیدنا  يو  توطـس  ناطلـس و  مشخ  زا  رادب و  تسد  لمع  نیا  زا  وت !

وا داد و  مانشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب ، وا  یگدنز  مایا  رخآ  دناوخ و  یم  هبطخ  ربنم  رب  هریغم  يزور  ات  دوب  نینچمه  .تشگ و 
یمن درم  يا  تفگ : دندنیـش و  دجـسم  جراخ  دجـسم و  لـها  همه ي  هک  دز  يداـیرف  تسجرب و  رجح  درک ، نیرفن  ار  وا  نایعیـش  و 

رد دـش  كاله  هریغم  ناراکبان ! شیاتـس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تمذـم  هب  یـصیرح  هچ  ییوگ و  یم  ازـسان  ار  سک  هچ  یناد 
وا اب  نیا  زا  شیپ  دمایب و  وا  داتسرف و  رجح  يوس  دمآ و  هفوک  هب  دایز  دندرپس و  دایز  هب  ار  ود  ره  هفوک  هرـصب و  سپ  مهاجنپ ، لاس 

لمحت هک  دنگوس  ادـخ  هب  نم  اما  دومن ، یم  يرابدرب  وا  يدرک و  یم  هچ  هریغم  اب  وت  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ : دوب و  تسود 
زا ار  نآ  دنوادخ  نونکا  متـشاد  وا  تدوم  مدوب (1) و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسود  هک  یتخانـش  يدید و  ارم  وت  مرادن و  ار  نآ  دـننام 

ار نآ  هیواعم ، ینمـشد  هنیک و  زا  يدوب  هتخانـش  هتـسناد و  هچنآ  تسا و  هدرک  هنیک  ینمـشد و  هب  لدبم  تسا و  هدنکرب  نم  هنیس ي 
ینز پچ  تسار و  هب  رگا  دـنام و  ملاـس  وت  نید  اـیند و  یـشاب  تسار  وت  رگا  تسا ، هدرک  تدوم  یتـسود و  هب  لدـبم  هدـینادرگب و 
راب مریگب  وت  رب  تهج  یب  مناسرب و  وت  هب  هجنکـش  همدقم  یب  مرادن  تسود  نم  دور و  رده  هب  وت  نوخ  هدرک و  كاله  ار  نتـشیوخ 

!. شاب هاوگ  ایادخ 
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هک یتـقو  دـش  ناـهنپ  داـیز  دـمآ ، هرـصب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک : دـیوگ  ءارزولا »  » باـتک رد  يرایـشهج  هللادـبعوبا  . 22 - 1
ار وت  تفگ : نمحرلادبع  تساجک ؟ وت  مع  لک  يا  دیـسرپ  وا  زا  درک  تاقالم  ار  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هیلع یلع  دروآ  اجنآ  ار  ترـضح  نآ  دوب  شردام  هناخ ي  رد  دایز  مداد و  ناما  تفگ : ار ؟ وا  یهد  ناما  رگا  منک  یم  تلـالد  وا  رب 
وت نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تساجرب  نانچمه  تفگ : دایز  تساجک ؟ دوب  وت  تسد  رد  هک  جارخ  لام  دومرف : مالـسلا 

یتقو .تسا  يدرم  دمآراک  دومرف : دوخ  باحصا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هاگنآ  دوش ، هنازخ  نیما  دیاب  يدرم 
(. مجرتم  ) .درپس ودب  ناوید  جارخ و  تفر  نوریب  هرصب  زا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 152 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_142_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم تخس  دمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  .متفریذپب و  ار  وا  تحیصن  نم  ددنـسپب و  هک  يزیچ  رگم  دنیبن  نم  زا  ریما  زگره  تفگ : رجح  سپ 
یم وا  نخـس  دنتـشاد و  دش  دمآ و  رجح  دزن  هعیـش  .تخاون و  یم  دناوخ و  یم  دوخ  کیدزن  ار  وا  دایز  درک و  یم  زیهرپ  دیـسرت و 

ورمع هفوک  رد  دوب و  بدنج  نب  هرمس  هرـصب  رد  وا  هفیلخ ي  هفوک و  هب  ناتـسبات  دینارذگ و  یم  هرـصب  هب  ناتـسمز  دایز ، دندینش و 
نوریب ماگنه  هک  مراد  نآ  میب  دنونـش و  یم  وا  مـالک  دـنور و  یم  رجح  دزن  هعیـش  تفگ : داـیز  اـب  هبقع  نب  هراـمع  سپ  ثیرح ، نب 

دوخ ینیشناج  هب  ار  ثیرح  نب  ورمع  تفر و  هرصب  هب  دیناسرتب و  تخـس  داد و  میب  دناوخب و  ار  وا  دایز.دنک  ياپ  رب  يروش  وت  نتفر 
فصن ای  ثلث  ات  دنتـسشن  یم  وا  اب  هعیـش  تسـشن و  یم  دجـسم  رد  ات  دمآ  یم  وا  دنتفر و  یم  رجح  دزن  هعیـش  .تشاذگ و  هفوک  رد 

رایسب اهنآ  شورخ  گناب و  دندش و  رایسب  هاگنآ  دندرک  یم  رپ  ار  دجسم  هکنانچ  ناشیا ، درگ  رب  نایگراظن  دنتفرگ و  یم  ار  دجسم 
دمآ و رب  ربنم  هب  دیسر  ربخ  نیا  ار  ثیرح  نب  ورمع  و  دندرک ، دنلب  ادص  دایز  هب  نتفگ  ازسان  يو و  مانشد  هیواعم و  تمذم  هب  دش و 

رجح باحـصا  زا  یهورگ  سپ  دـیناسرتب ، تفلاخم  زا  درک و  رما  يرادربناـمرف  هب  ار  اـهنآ  دـندش ، مهارف  يو  درگ  رب  رهـش  فارـشا 
ریز هب  ربنم  زا  ات  دنتفگ  ازسان  دندیراب و  وا  رب  گیر  دندیسر ، ثیرح  نب  ورمع  کیدزن  ات  دنداد  یم  مانشد  دنتـسجرب و  نایوگریبکت 

لثمت کلام  نب  بعک  لوق  هب  دیـسر  دایز  هب  همان  نوچ  تشون و  دایز  يوس  ار  ربخ  نیا  تسبب و  دوخ  رب  رد  تفر و  رـصق  هب  دـمآ و 
نیا رگا  دنتفگ : دندمآ  اتـسور  هب  دادماب  ام  نارتهم  نوچ  ینعی  عرزن  ضرعلا  عنمن  مل  اذا  مالع  انتارـس  لاق  ضرعلاب  اودغ  املف  : تسج

هاـگن رجح  تمحز  زا  ار  هفک  رگا  متـسین  چـیه  نم  تفگ : هاـگنآ.میراکب  مخت  نآ  رد  هنوـگچ  مینکن  ظـفح  نارگتراـغ  زا  ار  نیمز 
یلع ءاشعلا  کب  طقـس  دـقل   » تمتـسرف یم  گرگ  زابـشیپ  هب  هک  رجح  يا  وت  رداـم  رب  ياو  منادرگن ! نارگید  تربع  ار  وا  مرادـن و 

«. دش گرگ  كاروخ  دوخ  تفر و  نوریب  هاگنابش  ماعط  بلط  هب  يدرم  : » دنیوگ هک  تسا  یلثم  ترابع  ناحرس »

143 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


دجـسم رد  رجح  و  شود ، رب  گنر  زبس  زخ  زا  ییادر  رب و  رد  سدنـس  يابق  دـمآ  نوریب  دـش و  رـصق  لخاد  دـمآ و  هفوک  هب  هاـگنآ 
ره هک : دومرف  ار  هفوک  لها  فارشا  داد و  میب  ار  مدرم  دناوخ و  هبطخ  و  دمآ ، رب  ربنم  هب  دایز  سپ  يو ، درگ  شباحصا  دوب و  هتسشن 

دیناوت هک  شیوخ  تریشع  زا  سک  ره  ناشیوخ و  رسپ و  ردارب و  دیورب و  دیا  هتسشن  رجح  درگ  رب  هک  تعامج  نآ  دزن  امش  زا  کی 
ات دندینازیخرب  ار  رجح  باحصا  دندرک و  نینچ  اهنآ  دینازیخرب  وا  دزن  زا  دیناوت  یم  هچ  ره  ات  دیناوخب  دوخ  يوس  دنرب  امش  نامرف  و 
ار سیلپ  سیئر  ینعی  طرـش ؛ ریما  ینادـمه  مثیه  نب  دادـش  تسا ، هدـش  رتکبـس  مدرم  هوبنا  دـید  دایز  نوچ  دـندش و  هدـنکارپ  رتشیب 

همعن هللاو و ال  ال  : » دنتفگ رجح  باحـصا  نک ! تباجا  ار  ریما  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  دادـش  سپ  روآ ! نم  دزن  ریگب و  ار  رجح  تفگ :
مه تعاطا و  راهظا  ماقم  رد  یبرع  رد  مشچ  هب  دنیوگ  تعاطا  راهظا  ماقم  رد  مجع  رد  هکنانچ   ) مشچ هب  هن  ادـخ و  هب  مسق  هن  نیع »
اهنآ دـینک  هلمح  ریـشمش  تشپ  اب  تفگ : ار  دوخ  ناهارمه  دادـش  دـنک ، یمن  بناجا  نیع » همعن  ـال  نیع و  همعن  : » دـنیوگ یناـمرفان 
قمح نب  ورمع  رس  رب  ریشمش  تشپ  اب  شدنتفگ  یم  دیبع  نب  رکب  هک  يدرم  دنتفرگورف و  ار  رجح  دندرک و  هلمح  تسد  هب  ریـشمش 

يدزا يدرم  هناخ ي  رد  دنتـشادرب و  ار  وا  هعیبر ، نب  نالجع  رمیوع و  نب  نایفـسوبا  دزا ، هلیبق ي  زا  نت  ود  داـتفیب و  هکناـنچ  تفوک 
زا و  تفگ ، وا  اب  یبلک  دـیز  نب  ریمع  سپ  رجح ؛ اما  دـش ، جراخ  هفوک  زا  ات  دـنامب  ناهنپ  اجنآ  رد  وا  دـندرب  ماـن  دـعوم  نب  هللادـیبع 
رما نیا  رد  تفگ : رجح  .دیاین  يراک  اهنت  نم  ریشمش  زا  نم و  زج  تسین  وت  اب  دشاب  هتـشاد  دوخ  اب  ریـشمش  هک  يدرم  دوب ، وا  نارای 
یم اهنادب  ربنم  رب  دایز  تساخرب و  سپ  دـننک ، ظفح  ار  وت  وت  موق  ات  ور  دوخ  لها  دزن  زیخرب و  ياج  نیا  زا  تفگ : يراد ؟ يأر  هچ 

زا هدـنک و  ناتـسربق  يوس  دـنزیخرب  نافطغ  دـسا و  جـحذم و  ضیغب و  ءاـنبا  نزاوه و  ممیت و  نادـمه و  هلیبق ي  تفگ : تسیرگن و 
هک دـیدرگزاب  تفگ : ار  ناـنآ  دـیدب ، ار  دوخ  ناراـی  تلق  دیـسر و  هناـخ  هب  رجح  نوچ  و  دـنروایب ، ار  وا  دـنور و  رجح  يوس  اـجنآ 
ات دنتفر  اهنآ  منکفا و  كاله  ضرعم  رد  ار  امش  مرادن  تسود  نم  دیرادن و  دنا  هدرک  عامتجا  امـش  رب  هک  موق  نیا  اب  هلباقم  ییاناوت 

ناراوس .دندرگزاب  دوخ  ياهلزنم  هب 
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ینب هار  رجح  سپ  دنتخیرگب ، نارگید  دش و  ریـسا  دیزی  نب  سیق  دندرک  دروخ  دز و  یتعاس  دندروخرب و  اهنآ  هب  نادمه  جـحذم و 
موق نآ  دمآ و  رد  وا  يارس  هب  دیزی و  نب  نامیلس  شمان  دیسر ، نانآ  زا  يدرم  يارـس  رد  هب  ات  تفرگ  شیپ  هدنک  هفیاط ي  زا  برح 

وا رجح  دنتسیرگب و  وا  نارتخد  دیآ  نوریب  تساوخ  تفرگب و  شیوخ  ریشمش  نامیلس  نامیلـس و  يارـس  رد  هب  ات  دنتفر  وا  بلط  رد 
نب هللا  دـبع  يارـس  هب  تفر و  هدـنک  زا  ربنعلا  ینب  ياه  هناخ  بناج  هب  تخیرگ و  نوریب  يارـس  نآ  زا  ینزور  زا  هاگنآ  دـش  عناـم  ار 

هاگان تفریذپب ، ار  وا  یـشوخ  زاب و  يور  اب  درتسگب و  اهطاسب  تخادنا و  شرف  وا  يارب  هللادـبع  دـمآ و  رد  یعخن  رتشا  ردارب  ثراح 
اهنآ مان ، امدا » ، » هایس يزینک  هک  نآ  يارب  دندیسرپ  یم  وت  زا  عخن  هلجم ي  رد  سیلپ  دارفا  ینعی  هطرـش  تفگ : دمآ و  وا  دزن  یـسک 

تخانـشن ار  اهنآ  سک  هک  يروط  هب  هللادبع  رجح و  سپ  دیور ، اهنآ  يوس  هب  تسا  عخن  هفیاط ي  رد  رجح  هک  هتفگ  دوب و  هدید  ار 
نب دمحم  دایز  دنتفاین ، تسد  وا  رب  دندنامرد و  اهیطرـش  نوچ  دندمآ و  دورف  يدزا  ذـجان  نب  هعیبر  يارـس  هب  هنابـش  دـندش و  راوس 
وت يارب  ییارس  مربب و  ار  همه  رگم  مراذگن  وت  يارب  يا  هلخن  چیه  ای  يروایب  دیاب  ار  رجح  ای  مسق  ادخ  هب  تفگ  دناوخب و  ار  ثعـشا 
ات هد  تلهم  ارم  تفگ : دـمحم  منک ! هزیر  هزیر  ار  وت  رگم  يربن  ردـب  ناج  ملاس  نم  تسد  زا  همه  نیا  اـب  و  منک ، ناریو  رگم  مراـگن 

دمحم و  رامش ، ناگدرم  هلمج ي  رد  ار  دوخ  هنرگو  اهبف  يدروآ  رگا  مداد  تلهم  ار  وت  زور  هس  تفگ : دایز  موش ، وا  يوجتسج  رد 
وا زا  تفگ : دایز  اب  هرم  ینب  زا  يدنک  دیزی  نب  رجح  سپ  دندیـشک  یم  فنع  هب  ار  وا  دوب  هدیرپ  شگنر  دـندرب  نادـنز  بناج  هب  ار 
زور هنابـش  کی  يدـع  نب  رجح  درک و  اهر  ار  وا  يرآ ، تفگ : يوش  یم  وا  نماض  وت  ایآ  تفگ : دایز  ار ، وا  نک  اهر  ریگب و  نماض 
نیا دیـسر  ربخ  نم  هب  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ثعـشا  نبا  يوس  ناهفـصا  لها  زا  ار  مان  دیـشر  یمالغ  هاگنآ  .دنامب  هعیبر  يارـس  رد 

ات هاوخب  ور و  وا  دزن  شیوخ  تریـشع  زا  نت  دـنچ  اب  وت  میآ و  وت  دزن  دوخ  نم  هک  رادـم  میب  وا  رما  زا  درک ، هچ  وت  اب  جوجل  رگمتس 
هللادبع هللادبع و  نب  ریرج  دیزی و  نب  رجح  دـمحم  سپ  .دـنیب  نم  هرابرد ي  شیوخ  يأر  وا  دتـسرف و  هیواعم  دزن  دـهد و  راهنیز  ارم 

دنتفر دایز  دزن  رگیدکی  اب  تشادرب و  ار  رتشا  ردارب 
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دمایب وا  دندینادرگ  هاگآ  ار  وا  دنداتسرف و  رجح  يوس  یلوسر  درک  تباجا  دایز  دنتساوخرد ، دایز  زا  دوب  هدرک  بلط  رجح  هچنآ  و 
ياسؤر بلط  رد  دایز  و  امرـس ، دوب و  دادـماب  .تشاد  نت  رب  سنرب »  » کی دـندرب و  شنادـنز  هب  درک  رما  دایز  دـش ، دایز  رب  لخاد  ات 

دندش و نادنز  هب  نت  هدزاود  ات  درک  ریگتسد  تسناوت  ار  سک  ره  دنتخیرگ و  یم  اهنآ  دومن و  یم  رایـسب  دج  دوب و  رجح  باحـصا 
ثرح نب  ورمع  اهنآ  دیدید و  هچ  ره  هب  دهید  تداهـش  رجح  رب  تفگ : دندمآ و  دناوخب  ار  رهـش ) شخب  راهچ  ینعی   ) عابرا ياسؤر 

ار هفیلخ  دنک و  یم  درگ  هاپس  رجح  هک  دنداد  یهاوگ  .دندوب  يرعـشا  یـسوموبا  رـسپ  هدرب  وبا  دیلو و  نب  سیق  هطفرع و  نب  دلاخ  و 
يرازیب وا  نمـشد  زا  داتـسرف و  تمحر  يو  رب  درک و  راـهظا  ار  بارتوـبا  یهاـنگ  یب  تفگ و  ازـسان  ار  داـیز  داد و  مانـشد  اراکـشآ 

ار نیا  مرادـنپن  تفگ : تسیرگن  اهنآ  تداهـش  رد  دایز  سپ  .دـنیوا  يأر  رب  وا و  ناراـی  ياـسؤر  زا  دنتـسه  وا  اـب  هک  اـهنیا  تسج و 
هک تسا  یتداهـش  نیا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون هدربوـبا  سپ  دنـشاب  راـهچ  زا  شیب  دوهـش  مراد  تسود  عطاـق و  یتداـهش 
ادج تعامج  زا  تفر و  نوریب  تعاط  زا  يدع  نب  رجح  هک  داد  تداهـش  نایناهج ، راگدرورپ  ادخ  يارب  داد  یـسوم  یبا  نب  هدربوبا 
علخ تـعیب و  نتـسکش  هـب  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  مـهارف  هاپــس  درک و  توـعد  ار  مدرم  هـنتف  گـنج و  هـب  درک و  نـعل  ار  هـفیلخ  دـش ،
یم نم  دـیهد و  تداهـش  روط  نیا  تفگ : دایز  «. اوسر شحاف و  يرفک  ادـخ  هب  تسا  هدـش  رفاک  دـناوخ و  یم  هیواـعم  نینمؤملاریما 

: تفگ دناوخب و  ار  مدرم  دـنداد و  تداهـش  نیا  هب  رگید  تلحم  هس  ياسؤر  سپ  .دوش  هدـیرب  درخ  یب  راکتنایخ  نیا  ندرگ  مشوک 
یـسوم و قحـسا و  هلمج  زا  دـنداد  تداهـش  سک  داتفه  سپ  دـیهد  تداهـش  دـنداد  لحم  راـهچ  ياـسؤر  هک  تداهـش  نیا  دـننامب 

رجح نب  لـئاو  دعـس و  نب  رمع  راـبه و  نب  نمحرلادـبع  هبقع و  نب  هراـمع  ریبز و  نب  رذـنم  هللادـیبع و  نب  هـحلط  نادـنزرف  لیعمـسا 
دراطع و نب  دیبل  جاجح و  نب  ورمع  یلجع و  رجبا  نب  راجح  هعیزب و  نبا  نب  فورعم  رذنم  نب  دادش  هریبه و  نب  رارـض  یمرـضح و 

یفعج و سیق  نب  رجز  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  هجراخ و  نب  ءامسا  دراطع و  نب  ریمع  نب  دمحم  دراطع و  نب  دمحم 
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لتق هنارکش ي  هب  هک  تسا  دجسم  راهچ  نآ  زا  دجسم  نیا  و  كامس »  » دجسم بحاص  يدسا  همزحم  نب  كامـس  یعبر و  نب  ثبش 
یضاق و ثراح  نب  حیرش  دندرک ، راکنا  اهنآ  اما  دنتشون ، ناهاوگ  نایم  رد  مه  ار  نت  ود  دش و  هتخاس  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
تسا و هداتـسا  تدابع  هب  اهبـش  راد و  هزور  هشیمه  وا  متفگ : دندیـسرپ  رجح  لاح  زا  ارم  تفگ : ثراح  نب  حیرـش  .یناه  نب  حـیرش 

همان تداهش  نیا  دایز  هاگ  نآ  مدرک  نآ  بیذکت  دیسر  نم  هب  ربخ  یتقو  دنتشون  ارم  تداهش  هدیسرپن  نم  زا  تفگ : یناه  نب  حیرش 
سپ دـنربب  نوریب  ار  اهنآ  دومرف : دنداتـسرف و  يو  نارای  يدـع و  نب  رجح  اب  ار  اهنآ  درپس و  رجح  نب  لـئاو  باهـش و  نب  ریثک  هب  ار 

، هفوک رد  تسا  یناکم  هک  مرزع »  » ناتـسربق هب  نوچ  ات  درک  هناور  ناشیا  هارمه  نانابـساپ  دندوب و  درم  هدراهچ  دنتفر و  نوریب  هنابش 
زا شنارتخد  دید  ناهگان  داتفا  دوخ  يارس  هب  شمشچ  دوب  ناریسا  اب  هک  رجح  باحصا  زا  یکی  یسبع  هعیبض ي  نب  هصیبق  دندیسر 

دوخ نارتخد  هب  نوچ  دـندرب  کیدزن  ار  وا  منک ، یتیـصو  ات  دـیرب  يارـس  کیدزن  ارم  تفگ  ریثک  لئاو و  اـب  دـنرگن ، یم  ماـب  يـالاب 
ییابیکش دیسرتب و  يادخ  زا  تفگ : .دندش  تکاس  دیـشاب ! تکاس  تفگ : هاگنآ  دوب ، شوماخ  یتعاس  دنتـسیرگب  اهنآ  دش  کیدزن 

ای تسا و  تداعـس  نیرتهب  هک  موش  یم  هتـشک  ای  وکین ، زیچ  ود  زا  یکی  مراد ، ریخ  دیما  هار  نیا  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  هک  دینک 
وا و  یلاعت -  كرابت و  تسادخ -  درک  یم  تیافک  ار  امـش  تنؤم  داد و  یم  امـش  يزور  هک  سک  نآ  میآ و  امـش  دزن  تمالـس  هب 

دندرک یم  اعد  وا  موق  تشگزاب و  سپ  درادهاگن ، امـش  يارب  ارم  دراذگن و  عیاض  ار  امـش  مراودـیما  دریمن و  زگره  هک  تسا  هدـنز 
ریثک لئاو و  يوس  هیواعم  ناشدنتـشادزاب و  اـجنآ  رد  قشمد و  یلیم  دـنچ  ارذـع » جرم   » اـت دـنتفر  دراد و  تمالـس  هب  ار  وا  ادـخ  هک 
یبا نب  هیواعم  يوس  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : درک تئارق  ماش  لها  رب  دوشگب و  اهنآ  هماـن ي  دروآ و  قشمد  هب  ار  ود  نآ  داتـسرف و 
درپس وا  تسد  هب  ار  يو  نمـشد  درک و  مامت  نینمؤملاریما  رب  ار  تمعن  دنوادخ  دعب ؛ اما  نایفـس ! یبا  نب  دایز  زا  نینمؤملاریما  نایفس 
رجح تسا  اهنآ  زا  هک  ناگدنیوگازسان  مالـسلا و  هیلع  بارت  یبا  نایعیـش  ناگدننک  هارمگ  نیا  درک ، تیافک  ار  یغب  لها  تمحز  و 

علخ ار  نینمؤملاریما  يدع ، نب 

147 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


زوریپ اهنآ  رب  ار  ام  درک و  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  اما  ندرک ، دنتساوخ  ياپ  رب  یگنج  دنتشگ و  ادج  ناناملسم  تعامج  زا  دندرک و 
ار اهنآ  دنداد و  یهاوگ  هتـسناد  دندوب و  هدید  هچنآ  ات  مدناوخب  ار  نارادنید  نادنمدرخ و  فارـشا و  رهـش و  لها  ناکین  دـینادرگ و 
اب دـناوخب  همان  نیا  هیواعم  نوچ  .متـشون  همان  نیا  ریز  رد  ار  رهـش  لها  ناکین  ناـیاسراپ و  تداهـش  و  مداتـسرف ، نینمؤملاریما  يوس 
ات يزاس  هدـنکارپ  ماش  يارق  رد  ار  ناـنآ  هک  منیب  ناـنچ  تفگ : یلجب  دـسا  نب  دـیزی  دـینیب ؟ هچ  ناـنیا  هراـبرد ي  تفگ : ماـش  مدرم 

تعیب رب  نم  هک  يوگب  نینمؤملاریما  اب  تفگ : داتـسرف و  سک  هیواعم  يوس  رجح  .دننک و  تیافک  ار  اهنآ  رـش  باتک  لها  ناشکرس 
دزن دایز  تفگ : دیسر ، هیواعم  هب  رجح  ماغیپ  نوچ  .دنداد  تداهش  ام  رب  نامهتم  نانمـشد و  درک  مهاوخن  هدرکن و  خسف  ار  نآ  میوا 
دزن ماگنه  بش  ار  وا  نارای  رجح و  ات  داتـسرفب  رگید  نت  ود  اب  ار  روعا  یعاضق  ضایف  نب  هبده  سپ  تسا  رجح  زا  رت  يوگتـسار  ام 

میوش و یم  هتـشک  ام  زا  یمین  تفگ : دـیدب ، ار  وا  نوچ  یمعثخ  فیفع  نب  میرک  دوب ، روک  مشچ  کی  ار  هبدـه  دـندروآ و  هیواـعم 
باحـصا زا  ماش  ياسؤر  زا  یکی  هک  داد  نامرف  نت  شـش  ندرک  اهر  هب  دـمآ و  ناشیا  دزن  هیواعم  لوسر  سپ  میبای  یم  تاجن  یمین 

تـسا هدرک  رما  هیواعم  دنتفگ : اهنآ  اب  هیواعم  ناگداتـسرف  .تشادـهاگن و  ار  رگید  نت  تشه  دوب و  هدرک  اهنآ  تعافـش  هیواعم  رس 
امش هنرگو  میرادب  امش  زا  تسد  دیدرک  لوبق  رگا  مینک  ضرع  امش  رب  ار  وا  ندرک  نعل  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  نتسج  يرازیب  ام  هک 

نینمؤملاریما نکل  امـش ، رب  امـش  رهـش  لها  تداهـش  ببـس  هب  تسا  لالح  ام  رب  امـش  نتـشک  دیوگ : یم  نینمؤملاریما  میـشکب و  ار 
نفک دندوشگب و  اهنآ  زا  دنب  داد  نامرف  سپ  مینکن ، دنتفگ : .دنک  اهر  ار  امـش  ات  دـییامن  يرازیب  درم  نیا  زا  تشذـگرد ، دوشخبب و 

رایـسب زامن  میدید  ار  امـش  شود  دنتفگ : هیواعم  باحـصا  دش  دادماب  نوچ  دنداتـسیا ، زامن  هب  بش  همه  دنتـساخرب و  اهنآ  دـندروآ 
دادیب مکح  رد  هک  دوب  سک  لوا  وا  دنتفگ : تسیچ ؟ نامثع  هرابرد ي  امش  يأر  هک  دینک  هاگآ  ار  ام  دیدرک ؛ اعد  وکین  دیدرازگ و 

یم يرازیب  درم  نیا  زا  ایآ  دنتفگ : دنتـساخرب و  سپ  دسانـش ، یم  رتهب  ار  امـش  نینمؤملاریما  دـنتفگ : .درک  راتفر  یتسردان  هب  دومن و 
: دنتفگ دییوج ؟
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زامن تعکر  ود  دیراذگب  تفگ : اهنآ  اب  رجح  دشکب  ات  تفرگ  ار  نت  کی  هیواعم  نالوسر  زا  کی  ره  سپ  مییوا ؛ رادتسود  هکلب  هن ،
داد و زامن  مالـس  درازگ و  زامن  وا  رازگ ، زامن  دـنتفگ : متـشاذگ ، زامن  رگم  متخاسن  وضو  زگره  نم  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  مرازگ !

سپ .مرازگ  زامن  رایسب  متشاد  تسود  مناسرت  رگم  زا  دیرادنپ  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  ما و  هدناوخن  نیا  زا  رت  هاتوک  زامن  زگره  تفگ 
زا !؟ یـسرتیمن گرم  زا  يدوب  هتـشادنپ  وت  تفگ : هبدـه  دـیزرلب ، دوخ  رب  رجح  ریـشمش ، هب  تفر  وا  بناج  هب  روعا  ضاـیف  نب  هبدـه 

، منیب یم  هدیـشک  يریـشمش  هدرتسگ و  ینفک  هدنک و  يربق  هک  منکن  عزج  ارچ  تفگ : مینک ، اهر  ار  وت  ات  وج  يرازیب  دوخ  بحاص 
 - هیلع هللا  ناوضر  تشکب -  ار  وا  سپ  .دروآ  مشخ  هب  ار  راـگدرورپ  هک  میوگ  یمن  يزیچ  اـما  منک  یم  عزج  هچ  رگا  ادـخ  هب  مسق 
نآ ندروخ  تبرـض  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  دـش  لـخاد  رجح  هک  یثیدـح  دـمآ  مرطاـخ  هب  اـجنیا  رد  دـیوگ : فـلؤم  .
هیلع ریما  ترـضح  راعـشا ، رخآ  ات  یکزلا  هردـیح  راهطالا  یبا  یقتلا  یلوملا  یلع  یفـسا  ایف  : تفگ داتـسیا و  وا  لباقم  سپ  ترـضح 

: تفگ تفگ ؟ یهاوخ  هچ  دننک و  توعد  نم  زا  يربت  هب  ار  وت  یتقو  تسا  هنوگچ  وت  لاح  تفگ : دینش  وا  رعش  دید و  ار  وا  مالـسلا 
وت زا  نتـسج  يربت  رب  ار  نآ  دنزادنا  نآ  رد  ارم  دنزورفا و  شتآ  دـننک و  هراپ  هراپ  ریـشمش  اب  ارم  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يا 

هیواعم ناگداتـسرف  اما.تربمغیپ  نادـناخ  زا  دـهد  ریخ  شاداپ  ار  وت  ادـخ  یباـی و  قیفوت  ریخ  رهب  دومرف  ترـضح  نآ  مهد ، حـیجرت 
یمعثخ فیفع  نب  میرک  يزنع و  ناسح  نب  نمحرلادبع  دش ، دیهش  رفن  شش  ات  دنتـشک  یم  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  رجح  باحـصا 
هیواـعم دزن  ار  اـهنآ  .دـیامرفب  وا  هچ  ره  مییوـگ  یم  درم  نـیا  هراـبرد ي  اـم  دـیرب و  نینمؤـملاریما  دزن  ار  اـم  دـنتفگ : دـندوب ، هدـنام 

تفر و یهاوخ  یقاب  ترخآ  يارـس  هب  یناـف  يارـس  نیا  زا  وت  هیواـعم ! يا  هللا ! هللا ! تفگ : يو  رب  دـمآ  رد  یمعثخ  نوچ  دنداتـسرف ،
نم لوق  تفگ : ییوگ ؟ هچ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  تفگ : هیواعم  یتخیر ؟ ارچ  ار  ام  نوخ  هک  تدنسرپ 
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یمعثخ هللادـبع  نب  رمـش  و  درک ، یم  شتـسرپ  نید  نآ  هب  ار  يادـخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نید  زا  میوج  یم  يرازیب  تسا  وـت  لوـق 
هفوک هب  تسا  هدنز  هیواعم  ات  دنک و  نادـنز  هب  ار  وا  هام  کی  هک  نآ  طرـش  هب  دیـشخبب  ار  يو  هیواعم  درک ، وا  تعافـش  تساخرب و 

: تفگ ییوگ ؟ یم  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  وت  هعیبر ! ردارب  يا  تفگ : دروآ و  ناسح  نب  نمحرلادـبع  هب  يور  هاگنآ  .دورن 
.دـنرذگرد مدرم  تلز  زا  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک و  رایـسب  ادـخ  داـی  هک  دوب  اـهنآ  زا  يو  هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم 

: تفگ .تسبب  ار  یتسار  ياـهرد  دوشگب و  متـس  باـب  هک  دوب  سک  لوا  وا  تفگ  ییوگ ؟ یم  هچ  ناـمثع  هراـبرد ي  تفگ  هیواـعم 
يداتـسرف هک  اـهنآ  همه ي  زا  درم  نیا  تشون : داتـسرف و  داـیز  يوس  ار  يو  هیواـعم  سپ  متـشک ، ار  وت  هکلب  تفگ : یتشک ! ار  دوخ 

سیق دزن  اروا  شدـندروآ  داـیز  دزن  نوـچ  سپ  شکب ؛ یهجو  نیرتدـب  هب  ناـسرب و  تسوا  يازـس  هک  یتـبوقع  هب  ار  وا  تسا  رتدـب 
دادش نب  کیرش  يدع 2 - نب  رجح  - 1: دندوب نت  تفه  دندش  هتشک  هک  اهنآ  همه  سپ  دندرک ، شروگ  رد  هدنز  داتـسرف و  فطان 

يزنع 7- ناـیح  نب  مادـک  يرقنم 6 - باهـش  نـب  زرحم  یـسبع 5 - هعیبض ي  نب  هصیبـق  ینابیش 4 - لبـش  نب  یفیـص  یمرضح 3 -
ار و حتف  ءاح و  نوکـس  میم و  رـسک  هب  زرحم  ءاب و  حتف  داض و  مض  هب  هعیبض  فاق و  حـتف  نب  هصیبق   ) يزنع ناسح  نب  نمحرلادـبع 
ار ناناملسم  رجح  نتشک  دیوگ : فلؤم  (. تسا هحتف  ود  هب  زنع  فاک و  رسک  هب  مادک  فاق و  حتف  نون و  نوکس  میم و  رـسک  هب  رقنم 

نیدب ار  هیواعم  دمآ (1) و  گرزب  تخس 
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هللا یلص  لوسر  هباحص  ناگرزب  زا  نس  رغـصاب  نمحرلادبع  وبا  ربدالا  نب  هلبج  نب  هیواعم  نب  يدع  نب  رجح  تسا : هتفگ  باعیتسا » »

ار ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلادبع  درک ، هچ  وا  اب  دایز  هک  دیـسر  هشیاع  هب  ربخ  یتقو  دـیوگ : تسا و  اهنآ  يالـضف  زا  هلآ و  هیلع و 
هک دیسر  ماش  هب  یتقو  نمحرلادبع  هباحصا » رجح و  یف  هللا ! هللا ! » داد ماغیپ  دسر و  رجح  هب  یبیـسآ  دراذگن  ات  داتـسرف  هیواعم  يوس 

میلح و ار  وت  برع  نیا  زا  سپ  يدومنن ؟ يرابدرب  رجح  هرابرد ي  ارچ  تفگ : دـندوب ، هدـش  هتـشک  وا  باحـصا  زا  نت  جـنپ  رجح و 
رجح نتشک  ربخ  دوب  هتـسشن  رازاب  رد  باطخلا  نب  رمع  رـسپ  هللادبع  دیوگ : .یـشک  یم  ار  ناملـسم  ناریـسا  هک  دنادن  يأر  بحاص 

يرـصب نسح  زا  .نایرگ و  نانک و  يراز  تسجرب ، ياج  زا  دوشگب و  دوب ، هدـیچیپ  دوخ  رمک  ياپ و  رب  ابتحا  هماـج ي  دیـسر ، ودـب 
زا تفگ  دـمحا  تشک ! ار  وا  ناراـی  رجح و  هک  سک  نآ  رب  ياو  رجح » باحـصا  ارجح و  لـتق  نمل  لـیو  : » تفگ هک  تسا  تیاور 
نآ تسا : تیاور  يربقم  دیعس  زا  .يرآ و  تفگ : دوب ؟ هوعدلا  باجتـسم  رجح  هک  دیـسر  ربخ  نیا  ار  وت  دیـسرپ : نامیلـس  نب  ییحی 
داد نذا  هشیاع  دـنک ، تاقالم  ار  وا  ات  تساوخ  تزاجا  هشیاع  زا  دـمآ و  هبیط  هنیدـم ي  ترایز  هب  تشاذـگب  جـح  هیواعم  هک  لاـس 

مشاب هدرک  ناهنپ  ار  یسک  دوخ  هناخ ي  رد  هک  نیا  زا  یتسه  نمیا  هیواعم ! يا  تفگ : هشیاع  تسـشنب  دمآرد و  وا  هناخ ي  هب  نوچ 
رجح يدیـسرتن  ادخ  زا  تفگ : هشیاع  .ما  هدش  لخاد  ناما  هناخ ي  رد  تفگ : هیواعم  دشکب ؟ رکب  یبا  نب  دمحم  صاصق  هب  ار  وت  ات 
لها تسناد  یم  هیواعم  رگا  تسا  هتفگ  هشیاع  داد و  اهنآ  رب  تداهش  هک  تشک  ار  اهنآ  یـسک  تفگ : هیواعم  یتشک ؟ ار  وا  نارای  و 

یم دابکلا  هلکآ  نبا  نکل  و  دشکب ، ماش  رد  دریگرب و  اهنآ  نایم  زا  ار  وا  باحـصا  رجح و  تشادـن  ارای  تسا ، هدـنام  یتوق  ار  هفوک 
.دندوب برع  دمآرس  يدنمدرخ  توق و  تزع و  رد  هفوک  لها  هک  ادخ  هب  مسق  دنتفر ، مدرم  هک  تسناد 
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یم مدرم  زا  تفگ  قحـسا  یبا  زا  هدئاز  یبا  نبا  ارم  درک  ثیدح  تفگ  فنخموبا  دیوگ  یناهفـصا  جرفلاوبا.دندرک  شهوکن  رایـسب 
.دوب و مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  نایفـس و  یبا  هب  دایز  قاحلا  رجح و  نتـشک  دیـسر  ار  هفوک  مدرم  هک  یتلذ  لوا  دنتفگ : یم  مدینش 
ار رجح  ردـپ  يدـع  تسا و  رجح  ربدا  نبا  زا  يو  دارم  ربدا و  نبا  يارب  درذـگ  نم  رب  زارد  يزور  تـفگ  یم  گرم  ماـگنه  هیواـعم 
، دوب ناسارخ  یلاو  یثراح  دایز  نب  عیبر  هک  تسا  هدش  تیاکح  .دوب و  هدرک  یتحارج  يو  نیرـس  رب  ریـشمش  هک  دـنتفگ  یم  ربدا » »

وت دزن  رد  ارم  رگا  ایادـخ ! تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  درک و  گرم  يوزرآ  دینـش ، ار  وا  ناراـی  رجح و  نتـشک  ربـخ  نوچ 
رد تسا  تلـصخ  راهچ  تفگ : يرـصب  نسح  : » دیوگ لماک »  » رد ریثا  نبا.درمب  نآ  زا  دعب  ناتـسب و  يدوز  هب  ارم  ناج  تسا  يریخ 

تـسد هب  ار  تفالخ  رما  ات  ریـشمش  هب  تما  نیا  ندرگ  رب  وا  ندیهج  دوب ؛ یفاک  ار  وا  كاله  اهنآ  زا  یکی  رگم  دوبن  رگا  هک  هیواعم 
هفیلخ دوخ  زا  سپ  ار  دـیزی  شرـسپ  و  دوب ، رایـسب  تما  نایم  رد  لضف  نابحاص  هباحـص و  ناگدـنامزاب  هکنیا  اب  تروشم  یب  تفرگ 

هب ار  دایز  تخاون و  یم  روبنط  دیشوپ و  یم  ریرح  دوب و  راسگیم  تسم و  هشیمه  هک  درک 
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رجح و زا  وا  رب  ياو  تـشکب  ار  وا  ناراـی  رجح و  و  رجحلا » رهاــعلل  شارفلل و  دــلولا  : » دوـمرف ربـمغیپ  و   . دـینادرگ (1) قحلم  دوخ 
و دوب ، دایز  توعد  رجح و  نتـشک  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  گرم  دش ، هفوک  لخاد  هک  يراوخ  لوا  دـنیوگ : «. زجح باحـصا 
: دـیوگ مجرتمریـسی  رجح  يرت  له  رـصبت  رینملا  رمقلا  اهیا  عفرت  : تفگ رجح  ياـثر  رد  دوب و  هیعیـش  ینز  هیراـصنا  دـیز  رتخد  دـنه 

هناور هیواعم  يوس  هفوک  زا  یهاپـس  نت  دـص  اب  ار  وا  نارای  رجح و  داـیز  هک  تقو  نآ  دـیوگ : لاوطلا » راـبخا   » رد يرونید  هفینحوبا 
نیا رجح  ردام  درک ،
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هداد رهوش  ار  وا  تسا و  برع  بیبط  هدلک  نب  ثراح  زینک  نز  نیا  تشاد و  مان  هیمـس  شردام  هیبا  نب  دایز  دـیوگ : مجرتم  . 24 - 1
دنلب يدرم  دایز  دیوگ : تسا  تنـس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  هک  ربلادبع  نبا  و  فیقث ، ینب  دیرخ  رز  ناگدنب  زا  یمان  دـیبع  هب  دـندوب 

نب دایز  دـنک  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  هیواعم  هک  نیا  زا  شیپ  تشاذـگ ، یم  مه  رب  ار  دوخ  مشچ  کی  هتـسویپ  دوب و  يور  بوخ  الاب و 
مدرک انز  هیمس  اب  نم  دوب  هتفگ  نایفسوبا  نوچ  دناوخ ، دوخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  ار  وا  هیواعم  لاس 44  رد  ات  شدنتفگ  یم  دیبع 
مسق شدمآ و  نارگ  تخس  دینشب ، هیواعم  هصق  هیمس  رـسپ  دایز  يردام  ردارب  هرکبوبا  یتقو  .دش  دلوتم  نم  هفطن ي  زا  دنزرف  نیا  و 

متـسین مردپ  رـسپ  نم  دیوگ : یم  دوخ  دنک و  یم  بوسنم  انز  هب  ار  دوخ  ردام  درم  نیا  تفگ : دـیوگن و  نخـس  دایز  اب  رگید  دروخ 
رد دشوپب و  وا  زا  ار  دوخ  هبیبح  ما  دـنک و  ندـید  ار  هبیبح  ما  دـهاوخب  رگا  دـنک  یم  هچ  ربمغیپ  هجوز  هبیبح  ما  هیواعم  رهاوخ  اب  ایآ 

ربمغیپ تمرح  کـته  هک  تسا  یگرزب  تبیـصم  دـنیبب  ار  وا  داـیز  دریگن و  باـجح  رگا  و  تسا ، هدرک  اوسر  ار  داـیز  دور ، باـجح 
نخـس دور  هبیبح  ما  ندـید  هب  تساوخ  دـمآ  هنیدـم  هب  تشاذـگب و  جـح  هیواعم  ناـمز  رد  داـیز  .تسا و  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب دـنیوگ : یـضعب  دادـن و  ندـید  تزاجا  وا  هب  هبیبح  ما  دـنیوگ : یـضعب  دـش و  فرـصنم  نآ  زا  دروآ  داـی  هب  ار  هرکب  یبا  شردارب 
تقاض دقل  رخـص  نب  هیواعم  غلبا  الا  تفگ : ناورم  ردارب  مکح  نب  نمحرلادـبع  شردارب و  نخـس  نیمه  يارب  تفرن  هنیدـم  ترایز 
ناتالا دلو  نم  لیفلا  محرک  دایز  نم  کمحر  نا  دهشاف  ناز  كوبا  لاقی  نا  یـضرت  فع و  كوبا  لاقی  نا  بضغتا  نادیلا  یتأت  امب 

.دایزوبا رامحلا  نکل  هوبا و  نم  يردا  تسل  دایز  دیوگ : يرگید  ناد و  ریغ  هیمس  نم  رخص  ادایز و  تلمح  اهنا  دهشا  و 
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لکف کلهت  نا  ورورسلا  هراشبلا و  کتقلت  يدع  ینب  رجح  جح  ای  الاریسی  ارجح  يرت  له  رصبت  رینملا  رمقلا  اهیا  عفرت  : تفگب راعـشا 
ریغ رجح  لتق  هرابرد ي  دیوگ : فلؤم.تسا  يرونید  ثیدح  اب  بسانم  راعـشا  نیا  نیماضم  وریـصی  کله  یلا  ایندلا  نم  موق  دـیمع 

« هولـصلا : » تفگ يدع  نب  رجح  داتفا ، ریخأت  زامن  درک و  ینالوط  ار  هبطخ  دناوخ و  یم  هبطخ  هعمج  زور  دایز  هک  دنا  هتفگ  مه  نیا 
مدرم داتـسیا و  زامن  هب  تشادرب و  گیر  یتشم  دز و  تسد  درذگب ، زامن  تقو  دیـسرت  رجح  نوچ  دناوخ و  یم  هبطخ  نانچمه  دایز 

دب رجح  زا  رایـسب  تشون و  هیواعم  يوس  ار  ربخ  درازگب و  زامن  مدرم  اب  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دـیدب  نیا  نوچ  دایز  دنداتـسیا ، وا  اـب 
هب يو  موق  دنک ، ریگتـسد  ار  وا  تساوخ  دایز  نوچ  دتـسرف و  هیواعم  يوس  دنک و  دنب  ریجنز  هب  ار  واتـشون  دایز  يارب  هیواعم  .تفگ 

هیواـعم يوـس  دنتـسب و  ریجنز  رد  ار  وا  مرادربناـمرف ، هعاـط » اعمـس و  » دـینکن نینچ  تـفگ : رجح  دنتـساخرب ، تعناـمم  هـب  وا  يراـی 
ار وت  هک  مسق  ادخ  هب  منم ، نینمؤملاریما  تفگ : هیواعم  نینمؤملاریما ! ای  کیلع  مالسلا  تفگ : دش  دراو  هیواعم  رب  نوچ  دنداتـسرف و 

تعکر ود  دیراذگب  تفگ : اهنآ  هب  رجج  دینزب ! شندرگ  دیرب و  نوریب  ار  وا  نم ، زا  یهاوخ  ترذـعم  مهاوخ  یمن  منک و  یمن  وفع 
هک مسرت  یم  گرم  زا  دیتشادنپ  یم  دوب  نآ  هن  رگا  تفگ : تشاذگب و  کبـس  زامن  تعکر  ود  و  رازگب ، زامن  دـنتفگ  مرازگب ! زامن 
نم زا  ار  ریجنز  دـنب و  تـفگ : دـندوب  اـجنآ  هـک  ار  دوـخ  ناـشیوخ  .مدرک و  یم  ینـالوط  ار  زاـمن  متـسین ، نآ  هشیدـنا ي  رد  زگره 

« مرد  » رجح 2500 دیوگ : هباغلا » دسا   » رد .منک و  یم  تاقالم  هارهاش  رس  رب  ار  هیواعم  ادرف  نم  هک  دییوشم  ارم  ياهنوخ  دیرادنرب و 
نآ رد  دیوگ : فلؤم.دوب  هوعدلا  باجم  يدرم  تسا و  فورعم  ارذع »  » رد شربق  تسا و  لاس 51  رد  يو  نتشک  تفرگ و  یم  اطع 

اب يدنک  يدع  نب  رجح  لتاق  یتسین  وت  ایآ  تشون : يا  هلمج  رد  داتسرف  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعوبا  انالوم  هک  يا  همان 
نارازگزامن و نآ 
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اهنآ وت  دندیسرت ؟ یمن  یسک  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دندرمش و  یم  گرزب  ار  اهتعدب  دنتشاد و  یم  هدیدنـسپان  ار  متـس  هک  نادباع 
 - هنع هللا  یـضر  قمحلا -  نب  ورمع  اما.ینکن  ناشرازآ  هک  مکحم  ياهنامیپ  ظلغم و  ياهدـنگوس  نآ  اـب  یتشک ، هنیک  متـس و  هب  ار 
دوب دـعوم  نب  هللادـیبع  وا  ماـن  هک  دزا  زا  يدرم  هناـخ ي  رد  تخیرگب و  اـجنآ  زا  دوب و  دجـسم  رد  رجح  اـب  هک  میتـفگ  نیا  زا  شیپ 

اجنادب یناتـسهوک  رد  لصوم و  هب  اج  نآ  زا  دنتفر و  نئادم  هب  دندشجراخ و  ناهن  هب  هفوک  زا  دادش  نب  هعافر  اب  سپ  تشگ ، ناهنپ 
مدرم راوس و  نت  دنچ  اب  دیسر  ودب  نت  ود  نیا  ربخ  هعتلب ، نب  هللادیبع  وا  مان  نادمه  هلیبق ي  زا  دوب  يدرم  اتـسور  لماع  .دنتفرگ  رارق 
یناوج هعافر  اما  هدنامن  شنت  رد  ورین  و  اقستسا ، هب  دوب  هدرک  سامآ  شمکش  ورمع  دندمآ ، نوریب  ود  نآ  تفاتش  اهنآ  بناج  هب  هد 

هچ ارم  وت  ندـش  هتـشک  تفگ : ورمع  منک ، یم  عاـفد  وت  زا  نم  تفگ  ار  ورمع  تسـشن و  نآ  رب  تشاد ، ورزیت  یبسا  دوب و  دـنمروز 
درب و نوریب  تعامج  نایم  زا  باتـشب  ار  وا  بسا  تفای و  یهار  هکناـنچ  درک  هلمح  ناراوس  رب  وا  .هد  تاـجن  ار  نتـشیوخ  دراد  دوس 
ای درک  حورجم  تسخب و  ار  وا  دنکفا و  يریت  رگم  دشن  کیدزن  وا  هب  يراوس  چـیه  دوب ، زادـناریت  يدرم  .دـنتخات  وا  یپ  رد  ناراوس 

: دندیـسرپ دندرک  ریـسا  ار  قمح  نب  رمع  و  هللا ، ءاش  نا  دیایب  نیا  زا  دعب  هعافر  تشذگرـس  همتت ي  .دنتـشگزاب و  دیربب ، وا  بسا  یپ 
لـصوم مکاـح  دزن  ار  وا  .تفگن  ار  دوـخ  ماـن  دیـشکب و  هک  نآ  زا  تسا  رتـهب  ار  امـش  دـینک  اـهر  رگا  هک  یـسک  تـفگ : یتـسیک ؟

هیواعم تشون  هیواعم  هب  ربخ  نیا  دوب ، هیواعم  هدازرهاوخ ي  مکحلا  ما  نبا  نب  فورعم  یفقث  نامثع  نب  نمحرلادـبع  وا  دنداتـسرف و 
، ربورف وا  ندب  رب  هنعط  هن  نامه  درک  يدـعت  دـیابن  تسا و  هدز  هنعط  هن  نامثع  رکیپ  رب  دوخ  رارقا  هب  هک  تسا  يدرم  داتـسرف  باوج 
هب ییاج  زا  هک  تسا  رس  لوا  نیا  مالـسا  رد  دنداتـسرف ، هیواعم  يارب  ار  وا  رـس  درمب و  مود  ای  لوا  هنعط ي  رد  ورمع  دندرک و  نانچ 

: هک تسا  هدرک  تیاور  یشک  خیش  سپ  ام ؛ ثیداحا  اما  تسا و  خیراوت  ریس و  لها  زا  لوقنم  اهنیا  دیوگ : فلؤم.دش  هداتسرف  ییاج 
هک يرکشل  ینعی  داتسرف  یتیرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح 
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دراد دنفـسوگ  دنچ  دیرذگب ! يدرم  رب  دیور ! پچ  يوس  دـینک  یم  مگ  هار  بش  زا  تعاس  نالف  رد  دومرف : دوبن و  اهنآ  هارمه  دوخ 
هاگنآ دـناروخ  هب  ار  امـش  دـشکب و  امـش  يارب  یچوق  سپ  دـیروخب ، وا  ماعط  زا  رگم  دـهدن ، ناشن  هار  امـش  هب  دیـسرپب  هار  زا  ار  وا 
دندرک مگ  ار  هار  دنتفر و  اهنآ  ما ! هدش  رهاظ  هنیدم  رد  نم  هک  دینک  هاگآ  ار  يو  دیناسرب و  وا  رب  مالس  دیامن ، هار  ار  امش  دزیخرب و 

ایآ تفگ : اهنآ  هب  دوب ؛ یعازخ  قمح  نب  ورمع  درم  نآ  دنناسرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالس  درم  نآ  هب  دندرک  شومارف  و 
تسویپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دش و  هنیدم  هناور ي  سپ  يرآ ، دنتفگ : تسا ؟ هدش  رهاظ  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن 

یتـقو درگزاـب ! يدوـب  هک  ياـج  نادـب  دوـمرف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هاـگنآ  .تساوـخ  يادـخ  هـک  هزادـنا  نآ  دـنامب  و 
هفوک هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ات  دـش  زاب  دوخ  ياـج  هب  درم  نآ  سپ  ور ، وا  دزن  مه  وت  تفر  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تفگ يراد ؟ هناخ  اجنیا  رد  تفگ : وا  اـب  یتقو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنامب  هفوک  رد  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دـمآ ،
ار وـت  دـنهاوخ  نوـچ  مور و  یم  امـش  ناـیم  زا  ادرف  نم  هک  نک  تـسد  هـب  ییارـس  دزا  هـلحم ي  رد  شورفب و  ار  نآ  دوـمرف : يرآ ،

بآ وا  زا  ینیـشن و  وا  دزن  يرذـگب  دـعقم  يدرم  رب  يور  لصوم  بناـج  هب  هفوک  زا  وت  اـت  دـنوش  عناـم  دزا  هلیبق ي  دـننک ، ریگتـسد 
ياهوناز رب  دوخ  تسد  هب  و  دوش ، ناملـسم  ناوخب  مالـسا  هب  ار  وا  نک و  هاگآ  ار  وا  دسرپ ، وت  راک  زا  دـهد و  بآ  ار  وت  وا  یهاوخ ،

یهاوخ بآ  هتـسشن  هار  رد  يرذگ  يروک  هب  هاگنآ  .دوش  ناور  وت  اب  دزیخرب و  دـنک و  رود  وا  زا  درد  یلاعت  دـنوادخ  نک  حـسم  وا 
يادـخ شک  شنامـشچ  رب  تسد  دروآ  مالـسا  شناوخ ، مالـسا  هب  شیوخ و  راـک  زا  هد  ربـخ  ار  وا  دـسرپ ، تراـک  زا  دـهد و  تبآ 

رد نوچ  دنیآ  وت  یپ  رد  یناروس  هاگنآ  .دـننک  نفد  كاخ  رد  ار  وت  رکیپ  نت  ود  نیا  دـنک و  وت  يوریپ  دـنادرگ و  انیب  ار  وا  لجوزع 
نج و ناقـساف  وش ! ردـنا  راغ  هب  يآ و  دورف  بسا  زا  دنـسر ، وت  هب  کیدزن  ناراوس  نآ  یـسر  هعلق ي  کیدزن  نانچ  نینچ و  یناکم 
هک درک  ناـنچمه  وا  دـمآ و  وا  رـس  رب  دوـب  هـتفگ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  هـچنآ  هـمه ي  .دـندرگ  کیرـش  وـت  نتـشک  رد  سنا 

دنتفر و اهنآ  دینیب ! یم  يزیچ  دیرگنب  دیور  الاب  تفگ  ار  درم  ود  نآ  دیسر  هعلق  نآ  هب  نوچ  .دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دنیآ یم  ام  هب  يور  یناراوس  دنتفگ :
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، دندیسرب ناراوس  نآ  دیزگب و  ار  وا  هایـس  يرام  دش  راغ  لخاد  نوچ  تخیرگب ؛ وا  بسا  تفر و  راغ  نورد  هب  دمآ ، ریز  هب  بسا  زا 
دنتفای شراغ  رد  دندش و  وا  يوجتـسج  هب  سپ  تسا ، یکیدزن  نیا  رد  مه  وا  تسوا و  بسا  نیا  دنتفگ : هدـیمر ، دـندید  ار  وا  بسا 
بـصن هزین  رب  ار  نآ  دندرب و  هیواعم  دزن  دنتفرگرب و  وا  رـس  دـش ؛ یم  ادـج  رکیپ  زا  يو  تشوگ  دـندربورف  وا  رکیپ  هب  تسد  هچ  ره 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  تداهش  رکذ  رد  دیوگ : فلؤم.دش  بصن  هزین  رب  هک  مالسا  رد  تسا  رـس  لوا  نیا  درک و 

: دـیوگ ماقمق  رد.درپس  كاخ  هب  ار  يو  ندـب  هک  تسا  نامه  دـش  دیهـش  ترـضح  نآ  اب  هک  قمح  نب  ورمع  يالوم  رهاز  هک  دـیایب 
هعیبر نب  رمع  نب  بعک  نب  دعـس  نب  ورمع  نب  حارذ  نب  نیق  نب  ورمع  نب  بیبـح  نـب  نهاـک  نـب  فـتک ) نزو  رب   ) قـمح نـب  ورمع 

لوا لوق  دروآ و  مالـسا  هکم  حتف  لاس  رد  دنیوگ : یـضعب  در و  ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوس  هیبیدح  زا  دـعب  یعازخلا 
ربمغیپ يو  هک : دنک  تیاور  قمح  نب  ورمع  زا  هرـشان.تسا  هدـش  ظفح  یثیداحا  وا  زا  دوب و  ترـضح  نآ  تبحـص  رد  تسا ، حـصا 
.نادرگ رادروخرب  یناوج  زا  ار  وا  اایدخ  هبابشب » هعتم  مهللا  : » درک اعد  يو  هرابرد ي  ترـضح  نآ  داد ، بآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دهاشم همه ي  رد  تشگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  زا  ربمغیپ  زا  سپ  .دشن و  هدید  دـیپس  يوم  وا  شیر  رد  تسیزب و  لاس  داتـشه 

هب قارع  زا  دایز  سرت  زا  .دوب  وا  باحـصا  زا  تساخرب و  يدـع  نب  رجح  يراـی  هب  دوب و  ترـضح  نآ  اـب  ناورهن  نیفـص و  لـمج و 
هدرم راغ  رد  ار  وا  دننک  شریگتسد  ات  داتسرف  وا  يوس  لصوم  لماع  دش ، ناهنپ  لصوم  کیدزن  يراغ  رد  تخیرگ و  لصوم  بناج 
هدرک هبق  نآ  رب  دـنور و  نآ  ترایز  هب  تسا ، فورعم  لصوم  رهـش  نوریب  وا  ربق  .تشذـگرد  اجنادـب  دوب  هدـیزگ  ار  وا  رام  دـنتفای ،
لها هعیـش و  نایم  درک و  نآ  ترامع  زاـغآ  نابعش 336  رد  هلودلا  رـصان  هلودلا و  فیـس  مع  رـسپ  نادمح  نب  دیعـس  هللادبعوبا.دنا 
هک نیقباس  زا  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییراوح  زا  وا  دیوگ : یشک  لاجر  رد  تساخرب و  هنتف  ترامع  نآ  ببس  هب  تنس 
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: دیوگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیبرقم  نیقباس و  رکذ  رد  هک : تسا  لوقنم  صاصتخا »  » باتک زا  .دنتـشگزاب و  ترـضح  نآ  يوس 
 - دادقم ناملـس -  هباحـص : زا  دنـسک  راهچ  هعیـش  نکر  راهچ  هک : بدؤم  رفعج  نب  دـمحم  زا  نیـسح  نب  رفعج  ار  ام  درک  ثیدـح 

هلیبق ي ود  رد  ار  وا  تعافـش  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  تسا -  ینرق  سینا  نب  سیوا  نیعباـت ، زا  ترـضح  نآ  ناـبرقم  راـمع و  رذوبا - 
نانچ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  وا  تلزنم  تفگ : نیسح  نب  رفعج  قمح و  نب  ورمع  .دنک و  تعافش  رگا  دریذپ  یم  رـضم  هعیبر و 
یلوم ربنق  یعخن ، دایز  نب  لیمک  رامت ، مثیم  يرجه ، دیـشر  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هنع -  هللا  یـضر  ناملـس -  هک  دوب 

ار و وت  مهد  هدژم  ییحی ! رسپ  يا  تفگ : وا  اب  لمج  زور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ییحی -  نب  هللادبع  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 
نابساپ سیمخلا » هطرش  : » دیوگ مجرتم.دناوخ  مان  نیدب  نامسآ  رد  ار  امـش  یلاعت  يادخ  دیـسیمخلا » هطرـش   » زا امـش  هک  ار  تردپ 

رکشل مظن  هک  دنا  هقثو  نیما  رالاسهپس  دزن  رکشل  دارفا  همه ي  زا  شیب  هورگ  نیا  دنیوگ و  نابژد  هعلق و  ام  نامز  رد  هک  تسا  هاپس 
يرماع و ریهز  نب  بدـنج  .دـیمان  یم  سیمخلا » هطرـش   » ار نیما  صلاـخ و  ناتـسود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا ، هدرپس  اهنادـب 

نب کلام  ینادمه ، روعا  هللادبع  نب  ثراح  يدسا ، رهاظم  نب  بیبح  دیاش  هکنانچ  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  صلخم  هعیـش  رماعونب ،
اب قـمح  نب  ورمع  هک  تسا  يورم  باـتک  ناـمه  زا  .يدـبع و  رهـسم  نب  هیریوـج  یلدـج ، هللادـبعوبا  يدزـالا ، مـلعلا  ، رتـشا ثراـح 
نم هزاوآ ي  هک  یبصنم  ای  یهد  نم  هب  هک  ایند  لام  يارب  مدـماین  وت  دزن  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، اهنآ هب  مدرم  نیرت  یلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ییادخ  لوسر  مع  رـسپ  وت  هک  نیمه  يارب  رگم  مدرگ ، روهـشم  دوش و  دـنلب  نادـب 
راصنا رجاهم و  همه ي  زا  مالسا  رد  وت  بیصن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیرذ  تردپ  ملاع و  نانز  هدیـس ي  همطاف  رهوش 

ار گرزب  ياهایرد  بآ  مرب و  رگید  ياج  هب  منکرب و  دوخ  ياج  زا  ار  دـنلب  ياه  هوک  ییاـمرف  ارم  رگا  هک  ادـخ  هب  مسق  .تسا  شیب 
نادـب ار  وـت  نمـشد  هک  تسا  يریـشمش  نم  تسد  رد  .دـسرارف و  نم  گرم  اـت  مشاـب  راـک  نـیا  رد  هتـسویپ  مزیر ، نوریب  مـشکب و 

دنادرگ عیفر  ار  وت  هیاپ ي  یلاعت  يادخ  ات  مهد  ورین  توق و  نادب  ار  وت  تسود  مزاس و  مارآ  یب  همیسارس و 
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رون مهللا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما.مشاب  هدرک  ادا  نم  رب  تسا  وت  قح  هچنآ  مرادن  نامگزاب  دزاس ، راکـشآ  ار  وت  تجح  و 
هعیـش ي رد  شاک  يا  نک ! تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  نادرگ و  نشور  ار  وا  لد  ادـنوادخ ! ینعی  میقتـسم » طارـص  یلا  هدـها  هبلق و 

هلیبق نارتش  یناب  هلگ  هک  تسا  وا  ندروآ  مالـسا  يادتبا  قمح و  نب  ورمع  هصق ي  رد  باتک  نامه  زا  و  «! دوب وت  دننام  سک  دص  نم 
دنتشذگب وا  رب  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یمدرم  .دوب  نامیپت  دهع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  ناشیا  درک و  یم  دوخ  ي 

يدرم دومرف : میـسانشن  ار  هار  میرادـن و  هار  هشوت ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : دوـب ، هدوـمرف  یگنج  هب  ار  اـهنآ  و 
ار هباحص  نیا  ندش  دراو  سپ  .تسا  تشهب  لها  وا  دیامن و  هار  دنک و  باریـس  دناروخ و  ماعط  ار  امـش  دینک  رادید  ار  يور  بوخ 

ندرک تعیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  وا  ندش  دراو  ریش و  ندیناشون  و  تشوگ ، زا  ار  ناشیا  وا  نداد  كاروخ  يو و  رب 
زا لصوم  روز  رهش  هب  دیسر  هیواعم  هب  تفالخ  راک  نوچ  دیوگ : هکنیا  ات  تسا ، هدرک  دای  ار  وا  ندروآ  مالـسا  ترـضح و  نآ  اب  وا 

بیـصن ار  تبقاـع  درک و  شوماـخ  ار  هـنتف  دـیناشنب و  ار  شتآ  يادـخ  دـعب ؛ اـما  :» تشوـن وا  يوـس  هیواـعم  و  تـسج ، هراـنک  مدرم 
ناسآ شیوخ  رب  راـک  ناـنآ  همه ي  تسین ، رت  تشز  اـهنآ  زا  وت  راـک  یتسین و  رترود  شیوخ  ناـنگمه  زا  وت  دومرف و  ناراـکزیهرپ 
كاپ ار  وت  هتشذگ ي  ناهانگ  ات  دندش ! لخاد  همه  هک  يرما  رد  وش  لخاد  يدرک  رید  تخس  وت  دندمآ ، رد  نم  نامرف  هب  دندرک و 

نم زا  شیپ  هک  سک  نآ  زا  مشابن  رتدب  وت  يارب  نم  دـیاش  و  ددرگ ، هزات  هدـنز و  تسا  هدـش  هنهک  هک  وت  کین  ياهراک  دـنادرگ و 
لوسر یلاعت و  يادخ  راهنز  رد  و  نمیا ، يآ  ام  دزن  سپ  يراکوکین ، يراد و  نتشیوخ  زیهرپ و  ینک و  محرت  نتـشیوخ  رب  رگا  دوب !
یـسک هیواـعم  تفرن ، قـمحلا  نب  ورمع  «. ادیهـش هللااـب  یفک   » هدرک و رود  هنیـس  زا  هنیک  هدودز و  لد  زا  دـسح  گـنز  ظوـفحم ، يو 

زا ار  وا  زارد  یتدم  تفگ : دنداهن ، وا  نماد  رد  دندرب و  ورمع  هجوز ي  دزن  ار  رس  نآ  دروایب ، ار  شرـس  تشکب و  ار  وا  هک  داتـسرف 
ار هیده  نیا  هک  الهس » الها و   » دیا هدروآ  ناغمرا  ار  وا  هتشک ي  نونکا  دیدرک ، ناهنپ  نم 
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وا نوخ  يادـخ  هک  يوگب  ناسر و  هیواعم  هب  متفگ  نم  هک  ار  مالک  نیا  هداتـسرف ! يا  .تسین  هراک  ارم  زین  مه  نآ  مرادـن و  شوخان 
سپ تشک ، ار  راکزیهرپ  اسراپ و  يدرم  درک و  تشز  يراک  هک  دـنادرگ  لزان  هیواـعم  رب  ار  دوخ  باذـع  يدوز  هب  دـنک و  بلط  ار 
نخـس نآ  وت  هک  تفگ : دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  هیواعم  تفگب ، هیواـعم  اـب  مـالک  نآ  لوسر  .يوگزاـب  هیواـعم  اـب  متفگ  نم  هکنیا 

نطو اجنیا  هک  منک  نینچ  تفگ : ور ! نوریب  نم  دالب  زا  تفگ : مهاوخن ! ترذـعم  مدرگنزاـب و  دوخ  نخـس  زا  يرآ ، تفگ : یتفگ ؟
ممـشچ دش و  ناوارف  نم  ضرق  متخیر  رایـسب  کشا  مدنام و  رادیب  رایـسب  اهبـش  روشک  نیا  رد  مرادن ، یتبغر  نادنز  هب  تسین و  نم 

هک یـسک  يا  تفگ : تسیرگن و  ودـب  نز  نک ! قحلم  دوخ  رهوش  هب  ار  هقفانم  نز  نیا  تفگ : حرـس  یبا  نب  هللادـبع  .تشگن  نشور 
ار اسک  نیا  دیشخب و  ار  اهتعلخ  نیا  وت  هب  هک  ار  نآ  یشک  یمن  ارچ  هداد (1)  ياج  كوغ  دوخ  ياه  هراورآ  نایم  ایوگ [ ینعی   [ انام

دوخ يادخ  ار  ناگدنب  تفگ و  باوصان  نخـس  هک  تسا  قفانم  نید و  زا  هتفر  نوریب  سک  نآ  ار ) هیواعم  ینعی   ) دنکفا وت  شود  رب 
نز رب ! نوریب  ار  نز  نیا  هک  درک  تراشا  دوخ  نابرد  هب  هیواعم  سپ  یقفانم ) دوخ  وت  ینعی   ) دیدرگ لزان  نآرق  رد  وا  رفک  تفرگ و 
هب دنگوس  دراد ! یمزاب  راتفگ  زا  ارم  خلت  دنت و  ياهنخـس  هب  دنک و  یم  تراشا  نم  يوس  تشگنا  اب  هک  دنه  رـسپ  زا  اتفگـش  تفگ :

ترـضح همان ي  رد  ! مشابن دیـشر  رتخد  هنمآ  نم  رگم  مفاکـشب ، ار  وا  لد  هدنرب  نهآ  دننام  زیت  یمالک  اب  یباوج  رـضاح  هب  هک  ادخ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  بحاص  یتسین !؟ قمح  نب  ورمع  هدنـشک ي  وت  ایآ  : » تسا هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  انالوم 

ناـما ار  وا  هکنآ  زا  سپ  درز ، ار  وا  گـنر  هدرک و  رازن  ار  وا  مسج  دوب و  هدوسرف  ار  يو  تداـبع  هک  اـسراپ  هدـنب ي  نآ  هلآ  هیلع و 
وت دزن  هوک  يالاب  زا  یهد  ناما  هنوگ  نآ  ار  غرم  رگا  هک  یتسب ، مکحم  ياهنامیپ  دهع و  يداد و 
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رد تسا  بسانم  دـیوگ : مجرتم  «. یتفرگ کبـس  ار  نامیپ  نآ  يدومن و  يریلد  دوخ  راـگرورپ  اـب  یتشکب و  ار  وا  هاـگنآ  دـیآ ، دورف 
ار يو  نتشک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب و  وا  نایعیش  مالـسلا و  هیلع  نینؤملاریما  ناتـسود  زا  هک  یعخن  دایز  نب  لیمک  رکذ  اجنیا 

هلاس هدـجیه  یعخن  کیهن  نب  دایز  نب  لیمک  : تسا رارق  نیدـب  وا  لاح  حرـش  هصالخ ي  دومرف و  هک  دـش  نانچمه  دوب و  هداد  ربخ 
ياسؤر زا  دندرمـش و  نیما  هقث و  ار  وا  تنـس  لها  ياملع  .دوب  فیرـش  يدرم  و  دومرف ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب 

دزن يزور  دوسا  نب  مثیه  : » هک تسا  هدش  تیاور  شمعا  زا.دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  تسا ، هعیش 
اجک تفگ : .تسا  نیشن  هناخ  هدروخلاس و  يریپ  تفگ : وا  تسا ؟ راک  هچ  رد  لیمک  دیـسرپ : وا  زا  جاجح  تفر ، فسوی  نب  جاجح 
دوب هدز  یلیس  ارم  نامثع  تفگ : يدرک ؟ هچ  نامثع  اب  وت  دیسرپ : دناوخب و  ار  وا  هدش ، فرخ  لاسنالک و  تسا  يریپ  تفگ : تسا ؟

نب جاجح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  هریغم  زا  ریرج  »و  .مدرکن صاصق  مدرک و  وفع  ار  وا  نم  اما  دش ، میلست  وا  منک  صاصق  متساوخ 
دوخ اب  دـیدب  نیا  لیمک  نوچ  دـیربب ، ار  اهنآ  هرهاشم ي  تخاس و  مورحم  اطع  زا  ار  وا  موق  سپ  تخیرگب ، وا  داتـسرف  لـیمک  بلط 
دزن دوخ  سپ  منادرگ  مورحم  اطع  زا  ار  دوخ  ناـسک  تسین  هتـسیاش  تسا ، هدـمآ  رـس  هب  نم  رمع  ما و  هدروخلاـس  يریپ  نم  تفگ :

تـسا هدنام  كدنا  نم  رمع  زا  تفگ : لیمک  منیب ! راکوکین  ار  وت  متـشاد  تسود  نم  تفگ : دیدب ، ار  وا  جاجح  نوچ  .دـمآ  جاجح 
.یشک یم  ارم  وت  تسا  هداد  ربخ  ارم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  تسا ، یلاعت  يادخ  دزن  هاگدعو  هک  نک  مکح  یهاوخ  یم  هچ  ره 

ترجه و زا  لاس 82  رد  .دـندز  ندرگ  ار  وا  دـینزب ! ار  وا  ندرگ  دنتـشک ، ار  نامثع  هک  یناسک  هلمج ي  زا  وت  يرآ ، تفگ : جاـجح 
رد نآ  لیصفت  ترضح و  نآ  یتسود  مرج  هب  تشکب  جاجح  مه  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يالوم  ربنق  .دوب  هلاس  دون  وا  نیاربانب ،

.تسا روکذم  داشرا » »
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لیقع نب  ملسم  دنزرف  ود  تداهش 

زا رباج  نب  یلع  زا  اجر  نب  میهاربا  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  شردپ  زا  تسا  هدرک  تیاور  یلاما  رد  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
نیسح نوچ  : » تفگ دوب  هفوک  لها  خیاشم  زا  هک  مان  دمحم  یبا  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  یمشاه  دوواد  نب  نامثع 

ار ناینادنز  هللادیبع  .دندروآ  هللادیبع  دزن  ار  اهنآ  دندش و  ریسا  وا  يودرا  زا  لاسدرخ  رسپ  ود  دیدرگ ، دیهـش  مالـسلاامهیلع  یلع  نب 
اهنآ رب  نادنز  رد  ناشونن و  ناروخن و  اهنآ  هب  درـس  بآ  بوخ و  كاروخ  زا  رادـهاگن و  ریگب و  ار  رـسپ  ود  نیا  تفگ : تساوخب و 
نوچ دروآ و  یم  اهنآ  يارب  بآ  هزوک ي  وج و  ناـن  صرق  ود  دـش  یم  بش  نوچ  دنتـشاد و  هزور  زور  رـسپ  ود  نیا  .ریگ و  گـنت 

دیآ رس  هب  ام  رمع  تسا  کیدزن  میدنام و  رایسب  نادنز  رد  تفگ : دوخ  ردارب  هب  اهنآ  زا  یکی  دمآ ، رب  یلاس  هکنانچ  دندنام ، رایـسب 
ار ام  هک  دشاب  يامن ، زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  ار  ام  تبارق  میتسیک ، ام  يوگب  وا  اب  دیایب  درمریپ  نیا  یتقو  دسوپب ، ام  ندب  و 

.دروایب ار  بآ  هزوک ي  وج و  نان  هدرگ ي  ود  نآ  درمریپ  دـش  بش  نوچ  .دـنک  رتشیب  ار  ام  یندـیماشآ  دـهد و  یـشیاشگ  ماعط  رد 
: تفگ تسا ! نم  ربمغیپ  وا  هک  مسانشن  هنوگچ  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  خیش ! يا  تفگ : رت  کچوک  رسپ 

هکنانچ دنک ، زاورپ  ناگتـشرف  اب  ات  داد  لاب  ود  ار  وا  دـنوادخ  هک  مسانـشن  ار  وا  هنوگچ  تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج 
رسپ هک  ار  یلع  مسانشن  هنوگچ  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : دهاوخ 
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نب لیقع  نب  ملسم  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمغیپ  هداوناخ ي  زا  ام  خیـش ! يا  تفگ.تسا : نم  ربمغیپ  ردارب  مع و 
نادنز رد  یناشون و  یمن  درـس  بآ  یهد و  یمن  ام  هب  میهاوخ  وکین  یکاروخ  وت  زا  رگا  میا ، هدنام  ریـسا  وت  تسد  رد  میبلاط و  یبا 
لوسر ترتع  يا  امـش ! يالب  رپس  نم  يور  امـش و  يادـف  نم  ناج  تفگ : یم  داتفا و  اهنآ  ياپ  رب  نابنادـنز  .يا  هتفرگ  گـنت  اـم  رب 

نان و هدرگ ي  ود  نامه  دش  بش  نوچ  و  دیورب ، دـیهاوخ  هک  یهار  ره  هب  تسا  زاب  امـش  يور  هب  نادـنز  رد  نیا  قح ! هدـیزگرب ي 
ار امـش  دنوادخ  ات  دیریگ  مارآ  زور  دیور و  هار  بش  نم ! ناتـسود  يا  تفگ : داد و  ناشن  اه  نآ  هب  ار  هار  دروایب و  ار  بآ  هزوک ي 

بیرغ درخ و  لـفط  ود  اـم  زوجع  يا  دـنتفگ : ار  وا  دندیـسر ، یلاز  ریپ  هناـخ ي  رد  رب  هنابـش  دـنتفر ، نوریب  لـفط  ود  نآ  دـهد  جرف 
نز .میوش  هناور  دوش  حبـص  نوچ  ریذـپب ، ینامهم  هب  ار  اـم  بشما  تسا ، هتفرگورف  ار  اـم  بش  یکیراـت  میـسانش  یمن  ار  هار  میتسه 
يا دـنتفگ : ما ؟ هدرکن  مامـشتسا  امـش  يوب  زا  رتشوخ  ییوب  اما  ما ، هدینـش  رایـسب  شوخ  يوب  نم  هک  نم  نابیبح  يا  دـیتسیک  تفگ :
ارم نم  ناتـسود  يا  تفگ : زوجع  .میا  هتخیرگ  هللادـیبع  نادـنز  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  میدـمحم  وت  ربـمغیپ  ترتـع  زا  اـم  نزریپ 
لتق هب  دبایب و  اج  نیا  رد  ار  امـش  مسرت  یم  تسا ، هللادـیبع  هعیـش ي  زا  تسا و  هدوب  رـضاح  البرک  هعقاو ي  رد  قساف  تسا  يداماد 

، مروآ یماعط  امـش  يارب  تفگ : .میتفا  یم  هار  هب  دوش  نشور  نوچ  مینام و  یم  تسا  کیرات  اوه  اـت  بشما  نیمه  دـنتفگ : .دـناسر 
میشاب نمیا  بشما  میراودیما  ردارب ! يا  تفگ : ار  رتگرزب  کچوک  ردارب  .دنتفر  باوختخر  هب  دندیماشایب و  بآ  دندروخب و  دروآ ،

نایم گرم  هک  نیا  زا  شیپ  ییوبب ، ارم  وت  میوبب و  ار  وت  نم  يریگ و  شوغآ  رد  ارم  وت  مریگب و  شوغآ  رد  ار  وت  ات  يآ  نم  کیدزن 
ار رد  دمایب و  لازریپ  نآ  داماد  تشذگب  بش  زا  یـساپ  نوچ  دنتفخ و  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  نینچمه  .دنکفا  ییادـج  ام 
: تفگ تسین ؟ وت  ندمآ  تقو  هک  يدمآ  ارچ  بش  تعاس  نیا  رد  تفگ : .منالف  نم  تفگ : تسیک ؟ تفگ : زوجع  تفوکب ، هتسهآ 

ارم هک  بعـص  يالب  نیا  يارب  دفاکـشب  نم  نوردـنا  رد  هرهز  دـنک و  زاورپ  نم  رـس  زا  لقع  هک  نیا  زا  شیپ  ياشگب  رد  وت ! رب  ياو 
.تسا هداتفا 
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ره تسا  هدرک  يدانم  وا  دنا و  هتخیرگ  هللادـیبع  نادـنز  زا  درخ  لفط  ود  تفگ : تسا ؟ هداتفا  ییالب  هچ  ار  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : نز 
هتخات اه  نآ  یپ  رد  نم  مرد و  رازه  ود  دروآ ، ار  نت  ود  ره  رس  سک  ره  دناتسب و  هزیاج  مرد  رازه  دروآ  ار  اهنآ  نت  کی  رـس  سک 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  زا  سرتب  داماد ! يا  تفگ : زوجع.دماین  مگنچ  هب  يزیچ  مدرک  هدـنام  ار  بسا  مدـش و  هتفوک  هدـنام و 
یم هچ  ار  ایند  تفگ : نز.تسا  نآ  يارب  مدرم  صرح  تسا و  ینتساوخ  ایند  هک  وت ! رب  ياو  تفگ : دشاب ! وت  نمشد  تمایق  زور  هلآ 

ار وت  ریما  هک  زیخرب  تسا ، وت  دزن  ریما  بولطم  هک  انام  ود  نآ  زا  ینک  یم  تیاـمح  تخـس  تفگ : دـشابن ؟ نآ  اـب  ترخآ  رگا  ینک 
میاسایب بش  ات  ياشگب  ار  رد  منک  یم  بلط  نم  تفگ  نابایب ، نیا  رد  متسه  ینزریپ  هک  راک  هچ  نم  اب  ار  ریما  تفگ : نز.دناوخ  یم 

دـیماشایب و دروخب و  دروآ  بآ  ماـعط و  دوشگب و  ار  رد  سپ  .تفر  دـیاب  هار  مادـک  هب  ناـنآ  بلط  رد  مشیدـنیب  دوش  حبـص  نوچ  و 
یم رب  واگ  نوچ  یگناب  هتفشآرب و  تسم  رتش  دننام  دمآ ، اهنآ  يوس  هب  تساخرب و  دینشب  لفط  ود  نآ  يادص  بش  همین ي  .تفخب 

ما هناخ  بحاص  نم  تفگ : وا  یتسیک ؟ تفگ : رـسپ  دیـسر ، رتکچوک  رـسپ  يولهپ  هب  شتـسد  ات  دیـشک  یم  راوید  هب  تسد  دروآ و 
عقاو نآ  رد  میدیـسرت  یم  هچنآ  ادـخ  هب  مسق  زیخرب ! تسود  يا  تفگ : دـینابنجب و  ار  رتـگرزب  ردارب  لـفط  نآ  سپ  دـیتسیک ؟ اـمش 
فرط زا  ناما  تفگ : يرآ : تفگ : یهد ؟ یم  ناما  ار  ام  مییوگ  تسار  رگا  درم  يا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  تفگ : اهنآ  هب  درم  میدش 

هیلع هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  دنتفگ : .يرآ  تفگ : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  هانپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و 
وت ربمغیپ  ترتع  زا  ام  دنتفگ : .يرآ  تفگ : دشاب ؟ دهاش  لیکو و  مییوگ  هچنآ  رب  يادـخ  دـنتفگ : .يرآ  تفگ : دـشاب ؟ هاوگ  هلآ  و 
رب هک  هللادمحلا  دیا ، هدش  عقاو  گرم  رد  دـیا و  هتخیرگ  گرم  زا  تفگ  .ندـش  هتـشک  زا  میا  هتخیرگ  هللادـیبع  نادـنز  زا  میدـمحم 

ار هایس  هدنب ي  دش  علاط  رجف  نوچ  حبص و  ات  دندوب  هتـسب  تسد  نانچمه  تسبب و  اهنآ  ياهوزاب  تساخرب و  سپ  .متفای  تسد  امش 
هللا دیبع  دزن  ات  روایب  نم  يارب  ار  اهنآ  رس  نز و  ندرگ  ورب  تارف  رانک  رادرب و  ار  رسپ  ود  نیا  تفگ : دناوخب و  دوب  حیلف »  » شمان هک 

ریشمش مالغ  نآ  .مناتسب  هزیاج  مرد  رازه  ود  مرب و 
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هیبش هچ  هایـس ! يا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  هک  دوب  هدشن  رود  يزیچ  تفر ، یم  اهنآ  شیپاشیپ  دش و  هناور  لفط  ود  نآ  اب  تشادرب و 
، تسا هدرک  رما  امش  نتشک  هب  ارم  نم  يالوم  تفگ : هایس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نذؤم  لالب  یهایـس  هب  وت  یهایـس  تسا 
میا و هتخیرگ  ندش  هتشک  زا  هللادیبع  نادنز  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  میاوت ، ربمغیپ  ترتع  ام  هایـس ! يا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش 

يادف نم  ناج  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  داتفا  اهنآ  ياپ  رب  هایـس  دهاوخ ؛ یم  ار  ام  نتـشک  وت  يالوم  درک و  نامهم  ار  ام  لاز  ریپ  نیا 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هک  منک  يراک  دیابن  ادخ  هب  مسق  قح ! هدـیزگرب ي  ربمغیپ  ترتع  يا  امـش  يالب  رپس  نم  يور  امـش و  ناج 

رگید بناج  هب  نانک  انـش  دنکفا و  تارف  رد  ار  دوخ  تخادنیب و  يرانک  هب  ار  ریـشمش  دیود و  سپ  دشاب ، نم  مصخ  تمایق  زور  هلآ 
هک نونکا  يدرک ، یمن  ادـخ  ینامرفان  ات  مدرب  وت  نامرف  نم  تفگ : يدرک ؟ نم  ینامرفان  مـالغ ! يا  دروآرب  داـیرف  وا  يـالوم  تفر ؛

مارح لالح و  زا  ار  ایند  نم  دـنزرف  يا  تفگ : دـناوخب و  ار  دوخ  رـسپ  سپ  .ترخآ  ایند و  رد  مرازیب  وت  زا  يدومن  يادـخ  یناـمرفان 
ات روآ  نم  دزن  ار  اهنآ  رس  نزب و  ار  اهنآ  ندرگ  ورب  تارف  رانک  ریگب و  ار  رسپ  ود  نیا  تسا ، ینتساوخ  ایند  منک و  یم  عمج  وت  يارب 

دوب هدشن  رود  يزیچ  تفر ؛ یم  لفط  ود  نآ  شیپاشیپ  تفرگرب و  ریـشمش  رـسپ  سپ  مناتـسب  مرد  رازه  ود  هزیاج  مرب و  هللادیبع  دزن 
امـش ناتـسود ! يا  تفگ : ناوـج  منهج ! شتآ  زا  وـت  یناوـج  نیا  رب  مسرت  یم  هزادـنا  هچ  ناوـج ! يا  تفگ : ودـب  اـهنآ  زا  یکی  هک 
داتفا اهنآ  ياپ  رب  ناوج  نآ  سپ  دهاوخ ، یم  ام  نتـشک  وت  ردپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟

، رگید بناج  هب  تشذگب  دنکفا و  تارف  رد  ار  دوخ  تخادنا و  ار  ریشمش  تفگب و  ار  هایس  مالغ  نخس  نامه  دیسوب و  یم  ار  اه  نآ 
ینامرفان هک  نآ  زا  تسا  رتهب  وت ، ینامرفان  منک و  ادـخ  تعاـطا  رگا  تفگ : يدرک ؟ نم  یناـمرفان  رـسپ ! يا  دز : داـیرف  وا  ردـپ  سپ 

هب یتقو  تفر  اهنآ  شیپ  تشادرب و  ریشمش  و  نم ، زج  دریگن  هدهع  هب  سک  چیه  ار  امـش  لتق  تفگ : درم  نآ.وت  تعاطا  منک و  ادخ 
دیدرگب و ناشمشچ  رد  کشا  داتفا ، ریشمش  هب  لفط  ود  نآ  هدید ي  نوچ  دیشک ، نوریب  ماین  زا  ار  ریشمش  دیسر  تارف  رانک 
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.تمایق يادرف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ینمـشد  هاوخم  ریگرب و  ار  ام  ياهب  شورفب و  ربب و  رازاب  هب  ار  اـم  درمریپ  يا  دـنتفگ :
یـشیوخ درمریپ ! يا  دنتفگ : .مریگ  یم  هزیاج  مرد  رازه  ود  مرب و  یم  هللادیبع  يارب  ار  ناترـس  مشک و  یم  ار  امـش  نکلو  هن ، تفگ :

تـسین یـشیوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  امـش  تفگ : ینک ؟ یمن  تاعارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  اـب  ار  اـم 
دیاب تسین  یهر  نیا  هب  تفگ : دـنکب ، ام  هراـبرد ي  دـهاوخ  هک  مکح  ره  وا  دوخ  اـت  رب  هللادـیبع  دزن  ار  اـم  سپ  درمریپ  يا  دـنتفگ :

رد یلاعت  يادـخ  تفگ : دزوس ؟ یمن  وت  لد  ام  یکچوک  يدرخ و  هب  درمریپ  يا  دـنتفگ : .امـش  نوخ  نتخیر  هب  وا  دزن  میوج  برقت 
هچ ره  تفگ : میرازگ ، زامن  تعکر  دنچ  راذگب  یشک  یم  ار  ام  راچان  هک  نونکا  درمریپ ! يا  دنتفگ : تسا ، هدادن  رارق  محر  نم  لد 

نامسآ يوس  ار  دوخ  نامشچ  دنتشاذگ و  زامن  تعکر  راهچ  مادک  ره  سپ  دشاب ! هتـشاد  يدوس  ار  امـش  رگا  دیرازگ  زامن  دیهاوخ 
دز ندرگ  ار  رتگرزب  تساخرب و  درم  نآ  سپ  «. قحلاب هنیب  اننیب و  مکحا  نیمکاحلا  مکحا  ای  میکح  ای  یح  ای  : » دنتفگ دندرک و  دـنلب 
یم دـیلام و  یم  ردارب  نوخ  رد  ار  دوخ  کـچوک  رـسپ  نآ  درک و  رتـکچوک  بناـج  هب  يور  داـهن و  هربوت  رد  تشادرب  ار  شرـس  و 
یم قحلم  تردارب  هب  ار  وت  نونکا  سرتم  تفگ  درم  نآ  مردارب ؛ نوخ  هب  هتشغآ  منک  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ :

رب وا  .دمآ  هللادیبع  دزن  تخادنا و  بآ  رد  ناکچ  نوخ  ار  اهنآ  ندب  داهن و  هربوت  رد  تفرگرب و  وا  رس  دزب و  ار  وا  ندرگ  سپ  منک ،
تسشنب و تساخرب و  راب  هس  تسیرگن  اهنآ  رد  نوچ  داهن  وا  يولج  ار  اهرـس  تشاد ، تسد  رد  نارزیخ  بوچ  دوب و  هتـسشن  تخت 
ار اـهنآ  یناـمهم  قـح  تفگ : هللادـیبع  .دوـب  هدرک  ناـشنامهم  اـم  تریـشع  زا  یلازریپ  تـفگ : یتفاـی ؟ تـسد  اـهنآ  رب  اـجک  تـفگ :

عافتنا ام  ياهب  زا  شورفب و  رب و  رازاب  هب  ار  ام  دنتفگ  تفگ : دـنتفگ ؟ هچ  ناشیتشک  یم  هک  ماگنه  نآ  تفگ : .هن  تفگ : یتخانـشن ؟
مشک یم  ار  امش  نکل  و  هن ، متفگ  تفگ : یتفگ ؟ هچ  وت  تفگ : .دشاب  وت  نمشد  تمایق  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاوخم  رب و 

دزن ار  اـم  دـنتفگ  تفگ : دـنتفگ : هچ  اـهنآ  تفگ : .مریگ  یم  هزیاـج  مهرد  رازه  ود  مرب و  یم  داـیز  نـب  هللادـیبع  دزن  ار  امـش  رـس  و 
وت تفگ : .ام  هرابرد ي  دنک  مکح  دوخ  وا  ات  رب  هللادیبع 
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ار اـهنآ  هدـنز  ارچ  تفگ : .امـش  نوخ  نتخیر  هب  وا  يوس  هب  میوـج  برقت  رگم  تسین ، راـک  نیا  هب  یهار  متفگ  تفگ : یتـفگ ؟ هچ 
وت دزن  اهنآ  نوخ  نتخیر  هب  دنتـساوخ  متفاین و  راـک  نیا  هب  یهار  تفگ : مرد ؟ رازه  راـهچ  مهد ، ربارب  ود  ار  وت  هزیاـج  اـت  يدرواـین 

: یتفگ هچ  وت  تفگ : .نک  تاعارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  ار  ام  یـشوخ  دنتفگ  تفگ : دنتفگ : هچ  رگید  تفگ : .موش  برقم 
راذگب دنتفگ  تفگ : دـنتفگ ؟ هچ  رگید  وت ! رب  ياو  تفگ : .دـشابن  یتبارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  امـش  متفگ  تفگ :

راهچ رـسپ  ود  نآ  سپ  دهد ، يدوس  ار  امـش  زامن  رگا  دیرازگب ، زامن  دیهاوخ  یم  هچ  ره  متفگ  مه  نم  میرازگ ، زامن  تعکر  دـنچ 
یح ای  : » دنتفگ دندرک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  ياه  هدید  تفگ : دنتفگ : هچ  زامن  زا  دعب  تفگ : .دـندرازگ و  زامن  تعکر 
نیا هک  تسیک  امـش ، نایم  درک  مکح  نیمکاحلا » مکحا  : » تفگ هللادـیبع  «. قحلاب هنیب  اـننیب و  مکحا  نیمکاـحلا  مکحا  اـی  میکح  اـی 

تشک و ار  لـفط  ود  نآ  هک  رب  ياجنادـب  ار  وا  تفگ : هللادـیبع  نم ! تفگ : دـما و  شیپ  یماـش  يدرم  سپ  تفگ  دـشکب ؟ ار  قساـف 
رب دروایب و  وا  رـس  درک و  نانچ  درم  نآ  سپ  روآ  نم  دزن  ار  وا  رـس  باتـشب  دوش و  هتخیمآ  مه  اب  اهنآ  نوخ  راذگم  نزب و  وا  ندرگ 

فلؤم.تسا ربـمغیپ  تیرذ  هدنـشک ي  نیا  دـنتفگ : یم  دـنتفرگ و  نتخادـنا  ریت  ندز و  گنـس  نآ  رب  ناـکدوک  دـندرک ، بصن  هزین 
: دیوگ مجرتم  و.تسا  هدرمـش  دیعب  تیفیک  لیـصفت و  نیا  اب  ار  دوخ  میدرک و  لقن  قودص  خیـش  دامتعا  هب  ار  تیاکح  نیا  دـیوگ :
تسا و فیعض  اجر  نب  میهاربا  ثیدح  دانسا  رد  تساهنیا و  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  تبسن  ناراکمتس  نآ  ملاظم 

فعـض زا  يول  دـنلوهجم ، ود  ره  یمـشاه  دوواد  نب  نامثع  رابج و  نب  یلع  درک و  ناوت  یمن  داـمتعا  وا  تیاور  رب  دـنا : هتفگ  اـملع 
نوچ : » هک ادنسم  تسا  هدرک  لقن  میدق  بقانم »  » زا راحب »  » رد.دشابن زیاج  نآ  لقن  ات  دوش  یمن  لصاح  تیاور  بذک  هب  ملع  دانـسا 

يرگید میهاربا و  یکی  دنتخیرگب ؛ هللادیبع  رکشل  زا  رسپ  ود  دش  دیهش  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح 
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دیدب ار  رسپ  ود  نآ  دیشک  یم  بآ  یهاچ  رس  رب  هک  دندیسر  ینز  هب  رارف  ماگنه  دندوب ، رایط  رفعج  نادنزرف  زا  تشاد و  مان  دمحم 
نم رهوش  تفگ : نز  نآ  .میا  هتخیرگ  هللادیبع  رکـشل  زا  میرایط  رفعج  نادنزرف  زا  دنتفگ : دـیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ : لامج  نسح و  اب 

هب ار  ام  نز  يا  دنتفگ : .وکین  ینامهم  مدرک  یم  نامهم  ار  امش  دیایب  هناخ  هب  بشما  هک  مدیسرت  یمن  رگا  تسا و  هللادیبع  رکـشل  رد 
دندرازگ و زامن  دنتـساوخ و  یلـصم  دندروخن و  دروآ ، یماعط  درب و  لزنم  هب  ار  رـسپ  ود  نآ  سپ  دـیاین ، بشما  میراودـیما  رب  هناخ 

تیاور فالتخا  یکدـنا  اب  قیرط  ودـب  تیاکح  نیا  نوچ  هدروایب و  تسا  هدرک  لـقن  قودـص  هچنآ  بیرق  ار  هصق  ماـمت  و  «. دـنتفخب
دالوا زا  میناد  یمن  نییعت  هب  دنچ  ره  دـنا ، هتفرگن  رگیدـکی  زا  يوار  ود  نیا  تسا و  حیحـص  نآ  لصا  دوب  نئمطم  دـیاب  تسا  هدـش 

تسالبرک یخـسرف  جنپ  رد  بیـسم  کیدزن  لفط  ود  نیا  ربق  نوچ  دیامن  یم  رتکیدزن  مود  تیاور  نیا  و.رایط  رفعج  ای  دندوب  لیقع 
لوـبق هب  ـالبرک  زا  ناـکدوک  رارف  تسا و  رایـسب  هلـصاف  هفوـک  زا  اـما  دـنور ، هار  هزادـنا  نیا  لـفط  ود  نآ  زور  کـی  تسا  نکمم  و 

لیلد تسا ، دعبتسم  نم  دزن  لیصفت  تیفیک و  نیا  هب  لفط  ود  نیا  تداهـش  دیوگ : فلؤم  هکنیا  .هفوک و  نادنز  زا  ات  تسا  رتکیدزن 
تسا و دعبتـسم  كوکـشم و  هعقاو  لیـصافت  هک  دـشاب  رایـسب  نوچ  تسا ، هدرمـش  دعبتـسم  مه  ار  نآ  لصا  عوقو  هک  دوش  یمن  نآ 

نآ زور  رد  اما  درک  ناوت  یمن  نآ  رد  کش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنا  متاخ  ترـضح  تدالو  دننام  تسین ، دیدرت  لباق  نآ  لصا 
اما تسا  ملـسم  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تداهـش  لصا  .دوب و  لوالا  عیبر  مهدـفه  اـی  مهدزاود  هک  تسا  فـالتخا 

لیصافت و تسا و  مولعم  رتاوت  هب  اساسا  نیفص  لمج و  دحا و  ردب و  گنج  و  هیف ، فلتخم  تسا و  موعلم  ریغ  نآ  تیفیک  لیـضفت و 
هک هزادنا  نآ  ات  تسناد  حیحـص  ار  فلتخم  تایاور  نیب  كرتشم  ردق  دیاب  عیاقو  لقن  رد  .تسین و  مولعم  نیقی  روط  هب  نآ  تایفیک 

: دوش عفد  هجو  هس  هب  داعبتسا  ای  فیعضت  دیاش  دورن و  نآ  رد  هغلابم  وهس و  فیحصت و  لامتحا 
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رب ام  هک  دبایب  نآ  تحص  رب  هنیرق  یسک  دیاش  تسین  نآ  بذک  لیلد  دنس  فعـض  نوچ  دشاب و  فیعـض  یثیدح  دنـس  هک ؛ نآ  لوا 
لیدـبت رگید  هملک ي  هب  ار  نآ  اوهـس  يوار  ای  دوش  فیحـصت  يا  هملک  ثیدـح  لقن  رد  هک ؛ نآ  مود.میـشاب  هدـشن  علطم  هنیرق  نآ 

دوش داعبتسا  عفر  ددرگ و  هبنتم  وهس  ای  فیحصت  نآ  رب  یسک  نیا  زا  دعب  دیاش  ددرگ و  ثیدح  بیذکت  ای  داعبتسا  ببس  نآ  دنک و 
، تسا ییحی  لمح  حیحص  تسا و  وهس  نیا  تفگ : فلؤم  و  دوب ، هام  شش  یـسیع  لمح  تشذگ ، یثیدح  باتک  لوا  رد  هکنانچ  - 

دارم تسا ، هدرک  جح  رکذ  هک  تیاور  نآ  جح و  هن  تشاذـگ  هرمع  دـش  هتـشک  هک  لاس  نآ  رد  يو  هک  متفگ  میثیم  هیـضق ي  رد  و 
زا و  رتمک ، ای  دـیامنب  تسا  هدـش  عقاو  هچ  نآ  زا  رتگرزب  ار  بلطم  يوار  هتفای و  هار  یثیدـح  رد  هغلاـبم  هک ؛ نآ  میـس   -. تسا هرمع 
رد متفگ  هک  اهنیا.درک  دناوت  ادج  نآ  دیاوز  زا  ار  هعقاو  لصا  درگن  نآ  رد  تقد  هب  یـسک  نوچ  و  دـیآ ، دعبتـسم  رظن  هب  تهج  نیا 

، درک دیابن  بجعت  تشکب  ار  لفط  ود  نیا  لتاق  هللادیبع  هکنیا  زا  تسا و  نیعم  فیلکت  دوخ  ار  حیحص  رابخا  تسا و  فیعـض  رابخا 
هب مدرم  دیسرت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ناگدنشک  هب  زیاوج  لذب  زا  سپ  دوب و  تسایس  تخس  شیدنارود و  نیبزیت و  يدرم  يو  نوچ 
زا نیا  هک  دنهاوخ  هزیاج  دنروایب و  ار  ناشرـس  دنـشکب و  ار  مدرم  وا  نذا  یب  دنهن و  لیابق  نایم  رد  غیت  یتمهت  كدنا  هب  هزیاج  عمط 

.دوب هدرکن  رما  شیپ  زا  لفط  ود  نآ  نتشک  هب  وا  میدق  بقانم  تیاور  هب  و  دوب ؛ نیسح  نراداوه 
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قارع هب  هکم  زا  نیسح  ماما  ترضح  هجوت  رد 

وا لتق  دوب و  لاس 60  هجح  يذ  زا  هتـشذگ  زور  تشه  هبنـش  هس  زور  هفوک  رد  هنع -  هللا  یـضر  لیقع -  نب  ملـسم  جورخ  داشرا ) )
رد ترضح  نآ  و  تسا ، ملـسم  جورخ  زور  نامه  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هجوت  و  تسا ، هفرع  زور  هک  مهن  زور 
زا یهورگ  دوب  هکم  رد  هک  تدم  نآ  دنامب و  هجحلا  يذ  زا  زور  تشه  هدـقعلا و  يذ  لاوش و  ناضمر و  نابعـش و  هام  هیقب ي  هکم ،

فاوط دومرف ، قارع  گنهآ  ترضح  نوچ  و  دندش ، ناشیا  اب  ترضح  نآ  یلاوم  تیب و  لها  دنتسویپ و  يو  هب  هرصب  زاجح و  مدرم 
مامت ار  جح  تسناوتن  نوچ  داد ، رارق  هدرفم  هرمع  ار  نیا  دمآ و  نوریب  مارحا  زا  دروآ و  ياج  هب  هورم  افص و  نیب  یعس  درک و  هناخ 
هیورت زور  نوچ  هک : تسا  تیاور  رد  فوهلم ) ) .دنتسرف هللا -  هنعل  دیزی -  يوس  دننک و  ریگتسد  هکم  رد  ار  وا  دیسرت  یم  درازگب و 
هزرابم هب  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هک  دوب  هدومرف  ار  وا  دیزی  دمآ و  هکم  هب  هوبنا  يرکشل  اب  صاع (1)  دیعس  نب  ورمع  دش ،

نبا زا  .هکم و  زا  تفر  نوریب  هیورت »  » زور ترضح  سپ  دنک (2)  هلتاقم  وا  اب  دبای  تسد  يو  رب  رگاو  درب  رازراک  و 
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طلغ تفایرد ، ار  لوسر  تبحـص  يو  دیوگ  هک  سک  نآ  تشکب و  ار  وا  ناورم  کلملادبع  لاس 70  رد  تشاد ، هنیدم  تراما  دیزی 

.قسف رد  فرسم  راک و  فازگ  دوب  يدرم  يو  تفگ و 
شومارف ایآ  دـیوگ : تسا  ینعم  نیا  هب  تراشا  تشون  دـیزی  هب  ساـبع  نبا  هک  يا  هماـن  رد  دـیوگ : هیـشاح  رد  فلؤم  مه  و  . 27 - 2

ات يدیناسرت  یم  ار  وا  يدوب و  وا  یپ  رد  هتسویپ  دنشکب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ات  يداتـسرف  ادخ  مرح  هب  ار  دوخ  ناوعا  هک  يدرک 
.اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  هک  يراد  وا  نادناخ  لوسر و  يادخ و  اب  هک  هنیک  زا  يدرک  هناور  قارع  بناج  هب 
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، ددرگ قارع  هب  هجوتم  هک  نآ  زا  شیپ  هبعک  هناخ ي  رد  رب  مدید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : هک : تسا  تیاور  سابع 
جورخ مزع  نوچ  هک  تسا  تیاور  .دـینک و  تعیب  یلاعت  يادـخ  اب  دـییایب و  دز : یم  دایرف  لیئربج  دوب و  وا  تسد  رد  لیئربج  تسد 

دلو یلع  توملا  طخ  .هلوسر  یلع  هللا  یلص  هللااب و  الا  هوق  هللا و ال  ءاش  ام  هللادمحلا  : » تفگ دناوخ و  هبطخ  داتسیاب و  دومرف  قارع  هب 
یلاصواب یناک  هیق  انا ال  عرـصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  هاتفا و  دـیج  یلع  هدـالقلا  طـخم  مدآ 

هللا یـضر  ملقلاب ، طخ  موی  نع  صیحم  ابغـس ال  هبرجاو  افوج  اشارکا  ینم  نألمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اـهعطقتت 
رقت سدـقلا  هریظح  یف  هل  هعومجم  یه  هتمحل و  هللا  لوسر  نع  ذـشت  نل  نیرباصلا  رجا  انیفوی  هئـالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لـها  اـناضر 
هللا ءاش  نا  احبـصم  لحار  ینناـف  اـنعم  لـحریلف  هسفن  هللا  ءاـقل  یلع  اـنطوم  هتجهم و  اـنیف  ـالذاب  ناـک  نم  هدـعو  مهب  زجنی  هنیع و  مهب 

دورد وا و  تناعا  هب  رگم  تسین  يراـک  رب  توق  ار  سک  چـیه  دـش ، ناـمه  دـهاوخ  وا  هچنآ  تسار  دـنوادخ  ساپـس   » ینعی «. یلاـعت
هب مدـنموزرآ  تخـس  هچ  و  ناوج ، رتـخد  ندرگ  رب  هدـالق  هک  تسا  هتـسب  ناـنچ  مدآ  نادـنزرف  رب  گرم  داـب ! وا  لوسر  رب  دـنوادخ 
نآ رد  نم  رکیپ  هک  ینیمز  تشگ  هدیدنـسپ  هدـیزگرب و  نم  يارب  و  دوب ، فسوی  قاتـشم  بوقعی  هک  ناـنچ  دوـخ  فالـسا  تبحص 

، البرک سیواون و  نایم  دننک ، یم  ادج  رگیدکی  زا  اهنابایب  ناگرگ  ارم  دنبدنب  منیب  نم  ییوگ  مسرب و  نیمز  نادب  دـیاب  دوش  هدـنکفا 
هتشون اضق  ملق  هب  هک  يزور  نآ  زا  تسین  يزیرگ  دنزاس ، یم  رپ  هتـشابنا و  نادب  ار  دوخ  هنـسرگ ي  ياهنابنا  یهت و  ياهمکـش  سپ 

اطع مامت  ار  نارباص  دزم  وا  هک  وا  يالب  رب  مییامن  ییابیکش  تسا ، نامه  تلاسر  نادناخ  ام  دنسپ  ددنـسپ  يادخ  هچ  ره  تسا ، هدش 
ترضح نآ  هب  هماج  دوپ  تلزنم  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تبارق  دنک ،
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هدعو ي يادخ  و  دوش ، نشور  اهنادب  ربمغیپ  مشچ  دندرگ و  مهارف  وا  يارب  تشهب  رد  هکلب  دننامن ، ادـج  يو  زا  دـنا  هتـسویپ  مه  هب 
ام اب  دـنیب  هدامآ  دوخ  راگدرورپ  ياقل  يارب  ار  دوخ  دزاب و  رد  ام  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  دـهاوخ  سک  ره  دـنادرگ ، تسار  ار  دوخ 

سفن  » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثدـحم  اـم  خیـش  دـیوگ : فلؤم   -. یلاـعت هللا  ءاـش  نا  موش -  هناور  نادادـماب  نم  هک  دـیآ  نوریب 
رد ناتسروگ  نیا  هک  میا  هدینش  دنا و  هتشون  یمعفک »  » یشاوح رد  هچنانچ  تسا  يراصن  ناتسروگ  سیواون  : » تسا هتفگ  نامحرلا »

، یحاون نآ  مدرم  دزن  فورعم  البرک ، اما  .رهـش و  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یحایر  دـیزی  نب  رح  رازم  نونکا  هک  تسا  هدوب  عقاو  اجنآ 
نآ زا  يا  هراپ  ذرذگ ، یم  هزمح  نبا  هب  فورعم  رازم  رب  تسا و  ناور  رهش  يوراب  بونج  زا  هک  يرهن  رانک  رد  تسا  ینیمز  هراپ ي 
حبص تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  بش  نآ  رد  فوهلم ) «.) یهتنا تسا ، ود  نیا  نایم  رهش  تسا و  رازتشک  یتمسق  غاب و 

ردـپ و اـب  یـسانش ، یم  هک  دنتـسه  اـهنامه  هفوـک  لـها  ردارب ! يا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  هیفنح  نب  دـمحم  دوـش ، جراـخ  هکم  زا  نآ 
رتزیزع و سک  همه  زا  مرح  رد  هک  نک  تماقا  دشاب  وت  يأر  رگا  دوش ، اهنآ  لاح  دـننام  وت  لاح  مسرت  یم  دـندرک و  ردـغ  تردارب 

هتـسکش هناخ  نیا  تمرح  نم  ببـس  هب  دـشکب و  مرح  رد  ناـهگان  ارم  هیواـعم  نب  دـیزی  مسرت  یم  ردارب ! يا  دومرف : .یـشاب  رت  يوق 
رب یسک  و  یتسه ، مدرم  نیرتیوق  اجنآ  رد  هک  نابایب  زا  یتیحان  ای  وش  نمی  يوس  يراد  میب  نیا  زا  رگا  تفگ : هیفنح  نب  دمحم  .دوش 

، دیسر دمحم  هب  ربخ  داتفا و  هار  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دش ، رحس  نوچ  منک ؛ یلمات  یتفگ  هک  نیا  رد  دومرف : .تفای  دناوتن  تسد  وت 
هچ ییامرف ، لمأت  مدرک  تساوخرد  وت  زا  هچ  نآ  رد  يداد  هدـعو  نم  اب  ردارب ! يا  تفگ : تفرگب و  وا  هقاـن ي  ماـمز  دـمآ و  وا  دزن 

دمآ نم  باوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتشگ ، ادج  وت  هک  نآ  زا  سپ  دومرف : ؟ يوش جراخ  باتـش  نیا  اب  هک  دش  ثعاب 
ندرب زا  دوصقم  سپ  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ هیفنح  نبا  دـنیب ، هتـشک  ارت  تساوخ  ادـخ  هک  ور  نوریب  نیـسح ! يا  تفگ : و 

اب وت  هک  تسا  نوچ  تسیچ و  نانز  نیا 
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درک و عادو  وا  اـب  دـنیب ، ریـسا  ار  اـهنآ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  دومرف : نم  هب  ربـمغیپ  هک : دوـمرف  ؟ يرب یم  دوـخ  اـب  ار  اـهنآ  لاـح  نیا 
یبا ترضح  زا  و.تشذگب  رگید  یهجو  هب  هنیدم  زا  جورخ  تقو  رد  ترضح  نآ  اب  هیفنح  نب  دمحم  نخس  دیوگ : مجرتم.تشذگب 

هملـس ما  هب  ار  دوخ  تیـصو  بتک و  دور ، قارع  هب  تساوخ  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  : » هک تسا  تیاور  قداص  هللادـبع 
ترضح هملاکم ي  هیصولا » تابثا   » رد يدوعسم  و.داد  يو  هب  ار  اهنآ  هملس  ما  تشگزاب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نوچ  درپس و 

رد و  باتک ، لوا  ثیدـح  لهچ  زا  مهن  تسیب و  مراـهچ و  تسیب و  ثیدـح  رد  هچنآ  ریظن  تسا  هدروآ  هملـس  ما  هب  ار  ءادهـشلادیس 
« بهذلا جورم   » رد يدوعـسم  و.میتخادرپن  رارکت  هب  لیوطت  زا  زارتحا  يارب  تشذگب و  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  شرازگ  نمض 

تسا هدیسر  ربخ  ارم  مع ! رـسپ  يا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  سابع  نبا  دومرف ، قارع  هب  نتفر  گنهآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  : » دیوگ
رگا و  ياـمرفم ! باتـش  سب ، دـنا و  هدرک  توعد  گـنج  يارب  اـهنت  ار  وت  دـنراکتنایخ ، ناـنآ  هک  نآ  اـب  تفر  یهاوـخ  قارع  هب  هک 

رد تسا  يروشک  نآ  هک  وش  نمی  يوس  يراد ، شوخان  ار  هکم  رد  ندـنام  ینک و  رازراک  دـیزی  ینعی  راـبج ؛ نیا  اـب  اـمتح  یهاوخ 
دوخ نارای  هفوک و  لها  اب  زاس و  هدنکارپ  دالب  رد  ار  شیوخ  هاعد  نامب و  اجنآ  رد  .تسا  ناوعا  نارای و  اجنادـب  ار  وت  هداتفا و  رانک 

رد وت  اب  ات  دوبن  اجنآ  رد  یسک  هچ  نانچ  دندرک  رود  دندنار و  ار  دوخ  ریما  دنتسناوت و  رگا  دننارب ، دوخ  زا  ار  ریما  سیونب ، قارع  رد 
نوچ دروآ ، شیپ  هچ  يادخ  ات  شاب  دوخ  ياج  رد  دـندرکن ، راک  نیا  رگا  و  متـسین ، نمیا  اهنآ  تنایخ  زا  نم  ور و  اهنآ  دزن  دزیوآ ،

نب ملسم  نکیلو  نم ، اب  ینابرهم  هاوخ و  ریخ  وت  مناد  یم  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما.تسا  اه  هرد  اه و  هعلق  نمی  روشک  رد 
: تفگ سابع  نبا  ما  هدش  نتفر  مزاع  دنا و  هدرک  عامتجا  نم  ندرک  يرای  تعیب و  رب  رهش  لها  هک  تسا  هتشون  همان  نم  يوس  لیقع 

تبرج نم  مهنا  »
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ریما اب  دـناوت  ناگدنـشک  ادرف  دـندوب و  وت  ردارب  ردـپ و  اب  نیا  زا  شیپ  هک  دنتـسه  اهنامه  تسین  اهنآ  لوق  رب  دامتعا  ینعی  تبرج » و 
زا دنتـشون  وت  يارب  همان  هک  اهنامه  داتـسرف و  دـهاوخ  وت  گنج  هب  ار  اهنآ  دـسرب  دایز  نبا  هب  ربخ  نیا  يوش و  جراـخ  وت  رگا  دوخ ،

! ربم دوخ  اـب  ار  نادـنزرف  ناـنز و  سپ  يور  هفوک  يوس  اـمتح  یهاوخ  يریذـپن و  ارم  لوق  رگا  دنـشاب و  رت  تخـس  وت  رب  وت  نمـشد 
رد ماما  هک  ینخس   . دندرک (1) یم  هاگن  وا  هب  نادنزرف  نانز و  و  دش ، هتشک  نامثع  هکنانچ  يوش ، هتـشک  مسرت  یم  ادخ  هب  دنگوس 
هب هکم  تمرح  هک  نیا  زا  مراد  رت  تسود  موش  هتـشک  ناکم  نانچ  رد  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک : دوب  نیا  تفگ  سابع  نبا  باوج 
نبا يا  نشور  وت  مشچ  تفگ  تشذـگ و  ریبز  نبا  رب  تفر و  نوریب  وا  دزن  زا  دـش و  دـیماان  وا  زا  سابع  نبا  سپ  دوش ، هتـسکش  نم 

 . (2) دناوخ : راعشا  نیا  ریبز و 
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مه و  دنیب ، یم  اهزیچ  كزان  هدرپ ي  تشپ  زا  هک  شداهد  تکرب  ادـخ  سابع  نبا  قیقر » رتس  نم  رظنی  هناف  سابع  نبا  رد  هللا  : » دومرف
هب ار  وت  نم  لیتق » نم  هللا  کعدوتسا  : » تفگ دیسوبب و  وا  مشچ  ود  نایم  دراد  رارصا  نتفر  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  دید  نوچ  سابع  نبا 
وت ایآ  هک : تسا  هدروآ  وحن  نیدـب  ار  سابع  نبا  نخـس  يرونید  هفینحوبا  دـیوگ : مجرتم  .يوش  یم  هتـشک  هک  وت  مراپـس  یم  ادـخ 

ار وـت  رگا  ورب و  تسا  نینچ  رگا  هدروآ ؟ رد  دوـخ  فرـصت  رد  ار  تکلمم  دـنا و  هدـنار  ار  دوـخ  ریما  هـک  يور  یم  یهورگ  يوـس 
یم توعد  گنج  يوس  ار  وت  هک  نادـب  سپ  وا ، يارب  دنناتـس  یم  جارخ  لامع  دراد و  طلـست  اهنآ  رب  اـهنآ  ریما  دـننک و  یم  توعد 

.ار وت  ردارب  ردپ و  هکنانچ  دننک  اهر  ار  وت  هک  نیا  زا  متسین  نمیا  دننک و 
دوب كدوک  وا  دنتفر و  یم  شیوخ  مع  اب  هک  تسا  نیا  شا  هصق  و  دوب ، دبع  نب  هفرط  تفگ ، تایبا  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  . 29 - 2
راکش ناغرم  نآ  زا  ات  داهن  کچوک  یماد  هفرط ي  دوب ، اجنادب  دنیوگ  كواکچ »  » یـسراف هب  هک  هربق »  » دنچ دندمآ  دورف  یبآ  رب  و 

هناد دید  ار  واغرم  نآ  دندرک  چوک  اج  نآ  زا  نوچ  دمآ  دوخ  مع  دزن  دیچرب و  ار  ماد  داتفین  ماد  هب  يزیچ  تسـشنب  زور  همه  دنک و 
يربصاف اموی  كدیـص  نم  دـبال  يرذـحت  اذامف  خـفلا  عفر  .تسا و  نیا  اهنآ  زا  دـعب  و  دـش ، رکذ  هک  تفگ  تاـیبا  نآ  دـننیچ  یمرب 

یم هچ  ره  نز  نیمز  رب  راقنم  نک و  گناب  راذـگب و  مخت  سپ  وت ، يارب  دـش  یلاخ  ياـج  یتسه ! رمعم  رد  هک  كواـکچ  يا  ینعی :
بآ نآ  مان  رمعم »  » .نک و ربص  درک  راکش  ار  وت  دیاب  يزور  راچان  یسرت و  یم  هچ  زا  رگید  دش ، هتـشاد  رب  ماد  هک  نیچ  رب  یهاوخ 

.تسا
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دور و قارع  يوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  کنیا  يرقنت  نا  تئـش  ام  يرقن  يرفـصا و  یـضیبف و  وجلا  کلالخ  رمعمب  هربق  نم  کل  اـی 
نآ زا  دمآ و  یم  نارگ  يو  رب  ترضح  نآ  ندوب  تفر و  دهاوخ  هفوک  هب  ترضح  نآ  دینش  ریبز  نبا  نوچ  .دراذگ و  وت  اب  ار  زاجح 

نوریب هکم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  زا  دوبن  رتهب  يزیچ  وا  يارب  دنتشاد ، یمن  ربارب  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ار  وا  مدرم  دوب و  گنتلد 
هکنیا ناشیا و  متس  يارب  یتساوخ  ندرک  داهج  موق  نیا  اب  يدیسرتب و  یلاعت  يادخ  زا  هک  يدرک  کین  هللادبعابا  ای  تفگ : سپ.دور 

دهد قیفوت  ار  وت  ادخ  تفگ : ریبز  نبا  مورب ، هفوک  هب  مدرک  دصق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دـندرک  راوخ  ار  ادـخ  کین  ناگدـنب 
ینامب زاجح  رد  رگا  تفگ : دراد ، مهتم  ار  وا  ماما  دیـسرت  هاگنآ  مدرک ، یمن  لودع  نآ  زا  وت  دننام  متـشاد  ینارای  اجنآ  رد  نم  رگا 

ردـپ دـیزی و  زا  يرتراوازـس  رما  نیا  هـب  وـت  میباتـش و  وـت  يوـس  مـینک و  تباـجا  ار  وـت  دوـخ  يراـیب  ینک  توـعد  مدرم  اـب  ار  اـم  و 
وت اب  نم  هک  دوش  یم  ببـس  یـشیوخ  مع ! رـسپ  يا  تفگ : دـمآرد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ماشه (1)  نب  ثراح  نب  رکبوبا.دـیزی 

مهتم ار  وت  ناوتب  هک  یتـسین  یـسک  وت  رکبوبا ! يا  دومرف : یناد ؟ هنوـگچ  ارم  یهاوـخکین  رد  مناد  یمن  مشاـب و  راوـخمغ  ناـبرهم و 
رتشیب و  دندوب ، رتاونـش  وا  زا  وت و  زا  دندوب  رتراودـیما  ودـب  دوب و  رتشیب  مدرم  لد  رد  وت  ردـپ  تباهم  بعر و  تفگ : رکبوبا  تشاد !

نیا اب  هیواعم ، زا  دوب  رتیوق  وا  ماش و  لها  رگم  دندوب ، وا  اب  مدرم  همه  تفر و  هیواعم  بناج  هب  سپ  دندوب ، هدرک  عامتجا  وا  نوماریپ 
تمارک و يوس  ات  دندومن  تفلاخم  دندرک و  نوخ  وا  لد  نآ ، هب  لخب  ایند و  صرح  يارب  دـندومن  ینارگ  دـندرک و  اهر  ار  وا  لاح 

سپ دیمارخ و  یهلا  ناوضر 
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.دندوب يوتف  عجرم  تنس ، لها  بهذم  راهچ  زا  شیپ  هک  تسا  هعبس  ياهقف  زا  رکبوبا  نیا  و  دنتسه ، یـشرق  ود  ره  فانمدبع و  ینب 
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مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
http://www.ghaemiyeh.com


تردپ و اب  هک  يور  نانآ  يوس  یهاوخ  یم  زاب  يدـید  يدوب و  رـضاح  ار  اهنآ  همه ي  دـندرک و  هک  دـندرک  نآ  تردارب  اب  يو  زا 
رت و هدامآ  رت و  هتخاس  وت  زا  هک  یـسک  و  قارعو ، ماش  لها  اب  ینک  هلتاقم  اهنآ  تناعا  هب  دـندرک و  اـه  متـس  اـهرازآ و  نآ  تردارب 

هناور اجنادب  وت  دـسر  ربخ  اهنآ  هب  رگا  و  دـنرتراودیما ، وا  يزوریف  هب  رتکانمیب و  وا  زا  مدرم  و  تسا ، رتدـنمروز  رتشیب و  شدادعتـسا 
هزیتس و هب  وت  اب  تسا ، هداد  يرای  هدعو ي  هک  سک  نامه  سپ  دنیایند  هدنب ي  اهنآ  همه  دـنزیگنارب و  ایند  لام  هب  ار  مدرم  يا  هدـش 

نک داـی  ار  يادـخ  سپ  دـنک ، اـهنآ  يراـی  دراذـگ و  رواـی  یب  ار  وـت  دراد  تسود  رتـشیب  ار  وـت  هـک  سک  ناـمه  و  دزیخرب ، گـنج 
هناصلخم یتفگ  تسرد  ار  شیوخ  يأر  هک  مع ! رسپ  يا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ياپب ! ار  نتـشیوخو 

ترضح زا  هیولوق  نبا  خیش  و.میراد  مشچ  يادخ  زا  ار  وت  تبیصم  رجا  تفگ : رکبوبا.دوش  نامه  تسا  هدومرف  ردقم  ادخ  هچ  ره  و 
وا زا  ریبز  نبا  تفر و  نوریب  هکم  زا  هیورت »  » زا شیپ  زور  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا 
رد رگا  ریبز ! رـسپ  يا  تفگ : يور ؟ یم  قارع  يوس  ینک و  یم  اهر  ار  نآ  وت  دیـسرارف و  جح  هللادـبعابا ! ای  تفگ : درک و  تعیاشم 

بابخ یبا  زا  تفگ  فنخموبا  هک  تسا  يربط  خـیرات  رد  و  «. هبعک نوماریپ  رد  هک  مراد  رت  تسود  موش  هدرپس  كاخ  هب  تارف  راـنک 
زا : » دنتفگ دندوب ، دسا  ینب  زا  ود  ره  هک  لعمـشم ، نب  يرذـم  میلـس و  نب  هللادـبع  زا  يدـسا  هلمرح  نب  يدـع  زا  هیح  یبا  نب  ییحی 

نایم میدید  هداتـسیا  هاگتـشاچ  ار  ریبز  نب  هللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  میدـمآ ، رد  هکم  هب  هیورت » » زور ات  میتفر  جـح  يوس  هفوک 
ياج نیمه  رد  یهاوخ  رگا  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ریبز  نبا  میدینـش  میدش ، اهنآ  کیدزن  هبعک  هناخ  رد  دوسالا و  رجح 

نم ردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  میهد ، یم  تعیب  تسد  وت  اـب  میروـخ و  یم  وـت  مغ  مینک و  یم  يراـی  ار  وـت  اـم  نک و  تماـقا 
ریبز نبا  مشاب ! چوق  نآ  نم  مرادـن  تسود  دوش و  یم  هتـسکش  هکم  تمرح  وا  ببـس  هب  هک  تسا  یچوق  هکم  رد  هک  درک  تیاـکح 

مربنامرف و ار  وت  نم  راپسب و  نم  هب  ار  راک  نامب و  یهاوخ  رگا  تفگ :
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میدینش ات  دندرک  اوجن  مه  اب  هتسویپ  دنتفگ و  ام  زا  هدیشوپ  نخس  هاگنآ  مهاوخ ، یمن  مه  ار  نیا  دومرف : مرذگ ! یمن  رد  وت  يأر  زا 
هب هورم  افـص و  نیب  یعـس  درازگب و  هناخ  فاوط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دنتفگ : .دـنتفر  یم  انم  هب  هک  رهظ  ماگنه  ار  مدرم  گناب 
هک تسا  طبس » هرکذت   » رد و  «. میتفر انم  هب  مدرم  اب  ام  دروآ و  هفوک  هب  يور  دمآ و  نوریب  هرمع  مارحا  زا  دیچب و  يوم  دروآ و  ياج 

هکنانچ تسیرگ ، دوب  هداهن  وا  شیپ  یتشط  تخاس و  یم  وضو  دیدرگ ، هناور  ترضح  نآ  هک  دیـسر  ربخ  ار  هیفنح  نب  دمحم  نوچ 
عنم رد  دنتفگ  نخس  رایسب  نوچ  دوب ، نیگهودنا  ترـضح  نآ  نتفر  زا  رگم  دنامن  سک  چیه  هکم  رد  و  درک ، رپ  کشا  زا  ار  تشط 

یساو وامرغم  دهاج  اریخ و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملا  یف  امف  یضماس  : دناوخب یسوا  درم  نیا  راعـشا  نتفر ، زا  ترـضح  نآ 
هاگنآامغرت شیعت و  نا  الذ  کب  یفک  ملا  مل  تم  نا  ممذا و  مل  تشع  نا  وامرجم  فلاخ  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لاجرلا 

همه میدید  میدناوخ و  هکنانچ.دیایب  رح  تاقالم  هصق  تیاکح  رد  راعـشا  ینعم  و  «. ارودقم اردـق  هللا  رما  ناک  و  : » دـناوخب تیآ  نیا 
يدرگ و هتـشک  يور  اجنادـب  رگا  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  عـنم  هفوـک  هب  نتفر  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  مدرم  ي 

نبا هچنآ  .تسناد و  یم  مه  ترـضح  نآ  دـنرب و  رـسب  تعیب  دراذـگن  هیما  ینب  لام  تردـق و  دـننکن و  افو  تعیب  دـهع و  هب  نایفوک 
یم رتـهب  ار  هیما  ینب  وا  دوبن و  هدیـشوپ  ترـضح  نآ  زا  دـشاب ، موـلعم  ار  نارگید  قدزرف و  هفینح و  نب  دـمحم  ریبز و  نبا  ساـبع و 

، دش اطخ  یکریز  اهد و  نآ  اب  ریبز  نبا  تناطف و  نآ  اب  سابع  نبا  نامگ  .دمآ و  تسرد  ریبز  نبا  هرابرد ي  وا  ینیب  شیپ  تخانش و 
ینب تسا و  نما  ياج  ادخ و  مرح  هکم  دنتفگ : یم  هک 
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ءایبنا و لاح  ره  هب.دندرک  ناریو  قینجنم  اب  ار  هبعک  دنتـشک و  مارحلا  دجـسم  رد  ار  ریبز  نبا  دنتـشادن و  هاگن  ار  ار  هبعک  تمرح  هیما 
ار یمارم  دنیایـصوا و  هبترم  نود  هک  اـهنآ  یهلا و  هفـسالف  ناـگرزب  هکلب  مدرم ، ریاـس  فـالخ  هب  تسا  یتریـس  تنـس و  ار  ءایـصوا 

دوخ مارم  جاور  هکلب  دنهاوخن ، شیوخ  لام  ناج و  ظفح  هتخود  دصقم  مارم و  نامه  هب  رظن  دنهاوخ ، ار  نآ  جاور  دـنا و  هدیدنـسپ 
تسرپ تب  ناینانوی  درک ، یم  توعد  داعم  ادخ و  هب  ار  مدرم  میکح  طارقس  هک  يدینشن  .دنهن  نآ  رـس  رد  ناج  دنچ  ره  دنهاوخ ، ار 
رارکت ار  دوخ  نانخـس  مه  نادنز  نامه  رد  تسا ، لهـس  هک  درک  یمن  هبوت  وا  دنتـشکب ، دندرک و  نادنز  هب  دـنتفرگب و  ار  وا  ، دـندوب

رگا يرآ.دنـشاب ، ناسچ  رب  ءایبنا  ءایـصوا و  دندوب  نینچ  اهنآ  یتقو  تشادن ، كاب  نتـشک  زا  تفگ و  یم  ار  دوخ  دـیاقع  درک و  یم 
نامز رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  افلخ و  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دننام  دننیب  یشوماخ  رد  تحلصم 

چیه زا  دنیوگب  احیرـص  دنناد  رکنم  زا  یهن  رد  ار  تقو  حالـص  رگا  و  دنزیخنرب ، فالخ  هب  دننک و  تعیب  دننیـشنب و  هناخ  رد  هیواعم 
هانپ اهناتـسگیر  اه  هرد  اه و  هوک  هب  دور و  نمی  رد  ارچ  تساوخ  یم  دوخ  ناج  ظفح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  و  دنرادن ، كاب  زیچ 
نینچ هیواعم  نامز  رد  لاس  هد  هنانچ  تسیز -  یم  هدوسآ  درک و  یم  تعیب  دیزی  اب  تسـشن و  یم  هنیدم  دوخ  نطو  رهـش و  رد  درب ،

اهداسف نآ  زا  هک  ءایبنا ، ءایـصوا و  راک  هن  تسا  قیرطلا  عاطق  راک  اـه  هوک  اـهنابایب و  هب  رارف  ناطلـس و  هفیلخ و  اـب  تفلاـخم  درک - 
هنوگچ دور ، هکم  هب  ههاریب  زا  دشن  یضار  ترـضح  نآ  میدید  هکنانچ  و  دور ، امغی  هب  اه  لام  دوش و  هتخیر  قحان  ياهنوخ  دزیخ و 

هدـمآ هفوک  هب  دایز  هللادـیبع  تسناد  هک  نآ  زا  سپ  تساوخ ، یم  دوخ  ناج  ظفح  رگا  زین  و  دـنک .!؟ نانزهار  راک  دـش  یم  یـضار 
رح اب  ات  دوش ، يراوتم  ناتـسبرع  يارحـص  رد  تسناوت  یم  تسین ، هفوک  لها  يرای  هب  يدـیما  دنتـشک و  ار  لـیقع  نب  ملـسم  تسا و 

رومأم نادب  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  يو  دوصقم  نکیل  دـن و  رارف  ارهق  تسناوت  یم  زین  رح  تاقالم  زا  سپ  هکلب  دوب ، هدرکن  تاقالم 
نایز دنک و  نید  تعباتم  هب  توعد  ار  مدرم  تساوخ  .تفرگ  یمن  ماجنا  دندوب  هدرک 
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تردـق و تنطلـس و  هلیـسو ي  ار  نآ  هـیما  ینب  هـک  دـماین  نآ  يارب  ادـخ  نـید  دـننادب  اـت  دـیامن  زاـب  ار  ینارتوهــش  یتـسرپ و  اـیند 
هک دننادب  مردم  زاب  دمآ ، لئان  تداهـش  هب  دـنتفریذپن و  رگا  بولطملا و  وهف  دـندرک  وا  يرای  مدرم  رگا  دـننک ؛ دوخ  ینارذگـشوخ 
رد هک  تسناد  نید  فالخ  رب  ار  لامعا  نآ  تسا  نید  نیا  بحاص  هک  ربمغیپ  رـسپ  .دنراد و  هیما  ینب  نابلط  ایند  هک  تسین  نآ  نید 
زا هک  رگید  رایـسب  حلاصم  اب  ددرگن ، نید  زا  ترفن  بجوم  دوب ، هیما  ینب  راتفر  زا  مدرم  لد  رد  هک  ترفن  نآ  و  دش ، هتـشک  هار  نیا 

قسف و فارـسا و  ملظ و  هک  نید  نیا  دنتفگ : یم  ناملـسم  هزات  مدرم  درک ، یم  ار  اهنآ  لامعا  قیدصت  ماما  رگا  .تسا و  هدیـشوپ  ام 
اجنآ هعیـش ي  هک  دوب  نیا  يارب  دومرف ، راـیتخا  ار  قارع  ترـضح  نآ  هکنیا  اـما.تسا  لـطاب  دـنک  زیوجت  ار  هیما  ینب  ینارذگـشوخ 
مولع مخت  ترضح  نآ  هتـسشن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربنم  ریز  اهلاس  دندوب و  رترادنید  رتدنمدرخ و  و  ناناملـسم ، هدیزگرب ي 
دهم تسا و  قرـشم  سورع  قارع.دـندرک  یم  كاردا  رتهب  ار  ربمغیپ  رـسپ  تدـهاجم  رـس  اهنآ  و  دوب ، هتـشک  اهنآ  لد  رد  فراـعمو 

هک يرـصب  ای  دندوب  یفوک  ای  نییوحن  تفرگ ، همـشچرس  روشک  نیا  زا  یمالـسا  مولع  همه ي  مه  نآ  زا  دعب  و  میدق ، رد  دوب  ندمت 
یفوک هصاخ  هماع و  زا  نیـسرفم  ءارق و  ثیدح و  لها  نیملکتم و  اهقف و  مه  و  دوب ، هتخومآ  وحن  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نآ .دندمآ و  مهارف  اجنآ  رد  هرـصب  هفوک و  مدرم  نامه  زاب  دش  مالـسا  روشک  همـصاع ي  دادـغب  هکنآ  زا  سپ  و  دـندوب ، يرـصب  ای 
نآ زا  نیمز  يور  همه ي  یقاـب و  مولع  نآ  راـثآ  زونه  هک  دوـبن  ناـمز  چـیه  رد  دـمآ  عـمج  دادـغب  رد  هک  اـملع  بتک و  سرادـم و 

دادغب نآ  لصا  تسا و  یبرع  مولع  فراعم و  اهنآ  ذخأم  گنهرف  نایاسرت  نیچ و  دنه و  ناتسرپ  تب  یتح  دنریگ ، یم  هرهب  فراعم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نوچ  تسا و  هعیش  مولع  زکرم  فجن  مه  زونه  و  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  نادرگاش  هفوک و  زا  نآ  و  دوب ،

ربق درک و  راهظا  اج  نآ  رد  ار  دوخ  توعد  دراد  ماقم  نیا  مالـسا ، ملاع  هدنیآ ي  رد  هفوک ، نآ  همـصاع  قارع و  روشک  تسناد  یم 
.دیزگرب اجنآ  رد  ار  دوخ 
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دومرف قارع  گنهآ  هکم  زا  هیورت  زور  ءادهشلا  دیس  ترضح 

ناشیا هب  هک  هعیـش  زا  یتعامج  نادـنزرف و  لـها و  اـب  دومرف  قارع  گـنهآ  هکم  زا  هیورت  زور  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
لیقع نب  ملسم  ندش  هتـشک  ربخ  زونه  دندوب و  نت  نانآ 82  نادرم  هک  تسا  روکذم  نآ  ریغ  و  لؤسلا » بلاطم   » رد دندوب و  هتـسویپ 

رد و.دــمآ  نوریب  هـکم  زا  ماـما  زور  ناـمه  تـسا ، جورخ  ملــسم  زور  ناــمه  نوـچ  و  دوـب ، هدیــسرن  ترــضح  نآ  هـب  هللا  هـمحر 
راب و هک  يرتش  اب  داد  رانید  هد  ار  کی  ره  دـناوخب و  ار  دوخ  ناهارمه  ماما  هک : تسا  هدروآ  نوزحملا » هیلـست  یف  نوزخملا  » باـتک

لها ناگتسب و  ناتسود و  نایعیش و  زا  دوب  نت  وا 82  اب  دمآ و  نوریب  هکم  زا  هیورتلا » موی   » هبنـش هس  زور  و  درادرب ، ار  اهنآ  هشوت ي 
یم ار  مردام  رتش  مدش و  مرح  لخاد  میتفر  جح  هب  مردام  اب  متـصش  هنـس ي  هک  تسا  تیاور  رعاش  قدزرف  زا  (. داشرا  ) یهتنا وا  تیب 
نب نیـسح  نآ  زا  دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  راطق  نیا  مدیـسرپ  تسا ، هدمآ  نوریب  هکم  زا  هتخاس  مامت  حالـس  اب  مدید  یناوراک  مدنار ،

هچ ره  دناسرب  تیاهوزرآ  دیما  هب  دیامرف و  اطع  ار  وت  لوؤسم  دنوادخ  متفگ : مدرک و  مالس  متفر و  وا  کیدزن  مالـسلا ، مهیلع  یلع 
؟ یتفاـتب جـح  زا  يور  باتـش  نیا  اـب  هچ  زا  وت ! يادـف  مرداـم  ردـپ و  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يا  يراد  تسود  یهاوخ و 

هب ار  وت  برع و  زا  يدرم  متفگ : یتسیک ؟ وت  دیسرپ : هاگنآ  .دننک  ریگتسد  ارم  نتفر ، رد  منکن  باتش  رگا  تفگ :
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ار مدرم  لد  يدرک  لاؤس  یهاگآ  درم  زا  متفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  دـنا  هتـشگزاب  هک  مدرم  نآ  زا  تفگ : سرپم ! نیا  زا  شیب  هک  ادـخ 
همه اهراک  یتفگ ، تسار  دومرف : .دوش  نامه  دهاوخ  ادخ  هچ  ره  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  اضق  و  وت ! رب  نانآ  ياهریـشمش  تسا و  وت 

وا زا  قـیفوت  مه  رکـش  يادا  رد  مـیرازگ و  رکـش  ار  وا  دـشاب  دارم  قـفو  رب  وا  ياـضق  رگا  تـسا  يراـک  رد  وا  زور  ره  تسادـخاب و 
هب رگا  يوقت ، وا  تریرـس  تسا و  قح  وا  تین  هک  ره  میا و  هدرکن  رکنم  يراـک  دوش ، لـئاح  وزرآ  اـم و  ناـیم  اـضق  رگا  میهاوـخ و 

سپ .دراد  هاگن  یـسرت  یم  هچ  ره  زا  دنادرگ و  لهـس  ار  وت  دیما  دنوادخ  تسا ، نینچ  يرآ ، متفگ : .دننکن  شتمالم  دـسرن  دوصقم 
زا سپ.میدش  ادـج  رگیدـکی  زا  و  کیلع ! مالـسلا  تفگ : تخیگنارب و  هلحار  داد و  باوج  کسانم » رذـن و   » زا مدیـسرپ  یلئاسم  زا 
هک داد  ماـغیپ  داتـسرفب و  سک  دـنچ  اـب  ار  ییحی  دوخ  ردارب  دیعـس  نبورمع  هکم  یلاو  دـش  جراـخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنآ 
رب هنایزات  دنتخیوآ و  مه  رد  دنداتفا و  زیتس  هب  ترضح  نآ  عابتا  اب  ار  ییحی  ناسک  تشذگب و  هدرکن و  انتعا  ترضح  نآ  ددرگزاب ،

ورمع هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  جورخ  ربخ  نوچ  هک : دیوگ  دیرفلا » دقع   » رد و.دومرف  عانتما  تخس  ترضح  نآ  دنتخاون و  مه 
هب دنتفر و  وا  بلط  رد  مدرم  دینادرگزاب ، ار  وا  دیوش و  لسوتم  دشاب  نکمم  هک  یتلیسو  ره  هب  تفگ : دیـسر ، اجنآ  یلاو  دیعـس ، نب 
نب ریحب  » هک دمآ  یم  نمی  زا  یناوراک  هکم  یخسرف  ود  رد  دیسر ، میعنت »  » هب ات  تفر  ترـضح  نآ  داشرا ) ) .دنتـشگزاب دندیـسرن ، وا 

اهلام نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینامی ، ياـه  هلح  (1) و  كرپسا »  » نآ راب  دوب و  هداتـسرف  هیواعم  نب  دـیزی  يارب  نمی  لـماع  ناـسیر »
هک ره  مینک و  ناسحا  یکین و  وا  اب  میهد و  مامت  وا  هیارک ي  دـیآ ، قارع  هب  ام  اب  دـهاوخ  هک  ره  تفگ : ار  نانابراس  دومرف و  طـبض 
وا هیارک ي  دمآ  قارع  هب  سک  ره  دنتشگزاب و  دنتفرگ و  دوخ  قح  یتعامج  سپ  میهدب ، وا  هب  ناکم  نیا  ات  هیارک  ددرگزاب  دهاوخ 

دادب مامت 
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تـشذگ هچنآ  بیرق  ار  قدزرف  تیاکح  درک و  رادـید  ار  قدزرف  دیـسر و  حافـص »  » هب اـت  تفر  هاـگنآ  لـماک )  ) .دوزفیب یتوسک  و 
تیاور و نیا  نیب  تافانم  دیوگ : مجرتم  و.دنا  هدرک  بصن  ار  مرح  ياهناشن  هک  اجنآ  نینح و  نایم  تسا  یناکم  حافـص »  » .دروایب و
ود اب  داتسرف  نیـسح  يارب  يا  همان  رفعج  نب  هللادبع  لماک ) ) .دشاب میعنت  زا  شیپ  حافـص »  » تسا نکمم  نوچ  تسین  هتـشذگ  تیاور 
هار نیا  رد  مسرت  یم  درگزاب ! یناوخب  ارم  همان ي  نوچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دـعب ؛ اما  دوب : هتـشون  و  دـمحم ، نوع و  شدـنزرف 

ملع و زورما  هک  ددرگ  شوماخ  نیمز  رون  يوش  كاله  وت  رگا  و  ددرگ ، وت  نادـناخ  لاصیتسا  وت و  كاله  بجوم  هک  دـتفا  یقافتا 
دزن رفعج  هللادـبع  يربط ) «.) یلاعت هللا  ءاش  نا  » مسرب همان  رثا  رد  نم  هک  يامرفم  باتـش  نتفر  رد  ینانمؤم ، دـیما  ناگتفای و  هار  يداه 
زاس راودیما  تلصو  ناسحا  هب  هد و  ناما  ار  وا  تسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  همان  تفگ : وا  اب  تفر و  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع 

یهاوخ هچ  ره  دوخ  وت  تفگ : دیعـس  نب  ورمع  .دریگ  مارآ  نادـب  شلد  ددرگزاب و  اـت  هاوخب  دـجب  نک و  مکحم  ناـمیپ  هماـن ، رد  و 
وا ناـنیمطا  هک  تسرفب  دیعـس  نب  ییحی  تردارب  اـب  ار  نآ  تفگ : درواـیب و  تشونب و  هللادـبع  و  منک ، رهم  اـت  رآ  نم  دزن  سیوـنب و 

هللادبع ییحی و  تفگ : يربط  هکم -  رب  دوب  هیواعم  نب  دیزی  لماع  دیعـس  نب  ورمع  و  تسا - ؛ وت  بناج  زا  دـنادب  نیقی  دوش و  رتشیب 
حاحلا میدـناسر  وا  رظن  هب  ار  همان  دـنتفگ : دنتـشگزاب  نوچ  دـناوخ ، دـندرک و  میلـست  ار  هماـن  دندیـسر و  ترـضح  نآ  هب  رفعج  نب 

دیاب راچان  هک  دومرف  ارم  يراک  هب  مدید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باوخ  رد  نم  هک  دروآ  رذع  ددرگزاب ، دیاش  میدرک 
ات تفگ  مهاوخن  یسک  اب  زاب  ما و  هتفگن  سک  چیه  اب  دومرف : تسیچ ؟ باوخ  نیا  دنتفگ.دوس : هچ  منیب و  نایز  هچ  مناسر ، ماجنا  هب 
ار دمحم  نوع و  دوخ  نارـسپ  تشگ  دـیمون  وا  زا  رفعج  هللادـبع  نوچ  هک : تسا  داشرا »  » تیاور رد  و.مدرگ  زئاف  راگدرورپ  ياقل  هب 

هیلع نیسح  هب  دیعـس  نب  ورمع  همان  .تشگزاب  هکم  هب  دیعـس  نب  ییحی  دننک و  داهج  وا  دزن  دنورب و  وا  اب  دندرگ و  وا  مزالم  دومارف 
: تسا نیا  مالسلا 
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زا دراد  زاب  ار  وت  هک  مناهاوخ  يادـخ  زا  دـعب ؛ اـما  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  دیعـس  نب  ورمع  زا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  »
یم هانپ  ادـخ  هب  ار  وت  نم  يراد و  قارع  هب  يور  هک  ما  هدینـش  ، باوص هار  هب  ار  وت  دـیامن  هار  دـشاب و  وت  كـاله  بجوم  هک  يزیچ 
اهنآ اب  مداتسرف و  وت  يوس  ار  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نب  هللادبع  يوش و  كاله  تهج  نیدب  وت  هک  مسرت  یم  و  تفلاخم ، زا  مهد 
هاوگ نم  رب  متـشون  هچنآ  رب  ادـخ  ینیب و  یکین  ام  راهنیز  هانپ و  رد  مهد و  تلـص  منک و  ییوکین  مهد و  ناما  ار  وت  هک  يآ  نم  دزن 

ادخ و اب  دنک  یکین  لمع  دناوخ و  ادـخ  يوس  هک  سک  نآ  دـعب ؛ اما  تشون  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  «. لیفک نادـنیاپ و  دـشاب و 
ناما ار  یـسک  ترخآ  رد  وا  تسادخ و  ناما  اه  ناما  نیرتهب  يدـناوخ ، تلـص  رب و  ناما و  هب  ارم  وت  تسا و  هدرکن  تفلاخم  لوسر 

زور رد  دـشاب  ینمیا  بجوم  هک  میـشاب  هتـشاد  یتفلاخم  وا  زا  انید  رد  هک  میهاوخ  ادـخ  زا  دـشاب ، هدیـسرتن  وا  زا  اـیند  رد  هک  دـهدن 
و داشرا ) «.) ترخآ ایند و  رد  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تسا ، هدوب  نم  اـب  ناـسحا  تلـص و  هماـن  نیا  زا  وت  دـصق  رگا  و  تماـیق ،
« قرع قاذ   » هب ات  دینادرگ  یمن  نانع  زیچ  چیه  هب  دنار و  یم  باتشب  تشاد و  قارع  بناج  هب  يور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رـس  دیوگ : فلؤم  (. دندنب مارحا  اجنآ  زا  یقارع  نایجاح  هک  تسا  ییاج  قرع  تاذ  و   ) دمآ دورف 
نب بیـسم  تفگ : یم  ار  لیفطلا  ابا  مدینـش  تفگ : ینهد ، هرامع  زا  تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  یلاما »  » رد هک  دـش  رهاـظ  تقو  نآ 

وا اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروآ ، یم  ناشک  ناشک  هتفرگ  ار  ابـس  نب  هللادبع  نابیرگ  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هبجن 
، مدینـشن ار  بیـسم  راتفگ  رگید  نم  دیوگ : یم  هچ  دومرف : .ددنب  یم  غورد  لوسر  ادخ و  رب  درم  نیا  تفگ  تسا ؟ هدـش  هچ  تفگ :

ضقی مل  اهنیضوب  اهوقح  دشی  هبلعذلا  بکار  مکیتأی  نکل  بضغلا  تاهیه ! تاهیه ! :» دومرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدینش  اما 
ریصقت هتسب ، رب  گنت  اب  ار  نآ  هاگیهت  هک  وردنت  هقان ي  راوس  دیآ  امش  دزن  نکل  و  «. هنولتقیف هرمع  جح و ال  نم  اثفت 
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هب ترـضح  نآ  نوچ  .تسا و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مالک ، نیا  زا  وا  دوصقم  و  دنـشک ، یم  ار  وا  تسا  هدرکن  هرمع  جح و 
مدـید ار  مدرم  تـفگ : دیـسرپب ، قارع  مدرم  زا  دـمآ و  یم  قارع  زا  درک ، رادـید  ار  بلاـغ  نـب  رـشب  فوـهلم ) ،) دیــسر قرع » تاذ  »
نامه دهاوخ  يادخ  هچ  ره  تفگ ، تسار  دسا  ینب  ردارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هیما  ینب  اب  ناشریـشمش  وت و  اب  ناشیاهلد 
بناج هب  يور  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دیـسر  ربخ  هللادیبع  هب  نوچ  داشرا ) ) .دنک مکح  نامه  هب  دیامرف  هدارا  هچ  ره  دوش و 

يوسکی و زا  نافخ »  » هیسداق و نایم  داتـسرف و  هیـسداق  هب  ار  دوخ  سیلپ  سیئر  ینعی  طرـش ، بحاص  میمت ، نب  نیـصح  دراد ، هفوک 
.دمآ دهاوخ  قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  کنیا  تفگ : مدرم  اب  درک و  بترم  هاگیاپ  تشاذگب و  ناراوس  رگید  بناج  زا  هیناطقطق » »

نبا هب  دراد  قارع  يوس  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دیـسر  هنیدم  ریما  هبتع  نب  دـیلو  هب  ربخ  تفگ : يوسوم  بلاط  یبا  نب  دـمحم  و 
ودب یبیسآ  ادابم  تسادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  همطاف و  رـسپ  وا  دیآ ، یم  قارع  بناج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دعب ؛ اما   » تشون دایز 
چیه هب  تسیقاب  ایند  ات  دـننکن و  شومراف  ار  نآ  زگره  ماع  صاـخ و  هک  تنادـنواشیوخ  دوخ و  رـس  رب  ینک  اـپ  رب  يروش  یناـسر و 

نارسمه زا  مدرازگب و  جح  تفگ ، يدرم  زا  دانـسا  هب  تسا  هدش  لقن  یـشایر  زا  .دومنن و  یتافتلا  دایز  نبا  درک ! ناوتن  نآ  عفد  زیچ 
هب اـت  متافتـش  بناـج  نادـب  داـتفا  یهاـگرخ  همیخ و  هب  مرظن  هار  نیب  رد  متفر ، یم  ههاریب  مدـش و  هناور  اـهنت  متـشگ ، ادـج  شیوخ 
هللا مالس  همطاف -  یلع و  رسپ  متفگ : مالسلا ، هیلع  نیسح  نآ  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  اه  همیخ  نیا  مدیسرپ  مدیسر ، همیخ  نیرتکیدزن 
هداد هیکت  همیخ  رد  رب  مدـید  متفر  وا  دزن  همیخ ، نـالف  رد  دـنتفگ : تسا ؟ همیخ  مادـک  رد  دوخ  وا  متفگ : يرآ ، دـنتفگ : اـمهیلع ؟-
نیا رد  ارچ  وت ! يادف  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  نبای  متفگ : داد ، باوج  مدرک و  مالـس  دـناوخ ، یم  تسوا ، يور  شیپ  همان  تسا و 
نیا دندیناسرتب و  ارم  اهنیا  دومرف : هانپ ؟ ناج  يرگنس  هن  نایاپ و  راهچ  يارچ  يارب  تسیهایگ  نآ  رد  هن  هک  يدمآ  دورف  رفق »  » نابایب

، دنتسکشب ار  همه  رگم  دندرکن ، راذگورف  ار  یتمرح  چیه  دندرک و  نینچ  یتقو  دنشک  یم  ارم  اه  نامه  تسا و  هفوک  لها  ياه  همان 
ار اهنآ  هک  درامگ  ار  یسک  اهنآ  رب  دنوادخ 
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لامتحا دیوگ : فلؤم  و.دندوب  لیلذ  سیقلب  تسد  ریز  هک  تسا  ابـس  موق  دارم  دیوگ : مجرتم  «. هما  » موق زا  دندرگ ، رت  لیلذ  دشکب و 
دننکن اهر  ارم  ادخ  هب  مسق  دومرف : یم  هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هکنانچ  .دشاب  هما » مارف   » فحـصم هما »  » موق دراد  يوق 

نوچ داشرا )  .) (1) هما » مارف   » زا دنک  رتراوخ  ار  ناشیا  هک  یـسک  درامگ  اهنآ  رب  دـنوادخ  دـندرک ، نینچ  یتقو  دـنزیرب  ارم  نوخ  ات 
یعاضر ردارب  دنیوگ : یضعب  درک و  هناور  هفوک  هب  ار  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  همرلا » نطب   » زا  (2) رجاح »  » هب مالسلا  هیلع  نیسح 

یلع نب  نیـسح  زا  :» داتـسرف هماـن  نیا  اـهنآ  اـب  دوـب و  هدیـسرن  وا  هـب  لـیقع  نـب  ملـسم  ربـخ  زوـنه  و  ار ، رطقب  نـب  هللادـبع  دوـخ   (3)
، تسین يدوبعم  هک  ار  ییادخ  میوگ  یم  ساپس  امش  يارب  نم  مکیلع ! مالس  نیملسم ! نینمؤم و  زا  شناردارب  يوس  هب  مالسلاامهیلع 

يرای رب  امـش  تروشم  لها  فارـشا و  عامتجا  يأر و  یکین  زا  ارم  داد  ربخ  دیـسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان ي  دـعب ؛ اما  وا ، زج 
لجوزع يادخ  زا  ام ، قح  بلط  ندرک و 

185 ص :

.درب راک  هب  مولعم  مایا  رد  نز  هک  تسا ، هقرخ  باتک »  » نزو رب  مارف »  » و . 32 - 1
و ءار »  » مض هب  همرلا » نطب   » و هیداب ، رد  ار  جاح  .تسیلزنم  هلمهم ، ود  ره  ار »  » و اح »  » نایم هروسکم » میج   » هب دیوگ : فلؤم  . 33 - 2

مه هب  اجنآ  رد  هنیدم  يوس  هفوک  هرـصب و  هداج ي  هک  ادجن  هیلاع  رد  فورعم  تسا  يدور  نآ ، فیفخت  هب  یهاگ  و  میم »  » دـیدشت
.دندنویپ

ماما ترضح  دیوگ : یـسک  رگا  عراضم و  هغیـص  هب  رطقی  هن  تسا ، حیحـص  نثرب »  » نزو رب  همومـضم  هدحوم  ءاب »  » هب رطقب  . 34 - 3
، دروخن نز  ریش  چیه  هک  تسین  نآ  دارم  مییوگ : باوج  تشاد ؟ یعاضر  ردارب  هنوگچ  دروخن ، ناتسپ  زا  ریـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

چیه ینالف  مییوگ  هکنآ  ریظن  دروخ ، یم  مه  نز  ریـش  هک  دوب  هاـگ  دـیکم و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشگنا  اـبلاغ  هکلب 
رد یکـش  تسا و  هدمآ  ثیدح  رد  ررکم  هک  نآ  و  هدش ، تیاور  لسرم  یفاک  رد  تسا و  فیعـض  ثیدح  هکنیا  اب  دروخ  یمن  اذغ 

ثیداـحا ضعب  زا  .تشاذـگ و  یم  نیـسح  ناـهد  رد  تشگنا  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  تسا  نآ  تسین ، نآ  تـحص 
تسین دیعب  لاح  نیا  اب  دیوارت و  یم  ترـضح  نآ  تشگنا  زا  يزیچ  هکلب  دوبن ، نتـسکش  هناهب  يارب  ضحم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم 

ود ره  يارب  س )  ) ارهز ترضح  ریش  دوب ، راوخ  ریـش  ع )  ) نسح زونه  ع )  ) نیـسح تدالو  ماگنه  هکنآ  يارب  دنـشاب ، هتفرگ  مه  هیاد 
.تسین تفلاخم  ثیدح  ود  نایم  لاح  ره  هب  تسا ، هدوبن  یفاک 
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« هیورت  » زور هجحلا  يذ  زا  هتـشذگ  زور  تشه  هبنـش  هس  زور  نم  دهد و  گرزب  رجا  ار  امـش  دیامرف و  ناسحا  ام  اب  منک  یم  تلأسم 
هللا ءاش  نا  مسرب  اهزور  نیا  رد  هک  دییامن  دج  دینک و  باتش  دوخ  راک  رد  دسر  امش  دزن  نم  هداتـسرف ي  یتقو  مدش ، نوریب  هکم  زا 
بآ بلط  هب  سک  نآ  « ؛ دعب اما  : دوب هتـشون  همان  ندش  هتـشک  زا  شیپ  زور  ملسم 27  و   . (1) هتاکرب » هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  و 
دسر وت  هب  نم  همان ي  هک  ماگنه  نآ  سپ  دندرک ، تعیب  نم  اب  سک  رازه  هدجیه  هفوک  مدرم  زا  دیوگن ، غورد  دوخ  تریشع  اب  دور 

اب يوادیص  رهـسم  نب  سیق  .نکم و  ریخأت  تسا  هدامآ  وت  يرای  هب  ریـشمش  رازه  دص  دنتـشون  هفوک  لها  و  ندمآ ، رد  يامرف  باتش 
هللادـیبع داتـسرف ، هللادـیبع  يوس  تفرگب و  ار  وا  میمت  نب  نیـصح  دیـسر ، هیـسداق  هب  ات  دـش  ناور  هفوک  يوس  ترـضح  نآ  هماـن ي 

نیصح دیسر  هفوک  کیدزن  نوچ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  فوهلم ) ) .يوگ ازـسان  ار  باذک  نب  باذک  ور و  الاب  ربنم  هب  تفگ :
، داتـسرف هللادـیبع  دزن  ار  وا  نیـصح  دـیردب ، دروآ و  نوریب  ار  همان  سیق  دـنک ، شیتفت  ات  تفرگب  وا  رب  هار  هللادـیبع  رومأـم  میمت ، نب 

مالـسلاامهیلع شرـسپ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  زا  ما  يدرم  تفگ : یتـسیک ؟ وت  تفگ : داتـسیاب  وا  ولج  رد  نوچ 
؟ هتشون هک  يوس  دوب و  هک  بناج  زا  تفگ : .تسا  هتـشون  هچ  نآ  رد  ینادن  وت  هک  نآ  يراب  تفگ : يدیردب ؟ ار  باتک  ارچ  تفگ :
دـش و نیگمـشخ  دایز  نبا  .منادـن  ار  ناشیا  ماـن  هک  هفوک  مدرم  زا  یتعاـمج  يوس  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  بناـج  زا  تفگ :

مالسلا مهیلع  شردارب  شردپ و  یلع و  نب  نیـسح  يور و  ربنم  يالاب  ای  ییوگب  نم  اب  ار  نآ  مان  ات  يوشن  ادج  نم  زا  ادخ  هب  تفگ :
موق نآ  اما  تفگ : سیق  منک ! هراپ  هراپ  ار  وت  هنرگ  ینک و  نعل  ار 

186 ص :

دیس .تسا  حیحـص  نیمه  و  دوش ، یم  هتـشک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  هک  تسا  نآ  ام  ياملع  نایم  روهـشم  . 35 - 1
عافد اروشاع و  زور  رد  ندرک  تناعتسا  شـشوک و  تشاد ، يزوریف  دیما  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  نیا  هدیقع  ار  هللا  همحر  یـضترم 

هدومرف رایتخا  هللا  همحر  یضترم  دیـس  هکنانچ  تسناد ، حتف  هب  ترـضح  نآ  يراودیما  لیلد  ناوت  یمن  ار  نتـشون  همان  نیا  ندرک و 
یم دوش  نکمم  هک  يروط  ره  هب  رـش  زا  عافد  دراد و  یمن  رب  هفیظو  زا  تسد  لاح  ره  رد  يزوریف  مدع  هب  ملع  اب  ناسنا  نوچ  تسا ،

.دنک
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یلع داتسرف و  ربمغیپ  رب  دورد  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  تفر و  الاب  ربنم  هب  سپ  .منکب  ار  نعل  اما  میوگن ، ار  ناشمان 
ات لوا  زا  ار  هیما  ینب  ناراکمتس  شردپ و  دایز و  نب  هللادیبع  داتـسرف و  تمحر  دوتـسب و  ناوارف  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  و 

متشاذگب عضوم  نالف  رد  ار  وا  امش و  يوس  مالـسلا  هیلع  منیـسح  هداتـسرف ي  نم  سانلا ! اهیا  تفگ : هاگنآ  درک ، نیرفن  نعل و  رخآ 
تیاور داشرا ) ) .درمب دـنتخادنا و  نیمز  رب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  دومرفب : تفگ ، هچ  وا  هک  دـنداد  ربخ  ار  داـیز  نبا  دـینک ! وا  تباـجا 
یمخل دـمایب ، يدرم  هک  دوـب  هدـنام  یقمر  زوـنه  تسکـشب و  شیاهناوختـسا  دـندنکفا ، نیمز  رب  هتـسب  تسد  ار  وا  هـک  تـسا  هدـش 

هاـگنآ.منک شا  هدوسآ  متـساوخ  تفگ : دـندرک ، شهوـکن  و  يدرک ؟ نینچ  ارچ  دـنتفگ : دـیربب ، وا  رـس  ماـن ، ریمع  نب  کلملادـبع 
نوچ دوب ، هدمآ  دورف  اجنادب  يودع (1)  عیطم  نب  هللادبع  برع و  ياهبآ  زا  دیسر  یبآ  هب  دش  هناور  رجاح »  » زا مالسلا  هیلع  نیـسح 

، درک یئاریذـپ  دروآ و  دورف  ار  واو  يدـمآ ؟ هچ  يارب  هللا ! لوسر  نبای  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هللادـبع .دـندناوخب  ارم  دنتـشون و  همان  نم  يوس  قارع  لها  دیـسر ، وت  هب  نآ  ربخ  هکنانچ  درمب  هیواـعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 

راذگم هللا ! لوسر  نبای  ادخ  هب  ار  وت  تفگ 

187 ص :

لها هک  ماگنه  نآ  دازب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  دـهع  رد  یـشرق  هثراـح ي  نب  دوسا  نب  عیطم  نب  هللادـبع  دـیوگ : فلؤم  . 36 - 1
رب ماش  لها  یتقو  راصنا  سیئر  هلظنح  نب  هللادـبع  دوب و  شیرق  سیئر  وا  هیواعم  نب  دـیزی  ماـیا  رد  دـندرک  نوریب  ار  هیما  ینب  هنیدـم 
ریبز نبا  اـت  دوب  وا  ناراـی  زا  تسوـیپ و  ریبز  هللادـبع  هب  هکم  رد  تخیرگب و  عـیطم  نب  هللادـبع  هرح » » زور دـندش ، زوریپ  هنیدـم  مدرم 

لصف لوا  رد  اقباس  دیوگ : مجرتم  .دوب و  همه  دمآ  رس  شیرق  نایم  رد  یکالاچ  يروالد و  رد  و  دش ، هتـشک  وا  اب  مه  وا  دش ، هتـشک 
لـصا تسا و  رابتعا  لامک  رد  تایاور  هنوگ  نیا  نم  رظن  هب  و  فالتخا ، یکدـنا  اب  تشذـگب  ماما  اـب  عیطم  هللادـبع  تاـقالم  مراـهچ 

دنـشاب و هتفرگ  رگیدکی  زا  تسین  نکمم  ار  تایـصوصخ  رد  فالتخا  اب  يوار  ود  قیرط  ود  هب  نوچ  حیحـص ، اعطق  هلوقنم  هعقاو ي 
هیلع ماـما  هنیدـم  زا  جورخ  زا  شیپ  عیطم  هللادـبع  ـالثم ، دـنا ؛ هدرک  شومارف  ار  تیـصوصخ  هک  تسا  نآ  رب  لومحم  اـهنآ  فاـتلخا 

هب يوار  ود  ار  یتیاور  رگا  اما  تسا ، ملـسم  دراد  دـهاش  ود  نوچ  تاقالم  لصا  هفوک ، هکم و  هار  نیب  رد  ای  درک  تاقالم  ار  مالـسلا 
.تسا يوار  کی  تلزنم  هب  نآ  تسا و  هدرک  ذخا  يرگید  زا  یکی  بلاغ  یلامتحا  هب  دننک ، لقن  ظفل  کی 
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رد هک  کلم  نیا  رگا  هللا  و  رادـب ! ار  برع  تمرح  شیرق و  تمرح  ساپ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  دوش و  هتـسکش  مالـسا  تمرح 
مالـسا تمرح  نیا  هللا  و  دـنرادن ، میب  سک  چـیه  زا  وت  زا  سپ  دنـشکب  ارت  رگا  و  دنـشک ، یم  ار  وت  ینک  بلط  تسا  هیما  ینب  تسد 

! راذگم هیما  ینب  سرتسد  رد  ار  نتشیوخ  ورم و  هفوک  هب  نکم و  نینچ  برع ، تمرح  شیرق و  تمرح  دوش و  یم  هتـسکش  هک  تسا 
« دندوب هتفرگ  هتسب و  ماش  هار  هرصب و  هار  ات  هصقاو »  » نایم ار  اه  هار  هللادیبع  نامرف  هب  .نتفر و  زا  رگم  دومرف  ابا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هیداب ات  تشادن  قارع  زا  ربخ  دمآ ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  دیآ و  نورد  هب  ای  دور  نوریب  درذگب ، طخ  نآ  زا  یـسک  دنتـشاذگ  یمن 
ترـضح نآ  سپ  مییآ ، نوریب  اـی  میورب  نورد  میناوت  یمن  هک  نیا  رگم  میناد  یمن  چـیه  اـم  دـنتفگ : دیـسرپب ، ربـخ  دـید  ار  نانیـشن 

دـش دادـماب  نوـچ  دـنامب ، اـجنآ  زورنابـش  کـی  دـمآ  دورف  هیمیزخ » هب   » نوـچ هک  تسا  هدـش  تیاور  و  فوـهلم ) ) .دـمایب ناـنچمه 
هچ دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدینـش ؟ هچ  شود  هک  مهد  ربـخ  وت  هب  اـیآ  تفگ : درک و  ودـب  يور  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوـخ 

یلع یکبی  نم  دهجب و  یلفتحاف  نیع  ای  الا  : تفگ یم  یفتاه  مدینـش  متفر ، نوریب  یتجاح  يارب  بش  ياه  همین  رد  تفگ : يدـینش ؟
ردقم يادـخ  هچ  ره  رهاوخ ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح   . دعو (1) زاجنا  یلا  رادـقمب  ایانملا  مهقوست  موق  یلع  يدـعب  ءادهـشلا 

ارم درک  ثیدـح  تفگ : فنخموبا  و  دورز »  » يـالاب یبآ  یکیدزن  اـت  دـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  سپ  .دوش  یم  ناـمه  دوـمرف 
ناشورف امرخ  لحم  رد  هناخ  نیا  میدوب و  هعیبر  یبا  نب  ثراح  يارـس  رد  فسوی  نب  جاجح  دـهع  هب  تفگ : يرازف  يدرم  زا  يدـس 

يارـس نآ  ردام  دندمآ ، یمن  اجنادب  ماش  لها  دوب و  هدش  عزتنم  هلیجب  زا  رکـشی  نب  ورمع  ینب  زا  یلجب  نیقلا  نب  ریهز  زا  دعب  دوب و 
زا هد  ربخ  ارم  متفگ : يرازف  درم  نآ  اب  نم  تفگ : يدس  میدوب ، ناهنپ 

188 ص :

یم ار  اـهنآ  گرم ، هک  یتعاـمج  دـیرگب ، نادیهـش  نیا  رب  نم  زا  دـعب  تسیک  وـش ! رپ  کـشا  زا  شوـکب و  مشچ ! يا  ینعی  . 37 - 1
.ددرگ تسار  وا  هدعو  ات  تسا  هدرک  ردقم  ادخ  هکنانچ  دناشک ،
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اب مالسلاامهیلع  نیسح  اب  هار  رد  میدمآ و  نوریب  هکم  زا  یلجب  نیق  نب  ریهز  اب  تفگ : مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  تدوخ  ندمآ 
یم هار  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تقو  ره  مییآ ، دورف  ترضح  نآ  اب  لزنم  کی  رد  هک  نیا  زا  دوبن  رتشوخان  زیچ  چیه  ام  رب  میدوب ؛ مه 

دورف یلزنم  رد  يزور  اـت  دـش  یم  هناور  رتـشیپ  ریهز  دـمآ  یم  دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تقو  ره  دـنام و  یم  ياـج  رد  ریهز  داـتفا 
هتـسشن یبناج  رد  ام  دمآ و  دورف  یبناج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  مینک ، لزنم  اجنآ  رد  مه  اب  هک  نیا  زج  میتشادن  هراچ  هک  میدـمآ 

هللادـبعوبا ریهز ! يا  تفگ : دـمآ و  رد  درک و  مالـس  دـمایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لوسر  میروخ ، یم  میتـشاد  هک  یماـعط  میدوب و 
دشاب هتسشن  ام  رس  رب  غرم  هکنیا  دننام  تخادنیب  تشاد  تسد  رد  هچنآ  ام  زا  کی  ره  تمرب ، وا  دزن  ات  هداتسرف  وت  يوس  ارم  نیسحلا 

یم وت  يوـس  ربـمغیپ  رـسپ  متفگ : ریهز  اـب  نم  هک  درک  تیاـکح  نم  يارب  ریهز  هجوز ي  ورمع ، تنب  مهلد » : » تفگ فـنخموبا   (1)
تـشذگن يرید  تفرب و  نیق  نب  ریهز  تفگ : نز  درگزاب ! ونـشب و  ار  وا  نخـس  ورب  زیخ و  رب  هللا ! ناحبـس  يور ؟ یمن  وا  دزن  دتـسرف 

: تفگ شا  هجوز  هب  دـندرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  دنتـشادرب و  ار  وا  هنبوراب ي  رداچ و  ات  دومرف : تشگزاـب و  مرخ  ناداـش و 
تبحـص دـصق  نم  و  فوهلم )  ) .دـسرب یبوخ  زج  وتب  نم  تیحان  زا  مهاوخ  یمن  نم  هک  وش  قحلم  شیوخ  نادـناخ  هب  قلاـط » تنا  »

ینب زا  یکی  هب  داد و  وا  هب  ار  نز  لام  سپ  .مزاسوا  هیاقو ي  ار  دوخ  ناج  منک و  وا  يادـف  ار  شیوخ  اـت  مدرک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دـشاب و وت  روای  رای و  ادـخ  تفگ : دوخ و  رهوش  اب  درک  عادو  تسیرگب و  تساخرب و  نز  .دـناسرب  شلها  هب  ار  وا  ات  درپس  شمامعا 
اب ریهز  هاگنآ  يربط ) ) .ینکدای امهیلع -  هللا  تاولـص  نیـسح -  دج  دزن  تمایق  زور  ارم  هک  مهاوخ  نیمه  وت  زا  دروآ ، وت  شیپ  ریخ 
ام هک  میوگب  امـش  يارب  هصق  نیا  وا و  اب  تسا  نم  دهع  رخآ  نیا  هنرگ  و  دـیآ ، نم  اب  دراد ، تسود  سک  ره  تفگ : دوخ  باحـصا 

، رجنلب زغ و 

189 ص :

رـس رب  هنک  نوچ  ار  نارتش  دنیوگ : و  راوید » شقن  دننام  » مییوگ یـسراف  رد  ام  هکنانچ  تسا ، شمارآ  توکـس و  زا  ترابع  . 38 - 1
شبنج چیه  لاح  نآ  رد  رتش  دنریگرب و  راقنم  هب  ار  اه  هنک  نآ  دننیشن و  اهنآ  رـس  رب  ناغرم  یـضعب  دربب  اهنآ  زا  مارآ  دوش و  رایـسب 

.دنیچرب مامت  ار  اه  هنک  نآ  دمرن و  غرم  ات  دنکن 
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ناملـس تایاور  یـضعب  رد  : ) تفگ ام  اب  یلهاب  ناملـس  سپ  میدروآ ، گـنچ  هب  اـهتمینغ  دومرف و  اـم  بیـصن  حـتف  دـنوادخ  میدرک 
ناناوج دیس  یتقو  تفگ : يرآ ، میتفگ : دیدیسر ؟ نادب  هک  اهتمینغ  دش و  امش  بیصن  هک  حتف  نای  زا  دیدش  داش  ایآ  تسا ) یـسراف 

یم ادخ  هب  ار  امش  نم  اما  دیـسر ، ار  امـش  هک  مئانغ  نیا  زا  دیوش  داش  رتشیب  وا  اب  لاتق  هب  دیبایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ار  دمحم  لآ 
مجعم زا  لقن  هب  : ) دیوگ ماقمق »  » رد و   -. هیلع هللا  ناوضر  دش -  دیهش  ات  دوب  مدرم  نآ  شیپاشیپ  هتسویپ  ناملس  تفگ : ریهز  .مراپس 

نآ هعیبر  نب  نمحرلادبع  دنیوگ : زاقفق ) دنب  رد   ) باوبالا باب  تشپ  رزخ  دالب  رد  تسا  يرهش  لجرفـس »  » نزو رب  رجنلب » ( » نادلبلا
تشگ و راچد  شنایرکـشل  ناقاخ و  اب  رجنلب »  » تشپ ات  تشذـگ  مه  اجنآ  زا  یلهاب  هعیبر  نب  ناملـس  دـیوگ : يردـالب  و.دوشگب  ار 

اهنیا دنتفگ : یم  دندوب و  هدیـسرت  اهنآ  زا  ناکرت  راک ، زاغآ  رد  .دندش  هتـشک  همه  دـندوب  درم  رازه  راهچ  هک  وا  باحـصا  ناملس و 
نایم رد  تشکب ، ار  وا  دنکفا و  ریت  یناملـسم  رب  دش و  ناهنپ  یلگنج  رد  یکرت  اقافتا  تسین و  رگراک  اهنآ  نت  رب  حالـس  دـنا  هتـشرف 

ات دنتخیوآ  مه  رد  دندرک و  هلمح  سپ  دیـسرت ، یم  هچ  زا  دـیریم  یم  امـش  هک  نانچ  دـنریم ، یم  مه  اه  نیا  هک  دزب  دایرف  دوخ  موق 
دراپس كاخ  هب  رجنلب »  » یحاون رد  ار  دوخ  ردارب  تسناوت  ات  درک  یم  گنج  هتسویپ  تشادرب و  ملع  ناملس  دش و  هتشک  نمحرلادبع 

ربـق رجنلب و  ربـق  نیربـق  اـنل  نا  :و  تسا هتفگ  یلهاـب  هناـمج  نب  نمحرلادـبع  تشگزاـب  نـالیگ  هار  زا  ناناملـسم  ياـیاقب  اـب  دوـخ  و 
ناکرت هک  تسا  نا  ریخا  تیب  زا  ارم  ورطقلا  لبـس  هب  یقـسی  يذلا  اذه  هحوتف و  تمع  نیـصلاب  يذلا  اذـهفربق  نم  کل  ای  ناستنیـصب 

اهنآ عراصم  رب  يرون  بش  ره  رد  دنتشک ، ار  وا  باحصا  هعیبر (1) و  نب  ناملس  دنیوگ .) یضعب  هعیبر و  نب  نمحرلادبع  نوچ 

190 ص :

میدرک و لـقن  نادـلبلا » مجعم   » زا اـم  تسا ، هدـش  طقـس  مومهملا » سفن   » هخـسن رد  نیلـالهلا  نیب  تراـبع  دـیوگ : مجرتم  . 39 - 1
هدیدرگ شوشغم  ضقانتم و  ینعم  لتق  هب  لبق  هملک  فیحصت  رطـس و  دنچ  طقـس  يارب  تسا و  هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  مه  ماقمق » »

يارب وا  نداتـسرف  ریفـس  قرـشم و  رد  يو  حوتف  حرـش  و  تسا ، یلهاـب  ملـسم  نب  هبیتق  ربق  نیچ  ربـق  زا  دارم  دـیوگ : توقاـی  .تسا و 
نب ناملـس  ردارب  رونلا » يذ   » هب فورعم  یلهاب  هعیبر  نب  نمحرلادبع  دیوگ : ربلادبع  نبا  .هللا  ءاش  نا  دیایب  نیا  زا  دعب  نیچ  روطارپما 

رد وا  تشاذـگ و  ودـب  ار  ناکرت  لاتق  داد و  باوبالا  باـب  لـمع  ار  وا  باـطخلا  نب  رمع  و  لاـس ، هب  دوب  رتنـالک  وا  زا  تسا و  هعیبر 
ناکرت رب  نوچ  دـیوگ : رجح  نبا  .اصلخم و  یهتنا ، .دـش  هتـشک  وا  تفالخ  زا  هتـشذگ  لاـس  تشه  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد  رجنلب 

دالب نآ  رد  نمحرلادبع  دنتـسه و  اهنآ  اب  ناگتـشرف  هک  نیا  يارب  رگم  دندروآ  موجه  ام  رب  دندرکن  تأرج  اهنیا  دـنتفگ : درب  موجه 
رزخ زاقفق و  یلاو  يو  اهلاس  دوش  یم  مولعم  اه  نیا  زا  .دنیوج و  یم  لسوت  ناراب  بلط  يارب  وا  ربق  هب  مدرم  نونک  ات  دش و  نوفدـم 

ناگرگ هب  دنهن و  یقودنـص  هک  نآ  هن  تسا  رجنلب  رد  مه  وا  ربق  دنتفگ و  یم  رونلا » يذ   » مه ندـش  هتـشک  زا  شیپ  ار  وا  تسا  هدوب 
.دنا هدرک  تیاور  لئاو  یبا  زا  و  حیرش ، زا  شیپ  داد  هفوک  یـضاق  رمع ، ار  يو  دنیوگ : نمحرلادبع  ردارب  ناملـس  هرابرد ي  .دنرب و 

نآ مدرم  تناما  حالص و  تسناد  ناوت  اج  نیا  زا  مدیدن و  یمـصخ  وا  دزن  دوب  هفوک  یـضاق  یتقو  متفر  وا  دزن  زور  لهچ  تفگ : هک 
لئاووبا دوب ، رکشل  ریما  رجنلب  هوزغ ي  رد  وا  دنتفگ و  یم  لیخلا » ناملس   » ار وا  دوب ، هدرپس  يو  هب  ار  نابسا  رمع  دنیوگ : ار و  رـصع 

هب ار  نامـسیر  کلا و  لابرغ و  داد  تزاجا  اما  درک  عنم  تمینغ  نایاپ  راهچ  رب  نتـشاذگ  راـب  زا  ار  اـم  مدوب  وا  اـب  ازغ  نآ  رد  تفگ :
ار وا  رمع  دـش و  هتـشک  نامثع  تفالخ  نامز  رد  لاسرد 28 و 29  هینمرا »  » دالب رد  رجنلب  رد  ناملـس  دیوگ : ربلادـبع  نبا  .میرب  راک 

هدنز ناملس  دنا : هتفگ  حوتف  باحصا  یضعب  دندش و  هتـشک  ازغ  نآ  رد  ود  ره  شردارب  ناملـس و  دیدرگ  مولعم  سپ  دوب ، هداتـسرف 
باـب مکاـح  رایرهـش  یتقو  تسا  نمحرلادـبع  نانخـس  زا  .ناـجرج و  اـت  دروآ  هارمه  ار  دوخ  ردارب  دـسج  تشگزاـب و  هوزغ  نآ  زا 
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نمحرلادبع میوشن ، اهنآ  ضرعتم  مه  ام  دـنهدن و  یتمحز  ام  هب  ناکرت  هک  میتسه  یـضار  ام  یهورگ  تفگ : وا  اب  دـنبرد )  ) باوبالا
ریما رگا  هک  دنتسه  یهورگ  ام  اب  هللا  و  مینک ، گنج  اهنآ  اب  مییآ و  رد  اهنآ  تکلمم  رد  هکنیا  رگم  میتسین  یضار  ام  نکیل  و  تفگ :
یلص ادخ  لوسر  تبحص  هک  یهورگ  تفگ : دنناسک ؟ هچ  اهنیا  دیـسرپ : رایرهـش  مور ، تلکمم  لخاد  ات  میور  شیپ  دهد  نامرف  ام 
بلاغ اهنآ  رب  یسک  ات  اهنآ  اب  يزوریف  تساهنآ و  تسد  رد  هشیمه  راک  و  دندمآ ، رد  مالـسا  رد  تین  اب  دنتفایرد و  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

.دننک ضارعا  دنراد  هک  لاح  نیا  زا  دنادرگب و  اهنآ  يوخ  ددرگ و 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ناراـب  بلط  وا  هلیـسو ي  هب  دـش  یم  یلاسکـشخ  تقو  ره  دنتـشاذگ ، یقودنـص  رد  ار  هیبر  نـب  ناملـس  دـیدرگ و  یم  هدـهاشم 
يالوم ورب  تفگ  تشاد : هک  یمالغ  اب  وا  نز  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  نیق  نب  ریهز  هک : تسا  طبـس  هرکذت »  » رد و.دندرک 

هیلع نیـسح  منک و  نفک  ار  دوخ  يـالوم  تفگ : تسا ، هنهرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـید  تفرب و  مـالغ  نآ  راپـس  كاـخ  هب  ار  دوـخ 
هن مراذگب  ار  مالسلا 
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نییدسا لعمشم  نب  رذنم  نامیلس و  نب  هللادبع  داشرا )  ) .دیشوپ رگید  ینفک  ار  ریهز  درک و  نفک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  ادخب ،
مینیبب ات  میوش  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هار  رد  جح  زا  سپ  هک  دوب  نآ  ام  تمه  همه ي  میدرازگ و  جح  ام  هک  دـندرک  تیاور 

لها زا  يدرم  هاگان  میتشگ ، کیدزن  ترـضح  نآ  هب  دورز »  » رد ات  میدـنار  یم  باتـشب  ار  اه  هقان  سپ  دـماجنا ، یم  اجک  هب  وا  راـک 
یم وا  رادید  ایوگ  داتـسیاب ، یکدنا  ترـضح  نآ  .درک  رانک  هار  زا  دید ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  تشگ ، رادـیدپ  هفوک 
درم نآ  دزن  تفگ : يرگید  هب  ام  زا  یکی  زاب  میتشذـگب  مه  ام  تشذـگب و  تشاذـگب و  ار  وا  دـش  نامیـشپ  هکنیا  لثم  اـما  تساوخ ،

! مالسلا امکیلع  تفگ : کیلع ! مالسلا  میتفگ : میدیسر و  وا  هب  ات  میتفر  سپ  تسا  هاگآ  نآ  زا  هک  میسرپب  هفوک  ربخ  زا  ار  واو  میوش 
میتفگ و تبـسن  مان و  مه  اـم  نـالف ، نب  رکب  تفگ : تسیچ ؟ وت  ماـن  میئدـسا  زین  اـم  میتفگ  يدـسا  تفگ  يا  هلیبق  مادـک  زا  میتفگ :

هتـشک ار  هورع  نب  یناـه  لـیقع و  نب  ملـسم  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  مراد ، ربخ  يرآ ، .تفگ  هفوک ، رد  مدرم  ربخ  زا  میدیـسرپ 
میتفر یم  مه  اب  میدیسر و  ودب  میدروآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  يور  سپ  .دندیشک  یم  رازاب  رد  هتفرگ  ار  اهنآ  ياپ  مدید  دندوب و 
میراد يربخ  ام  هللا » کمحری  : » میتفگ .داد  مالـس  باوج  میدرک  مالـس  میدش و  وا  کیدزن  ام  دـمآ ، دورف  هیبلعث »  » لزنم رد  بش  ات 
ناهنپ يزیچ  اهنیا  زا  نم  تفگ : تسیرگن و  دوخ  باحصا  يوس  ام و  يوس  سپ  ناهنپ ، یهاوخ  رگا  مییوگب و  اراکشآ  یهاوخ  رگا 

ود نآ  ربخ  ام  میتفگ : مسرپ ، يزیچ  وا  زا  متساوخ  يرآ ، دومرف : يدید ؟ دمآ  یم  ام  يوس  هب  ور  بشید  هک  راوس  نآ  میتفگ : مرادن 
زا تفگ : یم  دـنمدرخ ، وگتـسار و  يأر و  بحاـص  اـم  هلیبـق ي  زا  تساـیدرم  میدرک ، یتـساوخ  هک  لاؤس  نآ  میروآ و  وت  يارب  ار 

ترضح دندیـشک ، یم  رازاب  رد  هتفرگ  ار  ناشاهیاپ  مدید  دندوب و  هتـشک  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  ات  مدماین  نوریب  هفوک 
زا تیب  لها  اب  ادخ  هب  ار  وت  میتفگ : وا  اب  سپ  .دومرف  رارکت  مالک  نیا  راب  دـنچ  و  امهیلع » هللا  همحر  نوعجرا  هیلا  نا  انا هللا و  : » دومرف

دالوا يوس  ترضح  نآ  .دنزیخرب  وت  ینمشد  هب  هفوک  مدرم  میسرت  یم  يرادن ! هعیـش  روای و  رای و  هفوک  رد  هک  درگزاب  ياج  نیمه 
هک تسیچ  امش  يأر  دومرف : تسیرگن و  لیقع 
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زین ام  دیـشچ  وا  هکنامه  ای  میهاوخب  ار  وا  نوخ  هکنآ  رکم  میدرگ  یمنزاـب  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  هتـشک  ملـسم 
.دراد نتفر  مزع  هک  میتسناد  .تسین  اراوگ  اهنیا  زا  دـعب  یگدـنز  دومرف  درک و  ام  بناج  هب  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  میـشچب ،
لیقع نب  ملـسم  نوچ  وت  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنتفگ : ناراـی  هللا » اـمکمحر  : » تفگ دروآ ، شیپ  ریخ  ار  وـت  یلاـعت  يادـخ  میتـفگ :

نامالغ و اب  رحـس  تقو  ات  دوب  رظتنم  هاـگنآ  دـنامب ، شوماـخ  ترـضح  نآ  .دنباتـش  رتشیب  وت  يوس  مدرم  يور  هفوک  هب  رگا  یتسین ،
هب ینکم  هفوک  لها  زا  يدرم  دش  حبـص  نوچ  هک : تسا  هدش  تیاور  و  فوهلم ) ) .دننک چوک  دـنریگرب و  رتشیب  بآ  .دومرف  نامداخ 

هیلع و هللا  یلـص  تدج  ادخ و  مرح  زا  هک  دش  ثعاب  هچ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  دمآ  دندید ، ار  يدزا » هره  یبا  »
ربص دـنتفگ ، ازـسان  ارم  مدرک ، ربص  دـنتفرگ ، ارم  لام  هیما  ینب  هرهابا !» ای  کـحیو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  يدـمآ ؟ نوریب  هلآ 

هماج ي اهنآ  رب  یلاـعت  يادـخ  دنـشک و  یم  ارم  راکمتـس  هورگ  نیا  هک  ادـخ  هب  مسق  متخیرگب ، دـنزیرب  ارم  نوخ  دنتـساوخ  مدرک ،
هک ابـس ، موق  زا  دنـشاب  رت  لیلذ  وا  تسد  ریز  هک  ار  یـسک  اهنآ  رب  دنک  طلـسم  درامگ و  اهنآ  رـس  رب  زیت  يریـشمش  دناشوپ و  تلذم 

هبیتـع نب  مکح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  رفعجوبا  لـجا  خیـش  و.درک  یم  مکح  اـهنآ  نوـخ  لاـم و  رد  دـش و  اـهنآ  کـلام  ینز 
مادـک زا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، مالـس  دـمآ و  وا  دزن  دـید و  هیبـلعث »  » رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يدرم  تفگ :

دوخ يارـس  رد  ار  لیئربج  رثا  مدوب  هدید  ار  وت  هنیدم  رد  رگا  یفوک ! ردارب  يا  ادـخ  هب  مسق  تفگ : هفوک و  مدرم  زا  تفگ : يرهش ؟
ام دـننادب و  اـهنآ  دـشاب و  اـم  شیپ  زا  مدرم  ملع  همـشچرس ي  اـیآ  یفوک ! ردارب  يا  .مدومن  یم  وـت  هب  نامدـج  رب  یحو  لوزن  تقو 
زاب (. دراد دنلب  یماقم  تنـس  لها  دزن  تشذگرد و  لاس 115  هب  دوب  هفوک  یـضاق  يدنک  هبیتع  نب  مکح   ) دش دهاوخن  نینچ  مینادـن 

دیـسر ودـب  ملـسم  ربخ  یتیاور  رد  و  فوهلم ) ) .دیـسر ودـب  رطقب  نب  هللادـبع  ندـش  هتـشک  ربخ  و  هلابز »  » لزنم ات  تفر  ترـضح  نآ 
دروآ و نوریب  يا  هتتشون  و  داشرا ) )
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هورع و نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هک  شارخلد  زوسناج و  دیـسر  يربخ  ار  ام  دعب : اما  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : دناوخب مدرم  يارب 
يدهعت تسین و  یجرح  وا  رب  ددرگزاب  دهاوخ  امـش  زا  سک  ره  دنتـشاذگ ، روای  یب  ار  ام  نایعیـش  دندش و  هتـشک  رطقب  نب  هللادـبع 

مدرم زا  یکدنا  دـندمآ و  هنیدـم  زا  هک  اهنامه  اهنت  دـنتفرگ ؛ شیپ  نابایب  هار  پچ  تسار و  زا  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  سپ  درادـن ،
راک دنور  یم  يرهش  هب  دنتشادنپ  یم  بارعا  زا  یهورگ  هک  درک  نآ  يارب  راک  نیا  دندنامب ، دندوب  هتـسویپ  اهنادب  هار  رد  هک  رگید 

شیپ رد  هـچ  هـک  دـننادب  هـک  نآ  رگم  دنــشاب  هارمه  وا  اـب  تساوـخن  هدـمآ و  رد  وا  ناـمرف  هـب  رهــش  نآ  مدرم  هدـش و  تـسار  نآ 
ار شرـس  دوش و  یم  هتـشک  هک  نیا  هب  هراشا  ار  ایرکز  نب  ییحی  درک  یم  دای  رایـسب  هک  دوب  نیمه  يارب  دیاش  دیوگ : فلؤم.دـنراد 

هیلع نیـسح  اب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  بقانم »  » رد و  ار ، ییحی  رـس  هکنانچ  دنرب ، یم  هیده 
دزن ایند  یتسپ  زا  تفگ : يزور  دومرف و  دای  ایرکز  نب  ییحی  زا  رگم  درکن  چوک  دماین و  دورف  لزنم  چیه  رد  میدش و  جراخ  مالـسلا 

ترضح نوچ  : » هک تسا  روطسم  ریسلا » بیبح   » رد.دندرب هیده  لیئارـسا  ینب  ناراکانز  زا  يراکانز  دزن  ار  ییحی  رـس  هک  تسا  ادخ 
تداهـش هصق  دیناسر و  ار  وا  بوتکم  هتفای  صاصتخا  تمدـخ  فرـش  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع  دـصاق  دیـسر ، هلابز  لزنم  هب 

، دصاق دیـسر  هلابز  هب  ترـضح  نآ  نوچ  دیوگ : يرونید  هفینحوبا  و  «. دـیماجنا قیقحت  هب  رهـسم  سیق  هعقاو ي  هورع و  نبا  ملـسم و 
دنـسیونب دوب  هتـساوخ  ناشیا  زا  هنع -  هللا  یـضر  ملـسم -  هک  همان  نآ  تفایرد و  ار  يو  دعـس  نب  رمع  ثعـشا و  دمحم  هداتـسرف ي 

هدرک ثعشا  نب  دمحم  زا  تساوخرد  نیا  ملسم  دندرک و  اهر  ار  وا  تعیب  زا  دعب  هفوک  لها  دیـسر و  اجک  هب  ملـسم  راک  هک  دروایب ،
نب سیق  لتق  هداتـسرف ، نآ  دمآ و  راوگان  تخـس  وا  رب  یناه  ملـسم و  لتق  دیدرگ ، راکـشآ  ربخ  تحـص  دـناوخب و  همان  نوچ  دوب و 

هب دـندوب ، هدـش  هارمه  هار  نیب  لزاـنم  رد  درم  یهورگ  دوـب و  هداتـسرف  همرلا » نطب   » زا ار  سیق  ترـضح  نآ  تفگب و  مه  ار  رهـسم 
نامگ
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( داشرا  ) .باحصا صاوخ  رگم  دنامن  وا  اب  دندش و  هدنکارپ  دندینش  ملسم  ربخ  یتقو  هفوک ، رد  دراد  ینیعم  رای و  ترضح  نآ  هکنیا 
ینب زا  يدرمریپ  دمآ ، دورف  تشذگب ، هبقعلا » نطب   » زا ات  .داتفا  هارب  دـیرادرب و  رایـسب  بآ  دومرف  ار  دوخ  باحـصا  دـش  رحـس  نوچ 

درمریپ هفوک ، داد : باوج  مالسلا  هیلع  نیـسح  يراد ؟ اجک  گنهآ  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ناذول ،» نب  ورمع   » شمان دید  ار  همرکع 
رگا دنداتـسرف  وت  يوس  هک  مدرم  نیا  يرادن ! شیپ  رد  يزیچ  ریـشمش  مد  هزینرـس و  زج  هک  درگزاب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ :
مدرک ضرع  هک  لاح  نیا  اب  اما  دوب  باوص  یتفر  یم  اهنآ  دزن  هتخاس  هداـمآ  ار  اـهراک  دـندوب و  هدرک  تیاـفک  وت  زا  ار  لاـتق  جـنر 
یهلا نامرف  نکل  تسین و  هدیشوپ  نم  رب  باوص  يأر  هللادبع  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  يور ! بناجنادب  هک  تسین  نیا  نم  يأر 

دنوادخ دندرک ، نینچ  نوچ  دنزیرب و  ارم  نوخ  ات  دننکن  اهر  ارم  ادخ  هب  مسق  دومرف : هاگ  نآ  دیاین ، رب  وا  اب  سک  چـیه  هک  تسنانچ 
هللا رطع  یمق -  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیش  و.دندرگ  رتراوخ  مدرم  ياه  هقرف  همه  زا  هک  درامگرب  ار  یسک  اه  نآ  رب 

نطب هبقع ي  نب  یلع  نب  نیسح  ترضح  نوچ  : » هک مالسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  یبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  هدقرم - 
؟ دوب هچ  دـنتفگ : .مدـید  یباوخ  دومرف : هللادـبعابا ؟ اـی  هنوگچ  دـنتفگ : منیب ، هتـشک  ار  دوخ  نم  تفگ  ار  دوخ  باحـصا  تفر ، ـالاب 

.فارش لزنم  ات  تفر  ترضح  نآ  هاگنآ  گنر  ود  دوب  یگس  هنایم  نآ  رد  دندیرد و  یم  ارم  یناگس  مدید  دومرف :
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هفوک هب  نتفر  زا  ترضح  نآ  نتشادزاب  ار و  ءادهشلادیس  ترضح  یحایر  دیزی  نب  رح  رادید  رکذ  رد 

هللا دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ ، ریبکت  نارای  زا  نت  کی  ماگنه  نآ  رد  دنتفر ، هار  زور  همین  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  داشرا ) )
ام اج  نیا  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دنتـشاد : هضرع  باحـصا  زا  یهورگ  .منیب  امرخ  ياـهتخرد  تفگ : یتفگ ؟ ریبکت  هچ  يارب  ربکا !

نیسح .تسا  نابسا  شوگ  میراد  نامگ  دنتفگ : تسیچ ؟ نآ  دیرادنپ و  یم  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .میا  هدیدن  لخن  زگره 
نیا اـب  میهد و  رارق  تشپ  سپ  رد  ار  نآ  هک  تسه  یماـگهانپ  نیمز  نیا  رد  دیـسرپ : هاـگنآ  .منیب  نینچ  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع 

رتدوز رگا  هک  يامرف  ریس  پچ  يوس  زا  تسا و   (1) مسحوذ »  » ود بناج  نیا  رد  يرآ ، دـنتفگ : میوش ؟ وربور  بناج  کی  زا  مدرم 
یتدم كدنا  هب  .میدش  هناور  پچ  يوس  هب  مه  ام  دییارگ و  پچ  بناج  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  .تسا  لصاح  دارم  يدیـسر  نادب 

هزین ي كون  دندیدرگب ، ام  يوس  مه  اهنآ  میا  هدـینادرگب  هار  ام  دـندید  نوچ  و  میداد ، صیخـشت  ام  تشگ و  نایامن  نابـسا  ندرگ 
: دومرف ماما  و  ناشیا ، زا  میدیـسر  رتشیپ  ام  .میتفاتـش  مسح » وذ   » بناج هب  دوب و  ناغرم  لاب  دننام  اهمچرپ  لسع و  سگم  دـننام  اهنآ 

دیزی نب  رح  اب  دندوب  راوس  رازه  کیدزن  هک  درم  نآ  دنتشارفارب و  هاگرخ  همیخ و 
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.يرکذ نزو  رب  یمسح  خسن  یضعب  رد  ود و  ره  مض  هب  ای  نیس »  » حتف هلمهم و  ءاح »  » مض هب  مسح  تسا ، یهوک  نآ  . 40 - 1
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ریـشمش هتـسب و  رـس  رب  همامع  وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  زورمین  يامرگ  رد  .دنداتـسیاب  ام  لباقم  رد  ات  دـندمآ  یم  یمیمت 
! دیناشنب یگنـشت  یکدنا  ار  نابـسا  و  دینک ! باریـس  ار  نادرم  دیهد ، بآ  ار  تعامج  نیا  دومرف : نارای  هب  ماما  دندوب ، هدرک  لیامح 

هعرج جنپ  ای  راهچ  ای  هس  بسا  نوچ  دندرب ، یم  نابسا  کیدزن  دندرک و  یم  رپ  بآ  زا  دندروآ و  یم  تشط  هساک و  دندرک ، نینچ 
نآ تفگ : یبراحم  ناعط  نب  یلع  .دنداد  بآ  ار  نابسا  همه ي  ات  دندرب  یم  رگید  بسا  یکدزن  هدرک  رود  بسا  نآ  زا  دیشون ، یم 
نآ دارم  نم  ناباوخب ، ار  هیوار » : » دومرف دید ، ارم  بسا  نم و  یگنشت  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  مدمآ ، همه  رخآ  مدوب و  رح  اب  زور 

و دننک ، راب  وا  رب  ار  بآ  کشم  هک  رتش  نآ  زاجح  مدرم  نابز  هب  دنیوگ و  ار  کشم  ام  نابز  هب  هیوار »  » نوچ متـسنادن ، ار  ترـضح 
: دومرف مدـیناباوخ ؛ ار  رتش  نم  ناـباوخب ! ار  رتـش  هدازردارب  دومرف : مدـیمهفن ، نم  درک  هجوت  ماـما  نوچ  تسین ، یندـناباوخ  کـشم 
! نادرگب ار  کشم  ینعی  ءاقسلا » ثنخا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  تخیر ، یم  نوریب  بآ  مشونب  متـساوخ  یم  هچ  ره  نم  شونب و 

هدمآ هیسداق  زا  دیزی  نب  رح.مدرک  باریس  ار  بسا  مدیـشون و  بآ  نم  دینادرگب و  ار  کشم  تساخرب و  دوخ  منکچ ، متـسنادن  نم 
ار میمت (1)  نب  نیصح  دایز  نب  هللادیبع  دوب و 

197 ص :

تایاور یضعب  رد  تسا و  فورعم  طبض  نیمه  هب  هعیش  بتک  رد  ریبز  نزو  رب  ریمن  نبا  هغیص ي ، هب  نیصح ، دیوگ : مجرتم  . 41 - 1
کتاف نب  ریمن  نب  نیصح  تسا : هدروآ  نینچ  ار  وا  تبسن  یبلک  نب  ماشه  زا  هباصا »  » رد رجح  نبا  .تسا و  هدمآ  ریمن  ياج  هب  میمت 
ربمغیپ نامز  رد  يدرم  تسا و  موقرم  میمت  مه  باـتک  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  .هناکـس و  نب  هملـس  نب  ثراـح  نب  رفعج  نب  دـیبل  نب 

دیدزدب و هقدص  رمت  زا  هک  تسا  نامه  وا  تسین و  ههبش  وا  ردپ  مان  رد  تسا و  فورعم  ریمن  نب  نیـصح  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد هک  دایز  هللادیبع  هطرـش ي  سیئر  هک  تسا  نیا  رد  کش  و  دـیزی ، بناج  زا  دوب  هکم  لاتق  ریما  بسن  مان و  نیمه  هب  رگید  يدرم 

تسا و ریمن  نب  نیصح  شمان  تسوا  رگا  تسا ، يرگید  ای  دوب  هکم  لاتق  ریما  دیزی  بناج  زا  هک  تسا  درم  نیمه  دوب  رضاح  البرک 
تبسنو تسا  ریمن  نبا  یباحص  درم  هک  تسا  نآ  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  رطس 9 .(  ص 25 ، كر :  ) میمت نب  نیصح  تسوا  ریغ  رگا 

ار وا  بسن  هک  هکم  گنج  ریما  ینوکس  ریمن  نب  نیصح  یکی  دندوب ؛ مان  نیصح  رفن  ود  هیواعم  نب  دیزی  نامز  رد  تسین و  مولعم  وا 
نب هماسا  نب  میمت  نب  نیـصح  مود  تسا  یباحـص  ریمن  نب  نیـصح  نامه  نیا  تسا : هتفگ  رکاـسع  نبا  و  میدرک ، لـقن  یبلک  نبا  زا 

.دوب رضاح  البرک  رد  دایز و  نبا  هطرش  سیئر  هک  یمیمت  دیرد  نب  ریهز 
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رح و  دنتـسرف ، مالـسلا  هیلع  ماما  لابقتـسا  هب  همدقم  رد  راوس  رازه  اب  دوب  هتفگ  ار  دیزی  نب  رح  هدیناشن و  هیـسداق  رد  دوب و  هداتـسرف 
ناذا دیوگب ! ناذا  دومرف ، ار  قورسم  نب  جاجح  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، رهظ  زامن  ماگنه  ات  دوب  هداتسیا  ترضح  نآ  شیپ  رد  نانچمه 

هاـگنآ درک ، شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  نـیلعن ، ادر و  رازا و  اـب  دـمآ  نوریب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  هماـقا  ماـگنه  و  تـفگب ،
یماما ام  يآ ! ام  دزن  هک  دندمآ  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  نم  هب  امـش  ياه  همان  هک  یتقو  ات  مدـماین  امـش  دزن  نم  مدرم ! يا  : دومرف

هیام هک  دییامن  زاب  دیتسه ، راوتـسا  نامیپ  دهع و  نامه  رب  رگا  .دنک  عمج  قح  باوص و  رب  ار  ام  دنوادخ  وت  ببـس  هب  دیاش  میرادـن ،
هک ییاجنادب  مدرگ و  یمزاب  ياج  نیمه  زا  دـیراد  شوخان  ارم  ندـمآ  و  دـیدوب ، هک  دـیدهع  نآ  رب  هن  رگا  دـشاب و  نم  نانیمطا  ي 
یم دومرف : رح  اب  سپ  تفگ  زامن  هماقا ي  وا  يوگ  هماقا  دومرف : ار  نذؤم  سپ  تفگن ، باوج  رد  يا  هملک  کی  چیه.مور  یم  مدوب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  سپ  میرازگ ، یم  زامن  وت  اب  همه  ام  رازگ و  زاـمن  وت  هکلب  هن ، تفگ : يرازگ ؟ زاـمن  دوخ  باحـصا  اـب  یهاوخ 
همیخ لخاد  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  رح  دنتفرگب و  وا  درگ  باحـصا  دمآ و  رد  همیخ  هب  هاگنآ  دـندرک ، ادـتقا  نانآ  درازگ و  زامن 
بسا ماگل  کی  ره  دنتشگزاب و  دوخ  ياهفص  هب  یقاب  دندش و  مهارف  يو  درگ  نارای  زا  یهورگ  دندوب و  هتـشارفارب  وا  يارب  هک  دش 

همه اب  دنتشاد و  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  و  هماقا ، تفگ و  ناذا  رصع  زامن  يارب  نذؤم  زاب  تسـشنب ، شا  هیاس  رد  تفرگب و  دوخ 
يادخ زا  رگا  مدرم ! يا  دعب ؛ اما  دومرف : نآ  زا  سپ  درک  شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  ادـخ  دومن و  اهنادـب  يور  هاگنآ  درازگب ، زامن 
یلوا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  ام  و  ددرگ ، یـضار  امـش  زا  رتشیب  یلاعت  يادـخ  دیـسانشب  شلها  يارب  ار  قح  دیـسرتب و 

ابا قح  زا  رگا  و  دننک ، یم  راتفر  روز  متس و  هب  امش  نایم  تسین و  اهنآ  نآ  زا  هک  یماقم  نایعدم  نیا  زا  تفالخ  رما  يدصت  هب  میرت 
رد هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نونکا  امش  يأر  دیسانش و  یمن  ار  ام  قح  دیدنسپ و  یمن  ار  ام  دیراد و 
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اه و هماـن  زا  نم  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : رح  .مدرگ  یمرب  امـش  دزن  زا  دـنتفگ ، امـش  ناگداتـسرف  دـیدوب و  هداتـسرف  اـه  هماـن 
ار نیجرخ  نآ  ناعمس ! نب  هبقع  يا  تفگ : ناهارمه  زا  رفن  کی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  مناد ، یمن  يزیچ  ییوگ  یم  هک  ناگداتـسرف 

همان هک  اهنیا  زا  ام  تفگ  رح  .تخیر  وا  دزن  دروایب و  اه  همان  زا  هتـشابنا  ار  نیجرخ  وا  نک ! رـضاح  تسا  نآ  رد  ناشیا  ياه  همان  هک 
مالسلا هیلع  نیـسح  .میرب  هفوک  هب  دایز  هللادیبع  دزن  ار  وت  ات  میوشن  ادج  وت  زا  میدید  ار  وت  نوچ  دنا  هدومرف  ار  ام  میتسین  دنا  هتـشون 

راوس مه  نانز  ات  داتـسیاب  دـندش و  راوس  دـیوش ! راوس  دومرف : ار  دوخ  باحـصا  هاگنآ  نیا ، زا  تسا  رت  کیدزن  وت  هب  گرم  دومرف :
رح يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنتفرگب ، هار  وا  رب  مدرم  نآ  دندرگزاب  دنتـساوخ  نوچ  دیدرگزاب  تفگ : ار  باحـصا  دنتـشگ و 

ماـن تلاـح  نیا  لـثم  رد  دوب  هتفگ  نم  اـب  ار  هملک  نیا  برع  زا  يرگید  رگا  تفگ : رح  ؟ یهاوخ یم  هچ  دنیـشن  وت  يازع  هب  ترداـم 
؟ یهاوخ یم  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .هجو  نیرتهب  هب  رگم  درب  ناوتن  وت  ردام  ماـن  نکل  دـشاب و  هک  ره  مدرب  یم  ار  وا  رداـم 

راـب هس  منکن ، اـهر  ار  وت  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رح  میاـین ! وت  اـب  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ماـما  .مرب  هللادـیبع  دزن  ار  وت  مهاوخ  یم  تفگ :
هفوک هب  ات  موشن  ادج  وت  زا  مرومأم  هزادنا  نیمه  دـندرکن ، رما  لاتق  هب  ارم  تفگ : رح  دـش ، زارد  وگتفگ  نوچ  دـندرک ، رارکت  نخس 

تلادـع قیرط  هار ، نیا  يدرگزاب و  هنیدـم  هب  هن  يور و  هفوک  هب  هن  هک  نیزگرب  یهار  يراد  اـبا  ندـمآ  هفوک  زا  هک  نونکا  مرب ، تا 
یب نم  هک  دروآ  شیپ  يرما  دـنوادخ  دـیاش  یتسرف ، هللادـیبع  ای  دـیزی  هب  همان  زین  وت  مسیون و  همان  ریما  هب  نم  ات  وت  نم و  نایم  تسا 

رح تفات و  نانع  پچ  بناج  هب  هیسداق  و  بیذع »  » هار زا  ترضح  نآ.نک  ریس  هار  نیا  زا  سپ  موشن ، وت  راک  رب  التبم  مهرب و  دنزگ 
باحـصا يارب  هضیب »  » رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  درک  لقن  راریغلا » یبا   » زا فنخموبا  دـیوگ : يربط.دـنتفر  یم  يو  اب  ناهارمه  اـب 

: تفگ هاگنآ  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  دناوخ ، هبطخ  رح  ناهارمه  دوخ و 
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تفلاخم دنکـشب و  ار  يادـخ  دـهع  درامـش و  لالح  ار  یهلا  تامرحم  هک  ار  يرباج  ناطلـس  دـنیب  سک  ره  دومرف  ربمغیپ  مدرم ! يا 
راتفگ و هب  وا  رب  دنکن  راکنا  سک  ره  دشاب ، هانگ  متـس و  اب  ادخ  ناگدنب  اب  يو  راتفر  دنک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنس 

يوریپ ار  ناطیش  نامرف  هیما  ینب  هورگ  نیا  و  درب ، ياجنادب  مه  ار  وا  درب  یم  اج  ره  هب  ار  ملاظ  نآ  هک  تسا  مزال  دنوادخ  رب  رادرک 
مارح دنتخاس ، دوخ  هب  رـصحنم  ار  یف ء »  » دنتـشاذگ لطعم  ار  ادخ  لالح  .دندومن  داسف  هتـشاذگب و  ار  يادـخ  تعاطا  دـنا و  هدرک 

دیتشون نم  هب  اه  همان  امـش  و  اهنآ ، نتـشادزاب  ندرک و  یهن  هب  ممدرم  نیرت  یلوا  نم  دندرک و  مارح  ار  ادخ  لالح  و  لالح ، ار  ادخ 
رب نونکا  دیراذگ ، یمن  اهنت  دینک و  یمن  میلـست  ارم  دیا و  هدرک  تعیب  نم  اب  امـش  هک  دنتفگ  دـندمآ و  نم  دزن  امـش  ناگداتـسرف  و 

یسفن  » مهیلع هللا  تاولص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  یلع و  رسپ  منیسح  نم  هک  تسا  نیمه  باوص  هار  دیرادیاپ ، دوخ  نامیپ  تعیب و 
نم تسامـش و  ياهنادـناخ  اـب  نم  نادـناخ  و  امـش ، زا  یکی  میامـش و  اـب  دوخ  نم  هوسا » یف  مکلف  مکیلها  عم  یلها  مکـسفنا و  عـم 

دننام هکلب  مینک  یمن  دوخ  نادناخ  فرص  میهد و  یمن  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یف ء »  » ام ینعی  یناگدنز ؛ رد  امـش  ياوشیپ  قشمرس و 
دیشابن راوتسا  دوخ  دهع  رب  دینکن و  نینچ  رگا  لمجت و  فارسا و  كرت  رد  دینک  یسأت  ام  هب  امش  ات  مینک  یم  یگدنز  امش  زا  یکی 

نیمه ملـسم  ممع  رـسپ  ردارب و  ردپ و  اب  تسین ، بیجع  امـش  زا  هک  مسق  مدوخ  ناج  هب  دـیرادرب ، دوخ  زا  تعیب  دینکـشب و  ار  نآ  و 
تـسد زا  ار  دوخ  هرهب ي  دـیدش و  نادرگ  يور  دوخ  تخب  زا  امـش  .تسا  يدرم  هدوـمزآ  اـن  دروـخ  امـش  بیرف  سک  ره  دـیدرک ،
مکیلع مالسلا  امش و  زا  دنادرگ  زاین  یب  ارم  يدوزب  دنوادخ  تسوا و  دوخ  رب  مه  ینکش  نامیپ  نایز  دنکـش  نامیپ  سک  ره  دیداد ،

تفگب و يادخ  ساپس  تساخرب و  مسح » يذ   » رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » تفگ راریغلا  یبا  نب  هبقع  يربط ) «.) هتاکرب هللا و  همحر  و 
ءادخ ترمتسا  اهفورعم و  ربدأ  ترکنت و  دق  ایندلا  نا  نورت و  دق  ام  رمالا  نم  لزن  دق  هنا  دعب ؛ اما  :» تفگ هاگنآ  درک و  شیاتس  ار  وا 

شیع سیسخ  ءانالا و  هبابصک  هبابص  الا  اهنم  قبی  ملف 
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توملا يرأ  یناف ال  اقحم  هللا  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لـطابلا ال  نا  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  نا  نورت  ـالا  لـیبولا  یعرملاـک 
تعانق همجرت  هب  ندرواین و  اجنیا  ار  نآ  نیع  مدـمآ  غیرد  مالک  نیا  تحاصف  تیاـغ  زا  «. اـمرب ـالا  نیملاـظلا  عم  هاـیحلا  ـال  هداـهش و 

زا دنامن  تشذگب ، ناباتـش  دومن و  تشپ  نآ  زا  دوب  وکین  هچنآ  دش ، نوگرگید  ایند  دـینیب و  یم  هک  دـمآ  شیپ  يراک  ینعی  ندرک ؛
دینیب یمن  راوگان ، هاگارچ  دننام  يزیچان  تسپ و  یگدنز  دنزیر و  رود  دنامب و  یفرظ  نب  رد  هک  بآ  نآ  دـننام  هدـنام ، هت  رکم  نآ 

زج نم  ار  گرم  و  دوب ، راگرورپ  ياـقل  بغار  يوج و  قح  دـیاب  ار  نمؤم  ددرگ ؟ یمن  باـنتجا  لـطاب  زا  دوش و  یمن  لـمع  قح  هب 
تساخرب و یلجب  نیق  نب  ریهز  تفگ : يوار  .منادـن  لد  شجنر  هوتـس و  ریغ  ار  ناراکمتـس  اـب  یناگدـنز  منیبن و  تداهـش  تداـعس 
درک و شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  سپ  يوگ ! نخس  وت  دنتفگ : نم ؟ ای  دییوگ  یم  نخس  امش  تفگ : ساپس  ار  دوخ  ناهارمه 

نادیواج ام  يدنامب و  نادیواج  ایند  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  میدینـش ، ار  وت  راتفگ  ریخب ! داب  امنهار  تیادـخ  هللا  لوسر  نبای  تفگ :
یب ایند  رد  ندـنام  رب  وت  اب  ار  ایند  زا  ندـش  نوریب  زاب  یمیدرک  تقرافم  ناهج  زا  وت  تاساوم  يرای و  يارب  اهنت  یمیدـنامب و  نآ  رد 
نب لاله  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  فوهلم )  ) .داد وکین  یخساپ  درک و  اعد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .میداد  یم  حیجرت  وت 

ره میراد  تسود  دوخ  تریصب  تین و  رب  میرادن و  شوخان  ار  راگدرورپ  ياقل  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ تسجرب و  یلجب  عفان 
یلص هللا  لوسر  نبای  ادخ  هب  مسق  تفگ : تساخرب و  ریضخ  نب  ریرب  و  دشاب ، وت  نمشد  هک  ره  اب  مینمـشد  و  دراد ، تسود  ار  وت  هک 

وت دـج  هاگنآ  دـننک  هراپ  هراپ  ار  ام  ياـضعا  مینک و  رازراـک  وت  شیپ  هک  اـم  رب  وت  دوجو  هب  تشاذـگ  تنم  دـنوادخ  هلآ  هیلع و  هللا 
ناـج ادـخ  يارب  زا  تفگ : یم  وا  اـب  تفر و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هارمه  هتـسویپ  رح  و  لـماک )  ) .تماـیق زور  رد  دـشاب  اـم  عیفش 

یناسرت یم  گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  .يوش  یم  هتشک  ینک  لاتق  رگا  مراد  نیقی  نم  هک  راد  ساپ  ار  شیوخ 
مع رسپ  اب  یسوا  درم  نآ  هک  میوگ  یم  ار  نامه  نم  درذگ و  یم  امش  زا  گرم  رگید  دیشکب  ارم  رگا  ایآ  و 
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يوـش هتـشک  هک  يور  یم  اـجک  تـفگ : یم  دـیناسرت و  یم  ار  شمع  رـسپ  دـنک و  ربـمغیپ  يراـی  تساوـخ  یم  یتـقو  تـفگ  دوـخ 
اروبثم و قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لامجرلا  یـسآ  واملـسم  دـهاج  اقح و  يوناـم  اـما  یتفلا  یلع  راـع  توملاـب  اـم  یـضماس و  : تفگ

گنن گرم  ار  درمناوج  مور و  یم  نم  : » ینعیامغرت شیعت و  نا  الذ  کـب  یفک  ملا  مل  تم  نا  مدـنا و  مل  تشع  ناـفامرجم  فلاـخ 
رب مدرم  دور ، نوریب  ناهج  زا  نوچ  دـیامن ، تاساوم  ناج  هب  راکوکین  نادرم  اب  دـشوکب و  هناصلخم  دـشاب و  قح  وا  تین  رگا  تسین 

تلذ نیا  دننکن ؛ تمالم  ارم  مریمب  رگا  متـسین و  نامیـشپ  مدنام  هدنز  رگا  سپ  .دنک  تفلاخم  ناراکبان  اب  دنروخ و  هودـنا  وا  گرم 
تفر و یم  يوسکی  زا  دوخ  ناهارمه  اب  دش و  رترود  وا  زا  دینشب  نیا  رح  نوچ  و.ماکان  يدرگ و  راوخ  یـشاب و  هدنز  هک  سب  ار  وت 

دندش رادومن  راوس  درم  راهچ  ناهگان  .دندیسر   (1) تاناجهلا » بیذع   » هب ات  لماک ) يربط و   ) رگید یتیحان  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
بـسا نآ  دندوب ، هدرک  كدی  ار  عفان  نب  لاله  بسا  و  دندوب ، حامرط  دلاخ و  نب  ورمع  هللادـبع و  نب  عمجم  لاله و  نب  عفان  اهنآ  و 

رظن نوچ  هک  تسا  لتاقم  یضعب  رد  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ات  دوب  يدع  نب  حامرط  نانآ  يامنهار  تشاد و  مان  لماک » »
نابکر ریخبرجفلا  عولط  لبق  انب  یضماو  يرجز  نم  يرعذت  یتقان ال  ای  : تفرگ ندناوخ  زجر  نیا  داتفا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  حامرط 

رخفلا لآ  هللا  لوسر  لآ  رهدلا  ءاقب  هاقبا  همثرما  ریخل  هللا  هب  یتا  ردصلا  بیحر  رحلا  دجاملارحنلا  میرکلاب  یلحت  یتح  رفس  ریخ  و 
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رـصنلاب يدیـس  انیـسح  دیارـضلا  اعم و  عفنلا  کلام  ای  رتبلا  فویـسلاب  نیب  راضلارمـسلا  حامرلاب  نینعاطلا  رهزلا  هوجولا  ضیبلا  هداسلا 
زا نم ! رتش  يا  : » ینعی رهعلا  نب  رهع  داـیز  نبا  ورمخلا  فیلح  لاز  ـال  دـیزی  رخـص  یلیلـس  نینیعللا  یلعرفکلا  اـیاقب  نم  هاـغطلا  یلع 
دزن ییآ  دورف  ات  دـننارفاسم  نیرتوکین  ناراوس و  نیرتهب  هک  نم  ناـهارمه  اـب  .ناـسرب  ار  اـم  مد  هدـیپس  زا  شیپ  سرتم و  نم  ندـنار 

تـسا یقاـب  راـگزور  اـت  تسا ، هدروآ  اـهراک  نیرتـهب  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  هنیـس  هداـشگ  هدازآ ي  راوگرزب  ریـصب ، يدرمناوـج 
هزین هب  ناراذگ  هزین  يور ، هدنـشخرد  دیفـس و  نارتهم  رخف ، نادناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  درادـهاگن ، ار  وا  دـنوادخ 

هد ورین  يزوریف  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نم  رالاس  مه ، اب  نایز  دوس و  دنوادخ  يا  هدنرب ، ياهغیت  اب  نانز  غیت  گنر ، یمدنگ  ياه 
رد و  «. هداز مارح  داـیز  نبا  تسا و  رمخ  فـیلح  هتـسویپ  هک  دـیزی  نایفـس ، یبا  دـنزرف  نوـعلم  ود  رب  رفک  ناگدـنامزاب  ناـهارمگ  رب 

هداج ریغ  رب  ار  هار  امش  زا  یـسک  : » تفگ درک و  باحـصا  هب  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدرک  لقن  رگید  یهجو  هب  راحب » »
سپ ور ! شیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .مهاـگآ  هار  زا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نباـی  يرآ ، تفگ : حاـمرط  دـسانش ؟

رهش نبا  بقانم »  » رد و  «. تسا هدروآ  ار  تایبا  نآ  دناوخب و  زجر  نیا  دنتفر و  وا  یپ  رد  باحصا  اب  ترضح  نآ  داتفا و  شیپ  حامرط 
نآ مناد و  هار  نم  تفگ : یئاط  يدـع  نب  حامرط  تساوخ ، لیلد  و  دیـسرپ ، هداج  ریغ  رب  هار  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک : تسا  بوشآ 
ریس هنابش  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتلاح  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  زا  ادنـسم  تسا  هرایزلا  لماک   » زا و.تفرگ  ندناوخ  اهزجر 

شیپ رح  هاگنآ  دـیوگ : امن  نبا  لتقم  رد  و....یتقاـن  اـی  تفگ : یم  دـناوخ و  یم  زجر  يدرم  تشاد  قارع  هب  يور  یتقو  دومرف ، یم 
: تفگ یم  تفر و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  يور 
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لماک يربط و  زا  هک  لوا  تیاور  اب  تایبا  نیماضم  دیوگ : مجرتم  «. رما ریخل  هللا  هب  یتا  : » هلوق ات  تسا  هدرک  رکذ  ار  تایبا  یتقان و  ای 
یم شیوخ  زا  رتهب  دزن  حامرط  ناهارمه  اما  تفر ، یمن  دوخ  زا  رتهب  يوس  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  نوچ  تسا ، بسنا  دـش  لـقن 

فرـشت مزع  هفوک  زا  دنراد و  میرک  یمدرم  دـصق  يو  ناهارمه  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  رحنلا » میرکلاب  یلحت  یتح   » تیب نیا  دـندمآ 
نت دنچ  نیا  : » هک تفگ  دومن و  اهنادب  يور  رح  دندیسر ، مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  یتقو  ات  ریثا ) نبا  يربط و  ، ) دنا هدمآ  ماما  تمدخ 

ره زا  مراذـگ و  یمن  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .منادرگ  یمرب  هفوک  هب  ای  منک  یم  تشادزاب  ار  اـهنآ  نم  دـنا و  هفوک  مدرم  زا 
، دـندمآ هنیدـم  زا  نم  اب  هک  ناسک  نآ  تلزنم  هب  دـننم و  نارای  اهنیا  هک  منک ، ظفح  زین  ار  ناـنآ  منک  ظـفح  ار  شیوخ  هک  يدـنزگ 

هیلع نیـسح  .تشادزاب  تسد  رح  «. درک مهاوخ  برح  وت  اب  هنرگ  رادب و  اهنآ  زا  تسد  یتباث ، یتسب  نم  اب  هک  دـهع  نآ  رب  رگا  سپ 
نب عمجم  دنتـسکش .) نامیپ  دوز  هک  فیغت  بجعت و  يور  زا  دـیاش   ) هفوک رد  مدرم  لاح  زا  دـیهد  ربخ  ارم  دومرف : اـهنآ  اـب  مالـسلا 

، لام هب  دندرک  رپ  ار  اهنآ  مشچ  دنداد و  فازگ  ياهتوشر  ار  مدرم  فارـشا  : » تفگ دوب  تعامج  نآ  زا  نت  کی  هک  يذیاع  هللادـبع 
يوس هب  ناشلد  مدرم  ریاس  اما  دنتشگ ، وت  نمشد  تهج  کی  لد و  کی  دندش و  نانآ  لیام  هرسکی  دییارگ و  هیما  ینب  هب  اهنآ  لد  ات 

نیصح یلب ، دنتفگ : دیسرپ ، يوادیص  رهسم  نب  سیق  دوخ  لوسر  زا  هاگنآ.دوش  یم  هدیـشک  وت  يور  هب  ناشریـشمش  ادرف  تسوت و 
تردپ وت و  رب  تفر و  سیق  دـنک ، نعل  ار  وت  ردـپ  ار و  وت  دورب و  ات  دومرفب  دایز  نبا  داتـسرف ، دایز  نبا  دزن  تفرگب و  ار  وا  میمت  نب 

زا ار  وا  دومرفب  دایز  نبا  سپ  داد ، ربخ  وت  ندمآ  زا  دناوخب و  وت  يرای  هب  ار  مدرم  درک و  نعل  ار  شردپ  دایز و  نبا  داتـسرف و  دورد 
تئارق تیآ  نـیا  تسناوـتن و  نتـشاد  هاـگن  ار  نآ  دـیدرگب و  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  مـشچ  رد  کـشا  .دـنتخادنا  ریز  هـب  رـصق  راـمط 

: تفگ و  «. الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  :» درک
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يدـع نب  حامرط  هاـگنآ  «. کـباوث روخذـم  بئاـغ  کـتمحر و  رقتـسم  یف  مهنیب  اـننیب و  عمجا  ـالزن و  هنجلا  مهل  اـنل و  لـعجا  مهللا  »
نوریب زا  شیپ  زور  کی  نم  دـنیآ و  بلاـغ  وت  رب  گـنج  رد  رح  باحـصا  نیمه  منیب و  مدرم  كدـنا  وت  اـب  تفگ : دـمآ و  کـیدزن 

دنتسرف و مالسلا  هیلع  نیسح  برح  هب  هک  دننیب  یم  ناس  تسا  يرکـشل  دنتفگ : مدیـسرپ ، رهـش ، نوریب  مدید  یهوبنا  هفوک  زا  ندمآ 
دورف ینمأم  رد  یهاوخ  رگا  ورم و  نانآ  کیدزن  ربش  هب  یناوت  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  ما ، هدیدن  ترثک  نادب  یهونبا  نونک  ات 

ات ایب  سپ  ییامرف ، راک  نادب  ددرگ و  مولعم  هراچ  هار  ار  وت  ینیب و  شیوخ  يأر  ات  ینیـشنب  اجنآ  هانپ  رد  دـشاب و  وت  رگنـس  هک  ییآ 
رذنم و نب  نامعن  ریمح و  ناسغ و  ناهاشداپ  زا  ار  ام  دوب و  ام  رگنـس  هوک  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  مروآ ، دورف  ءاجا »  » هوک رد  ار  وت 
هلیبق ي نادرم  يوس  تمروآ و  دورف  اجنادب  ات  ایب  نم  اب  سپ  میتشگن ، لیلذ  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  و  درک ، ظفح  دیفس  خرس و  زا 
ام دزن  یهاوخ  نامز  ره  اـت  دـنیآ و  وت  دزن  هداـیپ  هراوس و  یط  هلیبق ي  هک  درذـگن  زور  هد  تسرفب ! یملـس »  » و ءاـجا »  » هوک رد  یط 

دنا هدنز  ات  دـننز و  ریـشمش  وت  يور  شیپ  یئاط  درم  رازه  هد  هک  منک  نامیپ  وت  اب  نم  دـهد ، خر  یقافتا  هدرکان  يادـخ  رگا  و  شاب ،
رح باحـصا  ینعی ، هورگ ؛ نیا  ام و  دهد ! وکین  يازج  ار  وت  ادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما.دـسرب  وت  هب  سک  چـیه  تسد  دـنراذگن 

دثرم نب  لیمج  تفگ : فنخموبا.دـماجنا  یم  اجک  هب  اه  نآ  ام و  راک  تبقاع  میناد  یمن  میدرگزاـب و  میناوت  یمن  هک  میتسب  یناـمیپ 
رود وت  زا  ار  سنا  نج و  رش  يادخ  متفگ : وا  اب  مدرک و  عادو  ار  ترضح  نآ  تفگ : هک  يدع  نب  حامرط  زا  درک  تیاکح  نم  يارب 
يوس هاگنآ  مناسرب ، ار  اهنآ  هقوذآ ي  مورب و  تسا ، نم  دزن  اهنآ  هقفن ي  ما و  هدروآ  هقوذآ  هفوک  زا  شیوخ  ناسک  يارب  نم  دـنک !

.دـیاشخب وت  رب  يادـخ  باتـشب ! يراد  نم  يراـی  دـصق  رگا  دومرف : منک ، يراـی  ار  وت  هتبلا  مسر  وت  هب  رگا  هللا و  ءاـش  نا  میآزاـب  وت 
هب تیصو  مدرک و  تسار  اهنآ  راک  متفر و  شیوخ  لها  دزن  تسا  جاتحم  نادرم  هب  متسناد 
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، مدیـسر تاناجهلا »  » و بیذع »  » هب ات  مدش  هناور  لعث » ینب   » هار زا  متفگ و  دوخ  دوصقم  دـندرک ، بجعت  نم  هلجع  زا  مدروآ ؛ ياج 
زا يربط  رفعجوبا  هک  تیاور  نیا  زا  دیوگ : فلؤم.متـشگزاب  داد ، نم  هب  ار  ترـضح  نآ  ندش  هتـشک  ربخ  مدید ، ار  ردب  نب  هعامس 

هیلع ماما  تداهش  ربخ  نوچ  هکلب  دوبن ، ادهش  نایم  رد  فط و  هعقو ي  رد  يدع  نب  حامرط  هک  دیدرگ  مولعم  هدرک  لقن  فنخم  یبا 
تسا هدروآ  نینچ  حامرط  لوق  زا  تسا  بوسنم  فنخم  یبا  هب  هک  فورعم  لتقم  نیا  رد  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  دینشب  ار  مالـسلا 

راوس تسیب  مدوبن ، باوخ  هک  ما  هتفگ  تسار  مروخب  مسق  رگا  دوب و  هدیسر  نم  هب  یتاحارج  مدوب و  ناگتشک  نایم  رد  : » تفگ هک 
.درک ناوت  دامتعا  نادب  هک  تسین  يزیچ  رخآ (1)  یلا  دندمآ  مدید 
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نآ زا  ربنع  کـشم و  يوب  هک  دوب  دیفـس  ياـه  هماـج  اـهنآ  رب  مدـید و  راوس  تسیب  فورعم : لـتقم  زا  لوقنم  هصق ي  ماـمت  . 43 - 1
سپ دـنک  هلثم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رکیپ  ات  تسا  هدـمآ  هللا -  هنعل  تسا -  داـیز  هللادـیبع  نیا  .متفگ  دوخ  شیپ  دـش ، یم  هدـینش 
ندب هب  دروآ و  ار  رـس  درک  هفوک  هب  هراشا  تسد  اب  دیناشنب و  ار  وا  نانآ  زا  نت  کی  .دندیـسر  هللادـبع  یبا  ندـب  کیدزن  دـندمایب و 

عنم بآ  زا  دنتخانـش و  یمن  ار  وت  ایآ  دنتـشک !؟ ار  وت  نم ! دـنزرف  يا  تفگ : یم  یلاـعت و  يادـخ  تردـق  هب  دوب ، هکناـنچ  تسویپ ،
مردپ يا  و  میهاربا ! مردپ  يا  و  مدآ ! مردپ  يا  تفگ : درک و  دوخ  ناهارمه  هب  يور  هاگ  نآ  یلاعت ! يادـخ  رب  دـنریلد  هچ  دـندرک ؟

هب ار  اهنآ  یلاعت  يادـخ  دـندرک ؟ هچ  نم  دـنزرف  اب  ناـهارمگ  نیا  دـینیب  یمن  یـسیع ! مردارب  يا  و  یـسوم ! مردارب  يا  و  لیعامـسا !
یثیدح نوچ  مدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .یهتنا  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  وا  متـسیرگن  کین  سپ  .دـنادرگن  لئان  نم  تعافش 

هصق هدش و  هابتـشا  يرگید  اب  حامرط  دیاش  .تسین  زیاج  نآ  هب  لمع  هچرگ  تسا  زیاج  نآ  لقن  دشابن  مولعم  نیقی  هب  نآ  بذک  هک 
دتفا و قافتا  مدرم  يارب  لقن  رد  وهـس  هنوگ  نیا  دـشاب و  هداد  تبـسن  حامرط  هب  اوهـس  يوار  تسا  هداتفا  قافتا  يرگید  يارب  هک  يا 
همئا و ندـید  دـننام  دـیامن  یمن  دـیعب  روما  هنوگنیا  ندـید  تلاح  نآ  رد  حورجم  مدرم  يارب  مه  تسین و  نآ  لصا  بذـک  رب  لـیلد 

.باوخ رد  ناربمغیپ 
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لتاقم ینب  رصق  ات  ترضح  نتفر 

زا دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  همیخ  نیا  دومرف : دید  هتشارفارب  يا  همیخ  دمآ  دورف  اجنادب  لتاقم و  ینب  رصق  ات  تفر  ترـضح  نآ  هاگنآ 
: تفگ دـمآ  وا  دزن  یفعج  قورـسم  نب  جاـجح  ماـما  هداتـسرف ي  نوچ  دـیناوخب ! نم  دزن  ار  وا  دوـمرف : تسا  یفعج  رح  نب  هللادـیبع 

نیسح هکنیا  سرت  زا  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دناوخ یم  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  کنیا 
هیلع نیسح  دزن  هداتسرف  سپ  دنیبب ، ارم  وا  ای  منیبب  ار  وا  مهاوخ  یمن  هک  ادخ  هب  دنگوس  مشاب ، اجنآ  نم  دیآ و  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع 

و دـناوخ ، دوخ  يرای  هب  ار  وا  تسـشنب و  درک و  مالـس  تفر و  وا  دزن  تساخرب و  دوخ  ماـما  تفگب ، وا  نخـس  تشگزاـب و  مالـسلا 
یمن ام  يراـی  هک  نونکا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .تساوخ  رذـع  توعد  نآ  زا  درک و  رارکت  ار  نیتسخن  راـتفگ  ناـمه  هللادـیبع 

: تفگ هللادیبع  .دوش  كاله  هتبلا  دنکن  ام  يرای  دونـشب و  ار  ام  دایرف  گناب و  سک  ره  هک  نکم  هلتاقم  ام  اب  سرتب و  يادخ  زا  ینک 
باتک رد  و.دـمآ  شیوخ  هاـگرخ  هب  تساـخرب و  وا  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاـگنآ  .هللا  ءاـش  نا  دوب  دـهاوخن  يرما  نینچ  زگره 

يا هزین  اپ و  رـس  رب  يا  همیخ  دمآ ، دورف  لتاقم  نبا  رـصق  رد  ات  تفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » هک تسا  نوزحملا » هیلـست  یف  نوزخم  »
نارای زا  يدرم  ترـضح  نآ  یفعج ، رح  نب  هللادیبع  زا  دـنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  همیخ  نیا  دیـسرپ : دـید ، هداتـسیا  یبسا  هتـشارفارب و 

وا يوس  تشاد  مان  یفعج  قورسم  نب  جاجح  هک  دوخ 
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رگا تسا  هدرک  يزور  یتمارک  ار  وت  دنوادخ  تفگ : ؟ ربخ هچ  دیسرپ  دادب و  مالـس  باوج  هللادیبع  درک ، مالـس  تفر و  وا  داتـسرفب ،
رازراک وا  شیپ  رگا  دـناوخ ، یم  دوخ  يرای  هب  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  کـنیا  تفگ : تمارک ؟ هچ  تفگ : یـشاب ؟ لـباق 

هکنیا سرت  زا  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  هللا  و  جاجح ! يا  تفگ : هللادیبع  یشاب ، دیهش  يوش  هتـشک  رگا  يدرک و  روجأم  ینک 
ایند هب  همه  رگم  تسین  يروای  هعیـش و  هفوک  رد  هکنیا  يارب  منکن ، وا  يراـی  مشاـب و  اـجنآ  نم  دـیآ و  اجنادـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مالـسلا هیلع  نیـسح  سپ  تفگب ، دمایب و  وا  يوگب ! وا  اب  نخـس  نیا  درگزاب و  تشادهاگن  يادخ  ار  نانآ  زا  یکدنا  دندرک ، تبغر 
، درک مالـس  دـمآ و  رد  همیخ  رد  نوچ  دوخ ، تیب  لها  ناردارب و  باحـصا و  زا  یهورگ  اب  دـمایب  دیـشوپب و  نیلعن  تساخرب و  دوخ 

تفگ ساپس  ار  يادخ  تسشنب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  و  هیلجر ) هیدی و  نیب  لبق  (و  درک تمدخ  تسجرب و  سلجم  ردص  زا  هللادیبع 
ارم دـنقفتم و  يأرمه و  نم  ترـصن  رب  هک  دنتـشون  هماـن  نم  يوـس  امـش  رهـش  لـها  رح ! رـسپ  يا  تـفگ : هاـگنآ  درک و  شیاتـس  و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  ترـصن  هب  ار  وت  نم  تسین و  نانچ  راک  تقیقح  هک  منیب  یم  مدمآ و  نونکا  مور ، اجنادب  دنتـساوخ 
یشاب ام  نارای  زا  وت  ام ، رب  دندرک  متس  دندادن و  ار  ام  قح  رگا  میرازگـساپس و  ار  يادخ  میتفایزاب  شیوخ  قح  رگا  مناوخ ، یم  هلآ 

اهنآ همه  زا  نم  دوب  يدـیما  اهنآ  يرای  هب  دوب و  نایعیـش  نارای و  هفوک  رد  ار  وت  رگا  هللا  لوسر  نباـی  تفگ : هللادـیبع  .قح  بلط  رد 
هفینحوبا و  «. دنتفر نوریب  دوخ  لزانم  زا  هیما  ینب  ریـشمش  سرت  زا  دندنامن ، هفوک  رد  وت  هعیـش ي  نکل  مدرک و  یم  رتشیب  تدـهاجم 

نوریب وا  هبراـحم ي  يارب  مدرم  رایـسب  مدـید  هکنیا  يارب  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  نم  هللا  و  تفگ : هللادـیبع  دـیوگ : يروـنید  ي 
ار وا  مرادن  تسود  سپ  متسین ، وا  يرای  رب  رداق  نم  دوش و  یم  هتشک  هتبلا  متسناد  دنتشاذگ و  اهنت  رای و  یب  ار  يو  نایعیـش  دنتفر و 

دمحم ازریم  مییوگ : یفعج و  رح  نب  هللادـیبع  لاح  حرـش  هب  تراشا  ماـقم  نیا  رد  تسا  بساـنم  دـیوگ : فلؤم.دـنیبب  ارم  وا  منیبب و 
زا هک  دراد  یتخسن  رعاش ، ریلد و  راوس  یفعج  رح  نب  هللادیبع  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یشاجن  زا  دوخ  ریبک  لاجر  رد  يدابآ  رتسا 
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يو باضخ  زا  دیسرپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  ادنـسم  هاگنآ  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دیرادنپ یم  هکنانچ  نم  نساحم  رد  یهایس  نیا  ینعی  «.) ازریم مالک  یهتنا  همسود  تسا  انح  دیرادنپ ، یم  امش  هک  تسین  نآ  دومرف :

دوب نامثع  ناتسود  زا  روکذم  هللادیبع  هک  تسا  هدش  تیاکح  و  ماقمق ) (.) تسا هدش  هایس  گنر  انح و  هب  هکلب  تسین ، یعیبط  گنر 
هیلع نینمؤملاریما  یتقو  تشاد ، نامثع  اب  هک  یتبحم  يارب  دوب  هیواعم  رکـشل  رد  نیفـص  هعقو ي  رد  برع ، ناراوس  ناروـالد و  زا  و 
دمآ نوریب  هفوک  زا  ادمعت  سپ  دش ، مهارف  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  تامدقم  ات  دوب  اجنادب  دمآ و  هفوک  هب  دش  هتشک  مالسلا 
دایز نب  هللادیبع  هک : تسا  هدرک  تیاور  يدزا  بدنج  نب  نمحرلادبع  زا  فنخم  یبا  زا  يربط.دنیبن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتقم  ات 
زور دنچ  زا  سپ  دیدن ، ار  یفعج  رح  نب  هللادیبع  دوب ، هفوک  فارشا  يوجتسج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  سپ 

اما تفگ : تنت ؟ ای  دوب  رامیب  تلد  تفگ : .مدوب  رامیب  تفگ : يدوباجک ؟ رح  رسپ  يا  دیـسرپ  وا  زا  تفر و  دایز  هللادیبع  دزن  دمایب و 
! يدوب ام  نمشد  اب  ییوگ  یم  غورد  تفگ : دایز  نبا  .داد  تیفاع  داهن و  تنم  نم  رب  دنوادخ  منت  اما  و  تسا ، هدوبن  رامیب  زگره  ملد 

لفاـغ وا  زا  داـیز  نبا  تفگ : يوار  .دـنام  یمن  هدیـشوپ  ینم  نوچ  ناـکم  دوب و  دوهـشم  نم  ندوب  مدوـب ، وـت  نمـشد  اـب  رگا  تفگ :
؟ تساـجک رح  رـسپ  تفگ : دـش  هجوتم  داـیز  نبا  يراـب  تسـشنب ، شیوخ  بسا  رب  دـش و  نوریب  وا  دزن  زا  رح  نبا  ناـهگان  تشگ ،
ار شیوخ  بسا  نک ! تباجا  ار  ریما  دنتفگ : دنتشگ و  رـضاح  وا  دزن  اهیطرـش  دیروایب  ار  وا  تفگ : .دش  نوریب  تعاس  نیمه  دنتفگ :

دورف یئاط  دایز  هب  رمحا  هناخ ي  رد  اـت  دـش  جراـخ  میاـین و  وا  شیپ  زگره  دوخ  راـیتخا  هب  هللا  دـییوگب و  وا  هب  تفگ : تخیگنارب و 
ناشیا رب  شباحـصا  وا و  دنتـسیرگن و  ار  موق  عراصم  دندیـسر و  ـالبرک  هب  اـت  دـنتفر  دـندمآ و  درگ  اـجنآ  رد  يو  باحـصا  دـمآ و 

: تفگ هراب  نیا  رد  دمآ و  دورف  نئادم  رد  ات  تفرب  زاب  دنتساوخ و  يادخ  زا  شیاشخب  دنداتسرف و  تمحر 

210 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تایبا  مامت  همدان  ددست  سفن ال  لک  الا  هترـصن  نوکا  نا ال  یمدنایف  همطاف  نبا  دیهـشلا  تلتاق  تنک  رداغ ال  قح  رداغ  ریما  لوقی 
همطاف رـسپ  نیـسح  اب  ارچ  دـیوگ : یم  افو  یب  یتسار  افو ، یب  ریما  تسا : نیا  تاـیبا  نیا  ینعم.تسا  هدروآ  یثارم  راعـشا  رد  فلؤم 

زا هک  تسا  هدش  تیاکح  مه  و.دوش  نامیـشپ  دشابن  راک  تسرد  سک  ره  مدرکن ؛ وا  يرای  هکنیا  زا  منامیـشپ  نم  و  يدرگن ، گنج 
نیب ددرت  اـیح  تمد  اـم  هرـسح  کـلایف  : تفگب اهرعـش  نیا  مدرک و  هچم  دوخ  اـب  تفگ : یم  دز و  یم  رگیدـکی  هب  ار  اهتـسد  فـسا 

ول قارفلاب و  عمزت  انکرتتا و  الوق  رصقلاب  یل  لوقی  هادغ  قافنلا  هلالضلا و  لها  یلع  یلثم  رصن  بلطی  نیح  نیـسح  یقارتلا  يردص و 
مویلا مهل  یح  بلق  فلهتلا  قلف  ولف  قالطناب  عدو  مث  یلوت  هادف  یسفن  یفطصملا  نبا  عم  قالتلا  موی  همارک  تلنل  یسفنب  هیـساوا  ینا 

هنیس و نایم  غیرد  ما  هدنز  ات  و  سوسفا ! غیرد و  يا  : » ینعی قافنلا  ووذ  نورخآلا  باخ  انیسح و  اورـصن  یلوالا  زاف  دقف  قالفناب  یبلق 
رد هک  زور  نآ  ناقفانم ، ناهارمگ و  رب  دیبلط  يرای  ینم  نوچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه  تسا ، شدرگ  رد  نم  ندرگ  ربنچ 

یمدرک تاواسم  وا  اب  ناج  هب  نم  رگا  ام و  زا  يوش  ادـج  یهاوخ  یم  ینک و  یم  اهر  ار  ام  اـیآ  تفگ : یم  نم  اـب  لـتاقم  نبا  رـصق 
غیرد رگا  تفرب ، تفگ و  عادو  هدرک و  تشپ  وا ، يادف  هب  مناج  یفطـصم ، رـسپ  اب  یمدیدرگ ، لئان  تمارک  هب  راگدرورپ  ياقل  زور 
يرای ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  اهنآ  دندش  راگتـسر  تقیقح  هب  دفاکـشب ، تساوخ  یم  نم  لد  یتفاکـش ، ار  يا  هدنز  لد  سوسفا  و 

رد یشاجن  خیش  : » دیوگ دوخ  لاجر  رد  هدقرم -  هللا  رطع  مولعلا -  رحب  لجا  دیس  «. قافن نابحاص  نارگید  نآ  دنتشگ  دیمون  دندرک ،
ام هتشذگ  نادرمکین  ینعی  حلاص ، فلس  زا  هک  تسا  هدرب  مان  ار  یهورگ  شیوخ  باتک 
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نب رح  رادید  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  نامه  درم  نیا  تسا و  هدرمـش  ار  یفعج  رح  نب  هللادیبع  اهنآ  هلمج ي  زاو  دندوب 
هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یلاما »  » رد قودصو  «. درکن تباجا  وا  وا و  زا  درک  يرای  بلط  تشذگب و  يو  رب  دیزی 

زا دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  همیخ  نیا  دیسرپ : دید ، هتشارفارب  يا  همیخ  دمآ ، دورف  هیناطقطق »  » رد نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا 
اطخ وت  درم ! يا  تفگ : داتسرف و  وا  يوس  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  تسا -  ریغصت  هب  هللادیبع  حیحـص  و  یفعج -  رح  نب  هللادبع  نآ 

ات ینکن  يرای  ارم  يدرگنزاب و  وا  يوس  تعاس  نیا  رد  رگا  يا  هدرک  هچنآ  هب  دنک  هذخاؤم  ار  وت  لجوزع  يادخ  يدرک و  يرایـسب 
موش و هتـشک  وت  يور  شیپ  لوا  نامه  میآ  وت  يرای  هب  رگا  هللا  لوسر  نبای  تفگ : .دـشاب  وت  عیفـش  ادـخ  شیپ  تمایق  زور  نم  دـج 

نم بلط  رد  سک  چـیه  مدیـسر و  نآ  هب  رگم  متفرن  يزیچ  بلط  رد  نآ  راوـس  زگره  هک  مسق  ادـخ  هب  ریگرب ! نم  بـسا  نـیا  نـکل 
مراد و وت  هب  تجاح  هن  تفگ : دینادرگب و  وا  زا  يور  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپ  ریگرب ! ار  نآ  نم ، بسا  نیا  متفای ، تاجن  رگم  دماین 
ار ام  گناب  یـسک  رگا  نوچ  ام ، رب  هن  شاب و  ام  اب  هن  زیرگب  اـج  نیا  زا  نکل  مبلطن و  شیوخ  يراـی  هب  ار  ناـهارمگ  وت و  بسا  هب  هن 

هچنآ قفاوم  ار  دیفم  مالک  مولعلارحب  دیس  ...تفگ و  داشرا »  » رد دیفم  و.دنکف  شتآ  رد  يور  هب  ار  وا  يادخ  دنکن ، تباجا  دونشب و 
: دیوگ راتخم  لاوحا  رد  راثلا » حرـش   » هلاسر ي رد  امن  نب  دمحم  نب  رفعج  خیـش  دـیوگ : نآ  زا  سپ  دومرف  لقن  میدرک  رکذ  لوا  ام 
، دومرف توعد  دوخ  اب  جورخ  هب  دمآ و  وا  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  هفوک  فارشا  زا  یفعج  میزخ  نب  عمجم  نب  رح  نب  هللادیبع 

یلا هرـسح  کلایف  : تفگ راعـشا  نیا  دور و  ردـب  نت  زا  شناج  هودـنا  تیاغ  زا  دوب  کیدزن  هکنانچ  دـش  نامیـشپ  درکن و  تباجا  وا 
هلیبق الا  مالـسالا  عیـض  ام  واهمیمح  مانی  ام  یلتق  فطلاب  امون و  هیما  نم  يواشنلا  تیبی  : تسا هدروآ  ار  تایبا  نیا  زاب  تاـیبالا و  رخآ 

اهمیعن ماد  اهاکون و  رمام 
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فجت ـال  یکبت  ینیع  هنیزح و  یـسفن  کـفنت  ـال  تمـسقافاهمیقی  ـال  بناـج  اـهنم  جوـعا  اذا  ملاـظ  فـک  یف  نیدـلا  هاـنق  تحـضاو 
میهاربا اب  دش و  راتخم  نارای  زا  رح  نب  هللادـیبع  دـیوگ : نآ  زا  سپاهحورق  تامملا  یتح  اهل  لذـی  هیزخ  هیما  یقلت  وا  یتایحاهعومد 

اب تجاح  تقو  مسرت  یم  تفگ : یم  راتخم  اب  تشاد و  شوخاـن  دوخ  اـب  ار  وا  جورخ  رتشا  نبا  تفر و  داـیز  هللادـیبع  برح  هب  رتشا 
دورف تیرکت  رد  ات  تفر  نوریب  رح  نب  هللادیبع  اب  میهاربا  .ام و  هب  نک  رپ  ار  وا  مشچ  يامن ، یکین  وا  اب  تفگ : راتخم  دنک ! ردـغ  نم 

تفشآ رب  وا  داتـسرف ، مرد  رازه  جنپ  رح  نب  هللادیبع  يارب  درک و  تمـسق  ناهارمه  نایم  دنتفرگب و  تیحان  نآ  جارخ  دومرفب  دمآ و 
درک دای  دنگوس  میهاربا  سپ  وا ، ردپ  رتشا  کلام  زا  دوبن  رتمک  مردـپ  رح  تسا و  هتفرگرب  مرد  رازه  هد  دوخ  رتشا  میهاربا  تفگ : و 
دهع درک و  جورخ  راتخم  رب  دشن و  یضار  زاب  داتسرف  وا  يارب  دوب  هتشادرب  دوخ  يارب  هک  ار  لام  نامه  ما ، هتـشادنرب  وا  زا  شیب  هک 
ریبز نب  بعصم  دزن  هرصب  هب  تفرگرب و  ار  اجنآ  لاوما  تشکب و  ار  راتخم  لامع  درک و  تراغ  ار  هفوک  فارطا  يارق  تسکشب و  وا 
هیلع نیـسح  باحـصا  زا  ارچ  هک  دروخ  یم  غیرد  نانچمه  هللادیبع  نآ  زا  سپ  .دنتخاس  ناریو  ار  وا  هناخ ي  داتـسرف  راتخم  و  تفر ،

تلبقا راثلل  راتخملا  اعد  امل  و   : دیوگ (1) هراب  نیا  رد  دز و  زابرس  راتخم  يوریپ  زا  ارچ  نآ  زا  دعب  درکن و  يرای  ار  وا  دشن و  مالسلا 
هطهر و یبنلا و  طبس  اورـصن  مهدهـشم  لک  یف  توملا  راحب  اوضاخ  مهبولق و  عوردلا  قوف  اوسبل  دق  ودمحم  لآ  عایـشا  نم  بئاتک 
یغولا ال يدـل  جایهلا  موی  یننا  ول  ودجـسع  نیجل و  نم  ریخ  کلذ  اهبیط و  میعنلا و  تانجب  اوزاففدـحلم  لـک  نم  راـثلا  ذـخاب  اوناد 

دنهملا یفرشملا  دح  تلمع 

213 ص :
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درم نیا  هک : دیامرف  هللا  همحر  مولعلارحب  دیـس  اهنیا  لقن  زا  دـعب  و   . دـتعم (1) غاب و  لک  مهیف  لتقاف  هتامح  نم  نکا  مل  نا  افـسأ  اوف 
هک درک  نآ  راتخم  تفگ و  هچنآ  تفگ  يدینش و  هکنانچ  درکن  يرای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دوب ، لمع  دب  هدیقعلا و  حیحص 

هدرمـش حلاص  فلـس  زا  ار  يو  هک  تسا  یـشاجن  زا  بجع  و  نالذخلا » نم  هللااب  ذوعن  دروخ و« یم  سوسفا  غیرد و  نآ  زا  سپ  درک 
هک وا  هفطاع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ینابرهم  زا  مراودیما  نم  هدروآ و  وخ  باتک  ردص  رد  ار  وا  مان  تسا و  هدرک  انتعا  وا  هب  تسا و 

غیرد و همه  نآ  اب  دشاب ، وا  عیفـش  تمایق  زور  هک  نیا  دزادـنین ، شتآ  رد  ار  وت  يادـخ  يونـشن ، ار  ام  دایرف  ات  نک  رارف  وا  هب  دومرف 
مـالک لاـحلا ، هقیقحب  ملعا  هللا  تفر و  ردـب  وا  تسد  زا  هک  تمارک  نآ  تشاد و  هتـشذگ  زا  هک  ینامیـشپ  دروخ و  یم  هک  سوسفا 

ضارتعا تسا ، لاجر  ياملع  نیرتقثوم  نیرتگرزب و  هک  یشاجن  خیش  رب  دیوگ : باتک  نیا  مجرتم  «. دیسر ماجنا  هب  مولعلارحب  همالع 
ترخآ رد  یـسک  هکنیا  زا  و  تسین ، يراک  مدرم  نطاب  اب  ار  لاجر  ياملع  نوچ  هدروآ ، دوخ  باتک  رد  ار  وا  مان  ارچ  هک  درک  ناوتن 

اـسب تسا و  تیاور  قیقحت  اهنآ  دوصقم  هکلب  دننک ، یمن  ثحب  دـنک  باذـع  ای  دـشخبب و  ار  وا  دـنوادخ  یخزود و  ای  تسا  یتشهب 
ره لوبق  رد  ندوب  نیلو  طیلخت  وهـس و  ترثک  يارب  دـشاب  دودرم  ناشتیاور  دنـشاب ، یتشهب  ترخآ  رد  هک  داقتعا  تسرد  نادرمکین 

و هتداهـش » لبقت  نم ال  هعافـش  وجرن  : » دنا هتفگ  نانـس و  نب  دمحم  لضفم و  یلعم و  دننام  دسرن  رفک  دـح  هب  هک  يولغ  ای  یثیدـح 
نوعلم و ار  وا  دنچ  ره  دننک  لوبق  ار  وا  ثیدح  دوش ، فرحنم  رمع  رخآ  رد  دـنارذگ و  طبـض  تمالـس و  هب  رمع  همه  یـسک  دـیاش 

یخزود
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ودـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناوریپ  زا  ییاهرکـشل  درک  توعد  یهاوخ  نوخ  يارب  راـتخم  نوـچ  تسا : نیا  ینعم  . 45 - 1
دندرک يرای  ناشیا  دـنتفر ، یمورف  گنج  ره  رد  گرم  ياهایرد  رد  دـندوب و  هدیـشوپ  هرز  يور  ار  دوخ  ياـهلد  هک  دـندروآ  يور 
یشوخ میعن و  تشهب  هب  دندش  زئاف  سپ  دنهاوخب ، ار  وا  نوخ  يدحلم  ره  زا  هک  دوب  نیا  ناشنید  و  ار ، وا  ناسک  ربمغیپ و  رتخد  رسپ 

زا هک  غیرد  يا  مدرب ! یم  راک  هب  ار  دوخ  يدنه  ریشمش  مد  رازراک  گنج و  زور  مهنم  شاک  يا  .رز  میس و  زا  تسا  رتهب  نآ  و  نآ ،
!. مشکب ار  زواجتم  راکمتس  ره  هک  مدوبن  وا  نایماح 
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غورد وا  زا  هک  دندرمـش  قثوم  ار  وا  ابلاغ  لاح  نیا  اـب  درک ، تنعل  ار  وا  اـضر  ترـضح  هک  ینئاـطب  هزمح  یبا  نب  یلع  دـننام  دـنناد 
ار وا  ثیداحا  دوش ، یتشهب  دنک و  هبوت  رخآ  دیوگ و  رایـسب  غورد  دنارذگب و  داسفب  رمع  همه ي  یمدرم  هک  دشاب  هاگ  و  دندینـشن ،
ار نآ  مه  هعیش  تیاور  درک و  یم  تیاور  نینمؤملاریما  زا  تشاد  یتخسن  دیوگ : یشاجن  هکنانچ  یفعج  رح  نب  هللادیبع  اما  .دنریذپن 

تفگ دیابن  دنک و  رکذ  بتک  نمض  رد  مه  ار  وا  باتک  دیاب  تسا ، هتـشون  ار  هعیـش  بتک  تسرهف  هک  یـشاجن  هتبلا  .دندرک  تیاور 
بلاغ رب  لومحم  حـلاص  فلـس  تسا و  هدرکن  تیاور  هتـشونن و  ار  باـتک  نآ  درکن ، يراـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هللادـیبع ، نوچ 
رفعج ماما  باحـصا  زا  ایرکز  بویا و  میدا و  تساهنآ  زا  دنا و  هعیـش  ياه  هداوناخ  زا  یفعج  رحلا  ینب  نادناخ  دیوگ : فلؤم.تسا 
یباتک ایرکز  دنتـشاد و  یلـصا  دـندوب و  قثوم  بویا  میدا و  : » دـیوگ تسا و  هدرک  رکذ  ار  اـهنآ  ماـن  یـشاجن  مالـسلا ، هیلع  قداـص 

(. دشاب رتشیب  دامتعا  نادب  هک  تسا  ربتعم  باتک  نآ  لاجر  حالطصا  رد  لصاو  « ) تشاد
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دوخ دانسا  هب  قودص  خیش  ندرک  تیاور 

مالسلا هیلع  نیسح  رب  مدش  لخاد  تفگ : یقرشم  سیق  نب  ورمع  زا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دانسا  هب  قودص  خیش  لامعالا ) باوث  )
وت نساحم  رد  هک  یهایس  نیا  تفگ : وا  اب  ممع  رسپ  میدرک و  مالس  هار  هب  دوب ، لتاقم  ینب  رصق  رد  ترضح  نآ  و  ممع ، رـسپ  نم و 

هاـگنآ .دوش  یم  دـیپس  دوز  مشاـه  ینب  اـم  يوم  تسا  باـضخ  دومرف : تسا ؟ گـنر  نیدـب  دوخ  وت  يوم  اـی  تسا  باـضخ  زا  منیب 
اجک هب  راک  مناد  یمن  تسا ، نم  دزن  رایـسب  مدرم  لاـم  و  لاـیع ، رایـسب  متـسه  يدرم  متفگ : نم  دـیدمآ ؟ نم  يراـی  هب  اـیآ  دیـسرپ :
سک ره  هک  دیورب  اجنیا  زا  سپ  دومرف  تفگ : نیا  دـننام  مه  نم  مع  رـسپ  مراذـگب و  عیاض  ار  مدرم  تناما  مرادـن  شوخ  دـماجنا و 
رخآ نوچ.دزادنا  شتآ  رد  ینیب  هب  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دسرن  ام  دایرف  هب  دنکن و  ام  تباجا  دنیبب و  ار  ام  حبـش  دونـشب و  ار  ام  دایرف 

یتعاس تفگ : ناعمس  نب  هبقع  .دندش  هناور  لتاقم  ینب  رـصق  زا  دومرف و  چوک  دنریگرب و  بآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش  بش 
هیلا انا  انا هللا و  : » تفگ دش و  رادیب  دونغب و  يا  هظحل  تفرگب  کبس  یباوخ  دوب ، هتسشن  بسا  رب  هک  نانچمه  ار  ترـضح  نآ  میتفر ،

یبسا رب  مه  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  سپ  درک ، رارکت  راب  هس  ود  ار  نخس  نیا  نیملاعلا » بر  هللادمحلا  نوعجار و 
يا دومرف : یتفگ ؟ نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » يدرک و يادخ  دمح  ارچ  تفگ : درک و  ودب  يور  دوب  راوس 

216 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


، درب یم  ار  اهنآ  گرم  دنور و  یم  موق  نیا  تفگ : یم  دش  رادومن  نم  يور  شیپ  يراوس  بسا  دوبر ، رد  ارم  باوخ  نونکا  دـنزرف !
هک ادـخ  نآ  هب  دـنگوس  ارچ ، دومرف : میتسین ؟ قح  رب  اـم  اـیآ  ردـپ ! يا  تفگ : رـسپ  .دـنهد  یم  اـم  هب  ار  اـم  گرم  ربـخ  هک  متـسناد 

يازج ار  وت  ادخ  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میرذگرد  میـشاب و  قحم  میرادن  كاب  نونکا  تفگ : .تسوا  يوس  ناگدـنب  تشگزاب 
زامن دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  دادماب  نوچ  لماک ) داشرا و  ) .يردپ زا  دشاب  ار  يدنزرف  هک  یئازج  نیرتهب  دهد  ریخ 

ار باحـصا  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هچ  ره  تفرگ ، پچ  تسد  هار  دوخ  باحـصا  اب  دش و  راوس  دوز  تشاذـگب و  حـبص 
یم عانتما  اهنآ  درک ، یم  رارـصا  درب ، هفوک  بناج  هب  ار  اهنآ  تساوخ  یم  رح  هچ  ره  تشاذگ و  یمن  دمآ و  یم  رح  دزاس  هدنکارپ 
دمآ دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  اجنآ  دندیسر ، اونین  هب  ات  لامـش  تمـس  هب  ینعی  دنتفر ؛ الاب  دنتـشذگ و  هفوک  يذاحم  زا  ات  دندرک 

وا ناهارمه  رح و  رب  دیسرب  نوچ  دنتسیرگن ؛ یم  ار  وا  هداتسیا  همه  دمآ ، هفوک  زا  شود ، رب  نامک  حالس ، مامت  يراوس  رتش  ناهگان 
اما «؛ دوب هتشون  نآ  رد  و  دایز ، هللادیبع  زا  داد  رح  تسد  هب  يا  همان  درکن و  مالس  وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  رب  اما  درک  مالس 

ترما دـق  ءام و  ریغ  یلع  نصح و  ریغ  یف  ءارعلاب  الا  هلزنت  یلوسر و ال  کیلع  مدـقی  یباتک و  کـیتای  نیح  نیـسحلاب  عجعجف  دـعب ؛
نم لوسر  دسر و  وت  هب  نم  همان ي  هک  ماگنه  نامه  : » ینعی «. مالـسلا يرما و  كذافناب  ینیتای  یتح  کقرافی  الف  کمزلی  نا  یلوسر 

و بآ ، یب  هانپ و  رگنـس و  یب  ناـبایب  رد  رگم  رواـیم  دورف  ار  وا  و  وا ، رب  ریگ  گـنت  رادـهاگن و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیآ  وت  دزن 
ماما باحـصا  اب  دناوخب  همان  نوچ  رح  «. مالـسلا دروایب و  ارم  نامرف  نداد  ماجنا  ربخ  ات  دوشن  ادـج  وت  زا  مدومرف  ار  دوخ  هداتـسرف ي 
نیا مراد و  زاـب  ار  امـش  دـسر  نم  تسد  هب  وا  هماـن ي  اـج  ره  رد  تسا  هدوـمرف  ارم  تسا ، هللادـیبع  هماـن ي  نیا  تفگ : مالـسلا  هیلع 

.مناسر ماجنا  هب  امش  هرابرد ي  ار  نامرف  ات  دوش  یمن  ادج  نم  زا  تسوا  لوسر 
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ایآ تفگ : دمآ  انـشآ  شرظن  هب  تسیرگن ، هداتـسرف  نآ  يوس  يدهنلا  مث  يدـنک  ءاثعـشلاوبا  رجاهم  نب  دایز  نب  دـیزی  سپ  يربط ) )
هچ دـیرگب  وت  يازع  هب  ردام  تفگ  داـیز  نب  دـیزی  .دوب  هدـنک  زا  مه  وا  و  يرآ ، تفگ : ییوت ؟ يدب (1)  ریغصتب )  ) ریـسن نب  کلام 

راگدرورپ یناـمرفان  تفگ : ءاثعـشلاوبا  .مدـنام  راداـفو  دوخ  تعیب  هب  مدرب و  ناـمرف  ار  دوخ  ماـما  ما ؟ هدروآ  هچ  تفگ : يا ؟ هدروآ 
مه وت  ماما  و  شتآ ، مه  دش  وت  بیـصن  گنن  مه  و  تسوت ، دوخ  كاله  بجوم  هک  يزیچ  هب  يدرک  تعاطا  ار  دوخ  ماما  يدرک و 

.تسا نانیا  زا  وت  ماما  نورـصنی » همیقلا ال  موی  راـنلا و  یلا  نوعدـی  همئا  مهنم  اـنلعج  و  : » دـیامرف لـجوزع  يادـخ  تسا ، یماـما  دـب 
هیلع نیـسح  .يدابآ  بآ و  یب  ناـکم  ناـمه  رد  دـنیآ  دورف  هک  دوب  هتفرگ  تخـس  ار  وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  ماـما  رح  داـشرا ) )

، مناوت یمن  ادخ  هب  مسق  هن ، تفگ : رح  .مییآ  دورف  هیفش  هد  نآ  ای  هیرـضاغ  اونین و  ینعی  هد  نیا  رد  راذگب  وت ! رب  ياو  دومرف  مالـسلا 
دوش رت  تخـس  نیا  زا  سپ  راک  منیب  یم  ناـنچ  ادـخ  هب  مسق  تفگ : هللا  همحر  نیق  نب  ریهز  .دـنا  هدرک  سوساـج  نم  رب  ار  درم  نیا 

هک مسق  نم  ناج  هب  دنیآ ، نیا  زا  دـعب  هک  اهنآ  اب  گنج  زا  تسا  رت  ناسآ  ار  ام  تعاس  نیا  رد  تعامج  نیا  اب  لاتق  هللا ! لوسر  نبای 
اجنامه منکن و  اهنآ  لاتق  هب  يادتبا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .میرادن  اهنآ  اب  هزرابم  تقاط  ام  هک  یناسک  دـنیآ  ناشیا  زا  دـعب 

نایم رد  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دیوگ : دیـس  .دوب  مکی  تصـش و  لاس  مارحلا  مرحم  مود  هبنـشجنپ  زور  و  دـمآ ، دورف 
دق هنا  : » تفگ داتـسرف و  دورد  وا  رب  درب و  شیوخ  دج  مان  درک و  شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  دـناوخ ؛ هبطخ  دوخ  ناهارمه 

.تسا هدروایب  میدرک  رکذ  رح  تاقالم  تقو  رد  ام  هک  يوحن  هب  ار  هبطخ  و  نورت » ام  رمالا  نم  لزن 
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داد خر  دعس  نبا  ترضح و  نآ  نایم  هچنآ  دعس و  نب  رمع  دورو  البرک و  نیمز  هب  ءادهشلا  دیس  ترضح  لوزن  رد 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  رقع » : » دنتفگ دراد  مان  هچ  نیمز  نیا  تفگ : لماک )  ) دمآ دورف  البرک  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ 
: دنتفگ دراد ؟ مان  هچ  نیمز  نیا  دیسرپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زاب  هک  تسا  طبـس » هرکذت   » رد (1) و  رقعلا » نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  »

ربخ ارم  هملـس  ما  ءالب » برک و  : » تفگ تسیرگب و  ترـضح  نآ  سپ  اجنادب ، تسا  یهد  هک  دـنیوگ  مه  اونین  نیمز  ار  نآ  البرک و 
رسپ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتسیرگب ، يدوب  نم  اب  وت  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  لیئربج  هک  داد 

ار وا  ایآ  تفگ : مالسلا  هیلع  لیئربج  دیناشن ، نماد  رد  تفرگب و  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  .مدرک  اهر  ار  وا  نم  نک ! اهر  ارم 
وت هب  دوش  یم  هتشک  اجنادب  هک  ار  نیمز  نآ  كاخ  یهاوخ  رگا  دنـشک و  یم  ار  وا  وت  تما  تفگ : يرآ ، تفگ : يراد ؟ یم  تسود 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  .دومن  ربمغیپ  هب  ار  نیمز  نآ  دوشگب و  البرک  نیمز  يـالاب  ار  لاـب  لـیئربج  سپ  يرآ ، دومرف : میاـمنب ؟
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیئربج  هک  تسا  كاخ  نامه  نیا  هللا  و  تفگ : دییوب و  ار  كاخ  نآ  تسالبرک ، نیمز  نیا  دنتفگ 
هیلع یلع  نوـچ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  طبـس  نآ  زا  سپ  .موـش و  یم  هتـشک  نیمز  نـیمه  رد  نـم  داد و  ربـخ  نآ  هـب  ار 

بحاص داتسیاب و  اجنآ  تارف ، طش  رب  تسا  یمد  هک  دیسر  اونین  يذاحم  تفر  یم  نیفص  هب  مالسلا 
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هاگنآ دیـسر ، نیمز  هب  وا  کشا  هک  تسیرگب  نادنچ  ترـضح  نآ  البرک  تفگ : دنیوگ ؟ هچ  ار  نیمز  نیا  تفگ : ار  دوخ  هرهطم ي 
لیئربج تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  هچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  متفگ : متفای ، نایرگ  ار  وا  مدـمآ  رد  ادـخ  لوسر  رب  تفگ :

البرک ار  نآ  هک  ییاج  رد  دوش  یم  هتـشک  تارف  طش  راـنک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  تقو  نیمه 
ناور نم  کشا  تهج  نیا  زا  مرادـهاگن  ار  دوخ  مشچ  متـسناوتن  دـینایوب و  نم  هب  تشادرب و  كاخ  یتشم  لـیئربج  هاـگنآ  دـنیوگ ،

نوریب مدرم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک : تسا  هدرک  لقن  جـئارخ » زا  راحب »  » رد « .دـیدرگ
درک و شدرگ  اجنآ  رد  دنیوگ ، نافذقم »  » ار نآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  تفر ، یم  نانآ  شیپاشیپ  هدنام  البرک  هب  لیم  ود  یکی  ات  دـمآ 
قاشع و نداتفا  نیمز  رب  ناشیا و  نارتش  ندـیباوخ  ياج  دـندش ، دیهـش  نیمز  نیا  رد  ربمغیپ  طبـس  تسیود  ربمغیپ و  تسیود  تفگ :

مجرتم  ) دنـسرن اهنآ  هب  لضف  رد  دنیآ  ناشیا  زا  سپ  هک  اهنآ  ناشیا و  رب  دنتـشادن  يرترب  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  اهنآ  تسا ، ادـهش 
تختیاپ .دنتشک  ار  اهنآ  زا  يرایسب  دندوب و  ناربمغیپ  اهنآ  نایم  رد  دروآ و  رد  تراسا  هب  ار  لیئارسا  ینب  طابـسا  رـصن  تخب  دیوگ :

ترایز هب  هدنب  نیا  تسا و  رازم  اجنادب  زونه  لیئارسا  ینب  يایبنا  روبق  دنیوگ و  لفکلا » يذ   » زورما هک  يرهش  کیدزن  دوب  لباب  يو 
(. دـشاب تارف  طش  رانک  ایبنا و  عراصم  کیدزن  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  عرـصم  هک  دوب  ردـقم  ناـنچ  متفاـی ، قیفوت  اـجنآ 

کب ذوعا  ینا  مهللا  : » دومرف البرک  دنتفگ : تسیچ ؟ نیمز  نیا  مان  دیـسرپ : دیـسر  نیمز  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  فوهلم ) )
دوش و هتـشاذگ  نیمز  رب  اجنیا  ام  ياهراب  دـییآ ! دورف  اج  نیمه  تسا ، جـنر  هودـنا و  ياج  نیا  دومرف : هاـگنآ  ءـالبلا » برکلا و  نم 

دورف همه  سپ  .درک  ثیدح  نینچ  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  دشاب ، اجنیا  ام  روبق  ددرگ و  هتخیر  اجنیا  ام  نوخ 
شناهارمه دوخ و  رح  دنداهن و  نیمز  رب  ار  اهراب  دندمآ و  دورف  همه  همغلا ) فشک  ، ) رگید یتیحان  رد  وا  ناهارمه  رح و  دـندمآ و 

.دنکفیب لحر  دوشگب و  راب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  داتسرف  هللادیبع  هب  همان  هاگنآ  دندمآ ، دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  لباقم 
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تیب و لـها  زا  دوب  هداـیپ  دـص  بیرق  راوـس و  دـصناپ  وا  اـب  دـییارگ و  ـالبرک  يوـس  ترـضح  نآ  : » هک تسا  بهذـلا » جورم   » رد و 
دورف اجنادب  البرک و  ات  میورب  تفگ  ریهز  البرک ) هب  ندیـسر  زا  شیپ   ) هک تسا  هدرک  لقن  میدق  بقانم »  » زا راحب »  » رد و  «. باحـصا
کشا سپ  اهنآ  عفد  رب  مییوج  تناعتسا  یلاعت  يادخ  زا  دنرب  رازراک  هب  تسد  ام  اب  رگا  میـشاب و  اجنآ  تسا و  تارف  رانک  هک  مییآ 

دمآ و دورف  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  و  ءالبلا » برکلا و  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  تفگ : دش و  ناور  مالسلا  هیلع  نیسح  مشچ  زا 
یم هک  اهنآ  تشون  هفوک  فارشا  هب  تساوخ و  ذغاک  تاود و  مالسلا  هیلع  نیـسح  و  راوس ، رازه  اب  وا  لباقم  رد  یحایر  دیزی  هب  رح 
نب بیـسم  درـص و  نب  نامیلـس  يوس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  : دنا هدنام  راوتـسا  وا  يار  رب  تسناد 
ادخ لوسر  هک  دیناد  امـش  دعب ! اما  نینمؤم ! هورگ  لاو و  نب  هللادبع  دادش و  نب  هعافر  و  هطقن ) کی  ياب  میج و  نون و  حتف  هب   ) هبجم

ماـگنه ترـضح  نآ  هبطخ  زا  دـش  رکذ  هچنآ  رخآ  اـت  يرئاـج ، ناطلـس  دـنیب  سک  ره  دومرف : دوـخ  تاـیح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دـش رکذ  قباس  هک  يوحن  هب  ار  ثیدـح  داد و  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هب  درک و  رهم  دـیدرون و  رد  ار  باتک  هاگنآ  رح ، تاـقالم 

شکـشا دیچیپب و  وا  يولگ  رد  هیرگ  دیـسر  سیق  ندش  هتـشک  ربخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نوچ  دیوگ : نآ  زا  سپ  .تسا و  هدروآ 
یـش ء لک  یلع  کنا  کتمحر و  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجاو  امیرک  الزنم  كدنع  انتعیـشل  انل و  لعجا  مهللا  :» تفگ دش و  ناور 

یم وت  هللا  لوسر  نبای  تفگ  دنتفگ ، یم  یلجب  عفان  نب  لاله  ار  وا  تسجرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش  زا  يدرم  دیوگ  و  ریدق »
همه تساوخ  یم  هکنانچ  دهد و  ياج  همه  ياهلد  رد  ار  دوخ  تبحم  تسناوتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ياوخ  لوسر  وت  دـج  هک  یناد 

وا يور  شیپ  رد  دنتشاد ، ییافو  یب  تین  لد  رد  دنداد و  یم  يرای  دیون  هک  دوب  قفانم  نانآ  نایم  رد  زاب  دنرب  وا  نامرف  شوگ  نب  زا 
 - یلع تردـپ  .درب و  دوخ  راوج  هب  ار  وا  لجوزع  دـنوادخ  هک  يدـح  ات  رتخلت ، لـظنح  زا  رـس  تشپ  دـندوب و  رت  نیریـش  نیبگنا  زا 

وا يرای  رب  یهورگ  دوب ، نینچمه  هیلع -  هللا  تاولص 
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تمحر يوس  دمآ و  رس  هب  وا  تدم  ات  دندرک  رازراک  راتفر  جک  نیقرام  راک و  افج  نیطساق  نکـش و  نامیپ  نیثکان  اب  دندش و  قفتم 
تـشادرب دوخ  ندرگ  زا  تعیب  تسکـشب و  نامیپ  سک  ره  یلاح  نامه  رب  ام  نایم  رد  زورما  وت  تفاتـش و  راـگدرورپ  يدونـشوخ  و 

نامه تسار  هار  هک  وش  هناور  اورپ  یب  یهاوخ  هک  يوس  ره  هب  ام  اب  سپ  دنادرگ ، زاین  یب  وا  زا  ار  وت  ادـخ  تسا و  هدرک  نایز  دوخ 
ار راگدرورپ  ياـقل  میـسرت و  یمن  یهلا  ياـضق  زا  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  برغم ، يوس  هاوخ  قرـشم و  يوس  هاوخ  يور ، وت  هک  تسا 

.دنک ینمشد  وت  اب  ار  هک  ره  میراد  ینمشد  دزرو و  یتسود  وت  اب  ار  هک  ره  میراد  تسود  تریصب  تین و  يور  زا  میرادن و  شوخان 
 . (1)
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يو مالک  نیا  تسا و  هدش  طبـض  نینچ  لاقملا  جهنم  باتک  رد  هسدقم و  هیحان ي  زا  هروثأم  ءادهـش  ترایز  رد  هکنانچ  دـنا ، هدرک 

هدروآ میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هدـق )  ) يدـنک دوسا  نب  دادـقم  مالک  هب  دراد  تهابـش  رایـسب 
ودب هک  ار  باحـصا  تساوخ  دندمآ  دورف  ءارفـصلا » ءام   » کیدزن دنتفر  نوریب  ردب  هوزغ ي  هب  باحـصا  اب  ادـخ  لوسر  نوچ  تسا :
دوخ شیرق  و  تشذگب ، دوب  لاوما  تعاضب و  نآ  رد  هک  شیرق  نارتشا  راطق  هک  داد  ربخ  ار  اه  نآ  دیامزایب ، دندوب  هداد  يرای  دیون 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  سپ  تسا ، هدومرف  اهنآ  لاتق  هب  ارم  ادخ  دنراد و  زاب  راطق  نآ  زا  ار  امـش  تسد  ات  دندمآ 
نیا اب  تسا  شیرق  هلیبق  نیا  تفگ : تساخرب و  رکبوبا  دییوگب ، شیوخ  يأر  دومرف : ادخ  لوسر  دندیسرتب ، تخس  دندومن و  یباتیب 

شیوخ میا و  هدماین  نوریب  گنج  زاس  اب  ام  تسا و  هتـشگن  راوخ  تزع  زا  دعب  تسا و  هدرواین  نامیا  تسا  هدـش  رفاک  ات  ربکت  زان و 
دننام تساخرب و  رمع  دییوگب و  شیوخ  يأر  دومرف  زاب  تسشن و  نیشنب ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتخاسن ، هدامآ  ار 

ام زان و  ربک و  نآ  اب  دنـشیرق  اهنیا  هللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  دادقم  تسـشن  نشینب و  دومرف  ادخ  لوسر  تفگب ، رکبوبا  راتفگ 
شتآ رد  ییامرفب  رگا  ادـخ و  دزن  زا  تسا  قح  يا  هدروآ  وت  هچ  ره  هک  میداد  یهاوگ  میدرک و  وت  قدـصت  میدروآ و  ناـمیا  وت  هب 
مییوگ یمن  لیئارـسا  ینب  دـننام  مییآ و  یم  وت  اب  رانک ) هیبش  تسا  یتخرد   ) ساره راخرپ و  تخرد  نایم  رد  ای  میورورف  قاـط  مزیه 

مییامـش اب  مه  ام  دیورب و  شیپ  تراگدرورپ  وت و  مییوگ  یم  هکلب  میا ، هتـسشن  اجنیا  ام  دینک  برح  دیورب و  تراگدرورپ  وت و  هک 
ذاعم دعـس  سپ  دـییوگب  شیوخ  يأر  تفگ  زاب  تسـشنب  وا  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  دومرف  ادـخ  لوسر  سپ  مینک  یم  رازراـک 
يادف مردام  ردپ و  تفگ  وا  يرآ ، دومرف : یهاوخ ؟ یم  ار  ام  يأر  ایوگ  وت  يادف  مردام  ردـپ و  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و 

وت هب  ام  هللا  لوسر  ای  وت  يادف  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : يرآ ، دومرف : يدـش ؟ رومأم  نآ  ریغ  هب  يدـمآ و  نوریب  يراک  يارب  ایوگ  وت 
ره ییامرفب و  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  تسادخ  بناج  زا  يا  هدروآ  هچنآ  هک  میداد  تداهـش  میدرک و  وت  قیدـصت  میروآ و  نامیا 
هک نآ  زا  تسا  رتـبوبحم  اـم  شیپ  يریگب  اـم  زا  هچنآ  راذـگب و  اـم  يارب  یهاوـخ  یم  هـچ  ره  ریگرب و  اـم  لاـم  زا  یهاوـخ  یم  هـچ 
ریخ يازج  ار  وت  ادـخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میور  یمورف  ایرد  نیا  رد  وت  اب  ییامرفب  رگا  مسق  ادـخ  هب  يراذـگب 
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وت يور  شیپ  هک  داـهن  تنم  اـم  رب  وت  دوجو  هب  دـنوادخ  هللا  لوسر  نباـی  هللا  و  تفگ : تساـخرب و  ینادـمه  ریـضخ  نب  ریرب  هاـگنآ 
ربمغیپ رسپ  هک  یهورگ  نآ  ادابم  راگتسر  تمایق ، زور  دشاب  ام  عیفـش  وت  دج  دوش و  هراپ  هراپ  ام  ياهمادنا  وت  هار  رد  مینک و  گنج 

هیلع نیـسح  سپ.دـنروآرب  ياو  لیو و  گـناب  خزود  شتآ  رد  ادرف و  دنـسر  نادـب  هچ  نآ  زا  اـه  نآ  رب  ياو  دنتـشاذگورف ! ار  دوخ 
ترتع ام  ایادخ ! هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  کیبن  هرت  تسیرگن و  اهنادب  درک و  درگ  ار  ناشیوخ  ناردارب و  نادنزرف و  مالسلا 
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دورف مالـسلا  هیلع  نیـسح  لباقم  رد  نت  رازه  اب  رح  دـندمآ و  دورف  همه  سپ.تسام  نوخ  نتخیر  لحم  نادرم و  ندـش  هتـشک  ياج 
داتسرف مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  همان  دایز  نبا  تخادنا و  لحر  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تشون  همان  دایز  نبا  هب  دمآ و 

نم عبـشا  ریثولا و ال  دسوتا  نا ال  دیزی  نینمؤملاریما  یلا  بتک  دق  البرکب و  کلوزن  ینغلب  دـقف  نیـسح  ای  دـعب ، اما  » .نومـضم نیا  هب 
دورف البرک  رد  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  «.» مالـسلا هیواعم و  نب  دـیزی  مکح  یمکح و  یلا  عجرت  وا  ریبخلا  فیطللاب  کـقحلا  وا  ریمخلا 

ای مناسر  ریبخ  فیطل و  دنوادخ  هب  ار  وت  ات  مروخن  ریـس  نان  مهنن و  شلاب  رب  رـس  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  دیزی  نینمؤملاریما  يدمآ و 
تـسد زا  دـناوخب  ار  نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  وا  همان ي  نوچ  «. مالـسلا ییآ و  زاب  هیواعم  نب  دـیزی  مکح  نم و  مکح  هب 
باوج هللادبعابا ! يا  تفگ : لوسر  دندیرخ ! قلاخ  مشخ  هب  ار  قولخم  يدونـشوخ  هک  موق  نآ  دـنوشن  راگتـسر  دومرف : تخادـنیب و 

مزال تباث و  هکنیا  يارب  تسین  باوج  نم  دزن  ار  همان  نیا  ینعی  «. باذـعلا هملک  هیلع  تقح  هنال  باوج  يدـنع  هل  اـم  : » دومرف هماـن ؟
( دوب وا  داشر  تیاده و  هب  دیما  هک  دسیون  همان  یـسک  يوس  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح   ) باذع هملک ي  هللادـیبع  رب  تسا  هدـیدرگ 
هب ار  وا  تسیرگن و  دعـس  نب  رمع  يوس  تفـشآ و  رب  تخـس  ادخ  نمـشد  نآ  تفگب ، ربخ  تشگزاب و  دایز  نبا  يوس  لوسر  نوچ 

هللادـیبع درک ، افعتـسا  ترـضح  نآ  اب  لاتق  زا  رمع  دوب ، هداد  ير  تیالو  نیا  زا  شیپ  ار  رمع  .دومرفب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گنج 
لوزعم ير  تیـالو  زا  هـک  نآ  سرت  زا  تفریذــپب  زور  کــی  زا  سپ  دــیبلط و  تـلهم  رمع  هدزاــب ! ار  اــم  ناــمرف  نآ  سپ  تـفگ :

، لوسر نتـشگزاب  هللادیبع و  نتـشون  همان  زا  سپ  ار  دعـس  رمع  نداتـسرف  ینعی   ) تسا دیعب  نم  دزن  تیاکح  نیا  دـیوگ : فلؤم.دوش 
زور کی  دعـس  نب  رمع  دـنا  هتفگ  اقافتا  هربتعم  خـیراوت  ریـس و  بابرا  نوچ  دوب ) هدـش  دزمان  نیزا  شیپ  يو  هک  تسا  نآ  قح  هکلب 

نبا دیفم و  خیش  .دوب و  مرحم  میس  زور  نآ  دمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  سپ 

225 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


رمع نتفر  ببس  تگ : ریثا  نبا  .دمایب و  راوس  رازه  راهچ  اب  صاقو (1)  یبا  نب  دعس  نب  رمع  دش  ادرف  نوچ  دنا : هتفگ  نارگید  ریثا و 
فرـصت هتفای و  تسد  اجنآ  رب  ناملید  هک  دوب  هدرک  رومأـم  یتشد  هب  راوس  رازه  راـهچ  اـب  ار  وا  داـیز  نب  هللادـیبع  هک  دوب  نآ  دـعس 

، دیـسر اجنیدب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  نوچ  دوب ، هدز  ودرا  نیعا » مامح   » رد دوب و  هداد  ودب  مه  ير  تیالو  تارف  دـندوب و  هدرک 
رمع .ور  دوخ  راـک  يوس  دـش  لـصاح  غارف  راـک  نیا  زا  نوچ  وش ، هناور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  تفگ : دـناوخب و  ار  دعـس  رمع 

ارم زورما  داد  خساپ  دعس  رمع  تفگب ، نیا  هللادیبع  نوچ  یهد ، زاب  ار  ام  نامرف  هک  نآ  طرش  هب  يرآ ، تفگ : دایز  نبا  درک ، افعتسا 
دـمآ و وا  دزن  شا  هدازرهاوخ  هبعـش  نب  هریغم  نب  هزمح  دـندرک و  یهن  همه  درک  تروشم  ناـهاوخکین  اـب  سپ  .مرگنب  اـت  هد  تلهم 
هب مسق  ، یشاب هدرک  محر  عطق  مه  يوش و  راکهانگ  مه  هک  يورن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هک  لاخ  يا  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ :

تسا نآ  زا  رتهب  یشوپب  مشچ  يرادرب و  تسد  دشاب  ار  وت  هک  ضرفلاب  نیمز  يور  نوریب  کلم  زا  دوخ و  لام  زا  ایند و  زا  رگا  ادخ 
راک نیا  هشیدنا ي  رد  همه  ار  بش  منک و  نینچ  تفگ : .دشاب  وت  ندرگ  رد  ترـضح  نآ  نوخ  یـسر و  لجوزع  يادخ  ياقل  هب  هک 

باجح و اهنود  سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  نیـسح و  لتقب  امومذـم  عجرا  ما  هبغر  يرلا  يرلا و  کـلم  كرتاا  : تفگ یم  دندینـش  دوب و 
رگا مداتفا ، مدرم  ناهد  رد  نم  دندینـش و  همه  يدرپس و  نم  هب  لمع  نیا  وت  تفگ : دـمآ و  داـیز  نبا  دزن  سپ  نیع  هرق  يرلا  کـلم 

زا يرگید  تسرف و  لمع  نامه  هب  ارم  دشاب  وت  يأر 
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دنناد و هرـشبم  هرـشع  زا  تنـس  لها  ار  دعـس  شردـپ  یـشرق ، يرهز  بیهاو  نب  کلام  نب  سـصاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع  . 49 - 1
وا تسد  هب  مجع  حـتف  درک و  انب  وا  ار  هفوک  رهـش  دوب و  هلاس  هدزون  ربمغیپ  تثعب  ناـمز  دروآ و  ناـمیا  هک  دوب  سک  متفه  دـنیوگ :

مالسا يارب  وا  کین  لامعا  دروآ و  ناریا  کلامم  رد  ار  مالسا  نید  دوشگب و  ار  نئادم  رهـش  درک و  ضرقنم  ار  یناساس  تلود  دش ،
هک درکن ، مه  هیواعم  تعباتم  دـنچ  ره  درکن ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب  دـش و  بلاغ  وا  رب  اـیند  بح  اـما  تسا  رایـسب 
هاج بح  دشابن و  صالخا  اب  نراقم  نوچ  دوش  رداص  یسک  زا  دنچ  ره  وکین  لامعا  و  تفالخ ، هب  تسناد  یم  قیلاوا  زا  ار  نتشیوخ 

(. مجرتم  ) .مهل قالخ  ماوقاب ال  نیدلا  اذه  دیؤی  هللا  نا  دنامب و  نامرح  رد  وا  دوش و  نارگید  دیاع  وا  لمع  دوس  دنک  هبلغ  لام  و 
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، درب مان  ار  سک  دنچ  و  گنج ، رد  متـسین  نانآ  زا  رت  هدومزآ  نم  هک  یناسک  راد ، لیـسگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هفوک  فارـشا 
ام رکـشل  نیا  اـب  رگا  مهاوخ ، یمن  يأر  وت  زا  منک و  یمن  تروشم  وت  اـب  وا  هراـبرد ي  متـسرفب  مهاوخ  هک  یـسک  تفگ : داـیز  نبا 

دورف مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ات  دـش  هناور  هاپـس  نآ  اب  سپ  مور  یم  تفگ : رمع  هدزاـب ! ار  اـم  ناـمرف  هن  رگا  وهف و  يور  یم  ـالبرک 
هک تسا  طبـس » هرکذت   » رد دـمآ ، تسرد  دوب  هداد  نیا  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ربخ  نا  اجنیا  زا  دـیوگ : فلؤم.دـمآ 

ناوج وا  دید و  ار  دعس  رمع  يزور  هک  دیدرگ  راکشآ  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تمارک  : » تفگ نیریـس  نب  دمحم 
؟ ینک راـیتخا  ار  شتآ  خزود و  تشهب و  ناـیم  ریخم  یتسیاـب  ییاـج  رد  یتـقو  یـشاب  نوـچ  دعـس ! نبا  يا  وـت  رب  ياو  تفگ : دوـب ،

يارب سرپب  ور و  وا  دزن  تفگ : داتسرف و  ترضح  نآ  يوس  ار  یـسمخا  سیق  نب  هورع  داشرا )  ) دیـسر البرک  هب  رمع  نوچ  و  «. یهتنا
ياسؤر رگید  زا  دعس  نبا  سپ  نتفر ، زا  تشاد  مرـش  دوب ، هتـشون  همان  هک  دوب  ناسک  نآ  زا  هورع  و  یهاوخ ؟ هچ  يدمآ و  اجنیا  هچ 
يراوس وا  تساخرب و  یبعـش  هللادبع  نب  ریثک  .دندومن  تهارک  دندز و  نت  همه  دندوب و  هتـشون  همان  زین  اهنآ  .تساوخ  نیمه  رکـشل 

ار وا  نتـشک  تفگ : رمع  .مشکب  هلیغ »  » هب ار  وا  یهاوخ  رگا  مور و  یم  نم  تفگ : دوبن ، نادرگیور  ریطخ  رما  چـیه  زا  هک  دوـب  ریلد 
هللادبعابا ای  تفگ  تسیرگن  ار  وا  يدئاص  همامثوبا  نوچ  .تفرب  ریثک  تسا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  سرپب  ور و  وا  دزن  نکل  مهاوخ و  یمن 

: تفگ تفر و  زاب  وا  شیپ  تساـخرب و  دوخ  هدـمایب و  هلیغ »  » لـتق يزیرنوخ و  رد  رتکاـب  یب  نیمز و  مدرم  نیرتدـب  هللا !» کحلـصا  »
دیهاوـخن رگا  مراذـگب و  ماـغیپ  دیونـش  یم  نم  زا  رگا  متـسین ، شیب  یلوـسر  نم  هک  مراذـگ  یمن  تفگ : راذـگب ! ار  دوـخ  ریـشمش 

هک ادـخ  هب  مسق  هن ، تفگ : .يوگب  یهاوخ  هچ  ره  وت  مراذـگ و  وت  ریـشمش  هتـسد ي  رب  دوخ  تسد  نم  تفگ : همامثوبا  مدرگزاـب ؟
یمن ار  وت  مناسرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  هب  ار  وت  ماغیپ  نم  يوگب و  نم  اب  یهاوخ  هچ  ره  سپ  تفگ : .دسرن  نآ  هب  وت  تسد 

.دنداد مانشد  ار  رگیدکی  يدرم و  راکبان  وت  نوچ  يوش ، وا  کیدزن  مراذگ 
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مالسلا هیلع  نیـسح  هرق »! يا  کحیو  : » تفگ تساوخب و  ار  یلظنح  سیق  نب  هرق  رمع  تفگب ، ربخ  تشگزاب و  دعـس  رمع  دزن  ریثک 
یم ار  درم  نیا  تفگ : دیدب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دمایب ، هرق  دهاوخ ؟ هچ  تسا و  هدـمآ  هچ  يارب  يوگب  نک و  رادـید  ار 

یمن متخانـش و  یم  يأر  وـکین  ار  وا  اـم و  هدازرهاوـخ  تسا  میمت  نبا  هـلظنح  زا  يدرم  يرآ ، تـفگ : رهاـظم  نـب  بیبـح  دیـسانش ؟
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  .دراذگب  ماغیپ  درک و  مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دمایب و  سپ  .ددرگ  رـضاح  دهـشم  نیا  رد  متـشادنپ 
: تفگ رهاظم  نب  بیبح  مدرگ ؟ یمزاب  دیراد  شوخان  ارم  رگا  نونکا  میایب و  دنتساوخ  ارم  دنتشون و  همان  نم  يارب  امـش  رهـش  مدرم 

هرق .داد  تمارک  ار  وت  يو  ناردپ  هب  دـنوادخ  هک  نک  يرای  ار  درم  نیا  راکمتـس !؟ موق  نیا  يوس  يور ؟ یم  اجک  وت  رب  ياو  هرق  يا 
زا ارم  ادـخ  هک  مراودـیما  تفگ : رمع  تفگب ، ربخ  تفر و  رمع  دزن  .دوش و  هچ  منیبب  ات  مناـسرب  وا  ماـغیپ  باوج  مدرگزاـب و  تفگ :

مالـسلا هیلع  نیـسح  دزن  نوچ  دعب ؛ اما  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون دایز  نب  هللادـیبع  يوس  درادـهاگن و  وا  اب  رازراک  گنج و 
نـالوسر دنتـشون و  هماـن  نم  هب  دـالب  نیا  مدرم  تفگ : دـهاوخ ؟ یم  هچ  دـمآ و  هچ  يارب  مدیـسرپ  مداتـسرف و  یلوـسر  مدـمآ  دورف 
نامیـشپ دندروآ  ماغیپ  ناشیا  زا  نالوسر  هچنآ  زا  دنراد و  شوخان  ارم  ندمآ  نونکا  رگا  و  مدـمآ ، میآ ، اهنآ  دزن  نم  هک  دنداتـسرف 

وجری هب  انبلاخم  تقلع  دق  نآلا و  :» تفگ دمآ ، همان  نیا  هک  مدوب  هللادیبع  دزن  تفگ : یـسبع  دئاف  نب  ناسح  «. مدرگ یمزاب  نم  دندش 
دعـس رمع  يوس  همان  تسین و  زیرگ  هار  دراد و  ییاهر  دـیما  تخیوآرد  نودـب  اـم  لاـگنچ  هک  نونکا  «. صاـنم نیح  تـال  هاـجنلا و 

، دننک تعیب  دیزی  اب  هک  ار  يو  ناهارمه  وا و  نک  داهنشیپ  متـسناد ، یتشون  نآ  رد  هچنآ  دیـسر و  نم  هب  وت  همان ي  دعب ؛ اما  : » تشون
يوج تیفاع  هللادیبع  هک  مدوب  هدیشیدنا  دوخ  نم  تفگ : دیسر  دعـس  رمع  هب  باوج  نوچ  «. مالـسلا منیب و  شیوخ  يأر  دندرک  رگا 

نبا تفگ : بلاط  یبا  نب  دمحم  .دمآ  تسرد  نم  نامگ  نونکا  تسین ،
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ندروآ درگ  هب  دایز  نبا  زاب  داـشرا )  ) .دـنکن تعیب  زگره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسناد  یم  نوچ  درکن ، داهنـشیپ  ار  ماـغیپ  نآ  دـعس 
هک هتـسناد  دیا و  هدومزآ  ار  نایفـس  یبا  لآ  امـش  مدرم ! يا  تفگ  تفر و  ربنم  هب  دمآ و  نوریب  دوخ  و  هفوک ، عماج  رد  دومرف  مدرم 
اطع نسحم ، تیعر  اب  رادرک ، هدوتس  تریس و  وکین  شدیسانش ، یم  تسا ، دیزی  نینمؤملاریما  نیا  دیهاوخ ، یم  امش  هک  دننانچ  اهنآ 
یم زاین  یب  لام  هب  تخاون و  یم  ار  ادخ  ناگدنب  شدوخ  دـهع  رد  هیواعم  هدش (1) ،  نما  وا  دهع  رد  اه  هار  دـهن ، دوخ  ياج  رد  ار 

دهاوخ امش  زا  منادرگ و  رتشیب  زاب  هک  هدومرف  ارم  تسا و  هدوزفا  امش  قوقح  هریج و  رب  دص  رد  دص  وا  زا  سپ  مه  دیزی  دینادرگ و 
داد و ناوارف  ياطع  ار  مدرم  دمآ و  دورف  ربنم  زا  .دیرب و  نامرف  دیونشب و  سپ  دیور ، نوریب  مالسلا  هیلع  نیـسح  وا  نمـشد  گنج  هب 
زا هتشذگ  بش  شش  رمع  دزن  ات  فوهلم )  ) داتسرف یم  رکاسع  هتسویپ  دعس و  نبا  يرای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هب  درک  رما 

ار وت  ات  يآ  ام  دزن  هک  داتسرف  یعبر (2)  نب  ثبـش  يوس  دایز  نبا  سپ  بلاط ) یبا  نب  دمحم   ) دندش مهارف  راوس  رازه  تسیب  مرحم 
اما داتـسرف : وا  يوس  همان  دایز  نبا  درادـب و  يو  زا  تسد  دایز  نبا  دـیاش  دز  يرامیب  هب  ار  شیوخ  ثبـش  میتسرف ! نیـسح  گـنج  هب 
اذا :» دیامرف نآرق  رد  دنوادخ  هک  یـشاب  یناسک  نآ  زا  مسرت  یم  يا و  هدومن  روجنر  ار  دوخ  وت  هک  دروآ  ربخ  نم  هداتـسرف ي  دعب ؛

! يآ ام  دزن  باتـشب  ییام  نامرف  رد  رگا  «. نوئزهتـسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایـش  یلا  اولخ  اذا  اـنمآ و  اولاـق  اونمآ  نیذـلا  اوقل 
نبا هک  دمایب  اشع  زامن  زا  دعب  ثبش  سپ 
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تسین و نما  اه  هار  راچان  گنج  ماگنه  دندوشگب و  ار  کلامم  رثکا  دـندوب و  تاحوتف  هجوتم  هعبرا  يافلخ  نامز  رد  مدرم  . 50 - 1
، دسر یمن  معنت  لمجت و  هب  دوش و  یم  داهج  فرص  دسر  یم  هچ  نآ  دسر و  یم  یلاو  تسد  هب  رتمک  جارخ  تسا و  كدنا  عافترا 

جارخ عافترا و  هتفرگ  مارآ  روشک  هدش و  لقتنم  رود  یحاون  هب  هتـشگ و  رتمک  اهگنج  دوب و  هدش  فقوتم  تاحوتف  هیواعم  نامز  اما 
یم وا  ریثأت  هب  درمش و  یم  هیواعم  لاعفا  نساحم  زا  دایز  نبا  دوب ، نامز  رورم  هجیتن  هک  نیا  دوب و  رتشیب  ارما  معنت  دیسر و  یم  رتشیب 

.تسناد
.اب نوکس  ءار و  رسک  هب  یعبر  هطقن و  کی  ياباب  سرف »  » نزو رب  ثبش  . 51 - 2
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یم تفگ : دـیناشن و  شیوخ  کیدزن  رد  و  تفگ ، اـبحرم  دـمآ  رد  نوچ  دوبن ، نآ  رد  يراـمیب  هناـشن ي  هک  دـنیبن  ار  وا  يور  داـیز 
يوس دایز  نبا  يربط )  ) دـمایب (1) راوس  رازه  اـب  منک و  نینچ  تفگ : .ینک  دعـس  نبا  يراـی  يور و  نوریب  درم  نیا  لاـتق  هب  مهاوخ 

« نافع نب  نامثع  یقنلا  یقتلاب  عنـص  امک  هونح )  ) هرطق هنم  اوقوذی  الف  ءاملا  نیب  نیـسحلا و  نیب  لحف  دعب ؛ اما  تشون : دعـس  نب  رمع 
سپ.دندرک راک  نیمه  نافع  نب  نامثع  اب  هکنانچ  دنشچن  چیه  بآ  زا  هک  وش  عنام  ار  وا  باحصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  : » ینعی  (2)

نایم شباحصا و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نایم  داتـسرف و  هعیرـش  هب  راوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  تقو  نامه  رد  دعـس  نب  رمع 
نیصح نب  هللادیبع  يربط )  ) دوب ترضح  نآ  لتق  زا  شیپ  زور  هس  نیا  دنرادرب و  بآ  يا  هرطق  دنتـشاذگن  دندش و  لئاح  تارف  بآ 
ینیبـن ار  بآ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يا  داـشرا ) : ) تفگ دروآرب و  دـنلب  یگناـب  دندرمـش  یم  هلیجب  هلیبـق ي  رد  ار  يو  هک  يدزا 

شکب و یگنشت  زا  ار  وا  ایادخ ! تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  يرذگرد ! یگنشت  زا  ات  یشچن  يا  هرطق  نآ  زا  هللا  و  نامـسآ ؟ گنرمه 
هک ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دوب ، رامیب  متفر و  وا  رادید  هب  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ملـسم  نب  دیمح  زرماین ! ار  وا  زگره 

: دز یم  دایرف  زاب  درک و  یم  یق  ار  نآ  دمآ و  یم  الاب  شمکش  ات  دیماشآ  یم  بآ  مدید  تسین  وا  ریغ  يدوبعم 
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هـس اب  ار  هحلط  نب  بعک  هیـسداق ، زا  نت  رازه  اـب  ار  رح  داتـسرف : نت  رازه  دایز 25  نبا  دـیوگ : بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  . 52 - 1
نیصح رازه ، ود  اب  یبلک  باکر  نب  دیزی  یماش ، رازه  راهچ  اب  یلوکس  نشوجلا  يذ  نب  رمش  رازه ، راهچ  اب  ار  دعـس  نب  رمع  رازه ،

، رازه اب  یحایر  یعبر  نب  ثبـش  رازه ، ود  اب  هشرح  نب  رـصن  رازه ، هس  اب  ینزاـم  هنیهر  نب  رئاـضم  رازه ، راـهچ  اـب  ینوکـس  ریمن  نب 
زج گنج  حالس  هدایپ و  یقاب  راوس و  ود  یس و  دندوب ، نت  ود  داتـشه و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناروای  همه  و  رازه ، اب  رجبا  نب  راجح 
یم هورکم  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  برح  هفوک  مدرم  هک  تسا  لوقنم  افصلا  هضور  زا  .دنتـشادن  هزین  ریـشمش و 

ات تفگ  ار  نمحرلادـبع  نب  دعـس  هللادـیبع  .تشگ  یمزاب  دومن  یم  هناور  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  گنج  هب  ار  سک  ره  هچ  دنتـشاد ،
هتفرگ دوب ، هدمآ  هفوک  هب  هاگرکـشل  زا  یمهم  هب  هک  ار  یماش  رفن  کی  دعـس  درب ، وا  دزن  دـنیب  سک  ره  نافلختم  زا  دـنک و  صحفت 

لقن يروـنید  هفینحوـبا ي  ار  نیمه  هب  بیرق  دـنامن و  فـلخت  تأرج  ار  یـسک  رگید  دـندز  ندرگ  ار  وا  اـت  تفگ  .درب  هللادـیبع  دزن 
.دوب ثاریم  بلط  یماش  درم  نآ  مهم  تسا  هتفگ  هدرک و 

.تسا ءاف » » دیدشت و  نیع » » حتف نب  نافع  . 53 - 2
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دیوگ راحب »  » رد.داد ناج  ات  دوب  نیمه  وا  راک  دش  یمن  باریس  درک و  یم  سامآ  شمکـش  ات  دروخ  یم  بآ  زاب  شطعلا ! شطعلا !
نم تشون : وا  هب  دایز  نبا  هاگنآ  دندیسر ، هدایپ  هراوس و  نت  رازه  شـش  هب  ات  داتـسرف  یم  دعـس  نبا  يارب  هاپـس  هسویپ  دایز  نبا  هک :

زا دایز  نبا  .دسر و  نم  هب  وت  ربخ  ماش  دادماب و  ره  هک  رگنب  سپ  مداتـسرف ، هدایپ  هراوس و  رایـسب  وت  يارب  مدرکن و  راذگورف  يزیچ 
یکیدزن نیا  رد  هللا  لوسر  نبای  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  رهاـظم  نب  بیبح.تخیگنا  یمرب  گـنج  هب  ار  دعـس  نبا  مرحم  مشش 

ار تعامج  نیا  رـش  دنوادخ  دیاش  مناوخب  وت  يوس  ار  ناشیا  مور و  اهنآ  دزن  ییامرف  تصخر  رگا  دنراد  لزنم  دسا  ینب  زا  يا  هفیاط 
زا يو  دنتسناد  دمآ ، دورف  ناشیا  دزن  ات  دش  نوریب  بش  لد  رد  سانشان  بیبح  سپ  داد  تزاجا  ماما  .دنک  عفد  ناشیا  ببـس  هب  وت  زا 
ات مدمآ  ما ، هدروآ  امـش  يارب  دروآ  یموق  يارب  يدفاو  هک  هقحت  ناغمرا و  نیرتهب  تفگ : دندیـسرپ ، وا  تجاح  زا  تسا و  دسا  ینب 

دـنراذگن و اهنت  ار  وا  زگره  درم ، رازه  زا  هب  اهنآ  نت  کی  ره  تسا  یتعامج  نایم  رد  وا  مناوخ ، ربمغیپ  رتخد  رـسپ  يرای  هب  ار  اـمش 
نامرف زورما  منک ؛ تلالد  ریخ  نیا  هب  ار  امش  دینم ، تریـشع  موق و  امـش  تسا و  هتفرگارف  ار  وا  درگ  دعـس  رمع  نیا  دننکن و  میلـست 

رسپ اب  ادخ  هار  رد  امش  زا  یکی  هک  منک  یم  دای  دنگوس  يادخ  هب  نم  دیزودنا ! ترخآ  ایند و  فرش  ات  دینک  يرای  ار  وا  دیرب و  نم 
، نییلع رد  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قیفر  رگم  دراد ، مشچ  ار  ادخ  باوث  دنک و  ییابیکش  هک  دوشن ، هتشک  وا  ربمغیپ  رتخد  و 

زجر نیا  منک و  تباجا  ار  توعد  نیا  هک  مشاب  سک  لوا  نم  تفگ : دـنتفگ  یم  ریـشب  نب  هللادـبع  ار  وا  هک  دـسا  ینب  زا  يدرم  سپ 
نادرم هاگنآ  لساب  نیرع  ثیل  ینناک  لتاقم  نطب  عاجـش  ینااولقاثت  اذا  ناـسرفلا  مجحا  اولکاوت و  اذا  موقلا  ملع  دـق  : تفرگ ندـناوخ 

ار وا  دش و  دعس  رمع  دزن  مدنامه  يدرم  ندمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  گنهآ  هب  دش و  مهارف  درم  دون  ات  دنتـسجرب  هلیبق 
نآ يوس  راوس  دصراهچ  اب  دنتفگ  یم  قرزا »  » هک ار  شیوخ  ناهارمه  زا  يدرم  دعس  نبا  دیناهاگایب ،
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يولج تارف  رانک  رد  دعس  نبا  ناراوس  بش  لد  رد  دندوب ، هتفر  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگرکـشل  گنهآ  هب  هک  داتـسرف  هفیاط 
بیبح دش ، تخس  يرازراک  دنتخیوآ و  رد  مه  اب  سپ  دوب ، هدنام  تفاسم  كدنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اهنآ و  نایم  دنتفیرگب و  اهنآ 
دـسا ینب  دیدرگنزاب و  درک و  ابا  قزرا » ! » ددرگ تخبدب  وت  ریغ  يرگید  راذـگب  تراکچ !؟ ام  اب  وت  رب  ياو  هک  دز  گناب  قرزا »  » رب

دوخ ياج  زا  بش  نامه  هلیبق  نآ  دنتـشگزاب و  نتـشیوخ  هلیبق ي  يوس  دـندش و  مزهنم  دـنرادن  هورگ  نآ  اب  تمواقم  بات  دنتـسناد 
نیسح تفگب ، ربخ  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  رهاظم  نب  بیبح  .دیآ و  اهنآ  رـس  رب  هنابـش  دعـس  نبا  ادابم  دندرک  چوک 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  نایم  تارف و  بآ  رانک  رب  دنتـشگزاب  مه  دعـس  نبا  ناراوس  و  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
یگنلک ترضح  نآ  سپ  درک ، هدرزآ  تخس  یگنشت  ار  وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  و  دنتـشگ ، عنام  تارف  بآ  وا و  باحـصا 

ترـضح و نآ  دـمآ ، نوریب  اراوـگ  یبآ  دـنکب  ار  نیمز  بوـنج  فرط  هب  ماـگ  هد  اـی  هن  هلـصاف ي  هب  ناـنز  ماـیخ  تشپ  تـشادرب و 
« رجاعملا هنیدم   » رد و  دشن -  هدید  نآ  زا  يا  هناشن  دش و  دیدپان  بآ  نآ  دعب  دندرک و  رپ  اهکـشم  دـندیماشآ و  بآ  همه  ناهارمه 

هدیسر ربخ  نم  هب  هک  داتسرف  دعس  رمع  يوس  دیسر ، دایز  نبا  هب  ربخ  تسا -  هدرمش  ترضح  نآ  تازجعم  قایـس  رد  ار  هیـضق  نیا 
وت هب  نم  هماـن ي  یتقو  دنـشون ، یم  بآ  شناراـی  دوخ و  دروآ و  یم  تسد  هب  بآ  دـنک و  یم  هاـچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا 
اب هک  نک  راک  نآ  اهنآ  اب  دنـشون و  بآ  راذگن  ریگ و  گنت  اهنآ  رب  يرادزاب و  یناوت  ات  هاچ  ندنک  زا  ار  اهنآ  هک  رگنب  کین  دیـسر 

ناشیا رب  یگنـشت  دـنتفگ : یلبرا  یـسیع  نب  یلع  هحلط و  نب  دـمحم.تفرگ  گنت  اهنآ  رب  دعـس  نبا  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک ، ناـمثع 
دارم هللا  لوسر  نبای  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  اب  دوب ، دهاز  تشاد و  مان  ینادمه  ریضخ  نب  ریرب  هک  باحـصا  زا  یکی  دش ، تخس 
سپ .تساروت  رایتخا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوش ، نامیشپ  دیاش  بآ  هرابرد ي  میوگ  ینخس  وا  اب  مور و  دعس  نبا  دزن  هد  يروتس 
مالس زا  تشادزاب  هچ  ار  وت  ینادمه  درم  يا  تفگ : دعس  نبا  درکن ، مالـس  دمآ و  رد  وا  رب  دش و  دعـس  رمع  يوس  ینادمه  درم  نآ 

ار وا  لوسر  ادخ و  متسین و  ناملسم  نم  رگم  ندرک ؟

232 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


ار اهنآ  ات  يدمآ  یمن  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  ترتع  گنج  هب  يدوب  ناملـسم  رگا  تفگ : ینادمه  مسانـش ؟ یمن 
نانز و ناردارب و  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  نایم  وت  دنشون  یم  نآ  زا  قیناسر » » ناکوخ ناگس و  هک  تارف  بآ  نیا  زین  یشکب و 

یم ار  وا  لوسر  يادخ و  يرادنپ  یم  دـنهد و  یم  ناج  یگنـشت  زا  اهنآ  دنـشونب و  نآ  زا  يراذـگ  یمن  یتشگ و  عنام  يو  نادـناخ 
تـسا مارح  وا  ندرک  رازآ  مناد  یم  نم  ینادـمه ! يا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هاگنآ  تخادـنا ، ریز  هب  رـس  دعـس  نب  رمع  !؟ یـسانش
كرتأا نیم  هیـضترا و  رطخ ال  یلع  فقاول  ینا  يردا و  هللا ال  وف  یتیحل  تجرخ  اهیف  هطخ  یلا  هموق  نود  نم  هللادـیبع  یناعد  : نکلو

درم يا   . نیع (1) هرق  يرلا  کلم  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  نیـسح و  لتقب  اـبولطم  عجرا  ما  هبغر  يرلا  يرلا و  کـلم 
نیسح اب  تشگزاب و  ینادمه  نیصح  نبب  دیزی  سپ  .مراذگ  يرگید  هب  يرگید  هب  ير  کلم  مناوتب  هک  منیب  یمن  دوخ  رد  ینادمه !

نوچ هک : دنتفگ  یناهفـصا  جرفلاوبا  يربط و  رفعجوبا.دـشورفب  ير  تیالو  هب  ار  وت  هک  دـش  یـضار  دعـس  رمع  تفگ  مالـسلا  هیلع 
اب ار  وا  دناوخب و  ار  شردارب  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابع  دش ، تخس  وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  یگنـشت 

هنابش ات  داتسرفب  کشم  تسیب  هدایپ و  رفن  تسیب  راوس و  یس 

233 ص :

شرعلا هلا  لـعل  نیع  هرق  يرلا  یف  یلو  يرمعل  همج  ثداوـحلا  یمع و  نبا  نیـسح  تسا : بوـسنم  رمع  هب  مه  تاـیبا  نیا  و  . 54 - 1
ران و هنج و  قلاـخ  هللا  نا  نولوقی  نیدـب  دوجولا  عاـب  لـقاع  اـم  لـجعم و  ربل  ایندـلا  اـمنا  ـالا  نیلقثلا  ملظا  اـهیف  تنک  ول  یتلز و  رفغی 
، مئاد میظع  کلم  همیظع و  يرب  انزف  اوبذک  نا  نیتنـس و  نم  نمحرلا  یلا  بوتا  یننا  نولوقی  امیف  اوقدـص  ناف  نیدـی  لغ  بیذـعت و 

.نیدی لغ  بیذعت و  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  راتخاس  ینا  نیلجحلا و 
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مان لاله  نب  عفان  تسیک ؟ تفگ : يدیبز  جاجح  نب  ورمع  تیار ، اب  دوب  یلجب  لاله  نب  عفان  ناشیا  شیپاشیپ  دندمآ و  بآ  کیدزن 
.مشونب دیا  هدرک  عنم  ار  ام  هک  بآ  نیا  زا  مدـمآ  تفگ  يدـمآ ؟ هچ  يارب  يدـمآ  شوخ  ردارب  يا  تفگ : جاجح  نبا  تفگب ، دوخ 

بآ اهنت  نم  دنا  هنشت  ینیب  یم  هک  وا  باحصا  نیا  مالسلا و  هیلع  نیسح  هکنیا  هب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تداب ! اراوگ  شونب  تفگ :
ار نانآ  ات  دنا  هتـشاذگ  اجنیا  ار  ام  تسین و  راک  نیدب  یهار  تفگ : ورمع  دندش و  اهنادـب  هجوتم  جاجح  نب  ورمع  ناهارمه  .مشونن 
ار اهکـشم  دنتفگ  دوخ  ناگدایپ  اب  لاله  نب  عفان  مالـسلا و  هیلع  سابع  دندمآ ، رت  کیدزن  ورمع  ناهارمه  نوچ  .میوش  عنام  بآ  زا 

نب سابع  دـننک ، تعنامم  ندرب  بآ  زا  دنتـساوخ  وا  ناهارمه  جاجح و  نب  ورمع  دـندرک ، رپ  اه  کشم  دـنتفر و  ناگدایپ  دـینک ، رپ 
ناگدایپ يوس  ناراوس  دـندش و  رود  ناگدایپ  اـت  دنتـشادهاگن  ار  اـهنآ  دـندرک و  هلمح  اـهنآ  رب  لـاله  نب  عفاـن  مالـسلا و  هیلع  یلع 

اب ورمع  دنتفر و  اهنآ  میناسرب ، لزنم  هب  ار  بآ  ام  ات  دیتسیاب  جاجح  نب  ورمع  هاپـس  يولج  دیورب و  امـش  دنتفگ  ناگدایپ  دنتـشگزاب ،
هزین یلجب  لاله  نب  عفان  ار  جاجح  نب  ورمع  نارای  زا   (1) ادص »  » زا يدرم  ناشدندنارب و  یکدنا  دنتخات و  ناراوس  رب  دوخ  باحصا 

مالسلا هیلع  ماما  باحصا  درمب و  نامه  زا  دش و  هدوشگ  مخز  نآ  نیا  زا  دعب  اما  تشادنپ ، لهس  تفرگن و  يزیچ  هب  ار  نآ  دوب  هدز 
! يآ نم  رادید  هب  هاپس  ود  نایم  بشما  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  دعس  رمع  يوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يربط ) ) .دندروایب ار  اهلکـشمنآ 

باحصا مالسلا  هیلع  نیـسح  دندیـسر  رگیدکی  هب  نوچ  هزادنا ، نیمه  اب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دمایب و  راوس  تسیب  بیرق  اب  رمع 
رایـسب دندینـش و  یمن  ار  اهنیا  نخـس  هکنانچ  دنتـشگ ، ادـج  هورگ  ود  نآ  سپ  نینچمه ، دعـس  نبا  و  دـنور ، رترود  دومرفب  ار  دوخ 

هرابرد ي دوخ  نامگ  بسح  رب  مدرم  .دنتشگزاب و  دوخ  هاگرکشل  يوس  مادک  ره  هاگنآ  تشذگب ، بش  زا  یساپ  ات  دنتفگ  نخس 
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رمع مینک ! اهر  ار  رکـشل  ود  نیا  میور و  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  نم  اب  ایب  تفگ : دعـس  رمع  اـب  نیـسح  و  دـنتفگ ، یم  ناـنآ  يوگتفگ 
یم نم  زا  ارم  كـالما  تفگ : .مزاـس  یم  وـت  يارب  ار  نآ  زاـب  نم  تفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دوـش  یم  ناریو  نم  هناـخ ي  تـفگ :
نیا مدرم  ناـبز  رد  دـیوگ : يربط.تفریذـپن  مه  ار  نآ  رمع  مهد ، یم  وت  هب  زاـجح  رد  دوخ  لاـم  زا  نیا  زا  رتـهب  نم  تفگ : .دـنریگ 
یم نم  هک  داتـسرف  دعـس  رمع  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : دـیفم  خیـش.دنشاب  هتـسناد  هدینـش و  يزیچ  هکنآ  یب  دوب  عیاش  نخس 
دوخ ياج  هب  دعـس  رمع  هاگنآ  هدیـشوپ ، دـنتفگ  نخـس  رایـسب  دـندرک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  هنابـش  سپ  منک  رادـید  ار  وت  مهاوخ 
تما راک  درک و  عمج  يأر  نخـس و  کی  رب  ار  مدرم  دیناشنب و  ار  شتآ  یلاعت  يادخ  دعب ؛ اما  درک : همان  هللادـیبع  يوس  تشگزاب و 

مالـسا روشک  ياهزرم  زا  یکی  هب  ای  ددرگزاب  اجنآ  زا  هک  ناکم  نامه  هب  هک  درپس  ناـمیپ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش ، هرـسکی 
دـهن و وا  تسد  رد  تسد  دور و  دـیزی  نینمؤملاریما  دزن  ای  کیرـش ، اهنآ  اب  نایز  دوس و  رد  دـشاب  ناناملـسم  زا  یکی  نوچ  و  دور ،

تـسا جرفلا  یبا  تیاور  رد  و.تسا  نیمه  رد  تما  حالـص  ادخ و  يدونـشوخ  دـنکب و  وا  هرابرد ي  دـنیب  هچ  ره  نینمؤملاریما  دوخ 
دهاوخ وت  زا  ار  بلاطم  نیا  ملید  مدرم  زا  یکی  رگا  تفگ : دیناسرب و  ودب  وگتفگ  نیا  حرش  داتـسرف  هللادیبع  يوس  یلوسر  رمع  هک :
نیـسح هارمه  : » تفگ دنا  هدرک  تیاور  ناعمـس  نب  هبقع  زا  ناشیا  ریغ  ریثا و  نبا  يربط.يا و  هدرک  متـس  وا  هرابرد ي  يریذپن  وت  و 

ای هنیدم  مدرم  اب  وا  تبطاخم  زا  مالک  چیه  دش و  هتـشک  ات  مشگن  ادج  وا  زا  قارع و  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدـم  زا  مدوب  مالـسلا  هیلع 
نابز رب  هک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  مدینـش ، ار  همه  رگم  دنامن  ترـضح  نآ  لتق  زور  ات  هاگرکـشل  رد  ای  قارع و  رد  ای  هار  رد  ای  هکم و 
روشک ياهزرم  زا  یکی  هب  ای  دـهن  هیواعم  نب  دـیزی  تسد  رد  تسد  دورب و  تفریذـپ  ترـضح  نآ  دـنرادنپ  یم  تسا و  عیاـش  مدرم 

زگره دور ، مالسا 
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 . (1) دسر » یم  اجک  هب  مدرم  راک  مرگنب  ات  مورب  ییاج  روانهپ  نیمز  نیا  رد  دینک  اهر  ارم  تفگ  نکل  درکن و  دهعت  نینچ 

237 ص :

یلع شدنزرف  سابع و  شردارب  وا  اب  دندش و  رترود  وا  باحـصا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  تایاور  یـضعب  رد  . 56 - 1
وا اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دنامب ، یمالغ  صفح و  شرـسپ  وا  اب  دـنوش و  رود  ار  دوخ  باحـصا  تفگ  دعـس  رمع  دـنامب و  ربکا 
نآ رسپ  نم  درک و  یهاوخ  گنج  نم  اب  ایآ  تسا ؟ ودب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  یسرت  یمن  ایآ  دعـس ! نبا  يا  وت  رب  ياو  تفگ :

ناریو نم  هناخ ي  مسرت  یم  تفگ : دعس  رمع  .تسا  نیا  رد  ادخ  ياضر  هک  شاب  نم  اب  هیما ، ینب  هورگ  نیا  هن  یناد ؟ یم  هک  مسک 
هیلع نیسح  دنناتسب ! نم  تعیض  هک  مسرت  نآ  زا  تفگ : دعس  رمع  .منک  یم  انب  وت  يارب  ار  نآ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  دوش !

مالـسلا هیلع  ترـضح  مسرت ، یم  دوخ  لاـیع  رب  تفگ.مهد : یم  وت  هب  ضوع  زاـجح  رد  دوـخ  لاـم  زا  نآ  زا  هب  نم  دوـمرف : مالـسلا 
ار وت  زیخاتسر  زور  دنک و  حبذ  باوختخر  رد  ار  وت  يدوز  هب  هک  دزیگنا  رب  ار  یـسک  يادخ  تفگ  یم  تشگزاب و  تفگن و  يزیچ 

نامه قح  دـیوگ : مجرتم  .تسا  تیافک  وج  تفگ  زنط  هب  دعـس  نبا  كدـنا ، رگم  يروخن  قارع  مدـنگ  زا  مراودـیما  نم  دزرماـین و 
لاد هک  یمالک  چیه  دنیوگ و  نیمخت  نامگ و  هب  دـنیوگ  هک  اه  نیا  دـشن و  هاگآ  یـسک  اهنآ  يوگتفگ  زا  تفگ و  يربط  هک  تسا 

.تشگن رداص  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دشاب  هبال  تلذ و  رب 
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اعوسات عیاقو  البرک و  هب  رمش  دورو  رد 

یم يزوسلد  ییوج و  هراچ  دوخ  شیوخ  يارب  همان  نیا  بحاص  داشرا ) : ) تفگ دناوخب  دیسر و  هللادیبع  هب  دعـسرمع  همان ي  نوچ 
نوریب وت  كاخ  زا  رگا  تسا ، وت  رب  رد  هدمآ و  دورف  وت  كاخ  رد  هک  يو  زا  يریذـپ  یم  ار  نیا  ایآ  تفگ : تساخرب و  رمـش  .دـنک 

نکل تسا و  وت  تسکـش  هک  ریذپم  يو  زا  ار  نیا  سپ  یـشاب ؟ زجاع  نوبز و  وت  ددرگ و  رتدنمورین  دهنن ، وت  تسد  رد  تسد  دور و 
تفگ دایز  نبا  .یناد  وت  يرذـگرد  ییاشخبب و  رگا  یناد و  وت  یناسر  ناشیازـس  هب  رگا  دـنهن ، ندرگ  ار  وت  نامرف  وا  باحـصا  وا و 

يو باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  اـت  ربب  دعـس  رمع  يارب  ارم  هماـن ي  نیا  یتـفگ ، وت  هک  تسا  نیمه  يار  يا ، هدیـشیدنا  وکین 
دعـس رمع  رگا  دنک ، رازراک  اهنآ  اب  دننز  زابرـس  رگا  ناشدتـسرف و  نم  دزن  دنتفریذپ  رگا  دـنهن ! ندرگ  ارم  مکح  هک  دـنک  داهنـشیپ 

هب همان  و.تسرف  نم  دزن  وا  رس  نزب و  دعس  نبا  ندرگ  شاب و  وت  رکشل  ریما  دنک  ابا  رگا  رب و  وا  نامرف  ونـشب و  وا  نخـس  وت  تفریذپ 
دیما ار  وا  یناـشک و  زارد  ار  راـک  ینک و  وا  زا  رـش  عفد  اـت  مداتـسرفن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  ار  وـت  نم  : » هک تشوـن  دعـس  رمع 
دورف نم  مکح  هب  رـس  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رگا  رگنب ، نم ، دزن  یـشاب  وا  عیفـش  ای  یهاوخ  وا  رذـع  یهد و  اقب  تمالس و 

یشکب و ار  اهنآ  ات  شک  نانآ  بناج  هب  هاپس  دنتفریذپن  دندز و  نت  رگا  تسرف و  نم  دزن  ار  نانآ  دنداهن  ندرگ  ارم  نامرف  دندروآ و 
قحتسم هک  ینک  ادج  ار  اهنآ  ياضعا 
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محر و عطاق  شیوخ و  موق  هدنرازآ ي  يو  هک  راپسب  نابسا  مس  ریز  ار  وا  تشپ  هنیـس و  یتشکب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  دننیا و 
نیا متـشک  ار  وا  نوچ  هک  تسا  هتفر  نم  نابز  رب  ینخـس  نکیل  و  دراد ، ینایز  لمع  نیا  گرم  زا  سپ  هک  مرادـنپن  تسا و  راکمتس 

هب ار  نآ  وش و  ادـج  ام  رکـشل  تیار و  زا  ینک  ابا  رگا  و  تعاطا ، رب  مهد  شاداـپ  ار  وت  يربب  نم  ناـمرف  رگا  .منک  وا  رکیپ  اـب  لـمع 
نبا يا  داتـسرف ؛ وا  يوس  داـیز  نبا  : » هک تسا  جرفلاوب  تیاور  رد  و  «. مالـسلا میا و  هدوـمرف  وا  هب  ار  شیوـخ  ناـمرف  هک  راذـگ  رمش 
لوبق وا  زا  زادرپ و  لاـتق  هب  نک و  هرـسکی  راـک  درم  نآ  اـب  یتسـشن ؛ هدوسآ  يدرک و  شوخ  لد  یتحار  هب  يدومن و  یلهاـک  دـعس !

کیرـش نب  هللادـبع  زا  هریـصح  نب  ثراـح  : » تفگ فـنحم  یبا  زا  تسا  يربـط  خـیرات  رد  «. دـهن ندرگ  ارم  مکح  هکنآ  رگم  نـکم 
نینبلا ما  و  دنتـساخرب -  لحملا (1)  یبا  نب  هللادـبع  اـب  وا  تفرگب  هماـن  نآ  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نوچ  تسا  هدرک  تیاور  يرماـع 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يارب  دوب و  هللادبع  نبا  همع ي  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هجوز ي  دلاخ  نب  مازح  رتخد 

نب دـیحولا  نب  هعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  نب  لحملا  یبا  نب  هللادـبع  سپ  نامثع -  رفعج و  هللادـبع و  ساـبع و  هدروآ ؛ دـنزرف  راـهچ 
نبا سیون ! یناما  همان ي  ینیب ، رگا  هک  مالسلا  هیلع  دننیسح  اب  ام  ناگدازرهاوخ  ریمالا » هللا  حلصا  : » تفگ بالک  نب  رماع  نب  بعک 

هک دوخ  ناگتـسب ) زا  یکی   ) يالوم اب  همان  نآ  لحملا  یبا  نب  هللادبع  تشون و  یناما  دومرف  ار  بتاک  و  مشچ ، هب  يرآ ، تفگ : دایز 
امـش يولاخ  هک  تسا  یناما  همان  نیا  تفگ  دـناوخب و  ار  ناردارب  نآ  دـمآ و  ناـمرک  نوچ  داتـسرفب ، ـالبرک  هب  تشاد  ماـن  ناـمرک 
ناما زا  رتهب  ادخ  ناما  میرادن ؛ یتجاح  ناما  نیا  هب  هک  يوگب  وا  اب  ناسر و  مالـس  ام  يولاخ  هب  دـنتفگ : ناناوج  نآ  تسا ، هداتـسرف 

رب ياو  تفگ : دناوخب و  همان  وا  دروایب و  دعس  رمع  يارب  ار  هللادیبع  همان  رمش  و.تسا  هیمس  نبا 
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راک یتشادزاب و  وت  مدوب  هتـشون  هچنآ  لوبق  زا  ار  وا  هک  منک  یم  نامگ  ادـخ  هب  مسق  يدروآ ! یماغیپ  تشز  هچ  بارخ  هناخ  يا  وت !
ناـیم شردـپ  حور  ددرگ و  یمن  میلـست  هتبلا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوش ، حالـص  حلـص و  هب  میدوب  راودـیما  اـم  هک  يدرک  دـساف  ار 

: تفگ ار  لوسر  مالسلا  هیلع  نیسح  داتسرف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  همان  دعـس  نب  رمع  : » دیوگ يرونید  و  «. تسا وا  ياهولهپ 
نامرف ایآ  نک  هاگآ  ارم  تفگ : رمـش  «. دـمآ شوخ  مه  نآ  تسین  يرگید  زیچ  گرم  ریغ  منک ، یمن  تباـجا  ار  داـیز  نبا  زگره  نم 

وت هب  تفگ  راذـگ ! نم  هب  ار  رکـشل  هاپـس و  نیا  ینک  یمن  رگا  هن !؟ ای  ینک  یم  گنج  وا  نمـشد  اـب  یهد و  یم  ماـجنا  ار  دوخ  ریما 
مرحم مهن  هبنشجنپ ي  زور  ماش  دعـس  رمع  .شاب و  ناگدایپ  ریما  وتو  منک  راک  نیا  دوخ  نم  دشابن ، تمارک  نیا  ار  وت  مراذگ و  یمن 

ام ناگداز  رهاوخ  تفگ : داتـسیاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  کیدزن  اـت  دـمآ  رمـش  تخاـت و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بناـج  هب 
يا تفگ : یهاوخ !؟ یم  هچ  دـنتفگ : دـندمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  نامثع  رفعج و  هللادـبع و  سابع و  سپ  دـنیاجک ؟

ناـما ار  ربـمغیپ  دـنزرف  یهد و  ناـما  ار  اـم  اـیآ  وت ! ناـما  رب  وت و  رب  تنعل  دـنتفگ : ناـناوج  نآ  .دـیناما  رد  امـش  نم  ناـگدازرهاوخ 
هکنیا تسا  یناـما  هچ  داـب  هدـیرب  تتـسد  دز  گـناب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  : » هک تسا  رگید  تیاور  رد  و  فوهلم ) (»!؟ دـشابن

نیعل نانیعل و  نامرف  رد  مینک و  اهر  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  نب  نیـسح  دوخ  رورـس  ردارب و  یئوگ  یم  ایآ  ادخ  نمـشد  يا  يدروآ !
تفلا دـقلرتاو  كاذـل و  روتوم  نیب  مهف  مهیبا  ثارت  الا  تبا  سوفن  : تاـیبا نیا  ناـشیا  هراـبرد ي  تسا  بساـنم  ؟و  مییآرد ناـگداز 
هاگنآ .تشگزاب  دوخ  رکـشل  هب  كانمـشخ  هللا -  هنعل  رمـش -  سپ  تفگ : يوارربانملاب  مهمادقا  تسنآ  امک  یغولا  هموح  مهحاورا 

یم تشهب  هب  هک  دیـشاب  نامداش  دـیوش و  راوس  ادـخ  رکـشل  يا  : » ینعی «. يرـشبا هنجلاب  یبکرا و  هللا  لیخ  اـی  : » دز داـیرف  دعـس  رمع 
!« دیور
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تسا مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  يورم  ثیدح  رد  و  لماک ) ) .دندیدرگ گنج  مزاع  رصع  زامن  زا  دعب  دندش و  راوس  مدرم  سپ 
وا درگ  ماش  لها  رکشل  دندرک و  هرـصاحم  مهنع -  هللا  یـضر  وا -  باحـصا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور  اعوسات  هک :

ار مالسلا  هیلع  نیسح  دندش و  رورسم  رکشل  يرایـسب  هب  دعـس  نب  رمع  هناجرم و  رـسپ  دندیناباوخ و  اجنآ  ار  دوخ  ياهرتش  دنتفرگب ،
نوچ و.بیرغلا  فعـضتسملا  یباب  .دننک  یمن  ددـم  ار  وا  قارع  لها  دـیآ و  یمن  وا  يارب  يروای  دنتـسناد  نیقی  هب  دـندید و  فیعض 
هیلع نیسح  يربط ) لماک ، داشرا ،  ) .دندمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  هدرپارس  کیدزن  دندش و  راوس  وا  باحصا  دز  گناب  دعس  رمع 

کیدزن دینـشب و  يا  هجـض  بنیز  شرهاوخ  دوب ؛ هداهن  وناز  رب  رـس  هداد و  هیکت  ریـشمش  هب  هتـسشن  شیوخ  همیخ ي  يولج  مالـسلا 
تشادرب و وناز  زا  رس  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوش ؟ یم  کیدزن  ام  هب  هتـسویپ  هک  يونـش  یمن  ار  دایرف  گناب و  نیا  تفگ : دمآ ، ردارب 
دز يور  رب  یلیـس  شرهاوخ  سپ  ییآ ؟ ام  دزن  يدوز  نیا  رد  وت  تفگ : نم  اب  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  تعاس  نیا  رد  تفگ :

ار وت  ادخ  شاب ! شوماخ  رهاوخ ، يا  تسین  نویش  ماگنه  دومرف : وا  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دروآرب ، هالیواو  گناب و  درک و  نویـش  و 
تساخرب و مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دـندمآ  هورگ  نیا  ردارب ! تفگ : وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  و  يربط ) داشرا ،  ) .دـنک تمحر 
؟ دـنا هدـمآ  هچ  يارب  تسا و  هداتفا  قافتا  يا  هزات  هچ  سرپب  نک و  تاقالم  ار  نانآ  وش و  راوس  وت  يادـف  هب  مناج  ساـبع : اـب  تفگ 

یم هچ  تسیچ و  امـش  دوصقم  تفگ : ساـبع  و  دـندوب ، اـهنآ  اـب  رهاـظم  نب  بیبـح  نیق و  نب  ریهز  دـمایب و  راوـس  تسیب  اـب  ساـبع 
باتـش تفگ : .مینک  رازراک  امـش  اب  ای  دیرآ  دورف  رـس  وا  مکح  هب  ای  مییوگب  امـش  اب  هک  تسا  هدـمآ  ریما  نامرف  دـنتفگ : دـیهاوخ ؟

يارب تفگ  هچ  ره  ناهاگایب و  ار  وا  ور و  وا  دزن  دنتفگ  دنداتـسیاب و  .مراد  هضرع  وا  رب  دیتفگ  هچنآ  مور و  هللادبع  یبا  دزن  ات  دینکم 
موق نآ  اب  دنداتسیاب و  وا  باحـصا  تفگب و  ربخ  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  ناود  مالـسلا  هیلع  سابع  سپ  .روآ  مایپ  ام 

: تفگ ریهز  میوگ ؟ نم  یهاوخ  رگا  يوگ و  نخـس  وت  یهاوخ  رگا  تفگ : نیق  نب  ریهز  اب  رهاظم  نب  بیبح  يربط )  ) .دنتفگ نخس 
دب ادخ  هب  دنگوس  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  سپ  يوگ ! نخس  وت  مه  يدرک ، زاغآ  وت 
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ره رد  هک  رهـش  نیا  ناتـسرپ  ادخ  وا و  نادناخ  ترتع  اب  دنـشاب  هتـشک  ار  وا  ربمغیپ  دنزرف  دنور  ادخ  دزن  ادرف  نوچ  هک  اهنآ  دنمدرم 
ریهز .نک  یناتـسدوخ  یناوت  یهاوخ و  هچ  ره  وت  تفگ : سیق  نب  هرزع.دندرک  رایـسب  ادخ  رکذ  دنا و  هداتـسیا  یگدـنب  هب  هاگرحس 

زا ادخ  هب  ار  وت  ماوت ، هاوخیکن  نم  هک  سرتب  يادخ  زا  سپ  تسا ، هدومن  هار  هدرک و  كاپ  ار  اهنآ  لجوزع  يادخ  هرزع ! يا  تفگ :
يدوبن و نادـناخ  نیا  نایعیـش  زا  وت  تفگ : هرزع  .دنـشکب  ار  هرهاط  سوفن  اهنآ  رطاخ  هب  دـننک و  ناـهارمگ  يراـی  هک  شاـبم  اـهنآ 

یلوسر متـشونن و  وا  يوس  هماـن  ادـخ  هب  دـنگوس  مناـنآ ، زا  نم  هک  يدربـن ، هار  اـجنیا  رد  نم  ندوب  زا  تفگ : ریهز  يدوب ! یناـمثع 
اب دوب  ار  وا  هک  تناکم  نآ  مروآ و  دای  هب  ار  يادـخ  لوسر  .مدرک  رادـید  ار  وا  هار  رد  نکلو  مدادـن  وا  هب  يراـی  دـیون  مداتـسرفن و 
ار دوخ  ناج  مشاب و  وا  بزح  رد  منک و  وا  يراـی  هک  دـش  نآ  نم  يأر  سپ  دـیآ ، هچ  نمـشد  زا  وا  رـس  رب  متـسناد  و  ادـخ ، لوسر 

موق هچنآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  اما.مشاب  هدرک  ظفح  دیتشاذگ  عیاض  امـش  هک  ار  لوسر  ادـخ و  قح  ات  منک  وا  يادـف 
يارب دیاش  ناشنادرگزاب  بشما  زادنا و  ادرف  هب  ار  راک  یناوت  رگا  درگزاب و  اهنآ  دزن  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  .داد  ربخ  دـندوب  هتفگ 
.مراد تسود  ار  رافغتـسا  اعد و  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  ادـخ  مینک ، رافغتـسا  میناوخب و  ار  وا  میرازگ و  زامن  راگدرورپ 

رمع بناج  زا  یلوسر  تشگزاب و  هنع -  هللا  یـضر  سابع -  دـنتفریذپ و  اهنآ  تشاذـگب ، ماما  ماغیپ  دـمآ و  موق  نآ  دزن  سابع  سپ 
ریما دزن  ار  امش  دیوش  میلست  رگا  میهد  تلهم  ار  امش  ادرف  ات  ام  تفگ : داشرا )  ) .داتـسیاب دوب  سر  زاوآ  هک  ییاج  رد  دمآ  وا  اب  دعس 

.تشگزاب مینکن و  اهر  ار  امش  دینز  زابرس  رگا  میتسرف  یم  دایز  هللادیبع 
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اروشاع بش  عیاقو  رکذ  رد 

وا کیدزن  تفگ : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک ، عمج  بورغ  کیدزن  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  داـشرا ) )
و شیاتس ، نیرتهب  منک ، یم  شیاتس  ار  يادخ  تفگ : یم  دوخ  باحصا  اب  مدینش  .مدوب  رامیب  تقو  نآ  رد  مونشب ، وا  راتفگ  ات  مدش 
یتخومآ و ام  هب  ار  نآرق  یتخاونب و  ار  ام  توبن  هب  هک  مرازگ  ساپس  ار  وت  ایادخ ! راب  یتخس ، رب  یشوخ و  رب  میوگ  یم  ساپس  ار  وا 
رتافواب و منادن  یباحـصا  نم  دعب ؛ اما  رامـش ، نارازگـساپس  زا  ار  ام  سپ  يداد ، لد  شوگ و  مشچ و  ار  ام  يدینادرگ و  انیب  نید  رد 

وکین يازج  ار  امـش  ادخ  سپ  دوخ ، نادـناخ  زا  رت  هتـسب  ياپ  محر  تلـص  هب  رترادربنامرف و  يا  هداوناخ  هن  دوخ و  باحـصا  زا  رتهب 
متسسگب امـش  زا  تعیب  دقع  دیورب و  مداد  نذا  ار  امـش  همه ي  دشک و  زیتس  گنج و  هب  راک  نانیا  اب  مراد  نامگ  نم  و  نم ، زا  دهد 

نت کی  تسد  کی  ره  دیراگنا و  دوخ  يراوس  رتش  ار  نآ  تسا ؛ هتفرگورف  ار  امـش  یکیرات  تسا و  بش  نونکا  متـشادرب ، دهعت  و 
رب نوچ  دنهاوخ و  یم  ارم  مدرم  نیا  هکنآ  يارب  دهد  جرف  دنوادخ  ات  دیوش  هدـنکارپ  اهرهـش  اه و  هد  رد  دـیریگب و  ارم  تیب  لها  زا 
راک نیا  دنتفگ : رفعج  هللادـبع  رـسپ  ود  ناگدازردارب و  نارـسپ و  ناردارب و  سپ  دـنوش ، لوغـشم  نارگید  بلط  زا  دـنتفای  تسد  نم 

نخـس زاـغآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  و  دوش ! نینچ  زگره  هک  دـنکن  ادـخ  میناـم ؟ هدـنز  وت  زا  سپ  هکنیا  يارب  مینک ؟ هچ  يارب 
ای وا  لثم  دندرک و  وا  يوریپ  تعامج  نآ  دوب و  هدرک 
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امش سپ  درک ، تیافک  ار  امش  ملسم  ندش  هتـشک  دومرف : لیقع  ینب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .دنتفگ  نخـس  وا  راتفگ  هب  کیدزن 
نیرتهب هک  ار  دوخ  ناگدازومع  دوخ و  رالاس  گرزب و  دنیوگ  یم  دنیوگ ؟ یم  هچ  مدرم  هللا ! ناحبـس  دـنتفگ : ناتمداد ! نذا  دـیورب 

نینچ ادـخ  هب  مسق  هن  دـندرک ! هچ  مینادـن  میدربن و  راک  هب  يریـشمش  هزین و  میدـنکفین و  يریت  اهنآ  اب  میدرک و  اـهر  دـندوب  ماـمعا 
، میور وت  اب  ام  يور  وت  ياج  ره  رازراـک و  میزاـبرد و  وت  هار  رد  ار  اـه  نیا  مینک و  تاـساوم  لـها ، ناـج و  لاـم و  هب  نکل  مینکن و 

دنوادخ دزن  میرادرب ؟ وت  زا  تسد  ام  ایآ  تفگ : تساخرب و  هنع -  هللا  یـضر  هجـسوع -  نب  ملـسم  و  وت ! زا  سپ  یگدنز  داب  تشز 
تسد رد  نآ  هتسد ي  ات  ریشمش  نیا  هب  مربورف و  اهنآ  هنیس ي  رد  ار  هزین  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دشاب ؟ هچ  ام  هناهب ي  وت  قح  يادا  رد 
ساپ دـنادب  ادـخ  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  ام  ادـخ  هب  مسق  منکفا ، اهنآ  رب  گنـس  مشاـب  هتـشادن  حالـس  رگا  منزب و  اـهنآ  رب  تسا  نم 

موش یم  هتخوس  زاب  موش  یم  هدنز  زاب  موش  یم  هتشک  هک  متسناد  نم  رگا  هللا  و  وت ، هرابرد ي  میتشاد  وا  تبیغ  رد  ار  لوسر  تمرح 
ار گرم  وت  دزن  ات  مدـش  یمن  ادـج  وت  زا  زاب  دـننک ، راکنیا  نم  اب  راب  داـتفه  موش و  یم  هدـنکارپ  هدـیبوک و  زاـب  موش  یم  هدـنز  زاـب 

نیقلا نب  ریهز  .دـسرن و  ناـیاپ  هب  زگره  هک  یتـمارک  نآ  زا  سپ  تسا ! راـب  کـی  نتـشک  هک  منکن  راـک  نـیا  هنوـگچ  سپ  مباـیرد ،
نیا وت و  زا  ار  نتـشک  دـنوادخ  راب و  رازه  نینچمه  موش و  هتـشک  زاـب  موش  هدـنز  زاـب  موش  هتـشک  مراد  تسود  تفگ : تساـخرب و 

دنگوس دنتفگ : يربط )  ) رگیدکی دننام  ینعم و  کی  رد  همه  دنتفگ  نخـس  باحـصا  زا  یتعامج  .دنادرگزاب و  وت  تیب  لها  ناناوج 
، مینک یم  يرادـهاگن  ار  وت  تسد  یناشیپ و  هاگولگ و  اب  تسا ، وت  ناج  يادـف  ام  ناج  نکل  میوش و  یمن  ادـج  وت  زا  هک  يادـخ  هب 

یـسراف رعاش  هک  تسا  نیا  اهنآ  لاح  نابز  دـیوگ : فلؤم.هداد  ماجنا  میا و  هدرک  افو  تسا  هدوب  ام  رب  هچنآ  میدـش  هتـشک  اـم  یتقو 
مرد نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم  لضف  ریرس  مناسر  شرع  هب  را  نم  اهاش  : تفگ
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يازج ار  امش  ادخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  مرب  اجک  لد  نیا  منکفا  هک  رب  رهم  نیا  رهم  وت  زا  مردارب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 
ابیـش نبل  نم  نابعقال  مراکملا  کلتالاثما  سانلا  یف  مهل  تیار  نا  اـم  اوربص  هیتف  نم  مهرد  هللا.تشگزاـب  دوخ  ياـج  هب  دـهد و  ریخ 
تفگ دش ، ریـسا  ير » رغث   » رد ترـسپ  دنتفگ  ار  یمرـضح  ریـشب  نب  دمحم  لاح  نآ  رد  تفگ : هللا  همحر  دیـسالاوبا  دـعب  اداعف  ءامب 

دینشب و وا  نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  .مشاب  هدنز  نم  دوش و  ریسا  وا  مرادن  تسود  مراد ، مشچ  يادخ  زا  ار  دوخ  وا و  تبیصم  باوث 
وت زا  رگا  دنروخب  ارم  هدنز  هدنز  ناگدنرد  تفگ : شوکب ! شیوخ  رـسپ  ییاهر  رد  متـشادرب ، وت  زا  تعیب  نم  هللا » کمحر  : » تفگ
يو هب  هماج  جـنپ  و  دـیوج ، تناعتـسا  اهنادـب  شدرارب  يادـف  رد  ات  هد  ترـسپ  نیا  هب  ار  درب  ياه  هماـج  نیا  سپ  دومرف : موش ! ادـج 

ینارحب دیس  یلامث و  هزمح ي  یبا  زا  هدانساب  تسا  هدرک  تیاور  ینیضح  نادمح  نب  نیسح  و.دوب  رانید  رازه  نآ  ياهب  هک  دیشخب 
دش یم  زئاف  تداهش  هب  مردپ  هک  زور  نآ  تفگ : یم  مدینش  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  تفگ : هک  يو  زا  السرم 

ار شیوخ  دـیریگ و  دوخ  رتـش  ار  بش  نیا  نم  باحـصا  لـها و  يا  تفگ : دوـمرف و  عـمج  زور  نآ  بش  ار  دوـخ  باحـصا  لـها و 
نم اب  هک  دهعو  تعیب  نآ  نم  دنک و  تمحر  ار  امش  دنوادخ  .دنرادن  امش  هشیدنا ي  دنشکب  ارم  رگا  دنهاوخ و  ارم  اهنت  هک  دیناهرب 
وت زگره  هللادبعابا ! يا  ام  رورس  يا  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : نابز  کی  وا  نارای  ناشیوخ و  ناردارب و  سپ  متـشادرب ، امـش  زا  دیدرک 

ماما و هک  دنیوگب  مدرم  ات  میراذـگن  اهنت  ار  وت  زگره  هللادـبعابا ! يا  ام  رالاس  گرزب و  ماما و  هک  دـنیوگب  مدرم  ات  میراذـگن  اهنت  ار 
رگم يوش ، هتشک  میراذگ  یمن  ار  وت  ام  مینک ، یشارت  هناهب  ادخ  دوخ و  نایم  دش و  هتشک  ات  دنتـشاذگ  اهنت  ار  دوخ  رالاس  گرزب و 
کی امش  زا  دیوش و  هتشک  نم  اب  همه  موش و  هتشک  ادرف  نم  مدرم ! يا  دومرف : اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .میوش  هتـشک  وت  دزن  هک  نآ 
یمن ایآ  هللا ! لوسر  نبای  .تشاد  یمارگ  وت  اب  ندـش  هتـشک  هب  تخاونب و  وت  ندرک  يراـی  هب  ار  اـم  هک  هللادـمحلا  دـنتفگ : .دـنامن  نت 

: دومرف وت !؟ هجرد ي  رد  میشاب  وت  اب  هک  يدنسپ 
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رد مه  نم  ایآ  تفگ : ماما  اب  مالسلا  هیلع  نسح  نب  مساق  سپ  .تفگ  ریخ  ياعد  دهد و  وکین  يازج  ار  امـش  ادخ  اریخ » هللا  مکازج  »
زا مع  يا  تفگ  تسا ؟ هنوـگچ  وـت  دزن  گرم  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : تخوـسب و  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لد  مناگدـش ؟ هتـشک 
امش هک  نآ  زا  دعب  دنوش ، هتـشک  نم  اب  هک  ینادرم  نآ  زا  یکی  وت  داب  وت  يادف  وت  مع  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  تفگ : رتنیریـش ، نیبگنا 

: دومرف دوش ؟ هتشک  راوخریش  هللادبع  ات  دنسر  مه  نانز  هب  مع ! يا  دیسرپ : مساق  .دوش  هتشک  مه  هللادبع  مرسپ  دسر و  میظع  يالب  ار 
مباین و چـیه  مبلط و  ریـش  ای  بآ  میآ و  هدرپارـس  هبو  دوش  کشخ  یگنـشت  زا  نم  ناهد  یتقو  دوش  هتـشک  هللادـبع  وت ! يادـف  هب  مع 

کیدزن دوخ  ناهد  هب  ات  مرادرب  ار  نآ  دنهن و  نم  تسد  رب  دنروآ و  ار  نآ  مشون ! وا  ناهد  باعل  زا  ات  دـیروآ  ارم  دـنزرف  نآ  میوگ 
نامـسآ بناج  هب  تسد  سپ  ددرگ ، ناور  نم  تسد  رد  شنوخ  دـیرگب و  وا  دـنکفا و  وا  يولگ  هب  يریت  ناـنآ  زا  یقـساف  سپ  مرب ،

دنناشک و نانآ  يوس  هب  ارم  اه  هزین  سپ  مراد  مشچ  ار  وت  باوث  منک و  ییابیکـش  ایادـخ  اباستحا » اربص و  مهللا   » میوگب منک و  دـنلب 
عقاو دهاوخ  ادخ  هچنآ  دشاب و  ایند  تاقوا  نیرتخلت  تقو  نآ  منک و  هلمح  اهنآ  رب  نم  سپ  دشک ، هنابز  مایخ  تشپ  قدنخ  رد  شتآ 

اه همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرارذ  زا  يا  هیرگ  نویـش و  هیرگ و  گـناب  میتـسیرگب و  اـم  تسیرگب ، وا  سپ  .دوش 
بـش نآ  مدوب  مردپ  اب  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یلامث  زا  هرـس  سدق  يدنوار  بطق  «. دش دنلب 

ارم رگا  دنهاوخ و  ارم  اهنت  مدرم  نیا  هک  دیریگ ، دوخ  رپس  ار  بش  نیا  تفگ : دوخ  باحـصا  اب  سپ  دـش ، یم  هتـشک  نآ  يادرف  هک 
هتشک ادرف  امش  همه ي  تفگ : .دش  دهاوخن  نینچ  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ  متشادرب ، امش  زا  تعیب  دیرگنن و  امش  هب  دنتشک 

اب درک و  اعد  سپ  وت ، اب  ندش  هتـشک  هب  تشاد  یمارگ  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپـس  دنتفگ : درب ، یمن  ردب  ناج  مه  نت  کی  دـیوش ، یم 
تسا و وت  لزنم  نیا  نالف  يا  دومرف : یم  ترضح  نآ  دنتسیرگن و  ار  دوخ  لزنم  ياج و  دندرک و  دنلبرس  دینک ! دنلبرس  تفگ : اهنآ 

.دسر تشهب  رد  دوخ  لزنم  هب  ات  دش  یم  زاب  ریشمش  هزین و  شیپ  هب  يور  هنیس و  هب  يدرم  ره 
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: هک تسا  هدرک  تیاور  دوخ  نارای  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  يوگتفگ  لقن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  یلاما »  » رد
داتسرفب ار  دوخ  دنزرف  یلع  دندنکایب و  همیه  زا  ات  دومرفب  دندنک و  قدنخ  دننام  یلادوگ  دوخ  رگـشل  درگرب  دومرفب  ترـضح  نآ  »

نم کل  فا  رهد  ای  : » تفگ یم  تایبا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  دندوب و  ناسرت  تخـس  دندروآ و  بآ  ات  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  اب 
دـینک و لسغ  دـیزاسب و  وضو  و  تسامـش ، هشوت ي  نیرخآ  هک  دیـشونب  بآ  دـیزیخرب و  دومرف : باحـصا  اب  هاگنآ.تایبالا  لـیلخ »
اه هدرپارس  ات  دومرفب  ار  باحصا  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دیوگ يرونید  هفینحوبا ي  و  «. دشاب امـش  نفک  ات  دییوشب  ار  دوخ  ياه  هماج 

دندز شتآ  دندروآ و  ناوارف  ین  مزیه و  دـننک و  یلادوگ  تشپ ، رد  دنـشاب و  نانز  ياه  همیخ  ولج  رد  دوخ  دـننزب و  مه  کیدزن  ار 
یثیدح رد  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ترـضح  زا  ینهد  هرامع  زا  يربط  خیرات  رد  دـیوگ : مجرتم  « .دـنزاتن همیخ  هب  تشپ  زا  رکـشل  ات 

رازین و هب  تشپ  دییارگ و  البرک  يوس  «. دـحاو هجو  نم  الا  لباقی  الیک  ءالح  ءابـضق و  یلا  هرهظ  دنـساف  البرک  یلا  لدـع  ،» هک لیوط 
روبع و هک  دـناد  تسا  هدـید  البرک  یکیدزن  رد  ار  نیمز  هنوگ  نآ  سک  ره  دوش ، وربور  نمـشد  اب  يوس  کـی  زا  هک  داد  یقـالطاب 

همع مدوب و  هتسشن  دش  هتشک  نآ  يادرف  مردپ  هک  بش  نآ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داشرا ) ) .تسین رـسیم  نآ  زا  هلمح 
وا دزن  يرافغ  رذ  یبا  يـالوم   (2) (1) يوح »  » تفر و رگید  همیخ ي  رد  تساخرب و  مردـپ  هاـگان  درک ، یم  نم  يراتـسرپ  بنیز  ما 

: تفگ یم  نم  ردپ  درک و  یم  حالصا  ار  وا  ریشمش  دوب و 
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لیلجلا و یلا  رمالا  امنا  لیدبلاب و  عنقی  رهدلا ال  لیتق و  بلاط  بحاص و  نم  لیصالا  قارشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای 
، هتشک ار  قح  بلاط  دوخ و  رای  ماش  دادماب و  رد  رایسب  هچ  یتسود ! دب  هک  داب  وت  رب  فا  راگزور  يا  : » ینعی یلیبس  کلاس  یح  لک 

هـس ای  راب  ود  «. تسا ینتفر  مور  نم  هک  هار  نیا  رب  هدنز  ره  تسا و  گرزب  دنوادخ  هب  هدراذگاو  راک  دنک ، یمن  لوبق  لدـب  راگزور 
الب متسناد  مدرک و  توکس  مدینادرگزاب و  تفرگب و  ارم  يولگ  هیرگ  سپ  متفایرد ، ار  يو  دوصقم  نم  ات  درک  رارکت  تایبا  نیا  راب 

اب تسجرب  تسناوتن ، يراددوخ  تسا ، نانز  نأش  ندرک  يراز  بلق و  تقر  دینشب و  مدینش  نم  هچنآ  بنیز  ما  همع  اما  و  دمآ ، دورف 
یخا یلع و  یبا  همطاف و  یما  تتام  مویلا  هایحلا  ینمدعا  توملا  تیل  هالکثاو  : » تفگ مردـپ و  دزن  ات  تفر  ناشک  نماد  هنهرب و  رس 
هدرک هدوبان  ارم  یناگدنز  هدمآ و  گرم  شاک  تبیصم ! نیا  زا  ياو  : » ینعی «. یقابلا لامث  یضاملا و  هفیلخ  ای  مالـسلا  مهیلع  نسحلا 
سپ !« ناگدنامزاب هانپ  ناگتـشذگ و  نیـشناج  يا  دنتفر  ایند  زا  مالـسلا  مهیلع  نسح  مردارب  یلع و  مردـپ  همطاف و  مردام  زورما  دوب ،
دربن ناطیش  ار  وت  يرابدرب  نم ! كرهاوخ  يا  ناطیشلا » کملح  نبهذی  هیخا ال  ای  : » تفگ تسیرگن و  وا  يوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ما همع  سپ  .دباوخ  یم  دنراذگب  لاح  هب  ار  راوخگنس  غرم  رگا  مانل » اطقلا (1)  كرت  ول  : » تفگو دیدرگب  شمشچ  ود  رد  کشا  و 
ارم لد  نیا  و  دنریگ ؟ یم  متس  هب  ار  وت  ایآ  : » ینعی «. یسفن یلع  دشاو  یبلقل  حرقا  كاذف  اباصتغا  کسفن  بصتغتفا  هاتلیو  ای  : » تفگ

«. تسا نارگ  راوشد و  تخس  نم  ناج  رب  دنک و  هدرزآ  هتسخ و  رتشیب 
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هب ات   ) تخیر وا  يور  رب  بآ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ، داتفیب شوهیب  درک و  كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  يور  رب  یلیـس  هاگنآ 
نا نوقبی و  ءامـسلا ال  لها  نا  نوتومی و  ضرالا  لها  نا  یملعا  هللا و  ءازعب  يزعت  هللا و  یقتا  هاتخا  ای  :» تفگ وا  اب  و  دمآ ) زاب  شوه 
ریخ یبا  ینم خ ) ریخ  يدـج   ) هدـحو درف  وه  نودوعی و  قلخلا و  ثعبی  هتردـقب و  قلخلا  قلخ  يذـلا  هللا  هجو  الا  کلاه  یـش ء  لـک 

سرتب يادخ  زا  رهاوخ  يا  » ینعی «. هوسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  ملسم  مکل  و  یلو خ )  ) ینم ریخ  یخا  ینم و  ریخ  یما  ینم و 
، دوش یناف  زیچ  ره  دننام و  یمن  اه  نامـسآ  لها  دـنریم و  یم  نیمز  لها  هک  نادـب  و  يوج ، یلـست  يادـخ  بناج  زا  ییابیکـش  هب  و 

دج تسا ، اهنت  دوخ  يادخ  دنادرگزاب و  دنازیگنارب و  ار  اهنآ  زاب  دیرفآ و  دوخ  تردـق  هب  ار  قلخ  هک  ییادـخ  نامه  هللا ، هجو  رگم 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دیاب  ار  یناملـسم  ره  نم و  دندوب و  نم  زا  رتهب  مردارب  مردام و  نم و  زا  هب  مردپ  دوب و  نم  زا  هب  نم 

یلع یقشت  یمسق ال  يرباف  کیلع  تمـسقا  ینا  هیخا  ای  : » تفگ وا  اب  داد و  تیلـست  ار  وا  نانخـس  نیا  لاثما  هب  و  «. نتـسج یـسأت  هلآ 
ارم دنگوس  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  نم ! كرهاوخ  يا  «. تکله انا  اذا  روبثلا  لیولاب و  یلع  یعدـت  اهجو و ال  یلع  یـشمخت  ابیج و ال 
نیا دـیوگ : مجرتم  « .نکم دـنلب  نم  رب  نویـش  يراز و  موش  كـاله  نم  نوچ  شارخن و  يور  ردـم و  نم  رب  ناـبیرگ  نادرگ ، تسار 
هتکن نآ  رد  هدنناوخ  دـیاش  دوب ، نانخـس  رد  هک  تغالب  تیاغ  زا  مدرکن  تعانق  همجرت  هب  مدروآ و  یبرع  نابز  هب  انیع  ار  تاملاکم 

دزن دیناشنب و  دروآ و  نم  دزن  ار  بنیز  هاگنآ.دروآ  ناوتن  همجرت  رد  ار  غیلب  نانخس  تاکن  همه ي  میـشاب و  هتفاین  رد  ام  هک  دنیب  يا 
دنشاب و اهرداچ  نایم  رد  نوخ  هک  دومرف  دنکفا و  مه  رد  اهنامسیر  دندز و  رگیدکی  کیدزن  ار  اه  همیخ  ات  دومرفب  تفر و  باحصا 

يوس ره  زا  و  دـشاب ، نانآ  پچ  تسد  تسار و  تسد  بناج  رب  رـس و  تشپ  رد  اـه  همیخ  دـنوش و  وربور  نمـشد  اـب  يوس  کـی  زا 
ياج هب  مالسلا  هیلع  ماما  دراد و  ناشیدب  يور  نمشد  هک  بناج  نامه  زا  رگم  دشاب  هتفرگ  نایم  رد  ار  نانآ  ياه  هدرپارس 
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اعد و دنتشازگ و  یم  زامن  دندوب ، رادیب  نانچمه  باحصا  داتـسیاب و  عرـضت  اعد و  رافغتـسا و  زامن و  هب  بش  همه  تشگزاب و  دوخ 
رد دندوب و  همزمز  رد  لسع  همزمز  رد  لسع  روبنز  دننام  حبـص  ات  بش  و  دیوگ : فلؤم  و.دـیفملا  مالک  یهتنا  .دـندرک  یم  رافغتـسا 
نآ و  لماک ، مامت و  دوخ  تافص  رد  و  زامن ، رایسب  دوب ، نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  بأد  و  هتسشن ، دندوب و  هداتـسیا  دوجـس  عوکر و 

ادهتجم هعاطلا  یف  ادضع و  همالل  ادنـس و  نآرقلل  ناک  :» تفگ هیلع -  هللا  تاولـص  يدهم -  ماما  يو  دـنزرف  هک  دوب  نانچ  ترـضح 
اهیلا ارظان  اهنع  لحارلا  دهز  ایندلا  یف  ادهاز  دوجسلا  عوکرلا و  لیوط  دوهجملل  الذاب  قاسفلا  لبـس  نع  ابکان  قاثیملا  دهعلل و  اظفاح 

نب یلع  : » هک تـسا  هدروآ  دـیرفلا » دـقعلا   » باـتک رد  یناورم  یبطرق (1)  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ورمعوبا  «. اـهنم نیـشحوتسملا  نیعب 
هنابش ره  رد  دوب ، دنزرف  ار  يو  هنوگچ  هک  تشاد  دیاب  بجع  تفگ : دنکدنا ! رایسب  تردپ  نادنزرف  دنتفگ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش  رحـس  نوچ  : » هک تسا  تیاور  بقانم ) «) .دیـسر یم  ناـنز  هب  یک  تشاذـگ  یم  زاـمن  تعکر  رازه  زور 
تفرگب کبس  یباوخ 

251 ص :

ار اجنآ  دجاسم  دننایاسرت و  همه  نآ  مدرم  تسایناپسا و  تکلمم  وزج  زورما  تسا و  سلدنا  ياهرهـش  زا  هبطرق  هب  بوسنم  . 61 - 1
خیرات همدقم ي  رد  .دندوب و  ناملـسم  یحاون  نآ  تمامت  خروم ، نودلخ  نبا  دـهع  هب  دـنا ، هدـنارب  ار  ناناملـسم  دـنا و  هدرک  اسیلک 
راچان تهج  نیا  هب  دـننک و  یناگدـنز  اهنآ  دـننام  هدیـشوپ و  نانآ  سابل  دـنا و  هتفرگ  يراصن  يز  سلدـنا  ناناملـسم  دـیوگ : دوخ 

يراصن اب  دنتخادرپ و  شون  شیع و  هب  ناناملـسم  يارما  .دوب  هدید  شیپ  زا  درم  نیا  هک  دش  نانچ  دـنیآرد و  نانآ  نامرف  ریز  يزور 
ار بهاذم  دندرک و  راتفر  یکین  هب  راک  زاغآ  رد  ناناملسم  يایاعر  اب  دنتخادنارب و  ار  ارما  نآ  دنتفرگ  ورین  يراصن  یتقو  ات  دنتخاسب 

دندادب تسد  زا  توق  دنشگ و  هتفیرف  دندش و  مارآ  ناناملـسم  نوچ  ات  دندرمـش  مرتحم  ار  دجاسم  دندرک و  لدع  دنتـشاذگ و  دازآ 
تسا و هدمآ  هدومن  زاب  يرقم ء  دمحا  فینصت  بیطلا » خفن   » باتک رد  عیاقو  نیا  لیصفت  .دندنارب و  ار  همه  دندرک و  هلمح  هرابکی 

لقتسم يرگید  زا  سپ  یکی  یمالسا  تکلامم  ام  رـصع  رد  هللادمحب  دنریگ و  تربع  ات  تسا  مزال  ار  ناناملـسم  خیرات  نیا  ندناوخ 
.درمش تمینغ  تسناد و  دیابب  ار  نآ  ردق  دشاب  هچ  ره  لالقتسا  نیا  دنور و  یم  نوریب  يراصن  تیامح  زا  دنوش و  یم 
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يور نم  هب  یناگـس  مدید  دومرف : يدید ؟ هچ  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ : مدید ؟ هچ  باوخ  رد  نونکا  دیناد  یم  دومرف : دـش و  رادـیب  و 
زا دشک  یم  ارم  هکنآ  مراد  نامگ  نم و  رب  دوب  رت  تخـس  همه  زا  هک  مدید  گنر  ود  یگـس  اهنآ  نایم  رد  دنردب و  ارم  ات  دنا  هدروآ 

، دندوب باحـصا  زا  یهورگ  يو  اب  مدید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  دـج  زاب  و  دـشاب ، سیپ  يدرم  مدرم ، نیا  نایم 
دزن وت  راطفا  بشما  دنیامن ، یم  يداش  وت  ندمآ  زا  یلعا  حیفص  اهنامـسآ و  لها  دمحم و  لآ  دیهـش  وت  نم ! كرـسپ  يا  دومرف : یم 
نیا درادـهاگن و  يزبس  هشیـش ي  رد  دریگب و  ار  وت  نوخ  اـت  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  تسا  يا  هتـشرف  نیا  نکم ! ریخأـت  دـشاب و  نم 

زا فنخم  یبا  زا  يربط  « .تسا هدـمآ  زارف  ناهج  نیا  زا  ندـیچوک  ماگنه  کـش  یب  تسا و  کـیدزن  لـجا  مدـید ؛ هک  تسا  یباوخ 
همه شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  دش  ماش  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یقرـشم  هللادبع  نب  كاحـض  زا  مصاع  نب  هللادبع 
هیلع نیـسح  دنتـشذگب و  ام  رب  دـنداد  یم  ساپ  هنابـش  هک  یناراوس  تفگ : عرـضت و  اعد و  رافغتـسا و  زاـمن و  هب  دنداتـسیاب  بش  ي 

ام نیهم  باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبـسحت  ال  : » دومرف یم  توالت  مالـسلا 
دینـشب تیآ  نیا  دندوب  ام  نابـساپ  هک  ناراوس  نآ  زا  يدرم  «. بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینمؤملا  رذـیل  هللا  ناک 
ریـضخ نب  ریرب  اب  متخانـش و  ار  وا  تفگ : كاحـض  هدیدرگ ، ادـج  امـش  زا  میناگزیکاپ و  ام  هک  دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ :

هدول و يوخـشوخ و  فیرظ و  يدرم  دراد و  مان  رهـش  نب  هللادبع  یعیبس  برحوبا  متفگ : هن ، تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  درم  نیا  متفگ 
يرادنپ وت  قساف ! يا  تفگ : ریضخ  نب  ریرب  .درک  نادنز  رد  تیانج  هب  ار  يو  سیق  نب  دیعـس  راب  دنچ  و  تسا ، روالد  فیرـش و  مه 

تسا نارگ  تخس  نم  رب  انا هللا » : » تفگ وا  .ریضخ  نب  ریرب  تفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ  وا  تسا ؟ هداد  رارق  تناگزیکاپ  رد  يادخ  هک 
هبوت يدرگزاب و  ادـخ  يوس  گرزب  ناـهانگ  نآ  زا  یناوت  اـیآ  برحاـبا ! يا  تفگ : ریرب  .يوش  كـاله  هللا  و  يوش ، كـاله  وت  هک 
نیا ایآ  متفگ : نم  .مهد  یهاوگ  وت  نخـس  قدص  رب  مه  نم  تفگ : وا  .دیدیلپ  همه  امـش  ناگزیکاپ و  مییام  هک  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟

تفرعم
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نم اب  نونکا  وا  و  لئاو ، نب  زنع  زا  دشاب ، يزنع  هرذع  نب  دیزی  میدن  یـسک  هچ  سپ  مورب  تنابرق  تفگ : درادـن ؟ يدوس  وت  لاح  هب 
نآ ام  نابساپ  تشگزاب و  درم  نآ  تفگ : كاحض  یهیفـس ! يدرم  لاح  ره  هب  هک  دنادرگ  تشز  ار  وت  يأر  ادخ  تفگ : ریرب  تسا ؟
زا كاحـض  هک  دـش  مولعم  تسا  رابتعا  لامک  رد  هک  تیاور  نیا  زا   ) دوب هدرپس  ار  يو  ناراوس  دوب و  یـسمحا  سیق  نب  هرزع  بش 

بش 32 نآ  رد  : » تسا هتفگ  هللا  همحر  دیس  «. هللا ءاش  نا  دیایب  نآ  لیصفت  دشن و  هتشک  گنج  رد  اما  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  باحصا 
هک دعس  رمع  اب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  لوق  نآ  دیرفلا » دقعلا   » باتک رد  »و  .دنتسویپ ترـضح  نآ  باحـصا  هب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  نت 

: دنتفگ دـندوب  دعـس  رمع  اب  هک  اهنآ  زا  یفوک  نت  یـس  : » دـیوگ نآ  زا  سپ  تسا و  هدروآ  ریذـپب  نم  زا  ار  یکی  راک  هس  زا  هدومرف 
هللادـیبع اب  گنج  هب  دنتفاتـش و  ترـضح  نآ  يوس  دـیتفریذپن و  ار  کـی  چـیه  تساوخ و  امـش  زا  زیچ  هس  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  اـبجع !

.دنتخادرپ
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هفوک لها  رب  ماما  جاجتحا  بناج و  ود  زا  رکشل  ییارآ  فص  اروشاع و  عیاقو  رکذ 

هراشا

درک و شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  داتـسیاب و  تساخرب و  هبطخ  يارب  تشاذگب و  زامن  باحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دادـماب 
رد يدوعـسم  ار  تیاور  نیا  و  ندرک ؛ ربص  داب  امـش  رب  میوش ، هتـشک  نم  امـش و  تساوخ  لجوزع  يادـخ  تفگ : ار  دوخ  باحـصا 

« زجترم  » هک ار  ادخ  لوسر  بسا  هاگنآ  فوهلم )  .) تسا (1) هدروآ  هیصولا » تابثا  »

254 ص :

سپ دیئارـس  نارای  هب  دـیوگ : باحـصا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  هللا  همحر  نیـسحمالغ  دـنوخآ  موحرم  نم  دـج  . 62 - 1
دیـشک نت  رب  شیوخ  نشوج  هیـس  رهچ  دنتفهن  عقرب  هنیرزب  رهپـس  ناگزیـشود  هک  مد  رحـس  راکـش  ردژا  نادرم  ریـش  يا  هک  رایرهش 

ناتفخب زرگ  هنیئور  دیرآ  ردنا  گنچ  هب  ریت  غیت و  نامک  دنمک و  دـیایب  ریپ  انربز و  ار  یکی  ره  امـش  دیـشک  نهآ  يراصح ز  مدرگب 
رد مصخرـس  دـیروآ  تسد  غیت  لسگ  نهآ  هب  گنچ  هنیئور  دـیز  ای  دالوپ  هب  گنت  دـیدنبب  نیک  یپ  اهنایم  زرب  لاـی و  دوخ  دیـشوپب 
هایس كرت  دنداهن  كرات  هب  هاش  هدنخرف  نامرف  هب  ناریلد  یک  رادناهج  جنر  دیهاوخم  یپ  دیراد  هدنیاپ  هنیک  یپ  دیروآ  تسپ  كاخ 

رـسارس گرگ  مرچ  زا  رکیپ  هتـسارآ  رب  گرب  زاس و  ار  گنج  رم  هداد  همه  نت  دـنتفهن  نهآ  ناتفخ  هب  نتـشیوخ  هدـنامرف  ناـمرف  هب 
دـش ناور  هام  هب  هلاه  وچمه  نز  هرپ  نـالی  هاـش  درگ  اـت  درگ  نیک  تشد  نآ  رد  ناـهن  نهآ  ياـیرد  هب  اپارـس  ناور  نشور  ناـگنهن 

نویامه رهپـس  رب  شخر  سکع  شباـت ز  هب  رهم  هک  دـمحم  خرف  روپ  نیهم  يو  ماـگ  بناـج  نز  ماـگ  همه  یپز  نادرگ  رادـناهج و 
هدولایب رکش  هب  تفگب  ناتـسب  راخ  خساپ  یپ  تفکـشان  هچنغ ي  نید  غاب  لگ  نایم  هتـسب  گنت  شتمدخ  یپ  نایبورک  هکنآ  نیـسح 

یبن تخب  هدـنخرف  روپ  منم  منم  ناـشخر  رهم  رتـه  خرچب  منم  ناـبات  هاـم  نید  نودرگب  زغن  لـقن  سب  هتـسپ  زا  تخیر  ورف  زغم  ماداـب 
رب هقلح ي  دوب  نامسآ  دنلب  شک  نآ  روپ  منم  رشبلا  ریخ  تخد  مردام  نیهب  ردپ  نویامه  نادزی  ریـش  ارم  یبن  تخت  میهید و  راوازس 

.شیوخ نامالغ  تسد  دنسوب  هک  شیک  چیه  رد  هتسیاش  هن  ار  ناهش  ناتسآ  رد 
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لهچ دوب و  راوس  وا 32  اب  داشرا )  ) .تسارایب تخاس و  هدامآ  مزر  يارب  ار  باحصا  فوفص  تسشن و  نآ  رب  تساوخب و  تشاد  مان 
مجرتم و.تسا  هدش  تیاور  مه  نیا  ریغ  هدایپ و  دـص  دـندوب و  راوس   45 هک : تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقابلا  انالوم  زا  هدایپ و 

هرامع دیوگ : نآ  زاغآ  رد  تسا و  هروآ  دوخ  خـیرات  رد  اهلوطب  ار  نآ  يربط  رفعجوبا  تسا و  ینهد  هرامع ي   » تیاور نیا  دـیوگ :
ما و هدوب  اجنآ  ایوگ  هکنانچ  يامرف  نایب  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  ناتـساد  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  اـب  ینهد 

طسو رد  ای  اروشاع  زا  لبق  یـضعب  هکلب  دندشن ، هتـشک  همه  مدرم  نت  نیا 145  هک  دـیامن  یم  نانچ  و  دومرف ، نایب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ات رهد  لوا  زا  لجوزع  يادـخ  دوب و  نت  زور 61  نآ  رد  نانآ  هدع ي  : » هک تسا  هدش  تیاور  و  هیـصولا ) تابثا  «.) دنتخیرگب گنج 

تولاط باحصا  نت   313 تفگ : دندیـسرپ ؛ نآ  لیـصفت  زا  ار  ماما  دـینادرگ و  بلاغ  داد و  يرای  ار  دوخ  نید  درم  رازه  هب  نآ  رخآ 
زور دندش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  اهنآ  هک  دنامب  نت  مالسلا و 61  هیلع  مئاق  باحصا  نت  ردب و 313  باحصا  نت  دندوب و 313 

رب ار  رهاظم  نب  بیبح  دومرف و  ریما  هنمیم  رب  ار  نیقلا  نب  ریهز  سپ  داشرا ) «) یهتنا .فط 
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دندرک و مهارف  اه  همیخ  تشپ  زا  ین  همیه و  هک  دومرفب  دنداد و  رارق  تشپ  سپ  رد  ار  هدرپارس  درپس و  سابع  هب  ار  تیار  هرـسیم و 
تخس و  دناوتن ، نتخات  مایخ  تشپ  زا  نمشد  ات  دندز  شتآ  دندوب و  هدنک  اجنآ  هنابـش  يوج  دننام  هک  لماک ) ) .دندنکفا یقدنخ  رد 

ار يدزا  ریهز  نب  هللادـبع  هدـنک  تعاـمج  رب  و  يربط ) لـماک ،  ) دـمآ نوریب  دوخ  مدرم  اـب  تساـخرب و  دعـس  رمع  داـتفا و  دـنمدوس 
میمت رب  و  یفنح ، هربس ي  یبا  نمحرلادبع  دسا ، جحذم و  مدرم  رب  ار و  سیق  نب  ثعـشا  نب  سیق  هدنک  هعیبر و  مدرم  رب  تشامگ و 
يوس درک و  هبوت  هک  یحایر  دـیزی  نب  رح  رگم  دـندوب  رـضاح  وا  لتقم  رد  ناگنهرـس  نیا  همه  و  یحایر -  دـیزی  نب  رح  نادـمه  و 

نب لیبحرش  نب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هنمیم و  رب  ار  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  رمع  و  دش -  هتشک  وا  اب  دمآ و  زاب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
یمیمت یعوبری  یعبر  نب  ثبش  ناراوس و  رب  ار  یسمحا  سیق  نب  هورع  هرسیم و  رب  بالک  ینب  بابـض  زا  ار  هیواعم  نب  رمع  نب  روعا 

یبا زا  یلمجلا  هرم  نب  ورمع  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : فنخموبا.درپـس  دـیرد  دوـخ  يـالوم  هب  ار  تـیار  تشاـمگ و  ناـگدایپ  رب  ار 
، دنتخات ام  يوس  هتخاس  دعـس  نبا  هاپـس  یتقو  مدوب  دوخ  يالوم  اب  : » تفگ يراصنا  هبردبع  نب  نمحرلادـبع  مالغ  زا  یفنحلا  حـلاص 

هیلع نیـسح  هاگنآ  دـندوسب ، بآ  رد  گرزب  هساک ي  رد  دـنروآ  رایـسب  کشم  دـندرکاپ و  رـس  رب  همیخ  دومرفب : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دـندرک و یم  مه  تمحازم  دـندوب و  هداتـسیا  همیخ  رد  رب  ریـضخ  نب  ریرب  نمحرلادـبع و  نم  يـالوم  تفر ، همیخ  نورد  هب  مالـسلا 

مجرتـم  ) .ندرتـس يوم  ندیـشک و  وراد  يارب  دـنور  همیخ  نورد  هب  رتدوز  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  سپ  اـت  دندرـشف  یم  مه  هب  اهـشود 
یتح نتشاد ، رخاف  سابل  باضخ و  ندوب و  كاپ  رطعم و  راقو و  لمجت و  اب  اج  همه  نمشد  رظن  رد  گنج و  رد  تسا  طرـش  دیوگ :

يدرم هک  ار  یبلک  هیحد  مور  ترافس  يارب  ربمغیپ  ترضح  دیامن و  بیهم  نمشد  رظن  رد  ات  تسا  زیاج  نادرم  يارب  ندیـشوپ  ریرح 
دنناـم ارما  يارب  اـما  تـسین ، دـهز  یـشوپ  هدـنژ  عـقاوم  هنوـگنیا  رد  داتـسرف و  یم  دوـب  دوـب  يوروـکین  تـقلخ و  ماـمت  ـالاب و  دـنلب 
طرـش ندیـشوپ  فلکت  یب  هماج ي  .تسا  راقو  بجوم  دوخ  يرهاـظ  تراـما  تبتر  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینمؤملاریما و 

نمحرلادبع اب  ریرب  تسا )
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همه دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریرب  تسین ، یخوش  وهل و  تعاس  نیا  هک  رادب  نم  زا  تسد  تفگ : یم  نمحرلادـبع  درک ، یم  تبیاطم 
یعنام منادـنخ ، مرخ و  میراد  شیپ  رد  هچنآ  زا  نکلو  مدوبن  وگ  هواـی  هزره و  تلوهک  رد  هن  یناوج و  رد  هن  دـنناد  نم  تریـشع  ي 

هب مه  ام  تفگ : يوار  .دنیایب  نونکا  مه  مراد  تسود  نم  دنیآ و  ام  رـس  رب  ریـشمش  اب  تعامج  نیا  رگم  تسین  نیعلاروح  ام و  نایم 
باحصا تشاذگ و  يور  شیپ  تساوخ و  یفحـصم  دش و  راوس  بسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میدرتس و  يوم  میتفر و  همیخ  نورد 

ياــج هـب  ار  ناــشیا  مــتخیرگب و  مدــیدب  ار  اــهنآ  نداــتفا  نوــچ  نمحرلادــبع ) مــالغ  ینعی   ) نــم دنتــسویپ ، تخــس  یمزر  وا 
: دومرف هک  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  زا  دیفم  خیش  تسا و  هدرک  تیاور  یلهاک  دلاخ  یبا  زا  يدزا  فنخموبا  «. متـشاذگ

یف یئاجر  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  :» تفگ تشادرب و  اهتسد  دنتخات  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  هفوک  نایرکـشل  نادادماب  نوچ 
تمـشی قیدصلا و  هیف  لذخی  هیلحلا و  هیف  لقت  داؤفلا و  هیف  فعـضی  مه  نم  مک  هدعو  هقث  یب  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  هدـش و  لک 

همعن لک  یلو  تناف  هینتیفک خ ) و   ) هتفـشک و  ینع خ )  ) هتجرفف كاوس  نمع  کیلا  ینم  هبغر  کیلا  هتوکـش  کب و  هتلزنا  ودعلا  هیف 
هللادبع تفگ : يدزا  دنتشگب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  هدرپارس  درگ  رب  دندمآ  موق  نآ  و  «. هبغر لک  یهتنم  هنسح و  لک  بحاص  و 

رد هک  دنتسیرگن  ار  شتآ  نآ  دنداهن و  يورام  يوس  نوچ  تفگ : یقرشم  كاحـض  نب  هللادبع  زا  درک  تیاکح  نم  يارب  مصاع  نب 
رب دمایب و  نازات  ناود و  ناشیا  زا  يدرم  ناهگان  دنزاتن ، ام  رب  اج  نآ  زا  میدوب  هتخورفا  مایخ  تشپ  رد  دز و  یم  هنابز  اه  ین  همیه و 

گناب هب  تشگزاب و  يورد ، نازورف  شتآ  دید و  همیه  تشذـگب ، ام  ياه  هدرپارـس  رب  ات  تفگن  چـیه  دوب ، راوس  هتخاس  مامت  یبسا 
زور زا  شیپ  ایند  رد  شتآ  يوس  يدرک  باتـش  همایقلا » موی  لبق  ایندـلا  یف  رانلا  تلجعتـسا   » مالـسلا هیلع  نیـسح ! ای  دز : دایرف  دـنلب 
نبای : » دومرف .تسوا  هللا » کحلصا   » يرآ دنتفگ : تسا ؟ نشوجلا  يذ  نب  رمش  ایوگ  تسیک ؟ دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمایق !؟

« ایلص اهب  یلوا  تنا  يزعملا  هیعار 
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ار يو  مالسلا  هیلع  نیسح  دنکفا ، يریت  يو  رب  تساوخ  هجسوع  نب  ملسم  يرت و  یلوا  شتآ  رد  نتخوس  هب  وت  نارچزب ! نز  رسپ  يا 
هداد تردـق  يو  رب  ار  ام  يادـخ  تسا و  گرزب  نارگمتـس  زا  راکبان و  يدرم  وا  هکمنکفا  ریت  وا  رب  راذـگب  تفگ  ملـسم  .تشادزاب 

و قحال »  » نآ مان  دوب  یبسا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يربط ) «.) دشاب نم  زا  رازراک  زاغآ  مراد  شوخان  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ،
نآ رب  تساوخب و  دوخ  هلحار ي  دـندیدرگ ، کـیدزن  يو  هب  مدرم  نوچ  دوب و  هدوـمرف  يراوـس  نآ  رب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  شرـسپ 
هب و  دیآرب ) ربنم  رب  هک  بیطخ  دننام  دنونشب  رتهب  وا  هبطخ ي  دنرگنب و  کین  ار  وا  مدرم  دشاب و  رتدنلب  ات  دومرف  رایتخا  رتش   ) تسشن

یلع و مکل  قحی  امب  مکظعا  یتح  ینولجعت  یلوق و ال  اوعمسا  سانلا  اهیا  : دومرف دندینـشب  مدرم  مظعم  هکنانچ  دز ، دایرف  دنلب  گناب 
متنک داـص ) نوکـس  نون و  رـسکب   ) فصنلا ینومتیطعا  یلوق و  متقدـص  يرذـع و  متلبق  ناـف  مکیلع  یمدـقم  نم  مکیلا  رذـعا  یتح 

مکرما و اوعمجاـف  يربـط ) لـماک و   ) فـصنلا اوـطعت  مل  رذـعلا و  ینم  اوـلبقت  مـل  نا  لـیبس و  یلع  مـکل  نـکی  مـل  دعـسا و  کلذـب 
: ینعی.نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  نورظنت  ـال  یلا و  اوضقا  مث  همغ  مکیلع  مکرما  نکی  ـال  مث  مکءاـکرش 

امـش دزن  ندمآ  رد  ار  دوخ  رذع  و  منک ، ادا  هظعوم  زا  نم  رب  تسا  امـش  قح  هچنآ  ات  دییامنم  باتـش  دیوشب و  ارم  راتفگ  مدرم ! يا  »
رگا و  نم ، لاتق  هب  دـنامن  یهار  امـش  يارب  دیـشاب و  تخبکین  دـیهد ، داد  دـیراد و  رواب  ارم  لوق  دـیریذپب و  ارم  رذـع  رگا  میامنزاب ،

نم هب  هاگ  نآ  دنامن ، هدیـشوپ  هبتـشم و  امـش  رب  راک  دیدرگ و  راوتـسا  دوخ  راک  رد  ناتناکیرـش  امـش و  سپ  دـیهدن  داد  دـیریذپن و 
نارهاوخ نوچ  «. تسا ناراکوکین  یلو  وا  داتـسرفب و  ار  نآرق  هک  تسا  نم  رای  ادخ  تسادخ ، نم  یلو  دیهدن ، تلهم  ارم  دیزادرپ و 

ات داتـسرفب  ار  یلع  شدنزرف  سابع و  سپ  دندروآرب ؛ نویـش  گناب و  دنتـسیرگب ، دـندز و  دایرف  دندینـشب ، مالک  نیا  يو  نارتخد  و 
مارآ نوچ  دنیرگب و  رایسب  نیا  زا  دعب  هک  دنگوس  نم  ناج  هب  تفگ : دننادرگ و  شوماخ  ار  نانآ 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبن  رب  دورد  درک و  دای  ار  وا  دوب  راوازـس  هکنانچ  درک و  شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  داشرا )  ) دنتفرگ
هاگنآ وا ، زا  سپ  هن  يو و  زا  شیپ  هن  دشن ، هدینش  تغالب  نادب  یقطنم  زگره  يوگنخس  چیه  زا  هک  داتسرف  وا  ناربمغیپ  ناگتشرف و 

تـساور ایآ  هک  دیرگنب  وکین  زاب  دینک و  تمالم  ار  شیوخ  دییآ و  دوخ  هب  متـسیک و  دـینیبب  دـیروآ  دایب  ارم  بسن  دـعب ؛ اما  تفگ :
دروآ نامیا  وا  لوا  هک  نآ  متسین !؟ وا  مع  رسپ  یصو و  دنزرف  امش و  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  رگم  نم ؟ تمرح  نتـسکش  نم و  نتـشک 

نم مع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح ي  ایآ  .دوب  هدروآ  يادـخ  بناـج  زا  هچ  ره  رد  درک  قیدـصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  و 
نم و هرابرد ي  ربمغیپ  هک  دیـسرن  ربخ  نیا  امـش  هب  ایآ  تسین ؟ نم  مع  داد  ودب  لاب  ود  تشهب  رد  يادخ  هک  رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟
( دینادب دیرادب و  نم  لتق  زا  تسد   ) دیراد رواب  ارم  نخس  رگا  دنتـشهب ؟ لها  ناناوج  دیـس  ود  نیا  دومرف  مالـسلا  هیلع  نسح  مردارب 

رواب ارم  رگا  ما و  هتفگن  غورد  دراد  نمـشد  ار  يوگغورد  دـنوادخ  متـسناد  هک  تقو  نآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  میوگ ، تسار  نم  هک 
نب لهـس  يردخ ، دیعـسوبا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دهد ؛ ربخ  ار  امـش  دیـسرپ  يو  زا  رگا  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  دیرادن 
سپ  . دندینش (1) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالک  نیا  هک  دنهد  ربخ  ار  امـش  کلام  نب  سنا  مقرا ، نب  دیز  يدعاس ، دعس 

نب بیبـح  ییوگ !؟ یم  هچ  وت  منادـب  رگا  منک  تداـبع  خـسار  هدـیقع ي  لد و  شمارآ  یب  ار  يادـخ  تفگ : نشوجلا  يذ  نب  رمش 
وت هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ینک و  یم  شتـسرپ  کـش  لزلزت و  هنوگ  داـفته  رب  ار  ادـخ  منیب  ار  وـت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رهاـظم 
هیلع نیـسح  .تسا  هداـهن  رهم  وت  لد  رب  يادـخ  کـبلق » یلع  هللا  عبط   » دـیوگ یم  هچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  یناد  یمن  ییوـگ و  تسار 

کش مه  نیا  رد  ایآ  دیراد  کش  نیا  رد  رگا  دومرف  مالسلا 
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رب نتشگزاب  ماگنه  .دندوب  هتفر  هزانج  عییشت  هب  یتعامج  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تاور -  رگید  زا  شیب  دنراد  رایـسب  دامتعا 

كاپ درتس و  یم  ترضح  نآ  ياپ  زا  كاخ  شیوخ  هماج ي  اب  هریرهوبا  دش و  هدنام  هتسخ و  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنتـشذگ  يدنلب 
دنتـسناد یم  مدرم  رگا  هک  منک  كاپ  وت  ياپ  راذـگب  ارم  تفگ : هریرهوبا  ینک ؟ یم  راک  نیا  وت  هریرهاـبا  يا  دومرف : ماـما  درک ، یم 

.دنتشاد یم  رب  شود  رب  ار  وت  مناد  یم  نم  هچ  نآ 
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هن امش و  نایم  رد  هن  تسین ، ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  ریغ  يرگید  برغم  قرشم و  نایم  هللا  و  میامـش !؟ ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد 
نم زا  یتحارج  صاصق  ای  متخاس  هابت  یلام  ای  دیهاوخ !؟ وا  نوخ  هک  ما  هتشک  امش  زا  ار  یـسک  ایآ  امـش ! رب  ياو  .امـش  ریغ  نایم  رد 

تسا و هدیـسر  اه  هویم  هک  دـیتشونن  همان  نم  هب  ایآ  ثراح ! نب  دـیزی  يا  ثبـش ، يا  دز : گناب  سپ  .دـنتفگن  چـیه  اـهنآ  دـیهاوخ ؟
: تفگ .میتشونن  نینچ  ام  دـنتفگ : روآ !؟ ام  هب  يور  تسا ؟ وت  نامرف  رد  هتـسارآ  یهاپـس  ییاـیب  رگا  تسا و  هدـش  زبس  نیمز  فارطا 
! مدرگزاب دوخ  ياج  هب  دـیراذگب  دـیراد  شوخان  ارم  ندـمآ  هک  نونکا  مدرم  يا  دومرف : هاگ  نآ  .دـیتشون  ادـخ  هب  مسق  هللا ! ناحبس 
هک يزیچ  ای  ینیب  یکین  ناشیا  بناج  زا  هک  رآ  دورفرـس  دوخ  مامعا  ینب  ناـمرف  هب  ییوگ  یم  هچ  مناد  یمن  تفگ  ثعـشا  نب  سیق 

، ینیب یکین  دنتفگ  یم  نانیا  دوب ؛ نید  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  دوب و  ایند  هب  ناشرظن  مدرم  نیا  دیوگ : مجرتم  ! یـشاب هتـشاد  تسود 
یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .نکم  ضارتعا  وا  ياهراک  رب  زین  وت  دهد ، لام  دزاونب و  دنک و  مارکا  ار  وت  دیزی  ینک  تعیب  رگا  ینعی 

مدرم هتشگن ، نودم  نآرق  ریسفت  هیوبن و  تنس  هدشن و  راکـشآ  نآ  دعاوق  ماکحا و  تسا و  هدرکن  خوسر  زونه  مالـسا  نید  تسناد 
قیدصت مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  دندرک ؛ خسن  ای  لعج  اهمکح  رکبوبا  ورمع و  هکنانچ  دنرمـش  نید  زا  ار  افلخ  تریـس  قباس  تداع  هب 

یمن راکـشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  ار  اهنآ  ینمـشد  تخاس و  یمن  رهاظ  نید  اب  ار  نانآ  تفاخم  درک و  یم  هیما  ینب  لامعا 
ادـخ هب  مسق  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .تفر  یم  نایم  زا  مالـسا  تسا و  نید  زا  مه  هیما  ینب  ملاـظم  دنتـشادنپ  یم  مدرم  دومن 

نومجرت نا  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  هللا  دابع  ای  :» دز دایرف  هاگنآ  مزیرگن ؛ ناگدنب  دننام  منهنن و  امـش  تسد  رد  تسد  نالیلذ  نوچ 
هب ار  نآ  ياپ  دومرف  ار  ناعمـس  نب  هبقع  دـیناباوخب و  ار  روتـس  هاگنآ  « .باسحلا مویب  نمؤی  ربکتم ال  لک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعا  ینا 

رد هک  یماش  يدرم  زا  درک  ثیدح  نم  يارب  یماش  دعسا  نب  یلع  دیوگ : يدزا.دنتخات  وا  يوس  هب  مدرم  تسب و  لاقع 
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نوریب ام  يوس  نیق  نب  ریهز  میتخات ، مالسلا  هیلع  نیسح  رب  یتقو  تفگ : دنتفگ ، یم  یبعش  هللادبع  نب  ریثک  ار  وا  دوب و  رـضاح  هعقاو 
یلع اقح  نا  راذن  هللا  باذـع  نم  مکل  راذـن  هفوکلا  لها  ای  : » تفگ هحلـسا ، رد  قرغ  دوب  راوس  يوم  رایـسب  مد ، زارد  یبسا  رب  دـمآ ،

رب میردارب  نونکا  ام  ندوب و  دوخ  ناملسم  ردارب  هاوخکین  دیاب  ار  ناملسم  ادخ  باذع  زا  دیسرتب ! دیسرتب ! ملسم » هیخا  هیصن  ملـسملا 
راک رد  ریشمش  یتقو  اما  ام ، یهاوخکین  تحیصن و  هب  دیراوازس  تسا ، هتفرن  راک  هب  ریـشمش  امـش  ام و  نایم  ات  تعیرـش  نید و  کی 

شربمغیپ تیرذ  هب  دومزایب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رگید ، تما  امـش  میـشاب و  رگید  تما  ام  دوش و  هتخیـسگ  ام  دـنویپ  دـمآ 
هللادیبع هداز ، هارمگ  هارمگ  نیا  كرت  میناوخ و  یم  ناشیا  يرای  هب  ار  امش  ام  مینک و  یم  هچ  امش  ام و  دنادب  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رکیپ زا  ار  امش  ياضعا  دنربب و  ار  امش  ياپ  تسد و  دنرآ و  نوریب  ار  امـش  نامـشچ  دینیبن ، دیدیدن و  يدب  زج  اهنآ  زا  هک  دایز ، نب 
.ناشیا لاثما  هورع و  نب  یناه  يدـع و  نب  رجح  دـننام  دنـشکب ، ار  امـش  نائارق  ناکین و  دـنزیوآ و  امرخ  ناتخرد  رب  دـنزاس و  ادـج 

يو ناهارمه  اـب  ار  وت  بحاـص  اـت  میورن  اـجنیا  زا  هللا  و  دـنتفگ : دـندرک و  شیاتـس  ار  داـیز  نبا  دـنداد و  مانـشد  ار  وا  تفگ : يوار 
ار مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف  ادـخ  ناگدـنب  يا  تفگ : ریهز  سپ  .میتسرف  هللادـیبع  دزن  رادرب  ناـمرف  هدـش و  میلـست  اـی  میـشکب و 

نتـشک زا  مهد  یم  هانپ  ادخ  هب  ار  امـش  دینک  یمن  يرای  ار  نانآ  رگا  هیمـس ؛ دـنزرف  زا  تسا  رت  یلوا  ندرک  يرای  نتـشاد و  تسود 
هیلع نیـسح  نتـشک  یب  دوش  یـضار  امـش  زا  دیزی  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دیراذگ ! هیواعم  نب  دیزی  شمع  رـسپ  اب  ار  وا  ناشیا و 

ام دوخ  راتفگ  يرایسب  هب  دناشنورف ، ار  وت  ویرغ  گناب و  ادخ  شاب  شوماخ  تفگ : درک و  اهر  وا  بناج  هب  يریت  رمش  سپ  مالـسلا ،
ياپ راهچ  وت  دیشاش (1)  یم  دوخ  ياپ  ياه  هنشاپ  رب  هتسویپ  هک  يدرم  رـسپ  يا  تفگ : رمـش  اب  هللا  مهمحر  ریهز  يدرک و  هوتـس  ار 

هدژم یشاب ! هتفرگ  دای  رد  تسرد  ار  ادخ  باتک  زا  تیآ  ود  مرادنپن  هتسب  نابز 
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هب ایآ  تفگ : ریهز  .تشک  دـهاوخ  یتعاس  زا  سپ  ار  تبحاص  وت و  ادـخ  تفگ : رمـش  كاـندرد ! تماـیق  زور  ییاوسر  هب  ار  وت  داـب 
هب درک و  رگید  مدرم  هب  يور  هاگنآ  تسا ، رتهب  امـش  اب  ندوب  نادـیواج  زا  نم  دزن  گرم  هک  مسق  ادـخ  هب  یناـسرت ؟ یم  ارم  گرم 

دمحم تعافـش  هب  هک  مسق  ادخ  هب  دنهدن ! بیرف  ار  امـش  يو  هابـشا  يوخدب و  تشرد  درم  نیا  ادخ ! ناگدنب  يا  تفگ : دنلب  گناب 
سپ دنـشکب ، ار  دمحم  لآ  میرح  ناعفادم  ناروای و  دنزیرب و  ار  وا  تیب  لها  هیرذ و  نوخ  هک  اهنآ  دنـسر  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار دوخ  موق  نوعرف  لآ  نمؤم  هکنانچمه  درگزاب  نم  ناج  هب  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  هک  يو  رب  دز  گناب  بقع  زا  يدرم 
تیاور بلاط  یبا  نب  دمحم  زا  راحب  رد  و.دشخب  دوس  رگا  يدومن  تغلابم  قح  هب  ناشیا  ندناوخ  رد  يدرک و  زین  وت  درک  تحیـصن 

نانآ دزن  باحـصا  زا  نت  دنچ  اب  دش و  راوس  مه  ترـضح  نآ  دندروآ ، بسا  و  دـندش ، راوس  دعـس  رمع  ناهارمه  : » هک تسا  هدرک 
يادـخ زا  مدرم  يا  تفگ : تفر و  رتشیپ  ریرب  نک ! ملکت  موق  نیا  اـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب ، وا  شیپ  ریـضخ  نب  ریرب  تفر و 

امـش دوصقم  دییوگب  دـنیوا ، مرح  نارتخد و  ترتع و  تیرذ و  نانیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مشح  لقث و  نیا  دیـسرتب !
دنیب ناشیا  هرابرد ي  وا  هچ  ره  ات  دنریذپب  دنهن و  ندرگ  ار  هللادیبع  نامرف  میهاوخ  یم  دـنتفگ : درک ؟ دـیهاوخ  هچ  اهنآ  اب  تسیچ و 

ایآ هفوک ! مدرم  يا  امـش  رب  ياو  تسا ؟ هدمآ  اجنآ  زا  هک  ددرگزاب  ياج  نامه  هب  هک  دـینک  یمن  لوبق  ایآ  تفگ : ریرب  .دراد  يرجم 
ار دوخ  ربمغیپ  نادناخ  هک  امـش  رب  ياو  دیدرک ؟ شومارف  دیتفرگ  هاوگ  ار  يادخ  دیتسب و  هک  اهنامیپ  دـیتشون و  هک  اه  همان  همه  نآ 

ساپ دـب  هچ  .دـیدرک  عنم  تارف  بآ  زا  دـیدرپس و  داـیز  نبا  هب  ار  اـهنآ  دـندمآ  یتقو  دـینک ، يزاـبناج  اـه  نآ  هار  رد  هک  دـیدناوخ 
! دیمدرم دب  هک  دنادرگن  باریـس  ار  امـش  تمایق  زور  دنوادخ  دیتسه ! یمدرم  هچ  يو  نادنزرف  هرابرد ي  دـیتشاد ! ار  ربمغیپ  تمرح 

.دوزفیب امـش  هرابرد ي  نم  تریـصب  هک  ار  ادـخ  ساپـس  تفگ : ریرب  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  میناد  یمن  ام  دـنتفگ  نانآ  زا  نت  دـنچ  سپ 
كانمشخ ناشیا  رب  دنـسر  وت  ياقل  هب  نوچ  ات  نکفا  ناشیا  رد  سرت  ایادخ  .مدرم  نیا  راک  زا  میوج  یم  يرازیب  وت  يوس  نم  ایادخ !

مدرم نآ  سپ  یشاب !
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ار نانآ  فوفص  داتسیاب و  ناشیا  ربارب  ات  دمآ  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  تشگزاب و  بقع  هب  ریرب  دنتفرگ و  نتخادنا  ریت  دندیدنخب و 
ینتفر و دیرفایب  ار  ناهج  نیا  هک  ساپـس  ار  يادخ  دومرف : سپ  هداتـسیا ، هفوک  فارـشا  اب  دـید  ار  دعـس  نبا  تسیرگن و  لیـس  نوچ 
! دوش ایند  هنتف  هک  نآ  تخبدـب  دروخ و  ایند  بیرف  هک  نآ  درم  درخ  یب  دـنادرگب ، یلاح  هب  یلاح  زا  ار  دوخ  لها  هک  یندـش ، دوباـن 
ار امـش  .دنک و  لدبم  يدیمون  هب  ددنب  لد  وا  رد  هک  نآ  عمط  دربب و  دیارگ  نادب  هک  ار  سک  ره  دـیما  هک  دـهد  بیرف  ار  امـش  ادابم 

رود شیوخ  تمحر  زا  دـنک و  لزان  امـش  رب  باقع  دـباترب و  امـش  زا  يور  دروآ و  مشخ  هب  ار  يادـخ  هک  دـیتخادرپ  يراک  هب  منیب 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  وا  لوسر  هب  دیدرک و  رارقا  وا  تعاط  هب  هک  امـش  دیناگدنب  دب  ام و  راگدرورپ  تسا  يراگدرورپ  وکین  .دراد 
زا ار  گرزب  يادخ  درک و  هاریب  ار  امش  ناطیـش  .دیهاوخ  ار  اهنآ  نتـشک  دیتخات و  يو  ترتع  تیرذ و  رب  هاگنآ  دیدروآ ، نامیا  هلآ 
داب يرود  سپ  دنتشگ  رفاک  نامیا  زا  سپ  هورگ  نیا  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  ! » دیهاوخ ار  هچنآ  ار و  امـش  داب  كاله  درب ، امـش  دای 

راتفگ زا  دتسیاب  نینچمه  رگید  زور  کی  رگا  تسا ، ردپ  نامه  رسپ  نیا  دییوگ ! نخـس  وا  اب  تفگ : رمع  سپ  ار ! راکمتـس  موق  نیا 
ات نامهفب  ام  هب  ییوگ ؟ یم  هک  تسا  نخـس  هچ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يا  تفگ : دمآ و  شیپ  رمـش  سپ  .دوشن  زجاع  دنامنرد و 

رتخد رـسپ  نم  تسین ، زیاج  نم  اـب  ندرک  یتمرح  یب  نم و  نتـشک  هک  دیـشکم  ارم  دیـسرتب و  يادـخ  زا  میوگ  یم  دومرف : میمهفب ،
نیسحلا نسحلا و  : » تسا هدیسر  امش  هب  ربمغیپ  نخس  نیا  دیاش  تسا و  امـش  ربمغیپ  هجوز ي  هجیدخ  نم  هدج ي  میامـش و  ربمغیپ 

نب هللادـبع  زا  دانـسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  بقانم  زا  زین  راحب  رد  و.میدرک  لـقن  داـشرا  زا  هچنآ  رخآ  یلا  هنجلا » لـها  بابـش  ادـیس 
اب هبراحم ي  يارب  ار  دوخ  باحـصا  دعـس  رمع  نوچ  تفگ : هللادبع  زا  شدج  زا  شردپ  زا  نسح  نب  هللادبع  نب  نامیلـس  نب  دـمحم 
ار هرـسیم  هنمیم و  تشارفارب و  نیعم  ياج  رد  اـهتیار  تشاد و  بترم  دوخ  ياـج  رد  ار  کـی  ره  درک و  هداـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هطاحا ار  مالسلا  هیلع  نیسح  بناج  همه  زا  دیراد و  ياپ  دوخ  ياج  رد  تفگ : رکشل  بلق  اب  درک ، هتخاس 
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هب شوگ  دنوش و  شوماخ  تساوخ  اهنآ  زا  مدرم و  نآ  کیدزن  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  دـنتفرگ  نایم  رد  ار  وا  هقلح  دـننام  درک و 
امش نم  دیونشب ؟ ارم  نخـس  دیهدارف و  شوگ  هک  دراد  نایز  هچ  ار  امـش  امـش ! رب  ياو  دومرف : .دندشن  شوماخ  دنهدارف ، يو  نخس 
ارم نامرف  همه  امـش  دوش و  كاله  دـنک  ینامرفان  هک  ره  دـشاب و  باوص  هار  رب  درب  نم  نامرف  سک  ره  ، مناوخ یم  تسار  هار  هب  ار 
رب ياو  تسا ، هداهن  رهم  امـش  ياهلد  رب  هتـشابنا و  مارح  زا  امـش  ياهمکـش  هک  دیهد ، یمن  شوگ  نم  راتفگ  هب  دینک و  یم  نایـصع 

.دـیهد شوگ  دـنتفگ  دـندرک و  تمالم  ار  رگیدـکی  دعـس  رمع  باحـصا  سپ  دـیهد ؟ یمن  شوگ  دـیوش و  یمن  شوماخ  ایآ  امش !
: دومرف هاگنآ  یلاعت -  هللا  ءاشنا  مینک  تیاور  فوهلم  زا  هک  هرخآ  یلا  ار -  امـش  داب  كـاله  تفگ : داتـسیاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ایآ رمع  يا  دومرف : ماما  تشاد ، شوخان  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رادید  وا  دندناوخ ، ار  رمع  دیناوخ ! نم  دزن  ار  رمع  تسا ؟ اجک  رمع 
يدهع دشاب ، راوگان  ار  وت  تیالو  نیا  هک  هللا  و  دهد ؟ ناگرگ  ير و  تیالو  ار  وت  یعد  نب  یعد  نآ  هکنآ  نامگ  هب  یـشک  یم  ارم 

هفوک رد  ین  رب  ار  وت  رـس  منیب  یم  ییوگ  ترخآ و  هب  هن  يدرگ و  داـش  اـیند  هب  هن  نم  زا  سپ  هک  نکب  یهاوخ  هچ  ره  دوـهعم  تسا 
دینادرگب و يور  هدش و  نیگمـشخ  رمع  سپ  دنا ، هدرک  دوخ  جامآ  ار  نآ  دـننکفا و  یم  گنـس  نآ  رب  ناکدوک  دـنا و  هدرک  بصن 

نب دیس  تیاور  هب  هبطخ  اما.یهتنا  دنتـسین ! شیب  همقل  کی  اهنیا  هک  دیزاتب  هراب  کی  همه  دیراد  راظتنا  هچ  تفگ : ار  دوخ  باحـصا 
اهتیا مکل  اـبت  :» تفگ لـسر  هکئـالم و  ءاـیبنا و  متاـخ  رب  دورد  اـنث و  دـمح و  زا  سپ  تسا : نیا  فوـهلم  رد  هـنع  هللا  یـضر  سواـط 

اهانحدتقا اران  انیلع  متششحو  مکنامیا  یف  انل  افیـس  انیلع  متللـس  نیفجوم  مکانخرـصاف  نیهلا  انومتخرـصتسا و  نیح  احرت  هعامجلا و 
تالیولا مکل  الهف  مهیف  مکل  حبـصا  لما  مکیف و ال  هوشفا  لدع  ریغب  مکئایلوا  یلع  مکئادعال  ابلا  متحبـصاف  مکودـع  انودـع و  یلع 

تفاهتک اهیلا  متیعادـت  بابذـلا و  هریطک  اهیلا  متعرـسا  نکل  فصحتـسی و  امل  يأرلا  نماط و  شاـجلا  میـشم و  فیـسلا  اـنومتکرت و 
ملکلا و یفرحم  باتکلا و  هذبن  بازحالا و  ذاذش  همألا و  دیبع  ای  مکل  اقحسف  شارفلا 
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مکلوصا هیلع  تجش  میدق و  مکیف  رذع  هللا  لجا و  نولذاختت  انع و  نودضعت و  ءالؤها  ننسلا  یفطم  ناطیـشلا و  هثفن  ماثآلا و  هبـصع 
هلذلا هلسلا و  نیب  نیتنثا  نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و  بصاغلل  هلکا  رظانلل و  یجش  رمث  ثبخا  متنکف  مکعورف  تررزات  و 

هعاط رثوت  نا  نم  هیبا  سوفن  هیمح و  فونا  ترهطو و  تباط  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبأـی  هلذـلا  اـنم  تاـهیه  و 
هب هک  داب  امـش  رب  هودنا  كاله و  مدرم  يا  » .رـصانلا هلذخ  ددـعلا و  هلق  عم  هرـسالا  هذـهب  فحاز  ینا  الا و  مارکلا  عراصم  یلع  مائللا 
رب میدوب  هداهن  امش  تسد  رد  دوخ  هک  ار  ام  ریشمش  سپ  میدمآ ، ناباتـش  ام  میـسر و  امـش  دایرف  هب  ات  دیدناوخ  ار  ام  هلو  روش و  نآ 
اب راکیپ  رد  دیدش  دوخ  نمشد (2)  رای  دیتخورفا ، ام  رب  میدوب  هتخورفا  امش  ام و  نمـشد  رب  ام  دوخ  هک  یـشتآ  دیتخآ (1) و  ام  رس 

ماین رد  اهریشمش  هک  هاگنآ  ارچ  امش  رب  ياو  دیراد ؛ اهنآ  زا  يریخ  دیما  هن  دندرک و  راتفر  امـش  نایم  لدع  هب  هن  هکنیا  اب  ناتناتـسود 
نکل دیدرکن (3)  اهر  ار  ام  ماخ  اهرکف  مارآ و  اهلد  دوب و 
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ینب دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  کـلم  نیا  لقتـسم و  دوبن  یکلم  مالـسا  زا  شیپ  ار  برع  هک  تسا  نیا  دوصقم  . 65 - 1
هک وا  نید  یهابت  لوسر و  دالوا  نتـشک  يارب  ار  تنکم  تردق و  نیمه  هاگنآ  دنتفای ، تردق  هک  دینادرگ  نیمز  يور  کلام  ار  هیما 
نآ مدرم  تسا و  ددـم  عرذ و  یب  کشخ و  یخالگنـس  زاـجح  هک  دـناد  سک  همه  دـندرب و  راـک  هب  تسا  ناـشدوخ  تلود  ياـنبم 

رکشل کلم و  نآ  رد  یتلود  لیکشت  يداع  بابـسا  بسح  رب  هک  يدابآ  بآ و  یب  رود و  ياهنابایب  نآ  درگادرگ  هنـسرگ  مورحم و 
يورین توبن و  تمشح  هب  مرکا  ربمغیپ  تسا و  لاحم  ار  رگید  کلامم  اجنآ  مدرم  ندرک  رخسم  رگید و  یحاون  هب  اج  نآ  زا  یـشک 

ام ریـشمش  نیا  دـنک  یم  شنزرـس  ار  هفوک  لها  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  ینامـسج و  تدـعو  تلآ  هب  هن  تفرگب  ار  ناـهج  یهلا 
.دنا هداد  ام  تسد  هب  دنا و  هتفرگ  هیما  ینب  امش و  تسد  رد  تسا 

مدرم هیما  ینب  نیلماع  هشیمه  دوب و  رایـسب  نمؤم  سانـشادخ و  اهنآ  ناـیم  هک  نآ  يارب  دـندوب  هفوک  لـها  نمـشد  هیما  ینب  . 66 - 2
.؟ دینک یم  يرای  ار  ناتدوخ  نمشد  ارچ  امش  دومرف : یم  ماما  فسوی ، نب  جاجح  شرسپ و  دایز و  دننام  دندرک  یم  باذع  ار  هفوک 
اما دندوب ، هدشن  هدامآ  زونه  هیما  ینب  هتسبن  تعیب  دقع  لیقع  نب  ملـسم  اب  دیدوب و  هدرکن  شبنج  امـش  هک  ماگنه  نآ  ینعی : . 67 - 3

.دوخ زا  عافد  يارب  دنتشگ  هتخاس  دندش و  رادیب  اهنآ  ملسم  اب  امش  ندرک  تعیب  نتشون و  همان  زا  سپ 
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بازحا ناگدنامزاب  زینک (1) و  ناگدنب  يا  ار  امـش  داب  كاله  سپ  .دیداتفا  مه  رد  هناورپ  دننام  دـیدیرپ و  هنتف  يوس  سگم  دـننام 
دیا و هدروخ  ناطیـش  مد  هک  ناراکهانگ  و  دـینادرگرب ، یناعم  زا  ار  تاملک  هک  ناگدـننک  فیرحت  باتک و  ناگدـننک  كرت  (2) و 

ینکـش نامیپ  ییافو و  یب  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دـیراذگ !؟ یم  اهنت  ار  ام  دـینک و  یم  نانآ  يرای  ایآ  اه ! تنـس  ناگدـننک  شوماخ 
هویم نیرتدیلپ  امش  هدیرورپ ، نآ  رب  امـش  ياهخاش  تسا و  هتخیمآ  هتـسویپ و  مه  هب  ردغ  اب  امـش  هشیر ي  تسا ، امـش  هنیرید  تداع 
قحلم دوخ  هب  ار  وا  هیما  ینب  هک  ردـپ  یب  درم  نیا  ینعی  یعد ؛ نب  یعد  کنیا  بصاغ ، يارب  اراوگ  و  بحاص ، ماک  رد  ریگولگ  دـیا 

هک تاهیه ! ندیشک و  يراوخ  ای  ندیشک  ریشمش  ای  تسا  هداتسیاب  هدرـشف و  ياپ  راوتـسا  زیچ  ود  نایم  ردپ  یب  نآ  هداز ي  دندرک و 
ار اـم  هک   ) كاـپ ياـهنماد  هن  دندنـسپن و  ینوـبز  يارب  ناـنمؤم  وا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  دـنوادخ.میهدن و  نت  تلذ  هـب  اـم 

نیا اب  نم  دـنهدن و  حـیجرت  هنادرم  ندـش  هتـشک  رب  ار  ناگیامورف  تعاط  زگره  هک  ییاـهناج  تیمحرپ و  ياهرـس  و  دـنا ) هدـیرورپ 
ار نامدرم  هک  دنمتریغ  نادرم  رورس  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا.دنتشاذگ  اهنت  ارم  ناروای  دنچ  ره  منک  رازراک  امـش  اب  كدنا  تعامج 

هک دوب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعوبا  دیزگرب ، ندیشک  يراوخ  رب  ار  ریشمش  هیاس ي  ریز  گرم  تخومآ و  تیمح 
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یم ندرگ  ار  نز  مکح  دـندوب و  ابـس  هکلم  سیقلب  تیعر  نمی  لـها  هک  تسا  نادـب  تراـشا  دـیاش  تسا و  تلذ  زا  هیاـنک  . 68 - 1
.دندوب نمی  لیابق  زا  هفوک  لها  بلاغ  نوچ  دنتنشادن  گنن  يراوخ  ینتورف و  زا  دنداهن و 

نایم زا  ار  ناناملـسم  ات  دندمآ  هنیدم  هب  دـندش و  نامیپ  مه  شیرق  اب  قدـنخ  هوزغ ي  رد  هک  دـندوب  رفاک  لیابق  نآ  بازحا  . 69 - 2
بلاغ رگید  راب  دیاش  دنک  یم  شـشوک  يدنچ  ات  ددرگ  بولغم  هک  یهورگ  ره  اما  دندش ، تمیزه  هب  دنتفای و  تسکـش  دـنرادرب و 

درگ شیرق  سپ  دـنزاس ، راکـشآ  دنتـشاد  ناهنپ  مالـسا  سرت  زا  هک  ار  هنیرید  رفک  زاب  ات  دندیـشوک  یم  مه  بازحا  ياـیاقب  دوش و 
هیواعم زگره  دنهاوخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنیک ي  ات  دنتـساخرب  اهنآ  يرای  هب  زین  لیابق  ریاس  رافک  دندش و  مهارف  هیواعم 

سپ مقاو ، هرح ي  رد  درک ، ماع  لتق  ار  كرابم  رهـش  نآ  بازحا  هنیک ي  هب  مه  دـیزی  درک و  یمن  شومارف  ار  هنیدـم  لـها  ینمـشد 
نانادرگراک اسؤر و  هکلب  دندوب  رفاک  هفوک  مدرم  همه  هک  نآ  هن  تسا  ربمغیپ  ياهگنج  نامه  هلابند ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک 
.دیدرک نانمشد  يرای  دیدروخ و  نانآ  بیرف  ارچ  دیامرف  یم  ماما  دندوب و  هدرک  تلآ  دنداد و  یم  بیرف  ار  هماع  دندوب و  رفاک 
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هدرک لقن  یعدلا » نبا  یعدلا  نا  الا و   » ار وا  مالک  نیا  هاگنآ  تساوخن ، تلذ  دز و  زاب  رس  دندرک ، ضرع  ناما  شباحـصا  يو و  رب 
نب دمحم  هرابرد ي  هک  مامت  یبا  تایبا  نیا  ییوگ  تفگ : یم  مدینـش  يرـصب  يولع  دیز  نب  ییحی  دیز  یبا  بیقن  زا  دیوگ  تسا و 

قلخلا رملا و  ظاـفحلا  هیلا  هدرف  الهـس  توملا  توف  ناـک  دـق  و.تسین  راوازـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زج  تسا  هتفگ  ییاـط  دـیمح 
تحت نم  اـهل  لاـق  هلجر و  توملا  عقنتـسم  یف  تبثاـفرفکلا  هنود  وا  عورلا  موـی  رفکلا  وـه  هناـک  یتـح  میـضلا  فاـعت  سفن  ورعوـلا 
باتک رد  نم  دج  دیوگ : يزوج  نب  طبس  ورضخ  سدنس  نم  یه  الا و  لیللا  اهل  یتا  امف  ارمح  توملا  بایث  يدرترـشحلا  کصمخا 

ار نآ  هیاپ ي  ات  درک  ششوک  تسا ، هدش  هنهک  تعیرش  دید  هکنآ  يراب  تفاتش  اهنآ  يوس  مالسلا  هیلع  نیسح  هک : تفگ  هرـصبت » »
هدرک و رایتخا  تلذ  رب  ار  لتق  منک و  یمن  تفگ  يآ ! دورف  دایز  نبا  مکح  رب  دـنتفگ  دـنتفرگورف و  ار  وا  درگ  نوچ  دزاس و  راوتـسا 

نب هورف  راعـشا  هب  ار  شیوخ  مـالک  سپ  میدرگزاـب ؛ هبخ  هیقب  هب.تسا  هدرک  لـقن  بساـنم  يراعـشا  دـننینچمه و  تیمح  اـب  سوـفن 
اذاانیرخآ هلود  انایانم و  نکل  نبج و  انبط  نا  ام  وانیبلغم  ریغف  بلغن  نا  امدق و  نومازهف  مزهن  ناف  : تسویپ يدارم  ریغصت ) هب   ) کیـسم

ول اندلخ و  اذا  كولملا  دلخ  ول  وانیلوالا  نورقلا  ینفا  امک  یموق  تاورـس  مکلذ  ینفافانیرخآب  خانا  هلک  الک  سانا  نع  عفر  توملا  ام 
رگا میا و  هدوب  زوریف  هک  تسا  يرید  میوش  وریپ  رگا  ینعیانیقل : امک  نوتماشلا  یقلیـس  اوقیفا  اـنب  نیتماـشلل  لـقفانیقب  اذا  مارکلا  یقب 

( نمشد نتـشک  مینک و  یم  دوخ  ندنام  هدنز  يارب  شـشوک   ) نکل تسین و  سرت  ام  تداع  میا ، هدشن  بولغم  مه  زاب  میوش  بولغم 
؛ دباوخ یم  رگید  هتسد ي  يور  دراد  رب  مدرم  هتـسد  کی  زا  هنیـس  گرم  رگا  تسا ؛ نیرق  نارگید  تلود  اب  ام  نتـشک  هک  نآ  يارب 

گرم نیمه 
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ام يدندنامب  ناگرزب  رگا  و  یمیدوب ، نادواج  مه  ام  يدندوب  نادواج  یهاشداپ  رگا  ار ، ناینیشیپ  هکنانچ  درک  دوبان  ارم  موق  نارتهم 
مث.دیسر و دنهاوخ  میدیـسر  ام  هچنادب  مه  ناشیا  هک  دیوش  رادیب  هک  يوگب  دنوش  یم  داش  ام  مغ  زا  هک  اهنآ  اب  سپ  یمیدنامب ؛ زین 

نع یبا  یلا  هدـهع  دـهع  روحملا  قلق  مکب  قلقت  یحرلا و  رود  مکبرودـت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  الا  اهدـعب  نوثبلت  ـال  هللا  میا 
ام مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت  یلا و ال  اوضقا  مث  همغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مکءاکرـش  مکرما و  اوعمجاف  يدـج 

طلس فسوی و  ینسک  نینس  مهیلع  ثعبا  ءامسلا و  رطق  مهنع  سبحا  مهللا  میقتسم  طارص  یلع  یب  نا  اهتیـصانب  ذخآ  وه  الا  هباد  نم 
همجرت.ریـصملا ي کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع  انبر  تنا  انولذخ و  انوبذـک و  مهناف  هربصم  اسأک  مهموسی  فیقث  مالغ  مهیلع 

یف هللا  هدـمغت  ینارهط -  راگن  عیادـب  باون  میهاربا  دـمحم  ازریم  موحرم  فیلاـت  عومدـلا » ضیف   » باـتک زا  ار  هبطخ  زا  تمـسق  نیا 
.دنیامرف داش  ار  وا  حور  ترفغم ، بلط  هب  دـننک و  دای  موحرم  نآ  زا  ناگدـنناوخ  ات  میدرک  لقن  تسا  نم  يردام  دـج  هک  هتمحر - 

موحرم نآ  هجوت  رتشیب  هک  نآ  يارب  مدرکن  لقن  اجنآ  زا  ار  هبطخ  همه ي  و.هلآ  دمحم و  هب  دزرمایب  ار  امش  ام و  ناگتشذگ  دنوادخ 
یم مزلا  تارابع  یگداس  ار  ام  مها و  تاراعتـسا  فیاـطل  تاـعارم  ار  وا  تسا و  تلاهـس  هب  اـم  رظن  دوب و  تلازج  هب  هل -  هللا  رفغ  - 

تروص هنیآ  ره  دیا  هتسب  لایخ  نادب  هچنآ  دییاپن و  هتبلا  نم  زا  سپ  مدرم  امـش  و  همجرت )  ) میدرک دای  باتک  لوا  رد  هکنانچ  دومن ،
نم اب  نم  ردپ  ار  دهع  نیا  درآ و  بارطـضا  قلق و  رد  ار  امـش  روحم ، نوچ  ددرگب و  امـش  رب  گنـس  ایـسآ  نوچ  راگزور  هک  ددـنبن 
هنیآ ره  دهاوخن و  هودنا  مغ و  امـش  رب  راگزور  ات  دـیدنب  راک  تیور  هب  دـیرآ و  عمج  شیوخ  يأر  .مدینـش  شیوخ  ياین  زا  درک و 

هار رب  هناحبـس  يادـخ  دوب و  دـنبیاپ  وا  تردـق  تسد  هب  هک  نآ  رگم  نیمز  رب  يزیچ  دـبنجن  متـشاذگ و  يادـخ  اب  شیوخ  راـک  نم 
راب دشاب ، باوص  قیرط  تسار و 
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رب ار  فیقث (1)  ناوج  نآ  رآ و  دیدپ  طحق  یگنت و  ناشیا  رد  راد و  خلت  ناشیا  شیع  دـنبورف و  موق  نیا  رب  ار  نامـسآ  ناراب  ایادـخ 
انلکوت کیلع  انبنا و  کیلا  انبر و  تنا   » دنتشاذگ راوخ  دندناوخ و  يوگغورد  ار  ام  هک  دناشچ  ناشیدب  ماج  هب  رهز  ات  رامگب  ناشیا 

زا تسا و  هدرک  رکذ  یلاح  حرـش  رـصتخم  راثآلا » رثآملا و   » باـتک رد  هنطلـسلا  داـمتعا  ار  موحرم  باون  و.یهتنا  ریـصملا » کـیلا  و 
نزخم  » یـشاوح نتم و  رد  هک  يراعـشا  رتـشا و  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دـهع  همجرت  و  عومدـلا » ضیف   » تسوا بـتک 

رد تسا و  هدـیناسر  عب  هب  و  هدرک ، حیحـصت  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  تسا و  هدیـسر  عبط  هب  رهلک  طـخ  هب  ءاـشنالا »
هک ار  ادخ  لوسر  بسا  دمآ و  دورف  هلحار  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ  نیا  زا  سپ  «. هتبحا عم  هللا  هرـشح   » هدوزفا يدئاوف  نآ  یـشاوح 

شیپ دعـس  رمع  سپ  تفگ : يوار  فوهلم )  ) .دومرف بترم  ار  باحـصا  فوفـص  تسـشن و  نآ  رب  تساوـخب و  تشاد  ماـن  زجترم » »
موق نآ  زا  ریت  مدنکفا و  نم  ار  ریت  نیتسخن  هک  دیشاب  هاوگ  ریما  دزن  تفگ : دنکفا و  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـسع  بناج  هب  يریت  دمآ و 

اهریت نیا  هک  دیباتـشب  تسایندـمآ  راـچان  هک  گرم  يوس  هب  دـیاشخبب ، امـش  رب  يادـخ  دوـمرف : ار  ناراـی  ماـما  دـمایب ، ناراـب  دـننام 
تداهش هب  باحصا  زا  یتعامج  ات  دندروآ  یپ  رد  یپ  هلمح  دندرک و  رازراک  یتعاس  سپ  امش  يوس  هب  تسا  مدرم  نیا  ناگداتسرف 

دنتخاب و دوخ  رالاس  یتسود  هار  رد  ار  اهناج  : » ینعیدوجلا هیاغ  یـصقا  سفنلاب  دوجلا  مهدیـس و  بح  یف  مهـسفناب  اوداج  : دندیـسر
«. تسا ششخب  اهتنم  ناج  ندیشخب 
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دنزرف يارب  هک  تفرگ  مشخ  تقو  نآ  دوهی  رب  يادخ  تفگ : دیشک و  نساحم  رب  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  تقو  نیا  رد  تفگ : يوار 
دیـشروخ هام و  یگدـنب  هک  یتقو  سوجم ، رب  دنتـسناد و  دوخ  يادـخ  هس  زا  یکی  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  يراـصن ، رب  دـندرک و  تباـث 

یم نم  زا  هچنآ  مسق  ادخ  هب  .دندش  لوق  کی  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نتـشک  رب  هک  موق ، نیا  رب  دـیدرگ  تخـس  وا  مشخ  دـندرک و 
زا هتفگ  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداصلا  انالوم  زا  و.مسر  راـگدرورپ  ياـقل  هب  نوخ  هب  هتـشغآ  اـت  منک  یمن  تباـجا  دـنهاوخ 

ار يزوریپ  دـنوادخ  دـش  ياپ  رب  گنج  دندیـسر و  مه  هب  هللا  هنعل  دعـس  رمع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوچ  تفگ : یم  مدینـش  مردـپ 
ار ادخ  ياقل  وا  دنوادخ ، ياقل  نمـشد و  رب  يزوریف  نایم  دـندرک  ریخم  ار  وا  درتسگب و  لاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  رب  ات  داتـسرفب 

هفیاط : » هک تسا  هدش  لقن  یمظاک  ینیـسح  ربش  هللادـبع  رایـسب ، فیناصت  بحاص  لجا ، دیـس  فیلأت  الج »  » باتک زا  و.درک  رایتخا 
نود یگدـنز  نیا  رب  يدـنلب  رـس  اب  ار  تداهـش  دومرفن و  نذا  دنتـساوخ ! يروتـسد  وا  زا  دنتـشگ ، رـضاح  وا  يراـی  يارب  نج  زا  يا 
ابلاغ هفوک  مدرم  نوچ  تشاد  دیابن  بجع  زین  يرهاظ  بابـسا  بسح  رب  ماما  يزوریف  زا  دیوگ : مجرتم  «. هیلع هللا  تاولـص  دیزگرب - 

بیرف هللادیبع  ار  نانآ  زا  يرایـسب  و  کیلع » مهفویـس  کعم و  مهبولق  : » تفگ قدزرف  هکنانچ  دندوب  هراک  ار  ترـضح  نآ  اب  گنج 
البرکب دعـس  رمع  اب  ار  اه  نآ  دـندش  درگ  رکـشل  نوچ  .داتـسرف و  مهاوخ  ياجنادـب  ار  امـش  تسا و  هتفـشآ  ير » رغث   » هک دوب  هداد 

ادج دعس  نبا  هاپس  زا  هنابش  هک  رگید  رفن  یس  رح و  دننام  دسر  راتـشک  گنج و  هب  راک  دندرک  یمن  رواب  مه  يرایـسب  درک و  هناور 
یم وا  اب  مه  ام  هنرگ  دور و  یم  ماما  يرای  هب  رح  میتسناد  یمن  ام  دنتفگ  یم  رگید  یـضعب  .دنتـسویپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دندش و 

دنک و یم  حلص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دننام  دنیبب  ار  رکـشل  یهوبنا  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دندرک  یم  روصت  یـضعب  .میتفر و 
ات دوب  رگید  روط  یهلا  ياضق  نکل  دتفا و  تفالخ  دعس  رمع  میمصت  زا  سپ  هاپـس  نارـس  نایم  رد  دوب  نکمم  تساوخ  یم  ادخ  رگا 

اب نایفس  یبا  لآ  ینمشد 
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روما مامز  دناعم  يدحلم  رگا  هک  دنناوتن  مدرم  دیاقع  رد  ریثأت  لخد و  دندش  روفنم  نوچ  دندرگ و  مدرم  روفنم  دوش و  مولعم  ربمغیپ 
روفنم ماـما  لـتق  زا  سپ  نایفـس  یبا  لآ  زا  مدرم  ناـنچمه  تسا و  رایـسب  وا  ناـیز  داـسف و  دـشاب  مدرم  بوبحم  دریگ و  تسد  هب  ار 

.دش لئاز  ناشیا  زا  کلم  یتدم  كدنا  رد  هک  دندش 
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نانآ ندش  هتشک  نیسح و  ماما  باحصا  گنج  یگنوگچ  رد 

هراشا

ار وا  تافو   ) تسا فورعم  مق  دیدج  نحص  رد  يو  رازم  هک  هعیـش  ياملع  زا  يدنوار  بطق  هب  فورعم  هللااهبه  نب  دیعـس  نسحلاوبا 
لاس لاوش  هبنشراهچ 14  زور  تشاچ  ماگنه  هک  تسا  هدرک  لقن  دهـش  هعومجم ي  زا  راحب  اما  دنا  هتـشاگن  رد 548  شربق  حول  رب 

اب ندـش  هتـشک  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هدانـسا  هـب  تـسا  هدرک  تـیاور  وا  درک ) تاـفو   573
رگیدکی ایصوا  ءایبنا و  هک  تسا  ینیمز  نآ  دنزاس و  روبجم  قارع  نتفر  رب  ار  وت  دنزرف  يا  دومرف : يادخ  لوسر  هک  تفگ  باحصا 

هاگنآ دنباین ، ملا  شیوخ  رد  نهآ  مخز  زا  هک  نارای  زا  یهورگ  اب  يدرگ  دیهـش  دراد  مان  ارومع »  » هک ییاج  رد  دندرک و  رادـید  ار 
رگا هک  دیشاب  ناداش  سپ  .دشاب  مالس  درـس و  وت  رب  گنج  و  میهاربا » یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق  : » دومرف توالت  تیآ  نیا 

يادرف هک  بش  نآ  مدوب  ردپ  اب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  یلامث  .میور و  ربمغیپ  دزن  ام  دنـشکب  ار  ام 
امـش يوس  دنـشکب  ارم  رگا  دـنهاوخ و  ارم  مدرم  نیا  هک  دـیریگ  دوخ  رپـس  ار  بش  نیا  دومرف : ار  شیوـخ  ناراـی  دـش و  دیهـش  نآ 
دنتفگ .دباین  ییاهر  سک  چیه  دیوش و  هتشک  همه  ادرف  دومرف : .مینکن  نینچ  زگره  دنتفگ  .متسسگب  امش  زا  تعیب  دقع  نم  دنرگنن ،
لزنم ياج و  سپ  دیرگنب ، دیرادرب و  رـس  تفگ : درک و  اعد  هاگنآ  .تشاد  یمارگ  وت  اب  ندـش  هتـشک  هب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپس 

: دومرف یم  ماما  دندیدب و  تشهب  رد  ار  شیوخ 
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ات دـندش  یم  وربور  اهریـشمش  اه و  هزین  اـب  يو  هنیـس و  هب  مادـک  ره  سپ  تسوت ، هناـخ  نیا  نـالف  يا  تسوت و  لزنم  نیا  نـالف  يا 
رابحالا بعک  زا  تفگ  تسا  هدرک  تیاور  هدعج  یبا  نب  ملاس  زا  هللا  مهمحر  قودص  خیش.دنسر  تشهب  رد  شیوخ  لزنم  هب  رتدوز 

قرع دوش و  یم  هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  نادـنزف  زا  يدرم  هک ، تسا  هتـشون  ام  باـتک  رد  تفگ : یم  مدـینش 
نیا میتفگ  تشذگب  مالـسلا  هیلع  نسح  سپ  دنریگ ، شوغآ  رد  ار  نیع  روح  دندرگ و  تشهب  لخاد  هدـشن  کشخ  اهنآ  نایاپراهچ 
هیلع قداـص  ماـما  هک : تسا  هدرک  تیاور  زین  و.يرآ  تفگ  تسا ؟ نیا  میتـفگ  تشذـگب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هـن و  تـفگ  تـسا ؟
یم شتآ  بآ و  هب  هماگنه  نآ  رد  ار  نتشیوخ  تالابم  یب  هنوگچ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  باحصا  زا  هد  ربخ  ار  ام  دنتفگ  ار  مالسلا 

ات تفاتش  یم  نتشک  يوس  کی  ره  سپ  دندید ، تشهب  رد  ار  شیوخ  لزانم  ات  دش  هتـشادرب  اهنآ  مشچ  شیپ  زا  هدرپ  دومرف : دندز ؟
رب لمتـشم  هک  هفیرـش  هیحان ي  تراـیز  نآ  رد  دـیوگ : فلؤم.ددرگ  لـئان  تشهب  رد  شیوخ  ياـج  هب  دـشک و  شوغآ  رد  ییروح 

امـش مشچ  شیپ  زا  يادـخ  : » ینعی ءاطعلا » مکل  لزجا  ءاطولا و  مکل  دـهم  ءاطغلا و  مکل  هللا  فشک  دـقل  : » دـیوگ تسادهـش  یماسا 
زا یقت  دـمحم  ماما  زا  ادنـسم  راـبخالا  یناـعم  زا  و  «. دومرف گرزب  شـشخب  امـش  يارب  درک و  مرن  ار  امـش  ياـپ  ریز  تشادرب و  هدرپ 

تخس مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  راک  نوچ  دومرف : مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردپ 
نازرل و ناشیاهلد  هدیرپ و  هتشگرب و  نانآ  گنر  دوش  یم  رتراوشد  راک  هچ  ره  تسا ، ناشیا  فالخ  رب  وا  دندید  يو  باحـصا  دش 
، ددرگ رت  نئمطم  ناشبلق  مارآ و  ناشحراوج  رت و  هتخورفارب  ناشگنر  يو  نارای  صاوخ  زا  یـضعب  ترـضح و  نآ  اما  تسا  ناـسرت 

ینب اربص  :» دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  درادن !؟ میب  گرم  زا  ددنخ  یم  گرم  يور  رد  هنوگچ  ینیب  یمن  دنتفگ  یم  رگیدکی  اب  سپ 
یلا ءارضلا  سؤبلا و  نع  مکبربعت  هرطنق  الا  توملا  امف  مارکلا 
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نجس و یلا  رصق  نم  لقتنی  نمک  الا  مکئادعال  وه  ام  رـصق و  یلا  نجـس  نم  لقتنی  نا  هرکی  مکیاف  همئادلا  میعنلا  هعـساولا و  نانجلا 
خارف هداشگ  ياه  غاب  هب  یتخس  جنر و  زا  ار  امـش  هک  یلپ  رگم  تسین  گرم  هک  ناگداز  گرزب  يا  دینک  ییابیکـش  : » ینعی «. باذع
نانچ امـش  نانمـشد  يارب  گرم  و  ددرگ ؟ لقتنم  کشوک  هب  نادـنز  زا  دـهاوخن  هک  امـش  زا  تسیک  سپ  درب ، یم  ینادواج  میعن  و 
ایندلا : » درک تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  مردـپ  زا  نم  دور و  باذـع  نادـنز و  هب  یخاک  زا  یـسک  هک  تسا 

«. تبذک تبذک و ال  ام  مهمیحج  یلا  ءالؤه  رسج  مهنانج و  یلا  ءالؤه  رسج  توملا  رافکلا و  هنج  نمؤملا و  نجس 

ماما هب  دیزی  نب  رح  نتسویپ 

ثیغم نم  اما  : » دومرف یم  هک  دینـشب  ترـضح  نآ  دایرف  دـندش و  مالـسلا  هیلع  ماما  لتق  رب  ممـصم  دـید  ار  مدرم  دـیزی  نب  رح  نوچ 
؟ دسر ام  دایرف  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ  ؛» هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  اما  هللا  هجول  انثیغی 

يا تفگ : دعـس  رمع  اب  دیدب ، نیا  نوچ  رح  دنادرگب ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرح  زا  ار  مدرم  نیا  رـش  هک  تسه  یعفادـم  ایآ 
اهراک نیرتناسآ  نآ  رد  اهتـسد  ندـیرب  اهرـس و  نداـتفا  هک  منک  یگنج  هللا  و  تفگ : درک ؟ یهاوخ  رازراـک  درم  نیا  اـب  یتسار  رمع 

یم دوـب  نم  تسد  هب  راـک  رگا  تفگ : رمع  دـینک ؟ یمن  لوـبق  ددرگزاـب ) دـیراذگب  ینعی   ) درک هک  داهنـشیپ  نیا  تفگ : رح  دـشاب !
نب هرق  اب  دوب ، يو  اب  وا  تریـشع  زا  نت  کی  داتـسیا و  يرانک  هب  مدرم  زا  رود  دمایب و  رح  سپ  .دشن  یـضار  وت  ریما  نکل  متفریذپ و 

هرانک گنج  زا  دهاوخ  یم  هک  مدرک  هشیدنا  تشذگ و  مرطاخ  هب  هللا  و  تفگ : هرق  يداد ؟ بآ  ار  شیوخ  بسا  زورما  تفگ : سیق 
زا سپ  .مهد  یم  بآ  ار  نآ  مور و  یم  نونکا  ما  هدادـن  بآ  متفگ  منیبـب ، نم  درادـن  تسود  ددرگن و  رـضاح  رازراـک  رد  دـیوج و 
یم مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مدوب  هتفر  وا  اب  مه  نم  دوب  هدرک  هاگآ  دوخ  راک  رب  ارم  رگا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـش و  رترود  دوب  هک  ياـجنآ 

هچ تفگ : سوا  نب  رجاهم  .دش  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  كدنا  كدنا  سپ  متسویپ ،
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تخـس وت  راک  رد  تفگ  وا  اب  رجاهم  دوب ؛ هتفرگ  هزرل  ار  وا  مادـنا  دادـن و  باوج  رح  ینک ؟ هلمح  يو  رب  یهاوخ  یم  يراد  هشیدـنا 
رح .متـشذگ  یمن  رد  وت  زا  يدندیـسرپ  هفوک  لـها  نیرتریلد  زا  ارم  رگا  مدـیدن و  یفقوم  نینچ  وـت  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مناریح ،

، دـننازوسب دـننک و  هراپ  هراـپ  ارم  دـنچ  ره  منیزگ  یمن  يزیچ  تشهب  رب  منیب و  یم  ریخم  تشهب  خزود و  ناـیم  ار  دوخ  هللا  و  تفگ :
بتف تبنا  کیلا  مهللا  : » تفگ یم  داهن  رس  رب  تسد  درک ، مالسلا  هیلع  نیـسح  تمدخ  گنهآ  و  فوهلم )  ) تخیگنارب بسا  هاگنآ 

لد رد  بعر  لوه و  هک  ریذپب  نم  هبوت ي  متشگزاب  وت  يوس  ایادخ ! راب  ینعی : کیبن » تنب  دالوا  کئایلوا و  بولق  تبعرا  دقف  یلع 
نبای موش  وت  يادـف  تفگ : وا  اب  تسویپب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  سپ  لـماک ) داـشرا ،  ) مدـنکفا وت  لوسر  نادـنزرف  وت و  ناتـسود 

وت داهنشیپ  مدرم  نیا  متشادنپ  یمن  متفرگ و  گنت  وت  رب  ياجنیا  رد  مدش و  وت  هارمه  متسب و  وت  رب  نتـشگزاب  هار  هک  منم  هللا ! لوسر 
وت رب  هار  زگره  منیب ، یم  نوـنکا  هک  دوـش  نـینچ  یمتـسناد  رگا  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  دـنناشک و  اجنیدـب  هـب  ار  راـک  دـنریذپن و  ار 

يرآ دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینیب ؟ يا  هبوت  نم  يارب  وت  ایآ  منک ، هبوت  شیوخ  راـک  زا  ادـخ  هب  منامیـشپ و  کـنیا  و  یمتفرگن !
راک رخآ  منک و  راکیپ  یتعاس  بسا  نیا  رب  هدایپ و  زا  مرتهب  وت  يارب  مشاب  راوس  رگا  تفگ : يآ ! دومرف  دریذـپب ! ار  وت  هبوت ي  ادـخ 

رد تسد  دیاش  موش ، هتشک  وت  دزن  همه  زا  شیپ  مهاوخ  مدمآ  وت  گنج  هب  تسخن  نم  نوچ  تفگ : و  فوهلم )  ) .دشک لوزن  هب  نم 
هتـشک يو  زا  شیپ  یهورگ  هک  نآ  يارب  دوب ، وا  هبوت ي  زا  سپ  لیتق  لوا  رح  دوصقم  دومرف : دیـس  و.تمایق  زور  منز  وت  دج  تسد 

هچ ره  دیاشخبب ! وت  رب  ادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  لماک ) داشرا و   ) داد داهج  نذا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دندش ،
حلاص هدنب ي  نیا  ریغلا » لبهلا و  مکمال   » هفوک لها  يا  تفگ : داتـسیاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يولج  وا  روآ ! ياج  هب  يراد  هشیدنا 

دیا و هتـشادهاگن  ار  وا  دیدیـشک  وا  رب  ریـشمش  هاگنآ  میزابناج  وت  هار  رد  دیتفگ  دـیدرک و  اهر  ار  وا  دـمآ  یتقو  دـیدناوخ ، ار  ادـخ 
رد ریـسا  دننام  دور و  ییوس  هب  ادـخ  روانهپ  نیمز  نیا  رد  دـیراذگ  یمن  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  بناج  همه  زا  دـیا و  هدـش  وا  ریگولگ 

نارتخد نانز و  ار و  وا  درادن ، تردق  شیوخ  نایز  دوس و  رب  تسا ، هدنام  امش  تسد 

275 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  تشد  نیا  گس  كوخ و  دنـشون و  یم  نآ  زا  سوجم  يراصن و  دوهی و  هک  دـیدش  عنام  تارف  بآ  نیا  زا  ار  وا  ناـشیوخ  و 
یگنشت زور  ادخ  دیتشادن ، وا  تیرذ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمرح  ساپ  دنا ، هدمآ  ناج  هب  یگنشت  زا  اهنیا  دنطلغ و  یم 

يوس دش  ناور.داتـسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لباقم  دمآ و  شیپ  وا  دندرک ، هلمح  ودب  ریت  اب  یهروگ  سپ  دـنادرگن ! باریـس  ار  امش 
لد هارکا  هب  تهار  رـس  متفرگب  هک  هارمگ  دـبع  نآ  منم  هش  يا  تفگب  قحلم  تشگ  قـح  اـب  تسوـیپ و  قـح  هب  قـح  تمحر  شیج 
يا شخب  میاطخراداد  راکیپ  ناشدوصقم  دوب  راکمتس  موق  نیا  هک  متـسنادن  نایغط  ینادان و  هب  نم  متـسکش  نادزی  قشع  ناگدادلد 

هاـشاطخ شدیـشخب  وـچ  مگ  روماـن  نآ  زا  دـیدرگ  هنگ  مطـالت  رد  دـش  لزا  وـفع  میدـنوادخ  زا  وـفع  هدـنب و  زا  هنگ  دـنبودع  هاـش 
رد مدیزگرب  يریمادازآ  متـشگ  نکل  مرح و  نامه  دازانز  شیکدب  موق  يا  تفگب  شخر  سراف  نادـیم  يوس  دـش  ناور  شخباطخ 

دیدهت درک و  تحبیصن  دناوخ و  زجر  شرینم  يامیس  ادیپ ز  یبن  شریمخ  زا  اراکـشآ  قح  دوب  مدآ  دنزرف  نیرتهب  دشاب  هک  ملاع  ود 
ثعشا نب  سیق  راجح و  یعبر و  نب  ثبش  دز  گناب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : هرکذت »  » رد طبـسدیشخبن  يدوس  نالد  نهآ  نآ  رب 

زا یعوبری  دیزی  نب  رح  ییوگ ! یم  هچ  وت  میناد  یمن  ام  دنتفگ : نانآ  دیداتسرفن ؟ همان  نم  يوس  امش  رگم  هک  ار  ثراحلا  نب  دیز  و 
نم دنادرگ ! رود  ار  لطاب  لها  لطاب و  ادخ  میدناشک ، اجنیدب  ار  وت  هک  مییام  میتشون و  همان  ادـخ  هب  ارچ  تفگ : دوب  موق  نآ  نارتهم 

اب مالسلا  هیلع  نیسح  تسویپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  هاپـس  هب  تخیگنارب و  ار  شیوخ  بسا  هاگنآ  منک ، یمن  رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند 
ارم هللادـیبع  نوچ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  رح  هک  تسا  هدـش  تیاور  اـمن ) نبا  ) .ترخآ اـیند و  رد  يدازآ  وت  هللا  و  تفگ : وا 

رح يا  هک  مدینش  يزاوآ  رس  تشپ  زا  مدمآ و  ردب  وا  کشوک  زا  درک  هناور  وت  يوس 
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هب نم  هک  تسا  یتراشب  هچ  نیا  متفگ  مدـیدن و  ار  یـسک  متـسیرگن  مدـینادرگ و  تشپ  هب  رـس  نم  ! يراد ور  يریخ  هب  هک  شاب  داش 
و «. يدیسر زاب  ریخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .منک  وت  يوریپ  هک  مدرک  یمن  هشیدنا  دوخ  اب  و  مور !؟ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  راکیپ 

هاوگ تفگ  داد و  داشگ  داهن و  نامک  مکش  رد  ار  ریت  هاگنآ  دروآ ، کیدزن  وا  روآ ! کیدزن  ار  تیار  دیرد  يا  دز  گناب  دعس  رمع 
تسا هدرک  تیاور  فنخموبا  فوهلم ) ) .دنتخیوآ مه  رد  دنتفرگ و  نتخادناریت  هاپس  نآ  يو  زا  سپ  مدنکفا و  نم  ار  لوا  ریت  دیـشاب 
ییارـس دوب و  هدـمآ  دورف  هفوک  رد  تشاد  ماـن  ریمع  نب  هللادـبع  هک  ریغـصتب )  ) میلع ینب  زا  اـم  زا  يدرم  تفگ : یبلک  باـبخ  یبا  زا 

دید هلیخن  رد  درم  نیا  دـبع و  تنب  بهو  ما  شماـن  دوبوا  اـب  طـساق  نب  رمن  هلیبق ي  زا  وا  تفج  هتفرگ و  نادـمه  دـعج  رئب  کـیدزن 
نم هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : تسنادب ، دیسرپب و  اهنآ  دصقم  زا  دنتسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گنج  هب  ات  دندرک  یم  ضرع  ار  یهاپس 

رتشیب و شباوث  دـنا  هدیـشک  ربمغیپ  رـسپ  خر  رب  غیت  هک  مدر  نیا  اب  داهج  هک  منیب  نانچ  نونکا  مدوب و  صیرح  ناکرـشم  اب  داـهج  رب 
وا اـب  دوب  هدرک  مزع  دوب و  هدینـش  هچنآ  تفر و  دوـخ  هجوز ي  دزن  سپ  نیکرـشم  اـب  داـهج  باوـث  زا  تسا  رتناـسآ  نآ  هب  ندیـسر 

سپ ربب ! دوخ  اب  مه  ارم  نک و  راک  نیمه  دنک ! تلالد  يأر  نیرت  تسار  هب  ار  وت  دنوادخ  يا  هدیـشیدنا  تسرد  تفگ : نز  تفگب ،
ریت مدرم  دنکفا و  ریت  دمآ و  شیپ  دعـس  نب  رمع  حبـص  اروشاع ، زور  ات  دوب  وا  اب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ات  دـمآ  نوریب  هنابش 

، دنتـساوخ زرابم  دندمآ و  نوریب  رکـشل  نایم  زا  دایز  نب  هللادیبع  يالوم  ملاس  نایفـس و  یبا  نب  دایز  ناگتـسب  زا  مان  راسی  .دـندنکفا 
ای تفگ : تساخرب و  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  سپ  دینیشنب ! دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  .دنتـسجرب  ریـضخ  نب  ریرب  رهاظم و  نب  بیبح 
ود نایم  وزاب  تخس  الاب  دنلب  نوگ  مدنگ  يدرم  دید  مالسلا  هیلع  نیـسح  مورب ! نانآ  داهج  هب  هک  هد  نذا  ارم  هللا ! کمحر  هللادبع  ابا 

؟ یتسیک دنتفگ  دـمآ ؛ نوریب  سپ  ور ! نانآ  بناج  هب  یهاوخ  رگا  دوخ ، نافیرح  هدنـشک  ار  يو  مراد  نامگ  دومرف : هداشگ ، بکنم 
ملاس زا  رتشیپ  راسی  دنیآ و  نوریب  ریضخ  نب  ریرب  ای  رهاظم  نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  .میسانش  یمن  ار  وت  دنتفگ : .تفگب  دوخ  بسن 

تفگ یبلک  .دوب  هداتسیا 
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وا رب  یغیت  تخاتب و  وا  رب  تسا و  وت  زا  هب  دـیآ  وت  گنج  هب  سک  ره  يراد ؟ گنن  مدرم  اـب  گـنج  زا  هبحق ) رداـم  يا   ) هینازلا نباـی 
رب گناب  مالـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  .درک  هلمح  هللادـبع  رب  ملاس  دز ، یم  وا  رب  غیت  اـب  هکناـنچمه  دـش و  درـس  ياـج  رد  هک  تخاون 

، درک هیاقو  ار  پچ  تسد  یبلک  دروآ ، دورف  یتبرـض  دیـسر و  ات  درکن  ودـب  یمامتها  هللادـبع  تفاـیرد ، ار  وت  هدـنب  نآ  هک  دـندروآ 
یف یتیبب  یبسح  بکلا  نباناف  ینورکنت  نا  : دـمایب نایوگ  زجر  تشکب و  ار  وا  دز و  يو  رب  ریـشمش  تشگرب و  اما  دـیرپب  شناتـشگنا 

امدـقم و مهیف ظ )  ) هیف نعطلاب  بهو  ما  کـل  میعز  ینا  بکنلا  دـنع  راوخلاـب  تسل  بصع (1) و  هرم و  وذ  ؤرما  ینا  یبـسح  مـیلع 
تیرذ ناکاپ ، نیا  شیپ  تفگ : یم  دـمآ و  رهوش  دزن  تفرگرب و  يدومع  شنز ، بهو ، ما  سپ  برلاب  نمؤم  مالغ  برـض  برـضلا 

دوب هدیبسچ  تخس  ار  رهوش  هماج ي  نز  درب و  یم  نانز  يوس  ناشک  ار  وا  شرهوش  سپ  نک ! رازراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
يادخ تفگ : داد و  زاوآ  ار  نز  مالسلا  هیلع  نیسح  موش ، هتـشک  وت  اب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  تفگ : یم  دیـشک و  یم  رگید  يوس  و 

نانز يوس  تسین ! نانز  رب  گنج  هک  نیـشنب  اهنآ  اب  دنک و  تمحر  ار  وت  ادخ  درگزاب  نانز  يوس  دهد ! ریخ  يازج  ار  نادـناخ  امش 
يو هارمه  هک  نایفوک  نآ  اب  تخات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  هنمیم ي  رب  جاجح  نب  ورمع  لـماک ) يربط ، داـشرا ،  ) .تشگزاـب

دندماین و شیپ  نابسا  دنتشارفا ، نابسا  هب  ور  ار  اه  هزین  هتسشن  وناز  رس  رب  باحصا  دیسر  مالسلا  هیلع  نیـسح  کیدزن  نوچ  دندوب و 
یهورگ دندنکفا و  نیمز  رب  درم  دنچ  دندیراب و  ریت  اهنآ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  نتشگزاب  ماگنه  دنتشگزاب ، ناراوس 
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داتسیاب و مالسلا  هیلع  نیسح  يور  شیپ  ات  دمآ  دنتفگ  یم  هزوح  نب  هللادبع  ار  وا  هک  یمیمت  يدرم  سپ  لماک ) يربط ، ، ) دنتـسخار
مالـسلا هیلع  نیـسح  رانلاب » رـشبا  : » تفگ بدا ) یب  لوگ   ) نآ یهاوخ  یم  دومرف : ماـما  نیـسح ؟ اـی  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  اـی  تفگ :

وا مان  تبـسانم  هب  ماما  هزوح ، نبا  دـنتفگ : باحـصا  تسیک ؟ درم  نیا  مور  عاطم  عیفـش  نابرهم و  راـگدرورپ  دزن  نم  زگره ! دومرف :
ياپ شدـنکفا و  ییوج  رد  هکنانچ  دـینابنجب  ار  وا  دروخ و  یناـکت  بسا  سپ  هد ! ماـقم  شتآ  رد  ار  وا  راـنلا » یلا  هزح  بر  : » تفگ

دز وا  تسار  ياپ  رب  ریـشمش  تخات و  يو  رب  هجـسوع  نب  ملـسم  درک ؛ دنلب  ار  شتـسار  ياپ  دش و  هتخیوآ  دنامب و  باکر  رد  شپچ 
.دیسر و خزود  هب  شناج  يدوزب  درمب و  ات  تفوک  یم  تخرد  گنـس و  رب  ار  وا  رـس  دیود و  یم  نانچمه  بسا  دینارپب و  ار  نآ  هک 
ار وا  دـیمرب و  وا  ياـپراهچ  سپ  شکب ، شتآ  يوس  ار  وا  راـنلا » یلا  هرج  مهللا  : » تفگ ماـما  دـیوگ  هیـصولا » تاـبثا   » رد يدوعـسم 

يزیچ وا  زا  هکنانچ  درک  هراپ  هراپ  تفوکب و  ار  وا  مس  اب  دـیدرگب و  وا  رب  ناویح  هاگنآ  تشکب  تخادـنا و  نیمز  رب  رـس  هب  ناـهگان 
تسا هدرک  تیاور  قورسم  شردارب  زا  یمرضح  لئاو  نب  رابجلادبع  زا  بئاس  نب  ءاطع  زا  فنخموبا  يربط ،)  ) .شیاپ ود  رگم  دنامن 

رس دیاش  مشاب  رکشل  يولج  رد  متفگ  یم  دوخ  اب  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گنج  هب  هک  مدوب  يرکـشل  نآ  رد  نم  : » تفگ هک 
نبا ار  وا  هک  يدرم  مدیسر  مالسلا  هیلع  ماما  کیدزن  نوچ  منک ، لصاح  یتلزنم  هللادیبع  دزن  دیآ و  نم  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ماما و  دیسرپ ، مود  راب  و  دومرفن ، چیه  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ امش  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ایآ  تفگ : تفر و  شیپ  دنتفگ  یم  هزوح 

تـسوپ ییوگ  هک  مرـش  یب  نآ  تسیچ ؟ وت  تجاح  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  يرآ  دییوگب  دومرف : موس  راب  و  تفگن ، يزیچ 
دزن نم  یتفگ  غورد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  راـنلاب » رـشبا  : » تفگ هناـبدا  یب  تشادـن  مشچ  رد  بآ  دوب و  هدیـشک  يور  رب  گـس 

زا ار  وا  لغب  ریز  يدیفس  هکنانچ  تشادرب  تسد  ماما  سپ  هزوح  نبا  تفگ : یتسیک ؟ وت  مور ، یم  عاطم  عیفـش  نابرهم و  راگدرورپ 
مالـسلا هیلع  ماـما  بناـج  هب  ار  بسا  تساوخ  دـش و  كانمـشخ  هزوـح  نبا  سپ  راـنلا » یلا  هزح  مهللا  : » تفگ مدـید و  هماـج  يور 

لصافم رد  شیپ  داتفیب و  هک  دینابنجب  ار  وا  بسا  تخیوایب و  باکر  رد  شیاپ  دوب ، ییوج  نایم  رد  دناهجب و 
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ار هاپس  تشگزاب و  دوب  هعقاو  دهاش  هک  قورـسم  سپ  دنامب ، باکر  رد  هتخیوآ  رگید  بناج  تفر و  ردب  ياج  زا  نار  قاسو و  مدق 
لقن نیا  «. ) منکن رازراـک  اـهنآ  اـب  زگره  هک  مدـید  يزیچ  هداوناـخ  نیا  زا  تفگ  مدیـسرپ ، نآ  تلع  زا  تفگ : شردارب  تشاذـگب ،
تسا رابتعا  تحص و  تیاهن  رد  تسا ، هدرک  لقن  نمشد  نوچ  تسین و  نآ  عوقو  رد  یکـش  تسا ) هدش  لقن  فلتخم  قرطب  هزجعم 

.دشاب هدومن  هداعلا  قراخ  يداع  رما  تدیقع  نسح  هطساو ي  هب  قورسم  رظن  رد  دوش  یمن  هداد  لامتحا  و 

ریضخ نب  ریرب  لتقم 

نب ریهز  نب  فیفع  زا  دیز  نب  فسوی  ارم  درک  ثیدح  تفگ : فنخموبا  يربط ) () تسا ریغصت  هغیص  هب  ریـضخ  ریما و  نزو  رب  ریرب  )
زا همیلـس  ینب  فیلح  هعیبر  نب  هنیفـس ) نزو  رب   ) هریمع ینب  زا  لقعم  نب  دـیزی  تفگ : دوب -  رـضاح  هعقاو  نآ  رد  هک  سنخالا -  یبا 
نم اب  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ینیب ؟ هنوگچ  دوخ  اب  ار  ادـخ  راـک  ریـضخ  نب  ریرب  يا  تفگ : دـمآ و  نورریب  سیقلادـبع  ینب 

ناذول ینب  تلحم  رد  یتقو  هک  يراد  دای  هب  ایآ  يدوبن ، وگغورد  نیا  زا  شیپ  یتفگ و  غورد  تفگ  .تسا  دـب  وت  راـک  درک و  یکین 
یبا نب  یلع  قح  رب  يداه و  ماما  تسا و  هدننک  هارمگ  هارمگ و  هیواعم  درک و  متـس  شیوخ  رب  نامثع  یتفگ  یم  وت  میتفر  یم  مه  اب 

رب یهاوگ  نم  تفگ : لـقعم  نب  دـیزی  .تسا  نیمه  نم  لوق  هدـیقع و  هک  مهد  یم  یهاوـگ  تفگ : ریرب  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  بلاـط 
نآ دتـسرف و  وگغرود  رب  ار  دوخ  تنعل  میهاوخ  يادـخ  زا  منک و  هلهاـبم  وت  اـب  یهاوخ  یم  تفگ : ریرب  سپ  .مهد  یم  وت  یهارمگ 

یتبرـض لقعم  نب  دیزی  دش ، لدـب  در و  تبرـض  ود  دـنتخیوآ و  رگیدـکی  رد  و  درک ) لوبق  دـیزی  ( ؟ دـشکب ار  لطبم  تسا  لحم  هک 
اوه جوا  زا  ییوگ  دیطلغب  دیسر و  وا  زغم  هب  تفاکـشب و  ار  دوخ »  » هک دز  یغیت  وا  رب  ریرب  تشادن و  ینایز  ار  وا  دز و  ریرب  رب  کبس 

تخات و ریرب  رب  يدبع  ذقنم  نب  یضر  سپ  دشک ، نوریب  هک  دینابنج  یم  دوب و  هتفرورف  شرس  رد  ریضخ  نبا  ریـشمش  داتفا و  ریز  هب 
یتعاس دش و  زیوالگ  وا  اب 
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زا ارم  هک  دربن  نادیم  نادرم  دنیاجک  تفگ : یـضر  .تسـشن  شا  هنیـس  رب  تخادنیب و  ار  وا  ریرب  هاگنآ  دـنتفرگ ، یتشک  رگیدـکی  اب 
نب ریرب  نیا  متفگ : وا  اب  نم  دـنک ، هلمح  هک  دـمآ  شیپ  تسد  هب  هزین  يدزا  ورمع  نب  رباـج  نب  بعک  دـنناهرب ؟ نمـشد  نیا  گـنچ 
هزین يزیت  ریرب  نوچ  داهن ، وا  تشپ  رب  هزین  درکن و  یتافتلا  تخومآ ، یم  نآرق  ار  ام  تسشن و  یم  دجسم  رد  هک  تسا  يراق  ریـضخ 
هزین اب  رباج  نب  بعک  .دـنکرب  وا  ینیب  فرط  تفرگ و  نادـند  هب  ار  وا  يور  داتفا و  یـضر  يور  هب  درک  ساسحا  شیوخ  تشپ  رب  ار 

تشکب دزب و  ار  وا  ریشمش  اب  سپ  دوب ، هتفرورف  ریرب  تشپ  رد  هزین  ناکیپ  تخادنا و  وس  کی  هب  یضر  هنیـس ي  زا  ار  وا  درک ، توق 
يدزا ردارب  يا  تفگ : یم  دناشفا و  یم  ابق  زا  كاخ  تساخرب و  يدبع  درم  نآ  مرگن  یم  ایوگ  دیوگ : فیفع  هیلع -  هللا  ناوضر  - 
مـشچ هب  تشذگرـس  نیا  وت  متفگ  فیفع  اب  دیوگ : دـیزی  نب  فسوی  ثیدـح  ياور  .منکن  شومارف  زگره  هک  يدرک  یماعنا  نم  رب 

شوگب مدید و  مشچ  هب  يرآ  تفگ : تشگ ) ملـسم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندوب  قح  رب  دـش و  بلاغ  هلهابم  رد  ریرب  هک  ( ؟ دـید
همطاـف رـسپ  نمـشد  وـت  دـنتفگ : وا  اـب  رباـج  تنبراوـن  شرهاوـخ  شنز و  تشگزاـب ، دوـخ  لزنم  هب  رباـج  نب  بـعک  یتـقو  .مدـینش 

لوا تفگ  یتایبا  رباـج  نب  بعک  مییوگن و  نخـس  وت  اـب  رگید  مسق  ادـخ  هب  یتشک  ار  ناـیراق  دیـس  يدرک و  يراـی  ار  مالـسلااهیلع 
عراوش حامرلا  نیسح و  هادغ  همیمذ  تنا  ینع و  يربخت  یلس  : نآ

يراصنا هظرق ي  نب  رمع  لتقم 

درک و دربن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور  شیپ  دمآ و  نوریب  يراصنا  هظرق ي  نب  ورمع  همجعم ) ءاظ  ءآر و  فاق و  حـتف  هب  هظرق  )
يراد یتجهم و  نیسح  نود  يراش  سکن  ریغ  مالغ  برضرامذلا  هزوح  یمحاس  ینا  راصنالا  هبیتک  تملع  دق  : تفگ یم 
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یمن هک  تسا  یناوـج  ندز  نم  ندز  تسا ، نم  رب  نآ  ظـفح  هک  ار  نآ  منک  یم  یناـبهاگن  نم  هک  دـنا  هتـسناد  راـصنا  هاپـس  : » ینعی
مالک نیا  هب  دـیوگ : فلؤم.مالـسلا  هیلع  نیـسح  يادـف  نم  يارـس  نم و  ناج  .دـنکفا  یم  گنج  رد  همه  زا  رتشیپ  ار  دوخ  دزیرگ و 

یم ناریو  ار  ما  هناـخ  تفگ  رمع  حلـص ، هراـبرد ي  تفگ  نخـس  وا  اـب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  نوـچ  هـک  دـنک  دعـس  نـبا  رب  ضیرعت 
ار وا  مالسلا  هیلع  نیسح  تساوخ ؛ نذا  دمآ و  نوریب  هظرق  نب  ورمع  دیوگ : هجسوع  نب  ملسم  لتق  رکذ  زا  سپ  هللا  همحر  دیـس.دننک 
تشکب و دایز  نبا  هاپس  زا  رایسب  یهورگ  ات  دیشوکب  تخس  نامسآ  هاشداپ  تمدخ  رد  ناقاتـشم و  رازراک  درک  رازراک  وا  داد ، نذا 
درک و یم  نآ  رپس  ار  تسد  رگم  دـمآ  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بناج  هب  ریت  چـیه  درک ، یم  داـهج  دوب و  هتفرگ  ار  نمـشد  يولج 

ياـهمخز ار  درم  نآ  اـت  دیـسرن  یبیـسآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تشاد ، یم  شیپ  رد  دوخ  ناـج  رگم  دـمآ  یمن  ریـشمش  چـیه 
ارم مالـس  يور ، تشهب  هب  نم  زا  رتدوز  وت  يرآ  تفگ : مدرک ؟ افو  ایآ  تفگ  درک و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يور  سپ  دیـسر ، نیگنس 

تیاور و  لماک ) يربط ، «.) دش هتشک  ات  درک  رازراک  سپ  ملابند ! رد  مه  نم  يوگب  وا  اب  ناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 
هاریب ارم  ردارب  باذکلا ! نب  باذک  ای  مالسلا  هیلع  نیسح  ای  دز : دایرف  دوب ، دعس  رمع  هاپـس  رد  هظرق  نب  یلع  شردارب  هک  تسا  هدش 
ادـخ تفگب : يدـش ، هارمگ  وت  دومن و  هار  ار  وا  درکن ، هارمگ  ار  وت  ردارب  لجوزع  يادـخ  دومرف : .یتشکب  ات  يداد  بیرف  يدرک و 

دربورف و وا  رب  هزین  تفرگب و  وا  رب  هار  يدارم  لـاله  نب  عفاـن  تخاـتب ، و  موشن ، هتـشک  وـت  شیپ  رد  اـی  مشکن  ار  وـت  رگا  دـشکب  ارم 
نب رـضن  تفگ  يدزا  يربط )  ) .دش هب  شمخز  ات  دندرک  جالع  نآ  زا  سپ  دنداد و  تاجن  ار  وا  دـندمآ و  وا  نارای  سپ  شدـنکفیب ،
ینب زا  میمت  ینب  زا  يدرم  تسویپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نوچ  دـیزی  نب  رح  : » هک درک  تیاـکح  نم  يارب  یـسبع  ریهز  وـبا  حـلاص 

: تفگ یم  تشاد ، رـس  رد  يداب  دیزان و  یم  دوخ  هب  رایـسب  دوب  نایفـس  نب  دـیزی  وا  مان  دـنمیمت و  نب  ثراح  نادـنزرف  زا  هک  هرقش 
مدرم هکنیا  نیب  رد  تفگ : يوار  مدرب ، یمورف  وا  رکیپ  رب  ار  هزین  نیا  مدوـب  هدـید  تفر  یم  یتـقو  ار  دـیزی  نب  رح  رگا  ادـخ  هب  مسق 

دندوب و رازراک  مرگ 
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مدـلاب (1) لبرـست  یتح  هنابل  هرحن و  هرغثب  مهیمرا  تلزام  : تسج یم  لثمت  هرـسع  رعـش  نیا  هب  تخات و  یم  موق  نآ  رب  دـیزی  نب  رح 
اب هک  رح  کنیا  تفگ : نایفـس  نب  دـیزی  اب  ممیت  نب  نیـسح  دوب ، ناور  اهمخز  نآ  زا  نوخ  هدروخ و  مخز  وا  بسا  يوربا  شوگ و  .

رمع و  دوب ، هداتـسرف  دعـس  رمع  اـب  ار  وا  دوب ، هللادـیبع  هطرـش ي  سیئر  نیـصح  نیا  و   ) یتشاد وا  رادـید  يوزرآ  مد  داـب و  همه  نآ 
: تفگ دروآ و  رح  هب  يور  سپ  دمآ ، بوخ  تفگ  دینـشب  وا  نخـس  نوچ  نایفـس  نب  دیزی  دوب ) هدرپس  ودب  هطرـش  اب  ار  هففحم (2) 

ایوـگ ادـخ  هب  مسق  تفگ : یم  مدینـش  ار  میمت  نب  نیـصح  تفگ : يوار  .يرآ  تفگ : ینک ؟ تزراـبم  نـم  اـب  یهاوـخ  یم  رح ! يا 
ماشه «. نامه نتـشک  دوب و  نامه  ندروآ  هلمح  دادن  شتلهم  رح  هدـش ، رپ  يو  تسد  هب  شرمع  هنامیپ ي  دوب و  رح  فک  رد  شناج 

زور نآ  رد  لاله  نب  عفان  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  هورع  نب  یناـه  نب  ییحی  تفگ : تسا  هدرک  تیاور  فنخم  یبا  زا  دـمحم  نب 
دـمآ و نوریب  شدـنتفگ  یم  ثیرح  نب  محازم  هک  يدرم  سپ  یلع » نید  یلع  انا  یلمجلا  لاله  نبا  اـنا  : » تفگ یم  درک و  یم  دربن 
هک دروآرب  گناب  جاجح  نب  ورمع  سپ  شتشکب ، تخات و  وا  رب  و  ناطیش » نید  یلع  تنا  : » تفگ عفان  نامثع » نید  یلع  انا  : » تفگ
زا تسد  هدناشفا ، ناهج  رب  نیتسآ  هداد ، گرم  هب  نت  یهورگ  رهـش ، نیا  ناناولهپ  اب  دینک ؟ یم  لاتق  هک  اب  دیناد  یم  نادرخ ! یب  يا 

دینکفیم شوگ  سپ  راک  هدمآ ، راوید  هب  ناشرمع  باتفآ  دنکدنا  یهورگ  هک  دیوشن  یضار  نت  هب  نت  گنج  هب  زگره  هتـسش ، ناج 
: تفگ دعس  رمع  تشک ! دیناوت  ار  اهنآ  دشاب  مه  نتخادنا  گنس  هب  رگا  و 
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تسا هدش  تایور  و  دوشن ، رضاح  نت  هب  نت  گنج  هب  سک  چیه  هک  داتـسرف  ماغیپ  مدرم  يوس  و  تسا ، وت  يأر  يأر  یتفگ ، تسار 
زا دـیورن و  نوریب  ریما  نامرف  زا  هفوک  لها  يا  تفگ : یم  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  کیدزن  جاـجح  نب  ورمع  نوچ  هک 

نیـسح .دـیهدم  هار  دوخ  هب  کش  تساخرب ، ناطلـس  فالخ  هب  تفر و  نوریب  نید  زا  هک  نآ  نتـشک  رد  و  دـیدرگن ، ادـج  تعامج 
هب دیا ؟ هدنام  تباث  امش  میا و  هتفر  نوریب  نید  زا  ام  ایآ  ینک ؟ یم  ضیرحت  لاتقب ن  ار  مر  جاجح  نب  ورمع  يا  : » تفگ مالسلا  هیلع 

نتخوس هب  هتفر و  نوریب  نید  زا  ام  کی  مادک  تسناد  دیهاوخ  دیتشذگرد  لامعا  نیا  اب  دش و  هتفرگ  امـش  ناج  هک  یتقو  مسق  ادـخ 
«. تسا رتراوازس  شتآ  رد 

هجسوع نب  ملسم  لتقم 

نب ملسم  هصق ي  نمض  رد  لاوط  رابخا  رد  يرونید  هفینحوبا ي  .دوب  زامن  رایسب  اسراپ و  ادخ و  کین  ناگدنب  زا  هجسوع  نب  ملـسم 
، دنک هچ  تسناد  یمن  تفر ، مظعا  دجـسم  هب  دمآ و  نوریب  لیقع  نب  ملـسم  يوجتـسج  رد  هللادیبع  سوساج  لقعم  هک : دیوگ  لیقع 

نآ زا  درم  نیا  مراد  نامگ  دنزامن و  رایسب  هعیش  هورگ  نیا  تفگ  دوخ  اب  درازگ  یم  زامن  رایـسب  دجـسم  نوتـس  تشپ  دید  ار  يدرم 
رد تخاتب  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  دوب  دعس  رمع  هنمیم ي  رب  هک  جاجح  نب  ورمع  هاگنآ  يربط )  ) .دوب هجسوع  نب  ملسم  وا  دشاب و  اه 

جاجح نب  ورمع  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  زا  سک  نیتسخن  هجـسوع  نب  ملـسم  دندرک و  دربن  یتعاس  تارف و  رانک 
وا تعیب و  نتفرگ  حالس و  دیرخ  لاوما و  نتفرگ  رد  دوب  لیقع  نب  ملسم  لیکو  هللا  همحر  هجسوع  نب  ملسم  دیوگ : فلؤم.تشگزاب 

ذئاح اناغب  نمفدـسا  ینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم  دـبل  وذ  یناف  ینع  اولاست  نا  : دـناوخ یم  زجر  نیا  درک و  تخـس  يرازراک  البرک  رد 
 . دمص (1) رابج  نیدب  رفاک  دشرلا و  نع 
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رب ار  ملـسم  ناهگان  تسـشنورف  رابغ  درگ و  یتقو  يربط ) ) .داتفا نیمز  رب  اـت  دومن  ییابیکـش  ـالب  رب  دیـشوکب و  دربن  رد  تخـس  سپ 
نم مهنم   » دیاشخبب وت  رب  يادـخ  ملـسم  يا  دومرف : تشاد و  یقمر  زونه  دـمآ ، وا  يوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـندید و  هداتفا  كاخ 
يا دیآ  راوشد  تخـس  ارم  وت  نداتفا  تفگ : دـش و  وا  کیدزن  رهاظم  نب  بیبح  و  الیدـبت » اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق 

رد نم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  تفگ : بیبح  یکین ، هب  دنک  شوخ  ار  وت  لد  ادخ  تفگ : هتسهآ  ملسم  داب ! شوخ  تشهب  هب  تلد  ملـسم !
مرآ و ياج  هب  اـت  ینک  تیـصو  ییوگ و  نم  اـب  ار  شیوخ  مهم  هک  متـشاد  تسود  یمتـسویپ  وت  هب  یتعاـس  زا  سپ  یمدوب و  وت  یپ 

وت هللا » کمحر  : » تفگ درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تراشا  ملسم  مرادهاگن ! تسا  وت  يازـس  هک  شیوخ  ینیدمه و  تمرح  ساپ 
يزیچ منک و  نینچ  هک  هبعک  راـگدرورپ  هب  تفگ : يوـش ! هتـشک  وا  يور  شیپ  اـت  نک  يو  يراـی  منک ، یم  تیـصو  درم  نیا  هـب  ار 
رصق ات  مور  رتسب  زا  مه  تبلحر  بش  : تفگ وا  هرابرد ي  ظفاح  ایوگ  .داد  ناج  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  روضح  رد  هک  تشذگن 

نب ورمع  باحصا  و  هادیس ! ای  هاتجسوع ! نبای  دز : گناب  تشاد  یکزینک  منیلاب  عمـش  یـشاب  وت  نداد  ناج  تقو  رد  رگا  نیعلا  روح 
امـش غاد  ناتردام  تفگ : دندوب  وا  درگ  هک  اهنآ  زا  نت  دنچ  اب  ثبـش  سپ  .میتشک  ار  يدسا  هجـسوع  نب  ملـسم  دندز : دایرف  جاجح 

نب ملـسم  دـننام  نتـشک  زا  دـیوش ؟ یم  نوبز  دوخ  ریغ  تسد  ریز  دیـشک و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  يدوخ  دنیـشن ! ناتگوس  هب  دـنیب و 
گنج زور  مدید ، گرزب  ياهفقوم  وا  زا  ناناملـسم  نایم  رد  ما  هدیورگ  وا  نیدب  هک  ییادخ  هب  مسق  دـییامن ؟ یم  ینامداش  هجـسوع 

دوش یم  هتشک  يدرم  وا  نوچ  ایآ  تشکب ؛ كرشم  شش  دننک  ییرآ  فص  ناناملـسم  هک  نآ  زا  شیپ  شمدید  ناجیابرذآ  رد  قلس 
هللادیبع يوریپ  ایند  بلط  يارب  تشاد و  مالـسا  بصعت  دوب و  ناملـسم  ثبـش  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  ( ؟ دینک یم  يداش  امـش  و 

نب ملسم  تشک  ار  هجسوع  نب  ملسم  هک  نآ  تفگ : يوار  دندوب ) بازحا  يایاقب  هک  ناگدرک  رس  زا  يرایـسب  فالخ  رب  دوب ، هدرک 
.دندوب یلجب  هراکشخ ي  یبا  نب  نمحرلادبع  یبابخ و  هللادبع 
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؛ دنتخیوآ مه  هب  هزین  اب  دندومن و  يرادیاپ  هللادبع  یبا  باحـصا  درک و  يزاتکرت  هرـسیم  لها  رب  هرـسیم  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  و 
تیبـث نب  یناـه  تشکب ، دوب  هتـشک  لوا  هک  نآ  ریغ  رگید  درم  ود  درک و  تخـس  يرازراـک  هللا  همحر  یبـلک  ریمع  نب  هللادـبع  سپ 
مالسلا هیلع  نیسح  نارای  زا  لیتق  مود  درم  نیا  دنتخاسب و  وا  راک  دنتخات و  يو  رب  هبلعث  نب  هللا  میت  زا  یمیت  یح  نب  ریکب  یمرضح و 

یم هفوک  لها  ناراوس  زا  يوس  ره  هب  دندوب و  نت  ود  یـس و  ناشیا  ناراوس  دندرک و  تخـس  يرازراک  وا  زا  سپ  باحـصا  تسا و 
يوس ره  زا  ناراوس  فص  رد  دیدب  هفوک  لها  ناراوس  ریما  سیق  نب  هرزع  نوچ  دنتفاکـش ، یم  دندیرد و  یم  اهنآ  فوفـص  دنتخات ،

نادرم و دسر ! هچ  مدرم  كدنا  نیا  زا  ارم  هاپـس  ینیب  یم  تفگ : داتـسرف و  دعـس  رمع  دزن  ار  نیـصح  نب  نمحرلادبع  دتفا  یم  للخ 
نیا همه ي  رورس  رهش و  درمریپ  نم  هللا ! ناحبس  تفگ : ثبش ؟ يور  یم  وت  تفگ : یعبر  نب  ثبـش  اب  رمع  سپ  تسرفب ! نازادناریت 

گنج نیا  زا  تهارک  ثبش  رد  هشیمه  و  دنک ؟ راک  نیا  تیاک  هک  یتفاین  نم  ریغ  ار  يرگید  یتسرف ؟ یم  نازادناریت  اب  ارم  مممدرم :
دهدن ریخ  ار  رهش  نیا  مدرم  يادخ  تفگ : یم  مدینش  بعصم  تاراما  دهع  رد  ثبش  زا  نم  تفگ : یـسبع  ریهزوبا.دش  یم  هدهاشم 

میتشاد و وا  نامرف  طخ  رب  رس  میدوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  لاس  جنپ  هک  تشاد  دیاب  بجع  ام  راک  زا  درادن ! تسار  هار  هب  و 
نیرتهب هک  میتخات  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  رب  هاگنآ  میدرک  برح  نایفـس  یبا  لآ  اب  میدوب و  مالـسلا  هیلع  نسح  اب  يو  زا  سپ 

رمع و  یهارمگ ! هچ  تسا  یهارمگ  میدرک ! رازراک  وا  اب  میتساخرب و  هیناز  هیمـس  لآ  هیواعم و  لآ  يرای  هب  دوب و  نیمز  يور  مدرم 
دندیسر وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  کیدزن  اهنآ  داتسرفب ، هففحم  زادناریت و  دصناپ  اب  دناوخب و  ار  ممیمت  نب  نیصح  دعس  نب 

هک درک  تیاکح  نم  يارب  هلعو  نب  ریمن  دیوگ : فنخموبا.دـندنام  هدایپ  همه  دـندیربب ، یپ  ار  نابـسا  همه ي  هکنانچ  دـندیراب  ریت  و 
یـشبنج دـیزرلب و  بسا  گـنرد  یب  مدز و  يو  رب  يریت  مدـیربب ، ار  دـیزی  نب  رح  بسا  یپ  نم  تفگ : یم  یناویخ  حرـشم  نب  بویا 

بسا زا  ریش  دننام  تسد  رد  غیت  رح  سپ  دنامب ، نتفر  زا  درک و 
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سپ .مدـیدن  وا  یکـالاچ  یتسدرت و  هب  ار  یـسک  نم  وربزه  دـبل  يذ  نم  عجـشا  رحلا  نبا  اـناف  ینورقعت  نیا  : تفگ تسج و  نیمز  هب 
كادولاوبا .مشاب  وا  هدنـشک ي  متـشادن  مه  تسود  تشک و  يرگید  ادخ  هب  هن  تفگ : یتشک ؟ ار  وا  وت  دـنتفگ  بویا  اب  هلیبق  ناریپ 

رد نم  روضح  نامه  دوب ، دیاب  راکهانگ  ادخ  روضح  رد  رگا  دندرمش و  یم  ناحلاص  زا  ار  وا  مدرم  هکنیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ دیسرپ :
هک منیب  نانچ  تفگ : كادولاوبا  میآ ؟ راتفرگ  نانآ  زا  یکی  نتشک  هانگ  هب  ارچ  رگید  تسا ، سب  رح  بسا  ندرک  یپ  هاگیاج و  نآ 

یتخادنا ریت  زاب  يدیرب و  یپ  ار  بسا  نآ  يدنکفا و  ریت  نوچ  هک  ینیبن  یشاب ! راتفرگ  نانآ  همه ي  نتشک  هانگ  هب  دنوادخ  شیپ  وت 
هیلع نیسح  باحصا  ای  يدروآ  مهارف  دوخ  درگ  رایسب  مدرم  یتشاداو و  نتخات  هب  ار  دوخ  نارای  یتخات و  ای  يداتـسیاب و  اجنآ  رد  و 
نیا ببـس  هب  دندرک ، نینچمه  يرگید  درک و  وت  دـننام  وت  نارای  زا  يرگید  دـمآ و  گنن  نتخیرگ  زا  ار  وت  دـنتخات و  وت  رب  مالـسلا 
يا تـفگ : بوـیا  .دـیدش (1) ؟  کیرـش  ناـشنوخ  رد  مه  امـش  دـندش و  هتـشک  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هک  دوـب  اـهراک 

ار ام  رگا  دزرماین  ار  وت  ادـخ  دـنراذگاو ، وت  هب  تماـیق  زور  ار  اـم  باـسح  رگا  ینک !؟ یم  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  ار  اـم  كادولاوبا 
مه عیفش و  مهل  سیل  هللا  الف و  باسحلا  موی  هدج  هعافـش  انیـسح  تلتق  هماوجرتا.متفگ  هک  تسا  نیمه  تفگ : كادولاوبا  يزرمایب !

تهج کی  زا  رگم  درک  تسناوت  یمن  هلمح  دعـس  نبا  هاپـس  دـندیگنجب و  تخـس  زور  مین  اـت  تفگ  يوار  باذـعلا  یف  هماـیقلا  موی 
کی رد  نادرم  همه ي  دوبن و  روبع  هار  اه  همیخ  نیب  زا  و   ) دـندوب هدز  رگیدـکی  کـیدزن  اـه  هدرپارـس  ماـما  باحـصا  هک  نآ  يارب 

دننکرب پچ  تسد و  زا  ار  مایخ  نآ  ات  داتسرفب  دنچ  ینادرم  دیدب  نیا  دعس  نب  رمع  نوچ  دندوب ) فرط 
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نوچ دنداتـسیا و  همیخ  ود  ره  نایم  رد  نتراهچ  نت و  هس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  سپ.دننک  هطاحا  نادرم  رب  فرط  همه  زا  و 
ای دنتشک  یم  ار  وا  دندرک و  یم  هلمح  يو  رب  دش  یم  لوغشم  ندرک  تراغ  همیخ و  ندنک  هب  دمآ و  یم  دعس  نبا  نایهاپـس  زا  یکی 
ار اهنآ  دیوشن و  اه  همیخ  لخاد  دینز و  اه  همیخ  رد  شتآ  تفگ : دعس  رمع  .دندیرب و  یم  شبسا  یپ  دنتخادنا و  یم  ریت  کیدزن  زا 

یمن تفرگ  شتآ  یتقو  دینازوسب  دیراذگب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنتفرگ ، ندز  شتآ  دـندروایب و  شتآ  سپ  دـینکن  ياج  زا 
کیدزن دمآ و  نوریب  همیخ  زا  یبلک  هللادبع  نز  يربط ) ) .دوب هدومرف  هک  دـش  نانچمه  دـنیآ و  امـش  يوس  دـنرذگب و  نآ  زا  دـنناوت 

يذ نب  رمـش  سپ  داب ! اراوگ  ار  وت  تشهب  تفگ  یم  درک و  یم  كاپ  وا  يور  زا  كاـخ  تسـشن ، وا  رـس  يـالاب  تفر و  دوخ  رهوش 
رمـش و  اهیلع -  هللا  همحر  تشذگرد -  دوخ  ياج  رد  نز  تسکـشب و  دز و  وا  رـس  رب  زرگ  تفگ : مان  متـسر  دوخ  مالغ  اب  نشوجلا 

شلها اـب  ار  اـه  همیخ  نیا  اـت  دـیروایب  شتآ  دز : داـیرف  درب و  ورف  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  هاـگرخ  رب  هزین  تخاـتب و  نشوـجلا  يذ  نـب 
ات یهاوـخ  یم  شتآ  نشوـجلا ! يذ  رـسپ  يا  دز : وا  رب  گـناب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـندیود و  نوریب  ناـنک  نویـش  ناـنز  مینازوـسب !

درک ثیدح  نم  يارب  دشار  یبا  نب  نامیلس  تفگ : يدزا  فنخموبا  ! دنازوسب شتآ  هب  ار  وت  ادخ  ینازوسب ؟ شلها  اب  ارم  هدرپارس ي 
بکترم مه  اب  تشز  رایـسب  راک  ود  یهاوخ  یم  تسین ، هتـسیاش  راک  نیا  متفگ  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اب  تفگ : ملـسم  نب  دیمح  زا 

نتـشک هب  ریما  هک  نآ  اب  یـشکب  ار  ناـکدوک  ناـنز و  هک  نآ  رگید  تسادـخ و  صاـخ  شتآ  هب  باذـع  ینازوسب و  شتآ  هب  يوش ،
ارم رگا  مدیـسرت  میوگن و  وت  اـب  ار  دوخ  ماـن  متفگ : یتـسیک ؟ دیـسرپ  نم  زا  رمـش  تفگ : دـیمح  .ددرگ  دونـشوخ  وت  زا  اـهنت  نادرم 
نب ثبش  شمان  نم ، زا  دوب  رت  عیطم  ار  يو  رمـش  هک  دمآ  رگید  يدرم  سپ  دناسر  یبیـسآ  ارم  دنک و  یتیاعـس  ناطلـس  دزن  دسانـشب 

؟ یهد یم  ساره  میب و  ار  اـهنز  اـیآ  مدـیدن ! وت  فقوم  زا  رت  تشز  یفقوم  مدینـشن و  وـت  نخـس  زا  رت  تشز  ینخـس  تفگ  یعبر و 
ریهز .ددرگزاب  تساوخ  درک و  ایح  مدید  تفگ : دیمح 
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زا وا  دنتشکب و  دندنکفیب و  ار  یبابض  هزعابا  دندرک و  رود  اه  همیخ  زا  ار  اه  نآ  دنتخاتب و  وا  رب  دوخ  باحصا  زا  سک  هد  اب  نیق  نب 
دش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  باحصا  زا  هتسویپ  دندمآ و  رمش  يرای  هب  رایسب  دندیدب  نیا  نوچ  هفوک  لها  .دوب  رمـش  ناهارمه 
هب دش  یم  هتشک  اهنآ  زا  هچ  ره  دندوب و  رایسب  دعس  رمع  هاپس  دوب و  رادیدپ  دیـسر  یم  تداهـش  هب  اه  نآ  زا  نت  ود  ای  کی  نوچ  و 

.دمآ یمن  رظن 

رهاظم نب  بیبح  ندش  هتشک  ار و  زامن  يدئاص  همامث  یبا  يروآدای 

هللادبعابا ای  تفگ : ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا ) ندش  مک  ینعی   ) دیدب نیا  نوچ  هللادبع  نب  ورمع  يدئاص  همامثوبا ي  يربط ) )
زامن نیا  هک.مراد  تسود  موش و  هتـشک  وت  شیپ  نم  ات  يوشن  هتـشک  وت  دندش و  کیدزن  وت  اب  منیب  ار  مدرم  نیا  داب ! وت  يادـف  مناج 

دای هب  ار  زامن  تفگ : تشادرب و  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  مسر ، راگدرورپ  ياقل  هب  هدرازگ  تسا  کیدزن  نآ  تقو  هک  نیـشیپ 
مدرم نیا  زا  تفگ  هاـگنآ  .تسا  زاـمن  تقو  لوا  کـنیا  يرآ  دـنادرگ ، بوـسحم  نارکاذ  نارازگزاـمن و  زا  ار  وـت  يادـخ  يدروآ ،
نامگ رخ  يا  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  تسین ! لوبقم  امش  زامن  تفگ  میمت  نب  نیصح  میرازگ ! زامن  ات  دنرادب  ام  زا  تسد  دیهاوخب 

هب رهاظم  نب  بیبح  تخات و  اهنآ  رب  نیـصح  سپ  تسا !؟ لوبقم  وت  زامن  تسین و  لوبقم  مالـسلا  مهیلع  هللا  لوسر  لآ  زامن  هک  يرب 
اهر ار  وا  دـندمآ و  وا  باحـصا  تخادـنا ، نیمز  رب  ار  نیـصح  تسخب و  دزب و  ریـشمش  هب  ار  وا  بسا  يور  دـش و  نوریب  وا  تلباـقم 
نآ رد  مه  ادآو (1)  ابـسح  موق  رـش  ایاداتکالا  متیلو  مکرطـش  وا  ادادـعا  مکل  انک  ول  مسقا  : تفرگ نتفگ  تایبا  نیا  بیبح  دـندرک و 

: دناوخ یم  زجر  نیا  زور 
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رهظا هجح و  یلعا  نحن  وربصا  مکنم و  یفوا  نحن  رثکا و  هدـع و  دـعا  متنارعـست  برح  ءاجیه و  سراـف  رهظم (1)  یبا  بیبح و  اـنا 
.درک تخس  يدربن  ورذعا  مکنم و  یقتا  اقح و 

؟ تسیچ لتقم 

ینب زا  يدرم  سپ  يربط )  ) تخاس (2) كاله  ار  درم  هک 62  تسا  هدش  تیاکح 
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.تسا رهاظم  يربط  خیرات  رد  . 77 - 1
، تشاد دیابن  بجع  و  دنک ، یم  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  ار  دادعا  نیا  اعون  و  تسین ، هدع  نیا  رکذ  يربط  خیرات  رد  . 78 - 2
ات حبـص  زا  تسا  مدرم  كدنا  نآ  تمواقم  همه  زا  رتبجع  تشکب و  ار  نت  هک 42  تشذگب  زین  ملـسم  گنج  هصق ي  رد  نیا  ریظن  و 
زا دنک و  هلمح  هطقن  کی  زا  اهنت  نمـشد  یتقو  هک  تسا  نآ  تلع  نکیل  دشاب و  هدش  مامت  گنج  تعاس  کی  دیاب  هک  نآ  اب  رـصع 

دندنب یم  یمیظع  هاپس  رب  هار  یهوک  يانگنت  رب  دودعم  رفن  دنچ  هکنیا  دننام  درادن  هدیاف  ار  اه  نآ  ددع  يرایـسب  دناوتن ، رگید  ياج 
، دـنریگورف ار  وا  فارطا  زا  دنتـسناوت  یمن  هک  یگنت  هچوک ي  رد  دوب و  هناخ  رد  رب  مه  لیقع  نب  ملـسم  .دـنراد  یم  هاـگن  اهتدـم  و 

نیسح ادتبا  رد  دیوگ : يربط  خیرات  رد  .دوب و  هتخورفا  شتآ  هدنک و  قدنخ  فرط  همه  زا  مه  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  هدرپارـس  درگ 
، دـشاب هدـید  ار  اهنیمز  نآ  البرک و  سک  ره  و  دوب ، رازین  قالتاب و  نآ  تشپ  رد  هک  دـیزگرب  هدرپارـس  يارب  ار  یناکم  مالـسلا  هیلع 

دندوب هتسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  ار  هار  نآ  دننک و  هلمح  دنتـسناوت  یم  یکیراب  هار  زا  اهنت  تسا ، هنوگچ  نآ  زا  روبع  دناد 
نآ رکذ  هک  داتفا  یثحب  قافتا  يدحلم  اب  ار  باتک  نیا  مجرتم  هدنب  نب  و  رکذی » یشلاب  یـشلا  «و  درذگن اجنآ  زا  دعـس  رمع  هاپـس  هک 

؟ تسیچ يارب  ددـع  نیا  دـنا  هتـشامگ  منهج  رب  ناـبهاگن  هدزون  رـشع » هعـست  اـهیلع   » هک تسا  نآرق  رد  تفگ : دراد  رایـسب  تدـیاف 
هللا رفغی  ناف  هرم  نیعبـس  مهل  رفغتـست  نا   » دومرف هکنانچ  تسین  ددع  نآ  صوصخب  ضرغ  دنروآ و  هغلابم  يارب  هاگ  ار  ددـع  متفگ :
نم هناخ  هب  مدرک  توعد  ار  وت  راب  هد  مییوگ  تارواحم  رد  دزرماین و  ار  نانآ  ادـخ  ناـشیا  يارب  ینک  رافغتـسا  راـب  داـتفه  رگا  مهل »

هب اج  ره  رد  تغلابم  متفگ : .دیاشن  ار  هغلابم  تسا و  كدـنا  ددـع  هدزون  تفگ : يدنیـشن ، مدرک  تحیـصن  ار  وت  راب  دـص  يدـماین ،
یفاک ار  هغلاـبم  اـجنیا  رد  هدزون  سپ  دنـشاب ، نورد  هب  سک  رازه  دـنچ  ره  تسا  سب  نابـساپ  ود  نادـنز  رد  رب  تسا  لـحم  بساـنت 
اهتیآ قایـس  رد  دوب  نکمم  هک  يددـع  رتگرزب  متفگ : تفگن ؟ ارچ  هد  هداتفا ؟ رایتخا  ارچ  هدزون  تسا ، نینچ  هک  مریگ  تفگ  .تسا 
سبع مث  رظن  مث  ردق  فیک  لتق  مث  ردق  فیک  لتقف  دـق  رکف و  هنا  » تسا هار  همه  لصاوف  هک  ار  تغلابم  یتدایز  دروآ ، دوش ، هدروآ 
هعست و  دوب ، بسانم  دومرف  یم  ار  کی  ره  رشع  هعست  ات  رـشع  زا  اجنیا  رد  و  رـشع » هعـست  اهیلع  رـشبلل  هحاول   » ات نینچمه  و  رـسب » و 

! دینک یم  رکفت  نآرق  تایآ  رد  رایسب  تفگ  شدمآ و  تفگش  تخـس  دینـشب  نیا  نوچ  داتفا ، رایتخا  نآ  بسانم  ددع  رتگرزب  رـشع 
«. اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  : » یلاعت هلوق  نآ ، رد  دننک  رکفت  هک  دمآ  نیمه  يارب  نآرق  متفگ :
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همحر تشکب  ار  وا  دز و  وا  قرف  رب  ریشمش  دنتفگ ، یم  ریغصت ) هب   ) میرص رب  فیرـش ) نزو  رب  « ) لیدب  » ار وا  هک  نافقع  ینب  زا  میمت 
زاـب وا  رــس  رب  مـیمت  نـب  نیــصح  دزیخ  رب  تساوـخ  و  داـتفا ، نـیمز  نـب  بیبـح  درب ؛ دورف  هزین  وا  رکیپ  رب  یمیمت  رگید  يدرم  هللا و 

کیرش وت  اب  بیبح  نتشک  رد  نم  تفگ : میمت  نب  نیصح  سپ  درک ، ادج  وا  رس  دمآ و  دورف  یمیمت  درم  نآ  داتفیب و  دز ، يریشمش 
دننیبب و مدرم  ات  مزیوایب  دوخ  بسا  ندرگ  رب  هد  نم  هب  ار  رس  نآ  تفگ : نیـصح  تشکن ! ار  وا  یـسک  نم  ریغ  هللا  و  تفگ : وا  مدوب ،
وا .مرادن  دـهد  ار  وت  هک  ماعنا ، نآ  هب  یتجاح  نم  هک  رب  هللادـیبع  دزن  ریگب و  وت  نآ  زا  سپ  مدوب ! کیرـش  وا  نتـشک  رد  نم  دـننادب 

بـسا ندرگ  رب  داد و  ودب  ار  بیبح  رـس  سپ  دـندرک ، حالـصا  نیمه  رب  دـنداتفا و  نایم  رد  ناشیوخ  تارجاشم ، زا  سپ  تفریذـپن ،
دایز نبا  رـصق  هب  يور  تخیوآ و  بسا  ندرگ  رب  ار  رـس  دـندمآ  هفوک  هب  نوچ  داد و  یلوا  هب  زاب  دـیدرگب و  رکـشل  رد  تخیوایب و 

مه وا  دش  یم  رـصق  لخاد  راوس  نوچ  دمایب  راوس  نآ  اب  دوب ، قهارم  یکدوک  تقو  نآ  دیدب و  ار  وا  بیبح  نب  مساق  شرـسپ  دروآ ؛
نم یپ  رد  ارچ  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : دـش و  نامگ  دـب  ودـب  درم  .دـمآ  یم  نوریب  مه  نآ  دـمآ  یم  نوریب  نوچ  دـش و  یم  لخاد 
نم هب  ایآ  تسا ، نم  ردـپ  رـس  تسا  وت  اب  هک  رـس  نیا  تفگ : يوگب ! نم  اب  تسین ! یبجوم  یب  هتبلا  تفگ : چـیه ، تفگ : يا ؟ هداتفا 
نآ .دـهد  وکین  شاداپ  ارم  نآ  نتـشک  هب  مهاوخ  یم  نم  دوش و  یمن  یـضار  ریما  كرـسپ  يا  تفگ : مراپـس ؟ كاخ  هب  ات  یهد  یم 

رـسپ نآ  هاگ  نآ  .تسیرگب  دوب و  وت  زا  هب  یتشک  هک  ار  نآ  مسق  ادخ  هب  باذع ! نیرتدب  رگم  دهدن ، شاداپ  ار  وت  ادخ  تفگ : رـسپ 
نامز نوچ  دشکب ، شردپ  صاصق  هب  دنیب و  وا  زا  یتلفغ  ات  دور  شردپ  لتاق  یپ  رد  هکنآ  ریغ  تشادن  یمه  دش و  غلاب  ات  درک  ربص 
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وا ساپ  دید ، يرداچ  رد  ار  ردـپ  لتاق  تفر ، هاپـس  رد  بیح  نب  مساق  تفر ،  (1) اریمجاب »  » يازغ هب  بعصم  دش و  ریبز  نب  بعـصم 
يدزا فنخموبا.دـش  درـس  ياج  رد  ات  شدزب  غیت  اب  تفر و  وا  رداچ  هب  تفاـی  هتفخ  ار  وا  يزورمین  دـشاب ، لـفاغ  یک  اـت  تشاد  یم 

شلد دمآ و  راوشد  تخـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش  هتـشک  رهاظم  نب  بیبح  نوچ  هک  سیق  نب  دـمحم  ارم  درک  ثیدـح  تفگ :
ترضح نآ  هک  تسا  لتاقم  ضعب  رد  .دندرک و  تیامح  ارم  هک  ار  دوخ  نارای  دوخ و  رجا  مراد  مشچ  يادخ  زا  تفگ  تسکـشب و 

.يدرک یم  نآرق  متخ  بش  کی  يدوب ! يدرم  هدیزگرب  هچ  داد  تتکرب  ادخ  بیبح » ای  كرد  هللا  : » تفگ

دیزی نب  رح  ندش  هتشک 

ابرـض فیـسلاب  مهبرـضاالبقم  الا  مویلا  باـصا  نل  ـالتقا و  یتح  لـتقا  ـال  تیلآ  : تفگ یم  تفرگ و  ندـناوخ  زجر  رح  سپ  يربط ) )
ینم و یلح  نم  ریخ  نع  فیـسلاب  مکقانعا  یف  برـضا  فیـضلا  يوأم  رحلا و  انا  ینا  : تفگ یم  مه  واللهم  مهنع ال  الکانال  الـصقم 
، دش یم  راتفرگ  درک و  یم  هلمح  یکی  رگا  دـندرک ، بعـص  يرازراک  نیق  نب  ریهز  وا و  سپ  فیح  نم  يرا  مکبرـضا و ال  فیخلا 

نب هللادیبع  دنتـشک (2)  ار  وا  دـندرک و  هلمح  رح  رب  ناگدایپ  هاگنآ  دـندرک ، نینچ  یتعاس  دـیناهر و  یم  ار  وا  تخات و  یم  يرگید 
رد يروباشین  لاتفرـسق  یلع  اریهز  یـساو  ذا  رحلا  هنینت و ال  ـال  هللادـبع  نب  دیعـس  : تفگ هدـنک  زا  ینطب  ءادـبلا ، ینب  زا  یئادـب  ورمع 

هتشک زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک : تسا  هدروآ  نیظعاولا » هضور  »
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هکناـنچ ترخآ  اـیند و  رد  يدرم  دازآ  ینعی  يرح ، وت  رح ! يا  هب  هب  تفگ : دوـب ، يراـج  وا  زا  نوـخ  دـمآ و  وا  کـیدزن  رح  ندـش 
دنع هسفنب  داجف  انیسح  یساو  ذا  رحلا  معن  حامرلا و  فلتخم  دنع  روبص  حایر  ینب  رح  رحلا  معنل  : دناوخ راعشا  نیا  هاگنآ  تدندیمان ،
نب دیزی  نب  رح  دیوگ : لاقملا » یهتنم   » رد یلع  وبا  خیش  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیـش  نیا  دننام  حافـصلا و 

تسا هتفگ  هینامعنلا » راونا   » رد يریازج  هللا  همعن  دیس  ( مالـسلا هیلع  نیـسح  باحـصا  زا  ینعی   ) نیـسح عوبری  ینب  زا  دیعـس  نب  هیجان 
رب دینـش  مدرم  زا  یـضعب  زا  دمآ و  البرک  هب  تفرگب  ار  دادغب  لیعامـسا  هاش  نوچ  : » هک دندرک  تیاکح  نم  يارب  تاقث  زا  یتعامج 

هتـشک هک  تأیه  نآ  هب  دنتفای  هتفخ  يدرم  دننام  ار  وا  دنتفاکـشب ، دومرف ! نآ  نتفاکـش  هب  تفر و  وا  ربق  کیدزن  دندز ، یم  نعط  رح 
هب دنروآ  دنب  ار  نوخ  يریبدت  هب  دنتساوخ  دنچ  ره  دش ، ناور  نوخ  دندوشگب  لامتسد  نوچ  هتـسب ، شرـس  رب  یلامتـسد  دوب و  هدش 

مجرتم «. یهتنا .نیعم  یمداخ  ندرک و  دومرف  ییانب  وا  ربق  رب  دـش و  مولعم  ار  اشیا  وا  لاـح  نسح  سپ  تشگن ، رـسیم  رگید  لامتـسد 
یلماع رح  خیـش  بسن  دـیوگ : فلؤم  و.تشذـگب  هصق  نیا  بساـنم  يزیچ  باـتک  لوا  ثیدـح  لـهچ  زا  مجنپ  ثیدـح  رد  دـیوگ :

( يربـط ) .تسا هتفگ  كولـسملا » رد   » رد یلع  خیـش  شردارب  هک  يروـط  هب  ددـنویپ  یم  یحاـیر  دـیزی  نـب  رح  هـب  لـئاسو  بحاـص 
.فوخ زامن  دنتشاذگب ، رهظ  زامن  هاگنآ  تشکب ، ار  وا  دعس  رمع  رکشل  رد  دوب ، يو  نمـشد  تشاد  یمع  رـسپ  يدئاص  همامثوبا ي 

اهنآ مرازگ  نیـشیپ  زامن  نم  ات  دیتسیا  ولج  دومرف  ار  هللادبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک : تسا  هدـش  تیاور  فوهلم ) )
هیلع نیسح  شیپ  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  هک : تسا  هدش  تیاور  و.تشاذگ  فوخ  زامن  باحصا  زا  همین ي  کی  اب  دنداتـسیا و  ولج 

نآ شیپ  دمآ  یم  پچ  ای  تسار  بناج  زا  ریت  هاگره  درک ، اهریت  فده  ار  نتشیوخ  داتسیا و  مالسلا 
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ار دوـمث  داـع و  هکناـنچ  تسرف  تنعل  ار  مدرم  نیا  ایادـخ  تـفگ : یم  داـتفا و  نـیمز  رب  اـت  دـندنکفا  ریت  وا  رب  هتـسویپ  داتـسیا و  یم 
لوسر نادـنزرف  يرای  رد  نم  هک  يوگب  اهمخز  نیا  جـنر  زا  دیـسر  ارم  هچنآ  ناـسرب و  دوخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  ایادـخ  يداتـسرف ،

هتفگ یضعب  دیوگ : امن  نبا.هزین  ریشمش و  مخز  ياوس  دنتفای  يو  رب  ریت  مخز  هدزیـس  هللا و  همحر  تشذگرد  مهاوخ و  وت  زا  شاداپ 
کیدزن تخـس و  دندرک  لاتق  رهظ  زا  دعب  دـنا : هتفگ  نانآ  ریغ  ریثا و  نبا  و  يربط ) ) .هامیأ هب  درک  يدارف  زامن  ترـضح  نآ  هک  دـنا 

پچ تسار و  زا  درک ، نانآ  ریت  فده  ار  نتشیوخ  وا  دناوخ  دوخ  شیپ  ار  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  ماما  دندیسر ، مالسلا  هیلع  نیسح 
هدمآ ترابع  نیا  تسادهش  ءامـسا  رب  لمتـشم  هک  هسدقم  هیحان ي  ترایز  رد  دیوگ : فلؤم.داتفا  نیمز  رب  ات  دندنکفا  یم  ریت  وا  رب 

هک نآ  ات  کیلخن  هللا ال  ال و  فارـصنالا : یف  هل  نذا  دق  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلل  لئاقلا  یفنحلا  هللادبع  نب  دیعـس  یلع  مالـسلا  : تسا
انقزر نیدهـشتسملا و  یف  مکعم  هللا  انرـشح  هماقملا  راد  یف  همارکلا  هللا  نم  تیقل  کماما و  تیـساو  کمامح و  تیق  دقف ال  دیوگ :

: دـیوگ هاگنآ  تسا  هدرک  رکذ  ریثا  نبا  يربط و  تیاور  قباطم  ار  یفنح  نبا  تداهـش  هللا  همحر  اـمن  نبا.نییلع  یلعا  یلع  مکتقفارم 
ناراب ریت  دوب  هدنام  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  باحصا  زا  سک  ره  ات  داتسرفب  رادنامک  یهورگ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  دعـس  نب  رمع 

انئاول و ریغ  تحت  یکاذملا (1)  یـسمتا  : تفگ یم  لاح  نابز  هب  دنامن و  وا  اب  راوس  رگید  هک  دـندریرب  یپ  ار  اهنآ  نابـسا  دـندرک و 
ءاردق هریغت  یلع  اناف  اندالب  لها  مار  میظع  يا  وءارما  اهبابرا  یلع  نحن 
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اب دنـشاب  نارگید  مچرپ  ریز  نابـسا  ایآ  ینعی  تسا ؛ وکین  بسا  ، لیعفت باب  زا  لعاف  مسا  هغیـص ي  هب  یکذـم  عمج  یکاذـم  . 81 - 1
رد مینادرگزاب ، ار  نآ  میناوت  یم  ام  دروآ ، يور  ام  روشک  مدرم  هب  هک  راوشد  زیچ  ره  میتسه و  اهنآ  نابحاص  يامرف  نامرف  ام  هکنآ 

تردـق تیاغ  زا  هیانک  نتفرگ  هانپ  رد  ار  ربا   ) دنـشاب هتفرگن  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  نت  دـنچ  ام  موق  زا  هک  تشذـگن  يربا  هوامـس  تشد 
(. تسا
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ءارفخ انموق  نم  هل  سیل  قراب و  هوامسلا  ضرع  یف  راس  ام  و 

نیق نب  ریهز  تداهش 

نع فیسلاب  مکدوذا  نیقلا  نبا  انا  ریهز و  انا  : تفرگ ندناوخ  زجر  نیا  تخس و  یلاتق  درک  لاتق  هنع  هللا  یضر  نیق  نب  ریهز  يربط ) )
و يربط ) ) نیـش نم  يرا  مکبرـضا و ال  نیملا  ریغ  هللا  لوسر  كاذ  نیزلا  یقتلا  ربلا  هرتع  نم  نیطبـسلا  دحا  انیـسح  نا  (: راحب ) نیـسح
ایلع و یضترملا  انسحوایبنلا و  كدج  یقلت  مویلاف  ایدهم  ایداه  تیده  مدقا  : تفگ یم  دز و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  شود  رب  تسد 

سپ لماک ) يربط و   ) تشکب درم  درک و 120  رازراک  دیوگ : بلاط  یبا  نب  دمحم  ایحلا  دیهشلا  هللا  دسا  وایمکلا  یتفلا  نیحانجلا  اذ 
زا سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : بلاط  یبا  نب  دمحم  دنتـشک و  ار  وا  دنتخات و  یمیمت  سوا  نیرجاهم  یبعـش و  هللادـبع  نب  ریثک 
هب هک  اـهنآ  رب  داتـسرف  نعل  هکناـنچ  دـنک ! تنعل  ار  وت  لـتاق  دـنادرگن و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وت  ادـخ  دوـمرف  ریهز  ندـش  هتـشک 

.تسا هداد  تبسن  قورسم  نب  جاجح  هب  ار  زجر  نیا  راحب  رد.دندش  خسم  كوخ  هنیزوب و  تروص 

لاله نب  عفان  تداهش 

اهب یمرا  : تفگ یم  راحب )  ) دوب نیگآرهز  شیاـهریت  دوب و  هتـشون  شیاـهریت  راـفوس  رب  ار  دوخ  ماـن  یلمج  لـاله  نب  عفاـن  يربط ) )
هک ار  اـهریت  نیا  مزادـنا  یم  ینعیاـهقاشرا : اهـضرا  نـألمیل  اـهقافخا  اـهب  يرجی  همومـسماهقافشا  اـهعفنی  ـال  سفنلا  اـهقاوفا و  هملعم 

سفن يارب  سرت  تسا ، رادناشن  شرافوس 
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رگید یتقو  ات  دنکفا  یم  ریت  هتـسویپ  .اهریت  نآ  نتخادنا  دنک  یم  رپ  ار  نیمز  دور و  یم  نارپ  تسا و  نیگآرهز  اهریت  درادن ، يدوس 
نید یلع  ینید  یلجبلا  ینمیلا  مالغلا  انا  : تفرگ ندناوخ  زجر  نیا  دیـشک و  نوریب  ماین  زا  مرب و  غیت  هب  تسد  تشادن ، شکرت  هب  ریت 

ار دعـس  رمع  باحـصا  زا  نت  هدزاود  دـنتفگ : يرزج  يربط و  یلمع  یقالا  ییأر و  كاذـف  یلما  اذـهف  مویلا  لـتقا  نا  یلع  نیـسح و 
تفگ يوار  .دنتفرگ  ریسا  ار  وا  دمآرد و  ياپ  زا  تسکشب و  شناوزاب  هک  دندز  نادنچار  وا  سپ  درک ، هتـسخ  هک  اهنآ  ریغ  تشکب ،

وا اب  دعـس  رمع  دعـس ، رمع  کیدزن  ات  دـندرب  ناشک  ناشک  ار  وا  دوخ  ناهارمه  يراـی  هب  تفرگب و  نشوجلا  يذ  نب  رمش (1)  ار  وا 
متـساوخ و یم  هچ  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  تفگ : ینک ؟ نینچ  دوخ  ناـج  اـب  هک  تشاد  نآ  رب  هچ  ار  وت  وت ! رب  ياو  عفاـن  يا  تفگ :

یمن تمالم  داهج  نیا  رب  ار  نتـشیوخ  ناـحورجم و  زا  ریغ  مشکب  امـش  زا  سک  هدزاود  نم  تفگ  یم  دوب و  ناور  وا  شیر  رب  نوخ 
ار وا  وت  تفگ : رمع  هللا !» کحلصا   » شکب ار  وا  تفگ : رمع  اب  رمش  سپ  دندرک ، یمن  ریگتسد  ارم  متـشاد  وزاب  دعاس و  رگا  منک و 

نوخ هک  دمآ  یم  گرزب  وت  رب  يدوب  ناملسم  رگا  تفگ : وا  هب  عفان  دیـشکب ، ریـشمش  سپ  شکب ! ار  وا  وت  مه  یهاوخ  رگا  يدروآ 
.دومرف ررقم  دوخ  قلخ  ناراکبان  تسد  هب  ار  ام  گرم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  سپ  يور ، راگدرورپ  ياقل  هب  دـشاب و  وت  ندرگ  رد  ام 

مکل وه  ورفی  هفیـسب و ال  مکبرـضی  رمـش  نع  ولخ  هللا  هادـع  اولخ  : تفگ یم  تخات و  یم  اهنآ  رب  ریـشمش  هاگنآ  تشکب ، ار  وا  سپ 
رقم مس و  باص (2) و 
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يرافغ نمحرلادبع  يرافغ و  هللادبع  لتقم 

زا مالسلا و  هیلع  نیسح  زا  رش  عفد  هک  دنتـسناد  دندیدب و  شیوخ  رب  ار  نمـشد  ینوزف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناهارمه  نوچ  يربط ) )
شردارب يرافغ و  هرزع ي  نب  هللادبع  سپ  دنتسج ، یم  یشیپ  رگیدکی  رب  ترضح  نآ  يور  شیپ  ندش  هتشک  رد  دنناوت ، یمن  دوخ 

شیپ میراد  تسود  ام  دش ، کیدزن  وت  هب  تفرگورف و  ار  ام  نمشد  مالـسلا ! کیلع  هللادبعابا  ای  دنتفگ : دندمآ و  وا  دزن  نمحرلادبع 
یم دربن  دندش و  وا  کیدزن  دییآ ! نم  کیدزن  امکب  ابحرم  دومرف : مینک ! رود  وت  زا  رش  میـشاب و  وت  هانپ  ناج  میوش ، هتـشک  وت  يور 

ایرابت مراص  بضع  لکب  راجفلا  رـشعم  نبرـضنلرازن  ینب  دعب  فدـنخ  رافغونب و  اقح  تملع  دـق  : تفگ یم  ود  نآ  زا  یکی  دـندرک ؛
ات درک  گنج  هک  دیوگ  دوب و  نمحرلادبع  درم  نیا  دیوگ : هیشاح  رد  فلؤم  وراطخلا  انقلا  یفرشملاب و  رارحالا  ینب  نع  اودوذ  موق 
هب  ) عیرـس نب  ثراح  نب  فیـس  یکی  يردام ، ناردارب  دندوب و  رگیدکی  مع  رـسپ  هک  يرباج  ناوج  ود  دـیوگ : يربط  و.دـش  هتـشک 
هچ زا  ناـگداز  ردارب  يا  دوـمرف : اـهنآ  اـب  دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  ناـیرگ  عیرـس ، نب  دـبع  نـب  کـلام  يرگید  و  ریغـصت )

مییرگ یم  وت  رب  مینک ، یمن  هیرگ  شیوخ  يارب  میوش ! وت  يادف  دنتفگ : .دوش  نشور  امـش  مشچ  یتعاس  زا  سپ  مراودیما  دینایرگ ؟
ریخ يازج  ار  امش  دنوادخ  ناگدازردارب  يا  دومرف : .میزاس  ناشرود  وت  زا  میناوت  یمن  دنا و  هتفرگ  ار  وت  درگ  نانمشد  مینیب  یم  هک 

کیلع دنتفگ : دنتفر و  شیپ  سپ  دیوگ : فلؤم  ! دشاب ار  ناراگزیهرپ  هک  ازج  نیرتهب  نم  اب  امـش  اساوم  هودنا و  فسا و  نیا  رب  دهد 
.دندش هتشک  ات  دندرک  رازراک  هاگنآ  مالسلا ! امکیلع  و  دومرف : ماما  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  ای  مالسلا !
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یمابشلا دعسا  نب  هلظنح  ندش  هتشک 

اه و هزین  اهریت و  رپس  ار  ولگ  يور و  فوهلم )  ) داتـسیاب مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیپ  دـمایب و  یمابـش  دـسا  نب  هلظنح  لـماک ) يربط ، )
دومث داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحالا  موی  لثم  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  : » دز یم  دایرف  و  لماک ) يربط ،  ) دوب هدرک  اهریـشمش 

نم مصاع و  نم  هللا  نم  مکل  ام  نیربدم  نولوت  موی  دانتلا  موی  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  دابعلل  املظ  دیری  هللا  ام  مهدعب و  نم  نیذلا  و 
ددنب و غورد  سک  ره  دنک و  كاله  ار  امش  یباذع  هب  يادخ  هک  دیشکن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  موق  يا  «. داه نم  هل  امف  هللا  للـضی 

هیـس نیا  نداد  دنپ   ) دـیاشخبب وت  رب  يادـخ  دعـسا  نبای  تفگ : وا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  يربط ) ) .تسا هدرک  نایز  دـیوگ  ارتفا 
قح يوس  هب  ار  اهنآ  هک  تقو  نآ  دندش ، باذع  قحتسم  نیا  زا  شیپ  موق  نیا  نتفوک ) درس  نهآ  تسا و  ندوس  نواه  رد  بآ  نالد 

هلظنح.دنتشک ار  وت  راکوکین  ناردارب  هک  ماگنه  نیدب  دسر  هچ  ات  دنتـساخرب ، تنارای  وت و  يزیرنوخ  هب  دندرک و  وت  در  يدناوخ و 
يوس يربـط ) فوـهلم و   ) یلب تفگ : !؟ میدـنویپن ناردارب  هب  میورن و  ترخآ  بناـج  هب  اـیآ  موـش ! وـت  يادـف  یتـفگ  تسرد  تفگ :
یلاعت يادخ  هللادبع ! ابا  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : سپ  دریذپن ، لاوز  هک  یهاشداپ  اهیفام ، ایند و  زا  تسا  رتهب  وت  میارب  هک  ور  يزیچ 

تفر و شیپ  سپ  ! نیمآ ! نیمآ تفگ : ترضح  نآ  دهد ! رارق  ییانـشآ  تشهب  رد  وت  ام و  نایم  دتـسرف و  دورد  وت  نادناخ  رب  وت و  رب 
نبای کیلع  مالـسلا  دنتفگ : دنتـسیرگن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  دندمآ  شیپ  يرباج  ناوج  ود  نآ  سپ  .دش  هتـشک  ات  درک  لاتق 

.امهیلع هللا  ناوضر  .دندش -  هتشک  دندرک و  گنج  سپ  هللا ! همحر  مالسلا و  مکیلع  و  دومرف : هللا ! لوسر 
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سباع بذوش و  ندش  هتشک 

لد رد  هچ  بذوش  يا  تفگ : وا  اب  سباع  رکاش و  ینب  ناگتـسب  زا  دوب  يو  اب  بذوش  دـمآ و  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  يربط ) )
سباـع .موش  هتـشک  اـت  منک  یم  رازراـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رتـخد  رـسپ  دزن  منک ؟ هچ  تفگ : درک ؟ یهاوـخ  هچ  يراد و 

ریغ هکنانچ  دنیب  شیوخ  ناروای  رامـش  رد  مه  ار  وت  ات  ور  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دزن  سپ  .مراد  نامگ  نیمه  وت  هب  مه  نم  تفگ :
دوب یـسک  نونکا  نم  اب  رگا  مراد و  مشچ  يادـخ  زا  وت  تبیـصم  رد  یهلا  شاداپ  منیب و  شیاـمزآ  وت  ببـس  هب  زین  نم  دـید و  ار  وت 

ات دـیاب  ار  اـم  هک  تسا  يزور  زورما  هک  مباـی ، رجا  وا  تبیـصم  رد  اـت  متـسرف  دوخ  زا  شیپ  ار  وا  متـشاد  شوخ  زاـب  وت ، زا  رتـکیدزن 
نیـسح رب  تفر و  شیپ  بذوش  سپ  سب ؛ تسا و  باسح  زور  هکلب  تسین ، لـمع  زور  ادرف  هک  میـشوکب  باوث  لیـصحت  رد  میناوتب 

نب رکاش  هب  اهنآ  بسن  نادمه و  زا  نمی  رد  تسا  يا  هلیبق  رکاش  دیوگ : فلؤم.درک  دربن  دمآ و  نادیم  هب  درک و  مالس  مالـسلا  هیلع 
نآ نایم  دـمآ و  دورف  اهنآ  رد  ینعی  ؛  دوب (1) اهنآ  اب  هتـسب  بذوش  اما  دوب ، هلیبق  نیا  زا  ار  دوخ  سباع  دـسر و  یم  کـلام  نب  هعیبر 

خیش هکلب  دنتشادنپ ، یضعب  هکنانچ  دوب  وا  هدش ي  دازآ  ای  سباع  هدنب ي  هکنآ  هن  نانآ ، اب  دوب  دنگوس  مه  ای  تشاد  لزنم  هلیبق 
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برع الـصا  رگا  یـشرق و  يوما و  یمـشاه و  یمیمت و  دـننام  دـنناد  یم  دوخ  هلیبق ي  هب  تبـسن  ار  وا  دوب  یبرع  الـصا  سک  ره  هک 

یمشاه  » ای ءالولاب » یمیمت  : » دنتفگ یم  الثم ، تشگ ؛ یم  بوسنم  اهنادب  دش و  یم  بوسنم  اهنآ  زا  تشاد  شزیمآ  هلیبق  نآ  اب  دوبن ،
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دنهدب و ار  وا  تیانج  هید ي  دنک  یتیانج  رگا  دنرب و  وا  ثاریم  دـننک و  ظفح  ار  وا  دـندش  یم  مزلم  هفیاط ي  نآ  تسب و  یم  نامیپ 

نامض  » و قتع » ءالو   » ار ینعم  ود  نیا  هقف  رد  تسا و  هدوب  برع  ریغ  زا  امتح  یلاوم  ای  یلوم  دنیوگ  سک  ره  هرابرد ي  تهج  نیدب 
.دنیوگ هریرج »
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بذوش دـنتفگ : شا  هرابرد  هک  دوب  رترب  سباع  زا  وا  ماـقم  دـیاش  تفگ : همحرلا -  هیلع  كردتـسم - »  » بحاـص يرون  ثدـحم  اـم 
يوار يربط ) ) .تسا هدرک  سابتقا  هیدـیز  ياملع  زا  یکی  فیلأت  هیدـنلا » قیادـح   » باتک زا  ار  تراـبع  نیا  و  هعیـش ، رد  دوب  مدـقتم 

رت و یمارگ  نم  دزن  هناگیب  ای  شیوخ  نیمز  مور  مسق  ادخ  هب  تفگ : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  اب  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  تفگ :
.مدرک یم  عفد  مدوخ  ناـج  زا  رتبوبحم  رتزیزع و  يزیچ  هب  منک  عفد  وت  زا  ار  ندـش  هتـشک  متـسناوت  یم  رگا  تسین و  وت  زا  رتـبوبحم 

تخات و نانآ  بناج  هب  هتخآ  ریشمش  اب  سپ  .مور  یم  تردپ  وت و  هار  رب  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  هللادبعابا ! ای  کیلع  مالـسلا 
نب عیبر  ار  وا  هک  نادمه  زا  دبع  ینب  زا  يدرم  زا  درک  ثیدـح  نم  يارب  هلحو  نب  ریمن  دـیوگ : يدزا.تشاد  یناشیپ  رب  یمخز  ناشن 
ریـش نیا  مدرم  يا  متفگ : دوب ، مدرم  نیرتروالد  مدوب ، هدید  ار  سباع  نم  تفگ : دوب ، رـضاح  البرک  رد  زور  نآ  دـنتفگ و  یم  میمت 

: تفگ دعس  رمع  تسه ؟ يدرم  ایآ  لجر ؟ الا  لجر ؟ الا  دز : یم  دایرف  وا  و  دورن ! وا  هزرابم ي  هب  یسک  بیبش ! یبا  رسپ  تسا ، هایس 
درم تسیود  زا  شیب  مدید  دنگوس  ادخ  هب  درک ، هلمح  هاگنآ  دنکفیب  دوخ  هرز و  دید  نینچ  نوچ  دینک ! نازیر  گنـس  فرط  ره  زا 
تفگ یم  کی  ره  مدـید  نامدرم  نتدـنچ  تسد  رد  ار  وا  رـس  .دنتـشک و  ار  وا  دـندرک و  هطاحا  يو  رب  اه  نآ  اما  دوب  هدرک  شیپ  ار 

نیا و.درک  عازن  لصف  نخس  نیا  هب  تشکن و  ار  وا  رفن  کی  هک  دینکن  همصاخم  تفگ : وا  دندمآ ، دعس  رمع  دزن  ات  متـشک  ار  وا  نم 
لابرس يوس  اعرد  هنرجـش  حامرلا  اذا  دیری  نا  امرفغملا  ماقم  هتماه  میقی  هرحنب و  تارجاشلا  حامرلا  یقلی  : تسوا لاح  بسانم  راعـشا 

منک یم  تاقالخ  ار  زیت  نارب و  ياه  هزین  سورخ  مین  مزاب  هک  دنکف  رس  رفغم ز  میهام  هن  میهام  هک  تفرگرب  نشوجرـصنعلا ز  بیط 
، دهاوخ یمن  هرز  چیه  دـنور ، یم  ورف  شرکیپ  رب  اه  هزین  هک  یماگنه  درب  یم  راک  هب  دوخ  ياج  هب  ار  دوخ  رـس  شیوخ و  يولگ  هب 

لیقع نب  ملسم  هصق ي  رد  و  تسوا -  ظفاح  ششوپ و  كاپ  رهوگ  نامه 
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.تشذگب ترضح  نآ  ترصن  رد  سباع  مالک 

يدنک ءاثعشلا  یبا  ندش  هتشک 

رب هلدهب  ینب  زا  ءاثعـشلا  یبا  هب  ینکم  دایز  نب  دیزی  هک  يدنک  حـیدخ  نب  لیـضف  نم  يارب  درک  ثیدـح  تفگ ؛ فنخموبا  يربط ) )
هک ریت  ره  دوب و  رهام  يزادناریت  وا  ریت و  جنپ  رگم  دیسر  فده  هب  همه  دنکفا ، ریت  دص  مالسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  تسشن  وناز  رس 
اعد مالسلا  هیلع  نیسح.هدایپ  مدرم  رگید  دنراوس و  اهنآ  متـسه ، هلدهب  سپ  نم  ینعی : هلجرعلا  ناسرف  هلدهب  نب  انا  : تفگ یم  دنکفا 

اهریت نوچ  و.نادرگ  تشهب  ار  وا  شاداپ  ناسر و  جامآ  هب  ار  يو  ياهریت  اایدـخ ! «. هنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددـس  مهللا  : » درک یم 
لوا هک  دوب  یناسک  زا  متـشکب و  نت  جنپ  هک  دیآ  ققحم  ارم  داتفا و  نیمز  رب  نت  جنپ  اهنت  اهریت  نای  زا  تفگ : تساخرب و  دـنفکیب  ار 

ورجاه كرات و  دعس  نبال  رصان و  نیسحلل  ینا  بر  ایرداخ  لیغب  ثیل  نم  عجشا  رجاهم  یبا  دیزی و  انا  : دوب نیا  وا  زجر  دش و  هتشک 
وا بناج  هب  دندرک ، در  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  طورـش  نوچ  دندوب و  هدـمآ  دعـس  رمع  اب  هک  دوب  اهنآ  زا  رجاهم  دایز  نب  دـیزی  نیا 

.دش هتشک  ات  درک  رازراک  تفاتش و 

نیسح باحصا  زا  یعمج  تداهش 

زاغآ رد  يذئاع  هللادـبع  نب  عمجم  دـلاخ و  نب  ورمع  يالوم  دعـس  یناملـس و  ثراح  نب  رباج  يوادیـص و  دـلاخ  نب  ورمع  يربط ) )
نمشد دنتفر ، شیپ  نمشد  هاپس  رد  دندش و  رود  ناروای  ناهارمه و  زا  هکنانچ  دنتخات ، نمشد  رب  ریشمش  اب  دندرک و  رازراک  گنج 
نمشد دنتفای  تشپ  اهنآ  نوچ  تخات ؛ نمشد  رب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  سپ  درک ، ادج  باحـصا  ریاس  زا  تفرگب و  اهنآ  درگ 

درک و یهت  ولهپ 
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دـنتخات و ریـشمش  اب  دـش  کیدزن  نمـشد  زاب  نوچ  دـندمآ و  نالان  هتـسخ و  دـیناهرب ، نمـشد  گنج  زا  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  سابع 
.دندیسر تداهش  اج  کی  ات  دندرک  رازراک 

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس 

مالـسلا هیلع  نیـسح  باحـصا  زا  سک  رخآ  تفگ : یمعثخ  ریهز  نب  نمحرلادبع  نب  ریهز  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : يدزا  فنخموبا 
یم دینـش  هک  دمآ  شوه  هب  یتقو  شوه ، یب  دوب  هداتفا  هدیـسر و  ار  يو  نیگنـس  مخز  دوب ، یمعثخ  عاطملا  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس 

یبلغت راطب  نب  هورع  .دش  هتشک  درک و  برح  نآ  اب  تشاد و  هارمه  يدراک  دندوب ، هتفرگ  وا  زا  ریشمش  دش ، هتـشک  نیـسح  : » دنتفگ
ریش دننام  دوب ، زامن  رایسب  فیرش و  يدرم  : » تسا هتفگ  دیـس  وا  فصو  رد  « .دوب لیتق  رخآ  وا  دنتـشکب و  ار  وا  یبنج  داقر  نب  دیز  و 

ثیدح و لها  نیخروم و  تاملک  دیوگ : فلؤم  «. داتفیب ناگتشک  نایم  ات  دومن  بیکش  گرزب  تبیـصم  رب  درک و  گنج  نیگمـشخ 
رگید خروم  تسا و  هدرک  رکذ  مدـقم  یخروم  ار  یکی  تسا ؛ فـلتخم  باحـصا  ددـع  زجر و  تداهـش و  بیترت  رد  لـتاقم  باـبرا 

اج نیا  ات  نم  و  دنا ، هدنام  تکاس  یقاب  زا  هدرب و  مان  ار  نت  دـنچ  یـضعب  دـنا و  هدرک  افتکا  اهنآ  زجر  مان و  رکذ  هب  یـضعب  رخؤم و 
هک یبیترت  هب  سپ  تسج ، كربت  نانآ  رکذ  هب  دیاب  هک  دـشن  هدرب  اهنآ  زا  یتعامج  مان  نکل  مدرک و  ربتعم  نیخروم  امدـق و  تعباتم 

هزرابم هب  رح  لوا  میوگ  منک و  یم  رکذ  ار  اهنآ  تداهش  تسا  هدروآ  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیـشر  خیش 
دوب يو  اب  شردام  یبلک و  بابح  نب  هللادبع  نب  بهو  هاگنآ  تشذگب -  شیپ  زا  ود  نیا  رکذ  و  ریـضخ -  نب  ریرب  هاگنآ  خلا ، دـمآ 
یم زجر  نیا  دـمآ و  نوریب  منکن و  یهاتوک  راـک  ناـی  رد  تفگ : نک ! يراـی  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  و  زیخرب ! نم  كرـسپ  يا  تفگ :

یبحـص و راث  دـعب  يراـث  كردا  برحلا  یف  یتلوص  یتلمح و  یبرـض و  نورت  ینورت و  فوس  بلکلا  نبا  اـناف  ینورکنت  نا  : دـناوخ
بعللاب یغولا  یف  يداهج  سیل  برکلا  ماما  برکلا  عفدا 
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یضار تفگ : يدش ؟ یـضار  ایآ  ردام  يا  تفگ : داتـسیاب و  دمآ و  شنز  ردام و  دزن  تشکب و  نت  دنچ  ات  دیـشوکب  درک و  هلمح  و 
: تفگ شردام  دوخ ! گرم  هب  نکم  شیر  ارم  لد  تفگ : شنز  يوش ! هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يور  شیپ  هکنیا  رگم  موش  یمن 
تشگزاب و سپ  یلاعت ! يادخ  دزن  دشاب  وت  عیفـش  ادرف  هک  نک  رازراک  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  دزن  درگزاب  ونـشم و  ار  وا  لوق  دـنزرف  يا 
وذ ؤرما  ینا  برحلا  رم  موقلا  قیذی  یتح  برلاب  نمؤم  مالغ  برـض  برـضلا  هرات و  مهیف  نعطلاب  بهو  ما  کل  میعز  ینا  : تفگ یم 

ار هدایپ  هدزاود  راوس و  هدزون  ات  درک  یم  گنج  هتـسویپ  یبسح و  میلع  نم  یتیبب  یبسح  بکنلا  دـنع  راوخلاب  تسل  بصع و  هرم و 
مرح ناکاپ  نیا  شیپ  رد  وت ! يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  تفرگ و  رب  يدومع  شردام  .دـندیربب  شیاهتـسد  تشکب و 

زگره تفگ : تفرگ و  ار  رـسپ  هماج ي  زین  ردام  دـنادرگرب ، نانز  دزن  ار  وا  تساوخ  رـسپ  نک ! رازراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
يوس دهد ! وکین  يازج  نم (1)  تیب  لها  زا  ار  امش  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح.موش  هتشک  وت  اب  ات  مدرگ  یمنزاب 
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رب یعطق  لیلد  صخـش  ود  هب  تبـسن  تیاور  نیا  رارکت  تشذگ و  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  هب  تبـسن  نیا  ریظن  دیوگ : مجرتم  . 85 - 1
ار اهنآ  لاح  نز  نیا  نوچ  هک  ار  نانآ  تبیـصم  تیب و  لها  نانز  لاـح  تدـش  تسناد  اـجنیا  زا  دـیاب  تسا و  هعقاو  نیا  لـصا  عوقو 
رد نیخروم  فالتخا  هک  تسناد  دیاب  زین  .دش و  دوخ  دنزرف  نتـشک  هب  یـضار  هک  تفرگب  ار  وا  فسا  هودنا و  يا  هزادـنا  هب  دـیدب ،
دنا هدرک  رکذ  رتشیپ  ار  یکی  رگا  دـنا و  هتـساوخن  ار  هعقاو  میدـقت  رکذ ، رد  میدـقت  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  ادهـش  ریخأـت  میدـقت و 

یکی مه  رفن  یس  لهچ و  هکلب  رفن ، داتفه  زور  کی  رد  هک  دیامن  یم  دعبتـسم  زین  دیـسر و  تداهـش  هب  رتشیپ  وا  هک  تسین  نآ  لیلد 
دنا هدرک  لقن  هکنانچ  ار  رفن  داتفه  تصـش و  ای  تسیب  ای  هد  ای  جـنپ  کـی  ره  دـنک و  گـنج  اـهنت  کـی  ره  دـنور و  نادـیم  هب  یکی 

يرگید دوش و  هتـشک  دتفا و  نیمز  رب  اهنآ  زا  یکی  ات  دـشاب  عافد  يایهم  هک  یـسک  اب  یـسک  دربن  نوچ  دوش ، هتـشک  دوخ  ات  دـشکب 
قدنخ رد  شتآ  ات  هک  تسا  نآ  نهذ  هب  برقا  تسین و  تعاس  هدزاود  زا  رتشیب  نازیم  زور ، درذـگ و  یم  تقو  یتدـم  ددرگ  بلاغ 

دندرک و یم  يریگولج  نمشد  موجه  زا  دندوب  هتشاذگ  هک  یهار  نامه  کیدزن  باحصا  زا  نت  دنچ  دوب  هتخورفا  هدرپارـس  فارطا 
دوب و مه  اه  همیخ  نایم  رد  گنج  دندرک و  یپ  ار  اهبسا  دندمآ و  فرط  همه  زا  دعس  نبا  رکـشل  دش  شوماخ  شتآ  هک  نآ  زا  سپ 

.تسا لکشم  هزادنا  یب  تداهش  رد  اهنآ  رخوم  مدقم و  نییعت  دنتخادرپ و  یم  گنج  هب  باحصا  زا  نت  دنچ  تقو  کی  رد 
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مالغ دـیدب و  ار  وا  رمـش  دـنک ، كاپ  رهوش  يور  زا  نوخ  ات  تفر  شنز  سپ.دـش  هتـشک  اـت  درک  یم  دربن  بهو  تشگزاـب و  ناـنز 
و.دیسر لتق  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـشکل  رد  هک  دوب  نز  لوا  نیا  تشکب و  ار  نآ  تفوک و  نز  رـس  رب  يدومع  اب  تفگ  ار  شیوخ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  تسد  هب  دوـب و  ینارـصن  وا  دـمآ و  نوریب  بهو  نب  بهو  هک  تسا  قودـص  یلاـما »  » و نیظعاوـلا » هضور   » رد

تـسد هب  ار  همیخ  كرید  دـش و  راوـس  یبـسا  رب  بهو  سپ  .دـندمآ  ـالبرک  هب  وا  یپ  رد  و  شرداـم -  وا و  دوـب -  هتفرگ  یناملـسم 
.دوـمرف و وا  ندز  ندرگ  هب  دـندروآ  دعـس  رمع  دزن  ار  وا  تشگ و  ریـسا  سپ  تشکب ، رفن  تشه  اـی  تفه  درک و  رازراـک  تفرگ و 
رد دندش و  ناملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  تسد  هب  شردام  وا و  دوب ، ینارصن  بهو  نیا  هک  مدید  یثیدح  رد  : » دیوگ یـسلجم  همالع 
ات دومرف  و  يراوس !؟ هدنزات  تخـس  هچ  تفگ  رمع  دندرب ، رمع  دزن  دـندرک و  ریگتـسد  ار  وا  تشکب و  راوس  هداود  هدایپ و  دربن 24 

رمع رکسع  يوس  زاب  دیسوبب و  تشادرب و  ار  نآ  شردام  دندرک ، باترپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاپس  يوس  ار  وا  رـس  دندزب و  شندرگ 
ما يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .تشکب  ار  درم  هد  درک و  هلمح  همیخ  كریداب  هاگنآ  تشکب ، ار  وا  دیـسر  يدرم  هب  تخادـنیب و 

دیمون ارم  ایادخ  تفگ : یم  تشگزاب و  نز  سپ  تسا ! هدش  هتشادرب  نانز  زا  داهج  دییادخ و  لوسر  دزن  ترـسپ  وت و  درگزاب  بهو 
دیـس دمآ و  نوریب  يوادیـص  يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  يو  زا  سپ  «. دـنادرگ یمن  دـیمون  ار  وت  ادـخ  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نکم !

وت زا  مرادن  تسود  مدنویپ و  وت  باحـصا  هب  مهاوخ  یم  موش ! وت  يادف  هللادبعابا  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  دـیوگ  هللا  همحر 
تفر و وا  میوش ! قحلم  وت  هب  یتعاس  زا  دعب  زین  ام  هک  ور  شیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  منیب ، هتـشک  اهنت و  ار  وت  منیزگ و  هرانک 

نامزلا رباغ  کنم  ناک  دق  ناسحالا  یلع  نیزجت  مویلا  ناحیرلا  حورلاب و  يرشباف  نمحرلا  نم  سفن  ای  کیلا  : تفگ یم  زجر  نیا 
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ات درک  رازراک  سپ  ناطحق  ینب  دزالا  رـشعم  ای  نامالاب  کل  یظحا  ربصلا  ناف و  یح  لکف  یعزجت  نایدلا ال  يدـل  حوللا  یف  طخ  ام 
امیک ناطحق  ینب  توملا  یلع  اربص  : تفگ یم  گنج و  هب  دمآ  نوریب  شدنزرف  دلاخ  يو  زا  سپ  هک  تسا  بقانم »  » رد دش و  هتشک 

رد رـصق  یف  نانجلا  یف  ترـص  دق  اتبا  ای  ناسحالا  لوطلا و  یلعلا و  يذ  ناهربلا و  هزعلا و  دـجملا و  يذ  نمحرلا  یـضر  یف  اونوکت 
یم دوب و  هاپـس  نایعا  زا  وا  دـمآ و  نوریب  یمیمت  هلظنح ي  نب  دعـس  هاگنآ  .دـش  هتـشک  ات  درک  گنج  تفر و  شیپ  ناینبلا و  نسح 

هحارلل سفن  ای  هنظلاب  زوفلا ال  دـیری  نمل  هنه  تامعان  نیعلا  روح  هنجلا و  لوخدـل  اهیلع  اربص  هنـسالا  فایـسالا و  یلع  اربص  : تفگ
هللا یضر  یجحذم  هللادبع  نب  ریمع  يو  زا  سپ  .دش  هتشک  تسویپ و  تخس  یگنج  تخاتب و  هنبغراف و  ریخلا  بالط  یف  هندهجاف و 

كرتأ جحذملا و  هماه  یفیـسب  ولعا  جرحم  ثیل  ءاجیهلا  يدل  ینا  جحذم  یحو  دعـس  تملع  دق  : دناوخ یم  زجر  دـمآ و  نوریب  هنع 
نب ملسم  يو  زا  سپ  دنتشکب و  ار  وا  یلجب  هللادبع  یبابض و  ملسم  ات  تسویپ  لاتق  جرعالا و  لزالا  عبـضلا  هسیرف  جرعتلا  يدل  نرقلا 
یلع ینید  نزی  لآ  نم  هللادبع  نبا  انا  : تفگ یم  ینزی و  هللادبع  نب  نمحرلادبع  يو  زا  سپ  .تفرب و  وا  رکذ  دـمآ و  نوریب  هجـسوع 

نوریب ینزام  میلـس  نب  ییحی  يو  زا  سپ  نمتؤملا و  دـنع  زوفلا  كاذـب  وجرا  نمیلا  نم  یتف  برـض  مکبرـضا  نسح  نیـسح و  نید 
التقم اتوم  مویلا  فاخا  الولوم و ال  اهیف و ال  ازجاع  الالجعم  ادعلا  یف  ادیدش  ابرض  الصیف  ابرض  موقلا  نبرضال  : تفگ یم  دمآ و 
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نبرـضال رابغلا  يدل  ثیللا  یننابرازن  ینب  دعب  فدنخ  رافغونب و  اقح  تملع  دق  : تفگ یم  يرافغ و  هرق ي  یبا  نب  هرق  يو  زا  سپ  و 
هاـگنآ تشذـگب -  وا  رکذ  و  یلهاـک -  ثراـح  نب  سنا  وا  زا  دـعب  تشکب  درم  سپ 68  رایخالا  ینب  نع  اعیجو  ابرـضراجفلا  رـشعم 
یـضعب تشگب و  درم  هدراهچ  سپ  ناطیـشلا  هعیـش  برح  لآ  نمحرلا و  هعیـش  یلع  لآ  : تفگ دمآ و  نوریب  یلهاک  سنا  نب  کلام 

یلهاک ثراـح  نب  سنا  یلهاـک ، سنا  نب  کـلام  نیا  هک  مهد  یم  يوق  لاـمتحا  دـیوگ : فلؤم.دـش  هتـشک  و  نت ، هدـجیه  دـنیوگ 
« هفـص  » لها زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  باحـصا  زا  : » دـیوگ هیبن  نب  ثراح  رد  هباغلا » دـسا   » باـتک رد  ریثا  نبا  .دـشاب  یباـحص 
زا میلس  شردپ  زا  میلس  نب  ثعشا  ار  يو  ثیدح  تسا و  رامشب  هفوک  لها  زا  يو  : » دیوگ ثراح  نب  سنا  شرـسپ  هرابرد ي  و.دوب 

، تفایرد ار  وا  سک  ره  دوش ؛ یم  هتـشک  قارع  ياهنیمز  زا  ینیمز  رد  نم  دنزرف  نیا  هک  : » دومرف ربمغیپ  هک  تسا ، هدرک  تیاور  يو 
ثراح نب  سنا  يو  زا  سپ  دیوگ : نازحالا » ریثم   » باتک رد  امن  نبا  خیش.دش  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  وا  و  دنک » وا  يرای  دیاب 
دوساک اونوک  موق  ای  نارقالل  هفآ  یموق  ناب  نالیع  سیق  نویفدنخلا و  نادوذ و  انلهاک و  تملع  دـق  : تفگ یم  درک و  جورخ  یلهاک 

نینچمه دنتسناد و  لهاک  ام  هلیبق ي  ینعی : ناطیشلل  هعیش  برح  لآ  نمحرلل و  هعیـش  یلع  لآ  نآلا  برـضب  موقلا  اولبقتـسا  نافخ و 
نم موق  يا  دنشیوخ ؛ نافیرح  نادروامه و  ناج  تفآ  نم  موق  هک  نالیع ، سیق  هفیاط ي  فدنخ و  دالوا  نادوذ و  هلیبق ي 
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ینعی برح  لآ  دـنیادخ و  بزح  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ.ندز  هب  دـیوش  وربور  موق  نیا  اـب  نوـنکا  مه  دیـشاب و  نافخ (1)  ریـش  دننام 
رد هیما و  ینب  نارادفرط  مالسلا و  هیلع  یلع  هعیش ي  دندش : هقرف  ود  ناناملسم  دش  هتشک  نامثع  یتقو   ) .ناطیـش هعیـش ي  نایفـسوبا 

، بصاون مالسلا و  هیلع  یلع  ناتسود  ینعی  هعیـش ؛ دندش : هقرف  هس  ناناملـسم  همه ي  دوزفا و  اهنآ  رب  جراوخ  هقرف ي  نیفـص  گنج 
مه هک  تنس  لها  بهذم  نیا  و  دندوب ، ود  ره  نمشد  هک  جراوخ ؛ و  دندرک ، یم  بس  ار  نینمؤملاریما  هک  هیواعم ، نامثع و  ناتسود 

نامز رد  دوبن و  مالـسا  ردص  رد  ار ، مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  مه  دـنراد و  تسود  ار  هیواعم  مه  نامثع و 
عاطم نب  ورمع  يو  زا  سپ  دنرآ ) تسد  هب  ار  همه  لد  ات  دندرک  یم  مارتحا  ار  هقرف  ود  ره  نارس  نانآ  دیدرگ و  ثداح  سابعلا  ینب 

نیح ال ران  رح  نم  عافدلا  زوفلا و  كادب  وجرن  عاطـسلا  برـضلا و  نیـسح  نود  عارقلا  انل  باط  دق  مویلا  : تفگ دمآ و  نوریب  یفعج 
مالسلا هیلع  نیـسح  .دوب  هایـس  هدنب ي  وا  دیوگ : بقانم »  » رد دمآ و  نوریب  يرافغلا  رذ  یبا  يالوم  کلام  یبا  نب  نوج  هاگنآ  عانتما 

لوسر نبای  تفگ : نوج  .دسر  وت  هب  یبیـسآ  هار  نیا  رد  ادابم  يوج ! تیفاع  يدـمآ ، ام  یپ  رد  هک  مدرک  صخرم  ار  وت  تفگ : وا  اب 
یب راک  نتـسکش  نادـکمن  ندروخ و  کمن  ینعی  ( !؟ مراذـگ اهنت  ار  امـش  یتخـس  رد  مشاـب و  امـش  سیل  هساـک  یخارف  رد  نم  هللا !

میوب اـت  يراد  غـیرد  نم  يارب  ار  تشهب  هایـس ، مگنر  تسپ و  نم  بسح  تسا و  شوخاـن  نم  يوـب  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا ) ناـیافو 
هتخیمآ امش  نوخ  اب  نم  هایس  نوخ  ات  مدرگن  ادج  امـش  زا  دنگوس  ادخ  هب  هن  ددرگ !؟ دیفـس  میور  فیرـش و  ممـسج  دوش و  شوخ 

: تفگ بلاط  یبا  نب  دمحم  ددرگ (2) و 

307 ص :
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موی هنجلا  هب  وجرا  دیلا  ناسللاب و  مهنع  بذادمحم  ینب  نع  ابرض  فیسلاب  دوسالا  برـض  رافکلا  يرت  فیک  : دناوخ یم  زجر  نیا  وا 
داتسیاب وا  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : بلاط  یبا  نب  دمحم  .دش و  هتـشک  تشکب و  ار  درم   25 دیوگ : دیس  درک ، لاتق  ودروملا 

هللا یلص  دمحم  لآ  دمحم و  اب  ار  وا  هد و  رارق  ناکین  اب  وا  رشح  نک و  شوخ  ار  وا  يوب  نادرگ و  دیفـس  ار  وا  يور  ایادخ  تفگ : و 
كاخ هب  ار  ناگتشک  دندمآ و  یم  نادیم  نآ  رد  مدرم  هک : تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و.نادرگ  رشاعم  انشآ و  هلآ  هیلع و 

هب یحبـصا  لـقعم  نب  ریغـصتب )  ) سینا يو  زا  سپ.دـش  یم  هدینـش  وا  زا  کـشم  يوب  دـندید  زور  هد  زا  سپ  ار  نوج  دـندرپس ، یم 
نیـسحلا نع  لطـسقلا  طسو  تاماهلا  اهب  ولعا  لقـصم  فیـس  لصن  ینیمی  یف  لقعم و  نبا  اـنا  سینا و  اـنا  : تفگ یم  دـمآ و  نادـیم 

رکذ دمآ و  نوریب  رجاهم  نب  دیزی  يو  زا  سپ  .دش  هتـشک  ات  تشک  نت  دـنچ  تسیب و  لسرم و  ریخ  هللا  لوسر  نبا  لضفملا  دـجاملا 
یقلت مویلاف  ایدهم  ایداه  نیـسح  مدقا  : تفگ یم  دمآ و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نذؤم  قورـسم  نب  جاجح  هاگنآ.تشذـگب  وا 

نب دیعس  يو  زا  سپ  هیلع -  هللا  ناوضر  دش -  هتـشک  تشکب و  درم   25 ایـصو هفرعن  يذلا  كاذ  ایلع  يدنلا  اذ  كابا  مثایبنلا  كدج 
یلمج لاله  نب  عفان  یلجب و  نیق  نب  ریهز  يدسا و  رهاظم  نب  بیبح  یفنح و  هللادبع 

308 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


راوخب تسل  ثراحلا  نب  انا  دانج و  انا  : تفگ یم  دمآ و  نوریب  يراصنا  ثراح  نب  هدانج  هاگنآ.تشذگب  نانآ  رکذ  دـندش و  دـیهش 
نب ورمع  شرـسپ  يو  زا  سپ  .تشکب و  ار  نت  هدزناش  ثکام و  دیعـصلا  یف  يولـش  مویلا  یثراو  ینثری  یتح  یتعیب  نع  ثکانب  ـال  و 

تحت مهحامر  نیبضخم  نیرجاهم  وراصنالا  سراوفب  هماع  نم  همدا  دـنه و  نبا  نم  قانخلا  قضا  : تفگ یم  تفر و  نادـیم  هب  هدانج 
نارقلا اوضفر  لذارا  ءامد  نم  بضخت  مویلافراجفلا  مد  نم  بضخت  مویلاف  دـمحم  یبنلا  دـهع  یلع  تبـضخرافکلا  مد  نم  هجاـجعلا 

یلع اذهرابت  فهرمب  نیقسافلا  یف  ابراضم  ام  لازا  یبر ال  هللا  وراطخلا  انقلاب  تافهرملاب و  اوتا  اذا  ردبب  مهراثب  اوبلطرارشالا  هرـصنل 
زا یکی  ار  راعـشا  نیا  نم  ناـمگ  هب  دـیوگ : مجرتم.دوش  هتـشک  اـت  درک  داـهج  سپرارک  قناـعت و  موی  لـک  یف  بجاو  قح  يدزـالا 

هتفگ هیواعم  لاتق  هب  ضیرحت  رد  ترضح  نآ  هب  باطخ  نیفـص  گنج  زا  شیپ  دزا  هفیاط ي  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا 
راصنا و ناراوس  لاـسما  نیمه  نک ، هناور  وا  بناـج  هب  راـشفب و  ار  هیواـعم  ینعی  دـنه ؛ رـسپ  يولگ  تسا : نیا  راعـشا  ینعم  تسا و 

مه زورما  دوب ، یم  نیگنر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ربمغیپ  نامز  رد  نارفاک  نوخ  زا  رابغ  درگ و  ریز  ناشاه  هزین  هک  ار  نیرجاهم 
رد دندرک ، اهر  ار  نآرق  ناراکدـب  يرای  هار  رد  هک  هیامورف  مدرم  نوخ  زا  دوش  یم  نیگنر  زورما  دوش ، یم  نیگنر  نارجاف  نوخ  زا 

نیا رد  منز  یم  هتسویپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدنبنج ، هزین  زیت و  ریشمش  اب  دندمآ  دش و  هتخیر  ردب  رد  هک  دنتـساخرب  اهنوخ  نآ  بلط 
و.همجرتـلا یهتنا  .زاـت  تخاـت و  دربـن و  زور  رد  تسا  بجاو  يدزا  درم  ره  رب  راـک  نیا  ار ، نارب  کـیراب و  ریـشمش  لـمع  دـب  موـق 

لیابق زا  دزا  تسا و  هدوب  يدزا  رعاش  دوش  یم  مولعم  ریخا  تیب  زا  هکنانچ 
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هتفرن نوریب  گنج  هب  رکـشل  زونه  هک  تسا  نآ  لـیلد  تسرفب » لاـسما  نیمه  : » دـیوگ لوا  تیب  رد  هکنیا  و  يراـصنا ، هن  تسا  نمی 
تـسا رفک  مالـسا و  نایم  گنج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تاوزغ  نامه  هلابند ي  البرک  نیفـص و  گنج  لاـح  ره  هب  دـندوب و 

وا زا  سپ.میدرگزاب  باتک  قایـس  هب  و  هاوت » اذا  ردـبب  مهراثب  اوبلط  : » تسا هتفگ  هدـیمهف و  نامز  نآ  اـب  رـصاعم  رعاـش  نیا  هکناـنچ 
ور و نوریب  نم ! كرـسپ  يا  دوب : هتفگ  وا  اب  دوب ) هنادرم  ینز   ) شردام دوب و  هدش  هتـشک  هماگنه  رد  شردپ  هک  دمآ  نوریب  یناوج 

شردام دیاش  تسا و  هدش  هتشک  ناوج  نیا  ردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  نک ! داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ 
ریمالا معن  نیسح و  يریما  : تفگ یم  دمآ و  گنج  هب  سپ  دومرف ! جورخ  هب  ارم  ردام  تفگ : ناوج  نآ  دشابن ، یضار  يو  جورخ  زا 
گنج ورینم  ردـب  لثم  هرغ  هل  یحـضلا  سمـش  لثم  هعلط  هلریظن  نم  هل  نوملعت  لهف  هادـلاو  همطاـف  یلعریذـنلا و  ریـشبلا  داؤف  رورس 

يا تفگ : تشادرب و  ار  رس  نآ  شردام  .دنتخادنا  مالسلا  هیلع  نیسح  رکسع  يوس  دندرک و  ادج  ار  شرـس  دش و  هتـشک  ات  تسویپ 
ار وا  درک و  باترپ  يدرم  بناج  هب  ار  رـسپ  رـس  هاگنآ  نم ! مشچ  ینـشور  لد و  یمرخ  هیام ي  يا  يدرک  يراکوکین  نم ! كرـسپ 

هفینع هبرـضب  مکبرـضا  هفیحن  هیلاب  هیواخ  هفیعـض  يدیـس  زوجع  انا  : تفگ یم  تخات و  اـهنآ  رب  تفرگرب و  رداـچ  كرید  تشکب و 
فلؤم.درک اعد  دـننادرگزاب و  دومرف  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشکب و  دزب و  دومع  نآ  اب  ار  درم  ود  هفیرـشلا و  همطاـف  ینب  نود 

هـضور باـبحالا و  هضور   » رد تلاـح  نیا  هب  کـیدزن  نوچ  دوـب  هجـسوع  نب  ملـسم  رـسپ  ناوـج  نیا  هک  مهد  یم  لاـمتحا  دـیوگ :
نآرق يراق  وا  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح  نآ  زا  كرت  یمالغ  هاگنآ.تسا  هدرک  تیاور  هجـسوع  نب  ملـسم  رـسپ  زا  ءادهـشلا »

درک دربن  دوب ،
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دـساحلا بلق  قـشنی  یلجنی  ینیمی  یف  یماـسح  اذا  یلتمی  یمهـس  یلبن و  نـم  وـجلا  یلطـصی و  یبرـض  ینعط و  نـم  رحبلا  : تـفگ و 
وا يور  رب  يور  دـمآ و  وا  رانک  هب  نایرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  داتفیب ، ار و  نت  داتفه  دـنیوگ  تشکب و  ار  یتعاـمج  لـجبملا و 
نب کلام  يو  زا  سپ  مناشف  تکرابم  ياپ  رد  مناج  رازه  دهد  تسد  رگ  : درک میلست  ناج  دز و  يدنخبل  دوشگب و  مشچ  مالغ  داهن ،

هماـمثوبا هاـگنآ  ماـعنالا  يذ  هللا  باوث  وجری  مارکلا  نع  یمحی  یتـف  برـض  ماغرـضلا  کـلام  نم  مکیلا  : تفگ دـش و  نوریب  نادوذ 
ملع هنازخ  اهجوز  یبنلا و  ءارهزل  ءازعدمحم  طبـس  سانلا  ریخ  سبح  یلع  هتانب  یفطـصملا و  لآل  ءازع  : تفگ دمآ و  نوریب  يدـئاص 
یف مکنبا  ناب  هتنب  یبنلا و  ینع  غلبم  نمفددسملا  نیـسحلا  شیج  یلع  انزح  مهلک و  برغلا  قرـشلا و  له  ءازعدـمحا ال  دـعب  نم  هللا 

موقلا قرهیل  اقاس  الصفم و  مکنم  برـضا  : دناوخ یم  زجر  دمآ و  تزرابم  هب  يدسا  نیـصح  نب  میهاربا  يو  زا  سپدهجم  يا  دهجم 
نب ورمع  يو  زا  سپ  .تسا  درم  نیا  تینک  قحساوبا  تشکب ، نت  واقاسفلا 84  هرجاف  ینب  ینعا  اقحساوبا  توملا  قزری  واقارها  یمد 

ینید یبسح و  ولبا  مویلا  : تفگ تساخرب و  تزرابم  هب  یمـشاه  دـمحم  نب  دـمحا  هاـگنآ  تشذـگ -  وا  رکذ  و  دـمآ -  نوریب  هظرق 
مالسلا هیلع  نیسح  باحـصا  زا  یلوا  هلمح ي  رد  ناگتـشک  دیوگ : بقانم »  » رد ینید  نع  یغولا  موی  هب  یمحا  ینیمی  هلمحت  مراصب 

رمع نب  هلظنح  یعجشا 3 - ثراح  نب  بعک  نب  نارمع  نالجع 2 - نب  میعن  - 1 دننانیا :
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کلام نب  فیس  ملـسم 9 - نب  رماع  کلام 8 - نب  هماغرـض  هعیـش 7 - نب  ورمع  قیتع 6 - نب  هناـنک  ریهز 5 - نب  طـساق  ینابیش 4 -
یبسار ورمع  نب  سـالح  یعدـنجلا 14 - ورمع  ثراح 13 - نب  باـبح  يذـئاع 12 - عمجم  یبحرا 11 - نمحرلادـبع  يریمن 10 - 
قمحلا نب  ورمع  یلوـم  رهاز  یبسار 18 - ورمع  نب  ناـمعن  ینالادلا 17 - همالـس  یبا  نب  رامع  یمهف 16 - ریمع  یبا  نب  راوـس  - 15

ناسح 24- نب  داـمع  یمعثخ 23 - رـشب  نب  ریهز  يرافغ 22 - هورع  نب  هللادـبع  جاجح 21 - نب  دوعـسم  یلع 20 - نب  هـلبج  - 19
ینعی یلاوم ؛ زا  نت  هد.يرـصب  دیز  نارـسپ  هللادیبع  هللادـبع و  میلـس 27 و 28 -  نب  ریهز  ریثک 26 - نب  ملـسم  ریمع 25 - نب  هللادـبع 

و میدومن -  زاب  نیا  زا  شیپ  ار  هتـسب  یلوم و  ینعم  ام  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  يـالوم  نت  ود  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ناگتـسب 
نب ورمع  يالوم  رهاز ، فلؤم ، هک  تسا  روطـسم  قمحلا  نبا  يالوم  ورمع  نب  رهاز  بقانم » » باـتک رد  دـننت و  لـهچ  اـهنیا  هلمج ي 

« رئازلا حابصم   » زا لوقنم  هیبجر  ترایز  ادهـش و  ءامـسا  رب  هلمتـشم  هیحان ي  ترایز  رد  هکنانچ  تسا ، هداد  حیجرت  نآ  رب  ار  قمحلا 
ربح هک  مییوگ  قمحلا و  نب  ورمع  يالوم  رهاز  لاح  هب  تراشا  تسا  بسانم  ماقم  نیا  رد  دیوگ : فلؤم.تسا  هدـش  لقن  هنوگنیدـب 

رابخالا حرش   » باتک رد  يرصم (1)  نامعن  یضاق  ریبخ ،
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هب ینکم  تسا ) عبط  طلغ  لئاسولا  كردتـسم  رد  ناویح   ) نویح نب  دـمحا  نب  روصنم  نب  دـمحم  نب  نامعن  دـیوگ : مجرتم  . 88 - 1
.دوب یکلام  ياملع  زا  نامعن  دنراد و  کلام  بهذـم  همه  برغم  مدرم  تسویپ و  اهنآ  هب  نییمطاف  تلود  يادـتبا  رد  دوب ، هفینح  یبا 

یـضاق شنادنزرف  وا و  دوب  اپ  رب  برغم  رد  یمطاف  تلود  ات  دش و  نانآ  هلمج ي  زا  نامعن  یـضاق  تفرگ  جوا  نایمطاف  تلود  نوچ 
دنقداص نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نادـنزرف  زا  دوخ  یمطاف  يافلخ  دـندوب و  هیلیعامـسا  بهذـم  هب  اهنآ  دنتـشاد و  یتاضقلا 

رب ار  هیماما  وا  دش و  هیماما  بهذـم  هب  لقتنم  کلام  بهذـم  زا  دـیوگ : تسا  هدروآ  ار  یـضاق  همجرت ي  ناکلخ  نبا  مالـسلا و  هیلع 
هیلیعامسا ینعی  تخادنارب ، رصم  زا  ار  هیماما  تلود  وا  دیوگ : یبویا  نیدلا  حالص  لاح  حرش  رد  هکنانچ  دنک  یم  قالطا  هیلیعامـسا 

هدرک هللا  همحر  یسلجم  زا  تعباتم  هدیقع  نیا  رد  درک و  یم  هیقت  دوب و  يرشع  ینثا  يو  دیوگ : هللا  همحر  كردتـسم »  » بحاص .ار 
نآ هقف  سسؤم  هکلب  اهنآ  تلود  یضاق  مه  وا  یلیعامـسا  رـصم  نایمطاف  دنناد  مدرم  همه ي  تسین و  يوعد  نیا  رب  یلیلد  اما  تسا ،

ینثا رب  یلیلد  رگا  تخاس ؛ اهنآ  يارب  هیماما  بهذـم  کلام و  بهذـم  زا  هتخیمآ  یبهذـم  وا  ات  دنتـشادن ، هقف  يو  زا  شیپ  دوب و  اـه 
« كردتسم  » رد هک  نیا  اما  میدرک  یم  هیقت  رب  لمح  نیفلاخم  تلود  رد  ار  يو  بصنم  هللا ، رون  یضاق  دننام  میتشاد  وا  ندوب  يرشع 

یمطاف يافلخ  هک  تسا  تباث  ترورض  رتاوت و  هب  هک  اریز  تسین ، حیحـص  ایلک  تعیرـش ، رکنم  دندوب و  هدحالم  هیلیعامـسا  دیوگ :
نوناق نامز  نآ  رد  تسین و  نکمم  هقف  تعیرـش و  یب  گرزب  کـلامم  نآ  تسایـس  دـندوبن و  نیدـیب  توملا  هدـحالم  دـننام  رـصم 

ترـضح يرادازعو  تسا  یقاب  زونه  انآ  رثآم  زا  رهزا  عماج  دنتـشاد و  دباعم  دجاسم و  رـصم  رد  اهنآ  زین  دوبن و  هقف  زا  ریغ  یتکلمم 
راید یف  لذـلا  سبلا  .تسا  هدومن  اهنادـب  قاـیتشا  راـهظا  يرعـش  رد  یـضر  دیـس  دـنداد و  جاور  رـصم  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 
ددرگ رهاظ  هزات  یمارم  ای  دیآ  راک  يور  يون  تلود  تقو  ره  دنتـسه و  رـصع  ره  رد  هدحالم  اما  يولعلا  هفلیخلا  رـصمب  يداعالا و 

نآ رد  هریغ ، ارقف و  يرادفرط  یهاگ  يدرف و  يدازآ  دض  یهاگ  بلط و  يدازآ  یلیعامسا  یهاگ  یطمرق  یهاگ  .دنبـسچ  یم  نادب 
.دندوب هتسب  هیلیعامسا  هب  ار  دوخ  مه  نامز 
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درپس و كاخ  هب  وا  رکیپ  دمآ و  نوریب  رهاز  دنتـشگزاب  اهنآ  نوچ  دندرک و  بصن  مدرم  رظنم  رد  دـندرب و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  هک 
صوصخم دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  رهاز  هک  تشگ  مولعم  اجنیا  زا.دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ات  دنامب  رهاز 

نآ  ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  يراوح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص ي  زا  تشگ ، یعازخ  قمح  نب  ورمع  تعباتم  هب 
دراپـس كاخ  هب  ار  وا  ات  درک  يو  تبحاصم  رهاز  و  دش ) درز  شگنر  رازن و  وا  مشچ  دوب و  هدوسرف  ار  وا  تدابع  هک  حلاص  هدنب ي 

تـسوا فالخا  زا  .دیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  رد  هک  دـیناشک  اجنادـب  ار  وا  یتخبکین  دـنک و  ناهنپ  شا  هثج  و 
: دیوگ مجرتم.مهیلع  هللا  مالـس  داوج -  ترـضح  اضر و  ترـضح  مظاک و  ترـضح  باحـصا  زا  نانـس  نب  دـمحم  يرهاز  رفعجوبا 
هک نیا  اما  دنتـشک ، ار  وا  داتـسرف  هیواعم  تشاد و  تکرـش  نامثع  لتق  رد  وا  تشذگب و  نیا  زا  شیپ  قمح  نب  ورمع  تداهـش  حرش 
هللا یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  حلاص  يدرمریپ  نتـشک  هب  ات  داد  ترهـش  نینچ  دشاب ، هیواعم  دیاکم  زا  تسا  لمتحم  دـیزگ  ار  وا  رام 
هللا یلص  لوسر  هباحـص ي  زا  قمح  نب  ورمع  لاثما  ندوب  رد  .تشاد  رایـسب  اهتدیکم  هنوگ  نیا  زا  هیواعم  ددرگن و  ماندب  هلآ  هیلع و 

: دـندرک تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  تنـس  لـها  رب  تسا  يوق  یتجح  ار  نایعیـش  ناـمثع ، نیلتاـق  رد  هلآ  هیلع و 
نب لیمک  قمح و  نب  ورمع  هب  نامثع  زا  يربت  رد  مییوگ  و  دیبای » تیاده  دینک  ادتقا  کی  ره  هب  دنناگراتس  تلزنم  هب  نم  باحـصا  »
مان ار  یتعامج  ناخروم  هک  نادب  .میور  نخـس  رـس  رب  زاب.میدرک  ادتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هباحـص ي  زا  نانآ  لاثما  دایز و 

وا رکذ  و  دوب -  يراصنا  هبردبع  نب  نمحرلادـبع  مالغ  نانآ  زا  یکی  دـندرب  ردـب  ناج  دـندوب و  رـضاح  فط  هعقو ي  رد  هک  دـندرب 
همامث نب  عقرم  رگید  و.متخیرگ  متشاذگب و  ار  اهنآ  دنداتفا  یم  نیمز  رب  دندش و  یم  هتشک  باحـصا  مدید  نوچ  تفگ : تشذگب - 

يو ناـسک  زا  نت  دـنچ  تخادـنیب ، تشاد  شکرت  رد  ریت  هچ  ره  تسـشن و  وـناز  رـس  رب  دـنتفگ : يرزج  يربـط و  تـسا ، يدـسا  ي 
: تفگب وا  هصق ي  تفر و  دایز  هللادیبع  دزن  دعس  رمع  اب  شدندرب و  دنداد و  شناما  دندمآ و  وا  کیدزن 
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لامعا زا  تقو  نآ  دوب و  فورعم  اوه  يدب  یمرگ و  هب  نیرحب  رد  تسا  ییاج  هراز » : » دیوگ مجرتم.درک  یفن  هراز  هب  ار  وا  هللادـیبع 
تـسا یهد  دیعـص و  رد  تسا  ییاتـسور  تسا و  رازین  هراز  هتفگ  يدابآ  زوریف  .تسا و  فورعم  اوه  يدـب  هب  مه  نامع  دوب و  نامع 

درک و هناور  هذـبر  هب  ار  وا  دایز  نبا  : » هک تفگ  لاوطلا  رابخا  رد  هفینحوبا.یهتنا  .نیرحب  رد  تسا  یهد  و  برغ ، سلبارط  کـیدزن 
؛ تسا ناعمس  نب  هبقع (1)  ناگتفای  تاجن  زا  رگید.تشگزاب  هفوک  هب  عقرم  تخیرگ ، ماش  هب  هللادیبع  درمب و  دیزی  ات  دوب  اجنادـب  وا 

هنیکـس ردام  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  هجوز ي  یبلک  سیقلاؤرما  رتخد  بابر  يالوم  وا  دنا  هتفگ  يرزج  يربط و 
، مکولمم هدنب ي  نم  تفگ : يراک ؟ هچ  هب  اجنیا  یتسیک و  وت  تفگ : وا  اب  دعـس  رمع  دندرک  ریگتـسد  ار  وا  نوچ  دوب ، مالـسلااهیلع 

نب طول  دـمآ -  بسانم  اجنیا  رد  وا  هصق ي  رکذ  و  تسا -  یقرشم (2)  هللادبع  نب  كاحـض  رگیدشدرک  اهر  تشادب و  وا  زا  تسد 
نب کلام  اب  تفگ : یقرشم  هللادبع  نب  كاحـض  زا  تسا  هدرک  تیاور  یـشئاف (3)  مصاع  هللادبع  زا  فنخم  یبا  ینعی  يدزا ؛ ییحی 

ام ندمآ  ببس  زا  تفگ و  ابحرم  دادب و  ام  مالس  باوج  میتسشنب ؛ میدرک و  مالس  وا  رب  میتفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  یبحرا  رضن 
مییوگزاب و وت  اب  ار  مدرم  ربخ  مینک و  ون  يدهع  میبلط و  تیفاع  یلاعت  يادخ  زا  وت  يارب  مینک و  مالس  وت  رب  میدمآ  میتفگ  دیـسرپب !
ام سپ  تسا ! یلیکو  وکین  وا  تسا و  سب  ارم  ادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  .ینیب  شیوخ  يأر  ات  دنتـشگ  قفتم  وت  برح  رب  هکنیا 
زا دراد  یم  زاب  هچ  ار  امش  دومرف : میدرک ، اعد  میدرک و  یظفاحادخ  عادو و  مالـس و  وا  رب  راگزور و  زا  مدرم و  زا  میدومن  یگنتلد 
ات ییامرف  تصخر  رگا  نکل  و  لایع ، مراد و  ماو  مه  نم  متفگ : نم  .دنملایع  مراکهدـب و  تفگ : یبحرا  رـضن  نب  کلام  نم ؟ يرای 

هب دیفم  یتمدخ  مناوت  مشاب و  یقاب  وت  نارای  زا  یسک 

315 ص :

«. فاق » نوکس و  نیع »  » مض هب  هبقع  . 89 - 1
.ءار حتف  میم و  رسک  هب  قرشم  . 90 - 2
.نادمه زا  تسا  ینطب  شئاف »  » و . 91 - 3

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 326 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_315_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_315_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_315_3
http://www.ghaemiyeh.com


نآ اب  سپ  مداد ! تصخر  تفگ : مدرگزاب ؟ دـنامن  یلتاقم  رگا  مشوکب و  تلتاقم  رد  وت  يرای  هب  منک ، يرـش  عفد  مناـسر و  میدـقت 
باحصا مدید  نوچ  تفگ : كاحض  يربط )  - ) تسا هدرک  تیاور  ار  اروشاع  زور  بش و  عیاقو  یضعب  درم  نیا  و  مدوب -  ترضح 

نب دیوس  رگم  دنامن  سک  چیه  دندروآ و  يور  وا  تیب  لها  ترضح و  نآ  هب  هرسکی  رکشل  دندش و  هتشک  همه  مالسلا  هیلع  نیسح 
مدرک و وت  اب  هک  ناـمیپ  نآ  يراد  داـی  هللا  لوسر  نباـی  متفگ  یمرـضح ، ورمع  نب  ریغـصتب )  ) ریـشب یمعثخ و  عاـطملا  یبا  نب  ورمع 

ماما »؟ دـشاب نینچ  یتفگ  مدرگزاب ، هک  ارم  یهد  يروتـسد  منیبن  يراداوه  نوچ  منک و  عافد  وت  زا  مه  نم  دـشاب  یلتاـقم  اـت  : » متفگ
رمع هاپـس  یتـقو  تفگ : كاحـض  .مدرک  دازآ  ار  وت  یناوت ؟ رگا  مدرم  نیا  تسد  زا  تسر  یناوت  هنوگچ  اـما  یتـفگ  تسار  دوـمرف :

مدوب و هدرک  ناهنپ  اه  هدرپارـس  طسو  رد  باحـصا  ياه  همیخ  زا  یکی  رد  ار  دوخ  بسا  نم  دندیرب  یم  یپ (1)  ار  ام  ياهبسا  دعس 
مالسلا هیلع  نیسح  راب  دنچ  متخادنیب و  ار  یکی  تسد  متـشکب و  ار  درم  ود  ترـضح  نآ  شیپ  زور  نآ  رد  مدرک و  یم  گنج  هدایپ 

تـصخر ارم  نوچ  داهد و  وکین  يازج  ار  وت  ربمغیپ  تیب  لها  زا  و  داربم ! ار  وت  تسد  يادـخ  و  دابم ! کـشخ  تتـسد  تفگ : نم  اـب 
هب ار  بسا  و  موـقلا » ضرع  اـهب  تیمر  کبانـسلا  یلع  تماـق  اذا  یتـح   » متـسشن نآ  تشپ  رب  مدروآ و  نوریب  هـمیخ  زا  ار  بـسا  داد 

مدـش و نورب  فوفـص  زا  ات  دـش  زاب  نم  يارب  زیرگ  هار  مدز و  رکـشل  نایم  هب  درک ، مرگ  زیخ  تسجب و  ياـپ  اـت  مدـیزیگنارب  زیمهم 
، مدینادرگب اهنآ  يوس  هب  يور  دندیسر  نم  هب  نوچ  و  تارف -  کیدزن  یهد  میدیـسر -  هیفـش »  » هب ات  دنداتفا  نم  یپ  رد  درم  هدزناپ 

نب كاحض  ام  مع  رسپ  نیا  دنتفگ : دنتخانش و  ارم  يدئاص  هللادبع  نب  سیق  یناویخ (2) و  حرشم  نب  بویا  یبعش و  هللادبع  نب  ریثک 
ار شیوخ  ناردارب  دنتفگ : دـندوب  اهنآاب  ممیمت  ینب  زا  نت  هس  دـیرادب ! وا  زا  تسد  هک  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تسا ، یقرـشم  هللادـبع 

تباجا
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مه نارگید  دـنتفگ  نینچ  هک  اـهنیا  .میراد  یم  زاـب  ناـشیا  بحاـص  زا  تسد  میروآ و  یم  رب  دنتـساوخ  هک  تجاـح  نآ  مینک و  یم 
هب تاجردلا » رئاسب   » باتک رد  مق  رد  هنس ي 290  رد  یفوت  یمق  رافص  نسح  نب  دمحم  لیلج  هقث  خیش.دیناهرب  ارم  ادخ  دنتفریذپ و 

درک و تعیب  هرجـش  تحت  ربمغیپ  اب  هک  تساهنآ  زا  هفیذح  نیا  و   ) تسا هدرک  تیاور  یباحـص  يرافغ  دیـسا  نب  هفیذح  زا  هدانـسا 
هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نسح  نوچ  : » تفگ تسا ) هدرمش  مالسلا  هیلع  نسح  نویراوح  زا  ار  وا  یشک  تشذگرد و  هفوک  رد  لاس 42 

یم ور  ياج  ره  هب  ترـضح  نآ  هک  دـندنار  یم  راب  اب  يرتش  وا  يور  شیپ  رد  مدوب ؛ وا  هارمه  نم  تشگزاب  هنیدـم  هب  درک و  حـلص 
یمن ادـج  دوخ  زا  هک  تسیچ  رتش  نیا  راب  دـمحم ! ابا  ای  كادـف  تلعج  متفگ : وا  اب  يزور  دـندرک ، یمن  ادـج  وا  زا  ار  رتش  نآ  درک 

ناوـید تفگ : ناوـید ، هچ  متفگ : تسا ؛ ناوـید  تفگ : هن ، مـتفگ : تـسیچ ؟ یناد  یمن  هفیذـح  يا  تـفگ : يور ؟ هـک  اـج  ره  ینک 
دزن دادماب  نم  يآ ! نم  دزن  دادماب  ادرف  تفگ : يامنب  نم  هب  ارم  مان  موش  وت  يادف  متفگ : .تسا  هتشون  نآ  رد  ناشیا  مان  ام و  نایعیش 

هچ يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .متـسناد  یمن  نم  تسناد و  یم  ندـناوخ  طـخ  وا  مدرب ؛ دوخ  اـب  ار  شیوخ  هدازردارب ي  متف و  وا 
دناوت یم  ندناوخ  هک  ما  هدازردارب  متفگ : تسیک ؟ وت  هارمه  ناوج  نیا  تفگ : يداد ، هدـعو  زورید  هک  تجاح  نآ  متفگ : يدـمآ ؟

رد اه  مان  تسیگن ، ناوج  نآ  سپ  دندروآ  دـیروایب ! ار  طسوا  ناوید  نآ  دومرف : متـسشن ؛ متـسشن ؛ نیـشنب ! تفگ : .مناوت  یمن  نم  و 
تـساجک نم  مان  نیبب  نیرفن ) هن  تسا  فطلت  ) ترداـم لاد  هب  تغاد  متفگ : نم ، ماـن  کـنیا  مع  يا  تفگ : هاـگان  دوب ؛ راکـشآ  نآ 

: دیوگ مجرتم.دش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ناوج  نآ  میدـش و  دنـسرخ  سپ  وت ، مان  کنیا  تفگ : هاگنآ  تسجب  یتخل  تفگ :
دنتشون و یم  نآ  رد  ار  کی  ره  ياطع  هزادنا  ناراوخ و  هفیظو  نایرکشل و  لامع و  مان  هک  دوب  يرتفد  نامز  نآ  حالطصا  رد  ناوید 

دوهع تفالخ و  دانسا  اهناوید و  درک  تفالخ  یتدم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نوچ  .دنیوگ و  قوقح  تسیل  ار  نآ  ام  مایا  رد 
دوب و وا  تمدخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  نامز  ترـضح و  نآ  دوخ  نامز  رد  نآ  لاثما  تالو و  بصن  لزع و  داوس  و 

يارب بیتاکم  نیا 
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اب ار  بیتاکم  رتافد و  نآ  تفر  هنیدم  هب  نوچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تهج  نیا  زا  تسا ، مهم  رایسب  افلخ  ارم و  نیطالس و 
لمج و نیفص و  يادهش  ناگدنامزاب  هعیش و  يارب  ترـضح  نآ  زین  .درک و  یمن  ادج  دوخ  زا  ار  اهنآ  زگره  مه  هار  رد  دربب و  دوخ 

هیواعم زا  حلص  دقع  نمض  رد  لاس  ره  ار  درگب  اراد  جاخ  هفوک و  لاملا  تیب  زا  مهرد  نویلیم  جنپ  دوب و  هتشاد  ررقم  هفیظو  ناورهن 
رد ار  یسک  مان  ماما  نوچ  و  تسا ، هعیش  لاوحا  لیصافت  یماسا و  نتشون  باسح و  ناوید و  رب  فقوتم  لام  نیا  میسقت  دوب و  هتفرگ 

ماما رب  هک  دناد  نیقی  نوچ  ددرگ ، یعیـش  نآ  يدنـسرخ  بجوم  دنموصعم  اطخ  وهـس و  زا  اهنآ  دـسیون و  شیوخ  نایعیـش  هرمز ي 
ینامز ات  ای  رخآ  یلا  صلاخ  نایعیش  همه  مان  اهناوید  نآ  رد  دیاش  دشابن و  ناریگ  هفیظو  زا  دنچ  ره  ددرگ  یمن  هبتشم  یـسک  تلاح 

لامتحا نیا  دییأت  رد  و  ملاعلا ؛ هللا  هلها و  دنع  ظوفحم  دـشاب  تماما  رارـسا  زا  نآ  یلاعت و  يادـخ  بناج  زا  تسا  هدوب  هتـشون  نیعم 
، دندرک تمالم  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرای  كرت  رب  ار  سابع  نبا  دیوگ : فلؤم   . سوسحم (1) رتفد  رکذ  نودـب  تسا  دراو  یثیداحا 

یم ماـن  هب  هدـهاشم  زا  شیپ  ار  اـهنآ  اـم  دـندرگن و  نوزفا  هتـساک و  نـیعم ، دـندوب  یمدرم  مالـسلا  هـیلع  نیـصح  باحـصا  : » تـفگ
مردام ردپ و  ناشناردپ ، مان  اب  تسا  هدش  هتـشون  ام  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  مان  : » تفگ هیفنح  نب  دمحم  و  «. میتخانش

وا ریصقت  رذع  نخس  نیا  دوب  رصقم  سابع  نبا  رگا  میوگ  نم  «. مدش یم  زئاف  گرزب  يراگتـسر  هب  مدوب و  اهنآ  اب  شاک  اهنآ ! يادف 
نوچ دوش ، یمن 
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یم : دنتفگ هک  تسا  ربج  لها  تهبش  نامه  نیا  دریذپن و  فلخت  وا  ملع  دناد و  یم  شیپ  زا  ار  ناقساف  نارفاک و  همه ي  مان  دنوادخ 
ملع هک  تسا  روکذم  لیـصفت  هب  مالک  بتک  رد  نآ  باوج  ودوب  لهج  ادخ  ملع  مروخن  یم  رگ  تسناد  یم  لزا  قح ز  نم  ندروخ 

هیفنح نب  دـمحم  اما  .میوگ  یمن  یباوج  يو  بناج  زا  مفقوتم ، سابع  نبا  هرابرد ي  نم  نوچ  تسین و  ناگدـنب  رابجا  بجوم  ادـخ 
رد دوب  ترضح  نآ  سوساج  دنامب و  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  هب  وا  هک  تشذگ  باتک  لوا  رد  هک  تسا  نامه  يو  رذع  رد  حجرا 
نآ دوخ  تصخر  تزاجا و  هب  ناشیا  فلخت  دـشاب  تباث  ناـشیا  تلادـع  هک  اـهنآ  ریغ  مشاـه و  ینب  زا  کـی  ره  ننیچمه  .هنیدـم و 
اما دوش  هتشک  دورب  ترـضح  نآ  اب  سک  ره  دوب  ردقم  نوچ  دنتفینرب ، هعیـش  دوشن و  ضرقنم  هلـسلس  نیا  هراب  کی  ات  دوب  ترـضح 

تفرعم و یمک  تهج  هب  دـنتفر  دوـمرف و  صخرم  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یهورگ  نآ  هللادـبع و  نب  كاحـض  لاـثما  تاـجن 
صخرم دوشخبب و  اهنآ  رب  ناهج  نیا  رد  هکنانچ  دیاشخبب ، اهنآ  رب  ترخآ  رد  هک  تسا  ینیسح  رهم  هفطاع و  زا  دیما  نامیا ، فعض 

وا هارمه  هک  یمدرم  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تشذـگ  دوب  هتفرگ  ترـضح  نآ  رب  هار  هک  رح  تیاـکح  نمـض  رد  .درک و 
مدرم هب  هک  دوب  تفأر  تیاغ  زا  نیا  تفرگ و  یم  تخـس  تشاذگ و  یمن  دمآ و  یم  شیپ  رح  دنک ، قرفتم  دزاس و  هدنکارپ  دـندوب 

دشاب و تفرعم  يور  زا  تساوخ  یم  دـیبلط  یم  دوخ  يرای  هب  ار  یـسک  رگا  دـنوش و  هتـشک  یببـس  یب  اهنآ  تساوخ  یمن  تشاد و 
دوش نانآ  لاح  لماش  وا  تمحر  دنک ، تعافـش  دومرف  صخرم  هک  اهنآ  زا  مه  تمایق  رد  هک  تسین  دیعب  يو  فطل  زا  سپ  هتـسناد ،

رد باحصا  دنیوگ : لتاقم  بابرا  میور ؛ نخس  رس  رب  زاب  «. همصعلا قیفوتلا و  هللا  انقزر   » درمش دیابن  کچوک  ار  ینیـسح  تمحر  هک 
باوج ترضح  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  ای  کیلع ! مالـسلا  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  عادو  دندمآ  یم  رگیدکی  یپ 
اولدب ام  ورظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  : » دومرف یم  توالت  تیآ  نیا  میـسر و  یم  امـش  رثا  رد  ام  مالـسلا ! کیلع  داد  یم 

 - دندش هتشک  همه  ات  الیدبت »
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یف مهحاورا  هبحب و  یلتق  ضرالا  یف  مهماسجافرکـس  يذ  ءافغاک  ایندـلا  نع  اوفغاف  مهیلع  اـیانملل  سؤک  تریداـمهیلع  هللا  ناوضر 
هدومیپ اهنآ  رب  گرم  ياهماج  : » ینعیرـض سؤب و ال  سم  نم  اوجرع  ام  مهبیبح و  برقب  ـالا  اوسرع  اـمف  يرـست  یلعلا  وحن  بجحلا 

رد ناشیا  ياهناج  هدش و  هتشک  وا  یتسود  رد  نیمز  يور  ناشیا  ياهرکیپ  تسم ، ندیشوپ  مشچ  دننام  دندیشوپ  ایند  زا  مشچ  دش و 
دیـس «. دـندنامنورف هار  نتفر  زا  جـنر  یتخـس و  هب  دوخ و  تسود  کیدزن  رگم  دـندرکن  لزنم  سپ  دور ، یم  الاب  ملاع  يوس  اهباجح 

هرابرد ي ییوگ  هک  دندوب  نانچ  دنتفرگ و  یم  یشیپ  رگیدکی  رب  ندش  هتشک  يوس  مالسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  دیوگ : هللا  همحر 
باهذ یلع  نوتفاهتی  مهناک  عوردلا  یلع  بولقلا  اوسبل  سدرکم  سعدـم و  نیب  لیخلا  هملم و  عفدـل  اودون  اذا  موق  : دـش هتفگ  ناشیا 

هب یـضعب  دنـشاب و  مرگرـس  ندز  هزین  هـب  یـضعب  نایهاپـس  دـنوش و  هدـناوخ  یتخـس  ـالب و  عـفد  يارب  نوـچ  هـک  یهورگ  » سفنـالا
هللادـبع یبا  باحـصا  فصو  رد  «. دـنیوج یم  تقبـس  ناج  نتفر  هب  هکنیا  لثم  دندیـشوپ  یم  هرز  يور  ار  اـهلد  ناریلد ، ندروآدرگ 

 - نیـسحمالغ الم  دـنوخآ  موحرم  نم  دـج  «. دوخ باحـصا  زا  رتافواب  يابحـصا  مدـیدن  : » دومرف دوخ  وا  هک  دوش  یمن  نآ  زا  رتـالاب 
نوچ نادـیم  زورراصح  نیئور  ره  بیـسآ  وا  نادرگ  هتـشم ي  نصح  دالوپ  ره  بوشآ  وا  ناریـش  هجنپ ي  : دـیوگ هماـقم -  هللا  یلعا 

راپس یب  ناشاپ  داب  دنمس  نوچ  نالوج  هاگ  ياشگرپ  ناشوپ  خرچ  باقع 
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هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نباراوس  ین  لفط  نوچمه  نایوپ  يوپ  ناشخر  رهم  اصع  یب  ریپ  وچمه  ناگنل  گنل  نودرگ  لاز 
: تفگ دیتشک !؟ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هیرذ  هنوگچ  وت  رب  ياو  دنتفگ : دوب ، دعس  رمع  اب  فط  رد  هک  ار  يدرم  : » دیوگ
رب یهورگ  يدرک ، یم  زین  وت  میدرک  ام  هک  راک  نامه  يدید ، یم  میدـید  هچنآ  يدوب و  ام  اب  مه  وت  رگا  داب ! وت  نادـند  ریز  گنس 
رد دوخ  هب  ار  نتشیوخ  دندیلام و  یم  مه  هب  تسار  پچ و  زا  ار  ناراوس  هدنرد ، ریش  دننام  ریشمش  هتـسد ي  هب  تسد  دنتخیر  ام  رس 

گرم رب  ای  دنشونب  گرم  روخشبآ  زا  ای  دنتساوخ  یم  دنتـشادن ، تبغر  لام  هب  دنتفریذپ و  یمن  میداد  یم  ناما  دندنکفا ، یم  گرم 
یمن راک  نآ  رگا  هدرم ! ردام  يا  دندوب ، هتفرگ  ار  هاپـس  دارفا  همه ي  ناج  میدوب  هتـشادزاب  اهنآ  زا  تسد  ام  رگا  دندرگ و  یلوتـسم 

هب دندرک ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هک  تسا  نت  داتفه  نآ  زا  بیبح  دیوگ : یـشک  ورمعوبا  خیـش  و  »!؟ میدرک یم  هچ  میدرک 
یم هضرع  اه  نآ  رب  لام  دنتفریذپ و  یمن  ناشدنداد  یم  ناما  دنداد ، ریشمش  مد  ار  اهیور  هزین و  يولج  اه  هنیس  دنتفر و  نهآ  زابشیپ 

لوسر شیپ  ام  هناهب ي  ددرگب ، هساک  رد  ام  زا  یمشچ  دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  دنتفگ  یم  دندز و  یم  زاب  رـس  دنتـشاد 
«. دندش هتشک  ات  دندرک  نینچ  دشاب !؟ هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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نیسحلا نب  یلع  نسحلاوبا  رکذ  رد  اهنآ  ندش  هتشک  نیسح و  ماما  تیب  لها  نتفر  نادیم  هب 

هراشا

لیقع رایط و  رفعج  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  ناشیا  و  دنامن -  سک  وا  تیب  لها  ریغ  دندش و  هتشک  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  نوچ 
دنتفرگ و ندرک  عادو  ار  رگیدکی  دندمآ و  مه  درگ  دندوب -  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوخ  دلوا  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  دالوا  و 

نولدعی الارامقا  مههوجو  تلخو  اسمـش  مهتیأر  جاجعلا  اومحتقا  اذا  موق  : تایبا نیا  تسا  ناشیا  لاح  بسانم  دنداهن و  گرم  رب  لد 
ربا نوچ  مییرگب  ات  دییآارامعالا  اوقراف  سوفنلا و  اولذـب  هململ  مهاعد  خیرـصلا  اذا  واراج  وا  مهیلع  نامزلا  لدـع  لئاس  نع  مهدـفرب 

عومدـلا نم  نا  تنقیااعیدوتلا  ررکن  فیک  تدهـش  اننیب و  ام  اننیب  هعاس  تنک  ول  نارای  عادو  تقو  دزیخ  هیرگ  گنـس  زک  ناراهب  رد 
رظن رهب  موق  لقنی  ام  ددؤس  مشا و  عرف  مشاه  نم  مهناینب  الع  موق  : تفگ کلام  نب  بعک  واـعومد  ثیدـحلا  نم  نا  تملع  اثدـحم و 
یلع یعملا  لضاف  خیش  لحمملا و  نامزلا  رذتعا  اذا  يدنت  مهفکا  هوجو  يرت  هوجولا  ضیب  لسرملا  یبنلا  رصن  مهدجب  هقلخل و  هلالا 

لوسر هک  تسا  هدیسر  نم  هب  ثیدح  نیا  : » تفگ تسا  هدرک  تیاور  بشوح  نب  ماوع  زا  هرتعلا » ملاعم   » باتک زا  یلبرا  یسیع  نب 
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يور رد  ناشخرد و  هدز ، لقیـص  هتخادرپ و  ریـشمش  دننام  اهیور  .تسیرگن  شیرق  ناناوج  زا  نت  دنچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هک مینادناخ  نآ  ام  تفگ : دش ؟ هچ  ار  وت  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  دنتـسناد و  همه  هکنانچ  تشگ ، رادیدپ  هودـنا  هناشن ي  ترـضح  نآ 
رود نطو  زا  نتـشک و  زا  دسر  یم  نم  نادـناخ  هب  نم  تما  زا  ار  هچ  نآ  مدروآ  دای  هب  دـیزگرب ، ایند  رب  ام  يارب  ار  ترخآ  دـنوادخ 
نب هورع  نب  هرم  یبا  تنب  یلیل  شرداـم  تفر و  شیپ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نـب  ربـکا  یلع  سپ  داـشرا ) «.) نتخاـس هراوآ  ندرک و 

یکی دندرمش و  یم  برع  رتهم  ار  نانآ  مالسا  رد  هک  تسا  نتراهچ  زا  یکی  دوعـسم  نب  هورع  دیوگ : فلؤم  و.تسا  یفقث  دوعـسم 
اولاق و   » یلاعت لاق  نادب  دنراوازس  اهنآ  دیزگرب  دهاوخ  تلاسر  هب  ار  یسک  ادخ  رگا  دنتـشادنپ  شیرق  رافک  هک  تسا  درم  ود  نآ  زا 
لوسر اب  دوب و  رفاک  دنداتسرف و  هیبیدح  حلص  رد  ار  وا  شیرق  هک  تساومه  و  میظع » نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نآرقلا  اذه  لزنا  ول ال 

، تشگزاب فئاط  راصح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ترجه  متـشه )  ) مهن لاـس  رد  درک و  حلـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ناذا هک  یماگنه  دناوخ ، مالسا  هب  ار  شیوخ  موق  ددرگزاب و  دوخ  لزنم  هب  هک  تفای  يروتـسد  ترـضح  نآ  زا  تفرگ و  یناملـسم 

نآ لثم  هورع  لثم  تفگ : دینشب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشذگرد ؛ نآ  زا  دنکفا و  يریت  ار  وا  یکی  تفگ  یم  زامن 
نیا .دنتشکب  ار  وا  دناوخ و  ادخ  يوس  ار  شیوخ  موق  تسا  هدرک  دای   (1) سی »  » هروس ي رد  دنوادخ  هک  تسا  لوسر 
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هدرب نآ  رد  اه  هروس  ماـن  هک  رایـسب  هرتاوتم ي  ثیداـحا  نینچمه  درب و  یم  ماـن  ار  سی  هروس ي  هک  يوبن  ثیدـح  نیا  رد  . 95 - 1
مدرم دوب و  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  تایآ  هدش و  بترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  روس  نیا  هک  تسا  یعطق  لیلد  دش ،
دندش یم  تفتلم  مدرم  سی  ای  بازحا  ای  هرقب  هروس ي  دومرف  یم  ربمغیپ  ات  هک  دنتشاد  بوتکم  ای  هظفاح  رد  دنتخانـش و  یم  ار  اهنآ 

قوذ روس  بیکرت  تایآ و  بیترت  رد  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  دادن  هللا  مسب  تئارب  هروس  هکنیا  زا  .دیامرف و  یم  ار  هروس  مادک 
هلدا نیا  تفلاخم  هک  يداحآ  راخا  دـنا و  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  صن  تعباـتم  ضحم  هتفرن و  راـک  هب  مدرم  هقیلـس ي  و 

زا تایرتفم » هلثم  روس  رـشعب  اوتأـف   » زین و  هلثم » نم  هروسب  اوتاـف  : » تسا میرک  نآرق  دوخ  رد  زین  .تسین و  داـمتعا  لـباق  تسا  هیعطق 
وا روتـسد  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  دشاب  هروس  مادک  رد  هیآ  مادک  هکنیا  اه و  هروس  نیا  دوش  یم  مولعم  اهنآ 
رد قسعمح ، هروس  کـی  رد  تسا ، مح  هروس ي  دـنچ  رد  رلا ، رگید  هروس ي  رد  تسا و  رملا  يا  هروس  لوا  رد  مینیب  یم  مه  دوب و 

ربمغیپ دوخ  دهع  رد  دـنرک  میظنت  ار  اه  هروس  نیا  فورح  هب  صاخ  تیانع  اب  بیترت  نیمه  هب  مسط و  يا  هروس  رد  سط ، يا  هروس 
هخـسن نآ  يور  زا  دنتـشون و  یم  یحو  ناگدنـسیون  دـش ، یم  یحو  يا  هروس  یتقو  هک  تسا  مولعم  زین  .دـندربن و  راک  هب  هقیلـس  و 

رب زا  رفن  نارازه  ار  هروس  ره  دش و  یم  رشتنم  ناتسبرع  مامت  رد  دندرک و  یم  ظفح  زا  مدرم  نارازه  دش و  یم  هتـشادرب  رایـسب  ياه 
هب مدرم  یضعب  ارچ  مناد  یمن  .دوب  هتـشونن  ای  تشادن  رب  زا  اج  کی  ار  اه  هروس  همه  رفن  کی  هب  هکنیا  ول  دندوب و  هتـشون  دنتـشاد و 

دنهد و یم  طلغ  وهس و  تبسن  دندوب  رفن  نارازه  هک  نآرق  نایوار  هب  دنرفن و  کی  ابلاغ  هک  دنهد  یمن  وهـس  تبـسن  ثیدح  نایوار 
تسا نیمه  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  رب  دنوادخ  هک  نآرق  تسا  نآ  ام  داقتعا  دیوگ : دوخ  تاداقتعا  رد  قودص  خیش 

تبـسن ام  هب  سک  ره  و  دیوگ : هکنیا  ات  تسا  هدراهچ  دـص و  نآ  ياه  هروس  هرامـش  تسین و  نیا  زا  شیب  تسا  مدرم  تسد  رد  هک 
هتفگ نایبلا » عمجم  » رد یسربط  خیش  هللا و  همحر  یضترم  دیس  نیمه  دننام  .دیوگ و  غورد  تسا  نیا  زا  شیب  مییوگ  یم  ام  هک  دهد 

نب یلع  نینمؤـملاریما  هک  تسا  یفحـصم  ناـمه  اـم  يزورما  نآرق  نیا  هک  دـیوگ : هرکذـت »  » رد یلح  همـالع  همه  زا  رتـالاب  تسا و 
زین دـینازوس و  ار  رگید  ياهنآرق  ناـمثع  دـندرک و  لوبق  ربمغیپ  هباحـص ي  همه ي  هک  تسا  ناـمه  تشاد و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 
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درک اطخ  نامثع  دوب و  هتـسناد  زیاج  ار  فالتخا  نیا  عون  دوخ  ربمغیپ  هدوب و  نونک  ات  ربمغیپ  نامز  زا  تئارق  رد  فالتخا  هک  مییوگ 
مدرم دوب  هدینازوسن  ار  اهنآ  نامثع  رگا  و  تسا ، هدومرف  یفاش  رد  یضترم  دیس  هکنانچ  دزادنارب  ار  تئارق  رد  فالتخا  تساوخ  هک 

هب هبترم  هد  يزور  ناملـسم  نویلیم  دنچ  ار  هحتاف  هروس ي  مییوگ  زین  تسین و  مهم  فحاصم  نآ  رد  تئارق  فالتخا  هک  دندید  یم 
، دندرک وهس  همه  درک ، لقن  رگید  روط  ار  دمح  هروس ي  هک  درکن  وهـس  رفن  کی  نآ  دیوگ  یـسک  رگا  دندناوخ و  یم  روط  نیمه 

.سوفن اهنویلیم  هن  درک  وهس  رفن  کی  نیا  تفگ  دیاب  تسا و  هیفس  رایسب  درخ و  یب  تخس 
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مدرک هدهاشم  ار  میرم  نب  یسیع  : » تفگ هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  حرش  رد  هیدمحم » لئامش   » حرـش رد  ار  تیاکح 
تیاور سابع  نبا  زا  هباغلا » دسا   » رد يرزج  تسا و  هدرک  لقن  تسا » رت  هدـننام  ودـب  دوعـسم  نب  هورع  ما  هدـید  هک  سک  همه  زا  و 

متاح نب  يدـع  يدـبع ، لاله  نب  رـشب  دـننارتهم ؛ مالـسا  رد  سک  راـهچ  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدرک 
وکین زا  مالسلا ) هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ینعی   ) ترضح نآ  و  فوهلم ) «.) یفقث دوعسم  نب  هورع  یجلدم و  کلام  نب  هقارـس  و  ییاط ،

ار وا  دور ! برح  هب  هک  تساوخ  يروتسد  شیوخ  ردپ  زا  دوب ، مدرم  نیرت  تقلخ  ابیز  تروص و 
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دافتسم نیظعاولا » هضور   » قودص و یلاما »  » زا و.تسیرگب  تخادنا و  ریز  هب  مشچ  تسیرگن و  ودب  يدیمون  اب  هاگنآ  داد  يروتـسد 
: تفگ تسیرگب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تفر ، نوریب  تزراـبم  هب  لـیقع  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  زا  سپ  ربـکا  یلع  هک  ددرگ  یم 

تزرابم هب  هک  شاب  هاوگ  ایادـخ  ینعی : «. هب اتمـس  اهجو و  سانلا  هبـشا  کلوسر و  نبا  مهیلا  زرب  دـقف  مهیلع  دیهـشلا  تنا  نک  مهللا  »
هب هبابس  تشگنا  ترضح  نآ  هکدیوگ  بلاط  یبا  نب  دمحم  و.يوخ  يور و  رد  وا  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وت و  ربمغیپ  دنزرف  تفر  اهنآ 

تفرگب فکب  نساحم  قالخ  قاشع  هش  : دـیوگ رعاش  هکانچ  تفرگ ، تسد  يور  نساحم  يا  هخـسن  رد  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس 
هتـسرون نیا  دب  رادرک  راتفر و  نآ  قلخ  قلخ و  هب  نم  ربکا  دـش  نیک  نادـیم  يوس  نم  رواد  يا  تفگ  هلان  هآ و  هب  نساحم  وکین  نآ 

اذا انک  کلوسرب  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبـشا  مالغ  مهیلا  زرب  دـقف  موقلا  ءالؤه  یلع  دهـشا  مهللا  : » تفگ وراتخم  هاش  نوچمه 
ضرت اددـق و ال  قئارط  مهلعجا  اقیزمت و  مهقزم  اقیرفت و  مهقرف  ضرالا و  تاـکرب  مهعنما  مهللا  ههجو  یلا  اـنرظن  کـیبن  یلا  انقتـشا 

نانآ تزرابم  هب  یناوج  هک  موق  نیا  رب  شاب  هاوگ  ایادـخ ! ینعی : «. اننولتاقی انیلع  اودـع  مث  انورـصنیل  اـنوعد  مهناـف  ادـبا  مهنع  هـالولا 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وت  لوسر  رادـید  قاتـشم  هاـگ  ره  هک  وت  لوسر  هب  راـتفگ  يوـخ و  تقلخ و  رد  مدرم  رت  هیبـش  تفر  نوریب 

ره اهنآ ، نایم  نکفا  ییادج  زاس و  هدنکارپ  ار  اه  نآ  رادزاب و  ناشیا  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادخ ! میدرک ؛ یم  وا  يور  هب  هاگن  میدـش 
دنتخات و ام  رب  نونکا  دننک  ام  يرای  ات  دـندناوخ  ار  ام  هک   (1) نکم ، یـضار  ناشیا  زا  زگره  ار  نایلاو  راد و  رگید  یهار  هب  ار  کی 

«. دنتخادرپ رازراک  هب 
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ات دندرک  یم  رازآ  دندرمش و  یم  یغای  ار  نانآ  تالو  هشمه  دش و  باجتـسم  هفوک  لها  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  . 96 - 1
.تفر نایم  زا  جیردت  هب  هفوک  دش ، هتخاس  دادغب  رهش  یتقو 
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درامگ وت  رب  دـنادرگن و  كرابم  وت  رب  راـک  چـیه  دـنک (1) و  عطق  ار  وت  محر  ادـخ  هک  دز  دعـس  رمع  رب  گناب  ترـضح  نآ  هاگنآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  ارم  تبارق  ساـپ  يدـیرب و  ارم  محر  هکناـنچمه  دربب ، ار  ترـس  رتسب  رد  نم  زا  دـعب  هک  یـسک 

هیرذ نیملاـعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  : » درک توـالت  تیآ  نیا  دـنلب  زاوآ  هب  هاـگنآ  یتشادـن !
یلع انا  ( داشرا : ) دناوخ یم  زجر  نیا  تخات و  هاپس  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاگنآ  «. میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب 
مالغ برـض  ینثنیا  یتح  فیـسلاب  مکبرـضا  یندلا  كاذ  رمـش (2)  ثبـش و  نم  یبنلاـب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب 

، مالـسلا هیلع  ما  یلع  رـسپ  نیـسح  رـسپ  یلع  نم  » ینعی یعدـلا  نبا  انیف  مکحی  هللاات ال  یبا  نع  یمحا  مویلا  لازا  ـال  يولع و  یمـشاه 
ات منز  یم  امـش  رب  ریـشمش  هب  ردـق  نآ  نود ، رمـش  ثبـش و  زا  میرت  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  هب  اـم  ادـخ  هناـخ ي  هب  دـنگوس 

هرابرد ي یعد  دایز  رسپ  دیابن  هک  ادخ  هب  مسق  منک ، یم  تیامح  مردپ  زا  زورما  يولع ، یمشاه  ناوج  ندز  دباتب ، دچیپب و  ریـشمش 
زا مدرم  ات  بلاط ) یبا  نب  دمحم   ) راب هدزاود  دیوگ : افصلا » هضور  » رد .تشکب  يرایـسب  تخات و  هاپـس  رب  راب  دنچ  و  «. دنک مکح  ام 

ردپ دزن  تخادنیب و  زرابم  داتفه  بقانم )  ) تشکب درم  یگنشت 120  اب  هک  تسا  هدش  تیاور  دندمآ و  شورخ  هب  ناگتشک  يرایـسب 
ردپ يا  تفگ : بلاط ) یبا  نب  دمحم  فوهلم و   ) هدیسر ودب  رایسب  ياهمخز  تشگزاب ،
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نب یـصق  نب  فانمدـبع  دـالوا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  بـالک و  نب  هرهز  ینب  زا  دوـب  شیرق  زا  صاـقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع  . 97 - 1
نیرفن ار  وا  زین  مالسلا  هیلع  ماما  درک ، محر  عطق  تشادن و  تبارق  ساپ  اما  مالسلا ، هیلع  ماما  اب  دوب  شیوخ  دعـس  رمع  رـسپ  بالک ،

ام لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدـتعا  نم   » ریظن دـناسرب  نآ  تازاجم  هب  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  یفالت  صاصق و  ینعی  محر ، عطق  هب  درک 
هجیتن هرمث و  رب  ار  يزیچ  مان  یبرع  رد  یهاگ  درادن و  یـشیوخ  یـسک  اب  نوچ  دنک  یمن  محر  عطق  دنوادخ  هنرگ  و  مکیلع » يدتعا 

.دنک باذع  ار  وت  محر  عطق  يازج  هب  ینعی  دنک ، عطق  ار  تمحر  ادخ  زین  اجنیا  رد  هایگ  رب  ار  ناراب  هکنانچ  دننک  یم  قالطا  نآ  ي 
.فتک نزو  رب  رمش  . 98 - 2
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؟ مبای توق  نمـشد  عافد  رب  ات  بلاط ) یبا  نب  دـمحم   ) تسه یبآ  تبرـش  ایآ  دربب ، نم  زا  بات  نهآ  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت 
ار شیوخ  دج  يدوزب  نک ! گنج  یکدـنا  نم  كرـسپ  يا  ینب » ای  هاثوغاو  : » تفگ تسیرگب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  فوهلم )  ) (1)

مالـسلا هیلع  نیـسح  هک : تسا  هدش  تیاور  بلاط ) یبا  نب  دـمحم  ) .يوشن هنـشت  رگید  هک  دـناشون  وت  هب  رپ  یماج  وا  ینک و  رادـید 
! هن ناهد  رد  نیگن  هک  داد  ودب  يرتشگنا  دـیکمب و  تفرگ و  ناهد  رد  را  وا  نابز  سپ  روآ ! کیدزن  ار  دوخ  نابز  دـنزرف  يا  تفگ :
تشگ و یم  اب  وا  يوشن ! هنـشت  رگید  هک  دناشونب  وت  هب  رپ  یماج  وت  دج  ماش  زا  شیپ  مراودـیما  هک  درگزاب  نشد  گنج  هب  تفگ  و 

گنج » قراوبلا دمغت  وا  مکعومج  قرافن  شرعلا ال  بر  هللا  قداصم و  اهدـعب  نم  ترهظ  قیاقحلا و  اهل  تناب  دـق  برحلا  : تفگ یم 
زا هک  شرع  راگدرورپ  يادـخ  هب  ددرگ ، یم  نشور  گنج  زا  سپ  يواـعد  یتسرد  و  دـنک ، یم  راکـشآ  ار  نادرم  رهوگ  هک  تسا 

دیـسر نت  تسیود  هب  وا  ناگتـشک  ات  درک  یم  رازراک  نانچمه  و  «. دورب ماـین  رد  اـهغیت  رگم  میوش  یمن  ادـج  هاپـس  ياـه  هتـسد  نیا 
دـیدب و ار  وا  یثیللا  يدـبعلا  نامعن  نب  ذـقنم  نب  هرم  سپ  يربط ) داشرا و   ) .دـندرک یم  زیهرپ  يو  نتـشک  زا  هفوک  لها  و  داـشرا ) )
وا رب  سپ  مناشنن ! وا  غاد  هب  ار  شردپ  نم  دنک و  راک  نیمه  درذـگ و  نم  رب  ناوج  نیا  رگا  نم  ندرگ  رب  برع  همه ي  هانگ  تفگ :

هراپ ار  وا  ریشمش  اب  دنتفرگب و  وا  درگ  مدرم  تخادنیب ، ار  وا  دز و  هزین  وا  رب  تفرگب و  وا  رب  ار  هرم  .تخات  یم  ریشمش  اب  تشذگب و 
یپ رد  یپ  دـیوگ : جرفلاوبا )  ) .دـنتخیر وا  رب  ریـشمش  اب  مدرم  دربورف و  وا  تشپ  رب  هزین  ناهگان  ذـقنم  نب  هرم  بقانم )  ) .دـندرک هراپ 

دیطلغب دوخ  نوخ  رد  یلع  تفاکشب و  دمآ و  وا  يولگ  رد  دندنکفا و  يریت  ات  درک  یم  هلمح 
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هنیدـم  » زا تـسین  دوـجوم  اـجنآ  رد  بآ  تـسناد  یم  هـک  نآ  اـب  ربـکا  یلع  نتـساوخ  بآ  زا  باجعتـسا  عـفد  يارب  فـلؤم  . 99 - 1
شدنزرف هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ : رحلا  نب  هللادیبع  زا  يربط  رفعج  یبا  زا  تسا  هدرک  لقن  یثیدح  زجاعملا »

: تفگ دروآ و  نوریب  زوم  روگنا و  دز و  دجسم  نوتس  رب  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تساوخ ، روگنا  وا  زا  مسوم  ریغ  رد  ربکا  یلع 
 ] .تسا نیا  زا  شیب  شناتسود  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ 
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یم دناسر و  یم  مالس  ارت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  تسادخ  لوسر  نم  دج  نیا  ظفاح ، ادخ  ردپ  يا  مالسلا ! کیلع  هاتبا  ای  دز : دایرف  و 
هک دز  وا  رـس  رب  یتبرـض  يدبع  هرم  نب  ذقنم  هک  تسا  لتاقم  یـضعب  رد  و.تفر  ایند  زا  دیـشک و  هرعن  و  يآ ! ام  دزن  باتـشب  دیوگ :

ار وا  ریشمش  اب  اه  نآ  درب و  نمشد  رکـشل  يوس  ار  وا  بسا  دروآ و  بسا  ندرگ  رد  تسد  سپ  دندز ، یم  ریـشمش  اب  مدرم  داتفیب و 
رپ یماج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا  نم  دج  نیا  ردپ  يا  تفگ : دنلب  گناب  هب  دیـس  وا  هرجنح  هب  حور  یتقو  .دندرک  زیر  زیر 

ار نآ  تعاس  نیا  تسا و  هدامآ  یماج  ار  وت  هک  باتشب ! باتشب ! لجعلا » لجعلا  : » تفگ یم  موشن و  هنـشت  رگید  هک  دیناشون  نم  هب 
ملـسم نب  دیمح  يربط )  ) داهن وا  يور  رب  يور  داتـسیاب ، وا  رـس  رب  دـمایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تفگ : هللا  همحر  دیـس.یشونب 

یلع نمحرلا و  یلع  مهأرجا  ام  ینب  ای  كولتق  اموق  هللا  لتق  :» تفگ یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  نخـس  نیا  زور  نآ  تفگ :
یلص ربمغیپ  تمرح  نتسکش  رب  نامحر و  دنوادخ  رب  دنریلد  هچ  دنتـشک ! ار  وت  هک  یهورگ  نآ  دشکب  ادخ  «. لوسرلا همرح  كاهتنا 

رد !و  ایند رـس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ءافعلا » كدعب  ایندلا  یلع  : » تفگ تشگ و  ناور  شناگدـید  زا  کشا  و  داشرا ) « ) هلآ هیلع و  هللا 
دج ماقم  رد  .دوب و  هدینشن  ار  وا  هیرگ ي  يادص  نامز  نآ  ات  یسک  دش و  دنلب  هیرگ  هب  ترـضح  نآ  يادص  دیوگ : افـصلا » هضور  »
دوب هک  یلگ  دیچ  رهپس  تماما  راسخاش  شیور ز  هر  كاخ  هب  رگنب  هثداح  داب  شیونیم ز  رازه  خر  زا  رگ  هولج  هک  یلگ  : دیوگ نم 

شیوسیگ ماش  يدیمد ز  باتفآ  دص  مادم  هک  یهم  هیس  كاخ  هب  خرچ  دنکف  شیوب  زا  رطعم  تلاسر  غاب 
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لوسر زجب  دیجنـس  لدع  نازیم  هب  وچ  يو  لامج  شیوج  يدـب  یفطـصم  لد  رابیوج  هک  يورـس  نآ  دـمآ  رد  اپ  زا  متـس  هشیت ي  ز 
هتفرگ رابغ  زج  هن  شیوسیگ  دـید  هتـشغآ  هش  وچ  نوخ  كاخ و  هب  ناهج  لها  ناهج و  قرف  هب  كاخ  دـناشف  شیوزارتمه  دـندیدن 

ناور ز دش  نوخ  همشچ ي  رازه  يو  رکیپ  هب  ناشفنوخ  هرز  مشچ  دید  وچ  شیولهپ  هب  یـسک  هتـسشن  ریت  ریغ  هن  شـشوغآ  رد  ینت 
ناگوچ وچ  شورخ  دـص  هب  شیور  ناـس  باـتفآ  دـید  وچ  هریت  كاـخ  هب  مشچ  رد  شنـشور  زور  بش  وچ  تشگ  هایـس  شیوم  ره 

رهز رـسب  ناراب  وچ  دـناشف  یمه  افج  گندـخ  الب  ربا  هک  دوس  هچ  یلو  شیوگ  نوچ  مصخ  دـیابر ز  هنایم  نازک  نادـیم  رد  باـقع 
ناج مسج  هک  مناد  یمه  تفر  اجک  دوب و  ارک  هک  منادـن  تفت  يدـش  نمـشد  هگ  رکـشل  يوس.تسا  هبحملا » جارعم   » رد شیوس و 

زا يدیرد  نمشد  فصدنزرف  هتـشگ  مگ  یپ  زا  دش  ناود  دنبلد  قشع  هاش  تسد  زا  تفر  وچ  نآرق  تایآ  نوچ  تشگ  عطقم  ناناج 
هدیرد یقرف  رسفا و  یب  يرس  هتسسگ  مه  زا  نیز  هداتفا  یلع  هتسکش  رپ  هگان  دید  یباقع  تساخ  اونین  زا  رذحلا  ياون  تسار  پچ و 

ناـج هدـیکچ ي  نآ  اـب  تفگب  تلاـسر  جارعم  ربمغیپ ز  وچ  تلـالج  اـب  نآ  نیز  دـمآ ز  دورف  هدـیرب  دوخ  زا  ناـج  هتـسب  ناـناج  هب 
ششیع ایند و  رب  كاخ  وت  زا  سپ  شقشع 
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تنا و یباب  مرج و  ریغ  نم  لوتقم  حوبذم و  نم  یما  تنا و  یباب  :» دیوگ تسیورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ترایز  نآ  رد 
هبلق کیلع  اقرتحم  کیلع  یکبی  کبـستحی و  کیبا  يدی  نیب  مدقم  نم  یما  تنا و  یباب و  هللا و  بیبح  یلا  یقترملا  کمد  نم  یما 
دیـس رهاوخ  بنیز  تفگ : دـیفم  خیـش  و  «. هرفز کیبا  نم  کیلع  نکـست  هرطق و ال  هنم  عجری  ءامـسلا ال  نانع  یلا  هفکب  کمد  عفری 

ار وا  نیـسح  دـنکفا ، وا  رب  ار  شیوخ  ات  دـمآ  و  هایخا » نبای  هاـیخا و  اـی  : » دز یم  داـیرف  دـمآ و  نوریب  ناباتـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا 
عرـصم زا  ار  وا  سپ  جرفلاوـبا ) يربـط و  ! ) دـیربب دـیادرب و  ار  شیوـخ  ردارب  دوـمرف : ار  ناـناوج  دـینادرگزاب و  همیخ  هب  تـفرگب و 

دمآرب ز باتفآ  وچ  : دیوگ نیسحمالغ  الم  دنوخآ  نم  دج  و.دنداهن  دندرک  یم  رازراک  نآ  يولج  هک  يا  همیخ  کیدزن  دنتشادرب و 
شیوک وک  شورخ  وس  ره  هتخاف  ناسب  نانک  هیوم  نانکوم و  يدقورس  غاد  شیور ز  هگچیه  دید  یمن  باتفآ  هک  يدیشروخ  همیخ 

رکذ ام  هچنآ  لیقع و  نب  ملـسم  نب  هللادبع  ای  دوب  ربکا  یلعا  هک  تسا  فلتخم  تیب  لها  زا  دیهـش  لوا  رد  املع  مالک  دـیوگ : فلؤم 
دیـس دیفم و  خیـش  يرونید و  هفینحوبا  یناهفـصا و  جرفلاوبا  ریثا و  نبا  يربط و  رفعجوبا  تسا و  حصا  میتفگ  ار  یلع  لوا  میدرک و 

نم لیتق  لوا  ای  کیلع  مالـسلا  : » تسا دراو  ادهـش  یماسا  رب  هلمتـشم  ترایز  نآ  رد  دندیزگرب و  ار  لوق  نیمه  ناگید  سواط و  نب 
، داتسرف یم  گنج  هب  رتشیپ  دوب  وا  هب  صخا  ار  سک  ره  تاوزغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  : » دیوگ مجرتم  و  «. لیلـس ریخ  لسن 

كولم شور  فالخ  رب  نیا  نتخاب و  ناج  رد  نارگید  یسأت  تمهت و  عفر  يارب  تسا ، هدومرف  هغالبلا  جهن  رد  نینمؤملاریما  هکنانچ 
مدرم زعا  هک  ار  دوخ  رتگرزب  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  ماما  زین  ـالبرک  رد  .دـنراد  یم  رود  هکرعم  زا  ار  شیوخ  ناـکیدزن  هک  تسا  رگید 

نب رفعج  نیدلا  مجن  لجا  خیش  لوق  دیوگ : فلؤم  و.دشابن  راوگان  نارگید  رب  تداهش  ات  دومرف  داهج  داد و  ادخ  هار  رد  يو  رب  دوب 
اب یسک  نوچ  : » دیوگ هک  امن 
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هک تسا  نامه  يو  دوصقم  دـیاش  تسا و  فیعـض  دـمآ » نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  وا ، تیب  لـها  زا  لـقا  رگم  دـنامن  وا 
بوشآ رهش  نب  دمحم  .تسا  میظع  یفالتخا  زین  وا  نس  رد  درک و  ناوتن  لمح  نآ  رب  ار  يو  مالک  قایس  دنچ  ره  دنا ، هتفگ  نارگید 

نیز ماـما  شدارب  زا  نیارباـنب  تشاد و  لاـس  هدزون  تفگ  دـیفم  خیـش  دوب و  هلاـس  هدـجیه  دـنتفگ  يوسوم  بلاـط  یبا  نب  دـمحم  و 
نیدـباعلا نیز  ماما  زا  دوب  رتگرزب  وا  دـنا و  هتفگ  مه  نآ  ریغ  و  لاس ، دنیوگ 25  یضعب  و.دوب  رتدرخ  لاس  هب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

هکنیا .تشگ و  دلوتم  نامثع  تفالخ  دهع  هب  دیوگ  نیمه  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  وا  نس  جرفلاوبا  .تسا و  رهشا  نیا  مالـسلا و  هیلع 
« نییبلاطلا لتاقم   » رد ام  دناد و  رتهب  دوخ  وا  دنا ، هتفگ  لاس  هدجیه  ار  وا  نس  بلاط  یبا  نب  دمحم  جرفلاوبا و  دیوگ  یـسلجم  همالع 

هیلع هللادبع  یبا  ترایز  رگا  هک : دیوگ  جح  باتک  رخآ  رد  رئارـس »  » رد یلح  سیردا  نب  دـمحم  هیقف  راوگرب  خیـش.میتفاین  جرفلاوبا 
لآ لیتق  لوا  تسا ، یفقث  دوعـسم  نب  هورع  نب  هرم  یبا  تنب  یلیل  شردام  دوش و  ترایز  مه  ربکا  یلع  شدنزرف  دیاب  دشاب ، مالـسلا 

ارعـش درک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  شدج  زا  دش و  دلوتم  نامثع  تراما  رد  وا  فطلا و  موی  گنج  رد  بلاط  یبا 
هتفگ مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ربکا  یلع  حدم  رد  ار  تایبا  نیا  هک  تسا  تیاور  رمحا  فلخ  هدـیبع و  یبا  زا.دـنا  هتفگ  حدـم  ار  وا 

مل جضنا  اذا  یتح  محللا  ینب (1)  یلغی  لعان  یـشمی و ال  فتحم  نم  هلثم  ترظن  نیع  رت  مل  : دیـسر تداهـش  هب  البرک  رد  هکنآ  دنا ،
لکآلا یلع  لغی 
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زپ مین  ینعم  هب  دیـس  نزو  رب  ین ء  هدش و  لیهـست  هزمه  نآ  رخآ  رد  روسکم  ءای »  » دیدشت و  نون »  » حتف و  ءاب »  » رـسکم ینب  . 100 - 1
هار هنهرب  ياپ  هک  یـسک  هن  تسا  هدیدن  وا  دننام  انیب  هدـید ي  چـیه  تسا : نیا  راعـشا  ینعم  هدـمآ و  رد  نآ  رب  رج  فرح  ءاب  تسا ،

فـصو نیا   ) دـشوجن هدـنروخ  روضح  رد  دوش ، هتخپ  کین  هک  یتقو  اـت  دـناشوج  یم  ار  زپ  مین  تشوگ  هدیـشوپ ، شفک  هن  دور و 
هب دنیـشنن و  نتخپ  راظتنا  هب  دـیایب  نوچ  ات  دـنک  یم  هدامآ  هتخپ و  ار  وا  كاروخ  نامهم  ندـمآ  زا  شیپ  هک  تسوا  شـشخب  دوج و 

هراچیب هک  دزورفا  رب  الم  رب  هنامیرک  ار  نآ  دوش  هتخورفا  خبط  يارب  وا  شتآ  نوچ  هک  دوب  نانچ  دـنامن ) ندروخ  زا  هتخپان  ندـیئاخ 
كاپ ینز  رسپ  ششخب  يزور و  دنوادخ  تسا ، یلیل  رسپ  مدوصقم  هلیبق ، نایم  رد  سک  یب  اهنت و  درم  نآ  مه  دنیبب و  ار  شتآ  ریقف 

.دشورف یمن  لطاب  هب  ار  قح  دنیزگ و  یمن  نید  رب  ار  ایند  تسا ) فیرش  هداز و  گرزب  ییوناب  شردام  ینعی   ) هیامنارگ رهوگ 
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يدنلا يدسلا و  اذ  یلیل  نبا  ینعا  لهآلاب  سیل  یح  درف  وا  لسرم  سئاب  اهاری  امیک  لماکلا  فرـشلاب  اهدـقوی  هران  هل  تبـش  اذا  ناک 
نآ دیوگ : داشرا »  » باتک رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش  لطابلاب و  قحلا  عیبی  هنید و ال  یلع  ایندلا  رثؤی  لضافلا ال  بسحلا  تنب  نبا  ینعا 
دوب دـلو  ما  شردام  و  يو ، زا  دوب  رتگرزب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  زا  دوب  رغـصا  دـش  دیهـش  فطلا  موی  رد  هک  یلع 

ریـس و بسن و  ياملع  هک  نف  نیا  لها  هب  عوجر  باب  نیا  رد  دیوگ : سیردا  نب  دـمحم  .درگدزی  يرـسک  رتخد  نانز  هاش  هب  هامـسم 
یلع هک  دنا  هدرک  قافتا  همه  اهنیا  دیوگ : و  تسا ، هدرب  مان  ار  نانآ  زا  یتعامج  تسا و  یلوا  راکب  نب  ریبز  دننام  دنرابخا  خـیراوت و 

هک دیاب  وا  نوچ  يراوس  نادـیم  نیا  رد  و  دیـسر ، ماجناب  سیردا  نبا  مالک  .دـنرتانیب  نف  نیا  رد  ناشیا  دـش و  دیهـش  البرک  رد  ربکا 
دنا هتفگ  تسا و  هدرب  مان  رئارس »  » باتک رد  سیردا  نبا  هک  اهنآ  دیوگ : مجرتم.دیوگب  هتفکش  ار  تقیقح  دنک و  راکشآ  ار  زار  نیا 

يردالب و یناهفـصا و  جرفلاوبا  و  شیرق » باسنا   » باـتک رد  راـکب  نب  ریبز  دـننانیا : دوب  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  رتگرزب  دیهـش  یلع 
رد هبیتق  نبا  و  ظعاوم » رجاوز و   » باتک بحاص  و  يدـجم »  » باتک رد  هباسن  يرمع  و  اـفلخلا » راـبخا  باـبل   » باـتک بحاـص  ینزم 
زا رخاف »  » باتک بحاص  و  لاوطلا » رابخا   » رد يرونید  هفینحوبا ي  دوخ و  خـیرات  رد  رهزالا  یبا  نبا  يربط و  ریرج  نبا  و  فراعم » »

مالک نیا  زا  .دنتنـس و  لها  زا  هیماما و  ریغ  زا  اـه  نیا  زا  نت  هد  تیب و  لـها  خـیرات  رد  راونا »  » باـتک رد  ماـمه  نب  یلعوبا  هیماـما و 
لوق رب  ار  وا  لوق  سیردا  نبا  دوب ، تنـس  لها  زا  دـنچ  ره  دـشاب  قثوم  رهام و  ریـصب و  دوخ  نف  رد  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  حـضاو 

تریصب و هبترم  نادب  هک  یعیش  ملاع 
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تسین و دودرم  ریـس  خیاوت و  رد  تنـس  لها  تایاور  اقلطم  دنرادنپ ، یم  لاهج  ضعب  هکنانچ  و  درامـش ، یم  حـجرم  دـشابن  تراهم 
دنا هدرک  تیاور  تنـس  لها  بتک  زا  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  سوواط و  نبا  دـیفم و  دـننام  هعیـش  ياملع  ار  لتاقم  بلاطم  رثکا 

فنخم و یبا  یبلک و  دننام  دـنا  هدرک  لقن  هعیـش  زا  رایـسب  مه  اهنآ  اهنآ و  ریغ  يرونید و  يربط و  ینئادـم و  راکب و  نب  ریبز  دـننام 
یلاخ نآ  رکذ  تسا  هدرکن  لقن  فلؤم  هک  تسا  یمالک  باب  نیا  رد  رئارس »  » باتک رد  ار  سیردا  نب  دمحم  زین  و  محازم ، نب  رصن 

یلع ناک  ربکالا و  ایلع  لوتقملا  ناک  اذا  انبهذـم  یل  لخدـی  صقن  يا  انقحلت و  هضاـضغ  يا  : » دـیوگ سیردا  نبا  .تسین  تدـئاف  زا 
دمحم هنس و  نورشع  ثالث و  فطلا  موی  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیزل  ناک  هناف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هیبا  دعب  موصعملا  مامالا  رغـصالا 
هصقنی مل  انس و  هیبا  دلو  رغـصا  ناک  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  اندیـسف و  هلک  کلذ  دعب  مث  رهـشا  نینـس و  ثالث  هل  یح  رقابلا  هدلو 

زا سپ  موصعم  ماما  نآ  دـشاب و  ربکا  یلع  ـالبرک  رد  لوتقم  رگا  درآ  یـصقن  هچ  اـم  نید  رب  دراد و  ناـیز  هچ  ار  اـم  : » ینعی «. کـلذ
دیـس و زین  تشاد و  هام  دـنچ  لاس و  هس  رقاب  دـمحم  ماـما  دوب و  هلاـس  فطلا 23  موی  رد  نیدـباعلا  نیز  نوچ  رغـصا ؟ یلع  شردـپ 

تباث لقع  هب  هچنآ  دیوگ : مجرتم.تساکن  يزیچ  وا  زا  دوب و  شردپ  نادـنزرف  نیرتدرخ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ام  يالوم 
زا موصعم  یهلا  ماکحا  هب  ملاع  دیاب  یتجح  نامز  ره  رد  هک  تسا  نآ  تسام ، بهذم  تایرورـض  زا  ققحم و  مالک  ملع  رد  تسا و 
رد داحآ  رابخا  تسا و  هدشن  تباث  رتاوتم  لقن  هب  تسین و  طرـش  القع  ناردارب  زا  نس  رد  ندوب  رتگرزب  اما  اطخ ، وهـس و  یـصاعم و 

ندوب ربکا  دـیؤم  مه  و.مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دوب  رتگرزب  انـس  حـطفا  هللادـبع  مییوگ  زین  تسین و  تجح  نید  لوصا 
همئا تیالو  هراـبرد ي  تفرعم  تلق  اـب  برع  رعاـش  هک  دـیامن  یم  رود  نوچ  میدروآ ، وا  حدـم  رد  هک  تاـیبا  نآ  تسا  دیهـش  یلع 

يامدن زا  هیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریغم  زا  جرفلاوبا  مه  و.دیوگب  هلاس  هدجیه  یکدوک  هرابرد ي  ار  حیادم  نآ  مالسلا  مهیلع 
: دیسرپ دوخ 
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هک تسا  یلوا  رما  نیا  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هن ، تفگ  وت ، دنتفگ : تسیک ؟ تفالخ  يارب  مدرم  نیرت  هتـسیاش 
مالک نیا  »و  فیقث ییابیز  زان و  هیما و  ینب  ياخس  مشاه و  ینب  تعاجش  تسوا  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  دج 

زا.دوب دـنزرف  لها و  ار  ربکا  یلع  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  تایاور  ضعب  زا  زاب  دـیوگن و  هلاس  هدـجیه  كدوک  هراـبرد ي  هیواـعم  ار 
مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  هرـس  سدق  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  زا  شردـپ  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلک  خـیش 

دقع زین  ار  نز  نآ  ردپ  دلو  ما  دروآ و  دوخ  دقعب  ار  ینز  يدرم  هک  هلأسم  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  مدیـسرپ  تفگ  تسا  هدش  تیاور 
ماما ینعی   ) مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  هک  مالـسلا  هیلع  تردپ  زا  تسا  هدیـسر  یثیدـح  ام  هب  متفگ  تسین ! كاب  دومرف : دـنک ،

نم زا  ام  باحـصا  زا  يدرم  مه و  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  دـلو  ما  اـب  درک  دـقع  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  رتخد  نیدـباعلا ) نیز 
یلع دلو  ما  اب  درک  دقع  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  نیدباعلا  نیز  ماما  تسین  نینچ  دومرف : ترـضح  نآ  مسرپب ! وت  زا  تساوخ 

هک ینالوط  ترایز  رد  تسا و  هدرک  تیاور  نیا  دننام  حیحص  دانسا  هب  يریمح  و  «. تسا امش  کیدزن  وا  ربق  هک  لوتقم  نیـسحلا  نب 
هللا یلـص  : » تسا هتفگ  فط  رد  لوتقم  نیـسحلا  نب  یلع  ترایز  رد  تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یلاـمث  زا 

مجرتم .متفاین  يزیچ  باب  نیا  رد  دوبن  ای  دوب  البرک  رد  وا  ردام  هکنیا  اما  «. کئانبا کئابآ و  کتیب و  لها  کـترتع و  یلع  کـیلع و 
نب هورع  نب  هرم  یبا  تنب  هنمآ  یلع  رداـم  دـیوگ : نیعباـت  هباحـص و  خـیرات  رد  لیذـملا » لـیذ  بختنم   » رد يربـط  رفعجوبا  دـیوگ :
نم راهنلا و  سمش  انب  تفاط  : تسا هتفگ  ربکا  یلع  ردام  حیدم  رد  نم  تباث  نب  ناسح  .نایفسوبا و  رتخد  هنمآ  ردام  تسا و  دوعـسم 
نب رمع  هب  ار  تیب  ود  نیا  یـضعب  فیقث و  تلأس  اما  اـهمامعا  همذـب و  شیرق  یفوا  اـهما  وبا  فوطت  ءاـشعلاب  اسمـش  ساـنلا  نم  يأر 

راهنلا سمش  ياج  هب  دنهد و  تبسن  هعیبر 
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نیدباعلا نیز  ماما  رغـصالا ، یلع  زا  یئاسن  .تشادن  بقع  ربکا  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هتفگ  وا  مه  دننک و  تیاور  ءاشع  سمش 
ياضر هدادب  ار  ملظ  ناگس  نآ  ياپب و  هداتسیا  رغصالا  یلع  : دیوگ حیحص  دیوگ و  هک  هقیدح ، رد  تساوخ  ار  مالسلا  هیلع 

تسا لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تیب  لها  يادهش  زا  رگید 

لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع  دمآ ، نوریب  تزرابم  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  تیب  لها  زا  هک  یسک  لوا  تفگ : بلاط  یبا  نب  دمحم 
بسنلا مارک  رایخ و  نکل  بذکلاب  اوفرع  موقب  اوسیل  یبنلا  نید  یلع  اوداب  هیتف  یبا و  وه  املسم و  یقلا  مویلا  : دناوخ یم  زجر  تسا و 

.دندش کیرش  وا  ندرک  دیهش  رد  کلام  نب  دسا  يوادیص و  حیبص  نب  ورمع  تشکب و  هلمح  هس  رد  ار  نت  ات 98  درک  رازراک  سپ 
ار وا  هک  دعـس  رمع  ناهارمه  زا  يدرم  دنتفگ : يربط  دـیفم و  خیـش.تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  هیقر  شردام  دـیوگ : جرفلاوبا  و 
ار وا  تسد  ریت  سپ  دوش ، ریت  رپس  هک  داهن  یناشیپ  رب  تسد  هللادبع  دنکفا و  يریت  ملـسم  نب  هللادبع  رب  دنتفگ ، یم  حـیبص  نب  ورمع 
وا لد  رد  نانـس  درک و  وا  گنهآ  هزین  اب  رگید  يدرم  سپ  دـنک ، ادـج  ار  نآ  تسناوتن  هکنانچ  تخودـب ، یناـشیپ  رب  درک و  خاروس 
رب نم  دوب : هتفگ  دیز  نیا  داتسرف و  ینابح  داقر  نب  دیز  يوس  راتخم  دیوگ : ریثا  نبا   -. هحور هللا  سدق  درک -  دیهـش  ار  وا  دربورف و 

مدـنکفا وا  رب  ریت  نم  نوچ  دوب و  لیقع  نب  ملـسم  دـنزرف  هللادـبع  ناوج  نیا  دوب و  هداهن  یناـشیپ  رب  تسد  هک  مدـنکفا  يریت  یناوج 
ناوج نآ  يوس  رگید  يریت  هاگنآ  دنتـشکب ! ار  ام  هکنانچ  شکب  ار  نانآ  دندرک ! راوخ  دـنتفای و  كدـنا  ار  ام  نانیا  ادـخ  راب  تفگ :

ریت نآ  مدروآ و  نوریب  مدوب  هدز  وا  مکـش  رب  هک  ریت  نآ  سپ  هتـشذگرد ، متفای  ار  يو  متفر ، وا  کیدزن  تفگ : یم  دیز  و  مدـنکفا ،
ار وا  ات  دندمآ  راتخم  باحصا  نوچ  و  دنامب » یناشیپ  رد  نآ  ناکیپ  اما  مدروآ  نوریب  وا  یناشیپ  زا  ات  مدینابنجب  ار  رگید 
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نانچ دـینکفا ! وا  رب  گنـس  ریت و  نکل  دـینزم و  هزین  ریـشمش و  اب  ار  وا  تفگ : لـماک  نبا  دـمآ ، نوریب  تسد  هب  غیت  دـننک ، ریگتـسد 
.شدنتخوس هدنز  نانچمه  دنتفرگ و  دوب  هدنز  دمآرد و  ياپ  زا  دندرک ،

تسا رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  تیب  لها  يادهش  زا  رگید 

وا تخات و  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  رب  یناهبن  ییاط  هبطق  نب  هللادبع  دنتفگورف و  ار  اهنآ  يوس  همه  زا  مدرم  يربط ) )
اهیف ریطیرهزا  نانجلا  یف  قدـص  دیهـش  رفعج  نبا  اـناف  ینورکنت  نا  : تفگ یم  دـمآ و  نوریب  هک  تسا  بقاـنم »  » رد درک و  دیهـش  ار 

جرفلاوبا درک  دیهش  ار  وا  ییاط  هبطق  نب  هللادبع  تشکب و  ار  هدایپ  هدجیه  راوس و  هس  سپرشحملا  یف  افرش  اذهب  یفک  رضخا  حانجب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  شردام  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  هلیقع (1)  بنیز  شردام  تفگ :

يرمعلف لوذخب  مهبونی  امیف  سیل  هاخا  انوع  تیکب  نا  یبدـناو  : تسا هتـساوخ  ار  وا  تایبا  نیا  رد  هتق  نب  نامیلـس  تسا و  هلآ  هیلع و 
ربکا و نوع  یکی  مان ، نوع  تشاد  رـسپ  ود  رفعج  نب  هللادـبع  دـیوگ : فلؤم  لیوطلا  باـصملا  یلع  یکبف  یبرقلا  ووذ  بیـصا  دـقل 
يرازف و هبجن  نب  یـسم  رتـخد  هناـمج )  ) هعاـمج يرگید  تسا و  اـهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  شرداـم  یکی  و  رغـصا ، نوع  يرگید 

ربکا نوع  فط  رد  لوتقم  هک  دیامن  یم  نانچ  و  تسا ، مادک  دش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هک  نآ  رد  تسا  فالخ  ار  ناخروم 
ار نیا  تشکب و  نوعلم  هبقع ي  نب  فرسم  ار  وا  دش و  هتشک  مقاو » هرح ي   » رد رغصا  نوع  تسا و  اهیلع - هللا  مالـس  بنیز -  دنزرف 

.تسا هتفگ  جرفلاوبا 

336 ص :

دننک یکچوک  وا  دزن  دنـشاب و  هتخانـش  تمارک  یگرزب و  هب  ار  يو  همه  هک  دنیوگ  ار  همرتحم  نز  نآ  هفیاط  ره  رد  هلیقع  . 101 - 1
.منک یم  همجرت  وناب  نیهم  ار  هلیقع  ابلاغ  نم  دنتفگ و  یم  مشاه  ینب  هلیقع ي  ار  بنیز  و 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 348 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_336_1
http://www.ghaemiyeh.com


تسا رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  تیب  لها  يادهش  زا  رگید 

شردام جرفلاوبا )  ) تشکب ار  وا  تخات و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  رب  یمیت  لشهن  نب  رماع  و  يربط ) )
هولع دـق  مهیف  ردوغ  یبنلا  یمـس و  :و  تساوخ ار  وا  راعـش  نیا  رد  هتق  نب  نامیلـس  تسا و  لئاو  نب  رکب  ینب  زا  صفح  تنب  ءاـصوخ 

یم گـنج و  هب  دـمآ  نوریب  وا  هک  تسا  بقاـنم »  » رد لیـسم و  لـک  لیـست  عومدـب  يدوـجف  ینیع  تـیکب  اـم  اذاـف  لوقـصم  مراـصب 
عم رفکلا  اورهظا  نایبتلا و  لیزنتلا و  مکحم  نآرقلا و  ملاعم  اولدب  دق  نایمع  يدرلا  یف  موق  لاعف  ناودـعلا  نم  هللا  یلا  وکـشا  : دـناوخ
وا يردام  ردپ و  ردارب  وا  زا  سپ  هک  تسا  هتفگ  جرفلاوبا  درک و  دیهـش  ار  وا  یمیت  لشهن  نب  رماع  تشکب و  ار  رفن  هد  سپ  نایغطلا 

.درک دیهش  یصناق  رطیوح  نب  رشب  ار  روکذم  هللادیبع  هک  تسا  هدش  تیاور  دش و  دسهش  رفعج  نب  هللادیبع 

تسا لیقع  نب  نمحرلادبع  رگید 

ار وا  دنتخات و  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلادبع  رب  یـصناق  ینادمه  طوس  نب  رـشب  ینهج و  نب  دلاخ  نب  نامثع  لماک ) يربط و  )
هداس قدـص  لوهک  یناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاف  لیقع  یبا  : دـناوخ یم  زجر  وا  هک  تسا  بقانم » » رد دـنتخاس و  دـیهش 

ار وا  ینهج  دلاخ  نب  نامثع  تخادنا و  كاخ  هب  ار  راوس  هدـفه  سپ  نابـشلا  عم  بیـشلا  دیـس  ناینبلا و  خـماش  نیـسح  اذـه  نارقالا 
ندوبر بلاط و  یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلادبع  نوخ  رد  هک  درک  ریگتـسد  ار  نت  ود  راتخم  هک  تسا  لقن  يربط » خیرات   » زا .تشکب و 

هفوک هنابج ي  رد  ود  نیا  دندوب و  کیرش  وا  ياه  هماج 
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-. امهیلع هللا  هنعل  تخوسب -  شتآ  هب  ار  ناش  هثج  دزب و  ار  اهنآ  ندرگ  ناتسربق و  ای  نادیم  ینعی  دندوب ؛

لیقع نب  رفعج  رگید 

دش و نوریب  گنج  .تسا  یبالک  رماع  نب  رمع  تنب  أصوخ  شردام  دنیوگ  یـضعب  تسا و  بالک  ینب  زا  رماع  تنب  رغثلا  ما  وا  ردام 
، يربط ) بئاطالا بیطا  نیـسح  اذـه  بئاونلا  هداس  اقح  نحن  بلاغ و  نم  مشاه  یف  رـشعم  نم  یبلاطلا  یحطبالا  مالغلا  اـنا  : تفگ یم 

رگید لوق  هب  تشکب و  نت  ود  وا  و  بقاـنم )  ) تشکب ار  وا  دـنکفا و  وا  رب  يریت  یمعثخ  هرزع ي  نب  هللادـبع  سپ  لـماک ) جرفلاوـبا ،
ینئادم زا  هکنانچ  يو  لتاق  تسا و  دلو  ما  شردام  لیقع  نب  ربکا  هللادبع  .درک و  دیهـش  ار  وا  ینادمه  طوس  نب  رـشب  راوس و  هدزناپ 

وا لتاق  دوب و  دلو  ما  شردام  لیقع ، نب  ملسم  نب  دمحم  رگید  .دوب و  نادمه  زا  يدرم  ینهج و  میـشا  نب  دلاخ  نب  نامثع  هدش  لقن 
.مالسلا هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  جرفلا  یبا  تیاور  هب  تسا  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرموبا 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  رگید 

نب طیقل  وا  لتاق  ملـسم : نب  دـیمح  زا  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  زا  فنخم  یبا  زا  ینئادـم  تیاور  هب  دـلو و  ما  وا  ردام  تفگ : جرفلاوبا 
مه دش و  هتشک  يو  اب  لیقع  نب  دمحم  نب  رفعج  هک : تفگ  هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  .يو و  رب  دنفکیب  هک  يریت  هب  دوب  ینهج  رسای 

لیقع نب  دمحم  مدیدن  باسنا »  » باتک رد  تفگ : جرفلاوبا  و.تشگ  دیهش  هرح  زور  رد  يو  تفگ : یم  هک  يدرم  زا  مدینـش  تفگ :
یبا نب  لیقع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  لیقع  نب  هللادبع  نب  لیقع  زا  هزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  زین  مان و  رفعج  يدـنزرف  ار 

ما شردام  لیقع  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلاط 
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اه نآ  زا  ریغ  دندوب ، نت  دندش 22  هتـشک  بلاط  یبا  نادنزرف  زا  فط  زور  هک  اهنآ  همه ي  سپ  دش ، هتـشک  زور  نآ  رد  دوب و  دلو 
نیـسح اب  نت  هن  لیقع  نادـنزرف  زا  هک  تسا  هبیتق  نبا  فراعم  باتک  زا  .جرفلا و  یبا  مالک  یهتنا  .تسا  فالتخا  اهنآ  هرابرد ي  هک 

رد شدنزرف  هک  لیقع  نب  دیعـسوبا  دیوگ : هیـشاح  رد  فلؤم.یهتنا  .دوب  رتریلد  همه  زا  ملـسم  دندش و  هتـشک  دندوب و  مالـسلا  هیلع 
ار ناتساد  نیا  یگنوگچ  تخاس و  محفم  ار  وا  درک و  وگتفگ  ریبز  نب  هللادبع  اب  هیواعم  سلجم  رد  هک  تسا  نامه  دش  دیهش  البرک 

دوب وا  دزن  ریبز  نب  هللادبع  دمآ و  رد  هیواعم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دیوگ : تسا ، هدرک  تیاور  نامثع  یبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
ابا يا  تفگ : نسح  ماـما  اـب  سپ  درگنب ، مه  اـب  ار  اـهنآ  تلداـجم  دـنکفا و  تموـصخ  شیرق  نادرم  ناـیم  تشاد  تسود  هیواـعم  و 
هیلع یلع  دوب و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ناـنآ  لاـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ریبز ؟ اـی  لاـس  هب  دوب  رتگرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمحم 

! هللادبع يا  تفگ : دوب ، اجنآ  لیقع  نب  دیعسوبا  اریبز !» هللا  محر  : » تفگ ریبز  نبا  ایلع !» هللا  محر   » ریبز زا  دوب  رتگرزب  یکدنا  مالسلا 
دیعسوبا .مداتسرف  تمحر  مردپ  رب  مه  نم  تفگ : ریبز  نبا  يوش ؟ یم  گنتلد  هتفشآ و  دتسرف  تمحر  شردپ  رب  یسک  هکنیا  زا  ایآ 

ره هک  تسا  نآ  میمهف  یم  دسر و  یم  ام  لقع  هب  هچنآ  تفگ : دوب ؟ ریبز  نأشمه  دننامه و  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يرادنپ  ایآ  تفگ :
دیعـسوبا .تفرگن  ماـجنا  ناـشیا  دوصقم  دـندش و  تفـالخ  یعدـم  دـندناوخ و  شیوخ  يوس  ار  مدرم  ود  ره  دـندوب و  شیرق  زا  ود 

تلزنم ایآ  دندوب ، شیرق  زا  ریبز  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  تسار  يوگم ! مالک  نیا  دـننام  رگید  راذـگب و  ار  نخـس  نیا  تفگ :
هب ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  و  یناد ؟ وت  هک  تسا  ناـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  شیرق و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

وربور رکـشل  ود  نوچ  دوب ، ینز  نآ  بحاص  هک  دناوخ  يراک  هب  ریبز  اما  دوب  رما  بحاص  دوخ  دندش ، وریپ  ار  وا  همه  دناوخ ، دوخ 
نأـش رد  تفاـیرد  ار  وا  يدرم  سپ  داد ، مزر  هب  تشپ  دـیآ  رد  يا  زا  لـطاب  ددرگ و  بلاـغ  قح  هک  نآ  زا  شیپ  تخیرگب و  دـندش 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  و  دروایب ، ار  وا  رـس  تشادرب و  ار  وا  هماج ي  شـشوپ و  دـیربب و  وا  ندرگ  و  يو ، مادـنا  زا  يوضع  زا  رتکچوک 
.تشاد راوتسا  ياپ  شیوخ  راک  رد  دوب ، ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شمع  رسپ  نامز  رد  هک  تمشح  نامه 
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نا : » تفگ دیعـسوبا  منام ! یمن  زجاع  يو  باوج  رد  نم  هک  یتسناد  یتفگ  نخـس  نیا  وت  ریغ  رگا  دیعـسابا ! تفگ : ریبز  نب  هللادـبع 
ییوگب یهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  يو  دوصقم   ) تسا رازیب  وـت  زا  یـشک  یم  شیپ  هک  ار  یـسک  نآ  کـنع » بغری  هب  ضرعت  يذـلا 

رخف هیواعم  هبلغ  تسا و  رازیب  وت  زا  هیواعم  اما  ینک ! رخف  هیواعم  دوجو  هب  دتـسب و  کلم  دـمآ و  بلاغ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هیواـعم 
یتقو دیـسرب ، نانآ  يوگتفگ  ربخ  ار  هشیاع  دـندش و  شوماخ  اهنآ  تشادزاـب و  راـتفگ  زا  ار  دیعـسوبا  هیواـعم  سپ  (. دوش یمن  ریبز 

؟ یتفگ نانچ  نینچ و  نم  هدازرهاوخ ي  اب  وت  دیعـسابا  ای  داد : زاوآ  ار  يو  هشیاع  تشذـگ ، یم  هشیاع  يارـس  کـیدزن  زا  دیعـسوبا 
هللا : » تفگ دیدنخب و  هشیاع  ینیبن ! ار  وا  وت  اما  دنیب  ارت  ناطیـش  تفگ : دیدن ، ار  یـسک  تسیرگن ، يوس  نآ  يوس و  نیدـب  دیعـسوبا 

.ینابز زیت  هچ  کناسل » قلذا  ام  كوبا 

یلع نب  نسحلا  نب  مساق  تداهش 

، هدمآ نوریب  گنج  هب  دید  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  دیوگ : بلاط  یبا  نب  دـمحم  دوب ، دـلو  ما  شردام 
يروتـسد مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دمآ  شوه  هب  هک  نآ  زا  سپ  دندش و  شوهیب  هک  نادـنچ  دنتـسیرگ  مه  اب  تفرگ و  شـشوغآ  رد 

نوریب گنج  هب  تفرگ و  نذا  ات  داد  یم  هسوب  داـتفا و  مع  ياـپ  تسد و  رب  ناوج  نآ  سپ  دادـن ، نذا  ترـضح  نآ  تساوخ ، داـهج 
نیـسح اذـه  نمتؤملا  یفطـصملا  یبـنلا  طبـس  نسحلا  نبا  اـناف  ینورکنت  نا  : تفگ یم  دوـب و  ناور  شیاـه  هنوـگ  رب  کـشا  دـمآ و 

تسا بقانم  رد  تشکب و  درم  يدرخ 35  اب  هکنانچ  تسویپ  تخس  یگنج  سپ  نزملا  بوص  اوقـس  سانا ال  نیب  نهترملا  ریـسالاک 
یعدلا نبا  وا  نشوجلا  يذ  رمش  نم  یبنلاب  یلوأ  هللا  تیب  نحن و  یلع  لسن  نم  مساقلا  انا  ینا  : تفگ یم  زجر  نیا  هک 
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یـسفن یعزجت  :ال  تفگ یم  دش و  نوریب  گنج  هب  نسح  نب  مساق  ربکا ، یلع  زا  سپ  ینعی  وا  زا  سپ  هک  تسا  قودـص  یلاما  رد  و 
يروباشین لاتف  و  هیلع -  هللا  ناوضر  دـندنفکیب -  بسا  زا  ار  وا  هاگنآ  تشکب ، اهنآ  زا  نت  هس  نانجلا و  يوذ  نیقلت  مویلا  ناـف  لـکف 

هک دـنا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  زا  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  زا  فنخم  یبا  زا  يربط ) داشرا ، جرفلاوبا ، ) .تسا هتفگ  نیا  دـننام 
ياپ رد  نیلعن  رب و  رد  يرازا  نهاریپ و  تسد ، رد  ریـشمش  دوب ، هاـم  هراـپ ي  شیور  ییوگ  دـمآ  نوریب  اـم  گـنج  هب  يرـسپ  تفگ :

 - هللا هنعل  يدزا -  لیفن  نب  دعـس  نب  ورمع  سپ  دوب ، پچ  ياپ  لـعن  نآ  هک  منک  یمن  شومارف  دوب ، هتخیـسگ  یکی  دـنب  هک  تشاد 
درگ رب  هک  یهورگ  نآ  درک !؟ یهاوخ  وت  هک  تسا  راک  هچ  نیا  هللا ! ناحبس  متفگ : نم  منک ! هلمح  وا  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :

هب هک  دز  ناوج  نآ  رب  ریـشمش  اب  ناهگان  تخاتب ، درک و  هلمح  سپ  منک ، هلمح  يو  رب  هللا  و  تفگ : دـننک ! تیاـفک  ار  يو  دـنا  يو 
زاب هکنانچ  تسیرگن (1)  زیت  زیت  ودب  تشادرب و  رس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تفگ : ملـسم  نب  دیمح  هامع ! ای  تفگ : داتفا و  يور 

نیسح درک و  رپس  ار  تسد  ورمع  دزب ، ریشمش  اب  ار  ورمع  درک و  هلمح  نیگمشخ  ریـش  دننام  هاگنآ  درگن ، یم  زیت  دراد و  یم  رب  رس 
تفر (2) يرانک  مالسلا  هیلع  نیسح  دندینش و  نایهاپس  هک  دز  يدایرف  سپ  داشرا ) ، ) تخاس ادج  قفرم  زا  ار  وا  تسد  مالـسلا  هیلع 

هفوک لها  ناراوس  ، 
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درک لیجعت  دیوگ : لامالا » یهتنم   » رد فلؤم  .تسا  نتسیرگن  زیت  نتشادرب و  رس  هیلجت  رقـصلا ، یلجی  امک  نیـسحلا  یلج  . 102 - 1
.تسا هدماین  ینعم  نیا  هب  هیلجت  نکیل  دیآ و  ریز  هب  يدنلب  زا  هک  یباقع  دننام 

مث حاصف  قفرملا  ندل  نم  اهنطاف  دعاسلاب  هاقتاف  فیسلاب  ارمع  برـضف  .تسا  نینچ  يربط  خیرات  رد  فنخم  یبا  ترابع  و  . 103 - 2
سپ داد ، رارق  رپس  ار  دعاس  ورمع  دز و  ورمع  رب  ریشمش  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  درک : همجرت  نینچ  ار  ترابع  نیا  دیاب  .هنع و  یحنت 

دش مولعم  میتفگ ، نتم  رد  هچ  نآ  زا  .دش و  رود  مساق  زا  ای  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دز و  يدایرف  ورمع  درک و  ادج  قفرم  زا  ار  وا  دعاس 
مـس ریز  رد  موصعم  لفط  نآ  تسا  هتفگ  ناتـساد  نیا  همجرت ي  رد  نویعلا » ءالج   » رد اما  دـش  ناروتـس  متـس  لاماپ  دعـس  نب  ورمع 
همئا ناربـمغیپ و  رگم  تسین  وهـس  زا  موصعم  و  تراـبع ، همجرت ي  رد  موحرم  نآ  زا  تسیوهـس  نیا  دـش و  هتفوک  ناـفلاخم  نابـسا 
نیا مان  هک  تسناد  دیاب  مراد و  حالـصا  ياضاقت  ناگدنناوخ  زا  هک  تسا  رایـسب  وهـس  مه  ار  باتک  نیا  مجرتم  هتبلا  .مالـسلا  مهیلع 

« واو  » اب ار  نآ  رج  عفر و  لاح  رد  هابتـشا  تفر  يارب  و  میم »  » حتف و  نیع » » مض هب  هن  تسا  میم »  » نوکـس و  نیع »  » حـتف نب  ورمع  درم 
ای نتشون  فرـصنم و  نوکـس  و  نیع » » حتف هب  تسا و  فرـصنم  ریغ  نیع  مض  هب  رمع  هکنیا  يارب  واو »  » یب بصن  لاح  رد  دنـسیون و 

.دنک یم  هابتشا  عفر  دوخ  نیونت  فلا »  » نتشونن
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داتفیب وا  دروخرب و  ورمع  اب  نابسا  هنیس  دنتخات  ناراوس  نوچ  و  جرفلاوبا ) ، ) دنناهرب مالسلا  هیلع  نیـسح  تسد  زا  ار  ورمع  ات  دنتخات 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسـشنورف ، درگ  هزخا -  هللا و  هنعل  دادـب -  ناج  تشذگن (1)  يزیچ  دندرک ، بوکدـگل  ار  ورمع  نابـسا  و 
ار وت  هک  موق  نیا  تمحر  زا  دنشاب  رود  تفگ : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  دوس و  یم  نیمز  رب  ياپ  وا  هداتسیا و  رـسپ  نآ  رـس  رب  میدید 
یناوخب و ار  وا  وت  هک  دـیآ  نارگ  تخـس  وت  مع  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هاگنآ  تمایق ! زور  داب  ناشیا  نمـشد  وت  دـج  دنتـشک و 

هنیس رب  تشادرب  ار  وا  سپ  .ك  دنا  روای  تسا و  رایسب  يوج  هنیک  زورما  فوهلم ) !) دهدن يدوس  ار  وت  وا  تباجا  ای  دنکن  وت  تباجا 
هنیـس ي رب  ار  وا  هنیـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  يربط )  ) دش یم  هدیـشک  نیمز  رب  رـسپ  نآ  ياپ  ود  مرگن  یم  نونکا  ییوگ  دوخ و  ي 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  شرـسپ  کیدزن  دروآ و  ار  وا  سپ  دنک ؟ هچ  دهاوخ  یم  ایآ  متفگ  دوخ  اب  نم  تفگ : دیمح  .دوب  هداهن  دوخ 
نب یلع  نب  نسح  نب  مساق  دنتفگ  تسیک ؟ رسپ  نیا  مدیسرپ  دندوب ، وا  درگ  رب  هک  دوخ  تیب  لها  زا  رگید  ناگتـشک  اب  داهن  مالـسلا 
زاس هدنکارپ  ار  اه  نآ  ریگرب و  ار  اهنیا  هرامش ي  ای  ادخ  : » تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  هدش  تیاور  و.مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

هک دینک ! ربص  نم  تیب  لها  يا  دییامن ! ییابیکـش  نم  ناگدازومع  يا  زرماین ! ار  اهنآ  زگره  راذـگن و  یقاب  اهنآ  زا  چـیه  شکب و  و 
مالسلا :» تفگ دناوخ ، هنع  هللا  یضر  يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  هک  هلیوط  ترایز  نآ  رد  «. زگره دینیبن  يراوخ  تلذ و  زورما  زا  دعب 
مالـسلا هللا  لوسر  هناحیر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللا  بیبح  نبای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  یلع و  نب  نسحلا  نب  مساـقلا  یلع 

ضقی مل  بیبح  نم  کیلع 
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كدج و دعـسا  ام  هللا  لوسر  بیبح  ای  کل  ائینهف  لمالا  هتافو  لجالا  هلجاع  یتح  اردـص  هللا  ءادـعا  نم  فشی  مل  ارط و  ایندـلا و  نم 
هیعدا و ندـناوخ  تسا و  هللا  همحر  یـضترم  دیـس  دوخ  ياشنا  ترایز  نیا  ارهاـظ  دـیوگ : مجرتم  « کـبلقنم نسحا  كدـجم و  رخفا 

هدـنناوخ ینعی  دـشابن ؛ تیـصوصخ  دورو و  تین  هب  هکنیا  هب  طورـشم  تسا ، زیاـج  تسین ، دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هـک  تاراـیز 
« هیقفلا هرـضحی  نم ال   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  هکنانچ  دـنک ، تئارق  دـصق  نیمه  اب  تسین و  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  دـنادب 

يارب روثأم  ترایز  تسا و  نم  دوخ  ياشنا  نیا  دـیوگ  تسا و  هدرک  لقن  اهیلع - هللا  مالـس  ارهز -  همطاف ي  ترـضح  يارب  یترایز 
ات تسین  ماما  زا  دـیوگب  احیرـص  دـیاب  دـنک  لقن  دوخ  باتک  رد  روثأم  ریغ  ییاعد  ای  ترایز  هک  یثدـحم  ره  متفاـین و  ترـضح  نآ 

تسناد دیاب  و.تسین  لالضا  تفگ  حیرـص  رگا  ددرگ و  یم  لالـضا  بجوم  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  سیلدت »  » دوشن و سیلدت » »
اب مالسلا  هیلع  نسح  نب  نسح  : » دیوگ داشرا »  » رد دیفم  خیش  .دوب  البرک  رد  زین  ینثم  نسح  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  نسح  نب  نسح 
وا هجراخ  نب  ءامسا  دندش ، ریسا  وا  تیب  لها  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  دوب و  فط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شمع 

ءامسا اب  دوب و  يرازف  وا  ردام  روظنم  تنب  هلوخ  و   ) دسر یمن  هلوخ  رسپ  هب  یسک  تسد  مسق  ادخ  هب  تفگ : دوبرب و  ارسا  نایم  زا  ار 
حیحـص هملک  یقیقح  ینعم  هب  دوـب ، ینثم  نسح  لاـخ  ءامـسا  دـنیوگ  یـضعب  هک  نیا  دـندوب و  هلیبـق  کـی  زا  يرازف  هجراـخ ي  نب 

دق  ) تشاد كاـنرطخ  یمخز  نسح  دـنیوگ  یـضعب  و  دـیراذگ ! وا  دوخ  هب  ار  ناـسح  یبا  هدازرهاوخ  تفگ : دعـس  نب  رمع  تسین )
وا رتـخد  ود  زا  یکی  شیوـخ  مع  زا  نسح  نب  نسح  هک  تسا  هشد  تیاور  و  (. نتفاـی افـش  هن  تـسا  كاـنرطخ  ینعم  هـب  هـنم  یفـشا 

درک و مرش  نسح  نک ! رایتخا  يراد  تسود  رتشیب  هک  ار  کی  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  درک ، يراگتـساوخ  ار  همطاف  هنیکس و 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف ي  مردام  هب  هک  مدرک  رایتخا  ار  همطاف  وت  يارب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  دادن ، باوج 

«. دیفملا مالک  یهتنا  .تسا  رت  هیبش  هلآ 
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هدوب البرک  هنیدم و  هار  رد  ای  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  جورخ  مایا  نامه  رد  همطاف  ینثم و  نسح  فافز  ای  جـیوزت  دـیوگ : مجرتم 
قحسا ما  شردام  نوچ  دوب ، هدش  مامت  شلاس  هن  هدیدرگ و  هغلاب  تاقوا  نامه  هک  نآ  يارب  دوب ، سورعون  البرک  رد  همطاف  تسا و 
قحسا ما  دیسر و  تداهـش  هب  مهاجنپ  لاس  رفـص  هام  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هجوز ي  هحلط  تنب 

دوجو سپ.تسا  هدوبن  لاس 51  یناثلا  عیبر  زا  شیپ  همطاف  دلوت  هتبلا  .دمآرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقع  هب  هدع  نتـشذگ  زا  سپ 
مـساق جیوزت  رگا  و  دوب ، ینثم  نسح  هجوز ي  دوبن ، مساق  هجوز ي  رگا  تسین و  دـیدرت  کش و  لباق  البرک  رد  سورعون  همطاف ي 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هکنیا  لوا  درک : لوبق  ار  لامتحا  ود  زا  یکی  دـیاب  دـشاب ، حیحـص  تسا  روهـشم  هک  يروط  هب 
هب صحنم  ترضح  نآ  رتخد  هک  تسین  ملسم  نوچ  دوب ، هدروآ  رد  ینثم  نسح  دقع  هب  هکنآ  زا  ریغ  مان  همطاف  تشاد  رگید  يرتخد 

.تسا و هدربن  مان  ار  یمراهچ  بنیز و  همطاف و  هنیکـس و  تشاد  رتخد  راهچ  دیوگ  همغلا » فشک   » رد .تسا و  هدوب  همطاف  هنیکس و 
یـضعب هابتـشا  طلغ و  هب  تشاد و  رگید  مان  درک  جـیوزت  مساـق  هب  هک  يرتخد  هکنآ  مود  تشاد ، رتخد  هس  دـیوگ  بوشآ  رهـش  نبا 

هدش هابتـشا  مساق  اب  ینثم  نسح  جیوزت  نامه  مییوگب  دیاب  مینادن ، حیحـص  ار  مساق  ترـضح  جیوزت  رگا  و  دـنا ، هتفگ  همطاف  تاور 
تسا هدناوخ  دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رـسپ  هک  داماد  هزات  اب  ار  سورعون  همطاف ي  هصق ي  یباتک  رد  تاور  زا  یکی  الثم ، تسا ؛

هک درادـن  یتلع  چـیه  ام  رظن  هب.تسا  هدرک  لقن  روطنامه  هتـسناد ، مساق  اـب  قبطنم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رـسپ  دوخ  نهذ  رد  و 
، دوب رحبتم  ملاع و  عماج و  يدرم  وا  تسا و  هدرک  لقن  ءادهشلا » هضور   » رد یفـشاک  نیـسح  الم  نوچ  مینک ، راکنا  ار  مساق  جیوزت 
خـیراوت و بدا و  بتک  ردـق  نآ  و  تسود ، ملع  ریزو  ریـشیلع  ریما  و  افـصلا » هضور   » بحاص اب  رـصاعم  تسیز  یم  تاره  رهـش  رد 

مولع هب  روبزم  ریزو  هک  یهلو  صرح و  تیاغ  زا  دشن ، مهارف  رهش  چیه  رد  نامز  چیه  رد  دوب  تاره  رد  تقو  نآ  هک  لیاسو 
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یم دیعب  راد  ریگ و  نآ  رد  جیوزت  دنیوگ  هکنیا  .دنتشون و  وا  يارب  ار  افصلا » هضور   » بجوم نیمه  هب  تشاد و  خیراوت  هب  اصوصخم 
مییوگ تسا ، هدوب  ینس  یفشاک  دیوگ  یسک  رگا  تسین و  مولعم  ام  يارب  نیموصعم  همئا  لامعا  حلاصم  نوچ  تسین ، حیحص  دیامن 

راکب و نب  ریبز  ینئادـم و  زا  دـیفم  خیـش  هکنانچ  دـننک  تیاور  ناینـس  زا  ام  ياملع  همه ي  ایناث  تسین و  مولعم  وا  ندوب  ینـس  الوا :
ماشه فنخموبا و  نینچمه  تسا و  هدروآ  بقانم »  » رد تنس  لها  بلاغ  تایاور  زا  بوشآ  رهش  نبا  درک و  تیاور  مه  ریغ  يربط و 
لها زا  تیاور  رگا  دندرک و  تیاور  هللادیبع  رکـشل  دارفا  زا  هکلب  ناینـس ، زا  دندوب  مالـسلاامهیلع  همئا  دهع  رد  هک  یبلک  دـمحم  نب 

« راحب  » رد.میدرگزاب باتک  تقایـس  هب  زاب.دندرک  یمن  تیاور  رابخا  همه  نیا  جاجتحا  دروم  ریغ  رد  املع  همه  نیا  دوبن ، زیاج  تنس 
ماجآ ماغرـض  هردیح  نبا  اناف  ینورکنت  نا  : تفگ یم  دمآ و  نوریب  گنج  هب  هللادیبع  نسحلا  نب  مساق  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  تسا 

دـیناسر و تداهـش  هب  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  ار  وا  تشکب و  درم  هدراـهچ  سپ  هرـصرص  حـیر  لـثم  يداـعالا  یلع  هروسق  ثیل  و 
ناتساد دیوگ  فلؤم  .تشکب  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  تفگ : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  دیوگ : جرفلاوبا  دش و  هایس  شیور 

.میروایب مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  نمض  رد  ار  وا  تداهش 

تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکبوبا  ءادهش  زا  رگید 

نامیلس زا  فنخم  یبا  زا  ینئادم  زا  دوخ  دانسا  هب  جرفلاوبا  .مالـسلا  هیلع  تسا  نسح  نب  مساق  ینیوبا  ردارب  وا  دوب و  دلو  ما  شردام 
هرطق ینغ  دنع  وتیب  نیا  رد  تساوخ  ار  وا  هتق  نب  نامیلس  تشکب و  ار  وا  يونغ  هبقع  نب  هللادبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دشار  یبا  نب 

يربط نکل  دیسر و  تداهش  هب  مساق  شردارب  زا  شیپ  رکبوبا  دیوگ : جرفلاوبا  ورکذت  دعت و  ریخا  دسا  یف  انئامد و  نم 
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بیترت و هب  يرظن  تشذگ ، اقباس  هکنانچ  میدق  نیخروم  دـیوگ : مجرتم  .دـنا و  هدرک  وا  رکذ  مساق  زا  سپ  دـیفم  خیـش  يرزج و  و 
.تسا رکذ  رد  طقف  ریخأت  میدقت و  دنتشادن و  رخؤم  مدقم و 

نینمؤملاریما دالوا  تداهش 

: تفگ نامثع  رفعج و  هللادبع و  دوخ  يردام  ناردارب  اب  دیدب ، تیب  لها  ناگتشک  يرایسب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  نوچ  داشرا ) )
ات  ) تسین دنزرف  ار  امـش  منیبب ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  هار  رد  ار  امـش  صالخا  نم  ات  دیور  شیپ  نم ! ردام  نادـنزرف  يا 

دندرک و لدب  در و  تبرـض  ود  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  وا و  درک ، بعـص  يازراک  تفر و  رتشیپ  هللادبع  سپ  دـیروخ ) دـنزرف  مغ 
فیـس لاعفلا  وذ  ریخلا  یلع  كاذ  لاضفألا  هدـجنلا و  يذ  نبا  انا  : تسا هدـش  رکذ  وا  يارب  زجر  نیا  بقانم  رد  تشکب و  ار  وا  یناـه 

یلع نب  رفعج  يو  زا  سپ  .دوب  هلاـس  زور 25  نآ  وا  هک  درک  تیاور  جرفلاوبا  لاوحالا و  رهاـظ  موی  لـک  یف  لاـکنلا  وذ  هللا  لوسر 
انسلا وذ  یصولا  كاذ  لاونلا  يذ  ریخلا  یلع  نبا  یلاعملا  وذ  رفعج  انا  ینا  : دناوخ یم  زجر  نیا  دیوگ  بقانم »  » رد تفر و  هاپس  شیپ 

وا تخات و  يو  رب  تیبث  نب  یناه  جرفلاوبا ) يربط و  داشرا ،  ) لاضفملا يدنلا  اذ  انیـسح  یمحا  یلاخ  افرـش و  یمعب  یبسح  یلاولا  و 
یلع نب  رفعج  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ (1)  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  زا  جرفلاوبا  تشکب و  ار 

.دنکفا وا  مشچ  ای  هقیقش  رب  ریت  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  هک : دیوگ  بوشآ  رهش  نبا  درک و  دیهش  ار  مالسلا  هیلع 
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اذـهرهاظلا لاعفلا  وذ  یلع  یخیـش  رخاـفملا  وذ  ناـمثع  اـنا  ینا  : تفگ یم  دـمآ و  نوریب  تزراـبم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ناـمثع  و 
هدرک تیاور  جرفلاوبا  .تفرب و  زین  وا  دـنتفرب ، ردارب  ود  هک  ار  یهار  دوـب و  هلاـس  ورباکالا 21  راغصلا و  دیس  ریخالا و  دیس  نیـسح 

بـسا زا  تسـشن و  وا  يولهپ  رب  يریت  هک : دیوگ  بقانم »  » رد شتخادنا و  رد  ياپ  زا  دـنکفا و  يریت  وا  رب  دـیزی  نب  یلوخ  هک : تسا 
مالـسلا هیلع  یلع  زا  دـیوگ : فلؤم.تفرگرب  وا  رـس  تخاـس و  دیهـش  ار  وا  تخاـت و  وا  رب  مراد  نب  ناـبا  ینب  زا  يدرم  سپ  داـتفیب ،

هک درادن  نآ  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : مجرتم.مدـیمان  نوعظم  نب  نامثع  مردارب  مان  هب  ار  وا  نم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور 
رمع و مع  تشاد و  رکبوبا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  تسین ، زیاج  ءافلخ  مان  هب  ار  دوخ  دـالوا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ندـیمان 
وا رب  يریت  مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  دوب و  دلو  ما  شردام  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  رغـصا  نب  دمحم  ادهـش  زا  رگید.نامثع  مه 
نب دوعـسم  تنب  یلیل  شرداـم  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رکبوبا  رگید.تشادرب  ار  شرـس  تشکب و  ار  وا  دـنکفا و 

لتاق دشن  مولعم  دنتفای و  هتشک  ییوج  رد  ار  وا  هک : تسا  هدش  تیاور  ینیادم  زا  درک و  دیهـش  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  تسا و  دلاخ 
ماسحلاب یماحن  هنع  لسرملا  یبنلا  نبا  نیسح  اذه  لضفملا  میرکلا  ریخلا  مشاه  نم  لوطالا  راخفلا  وذ  یلع  یخیش.تسا  هدوب  هک  وا 

رد و.درک  دیهـش  ار  وا  يونغ  هبقع  دنیوگ  و  اذـک )  ) یفحج ردـب  نب  رجز  ات  تسویپ  گنج  لجبم و  خا  نم  یـسفن  هیدـفت  لقـصملا 
: دناوخ یم  زجر  نیا  دمآ و  تزرابم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  يو  زا  سپ  هک : تسا  بقانم » »
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لتاق رجز  ورمع  نم  نادـت  رجز  ای  رجز  ای  رفی  ـال  هفیـسب و  مکبرـضیرهفکملا  روصحلا  ثیللا  نع  اولخ  رمع  نع  اولخ  هللا  هادـع  اولخ 
هب شردارب  اب  رمع  هک  تسا  نیا  خـیرات  لها  نیب  روهـشم  دـیوگ : فلؤم.دـش  گنج  هماگنه ي  لخاد  هاـگنآ  تشکب  ار  دوخ  ردارب 

نیا لوا  عرـصم  و  تسا ، هدرک  لقن  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  زا  يربط  فالتخا  یکدـنا  هب  ار  زجر  نیا  دـیوگ : مجرتم  .دـماین و  البرک 
نآ تفرن و  هفوک  هب  شردارب  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  دـیوگ : بلاطلا » هدـمع   » بحاـص «. رمـش نع  اولخ  هللا  هادـع  اولخ  : » تسا
یلع نب  دمحم  تفگ : جرفلاوبا.هلاس  ای 77  هلاس   75 تشذگرد ، عسن  رد  هکلب  تسین ، حیحص  دوب  رـضاح  البرک  رد  يو  هک  تیاور 

باسنا بتک  زا  کی  چیه  رد  نم  دیسر و  تداهش  هب  زور  نآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  میهاربا  : » هک تسا  هتفگ  هزمح  نب 
هب فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیباصم  باتک  فنصم  تفگ : هللا  همحر  دیـس  «. متفاین ار  میهاربا  مان 

هجراخ نب  ءامسا  وا  يولاخ  سپ  داتفیب ؛ دیـسر و  ودب  مخز  هدجیه  تشکب و  نت  هدفه  درک و  گنج  شمع  شیپ  زور  نآ  رد  ینثم 
یمزراوخ لتقم  زا  مه  تسا و  راحب »  » رد.درک هناور  هنیدـم  هب  ار  وا  هاگنآ  دـش ، رتهب  اـت  درک  جـالع  درب و  هفوک  هب  تشادرب و  ار  وا 

یم پچ  هب  تسار و  هب  تشاد ، شوـگ  رد  دـیراورم  راوـشوگ  ود  ناـسرت و  دـمآ  نوریب  هدرپارـس  زا  يرـسپ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
زا تسیرگن و  یم  ودـب  وناـب  رهـش  .تشکب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  ثیعب  نب  یناـه  سپ  دـندوب ، نازرل  وا  راوـشوگ  ود  تـسیرگن و 

نیز ماما  ردام  هیوناب  رهـش  نیا  تسا : هتفگ  هیـشاح  رد  فلؤم  و.دوب  هدـمآ  دـنب  شنابز  تسناوت و  یمن  نتفگ  يزیچ  تشهد  تیاغ 
یبلک ماشه  زا  يربط )  ) .درک مهاوخ  یتراشا  نیا  هب  باتک  رخآ  رد  تفر و  ایند  زا  شدنزرف  تدالو  مایا  رد  وا  نوچ  تسین  نیدباعلا 
مدید هتسشن  نایمرضح  سلجم  رد  ار  یناه  تفگ : لیذهلاوبا  تسا : هدرک  تیاور  یمرضح  تیبث  نب  یناه  زا  ینوکـس  لیذهلاوبا  زا 

نامز رد 
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میدوب درم  هد  دندوب ، رـضاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتقم  رد  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ : یم  دوب ، هدروخلاس  يریپ  هللادبع ، نب  دـلاخ 
رد ینهاریپ  رازا و  تشاد ، تسد  رد  همیخ  ياهنوتس  زا  یبوچ  دمآ ، نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح  لآ  زا  يرـسپ  هاگان  راوس ، بسا  همه 

شراوشوگ ياهدیراورم  دینادرگ  یم  شیوخ  رـس  نوچ  هک  منیب  یم  نونکا  ییوگ  تسیرگن ، یم  پچ  تسار و  هب  دوب ، ناسرت  رب ،
ماشه درک » همین  ود  ریشمش  اب  ار  رـسپ  نآ  دیدرگرب و  وا  يوس  بسا  يور  زا  دش ، وا  کیدزن  ات  دمایب  نازات  يدرم  هاگان  دیزرل ، یم 
لثمت رعش  نیاب  فلؤم  و  تشاد ، هدیـشوپ  تفگن و  حیرـص  ار  دوخ  مان  هدوب  یناه  دوخ  رـسپ  نآ  هدنـشک ي  تفگ : ینوکـس  تفگ 

رگج ناشتبیـصم  هک  ناکدوک  دـننام  دـیدن  نم  هدـید ي  ینعیرمجلا : یلع  رابکلا  داـبکا  بلقی  مهباـصم  راغـصلاک  ینیع  رت  ملف.درک 
دیدب ناگتـشک  ترثک  سابع  نوچ  هک  دنیوگ  تفگ : يرونید  هفینحوبا ي  «. دنک یم  بابک  دنادرگ و  یم  شتآ  يور  هب  ار  ناگرزب 
شیپ امـش ! يادف  مناج  دیحو ) لآ  زا  دوب  هیرماع  نینبلا  ما  ناشردام  ناردارب  نیا  و  : ) تفگ نامثع  رفعج و  هللادبع و  دوخ  نارادرب  اب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  يولج  دـنتفر و  شیپ  مه  اب  همه  سپ  دـیهد ! ناج  نآ  يور  شیپ  اـت  دـینک  تیاـمح  شیوخ  رـالاس  زا  دـیور و 
وا درک و  هلمح  یلع  نب  هللادبع  رب  یمرضح  بیوث  نب  یناه  سپ  دندرک ، یم  ظفح  نمشد  زا  ار  وا  هنیس  ولگ و  يور و  هب  دنداتـسیاب 

ار وا  رـس  تشکب و  ار  وا  دـنکفا و  نامثع  رب  يریت  یحبـصا  دـیزی  تشکب و  زین  ار  وا  تخات و  رفعج  شردارب  رب  هاـگ  نآ  تشکب ، ار 
وت شاداپ  وا  هک  هللادیبع  ینعی  بلط ! دوخ  ریما  زا  ماعنا  تفگ : .هدب  ارم  شاداپ  ماعنا و  تفگ  درب و  دعـس  رمع  دزن  ار  نآ  درک و  ادج 
هیلع نیـسح  درک و  یم  داهج  وا  کیدزن  دوب و  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يور  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  اـما  .دـهدب  ار 

«. هللا همحر  دش  هتشک  ات  دوب  وا  اب  دیدرگ  یم  وس  ره  هب  مالسلا 

نینمؤملاریما نب  سابعلا  انالوم  تداهش 

رب هورگ  نآ  دنیوگ : يرولا » مالعا   » رد یسربط  و  داشرا »  » رد دیفم  خیش 
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گنهآ تفر و  ـالاب  بآ (1)  دنب  رب  دش ، یلوتسم  شترـضح  رب  یگنـشت  دنتـشگ و  بلاغ  وا  هاپـس  رب  دنتخاتب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
البرک زا  هنرگ  و  عرازم ، يارب  دندوب  هدرک  ادـج  تارف  زا  هک  تسیرهن  ضرغ   ) تفر یم  وا  شیپاشیپ  سابع  شردارب  دومرف و  تارف 

وا نایم  امش  رب  ياو  تفگ : دوب  اهنآ  اب  مراد  ینب  زا  يدم  دنتفرگب ، ناشیا  رب  هار  دعس  نبا  ناراوس  سپ  تسا ،) رایـسب  تفاسم  طش  ات 
دش و نیگمـشخ  یمراد  نادرگ ! هنـشت  ار  وا  ایادخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  دبای ! تسد  بآ  رب  دیراذگم  دیوش و  لیاح  تارف  و 

تخیرب ار  نآ  دش و  رپ  نوخ  زا  تسد  ود  ره  هکنانچ  تفرگب ، کنح  ریز  تسد  تسشن و  ترـضح  نآ  خنز  ریز  رب  هک  دنکفا  يریت 
وا رب  یگنشت  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  سپ  دننک ، یم  تربمغیپ  رتخد  رـسپ  اب  هچ  نآ  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  يوس  ایدخ  تفگ : و 

ياهمخز ات  تسویپ  گنج  اهنت  سپ  .دـندرک  ادـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ار  وا  دـنتفرگب و  ار  سابع  درگ  مدرم  دوب و  هدـش  تخس 
نب میکح  و  یبنج ظ ) داـقر   ) یفنح ءاـقرو  نب  دـیز  وا  لـتاق  .تشگ و  زئاـف  تداهـش  دـنامورف و  تکرح  زا  دیـسر و  ار  يو  نیگنس 
هیلع نیسح  رب  يدرم  هک : تسا  هدرک  تیاور  یسربط  یلع  نب  نسح  تسا و  هدروآ  تیاور  نیمه  بیرق  دیـس  .دوب و  یـسبنس  لیفط 

ترـضح نآ  خـنز  ریز  رد  هک ، میدرک  رکذ  هک  نآ  .دروآ و  نوریب  ار  نآ  سابع  تسـشنب ، وا  یناشیپ  رد  نآ  دـنکفا و  يریت  مالـسلا 
مضب  ) هتابن نب  غبصا  نب  مساق  زا  بئاس  نب  دمحم  شردپ  زا  ماشه  زا  يربط.تسا  رتروهشم  تسشنب 
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یبرع ترابع  نیمه  نآ  كردم  رگا  اما  تسا ، یبسا  مان  هانـسم »  » دوش یم  مولعم  خیراوتلا » خسان   » دـننام بتک  ضعب  زا  تفر و  الاب 

هب یبسا  دیوگ : خیراوتلا » خسان   » رد میتفاین و  ام  دراد  رگید  كرادـم  رگا  تسا و  بسا  مان  هانـسم »  » هک درادـن  نآ  رب  تلالد  دـشاب ،
هدنب ي نیا  تسا و  روکذم  هانسم » زجترم و   » نامه مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يارب  میتفاین  هربتعم  بتک  رد  حانجلاوذ ، مان 

نیـسح الم  دنتـشاد و  رایـسب  اهبـسا  هتبلا  دشاب ، بسا  ودب  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  ماما  يودرا  نابـسا  هک  تسین  لوقعم  دیوگ : مجرتم 
يارب نونکا  هک  تشاد  دوخ  سرتسد  رد  رایسب  خیراوت  باتک  تسا  هدروآ  ءادهشلا » هضور   » رد ار  حانجلا  وذ  بسا  مان  هک  یفـشاک 

.دمآ موقرم  اقباس  هک  نانچ  تسین ، رسیم  نامز  نیا  رد  ام 
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هاپس نوچ  : » هک درک  تیاکح  مساق  يارب  وا  دوب و  هدید  شرکسع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  يدرم  زا  تسا  هدرک  تیاور  نون )
نب نابا  ینب  زا  دعس  نبا  هاپس  زا  يدرم  دور ، تارف  هب  ات  دمآ  رب  بآ  دنب  رب  دوخ  وا  دندش ، بولغم  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح 
دوخ و  دـننکن ! عامتجا  يو  رب  هعیـش  هک  دـیوش  لئاح  بآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نایم  امـش  رب  ياو  دز : گناب  دوخ  ناـسک  رب  مراد 

! نادرگ هنشت  ار  وا  ایادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح  دندش ، لئاح  تارف  بآ  وا و  نایم  ات  دنتفر  وا  یپ  رد  مدرم  تخیگنا و  رب  بسا 
زا ات  تفرگ  نآ  ریز  تسد  ود  دـنک و  رب  ریت  ترـضح  نآ  تسـشنب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  خـنز  ریز  هک  دـنکفا  يریت  ینابا  درم  نآ  و 

يرید مسق  ادخ  هب  تفگ : يوار  .دننک  یم  وت  ربمغیپ  رتخد  رسپ  اب  هچ  نآ  زا  منک  یم  تیاکش  وت  يوس  ایادخ  تفگ : دش و  رپ  نوخ 
هک مدوب  اهنآ  زا  دوخ  نم  یهاگ  تفگ : غبصا  نب  مساق  .دش  یمن  باریس  زگره  وا  درک و  طلسم  يو  رب  یگنشت  دنوادخ  هک  دیشکن 

ریش و رپ  ياهـساط  رکـش و  اب  هتخیمآ  دندروآ  یم  شیارب  درـس  بآ  میدینادرگ ، یم  کبـس  وا  جنر  میدرک و  یم  يراتـسرپ  ار  يو 
هداوناخ اه  نآ  زا  یکی  هک  دنداد  یم  وا  هب  یساط  ای  هزوک  سپ  تشکب ! ارم  یگنـشت  هک  دیهد  مبآ  تفگ  یم  وا  بآ و  زا  اه  هزوک 

ارم امـش  رب  ياو  تفگ : یم  زاب  داتفا ، یم  ولهپ  رب  یکدنا  تشاد  یم  رب  دوخ  بل  زا  نوچ  دـیماشآ و  یم  وا  درک ، یم  باریـس  ار  يا 
فلؤم.درک سامآ  دمآ و  رب  رتش  مکش  دننام  شمکـش  یکدنا و  رگم  تشذگن  هک  مسق  ادخ  هب  تشکب ! ارم  یگنـشت  هک  دیهد  بآ 

دانـسا هب  منک  یم  تیاور  تفگ  .دوب  مراد  نب  ناـبا  نب  ءاز ) مضب  ) هعرز درم  نیا  ماـن  هک  دوـش  یم  موـلعم  اـمن  نبا  مـالک  زا  دـیوگ :
« هانـسم  » هار دوب  هدرک  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  نم  يارب  درک  ثیدـح  تفگ : هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  زا  لـصتم 

نیسح نایم  دوب  هتشون  دعـس  نب  رمع  هب  دایز  هللادیبع  دوب و  وا  يور  شیپ  هحور -  هللا  سدق  سابع -  هدومرف و  تارف  گنهآ  هتفرگ 
نیسح داتسرف و  هعیرش  رب  راوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  سپ  دنـشچن ! يا  هرطق  نآ  زا  هک  دوش  لیاح  تارف  بآ  يو و  نارای  و 

! نامسآ رگج  دننام  ار  بآ  ینیب  یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  يا  دز : گناب  يدزا  نیصح  نب  هللادبع  و  تشادزاب ، بآ  زا  ار  مالسلا  هیلع 
نایم گنر  هب  دوبک  ینعی  )
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عنام بآ  وا و  نایم  تفگ : مراد  نب  نابا  نب  هعرز  سپ  دیهد ! ناج  هنشت  تباحصا  وت و  ات  یشچن  نآ  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  نامسآ )
ار يو  زگره  شکب و  یگنـشت  زا  ار  وا  ایادخ  تفگ : ترـضح  نآ  تفرگ ، ياج  مالـسلا  هیلع  ماما  خـنز  ریز  دـنکفا  يریت  و  دـیوش !
و  ) تفرگ یم  ار  نوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  دـمآ ، عنام  نآ  ندیـشون  زا  نوخ  دـندروآ ، بآ  یتبرـش  ترـضح  نآ  يارب  و  زرماـین !
هک دنا  هدرک  همجرت  یضعب  هآ و  شکب ! یگنـشت  زا  ار  وا  ایادخ   ) .تفگ یم  مالک  نامه  نامـسآ  هب  يور  ءامـسلا ) یلا  اذکه  لوقی 
زا سپ  ینابا  درم  نآ  هک  يزوج  نب  نمحرلادبع  جرفلا  یبا  زا  دمصلادبع  خیش  زا  منک  یم  تیاور  )و  .دیشاپ یم  نامـسآ  هب  ار  نوخ 

.میدرک لقن  يربط  زا  هچنآ  رخآ  ات  تشپ ، يدرس  مکش و  شزوس  یمرگ و  زا  دز  یم  دایرف  نآ 

میدرگزاب یلع  نب  هرس  سدق  سابع  ترضح  تداهش  ناتساد  هب 

زور نوچ  دنتفگ  اقس »  » ار وا  دوب و  لضفلاوبا  يو  تینک  دیوگ : هنع  هللا  یـضر  سابع  نادنزرف  رکذ  زا  سپ  بلاطلا » هدمع   » بحاص
هعیرـش کیدزن  وا  ربق  دش و  هتـشک  دـناسر  ودـب  بآ  هک  نآ  زا  شیپ  تفر و  بآ  بلط  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  يارب  فط 
تیاور رمع  نب  لضفم  زا  يراخب  رـصنوبا  خیـش  و.دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رادملع  زور  نادب  وا  و  دش ، هتـشک  هک  ياجنامه  تسا ،
مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  اب  دوب ، نامیا  تباث  تریصب و  اب  سابع  ام  مع  : » هک مالسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  زا  تسا  هدرک 

تشاد و لاس  دـش 34  هتـشک  هک  هاگنآ  تسا ، هفینح  ینب  هلیبق ي  رد  سابع  نوخ  دـش و  هتـشک  ات  دومن  تیافک  وکین  درک و  داـهج 
دوب هباسن  لیقع  دنا : هدرک  تیاور  دیوگ  هک  نیا  ات  هعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  تنب  تسا  نینبلا  ما  هللادـبع ، رفعج و  نامثع و  وا و  ردام 

ات ناریلد  هداز ي  نم  يارب  يوج  ینز  برع  لیابق  نایم  رد  يو  اب  تفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اناد و  برع  رابخا  باـسنا و  هب  و 
ناردـپ زا  رتروالد  برع  همه  رد  هک  نک  جـیوزت  ار  هیبالک  نینبلا  ما  تفگ : لیقع  دـیآ ! دوجو  هب  روالد  يرـسپ  وا  زا  منک و  جـیوزت 

نب رمش  فط  زور  درک و  جیوزت  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  تسین ! يو 
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مالسلا هیلع  نیسح  دندادن ، خساپ  نانآ  دنیاجک ؟ نم  ناگدازرهاوخ  تفگ : تساوخ و  ار  يو  ناردارب  سابع و  یبالک  نشوجلا  يذ 
! دیناما رد  امـش  تفگ  یهاوخ ؟ یم  هچ  دنتفگ  دندمآ و  تسا ، امـش  ياهولاخ  زا  اما  تسا  قساف  هچ  رگا  دینک ! تباجا  ار  وا  دومرف :
! يا هدروآ  هک  ناما  نآ  تسا  تشز  هچ  وت و  یتشز  هچ  دنتفگ : دنداد و  مانـشد  ار  وا  دـیهدم ! نتـشکب  ار  شیوخ  دـیدنویپ و  نم  هب 

هدرک تیاور  قودص  و.دندش  هتشک  زور  نآ  رد  شردارب  هس  ره  اب  وا  و  مییآرد ؟ وت  راهنیزب  مینک  اهر  ار  شیوخ  ردارب  رورـس و  ایآ 
ار شیوخ  ردارب  ار ! سابع  دـنک  تمحر  يادـخ  دومرف : هک  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یلاـما » » رد تسا 
ار يو  لاب  ود  اهتسد  ياجب  دنوادخ  تشگ و  ادج  وا  تسد  ود  ره  ات  درک  ردارب  يادف  ار  شیوخ  ناج  دومن و  ارف  تیافک  دیزگرب و 

زور یلاعت  يادخ  دزن  تسا  یتلزنم  ار  سابع  و  ار -  بلاط  یبا  نب  رفعج  هکنانچ  دنک -  زاورپ  تشهب  رد  ناگتشرف  اب  هک  دومرف  اطع 
شردام دوب و  لضفلاوبا  وا  تینک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابع  : » تفگ جرفلاوبا  «. دندروخ نآ  غیرد  ادهـش  هک  تمایق 

، دنتـشادن اهنآ  تشاد و  دـنزرف  سابع  نوچ  دـش ، دیهـش  شیوخ  ینیوبا  ناردارب  زا  سپ  دوب ، نینبلا  ما  دـنزرف  رتگرزب  وا  نینبلا و  ما 
سابع نب  هللادیبع  اهنآ  همه ي  ثراو  سپ  دـش ، هتـشک  دوخ  هاگنآ  دیـسر ، ودـب  نانآ  ثرا  دـندش و  هتـشک  ات  داتـسرف  شیپ  ار  اهنآ 

ریبز زا  تفگ : ـالعلا  یبا  نب  یمرج  و   «. دـندرک (1) حلـص  يزیچ  هب  درک و  تموصخ  ناردارب  ثرا  رد  وا  اـب  یلع  نب  رمع  تشگ و 
یمرج ینعی  نم  ام  دندوب ، هدرک  ینکم  هبرقوبا »  » هب دندیمان و  یم  اقس »  » ار وا  سابع  نادنزرف  هک  درک  یم  تیاکح  شمع  زا  مدینش 

تینک بقل و  نیدب  ار  يو  هک  یسک  مدیدن  سابع  نادنزرف  زا  هک  میوگ  العلا  یبا  نب 
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ینیوبا رگم  تسا  مورحم  یبا  ردارب  دسر و  یم  ینیوبا  ردارب  هب  وا  ثاریم  دشاب  هتـشادن  دـنزرف  یـسک  رگا  دـیوگ : مجرتم  . 107 - 1
زا داتـسرف ، شیپ  ار  اـهنآ  شناردارب  زا  دوخ  نادـنزرف  ندرب  ثرا  يارب  ساـبع  تفگ  هک  رگید  سک  ره  جرفلاوبا و  .دـشابن  دوـجوم 

.دوبن هاگآ  وا  لد  زار  زا  تفگ و  دوخ  نامگ 
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نب یمرج  دیوگ : مجرتم  «. تسا هدرک  تیاکح  شمع  زا  ریبز  نیمه  دنک ، لقن  یـسک  مدینـش  يو  دالوا  ناگتـشذگ  زا  هن  و  دـناوخ ،
نب ریبز  روکذـم  ریبز  تسا و  هدرب  مان  نییوحن  رد  ار  يو  میدـن  نبا  تسا و  هللادـبعوبا  قحـسا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  شمان  العلا  یبا 

تفگ و جرفلاوبا  .تشاد  مان  هللادـبع  نب  بعـصم  وا  مع  نس 84 و  هب  یفوتم 253  هکم  یـضاق  تسا ، فورعم  خروم  هباسن و  راـکب 
جرـضملا لضفلاوبا  یلع  هدـلاو  نبا  هوخاءـالبرکب و  نیـسحلا  یکبا  یتف  هیلع  یکبی  نا  ساـنلا  قحا  : تفگ رعاـش  ساـبع ، هراـبرد ي 

ءافـش ولحلا  مه  رکذ  نا  لضفلاوبا  :و  دـیوگ وا  هراـبرد ي  تیمک  وءاـمب  شطع  یلع  هل  داـح  یـش ء و  هینثی  ـال  هاـساو  نم  وءامدـلاب 
یم راوس  دـنلب  بسا  رب  دوب ، يور  وکین  ابیز و  يدرم  سابع  مامغلا و  بوص  نیبراشلا  مرکا  هولتق  ذا  ءایعدالا  لتق  ماقـسا  نم  سوفنلا 

زا هدانـسا  هب  جرفلاوبا  هاگنآ.دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رادملع  دـنتفگ و  یم  مشاه  ینب  رمق  ار  وا  دیـشک و  یم  نیمز  رب  وا  ياپ  دـش ،
ار تیار  تخاس و  برح  هدامآ ي  ار  شیوخ  باحصا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج 

دیهـش ار  سابع  ییاـط  لـیفط  نب  میکح  ینهج (1) و  داـقر  نب  دـیز  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  .درپـس و  ساـبع  هـب 
یم عیقب  هب  ردارب  راهچ  نیا  ردام  نینبلا  ما  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  زا  ادنـسم  دندرک و 

شیوخ نارسپ  رب  تفر و 
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ياج هب  تشذـگ و  باتک  نیمه  دراوم  یـضعب  رد  هکناـنچ  تسا  داـقر  تسا  رتشیب  داـمتعا  نآ  تحـص  هب  هک  یخـسن  رد  . 108 - 1
رب اب »  » و نون »  » و میج »  » هب یبنج  یـضعب  رد  تسا و  نآ  ریغ  یفحج و  ای  یفعج  ای  ینانح  یـضعب  رد  یفنح و  خسن  ضعب  رد  ینهج 
هب ار  سونأم  ریغ  ظفل  خـسان  اـبلاغ  هک  اریز  دراد ، حـیجرت  بنج  ینعی  تسا ، روهـشم  ریغ  هک  نآ  دراوم  نینچ  رد  تسا و  سلف  نزو 
هب رطقب  نب  هللادبع  ریظن  دنهد  یم  حـیجرت  ار  لصا  فالخ  حـیجارت  رد  املع  زا  رایـسب  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  لیدـبت  رت  سونأم 

.دننک یم  فیحصت  ابلاغ  هک  هطقن  کی  ءاب » »
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، دندینـش یم  وا  نویـش  دـندش و  یم  عـمج  وا  درگرب  مدرم  هویـش و  نیرتکاـنزوس  رتزیگنا و  مغ  تفرگ  یم  ناـبز  درک و  یم  نوـیش 
ینب هام  اقـس ، سابع ، دـیوگ : بقانم »  » رد بوشآ  رهـش  نبا.تسیرگ  یم  دینـش و  یم  وا  يراز  رگید و  مدرم  اـب  دـمآ  یم  مه  ناورم 

رب مه  وا  دندرک و  هلمح  وا  رب  تفر  بآ  بلط  هب  دوب ، رتگرزب  شیوخ  يردام  ناردارب  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رادملع  مشاه ،
انا ینا  اقو  رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفناقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقز (1)  توملا  ذا  توملا  بهرا  :ال  تفگ یم  تخات و  اهنآ 
راک نادرم  نایم  هک  یتقو  ات  دنز ، گناب  هک  یماگنه  مسرت  یمن  گرم  زا  ینعی : یقتلملا  موی  رـشلا  فاخا  واقـسلاب ال  ودـغا  سابعلا 
زور و  میآ ، یم  کشم  اب  متـسه  سابع  نم  تسا ، یفطـصم  كاپ  ناج  هیاقو ي  نم  ناج  موش ، هدیـشوپ  كاـخ  هب  هداـتفا و  هدومزآ 
لیفط نب  میکح  درک و  نیمک  ینب  اـمرخ  تشپ  زا  ینهج  ءاـقرو  نـب  دـیز  تخاـس و  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  سپ.مـسرت  یمن  رـش  زا  دربـن 

هللا :و  دناوخ یم  زجر  درک و  هلمح  تفرگ و  پچ  تسد  هب  غیت  سابع  دز و  سابع  تسار  تسد  هب  ریشمش  تشگ و  وا  روای  یـسبنس 
وا رب  فعـض  اـت  درک  رازراـک  نیمـالا و  رهاـطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا  قداـص  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  ومتعطق  نا 

سفن ال ای  : تفگ سابع  دز ، وا  پچ  تسد  رب  تخاس و  نیمک  امرخ  تخرد  تشپ  زا  ییاـط  لـیفط  نب  میکح  سپ  تشگ ، یلوتـسم 
ریخا عرصم  ینعم  رانلا  رح  بر  ای  مهلصاف  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیسلا  یبنلا  عمرابجلا  همحرب  يرشباو  رافکلا  نم  یشخت 

.نازوسب و شتآ  یمرگ  هب  ار  اهنآ  راگدرورپ  يا  هک : تسا  نیا 
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تارف رانک  رب  ار  وا  نیسح  نوچ  تفوک و  وا  رس  رب  نینهآ  زرگ  اب  نوعلم  نآ  سپ.ندینازوس  شتآ  رد  ءالصا »  » تسا و شتآ  الص » »
اما انب  مکاصو  لسرلا  ریخ  ناک  امادـمحم  یبنلا  لوق  ومتفلاخ  مکلعفب و  موق  رـش  ای  متیدـعت ، : تفگ تسیرگب و  دـید ، هداتفا  نیمز  رب 

اوقالت فوسف  متینج  دـق  امب  متیزخاو  متنعلدـمحا  هیربلا  ریخ  نم  ناک  اما  مکنود  یما  ءارهزلا  تناک  اماددـسملا  یبنلا  لسن  نم  نحن 
ردارب دزن  دـید ، شیوخ  ییاهنت  نوچ  هنع  هللا  یـضر  سابع  هک  تسا  هدرک  لقن  باحـصا  تافیلأت  ضعب  زا  راحب »  » رددـقوت راـن  رح 

ینم و رادملع  وت  ردارب  يا  تفگ : تسیرگب و  تخس  مالسلا  هیلع  نیسح  مور ؟ داهج  هب  تسه  تصخر  ایآ  ردارب  يا  تفگ : دمآ و 
نیقفاـنم نـیا  زا  مهاوـخ  یم  مدـش و  رازیب  یگدـنز  زا  دـش و  گـنت  ما  هنیـس  تـفگ : ساـبع  .دوـش  هدـنکارپ  نـم  رکــشل  يورب  رگا 

تفگ و ظعو  تفرب و  سابع  سپ  روآ ! تسد  هب  بآ  یکدنا  ناکدوک  نیا  يارب  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  .منک  یهاوخنوخ 
بـسا رب  سپ  شطعلا ! شطعلا ! دـننز  یم  دایرف  ناکدوک  دینـش  تفگزاـب و  ربخ  دـمآ و  ردارب  يوس  دیـشخبن ، يدوس  درک ، ریذـحت 

ار اهنآ  سابع  دنتخادنا ، ریت  دـنتفرگب و  وا  درگ  رفن  رازه  راهچ  سپ  درک ، تارف  گنهآ  تشادرب و  کشم  هزین و  تسـشن و  شیوخ 
دای دشونب ، بآ  یفک  تساوخ  نوچ  دـش ، بآ  رهن  دراو  ات  تشکب  نت  داتـشه  تسا -  هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  و  تخاس -  قرفتم 

بناج هب  يور  تفرگ و  تسار  شود  رب  درک و  رپ  کـشم  تخیرب و  ار  بآ  درک و  وا  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یگنـشت  زا 
تـسار تسد  رب  یغیت  قرزا  لفون  ات  درک  رازراک  اهنآ  اب  سابع  دـندرک ، هطاحا  يو  رب  فرط  ره  زا  دـنتفرگب و  وا  رب  هار  .درک  همیخ 

سپ تشگ ، ادج  چم  زا  زین  ترضح  نآ  پچ  تسد  هک  دز  یتبرض  لفون  تفرگ و  پچ  شود  هب  کشم  سپ  دیربب ، ار  نآ  دز و  وا 
دیسر و ترضح  نآ  هنیس ي  هب  دمآ و  رگید  يریت  تخیرب و  ار  نآ  بآ  دیـسر و  کشم  رب  دمایب و  يریت  تفرگ و  نادند  هب  کشم 
، تسا هداتفا  نیمز  رب  دید  دمایب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دیبلطب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  دز و  يدایرف  دیدرگب و  بسا  زا 

.تسیرگب
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رس قرف  رب  نینهآ  يزرگ  هب  درک و  هلمح  وا  رب  يدرم  دیوگ : هیلع -  هللا  مالس  ترضح -  نآ  لتق  تیفیک  رد  یحیرط  دیوگ : فلؤم 
دیس ترضح  لوق  زا  هکنیا  دیوگ : مجرتم  ! مالسلا ینم  کیلع  هللادبعابا  ای  دز : یم  دایرف  داتفا ، نیمز  رب  تفاکـشب و  وا  رـس  هک  دز  وا 
یتقو لضفلا  یبا  ترـضح  نتفر  نادیم  هب  هک  دراد  تلالد  دوش » یم  هدنکارپ  نم  رکـشل  يو  رب  وت  رگا   » تسا هدرک  تیاور  ادهـشلا 
سابع یتقو  هک  تسا  نیا  قح  تسا و  رابخا  ریـس و  لها  همه  تیاور  فـالخ  رب  نیا  دـندوب و  هدـشن  هتـشک  باحـصا  بلغا  هک  دوب 

هحیحـص تایاور  قفاوم  هکنآ  اب  تسا ، هتفگ  قرزا  لفون  تیاور  نیا  رد  ار  وا  لتاق  .دوب و  هدنامن  یقاب  يرکـشل  دش ، هتـشک  تفر و 
خیراوت بتک  رد  هک  نیا  يارب  تسا ، مساق  ترـضح  يداماد  دـننام  یتهج  زا  تیاور  نیا  .تسا و  داـقر  نب  دـیز  لـیفط و  نب  میکح 

رکذ یفشاک  نیـسحالم  ار  مساق  ترـضح  يداماد  هکنیا  زج  تسین ، روکذم  هصق  ود  نیا  زا  کی  چیه  تسا  ام  تسد  رد  هک  هربتعم 
یمن هک  باحـصا  تافیلأت  زا  یکی  زا  یـسلجم  ار  ساـبع  ترـضح  ندروآ  بآ  تیاور  .دوب و  عبتتم  ملاـع و  يدرم  وا  تسا و  هدرک 

، دـنا هدرکن  لقن  وا  يداماد  اـب  داـضم  فلاـخم و  يزیچ  ربتعم  نیخروم  هک  تسا  نیا  هصق  ود  نیب  قرف  .تسا  هدومرف  لـقن  میـسانش 
هکنانچ دـنا -  هدرک  لقن  رایـسب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  تیاکح  نیا  اب  فلاخم  بلاطم  اما  دـنا ، هدـنام  تکاس  هک  نیا  تیاـغ 

رخآ ات  دش ، یمن  ادج  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  دیوگ : يرونید  هفینحوبا  و  يربط ، فنخموبا و  جرفلاوبا و  دیفم و  خیـش  زا  تشذگ - 
تیاهن تیاور  نیا  نیخروم و  هربتعم ي  تایاور  نیب  عمج  هکنانچ  دـندرک ، ادـج  ار  وا  ارهق  ادـعا  رکـشل  ات  درک  یم  داهج  دوب ، وا  اب 

تسا و هدوب  یعیش  لوهجم  درم  نیا  دشاب و  دودرم  وا  تیاور  دیاب  تسا  هدوب  ینـس  یفـشاک  نوچ  مییوگب  هکنیا  رگم  دراد ، فلکت 
داشرا و رد  هک  رابخا  نیا  .دـنا و  هدرک  تیاور  تنـس  لـها  زا  لـتقم  رد  اـملع  همه  میتفگ  نیا  زا  شیپ  اـم  و  تسا ، هتفگ  حیحـص  وا 
تساهنآ و لاثما  ریثا و  نبا  يربط و  راـکب  نب  ریبز  ینیادـم و  زا  لوقنم  همه  مینیب  یم  نآ  ریغ  بوشآ و  رهـش  نبا  بقاـنم  فوهلم و 

نایرکشل زا  هکلب  تنس ، لها  زا  اهنیا  ابلاغ  زاب  دننک ، لقن  يزیچ  دندوب  یعیش  هک  بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه  فنخم و  یبا  زا  رگا 
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، درک كرت  ار  لتاقم  رابخا  رثکا  دیاب  درک ، كرت  ار  تنـس  لها  تایاور  دـیاب  رگا  و  دـنا ، هدرک  لقن  دـندوب  البرک  رد  هک  دعـس  نبا 
تنس لها  زا  لوقنم  ابلاغ  هک  ار  نایبت »  » و نایبلا » عمجم   » ریسفت یتح  تخادنا ، رود  ار  ریـس  تاوزغ و  ریـسافت و  خیراوت و  دیاب  هکلب 

، درک لقن  ناوت  یم  زین  تسا  هدرک  لقن  یفشاک  نیسحالم  هک  ار  مساق  ترـضح  يداماد  درک ، لقن  ار  اه  نآ  ناوت  یم  رگا  و  تسا ،
هکلب دـندومن ، یم  دامتعا  اهنآ  رب  دـندرک و  یم  تیاور  زین  ار  تنـس  لها  رابخا  ماکحا ، هقف و  ریغ  رد  ام  ياملع  هک  تسا  نآ  قح  و 
سابع حالس  هماج و  یبسنس  لیفط  نب  میکح  هک : دیوگ  امن  نبا.دنداد  یم  حیجرت  ار  تنس  لها  تیاور  نئارق ، هب  یهاگ  زین  هقف  رد 

: دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش ، هتـشک  سابع  نوچ  هک : دـنیوگ  تسا  راحب »  » رد و.دوب  هدـنکفا  ترـضح  نآ  رب  ریت  وا  تشادرب ، ار 
تداهش رکذ  رد  تایبا  نیا  هبحملا » جارعم   » رد.دش مک  نم  هراچ ي  تسکش و  نم  تشپ  نونکا  یتلیح » تلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  »

یمه ار  شرـس  هکنآ  تفرگرب  ناماد  هب  سابع  نیلاب  رب  هاگنآ  دیـسر  سابرک  وچمه  يدـیرد  نمـشد  فص  : تسا هتفگ  وکین  سابع 
مک ارم  رم  تگرم  هلیبق ز  رادهپـس  ياک  شتفگب  یهام  هب  ات  هم  زا  دینازوس  هک  یهآ  هدـیتفت  لد  زا  دروآربار  شرکیپ  نینوخ  دـییوب 

ربـیخ هجنپ و  زا  غیرد  تیاـمزآ  روز  يوزاـب  زا  غـیرد  تماـیق  اـت  یتـسرد  دـبای  یمن  تمتق  داشمـش  يا  متـشپ  یتسکـش  هلیح  تشگ 
رد یمالک  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تاساوم  تبـسانم  هب  فلؤم  مهاپـس  ریم  روای و  زا  غیرد  مهانپ  یب  تیب  لها  زا  غیرد  تیاشگ 

هدرک لـقن  دـیدحلا  یبا  نـبا  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  وا  تاـساوم  مالـسلا و  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  فـصو 
ترجه و زا  شیپ  هکم  رد  دندید  یم  هجنکش  دندیـشک و  یم  رازآ  هک  دوب  اهنآ  زا  رکبوبا  : » تفگ هینامثع »  » باتک رد  ظحاج  : تسا
ام : » هک تفگ  مالک  نیا  در  رد  یفاکسا  رفعجوبا  «. یـسک بلط  رد  وا  هن  دوب و  وا  بلط  رد  یـسک  هن  دوب ، هدوسآ  بلاط  یبا  نب  یلع 

دنسم ثیدح  حیحص و  رابخا  هب 
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شیرق ناکرـشم  اـب  ناـبز  لد و  هب  لـماک ، دوـب و  غلاـب  دروآ  ناـمیا  ربـمغیپ  هب  هک  زور  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک  مـیا  هدرک  موـلعم 
لوسر مزالم  اهیکیرات  تاولخ و  نآ  رد  و  رکبوبا ، هن  دوب  وا  بعـش ، راصح  رد  دوب ، نارگ  وا  دوجو  اهنآ  رب  دـکر و  یم  تمـصاخم 
کیرش شیوخ  ربمغیپ  اب  جنر  ره  رد  تخوس و  یم  هراکم  شتآ  رد  درک و  یم  شون  لهج  یبا  بهل و  یبا  زا  ار  اه  یخلت  نآ  دوب ،
ناگرزب يوس  دمآ  یم  نوریب  بعش  زا  هدیشوپ  ناهنپ و  هنابش  هک  تسیک.وا  هدهع  رد  راوشد  راک  دوب و  وا  شود  رب  نیگنس  راب  دوب ،

هب ار  مدـنگ  درآ و  ياهراب  مشاـه  ینب  يارب  تفر و  یم  داتـسرف  یم  بلاـطوبا  هک  سک  ره  وا ، ریغ  يدـع و  نب  معطم  دـننام  شیرق 
یم وا  نوـخ  دـنتفای  یم  تسد  يو  رب  رگا  هک  تشاد ، وا  ریغ  لـهج و  یبا  نوـچ  نانمـشد  زا  هـک  مـیب  نآ  اـب  دروآ  یم  دوـخ  تـشپ 

هدومن زاب  روهـشم  هبطخ ي  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شیوخ ر ا  لاح  رکبوبا !؟ ای  درک و  یم  راـک  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  دـنتخیر ؟
انرفاک باوثلا و  وجری  اننمؤم  رعو  لبج  یلا  انورطـضا  اهنارین و  انیلع  برحلا  تدـقوا  اـنوحکانی و  ـال  اـنولماعی و  ـالا  اودـقاعتف  :» تسا

احابـص و اعوج  توملا  نوعقوتی  اوناکف  هریملا  هراملا و  مهنع  اوعطق  مهیلع و  تعمتجا  اهلک  لئابقلا  تناک  دـقل  لصالا و  نع  یماحی 
دننکن و هلماعم  ام  اب  هک  دنتسب  نامیپ  رگیدکی  اب  شیرق  : » ینعی « .مهؤاجر عطقنا  مهمزع و  لحمضا  دق  اجرف  اهجو و ال  نوری  ءاسم ال 

تشاد یهلا  باوث  دیما  ام  نمؤم  دندرک ، أجلم  یخالگنس  هوک و  هب  ار  ام  تخورفا و  شتآ  ام  رب  گنج  دنریگن و  دنهدن و  ام  هب  نز 
ماش دادـماب و  دـندیربب ، ام  ناسک  زا  ار  نآ  ناگدنـشورف  رابراوخ و  دـندوب ، نانآ  اب  رگید  لیابق  بسن ، یـشیوخ و  ساـپ  اـم  رفاـک  و 

کـش : » تفگ یفاکـسا  رفعجوبا  «. هدـیرب ناشدـیما  ناشیرپ و  ناـشیا  مزع  ییاـج ، هب  ییور  هن  یهار و  دـیما  هن  دـندوب ، گرم  رظتنم 
بجوم یهلا  نالذـخ  تسا و  هدـمآ  عنام  قح  رب  تابث  زا  ار  يو  اطخ  نامگ  هدرب و  هار  زا  لطاب  مهو  ار  ظـحاج  ناـمثعابا  هک  تسین 

رازآ مالسلا  هیلع  یلع  تشادنپ  تفگ و  نخس  نآ  هدیجنسن  هتسنادن و  هدش و  وا  تریح 
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، دوب هدوسآ  رکبوبا  هک  درک  شومارف  ار  بعش  راصح  و  دش ، زاغآ  يو  ياهتمحز  تقو  نآ  زا  ردب و  زور  ات  دیـشکن  یتخـس  دیدن و 
مالـسلا هیلع  یلع  و  هدوـسآ ، مارآ و  لد  اـب  شوـخ  دازآ و  تسـشن ، یم  تساوـخ  یم  هک  ره  اـب  دروـخ و  یم  تساوـخ  یم  هـچ  ره 

شیدنا و هراچ  وا  هکنیا  يارب  ندش ، هتشک  رظتنم  ماش  دادماب و  دوب و  هنشت  هنسرگ و  دیشک ، یم  اهجنر  درک و  یم  راومه  ار  اهیتخس 
رد هک  مشاه  ینب  زا  یناج  همین  دنک ، مهارف  مشاه  ینب  يارب  ناهنپ  ناشنادنمرخ  شیرق و  خویش  زا  یتوق  كدنا  دیاش  دوب ، رازگراک 

هبقع ماشه و  نب  لهجوبا  دننام  نمـشد  یناهگان  موجه  زا  تقو  چیه  دراد و  ظوفحم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دندوب و  راصح 
هنسرگ ار  شیوخ  ترـضح  نآ  و  دوبن ، نمیا  شیرق  نارابج  هنعارف و  زا  ناشیا  ریغ  هعیبر و  نب  هبتع  هریغم و  نب  دیلو  طیعم و  یبا  نب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  بآ  دنام و  یم  هنـشت  دوخ  درک و  یم  ریـس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشاد و  یم 
يزیچ اهدرد  نیا  زا  دوب ، رود  اهنیا  زا  رکبوبا  دوب و  وا  سنا  هیام ي  دوب  اهنت  نوچ  دوب و  راتسرپ  وا  دش  یم  رامیب  رگا  دیناشون و  یم 

، دـندوب نینچ  لاس  هس  تسناد ، یمن  لصفم  دینـش و  یم  یلمجم  ناـنآ  راـبخا  زا  دیـسر و  یمن  يو  هب  یبیـسآ  دـش و  یمن  وا  بصن 
راک ره  زا  بعـش و  زا  ندـمآ  نوریب  زا  دـندوب و  روصحم  راتفرگ و  مارح ، نتـسشن  ناشیا  اـب  عونمم و  اـهنآ  اـب  تحکاـنم  تلماـعم و 
نم هذه  : تفگ هراب  نیا  رد  يرزا  خیـش  و  «. یهتنا درک ؟ شومارف  تشاذـگ و  لمهم  ار  ریظن  یب  تلیـضف  نیا  ظحاج  هنوگچ  عونمم ،
مامذ یبنلل  عری  مل  مویاهافج  شیرق  نم  دج  ذا  بعشلا  راصح  یف  هل  ادجنم  ادغ  نماهاوس  ام  سقف  هذه  یلع  یلاعملا و  يدحا  هالع 
سؤب لک  لوه  نم  سفنلاب و  هنم  دـمحا  سفن  ادـففاهالب  ثودـح  یف  هللا  لجع  یغب  ثیداـحا  تثدـحا  هئفاـهابرق  هعطقب  تصاوت  و 

یم رامیب  نوچ  : » تفگ هک  یفاکسا  رفعج  یبا  لوق  دییأت  رد  واهاخا  میدقلا  یف  ناک  همصع  هنع و  تاململا  یف  کفنت و  فیکاهاقو 
ادخ لوسر  رب  دادماب  : » هک تسا  هدرک  تیاور  هنع  هللا  یضر  یسراف  ناملس  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دوب » راتسرپ  وا  دش 
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هیلع یلع  نم و  يرادـیب  درد و  زا  مدیـشک  هچ  شود  هک  یـسرپ  یمن  تفگ : نم  اب  درک ، تلحر  هکنیا  زا  شیپ  زور  کـی  مدـمآرد 
یما تنا و  یباب  « .راک نیا  هب  وت  زا  تسا  رتراوازس  وا  هن  دومرف : مشاب ! رادیب  وت  اب  وا  ياج  هب  نم  بشما  هللا ! لوسر  ای  متفگ : مالسلا ؟

الا هاخآل و  یبنلا  کلثم  يار  ولداجتسملا  خالا  رهصلا  معلا و  نبا  ونصلا و  یبنلا و  رس  تنا  : دیوگ یلح  نیدلا  یفـص  نینمؤملاریما ! ای 
كانعم لجدالوالا  ءاسنلا و  هیدـل  انباو ك  کسرع  هل و  اسفن  تنکدازی  هاوس  اسماخ  مکل  فکی  مل  یبنلا و  لهاب  مکبداقتنالا  أطخاف 

دهازدادـنالا کل  تزع  اذـهلف  دادـضالا  کتافـص  یف  تعمج  : تسا نیا  هدیـصق  لوا  وداقنلا  هتافـص  یـصحی  رعـشلا و  هب  طیحی  نا 
نم دـج  داقم  نیا  بسانم  ودامجلا  هنم  بوذـی  سأب  فطللا و  نم  میـسنلا  لجخت  قلخداوج  ریقف  کسان  کتاف  عاجـش  میلح  مکاـح 

یئانـس هدیـصق ي  لابقتـسا  رد  (. داتفا تبث  ترفغم  بلط  موحرم و  نآ  رکذ  يارب  : ) دـیوگ نینچ )  ) نیـسحمالغ ـالم  دـنوخآ  موحرم 
يارـس نیا  دوبن  شیب  ینادـکاخ  نتـشاد  ربلد  يوک  كاخ  نشور ز  ناج  مشچ  نتـشاد  رب  لد  هریت  نادـکاخ  نیز  دوب  شوخ  : دـیوگ

رهش يوس  رهـش  نیز  لد  يور  ارت  رم  دیاب  هک  لسگب  لد  دابآ  بارخ  نیز  نتـشاد  رد  شـش  خاک  رد  اج  دنچ  اسآ  هب  ور  يرد  شش 
نتشاد ردیح  رهم  یب  ناوت  یک  رواد  نید  يو  نید  ردیح  رهم  ردیح  رهم  رواد  نید  : دیوگ هکنیا  ات  نتشاد  رگید 
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یفطـصم زار  ياناد  رب  دوب  هچ  یهلبا  نیا  زا  رترب  نتـشاد  رخ  رب  مشچ  احیـسم  زا  یـشوپ  هدید  راگزور  رد  ار  دنچ  نارخ  رگنب  یهلبا 
دشاب یهلبا  نتشاد  رسمه  گنسمه و  ار  سیلبا  مدآ و  شورس  زا  سیلبا  رضخ و  زا  نتخانـشن  او  لوغ  نتـشاد  رتبا  لهجوب  نتـشاذگب 

دیاب ار  نارخ  رم  سب  دنرهم و  هتسیاش ي  نارخ  نیا  ار  نارخ  نآ  نتـشاد  رکیپ  هوک  گنهن  اب  وزارت  مه  انـش  رد  ار  یپ  تسـس  بابح 
لد ار  ردیح  رهم  نتـشاد  رپهـش  سدقلا  حور  نوچ  ار  نیطارخ  ای  يامه  رف  ار  هشپ  یطوط  رپ  ار  سگم  وک  نتـشاد  رویز  هرهم  رخ  زا 

وکین تسا  هدروآ  تعاجش  فیرعت  رد  یلصف  فلؤم  لییذت : نتشاد  رهوگ  نایاش  يرهوگ  زا  ریغ  تسیک  ياج  تسه  رذب  ناملس و 
دهاوخ یـسک  رگا  سپ  نآ ، راثآ  رگم  دوش  یمن  هدـید  مشچ  اب  هک  یناسفن  تسا  یتفـص  نآ  تسا و  يروـالد  تعاجـش  دـیوگ : و 
یباتیب رگا  دش ، دودسم  هراچ  دروآ و  يور  يوس  همه  زا  گرم  تفرگورف و  ار  يو  نمشد  نوچ  درگنب  دیامزایب ، ار  يدرم  يروالد 

درشف و ياپ  رگا  و  تسا ، رود  یـسب  تعاجـش  زا  دیزگرب ، زیتس  گنج و  رب  ار  زیرگ  گنن  تساوخ و  نتخیرگ  درک و  عزج  دومن و 
رد چـیه  هب  ار  گرم  تشاـگنا ، ریباـنط  همغن ي  ار  نـالی  گـناب  ریمازم و  همزمز ي  ار  حالـس  هـعقعق ي  دوـمن ، ییابیکـش  داتـسیاب و 

يری ناحیرلا و  نم  دوع  هلبق  یف  امناکف  هرحنب  حامرلا  یقلی  : تفگ رعاش  هکنانچ  تسا  روـالد  دیـشک ، شوغآ  رد  ار  لـجا  تفرگن و 
و تسا ، ناـحیر  هخاـش ي  ییوگ  هک  دور  زاـب  هزین  شیپ  ولگ  هب  : » ینعی ناوغ  هیلع  اـهیلجت  اـسرع  اهدـیدح  عقو  توـص  فویـسلا و 

گناب ریشمش 
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هللادبع یبا  نارای  همه ي  هک  دیدرگ  مولعم  ار  وت  یتسناد  نیا  نوچ  « .دندروآ وا  يارب  نارگـشمار  هک  تسا  یـسورع  يو  رظن  رد  نآ 
یتلزنم دوب و  رتشیب  يو  تریـصب  رتراوتـسا و  نامیا  رد  هک  قافآ  هناگی ي  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  اما  دندوب ، قاط  تعاجـش  رد 

هنمیم و رب  لمج  باحـصا  هک : تسا  هتفگ  بهذـلا » جورم   » رد يدوعـسم.دنروخ  هطبغ  ادهـش  همه ي  هک  یلاعت  يادـخ  دزن  تشاد 
دید دمآ ، ترضح  نآ  کیدزن  لیقع  نادنزرف  زا  یکی  دندنک ، ياج  زا  ار  نانآ  دنتخات و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رکشل  هرـسیم ي 
يا تفگ : دـیباوخ ، رد  نانچمه  امـش  تخیر و  مه  رد  هرـسیم  هنمیم و  مع  ای  تفگ : تسا ، باوخ  رد  هداـهن و  نیز  سوبرق »  » رب رس 

ای دتفا  گرم  رب  رایتخا  هب  وا  درادن  كاب  تمع  هک  دنگوس  ادـخ  هب  درذـگ ، یمن  رد  نآ  زا  تسا و  نیعم  تمع  لجا  زور  هدازردارب 
يدـنک درک و  گنرد  دـمحم  زاتب ! موق  نیا  رب  هک  دوب -  رادـملع  وا  و  داتـسرف -  هیفنح  دـمحم  يوس  هاگنآ  رایتخا ، یب  وا  رب  گرم 

هیلع یلع  سپ  دزات ، اه  نآ  رب  دـنامن  ریت  نوچ  دـسر و  رخآ  هب  اهنآ  ياـهریت  تساوخ  یم  دوب ، نازادـناریت  وا  يور  شیپ  نوچ  دومن 
یکدنا دور ، هزین  ریت و  شیپ  رد  دور ، شیپ  سک  ره  هک  منیب  نینچ  داد : باوج  يدرکن ؟ هلمح  ارچ  تفگ : دش و  وا  کیدزن  مالسلا 

يرپس وت  رب  هک  زاتب  اه  هزین  نایم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  مزات ، اهنآ  رب  هاـگنآ  دـنامن  ناـنآ  شکرت  رد  ریت  اـت  منک  یم  گـنرد 
یقبی ینفی و  نا  دـبال  هسفنب  رامحلا  یلع  نینـضلا  يراورادـقملا  هقاس  کفتح  ناک  نا  راذـح  کیقی  امف  نرذـحت  ـال.گرم  زا  تسا 

توملا وراغص  هلذ و  هینملا  فوخ  امنا  کلاهملا  یف  کسفنب  فذقافرابسملا  اهرعق  غلبی  تاهیه  هحارج  یبالا  بسح  یف  میضللراعلا 
 . راخف (1) هزع و  مهطملا  قوف  انقلا  رمس  تفصقت  ثیح 
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، دنک یم  غیرد  ناج  لذب  زا  هک  ار  نآ  منیب  یم  دشاب  هدش  ردـقم  وت  گرم  رگا  تسین ، وت  رادـهاگن  سرت  هک  سرتن  ینعی  . 110 - 1
هت هب  ناحارج  لیم  هک  قیمع  تسا  یمخز  ندیـشک  يراوخ  ار  دنمتریغ  نادرم  رهوگ  دـنام ، یم  وا  يارب  گنن  دوش و  یم  دوبان  هتبلا 

هتسکش و ياه  هزین  ریز  گرم  اما  تسا ، ینوبز  تلذ و  گرم  زا  سرت  هک  نکفیب  اهرطخ  رد  ار  نتـشیوخ  سپ  دسر ، یمن  مخز  نآ 
.تسا رخف  زان و  هیام ي  هبرف  بسا  رب 
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: تفگ دزب و  وا  رب  ریـشمش  هتـسد ي  اب  دـمآ و  وا  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  داتـسیاب ، اه  هزین  ریت و  نایم  تخاتب و  هیفخ  دـمحم  سپ 
داب هک  رتسکاخ  دننام  نانمـشد  دندرک ، هلمح  ترـضح  نآ  اب  مه  درم  درک ، هلمح  تفرگب و  وزا  ملع  تفایرد و  ار  وت  ردام  زا  یگر 

يرهز لوق  هب  دوب ، مدرم  رتروالد  رتدنمدرخ و  هک  تسا  نینمؤملاریما  رـسپ  هیفنح  نب  دمحم  نیا.دنتـشگ  هدنکارپ  دزو  نآ  رب  تخس 
نآ هناـگی ي  وا  هک  دـنراد  فارتـعا  نیـشنرداچ  يرهـش و  هدـنور و  هدـنیآ و  مدرم  همه ي  هیفنح  نب  دـمحم  هک  تـفگ : ظـحاج  و 

نیفـص لمج و  گنج  رد  هک  اهناتـساد  نیخروم و  ياه  هتـشون  زا  وا  يروالد  دوب و  مدرم  نیرتلماک  دوب ، رـصع  نآ  درم  راـگزور و 
رد یگرزب  يروالد و  نیا  اب  اـما  دوب ، نینمؤملاریما  رادـملع  هک  تسا  یفاـک  ار  وا  نیمه  ددرگ (1) و  یم  راکـشآ  دنا  هدرک  تیاور 

هاش.وا رکـشل  ناولهپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رادملع  سابع  يادف  مردام  ردپ و  نکل  دنامن و  ریت  نمـشد  يارب  ات  دومن  يدنک  نتخات 
ردنا سک  دیدن  نینچ  یهاش  لضف  رهپـس  جوا  تفاتن ز  نانچ  یهام  قشع  نامـسآ  دنلب  باتفآ  هدـنبات  رادـمان  لضفلاوبا  لضف  ناهج 

قشع ناهج 
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هبؤذ اـی  اؤسخا  تفگ : درک و  تراـشا  ماـش  لـها  هب  دـمآ و  نیفـص  نیب  نیفـص  رد  هیفنح  دـمحم  يزور  هک  تسا  تیاور  . 111 - 1
طارـصلا رینملا و  باهـشلا  ذـفانلا و  نانـسلا  بقاثلا و  مجنلا  رهاـبلا و  رمقلا  رهازلا و  ردـبلا  نع  منهج  بصح  راـنلا و  وشح  قاـفنلا و 

هللا رما  ناک  تبـسلا و  باحـصا  انعل  امک  مهتعلن  وا  اهرابدا  یلع  اهدرنف  اهوجو  سمطن  نا  لـبق  نم  میلعلا  مضخلا  رحبلا  میقتـسملا و 
دید نوچ  مجرتم  هدنب ي  نم  دـندرک و  وا  لضف  هب  فارتعا  نیقیرف  هکنانچ  تفگ  شیوخ  ردـپ  لئاضف  رد  هچ  نآ  رخآ  یلا  .الوعفم 

.مدروآ اهنیعب  ار  نآ  تسا  یبرع  ترابع  نیع  رد  نآ  تحاصف  فطل و 
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بآ نالکوم  نت  رازه  راهچ  درک ، تارف  گنهآ  نوچ  هک  یلی  قشع  نادناخ  وا  تمه  درک  دابآ  لقع  نامدود  وا  تریغ  دش ز  داب  رب 
درم رگا  گرم  اقز  توملا  اذا  توملا  بهرا  :ال  تفگ یم  داتساب و  راوتسا  داب ، ربارب  رد  هوک  دننام  دندیراب  ریت  وا  رب  دنتخات و  يو  رب 

گنر و گنر  دناتـس  یقلد  نم  نآ ز  نادواج  مناتـس  يرمع  نآ  زا  نم  گنت  گـنت  مریگب  شـشوغآ  رد  اـت  يآ  نم  شیپ  وگ  تسا 
یم ار  نانآ  تخات و  یم  سابع  درک ، یم  هطاحا  ناـشیا  رب  نمـشد  هاـگ  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  هک  تشذـگب  نیزا  شیپ 

هتکرت جایهلا  یف  یمک  نم  مک  « .لضفلاابا ای  یما  تنا و  یباب   » دوب شردارب  اـج  ره  درک ، ردارب  رپس  ار  شیوخ  هک  یتسناد  دـیناهر و 
كاخ و هب  هتـشک و  دربن  زور  هک  ار  رایـسب  هچ  » الوقـصم امراص  هزهملا  بضع  قنور  اذ  هسأر  قرفم  تللجالوتقم  الدـجم  هیفل  يوهی 

ناشخرد هتخادرپ و  نارب  راذـگ  زیت  راد  رهوج  غیت  يارب  یتخاس  ماین  وا  كرات  زا  هدـنکفا  نیمز  هب  نهد  هب  یتشاذـگ ، هتـشغآ  نوخ 
نمفاهمالظ طاشتـساف  هیادـهلا  قفا  نعرخ  ردـب  يا  ربکا  هللا.میروایب  وا  ياـثر  رد  هیرزا  هدیـصق ي  زا  ار  فورعم  تاـیبا  نیا  »و  .دوخ

نبا یسنا  اتاهمادقا هللا ال  اهب  ابک  هارسلا  ثیح  دهشمب  هنخی  مل  میرک  خاواهماه  أطأط  فارـشالا  هل  یتفب  دمحم  طبـس  طبـسلا  يزعملا 
امنا ءالبلا و  مح  اذا  یتحاهمالعا  تسکن  حافصلا و  ضیب  تملث  جیشولا و  مطح  نا  دعب  نماهماتق  ربکـسی  هجاجعلا  هنع  الج  ذا  مطاف 

نع ناب  مویلا  الئاق  کل  انه  ام  هیلع  يوه  واـهمارم  زع  ءاـیلع  یقهاـش  نم  ـالماح  میخملا  وحن  هب  یفاواـهمالقا  هب  ترج  ءاـضقلا  يربا 
اهماما هالصلا  نع  باغ  مویلا  اهشبک  بئاتکلا  نع  راس  مویلااهماسح  نیمیلا 
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له یحور  قیقشااهمانم  زعف  يرخا  تدهست  منت و  مل  کب  نیعا  تمان  مویلااهماظن  دونبلا  یلع  لح  مویلا  انعمج  قرفتلا  یلا  لآ  مویلا 
بطخلا ناها  نکلاهمالعا  یبرلا  قوف  تدـکد  وا  يرثلا  یلع  ءامـسلا  تقبط  تلخ  نااهمائل  کیع  تلاثنا  تردوغ و  ذا  تملع  كارت 

تیب ره  همجرت ي  سک  ره  ات  میدروآ  نآ  هرامـش ي  اب  ار  تیب  ره  همجرت  تلوهـس  يارباهمالع  یـضق  رما  قح  کب ال  یننا  كدنع 
هون دهد  يرادلد  هک  تسیک  - 2! تشگ بلاغ  یکیرات  داتفاورف و  تیادـه  قفا  زا  یمامت  هام  هچ  ربکا  هللا  - 1 .دبایب ناسآ  دهاوخ  ار 

هاگدروآ نادیم  چیه  رد  هک  يراوگرزب  ردارب  ؟3 - دمآ دورف  رس  وا  شیپ  ار  نارورس  همه ي  هک  يدرمناوج ، گرم  رد  ار  دمحم  ي 
درگ هک  یتقو  ار  همطاف  دنزرف  منک  یمن  شومارف  هک  دنگوس  ادخ  هب  - 4 .دنازغلب ار  اهنآ  ناگرزب  مدق  هک  ییاجنآ  دومنن ، ییافو  یب 

اهملع دـیدرگ و  درخ  ناـشخرد  ياـهغیت  تسکـشب و  هزین  هک  نیا  زا  دـعب  - 5 .دوب هدـش  هتخیگنارب  هک  يدرگ  تسـشنبورف ، راـبغ  و 
هب يور  ار  وا  - 7 (. دش دیهش  سابع  (و  درک يراج  ار  نآ  ملق  دوب ، هتفر  نادب  اضق  هچنآ  دیدرگ و  لزان  الب  یتقو  ات  - 6 .دش نوگنرس 
نم تسد  زا  ریـشمش  زورما  تفگ : دـنکفا و  يو  رب  ار  دوخ  - 8 .دوب راوشد  نآ  گنهآ  ندیـسر و  هک  ییاج  يدـنلب  زا  دروآ  هاگرخ 

دـییارگ و یناشیرپ  هب  ام  تیعمج  زورما  - 10 .تشگن رـضاح  زامن  هب  زامن  ماما  و  نآ ، زا  دش  رود  رکـشل  ناولهپ  زورما  - 9 .دش ادج 
دـنام و رادـیب  يرگید  ياهمـشچ  و  دـیباوخ ، یمن  وت  سرت  زا  هک  ییاهمـشچ  دـیباوخ  زورما  - 11 .دـش هتخیـسگ  اه  جوف  ماظن  زورما 

نانود ناگیامورف و  يداتفا و  یتقو  هک  یتسناد  چیه  نم ! ناج  دنویپ  يا  - 12 .تشگ راوشد  نآ  يارب  باوخ 
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یم ناسآ  ار  راوشد  راـک  نکل  ؟14 - تخیر مه  زا  نیمز  يور  ياـههوک  داـتفا و  نیمز  رب  نامـسآ  متـشادنپ  نم  - 13، دنتخیر وت  رب 
.تسا نیا  اناد  راگدرورپ  مکح  تسویپ ، مهاوخ  وت  هب  يدوزب  نم  هکنیا  دنادرگ 
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نسحلا نب  هللادبع  راوخ و  ریش  لفط  مولظملا و  نیسحلا  هللادبع  یبا  اندیس  تداهش  رد 

هراشا

یلاو » دنادرگ یم  هتخورفا  نمؤم  لد  رد  ار  مغ  شتآ  دنک ، یم  هزات  ار  هودـنا  دراب و  یم  ناگدـید  زا  کشرـس  هک  تسا  یلـصف  نیا 
شیوخ ناسک  نادناخ و  زا  نت  نوچ 72  مالسلا  هیلع  نیسح  : » هک تسا  هدش  تیاور  لتاقم  ضعب  رد  «. ناعتسملا وه  یکتـشملا و  هللا 

دایرف هنیکس  سپ.مالـسلا  ینم  مکیلع  موثلک ! ما  ای  بنیز ! ای  همطاف ! ای  هنیکـس ! ای  تفگ : درک و  همیخ  بناج  هب  يور  دید ، هتـشک  ار 
رای و هک  یـسک  دـهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  دومرف : ؟ يداـهن لـیحر  رب  لد  يداد و  گرم  هب  نت  اـیآ  توملل » تملـستسا  هبا  اـی  : » دز

اطق غرم  رگا   (1) مانل » اطقلا  كرت  ول  تاهیه  : » تفگ ! نادرگزاب نامدج  مرح  هب  ار  ام  اندج » مرح  یلا  اندر  : » تفگ ؟و  درادـن يروای 
نامه رد  دینادرگ و  شوماخ  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنتخادنا و  مه  رد  زاوآ  نانز  سپ  دـباوخ ، یم  دـنراذگ  دوخ  لاح  هب  ار 
وکین ار  نتـشیوخ  هک  منک  یم  تیـصو  ینعی  اریخ » کـسفنب  کیـصوا  » رهاوـخ يا  تفگ : درک و  موـثلک  ما  هب  يور  هک  تسا  لـتقم 

رایسب ار  هنیکس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دمآ و  وا  دزن  نانک  دایرف  هنیکس  سپ  مور ، یم  رکشل  نیا  گنج  هب  نم  يرادب و 

368 ص :

.هایس شوغآ  ینعی  تسا ؛ فورعم  هرقیرغاب  هب  یکرت  رد  و  دورفسا ، نآ  یسراف  تسا  یغر  اطق  تسا و  لثم  . 112 - 1

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 380 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_368_1
http://www.ghaemiyeh.com


مامحلا اذا  ءاکبلا  کنم  یملعاف  هنیکـس  ای  يدـعب  لوطیـس  : تفگ هدرک و  كاپ  وا  کشا  دینابـسچ و  هنیـس  اـب  ار  وا  تاـشد ، تسود 
يا ینعی : ناوسنلا  هریخ  ای  هنیتأت  يذـلاب  یلوا  تناف  تلتق  اذاف  ینامثج  یف  حورلا  ینم  مادام  هرـسح  کعمدـب  یبلق  یقرحت  یناـهد ال 

ات سوسفا  هب  نازوسم  شیوخ  کشرـس  هب  ارم  لد  دیـشک  دهاوخ  رایـسب  دسرب  نم  گرم  هکنآ  زا  سپ  وت  هیرگ ي  هک  نادـب  هنیکس 
معا رعش  نیا  «.) نانز هدیزگرب ي  يا  ییآ  نآ  دزن  هتبلا  هک  نم ، ندب  هب  هک  یتسه  یلوا  وت  موش  هتشک  نوچ  و  تسا ، نم  نت  رد  ناج 

رید تفای و  ینالوط  رمع  هنیکـس  نوچ  دراد ، قادصم  دشاب ، هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  يرگید  ای  ماما  دوخ  نابز  زا  هک  نیا  زا 
زا همه  دوب و  رعـش  لضف و  لها  عمجم  شا  هناخ  دماین ، وا  دننام  یگرزب ، بدا و  فرـش و  لامک  رد  دوب ، نانز  هدیزگرب ي  دـنامب و 

تـسا تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  زا  ( .دـندرک یم  رفـس  رود  ياهرهـش  زا  وا  ترایز  يارب  دنتـشاد و  تلـصو  ماعنا  عقوت  يو 
هب يا  هدیچیپ  همان ي  دناوخب و  ار  همطاف  دوخ  گرزب  رتخد  دیسرب ، مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  تداهـش  تقو  نوچ  » هک
ورگ رد  وا  دندوب  دقتعم  هب » امل  هنا  الا  نوری  «ال  دوب نوطبم  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف و  وا  اب  مه  ینابز  یتیـصو  داد و  وا 

میلـست مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  هتـشون  نآ  همطاف  سپ  دنتـشادن ، وا  يدوبهب  دـیما  ینعی  دراد  هک  تسا  يروجنر  نامه 
ماما دوخ  هنرگ  دروآ و  عمج  هغیص ي  هب  تهج  نیدب  دنتشادن  وا  يدوبهب  دیما  مدرم  دیوگ : مجرتم  « .دیـسر ام  هب  نآ  زا  سپ  درک و 

موعلم نانآ  يارب  شیپ  زا  مهیلع -  هللا  مالس  رشع -  ینثا  همئا  یماسا  تسا و  نیسحلا  نب  یلع  وا  یصو  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  فلتخم  تایاور  هب  ملسم -  حیحص  يراخب و  حیحص  تنـس -  لها  ثیدح  باتک  ود  رد  .دوب و 
هک اریز  دنتـسین ، تنـس  لها  يافلخ  ماما  هدزاود  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  ترـضح  نآ  زا  سپ  ماما  هدزاود  دومرف : هک  دـنا  هدرک  تیاور 

هدزاود زا  شیب  اهنآ  يافلخ 
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زا مهزداود  ماما  تدالو  زا  شیپ  ود  ره  ملـسم  يراخب و  تسین و  فیعـض  ثیداحا  زا  تسین و  هعیـش  تیاور  ثیدح  نیا  .دـندوب و 
و.داد یمن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلحر  لامتحا  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  دوب و  مولعم  شیپ  زا  ماما  هدزاود  لاح  ره  هب  دنتفر و  ایند 

ثیراوم مظعا (1) و  مسا  دوب و  رامیب  وا  درک و  رـضاح  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  يدوعـسم  هیـصولا » تابثا   » رد
ار هملس  ما  و  اهنع -  هللا  یضر  تسا -  هملس  ما  دزن  حالس  فحاصم و  فحص و  مولع و  هک  تفگ  درک و  تبهوم  وا  هب  ار  ناربمغیپ 
رد هک  مالـسلا ، هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  هجیدخ  زا  تسا  باتک  نامه  رد  .دـنادرگزاب و  شلها  هب  ار  تناما  نآ  هک  تسا  هدومرف 

ظفح هیقت و  يارب  دشاب  هدیشوپ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تماما  هک  نآ  يارب  دینادرگ  یـصو  ار  بنیز  شیوخ  رهاوخ  رهاظ 
هتـشک هک  نینوخ  زور  نآ  رد  مردپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  زا  تاوعد »  » باتک رد  يدـنوار  بطق  و.يو 
لیئربج زا  وا  ادخ و  لوسر  زا  وا  تخومآ و  نم  هب  همطاف  هک  ریگارف  اعد  نیا  نم  زا  دنزرف  يا  تفگ : یم  دینابسچ و  هنیس  هب  ارم  دش 
نآرقلا سی و  قحب  :» يوگب راوشد ، میظع  رما  دیآ و  شیپ  هک  بئاصم  مهم و  تجاح و  ره  رد  دوب ، هتفرگارف  مهیلع -  هللا  تاولص  - 

جئاوح یلع  ردقی  نم  ای  میظعلا  نآرقلا  هط و  قحب  میکحلا و 
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مـسا تیـصاخ  دش ، نآ  رد  یناف  نوچ  دوش و  یناف  مسا  نآ  رد  یعاد  تسا ك  نآ  هب  رگید  مسا  ای  مظعا  مسا  هب  دـنوادخ  تووعد 
حتفلل ءامـسلا  باوبا  قلاغم  یلع  هب  تیعد  اذا  يذـلا  کمـساب  تسا : تامـس  ياعد  رد  ددرگ و  باجتـسم  اعد  ددرگ و  رهاـظ  وا  رد 

یم ار  ادخ  مسا  نادب  یتقو  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  ءامسا  همه ي  تیصاخ  ياراد  مظعا  مسا  کلذ و  ریغ  یلا  تحتفنا  همحرلاب 
تعیبط و دعاوق  قرخ  نارامیب و  نداد  افش  ندرک و  هدنز  هدرم  زا  دندرک ؛ یم  راهظا  هزجعم  ره  دندش ، یم  ققحتم  نادب  دندناوخ و 
هب تبسن  ام  هک  اریز  مولعم  نآ  تینا  تسا و  لوهجم  ام  رب  نآ  تیفیک  هک  دوب  تماما  رارسا  زا  نآ  دنتساوخ و  یم  هک  دش  یم  نامه 
ام يارب  تیالو  تسین  نکمم  ماوع  يارب  داهتجا  فیرعت  هک  ناـنچمه  داـهتجا و  ینعم  هب  تبـسن  یماـع  هک  میناـنچ  تیـالو  تقیقح 

.تسا نانچمه 
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ای ریغصلا  لفطلا  قزار  ای  ریبکلا  خیشلا  محار  ای  نیمومغملا  نع  اجرفم  ای  نیبورکملا  نع  اسفنم  ای  ریمضلا  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاسلا 
لقن ترـضح  نآ  زا  رگید  ياعد  دـیوگ : فلؤم  «. اذـک اذـک و  یب  لعفا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  ریـسفتلا  یلا  جاتحی  نم ال 

یسوط خیش  ار  نآ  و  تسا ، هدش  تیاور  زور  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  زین  یمیس  ياعد  اروشاع و  حبـص  عیاقو  لقن  نمـض  رد  میدرک 
نآ ناوخب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ياعد  نآ  زا  سپ  دیوگ : تسا  هدرک  لقن  نابعـش  میـس  زور  لامعا  رد  نیدجهتملا » حابـصم   » رد

یلاعتم تنا  مهللا  : » فط زور  رد  تسا  وا  ياعد  رخآ  نیا  یمعفک  تیاور  رد  .دـناوخ و  اروشاع  زور  ترـضح  نآ  هک  تسا  ییاـعد 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  : » تفگ نآ  زا  سپ  درک ، لقن  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  هک  يرـسپ  نآ  تداهـش  راحب »  » رد و  «. هآ ناـکملا 

رامیب دمآ ، نوریب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ  دیدن ، سک  درک  پچ  بناج  هب  يور  دیدن و  سک  تسیرگن ، تسار  بناج 
دنزرف يور  شیپ  راذـگب  همع  تفگ : درگزاـب ! دـنزرف  يا  دز : یم  داـیرف  تشپ  زا  موثلک  ما  تسناوت و  یمن  نتـشادرب  ریـشمش  دوـب ،

نیا دیوگ : مجرتم  !«. دنامن دـمحم  لآ  لسن  زا  یلاخ  نیمز  ات  ریگب  ار  وا  موثلک  ما  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  منک ! داهج  ربمغیپ 
ات غولب  لوا  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  نوچ  تسین ، حیحـص  ام  بهذـم  لوصا  قفاوم  تسا و  هدـشن  لـقن  هربتعم  بتک  زا  ثیدـح 

نیز ماما  مییوگب  هکنآ  رگم  اـتلفغ ، اوهـس و  ول  میناد و  یم  موصعم  دـشاب ، ادـخ  ياـضر  فـالخ  هک  يرما  دـصق  زا  یتح  رمع  رخآ 
تسا یلوا  يوار  هب  طلغ  وهس و  تبسن  لاح  ره  هب  دراد و  تافانم  تمصع  اب  زین  نآ  ندش و  هتشک  هن  تشاد  فراعت  دصق  نیدباعلا 

.ماما هب  تلفغ  تبسن  زا 

راوخریش لفط  تداهش  رد 

( فوهلم  ) تسا (1) دونهلا  دنه  بابر  ردام  سیقلا و  يرما ء  رتخد  بابر  شردام  و 
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هک تسناد  دیاب  .دش و  هتشک  شردپ  اب  هللادبع  دروایب و  ار  هللادبع  همطاف و  وا  يارب  دمآ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دقع  هب  وا  تیـصو 

، تفر اـیند  زا  مرکا  ربـمغیپ  تثعب  زا  شیپ  لاـس  داتـشه  هک  تسا  فورعم  رعاـش  يدـنک  رجح  نب  سیقلاؤرما  نآ  هن  سیقلاؤرما  نیا 
هیماما ناگرزب  زا  هک  هباسن  یبکلا  نبا  زا  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  .تسا  یبلک  رباج  نب  سوا  نب  يدـع  نب  سیقلاؤرما  وا  هکلب 

ماش رد  هعاضق  هلیبق  زا  یعمج  رب  داد و  تراما  ار  وا  باطخلا  نب  رمع  هک : دنک  یم  لقن  دوب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رصاعم  و 
مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  درک و  يراگتساوخ  ار  شرتخد  وا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندوب و  هدش  ناملسم  هک 

زا هدانـسا ي  هب  دـنک  یم  تیاور  بلعث  یلاما ، زا  رتلـصفم  ار  نآ  ناتـساد  .درک و  جـیوزت  اهنآ  هب  ار  دوخ  نارتخد  وا  و  دـندوب ، وا  اـب 
رمع شیپ  ات  دـمآ  يو  داهن ، یم  نامدرم  ندرگ  رب  ماگ  يوم  مک  يدرم  شتفالخ ، دـهع  هب  مدوب  رمع  دزن  : » تفگ هجراخ  نب  فوع 

ار وا  رمع  یبـلک ، يدـع  نب  سیقلاؤرما  مماـن  ینارـصن ، يدرم  تفگ : یتـسیک ؟ دیـسرپ  رمع  تـفگ ، تـیحت  تفـالخ  هـب  داتـسیاب و 
مهاوخ یم  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  دیـسرپ  رمع  .درک  تراغ  ار  لئاو  نب  رکب  تیلهاج  رد  هک  تسا  نامه  تفگ : يدرم  تخانـشن ،

هعاـضق ناناملـسم  ریما  ار  وا  تسب ، نآ  رب  اول  دـیبلط و  هزین  رمع  سپ  دـش ، ناملـسم  وا  يو و  رب  درک  مالـسا  ضرع  موـش ، ناملـسم 
دنـشاب هدرک  ناناملـسم  ریما  هدناوخن و  زامن  ار  یـسک  هک  مدـیدن  تفگ  فوع  يو ، رـس  يالاب  مچرپ  نآ  تساخرب و  درمریپ  دومرف ،

هیلع مبلاط  یبا  نب  یلع  نم  تفگ : وا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دنتفایرد ، ار  وا  دنتـساخرب و  شرـسپ  ود  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  وا ، رگم 
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سیقلاؤرما میراد ! وت  ترهاصم  هب  تبغر  ترـضح و  نآ  رتخد  زا  نم  دنزرف  ود  نیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مع  رـسپ  مالـسلا 
! مالسلا هیلع  نیسح  يا  مداد و  وت  هب  ار  یملس  مالسلا ! هیلع  نسح  يا  مدرک و  جیوزت  هب  ار  مرتخد  هایحم  مالسلا ! هیلع  یلع  ای  تفگ :

.مداد وت  هب  ار  بابر 
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نم له  : » دز دایرف  شیوخ و  سفن  هب  درک  گنج  گنهآ  هتـشک ، دـید  ار  شوخ  ناتـسود  ناناوج و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
یف هللادنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغ ؟ اب  هللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هللا  فاخی  دحوم  نم  له  هللا ؟ لوسر  مرح  نع  بذـی  باذ 

تناعا ار  ام  دسرتب و  ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپادخ  ایآ  دـنک ؟ رود  دـنارب و  ربمغیپ  مرح  زا  ار  نمـشد  هک  تسه  یـسک  ایآ  «»؟ انتنانعأ
همیخ کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  دش و  دنلب  نویش  هب  نانز  يادص  سپ  »؟ دنک يرای  ار  ام  باوث  يارب  هک  تسه  یـسر  دایرف  ایآ  دنک ؟

لهاـک نب  هلمرح  دـسوبب ، تساوـخ  تفرگب و  ار  وا  سپ  منک ، عادو  ار  وا  اـت  هد  نم  هب  ار  ریغـص  دـنزرف  نآ  تفگ : بنیز  اـب  دـمآ و 
دمآ و لفط  يولگ  رد  هک  دنکفیب  يریت  هللا -  هنعل  يدسا - 
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لفط ندیـسوب  يارب  : » ینعیارحنم مهـسلا  هلبق  هنم  لبقف  هلفط  لـیبقتل  يوها  فطعنم  و.تسا  هتفگ  وکین  رعاـش  نیا  درک و  حـبذ  ار  وا 
تـسد ود  دوخ  راد ! هاگن  ار  وا  تفگ : داد و  بنیز  هب  ار  لـفط  نآ  سپ  « .داد هسوب  وا  هاـگولگ  رب  يو  زا  شیپ  ریت  اـما  دـش  مخ  دوخ 

یم ادخ  مشچ  نوچ  ینعی : هللا » نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  : » تفگ دیشاپ و  نامسآ  فرط  هب  دش  رپ  نوچ  تفرگ و  وا  يولگ  ریز 
هللادبع تسشنب و  رداچ  يولج  مالسلا  هیلع  نیسح  : » هک تفگ  لفط  نیا  لتقم  رد  دیفم  خیش  و.دشاب  لهس  دمآ ، نم  رب  هچ  نآ  دنیب ،

تفگ فنخموبا.درک  حبذ  ار  وا  دنکفا و  يریت  دسا  ینب  زا  يدرم  دیناشن ، نماد  رب  ار  وا  دوب ، لفط  دندروآ ، ار  وا  دنزرف  نیـسحلا  نب 
بلط ینوخ  امش  زا  ام  دسا  ینب  يا  دومرف : نم  اب  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هک  تفگ  يدسا  ریـشب  نب  هبقع 

وا دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  یکرـسپ  دومرف : تسا ؟ نوخ  هچ  نآ  رفعجابا ! ای  هللا  کـمحر  تسیچ ؟ نم  هاـنگ  متفگ  میراد !
نیمز رب  درک و  رپ  وا  نوخ  زا  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  درک ، حبذ  ار  وا  دنکفا و  ریت  امـش  زا  یکی  هک  دوب  شنماد  رد  دندروآ ،

ام ماقتنا  ناراکمتس  نیا  زا  نک و  ام  بیصن  نآ  زا  رتهب  سپ  يا  هتسب  ام  رب  نامسآ  زا  ار  ترـصن  رگا  راگدرورپ  يا  تفگ : تخیر و 
، قفتم يو  نتشک  رب  دید  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک : درک  تیاکح  یبلک  دمحم  نب  ماشه  زا  هرکذت »  » رد طبـس  »و  .ریگب ار 
هچ هب  مدرم  يا  وا ! لوسر  دمحم  مدج  ادـخ و  باتک  نیا  امـش  نم و  نایم  دز : دایرف  داهن و  رـس  رب  دوشگب و  تفرگب و  ار  فحـصم 

هیلع نیـسح  هاـگنآ  دـیوگ : اـت  تسا  هدروآ  تشذـگ  اروشاـع  حبـص  لوا  رد  هکنآ  ریظن  یبلک  و  دـیراد ؟ یم  لـالح  ارم  نوخ  ببس 
محر نم  رب  رگا  مدرم ! يا  دومرف : تفرگب و  ار  وا  تسد  دیرگ ، یم  یگنشت  زا  دینش  ار  شیوخ  نآ  زا  یلفط  دینادرگب ، يور  مالسلا 
تفگ یم  تسیرگب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک و  حبذ  ار  لفط  نآ  دـنکفا و  يریت  يدرم  سپ  دـینک ! محرت  لفط  نیا  رب  دـینک  یمن 

ار ام  هک  یمدرم  نیا  ام و  نایم  نک  مکح  ایادخ 
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نیعم هیاد  تشهب  رد  ار  يو  هک  نک  اهر  ار  وا  نیسح  يا  دیسر ؛ نامـسآ  زا  ییادن  سپ  دنتـشک ، ار  ام  هاگنآ  دننک  يرای  ات  دندناوخ 
یم تشگ و  ناور  شبل  ود  زا  نوخ  تفرگ و  ياج  ترضح  نآ  بل  رد  هک  دنکفا  يریت  میمت  نب  نیـصح  دیوگ : نآ  زا  دعب  تسا و 
امن نبا  .دننک و  یم  نم  ناشیوخ  نادـنزرف و  ناردارب و  نم و  اب  هچ  نآ  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  يوس  ایادـخ  تفگ : یم  تسیرگ و 
ماما : » هک تسا  هدرک  لقن  حوتفلا »  » باتک زا  لؤسلا » بلاطم   » رد هحلط  نب  دمحم  و.داهنب  تیب  لها  ناگتـشک  اب  ار  لفط  نآ  دـیوگ :
زامن دنکب و  ار  نیمز  ریـشمش  اب  درک و  هتـشغآ  نوخ  هب  ار  وا  سپ  تشکب ، ار  وا  دـمآ و  يریت  تشاد ، يریغـص  دـنزرف  مالـسلا  هیلع 
یـسک دنامب و  اهنت  نوچ  هک  تسا  جاجتحا »  » رد و  «. اوبغر امدق  موقلا و  رفک  : » تفگ تایبا  نیا  درپس و  كاخ  هب  يو و  رب  تشاذگب 

دنک عادو  ات  تفرگب  تسد  يور  ار  رسپ  نآ  هللادبع ، شمان  راوخریش  رگید  يرسپ  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  دوبن  وا  اب 
ریـشمش فالغ  اب  دمآ و  ریزب  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  درک ، حـبذ  ار  وا  تسـشن و  وا  هنیـس ي  يالاب  رب  دـمایب و  يریت  ناهگان 

نیـسح نوچ  هک  دـنیوگ  لتاقم  بابرا.ار  تایبا  نامه  تفگ  یم  تساخرب و  هاگنآ  درک  نفد  تشغایب و  نوخ  هب  ار  وا  دـنک و  يربق 
موقلا اولتق  نیلقثلا  بر  هللا  باوث  نع  اوبغر  امدق  موقلا و  رفک  : تفگ یم  درک  لاتق  گنهآ  دش و  راوس  شیوخ  بسا  رب  مالـسلا  هیلع 
اوعمج لذرو  سانا  نم  موقل  ای  نیـسحلا  برح  یلا  سانلا  اورـشحا  اوعمجا  اولاق  مهنم و  اقنح  نیوبـالا  میرک  ریخلا  نسح  هنبا  اـیلع و 
لـسن هللا  دـیبعل  یمد  کفـس  یف  هللا  اوفاخی  مل  نیدـحلملا  ءاضرل  یحاـیتجاب (1)  مهلک  اوصاوت  اوراـص و  مث  نیمرحلا  لـهال  عمجلا 

نیرفاکلا
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دعب نم  ریخلا  یلعب  نیدقرفلا  ءایضب  يرخف  ریغ  اذ  لبق  ینم  ناک  یشل ء  نیلطاهلا ال  فوکوک (1)  دونجب  هونع  ینامر  دق  دعس  نبا  و 
نبا هضفلا و  اـناف  بهذ  نم  تصلخ  دـق  هضف  نیتریخلا  نبا  اـناف  یما  مـث  یبا  قـلخلا  نـم  هللا  هریخ  نیدـلاولا  یـشرقلا  یبـنلا  یبـنلا و 

امالغ هللادبع  نینح  ردبب و  رفکلا  مصاق  یبا  یما و  ءارهزلا  مطاف  نیملعلا  نبا  اناف  یخیـشک  وا  يرولا  یف  يدجک  دج  هل  نم  نیبهذلا 
نبا بکوکلا و  اناف  رمق  یما  سمـش و  یباف  نیتلبقلا  یلـص  ناک  یلع  اعم و  يزعلا  تاللا و  نودـبعی  نینثولا  نودـبعی  شیرق  اـعفای و 
لیبس یف  نیقلیفلا  لها  فتح  اهیف  ناک  اعم  حـتفلا  بازحالا و  یف  مث  نیرکـسعلا  ضفب  لغلا  تفـش  هعقو  دـحا  موی  یف  هل  نیرمقلا و 

داتـسیاب مدرم  لـباقم  هاـگنآ  نیلفحجلا  موی  درولا (2)  یلع  یفطـصملا و  یبنلا  ربـلا  هرتـع  نیترتعلاـب  اـعم  ءوسلا  هما  تعنـص  اذاـم  هللا 
نیح ارخفم  اذـهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا  : تفگ یم  گرم و  هداـمآ ي  یگدـنز  زا  دـیمون  تسد ، رد  هنهرب  ریـشمش 

نیحانجلا اذ  یعدی  یمع  دـمحا و  هلالـس  نم  یما  مطاف  ورهزی  قلخلا  یف  هللا  جارـس  نحن  یـشم و  نم  مرکا  هللا  لوسر  يدـج  ورخفا 
نحن ورهجن  مانالا و  یف  اذهب  رسن  مهلک  سانلل  هللا  ناما  نحن  ورکذی  ریخلاب  یحولا  يدهلا و  انیف  اقداص و  لزنا  هللا  باتک  انیف  ورفعج 

رسخی همایقلا  موی  انضغبم  هعیش و  مرکا  سانلا  یف  انتعیش  ورکنی  سیل  ام  هللا  لوسر  سأکب  انتالو  یقسن  ضوحلا  هالو 
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.هتسویپ ناراب  لطاه  تخس و  شزیر  فوک  و  . 116 - 1
.تسا ریلد  درم  درو  . 117 - 2
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درک ءاشنا  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ار  تایبا  نیا  هک  تسا  هدرک  دای  دوخ  خیرات  رد  یمالس  یلع  وبا  هک  تفگ  بلاط  یبا  نب  دمحم 
يرما ء لتقف  تئـشنا  توملل  نادبالا  نکی  نا  لبنا و  یلعا و  هللا  باوث  ناف  هسیفن  دـعت  ایندـلا  نکت  ناف  : تسین نیا  دـننام  ار  یـسک  و 

لاب امف  اهعمج  كرتلل  لاومالا  نکت  نا  لمجا و  بسکلا  یف  ءرملا  یعس  هلقف  اردقم  امسق  قازرالا  نکی  نا  لضفا و  هللا  یف  فیـسلاب 
هتخاـس ترـضح  نآ  ناـبز  زا  نارگید  ار  تاـیبا  ریاـس  تسا  لـمتحم  هک  دوش  یم  مولعم  قوف  تراـبع  زا  (و  لـخبی ءرملا  هب  كورتم 

یم دـش  یم  وا  کیدزن  سک  ره  تساخ و  تزرابم  هب  ار  مدرم  هاگنآ  تسا ) دوهعم  دراوم  نیا  رد  لاح  ناـبز  نتخاـس  نوچ  دنـشاب ،
لوـخد نم  یلوا  راـعلا  راـعلا و  بوـکر  نم  ریخ  توـملا  : تفگ درک و  هلمح  هنمیم  هب  سپ.درک  اـهنآ  زا  گرزب  يراتـشک  اـت  تشک 

یبنلا نید  یلع  یـضما  یبا  تالایع  یمحا  ینثنا  نا ال  تیلآ  یلع  نب  نیـسحلا  اـنا  : تفگ یم  درک و  هلمح  هرـسیم  هب  نآ  زا  دـعبرانلا 
، يو زا  رترادلد  دنشاب  هدش  هتشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف و  دزاتب و  وا  رب  رایسب  نمشد  هک  یسک  مدیدن  تفگ : تاور  زا  یکی 
، تخاس یم  هدنکارپ  دتفا  نآ  رد  گرگ  هک  زب  هلگ ي  دننام  ار  نانآ  درک و  یم  هلمح  ریـشمش  اب  وا  دـنتخات  یم  وا  رب  نادرم  هکنانچ 

یم زاب  شیوخ  ياج  هب  ترـضح  نآ  هدـنکارپ و  خـلم  دـننام  دـندش و  یم  مزهنم  دـندوب  رازه  یـس  نآ  درک و  یم  هلمح  ماـما  یتقو 
برحلا و تراد  اذا  هلثم  يرت  نم  : دیوگ فورعم  هیرزا  هدیـصق ي  رد  و  «. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  : » تفگ یم  تشگ و 

یهـسلا قتاع  تأط  تدارا و  ول  یتلا  همهلا  بحاصاهایا  يدرلا  یقتی  همزع  يدـباو  الا  جایهلا  یف  ضخی  ملاهاحر  هامکلا  یلع  تراد 
اهامدق
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دق سافنالا  نأکفاهالـشا  نم  حاورالا  لست  روصلا  هحفن  يوس  هفیـس  لخت  الاهابر  هامکلا  سؤرا  نم  داز  یتح  لزالزلاب  ضرألا  ـألم 
یبظلا لفا  امنا  هاوس  سأبب  هسأب  سقت  الاهافن  فان  ناک  یتح  نادبالا  زکرم  نع  قانعالا  نابافاهافج  امهم  سوفنلا  ءافج  یف  هتدـهاع 

زا گرم  هک  یمزع  اب  رگم  دورنورف  گنج  رد  دنک !؟ درخ  ار  ناناولهپ  ددرگب و  برح  يایسآ  نوچ  هک  وا  دننام  ینیب  ار  هک  » اهاضما
هکنانچ دنکفا  نیمز  همه ي  رد  هلزلز  دراذگ ، اهس »  » هراتـس ي هنأش  رب  ماگ  دهاوخ  رگا  هک  یتمه  بحاص  دنک ! زیهرپ  دسرتب و  نآ 

دبلاک زا  ار  اه  ناج  هک  روص  ندیمد  رگم  ار  وا  ریـشمش  رادنپم  دیازفیب ! ناناولهپ  ياهرـس  ندش  هتـشابنا  زا  نیمز  ياههوک  اهیدنلب و 
زا ار  اه  ندرگ  درک  ادج  سپ  درک ، یناتـس  ناج  سب  زا  دـندید  دوخ  نمـشد  هشیمه  ار  وا  مدرم  ياه  ناج  ییوگ  دـشک ، یم  نوریب 

رتزیت هک  تسا  نآ  ریـشمش  نیرتهب  جنـسم ، نارگید  اب  ار  وا  يریلد  تخادـنا ، رب  ار  نآ  هدـننک ي  دوبان  اـیوگ  ندـب  هب  لاـصتا  ياـج 
اغو هاگ  نشوج  دنک  ربب  نوچ  اغو  زور  : دیوگ هدیـصق  نمـض  رد  ماقم  نیا  بسانم  نیـسحمالغ  الم  دـنوخآ  موحرم  نم  دـج  «. دـشاب

هصرع ي زیخاتـسر  شورخ  زیتس و  تشدرذآ  درـس  مشخ  هب  درآ  فک  هب  نوچ  شتآ  مرگ  نیرق  ناریلد  ناجرفغم  دهن  رـس  هب  نوچ 
شواک هب  خرچ  مس  نیئور  لعن  شهاک ز  هب  هکروآ  دنک  نالی  زا  جنرب  تشد  يوج  اغوغ  نارس  زا  هوتسب  هکرشحم  شروش  دروان و 

خرچ ناریلد و  ناج  شتآ  هاک  هوک  ناریـش و  رکیپرد  اراخ  ریت  هب  نافیرح  تسـش  لسگ  هراخ  غیت  هب  ناریلد  تسدرـس  نهآ  حـمر  ز 
هـنتف ي نودرگ و  نـمرخ  نازوـس  شتآ  نارود و  لــصاحردژا  رــس  ود  زا  دــنرابب  راــم  يدــنه  مدود  زا  دــنزیرب  رهزرگخا  زوــس 

رس نت  یب  هچ  دروآ  کلف  هب  رس  نت  رس  یب  هچ  دنز  نودرگ  هب  ههوکرصرص 
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ار نانت  لیپرـس  درآ  ياپ  هب  ار  نارگ  هوک  دنب  ندرگ  هب  دهن  ار  نیرب  خرچرپهـش  دله  ورف  ار  سدق  حور  هجنپ  نینهآ  هب  شگنرپ  روم 
ماقم اب  موحرم  نآ  .دننک و  ترفغم  بلط  ناگدنناوخ  ات  میدرب  مان  وا  زا  ياج  دـنچرجنخ  لد  هب  وزا  ار  نالد  ریـش  لاپوک  رـس  هب  وزا 

لیاضف همه ي  زا  يوگ و  هلذـب  عبط و  شوخ  رعـشلا ، دـیجم  طخلا و  دوجم  دوب  رایـسب  نونف  عماج  تشاد و  رفاو  یلـضف  اوقت  ملع و 
مسودرف هاش  مالغ  نم.درک  یم  راختفا  دز و  یم  لأفت  دوخ  مان  هب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  نیـصلخم  زا  رترب 

نم راوید  هیاس ي  زا  باتفآ  ماقم  مئاق  نم  ناویا  هیاپ ي  زا  نامـسآ  باکر  ردـنا  مالغ  نیرید  یمه  دـیاب  ار  هاـش  مور  نوچ  خزود  هب 
طخ هب  ار  هدیـصق  نیا  مامت  باعل و  زا  رات  نم  خاـک  رد  نتم  وگ  ار  نتراـک  موجن  زا  ماد  نم  هار  رد  هنم  وگ  ار  نامـسآ  باـنم  بیاـن 

رد هنطلـسلا  دامتعا  .تشگ  نوفدـم  فجن  رد  يرمق و  لاس 1313  هب  شتافو  مدـید ، تربع  موحرم  ياهتـشادای  رد  موحرم  نآ  دوخ 
 . تسا (1) هتشون  هیرصانلا » هفحت  » رخآ رد  یبرع  راعشا  زا  هعطق ي  وا  دوخ  تسا و  هدرک  وا  رکذ  راثآلا » رثآم و  »

378 ص :

یظفل بسانت  یبدا  تاهج  ای  دنس  توق  تهج  زا  یضعب  رب  یـضعب  عبـس  تائارق  حیجرت  رد  تسا  یتاقیقحت  ار  موحرم  نآ  . 118 - 1
وا ریغ  تئارق  اردان  دناد و  حـجرم  ار  مصاع  ابلاغ  تسا و  مامتان  هدـشن و  هضیبم  سوسفا  عمجم ، ياه  هجحلا  ریظن  یملع  يونعم و  و 

رگا دـنتفگ  هک  فورعم  لوق  نیا  يارب  رگید  دـندناوخ و  هزمه  هب  ءارق  رثکا  هک  نآ  يارب  داد  یم  حـیجرت  ار  هزمه  هب  اوفک  ـالثم  ار ؛
رتمک تسا و  لصا  فالخ  رب  نآرق  رد  هزمه  لیهـست  هک  دراد  تلالد  میدروآ  یمن  مـالک  رد  هزمه  دوب  هدـشن  لزاـن  هزمه  هب  نآرق 

هک یلیـصفت  هب  ینعم  ندوب  فلکت  یب  ءارق و  رثکا  تعباتم  هب  تسا  حـجرا  ءات »  » رـسک هب  نییبنلا  متاـخ  دـنراد و  اور  نآ  رد  لیهـست 
زا جراخ  و  تسا ، رصحنم  اهنیا  رد  لزنم  ظفل  میراد ، ملع  هک  تسا  نآ  رشع  ای  عبس  تائارق  رد  رتاوت  ینعم  تفگ  تسا و  هدرک  رکذ 
مه نآ  زا  جراخ  تسین و  نیع  لصحم  دنیوگ  هک  هلبق  رد  تهج  ریظن  دنجراخ  یلامجا  ملع  فرط  زا  رتاوت  هب  ینعی  تسا ؛ ذاش  اهنیا 

.همایا ضعب  نیب  اددرم  رتاوت  هب  تسا  لوالا  عیبر  هام  رد  هک  ایبنا  متاخ  تدالو  ریظن  تسین و  هلبق 
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یبا نب  دـمحم  بوشآ و  رهـش  نبا  هک  تسا  راـحب »  » رد .تشکب و  ار  یگنج  درم  وا 1800  یتیاور  هب  هک  تسا  هیـصولا » تابثا   » رد
دیناد یم  ایآ  امش ! رب  ياو  تفگ : ار  دوخ  موق  دعـس  رمع  ناحورجم ، زا  ریغ  تشکب  درم  ات 1950  درک  گنج  هتسویپ  دنیوگ : بلاط 

رادنامک رازه  راهچ  و  دیزات ! وا  رب  يوس  ره  زا  تسا ، برع  هدنشک ي  رسپ  تسا ، نیطبلا » عزنالا   » رسپ نیا  دینک ؟ یم  رازراک  هک  اب 
امـش رب  ياو  دز : گناب  ترـضح  نآ  هک  تسا  فوهلم »  » قوف و باتک  ود  رد.دندش  لئاح  هدرپارـس  وا و  نایم  يو و  رب  دـندیراب  ریت 
دوخ رهوگ  هب  دـیبرع ، زا  رگا  دیـشاب و  درم  هدازآ  ایند  رد  سپ  دیـسرت ، یمن  داعم  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا 

نم ات  تسین ، یهانگ  نانز  رب  مینک و  یم  رازراک  مه  اب  امش  نم و  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  همطاف  رسپ  يا  دز : دایرف  رمـش  دیدرگزاب !
نیا مرح  زا  دز  دایرف  هاگنآ  یتفگ ! یتسرد  يراد و  قح  تفگ : رمـش  .دیراد  زاب  نم  مرح  زا  ار  دوخ  ناشکرـس  نآ  تاتع )  ) ما هدنز 
یم بآ  تبرـش  کی  دندروآ  ودـب  يور  مدرم  سپ  تسا ! راوگرزب  درمناوج و  یفیرح  هک  دـینک  وا  دوخ  گنهآ  دـیوش و  رود  درم 

بوشآ رهـش  نبا.دـنتخاس  یم  رود  بآ  زا  ار  وا  دـندرک و  یم  هلمح  هرابکی  همه  درک ، یم  هعیرـش  يوس  هب  ور  تقو  ره  تساوخ و 
رازه راهچ  اب  اه  نیا  تخات و  جاجح  نب  ورع  یملـس و  روعا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » هک درک  تیاور  يدولج  زا  فنخموبا  دـیوگ :

مه نم  يا و  هنشت  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  دشونب ، هک  درک  بآ  رد  رس  بسا  نوچ  دنار ، بآ  رد  بسا  دندوب و  هعیرش  رب  درم 
، دیمهف ار  ترضح  نآ  مالک  ییوگ  درک  دنلب  رس  دینشب ، ماما  زاوآ  بسا  نوچ  یشونب ، بآ  وت  ات  مروخ  یمن  بآ  نم  هللا  ما و  هنـشت 
ای تفگ : يراوـس  تشادرب ، بآ  یتـشم  درک ، زارد  تسد  سپ  شوـنب  مه  وـت  مشوـن  یم  بآ  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ 

ار بآ  سپ  دندرک ! تراغ  ار  وت  میرح  يرب و  یم  تذل  بآ  ندروخ  زا  وت  هللادبعابا 
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هتـسیاش ي بیرف  تلفغ و  هنوگ  نیا  دـیوگ : مجرتم  «. تسا ملاس  هدرپارـس  دـید  تخاس ، رود  ار  اهنآ  تخات و  موق  نآ  رب  تخیرب و 
مه تماما  زا  رگا  و  هدـیکم » نع  لفغتـسا  ال  : » دومرف نینمؤملاریما  تسا و  نییرابخا  ریهاشم  زا  يدولج  دـنچ  ره  تسین  تماما  ماقم 

لقعلا و لامک  و  دیامرف : دـیرجت »  » رد توبن  طیارـش  قایـس  رد  یـسوط  هجاوخ ي  .تسین و  راکنا  لباق  نانآ  تناطف  مینک ، رظن  عطق 
یسک و  هنع » تارفنملا  معظا  نم  کلذ  نال  تسا : هدومرف  نآ  حرش  رد  یلح  همالع  و  وهسلا .» مدع  رد  يأرلا  هوق  هنطفلا و  ءاکذلا و 

تارفنم نیا  زا  ماما  ربمغیپ و  و  دننک ، یم  هرخسم  سوسفا و  دندنخ و  یم  وا  هب  مدرم  دروخ  بیرف  وا  دنهد و  بیرف  هنوگ  نیا  هک  ار 
لعف و هک  درک  یم  اعدا  هنوگچ  تشادـن  لماک  يأر  دروخ و  یم  بیرف  هک  یماما  دـنیوگن  دوش و  مامت  مدرم  رب  تجح  اـت  دـنهزنم 

ییابیکش ربص و  هب  درک و  عادو  تیب  لها  اب  رگید  راب  دیوگ : الج »  » رد یسلجم  !؟ تفگ یم  نخـس  وا  اب  بسا  تسا و  تجح  شلوق 
رـش زا  تسادخ و  امـش  یماح  ظفاح و  هک  دـینادب  دیـشاب و  الب  هدامآ ي  دیـشوپب و  اهرازا  دومرف : داد و  رجا  باوث و  دـیون  دومرف و 

هب تیلب  نیا  ضوع  رد  دنک و  باذع  الب  عاونا  هب  ار  امش  نانمشد  دنادرگ و  وکین  ار  امش  رما  تبقاع  دهد و  تاجن  ار  امـش  نانمـشد 
جرفلاوبا دیوگ  راحب »  » رد «. دییوگن نابز  هب  دهاکب  امـش  ردق  زا  هک  يزیچ  دییامنن و  تیاکـش  سپ  دـناسرب ، تامارک  اهتمعن و  عاونا 

زا وا  لاثما  رمش و  ياج  منهج  لاح  ره  هب  .تفگ  یم  هنابدا  یب  یباوج  مرش  یب  رمش  تساوخ و  یم  بآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  تفگ :
دننام تارف  بآ  ینیب  یمن  ایآ  نیسح ! يا  تفگ : يدرم  .دنراذگ  یم  اپ  ریز  ار  نید  شیوخ  يایند  ظفح  يارب  هک  تسا  ناتسرپ  ایند 

هب اشطع » هتما  مهللا  : » تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  یهد ! ناج  یگنـشت  زا  ات  یـشچن  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیـشخرد ! یم  یهام  مکش 
تفگ یم  زاب  دـمآ ، یم  نوریب  شناهد  زا  ات  دـیماشآ  یم  دـندروآ و  یم  بآ  دـیهد ! بآ  ارم  تفگ  یم  هتـسویپ  درم  نیا  مسق  ادـخ 
دنکفا يریت  هللادیبع  رکشل  زا  تشاد  مان  فوتحلاوبا  هک  يدرم  دنیوگ  .درمب و  ات  دوب  نینچمه  و  دیهد ! بآ  ارم  تشک ، ارم  یگنـشت 

نآ نساحم  يور و  رب  نوخ  دنکرب و  ار  نآ  تسشن ، مالسلا  هیلع  ماما  یناشیپ  رب  ریت  نآ  و 
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یلع رذت  اددب و ال  مهلتقا  اددع و  مهصحا  مهللا  هاصعلا  ءالوه  كدابع  نم  هیف  انا  ام  يرت  کنا  مهللا  :» تفگ تشگ و  ناور  ترضح 
تخات اه  نآ  رب  نیگمشخ  ریش  دننام  هاگنآ  تشذگب ) نیا  هب  بیرق  یترابع  همجرت ي  «.) ادبا مهل  رفغت  ادحا و ال  مهنم  ضرالا  هجو 

هنیـس ولگ و  رب  دندیراب و  یم  ترـضح  نآ  رب  بناج  همه ي  زا  ریت  تشک و  یم  دز و  یم  ار  وا  ریـشمش  هب  دیـسر  یم  سک  ره  هب  و 
زا نم  زا  سپ  دیتشادن ، هاگن  وا  دالوا  هرابرد ي  ار  دمحم  دوخ  ربمغیپ  تمرح  راکبان  تما  يا  تفگ : یم  تسشن و  یم  ترضح  نآ 
هب ارم  مراودیما  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، ناسآ  امـش  رب  سک  همه  نتـشک  دیرادن و  یـساره  ادخ  ناگدنب  زا  کی  چیه  نتـشک 

نبای تفگ : ینوکـس  کلام  نب  نیـصح  .دینادن  هک  ییاج  زا  دـشکب  ماقتنا  امـش  زا  دـیامرف و  اطع  تمارک  امـش  ندرک  راوخ  ضوع 
رب دتـسرف  كاندرد  یباذع  هاگنآ  دزیرب ، ار  امـش  نوخ  دنکفا و  امـش  نایم  رد  گنج  دومرف : دشک ؟ ماقتنا  هنوگچ  ام  زا  ادخ  همطاف !
رب مخز  .دنتفگ 72  هللا  همحر  دیس  و  بقانم »  » بحاص.دمآ شکرابم  ندب  هب  نیگنس  ياهمخز  ات  درک  یم  لاتق  ترضح  نآ  و  امش ،

مالسلا هیلع  نیسح  رب  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  فنخموبا  تفگ : بوشآ  رهش  نبا  و.دمآ  ترضح  نآ 
مخز دنچ  وا 320 و  رب  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .میتفای و  ریـشمش  مخز  هزین و 34  مخز   33
دنیوگ یضعب  ریت و  مخز  زا  ریغ  هبرض  رگید 33  تیاور  رد  مخز و  هک 360  تسا  دراو  یتیاور  رد  و  ریت ، ریشمش و  هزین و  زا  دنتفای 

نآ نت  شیپ  رب  ریت  همه  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  .تشپ و  راـخ  نت  رب  دوب  راـخ  دـننام  موـلظم  نآ  نت  رب  ریت  دـندید و  مخز   1900
، دیسر وا  یناشیپ  رب  دمایب و  یگنس  دوب ، هداتـسیا  هکنانچمه  و  گنج ، یگتـسخ  زا  دیاسایب  یتعاس  ات  داتـسیا  دنیوگ  دوب و  ترـضح 

يور زا  ار  نوخ  هک  تشادرب (1)  هماج  سپ 
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اب فدارم  دشاب ، هدیـشوپن  هتخودن و  هدیربن و  دنچ  ره  تسا ، هتفاب  نامـسیر  هب  زیچ  ره  یـسراف  رد  هماج  یبرع و  رد  بوث  . 119 - 1
كاپ نوخ  ات  تشادرب  هچراپ  لامتسد  ماما  دیاش  دشاب ، هدیـشوپ  هک  تسین  نت  هماج ي  صوصخم  مییوگ و  شامق  زورما  ام  هک  نآ 
یلیلد تسین و  لوقعم  راک  نیا  گنج  رد  نوچ  دوش  هنهرب  شندـب  دروآ و  الاب  ار  نهاریپ  نماد  دـیاشگب و  هرز  دـنب  هک  نآ  هن  دـنک 

ياه هقلح  هک  دندنکفا  یم  نانچ  ریت  درادن و  نت  ندوب  هنهرب  رب  فقوت  ریت  ندش  رگراک  نمـشد و  نتخادنا  ریت  میرادـن و  نآ  رب  مه 
یمن دوب و  یناشیپ  ندرک  كاپ  لوغـشم  شتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسناوت و  یمن  سک  همه  اـما  تشذـگ ، یم  دـیر و  یم  ار  هرز 

.دمآ ریت  هک  درادب  ریت  يولج  رپس  تسناوت 
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لاق ترضح ، نآ  لد  رب  یتیاور  هب  تسـشن و  ترـضح  نآ  هنیـس ي  رب  دمایب و  هدولآ  رهز  هخاش و  هس  زیت  يریت  دنک ، كاپ  درتسب و 
« هللا لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  : » تفگ قشع و  ناشن  هش  لد  درک  فان و  دیردب  قشع  نامک  زا  اهر  دید  لقع  هک  يریت  : يدج

هاگ نآ  تسین ، وا  ریغ  يربمغیپ  رسپ  نیمز  يور  هک  دنشک  یم  ار  يدرم  یناد  یم  وت  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  رـس  و 
يوـس دـش  رپ  نوـچ  تشاذـگ ، مخز  نآ  رب  تسد  سپ  تسجرب  نادواـن  دـننام  نوـخ  دروآ و  نوریب  تشیپ  زا  تـفرگب و  ار  ریت  نآ 

هب ار  نوخ  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هاگنآ  ات  دوب  هدشن  هدید  نامـسآ  رد  یخرـس  تشگنرب و  نآ  زا  هرطق  کی  و  دیـشاپ ، نامـسآ 
ار مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  شیوخ  دج  دومرف : درک ، هتـشغآ  نادب  ار  نساحم  يور و  داهن و  نآ  رب  تسد  مود  راب  دیـشاپ و  نامـسآ 

ریغ یخرـس  نامـسآ  یخرـس  زا  دارم  دیوگ : مجرتم  ) .دنتـشک ارم  نالف  نالف و  هللا  لوسر  ای  میوگ  منک و  رادید  هدـش  باضخ  نینچ 
دوب و هام  دنچ  دمآ ، دـیدپ  نامـسآ  رد  تداع  رب  دـیاز  یخرـس  تقو  نآ  رد  ریثا  نبا  لماک  تیاور  هب  تسا و  برغم  قرـشم و  قفش 
رد و  داد ) رارق  برغم  زامن  تمالع  ار  نآ  ربمغیپ  ترضح  دوب و  نامسآ  رد  شیپ  زا  تسه  نونکا  هک  قفش  یخرـس  نیا  دش و  لیاز 

یگنـس کلفراکیپ  مزر و  زا  یمد  دـیاسآ  هک  راربا  ناطلـس  دـش  زاـب  زکرم  هب.تسا  هدروآ  مظن  هب  وکین  ار  هیـضق  نیا  هبحملا  جارعم 
تشگ نوگلگ  هکار  امن  دزیا  هنیئآ ي  تسکـش  ار  افج  گنـس  نآ  هنیک  زا  دز  وچ  نسحا  هللا  هجو  یناشیپ  هب  نمـشد  تسد  زا  دنکف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يور  دحا  زور  رد  نوچ  دمرس  قشع  يور 
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یکی نشوج  ربا  ریز  دش ز  نایامن  نشور  دیشروخ  زا  رتنـشور  لد  هاگانب  دیادزب  هرهچ  زا  نوخ  هک  هاش  نآ  تساوخ  تمارک  نامادب 
قلاخ ماقم  ناکیپ  هدولآ  رهز  دـیدرگ  نایع  نامیا  لها  هانپ  تشپ  زا  هکرپ  اـت  ياـج  هش  لد  ردـنا  تفرگ  رکـشل  يریت ز  شو  ساـملا 
ارالد رادـید  هب  شنانـس  زا  دـیردب  هللا  بنج  هک  شناـنچ  ولهپ  رب  هزین  دز  نانـس  نوخ  رپ  تشگ  ناـکیپ  هدولآ  رهز  نوچیب ز  ياـتکی 

ارط قلخلا  تکرت  مد  نآ  ردنا  تفگ  یم  داتفا و  ور  هب  مدآ  لسن  رخف  لصو  رکـش  هب  تشاذگب  قشع  راب  قشع  دنمـس  تشارفا  تیار 
نتفر هکنیا  زا  سپ  هللا  همحر  دـیفم  خیـشاکاوس  یلا  داؤفلا  نح  امل  ابرا  بحلا  یف  ینتعطق  ولفاکارأ  یکل  لایعلا  تمتیأ  اـکاوه و  یف 

مالسلا هیلع  نیسح  نوچ  دیوگ : تسا  هدرک  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  سابع  شردارب  ندش  هتشک  بآ و  دنب  بناج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
ملام هک  ناشیا  زا  يدرم  دنتفرگورف  ار  وا  دنتخات و  يو  رب  دوخ  ناهارمه  زا  یتعامج  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  تشگزاب  هدرپارـس  هب 

، تشاد رس  رب  هوسنلق  دز و  ترضح  نآ  رس  رب  ریشمش  داد و  مانشد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دمآ و  ناباتـش  دنتفگ ، یم  يدنک  رـسن  نب 
دوخ تسار  تسد  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  دش ، رپ  نوخ  زا  هوسنلق  تشگ و  ناور  نوخ  دیسر ، كرابم  رـس  هب  دیردب و  ار  نآ 

یهالک تسبب ، رـس  مخز  تساوخ و  یلامتـسد  تخادنیب و  هالک  نآ  و  دنک ! ناراکمتـس  اب  ار  وت  رـشح  يادخ  یماشاین و  يروخن و 
مجرتم  ) هدرک رکذ  سنرب  هوسنلق  ياج  هب  هک  نآ  رگم  تسا ، هدروآ  نینچمه  يربط  .تسبرب و  همامع  هداهن و  رس  رب  تساوخ  رگید 

، دوب زخ  تشادرب ، ار  لوا  هـالک  نآ  دـمایب و  يدـنک  درم  نآ  سپ  دوب ، هدـش  هدـنام  دـیوگ  نآ  زا  سپ  و  تسا ) یکی  ود  ره  دـیوگ 
ایآ تفگ : شنز  نوخ ، زا  تسـش  یم  ار  نآ  دوب و  يدب  رح  نب  نیـسح  رهاوخ  رح  تنب  هللادـبع  ما  وا  درب و  شیوخ  تفج  دزن  نوچ 

شیورد و هشیمه  درم  نیا  دنتفگ : یم  يو  ناتسود  ورب ! نوریب  يدروآ ؟ نم  هناخ ي  رد  يا  هدوبر  هک  ار  ربمغیپ  رتخد  رسپ  هماج ي 
.درمب ات  دوب  هراچیب 

383 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يوس  یفوک  ناـگدایپ  زا  رفن  هد  بیرق  اـب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک : تسا  هدروآ  شیوخ  ثیدـح  رد  فنخموبا  دـیوگ : يربـط 
رگا امش ! رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  دنتـشگ ، لیاح  لزنم  نآ  وا و  نایم  دندوب و  اجنادب  وا  لایع  هنب و  راب و  هک  دندمآ  لزنم 

ناشکرس نیا  زا  ارم  لایع  لحر و  دیشاب ، هتشاد  رهوگ  لصا و  دیشاب و  درم  دازآ  ایند  رد  دیسرت  یمن  زیخاتسر  زور  زا  دیرادن و  نید 
وا کیدزن  ناگدایپ  اب  .يراد و  قح  وت  مینک و  راک  نیا  ینعی  همطاف » نب  ای  کل  کـلذ  : » تفگ رمـش  دـینک ! ظـفح  دوخ  نادرخیب  و 

بهو نب  حلاص  یفعج و  دیزی  نب  ورمع  نب  معشق  رگید  تشاد و  مان  یفعج  نمحرلادبع  هک  بوبخلاوبا ، دوب  اهنآ  نایم  رد  دندش و 
دیوگ مجرتم   ) تشذگ بوبخلا  یبا  رب  درک و  یم  صیرحت  ار  اهنآ  رمش  یحبـصا و  دیزی  نب  یلوخ  یعخن و  سنا  نب  نانـس  ینزی و 

برح و تـالآ  هب  دوب  هتخاـس  ماـمت  وا  و  دـنناوخ ) یم  قوـنخلاوبا  فوـتحلاوبا و  فیحـصت  هب  یهاـگ  هک  تسا  بوـبخلا  یبا  نیمه 
نم اب  وت  تفگ : مه  وا  ینک ؟ یم  یخاتـسگ  نینچ  نم  اب  تفگ : رمـش  دوش ؟ یم  عناـم  هچ  ار  وت  تفگ : بوبخلاوبا  ور ! شیپ  تفگ :

مشچ رد  ار  هزین  نیا  هک  نیا  تفگ : رمش  اب  دوب  لد  رپ  یناولهپ  بوبخلاوبا  دنتفرگ ، نداد  مانشد  ار  رگیدکی  و  ینگک ! یم  یخاتسگ 
ناگدایپ اب  رمـش  هاگ  نآ  دـیناسر ، مهاوخ  ازـسب  ار  وت  متفاـی  یـسرتسد  رگا  دـنگوس  ادـخب  تفگ : تشگزاـب و  رمـش  مزوپـس  یم  وت 

يرسپ و  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  وا  زاب  دنار ، یم  ار  اهنآ  تخات و  یم  ناشیا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  دیـسر ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  کیدزن 
ار وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدراد و  هاگن  دـیاش  تفرگ  ار  وا  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  دـمآ ؛ نوریب  وا  نادـناخ  زا  لاسدرخ 

نب هللادبع  تفگ : دیفم  خیش  .داتسیاب و  وا  رانک  ات  دیود  یم  نیـسح  يوس  تخاس و  اهر  همع  تسد  زا  ار  دوخ  رـسپ  نآ  و  رادهاگن !
رتخد بنیز  داتسیاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  رانک  ات  هدیـسرن  غولب  هب  دوب  يرـسپ  وا  دمآ و  نوریب  ناود  نانز  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 
عانتما تخـس  رـسپ  نآ  رادهاگن ! ار  وا  رهاوخ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدراذگن و  هک  دیناسر  ودب  ار  شیوخ  نینمؤملاریما 

، دروآ دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  دصق  هب  ریشمش  بعک  نب  رحب  يربط ) ) .مدرگن ادج  شیوخ  مع  زا  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : دومن و 
: تفگ رسپ  نآ 
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ادـج ار  وا  تسد  ریـشمش  درک و  رپـس  ار  تسد  رـسپ  نآ  دز ، ریـشمش  رحبا (1)  تشک ؟ یهاوـخ  ارم  مع  راـک  تـشز  نز  دـنزرف  يا 
: تفگ دینابسچ و  شیوخ  هب  تفرگب و  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  هاتبا ! ای  دز : دایرف  رسپ  دنام ؛ هتخیوآ  تسوپ  هب  هکنانچ  تخاس 

قحلم وـت  حـلاص  ناردـپ  هب  ارت  وا  هک  راد ، مشچ  یلاـعت  يادـخ  زا  ریخ  نـک و  ییابیکـش  دـش  لازن  وـت  رب  هـک  نـیا  رب  هدازردارب  يا 
سپ یهد ، يرادروخرب  ار  نانیا  یتدم  ات  هک  يا  هدومرف  ردقم  رگا  ایادخ  تفگ : تشادرب و  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  دنادرگ !

دندـناوخ ار  ام  ناشیا  هک  زگره ، نادرگم ! دونـشوخ  ناشیا  زا  ار  تالو  رادـب و  رگید  یهار  هبار  کی  ره  نکفا و  ناشیا  رد  ییادـج 
نیسح شمع  ناماد  رد  درک  حبذ  ار  وا  دنکفا و  يرت  لهاک  نب  هلمرح  تفگ  دیس  و.دنتـشک  ار  ام  دنتخات و  ام  رب  اما  دننک ، يرای  هک 
تفگ درم و  نیرت  يور  ابیز  دید  ار  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  ماش  لها  زا  يدرم  دیوگ : دیرفلا » دقع   » رد هبر  دـبع  نبا.مالـسلا  هیلع 

دز و ریشمش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  يو  رب  تفریذپن و  راذگاو ؟ ار  وا  راکچ ؟ نیا  هب  ار  وت  تفگ : وا  اب  يدرم  مشک ، یم  ار  ناوج  نیا 
هاوخ هنیک  دراد و  كدـنا  روای  هک  تسا  يدایرف  نیا  کـیبل  تفگ : شمع  هاـمع ! اـی  دز  داـیرف  دیـسر  يو  هب  تبرـض  نوچ  تشکب ؛
گنج سپ  تـشکب ، ار  وا  دز و  رگید  تبرــض  درک و  ادــج  وا  تـسد  تخاـت و  وا  هدنــشک ي  رب  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  رایــسب و 

هیلع نیـسح  دیوگ : يربط  تسا ، هدش  هبتـشم  مساق  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  هللادبع  ار  هبر  دـبع  نبا  ارهاظ  دـیوگ : فلؤم.دنتـسویپ 
ناهارمه نآ  رب  پچ  تسار و  زا  ناگدایپ  تفگ : دـیفم  .دـندش و  رود  وا  زا  زا  دـنکارپب و  ار  اه  نآ  ات  درک  مزر  ناگدایپ  اـب  مالـسلا 

اب دنامن  نوچ  دنتفگ : ریثا  نبا  يربط و  .دنامب  رفن  راهچ  ای  هس  ات  دنتـشک  ار  اه  نآ  دـنتخاتب و  دـندوب  هدـنام  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
زا هتفاب  مکحم  تساوخ  یلیوارس  نت  راهچ  ای  هس  رگم  مالسلا  هیلع  نیسح 

385 ص :

رحب حبصا  ایوگ  و  میج »  » هب هغیص  نامه  هب  یضعب  رد  تسا و  هلمهم  راحب »  » لیـضفت هغیـص  هب  رحبا  لتاقم  بتک  ضعب  رد  . 120 - 1
، تسا روکذم  لتاقم  رد  ررکم  وا  مان  هک  تسا  رجبا  نب  راجح  ردـپ  رجبا  ریغ  نیا  تسا و  يربط  خـیرات  رد  هک  نانچ  تسا  هزمه  یب 

.تسا روکذم  يربط  خیرات  رد  درم و  نید  نامه  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زور  رد  دوب و  ینارصن  رجبا  نوچ 
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باحـصا زا  یکی  دنرواین ، نوریب  وا  نت  زا  ات  تفاکـشب  دیردب و  ياج  دـنچ  ار  نآ  دـش و  یم  هریخ  نآ  رد  مشچ  هک  نمی  ياه  هتفاب 
نآ نوـچ  تفگ  يوار  .تسین  هتـسیاش  ارم  نآ  ندـیوپ  تسا و  تلذـم  هماـج ي  نآ  دوـمرف : یـشوپ ! یناـبت »  » نآ ریز  شاـک  تفگ :

دیوـگ مجرتـم  ) دروآ نوریب  مه  ار  هماـج  نآ  لوا ) هزمه ي  یب  تسا  رحب  يربـط  خـیرات  رد   ) بعک نـب  رحبا  دـش ، دیهـش  ترـضح 
یم نارگانـش  ناـحالم و  مییوـگ و  هـکنت  اـم  زورما  هـک  گـنت  تـسا و  درخ  ناـبت »  » خارف و تـسا و  هداـشگ  هماـج ي  ریز  لـیوارس 
رحب تسد  ود  زا  هک : نمحرلادبع  نب  دـمحم  زا  بیعـش  نب  ورمع  نم  يارب  درک  ثیدـح  تفگ : فنخموبا  ینعی ، يدزا ، دندیـشوپ )

مالسلا هیلع  نیسح  تفگ  يوار  دیوگ : دیس.دش  یم  کشخ  بوچ  ود  دننام  ناتسبات  دیوارت و  یم  كرچ  بآ  ناتسمز  رد  بعک  نب 
تـسا تلذ  سابل  نیا  هن  دومرف : دندروآ  ینابت » ! » دنزاسن هنهرب  ارم  ات  دنکن  تبغر  نآ  رد  یـسک  هک  دـییوجب  نم  يارب  هماج  دومرف :

هاگنآ دنتفرگرب ) مه  ار  نآ  دیسر  تداهش  هب  نوچ  و   ) دیشوپ شیوخ  ياه  هماج  ریز  دیردب و  ار  نآ  تشادرب و  هنهک  هماج ي  سپ 
ناـمز نآ  رد  هک  ینمی  تسا  يا  هماـج  هربـح   ) تسا هدرک  رکذ  مـیدرک  لـقن  يربـط  زا  هـچنآ  ریظن  تساوـخ و  هربـح »  » زا یلیوارس 

یم ار  اهنآ  دروآ و  موق  نآ  هب  يور  وا ، تیب  لها  زا  نت  هس  رگم  دنامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  نوچ  تفگ  دـیفم  خیـش  (. دوب اهبنارگ 
رب نیگنـس  ياهمخز  دنام و  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندش و  هتـشک  اهنآ  ات  دندرک  یم  تیامح  نت  هس  نآ  تخاس و  یم  رود  دـنار و 

مدیدن تفگ : ملـسم  نب  دیمح  .دندش  یم  هدنکارپ  پچ  تسار و  زا  نانآ  دز و  یم  اهنآ  رب  ریـشمش  سپ  دوب ، هدـمآ  شفیرـش  رکیپ 
دوب و وا  هک  سفن  طبـض  بلق و  توق  نادـب  دـنوش ، هتـشک  وا  نارای  تیب و  لـها  نادـنزرف و  هک  يا  هدـش  اـهنت  يا و  هدـنام  راـی  یب 

نوچ دـنک ، هلمح  اهنآ  رب  گرگ  یتقو  نازب  هلگ ي  هک  نانچ  دـنار  یم  پچ  تسار و  زا  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  هلمح  وا  رب  ناـگدایپ 
ریت تفگ  ار  نارادـنامک  و  دـنوش ) اـهنآ  رارف  عناـم  و   ) دنـشاب ناـگدایپ  تشپ  زا  هک  دـیبلط  دوخ  ددـم  هب  ار  ناراوـس  دـیدب  نیا  رمش 

دنداتسیاب و وا  يور  شیپ  هاپس  نآ  تشادب و  راکیپ  زا  تسد  دش و  تشپ  راخ  دننام  ماما  فیرش  ندب  دندنکفا ،
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چیه رمع  يرگن ؟ یم  ودـب  هریخ  وت  دنـشک و  یم  ار  هللادـبعوبا  ایآ  وت ! رب  ياو  ار : دعـس  نب  رمع  دز  دایرف  دـمآ و  همیخ  رد  هب  بنیز 
هک تسا  يربط  تایاور  رد  :و  تفگن باوج  سک  چیه  تسین ؟ امـش  نایم  یناملـسم  ایآ  امـش ! رب  ياو  دز : دایرف  بنیز  دادن ، باوج 

؟ ینک یم  هاگن  وت  دنـشک و  یم  ار  هللادبع  یبا  ایآ  دعـس  نب  رمع  يا  تفگ : بنیز  دمآ ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  کیدزن  دعـس  نب  رمع 
رکیپ رب  مخز  نوچ  دیوگ  دیـس  .دـینادرگب و  وا  زا  يور  تخیر و  یم  شـشیر  هنوگ و  رب  رمع  کشرـس  مدـید  ییوگ  تفگ : يوار 

مالسلا هیلع  ماما  هک  دز  ترضح  نآ  هاگیهت  رب  هزین  ینزی  بهو  نب  حلاص  تشگ ، تشپراخ  دننام  دش و  رایسب  ترـضح  نآ  كرابم 
 - هیلع هللا  تاولـص  تساخرب -  هاگنآ  هللا » لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  : » تفگ یم  تسار و  هنوگ ي  هب  داـتفا  نیمز  هب  بسا  زا 

ءامـسلا تیل  هاتیب ! لـها  او  هادیـس ! او  هاـخ ! او  دز : یم  داـیرف  دـمآ و  نوریب  همیخ  رد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  تفگ : يوار 
درخ و اه  هوک  شاک  يا  داتفا و  یم  نیمز  رب  نامـسآ  شاـک  يا  ینعی : لهـسلا  یلع  تکدـکدت  لاـبجلا  تیل  ضرـالا و  یلع  تقبطا 
ره زا  و  دیتشاذگ ؟ رظتنم  ارچ  ار  درم  نیا  هک  دز  گناب  شیوخ  باحـصا  رب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  و  تخیر ! یم  نوماه  رب  هدنکارپ 

زخ (1) زا  يا  هبج  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : تسا  هدش  تیاور  ملسم  نب  دیمح  زا  و.یهتنا  .دنتخات  يو  رب  يوس 
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هنمزا رد  زخ  اما  تسا ، تنس  ندیشوپ  رخاف  سابل  اقلطم  نمـشد  رظن  رد  گنج و  رد  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  دیوگ : مجرتم  . 121 - 1
نبا دوب و  اهبنارگ  تخـس  نامز  همه  رد  دنا و  هدرک  فالخ  نآ  ینعم  رد  تغل  لها  تشگ و  یم  قالطا  هفلتخم  یناعم  رب  هفلتخم  ي 
یم زین  یکشخ  رد  هاگ  هک  تسا  ییایرد  ناویح  نآ  هک  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  تسا و  هنیمشیربا  هماج ي  ام  نامز  رد  دیوگ : ریثا 

یهام دننام  دنا : هتفگ  اهقف  یضعب  تسا و  ینتفاب  هماج ي  سپ  تسا ، ییایرد  دنفـسوگ  مشپ  زخ  دیوگ : رینملا » حابـصم   » رد .دیآ و 
بـسح رب  دنتفگ  هک  اه  نآ  درادن و  تلالد  نآ  رب  نارگید  تغل و  لها  مالک  دـیامن و  یم  دـیعب  اما  دـناوتن  تسیز  بآ  نوریب  تسا 

سابل هک  نیا  تزع و  ینارگ و  يارب  همئا  نامز  رد  میدـق  داـهز  و  دـنتفگ ، اـملع  نیخروم و  لاوقا  تاـیاور و  نیب  عمج  دوخ و  قوذ 
زخ نوچ  دنیوگ  اهقف  تسا و  هدش  دراو  نآ  زیوجت  ام  رابخا  رد  دنتسناد و  یمن  زیاج  زامن  رد  ای  اقلطم  ار  نآ  ندیشوپ  تسا ، نارابج 

.تسا ینثتسم  اهتشوگ  مارح  رگید  زا  ناویح  نیا  سپ  دندرک  زیوجت  ار  نآ  همئا  دوب و  لوکأم  ریغ  ناویح  نامز  نآ  رد 
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دننام اما  دوب  هدایپ  مدید ، ار  وا  ندش  هتـشک  زا  شیپ.دوب  هدرک  باضخ  گنر  ینعی  همـسو  هب  تشاد و  رـس  رب  همامع  دوب و  هدیـشوپ 
یم دز و  یم  دوب  راکشآ  هنخر  هک  يراوس  ره  رکیپ  رب  تسج و  یم  زارتحا  دندنکفا  یم  هک  اهریت  زا  درک و  یم  گنج  ریلد  يراوس 
نم نتـشک  زا  امـش  رب  دریگ  مشخ  دنوادخ  هک  مسق  ادخ  هب  دیدش ؟ ممـصم  نم  نتـشک  رب  ایآ  دومرف : یم  درک و  یم  هلمح  دـیرد و 

ییاج زا  دشک  ماقتنا  امـش  زا  دیدرک و  راوخ  امـش  هکنانچ  دراد  یمارگ  ارم  دنوادخ  هک  مراودیما  و  رگید ! هدـنب  ره  نتـشک  زا  شیب 
یمن دونشوخ  امش  زا  زگره  دزیرب و  ناتاهنوخ  دهن و  امش  نایم  رد  غیت  دیـشکب  ارم  رگا  هک  دنگوس  ادخب  دیـشاب ! هتـشادن  نامگ  هک 

نیا مادک  ره  دندرک و  یم  زیهرپ  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  مدرم  تشذگ و  یتدم  تفگ : يوار  .دـناشچ  ناتکاندرد  باذـع  ددرگ و 
يوس ره  زا  مدرم  نآ  و  دـیراد ؟ راظتنا  هچ  دنیـشن ! امـش  يازع  هب  ناـتردام  دز : گـناب  رمـش  سپ  .درک  یم  تلاوح  يرگید  هب  راـک 

وا هناش ي  رب  غیت  يرگید  دیربب و  دز و  ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  يریـشمش  کیرـش  نب  هعرز  تفگ : دیفم  خیـش  .دندرک و  هلمح 
یم رب  تقـشم  هب  دوب ، نازیخ  ناـتفا  ینعی  وـبکی ) ءوـنی و   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  دنتـشگزاب و  اـهنآ  يربـط )  ) داـتفا رد  يور  هب  هک  دز 

دیزی نب  یلوخ  دز و  ترضح  نآ  رب  هزین  درک و  هلمح  وا  رب  یعخن (1)  سنا  نبا  نانس  تفگ  هللا  همحر  دیفم  داتفا و  یم  زاب  تساخ 
هچ زا  دنک ! تسس  ارت  يوزاب  ادخ  تفگ : رمش  دیزرلب ، دوخ  رب  دنک ، ادج  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  هک  دمآ  دورف  بسا  زا  باتـشب 

نانس هک : تسا  روطسم  افصلا  هضور  يربط و  همجرت  رد  یلاعت .-  هللا  هنعل  درک -  ادج  ار  رهطم  رـس  دمآ و  دورف  دوخ  و  يزرل ؟ یم 
.دیسر نییلع  العا  هب  شسدقم  حور  دیشک ، نوریب  ار  هزین  نوچ  دز و  رس  شا  هنیک  یب  هنیس ي  زا  هک  دز  ترضح  نآ  تشپ  رب  هزین 
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ره تفگ : مدرم  اب  جاـجح  یتقو  هک : تسا  هدرک  تیاور  عخن  زا  يدرمریپ  زا  هدانـسا  هب  لیذـملا » لـیذ  بختنم   » رد يربط  . 122 - 1
مه سنا  نب  نانـس  دـنتفگب و  شیوـخ  تمدـخ  دنتـساخرب و  یتعاـمج  دزیخرب  هیما ، ینب  تلود  هب  ینعی  تسا ؛ هدرک  یتمدـخ  سک 

هتسب شنابز  تشگزاب  دوخ  لزنم  هب  نوچ  تسا و  یتمدخ  وکین  تفگ  جاجح  مالسلا  هیلع  منیسح  هدنشک ي  نم  تفگ : تساخرب و 
(. مجرتم  ) تفر منهج  هب  ات  درک  یم  رگید  راک  دروخ و  یم  دوب  هتسشن  هک  اجنامه  رد  تشگ و  لیاز  شلقع  دش و 
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زا ار  وا  دش و  تخس  ترضح  نآ  رب  یگنشت  دیوگ : لودلا » رابخا   » رد رد 1019  یفوتم  ینامرق  یقشمد  فسوی  نب  دمحا  سابعلاوبا 
ترضح نآ  ماک  رد  هک  دنکفا  يریت  ریمن  نب  نیـصح  دشونب ، تساوخ  دروآ  تسد  هب  بآ  یتبرـش  یتقو  یتح  دندش ، یم  عنام  بآ 

« ادحا مهنم  ضرالا  یلع  رذت  اددب و ال  مهلتقا  اددع و  مهصحا  مهللا  : » تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  دش و  نوخ  بآ  تسشن و 
دروآ دورف  وا  پچ  تسد  رب  يریشمش  کیرش  نب  هعرز  ات  دز  یم  پچ  تسار و  هب  وا  بناج ، ره  زا  دندرک  هلمح  وا  رب  مدرم  هاگنآ 

ار وا  رـس  دـمآ و  دورف  رمـش  داتفا و  ریز  هب  بسا  يالاب  زا  هک  دربورف  شکراـبم  رکیپ  رب  هزین  سنا  نب  نانـس  وا و  شود  رب  يرگید  و 
يربط و قودـص و  امن و  نبا  دیـس و  تیاور  رد  دـیوگ : فلؤم.دـندرک  تراغ  ار  وا  ياه  هماج  هاـگنآ  درپس ، یلوخ  هب  درک و  ادـج 
دش و هنشت  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : يرونید  درک و  ادج  نانس  ار  ترضح  نآ  رس  جرفلا ، یبا  يدوعسم و  هبر و  دبع  نبا  يرزج و 

سپ دمآ ، عنام  ندیشون  زا  تسشن و  شناهد  رب  هک  دنکفا  يو  رب  يریت  ریمن  نب  نیصح  درب  ناهد  کیدزن  نوچ  تساوخ ، بآ  حدق 
رس نم  تفگ : یم  دز و  وا  فیرش  قلح  رب  ریشمش  دمآ و  دورف  یعخن  سنا  نب  نانس  تفگ : هللا  همحر  دیس.تشاذگب  تسد  زا  حدق 

نیا رد  رعاش  .درک  ادج  ار  سدقم  رـس  نآ  هاگ  نآ  .دـنرتهب  همه  زا  تردـپ  ردام و  يربمغیپ و  رـسپ  مناد  یم  منک و  یم  ادـج  ار  وت 
زا نیدلا » ملاعم   » باتک رد  درک  تیاور  یـسرب  نسح  نب  دمحم  رهاطوبا  نانـس  افک  هریبت  هادغ  انیـسح  تلدع  هیزر  ياف  : دـیوگ هراب 

: دنتفگ دندرک و  دنلب  هیرگب  گناب  ناگتشرف  دیشک ، اجنادب  مالسلا  هیلع  نیـسح  راک  نوچ  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هب تفگ : دومن و  اهنآ  هب  ار  مئاق  هیاس ي  یلاعت  يادخ  سپ  تسا ، وت  ربمغیپ  رتخد  رسپ  وت و  هدیزگرب ي  نیـسح  نیا  راگدرورپ ! يا 
وا ياپ  تسد و  نآ  زا  سپ  دیربب ، وا  ناتشگنا  دنب  دنب  تفرگب ، راتخم  ار  نانـس  نیا  هک  تسا  تیاور.ار  وا  نوخ  مشک  یم  ماقتنا  نیا 

وا شتخادنا و  هدیناشوج  نوتیز  نغور  زا  یگید  رد  درک ، ادج 
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هک دیزو  خرـس  يداب  تساخرب و  کیرات  هایـس و  تخـس  يدرگ  دـش ، دیهـش  ماما  هک  تقو  نآ  رد  تفگ : يوار.دز  یم  اپ  تسد و 
هداتسیا نم  دیوگ : عفان  نب  لاله  دش و  زاب  اوه  هاگنآ  دوب ، نانچمه  یتعاس  دمآ ، دورف  باذع  دنتـشادنپ  مدرم  دوبن و  ادیپ  زیچ  چیه 

نایم نم  تشک ! ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رمش  کنیا  هک  هدژم  ریمالا ! اهیا  دز : دایرف  يدرم  هک  هللا -  هنعل  دعس -  رمع  باحصا  اب  مدوب 
، مدیدن يو  زا  رت  يور  هدنـشخرد  رتوکین و  ار  هتـشغآ  نوخب  هتـشک ي  چیه  مسق  ادخ  هب  مدید ، ار  وا  نداد  ناج  مدـمآ و  فص  ود 
: تفگ یم  يدرم  مدینش  تساوخ ! یم  بآ  یتبرـش  لاح  نآ  رد  دربب و  نم  دای  زا  ار  يو  لتق  هشیدنا  وا  تئیه  ییابیز  راسخر و  بات 
هیماحلا و ال یلع  درا  انا ال  : » تفگ یم  مدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  اـهمیمح » نم  برـشتف  هیماـحلا  درت  یتح  ءاـملا  قوذـت  ـال  هللا  «و 

همه سپ  منک ، تیاکش  ودب  دیدرک  نم  اب  امش  هچ  نآ  زا  مشونب و  نسآ  ریغ  بآ  زا  مور و  شیوخ  دج  دزن  نم  اهمیمح » نم  برشا 
کیرـش امـش  اب  راک  چیه  رد  رگید  مسق  ادخ  هب  متفگ  نم  دوب و  هدیرفاین  تمحر  اهنآ  لد  رد  دنوادخ  ییوگ  هک  دندش  نیگمـشخ 

رس دننام  زیت و  غیت  هب  دندرک  ادج  ار  ربمغیپ  هریبن ي  نیـسح  رـس  : » هک دیوگ  لؤسلا » بلاطم  » رد هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک.موشن 
هب شوپور  یب  زاهج  رب  دندرک و  راوخ  ار  وا  نادنزرف  مرح و  دندینادرگ و  مدرم  نایم  اهرهـش  رد  و   . دندرک (1) هزین  رس  رب  نادحلم 

ادـخ تسا و  بجاو  اهنآ  یتسود  تسرد ، داقتعا  نآرق و  حیرـص  هب  دـنلوسر و  تیرذ  اهنیا  دنتـسناد  یم  دـندیناشک و  یم  يوس  ره 
هدید ار  اهنآ  رافک  رگا  دندرک و  یم  نویش  هلان و  اهنآ  رب  دنتشاد  نابز  نیمز  نامسآ و  رگا  دنک ، یم  تساوخزاب 
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اروک یـسک  زج  دوس  ناوتن  رـس  تسود  ياپ  رب  قشع  ناهج  هاش  رـس  دش  هزین  بیز  ات  اهجات  دندنکف  كاخ  هب  همه  ناهاش  . 123 - 1
ناهج هاش  قشع  نامسآ  يوس  تفر  هک  یفطـصم  نیا  قارب  یب  هظحل  کی  هب  تشذگ  ناکم  زا ال  قشع  نانـس  ردنا  رـس  تشگ  دنلب 

نوک وت  نوخ  يادف  اداب  وت  ياهبنوخ  منم  ینم و  هتـشک ي  وت  قشع  ناج  وت  يادف  نسح  ناهج  يا  تفگ  تسلازا  شناناج  هک  قشع 
.قشع ناکم  و 
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یم راوگوس  دنتـسیرگ و  یم  هزین  اهنآ  دـندوب  ناشیا  عرـصم  رد  تیلهاـج  دـهع  ناشکرـس  رگا  دـندومن و  یم  يراز  هیرگ و  دـندوب 
ار ناتسرپ  ادخ  لد  هک  تسا  یتبیصم  گرزب  هچ  .دنتفاتـش  یم  اهنآ  يرای  هبدندوب  هدید  هعقو  نآ  نارابج  ناراکمتـس و  رگا  دندش و 
! دینادرگ كانهودنا  فلخ  فلس و  زا  ار  نانمؤم  هک  تسا  یتیلب  هچ  و  تشاد ! یئارس (1)  هحون  ءاثر و  هب  ار  اهنآ  تخاس و  رادغاد 

دنک اهنآ  غیت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیدمحم  ترتع  نآ  رب  سوسفا  دـش و  هتخیر  ناگیار  هب  ناشنوخ  هک  هیوبن  تیرذ  نآ  زا  غیرد 
مرح تمرح  ار  هیمـشاه  هرمز ي  نآ  هک  ادرد  تـفر ! ناشتـسد  زا  ناشرورـس  دـندنام و  راـی  یب  هیوـلع  هورگ  نآ  هـک  خوآ  دـیدرگ !

، دوب مرحم  مهد  هعمج ي  دش  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اروشاع  زور  دیوگ : فلؤم  !« دندرمـش لالح  ار  نآ  کته  دنتـسکشب و 
هبنشود و دنیوگ  یضعب  دوب و  هبنش  دنیوگ  یضعب  دوب و  لاس  ترضح 58  نآ  نس  رهظ و  زامن  زا  دعب  ترجه ، مکی  تصـش و  لاس 
زا يدنه  باسح  هب  ام  تسا و  هدماین  نآ  قبط  رب  تیور  دوب ، هبنشود  اروشاع  دنیوگ  ماوع  هکنیا  تفگ : جرفلاوبا  .تسا  حیحص  لوا 

نشور تسا  یلیلد  باسح  نیا  دشاب و  هعمج  هام  نآ  مهد  سپ  دوب ، هبنـشراهچ  لاس 61  مرحم  لوا  میدرک ، جارختسا  تاجیز  همه 
هک يربخ  ربانب  هبنـش و  دنیوگ  یـضعب  دوب و  هعمج  زور و  نآ  درک  دادماب  دعـس  رمع  دیوگ : دیفم  خیـش  تسا و  نآ  دیؤم  تیاور  و 

هرکذت  » رد لاس 61 و  هبنشجنپ  زور  مرحم  مود  زور  تفگ : البرک  هب  ترـضح  نآ  دورو  رد  دوب و  هعمج  زور  اقیقحت  میدروآ ، شیپ 
باحـصا اب  فوخ  هالـص  تیفیک  هب  ار  رهظ  زاـمن  هک  نآ  يارب  رـصع  رهظ و  زاـمن  نیب  اـم  دوب  هعمج  زور  وا  لـتقم  هک  تسا  طـبس »

هبنـشود ار  اروشاع  زور  بیذهت  رد  یـسوط  خیـش  یفاک و  رد  ینیلک  رفعجوبا  دیوگ : مجرتم   . دوب (2) هبنش  دنیوگ  یـضعب  دناوخ و 
زا دـیبع  نب  یـسیع  نب  دـمحم  ثیدـح  رد  اروشاـع  موص  باـب  رد  موصلا »  » باـتک رخآ  رد  خیـش  ترجه و  لاـس 61  رد  دـنا  هتفگ 

تیاور مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  شردارب 

391 ص :
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زور نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يزور  هبنـشود  زور  دومرف : مینک ، یم  لقن  ار  تجاح  لحم  ام  تسا و  هدرک 
.دنتسج كربت  نادب  ام  نانمشد  میدرمش و  كرابمان  ار  نآ  ام  سپ  هبنشود ، زور  رگم  دیسرن  دمحم  لآ  هب  تبیـصم  دومرف و  تلحر 

تسا هرکذت »  » باتک رد  مه  .هللا  دمحلا  تسین و  هبنشود  رد  یکش  سپ  تسا ؛ هداد  لوق  هب  تبـسن  ار  هبنـش  هعمج و  یـسوط  خیـش  و 
دمحم نب  ماشه  لوق  نیا  و  دوب ، لـتاق  یعخن  سنا  نب  نانـس  هک  نآ  لوا  لوق ؛ دـنچ  هب  دـندرک  فـالتخا  ترـضح  نآ  لـتاق  رد  هک 

ات تخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  رب  دیربب و  وا  رـس  دمآ و  دورف  بسا  زا  هاگنآ  يو ، رب  دـنکفا  يریت  هک  رمین  نب  نیـصح  مود ؛ تسا ،
.نشوـجلا يذ  نب  رمـش  مجنپ ؛ یبعـش  هللادـبع  نـب  ریثـک  مراـهچ ؛ یمیمت  سوا  نـب  رجاـهم  موـس  لوـق  دـیوج ، برقت  داـیز  نـبا  هـب 

لقن یماما  یلبرا  یسیع  نب  یلع  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  هک  اریز  تسا ، یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  مشـش  لوق  دیوگ : فلؤم.یهتنا 
رب ریشمش  دش  هدایپ  یبابض  هشرح  نب  رصن  سپ  دینک ! ادج  وا  رس  دیوش و  هدایپ  تفگ : شیوخ  ناهارمه  اب  دعـس  رمع  هک  دنا  هدرک 

دوب هداتـسیا  وا  تسار  بناـج  رد  هک  يدرم  هب  تفـشآ و  رب  دعـس  نبا  تخاـسن ، يراـک  دیـشک و  یم  ترـضح  نآ  كراـبم  موقلح 
نبا .درک و  ادج  ترـضح  نآ  رـس  دمآ و  دورف  رانلا -  یف  هللا  هدـلخ  یلوخ -  سپ  نک ! هدوسآ  ار  وا  يآ و  دورف  وت ! رب  ياو  تفگ :

هللادیبع يارب  تخاس و  ادج  ار  وا  رهطم  رـس  ریمح  هلیبق  زا  دیزی  نب  یلوخ  دوب و  ترـضح  نآ  لتاق  سنا  نب  نانـس  دـیوگ : هبر  دـبع 
رب بساز  هک ا  دز  وا  رب  هزین  تخات و  يو  رب  یعخن  سنا  نب  نانـس  دیوگ : يرونید  هفینحوبا ي  و  «. هآ ...یباکر  رفوا  : » تفگ دروآ و 
نآ رـس  دمآ و  دورف  دیزی  نب  لبـش  شردارب  دیزرلب ، شتـسد  دنک ، ادج  ترـضح  نآ  رـس  ات  دش  هدایپ  دـیزی  نب  یلوخ  داتفا و  نیمز 
نآ درگ  رب  هلاجر  زا  يرایـسب  نوچ  دننک  فالخ  مدرم  راچان  روما  هنوگ  نیا  رد  دیوگ : مجرتم   ) داد یلوخ  هب  درک و  ادج  ترـضح 

تداهش هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يراک  مخز  نآ  اهمخز  نیا  نایم  رد  دندز و  ترـضح  نآ  رکیپ  رب  رایـسب  مخز  دندوب و  ترـضح 
نآ درگ  رب  همه  دندش  هدرمش  نالتاق  زا  مدرم  نیا  و  ددرگ ، نیعم  نیمخت  سدح و  هب  دیاب  دیناسر 
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دننک جوف  دارفا  هک  راک  ره  دوب و  هدایپ  جوف  گنهرس  يو  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  رتروهـشم  همه  زا  رمـش  هکنیا  دندوب و  ترـضح 
ترایز تحـص  هب  نانیمطا  هک  دوش  یم  مولعم  ترـضح  نآ  لتاق  هرابرد ي  ءاملع  فالتخا  زا  دوش و  بوسنم  اـهنآ  هدرک ي  رـس  هب 

یمن فالخ  نآ  تحص  هب  دنتشاد  نانیمطا  رگا  تسا و  روکذم  احیرص  رمـش  مان  ترایز  نآ  رد  نوچ  دنتـشادن ، هیحان  هب  هفورعم ي 
داتفیب و بسا  زا  دندز و  ریشمش  هب  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  : » هک تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دندرک )
ریحتم و دوخ  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  یتما  يا  دز : دایرف  شرع  نانطب  زا  يداـنم  دـندومن ، باتـش  وا  كراـبم  رـس  ندرک  ادـج  يارب  مدرم 

هللادـبعوبا تفگ : يوار  .راـطفا  هزور و  يارب  تسا  یتیاور  رد  و  درادـن ! قفوم  رطف  یحـضا و  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـیا ! هدـش  هارمگ 
مالـسلاامهیلع یلع  نب  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  دیاب  هک  یـسک  نآ  ات  دش  دنهاوخن  قفوم  دندشن و  قفوم  هک  مسق  ادخب  مرج  تفگ ال 

، دوشن ققحم  تسا  ماما  روضح  نآ  طرـش  هک  حیحـص  رطف  یحـضا و  دیع  هک  دشاب  نیا  ینعم  تسا  لمتحم  دیوگ  مجرتم  « ) دزیخرب
لوا ار  نآ  میدید  ون  هام  نوچ  تسا و  نیا  فالخ  رب  ام  بهذم  ترورض  نوچ  تسین ، عقاو  قفاوم  زگره  هماع  لاله  تیؤر  هکنآ  هن 

قفاوم اهنآ  اب  ام  هام  لوا  هک  مه  یتقو  دـشابن  عقاو  قفاوم  اهنآ  ندـید  رگا  دـننیبب و  بش  نامه  مه  تنـس  لـها  دـنچ  ره  میریگ ، هاـم 
یبلح زا  یمق  هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  (. نییرابخا یتح  دوشن ، مزتلم  نادب  سک  چیه  مینکن و  انتعا  دوخ  تیؤر  هب  دیاب  دشاب 

وا دز ؛ یم  دایرف  دمآ و  رکشل  رد  یسک  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
یم نیمز  هب  هاگن  هداتسیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  منیب  یم  هک  نآ  لاح  منزن و  دایرف  نوچ  تفگ  دندرک ! عنم  دایرف  زا  ار 

هناوید دنتفگ  رگیدکی  اب  اهنآ  موش ! كاله  اهنآ  اب  نم  دنک و  نیرفن  نیمز  لها  رب  مسرت  یم  نم  و  درگن !؟ یم  ار  امش  گنج  دنک و 
هیمـس نبا  رطاخ  يارب  نتـشیوخ و  اب  میدرک  يراک  دب  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : هدرک ، هبوت  دندوب و  هدـش  نامیـشپ  هک  اهنآ  و  تسا ،

«. دیسر هک  دیسر  اجنادب  ناشراک  دندرک و  جورخ  دایز  نبا  رب  سپ  میتشک ! ار  تشهب  لها  ناناوج  دیس 
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هملس زا  ادنـسم  و  «. دشابن لیئربج  زج  ام  داقتعا  هب  تفگ : دوب ؟ هک  هدننز  دایرف  نآ  موش ! وت  يادف  : » متفگ هللادبع  یبا  اب  تفگ  یبلح 
باوخ رد  ار  ادـخ  لوسر  تفگ : تسیچ ؟ زا  وت  هیرگ ي  متفگ  .تسیرگ  یم  مدـید  مدـمآ ، رد  هملـس  ما  رب  هک : تسا  هدرک  تیاور 

هیلع نیـسح  دهـشم  رد  نونکا  تفگ : يدولآ ؟ كاخ  هچ  زا  هللا  لوسر  ای  متفگ  هتـسشن ، كاـخ  شکراـبم  نساـحم  رـس و  رب  مدـید 
کیراـت نامـسآ  هک  تسا  نیا  دـش  رهاـظ  ماـما  نآ  لـتق  زور  هک  یتاـیآ  زا  و  : » تفگ تسا ، رجح  نبا  قعاوص »  » رد و.مدوب  مالـسلا 

دیدرگ و خرس  نامسآ  تفگ  مه  دوب و  هزات  خرس  نوخ  نآ  ریز  رگم  دنتـشادنرب  ار  یگنـس  چیه  دندش و  هدید  ناگراتـس  دیدرگ و 
دنتـشادنرب نیمز  زا  گنـس  چیه  ماش  رد  و  دمآ ، تمایق  دنتـشادنپ  مدرم  دندمآ و  رادیدپ  زور  رد  ناگراتـس  هکنانچ  تفرگب ، باتفآ 

تیاور رد  نوچ  دریگن و  دیـشروخ  هاـم  مهد  رد  یموـجن  دـعاوق  بسح  رب  دـیوگ : مجرتـم  «. دـندید هزاـت  خرـس  نوـخ  نآ  ریز  رگم 
تاجیز بسح  رب  اپورا  نیمجنم  تسا و  هدمآ  زین  مالسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسیع -  ترضح  يارب  فوسک  نیا  ریظن  يراصن 

« نویرامالف  » هب موسوم  موجن  لها  زا  ناشیا  ناگرزب  زا  یکی  دـندیدن ، لمحتم  تقو  نآ  رد  ار  فوسک  عوقو  دـندرک ، باـسح  دوخ 
ریغ رد  تافوسک  نیا  لاثما  دیوگ : تسا و  هدیدرگ  ضرعتم  ار  هلئـسم  نیا  تسا و  هدرک  فینـصت  ملع  نیا  رد  میجحلا  میظع  یباتک 
 - يداع تافوسک  رد  هکنانچ  تسا -  هام  مرج  ندش  لئاح  هطـساوب ي  هن  دنک ، تباث  ار  نآ  عوقو  قثوم  تایاور  هک  صخـشم  تقو 

تبث تاجیز  رد  تسین و  مولعم  ام  رب  اهنآ  تاکرح  تایفیک  ریداقم و  هک  باـنذالا  تاوذ  دـننام  تسا  يرگید  تارک  ببـس  هب  هکلب 
ناگدننک هعلاطم  نارظان و  زا  منک و  یم  متخ  دوخ  دج  نیـسحمالغ  الم  دنوخآ  موحرم  زا  دنچ  یتایبا  هب  ار  باب  نیا  و  (. تسا هدشن 

راد مرزآ  راد  رمش  راد  مرش  راد  مرش  دمحا  يور  زا  نامسآ  يا  راد  مرش.مراد  اعد  سامتلا 
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، دوسح يا  دوپ  رات و  یتسسگ  ار  دمحا  سومان  هدرپراد ي  مرزآ  راد  مرش  راد و  مرـش  رادمجک  رهپـس  يا  یک  ات  دنچ و  يرادمجک 
لوسر ناتسب  ناغرم  رپ  هتسکشب  مغ  زاراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرـش  رات  دوپ و  دنالـسگب  نیک  زا  ترات  رز  سلطا  زدوز  دادیب  شتآ 

هآ هظحل  ره  ار  سدق  نارئاطراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرش  راسخاش  زا  سفق  دسانـشن  هک  دوخیب  نانچنآ  لولم و  لدیب  لبلب  لوتب ، مه 
رس ار  نید  ورسخراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرش  راب  هلعـش  رارـش  ناشنودرگب  رب  دش  رب  هکـسب  نایـشآ  قرب  هتـشگ  نایم  ناز  ناکدوک 

نآراد مرزآ  راد  مرـش  راد ، مرـش  راگنرز  جات  تسار  كرات  هب  رب  ار  يرفاکردب  رد  شمیرح  مه  رگ ، هولج  رز  تشط  ردـنا  هدـیربب 
مرش راوخ  هداب  ییور  مرـش  یب  افج  بوچ  زا  شتـسخ  بجع  اب  يدیکم  یم  بش ، زور و  برع  ریم  بل  نادند و  اب  هک  نادند  بل و 

باتب ناج  مغ  شتآ  ز  بابک ، لد  بایث  یلحک  نیربنع  دعج  ار ز  یسورعونراد  مرزآ  راد  مرش  راد ،
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، مامتها ماش ز  حبص و  ره  رد  هک  لکاک  نآ  هتشغآ  نوخب  دشراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرش  رات  رجه  ماش  وچ  يداماد  لوصو  دادماب 
طخ ار  يو  رـس  هتـسرون  فرط  رهراد  مرزآ  راد  مرـش  راد ، مرـش  راـبغ  يدـناشفا  رب  شروح  لبنـس  زا  سدـق  حور  مارتحا  نارازه  اـب 
شک ینشلگراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرش  راز  راز  شورخ  ار  يورذت  نالان  فرط  ره  نوگنرـس  تماق  لخن  نوخ ، قرغ  نوگراگنز 

هچ هوراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرـش  راید  رهـش و  ره  هب  هدنکارپ  شنابیلدنع  تاثداح  مومـس  زا  تابث ، یب  تانیاک  رخف  درک  ینابغاب 
، راد مرش  راب  گرب و  یب  افج  زک  ناتخرد  رب  نیریش  هچ  هو  نیجع  نوخ  رد  رپ  لاب و  نیمز ، رب  نید  ناتسب  ارـس  زک  ناغرم  لاب  نیرز 

راد مرش  راد ، مرـش  رازغرم  راز  ناغرم  بل  دنتـسب  اون  زااونین  نیمز  رد  اون ، یب  اون  زا  دنداتف  نید  غاب  ناگنهابـش  اتراد  مرزآ  راد  مرش 
رورس دوردب  هدرک  روصق ، رد  روح  هآ  موجه  زا  دیواج  سودرف  تحاسراد  مرزآ 
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هکنوچ دیفـس  دش  نیب  ناهج  مغ  طرف  ار ز  قداص  حبـصراد  مرزآ  راد  مرـش  راد ، مرـش  راذع  رب  متام  کشا  ار  نایـسودرف  مغ  مه ز 
یناوت هک  يرعش  چیپ  مهرد  همانراد  مرزآ  راد  مرش  راد ، مرش  راو  بوقعی  رصب  زا  مجنا  کشا  دیراب  هکـسبدیدپان  نید  فسوی  دید ،

راد مرزآ  راد  مرش  راد ، مرش  رابکشا  کنیا  هماخ  ناشفا  شتآ  کنیا  تکلک  مد  هحون  زا  دنبب  ور  مصا ، يا  مغ  حرش 
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تداهش زا  سپ  عیاقو 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تداهش و  زا  سپ  عیاقو  رد 

دیشوپب و تفرگرب و  یمرضح  هویح ي (1)  نب  قحسا  ار  وا  نهاریپ  دنتخادرپ ، ترـضح  نا  سوبلم  ندوبر  هب  تفگ  يوار  فوهلم ) )
ماما و  ریشمش ، هزین و  ریت و  رثا  زا  دنتفایب  مخز  هد  دص و  زا  شیب  وا  نهاریپ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  .تخیرب و  وا  يوم  دش و  سیپ 

نب رحبا (2)  ار  وا  لیوارس  .دنتفای و  ریـشمش  ياج  هزین و 34  ياج  مالسلا 33  هیلع  ماما  كرابم  رکیپ  رب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 
سنخا ار  وا  همامع ي  .دنامب و  تکرح  زا  دیدرگ و  کشخ  وا  ياهاپ  دش و  ریگ  نیمز  وا  هک  تسا  تیاور  تشادرب و  یمیمت  بعک 
مجرتم .دـش  هناوید  تسب و  رـس  رب  تشادرب و  هللا -  هنعل  يدوا -  دـیزی  نب  رباج  دـنیوگ  یـضعب  یمرـضح و  همقلع ي  نب  دـثرم  نب 
بجوم ار  نانآ  دنتشادرب و  ار  ماما  نت  هماج ي  نانمـشد  نیا  وا و  يارب  تسا  افـش  درادرب  وا  ربق  كاخ  زا  یکدنا  یعیـش  رگا  دیوگ :

یبلک و میلس  نب  لدحب (3)  ار  يرتشگنا  تفرگ و  دـلاخ  نب  دوسا  ار  وا  نیلعن  و.تسا  صالخا  تین و  اجنیا  رد  رثؤم  هک  دـش  ضرم 
اپ ود  ره  درک  ریگتسد  ار  وا  راتخم  نوچ  دیربب و  متاخ  ار  ترضح  نآ  تشگنا 
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زخ زا  هک  ار  ترـضح  نآ  هفیطق ي  .دش و  كاله  ات  دیطلغ  یم  دوخ  نوخ  رد  تشاذـگ  نانچمه  درک و  ادـج  ار  وا  تسد  ود  ره  و 
دنتشکب ار  دعـس  رمع  راتخم  رما  هب  نوچ  تفرگرب و  دعـس  رمع  دوب  ءاربت »  » هب موسوم  هک  ار  وا  هرز  تشادرب و  بعـشا  نب  ظسیق  دوب 

هلظنح نب  دوسا  دنیوگ  یضعب  تشادرب و  يدوا  قلخ  نب  عیمج  ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  دیـشخب و  هرمع  یبا  يو  لتاق  هب  ار  هرز  نآ 
ریاس اب  تسا  ظوحم  نوصم و  دوخ  لها  دزن  راقفلاوذ  نوچ  تسین ، راقفلا  وذ  ریـشمش  نیا  و  یلـشهن ، نالف  یـضعب  لوق  هب  یمیمت و 

توبن ریاخذ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تسادخ  لوسر  رتشگنا  هن  تشادرب  لدحب  هک  رتشگنا  نآ  نینچمه  تماما و  توبن و  ریاخذ 
هک هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرتشگنا  زا  مدیـسرپ  ار  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  قودص  خیـش.تسا 

مالسلا هیلع  نیسح  دنتشادنپ ، هک  تسین  نانچ  : » دومرف دندوبر ، مالسلا  هیلع  كرابم  تشگنا  زا  مدینـش  نم  هک  متفگ  وا  اب  و  دیـسر ؟
یلص ادخ  لوسر  هکنانچ  تشاذگاو ، وا  هب  تماما  رما  درک و  وا  تشگنا  رد  يرتشگنا  دینادرگ و  شیوخ  یصو  ار  نیسحلا  نب  یلع 

اب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  اب  ترـضح  نآ  تشاذگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ار  رما  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 
هعمج ره  تسا ، نم  دزن  تسا و  هدیسر  نم  هب  نونکا  شردپ و  زا  سپ  دیـسر  نم  ردپ  هب  يرتشگنا  نآ  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما 

دش مامت  زامن  نوچ  تشاذگ ، یم  زامن  متفر ، وا  دزن  هعمج  زور  تفگ : ملسم  نب  دمحم  .مراذگ  یم  زامن  نآ  رد  منک  یم  تسد  رد 
تـسا نیا  تفگ : و  هللا » ءاقلل  هدـع  هللا  الا  هلا  «ال  دوب نیا  شنیگن  شقن  هک  یمتاخ  مدـید  وا  تشگنا  رد  درک ، زارد  نم  يوس  تسد 
مالسلا هیلع  ماما  بسا  : » تسا هدش  تیاور  نیظعاولا » هضور   » قودص و یلاما »  » رد «. مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  مدج  يرتشگنا 

وا گناب  ربمغیپ  نارتخد  دیشک ، یم  ههیش  دیود و  یم  دوب و  هدرک  هتشعآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  یناشیپ  يوم  لکاک و  دمآ ،
هنیدم  » رد »و  .تسا هدیـسر  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  دنتـسناد  دـندید و  راوس  یب  ار  بسا  دـندمآ ، نوریب  اه  هدرپارـس  زا  دـندینش و 

زا فنخموبا  هک  تسا  هدروا  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  زجاعملا »
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نیمز رب  ار  راوس  ات  درک  یم  هلمح  ناراوس  رب  وا  تیتامح  هب  بسا  داتفا ، نیمز  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک : درک  تیاور  يدولج 
همیخ بناج  هب  درک و  هتشغآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  ار  دوخ  هاگنآ  تشکب ، ار  نت  لهچ  دیلام و  یم  اپ  ریز  ار  وا  دنکفا و  یم 

یماظلا یعنی  حونی و  هئاسن  وحن  طبـسلا  داوج  حارو  : دـیوگ رعاـش  و  «. دز یم  نیمز  رب  اهتـسد  دیـشک و  یم  ههیـش  دـنلب  دروآ و  يور 
سیل هرح  اعمد  نبکـسا  هدقفل و  دودخلا  مطللاب  نیمدأفالخ  دـق  جرـسلا  طبـسلا و  رهم  نیاعف  ارـساوح  لوسرلا  تاینب  نجرخالمرتملا 

ار هدولآ  كاخ  هنشت ي  نآ  گرم  ربخ  نانک و  نویش  تفر  وا  نانز  بناج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  طبس  بسا  ینعی : یلطـصی 
سپ هدنام ، یلاخ  راوس  زا  نیز  دندید  ار  وا  باس  دـندمآ و  نوریب  هنهرب  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  داد ، اهنآ  هب 

زا رعـش  نیا  ایوگ  «.) دنتخیر روف  مشچ  زا  کشا  نرود ، زوس  اب  دـندرک و  هدولآ  نوخ  ار  شیوخ  هرهچ ي  هب  یلیـس  هب  وا  دـقف  يارب 
لقن بلاط  یبا  نب  دـمحم  بقاـنم و  بحاـص  زا  و  (. تسین حیـصف  نآ  ظاـفلا  تسا  هتفگ  نیرخأـتم  زا  یکی  تسین و  برع  ياحـصف 
يوـس اـجنآ  زا  درک و  هتـشغآ  وا  نوـخ  رد  لـکاک  دـمآ و  ماـما  يوـس  نازیرگ  نمـشد  تسد  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  بسا  هک : تسا 
بـسا وا  تیب  لهاو  نارتخد  نارهاوخ و  نوچ  درمب و  ات  تفوک  یم  نیمز  رب  رـس  مایخ  کیدزن  نانز و  ههیـش  دمآ ، نانز  هدرپارس ي 

او هاـیبن ! او  هادـج ! او  هادـمحم ! او  : » تفگداـهن رـس  رب  تسد  موـثلک  ما  دـندروآرب و  نویـش  هیرگ و  هـب  داـیرف  دـندید ، راوـس  یب  ار 
همامعلا بولسم  افقلا ، نم  سأرلا  زوزحم  ءالبرکب ، عیرص  ءارعلاب ، نیسح  اذه  هانسح ! او  هاتزمح ! او  هارفعج ! او  هایلع ! او  هامساقلاابا !

.دش شوهیب  تفگب و  نیا  دنا ، هدوبر  وا  يادر  همامع و  هدیرب و  افق  زا  وا  رـس  البرک ، رد  هداتفا  نادیم  رد  تسا  نیـسح  نیا  «. ءادرلا و 
نیار املف  ایکاب  امحمحم  ادصاق  کمایخ  یلا  ادراش  کسرف  عرسا  : » تسا هسدقم  هیحان ي  زا  هیورم  ترایز  رد  و 
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تارفاس و هوجولا  تامطال  دودـخلا  یلع  روعـشلا  تارـشان  رودـخلا  نم  نز  رب  ایولم  هیلع  کج  رـس  نرظن  ایزخم و  كداوج  ءاـسنلا 
یلع هفیـس  علوم  كردـص  یلع  سلاج  مال ) فلا و  اب   ) رمـشلا تارداـبم و  کعرـصم  یلاو  تاللذـم  زعلا  دـعب  تاـیعاد و  لـیوعلاب 

: ینعی «. کسأر هانقلا  یلع  عفر  کسافنا و  تیفخ  کساوح و  تنکـس  دـق  هدـنهمب و  کل  حـباذ  هدـیب  کتبیـش  یلع  ضباـق  كرحن 
نآ رب  ار  نیز  دندید و  نوبز  ار  بسا  نآ  نانز  نوچ  و  نایرگ ، نانز و  ههیـش  وت ، ياه  هدرپارـس  گنهآ  هب  دـمآ و  ناباتـش  وت  بسا  »
زا سپ  نانک ، نویش  هداشگ  اهیور  نانز و  راسخر  رب  یلیـس  هدرک و  ناشیرپ  هتخیر و  يور  رب  يوم  دندمآ ، نوریب  هدرپ  زا  نوگژاو ،

هتفرگ و تسد  هب  ار  وت  نساحم  هداهن ، وت  يولگ  رب  ریشمش  هتسشن و  وت  هنیس ي  رب  رمش  ناباتش ، وت  هاگلتق  يوس  هتـشگ ، راوخ  تزع 
حانجلا وذ  هب  فورعم  بسا  نیا  دـیوگ : مجرتم  «. دـندز هزین  يالاب  ارت  رهطم  رـس  هتـسبورف و  مد  شوماخ و  وت  ساوح...يدـنه  غیت  و 

هکنانچ و  یفشاک ، نیـسح  الم  ادهـشلا » هضور   » رد رگم  تسین  مان  نیا  تسام  تسد  رد  هک  میدق  ربتعم  لتاقم  خیراوت و  رد  تسا و 
.تسا جردـنم  میراد  هک  اهباتک  نیا  رد  بتک  نآ  بلاطم  همه  تفگ  ناوت  یمن  تسا و  هدیـسرن  ام  تسد  هب  میدـق  بتک  رثک  میتفگ 

، تسا هدرمش  ریس  باسنا و  و  خیرات »  » باتک رازه  راهچ  هس  تسا ، هدرک  فیلأت  لاس 377  رد  هک  دوخ  تسرهف  باتک  رد  میدن  نبا 
لیلد ار  نادجو  مدع  میناوت  هنوگچ  سپ  میشاب ، هتـشادن  دوخ  سرتسد  رد  لیبق  نآ  زا  باتک  یـس  ام  دیاش  ربتعم و  نیفنـصم  زا  همه 

مان درادن ، رابتعا  تسا و  ینیارفسا  قحسا  یبا  هب  بوسنم  هک  یلتقم  رد  .دوب  رحبتم  یملاع  یفشاک  نیـسح  الم  و  میناد ؟ دوجو  مدع 
تسین مولعم  نآ  نالطب  تحـص و  هک  روما  نیا  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نابـسا  زا  دیوگ : تسا و  هدروآ  نومیم  ار  نآ 
قـشاع نت  نایرگ  هدـید  نوخ ، زا  رپ  شلاب  رپ و  هاـگرخ  يوس  دـش  نوگن  نیز  اـبا  هاـش  نآ  جارعم  فرفر  هگاـن  هب.درک  دـیاب  فقوت 

ناکیپ جامآ  ششک 
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دب مصخ  درک  وا  اـب  هچ  شلاـح ؟ تسنوچ  يدـنکفا و  اـجک  ؟ رـشحم زور  راوسهـش  دـش  نوچ  هک  ربمیپ  تخد  دز  هحیـص  شیور  هب 
لاـح زا  ددرگ  اـیوج  هک  رـشحم  نوتاـخ  نآ  دـش  نادـیم  يوـس  هیملظلا  هیملظلا  تفگ  یمه  همیهب  رکیپ  شو  مدآ  نآ  رم  ؟ شلاـگس

لاوحا ياناد  زج  هب  سک  دنادن  لاح  نآ  رد  شلاح  يدب  نوچ  منادنردارب 
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ترضح نآ  رب  مرتحم  مرح  ندرک  نویش  ثاثا و  ندرک  جارات  رد 

كزینک نآ  .دش  هتـشک  وت  رالاس  هللا  هما  ای  تفگ : وا  اب  يدرم  دمآ ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگرخ  بناج  زا  یکزینک  دیوگ : دیس 
یتسدشیپ رگیدکی  رب  مدرم  نآ  دندروآ و  رب  هحیص  دنتسجرب ، مرح  نانز  مدز ، دایرف  متفر و  شیوخ  يوناب  يوس  ناباتـش  نم  تفگ 

دندیشک یم  نانز  رس  زا  رداچ  هکنانچ  اهیلع -  هللا  مالس  ءارهز -  مشچ  رون  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مایخ  تراغ  رب  دندرک  یم 
ملسم نب  دیمح  .دندرک  یم  نویش  ابحاو  تامح  قارف  زا  دنتسیرگ و  یم  همه  وا  میرح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  و 

هیلع نیـسح  نانز  رب  مدرم  دید  هک  یماگنه  دوب و  دعـس  رمع  هاپـس  رد  شرهوش  اب  لئاو  نب  رکب  ینب  زا  مدید  ینز  : » هک درک  تیاور 
ایآ لئاو ! نب  رکب  لآ  يا  تفگ : دمآ و  مایخ  بناج  تفرگ و  تسد  رد  يریـشمش  دـننک ، یم  تراغ  هدـمآ  رد  اهنآ  مایخ  مالـسلا و 
هب سب ، تسار و  ادـخ  نامرف  هللا » لوسر  تاراثل  اـی  ـالا هللا  مکح  ـال  » .دـننک یم  جاراـت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد 

نوریب اهرداچ  زا  ار  اهنز  هاگنآ  تفگ : يوار  « .دـینادرگزاب دوخ  ياج  هب  تفرگب ، ار  وا  شرهوش  دـیزیخرب ! ادـخ  لوسر  یهاوخنوخ 
ار امش  دنتفگ  ریسا و  راوخ و  دندمآ ، نوریب  نایرگ  هنهرب  ياپ  هدوبر  ناشاه  هماج  هنهرب ، رـس  نانز  دندز ، اه  نآ  رد  شتآ  دندرک و 

يور رب  دندروآرب و  دایرف  داتفا ، ناگتشک  نآ  هب  نانز  هدید ي  دندرب و  نوچ  دیرب ! مالسلا  هیلع  نیسح  عرـصم  کیدزن  ار  ام  ادخ  هب 
شومارف مسق  ادخ  هب  تفگ : يوار  .دندز 
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کیلع یلـص  هادـمحم  ای  : » تفگ یم  هودـنا  رپ  یلد  كاـنزوس و  زاوآ  هب  درک و  یم  يراز  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  منک  یمن 
یلع یلا  یفطـصملا و  دـمحم  یلا  یکتـشملا و  هللا  یلا  ایابـس  کتانب  ءاـضعالا و  عطقم  ءامدـلاب  لـمرم  نیـسح  اذـه  ءامـسلا  کـیلم 

او ایاغبلا  دالوا  لیتق  ابصلا  هیلع  یفـست  ءارعلاب (1)  نیسح  اذه  هادمحم  ای  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  یلا  ءارهزلا و  همطاف  یلا  یـضترملا و 
! هادـمحم ای  : » ینعی «. ایابـسلا قوس  نوقاسی  یفطـصملا  هیرذ  ءالؤه  هادـمحم  باحـصا  ای  هللا  لوسر  يدـج  تام  مویلا  هابرک  او  هانزح 

ادخ هب  دندش ، ریسا  وت  نارتخد  هتشگ و  ادج  مه  زا  اضعا  هتشغآ ، نوخ  هب  تسا  نیسح  نیا  دنتـسرف ! دورد  وت  رب  نامـسآ  ناگتـشرف 
هزمح ي هب  و  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف ي  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  میرب و  تیاکش 

یپـسور تسد  هب  دـنکارپ ، یم  وا  رکیپ  رب  راـبغ  درگ و  ابـص  داـب  هداـتفا ! تشد  نیا  رد  تسا  نیـسح  نیا  هادـمحم ! اـی  ادهـشلا  دـیس 
اهنیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  يا  درک ! تلحر  ادـخ  لوسر  مدـج  زورما  سوسفا ! يا  غیرد  يا  هدـش ، هتـشک  ناـگداز 
هلتقم کتیرذ  ایابـس و  کتانب  هادمحم  ای  : » رگید تیاور  رد  و  «. دـنرب یم  دنـشک و  یم  ار  اهنآ  ناریـسا  دـننام  دنیافطـصم ! نادـنزرف 

نینثالا موی  یف  هرکسع  یحضا  نم  یباب  ادرلا ، همامعلا و  بولسم  افقلا  نم  سأرلا  زوزحم  نیـسحلا  اذه  و  ابـصلا ، حیر  مهیلع  یفـست 
یتح مومهملا  یباب  ادـفلا ، هل  یـسفن  نم  یباب  يوادـیف  حـیرج  یجتریف و ال  بئاغ  نم ال  یباب  يرعلا ، عطقم  هطاطـسف  نم  یباب  اـبهن ،

، ءامسلا هلا  لوسر  هدج  نم  یباب  یفطصملا ، دمحم  هدج  نم  یباب  ءامدلاب ، رطقت  هتبیـش  نم  یباب  یـضم ، یتح  ناشطعلا  یباب  یـضق ،
، ءاسنلا هدیس  ءارهزلا  همطاف  یباب  یضترملا ، یلع  یباب  يربکلا  هجیدخ  یباب  یفطـصملا ، دمحم  یباب  يدهلا ، یبن  طبـس  وه  نم  یباب 

كاخ اهنآ  رب  ابص  داب  هتشک ، وت  نادنزرف  دنریسا و  وت  نارتخد  هادمحم ! او  ینعی : «. یلص یتح  سمشلا  هل  تدر  نم  یباب 
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 ! دش (1) جارات  شهاپـس  هبنـشود  زور  هک  نآ  يادف  مردپ  هدوبر ، ادر  همامع و  تسا ، هدـیرب  رـس  افق  زا  تدـنزرف  نیا  دـنکارپ ، یم 
دشاب و وا  تشگزاب  دیما  ات  تسا  هتفرن  رفـس  هب  هک  یـسک  نآ  يادف  مردـپ  دنتخیـسگ ! ار  وا  مایخ  دـنب  ياه  هرگ  هکنآ  يادـف  مردـپ 

یفطـصم دمحم  شدج  هکنآ  يادف  مدرپ  دیکچ ! یم  نوخ  وا  نساحم  زا  هکنآ  يادف  مردپ  دوش ! جالع  ات  تسین  رادـمخز  هتـسخ و 
همطاف ي یـضترم و  یلع  يربک و  هجیدخ ي  یفطـصم و  دمحم  يادف  مردپ  تسا ! امنهر  ربمغیپ  هریبن ي  هک  نآ  يادف  مردپ  تسا !

زامن ات  تشگرب  وا  يارب  باتفآ  هک  نآ  يادف  مردپ  ءاسنلا ! هدیس  ارهز 
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عبط تقو  .مدوب  هدیدن  ار  نییبلاطلا » لتاقم   » باتک نیا  همجرت ي  ماگنه  تسا و  هبنـشود  احیرـص  اروشاع  ثیدـح  نیا  رد  . 130 - 1
اروشاع : » دیوگ هک  جرفلاوبا  رب  باتک  هیـشاح  رد  ازریم  یلقیلع  هنطلـسلا  داضتعا  هدازهاش ي  مدرک  هظحالم  مدروخرب و  نادـب  اقافتا 

روـما نیا  لاـثما  رد  اـهجیز  تـسین و  هبنـشراهچ  یجیز  چـیه  رد  يرجه  لاـس 61  مرحم  لوا  هک  تسا  هدرک  ضارتـعا  دوـب » هـعمج 
لوا مدید  يدنه  جـیز  رد  مه  باتک  نیا  مجرتم  هدـنب  نیا  تسا و  هبنـشراهچ  متـصش  لاس  مرحم  هرغ ي  هکلب ي  دـنرادن ، فالتخا 

، یقیقح تیؤر  هن  تسا  طسوا  رما  بسح  رب  تاجیز  باسح  نکیل  دوش و  یم  هبنش  هس  اروشاع  تسا و  هبنشکی  زور  لاس 61  مرحم 
قرف تسا  هدش  جارختـسا  طسوا  رما  هب  هک  جیز  باسح  اب  زور  ود  یکی  تیؤر  دیاش  تسا و  موقرم  احیرـص  جـیز  نامه  رد  هکنانچ 

تـسا نکمم  نوچ  تسا  رتکیدزن  تحـص  هب  شلوق  یـسوط  ینیلک و  دننام  دوب » هبنـشود  اروشاع  : » دیوگ هک  نآ  سپ  دشاب ، هتـشاد 
یم جرفلاوبا  نامز  رد  هک  قارع  لها  ماوع  هبنش و  ود  اروشاع  جیز و  باسح  زا  شیپ  زور  کی  دشاب ، هبنـش  مرحم  لوا  لاله  تیؤر 

مالـسلا هیلع  ماما  لتق  زا  جرفلاوبا  نامز  هلـصاف ي  دوب و  حیحـص  دندوب و  هدینـش  دوخ  ناردپ  زا  ناهد  هب  ناهد  دوب ، هبنـشود  دنتفگ 
دننام مدرک ، باسح  دوب ، هبنـش  دنچ  دندرک  نیعم  ناخروم  هک  تاونـس  نآ  زا  ار  هعقاو  دـنچ  هدـنب  نیا  مه  تسا و  لاس  بیرق 250 

تداهـش تشاد و  فالتخا  زور  کی  جـیز  اب  مدـید  دـنا ، هتفگ  متـصش  هنـس ي  بجر  مهدزناـپ  هبنـشجنپ  رد  هک  هیواـعم  توف  زور 
هب مرحم  لوا  تسا ، باـتک  نیا  عـبط  خـیرات  هک  لاـس 1369  نیا  رد  مدـید و  نینچمه  ملهچ  لاـس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
لاس رد  هعجاف  هعقاو ي  دیوگ : خیراوتلا  خسان  تسا و  فالتخا  زور  کی  تسا و  هبنـش  کی  جـیز  باسح  هبو  تسا  هبنـشود  تیؤر 
زور حیحـصت  يارب  دیابن  هک  اریز  تساطخ ، حـیجرت  قیرط  نیا  نکیل  دوب و  هعمج  مرحم  مهد  لاس  نیا  رد  هک  نیا  يارب  دوب  متـصش 

نیعلطم رثکا  نونکا  هکنانچ  لاس ، ات  دوش  یم  ههبـش  رتشیب  زور  خـیرات  لها  يارب  درک و  در  لاس  رد  ار  رتاوتم  رخ  داحآ ، تیاور  رد 
نیا صاوخ  زا  قیقحت  نیا  و  هعجارم ، هب  رگم  دوب ، هبنش  دنچ  دناد  یمن  سک  چیه  تفر و  ایند  زا  رد 1324  هاشنیدلا  رفظم  دنناد  یم 

.هردق فرعاف  تسا ، باتک 
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شردپ كرابم  رکیپ  هنیکـس  هاگنا.دـینایرگب  ار  نمـشد  تسود و  هک  درک  یم  نویـش  دوب و  هتفرگ  نابز  نینچمه  «. یهتنا .تشذـگب 
رد نم  دج  دندرک  ادج  ردپ  زا  دندیشک و  ار  وا  دنتخیر ، نیشنرداچ  بارعا  زا  یتعامج  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

تلود هبدرک  مریپ  خرچ  وت  قارف  یکدوک ز  هب  درک  مریـسا  نامـسآ  تمغ  ماد  هب  ردـپ  ( .هرد هللا   ) تسا هتفگ  وکین  هنیکـس  لاح  نابز 
هب مغ  رهز  نیکز  رهد  مام  هک  زونه  دوب  هتشگن  رت  مبل  مام  ریـش  زدرک  مریزب  رـس  مصخ  رب  دیرب و  ترـس  دید  مدنلب  رـس  خرچ  وت  رس 
هک وت  نشلگ  بیلدنع  نیهک  هنیکـس  منمدرک  مریقح  کلف  نمـشد  رب  ردق  نامه  دـید  مزیزع  نامـسآ  ترب  هک  ردـقنآ  رهدرک  مریش 

راتفرگ و میتی و  ودـعدرک  مریـسا  الب  مادـب  تسکـش و  مرپ  ارم  ریفـص  نامـسآ  دینـش  وچ  تنـشلگ  زدرک  مریزگان  دایرف  خرچ ز  غاز 
تایح زا  رمـش  هنایزات ي  هک  منت  دور ز  نورب  ناج  رگا  متـشذگ  ناـج  زدرک  مریگتـسد  راـتفرگ و  میتی و  کـلف  تساوخ  مریگتـسد 

: تسا هتفگ  وکین  زین  برع  رعاش  و.هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  همز  یف  انرشح  انلو و  هل  هللا  رفغدرک  مریس 
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ای یـضوق  عیطقلا  تنا  مالـسالا  دـیرو  لبح  ای  هارع و  هدـعب  اوعطق  عینملا  ماـسحلا  هموح  یف  وه  اردـخ  فطلا  یلع  یلاک ء (1)  یباـب 
سیل يول  هابجلا  هکـص  یعد  عیرـص و  دیعـصلا  یلع  نیـسحف  امون  هیما  ای  نیعلا  يـألما  عیفرلا و  داـمعلا  ضوق  دـقلف  رازن  اـیلع  ماـیخ 
امغی هب  تورم  یب  هورگ  نآ  تسد  هبدمآ  رگتراغ  هپـس  هگرخ  يوس  دمآ  رـس  رب  رکـشل  هاش و  راکوچ  عومدـلا  اهکـص و  کیدـجی 

دینازوس هک  ار  هگ  همیخ  نآ  همه  شتآ  دندز  هارمگ  موق  نآ  فک  ردنا  داتف  هاش  هگرخ  رد  دب  هک  يزیچ  نآ  ره  توبن  ثاریم  تفر 
تسد و يدومن  مطالت  رد  دش  نیمود  لوتبرامیب  هاش  همیخ ي  هب  ات  دش  یمه  ران  هلعـش  نآ  طیحم  دش  هگرخ  هبار  هم  رهم و  شدود 
هک مناوتاـن  مغ  نـیا  ریرحت  زا  نمدـش  نوـخ  ياـیرد  شا  هـصغ  نآ  زا  لد  دـش  نورب  یهاـگ  هـمیخ و  رد  یهگ  مـگ  نتـشیوخ  ياـپ 

رگو يدوب  هچ  يدوب  یکی  مدرد  رگاوکین  رعـش  نآ  تفگب  ینعم  نیا  رد  ورین  هزیکاپ  فراع  نآ  رگم  مناـج  هب  شتآ  هدز  شریوصت 
نم دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  تفگ : نیسحلا  تنب  هنیکس ي  هک  تسا  یمعفک » حابـصم   » رد يدوب  هچ  يدوب  یکدنا  مغ 

بیرغب متعمس  وا  ینورکذاف  بذع  ير  متبرش  نا  ام  یتیعش  : دومرف یم  مدینش  لاح  نآ  رد  مدش  شوه  یب  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا 
ینوبدناف دیهش  وا 
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ماسحلا هموح  یف  وه   » درادـن و مزـال  مـال  فلا و  عینملا  زین  تسا و  عفر  هب  ساـیق  دوب و  بصن  هب  اـئلاک  مومهملا  سفن  رد  . 131 - 1
مزال ضیوقت  هک  اریز  تسا  رازن » ایلع  ماـیخ  ضوقیلف   » حیـصف تسین و  حیـصف  زین  یـضوق  تسا و  وه  ربخ  عینم  تسا و  یفاـک  عینم »

رد دنـسپلد  نیماضم  هکنیا  اب  برع  رعاش  نیا  ایوگ  دشاب و  رما  مال  اب  لوهجم و  هغیـص ي  هب  دیاب  نآ  زا  رما  تسا و  هدـشن  لامعتـسا 
.تسا هدوبن  حیصف  نادنچ  اظفل  تسا ، هدرب  راک  هب  شیوخ  راعشا 
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ءامـسلا ضرالا و  تکب  : تفگ یفتاه  ناـهگان  دز  یم  يور  رب  همطل  دوب و  هدـش  هدرزآ  هیرگ  زا  شمـشچ  تساـخرب و  ناـسرت  سپ 
برـش عوـنمملا  یکبا  نیع  بیرق  هنم  وـه  ءاـملا و  عنمءاـیعدا  هما  اـغوغ  نیب  ـالبرک  یف  لوـتقملا  ناـیکبیءامد  هریزغ و  عومدـب  هـیلع 

هیامورف مدرم  نایم  دش  هتشک  البرک  رد  هک  نآ  رب  دننک  یم  هیرگ  نوخ ، ناوارف و  کشا  دنتسیرگ  وا  رب  نیمز  نامسآ و  : » ینعیءاملا
عونمم ندیـشون  بآ  زا  هک  یـسک  رب  يرگب  مشچ  يا  دوب ، بآ  کـیدزن  هک  نآ  اـب  دـندرک  عنم  ار  وا  بآ  زا  ردـپ ، یب  رهوگ  دـب  و 
ربمغیپ نفد  زا  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  تباث  زا  هملس  نب  دامح  زا  دیرفلا » دقع   » باتک رد  هبر  دبع  نبا  !« دش

هک يدش  یضار  دمآ و  تلد  هنوگچ  سنا  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  اهیلع -  هللا  مالـس  همطاف -  میدش ، غراف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ام هبر  نم  هاـتبا  اـی  هاـعد  اـبر  باـجأ  هاـتبا  اـی  : » دز داـیرف  تسیرگزاـب و  يزیر ؟ هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يور  رب  كاـخ 
یب دید  ار  ردپ  ندب  هک  دوب  هچ  هنیکس  لاح  سپ  شردپ ، نفد  زا  سپ  دوب  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف -  لاح  نیا  تفگ : فلؤم  « .هاندأ

هک دمآ  ناتلد  هنوگچ  دز : یم  دایرف  لاح  نابز  هب  هدـیبوک ، نابـسا  مس  هب  هنیـس  تشپ و  هدوبر ، ءادر  همامع و  نوخ ، هب  هتـشغآ  رس ،
؟ دیزاتب شندب  رب  بسا  دیشکب و  ار  ربمغیپ  دنزرف 
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نارتش اه و  هلح  سرو و  ندرک  تراغ 

باب زا  مهدزای  لصف  رد  هک  تسا  نامه  لـلح  كرپسا و  ینعی  سرو   ) دـندرک تراـغ  دـنتخیر و  نارتش  اـه و  هلح  سرو و  رب  مدرم 
.دندوبرب ار  نانز  ياه  هماج  دندرک و  تراغ  ار  ترـضح  نآ  هنبوراب  نارتش و  ثاثا و  تفگ : دـیفم  خیـش  تشذـگب ) نآ  حرـش  لوا 

دندوب شکمشک  رد  هماج  رس  رب  نامرـش  یب  نآ  اب  ار  تارهاط  تانب  تامرکم و  تاجوز  زا  ینز  مدید  یم  : » تفگ ملـسم  نب  دیمح 
هب : » تفگ ملسم  نب  دیمح  زا  دشار  یبا  نب  نامیلس  ارم  درک  ثیدح  تفگ : فنخموبا  «. دندوبر یم  وا  زا  ار  هماج  مدرم  نآ  تبقاع  و 
رب ناگدایپ  ینعی ، هلاجر ؛ اب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هداتفا و  رتسب  رب  تسا ، رامیب  مدید  مدیسر ، مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  رغـصا  یلع 
هنا و   ) تسا كدوک  نیا  تشک !؟ دـیاب  مه  ار  ناکدوک  اـیآ  هللا ! ناحبـس  متفگ  نم  یـشک ؟ یمن  ار  نیا  دـنتفگ  یم  دـندوب ، يو  رس 

يرازآ تساوخ  یم  دمآ و  یم  سک  ره  مدوب و  هداتـسیا  دوب ، نیا  نم  راک  .تسا  هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  يرامیب  نیمه  ینعی  هبامل )
نیا ضرعتم  دوشن و  نانز  همیخ ي  لخاد  سکچیه  تفگ : دیسرب و  دعس  رمع  یتقو  ات  مدرک  یم  يریگولج  دناسر ، ترضح  نآ  هب 
سپ زاب  يزیچ  سک  چـیه  هللا  و  تفگ : دـیمح  دـنادرگزاب ! تسا  هدرب  يزیچ  ناشیا  عاـتم  ـالاک و  زا  سک  ره  ددرگن و  راـمیب  ناوج 

دنک یکین  لمع  سک  ره  هک  تسا  نیا  ام  بهذم  دعاوق  زا  یکی  دیوگ : مجرتم  «. دادن
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، دوب هدنـشخب  اما  درک  متـس  همه  نآ  دوب و  رفاک  هک  نوعرف  دـننام  كدـنا ، وا  لمع  دـشاب و  رفاک  دوخ  وا  دـنچ  ره  دـبای  نآ  شاداپ 
دوب رفاک  ناوریشونا  دومرفن و  باجتسم  يو  رب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  نیرفن  درک و  تمحرم  وا  هب  زارد  رمع  عساو و  کلم  دنوادخ 
لمع چیه  دنوادخ  سپ  تسا ، هعیـش  بهذم  لوصا  زا  لدع  .ثیدحلا و  یف  امک  دیامرف ، وا  زا  باذع  عفد  هحورمب  دنوادخ  لداع  و 

دنک یم  دوبان  زیچان و  ینعی  طبح ؛ ار  کین  راک  تشز  لمع  دنرادنپ  هماع  و  همحرلا » هسفن  یلع  مکبر  بتک   » دراذـگن عیاض  ار  ریخ 
ره ملـسم  نب  دیمح  نینچمه  لطاب » طابحالا  : » دیامرف یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  .دنرمـشن و  هدیقع  لوصا  زا  ار  یهلا  لدـع  نوچ 

کبــس وا  رب  ار  باذـع  دـنوادخ  تـسا  دـیما  درک ، مالــسلا  هـیلع  نیدــباعلا  نـیز  ماـما  ظـفح  نوـچ  دوـب  نمــشد  هاپــس  رد  دــنچ 
یلع تنب  بنیز  دشکب ، ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ینعی  رغصا ؛ یلع  تساوخ  رمش  هک  تسا  ینامرق  لودلا » رابخا  » رد.دیامرف

: هک تسا  افصلا » هضور   » رد و.تشادب  تسد  رمـش  موش ! هتـشک  وا  اب  مه  نم  رگم  دوشن  هتـشک  وا  تفگ : دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع 
ار وا  ات  دیشکرب  ریشمش  هداهن ، نیلاب  رب  رـس  دوب و  هداتفا  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دمآرد  همیخ  نآ  هب  رمـش  نوچ 
وا ياهتسد  دعس  رمع  دنیوگ  ضعب  و  شکم ! ار  وا  هتبلا  تشک ؟ یهاوخ  ار  رامیب  نیا  ایآ  هللا ! ناحبس  تفگ : ملسم  نب  دیمح  دشکب ،
هک تسا  ریما  نامرف  تفگ : هللا -  هنعل  رمـش -  یـشکب ؟ ار  رامیب  ناوج  نیا  یهاوخ  یم  يرادن و  مرـش  ادـخ  زا  ایآ  تفگ : تفرگب و 

ناشیا ياه  هدرپارـس  نتخوس  هب  تشادزاب و  تسد  ات  يو  عنم  رد  درک  تغلابم  رمع  مشکب ؛ ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  همه ي 
دوب نآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  يرامیب  ببـس  : » تفگ لبنح  نب  دـمحا  لتقملا »  » زا تسا  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم »  » رد و.دومرف 
دعـس رمع  نوچ  هک : تسا  دـیفم  خیـش  تیاور  رد  و  «. درک هراـپ  تسد  هب  ار  نآ  ینوزفا  دوـب ، رتدـنلب  وا  يـالاب  زا  دیـشوپ  یهرز  هک 

نیا ضرعتم  دورن و  نانز  نیا  مایخ  رد  سک  چیه  تفگ : رمع  .دنتسیرگ  دندیشک و  دایرف  وا  يور  رد  نانز  دمایب ،
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ره تفگ : دعس  نبا  دنشوپب ؛ ار  نتشیوخ  ات  دنهد  زاب  دندوب  هدیناتس  نایهاپـس  هک  اه  هماج  نآ  دنتـساوخ  نانز  و  دیوشن ! رامیب  ناوج 
یهورگ نانز  ياه  هدرپارس  رب  رداچ و  نآ  رب  سپ  دادن ! زاب  يزیچ  سک  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دهد ! زاب  تسا  هتفرگ  يزیچ  سک 
ناهارمه نایم  رد  تشگزاب و  شیوخ  رداچ  هب  و  دینکن ! رازآ  ار  نانآ  دورن و  نوریب  یسک  دیراد  ساپ  تفگ : تشامگرب و  نابـساپ 

داـیرف دـنلب  گـناب  هب  دـمآ و  دعـس  نبا  رداـچ  رد  رب  یعخن  سنا  نب  نانـس  تفگ : يربط  »؟ نیـسحلل بدـتنی  نم  : » دز داـیرف  شیوخ 
رز میس و  زا  ارم  رتش  : » ینعیابسن نوبسنی  ذا  مه  ریخ  ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتقابجحملا  کلملا  تلتق  انا  ابهذ  هضف و  یباکر  رقوا  : دز

تـسا وا  رادید  عنام  يو  هوکـش  دراد و  رایـسب  نابرد  دنب و  رد  هکنآ  هوکـش و  رف و  اب  ینعی  بجحم ؛ هاشداپ  نم  هک  نک  راب  نیگنس 
یهاوگ تفگ : دعـس  نب  رمع  «. همه زا  رتالاو  وا  داژن  رهوگ و  ردام و  ردپ و  تهج  زا  تسا  مدرم  رتهب  هک  ار  یـسک  متـشک  متـشکب ،

يا تفگ : درزایب و  ار  وا  یتسدبوچ  اب  دندروآرد  ار  وا  یتقو  دیروآ ! همیخ  رد  ار  وا  يا ، هدوبن  لقاع  زگره  يا و  هناوید  وت  مهد  یم 
: دـیوگ مجرتم.دـنز  یم  ارت  ندرگ  دونـشب  وت  مالک  نیا  دایز  نبا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ییوگ ؟ یم  هک  تسا  نخـس  هچ  نیا  هناوید !

مه و  تسا ؟ قلخ  نیرتـهب  ییوـگ  یم  ینک و  یم  شیاتـس  هنوـگ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ارچ  هک  تسا  نیا  دعـس  رمع  دوـصقم 
رتهم گرزب و  یتشک ، ار  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  یلع و  رسپ  نیـسح  وت  دنتفگ  سنا  نم  نانـس  اب  مدرم  تفگ : يربط 

همه ي رگا  هک  هاوخب  دوـخ  شاداـپ  ور و  شیوـخ  ناریما  دزن  سپ  دناتـسب ، هیما  ینب  تسد  زا  ار  یهاـشداپ  دوـب  هدـمآ  دوـب و  برع 
نالوم هک  ناعمـس  نب  هبقع  دعـس  نب  رمع  دیوگ : فلؤم.دـنا  هداد  مک  دـنهد  وت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  يارب  ار  شیوخ  نئازخ 

ناگتسب زا  ینعی  بابر ،
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درک و اهر  ار  وا  مکولمم ، هدنب ي  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیسرپ  وا  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هجوز ي  بابر  تفرگب و  دوب  يو 
بدـتنی نم  : » دز داـیرف  دوخ  ناـهارمه  ناـیم  رد  دعـس  رمع  هاـگنآ  تفگ  يوار  يربط ) ) .میتـفگ رتـشیپ  ار  هماـمث  نب  عقرم  وا و  ربـخ 
نهاریپ هک  یمرضح  همیخ ) نزو  رب   ) هویح نب  قحسا  تساهنآ  زا  دنتـشگ ؛ رـضاح  نت  هد  سپ  هسرف » هئطوی  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلل 

مهلویخب مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اوسادف   » یمرـضح همالـس ي  نب  همقلع  نب  دثرم  نب  سنخا  دـش و  شیپ  دوب و  هدرب  ار  ترـضح  نآ 
و  -. هللا هنعل  درمب -  تفاکـشب و  وا  لد  دـمایب و  زیت  يریت  دوب ، هداتـسیا  یگنج  رد  سنخا  مدینـش  نم  و  هردـص » هرهظ و  اوضر  یتح 

هرشع مهنم  بدتناف  هردص  هرهظ و  لیخلا  یطویف  مالسلا  هیلع  نیسحلل  بدتنی  نم  هباحـصا  یف  دعـس  نب  رمع  يدان  مث  : » دیامرف دیس 
حیبص نب  رمع  یـسبنسلا و  لیفط  نب  میکح  دثرم و  نب  سنخا  هصیمق و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بلـس  يذـلا  هویح  نب  قاحـسا  مه  و 
تیبـث نب  یناـه  یفعجلا و  بهو  نب  حـلاص  معاـن و  نب  ظـحاو  یفعجلا و  همثیخ  نب  ملاـس  يدـبعلا و  ذـقنم  نب  ءاـجر  يوادیـصلا و 
تارابع نومـضم  «. هرهظ هردـص و  اوضر  یتح  مهلیخ  رفاوحب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اوس  ادـف  هللا  منعل  کلام  نب  دیـسا  یمرـضحلا و 

ینت روتـس  مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل.تسا  هتفگ  تیب  کی  رد  ارعـش  زا  یکی  ار  اـهنآ  هصـالخ ي  تسا و  شارخلد  رایـسب 
داـیز نبا  کـیدزن  دـندمآ و  نت  هد  نیا  تفگ  يوار  .تـسین  مزـال  نداد  حرـش  نـیا  زا  شیب  شنفک و  اـی  هماـج  دنـشوپ  هـک  دـنامن 

اهنآ دنتفگ : دنتسیک ؟ دیسرپ  دایز  نبارـسالا  دیدش  بوبعی  لکب  رهظلا  دعب  ردصلا  انـضضر  نحن  : تفگ کلام  نب  دیـسا  دنداتـسیاب :
راـتخم ار  اـهنیا  دـندوب و  هدازمارح  رفن  هد  ره  مدـید  تفگ : دـهاز  رمعوبا  .تشاد  ررقم  كدـنا  یتزئاـج  هللادـیبع  میتخاـت ، بسا  هک 

.دنتخاس كاله  ار  همه  دنتخات و  اهنآ  رب  بسا  دومرف  تسب ، نینهآ  ياهدنب  هب  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  تفرگ و 
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هللا مالـس  همداخ ي -  هضف  هک  هللادبع  نب  سیردا  هب  موسوم  يدرم  زا  لیهاجم  زا  يا  هدع  زا  تسا  یتیاور  یفاک  رد  دـیوگ : مجرتم 
لقن ار  تیاور  نیا  فلؤم  و  دنتفرن ، شیپ  نابـسا  دمآ و  ریـش  نآ  دیبلط و  يرای  هب  ار  يریـش  بنیز ، شیوخ  يوناب  تصخرب  اهیلع - 

.تسا رتروهشم  رتیوق و  فلاخم  رابخا  نوچ  درکن و 
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اروشاع رصع  عیاقو  رکذ  رد 

يوس يدزا  ملـسم  نب  دیمح  یحبـصا و  دـیزی  نب  یلوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هللا -  هنعل  دعـس -  نب  رمع  فوهلم ) .داشرا  )
سیق نشوجلا و  يذ  نب  رمش  اب  دوب  رس   72 دندرک ، ادج  دومرفب  ار  هللا  همحر  تیب  لها  باحصا و  زا  نارگید  رس  داتـسرف و  هللادیبع 

هب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دیزی  نب  یلوخ  دـیوگ : يربط  .دـندمآ  دایز  نبا  دزن  اه  نآ  داتـسرفب و  جاجح  نب  ورمع  ثعـشا و  نب 
یکی دوب  نز  ود  ار  وا  داهن و  یتشط  ریز  ار  كرابم  رس  تفر و  شیوخ  يارـس  هب  تفای ، هتـسب  ار  کشوک  رد  دوب و  بش  درب ؛ هفوک 

ارم درک  تیاکح  تفگ  ماشه  .دوب  يو  تبون  بش  نآ  برقع و  نب  کلام  رتخد  راون »  » شماـن یمرضح (1)  يرگید  دسا و  ینب  زا 
دمآ و هناخ  رد  دوخ  يارس و  رد  داهن  تشط  ریز  ار  نآ  دروایب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  یلوخ  تفگ : کلام ، رتخد  راون  زا  مردپ 

رـس کنیا  یـشاب ! دـنمتلود  تسا  راـگزور  اـت  هک  مدروآ  یناـغمرا  وت  يارب  تفگ : يراد ؟ هچ  تسا و  ربخ  هچ  متفگ  تفر ؛ رتسب  هب 
هللا یلص  ربمغیپ  رسپ  رـس  وت  دنرآ و  میـس  رز و  مدرم  وت  رب  ياو  متفگ  وا  اب  نم  تفگ : نز  .تسا  وت  يارـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

زا متساخرب و  رتسب  زا  و  مشابن ! هناخ  کی  رد  وت  اب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  يا ؟ هدروآ  ار  هلآ  هیلع و 
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مدید یم  هک  مسق  ادخ  هب  مدرک ، یم  هاگن  متـسشن  نم  درب و  هناخ  هب  دوخ  اب  دناوخب و  ار  هیدسا  نز  وا  .متفر  يارـس  نحـص  هب  هناخ 
دزن ار  رـس  نآ  یلوخ  دش و  دادماب  ات  نآ  درگ  رب  مدـید  یم  دیفـس  ناغرم  دوب و  هتـسویپ  تشط  نآ  ات  نامـسآ  زا  ینوتـس  دـننام  رون 
نوچ تشاد و  مان  کلام  نب  ریشب  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  لماح  هک  تسا  همغلا » فشک   » و لؤسلا » بلاطم   » باتک رد  و.درب  هللادیبع 

ذا مه  ریخ  ابـصلا و  یف  نیتلبقلا  یلـصی  نم  وابجحملا  کلملا  تلتق  دـقف  ابهذ  هضف و  یباـکر  ـألما  : تفگ داـهن  هللادـیبع  شیپ  ار  رس 
ار وا  ارچ  تسا  نینچ  یتـسناد  یم  رگا  تفگ : تفـشآرب و  وا  راـتفگ  زا  داـیز  نب  هللادـیبع  اـباو  اـما  ساـنلاریخ  تلتقابـسنلا  نورکذـی 
زا نیدجهتملا » حابـصم   » رد یـسوط  خیـش  و.دزب  وا  ندرگ  رـسپ  منک ، قحلم  ودب  مه  ار  وت  مهدن و  وت  هب  يزیچ  هک  ادـخ  هب  یتشک ؟

ار وا  اروشاع ، زور  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبع  یبا  دوخ  رورـس  رب  مدـش  لخاد  : » تفگ درک ، تیاور  نانـس  نب  هللادـیبع 
ارت هدید ي  يادخ  تسیچ ؟ زا  هیرگ  هللا  لوسر  نبای  متفگ  دیراب ؛ یم  ؤلؤل  نوچ  ناگدـید  زا  گشرـس  نیگهودـنا ، هتفرگ و  مدـید 
هچ نآ  هزور ي  رد  يدیس  ای  متفگ  دیسر ! تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  زورما  یناد !؟ یمن  یلفاغ و  هک  تسنوچ  دومرف : دنایرگن !
زا سپ  تعاس  کی  وت  راطفا  رادم و  هزور  مامت  ار  نآ  ییامن و  يداش  هکنآ  یب  نک  راطفا  هنابش و  تین  یب  راد  زور  تفگ : ییامرف ؟
رب هتـشک  نت  یـس  تفای و  نایاپ  گنج  تقو  نینچ  رد  هک  نک ! راطفا  نآ  تبرـش  کی  هب  و  رـصع ) تلیـضف  ینعی   ) دشاب رـصع  زامن 

ار وا  دـیاب  دوب  راگزور  نادـب  رگا  دوب و  راوشد  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  ناشیا  عرـصم  هک  دـندوب  هداتفا  كاـخ 
هزور بابحتسا  تلیـضف و  ام  ثیداحا  رد  دیوگ : مجرتم.دش  رت  هدید  کشا  زا  شکرابم  نساحم  هکنادنچ  تسیرگب  و  داد ، تیلـست 

دراد هزور  هودنا  نزح و  يارب  سک  ره  : » دومرف هللا  همحر  یسوط  خیش  تسا و  هدش  دراو  نآ  زا  یهن  مه  اروشاع و  ي 

419 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


مجرتم زین  و  تسا » هدرک  اطخ  تسا و  راـکهانگ  دراد  هزور  زور  نآ  تداعـس  هب  داـقتعا  كربت و  يارب  سک  ره  تسا و  هدرک  وکین 
یم هزور  ار  اروشاـع  دوهی  دومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هماـع  دـیوگ 
زور نآ  دوهی و  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  میقحا  اـم  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  نوعرف ؛ زا  دوب  ناـنآ  تاـجن  زور  هکنآ  يارب  دـنتفرگ 

هن تشگ ، خوسنم  اقلطم  نآ  رما  دـنیوگ  یـضعب  ناضمر ، بوجو  هب  مکح  نیا  خـسن  رد  دـندرک  فالخ  هماـع  مه  .دـنتفرگ و  هزور 
قیرـشت زا  مهد  زور  دوهی  هزور ي  اما  دنام  ياج  رب  بابحتـسا  هدش و  خسن  نآ  بوجو  دـنیوگ  یـضعب  و  بحتـسم ، هن  تسا  بجاو 

نآ نوچ  اما  تسین ، مرحم  مهد  اب  قبطنم  زور  نیا  تسا و  هدروآ  هیقابلا » راثآ   » رد ناحیروبا  ار  نآ  حرـش  تسا ، لاس  لوا  هاـم  هاـم ،
نامه میتفگ  هکنیا  اما  .تهج  نیا  زا  دـنمه  دـننام  تسا ، لاس  لوا  لام  مهد  زین  اروشاـع  زور  تسا و  دوهی  لاـس  لوا  هاـم  مهد  زور 
زییاپ لیاوا  دوهی  گرزب  هزور ي  دـنداد و  یم  رارق  راـهب  لوا  تیلهاـج  ناـمز  رد  ار  هجحلا  يذ  هاـم  هک  تسا  نآ  يارب  تسین ، زور 

لاس هس  ود  ره  یـسمش و  ار  لاس  دـنتفرگ و  یم  يرمق  ار  اه  هاـم  برع  دوهی و  تشگ و  یمن  قبطنم  رگیدـکی  اـب  زگره  سپ  تسا ،
هب موسوم  دندوب  باسح  نیدب  فظوم  ینادناخ  دـنتفگ و  یم  یـسن ء »  » ار نآ  برع  دـندوزفا و  یم  هام  هدزاود  رب  هام  کی  راب  کی 

ناتسمز هب  هجحلا  يذ  ات  دندرک  یم  راک  نیا  ههام و  هدزیس  تسا و  یسن ء »  » لاسما دنداد  یم  ربخ  جح  مایا  رد  لاس  ره  و  سمالق » »
نیذلا هب  لضی  رفکلا  یف  هدایز  یسنلا ء  امنا  : » داتسرف تیآ  باب  نیا  رد  دنوادخ  عادولا  هجح  لاس  ات  دوب  نانچمه  مسر  نیا  دتفین و 

تقو نآ  زا  دوشن و  هام  هدزیس  لاس  زگره  نآ  دافم  هب  و  هللا » باتک  یف  ارهش  رشع  انثا  هللا  دنع  روهشلا  هدع  نا  : » دومرف زین  و  اورفک »
ره هک  دـیدرگ  مولعم  اجنیا  زا  تسا و  زییاپ  دـنریگ  هزور  هک  اهنآ  ياروشاـع  دـنراد و  تداـع  نیا  زونه  دوهی  اـما  .داـتفارب  مسر  نآ 
زا سپ  رگم  درادن  طوبضم  باسح  نوچ  تسین ، تسرد  دوش  جارختسا  ترجه  مهن  لاس  زا  لبق  هب  تبـسن  جیز  يور  زا  هک  باسح 
قبط رب  هیلقن  هلدا ي  رب  هوالع  دوب  راهب  رد  هجحلا  يذ  میتفگ  هکنیا  تشگ و  مظنم  باـسح  داـتفارب ، یـسن ء »  » مسر هک  عادولا  هجح 

يرجه و خیرات  قیبطت  رد  هلودلا  مجن  یجاح  موحرم  هلاسر ي 
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هدوب لمح  لوا  ناـبرق  دـیع  زور  سپ  تسا ، قبطنم  لـمح  ینعی 21  لیروآ ؛ مهدزاـی  اـب  مرحم  لوا  يرجه  مهد  لاـس  رد  یحیـسم ،
نیسح ترضح  مرح  اروشاع  زور  رـصع  : » تسا هتفگ  لابقا  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس.میدرگزاب  باتک  همجرت ي  هب  زاب  .تسا 

نایب يارای  ملق  هک  تشذـگ  اهنآ  رب  يزور  .دـندرک  ماش  هیرگ  هودـنا و  هب  دنتـشگ و  نمـشد  ریـسا  همه  يو  نارتخد  مالـسلا و  هیلع 
دندومن یم  يرازیب  ناشیا  زا  نانمشد  سک ، یب  اهنت و  يراکددم ، هن  دنتـشاد  يدرم  هن  دندرب  رـسب  ار  بش  و  درادن ، ار  ناشیا  تلاح 

هدننک ي حورجم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هدـننک ي  میتی  نید ، یب  دعـس  رمع  هب  برقت  يارب  دـندرک  یم  نیهوت  رازآ و  و 
نب رفعج  زا  تسا  هدرک  تیاور  هدانـسا  هب  مدناوخ  حـیباصم »  » باتک رد  «. نوعلم دـیزی  قیدـنز و  دایز  نبا  دـنیآ  شوخ  نانآ و  رگج 

رب ارم  دومرف : دندیناشن ؟ یناروتس  عون  هچ  رب  ار  امش  دیسرپ : مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  وا  هک  شردپ  زا  مالسلاامهیلع  دمحم 
همه ینارتسا  رب  نم  رس  تشپ  نانز  دندوب و  هتشارفارب  یملع  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دندوب و  هدیناشن  شوپور  یب  گنل  يرتش 

یمـشچ زا  کشا  دندید  یم  رگا  تسد ، رد  هزین  دندوب  ام  درگ  رب  لابند و  رد  راوس  کباچ  نارطاش  زا  یهورگ  بویعم و  راومهان و 
ایآ دیوگ : دیـس  .دننوعلم  نادناخ  نآ  ناریـسا  نانیا  دز : دایرف  يدرم  میدمآ ، رد  قشمد  هب  ات  دـندز  یم  وا  رـس  رب  هزین  اب  تسا ، ناور 
نأش تبتر و  هک  يرفاک  هکلب  ناملـسم  چیه  وت و  هشیدنا ي  رد  هتبلا  داتفا !؟ قافتا  زگره  وت  نازیزع  ردام و  ردپ و  يارب  ییالب  نینچ 
یلـص ادخ  لوسر  رب  تسیاب و  زیخرب و  دش  اروشاع  زور  رخاوا  نوچ  دیوگ : فلؤم  ! تسین ناسآ  نآ  روصت  دـنادب  ار  ناگدازهاشداپ 

نک و مالس  ناشیا  نیرهاط  ترتع  ارهز و  همطاف  انتدیـس  یلع و  نب  نسح  انالوم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  هلآ و  هیلع و  هللا 
، بجاو رد  ریصقت  زا  هاوخ  رذع  یلاعت  يادخ  زا  تبیصم و  نیا  هب  هد  تیلـست  ار  نانآ  عضاخ  ینابز  نایرگ و  مشچ  هتـسکش و  لد  اب 

مایق تسا  نآ  روخ  رد  هکنانچ  لئاه  تبیصم  نیا  مزاول  هب  یسک  تسا  لکشم  هک  نآ  يارب 
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هبدیدرگ سابع  تیأر  نوچ  نوگن  دیـشروخ  رتچ  نودرگ  نادیم  زا  وچ  : دیوگ مهدزای  بش  يایاضق  رد  هبحملا » جارعم   » رد و.دـنک 
ردارب لافطا  هب  بحاص  رالاس و  یب  دید  ار  دوخ  وچ  بئاصملا  ما  نیمود  لوتبردیح  لآ  رتس  رهب  زا  دیـشک  ردجم  لاز  نیا  یلین  رتچ 
ربمیپ نارادـغاد  يدندشراتـسرپ  شدوب  ردـپ  لتق  مغ  رامیب  هاش  ناضیرم  شخب  افـشدرک  يروآ  عمج  ار  شعنلا  تاـنب  درک  يرداـم 

ملع لد  كاخ  هشیب ي  رد  قح  ریـش  هدونغ  تمایق  ناعیفـش  رب  تمایق  تما  روج  افج و  زا  دـش  اپ  هبرگخا  هدـیزوس ز  همیخ ي  نورد 
نآ ریوصت  زا  هک  نالوسر  متخ  رب  تشذگب  یبشردکم  تنج  رد  دوب  ارهز  هک  ربمیپ  لآ  رب  تشذگب  یبش  كاچ  دـص  هتـشگ  یندـل 

بدا زا  رود  دوب  شدوب  هک  رتشگنا  تشگنا و ز  لال ز  هدـیربب و  نم  وچ  دـص  نابز  لامج  ياهتیاکح  لاـمج و  ناریح ز  تسا  لـقع 
شدونش تفگ و 
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هفوک هب  البرک  زا  ار  تیب  لها  دعس  رمع  ندرک  هناور 

درک و درگ  ار  ناشدوخ  ناگتشک  و  بلاط ) یبا  نب  دمم   ) دنامب البرک  رد  رهظ  ات  نآ  يادرف  اروشاع و  زور  هیقب ي  دعس  رمع  هاگنآ 
یبا زا  يربط  دیوگ : مجرتم.تشاذگ  نابایب  رد  نانچمه  ار  وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  درپس و  كاخ  هب  اهنآ و  رب  درازگ  زامن 
دنزب دایرف  تفگ  ار  يرمحا  ریکب  نب  دیمح  سپ  يربط )  ) دندوب رفن  دعس 88  رمع  رکشل  ناگتـشک  همه  هک  تسا  هدرک  لقن  فنخم 

رب اهمیلگ  .دش  نتفر  هدامآ ي  دوب  هدنام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناسک  زا  هک  ره  اب  دوخ  و  فوهلم ) ، ) دنوش هفوک  هناور ي  رکـشل  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهتناما  زاب و  يور  اب  نمشد  همه  نآ  نایم  هچکـشود و  یب  دندرک  راوس  ار  نانز  دندیـشک و  رتش  زاهج 
نم ثوعبملا  یلع  یلصی  : تفگ هک  نآ  هتفگ  وکین  هچ  دندرب و  یم  ناشک  هودنا ، تبیصم و  رت  تخس  رد  مور  كرت و  ناریسا  دننام 

نارهاوخ و مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ناـنز  دومرفب  دعـس  رمع  : » دـیوگ يروـنید  هفینحوـبا ي  بیجعل و  اذ  نا  هوـنب  يزغی  مشاـه و  لآ 
لماک رد  و  تسین ) ملـسم  نانآ  ندوب  زاب  يور  سپ   ) دـندیناشن رتش  رب  شوپور  اـب  ياـه  هواـجک  رد  ار  وا  مشح  نازینک و  نارتخد و 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  رب  ار  نادـمتعم  ناریپ و  دـنامب و  رهظ  اـت  نآ  يادرف  اروشاـع و  زور  هللا -  هنعل  دعـس -  رمع  هک  تسا  ییاـهب 
همه نآ  و  تشامگ ، رگید  نانز  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نارتخد  مالسلا و 
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ود ره  تشاد و  لاس  راهچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دوب و  هلاس  زور 22  نآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دندوب و  نز  تسیب 
ار شیوخ  هک  هیوناب  رهـش  رگم  دندروآ ، ریـسا  ار  نانز  دیوگ : بقانم »  » رد و  «. درک ظفح  ار  اهنآ  لجوزع  دنوادخ  دـندوب ، البرک  رد 

ارهاظ  ) نیـسحلا نب  دمحم  دوب  اهنآ  رد  دندش ، ریـسا  مشاه  ینب  زا  رـسپ  هزاود  : » دیوگ دیرفلا » دقع   » رد هبردبع  نبا.دنکفا  تارف  رد 
ياج رب  تلود  هیاپ ي  ار  دـالوا  سپ  مالـسلا ، مهیلع  ترـضح  نآ  رتخد  همطاـف  نیـسحلا و  نب  یلع  و  نیـسحلا ) نب  یلع  نب  دـمحم 
یتقو مدید  هک  نوچ  نادناخ ! نیا  نوخ  زا  راد  رود  ارم  تشون : جاجح  يارب  ناورم  کلملادبع  دش و  لیاز  اهنآ  زا  کلم  داتـسیان و 

ریهزوبا ارم  درک  ثیدح  دیوگ : يدزا  فنخموبا  يربط ) «.) تفر ردب  برح  لآ  تسد  زا  کلم  هنوگچ  دنتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
دایرف دنتشذگب ، وا  نادنزرف  ناسک و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  شعن  رب  نوچ  مدید  ار  نانز  نآ  : » تفگ یمیمت  سیق  نب  هرق  زا  یـسبع 

 - اهیلع هللا  مالـس  تسا -  همطاف  رتخد  بنیز  راتفگ  منک  یمن  شومارف  زگره  هک  ییاهزیچ  زا  دـندز و  راسخر  رب  یلیـس  دندیـشک و 
نیـسح اذه  ءامـسلا  هکئالم  کیلع  یلـص  هادمحم  ای  هادـمحم  ای  : » تفگ یم  دـید ، هداتفا  كاخ  رب  ار  وا  تشذـگ  شردارب  رب  یتقو 

نمشد و ره  مسق  ادخ  هب  تفگ : «. ابصلا اهیلع  یفست  هلتقم  کتیرذ  ایابس و  کتانب  هادمحم و  ای  ءاضعالا  عطقم  ءامدلاب  لمرم  ءارعلاب 
فط زور  رد  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  هدئاز  زا  روهـشم  ثیدح  رد  دینایرگب و  ار  یتسود 
زاهج رب  ار  مرح  نانز و  و  دندش ، هتـشک  وا  ناسک  ریاس  ناردارب و  نادنزرف و  زا  يو  ناهارمه  اب  مردـپ  دیـسر و  هک  دیـسر  نآ  ام  رب 
هچنآ زا  دوب و  نارگ  نم  رب  هدرپسان و  كاخ  هب  مدید  هدـنکفا  نیمز  رب  ار  ناگتـشک  نم  دـندرک و  هناور  هفوک  بناج  هب  راوس و  رتش 

رد نزح  نآ  راثآ  مالسلا  هیلع  یلع  گرزب  رتخد  بنیز  ما  همع  دور و  نوریب  منت  زا  ناج  دوب  کیدزن  مدوب ، هتفشآ  تخس  مدید  یم 
، دیدب نم 
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منکن یبات  یب  هنوگچ  متفگ : يا !؟ هداهن  فک  رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  نوچ  مناردارب ! ردپ و  دج و  هدـنامزاب ي  يا  تفگ : نم  اب 
رد هتشغآ  نوخ  هب  هداتفا و  نیمز  رب  ار  دوخ  ناسک  ناگدازومع و  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  دیس  منیب  یم  هک  میامنن  ییابیکـشان  و 

يدرم چیه  و  دیآ ، یمن  نانآ  يوس  سک  چیه  درپس ، كاخ  هب  هن  تسا و  هدرک  نفک  ار  اهنآ  یـسک  هن  هدوبر و  اه  هماج  تشد ، نیا 
زا تسا  يدـهع  نیا  هک  درواین  عزج  هب  ار  وت  اـهنیا  تفگ : ما  همع  و  دـنرزخ ! ملید و  هداوناـخ ي  ییوگ  دوش !؟ یمن  اـهنآ  کـیدزن 
هک تما  نیا  زا  یتعامج  زا  تسا  هتفرگ  ینامیپ  دـنوادخ  مالـسلا و  مهیلع  تمع  ردـپ و  دـج و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
اب دننک و  یم  مهارف  ار  هدنکارپ  ياه  ناوختسا  نیا  اهنآ  دنسانش و  یم  اه  نامسآ  ناگتشرف  اما  دنـسانش ، یمن  ار  اهنآ  نیمز  نانوعرف 
هک دنراد  یم  اپ  رب  یناشن  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  تردپ  ربق  يارب  فط  نیا  رد  و  دنراپـس ، یم  كاخ  هب  دولآ  نوخ  ياهرکیپ  نیا 
نآ وـحم  رد  لالـض  ناوریپ  رفک و  ناـیاوشیپ  ددرگ و  یمن  دـیدپان  اـهزور  اهبـش و  نتـشذگ  اـب  نآ  مسر  دوـش و  یمن  هنهک  نآ  رثا 

مهیلع همئا  تازجعم  زا  بیغ و  رابخا  زا  ثیدـح  نیا  دـیوگ : مجرتم  « .دریگ الاب  راک  دوش و  رترهاظ  رثا  نآ  لاـح  نیا  اـب  دنـشوکب و 
ققحم نآ  قادصم  هتـشذگ و  لاس  رازه  زا  شیب  نونک  ات  تسا  هتـشگ  نودم  بتک  رد  ثیدـح  نیا  هک  نامز  نآ  زا  تسا و  مالـسلا 

ناـسین و تسوـیپ  مه  هب  ناریـسا  نآ  دندیـسر  لـتقم  رب  وـچ  « .هنیب نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کـله  نـم  کـلهیل  » تـسا هدـیدرگ 
غاد یکی  درک  یم  هزاغ  تروص  هب  نوخ  زا  یکیدنبلد  گوس  رب  نانکوم  دـش  یکی  دـنزرف  هب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی   . ناریزح (1)

یقاس هدید ي  رون  هب  ربمیپ  تخد  نوچ  دنکفا  رظن  تمایق  ياغوغ  دـیدرگ  اپ  هب  تماق  ورـس  ناخرلگ  گوس  هبدرک  یم  هزات  ار  یلع 
رثوک

426 ص :

.تماجح نوخ و  ششوج  مسوم  ناریزح  تسا و  ناراب  شزیر  هام  ناسین  نوخ  کشا و  ینعی  . 133 - 1

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 439 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_426_1
http://www.ghaemiyeh.com


تقاط ارت  تمـصع  لآ  راگزور  دـش  هیـس  تروص  لین  رهپـس  گنرین  زدز  یخزود  ران  دـلخ  ناـج  هب  دز  یخا  اذـه  هرعن ي  هگاـن  هب 
ندید دننام  دوب  یک  ندینش  ندینش  زا  دشابن 
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نیسحلا انالوم  نفد  رد 

هیلع نیـسح  رب  دـندمآ و  هیرـضاغ  هیرق ي  نکاـس  دـسا  ینب  زا  یهورگ  درک  چوک  ـالبرک  زا  هللا -  هنعل  دعـس -  رمع  نوچ  داـشرا ) )
نب یلع  دندرپس و  كاخ  هب  تسوا  ربق  هک  اج  نیمه  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرک و  نفد  دندناوخ و  زامن  وا  باحـصا  مالـسلا و 

، دندوب یلاوح  نآ  رد  هک  باحصا  تیب و  لها  يادهـش  رگید  يارب  .دندرک و  نفد  ترـضح  نآ  ياپ  نییاپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
هار رد  دوب  هدش  هتشک  هک  اجنآ  رد  ار  یلع  نب  سابع  دندرپس و  كاخ  هب  اج  کی  رد  مه  اب  ار  همه  وا و  ياپ  بناج  زا  دندنک  هرفح 
نفد دش  هتشک  هک  اجنآ  رد  وا  ناشیوخ  ار  دیزی  نب  رح  هک  تسا  ییاهب  لماک  رد  و.تساجنادب  وا  ربق  نونکا  دندرک و  نفد  هیرضاغ 

میتشاذگ و زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ام  هک  دندیلاب  یم  دوخ  هب  دندرک و  یم  رخف  برع  لیابق  ریاس  رب  دسا  ینب  دیوگ : دـندرک و 
لها دندیـسر ، تداهـش  هب  اهنآ  هک  نآ  زا  سپ  زور  کی  دـنتفگ : يدوعـسم  بوشآ و  رهـش  نبا  و.میدرک  نفد  وا  باحـصا  اـب  ار  وا 

دنتفای و یم  هدنک  يربق  نانآ  رتشیب  يارب  دسا  ینب  هک  تسا  هدوزفا  نیا  رب  بوشآ  رهش  نبا  دندرپس و  كاخ  هب  ار  اهنآ  ندب  هیرضاغ 
ورب تفگ : يو  مالغ  اب  شنز  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  نیق  نب  ریهز  هک  تسا  طبس » هرکذت   » رد و.دندید  یم  دیپس  یناغرم 

دید هنهرب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تفر  وا  نک ! نفک  ار  دوخ  يالوم  و 
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هیلع نیـسح  سپ  منکن ! نینچ  هک  مسق  ادـخ  هب  مراذـگ ؟ هنهرب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  منک و  نفک  ار  دوخ  يـالوم  هنوـگچ  تفگ :
رب تیالو  هک  تسا  هدـش  تباث  دوخ  لـحم  رد  هک  نادـب  دـیوگ : فلؤم.درک  رگید  ینفک  ار  ریهز  دیـشوپ و  نفک  نآ  رد  ار  مالـسلا 
یم عمج  اهنآ  نایم  دنوادخ  برغم  رد  وا  یصو  دشاب و  قرشم  رد  ماما  رگا  و  دهد ، لسغ  دیاب  ار  ماما  موصعم و  رگم  درادن  موصعم 
نآ نتسناد  هک  ماما  طیارش  یلاعت و  دنوادخ  رب  فطل  بوجو  تماما و  ینعم  رد  میروآ  رصتخم  یلصف  اجنیا  رد  دیوگ : مجرتم.دنک 
رب تجح  ات  تسا و  لداع  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  نآ  ام  بهذـم  لوصا  زا  .تسین  زیاج  نآ  رد  دـیلقت  تسا و  بجاو  یفلکم  ره  رب 

هـسفن یلع  مکبر  بتک  : » دـیامرف دوخ  هکناـنچ  تسا  بجاو  وا  رب  فطل  مییوگ  مه  دـیامرفن ، باذـع  ار  اـهنآ  دـنکن  ماـمت  ناگدـنب 
نآ ات  دنک ، یم  مهارف  دشاب  تیـصعم  زا  يرود  ادـخ و  تعاط  هب  مدرم  یکیدزن  بجوم  هچ  ره  هک  تسا  نآ  فطل  ینعم  و  همحرلا »

، دننک تعاطا  دـنهاوخ  رگا  هک  يراک  هکلب  دـنوش ، تعاطا  هب  روبجم  هک  دـنک  یمن  يراک  و  دـنکن ، مدرم  زا  رایتخا  بلـس  هک  دـح 
وهـس و تیـصعم و  زا  دشاب  موصعم  دـنادب و  ار  یهلا  ماکحا  هک  يرـصع  ره  رد  تسا  ماما  دوجو  لصا  نیا  عورف  هلمج  زا  دـنناوتب و 

دـشابن هانگ  زا  موصعم  رگا  و  دـناهرن ، لهج  زا  ار  مدرم  دـنادن  ار  یهلا  ماکحا  رگا  نوچ  تسا ، تماما  ساسا  طرـش  ود  نیا  اـطخ و 
دندرک و یلاؤس  وا  زا  هاگ  ره  نوچ  دنامن ، دامتعا  وا  لعف  لوق و  رب  دنک  اطخ  وهس و  رگا  و  دناوخ ، یـصاعم  كرت  هب  دناوتن  ار  مدرم 

مض حتف و  هب  ار -  وا  قلخ  قلخ و  ملاع  دنوادخ  تسا  بجاو  طرش  ود  نیا  اب  زاب  دشاب و  هدرک  وهس  وا  دنهد  لامتحا  داد ، باوج  وا 
و نآ ، زا  دننک  ترفن  مدرم  هک  دشابن  يزیچ  وا  يوخ  رد  هن  نت و  رد  هن  ینعی  دشابن ؛ يو  زا  مدرم  ندیمر  بجوم  هک  دنیرفآ  نانچ  - 
وا دزن  ارچ  دومرف ، یم  یکین  هب  مدرم  نالف  دییوگب  ادخ  میتسناد ، یمن  دنیوگب  اه  نآ  دیدرکن و  کین  لمع  ارچ  دنسرپ  ار  مدرم  رگا 

.دشاب و مامت  مدرم  تجح  يدوب ، هدیرفآ  روفنم  ار  وا  وت  سب  زا  میتشاد  شوخان  ار  وا  ندـید  میدرک و  ترفن  دـنیوگب  اهنآ  دـیتفرن ؟
يوگ و هوای  دنک و  هدیهوکن  يراک  دشاب و  تسپ  دب و  وا  بسح  ای  دننکن  تبغر  ودب  مدرم  دشاب و  رادرک  تشز  يوخدب و  رگا 
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زا ماما  دشاب ، وا  نامرف  ندنیشن  ببس  ددرگ و  مدرم  هدید ي  رد  وا  یکبـس  بجوم  هک  زیچ  ره  دشاب و  لیخب  ترطف و  تسپ  هزره و 
هدجس ترضح  نآ  دروآ و  وا  دای  هب  نیدیلاوذ  درک و  وهس  زامن  رد  ربمغیپ  هللااب -  ذوعن  دیوگ -« : هک  یثیدح  نآ  .تسا و  هزنم  اهنآ 

ره دـشاب و  هدرکن  وهـس  ثیدـح  نیا  يوار  هک  میناد  اجک  زا  درک و  دـیاب  در  تسا ، بهذـم  لوصا  اب  فلاخم  نوچ  درک ،» وهـس  ي 
رد لئاسم  رایـسب  هک  دناد  دراد ، يروغ  هقف  رد  هک  سک  نآ  و  درادن ؟ اور  ثیدح  نایوار  رب  ارچ  دراد  اور  وهـس  ربمغیپ  رب  هک  سک 

رارکت چیه  دومرفب و  ار  نآ  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راب  کی  داتفا و  قافتا  راب  کی  هک  تسه  نآ  ریغ  حاکن و  تالماعم و 
ناوت کسمت  هنوگچ  دشاب ، اور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  وهس  رگا  دننک و  کسمت  راب  کی  نامه  هب  ناناملـسم  همه ي  دشن و 
.دناد دوخ  فیلکت  دوخ  وا  تسین ، بجاو  نآ  نتـسناد  ار  نارگید  تسا و  ماما  صخـش  فیاظو  زا  رگید  يروما  مییوگ  زاب  و  درک ؟

تـسا زیاج  ار  ماما  ایآ  هکنیا  لثم  میا ، هدرکن  ریـصقت  زین  مینادـن  مییوگن و  رگا  مییوگ و  یم  يزیچ  هلدا  رهاظ  بسح  رب  یهاگ  ام  و 
نوچ هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  هکنانچ  دنازوسب ؟ دنک و  بارخ  ار  وا  هناخ ي  دهاوخ ، وا  تبوقع  دریگ و  مشخ  یناملـسم  رب  نوچ 

.دندرک بارخ  ار  وا  هناخ  دومرف  ترضح  نآ  درک ، هلهاسم  هیواعم  اب  وا  داتسرف و  ماش  هب  ار  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  مالسلا  هیلع  یلع 
رد دوخ  ردـپ  هب  تسا  یلوا  رتگرزب  رـسپ  دـنیوگ  هقف  رد.تسین  ریـصقت  ام  نتـسنادن  تسا و  زاوج  لیلد  دوخ  نینمؤملاریما  لمع  نیا 

دنزرف حطفا  هللادبع  دـننام  رتگرزب  یکی  دـشاب  هتـشاد  رـسپ  ود  دورب و  ایند  زا  یماما  رگا  هتبلا  يو و  روما  ریاس  نفد و  نفک و  زامن و 
یصو هک  تسا  ماما  اب  ردپ  تیالو  مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دننام  رتکچوک  يرگید  مالسلا و  هیلع  قداص  ترـضح 

ار يرگید  دناوت  یم  ای  دشاب  زیهجن  رشابم  دیاب  شدوخ  ماما  ایآ  هکنیا  اما  رتگرزب ، رـسپ  نآ  اب  هن  دشاب  رتکچوک  انـس  دنچ  ره  تسوا 
نیز ماما  رگا  سپ  .تسین  بجاو  ام  رب  نآ  نتـسناد  تسا و  ماما  دوخ  فیاظو  اهنیا  يرگید ، لـمع  هب  دوش ، یـضار  اـی  دـنک  رومأـم 

دیاین و ای  تسا -  ثیداحا  یضعب  نومضم  هکنانچ  شردپ -  نفد  رد  روضح  يارب  دیآ  البرک  هب  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 
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مالسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  زا  هدئاز  ثیدح  دیفم و  خیـش  مالک  زا  هکنانچ  دشاب -  یـضار  اهنآ  نفد  دسا و  ینب  لمع  هب  اجنامه 
دنا هدرک  تیاور  یثیدح  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  دننام  ام  ياملع  اما.تسین  بجاو  ام  رب  نآ  نتـسناد  دناد و  دوخ  دوش -  یم  مولعم 

تیـصو ترـضح  نآ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  باحـصا  صاوخ  زا  هک  رامع ، نب  هیواعم  زا  تیم  لـسغ  ماـکحا  رد 
نیا رثکا  دوش  یم  مولعم  دندرکن ، لیوأت  ار  نآ  دندومنن و  یبجعت  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  دـهد و  لسغ  ار  وا  رامع  نب  هیواعم  درک 
نیا و  وا ، یلو  تیاضر  ای  تصخر  اب  هتبلا  ددرگ ، موصعم  لسغ  رشابم  موصعم  ریغ  دندرمش  یم  اور  هللا  همحر  دیفم  خیش  دننام  املع 

هب فراع  هک  قباس  ياملع  نایم  رد  تسا و  هدش  فورعم  نییرابخا  نیرخأتم  نیب  دشاب ، موصعم  موصعم ، لسغ  رـشابم  امتح  دیاب  هک 
دنتشون و تماما  صوصخ  ای  دیاقع و  لوصا  مالک و  رد  امدق  هک  باتک  همه  نیا  دوبن و  تباث  دندوب  هقرف  نیا  دیاقع  مالک و  لئاسم 

نوچ : » هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : فلؤم.دندربن  مان  ینعم  نیا  زا  دندرمـشرب ، ار  ماما  طیارش 
، دنیآ یم  دورف  ردق  بش  ره  هک  یناگتشرف  حور و  اب  لیئربج  تشگ ، فرشم  قح  تمحر  راوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یم وا  يراکددم  هدرک و  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نایم  نانآ  هنوگچ  دید  دش و  هدوشگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدـید ي  دـندمآ و 
رد نینمؤملاریما  اب  و  ناشیا ، رگم  دنکن  ربق  ترـضح  نآ  يارب  یـسک  دندنک و  ربق  يو و  رب  دنتـشاذگ  زامن  ربمغیپ و  لسغ  رد  دـننک 

دش و زاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شوگ  تفگ و  نخـس  ترـضح  نآ  دنداهن و  ربق  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتفر و  ربق 
یم هک  دینشب  مه  ار  ناگتـشرف  مالک  تسیرگب و  درک و  یم  تیـصو  وا  يرای  هب  ار  ناگتـشرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دینش 

ار ام  اـما  تسا ، وا  وت  زا  دـعب  اـم  یلو  هک  میرامـش ) بجاو  شیوخ  رب  ار  وا  يوک  فاوط  و   ) مینک یمن  ریـصقت  یعـس  رد  اـم  دـنتفگ 
زا سپ  دنیبن (1) و  مشچ  هب  رگید 
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حور ناگتشرف و  نآ  اب  مه  ار  ربمغیپ  هکنآ  الا  دندید ، نیمه  دننام  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  نتـشذگ 
دید و ناگتشرف  اب  ار  مالسلاامهیلع  یلع  ربمغیپ و  دیدب و  ار  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  تشذگرد  مالـسلا  هیلع  نسح  نوچ  دندید و 

نآ اب  هزمح  یبا  نب  یلع  هک  تسا  هیفقاو  رب  اضرلا  انالوم  جاجتحا  رد  و  «. هآ ...دید  نامه  ردپ  زا  سپ  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع 
هک هد  ربخ  ارم  دومرف : ترضح  وا ، لثم  یماما  رگم  دوش  یمن  ماما  رما  یلوتم  هک  میا  هدرک  تیاور  وت  ناردپ  زا  ام  : » تفگ ترـضح 
نب یلع  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  تشگ ؟ وا  رما  یلوتم  هک  سپ  تفگ : .دوب  ماـما  تفگ : دوـبن ؟ اـی  دوـب  ماـما  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یلع دوب ! ریـسا  هللا  دـیعب  تسد  رد  سوبحم و  هک  وا  دوب ؟ اجک  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف : ماما  .مالـساامهیلع  نیـسحلا 

نیـسحلا نب  یلع  هک  سک  نآ  دومرف : ماما  .تشگزاب  دش و  ردپ  رما  یلوتم  تفر و  نوریب  هللادیبع  ناسک  زا  هدیـشوپ  ناهنپ و  تفگ :
رما یلوتم  دیآ و  دادغب  هب  رما  نیا  بحاص  دهد  یم  تردق  ددرگ ، ردپ  رما  یلوتم  دـیآ و  البرک  هب  هک  داد  تردـق  ار  مالـسلاامهیلع 

رابخا نویع   » رد هللا  همحر  قودـص  خیـش  دـیوگ : مجرتم  «. یهتنا .ریـسا  هن  دوب و  نادـنز  رد  هن  هک  یتلاـح  رد  ددرگزاـب  دوش و  ردـپ 
ریغ ترـضح  نآ  رما  یلوـتم  هکنیا  نمـضتم  تسا  هدرک  تـیاور  مالـسلاامهیلع  رفعج  نـب  یـسوم  تاـفو  باـب  رد  یثیداـحا  اـضرلا »

زا سپ  و.مدرک  نفد  ار  ترـضح  نآ  نم  : » تفگ وا  هک  تسا  هدروآ  دـقاو  نب  رمع  زا  یتیاور  رد  .دوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نآ  يارب  دـننک  داریا  ام  رب  دـنناوتن  ثیداحا  نیدـب  هیفقاو  دـیامرف : یم  قودـص  خیـش  دوخ  اـهنآ 
هب داد  لسغ  ار  ماما  درک و  یهن  نیا  باکترا  قح  ریغ  هب  یسک  رگا  سپ  «. دشاب ماما  هک  یسک  رگم  دهدب  لسغ  ار  ماما  تسین  زیاج  »

هک یسک  رگم  تسین  ماما  دومرفن  و  دوش ، یمن  لطاب  قح  ماما ال  تماما  وا  لمع  نیا  ببس 
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هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  قودص  خیـش.درک  دـیاب  فقوت  هلأسم  نیا  رد  ثیداحا  فالتخا  يارب  و.یهتنا  .دـهدب  لسغ  ار  قباس  ماما 
ای دیسرپ  تشاد ، تسد  رد  نوخ  رپ  هشیـش ي  هدولآ و  درگ  يوم و  هدیلوژ  دید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا 

باـسح زور  نآ  زا  و  ما ، هتـشادرب  نیمز  زا  زورما  نیمه  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  نیا  دومرف : تسیچ ؟ نوخ  نیا  هللا  لوـسر 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدانـسا  هب  یـسوط  خیـش  و.تسا  هدش  هتـشک  زور  نامه  ترـضح  نآ  دیدرگ  مولعم  ات  تشاد  هاگن 

هتشک شود  مالسلا  هیلع  نیـسح  مرـسپ  تفگ : ییرگ ؟ یم  هچ  زا  دندیـسرپ  نایرگ و  دندید  ار  هملـس  ما  يدادماب  : » هک درک  تیاور 
هتفرگ و مدـید  بشید  مدوب ، هدـیدن  باوـخ  رد  بشید  اـت  تلحر  ناـمز  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نآ  يارب  دـش ،
نیـسح و يارب  بشما  دوـمرف : منیب ؟ یم  نوزحم  ار  وـت  تسا  نوـچ  هـلآ ! هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـی  مـتفگ : وا  اـب  كانهودـنا ،

تسا هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  رثا  رد  هک ، دیوگ  بقانم »  » رد .تسا و  رایسب  نیا  نومـضم  هب  تایاور  و  «. مدنک یم  ربق  وا  باحـصا 
هتفرگ و تسد  هب  نهاریپ  نماد  ناـیرگ ، هنهرب و  ياـپ  دوـلآدرگ ، دـید  باوـخ  رد  ار  ربـمغیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  زا  سپ  : » هک

نیمز زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  مدوب و  هتفر  البرک  هب  نم  دومرف : نوملاظلا » لمعی  امع  الفاغ  هللا  نبـسحت  ال  : » دومرف یم  توالت 
نبا هک  تسا  ریثا  نبا  لماک »  » رد و  «. منک تمصاخم  اهنآ  اب  ات  مور  یم  راگدرورپ  دزن  نونکا  تسا و  نم  نماد  رد  کنیا  متـشادرب و 

نآ رد  نوخ  تشاد و  تسد  رد  هشیـش  مدـید ، باوخ  رد  دـش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یبش  نآ  رد  ار  ربمغیپ  : » تفگ سابع 
سپ .مرب  یم  دـنوادخ  دزن  تسوا ، باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوخ  دومرف : تسیچ ؟ اهنیا  هللا  لوسر  اـی  متفگ : درک ، یم  عمج 

زور نآ  رد  ترـضح  نآ  دنتـسناد  دیـسر ، ربخ  هک  نآ  زا  دـعب  داد و  ربخ  ترـضح  نآ  لتق  زا  ار  مدرم  تساخرب و  حبـص  سابع  نبا 
لیصفت هب  وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  نفد  تیفیک  ربتعم  بتک  رد  دیوگ : فلؤم  «. دوب هدش  هتشک 
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زا نوچ  دندرتسگب ، ماما  ندب  ریز  دندروآ و  ون  يایروب  دسا  ینب  هک  دوش  یم  مولعم  نانچ  یسوط  خیش  تیاور  زا  تسا و  هدشن  نایب 
نآ ندب  مدید و  ون  يایروب  متفاکـش ، ار  رهطم  ربق  مدـمآ و  دوخ  صاوخ  کیدزن و  نامالغ  اب  : » هک تفگ  تسا  هدرک  تیاور  جزیو 
زین و  «. مدرک يراج  بآ  دنتخیر و  كاخ  متفگ  متشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  سپ  مدینش ، کشم  يوب  دوب و  ایروب  نآ  رب  ترضح 

دندینش رفذا » کشم   » يوب نآ  زا  دنتفاکشب ، اپ  بناج  زا  رس و  بناج  زا  ار  ترضح  نآ  ربق  : » هک تسا  هدرک  تیاور  دوراجلا  یبا  زا 
اب لیئربج  هک  تسا  دراو  تشذگب -  قباس  لصف  رخآ  رد  نآ  ردـص  هک  هدـیاز -  زا  روهـشم  ثیدـح  رد  و  «. دـندرکن کش  نآ  رد  و 
وت تما  ناکین  تیب و  لها  نادنزرف و  زا  یهورگ  اب  درک -  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  تراشا  و  وت -  هداون ي  نیا  : » تفگ ادـخ  لوسر 

يادـخ دنتفاتـش ، شیوخ  هاگباوخ  يوس  هورگ  نیا  یتقو  تفگ : هکنیا  ات  دـنوش ، هتـشک  دـنناوخ  البرک  هک  ینیمز  رد  تارف  رانک  رد 
تـسد رد  درمز  توقای و  زا  اه  فرظ  دـنیآ ، نیمز  هب  متفه  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  دـنک و  ضبق  ار  اهنآ  ناج  دوخ  تسد  هب  لجوزع 

اه هلح  نآ  رد  دنیوشب و  ار  اه  نآ  بآ  نادب  دنروآ و  تشهب  زا  شوخ  يوب  یتشهب و  ياه  هلح  اب  یناگدنز  بآ  زا  رپ  دنشاب  هتـشاد 
زا یهورگ  دـنازیگنا  رب  دـنوادخ  هاگنآ  دـنرازگ ، زامن  اهنآ  رب  فص  رد  فص  ناگتـشرف  و  طونح ، شوخ  يوب  نادـب  دـننک و  نفک 
نآ و  تین ، هن  رادرک و  هب  هن  راتفگ و  هب  هن  دنـشاب ، هدـشن  کیرـش  اه  نوخ  نیا  رد  ناشیا  دنـسانشن و  ار  اه  نآ  نارفاـک  هک  وت  تما 

نینمؤم يارب  دنشاب و  هناشن  قح  لها  يارب  ات  نابایب  نآ  رد  دنهن  یتمالع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  يارب  دنراپـس و  كاخ  هب  ار  ماسجا 
حیبست ار  يادخ  دتسرف و  دورد  يو  رب  دنشاب ، وا  درگرب  هتشرف  رازه  دص  زور  هنابش  ره  رد  نامسآ  ره  زا  ددرگ و  يراگتسر  بجوم 

«. هآ ...دنسیونب  دیآ  اج  نآ  هک  رئاز  ره  مان  دنهاوخ و  يادخ  زا  ترفغم  راوز  يارب  دننک و 
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هفوک هب  تیب  لها  دورو 

هراشا

زا هفوک  لها  زا  ینز  تفگ : يوار  .دندوب  هدمآ  درگ  هراظن  هب  رهـش  مدرم  دیـسر  هفوک  کیدزن  ناریـسا  اب  دعـس  نبا  نوچ  فوهلم ) )
دورف نز  نآ  .هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناریسا  دنتفگ : دیا ؟ هفیاط  مادک  نریسا  امش  تفگ : تشگ و  فرشم  ناریسا  رب  يدنلب 

اب مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : يوار  .دندیـشوپب  ار  شیوخ  ات  داد  نانآ  هب  دروایب  رگید  ییاه  هماج  هعنقم و  رداچ و  دمآ ،
ریشمش مخز  رب  درک و  يرای  ار  شیوخ  مع  وا  دوب و  ناشیا  هب  زین  ینثم  نسح  هب  فورعم  نسح  و  ناوتان ، يرامیب  زا  دوب و  نانز  نآ 

نب یلع  دندوب و  ناشیا  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  رمع و  دیز و  زین  .دیسر و  ار  يو  رایـسب  ياهمخز  ات  دومن  بیکـش  هزین  و 
نیهم هلیقع ، زا  دیوگ : فلؤم  »!؟ تشک هک  ار  ام  سپ  دینک ! یم  يراز  نویش و  نینچ  ام  رب  امـش  : » دومرف یم  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 

دز و شردپ  نویامه  قرف  رب  ریـشمش  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  مشاه ، نادناخ  يوناب 
یلع مونـشب ، وت  زا  ثیدح  نآ  مراد  تسود  تفگ  درک و  ضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  نمیا  ما  ثیدح  دـیدب ، ردـپ  رد  گرم  هناشن ي 

راز راوخ و  نادناخ  نیا  رگید  نانز  اب  ار  وت  منیب  یم  ییوگ  تفگ و  نمیا  ما  هک  تسا  نامه  ثیدح  مرتخد ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع 
ار نینج  تفاکشب و  ار  هناد  هک  سک  نآ  هب  مسق  دییامن ! ییابیکش  سپ  دنریگورف ، ار  امش  يوس  ره  زا  مدرم  دیسرت  یم  و  راتفرگ ، و 

رد ادخ  تسود  زور  نآ  هک  دیرفایب 
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نآ رد  هفوک -  لها  روضح  رد  اهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  هبطخ ي  جاـجتحا ) ) .سب امـش  ناتـسود  نایعیـش و  دییامـش و  نیمز  يور 
نیـسحلا نب  یلع  نوچ  : » هک تسا  هدش  تیاور  يدسا  ریتس  نب  مادخ  زا.نانآ  شنزرـس  شهوکن و  هب  دـندش ،-  هفوک  دراو  هک  زور 

یم اه  نآ  اب  مه  نادرم  هدز و  كاچ  نابیرگ  نانک و  يراز  دـندید  ار  هفوک  لها  نانز  دـندروآ ، البرک  زا  ناـنز  اـب  ار  مالـسلاامهیلع 
سپ دننک ! یم  هیرگ  ام  رب  نانیا  تفگ : هتسهآ  فیعض  زاوآ  هب  ناوتان ، يرامیب  زا  دوب و  رامیب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  .دنتـسیرگ 

دش هتسبورف  اهمد  دیشاب ! شوماخ  هک  درک  تراشا  مدرم  يوس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  هاگنآ  !؟ تشک هک  ار  ام 
نابز رب  ییوگ  يو ، زا  رتایوگ  زگره  مدیدن  نیـشن  هدرپ  ینز  تفگ : يدسا  ملذح ط )  ) مادخ .داتـسیاب  اون  گناب و  زا  رد  گنز و  و 

ای هفوکلا  لها  ای  : تفگ داتـسرف و  وا  لوسر  رب  دورد  درک و  شیاتـس  ار  يادخ  سپ  دنار ! یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
اثاکنا هوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  هرفزلا ، تادـه  هعمدـلا و ال  تأقر  الف  ـالا  لذـخلا ! ردـغلا و  لـتخلا و  لـها 

یلع یعرمک  وا  ءادعالا ، زمغ  ءامالا و  قلم و  بذکلا و  فنـشلا و  بجعلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  له  الخد ، الخد  مکنامیا  نوذختت 
هللا لجا و  نوکبتا !؟ .نودلاخ  متنا  باذعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخس  نا  مکسفنا  مکل  تمدق  ام  سئب  الا  هدوحلم ، یلع  هصقک  وا  هنمد 

نوضحرت ینا  و  ادبا ، اهوضحرت  نل  اهرانشب و  متینم  اهراعب و  متیلبا  دقف  الیلق ، اوکحضا  اریثک و  اوکباف  ءاکبلاب ، ءایرحا  مکناف  اوکباف 
مکملک و یـسآ  مکملـس و  رقم  مکبزح و  ذاعم  مکبرح و  ذالم  هنجلا و  لها  بابـش  دیـس  هلاسرلا و  ندـعم  هوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق 

مویل نورزت  ام  ءاس  مکـسفن و  متمدـق ال  ام  ءاس  لب  مکتجحم ، رانم  مکججح و  أردـم  مکتلتاقم و  دـنع  هیلا  عجرملا  مکتلزان و  عزفم 
هلذلا و مکیلع  تبرض  هللا و  نم  بضغب  متؤب  هقفصلا و  ترسخ  يدالا و  تبت  یعـسلا و  باخ  دقل  اسکن ، اسکن  اسعت و  اسعتف  مکثعب 
هل همرح  ياو  متزربا  هل  همیرک  يا  متثکن و  هل  دـهع  يا  متثرف و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحمل  دـبک  يا  مـکلیو  نوردـتا  هنکـسملا ،

داکت ادا  ائیش  متئج  دقل  متکفس ؟ هل  مد  ياو  متکته 
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ضرالا و عالطک  ءاقرخ  ءاهوش  ءامقف  ءاءوس  ءاقنع  ءاعلـص  اهب  متئج  دقل  اده ، لابجلا  رخت  ضرالا و  قشنت  هنم و  نرطفتی  تاوامـسلا 
هرضحی لجوزع ال  هناف  لهملا  مکنفختسی  الف  نورـصنی  مه ال  يزخا و  هرخآلا  باذعل  امد و  ءامـسلا  رطمت  نا  متبجعفا  ءامـسلا ، ءالم 

مکل یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام  : لوقت اهیلع  هللا  مالس  تأشنا  مث  داصرملابل  مهل  انل و  کبر  نا  الک  راثلا ، توف  هیلع  یشخی  رادبلا و ال 
مکل تحصن  ذا  یئازج  كاذ  ناک  ام  مدب  اوجرض  مهنم  يراسا و  هنم  یتمرکم  يدالوا و  یتیب و  لهاب  ممالا  رخآ  متنا  متعنـص و  اذام 
هبطخ نیا.مهنع  تلو  مث  مرا  یلع  يدوا  يذـلا  باذـعلا  لثم  مکب  لحی  نا  مکیلع  یـشخ  ینا ال  یمحر  يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا 

، تشاد مات  تهابش  نادب  زین  ینعم  رد  دوب ، شردپ  مالک  دننام  تغالب  تحاصف و  رد  هکنانچ  دناوخب  اهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  هک 
تسا و مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  صاوخ  زا  تسا  هتفگ  ظحاج  هکنانچ  هفیاط  ره  يوخ  مدرم و  فانـصا  فاصوا  نایب  هک  اریز 

کـشخ ناتکـشا  تیمح ! یب  لغد و  اغد و  هورگ  يا  هفوک  مدرم  يا  همجرت ) ) .دـندرکن لـقن  یمـالک  یناـعم  نیا  رد  اـفلخ  رگید  زا 
، درک یم  راترات  زاب  نتـسیر  نتفات و  مکحم  زا  سپ  ار  دوخ  هتـشر ي  هک  تسا  نز  نآ  لثم  امـش  لثم  دریگن ! مارآ  ناـت  هلاـن  دوشن و 

ندومن یسولپاچ  نازینک  دننام  غورد و  ینمشد و  شزان و  ندز و  فال  رگم  دیراد  هچ  دیا ، هدرک  داسف  زیوآ  تسد  ار  ناتاهدنگوس 
هب ابیز و  رهاـظ  هودـنا  نادـب  ربق  يور  هک (1)  یچگ  دـیا و  هدـییور  نهپ  رب  هزبـس  نوـچ  اـی  ندرک ؟ ینیچ  نخـس  نانمـشد  نوـچ  و 

لجوزع ادخ  رهق  شنطاب  للح  رپ  رفاک  روگ  نوچ  شرهاظ  : تفگ رعاش  هکنانچ  هدیدنگ  نطاب  رد  و  شیارآ ،

438 ص :

ایوگ دنشاب و  هدرک  يربق  شیارآ  هک  هرقن  تسا ، هدومرف  هدوحلم » یلع  هضف   » ترابع نیا  همجرت ي  رد  نویعلا » ءالج   » رد . 135 - 1
.تسا هدوب  هضف  هصق ، ياج  هب  ناشیا  باتک  رد 
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يرآ دـییرگ ؟ یم  اـیآ  دـینام ، نادواـج  باذـع  رد  دروآ و  مشخ  هب  امـش  رب  ار  يادـخ  هک  دیداتـسرف  شیپ  يا  هشوت  دـب  دوخ  يارب 
زگره هک  یگنن  دمآ ! امش  رب  نآ  گنن  تفرگ و  ار  امش  نآ  راع  هک  دیدنخب  كدنا  دییرگب و  رایسب  دینتسیرگ ؟ هتـسیاش  هک  دییرگب 

ار تشهب  لها  ناناوج  دیس  تلاسر و  ندعم  ایبنا و  متاخ  دنزرف  هک  ار  گنن  نیا  دییوشب  دوخ  زا  هنوگچ  تسش و  دیناوتن  نتشیوخ  زا 
مخز هن  مهرم  امش و  لد  شمارآ  بجوم  حلـص  رد  دوب و  امش (1)  هتسد ي  بزح و  هانپ  امـش و  رگنـس  گنج  رد  هک  نآ  دیتشک !؟

نآ تسا  دب  شیوخ و  يارب  دیداتـسرف  شیپ  هچنآ  تسا  دب  دوب ، وا  امـش  عجرم  تابراحم  رد  دب و  امـش  ياجتلا  اهیتخـس  رد  و  امش ،
امش ششوک  ینوگنرس ! داب  ینوگنرس  يدوبان و  ار ! امش  داب  يدوبان  دوخ ، زیخاتسر  زور  يارب  دیتفرگ  دوخ  شود  رب  هک  یهانگراب 

ار امـش  یگراچیب  يراوخ و  دندیرخ و  دوخ  يارب  ار  راگدرورپ  مشخ  درک و  نایز  ادوس  دش و  هدیرب  اهتـسد  دـیماجنا و  يدـیمون  هب 
هچ دیتسکش و  ینامیپ  هچ  دیتفاکش و  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دیناد  یم.دش  متح 

439 ص :

هتفیرف ار  اسؤر  زا  یـضعب  هیما  ینب  اما  دـندوب ، نینمؤملاریما  هعیـش ي  هیما و  لآ  نمـشد  ابلاغ  هفوک  لـها  هک  تسناد  دـیاب  . 136 - 1
تسا هتشگمولعم  هبرجت  هب  .دندوب و  هتفرگ  مشچ  رهز  متـس  رازآ و  نتـسب و  نتـشک و  هب  مدرم  ریاس  زا  هاد و  بصنم  لام و  دندوب و 

نابج درم  ای  درگن  یم  ار  هبرگ  هک  شوم  دـننام  ددرگ و  یم  بولـسم  اه  نآ  زا  هدارا  دنـشاب ، رباج  نامرف  ریز  یتدـم  مدرم  نوچ  هک 
شناروناج رگید  رب  داد و  ناسنا  هب  هک  تمعن  نیا  دنوادخ  دور و  نمـشد  لابند  دزابب و  ار  دوخ  دوش و  ریگ  ریـش  دنیب ، یم  ریـش  هک 

، دننک مادقا  شیوخ  ررـض  هب  دنـشاب و  تسد  تلآ  مدرم  اذـل  دـنام ، لطعم  هربابج  تلود  رد  تسا ، رایتخا  لقع و  هک  داهن ، تلیـضف 
تنـس و  شیوخ ، ررـض  هب  دنوش  اهنآ  دصاقم  يارجا  تلآ  ات  دنراد  نینچ  ار  ادخ  ناگدنب  هدحالم  لود  زورما  .دـنامن  يدرف  يدازآ 

.دـنیامرف و یم  مارح  ار  يرگید  ضرع  لام و  رد  تلخادـم  دـنرورپ و  یم  ار  دارفا  يدازآ  لالقتـسا و  هک  تسا ، نیا  فالخ  رب  ایبنا 
سبح ار  یسک  رگا  دشاب و  دازآ  دوخ  زیچ  همه  لام و  راک و  رد  دهاوخ  یم  مدرم  هک  دیرفایب  ترطف  نیا  رب  ار  ناگدنب  مه  دنوادخ 

« هآ ...تسا  نز  نآ  لـثم  امـش  لـثم  : » دوـمرف بنیز  هکنیا  اـما  .تسا  باذـع  رد  زاـب  دـنروآ ، مهارف  وا  يارب  اـهتمعن  همه ي  دـننک و 
زاب اما  دـیدرک ، یم  ام  تعباتم  رگا  دـینارب ، دوخ  زا  ار  نمـشد  دوب  کیدزن  دـیتساوخ و  دوخ  کـمک  هب  ار  اـم  هک  تسا  نآ  دوصقم 

.تشگ طلسم  امش  رب  نمشد  دیتشک و  ار  مردارب  دیدرک و  زاب  ار  دوخ  هتشر ي 
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کیدزن هک  دـیروآ  تفگـش  يراـک  دـیتخیر ؟ ینوخ  هچ  دـیدیردب و  يو  زا  یتـمرح  هچ  دندیـشک و  نوریب  هدرپ  زا  ار  وا  یگ  هدرپ 
جک و دب و  گرزب و  راوشد و  تسا  یتبیصم  دنزیرب ! مه  زا  دنشاپب و  اه  هوک  دفاکـشب و  نیمز  دنکرتب و  اهنامـسآ  نآ  لوه  زا  تسا 

نوـخ نامـسآ  رگا  دـیروآ  تفگـش  اـیآ  تسا ! نامـسآ  نیمز و  يرپ  هب  تمظع  رد  هتـسب (1)  نآ  رد  هراـچ  هار  هک  موـش  هدـیچیپ و 
هزنم هلجع  باتش و  زا  یلاعت  يادخ  هک  دنکن  هریچ  ار  امـش  تلهم  ریخأت و  سپ  نورـصنی ،» مه ال  يزخا و  هرخآلا  باذعل  و  « !؟ درابب

هچ : تسا نیا  ینعم  هک  دومرف  دوخ  ياشنا  زا  راعـشا  نیا  هاگنآ  تسامـش  اـم و  هاـگنیمک  رد  وا  دـسرت و  یمن  ینوخ  توف  زا  تسا و 
، دیتسه تما  نیرخآ  هک  امش  دیدرک  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دیوگ  امش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماگنه  تفگ  دیهاوخ 
اب هک  دوبن ، نیا  مدوب  امـش  هاوخکین  هک  نم  شاداپ  نوخ ؟ هب  هتـشغآ  یـضعب  دنریـسا و  یـضعب  ام ، نازیزع  نادـنزرف و  هداوناخ و  هب 
زا سپ.درک  كاله  ار  مرا  موق  هک  باذع  نآ  دـننام  دوش  لزان  امـش  رب  یباذـع  مسرت  یم  نم  دـینک ، يدـب  نم  زا  سپ  نم  ناشیوخ 
یم دوـب ، نم  راـنک  رد  يدرم  ریپ  دـندیزگ ؛ یم  نادـند  هب  اـه  تـسد  مدـید و  ناریح  ار  مدرم  تـفگ : ملذـح  .دـینادرگب  يور  اـهنآ 

ناشیا ناگدروخلاس  ناشیا ! يادف  مردام  ردپ و  تفگ : یم  هتشادرب  نامسآ  يوس  تسد  دوب و  هدش  رت  کشا  زا  شـشیر  تسیرگ و 
اهنآ لضف  همه و  زا  رتالاو  اهنآ  لسن  نانز و  نیرتهب  ناـشیا  ناـنز  نـالاسدرخ و  نیرتهب  اـهنآ  نـالاسدرخ  دـنناگدروخلاس و  نیرتهب 

شوماخ همع  يا  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ  يزخی  روبی و ال  لسن ال  دع  اذا  مهلـسن  لوهکلا و  ریخ  مهلوهک  : رتالاب
دیاب ار  ناگدنامیقاب  شاب !

440 ص :

هغیلب و هبطخ ي  نیا  همجرت ي  رد  تسام  دـهج  تیاغ  نیا  تسا و  رخآ  یلا  ءاقنع » ءاعلـص   » یبیرقت همجرت ي  ظاـفلا  نیا  . 137 - 1
ددم یهلا و  يورین  یب  زین  نادرم  زا  هکلب  نیـشن ، هدرپ  نز  زا  هبطخ  نینچ  هک  دـناد  ربخ  یکدـنا  نآ  يایازم  مالک و  زا  هک  سک  نآ 

زجوم ظفللا و  حیحص  ینعملا و  مات  هرخآ  یلا  فنـشلا  بجعلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  له  و  دیوگب : دناوت  یم  هک  تسا  رذعتم  یبیغ 
ضرف رب  هنیئآ ، رد  هکنانچ  دنهد ، ناشن  مسجم  ار  یمدرم  يوخ  دنناوتن  هملک  دـنچ  نیا  دـننام  دـننک  رپ  تاحفـص  ءاغلب  رگا  .یفاو  و 

.دنشاب هدیمهف  دوخ  هک  نآ 
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هاگ نآ  .دنادرگ  یمنزاب  ار  ناگتفر  هلان  هیرگ و  و  دنمدرخ ، هتخوماین  ییاناد و  هدناوخان  هللا  دمحب  وت  دنریگ و  تربع  ناگتـشذگ  زا 
«. دش رداچ  لخاد  دروآ و  دورف  ار  نانز  وا  دندز ؛ يرداچ  دمآ و  دورف  بکرم  زا  ترضح  نآ 

ینکش نامیپ  ییافو و  یب  رب  ناشیا  شزرس  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  یتقو  هفوک  لها  رب  نیسحلا  نب  یلع  جاجتحا 

وا دـندش و  شوماـخ  دنـشاب ! شوماـخ  هک  دومرف  تراـشا  ار  مدرم  دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  تفگ  ریتس  نب  ماذـح 
یم ارم  سک  ره  مدرم  يا  تفگ : هاگنآ  .داتسرف  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  رب  درک و  وا  شیاتس  تفگ و  يادخ  ساپس  هداتـسیا 

هکنآ یب  دنتشک  ار  وا  تارف  رانک  رد  هک  مالسلا  هیلع  منیـسح  دنزرف  یلع  نم  میوگب )  ) دسانـش یمن  سک  ره  دسانـش و  یم  دسانش ،
يریسا هب  ار  وا  لایع  دندرک و  جارات  وا  لام  دنتسکشب و  وا  تمرح  هک  مسک  نآ  رسپ  نم  دنهاوخ ، یصاصق  دنـشاب و  راکبلط  ینوخ 

رطاخ رد  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم  يا  .سب  ام  رخف  نیا  دنتـشک و  يراز  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  رـسپ  منم  دـنتفرگ ،
روای یب  ار  وا  دـیدرک و  رازراک  وا  اب  زاب  دـیتسب و  قاثیم  دـهع و  نامیپ و  دـیداد و  بیرف  ار  وا  دـیتشون و  همان  نم  ردـپ  يوس  دـیراد 
یلص ربمغیپ  يور  هب  مشچ  مادک  هب  امش ! يأر  داب  تشز  و  دیداتسرف ! شیپ  دوخ  يارب  يا  هشوت  هچ  ار ! امـش  داب  كاله  دیتشاذگ ؟

: تفگ يوار  دیتسین ؟ نم  تما  زا  سپ ، دیتسکش ، ارم  تمرح  دیتشک و  ارم  ترتع  دیوگ  امـش  اب  یتقو  دینکفا  یم  رظن  هلآ  هیلع و  هللا 
: دومرف مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ  دیدیمهفن ! دیدش و  كاله  دنتفگ  یم  رگیدـکی  هب  دـش و  دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  يادـص 
! درادهاگن يو  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  ضحم  ارم  تیـصو  دریذپب و  نم  تحیـصن  هک  نآ  دنک  تمحر  يادخ 

لد میرادهاگن ، ار  وت  نامیپ  میرادربنامرف و  ام  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ  همه  هنـسح .» هوسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  انل  ناف  »
هک ره  اب  مینک  گنج  ام  هک  يامرفب  شیوخ  نامرف  دتـسرف ! تمحر  ار  وت  يادـخ  تسام ، رطاـخ  رد  وت  ياوه  میراد و  وت  بناـج  هب 

ام وت و  رب  هک  اه  نآ  زا  ار  وت  نوخ  صاصق  ینک و  حلص  وا  اب  وت  سک  ره  اب  مینک  یتشآ  دهاوخ و  وت  گنج 

441 ص :
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، دمآ لیاح  تاوهش  امش و  نایم  راکم ! نایافو  یب  يا  .تاهیه  تاهیه  دومرف : مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  .میهاوخب  دندرک  متس 
راگدرورپ هب  دنگوس.دش  دهاوخن  نینچ  زگره  دـینک ؟ تناعا  مه  ارم  هنوگ  نامه  دـیدرک  ارم  ناردـپ  هک  تناعا  نامه  دـیهاوخ  یم 

دیسر نم  لد  رب  يو  تیب  لها  مردپ و  نتشک  زا  زورید  هک  مخز  نآ  دنرب ، تافرع  ینم و  هب  ار  جاح  هک  نارتش  نآ  ینعی  تاصقار » »
قـش » مدـج ردـپ و  نادـنزرف  مردـپ و  غاد  هتـشگن و  شومارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  غاد  تسا ، هتفاین  ماـیتلا  هدـشن و  رتهب  زونه 

تسا و نم  هرجنح ي  موقلح و  ناـیم  نآ  یخلت  تسا (1) و  هدرک  دـیپس  ارم  راسخر  يوم  یقلح » يرجانح و  نیب  هترارم  یمزاـهل و 
نیـسحلا و لتق  نا  ورغ  :ال  دومرف هاگنآ  ام ! رب  هن  دیـشاب و  ام  اـب  هن  تسا  نیا  نم  شهاوخ  و  تسا ، هدـنام  نم  هنیـس ي  رد  نآ  هودـنا 

هؤادف یسفن  رهنلا  طشب  لیتقامظعأ  کلذ  ناک  نیسح  بیصا  يذلاب  هفوک  لها  ای  اوحرفت  الفامرکأ  نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق  هخیش 
زا شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  زا  هفوک ؛ لها  رب  يرغـص  همطاف  جاجتحا  تسا  باتک  نامه  رد  وامنهج  ران  هادرأ  يذلا  ءازج 

میوگ یم  ساپس  تفگ : دناوخ و  هبطخ  البرک  زا  نتشگرب  زا  سپ  يرغص (2)  همطاف ي  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  شئابآ 
نامیا وا  هب  منک و  یم  شیاتس  ار  وا  كاخ  ات  شرع  زا  ناهج ، گنس  مه  اهگیر و  اهنش و  هرامش ي  هب  ار  ادخ 

442 ص :

نآ یخلت  دنک و  یم  شواک  نم  قلح  رد  ناشیا  رب  هودنا  نزح و  دیوگ : هلمج  نیا  همجرت ي  رد  لامآلا » یهتنم   » رد فلؤم  . 138 - 1
« مزاهل قش  و   » .متفاین متـشاد  تسد  رد  هک  یتغل  بتک  رد  قلح  ینعم  هب  ار  مزاهل »  » نم اما  .دـیامن  یم  شیاسرف  ما  هنیـس  مناهد و  رد 

.میدروآ همجرت  رد  ام  هک  تسا  دیپس  يوم  ندیمد  زا  هیانک 
نآ رب  تلالد  يرغص  هب  همطاف  دییقت  .دراد و  لوط  نآ  رکذ  هک  یتلع  هب  تسا ، رانلا  دیزب  فورعم  رفعج  نب  یسوم  نب  دیز  . 139 - 2

کی ترضح  نآ  : » دیوگ املع  زا  یکی  هکنیا  مالـسلا و  مهیلع  ءادهـشلا  دیـس  رتخد  دوب  مه  يو  زا  رتگرزب  رگید  همطاف ي  هک  دراد 
هکنیا رگم  تسین  ملـسم  نخـس  نیا  دهد » مساق  هب  هک  تشادن  رگید  همطاف ي  دوب و  هداد  ینثم  نسح  هب  هک  تشاد  مان  همطاف  رتخد 

الثم دوبن ؛ ادهـشلا  دیـس  ترـضح  رتخد  هک  هلفاق  رد  يو  زا  رتگرزب  يرگید  همطاف  هب  تبـسن  تسا  يرغـص  همطاف  نیا  دیوگ  یـسک 
نیا نکیل  دـندرک و  یم  دـییقت  يربک  يرغـص و  هب  زاـیتما  يارب  دـندوب  ارـسا  رد  ود  ره  نوچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتـخد 

.تسا نکمم  ود  ره  تسین و  لوا  لامتحا 
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هللا یلـص  دـمحم  هکنیا  کیرـش و  یب  هناگی ي  دـنوادخ  ریغ  يدوبعم  تسین  هک  مهد  یم  یهاوگ  مدرک و  وا  رب  لـکوت  ما و  هدروآ 
صاصق اـت  دوب  هتـشکن  ار  یـسک  هک  نآ  اـب  دـندیرب ، رـس  تارف  راـنک  رد  ار  وا  دـالوا  هکنیا  تسوا و  هداتـسرف ي  هدـنب و  هلآ  هیلع و 

، میوگ ینخـس  يداتـسرف  دوخ  لوسر  رب  هچ  نآ  فالخ  مدنب و  وت  رب  غورد  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! راب  يو ، زا  دنهاوخ 
دنزرف زاب  دنتشک ، ار  وا  هانگ  یب  دندرک و  بصغ  ار  شقح  مدرم  اما  بلاط  یبا  نب  یلع  شیوخ  یصو  يارب  تفرگ  نامیپ  وت  لوسر 

نآ ات  و  یناملـسم ! نانچ  اداب  تسین  هک  نابز ، هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  دـندرک  دیهـش  ادـخ  ياه  هناـخ  زا  يا  هناـخ  رد  زورید  ار  وا 
دومحم  » يدرب دوخ  راوج  هب  ار  وا  دنوادخ  يا  وت  ات  دندناشننورف ، ار  وا  یگنـشت  تداهـش  ماگنه  دندادن و  شبآ  دوب  هدنز  ترـضح 

زا نشور ، وا  شور  هتخانش و  يو  ياهرنه  تشرـس ، كاپ  يوخ ، هدوتـس  بهاذملا » روهـشم  بقانملا  فورعم  هبیرـضلا  بیط  هبیقنلا 
يدوتس ار  يو  لئاصخ  یگرزب  رد  يدومن و  هار  مالسا  هب  يدرخ  زا  ار  وا  دیسرتن ، يدحا  تمالم  زا  تشادن و  كاب  یسک  شهوکن 
تمحر راوج  هب  ار  وا  ات  تشاد  تسار  لد  مالـسلا  هیلع  تربمغیپ  وت و  اب  هلآ » هیلع و  کتاولـص  كولـسرل  کـل و  احـصان   » هتـسویپ

ار وا  دوـمن ، شـشوک  وـت  هار  رد  وـت  ياـضر  يارب  دوـب ، ترخآ  رد  بـغار  هـکلب  نادـب ، صرح  اـیند و  رد  تـبغر  یب  يدرب ، دوـخ 
افو یب  اغد و  مدرم  يا  ءالیخلا » ردغلا و  رکملا و  لهأ  ای   » هفوک لها  يا  دعب ؛ اما  يدومن ، ار  وا  تسار  هار  يدیزگرب و  يدیدنـسپ و 

میدـمآ و نوریب  كاپ  شیامزآ  زا  اـم  و  اـم ، هب  ار  امـش  دومرف و  شیاـمزآ  امـش  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  میا  هداوناـخ  اـم  هاوخدوخ ! و 
بـصن ناگدـنب  يارب  نیمز  رد  هک  تجح  نآ  مییام  ادـخ و  تمکح  ملع و  ظفاح  مییام  تسام و  دزن  یهلا  رـس  میتفاـیرد  میتسناد و 

وگغورد ار  ام  امش  اما  دوخ ، ناگدیرفآ  زا  يرایسب  رب  داد  يرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  هب  تخاونب و  یگرزب  هب  ار  ام.دومرف 
هکنانچ میدوب ، لباک  كرت و  دالوا  ام  ایوگ  دیدرک ، جارات  ار  ام  لام  دیدرمـش و  لالح  ار  ام  نتـشک  دیدومن و  یـساپسان  دیتسناد و 

، دش داش  ناتلد  تشگ و  نشور  نادب  امش  مشچ  هتشذگ ، ياه  نیک  هب  دکچ  یم  ام  نوخ  امش  ریـشمش  زا  دیتشک و  ار  ام  دج  زورید 
يرکم دیدومن و  يریلد  یلاعت  يادخ  اب 

443 ص :
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ام هب  هک  گرزب  تبیصم  نیا  نوچ  دیوش ! ناداش  ام  لام  ندرب  نوخ و  نتخیر  زا  امش  ادابم  تسا ، رتالاب  رتهب و  ادخ  رکم  دیـشیدنا و 
هودنا دش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  تسا  ناسآ  ادخ  رب  نآ  دنک و  ذافنا  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  زا  شیپ  تسا  هداتفا  تبث  یباتک  رد  دیـسر ،
كاله .دزانب  دلابب و  نوخ  هب  هک  دراد  یمن  تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک  دیلابن ، دیزانن و  دیـشخب  امـش  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  دیروخن و 
كاله ار  امش  دراب و  یمورف  یپ  رد  یپ  اهتنعل  نامـسآ  زا  تسا و  هدمآ  نونکا  ییوگ  هک  دیـشاب ! باذع  تنعل و  رظتنم  ار ! امـش  داب 

دیدرک و متـس  ام  رب  هک  دینام  نادواج  تمایق  زور  میلا  باذع  رد  هاگنآ  دزادنا و  رگیدکی  ناج  هب  ناهج  نیا  رد  ار  امـش  دنک و  یم 
مادک هب  دومن و  تبغر  ام  راکیپ  هب  لد  مادک  درک و  متس  ام  رب  تسد  مادک  دیناد  یم  ایآ  امش ! رب  ياو  داب ! ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل 
هداهن رهم  امـش  شوگ  مشچ و  لد و  رب  دیدرگ و  تشرد  اهرگج  دـش و  تخـس  امـش  لد  دـیدمآ ؟ ام  يوس  رازراک  گنهآ  هب  ياپ 

.دیـسانش یمن  ار  هار  تسا و  هتخیوآ  يا  هدرپ  امـش  هدید ي  رب  داد و  لجا  لوط  دـیون  تسارایب و  ار  اهیتشز  ام  رظن  رد  ناطیـش  دـش ،
اب هاگنآ  دـیهاوخ ! اهنوخ  يو  زا  تسا و  اه  هنیک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  امـش  هک  هفوک  لها  يا  ار  امـش  داب  كـاله 

دیدرک و ییافو  یب  دناگدیزگرب ، ناکاپ و  ربمغیپ و  ترتع  هک  مه  يو  نادنزرف  اب  ام و  دج  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردارب 
كرت و یبس  مهءاسن  انیبس  حامر و  هیدـنه و  فویـسب  یلع (1)  ینب  ایلع و  انلتق  نحن  : دـیوگ یم  نآ و  هب  دزان  یم  امـش  زا  نت  کـی 

یم موق  نآ  نتـشک  هب  ایآ  رعاش ! يا  تناهد  رد  گنـس  كاخ و  بلثالا » کل  ثکثکلا و  لئاقلا  اـهیا  کـیفب  » حاـطن يأـف  مهاـنحطن 
هـصغ نیا  زا  سپ  كوبأ » یعقأ  امک  عقاو  مظکاف  (؟ تشاد رود  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  درک و  ناـش  هزیکاـپ  كاـپ و  دـنوادخ  هک  يزاـن 

، داتسرف شیپ  زا  هک  دسر  نادب  ادرف  سک  ره  ياسب ! نیمز  هبار  شیوخ  لفاسا  گس  تردپ  دننام  زوسب و 

444 ص :

نتالعاف نلعفتسم  نتالعاف  یلصا  نزو  دیآ و  یمن  تسرد  رعش  نزو  تسا و  فیحصت  لوا  عرصم  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  . 140 - 1
.دنک رییغت  نتالعف  نلعافم  نتالعف  هب  تسا  نکمم  تسا و 
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يراوی اس ال  كرحب  اـنروحب و  ارهد  شاـج  نا  اـنبنذ  اـمف  ! امـش رب  يا  و  دـیرب ؟ یم  گـشر  دیـشخب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  لـضف  نآ  رب 
یمن مـــه  ار   (1) صوـمعد »  » هـک تـسا  مارآ  وـت  ياـیرد  تـفرگورف و  ار  ناـهج  اــم  ياــهایرد  هـک  تـسیچ  اــم  هانگاصماعدــلا 

دـش و دـنلب  هیرگ  هب  اهزاوآ  سپ  تفگ : يوار  « رون نم  هلامف  ارون  هل  هللا  لـعجی  مل  نم  ءاـشی و  نم  هیتؤی  هللا  لـضف  کـلذ  «؟ دـناشوپ
ار ام  نرودنا  يدرک و  بابک  ترسح ) تیاغ  زا   ) ار ام  ياه  هنیـس  يدینازوسب و  رام ا  ياهلد  هک  تسا  سب  ناکاپ ! رتخد  يا  دنتفگ :

نیـسحلا تنب  همطاف ي  هب  مدرم  رتشیب  نهذ  دـیوگ : مجرتم   -. مالـسلا اهیدـج  اهیبا و  یلع  اـهیلع و  دـش -  تکاـس  سپ  يدز ! شتآ 
زا زایتما  يارب  همطاف  نیا  هک  يربک  همطاف ي  هک  دیدرگن  ققحم  نم  رب  نکل  تسا و  يرغص  همطاف ي  وا  هک  دور  یم  مالـسلاامهیلع 

همطاف و  ءاسنلا ، هدیس  مان  هب  اکربت  دوب  رایـسب  مان  همطاف  توبن ، مرح  تاردخم  رد  کش  یب  تسیک و  تشگ ، يرغـص  هب  بقلم  يو 
هک داد  تکرب  ار  وا  لسن  دنوادخ  دوب و  سورعون  هک  تسا  ینثم  نسح  هجوز ي  نامه  نیسحلا  تنب 

445 ص :

زا سپ  بآ  کیدزن  ایرد  رانک  رد  هاگ  تسا و  رایسب  سراف  ناتـسبرع و  لحاوس  رد  هک  يرحب ، تسا  درخ  يروناج  الـصا  . 141 - 1
یهتنم  » رد .دندرب و  یم  راک  هب  بط  رد  دنیوگ و  یم  ایرد  فک  و  رحبلا » دبز   » ار نآ  دنام و  یم  دـمجنم  نآ  ندـب  زا  يا  هراپ  ندرم 

دنتفریذپ دندیدنـسپ و  ار  نآ  مدرم  دش و  ریگناهج  ام  نید  هک  تسا  نآ  لیثمت  زا  ضرغ  دنمان و  زیلچفک  یـسراف  هب  دـیوگ : برالا »
زونه .دینک و  یم  رازآ  ار  ام  ام و  رب  دیرب  یم  دسح  امش  دندرکن و  لوبق  مدرم  تسا و  لطاب  ناتیأر  دیدوب  نید  نمـشد  هک  امـش  اما 

: تفگ یم  ناشیا  زا  یکی  مدینـش  و  دنروخ ، یم  غیرد  دـنرب و  یم  دـسح  دـنک ، یم  بجعت  نید  جاور  زا  نانید  یب  داحلا و  لها  مه 
مدرم اـما  هدروآ ، تاروت  هک  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  زا  تسا  فرـشا  هللااـب  ذوـعن  درک  هشیـش  عارتـخا  رـصم  رد  هک  سک  نآ 

زا شتمیق  هک  دروآ  يزیچ  مالسلا  هیلع  یـسوم  متفگ : .دننک  یم  مارتحا  تسا  لاس  نارازه  ار  یـسوم  دندرک و  شومارف  ار  وا  لهاج 
لاوما سوـفن و  مارتـحا  دارفا و  يدازآ  متفگ  تسیچ ؟ تفگ  .تسا  رتـشیب  اـهیفام  اـیند و  همه ي  زا  نیعرتـخم و  تاـعارتخا  همه ي 

ار مالـسلا  مهیلع  ایبنا  همه ي  یـسوم و  دنتـسناد و  ار  نآ  تمیق  مدرم  دندرمـش و  یم  زیچان  ار  نآ  نارفاـک  ریاـس  نوعرف و  هک  مدرم 
ایبنا یسوم و  دننک و  شومارف  مه  ار  قرب  نهآ و  طخ  میس و  یب  عرتخم  هک  درذگن  يزیچ  و  شومارف ، ار  نیعرتخم  دندرک و  مارتحا 

.دوش رترهاظ  ناشردق  رتدنلب و  ناشمان  زور  ره 
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هکنانچ تشگ ، فرـشم  تاردـخم  ریاـس  زا  رتشیب  يو  نادـنزرف  هب  ناـهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ارهز  همطاـف  زا  سپ 
همطاف و  هللا -  مهرثک  دنسورعون -  نیا  نادنزرف  زا  ندرا  ءاروام  هاشداپ  قارع و  تنطلس  نادناخ  هکم و  يافرـش  ییابطابط و  تاداس 

زا دنهد  یم  تبسن  وا  هب  تسا و  ریغصلا » باب   » تبرت رد  قشمد  رد  نونکا  هک  ار  يربق  هبیط و  هنیدم ي  رد  تشذگرد  لاس 117  رد 
رد هللا  همحر  دیـس.تسا  هدـنام  لوـهجم  اـم  رب  وا  خـیرات  هک  تسا  نادـناخ  نیا  ناـگرزب  زا  يرگید  زا  يوـق  لاـمتحا  هب  تسین و  وا 
يا تفگ : دنلب و  هیرگ ي  هب  دناوخ  هبطخ  هدرپ  تشپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ما  دـیوگ : هتـشذگ  بطخ  زا  سپ  فوهلم » »

دیدرک جارات  ار  وا  لام  دیتشک و  ار  وا  دیتشاذگ و  اهنت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  امـش  يور  داب  تشز  امـش ! لاح  هب  ادب  هفوک ! لها 
امش هب  اهتبیـصم  هچ  دیناد  یم  ار  امـش ! داب  كاله  سپ  دیدیناسر ! رازآ  یتخـس و  دیدرک ، ریـسا  ار  وا  نانز  دیدش و  ثراو  ار  نآ  و 

زا سپ  نادرم  نیرتهب  دـیدرک ؟ رادـغاد  ار  هفیرـش  ناـنز  هچ  دـیتخیر و  اـهنوخ  نوچ  دـیتفرگ و  شود  رب  یگرزب  هاـنگ  هچ  دیـسر و 
هاگنآ .دننک  نایز  ناطیش  بزح  دندرگ و  زوریف  يادخ  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  دش ، هدنکرب  امش  لد  زا  ینابرهم  دیتشکب و  ار  ربمغیپ 

الادمحم مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفس و  هللا  مرح  ءامد  متکفـسدقوتی  اهرح  اران  نوزجت  مکمال  لیوف  اربص  یخا  متلتق  : دناوخب تایبا  نیا 
ریزغ عمدبدلویـس  یبنلا  دـعب  نم  ریخ  یلع  یخأ  یلع  یتایح  یف  یکبأل  ینا  واودـلخت  انیقی  اقح  رقـس  یفل  ادـغ  مکنا  رانلاب  اورـشباف 

هب دیـسر  شاداپ  هب  يدوزب  امـش ! ردام  رب  ياو  دیتشـشک ، يرازب  ارم  ردارب  ینعیدمجی : سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع  فکفکم  لهتـسم 
شتآ هب  ار  امـش  داب  هدژم  ناه  مه ، دمحم  نآرق و  درک و  مارح  ار  نآ  نتخیر  دنوادخ  هک  ییاهنوخ  دـیتخیر  هتخورفارب ! مرگ  شتآ 
ربمغیپ زا  سپ  هک  یـسک  رتهب  رب  منک ، یم  هیرگ  مردارب  رب  دوخ  یگدـنز  رد  نم  و  دـینام ! نادـیواج  رقـس  رد  یتسارب  اـنیقی  ادرف  هک 

«. دوشن کشخ  زگره  دزیر و  نم  هرهچ ي  رب  هشیمه  هک  رایسب  کشا  هب  دوش ، دلوتم 
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، اودلخت زا  نوچ  هدرک  همیمـض  هبطخ  هب  دشاب و  هتخاس  لاح  نابز  حیـصف ، ریغ  يدرم  ار  رعـش  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دـیوگ : مجرتم  )
يوم نانز  دـندروآرب و  زاوآ  نویـش  هیرگ و  هب  مدرم  تفگ : يوار  (. درادـن ینعم  فکفکم »  » زین لماع و  یب  تسا  هدـش  طـقاس  نون 

دنتسیرگب و نادرم  دندرک و  یم  يراز  دندز و  یم  یلیـس  راسخر  رب  دندیـشارخب و  اهیور  دنتخیر و  رـس  رب  كاخ  دندرک و  ناشیرپ 
مدید هربتعم  بتک  ضعب  رد  دـیوگ : راحب »  » رد یـسلجم.درادن  دای  هب  سک  زور  نآ  زا  شیب  نایرگ  درم  نز و  دـندنک ، یم  اه  شیر 
چگب ار  اـهرد  نم  دوب و  هتـساوخ  هفوک  هراـمالا ي  راد  تمرم  يارب  ارم  هللادـیبع  : » هک تسا  هدرک  تیاور  راـکچگ  ملـسم  زا  الـسرم 

ناشورخ ار  هفوک  هک  تسا  ربخ  هچ  مدیسرپ : دمآ ، نم  دزن  یمداخ  دمآ ؛ رب  هفوک  فارطا  زا  ویرغو  گناب  مدینش  .مدرک  یم  راوتـسا 
یلع نب  نیـسح  تفگ : تسیک ؟ یجراـخ  نیا  متفگ : دـندروآ  دوب ، هدـمآ  نوریب  دـیزی  رب  هک  یجراـخ  رـس  نونکا  مه  تفگ : منیب ؟

ود دش  کیدزن  هکنانچ  مدز  شیوخ  راسخر  رب  هچناپط  هاگنآ  دـش ، نوریب  مداخ  ات  مدرک  ربص  یتعاس  تفگ : ملـسم  .مالـسلاامهیلع 
رظتنم مدرم  مدوب و  هداتـسیا  متفر ، يا  هسانک  کیدزن  ات  مدش  نوریب  رـصق  تشپ  زا  متـسشب و  چگ  زا  تدس  دندرگ و  انیبان  ما  هدـید 
همطاف دالوا  نانز و  مرح  و  هداهن ، رتش  لهچ  رب  دیآ  یم  مدـید   (1) هقش »  » لهچ کیدزن ، ناهگان  هک  دندوب  اهرس  ناریسا و  ندیـسر 

وا ندرگ  ياهگر  زا  و  نالاپ ، یندرتسگ و  یب  يرتش  رب  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دندوب و  اه  هقـش  نآ  رد  مالـسلااهیلع 
موی انعمجی  هللا  لوسر  اننا و  ولانیف  اندـج  یعارت  مل  هما  ای  مکعبرل  ایقـس  ءوسلا ال  هما  اـی  : تفگ یم  تسیرگ ؛ یم  دـییالاپ و  یم  نوخ 

انید مکیف  دیشن  مل  اننأک  هیراع  باتقالا  یلع  انوریستانولوقت  متنک  ام  همایقلا 
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سیلأانوبـست ضرألا  جاجف  یف  تنأ  احرف و  مکفک  اـنیلع  نوقفـصتانیعاد  نوبلت  ـال  بئاـصملا  کـلت  یلع  فوقولا  اذـه  اـم  هیما  ینب 
تما يا  ینعیانیئیـسملا  راتـسا  کتهی  هللا  انزح و  ینتثروأ  دق  فطلا  هعقو  ایانیلـضملا  لبـس  نم  هیربلا  يدهأ  مکلیو  هللا  لوسر  يدج 

زور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  ام  رگا  دیتشادن ! ام  هرابرد ي  ار  ام  دج  ساپ  هک  یتما  يا  درابن ! امش  نکـسم  رب  ناراب  دب !
يا میدرکن ! راوتسا  امش  نایم  ار  نید  ام  ییوگ  دیرب ! یم  هنهرب  رتش  زاهج  بوچ  رب  ار  ام  دییوگ ؟ یم  هچ  امـش  دنک  عمج  زیخاتـسر 

ار ام  اهنیمز  رد  ام و  رب  دینز  یم  فک  يداش  زا  ام ؟ هدنناوخ ي  ندادـن  باوج  بئاصم و  نیا  رب  امـش  فوقو  تسیچ  يارب  هیما ! ینب 
ارم فـط  هعقو ي  يا  درواـین ؟ تیادـه  هب  لالـض  هار  زا  ار  ناـهج  مدرم  هللا  لوـسر  اـم  دـج  اـیآ  امـش ! رب  ياو  دـیرب ! یم  يریـسا  هب 

امرخ و دـندوب  لماحم  رب  هک  ناکدوک  نآ  هب  هفوک  لها  تفگ : ملـسم  سپ.درد  یم  ار  ناراکدـب  هدرپ ي  ادـخ  یتخاس ، نیگهودـنا 
رب تفرگ و  یم  ناشیا  ناهد  تسد و  زا  ار  اهنآ  و  تسا ، مارح  ام  رب  هقدص  هفوک ! لها  يا  دز : دایرف  موثلک  ما  دنداد ، یم  نان  زوج و 

لها يا  تفگ : درک و  نرویب  لـمحم  زا  رـس  موثلک  ما  و  دـندرک ، یم  هیرگ  مدرم  دومرف  یم  نخـس  نیا  نوـچ  تخادـنا و  یم  نیمز 
وا هک  نانچمه  دیامرف ! مکح  امش  ام و  نایم  ادخ  يرواد  زور  دننک !؟ یم  هیرگ  ام  رب  امش  نانز  دنشک و  یم  ار  ام  امش  نادرم  هفوک !

دننام يرس  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  رس  اهرس  نآ  زا  رتشیپ  دندروآ ، ار  اهرـس  تساخرب و  وهایه  ناهگان  تفگ ، یم  نخـس  ناشیا  اب 
قفا زا  هام  صرق  دننام  يور  هدش و  باضخ  هبش  یهایس  هب  شنساحم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هام ، هرهز و 

لمحم شیپ  هب  یناشیپ  رانک  دید ، ردارب  رـس  دینادرگ ، وا  بناج  هب  يور  بنیز  درب ، یم  پچ  تسار و  هب  ار  وا  نساحم  داب  هدمآ ، رب 
هلاغ الامک  متتـسا  امل  الاله  ای  : تفگ درک و  تراشا  وا  يوس  زادـگ  زوس و  اب  تشگ و  ناور  وا  عانق  ریز  زا  نوخ  میدـید  هناـنچ  دز ،

ابورغ يدبأف  هفسخ 
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انیلع قیفـشلا  کبلق  یخا  ایابوذی  نا  اهبلق  داک  دقف  اهملک  هریغـصلا  مطاف  یخأ  ایابوتکم  اردقم  اذه  ناک  يداؤف  قیقـش  ای  تمهوت  ام 
اعمد ضیفی  لذب  ادان ك  برضلاب  هوعجوأ  املکاباوج  قیطی  متیلا ال  عم  رـسألا  يدل  ایلع  يرت  ول  یخأ  ایابیلـص  راص  یـسق و  دق  هلام 

هب نوچ  هک  يون  هام  يا  - 1 ابیجم هاری  هیبأب و ال  يدانی  نیح  میتیلا  لذأ  امابوعرملا  هداؤف  نکـس  هبرق و  کیلا و  همـض  یخأ  ایابوکس 
هتشون ردقم و  نیا  دیآ ) يزور  نینچ   ) ملد هراپ ي  يا  مدوب  هتشادنپ  هن  - 2! یتشگ ناهنپ  تفرگورف و  ار  وت  فوسخ  يدیسر ، لامک 
نابرهم لد  نآ  ردارب  يا  - 4! دزادـگب دوش و  بآ  شلد  تسا  کیدزن  هک  يوگ  نخـس  لاسدرخ  همطاف ي  نیا  اـب  ردارب  يا  - 3 .دوب
ییارای رگید ه ك  نامیتی  اب  يدید  یم  ندرک  ریسا  تقو  ار  یلع  شاک  ردارب  يا  - 5 !؟ ام رب  تشگ  تشرد  تخس و  هک  تسنوچ  وت 

يا - 7 .تخیر یم  هدـید  زا  ناور  کشرـس  دـناوخ و  یم  يرازب  ار  وـت  دـندرزآ ، یم  دـندز و  یم  ار  وا  تـقو  ره  - 6! تشادن راتفگ 
ار شردـپ  یتقو  میتـی  تسا  راوخ  هچ  - 8! هد شمارآ  ار  يو  ناـسرت  لد  نک و  دوـخ  کـیدزن  شک و  دوـخ  شوـغآ  رد  ار  وا  ردارب 

يارب تسا ، هدرک  دـیدرت  صاصج  ملـسم  تیاور  تحـص  رد  لاـمآلا » یهتنم   » رد فلؤم  دـیوگ : مجرتم  ! دـنکن تباـجا  وا  دـناوخب و 
هـصق رد  هک  مییوگ  ار  نامه  هراب  نیا  رد  ام  تسین و  هصق  نیا  رکذ  تسا ، هدیـسر  اـم  تسد  هب  هک  همیدـق  هربتعم ي  بتک  رد  هکنیا 

لقن طرش  رگا  یلب ، میرادن ، اهنیا  بذک  رب  هنیرق  تسا و  هدیسرن  ام  هب  همیدق  بتک  همه ي  میتفگ و  مساق  یـسورع  ملـسم و  نالفط 
لصاح نیقی  هربتعم  بتک  زا  دوب و  نیقی  دوجو  ثیدح 
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نیقی همیدـق  هربـتعم ي  بتک  زا  هن  تسا و  طرـش  نیقی  هن  تسا ، عونمم  همدـقم  ود  ره  اـما  مینک ، اـفتکا  ناـمه  هب  یتسیاـب  دـش ، یم 
.تسا رگید  نظ  زا  رتیوق  دوش ، یم  لصاح  اهنآ  زا  هک  ینظ  یلب  دوش ، یم  لصاح 
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هللادیبع سلجم  هب  تیب  لها  دورو  رد 

یندرتسگ شـشوپ و  یب  هنهرب  نارتش  رب  ار  ادـخ  ربمغیپ  ياهتناما  دعـس  رمع  هک  تسا  هدـش  لقن  تاقث  تاور  زا  یفوک ) مثعا  حوتف  )
هب ارسا  زا  رتشیپ  هک   ) ار مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دومرفب  هللادیبع  دیـسر ، رهـش  نادب  نوچ  دروآ ، هفوک  هب  ناریـسا  دننام  درک و  راوس 

ياهرس دندرک و  بصن  هزین  رب  ار  كرابم  رس  نآ  سپ  دندروآ ) رد  هفوک  هب  ناریسا  اب  رگید  راب  و   ) دنرب نوریب  دندوب ) هدروآ  هفوک 
؛ دندینادرگب رازاب  هچوک و  رد  ار  كاپ  ياهرس  نآ  هاگ  نآ  دندمآ ، رد  رهش  هب  ات  دندروآ  یم  اهنآ  شیپاشیپ  نینچمه و  ار  نارگید 

مالسا رد  هک  يرس  لوا  : » تفگ هک  تسا  تیاور  رز (1)  زا  مصاع  زا  و 
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قبط رب  زورما  نآرق  مسر  دنا و  هداهن  حـجرم  رگید  نائارق  رب  ار  شتئارق  هک  تسا  فورعم  يراق  دوجنلا  یبا  نب  مصاع  نبا  . 143 - 1
داهز و ناگرزب  زا  راد  هطقن  ياز »  » مض هب  رز  .تئارق و  رد  دوب  یملـس  نمحرلادـبع  وبا  سیبح و  نب  رز  درگاـش  وا  تسوا و  تئارق 

سپ یملـس ، نمحرلادـبع  وبا  نینچمه  هتفرگارف و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  نآرق  لوا و  ردـص  رد  دوـب  نآرق  ملعم  نیعباـت و 
رب شتئارق  مصلع  درگاـش  صفح  دوب و  هفوک  هب  لاس 129  رد  شتافو  .نارگید  زا  دوب  رتکیدزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مصاع 

ابلاغ هک  دـبای  یم  دـنک ، تقد  تسا  هدـمآ  فلتخم  ياهتئارق  رد  هک  نآرق  تاملک  رد  ناسنا  نوچ  دراد و  حـیجرت  نارگید  تاـیاور 
هب هملک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  زا  ار  نآرق  هک  تسناد  دـیاب  .تسا و  رت  بسانم  مالک  قایـس  اب  مصاع  رایتخا 

مدرم دوب و  هدرک  زیوجت  ار  نآ  ربمغیپ  دوب و  مه  ربمغیپ  نامز  رد  تسا ، نایراق  ناـیم  زورما  هک  یفـالتخا  عون  دـنتخومآ و  یم  هملک 
یب ای  دناوخ  هلامأب  ار  کلام  ای  رصق  هب  ای  دناوخ  دم  هب  ار  هملک  یباحص  نالف  هک  نآ  تاملک  نآرق و  طبض  هب  دنتشاد  دیدش  تیانع 

نیرخاتم هکنآ  يارب  روما ، ریاس  اذکه  ياش و  ار  یش ء  اج  کی  دنتشون و  هدیشک  ار  تنس  تمحر و  ءات »  » اج دنچ  هتشون  رد  فلا و 
دوب حیوارت »  » زامن فحاصم ، ندنازوس  نامثع و  تفالخ  زا  شیپ  همیدق  موسر  زا  یکی  .تسا و  هدشن  فیرحت  نآرق  دـنوش  نئمطم 

تمـسق رازه  ار  نآرق  دـندناوخ و  یم  تاعکر  نیا  رد  ار  نآرق  مامت  اهبـش و  رد  تعامج  هب  تعکر  رازه  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد 
نتشون زونه  دنتفگ و  یم  عوکر  کی  ار  یتمـسق  ره  دوب ، جیار  لمع  نیا  اهرهـش  مامت  رد  تعکر ، کی  رد  تمـسق  ره  دندوب  هدرک 

یمن نامثع  سپ  دندینـش ، یم  ناضمر  هام  رد  ار  نآرق  همه  ناناملـسم  همه  هک  يروط  هب  تسا ، لومعم  فحاصم  رد  تاعوکر  نیا 
.دنک فذح  يزیچ  نآ  زا  تسناوت 
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لوا دیوگ : يرزج  و  «. دشن هدید  زور  نآ  زا  شیب  نایرگ  درم  نز و  دوب و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  دـندرک ، بصن  هزین  رب 
نب ورمع  رس  رس ، لوا  هک  تسا  نآ  حیحص  لوق  نکیل  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  یلوق  هب  دش  بصن  بوچ  رب  هک  مالـسا  رد  رس 

هفوک هب  ار  اهرـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  یعـشاجم  مساـق  زا  دـمحم  نب  ماـشه  هک  تسا  هدوملا » عیباـنی   » رد و  «. تسا یعازخ  قـمح 
زاب دوب ، هتخیوآ  شیوخ  بسا  هنیـس  ولج  ار  یلع  نب  ساـبع  رـس  رتاـبیز و  مدرم  همه ي  زا  يوراـبیز  مدـید  يراوس  بسا  دـندروآ ،

ناشک دنریگ و  یم  ارم  لغب  وزاب و  نت  ود  رگم  درذگ  یمن  نم  رب  بش  چیه  تفگ : یم  دوخ  ریق و  دننام  هدـش  هایـس  يور  شمدـید 
هفوک هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نوچ  : » تفگ دیفم  خیـش  «. درمب یلاح  رتدب  هب  دننکفا و  یم  نآ  رد  دنرب و  یم  شتآ  يوس  ناشک 
رـصق رد  داد  ماع  راب  تسـشنب و  دایز  نبا  دندیـسرب ، مالـسلا  هیلع  ماما  نارتخد  تیب و  لها  اـب  دعـس  رمع  زور  نآ  يادرف  دـندروآ و 

ماما نیشیپ  نادند  رب  تشاد  تسد  رد  یتسدبوچ  دیدنخ و  یم  تسیرگن و  یم  نادب  دندروآ  تساوخ ، شیوخ  دزن  ار  رـس  تراما و 
دیراب یم  نوخ  اهراوید  زا  دیـسر ، داـیز  نبا  هناـخ ي  هب  نیـسح  رـس  نوچ  : » دـیوگ رجح  نبا  قعاوص »  » رد و  دز .» یم  مالـسلا  هیلع 

«. دنداتسیاب هدر  ود  مدرم  تفرگ و  تسار  تسد  هب  دنداهن ، يرپس  رد  ار  رس  هک  : » دیوگ وا  مه  «. تسا لقن  هیزمه  حرش  زا  هکنانچ 
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یم يزاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ياهنادند  اب  یتسدبوج  هب  مدید  ار  دایز  هللادیبع  : » تفگ کلام  نب  سنا  هک  تسا  نازحالا » ریثم   » رد و 
مدید ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیآ ! دـب  ار  وت  هک  میوگ  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : دراد ! ینادـند  ابیز  تفگ : یم  درک و 

دنتشگ و رضاح  هللادیبع  دزن  هک  تسا  تیاور  لهس  نب  رمع  ذاعم و  نب  دیعـس  زا  و.دیـسوب  یم  يو  ناهد  زا  ار  وت  بوچ  ياج  نیمه 
یبا نب  نامیلس  ارم  درک  ثیدح  تفگ : يدزا  فنخموبا.دز  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  اه و  مشچ  ینیب و  رب  یتسدبوج  هب  دندید 

هب ار  وا  تمالـس  حـتف و  هدژم ي  اـت  داتـسرف  دوخ  هناـخ ي  لـها  يوـس  دـناوخب و  ارم  دعـس  رمع  : » تفگ ملـسم  نب  دـیمح  زا  دـشار 
ات دندروآ  یم  ار  ارـسا  و  دوب ، هداد  راب  هک  هراظن ، هب  متفر  دایز  نبا  رـصق  هب  هاگنآ  متفگب ؛ ربخ  متفر و  ناشیا  دزن  مناسرب ، شنادناخ 

ياهنادند نایم  یتعاس  یتسدبوچ  هب  هداهن ، دوخ  تسد  شیپ  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دندوب و  هدمآ  رـصق  هب  مدرم  منیبب و 
هک ادـخ  نآ  هب  رادرب ! ار  دوـخ  بوـچ  تفگ : دراد ، یمن  زاـب  تسد  راـک  نیا  زا  دـید  مقرا  نـب  دـیز  نوـچ  .دـیواک  یم  يو  نیـشیپ 

دش و زاب  شمشچ  گر  ییوگ  درمریپ  نآ  هاگنآ  دیـسوب ؛ یم  هداهن  مدید  بل  ود  نیا  رب  ادخ  لوسر  بل  ود  تسین ، وا  ریغ  يدوبعم 
هدش فرخ  يدرمریپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنایرگب ! ار  وت  هدید ي  ادخ  تفگ : هللا -  هنعل  دایز -  نبا  .تسیرگب  یتخل  داد و  رـس  هیرگ 
مقرا نب  دیز  یتقو  دـنتفگ : یم  مدینـش  مدرم  نآ  زا  سپ  .تفر  نوریب  تساخرب و  مقرا  نبا  .مدز  یم  ار  وت  ندرگ  هتفرب ، وت  زا  درخو 

یم اـم  رب  زا  نوـچ  دـنتفگ : تفگ : هچ  مدیـسرپ  نم  .تشک  یم  ار  وا  دوـب  هدینـش  داـیز  نبا  رگا  هک  تفگ  ینخـس  تفر ، یم  نوریب 
 ». ادلت (1) مهذختاف  ادبع  دبع  کلم  : » تفگ تشذگ 
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و دـنک » یم  هدولآ  ار  دوخ  نفک  یهدـب  ور  هک  ار  هدرم  : » مییوگ الزه  نآ  ياـج  هب  یـسراف  رد  اـم  هک  تسا  یلثم  تراـبع  . 144 - 1
ینب هک ، تسا  نیا  دوصقم  درک و  ضرف  دوخ  داز  هناخ  ار  همه  سپ  دش  کلام  ار  رگید  هدنب ي  يا  هدـنب  هک  تسا : نیا  شا  همجرت 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاوزغ  زا  هوزغ  هدـفه  جرزخ و  زا  دوب  يراصنا  مقرا  نب  دـیز  نیا  دـنتفر و  ردـب  هزادـنا  زا  هیما 
یبا نب  هللادبع  ربخ  و  درک ، یم  لفکت  ار  وا  هحاور  نب  هللادبع  دوب ، میتی  دشن و  هتفریذـپ  فص  رد  هک  دوب  ریغـص  دـحا  رد  تفایرد و 

دش نکاس  هفوک  رد  ترـضح  نآ  تحل  زا  سپ  دیناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  هب  لذألا » اهنم  زعألا  نجرخیل  : » دوب هتفگ  هک  ار 
همه لاـح  نیا  اـب  دوب ، ترـضح  نآ  باـکر  رد  نیفـص  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صاوخ  زا  تخاـس و  هناـخ  هدـنک  رد  و 

دوب و لاس 66  رد  راتخم  دهع  هب  هفوک  رد  شتافو  .دنرامـش  قثوم  یهورگ  دنراد و  مرتحم  ار  يو  هعیـش  تنـس و  لها  زا  ناناملـسم 
لاس 68. رد  دنیوگ  یضعب 
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ار نادب  دشکب و  ار  امش  ناکین  هک  يداد  تراما  ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیدش ، هدنب  زورما  زا  امـش  برع ! مدرم  يا 
و طبـس » هرکذـت   » رد و  !« دوـش یـضار  يراوـخ  هب  هک  نآ  داـب  رود  دـیدش ، یـضار  ینوـبز  يراوـخ و  نیا  هب  دریگ و  دوـخ  هدـنب ي 

رسپ دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیا ، هدنب  امـش  زورما  زا  مدرم ! يا  : » تفگ یم  تساخرب و  دیز  هک  تسا  لقن  باذم  ربت  زا  و  قعاوص » »
يراوخ هب  هک  ار  نآ  داب  يرود  تفرگ ، دهاوخ  هدنب  ار  رارشا  تکش و  دهاوخ  ار  امـش  ناکین  مسق  ادخ  هب  دیداد ، تراما  ار  هناجرم 

نسح مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا ! زا  رت  تخـس  میوگ  یثیدح  ار  وت  دایز  رـسپ  يا  تفگ : هاگنآ  دهد ! نت  گنن  و 
ار ود  نیا  ایادخ  تفگ : هداهن  اهنآ  رس  رب  تسد  پچ و  يوناز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  هدیناشن  تسار  نار  رب  ار  مالـسلا  هیلع 
« طبـس هرکذـت   » رد و  »!؟ دایز رـسپ  يا  دـش  هچ  وت  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تناما  سپ  مدرپس ! وت  هب  نینمؤملا  حـلاص  اب 
رد دنتـشاذگ  دایز  نبا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نوچ  هک : تسا  هدـش  تیاور  نیریـس  نبا  زا  يراـخب  تادرفم  رد  هک  تسا 

تسیرگب و دوب ، وا  دزن  کـلام  نب  سنا  تفگ : ینخـس  نآ  ییاـبیز  رد  دز و  یم  بوـچ  هب  ار  ترـضح  نآ  ياهنادـند  وا  و  یتـشط ،
دنیوگ یـضعب  و  «. دوب هدرک  باـضخ  یهایـس  هب  یتـیاور  هب  و  همـسو »  » هب ترـضح  نآ  و  ربـمغیپ ؛ هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  تفگ :

: هک تسا  روطـسم  ریـسلا » بیبح   » رد و.دوب  هدـینادرگب  ار  نآ  گنر  باتفآ  تسین و  تباـث  یهایـس  هب  ترـضح  نآ  ندرک  باـضخ 
مرکم رس  نآ  داتفا ، شموش  تسد  رب  هزرل  هاگان  تسیرگن ؛ یم  وا  يوم  ور و  رب  هتشادرب  دندرب ، دایز  نبا  دزن  ار  رهطم  رس  نآ  نوچ  »

نآ ياه  هماج  زا  دیکچب ، نآ  زا  نوخ  يا  هرطق  داهن و  دوخ  نار  يور  رب  ار 
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نبا مرج  ال  درک ، دنتسناوتن  تلع  نآ  هجلاعم ي  دندومن ، یعس  ناحارج  دنچ  ره  هکانچ  درک ، خاروس  ار  شنار  تشذگ و  رد  نوعلم 
هنهاک هل  لاق  دایز  نبا  يدی  نیب  سأرلا  عضو  امل  دـمحم : نب  ماشه  لاق  «. دوشن رهاظ  دـب  يوب  ات  تشاد  یم  هاگن  کشم  دوخ  اب  دایز 

هل نومظعت  : لاق ثیح  رایهم  رد  هعجوملا و هللا  همیظعلا  هبیـصملا  نم  هلقن  بحا  ام ال  لقن  مث  لوقأ  ! كودع مف  یلع  کمدـق  عضف  مق 
نهاـک تشاد و  تیلهاـج  بهذـم  زونه  داـیز  نبا  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  ) اوعـضو هدـالوأ  مهلجرأ  تحت  هربـنم و  داوـعأ 

هک دـهد  ریخ  يازج  ار  راـتخم  يادـخ  دـیوگ : فلؤم  (. تشذـگ مثیم  ناتـساد  رد  نیازا  شیپ  نآ  دـیؤم  دوب و  وا  هارمه  صوـصخم 
دندروآ راـتخم  دزن  ار  داـیز  نبا  رـس  نوچ  هک  دـندرک  تیاور  اـمن  نب  رفعج  خیـش  یـسوط و  رفعجوبا  خیـش  هک  ناـنچ  .درک  یفـالت 

 - هللا هنعل  دایز -  نبا  دزن  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  تفگ : و  تفگ ، رکـش  يزوریپ  نیا  رب  ار  يادخ  دروخ ، یم  تشاچ 
هب تساخرب و  تفای  غارف  ندروخ  زا  نوچ  .مروخ  یم  تشاچ  نم  دـندروآ و  نم  دزن  ار  داـیز  نبا  رـس  و  دروخ ، یم  تشاـچ  دـندرب 

طبـس.مداهن رفاک  نیا  دیلپ  يور  رب  هک  يوشب  ار  نآ  تفگ  دـنکفا و  دوخ  مالع  يوس  ار  لعن  هاگنآ  دز ، دایز  نبا  يور  رب  دـگل  لعن 
؟ ییوگ هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم و  هرابرد ي  : » تفگ داـیز  نبا  دوب ، داـیز  نبا  دزن  داـبع  نب  سیق  هک  درک  تیاور  یبعـش  زا  هک 

تخـس دایز  نبا  وت ، هرابرد ي  وت  ردام  ردـپ و  دـج و  دـننک و  یم  تعافـش  وا  هرابرد ي  وا  رداـم  ردـپ و  دـج و  تماـیق  زور  تفگ 
رباج لئاو ، نب  رکب  زا  دوب  يدرم  وا  سلجم  نارضاح  زا  یکی  تفگ : ینئادم (1)  و  «. دنارب سلجم  زا  ار  وا  تفشآرب و 
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ای تسا  لاس 215  رد  وا  تاـفو  لاس 135 و  هب  شتدالو  تسا ، خیرات  لها  ناگرزب  زا  ینئادـم  هللادـبع  نب  یلع  نسحلاوبا  . 145 - 1
.درک فینصت  هب  قلعتی  ام  خیرات و  رد  باتک  کیدزن 250  و  ، 225
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دایز نبا  رب  سک  ود  رگا  هک  متـسب  نامیپ  ادـخ  اب  تفگ  دوخ  شیپ  دـیدب ، دایز  نبا  زا  تشز  راک  نآ  نوچ  شدـنتفگ ، یم  ریبج  اـی 
ماش هاپـس  یتقو  دش .) راتخم  اب  وا   ) تساخرب مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  راتخم  نوچ  مشاب و  نانآ  زا  یکی  نم  دـنک  جورخ 
ماقم الا  ادساف  هارأ  دق  یـش ء  لک  :و  تفگ یم  دمآ و  نوریب  هزرابم  هب  درم  نیا  دندش ، وربور  هاپـس  ود  دـندمآ و  وا  یبوکرـس  يارب 
دایرف تخات و  فوفـص  نآ  رب  و  بسا ، هیاس ي  رد  هزین  ندوب  هتـشارفا  رگم  منیبب  هدوهیب  هاـبت و  ار  يزیچ  ره  سرفلا  لـظ  یف  حـمرلا 

ره سپ  .دـنتخیوآ  مه  رد  داـیز  نبا  وا و  دـندنکارپب ؛ داـیز  نبا  درگ  زا  مدرم  نوعلم ! هدـناشن ي  تسد  هداز و  نوعلم  نوعلم  يا  دز :
سپ دوب و  رتشا  کلام  نب  میهاربا  دایز  نبا  لتاق  هکنآ  رگید  لوق  و.دندش  هتـشک  دنداتفیب و  ود  ره  هک ، دربورف  هزین  يرگید  رب  کی 

! سجن دیلپ  يا  : » تفگ وا  اب  دایز  نبا  ردام  هناجرم  دیوگ : تاقبط »  » رد دعس  نبا  هک  تسا  طبـس » هرکذت   » رد مه  و.مینک  دای  نیا  زا 
ار اهرس  همه ي  دایز  نبا  هاگنآ  «. دید یهاوخن  زگره  ار  تشهب  هک  دنگوس  ادخ  هب  یتشک !؟ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ 

ياهرـس نیا  دـش  بصن  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  رـس  زا  سپ  هک  رـس  لوا  .دوب  رـس  داتفه  زا  شیب  درک و  بصن  بوچ  رب  هفوک  رد 
نانآ نایم  رد  بنیز  دندروآ ، دایز  نبا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  لایع  دیوگ : دیفم  خیش  دوب  رهطم 
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نازینک دوشن و  هتخانش  ات  دیـشوپ  ار  دوخ  هماج ي  رت  تسپ  رت و  هنهک  دنتفگ : يرزج  يربط و  و  هنهک ، ياه  هماج  اب  سانـشان و  دوب 
اب هک  دوب  هک  نیا  تفگ : دایز  نبا  .دنتفرگب  وا  درگ  شنازینک  تسشنب و  رـصق  نآ  رد  يرانک  هب  ات  دیفم ) خیـش   ) .دنتفرگب ار  وا  درگ 
زا یکی  دیـسرپب ، وا  زا  درک و  هداعا  نخـس  نامه  موس  مود و  راب  دادـن و  خـساپ  مالـسلااهیلع  بنیز  دـیزخ ؟ يرانک  هب  دوخ  نازینک 

دمحلا هللا : » تفگ درک و  ودـب  يور  دایز  نبا  سپ  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تسا  هللا  لوسر  تنب  همطاف  رتخد  بنیز  نیا  تفگ : نازینک 
غورد ار  امـش  هناسفا ي  تشک و  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  ینعی : مکتثودـحا » بذـکأ  مکلتق و  مکحـضف و  يذـلا 

بذـکی قسافلا و  حـضتفی  امنا  اریهطت  سجرلا  نم  انرهط  دـمحم و  هیبنب  اـنمرکا  يذـلا  دـمحلا هللا  : » تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  دومن !
زا تشاد و  یمارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوخ  ربـمغیپ  هب  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ینعی : «. هللادـمحلا اـنریغ و  وه  رجاـفلا و 

: تفگ دایز  نبا.ام  ریغ  تسیرگید  وا  هک  ار  ادخ  دـمح  دـیوگ ، یم  غورد  رجاف  دوش و  یم  اوسر  قساف  اهنت  دـینادرگ ، كاپ  اهیدـیلپ 
ردقم ناشیا  يارب  ار  ندش  هتـشک  یلاعت  دنوادخ  هک  ندوب  یهورگ  اهنآ  دومرف : بنیز  ؟ يدید هنوگچ  دوخ  تیب  لها  اب  ار  ادـخ  راک 

اهنآ رب  دنوادخ  دندوب  یهورگ  اهنآ  مدـیدن ، یکین  زج  دومرف : هللا  همحر  دیـس  تیاور  هب  .دنتفاتـش و  دوخ  هاگمارآ  يوس  سپ  درک ،
تموصخ هجاحم و  اهنآ  اب  دیامرف و  عمج  اه  نآ  وت و  نایم  دنوادخ  دنتفاتش و  دوخ  هاگمارآ  يوس  سپ  درک ، ردقم  ار  ندش  هتـشک 

دـش و دـنت  دایز  نبا  تفگ : يوار  دینـشن ! وت  يازع  هب  ترداـم  هناـجرم ! رـسپ  يا  ددرگ ! زوریف  هک  زور  نآ  رگنب  سپ  درک ، یهاوخ 
راـتفگ هب  ار  نز  تسا و  نز  نیا  ریما ! يا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع  دـش و  هـتخورفا  داـیز  نـبا  داـشرا )  ) درک وا  لـتق  گـنهآ  ییوـگ 

ادخ هک  متـشاد  لد  هب  يدرد  وت  ناشیوخ  نادناخ و  رتگرزب  یـشکندرگ  زا  تفگ : دایز  نبا  سپ.دننکن  تمالم  نخـس  رد  دنریگن و 
اذه کفـشی  ناف  یلـصا  تثثتجاو  یعرف  تعطق  یلهأ و  ترباو  یلهک  تلتق  اقل  : » تفگ تسیرگب و  تسکـشب و  بنیز  لد  .داد  افش 

«. تیفشا دقف 
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افـش هتبلا  تسا  نیا  رد  وت  يافـش  رگا  سپ  يدـنکب ، ارم  هشیر ي  و  يدـیرب ، ارم  خاش  یتخادـنارب و  ارم  نادـناخ  یتشک و  ارم  رورس 
مرس ؟ هچ ییوگعجس  اب  ار  نز  دومرف : بنیز  .دوب  رعاش  يوگعجـس و  مه  شردپ  دروآ ! یم  وکین  عجـس  تفگ : دایز  نبا.يدش  هداد 

، دندینارذگ وا  رظن  زا  ار  مالـسلااهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  .متفگ و  هک  دش  يراج  منابز  رب  يزیچ  هنیـس  زوس  زا  تسا ، رگید  راک  مرگ 
یلع متشاد  يردارب  دومرف : ماما  تشکن ؟ ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : نوعلم  نآ  .نیسحلا  نب  یلع  دومرف : یتسیک ؟ دیـسرپ 

نیگمـشخ دایز  نبا  سپ  اهتوم » نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  : » دومرف ماما  تشک ، ادـخ  تفگ : دایز  نبا  .دنتـشک  ار  وا  مدرم  تشاد ، ماـن 
همع بنیز  سپ  دینزب ! ندرگ  دیربب و  ار  وا  ینک ؟ نخـس  نم  اب  هک  يرد  لد  زونه  ینک و  یم  يریلد  نم  خساپ  رد  تفگ : دیدرگ و 
ادج وا  زا  هللا  و  تفگ : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  و.تسا  سب  یتخیر  ام  زا  نوخ  هچ  ره  دایز  رسپ  يا  تفگ : تخیوآ و  يو  رد  شا 

بیجع یـشیوخ  محرلل » ابجع  : » تفگ تسیرگن و  ود  نادـب  یتعاس  دایز  نبا  سپ  شکب ! وا  اـب  زین  ارم  یـشکب  ار  وا  رگا  موش ، یمن 
نیمه مرادنپ  ینعی  هب » امل  هارأ  یناف  ! » دینک اهر  ار  وا  دوش ، هتـشک  شا  هداز  ردارب  اب  دراد  تسود  نز  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا !
نماد رد  تشاد و  رب  ار  وا  رهطم  رس  ترضح  نآ  هجوز ي  سیقلاؤرما  رتخد  بابر  دنیوگ  طبس ) هرکذت ي  ) .دشکب ار  يو  يروجنر 

او » ءالبرک یبناج  هللا  یقس  اعیرـص ال  البرکب  هورداغءایعدالا  هنـسا  هتدصقا  انیـسح  تیـسن  الف  انیـسح  او  : تفگ دیـسوب و  تشاذگ و 
، دنتـشاذگ هداتفا  البرک  رد  ار  وا  دیـسر ، وا  رکیپ  هب  ناگدازمارح  نآ  ناکیپ  منکن ، شومارف  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  هک  هانیـسح !
وا اب  ارم  یـشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  : » دومرف هک  ار  بنیز  مالک  نآ  هللا  همحر  دیـس  !« دنکن باریـس  ار  البرک  بناج  چیه  دـنوادخ 

هاگنآ میوگ ! نخس  نم  ات  شاب  شوماخ  همع  يا  تفگ : دوخ  همع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : نآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  لقن  شکب »
گرم زا  ارم  ایآ  دومرف : درک و  دایز  نبا  هب  يور 
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مالسلا هیلع  ماما  درک  رما  دایز  نبا  هاگنآ  تمارک ؟ ام  يارب  نتشگ  دیهش  تسا و  تداع  ار  ام  ندش  هتشک  هک  یتسنادن  یناسرت ؟ یم 
ام دننام  اهنآ  هک  دلو  ما  ای  هکولمم  رگم  دیاین  ام  دزن  هیبرع  نز  دومرف : بنیز  دندرب و  مظعا  دجـسم  يولهپ  هناخ ي  هب  تیب  لها  اب  ار 

هتـسیاش دیوگ : فلؤم.دندینادرگب  اه  هچوک  رد  ار  رهطم  رـس  درک  رما  دایز  نبا  زاب  (. دنهاگآ اهنآ  ام  لد  زوس  زا  و  !) دـنا هدـش  ریـسا 
رکنم عمـسمب ال  رظنمب و  نوملـسملا  عفری و  هانق  یلع  نیرظانلل  هیـصو  دـمحم و  تنب  نبا  سأر  : راعـشا نیا  هب  لـیثمت  اـجنیا  رد  تسا 

مل انیع  تنأ  يرک و  اـهل  تنک  اـنافجأ و  تظقیأ  عمـسی  نر  لـک  كؤزر  مصأ  هیاـمع و  نویعلا  كرظنمب  تلحک  عجفتم  ـال  مهنم و 
مدرم مشچ  رد  وا  نیشناج  ربمغیپ و  رتخد  رـسپ  رـس  عجـضم 1 - كربق  طخل  هرفح و  کل  اهنأ  تنمت  الا  هضور  ام  عجهت  کـب  نکت 
ندید زا  - 3 .دـیامن یمن  يراز  دـنک و  یمن  راـکنا  سک  چـیه  ناناملـسم و  شوـگ  مـشچ و  شیپ  رد  - 2 .دوش یم  دـنلب  هزین  يـالاب 

اهنآ باوخ  بجوم  وت  هک  ار  ییاه  هدـید  - 4 .دیناشنورف دش  یم  هدینـش  هک  ار  يزاوآ  ره  وت  يازع  دش و  انیبان  اهمـشچ  وت  تبیـصم 
ربق و دراد  یم  وزرآ  رگم  تسین  یغاب  چـیه  - 5 .يدیناباوخ تفر ، یمن  باوخ  هب  وت  سرت  زا  هک  ار  یمـشچ  يدرک و  رادـیب  يدوب ،

رـس نوچ  » هک دـندرک  تیاور  هللادـیبع  نابرد  زا  نیظعاولا » هضور   » رد يروباشین  لاتف  و  یلاما »  » رد قودـص  خیـش.دشاب  وت  هاگمارآ 
وا ياهنادند  رب  یتسدبوچ  هب  دـنداهن و  وا  تسد  شیپ  رز  زا  یتشط  رد  ار  نآ  ات  دومرفب  دـندروآ ، ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  رهطم 
هللا یلـص  ار  ربمغیپ  مدید  نم  هک  نک  سب  تفگ : تعامج  نآ  زا  نت  کی  دش ! دیفـس  تیوم  دوز  هللادـبعابا ! ای  تفگ : یم  دز و  یم 

هب زور  نیا  تفگ : دایز  نبا  .دیسوب  یم  ار  وت  بوچ  ياج  هلآ  هیلع و 
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اهنآ اب  نم  داتـسرف و  نادـنز  هب  ناریـسا  نانز و  اب  دـندرک و  لغ  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک  رما  هاگنآ  ردـب ، زور  ياـج 
نادـنز هب  ار  اـهنآ  سپ  دنتـسیرگ ، یم  دـندز و  یم  يور  رب  رگم  متـشذگ  یمن  اـه  هچوـک  رد  درم  نز و  زا  یهورگ  چـیه  رب  مدوـب ،
دروایب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دناوخب و  ار  نانز  مالسلاامهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  دایز  نبا  نآ  زا  سپ  دنتـسب  اهنآ  رب  رد  دندرک و 

نآ دایز  نبا  هک  دناشک  اجنادب  ار  نخس  و  مکلتق » مکحـضف و  يذلا  دمحلا هللا  : » تفگ دایز  نبا  سپ  دوب ، اهنآ  نایم  رد  مه  بنیز  و 
«. تشاد هناور  ماش  هب  رهطم  رس  اب  ار  ناریسا  داتسرف و  یحاون  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  هدژم ي  دینادرگزاب و  نادنز  هب  ار  اه 
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فیفع نب  هللادبع  ندش  هتشک  رد 

: تفگ نخـس  نمـض  رد  درک و  شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  تفر ، الاب  ربنم  رب  هللا -  هنعل  داـیز -  نبا  تفگ : هللا  همحر  دـیس 
ار باذک  نب  باذـک  داد و  ترـصن  ار  وا  ناوریپ  دـیزی و  ینعی  نینمؤملاریما  دـینادرگ و  زوریف  ار  قح  لها  قح و  هک  ار  ادـخ  ساپس 

مـشچ دوب ، هعیـش  نادهاز  ناگدـیزگرب و  زا  يو  تساخرب ، يدزا  فیفع  نب  هللادـبع  هک  دوب  هدوزفین  نیا  رب  يا  هملک  زونه  تشکب !
: تفگ تشاذگ ، یم  زامن  اجنآ  رد  بش  ات  دوب و  مظعا  دجسم  مزالم  هتسویپ  و  نیفـص ، رد  يرگید  دوب و  هتفر  لمج  زور  رد  شپچ 

یم ار  ناربمغیپ  نادنزرف  ادخ  نمشد  يا  شردپ ! دناشن و  اجنیا  رد  ار  وت  هک  نآ  تردپ و  ییوت و  باذک  نب  باذک  هناجرم  رسپ  يا 
فیفع هللادبع  هک : دوب  ملکتم  نیا  تفگ : دش و  دـنت  دایز  نبا  تفگ : يوار  : دـییوگ یم  ناناملـسم  ربنم  يالاب  ار  مالک  نیا  دیـشک و 

یم ناملـسم  ار  شیوـخ  یـشک و  یم  سجرلا » مهنع  هللا  بهذأ   » هک ار  كاـپ  تیرذ  نـیا  اـیآ  مدوـب ! نـم  ادـخ  نمـشد  يا  تـفگ :
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  هداز  نیعل  نیعل  هارمگ  ریما  نآ  زا  ارچ  دـنیاجک ؟ راصنا  رجاهم و  دـالوا  هاـثوغاو ! يرادـنپ ؟

: تـفگ دـمآ و  رب  شندرگ  ياـهگر  تـشگ و  رت  هـتخورفا  داـیز  نـبا  تـفگ : يوار  ؟ دنـشک یمن  ماـقتنا  درک  نـعل  ار  وا  دوـخ  ناـبز 
زا ار  وا  دنتساخرب و  يو  نامع  رسپ  دزا ، هلیبق ي  فارشا  دندیود ؛ ناناوع  شدیروایب !
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ار شلد  ادـخ  هک  دـیور  يدزا  روک  نیا  يوس  تفگ  دایز  نبا  .دـندیناسر  شیارـس  هب  دـندرب و  نوریب  دجـسم  رد  زا  ناناوع و  تسد 
نمی لیابق  دندش و  مهارف  دنتشگ ، هاگآ  دزا  هلیبق ي  نوچ  دنتفر و  .دیروآ  شنم  دزن  درک و  روک  ار  شمـشچ  هکنانچمه  درک ، روک 

ثعشا دمحم  اب  دناوخب و  ار  رضم  لیابق  تفای و  ربخ  دایز  نبا  و  دننک ، ظفح  هللادیبع  رـش  زا  ار  هللادبع  ات  دندرک  تسدمه  دوخ  اب  ار 
، دندیسر هللادبع  يارس  رد  هب  دایز  نبا  باحصا  ات  دندش  هتشک  یهورگ  دش و  بعص  يراز  راک  تفگ  يوار  .داتسرف  اهنآ  گنج  هب 

یکاب تفگ : هللادبع  دندیسر ، يدیسرت  یم  هک  اهنآ  ردپ ! يا  هک  دروآرب  گناب  هللادبع  رتخد  دنتخیر ، يارـس  رد  دنتـسکشب و  ار  رد 
نبا یخیـش و  فیفع  رهاطلا  فیفع  لضفلا  يذ  ابا  انأ  : تفگ یم  درک و  یم  عافد  دوخ  زا  تفرگب و  هد ! نم  هب  ریـشمش  تسین ، وت  رب 
نم ردپ  فیفع  تشرس ، كاپ  يرترب و  لضف و  بحاص  فیفع  رسپ  منم  » رواغم هتلدج  لطب  رساح و  مکعمج و  نم  عراد  مکرماع  ما 
یم شرتخد  و  «. ما هدنکفا  نیمز  رب  ار  امش  هدننک  جارات  ناولهپ  هنهرب و  رـس  مه  دیـشوپ و  هرز  رایـسب  تسا ، رماع  ما  رـسپ  وا  تسا و 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  كاپ  ترتع  ناگدنشک  ناراکبان ، نیا  اب  مدرک  یم  دربن  وت  يور  شیپ  مدوب و  درم  شاک  ردپ  يا  تفگ 
زا تفگ  یم  شرتخد  دندرک  یم  هلمح  هک  يوس  ره  زا  ناشدناریم و  شیوخ  زا  وا  دـنتفرگب و  يو  درگ  يوس  ههمه  زا  مدرم  نآ  اما 

سک چیه  دندرک و  هطاحا  ار  مردـپ  يراوخ ! زا  ناما  تفگ : شرتخد  دـنتفای ، تسد  يو  رب  ددـع  يرایـسب  هب  ات  دـندمآ ، يوس  نالف 
يدروم و مکیلع  قاـض  يرـصب  نع  یل  حـسفی  ول  مسقا  : تفگ یم  دـیخرچ و  یم  تسد  هب  ریـشمش  هللادـبع  دـنک و  وا  يراـی  تسین 

ریگتـسد ار  وا  تفگ : يوار  ! دش یم  گنت  امـش  رب  نم  دزن  دش  دمآ و  هار  دوب ، هدوشگ  ممـشچ  رگا  هک  مروخ  یم  دنگوس  يردصم 
: تفگ فیفع  هللادبع  .درک  اوسر  ار  وت  هک  ساپـس  ار  يادخ  تفگ : دیدب  ار  وا  دمآ و  رد  يو  رب  نوچ  دندرب ، هللادیبع  دزن  دـندرک و 

نمشد يا 
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نمـشد يا  تفگ : دایز  نبا  دش ! یم  گنت  امـش  رب  دش  دمآ و  هار  دوبزاب  ممـشچ  رگا  مسق  ادخ  هب  درک ؟ اوسر  ارم  زیچ  هچ  هب  ادـخ 
هک راکچ  نامثع  اب  ار  وت  شداد ، مانشد  و  هناجرم ! رـسپ  يا  جالع  ینب  هداز ي  هدنب ي  يا  تفگ : ییوگ ؟ هچ  نامثع  هرابرد ي  ادخ 
هب درک  دهاوخ  مکح  نامثع  اه و  نآ  نایم  تسا و  شوخ  ناگدیرفآ  یلو  دنوادخ  راکهابت ؟ ای  دوب  حـلاص  تشز ، ای  درک  وکین  راک 

یـشچب ار  گرم  اـت  مسرپن  چـیه  زا  ار  وت  تفگ : داـیز  نبا  .سرپب  شردـپ  دـیزی و  تردـپ و  تدوخ و  زا  ارم  نکل  لدـع ، یتسرد و 
یم تداهـش  ادـخ  زا  نم  نیملاعلا » بر  دـمحلا هللا  : » تفگ فیفع  نب  هللادـبع  .دورورف  وت  يولگ  زا  یتخـس  هب  هک  راوگان  یندیـشچ 
دراد نمشد  همه  زا  شیب  ار  وا  دنوادخ  هک  قلخ  رتنوعلم  تسد  هب  هک  متـساوخ  يادخ  زا  دیازب و  ار  وت  ردام  هک  نیا  زا  شیپ  مدیبلط 

تداهـش يدیمون  زا  سپ  ارم  هک  مرآ  ياج  هب  ار  يادخ  دمح  نآلا  متـشگ ، دـیمون  تداهـش  زا  مدـش  انیبان  نوچ  مسر و  تداهـش  هب 
راد هب   (1) هخبس »  » رد دندز و  دینزب ! شندرگ  تفگ : هللا -  هنعل  دایز -  نبا  .تسا  هدومرف  باجتسم  ارم  ياعد  متسناد  درک و  يزور 

یتخس و ماگنه  دزا  هفیاط ي  هک  ینخس  ینعی   ) تشادرب زاوآ  دزا  راعش  هب  دنتفرگب ، ار  وا  ناناوع  نوچ  دیامرف : دیفم  خیـش.دنتخیوآ 
هللادیبع هنابـش  دـندرب ، يارـس  هب  دـنتفرگب و  ناناوع  تسد  زا  رهق  هب  ار  وا  دـندمآ و  درم  دـصتفه  سپ  دـنتفگ ) یم  گنج  هب  توعد 

نوچ دـنتخیوآ و  راد  هب  خ ل ) دجـسم -  « ) هخبـس  » رد دـندزب و  شندرگ  دـندروآ و  شنوریب  دنداتـسرف ، وا  هناـخ ي  رد  رب  یناـسک 
نم رب  هک  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  .دندینادرگب و  لیابق  هفوک و  ياه  هچوک  رد  داتسرف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  هللادیبع  دش ، دادماب 

باحـصأ نأ  تبـسح  مأ  : » درک یم  تئارق  مدینـش  دیـسر  نم  ربارب  نوچ  مدوب ؛ هناخ  ـالاب  رد  نم  دوب و  هزین  يـالاب  رـس  دنتـشذگب و 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  يا  مدز : دایرف  دش و  تسار  نم  نت  رب  يوم  مسق  ادخ  هب  ابجع » انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  میقرلا و  فهکلا و 

رصق هب  دندش  غراف  نآ  ندینادرگ  زا  نوچ  و  تسا ! رت  بیجع  هللا  وت و  راک  وت و  رس  هلآ  و 
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هللا همحر  دیس.داتسرف  هیواعم  نب  دیزی  يارب  ترضح و  نآ  باحصا  ياهرـس  اب  داد  سیق  نب  رحز (1)  هب  ار  نآ  دایز  نبا  دندروآ و 
وا هب  ار  تیب  لها  يراتفرگ  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  ندش  هتـشک  ربخ  تشون و  دیزی  يوس  همان  دایز  نب  هللادـیبع  تفگ :

نوـچ هک  تسا  هدرک  تیاور  یبـلک  مکح  نب  هناوـع  زا  ماـشه  زا  يربط.داتـسرف  هنیدـم  ریما  دیعـس  نب  ورمع  هب  هماـن  نینچمه  داد و 
داتفیب یگنس  هاگان  دندوب ، نادنز  رد  تیب  لها  دندروآ و  هللادیبع  دزن  هفوک  هب  ار  ناریسا  هنبوراب و  دش و  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

، دنتـشون وا  يارب  ار  امـش  هصق  دنداتـسرف و  هیواعم  نب  دیزی  يوس  وردنت  یکیپ  اب  مان  هک  هتـشون  دوب و  هتـسب  همان  نآ  رب  نادنز و  رد 
یم هفوک  هب  زور  نالف  نتـشگرب و  هار  رد  تدـم  نـالف  دور و  یم  هک  تسا  هار  رد  تدـم  نـالف  تفر و  نوریب  زور  نـالف  رد  کـیپ 

(و .هللا ءاش  نا  یتمالـس -  تسا و  ناما  دندینـشن  ریبکت  رگا  تسا و  هدروآ  نتـشک  نامرف  دیناد  نیقی  دیدینـش  ریبکت  رگا  سپ  دـسر ،
باترپ نادنز  رد  هتسب و  یگنس  هب  دوب  هاگآ  هللادیبع  رـصق  رابخا  زا  هک  نادناخ  ناتـسود  زا  یکی  ارهاظ  ار  ذغاک  نیا  دیوگ : مجرتم 
یشارت رس  غیت  اب  دندوبب  هتسب  يذغاک  نآ  رب  داتفیب و  یگنس  زاب  دوب ، هدنام  راپاچ  نآ  تشگزاب  زور  هس  ای  زور  ود  نوچ  دوب ) هدرک 

نآ میراپاچ و  رظتنم  زور  نالف  هک  دیروآ  اج  هب  دیهاوخ  هچ  ره  دـهع  تیـصو و  دـندوب : هتـشون  و  دـشن ) مولعم  نآ  زا  دوصقم  هک  )
ینکم یبلک  ضایع  نب  مکح  نب  هناوع  دیوگ : مجرتم.دنک  هناور  قشمد  هب  ار  ارسا  دوب  هتشون  دیزی  .دندینـشن  ریبکت  زاوآ  دمآ و  زور 

لاس 147 رد  وا  تاـفو  .تسا  هدرک  وا  رکذ  میدـن  نبا  دوب  راعـشا  خـیراوت و  راـبخا و  هب  فراـع  هفوک و  ياـملع  زا  مکحلا » یبا   » هب
باـتک هب  موـسوم  یکی  تشوـن ، خـیرات  رد  باـتک  ود  و  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح -  تداهـش  زا  سپ  لاـس   86 تسا ،

دصیس کیدزن  گرزب و  ناخروم  زا  زین  وا  هک  بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه  و  هیما ، ینب  هیواعم و  رابخا  رد  رگید  و  خیراتلا » »

465 ص :

.هلمهم ءاح »  » نوکس و  ءاز »  » حتف هب  . 147 - 1

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 478 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_465_1
http://www.ghaemiyeh.com


هناوع .دوب و  لاس 206  رد  شتافو  .تسا  هدرک  لقن  رایسب  هناوع  زا  درک ، فیلأت  باسنا  مایا و  نونف و  زا  فلتخم  عیـضاوم  رد  باتک 
هدید ار  دایز  هللادـیبع  هدرک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  نامز  هک  دوب  هدـید  ار  ینادرم  امتح  دوخ  یناوج  رد 

درک و ناوت  یمن  دیدرت  روکذم  تیاور  رد  سپ  تشاد ، ار  نانآ  بتک  زین  يربط  .تسا و  رابتعا  تحص و  تیاغ  رد  شربخ  دندوب و 
کیپ هچ  ره  دندنام و  هفوک  رد  تشگرب ، دادب و  ار  ماما  تداهش  ربخ  دیسرب و  قشمد  هب  هللادیبع  همان ي  هک  تدم  نیا  رد  تیب  لها 
خـسان  » رد هکنیا  .درذـگ و  یم  زور  لهچ  دـنک  هناور  ار  تیب  لـها  هللادـیبع  ددرگزاـب و  دور و  ماـش  هب  اـت  کـباچ ، دـشاب و  وردـنت 

نیعبرا و رد  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ربق  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تراـیز  تسا ، هدرک  راـیتخا  خـیراوتلا »
مینک راکنا  ار  هعقاو  نیا  الـصا  هک  نیا  اما  دـیامن ، یم  حیحـص  تسا ، هدوب  ماش  هب  نتفر  ماگنه  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  اب  تاـقالم 

« فوهلم  » رد دیـس  و.تسین  نآ  لعج  رب  یعاد  ترهـش و  نیا  اب  تسا ، دیعب  هزادنا  یب  تسا ، هدومرف  رایتخا  ناجرم » ؤلؤل و   » هکنانچ
، درک وهـس  نتـشگرب  ای  دوب  نتفر  تقو  نیعبرا  تراـیز  هک  صوصخ  نیا  رد  تیاور  ضعب  مییوگ  رگا  .دـنا و  هدرک  لـقن  اـمن  نبا  و 

دوش یم  هدهاشم  نآ  رد  فعـض  راثآ  دیآ و  یم  دـیعب  رظن  هب  هک  يرابخا  تسا و  لوعجم  هعقاو  لصا  مییوگب  هک  دـیامن  یم  رتناسآ 
سپ میور ، نخس  رس  رب  زاب.تسا  هدش  نآ  تایئزج  تایصوصخ و  ضعب  رد  یفرـصت  وهـس و  هکلب  تسین ، لوعجم  لصا و  یب  ابلاغ 

اب دایز  نبا  لماک ) ) .درک ماش  هناور  درپس و  ناشیدـب  اهرـس  اب  ار  ارـسا  دـناوخب و  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هبلعث و  نب  رفخم  هللادـیبع 
هک مزال ؟ هچ  همان  تفگ : رمع  نادرگزاـب ! نم  هب  مداد  وت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  هراـبرد ي  هک  هماـن  نآ  تفگ : دعـس  رمع 

دایز نبا  تفگ و  باوج  نامه  دعـس  رمع  يروایب ! دیاب  تفگ : .تسا  هدش  مگ  مه  همان  نآ  مدیناسر و  ماجنا  هب  نم  يداد و  ینامرف 
: تفگ زاب  .دشاب  نم  رذع  همان  نآ  دننک  ضارتعا  نم  رب  هنیدم  رد  شیرق  نانزریپ  نوچ  هک  متشاذگ  ار  همان  تفگ : رمع  .درک  رارصا 

قح مدوب  هدرک  تحیصن  نانچ  ار  مردپ  رگا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد ي  مدرک  تحیصن  مداد  دنپ  ار  وت  نم 
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نز همه  تمایق  ات  دایز  دالوا  شاک  دـیوگ ، یم  تسار  تفگ : هللادـیبع  ردارب  دایز  نب  نامثع  .يدینـشن  وت  مدوب ، هدرک  ادا  ار  يردـپ 
زا دعس  نب  رمع  هک  تسا  طبس » هرکذت   » رد.درکن راکنا  دایز  نبا  دش ! یمن  هتشک  نیـسح  دوب و  هتخیوآ  ناشاهینیب  رد  همازخ  دندوب ،

! متـشگزاب نم  هک  روـط  نآ  تشگنزاـب  شیوـخ  لزنم  هب  سک  چـیه  تفگ : یم  دور و  شیوـخ  لزنم  هب  اـت  تساـخرب  داـیز  نبا  دزن 
مدرم و  مدیربب ، یـشیوخ  دنویپ  مدومن و  ینامرفان  ار  لداع  مکاح  دنوادخ  مدرک و  تعاطا  ار  رجاف  دـنزرف  قساف  دایز  رـسپ  هللادـیبع 

دنتف و یم  نوریب  مدرم  دمآ ، یم  دجسم  هب  نوچ  دندینادرگ و  یمرب  وا  زا  يور  تشذگ ، یم  یهورگ  ره  رب  دندرک و  وا  كرت  همه 
تفرن يور  هب  وا  دیدرگ  مولعم  تیاور  نیا  زا  دیوگ : مجرتم.دش  هتشک  ات  تسشن  هناخ  رد  سپ  داد ، یم  شمانشد  دید  یم  سک  ره 
مهارف تبغر  هب  مدرم  ات  دنا  هدش  طلـسم  اج  نآ  رب  رافک  هک  تخادـنا  رد  هزاوآ  دایز و  نبا  زا  دوب  یتلیح  مه  ير  تموکح  دـیاش  و 

هک تسا  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  زا  : » دـیوگ يرونید  هفینحوبا.دتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  برح  هب  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دـنوش ،
يارـس هب  نم  زا  رتلاحدـب  یبیاغ  چـیه  هک  ملاح  زا  سرپم  تفگ : مدیـسرپب  شلاـح  وا  زا  یتقو  دوب ، تسود  نم  اـب  دعـس  رمع  تفگ :

«. متشگ بکترم  تشز  سپ  يراک  مدرک و  عطق  ار  کیدزن  تبارق  تشگنزاب ! شیوخ 
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هکم رد  ریبز  نبا  هبطخ ي  هنیدم و  هب  ار  یملس  کلملادبع  دایز  نبا  نداتسرف  رد 

ار وا  رس  تشکب و  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  دایز  هللادیبع  نوچ  تفگ : مکح  نب  هناوع  ارم  درک  ثیدح  تفگ  ماشه  يربط ) )
هیلع نیـسح  لتق  هدژم  صاع و  نب  دیعـس  نب  ورمع  دزن  ور  هنیدم  هب  تفگ  دناوخب و  ار  یملـس  ثراحلا  یبا  هب  کلملادبع  دندروآ ،

دز وا  رب  یگناب  دایز  نبا  دروآ ، هناهب  دنک و  للعت  تساوخ  کلملادبع  دوب -  هنیدم  ریما  زور  نآ  ورمع  نیا  و  هد - ! ودـب  ار  مالـسلا 
هنیدم هب  ربخ  وت  زا  شیپ  یسک  هنیدم و  ات  ورب  تفگ : دیوگ ، ود  ار  وا  یکی  هک  دوبن  ارای  ار  یسک  هرانب » یلطـصی  هللادیبع ال  ناک  «و 
يدرم متفر ، هنیدم  هب  تفگ : کلملادبع  رخب ! رگید  رتش  دش  هدنام  ترتش  رگا  رواین و  هناهب  تفگ : داد و  ودب  رانید  دنچ  و  دناسرن !

انا انا هللا و  : » تفگ .میوگ  زاب  مکاح  دزن  هک  مراد  يربخ  ریمألا » دنع  ربخلا  : » متفگ تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ : مدرک ، رادید  شیرق  زا  ار 
: متفگ ربخ ؟ هچ  تفگ : مدمآ ، رد  دیعـس  نب  ورمع  رب  تفگ : کلملادـبع  دـش ! هتـشک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوعجار » هیلا 

نم يوگب ! دنلب  گناب  هب  رهش  رد  ار  وا  لتق  ربخ  تفگ : دش  هتشک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  دنک ، داش  لد  نادب  ریما  هک  يربخ 
! مالسلا هیلع  نیسح  رب  ناشاه  هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  يراز  نویش و  دننام  يراز  نویـش و  مدینـشن  مسق  ادخ  هب  متفگ ، دنلب  متفر و 

بنرالا هادغ  انتوسن  جیجعک  هجع  دایز  ینب  ءاسن  تجع  : تفگ نادنخ  دیعس  نب  ورمع  سپ 
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نآ رد  دـیبز  ینب  هک  دوب  یگنج  بنرا » » .دـندز دایرف  بنرا »  » گنج زور  رد  ام  نانز  هک  يروطنامه  دـندز  يداـیرف  داـیز  ینب  ناـنز 
نب ورمع.تسا  يدیبز  برکی  دعم  نب  رمع  زا  رعـش  نیا  دندمآ و  بلاغ  نادملادبع  طهر  زا  بعک  نب  ثراح  نب  دایز  ینب  رب  گنج 

هتـشک ربخ  تفر و  الاب  ربنم  رب  هاگنآ  نامثع ! رب  نویـش  هیرگ و  لباقم  رد  نویـش  هیرگ و  نیا  تفگ : رعـش  نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیعس 
تفگ مکح  ناورم  شرـسپ  صاع و  نب  مکح  رکذ  رد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تفگب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندش 
هنیدم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  نوچ  هک  دوب  وا  مه  دوب و  رتمیظع  شداحلا  رفک و  تشاد و  رت  تشز  يا  هدیقع  شرـسپ  ناورم  هک 

یلع يرجت  هرمح  نیدـیلا و  یف  كدرب  اذـبح  اـی  : تفگ تـفرگ و  تـسد  يور  كراـبم  رـس  دوـب -  هنیدـم  ریما  زور  نآ  و  دیـسر - 
نیا ردـب و  زور  ضوع  زورما  دـمحم  يا  تفگ : تخادـنا و  ربمغیپ  رهطم  ربق  يوس  ار  رـس  هاگنآ  نیدسجمب (1)  تب  امنأک  نیدـخلا 
نبا زا  رعـش  و  دیـسر ، وا  تسد  هب  ترـضح  نآ  رـس  هک  يزور  تسج  لثمت  نادـب  هیواـعم  نب  دـیزی  هک  يرعـش  زا  تسا  قتـشم  لوق 

هک تسا  نیا  حیحص  لوق  نکل  درک و  لقن  نینچ  ار  هصق  نیا  رفعجوبا  ام  خیـش  تفگ : دیدحلا  یبا  نبا.تسا  روهـشم  ربخ  يرعبز و 
لتق هدژم ي  تشون و  ودب  همان  هللادیبع  هکلب  دنداتسرفن ، هنیدم  هب  مه  ار  رس  دوب و  دیعـس  نب  ورمع  هکلب  دوبن  هنیدم  ریما  ناورم  زور 

، درک تراشا  كرابم  ربق  يوس  تفگب و  زجر  نآ  دـناوخب و  ربنم  يالاب  ار  همان  نآ  دیعـس  نب  ورمع  سپ  دادـب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.یهتنا .تسا  هدروآ  بلاـثم »  » باـتک رد  هدـیبعوبا  ار  تیاـکح  نیا.دـندرک  راـکنا  وا  رب  راـصنا  زا  یهورگ  ردـب » موـیب  موـی  : » تفگ

هتـشک ربخ  تفگ : دونکلا  یبا  دـیبع  نب  نمحرلادـبع  زا  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  فنخم  یبا  زا  ماـشه  يربط ) )
نب رفعج  نب  هللادبع  دنزرف  ود  ندش 
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نآ مرادـن  نامگ  و  دـمآ -  رد  وا  رب  ناگتـسب  زا  یکی  دـندمآ و  وا  تیزعت  هب  مدرم  دیـسر ، يو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  بلاط  یبا 
ار دوخ  لعن  رفعج  نب  هللادبع  تفگ : يوار  .دیسر  ام  هب  نیـسحلا  هللادبع  یبا  رطاخ  يارب  مه  نیا  تفگ : سالـسللا ، ابا  رگم  ار  یلوم 
هرابرد ي ایآ  تسین ) لمعتـسم  یـسراف  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  تشز  تخـس  مانـشد   ) ءاـنخللا نبا  اـی  تفگ : درک و  باـترپ  وا  يوس 

ادخ هب  موش  هتشک  وا  اب  ات  مدرگن  ادج  يو  زا  متشاد  تسود  مدوب ، وا  اب  نم  رگا  هللا  و  ییوگ !؟ نخـس  نینچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هیلع نیـسح  ممع  رـسپ  ردارب و  اب  هک  دیامن  یم  لهـس  ارم  نانآ  تبیـصم  مرادن و  هورکم  ار  نادنزرف  گرم  بلق  میمـص  زا  هک  مسق 
هیلع نیسح  ندش  هتـشک  تفگ : دروآ و  نارـضاح  هب  ور  هاگ  نآ  دندومن ! ییابیکـش  دندرک و  تاساوم  وا  اب  دندش و  هتـشک  مالـسلا 

.درک و تاساوم  وا  اب  نم  دنزرف  مدرکن  تاساوم  وا  اب  دوخ  نم  هچ  رگا  ساپس  ار  ادخ  تسا و  نارگ  راوشد و  تخـس  نم  رب  مالـسلا 
دوخ رب  هماج  و  رداچ ، یب  دمآ  نوریب  دوخ  نازینک  اب  بلاط  یبا  نب  لیقع  رتخد  دیسر ، هنیدم  هب  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  نوچ  تفگ :

يراسا و مهنم  يدـقتفم  دـعب  یلهأب  یترتعب و  ممالا  رخآ  متنأ  متلعف و  اذاـم  مکل  یبنلا  لاـق  نا  نولوقت  اذاـم  : تفگ یم  دوب ، هدـیچیپ 
یبا نب  لیقع  رتخد  ءامسا  دیسر ، هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  ربخ  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  یسوط  خیش  مدب  اوجرض  مهنم 

يدایرف دـش و  یجتلم  اج  نادـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  کیدزن  ات  دـمآ  نوریب  دوخ  ناسک  ناـنز و  زا  یهورگ  اـب  بلاـط 
عومـسم لوقلا  قدـص  باسحلا و  موی  مکل  یبنلا  لاق  نا  نولوقت  اذام  : تفگ دـینادرگب و  راصنا  رجاهم و  يوس  يور  هاـگنآ  دیـشک ،

ناک ام  عوفـشم  هللا  دنع  مویلا  هل  مکنم  امف  نیملاظلا  يدیاب  مهومتملـسأ  عومجم  رمالا  یلو  دنع  قحلا  ابیغ و  متنک  وا  یترتع  متلذـخ 
زا یکی  تفگ  ماشه  .میدیدن  زور  نآ  يرایسب  هب  نایرگ  درم  نز و  سپ  عوفدم  نهنع  ایانملا و ال  کلت  اورـضح  ذا  فطلا  هادغ  دنع 

هک زور  نآ  : » تفگ همرکع  نب  ورمع  زا  درک  تیاور  مادقملا  یبا  نب  ورمع  زا  ام  باحصا 
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نولتاقلا اهیا  : دینش يزاوآ  بش  هک  درک  یم  تیاکح  ام  ناگتسب  زا  یکی  میتساخرب ، حبص  هنیدم  رد  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح 
دواد و نبا  ناسل  یلع  متنعل  دـق  لیبق  كالم و  یبن و  نم  مکیلع  وعدـی  ءامـسلا  لها  لک  لـیکنتلا  باذـعلاب و  اورـشبا  انیـسح  ـالهج 

نیرفن امش  رب  نامسآ  لها  همه ي  هجنکش ! باذع و  هب  ار  امش  داب  هدژم  ینادان ! هب  نیسح  ناگدنشک  يا  » لیجنالا بحاص  یـسوم و 
لیجنا بحاـص  یـسیع  یـسوم و  دوواد و  نب  نامیلـس  ناـبز  هب  دـیدش  تـنعل  امـش  رگید ، فـئاوط  هتـشرف و  ربـمغیپ و  زا  دـننک  یم 

نبا لماک »  » رد و  «. مدینش ار  زاوآ  نیا  مه  نم  : » تفگ شردپ  زا  درک  تیاکح  یبلکلا  موزیح  نب  ورمع  تفگ : ماشه  « .مالـسلاامهیلع
نیا دـیوگ : مجرتـم   ) دـندید یم  هدولآ  نوخ  ییوـگ  ار  اـهراوید  باـتفآ  ندـمآرب  ماـگنه  مدرم  هاـم  هس  ود  هک  تسا  نآ  ریغ  ریثا و 

یخرس ریغ  تشگ  رادیدپ  ترضح  نآ  نتـشک  زا  سپ  هک  نامـسآ  یخرـس  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نخـس  نآ  دیؤم  تیاکح 
نوچ : » دیوگ هرکذت »  » رد طبس  (. داد رارق  برغم  تمالع  ار  نآ  ربمغیپ  دوب و  مه  ترـضح  نآ  ندش  هتـشک  زا  شیپ  هک  تسا ، قفش 

یمدرم قارع  لها  دعب ؛ اما  تفگ : دناوخ و  هبطخ  دش ، هاگآ  نآ  زا  ریبز  هللادبع  دیسر و  هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  ربخ 
ناشیا ياهراک  دننادرگ و  شیوخ  ریما  ار  وا  ات  دندناوخ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دنقارع ، مدرم  نیرتدب  هفوک  لها  دنرجاف و  افو و  یب 
ناشیا دزن  نوچ  و  دنادرگرب ، دندرک  وحم  هیما  ینب  هک  مالسا  ملاعم  دشاب و  ناشروای  نمشد ، رش  عفد  رد  دنک و  تسرد  تسار و  ار 

وت هرابرد ي  ار  دوخ  يأر  ات  هن  دایز  رسپ  نوعلم  راکبان  نآ  تسد  رد  تسد  دنتفگ  وا  اب  دنتـشک و  ار  وا  يو و  رب  دندیروشب و  تفر ،
اوسر ار و  مالسلا  هیلع  نیـسح  دنک  تمحر  يادخ  دیزگرب ؛ گنن  اب  یگدنز  رب  ار  مان  هب  گرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دنک ! ذافنا 

لد دمآ ، هللادبع  یبا  رب  هک  تبیصم  نیا  زا  سپ  ایآ  دیدنسپ ! ار  نآ  دومرف و  رما  نیا  هب  هک  نآ  دنک  تنعل  ار و  يو  هدنـشک ي  دزاس 
هب یسک 
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اهزور مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنک ؟ رواب  ار  راکافج  نایافو  یب  نیا  ناـمیپ  اـی  دریگ و  مارآ  هیما  ینب  هورگ  نیا  دـهع 
هب داد و  یمن  برط  زاوآ  هب  شوگ  نآرق  ياج  هب  هدازرجاف ! نیا  زا  دوب  رتکیدزن  ربمغیپ  هب  هداتسیا و  تدابع  هب  اهبش  دوب و  راد  هزور 

رامزم يان و  گنابب  يراد  هدـنز  بش  ياج  هب  درک و  یمن  يراسگیم  هزور  لدـب  دینـش و  یمن  دورـس  یلاعت  يادـخ  زا  سرت  ضوع 
و «. نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الا  ایغ  نوقلی  فوسف  » دنتـشک ار  وا  درکن ! لدب  يزاب  نومیم  راکـش و  هب  ار  رکذ  سلاجم  داد و  یمن  شوگ 

يدقاو بتاک  يرـصب  يرهز  دعـس  نب  دمحم  هللادبع  یبا  زا  تسا و  هدروآ  لماک »  » رد فالتخا  یکدـنا  اب  ار  هبطخ  نیا  مه  ریثا  نبا 
دق وأ  : » تفگ دیسر ، هملس  ما  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  : » هک هملـس  ما  زا  تسا  لوقنم  تاقبط »  » باتک بحاص 

هاگنآ دنک ! رپ  شتآ  زا  ار  ناشاهروگ  اه و  هناخ  ادـخ  دـندش !؟ بکترم  ار  تشز  راک  نآ  ایآ  اران » مهروبق  مهتویب و  هللا  ألم  اهولعف 
هیلع نیسح  ات  دوب  شوماخ  تفگن و  نخـس  لاس  تسیب  میثخ (1)  نب  عیبر  دیوگ  دیدحلا  یبا  نبا  ! دش شوهیب  هک  تسیرگب  نادـنچ 

راکشآ و ياناد  يدیرفایب و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  يا  تفگ : و  اهولعف » دق  وأ  » دندینش وا  زا  هملک  کی  دنتـشک ، ار  مالـسلا 
هتفگ هیـشاح  رد  فلؤم  «. تشذگ رد  ات  دوب  شوماخ  زاب  و  دننک ! فالخ  مه  اب  هچ  ره  رد  تناگدنب  نایم  ینک  یم  مکح  وت  یناهنپ !

رد نم  عیبر و  هجاوـخ  هب  تسا  فورعم  تسا و  عـقاو  سدـقم  دهـشم  یکیدزن  رد  شربـق  تسا و  هیناـمث  داـهز  زا  یکی  وا  هک  تسا 
نب عیبر  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  ریـسفت  زا  بقانم » » رد.دنک عوجر  اجنآ  هب  دهاوخ  سک  ره  ما ، هتـشاگن  ار  وا  لاح  دوخ  لاجر 

زاب و  دیدروآ !؟ هتخیوآ  نابسا  ندرگ  رب  ار  اهرس  نیا  ایآ  تفگ : دوب  رضاح  البرک  رد  هک  اه  نآ  زا  یکی  اب  میثخ 

472 ص :

«. ای  » رب هطقن  هس  ءاث »  » میدقت هب  ریغصت و  هغیص  هب  . 149 - 1

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 485 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_472_1
http://www.ghaemiyeh.com


اه نآ  ناهد  دوب ، هتفایرد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  هک  یناسک  دیتشک ، ار  ناگدـیزگرب  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :
كدابع نیب  مکحت  تنأ  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  ضرألا  تاوامسلا و  رطاف  مهللا  : » تفگ دیناشن و  یم  دوخ  نماد  رد  دیـسوب و  یم  ار 

«. نوفلتخی هیف  اوناک  اهیف 
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ماش هب  ار  هرهاط  ياهرس  دایز  هللادیبع  نداتسرف 

نارای رگید  ياهرس  اب  ار  نآ  دایز  نبا  دندینادرگزاب و  رـصق  هب  دنتفای  غارف  هفوک  رد  كاپ  رـس  نآ  ندینادرگ  زا  مدرم  نوچ  داشرا ) )
سیق (1) نب  رحز  هب  ترضح  نآ 
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تـسا هعبطم  بتاک و  وهـس  میج »  » هب هباصا »  » باتک رد  تسا و  هلمهم  ءاح »  » نوکـس همجعم و  از »  » حتف نب  سیق  نب  رحز  . 150 - 1
نیـسب  ) هنغـس نب  هیواعم  نب  کلام  نب  سیق  نب  رحز  هک  دـنک  یم  تیاور  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  هک  یبلک  نبا  زا  روبزم  باـتک  رد 

ره نینمؤملاریما  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دوب و  ناروـالد  زا  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـهع  كاردا  یفعج  نون ) هلمهم و 
لماع ار  وا  و  مذ ) ای  تسا  حدـم  مناد  یمن   ) دـنیبب ار  وا  درگن  ار  هدـنز  دیهـش  دـهاوخ  سک  ره  دومرف : یم  تسیرگن  یم  ار  وا  تقو 

يرگید تشک و  ار  وا  راتخم  هک  تشاد  مان  تسارف  یکی  دـندوب ، هفوک  لایعا  فارـشا و  زا  همه  تشاد  رـسپ  راـهچ  دومرف و  نئادـم 
دزیخ رب  هک  هنتف  ره  تفگ : جاجح  دـندوب و  ودـب  هدرپس  جراوخ  نایراق  ثعـشا  نبا  هاپـس  رد  .دـش و  هتـشک  ثعـشا  نبا  اـب  دوب  هلبج 

نب همیتق  اب  تشاد  مان  منهج  موس  .تسا و  نمی  يامظع  ار  نیا  دوش و  هتـشک  هنتف  ناگرزب  نارـس و  زا  یکی  رگم  دوش  یمن  شوماخ 
ملـسم نب  همیتق  اب  مهج  .یهتنا و  .تسیز  یم  اتـسور  رد  تشاد ، مان  لامح  مراهچ  تشاد و  ناگرگ  تیـالو  دوب ، ناـسارخ  هب  ملـسم 
رتدوز ار  رهطم  رـس  هک  دوـش  یم  موـلعم  نارگید  تاراـبع  داـشرا و  تراـبع  نیا  زا  هللا و  ءاـش  نا  مینک  نآ  رکذ  هـک  دراد  یناتـساد 

تساوخ و فیلکت  ارسا  هرابرد ي  تشون و  دیزی  هب  همان  دایز  نبا  ات  دندوب  هفوک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  دنداتسرف و 
اروشاع رصع  نامه  داتسرف  رتدوز  دایز  نبا  يارب  ار  رهطم  رس  مه  دعـس  رمع  هکنانچ  دتـسرف ! ماش  هب  ار  اهنآ  هک  تشون  باوج  دیزی 

رتدوز تمدـخ ، راهظا  یـسولپاچ و  يارب  ناتـسد  ریز  هک  تسا  مسر  عقاوم  نیا  رد  دـش و  هناور  تیب  لها  اـب  دوخ  زور  نآ  يادرف  و 
.دنتسرف یم  دوخ  يارما  يارب  ار  ادهش  نیلوتقم و  ياهرس 
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تنعل هک -  داتـسر  دیزی  دزن  ماش  هب  ار  همه  نایبظ و  یبا  نب  قراط  يدزا و  فوع  نب  هدربابا  هلمج  زا  هفوک  لها  زا  یتعامج  اب  داد و 
اودـقاعت نیذـلا  نیأ  : » دومرف نیفـص  ناگتـشک  هرابرد ي  هک  در  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لوق  هب  لثمت  اجنیا  رد  فلؤم.داب  همه  رب 

مه و  دندرب ؟ نارجاف  يارب  ناکیپ  ار  ناشاهرس  دندش و  نامیپ  مه  گرم  رب  هک  اهنآ  دنیاجک  هرجفلا » یلا  مهسؤرب  دربا  هینملا و  یلع 
موسج یسفنب  ترفعت  بارتلا  یف  دودخ  یـسفنب  هنـسألا  تاقراب  يدهت  ماشلا  یلا  انقلا  یلع  كانلعم  سؤر  یـسفنب  : رعاش نیا  لوق  هب 

نابرق و باحـصأ  هتالو و  یفطـصملا و  نید  مالعأ  هرحـس و  لک  یف  نآرقلل  سرادـم  اهکباف  لمارألا  یماـتیلا و  عیبر  ترعت  ءارعلاـب 
يادف مناج  دش ! هدرب  ناغمرا  هب  ماش  يوس  هدنـشخرد و  ياهناکیپ  رب  دوب  رادیدپ  هزین  يالاب  هک  اهرـس  نآ  يادف  مناج  » هرمع جـح و 
ماگنه رد  و  نک ! هیرگ  اهنآ  رب  دـندوب ، نانز  هویب  نامیتی و  راهب  هداتفا ! تشد  رد  هنهرب  ياهرکیپ  نآ  هدولآ و  كاخ  ياـه  هنوگ  نآ 

هعیبر ي نب  هللادـبع  زا  «. دـندوب هرمع  جـح و  ناـبرق و  باحـصا  یفطـصم و  ربـمغیپ  نید  ياـملع  دـندرک ، یم  نآرق  توـالت  ریگبش 
؟ ربـخ هچ  وت ! رب  ياو  تفگ : دـیزی  دـمایب ، سیق  نب  رحز  هک  مدوب  هیواـعم  نب  دـیزی  دزن  قـشمد  رد  نم  تفگ : تسا  تیاور  يریمح 

نایعیـش زا  نت  تصـش  نادناخ و  زا  نت  هدجیه  اب  یلع  نب  نیـسح  .درک  يزور  دنوادخ  هک  يزوریف  حـتف و  هب  مهد  یم  هدژم  تفگ :
گنج ای  دنهن  ندرگ  ار  هللادیبع  ریما  نامرف  دنوش و  میلـست  میتساوخ  اه  نآ  زا  میتفاتـش و  اهنآ  يوس  ام  دندمآ ، ام  روشک  هب  شیوخ 

داتفا راک  هب  اهغیت  میتفرگورف  ار  نانآ  بناج  همه  زا  میتخاتب و  باتفآ  لوا  زا  ام  سپ  دندیزگرب ، میلست  رب  ار  گنج  دنـشاب ! هدامآ  ار 
هپت و تشپ  دندرب و  یم  هانپ  بیشن  زارف و  هب  دوبن ، يرگنس  اما  دنتخیرگب ، مدرم  هتـسد  نآ  تفرگ و  نتخادنا  نتفاکـش و  ار  اهرـس  و 

هک تشذگن  هلولیق  باوخ  ای  هحیبذ  نتشک  هزادنا ي  هب  نینمؤملاریما ! يا  مسق  ادخ  هب  دندش ، یم  ناهنپ  روهام 
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دـبات و یم  اهنآ  رب  باتفآ  دولآ ، كاخ  ناشرهچ  هتـشغآ و  نوخ  رد  ناشاه  هماـج  هنهرب و  اـهنآ  رکیپ  کـنیا  میتشک و  ار  اـهنآ  همه 
هک تسناد  یمن  قمحا  نیا   ) دنا هداتفا  کشخ  نابایب  رد  دـنیآ ، نانآ  ترایز  هب  سکرک  باقع و  دـنکارپ و  یم  ناشیا  رب  درگ  اهداب 

نارادـجات دـننک و  راختفا  وا  ترایز  هب  ناهاشداپ  نیا  زا  سپ  دـهاکن ! اـهنآ  ردـق  هزور  ود  متـس  دـنوشن و  راوخ  زگره  قح  ناـیعاد 
یمن ار  وا  رگا  مدش  یم  دونـشوخ  امـش  زا  نم  تفگ : تشادرب و  رـس  هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  رـس  دیزی  دـنیاس ! وا  ناتـسآ  رب  یناشیپ 

درک نوریب  ار  وا  هک  تسا  طبس  هرکذت »  » یجنلبـش و دیـس  راصبالا » رون   » تیاور رد  مدرک و  یم  وفع  ار  وا  مدوب  اجنآ  رگا  دیتشک و 
هدانسا هب  تسا  هدش  تیاور  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  هکنانچ  دوب  هداد  ربخ  ترضح  نآ  دوخ  دیوگ : فلؤم.دادن  تلـص  چیه  و 

ماما : دیوگ دوب و  وا  اب  درک  رایتخا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبحـص  نیق  نب  ریهز  اب  هک  یماگنه  میهاربا  نیا  دیعـس و  نب  میهاربا  زا  ي 
نب رحز  دننک و  یم  ادـج  نم  رکیپ  زا  ارم  رـس  ینعی  نیا ، تسا و  نم  هاگترایز  اجنیا  هک  نادـب  ریهز  يا  تفگ : ریهز  اب  مالـسلا  هیلع 

ياملع زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم  نیا  : دـیوگ مجرتم  و.دـشخب  یمن  يزیچ  ار  وا  اما  تلـص ، دـیما  هب  درب  یم  دـیزی  يارب  ار  نآ  سیق 
تماما و لئالد  رد  تسا  یباـتک  ار  یماـما  ریرج  نبا  تسا و  خـیرات  بحاـص  فورعم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زا  ریغ  تسا و  هیماـما 

داـشرا ثیدــح  هـب  مـیور و  نخــس  رــس  رب  زاـب.تسا  هدرک  لـقن  رایــسب  نآ  زا  زجاـعملا » هنیدــم  ، » مالــسلا مـهیلع  هـمئا  تازجعم 
گرب ار  ترضح  نآ  ناکدوک  نانز و  درک  رما  داتسرفب ، دیزی  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  دایز  هللادیبع  هک  نآ  زا  سپ.میدرگزاب 

رمش يذئاع و  هبلعث  نب  رفخم (1)  اب  رس  لابند  رد  دنداهن و  ندرگ  رب  یلغ  درک  رما  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنتخاس و  رفس 
يذ نب 
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ات تفگن  ینخس  یسک  اب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دندیسر و  دندوب  هدرب  ار  رـس  هک  یمدرم  نآ  هب  ات  دنتفر  داتـسرفب ؛ نشوجلا 
برش و هب  دندمآ  دورف  هک  لزنم  لوا  رد  سدقم  رس  نآ  نالماح  هک  تسا  هدش  تیاور  ینـس  هعیـش و  بتک  زا  و.دندیـسر  قشمد  هب 

هعافش انیسح  تلتق  هما  وجرتأ  : تشون نوخ  هب  طخ  دنچ  تشاد و  نینهآ  یملق  دش و  رادیدپ  راوید  زا  یتسد  هک  دندوب  هتسشن  طاشن 
هدرک تیاور  نیریـس  نبا  زا  طبـس » هرکذـت ي   » رد .دـندرک  چوک  لزنم  نآ  زا  تفرگب و  ار  اه  نآ  ساره  میب و  باـسحلا  موی  هدـج 
لقن یبرع  هب  دوب  هتـشون  ینایرـس  طخ  هب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  دصناپ  هک  دنتفای  یگنـس  هک  تسا 
مدـب اهـصیمق  مطاف و  همایقلا  درت  نا  دـبال  : دوب هتـشون  نآ  رب  دـنتفای  یگنـس  دـیوگ  راـسی  نب  نامیلـس  .تیبلا و  ...هما  وجرتأ.دـندرک 

شنهاریپ دـیایب و  مالـسلااهیلع  همطاف  تمایق  زور  هتبلا  » خـفنی همایقلا  موی  یف  روصلا  هؤامـصخ و  هؤاعفـش  نمل  لـیو  خـطلم  نیـسحلا 
هدیمد تمایق  روص  هک  یتقو  رد  دـنک  وا  تعافـش  دـیاب  يو  نمـشد  هک  یـسک  رب  يا  و  دـشاب ! مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  هتـشغآ 

رید راوید  رب  يا  هتـشون  دنباوخب ، ات  دندمآ  دورف  دندیـسر ، يرید  هب  هار  رد  دندش ، هناور  هک : تسا  لقن  سیمخ » خـیرات   » زا و  !« دوش
ربمغیپ هک  نآ  زا  شیپ  لاس  دـصناپ  طخ  نیا  تفگ  نآ ، هدنـسیون ي  طـخ و  نآ  زا  دندیـسرپ  ار  بهار  تیبلا » ...هما  وجرتا   » دـندید

نمض رد  يرصب  يوحن  ماشه  نب  کلملادبع  دمحم  یبا  زا  درک  تیاور  ادنسم  يزوج  نبا  طبـس.دوب  هتـشون  اجنیا  دوش  ثوعبم  امش 
هزین رب  يدـندروآ و  نوریب  دـندوب  هتخاـس  نآ  يارب  هک  یقودنـص  زا  ار  رـس  يدـندمآ ، دورف  یلزنم  رد  مدرم  نآ  نوـچ  هک  یثیدـح 

همه يدندرک و  بصن 
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هب ار  رـس  دوب ، یبهار  رید  دـندمآ و  دورف  یلزنم  رد  سپ  دـنداهن ، یم  قودنـص  رد  ار  نآ  زاب  لیحر  تقو  ات  يدنتـشاد  وا  ساپ  بش 
زا دید  يرون  بهار  بش  همین  دنداد ، هیکت  رید  هب  ار  هزین  دنداد و  یم  ساپ  نانابساپ  دندرک و  بصن  هزین  رب  دندروآ و  نوریب  تداع 

نیا دیسرپ : .دایز  نبا  باحصا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  تفگ : تشگ و  فرشم  موق  نآ  رب  و  هدیـشک ؛ نامـسآ  هب  ات  دوب  رـس  هک  اجنآ 
هچ تفگ : .يرآ  دنتفگ : ناتدوخ ؟ ربمغیپ  دیسرپ : .ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  رس  دنتفگ : تسیک ؟ رس 

يراک دـیناوت  یم  امـش  تفگ : هاگنآ  میداد ! یم  ياـج  شیوخ  مشچ  رد  ار  وا  اـم  دوب ، يدـنزرف  ار  حیـسم  رگا  دـیتسه ! یمدرم  دـب 
دیتساوخ نوچ  دیشاب و  نم  دزن  بشما  دیهد  نم  هب  ار  رس  دیناتـسب و  ار  نآ  مراد ، رانید  رازه  هد  نم  تفگ : راک ؟ هچ  دنتفگ : دینک ؟

درک و يوبـشوخ  تسـشب و  تشادرب و  ار  رـس  بهار  .دنتفرگب  ار  اهلوپ  دنداد و  وا  هب  ار  رـس  دنتفریذپب ، دیریگب ! ار  نآ  دـیوش  هناور 
یم تداهـش  مرادن و  يزیچ  نتـشیوخ  ریغ  نم  رـس ! يا  تفگ : .دیمدب  حبـص  هدیپس ي  ات  تسیرگب  بش  همه  تشاذگ و  وناز  يور 

دمآ و نوریب  رید  زا  هاگنآ  ماوت ، هدنب  یلوم و  دوخ  نم  هک  مهد  یم  تداهـش  دوب و  وا  ربمغیپ  وت  دج  هکنیا  ادـخ و  یگناگی  هب  مهد 
رگیدکی اب  دندیسر ، قشمد  کیدزن  نوچ  دندش ؛ هناور  دنتـشادرب و  ار  رـس  تفگ : هریـس  رد  ماشه  نبا.درک  یم  تمدخ  ار  تیب  لها 

دندوشگ دندروآ و  اه  هسیک  سپ  دناتسب ، ام  زا  دوش و  فقاو  نآ  رب  دیزی  ادابم  مینک  تمـسق  شیوخ  نایم  رتدوز  ار  لام  نآ  دنتفگ 
ملعیـس و  ،» رگید يور  رب  و  نوملاظلا » لمعی  امع  الفاغ  هللا  نبـسحت  و ال  : » هتـشاگن نآ  يوس  کی  رب  دوب و  هدـش  لافـس  اـهرز  نآ  و 

هب ار  ربخ  نیا  جـئارخ »  » رد يدـنوار  هللا  هبه  نب  دیعـس  لجا  خیـش.دنتخیر  يدرب (1)  رد  ار  اـهنآ  نوبلقنی » بلقنم  يا  اوـملظ  نیذـلا 
هدروآ لیصفت 

478 ص :

قرـشم زا  دـیآ و  یم  رهـش  هب  برغم  بناـج  زا  قشمد  رد  تسا  يرهن  فـلا ، نآ  رخآ  رد  لاد » ءار و  اـب و   » حـتف هب  يدرب : . 152 - 1
.دور یم  نوریب 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 491 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_478_1
http://www.ghaemiyeh.com


تداـبع هب  اـهنت  یهوـک  رد  دـمآ و  دورف  رید  زا  دـینادرگزاب  اـهنآ  هـب  ار  فیرـش  رـس  نوـچ  بـهار  : » دـیوگ باـتک  نآ  رد  تـسا و 
دید نوچ  تفرگب و  بهار  زا  ار  لام  نآ  وا  دوب و  دعس  رمع  تعامج  نآ  سیئر  هک : دیوگ  باتک  نآ  رد  مه  تخادرپ و  راگدرورپ 

نآ اـب  دعـس  رمع  هک  دوش  یم  مولعم  ریـس  خـیراوت و  زا  دـیوگ : فلؤم  «. دـنتخیر رهن  رد  دومرف  ار  دوـخ  ناـمالغ  تسا  هدـش  لاـفس 
ناج دنوادخ  دیـسرن و  دوخ  تیالو  هب  اما  دش  ير  هناور ي  دعـس  رمع  دیوگ : روبزم  باتک  رد  هکنآ  نیا ، زا  رتدیعب  دوبن و  تعامج 

ترـضح ياعد  هفوک و  هب  وا  يارـس  رد  تشک  راتخم  ار  دعـس  نب  رمع  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  اـما  درمب ، هار  رد  تفرگب و  ار  وا 
هللا همحر  دیس  «. کشارف یلع  يدعب  کحبذی  نم  کیلع  هللا  طلـس  : » تفگ هک  دش  باجتـسم  وا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ناهگان مدرک ، یم  هبعک  فاوط  تفگ : میرواـیب ، ار  نآ  زا  تجاـح  عضوم  اـم  دـندرک و  تیاور  یثیدـح  وا  ریغ  هعیهل و  نبا  دـیوگ :
رگا هک  يوگم  نخـس  نینچ  سرتب و  يادخ  زا  ادخ  هدنب ي  يا  متفگ : يزرمایب ! مرادنپن  زرمایب و  ارم  ایادخ  تفگ : یم  مدید  يدرم 

: تفگ تسا ! نابرهم  هدنزرمآ و  هک  دزرمایب  ار  وت  ادخ  ینک ، هبوت  دشاب و  ناتخرد  گرب  ناراب و  ياه  هناد  هزادـنا ي  هب  وت  ناهانگ 
هب ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  میدوب و  درم  هاجنپ  هک  نادب  تفگ : متفر ، وا  کیدزن  میوگ ! وت  اب  شیوخ  ناتـساد  ات  يآ  نم  کیدزن 

دندیشون بارش  نم  نارای  یبش  میتسشن ، یم  بارش  هب  نآ  درگ  میداهن و  یم  یقودنص  رد  ار  رس  دش  یم  ماش  نوچ  میدرب ، یم  ماش 
مدآ و هدوشگ و  متسیرگن  ار  نامـسآ  ياهرد  مدید و  یقرب  دعر و  تفرگ  ار  ام  بش  یکیرات  یتقو  مدیـشونن ؛ نم  دندش و  تسم  ات 

لیئربج ناگتـشرف و  رایـسب  لیئربج و  اب  دـندمآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـم  ربمغیپ  قحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  حون و 
هیلع و هللا  یلص  ام  ربمغیپ  کیاکی و  ناربمغیپ  نینچمه  دیسوب و  دینابسچ و  شیوخ  هب  دروآ و  نوریب  ارـس  دمآ و  قودنـص  کیدزن 
كرابت و دنوادخ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  تفگ : وا  اب  لیئربج  دنداد ، یتمالس  رـس  تیزعت و  ار  وا  ناربمغیپ  تسیرگب و  هلآ 

ییامرفب هچ  ره  مشاب  وت  عیطم  هدومرف  ارم  یلاعت 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مدرک ، طول  موق  اـب  هکناـنچ  دوش  ور  ریز و  هک  منازرلب  ار  نیمز  یهاوـخ  رگا  شیوـخ ! تما  هراـبرد ي 
يوس ناگتشرف  هاگنآ  .دیـسر  مهاوخ  مه  هب  دنوادخ  روضح  رد  اهنآ  اب  دوش  تمایق  زور  هک  نوچ  مهاوخ ، یمن  لیئربج ! يا  دومرف :

«. کل هللا  رفغ  ال   » ورب دومرف : هللا » لوسر  ای  نامالا  نامالا  : » متفگ نم  دنشکب  ار  ام  ات  دندمآ  ام 
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ماش هار  رد  هعقاو  دنچ  رکذ  رد 

هدشن رکذ  هربتعم  بتک  زا  کی  چیه  رد  تسین و  مولعم  دنتـشذگ  ای  دندنام  بش  دندمآ و  دورف  نآ  رد  هک  یلزانم  بیترت  هک  نادـب 
اهنادـب باتک  نیا  رد  هک  داتفا  قافتا  یثداوح  لزانم  ضعب  رد  اما  .تسین  روکذـم  ناشیا  ترفاسم  تیفیک  اهنآ  رتشیب  رد  هکلب  تسا ،

ات البرک  زا  هار  نایم  دهاشم  زا  هک  تسا  يراثآ  مالسلا  هیلع  نیسح  بقانم  زا  : » دیوگ بقانم »  » رد بوشآ  رهش  نبا.مینک  یم  تراشا 
فلؤم «. دـنمان سأرلا  دهـشم  ار  عضاوم  نیا  کـلذ و  ریغ  قشمد و  صمح و  هاـمح و  نیبیـصن و  لـصوم ، رد  تشگ  رهاـظ  نالقـسع 
مولعم تسا  ییاج  قشمد  دهشم  اما  دوب ، فورعم  يدهشم  اه  ياج  نیا  رد  ار  كرابم  رـس  هک  دیدرگ  راکـشآ  ترابع  نیا  زا  دیوگ :

مدرم نآ  : » هک دیوگ  ءادهـشلا » هضور   » رد : لصوم رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  دهـشم  اما  متـشگ و  فرـشم  نآ  ترایز  هب  نم  و 
ار رهـش  هک  نیا  دنتـساوخ و  هفولع  داز و  دنداتـسرف و  رهـش  نآ  لها  يوس  دـنیآ ، ردـنا  رهـش  هب  دنتـساوخ  دـنیدسر  لصوم  هب  نوچ 
رد دنیاین و  ریـش  هب  اهنآ  دنتـسرف و  نوریب  دننک و  مهارف  ار  اهنآ  جئاوح  هک  دنتـشگ  قفتم  لصوم  مدرم  دندنب ، نییآ  دـننک و  شیارآ 

رهطم رس  دندمآ و  دورف  لصوم  یگنـسرف  کی  رد  دندرک ، نینچ  زین  اهنآ  دنوش و  هناور  ماش  هب  اجنامه  زا  دننک و  لزنم  رهـش  نوریب 
زا سپ  .دیکچب  گنس  رب  ینوخ  هرطق ي  نآ  زا  دنداهن و  یگنس  رب  ار 
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یم اپ  رب  ترـضح  نآ  يازع  دـندمآ و  یم  گنـس  نآ  کیدزن  فارطا  زا  مدرم  دیـشوج و  یم  نوخ  زا  اروشاع  زور  لاس  ره  رد  نآ 
موـلعم نآ  زا  يرثا  رگید  دـندرب و  رگید  ياـج  هب  ار  گنـس  نآ  هک  دوـمرفب  ناورم  کلملادـبع  دـهع  هب  اـت  دوـب  نینچمه  دـندرک و 

« یئاـهب لـماک   » رد نیبیـصن ؛ هعقاو ي  اـما.اصخلم  یهتنا  .دـنداهن  ماـن  هـطقن  دهـشم  دـنتخاس و  يدـبنگ  ماـقم  نآ  رد  نـکل  تـشگن ،
تفر و شیارآ  راک  هب  هنیئآ  رازه  زا  شیب  دومرفب و  رهش  نتسارآ  هب  سایلا  نب  روصنم  دندیسر  نیبیـصن  هب  نوچ  : » هک تساروطـسم 

نامرف زین  نآ  تساوخ ، رگید  بسا  دربن ، وا  نامرف  بسا  دیآ  رد  رهش  هب  تساوخ  دوب  وا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  رهطم  رس  هک  نوعلم  نآ 
تسیرگن و نآ  رد  کین  تشادرب و  ار  نآ  میهاربا  تسا ، هداتفا  نیمز  رب  دـندید  ار  رهطم  رـس  هاگان  درک ، ضوع  بسا  دـنچ  اـت  دربن 

رهـش هـب  دنتـشاذگ و  رهـش  نوریب  رــس ا  دنتــشکب و  ار  وا  يو ، زا  دـندیدب  نـیا  نوـچ  ماـش  لـها  درک ، تمـالم  ار  اـهنآ  تخانــشب ،
یم رـس  نالماح  : » هک تسا  یئاهب » لماک   » رد مه  و.دـش  يدهـشم  دوب  هداـتفا  فیرـش  رـس  هک  اـجنآ  دـیاش  دـیوگ : فلوم  «. دـندربن
يا هلیبق  هب  هاگ  ره  دنتفر و  یم  ههاریب  دندرک و  اهر  ار  فورعم  هار  دنناتسب ، ار  رس  دنزیر و  نانآ  رـس  رب  هاگان  برع  لئابق  دندیـسرت 

رد هامح ؛ رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  دهـشم  اما  «. دنتـساوخ یم  اهنآ  زا  هفولع  تسا و  یجراخ  رـس  نیا  دنتفگ : یم  دندیـسر ، یم 
رد مدیـسر ، هاـمح  هب  متفر ، جـح  رفـس  هب  : » تـفگ نآ  فـلؤم  هـک ، تـسا  هدرک  تـیاور  لـتاقم  بـتک  ضعب  زا  نازحـالا » ضاـیر  »
نآ ياهنامتخاس  زا  یکی  رد  متفر ، دجسم  نورد  هب  .دنتفگ  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دجسم  ار  نآ  مدید  يدجسم  اجنآ  ياهناتـسغاب 

مدید ادیوه  نآ  رد  ندرگ  هناشن ي  دوب و  هتشذگ  راک  بروم  راوید  رد  مدید  یگنس  متـشادرب ، ار  نآ  مدید ، هتخیوآ  راوید  زا  هدرپ 
؟ دمجنم نوخ  نآ  ندرگ و  هناشن ي  گنس و  نآ  زا  مدیسرپ  ار  دجـسم  نامداخ  زا  یکی  مدرک ، هدهاشم  هدش  کشخ  نوخ  نآ  رب  و 

گنس نیا  رب  دندرب  یم  قشمد  هب  ار  نآ  مدرم  یتقو  هک  تسا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رس  ياج  گنس  نیا  تفگ :
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متفاین ییاج  رد  ار  نآ  لیصفت  تسا ، هدرب  نآ  مان  بوشآ  رهش  نبا  هک  صمح (1) ؛  رد  نیسحلا  سأر  دهشم  اما  «. خلا ...دندوب  هداهن 
مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  انالوم  نحـص  یلامـش  رد  يولهپ  رگم  متـسنادن  تسا ، نالقـسع  ات  البرک  زا  دومرف  يو  هک  دهاشم  نآ  زین  و 

ار نآ  هک  تسا  يدجسم  فرـشا  فجن  کیدزن  هفوک  تشپ  دنمان و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  دجـسم  ار  نآ  هک  تسا  يدجـسم 
ار ترضح  نآ  رهطم  رس  یتقو  هک  نآ  يارب  تسا ، بحتسم  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترایز  دنمان و  هنانح  دجـسم 

ملع هب  یتقو  دنیوگ : هیلع -  هللا  تاولص  نینمؤملاریما -  ترایز  باب  رد  هللا  مهمحر  دیهش  دیس و  دیفم و  و.دندوب  هتـشاذگ  اجنآ  رد 
هک تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ریمع  یبا  نب  دـمحم  نوچ  رازگزامن ، تعکر  ود  اجنآ  تسا  هنانح  عضوم  نآ  و  يدیـسر ،

ار وا  تشاذـگب ، زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  تشذـگب و  تسا  فجن  هر  رد  هک  جـک  نوتـس  نآ  ربارب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دنداهن اجنیا  دندروآ  البرک  زا  یتقو  تسا ، مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  رـس  ياج  نیا  دومرف : تسیچ ؟ يارب  زامن  نیا  دنتفگ 

دـندرک و نفد  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  عضوم  نیمه  دـیاش  تفگ : هللا  همحر  رهاوج  بحاـص  و.دـندرب  هللادـیبع  دزن  اـجنیا  زا  و 
بلح رد  هک  نادـب  دـیوگ : يرـصان  بدالا » هوکـشم   » رد نالقـسع ؛ رد  نیـسحلا  سأر  دهـشم  اما.دومن  بجعت  يو  مـالک  زا  فلؤم 

اه و هربقم  نآ  یبرغ  بناج  رد  بلح و  رب  فرـشم  تسا  یهوک  هک  نشوج  لبج  رد  طقـسلا  دهـشم  هب  موسوم  روهـشم  تسا  ییاج 
همجرت هک  تسا  یلماع  رینم  نب  دمحا  ربق  رگید  و  بقانم »  » باتک بحاص  بوشآ  رهش  نبا  ربق  هلمج  زا  هعیش ؛ نآ  زا  تسا  اهدهشم 

« هیوضرلا دئاوف   » رد فلؤم  و  لمالا » لما   » رد ار  يو  ي 

484 ص :

زا يروبق  دیوگ : نادـلبلا » مجعم   » رد .بلح  قشمد و  نایم  تسا  يرهـش  ربح  لثم  میم »  » فیفخت و  ءاح »  » رـسک هب  صمح  . 153 - 1
.تسا اجنآ  رد  رایط  رفعج  دالوا 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 497 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_484_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد سک  ره  تسا و  ریظن  یب  وا  بقانم »  » باتک تسا و  هعیش  رخافم  املع و  ناگرزب  زا  بوشآ  رهـش  نبا  دیوگ : مجرتم.تسا  هدروآ 
دشاب و هدروآ  درگ  هدیزگرب و  بقانم  هزادـنا  نآ  ات  دـشاب ، هدـناوخ  راونالاراحب »  » ربارب اهدـص  دـیاب  يو  هک  دـناد  درگن  تقدـب  نآ 

تفلاخم خـیرات  بتک  عضو  اب  بتک  هنوگ  نیا  عضو  اما  .تسین  رـسیم  زجاع  رـشب  يارب  يدـنوادخ  دـییأت  هب  زج  باتک  نانچ  فیلأـت 
هن تسا  هعقاو  هب  رظن  هک  ریس  خیراوت و  فالخ  رب  درک ، دیاب  رکذ  وا  رب  جاجتحا  ماقم  رد  فیعض  ولو  ار  نمشد  تاملسم  الثم  دراد ؛

نـشوج : » دیوگ نادلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای.دروآ  خیراوت  قایـس  رد  دیابن  ار  باتک  نآ  تالوقنم  اذـل  ندرک ، مامت  تجح  رب 
نیـسح نادناخ  هک  ماگنه  نآ  زا  دنیوگ  «. دننک لمح  دالب  هب  دنرآ و  نوریب  اج  نآ  زا  ار  خرـس  سم  بلح و  برغم  رد  تسا  یهوک 

نینج اجنآ  رد  دوب و  لـماح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هجوز ي  نوچ  داـتفا ، رب  ندـعم  لـمع  دنتـشذگب ، اـجنآ  زا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب 
نآ زا  درک ، نیرفن  اهنآ  رب  دنداد و  مانـشد  دندرکن ، تباجا  تساوخ ، نان  بآ و  دندوب  اجنآ  هک  ندعم  نارگتعنـص  نآ  زا  دـنکفیب و 
مه هکدلا  دجـسم  دنیوگ و  طقـسلا  دهـشم  هک  تسا  ییاج  هوک  نآ  بونج  رد  دربن و  دوس  دنک  راک  ندـعم  رد  سک  ره  زاب  ماگنه 
اذـه ظح  یلا  رظناف  : میوگب اجنیا  رد  تسا  راوازـس  دـیوگ و  فلؤم.دـندیمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  نسحم  ار  طقـس  نآ  دـنیوگ و 
دیسر هچنآ  دننام  نارخأتم  زا  ار  وا  دیسر  هنوگچ  هک  رگنب  ار  مسا  نیا  تخب  : » ینعی لوالا  نم  یقال  ام  رخاوألا  نم  یقل  فیک  مسالا 
باب کیدزن  دـیوگ : بلح »  » لـیذ رد  تسا و  هدروآ  نشوج »  » لـیذ رد  نادـلبلا » مجعم   » ار تراـبع  نآ  دـیوگ : مجرتم  «. نیقباـس زا 

رد تسا ، ثوغ  دجسم  قارعلا  باب  لخاد  .دندید و  اجنادب  باوخ  رد  ار  وا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دهشم  نانجلا ،
بناج رد  .دنناد و  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  طخ  ار  نآ  هتشاگن ، نآ  رب  یتباتک  تسا  یگنس  نآ 
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دنرب یم  قشمد  هب  قارع  زا  ار  تیب  لـها  ناریـسا  نوچ  دـنیوگ  تسا و  نیـسح  نب  نسحم  ربـق  نشوج  هوـک  هنماد ي  رد  رهـش  یبرغ 
ابیز و تسا  يدهشم  نآ  کیدزن  دندرک و  نفد  اجنآ  رد  تشذگ ، رد  دوب ، اهنآ  هآرمه  یلفط  ای  دش  طقس  يدنزرف  دندیسر ، اجنادب 

باوخ رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنیوگ  هدیناسر و  فرـصم  هب  رایـسب  لام  دنا و  هدرک  مکحم  ییانب  دنراد و  بصعت  نادب  بلح  مدرم 
.دندید اجنادب 
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ماش هب  تیب  لها  دورو  رد 

دندروآ و رد  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  رس  رفص  لوا  زور  دنتفگ : یناشاک  ثدحم  ییاهب و  خیش  یمعفک و  خیش 
: ینعیاهدایعأ نم  ماشلاب  هیوما  اهدعت  قارعلاب  متآم  تناک  : ددرگ هزات  زور  نیا  رد  نانمؤم  هودنا  دـنتفرگ و  دـیع  ار  زور  نآ  هیما  ینب 
: هک تسا  لقن  هیقابلا » راثآ   » رد ینوریب  ناحیر  یبا  زا  و  «. دنرامـش شیوخ  دـیع  ار  نآ  ماش  نایوما  هک  دوب ، ياپ  رب  اـهازع  قارع  رد  »
رب یتسدبوچ  هب  داهن و  دوخ  تسد  شیپ  ار  نآ  هیواعم  نب  دیزی  دـندروآ و  رد  قشمد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  رفـص  لوا  زور 

ار ترضح  نآ  رـس  نوچ  هک  تسا  فنخم  یبا  زا  بقانم »  » رد و  «. خلا ...فدنخ  نم  تسل  : » تفگ یم  دز و  یم  وا  نیـشیپ  ياهنادند 
ارسا مالسلا و  هیلع  نیسح  رـس  مدرم  نآ  تفگ : هللا  همحر  دیـس  «. يرطع ره  زا  رتهب  دیمد  یم  نآ  زا  شوخ  ییوب  دندروآ  رد  دیزی  رب 

یتجاح وت  هب  رمش  يا  دومرف : و  دوب -  ناگداتسرف  زا  مه  رمش  و  دمآ -  رمش  دزن  موثلک  ما  دندیـسر ، قشمد  کیدزن  نوچ  دندرب ؛ ار 
هک مدرم  نآ  اب  دنشاب و  كدنا  نایگ  هراظن  هک  رب  يرد  زا  يدروآ  رد  رهش  هب  ار  ام  نوچ  دومرف : تسیچ ؟ وت  تجاح  دیـسرپ : مراد !

ندرک هاگن  يرایسب  زا  هک  دنراد  رترود  اهنآ  زا  ار  ام  دنرب و  نوریب  اه  هواجک  نایم  زا  ار  اهرس  يوگب  دناوت  هارمه 
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زا ار  اهنآ  و  ینمشد ! تجاجل و  زا  دنرآ  اه  هواجک  نایم  دننک و  هزین  رب  ار  اهرس  درک  رما  لاؤس  نآ  باوج  رد  رمش  اما  میدش ! اوسر 
ییاج دندیناتسیاب ، عماج  دجسم  رد  ياه  هلپ  رب  ار  اهنآ  دندیسر و  قمـشد  هزاورد ي  هب  ات  تلاح  نامه  اب  دینارذگب  نایگراظن  طسو 

نم هرهج  اهوزربا  ذـم  فأری و  سیل  نم  نفئرتسی  رـسالا  نم  تحبـصأ  تاـیمطافلا  ءاـسنلا  یـسفنب  : دنتـشاد یم  هاـگن  ار  ناریـسا  هک 
دق اهباصم و  انزح  دابکألا  عطق  دقل  فجـسی  هلالا  راونأ  هبیهب  اهردق  هلالج  نم  رذحب  تراوت  فنکی  دوذی و  ماح  هیـشع ال  اهرودـخ 

یمن ینابرهم  اهنآ  هب  هک  دنتـشاد  مشچ  ینابرهم  یـسک  زا  مالـسلااهیلع ! همطاف  نارتخد  يادف  هب  مناج  » فجرت وفهت و  ءاشحالا  رداغ 
دوخ راهنیز  رد  ار  نانآ  دـنارب و  ار  نمـشد  ات  دوبن  يا  هدـننک  تیامح  هک  یبش  نآ  رد  دندیـشک ، نوریب  هدرپ  زا  ار  اهنآ  نوچ  دومن ،

ناشیا تبیـصم  تشگ ، اهنآ  شـشوپ  یهلا  رون  تبیه  دندش و  روتـسم  یگرزب  ردـق و  تلالج  زا  هدرپ  رد  ماگنه  نآ  زا  دـنک ، ظفح 
 .« دروآ (1) هزرل  هب  ار  اهلد  درک و  هراپ  مغ  زا  ار  اهرگج 
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دندش رهش  دراو  مه  اب  دندرب و  ماش  هب  مه  اب  هرهطم  ياهرس  اب  ار  ارسا  هک  دوش  یم  مولعم  نانچ  هللا  همحر  دیـس  ترابع  زا  . 154 - 1
رد بذک  فعض و  لامتحا  هک  ربتعم  تیاور  ود  زا  اما  تسا ، زوکرم  مدرم  بلاغ  نهذ  رد  دوش  یم  موهفم  وا  ترابع  زا  هک  نیمه  و 

رهطم رس  هک  نآ  تیاور  کی  نآ ، زا  سپ  ار  تیب  لها  دنداتـسرف و  رتدوز  ار  رهطم  رـس  هک  ددرگ  یم  مولعم  دوش  یمن  هداد  ود  نآ 
تحـص هب  هتـسب  ياـپ  تخـس  ناـحیروبا  دـندرک و  تیاور  اـملع  رگید  ینوریب و  ناـحیروبا  ار  نیا  دیـسر ؛ قشمد  هب  رفـص  هاـم  لوا 

يارب هشیمه  ناطلس  گنهرس  مکاح و  لماع و  نوچ  تسا ؛ نآ  دیؤم  تداع  لقع و  دوب و  قیقد  قمعتم و  يدرم  شیوخ و  تالوقنم 
یتقو هک  نانچمه  دـناسر ، یم  دوخ  ریما  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  وا  رـس  نمـشد و  ندـش  بولغم  ربخ  دوخ  تمدـخ  راـهظا  یـسولپاچ و 

.دندروآ زور  نآ  يادرف  ار  ارسا  اهرس و  هیقب ي  دنداتسرف و  هفوک  هب  دیزی  نب  یلوخ  اب  ار  رهطم  رـس  اروف  دندرک  دیهـش  ار  ترـضح 
داتسرف ماش  هب  رتدوز  هچ  ره  وردنت  ناراوس  کباچ  اب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  رهطم  رس  دیزی  هب  تمدخ  راهظا  يارب  زین  هللادیبع 

رد ار  اهنآ  دایز  نبا  هک  تشذگب  تیب  لها  هرابرد ي  رگید  ربتعم  حیحص و  تیاور  .ناراپاچ و  مسر  هب  دندیـسر  رفـص  لوا  اه  نآ  و 
نیا و  دنک !؟ هنیدم  هناور ي  ای  درادهاگن  ار  اهنآ  هک  تساوخ  يروتـسد  تشون و  همان  دیزی  هبو  تشادهاگن  درک و  نادـنز  هب  هفوک 

تسا میدق  رایـسب  تشون و  هیما  ینب  خیرات  رد  باتک  دوب و  ربتعم  یخورم  دوخ  هک  درک  لقن  مکح  نب  هناوع  میتفگ  هکنانچ  ار  هصق 
هک ینادرم  ریپ  زونه  وا  دـهع  رد  و  دوب ، رـصاعم  دـندوب  هتفاـیرد  ار  هعقاو  نآ  هک  یمدرم  اـب  تفاـین  رد  دوخار  فط  هعقاو ي  رگا  هک 
نآ عمج  هقیرط  سپ  تسین ؛ تیاور  ود  نیا  رابتعا  هب  رگید  تایاور  دنتشاد و  تایح  دندوب  هدرک  هدهاشم  ار  ارسا  هدید و  ار  هللادیبع 

ار اهرس  ریاس  نینچمه  ار و  مالسلاامهیلع  تیب  لها  دیسر و  ماش  هب  رفـص  لوا  دنداتـسرف و  دوز  ار  ترـضح  نآ  رهطم  رـس  هک  تسا 
تیب لها  اب  دنداتـسرف و  نوریب  ار  اهرـس  زاب  قشمد  کیدزن  ار و  تیب  لها  نآ  زا  سپ  ار و  اهرـس  لوا  ای  مه  اب  دنداتـسرف  نآ  زا  سپ 

.ملاعلا هللا  اهنآ و  بیغرت  مدرم و  هراظن ي  يارب  دندرک  دراو 
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سپ درک ، ناهنپ  ار  دوخ  هام  کی  دید ، ماش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  كرابمرـس  نوچ  هک  تسا  تیاور  نیعبات  ناگرزب  زا  یکی  زا 
کسأرب اوؤاج  : درک اشنا  رعش  نیا  و  دمآ ؟ ام  رب  ییالب  هچ  دینیب  یمن  تفگ : دندیـسرپ ، يو  تبیغ  ببـس  زا  دنتفای ، ار  وا  هام  کی  زا 

یف اوبقرتی  مل  اناشطع و  كولتقالوسر  نیدـماع  اراهج  اولتق  دـمحم  تنب  نبای  کب  امنأک  وـالیمرت  هئامدـب  ـالمرتم  دـمحم  تنب  نباـی 
رس هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  رـسپ  يا  : » ینعیالیلهتلا ریبکتلا و  کب  اولتق  امنا  تلتق و  نأب  نوربکی  والیزنتلا  لیوأتلا و  کلتق 

هنـشت ار  وت  دنتـشک ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادمع  اراکـشآ و  وت  نوخ  نتخیر  ببـس  هب  ییوگ  و  هدولآ ، نوخ  دندروآ  ار  وت 
ربکا و هللا  وت  نتشک  هب  هک  نآ  اب  دندرک  دنلب  ربکا  هللا  هب  گناب  وت  يارب  دنتشادن ، وت  نتـشک  رد  ار  نآ  لیوأت  نآرق و  ساپ  دنتـشک و 

دعـس نب  لهـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  شناردپ  زا  دـیز  زا  هدانـسا  هب  بقانم »  » بحاص هک  تسا  راحب »  » رد «. دنتـشک ار  هللا  الا  هلا  ال 
ياهباجح اه و  هدرپ  رایسب ، ناتخرد  ناور و  بآ  ياهیوج  مدید  يرهش  داتفا و  قشمد  رب  مراذگ  متفر ؛ یم  سدقملا  تیب  هب  : » تفگ

!؟ مینادن ام  هک  دشاب  يدیع  ار  نایماش  متفگ  دوخ  اب  .دننز  یم  لبط  فد و  نانز  دـنیامن و  یم  ینامداش  مدـید  ار  مدرم  هتخیوآ ، ابید 
وت ایوگ  درمریپ  يا  دنتفگ : میناد ؟ یمن  ام  هک  تسا  يدیع  ار  نایماش  امش  مدیسرپ  دنتفگ  یم  نخـس  رگیدکی  اب  مدید  نت  دنچ  سپ 
هک يرادن  بجع  لهـس ! يا  دنتفگ : .ما  هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مدعـس ، نب  لهـس  نم  متفگ : نیـشن ؟ رداچ  يا  ینابایب 

ورف ار  دوخ  لها  نیمز  دراب و  یمن  نوخ  نامسآ 
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ناـغمرا قارع  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترتـع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نیا  دـنتفگ : هدـش ؟ هچ  رگم  متفگ : درب !؟ یمن 
؟ دنروآ یم  هزاورد  مادک  زا  مدیسرپ : زاب  دنیامن !؟ یم  يداش  مدرم  دندروآ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  ابجع ! او  متفگ : دنا ! هدروآ 

ادیپ یپ  رد  یپ  ياهقریب  مدید  ناهگان  ام ، يوگتفگ  نایم  رد  تفگ  لهـس.دنیوگ  تاعاس » باب   » ار نآ  هک  دندرک  هازورد  هب  تراشا 
لوسر هب  مدرم  نیرت  هیبش  نشور ، دوب  نآ  رب  يرـس  هدروآ و  نریب  نآ  يالاب  زا  ناکیپ  تشاد ، تسد  رد  یقریب  مدید  يراوس  دـش و 

نیتسخن نز  زا  مدـش و  کیدزن  دـنراوس و  شوپور  یب  ینارتش  رب  ینانز  يو  رـس  تشپ  زا  مدـید  هاگان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
يدعاس دعس  نب  لهس (1)  نم  هک  مروآ ؟ رب  ات  يراد  یتجاح  متفگ : مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  هنیکس ي  تفگ : یتسیک ؟ مدیـسرپ :

هب لوغـشم  مدرم  اـت  درب  رتشیپ  ار  نآ  هک  وگب  رـس  نیا  لـماح  هب  لهـس  يا  تفگ : .مدینـش  ار  وا  ثیدـح  مدـید و  ار  تدـج  متـسه ،
تجاح یناوت  متفگ : مدش ، راد  هزین  نآ  کیدزن  تفگ : لهس  ! دننکن هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  هب  دنوش و  نآ  نتـسیرگن 

ودب رز  نآ  تفریذـپ و  يرب ! رتولج  مرح  زا  ار  رـس  نیا  متفگ : تسیچ ؟ وت  تجاح  تفگ : یناتـسب ؟ رانید  دـصراهچ  يروآ و  رب  ارم 
رد دراد  رس  رب  یجات  هتسشن و  تخت  رب  مدید  ار  دیزی  متفر و  اه  نآ  اب  مه  نم  .دندمآ  رد  دیزی  رب  دنتشاذگ و  هقح  رد  ار  رس  مداد و 
انأ ابهذ  وأ  هضف  یباکر  رفوا  : تفگ دش  لخاد  وا  رب  رـس  لماح  نوچ  دـندوب ، شیرق  نادرمریپ  وا  درگ  رب  هدـیناشن و  نآ  رد  توقای  و 

ار وا  ارچ  تسا  مدرم  نیرتهب  یتسناد  یم  رگا  تفگ : دیزیابـسن  نوبـسنی  ذا  مه  ریخ  ابأ و  اما و  سانلا  ریخ  تلتقابجحملا  دیـسلا  تلتق 
داهن و نیرز  یقبط  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  هاگنآ.دندیرب  شرس  دومرف و  وا  نتـشک  هب  دیزی  وت ! هزیاج ي  عمط  هب  تفگ : یتشک ؟

« نیسح ای  تیأر  فیک  : » تفگ یم 

491 ص :

تافو هنیدـم  هب  هک  هباحـص  زا  دوب  سک  نیرخآ  دوب و  هلاس  هدزناپ  ربمغیپ  تلحر  نامز  يراصنا  يدـعاس  دعـس  نب  لهـس  . 155 - 1
.یگلاس نس 96  هب  تفای 
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مناوتب ات  مرادن  تسود  دننک و  ریسفت  ار  تاعاسلا  باب  لتاقم  بتک  رد  مدیدن  دیوگ : مجرتم  »؟ يدید هنوگچ  ارم  تردق  نیـسح  يا 
رکذ زا  ناگدنناوخ  لالم  لیوطت و  فوخ  زا  ای  دشابن  مولعم  نم  رب  نآ  ریسفت  رگم  دنامب ، همجرت  رد  کیرات  یبلطم  مهبم و  هتکن ي 

رد دـننک  یمن  رواب  دـنا و  هتخاس  ام  دـهع  هب  کـیدزن  ناـیگنرف  ار  تعاـس  تلآ  دـنرادنپ  یم  زورما  مدرم  رتشیب.منک  يراد  دوخ  نآ 
یلصا عرتخم  دوب و  تعاس  مه  رتشیپ  دهع و  نآ  رد  هکلب  تسین ، نینچ  نکیل  دوب و  تعاس  قشمد  رهش  هزاورد ي  يالاب  دیزی  نامز 

رد تاکرح و  میظنت  يارب  دنا  هدرب  راک  هب  تعاس  رد  صاقر  ناتـسگنرف  لها  اهتنم  دنا ، هدرک  شومارف  ار  وا  مدرم  تسین ، مولعم  نآ 
هیآ ي لیذ  رد  لوا  دلج  رد  دوخ  ریسفت  رد  تسا ، نایهاشمزراوخ  رـصاعم  هک  يزار  رخف  ماما.دندرک  یم  میظنت  صاقر  ریغ  هب  میدق 

تبـسن هب  تـالآ  بیکرت  زا  هک  تسا  يزیگنا  تفگـش  ياـهراک  مجنپ  مسق  :» دـیوگ تبـسانم  هب  رحـس  ماـسقا  توراـم و  توراـه و 
یکی دـننک و  یم  دربن  رگیدـکی  اـب  هک  راوس  ود  دـننام  دراد  یم  يروما  كاردا  هب  ار  هلیختم  هوق  یهاـگ  دوش و  یم  رهاـظ  یـسدنه 
روپیـش درذگ  یم  زور  زا  هک  تعاس  ره  دراد و  روپیـش  تسد  رد  هک  يراوس  بسا  دننام  و  يزاب ) بش  همیخ   ) دـشک یم  ار  يرگید 

یمن قرف  یقیقح  ناـسنا  اـه و  نآ  ناـیم  هدـننیب  هک  دـنزاس  یم  اـهتروص  دـنه  مور و  و  دـنراذگ ، تسد  نآ  رب  هـک  نآ  یب  دـنز  یم 
هک نیا  ات  دنهد ، یم  زیمت  تتامش  شنزرـس و  هدنخ ي  تلجخ و  هدنخ ي  يداش و  هدنخ ي  نایم  هکلب  هدنخ  هیرگ و  یتح  دراذگ ،

دنراد و یمرب  لهس  کبس و  یتلآ  اب  ار  ینیگنس  گرزب و  زیچ  هک  لاقثا  رج  ملع  تاعاس و  قودنص  بیکرت  تسا  باب  نیا  زا  ایوگ 
شردپ دنیوگ : یفنح  هیقف  يدادـغب  بلغت  نب  یلع  نب  دـمحا  لاح  حرـش  رد  و  «. دوش هدرمـش  رحـس  ماسقا  زا  دـیابن  تقیقح  رد  اهنیا 

نب متـسر  نادنزرف  زا  دندوب  هرهاق  قشمد و  رد  یتاعاس  نادناخ  زین  تخاس و  ار  دادـغب  هیرـصنتسم  هسردـم ي  رد  روهـشم  ياهتعاس 
نـسحلاوبا دنزرف  درک و  حالـصا  ار  قشمد  عماج  تعاس  یگنز  دومحم  نیدلا  رون  رما  هب  دوب و  رهام  تعاس  نتخاس  رد  وا  زودره و 

ناکلخ نبا  ار  تاعاسلا  نبا  نب  فورعم  رعاش  متسر  نب  یلع 
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تروص درک و  فینـصت  تاعاس  ملع  رد  یباتک  دمحم  نب  ناوضر  دیوگ : هغللا » بادآ  » رد نادـیز  یجرج  و.مدـید  هرهاق  رد  دـیوگ 
رد نآ  زا  يا  هخـسن  تسا و  هدرک  رکذ  لیـصفتب  ار  نآ  ناج  نآ و  مان  کی و  ره  راـک  تسا و  هدیـشک  باـتک  نآ  رد  ار  نآ  تـالآ 
زا يو  لاثما  نادـیز و  یجرج  هب  هنرگ  مدروآ و  اجنیا  رد  ار  وا  لوق  تسا ، هدرک  لـقن  سح  زا  نوچ  .تسا و  هیویدـخ  هناـخباتک ي 

؛ تسا رایـسب  وا  باتک  رد  شحاف  طالغا  مرادن و  دامتعا  میهف  تلق  لقن و  رد  هحماسم  ربدـت و  یمک  يارب  یحیـسم  يرـصع  نیفلؤم 
فلؤم.تسا هدرک  رکذ  ار  عاـقعق  نب  دـیزی  نآ  ياـج  هب  هدرواـین و  ار  یناـسک  ماـن  دـنرتفورعم ، زیچ  همه  زا  هک  هعبـس  ءارق  رد  ـالثم 

سابع رس  اه و  هزین  رب  ار  اهرس  مدید  دیوگ : نآ  رد  تسا و  هدروآ  رترـصتخم  ار  دعـس  نب  لهـس  ربخ  یئاهب  لماک »  » بحاص دیوگ :
اهرس و همه ي  تشپ  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  دیدنخ و  یم  ییوگ  متـسیرگن ، نآ  رد  کین  دوب ؛ اهنآ  شیپ  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب 

هداشگ هدش ، باضخ  گنر  هب  يدیفـس و  یکدـنا  اب  رودـم  شنـساحم  و  نابات ، ینـشور  دوب و  میظع  یتبیه  ار  نآ  دوب ، نانز  يولج 
تـسیرگن یم  قفا  تمـس  ییوگ  شناگدید  نانز ، دنخبل  هدـمآ ، رب  كدـنا  ینیب  نایم  زاب ، یناشیپ  هدیـشک ، کیراب و  اهوربا  مشچ ،

یئاهب لماک »  » رد مه  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ییوگ  درب  یم  پچ  تسار و  هب  هداتفا  وا  نساـحم  رد  داـب  و  نامـسآ ، يوس 
دوب هک  هنیئآ  شیارآ و  رویز و  ره  هب  رتامت و  هچ  ره  دنتـسب  نییآ  ار  رهـش  ات  دنتـشادب  ماش  هزاورد ي  رب  زور  هس  ار  تیب  لها  تسا :

نوریب نانز  نفد  نانز ، درم و  رازه  دـصناپ  هزادـنا ي  هب  ماش  مدرم  زا  هاـگنآ  دوب ، هدـیدن  نآ  دـننام  مشچ  چـیه  هکناـنچ  دنتـسارایب ،
دنتخاون یم  روبنط  دندز و  یم  جنص  فد و  دندیصقر و  یم  ناناوج  نز و  درم و  نارازه  اب  روپیش  جنـص و  فد و  اب  ناریما  دندمآ و 

و دوب ، لوالا (1)  عیبر  هبنـشراهچ 16  زور  نیا  و  دندوب ، هتـسارآ  ار  شیوخ  باضخ  همرـس و  اه و  هماج  نوگ  هنوگ  هب  ماش  مدرم  و 
مدرم يرایسب  زا  رهش  نوریب 
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ار اروشاع  هک  تسا  ناسک  نآ  راتفگ  دیؤم  مه  نیا  تسا و  هبنـشراهچ  لوالا  عیبر  مهدزناش  تیاور  نیا  رد  دیوگ : مجرتم  . 156 - 1
زور کی  تیاور  نیا  اب  هبنـشراهچ و  زین  مهدزناـپ  تسا و  هبنـشراهچ  لوالا 61  عیبر  لوا  زور  جـیز  بسح  رب  نوچ  دـنناد ، هبنـشود 

مهدزناش دوب و  هبنش  تسا  هدیزگرب  خیراوتلا » خسان  » هک لاس 60  لوالا  عیبر  هرغ  اما  .باسح  تیؤر و  فالتخا  يارب  دراد ، فالتخا 
.دوش یم  هبنشکی 
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دش لاوز  تقو  نوچ  دنروآ و  رد  رهش  هب  ار  اهرـس  دش  دنلب  زور  نوچ  دندز و  یم  جوم  رگیدکی  رد  دوب ، هدش  رـشحم  هصرع  دننام 
ار وا  يارس  ناشن و  رهوگ  دندوب  هداهن  یتخت  دیزی  يارب  هدنام و  هتفوک و  ماحدزا  يرایـسب  زا  دندیـسر  هیواعم  نب  دزی  هناخ ي  رد  هب 

رـس لماح  هک  ار  اهنآ  دـندمآ و  نوریب  دـیزی  نانابرد  هداهن  نیمیـس  نیرز و  ياهیـسرک  وا  تخت  درگرب  هتـسارآ و  رویز  هنوگ  ره  هب 
میتخادنارب و میتشک و  یمامتب  ار  بارت  یبا  نادناخ  هک  مسق  ریما  تزع  هب  دنتفگ : دندش  لخاد  نوچ  دندروآ ، رد  وا  يارس  هب  دندوب 

سک چـیه  دـندوب ، ریـسا  اهنآ  تسد  رد  تیب  لها  هک  تدـم  نیا  رد  دنتـشاذگ و  وا  شیپ  اهرـس  دـنتفگب و  لاـح  حرـش  میدـنکرب و 
: تفگ دـمآ و  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  کیدزن  ماش  مدرم  زا  يدرم  ریپ  زور  نیا  رد  ناـهگان  دـنک ؛ مالـس  اـهنآ  رب  تسناوتن 
: کـنیا هک  دروآرب  زاوآ  هبلعث  نب  زفحم (1)  دندیسر  دیزی  يارـس  رد  هب  نوچ  تفگ : هللا  همحر  دیفم  خیـش  « .مکلتق يذلا  دمحلا هللا  »
رت میئل  رتدب و  دیئاز  زفحم  ردام  هک  هچب  نآ  دومرف : مالسلاامهیلع » نیسحلا  نب  یلع  هرجفلا  مائللاب  نینمؤملاریما  یتأ  هبلعث  نب  زفحم  »

لوا اـم  و  داـیز -  نبا  ناـبرد  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلاـما »  » رد قودـص  خیـش  و.داد  باوـج  نیا  دـیزی  دـنیوگ  یـضعب  و  تسا !
هیلع ماما  رـس  ارـسا و  داتـسرف و  دالب  فارطا  هب  هدژم  : » دـیوگ نآ  زا  سپ  میدرک -  لقن  داـیز  هللادـیبع  سلجم  عیاـقو  رد  ار  ثیدـح 

دندینش و یم  حبص  ات  ار  نج  هحون ي  هک  دنتفگ  نم  يارب  دنتفر  ناشیا  هارمه  هک  اه  نآ  زا  یتعامج  درک و  ماش  هناور ي  ار  مالسلا 
زا رتابیز  یناریسا  ام  دنتفگ : یم  ماش  لها  نایوختشرد  نالدگنس و  دوب ، زور  میدرک  لخاد  قشمد  هب  ار  ناریسا  نانز و  نوچ  دنتفگ :

ماما رتخد  هنیکس  دیتسیک ؟ امش  .میدیدن  اهنیا 

494 ص :

.نون هب  تسا  نقحم  لاوطلا  رابخا  هخسن  راد و  هطقن  ياز »  » هددشم و ءاف »  » هطقن و یب  ءاح »  » هب زفحم  يربط  رد  . 157 - 1
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، دنتشاد ياپ  رب  دوب  ناریسا  ياج  هشیمه  هک  دجسم  ياهناک  هلپ  رب  ار  اه  نآ  سپ  .میدمحم  لآ  ناریسا  ام  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح 
مکلتق و يذـلا  دـمحلا هللا  : » تفگ دـمآ و  ناشیا  دزن  یماش  يدرمریپ  و  دوب ؛ ناوج  دوب ، ناشیا  اـب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و 

يزیچ نتفگ  ازـسان  زا  و  دـیربب ! ار  هنتف  خاش  تخاس و  كـاله  تشک و  ار  امـش  هک  ار  يادـخ  ساپـس  هنتفلا » نورق  عطق  مککلهأ و 
ارچ تفگ  يا ؟ هدناوخن  ار  ادـخ  باتک  ایآ  تفگ  وا  اب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دیـسر  رخآ  هب  وا  نخـس  نوچ  دراذـگنورف ،

تلاـسر دزم  امـش  زا  : » ینعی ؟» .یبرقلا یف  هدوملا  ـالا  ارجأ  هیلع  مکلأـسأ  ـال  لـق  : » هک يا  هدـناوخن  ار  تیآ  نیا  دوـمرف : .ما  هدـناوخ 
تیآ نیا  ایآ  دومرف : زاب  .مییاهنامه  ام  دومرف : ماما  .ما  هدناوخ  تفگ : درمریپ  دـیراد ؟ تسود  ارم  ناکیدزن  ناشیوخ و  رگم  مهاوخن 

نامـسآ هب  تسد  یماـش  نآ  سپ  .ارچ  تفگ : ؟» اریهطت مـکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مـکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : » يدـناوخن
مدناوخ ار  نآرق  میوج ! یم  يرازیب  وت  يوس  اه  نآ  ناگدنشک  دمحم و  لآ  نمشد  زا  متشگزاب و  وت  يوس  ایادخ  تفگ : تشادرب و 
نیسحلا نب  یلع  نوچ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یـسوط  خیـش  و  «. مدشن اهتیآ  نیا  هجوتم  زورما  ات  و 

هب هحلط ) نب  دمحم  نب  میهاربا  ارهاظ   ) هللادیبع نب  هحلط  نب  میهاربا  هنیدـم ،) هب  ارهاظ   ) دـمایب مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ 
نب یلع  هتسشن ، لمحم  رد  دوب و  هدیشوپ  ار  شرس  وا  و  دش ؟ بلاغ  هک  مالسلاامهیلع ! نیسحلا  نب  یلع  ای  تفگ : تفر و  وا  لابقتسا 
رظن هب  دیوگ : مجرتم  !« يوگب هماقا  ناذا و  دمآ ، زامن  تقو  دـش و  بلاغ  هک  ینادـب  یتساوخ  هاگ  ره  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 

.تسا و هدروآ  تیب  لـها  لوخد  ماـش و  راـبخا  تقایـس  رد  هک  تسناد ، یم  قشمد  رد  ار  باوج  لاوـس و  نیا  فـلؤم  هک  دـسر  یم 
دـش و هتـشک  درک و  ياپ  رب  لمج  گنج  تساخرب و  تمـصاخم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  تسا  نامه  میهاربا  دـج  هحلط 

نب یلع  دز  نابز  مخز  دومن و  ینامداش  دش ، هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  تهج  نیا  زا  دوب ، شنادنزرف  لد  رد  زونه  وا  هنیک ي 
اما ار ، نیسحلا 
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یم دنیوج و  یم  ام  زا  نینح  ردب و  ناگتشک  نیک  نایفس  یبا  دالوا  هک  ار  يو  داد  نکش  نادند  یباوج  مالسلا  هیلع  ماما  و  هنالهاج ،
تسا هتفرگ  ياج  مدرم  بولق  رد  مالسا  نید  اما  دنزادنارب ، ار  ترضح  نآ  نید  دنـشک و  ربمغیپ  ماقتنا  ام  رازآ  نتـشک و  هب  دنهاوخ 

رد.دشن بلاغ  ام  نمشد  سپ  دنناوتن ؛ عنم  هیما  ینب  دنرادرب و  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشأ   » هب زاوآ  اج  همه  دمآ  زامن  ماگنه  نوچ  و 
هیواـعم نب  دـیزی  يوس  رگید  ناـنز  اـب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داـیز  نبا  دـنیوگ  تسا : يرونید  هفینحوبا  لاوطلا  راـبخا  »

دیزی رب  قشمد  رهش  هب  دندیسر و  ماش  هب  ات  دنتفر  سپ  نشوجلا ، يذ  نب  رمـش  هبلعث (1) و  نب  نقحم  سیق و  نب  رحز  هارمه  داتـسرف 
تیب لها  زا  نت  هدجیه  اب  درم  نیا  : تفگ نشوجلا  يذ  نب  رمش  هاگنآ  دش ، هتشاذگ  دیزی  شیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دندمآ و  رد 
هدامآ ار  مزر  ای  دـنهن  ندرگ  ار  هللادـیبع  ریما  نامرف  میتساوخ  میتفاتـش و  نانآ  يوس  اـم  دـندمآ ، اـم  دزن  شنایعیـش  زا  درم  تصـش  و 

رد مهدزای  لـصف  رد  ار  نآ  و  هللا -  هنعل  تفگ -  سیق  نب  رحز  ار  نانخـس  نیا  هک  تسا  نیخروم  ناـیم  روهـشم  .رخآ و  یلا  دـنوش 
هدرک رکذ  هباصا »  » رد رجح  نبا  ار  سیق  نب  رحز  نیا  دـیوگ : مجرتم   . میدرک (2) لقن  ماش  هب  ار  هرهطم  ياهرس  دایز  نبا  نداتـسرف 

، دـیامن یمن  دـیعب  و  تسا ، هدرک  لقن  هعیـش  ناگرزب  زا  یکی  یبلک ، نبا  زا  ار  نآ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  دـیوگ  تسا و 
تسود يو  اب  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  تلود  نامز  دننک ، یم  راتفر  نامز  نامه  ياضقتم  قفاوم  نامز  ره  رد  مدرم  زا  یهورگ  نوچ 

هبیتق هاپـس  رد  یفوک  رازه  تفه  اب  تشاد و  مان  مهج  سیق  نب  رحز  رـسپ  و  دنتـشک .» ار  وا  دنزرف  دـیزی  تلود  رد  دـندوب و  یمیمص 
کلملادبع نب  نامیلس  هسیسد ي  هب  هاپس  نآ  دوب و  یلهاب 
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هبیتق ي هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  .دوب و  هدرک  هیما  ینب  تلود  هب  مالـسا و  هب  هک  تمدـخ  نآ  اب  دنتـشک  ار  وا  دـندیروشب و  هبیتق  رب 
: تشون وا  يوس  نیچ  هاش  دش ؛ نیچ  كاخ  کیدزن  درک و  حتف  ار  رغشاک  رهش  دوشگب و  ار  ناتسکرت  ناتـسناغفا و  ناسارخ و  یلهاب 

درم هدزاود  ملـسم  نب  هبیتق  میناد ! زاـب  ار  امـش  نید  میـسرپب و  وا  زا  امـش  ربخ  اـت  تسرف  اـم  دزن  شیوخ  ناوریپ  فارـشا  زا  ار  يدرم 
ياـه هماـج  زا  ناـشداد ، زیچ  همه  دـنمورین و  يوم و  اـبیز  مادـنا ، اـب  يور و  وکین  شوـهزیت ، دـنمدرخ و  درک  شیاـمزآ  دـیزگرب و 

و دـیاب ، نینچمه  ریفـس  و  مزب -  مزر و  تالآ  كدـی و  رکیپ و  هوک  نابـسا  ناگدـنب و  رطع و  نیلعن و  دیفـس و  كزان و  ياـبیدوزخ 
ياه همامع  دیورب و  تفگ : وا  اب  تشاد و  مان  جرمشم  نب  هریبه  نانآ  سیئر  و  دنتـسرف - ! ارفـس  هنوگ  نیدب  دننک و  نینچ  مه  زورما 

تسا و فعـض  تمـالع  هناـگیب  دـالب  رد  ساـبل  رییغت  دوـب و  یناملـسم  راعـش  هماـمع  هک  تفگ  نآ  زا  و  دـیرادنرب ! رـس  زا  ار  دوـخ 
دنک شیوخ  زا  رت  يوق  دیلقت  سابل ، رد  هشیمه  فیعض  : دنیوگ ناتسگنرف  ياملع  مه  زورما  و  توق -  تزع و  لیلد  نآ  نتشادهاگن 

و دـیرادن ! رب  رـس  زا  هماـمع  زگره  تفگ  تهج  نیا  هب  هبیتق  و  تسا -  تیروهقم  لـیلد  هک  نآ  اـب  دـناد  دوخ  تزع  بجوم  ار  نآ  و 
ریز رد  ار  امـش  روشک  كاخ  رگم  ددرگن  زاب  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  ام  سیئر  هبیتق  هک  دـییوگب  وا  اب  دـیتفر  روطارپما  دزن  نوچ 

دنتفر و مامح  هب  دندیـسر ، نیچ  کلملا  راد  ات  دنتفر  اهنآ  دریگب ! امـش  زا  جارخ  دراذـگ و  امـش  نارتمهم  ندرگ  رب  دـنب  درپس و  یپ 
اهنادـب سلجم  ناـیعا  ناشدـندروآ ، رد  روطارپما  دزن  دـندرب و  راـک  هب  رطع  دنتـسارآ و  ار  دوخ  رویز  ره  هب  دندیـشوپ و  قیقر  ساـبل 

موس زور  دـنتفر و  اهنبارگ  نیگنـس و  ياه  هماج  اب  تساوخب ، ار  اهنآ  رگید  زور  داد  فارـصنا  تصخر  ار  اه  نآ  هاـش  دنتـسیرگنن و 
هاپـس و يرایـسب  روشک و  یگرزب  تفگ : دـناوخب و  ار  هریبه  نیچ  روطارپما  یبش  .هتخاس و  مامت  دـندمآ  رد  دندیـشوپ و  برح  زاـس 

نیا دیـسرپ : و  نم ! تسد  رد  دیتسه  یغرم  مخت  دننام  امـش  مسرت و  یمن  امـش  زا  نم  هک  یتسناد  يدید ! ارم  تدع  تلآ و  رکـشل و 
مود زور  هک  نآ  و  دوخ ، لها  هناخ و  رد  دوب  ام  يزو  هماج  لوا  نآ  تفگ : هریبه  ؟ دوب هچ  زور  هس  رد  امش  سابل  يز و  هس 

497 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


هب میراد و  یتیندـم  میدـماین ، تراغ  هب  میتسین و  یـشحو  ام  ینعی  دوب ؛ برح  يز  موس  ارما و  دزن  روضح  تراما و  هماـج ي  دـندید 
اب تفگ  دیدرک و  ریبدت  وکین  ار  دوخ  راگزور  تفگ : نیچ  هاشداپ  دیوگ  يربط.مأوت  نید  بدا و  اب  میراد  ییورین  میدـمآ و  يدابآ 

یهاپـس هنرگ  صرح و  تیاغ  زا  تسا  هدـمآ  ام  لام  جارات  يارب  مناد  یم  وا ! اب  دـیمدرم  كدـنا  امـش  هک  ددرگزاب  يوگب  دوخ  ریما 
رد يوس  رگید  تسوت  روشک  رد  ناشرکـشل  يوس  کـی  هک  یموق  نآ  دـنکدنا  هنوگچ  تفگ : هریبه  ! دـننک كـاله  ار  امـش  متـسرف 
نآ زا  تسوا و  فک  رد  ایند  تمعن  هک  نآ  دیآ  تراغ  يارب  دشاب و  لام  صیرح  هنوگچ  و  اقیرفآ ؟ رـصم و  ینعی  نوتیز ؛ هاگنتـسر 

دننیشن و یجنک  رد  دنزیرگب و  دنرآ  تسد  هب  لام  نوچ  هک  تسا  نآ  نارگتراغ  مسر  تسا ؟ هدروآ  برح  هب  يور  هدیشوپ و  مشچ 
مدق ریز  ار  امـش  كاخ  رگم  ددرگنزاب  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  ام  ریما  میراد و  ام  هک  تسا  ریگناهج  ناتمهاب  مسر  نیا  دنروخب ،

ات متسرف  امش  اب  كاخ  یکدنا  تسا  لهس  نیا  تفگ : نیچ  هاشداپ  امـش ! زا  دناتـس  جارخ  دهن و  امـش  نارتهم  ندرگ  رب  دنب  دراپس و 
یکولـس هللادـبع  نب  هداوس  .متـسرف و  یلام  دـنادرگزاب و  دـهن و  دـنب  اـهنآ  ندرگ  رب  متـسرف  هداز  رتهم  نت  دـنچ  دـهن و  نآ  رب  ماـگ 

هریبه میرکلا  اشاح  يدرلا  فوخ  يذقلا  یلع  نوفجلا  اورسک  جهنملا  قیرط  اوکلس  نا  نیصلل  مهتثعب  نیذلا  دفولا  یف  بیع  :ال  دیوگ
نیمیلا ثنح  نم  كاتأ  هتیعرتسا و  یتلا  کتلاسر  يدأ  جرمـس  لمحب  تعفد  نئاـهر  مهقاـنعا و  یف  متخلا  ریغ  ضری  مل  جرمـشم  نب 
دنتخیر وا  رس  رب  ات  تخیگنارب  تفیرفب و  ار  وا  هاپس  ناگنهرس  زا  یهورگ  درک و  دب  لد  یلهاب  اب  کلملادبع  نب  نامیلس  اما  جرخمب 

تیب و لها  زا  مدرم  كدنا  و 
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هللادبع نمحرلادبع و  شناردارب  هلمج  زا  و  دندش ، هتشک  همه  ات  دندرک  عافد  دندوب ، وا  اب  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  نادنزرف و  ناردارب و 
نامیلـس يارب  ماش  هب  دندرک و  ادج  ار  اه  نآ  ياهرـس  دنتـشک و  وا  مشچ  شیپ  ار  ریثک  شرـسپ  میرکلادبع و  نیـصح و  حـلاص و  و 

، تسا هدیـسر  هبیتق  رکیپ  رب  رایـسب  تاحارج  دندید  دندرک ، زاب  ار  اهنامـسیر  دـنتخات ، وا  هدرپارـس  رب  مدرم  یتقو  دـنیوگ  .دنداتـسرف 
: تفگ دننک ! شروش  نایرکـشل  مسرت  یم  تفگ : نک ! ادـج  وا  رـس  يآ و  دورف  تفگ : دعـس  دوخ  قیفر  اب  سیق  نب  رحز  رـسپ  مهج 

هبیتق نیکب  ار  مهج  نیا  هلهاب  هلیبق ي  زا  يدرم  نآ  زا  سپ  دـنیوگ  .درک و  ادـج  ار  وا  رـس  دـمآ  دورف  سپ  .ماوت  راـنک  رد  نم  سرتم 
نیا زا  شیپ  یلهاـب  هناـمج ي  نب  نمحرلادـبع  رعـش  نیا  تسا و  رغـشاک  یلاوح  رد  شربـق  دوـب و  لاـس 96  رد  هبیتق  لـتق  تشکب و 
لها نانز  سپ  تفگ  يرونید  .میدرگزاـب  يرونید  تیاور  هب  زاـبربق  نم  کـلای  ناتـسنیصب  ربق  رجنلب و  ربق  نیربق  اـنل  نا  :و  تشذـگب
دایرف دندید  ار  اهنآ  نوچ  يو  ناسک  هیواعم و  نارتخد  دـیزی و  يارـسمرح  نانز  دـندروآ و  رد  هیواعم  نب  دـیزی  رب  ار  تمـصع  تیب 
دیزی زا  رت  لدنیگنس  هللا  و  تفگ : هنیکس  .دوب  دیزی  تسد  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  ندرک و  نویـش  دندومن و  یباتیب  دندیـشک و 

عزج اودهش  ردبب  یخایـشأ  تیل  : تفگ یم  تسیرگن و  یم  رـس  يوس  وا ! زا  رت  يوخ  تشرد  رتدب و  ار  یکرـشم  رفاک و  هن  مدیدن و 
زا دیوگ : هرکذـت »  » رد طبـس.دندرک  بصن  قشمد  دجـسم  رد  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  درک  رما  هاگنآ  لسالا  عقو  نم  جرزخلا 

شیوخ دزن  ار  ماش  لها  دنتـشاذگ ، وا  يور  شیپ  ار  رهطم  رـس  نوچ  هک  روکذم ، تایاور  مامت  رد  تسا و  روهـشم  هیواعم  نب  دـیزی 
، دندروآ ار  اهرـس  نوچ  تفگ : يرهز  «. خلا...یخایـشأ تیل   » دـناوخ یم  ار  يرعبز  نبا  راعـشا  دز و  یم  نآ  رب  نارزیخ  هب  دـناوخب و 

: دناوخ یم  تسوا  دوخ  هتفگ ي  هک  رعش  نیا  دوب و  هتسشن  نوریج  رب  فرشم  هناخ ي  الاب  رد  دیزی 
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نم تیـضق  دـقلف  حـصت  وأ ال  حـص  تلقف  بارغلا  بعن   . نوریج (1) یبر  یلع  سومـشلا  کلت  تقرـشأ  لومحلا و  کلت  تدـب  اـمل 
گناب هاوخ  متگف  دز ، کناب  غالک  دنتفات  نوریج  ياه  هپت  رب  اهباتفآ  نآ  دـندش و  رادـیدپ  نایناوراک  نآ  نوچ  : » ینعی ینوید  میرغلا 

رب ماـش  هب  تیب  لـها  دورو  ماـگنه  میدرک  مولعم  باـسح  هب  دـیوگ : مجرتم  «. مدناتـس ار  دوخ  ماو  راکهدـب  زا  نم  ینزن  هاوخ  ینز و 
ناشایع ماـیا  ناـنچ  رد  دوب و  ناتـسمز  لوا  سوق و  رخاوا  يرجه  لاس 61  لوالا  عیبر  مهدزناش  ینعی  ییاـهب ؛ لـماک   » تیاور بسح 

هتخاس دوب  ارحـص  رب  فرـشم  هک  افـص  اب  دـنلب و  يرظنم  مایا  نینچ  يارب  دـیزی  راـچان  درب ، دـنناوتن  ارحـص  غاـب و  رد  ار  وهل  سلجم 
یبا لآ  زا  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  راکهدـب  زا  وا  دوصقم  .درک و  یم  اـشامت  وا  دـندروآ و  ار  ارـسا  هک  دوب  هتـسشن  اـجنآ  رد  تشاد و 
حتف رد  ارهاظ  هیواعم  ردام  دنه  : » هک تسا  هدمآ  تنس  لها  رابخا  رد.دنتـسج  یم  ار  ناشلوتقم  نیک  اهنآ  دوب و  هتـشک  رایـسب  نایفس 

« نینزی نقرسی و ال  ال   » همیرک ي هیآ ي  نومضم  هب  درک ، تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  رگید  نانز  اب  تفرگ و  یناملسم  هکم 
تسناوتن يراد  دوخ  دنه  نآ ، ریغ  طقـس و  هب  دنـشکن  ار  دوخ  نادنزرف  دننک  دهع  نانز  نهدالوأ » نلتقی  «و ال  دیـسر هلمج  نیا  هب  ات 

تخاس رهاظ  ار  دوخ  هنیک ي  و  یـشکب !؟ ار  اه  نآ  وت  دندش  گرزب  نوچ  میـشکن و  دنکچوک  ات  ار  دوخ  نادنزرف  ام  تفگ : درک و 
نبا دیوگ : .میوگ  زاب  هرکذت »  » رد طبس  مالک  هب  زاب  «. میتفرگ سپ  ار  دوخ  ماو  ام  تفگ  دیزی  یتقو  ات  دوب ، وا  دالوا  رد  هنیک  نیمه  و 

اب نوچ  هک  تفگ  ایندلا  یبا 
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انفایسأب هیجـس  انم  ربصلا  ناک  انربص و  : دناوخ ار  يرم  مامحلا  نب  نیـصح  راعـشا  نیا  دز و  یم  ترـضح  نآ  نیـشیپ  نادند  رب  بوچ 
يوخ ییابیکـش  میدومن و  ییابیکـش  : » ینعیاـملظا قعا و  اوناـک  مه  اـنیلا و  هبحأ  سؤر  نم  اـماه  قلفنامـصعم  اـماه و  اذـک )  ) نیرفی

اه نآ  ار و  دوـخ  ناتـسود  ياهرـس  میفاکـش  یم  ار ، تسد  رـس و  دفاکـش  یم  درب و  یم  اـم  ياهریـشمش  و  نیرفیانفایـساو ) ) تساـم
ایندلا یبا  نبا.درک  وا  كرت  تفگ و  بیع  داد و  مانـشد  ار  وا  رگم  یـسک  دـنامن  تفگ : دـهاجم  دـندوب .» رتراکمتـس  رت و  هدـنرازآ 

ادخ لوسر  مدید  رایـسب  هک  رادرب ! ار  دوخ  بوچ  دیزی ! يا  : » تفگ دوب ، وا  دزن  ءار ) نوکـس  ءاب و  حـتفب   ) یملـسا هزربوبا ي  تفگ :
زا بجع  دـیوگ : دـینعلا » بصعتملا  یلع  درلا   » هب موسوم  شباـتک  رد  يزوج  نبا  و  دیـسوب » یم  ار  اهنادـند  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک تسا  لوذخم  دیزی  زا  بجع  هکلب  دـندرک ) ینمـشد  نادرم  ناگدـنز و  اب  نوچ   ) تشاد دـیابن  دایز  نب  هللادـیبع  دعـس و  نب  رمع 

نیـسح مریگ  درک ! تراغ  ار  هنیدم  دز و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیـشیپ  نادند  رب  بوچ  هب  و  درک ) یم  هدیرب  رـس  زا  ییوج  هنیک  )
مناوت یم  تفگ : هکنیا  و  درپس ؟ كاخ  هب  ار  اه  نآ  دـیابن  عرـش  رد  ایآ  تساور ؟ جراوخ  اب  راک  نیا  ایآ  دوب ، یجراـخ  مالـسلا  هیلع 

رـس نآ  رگا  يا ! هدرک  مک  ینک  تنعل  ار  وا  هچ  ره  دوب ، نآ  هب  دـقتعم  دـنک و  نینچ  سک  ره  مریگ ، یگدـنب  هب  ار  تلاسر  نادـناخ 
وا دوصقم  ار ؟ يو  تشاد  نایز  هچ  دز ، یمن  بوچ  هب  داهن و  یمن  تشط  رد  نآ و  رب  تشاذـگ  یم  زامن  درک و  یم  مارتحا  ار  رهطم 

تیل  » تشذگ هک  تسا  يرعش  نآ  لیلد  تشاد و  نیا  رب  ار  يو  هک  دوب  تیلهاج  دهع  ياه  هنیک  نکل  دوب و  هدش  لصاح  نتـشک  زا 
یبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحم  زا  هدانسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  یـشایر  زا  دیرفلا » دقع   » رد یـسلدنا  هبر  دبع  نبا  «. هآ ...یخایـشا 

زا سپ  دندرب  دـیزی  دزن  ار  ام  : » تفگ تسا ) هدـش  طقـس  یلع  مان  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  ارهاظ   ) مالـسلا مهیلع  بلاط 
دوب و مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  همه  زا  رتگرزب  میدوب و  رسپ  هدزاود  ام  و  مالسلا ، هیلع  نیسح  نتشک 
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زا نم  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  امـش  قارع  لها  ناگدـنب  تفگ : ام  اب  سپ  هتـسب ، ندرگ  هب  تسد  کی  ره  دـندروآ ، رد  دـیزی  رب  ار  ام 
رسپ هدزاود  ام  تفگ : مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفگ  امن  نبا  خیش  «. مدوبن هاگآ  يو  نتـشک  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  یبا  جورخ 

و يرادنپ ؟ هچ  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  متفگ : میداتـسیا  وا  کیدزن  نوچ  دندروآ ، رد  هیواعم  نب  دیزی  رب  ار  ام  هتـسب ي  لغ  رد  میدوب 
فلؤم ؟ دینیب هچ  نانیا  هرابرد ي  تفگ : ماش  مدرم  اب  دـیزی  دـنک ؟ هچ  درگن  لاح  نیا  رب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا 

یبرع نابز  هب  یلثم  داد و  اهنآ  نتـشک  هب  يأر  نوعلم  نآ  دیوگ : مجرتم  مدرکن ؛ لقن  ار  نآ  هک  تفگ  تشز  ینخـس  ینوعلم  دیوگ :
بلاطم هنوگ  نیا  .یبرع  لثم  نآ  زا  تسا  رت  هنابدؤم  نیا  و  ودب » دنام  یمه  هچب  ار  ریش   » مییوگ یـسراف  رد  ام  نآ  ياج  هب  هک  دروآ 
ندرکن لقن  چیه  اما  دشاب ، هدش  بدا  تیاعر  مه  دنامن و  هدیـشوپ  ینعم  مه  هک  درک  رکذ  يروط  دیاب  دـندرک  تیاور  نیلقان  هک  ار 

عمس هب  تسا  هدش  عقاو  هکنانچ  یناتـساد  چیه  دنرب ، راک  هب  عیاقو  لقن  رد  ار  فطاوع  تاساسحا و  ناخروم  رگا  تسین و  هدیدنـسپ 
رگا هک  نک  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیب  لها  اب  دیزی ! يا  تفگ : ریـشب  نب  نامعن.میدرگ  زاب  باتک  قایـس  هب  .دـسر  یمن  نیرخاتم 

نارتخد ناـنیا  دـیزی ! يا  دومرف : ماـما  رتخد  همطاـف  و  درک ! یم  راـک  نآ  دـید  یم  لاـح  نیا  رب  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
دش دنلب  اهدایرف  هکنانچ  تسیرگب ، دوب  يارس  نآ  رد  سک  ره  تسکشب و  لد  ار  مدرم  وا  نخـس  زا  دنا ! هدش  وت  ریـسا  هک  دنربمغیپ 
اما وگب  تفگ : میوگ ؟ ینخس  نم  یهد  یم  تزاجا  ایآ  دیزی ! يا  متفگ  مدوب ، هتسب  لغ  رد  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 

یلـص يادخ  لوسر  رگا  ینک  هشیدنا  ایآ  تسین ، ییوگ  هوای  یـسک  نم  نوچ  هتـسیاش  هک  ما  هداتـسیا  ییاج  رد  متفگ : يوگن ! رجه 
تـسا يدوعـسم  هیـصولا » تابثا   » رد !« دییاشگب ار  وا  تفگ : دوخ  نایفارطا  اب  دیزی  دـنک !؟ هچ  نم  اب  دـنیبب  لغ  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هللا 

دندروآ و رد  دیزی  رب  دندرک و  ماش  هناور ي  مرح  اب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هک :
هچ نیسحلا ! نب  یلع  يا  تفگ : دیزی  .دندرب  مه  ار  وا  تشاد ؛ هام  دنچ  لاس و  ود  شدنزرف  رفعجوبا 
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رد درک  تروشم  نانگمه  اب  دیزی  .دنیرفایب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  نآ  زا  شیپ  دوب  هدومرف  ردقم  دـنوادخ  هچنآ  دومرف : يدـید ؟
دوشگ نخـس  هب  بل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رفعجوبا  دنتفگ ، تشذگ  شیپ  هک  تشز  هملک ي  نامه  دنداد و  وا  لتق  هب  يأر  يو ، رما 

زا یتقو  وا  هک  نوچ  دـنداد ، يأر  نوعرف  نیرواشم  فالخ  هب  وت  مدرم  تفگ : دـیزی  اب  درک و  شیاتـس  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  و 
هب اه  نیا  و  هد ، تلهم  شردارب  اب  ار  وا  هاخا » هجرا و  : » دـنتفگ تساوخ ، يأر  نوراـه  یـسوم و  هراـبرد ي  شیوخ  سلجم  ياـسلج 

لوگ اه  نیا  دندوب و  لقاع  كریز و  اهنآ  دومرف : رفعجوبا  تسیچ ؟ بجوم  دیـسرپ  دیزی  تسین ! یبجوم  یب  دـندرک ، تراشا  ام  لتق 
اه نیا  دوشن و  اوسر  نوعرف  دنتـساوخ   ) ناـگداز مارح  ناردـپ و  یب  رگم  دنـشک  یمن  ار  اـه  نآ  دـالوا  ناربـمغیپ و  نوـچ  قـمحا ، و 

هنهرب هتسب و  نامسیر  هب  نانز  اب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  طبس ) هرکذت  «) .تخادنا ریز  هب  رس  دیزی  سپ  دنتساوخ ) وت  ییاوسر 
نامسیر هب  ار  ام  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  يرب  نامگ  هچ  دیزی ! يا  دز : دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دندوب ، زاهج  رب 

: دنتفگ بوشآ ) رهـش  نبا  دیفم و  خیـش  ) .دنتـسیرگب همه  رگم  دنامن  مدرم  نآ  رد  سک  چیه  سپ  دنیب !؟ رتش  زاهج  رب  هنهرب  هتـسب و 
تفرگ و ندز  ترـضح  نآ  نیـشیپ  نادند  رب  بوچ  هب  دوب ، اهنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دنتـشاذگ و  دـیزی  دزن  ار  اهرـس  نوچ 

ردارب مکحلا  نب  ییحی  واملظأ  قعأ و  اوناک  مه  انیلع و  هزعأ  لاجر  نم  اماه  قلفن  : دناوخ رعش  نیا  ردب ، زور  ياج  هب  زور  نیا  تفگ :
اهلسن یـسمأ  هیمـس  لغولا  بسحلا  يذ  دبعلا  دایز  نبا  نم  هبارق  یندا  فطلا  ضرأب  ماهل  : تفگ دوب ، هتـسشن  دیزی  اب  مکح  نب  ناورم 
نبا زا  دنرتکیدزن  ام  هب  یشیوخ  رد  دندوب  البرک  نیمز  رد  هک  رکشل  نآ  ینعی :  . لسن (1) اهل  سیل  هللا  لوسر  تنب  یصحلا و  ددع 
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دیزی «. دنام دنزرف  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  رتخد  تساهگیر و  هرامـش ي  هب  شرابت  لسن و  هیمـس  رهگ ، دب  هدنب ي  دایز 
دنزرف دایز  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  دـیوگ : مجرتم  ! شاب شوماخ  هدرم  رداـم  تفگ : دز و  ییحی  هنیـس ي  رب  تسد  دینـشب ، نیا  نوچ 
یـضار قاحلا  نیا  زا  ماـگنه  ناـمه  مکح  نب  ییحی  دوب و  فیقث  ینب  هدـنب ي  هیمـس  رهوش  درک و  شیوخب  قحلم  هیواـعم  ار ، هیمس 

نامه هب  تراشا  زین  اج  نیا  رد  دوش ! ام  هلیبق ي  لخاد  دیابن  تسا ، هداز  هدـنب  دایز  دنـشیرق و  يافرـش  زا  هیما  ینب  تفگ : یم  دوبن و 
طلـسم شیوخ  رب  ار  هناگیب  دیابن  ام  دنـشیوخ ، ام  اب  ربمغیپ  دالوا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تسین و  ام  زا  دایز  نبا  هک  دـنک  یم  هدـیقع 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تزرابم  هب  تشادـن  یلاع  تبـسن  هک  هیواـعم  هاپـس  نادرم  زا  یکی  نیفـص  گـنج  رد  مییوگ : زین  و  مینک !

رد برع  دشکب و  یشرق  ریغ  ار  یشرق  هک  تسا  گنن  نیا  و  دوش ، هتشک  درم  نآ  تسد  هب  ترضح  نآ  هک  دیـسرت  یم  هیواعم  دمآ ؛
رد ناورم  هک  نیا  و  دشکب ، هناگیب  دنـشاب  نمـشد  دنچ  ره  ار  اه  نآ  ناشیوخ  دندوبن  یـضار  هک  دنتـشاد  یـشیوخ  بصعت  تقو  نآ 

نیسح نأشمه  ار  وا  دوب و  هیما  ینب  زا  مه  دیلو  هک  دوب  نبا  يارب  ناسر ، لتق  هب  سلجم  نیمه  رد  ار  نیـسح  تفگ  یم  دیلو  اب  هنیدم 
هک دوب  هتـسشن  هیواـعم  نب  دـیزی  دزن  صاـعلا  یبا  نب  مکح  نب  نمحرلادـبع  هک : تسا  هدرک  تیاور  یبـلک  زا  جرفلاوـبا.تسناد  یم 

غلبا : تفگ تسیرگب و  نمحرلادبع  دنتـشاذگ ، دیزی  شیپ  تشط  نوچ  .داتـسرف  وا  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دایز  نب  هللادـیبع 
تسا و شوشم  لوا  رعش  نزو  فطلا ...» بنجب  ماهل  ، » الاب رعش  ود  نآ  زا  سپ  لبن و  اهل  سیل  سوق و  رتومک  نکت  الف  نینمؤملاریما 
زا : » تفگ دـنک  تیاور  ناذاـش  نب  لـضف  زا  قودـص  خیـش.تسا  هداد  نسح  نب  نسح  هب  تبـسن  ار  تاـیبا  نیا  اـمن  نـبا  تـیاور  رد 

داهن ماعط  ناوخ  هللا -  هنعل  دیزی -  دندرب ، ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  كرابم  رس  نوچ  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
نوچ دندیشون ، یم  عاقف  تسشن و  ندروخ  نان  هب  شیوخ  نارای  هب  و 
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شردـپ و نیـسح و  تخادرپ و  يزاب  هب  درتسگ ، تخت  رب  جنرطـش  طاسب  دـنداهن و  تخت  ریز  تشط  رد  تفگ  ار  رـس  دـندش  غراـف 
یم رب  عاقف  تشگ  یم  بلاغ  فیرح  رب  هاگ  ره  درک و  یم  سوسفا  هیرخس و  درب و  یم  مان  یتشز  هب  ار  مهیلع -  هللا  مالـس  شدج - 

وجبآ زا  دیاب  تسام  نایعیش  زا  سک  ره  سپ  تخیر ، یم  نیمز  يور  تشط  نآ  کیدزن  ار  هعرج  هت  دیشون و  یم  ماج  هس  تشاد و 
ار وا  لآ  دیزی و  دنک و  مالسلا  هیلع  نیسح  دای  دیاب  دتفا  جنرطـش  عاقف و  هب  شرظن  سک  ره  دنک و  زیهرپ  نتخاب  جنرطـش  ندروخ و 
: تسا هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  .دشاب و  ناگراتـس  هزادنا ي  هب  دنچ  ره  دنادرگ ، كاپ  دـنوادخ  ار  شناهانگ  ات  دتـسرف  نعل 

نیـسح كرابم  رـس  دوب و  هداهن  ناوخ  دندروآ  وا  يارب  یتقو  ماش ، رد  دوب  دیزی  دنتخاس  وا  يارب  وجبآ  مالـسا  رد  هک  سک  نیتسخن 
تسا نآ  یکرابم  زا  تسا و  نومیم  هتسجخ و  یبارـش  نیا  هک  دیـشونب  تفگ : داد و  دوخ  نارای  هب  دیماشایب و  دوخ  سپ  دوب ، وا  دزن 

ناج اب  تسا و  هداهن  نآ  رب  ام  ماعط  ناوخ  تسا و  ام  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ام  نمشد  رـس  مینک  یم  لوانت  ار  نآ  هک  يراب  لوا  هک 
نانمــشد بارــش  نآ  هـک  دزیهرپــب  وــجبآ  زا  دــیاب  تساــم  نایعیــش  زا  سک  ره  سپ  .میروــخ  یم  ماــعط  نـئمطم  بــلق  مارآ و 

دیزی نز  سپ  تخیر ، فیرش  رس  رب  نآ  زا  دیشون و  بارش  دیزی  :» هک تسا  هدرک  تیاور  هیواح »  » باتک زا  یئاهب » لماک  » رد ! تسام
وا دید ، باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدیس  بش  نآ  رد  درک ، وبشوخ  بالگ  هب  تسـش و  بآ  هب  تفرگب و  ار  نآ 

یشیوخ دنویپ  تردپ  تفگ : مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اب  دیزی  هک  درک  تیاور  دیفم  خیش  و  «. تفگ نیرفآ  کین  راک  نآ  رب  ار 
نیــسحلا نـب  یلع  يدـید ، هـک  درک  نآ  وا  اـب  یلاـعت  يادـخ  تساـخرب و  عازن  هـب  نـم  اـب  کـلم  رد  تخانــشن و  ارم  قـح  دـیربب و 

هللا یلع  کـلذ  نا  اـهأربن  نأ  لـبق  نم  باـتک  یف  ـالا  مکـسفنأ  یف  ـال  ضرـالا و  یف  هبیـصم  نم  مکباـصأ  اـم  :» دومرف مالـسلاامهیلع 
ناسآ ادـخ  رب  نآ  شنیرفآ و  زا  شیپ  تسا  هتـشون  یباتک  رد  هک  نآ  رگم  امـش  ناـج  رد  اـی  نیمز  رد  دـسرن  یتبیـصم  چـیه  «.» ریـسی

«. تسا
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تبـسک امف  هبیـصم  نم  مکباصأ  ام  و  :» وگب تفگ  دیزی  .دیوگب  هچ  تسنادـن  دـلاخ  يوگزاب ! باوج  تفگ : دـلاخ  شرـسپ  اب  دـیزی 
يرایسب دنوادخ  دش و  رداص  امش  تسد  زا  هک  تسا  يراک  نآ  يارب  دسر  ار  امش  هک  یتبیـصم  ره  ینعی : «. ریثک نع  وفعی  مکیدیأ و 

تـشز ادـخ  تفگ : شارخلد و  یتأیه  اب  دـیناشنب  دوخ  يور  شیپ  دـناوخب و  ار  ناکدوک  نانز و  هاگنآ  » .دـنک یم  وفع  ار  ناهانگ  زا 
: دیوگ مجرتم.داتـسرف  یمن  تلاح  نیا  هب  ار  امـش  درک و  یمن  اهراک  نیا  دوب  یـشیوخ  وا  امـش و  نایم  رگا  ار ! هناجرم  رـسپ  دنادرگ 

مه هللادیبع  دوب ، هیواعم  ردارب  دایز  یتسار  رگا  دیوگ  یم  دیزی  تسا و  نم  ردارب  دایز  تفگ : هک  دنز  یم  زنط  شردـپ  راک  هب  دـیزی 
تـسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع.دوب  شیوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  هیواعم  دننام 

هیلع نینمؤملاریما  نارتخد  مالسلاامهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  اب  دندرب  دیزی  دزن  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رس  نوچ  هک :
ار تردپ  هک  ار  يادخ  دمح  كابأ » لتق  يذلا  دمحلا هللا  : » تفگ دیزی  دوب ، هتـسب  لغ  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلا و 

نب یلع.دومرف  وا  نتـشک  هب  تفـشآرب و  دیزی  ار ! مردپ  هدنـشک ي  دنک  تنعل  ادـخ  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  .تشک 
نم ریغ  هک  دنادرگزاب ، ناشلزانم  هب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  نارتخد  یـشکب  ارم  رگا  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 
دوب ماـما  ندرگ  رب  هک  ار  هعماـج  دوخ  تسد  هب  تساوخ و  ناـهوس  هاـگ  نآ  ناـشنادرگزاب ! دوخ  وت  تفگ : دـیزی  دـنرادن ؟ یمرحم 

وت ریغ  دـشابن  تنم  نم  رب  ار  سک  یهاوخ  یم  يرآ  دومرف : مهاوخ ؟ هچ  راک  نیا  زا  یناد  یم  یلع  ای  تفگ : وا  اـب  تفرگ و  ندـیرب 
: تفگ دیزی  هاگنآ  متساوخن ! نیا  ریغ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیزی   ! (1)
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لاح قباطم  رگید  تیآ  هکلب  تسا ، هدشن  لزان  ام  هرابرد ي  هیآ  نیا  زگره  دومرف : ماما  « مکیدیأ تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکباصأ  ام  »
هتفر تسد  زا  هچنآ  زا  هک  مییام  سپ  « .اهأربن نأ  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنأ  یف  ضرألا و ال  یف  هبیـصم  نم  باصا  ام  :» تسا اـم 

نب نیـسح  نوچ  هک : تسا  دیرفلا » دـقع  ، » باتک رد.مینک  یمن  زان  میلاب و  یمن  دـسر  ار  ام  تمعن  زا  هچنآ  هب  میروخ و  یمن  هودـنا 
تـسا هدیـسر  ربخ  نم  هب  تشون : دوب  قارع  یلاو  هک  هللادیبع  يوس  دیزی  دمآ ، هفوک  هب  دیزی  تیالو  زا  یـضاران  مالـسلاامهیلع  یلع 

هعقاو نیدب  وت  دوخ  اهمکاح  همه ي  رد  وت  رهش  اهرهش  همه ي  رد  وت  نامز  اه  نامز  همه ي  نایم  رد  دیآ و  یم  هفوک  هب  نیسح  هک 
ردارب دایز  هک  دـنک  یم  مکح  ینعی  ! ) يدرگ یم  زاب  یگدـنب  هب  اـی  یناـم  یم  دازآ  اـی  وت ، يارب  تسا  شیاـمزآ  نیا  دـیدش و  ـالتبم 

هب دنتشاذگ  وا  دزن  ار  رس  نوچ  .داتسرف  دیزی  يوس  شمرح  اب  ار  وا  رـس  تشکب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هللادیبع  سپ  دوبن ) هیواعم 
: دومرف دوب  ناریـسا  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تشذـگ ، هک  هآ  ...اماه  قلفن   » تسج لـثمت  ینزم  محاـمج  نب  نیـصح  رعش 

یف الا  مکـسفنأ  یف  ضرألا و ال  یف  هبیـصم  نم  باصأ  ام  :» یلاعت هلوق  رعـش ! هن  ییوج  لثمت  دنوادخ  مالک  هب  هک  تسا  نآ  رت  یلوا 
لاتخم لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  امب  اوحرفت  مکتاـف و ال  اـم  یلع  اوسأـت  ـالیکل  ریـسی  هللا  یلع  کـلذ  نا  اـهأربن  نأ  لـبق  نم  باـتک 

ار تردپ  ار و  وت  تسا  رت  بسانم  ادخ  باتک  زا  رگید  تیآ  تفگ : دیشک و  دوخ  شیر  رب  تسد  دش و  زیت  تفشآرب و  دیزی  «. روخف
يا هملک  يدرم  دیهد ؟ یم  يأر  هچ  اه  نیا  هرابرد ي  ماش  لها  يا  «. ریثک نع  وفعی  مکیدیأ و  تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکباصأ  ام  «و 
یم تلاح  نیدب  ار  اهنیا  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  رگنب  تفگ : ریشب  نب  نامعن  دوب و  اه  نآ  نتشک  نآ  دافم  هک  تفگ 

ناشیا زا  دنب  یتفگ ، تسار  تفگ : نک ! نامه  زین  وت  درک  یم  هچ  دید 
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یمن ار  اهنآ  دوب  تبارق  ناشیا  هناجرم و  رـسپ  نایم  رگا  تفگ : دیـشخب و  رایـسب  تزئاج  داد و  توسک  درک و  ایهم  خبطم  و  دیرادرب !
ینعی مشاه ؛ ینب  يوناـب  نیهم  هب  يور  دـیزی  : » هک دـنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  و  بقاـنم »  » رد و.دـینادرگزاب  ناـش  هنیدـم  هب  و  تشک ،

رورـس و وا  هک  دومرف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  تراشا  بنیز  دیوگ ! نخـس  تساوخرد  درک و  اهیلع -  هللا  مالـس  بنیز - 
انا ال ملعی  هللااـنوذؤت  مکنم و  يدزـألا  فکن  نا  مکمرکنف و  اـنونیهت  نا  اوعمطت  ـال  : درک لـثمت  رعـش  نیا  هب  ماـما  تساـم ! يوگنخس 

امـش رازآ  زا  تسد  ام  هکنیا  و  میراد ، یمارگ  ار  امـش  ام  دینک و  راوخ  ار  ام  امـش  هک  دینکن  عمط  » انوبحت مل  نا  مکمولن  مکبحن و ال 
تـسود ار  ام  رگا  مینک  یمن  تمالم  مه  ار  امـش  میراد و  یمن  تسود  ار  امـش  اـم  هک  دـند  ادـخ  دـینک ! رازآ  ار  اـم  امـش  میرادرب و 

تشک و ار  اه  نآ  هک  ار  ادخ  ساپس  دنوش ، نانمؤمریما  دنتـساوخ  تردپ  دج و  نکل  یتفگ ، تسرد  ناوج  يا  تفگ : دیزی  «. دیرادن
نیا يارب  و  يوش ! دلوتم  وت  هک  نآ  زا  شیپ  دوب  ارم  ناکاین  ناردپ و  تراما ، توبن و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .تخیرب  ار  اهنآ  نوخ 

نب ییحی  زا  بقانم »  » رد «. يو زا  رتراکمتس  رتدب و  یکرشم  رفاک و  هن  مدیدن و  دیزی  زا  رتلدنیگنـس  تفگ : یم  مالـسلاامهیلع  هنیکس 
: دومرف ماما  داهن ! مان  یلع  مه  اب  ار  دوخ  دنزرف  ود  تردپ  تسا  بجع  تفگ : نیـسحلا  نب  یلع  اب  دـیزی  هک : تسا  هدرک  لقن  نسح 

نانز داهن و  دوخ  يور  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  : دیوگ هللا  همحر  دیـس.دیمان  وا  مان  هب  راب  دنچ  تشاد  تسود  ار  شردپ  مردپ 
لوانت نآ ) ریغ  دنفسوگ و   ) رـس رگید  دیدب و  ار  نآ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اما  دننیبن ، ار  رـس  ات  دیناشنب  دوخ  رـس  تشپ  ار 
دایرف درک  یم  هراپ  ار  اهلد  هک  كانزوس  زاوآ  هب  دز و  كاچ  ار  نآ  دربارف و  نابیرگ  هب  تسد  دـیدب  ار  رـس  نوچ  بنیز  اما  .دومرفن 

نبای ءاسنلا  هدیس  ءارهزلا  همطاف  نبای  ینم  هکم و  نب  ای  هللا  بیبح  ای  هانیسح  ای  :» دز
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هاگنآ دوب ، هتـسشن  شوماـخ  هللا -  هنعل  دـیزی -  دـینایرگب و  دوب  سلجم  رد  ار  سک  ره  مسق  ادـخ  هب  تفگ : يوار  «. یفطـصملا تنب 
عیبر ای  هادمحم  نبای  هاتیب  لها  دیس  ای  هانیسح  ای  : » دز یم  دایرف  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  نانک  نویش  دوب  دیزی  يارـس  رد  هیمـشاه  ینز 

ظیغلا دنز  كرتی  اهرقتسم و  نع  بلقلا  لیزی  امم  و.تسیرگب  دینشب  سک  ره  تفگ : يوار  «. ءایعدالا دالوا  لیتق  ای  یماتیلا  لمارألا و 
مشخ شتآ  دنک و  یم  رب  ياج  زا  ار  لد  هک  يزیچ  » ایداعألا یتح  نیجشی  اهب  لاحب  اهقیلط  دنع  یحولا  تانب  فوقوایراو  ردصلا  یف 

یم شیرلد  ار  نانمـشد  یتـح  هک  یتلاـح  هب  دوـخ  هدرک ي  دازآ  دزن  تسا  یحو  نارتـخد  نداتـسیا  دزورفا  یم  هنیـس  رد  ار  هـنیک  و 
دروآ ودب  يور  یملسا  هزربوبا ي  .دیواک  یم  ار  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  يایانث  نادب  تساوخ و  نارزیخ  بوچ  دیزی  هاگنآ  « .دندرک
مدید هک  مهد  یم  یهاوگ  ینز ؟ یم  مالـسلااهیلع  همطاف  نب  نیـسح  ناهد  رب  دوخ  یتسدـبوچ  هب  ایآ  دـیزی ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : و 

.دیتشهب لها  ناناوج  دیس  امش  تفگ : یم  دیکم و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  وا و  يایانث  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
دیزی تفگ : يوار  ! تـسا یهاـگ  تشگزاـب  دـب  دزاـس و  هداـمآ  وا  يارب  ار  مـنهج  دـنک و  نـعل  دـشکب و  ار  امـش  لـتاق  يادـخ  سپ 

یخایشأ تیل  : تسج لثمت  يرعبز  نبا  راعشا  نیا  هب  تفگ  دندرب و  شنوریب  ناشک  ناشک  دومرف  وا  ندرک  نوریب  هب  دش و  نیگمشخ 
ردبب هانلدع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دق  لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهأل و  لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  ردـبب 

یم مجرتم  لعف  ناک  ام  دـمحأ  ینب  نم  مقتنأ  مل  نا  فدـنخ  نم  تسل  لزن  یحو  ءاـج و ال  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  لدـتعاف 
: تسا نیا  ینعم  تسا و  دیزی  دوخ  زا  ریخا  مود و  رعش  ارهاظ  دیوگ :
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گنج رد   ) هزین ندز  زا  ار  جرزخ  هلیبق ي  ندرک  يراز  دندید  یم  دندش  هتـشک  ردـب  رد  هک  نم  هلیبق  ناگتـشذگ  ناریپ و  شاک  يا  »
ردـب ياج  هب  ار  نیا  میتشک ، ار  اه  نآ  ناگرزب  نارتهم و  دابم ، لش  تتـسد  دـیزی ! يا  دـنتفگ  یم  دـندز و  یم  دایرف  يداش  زا  دـحا )

نامدود زا  نم  دـش ، لزان  یحو  هن  دـمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  دـندرک ، يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  هلیبق ي  دـش ، رـس  هب  رـس  میدرک و 
يرعبز نب  هللادبع  وا  مان  يرعبز (1)  نبا  دیوگ : مجرتم  «. میوجن وا  نادنزرف  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  نیک  رگا  متسین  فدنخ 
نمشد اما  همه ، دمآ  رس  تغالب  رد  دوبن و  رترعش  وکین  وا  زا  شیرق  رد  دنیوگ  دوب ، شیرق  زا  مهـس  نب  دعـس  نب  يدع  نب  سیق  نب 

درک و یم  صیرحت  تفلاخم  هب  ار  مدرم  درک و  یم  تراسج  رایسب  دوخ  راعشا  رد  دوب  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
قتار یناسل  نا  هلآلا  لوسر  ای  : هلمج زا  تفگ  ربمغیپ  حدم  رد  يراعشا  تساوخ و  رذع  مدقت  ام  زا  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  دعب  ات 

نیقیلا قدـصلا و  یفو  دـصلا ق  ربلا و  نیقیلاـب و  اـنتئجروبثم  هلیم  لاـم  نم  یغلا و  ننـس  یف  ناطیـشلا  يراـجا  ذاروب  اـنا  ذا  تقتف  اـم 
یم ار  لالض  ياه  هار  ناطیش  اب  یتقو  ات  مدوب  هارمگ  یتقو  متفاکش  هک  ار  نآ  دزود ، یم  نم  نابز  ادخ  هداتسرف ي  يا  ینعیرورسلا :
زین و  «. تسا ینامداش  نیقی  یتسار و  رد  يدروآ و  یتسار  یکین و  ینیقی و  رما  دوش ، كاله  دور  هار  ناطیـش  اـب  سک  ره  مدـییوپ و 

رغأ و رون  همالع  کیلملا  همـس  نم  کیلع  موحرم و  محار  کناف  محراو  امهالک  يدلا  کل و  ادف  فعاف  : دیوگ هدیـصق  نمـض  رد 
وت هک  نک  ینابرهم  و  وت ! يادف  ود  ره  مردام  ردپ و  اشخبب  : » ینعی میظع  هلالا  ناهرب  افرـش و  هناهرب  هبحم  دعب  كاطعأ  موتخم  متاخ 

نآ تسا و  یتمالع  وت  رب  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  دننابرهم ! وت  اب  نارگید  و  ینارگید ) اب   ) نابرهم

510 ص :
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رد ار  وت  یتسود  تسا و  هداد  يرترب  ار  وت  يدـنوادخ  ناهرب  هداهن (1) !  وت  رب  تسا  توبن  رهم  و  وت ) يور  رد   ) تسا ناـشخرد  رون 
رد وا  يوکین  راعـشا  زا  و  دـش ، نامیـشپ  دوب و  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هقدـنز  رفک و  رد  راعـشا  و  «. تسا گرزب  ادـخ  ناهرب  هداهن و  اهلد 

لکب و نبعلی  رهدلا  تانب  لئاز و  میعن  سؤب و  لک  لجأ  تقو و  کنیذ  الکل  يدم  رشلل  ریخلل و  نا  : تسا تیب  هس  نیا  شرفک  نامز 
یم دوبان  یتمعن  ره  یتخـس و  ره  دناسر ، ماجنا  هب  دنراد و  یتدم  ود  ره  يدب  یکین و  » لقم رثم و  ربق  ءاوس  مهنیب و  ساسخ  تایطعلا 

دـنمتلود و ربق  ددرگ ، یم  تسد  هب  تسد  تسا  هدـش  هداد  مدرم  هب  هک  ایند  لام  دـننک ، یم  يزاـب  همه  اـب  راـگزور  نارتخد  دوش و 
تساـخرب و بلاـط  یبا  نب  یلع  رتـخد  بنیز  تـفگ : يوار  .میدرگزاـب  باـتک  هـمجرت ي  هـب  زاـب  «. تـسا رگیدـکی  دـننام  شیورد 

اوبذک نأ  يأوسلا  اؤاسأ  نیذلا  هبقاع  ناک  مث  : » هناحبس هللا  قدص  نیعمجأ ، هلآ  هلوسر و  یلع  لص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  :» تفگ
قاست امک  قاسن  انحبـصأف  ءامـسلا  قافآ  ضرألا و  راـطقأ  اـنیلع  تذـخأ  ثیح  دـیزی  اـی  تننظأ  نوزهتـسی .» اـهب  اوناـک  هللا و  تاـیآب 
نالذـج کفطع  یف  ترظن  کفنأب و  تخمـشف  هدـنع ، كرطخ  مظعل  کلذ  نا  و  همارک ؟ هیلع  کب  اناوه و  هللا  یلع  انب  نا  يراسالا 

و : » لجوزع هللا  لوق  تیسنأ  الهم  الهمف  انناطلس  انکلم و  کل  افص  نیح  و  هقستم ، رومالا  هقثوتسم و  کل  ایندلا  تیار  ثیح  ارورسم 
راگدرورپ هک  ار  يادخ  ساپس  «.» میلا باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنأل  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  ال 
اهنآ يازس  هآ » ...هبقاع  ناک  مث  : » تفگ تسار  هناحبس  يادخ  همه ! داب  وا  نادناخ  ربمغیپ و  رب  دنوادخ  دورد  تسا و  نایناهج 
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نآ شود  تشپ  رد  توـبن  رهم  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  راـسخر  رد  روـن  هک  تسا  حیرـص  وا  تـیب  نـیا  و  . 164 - 1
یتایاور تحص  رب  لیلد  ترضح  نآ  اب  تسا  رصاعم  يرعبز  نبا  نوچ  و  دوب ، ترضح  نآ  قدص  لیلد  دوب و  تداع  قراخ  ترضح 

.تسا هدمآ  نآ  لاثما  توبن و  رهم  هرابرد ي  هک  تسا 
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فارطا نوچ  هک  يرادنپ  ایآ  دیزی ! يا  دندومن ، ءازهتسا  نآ  هب  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  ایآ  هک  دشاب ، تشز  دندرک  تشز  راک  هک 
میراوخ و ادخ  دزن  ام  دندیناشک ، يوس  ره  هب  راو  هدرب  ار  ام  ات  یتخاس  دودسم  ام  رب  هراچ  هار  یتسب و  ام  رب  ار  نامسآ  قافآ  نیمز و 

دوـخ هب  يدوـمن و  ربـکت  يدیـشک و  ـالاب  ینیب  سپ  ادـخ !؟ دزن  تسا  وـت  يوربآ  رف و  زا  اـم  رب  وـت  هبلغ ي  نیا  و  يورب ؟ یمارگ  وـت 
یکدـنا .هتـشگ  یفاص  ار  وت  ام  یهاشداپ  کلم و  هتـسارآ ، وت  ياـهراک  هتـسب و  وت  دـنمک  ربنچ  رد  اـیند  هک  ناداـش  مرخ و  يدـیلاب ،

یبوخ ار  ناشیا  میداد  تلهم  نوچ  هک  دنرادنپن  نارفاک  خـلا .» ...نبـسحی  «و ال  يدرک شومارف  ار  یلاعت  يادـخ  لوق  ایآ  رت ! هتـسهآ 
نب ای  لدـعلا  نمأ  «.» كاندرد دـشاب  یباذـع  ار  نانآ  دـننک و  رتشیب  هانگ  ات  میهد  تلهم  ار  اهنآ  ام  هکلب  تسنانچ ، هن  میهاوخ ! ناـشیا 

ءادعألا نهب  وذحت  نههوجو  تیدبأ  نهروتس و  تکته  دق  ایابـس ؟ هللا  لوسر  تانب  کقوس  کئاما و  كریارح و  كریدخت  ءاقلطلا 
نم نهعم  سیل  و  فیرـشلا ، یندلا و  دیعبلا و  بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  لقانملا و  لهانملا و  لها  نهف  رـشتسی  دلب و  یلا  دـلب  نم 

فیک و  ءادهـشلا ، ءامد  نم  همحل  تبن  ءایکزألا و  دابکأ  هوف  ظفل  نم  هبقارم  یجتری  فیک  و  یمح ، نهتامح  نم  ـال  یلو و  نهلاـجر 
اولهأل و : مظعتـسم مثأتم و ال  ریغ  لوقت  مث  ناغـضالا ، نحالا و  نآنـشلا و  فنـشلاب و  اـنیلا  رظن  نم  تیبلا  لـها  انـضغب  یف  أطبتـسی  ـال 

یمدرم نآ  رسپ  يا  «.» کترصخمب اهتکنت  هنجلا  لهأ  بابش  دیـس  هللادبع  یبا  ایانث  یلع  ایحتنم  لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا 
لوسر نارتخد  یناشن و  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  دومرف ! دازآ  نآ  زا  سپ  درک  ناشریـسا  نم  دـج  هک 

زا ار  اهنآ  نانمـشد  ییاشگب ؟ ار  نانآ  يور  يردـب ، ار  اهنآ  هدرپ ي  یناشک ؟ يوس  نآ  يوس و  نیدـب  ریـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ار 
زا دـنرگن ! یم  ار  اهنآ  هرهچ ي  فیرـش  عیـضو و  رود ، کـیدزن و  دـنزود و  اهنادـب  مشچ  بیرغ  یموب و  دـنرب و  يرهـش  هب  يرهش 
هک نآ  زا  دشاب  يراسگمغ  يزوسلد و  دیما  هنوگچ  يراکددم ، هن  يرادهگن و  هن  يروای ، هن  تسا ، هدنام  يراتسرپ  هن  اه  نآ  نادرم 

نادیهش نوخ  زا  شتشوگ  تخادنا و  نوریب  دیئاخب و  ار  ناکاپ  رگج  شناهد 
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يا خلا » ...اولهأل   » ییوگ یم  زاب  درگن !؟ ضغب  هنیک و  مشچ  هب  ام  يوس  هک  نآ  دیامنن  باتش  هداوناخ  ام  ینشد  هب  هنوگچ  دیئورب !؟
یناد و راکهانگ  ار  دوخ  هن  يدرک ، تشهب  لها  ناناوج  دیس  نیـسحلا  هللادبع  یبا  نادند  گنهآ  بوچ  هب  و  دابم ، لش  تتـسد  دیزی 

یلـص دمحم  هیرذ  ءامدل  کتقاراب  هفأشلا  تلـصأتسا  هحرقلا و  تاکن  دق  کلذ و  لوقت  فیک ال  و  «!» يرامـش گرزب  ار  لمع  نیا  هن 
ندوتل و  مهدروم ، اکیـش  ندرتلف و  مهیدانت  کـنا  تمعز  کخایـشأب  فتهت  و  بلطملادـبع ، لآ  نم  ضرـألا  موجن  هلآ و  هیلع و  هللا 
کفس نمب  کبضغ  للحا  انملظ و  نمم  مقتنا  انقحب و  انل  ذخ  مهللا  تلعف ، ام  تلعف  تلق و  ام  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللش و  کنا 

تلمحت امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و  الا  تززح  كدـلج و ال  الا  تیرف  ام  هللا  وف  انتامح ، لتق  اـنءامد و 
نبسحت و ال  ،» مهقحب ذخأی  مهثعـش و  ملیو  مهلمـش  هللا  عمجی  ثیح  هتمحل  هترتع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنا  هتیرذ و  ءامد  کفـس  نم 
لیئربجب امیـصخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  امکاح و  هللااب  یفک  و  نوقزری » مهبر  دنع  ءایحأ  لب  اتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا 

هللا یلـص  ربـمغیپ  تیرذ  نوخ  یتـخوس !؟ يدرک و  نک  هشیر  ار  شیر  یتفاکـش و  يدرک و  روساـن  ار  مخز  هک  ییوگن  ارچ  «.» اریهظ
و  ) يدناوخ ار  نانآ  يدرک و  دوخ  ناکاین  فالسا و  دای  نونکا  دندوب ! نیمز  ناگراتـس  بلطملادبع  لآ  زا  هک  یتخیر  ار  هلآ  هیلع و 
گنگ و تنابز  دوب و  هدش  کشخ  تتـسد  شاک  ینک  وزرآ  يور و  نانآ  دزن  يدوز  نیمه  رد  هک  روخم ) مغ  یتساوخ ؟ تسـشزان 
رب دیآ  دورف  وت  مشخ  و  شکب ! ار  ام  ماقتنا  نارگمتس  نیا  زا  ناتسب و  ار  ام  داد  ایادخ  يدرک ! یمن  لمع  نآ  یتفگ و  یمن  نخس  نآ 

يدرک و هراپ  هراپ  ار  تدوخ  تشوگ  یتفاکـش ، ار  تدوخ  تسوپ  هک  مسق  ادخ  هب  تشکب ! ار  ام  تامح  تخیرب و  ام  نوخ  هک  نآ 
ترتع و تمرح  نتـسکش  يو و  نامدود  نوخ  نتخیر  زا  يراد  شود  رب  هک  راب  نآ  اـب  ییآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب 

ادخ هار  رد  هک  ار  اه  نآ  رادنپم  و  دناتـسب ، اه  نآ  داد  دنک و  لدبم  تیعمج  هب  ار  اه  نآ  یناشیرپ  دـنوادخ  هک  ییاج  وا ، نت  هراپ ي 
یلـص دمحم  تسا و  مکاح  دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنروخ  یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دنا ، هدرم  دندش  هتـشک 

مصخ هلآ  هیلع و  هللا 
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و ادنج ، فعضأ  اناکم و  رش  مکیأ  الدب و  نیملاظلل  سئب  نیملسملا  باقر  کنکم  نم  کل و  لوس  نم  ملعیس  و  «.» نابیتشپ لیئربج  و 
رودصلا يربع و  نویعلا  نکل  کخیبوت  رثکتـسا  کعیرقت و  مظعتـسا  كردق و  رغـصتس  ینا ال  کتبطاخم  یهاودـلا  یلع  ترج  نئل 

نم بلحتت  هاوفألا  انئامدنم و  فطنت  يدیألا  هذـهف  ءاقلطلا  ناطیـشلا و  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاف  الا  يرح ،
تخاس و وت  يارب  ار  راک  هک  سک  نآ  : » ینعی «. لعارفلا تاهما  اهرفعت  لـساوعلا و  اـهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کـلت  اـنموحل و 

امـش کی  مادک  ماقم  هک  ددرگ  هاگآ  تسا و  دـب  ناراکمتـس  شاداپ  هک  دـنادب  يدوزب  درک ، ناناملـسم  ندرگ  راب  ار  وت  تخادرپ و 
راچان و  دیناشک ) اجنیا  هب  يریسا  هب  ارم  و   ) درک تیانج  نیا  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا  تسا و  رت  فیعض  کی  مادک  رکشل  رتدب و 

وت تراما  تمشح و  و   ) رایسب شهوکن  ار و  وت  منک  میظع  ياه  شنزرـس  مناد و  تسپ  رایـسب  ار  تردق  زاب  میوگ  نخـس  وت  اب  مدش 
اهمـشچ نکل  تست ) تبیه  زا  هن  ینیب  نم  رد  هک  یباـتیب  عزج و  نیا  مسرتـن و  مزاـبن و  ار  دوـخ  دوـشن و  نم  تـشحو  سرت و  بـبس 
ناطیـش بزح  اقلط و  تسد  هب  ادـخ  بزح  هک  تسا  بیجع  تخـس   (1) منادـناخ ) ردارب و  تبیـصم  زا   ) نایرب اهلد  تسا و  ناـیرگ 

ياهتشوگ دزیر و  یم  امش  ياه  هجنپ  رس  زا  ام  نوخ  دنوش ! یم  هتشک 
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یم میظع  ار  وـت  شنزرـس  مرامـش و  یم  مک  ار  تردـق  نم  هکنیا  و  تسا : هدروآ  نینچ  همجرت ي  رد  نوـیعلا » ءـالج   » رد . 165 - 1
نایرب ناشیا  ياه  هنیـس  نایرگ و  ار  ناناملـسم  ياه  هدید  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک ، یم  هدـیاف  وت  رد  باطخ  هک  تسا  نآ  يارب  هن  مناد ،

، ادخ لوسر  تنعل  یلاعت و  قح  طخس  زا  ولمم  ياهندب  یغاط و  ياهناج  نیگنـس و  ياهلد  رد  دشخب  یم  دوس  هچ  هظعوم  و  يدرک ،
ندش هتشک  تسا  بجعت  یهز  سپ  يدرک ! هچنآ  يدرک  وت  هورگ  مسق  نیا  تناعا  هب  و  هدرک !؟ نایشآ  نآ  رد  ناطیش  هک  اه  هنیس  و 

ام نوخ  هک  رجاف ! ناراکانز  ياه  لسن  ثیبخ و  ناگدش  دازآ  ياهتسد  هب  ناشیا  يایـصوا  هلالـس  ناربمغیپ و  نادنزرف  ناراکزیهرپ و 
تاهما اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت   » همجرت .هآ و  ...دـتفا  یم  نوریب  ناـشیا  ياـهناهد  زا  اـم  ياهتـشوگ  دزیر و  یم  ناـشیا  ياهتـسد  زا 
موحرم هک  دور  یم  لاـمتحا  تسا  یبرع  تراـبع  اـب  تفلاـخم  زین  رگید  تاـملک  زا  يرایـسب  رد  نوچ  تسا و  هدرواـین  ار  لـعارفلا »

و لـساوعلا » اـهباتنت   » هلمج نآ  دوـب و  تراـبع  نیا  زا  ریغ  نآ  تراـبع  هک  دنتـشاد  هبطخ  نیا  زا  رگید  هخـسن ي  هللا  هـمحر  یـسلجم 
.تشادن ار  یلع » ترج  نئلو  » زین
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یم كاخ  رد  ار  اهنآ  ناراتفک  دـننک و  یم  یـشکرس  ناگرگ  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهندـب  نآ  دـتفا و  یم  نوریب  امـش  ياـهنهد  زا  اـم 
یـشکرس نینچمه  .تسا  ملظ  زا  هیانک  تشوگ  ندـیوج  الثم  تسا ؛ رایـسب  هبطخ  نیا  تارابع  رد  تایانک  دـیوگ : مجرتم  «. دـنناطلغ

نآ تشاد  نیقی  هام  دـنچ  زا  سپ  اهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  نوچ  تسا ، اهنآ  تبرغ  زا  هیاـنک  اهندـب  نآ  زا  راـتفک  گرگ و  ندرگ 
: تفگ درک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يارب  وا  دوخ  ار  نمیا  ما  ثیدـح  زین  .دـندرپس و  كاـخ  هب  ار  كاـپ  ياهندـب 

نانچ تشگ -  رـضاح  اه  نآ  نفد  رد  ماما  دوخ  یتیاور  هب  و  دننک » نفد  ار  اهندـب  نآ  هک  تسا  هدومرف  ردـقم  دـنوادخ  ار  یهورگ  »
نابایب رد  تبرغ و  رد  تقو  نآ  رد  اه  نآ  ربق  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  ناراـتفک  ناـگرگ و  یـشک  رـس  سپ  میتفگ -  نیا  زا  شیپ  هک 
یسراف رد  ام  ارحـص و  تاناویح  رگم  تفر ، یتسناوتن  اه  نآ  ترایز  هب  یـسک  انـشآ ، تسود و  رابت و  شیوخ و  زا  رود  ییاج  دوب ،
براقا رب  دـنکن  نآ  دای  یـسک  هک  یناکم  رد  ربق  ندوب  اهنت  و  دروآ » یم  نوریب  غالک  ارم  مشچ  یـسک  یب  ییاـهنت و  زا   » مییوگ یم 

نئل و  : » هبطخ همتتربق  برح  ربـق  برق  سیل  رفق و  ناـکمب  برح  ربـق  :و  عزج یگنتلد و  ماـقم  رد  تفگ  رعاـش  هکناـنچ  تسا ، نارگ 
، لوعملا هیلع  یکتـشملا و  هللا  یلاف  دیبعلل ، مالظب  کبر  ام  كادی و  تمدق  ام  الا  دجت  نیح ال  امرغم  اکیـش  اندجتل و  امنغم  انتذـختا 

اهراع کنع  ضحرت  اندمأ و ال  كردت  انیح و ال  تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  هللا ال  وف  كدهج ، بصان  کیعس و  عساو  كدیک  دکف 
، نیملاعلا بر  دمحلاف هللا  نیملاظلا  یلع  هللا  هنعل  الأ  يدانملا  يدانی  موی  ددب ، الا  کعمج  ددـع و  الا  کمایا  دـنف و  الا  کیأر  له  و 

نسحی دیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نأ  هللا  لئـسن  همحرلا و  هداهـشلاب و  انرخآل  هرفغملا و  هداعـسلاب و  انلوأل  متخ  يذلا 
نیمه هب  يدرب ، دوس  يدروآ و  تسد  هب  تمینغ  دوخ  نامگ  هب  زورما  رگا  «.» لیکولا معن  هللا و  انبسح  دود  میحر و  هنا  هفالخلا ، انیلع 
میرب ادخ  هب  هوکش  دنکن ؛ متـس  ناگدنب  رب  دنوادخ  داتـسرف و  شیپ  زا  وت  تسد  هک  ار  نامه  رگم  یباین  هک  یتقو  ینک ، نایز  يدوز 

يراد هک  دیک  ره  سپ  مینک ، وا  رب  دامتعا  و 
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یحو درک و  یناوتن  وحم  اهدای  زا  ار  ام  رکذ  دنگوس  ادخ  هب  رب ! راک  هب  يراد  هک  دهج  ره  يامنب و  یهاوخ  شـشوک  هچ  ره  نکب و 
تسس وت  يأر  درتس ! یناوتن  شیوخ  زا  ار  متـس  نیا  گنن  دیـسر و  یناوتن  ام  تیاغ  هب  دینار و  یم  یناوتن  داتـسرف ، دنوادخ  هک  ار  ام 

نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الأ  : » دز دایرف  يدانم  هک  زور  نآ  دـیارگ ، یناشیرپ  هب  وت  تیعمج  كدـنا و  وت  تلود  مایا  هرامـش ي  تسا و 
زئاـف تمحر  تداهـش و  هب  ار  اـم  رخآ  درک و  متخ  ترفغم  تداعـس و  هب  ار  اـم  لوا  هـک  ار  ادـخ  ساپـس  نیملاـعلا » بر  دـمحلاف هللا 
معن هللا و  انبـسح  دود  میحر و  هنا  » دوب فلخ  وکین  ام  رب  وا  دوخ  دیازفیب و  دنک و  لماک  ار  اه  نآ  باوث  هک  میهاوخ  ادخ  زا  دینادرگ 
نارگ هحون  تسا ، هتـسیاش  نانز  زا  هک  تسا  يدایرف  » حئاونلا یلع  توملا  نوهأ  ام  حئاوص  نم  دمحت  هحیـص  ای  : تفگ دیزی  «. لیکولا

هک نآ  زا  رتـگرزب  تتامـش  مادـک  : » تسا روطـسم  دـیزی  نب  ساـبع  نبا  هماـن ي  رد  دـیوگ : فلؤم  «. دـیامن لهـس  نارگید  گرم  ار 
تردق ات  يدرب  ماش  هب  قارع  زا  هدز  تراغ  راتفرگ و  ریسا و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  نانز  ناکدوک و  نارتخد و 

رابت شیوخ و  نیک  یتشگ و  هریچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادـناخ  رب  يدرک و  روهقم  ار  ام  دـننیبب  و  ییامنب !؟ مدرم  هب  ار  دوخ 
بوچ رد  شتآ  دننام  هک  ضغب  نآ  و  يدرک ، راکـشآ  ار  ناهنپ  ینمـشد  يدیـشک و  ام  زا  دوخ  نامگ  هب  ردـب  زور  رد  ار  دوخ  رفاک 

دنوادخ باذع  زا  وت  رب  ياو  دیتخاس ؛ اهیزوت  هنیک  نآ  زیواتسد  ار  نامثع  نوخ  تردپ  وت و  يدومن ! رهاظ  يدوب  هدیـشوپ  هنز  شتآ 
تخـس هک  داب  ناهد  رد  تکاخ  گنـس و  یهرن ، منابز  مخز  زا  یهرب ، نم  تسد  مخز  زا  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ازج ! زور  مکاح 

هچ رگا  مسق  ادـخ  هب  و  یتفای ! رفظ  ام  رب  زورما  هک  شابم  هرغ  نادـب  و  يدرم ! هدـیهوکن  هک  ترـس  رب  كاـخ  و  یـسکان ! درخ و  یب 
یتخس جنر و  اب  ار  وت  يدوز  نیمه  هب  دنکن و  متس  مکح  رد  هک  یلداع  مکاح  نآ  دزن  میوش  بلاغ  ادرف  میدش ، وت  بولغم  ام  زورما 

! نک نوزفا  هانگ  و  هدرم ! ردپ  يا  يزب  شوخ  یناوت  یم  هچ  ره  سپ  روفنم ، هدیهوکن و  راکهانگ و  درب ، نوریب  ناهج  نیا  زا 
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سپ تخوسب ، ام  رب  شلد  میتسشن  دیزی  دزن  هب  نوچ  : » تفگ نیـسحلا  تنب  همطاف  تفگ  دیفم  خیـش  «. يدهلا عبتا  نم  یلع  مالـسلا  و 
يور ابیز  يرتخد  نم  و  تساوخ ، ارم  و  شخبب ! نم  هب  ار  كرتخد  نیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : تساخرب و  ماف  خرـس  یماش  يدرم 
تسا یندشن  راک  نیا  تسناد  یم  وا  متخیوآ و  رد  بنیز  ما  همع  هماج ي  هب  دنناوت و  راک  نیا  متـشادنپ  مدیزرلب و  شیوخ  رب  مدوب ؛

تفـشآ و رب  دـیزی  دـیزی ! هن  درک و  یناوت  وت  هن  یمـشچ  خوش  نینچ  يریمب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  یتفگ ، غورد  تفگ : درم  نآ  اب  و 
نیا رب  ار  وـت  دـنوادخ  هللا  و  یناوـتن ! زگره  دوـمرف : بنیز  منک ! یم  مهاوـخ  رگا  مناوـت و  یم  هک  مسق  ادـخ  هب  یتـفگ  غورد  تفگ :
یم نخـس  نیا  نم  يور  رد  تفگ : تخورفارب و  مشخ  زا  دیزی  .يریگ  رگید  نید  يور و  نوریب  ام  نید  زا  رگم  تسا ، هدادن  تردق 
نم ردارب  ردپ و  دج و  نید  هب  دیـشاب ، ناملـسم  رگا  تردـپ  دـج و  وت و  دومرف  بنیز  دـنتفر ! نوریب  نید  زا  تردارب  ردـپ و  ییوگ ؟

یهد و یم  مانشد  متس  هب  تسا ، وت  تسد  تس  يریما و  وت  دومرف : بنیز  .یتفگ  غورد  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : دیزی  .دیتفای  تیاده 
گرم ار  وت  ادخ  وش ، رود  داد : باوج  دیزی  تفگ ، زاب  مالک  نآ  یماش  .دش  شوماخ  درک و  مرـش  ایوگ  .ییوگ  یم  روز  تردـق  هب 

رد ریثا  نبا  یلاما و  رد  قودص  و  رترصتخم ، تسا  هدروآ  نیا  دننام  دمحم  نب  ماشه  زا  هرکذت »  » رد طبـس  و  «! درادرب نیمز  زا  دهد و 
: تفگ فوهل  رد  دیـس  و.دـنا  هتفگ  مالـسلااهیلع  یلع  نب  همطاف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ياج  هب  هک  نآ  رگم  زین ، لماک 

همع اب  همطاف  شخب ! نم  هب  ار  كرتخد  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دنکفا و  مالسلااهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف ي  هب  هاگن  یماش  درم  »
دیزی تسیک ؟ تفگ : یماـش  .یندـشن  تسا  يراـک  همارک » ـال  ـال و  : » تفگ بنیز  موـشب ؟ مه  زینک  مدـش ، میتـی  تفگ : شیوـخ  ي 

ار وت  ادخ  تفگ : یماش  .يرآ  تفگ : دیزی  مالسلاامهیلع ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  همطاف و  رـسپ  نیـسح  تفگ : وا  .نیـسح  رتخد  تفگ :
هب تفگ : دیزی  دنمور ! ناریسا  اهنیا  متشادنپ  مسق  ادخ  هب  ینک ؟ یم  ریـسا  ار  وا  تیرذ  یـشک و  یم  ار  ربمغیپ  ترتع  ایآ  دنک ! تنعل 

درک رما  منک ! یم  قحلم  اه  نآ  اب  مهر  ار  وت  مسق  ادخ 
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درک ینادنز  هب  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نانز  دیزی  هک : تسا  قودص  یلاما »  » رد و  «. دندز شندرگ 
دناوخب و ار  بیطخ  دیزی  : » تفگ يوار  تسا  فوهلم  رد  و.تخادنا  تسوپ  اه  نآ  هرهچ ي  ات  دندوبن  ظوفحم  امرگ  امرـس و  زا  هک 

نیـسح نینمؤـملاریما و  مذ  رد  دـمآ و  رب  ربـنم  هب  بـیطخ  .دـنک  مذ  ار  مالـسلاامهیلع  شردـپ  نیـسح و  دور و  ربـنم  يـالاب  درک  رما 
ياو بیطخ  يا  دز : دایرف  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  .دوتـسب  ناوارف  ار  دیزی  هیواعم و  درب و  ردب  هزادنا  زا  نخـس  مالـسلاامهیلع 

رد ار  دوخ  ياج  سپ  قلاخلا » طخـسب  نیقولخملا  هاـضرم  تیرتشا  « ؟ يدـیرخ راگدـیرفآ  مشخ  هب  ار  ناگدـیرفآ  يدونـشوخ  وت ! رب 
هفیسب هبسب و  نونلعت  ربانملا  یلعا  : تسا هتفگ  وکین  هیلع -  هللا  تاولص  نینمؤملاریما -  حدم  رد  یجافخ  نانس  نبا  « .نیب هدامآ  خزود 

لبق تسا و  رماع  ینب  هجافخ  هب  وا  تبسن  نانس و  نب  دمحم  نب  هللادبع  دمحموبا  رعاش  نیا  مان  دیوگ : فلؤم  واهداوعأ  مکل  تبـصن 
هیردب مکنیب  قئالخلا  کلت.خـلا  هآ  ...ربانملا  یلعااهداشر  اهلالـض و  هیف  نآرقلا  اههاوفأ  یف  ترفک و  هما  ای  : دـیوگ روکذـم  تیب  زا 

يرون و ثدـحم  ام  خیـش  دـیوگ : فلؤماهدایز  اهدـیزی و  داشرلا  فرع  اهیدـع  اهمیت و  ول ال  هللا  واهداقحا  تبخ  ام  نیـسحلا و  لـتق 
یم دندرب ، دیزی  دزن  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  هک : دـنا  هدرک  لقن  يدـنوار » تاوعد   » زا هللا  امهمحر  یـسلجم  همالع 

هناهب ي درذگ و  شنابز  رب  يا  هملک  دیاش  تخادرپ  نخـس  هب  وا  اب  شدیناتـسیاب و  دتوخ  يور  شیپ  دـشکب ، هناهب  هب  ار  وا  تساوخ 
یم ناتشگنا  اب  نخس  نیب  رد  تشاد ، تسد  رد  یکچوک  حیبست  داد و  یم  یخساپ  ار  هملک  ره  مالسلا  هیلع  یلع  و  ددرگ ، وا  نتـشک 
اور هنوگچ  نیا  ینادرگ ، یم  هحبـس  ینک و  یم  ملکت  نم  اـب  وت  میوـگ و  یم  نخـس  وـت  اـب  نم  تفگ : هللا -  هنعل  دـیزی -  دـینادرگ ،

زا درک  ثیدح  نم  يارب  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشاب ؟
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کللهأ و كدمحأ و  کحبسا و  تحبـصأ  ینا  مهللا  : » یتفگ یتفرگب و  هحبـس  هتفگن  نخـس  یتشاذگب  دادماب  زامن  نوچ  هک  مدج 
زا ریغ  تفگ  یم  تساوخ  یم  هک  نخس  ره  دینادرگ و  یم  هحبس  دناوخ و  یم  اعد  نیا  یتحبس » هب  ریدا  ام  ددعب  كدجما  تربکا و 

رتسب رد  نوچ  مور و  رتسب  هب  بش  ات  منآ  هاـنپ  رد  نم  و  تسا ، بوسحم  ندرک  رکذ  ندـینادرگ  هحبـس  نیا  هک  دومرف  یم  و  حـیبست ،
نیا رد  نم  و  یتقو ، ات  یتقو  زا  دـیدرگ  یم  بوسحم  حـیبست  وا  يارب  داهن و  یم  نیلاب  ریز  هحبـس  دـناوخ و  یم  اعد  نامه  تفر  یم 

زا و  عنقم ، دیهد  یم  یباوج  رگم  میوگ  یمن  ینخس  امش  زا  کی  چیه  اب  نم  تفگ : وا  اب  اهراب  دیزی  .مدرک  شیوخ  دج  هب  ادتقا  راک 
 - هللا هنعل   - دیزی نوچ  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دیاش  وا  دج  زا  دارم  .درک و  رما  وا  ییاهر  هب  داد و  تلـصو  تشذگرد  وا 

نیـسحلا نب  یلع  زور  نآ  هللا -  هنعل  دـیزی -  تفگ : يوار  فوـهلم ) ) .تـسا هدوـبن  دـقتعم  یلـضف  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  يارب 
اجنادب درک و  یمن  ظفح  امرگ  امرـس و  زا  هک  دروآ  دورف  یلزنم  رد  ار  نانآ  و  دنک ، اور  تجاح  هس  هک  داد  هدـعو  ار  مالـسلاامهیلع 

: تفگ هنیکـس  .دندرک  یم  يراز  نویـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دندوب  رهـش  نآ  رد  ات  و  تخادنا ، تسوپ  ناشاه  هرهچ  ات  دندنام 
راوس جدوه  رد  مدید  ینز  تفگ : نآ  رخآ  رد  درک و  لقن  ینالوط  یباوخ  مدید و  باوخ  رد  تشذگب  ام  ندنام  زا  زور  راهچ  نوچ 

هب متفگ : امهیلع - هللا  مالـس  تردپ -  ردام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنب  همطاف ي  دنتفگ  تسیک : مدیـسرپ  هداهن ، رـس  رب  تسد 
متفگ یم  نایرگ و  مداتسیاب  وا  شیپ  مدیـسر و  وا  هب  ات  متفر  ناباتـش  سپ  میوگب ! وا  اب  دندرک  ام  اب  هچنآ  مور و  وا  دزن  دنگوس  ادخ 
حابم ار  ام  میرح  ادـخ  هب  ردام ! يا  دـنتخاس ، ناشیرپ  ار  ام  تیعمج  ادـخ  هب  رداـم ! يا  دـندرک ، راـکنا  ار  اـم  قح  ادـخ  هب  رداـم ! يا 

نیا یتخیـسگ ، ار  ملد  دـنب  هک  وگم  رگید  هنیکـس ! يا  تفگ : .دنتـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ام  ردـپ  ادـخ  هب  ردام ! يا  دـندرمش ،
جنپ ییوگ  دید  باوخ  رد  قشمد  رد  هنیکس  : » تفگ امن  نبا  خیـش.مسر  راگدرورپ  ياقل  هب  ات  دوشن  ادج  نم  زا  تسوت ، ردپ  نهاریپ 

یم هار  اهنآ  اب  یمداخ  دـنا و  هتفرگب  اه  نآ  درگ  ناگتـشرف  تسا و  هتـسشن  يدرم  ریپ  يرتش  ره  رب  دـندروآ و  ودـب  يور  رون  زا  رتش 
دمآ و نم  فرط  هب  مداخ  نآ  دنتشذگب و  نارتش  سپ  دور ،
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هللا یلص   ) ادخ لوسر  هداتسرف ي  يا  داب  وا  رب  مالس  متفگ : دتسرف ، یم  مالـس  وت  رب  وت  دج  هنیکـس ! يا  تفگ : دیـسر و  نم  کیدزن 
مود تسا و  هللا  هوفص  مدآ  لوا  تفگ : دنتـسیک ؟ راوس  رتش  نادرم  ریپ  نیا  متفگ : .تشهب  زا  یمداخ  تفگ : یتسیک ؟ وت  هلآو !) هیلع 

ناتفا و دراد و  نساحم  رب  تسد  هک  نآ  متفگ : .مالـسلا  مهیلع  هللا  حور  یـسیع  مراـهچ  هللا و  میلک  یـسوم  موس  هللا و  لـیلخ  میهاربا 
هیلع نیسح  تردپ  يوس  تفگ : تفر ؟ دنهاوخ  اجک  هب  متفگ : .هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  وت  دج  تفگ : تسیک ؟ تسا  نازیخ 
رون زا  هواجک  جنپ  نایم  نیا  رد  میوگب ، وا  اب  دندرک  ام  اب  يو  زا  سپ  ناراکمتس  هچنآ  ات  مدوید  هدرک  وا  فرط  هب  يور  سپ  مالسلا 

محازم و تنب  هیـسآ  مود  تسا ، رـشب  ردام  ءاوح  یلوا  تفگ : دنتـسیک ؟ نانز  نیا  متفگ  دوب ، ینز  هواـجک  ره  رد  دـنیآ و  یم  مدـید 
تـسا همطاف  وت  هدج ي  تسا  نازیخ  ناتفا و  هداهن  رـس  رب  تسد  هک  یمجنپ  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  مراهچ  نارمع و  تنب  میرم  موس 

وا شیپ  متـسویپ و  وا  هب  سپ  دـندرک ! هچ  ام  اب  هک  میوگب  وا  اب  مسق  ادـخ  هب  متفگ  .تردـپ  رداـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب 
هب ردام ! يا  دـنتخاس ، ناشیرپ  ار  ام  تیعمج  ادـخ  هب  ردام ! يا  دـندرک ، راکنا  ار  ام  قح  ادـخ  هب  ردام ! يا  متفگ : ناـیرگ و  مداتـسیا 

رگج هک  هنیکس  يا  يوگم  رگید  تفگ : .دنتشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردپ  ادخ  هب  ردام ! يا  دندرمـش ، حابم  ار  ام  میرح  ادخ 
راگدرورپ ياـقل  هب  اـت  دوشن  ادـج  نم  زا  نم و  اـب  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نهاریپ  نیا  يدرک ! هراـپ  ار  ملد  دـنب  يدز و  شتآ  ارم 

زا راحب ) «.) دش عیاش  مدرم  نایم  اما  متفگ  نامدوخ  ناسک  اب  مراد ، هدیشوپ  ار  باوخ  نیا  متساوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ  .مسر 
رهطم رس  دزن  هتسد  هتسد  ناگتشرف  هدوشگ و  مدید  ار  نامسآ  رد  مدوب ، هتفخ  رتسب  رد  : » تفگ هک  تسا  تیاور  دیزی  هجوز ي  دنه 
يربا هراپ ي  نایم  نآ  رد  هللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  هللادبع ! ابا  ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : یم  دندمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دش مخ  دمآ و  شیپ  دوب ، اه  نآ  نایم  رد  هام  دننام  يور  هدنشخرد  يدرم  دندوب و  نآ  رب  رایسب  نادرم  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  مدید 
بآ زا  دنـشاب !؟ هتخانـشن  ار  وـت  دوـش  یم  دنتـشک ، ار  وـت  دـنزرف  يا  تفگ : یم  دیـسوبب و  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ياهنادـند  و 

مربمغیپ و وت  دج  نم  دنزرف  يا  دندرک ، عنم  ار  وت  ندیشون 
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نینچمه و  دنسابع ، هزمح و  ود  نیا  لیقع و  نیا  رفعج و  وت  مع  نیا  مالـسلا و  مهیلع  نسح  تردارب  نیا  یـضترم و  یلع  تردپ  نیا 
بلط رد  تفات ؛ یم  نیسح  رس  زا  مدید  ییانـشور  متـسجرب و  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  تفگ : دنه  درمـش ؛ ار  نادناخ  یکی  یکی 

تخـس و  راکچ ؟ نیـسح  اب  ارم  نیـسحلل » یلام و  : » تفگ یم  هدرک و  راوید  هب  يور  متفاـی  یکیراـت  هناـخ ي  رد  ار  وا  مدـش ، دـیزی 
تساوخب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرح  دش ، دادماب  نوچ  تفگ : .تخادنا و  ریز  هب  رـس  متفگ  وا  اب  ار  باوخ  دوب ، نیگهودنا 

هیلع نیـسح  رب  دیاب  لوا  دـنتفگ : .مهد  امـش  هب  اهبنارگ  یتزئاج  و  دـیدرگزاب ؟ هنیدـم  هب  ای  دـیراد  رت  تسود  دـینامب  اجنیا  دیـسرپ  و 
هیمـشاه هیـشرق و  نز  ره  قشمد و  رد  دندرک  یلاخ  اه  هناخ  اه و  هرجح  سپ  دینک ، دـیهاوخ  هچ  ره  تفگ : .مینک  يرادازع  مالـسلا 

رد اما  تدـم  رد  نانز  : » تفگ امن  نبا  «. لقن ام  یلع  زور  تفه  دـندرک  يراز  نویـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دیـشوپ و  هایـس  هماج 
مخز حارج  دوب و  هدش  گرزب  ناراتفرگ  نآ  تبیـصم  دندرک و  یم  نویـش  يراز  هآ و  اب  دـندوب و  هتفرگ  نابز  هلان  زوس و  هب  قشمد 
امرگ امرـس و  زا  ار  اه  نآ  هک  ناشندوب  هداد  ياج  يا  هناـخ  رد  هبط ) لاـع  یلکثلا  ملکل  یـسالا   ) هدـنامورف جـالع  زا  نارادـغاد  نآ 
نهل نزحلا  میقم و  عزجلا  نعاط و  ربصلا  روتـسلا و  لظ  رودخلا و  نک  دـعب  دـیدصلا  لاس  دولجلا و  ترـشقت  یتح   » درک یمن  ظفح 

ربص هتـشر  هتفر ، ییابیکـش  تشگ ، يراج  دـیدص  تخادـنا و  تسوپ  ناشراسخر  يرورپ  هیاس  ینیـشن و  هدرپ  زا  سپ  ینعی : «. میدـن
زا ار  ناردـپ  تداهـش  توبن  نادـناخ  نانز  هک : تسا  هدرک  لقن  هیواح »  » باتک زا  ییاهب  لماک » «» .هتـسویپ ناشیا  اب  هودـناو  هتـسسگ 
رد شیوخ  يارـس  هب  ار  نانآ  دیزی  ات  دوب  نینچمه  دنا و  هتفر  رفـس  هب  ناتناردپ  دـنتفگ : یم  دنتـشاد و  یم  ناهنپ  لاسدرخ  نادـنزرف 

مردـپ تفگ : ناـشیرپ و  تخـس  تساـخرب  باوخ  زا  یبـش  هلاـس ، راـهچ  دوـب  لاـسدرخ  یکرتـخد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دروآ و 
دیزی تساخرب و  نویـش  و  مه ، رگید  ناکدوک  دنتـسیرگب و  دندینـشب  نخـس  نیا  ناـنز  نوچ  مدـید ؟ ار  وا  نونکا  نم  هک  تساـجک 

رد دندروآ و  دیرب ، وا  دزن  ار  شردپ  رس  تفگ : دیزی  .دنتفگ  زاب  هیضق  دندرک و  صحفت  تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ  دش و  رادیب 
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رد دـش ، رامیب  دز و  يدایرف  دـش و  هدـنکرب  ياـج  زا  لد  ار  كرتخد  نآ  تردـپ ، رـس  دـنتفگ  تسیچ ؟ نیا  تفگ : دـنداهن ، شنماد 
دندنکفا یقبید  لامتسد  فیرش  رس  نآ  رب  هک  تسا  هدمآ  رتلصفم  بتک  ضعب  رد  تیاور  نیا  و  «. تشذگرد قشمد  رد  اهزور  نامه 

یم داهن و  نماد  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  نآ.تسا  وت  ردپ  رـس  نیا  دنتفگ  دنتـشادرب و  نآ  زا  شوپور  دـنداهن و  رتخد  نآ  شیپ  و 
يا درک  میتی  یکچوک  نیا  هب  ارم  هک  ردپ ؟ يا  دـیرب  ار  وت  يولگ  گر  هک  ردـپ ؟ يا  درک  باضخ  نوخ  هب  ار  وت  هک  تسیک  تفگ :

رب ناهد  دیوگ : ات  دنک  لقن  نانخس  لیبق  نیا  زا  و  دنک ؟ گرزب  هک  ار  میتی  رتخد  نیا  ردپ ؟ يا  مشاب  راودیما  هک  هب  وت  زا  سپ  ردپ ؟
، دندیدب نیا  تیب  لها  نوچ  دوب و  هتفر  ایند  زا  دنداد  تکرح  ار  وا  داتفا ، شوهیب  هکنانچ  درک  تخس  هیرگ  داهن ، ردپ  فیرش  ناهد 

بحاص راحب ) «.) دندش نایرگ  درم  ای  نز  دش  هاگآ  نآ  رب  قشمد  لها  زا  سک  ره  دش و  هزات  ناشغاد  دـندرک و  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص 
هیلع یلع  شردـپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دـیآ و  رب  ربـنم  زارف  رب  درک  رما  ار  یبـیطخ  هللا -  هنعل  دـیزی -  : » دـنتفگ وا  ریغ  و  بقاـنم ،» »

هیواعم و شیاتس  رد  تفگ و  ازسان  ار  راوگرزب  ود  نآ  دروآ و  ياج  هب  يادخ  شیاتس  ساپس و  بیطخ  سپ  دیوگ ، ازسان  ار  مالسلا 
! وت رب  ياو  بیطخ  يا  دز : داـیرف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ  داد ، تبـسن  اهنادـب  یکین  رما  ره  درک و  يزارد  نخـس  دـیزی 

تصخر ارم  دیزی  يا  دومرف : هاگنآ  نیب ! هدامآ  شتآ  رد  ار  شیوخ  ياج  سپ  يدیرخ ؟ ناگدیرفآ  يدونـشوخ  هب  ار  دنوادخ  مشخ 
دیزی .دنرب  باوث  رجا و  نآ  ندینش  زا  سلجم  لها  دشاب و  نآ  رد  ادخ  يدونـشوخ  هک  میوگ  ینانخـس  مور و  ربنم  نیا  زارف  رب  ات  هد 

اب ارم  ات  دور  ربنم  زارف  رب  رگا  تفگ : میونـش ! يزیچ  وا  زا  دیاش  دور  ربنم  هب  هد  تزاجا  نینمؤملاریما  ای  دـنتفگ : مدرم  دـشن ، یـضار 
نادناخ نیا  ماک  تفگ : دیزی  درک ؟ دناوت  هچ  لاسدرخ  ناوجون  نیا  نینمؤملاریما  ای  دنتفگ : دیاین ! دورف  دـنکن  اوسر  نایفـس  یبا  لآ 

ساپس ار  يادخ  دمآ ، رب  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داد و  تصخر  ات  دندرک  رارصا  نایماش  .دنتشادرب  ملع  هب  یکدوک  رد  ار 
: دومرف هاگنآ  دمآ ، عزف  هب  اهلد  تشگ و  ناور  اه  کشا  هک  دناوخ  هبطخ  درک و  شیاتس  تفگ و 
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انلضف و  نینمؤملا ؛ بولق  یف  هبحملا  هعاجشلا و  هحاصفلا و  هحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب : انلضف  اتس و  انیطعا  سانلا و  اهیا 
ینفرع و دقف  ینفرع  نم  همالا ، هذه  اطبـس  انم  هلوسر و  دسأ  هللا و  دسا  انم  رایطلا و  انم  قیدصلا و  انم  ادمحم و  راتخملا  یبنلا  انم  نأب 
هب هک   ) دـش هداد  زیچ  شـش  ام  هب  مدرم  يا  : » ینعی «. هبطخلا ...ینم  هکم و  نبا  انا  ساـنلا  اـهیأ  یبسن ؛ یبسحب و  هتأـبنأ  ینفرعی  مل  نم 

شناد زیچ ؛ شش  نآ  اما  دندادن ) ار  ام  ریغ  و   ) میتفای يرترب  نارگید  رب  اهنادب  دنداد  زیچ  تفه  و  دنداد ) شیب  مک و  مه  رگید  مدرم 
، نارگید رب  میراد  يرترب  اهنادـب  هک  زیچ  تفه  نآ  اما  نانمؤم ؛ لد  رد  یتسود  يروالد و  تحاصف و  شـشخب و  يرابدرب و  تسا و 

رفعج تسام و  زا  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی  دروآ ؛ نامیا  لوا  وا  هب  هک   ) قیدص تسام و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  راتخم  ربمغیپ 
دـسانش ارم  سک  ره  دـنیام ؛ زا  تما  نیا  طبـس  ود  تسام و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادـخ و  ریـش  هزمح  تساـم و  زا  راـیط 
تـسا ییاهب  لماک »  » رد «. هبطخلا رخآ  یلا  انم  هکم و  رـسپ  منم  مدرم  يا  میوگب  ار  شیوخ  داژن  رهوگ و  دسانـشن  سک  ره  دسانش و 

دش هعمج  زور  نوچ  داد و  تصخر  دیزی  دناوخب ، هبطخ  هک  تساوخ  يروتسد  دیزی  زا  هعمج  زور  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  : » هک
هب .دنک  شیاتس  ار  نیخیش  دیوگب و  مالسلاامهیلع  نیسح  یلع و  هب  ازسان  دیآ  شنابز  رب  هچ  ره  دور و  ربنم  زارف  رب  تفگ  ار  ینوعلم 

دوب هداد  هک  هدـعو  نآ  زا  دـیزی  مناوخب ! هبطخ  مه  نم  هک  هد  نذا  ارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ ، تساوخ  هچ  ره  تفر و  ربنم 
دیزی دناوخب ! هبطخ  ات  هد  نذا  دزیخ ؟ هچ  وا  ندـناوخ  هبطخ  زا  ردـپ ! يا  تفگ : دوب ، درخ  هیواعم  شرـسپ  دادـن ، نذا  شنامیـشپ د و 

دزیگنا و هنتف  وا  هبطخ ي  هک  مسرت  نآ  زا  دنراد ، ثرا  هب  ار  تحاصف  ملع و  اه  نآ  دینامگ !؟ هچ  رد  هداوناخ  نیا  رما  زا  امش  تفگ :
تشاد و ینازرا  فیرـشت  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  سپ  داد ، تزاجا  اـت  دـندرک  يدرمیاـپ  مدرم  و  دـسر ! اـم  هب  نآ  لاـبو 

یقابلا هتیرخآل و  رخآ  يذلا ال  رخآلا  هتیلوأل و  لوأ  يذلا ال  لوألا  و  هل ، دافن  يذـلا ال  مئادـلا  هل و  هیادـب  يذـلا ال  دـمحلا هللا  :» تفگ
مایالا یلایللا و  ردق  قلخلا  ءانف  دعب 
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تسه و هشیمه  تسین و  زاغآ  ار  شدوجو  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  : » ینعی «. مالعلا کلملا  هللا  كراـبتف  ماـسقالا  مهنیب  اـمیف  مسق  و 
ندش دوبان  زا  سپ  هن ، اهتنا  ار  وا  تیرخآ  هک  تسا  يرخآ  تسین و  ادـتبا  ار  وا  ندوب  لوا  هک  تسا  يدوجوم  نیتسخن  ددرگن ، دوبان 

تـسا گرزب  تسا ، هدومرف  اطع  ار  مدرم  زا  کی  ره  بیـصن  تسا و  هدرک  نیعم  هزادـنا  ار  اـهزور  اهبـش و  دـنام ، یقاـب  ناگدـیرفآ 
نینمؤملا و بولق  یف  هبحملا  هواخسلا و  هعاجشلا و  ملحلا و  ملعلا و  اناطعأ  هللا  نا  :» هک دیشک  اجنادب  ار  نخـس  اناد و  هاشداپ  دنوادخ 

نم سانلا  اهیا  لاجدلا ، لتقی  يذـلا  يدـهملا  همالا و  هذـه  اطبـس  هنجلا و  یف  رایطلا  رفعج  ءادهـشلا و  دیـسو  هیـصو  هللا و  لوسر  انم 
نکرلا لمح  نم  نب  انأ  افص  مزمز و  نب  انأ  ینم  هکم و  نب  انأ  یبسن  یبسحب و  هفرعا (1)  دقف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع 
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نکر هکلب  متفاین ، ءادر  اب  كرابم  ماـقم  نآ  نتـشادرب  هب  یتراـشا  اـی  رکذ  خـیراوت  رد  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ماـقم  ینعم  هب  ار  نکر 
نکر رد  هک  دـننک  قالطا  دوسـالا  رجح  رب  یهاـگ  و  دـنیوگ ، یبرغم  یناـمی و  یماـش و  یقارع و  نکر  هک  تسا  هبعک  ياـه  هشوگ 

یم اـفتکا  اـهنت  نکر  هب  لیهـست  يارب  دـش و  فذـح  رجح  لامعتـسا  ترثک  هب  دـنتفگ و  یم  نکرلا  رجح  ار  نآ  نوچ  تسا ، یقارع 
: دـیوگ يربط  .دـندرک  ترامع  دـیدجت  دوب  هدـشن  ثوعبم  تلاسر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینامز  رد  ار  هبعک  و  دـندرک ،

گنج هب  ممـصم  تساخرب و  عازن  دندرک و  فالخ  نآ  رد  لئابق  دـننک ، بصن  ار  دوسالا  رجح  دـیاب  هک  دیـسر  دـح  نآ  هب  انب  نوچ 
گنرد زور  جنپ  راهچ  شیرق  گنج و  هب  دنتسب  نامیپ  دنداهن و  نآ  رد  تسد  دندروآ و  نوخرپ  گرزب  هساک  رادلادبع  ینب  دندش ،

نایـشرق رکید  زا  رت  هدروخلاـس  هریغم ، نب  هیماوبا  اـت  دـننک  هنوگچ  ار  هنتف  نآ  يریگولج  هک  دـندرک  یم  تروشم  مه  اـب  دـندومن و 
رد هک  سک  لوا  سپ  دیزیگنین ! هنتف  دیهن و  ندرگ  ار  وا  دـهد  نامرف  هچ  ره  دـیآ ، رد  مارحلا  دجـسم  رد  زا  تسخن  سک  ره  تفگ :
ربخ دیـسر و  کـیدزن  نوچ  .تسا  دـمحم  نیا  میدنـسپب ، ار  وا  مکح  تسا  نیما  نیا  دـنتفگ : دوب ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـمآ 

ره دومرف : داهن و  هماج  نآ  رد  دوخ  تسد  هب  ار و  دوسـالا  رجح  ینعی  تفرگرب ؛ ار  نکر  دـندروآ ، دـیروآ ! هماـج  دومرف : دـنتفگب ،
داهن ياج  رد  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  دوخ  دیـسر ، نآ  لحم  يذاحم  ات  دنتـشادرب  درادرب ، دریگ و  تسد  هب  ار  هماج  نیا  زا  یبناج  هلیبق 

لیاـبق رگید  شیرق و  رظن  رد  راـک  نیا  .یهتنا و  .دـنتفگ  یم  نیما  یحو  لوزن  زا  شیپ  ار  ترـضح  نآ  شیرق  .دومرف و  اـنب  نآ  رب  و 
نآ ارهاـظ  درک و  یم  ماـمت  ار  برع  گـنج  هدـنام و  ماـمتان  هبعک  ياـنب  دوبن  رگا  هک  برع  رب  دنتـسناد  یتـنم  ار  نآ  دـمآ و  گرزب 

.ملاعلا هللا  همجرت و  رد  تسا  وهس  ءالج  ترابع 

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 537 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5546/AKS BARNAMEH/#content_note_524_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب يرـسأ  نم  نب  انأ  ظ ) یبل ،  ) یتأ جح و  نم  ریخ  نب  انأ  یعـس  فاط و  نم  ریخ  نب  انا  يدترا  رزتئا و  نم  ریخ  نب  انا  اندرلا  فارطأب 
هیلا یحوأ  نم  نب  انأ  یندأ  وأ  نیـسوق  باق  ناکف  لدـتف  یند  نم  نب  انأ  یهتنملا  هردـس  یلا  هب  غلب  نم  نب  انأ  یـصقالا  دجـسملا  یلا 

هجیدخ نب  انا  ءارهزلا  همطاف  نب  انأ  یفطـصملا  دمحم  نب  انأ  یـضترملا  یلع  نب  انأ  ءالبرکب  لیتقلا  نیـسحلا  نب  انا  یحوأ  ام  لیلجلا 
هیلع حان  نم  نب  انأ  ءاملظلا  یف  نجلا  هیلع  یکب  نم  نب  انأ  ءامدـلاب  لمرملا  نب  انا  یبوط  رجـش  نب  انأ  یهتنملا  هردـس  نب  اـنأ  يربکلا 
تفگ ار  نذوم  دزیخ ، رب  هنتف  دیـسرت  دیزی  دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  زاوآ  مدرم  دیـسر ، اجنیدب  شنخـس  نوچ  « .ءاوهلا یف  رویطلا 
نذؤم سپ  دـنیوگ ، زامن  ناذا  دـسر  ماجنا  هب  هبطخ  نوچ  دـیع و  فالخ  رب  تسا  زامن  زا  شیپ  هبطخ  هعمج  زور  ! ) دـیوگ زامن  ناذا 

رتگرزب و دـنوادخ  ینعی : «. رذـحأ فلاخأ و  امم  مرکأ  لـجأ و  یلعا و  ربکا و  هللا  ، » يرآ دومرف : ماـما  ربکا » هللا  : » تفگ تساـخرب و 
نذؤـم نوـچ  (. دراد یم  هاـگن  هـمه  رـش  زا  ارم  وا  و   ) مراد ساره  مـیب و  نآ  زا  هـک  تـسا  زیچ  ره  زا  رت  یمارگ  رتراوـگرزب و  رترب و 

ناتـسادمه نآ  رکنم  اب  مهد و  تداهـش  وا  اب  مه  نم  دـهد  تداهـش  سک  ره  يرآ ، تفگ : ماـما  هللا ،» ـالا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  : » تفگ
همامع هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادمحم  نأ  دهـشأ  : » تفگ نوچ  و.هن  وا  ریغ  يراگدرورپ  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  مشابن ،

زیزع ربمغیپ  نیا  دیزی ! يا  تفگ : درک و  دیزی  هب  يور  و  شاب ! شوماخ  یتعاس  دمحم  نیا  قح  هب  تفگ : ار  نذوم  تفرگرب و  رس  زا 
ارچ سپ  تسا  نم  دج  رگا  ییوگ و  غرود  دنناد  ناهج  همه ي  مدرم  تسوت ، دج  ییوگ  رگا  وت ؟ دـج  ای  تسا  نم  دـج  راوگرزب  و 

درب و نابیرگ  هب  تسد  تفگب و  ار  نخـس  نیا  يدروآ ؟ تراسا  هب  ار  وا  نانز  يدرک و  جاراـت  ار  وا  لاـم  یتشک و  متـس  هب  ارم  ردـپ 
نآ هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شدـج  دـشاب  یـسک  ناهج  رد  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : تسیرگب و  دز و  كاچ  شیوخ  هماـج ي 

راک نیا  دیزی  يا  تفگ : هاگ  نآ  و  درک ؟ ریسا  نایمور  دننام  ار  ام  تشک و  متس  هب  ارم  ردپ  درم  نیا  ارچ  سپ  منم ، سک 
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! دـناوت مصخ  زور  نآ  رد  نم  ردـپ  دـج و  هک  تمایق ، زور  زا  وت  رب  ياو  یتسیا ؟ هلبق  هب  يور  و  هللا ، لوسر  دـمحم  ییوگزاب  يدرک 
هدـناوخن زامن  یـضعب  دنتـشاذگ و  زامن  یـضعب  تساخرب ، وهایه  ویرغ و  مدرم  نایم  دـیوگ ! هماقا  هک  ار  نذوم  دز  گناب  دـیزی  سپ 

هیلع نیسح  شردارب  يارب  تساوخ  تصخر  داتـسرف و  دیزی  دزن  مالـسلااهیلع  بنیز  دیوگ : ییاهب  لماک »  » رد مه  و  «. دندش هدنکارپ 
متام اجنادـب  زور  تفه  دروآ ، دورف  هراـجحلا » راد   » رد ار  ناـنآ  داد و  تصخر  هللا -  هنعل  دـیزی -  دراد ، ياـپرب  ازع  سلجم  مالـسلا 

دیدرگ هاگآ  ناورم  .دنشکب  ار  وا  دنزیر و  دیزی  يارس  رد  مدرم  دوب  کیدزن  دندمآ و  یم  ناشیا  دزن  رایـسب  نانز  زور  ره  دنتـشاد و 
! تسرف زاجح  يوس  ار  ناشیا  زاسب و  رفس  گرب  يرادهاگن ! رهش  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  تسین  تحلـصم  تفگ : و 
زا بقانم »  » بحاص  -«. دوب ماش  رد  تقو  نادب  ناورم  تیاور ، نیا  ربانب  درک -  هناور  هنیدـم  هب  تخاسب و  ناشیا  رفـس  گرب  دـیزی  و 
نآ رد  ار  وا  تفگ : ار  دوخ  ناناوع  زا  یکی  دـیزی  درک ، ناـیب  شیوخ  راـبت  داژن و  داجـس  دیـس  نوچ  : » هک تسا  هدرک  لـقن  ینئادـم 

مالسلا هیلع  داجسس  دیس  تخادرپ و  ربق  ندنک  هب  وا  درب ، ناتسوب  رد  ار  وا  سپ  راپـس ! كاخ  هب  اجنامه  زیرب و  شنوخ  رب و  ناتـسوب 
هرعن داتفا و  رد  يور  هب  هک  دز  وا  راسخر  رب  دش و  دیدپ  اوه  زا  یتسد  دـناسر  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  تساوخ  نوچ  .داتـسیا  زامن  هب 

، تفگب ارجام  تفر و  ردپ  يو  سو  دیرپب  شراسخر  زا  گنر  هیقب ) ههجول  سیل   ) دیدب نیا  دیزی  دنزرف  دلاخ  .دش  شوهیب  دیـشک و 
دجـسم زورما  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  سبح  ياج  و  درک ؛ اهر  ار  داجـس  دیـس  دومرف و  لادوگ  نامه  رد  ناوع  نآ  نفد  هب  دـیزی 

اب ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردـلا » رئاصب   » بحاـص : تسا
دنداد لزنم  هناخ  نیا  رد  ار  ام  تفگ : ناشیا  زا  یکی  دنداد ، نکسم  ناریو  هناخ ي  رد  ار  اه  نآ  دندرب  هیواعم  نب  دیزی  دزن  ناهارمه 

ادرف هک  نآ  اب  دنسرت ، یم  هناخ  ندش  بارخ  زا  دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگ : یمور  نابز  هب  نانابـساپ  دشکب !؟ ار  ام  دتفاورف و  فقـس  هک 
زج تسناد  یمن  وکین  ار  یمور  نابز  ام  زا  کی  چـیه  دومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دنـشک ، یم  دـنرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ 

«. نم
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هک تسا  باتک  نآ  رد  مه  دنتخیوایب و  رهـش  ياه  هزاورد  زا  ار  اهرـس  درک  رما  دیزی  هک  روکذـم ، باتک  زا  ییاهب  لماک »  » رد مه  و 
رهش و ياه  هزاورد  دجاسم و  رد  رب  ار  اهرـس  ریاس  دنتخیوآ و  عماج  دجـسم  هرانم ي  رب  زور  لهچ  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رس 

نیـسح رـس  مدوب و  قشمد  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  خیـش.دنتخیوایب  دیزی  يارـس  رد  رب  مه  زور  کی 
نا تبسح  مأ  : » یلاعت هلوق  دیسر  تیآ  نیا  هب  ات  دناوخ  یم  فهک  هروس ي  رس  نآ  شیپاشیپ  يدرم  دندروآ ، اجنادب  ار  مالـسلا  هیلع 

باحـصا هصق  زا  رتبجع  تفگ : حیـصف  نابز  هب  دـینادرگ و  ایوگ  ار  رـس  دـنوادخ  «. ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحـصأ 
یتیاور رد  دیوگ  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هبطخ  لقن  زا  سپ  هللا  همحر  یسلجم  «. تسا نم  نداتسرف  هفحت  هب  نتـشک و  فهک ،

.مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  دیـسرپ  دوب ، دیزی  سلجم  رد  دوهی  نادنمـشناد  زا  یکی  : » هک تسا  هدمآ 
ملاع .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  همطاف ي  تفگ : شرداـم ؟ تفگ : بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ : دوب ؟ هک  رـسپ  نیـسح  تفگ :

ادخ هب  دیتشادن ؟ يو  زا  سپ  ار  وا  نادناخ  تمرح  ساپ  دیتشک ، يدوز  نیا  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  هللا ! ناحبـس  تفگ : يدوهی 
رب تفر  ناج  زا  ناتربمغیپ  زورید  امش  میدیتسرپ ، یم  ار  وا  هک  مدقتعم  دوب  هتشاذگ  دوخ  زا  يا  هریبن  نارمع  نب  یسوم  رگا  هک  مسق 

تساخرب و ندنمـشناد  .دندز  وا  يولگ  رب  تشم  راب  هس  ات  دومرفب  دیزی  دیتسه ! یتما  دب  هچ  دیتشک !؟ ار  وا  دـیتخیر و  وا  دـنزرف  رس 
هتـسویپ دشکب  ار  يربمغیپ  دـنزرف  سک  ره  هک  ما  هدـناوخ  تاروت  رد  نم  دـینک ، اهر  ای  دیـشکب ، هاوخ  دـینزب و  ارم  هاوخ  تفگ : یم 

تیاور نمحرلادبع  نب  دمحم  دوسالا  یبا  زا  هعیهل (1)  نبا  تفگ : هللا  همحر  دیـس  دزوسب » خزود  شتآ  رد  درم  رگا  دشاب و  نوعلم 
میظعت دننیب  ارم  دوهی  هاگ  ره  تسا و  هلصاف  تشپ  داتفه  دوواد  نم و  نایم  تفگ : دید و  ارم  تولاجلا  سأر  تفگ : تسا  هدرک 
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مالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  زا  و  «. دیتشک ار  وا  تسا ، هلـصاف  ردپ  کی  راوگرزب  نآ  دوخ  ناتربمغیپ و  دنزرف  نایم  امـش  اما  دننک ، یم 
يور شیپ  ار  رس  نآ  تخاس و  یم  هدامآ  برش  سلجم  دندرب ، دیزی  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  نوچ  هک  تسا  تیاور 

، دوب مور  ناگرزب  فارشا و  زا  وا  دمآ و  سلجم  رد  مور  هاشداپ  ریفـس  يزور  دروخ ، یم  بارـش  وا  روضح  رد  تشاذگ و  یم  دوخ 
زا ارم  هاش  مدرگزاب ، دوخ  روشک  هب  نوچ  تفگ : راک ؟ هچ  رـس  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رـس  نیا  برع ، هاشداپ  يا  تفگ :

نیا تفگ : دیزی  .دوش  کیرش  وت  اب  رورس  يداش و  رد  ات  میوگب  منادب و  زین  ار  رس  نیا  ربخ  متـساوخ  دسرپب ، مشاب  هدید  هک  زیچ  ره 
اـسرت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  تفگ : تسیک ؟ شردام  تفگ : یمور  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رس 

، تسا رایـسب  ناردـپ  وا  نم و  ناـیم  تسا و  دوواد  ناـگریبن  زا  مردـپ  تسامـش ، نید  زا  رتهب  نم  نید  وت ، نید  وت و  زا  مرازیب  تفگ :
نایم رد  ردام  کی  هک  نیا  اب  دیشک  یم  ار  ناتربمغیپ  رتخد  دنزرف  امـش  دنرب و  كربت  هب  ارم  ياپ  كاخ  دنراد و  گرزب  ارم  نایاسرت 

! مونشب ات  يوگب  تفگ : دیزی  يدینش ؟ ار  رفاح »  » ياسیلک ناتساد  ایآ  تفگ : هاگنآ  دیراد ؟ امـش  هک  تسا  نید  هچ  نیا  سپ  تسا !؟
نایم رد  دابآ  يا  هریزج  رگم  تسین  لومعم  نیمز  ایرد  نآ  رد  تسا و  هار  لاس  کی  نهپ ، تسا  ییایرد  نیچ  ناـمع و  ناـیم  تفگ :

دـنرآ و روفاـک  توقاـی و  اـج  نآ  زا  تسین و  یگرزب  نادـب  نیمز  رد  يرهـش  هک  گنـسرف  داتـشه  رد  گنـسرف  داتـشه  تـسا ، بآ 
اسیلک تسین و  فرصت  اجنآ  رد  ار  يراصن  هاشداپ  زج  دنراد و  مالسلا  هیلع  یسیع  نید  نآ  نانکاس  تسا و  ربنع  دوع و  نآ  ناتخرد 

هتخیوآ هقح  نآ  بارحم  رد  تسا و   (1) رفاح »  » ياسیلک همه  زا  رتگرزب  تسا ، اجنادب  رایسب 
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رد یفرصت  رییغت و  ای  دیآ  یم  لوعجم  رظن  هب  دنا و  هدرواین  نآ  رب  يدنس  دنا و  هدرک  تیاور  السرم  ار  ثیدح  نیا  دوش و  هراشا  نآ 

مدرم رثکا  تسا و  رایـسب  ریازج  دـنه  سونایقوا  رد  ینعی  نیچ ؛ نامع و  ياـیرد  ناـیمهک  تسا  مولعم  رتاوت  هب  نوچ  تسا ، هدـش  نآ 
دندوب و مورلا  رحب  رد  رثکا  دندوب و  هتفاین  هار  یحاون  نیا  هب  يراصن  دـیزی  نامز  رد  زورما ، هن  دـنا و  هدوب  ینارـصن  میدـق  هن  اج  نآ 

كدنا هب  دننک و  یم  رایسب  مارتحا  شردام  مالسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  يراصن  هکنیا  اما  دنتـشاد ، فرـصت  رد  ار  اجنآ  رئازج 
تسا هدوب  يرگید  لحم  رد  رفاح »  » ياسیلک دیاش  و  تسا ، حیحص  دنور  یم  نآ  تایز  هب  دنرمش و  یم  كربتم  ار  یناکم  یتبـسانم 
فعـض رب  هیبنت  نودب  ثیداحا  هنوگ  نیا  لقن  .تسا و  هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  لیـصافت  نآ  یب  تساجنآ  رد  ای  دنه و  سونایقا  ریغ 

یلح همالع  دـننک و  یم  نینمؤم  رخـسمت  شیوخ و  دـصاقم  زیواتـسد  ار  نآ  هدـحالم  اـصوصخم  دوش ، یم  مدرم  لزلزت  بجوم  نآ 
زا ار  مدرم  ات  دندرک  لخاد  ثیداحا  رد  دندرک و  لعج  لقع  فالخ  رب  ثیدح  ادمع  هدحالم  دـیوگ : لوصالا » هیاهن   » رد هللا  همحر 

.دننک روفن  نید 
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هب ار  هقح  نآ  درگ  و  دش ، راوس  نآ  رب  یتقو  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  رخ  نآ  مس  نیا  دنیوگ ، تسا  نآ  رد  یمـس  نیرز و  تسا 
زا اهتجاح  اج  نآ  رد  دنـسوب و  یم  دننک و  یم  فاوط  نآ  درگ  رب  دـنور و  نآ  ترایز  هب  اسرت  یهورگ  لاس  ره  دـنا و  هتـسارآ  ابید 

؟ دیـشک یم  ار  ناتربمغیپ  هدازرتخد  امـش  دننک ! نینچ  دنرادنپ ، مالـسلا  هیلع  یـسیع  رخ  مس  ار  نآ  هک  يرخ  مس  اب  .دنهاوخ  يادخ 
! دنکن اوسر  دوخ  روشک  رد  ارم  هک  دیشکب  ار  ینارصن  نیا  تفگ : دیزی  امش ! نید  تسا  ینید  كرابمان  هچ  و  امش » دیمدرم  موش  هچ 

یم مدید  باوخ  رد  ار  امـش  ربمغیپ  شود  هک  نادب  تفگ : يرآ ، تفگ : دـیزی  یهاوخ ؟ یم  نم  نتـشک  تفگ  تفایرد ، اسرت  نوچ 
مالسلا هیلع  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشأ  هللا و  الا  هلا  نأ ال  دهشا   » .دمآ تفگش  ارم  وا  نخس  زا  یتشهب و  لها  وت  ینارصن  يا  تفگ :

تسا طبس  هرکذت »  » رد  -. هیلع هللا  ناوضر  دش -  هتشک  ات  تسیرگ  یم  دیسوب و  یم  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  رهطم  رـس  نآ  تسجرب  و 
متام دندومن و  نویش  دنتساخرب و  دیزی  نانز  دندمآ ، رد  دیزی  نانز  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارتخد  نانز و  نوچ  : » تفگ يرهز  هک 

هنیدـم هب  ار  وت  یهاوخ  رگا  مییاـمن و  یکین  وت  اـب  شاـب و  اـم  دـنز  یهاوخ  رگا  تفگ : رغـصا  یلع  اـب  دـیزی  هاـگ  نآ  دـندرک ، اـپ  هب 
نانز رب  نیـسح  نانز  نوچ  : » تفگ یبعـش  و  «. دینادرگزاب هنیدم  هب  شنادناخ  اب  ار  وا  .مور  هنیدـم  هب  مهاوخ  یم  دومرف : مینادرگزاب ،

حئاونلا یلع  توملا  نوهأ  ام  حئاوص  نم  دمحت  هحیص  ای  : تفگ دینشب و  دیزی  دندروآرب ، هانیسح  او  گناب  دندمآ  رد  دیزی 
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تـسود ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  هنیکـس  رداـم  وا  دوب و  ناریـسا  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  هجوز ي  سیقلا  ؤرما  رتخد  باـبر 
امهبحا و بابرلا  هنیکس و  اهب  لحت  اراد  بح  ینا ال  كرمعل  : تسا تایبا  نیا  اهنآ  هلمج ي  زا  تفگ  وا  هرابرد ي  يراعشا  تشاد و 

دیزی ار  بابر  بارتلا و  ینبیغی  وأ  یتایح  اعیطم  اوبتع  نا  مهل و  ط ) تسل ، و   ) سیل باتع و  يدنع  لذاعل  سیل  يدـهج و  قوف  لذـبا 
تسین و هدنبیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  يرهوش  ردـپ  تفگ : تفریذـپن و  دـندرک ، يراگتـساوخ  شیرق  نارتمهم  و 
: تفگ هللا  همحر  دیـس.تفرن  هیاس  ریز  ترـضح  نآ  زا  سپ  تشذگرد و  هودـنا  زا  ستیزب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  سپ  لاس  کی 

تـشذگ نوچ  وت  رب  بش  تفگ : دروخ و  زاب  وا  اب  یفوک  ورمع  نب  لاهنم  تشگ ؛ یم  رازاـب  رد  دـمآ و  نوریب  نیدـباعلا  نیز  يزور 
لئابق رب  دلاب  یم  برع  لاهنم ! يا  مهئاسن » نویحتـسی  مهئانبأ و  نوحبذی   » نوعرف لآ  رد  لیئارـسا  ینب  دننام  دومرف : هللا ؟ لوسر  نبای 
مییوا نادـناخ  هک  ام  تسا و  ناـشیا  زا  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  رخف  برع  رب  شیرق  دوب و  یبرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  رگید 
داوعأ هل  نومظعی  : تفگ وکین  هچ  رایهم  تشذـگ ! ام  رب  هک  تبیـصم  نیا  زا  نوعجار » هیلا  انا  اناف هللا و   » میا هراوآ  هتـشک و  راـتفرگ و 

وا رطاـخ  هب  ار  وا  ربنم  بوچ  : » ینعی عبت  هل  بحـص  مکنا  مکرخف  مکنوعبتی و  هونب  مکح  يأباوعـض  هدـالوأ و  مهلجرأ  تحت  هربنم و 
وا و رای  تسا  نیا  هب  امـش  زان  هکنیا  اب  دنوش  امـش  وریپ  وا  نادنزرف  بجوم  هچ  هب.دنداهن  ياپ  ریز  ار  وا  نادنزرف  دـننک و  یم  مارتحا 

؟ دییوا وریپ 
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يارس نورد  هب  ار  تیب  لها  دنتخیوایب و  شیارس  رد  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  تفگ : هللا -  هنعل  دیزی -  هک  تسا  هدش  تیاکح  و 
نت زا  رویز  هماج و  دنداتفا و  نویش  دایرف و  هیرگ و  هب  نایفـس  لآ  هیواعم و  لآ  همه ي  دنتفر  يارـس  نآ  رد  نانز  نوچ  دندروآ ، رد 

دنامن قشمد  رد  هیـشرق  هیمـشاه و  نز  چیه  درک و  یلاخ  قشمد  رد  اه  هناخ  اه و  هرجح  دنیوگ  و  زور ، هس  دنتفرگ  متام  دـندنکرب و 
ییارس رد  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اب  ار  نانز  درک  رما  هاگنآ  داشرا ) ) .لقن ام  یلع  دنتفرگ  متام  زور  تفه  دیشوپ و  هایس  رگم 

نانز دندمآ  رد  نانز  نوچ  یئاهب ) لماک ،  ) دندنامب اجنآ  رد  زور  دنچ  دوب ، دیزی  يارس  هب  هتسویپ  ارس  نآ  دندروآ و  دورف  هناگادج 
زور هس  دنتسیرگب و  دندرک و  يراز  دندیسوبب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نارتخد  ياپ  تسد و  دنتفر و  زابشیپ  نایفـس  یبا  لآ 

صاخ سلجم  رد  دیزی  و  دش ، دیزی  يوس  هنهرب و  ياپ  دمآ  ردب  هدرپ  زا  دز و  كاچ  هماج  درک و  يراز  نویـش و  دنه  دنتفرگ ، متام 
یجات دوب  هتسشن  تقو  نادب  دیزی  و  دننک ؟ هزین  يالاب  نم  يارس  رد  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  يدومرف  وت  دیزی ! يا  تفگ : دوب و 

: تفگ دیـشوپب و  ار  وا  تسجرب و  دید  لاح  نآرب  ار  دوخ  تفج  نوچ  اهبنارگ ، رهاوج  توقای و  رد و  زا  نیگآ  رهوگ  تشادرـس  رب 
نب هللادبع  رتخد  دـیزی  هجوز ي  دـنه  هک : تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و  نک ! يراز  يرگب و  ادـخ  لوسر  هدازرتخد ي  رب  دـنه  يا 

رس نیا  ایآ  تفگ : دمآ و  دیزی  دزن  ماع  سلجم  نآ  رد  دنه  نوچ  دوب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  هجوز ي  ریبز ) ریزو  نب   ) زیرگ نب  رماع 
دنه يا  يرآ ، تفگ : دیناشوپب و  ار  وا  تسجرب و  دیزی  يا ؟ هتخیوآ  نم  يارس  رد  هک  تسا  هللا  لوسر  تنب  مالسلااهیلع  همطاف  رـسپ 
یم هیرگ  وا  رب  شیرق  هلیبـق ي  همه ي  هک  نوچ  نک ! هیرگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هدازرتـخد ي  رب  اـمن  نویـش  نک و  يراز 

هک ماش  حبـص و  ره  داد و  لزنم  شیوخ  صاخ  يارـس  رد  ار  تیب  لها  نآ  زا  سپ  .درک و  هلجع  هک  دشکب  ار  دایز  نبا  ادـخ  دـننک ،
ره : » هک تسا  فوهلم »  » ریثا و نبا  لماک »  » رد و.دـیناشن  یم  ماـعط  هب  دوخ  دزن  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دروخ  یم  ماـعط 

نب ورمع  اب  ار  وا  يزور  دوخ ، کیدزن  دناوخ  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  دروخ ، یم  ماعط  ماش  ای  حبص  دیزی  هاگ 
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: تفگ وا  اب  دیزی  دمایب ، مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  اب  هلاس -  هدزای  دنیوگ  دوب ، لاسدرخ  يرسپ  ورمع  دناوخب -  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نتـشیوخ هب  ار  وا  دیزی  مینک ! گنج  ات  هدب  مه  ار  وا  هد و  يدراک  ارم  تفگ : ورمع  ینک ؟ یم  گنج  دلاخ -  شرـسپ  ینعی  نیا -  اب 

ياج هب  ام  دوش و  هتفگ  نیـسحت  ماقم  یبرع  رد  لثم  ود  نیا  و  هیحلا » الا  هیحلا  دـلت  له  مزخا  نم  اهفرعا  هنـشنش  : » تفگ دینابـسچ و 
دیزی هب  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  رـس  نوچ  : » یلوق هب  دیوگ  لماک »  » رد »و  .ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریـش  مییوگ : نیـسحت  ماقم  رد  نآ 
نعل مدرم و  ینمشد  هک  تشذگب  یکدنا  اما  دوزفیب ، شتبتر  رب  داد و  تلص  دیدنسپب و  ار  وا  راک  دش و  دنـسرخ  دایز  نبا  زا  دیـسر ،
مدرک یم  لمحت  ار  وا  رازآ  جنر و  رگا  تشاد  نایز  هچ  تفگ : یم  دش و  نامیشپ  دینشنب ، دوخ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  مانـشد  نیرفن و  و 
تبارق اما  دوب ، نهو  ارم  یهاشداپ  دـنچ  ره  متـشاذگ ، یم  وا  نامرف  رد  تساوخ  یم  هچ  ره  مدروآ و  یم  شیوخ  يارـس  رد  ار  وا  و 
نیـسح و  درک ! دودسم  يو  رب  هراچ  هار  هک  ار  هناجرم  نبا  دنک  تنعل  ادخ  مدوب ، هدرک  تاعارم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دایز نبا  دـشاب ، اجنادـب  رمع  رخآ  ات  دور و  روشک  ياهزرم  زا  یکی  هب  اـی  دـهن و  نم  تسد  رد  تسد  تساوخرد  وا  زا  مالـسلا  هیلع 
ار رجاف  رب و  تشاـک و  اـه  نآ  ياـهلد  رد  نم  ینمـشد  مخت  درک و  ناناملـسم  ضوغبم  ارم  وا  نتـشک  هب  تشکب و  ار  وا  تفریذـپن و 

يو رب  دنک و  تنعل  ار  وا  يادخ  هناجرم ! نبا  نم  اب  درک  دـب  هچ  دندرمـش ، گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  درک ! نم  نمـشد 
یبا ترضح  رهطم  رس  نوچ  هک  ددرگ  اراکشآ  يو  رب  درگنب ، کین  وا  لاوقا  دیزی و  لاعفا  رد  هک  یـسک  دیوگ : فلؤم  «! دریگ مشخ 
یلع و  تفگ ، نانخـس  نآ  درک و  رهطم  رـس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و  نامداش  تخـس  دندروآ  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  هللادبع 

اما تخادنا ، تسوپ  ناشیا  هرهچ ي  ات  دندوبن  ظوفحم  امرس  امرگ و  زا  درک  ینادنز  رد  نادناخ  ریاس  اب  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب 
یلص ادخ  لوسر  نادناخ  زا  هک  دیدرگ  مولعم  دندیدب و  اهنآ  یمولظم  دنتسنادب و  ناشیا  يراوگرزب  دنتخانـش و  ار  اهنآ  مدرم  نوچ 

دیزی دندومن و  يور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دندرک و  نعل  دنداد و  مانشد  ار  وا  دندومن و  تهارک  دیزی  راک  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
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ینامیشپ درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایز  نبا  هب  لتق  تبـسن  دیامن ، يرب ء  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تساوخ  دش ، هاگآ  نآ  رب 
شیوخ صاخ  يارـس  رد  ار  اه  نآ  درک و  وکین  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راـتفر  ترـضح و  نآ  نتـشک  رب  دومن 

زا دشاب و  هدیدنـسپن  ار  دایز  نبا  راک  یتسار  هکنآ  هن  دـنک ، بلج  شیوخ  هب  ار  مدرم  لد  ات  ار  یهاشداپ  کلم و  ظفح  دروآ ، دورف 
نبا هک : تسا  هدرک  تیاور  هرکذت »  » رد يزوج  نبا  طبس  هک  تسا  یناتساد  نیا  رب  لیلد  و  دشاب ، هدش  نامیشپ  ترـضح  نآ  نتـشک 
دنلب ار  وا  تلزنم  دـیناشن و  دوـخ  کـیدزن  داد و  گرزب  ياـه  هـفحت  دیـشخب و  ار  وا  ناوارف  لاـم  دـناوخب و  دوـخ  کـیدزن  ار  داـیز 

ههیدـب تاـیبا  نیا  دوخ  ناوخب و  تفگ : برطم  اـب  تسم  یبش  درک و  میدـن  دوخ و  ناـنز  دزن  درب  دوخ  نوردـنا  هب  ار  وا  دـینادرگ و 
يداهج یمنغم و  دـیدستل  يدـنع و  هنامألا  رـسلا و  بحاصدایز  نبا  اهلثم  قساف  لـم  مث  یشاشم (1)  يورت  هبرش  ینقـسا  : درک ءاشنا 

نب رفاسم  اب  دایز  نبا  : » هک تسا  هدرک  لقن  دایز  نبا  زا  لماک »  » رد ریثا  نباداـسحلا  ءادـعألا و  دـیبم  انیـسح و  ینعأ  یجراـخلا  لـتاق 
نم يوش ! هتشک  وت  ای  دوش  هتشک  وا  ای  دوب : هتفگ  متشک و  دیزی  رما  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نم  تفگ : ماش  هار  رد  يرکـشی  حیرش 

«. مدرک رایتخا  ار  وا  لتق 
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ناشیا نتفرگ  متام  رهش و  نآ  هب  ناشیا  ندش  دراو  لوسر و  هنیدم ي  هب  ار  ءادهشلادیس  ترضح  مرتحم  مرح  دیزی  نداتسرف 

متام دننک و  يرادازع  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  داد  تصخر  ار  كاپ  تیرذ  نآ  ادخ و  لوسر  نارتخد  هیواعم  نب  دیزی  نوچ  هک  نادب 
متـشه زور  نوچ  دنتفرگ ، متام  زور  تفه  ای  زور  هس  دروآرب و  تجاح  هس  داد  هدعو  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  دـنریگ ،

رهـش نادب  ام  دج  هک  نادرگزاب  هنیدم  هب  ار  ام  دنتفگ  دنتفریذپن و  درک ، ناشیا  داهنـشیپ  ار  قشمد  رد  ندنام  دناوخب و  ار  ناشیا  دش ،
وا تشذگب و  وا  رکذ  ملسم  هصق ي  رد   ) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص ي  زا  هک  ریشب  نب  نامعن  اب  سپ.دومرف  ترجه 
اب نیزگرب و  اـسراپ  نیما و  ناـیماش  زا  يدرم  رت و  هتـسیاش  هچ  ره  زاـسب  ار  ناـنز  نیا  رفـس  گرب  تفگ : تقو ) نادـب  دوب  هفوک  ریما 

: تفگ دـیفم  خیـش.درک  ررقم  ماعنا  هرهاـشم و  داد و  اـهاطع  توسک و  هاـگنآ  نک ! ناـشیا  هارمه  ناوعا  ناراوس و  تسرفب و  ناـشیا 
تنعل ار  هناجرم  رسپ  ادخ  تفگ : درک و  یلاخ  دناوخب و  ار  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دزاسب  ناشیا  رفـس  گرب  تساوخ  نوچ  »

اما مدرک ، یم  رود  وا  زا  ار  گرم  متـسناوت  یم  ات  متفریذپ و  یم  تساوخ  یم  هچ  ره  تردپ  مدوب و  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک !
تعلخ و  هاوخب ! يراد  هک  تجاح  ره  سیون و  همان  نم  يوس  اـج  نآ  زا  یتشگزاـب  هنیدـم  هب  نوچ  و  دوب ، هدرک  ناـمرف  نینچ  ادـخ 

یکدنا دوخ  وت  دیربب و  ار  اه  نآ  هنابـش  تفگ : درک و  ناشیا  هارمه  ار  ریـشب  نامعن  هلمج  زا  درک و  ررقم  تلاسر  نادناخ  وا و  يارب 
دنیب و ار  اه  نآ  وت  مشچ  هکنانچ  شاب ، ناشیا  یپ  رد  ناشیا و  زا  رود 
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رگا هک  دـیئآ  دورف  رترود  ییاج  رد  دیـشاب و  نابـساپ  ناـشیا  درگرب  ناـهارمه  اـب  دوخ  يآ و  دورف  رترود  دـنیآ  دورف  یلزنم  رد  رگا 
درک و یم  ینابرهم  دمآ و  یم  دورف  لزانم  رد  ناشیا  اب  دش و  هناور  ناشیا  اب  نامعن  سپ  ! درادن مرـش  دـهاوخ  یتجاح  ناشیا  زا  یکی 
رس نوچ  هک : تسا  هتفگ  ینادمه  العلا (1)  وبا  ظفاح  هک ، تسا  لقن  یعفای  زا  «. یهتنا .دندیـسر  هنیدـم  هب  ات  تشاد  یم  ناشیا  ساپ 

نایفس یبا  ناگتسب  زا  یهورگ  اب  تساوخب و  ار  مشاه  ینب  ناگتسب  زا  نت  دنچ  داتسرف و  هنیدم  هب  دیسر ، دیزی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
رد و  «. دروآ رب  دنتشاد  هک  تجاح  ره  تخاسب و  ناشیا  رفس  گرب  تشاد و  لیـسگ  هنیدم  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مرتحم  مرح  و 
نآ مهد ، ماجنا  ات  يوگب  مداد  هدعو  ار  وت  هک  تجاح  هس  نآ  تفگ : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  دیزی  : » هک دیوگ  فوهلم » »

دنتفرگ اـم  زا  هچ  ره  هک ، نآ  مود  .مریگرب  هشوـت  نآ  زا  ییاـمن ه  نم  هـب  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  مردـپ  رـس  لوا  : » دوـمرف ترـضح 
زگره تردپ  يور  اما  تفگ : دیزی  !« یتسرف ناشدـج  مرح  هب  نانز  نیا  اب  ار  یـسک  تشک ، یهاوخ  ارم  رگا  هکنآ ، موس  .ینادرگزاب 

نم دندرب ، امـش  زا  هچنآ  اما  و  وت ، رگم  دـندرگنزاب  هنیدـم  هب  يرگید  ار  نانز  اما  متـشذگرد ، نآ  زا  وت ، نتـشک  اما  دـید و  یهاوخن 
، متـساوخ دنتفرگ  ام  زا  ار  هچ  نآ  داب ! وت  ینازرا  نآ  میهاوخن و  ار  وت  لام  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مهدب ، نآ  ضوع  رد  ربارب  دـنچ 

نامرف دیزی  سپ  دوب ، اه  نآ  رد  وا  نهاریپ  هدالق و  هعنقم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  یـسیر  خن  خرچ  هک  نآ  يارب 
هب دوخ  نطو  هب  ار  ارـسا  درک  رما  دیزی  درک و  قافنا  ارقف  رب  ار  نآ  ماما و  دوزفیب و  رانید  تسود  دوخ  دـندینادرگزاب و  ار  اه  نآ  داد 

ياه هرفـس  دنتـسارآ و  دـندروآ و  اه  هواجک  دـندرگزاب  هنیدـم  هب  دنتـساوخ  نوچ  هک  تسا  لـتاقم  ضعب  رد  «. دـندنادرگزاب هنیدـم 
ای تفگ : دنتخیر و  اه  نآ  رب  رایسب  لام  دندرتسگ و  نیمشیربا 
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ردارب و وت  يدرم ! يور  تخس  مرش و  یب  هچ  دیزی ! يا  دومرف : موثلک  ما  دیسر ، امش  هب  هک  اهتبیـصم  نآ  ضوع  لاوما  نیا  موثلک ! ما 
نم : دش دـهاوخن  يرما  نینچ  هک  مسق  ادـخ  هب  ینک !؟ شوخلد  ایند  لام  هب  ار  ام  یهاوخ  نآ  ناج  هب  یـشک و  یم  ار  نادـناخ  نادرم 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  رهاوخ  موثلک  ما  هک  تسا  تیاور  یئاـهب ) لـماک ، ) اـهئایح روجفلا  تذـلب  تکبـس  هیومأ  هجوأ  لـجخت  نیأ 
رهـش بونج  رد  یهد  رد  : » دیوگ دوخ  فورعم  هلحر ي »  » رد هطوطب  نبا  هب  فورعم  هللادبع  نب  دمحم  هللادبعوبا.تشذگ  رد  قشمد 

دوب و بنیز  وا  مان  دـنیوگ  تسا و  امهیلع -  هللا  مالـس  همطاف -  بلاـط و  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ما  دهـشم  خـسرف  کـی  هب  قشمد 
و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتـخد  موثلک  ما  شا  هلاـخ  هب  تهابـش  يارب  داد  موثلک  ما  تینک )  ) ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

.تسا موثلک  ما  تس (1)  ربق  دنیوگ  قشمد  مدرم  دراد ؛ یفاقوا  تسا و  ینکاسم  نآ  درگ  رب  دنا و  هتخاس  نآ  رب  یگرزب  دجسم 

536 ص :

تبرت رد  رگید  دهـشم  .دنهد  یم  يربک  بنیز  هب  تبـسن  زورما  تسا  هدرک  رکذ  هطوطب  نبا  هک  دهـشم  نیا  دیوگ : مجرتم  . 171 - 1
هلمج زا  تیب ، لها  هب  بوسنم  تسا  تبرت  نآ  رد  زورما  دـنچ  يدـهاشم  موثلک و  ما  هب  بوسنم  تسا  قشمد  دوخ  رد  ریغـصلا » باب  »

نیز ماما  نب  هللادبع  نیـسحلا ، تنب  يرغـص  همطاف ي  موثلک  ما  هب  هانکم  يرغـص  بنیز  هدیـس  دهـشم  نیـسحلا ، تنب  هنیکـس  دهـشم 
، قشمد فصو  نمض  رد  نادلبلا » مجعم   » رد توقای  .ادهش  سوؤر  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  هللادبع  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

هیلع قداص  رفعج  ماما  تنب  نسحلا  ما  تیب  لها  زا  تسا و  هدرک  رکذ  دـننوفدم  اجنادـب  هک  تیب  لها  نیعباـت و  هباحـص و  زا  يروبق 
رتخد هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تنب  نسحلا  ما  شا  هجوز  ناملـس و  شرـسپ  سابع و  نب  هللادبع  نب  یلع  مالـسلا و 

نوفدم هنیدم  رد  هنیکس  هک  تسا  نآ  حیحص  دیوگ : وا  دوخ  و   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هنیکـس  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
لالب هباحص  زا  و  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف ي  زینک  هضف  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  رگید  و  تشگ )

نب لیعامسا  نب  دمحا  نب  نیـسحلا  نب  هللادبع  نب  دمحم  ربق  رـضخ  دهـشم  کیدزن  رهـش  نوریب  دیوگ : .تسا  هدرب  مان  ءادردلا  وبا  و 
تهج زا  قشمد  عماج  رد  دیوگ : تسا و  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  دهـشم  سیدارفلا  باب  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج 
ییانب دهشم  زا  دوصقم  مالسلاامهیلع و  نیدباعلا  نیز  نیسح و  دهشم  بلاط و  یبا  نب  یلع  دهشم  باطخلا و  نب  رمع  دجسم  قرشم 

دجـسم یلامـش  برد  سیدارفلا  باب  .تشاد و  ناشیا  اب  ناکم  نآ  هک  یتیـصوصخ  هقالع و  يارب  دننک  ياپ  رب  اهنآ  دای  هب  هک  تسا 
، تخاس دجـسم  يارب  رد  راهچ  کلملادـبع  نب  دـیلو  هک  نآ  زا  سپ  دـندوب و  هتخیوآ  اج  نآ  رد  ار  رهطم  رـس  اـیوگ  قشمد  گرزب 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  ییحی  مان  هب  دوب  يراصن  ياسیلک  يو  زا  شیپ  تخاس ، دیلو  هک  عماج  نیا  و  دش ، سیدارفلا  باب  هب  موسوم 

.هلآ
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دندرک و نفد  فیرـش  دسج  اب  دندینادرگ و  زاب  البرک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  تسا  هدش  تیاور  : » تفگ هللا  همحر  دـیس 
مالک دـیوگ : فلؤم  «. تسا راصتخا  رب  ام  يانب  نوچ  میدرکن  لقن  اـم  تسا و  هدـش  تیاور  مه  نیا  ریغ  تسا و  نیا  رب  هفیاـط  لـمع 
ورمع داتسرف ؛ هنیدم  لماع  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  دزن  ار  نآ  دیزی  دنتفگ  یهورگ  تسا ؛ فلتخم  فیرش  سأر  نفدم  رد  رثا  لها 

نآ دینوگ  یضعب  و  دندرک (1) ،  نفد  همطاف  شردام  ربق  دزن  عیقب  رد  داد  نامرف  دتسرف ، نم  يارب  ار  نآ  متساوخ  یمن  زگره  تفگ :
هب روهمج  نب  روصنم  ات  دوب  دیزی  هنازخ ي  رد  رس 

537 ص :

دوب و دوخ  هناخ ي  رد  هک  تسا  نآ  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  ءاسنلا  هدیس  ترـضح  نفدم  رد  حیحـص  لوق  دیوگ : مجرتم  . 172 - 1
 - همطاف تفگ : هک  سک  نآ  دیوگ : بیذهت  رد  یـسوط  خیـش  یفاک و  رد  ینیلک  هیقف و  رد  تسا  هللا  همحر  قودـص  خیـش  لوق  نیا 
رد دـیوگ  هک  نآ  دـش و  نفد  هرهطم  هضور  رد  دـیوگ : هک  نآ  لوق  تسا و  رود  باوص  زا  دـش  نوفدـم  عیقب  رد  اـهیلع -  هللا  مـالس 
هللا مالس  همطاف -  هناخ ي  نوچ  تسا : نیا  هللا  همحر  یسوط  خیـش  دوصقم  دیوگ : مجرتم  .تسا  کیدزن  مه  هب  ناشلوق  دوخ ، هناخ 

تسا نکمم  دوبن ، هلصاف  یکابش  راوید و  رد  ياج  رد  تقو  نآ  رد  هتبلا  دنیوگ و  هضور  هک  تسا  دجـسم  ءزج  نآ  قصالم  اهیلع - 
هناخ نامه  شدوصقم  تسا  نوفدـم  هضور  رد  تفگ  هک  نآ  .ترواجم و  هقالع  هب  ترـضح  نآ  كرابم  هناـخ ي  رب  هضور  قـالطا 

ات ترـضح  نآ  نامز  زا  هک  ربمغیپ  دجـسم  رد  ار  وا  دیاب  دوخ ، هناخ ي  ریغ  رد  دشاب  نوفدم  هضور  رد  ارهز  همطاف  رگا  نوچ  تسا ،
دهع نآ  رد  نوچ  و  تسین ، بسانم  دوب  تیب  لـها  دوصقم  هک  ربق  رتست  اـب  نیا  دـشاب و  هدرک  نفد  دوب  قیـالخ  عمجم  هتـسویپ  نونک 

رد دنرب و  نوریب  هناخ  زا  ار  ارهز  ترـضح  دنتـشاد  هک  رتست  دصق  نآ  اب  مییوگب  درادـن  تلع  چـیه  دوب ، دوهعم  هناخ  رد  ندرک  نفد 
ربمغیپ حیرض  رد  ترضح  نآ  رهطم  ربق  نونکا  درک و  دیابن  دیدرت  هثالث  خیاشم  لوق  تحـص  رد  سپ  .دننک  نفد  عیقب  رد  ای  دجـسم 

هک دوب  هشیاع  هناخ ي  قصـالم  اـهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  ترـضح  هناـخ ي  تسا و  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.دش نفد  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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و درک ، نفد  سیدارفلا  باب  کیدزن  ار  نآ  دوب ، هدش  باضخ  یهایس  هب  تفای و  گنر  خرس  يدبس  رد  ار  نآ  دمآ ، رد  وا  هنازخ ي 
زا یتعامج  اب  درک و  نفک  ابید  هماـج ي  جـنپ  رد  تفاـی و  دـیزی  هنازخ ي  رد  ار  نآ  ناورم  کلملادـبع  نب  نامیلـس  دـنیوگ  یـضعب 
نب یلع  دش و  نفد  فیرش  دسج  اب  ای  هک  تسا  نآ  هیماما  ياملع  نایم  روهشم  .دندرک و  نفد  دندرازگ و  زامن  نآ  رب  دوخ  باحصا 
دراو رایـسب  راـبخا  رد  هکناـنچ  دـش ، نـفد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ربـق  کـیدزن  اـی  دـینادرگ  زاـب  ار  نآ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 

یـسلجم موحرم  .تسا و  هناـنح  دجـسم  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  کـیدزن  رهاوج  بحاـص  لوق  هب  دـیوگ : مجرتم.تسا 
رـس يالاب  رد  دروآ  دـیدزد و  ار  كرابم  رـس  نآ  نایعیـش ، زا  يدرم  هک  نآ  رب  دـنک  یم  تلالد  رایـسب  ثیداـحا  ءـالج »  » رد دـیوگ 
نیا مجرتم  هدنب  نم.یهتنا  .تسا  تنس  ترضح  نآ  ترایز  اجنآ  رد  ببس  نیا  هب  درک و  نفد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

، متفاین مه  ثیدح  کی  تسا ، هدرک  هلاوح  اهنآ  هب  راحب  رد  یسلجم  هک  یفاک » بیذهت و  راحب و   » رد مدرک  صحفت  دنچ  ره  باتک 
دیس تفگ : بوشآ  رهش  نبا  .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  فیرش و  سأر  نفدم  نیب  هلصاف  رد  تسا  حیرص  بیذهت »  » تیاور هکلب 

قحلم ندـب  هب  دـندینادرگ و  زاب  البرک  هب  ماـش  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رهطم  رـس  تسا : هتفگ  شیوخ  لـئاسم  ضعب  رد  یـضترم 
ياهرس هیواعم  نب  دیزی  دیوگ : ریسلا » بیبح   » خیرات رد  .درک و  دیاب  تلع  نیمه  هب  نیعبرا  ترایز  دیامرف : یـسوط  خیـش  .دندرک و 

نآ دینادرگزاب ، هرهاط  نادبا  هب  رفص  متسیب  زور  ار  اهرس  نآ  ترضح  نآ  درک و  میلست  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  ادهش 
دناوخ زا  لوق  نیا  رایتخا  دیوگ : مجرتم.تسا  نیا  مرکم  رـس  نفدم  رد  تایاور  حـصا  دـیوگ : .دومرف و  هجوت  هبیط  هنیدـم ي  هب  هاگ 

ماش هفوک و  نایم  هک  یتفاسم  اب  تسا  لاحم  اتداع  البرک  هب  متسیب  زور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندیـسر  نوچ  دیامن ، یم  بیجع  ریم 
مود دش ، نفد  رهطم  ندب  اب  البرک  رد  هک  نآ  یکی  تسا ؛ هدرک  لقن  لوق  جنپ  هرکذت »  » رد طبس  و.دندنام  ماش  رد  هک  یتدم  تسا و 

دجسم هب  مراهچ  قشمد ، هب  موس  شردام ، ربق  کیدزن  هنیدم  رد 

538 ص :
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ندب اب  دنداتسرف و  البرک  هب  اج  نآ  زا  هاگ  نآ  دندینادرگ ، زاب  هنیدم  هب  ءارـسا  اب  هک  تسا  نآ  رهـشا  تفگ : هرهاق و  رد  مجنپ  هقرلا ،
يافلخ دیوگ : مجرتم.دراد  ياج  ریامـض  ياهلد و  رد  دوخ  وا  دشاب  هک  اج  ره  رهطم  ندب  ای  رـس  هلمجلاب  دـیوگ : هکنآ  ات  دـش ، نفد 

مدرم نداد  هجوت  کلم و  تسایس  يارب  میدروآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دنتخادنا  رد  هزاوآ  دندرب و  هرهاق  هب  ماش  زا  يرس  یمطاف 
ضرأب نیسحلا  یلوملا  اوبلطت  :ال  دناوخ يرعـش  ینعم  نیا  رد  ام  دیتاسا  یـضعب  : دیوگ طبـس.تسین  مجنپ  لوق  هب  يرابتعا  هرهاق و  هب 
هللادبع یبا  ترضح  لایع  نانز و  نوچ  تفگ : يوار  فوهلم )  .) یبلقب (1) هدهـشمف  يوحن  اوجرع  عیمجلا و  اوعد  برغب و  وأ  قرش 

دندیـسر عرـصم  هب  نوچ  رب و  البرک  زا  ار  ام  دنتفگ : دوب ، هارمه  هک  لیلد  نآ  اب  دندیـسر  قارع  هب  دنتـشگزاب و  ماش  زا  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ترایز  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  مشاه و  ینب  زا  نت  دنچ  اب  دنتفای  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج 

زوسناج ياه  هلان  دندز ، يور  رب  یلیس  دندرک ، يراز  دنتسیرگب و  دندیسر ، كرابم  ماقم  نادب  مه  اب  دندوب و  هدمآ 

539 ص :

نم يوس  دینک و  اهر  ار  همه  دینکن ! وجتـسج  برغم  ای  قرـشم  نیمز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیحـسلا  هللادبع  یبا  انالوم  ینعی  . 173 - 1
هبنتم دـیاباجنیا  زا  دـننک و  تشحو  رابخا  فالتخا  زا  هک  تساوخ  ناـنآ  هیبنت  تیب  نیا  زا  طبـس  و  تسا ! نم  لد  رد  وا  ربق  هک  دـییآ 
مالک ياملع  هک  یلقع  نیهارب  هب  ام  نید  لوصا  نوچ  دـشابن ، ینایز  ار  نید  تسا ، فالتخا  ثیداحا  راـبخا و  رد  هچ  رگا  هک  میوش 

نآ كاردا  حالطـصا ، فذـح  اب  دـناوت  یم  سک  همه  هک  ناسآ  يردـق  هب  تسا و  نهربم  تباث و  دـنا  هدرک  رکذ  شیوخ  بتک  رد 
تسا و تباق  یعطق  رتاوتم  لقن  نآرق و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تایآ  تازجعم و  میرادـن و  داحآ  رابخا  هب  یجاـیتحا  دـنک و 

رایسب لوعجم  ثیدح  هکنانچمه  و  دنهد ، صیخشت  ار  فیعض  حیحص و  یعطق و  ریغ  یعطق و  ثیدح  دنناوت  یم  اهقف  نید  عورف  رد 
هب مدرم  همه  دیاب  هک  دنرادنپ  نییرابخا  ماوع  هکنیا  .تسین و  راوشد  نآ  صیخشت  ملاع  رب  تسا و  رایـسب  زین  حیحـص  ثیدح  تسا ،

دقتعم ناوت  یمن  ار  مدرم  دنک و  یمن  فیلکت  لاحم  هب  ملاع  دنوادخ  نوچ  تسا  لطاب  هتبلا  دنـشاب ، دقتعم  ثیداحا  همه ي  نیماضم 
هیمالک هلدا  هب  نید  لوصا  نتفرگ  دای  اما  تسناد  میقـس  زا  حیحـص  ثیدـح  صیخـشت  هب  رومأم  هن  درک و  ثیداـحا  همه  تحـص  هب 

.تسا لهس 
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: دـیوگ مجرتم.تسا  هدروآ  نیمه  کیدزن  امن  نبا  لتقم  رد  .دـندنامب و  يدـنچ  دنتـسویپ و  ناشیا  هب  رواجم  يارق  نانز  دـندادرس و 
رد هللا  همحر  يرون  نیسح  ازریم  یجاح  اصوصخم  دندرمش ، دعبتسم  نیعبرا  زور  رد  ار  رهطم  ربق  تیب  لها  ترایز  املع  زا  يرایـسب 
نظ هب  اما  میرادـن ، نیعبرا  زور  رد  ترایز  لصا  راکنا  رب  یلیلد  میتفگ  نیا  زا  شیپ  ام  .تسا و  هدرک  راکنا  تخـس  ناـجرم » ؤلؤل و  »

نتـشگزاب ماگنه  درک و  وهـس  تیـصوصخ  نیا  رد  تاور  ضعب  مییوگ  رگا  و  نتـشگزاب ، هن  دوب  ماش  هب  نتفر  ماگنه  ترایز  بلاـغ 
رد دندرک  تاور  هک  تسا  یفرصت  زا  ثیداحا  رد  فعض  مئالع  بلاغ  و  دندرکن ، ترایز  الصا  مییوگ  هک  دیامن  یم  رتناسآ  تفگ ،

تراـیز درک ، تیاور  بیذـهت »  » رد یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  هب  و  ترهـش ، نیا  اـب  تسین  لوعجم  نآ  لـصا  و  اوهـس ، تایـصوصخ 
ناوت یمن  نوچ  تسا ، رتاوتم  دننام  رابتعا  رد  رئاعش  لقن  و  تسا ، هدرمش  هعیـش  راعـش  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رهج  دننام  ار  نیعبرا 

زا بلاغ  نظ  هب  دوب و  هعیـش  راعـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  میدـق  زا  نیعبرا  ترایز  و  درک ، لقن  غورد  بهاذـم  لها  رئاعـش  رد 
نیرکاذ زا  عرو ، لها  يوقت و  بابرا  اجنیا  رد.دنام  قارع  هعیش ي  نایم  رد  راعـشا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترایز  نامز 

يرغص و همطاف  هیضق ي  هنع و  هللا  یضر  مساق  ترضح  یسورع  هللا و  امهمحر  ملسم  نالفط  دننام  هکوکشم  عیاقو  لقن  دنسرپ : یم 
دـهدب و تسا  هدرک  لقن  نآ  زا  هک  یباتک  هب  ار  هیـضق  تبـسن  رکاذ  رگا  مییوگ : باوج  رد  ؟ تسا هنوگچ  ربانم  رد  نآ ، لاثما  غرم و 

نوچ و  تسین ، زیاج  تیاور  رد  سیلدت » تسا و« سیلدت »  » هنرگ درادن و  ررض  تسا ، حیحص  انیقی  هک  دنکن  دومناو  نانچ  عمتسم  هب 
رد تسین  دهتجم  دوخ  يوار  رگا  ات  دوش  رکذ  هدـنناوخ  هجوت  يارب  هلئـسم  دـنچ  تسا  مزال  دنتـسین ، ماکحا  نیا  هجوتم  مدرم  بلاغ 
رد ای  دشاب  عقوتم  ای  دهاوخب  ثیدح  لقان  زا  عمتـسم  رگا.تسا  يدیلقت  لئاسم  زا  مه  نیا  دنک و  ملعا  دـهتجم  هب  عوجر  اه  نآ  لاثما 

ثیدح ریغ  ندرک  لقن  تسین  زیاج  دنک ، یم  لقن  ار  عقاو  يوار  هک  دناد  نانچ  دشاب و  زوکرم  شرطاخ 
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لقن رد  روص  نیا  ریغ  رد.دنک  لقن  ینظ  ثیدح  دـناوت  یم  دـهاوخ ، نونظم  ثیدـح  عمتـسم  رگا  و  هیعطق ، نئارق  هب  نورقم  رتاوتم و 
نیا نوچ  تسا ، هدوب  علطم  قثوم و  نآ  لقان  هک  یثیداحا  رب  ندرک  دامتعا  رد  خـیرات  لها  هقیرط ي  تعباتم  تسا  زیاج  عیاقو  ریس و 

« سیلدـت  » حالطـصا و زا  جورخ  هقیرط  نآ  تفلاخم  اما  دـندرکن  راـکنا  یـسک  رب  دوب ، نیخروم  ناـیم  نونک  اـت  همئا  ناـمز  زا  مسر 
یناسک يارب  فیعض  دنس  هب  ثیدح  ندرک  لقن  رگم  حیحص ، ای  دشاب  فیعض  نآ  دنس  هاوخ  تسا ، زیاج  دنـس  اب  ثیدح  لقن.تسا 

نظ هب  ای  انیقی  هک  یثیدح  لقن.تسا  سیلدت  دامتعا ، لباق  تسا و  ربتعم  ثیدح  نیا  هک  ندرک  دومناو  نانچ  دندانسا و  هب  لهاج  هک 
تایاکح دـننام  یبهذـم  تجح  ظعاوم و  تمکح و  رب  لمتـشم  تایاکح  لقن  تسین و  زیاج  نآ  رب  هیبنت  نودـب  تسا  لوعجم  بلاغ 

تـسا زیاج  دـنچ  ره  .دوشن  سیلدـت »  » هک يروط  هب  تسا  زیاج  اه  نآ  لاثما  فساذوی و  رهولب و  هینـسح و  تیاـکح  هنمد و  هلیلک و 
يارب اما  عیرـشت ، دـصق  هب  هن  دـیازفیب ، يزیچ  هروثأم  تارایز  هیعدا و  تاراـبع  رب  اـی  دـناوخب  یـسک  هدـشن  دراو  ماـما  زا  هک  ییاـعد 

زاوج و  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  تیصعم و  نآ  لقن  هکلب  موصعم ، هب  نداد  تبسن  ندرک و  لقن  تسین  زیاج  ثیدح  نیلقان  ثدحم و 
ررض تسین ، روثأم  هکنیا  هب  حیرـصت  اب  دنک  لقن  ار  روثأم  ریغ  ترایز  اعد و  رگا  یلب ، .تسین  موصعم  زا  لقن  زاوج  بجوم  ندناوخ 

ناشنهذ مدرم  بلاغ  نوچ  تسا و  لکشم  موصعم ، ریغ  زا  ای  تسا  موصعم  زا  هک  دنکن  حیرصت  چیه  دنک و  لقن  ییاعد  رگا  درادن و 
دوشن نآ  مهوم  رگا  ثیداحا  نتم  رد  نآ  لاثما  مالس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ندرک  هفاضا.تسا  سیلدت » » بجوم دور  یم  روثأم  هب 

رگا تسا  زیاج  مه  ینعم  هب  لقن  هکلب  ندرک ، لقن  ار  ثیدح  ظافلا  نیع  تسین  بجاو.درادن  ررض  تسا ، هدوب  ثیدح  لصا  رد  هک 
ربانم رد  ثیداحا  لقن  دننام  دشاب  يراج  نآ  رب  تداع  ای  ما  هدرک  ینعم  هب  لقن  دـیوگب  احیرـص  لقان  ینعی  دوشن ، سیلدـت »  » بجوم

.یبرع ریغ  نابز  هب 
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هک تسا  طرش  ینعم  هب  ثیدح  لقن  رد.تسا  مارح  ود  ره  رد  فیرحت »  » و سیلدت »  » تسین و ابتک  ای  اهافش و  ثیدح  لقن  نیب  یقرف 
تلق يرهظ و  رسکنا  نآلا  : » دیامرفب ماما  رگا  الثم  ددرگن ؛ هتساک  ای  هدوزفا و  نآ  رب  يزیچ  دنام و  ظوفحم  ثیدح  نومـضم  لصاح 

دش دیماان  مدیما  هک  نآ  يارب  تسین ، زیاج  تفر » متسد  زا  هراچ  دش و  دیماان  مدیما  تسکـش و  متـشپ  نآلا  دیوگب : یـسک  و  یتلیح »
نیا هب  بیرق  ماما  هک  دـیوگب  احیرـص  هکنیا  رگم  تفر ، متـسد  زا  هن  دـش  مک  ما  هراچ  ینعی  یتلیح » تلق   » تسین و ماـما  تراـبع  رد 

؛ درادن ررـض  دوشن  سیلدت »  » دشاب و ظوفحم  ینعم  هک  يروطب  ثیدح  ظافلأ  رییغت.دـناوخب  لاح  نابز  ناونع  هب  ای  هدومرف  نیماضم 
لیدـبت ینعملا  بیرق  ای  فدارم  هب  ار  یظفل  نتخاس و  روکذـم  ار  ردـقم  ندروآ و  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  رهاظ و  ياج  هب  ریمـض  الثم 
نیذـلا اهیا  ای   » الثم تسا ؛ زیاـج  دـنکن  رییغت  ینعم  هک  يروطب  ندرک ؛ لـصفم  اـی  رـصتخم  نینچمه  مصقنا و  هب  رـسکنا  لـثم  ندرک 

هب یقیقح  ظفل  رییغت.اذـکه  دـیدروخ و  ار  اـیند  لاـم  اـیند و  بیرف  هک  یناـسک  يا  هب  ار  ایندـلا » ءاـنبأ   » اـی نینمؤم و  يا  هب  ار  اونمآ »
ملاع دنوادخ  ییوگ  ار  ناتطوسبم » هادـی   » الثم تسا ؛ زیاج  دوشن  سیلدـت »  » دـهدن و رییغت  ار  ینعم  هک  یقیقح  هب  يزاجم  ای  يزاجم 

هللا ناک   » لثم دشاب  خلسنم  نامز  زا  هک  یتروص  رد  سکعلاب ، عراضم و  هب  یضام  هغیـص ي  رییغت  نینچمه  سکعلاب و  ای  تسا  داوج 
دوشن سیلدت »  » دنام و ظوفحم  ینعم  هک  تسا  زیاج  يروط  عماج  ظفل  هب  دشاب و  یم  میکح  اناد و  دـنوادخ  يوگ  ار  امیکح » امیلع 

هعقاو ي دنتـساوخ  عروتم  ياملع  زا  یکی  زا  مدرم  هک  تسا  لقن  و  یباوث »  » هن دنام  ظوفحم  دیاب  لوا »  » یناعم لوطم ، حالطـصا  هب  و 
دمآ و دورف  ربنم  زا  دش و  دیهش  البرک  رد  مرحم  مهد  زور  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دومرف : دنک ، نایب  ربنم  رد  ار  اروشاع 
دـنتفرگ و یم  تجح  ار  وا  لوق  ملاـع  نآ  هب  داـقتعا  ترثـک  زا  مدرم  نوچ  هکلب  تسین ، زیاـج  نآ  ریغ  لـقن  هک  دوب  تهج  نیا  زا  هن 

عقوتم نینچ  عمتسم  هک  ییاج  رد  درک و  افتکا  رتاوتم  هب  دیوگب :، دشاب  عقاو  قباطم  انیقی  هچ  نآ  دنتشاد  عقوت 
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دنتـشگ و ادج  البرک  زا  هاگنآ  تفگ : يوار  دیوگ  دیـس.دنرادن  عقوت  نیا  سک  همه  زا  مدرم  هشیمه  اما  تسا ، نیمه  فیلکت  دـشاب 
رد تسا و  حیحص  رفعج »  » نزو رب  راد  هطقن  لاذ »  » هطقن و یب  ءاح »  » هب ملذح  دیوگ  مجرتم   ) ملذج نب  ریـشب  دندش ، هنیدم  هناور ي 

ریـشب و تسا و  ملذح  فیحـصت  ارهاظ  زین  نآ  تسا ، هدرک  تیاور  ریتس  نب  ماذح  زا  ار  هنع -  هللا  یـضر  بنیز -  هبطخ ي  جاجتحا 
نانآ هب  یگدیسر  رومأم  ظفاحم و  قشمد  رد  دوب و  ارسا  هارمه  درم  نیا  تسا و  فیحصت  تدحو و  رب  هنیرق  زین  رخؤم  ای  مدقم  ریتس 

دومرف دمآ و  دورف  نیـسحلا  نب  یلع  میدیـسر  هنیدم  کیدزن  نوچ  تفگ : ملذح  نب  ریـشب  (. دمآ ناشیا  هارمه  هنیدم  رفـس  رد  دوب و 
رعش زین  وت  دوب ! رعاش  هک  دنک  تمحر  ار  تردپ  يادخ  ریـشب  يا  تفگ : دروآ و  دورف  ار  نانز  تشارفارب و  همیخ  دندوشگب و  اهراب 

ار هللادـبع  یبا  گرم  ربـخ  ور و  هنیدـم  رهـش  هـب  دوـمرف : ترــضح  .مرعاـش  زین  نـم  هللا  لوـسر  نباـی  يرآ ، تـفگ : یناوـت ؟ نـتفگ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  مدیـسر و  هنیدـم  هب  ات  متفر  نازات  مدـش و  راوس  شیوخ  بسا  رب  تفگ  ریـشب  ! يوگب

مسجلاراردم یعمدأف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  : متفگ دوخ  ياشنا  زا  رعـش  نیا  مدرک و  دنلب  هیرگ  هب  زاوآ  مدمآ و 
نارهاوخ اه و  همع  اب  تسا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  متفگ  تفگ : ریـشبرادی  هانقلا  یلع  هنم  سأرلا  جرـضم و  البرکب  هنم 

سپ مهد ، یم  ناشن  امش  هب  ار  وا  ياج  امش و  يوس  میوا  هداتسرف ي  نم  تسا ، هدمآ  دورف  امش  لزانم  کیدزن  امش و  رهش  نوماریپ 
زور و نآ  زا  شیب  نایرگ  نز  درم و  مدیدن  نم  نانک و  نویش  يراز و  دمآ  نوریب  هناخ  زا  رگم  دنامن  نیـشن  هدرپ  نز  چیه  هنیدم  رد 

هاـعن عاـن  يدیـس  یعن  : تفگ یم  دوـب و  هتفرگ  ناـبز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  مدـید  یکزینک  و  نآ ، زا  ناناملـسم  رب  رتـخلت  يزور  هن 
اعم امکعمد  دعب  عمدب  ادوجو  ابکسأ  عومدلاب و  ادوج  ینیعفاعجفأف  هاعن  عان  ینضرمأ  اعجوأف و 
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رادـلا طحاش  انع  ناک  نا  هیـصو و  نبا  هللا و  یبن  نب  یلعاعدـجأ  نیدـلا  دـجملا و  اذـه  حبـصأف  اعزعزف  لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلع 
تخاـس و راــمیب  ارم  داد  ربـخ  نآ  نوـچ  دروآ و  درد  هـب  ار  لد  سپ  يا ، هدــنهد  ربـخ  داد  ارم  يــالوم  گرم  ربـخ  : » ینعیاعــسشا

یـسک نآ  رب  دیزیرب ! کشا  مه  اب  دیزیرب و  کشا  مه  زاب  دیزیرب ! رایـسب  دیزیرب و  کشا  نم  هدید ي  ود  يا  سپ  درک ، نیگهودـنا 
رـسپ رب  نک  هیرگ  دنتـشگ ، راوخ  صقان و  نید  یگرزب و  دجم و  نیا  زا  سپ  دروآ ، هزرل  هب  ار  گرزب  يادـخ  شرع  وا  تبیـصم  هک 

مالسلا هیلع  نیـسح  يارب  ار  ام  هودنا  رازگربخ ! يا  تفگ : هاگنآ  !« تسا رود  تخـس  ام  زا  وا  يارـس  لزنم و  هچ  رگا  وا  ربمغیپ  رتخد 
نیـسحلا نب  یلع  نم  يـالوم  ملذـح ، نب  ریـشب  متفگ : یتـسیک ؟ وت  يدـیواکب ، زاـب  دوـب  هتفاـین  ماـیتلا  هک  ییاـهمخز  يدرک و  هزاـت 

نم زا  رتشیپ  دنتشگ و  ادج  نم  زا  سپ  دمآ ، دورف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نانز  لایع و  اب  اج  نالف  رد  وا  داتسرف و  ارم  مالـسلاامهیلع 
رب ماگ  مدـمآ و  دورف  بسا  زا  دـنا ، هتفرگ  ار  اه  هار  اهاج و  همه  مدـید  مدرگزاـب ، اـت  مدز  ار  بسا  نم  دـندش و  هناور  عضوم  نادـب 

تسد رد  یلامتسد  دمآ و  نوریب  دوب ، همیخ  نورد  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مدیـسر ؛ همیخ  کیدزن  ات  مداهن  مدرم  ندرگ 
تسـشن و نآ  رب  ترـضح  نآ  تشاذگب و  تشاد ، تسد  رد  یـسرک  یمداخ  وا  رـس  تشپ  درک و  یم  كاپ  نادـب  کشرـس  تشاد ،

دندرک یم  يراز  هلان و  نازینک  نانز و  دش و  دنلب  هیرگ  هب  مدرم  زاوآ  و  تسناوت ، یمن  يراد  نتـشیوخ  دوب و  هتفرگ  وا  يولگ  هیرگ 
! دنـشاب شوماخ  دومرف  هراشا  تسد  هب  سپ  دوب ! دایرف  هراـبکی  نیمز  نآ  دـنداد و  یم  یتمالـس  رـس  يرادـلد و  فرط  ره  زا  مدرم  و 

یف عفتراف  دـعب  يذـلا  نیعمجأ  قئالخلا  يراب ء  نیدـلا  موی  کلام  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  :» تفگ سپ  تسـشنورف  اـهنآ  شـشوج 
ءزرلا و لیلج  عذاوللا و  هضاضم  عئاـجفلا و  ملأ  روهدـلا و  عئاـجف  یف  رومـالا  مئاـظع  یلع  هدـمحن  يوجنلا ، برق  یلعلا و  تاومـسلا 

لتق همیظع  مالسالا  یف  هملث  هلیلج و  بئاصمب  انالتبا  دمحلا  هل  هللا و  نا  موقلا  اهیا  هحئاجلا ، هحدافلا  هظاکلا  هعظافلا  بئاصملا  میظع 
یف هسأرب  اوراد  هتیبص و  هئاسن و  یبس  نیسحلا و  هللادبعوبا 
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نزحت داؤف ال  يأ  ما  هلتق ، دعب  نورست  مکنم  تالاجر  يأف  سانلا  اهیأ  هیزر ، اهلثم  یتلا ال  هیزرلا  هذه  و  نانسلا ، لاع  قوف  نم  نادلبلا 
تاومـسلا اهجاومأب و  راحبلا  تکب  هلتقل و  دادشلا  عبـسلا  تکب  دقلف  اهلامهنا  نع  نضت  اهعمد و  سبحت  مکنم  نیع  هیأ  مأ  هلجأ ، نم 

اهیا ای  نوعمجأ ، تاومـسلا  لها  نوبرقملا و  هکئالملا  راحبلا و  جـجل  ناتیحلا و  اهناصغأب و  راجـشألا  اهئاجرأب و  ضرألا  اـهناکرأب و 
سانلا اهیا  مصی ، مل  مالسلا و  یف  تملث  یتلا  هملثلا  هذه  عمسی  عمس  يأ  مأ  هیلا ، نحی  داؤف ال  يأ  مأ  هلتقل ، عدصنی  بلق ال  يا  سانلا 

هانبکترا و هورکم  هانمرتجا و ال  مرج  ریغ  نم  لباک ، كرت و  دالوأ  انأک  راصمألا  نع  نیعساش  نیدوذم و  نیدرشم  نیدورطم  انحبصأ 
مدـقت امک  انلاتق  یف  مهیلا  مدـقت  یبنلا  نا  ول  هللا  قالتخا و  الا  اذـه  نا  نیلوالا  انئابآ  یف  اذـهب  انعمـس  ام  اهانملث  مالـسالا  یف  هملث  ـال 

اهظکأ و اهعجفأ و  اهعجوأ و  اهمظعأ و  ام  هبیـصم  نم  نوعجار  هیلا  انا  اناف هللا و  انب ، اولعف  اـم  یلع  اودادزا  اـمل  اـنب  هیاـصولا  یف  مهیلا 
راگدرورپ هک  ار  يادـخ  ساپـس  همجرت ) «») .ماقتنا وذ  زیزع  هناف  انب  غلب  ام  انباصأ و  امیف  بستحن  هللا  دـنعف  اهحدـفأ  اهرمأ و  اهعظفأ و 

کیدزن یلوتسم و  هتشارفا  ياه  نامسآ  رب  تسا و  دنلب  هک  نآ  ناگدیرفآ ، همه ي  هدننیرفآ ي  ازج ، زور  کلام  تسا و  ناهج  لها 
شارخلد و بئاصم  رازآ  راگزور و  ياهبیسآ  گرزب و  ياهیتخس  رب  مییوگ  ساپس  ار  وا  .دونش  یم  ار  هتسهآ  نانخس  هکنانچ  تسا ،
كرابت و دنوادخ  مدرم ! يا  نک ؛ داینب  نارگ و  روآ و  جنر  هدننک و  اوسر  میظع  تبیـصم  گرزب و  هودـنا  زوسناج و  ياهالب  شزگ 
نانز و دش و  هتـشک  نیـسحلا  هللادبعوبا  دمآ ، دـیدپ  مالـسا  رد  گرزب  هنخر ي  دومزایب و  میظع  بئاصم  هب  ار  ام  دـمحلا  هل  یلاعت و 

کی مادک  تسین ! تبیصم  چیه  نآ  دننام  هک  تسا  یتبیصم  نیا  دندینادرگب ، هزین  رب  اهرهش  رد  ار  وا  رس  دنتشگ و  ریـسا  وا  نادنزرف 
دوخ گشرس  تسا  مشچ  مادک  و  دوشن !؟ نیگهودنا  وا  يارب  هک  تسا  لد  مادک  و  دیامن !؟ يداش  وا  نتـشک  زا  سپ  امـش  نادرم  زا 

ناکرا اب  اه  نامسآ  جاوما و  اب  اهایرد  دنتسیرگب و  وا  نتشک  يارب  یتخس  نآ  هب  اهنامسآ  دراد !؟ زاب  شزیر  زا  دناوت و  يرادهاگن  ار 
نایهام اهخاش و  اب  ناتخرد  و  بناوج ، همه  زا  نیمز  و 
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يارب بلق  مادک  دفاکشن و  وا  نتشک  زا  لد  مادک  مدرم ! يا.دنتسیرگب  اه  نامسآ  لها  همه و  برقم  ناگتـشرف  اهایرد و  بآ  هوبنا  و 
میدش و هراوآ  ام  مدرم ! يا  ؟ دوشن رک  دونشب و  دمآ  دیدپ  مالسا  رد  هک  هنخر  نیا  ناتساد  هک  تسا  شوگ  مادک  دهدن و  رـس  هلان  وا 
ای هدش  بکترم  يدنـسپان  هن  میدوب و  هدرک  یهانگ  هن  لباک ، كرت و  ناگدرب  دننام  هدـنام ، ادـج  نطو  زا  نامناخ  زا  رود  و  هدـنار ،

ياج هب  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مسق  ادخ  هب  «. قالتخا الا  اذه  نا  نیلوالا  انئابآ  یف  اذـهب  انعمـس  ام   » هدروآ مالـسا  رد  هنخر 
كاندرد و گرزب و  تبیصم  هچ  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » دندرک یمن  ام  اب  هک  نیزا  شیب  دومرف  یم  رما  ام  نتـشک  هب  اهتیـصو  نآ 
بلاغ و وا  هک  دیـسر ، اـم  هب  هک  ار  تبیـصم  نیا  رجا  میراد  مشمچ  يادـخ  زا  تسا ! نک  داـنیب  خـلت و  اوسر و  تخـس و  شارخلد و 

فلخت زا  تساوخ  رذع  و  دوب ، ریگ  نیمز  و  تساخرب ، ناحوص  نب  هعـصعص  نب  ناحوص  تفگ : يوار  «. همجرتلا یهتنا  .تسا  مقتنم 
يرزج .داتسرف  شردپ  رب  تمحر  تفگ و  رکـش  دومن و  ینامگ  وکین  تفریذپب و  وا  رذع  مالـسلا  هیلع  ماما  شیوخ ، ياپ  جنر  يارب 

دنچ ناراوس  درک و  هنیدـم  هناور ي  ماش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  اـب  نیما  يدرم  دـیزی  دـنتفگ : یکلاـم  غابـص  نبا  و 
تفر یم  اه  نآ  اب  هنابش  داتسرف  ار  اهنآ  درم ، یس  اب  دوب  ریـشب  نب  نامعن  درم  نیا  : » دیوگ لودلا » رابخا   » رد و.داتـسرفب  ناشیا  هارمه 

یم راـب  رترود  ناـهارمه  وا و  دـندمآ ، یم  دورف  لزنم  رد  نوچ  دـید و  یم  ار  ناـشیا  وا  مشچ  هک  ناـنچ  دـندوب ، رتـشیپ  تیب  لـها  و 
، دندمآ رد  هنیدم  رهش  هب  ات  درک  یم  ینابرهم  دیسرپ و  یم  ناشیا  جیاوح  زا  نامعن  .دندوب و  نابساپ  دننام  ناشیا  درگ  رب  دندوشگ و 

يو هب  يزیچ  هک  دـینیب  ایآ  درک ، یکین  ام  اب  درم  نیا  تفگ : بنیز  شرهاوخ  اـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رتخد  همطاـف  سپ 
يارب هدروآ  نوریب  ار  شیوخ  دنبوزاب  ود  دنبتـسد و  ود  سپ  اهرویز ، نیا  زج  میرادن  يزیچ  هک  ادـخ  هب  تفگ : بنیز  میهد ؟ تلص 

تلص نیا  یمدوب ، هدرک  ایند  يارب  امش  تمدخ  نم  رگا  تفگ : دینادرگزاب و  ار  همه  نامعن  دنتساوخ ، رذع  دنداتسرف و  نامعن 
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نیـسح هجوز  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  امـش  تبارق  مدرک و  ادخ  يارب  تمدخ  نیا  نم  اما  دوب ، یفاک  ارم  یمتفریذـپ و 
فارـشا تشگزاب ؛ هنیدـم  هب  دـندرب و  ماش  هب  ار  وا  ارـسا  اب  دوب و  وا  اب  هنیکـس  شرتخد  ردام  سیقلا  ؤرما  رتخد  باـبر ، مالـسلا  هیلع 

.مدنـسپ و یمن  دوخ  يرهوش  ردپ  هب  ار  يرگید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تفگ : تفریذپن و  دنتـساوخ ، ار  وا  شیرق 
لاس کی  دنیوگ  یـضعب  .تفگ و  یناگدنز  دوردب  هودـنا  زا  تشگ و  هدوسرف  ات  تفرن  فقـس  ریز  تسیزب و  نآ  زا  سپ  لاس  کی 

هب يور  نوچ  موثلک  ما  هک  تسا  لتاقم  ضعب  رد.تشذگرد  هودنا  زا  تفر و  هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  دنامب ، رهوش  ربق  رس  رب  البرک  رد 
ربخاف الاانیج  نازحألا  تارسحلابف و  انیلبقت  اندج ال  هنیدم  : تسا نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دناوخ  یم  یتایبا  تسیرگ و  یم  تشاد  هنیدم 
انعجر لمـش  عمجب  جورخلا  یف  انک  وانینب  لاجر و ال  انعجر ال  اعمج  نیلهـألاب  کـنم  اـنجرخانیبأ  یف  اـنعجف  دـق  اـنأب  اـنع  هللا  لوسر 

ای الاانیخأ  یلع  تاحئانلا  نحن  لیفک و  الب  تاعیاضلا  نحنفانیهر  هب  نیـسحلا  انعجر و  سینأ  اـنل  نیـسحلا  اـنالوم  واـنیفئاخ  هعیطقلاـب 
یلع اهولمح  ءاسنلا و  وکته  دـقلانیف  ءادـعألا  یفتـشا  اهانم و  انادـع  تغلب  اندـج  ای  ـالأانیف  هللا  باـنج  اوعری  مل  انیـسح و  اولتق  اندـج 
بناج ود  بنیز  اما  تفگ : يوار.میدرواین  ار  اه  نآ  همه ي  هلاطا  سرت  زا  تسا ، رایـسب  تایبا  دـیوگ : فلؤماـنیعمجأ  ارهق  باـتقالا 

هیرگ داتسیا و  یمن  شکشا  زگره  بنیز  مدروآ و  ار  نیسح  مردارب  گرم  ربخ  هادج ! يا  دز : دایرف  تفرگ و  تسد  هب  ار  دجسم  رد 
یم رت  هدوزفا  شمغ  دـش و  یم  رت  هزاـت  شهودـنا  دـید ، یم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاـگ  ره  درک و  یمن  کبـس  هلاـن  و 

رب لاس  لهچ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک ، تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  : » تفگ هللا  همحر  دیـس.تشگ 
یگدنب هب  اهبش  دوب و  هزور  اهزور  تسیرگب ، شردپ 
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نم دیـس  يا  تفگ : یم  داهن و  یم  وا  دزن  دروآ و  یم  یندیماشآ  یندروخ و  يو  مالغ  دش  یم  راطفا  ماگنه  نوچ  هداتـسیا ، يادـخ 
ات تسیرگ  یم  درک و  یم  رارکت  راب  دنچ  دنتشک و  هنشت  ار  ربمغیپ  رسپ  دنتشک ، هنسرگ  ار  ربمغیپ  رسپ  دومرف : یم  ماما  يامرف ! لوانت 
قح تـمحر  هـب  اــت  دوـب  نـینچمه  تـخیمآ و  یم  کــشا  اــب  ار  بآ  تخاــس و  یم  رت  شیوـخ  کشرــس  هـب  ار  دوـخ  یندروــخ 

تحاصف تغل و  دعاوق  زا  نیا  دـننک و  قالطا  نآ  هب  کیدزن  يرادـقم  رب  ازاجم  ار  ددـع  مسا  هک  دـشاب  هاگ  دـیوگ : مجرتم.تسویپ 
، بیرقت هب  رفن  رازه  دنیوگ  دنرفن  رازه  کیدزن  یهورگ  نم و  هد  دنیوگ  بیرقت  هب  تسا ، نم  هد  کیدزن  يزیچ  الثم  تسین ؛ جراخ 
رد زاجم  مالـسلا  هیلع  ماما  دنرادنپ  دنمهف و  یم  رگید  زیچ  زاجم  زا  هک  ماوع  ضعب  .دننادن و  اور  نآرق  رد  ار  زاجم  هک  هیوشح  رگم 

نیز ماما  تلحر  مییوگ  دـیوگن ؟ زاجم  ماما  هک  دـشاب  نوچ  دـنروآ ، مالک  رد  زاجم  ربمغیپ  ادـخ و  هک  نآ  اب  درواین ، شیوخ  مـالک 
هـعقاو ي زا  سپ  لاـس   34 دوب ، لاس 95  رد  دـنا ، هتفگ  نارگید  بیذـهت و  باتک  رد  یـسوط  خیـش  هکناـنچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

نیا و.تساوخ  نآ 34  زا  دومرف و  لهچ  بیرقت  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  .تسا  کیدزن  لاس  لـهچ  هب  لاـس  اروشاع و 34 
، دوب هزور  اـبلاغ  ینعی  تسا ؛ تازاـجم  بیلغت و  هب  زین  هداتـسیا  تداـبع  هب  بش  همه  دوب و  هزور  زور  همه  ترـضح  نآ  دـیامرف  هک 
زا یکی  میدرگزاب : دیس  مالک  همجرت  هب  زاب.تسا  حوجرم  اقلطم  رهد  موص  زین  هورکم و  یضعب  تسا و  مارح  مایا  ضعب  هزور  نوچ 

تـشرد یگنـس  رب  متفای  ار  وا  متفر ، وا  یپ  رد  نم  تفر و  نوریب  ارحـص  هب  يزور  هک  درک  تیاکح  ترـضح  نآ  ناگتـسب  یلاوم و 
الا هلا  اقرو ال  ادـبعت  هللا  الا  هلا  اقح ال  اقح  هللا  الا  هلا  ال  : » تفگ راب  رازه  مدینـش و  یم  ار  وا  هیرگ ي  هلان و  نم  تسا و  هداهن  یناشیپ 
نآ تقو  يدیـس ! ای  متفگ : .دوب  رت  هدید  کشرـس  زا  مدید  ار  وا  يور  نساحم و  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپ  «. اقدـص انامیا و  هللا 

ربمغیپ و میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  کحیو !» : » تفگ نم  اب  ددرگ ؟ كدنا  وت  هیرگ ي  دوش و  مامت  وت  هودنا  هک  تسا  هدیـسرن 
هودنا زا  شرس  يوم  درک ، دیدپان  ار  اه  نآ  زا  یکی  دنوادخ  تشاد ، دنزرف  هدزاود  دوب و  هداز  ربمغیپ 
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ردارب و ردپ و  نم  و  دوب ، هدـنز  ناهج  رد  شدـنزرف  هکنآ  اب  دـش  انیبان  هیرگ  زا  شا  هدـید  تشگ و  مخ  مغ  زا  شتـشپ  دـش و  دـیپس 
خیش ؟ دوش كدنا  ما  هیرگ  دسر و  رخآ  هب  نم  هودنا  هنوگچ  دندوب ، هداتفا  هتشک و  مدید  مداد  تسد  زا  ار  دوخ  نادناخ  زا  رفن  هدفه 

هک يدرم  زا  مدیسرپ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » تفگ تسا  هدرک  تیاور  ریدس  نب  دلاخ  زا  هدانسا  هب  هللا  همحر  یـسوط  رفعجوبا 
رب نارمع  نب  یـسوم  تـسین ، یکاـب  دوـمرف : دردـب ؟ دوـخ  ناـشیوخ  زا  یکی  ردارب و  رداـم و  ردـپ و  گرم  رب  ار  شیوـخ  هماـج ي 
رب دناوت  یم  نز  اما  دردب ، هماج  نز  گرم  رب  رهوش  هن  دنزرف و  گرم  رب  درم  دیابن  دز و  كاچ  هماج  مالسلاامهیلع  نوراه  شردارب 
رب همطل  دـندیرد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ناـبیرگ  مالـسلااهیلع  همطاـف  نارتخد  دومرف : هکنیا  اـت  دـنک ، كاـچ  هماـج  رهوش  گرم 

دمحم نـب  رفعج  زا  مالــسالا » مئاـعد   » زا «. ندـیرد ناـبیرگ  ندز و  يور  رب  هـمطل  تـسا  راوازــس  نیــسح  لـثم  رب  دـندز و  راـسخر 
هک يزور  نآ  زا  لاس  هس  بش و  ره  زور و  ره  دندرک  هحون  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  لاس  کی  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلاامهیلع 

لیذ رد  وا  لاح  حرش  هک  تسا  يرصم  نامعن  یضاق  فینـصت  مالـسالا » مئاعد  : » دیوگ مجرتم  «. دیـسر ترـضح  نآ  رب  تبیـصم  نآ 
نوچ : » هک تسا  هدرک  تیاور  یقرب  .دراد  ماـهبا  یکدـنا  لوـقنم  تراـبع  تشذـگ ، قـمحلا  نب  ورمع  یلوـم  رهاز  تداهـش  هصق ي 

نیسحلا نب  یلع  دندید و  یمن  یجنر  امرس  امرگ و  زا  دندرک و  رب  رد  هایـس  سالپ  مشاه  ینب  نانز  دش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نوچ هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هللادـبع  یبا  زا  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  هقث  «. تخاس یم  متام  ماعط  اـه  نآ  يارب 

ات دنتسیرگ  یم  وا  اب  نازینک  نانز و  تسیرگ و  یم  وا  رب  تفرگ ، متام  بابر  ینعی  وا ؛ هیبلک  هجوز ي  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح 
هک تسا  نوچ  تفگ : وا  اب  دـناوخب و  ار  وا  تسا ، ناور  شکـشا  یکزینک  دـندید  هنایم  نآ  رد  و  دـنامن ، اهنآ  مشچ  رد  کشا  رگید 

یندروخ دومرفب  نز  نآ  مشون ، یم  قیوس  یتبرـش  موش  یم  هدـنام  هک  هاگ  ره  تفگ : تسا ؟ هدـنام  ناور  اهنت  وت  کشا  ام  ناـیم  رد 
رب مینک  هزات  ورین  ندروخ  نیدب  مهاوخ  یم  تفگ : دیناشونب و  دیناروخب و  دیماشایب و  دروخب و  دندرک ، هدامآ  اه  قیوس  دنتخاس و 
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: تفگ نز  .دـندروآ  هفحت  هرقیرغ ) اب   ) دورفـسا غرم  دـنچ  هیبلک  هجوز ي  نآ  يارب  دومرف : مه  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  رب  نتـسیرگ 
غرم ات  میرادن  یسورع  ام  تفگ : .يرب  راک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  متام  ماعط  رد  ات  تسا  هداتسرف  ناغمرا  نالف  دنتفگ : تسیچ ؟ اهنیا 

ییوگ دیدن ، ار  اه  نآ  یـسک  رگید  دنتفر  نوریب  نوچ  ناشدـندنارب  يارـس  زا  دومرفب  سپ  دـنیآ ؟ ام  راک  هچ  هب  اهنیا  میروخ ! نایرب 
نز چـیه  هک : تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  «. دـشن هدـهاشم  اه  نآ  زا  يرثا  دـندرک ، زاورپ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم 

هنعل دایز -  هللادیبع  تشذگب و  لاس  جنپ  ات  تساخنرب  دود  یمشاه  يارس  چیه  زا  درکن و  باضخ  دیشکن و  مشچ  هب  همرس  هیمـشاه 
سلجم هـک  درک  مزلم  ار  دادـغب  لـها  هلودـلازعم  اروشاـع  زور  لاـس 352 و  رد  : » هک تسا  لـقن  یبهذ  خـیرات  زا  «. دـش هتـشک  هللا - 
یندروخ زپشآ  چیه  دنتخیوایب و  هایس  ياهسالپ  دنتسب و  ار  اهرازاب  دومرفب  دننک و  هحون  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  دنزاس و  يراوگوس 

زا .درک و  راک  نیا  لاس  دنچ  و  ناناوخ ، هحون  نانز و  يور  رب  همطل  دندمآ ، نوریب  هدرک  هایس  ار  دوخ  ياهیور  یعیش  نانز  تخپن و 
هب اهیور  دـننک و  ناشیرپ  يوم  ناـنز  دـننز و  همطل  دـننک و  هحون  دومرفب  هلودـلا  زعم  لاـس 352 و  رد  : » هک تسا  يدرو  نبا  خـیرات 

ططخ و  » باتک رد  «. دوب هعیش  تسد  رد  تلود  هک  دندنام  ورف  لمع  نآ  عنم  زا  تنس  لها  و  مالسلا ، هیلع  نیـسح  رب  دنیادنیب  یهایس 
ناوریپ هعیـش و  زا  یهورگ  لاس 363  اروشاـع  زور  : » تفگ هللا  نیدـل  زعم  تریـس »  » باـتک رد  قـالوز  نبا  هک  تسا  يزیرقم » راـثآ 
نیـسح رب  هیرگ  يرگ و  هحون  هب  دـنتفر  اهنآ  اب  برغم  لها  ناگدایپ  ناراوس و  زا  یهورگ  دـنتفر و  هسیفن  موثلک و  دهـشم  هب  ناـشیا 

تنس لها  نویش و  يراز و  هب  دندرک  اپ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  متام  دادغب  رد  لاس 422  رد  هک  تسه  بتک  ضعب  رد  مالسلا و  هیلع 
رصم یمطاف  يافلخ  زا  نیدل  زعم  دیوگ : مجرتم.تشگ  ناریو  اهرازاب  دندیسر و  لتق  هب  یهورگ  ات  دیسر  راکیپ  هب  راک  دندیروشب و 

قارع ناریا و  رد  هک  تسا  هیوب  لآ  ناهاشداپ  زا  یملید  هلودلا  زعم  هیلیعامسا و  هعیش ي  زا  تسا  برغم  و 
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دمحم نب  هللادیبع  نب  دمحم  نب  لیعامسا  نب  دعس  میمتوبا  هللا  نیدل  زعم  نیا  و.دندوب  هیرشع  ینثا  هعیش  زا  دنتشاد و  تموکح  برع 
رهـش رد  وا  تدالو  ناـیمطاف ، هلـسلس ي  زا  مراـهچ  هاـشداپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب 

ات دندش  هروصنم »  » هب لقتنم  نآ  زا  سپ  دوب و  رهـش  نآ  اه  نآ  تختیاپ  هتخاس و  اقیرفآ  رد  هللادیبع  يدهم  وا  دـج  هک  تسا  هیدـهم 
سونایقوا زا  ار  اقیرفآ  لامـش  ياهروشک  همه ي  و  رهوج »  » شمان تسویپ  ودـب  عاجـش  يراک و  يادرـس  هک  زعم  نیا  تفالخ  نامز 

نینهآ صفق  رد  ار  شکارم  ناهاشداپ  داتسرف و  زعم  يارب  درک و  راکش  یهام  سلطا  سونایقوا  زا  دوشگب و  وا  يارب  رـصم  ات  سلطا 
نیا هب  تخاسب و  رـصم  رد  ار  هراق  رهـش  درک و  حـتف  ار  رـصم  تکلمم  دـمآ و  اقیرفا  قرـشم  هب  اج  نآ  زا  درک و  هروصنم »  » هناور ي
هگنت هنارتیدم و  يایرد  ریازج  تشگ و  لقتنم  هرهاق  هب  هروصنم »  » زا زعم  کلملا  راد  دـنیوگ و  هیزعم » هرهاق ي   » ار رهـش  نیا  تهج 

دندروآ و نامرف  تحت  رد  ار (1)  نآ  ریغ  هگنت و  نآ  رد  دوب  ایناپسا  ردنب  هک  ارضخ  هریزج ي  دوب و  نانآ  فرصت  رد  قراطلا » لبج  »
و.دـنیوگ یم  یندراـس »  » ار نآ  تسا و  اـیلاتیا  تکلمم  هب  قلعتم  هریزج  نیا  زورما  دوـب و  هینادرـس »  » هریزج ي رد  يدـنچ  دوـخ  زعم 

روشک هب  نم  هک  درک  هظعوم  ار  مدرم  تسـشنب و  فورعم  هراـنم ي  کـیدزن  هیردنکـسا  رهـش  رد  دـمآ  رـصم  هب  زعم  نوـچ  دـنیوگ 
داهج جح و  مان  اصوصخم  مهد و  جاور  ار  دوخ  دج  بهذم  مراد و  ياپ  رب  ار  داهج  جح و  مدمآ  هکلب  مدماین ، ییاشگ 
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، دنناسکی رظن  رد  هیما  ینب  سابع و  ینب  يافلخ  اب  اه  نآ  مینک و  یمن  تباث  تیالو  تماما و  هیلیعامسا  يافلخ  نیا  يارب  ام  . 174 - 1
ثیدح لها  ضعب  نکیل  و  هیلیعامـسا ، هعیـش ي  زا  دنرتکیدزن  ام  هب  تنـس  لها  مالـسا  لوصا  ظفح  عرـش و  ماکحا  تعباتم  رد  هکلب 
برغم نیطالس  نآ  دنا  هدرک  نامگ  دیسر و  مالسلا  هیلع  يدهم  نادنزرف  ای  باون  تمدخ  ارـضخ  هریزج ي  رد  يدرم  هک : دنا  هتفگ 

، دندوب هیلیعامـسا  يدهم  نادنزرف  باون و  برغم و  یحاون  ریاس  ءارـضخ و  هریزج ي  يارما  هک  نآ  اب  دندوب  ام  مهدزاود  ماما  دالوا 
هک تسا  یلیعامـسا  يدهم  هب  بوسنم  مه  برغم  رد  هیدهم  رهـش  تسام و  مهدزاود  ماما  هک  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  هن 

.درک یم  تیودهم  يوعد  تشاد و  مان  هللادیبع 
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يافلخ زا  يرادبناج  و  هطمارق »  » مان هب  دندوب  هدرک  نایغط  قرـش  رد  هدحالم  یهورگ  شدادجا  تفالخ  تدـم  رد  هک  نآ  يارب  درب 
ماکحا زا  یمکح  چیه  .دنهد و  جاور  ار  داحلا  بهذم  اه  نآ  ریـشمش  هب  دنبای  توق  ناشیا  نوچ  هک  نآ  دیما  هب  دـندومن  یم  یمطاف 

هب رایـسب  هقفن  دـنک و  رفـس  جـنر  لمحت  یـسک  دـننک  یمن  لقعت  نوچ  تسین ، داهج  جـح و  زا  رت  هنالهاج  هدـحالم  رظن  رد  مالـسا 
اب دنکفا و  ینوتس  هب  گیر  تفه  دنک و  هلوره  هورم  افص و  نایم  ددرگب و  دنچ  يراجحا  درگ  رب  يرفق  نابایب  رد  دناسر و  فرـصم 

ریـسا نتـشک و  ار  یـسک  مزال  هچ  دنیوگ  تسا و  وغل  اه  نآ  رظن  رد  داهج  نینچمه  .ددرگزاب و  دوخ  کلم  هب  تمحز  جنر و  نامه 
یب رظن  هب  تادابع  نیرت  هنالقاع  ددرگ و  رب  رگید  لطاب  لاـیخ  هب  یلطاـب  لاـیخ  زا  هک  نآ  يارب  ندرب ؟ جاراـت  هب  ار  وا  لاـم  ندرک و 

یمن مه  ار  نآ  درک و  ارقف  فرـص  دـیاب  دوش  یم  داهج  جـح و  فرـص  هدوهیب  هک  یلام  دـنیوگ  تسارقف و  هب  کمک  هاکز و  نانید 
ناکلخ نبا  و.مدمآ  دوخ  دج  نید  جیورت  جـح و  داهج و  هماقا  يارب  نم  تفگ : دـیاقع  لیبق  نیا  زا  نتـسج  يرازیب  يارب  زعم  .دـننک 

ار رصم  نوچ  رهوج »  » هک دیوگ  وا  مه  تشاذگب و  زامن  تعکر  ود  تساخرب  داتفا و  هدجس  هب  دمآ  رد  هرهاق  رـصق  هب  نوچ  : » دیوگ
همطاف یلع  یـضترملا و  یلع  یلع  یفطـصملا و  دـمحم  یلع  لص  مهللا  :» دـندوزفا ترابع  نیا  هعمج  زامن  هبطخ  رب  دومرفب  دوشگب ،

نیرهاطلا همئألا  یلع  لـص  مهللا  اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذأ  نیذـلا  لوسرلا  یطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  یلع  لوتبلا و 
هعمج زاـمن  دوخ  هاپـس  اـب  نولوط  نبا  عماـج  رد  دوخ  رهوج »  » لاس 359 رخـآلا  عیبر  مهدـجیه  هعمج ي  زور  و  «. نینمؤملاریمأ ءاـبآ 

اعد رهوج »  » يارب دروایب و  هبطخ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  دناوخ و  هبطخ  یسابع  رمع  نب  عیمـسلادبع  بیطخ  تشاذگب و 
توـنق درک و  تئارق  تعکر  ود  رد  ار  نیقفاـنملا  هعمجلا و  هروـس  دـناوخ و  رهج  هب  هعیـش  مسر  هب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  درک ،

دنتفگ و لمعلا » ریخ  یلع  یح   » رگید دجاسم  رد  نآ  زا  سپ  نولوط ، نبا  عماج  رد  تفگ  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ناذا رد  دناوخ و 
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زور دوب و  هیدهم  رهش  رد  لاس 319  ناضمر  مهدزای  هبنـشود  هللا  نیدـل  زعم  تدالو  رخآ .» یلا  ...داهن  رهزا  عماج  يانب  زاغآ  رهوج 
سونایقوا ات  اقیرفا  حتف  ربخ  لاس 357  مرحم  زا  هدنام  زور  هس  هبنـشکی  زور  تسـشن و  تخت  هب  لاس 341  هجحیذ  متفه  هبنـشکی ي 

زا لاس 361  لاوش  زا  هدنام  زور  تفه  هبنـشود  زور  دنداد و  ودب  رـصم  حـتف  هدژم  لاس  نیمه  ناضمر  همین ي  دیـسر و  ودـب  سلطا 
نابعش زا  هدنام  زور  جنپ  هبنـش  زور  دومرف و  رـصم  گنهآ  لاس 362  رفص  هبنـشجنپ ي  زور  تفر و  هینادرـس  هریزج ي  هب  هیروصنم 
هعمج زور  تفرن و  رـصم  میدق  رهـش  هب  دمآ و  هرهاق  هب  لاس  نیا  زا  ناضمر  مجنپ  هبنـش  هس  زور  دش و  هیردنکـسا  دراو  لاس  نیمه 

جیز هب  هک  اریز  تسین ، حیحـص  لوـق  نیا  یلو  هاـم ، نآ  مهدزیـس  یلوـق  هب  .تشذـگرد و  هرهاـق  رد  لاس 365  رخآلا  عیبر  مهدزاـی 
جیز زا  ار  همه  دـش  رکذ  خـیراوت  نیا  رد  هک  ماـیا  نیا  مهدزیـس و  هن  دوب  هعمج  روـبزم  رخـآلا  عـیبر  مهدزاـی  مدرک  باـسح  يدـنه 

اما.دوش یم  ققحم  ایاضق  نیا  رد  خـیرات  لها  لوق  تحـص  تقد و  اه  نیا  زا  فالتخا و  زور  کی  هب  ای  دوب  قباـطم  مدرک  جارختـسا 
یبا نب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  رتخد  هللا ، نیدل  زعم  رما  هب  دنتفر  وا  ربق  دزن  اروشاع  زور  نایعیـش  هتـسد ي  هک  هسیفن  هدـیس 

وا زا  مالسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نب  قحسا  هجوز ي  مالسلا و  هیلع  میظعلادبع  ترضح  ردپ  همع ي  تسا  مالـسلاامهیلع  بلاط 
تداـبع دـهز و  هب  هرونم  هنیدـم ي  رد  دوبب و  لاـس 145  هب  همظعم  هکم ي  رد  هسیفن  تدـالو  .موثلک  ما  مساـق و  تشاد ، دـنزرف  ود 

جح یـس  .دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  شدـج  مرح  مزـالم  هداتـسیا و  ادـخ  یگدـنب  هـب  اهبـش  هزور و  اـهزور  تفاـی ، شرورپ 
دـباوخب و یبش  مدـیدن  مدرک ، تمدـخ  لاس  لهچ  ار  دوخ  همع  : » تفگ هک  لقن  يو  هدازردارب ي  بنیز  زا.هدایپ  رتشیب  تشاذـگب و 

نآ زا  ناراگتـسر  زج  تسا و  شیپ  رد  اه  هندرگ  هک  منک  محرت  هچ  تفگ : ینک ؟ یمن  محرت  دوخ  رب  ایآ  متفگ : .دـنک  راطفا  يزور 
يارب تشاد ، ریگ  نیمز  يرتخد  تفر ، یم  مامح  هب  وا  نز  يدوهی ، تشاد  يا  هیاسمه  رمـص  رد  : » هک دـنا  هدرک  تیاور  !و  دـنرذگن

«. تفای افش  دیسر ، رتخد  نآ  هب  یتارطق  وا  يوضو  بآ  زا  ددرگزاب ، مامح  زا  ات  دوشن  لولم  هک  درب  هسیفن  هناخ ي  هب  ار  وا  ییاهنت 
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دـمآ و رـصم  هب  قحـسا  شرهوش  اب  دـیوگ : ناکلخ  نبا  و.دـیاب  نانچ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  سورع  هک  دوب  نانچ  هلمجلاـب 
رد شتافو  .دندرک  وا  ترایز  دصق  دندیدب  يو  زا  تمارک  نآ  رصم  مدرم  نوچ  دوب و  لاس 193  رد  رصم  هب  وا  مودق  دنیوگ  یضعب 
ما .تساوخ و  یم  اعد  وا  زا  تسج و  یم  كربت  ودـب  یعفاش  دـنیوگ  .دـش و  نوفدـم  رـصم  رد  نیخروم  قاـفتاب  و  تسا ، لاس 208 

یتعامج اب  ار  هسیفن  هدیس ي  رابخا  یجنلبش  دیس  .تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نب  مساق  رتخد  تسا ، هرهاق  رد  شربق  هک  موثلک 
رد یهاگ  دـنیوج و  لسوت  هکربتم  روبق  نآ  هب  نایعیـش  تسا  بسانم  .تسا و  هدروآ  راصبالا » رون   » باـتک رد  تیب  لـها  تاداـس  زا 

دنسانشب دننیب و  ار  نایعیش  رصم  مدرم  دریگ و  یجاور  مه  رـصم  رد  عیـشت  بهذم  اهنآ  تکرب  هب  ات  دنور  اهنآ  ترایز  هب  جح  مسوم 
هب دندرک و  عمجت  اج  نآ  رد  هعیسش  یهورگ  قشمد  رد  تیب  لها  روبق  تبـسانم  هب  هکنانچ  دننزن ، اهنآ  هب  اوران  ياهتمهت  هتـسنادن  و 
زور هک : تسا  هدش  لقن  هیقابلا » راثآ   » رد ینوریب  ناحیر  یبا  زا  .میدرگزاب  باتک  همجرت ي  هب  زاب.دـنتفرگ  توق  تارازم  نآ  تکرب 

هک دندرک  يراک  وا  باحصا  ترضح و  نآ  اب  داتفا و  قافتا  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  ات  دندرمـش  یم  كربتم  ار  اروشاع 
ار نآ  سپ  نتخات ، بسا  ندز و  هزین  رب  رس  نتخوس و  ریشمش و  یگنـشت و  راتـشک و  زا  درادن ، اور  تما  چیه  رد  مدرم  نیرتراکافج 
دـنداد و اـهینامهم  همیلو و  دـنتفرگ و  دـیع  دندیـشک و  همرـس  دـندرک و  رویز  دندیـشوپ و  ون  هماـج ي  هیما  ینب  اـما  دندرمـش ، موش 

هعیـش اما  دندنام ، هقیرط  نآ  رب  مه  نآ  زا  سپ  دندوب ، مسر  نآ  رب  اهنآ  تلود  مایا  رد  مدرم  دـندروخ و  شوخ  ياهماعط  اهینیریش و 
تبرت ترایز  هب  دننک و  یم  مغ  راهظا  رگید  ياهرهش  زا  نآ  ریغ  مالسا و  هنیدم  رد  دنیرگ و  یم  هودنا  هب  دننک و  یم  يراز  هحون و 

.دنراد موش  زور  نیا  رد  ار  هناخ  يالاک  عاتم و  ندرک  ون  ندیرخ و  ون  زیچ  مدرم  هماع ي  دنور و  یم  هدوعسم 
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رد ادخ  هب  هکئالم  هلان  اهنآ و  لها  نیمز و  اهنامسآ و  نتسیرگ  زا  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  تداهش  زا  سپ  دش  رهاظ  هچنآ  رد 
دنتفگ ترضح  نآ  يارب  هک  یثارم  نج و  هحون  ترضح و  نآ  رما 

نیمز نامسآ و  هیرگ ي  رد 

هراشا

نم و : » تفگ تسا  هدرک  تیاور  هتخاف  یبا  نبا  زا  یسیع  نبا  زا  رافص  زا  شردپ  زا  دیلو  نب  دمحا  زا  دیفم  زا  یسوط  رفعجوبا  خیش 
وت يادف  متفگ : نم  میدوب ، مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبع  یبا  دزن  راسی  نب  لیـضف  بوقعی و  نب  سنوی  جارـس و  هملـسوبا 
رد نوچ  نیـسح  يا  دومرف : میوگب ؟ هچ  منک ، یم  امـش  داـی  دوخ  لد  رد  موش و  یم  رـضاح  اـفلخ ) لاـمع   ) اـهنیا سلجم  رد  موـش !
هب یتفگ  رگا  هک  نک ! بیصن  يداش  شیاسآ و  ار  ام  ایادخ  ینعی : رورـسلا » ءاخرلا و  انرأ  مهللا  : » يوگب يوش  رـضاح  نانیا  سلاجم 
ای کـیلع  هللا  یلـص  : » يوگب دومرف  میوگب ؟ هچ  منک ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داـی  نم  موش ! وت  يادـف  متفگ : .یـسر  دوخ  دوصقم 

، دـش هتـشک  نوـچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  هک  دوـمرف  هدرک  اـم  بناـج  هب  يور  هاـگ  نآ  نک ! رارکت  راـب  هـس  و  هللادـبعابأ »
يدوجوم ره  تسا و  خزود  تشهب و  رد  هک  سک  ره  دوب و  اه  نآ  نیب  نیمز و  نامسآ و  رد  هچ  نآ  اهنیمز و  هناگتفه و  ياهنامسآ 

هک زیچ  هس  نآ  موش ! وت  يادـف  متفگ : دـندرکن ! هیرگ  هک  زیچ  هس  رگم  دـندرک ، هیرگ  وا  رب  دوش  یمن  هدـید  اـی  دوش  یم  هدـید  هک 
دیابن بجع  تادامج  هب  هیرگ  تبسن  زا  میوگ : مجرتم  « .یهتنا .صاعلا  یبا  نب  مکح  لآ  قشمد و  هرصب و  دومرف  دنتسیچ ؟ دنتسیرگن 
تکب امف   » ریسفت رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  و.دننز  یم  زنط  روما  هنوگ  نیا  رب  تلاهج  زا  هدیقع  تسـس  مدرم  ضعب  دنچ  ره  تشاد !

اوناک ام  ضرالا و  ءامسلا و  مهیلع 
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نامـسآ و زا  دارم  هک  نآ  لوا  لوق  تسا : لوق  هس  نیمز  نامـسآ و  هیرگ ي  رد  دـیوگ : نایبت  ریـسفت  زا  ناخد  هروس ي  رد  نیرظنم »
یم یـسک  رب  نیمز  نامـسآ و  رگا  هکنآ ، میود  دننکن ، ای  دـننک  هیرگ  نیمز  نامـسآ و  لها  ینعی  تسا ؛ نیمز  نامـسآ و  لها  نیمز 
هام دش و  کیرات  وا  گرم  رد  باتفآ  : دیوگ درامش  گرزب  ار  یسک  گرم  دهاوخ  نوچ  برع  دنتسیرگ و  یمن  ناشیا  رب  دنتسیرگ ،

يرگید هماـمغلا و  یف  عـملی  قربـلا  اهوجـش و  یکبت  حـیرلا  : تفگ رعاـش  و  دـندرک ، هـیرگ  وا  گرم  رب  نـیمز  نامـسآ و  تـفرگب و 
دیرگ و یم  نمؤم  رب  هچنآ  تسیرگن  ناشیا  رب  هکنآ ، موسرمقلا  لیللا و  موجن  کیلع  یکبت  هفـساکب  تسیل  هعلاط  سمـشلاف  : دـیوگ

يدـس و.دـنراد  حـلاص  لمع  نانمؤم  دنتـشادن و  حـلاص  لمع  هکنآ  زا  هیانک  تسوا ، حـلاص  لمع  نتفر  الاب  ناکم  زامن و  ياـج  نآ 
نیا و.صیخلتب  یهتنا  .تسا  نآ  فارطا  یخرـس  وا  هیرگ ي  تسیرگ و  وا  رب  نامـسآ  دـش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  تفگ :
ياج نآ  لها  دنرب و  مان  ار  ییاج  هکنانچ  دننک ، لامعتسا  زین  یـسراف  رد  تسا ، هدرک  لقن  برع  مالک  زا  هللا  همحر  خیـش  هک  یناعم 

میظعت ماقم  رد  زین  دنریقف و  شلها  ینعی  تسا ، ریقف  روشک  نالف  دندیروشب و  شلها  ینعی  دیروشب ، رهـش  دـنیوگ : الثم  دـنهاوخ ؛ ار 
نوخ درک  هیرگ  شوایـس  نوخ  وچ  وا  رب  یتـیگ  : دـیوگ يدعـس  .دـندرک  یم  هیرگ  راوید  رد و  نیمز و  نامـسآ و  دـنیوگ : تبیـصم 

نینمؤملاریما مصعتسم  کلم  لاوز  رب  نیمز  رب  دیرگب  نوخ  رگ  دوب  قح  ار  نامسآ  : دیوگ زین  تفرب و  ناور  شمشچ  هدز  ناشوایس 
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ثیدـح نیا  ردـنا  مه  رد  ایرد  يور  نیجع  نوخ  رد  دـنک  ار  احطب  ناتـسلخن  كاـخ  بیـشن  رد  دـهن  رگ  سپ  نیز  تسباـنوخ  هلجد 
ياج یلصم و  ای  دنک  یمن  هیرگ  وا  رب  یلـصم   » تفگ موس  هجو  رد  هکنیا  نیچ و  هداتفا  جوم  شیور ز  رب  تسناد  ناوت  یم  كانلوه 
رگا دندرک و  یم  هیرگ  وا  رب  ربنم  بارحم و  دـنیوگ  دورب  ایند  زا  یملاع  یتقو  دراد ، ریظن  یـسراف  رد  دـنک » یم  هیرگ  نمؤم  رب  زامن 
باتک همجرت ي  هب  زاب  .دـنیوگ  يزیچ  نآ  ریظن  دور  ایند  زا  یگرزب  رگا  تسیرگ و  یم  وا  رب  هلجح  دـنیوگ  درذـگ  رد  يداماد  هزات 
تما نیا  مسق  ادخ  هب  تفگ : یم  مدینـش  هرـس  سدق  رامت  مثیم  زا  تفگ  تسا  هدرک  تیاور  هیکم  هلبج  زا  قودـص  خیـش.میدرگزاب 

هتشذگ ادخ  ملع  رد  تسیندش و  رما  نیا  دنراد  هدنخرف  ار  زور  نآ  ادخ  نانمـشد  دنـشک و  یم  مرحم  مهد  زور  ار  دوخ  ربمغیپ  رـسپ 
شحو یتح  دـیرگب  وا  رب  زیچ  ره  هک  داد  ربخ  ارم  مناد و  یم  ار  نآ  تسا و  هدرپس  نم  اب  ینامیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  تسا ،

ناگتـشرف همه ي  و  سنا ، نج و  ناـنمؤم  نیمز و  نامـسآ و  ناگراتـس  هاـم  دیـشروخ و  اوه و  ناـغرم  اـهایرد و  ياـهیهام  ناـبایب و 
یتسیرگن رگا  هلبج  يا  تفگ : هکنیا  ات  دراب  رتسکاخ  نوخ و  نامـسآ  شرع و  هلمح ي  کلام و  ناوضر و  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ 

رب ار  باتفآ  متفر ، نوریب  يزور  تفگ : هلبج.تسا  هدش  هتشک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  هکنادب  هزات  نوخ  دننام  خرـس ، ار  باتفآ 
اندیـس هللا  و  متفگ : متـسیرگ و  مدز و  دایرف  دنزیوایب ، راوید  رب  هک  مدرک  گنر  رفـصع  هب  ياهرداچ  دننام  دوب  هدیبات  مدید  اهراوید 
تیاور مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  هدانـسا ي  هب  هرـس  سدق  یمق  هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  «. دش هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

وت ام  مالـسلا  هیلع  رفعجابا  ای  تفگ : دمآ ، رد  يو  رب  نوچ  درب ، ماش  هب  ار  وا  داتـسرف و  نم  ردپ  يوس  کلملادبع  نب  ماشه  هک  درک 
هک نت  کی  رگم  دناد  ار  نآ  باوج  یسک  مرادنپن  و  وت ! ریغ  لوؤسم  نم و  ریغ  دیاشن  نآ  زا  لئاس  هک  میسرپب  يزیچ  ات  میتساوخ  ار 
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یمن میوگب  منادن  رگا  میوگب و  منادب  ار  نآ  باوج  رگا  دـسرپب ، دـهاوخ  هچ  ره  زا  نینمؤملاریما  تفگ : مردـپ  .دـناد  ار  نآ  باوج 
رهـش نآ  رد  هک  یمدرم  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یبش  نآ  زا  ارم  هد  ربخ  دیـسرپ : ماشه  .تسا  یلوا  نتفگ  تسار  هک  مناد ،
هفوک زا  رود  دالب  ضعب  رد  هک  دوب  مولعم  ار  ماشه  ینعم  نیا  ایوگ  (؟ دنتـسناد ناشن  هچ  هب  يو و  لتق  رب  دندش  هاگآ  هنوگچ  دـندوبن 

نیا تسناد  تشگ ، عیاش  مدرم  نایم  نآ  ربخ  دـندش و  هاگآ  نینمؤملاریما  لتق  زا  دـیناسر ، ربخ  دـناوت  کیپ  راپاچ و  هک  نآ  زا  شیپ 
ایآ هک  هد  ربـخ  ارم  يداد ، باوج  یتـسناد و  ار  نآ  رگا  تفگ  زاـب  و  تسین ) رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  لاؤس  زج  هراـچ  تسا و  بیغ  رس 
هک دیــسرارف  بـش  نآ  نوـچ  نینمؤـملاریما  اـی  تـفگ : مردـپ  داـتفا ؟ قاـفتا  زین  مالــسلا  هـیلع  یلع  لـتق  ریغ  يارب  هناـشن  نآ  دـننام 
هک بش  نآ  دنتفای و  خرـس  هزات و  نوخ  نآ  ریز  رگم  دنتـشادنرب  نیمز  زا  گنـس  چیه  دـش ، هتـشک  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

یسیع هک  بش  نآ  دش و  هتشک  نون  نب  عشوی  هک  بش  نآ  نینچمه  و  تشگ ، رادیدپ  تمالع  نامه  دش  هتشک  یسوم  ردارب  نوراه 
مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  هک  بش  نآ  دش و  هتشک  افصلا  نوح  نب  نوعمش  هک  بش  نآ  تفر و  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب 

ناگدنب نینمؤملاریما ! ای  تفگ : مردپ  .دناسر  رازآ  ار  مردپ  تساوخ  دش و  هریت  دیدرگب و  ماشه  يور  گنر  سپ  دیسر ، تداهش  هب 
، دیـسرپ هچ  ره  زا  متفگ  ار  نینمؤملاریما  باوج  نم  هکنیا  ندومن و  یهاوخکین  نتفگ و  تسار  ندرب و  هاشداپ  ناـمرف  دـیاب  ار  ادـخ 

لها يوس  یهاوخ  رگا  تفگ  ماشه  .درب  وکین  نامگ  نم  هب  سپ  دناد ، یم  دوخ  تعاطا  رد  ارم  فیلکت  وا  متـسناد  هک  دوب  نآ  يارب 
هک ام  رب  دشاب  هاوگ  يادخ  نم و  اب  نک  نامیپ  هک  تفگ  وا  اب  شندـمآ  نوریب  ماگنه  ماشه  دـمآ و  نوریب  مردـپ  سپ  .درگزاب  دوخ 

هدمآ ثیدح  نیا  رد  دیوگ : فلؤم.دمآ  شوخ  ار  يو  هک  يزیچ  هب  درک  نامیپ  مردپ  ییوگن ! یـسک  اب  ما  هدنز  نم  ات  ار  نخـس  نیا 
درک و تیاور  باب  نیا  رد  یثیدح  فلؤم  تفر و  ایند  زا  ییادخ  گرم  هب  وا  ام  هدیقع ي  هب  هک  نیا  اب  دـش  هتـشک  نوراه  هک  تسا 

هتشک نوراه  هک  دوب  نیا  ماشه  هدیقع ي  دومرف و  ماشه  قاذم  رب  ار  مالک  نیا  دیاش  تفگ 
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ندش هتشک  يارب  دومرف  احیرص  ماشه  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیوگ : مجرتم.دنداد  تبـسن  نینچ  یـسوم  هب  دوهی  هکنانچ  دش ،
نآ زا  ماما  دوب و  كانرطخ  تخـس  نتفگ  نخـس  نینچ  هیما  ینب  اب  دمآ و  نوریب  گنـس  ریز  زا  نوخ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 
زا ییادـخ  گرم  هب  ای  دـش  هتـشک  نوراه  هکنیا  رد  ماشه  اب  تفلاخم  سپ  تسناد ، یم  وا  رازآ  زا  نمیا  ار  شیوخ  تشادـن و  كاب 
زا لیوط  یمالک  نوچ  يوار  .تسین و  تایصوصخ  نیا  لقن  تحـص  هب  نانیمطا  مییوگب  هک  تسا  نآ  یلوا  تسین و  مهم  تفر ، ایند 
نآ ياج  هب  دـش و  وحم  شرطاخ  زا  يوار  دومرف و  نوراه  مدرم  ماما  دـنک و  وهـس  نآ  تاملک  ضعب  رد  تسا  نکمم  دونـشب ، ماـما 

رایسب راصبتسا »  » و بیذهت »  » رد یسوط  خیش  .دتفا و  قافتا  رایسب  ثیداحا  رد  نارگید و  مالک  لقن  رد  نیا  لاثما  درک و  لقن  نتـشک 
نظ دـنیوگ  هک  اـملع  ضعب  ثیداـحا و  همه  تحـص  هب  میراد  مـلع  دـنیوگ  نییراـبخا  هـکنیا  .تـسا و  هدرک  داـی  ار  اهوهـس  نـیا  زا 

ام و  تسین ، حیحص  هتبلا  ظافلا  تایصوصخ و  مامت  هب  ثیداحا  همه ي  تحـص  هب  ملع ) هب  کیدزن  يوق  نظ  ینعی   ) میراد ینانیمطا 
دنا هدرک  فرـصت  نآ  رد  اوهـس  ای  ادـمع  هک  نآ  هفرحم و  هلوعجم و  رابخا  هدوجوم  ثیداحا  نیا  رد  میا  هدرک  تباث  دوخ  لـحم  رد 
زیمت نآ و  میـسقت  ثیدـح و  دانـسا  عبتت  رب  ناشیا  لاثما  نیدیهـش و  یلح و  همـالع ي  دـننام  اـم  قباـس  ياـملع  شور  تسا و  رایـسب 

هب نانیمطا  ای  ملع  هبذاک  ثیداحا  ترثک  اب  .دـنا و  هتفگ  يو  عاـبتا  يداـبارتسا و  ثدـحم  هک  نآ  هن  دوب ، میقـس  زا  حیحـص  ثیدـح 
ندرک لخاد  تسا و  هریبک  ناهنگ  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  هکوکـشم  بلاطم  نداد  تبـسن  زین  دنام و  یمن  یقاب  همه  تحص 
مدرم هدیقع ي  ات  تسین  ماما  زا  تفگ  دیاب  اصوصخم  ار  ثیداحا  ضعب  و  تسا ، تعدب  نید  رد  تسین  موعلم  نآ  تحص  هک  يزیچ 

ار لقع  هرتاوتم و  تنس  نآرق و  دنتـشادنپ و  حیحـص  ار  همه  ثیداحا  رابخا و  هک  يدابارتسا  ثدحم  نامز  زا  .دوش و  مکحم  نید  هب 
یناعم تافارخ و  مدرم  هک  نآ  يارب  تشگ ، هتسیاش  هدیقع  یتسس  ینید و  یب  دنتفرگ ، نید  ساسا  ار  هفیعض  ثیداحا  دندرک و  اهر 

رابخا الا  نیدلا  مده  لهف  : » دیوگ هللا  همحر  سیردا  نبا  ققحم  هیقف  .دندید  رایسب  ثیداحا  فاعض  رد  لوقعمان 
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ار لقع  تفریذـپ و  دـیاب  لیوأت  هیجوت و  یب  ار  ثیدـح  ظفل  رهاـظ  نیع  دـننک  یم  روبجم  ار  مدرم  نییراـبخا  هک  اـصوصخ  داـحآلا »
هدـیقع ي هب  ار  نون  نب  عشوی  مه  تفر و  ایند  زا  ییادـخ  گرم  هب  دـنیوگ  یم  مه  دوهی  نوراه ، توف  هیـضق  اما.درک  دـیابن  تعباتم 
هب هیمور  رهش  رد  دنیوگ  يراصن  تسا ، مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نیشناج  لصف و  الب  یصو  هک  افصلا  نوعمش  اما  دنتشکن ؛ دوهی 

رنآ ا گنرف  لها  تسا و  مظعا  پاپ  اـب  نآ  تیلوت  تسا و  وا  ربق  رب  یگرزب  ياـسیلک  زورما  دـش و  نفد  اـجنآ  رد  دیـسر و  تداـهش 
تسا و يربع  مسا  فیحـصت  هتبلا  .تسا و  نومحام  باتک  هخـسن  رد  شردـپ  ماـن  دـنور و  نآ  تراـیز  هب  دنرمـش و  مرتحم  تیاـغب 

ینعم هب  افـص  تغل  اما  انحوی  دـنیوگ  یهورگ  دوب و  سنوی  دـنیوگ  یهورگ  دوب و  سنوی  دـنیوگ  یهورگ  دـنراد ؛ فالتخا  يراصن 
افـص هب  بقلم  نآ  زا  .نیوگ و  ریپ »  » ای رطپ »  » فیفخت هب  نایگنرف  زورما  دنیوگ و  سرطپ »  » ار گنـس  ینانوی  نابز  رد  تسا و  گنس 

تسا بسانم  .درک و  باطخ  ناونع  نیا  هب  ار  وا  درمش و  دوخ  نید  يانب  گنس  نیتسخن  تلزنم  هب  ار  وا  یـسیع  ترـضح  هک  تشگ 
كاپ ار  دوخ  ات  دیسر  یم  یسک  ندب  هب  هک  ثادحا  تاساجن و  زا  يرایسب  رد  یـسوم  ترـضح  تعیرـش  رد  هک  مییوگب  اج  نیا  رد 

« عطق  » ار تیمورحم  نیا  دوب و  عونمم  تالماعم  نتفگ و  نخس  ترشاعم و  زا  دوش و  نینمؤم  تعامج  لخاد  تشادن  قح  درک ، یمن 
ار هدش  سجن  درم  نآ  ینعی  هوعطق » لوبلا  مهدحأ  باصأ  اذا  : » هک تسا  دراو  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  یثیدح  رد  و  دندیمان ، یم 
هک یـسک  دـننک و  لمع  نیمه  ءاسفن  ضئاح و  نز  اب  مه  نونکا  دـنداد و  یمن  هار  تعاـمج  ناـیم  رد  دـندرک و  یم  ترـشاعم  عطق 

رگا و  مهدحأب »  » درفم ریمـض  ددرگ و  یمرب  لیئارـسا  ینب  هب  هوعطق »  » رد عمج  ریمـض  هک  دناد  نیقی  دـنیب  ار  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 
، باتک رد  ندناوخ  ای  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مالک  نیا  ندینـش  زا  سپ  تاور  زا  یکی  ایوگ  دیوگب و  هعطق »  » دیاب دوب ، لوب  عطق  ضرغ 

مهموحل اوضرق   » تسا هدرک  تیاور  .دندیرب و  یم  وا  ندب  زا  ار  لوب  دش  یم  سجن  یتقو  ینعی  دینادرگرب ؛ لوب  هب  ار  هوعطق »  » ریمض
.دوش یم  ثیداحا  رد  فیرحت  هنوگچ  ینادب  هک  دوب  نیا  ثیدح  لقن  ضرغ  دندییرب و  یم  یچیق  اب  ینعی  ضیراقملاب »

563 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 576 

http://www.ghaemiyeh.com


لتق رد  يرهز  ثیدح  تفگ : دیرفلا » دـقع   » رد هبردـبع  نبا  .همامتب  يرهز ، ثیدـح  لقن  تسا  راوازـس  ماقم  نیا  رد  دـیوگ : فلؤم 
گنهآ هب  هبیتق  اب  : » تفگ يرهز  دنتفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لیقع  زا  سیق و  نب  ورمع  زا  ار  نآ  ادنسم  هاگنآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

هداتـسیا ناویا  رد  بناج  ود  رب  مدرم  فص  ود  دوب و  هداتـسیا  یناویا  رد  میدمآ ، رد  ناورم  نب  کلملادبع  رب  مدش و  نوریب  هصیـصم 
نایم یسک  و  دیـسر ، یم  ناویا  رد  هب  ات  نینچمه  يرگید  اب  وا  تفگ و  یم  دوب  وا  کیدزن  هکنآ  اب  یتساوخ  یتجاح  هاگ  ره  دندوب ،

، دوب هداتـسیا  تسار  بناج  رب  هک  نآ  اب  کلملادبع  میداتـسیا ، ناویا  رد  رب  میدمآ  تفگ : يرهز  تفر ، یمن  هار  مدرم  فص  ود  نآ 
هک نآ  زا  یکی  ره  سپ  دیـسر ؟ يزیچ  امـش  هب  باب  نیا  رد  ایآ  دـش و  هچ  سدـقملا  تیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  بش  تفگ :

یکی ارم  راتفگ  مناد و  يزیچ  باب  نیا  رد  متفگ  نم  تفگ : يرهز  دادن و  یباوج  سک  چیه  دیسر ؛ رد  هب  ات  دیسرپب  دو  بوا  يولهپ 
: تفگ .مدرک  مالس  مدیسر و  کلملادبع  هب  ات  متفر  فص  ود  نایم  نم  دناوخب ، ارم  وا  دیـسر و  کلملادبع  هب  ات  دنتفگ  مه  هب  یکی 

يایوج رایـسب  دوب  يدرم  وا  تخانـشب و  بسن  هب  ارم  کلملادـبع  و  يرهز ، باهـش  نب  هللادـبع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  متفگ  یتسیک ؟
نآ يادرف  هک  یبش  نآ  دیسرپ : رگید  تیاور  رد  و  داتفا ؟ قافتا  هچ  سدقملا  تیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  زور  دیسرپ : ثیدح و 
رکذ ام  ایرب  ار  يوار  نیا  مان  نالف و  ارم  درک  ثیدح  تفگ : يرهز  داتفا ؟ قافتا  هچ  سدقملا  تیب  رد  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح 

سدقملا تیب  زا  یگنـس  چـیه  دـندش ، هتـشک  نآ  يادرف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  یبش  نآ  هک  درکن 
نم اب  تفگ  وت  هب  ار  ثیدح  نیا  هک  نآ  یتفگ ؛ تسار  تفگ : کلملادبع  .دیدرگ  هدهاشم  هزات  خرس  نوخ  نآ  ریز  رگم  دنتشادنرب 

مالـسا زرم  رد  ینعی  مدـمآ ؛ یطبارم  هب  متفگ  دیـسرپ ؟ ترفاسم  تلع  زا  ارم  هاـگ  نآ  .میدرفنم  ثیدـح  نیا  رد  وت  نم و  تفگ ، مه 
هاگ نآ  داد ، ارم  رایـسب  لام  مدـنامب و  وا  دزن  يدـنچ  نم  شاب ! ام  راب  رد  مزالم  تفگ : .مشاب  هاـگآ  راـفک  دـصق  لاـح و  زا  منیـشن ،

قودنص نآ  یقودنص و  رد  متـشاد  هارمه  رایـسب  لام  دوب و  نم  اب  یمالغ  داد و  تصخر  مدرگزاب ! هنیدم  هب  هک  متـساوخ  يروتـسد 
ره دیعو  دعو و  هب  تفر ، مالغ  هب  منامگ  دش ، مگ 
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دصق مدرشف و  یم  تخس  متشاذگ و  وا  هنیس ي  رب  جنرآ  متسشن و  شا  هنیس  رب  مدنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  سپ  .درواین  رارقا  مدرک  هچ 
ریبز و نب  هورع  نمحرلادبع و  ابا  بیـسم و  نب  دیعـس  مدمآ و  هنیدم  هب  نم  داد و  ناج  نم  يور  شیپ  درمب و  وا  اما  متـشادن ، وا  لتق 

نیـسحلا نب  یلع  هب  ربـخ  .مینادـن  وـت  يارب  هبوـت  دـنتفگ  هـمه  شیوـخ ؟ راـک  زا  مدیـسرپ  ار  هللادـبع  نـب  ملاـس  دـمحم و  نـب  مساـق 
رد یپ  هام  ود  تسا  نیا  هبوت  ار  وت  هانگ  دومرف : .متفگب  شیوخ  هصق ي  متفر و  وا  دزن  تساوخ ! دوخ  دزن  ارم  دیسر و  مالـسلاامهیلع 
ربخ وا  هب  و  مدومن ، کلملادـبع  تمدـخ  گنهآ  زاب  مدرک و  راـک  نیا  هد ! ماـعط  نیکـسم  تصـش  نک و  دازآ  هدـنب  راد و  هزور  یپ 

، متـسشن وا  دنزرف  ملعم  دزن  سپ  .دادن  لوخد  نذا  مدب ، وا  يارـس  رد  رب  زور  دنچ  .تسا  هدشب  نم  تسد  زا  لام  نآ  هک  دوب  هدیـسر 
يراد دـیما  هزادـنا  ره  متفگ : ملعم  نآ  اـب  .دـیوگب و  هـچ  دـیآ ، رد  نینمؤـملاریما  رب  نوـچ  هـک  داد  یم  مـیلعت  ار  وا  نارـسپ  زا  یکی 

زا ار  وا  دـیآ و  رد  نینمؤملاریما  رب  نوـچ  هک  يزوماـیب  رـسپ  نیا  هب  هک  نآ  طرـشهب  مهد  وـت  هب  نم  دـهد  تلـص  ار  وـت  کلملادـبع 
دزن وا  تخومایب و  نخـس  نآ  ار  رـسپ  درک و  راـک  نآ  يوشب ! یـضار  يرهز  زا  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح  دـیوگب  دـسرپ ، شتجاـح 

شیپ مدش و  لخاد  داد ، نذا  ارم  .تسا  يارـس  رد  رب  تفگ : تساجک ؟ يرهز  دیـسرپ : دیدنخب و  کلملادـبع  تفگب و  کلملادـبع 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هریره  یبا  زا  بیـسم  نب  دیعـس  ارم  درک  ثیدح  نینمؤملاریما  ای  متفگ : .مداتـسیاب  وا  يور 
هب هفیرش ) نزو  رب  « ) هصیصم : » دیوگ فلؤم.دوش  یمن  هدیزگ  راب  ود  خاروس  کی  زا  نمؤم  ینعی  نیترم » رحج  نم  نمؤملا  غدلی  «ال 

ییاهاج زا  تسا و  مور  روشک  هیکاطنا و  نایم  ماش  زرم  رد  ناحیج  رانک  رب  تسا  يرهـش  لوا  داص  دـیدشتب  ای  داـص  ود  ره  فیفخت 
هزاورد ي رب  ییاج  ایهل »  » باب کیدزن  تسا  قشمد  يارق  زا  زین  هصیـصم »  » دـندیناشن و یم  نارادزرم  میدـق  رد  ناناملـسم  هک  تسا 

وت نم و  :» دـیوگ هک  کلملادـبع  لوق  و.دوب  هدـمآ  یطبارم  يارب  هک  نوچ  تسا  لوا  ياج  دوصقم  يرهز ، ثیدـح  نیا  رد  قشمد و 
درکن تیاور  ار  نآ  ام  ریغ  يرگید  ینعی  میدرفنم » ثیدح  نیا  رد 
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لاوس نیا  ریظن  دیوگ : مجرتم.دـنک  لقن  رفن  کی  ار  نآ  نتم  هک  تسا  نآ  ثیدـح  لها  حالطـصا  رد  بیرغ  ینعم  ود  زا  یکی  نوج 
دیعب نآ  رد  بذک  لامتحا  تسا ، هدش  لقن  فلتخم  تیاور  هب  نوچ  هقباس و  تیاور  هب  درک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ماشه  ار 

ای سدـقملا  تیب  رد  هداتفا  هاوفا  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ای  نینمؤملاریما  لتق  هزاوآ ي  هنوگچ  هک  دوب  نیا  زا  اـفلخ  بجعت  تسا و 
مـساقلاوبا خیـش.دندرک  یم  راسفتـسا  یملاـع  ره  زا  و  دـشاب !؟ نکمم  ربخ  ندیـسر  ناـمز  نآ  لـئاسو  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگید  رهش 

رگم دنامن  سدقملا  تیب  رد  یگنس  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  يرهز  زا  یمق  هیولوق  نب  رفعج 
ردـپ و دومرف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  : » هک تسا  هدرک  تیاور  روعا  ثراـح  زا  وا  مه  و  .دـنتفای » هزاـت  خرـس  نوخ  نآ  ریز 

ربق رب  عون  ره  زا  ییارحص  تاناویح  منیب  یم  ییوگ  مسق  ادخ  هب  دوش و  یم  هتشک  هفوک  تشپ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يادف  مردام 
هک تسا  تیاور  هرارز  زا  و  «. دینکن افج  مه  امش  دش ، نینچ  نوچ  حبـص و  ات  دننک  یم  نویـش  اهبـش  دنیرگ و  یم  هدیـشک  ندرگ  وا 
هک نیا  هب  درک  هیرگ  زور  لهچ  نیمز  تسیرگ و  نوخ  زور  لهچ  نیسح  رب  نامسآ  هرارز ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

( هللا ءاش  نا  دیایب  فوسک  زور  لهچ  ریسفت   ) نتشگ خرس  ندش و  فسکنم  هب  تسیرگ و  زور  لهچ  دیـشروخ  دش و  کیرات  هایس و 
نغور درکن و  باضخ  ام  زا  نز  چیه  دنتـسیرگ و  زور  لهچ  ناگتـشرف  دش و  هتفاکـش  اهایرد  تخیرب و  مه  زا  دش و  هراپ  اه  هوک  و 

یم کشا  هتـسویپ  نآ  زا  سپ  دـندروایب و  ار  هللا -  هنعل  دایز -  نب  هللادـیبع  رـس  اـت  درکن  هناـش  رـس  دیـشکن و  همرـس  دربن و  راـک  هب 
زا دـید  یم  ار  وا  هیرگ ي  سک  ره  دـش و  یم  رت  هدـید  بآ  هب  وا  نساحم  ات  تسیرگ  یم  درک  یم  وا  دای  هاـگ  ره  مدـج  و  میتخیر ،

رتبوبحم یکشا  یمـشچ و  چیه  تفگ : هکنیا  ات  دننک ؛ یم  هیرگ  دنتـسه  وا  ربق  کیدزن  هک  ناگتـشرف  و  تخیر ؛ یم  کشا  لد  زوس 
هللا یلص  ادخ  ربمغیپ  مالـسلااهیلع و  همطاف  رگم  درکن  هیرگ  وا  رب  سک  چیه  دزیر و  کشا  وا  رب  هک  مشچ  نآ  زا  دنوادخ  دزن  تسین 

رگم تمایق  رد  دوشن  روشحم  هدنب  چیه  و  درک ، ادا  ار  ام  قح  تخاس و  دونشوخ  ار  هلآ  هیلع و 
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رد یمرخ  یـشوخ و  و  ینامداش ، هب  ددرگ  روشحم  نشور  مشچ  اـب  وا  هک  دـنک ، هیرگ  مدـج  رب  هک  نآ  ریغ  دـشاب  ناـیرگ  شمـشچ 
هیلع نیـسح  اب  اهنآ  دنـشاب و  لامعا  ضرع  رد  مدرم  و  نمیا ، ناشیا  دنـشاب و  ساره  لوه و  رد  مدرم  همه  و  دـشاب ، رادـیدپ  وا  يور 

! دییآ رد  تشهب  هب  دنیوگ  اهنآ  اب  .دنسرتن  باسح  یتخس  زا  نآ و  هیاس ي  ریز  رد  دنشاب  هتسشن  شرع  ریز  دنیوگ و  ثیدح  مالـسلا 
مییامش دنموزرآ  ام  هک  دنتسرف  اهنآ  يوس  یتشهب  ناروح  و  دننیزگب ، تشهب  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ثیدح  سلجم و  دنهاوخن و 

يوم هب  ناشیا  نانمشد  زا  ار  یهورگ  .دننیب و  سلجم  نآ  رد  هک  تمارک  رورس و  نآ  يارب  دنرادن  رب  رـس  اه  نآ  نیدلخم ، نادلو  اب 
دننیب و یم  ار  اه  نآ  تلزنم  و  میمح » قیدـص  نیعفاش و ال  نم  انلام  : » دـنیوگ یهورگ  دـنرب و  یم  شتآ  يوس  ناشک  هتفرگ  یناشیپ 
هچ هک  دندروآ  یم  اه  نآ  ناراد  هنازخ  جاوزا و  بناج  زا  ماغیپ  ناگتـشرف  و  دنـسرب ؛ نانآ  هب  دنوش و  کیدزن  ناشیا  هب  دـنناوت  یمن 

هدوزفا ناشیا  قوش  دنناسر و  یم  ناشحاورا  هب  ار  ناشیا  راتفگ  سپ  .مییآ  یم  امـش  دزن  دـنیوگ : یم  تسا ؟ ررقم  ار  ناشیا  تامارک 
ام زا  ار  گرزب  لوه  هک  ار  يادخ  دمحلا  دنیوگ : یم  دنراد و  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  هک  تلزنم  برق  تمارک و  نآ  يارب  ددرگ  یم 
اب لیـصا  نارتش  دـنروآ و  یم  بکارم  و  دـیناهرب ! ار  ام  میدیـسرت  یم  هچنآ  زا  درک و  تیاـفک  اـم  زا  ار  تماـیق  لاوها  تشاد و  رود 
ات دنتسرف ، یم  وا  لآ  دمحم و  رب  دورد  دنیوگ و  یم  ساپس  دننک و  یم  شیاتـس  ار  يادخ  دنوش و  یم  راوس  نآ  رب  نالاپ و  زاهج و 

نیا هفوک و  رد  ینادـیم  ینعی  دوب ؛ هبحر »  » رد : » هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  «. دنـسر تشهب  رد  شیوـخ  لزاـنم  هب 
زا یکی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـگنه  نآ  رد  و  نیرظنم » اوناـک  اـم  ضرـالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  اـمف  : » درک یم  توـالت  تیآ 

هیلع هللادـبع  یبا  زا  و.دـننک  یم  هیرگ  وا  رب  نیمز  نامـسآ و  دوش و  یم  هتـشک  نم  دـنزرف  نیا  دومرف : .دـش  جراـخ  دجـسم  ياـهرد 
هیرگ سک  چیه  رب  دندش و  خرـس  دنتـسیرگب و  نیمز  نامـسآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  يارب  : » هک تسا  تیاور  مالـسلا 

.مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  ایرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  دندرکن 
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: هک تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  .تسا و  هدش  تیاور  هصاخ  هماع و  بتک  زا  رایسب  ثیداحا  ثیدح ، نیا  نومـضم  هب  و 
، اه نآ  رب  رگم  درکن  هیرگ  یـسک  رب  نامـسآ  .دوب و  انزلا  دلو  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تلاق  دوب و  انزلا  دـلو  ایرکز  نب  ییحی  لتاق  »
زا »و  .دور یمورف  یخرـس  رد  دـنک و  یم  عولط  یخرـس  رد  دیـشروخ  دومرف : دـنک ؟ یم  هیرگ  هنوـگچ  نامـسآ  متفگ  تفگ : يوار 

هللادبعوبا .دنک  یم  رایسب  گناب  مدید  یبعار (1)  رتوبک  مدوب ، هتـسشن  هللادبع  یبا  هناخ ي  رد  : » تفگ تسا  تیاور  دقرف  نب  دوواد 
رب دوـمرف : موـش ! وـت  يادـف  هللا  ـال و  متفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  یناد  یم  دوواد  يا  تفگ : تسیرگن و  نـم  يوـس  يرید  مالـسلا  هـیلع 

هویح  » رد تسا  هتفگ  هیـشاح  رد  فلؤم  «. دیراد هاگن  دوخ  لزانم  رد  ناغرم  نیا  زا  .دنک  یم  نیرفن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک 
نیا دـنرادن و  رتوبک  يرمق و  هک  یعجـس  دراد و  يا  هرفرف  دوخ  زاوآ  رد  تسا و  رتـبک  يرمق و  زا  دـلوتم  یبـعار  دـیوگ : ناوـیحلا »

ترـضح زا  شردپ  زا  دوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربق  یلوتم  هک  يربرب  دـعاص  نب  یلع  نب  نیـسح.تسا  وا  ياهب  ینوزف  ببس 
ینکس مدرم  ياهارـس  رـصق و  لزانم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  دهع  هب  دغج  نیا  : » درک تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر 

، دـنداهن یم  وا  يارب  یندـیماشآ  یندروخ و  تسـشن و  یم  ناشیا  يور  شیپ  دـیرپ و  یم  دـندروخ  یم  ماعط  مدرم  هاگ  ره  تشاد و 
نازیرگ اه  يدابآ  زا  دـش  هتـشک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  تشگ و  یم  زاب  دوخ  ياج  هب  زاب  دـیماشآ و  یم  دروخ و  یم 
شیوخ ياج  رب  نم  دیتشک و  ار  ناتربمغیپ  رـسپ  هک  امـش  دیتسه  یتما  دب  تفگ : درب و  هانپ  اه  نابایب  اه و  هوک  اه و  هناریو  هب  دـش و 
تداهش زا  شیپ  موب  هک  دراد  تلالد  رایسب  دهاوش  تسا و  فیعض  تیاور  لوهجم و  ثیدح  نیا  يوار  دیوگ : مجرتم  «. متسین نمیا 
هدینشن ماما  نآ  زا  ار  ثیدح  نیا  تسا ، هدوب  اضر  ترضح  ربق  مداخ  هک  يربرب  درم  نیا  ارهاظ  دوب و  نیـشن  هناریو  مه  ترـضح  نآ 

نیا زا  هک  دغج  دراد  قح  دومرف : ماما  الثم  هدوبن ؛ تیفیک  نیا  هب  ثیدح  ای  تسا 
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مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  قودص  خیـش.دنتشک  ار  ناشربمغیپ  رـسپ  هکنآ  يارب  دزیهرپ  یم  مدرم 
، تسیرگب تسیرگن ، ودب  نوچ  دمآرد ، مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  رب  يزور  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  شدج  زا  شردپ  زا 
: تفگ مالـسلا  هیلع  نسح.دندرک  وت  اب  هچنآ  زا  منک  یم  هیرگ  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  هچ  زا  هللادبعابا  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  نسح 

یـس هک  هللادبعابا  ای  تسین  وت  زور  دننام  يزور  اما  دنتـشکب ، ارم  دندناشون و  نم  هب  یناهنپ  رد  هک  تسا  يرهز  دـندرک  نم  اب  هچنآ 
نتخیر نتـشک و  رب  سپ  دنراد ! مالـسا  نید  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  زا  دـننک  اعدا  همه  دـنزات و  وت  رب  درم  رازه 

ینب رب  تنعل  ماگنه  نیا  رد  .دـندرگ  لوق  مه  وت  هنبوراب  جارات  وت و  ناـنز  نادـنزرف و  ندرک  ریـسا  وت و  تمرح  نتـسکش  وت و  نوخ 
هک یترایز  رد  و.ایرد  رد  اهیهام  نابایب و  رد  شحو  یتح  دنک  هیرگ  وت  رب  زیچ  ره  دراب و  رتسکاخ  نوخ و  نامـسآ  دـیآ و  دورف  هیما 

فسکنا مایالا و  تملظا  ماکحألا و  دودحلا و  تلطعت  مالسالا و  کعرصمب  عرص  دقل   » تسا هدمآ  ترابع  نیا  دناوخ  یضترم  دیس 
تفلتخا ءـالبلا و  لمـش  ءاـحطبلا و  ضرـألا و  ترعـشقا  ءامـسلا و  شرعلا و  زتـها  رطملا و  ثیغلا و  سبتحا  رمقلا و  ملظا  سمـشلا و 

« هوبنلا لئالد   » رد یناهفـصا  میعنوبا  دیوگ : قعاوص »  » رد رجح  نبا  «. لوقعلا تشاط  لوتبلا و  تجع  زا  لوسرلا و  کب  عجف  ءاوهألا و 
هزوک بح و  میتساخرب ، هک  دادماب  دیراب  نوخ  نامسآ  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  هیدزا  هرـصن  زا 

دوب نیا  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ  لتق  زور  هک  یتایآ  زا  تسا و  هدـش  تیاور  نآ  دـننام  مه  رگید  ثیداحا  رد  و  «. دوب نوخ  زا  رپ  اـه 
هزات خرس  نوخ  نآ  ریز  رگم  دنتشادنرب  یگنس  چیه  دنتـشگ و  رادیدپ  زور  رد  ناگراتـس  هکنانچ  تفرگب  میظع  یهایـس  ار  نامـسآ 
قارع هب  دوب ، نمی  ناوراک  رد  سدع  نیا  دش و  رتسکاخ  دوب  ناشیا  رکـشل  رد  هک  سدـع  نآ  تسا  هدرک  تیاور  خیـشوبا  و.دـندید 

.دیسر ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  ماگنه  دندروآ و  یم 
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یمن قارع  هب  نمی  زا  ار  رگید  ماعط  ای  سدـع  تسا و  بوبح  ندـعم  قارع  هک  اریز  تسا ، فیحـصت  تیاور  نیا  رد  دـیوگ : مجرتم 
هدومرف فرصت  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب و  هداتسرف  دیزی  يارب  هدش و  سدع  هب  فیحـصت  دوب  سرو »  » دندروآ هچنآ  دنروآ و 

درک تیاور  دوخ  هدج ي  زا  هنییع  نبا.تشذگب  نآ  حرش  هکنانچ  دندرک ، تراغ  دعس  نبا  هاپس  ترضح  نآ  ندش  هتـشک  زا  سپ  و 
دـندید و شوم  دـننام  يزیچ  وا  تشوگ  رد  دنتـشک ، يا  هقان  و.دوب  هدـش  رتسکاـخ  وا  كرپسا  تفگب و  ربخ  نیا  وا  اـب  یناـبراس  هک 
دندش و رادیدپ  زورمین  رد  ناگراتس  هکنانچ  تفرگب  باتفآ  دش و  خرس  وا  نتشک  يارب  نامسآ  .دوب و  خلت  مقلع  دننام  دنتخپ  نوچ 

تیاور هبیـش  یبا  نب  نامثع  و.دوب  هزات  خرـس  نوخ  نآ  ریز  رگم  دنتـشادن  رب  یگنـس  چـیه  و  دـش ، اپ  رب  تمایق  دـندرک  نامگ  مدرم 
ياهرداچ هب  دمآ  یم  رظن  هب  راوید  نآ  یخرس  زا  هک  دوب  خرس  نانچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  زا  سپ  نامـسآ  : » هک تسا  هدرک 

هدرک تیاور  نیریـس  نبا  زا  يزوج  نبا  و  «. تسا هشفاک  لگ  رفـصع  و  دنروخ ، یم  رگیدـکی  هب  ناگراتـس  تسا و  هدیـشوپ  رفـصعم 
نآ ریز  رگم  دنتـشادن  رب  یگنـس  چیه  تفگ : دیعـسوبا.دمآ  دیدپ  نامـسآ  رد  یخرـس  هاگنآ  دش  کیرات  زور  هس  ناهج  : » هک تسا 

یبلعث و و.دوشگب  اوه  نآ  زا  سپ  دوب ، رادـیدپ  اه  هماج  رد  نآ  رثا  اهتدـم  هکنانچ  دـیراب ، نوخ  نامـسآ  دـنتفای و  هزاـت  خرـس  نوخ 
اه هزوک  اه و  بح  میتساخرب ، دادماب  نوچ  هک  تسا  هدوزفا  نآ  رب  میعنوبا  دنا و  هدرک  لقن  ار  ندـیراب  نوخ  ثیداحا  نامه  میعنوبا 
رـس هکنیا  و  هفوک ، ماـش و  ناـسارخ و  رد  دـنتفای  اـهراوید  اـه و  هماـج  رب  يزیچ  نوخ  دـننام  هک  تسا  یتـیاور  رد  و.دوب  نوخ  زا  رپ 

تسیرگب و نامـسآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  و.دوب  ناور  نوخ  اهراوید  زا  دندروآ  دایز  نبا  يارـس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تسا و نآ  یخرس  نآ  هیرگ 
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نبا و.دش  یم  هدید  یخرـس  نآ  زا  سپ  هتـسویپ  و  ترـضح ، نآ  لتق  زا  سپ  دـش  خرـس  هام  شـش  نامـسآ  ياه  هنارک  تفگ  وا  ریغ 
لوق دیوگ : مجرتم.دوبن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  شیپ  تسا  قفـش  اب  هک  یخرـس  نیا  هک  دیـسر  ربخ  ام  هب  تفگ : نیریس 

و فالخ ، یب  داد  رارق  برغم  تقو  تمالع  ربمغیپ  ار  قفش  یخرس  تسا و  هدرکن  لقن  موصعم  زا  ار  نآ  تسین و  تجح  نیریس  نبا 
نادعس نبا  و   -. تشذگب اقباس  هکنانچ  دوب -  تداع  قوف  یخرس  دمآ  دیدپ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  لتق  ماگنه  هک  یخرـس  نیا 

ام هک  تسا  نآ  یخرس  نیا  روهظ  تمکح  و  تفگ : يزوج  نبا.دشن  هدید  ترضح  نآ  لتق  زا  شیپ  نامسآ  رد  یخرـس  نیا  تفگ :
هیلع نیـسح  لتق  زا  ار  دوخ  بضغ  سپ  تساربم ، تیمـسج  زا  دـنوادخ  ددرگ و  رادـیدپ  ام  راـسخر  رد  یخرـس  میریگ  مشخ  نوچ 

تیاور نیا  دننام  هیزمه  هدیصق ي  حرش  زا  و  دیسر ، ماجنا  هب  قعاوص  مالک  تیانج ، یگرزب  راهظا  يارب  دومن  قفا  یخرس  هب  مالسلا 
اهراوید تشذگ ، هام  هس  ای  ود  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  : » هک ناوکذ  نب  لاله  زا  تسا  طبـس  هرکذت ي »  » رد.تسا هدش 

هناشن ي هک  دیراب  ام  رب  یناراب  میتفر ، يرفـس  هب  تفگ : .باتفآ و  بورغ  ات  حبـص  زامن  ماگنه  زا  میدـید  یم  هدولآ  نوخ  ییوگ  ار 
رب نامـسآ  يزورمین  تفگ : هللادـیبع  نب  هظرق  هک  تسا  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم »  » زا «. نوخ دـننام  دـنامب  ام  ياه  هماـج  رد  نآ 
زور ناـمه  هک  میتـسناد  دوب و  نوخ  بآ  ندیـشون ، بآ  يارب  تفر  ارچ  هب  رتـش  دوب و  نوـخ  متـسیرگن  کـین  دـیرابب ، دیفـس  هفیطق 

هب نامـسآ  طسو  رد  دوب  کیدزن  برغم و  بناـج  زا  یخرـس  دـمآ و  رب  قرـشم  بناـج  زا  یخرـس  .دـش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ای متشه  تسیب و  رد  رگم  دوش  یمن  فسکنم  دیشروخ  دنیوگ : نیمجنم  هک  تسا  لقن  یطویـس  نامجلا  دوقع  زا  .دنـسر و  رگیدکی 

هام مهد  نآ  تفرگب و  باتفآ  ربمغیپ  تلحر  زور  هک  تسا  هدمآ  نیحیحص  رد  «. هللا مهلتاق  » دنا هتفگ  هک  هنراقم  يارب  مهن  تسیب و 
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خیراوت رد  هکنانچ  تفرگب ، باتفآ  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زور  .تسا و  هدرک  تیاور  راکب  نب  ریبز  هکناـنچ  دوب ، لوـالا  عیبر 
زور دیروخ  روهـشملا  یلع  : » هک تسا  هدرک  تیاور  يرکذ »  » رد دیهـش  خیـش  دـیوگ : فلؤم  و.دوب  مرحم  مهد  نآ  تسا و  روهـشم 
ریغ یقهیب و  ار  نیا  و  دنتشگ » ادیوه  زور  نایم  ناگراتس  هکنانچ  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دش  فسکنم  اروشاع 

باتک رد  راـکب  نب  ریبز  .تفرگب و  باـتفآ  تفر  اـیند  زا  نوچ  ربمغیپ  دـنزرف  میهاربا  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  .دـنا و  هدرک  تیاور  وا 
هیلع يدهم  روهظ  مئالع  زا  هک  دـندرک  تیاور  ام  باحـصا  .دوب و  لوالا  عیبر  مهد  رد  میهاربا  تافو  هک  تسا  هدرک  تیاور  باسنا 
زور باتفآ  هک  تسا  هدـمآ  تنـس  لها  ثیداحا  رد  دـیوگ : مجرتم.یهتنا  .ناضمر  هام  لوا  فصن  رد  تسا  سمـش  فوسک  مالـسلا 
دوب لوسر  تبیصم  میهاربا و  توم  يارب  باتفآ  نتفرگ  دنتفگ  مدرم  تفرگب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  تافو 

هن دـندرگ و  یم  فسکنم  یـسک  مدرم  يارب  هن  لجوزع ، دـنوادخ  تایآ  زا  دـنتیآ  ود  هام  دیـشروخ و  : » دومرف ربمغیپ  .مالـسلا  هیلع 
میهاربا تافو  اما  «. یهتنا .دوش  هدوشگ  ات  دیرازگ  زامن  دیناوخب و  ار  يادـخ  دـیدید ، هتفرگ  ار  اهنآ  نوچ  یـسک و  ندوب  هدـنز  يارب 
یطویس زا  فلؤم  نیا  زا  شیپ  دشاب و  داتعم  نآ  رد  باتفآ  فوسک  هک  دوب  رگید  زور  دیاش  تسین ، ملـسم  لوالا  عیبر  مهد  زور  رد 

زا هللا  همحر  يراصنا  یضترم  خیش  هک  تسا  نآ  حیحص  لوق  نکل  تسا و  نیمجنم  در  ثیدح  نیا  هک  درک  لقن  نامجلا » دوقع   » رد
دعاوق هحیحص و  لوصا  رب  اهنآ  لاثما  بکاوک و  نارتقا  فوسخ و  فوسک و  : » هک تسا  هدرک  لقن  یکجارک  خیـش  یـضترم و  دیس 

ریخ و رد  بکاوک  ریثأت  ماکحا و  فالخ  رب  دنـسر  یم  تقیقح  هب  امئاد  دننک و  یمن  اطخ  اه  نآ  رد  نیمجنم  تسا و  ینتبم  همکحم 
زیئاپ راهب و  باسح  دننام  فوسخ  فوسک و  باسح  لهاجت و  ای  تسا  لهج  زا  نیمجنم  رب  يو  لاثما  یطویـس و  نعط  و  «. یهتنا .رش 
نیعم تقو  ریغ  رد  تفگ  ناوت  یمن  نینچمه  دش ، تیؤر  ون  هام  متفه  تسیب و  بش  تفگ  ناوت  یمن  هکنانچمه  تسا و  هتفه  مایا  و 

.داتفا قافتا  فوسک 
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لوصا زا  یلصا  چیه  اب  فلاخم  هک  تسا  يروما  هفسالف  بلاطم  زا  مود  مسق  : » دیوگ هفـسالفلا » هفاهت  » باتک همدقم ي  رد  یلازغ  و 
دیـشروخ هام و  نایم  نیمز  هک  تسنآ  يارب  هام  فوسخ  دـنیوگ : هکنیا  لثم  دـنک ، نآ  راکنا  تسین  راچان  ءایبناب  نمؤم  تسین و  نید 

هک نیا  لثم  دـبات و  یمن  نآ  رب  دیـشروخ  رون  داتفا ، نیمز  هیاس ي  رد  یتقو  دریگ  یم  رون  دیـشروخ  زا  نوچ  هاـم  دوش و  یم  هلـصاف 
نوچ میتسین ، اهنیا  ندرک  لطاب  ددـص  رد  ام  ...ددرگ و  یم  لیاح  باتفآ  هدـننیب و  مشچ  نایم  هاـم  مرج  باـتفآ  فوسک  رد  دـنیوگ :

نآ تسا و  هدرک  تیانج  نید  هب  تسا ، نید  هب  تمدـخ  تالاقم  نیا  ندرک  لـطاب  درادـنپ  سک  ره  دریگ و  یمن  قلعت  نآ  هب  ضرغ 
مولع نیا  زا  سک  ره  هتـشاذگن و  نآ  رد  یکـش  تسا و  مئاق  لـئاسم  نیا  رب  یباـسح  یـسدنه و  نیهارب  نوچ  هدـینادرگ ، تسـس  ار 

هچ الجنا  ات  نآ  تدـم  دوش و  یم  فوسک  تعاس  نالف  زور و  نالف  رد  دـهد  ربخ  شیپ  زا  هکنانچ  دـنادب  ار  نآ  هلدا  دـشاب و  هاگآ 
زا هک  اهنیا  دنک و  یم  کش  عرـش  رد  هکلب  دنک ، یمن  کش  دوخ  ملع  رد  تسا  عرـش  فالخ  رب  نیا  دنیوگ  وا  هب  رگا  تسا ، هزادـنا 

لقاع ودع  : » دنا هتفگ  هکنانچ  دننک ، یم  عرش  رب  در  هک  تساهنآ  زا  شیب  عرش  رب  ناشنایز  دننک  یم  عرـش  يرای  حیحـص  قیرط  ریغ 
هک تسا  یتقو  نید  رب  هدـحالم  ضارتعا  نیرتگرزب  دـیوگ  هکنیا  ات  تسود ، نادان  زا  هب  اـناد  نمـشد  ینعی  لـهاج » قیدـص  نم  ریخ 

يرادنید طرش  رگا  دنیوگ  دنروآ و  تسد  هب  هناهب  دناد ، عرش  فالخ  رب  ار  روما  لیبق  نیا  زا  یکی  احییرص  عرش  يرای  يارب  یـسک 
اقباس ام  و  «. یهتنا .تسادخ  لعف  دشاب  لکـش  ره  هب  ملاع  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  دوب و  رادنید  دیابن  سپ  تساهنیا ، هب  ندش  دقتعم 
ریظن عوقولا  ردان  تسا  يوج  رگید  مارجا  ندش  لئاح  يارب  دوش ، تباث  حیحص  دنس  هب  رگا  تقو  ریغ  رد  تافوسک  نیا  لاثما  میتفگ 

زین دتفا  یم  قافتا  ناتسبرع  رد  یهاگ  هک  تخس  ياه  « هجع  » رب هک  مینیب  یمن  یعنام  تغل  رد  و  يوامـس ؛ راجحا  و  بانذألا » تاوذ  »
مزال غارچ  زور  هکنانچ  دـنک ، یم  کیرات  ار  اوه  دزیخ  یم  رب  نوچ  هک  تسا  زیر  ياهنـش  هجع »  » و دـشاب ، حیحـص  فوسک  قالطا 

رد رایسب  بلاطم  .دنک و  یم  هدولآ  ار  زیچ  همه  دراب ، یم  نآ  رب  ناراب  ای  دنیشن  یم  نوچ  دوش و  یم 
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ملاع زکرم  ای  نیمز  زکرم  رد  هکم  دـنیوگ : هکنانچ  درک ، نونف  باحـصا  صاخ  حالطـصا  رب  لمح  دـیابن  هک  تسا  عرـش  لها  ناـبز 
يرود هکنانچ  تسا ، نوکـسم  عبر  طسو  رد  هکم  دنهاوخ و  میدق  رب  نوکـسم و  عبر  هکلب  دـنهاوخن ، نیمز  هرک ي  نیمز  زا  تسا و 

یبونج و 55 ضرع  هجرد ي  هدزناپ  زا  زین  و  تسا ، يواسم  ابیرقت  شکارم  دالب  یـصقا و  برغم  ای  نیچ  رخآ  یـصقا و  قرـش  زا  نآ 
يدرم هکنانچ  تسین ، نیمز  هرک ي  ینعم  هب  سک  همه  ناـبز  رد  نیمز  .تسا و  رگیدـکی  يواـسم  هکم  اـت  یلامـش  ضرع  هجرد ي 

لگ همـشچ ي  رد  دید  ار  دیـشروخ  نینرقلا  وذ  هک  تسا  نآرق  رد  زین  و  ار ؛ هرک  هن  دـهاوخ  ار  هعطق  متخورف ، ار  دوخ  نیمز  دـیوگ :
نوریب بآ  زا  ار  باتفآ  مدید  دـیوگ  ایرد  رفاسم  هک  تسا  نانچ  هکلب  تسین  موجن  حالطـصا  هب  بورغ  نیا  دـنک ، یم  بورغ  هدولآ 

نیا و  دـیوگ ، نخـس  هنوگ  نیا  زاب  دوب ، موجن  ایفارغج و  هب  ملاع  دوخ  رفاسم  نیا  هک  دـشاب  هاـگ  تفر و  یمورف  بآ  رد  دـمآ و  یم 
هب تسا  يریسفت  بسنم و  دزن  ییازجا  نآ  زا  و  ياج ، دنچ  رد  مدید  يراصنا  هللادبع  هجاوخ  هب  بوسنم  ریسفت  رد  رتحـضاو  ار  ینعم 

تبون یسراف و  همجرت ي  لواتبون  تسا ؛ هدرک  ریسفت  تبون  هس  رد  ار  تایآ  عرش و  لها  قاذم  قفو  رب  وکین  تخـس  حیـصف  یـسراف 
یـسب دـننک ، نآ  عبط  هب  مادـقا  ناناملـسم  رگا  صاوخ و  يارب  یملع  رتـقیقد و  یکدـنا  موس  تبون  لهـس و  لـماک و  طوـسبم و  مود 

نآ يازجا  دراد  ریسفت  نیدب  هک  هقالع  تیاغ  زا  دوش ، هدرب  وا  مان  دشابن  یـضار  دیاش  هک  دنمـشناد  يارزو  زا  یکی  و  دتفا ؛ دنمدوس 
.میدرگزاب همجرت  هب  .تسا  هدرک  مهارف  هریغ  ناتسناغفا و  هیکرت و  زا  مالسا  دالب  فارطا  زا  ار 
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ناشیا نتسیرگ  ترضح و  نآ  رما  رد  یلاعت  يادخ  يوس  ناگتشرف  ندرک  يراز  هلان و  رد 

هراشا

اجنآ هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  نوچ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  اب  ار  رازآ  نیا  ایآ  راگدرورپ ! يا  دنتفگ : دندرک و  يراز  لجوزع  دنوادخ  يوس  ناگتـشرف  دیـشک ، هک  دیـشک 

: تفگ تشاد و  ياپ  رب  ناشیا  يارب  ار  مئاق  هیاس ي  دنوادخ  سپ  دومرف : ماما  دنوش ؟ یم  بکترم  تربمغیپ  دنزرف  وت و  هدیزگرب ي 
مالـسلا هیلع  قداص  هللادبع  یبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  قودـص  خیـش  «. يو رب  ناراکمتـس  زا  مشک  یم  ماقتنا  نیا  هب 

دورف دندیبلط و  تصخر  زاب  دنتشگزاب  دادن ، گنج  نذا  ار  نانآ  دندمآ ، دورف  مالـسلا  هیلع  نسح  يرای  هب  کلم  رازه  راهچ  تفگ :
و تمایق ، زور  ات  دننک  یم  هیرگ  وا  رب  هدولآ  درگ  هتفـشآ و  وا  دقرم  کیدزن  نونکا  دوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  دندمآ ،
ات وا  ربق  کیدزن  کلم  رازه  راهچ  هک  تسا  هدش  تیاور  رایـسب  ثیداحا  دیوگ : فلؤم  «. روصنم شمان  تسا  يا  هتـشرف  نانآ  سیئر 

رگم ددرگن  رامیب  و  دـنور ، وا  زابـشیپ  هب  رگم  دورن  ترایز  هب  يرئاز  چـیه  هک  تسا  ثیداحا  نآ  ضعب  رد  دـننک و  یم  هیرگ  تمایق 
دنهاوخ ادخ  زا  شزرمآ  دننک و  رافغتسا  وا  يارب  ندرم  زا  سپ  دنرازگ و  زامن  وا  هزانج ي  رب  رگم  دریمن  کی  چیه  دننک ، وا  تدایع 

 -. هیلع هللا  تاولص  دنمئاق -  ترضح  روهظ  راظتنا  هب  نیمز  رد  ناگتشرف  نیا  همه ي  و 
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یبا ترایز  نوچ  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  هللادبع  یبا  زا  نرقم  نب  کلملادبع  زا  هیولوق  نبا  خیش  و 
هک زور  بش و  ناگتشرف  دومرف : یکین و  هب  رگم  دیئوگم  نخس  دیدنبورف و  مد  دیشاب و  شوماخ  هتـسویپ  دینک ، مالـسلا  هیلع  هللادبع 

باوج هیرگ  تدـش  زا  اهنیا  دـننک ، هحفاصم  اه  نآ  اب  تاقالم و  ار  رئاـح  ناگتـشرف  دـنیآ ) دورف  نامـسآ  زا   ) نوچ دـنقلخ  ناـبهگن 
تقو ود  نیا  نیب  رد  اما  دنـسرپ ، اه  نامـسآ  ربخ  زا  دنیوگ و  نخـس  نآ  زا  سپ  ددرگ ، نشور  رجف  ات  ای  دوش  لاوز  ماگنه  ات  دنهدن 

! موش وت  يادف  متفگ : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  اب  : » تفگ تسا  تیاور  زیرح  زا  «. دنیامنن یتسـس  اعد  نتـسیرگ و  زا  دییوگن و  ینخس 
ماجنا دیاب  هچ  ره  هک  تسا  يا  هفیحص  ار  ام  زا  کی  ره  دومرف : امش ! هب  مدرم  تجاح  نیا  اب  تسا  کیدزن  رایسب  هداوناخ  امـش  لجا 

هیلع و هللا  یلـص  یبن  تسا و  هدمآ  ارف  وا  لجا  هک  دناد  دیـسر ، ماجنا  هب  نوچ  تسا و  بوتکم  نآ  رد  دوخ ، یگدنز  تدم  رد  دهد 
دنک هاگآ  نآ  رب  ار  وا  تمحر ) تمعن و  زا   ) تسا هدامآ  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دزن  هچ  نآ  دـهدب و  وا  گرم  ربخ  دـیآ و  وا  دزن  هلآ 
زونه دناوخب ، ار  نآ  دندرک و  ریسفت  وا  يارب  دنکن  ای  دنکب  دیاب  هچ  ره  دندادب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسد  هب  هفیحـص  نآ  نوچ  و 

يروتـسد یلاعت  دنوادخ  زا  ناگتـشرف  تشگ و  عقاو  دوب  هدـنام  هچنآ  تفر و  نوریب  داهج  هب  دوب ، هدـنام  اهزیچ  یندرک  ياهراک  زا 
دوب هدیسر  تداهش  هب  ترضح  نآ  دنتشگ ، ندمآ  هدامآ ي  دنتخاس و  ار  نتشیوخ  ات  اما  دیسر ، يروتسد  و  ار ، يو  يرای  دنتـساوخ 

تداهـش هب  نونکا  مینک ، يرای  ار  وا  مییآ و  دورف  يداد  تصخر  ار  ام  اراگدرورپ ! دنتفگ : دنتفای ، هتـشک  ار  وا  دـندمآ  دورف  نوچ  و 
تفر امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  دـینک و  يراز  وا  رب  کنیا  تعجر و  ماگنه  ات  دیـشاب  وا  هاـگراب  مزـالم  هک  دیـسر  یحو  تسا ! هدیـسر 

برقت لمع  نیدب  دنروخ و  یم  سوسفا  دننک و  یم  هیرگ  هتسویپ  ناگتشرف  سپ  .دیا  هتفای  وا  هب  صاصتخا  هک  اریز  دیروخ ! سوسفا 
هنیدم هار  رد  : » تفگ مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا  تسا  تیاور  لامج  ناوفـص  زا  «. دنـشاب وا  رای  تعجر  ماگنه  ات  دنیوج ، یم  ادخ  هب 

رطاخ هتسکش  نیگهودنا و  ار  وت  هللا ! لوسر  نبای  متفگ : ترضح  نآ  اب  متفر  یم  هکم  هب  هک 
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ناگتشرف دومرف : يونـش ؟ یم  هچ  متفگ : .دراد  زاب  لاوس  نیا  زا  ار  وت  هتبلا  يونـشب ، زین  وت  مونـش  یم  نم  هچنآ  رگا  دومرف : منیب ! یم 
عزج و نج و  نویـش  يراز و  دتـسرف و  نعل  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نینمؤملاریما و  ناگدنـشک  هک  دنهاوخ  یم  عرـضت  هب  ادـخ  زا 
زا راحب »  » رد و  .»؟ دـشاب اراوگ  يو  رب  باوخ  ندـیماشآ و  ندروخ و  لاح  نیا  اب  تسیک  مونـش ، یم  يو  درگ  رب  ار  هکئـالم  هیرگ ي 

مالـسلا مهیلع  شدـج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  شمعا  زا  هیواـعم  یبا  زا  هدانـسا  هب  تسا  هدرک  تیاور  نامیلـس  نـب  نـسح 
يا متفگ  مدـید ، مجنپ  نامـسآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تروص  متفر ، نامـسآ  هب  هک  بش  نآ  دومرف : ربمغیپ  : » تفگ
هیلع یلع  تروص  دندرک  وزرآ  ناگتـشرف  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  تفگ : لیئربج  تسیچ ؟ تروص  نیا  لیئربج  نم  بیبح 

وت بیبح  بوبحم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راسخر  رب  رظن  زا  ماش  حبص و  ره  ایند  رد  مدآ  ینب  اراگدرورپ ! دنتفگ  ار و  مالسلا 
ایند لها  هکنانچ  نادرگ  رو  هرهب  وا  تروص  زا  مه  ار  ام  دـنرب ، یم  هرهب  وا  نیما  یـصو و  نیـشناج و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
زور بش و  تسا ، ناشیا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  .دیرفایب  دوخ  سدق  رون  زا  اه  نآ  يارب  ار  وا  تروص  دنوادخ  دنتـشگ ! رو  هرهب 

مالسلاامهیلع دمحم  نب  رفعج  زا  شمعا  ارم  داد  ربخ  تفگ : زین  و  «. دنرگن یم  وا  يو  رب  ماش  حبص و  دندرگ و  یم  زئاف  وا  ترایز  هب 
رادومن دوب  نامسآ  رد  هک  ترضح  نآ  تروص  رد  تبرض  نآ  دز ، تبرض  ترضح  نآ  رب  نوعلم  مجلم  نبا  نوچ  تفگ : شردپ  زا 

، دیسر تداهش  هب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  دنتسرف و  یم  نعل  وا  هدنشک ي  رب  دننیب و  یم  ار  نآ  هتـسویپ  هکئالم  تشگ و 
، دنتشادب دوب  مجنپ  نامسآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تروص  نآ  رانک  رد  دنتـشادرب و  ار  ترـضح  نآ  دندمآ و  دورف  ناگتـشرف  نآ 
ار وا  مالسلا و  هیلع  یلع  تروص  يارب  مجنپ  نامسآ  هب  دنور  الاب  لوا  نامسآ  زا  ای  دنیآ  دورف  الاب  نامسآ  زا  یناگتشرف  هاگ  ره  سپ 

زور ات  دننک  نعل  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ناگدنـشک  دایز و  نبا  دیزی و  رب  دننیب ، هدولآ  نوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ای  دنرگن 
دـشاب نآ  هتـسیاش  هک  یـسک  اـب  زج  تسا و  نوزخم  نونکم و  ملع  زا  نیا  دومرف  نم  يارب  قداـص  ترـضح  تفگ : شمعا  .تماـیق 

«! يوگم

578 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


يدام ینعم  هب  ظفل  ره  ندینـش  زا  مدرم  رثکا  نهذ  هک  نآ  تلع  هب  تسا  نوزخم  ملع  زا  نیا  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیوگ : مجرتم 
، ددرگ یمن  اهنآ  صقان  ملع  اب  قبطنم  دـننیب  نوچ  ار  رگید  یناـعم  دـنرادنپ و  يداـم  يرـصنع و  ار  زیچ  ره  دوش و  یم  فرـصنم  نآ 

هیلع ماـما  تسا  نکمم  هک  دـناد  تسا ، رایـسب  ملاوع  تسین و  سوسحم  رد  رـصحنم  دوجوم  دـناد  یم  هک  نآ  اـما  دـنوش ، یم  رکنم 
نیا اب  خرچ  : دیوگ یکسردنف  ریم  هکنانچ  تسا ، یتروص  یملاع  ره  رد  ار  زیچ  ره  دناد  زین  دونشن و  يرگید  دونشب و  يزاوآ  مالسلا 
لقع هلزنم ي  هب  تادرجم  تاومـس و  هکئـالم و  ملاـع  یتسـالاب و  رد  هچ  نآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتساـبیز  شوخ و  زغن و  نارتخا 

یثیدـح نوچ  دـیاب  رادـنید  درم  تسه و  نآ  رد  اهزیچ  تروص  هک  ام  لقع  دـننام  تسا ، نآ  رد  زیچ  ره  تروص  تسا و  ریبک  ملاع 
فلاخم دنیوگ : هکنیا  .دراذگاو و  شلها  هب  ار  نآ  ملع  دنک و  فقوت  نآ  رد  هکلب  دـنکن ، در  لمات  یب  دـمآ ، دعبتـسم  ار  وا  دـینش و 
یـسوط هجاوخ ي  یلح و  همـالع ي  دـننام  دـشاب ، خـسار  هیلقن  هیلقع و  موـلع  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  درک ، لـیوأت  دـیاب  ار  لـقع 

.دراذگ یمن  لاحم  دعبتسم و  نظ و  نیقی و  نایم  قرف  هکنآ  هن  هللا  امهمحر 

ءادهشلادیس ترضح  رب  ناینج  ندرک  نویش  رد 

« یهاش  » هک یهد  رد  دـندش ، نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  گنهآ  هب  هیفوک  نت  هس  هک  یمثیم  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا 
هدازردارب نیا  مناینج و  زا  يدرم  نم  تفگ : ریپ  دندرک ، مالـس  ناوج و  يرگید  ریپ و  یکی  دـندید  رفن  ود  دـندمآ ؛ دورف  تشاد  مان 

ربخ مرپب و  تفگ : تسیچ ؟ نآ  دنتفگ : یسنا  ناناوج  .دسر  یم  مرطاخ  هب  يزیچ  نم  دنک و  مولظم  نیا  يرای  تساوخ  تسا ؛ نم  ي 
يزاوآ دـمایب ، ادرف  تشگ و  بیاغ  بش  زور و  نآ  تفگ : .تسا  ییأر  وکین  دـنتفگ : .دـیورب  تریـصب  اب  ات  مرواـیب  امـش  يارب  ار  وا 

مهروحن یمدـت  هیتف  هلوح  واروحنم  نیدـخلا  رفعنم  فطلاب  هب  ترـصب  یتح  مکتئج  ام  هللا  :و  تفگ یم  دـندیدن ، ار  سک  دـندینش و 
ارون یجدلا  نوفطی  حیباصملا  لثم 
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نیسحلا ناکارودقم  هللا  هاضق  ارمأ  ناک  هغلاب و  هللا  ردق و  ینقاعفاروحلا  درخلا  یقالتت  نأ  لبق  نم  مهفداصا  یک  یـصولق  تثثح  دقو 
یـسنا ناـناوج  نآ  زا  یکیارورـسم  راـیطلل  یـصولل و  فرغ و  یف  هللا  لوسرل  ارواـجماروز  لـقأ  مل  ینا  ملعی  هللا  هب  ءاضتـسی  اـجارس 

ناک سأکب  تبرش  دق  هکلاس و  تنک  الیبس  تکلس  دق  واروطمم  ثیغلا  یقسی  همایقلا  یلا  هنکاس  تنا  ربق  لاز  الف  بهذا  : داد باوج 
هک تسا  هدرک  لقن  یندم  درم  زا  ینیادم  دیوگ  هرکذت »  » رد طبسارودلا  بابحألا و  لاملا و  اوقراف  مهسفنأ و  اوغرف هللا  هیتف  واروزغم 

هذـبر هب  نوچ  مدـش ، نوریب  مسرب  وا  تمدـخ  هب  هک  نآ  دـیما  هب  مه  نم  دـیدرگ ، قارع  هناور ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  : » تفگ
نیمه زین  نم  تفگ : يرآ ، متفگ : تفر ؟ یهاوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرای  هب  ایوگ  هللادبع ! ای  تفگ : هتـسشن ، مدید  يدرم  مدیـسر 

دمآ شقیفر  هک  تشذگن  یتعاس  سپ  دروایب ! ربخ  دیآ و  زاب  نونکا  ما  هداتـسرف  ار  شیوخ  قیفر  نم  هک  شاب  اجنیا  یکدنا  مهاوخ ؛
هنوگ ود  ره  مدید  فط  رد  ار  وا  ات  مدماین  امش  دزن  دنگوس  ادخ  هب.هآ  ...مکتئج  ام  هللا  تفگ و  تسیچ  ربخ  دیـسرپ  درم  نآ  نایرگ ،

راسخر بات  زا  هک  دـندوب  غارچ  دـننام  تخیر ، یم  نوخ  ناـشیولگ  زا  دـندوب  یناـناوج  وا  درگ  رب  هدـش و  رحن  هدولآ و  كاـخ  شا 
، دننک تاقالم  ار  یتشهب  ناروح  هک  نیا  زا  شیپ  مسر  ناشیا  هب  دیاش  مدنار  باتش  هب  ار  شیوخ  نارتش  نم  دندودز ، یم  ار  یکیرات 

تـسا ینـشور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .هدرک  ردقم  هدومرف و  ادخ  دوب  يرما  دناسر ، ماجنا  هب  ار  نآ  دنوادخ  دمآ و  عنام  یهلا  ردق  اما 
هیاسمه اه و  هفرغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تسادخ  لوسر  هیاسمه ي  متفگن  غورد  نم  هک  دناد  ادـخ  دـننک و  رون  بسک  وا  زا  هک 

هک دوش  یم  مولعم  مدنار » باتـشب  ار  دوخ  نارتش  : » دیوگ هک  موس  رعـش  زا  و  «. ناداش تسا ، رایط  رفعج  مالـسلا و  هیلع  وا  یـصو  ي 
هب هن  تفر  یم  مولظم  نآ  يرای  يارب  رتش  اب  ینج و  هن  تسا  هدوب  یسنا  رعاش  نیا 
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رب ربمغیپ  ربق  رـس  رب  لاس  کی  ات  نج  : » دیوگ بقانم »  » رد بوشآ  رهـش  نبا.دشاب  تجح  ات  تسین  موصعم  زا  تیاکح  نیا  ندـیرپ و 
هیعازخ کلام  تنب  يدعـس  شردام  زا  مدـج  زا  مردـپ  تفگ : لبعد  هک  تسا  باتک  نامه  رد  دنتـسیرگ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رفعج هموـمعلا  ریخ  هـمع  ادیهـش  اـی  دیهـشلا و  نباـی  «. دـندرک یم  هحوـن  نیـسح  رب  دینــش  یم  ار  ناـینج  زاوآ  وا  هـک  هدرک  تـیاور 
رد دوخ  نم  تفگ  لبعد  هک  تسا  بقانم » » ریغ تیاور  رد  ورابغ  هـالع  دـق  کـنم و  هجولا  یف  هدـح  كـالع  لوقـصمل  اـبجعرایطلا 

هیلع تفطع  نم  یموق و  ادفلا  کل  نیسح  ای  كروزأ  ملرامح ال  كاهن  نمف  رامحلا  صعاو  رازی  قارعلاب  ربق  ریخ  رز  : متفگ هدیـصق 
فلؤمرایطلا رفعج  همومعلا  ریخ  همع  ادیهـش  ای  دیهـشلا و  نبایرامد  هتقم و  كودـع  یلع  یهنلا و  يوذ  بولق  یف  هبحملا  کل  ورازن 

بوشآ رهـش  نبا.دـناوخ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  روضح  رد  يدرم  هک  تسا  يرعـش  زا  ساـبتقا  تیب  ود  نیا  ارهاـظ  دـیوگ :
تینهت هب  مدرم  ات  دنیـشنب  زورون  زور  تشاد  هضرع  داتـسرف و  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  روصنم  هک  دننک  تیاکح  دیوگ :
وجتـسج مدج  رابخا  رد  هچ  ره  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دناتـسب ، ترـضح  نآ  دنروآ  هفیلخ  يارب  شکـشیپ  لام  هچ  ره  دنیآ و 

ایحا ام  تخادـنارب  مالـسا  هک  ار  يزیچ  هللا -  ذاعم  تخادـنارب -  مالـسا  هک  تسا  نایـسراف  نیئآ  زا  متفاین ، يربخ  دـیع  نیا  زا  مدرک 
نآ ینیـشنب ! هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  و  دـنمجع ) هک  ) درک دـیاب  راـک  نیا  رکـشل  تسایـس  يارب  تفگ : روـصنم  مـینکب !

نایهاپس ناگنهرس و  ناگرزب و  تسشنب (1)  ترضح 
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کیدزن هجحلا  يذ  مشـش  زور  تفر  جح  هب  هک  لاس 158  رد  تسیز و  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  سپ  لاـس  هد  روصنم  دـمآ و 

ندوب لامتحا  دوب و  روصنم  نامز  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تماما  زا  لاس  هد  تشذـگرد و  مارحا  لاح  رد  هکم 
لاس رد  رگید  لاس 152 و  رد  یکی  تفر  جح  هب  راب  ود  لاس  هد  نیا  رد  روصنم  نوچ  تسین ، نکمم  هنیدـم  رد  وگتفگ  هعقاو و  نیا 
نیا تحـص ، ضرف  رب  دوب و  نآ  زا  شیپ  ای  یلوالا  يدامج  رد  هکلب  دوبن ، جـح  مایا  رد  زورون  لاس  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  رد  158 و 

هب نمؤم  درم  هک  تسا  نآ  یلوا  تسا و  زیاج  دشاب  سوجم  تنـس  ءایحا  يارب  هن  رگا  نتفرگ  دیع  ار  زورون  هک  دراد  تلالد  ثیدـح 
زورون زور  نآ  تایاور  ضعب  بسح  رب  نوچ  دریگ ، دیع  ار  نآ  مایا  نیا  رد  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بصن  عوقو  دـصق 
هجحلا يذ  مکی  تسیب و  هبنـشراهچ ي  يرجه  مهد  لاس  رد  لمح  جرب  باـتفآ  لـیوحت  مدرک  جارختـسا  يدـنه  جـیز  زا  نم  دوب و 

قداص ترـضح  زا  سینخ  نب  یلعم  تیاور  هب  .تسا و  بسانم  مه  زور  هس  زا  سپ  نتفرگ  نشج  مخ و  ریدـغ  زا  سپ  زور  هس  دوب ،
رظن هب  دنرامش و  فیعـض  ار  نآ  یهورگ  تسا و  ینخـس  نآ  رد  ار  ملع  لها  داتفا و  قافتا  زورون  رد  عیاقو  زا  يرایـسب  مالـسلا  هیلع 

هفوکـش و ندیمد  حـقاول و  ياهداب  ندـیز  زورون و  عیاقو  هلمج  زا  هتفای ؛ هار  نآ  رد  تاور  زا  يوهـس  اما  تسین ، لوعجم  تیاور  نم 
زا زور 17  یتشک  هک  تسا  هدـمآ  تاروت  رد  و  يدوج ، هوک  رب  حون  یتشک  نتفرگ  رارق  رگید  و  تسین ، یکـش  نآ  رد  تسا و  لـگ 

نامه لوا  هام  زا  لوا  زور  ارهاظ  دـمآ و  نوریب  حون  هک  دوب  کشخ  نیمز  لوا  هاـم  زا  لوا  زور  .تفرگ و  رارق  طارارآ  هوک  رب  هام 7 
يرهاـظ تفـالخ  ناـمثع و  ندـش  هتـشک  رگید  و  زیئاـپ ، لوا  یعرـش  لاـس  دوـب و  راـهب  لوا  زا  دوـهی  یمــسر  لاـس  تـسا و  زوروـن 

نیا زا  ثیدح  فعض  و  ناطرس ، جرب  رد  دوب  لاس 35  هجحلا  يذ  مهدجیه  رد  نامثع  ندش  هتشک  نکیلو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دیـسر و يرهاظ  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ریدغ  زور  ینعی  زور  نامه  دوب و  زورون  ریدغ  دومرف : ماما  ایوگ  .تسا  تهج 

زورون رد  مه  هبعک  ياـهتب  نتـسکش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثعبم  هک  تسا  تیاور  رد  هکنیا  اـما  دـیمهف  زورون  نآ  زا  يوار 
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ار اه  لاـس  ضعب  برع  میتفگ  نیا  زا  شیپ  .تسین  طوبـضم  نآ  رد  یموجن  باـسح  تسا ، عادولا  هجح  زا  لـبق  هب  عجار  نوچ  دوب ،
.تسا یسن ء »  » نداتفا رب  نآرق و  رد  ادخ  مکح  تکرب  هب  جیز  مظنم  باسح  نیا  دنتفرگ و  یم  هام  هدزیس 
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ره دوب و  هداتسیا  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  روصنم  مداخ  دندروآ ، رایـسب  فحت  ایاده و  دنتفگ و  تینهت  دندش و  فرـشم  وا  تمدخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هداز ي  رتخد  يا  تفگ : دـمایب و  توترف  يدرمریپ  رخآ  رد  تفرگ ، یمرب  هرامـش  دـندروآ  یم  هچ 

ار نآ  تفگ ، تیب  مالسلا  هیلع  نیـسح  وت  دج  هیثرم ي  رد  مدج  نکل  منک و  میدقت  هک  مرادن  یلام  مزیچ ، یب  شیورد و  يدرم  نم 
عومدلا كدج و  نوعدی  رئارح  نود  کتذفن  مهـسألورابغ  كالع  دقو  جایهلا  موی  هدنرف  كالع  لوقـصمل  تبجع  : منک یم  میدقت 

ار وت  هیدـه  دومرف : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحرابکالا  لالجالا و  کمـسج  نع  اهقاع  ماهـسلا و  تضقـضقت  ـالأرازغ 
يادخ نیشنب  .متفریذپ 
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هچ نآ  اب  سرپب  يوگب و  وا  اب  اهلام  نیا  ربخ  ور و  نینمؤملاریما  دزن  هک ، دومرف  تافتلا  مداخ  نآ  يوس  دانادرگ ! دنمورب  ار  وت  لاعتم 
ترـضح دنک ، دهاوخ  هچ  ره  ات  مدیـشخب  وا  هب  لام  نآ  همه ي  دیوگ  یم  نینمؤملاریما  تفگ : تشگزاب و  تفر و  مداخ  درک ! دیاب 

: دیوگ هرکذت »  » رد يزوج  نبا  طبس  «. مدیشخب وت  هب  ار  همه  هک  ریگ  رب  ار  لام  دومرف : درمریپ  نآ  اب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
هک یبش  نآ  رد  رگم  مدینـشن  ار  نج  يادـص  تفگ : هک  درک  تیاور  هملـس  ما  زا  يرهز  ترـضح ، نآ  رب  نج  ندرک  هحون  رکذ  رد 

طهر یلع  يدعب  ءادهـشلا  یلع  یکبی  نم  دـهجب و  یلفتحاف  نیع  ای  الأ  : تفگ یم  دـنیوگ  مدینـش  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
بش ماگنه  یکی  دندینش  هفوک  لها  تفگ : یبعش  «. دش هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  متسناددبع  بوث  یف  ربجتم  یلا  ایانملا  مهدوقت 

نکاس نم  هیلع  یکب  الیتق  یکبأءافولا  يوس  مرج  ریغب  املظ  هاغطلا  لیتق  یکبأءامدلاب  مسجلا  جرـضم  ءالبرکب  الیتق  یکبأ  : تفگ یم 
ام ءازع و  اهل  ایازرلا  لکءایحلا  نیدلا و  نم  الا  يرعملا  همسج  یباب  ایءامالا  یف  هللا  مرح  ام  اولحتـسا  هولحأ و  کتهءامـسلا  ضرالا و 

دندرک و هحون  ترضح  نآ  رب  نج  تفگ  يرهز.تسین  تیاکح  نیا  رد  دوب  ینج  هدنناوخ  هکنیا  رب  هنیرق  نکیل  وءازع  نم  ءزرلا  اذل 
دایز یبا  زا  هیولوق  نبا  تایبصقلا  دعب  دوسلا  بایث  نسبلی  تایقن و  ریناندلاک  ادودخ  نمطلی  تایجش و  نیکبی  نجلا  ءاسن  ریخ  : دنتفگ

دندینش و ناتـسربق  رد  رـس  ماگنه  ار  نج  يادص  ناراکچگ  دش  دیهـش  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  هک : درک  تیاور  يدنق 
دودخلا یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا  حسم  : دنتفگ یم 
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نیـسح رب  ار  نج  هحون ي  تفگ : یم  مدینـش  یلیل  زا  هک  تسا  تیاور  روزح  نب  یلع  زا  ودودجلا  ریخ  هدـج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبأ 
لآ رکذ  نع  هبیطب  داقرلا  كاهلأ  نیع  ای  عجوت  هقرحب و  نیزحلا  یکبی  امناف  عومدـلاب  يدوج  نیع  اـی  : مدینـش مالـسلاامهیلع  یلع  نب 

يارب نم  هدج ي  تفگ : تسا  تیاور  یقر  دوواد  زا  عرـصم  یف  مهلک  شوحولا و  نیب  مهموسج  دیعـصلاب  اثلث  تتاب  عجرت  دمحم و 
ربعلاب و يدوج  نیع  ای  : دندرک ییارس  هحون  تایبا  هب  وا  رب  نج  دش ، هتشک  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  هک  درک  تیاکح  نم 

اـسعت هطهر  نیـسحلا و  لتقربخلا  هنم  یتأ  امل  اهوجـش  یکبت  نجلاردص  امف  تارفلا  درو  يذلا  همطاف  نبا  یکباربخلا  قح  دقف  یکبا 
هحون زا  تسا  بقانم »  » ردرجـشلا لـمح  اـم  قرع و  يرج  اـم  کـنیکبأل  ورحـسلاب  ءاـشعلا و  دـنع  هقرح  کـنیکبألفربخ  نم  کلذـل 

قرتحی و رانلا  ریفـش  یف  هناف  هلتاق  لیو  ای  هلتاق  لیو  ای  قلعلا  هنوجلا  طوقـس  دنع  رمحا  امک  نیـسحلا  لتق  نم  ضرألا  ترمحا  : ناینج
نج و ندرک  يراز  هحون و  زا  دـیوگ : مجرتـمرمقلا  فـسخ  هلتقل  متلزلز و  هلتقل  ورـشعلا  باـش  هلتق  نم  يذـلا  همطاـف  نبا  یکبأ  : زین

زین تمکح  ملع  رد  تسا و  تباـث  نآرق  صن  هب  نج  دوـجو  هک  اریز  تشاد ، دـیابن  بجع  ار  ناـنآ  راعـشا  مدرم  زا  یهورگ  ندـینش 
زینو هدیسر  هبرجت  هب  مه  تسا و  هدیدرگ  نهربم  تاقوا  يا  هراپ  رد  مدرم  ضعب  رظن  رد  تادرجم  یبیغ و  تادوجوم  لثمت  مسجت و 

دندش نآ  زا  ریبعت  هب  جاتحم  دندید و  يزیچ  دبال  نج ، رب  ندرک  تلالد  يارب  تسه  یظفل  تاغل  فئاوط و  همه  رد 
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نآ يارب  مه  میدوب  هدیدن  ار  فارگلت  ام  هک  نآ  لثم  دوبن ، یظفل  نآ  يارب  دـندوب  هدـیدن  رگا  دـندرک و  عضو  نآ  يارب  يا  هملک  و 
و دنیبب ، ار  زیچ  همه  سک  همه  دـیاب  تسا و  سوسحم  يدوجوم  ره  دـننک  یم  نامگ  لهاج  يدام و  مدرم  یـضعب  نکیل  میتشادـن و 

مه ار  نآ  دوبن  عیاش  ندـید  باوخ  رگا  دـننک و  یم  راکنا  ار  نآ  لاـثما  خزرب و  ربق و  ملاـع  نج و  لاـعتم و  دـنوادخ  حور و  دوجو 
درجم دوجوم  هک  دنرامـش  یم  زیاج  ءامکح  اما  دنیبن ، نارگید  دنیبب و  يزیچ  رفن  کی  تسین  نکمم  دـنتفگ  یم  دـندش و  یم  رکنم 

یم لثمتم  نینچمه  ءایبنا  يارب  ناگتـشرف  دننیبن و  نارگید  دنچ  ره  ددرگ ، لثمتم  مدرم  ضعب  يارب  یهاگ  دوش  یمن  هدـید  هداع  هک 
هتـسشن ناربمغیپ  رانک  رد  هکنیا  اب  دندینـش ، یمن  دندید و  یمن  چیه  نارگید  دندینـش و  یم  ناشنخـس  دـندید و  یم  ار  اهنآ  دـندش ،

نج زا  تایاکح  تسا و  لطاب  همه  مییوگ  یمن  تسا و  حیحـص  دـننک  یم  لقن  نج  زا  هک  اه  هصق  همه ي  مییوگ  یمن  ام  .دـندوب و 
فالخ رب  املع  نیطالـس و  ناگرزب و  زا  ناتـساد  کی  رگا  و  دراد ، مه  حیحـص  دراد و  لوعجم  غورد و  سنا  زا  تایاکح  دـننام  زین 

سیئرلا خیش  هک  تسین  نآ  لیلد  دینش  یم  ناشاک  نارگـسم  شکچ  يادص  ناهفـصا  زا  سیئرلا  خیـش  هک  نآ  لثم  دندرک  لقن  عقاو 
یم یبرع  رعـش  ناینج  هک  نیا  اما  تسین ، نج  دوجو  مدع  لیلد  دـنک ، لقن  نج  زا  لوعجم  هصق  رگا  نینچمه  .تشادـن  دوجو  الـصا 

ول و  : ) یلاـعت لاـق  تسوا ؛ حور  رکف و  قباـطم  یـسک  ره  يارب  یبـیغ  تروص  اـی  تروـص  لـثمت  هک  اریز  تسین ، بیجع  زین  دـنتفگ 
هب دتعم  هدئاف  مجترم  هدـنب  نیا  یبرع و  یثارم  رد  تسا  هدروآ  یلـصف  فلؤم  (. نوسبلی ام  مهیلع  انـسبلل  الجر و  هانلعجل  اکلم  هانلعج 

.دوش لقن  تسا  هدروآ  لصف  نیا  رد  فلؤم  هک  لبعد  زا  یتایاکح  تسا  بساـنم  هک  نآ  ـالا  مدـیدن ، تاـیبا  نآ  همجرت ي  لـقن  رد 
رد مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شیوخ  يالوم  دیس و  رب  هک : تفگ  یعازخ  لبعد  مدید  باحـصا  تافلؤم  ضعب  رد  راحب ) )

شوخ دومرف : دـید  ارم  نوچ  يو ، درگ  رب  نارای  هتـسشن و  كاـنمغ  نوزحم و  مدـید  ار  وا  اروشاـع ،) ماـیا   ) اـهزور نینچ  رد  مدـمآ 
يارب ياج  هاگنآ  نابز ! تسد و  هب  ام  رصان  يا  يدمآ  شوخ  لبعد ! يا  يدمآ 
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لها ام  هودنا  زور  اهزور  نیا  هک  یناوخ ! رعش  نم  يارب  مراد  تسود  لبعد ! يا  تفگ : دیناشنب و  شیوخ  رانک  رد  ارم  دوشگب و  نم 
رب وا  باوـث  ار ، رفن  کـی  وـل  دـنایرگب و  اـی  دـیرگب  اـم  رب  سک  ره  لـبعد ! يا  هیما ، ینب  اـصوصخم  تساـم  نانمـشد  يداـش  تیب و 

ام و اب  ار  وا  دنوادخ  نمشد ، زا  دیسر  ار  ام  هچ  نآ  يارب  دیرگب  ام و  تبیصم  رب  دزیر  کشا  شا  هدید  سک  ره  لبعد ! يا.تسادخ 
نآ دزرمایب ! ار  وا  ناهانگ  هتبلا  یلاعت  يادخ  دـیرگب ، نیـسح  نم  دـج  تبیـصم  رب  سک  ره  لبعد ! يا  دـنک ، روشحم  ام  هرمز ي  رد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  شیوخ  دج  تبیـصم  رب  هک  دیناشن  هدرپ  تشپ  ار  نانز  دـندز و  هدرپ  شمرح  ام و  نایم  دومرف : تساخرب و  هاگ 
سپ ییام  حدام  روای و  يا  هدنز  ات  وت  هک  ناوخب  هیثرم  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  لبعد ! يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  دننک ، هیرگ 
تلخ ول  مطافأ  : متفگ راعـشا  نیا  تشگ و  ناور  مکـشا  تفرگب و  ارم  يولگ  هیرگ  تفگ  لبعد  یناوت ! ات  نکم  یهاتوک  ام  يرای  رد 

هنبا ای  یموق  مطافأ  تانجولا  یف  نیعلا  عمد  تیرجأ  هدـنع و  مطاف  دـخلا  تمطلل  اذا  تارف  طشب  اناشطع  تام  دـق  الدـجم و  نیحـسلا 
البرک بنج  نم  رهنلا  نطبب  روبق  یتاولص  اهلان  خفب  يرخا  هبیطب و  يرخا  نافوکب و  روبق  تالف  ضرأب  تاومـس  موجن  یبدنا  ریخلا و 

هدیـصق ي نیا  زا  ریغ  ار  لبعد  دـیوگ : فلؤم  یتافو  نیح  لبق  مهیف  تیفوت  ینتیلف  قارعلاب  اـشاطع  اوفوت  تارف  طـشب  اـهیف  مهـسرعم 
هیلع یلع  هب  تسا و  روهشم  نایعیش  زا  لبعد  دیوگ : یناغا  رد  جرفلاوبا  .تسا  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  راعـشا  هیئات ،

دنتفگ تیب  لها  رد  هک  تسا  حیادم  نیرتهب  راعشا و  نیرتوکین  زا  هآ  ...تلخ » تایآ  سرادم   » وا هدیصق ي  تشاد و  تبحم  مالـسلا 
يو هب  دوخ  مان  هب  كوکسم  مهرد  رازه  هد  ترضح  نآ  درب و  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارب  ار  هدیـصق  نآ  و 

يورب هار  رس  تفریذپن  دنداد  یم  تعلخ  نآ  ياهب  رد  مهرد  رازه  یس  مق  مدرم  دیشخب و  یتعلخ  شیوخ  ياه  هماج  زا  داد و  تلص 
لبعد .دندیناتسب  رهق  هب  دنتفرگ و 
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دنگوس دنداد ؛ ودب  مهرد  رازه  یس  سپ  .تسا  هدرک  مارح  امش  رب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  ادخ  هب  برقت  يارب  ار  تلخ  نیا  امش  تفگ :
رد نآ  دندرک و  ادج  نیتسآ  کی  هزادنا ي  هب  سپ  دـشاب ! منفک  رد  هک  دـیهد  نم  هب  نآ  زا  يا  هعطق  رگم  مشورف  یمن  هک  درک  دای 

شنفک رد  مه  ار  نآ  .دوـمرف  تـسب و  مارحا  نآ  رد  تشوـن و  هماـج ي  رب  ار  تاـیآ » سرادـم   » هدیـصق ي دـنیوگ  .دوـب و  وا  نـفک 
نازیرگ هتسویپ  دوب و  هتفگ  اجه  ار  نانآ  رایسب  نوچ  دندیسرت ، یم  افلخ  زا  مه  وا  دندیسرت ، یم  وا  نابز  زا  مدرم  هشیمه  دنتشاذگ و 

درک تیاکح  نم  يارب  یلع  نب  لبعد  : » تفگ يرقشا  دیعس  نب  هللادبع  زا  ادنسم  تسا  یناغا »  » رد مه  و.تسیز  یم  هراوآ  قلخ و  زا 
نیا رد  نم  میوگ ، رهاط  نب  هللادبع  حدم  رد  يا  هدیصق  متساوخ  هنابـش ، اهنت و  مدنام ، روباشین  رد  یبش  متخیرگب  هفیلخ  زا  نوچ  هک 

وت يادخ  تفگ : مدیسرتب ، تخس  دیزرلب و  مندب  دوب ، هتسب  مه  رد  و  مکیلع ! مالسلا  تفگ : یـسک  مدینـش  ناهگان  هک  مدوب  هشیدنا 
« تایآ سرادم   » هدیـصق ي دمایب و  قارع  زا  ام  ناردارب  زا  یکی  نمی ، ناینج  زا  وت  ناردارب  زا  یکی  نم  هک  سرتم  دراد ! تمالـس  ار 

یثیدـح وت  يارب  ایآ  تفگ : داتفیب و  اـت  تسیرگب  مدـناوخ و  ار  نآ  نم  سپ  .مونـش  وت  دوخ  زا  ار  نآ  متـساوخ  دـناوخب ، اـم  يارب  ار 
نب رفعج  مان  اهتدـم  تفگ : .ارچ  متفگ : يوش ؟ کـسمتم  رت  تخـس  دوخ  بهذـم  هب  يدرگ و  رتراوتـسا  شیوخ  تین  رد  اـت  میوگن 

یلـص ربمغیپ  هک  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : یم  مدینـش  متفر ، هنیدم  هب  مدینـش ، یم  ار  مالـسلاامهیلع  دمحم 
یهاوخ رگا  هللا » کمحری  : » متفگ ددرگزاب ، هک  درک  عادو  نم  اب  هاگ  نآ  دنراگتـسر » وا  نایعیـش  یلع و  اـهنت  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا 

لبعد نب  یلع  زا  قودـص  خیـش  .تشذـگرد  لاسب 246  لبعد  دـیوگ : فلؤم  «. رماع نب  ناـیبظ  تفگ : يوگزاـب  نم  اـب  شیوخ  ماـن 
؛ تشگ هایـس  شیور  دـش و  هتـسب  شناـبز  دـیدرگب و  شگنر  دیـسرارف  گرم  نوچ  ار  لـبعد  مردـپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 

یهالک تشاد و  رب  رد  دیفـس  ياه  هماج  مدـید ، باوخ  رد  ار  وا  گرم  زا  سپ  زور  هس  اما  مدرگرب ، وا  بهذـم  زا  نم  دـش  کیدزن 
نآ نم ! كرسپ  يا  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  لجوزع  يادخ  ردپ  يا  متفگ  ار  وا  رس ، رب  دیفس 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  مدوب  نانچمه  ایند و  رد  دوب  يراوخ  بارـش  زا  يدید ، هک  نم  نابز  ندمآ  دنب  يور و  ندش  هایس 
.هللا لوسر  ای  يرآ  متفگ : لبعد ؟ ییوت  تفگ : نم  اب  تشاد ، رس  رب  دیفس  یهالک  دوب و  هدیـشوپ  دیپس  ياه  هماج  مدرک و  رادید  ار 

نا رهدـلا  نس  هللا  کحـضأ  :ال  مدـناوخ راعـشا  نیا  نم  سپ  ناوخب ! يا  هتفگ  نم  نادـنزرف  هراـبرد ي  هک  شیوخ  راعـشا  زا  دومرف :
یلص ادخ  لوسر  تفگ : لبعدرفتغی  سیل  ام  اونج  دق  مهنأک  مهراد  رقع  نع  اوفن  نودرشماورهق  دق  نومولظم  دمحأ  لآ  تکحض و 
دوخ نت  ياه  هماج  هب  تراشا  و  تساهنیا ، داد ، نم  هب  ار  شیوخ  ياه  هماـج  درک و  تعافـش  ارم  و  تنـسحا ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

هتـشون یعازخ  یلع  نب  لبعد  ربق  رب  تفگ  یم  مدینـش  ار  بتاـک  یخرک  نسح  نب  دـمحم  رـصن  اـبا  دـیوگ : هللا  همحر  قودـص.درک 
یصولاف امهدعب  نم  لوسرلا و  هالوم و  هللا  هللا  همایقلا  یف  همحری  اهب  هاسع  اصلخم  اهلوقیوه  الا  هلا  نأ ال  لبعد  هاقلی  موی  دعأ هللا  : دوب
میروایب ار  نآ  ياه  هدیزگ  رب  میهاوخ  مه  رگا  هک  دنتفگ ، اثر  ارعش  زا  يرایسب  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  دیوگ : فلؤم  هالوم 

تهارک زا  هک  دنتفگ  اثر  ارعش  نارخأتم  زا  یهورگ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : نییبلاطلا  لتاقم  رد  جرفلاوبا  و.دوش  دلجم  نیدنچ 
بحاص دندرک و  یمن  نآ  هب  مادقا  هیما  ینب  سرت  زا  ارعش  دیـسرن و  ام  هب  یثارم  زا  يزیچ  نامدقتم  زا  اما  میدرکن ، اهنآ  رکذ  لیوطت 

هدرک لقن  دیفم  یلاما »  » زا بوشآ  رهـش  نبادان  لک  یف  دالبلا  ءارعـش  هتحدم  نم  ،ظ ) حالملا  ) حادـملا ریخ  نیا  : تفگ وکین  دابع  نب 
تسیرگ یم  دوب  هداتفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رب  هک  دید  باوخ  رد  ار  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف -  رگ و  هحون  دوب  ینز  رد  هک  تسا 

: دنک حون  تایبا  نیا  هب  ار  وا  دومرف  و 
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مشچ ود  يا  ینعیاضیرم : ناک  الیتق ال و ال  هضرما  ملاضیـضر  ردصلا  كرت  اتیم  فطلاب  ایکبا  واضیغت  الهتـسا ال  اضیف و  نانیعلا  اهیأ 
وا يراتسرپ  نم  هک  هتشک  .دش  هدیبوک  شا  هنیـس  هک  ار  فط  هتـشک ي  دییرگب  و  دیوشن ، کشخ  دیرابب و  کشرـس  دیزیر و  کشا 

.دوبن مه  رامیب  مدرکن و 
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هیف یثارملا  نم  لیق  ام  ضعب  رکذ  یف 

ملظاف ایندلا  یف  نوفاخت  متنأ  هایحلا و  یف  ترق  نیعلا  اذا  : لاقف یـسبعلا  ورمع  نب  هبقع  هاثر  نم  لوأ  يدـسلا : لاق  طبـسلا  هرکذـت  یف 
اـهعمد و ینیع  دعـسی  هوجـشل و  یثرأ  هیکبأ و  تلز  اـم  واـهریزغ  یعوـمد  نم  هیلع  ضاـفف  ـالبرکب  نیـسحلا  ربـق  یلع  تررماـهرون 

مالـس ینم  اـهل  لـق  ـالبرکب و  روـبقلا  لـهأ  یلع  مالـساهروبق  هیبناـج  نـم  هـب  تفاـطأ  اـبئاصع  نیـسحلا  لوـح  نـم  تیداـن  واـهریفز 
اهکــسم و مـهیلع  حوـفی  هربـق  راوز  راوزلا  حرب  ــال  واــهروم  حاــیرلا و  ءاــبکن  هیدوـت  یحــضلاب  یــشعلا و  لاــصآب  مالــساهروزی 

اعماج يرت  امف  مهتتـشف  يداهلا  هترع  یلع  ینخأ  نیهجو  ایندـلا و  یف  نیناسل  وذ  ریغ و  وذ  رهدـلا  نا  رهدـلا  نمأت  :ال  مهـضعبلاهریبع
نییرغلاب ضعب  ءالبرکب و  مهضعب  نوفدم و  هبیطب  ضعب  نید  يذک  وا  دانع  يذ  رئاثک  مهددبی  نأ  یلآ  رهدلا  امنأک  نیـصخشب  مهنم 

یکبأ نمل  اسأ و  یقلأ  نملأ  یتداس  ای  : یـضرلا دیـسلا  هیثرم  نیربق  طسو  الح  نیردب  دادغب  تنمـض  دـق  ارماس و  یـسوط و  ضرأ  و 
نیحیرق ینیع  نم  نینفجب 
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زوزحم دـخلا  رفعم  همد  نـم  بیـشلا  بیـضخ  هـیلع  یکبأ  نیـسیمخلا  نـیب  یقل  نیـسحلل  ما  ادهطـضم  مومـسملا  نـسحلا  یلع  یکبأ 
یلع یسفن  همطاف و  نبا  دیهـشلا  تلتاق  تنک  الأ  رداغ  يا  رداغ  ریمأ  لوقی  : لاقف رحلا  نب  هللادیبع  هاثر  سنأ  نب  عیبر  لاق  نیدیرولا و 

نم نکأ  مل  نا  یلع  ینا  همدان و  ددست  سفن ال  لک  الأ  هترـصن  نوکأ  الا  یمدنایف  همئال  دهعلا  ثکانلا  اذه  هعیب  هلازتعا و  هنالذـخ و 
مهلالطأ و یلع  تفق  همئاد و  ثیغلا  نم  ایقـس  هرـصن  یلع  اورزات  نیذـلا  حاورأ  هللا  یقـس  همزـال  قراـفت  نا  اـم  هرـسح  وذـل  هتاـمح 

یلع اوسأت  همراضخ  هامح  ءاجیهلا  یف  تیلاصم  اغولا  یلا  اعارـس  اوناک  دـقل  يرمعل  همجاـس  نیعلا  ضفنی و  یـشحلا  داـکف  مهلاـحم 
يأر نا  ام  همجاو و  کلذل  تحضأ  دق  ضرالا  یلع  هیقب  سفن  لک  یف  اولتقت  ناف  همغارض  لیغ  داسآ  مهفایسأب  مهیبن  تنب  نبا  رصن 
دقل يرمعل  همئـالمب  اـنل  تسیل  هطخ  عدـف  اـندادو  وجری  اـملظ و  مهلتقیأ  همقاـمق  رهز  تاداـس و  توـملا  يدـل  مهنم  لـضفأ  نؤارلا 

یف مکترز  الا  اوفکف و  هملاظ  قحلا  نع  تغاز  هئف  یلا  لفحجب  ریـسأ  نأ  ارارم  مهأ  همقان  مکیلع و  انم  مقان  مکف  مهلتقب  اـنمومتمغار 
تایبأ و نم  رخآ  لاق  هنم و  یجحن  هسرف و  یلع  دعقف  هبلط  تایبألا  هذه  دایز  نبا  غلب  امل  هملایدلا و  فوحز  نم  مکیلع  دشأ  بئاتک 
ای يرج  عمد  نم  لاس و  مد  نم  اوعرص  امل  کبرت  یلع  مک  یفطـصملا  لهأ  كدنع  یقلام  الب  ابرک و  تلز  البرک ال  : ءالبرکب رم  دق 
مث هلسن  یحاضألا  رزج  اورزجانقلا  تیبانأ  یقسی  شطاع  نم  لظلا و  عنمی  ضیمر  نمابس  لتق و  نیب  ام  مه  مهترـصبأ و  ول  هللا  لوسر 

اطخلا تارثع  فوخلا و  هدش  یف  هللا  لوسرب  تافتاهامالا  قوس  هلهأ  اوقاس 
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رودـب الع و  ازع و  دـجملا  لابج  ایازج  رفکلا  نایغطلا و  هما  ای  هللا  لوسرل  اذـه  سیلاسکلا  باحـصأ  سماخ  هنأ  مهنم  ملع  دـعب  هولتق 
يدملا و لاط  نا  یـسنی و  مکؤزر  یلـسی و ال  مکنزح  يرأ  الاکبلا  مکیلع و  نزحلا  ببـس  مکلان  يذـلا  هللا  لعجانـس  ارون و  ضرألا 
:و لاق مث  تومی  نأ  داک  یتح  یکبف  موقلا  عراصم  یلا  رظنف  البرکب  هتق (1)  نب  نامیلس  رم  لاق  اضیأ  دعس  نبا  هاکح  یبعشلا و  رکذ 

هللا دـعبی  الف  تلح  موی  اهلاثما  اـهرأ  ملف  دـمحم  لآ  تاـیبأ  یلع  تررم  تلذـف  شیرق  نم  اـباقر  لذأ  مشاـه  لآ  نم  فطلا  لـیتق  نا 
هللادبع هل  لاقف  ترعشقا  دالبلا  نیسح و  دقفل  هضیرم  تحـضأ  ضرألا  نأ  رت  ملأ  تلخت  یمغرب  مهنم  تحبـصأ  نا  اهلهأ و  رایدلا و 

نبا نا  انخیاشم  ضعب  اندشنأ  لاق  يدادغبلا  یجیدنبلا  نب  دمحم  هللادبعوبأ  اندشنأ  و.تلذف  نیملسملا  باقر  لذأ  تلق : اله  نسح  نب 
امسق يدهلاب  كدج  ثوعبملا  نیسحأ و  : اهیدب لاق  مالسلا و  مهیلع  هلهأ  نیسحلا و  یلع  یکبی  سلجف  البرکب  زاتجا  رعاشلا  هیرابهلا 

اللع مکئادعأ  نم  فیسلا  دح  تیقس  لذابلا و  لذب  دهج  کبرک  سیفنت  یف  تلذبل  ءالبرک  دهاش  تنک  ول  یلئاسم  هنع  قحلا  نوکی 
نزح و نم  لقأف  مکئادعأ  نم  رصنلا  تمرح  ینبه  لباب  يرغلا و  نیب  یلب  البف  یتوقـشل  کنع  ترخا  یننکل  لزابلا  يرهمـسلا  دح  و 

دق هللا  ناف  رـشبا  اریخ  ینع  هللا  كازج  نالف  ای  هل : لاقف  مانملا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يأرف  هناکم  یف  مان  مث  لـئاس  عمد 
هذه لئاق  تایبألا  تلزال  البرکب  رم  دق  تایبأ و  نم  رخآ  یلاعت  هلوق و  لوقأ.مالسلا  هیلع  نیسحلا  يدی  نیب  دهاج  نمم  کبتک 
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فاطم نم  رظانب  ینفحتی  مهلا  هلئاق و  بر  :و  مالسلا هیلع  نیـسحلا  اهب  یثری  هدیـصق  نم  اضیأ  هل  و.هللا  همحر  یـضرلا  دیـسلا  تایبألا 
موی الا  نزحلا  مهفی  یتمئال ال  عمـسلا  تاف  تاهیه  تلقفروذعمب  نزح  یلع  میقملا  ام  هنوآ و  نازحأللف  کیلع  ضفخروطمم  عمدـلا 

نآمظریضاحملا درجلا  نم  یطوب  الا  هبلقت  فک  توملل ال  رخ  ورورطم  نیبعکلا  درطم  نانس  همطاف  نبال  هیف  نعطلا  يدح  مویاروشاع 
یلع یقلم  هللارونلا  نم  مسج  یف  مکحت  ران  هبهنت  یه  یضاوملا و  ضیب  نأکرورقم  ءاملا  بابع  نم  دراب  نع  هتلغ  نعطلا  عیخب  یلـسی 

وندـت نا  دـسالا  هباهتریـصاعالا  لاـیذأ  رظاوـنلا  نع  هرتـست  ـالظ و  یبرلا  هیلع  وثحتریمـشت  مادـقا و  دـعب  يدرلا  مف  هب  ضع  ءاـضمرلا 
ینخأ اهردقی  مایالا  یلع  لیطتـسم  وریداصملاب  ایانملا  هیلا  ترج  هترغ  برـضلا  تارمغ  دروم  وروبقم  ریغ  اثالث  ماقأ  دـق  هعرـصمل و 

ریغ ارـسک  کلذ  ناک  هدی و  تنج  ام  یفالتی  نا  دووروکـشم  ریغ  دیزیل  هیعـس  هرـصنع و  مؤل  دایز  نبا  هب  يرغأریداقملاب  هیلع  نامزلا 
لاـیر داـع  اـم  لاـطف  هبجنم  نباـب  مـهنم  توـملا  نـعظی  ناروتـسم  ریغ  يداـبملا  ضغ  نیدـلاو  مـهنیب  هللا  لوـسر  تاـنب  یبـستروبجم 
هلیوط هیثرم  نم  قالطالا  یلع  یثارملا  بدـنلا و  یف.ءارعـشلا  دیـس  نب  قارعلا  ءارعـش  ماما  یلحلا  نامیلـس  نب  ردـیح  دیـسللریفاضألا 
عجتنم نبا  دقع  ابئاتک  حالـصلا  عجتنم  نبا  یقلیاهءاجرأ  یلئاز  هطیـسبلا  ضرألا  هذـه  یـساور  ای  ربکأ  هللا  : هلاطالا نم  ازرحت  اهتبختنا 

اهءایح روجفلا  تاذلب  تبکس  هیومأ  هجوأ  لجخت  نیأ  نماهءامد  قیرت  هتهبج  ضیبلاب  تلباق  هحیبص  اهحقوأ  ناک  اماهءاول  حافسلا 
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اــهماما و فوــتحلا  تأر  تهجوــت  ثــیحف  ایندــلا  هــب  تقاــضاهءارما  اهحافــصب  تلــصأتسا  اهناطلـــس و  یف  ءارهزلا  ینب  ترهق 
اـهءاضق و فویـسلا  اوناـک  هبـصعب  فوـتحلا  تاـینث  تعلطاـهءاط  ناوـهلا و  رهظ  نع  رغلل  تلوـح  ماـمحلا و  رهظ  تأطوتـسافاهءارو 

اماهءاحل دیعی  وأ  لدـجی  یتح  یغولا  سبل  هزع  هعبن  رغت  نااهءادوس  يدـعلا  جـهم  نم  عورلا  یف  هحمر  دـئارب  عجتنم  لک  نماهءاضم 
دق مشاواهءالـص  نیعرادـلا  سوفن  تهرک  هبـضع  نم  هلعـشل  مامحلا  وشعیاهءاضاف  هفیـس  بهلت  الا  یغولا  هقـساغ  عقنلا  یف  تملظا 

تدـقاع توم  ءانبأاهءارـضخ  يرولا  تبقل  ءابرح  هنانـس  کـحم  نمف  ءامـسلا  محزاـهءازوج  هتابذـع  نم  نأـکف  هءاول  موجنلا  حـسم 
میـضللابضلا کـلت  موـیلا  كابـض  تسیل  ابـشلا  كاذ  نیا  رهف  لآ  اـی  : اـضیأ هل  هیثرم  نـم  واـهءاقل  هاـمکلا  یقلت  نا  فطلاـب  اهفایـسأ 

ام بلاغ  ینب  توملا  یلع  یحابحلا  یلخف  سمألاب  کلثم  هوبح  یف  مویلا  دعب  تسلفابالا  كاذب  زعلا  هماعن  یحـض  تلاش  تحبـصأ و 
ایابلغأ ابلغأ  یلاوعلا  یلع  هلومحم  توملاب  یعجرت  وأابرشملا  کلیخ  برح  ءالـشأ  یلع  یلجت  نأ  امأف  یموق  یبظلا  رحب  توملا  ؤربأ 

نیا مشاه  ای  هللا  یبظلا  ضیب  ناـفجألاب  رهـسأ  يرک  نع  ـال  میـضلا  تحت  کـمونابأ  یـضاوملا  ریغ  ـال  اـما و  یغولا  ریغ  ردـت  مل  هئف 
مل هنوصم  تظح  مک ال  یبسلا  یف  مکل  یه  وابزعت  نأ  لبق  یمعت  عقنلاب  اهنیع  سمشلا و ال  قرشتأابالا  نیأ  رملا  ظافحلا  نیأ  یمحلا 

یبظلا تحت  کتوم  اهل  لق  هلاح  یلع  يرسأ  ترس  دقلابخلا  اهیلع  لیخلاب  لخدت  مکئادعأ  یحولا  تانب  فیکابسلا  لبق  دبت 
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ءایلعلا یف  کلامف  يدـجن  او  لومخلا  یف  يروغ  هیما  : هللا همحر  هل  هیثرم  نم  وابهلا  یـشح  بوذ  نع  رمجلاک  اهنافجأ  عمدالا  طقاست 
اودـعقاو متنا  ثیح  یلا  اوعجارتف  یلع  نع  ومتلواطتدـلوم ال  بیط  كاذ و ال  بسن  الف  اهـضافخنا  مکباسنأ و  یلا  اطوبهدهـشم  هزوف 
فرـشا کلملا  یف  مکدعـصاف  هب  تفرـش  مکباسحأ  يذلا  اذامفددجتملا  هیزخ  یف  ومکثیدح  هلثم  متملع و  دق  ام  اوکمیدقدعقم  رش 

یف تارینتـسملا  تاهبجلا  یلع  هجات  دـقعی  رخفلا  امـشاه و  اوعددیـس  جات  ادـقاع  يءارتی  هب  هسأر  لـعنلا  هلذ  یف  نمل  تبجعدعـصم 
ناک ام  يوس  هیلا  مشاه  مرج  يری  له  سمـش  دـبع  لـسفدوسأ  راـعلا  نم  هجو  یلا  مکیلا  هواـشغ  اومـض  راـعلا  ومکنود و  يدـنلا و 
نع راهطألا  مد  کفـسب  هعینـص  نع  ادمحأ  متیزج  فیکفدمحم  بنذ  حتفلا  موی  کنما  مقان  تنأ  ام  نایفـس  یبأل  لق  ودی  نم  هادسأ 

هرـسح نارح و  هقرح  دـجاو و  هعول  فطلا  موی  لـثم  ـال  ودـبوم  ءاـعقف  لـک  مهیلا  متعفد  اـهتحت  ءادوـس  لـک  مهیلع  متثعبدـمحأ  لآ 
فیـس یف  مالـسالا  مد  تقارأ  هلتق  موی  اهنا  برح  لآ  ترددـقوتملا  يرثلا  رح  یلع  اعیرـص  ههجول  رخ  یحولا  تنب  نبا  هادـغدمکم 

معط موقلا  میرک  محلف  هولـش  ضیبـلا  هیدـنه  تلکأ  نا  ودـسوم  ریغ  ءاـجیهلا  یخأ  تومف  هداـس  قوـف و  ضقی  مل  نئل  يرمعلدـحلم 
انقلا تحت  تفرع  مهل  هیمـشاه  هتیم  نکل  تاـم  دقلدهـشم  لـک  یف  قدـصلا  هوـخأ  کلاذـف  هفیـس  ریغ  هلتق  دـهاشی  مـل  نا  ودـنهملا 

يأرددرتملا هفقو  يدرلا ال  ضایح  دراو  هفقو  سفن  ای  یفق  لاق  وددسملا  حیشولا  كوش  هممشاف  هفنأ  هیندلا  مش  یبا  میرکدصقتملا 
دی نع  هداقملا  یطعی  لجرب و ال  یغولا  هرمج  یلع  یعسی  نا  رثآفدصرمب  هنع  توملا  ثیح  توملا  نم  ابکرم  نشخأ  لذلا  رهظ  نا 
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رهطلا مئاقلا  مایق  تلاـق  مشاـه و  برح  اـهرازوأ  تعـضو  دقلدیـس  هضهن  تشع  اـم  يرت  تسلف  اـمهالک  ظاـفحلا  یلع و  نبا  یـضق 
هیف رمحت  باصمل  اضیب  دغت  مل  نویعلل  ابجع  عومجملا  اهـسنا  نیا  نبا ال  عیبر  یه  عوبرلا و  اندـهع  دـق  : اضیأ هل  هیثرم  نم  يدـعوم و 
موی عیدـج  وه  مالـسالا و  فنأ  داع  هیف  یغبلا  هرفـشب  موی  يأ  عیـضر  بولقلا  یف  رـشحلل  وه  هیلع و  یلاـیللا  تباـش  یـسأ  عومدـلا و 

تفقو عوکر  اهلوح و  نم  دوجـس  سومـشلکف  تلـس  برحلل  فویـسب  عورم  اهاقل  نم  توملاف  توملا  هجو  مشاـه  فطلاـب  تکص 
انس نم  عقت  ضراع  هیف  قفالا  للج  عیمس  عیمسلا  شاهدنال و ال  ریصب  هیف  ریصبلا  فقومعوقو ال  موحف و  هارق  ریطلا و  تفیـضت  اقفوم 
دق عوقو  اهیلع  يدرلا  ریطلف  اعاعش  سوفنلا  تراط  امنیأ  عولط  هیف  دیدحلا  سمـشل  بیغم و  هیف  راهنلا  سمـشلف  عومل  قرب  هیف  ضیبلا 
رغث مهیف  دس  عورد  ظئافح و  اسأب  یه  اموسج  سوفنلا  مهنم  تنکـس  قودص  اهاقل  نم  توملا  یـشح  یف  لاجر  هیف  ربصلاب  تصاوت 

الا و مزحلا  نم  افقوم  فقی  مل  عیجض  تاب  ثیح  فیـسلا  هل  سینأ و  راس  ثیح  فرطلا  هل  عولط و  فوخملا  رغثلا  ایانثل  مهـش  هینملا 
هاول اـم  هللا  يوسل  ادـیج  هیندـلا  یلع  يولی  فـیک  عینـصلا  ماـسحلا  هللا و  یبا  موـق و  میـضلا  هموـست  نا  تعمط  عورقملا  هریغ  نس  هب 
هحمر عومج  هنع  عورلا  یف  وضع  لک  نکل  ادرف و  عومجلا  یقلتف  عیرـص  وه  حاـفکلا و  یلجی  وا  ازیزع  ـالا  شیعی  نا  یباـف  عوضخلا 

عیجنلا باضخلا  توملا و  اهرهم  نکل  سوفنلاب و  فیسلا  جوز  عوبطم  هفیس  دح  همزع  نم  ناک  هنانب و  نم 
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ایلع مایخ  ای  یـضوق  عیطقلا  تنا  مالـسالا  دیرو  لبح  ای  هارع و  هدعب  اوعطق  عینملا  ماسحلا  هموح  یف  وه  ارذـح  فطلا  یلع  ائلاک  یبأب 
اهکص کیدجی  سیل  يول  هابجلا  هکص  یعد  عیرص و  دیصلا  یلع  نیـسحف  امون  هیما  ای  نیعلا  يالمأ  عیفرلا و  دامعلا  ضوق  دقلف  رازن 

يوث و مهس  نم  کیف  مکف  شر  یلع  اشر  نزملا  كابر  تورو  شرعلا  وذ  كایح  فطلا  يداو  هبرتأ  : هللا همحر  اضیأ  هل  عومدلا و  و 
هابأ یسفنب  شرف  یلع  ابنج  ولی  مل  يوللا  میعز  ابشلا  همیزعلا و  یـضام  يوقلا  دیدش  شأجلا  طبار  یغولا  یف  تشاج  لیخلا  اذا  همزعب 

اعارـس شهبلا  نم  ریطت  تداک  هدئفأب  هظیفح  نیـسحلا  نود  اشطع  تضق  شفرلا  انقلا  یبظلا و  ضیبلاب  فتحلا  ینج  اهتادـع  اهتعرج 
يدـل مصالا  رخـصلا  يوق  بیذـی  مراصب  ادرف  توملا  ما  نبا  داعف  شرعلا  وذ  لهانملا  بذـع  اهدروأ  اهـسوفن و  حارـصلا  قوف  تمس 
اهسوش هترظن  دق  همرض و  خفان  قبی  مل  اضقلا  الولف  یشنی  ام  توملا  نم  یـشنی  همراصب  يربنا  اذا  نانجلا  تبث  یغولا  ضوخی  شطبلا 

یشغملا رظن 
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یفهلف شمخلاب  نلعت  كالمألا  وزغ  هل  اهتکولم  نم  طحنی  يرثلل  يوه  شغلا  نئاغـضلا و  فک  هددس  اقـشلا و  دی  هترب  مهـس  هأجافف 
زعی شحفلا  سجرلا و  هروس  نم  هرهط  هرونب و  هلالا  یهاب  نم  یسفنب  یـشغت  هراونأ  حیرلا  یفاس  اریفع و  ادغ  دق  نیـسحلا و  كایذل 

شغی نم  ری  مل  يراذلا و  هنفک  ءامدلا و  هلـسغ  ءاضمرلا  یلع  اثالث  شحولل  مسجلا  حمرلاب و  هنبا  میرک  يری  نا  دـمحأ  راتخملا  یلع 
نم جایهلل و  تاغباس  نم  سئافن و  نم  ابخلا  مض  ام  نعزوف  شقرلا  لبذـلا  لیخلاب و  ادـعلا  موجه  هعول  بلقلا  بقعأ  بطخ  مظعأ  و 

نکمی مل  طوسلا  نم  تحرقت  دیأب  اهایحم  نوصت  شهدلا  نم  بوذت  تداک  اهؤاشحأ  ارساوح و  يرسأ  یحولا  تانب  تداع  شرف و 
اقشلا لالغأب  الیلذ  هدابع  نیز  هللا  قلخ  مرکأ  شهنلاب و  لمانالا  یمدت  فسأ  نم  یبرلا و  یلا  لوهسلا  اهامارت  ایابس  شعرلا  نم  اضبق 

یشمی اکهان 
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یلع نولماحلا  هکالمأ و  مهیلع و  یلـص  هللا  قلخ  ریخ  مه  یـشنی و  اـهل  ادرب  حـیرلا  یفاـس  ایاحـض و  يرثلا  یلع  مارکلا  رغلا  هلآ  يری 
اذا نیـسحلا  یـسنأ  تسلاهامظ  یـساقت  البرک  ابر  یف  تحـضأ  هوبنلا  هرتع  یبأب  : هللا همحر  یلحلا  يدـهم  دیـسلل  ءاـثرلا  نم  شرعلا و 
ادیع برحلا  نوری  باغ  دساب  مهامرفاهاضف  صغی  اهـضعب  نع  لیـسلا  يرجم  لثم  هبرح  وحن  تلبقأاهارما  اهدوقت  دونج  هیف  تقدحا 

واهاشحب اعتر  رمـسلا  ماهلا و  جـشت  ضیمولاک  ضیبلا  يرتفاهابظ  ضیب  اـهیطخ و  نیب  وطخی  فتحلا  عارقلل و  اوتبثاـهاحر  ریدتـسا  اذا 
دق ریاغولا  دـمحم  یقب  واهارث  قوف  موجنلا  راثتناک  اورخف  مهیلع  اضقلا  لاحأفاهاقتلم  یف  نومـسابلا  مه  تایکاب و  اـبظلا  عقنلا و  یلع 

اهؤاربغ هتوح  ام  ینفأل  دارأ  ول  هللا  وهاهاوط و  قابطلا  عبسلا  نا  لیخ  یتح  هطیـسبلا  تجر  یطـس  نااهارک  مهیلا  يدهأ  بضعب  موقلا 
ینثنا واهاکذ  فینحلا  نیدـلا  ءامـس  نم  ترخف  یقلم  دیعـصلل  يوهفاهاقـش  اهیغ و  نع  برح  لآ  هتمرف  اـضقلا  دـی  هتملـسأاهامس  و 
مکنم خـیاشملا  نا  متملعأاـهاغو  ثویل  بلاـغ  ینباـی  تاـبدان  يوج  نع  نخراـصتفاهامح  اـهزع و  فه  اـبدان  یعنی  مطاوـفلل  رهملا 

مکاندهع اماهابظل  هبیرض  هتلعج  نیسح  مسج  ناب  متملعأاهادعل  هراعم  ارسق  تاب  مکالع  ردص  ناب  متملعأاهاقلط  مهثارت  یف  تعمط 
اهابخ نوص  دعب  نم  تارساح  يرسا  نرص  ذا  نهل  یبلق  رحاهانب  یلاعملل  دیش  مکب  امیض و  نوماست 
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اهتکب دق  بئاصم  نم  اهل  ایاهادن  باجی  نیدانت ال  وأ  میحر  نهلام  نیکابت  نااهامح  یماحل  هیولم  ریسلا  یف  اهقانعأ  یثرغ و  تایداص 
اذ کفنی  رهدلا ال  مراص  ریغلا و  دی  اهتلبأ  ملاعملا  یه  : هللا همحر  يزرالا  مظاکلا  یلوملل  هلیوط  هیثرم  واهامـس  اهـضرأ و  عمدلا  مدـب 

ماکآلا هیحان  قارـشا  مهب  نامزلا  قارـشا  ناک  یلوالا  نیارثدـلا  مسرالا  لاؤس  ینلخأ و  هیحاـن و  بحلا  يوعد  کـنع  عد  دعـس  اـیرثأ 
ورذت مل  قبت و  ملف  مارکلا  یلع  هرئاود  تراد  دـق  رهدـلا  يرت  امأرجی  مل  رهدـلا  هیلع  رح  يأ  ثرتکم و  ریغ  مهیلع  نامزلا  راجرهزلاب 

یف نم  هللاریخلا  هریخ  یلع  لآب  تناخ  دی  نامزلا  روج  نم  نمأت  فیک  ورطخلا  هضرع  الا  مدآ  نبا  له  بجع  الف  رادـقم  کنم  لین  نا 
لثمب وطسیرطملاب  ماهلا  باحـس  ضافو  الا  مهفویـس  اموی  یغولا  یف  تضم  وأ  امردقلا  نم  يرجی  ام  ملع  مهدنع  اووث و  البرک  یفایف 

رکتعم ءاجیهلا  نم  لیل  حنج  یف  یجد  ردب  لک  لاله 
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نم نایفـس  ینب  نم  اوکرتی  مل  مهکـسمی  هللا  ءاضق  ول ال  اولاصرمـسلا و  ضیبلا و  ریغ  بیلاخم  ـال  مجا و  یغولا  ـالا  اـهل  سیل  دـسا و 
لآ نمربعلا  هربع  تناک  بئاونلا  نم  هبئان  هتبان  ذا  رصعلا  دحاو  ورهزلا  مجنألل  کلف  اهنأک  یجد  لاله  مهنم  توح  مک  البرک  لسرثأ 

هـسم امرـشبلا  لـکیه  يدرت  سدـق  توم  ـال  دـجت  هنم  لیکـشتلا  هدرب  یـضن  اذارختفمل  ارخف  هنوآ  لـک  یف  هقباوس  كرتی  مل  دـمحأ 
مل رصنلا  ردصأفردتبم  هالوم  یلا  مالغ  یعس  الجع  هوحن  یعـسی  رـصنلا  لبقأ  وربخلا  فرـشا  الا  هنم  يأر  امف  ربتخم  سم  الا  بطخلا 

نکل تلص و  اولاصرمح و  یلع  ثیل  نم  ردقأ  تنکف  مهعومج  یـصقأ  ادرفنم  كاقالردصلا  درولا و  نیب  ناریح  داعف  هدرومب  عمطی 
رمتؤم فیسلا  رمأل  غصم  باوج  اهل  ناک  الا و  مهلاجآ  عدت  ملرجحلا  یف  شقنلا  ریغ  لمرلا  یف  شقنلا  مه  کنم  نیأ 
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بذاـکلا نود  نعطلا  قداـصب  مهـسوفن  یجاـن  ذا  کـحمر  يرذ هللا  يذـخ و  هیلوـق  نیب  هفوـقوم  هـتحار  عوـط  اـیانملا  قاـست  نـم  اـی 
ناروخ نم  اهنع و  لشف  نم  كاشاخ  هتوعدل  یبل  نم  لوا  تنکفردتقم  کلملا  زیزع  راوج  یلا  هیعاد  رادقالا  نم  کتعد  یتحرـشألا 

امروسلا رئاس  اهنع  نغت  مل  دمحلاک  اهبرغم  ایندلا و  قرـشم  یف  تنک  دـقرثألا  نیعلاب و  هفورعم  سمـشلا  هفرعم  دـقف  نع  امف  كولتقی 
وأ کـنم  ءاـیحل  بذـت  مل  نا  اـهتباغ  ثـیل  اـی  اـنقلا  کـتعد  اـم  ورتتـسم  ریغ  هجوـب  کـتلباق  ذا  اـهتراد  سمـش  اـی  یبـظلا  کتفـصنأ 
نم یلاخلا  رجشلا  اهنأک  هسراد  ملعلا  تاصرع  تحبـصأ  وررـضلا  يوس  حبرت  مل  ءالبرک و  یف  هعئاضب  قفنت  مل  نیدلا  هقفـصاورذح 
نم نمأ  یف  مراکملا  الا  هحراج  لک  مهنم  نعطلا  ریغ  دقرقع  نم  نوسکی  ردک  نم  نوقـسی  هحجاحج  يداهلا  هرتع  نم  سنأ  ملرمثلا 

ریغلا
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ناروصلل حابـشألا  هلزنمب  اوناک  ـالم  یف  هللا  لوسر  يزعملا  نمرطخلا  دـجملا و  سأر  دجـسیف  ارـسق  هعفری  راـطخلا  کـسأرل و  یفهل 
ینبردک الب  يرخالا  مهل  تفص  دقف  هردکم  یلوالا  هذل  اوبأ  نا  وررس  یلع  یلعألا  کلملا  هرـضح  نم  مهناف  یلفـسلا  هرـضح  اولزنی 
یلعالا ءالملا  لزنی  ورمهنم  هللا  فطلب  رغ  ءاونأ  هب  داـشرلا  یقـستسی  زعلا  دیؤمرـضم  ینب  نم  اـثیل  راـثلل  ناـف  مکبـالک  تراـث  نا  هیما 

يذلا اذه  مکتبیـصم  تسیلرقـس  نم  نیـصاعلا  رفنلا  همـصع  امهأدب و  ایندلا و  نیدلا و  هیاغ  ایرمزلاب  كالمالا  رمز  هلوصوم  هتمدـخل 
نم هیثرم  هللا  ثایغ  اهومکاهفربطصم  رجأ  عیـضم  ریغ  هللا  امرک و  اهلاثمأ  یلع  متربص  نکلردک  مکل  بورـشم  لوا  رهدلا  یف  تدرو 

: هنع هللا  یضر  هل  ورخدمل  روخذم  ریخ  متنأ  هرشحم و  موی  مکنم  هثاغالا  وجری  يرزالاب  فورعملا  مکدبع  دبع 
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یلا ایندـلا  نکـست  نا  تاهیه  دـحأ  یلع  نومأمب  نامزلا  سیل  نمزلا  نم  ظقیتسا  کسفنل و  رظناـف  نمزلا  هداـع  نم  هنـس  یف  تنک  نا 
تراد مایأ  نطولا  نع  ناعظأ  نییمطافلل  تنعظ  اهب  امایا  ترکذت  الا  نکسلل  ناکـسلا  هقرافم  الا  اهل  سیلف  ایندلا  هبحاصم  عدو  نکس 

هللا نید  رـصانب  ززعا  نسح  یبأ  نم  نیع  يأ  تیمدا  مد و  يا  راتخملا  نم  لط  مایأ  نجـش  یلع  الا  اهررک  ناک  ام  هرئاد  دجملا  رهـشب 
رادـقألا دـحأ  يرج  نا  نلع و  یف  رـس و  یف  نیدـلا  یلع  الا  دـیب  اوضبقت  ـالا  هبحـألا  یـصوی  نثولا  هداـبع  ینب  نم  عمجم  یف  ادرفنم 

هنـسألا ثیح  نته  مد  نم  یـضاوملا  یماظ  یقـس  یف  اهمرکا  ناک  اـم  هتمهل  ایقـس  نطفلا  نم  يراـجلا  ردـقلا  یف  ربصلاـف  اوربطـصاف 
ندبلا یلع  اسأر  يری  نأب ال  یبأ  هعنمی  هللا  ول ال  فیسلا  لوقی و  نکللا  لوقملا  لهأل  ایانملا  نع  هحصفم  لالجالل 
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یقر ذم  نکی و  مل  فیـسلا  ریغب  راخفلا  نا  اهل  دادع  دونجب ال  اورخفت  ینفرعت ال  ءاجیهلا  هیعاو  ناف  یفرـش  مترکنأ  نا  ردـغلا  هریخ  ای 
هفایسأ نأک  نذا  یف  بلق و  یف  نایفس  لآ  نم  تعقو  مک  یطخلا  هظعوم  ننسلا هللا  نعطلا و  ضورف  نم  اظعاوم  اهعمـسأ  ءاجیهلا  ربنم 

ول هتلمح  نهی هللا  مل  لکنی و  مل  دـباوالا  کلت  اصنتقم  فیـسلا  كاذ  هلثم  اوری  ملف  نزملا  هدـقع  تلح  قربلا  حئافـص  اـمد  لهتـست  ذا 
يرع یف  همزع  نمتوم و  ریغ  حـمر  سوفنلا و  یلع  هقث  يذ  ریغ  بضعب  موسجلا  يرفی  نقذـلا  یلع  یلعالا  هلکیه  رخل  اکلف  تفداـص 
هرهم نع  ضقناف  نعطلا  هروتوم  نع  لبنلاب  هومر  اضرغ  ادـعلا  هنم  بصت  مل  اذا  یتح  نس  الب و  هتداق  توملا  تقال  ول  هذـفان  رادـقألا 

نسحلا رینلا  كاذب  نیسحلا  نم  هقدحم  رشلا  تاملظ  تحبصأ  نجدلا و  محافلا  یف  يدهلا  حبص  باغف  کلف  نم  سمشلاک 
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نـشخلا یقتلملا  كاذب  انیـسح  یقلی  هتهبج  هللا  نذأ  رمـش  لثمأ  نکت  مل  تناک و  ام  لکـشلا  هبیرغ  هثداح  تثدـحأ  دـق  ریداقملل  لق 
ننملا یلع  عوبطم  هباجنلا  نبا  هتنم و  شحولا  یتح  دلقی  نم  ای  ندللا  هلاسع  یلع  فوسخلا  وکـشی  رمق  یلع  ایندلا  نیدلا و  هرـسحاو 

ام نکرلاک  داجیالا  هینبـأل  تناـک  هیـسار  لـک  رازن  نم  توه  دـقل  ندـبلل  حورلا  دـعب  هیزم  ـال  اـنفد و  دـق  ملعلا  يدـنلا و  نا  تاـهیه 
نتتفم بلق  لامک  لک  ردـص  یف  تکرت  امدـعب  ثراوت  سومـشلا  يأ  نهولاب  یـسدقلا  لبجلا  تباـصأ  اـهرئاود  تراد  ـال  ثداوحلل 
تلبف میرکلا  یلع  اـمد  تاـمرکملا  نیع  هیف  تکب  موـی  نسللا  سرخأ  اـهنم  نسللا  حـصفأ  تدـغ و  فـیک  ملعلا  تاـقطان  یلع  یفهل 

مأ ماهلا  یلع  ابرـض  اهبدنت  فطلا  ایازر  يأ  ردت  مل  نزملاک  عمدلا  ءاعو  لاحتـسا  یتح  همطاف  نیع  یف  اذـقلا  لاجأ  موی  ندرلا  لضاف 
ندبلا یلع  ابیس 
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يرجم دجملا  اهب  يرجی  میش  هل  تناک  دیـس  یلع  یکبت  نحملا  یحر  یلعالا  کلفلا  یلع  تراد  بجع  الف  یلفـسلا  هذه  تلزلز  نا 
قبی ملف  : مالسلا هیلع  نیسحلا  باحصأ  لتقم  رخآ  یف  اهلوا  اندروأ  دق  هللا و  همحر  یطخلا  رفعج  خیـشلل  ءاثرلا  نم  نصغلا و  یف  ءاملا 

هفکب اموی  يدنهلا  عکر  اذادراوش  تایراضلا  نهفلخ  یهم  مهنأک  هنع  نولاثنیف  رکیدباکی  ام  هئادعأ  نم  دباکی  ادحاو  سانلا  دحاو  الا 
چیه لابـشألا  ثیللا و  امفدـهاجملا  یماحلا  كاذ  یب  یـسفنب و  ادـهاجم  تارهاطلا  ءارو  یماحیدـجاوس  هنم  تاماهلاف  برحلا  يدـل 

نعطلا و لاسا  نأ  یلادـحاو  وه  اقللا و  یف  هنم  تبثاب  عماس  نذا  ـال  ینذا و  تعمـس  ـال  ودـعاسملا  لـق  نیح  هنم  عجـشأب  يوطلا  یلع 
نأ یش ء  مظعأ  ودراو  ءامد و  نم  یماوحلا  بیضخ  رداص  نهنم  لیخلا  هل و  یفهلفدجاس  ضرالا  یلا  يوهی  امک  رخف  هسفن  برضلا 

هولش ال رمشلا  زرحأ  الیتق  نا  ودلاقملا  هیلا  یقلت  نم  دلقم  هفیسب  يرفی  نیح  هادی  تلـشفدعاقم  یبنلا  نبا  ردص  نجانج  یلع  هل  ارمش 
ءامدلا رمح  نم  نهیلع  امنأکف  مهداسجأ  هخمـضمدئاوم  هالفلا  نیحارـسل  مه  هتامح و  هراصنا و  یلع  یفهل  ودقاف  هیکبی  دوقفم  مرک 

قیرحلاب برح  ساجرال  اهدعب  یه  اهتایبأ و  نع  جراوخدـجاه  وه  هراطوأ و  نع  عیر  اطق  امنأکف  ءاسنلا  یـسنأ  سنأ ال  نا  ودـساجم 
یلع يولت  ودئالق  نهقانعأ  یف  رسالا  نم  تددج  دئالقلا  نبلس  نه  اذادعاوس  عرذأ و  الا  عقارب  اههوجول  ام  نوصلا  دعب  رفاوسدعاقم 

دجاوس یه  نهیلایعأ و  تعادت  اهنعمس  لابجلا  نا  ول  بداوندضاعملا  اهنم  زتبت  ذا  برضلا  نم  دضاعم  نهداضعأ 
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نشمخی ودمالجلا  تایـساقلا  اهنم  عدصت  هلوعب  دودخلا  نمطلی  نیعادتدکاور  هالفلا  رهظ  یلع  موجن  اهناک  موسجلا  نرـصبأ  نه  اذا 
ردیح دیـسلل  ءاثرلا  نم  ودقاوفلا  مامحلا  نهنم  نملعت  امنأک  حانملا  نددری  نلظ  ودقان  کحلاب  نهالبأ  ریناند  اهنأک  اهوج  يدـیألاب و 

یف مهط  قبی  ملف  اهلبن  هنانک  لثنتلف  ضرالا  یف  فنالا و  هموشهم  فطلاب  اهمشاهف  فرطلا  هسکان  دیجلا  يول  يولتل  : هللا همحر  یلحلا 
دعب تنأ  نمل  اذقلا  یلع  نوفجلا  يدر  بلاغ  ای  فللاب و  ردجأ  مویلا  كاول  ناف  اوللا  يرـشنت  ءارمحلا ال  رـضم  ای  یفـشی و  مهـضافو 

اماس و اهجوأ و  امارک و  اباسحا  ضیبلا  ینب  فغزلل  یه  ام  میـضلا  یبأ  دعبف  اهفغز  هرـشن  سوشلا  رازن  ضنتل  فرطلا  هدودـمم  مویلا 
هضافم لک  لیذ  اهیلا  متبحس  فتحلا  هفش  تصلق  دق  اهبان  نع  ترمـش و  برحلا  اهقاس  نع  اذا  متـسلا  فطخلا  یف  قربلا  یه  افایـسأ 

نیـسحلا نا  مکتأی  ملأ  یفـشتست  موقلا  یبظ  مکنم  الطلا  ءامب  اـهرت  هرارح و  نم  متیـضر  فیکف  فصقلاـب  رمـسلا  مثلاـب و  اـبظلا  درت 
كؤانبأ نسح  ابأ  فنالا  هفعار  یهو  اظیغ  رـسکت  تنثناف  رمـسلا  اوهرکأ  فونأ  مشب  فطلا  يرث  یف  يوث  یتح  انقلا  هاـشح  تعزاـنت 

دـشح تدشح  دقل  فطعلا  هینثم  لذـلل  يدـتغت  نأب  تبأ  ذا  هینملا  وحن  اهفطع  تنث  فسخلا  هطخ  نع  فایـسألا  همداقب  تقلح  مویلا 
یلع اهنم  بعرلاب  تضبق  ـال  اـفقوم و  برحلا  اـهل  ممذـت  مل  ثیح  توث  فهللا  يونب  یـشح  تلب  اـم  اـشاطع و  يدرلا  یلع  شاـطعلا 
یغو دـیمع  میحل  یقبأ  مویلا  اذـه  فحز  له  فطلا و  هصرع  نع  مویلا  اولقتـسا  نیأ  اوبنط و  سمـألاب  نیأ  مهنع  فطلا  لـس  فکلا 

مهعیمج تافهرملا  لـظ  تحت  اوشم  فصلا  جـهم  اـنقلا  يرفی  یغو  عیرق  مهنم  قبی  مل  ریخلا  کـیبأ  ـالف و  فحزلل  یحلا  ضهنتـسی 
فجعلا یلع  يرسأ  کیتاه  مهتوسن  مهموسج و  یعرص  ءاضمرلا  یلع  کلتف  فتحلا  دروم  یلا  يرح  هدئفأب 
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فک الب  وه  میضلا و  هنع  عفدیل  هفیـس  مئاق  روتوملا  کلمی  له  فنا و  یف  عقنلا  قشنت  رازن  لاخت  مهدعب  امدق و  مشلا  فونالاب  اوشم 
لماح نم  : هجرف هللا  لجع  نامزلا  بحاص  انالومل  ابدان  هل  ءاثرلا  نم  فرقلا و  هیماد  یه  یلایللا و  لوزت  هحرق  نیبلاطلا  بولق  ای  يذخ 
ذیعأ ممهلا  یبظلا  هجو  یف  عورلا  يدـل  مهب  تضهن  نا  توملا  نودـعقی  یلوالا  نبای  مرـض  اهلک  تاثفن  یلع  يوطت  هکلأـم  هللا  یلول 
تلخ ام  مدتحم  وه  لاخ و  کبلق  نأک  اهکثبأ  نأ  یـش ء  بجعأ  نا  ممغلا و  هذه  یلجت  هیف  نکت  مل  هتدـیدح و  يدـصت  نأ  کفیس 

الک و مهل  ابأ  مهیلع ال  یقبت  فیکف  یقت  نبا  یلع  مکنم  مهفایـسأ  قبت  مل  مه  هدونج  امیف  مه  تنأ و  تنأ  مهل و  راثتـست  یتح  دـعقت 
لمحف مد  ضاخملا  ءام  اهعم  هقلطب  تلمح  ام  ءاجیهلا  عضت  وا  ربص  الاوملح  ام  موقلا  نا  کملحو  اوحفص و ال  ام  موقلا  نا  کحفص 

مکتحی مویلا  هیف  نیدلا  یلع  ابرض  تقلف  هماه  مکابظب  نمف  اضهناومطف  يدرلا  مهس  یف  كدج  لفط  اقنح و  اوطقسأ  امدق  کما 
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نألمی مرحلا  همایا  هب  اولحتـسا  امم  هخراص  کتفاو  دـق  مرحملا  اذـه  مستقت  هللا  نیعب  هموسقم و  مکل  نیبصاـغلا  یف  مکاـفنأ  کـلت  و 
ملع مکل  عفری  مل  تقیرا و  یتح  اهرـصان  باغ  ءامد  کـیلا  یعنت  ممـص  اـهلاوعأ  نم  رهدـلا  عمـسم  یف  هیعاـن  تاوصأ  نم  کـعمس 

مذـحلا ابظلا  اهینیع  بصن  اهرحن  نم  تبرـش  هیتف  اهیدـی  نیب  تنح و  ملألا  اهقـش  یلکث  عمدأب  الا  اهتثاغتـسا  دـنع  بجت  مل  هحوفـسم 
عمدألا الا  ءامدـلا و  ـالا  مهعجاـضم  لـلبت  مل  نیواـثل  ایقـساومحدزا  يدرلا  درو  یلع  بولقلا  يرح  مهرظنت  ءاـضمرلا  یلع  نودـسوم 

یف ضیبـلا  اـهجاومأ  هحفاـط  توملا  راـمغ  نیـضئاخ  مرک و  هؤلم  مهادرو  اوضم  یتـح  اـمرک  یبـظلا  تحت  مهربـص  مهاـنفأ  مجـسلا 
اربص اولتق  نا  فطلا  موی  هضاـضغ  ـال  مجا و  اـنقلا  اـهیف و  توملا  اوعراـصف  اـهل  تاـیراضلا  یـشم  برحلا  یلا  اوشم  مطتلت  تاـماهلا 

مدق اهل  تبثی  مل  ءاجیهب 
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داکی مرج  مهزع  نم  هضرأ  اقدارـس  تبرـض  اهموق  اهیلع  ثیحب  تناکاومجه  اهردـخ  اهیلع  هادـغ  ابعر  اهنیعأ  موقلا  راطأ  تارئاح  و 
تدان و مصتعت  هیف  نم  اهل  سیل  یبست و  هرساح  موقلا  يدیأ  نیب  تردوغف  مدخ  مهنأ  ول ال  کئالملا  یتح  هب  فوطی  نا ال  هتبیه  نم 

مهب يدهعاومضه  اومیض و ال  ام  هیمحلا  یلع  مهرزام  امدق  تدقع  یلوالا  یموق  مما  اهبتع  نم  مهتیل  ای  مهل و  هبتاعم  اهنع  مهدعب  ای 
مزعلا ایاطمب  ایداغ  ای  مسرلا  قینألا  انتلمح  دق  اورق و  مهموسر  مهنم  تفع  مهلاب ال  ام  مرهلا  همایهلل  نومرهی و  مهنأش ال  رامعألا  رـصق 

هامح مهنم  یحو  مرکلا  سأبلا و  نأمطا  ثیحب  مهنم  حرأف  یلعلا  ورمع  نم  یحلا  یلع  جرع  مزحلا  عالـضالا و  هب  قیـضت  امه  اهلمح 
مرحلا دهشی  مهیف  راجلا  هعنمب  مهل  ءامسلا و  ریط  يرق  نیعبشملا  ملعلا  یغولا  یف  هیلع  فری  نم ال  مهنیأی  سیل 
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فق مخرلا  اهفایـضأ  وأ  شحولا  اهلایع  اهب  مهل و  راد  الف  لک  ناک  مجرلا  اهوحت  مل  مهفایـسأب  یلتق  هیداب  لـک  یف  يرت  برح  هاـمک 
میـشلا و تتام  دـق  ما  هیمحلا  اهنم  تدرب  يرت  ما  رهق  مئازع  تفج  مهب  يذـلا  ام  لأسا  بتعلا و  هروف  یف  هب  بولقلا  یلغت  افقوم  مهنم 

هؤزرو ءزر  لک  یفعی  لیتق  مراحملاب  اهتدوس  دق  فئاحص  مرحم  لیتق  یف  یعمدب  وحماس  : هللا همحر  یمیمتلا  حلاص  خیشلل  ءاثرلا  نم 
امد ءامـسلا  هتکب  دـق  لیتق  لق  مطاف و  عمد  مد  نم  يرجأ  یلع و  همع  نبا  یفطـصملا و  هاکب  لیتق  ملاعملا  یماـس  ماـیالا  یلع  دـیدج 

دهاعم یقس  الف  دالبلا  هللا  یقـس  ام  اذا  مئامعلا  دوعر  هیکاحت  نینح  اهل  ادب  یتح  نجلا  هیلع  تحان  مجاوسلا و  عومدلا  ردق  امف  اطیبع 
لک تدـعقأ  تابکن  هل  تربناف  رمألا  یف  ماق  ماما  ریخل  مقارالا  مسب  الا  تمقر  ام  بئاتک و  نهیط  یف  مهبتک  تتأ  مزارملا  ونب  ناـفوک 

مجاعألا اهبرع و  نم  مدـق  یلع  یـشم  نم  مرکا  نبای  انیلا  مدـقأ  نا  مئامتلا  دـش  لبق  بیـشم  ضایب  هسأرب  لح  لفطلل  ترکذ  اذا  مئاق 
مـساورلا ناـجهلا  لیـسارملا  نوتم  یطتما  هلاـسرلا و  نومأـم  عدوف  مئارک  لـیخ  قوف  اـمارک  ـالاجر  هعیـش  انیدـل و  اراـصنا  کـل  مکف 

نم هدـلقم  مئاشقلا  روسنلا  قازرأ  نلفکت  مهحامر  عارقلا  موی  هرواـسق  مشاـه  هباؤذ  نم  برح  تیلاـصم  هفحت  قارعلا  وحن  اهمـشحو 
مراضخ روحب  نم  الاون  يارجا  مغارض و  ثویل  نم  الازن  دشا  مراوصلا  دودح  نم  یضما  عورلا  يدل  مراوصب  اهمزع 

612 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 626 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـغ مجامجلاب  لغاش  لغـش  کلانه  ابظلل  فوفطلا و  موی  مهنأک  مئامذـلا  یف  نم و  امامذ  یفوأ  لماوک و  رودـب  نم  اهوجو  یهزأ  و 
اوربص دقل  مداق  هرسم  هولعت  توملا  یلا  ابهاذ  سانلا  نم  ینذا  تعمـس  ام  مسابب و  نونملا  رغث  ام  ارورـس و  امـسبتم  اذ  اذه و  اکحاض 

یفهلف مساج  انیت و  نیب  سیق  ءالـشأک  اهمارغ  یف  مهؤالـشأ  تدـغ  نا  یلا  مراکملا  قوقح  مهنم  هبغر  یلع  اوضق  دـق  مارکلا و  ربص 
كانه متآملا  اکبلا و  بابلج  نبلجت  هوسن  رظنی  یعرـص و  هموق  يری  محالملا  سیطو  یف  ادیرف  ادـیحو  ادـغ  دـق  نیـسحلا و  يالومل 

میخ بیط  یف  هلـصأ  یلع  دـهاش  لدـعأ  عرفلا  میخ  بیط  يرأ  مزاح  مزح  عدـت  مل  بوطخ  کلت  اـعطاق و  مزحلا  نم  ابـضع  یـضتنا 
ریفنلا ردـب و  لهأ  یلع  ردـیح  رک  ام  لثم  مهیلع  رکی  مدآ  بلـص  نم  ءاج  دـق  نم  عجـشأ  اـقللا و  یف  ساـنلا  تبثا  یلع  هوبأ  مثارجلا 
شورع تدهف  یمـصالغ  هتیل و  يرحن  أوبت  هرحن  أوبت  مهـس  هل  حیتا  مکاح  مکح  یلا  داقنم  عوطأب  هرمأ  ذافنا  هللا  دارأ  امل  محازملا و 

تانب لیوع  مئاظعلا  تایسارلا  لابجلا  نوتم  هلحب  موقت  بطخ ال  مظعأ  مئاعدلا و  یهاو  قحلا  نکر  حبصأ  يدهلا و  سمطنا  نیدلا و 
مک هعقو  ایف  مئامحلا  ءاکب  نم  اعمد  رزغ  اـکبلاب ال  مئاـمحلا  حاـن  اـمک  نحنی  مئاوقلا  یماد  فطلا  لـیتق  داوج  اـهل  یئادـن  یفطـصملا 

ءاثرلا نم  مئاسنلا و  رم  ناصغألا  كرح  ام  ابـصلا و  تبه  ام  هللا  مالـس  مکیلع  معاطم  نم  تقنر  ردق  ام  لثم  انل  براشم  نم  تردـک 
اوزرطراهنلا هجو  ماتقلاب  اوبقن  دمغ  لک  اورـسک  رمـسلا  اوموقرافـشلا  ضیب  نیب  ام  متینف  دق  رازن  لآ  رادبلا  رادـبلا  : هللا همحر  مهـضعبل 

رابغ ءامس  ءامسلل  اوعفرا  اضرأ و  ضرألا  یلع  مد  نم  اوحطسا  وراتبلا  یبظلاب  ضیبلا  اوقلف  يداعالا  ءامد  نم  ضیبلا 
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احیاوص اهوثعبافراهملا  بتق  لازنلل  اوطتماو  یـضاوملا  ضیب  نیب  رمـسلا  اوفلاـخراصبألاب  نهقرب  بهاذ  صـالد  تاـغباس  لـک  اوغرفأ 
ینب نم  نیمی  لک  فطلاب  تزج  مویرامعالا  يدم  الذ  مکتسبلا  سوفن  يأ  مغرلاب  مکتبلسراغصلاب  مکدجم  فنأ  تمش  اهب و  یمدأف 
دلت الراطخلا  انقلا  قوف  هوعفر  نیسحلا  سأر  نا  سوؤرلا  اوئطأطراع  هطیسبلا  یلع  نیـسحف  یناهتلا  دورب  اوضن  رازنأراسی  لک  بلاغ و 
نفک امدعب  ایولع  اونفکت  نا ال  قحراتخملا  هجهم  سمشلا  یف  نا  الظ  سمـشلا  نع  مکل  اودمت  الرارقب  هیما  متکرت  نا  ایولع  هیمـشاه 

نع اوکتهرابقأ  الب  یقلم  هط  نبا  اروبق و  رهف  لآل  اوقشت  الرارغلا  دحب  یـضم  ماظ  دعب  أمظ  اوضقاو  نیعملا  اوقوذت  يراذلا ال  نیـسحلا 
هدوملا و عیبانی  یف  امک  یعفاشلل  وراکبألا  یشعلاب و  یکب  نع  انآ  أدهت  سیل  حونلا  اهنأشراوکألا  یلع  بنیز  هذه  ردخ  لک  مکئاسن 

ایندلا تلزلزت  بیرغ  داقرلا  ینیع و  قراو  بیئک  داؤفلا  یمه و  بوأت  بوطخ  نهل  مایا  فیراصت  یتمل  بیش  یمون و  ین  امم  :و  هریغ
هـصیمق نأک  مرج  الب  الیتق  بولق  سفنأ و  اهتهرک  نا  هلاسر و  نیـسحلا  ینع  غلبم  نف  بوذـت  لابجلا  مص  اهل  تداـک  دـمحم و  لـآل 

دمحم لآ  بح  یبـنذ  ناـک  نئل  بیجع  كاذ  نا  هینب  يذون  مشاـه و  لآ  نم  راـتخملا  یلع  یلـصن  بیـضخ  ناوجرـالا  ءاـمب  غیبـص 
بونذ یعفاشلل  مهضغب  یفقوم و  يرشح و  موی  یئاعفش  مه  بوتأ  هنع  تسل  بنذ  کلذف 
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وا فیرش  ربق  رب  ءافلخ  متس  ترایز و  لضف  ترضح و  نآ  تاجوز  نیسح و  نادنزرف  رکذ  رد 

ترضح نآ  تاجوز  ضعب  نادنزرف و  رکذ  رد 

يرـسک رتخد  ناـنز  هاـش  شرداـم  دـمحموبا و  وا  تینک  ربکا ، یلع  - 1: دوب دنزرف  شـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : دیفم  خـیش 
هرم یبا  رتخد  یلیل  شردام  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  وا  رکذ  دیـسر و  تداهـش  هب  فط  رد  شردپ  اب  هک  رغـصا  یلع  - 2 .تسا درگدزی 

هللادبع - 4 .تفگ تایح  دوردب  ردـپ  تایح  رد  دوب و  هیعاضق  شردام  تسا ، بقع  یب  نیـسح ، نب  رفعج  - 3 .تسا یفقث  دوعسم  نب 
شردام نیسحلا  تنب  هنیکـس ي  - 5 .تشذـگب نیا  زا  شیپ  زین  وا  رکذ  درک ؛ حـبذ  ار  وا  دـمایب و  يریت  شردـپ  نماد  رد  دوب و  ریغص 

تنب قحسا  ما  شردام  نیسحلا ، تنب  همطاف  - 6 .تسا نیسحلا  نب  هللادبع  ردام  وا  مه  تسا و  هیبلک  يدع  نب  سیقلا  ؤرما  تنب  بابر 
دالوا : » تفگ نیدلا  لامک  دیوگ : ترضح  نآ  دالوا  رکذ  رد  همغلا » فشک   » رد یلبرا  یـسیع  نب  یلع.تسا  هیمیت  هللادیبع  نب  هحلط 

وا رکذ  تسا و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  هک  طسوا  یلع  ربکا و  یلع  نارسپ  رتخد ، راهچ  رـسپ و  شـش  دندوب ، نت  هد  ترـضح  نآ 
یلع هللا و  ءاش  نا  دمایب 
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يو هب  يریت  دوب ، كدوک  زین  رغـصا  یلع  دش و  هتـشک  ات  درک  داهج  دوب ، شردپ  اب  ربکا  یلع  اما  رفعج ، هللادبع و  دمحم و  رغـصا و 
نیا دندوب و  همطاف  هنیکس و  بنیز و  وا  نارتخد  .دیـسر و  تداهـش  هب  شردپ  اب  زین  هللادبع  دنیوگ  یـضعب  دیدرگ و  دیهـش  دیـسر و 

وا هدنخرف ي  لسن  دیواج و  رکذ  اما  .تسا  رتروهشم  لوا  لوق  تشاد و  رتخد  ود  رسپ و  راهچ  دنتفگ  یهورگ  .تسا و  روهـشم  لوق 
تفگ و ار  ترـضح  نآ  دالوا  هرامـش ي  دیوگ : فلؤم  «. یهتنا .نادنزرف  رگید  زا  هن  دـنام ، راگزور  هب  نیدـباعلا  نیز  طسوا  یلع  زا 
اب ربکا  یلع  رتخد ، هس  دمآ و  رسپ  شش  ار  وا  تفگ : باشخ  نبا  .درک و  دای  رتخد  هس  رتخد ، راهچ  زا  هک  نوچ  دربن ، ار  یـضعب  مان 

هنیکس بنیز و  رفعج و  دیهش و  هللادبع  دمحم و  رغصا و  یلع  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  دیس  ماما  طسوا  یلع  دیسر و  تداهـش  هب  ردپ 
ربکا یلع  رتخد ، ود  دنرسپ و  شـش  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادنزرف  دیوگ : يذبانج  رـضخا  نب  زیزعلادبع  ظفاح  .همطاف و  و 

نیز ماما  ینعی  رغصا  یلع  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  و  همطاف ؛ هنیکـس و  رفعج و  هللادبع و  رغـصا و  یلع  دش و  هتـشک  شردپ  اب  هک 
فـشک  » بحاص.مدیدن وا  زا  هب  یمـشاه  نم  تفگ : يرهز  .دوب  هنامز  مدرم  نیرتهب  وا  دوب و  دلو  ما  وا  ردام  دـنام و  یقاب  نیدـباعلا 
ترضح نآ  حیحص ، لوق  هب  تخادنیب و  ملق  زا  ار  طسوا  یلع  درمش و  رب  ار  رغصا  یلع  ربکا و  یلع  زیزعلادبع  ظفاح  : » تفگ همغلا »

لوق نیدلا و  لامک  لوق  نایم  توافت  تسا و  طسوا  یلع  نیدـباعلا  نیز  و  تفگ ، نیدـلا  لامک  هکنانچ  تشاد ، مان  یلع  دـنزرف  هس 
ثیدح و لها  نایم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ردام  مان  رد  دـیوگ : فلؤم  «. یـسیع نب  یلع  مالک  یهتنا  .تسا  نت  راهچ  ظفاح 

یم همالـس  ای  هلازغ  ار  وا  دوب  هیدنـس  یکزینک  دـیوگ : هبیتق  نبا  .دوب و  دـلو  ما  شردام  تفگ : يزوج  نبا  طبـس  .تسا  فـالخ  ریس 
نانز زا  تسا و  فورعم  وا  بسن  درگدزی و  نادنزرف  زا  دوب  همالس  نیـسحلا  نب  یلع  ردام  مان  هک  تسا  لقن  دربم  لماک  زا  .دنتفگ و 

: دیوگ داشرا  رد  .دنتفگ و  هرب  ای  هفالس  ای  همالس  یضعب  و  هلوخ ، وا  دنیوگ  یضعب  .دوب و  کین 
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نب ثیرح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  ونابرهـش  وا  مان  دنیوگ  تسا و  يرـسک  نب  رایرهـش  نب  درجدزی  رتخد  نانز  هاش  شردام 
هیلع نینمؤملاریما  يارب  ار  يرـسک  نب  رایرهـش  نب  درگدزی  رتخد  رتخد  وا  داد و  قرـشم  یحاون  زا  يا  هیحاـن  تیـالو  ار  یفنح  رباـج 

تشگ دلوتم  نیدباعلا  نیز  وا  زا  دیشخب و  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  هب  دوب  نانز  هاش  هک  ار  یکی  ترضح  نآ  داتـسرف و  مالـسلا 
: دـیوگ فلؤم.دـندوب  هلاخ  رـسپ  نیدـباعلا  نیز  ماما  مساق و  سپ  .دـش  دـلوتم  مساق  وا  زا  داد و  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ار  يرگید  و 

هیوناب رهش  تسا و  بقل  نانز  هاش  و  سکعلاب ، ای  تشگ  فیحصت  همالـس  هب  دوب و  هفالـس  وا  یلـصا  مسا  هک  مهد  یم  يوق  لامتحا 
نانز هاش  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  دیـسرپ  ترـضح  نآ  هک  دـننک  تیاکح.دـیمان  نادـب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یمان 
هدیس ینعم  هب  نانز  هاش  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  رب  تسین  نانز  هاش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرـسک ، رتخد 
نیسح ماما  ترـضح  دوب  يدلو  ما  مان  هرب  ای  هلازغ  اما  .يرآ و  تفگ : تسا (1)  دیراورم  ترهاوخ  ونابرهش و  وت  هکلب  تسا ) ءاسنلا 

ردام هک  تسا  هدش  تیاور  نوچ  تفگ ، یم  ردام  ار  وا  ترـضح  نآ  درک و  یم  يراتـسرپ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  هک  ار ، مالـسلا  هیلع 
نیز ماما  .دنک  يراتسرپ  ات  درپس  نازینک  زا  یکی  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  تفر ، ایند  زا  لمح  عضو  ماگنه  ترضح  نآ 

نیز ماما  ردام  ار  وا  مدرم  تخانش و  یمن  وا  ریغ  يردام  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 
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اما .تسین  صاخ  مسا  کی  چـیه  تسا و  بقل  ود  ره  سپ  ناریا  تکلمم  ینعی  دـنتفگ ، یم  رهـشناریا  دوب و  تکلمم  ینعم  هب  میدـق 

تنب هشیاع  ترضح  نآ  تاجوز  زا  یکی  .ملاعلا و  هللا  دوب و  ادیج  وا  مان  دیوگ  يربط  دنتـسین و  یـسراف  مان  زین  هرب  هلازغ و  هفالس و 
كاخ هب  تساوخ و  راتخم  زا  ار  سیق  نب  رحز  نب  تارف  دسج  دوب و  هفوک  رد  راتخم  جورخ  ماگنه  هک  دوب  هیفعج  هللادبع  نب  هفیلخ 

.تسا يربط  خیرات  رد  هکنانچ  درپس ،
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، درک جیوزت  دوخ  يالوم  هب  ار  دوخ  ردام  ترـضح  نآ  دـنیوگ  هکنیا  دـیدرگ  مولعم  سپ.خـلا  .دنتـسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
نیـسحلا تنب  هنیکـس ي  اما.فلؤملا  مالک  یهتنا  .دندیمان  یم  ردام  ار  وا  مدرم  درک و  یم  وا  يراتـسرپ  هک  دوب  هنـضاح  نآ  دوصقم 

ؤرما رتخد  بابر  شردام  و  تسا ) همیما  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  دیوگ : مجرتم   ) .دوب هنیما  دنتفگ  یهورگ  هنمآ و  شمان  مالـسلا  هیلع 
نآ رکذ  هیشاح  رد  لیصفتب  نیا  زا  شیپ  تسا و  هدروآ  سیقلا  ؤرما  لاح  حرش  زا  يرـصتخم  باتک  فلؤم  تسا و  يدع  نب  سیقلا 
اهب نوکت  اراد  بحأل  یننا  كرمعل  : تسا هدومرف  بابر  هنیکـس و  هرابرد ي  ماما  ار  راعـشا  نیا  دیوگ  میزادرپن و  رارکت  هب  میدرک و 

بارتلا و ینیـشغی  وأ  یتایح  اعیطم  اوباع  نا  مهل و  تسلف  باتع  يدـنع  بتاعل  سیل  یلاـم و  لـج  لذـبأ  اـمهبحا و  باـبرلا  هنیکس و 
يرهوش ردپ  تفگ : دندرک ، يراگتساوخ  ار  وا  نیـسح  لتق  زا  دعب  دوب ؛ اهنآ  ناگدیزگرب  کین و  نانز  زا  بابر  تفگ : یبلک  ماشه 

هب ءاضتـسی  ارون  ناـک  يذـلا  نا  : تفگب شیوخ  رهوش  ياـثر  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  .مدنـسپ و  یمن  شیوخ  يارب  ربمغیپ  زا  سپ 
تنک هب و  ذولأ  بعـص  البج  یل  تنک  دـق  نیزاوملا  نارـسخ  تبنج  انع و  هحلاص  هللا  كازج  یبنلا  طبـس  نوفدـم  ریغ  لیتق  ءـالبرکب 
بیغا یتح  مکرهصب  ارهـص  یغتبا  هللا ال  نیکـسم و  لک  هیلا  يوأی  ینغی و  نم  نیلئاسلل و  نم  یماتیلل و  نم  نیدلا  محرلاب و  انبحـصت 
كاـخ هب  ار  وا  دـش و  هتـشک  ـالبرک  رد  دـنتفرگ  یم  هرهب  وا  ینـشور  زا  مدرم  دوـب و  روـن  هک  سک  نآ  : » ینعی نیطلا  لـمرلا و  نـیب 

وت هب  هانپ  يدوب ، تخـس  یهوک  دیآ ؛ رب  نیگنـس  وت  يوزارت  ام و  زا  دهد  وکین  يازج  ار  وت  ادخ  ربمغیپ ! هداز ي  رتخد  يا  دندرپسن ؛
ار ناشیورد  تسیک  دنک و  یگدیسر  ار  نالئاس  نامیتی و  هک  تسیک  نونکا.یتشاد  یم  ام  تبحص  نید  ینابرهم و  اب  میدرب و  یم 
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ناهنپ نش  كاخ و  رد  ات  امش  زا  سپ  مدنبن  یسک  اب  ترهاصم  دنویپ  نم  هک  مسق  ادخ  هب  دهد ؟ هانپ  ار  ناگراچیب  دنادرگ و  زاین  یب 
اب دندرب  ماش  هب  ار  وا  تسا و  هنیکس  ردام  وا  دوب و  وا  اب  سیقلا  ؤرما  رتخد  بابر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هجوز ي  : » تفگ يرزج  « موش
زا سپ  يرهوش  ردپ  تفگ : دندرک  يراگتساوخ  ار  وا  شیرق  فارـشا  تشگزاب و  هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  ترـضح ، نآ  نادناخ  رگید 

هتـسویپ تفرن و  فقـس  ریز  لاس  کی  نیا  رد  تسیزب ، ترـضح  نآ  زا  سپ  لاس  کـی  مهاوخن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب نآ  زا  سپ  دنامب ، ترـضح  نآ  ربق  رـس  رب  لاس  کی  دنتفگ  یهورگ  .تشذگ و  رد  تشگ و  روجنر  هدوسرف و  ات  دوب  كانهودنا 

نامثع رتخد  دوب و  ییازع  سلجم  رد  هنیکـس   » تسا هدمآ  تیاور  رد  تفگ : جرفلاوبا.تشذگ  رد  هودنا  تیاغ  زا  تشگزاب و  هنیدم 
« .هللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا   » تشادرب گناب  نذؤم  ات  دوب  شوماخ  هنیکـس  .ما  هداز  دیهـش  نم  تفگ : یم  دوب و  سلجم  نآ  رد  مه 

هدرک لقن  قئاف  زا  يریمد  «. منک یمن  ترخافم  امـش  اـب  رگید  نم  تفگ  ناـمثع  رتخد  وت ؟ ردـپ  اـی  تسا  نم  ردـپ  نیا  تفگ : هنیکس 
: تفگ تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  دیـسرپ  شردام  ناـیرگ ، دـمآ  باـبر  شرداـم  دزن  دوب ، درخ  یکدوک  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  هک  تسا 
تسا و لسع  روبنز  هربد  دـیوگ  .دـیزگب و  ارم  کچوک  شین  هب  تشذـگ و  نم  رب  یکروبنز  ینعی  هریباـب » ینتعـسلف  هریبد  یب  ترم  »
، دومرف جـح  گـنهآ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یتـقو  : » هک درک  تیاور  يروث  نایفـس  زا  يزوـج  نب  طبـس.نآ  ریغـصت  هریبد 

دیسر هرح »  » تشپ هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  داتـسرف و  درک و  فرـص  نآ  رد  مهرد  رازه  تخاس ، وا  يارب  هرفـس  هنیکـس  شرهاوخ 
یتقو دـیوگ : بقانم »  » رد بوشآ  رهـش  نبا.دـندرک  میـسقت  ناگراچیب  ناشیورد و  ناـیم  ار  نآ  دومرفب  هنیدـم ) کـیدزن  خالگنـس  )

، لوغشم نادب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تشاد و  ماو  رانید  رازه  دنچ  داتفه و  دش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
رادم ردپ  ضرق  هودـنا  هگ  تفگ  وا  اب  يدرم  دـید  باوخ  رد  دوب ، هدـنامورف  باوخ  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  اهزور  رتشیب  هکنانچ 

لام زا  ار  نآ  دنوادخ  هک 
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باوخ نامه  زاب  مود  بش  متخانـش ، یمن  سیحن »  » مان هب  یلام  دوخ  ردپ  لاوما  رد  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ماما  .درک  اضق  سیحن » »
« بشخ يذ   » رد یبآ  همـشچ ي  مان و  سیحن  دوب  یمور  يا  هدـنب  ار  تردـپ  تفگ : ینز  دیـسرپب ، لاـم  نآ  زا  ار  دوخ  ناـسک  دـید ،

یلع يوس  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  .تشذگب  هعقاو  نآ  زا  یکدنا  دنتفگب و  نآ  ياج  دیـسرپ ، همـشچ  نآ  زا  دوب ، هدروآ  نوریب 
رگا دـنیوگ ، سیحن »  » ار نآ  بشخ » يذ   » رد تسا  یبآ  همـشچ ي  ار  تردـپ  مدینـش  هک  داتـسرف  ماـغیپ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب 
دیلو .دوـمرفب  ار  نآ  رادـقم  ینک و  ادا  ار  مردـپ  ضرق  هک  نآ  لـباقم  رد  ریگرب  دوـمرف : ماـما  .مرادـیرخ  نم  یهاوـخ ، نآ  نـتخورف 

هنیکس تافو  .دومرف  انثتسا  اهنع -  هللا  یضر  هنیکس -  شرهاوخ  کلم  يرایبآ  يارب  بآ  نآ  زا  ار  هبنش  ياهبش  مدرک و  لوبق  تفگ :
نیـسحلا تنب  همطاـف ي  شرهاوخ  لاـس  ناـمه  رد  لاـس 117 و  لوـالا  عیبر  هاـم  زا  هتـشذگ  زور  جـنپ  هبنـشجنپ  زور  دوب  هنیدـم  رد 

نسح ماما  ترضح  هجوز ي  نیا  زا  شیپ  قحسا  ما  تسا و  هللادیبع  نب  هحلط  رتخد  قحسا  ما  همطاف  ردام  .تفای  تافو  مالسلاامهیلع 
ماما دقع  هب  قحسا  ما  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  سپ  تشذگ و  رد  یکدوک  رد  هحلط  دروآ و  ار  نسح  نب  هحلط  دوب و  مالسلا  هیلع 
مجنپ نوچ  تسین  حیحص  لیصفت  نادب  هنیکس  ترـضح  تافو  خیرات  دیوگ : مجرتم.دروآ  ار  همطاف  دمآ و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دوب و هبنشجنپ  مهدزناپ  باسح  تیؤر و  فالتخا  هب  دیاش  و  هبنشراهچ ، مهدزناپ  دوب و  هبنشکی  هکلب  دوبن ، هبنشجنپ  لوالا 117  عیبر 
تنب همطاف ي  رگید  تیاور  هب  .تسا و  هداتفا  خاسن  ملق  زا  اوهس  رشع  تسا و  هدوب  نولخ » هرـشع  سمخل   » لصا رد  نولخ » سمخل  »
ياپ رب  ار  لمج  گنج  هحلط  اب  هک  تسا  ناـمه  ریبز  .دوب  ریبز  نب  بعـصم  هجوز ي  هنیکـس ي  تشذـگرد و  هنس 110  رد  نیسحلا 

دندرک و ادا  دوب ، وا  نید  مهرد  رازه  دص  دنچ  نویلیم و  ود  دیوگ : بهذـلا » تارذـش   » رد هکنانچ  تشاد ، رایـسب  تورث  و  دـندرک ،
نویلیم کی  کی  ره  هب  دنداد ، نز  راهچ  هب  کی  تشه  هدنامیقاب  زا  دندرک و  ادج  مه  ار  وا  ثلث 
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هب هنیکس  تشکب و  ار  بعـصم  ناورم  کلملادبع  تشاد و  قارع  تیالو  شردارب  تسد  زا  بعـصم  دیـسر و  مهرد  رازه  تسیود  و 
نب نامیلـس  و  ناـفع ، نب  ناـمثع  نـب  ورمع  نـب  دـیز  دـقع  هـب  وا  زا  سپ  دـمآ و  رد  مازح  نـب  مـیکح  نـب  ناـمثع  نـب  هللادـبع  دـقع 

و  » تسا لوـقنم  فئاـطل  رداوـن و  رایـسب  بدا  خـیراوت و  بتک و  رد  هنیکـس  ترـضح  زا  .درک و  رما  وا  قـالط  هب  ار  وا  کلمللادـبع 
مهرد نویلیم  کی  تساوخب و  نافع  نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هللادـبع  ینثم ، نسح  تلحر  زا  سپ  ار  همطاـف  اـما  لـقانلا » یلع  هدـهعلا 

هک ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هداون ي  هیما  ینب  زا  يدرم  هک  تسناد  دـیاب  اجنیا  زا  ار  هردـخم  نآ  تفارـش  .داد و  وا  قادـص 
دروآ يرـسپ  مود  رهوش  نیا  زا  همطاف  دنک و  تاهابم  نیدب  دهد و  قادص  رادقم  نیا  دهاوخب و  دـندرک  یم  بس  اهربنم  رب  هیما  ینب 

قحـسا ما  رداـم  .تسا  هحلط  رتخد  قحـسا  ما  همطاـف  رداـم  : » تفگ جرفلاوبا.میدرگزاـب  باـتک  همجرت ي  هب  زاـب  .دـمحم  هب  موسوم 
ار ابرج »  » يور داتـسیا  یم  وا  يولهپ  هک  ابیز  نز  ره  وا ، ییابیز  تیاـغ  زا  دـنتفگ  ءاـبرج »  » ار وا  تسا ، یط  نب  هماـسق  تنب  ءاـبرج » »

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  هناخ ي  رد  قحـسا  ما  و  تسا ) کناب  رتخد  ینعم  هب  ءاـبرج » : » دـیوگ مجرتم   ) دـید یم  دوخ  زا  رتاـبیز 
هناخ زا  ار  وا  .مدنـسپ  یم  وت  يارب  ار  نز  نیا  ردارب  يا  تفگ : دـناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیـسرب  وا  تافو  ماـگنه  نوچ  دوب ،

ار وا  ردارب  تافو  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روآ ! رد  شیوخ  دقع  هب  ار  وا  دیآ  رـس  هب  وا  هدع  نوچ  دینکن و  نوریب  دوخ  ياه 
زا شیپ  دیوگ : مجرتم.تشاذگن  دنزرف  تشذگ و  یکدوک  رد  هحلط  مان  هب  دروآ  يرسپ  مالسلا  هیلع  نسح  زا  دروآ و  دوخ  دقع  هب 

غولب یگلاس و  هد  هب  ترضح  نآ  تداهش  لاس  نامه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  هک  میتفگ  مساق  تداهش  رکذ  رد  نیا 
سورعون البرک  رد  هلـصاف  میتفگ  دوبن و  نیا  زا  شیب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تداهـش  نیب  هلـصاف  هک  اریز  دیـسر ،

هقبط ي زا  دوب  هقث  نیسحلا  تنب  همطاف ي  : » هک تسا  لقن  رجح  نبا  بیرقت »  » زا.دوب
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هیلع نسح  نب  نسح  هک  تسا  هدش  تیاور  : » دیوگ دیفم  خیـش  و  «. دوب هدروخلاس  تشذگرد و  ترجه  زا  لاس  دص  زا  سپ  مراهچ ؛
ار همطاـف  مرتـخد  وت  يارب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تساوـخ ، ار  وا  رتـخد  ود  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوـخ  مع  زا  مالـسلا 

«. تسا رت  هدننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  همطاف  مردام  هب  هک  مدیزگرب 
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ءادهشلادیس ترضح  ترایز  تلیضف  رد 

تایرورـض زا  ترـضح  نآ  ترایز  بابحتـسا  دکات  هکلب  مالـسلا  هیلع  مولظم  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  ترایز  تسا  بحتـسم 
ضرف ترـضح  نآ  ترایز  ینعی  نمؤم » لک  یلع  ضرف  هترایز  نا   » تسا هدـش  دراو  هکناـنچ  تسا ، هیرـشع  ینثا  هعیـش ي  بهذـم 
كرت ار  لوـسر  ادـخ و  قـح  دـنک ، نآ  كرت  سک  ره  تسا و  بجاو  نز  درم و  رب  وا  تراـیز  هک  تسا  دراو  .نمؤـم و  ره  رب  تسا 
كرت سک  ره  و  تسا ، نید  ناـمیا و  صقن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  تسا  قوقع  نآ  كرت  هکلب  تسا ، هدرک 

، ضرف زا  دوصقم  تسا و  هدـیدرگ  دراو  یناـعم  نیا  لاـثما  رد  ثیدـح  نوـچ  دـیوگ : مجرتـم.تسا  خزود  لـها  یتـلع  یب  دـنک  نآ 
تساملع عامجا  ینعم  نیا  هدارا ي  هنیرق ي  دوش و  یم  قالطا  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  همئأ  ناسل  رد  یهاگ  هک  تسا  دکؤم  بابحتـسا 

يارب تسا » خزود  لها  دـنک  كرت  ار  نآ  سک  ره  : » دومرف هکنیا  .تسا و  لاحم  موصعم  يأر  یب  اـهنآ  عاـمجا  و  بوجو ، مدـع  رب 
نیا یتلع  یب  ادمع  درک  كرت  یسک  رگا  دننکن و  ترایز  كرت  تلع  یب  تماما  هب  نیدقتعم  ترـضح و  نآ  ناتـسود  اتداع  هک  نآ 

هب یلغـش  يارب  ام  نایانـشآ  زا  يرفاسم  میونـشب  رگا  ام  دوخ  تسا و  خزود  لها  تهج  نیا  زا  تسوا و  داقتعا  ءوس  زا  فشاک  لـمع 
هراپ و  زین ؛ رگید  همئا ي  اب  هکلب  تسا ، یصقن  يو  نامیا  رد  هک  میناد  نیقی  تفرن ، ترایز  هب  الصا  دنامب و  زور  دنچ  تفر و  البرک 

رد نآ  هب  نواهت  هک  تسا  بحتسم  لامعا  يا 
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هب .دـینک  رما  ار  ام  نایعیـش  : » دومرف ملـسم  نب  دـمحم  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح.تسا  ینامیا  یب  زا  فشاک  تداـع ،
يادـخ زا  تسا  بجاو  دراد  وا  تماـما  هب  رارقا  هک  نمؤـم  ره  رب  وا  ربـق  دزن  ندـمآ  هک  مالـسلاامهیلع  یلع  نـب  نیـسح  ربـق  تراـیز 
مالسلا هیلع  نیسح  ترایز  درازگ و  جح  دوخ  رمع  راگزور  همه  امـش  زا  یکی  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  و  «. یلاعت

، ناملسم ره  رب  تسا  بجاو  یلاعت  يادخ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  قح  نوچ  تسا ، هدرک  كرت  ار  ادخ  لوسر  قوقح  زا  یقح  دنکن ،
تسین ام  هعیش ي  زا  تقیقح  رد  درادنپ ، ام  هعیش ي  زا  ار  نتشیوخ  دورن و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک  سک  نآ  دومرف : و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  یک  نابا ! يا  دومرف : بلغت  نب  نابا  اب  و  «. تسا تشهب  لها  نامهیم  اج  نآ  رد  دشاب  یتشهب  رگا  و 

نیـسح ترایز  هب  یـشاب و  هعیـش  ناسیئر  زا  وت  هدـمحب ! میظعلا و  یبر  ناحبـس  دومرف : .ما  هتفرن  هک  تسا  نامز  رایـسب  متفگ : یتفر ؟
دنک و وحم  یهانگ  ماگ  ره  هب  دسیون و  وا  يارب  يا  هنسح  ماگ  ره  هب  یلاعت  يادخ  دنک  وا  ترایز  هک  سک  ره  يورن ؟ مالـسلا  هیلع 

كرت ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  مه  سرت  اب  هک  تسا  هدـمآ  رایـسب  تایاور  رد  « .دزرمایب ار  وا  هدـنیآ ي  هتـشذگ و  ناهانگ 
ره تسا و  فوخ  ردقب  زور  نآ  رد  باوث  دنادرگ و  نمیا  ار  وا  ربکا  عزف  زور  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  وا  سرت  اب  سک  ره  دـینکن و 

مالسلا هیلع  نیـسح  وا  تبحـص  مه  دهد و  ياج  شرع  هیاس ي  رد  ار  وا  لجوزع  يادخ  دنک  ترایز  سرت  اب  دسرتب و  نانآ  زا  سک 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد  و.دنادرگ  نمیا  تمایق  زور  لاوها  زا  وا  و  يادخ ، شرع  ریز  دـشاب 

هک نآ  دومرف : راب و  کی  یلاـس  ار  زیچ  یب  دور ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  راـب  ود  لاـس  ره  تسا  راوازـس  ار  رادـلام  : » هک
رگید ثیدـح  رد  و  راب ؛ کی  لاس  هس  ره  تسا  رود  شلزنم  هک  نآ  دـنکن و  ترایز  كرت  هام  کـی  زا  شیب  تسا  کـیدزن  شلزنم 

لاس رد  سک  ره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  لاس و  راهچ  زا  شیب  ترـضح  نآ  ترایز  زا  فلخت  تسین  راوازس 
«. ددرگ نمیا  رقف  زا  دور ، هللادبع  یبا  ربق  ترایز  هب  راب  هس 
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ریز یلاعت و  يادخ  یمارگ  ناگدـنب  زا  دور  وا  ترایز  هب  قوش  هب  سک  ره  تشاد و  دـیاب  قوش  صالخا و  ترـضح  نآ  ترایز  رد 
نوریب ناهانگ  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دهاوخ ، ادخ  يدونـشخ  نآ  زا  دنک و  ترایز  ار  وا  سک  ره  دشاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مچرپ 

وا هقردب ي  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  یتیاور  رد  .دننک و  وا  هقردب ي  ناگتشرف  و  ددرگ ، دلوتم  ردام  زا  هک  يدنزرف  دننام  دروآ 
ترـضح متـشگزاب  نوچ  مدوب ، هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  : » هک تسا  تیاور  نارمح  زا.دـیآ  دوخ  هناخ ي  هب  ات  دـننک 

وت داب  تراشب  نارمح ! يا  تفگ : نم  اب  ماما  دندمآ و  نم  ندید  نب  یلع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  رمع  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
ناهانگ زا  دهاوخ ، ار  وا  ربمغیپ  تلصو  یلاعت  يادخ  يدونشخ  نآ  زا  دنک و  ترایز  ار  دمحم  لآ  نادیهـش  ياهربق  سک  ره  هک  ار 

زور نوچ  : » هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  «. تسا هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  زور  نآ  دـننام  دـیآ  نوریب 
لجوزع يادخ  زج  ار  ناشیا  هرامـش ي  هک  دنزیخرب  یهورگ  دنیاجک ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  راوز  هک  دـنز  دایرف  يدانم  دوش  تمایق 

هللا تاولـص  همطاف -  یلع و  ادخ و  لوسر  راگدرورپ ! يا  دنیوگ : دـیدرک ؟ هچ  يارب  وا  ربق  ترایز  دـیوگ : دـنوادخ  .دـنادن  یـسک 
دـمحم و يا  هک  دـیآ  باطخ  .میتفر  وا  ترایز  هب  تخوسب  ام  لد  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  هک  اهرازآ  نآ  زا  میراد ، توسد  مهیلع - 

ادخ لوسر  مچرپ  ریز  دیشاب و  ناشیا  هجرد ي  رد  ناشیا و  اب  امـش  هک  دیوش  هتـسویپ  اهنآ  اب  مالـسلاامهیلع ! نیـسح  نسح و  یلع و 
تـشهب هب  مه  اب  همه  ات  درادهاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  نآ  دننیـشن و  مچرپ  نآ  هیاس ي  رد  سپ  دیدرگ ! مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع ماما  هک  نآ  يارب  دـیاش  دومرفن  ار  ملع  تشپ  دـیوگ : مجرتم  «. دنـشاب پچ  تسار و  فرط  رد  ملع و  نآ  شیپ  رد  همه  دـنور و 
ثیداحا رد  و.ملاعلا  هللا  و  تسا ، رگید  زیچ  ضرغ  دهاش  دورن و  تشهب  رد  دوخ  دـندرگن ، تشهب  لخاد  نایعیـش  همه ي  ات  مالـسلا 

عفر ناهانگ و  شزیر  شتآ و  زا  ندش  دازآ  تشهب و  لوخد  ناهانگ و  شزرمآ  بجوم  ترـضح  نآ  ترایز  هک  تسا  هدمآ  رایـسب 
دنوادخ دسانشب  ار  وا  قح  دیآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  دزن  سک  ره  .تساهاعد  ندش  باجتسم  تاجرد و 
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وا ربق  دزن  دریذـپب و  راکهانگ  داتفه  هرابرد ي  ار  وا  تعافـش  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  .دزرمایب و  ار  وا  هدـنیآ ي  هتـشذگ و  هاـنگ 
یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  امـش  تفگ : راجنلا  نب  هللادبع  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح.دنادرگ  اور  رگم  دهاوخن  یتجاح 

يدانم دزیر ، بآ  رد  ار  امش  ددرگب و  یتشک  رگا  هک  يا  هتـسناد  ار  نیا  دومرف : .يرآ  متفگ  تفگ : دینیـشن ؟ یم  یتشک  رد  دیور و 
یم نیـسح  ربق  دزن  نایعیـش  : » تفگ ترـضح  نآ  اب  طانح  دئاف  و  !؟ داب اراوگ  ار  امـش  تشهب  دیدش و  كاپ  امـش  هک  دـنز  یم  دایرف 

هتشذگ و هانگ  داسنشب ، ار  وا  قح  دیآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  دزن  سک  ره  ما  هدینش  دومرف : ترـضح  .ماعط  ناوخ و  هحون  اب  دنیآ 
ریرقت ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  مه  ماما  دهع  رد  تسا  موسرم  نونکا  هک  لمع  نیا  دیوگ : مجرتم  «. دوش هدـیزرمآ  وا  هدـنیآ ي 

هب هک  سک  نآ  دنیآ و  رد  تشهب  هب  مدرم  رگید  زا  شیپ  لاس  لهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راوز   » هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  و.دومرف 
یم رـسج  زا  امـش  زا  یکی  هکنانچ  درذگب ، نآ  زا  دراذـگ و  شیوخ  يارـس  رد  رب  ار  دوخ  ناهانگ  دور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز 

رد «. دوش یم  هدیزرمآ  ناهانگ  هدیـسرن  ترایز  هب  هتفرن و  نوریب  دوخ  رهـش  زا  ینعی  دراذگ ؛ یم  دوخ  تشپ  سپ  رد  ار  نآ  درذگ و 
هناور تشهب  هب  دیریگب و  دیهاوخ  ار  سک  ره  تسد  دنیوگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  راوز  اب  تمایق  زور  هک ، تسا  هدش  دراو  یثیدح 

نم هک  یـسانش  یمن  ارم  دـیوگ : يرگید  اـب  يدرم  هک  نآ  یتـح  دریگب ، دراد  تسود  هـک  ار  سک  ره  تـسد  رئاز  درم  سپ  دـیوش ،
زا دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  و.دراد  یمن  زاـب  ار  وا  یـسک  درب و  یم  تشهب  هب  مه  ار  وا  متـساخرب ؟ وـت  ياـپ  شیپ  زور  نـالف  هـک  منـالف 

بش زور و  تقو  ره  رد  یلاعت  يادخ  تفگ : یم  مدینش  ترضح  نآ  زا  : » تفگ نامیلس  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
نیـسح ربق  راوز  رگم  دنک  یم  باذع  دهاوخ  ار  سک  ره  دزرمآ و  یم  دهاوخ  ار  سک  ره  درگن و  یم  ناگدنب  يوس  راب  رازه  دـص 

ره دزرمآ  یم  زین  و  دزرمآ ، یم  ار  همه  هک  ار  تیب  لها  مالسلا و  هیلع 
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رد و  «. ار یبصان  رگم  دشاب ، خزود  قحتسم  هچ  رگا  دومرف : دشاب ؟ خزود  قحتسم  هچ  رگا  دندیسرپ  دننک ، تعافـش  اهنآ  هک  ار  سک 
تـسیب زا  لضفا  هکلب  جح ، تسیب  لداعم  هکلب  قتع  داهج و  هرمع و  جح و  ربارب  ترـضح  نآ  ترایز  هک  تسا  هدمآ  رایـسب  تایاور 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یجح  ربارب  تسا  دراو  .دوش و  یم  هتـشون  وا  يارب  روربم  جح  داتـشه  هکلب  تسا ، جح 
لوسر اب  جح  دص  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـشاب  وا  قح  هب  فراع  دور و  وا  ترایز  هب  سک  ره  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  .درازگ و 

کی ندرک  دازآ  باوث  دراذگب  درادرب و  هک  مدق  ره  هب  دنوادخ  دور  وا  ترایز  هب  هدایپ  سک  ره  درازگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ار جح  میوگ  امش  يارب  ار  وا  ربق  ترایز و  لضف  رگا  : » دومرف قداص  ترضح.دسیون  وا  يارب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  نادنزرف  زا  هدنب 

ترـضح نآ  زا  و  دریگ ؟ مرح  ار  هکم  هک  نآ  زا  شیپ  تفرگ  نما  مرح  ار  البرک  یلاعت  يادـخ  هک  یناد  یمن  اـیآ  .دـینک  یم  كرت 
ای تفگ : هشیاع  درک ؛ یم  يزاب  وا  اب  ربمغیپ  دوب ، هتـسشن  ادـخ  لوسر  نماد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يزور  تفگ : هک  تسا  تیاور 
نم مشچ  ینـشور  لد و  هویم ي  هک  مرادن  تسود  ار  وا  هنوگچ  وت  رب  ياو  تفگ : يراد ؟ تسود  ردق  هچ  ار  دـنزرف  نیا  هللا ! لوسر 

: تفگ .دسیونب  نم  ياهجح  زا  جح  کی  وا  يارب  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  دنـشک ؛ یم  ار  وا  نم  تما  هک  نادـب  و  تسا ؟
نانچمه يرآ و  دومرف : وت ؟ ياهجح  زا  جح  ود  تفگ : .نم  ياهجح  زا  جح  ود  هکلب  دومرف : وت ؟ ياهجح  زا  جح  کی  هللا  لوسر  ای 

حادق زا  «. دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهجح  زا  هرمع  جح و  دون  هب  ات  دوزفا  یم  ددع  رب  ادخ  لوسر  دیسرپ و  یم  هشیاع 
، تسیچ دور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک  نآ  باوث  مدیـسرپ  : » تفگ حادق  تسا ، تیاور  قداص  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا 

رگا دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  هلوبقم  هرمع ي  رازه  لوبقم و  جح  رازه  دومرف : دشابن ؟ نامرفان  شکرـس و  دسانـشب و  ار  وا  قح  رگا 
ترایز هک  تسا  هدمآ  رایـسب  ثیداحا  رد  و  «. دشاب رو  هطوغ  راگدرورپ  تمحر  رد  هتـسویپ  دوش و  یم  هتـشون  ادعـس  رد  دشاب  یقش 

ظفح رمع و  لوط  بجوم  ترضح  نآ 
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یلاعت يادخ  هک  تسا  نآ  دنهد  وا  هب  هک  يزیچ  رتمک  هکلب  تسا ، تاجاح  ندش  اور  هودنا و  ندودز  يزور و  ینوزف  لام و  ناج و 
هک تسا  هدـش  تیاکح  و  رتوکین ، دـنک  ظفح  ار  وا  دوش  تمایق  زور  نوچ  و  ددرگزاب ، دوخ  لها  هب  ات  دـنک  ظفح  ار  وا  لام  ناج و 
یم برع  دندروآ و  دنزرف  همه  دنتفر و  ترضح  نآ  ربق  دزن  ازان  نز  رازه  دص  دیسر ، دالب  لها  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ 
هیلع نیسح  : » هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  «. دور میرک  يدرم  ربق  ترایز  هب  رگم  دیاز  یمن  نز  دنتفگ :

راکهانگ و لد و  هدرـسفا  نیگمغ و  هاگ  ره  هک  درک  دای  مسق  دنوادخ  هدرـسفا ، لد  هنـشت ، هودنا و  هب  دش و  هتـشک  متـس  هب  مالـسلا 
دنوادخ لجوزع ، يادخ  هب  دیوج  برقت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دـناوخب و  وا  ربق  دزن  ار  يادـخ  دور و  وا  ترایز  هب  روجنر  هنـشت و 

ای اوربتعاف   » .دنادرگ عیـسو  ار  وا  يزور  دـیازفیب و  وا  رمع  رب  دزرمایب و  ار  وا  هانگ  دـیامرف و  اطع  ار  وا  تلأسم  دـنک و  رود  وا  زا  مغ 
هب فرـشت  يارب  هک  ارم  دـش  بجوم  وت  يوس  نم  قوش  متفگ : قداص  ترـضح  اب  : » تفگ تسا  تیاور  روفعی  یبا  زا  «. راصبألا یلوا 

؟ نم زا  تسا  رت  میظع  وت  رب  وا  قح  هک  یـسک  دزن  یتـفرن  ارچ  نکم ! هلگ  دوخ  راـگدرورپ  زا  دومرف : .مدرب  جـنر  هار  رد  وت  تمدـخ 
زا تیاکش  دید و  رایـسب  جنر  هار  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  روضح  هب  ندیـسر  يارب  دوب  هدش  فرـشم  هنیدم  هب  دوب ، قارع  لها  يوار  )
رت میظع  وت  رب  وا  قح  هک  یـسک  دزن  یتفرن  ارچ   » دومرف هک  ماما  مالک  نآ  تفگ : يوار  دومرف ) مـالک  نآ  وا  اـب  ماـما  درک ، هار  جـنر 
رت میظع  نم  رب  وا  قح  هک  تسیک  متفگ  و  نکم !» تیاکـش  دوخ  راـگدرورپ  زا  : » دومرف هکنآ  زا  دـمآ  رتراوـشد  نم  رب  نم » زا  تسا 
نآ زا  و  »؟ یهاوخب وا  زا  اـجنآ  ار  دوخ  جـئاوح  یناوخب و  ار  يادـخ  هک  یتفرن  وا  دزن  ارچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  دومرف : وت ؟ زا  دـشاب 

کی وا  رمع  زا  تسا و  هدیدرگ  مورحم  رایسب  ریخ  زا  دنکن  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  سک  نآ  : » دومرف هک  تسا  ترـضح 
رازه دـنک  قافنا  هک  مهرد  ره  هب  تسا و  لامعا  لضفا  ترـضح  نآ  ترایز  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  دـنچ  رد  و  «. هدـش هتـساک  لاـس 

هب دومرف : نانس  نبا  ثیدح  رد  .دنهد و  ضوع  ار  وا  مهرد 
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هب ناگتـشرف  همئا و  نیلـسرم و  ناربـمغیپ و  هک  دومرف  راـب و  هد  اـت  درمـش  دوش و  بوسحم  وا  يارب  مرد  رازه  مرد و  رازه  مهرد  ره 
نیا زا  ریغ  دنوش و  كانحرف  اه  نآ  ندید  هب  دنهد و  اه  هدژم  ار  نانآ  رتشیب و  نامسآ  رد  دننک ، اعد  وا  راوز  يارب  دنیآ و  وا  ترایز 

نب رفعج  مساقلاوبا  خیش  زا.مینک  یم  رکذ  اجنیا  رد  ثیدح  دنچ  كربت  يارب  و  تسا ، هدمآ  ترضح  نآ  ترایز  لضف  رد  رایسب  مه 
هیلع قداص  رفعج  ماما  روضح  هب  هک  مدیبلط  تصخر  تفگ : بهو  نب  هیواعم  زا  هدانـسا ي  هب  تسا  هدش  تیاور  هیولوق  نب  دـمحم 

زا سپ  درازگب و  زامن  ات  متسشن  مه  نم  هتـسشن  یلـصم  رب  يا  هناخ  رد  ار  وا  متفای  مدمآ ، رد  يآ ! رد  دومرف : موش ؛ فرـشم  مالـسلا 
تعافش هدعو ي  ار  ام  يدینادرگ و  ام  صوصخم  ار  تمارک  هک  یسک  يا  تفگ : یم  درک و  یم  تاجانم  راگدرورپ  اب  مدینش  زامن 

! يدـینادرگ بغار  ام  يوس  ار  نامدرم  لد  يداد و  ام  هب  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع  يدومرف و  ام  صاـخ  ار  ربمغیپ  ینیـشناج  يداد و 
جنر هب  ار  شیوـخ  نت  دـندرک و  قاـفنا  ار  شیوـخ  ياـه  لاـم  هک  زرماـیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردـپ  ربـق  نارئاز  ناردارب و  نم و 

دنتفریذپ ار  ام  نامرف  دئندرک و  داش  نادب  ار  وت  ربمغیپ  و  دنراد ، وت  زا  باوث  دیما  ام  تلص  هب  و  دنشاب :، هدرک  یکین  ام  هب  ات  دندنکفا 
بش و يدرگ و  یضار  اهنآ  زا  هکنیا  هب  هد  ناشیا  شاداپ  سپ  دنتساوخ ، وت  ياضر  راک  نیا  زا  دنتخاس و  نیگهودنا  ار  ام  نمـشد  و 
دینع و رگمتس  ره  رش  و  شاب ! اهنآ  اب  رادهاگن و  یهجو  رتوکین  هب  اهنآ  تبیغ  رد  ار  اهنآ  نادنزرف  نادناخ و  شاب و  اهنآ  ظفاح  زور 

اهنآ هب  دنراد ، وت  زا  تبرغ  رد  هک  ار  اه  نآ  ياهوزرآ  نیرتگرزب  نک و  رود  ناشیا  زا  ار  سنا  نج و  نیطایش  دیدش و  فیعض و  ره 
رب ار  ام  ترایز  ام  نانمشد  ایادخ ! هد !) رجا  نک و  تافاکم   ) دندیزگرب دوخ  ناشیوخ  ناسک و  نادنزرف و  هب  هک  ار  ام  ترایز  هدب و 
رب ياشخبب  سپ  ام ، نیفلاخم  اب  تفلاخم  يارب  زا  دـنهد  یمن  رارق  ام  ترایز  عنام  ار  اه  نآ  يریگ  بیع  اـما  دـنریگ  یم  بیع  ناـشیا 
نآ دوش و  یم  هدوس  هدیلام و  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  رهطم  ربق  رب  هک  اه  هرهچ  نآ  دینادرگب و  ار  اهنآ  گنر  باتفآ  هک  اهیور  اهنآ 

يدایرف نآ  دزوس و  یم  ام  يارب  هک  رارق  یب  ياهلد  نآ  ددرگ و  یم  ناور  ام  رب  يزوسلد  يارب  اهنآ  کشرس  هک  اه  مشچ 
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ار اه  نآ  یناسرب  ضوح  هب  هک  ماگنه  نآ  اـت  مراپـس  یم  وت  هب  ار  اهندـب  نآ  اـه و  ناـج  نآ  نم  ایادـخ ! دوش ! یم  دـنلب  اـم  يارب  هک 
! موش وت  يادف  متفگ : .دـش  غراف  ات  نومـضم  نیا  هب  هدجـس  لاح  رد  درک  یم  اعد  نینچمه  و  دنـشاب ؛ هنـشت  مدرم  همه ي  هک  يزور 

مدرک وزرآ  مسق  ادخ  هب  دنک ، رثا  اه  نآ  رب  شتآ  مرادنپن  يدوب ، هدرک  سانشنادخ  نادحلم  هرابرد ي  مدینش  وت  زا  هک  اعد  نیا  رگا 
یم عنام  هچ  تشاد ) لزنم  هفوک  رد  ارهاظ   ) یکیدزن رایسب  وا  هب  وت  دومرف : .مدمآ  یمن  جح  هب  مدوب و  هدرک  ترضح  نآ  ترایز  هک 
یم اعد  نیمز  رد  هک  دـننآ  زا  شیب  دـننک  یم  اعد  ترـضح  نآ  راوز  يارب  نامـسآ  رد  هک  اهنآ  دومرف : زاب  وا ؟ ترایز  زا  ار  وت  دوش 
يا هیاسمه  ارم  متـشاد و  لزنم  هفوک  رد  تفگ : تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  هدانـسا  هب  ریبک » رازم   » فلؤم دـیوگ : راحب  رد  «. دـننک

تعدـب تفگ  مالـسلا ؟ هیلع  نیـسح  ربـق  تراـیز  رد  ییوگ  هچ  متفگ : وا  مدوب  وا  دزن  دوب  هعمج  بش  متفر و  یم  وا  دزن  رایـسب  دوب ،
زا مور و  وا  دزن  زاـب  هاگرحـس  متفگ  متـساخرب و  وا  دزن  زا  نیگمـشخ  .شتآ  رد  یهارمگ  ره  تـسا و  یهارمگ  یتعدـب  ره  تـسا و 

دمآ رد  تشپ  زا  يزاوآ  متفوکب و  رد  متفر و  تفگ  دوش و  روک  شمـشچ  هک  میوگ  ثیدـح  ردـق  نآ  وا  يارب  نینمؤملاریما  لئاضف 
عوکر و زا  تسا و  هدجس  رد  مدید  ار  درمریپ  .مدیسر  رئاح  هب  ات  متفر  نوریب  وا  رس  تشپ  ناباتـش  نم  .تفر  ترایز  هب  بش  لوا  هک 
هب زورما  شتآ و  رد  تلالـض  تلالـض و  تعدـب  تسا و  تعدـب  ترایز  یتفگ  یم  زورید  وت  متفگ : وا  اـب  .دوش  یمن  لولم  هدـجس 

مدـید یباوخ  بش  نیا  رد  ات  مدرک  یمن  تباث  تماما  نادـناخ  نیا  يارب  نم  هک  نکن  تمالم  نامیلـس ! يا  تفگ : يدـمآ !؟ ترایز 
وا درگ  رب  یهورگ  و  مناوتن ، ندرک  فصو  ار  وا  نسح  ییاـسر و  هک  ـالاب  هناـیم  مدـید  يدرم  تفگ : يدـید ؟ هچ  متفگ : كاـنلوه ،

ناشخرد يرهوگ  نآ  هشوگ  ره  رب  تشاد و  هشوگ  راهچ  یجات  رس  رب  دوب  وا  شیپاشیپ  يراوس  بسا  دندمآ ، یم  وا  هارمه  دندوب و 
: دنتفگ نارگید ؟ نآ  متفگ : .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  دـنتفگ : تسیک ؟ متفگ : .تفات  یم  هار  زور  هس  ات  نآ  وترپ  هک 

نیا متفگ  .دـیرپ  یم  نامـسآ  نیمز و  نایم  رون  زا  تسا  يا  هواجک  نآ  رب  رون و  زا  يرتش  مدـید  زاب  .بلاط  یبا  نب  یلع  وا  نیـشناج 
رتخد هجیدخ  دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  هقان 
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گنهآ متفگ : .مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نآ  متفگ : .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  دـلیوخ و 
مدرک هواجک  نآ  دصق  سپ  .دش  دیهش  البرک  رد  متس  هب  هک  دنور  یم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز  هب  دنتفگ : دنراد ؟ اجک 

هلیل مالــسلاامهیلع  یلع  نـب  نیــسحلا  راوزل  هرکذ  لـج  هللا  نـم  اـناما  : » هتــشون نآ  رد  نامــسآ و  زا  دزیر  یم  مدــید  اــه  هـعقرو  و 
ناکم نیا  زا  مسق  ادخ  هب  نامیلس  يا  میشاب ؛ تشهب  هیلع  هجرد ي  رد  ام  نایعیش  ام و  هک  دز  دایرف  نامـسآ  زا  یفتاه  هاگنآ  » هعمجلا

زا ینعی  دوب ؛ یلوم  یلهاک  يدسا  نارهم  نب  نامیلـس  دمحم  وبا  شمعا  دـیوگ : مجرتم  « .ددرگ ادـج  نم  ندـب  زا  حور  ات  موشن  ادـج 
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تافو  لاس  رد  وا  تافو  .دنناد و  قثوم  ار  وا  ابلاغ  تنـس  لها  برع و  ریغ  دسا  ینب  ناگتـسب 
تارذش  » رد یلبنح  دامعلا  نبا  لاس 148. لوالا  عیبر  هام  رد  شمعا  تافو  تسا و  لاوش  هاـم  ترـضح  نآ  تاـفو  هک  نآ  ـالا  تسا ،

نیرتملاـع : » تفگ هنییع  نبا  و  درک .» تیاور  ثیدـح   1300 تفگ »: ینیدم  نبا  دوب » اجنآ  ملاع  هفوک و  ثدـحم  : » دـیوگ بهذـلا »
: تفگ عیکو  تسا .» مالسا  همالع ي  : » تفگ ناطق  ییحی  تسا » شمعا  ار ، ثیدح  اهنآ  نیرتظفاح  ضئارف و  نآرق و  هب  هفوک  مدرم 

لاسرا هب  وا  زا  کلام  دـماین و  يو  زا  رتدـباع  وا  زا  سپ  : » تفگ یبیرخ  و  «. دـشن توف  وا  زا  تعاـمج  زاـمن  لوا  ریبکت  لاـس  داـتفه  »
هناخ رد  هک  نآ  رگا  : » تفگ دمآ و  ملع  هبلط  دزن  يزور  دوب ، عبط  شدوخ  .دینـشن و  ثیدح  شمعا  دوخ  زا  نوچ  دنک ، یم  تیاور 

هجوز شمعا و  ناـیم  تساوخ  يدرم  يزور  و  «. مدـمآ یمن  نوریب  دوبن ، امـش  زا  رت  ضوغبم  نم  دزن  شا ) هجوز  ینعی   ) تسا نم  ي 
شیاپ قاس  تسا و  ناور  نآ  زا  بآ  تسا و  وس  مک  ترهوش  شمـشچ  هک  نیا  زا  تفگ : شمعا  هجوز ي  اب  دـنک ، حالـصا  ار  شا 

وت تفگ : شمعا  .متساوخ  یمن  لئاسر  ناوید  يارب  ار  وا  نم  تفگ : نز  .تسا  رصع  ياوشیپ  ماما و  وا  هک  روخم ، مغ  تسا  کیراب 
لداع ود  اب  تفگ : ییوگ ؟ هچ  الوج  تداهش  رد  تفگ : وا  اب  ییالوج  يزور  ! يدومن منز  هب  ارم  بویع  رتشیب 
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: تفگ شمعا  دنک ، لوب  وا  شوگ  رد  ناطیـش  دباوخب  دـجهت  ماگنه  سک  ره  هک  دـش  وا  دزن  ثیدـح  نیا  رکذ  یتقو.تسا  هتفریذـپ 
هیلع یلع  يواـسم  ناـمثع و  لـئاضف  تشون : وا  يارب  کلملادـبع  نب  ماـشه   . تسا (1) هدـش  لـیلع  ناطیـش  لوب  زا  ناـمه  نم  مشچ 

دروـخب اـت  تشاذـگ  شناـهد  رد  ار  هماـن  دوـب ، وا  کـیدزن  يدنفـسوگ  دـناوخب و  تفگرب و  ار  هماـن  سیوـنب ! نـم  يارب  ار  مالـسلا 
نایانشآ هب  درک و  حاحلا  هداتـسرف  .ذغاک  باوج  تسا  نیا  تفگ : ماشه  هداتـسرف ي  اب  و  دنروخ ) یم  ذغاک  ناتـسبرع  نادنفـسوگ  )

همه ي بقانم  رگا  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : » تشون باوج  .دشک  یم  ارم  ماشه  مربن  باوج  رگا  تفگ : دـیدرگ و  لسوتم  شمعا 
ار وت  دـشاب ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هللااب ) دوعن   ) مدرم همه ي  يواسم  رگا  درادـن و  يدوس  ار  وت  دـشاب  تباـث  ناـمثع  يارب  نیمز  لـها 

هدرمـش هعیـش  تاور  زا  ار  شمعا  دوخ  لاجر »  » رد یلعوبا  و.دامعلا  نبا  مالک  یهتنا  مالـسلا .» و  شاب ! ار  نتـشیوخ  دـناسرن ، یناـیز 
اما دوب  تیب  لـها  ناتـسود  زا  شمعا  هک  تسا  نآ  حیحـص  .دندرمـشن و  هعیـش  زا  ار  يو  اـملع  زا  نارگید  یلح و  همـالع ي  تسا و 
لین بجوم  ار  اهنآ  روبق  ترایز  دشاب و  دقتعم  لئاضف  تبقنم و  هزجعم و  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  یـسک  دیاش  دوبن و  یماما  یعیش 

بهذم یماما  وا  تروص  نیا  رد  دـنادن ، موصعم  ار  اه  نآ  اما  درامـش ، لوبقم  راگدرورپ  دزن  ار  ناشیا  تعافـش  دـناد و  تداعـس  هب 
نآ رگا  هک  دوبن  نانچ  دندوب ، لئاق  همئا  يارب  هک  لئاضف  نآ  همه ي  اب  دنتـسه و  دـندوب و  نینچمه  تنـس  لها  زا  یهورگ  .تسین و 

مهیلع همئا  لوق  تحـصص  نارگید و  لوـق  نـالطب  هب  دـننک  نیقی  رگید ، زیچ  رگید  ياـملع  دـنتفگ و  یم  يزیچ  ینید  مکح  رد  اـه 
 - مهیلع هللا  مالـس  بنیز -  ساـبع و  ترـضح  میظعلادـبع و  ترـضح  زا  تساـم  مارتـحا  ریظن  همئا  زا  مدرم  نـیا  مارتـحا  و  مالـسلا ،

تمصع هب  دقتعم  يو  سپ  تیب ، لها  بهذم  فالخ  رب  دنا  هدرک  لقن  هصاخ  يواتف  شمعا  زا  نیعمجا و 
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« برعلا ناسل   » بحاص دیدحلا و  یبا  نبا  هکنانچ  دننک  اهنآ  رب  هعیش  قالطا  هماع  هک  دشاب  هاگ  و  دوب ، ناتسود  زا  هچ  رگا  دوبن  اهنآ 
« لوصالا هیاهن  » باتک رد  هللا  همحر  یلح  همالع ي  .دندرمشن و  هعیش  زا  ار  شمعا  هک  تسا  قباس  ياملع  اب  قح  دندرمش و  یعیش  ار 

هرانم زا  نذؤم  نداتفا  ریظن  دنک ، لقن  ار  نآ  نت  کی  طقف  ددرگ و  روهشم  دیاب  هداع  هعقاو  هک  تسا  هدرمش  ثیدح  بذک  مئالع  زا 
دوبن و مانمگ  يدرم  دوخ  دهع  رد  شمعا  مییوگ  نیا ، ربانب  ود ، ره  زا  رتگرزب  دادغب  هرـصب و  نایم  یگرزب  رهـش  ندوب  هعمج و  زور 

نب رفعج  مساقلاوبا  خیـش  زا.میدرگزاـب  همجرت  هب  .دـنام  یمن  هدیـشوپ  دوب  یماـما  رگا  دوب و  رت  فورعم  ریـصب  یبا  هرارز و  زا  هکلب 
ینب تلود  رخآ  رد  : » تفگ تسا  تیاور  یلاـمث  هزمح  یبا  هداز ي  رتـخد  نیـسح  زا  بوـبحم  نبا  زا  شردـپ  زا  هیوـلوق  نـب  دـمحم 

زا یمین  ات  مدش  ناهنپ  هیرق  نآ  زا  يرانک  رد  مدیـسر ، البرک  هب  ات  ناهنپ  متفر  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  دصق  هب  ناورم 
هب نونکا  یتفای و  ار  ترایز  رجا  هک  درگ  زاب  تفگ : دمآ و  نم  هب  يور  يدرم  مدـش  کیدزن  نوچ  متفر ، ربق  يوس  تشذـگب ، بش 

یهاوخن ینادـب  نونکا  تفگ : دـمآ و  درم  نامه  زاب  متفر و  ربق  يوس  مد  هدـیپس  کیدزن  ات  متـشگزاب  ناسرت  نم  دیـسر ! یناوتن  ربق 
عنام ترـضح  نآ  ربق  نم و  نایم  مدـمآ ، ترایز  يارب  هفوک  زا  مسر ؟ یمن  نآ  هب  ارچ  دراد ! تمالـس  ار  وت  ادـخ  متفگ : نم  .دیـسر 

زا مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  شاب  یکدنا  تفگ : دنـشکب ! دـننیبب و  اج  نیا  ارم  ماش  لها  دوش و  نشور  اوه  مسرت  یم  وشم !
دندمآ دورف  هتشرف  رازه  داتفه  اب  تسا ، هداد  تصخر  ار  يو  دنوادخ  دنک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ات  تساوخ  يروتسد  يادخ 

دهد یتمالس  ار  وت  ادخ  متفگ : نم  .دنور  یم  نامـسآ  هب  نآ  زا  سپ  هتـسشن ، رجف  عولط  راظتنا  رد  دنیوا و  روضح  رد  بش  لوا  زا  و 
نم .میرومأـم  وا  راوز  يارب  نتـساوخ  شزرمآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربـق  ینابـساپ  هـب  هـک  مناگتـشرف  نآ  زا  نـم  تـفگ : یتـسیک ؟
مدش ربق  کیدزن  سپ  دشن ، عنام  یسک  متفر و  دیمد  هدیپس  نوچ  .دنک  زاورپ  مرس  زا  لقع  مدینـش  هکنیا  زا  دوب  کیدزن  متـشگزاب و 

«. متشگزاب ناباتش  ماش  لها  سرت  زا  متشاذگب و  حبص  زامن  نالتاق و  رب  نیرفن  مدرک و  مالس  و 
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رد هفرع  بش  هللا ! لوسر  نبای  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اب  تفگ : تسا  تیاور  رامع  نب  قحـسا  زا  هدانـساب  هیولوق  نبا  زا 
مور و ربق  کیدزن  متـساوخ  ، دندرک یم  زامن  بش  همه  مدید ، هماج  دیپس  يوبـشوخ  يور و  وکین  درم  رازه  هس  کیدزن  مدوب ، رئاح 
! مدیدن ار  یسک  متشادرب  رـس  مدرک و  مدرک  هدجـس  مد  هدیپس  ماگنه  مسر ، ربق  هب  متـسناوتن  مدرم  هوبنا  زا  منک ، ییاهاعد  و  مسوبب ،

هیلع نیسح  رب  هتشرف  رازه  راهچ  هک  درک  تیاور  شردپ  زا  مردپ  دومرف : هن  متفگ : دندوب ؟ هک  یتسناد  تفگ : مالسلا  هیلع  هللادبعوبا 
دنزرف رب  امـش  ناگتـشرف ! يا  درک  یحو  ناشیا  هب  یلاعت  يادخ  دـنتفر و  الاب  نامـسآ  يوس  سپ  تداهـش ، ماگنه  دنتـشذگ  مالـسلا 

ربق کیدزن  دیور  نیمز  هب  سپ  دندرکن ، وا  يرای  دنتشک ، یم  ار  وا  دیتشذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نم  هدیزگرب ي  بیبح و 
هک تسا  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ادنـسم  زین  و  «. تمایق ات  دنتـسه  اجنادب  ناگتـشرف  نآ  و  وا ! رب  دییرگب  هدولآ و  درگ  هدـیلوژ و  وا 
رد ایآ  مدیسرپ : مالـسلا ! هیلع  نیـسح  ربق  رب  دننک  یم  تمحازم  نانمؤم  اب  ار  ناگتـشرف  منیب  یم  ایوگ  تفگ : مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا 
یم تسد  اه  نآ  يور  رب  دـنهارمه و  نانموم  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  نکلو  تاهیه ! تاـهیه ! دومرف : دـندرگ ؟ یم  رادـیدپ  نینمؤم  رظن 
یم تمدخ  ار  نانآ  ناگتشرف  دتـسرف و  یم  یتشهب  كاروخ  ماش  دادماب و  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  راوز  يارب  دنوادخ  دنـشک و 
مسق ادخ  هب  متفگ : .دزاس  اور  ار  تجاح  نآ  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دهاوخن  ادخ  زا  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  هدنب  چیه  دننک ،
هداهن رون  زا  یتخت  منیب  میوگ  دومرف : .يدیـس  اـی  يرآ  متفگ  میازفیب ؟ نآ  رب  یهاوخ  یم  لـضفم ! يا  تفگ : .تسا  نیا  تمارک  هک 
هتسشن تخت  نآ  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  منیب  ایوگ  هدیناشن و  نآ  رد  رهوگ  نوگ  هنوگ  هدز و  نآ  رب  خرـس  توقای  زا  يدبنگ  تسا و 
لجوزع يادـخ  دـنهد ، یم  مالـس  وا  رب  دـننک و  یم  تراـیز  ار  وا  ناـنمؤم  منیب  یم  اـیوگ  تسا و  زبس  دـبنگ  رازه  دون  وا  درگ  رب  و 

هک تسا  يزور  زورما  و  دیدید ! رازآ  دندیـشک و  يراوخ  دیدرب و  جنر  رایـسب  هک  دیهاوخب  تجاح  نم  زا  نم ! ناتـسود  يا  دـیوگ :
.دشاب تشهب  زا  ناشیا  یندیماشآ  یندروخ و  سپ  امش ، يارب  مزاس  اور  ار  نآ  رگم  دیهاوخن  نم  زا  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح 

!« درادن دننام  ریظن و  هک  تسا  یتمارک  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 
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هیلع ماـما  لوق  هنیرق ي  هب  تعجر  تقو  رد  دـبنگ  نتـشارفا  رب  تسا و  خزرب  رد  ماـعط  نداتـسرف  دـیوگ : هللا  همحر  یـسلجم  موـحرم 
ماما مالک  نآ  تسیچ و  یـسلجم  موحرم  دوصقم  هک  دشن  مولعم  نم  رب  دـیوگ : مجرتم.ترخآ  ایند و  جـئاوح  زا  هدومرف  هک  مالـسلا 

یتـشهب ماـعط  هکئـالم و  یناـبرهم  تمدـخ و  تداعـس و  تمعن و  نآ  هتبلا  دوـش ، یم  خزرب  تعجر و  رب  هنیرق  هنوـگچ  مالـسلا  هیلع 
تمدـخ هک  روطنامه  دـننیب و  یمن  رـس  مشچ  اـب  ار  ناگتـشرف  ینعی  تاـهیه » تاـهیه  : » دومرف دوخ  ماـما  هکناـنچ  تسین ، سوسحم 

تـسا ترایز  ماگنه  نامه  رد  مه  زبس  خرـس و  ياهدبنگ  یتشهب و  ماعط  سوسحم ، ریغ  یلو  تسا  ترایز  ماگنه  نامه  رد  هکئالم 
هک نآ  زا  تسا  رتقفاوم  ثیدح  ترابع  اب  لامتحا  نیا  تعجر و  ماگنه  خزرب و  ملاع  رد  رئاز  ندرم  زا  دـعب  هن  بیغ  ینعم و  ملاع  رد 
اب درادن  تافانم  ثیدـح  نیا  زین  .دـشابن و  تغل  دـعاوق  فلاخم  هک  درک  دـیاب  يروطب  ظافلا  رهاوظ  لیوأت  .تسا و  هدومرف  یـسلجم 
ار رگیدکی  راوز  ندید  دننام  تسا  ماع  رمتـسم و  ندید  اجنیا  دوصقم  هک  اریز  دید ، ار  ناگتـشرف  رامع  نب  قحـسا  هک  قباس  ثیدح 
هب هیولوق  نبا  مه.میدرگزاب  همجرت  هب  .دـندرکن  یفن  ار  تالاح  ضعب  رد  مدرم  ضعب  ندـید  اـما  تاـهیه » تاـهیه  : » دومرف ماـما  هک 
رد داد  تیزم  يزیچ  هب  ار  امش  دنوادخ  تفگ : نم  اب  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداص  ترـضح  زا  يرـصب  دامح  نب  هللادبع  زا  هدانـسا 

یمدرم و  دینک ! مایق  نآ  قح  هب  دیسانشب و  یگتـسیاش  هب  ار  نآ  ردق  هک  مرادن  نامگ  و  دادن ، نآ  دننام  ار  سک  چیه  هک  امـش  راوج 
وت يادف  متفگ : .دنتفرگ  تقبـس  امـش  رب  دنتـشگ و  لئان  تداعـس  نیا  هب  دوخ  شـشوک  یب  یهلا  فطل  هب  دـنتفای و  نآ  تیلباق  رگید 
رد لها  زا  رود  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  نم  دج  ترایز  دومرف : تسیچ ؟ يدربن  مان  يدرک و  فصو  همه  نیا  هک  تلیـضف  نیا  موش !

قارف زا  دنیبن ، ار  وا  ربق  رگا  و  نیگهودنا ، دورن  رگا  دشاب و  نایرگ  دور ، وا  ترایز  هب  یـسک  رگا  دش ، نوفدم  دیهـش و  تبرغ  نیمز 
شیوخ و زا  ورد  تسا  ینابایب  رد  دروآ ، تمحر  يو  رب  تسا ، نوفدـم  وا  ياپ  ریز  هک  شدـنزرف  اـب  دـنیبب  ار  وا  ربق  رگا  دزوسب و  وا 

هک بآ  زا  و  دنتشاذگ ، اهنت  تشد  ناروناج  اب  ار  وا  وا و  نتشک  رب  دندش  قفتم  نید  زا  ناگتشگرب  دنتشادزاب و  شقح  زا  رابت ،
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عیاـض ار  وا  نادـناخ  نیـشناج و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  قـح  دـندرک و  عـنم  دنـشون ، یم  نآ  زا  ناروناـج  نیرت  تـسپ 
رد و  رود ، دوخ  دـج  زا  نیگمهـس و  ییاهنت  زا  ییاج  تفخب  دوخ  نایعیـش  ناشیوخ و  اـب  تفر و  كاـخ  رد  مولظم  سپ  دنتـشاذگ ،

.هدیناسانـش وا  هب  ار  ام  قح  تسا و  هدومزآ  نامیا  هب  ار  وا  لد  دـنوادخ  هک  نمؤم  نآ  رگم  دورن  وا  تراـیز  هب  سک  چـیه  هک  یلزنم 
فورعم ناشیا  دزن  دـندرپس و  نم  هب  ناطلـس  لاوما  دنتـشامگ و  مناوید  راک  هب  اـت  متفر  یم  وا  تراـیز  هب  نم  موش ! وت  يادـف  متفگ :

وا ترایز  هب  هک  یـسک  لضف  یناد  یم  دومرف : .تسا  اهریخ  وا  تراـیز  رد  مناد  یم  متفرن و  رهطم  ربق  نآ  تراـیز  هب  هیقت  زا  .مدـش 
ام شاداپ  دنلاب و  یم  وا  هب  نامسآ  ناگتشرف  هک  تسا  نآ  وا  لضف  دومرف : .ین  متفگ  دراد ؟ گرزب  شاداپ  هچ  ام  دزن  تسیچ و  دور 
هب ترـضح  نآ  هک  ینامز  زا  دـنزرف : نم و  يارب  درک  ثیدـح  مردـپ  و  میبلط ، یم  تمحر  وا  يارب  ماـش  حبـص و  ره  هک  نآ  ار  يو 
لاح هب  رگم  تسین  يدوجوم  چیه  و  شحو ، ای  نج و  ای  دتسرف  تاولـص  وا  رب  هک  یـسک  زا  تسین  یلاخ  ناکم  نآ  دیـسر ، تداهش 

، دراد ریخ  دیما  رئاز  يور  هب  نتـسیرگن  زا  دنک و  یم  حـسم  وا  هب  ار  نتـشیوخ  دـنک و  یم  وا  ماقم  يوزرآ  دروخ و  یم  هطبغ  وا  رئاز 
ترایز هب  نآ  ریغ  هفوک و  یحاون  مدرم  زا  یهورگ  دنتفگ  نم  هب  دومرف : هاگنآ  .تسا  هتسیرگن  ار  وا  ربق  رئاز  نآ  مشچ  هک  نآ  يارب 

نتفگ و ثیداحا  صـصق و  هب  یهورگ  ندناوخ و  نآرق  هب  یخرب  نابعـش ؛ همین ي  رد  دننک  یم  نویـش  هبدن و  اهنآ  نانز  دنیآ و  یم 
تفگ .مدـید  اجنادـب  يدومرف  هچنآ  زا  موـش ! وـت  يادـف  تسا  نینچ  يرآ  متفگ : ندـناوخ ؟ هیثرم  ندرک و  يراز  نویـش و  هب  رگید 

، دیوگ یم  ام  يارب  هیثرم  دنک و  یم  ام  حدم  دیآ و  یم  ام  ترایز  هب  هک  دومرف  ردقم  ار  یسک  مدرم  نایم  رد  دنوادخ  هک  دمحلا هللا 
دـب و ار  ناشیا  لامعا  دـننک و  اهنآ  تمدـم  ناگناگیب  ام و  ناشیوخ  زا  یتعامج  دـننز و  نعط  اه  نآ  رب  رایـسب  اـم  نانمـشد  دـنچ  ره 

نب رباج  اب  تفگ : تسا ، یفوع (1)  هیطع  زا  شمعا  زا  یفطصملا  هراشب   » باتک رد  « .دنهد هولج  تشز 
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ود هباحص  رد  تسا و  ربمغیپ  هباحص ي  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تسا و  يرجه  لاس 111  رد  وا  تافو  .تفریذپن  دهد  مانشد  ار 
رد مه  ود  نیا  ریغ  بائر و  نبا  رگید  نآ  تسا و  ورمع  نب  هللادـبع  نب  رباـج  تسا  رتفورعم  هک  نیا  و  دـندوب ، بسن  ماـن و  نیا  هب  نت 

تیاور ثیدـح  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  فورعم  هللادـبع  نب  رباج  نیا  يراصنا و  هن  دوب  هللادـبع  نب  رباج  هباـحص ،
دسر یم  رظن  هب  .درک  یم  گنج  هیواعم  اب  كرابم  باکر  رد  نیفص  گنج  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  زا  تسا  هدرک 

ترایز هب  رگید  زور  ای  نیعبرا  زور  هک  تشاد  لزنم  هفوک  ای  هرصب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  نامز  ات  نامز  نآ  زا  هک 
تشاد ثیدح  سرد و  هقلح ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  رد  دوب و  هبیط  هنیدم  رد  رمع  رخآ  اما  دش  فرـشم  ترـضح  نآ 

رب درازگن و  زامن  وا  رب  جاجح  درک  تیصو  دنیوگ  .درک و  یم  باضخ  ترفصب  ار  نساحم  رس و  يوم  دوب و  هدش  انیبان  شمـشچ  و 
یلاو ناـفع  نب  ناـمثع  نب  ناـبا  درک ، تلحر  تقو  نآ  رد  رگید  تیاور  هب  دوب و  هنیدـم  یلاو  تقو  نآ  رد  جاـجح  تیاور  نیا  قبط 

.تفرب ایند  زا  لاس 78  هب  مود  تیاور  هب  دوب ، لاس 74  هب  وا  تافو  لوا  تیاور  هب  تشاذگب و  زامن  وا  دوب و  هنیدم 
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هفیطق درک و  لسغ  دش و  تارف  طش  کیدزن  رباج  میدیسر  البرک  هب  نوچ  میتفر ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  يراصنا  هللادبع 
رب ماگ  چـیه  و  دیـشاپب ، دوخ  نت  رب  دوب ،  (1) دعـس »  » نآ رد  دوـشگب و  هسیک  هاـگنآ  دـنکفا ؛ شود  رب  رگید  هفیطق  تسب و  رمک  هـب 
رب شوه  یب  سپ  .مدیناسر  منک ! سم  ار  نآ  هک  ناسر  ربق  هب  ارم  تفگ : نم  اب  دیـسر ، ربق  کیدزن  ات  مدرک  ادخ  رکذ  رگم  تشادـن 

، دـهد یمن  ار  شتـسود  باوج  تسود  تفگ : هاگنآ  نیـسح ! ای  تفگ : راب  هس  دـمآ و  شوه  هب  ات  متخیر  وا  رب  بآ  نم  داتفیب و  ربق 
نم داتفا ؟ ییادج  تنت  رس و  نایم  تخیرورف و  تا  هناش  شوغآ و  رب  وت  ندرگ  ياهگر  زا  نوخ  هک  یهد  باوج  هنوگچ  تفگ : زاب 

باحـصا مجنپ  نایداه ، هداز ي  زا  يراگزیهرپ و  يوقت و  فیلح  نانمؤم ، يالوم  ناربمغیپ و  نیرتهب  دنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
نماد رد  دـیرورپ و  ار  وـت  نیلـسرملا  دیـس  تسد  هک  یـشابن  ارچ  یناـنز ! هدیـس ي  ناورـس و  نـیهم  اـبقن و  رتـگرزب  دـنزرف  ءاـسک و 

لد اما  كاپ ، ندرم  رد  كاپ و  یگدنز  رد  يدش ؟ هتفرگ  زاب  ریش  زا  مالسا  هب  يدروخ و  ریش  نامیا  ناتسپ  زا  يدیلابب و  يراگزیهرپ 
يا و هدنز  وت  هک  دنرادن  کش  تخوسب و  وت  قارف  رد  نانمؤم 
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ناراـطع دور و  یم  راـک  هب  نادـند  نب  هثل و  ندرک  مکحم  يارب  بط  رد  يوبـشوخ  ضباـق و  تسا  يا  هشیر  یفوک  دعـس  . 181 - 1
.تخاس رطعم  نآ  هدیبوک ي  هب  ار  دوخ  رباج  دنیوگ و  قالاپات »  » ار نآ  ام  نامز 
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هجوت ربق  فارطا  هب  هاگ  نآ  .دوب  ایرکز  نب  ییحی  دننام  وت  ناتساد  هصق و  هک  مهد  یم  تداهش  و  داب ! ار  وت  ادخ  يدونـشخ  مالس و 
تداهـش دیدیناباوخ ! ار  دوخ  رتش  وا  هاگرخ  رد  دـیدرک و  لزنم  نیـسح  ربق  یحاون  رد  هک  یحاورا  يا  امـش  رب  مالـس  تفگ : درک و 

يادخ دیدومن و  داهج  نادحلم  اب  دیدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیداد و  تاکز  دیتشاد و  اپ  رب  ار  زامن  امـش  هک  مهد  یم 
امـش اب  ام  داتـسرف ، یتسار  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دنگوس  یـسک  نآ  اب  دیـسرارف ؛ ار  امـش  گرم  ات  دیدرک  تدابع  ار 

بیـشن زارف و  رد  هک  میـشاب  کیرـش  هنوگچ  ناشیا  اب  ام  متفگ  وا  اب  نم  تفگ : هیطع  .دـیدش  نآ  لـخاد  هچ  نآ  رد  میدوب  کـیرش 
؟ دنتشگ هویب  نانز  و  دندش ) میتی   ) ناشیا نادنزرف  داتفا ، ییادج  ناشنت  رس و  نایم  مدرم  نیا  کیدزن و  ریـشمش  میدوبن و  اهنآ  هارمه 

سک ره  دوش و  روشحم  اـه  نآ  اـب  دراد  تسود  ار  یموـق  سک  ره  تفگ : یم  مدینـش  هللا  لوـسر  دوـخ  بیبـح  زا  هیطع ! يا  تفگ :
یتسار هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  .دـشاب  کیرـش  اهنآ  اب  لمع  نآ  رد  دراد  تسود  ار  یموق  لـمع 

و دیرب ! هفوک  ياه  هناخ  يوس  ارم  .دنتشذگرد  تین  نآ  رب  وا  باحصصا  نیـسح و  هک  تسا  نامه  نم  باحـصا  نم و  تین  داتـسرف 
دمحم لآ  مسر ؛ وت  رادـید  هب  رفـس  نیا  زا  سپ  مرادـن  ناـمگ  منک و  تیـصو  ار  وـت  هیطع  يا  تفگ : میدیـسر  هار  همین ي  هب  نوـچ 

رگا دنینتفرگ  نمشد  هک  ریگ  نمشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نمشد  دنینتشاد و  تسود  هک  رادب  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع 
راوتسا ناشرگید  ياپ  هانگ ، يرایسب  هب  دزغلب  اهنآ  ياپ  کی  رگا  هک  شاب  نابرهم  نادناخ  نیا  ناتـسود  اب  و  دنـشاب ! هزور  رایـسب  هچ 

«. منهج هب  نمشد  تشگزاب  تسا و  تشهب  ناتسود  رما  تبقاع  و  نانآ ! تبحم  هب  ددرگ 
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ترضح نآ  فیرش  ربق  رب  افلخ  متس  رد 

لزانم و مالسلاامهیلع و  ار  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  درک  رما  لکوتم  لاس  نیا  رد  دیوگ : لاس 236  عیاقو  رد  لماک »  » رد ریثا  نبا 
مدرم نایم  رد  سپ  دنراد ، زاب  اجنآ  ندـمآ  زا  ار  مدرم  دـننک و  تشک  يرایبآ و  ار  اهنیمز  دـنزاس و  ناریو  دوب  نآ  درگرب  هک  اهارس 
كرت دنتخیرگب و  مدرم  .مینک  نادنز  هب  قبطم  رد  ار  وا  میتفای  ربق  نیا  کیدزن  زور  هس  زا  سپ  ار  سک  ره  دندیشک  راج  تیحان  نآ 

ره دوب و  وا  نادناخ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نمشد  تخـس  لکوتم  .دندرک و  تشک  دش و  ناریو  اج  نآ  دندرک و  ترایز 
هداـبع يو  نامیدـن  زا  یکی  و  دـنزیرب ، شنوـخ  دنناتـسب و  ار  وا  لاـم  درک  یم  رما  دراد ، وا  نادـناخ  وا و  تیـالو  دینـش  یم  ار  سک 

یم لکوتم  يور  شیپ  و  تشادـن ، يوم  درک و  یم  هنهرب  رـس  تسب و  یم  یـشلاب  مکـش  رب  دوخ  ياه  هماج  ریز  تشاد ، ماـن  ثنخم 
نینچ رد  يزور  دیدنخ ، یم  دروخ و  یم  بارش  لکوتم  و  نیملسملا » هفیلخ  نیطبلا  علصالأ  لبقا  دق  » دندناوخ یم  نابرطم  دیصقر و 

هچ ار  وت  تفگ : لکوتم  .دـنام  شوماخ  وا  میب  زا  هدابع  داد ، بیهن  ار  وا  درک و  هراشا  هداـبع  هب  دوب ، رـضاح  وا  دـنزرف  رـصتنم  لاـح 
، دندنخ یم  مدرم  دنک و  یم  وا  دیلقت  گس  نیا  هک  یـسک  نآ  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : رـصتنم  .تفگب  ربخ  تساخرب و  هدابع  دـش ؟

لاثما گس و  نیا  هب  و  روخب ، دوخ  يروخب  ار  وا  تشوگ  یهاوخ  رگا  تسا و  ودـب  وت  رخف  شزاـن و  وت  نادـناخ  گرزب  مع و  رـسپ 
: دیناوخب مه  اب  تفگ  ار  نارگاینخ  لکوتم  ناروخم ! يو 
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لتاـقم رد  جرفلاوبا.دـیدرگ  رـصتنم  تسد  هب  لـکوتم  لـتق  تاـبجوم  زا  یکی  نیا  هما و  رح  یف  یتـفلا  سأر  هـمع  نبـال  یتـفلا  راـع 
تشاد دیدش  یمامتها  ناشیا  راک  هب  درک و  یم  یتشرد  هورگ  نآ  اب  تفرگ و  یم  تخـس  بلاط  یبا  لآ  رب  لکوتم  دیوگ : نییبلاطلا 

يأر دب  نادناخ  نآ  هب  تبسن  مه  ناقاخ  نب  ییحی  نب  هللا  دیبع  وا  ریزو  و  ناشیدب ، دوب  نامگ  دب  تخس  و  رایـسب ، ینمـشد  هنیک و  و 
وا زا  شیپ  ساـبع  ینب  زا  کـی  چـیه  هک  دـیناسر  يا  هیاـپ  هب  ار  يراتفردـب  سپ  دومن ، یم  وکین  وا  رظن  رد  ار  یتشز  راـتفر  ره  دوب و 

راوز هار  رب  تخادـنا و  رب  ار  نآ  هناشن ي  دز و  مخـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رهطم  ربق  هکنانچ  دوب ، هدـیناسرن  هیاـپ  نادـب 
دمحا «. درک یم  رازآ  تخس  ياه  هجنکـش  هب  ای  تشک  یم  ار  وا  دندروآ و  یم  تفر  یم  ترایز  هب  سک  ره  ات  درک  بترم  هاگـساپ 

یبا ربق  ندز  مخـش  ببـس  تفگ  دوب و  هدـید  ار  لـکوتم  تراـسج  نآ  وا  درک و  تیاـکح  جرفلاوبا  ینعی  نم  يارب  ءاـش  دـعج و  نب 
، دـسر تفالخ  هب  لکوتم  هک  نآ  زا  شیپ  تشاد و  نامرف  ریز  رایـسب  ناکزینک  هبرطم  ینز  هک  دوب  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع 

دیبلط دوخ  کیدزن  ار  هبرطم  نآ  یتقو  .دندناوخ  یم  وا  يارب  تسشن  یم  بارش  هب  نوچ  داتـسرف ، یم  لکوتم  يارب  ار  ناکزینک  نآ 
یم لکوتم  هک  ار  یکزینک  تشگزاب و  ناباتش  دیسر ، نز  نآ  هب  ربخ  .دوب  هتفر  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  شدنتفاین ، دنتفر و 
هام هدرب -  دوخ  اب  ار  ام  دوب و  هتفر  جـح  هب  ام  يوناب  تفگ : دـیدوب ؟ اـجک  دیـسرپ : لـکوتم  داتـسرفب ، تشاد  تفلا  وا  اـب  تساوخ و 

، میدوب هتفر  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  تفگ : كزینک  دیدوب ؟ هتفر  اجک  جح  هب  نابعـش  هام  رد  تفگ : لکوتم  دوب -  نابعش 
هک دوخ  نارای  زا  يدرم  تفرگب و  ار  وا  كـالما  دومرف و  نادـنز  هب  دـندروایب و  دـناوخب ، ار  وا  يوناـب  تخورفارب ؛ مشخ  زا  لـکوتم 

وحم ار  شراثآ  دننز و  مخـش  ار  نآ  ات  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  يوس  دوب ، هدـش  ناملـسم  دوب و  يدوهی  تشاد و  مان  جزید 
بیرج تسیود  هزادـنا ي  هب  درک و  ناریو  دوـب  هـچ  ره  وا  درگادرگ  تـفر و  جزید  دـنزاس ، ناریو  ار  فارطا  ياـهنامتخاس  دـننک و 

دندز مخش  ار  نآ  دروایب  دوهی  زا  یهورگ  دشن ، نآ  کیدزن  سک  چیه  دیسر ، ترضح  نآ  ربق  هب  ات  دز  مخش  ار  ربق  فارطا 
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دور ترایز  هب  یسک  رگا  ات  لیم  کی  رگید  هاگساپ  ات  هاگساپ  ره  هلـصاف  درک ، بترم  اه  هاگـساپ  دنتخاس و  ناور  نآ  درگرب  بآ  و 
مداهن رطخ  رب  لد  ات  متفرن  ترایز  هب  یتدم  سرت  زا  مایا  نآ  رد  : » تفگ ینانشا  نیسح  نب  دمحم.دنتسرف  لکوتم  دزن  دنریگب و  ار  وا 

هیرـضاغ یلاوح  هب  اـت  میتفر  یم  هار  بشو  میدـش  یم  ناـهنپ  یجنک  رد  زور  میتـفر ، تراـیز  هب  دـش و  هارمه  نم  اـب  راـطع  يدرم  و 
نیع میدیـسر ، ربق  ياج  ات  دندوب ، باوخ  نانابـساپ  میتشذگ ، هاگـساپ  ود  نایم  زا  میدش و  نوریب  هد  نآ  زا  بش  همین ي  میدیـسر و 

رب بآ  دندوب و  هدینازوس  هدنک و  دوب  نآ  رب  هک  یقودنـص  میتفای ، ار  نآ  مئالع  اهناشن و  هب  ات  میدرک  صحفت  دشن ، مولعم  ام  رب  نآ 
زا میدنکفا ، ربق  رب  ار  شیوخ  میدرک و  ترایز  .دوب  هتفرورف  یلادوگ  دننام  تسا  نیچ  رجآ  هک  اجنآ  هدرک و  يراج  فیرـش  ربق  نآ 

: تفگ تسیوب ؟ هچ  نیا  متفگ  دوب  هارمه  هک  راطع  نآ  اب  نم  میدوب ، هدییوبن  یشوخ  نادب  نآ  زا  شیپ  يرطع  هک  میدینش  ییوب  نآ 
لکوتم ات  میتشاذگ  ناشن  رایسب  عضاوم  رب  ربق  درگادرگ  رب  میدرک و  عادو  سپ  .ما  هدینشن  نونکات  نیا  دننام  يرطع  هک  مسق  ادخ  هب 

هب ار  ربق  میدروآ و  نوریب  میدوب  هتشاذگ  هک  اه  هناشن  نآ  میتفر و  ربق  نآ  يوس  نایعیـش  بلاط و  یبا  لآ  زا  یتعامج  اب  دش ، هتـشک 
بلاط یبا  لآ  داتـسرف و  هکم  هنیدم و  یلماع  هب  ار  یحجر  جرف  نب  رمع  لکوتم  هک  تفگ  جرفلاوبا  زاب  و  «. میدینادرگزاب لوا  تلاح 

ياه هجنکـش  تسا  هدومن  یکین  ناشیا  اب  یـسک  دینـش  رگا  و  تشاد ، زاب  اه  نآ  زا  ار  مدرم  ناـسحا  درک و  عنم  مدرم  تاـقالم  زا  ار 
ماگنه دنتـشادن و  رتشیب  نهاریپ  کی  هیولع  نز  دـنچ  هک  دـندش  نانچ  یناشیرپ  زا  اه  نآ  تفرگ و  نیگنـس  ياهتمارغ  درک و  تخس 

ینابرهم و اهنآ  رب  رـصتنم  دـش ، هتـشک  لکوتم  اـت  دنتـشیر  یم  خـن  دنتـسشن و  یم  خرچ  تشپ  هنهرب  دندیـشوپ و  یم  تبون  هب  زاـمن 
شوخاـن ار  وا  راـتفر  وا و  سب  زا  درک ، ردــپ  تفلاـخم  زیچ  هـمه  رد  دــندرک و  شخب  ناـشیا  ناـیم  داتــسرف  یلاـم  درک و  ناــسحا 

ضرم رد  مدوب و  جزید  میهاربا  هیاسمه ي  : » تفگ درک  تیاور  دـیمحلادبع  نب  دـمحم  زا  هدانـساب  یلاـما  رد  یـسوط  خیـش  «. تشاد
نیگنس و ار  وا  متفر ، شتدایع  هب  وا  توم 
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زا دوب  ناـیم  رد  هک  تفلا  سنا و  ییانـشآ و  هقباـس ي  هب  تسا و  هدز  تشهد  كاـنلوه  يزیچ  ندـید  زا  ییوـگ  هکناـنچ  متفاـی  دـب 
بیبط هب  تشاد و  هدیـشوپ  نم  زا  دوخ  لاح  تفگ ، یم  نم  اب  دوخ  رارـسا  هشیمه  تشاد و  هقث  نم  هب  هک  نآ  ابو  مدیـسرپب ، شلاـح 
یلاخ ناکم  تفر و  نوریب  تساخرب  دنک و  یجالع  ات  تسنادن  يزیچ  وا  لاح  زا  اما  دش ، هجوتم  وا  تراشا  هب  بیبط  درک و  تراشا 

يونین هب  ارم  لکوتم  مبلط ! یم  شزرمآ  یلاـعت  يادـخ  زا  مهد و  ربخ  وت  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مدیـسرپ ، وا  لاـح  زا  نم  دـنام ،
اجنادـب گـنلک  لـیب و  نارگراـک و  اـب  هنابـش  منک ، وحم  ار  ربق  ناـشن  منز و  مخـش  ار  نآ  اـت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  يوس  داتـسرف 

بعت و تیاغ  زا  دوخ  دننز و  مخش  ار  نیمز  دنراداو و  ندرک  بارخ  هب  ار  هلمع  نآ  هک  متفگ  ار  دوخ  ناهارمه  نامالغ و  میدیـسر ؛
متـسجرب ناسرت  دندرک ، رادیب  ارم  نامالغ  دش و  دنلب  اهدایرف  تساخرب و  تخـس  يوهایه  مدید  ناهگان  مدیباوخ ؛ مداتفا و  یگدنام 

ار ام  میور ، تهجنادب  دنراذگ  یمن  دنربق ، نآ  درگ  رب  یتعامج  دنتفگ : تسیچ ؟ متفگ  یبیجع ! رما  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ  و 
امش متفگ  هدیبات ، باتهم  دوب و  بش  لوا  دنیوگ ؛ یم  هک  تسا  نانچمه  مدید  منک ، مولعم  رما  تقیقح  ات  متساخرب  دننز ، یم  ریت  هب 

، تفرگ ارم  زرل  بت و  مدش و  ناسرت  تخـس  نم  تشک ، ار  نآ  هدنزادنا ي  تشگزاب و  ام  يوس  اهریت  اما  دندنکفا  دینکفیب ، ریت  مه 
دوب هداد  روتـسد  نم  هب  ربق  نآ  هرابرد ي  هچ  نآ  نوچ  مدید  هتـشک  لکوتم  تسد  هب  ار  شیوخ  مدش و  هناور  اج  نآ  زا  تقو  نامه 

: تفگ جزید  .دنتـشکب  شدنزرف  رـصتنم  کیرحت  هب  شود  ار  وا  دیدرگب ، وت  زا  لکوتم  رـش  متفگ  وا  اب  تفگ : هریربوبا  .مدادن  ماجنا 
هدشن ماش  زونه  دوب ، زور  لوا  رد  نخـس  نیا  تفگ : هریربوبا  .مرادن  یگدنز  دیما  هک  تسا  يدح  هب  يروجنر  زا  نم  نت  اما  مدـینش 

بـش رد  نآ  زا  دـعب  لاس  هدزای  وا  ندـش  هتـشک  درک و  بارخ  ار  رهطم  ربق  لاس 236  رد  لکوتم  دـیوگ  مجرتم.تفر  اـیند  زا  جزید 
اهتدـم ترـضح  نآ  رهطم  ربـق  یبارخ  هک  دـش  مولعم  جرفلاوبا  تیاور  زا  زین  .دوب و  لاس 247  لاوش  زا  هتـشذگ  زور  هس  هبنـشراهچ 

زا شیپ  و  تشگزاب ، دش و  رامیب  هدراذگ  مامتان  راک  جزید  میهاربا  هک  دوش  یم  دافتسم  نانچ  یلاما »  » تیاور نیا  زا  اما  دیشک  لوط 
مه ددرگ ، هاگآ  وا  ریصقت  زا  لکوتم  هکنیا 
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دوش یم  مولعم  هللا  همحر  یسلجم  تایاور  ضعب  زا  .درادن و  تبسانم  هلصاف  لاس  هدزای  اب  اهنیا  درم و  جزید  مه  دش و  هتشک  لکوتم 
یکدنا لاس 247  رد  راب  کی  دنا و  هتشون  ناخروم  همه ي  هک  لاس 236  رد  راب  کی  داد ، نامرف  عینش  رما  نآ  هب  راب  ود  لکوتم  هک 

دنچ دندرک ، ترایز  كرت  دندیـسرت و  يدنچ  مدرم  دندرک  ناریو  ار  لزانم  هینبا و  نآ  لوا  نوچ  ایوگ  دوش ، هتـشک  هک  نآ  زا  شیپ 
دندرک و یم  ترایز  دنتفر و  یم  افخ  رد  دندوب  هتـشاذگ  هک  یمئالع  هب  ار  ربق  زاب  داتفا ، تدش  زا  يریگتخـس  راک  تشذـگ و  لاس 
ار ربق  راثآ  دریگ و  تخـس  زاب  هک  داتـسرف  ار  جزید  میهاربا  تسناد و  لکوتم  دندوب ، هدرک  عامتجا  یحاون  نآ  رد  یتعامج  اجیردـت 

همطاف بس  لکوتم  شردپ  دینـش  رـصتنم  هک : درک  تیاور  لضفلاوبا  تفگ  سینخ  نبا  : میدرگزاب باتک  همجرت  هب  زاب  .دربب  نایم  زا 
ار دوـخ  ردـپ  سک  ره  هک  نآ  رگم  تسا  بجاو  لـکوتم  نتـشک  تفگ : دیـسرپ ، نآ  زا  ار  يدرم  .دـنک  یم  اـهیلع -  هللا  تاولـص  - 
تشکب و ار  ردپ  سپ  مباین ، زارد  رمع  منک و  ادـخ  تعاطا  ردـپ  نتـشک  هب  هک  مرادـن  كاب  تفگ : رـصتنم  .دـباین  زارد  رمع  دـشکب 

رفعج لکوتم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدسا  دـمحا  نب  مساق  زا  یـسوط  یلاما »  » باتک رد  مه  و.تسیزب  يو  زا  سپ  هام  تفه 
ناگنهرس زا  یکی  دندرگ ، یم  مهارف  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  يارب  يونین  نیمز  رد  قارع  مدرم  هک  دیـسر  ربخ  ار  مصتعم  نب 

البرک هب  گنهرس  نآ  سپ  دنراد ، زاب  عامتجا  ترایز و  زا  ار  مدرم  دننک و  راومه  نیمز  اب  ار  ربق  ات  داتسرف  نارگ  یهاپـس  اب  ار  دوخ 
هتـشک ام  همه ي  رگا  دنتفگ : دندرک و  عامتجا  وا  درگ  رب  دندیروشب و  مدرم  زا  یهورگ  لاس 237 و  هب  داد  ماجنا  ار  روتسد  تفر و 

گنهرـس نآ  .دندرک  لابقا  ربق  نیدب  دندید و  یلئالد  تازجعم و  نوچ  درادـن ، زاب  تسد  ترایز  زا  دـنام  هدـنز  سک  ره  زاب  میوش 
ناشیا رما  حالـصا  يارب  زا  هک  يامن  زاب  ناـنچ  ور و  هفوک  هب  رادزاـب و  ناـشیا  زا  تسد  هک  داد  باوج  هفیلخ  تشون ، لـکوتم  يارب 

رهش لها  اههد و  مدرم  هک  دیسر  ربخ  ار  لکوتم  لاس 47 و  ات  دوب  رارق  نیدب  رما  و  تسا ! هفوک  رهـش  هب  نتفر  وت  دوصقم  يا و  هتفر 
اهنآ تیعمج  دنور ، یم  ربق  نآ  ترایز  هب  هفوک 
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ار ربق  میرازیب و  وا  زا  دنک ، ربق  ترایز  سک  ره  هک  درک  يدانم  داتـسرف و  هاپـس  اب  ار  یگنهرـس  دنراد ، يرازاب  تسا و  هدـش  رایـسب 
یم هچنآ  دش و  هتشک  دریگ ، تخس  هعیش  بلاط و  یبا  لآ  رب  تساوخ  و  دندنام ، زاب  ترایز  زا  مدرم  تشک و  ار  نیمز  درک و  شبن 

رد دیوگ : احیرص  يربط  زین  .تسین و  حیحص  تیاور  نیا  رد  دنا و 237  هتشون  نیخروم 236  دیوگ : مجرتم.تفرگن  ماجنا  تساوخ 
دوخ يربط  .دوب و  بارخ  رهطم  ربق  نآ  اه  لاس  دش  مولعم  جرفلاوبا  ترابع  زا  اقباس  .دـندرک و  بارخ  ار  رهطم  ربق  لاس 236  نامه 

هک اه  نآ  تسین و  حیحـص  تفاـین ، قیفوت  ربق  ندرک  بارخ  هب  لـکوتم  دراد  تلـالد  هک  یتاـیاور  تسا و  هدرک  كرد  ار  ناـمز  نآ 
ندب زا  رتمرتحم  كرابم  ربق  هن  دوب و  هللادیبع  رکـشل  زا  رتمک  مدرم  نیا  تواقـش  هن  دنتفگ ، یتسود  ولغ  تبحم و  تیاغ  زا  دنا  هتفگ 

دوب ترایز  عنم  زا  نتـشادزاب  ار  دوخ  گنهرـس  لکوتم و  ندش  نامیـشپ  دـنتخات و  تسا  نآ  رب  هک  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  فیرش 
جح لاـس 247  هب  نم  هک  درک  تیاور  هیبار  نب  هللا  دـبع  زا  یلاـما »  » باـتک ناـمه  رد  .ندرک و  بارخ  زا  هـن  اـتقوم ، یبارخ ، زا  سپ 

گنهآ اـجنآ  زا  تلود و  لاـمع  زا  ناـسرت  مدرک  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدـمآ و  قارع  هب  متـشگزاب ، نوچ  مدرازگ ،
ات دـندنار  یم  ار  ناواگ  مدـید  شیوخ  مشچ  هب  دـندوب و  لوغـشم  نیمز  يرایبآ  تشک و  هب  مدرک ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز 

دادـغب هب  درک و  متـسناوتن  ترایز  دـنداهن ، یمن  ربق  رب  ماگ  دـنتفر و  یم  پچ  تسار و  هب  اج  نآ  زا  دـندمآ و  یم  ربق  لحم  يذاحم 
یلع اوفـساامودهم  هربق  كرمعل  اذه  اهلثم  هیباونب  هاتا  دقلفامولظم  اهیبن  تنب  نبا  لتق  تتا  دق  هیما  تناک  نا  ات هللا  : متفگ یم  مدـمآ و 

لکوتم رفعج  لتق  ربخ  غرم  دنتفگ  مدیـسرپ ، .مدینـش  يوه  ياه و  مدـمآ ، دادـغب  هب  نوچامیمر  هوعبتتف  هلتق  یف  اوعیاش  اونوکی  نا ال 
تـسا هدرک  تیاور  يزار  هریغم  نب  ییحی  زا  باـتک  ناـمه  رد  !و  بش نآ  ياـج  هب  بش  نیا  ایادـخ  مـتفگ  مدوـمن و  بـجعت  .دروآ 

؟ يراد ربخ  هچ  مدرم  زا  دیسرپ  ریرج  دمآ ، قارع  زا  يدرم  هک  مدوب  دیمحلادبع  نب  ریرج  دزن  تفگ :
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يوس تسد  ریرج  دنربب ! دوب  اجنآ  هک  ردس  تخرد  نآ  دننز و  مخش  ار  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ربق  دوب  هدرک  نامرف  دیـشر  تفگ :
هللا نعل  : » تفگ راب  هس  هک  دیسر  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  باب  نیا  رد  ربکا ! هللا  تفگ : تشادرب و  نامـسآ 

تخرد ندـیرب  زا  دوصقم  میدوب و  هتـسنادن  نونک  ات  ار  نآ  ینعم  ار ! رانک  تخرد  هدـنرب ي  دـنک  تنعل  ادـخ  ینعی  هردـسلا » عطاـق 
زا هللادبعوبا  یبض  دـیمحلادبع  نب  ریرج  دـیوگ : مجرتم  «. دـنباین ار  نآ  هناشنب  مدرم  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ندرک  مگ  رانک ،
وا نادرگاش  زا  ایوگ  يزار  هریغم  نب  ییحی  تشذـگرد و  نس 78  هب  لاس 188  رد  تسیز ؛ یم  ير  رد  تسا و  تنـس  لها  نیثدحم 

ار ترضح  نآ  ربق  لکوتم  زا  شیپ  مه  دیـشرلا  نرواه  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  وگتفگ  نیا  .تسا و  لوهجم  نم  يارب  وا  لاح  تسا و 
دش و نامیـشپ  دوز  داد و  نامرف  رما  نیا  هب  ایوگ  تسین ، روهـشم  مدـیدن و  رثا  نیا  ریغ  رد  ار  نآ  لیـصفت  دز و  مخـش  درک و  بارخ 

خیـش هک  ینالوط  تسا  یتیاکح  دش ، رهطم  ربق  اب  تراسج  نیا  زین  نوراه  دهع  هب  هک  نیا  دـیؤم  .لکوتم و  دـننام  درکن  دـیدش  عنم 
شنزرـس و نآ  هصالخ ي  .تسا و  هدرواین  فلؤم  تسا و  هدرک  تیاور  يراق  مصاع  يوار  شایع  نب  رکب  یبا  زا  یلاما  رد  یـسوط 

هتبلا ار و  رکبوبا  وا  ندرک  سبح  رازآ و  رهطم و  ربق  ندرک  رایـش  رب  ار  هفوک  یلاو  یمـشاه  یـسیع  نب  یـسوم  تسا  رکبوبا  تمـالم 
نامز رد  رکبوبا  دنتشذگرد و  لاس 193  رد  ود  ره  نوراه  شایع و  نب  رکبوبا  هک  اریز  تسین ، لـکوتم  تراـسج  هب  عجار  هعقاو  نیا 
دوواد نبا  یپ  رد  دیـشرلا  نوراه  هک  درک  تیاور  ییحی  نب  مساق  هللادبع  زا  دمحم  نب  یلع  زا  دوخ  خیرات  رد  يربط  .دوبن و  لکوتم 

نیا تفگ : دیسرپ ، شراک  زا  دیدب و  ار  يو  دشار  نب  نسح  دندروآ ، ار  اهنآ  داتـسرف ، ریاح  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ربق  مادخ  و 
نیا يوگب  یـسر  نوراه  روضح  هب  نوچ  تفگ : .وا  رـش  زا  مسرت  یم  شیوخ  ناـج  رب  تسا و  هداتـسرف  نم  یپ  رد  دیـشر  ینعی  درم 

ار وا  دیامن ، یم  نسح  هتخاس  مالک  نیا  تفگ  نوراه  تفگب ، نخـس  نآ  نوچ  تسا ، هتـشاذگ  ربق  رب  ارم  دشار  نب  نسح  ینعی  درم 
نسح يا ؟ هدرک  رئاح  یلوتم  ار  درم  نیا  هچ  يارب  دیسرپ : نوراه  دمایب ، نسح  نوچ  دینک : رضاح 
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.مهد يرجا  مهرد  یـس  هام  ره  مرامگ و  رئاح  رد  ار  نآ  دومرف  یـسوم  ما  درک ! رئاح  یلوتم  ار  وا  هک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ :
.یهتنا .تسا  يدهم  ردام  یسوم  ما  و  دیهد ! يو  هب  هدرک  نیعم  یـسوم  ما  هک  يررقم  نآ  دینادرگزاب و  رئاح  هب  ار  وا  تفگ : نرواه 

یلع نب  نیـسح  ربق  ات  داتـسرفب  ارم  لکوتم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یحجر  جرف  نب  رمع  زا  یلاما  باتک  رد.میدرگرب  همجرت  هب  زاب 
رهطم ربق  هب  نوچ  دنتشذگب و  اهربق  نآ  همه ي  رب  دندنار ، اهربق  رب  ناواگ  دومرف  متفر و  تیحان  نادب  منک ، بارخ  ار  مالسلاامهیلع 

نم تسد  رد  اـه  بوـچ  هکناـنچ  مدز ، یم  ار  ناواـگ  متفرگرب و  بوـچ  نم  تـفگ : رمع  دنتـشادن ، رب  ماـگ  دندیـسر ، ترـضح  نآ 
: تفگ تشادرب و  البرک  رئاح و  لاح  زا  دش  رتسم  هک  تسا  بقانم »  » باتک زا  و  «. دنتـشاذگن ربق  رب  ماگ  هک  مسق  ادـخ  هب  تسکـشب ،

«. دندش هتشک  دشار  شرسپ  دوخ و  دمآ ، نوریب  نوچ  و  دیشخبب ، نایرکشل  رب  ار  نآ  و  درادن ، تجاح  هنازخ  هب  ربق 
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ار نیسح  ناگدنشک  يو  نتشک  راتخم و  جورخ  نیباوت و  لاح  حرش  رد  همتاخ ،

هراشا

زا یـسابتقا  لماک »  » باتک دـیوگ : مجرتم  .تسا و  هدروآ  لماک  باتک  رد  ریثا  نبا  هچنآ  هب  مینک  یم  افتکا  اـجنیا  رد  دـیوگ : فلؤم 
تمـسق نیا  رد  مومهملا » سفن   » باتک میدـق  هخـسن ي  تسا و  رتلماـک  نآ  یناـعم  رتحیـصف و  يربط  تراـبع  تسا و  يربط  خـیرات 

زا میدش  روبجم  همتاخ  همجرت ي  رد  اذل  دراد ، دایز  هعبطم  طالغا  و  هقباس ، باوبا  لوصف و  فالخ  رب  تسا ، هدـشن  لماک  حیحـصت 
دایز نبا  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ.دراد  ینوزف  باتک  لصا  رب  ار  همجرت  نیا  مینک و  لیمکت  ار  نآ  يربط  خیرات 

زا یگرزب  ياطخ  دنتـسناد  دندش و  نامیـشپ  دندرک و  شنزرـس  ار  رگیدکی  نایعیـش  دـمآ ، هفوک  هب  تشگزاب و  هیلخن  هاگرکـشل  زا 
گنن نیا  دندید  دیسر و  تداهش  هب  اهنآ  کیدزن  ات  دندرکن  وا  يرای  دندناوخ و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدش  رداص  ناشیا 

: دندرک عامتجا  هعیـش  ياسؤر  زا  نت  جـنپ  دزن  هفوک  رد  سپ  دنـشکب ، ار  وا  ناگدنـشک  رگم  ددرگن  لیاز  ناشیا  هانگ  دوشن و  هتـسش 
نینمؤملاریما باحصا  زا  يرازف  هبجن  نب  بیـسم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص ي  زا  هک  یعازخ  درـص  نب  نامیلس 

زا هک  یلجب  دادـش  نب  هعاـفر  لـئاو و  نب  رکب  مـیت  یمیت  لاو  نـب  هللادـبع  يدزا و  لـیفن  نـب  دعـس  نـب  هللادـبع  مالـسلا و  هـیلع  یلع 
هبجن نب  بیـسم  تسخن  دندمآ و  مهارف  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  يارـس  رد  سپ  .دندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  ناگدـیزگرب 

؛ دعب اما  هللا ، دمح  دعب  تفگ : درک و  نخس  زاغآ 
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نآ اب  ادرف  هک  دهدن  رارق  ناسک  نآ  زا  ار  ام  میناهاوخ  یلاعت  يادخ  زا  میدید و  اه  هنتف  ات  دومزایب  رمع  يزارد  هب  ار  ام  یلاعت  يادخ 
؟ دریذپ دنپ  تسا ، ریذپ  دنپ  سک  ره  هک  يا  هازدنا  نآ  هب  میدادن  رمع  امش  هب  ایآ  رکذت » نم  هیف  رکذتی  ام  مکرمعن  ملوا  : » دنیوگ اه 
ره تسا و  لاس  تصـش  دریذپ  یمن  نآ  زا  سپ  ار  مدآ  دنزرف  هناهب ي  دـنوادخ  هک  يرمع  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و 

ار ام  ادخ  اما  میدیلاب و  یم  دوخ  يراکوکن  هب  میدرک و  یم  ییاتسدوخ  هشیمه  هعیش  هورگ  ام  تسا و  هدیـسر  نس  نیا  هب  ام  زا  کی 
ام هناهب ي  يارب  یهار  داتسرف و  اه  همان  نالوسر و  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  رتخد  رـسپ  هرابرد ي  دید ، وگغورد  ياج  ود 

، دیسر تداهش  هب  ام  کیدزن  ات  میدرک  غیرذ  ناج  لبذ  زا  ام  اما  دناوخ ، دوخ  يرای  هب  اراکشآ  ناهنپ و  یپ  رد  یپ  ار  ام  تشاذگن و 
رذع یلاعت  يادخ  دزن  سپ  ، میدومن وا  يراکددـم  دوخ  تریـشع  لام و  هب  هن  يرادـبناج و  نابز  هب  هن  میدرک و  وا  يرای  تسد  هب  هن 

ادخ هب  دندش ؟ هتـشک  ام  دزن  رد  يو  نامدود  ترتع و  وا و  بیبح  نادنزرف  هک  مییوگ  هچ  ادـخ  لوسر  رادـید  ماگنه  دـشاب و  هچ  ام 
اب ددرگ ! دونـشخ  ام  زا  دنوادخ  دیاش  .دیوش  هتـشک  دوخ  ای  دیـشکب  ار  اه  نآ  روای  وا و  ناگدنـشک  رگم  دیرادن  يرذع  هک  دنگوس 

دیاب و يریما  ار  امش  راچان  هک  دیهد  تراما  نتشیوخ  رب  ار  يدرم  مدرم ! يا  متـسین ، نمیا  تمایق  زور  رد  وا  تبوقع  زا  نم  لاح  نیا 
دومن و هار  راتفگ  نیرتهب  هب  ار  وت  لجوزع  يادخ  دعب ؛ اما  تفگ : تساخرب و  دادـش  نب  هعافر  !و  دـیوش مهارف  نآ  درگرب  هک  یملع 

توعد گرزب  هانگ  نیا  زا  ندرک  هبوت  نیقـساف و  داهج  هب  يدرک و  زاغآ  تاولـص  ادـخ و  دـمح  هب  يدـناوخ و  باوص  هار  هب  ار  ام 
ام دیوش ! مهارف  وا  ملع  درگ  رب  دشاب و  مرگ  ودب  امش  تشپ  هک  دینیزگرب  ریما  یتفگ  و  میریذپ ، یم  میونـش و  یم  وت  زا  ام  يدرک و 

وت و يأر  رگا  یـشاب ، بوبحم  ام  نایم  میدنب و  لد  وت  یهاوخکین  هب  مدینـسپب و  ار  وت  یـشاب ، وت  ریما  نآ  رگا  میراد ؛ يأر  نیمه  زین 
هقباس و بحاص  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بحاص  هک  میراذگ  هعیـش  گرزب  درمریپ و  هب  راک  نیا  دشاب ، نارای  رگید 

بیسم و رایسب  تفگب و  نخس  نیمه  ریظن  دعس  نب  هللادبع  .میراد و  نانیمطا  وا  ریبدت  لقع و  تناید و  يروالد و  هب 
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نخس هب  نامیلس  سپ  ! دیراذگ درص  نب  نامیلـس  هب  ار  دوخ  راک  تسا ، نیمه  باوص  هار  تفگ : بیـسم  دندرک و  شاتـس  ار  نامیلس 
شوخاـن و نآ  رد  یناگدـنز  هک  تخادـنا  يراـگزور  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  تفگ  یلاـعت  يراـب  شیاتـس  زا  سپ  تخادرپ و  نتفگ 

دشابن نیا  زا  رتهب  نیا  زا  سپ  مسرت  یم  هک  مسق  ادخ  هب  تسا ، هتفرگورف  ار  هعیش  ناگدیزگرب  متس  روج و  تسا و  گرزب  تبیـصم 
ندـمآ اب  میداد و  يرای  دـیون  ار  اهنآ  دـنیایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ام  ربمغیپ  نادـناخ  میدوب  رظتنم  میدیـشک و  ندرگ  ام  و 
دنزرف ات  میتسـشن  میدـنکفا و  شوگ  تشپ  ار  راک  میدومن و  یناوتان  میدـنامورف و  میدرک و  یتسـس  دـندمآ  نوچ  میدرک ، صیرحت 

وا داد  یسک  تساوخ ، یم  داد  دز و  یم  دایرف  دش ، هتشک  وا  نت  تشوگ  هراپ ي  هصالخ و  نامدود و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
تسا هتفرگ  مشخ  امش  رب  ادخ  هک  دیزیخرب  کنیا  .دندادن  داد  يو و  رب  دندومن  متس  دندرک و  هزین  ریت و  جامآ  ار  وا  ناراک  دب  دادن ،

ناگدنشک اب  رگم  امش  زا  ددرگ  دونشخ  مرادنپن  هک  دنگوس  وا  دوخ  هب  و  ددرگ ! دونـشخ  امـش  زا  يادخ  ات  دیورن  دنزرف  نز و  دزن  و 
: تفگ ناشربمغیپ  هک  دیشاب  لیئارسا  ینب  دننام  و  دش ! راوخ  رگم  دیسرتن  گرم  زا  سک  چیه  هک  دیـسارهن ، گرم  زا  دینک و  دربن  وا 
رب دندرک ، نانچ  دیشکب ! ار  رگیدکی  دییآ و  زاب  راگدرورپ  يوس  سپ  دیتفرگ  ییادخ  هب  ار  هلاسوگ  هک  دیدرک  متس  شیوخ  رب  امش 
امش رگا  دنشکب ، ار  رگیدکی  رگم  دناهرن  كرزب  هانگ  نآ  زا  ار  اهنآ  يزیچ  دنتسناد  نوچ  دندیشک ، ار  راهندرگ  دنتـسشن و  وناز  رس 

دیوش و هتخاس  دیناوت  ات  دیراد و  هتـشارفارب  ار  اه  هزین  دیـشاب و  هدامآ  تسد  رد  ریـشمش  درک ؟ دـیهاوخ  هچ  دـنناوخ  نآ  دـننام  هب  ار 
ادخ هب  نم  اما  تفگ : لیفن  نب  دعـس  نب  دلاخ  دیور ! نوریب  داهج  هب  دـنناوخب و  ار  امـش  ات  دـینک  مهارف  ناراوس  بسا  دـیریگ و  ورین 
نم مشکب و  ار  یـشوخ  ددرگ ، دونـشخ  نم  زا  لجوزع  يادخ  مور و  نوریب  هانگ  زا  مشکب  ار  دوخ  نوچ  هک  یمتـسناد  رگا  دنگوس 

داهج ناراکدب  اب  ات  منک  تیوقت  ار  ناناملسم  نآ  اب  تسا و  هقدص  ناناملسم  رب  مراد  هچ  ره  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  نارـضاح  همه ي 
هعیبر نب  شنح  رمتعملاوبا  .مهد و  مزر  نادب  نمشد  اب  هک  یحالس  رگم  مرادن  هاگن  دوخ  يارب  دوخ  لام  زا  و  دننک ،
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نوچ دروآ و  یمیت  لاو  نب  هللادبع  دزن  درک ، دهاوخ  تمدخ  هنوگ  نیا  زا  سک  ره  تفگ : نامیلـس  .تفگ  نخـس  نیا  دـننام  یبالک 
وا تشون و  همان  نامی  نب  هفیذح  نب  دعس  نب  درص  نب  نامیلـس  .میزاس و  نادب  ار  نایاونیب  ناریقف و  گرب  ددرگ  مهارف  وا  دزن  لاوما 

همه دـناوخب ، نایعیـش  يارب  ار  همان  نآ  دعـس  .دـناوخ و  دوخ  يرای  هب  نئادـم  نایعیـش  اب  ار  وا  دـینادرگ و  هاگآ  شیوخ  دـصق  رب  ار 
مه يدبع  هبرخم  نب  ینثم  هب  نامیلـس  .مینک و  يرای  مییایب و  زین  ام  هک  دنتخاس  هاکآ  ار  وا  دنتـشون و  همان  نامیلـس  يوس  دنتفریذپ و 

هچنآ رب  میرازگساپس  ار  يادخ  هعیش  هورگ  ام  هک  داتسرف  باوج  ینثم  ؛ دوب هداتسرف  دعس  هب  هک  ینعم  نامه  رد  هرصب  هب  داتسرف  همان 
یلا املعم  کتیتا  دق  یناک  رـصبت  : » تشون همان  ریز  رد  و  ینک ! نیعم  هک  نامز  ره  رد  میدـنویپ  وت  هب  زین  ام  دـیدرک و  نآ  دـصق  امش 

هب ار  مدرم  دـندید و  یم  گنج  زاـس  زا  هتـسویپ  و  ترـضح ، نا  لـتق  زا  سپ  دوب  لاس 61  رد  اهنآ  راـک  زاـغآ  (1) و  تایبالا » رخآ 
نارای سپ  لاسرد 64 . درمب  دیزی  ات  دنتسویپ  یم  اهنادب  مدرم  هتسد  هتسد  دندناوخ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  یناهنپ 
ثیرح نب  ورمع  میهج و  رب  یهاوخ  رگا  .دـیدرگ  تسـس  تموکح  راک  تشذـگ و  رد  هارمگ  ریما  دـنتفگ  دـندمآ و  وا  دزن  نامیلس 

ناگدنـشک يوجتـسج  رد  مییامن و  اراکـشآ  توعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  مینک و  دنب  میریگب و  ار  دایز  نبا  نیـشناج 
نامیلس .دنتفرگب  متس  هب  ار  اه  نآ  قح  هک  میناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  يوس  ار  مدرم  مییآرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دنبرع و ناریلد  هفوک و  نارتهم  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  مدید  متـسیرگن ، راک  نیا  رد  نم  هک  دییامنم  باتـش  تفگ : درـص  نب 
زا نوچ  تساوخ و  اهنآ  زا  دیاب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ 
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رد دباین و  افش  ناشلد  دنوشن و  قفوم  دنیآ  نوریب  نونکا  رگا  نم  ناوریپ  هک  منیب  نانچ  و  دنریگ ، تخـس  دندرگ  هاگآ  امـش  هصق ي 
گرم زا  سپ  دندرک و  نانچ  دینک ! توعد  راک  نیا  هب  دیزاس و  هدنکارپ  تاعد  نکل  دنوش و  هتشک  نادنفسوگ  نوچ  نمشد  تسد 

اب دندنارب و  ار  ثیرح  نب  ورمع  درص ) نب  نامیلـس  ناوریپ  ریغ  اه  نآ  فارـشا  ینعی   ) هفوک لها  دنتـسویپ و  اهنادب  رایـسب  مدرم  دیزی 
، تشذگب دیزی  كاله  زا  هام  شـش  نوچ  دندرک و  یم  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  وا  نارای  نامیلـس و  .دندرک و  تعیب  ریبز  نب  هللادبع 

تشه دمآ  هفوک  تراما  هب  مه  ریبز  نبا  بناج  زا  يراصنا  دیزی  نب  هللادبع  ناضمر و  همین ي  زور  دمآ  هفوک  هب  هدیبع  یبا  نب  راتخم 
نتـشک هب  ار  مدرم  راـتخم  دوب و  هداتـسرف  وا  اـب  جارخ (1)  یلماـع  هب  مه  ار  هحلط  نـب  دـمحم  نـب  مـیهاربا  ناـضمر و  زا  هدـنام  زور 

سپ میوا  ریزو  هدنیامن و  مدـمآ و  هیفنح  نب  دـمحم  يدـهم  بناج  زا  نم  تفگ : یم  دـناوخ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک 
نوریب درادـن ، برح  رد  تریـصب  تسین و  هدومزآ  گنج  درـص  نب  نامیلـس  تفگ : یم  راتخم  .دنتـسویپ و  يو  هب  هعیـش  زا  یهورگ 
اهزور نیا  رد  هک  دیسر  ریبز  نبا  یلاو  دیزی  نب  هللادبع  هب  ربخ  .داد  دهاوخ  نتشک  هب  ناهارمه  همه ي  اب  ار  نتـشیوخ  دمآ و  دهاوخ 
دنزاغآ برح  ام  اب  رگا  تفگ  هللادبع  .دندیناسرتب  راک  تبقاع  زا  ار  وا  و  نک ! نادنز  هب  ار  راتخم  دـنتفگ  وا  اب  دروشب و  يو  رب  هفوک 

ام رگا  اما  میزات ، ناشیا  رب  زین  ام  دنزای ، تسد  و 

654 ص :

تاکز نامه  مالـسا  جارخ  دنرب  نامگ  ناشیا  ناوریپ  یحیـسم و  دیدج  نیفلؤم  زا  نارگید  نادیز و  یجرج  دیوگ : مجرتم  . 183 - 1
یلاو زا  ار  دوخ  لاـم  دـنناوت  دـنهد و  یم  راـیتخا  هب  مدرم  دراد و  نیعم  یفراـصم  تاـکز  نوـچ  تسا  یناداـن  تیاـغ  زا  نیا  تسا و 

دـنروخ و جـنرب  هک  اه  نآ  دـننام  دـشابن ، دالب  رایـسب  رد  نآ  بوجو  طرـش  درادـن و  شیتفت  صحفت و  قح  یلاو  دـنراد و  هدیـشوپ 
ای رهـش  نیمز  زا  دیاب  درادـن و  طیارـش  نیا  بات  هک  تسا  کلم  تحلـصم  يارب  جارخ  دـنورن و  ارحـص  لاس  همه  رد  ناشنایاپراهچ 
هب نآ  لها  هک  رافک  نیمز  رگم  تفرگ  نآ  ریغ  نیکاکد و  غاب و  نآ و  ریغ  ای  دشاب  يوکز  هاوخ  ینتـشاک  هلغ و  عون  ره  زا  ذرازتشک 

هکم رد  نیرحب و  هنیدـم و  هب  تسا  رـصحنم  یمالـسا  کـلامم  رد  ارهاـظ  دـنفاعم و  تاـیلام  نداد  زا  دـنوش و  ناملـسم  دوخ  راـیتخا 
ریرقت و ار  نآ  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  نآ و  زا  دـعب  مالـسلا و  مهیلع  همئا  نامز  زا  دوب  جارخ  نتفرگرب  افلخ  تریـس  تسا و  فـالخ 

.یکلم حلاصم  هن  تسا  تابرق  ریخ و  روما  يارب  تاکز  سمخ و  دندومرف و  زیوجت 
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دـنیآ و نوریب  دـننمیا  دـنک ! تمحر  ار  اه  نآ  ادـخ  دـنهاوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  اهنیا  .میورن  اهنآ  بلط  رد  دـننک  اهر  ار 
هدنشک ي مالسلا و  هیلع  نیسح  هدنشک ي  دایز  نبا  کنیا  .میتسه  اه  نآ  نابیتشپ  مه  ام  دنور و  نیسح  لتاق  يوس  دنوش و  راکـشآ 
وا اب  گنج  يارب  ندش  هدامآ  يو و  اب  مزر  دندید ، جبنم  رـسج  یلزنم  کی  رد  ار  وا  دراد  ناشیا  هب  يور  امـش  ناگدـیزگرب  ناکین و 

یناوتاـن نیمه  وا  يوزرآ  و  دیـشاب ، هدـش  ناوتاـن  دـیایب  نمـشد  نوـچ  دیـشکب و  ار  رگیدـکی  دـیتفا و  مه  رد  هک  نآ  زا  تـسا  یلوا 
تموکح امـش  رب  لاس  تفه  شردپ  وا و  هک  یـسک  تسا ، هدـمآ  تسا  ادـخ  قلخ  نیرتنمـشد  ار  امـش  هک  یـسک  نونکا  تسامش و 

كون سپ  دیهاوخ ، یم  ار  وا  نوخ  امش  تشک و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسوا  دنتشک و  ار  امـش  نارادنید  نایاسراپ و  دندرک و 
هب ار  دایز  نبا  ناورم  .میامش و  هاوخکین  نم  دینادب  دیـشارخم و  نادب  ار  شیوخ  يور  دیرادارف و  ناشیا  هب  ور  ار  دوخ  ياه  هزین  رس 

تـسا قارع  لامـش  یحاون  هریزج   ) دور و قارع  هب  دـنادرگ  تسار  ار  اجنآ  راک  دوش و  غراف  اـجنآ  زا  نوچ  هک  دوب  هداتـسرف  هریزج 
بیرف ار  امش  قفانم  نیا  راتفگ  مدرم  يا  تفگ : هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  تخادرپب ، نخـس  دیزی  نب  هللادبع  نوچ  لصوم ) فارطا 

مرج هب  ار  ردپ  دنک  جورخ  ام  رب  دهاوخ  یـسک  میناد  نیقی  رگا  میـشکب و  ار  وا  دیآ  نوریب  ام  رب  یـسک  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  دـهدن !
دنوش قح  میلست  همه  ات  مینک  تذخاؤم  ناتسدریز  مرج  هب  ار  نایادخدک  شیوخ و  مرج  هب  ار  شیوخ  ردپ و  مرج  هب  ار  رسپ  رـسپ و 

ریـشمش و زا  ار  ام  ایآ  نکـش (1)  نامیپ  ود  هداز ي  يا  تفگ : دـیربب و  وا  نخـس  تسجرب و  ياج  زا  هبجن  نب  بیـسم.دنرب  نامرف  و 
میتشک ار  وت  دج  ردپ و  هک  يزرو ، هنیک  ام  اب  رگا  مینک  یمن  شنزرس  ارت  يرتمک و  نیا  زا  وت  مسق  ادخ  هب  یناسرت ؟ یم  دوخ  مشخ 

نب هللادبع  هب  يور  هاگنآ  ! ) يوش نانآ  یمیس  ات  يورن  نوریب  رهش  نبا  زا  مراودیما  و 

655 ص :

نیا زا  دندرک ، تعیب  نینمؤملاریما  اب  ود  ره  دندش و  هتـشک  لمج  گنج  رد  ود  ره  شردپ  دمحم  میهاربا و  نیا  دج  هحلط  . 184 - 1
.نکش نامیپ  ود  هداز ي  يا  تفگ  بیسم  تهج 
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رد هک  نآ  مناد  یم  نم  راوتـسا و  تسرد و  یتفگ  ینخـس  ریما ! يا  وت  اما  تفگ : و  درک ) دوب  مکاح  ریبز  هللادبع  بناج  زا  هک  دـیزی 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  .دریذـپب  ار  وت  راتفگ  دـشاب و  وت  هاوخکین  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  بلط 

یمیت كدرم  يا  تفگ : تساخرب و  لاو  نب  هللادبع  .دوش  یم  هتشک  هتبلا  دومن ، راکـشآ  دوخ  نطاب  درک و  قافن  دیزی  نب  هللادبع  هک 
دوخ راک  هب  یجارخ ، نتفرگ  رومأم  طقف  يرادـن ، تراما  ام  رب  هک  وت  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  لخاد  ام  ریما  اـم و  ناـیم  ار  دوخ  ارچ 

یتشز تشز و  دندرک  يراک  اهنآ  يزاس ! هابت  ار  مدرم  راک  یهاوخ  یم  تنکـش  نامیپ  ردپ  دج و  دـننام  مه  وت  مسق  ادـخ  هب  زادرپ !
دش و ناور  وس  ود  زا  مانـشد  دـندش و  نیگمـشخ  دـندوب  وا  يار  رب  میهاربا و  اب  هک  اهنآ  زا  یهورگ  سپ  .تشگزاب  ناشدوخ  هب  نآ 

دزن دینـشب و  نیا  هللادـبع  دـنک و  تیاکـش  وا  زا  دـسیون و  ریبز  نبا  هب  همان  هک  دـیناسرتب  ار  وا  میهاربا  .دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  هللادـبع 
رذـع تفریذـپ (1) و  وا  زا  میهاربا  دـتفین ، فـالخ  هفوـک  لـها  ناـیم  متـساوخ  مـالک  نیا  زا  نم  هک  تساوـخ  رذـع  تفر و  میهاربا 

.دنتخاس یم  هدامآ  ار  دوخ  دندرک و  یم  شخب  گنج  حالس  اراکشآ  نامیلس  نارای  نآ  زا  سپ  .تساوخ 

هفوک هب  راتخم  ندمآ  رکذ 

يارب دندرک  یم  باتع  دنداد و  یم  مانشد  ار  راتخم  نایعیش  هک  درک  تیاور  حلاص  نب  رضن  زا  فنخم  یبا  زا  یبلک  دمحم  نب  ماشه 
.دش یم  رداص  يو  زا  هک  یلمع 

656 ص :

هیما ینب  درک  یمن  رواب  یسک  دندرک و  لیم  وا  هب  شیرق  درک و  تفالخ  يوعد  ریبز  نبا  دیزی  ندرم  زا  سپ  دیوگ : مجرتم  . 185 - 1
ریبز نبا  وا  نمـشد  تسـشن و  تفالخ  تخت  رب  ماش  رد  ناورم  اما  .دندوب  هدیجنر  تخـس  مدرم  هک  دنرادهاگن  شیوخ  کلم  دنناوتب 

ار هفوک  لها  دیاب  تسناد  یم  دوب و  لقاع  يدرم  هفوک  یلاو  دیزی  نب  هللادبع  .دنارب  ار  ریبز  نبا  لامع  ات  داتسرف  قارع  هب  رکشل  دوب و 
یکلم حـلاصم  رب  ار  بصعت  هنیک و  ضغب و  دوب و  ناوج  میهاربا  اما  دـنک ، دربن  نایماش  اب  اهنآ  يرای  هب  دـناوتب  ات  درادـهاگن  یـضار 
تداع هشیمه  دشاب و  تلکمم  حالص  هچ  ره  و  دراذگ ، دازآ  دندوب  وا  مدرم  فلاخم  هک  ار  نایعیـش  تساوخ  یمن  داد و  یم  حیجرت 

.تسا نیا  ناناوج 
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هیلع نیـسح  نامز  ات  دندرب  ضیبا  رـصق  هب  دـندز و  رجنخ  ار  وا  نئادـم  طاباس  رد  یتقو  مالـسلاامهیلع (1)  یلع  نب  نسح  هرابرد ي 
دهع هب  ینعی   ) زورما يارس  نآ  دمآ و  دورف  راتخم  يارس  رد  ملسم  داتـسرف ، هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  نآ  دش و  مالـسلا 
دناوخ يو  تعباتم  هب  ار  مدرم  دومن و  یهاوخکین  درک و  تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  راتخم  سپ  تسا ، بیـسم  نب  ملـسم  نآ  زا  ماشه )
درکن جورخ  ملسم  اب  دنتفگ و  یم  فقل »  » ار هد  نآ  دوب و  دوخ  یکلم  يارق  زا  یکی  رد  راتخم  درک ، جورخ  لیقع  نب  ملسم  یتقو  ات 
دندرک نادـنز  هب  دـندز و  ار  یناه  دـندوب  هتفگ  وا  اب  یتقو  دـندوبن ؛ هاگآ  شیپ  زا  وا  ناـهارمه  دـمآ و  نوریب  ماـگنهبان  ملـسم  نوچ 
باتفآ بورغ  زا  سپ  دمآ ، رهش  هب  هد  زا  شیوخ  ناگتـسب  زا  نت  دنچ  اب  دیـسر ، راتخم  هب  ملـسم  جورخ  ربخ  نوچ  .دوب  هدمآ  نوریب 

تسنادن داتسیاب و  ریحتم  راتخم  دوب ؛ هدناشن  دجـسم  رد  تیار  اب  ار  ثیرح  نب  ورمع  تقو  نادب  دایز  هللادیبع  دیـسر و  لیفلا  باب  هب 
زور نوچ  دنامب ؛ ثیرح  نب  ورمع  تیار  ریز  دادماب  ات  راتخم  داد و  ناما  دنوخب و  ار  وا  دیـسر ، ثیرح  نب  ورمع  هب  وا  ربخ  .دنک  هچ 

لوخد نذا  ار  مدرم  دـندوشگب و  ار  هرامالا  راد  رد  دـش و  دـنلب  زور  نوچ  تفگب و  دایز  نبا  اب  وا  ربخ  هبقع  نب  دـیلو  نب  هرامع  دـش 
هاپـس يدیناروش و  یم  ار  مدرم  هک  ییوت  تفگ : دناوخ و  دوخ  شیپ  ار  وا  هللا  دیبع  دمآ ؛ رد  يو  رب  مدرم  رگید  اب  مه  راتخم  دـنداد ،

نب ورمع  تیار  ریز  مدمآ و  رهش  نوریب  زا  نونکا  مدرکن  نینچ  نم  تفگ : راتخم  دننک ؟ لیقع  نب  ملـسم  يرای  ات  يدروآ  یم  مهارف 
تشگرب و وا  مشچ  کـلپ  هکناـنچ  دز  راـتخم  يور  رب  هللادـیبع  سپ  .دـیوگ  یم  تسار  هک  داد  یهاوگ  مه  ورمع  متـسشن و  ثیرح 

یلع نب  نیـسح  اـت  دوب  نادـنز  رد  دـندرک و  نادـنز  هب  ار  وا  دومرفب  متـشک و  یم  ار  وت  دوـبن  ثیرح  نب  ورمع  تداهـش  رگا  تفگ :
هللادبع دزن  ار  وا  دناوخب و  ار  همادق (2)  نب  هدئاز  راتخم  هاگنآ  .دش  هتشک  مالسلاامهیلع 

657 ص :

.مینک هیواعم  میلست  میریگب و  ار  یلع  نب  نسح  تفگ : دوخ  مع  اب  راتخم  دنیوگ  . 186 - 1
نمیا ما  فورعم  ثیدح  بسن  مان و  نیدب  رگید  يدرم  تسا و  راتخم  مع  رـسپ  یفقث  همادق  نب  هدئاز  نیا  : » دـیوگ مجرتم  . 187 - 2

لاس هب  تسیز و  یم  یلوا  زا  سپ  لاس  دص  دوب ، ثدحم  مود  دش و  جاجح  لامع  زا  یلوا  دوشن ! هابتشا  رگیدکی  اب  درک ، تیاور  ار 
.تشذگرد  261
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هب هدئاز.راتخم  ییاهر  رد  دتـسرف  هللادیبع  يارب  همان  دیزی  دنک و  راتخم  تعافـش  دسیون و  دـیزی  هب  همان  وا  ات  داتـسرف  هنیدـم  هب  رمع 
تعافش تشون و  دیزی  هب  همان  هللادبع  سپ  تشاد ، حاکن  هلابح  هب  ار  راتخم  رهاوخ  هیفص  رمع  هللادبع  دراذگب و  ماغیپ  تفر و  هنیدم 

درک اهر  ار  وا  هللادیبع  .دنک  اهر  ار  راتخم  تشون  هللادیبع  يارب  دناوخب و  وا  همان ي  دیزی  .داتـسرفب  هدئاز  اب  ار  همان  نآ  درک و  راتخم 
راتخم سبح  رد  حیحص  لوق  دیوگ : مجرتم.درک  زاجح  گنهآ  زور  هس  زا  سپ  راتخم  و  شابم ! هفوک  رد  رتشیب  زور  هس  زا  تفگ : و 

وا ریبز  نب  بعصم  لاس 67  رد  نیا  زا  سپ  و  دومرف ، وا  ییاهر  هب  دـیزی  درک و  نادـنز  هب  ار  وا  دایز  نبا  هک  تسا  نیمه  وا  ییاهر  و 
« نویعلا ءالج   » رد یسلجم  موحرم  هک  نیا  دش و  قارع  یلاو  راتخم  ندش  هتـشک  زا  سپ  لاس  تشه  لاس 75  رد  جاجح  .تشک و  ار 
ار وا  دـنک ، اهر  ار  راتخم  تشون  وا  يارب  ناورم  کلملادـبع  درک و  سبح  راب  دـنچ  ار  راتخم  جاجح  هک  تسا  هدرک  لـقن  راـحب »  » و

تیالو نامز  رد  هک  اریز  تسین ، حیحـص  دـنک ، رفیک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  ات  تشادـهاگن  ار  وا  دـنوادخ  و  درک ، اهر 
مه وا  هدیـسر و  ریبز  نبا  هب  تلود  دوب و  هدش  هتـشک  هدرک و  ار  دوخ  ياهراک  راتخم  قارع  رب  کلملادـبع  ندوب  یلوتـسم  جاجح و 

لوادتم مدرم  تسد  رد  هک  یباتک  زا  ار  ناتساد  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  موحرم.دش  هفوک  یلاو  جاجح  نآ  زا  سپ  دوب و  هدش  هتـشک 
همالع هکنانچ  دـنناد ، لوعجم  ار  نآ  ام  ياملع  تسا و  هدرک  لقن  دـنتفگ  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  ار  نآ  دوب و 
باتک تسوگغورد ؛ فیعـض و  ریـسفت  نیا  يوار  ینعی  يدابآرتسا ، رـسفم  مساق  نب  دمحم  دیوگ : دوخ  لاجر »  » رد هللا  همحر  یلح 
لهـس تسا و  عوضوم  ات  ریـسفت  نیا  دـیوگ : هکنیا  اـت  تسا  هدرک  تیاور  رگید  لوهجم  درم  ود  زا  هک  دـننک  تیاور  وا  زا  يریـسفت 
ندوب لوعجم  یلح و  همالع ي  لوق  تحص  رب  لیلد  ریسفت  نیا  رد  ناتساد  نیمه  هب  ندوب  .یهتنا و  .تسا  نآ  عضو  هب  مهتم  یجابید 

.درک لقن  نآ  زا  تهج  نیا  زا  دندرمش ، یم  ربتعم  ار  نآ  هللا  همحر  شردپ  یسلجم و  اما  تسا ، ریسفت  نیا 
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وا فیقث » یلوم  قرغ  نبا   » مان هب  يدرم  هصقاو »  » کیدزن زاجح  هار  رد  درک و  زاجح  گنهآ  راتخم  : میدرگزاب باتک  همجرت  هب  زاـب 
، ینیب هک  دش  نینچ  ات  دز  بوچ  هب  دایز  نبا  ینعی  ...ردام  نآ  تفگ : راتخم  دیـسرپب ؛ وا  مشچ  تلع  زا  داد و  مالـس  درک و  رادـید  ار 

قرع نبا  دیـسرپ ، ریبز  نبا  راک  زا  راتخم  و  مزاسن ! هراپ  هراپ  ار  وا  مادنا  مربن و  ار  وا  تشگنا  دنب  دنب  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  تفگ : زاب 
.دوش راکشآ  دندرگ ، رایـسب  وا  نادرم  دریگ و  ورین  رگا  دننک و  یم  تعیب  وا  اب  هدیـشوپ  مدرم  هدرب و  ادخ  هناخ  هب  هانپ  وا  داد  باوج 

نم هنرگ  مروآ و  رد  وا  ناـمرف  هب  ار  مدرم  دـنک ، نم  يوریپ  دریذـپب و  ارم  يأر  رگا  تسوا و  زورما  برع  درم  هناـگی  تفگ : راـتخم 
تسا هدش  هتخیگنارب  بسا  دننام  ییوگ  تشگ و  رادومن  نآ  قرب  دعر و  کنیا  دش ، زاغآ  هنتف  قرع ! نبا  يا  .متـسین  نارگید  زا  مک 

دـیدرگ و رادـیدپ  ییاج  رد  يونـشب  ینیبب و  ار  نآ  ناهگان  دـیچیپ و  یم  ماگل  هلابند ي  رد  نآ  ياپ  تسا و  هدـمآ  زاـت  تخاـتب و  و 
ناناملسم و گرزب  هک  تسا ، هتساخرب  البرک  رد  لوتقم و  مولظم و  دیهش  یهاوخنوخ  هب  ناناملـسم  زا  دوخ  ناوریپ  اب  راتخم  دنیوگب 
هب هک  هزادنا  نآ  مشکب  وا  نتکـش  ببـس  هب  هک  مسق  راگدرورپ  هب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  نیـسح  ینعی  دوب ؛ نیلـسرملا  دیـس  دنزرف 

مـسق ادخ  هب  تفگ : قرع  نبا  .دومن  یم  یتفگـش  وا  راتفرگ  زا  قرع  نبا  دـش و  هناور  راتخم  و  دـندش ! هتـشک  ایرکز  نب  ییحی  نوخ 
هیعاد اهلیذ و  هعفار  :و  تفگ راتخم  مه  ار  تایبا  نیا  تفگ : دیدنخب و  متفگ ، جاجح  اب  ار  وا  ناتـساد  مدید و  دوب  هتفگ  راتخم  هچنآ 

يو هب  یهار  زا  تشاد و  هدـنیآ  زا  ربخ  ای  تفگ  یم  نیمخت  سدـح و  هب  ار  نخـس  نیا  متفگ  جاـجح  اـب  نم  اـهلوح  وا  هلجدـباهلیو 
نکفا ریلد  روشحلس و  رادنید و  يدرم  بجع  هرد » هللا   » نکل مناد و  یمن  ار  وت  لاؤس  باوج  مسق  ادخ  هب  تفگ : جاجح  دوب ؟ هدیسر 

راک راتخم  جاجح  نامز  رد  میتفگ  هک  تسا  قباس  مالک  رب  لیلد  زین  فنخم  یبا  زا  تیاور  نیا  دیوگ : مجرتم  ! ) دوب نکش  نمـشد  و 
راتخم هاگنآ  دوب ) هدش  هتشک  هدرک و  مامت  ار  دوخ 
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لاح زا  ریبز  نبا  دوب ، دیدپان  لاس  کی  تشگ و  ادج  وا  زا  راتخم  .تشاد  هدیـشوپ  وا  زا  ار  شیوخ  راک  ریبز  نبا  دمآ و  ریبز  نبا  دزن 
ریبز نبا  .نارگمتـس  نتخاس  كاله  ماقتنا و  يارب  دناد  یم  ادـخ  بناج  زا  رومأم  ار  نتـشیوخ  تسا و  فئاط  رد  دـنتفگ  دیـسرپب ، وا 

هب دشاب ! ناشیا  زا  یکی  راتخم  دنک  كاله  ار  نارگمتـس  ادخ  رگا  تسا ! نز  غورد  وگ و  بیغ  درم  هچ  دشکب ! ار  وا  يادـخ  تفگ :
تسـشنب و تشاذگب و  زامن  تعکر  ود  درک و  فاوط  تشگ و  رادیدپ  دجـسم  رد  راتخم  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  ام  دنگوس  ادـخ 

راـتخم لاـح  زا  تفرب و  وا  داتـسرف ؛ وا  دزن  ار  لهـس  نب  ساـبع  ریبز  نبا  .دـماین  ریبز  نبا  دزن  دنتـسشن و  ثیدـح  هب  وا  درگ  نایانـشآ 
چیه و  دندرک ؟ عامجا  نآ  رب  فیقث  راصنا و  شیرق و  فارشا  هک  يزیچ  زا  ینیزگ  يرود  دیاب  ارچ  يدرم  وت  نوچ  تفگ : دیسرپب و 
دوخ راک  وا  مدمآ ، وا  دزن  هتشذگ  لاس  نم  تفگ : راتخم  نک ! تعیب  درم  نیا  اب  سپ  دمآ ، ریبز  نبا  دزن  اهنآ  سیئر  رگم  دنامن  هلیبق 

يآ و وا  دزن  بشما  تفگ  سابع  .مزاین  یب  وا  زا  مه  نم  هک  میامنب  وا  هب  متـساوخ  دومن ، يزاین  یب  نم  زا  نوچ  تشاد  ناـهنپ  نم  زا 
ینکن و راک  چیه  نم  یب  هکنآ  طرش  هب  منک  یم  تعیب  وت  اب  تفگ : دمآ و  ریبز  نبا  دزن  اشع  زامن  زا  سپ  تفریذپ و  متـسه ! زین  نم 
: تفگ ریبز  نبا  یهد ! نم  هب  ار  بصانم  نیرتهب  رتگرزب و  يدش  بلاغ  نوچ  میآرد و  وت  رب  مدرم  همه ي  زا  شیپ  زور  ره  نم  هکنیا 
هب ینک ! یم  تعیب  نینچ  نم  ناگدـنب  نیرت  تسپ  اب  تفگ : راتخم  .يو  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  تعباـتم  رب  منک  یم  تعیب  وت  اـب 

دوب وا  اب  راتخم  درک و  تعیب  راتخم  اب  تفریذپب و  ارهاظ  ریبز  نبا  .متفگ  هک  طیارش  نامه  اب  رگم  منک  یمن  تعیب  وت  اب  هک  مسق  ادخ 
نب دیزی  ار  ریمن  نب  نیـصح  نیا   ) دروآ گنت  هصرع  ماش  مدرم  رب  دیـشوکب و  تخـس  داد و  يدرم  داد  ریمن  نب  نیـصح  گنج  رد  و 
ربخ ات  لاس 64  لوالا  عیبر  میس  هبنش  زور  تخوسب  ار  همظعم  هبعک  داد و  راصح  ار  هکم  وا  ریبز و  نبا  گنج  هب  دوب  هداتسرف  هیواعم 

، تشذگب هام  جـنپ  دـندمآ و  رد  ریبز  نبا  تعاطا  هب  قارع  لها  درمب  دـیزی  نوچ  .دنتـشادرب و  راصح  دیـسرب  هیواعم  نب  دـیزی  ندرم 
؛ دمآ یعداو  هیح  یبا  یناه  ات  دیـسرپ  یم  مدرم  لاح  زا  دمآ  یم  هفوک  زا  هک  ار  سک  ره  دهد  یمن  یلمع  ار  وا  ریبز  نبا  دید  راتخم 

زا راتخم 
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رهش لها  تقیقح  رد  هک  مدرم  زا  یهورگ  هکنیا  الا  دنریبز  نبا  تعاطا  رب  همه  بترم و  همه  اهراک  تفگ : یناه  دیسرپب ، مدرم  لاح 
نیمز رب  یتدـم  اهنآ  يرای  هب  دـناوت  یم  دـنک ، عمج  مه  درگ  ار  اهنآ  دـیامن و  لمع  اـهنآ  يارب  هک  دـشاب  یمدرم  رگا  دنتـسه ، اـهنآ 

دوخ بکرم  رب  سپ  منک ! یم  مهارف  قح  رب  رگیدکی  درگ  ار  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  مقاحساوبا  هک  نم  تفگ : راتخم  .دنک  ییاورنامرف 
دیـشوپب و هماج  درب و  راک  هب  نغور  یکدـنا  درک و  لـسغ  هعمج (1)  زور  دیـسر ، هریح »  » رهن هب  ات  دـنار  هفوک  بناـج  هب  تسـشن و 
هب درک و  یم  مالـس  نآ  مدرم  رب  تشذگ  یم  هک  سلجم  ره  رب  تشذگب و  هدـنک  نادـیم  نوکـس و  هلیبق ي  دجـسم  هب  دـش و  راوس 

ار یبدب ء  ورمع  نب  هدیبع  تشذگ ؛ ءادب  ینب  هلیبق ي  زا  و  دیراد ! تسود  ار  نآ  هک  يزیچ  دـمآ  تفگ : یم  داد و  یم  هدژم  يزوریف 
ار همه  رگم  تشاذگن  وت  يارب  هانگ  يادـخ  يدوب ! يأر  وکین  هک  ورمع ! ابا  وت ؛ يزوریف  هب  داب  تراشب  تفگ : وا  اب  دـیدب ؛ هدـنک  زا 

بیکـش برـش  زا  هکنآ  رگم  مالـسلا  هیلع  یلع  رادتـسود  دوب  رعاـش  روـالد و  يدرم  هدـیبع  نیا  و  دیـشخبب ! ار  وت  شزغل  دـیزرمآ و 
يرآ تفگ : ییوگ ؟ یم  مه  ار  هدژم  نیا  ریـسفت  ایآ  يداد ! هدژم  ار  اـم  هک  دـهد  ریخ  هب  هدژم  ار  وت  دـنوادخ  تفگ : هدـیبع  تشاد ،

دزن تردارب  وت و  بشما  تفگ  تفگ و  ابحرم  درک و  رادید  ار  ریثک  نب  لیعامـسا  تشذگب و  دنه  ینب  رب  هاگ  نآ  يآ ! نم  دزن  بش 
تـسود هک  مدروآ  يزیچ  تفگ : تشذگب و  نادمه  هلیبق ي  رب  نآ  زا  سپ  و  دیآ ! شوخ  ار  امـش  هک  ما  هدروآ  يزیچ  هک  دییآ  نم 
هـضیرف ماگنه  ات  داتـسیا  زامن  هب  ینوتـس  کیدزن  سپ  دندیـشک ؛ ندرگ  وا  يوس  مدرم  دمآ و  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  هاگنآ  .دیراد 

وا دزن  نایعیـش  تفر و  شیوخ  يارـس  هب  هاگنآ  دوب ، زامن  رد  نانچمه  رـصع  هعمج و  زامن  نیب  تشاذگب و  هعمج  زامن  مدرم  اب  دش ،
، دیسرپ رابخا  زا  دندمآ و  وا  دزن  ورمع  نب  هدیبع  شردارب  ریثک و  نب  لیعامسا  دندمآ و  یم 
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تفگ دروآ و  ياج  هب  راگدرورپ  شیاتـس  راـتخم  سپ  دـنک ، جورخ  يدوز  نیمه  هب  دـنتفگ : دـنتفگب و  درـص  نب  نامیلـس  ناتـساد 
دزن ارم  لوسر  نیشناج  دنزرف  يدهم (1) 
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هنرگ دوب و  فورعم  ناـمز  ناـمه  رد  تسا و  حیحـص  يدـهم  ندـمآ  ربخ  هک  دوش  یم  مولعم  وا  لـمع  راـتخم و  مـالک  زا  . 189 - 1
نامزلا رخآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  تراشب  هک  نآ  لامجا  نیا  لیـصفت  درک و  یمن  شیوخ  زیواتـسد  ار  ثیدح  نآ  راتخم 

هدرک تیاور  هددـعتم  دـیناسا  هب  دوخ  بتک  رگید  هفورعم و  حاحـص  رد  تنـس  لها  ياملع  ار  نآ  داد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هللادبع نب  دـمحم  يارب  يرجه و  لوا  نرق  رد  هفینح  نب  دـمحم  يارب  تیودـهم  يوعد  تسین و  نآ  تحـص  رد  کش  هکنانچ  دـنا ،

یلـص لوسر  ثیدح  نآ  دندوب و  مالـسلا  هیلع  يدهم  هب  فرتعم  مه  نورق  نآ  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  مود  نرق  رد  ینـسح 
لوزن هب  ناناملسم  همه  زین  تسین و  دیدرت  لباق  نآ  تحص  تسا و  مولعم  رتاوت  هب  همه  اهنیا  دوب و  فورعم  ناشیا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 

دزن رایـسب  ياهلاس  نت  کی  ندوب  هدنز  دنا و  هدروآ  زین  ملـسم  يراخب و  ار  نآ  تیاور  یتح  دنرقم  نامزلا  رخآ  رد  میرم  نب  یـسیع 
مالـسا یحیـسم و  دوهی و  بهذم  هک  يدیحوت  گرزب  بهذـم  هس  نیا  تسا و  رداق  زیچ  ره  هب  دـنوادخ  نوچ  تسین ، لاحم  دـحوم 

يراصن و دـیآ و  یم  نامزلا  رخآ  رد  تسا و  هدـنز  نامـسآ  رد  نونکا  اـیلیا  دـنیوگ : دوهی  هکناـنچ  دـندقتعم ، نآ  هب  کـی  ره  تسا 
يدهم مییوگ  زین  .ستین و  بیرغ  اهنآ  زا  يدهم  راکنا  دنرادن ، رواب  ار  ادخ  تردق  نادحلم  .دنیوگ  نیمه  حیـسم  هرابرد  ناناملـسم 

دوب نانید  یب  ینعی  هدحالم  نتخادنارب  هک  دش  رداص  وا  زا  یکین  راک  هدرکن و  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  اما  داهن ، دوخ  رب  مان  نیا  یسابع 
هک تسناد  یم  يدهم  هتخاس و  شیوخ  هب  رصحنم  ار  همهم  لغاشم  بلاغ  دندوب و  هدرک  هنخر  تلود  هاگتسد  رد  يو  زا  لبق  اهنآ  و 
یب دیاب  دراد  نما  ار  شیوخ  روشک  دزاس و  رقتسم  ار  دوخ  تنطلـس  دهاوخ  یهاشداپ  رگا  و  تسا ، تلود  داسف  ببـس  ناشیا  دوجو 

هک دـنقفتم  اـملع  همه  دـیوگ : يربط  همجرت ي  رد  یمعلب  .اـفو و  یب  تسا و  دزد  نید  یب  هک  دـهدن  هار  تلود  هاگتـسد  رد  ار  نید 
يدرم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماغیپ  يدـنتفگ : هقدانز  نیا  دـیوگ : زین  ندـیتسرپ و  تب  غم و  يداهج و  زا  تسا  رتدـب  هقداـنز  بهذـم 

يدـندناوخ و بهذـم  نیدـب  ار  قلخ  نارتهم  نیا  دـندوب و  نارتهم  ناـمدرم  نآ  رتـشیب  داـهنب و  بهذـم  نیا  تمکح  هب  دوب و  میکح 
نیردنا رایسب  قلخ  ماع و  صاخ و  زا  ناگداز  رتهم  بدا و  نادنوادخ  القع و  ناریبد و  زا  مه  دندوب و  هدرک  تباجا  ار  ناشیا  قیالخ 

زا يدندرک و  یلهاک  زامن  هب  نتشادهاگن و  ناناملـسم  تعیرـش  يدمآ  راوشد  هک  ناسک  نآ  و  يدهم ، تقو  هب  دندوب  هدمآ  بهذم 
اوه زا  ناشدمآ و  تخس  نداد  تاکز  نتشاد و  هزور  ناتسبات  ندرک و  درـس  بآ  رد  تسد  ناشدمآ و  یم  نارگ  نتـسش  نت  تبانج 

هاگنآ و  ...مهجورف » اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق   » یلاعت هلوق  ندرب  لجوزع  يادخ  نامرف  نداتـسیا و  زاب  لد  دارم  و 
دندمآ و رد  بهذم  نیردنا  دندوب  هدرک  تباجا  يدهم  تقو  هب  هک  نارتهم  نیا  سپ  تسا ، نارگ  تخس  لجوزع  يادخ  رما  نتشاد 

رگا دنیوگ  هک  تسا  نآرق  هب  ناناملـسم  رخف  همه  دنتفگ : هک  تسا  هدروآ  ار  عفقم  نبا  اب  هقدانز  یقافتا  ناتـساد  یمعلب  اهنیا  زا  سپ 
ات دـیدرگ  دـهعتم  عفقم  نبا  دـنیوگن و  ثیدـح  نینچ  نیا  زگره  قیالخ  همه  نیا  دـنیآ ، درگ  نایرپ  نایمدآ و  زا  نایوگ  نخـس  همه 

تسشن و هام  شـش  وا  دننک و  ددم  لئاسو  تمعن و  لام و  هب  ار  يو  نانید  یب  همه  دنک و  صقن  ار  ناناملـسم  تجح  دروایب و  نآرق 
هب ناشیا  دـیوگ : یمعلب  زاب  .دـنامورف و  شنارای  دوخ و  قیدـصت  هب  كءام » یعلبا  ضرا  ای   » تیآ کی  هضراعم  زا  و  تسناوتن ، چـیه 

سک نامدرم  نارتهم و  نیا  زا  ات  درک  كاله  ار  ناشیا  يدهم  سپ  دننک ، هبلغ  دنتساوخ  يدهم  تقو  هب  ات  دندوزفا  یم  دوخ  بهذم 
دهع هب  هنرگ  دنامن و  هماع  لغاشم  تلود و  هاگتـسد  رد  یـسک  نانید  یب  نیا  زا  هک  تسا  نآ  یمعلب  ضرغ  دیوگ : مجرتم  .دنامن و 
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یب دحلم و  زامن و  یب  سک  ره  هک  درک  عبتت  ار  تلود  نیرومأم  يدهم  و  ام ، دهع  هب  دندوب  هدحالم  مه  ناشیا  زا  سپ  سابع و  ینب 
یتلود لغـش  رد  دیابن  تسه  روشک  رد  مه  نید  یب  رگا  هک  دندوب  دـقتعم  افلخ  نیا  تشکب و  دوب  يوق  رایـسب  رگا  دـنارب و  دوب  نید 

نامز نانید  یب  هدحالم و  .تسین  اهنآ  ندوب  هراک  همه  ینعم  هب  رافک  ندوب  رازآ  دشاب و  نید  لها  تسد  رد  راک  دیاب  دـنک و  لخد 
مولع و یقرت  هب  زورما  دندوب و  هتفاین  ار  نآ  میدق  نامز  رد  دوب  صقان  رـشب  لوقع  ات  هک  ون  تسا  يزیچ  هقدنز  بهذـم  نیا  دـنرادنپ 
هک تسا  هفیعـض  لوقع  تسرپ و  توهـش  مدرم  صوصخم  ینید  یب  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـنتفای ، ار  نآ  راـکفا  ندـش  نشور 

.دوب تقو  همه  لقعلا  فیعض  دنرادن و  سوسحم  ریغ  کیراب و  یناعم  كاردا  رب  تردق 
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نارگمتـس متـس  مهاوخب و  ار  نادناخ  نیا  نوخ  مشکب و  ار  نانید  یب  دومرف : ارم  ریما  و  هدیزگرب ، میوا و  ریزو  نیما و  داتـسرف ، امش 
رب هک  ینایعیـش  دزن  .دـندرک و  تعیب  دـنداد و  تسد  وا  اب  دـینک ! وا  تباجا  سک  همه  زا  شیپ  امـش  سپ  منک ، عفد  ناـگراچیب  زا  ار 
امش دهاوخ  یم  تسین  هدومزآ  هدید و  گنج  درم  نب  نامیلس  تفگ : تفگ و  یمالک  نامه  داتسرف و  دندوب ، درص  نب  نامیلس  درگ 

منک و یم  يرای  ار  امش  ناتسود  منک ، یم  راتفر  نآ  قبط  رب  مراد  يروتـسد  نم  دهد (1) و  نتشک  هب  ار  امش  دوخ و  درب و  نوریب  ار 
ار رگیدکی  دیراد و  شوخ  لد  دیریذپب ! ارم  نامرف  دیونشب و  ارم  نخس  سپ  .مهد  یم  افـش  ار  امـش  لد  مشک و  یم  ار  امـش  نمـشد 

شیوخ هب  ار  نایعیـش  زا  يرایـسب  ات  تفگ  یم  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  و  مروآ ، رب  ار  امـش  ياهوزرآ  متـسه  نماض  نم  هک  دیهد  هدژم 
ار يرگید  دندوب و  درص  نب  نامیلس  اب  هعیش  ناگرزب  نارتهم و  اما  دنتـشاد  یم  گرزب  ار  وا  دنتفر و  یم  وا  دزن  هتـسویپ  درک و  لیام 

ربارب وا  اب 
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نوریب هریزج  يوس  نامیلس  نوچ  و  دماجنا ، اجک  نب  نامیلس  راک  ات  دوب  رظتنم  دوب ، نارگ  تخس  راتخم  رب  نامیلـس  دندرمـش و  یمن 
راتخم دنتفگ : هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  یمطخ و  دیزی  نب  هللادبع  اب  میور  نب  ثراح  نب  دیز  یعبر و  نب  ثبش  دعـس و  رمع  دش ،

وا .دهجرب  امش  رب  امش و  رهش  رد  دهاوخ  یم  راتخم  دنک و  رازراک  امش  نمشد  اب  تفر  نامیلس  تسا ، رت  تخس  امـش  رب  نامیلـس  زا 
امش تفگ : دیدب  ار  اه  نآ  راتخم  نوچ  دنتفرگ ، ار  وا  درگ  دندمآ و  ناهگان  ددرگ ! تسار  مدرم  راک  ات  دینک  نادنز  هب  دیریگب و  ار 

میهاربا ! دیسر دیناوتن  نادب  تسا و  هاتوک  دیا  هتسب  لایخ  هچنآ  زا  امـش  تسد  مکفکا ) ترفظ  ام  دعب   ) مسق ادخ  هب  دوش ؟ یم  هچ  ار 
هدومنن ام  اب  ینمشد  هک  یسک  اب  تفگ : هللادبع  .ربب  ار  وا  هدایپ  هنهرب و  ياپ  دنبب و  ار  وا  يوزاب  تفگ : هللادبع  اب  هحلط  نب  دمحم  نب 

زا اپ  ور و  نوریب  تسین ، وت  هنایـشآ ي  نیا  تفگ : هللادـبع  اب  دـمحم  نب  میهاربا  .میا  هتفرگ  نامگ  هب  ار  وا  ام  منکن و  راـک  نیا  تسا 
اما تسناد ، یمن  هتـسیاش  یفقث  راـتخم  يارب  ار  تفـالخ  دوـب و  شیرق  زا  دوـخ  میهاربا  دـیوگ : مجرتـم  ! ) شکم رتارف  مـیلگ  هزادـنا 

؟ تسیچ دننک  یم  لقن  وت  زا  هک  اهراک  نیا  دیبع ! یبا  رـسپ  يا  تفگ : میهاربا  زاب  تشادن ) تخـس  يا  هنیک  دوبن و  شیرق  زا  هللادبع 
نادنز هب  ار  وا  هاگنآ  منک ! تنایخ  تدـج  ردـپ و  دـننام  هکنیا  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  .تسا  لطاب  دـنیوگ  یم  هچ  ره  تفگ : راتخم 

اهنابایب و تشد و  ناتخرد و  اهایرد و  راگدرورپ  هب  مسق  تفگ : یم  نادنز  رد  .دنداهن و  دنب  وا  رب  دنیوگ  یهورگ  دـنب و  یب  دـندرب 
درخ یب  هن  هک  راصنا  هورگ  اب  مشکب  نارب  يدنه  ياهغیت  هزین و  هب  ار  نارگمتـس  همه  هک  هدیزگرب  ناگدنب  رادرک و  وکین  ناگتـشرف 
رگید یهورگ  دـندروخ و  یم  بیرف  اما  دنتـشاد  بصعت  نید  رد  عرو  لها  یهورگ  نوچ   ) ریرـش هاوخدوخ و  هن  دنـشاب و  لد  دـب  و 

نید دومع  ات  تشاد ) بوضغم  ار  هتسد  ود  ره  راتخم  دندوب و  ریرش  هاوخدوخ و  دنتـساوخ و  یم  دوخ  يایند  مظن  اما  دندوب ، كریز 
زا مهاوخ ! ار  ناربمغیپ  نوخ  مهد و  افش  ار  نانمؤم  هنیس  مدنویپ و  مه  هب  تسا  هدمآ  دیدپ  مالسا  رد  هک  فاکش  نیا  مراد و  اپ  رب  ار 

.مسارهن گرم  زا  مرادن و  كاب  ایند  لاوز 
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اـناد و يدرم  رگا  هک  مسانـش  یم  ار  یموق  نم  تفگ : وا  اـب  دوب  ریبز  نبا  دزن  هک  یماـگنه  دـنیوگ : راـتخم  جورخ  ناتـساد  رد  مه  و 
! درک یناوت  راکیپ  اه  نآ  يرای  هب  ماش  لها  اب  هک  درآ  نوریب  ناشیا  زا  وت  يارب  يرکـشل  دنک ، هچ  دنادب  دشاب و  ریبدت  اب  دـنمدرخ و 

هفوک هب  وا  داتسرف ؛ هفوک  هب  ار  وا  شاب ! درم  نآ  وت  تفگ.هفوک : رد  مالسلا  هیلع  یلع  هعیـش ي  تفگ : دننایک ؟ اهنآ  دیـسرپ  ریبز  نبا 
دوخ تسود  دـندید و  ار  وا  مدرم  درک و  یم  دای  ار  وا  تبیـصم  تسیرگ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تسـشن ، یتیحاـن  رد  دـمآ و 

: دیوگ مجرتم.درک  جورخ  عیطم  نبا  رب  تفرگ و  ورین  شراک  ات  دنتفرگب  وا  درگ  رایـسب  دندرب و  هفوک  رهـش  نایم  هب  ار  وا  دـنتفرگ و 
وا درگ  زا  ناگرزب  شیرق و  همه  درک ، یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  ریبز  نبا  رگا  هک  اریز  تسا ، حصا  لوا  تیاور 

شیرق دندیدنسپ و  یمن  دندوب  ریبز  نبا  درگ  رب  هک  ار  ارما  نآ  دنتساوخ و  یم  يوقت  اب  لداع و  ریما  هعیش  نوچ  دندش ، یم  هدنکارپ 
دعج رکب و  یبا  نب  دمحم  دندوب : وا  اب  یشرق  نت  جنپ  ترضح  نآ  تایح  رد  هکنانچ  دنتشادن ، تسود  ار  نایعیش  نینمؤملاریما و  زین 

.دندوب هیواعم  اب  هلیبق  هدزیس  و  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  صاعلا و  یبا  نب  عیبرلاوبا  لاقرم و  مشاه  ترضح و  نآ  هدازرهاوخ  هریبه  نب 

ماش لها  گنج  هب  نیباوت  درص و  نب  نامیلس  نتفر  نوریب  ناتساد 

.دندوب هتشاذگ  هدعو  رخالا  عیبر  لوا  دناوخب ، ار  شیوخ  نارای  نارس  درک و  جورخ  گنهآ  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  لاس 65  رد 
، نیـضغ  ) ریـصع نب  دیلو  يدنک و  ذقنم  نب  میکح  .تفای  كدنا  ار  نانآ  هرامـش ي  دیدرگب ، نارـضاح  نایم  رد  دمآ  هیلخن  هب  نوچ 
، دنتشادرب زاوآ  نخس  نیا  هب  هک  دندوب  سک  نیتسخن  ود  نیا  و  نیسحلا » تاراثلای   » دندروآ رب  گناب  داتـسرف  هفوک  هب  ار  ینانک  ظ )
! هللا ناحبـس  تفگ  دنا و  هدرک  تعیب  سک  رازه  هدزناش  دید  درک و  رظن  دوخ  رتفد  رد  دندش و  ربارب  ود  يو  نایهاپـس  دش  ادرف  نوچ 

.دنتـسویپ ود  هب  نت  رازه  ود  دـنادرگ و  یمزاب  وت  زا  ار  مدرم  راتخم  دـنتفگ : وا  اب  دـندماین ! رازه  راـهچ  زا  شیب  رازه  هدزناـش  نیا  زا 
نامیلس
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اهنآ دزن  دنامب و  هیلخن  رد  زور  هس  دنروآ ؟ یمن  دای  ار  وا  نامیپ  ادـخ و  دـنرادن و  نامیا  نانیا  رگم  دـنام ، یم  رازه  هد  زونه  تفگ :
هب هک  نآ  هللا » کمحر  : » تفگ تساخرب و  هبجن  نب  بیسم  سپ  .دنتسویپ  اهنادب  زاب  رفن  رازه  کیدزن  .داتـسرف  یم  دندوب  هدنام  هک 
رد شابم و  یـسک  رظتنم  سپ  .دـیآ  اضر  تین و  اب  هک  دـنک  سک  نآ  لاـتق  و  درب ، ناوتن  يدوس  وا  زا  دـیآ ، نوریب  برح  هب  تهارک 
زا سک  ره  مدرم ! يا  تفگ : تساخ و  ياپ  هب  شیوخ  نارای  ناـیم  رد  يداد و  وکین  يأر  تفگ : نامیلـس  ياـمن ! دـج  شیوخ  راـک 
ره اما  گرم ، زا  سپ  تایح و  لاح  رد  دنک  تمحر  يو  رب  يادـخ  مییوا و  زا  ام  تسام و  زا  دـهاوخ  ترخآ  ادـخ و  ياضر  ندـمآ 

رز و ار  ام  ادـخ و  يدونـشخ  رگم  دروآ  میهاوخن  تسد  هب  تمینغ  تفرگ و  میهاوخن  یف ء »  » ام هک  مسق  ادـخ  هب  دـهاوخ  ایند  سک 
! دیاین ام  اب  دـهاوخ  ایند  سک  ره  قمر ، دـس  ردـق  هب  هشوت  میراد و  شود  رب  هک  اهریـشمش  نیمه  رگم  میرادـن  یلام  تسین و  یمیس 

درک جورخ  گـنهآ  نامیلـس  نوچ  .میدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نوخ  نتـساوخ  يارب  هبوت و  زا  وا  ناراـی  سپ 
.تسا نم  زا  دشاب  اطخ  رگا  تسیادخ و  زا  دشاب  باوص  رگا  میوگب ، هک  دمآ  مرطاخ  هب  يا  هشیدنا  تفگ : لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع 

رهش و تالحم  نارـس  دعـس و  رمع  هلمج  زا  دنا  هفوک  رد  همه  وا  ناگدنـشک  میدمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  ام 
یـسک وا  لتاق  نوچ  تسین ، نیا  نم  يأر  تفگ : نامیلـس.تسا  نیمه  يأر  دنتفگ : وا  نارای  میور ؟ اجک  هب  میراذـگب  ار  اهنیا  لئابق !
ماجنا هب  وا  هرابرد ي  شیوخ  مکح  دهن و  ندرگ  ارم  نامرف  ات  مهدن  ناما  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ  درک و  مهارف  هاپـس  هک  تسا 

ار امـش  ادخ  رگا  دـیدرگ ! هناور  دـیهاوخ و  ریخ  يادـخ  زا  سپ  .تسا  دایز  نب  هللادـیبع  هداز  قساف  قساف  نیا  وا  هدنـشک ي  مناسر ،
نآ لتق  رد  ار  سک  ره  توق  نآ  دـننک ، امـش  تعاط  یـشوخ  هب  رهـش  مدرم  دـشاب و  رتناسآ  نارگید  راک  میراودـیما  دـنادرگ  زوریف 

نادهعدب اب  نوچ  تسین ، سوسفا  غیرد و  ياج  زاب  دیـسر  تداهـش  هب  رگا  دـیورن و  نوریب  دـح  زا  دیـشکب و  دوب  کیرـش  ترـضح 
ار دوخ  هزین ي  رس  هک  مراد  تسود  نم  و  ناراکوکین ، يارب  تسا  رتهب  ادخ  باوث  دیا و  هدرک  رازراک 
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ای ردارب  ای  ردپ  سک  ره  راچان  دیزیوآ ، رد  شیوخ  رهـش  لها  اب  رگا  و  دینک ، هتـشارفا  نارگمتـس  نادـهعدب و  گرزب  يوس  تسخن 
رگا دیوگ : مجرتم  ! دـیوش هناور  دـیهاوخ و  ادـخ  زا  ریخ  سپ  .دـنیب  هتـشک  تسین  وا  نتـشک  هب  یـضار  هک  یـسک  ای  ار  دوخ  شیوخ 

ای دـنراکهانگ  اـیآ  دـنتفر و  داـهج  هب  ارچ  وا  حیرـص  صن  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تصخر  یب  مدرم  نـیا  دـسرپ  یـسک 
هیلع نامز  ماما  لاح  دننام  وا  لاح  دوب و  هدرک  هرانک  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مییوگ : باوج  رد  بیـصم ؟

لاوما هب  یگدیسر  الثم  دش ؛ ترضح  نآ  روهظ  رظتنم  ناوت  یمن  ام  نامز  رد  هیرورض  ماکحا  رد  هک  نانچ  ام و  دهع  هب  دوب  مالـسلا 
رد دـنوادخ  میناد  یم  دـنوش و  طلـسم  رارـشا  دزیخرب و  اه  هنتف  نآ  كرت  زا  هک  اریز  دودـح ، عافد و  صاصق و  نیروجحم و  ماتیا و 
رب رافک  طلست  تراغ و  لتق و  داسف و  هنتف و  زا  میرادهاگن و  گرم  زا  ار  نامیتی  ناج  زا  هتساوخ  ام  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ 

اهنآ فیلکت  دندوب  هتسناد  درص  نب  نامیلس  باحصا  نینچمه  تسا ، ماما  فیاظو  اهنیا  هکنیا  اب  میریگ ، ولج  توق  ردق  هب  ناناملـسم 
حالص مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنچ  ره  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نیلتاق  نتـشک  هب  اهنآ  هبوت  تسا و  تدهاجم 

تـسرپ تب  لیئارـسا  ینب  نوچ  هک  دندرک  نآرق  هیآ ي  هب  کسمت  باب  نیا  رد  دوب و  هدومرفن  یهن  اما  دید ، یمن  مادـقا  رد  شیوخ 
تـسا نیا  لثم  ار  ادخ ، مکح  دنادب  لقع  ای  عامجا  ای  نآرق  هب  یـسک  رگا  و  رگیدکی ، نتـشک  هب  درک  رما  ار  اه  نآ  دنوادخ  دـندش ،
دمحم نب  میهاربا  دیزی و  نب  هللادبع  هب  درص  نب  نامیلس  نتفر  نوریب  ربخ  نوچ.میدرگزاب  باتک  هب  زاب  .دشاب  هدینش  ماما  ظفل  زا  هک 

و دندماین ، نوریب  دندوب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  رد  کیرش  هک  اه  نآ  رگم  دندمآ ، نامیلس  دزن  هفوک  فارـشا  اب  دیـسر ، هحلط  نب 
ردارب ناملـسم  دنتفگ : نامیلـس  اب  میهاربا  هللادبع و  دیباوخ و  یم  تراما  رـصق  رد  شیوخ  نانمـشد  سرت  زا  تقو  نآ  رد  دعـس  رمع 

تبیصم هب  ار  ام  لد  سپ  ام ، دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دییام و  رهش  لها  ردارب و  امش  دنکن و  یلغد  دزرون و  تنایخ  وا  اب  تسا ، ناملسم 
نوچ میوش و  هدامآ  مه  ام  ات  دیشاب  ام  اب  دیهاکن ! ام  هرامش ي  زا  شیوخ  جورخ  هب  دینکن و  رادغاد  دوخ 
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امش هب  ار  نآ  یحاون  یخوج (1) و  جارخ  دینامب  رگا  تفگ : و  مینک ! رازراک  میور و  اه  نآ  رس  رب  مه  اب  دیـسر  ام  کیدزن  نمـشد 
ادا تروـشم  قـح  دـیتفگ و  یهاوـخکین  زا  ضحم  نخـس  نیا  هک : داد  خـساپ  نامیلـس  .تفگ  نیمه  دـمحم  نب  میهاربا  مراذـگاو و 
هللا ءاش  نا  میرادن ، هشیدنا  رد  نتفر  زج  نونکا  درادب و  باوص  هار  هب  ار  ام  میهاوخ  وا  زا  تسوا و  يارب  ادخ و  اب  ام  راک  اما  .دیدرک 

هدینـش و  دیوش -  وربور  نمـشد  اب  رایـسب  ددع  اب  میتسرف  امـش  اب  مینک و  مهارف  هوبنا  یهاپـس  ات  دینامب  یکدنا  تفگ : هللادبع  .یلاعت 
رخالا 65 عیبر  زا  هتـشذگ  زور  جنپ  هعمج  بورغ  زا  دعب  تفریذپن و  نامیلـس  تسا -  هدمآ  رایـسب  هاپـس  اب  ماش  زا  هللادیبع  هک  دندوب 

رید  » هب ات  دوب ) هعمج  رخالا 65  عیبر  مجنپ  تسا و  حیحـص  خیرات  نیا  مدرک  جارختـسا  باسح  هب  دیوگ : یم  مجرتم   ) دیدرگ هناور 
رگا دنیایب و  ام  اب  دندرک  فلخت  هک  اهنیا  میتشادن  تسود  تفگ : نامیلـس  دندوب و  هتخیرگ  وا  ناوریپ  زا  يرایـسب  دندیـسر ؛ روعالا »

تیزم نیا  هب  ار  امـش  دش و  عنام  اه  نآ  ندمآ  زا  سپ  تشاد ، شوخان  ار  ناشیا  ندمآ  دـنوادخ  دـندرک ، یم  یهابت  مه  دـندمآ  یم 
نآ زا  شیب  هیرگ  دنتـسیرگب و  دندز و  دایرف  هرابکی  دندیسر (2)  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب  ات  دنتـشذگ  اجنآ  زا  .درک و  صوصخم 

ناشیا نانخس  هلمج  زا  دندرک و  یم  عرـضت  دنداتـسرف و  یم  وا  رب  تاولـص  دندنامب و  اجنآ  زور  هنابـش  کی  دوب و  هدیدن  سک  زور 
مهلیبس و مهنید و  یلع  انا  كدهشن  انا  مهللا  قیدصلا  نبا  قیدصلا  يدهملا  نبا  يدهملا  دیهشلا  نبا  دیهشلا  انیـسح  محرا  مهللا  :» دوب
هک دندروآرب  گناب  هرابکی  دندیسر ، ترضح  نآ  ربق  هب  وا  نارای  درص و  نامیلس  نوچ  دنیوگ  زین  و  «. مهیبحم ءایلوا  مهیلتاق و  ءادعا 

هیلع نیـسح  رب  ریذـپب و  ار  ام  هبوت  زرمایب و  ار  ام  هتـشذگ  ناهانگ  سپ  .میتشاذـگ  اهنت  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ام  راـگدرورپ ! يا 
دورد وا  باحصا  مالسلا و 
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، دندیسر تداهـش  هب  نآ  هار  رد  هک  هدیقع  نامه  رب  مینانآ و  نید  رب  هک  میریگ  هاوگ  ار  وت  ام  و  دندوب ! نانمؤم  ءادهـش و  هک  تسرف 
، دنوش هناور  دنتساوخ  نوچ  تشگ و  هدوزفا  ناشهودنا  رهطم  ربق  نآ  نتسیرگن  زا  .میشاب و  راکنایز  یـشخبن  يزرماین و  ار  ام  رگا  و 
اه نآ  يوس  هللادبع  دـنتفر و  رابنا  هب  اج  نآ  زا  و  دوسالا ، رجح  رب  هکنانچ  دـندش  هوبنا  مدرم  دـنتفر و  ربق  بناج  عادو  يارب  کی  ره 

نمشد نوچ  دیرهش و  نیا  ناگدیزگرب  نارتهم و  امش  دیربم ! نمشد  نامرف  دیریذپب و  ام  نخس  ام  ناتـسودو  نارای  يا  :» داتـسرف همان 
ای دننک  یم  راسگنـس  ار  امـش  دندرگ  زوریف  امـش  رب  نانآ  رگا  دیازفیب و  ناگدـنامزاب  رد  وا  عمط  دـبای  تسد  امـش  رب  دـنیب و  ار  امش 

رگا تسا و  یکی  امش  ام و  نمشد  تسا و  یکی  امش  ام و  تسود  موق ! يا  .دیوشن  راگتـسر  زگره  دننادرگ و  یم  رب  ناشدوخ  نیدب 
دوخ یهاوخکین  رد  ارم  مدرم  يا  دوش ؛ هتـسکش  اـم  تکوش  مییاـمن  فـالتخا  رگا  مییآ و  زوریف  اـهنآ  رب  میـشاب  قـفتم  عاـفد  رب  همه 
رهش رد  ات  دنتفگ : وا  ناهارمه  نامیلـس و  «. مالـسلاو دیدرگزاب ! دیناوخب  ارم  همان  نوچ  دینکن و  تفلاخم  ارم  نامرف  دیناد و  وگتـسار 

، میدیدرگ نمـشد  نیمز  کیدزن  میدش و  داهج  هدامآ ي  هک  نونکا  میتفریذپن  تساوخ ، بلطم  نیمه  دـمآ و  ام  دزن  درم  نیا  میدوب 
تیب لها  درذگ و  البرک  زا  تفر ، دهاوخ  ماش  هب  هفوک  زا  یسک  نوچ  هک  دیدرگ  مولعم  اهنیا  زا  .تسین  هنادنمدرخ  يراک  نتـشگرب 

تشون همان  وا  خساپ  رد  نامیلس  و  تشذگ -  هکنانچ  دوب -  نتفر  ماگنه  نیعبرا  ترایز  دنتـشذگ و  البرک  زا  ماش  هب  نتفر  تقو  مه 
دندرک و هبوت  گرزب  هانگ  زا  دنهد و  ادخ  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  دندش  یضار  نونکا  مدرم  نیا  : » تفگ درک و  يرازگـساپس  و 

ناج اب  مدرم  نیا  تفگ : دیـسر  هللادبع  هب  همان  نوچ  «. دنداد نت  تسوا  نامرف  هچنادب  دندرک و  وا  رب  لکوت  دـندروآ و  ادـخ  هب  يور 
اب مالـسا  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشاب ، ندـش  هتـشک  دـسر  اهنآ  زا  هک  ربخ  نیتسخن  دـنداهن و  گرم  رب  لد  دـننک ، یم  يزاب  دوخ 

دوب و اجنادب  یبالک  ثراح  نب  رفز  گنج و  هدامآ  هتخاس و  دندیسر  ایـسیقرق »  » ات دنتفر  اجنآ  زا  .دنـسر و  تداهـش  شهب  يدنلبرس 
دش و نصحتم  هعلق  رد 
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دمآ و هعلق  هزاورد  هب  بیسم  دتسرف و  نوریب  يرازاب  رفز  هک  تساوخرد  داتسرف و  وا  يوس  ار  هبجن  نب  بیسم  نامیلـس  .دماین  نوریب 
نب بیسم  هک  تأیه  وکین  يدرم  تفگ : دش و  شیوخ  ردپ  دزن  رفز  رـسپ  لیذه  .تساوخ  دورو  يروتـسد  دیناسانـشب و  ار  نتـشیوخ 

ار ناـنآ  نارتـهم  زا  نت  هد  رگا  تسا ! ارمحلا  رـضم  هفیاـط  ناوـلهپ  نیا  دـنزرف ! يا  تفگ : شردـپ  .دـهاوخ  یم  نذا  دراد  ماـن  هـبجن 
دیناشنب و شیوخ  رانک  رد  ار  وا  رفز  .دمایب  داد  نذا  هد ! نذا  ار  وا  .تسا  رادنید  اسراپ و  تسرپادـخ و  يدرم  تسوا و  یکی  يرامش 
زا ام  ار و  يرگید  ای  دیهاوخ  ار  ام  مزر  مینادب  ات  میتسب  ار  رهش  هزاورد  ام  تفگ : رفز  .تفگب  دوخ  هصق  لاح و  بیسم  دیـسرپ ، وا  زا 

شیوخ رسپ  هاگنآ  .دیتریس  شوخ  راکوکین و  نادرم  امش  میا  هدینـش  هک  میرادن ، شوخ  زین  ار  نآ  اما  میتسین ، زجاع  امـش  اب  رازراک 
دیاش تفگ : تفریذپب و  ار  بسا  دینادرگزاب و  ار  لام  بیسم  دادب ، یبسا  مهرد و  رازه  ار  بیسم  و  دتسرف ، نوریب  يرازاب  دومرفب  ار 

هک نیا  رگم  دندش ، زاین  یب  رازاب  زا  هکنانچ  داتـسرف  رایـسب  درآ  فلع و  نان و  رفز  .مدرگ و  دنمزاین  نیدـب  دـنامب و  هار  زا  نم  بسا 
ریما جـنپ  هقر  زا  تفگ : تفر و  نوریب  اه  نآ  تعیاشم  هب  رفز  دـندرک و  چوک  ایـسیقرق »  » زا ادرف  .يدـیرخ و  هماج  اـی  هناـیزات  یـسک 
هاپـس اب  دایز  نب  هللادـیبع  یمعثخ و  هللادـبع  نب  هلبج  زرحم و  نب  مهدا  عالکلا و  يذ  نب  لیبحرـش  ریمن و  نب  نیـصح  دنتـشگ : هناور 
گنج مه  اب  دیآ  نمـشد  نوچ  میدرگ و  قفتم  مه  ام  اب  دینامب و  ام  رهـش  رد  دیهاوخ  رگا  و  نابایب ، ناتخرد  اهراخ و  ددع  هب  رایـسب 

دیناسر و هدرولا » نیع   » هب ار  دوخ  رتدوز  سپ  تفگ : رفز  .میتفریذپن  دنتساوخ  نیمه  ام  زا  نامدوخ  رهـش  لها  تفگ : نامیلـس  مینک !
میتسه ام  هک  يوس  نیا  زا  دشاب و  امش  تسد  رد  فلع  بآ و  و  اتـسور ! هب  يور  دینک و  رهـش  هب  تشپ  تسا ، يا  همـشچرس  اج  نآ 

نآ اب  رگا  دیسر و  اجنآ  هب  رتشیپ  مراودیما  میدیدن و  امش  زا  رتراوگرزب  یتعامج  ام  و  دیدرون ! رد  ار  لزانم  رتدوز  سپ  دیـشاب  نمیا 
امش هکنیا  زا  متسین  نمیا  تسا و  شیب  امـش  زا  اهنآ  هرامـش ي  هک  دینکن  يزاب  هزین  يزادنا و  ریت  هداشگ  تشد  رد  دیتخیوآ ، رد  اه 

مه ناشیا  دیرادن و  ناگدایپ  امش  هک  دییاراین  فص  دننکفا و  ناتکاخ  رب  ات  دیتسیان  اهنآ  شیپ  دننک و  هرصاحم  دنریگورف و  ار 
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ناشیا رکـشل  هرـسیم ي  هنمیم و  ناـیم  ار  اـه  هتـسد  دـیوش و  هتـسد  هتـسد  نکل  دـنرگیدکی و  تشپ  مه  هراوس و  مه  دـنراد و  هداـیپ 
نانآ ددم  هب  رگید  هورگ  دزات ، هتـسد  کی  رب  نمـشد  نوچ  هک  دشاب  ارمه  راکددم و  رگید  هتـسد  ار  هتـسد ي  ره  دیزاس و  هدنکارپ 

ناگدایپ دیـشاب و  فص  کی  رگا  و  دناوتب ، دهد  رییغت  ار  دوخ  ياج  دهاوخب  يا  هتـسد  رگا  و  دنیاسایب ، یتخل  ناشدنناهرب و  دنور و 
رگیدکی دندرک و  دوردب  هاگنآ  .دتفا  تمیزه  دنشکب و  امش  فص  دننز ، بقع  فص  زا  دننکب و  ياج  زا  ار  امش  دننک و  هلمح  اهنآ 

هدوسآ ار  بکارم  دندوسایب و  زور  جنپ  دندمآ و  دورف  نآ  یبرغ  رد  دندیـسر  هدرولا » نیع   » هب ات  دندنار  باتـش  هب  دـندرک و  اعد  ار 
دومرف و نآ  رد  بیغرت  درک و  ترخآ  دای  تساخاپب و  نامیلـس  هدرولا ،» نیع   » زا هلحرم  کی  ات  دندمایب  هاپـس  اب  ماش  لها  دـندرک و 
هک دینک  ییابیکـش  دیـشوکب و  هناقداص  سپ  دمآ ؛ امـش  کیدزن  دیدیدرون ، هار  زورنابـش  وا  مزر  يارب  هک  ینمـشد  دعب ؛ اما  :» تفگ

نارای زا  يا  هتـسد  هب  ای  دزات  رگید  يوس  زا  هک  نآ  دصق  هب  رگم  دنکن  گنج  هب  تشپ  امـش  زا  کی  چیه  تسا و  نارباص  اب  يادـخ 
ناریسا دینکن و  ناشناج  دصق  دیراذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  ناگتسخ  دیشکن و  دزیرگب  دنک و  تشپ  هک  ار  نمـشد  نآ  و  ددنویپ ! دوخ 

زاب .دوب  نیا  هلطاب  توعد  لها  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تریـس  هک  دـنرب ! غیت  هب  تسد  زاب  ندـش  ریـسا  زا  سپ  هک  نانآ  رگم  دیـشکم  ار 
هب مه  وا  رگا  تسا و  لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع  ریما  دوش  هتشک  وا  رگا  تسا و  هبجن  نب  بیسم  امش  ریما  موش ، هتـشک  نم  رگا  تفگ :

راوتـسا ادـخ  اـب  شیوـخ  ناـمیپ  رب  هـک  ار  نآ  دـنک  تـمحر  ادـخ  دادـش ، نـب  هعاـفر  وا  زا  سپ  لاو و  نـب  هللادـبع  دیــسر  تداـهش 
راک رگا  رب ! هلمح  نآ  همدقم ي  رب  یسر ! ناشیا  رکشل  شیپ  ات  وش  هناور  تفگ : داتسرفب و  راوس  دصراهچ  اب  ار  بیسم  هاگنآ  !« دشاب

نمـشد دارفا  زا  یکی  اب  اهنت  ای  دوش  هدایپ  وت  ناهارمه  زا  یکی  يراذگب  ای  يوش  هدایپ  ادابم  درگزاب و  هنرگ  اهبف و  تفر  دارم  قفو  رب 
ار شیوخ  نارای  دش  دادماب  نوچ  دمآ و  دورف  رحس  تفرب و  بش  زور و  نآ  بیـسم  سپ  دشابن ، نآ  زا  يا  هراچ  رگم  ددرگ ! وربور 

ات داتسرف  يوس  ره  هب 
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هب تفگ : دنرتکیدزن ؟ ام  اب  مادک  ماش  نایرکـشل  زا  دیـسرپ  دـینارچ ، یم  رخ  دـندروآ  ینابایب  يدرم  سپ  .دـنرآ  وا  دزن  دـنیبب  هک  ره 
دیوگ یم  نیصح  دنراد ، فالتخا  نیصح  اب  وا  تسا و  رترود  وت  زا  لیم  کی  هک  تسا  مالکلا  يذ  نب  لیبحرـش  هاپـس  رتکیدزن  امش 

نآ رس  رب  ناهاگان  دنتفاتشب ؛ ناهارمه  بیسم و  اب  وا  .دندایز  نبا  نامرف  رظتنم  نونکا  منم و  دیوگ  یم  لیبحرش  منم و  هاپس  گنهرس 
نایاپراهچ درک و  رایسب  هتسخ  تشک و  رایسب  درم  بیـسم  تسکـشب و  هاپـس  نآ  دندرک و  هلمح  رکـشل  بناج  کی  رب  دنتخیر و  اه 

رایـسب لام  اب  دنتفرگ و  تمینغ  هب  دنتـساوخ  هچ  ره  بیـسم  نارای  دنتخیرگب و  دـندرک و  اهر  ار  هاگرکـشل  نایماش  تفرگب و  ناوارف 
هزرابم هب  نامیلس  باحصا  درم و  رازه  هدزاود  اب  داتسرفب  ناباتش  ار  ریمن  نب  نیصح  دیسر ؛ دایز  نبا  هب  ربخ  .دنتـشگزاب  نامیلـس  دزن 

هک نآ  یلوالا و  يدامج  زا  هدنام  زور  تشه  هبنـشراهچ  دیوگ  يربط  رد  و   ) یلوالا يدامج  زا  هدنام  زور  راهچ  دـندش ، نوریب  اهنآ 
درک و ریما  ار  دعس  نب  هللادبع  هنمیم  رب  تسا ) حیحـص  يربط  تیاور  نیا  یموجن  باسح  هب  تسا و  فیحـصت  تسا ، باتک  نتم  رد 

قراخم نب  عیبر  هرسیم  رب  هللادبع و  نب  هلبج  هنمیم  رب  ریمن  نب  نیصح  .داتسیاب و  بلق  رد  دوخ  امیلس  ار و  هبجن  نب  بیـسم  هرـسیم  رب 
دندناوخ يو  تفالخ  لوبق  ناورم و  کلملادبع  تعاطا  هب  ار  ناشیا  نایماش  دندیسر  رگیدکی  کیدزن  نوچ  تخاس و  ریما  ار  يونغ 

لها هب  ار  تماما  رما  دننارب و  قارع  زا  ار  ریبز  نبا  ناوریپ  هک  نیا  دایز و  نب  هللادیبع  میلست  کلملادبع و  علخ  نب  نامیلس  باحصا  و 
دنتخات و نیصح  باحصا  هرسیم  رب  نامیلس  هنمیم  درک و  در  ار  يرگید  توعد  کی  ره  دنراذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب 

هتـسویپ دنتـشگزاب و  هاگرکـشل  هب  هکنانچ  دـندیناراتب ، ار  ماش  لها  درک و  هلمح  هاپـس  بلق  زا  نامیلـس  اهنآ و  هنمیم  رب  اـهنیا  هرـسیم 
نایماش هب  عالکلا  يذ  نبا  هاپـس  دـش  ادرف  نوچ  .دـش و  بجاح  هدرپ  نوچ  ناـشیا  ناـیم  رد  بش  اـت  دـندوب  زوریپ  نامیلـس  باحـصا 

زا تسد  زامن  يارب  اهنت  دندیشوکب ، تخس  زور  همه  نامیلس  باحـصا  .دوب و  هداتـسرف  ددم  رازه  تشه  اب  ار  وا  هللادیبع  و  تسویپ ،
رب ناصاصق  دندوب و  رایسب  فرط  ود  ره  رد  ناگتسخ  دندش و  ادج  مه  زا  دش  بش  نوچ  دنتشادب و  مزر 
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نت رازه  هد  اب  یلهاب  زرحم  نب  مهدا  دـش  دادـماب  نوچ  .دـندرک و  یم  بیغرت  گنج  هب  ار  ناـنآ  دنتـشگ و  یم  نامیلـس  ناراـی  درگ 
هب ماش  لها  هاگ  نآ  هاگتـشاچ ، ات  دـندرک  تخـس  یگنج  هعمج  زور  دوب و  هداتـسرف  ار  اهنآ  هللادـیبع  دـمآ و  نایماش  ددـم  هب  یماش 

يادخ ناگدنب  يا  دز : دایرف  دمآ و  دورف  دیدب ، ار  نارای  لاح  نامیلس  دنتفرگورف و  ار  نانآ  يوس  ره  زا  دندرک و  هبلغ  ددع  يرایسب 
اه ماین  يرایسب  هورگ  تسکشب و  ریـشمش  ماین  سپ  دیآ ! نم  يوس  دوش  كاپ  هانگ  زا  دور و  راگدرورپ  دزن  رتدوز  دهاوخ  سک  ره 

بیکش و ریمن  نب  نیصح  نوچ  دندرک ، هتسخ  رایـسب  نایماش و  رد  دندرک  گرزب  يراتـشک  دندرک و  دربن  اه  نآ  هارمه  دنتـسکش و 
نب دیزی  دش ، هتشک  هللا  همحر  نامیلـس  .دنتفرگب  ار  نانآ  درگ  هدایپ  هراوس و  تشاد و  ندنکفا  ریت  هب  ار  ناگدایپ  دید  ار  نانآ  يریلد 

تشادرب هبجن  نب  بیسم  ار  وا  ملع  دش  هتشک  نامیلس  نوچ  درپس و  ناج  داتفیب و  زاب  تساخرب و  داتفیب و  دنکفا ، وا  رب  يریت  نیـصح 
دش هتشک  زین  وا  ات  درک  نینچ  راب  دنچ  تخاتب و  زاب  تشگزاب ، درک و  دربن  یتعاس  تفر و  شیپ  هاگ  نآ  .داتسرف  دورد  نامیلس  رب  و 

هلایم تملع  دـق  : دـناوخ یم  زجر  نیا  لاتق  ماـکنه  وا  هک  درک  تیاور  فنخم  یبا  زا  يربط  .دوب و  هتـشک  درم  دـنچ  هنع و  هللا  یـضر 
هتشک وا  نوچ  بناجلا و  فوخم  نارقا  عاطق  بتاوم  دبل  يذ  نم  عجشا  بلاغتلا  عورلا و  هادغ  ینا  بئارتلا  تابللا و  هحضاو  بئاوذلا 

ام رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  : » دناوخب تیآ  نیا  داتسرف و  دورد  اهنآ  رب  تشادرب و  ملع  لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع  دش 
هفیذح نب  دعـس  بناج  زا  راوس  هس  دندوب  دربن  رد  ناشیا  هک  نانچمه  دنتفرگب و  وا  درگ  دوب  دزا  هلیبق  زا  سک  ره  و  الیدـبت » اولدـب 
.دنهار رد  يدبع  هبرخ  نب  ینثم  اب  يرـصب  نت  دصیـس  مه  دـیآ و  یم  ینیادـم  نت  داتفه  دـص و  کی  اب  يو  هک  دروآ  ربخ  دیـسرب و 

هتشک ار  شیوخ  ناردارب  ناگداتسرف  نوچ  و  میشاب ! هدنز  ام  دنسرب و  ام  هب  اهنآ  رگا  تفگ : دعس  نب  هللادبع  .دندومن  ینامداش  مدرم 
تشک و قراخم  نب  هعیبر  هداز ي  ردارب  ار  وا  دش  هتشک  دعس  نب  هللادبع  دنتخادرپ و  رازراک  هب  دندش و  هدرسفا  تخس  دندید ،
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نارگید دیشک و  شوغآ  رد  را  وا  شنارای  زا  يدرم  .تخوپس  وا  رب  ریـشمش  تخات و  ردارب  لتاق  رب  لیفن  نب  دعـس  نب  دلاخ  شرادرب 
یهورگ اب  وا  دندناوخب ، ار  لاو (1)  نب  هللادبع  دندز و  دایرف  دوبن ، یسک  ملع  کیدزن  دنتشک و  ار  دلاخ  دندیناهرب و  ار  وا  دندمآ و 

هناریلد تفرگ و  تسد  هب  ملع  هللادبع  دنکارپب و  لاو  نب  هللادبع  درگ  زا  ار  ماش  لها  تخاتب و  دادـش  نب  هعافر  سپ  دوب ، راکیپ  مرگ 
ینامداش دوبن و  نآ  زا  دعب  جنر  هک  یشیاسآ  دشابن و  گرم  نآ  زا  سپ  هک  دهاوخ  یناگدنز  سحک  ره  تفگ : ار  نارای  دیشوکب و 

نارای اب  سپ  دوب ، رصع  ماگنه  نآ  میور ! تشهب  هب  بشما  هک  دیوج  برقت  ادخ  هب  ناقـساف  نیا  اب  مزر  هب  درادن  لابند  رد  هودنا  هک 
دندوب هک  لوا  ياج  هب  ار  اهنآ  ات  دنتـشگرب  فرط  همه  زا  ناـیماش  زاـب  دـنارب ، ار  اـه  نآ  تشکب و  رایـسب  نادرم  درک ، هلمح  شیوخ 

زا یلهاب  زرحم  نب  مهدا  دـش  ماش  نوچ  دنتـسناوت و  یم  اهنآ  رب  هلمح  يوس  کی  زا  اهنت  هک  دوب  نانچ  اـهنآ  ياـج  دـندینادرگزاب و 
رب نآ  ندینـش  زا  مهدا  هیآلا  اتاوما » هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  : » دناوخ یم  دینـش  دـمآ ؛ لاو  نب  هللادـبع  کیدزن  نایماش 
دز وا  تسد  رب  یتبرض  درک و  هلمح  وا  رب  دنرادنپ و  دیهش  ار  دوخ  ناگتشک  دنناد و  نیکرـشم  تلزنم  هب  ار  ام  مدرم  نیا  هک  تفـشآ 

نیا اـطخ  هب  تفگ : لاو  نبا  يدوب ؟ هدـنام  دوـخ  لزنم  رد  يراد  وزرآ  هک  مرادـنپ  ناـنچ  تفگ : دـش و  رود  درک و  ادـج  ار  نآ  هک 
مرب و رجا  دوخ  تسد  ندیرب  ببس  هب  نم  هک  نیمه  يارب  رگم  یشاب  هتشاد  تسد  وت  دهاوخ  یمن  ملد  دنگوس  ادخ  هب  يدرب ؛ نامگ 
دیسر و تداهش  هب  نآ  زا  هک  دز  يو  رب  یغیت  تخات و  وا  رب  دش و  نیگمشخ  نخس  نیا  زا  .ددرگ  گرزب  نم  رجا  دیازفیب و  وت  هانگ 

رایسب زامن  هزور و  : » دیوگ يربط  .دوب و  دابع  اهقف و  زا  هللادبع  نیا  .تفر و  یمن  بقع  دوخ  ياج  زا  دوب و  نمشد  هب  يور  نینچمه 
لها دـهتجم و  یهورگ  تنـس  لها  هعیـش و  هفیاط  نایم  همئا  نامز  رد  میدـق  دـهع  زا  دـیوگ : مجرتم  «. داد یم  يوتف  تشاذـگ و  یم 

لاو نبا  نوچ  دنتفرگ و  یمارف  اهنآ  زا  لئاسم  نارگید  دندوب و  يوتف 
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رگید زور  دیاش  میدرگزاب  دییایب  تفگ : هعافر  رادرب ! وت  ار  ملع  دنتفگ  دندمآ و  یلجب  دادش  نب  هعافر  دزن  وا  باحـصا  دـش  هتـشک 
راوس ام  شود  رب  میدرگرب  رگا  تفگ : رمحا  فوع  هللادـبع.دوب  زورما  زا  رت  تخـس  ناشیا  رب  هک  مییاـیب  هک  دـیامرف  ردـقم  دـنوادخ 

دننک و اهنآ  میلست  ریگتسد و  ار  يو  نانیشنرداچ  دهرب  ام  زا  نت  کی  رگا  میوش و  یم  كاله  ام  همه ي  هتفرن  خسرف  کی  دندرگ و 
رب بش  لوا  دوش ، کیرات  بش  اـت  مینک  رازراـک  هراوس  نینچمه  هک  نآ  رتهب  تسا ، بورغ  کـیدزن  نونکا  دوش و  هتـشک  يراز  هب 

هارمه ار  دوخ  هتسخ  یمخز و  دناوتب  سک  ره  ات  یگتسهآ ، یمارآ و  هب  دوش  دادماب  نوچ  دادماب ، ات  مینارب  ناباتـش  مینیـشن و  نابـسا 
تخـس يرازراـک  تشادرب و  ار  ملع  تسا و  ییأر  وکین  تفگ : هعاـفر.میور  یم  هار  مادـک  زا  مینادـب  دوش و  شتـسود  رظتنم  درب و 
يدرم دـنیوگ  دندیـشوک و  یم  تخـس  نایقارع  نوچ  دنتـسناوتن ، دـننک ، هرـسکی  ار  ناشیا  راک  ماش  زا  شیپ  دنتـساوخ  نایماش  .دـش 

دروآرب دایرف  مان و  دمحم  تشاد  درخ  يدنزرف  دـمآ و  ماش  هاپـس  شیپ  تسا ) يدـنک  يربط  رد   ) ینانک زیزع  نب  هللادـبع  هب  موسوم 
دنداد ناـما  ار  وا  دـناسر ؛ هفوک  هب  هک  درپس  وا  هب  ار  دوخ  رـسپ  وا  دـمآ و  يدرم  تسه ؟ امـش  ناـیم  رد  هناـنک  ینب  زا  يدرم  اـیآ  هک 

لد دومن و  یم  یباـت  یب  درک و  یم  هیرگ  دـش  ادـج  ردـپ  زا  نوچ  رـسپ  نآ  هک  تسا  فـنخم  یبا  زا  يربـط  تیاور  رد  و.تفریذـپن 
تفر نمشد  رکشل  رگید  بناج  هب  دوخ  موق  کیدزن  زا  وا  دنتسیرگ و  دندومن و  یبیکشان  تخوسب و  شدنزرف  وا و  لاح  هب  نایماش 

رازراک دمآ و  شیپ  راوس  دـص  اب  يریمح  دـیزی  نب  برک  ماش  ماگنه  و  میدرگزاب ؛ باتک  ترابع  هب  زاب  .دـش  هتـشک  ات  درک  لاتق  و 
نوریب نونکا  میدوب  ناما  رد  ایند  رد  ام  تفگ : تفریذپن و  دـندرک ، هضرع  وا  رب  ناما  يریمح  عالکلا  يذ  رـسپ  هاپـس  تخـس و  درک 

زا نت  یـس  اب  ینزم  لاله  نب  هفیذح  نب  ریحـص  نیا  زا  سپ  دندیـسر و  تداهـش  هب  ات  دندرک  داهج  و  میبای ، ترخآ  ناما  ات  میدـمآ 
هعافر دنتشگزاب و  شیوخ  هاگرکشل  هب  نایماش  دش  ماش  نوچ  دندیسر و  تداهش  هب  ات  دندرک  داهج  دندمآ و  نوریب  هنیزم 
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نوچ .دنتفر  هار  همه  بش  نآ  درپس و  يو  تریشع  ناسک و  هب  ار  وا  دوب  حورجم  شدوخ  ای  هدیرب  یپ  شبـسا  زا  سک  ره  تسیرگن 
یلپ ره  زا  دنتفر و  اهنآ  داتسرفن و  ناشیا  لابند  هب  دیدن و  ار  یسک  دمایب ، دربن  يارب  ریمن  نب  نیـصح  نایماش  رکـشل  ریما  دش ، دادماب 

.دندنامب و بش  هس  دیـشاب ! هدوسآ  دینامب و  تفگ : ناشیا  اب  رفز  دندیسر (1)  ایسیقرق »  » هب ات  دندرک  یم  ناریو  ار  نآ  دنتـشذگ  یم 
هار هشوت ي  درک و  نامهم  ار  همه  بش  هس  ناگتـسخ و  جالع  يارب  درک  هناور  ناـحارج  داتـسرف و  فلع  كاروخ و  دـیوگ : يربط 

ار نانآ  ربخ  دندمآ و  تیه  ات  نئادم  مدرم  اب  نامی  نب  هفیذـح  نب  دعـس  درک و  هفوک  هناور ي  ار  ناشیا  تخاس و  رفـس  گرب  داد و 
باحصا تمیزه  لتق و  ربخ  درک و  رادید  ادودنص »  » هیرق ي رد  ار  يدبع  هبرخم ي  نب  ینثم  هفیذح  نب  دعس  دنتـشگزاب و  دندینش ،

نوریب لابقتـسا  هب  دیـسر  هد  کیدزن  وا  نوچ  .تسا  کیدزن  هعافر  هک  دیـسر  ربخات  دـندنامب  اج  نآ  رد  ود  ره  تفگب و  ار  ناـمیلس 
مه اب  دندش و 
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، تسا نیباوت  زا  ملـسم  نب  دیمح  تسا و  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دیمح  زا  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  زا  فنخم  یبا  زا  يربط  . 194 - 1
تـسار هک  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  تفگ : داتـسیاب و  ناگتـشک  رـس  رب  هیزغ  نب  هللادـبع  میدـش ، نتـشگزاب  هدامآ ي  نوچ  تفگ :

درم تسیب  اب  هیزغ  نب  هللادبع  میدید  دش ، دادماب  میدش و  هناور  نوچ  و  میتخیرگ ، میتفگ و  غورد  ام  دـیدومن و  ییابیکـش  دـیتفگ و 
دننام هک  دنداد  دنگوس  ار  اهنآ  نارگید  رمحا و  فوع  نب  هللادبع  هعافر و  دننک و  داهج  نمشد  اب  ات  دنا  هدرک  نتشگزاب  جیسب  رگید 

نت کی  رگم  دندرک  فرصنم  ار  اه  نآ  رارصا  هب  دیوش و  ام  یتسس  ببـس  دیدرگ و  ادج  ام  زا  تسین  اور  تمه  تین و  اب  مدرم  امش 
هب تشگزاب و  دندش  لفاغ  وا  زا  نوچ  اما  دش ، عناق  ارهاظ  دـمآ و  ام  اب  تسخن  دـنتفگ ، یم  نایفـس  نب  هدـیبع  ار  وا  هک  هنیزم  ینب  زا 
هچ يو  رب  منادـب  متـساوخ  یم  .دوب  تسود  نم  اب  درم  نیا  تفگ : ملـسم  نب  دـیمح  دـش و  هتـشک  درک و  هلمح  ماش  لها  رب  ریـشمش 

نیا مدید  هدرو  نیع  زور  رد  هک  زیچ  نیرت  تفگـش  تفگ : دمآ ، نایم  هب  زور  نآ  زا  نخـس  ، مدید هکم  رد  ار  يدزا  يدرم  تشذگ ،
نم ینا   » تفگ یم  دوب و  هدیرب  شبسا  یپ  .میدش  نوریب  وا  مزر  هب  ام  درک ، هلمح  ام  رب  ریـشمش  اب  يدرم  موق  نآ  كاله  زا  سپ  هک 

وا اب  ار  وت  دیسرپ : درم  نآ  .دش  ناور  نآ  ندینش  زا  نم  کشا  تفگ : دیمح  دش  هتـشک  ات  رـسا » ودبا  مهللا  کناوضر  رفا  هللا  یلا  هللا 
هتشک یهارمگ  رب  هک  يرـضم  يدرم  رب  داتـسیام ! وت  کشا  تفگ : دوب و  نم  ردارب  تسود و  نکل  هن و  متفگ : تسا ؟ هدوب  یـشیوخ 

: متفگ درب ! ار  وا  هک  درب  ییاج  نآ  هب  ادخ  مه  ار  وت  تفگ : .دش  هتـشک  تنیب  هب  يده و  رب  دوبن و  هارمگ  متفگ  ینک ؟ یم  هیرگ  دش 
.اصلخم یهتنا  هآ  درب ! ار  ریمن  نب  نیصح  هک  درب  اجنادب  ار  وت  نیمآ و 
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نادنز رد  راتخم  دیسر  هفوک  هب  هعافر  نوچ  دنتشگزاب و  شیوخ  رهش  هب  مادک  ره  نآ  زا  سپ  دندنامب ، زور  هنابش  کیو  دنتـسیرگب 
ار ناگتشگزاب  دش و  یضار  ناشیا  ناگتـشک  زا  ادخ  هک  مدرم  هورگ  نآ  هب  ابحرم  دعب ؛ اما  : داتـسرف همان  هعافر  يوس  نادنز  زا  دوب و 

يارب يادخ  باوث  رگم  دماین  رب  يدـنلب  رب  داهنن و  یماگ  امـش  زا  سک  چـیه  هک  مسق  هناخ  راگدرورپ  هب  تشاد ! ررقم  میظع  شاداپ 
ناربمغیپ و اب  ار  وا  حور  درب و  دوخ  يوس  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  داد و  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  نامیلـس  اهیفام ، ایند و  زا  دوب  رتگرزب  وا 
، نومأم نیما  رومأم و  ریما  نآ  منم  دیدرگ ، زوریف  وا  يرایتسد  هب  امش  هک  دوبن  یسک  وا  درک و  روشحم  ناحلاص  ادهـش و  ناقیدص و 

نم دیهد و  هدژم  ار  رگیدکی  دییامن و  ینامداش  دیشاب و  هدامآ  دینک و  جیسب  سپ  نید ، نانمشد  زا  يوج  هنیک  نارگمتـس و  هدنـشک 
! مناوخ یم  نارجاف  اب  داهج  افعض و  زا  متس  عفد  نادناخ و  یهاوخنوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش 
زا دـعب  ینعی  درک ، گنرد  زور  هدزناپ  کیدزن  راتخم  مدینـش  تفگ : تسا  هدرک  تیاور  فنخم  یبا  زا  ماشه  زا  يربط  و  «. مالـسلا و 

رتن و نعط  نم  رتهأبن  مکئیجی  مث  رهـشلا  نود  رـشع و  نم  رثکا  اذه  مکیزاغل  اودع  : » تفگ نارای  اب  درـص و  نب  نامیلـس  نتفر  نوریب 
ار اهزور  دشاب  نامیلـس  هک  هللا  لیبس  یف  دهاجم  نیا  يارب  ینعی : «. اهلانأ نبذـکت  اهل ال  انا  اهل  نمف  مجر  رما  مج و  لتق  ربه و  برض 

هورگ ندـش  هتـشک  كاندرد و  غیت  برـض  يراک و  هزین  مخز  دـسر ! بیجع  يربخ  رتمک  هام  کـی  زا  رتشیب و  زور  هد  زا  دیرامـشب !
! راک نیا  درم  منم  دـنیوگن ! غورد  امـش  اـب  راـک ! نیا  درم  منم  تسیک ؟ راـک  درم  سپ  درآ ! هچ  هب  رـس  هک  مولعماـن  يراـک  رایـسب و 

ناـضمر هاـم  لاـس  ناـمه  رد  ناورم  مکح ، ناورم  تفـالخ  دـهع  هـب  دوـب  رخـآلا  عـیبر  هاـم  رد  وا  ناـهارمه  نامیلـس و  لـتق  و.یهتنا 
شیاتـس تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  دش و  ربنم  زارف  رب  دینـشب  ار  نامیلـس  ندش  هتـشک  ربخ  ناورم  نب  کلملادبع  نوچ  تشذـگرد و 

هدنزیگنا ي رب  هک  ار  درص  نب  نامیلس  هناحبس  يادخ  دعب ؛ اما  : » تفگ درک و 
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نب هللادبع  يدزا و  دعس  نب  هللادبع  تفاکشب و  ار  هبجن  نب  بیسم  قرف  ریشمش  تشکب و  قارع  لها  نارس  زا  دوب  لالض  سأر  هنتف و 
دـشاب و هتـشاد  فـالخ  ییاراـی  هک  یـسک  رگید  تخاـس و  هاـبت  ار  ناگدـننک  هارمگ  ناـهارمگ و  نآ  زا  رگید  رتـهم  ود  يرکب  لاو 

.دوب هدیسرن  تفالخ  هب  کلملادبع  تقو  نآ  هک  تسا  لاکشا  تیاور  نیا  رد  دیوگ : فلؤم  «. تسا هدنامن  یقاب  درک  دناوت  یشکرس 
ربخ تسا و  تاور  زا  وهـس  مه  دیاش  دوب و  هفیلخ  تقو  نآ  رد  کلملادـبع  هک  درادـن  نآ  رب  تلالد  تیاکح  نیا  دـیوگ : مجرتم  و 

.دنداد تبسن  شرسپ  هب  ار  ناورم 

هفوک رد  راتخم  جورخ 

هیسداق رد  دوب و  مالسا  رکشل  رادرس  شردپ  .تسا  برع  ناعاجـش  تاهد و  زا  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  دیوگ : باتک  نیا  مجرتم 
يو هرابرد ي  ضقانتم  ثیداحا  دنیوگ  دنفلتخم و  راتخم  حدـم  مذ و  رد  لاجر  ياملع  دـش و  هتـشک  درک و  گنج  درگدزی  هاپـس  اب 
سک ره  تسادخ ، اب  تمایق  رد  ناگدنب  باسح  مدیدن و  ضقانتم  مدید  وا  هرابرد ي  ثیدح  هچنآ  مجرتم  هدنب  نیا  اما  تسا  هدیسر 

نب دمحم  هب  ار  مدرم  .تشاد  هتخیمآ  مه  هب  تشز  کین و  راک  مدرم  بلغا  دننام  مه  راتخم  دـهد و  ازج  تین  لمع و  ياضتقم  هب  ار 
هیلع نیـسح  ماما  زا  سپ  دـنیوگ  دـنبوسنم و  ودـب  هعیـش  هیناسیک »  » هفیاـط درک و  یم  وا  يارب  تیودـهم  يوعد  دـناوخ و  یم  هیفنح 

داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  نامزلا  رخآ  تسا و  وا  دوعوم  يدـهم  تسا و  هدـنز  وا  تسا و  ماما  دـمحم  شردارب  مالـسلا 
بهذم هب  دنیوگ  یـضعب  تفر و  ایند  زا  بهذم  نیمه  هب  دنتفگ  یهورگ  دوب و  هفیاط  نیا  زا  ادـتبا  يریمح  لیعامـسا  دیـس  و  دـنک ،

يرادبناج راتخم  دندید  نوچ  هکلب  دنتـشادن ، هیناسیک »  » بهذم همه  وا  دوخ  نامز  رد  راتخم  ناوریپ  .ملاعلا و  هللا  و  تشگرب ، هیماما 
، ریبز نبا  هیما و  ینب  زا  تسا  رت  کیدزن  اهنآ  هب  بهذم  رد  تسا و  هتساخرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  بلط  هب  دنک و  یم  تیب  لها 

توعد سأر  هیفنح  نب  دمحم  تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هیفنح  نب  دمحم  زین  دندرک و  وا  تعباتم 
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هیفنح نبا  ضرعتم  يو  باحصا  تسکش  راتخم و  ندش  هتشک  زا  سپ  ناورم  کلملادبع  ریبز و  نبا  هک  نآ  لیلد  هب  دوبن ، هیناسیک » »
ماشه زا  يربط  و.دندرک  یم  رازآ  دنتشک و  یم  مشاه  ینب  زا  نارگید  دیز و  دننام  ار  وا  هتبلا  دوب ، توعد  نآ  سأر  وا  رگا  دندشن و 

تفـالخ و توـعد  یب   ) یلع نب  دـمحم  زا  تشوـن  هفوـک  نایعیـش  يوـس  هیفنح  نب  دـمحم  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  فـنخم  یبا  زا 
بحاص ناناملـسم  ریغ  زا  و  ناهنپ ، راکـشآ و  دینک  ادخ  دای  دیور و  دجاسم  سلاجم و  هب  دعب ؛ اما  هفوک ، نایعیـش  يوس  تیودـهم )

رگید هورگ  زا  دوخ ، ناـج  رب  دیـسرت  یم  راکمتـس  یهورگ  زا  هکناـنچمه  دـیزاسم ، هاـگآ  شیوـخ  زار  هب  ار  ناـنآ  و  دـیریگم ، رس 
دوس يرگید  يارب  ادخ  ناگدنب  زا  کی  چیه  هک  دینک ! اعد  دیریگ و  هزور  دیرازگ و  زامن  رایسب  دوخ و  نید  رب  دیـسرتب  يوگغورد 

هللا و.درادنرب  يرگید  شود  زا  راب  سک  چیه  تسا ، شیوخ  شـشوک  راک و  هورگ  رد  سک  ره  و  دهاوخ ، ادخ  رگم  درادـن  نایز  و 
هب همان  نیا  زا  و.مکیلع  مالـسلا  نیلفاغلا و  نم  اونوکت  انـسح و ال  مکـسفنال  اومدق  احلاص و  اولمعاف  تبـسک  امب  سفن  لک  یلع  مئاق 

تنـس تعباتم  هب  دـندرک  یم  رما  ار  مدرم  هک  مهیلع -  هللا  مالـس  تشاد -  اـم  همئا  تقیرط  هیفنح  نبا  هک  دوش  یم  حـضاو  تحارص 
ول افلخ و  ماکحا  تعباتم  نانآ و  تعامج  دجاسم و  رد  نتفر  نید و  رد  هیقت  ناناملسم و  اب  ترـشاعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

تراما رد  عمط  دنکن  روهظ  دمحم  لآ  مئاق  ات  و  دیـشاب ، جرف  رظتنم  دنتفگ  یم  دوشن و  ادـیپ  مالـسا  روشک  رد  هنتف  داسف و  ات  هیقت  هب 
دنتـشاد و هلجع  تسایر  يارب  رگید  فئاوط  ياسؤر  ام  دنتـساوخ ، یم  نید  جاور  دندوبن و  ایند  بلاط  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـیدنبن و 

رگا.دـندرک یم  بیغرت  ناناملـسم  ریاس  ءافلخ و  تفلاخم  هب  ار  شیوخ  عابتا  دـندوبن و  دـناسرن  تلود  هب  ار  نانآ  هک  يزیچ  بلاـط 
یم زامن  زاب  تسد  نایکلام  مینیب  یم  هکنانچ  دوش  یم  لصاح  نانآ  سیئر  بهذـم  هب  ملع  یتقیرط  تلم و  ره  لها  عامجا  زا  ییوگ 

مهیلع همئا  بهذم  میناد  دننک  یم  ياپ  رب  حسم  وضو  رد  نایعیـش  مینیب  نوچ  تسا و  نیا  کلام  بهذم  هک  مینک  یم  نیقی  دنرازگ ،
.دوش لطاب  ماکحا  هقف و  دشابن  حیحص  عامجا  رگا  دوب و  حسم  مالسلا 

679 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 694 

http://www.ghaemiyeh.com


عابتا هک  تسناد  یم  يدـهم  ار  دوخ  مه  وا  دوش  یم  مولعم  دوب  دوعوم  يدـهم  هیفنح  دـمحم  هکنیا  رب  هیناـسیک »  » قاـفتا زا  نینچمه 
هک تسا  تجح  هب  یتـقو  عاـمجا  دـندوب و  هیفنح  دـمحم  عاـبتا  هیناـسیک »  » تسین مولعم  میوـگ  باوـج  رد  دـندش ، نآ  هب  لـئاق  يو 

میناد رتاوت  هب  ار  هیماما.تسا  هزنم  هلطاب  يواعد  نیا  زا  هیفنح  نب  دـمحم  تحاس  لاح  ره  هب  دـشاب و  مولعم  یـسک  زا  ناوریپ  تعباتم 
زا يرایـسب  شیوخ و  مولع  رد  دـندرک  یم  احـصف  تعباـتم  تیبرع  تغل و  لـها  نینچمه  دـندرک و  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تعباـتم 

هعیـش بهذم  تقیقح  عیاقو  نیا  رد  ربدت  زا  دیاب  نیب  کیراب  درم  تسا و  تجح  اه  نآ  عامجا  دـندوب و  نینچ  هیلقن  مولع  باحـصا 
تعاطا ار  وا  نامرف  مدرم  رگا  دوش  هفیلخ  موصعم  ریغ  نوچ  دـیاب ، موصعم  ماما  نامز  ره  رد  دـنیوگ  هک  دـنیبب  راکـشآ  ار  هیماـما  ي 

ددرگ و كاـنرطخ  اـه  هار  دـنامن و  شیاـسآ  دزیخرب و  هنتف  دـننک  یناـمرفان  دـنروشب و  رگا  دوش و  عیاـش  ملظ  دـنهن  ندرگ  دـننک و 
ار قاـفآ  دنتـشگ و  دـحتم  ناناملـسم  درواـیب و  ار  فینح  نید  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  دوش و  هاـبت  تراـجت  تعارز و 

یپ رد  دئننک و  دنهاوخ  هچ  ره  نانعلا  قلطم  مما  رگید  ماکح  ناهاشداپ و  دـننام  دنتـساوخ  ارما  دـش ، رایـسب  مئانغ  لام و  دـنتفرگب و 
دعاوق ظفح  هب  فلکم  ار  شیوخ  مدرم  دوبن و  راگزاس  ینید  تموکح  اب  شور  نیا  دـننکن و  ضرعت  مدرم  دـنور و  لمجت  تاذـل و 
ناـمثع دـندیروشب و  يو  لاـمع  رب  ناـمثع  ناـمز  اـت  دـندرک  یمن  ار  ارما  روجف  قـسف و  لـمحت  دنتـسناد و  یم  رکنم  زا  یهن  ینید و 

كانرطخ مدرم  توکـس  مه  تسا ؛ روظحم  ود  نیب  راک  دـشابن  موصعم  ماما  نوچ  .دنتـشکب و  ار  وا  دـنک ، یـضار  ار  مدرم  تسناوتن 
چیه رما  هک  دـهاش ، هبرجت  دـنقفتم و  نآ  رب  ناهج  نادـنمدرخ  هک  تسا  نامه  تماما  رب  ام  لیلد  و  ضارتعا ، ینامرفان و  مه  تسا و 

تسار ناهج  راک  دنربن  نامرف  نآ  زا  مدرم  دشابن و  تموکح  رگا  .دریذپن و  تماقتسا  هملکلا  ذفان  یـسیئر  ناطلـس و  یب  تلم  موق و 
رقتسم اهراک  یلاو  ناطلس و  یب  میهاوخن و  هفیلخ  ریما و  دنتفگ : یم  دندوب ، جراوخ  مالـسا  ردص  رد  باب  نیا  رد  فلاخم  ددرگن و 

.دشاب ارما  ریاس  زا  رترابج  ناشیا  ریما  دشاب  هاگ  دننیزگ و  یم  رب  ریما  شیوخ  رب  ناشدوخ  مدرم  نیا  ریاظن  و  دشاب ،
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نیمه دنیوگ  هک  نآ  لوا  دنزاتمم : تهج  ود  زا  دنرمـش  مزال  ار  ناطلـس  دوجو  هک  رگید  قرف  زا  هیماما  هعیـش ي  مییوگ  نیا  زا  سپ 
ریبدت تسین و  تیانع  روما  نیا  لاثما  هب  ار  یلاعت  دنوادخ  دنیوگ  ام  نیفلاخم  تسا و  نیمه  زین  ادـخ  مکح  دـنک  یم  مکح  لقع  هک 

هضمـضم و دـننام  دراد  تیانع  مکح و  لئاسم  نیرتردـق  یب  رد  یلاعت  دـنوادخ  نوچ  مییوگ : اـم  .تسا  مدرم  دوخ  هفیظو  تموکح 
يو تیانع  میناد و  بجاو  وا  رب  ار  فطل  ام  و  دـنکن ؟ تیانع  تسا  میظع  مما  هیلا  جاـتحم  هک  يرما  هب  هنوگچ  كاوسم ، قاشنتـسا و 
دنک بجاو  ار  يو  رماوا  نتفریذپ  مدرم  رب  دیامرف و  یناطلـس  تعاطا  هب  دـنوادخ  نوچ  مییوگ : رگید  .میرمـش و  مزال  ناگدـنب  رب  ار 

وا تعاطا  هب  ار  مدرم  تسا  موصعم  یـسک  دنادن  ادخ  ات  دـنکن و  رما  نآ  دـننام  فارـسا و  رازآ و  هانگ و  ملظ و  هب  ناطلـس  نآ  دـیاب 
دیامرف نیعم  ادـخ  هک  يدرم  زین  هیرجم  هوق  دـشاب و  ادـخ  هننقم  هوق  هک  تسا  نآ  تموکح  زرط  نیرتهب  يرخا  هراـبع  هب  و  دـیامرفن ؛

زرط نیا  ادخ  اما  تسه ، رتهب  نیا  ای  تسین  تموکح  زرط  نیرتهب  نیا  دیوگب  دیاب  ای  ام  فلاخم  و  اهاطخ ، ناهانگ و  همه  زا  موصعم 
 - دنک و راکنا  ناگدنب  هب  تبـسن  ار  ادخ  فطل  رگم  دیوگن  دحوم  درم  ار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  تسا و  هتـساوخن  مدرم  يارب  ار  رتهب 
هب مالسا  نید  اما  تناید ، هن  تسا  تسایس  لئاسم  اهنیا  دنهد  باوج  ییوگ  نخس  هلوقم  نیا  زا  نامز  نیا  مدرم  اب  رگا  و  هللااب -  ذایعلا 

دـنرب و یمن  ماـما  ناـمرف  مدرم  تسناد  یم  ادـخ  نوـچ  دـنیوگ : یهورگ  و.تسا  هدرک  مکح  باـب  هـمه  رد  دراد و  طـبر  زیچ  هـمه 
دنک یم  مکح  دنوادخ  یعیرشت  روما  رد  مییوگ : باوج  رد  ؟ درک فیلکت  رما  نیا  هب  ار  نانآ  ارچ  دنریذپ ، یمن  ار  موصعم  تموکح 

زا زین  دومرف و  ندروآ  نامیا  هب  ار  رکید  رافک  لهجوبا و  هکانچ  دوش  مامت  تجح  ات  دننک  یمن  تعاطا  مدرم  دـناد  یم  هک  يزیچ  هب 
تیاغ و ار  تمـصع  دیاب  نکیل  دنام ، دهاوخن  هانگ  یب  سک  چـیه  تسناد  یم  هک  نیا  اب  ناهانگ ، همه  زا  تساوخ  يوقت  سک  همه 

دیاب دـشاب و  موصعم  ماما  مکاح  هک  تسا  نآ  زرط  نیرتهب  مه  تموکح  رد  دـش ، کـیدزن  نادـب  دـهجب  تخاـس و  شیوخ  بولطم 
هچ ره  دننک ، کیدزن  ار  دوخ  تیاغ  نیا  هب  مدرم 
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هدامآ ار  وا  راک  لئاسو  رگا  يروآ  هناخ  رد  يریجا  وت  هکنانچ  تسین ، وا  صقن  دـنربن  موصعم  ماـما  ناـمرف  مدرم  رگا  دوش و  نکمم 
، دـنربن ای  دـنرب  وا  نامرف  مدرم  هاوخ  تسا  ماما  ماما  .دورن  راک  هب  لئاسو  نآ  دـنچ  ره  دوب ، ماـمت  وت  تجح  دـنکن ، راـک  وا  يزاـس و 

ماما کلم و  هتعانـص  هتیهامب و  وه  مامالا  کلملا و  : دیوگ هداعـسلا » لیـصحت   » باتک رد  یباراف  رـصنوبا  مالـسا  يامکح  نیرتگرزب 
هتیهامب و بیبط  بیبطلا  نا  امک  دـجی  مل  ما  هضرغ  یلع  هنونواعی  اموق  دـجو  عطی  مل  ما  عیطا  دـجوی  مل  ما  هنم  لـبقی  نم  دـجو  ءاوس 

سپ لاس  کی  لوالا  عیبر  مهدراهچ  لاس 66  رد  راتخم : ناتساد  اما  «. هرخآ یلا  دجی  مل  ما  یضرم  دجو  یضرملا  جالع  یلع  هتردقب 
هک دوب  نآ  شببـس  و  دنارب ، دوب  هفوک  یلاو  ریبز  هللادبع  تسد  زا  هک  ار  عیطم  نب  هللادبع  تسجرب و  راتخم  درـص  نب  نامیلـس  لتق  زا 

دیزی نب  هللادـبع  ار  وا  دوب و  نادـنز  رد  راتخم  دنتـشگزاب  هفوک  هب  يو  باحـصا  ناگدـنامزاب  دـش و  هتـشک  درـص  نب  نامیلـس  نوچ 
همان اه  نآ  هب  نادنز  زا  راتخم  و  تشذگب -  نآ  رکذ  نیا  زا  شیپ  و  دندوب -  هدرک  نادـنز  هب  هحلط  نب  دـمحم  نب  میهاربا  یمطخ و 

هب ار  وا  هـیفنحلا  نـبا  هـب  فورعم  یلع  نـب  دـمحم  هـک  دوـمن  یم  نـینچ  اـه  نآ  هـب  داد و  يزوریف  دـیون  درک و  اهــشیاتس  تشوـن و 
نب هفیذـح  نب  دعـس  يدـبع و  هبرخم  نب  ینثم  دادـش و  نب  هعافر  ار  وا  همان ي  يراب  .تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ 

ار همان  نآ  دیوگ : يربط   ) دندناوخب لماک  نب  هللادبع  یلجب و  دادش  نب  هللادـبع  يرمحا و  طیمـش  نب  رمحا  سنا و  نب  دـیزی  نامی و 
دنداتسرف راتخم  دزن  ار  لماک  نبا  سپ  دوب ) هدرک  ناهنپ  رتسآ  و  هربا »  » نایم دوخ  هالک  رد  ار  نآ  دروآ و  نادنز  زا  ورمع  نب  ناحیس 

تفرب و لـماک  نب  هللادـبع  میناـهرب ! دـنب  زا  ار  وت  مییاـیب و  یهاوخ  رگا  .مینک  نآ  ییوگ  هچ  ره  میناـمرف و  عیطم  اـم  دـنداد  ماـغیپ  و 
نادـنز هب  متـس  هب  ارم  هک  دوـب  هداتـسرف  رمع  نبا  دزن  وا  و  میآ ، نوریب  ماـیا  نیا  رد  دوـخ  نم  تفگ : تشگ و  داـش  راـتخم  تفگب و 

، درک تعافـش  تشون و  همان  رمع  نبا  .دنک  وا  تعافـش  هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  دـیزی و  هللادـبع  دزن  هک  دوب  هتـساوخ  دـندرک و 
دنا هفوک  رد  نت  ود  نآ  ات  دنکن و  ياپ  رب  يروش  هک  دنداد  دنگوس  وا و  زا  دنتفرگ  نامیپ  دندروآ و  شنوریب  نادـنز  زا  دـنتفریذپب و 

دزیخنرب و هنتف  هب 
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اب دمآ ، رد  يارـس  هب  دش و  نوریب  نادنز  زا  نوچ  دنـشاب ! دازآ  هدام  رن و  شناگدنب  دنک و  رحن  هبعک  دزن  رتش  رازه  دزیگنا ، هنتف  رگا 
هک مدروخ  دنگوس  ادخ  هب  مرب ! رـس  هب  اه  نامیپ  نیا  نم  دنرادنپ  دنمدرم ! درخ  یب  هچ  دشاب ! اهنآ  نمـشد  ادخ  تفگ : دوخ  نیقثوم 

تسا و رتهب  اهنیا  رب  نم  جورخ  منک و  فالخ  مهد و  ترافک  منیب ، رتهب  ار  نآ  فالخ  مروخ و  يدنگوس  رگا  نم  اما  منکن ، جورخ 
تـسرد نم  راک  مراد  تسود  نم  تسا و  رتناسآ  نم  رب  نتخادنا  ودـخ  زا  ندرک  دازآ  هدـنب  رتش و  رازه  ینابرق  اما  .نتـسشن  هناخ  زا 

راک دندش و  یم  رایسب  وا  ناوریپ  دنداد و  اضر  ودب  اقفتم  دنتفر و  یم  وا  دزن  هعیش  نآ  زا  سپ  .مشاب و  هتـشادن  كولمم  چیه  دوش و 
ار عیطم  نب  هللادبع  درک و  لزع  ار  هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  یمطخ و  دـیزی  هللادـبع  ریبز ، هللادـبع  هک  یتقو  ات  تفرگ  یم  توق  وا 

حطان رد  رمق  هک  دیورم  نوریب  بشما  تفگ : ود  نآ  اب  يریمح  ناسیر  نب  ریحب  هرـصب ، لمع  ار  هللادبع  نب  ثراح  داد و  هفوک  لمع 
خاش يارب  ینعی  میور ، یم  حطن  يارب  مه  ام  تفگ : عیطم  نب  هللادبع  اما  درک ، گنرد  یکدـنا  تفریذـپب و  هللادـبع  نب  ثراح  تسا !

لکوم ءـالبلا  : » دـنا هتفگ  دیـسر و  خاـش  هب  رخآ  و  تسا ) لـمح  جرب  خاـش  ود  حـطان   ) تساـم بساـنم  حـطان  رد  رمق  ندوب  و  ندز ،
رد هک  متفرگن  جارخ  تفگ : دادـن و  زاب  ریبز  نبا  هب  ار  هفوک  جارخ  تفر و  هنیدـم  هب  میهاربا  .دوب و  ریلد  يدرم  هللادـبع  و  قطنملاـب »

براضم یبا  نب  سایا  دیـسر و  هفوک  هب  ناضمر  زا  هدنام  زور  جنپ  عیطم  نب  هللادـبع  تشادزاب و  وا  زا  تسد  ریبز  نبا  .دوب  هنتف  هفوک 
دناوخ هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  و  نامهتم ! رب  نتفرگ  تخس  يراتفر و  وکین  هب  دومرفب  ار  وا  تشامگ و  هفوک  یگنحـش  هب  ار  یلجع 

امش یف ء »  » دومرف درپس و  نم  هب  ار  امش  روشک  ياهزرم  داتسرف و  امش  رهـش  هب  ارم  ریبز  هللادبع  ینعی  نینمؤملاریما  دعب ؛ اما  : تفگ و 
هب باطخ و  نب  رمع  تیصو  هب  هکنیا  و  دیشاب ، یضار  امش  رگم  متسرفن  رگید  ياج  هب  امـش  روشک  زا  ار  نآ  ینوزف  مروآ و  عمج  ار 
ات دیریگب  ار  دوخ  نادرخ  یب  تسد  دـییامنن و  فالخ  دیـشاب و  تسار  دیـسرتب و  يادـخ  زا  سپ  منک ، راتفر  نافع  نب  نامثع  تریس 

ادخ هب  دینک ! شنزرس  ار  شیوخ  دسر  امش  هب  یهورکم  نم  بناج  زا  دینکن و  راک  نیا  رگا  دننکن و  داسف 
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نب هللادبع  دیوگ : مجرتم  «.) منادرگ تسار  ار  مهتم  ناشکندرگ  یجک  منک و  تخـس  يا  هجنکـش  ار  شکرـس  ناتـساران  هک  دنگوس 
ضارتعا نایلاو  راک  هب  مدرم  دندوبن  یضار  دندرک و  یم  نامثع  شور  زا  يرادبناج  ریبز  نبا  وا و  هک  درک  تباث  نخـس  نیا  هب  عیطم 

رگید ياج  هب  ار  ام  یف ء »  » ینوزف میتسین  یـضار  ام  هک  مییوگب  وت  هب  نونکا  مه  تفگ : تساخرب و  يرعـشا  کلام  نب  بئاس  دننک )
نامثع تریـس  هب  دشاب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تریـس  نوچ  دیاب  وت  تریـس  اما  و  ینک ! شخب  ام  نایم  ار  نآ  دیاب  يرب و 

ام رب  يو  راتفر  دنچ  ره  یف ء »  » رد میتسین  یضار  زین  باطخلا  نب  رمع  تریـس  هب  و  مدرم ، اب  راتفر  رد  هن  لام و  رد  هن  میتسین  یـضار 
: تفگ سنا  نب  دـیزی  سپ  .دوب  وکین  مدرم  اب  باطخلا  نب  رمع  راتفر  یهاگ  نوچ  رتمک ، نآ  ناـیز  ناـمثع و  راـتفر  زا  تسا  رتناـسآ 

راتفر دیدنـسپب  دـیراد و  تسود  امـش  هک  تریـس  ره  هب  تفگ : عیطم  نبا  .تسا  نیمه  زین  ام  يأر  تفگ و  تسرد  کلام  نب  بئاـس 
هک درادهاگن  ناناملـسم  يارب  ار  وت  ادخ  بئاس  يا  تفگ : بئاس  اب  يدسا  سنا  نب  دیزی  سپ  دـمآ ؛ ریز  هب  ربنم  زا  هاگنآ  .مینک  یم 

تیاور نیا  دـیوگ : مجرتم  ) .میوگب ینخـس  وت  تلاقم  دـننام  مزیخرب و  متـساوخ  یم  مه  نم  مسق  ادـخ  هب  يدوبر ! ار  تلیـضف  يوگ 
تسا هدرک  تیاور  هللادبع  نب  هریصح  زا  فنخموبا  ار  نیا  دندوبن و  یضار  مه  باطخ  نب  رمع  تریس  زا  هفوک  لها  هک  دراد  تلالد 

نب بئاس  تفگ : تفر و  وا  دزن  براـضم  نب  ساـیا  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  عیطم  نبا  نوچ  و  تسا ) هدرک  دـهع  نآ  كاردا  وا  دـیوگ  و 
، دوش تسار  مدرم  راک  ات  نک  نادنز  هب  ار  وا  دمایب  نوچ  و  دیآ ، وت  دزن  تسرف  راتخم  يوس  تسا ، راتخم  باحـصا  نارـس  زا  کلام 

نیسح اب  ار  راتخم ) مع  رسپ   ) همادق نب  هدئاز  عیطم  نبا  .دنک  فرصت  ار  رهـش  دهج و  رب  مایا  نیمه  تسا و  هتـشگ  يوق  راتخم  نوچ 
نیا هدئاز  درک ، نتفر  گنهآ  راتخم  نک ! تباجا  ار  ریما  دنتفگ : راتخم  اب  نثرب ) نزو  رب  مسرب   ) داتسرفب ینادمه  یمـسرب  هللادبع  نب 

هفیطق تفگ : دـنکفیب و  هماج  راتخم  سپ  هآ ، «..... كوجرخی وا  كولتقی  وا  كوتبثیل  اورفک  نیذـلا  کـب  رکمی  ذا  و   » .دـناوخب تیآ 
ارم بت  مزرل و  یم  هک  دیزادنا  نم  يور 
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وا لاح  دنتـشگزاب و  عیطم  نبا  يوس  اهنآ  دـییوگب ! نم  لاـح  دـیور و  ریما  دزن  مباـی ! یم  شیوخ  رد  تخـس  يامرـس  تسا و  هتفرگ 
ياج دوخ  لزنم  فارطا  نوماریپ و  ياهارـس  رد  دناوخب ، ار  شیوخ  باحـصا  راتخم  .تشاذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  راتخم  وا  دـنتفگب ،
یبا نب  رعس  يروث و  ذقنم  نب  دیعس  حیرش ، نب  نمحرلادبع  شمان  یمابش  يدرم  دنک ، جورخ  هفوک  رد  مرحم  هام  رد  تساوخ  داد و 
دراد او  جورخ  هب  ار  ام  دهاوخ  یم  راتخم  تفگ : نانآ  اب  دیدب و  ار  یمـشج  کلام  نب  همادق  يدـنک و  دارج  نب  دوسا  یفنح و  رعس 

وا يوریپ  دهد  تصخر  ار  ام  رگا  مییوگب ، راتخم  ربخ  میور و  هیفنح  نبا  يوس  دییایب  تسا !؟ هداتـسرف  هیفنح  نبا  ار  وا  میناد  یمن  و 
سپ یتفگ ! تسار  دـنتفگ : .تسین  ام  نید  تمالـس  زا  رتوکین  اـم  يارب  يزیچ  هک  مسق  ادـخ  هب  .میزیهرپب  يو  زا  دـهدن  رگا  مینک و 

توعد ار  ناشیا  هکنیا  و  دنتفگب ، زین  ار  راتخم  لاح  دـنتفگب و  دیـسرپب ، مدرم  لاح  زا  دـندمآ  رد  وا  رب  نوچ  دـنتفر و  هیفنح  نبا  دزن 
ساپـس ار  يادخ  هیفنح  نبا  دندش ، غراف  مالک  زا  نوچ  راتخم ، تعباتم  رد  دنتـساوخ  تصخر  يو  زا  و  شیوخ ، تعباتم  هب  دنک  یم 

هب هک  سک  نآ  اـما  : » تـفگ شیوـخ  مـالک  نمـض  رد  درک و  داـی  ار  ناـشیا  تبیـصم  تـیب و  لـها  لـضف  درک و  شیاتـس  تـفگ و 
دارج نب  دوسا  «. دـهاوخ هک  سک  ره  تسد  هب  دناتـسب  ام  نانمـشد  زا  ار  ام  داد  دـنوادخ  مراد  تسود  نم  تساخرب ، اـم  یهاوخنوخ 

دنتشگزاب سپ  .دینکن  تفگ  یم  دوبن ، یضار  راتخم  جورخ  زا  رگا  داد و  تصخر  ار  ام  میتفگ  مه  اب  میدمآ و  نوریب  تفگ : يدنک 
دنروآ يزیچ  دندرگزاب و  دیسرت  یم  دوب و  نارگ  تخـس  راتخم  رب  اه  نآ  نتفر  دنتـشاد و  ناشیا  هار  هب  مشچ  نایعیـش  زا  یهورگ  و 

، دـندمآ راتخم  دزن  دـنور  دوخ  ياه  هناخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنتـشگزاب ، هفوک  هب  اـه  نآ  نوچ  دـنکارپب ، وا  نوماریپ  زا  ار  هعیـش  هک 
کیدزن سک  ره  دیروآ ! درگ  نم  دزن  ار  نایعیش  ربکا ! هللا  تفگ : راتخم  .دومرف  وت  يرای  هب  ار  ام  دنتفگ  دیدروآ ؟ هچ  دیسرپ  راتخم 

، دندیـسرپب مدروآ  نم  هک  نیا  زا  دـنتفر و  يدـهم  ماما  دزن  دـننادب ، ارم  يوعد  یتسرد  دنتـساوخ  نت  دـنچ  تفگ : راتخم  .دـمایب  دوب 
نم تعباتم  هب  ار  امش  میوا و  هداتسرف ي  ناوتشپ و  ریزو و  نم  هک  داد  ربخ  هیفنح  دمحم 
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نب نمحرلادـبع  سپ  .ربمغیپ  هدـیزگرب ي  تیب  لها  نوخ  نتـساوخ  ناقـساف و  اب  داهج  زا  مناوخ  یم  نآ  هب  ار  امـش  هچنآ  رد  دومرف 
زا نت  دنچ  و  دیشاب ! هدامآ  دینک و  برح  جیسب  دنناسرب و  نابیاغ  هب  نارضاح  ار  ربخ  نیا  تفگ  تفگب و  لیـصفت  تساخرب و  حیرش 

تساوخ راتخم  دوب  لیحارش  شردپ  یبعش و  هلمج  زا  دندش  مهارف  وا  درگ  رب  هعیـش  سپ  .دنتفگ  نآ  هب  بیرق  دنتـساخرب و  وا  نارای 
، ددنویپ ام  هب  رتشا  میهاربا  رگا  و  دنزیخرب ، عازن  هب  ام  اب  دنیام و  نمـشد  همه  هفوک  فارـشا  دنتفگ : وا  باحـصا  ضعب  دـنک ، جورخ 
اب دراد  یتریشع  تسا و  هداز  گرزب  شیوخ و  هلیبق ي  رتهم  تسا و  ناوج  وا  هک  میدرگ ، زوریف  نمـشد  رب  میریگ و  ورین  تسا  دیما 
وا زا  يرای  دنتفگب و  دوخ  لاح  تفرب و  ناشیا  اب  مه  یبعـش  دنتفاتـش و  وا  يوس  دیناباوخب ! ار  وا  تفگ : راتخم  .رایـسب  ددـع  تزع و 

نیـسح نوخ  بلط  رد  منک  امـش  تباجا  تفگ : میهاربا  .دندرک  دای  وا  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  ار  شردـپ  یتسود  دـندیبلط و 
يدهم بناج  زا  راتخم  هک  نآ  الا  یشاب ، يریما  هتسیاش  وت  دنتفگ : دیراذگ ! نم  هب  ار  راک  هک  نآ  طرش  هب  وا  نادناخ  مالسلا و  هیلع 

اهنآ .تفگن  يزیچ  دـنام و  شوماـخ  مـیهاربا.يو  زا  يرادرب  ناـمرف  هـب  ار  اـم  تـسا و  هدوـمرف  ندرک  لاـتق  هـب  ار  وا  تـسا و  هدـمآ 
دزن شردـپ  یبعـش و  هلمج  زا  دوخ  باحـصا  زا  نت  هد  زا  شیب  اب  هاگ  نآ  درک ، گـنرد  راـتخم  زور  هس  دـنتفگب ؛ ربخ  دنتـشگزاب و 

زا تسا  يا  همان  نیا  تفگ : راتخم  سپ  .دـیناشنب  دوخ  راـنک  رد  ار  راـتخم  دنتـسشن و  اـهنآ  درتسگ و  اهـشلاب  میهاربا  .دـنتفر  میهاربا 
وت زا  وا  لـسر و  ءاـیبنا و  زا  سپ  دوـب  مدرم  نیرتـهب  شردـپ  و  تسا ، نیمز  يور  مدرم  نیرتـهب  زورما  هک  نینمؤـملاریما ، نب  يدـهم 
نآ تفگ : نم  اب  دیسر  ماجنا  هب  راتخم  نخـس  نوچ  دوب ، نم  اب  همان  نآ  تفگ : یبعـش  .یـشاب  ام  تشپ  مه  ینک و  ام  يرای  تساوخ 
نم کیلع ! مالـس  رتشا ، کلام  نب  میهاربا  يوس  يدـهم  دـمحم  زا  دوب : هتـشون  دـناوخب ؛ داد و  ودـب  ار  همان  یبعـش  هد ! وا  هب  ار  همان 

مدیدنـسپ و نم  دوخ  ار  وا  هک  ار  دوخ  نیما  ریزو و  نم  دـعب ؛ اما  وا ، زج  يراگدرورپ  تسین  هک  ار  ییادـخ  منک  یم  دـمح  وت  يوس 
وت سپ  دوخ ، تیب  لها  نوخ  بلط  نمشد و  راکیپ  هب  مدومرف  ار  وا  مداتسرف و  امش  دزن  مدیزگرب ،
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تبتر ییامن ، نم  توعد  تباجا  ینک و  نم  يرای  رگا  و  نک ! يرای  ار  وا  زیخرب و  دـنک  وت  تعاطا  هک  سک  ره  تریـشع و  اـب  دوخ 
تسد نآ  رب  هک  يزرم  ربنم و  رهش و  ره  منک و  رالاسهاپس  ار  وت  راپس و  وت  تسد  هب  ناراوس  نابسا و  ماگل  دبای و  ینوزف  نم  دزن  وت 

تشون و همان  نم  يارب  زورما  زا  شیپ  هیفنحلا  نبا  تفگ : دـش  غراف  همان  ندـناوخ  زا  نوچ  .مهد و  ار  وت  ماش  دالب  اـت  هفوک  زا  یباـی 
نامز زورما  دوب و  رگید  نامز  نآ  تفگ : راتخم.درکن  دای  هماـن  رد  ار  دوخ  ردـپ  ماـن  دوخ و  ماـن  ریغ  زگره  متـشون ، وا  يارب  مه  نم 
رمحا سنا و  نب  دیزی  هلمج  زا  دنداد  تداهش  یهورگ  تسا ؟ هیفنح  نب  دمحم  همان ي  نیا  دناد  یم  هک  تفگ : میهاربا  .تسا  رگید 

هب ار  راتخم  تساخرب و  دنسم  يالاب  زا  دینـشب  اهنآ  تداهـش  میهاربا  نوچ  یبعـش و  رگم  همه ، نارگید  لماک و  هللادبع  طیمـش و  نب 
تداهـش وت  هک  تسا  نوچ  تفگ : یبعـش  اب  میهاربا  .دـندمآ و  نوریب  دنتـساخرب و  تعاـمج  نآ  درک و  تعیب  دـیناشن و  دوخ  ياـج 

! دنبرع ناروالد  رهـش و  ناگرزب  ءارق و  نارتهم  اهنیا  تفگ : یبعـش  دنداد ؟ یهاوگ  تسرد  اهنیا  ایآ  دادن ؟ تداهـش  تردپ  يدادن و 
ار دوخ  نارادربنامرف  تریـشع و  میهاربا  .تشادـهاگن و  تشون و  ار  ناـشیا  ماـن  سپ  دـنیوگن (1) !  غورد  یمدرم  ناشیا  دـننام  هتبلا 

لاس لوالا  عیبر  مهدراهچ  هبنـشجنپ  بش  هک  دش  نآ  ناشیأر  ات  دندرک  یم  تسار  اهراک  تفر و  یم  راتخم  دزن  بش  ره  دهاوخب و 
هبنشراهچ مهدراهچ  سپ  تسا ؛ هبنـشجنپ  روبزم  لوالا  عیبر  هام  لوا  جیز ، زا  جرختـسم  باسح  هب  دیوگ : مجرتم   ) .دننک جورخ   66

دوخ نارای  اب  ار  برغم  زامن  میهاربا  یبش  میتفگ ) اروشاع  رد  هکنانچ  تسا ، نکمم  تیؤر  فالتخا  زور  کی  دوش و  یم 
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رد راتخم  هک  دوب  هتفگ  عیطم  نب  هللادبع  اب  براضم  نب  سایا  نیا  زا  شیپ  .دمآ و  نوریب  راتخم  گنهآ  هب  مامت  حالس  اب  تشاذگب و 
زا نت  کی  اه  نادـیم  زا  کی  ره  رد  رگا  زین  وت  ما ، هداتـسرف  هساـنک  هب  ار  دوخ  دـنزرف  نم  درک و  دـهاوخ  جورخ  بش  ود  یکی  نیا 
نب دعـس  نب  نمحرلادـبع  عیطم  نبا  .دـنیاین  نوریب  دنـسرتب و  وا  ناسک  راتخم و  یتسرف ، تعاط  لها  زا  یهورگ  اـب  ار  شیوخ  ناراـی 

بعک یبا  نب  بعک  و  ربـم ! راـکیپ  هب  تسد  نک و  تیاـفک  ار  دوـخ  موـق  رـش  تفگ : داتـسرف و  عیبـس »  » نادـیم هب  ار  ینادـمه  سیق 
و نییدئاص »  » نادیم هب  ار  فنخم  نب  نمحرلادبع  و  هدنک »  » نادیم هب  ار  يدـنک  سیق  نب  رحز  داتـسرف و  رـشب »  » نادـیم هب  ار  یمعثخ 

نب ثبـش  و  دزیخ ! يرـش  امـش  بناج  زا  ادابم  تفگ : ار  کی  ره  و  دارم »  » هب ار  میور  نب  دـیزی  و  ملاس »  » هب ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
اه نادیم  نیا  رد  هبنشود  زور  تعامج  نیا  و  وش ! نانآ  يوس  يدینشب ، ار  مدرم  نآ  دایرف  نوچ  تفگ : داتسرف و  هخبس »  » هب ار  یعبر 
نب سایا  دـنا و  هدرک  رپ  یهاپـس  نابـساپ و  زا  ار  اهنادـیم  دینـش  دور ، راتخم  دزن  تساوخ  هبنـش  هس  بش  دـشا  میهاربا  دـندوب و  هتفر 

تشادرب دوخ  هارمه  هدیشوپ  هرز  نت  دص  میهاربا  .تسا  هتفرگورف  ار  کشوک  رازاب و  نانابساپ  اب  تشاد  رهش  یگنحش  هک  براضم 
ام نمـشد  ات  مرذگ  رـصق  رازاب و  نایم  زا  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : ریگ ! هرانک  هار  زا  دنتفگ : وا  نارای  دندوب ، هدیـشوپ  ابق  هرز  يور  و 
نب سایا  دیـسر ، ثیرح  نب  ورمع  يارـس  کیدزن  تشذگب و  لیفلا » باب   » زا سپ  دننوبز ! ام  رظن  رد  ناشیا  میامنب  اهنآ  هب  دـسرتب و 

اب مدرم  همه  نیا  تفگ : سایا  .مرتشا  نب  میهاربا  نم  دنتفگ : دیتسیک ؟ دیسرپ : سایا  دندیدب ؛ ار  ناشیا  حالس  نانابـساپ و  اب  براضم 
.مهد یمن  تفگ : هدـب ! هار  تفگ : میهاربا  .تمرب  ریما  دزن  اـت  منک  یمن  اـهر  ار  وـت  نم  دـیراد ؟ هشیدـنا  رد  هچ  دـننک و  یم  هچ  وـت 
رتشا نبا  ، دوب تسود  میهاربا  اـب  زین  وا  تشاد  یم  وا  تمرح  ساـپ  ساـیا  دـنتفگ و  یم  نطقوبا »  » ار وا  دوب  ساـیا  اـب  ینادـمه  يدرم 

کیدزن دنک ، وا  تعافـش  براضم  نب  سایا  دزن  دهاوخ  یم  وا  زا  میهاربا  هک  تشادـنپ  نطقوبا  يآ ! نم  کیدزن  نطقابا »  » يا تفگ 
دوخ ناهارمه  زا  نت  کی  دنکفیب و  ار  وا  دربورف ، سایا  يولگ  يدوگ  رد  تفرگب و  دوب  نطقوبا »  » تسد رد  هک  هزین  میهاربا  تفر و 

ار وا  رس  تفگ  ار 
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یگنحش هب  وا  ياج  هب  تشاد  مان  دشار  هک  ار  سایا  رسپ  عیطم  نبا  .دنتفر  عیطم  نبا  دزن  دندش و  هدنکارپ  سایا  ناهارمه  دنتشادرب و 
راتخم دزن  رتشا  نب  میهاربا  داتـسرف و  هسانک  هب  ار  يرقنم  نمحرلادـبع  نب  دـیوس  وا  ياج  هب  درپس و  يو  هب  ار  نانابـساپ  تشاـمگ و 
راتخم تفگب ، ربخ  دش و  نوریب  دیاب  راچان  هک  داتفا  یقافتا  بشما  اما  مییآ  نوریب  هدنیآ  بش  میدوب  هتشاذگ  هدعو  ام  تفگ : دمآ و 

رد شتآ  زیخرب و  تفگ : ذـقنم  نب  دیعـس  اب  هاگنآ  یلاعت ! هللا  ءاش  نا  تسا  حـتف  زاغآ  تفگ : تشگ و  ناداش  سایا  ندـش  هتـشک  زا 
نب نایفـسا  هب  و  تما !» روصنم  ای   » دینک دایرف  دیوش و  هناور  وا  اب  تفگ : ار  دادش  نب  هللادـبع  و  رادـهاگن ! دـنلب  نکفا و  ین  بوچ و 

ناسک تفگ : راتخم  اب  میهاربا  درک و  رب  رد  حالس  هاگنآ  نیسحلا !» تاراثل  ای   » دینز دایرف  دیزیخرب و  تفگ : کلام  نب  همادق  یلیل و 
مور و دوخ  هلیبق  دزن  شیوخ  ناهارمه  اب  نم  رگا  دنوش و  قحلم  ام  هب  ام  ناروای  دنراذگ  یمن  دنا و  هداتـسیا  اه  نادـیم  رد  عیطم  نبا 

نوریب ام  اب  دـهاوخ  سک  ره  میروآ ، رب  گناب  دوخ  راعـش  هب  میدرگب و  هفوک  تالحم  رد  اهنآ  اـب  مناوخب و  درب  ارم  ناـمرف  سک  ره 
مدرک رید  نم  رگا  هک  دنـشاب ، وت  دزن  شیوخ  ناهارمه  اب  و  رادـهاگن ! ار  وا  دـیآ  وت  دزن  سک  ره  شاب و  دوخ  ياج  رد  زین  وت  دـیآ ؛

رگم يزاغآ  گنج  یسک  اب  ای  يور  ناشیا  ریما  راکیپ  هب  ادابم  باتشب ! نک و  راک  نیمه  تفگ : راتخم  .میایب  نم  ات  دشاب  وت  اب  یسک 
وا درگ  دـنتفریذپ  یم  ار  وا  نامرف  هک  اه  نآ  رتشیب  تفر و  دوخ  هلیبق ي  دزن  شیوخ  ناهارمه  اب  میهاربا  سپ  دـننک ! مزر  زاغآ  اـهنآ 

هلیبق دجسم  هب  ات  درک ، یم  زیهرپ  دندوب  عیطم  نبا  نانابـساپ  هک  اجنآ  زا  و  تشگ ، یم  هفوک  ياه  هچوک  رد  اه  نآ  اب  دندش و  مهارف 
تخاـت و اـه  نآ  رب  مـیهاربا  دنتــشادن ، هدـنامرف  اـما  دـندمآ  وا  دزن  یفعج  سیق  نـب  رحز  ناراوـس  زا  یهورگ  دندیــسر ، نوکــس » »

يارب میدرک و  بضغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وت  ربمغیپ  نادناخ  يارب  ام  هک  یناد  وت  ایادخ  تفگ : یم  هدنک و  نادیم  هب  ات  ناشدیناراتب 
شیوخ راعش  هب  اجنآ  دیـسر و  ریثا »  » نادیم هب  ناشیا  تمیزه  زا  سپ  میهاربا  و  هد ! يزوریف  موق  نیا  رب  ار  ام  سپ  میدیروشب ، ناشیا 

دیاش دنز  يدرب  تسد  ناشیا  هب  تساوخ  تسنادب ، ناشیا  ياج  يرقنم  نمحرلادبع  نب  دیوس  داتسیاب و  رایسب  اجنآ  رد  دندز و  دایرف 
وربآ عیطم  نبا  دزن 
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ار امـش  یلاعت  دنوادخ  هک  دیوش  هدایپ  ادخ ! هطرـش  يا  تفگ : نارای  اب  دید و  دوخ  يور  شیپ  ار  وا  ناهگان  میهاربا  و  دبای ! یتبتر  و 
نمـشد رب  میهاربا  دندش و  هدایپ  نارای  دندروخ ! هطوغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  نادناخ  نوخ  رد  هک  ار  مدرم  نیا  هن  دهد ، يزوریف 

دندش یم  رگیدکی  راوس  زیرگ  ماگنه  هکنانچ  دندش  تمیزه  هب  اهنآ  درک و  نوریب  رهـش  زا  دیناراتب و  نابایب  ات  ار  نانآ  درک و  هلمح 
لوه هک  میور  ناشیا  یپ  رد  دنتفگ : وا  اب  میهاربا  نارای  هسانک ، هب  ات  تفر  اهنآ  یپ  رد  میهاربا  دندرک و  یم  شنزرـس  ار  رگیدـکی  و 
میور راتخم  دزن  هک  تسا  نآ  رتهب  تسین ، باوص  راک  نیا  تفگ : درمـش ! دـیاب  تمینغ  تصرف  تسا و  هداتفا  اـهنآ  لد  رد  ساره  و 

یم نم  دنک و  هزات  ورین  دوش و  نوزفا  وا  تریـصب  دیـسر و  یجنر  هچ  ار  ام  دـنادب  دـنک و  لئاز  وا  زا  سرت  ام  ببـس  هب  دـنوادخ  هک 
هب مدرم  دید  هتـساخرب و  دینـش  اهگناب  راتخم  يارـس  رد  رب  ات  دمایب  میهاربا  سپ  دنـشاب ، هتفر  زین  وا  رـس  رب  عیطم  نبا  نایهاپـس  مسرت 

یلجع و رجبا  نب  راجح  زین  دوب و  هدـنکفا  وا  يور  رد  ار  سنا  نب  دـیزی  راـتخم  دوب و  هدـمآ  هخبـس  زا  یعبر  نب  ثبـش  دـنرازراک و 
دـمایب و هرامالاراد  کشوک  بناج  زا  میهاربا  دـندرک ، یم  دربن  مدرم  هکنانچمه  هداتـسرف و  وا  هلباـقم  هب  ار  طیمـش  نب  رمحا  راـتخم 
اب يدـهن  هفحط  نب  سیق  دـندش و  هدـنکارپ  اه  هچوک  رد  اهنیا  هدـماین  وا  دـیآ ، یم  میهاربا  هک  دیـسرب  ربخ  ار  وا  ناهارمه  راـجح و 
مه هب  اهنآ  ات  دنداد  هار  دنداد و  یم  مزر  سنا  نب  دیزی  اب  هک  تخات  یعبر  نب  ثبش  رب  دمایب و  راتخم  باحـصا  زا  درم  دص  کیدزن 
اهنآ اب  رگید  مدرم  ناوخب و  يا  هتـشاذگ  اهنادیم  رد  هک  ار  ناگنهرـس  نیا  تفگ : دـمآ و  عیطم  نبا  دزن  یعبر  نب  ثبـش  .دنتـسویپ و 

ربخ ار  راتخم  .تسا و  هتفرگ  ناماس  رس و  ناشیا  راک  هدمآ  نوریب  راتخم  و  تسا ! هتفرگ  توق  هک  تسرف  راتخم  برح  هب  نک و  مض 
تفر و هدئاز  غاب  يولهپ  هخبس  رد  دنهرید  تشپ  دوخ  نارای  زا  یتعامج  اب  درک ، تحیصن  هچ  ار  عیطم  نبا  یعبر  نب  ثبش  هک  دیسر 

نوریب دندیـسرت  یم  دـندوب  شیوخ  ياهارـس  رد  ناشیا  و  دـیبلط ، راتخم  يرای  هب  ار  اهنآ  دز و  دایرف  رکاش  هلیبق  رد  يدـهن  نامثعوبا 
شیوخ نارای  زا  یهورگ  اب  نامثعوبا  دوب ، هتفرگ  ار  اه  هچوک  هناهد  دوب و  اهنآ  کیدزن  عیطم  نبا  لبق  زا  یمعثخ  بعک  نوچ  دنیآ ،

دز گناب  دمایب و 
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امـش يوس  ارم  تسا ، دـنهرید  رد  دـمآ و  نوریب  دـمحم  لآ  ریزو  نیما و  هتفای ! هار  مدرم  يا  تما » روصنم  اـی  نیـسحلا ، تاراـثل  اـی  »
تاراثل ای  : » دـندز یم  دایرف  دـندمآ و  نوریب  دـنک ! تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـییآ  نوریب  سپ  .مهد  هدژم  مناوخب و  ار  امـش  اـت  داتـسرف 

سک تسیود  کیدزن  اب  هداتق  نب  هللادبع  .دنتفاتش و  راتخم  يوس  دش  هدوشگ  هار  ات  دندرک  دربن  دنتخیوآ و  رد  بعک  اب  و  نیـسحلا »
دنتسویپ و راتخم  هب  ات  ناشدرک  اهر  دنیوا  هلیبق  زا  تسناد  هکنیا  زا  سپ  تفرگب و  اهنآ  رب  هار  بعک  تسویپ ، راتخم  هب  دمآ و  نوریب 

رگا داد  ماغیپ  دیـسر و  ینادمه  دیعـس  نب  نمحرلادبع  هب  ناشیا  ربخ  دندمآ و  نوریب  بش  رخآ  دـننادمه  هلیبق  زا  يا  هفیاط  هک  مابش 
وا اب  هک  رفن  رازه  هدزاود  زا  نت  دنتـسویپ و 3800  راتخم  هب  دنتفر و  زین  اهنآ  دیرذگن ، عیبس  نادیم  زا  دیدنویپ  راتخم  هب  دیهاوخ  یم 

حبـص زامن  دوخ  ناراـی  اـب  تخاـسب و  ار  ناـنآ  دـش  علاـط  رجف  نوچ  دـندش و  مهارف  وا  درگ  مد  هدـیپس  زا  شیپ  دـندوب  هدرک  تعیب 
دومرف دروآ و  درگ  دجسم  رد  دوب  هتشاذگ  اه  نادیم  رد  هک  ار  دوخ  نایهاپس  ناگنهرـس و  عیطم  نبا  دوب و  کیرات  زونه  تشاذگب ،

نب ثبـش  عیطم  نبا  دـندش و  مهارف  مدرم  سپ  .میرازیب  وا  زا  دـیاین  دجـسم  هب  بشما  سک  ره  دز  دایرف  مدرم  ناـیم  ساـیا  نب  دـشار 
ربخ یتقو  دش ؛ هناور  یعبر  نب  ثبش  سپ  نابساپ ، رازه  راهچ  اب  ار  سایا  نب  دشار  داتسرف و  راتخم  برح  هب  نت  رازه  هس  اب  ار  یعبر 

باحصا زا  یفنح  رعس  یبا  نب  رعس.دروایب  ار  ثبش  ربخ  لیصفت  هک  داتسرف  ار  يدرم  دوب  هدش  غراف  حبص  زامن  زا  دیسر  راتخم  هب  وا 
دروایب و ار  وا  ربخ  دوب ، هدید  هار  رد  ار  سایا  نبا  دیسر و  تقو  نآ  دناسرب ، وا  هب  ار  نتشیوخ  دوب  هتـسناوتن  تقو  نآ  ات  دوب و  راتخم 

سایا نب  دشار  برح  هب  هدایپ  دصـشش  راوس و  دصـشش  اب  دنیوگ  یـضعب  درم و  دـصتفه  اب  ار  رتشا  میهاربا  راتخم  تفگ و  راتخم  اب 
هرامش هک  دنزات  امش  رب  اه  نآ  دیراذگم  دینک و  باتش  دومرف : و  ثبش ، مزر  هب  ار  هریبه  نب  هلقـصم  ردارب  هریبه  نب  میعن  و  داتـسرف ،
شیپ یعبر  نب  ثبـش  دجـسم  عضوم  رد  درم  دصهن  اب  ار  سنا  نب  دیزی  راتخم  دش و  دـشار  يوس  میهاربا  سپ  تسا ! رتشیب  ناشیا  ي 

ار رعس  یبا  نب  رعس  دیشوکب ، تخس  تفر و  ثبش  تزرابم  هب  هلقصم  نب  میعن  سپ  .تشادب  دوخ 
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شیوخ ياه  هناخ  هب  هکنانچ  دندش ، تمیزه  هب  ثبش  نارای  دندرک و  گنج  هاگتشاچ  ات  دوب و  ناگدایپ  اب  دوخ  درک و  ناراوس  ریما 
میعن دنتخات و  دـندوب  هدـنکارپ  هک  میعن  باحـصا  رب  ناهگان  دنتـشگزاب و  یهورگ  دـناوخب ، ار  اه  نآ  دز و  گناب  ثبـش  اما  دـنتفر ،

درک و دزآ  ار  اهبرع  ثبش  دنتشگ و  ریسا  یتعامج  دنتخیرگ و  یهورگ  ناشیا  نایهاپس  تشگ و  ریسا  رعس  یبا  نب  رعس  دش و  هتـشک 
رد رایـسب  نایمجع  دـیدرگ  مولعم  راتخم  خـیرات  يواطم  زا  هکنانچ  و  برع ، ریغ  زا  دـندوب  لئابق  ناگتـسب  یلاوم  تشکب و  ار  یلاوم 

ناملسم زا  سپ  تسین  مجع  برع و  نایم  قرف  مالسا  نید  رد  نوچ  درک  یم  کیدزن  شیوخ  هب  ار  نانآ  راتخم  دندوب و  راتخم  هاپس 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  نانآ  زا  کی  چیه  هکنیا  تلع  دنداد و  یمن  نت  مکح  نیا  هب  نایـشرق  اصوصخم  برع  ياسؤر  اما  ندش ،

دوب و رتکیدزن  وا  هب  سک  همه  زا  دوب  یمجع  هک  مثیم  دراذگ و  یمن  لئابق  نایم  قرف  ترضح  نآ  دنتـسناد  یم  هک  دوب  نیمه  دوبن ،
نتـشک زا  ار  راتخم  درک و  هطاحا  ار  راتخم  ات  دمایب  ثبـش  .هیواعم و  اب  هلیبق  هدزیـس  دوب و  ترـضح  نآ  اب  نت  جـنپ  شیرق  زا  دـنیوگ 
راتخم دـنتفرگ و  ار  اه  هچوک  هناهد ي  ات  داتـسرف  درم  رازه  ود  اـب  ار  میور  نب  ثراـح  نب  دـیزی  عیطم  نبا  و  دوب ، هداـتفا  ینهو  میعن 

دندرشف ياپ  دوخ  ياج  رب  راتخم  هورگ  دنتخات و  اهنآ  رب  ثبش  ناراوس  .داتـسیاب  ناگدایپ  اب  دوخ  درپس و  سنا  نب  دیزی  هب  ار  ناروس 
لاح نیا  اب  دیدرک ، یم  يرادربنامرف  شیوخ  نمشد  زا  دیدوب و  هتسشن  دوخ  هناخ  رد  امـش  هعیـش ! هورگ  يا  تفگ : سنا  نب  دیزی  و 

دنتخیوآ یم  امرخ  ناتخرد  هنت ي  رب  دندروآ و  یم  نوریب  ار  امش  نامـشچ  دندیرب و  یم  ار  امـش  ياپ  تسد و  دنتـشک و  یم  ار  امش 
هب رگا  دیا  هتـساخرب  زیتس  هب  هتخیوآ و  رد  مدرم  اب  هک  نونکا  دیدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادناخ  رادتـسود  هک  نیا  مرج  هب 
هب ار  امـش  دنراذگ و  یمن  امـش  زا  زاب  مشچ  کی  هک  مسق  ادخ  هب  درک ؟ دنهاوخ  هچ  امـش  اب  هک  دـیرادنپ  یم  ایآ  دـنبای ، تسد  امش 

ناشیا زا  ار  امش  هک  مسق  ادخ  هب.تسا  رتهب  نآ  زا  گرم  هک  دننک  يراک  امش  لاوما  جاوزا و  دالوا و  اب  امش و  اب  دنشک و  یم  يراز 
رس رب  دندوب و  نامرف  رظتنم  دندش و  هلمح  هدامآ ي  سپ  ندز ! ریشمش  ندرب و  راک  هب  هزین  بیکش و  یتسار و  رگم  دهدن  تاجن 
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نانیا يرایسب  زا  تفگ : ار  دوخ  نارای  میهاربا  دوب ، درم  رازه  راهچ  دشار  اب  تفر و  دشار  گنج  هب  رتشا  میهاربا  اما  و  دنتـسشن ؛ وناز 
ناراوس اب  ار  رـصن  نب  همیزخ  .دـنک و  يرای  ار  نارباص  ادـخ  تسا و  نانیا  نت  هد  زا  هب  راک  درم  نت  کـی  هک  مسق  ادـخ  هب  دیـسرتم !
تخـس مدرم  و  شاـب ! هتـسد  ود  ره  هارمه  هب  شیوـخ  ملع  اـب  وـت  تفگ : رادـملع  اـب  تـفر و  یم  ناـگدایپ  اـب  دوـخ  داتـسرف و  شیپ 

و هبعک ! يادـخ  هب  متـشک  ار  دـشار  نم  هک  دروآ  رب  گـناب  تشکب و  ار  وا  تخاـت و  دـشار  رب  یـسبع  رـصن  نب  همیزخ  دـندیگنج و 
نتـشک هدژم  رتشیپ  دندش و  راتخم  يوس  دشار  نتـشک  زا  سپ  ناشیا  نارای  همیزخ و  میهاربا و  و  دندش ؛ تمیزه  هب  دـشار  باحـصا 

نبا .داتفا و  ناشیا  رد  نهو  دندیدرگ و  تسس  عیطم  نبا  نارای  دندش و  لد  يوق  دنتفگ و  ریبکت  اهنآ  دوب ، هداتـسرف  راتخم  هب  ار  يو 
هدرک هخبس  گنهآ  میهاربا  داتسرف و  میهاربا  هار  رس  رب  نت  رازه  ود  کیدزن  هوبنا  یهاپـس  اب  ار  یـسبع  رکب  نب  دئاف  نب  ناسح  عیطم 

تخات ناشیا  رب  میهاربا  دراد ، زاب  اهنآ  زا  ار  میهاربا  تساوخ  عیطم  نبا  دزاس و  هدنکارپ  دندوب  اجنادب  هک  عیطم  نبا  نایرکـشل  ات  دوب 
تخانشب و دیدب و  ار  وا  همیزخ  دراد ؛ زاب  نتخیرگ  زا  ار  شیوخ  نارای  ات  تفر  رکـشل  بقع  ناسح  دنتخیرگب و  تمواقم  یب  اهنآ  و 

مدرم تخادـنیب  ار  وا  دـیزغلب ، وا  بسا  و  ناهرب ! ار  شیوخ  متـشک ، یم  ار  وت  نونکا  دوبن  ام  ناـیم  یـشیوخ  رگا  ناـسح ! يا  تفگ :
دنتشادب وا  زا  تسد  مدرم  و  هدم ! نتشک  هب  ار  شیوخ  مداد ، ناما  ار  وت  تفگ : وا  هب  همیزخ  دومزآ ؛ مزر  یتعاس  و  دنتفرگب ، وا  درگ 

راوـس ار  وا  دـندروآ ، تساوـخب ، ار  وا  بسا  يدرک و  بوـخ  تفگ : .مداد  ناـما  ار  وا  تسا ، نم  مع  رـسپ  نیا  تـفگ : مـیهاربا  اـب  و 
دنا و هتفرگب  ار  وا  درگ  دوخ  هاپس  اب  دید  ار  یعبر  نب  ثبش  دمآ ، راتخم  يوس  میهاربا  و  وش ! قحلم  شیوخ  لها  هب  تفگ : دندرک و 

عنام راتخم  هب  نتـسویپ  زا  ار  وا  ات  دـمآ  زاب  میهاربا  شیپ  دـیآ ، هخبـس  هب  یـسک  دراذـگن  ات  دوب  اه  هچوک  هناهد  رب  ثراـح  نب  دـیزی 
دیزی وا و  درک  راتخم  گنهآ  نارای  اب  دوخ  تشاذـگب و  ثراح  نب  دـیزی  ربارب  رد  یهورگ  اب  ار  رـصن  نب  همیزخ  میهاربا  اـما  ددرگ ،

نب دیزی  رب  مه  رصن  نب  همیزخ  دنتفر و  هفوک  ياه  هناخ  هب  ات  دندیناراتب و  ار  يو  ناهارمه  تخیوآ و  رد  ثبش  اب  سنا و  نب 
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؛ دـیآ رد  هفوک  ياه  هچوک  هب  تساوخ  راتخم  و  دنتفاتـش ، اه  هچوک  ياه  هناهد  يوس  درک و  رام  رات و  ار  وا  هورگ  تخات و  ثراـح 
دـشار ندش  هتـشک  ربخ  دنتفر و  عیطم  نبا  دزن  هدش  تمیزه  مدرم  و  تشگرب ؛ راتخم  دندادن و  هار  اجنآ  زا  دندیراب و  ریت  نازادناریت 

مدرم يوس  سرتم و  شاب و  راد  نتشیوخ  درم  يا  تفگ : وا  اب  يدیبز  جاجح  نب  رمع  داد و  فک  زا  لد  تخابب و  ار  شیوخ  دینشب ،
نوریب هفوک  زا  هک  هورگ  نامه  رگم  وت ، هاوخ  اوه  همه  دنرایـسب و  رهـش  رد  مدرم  هک  ناوخب ! نمـشد  لاـتق  هب  ار  اـه  نآ  ور و  نوریب 
نارگید هب  رپس و  نم  هب  ار  یهورگ  سپ  منک ، وت  توعد  تباجا  هک  مسک  لوا  نم  درک و  دهاوخ  لیلذ  ار  اه  نآ  دنوادخ  دنا و  هتفر 
صیرحت وا  اب  مزر  راتخم و  يوس  ندـش  نوریب  هب  تمیزه و  رب  درک  تمالم  ار  مدرم  تساخرب و  عیطم  نبا  نک ! برح  رومأـم  و  زین ،

تلحم تفر و  قراب  سمحا و  هنیزم و  ياه  هناخ  يوس  ددرگ ، رهـش  لخاد  دراذگ  یمن  ثراح  نب  دیزی  دـید  نوچ  راتخم  اما  درک ،
اب طیمـش  نب  رمحا  دیماشاین ؛ بآ  دوب ، هزور  دوخ  وا  دنداد و  بآ  ار  راتخم  نارای  اج  نآ  مدرم  دوب ، ادـج  رهـش  ياه  هناخ  زا  اه  نآ 

تسا و موصعم  وا  تفگ : .دـشاب  رتیوق  عافد  رد  دـنک  راطفا  رگا  تفگ : .يرآ  تفگ : تسا ؟ راد  هزور  راتخم  اـیآ  تفگ : لـماک  نبا 
وکین ار  مزر  هک  میهد  مزر  اجنیا  مه  تفگ : راـتخم  و   ، (1) هللا » رفغتـسا   » یتفگ تسار  تفگ : رمحا  .دناد  یم  رتهب  ار  دوخ  فیلکت 

زا یعنام  چیه  هک  تفر  دیاب  رهـش  هب  هدنکفا ، ناشیا  لد  رد  لوه  تسا و  هدـیناراتب  دـنوادخ  ار  موق  نیا  تفگ : میهاربا  تسا ! یلحم 
ناشیا ریما  ار  يدهن  نامثعابا  تشاذگب و  اج  نآ  عاتم  هنبوراب و  اب  ار  روجنر  ای  درمریپ  ره  راتخم  سپ.تسین  هرامالاراد  رـصق  نتفرگ 
میهاربا هب  راتخم  دوب و  هداتـسرف  نت  رازه  ود  اب  ار  جاـجح  نب  ورمع  عیطم  نبا  يوس  نآ  زا  تفر و  یم  وا  شیپاـشیپ  میهاربا  دومرف و 

رد ار  نآ  میهاربا  تسیام ! ناشیا  ربارب  راذگب و  چیپ و  مه  رد  ار  ورمع  نایهاپس  هک  داد  ماغیپ 
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دمایب میهاربا  یپ  رد  راتخم  تفر و  ورمع  ربارب  وا  دراد ، هاگن  ار  جاجح  نب  ورمع  دومرف  ار  سنا  نب  دیزی  راتخم  داتـسیان و  دیدرون و 
ود اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـیآ ، رد  هفوک  هب  هساـنک  فرط  زا  تساوخ  میهاربا  داتـسیاب (1) و  هللادبع  نب  دلاخ  یلـصم  ياج  رد  ات 

نانچمه دومرف  ار  میهاربا  داتـسرف و  وا  تلباـقم  هب  ار  ینادـمه  ذـقنم  نب  دیعـس  راـتخم  تفرگب و  وا  رب  هار  دـمآ و  نوریب  سک  رازه 
، دید اجنادب  رازه  جنپ  اب  حصا  لوق  هب  درم و  رازه  ود  اب  ار  قحاسم  نب  لفون  دیسر ، ثبش  يوک  هب  ات  تفرب  میهاربا  دور ، رهش  بناج 

رـصق رد  ار  یعبر  نب  ثبـش  دوب و  هداتـسیا  هسانک  رد  هدـمآ و  نوریب  دوخ  دـندنویپ و  قحاسم  هب  مدرم  دوب  هدرک  يدانم  عیطم  نبا  و 
هتبتع لآ  ای  دمآ  ثبش  دنیوگ  هک  نیا  زا  دیسرتن  دیوش و  هدایپ  تفگ : ار  دوخ  نارای  دمآ و  عیطم  نبا  کیدزن  رتشا  میهاربا  .هتشاذگ 

ریـشمش مخز  اهنیا  رگا  تفگ : درمـش و  ار  هفوک  ياه  هداوناخ  یکی  یکی  و  نالف ! لآ  ثراح و  نب  دیزی  لآ  ثعـشا و  لآ  ای  دندمآ 
ار اـبق  نماد  نییاـپ  میهاربا  دـندرک و  ناـنچمه  دـنزیرگ ! گرگ  زا  هک  زب  هلگ  دـننام  دـنوش  هدـنکارپ  عـیطم  نبا  نوـماریپ  زا  دنـشچب 
رب هکنانچ  دـنتخیرگب  همه  هک  تشذـگن  يزیچ  تخات ؛ اهنآ  رب  دوب و  هدیـشوپ  هرز  يور  ار  ابق  دز و  شیوخ  دـنبرمک  رب  تفرگرب و 

بسا نانع  دیـسر ؛ قحاسم  نب  لفون  نب  رتشا  نبا  و  دندرـشف ، یم  ار  رگیدکی  دندش و  یم  راوس  مه  شود  رب  هار  رد  اه  هچوک  هناهد 
زا يراکبلط  ینوخ  ای  يراد و  هنیک  نم  اب  رتشا ! رـسپ  يا  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : لفون  دـشکب ؛ ار  وا  هک  دیـشکرب  ریـشمش  تفرگب و  وا 

لاـبند میهاربا  ناـهارمه  تشاد و  رطاـخ  هب  ار  تنم  نیا  هـشیمه  لـفون  و  شاـب ! هتـشاد  داـیب  تـفگ : درک و  اـهر  ار  وا  مـیهاربا  نـم ؟
نارتهم فارشا و  دندنکفا و  راصح  هب  رـصق  رد  ار  عیطم  نبا  دنتفر و  دجـسم  رازاب و  هب  اج  نآ  زا  دندمآ و  رد  هسانک  هب  ناگتخیرگ 

رد ات  دمآ  راتخم  .دش و  نوریب  رهـش  زا  تفر و  شیوخ  يارـس  هب  هک  ثیرح  نب  ورمع  رگم  دندوب ، ردـنا  رـصق  هب  عیطم  نبا  اب  هفوک 
هرصاحم زور  هس  ار  رصق  دندوب و  وا  اب  طیمش  نب  رمحا  سنا و  نب  دیزی  تشادب و  راصح  هب  ار  میهاربا  رازاب و  رانک 
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يارب هن  ام  هکمـسق  ادـخ  هب  شیدـنیب ! شیوخ  ناهارمه  دوخ و  يارب  هراچ  تفگ : عیطم  نبا  اب  ثبـش  .دـش  تخـس  راصح  دـندرک و 
ام تدوخ و  يارب  هک  تسا  نآ  يأر  تفگ : ثبـش  دـینیب ؟ هچ  رد  حالـص  تفگ : عیطم  نبا  وت ! يارب  هن  درک و  میناوت  هراـچ  شیوخ 

يارب راـک  هـک  مـبلطن  ناـما  وا  زا  زگره  تـفگ : عـیطم  نـبا  .ینکفین  كـاله  هـب  ار  ناـهارمه  دوـخ و  مـیور و  نوریب  یبـلط و  ناـما 
تاـقث زا  یکی  دزن  و  دوشن ، هاـگآ  سک  هکناـنچ  ور  نوریب  سپ  تفگ : ثبـش  .تسا  هدـش  تسار  هرـصب  زاـجح و  رد  نینمؤـملاریما 
فنخم نب  نمحرلادبع  هجراخ و  نب  ءامـسا  اب  عیطم  نبا  هاگنآ  يور ! ریبز  نبا  ینعی  شیوخ  ریما  دزن  ات  وش  ناهنپ  هفوک  رد  شیوخ ؛

دش ماش  ات  دنامب  سپ  دندرک ؛ تقفاوم  ثبش  اب  زین  اهنآ  تسیچ ؟ امش  يأر  تفگ : هفوک  نارتهم  سیق و  نب  دیعـس  نب  نمحرلادبع  و 
یم ریب  نبا  اب  دـنرادربنامرف ، امـش  ناگرزب  فارـشا و  دـندرک و  ياپ  رب  هیامورف  مدرم  ار  اه  هنتف  نیا  مناد  یم  نم  تفگ : اـه  نآ  اـب  و 

شیاتس دنداد و  وکین  یخـساپ  اهنآ  دنک ! ذافنا  ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  ات  منادرگ  یم  هاگآ  ار  وا  امـش  صالخا  تعاط و  زا  میوگ و 
؟ میناما رد  ام  ایآ  رتشا  دنزرف  يا  دنتفگ : دندوشگب و  رصق  رد  يو  نارای  دمآ و  دورف  یسوم  یبا  يارس  هب  تفر و  نوریب  وا  دندرک و 
هب هفوک  فارشا  نارتهم و  دینارذگب و  اجنآ  رد  بش  دمآ و  رد  رصق  هب  راتخم  دندرک و  تعیب  راتخم  اب  دندمآ و  نوریب  .يرآ  تفگ :

: تفگ درک و  شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  تفر و  ربنم  يالاب  دمآ و  نوریب  راتخم  دندوب و  رـصق  رد  رب  یـضعب  دنتفر و  دجـسم 
ماجنا تسا  يا  هدعو  دشاب ، نینچ  راک  راگزور  ماجنا  ات  ررض و  نالذخ و  دیعو  ار  نانمشد  داد و  رفظ  دیون  ار  ناتسود  هک  هللادمحلا 
تـشگ نیعم  یتیاغ  دش و  هتـشارفارب  ام  يارب  یملع  مدرم ! يا  .تفگ  غورد  سک  ره  درک  دایز  ینتفای و  ذافن  تسا  یمکح  یندش و 

ار هدنیوگ  راتفگ  میدینـش و  ار  هدنناوخ  توعد  دـیرذگن ! نآ  زا  دیباتـشب و  تیاغ  نآ  يوس  دـیرادرب و  ار  تیار  نآ  دـنتفگ  ار  ام  و 
دزیتسب و دـنک و  تشپ  هک  نآ  داـب  رود  دـندرک ! رپ  ار  اـه  شوگ  نم  نتـشک  گرم و  ربخ  زا  درم  نز و  هزادـنا  هچ  .میدرک  عامتـسا 

مـسق تسا ! داشر  تیاده و  تعیب  هک  دینک  تعیب  دییآ و  رد  نم  تعباتم  هب  مدرم  يا  نونکا  دچیپرـس ! دـیوگ و  غورد  دربن و  نامرف 
هک ییادخ  هب 

696 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 711 

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا مهیلع  وا  لآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  تعیب  زا  سپ  تخاس ، اه  هار  اه و  هرد  ار  نیمز  تشارفارب و  دنلب  فقـس  دننام  ار  نامـسآ 
تعیب دـندمآ و  رد  وا  رب  مدرم  فارـشا و  تفر و  کشوک  نرود  هب  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  هاـگنآ  تسین ! تعیب  نیا  زا  رتباوص  یتعیب 

ره اب  لاتق  افعض و  زا  عافد  ناقساف و  اب  داهج  تیب و  لها  یهاوخنوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رب  دندرک 
نب ناسح  شرسپ  ناسح و  نب  رذنم  ناگدننک  تعیب  زا  .دنک و  حلص  نانآ  اب  هک  یسک  اب  حلـص  دنک و  لاتق  راتخم  عابتا  اب  هک  سک 

نارس زا  ود  نیا  دنتفگ  دندیدب و  ار  ود  نآ  نایعیـش  زا  یهورگ  اب  يروث  ذقنم  نب  دیعـس  دندمآ  نوریب  يو  دزن  زا  نوچ  دندوب ، رذنم 
نوچ دنتفریذپن و  اهنآ  مینادب ! ار  ریما  يأر  ات  دینکن  باتـش  تفگ : یم  دیعـس  و  دنتـشکب ، ار  ود  ره  دنتخات و  اه  نآ  رب  دنناراکمتس ،
بذج دوخ  يوس  ار  فارشا  لد  داد و  یم  اهدیون  ار  مدرم  راتخم  .دومن و  تهارک  تشاد و  هدیدنـسپان  ار  راک  نآ  دش  هاگآ  راتخم 

وا يارب  مهرد  رازه  دص  .دش  ماش  ات  تفگن  چیه  تسا ، یسوموبا  يارـس  رد  عیطم  نبا  دنتفگ : وا  اب  دومن و  وکین  تریـس  درک و  یم 
تسا و رفس  گرب  نتشادن  نتفر  زا  وت  عنام  هکنیا  يا و  هدش  ناهنپ  اجک  رد  متسناد  نم  نک ، رفس  جیـسب  لام  نیا  اب  تفگ  داتـسرف و 
هک سک  دـصناپ  رازه و  هس  هب  تشادرب و  ار  لام  نآ  تفای ، مهرد  نویلیم  هن  هفوک  لاملا  تیب  رد  راتخم  و.دوب  یتسود  ناـشیا  ناـیم 

قحلم ودب  راصح  زا  سپ  هک  رگید  نت  رازه  شـش  هب  داد و  مهرد  دـصناپ  ار  کی  ره  دـندوب  هتـسویپ  ودـب  عیطم  نبا  راصح  زا  شیپ 
نویلیم و ود  درک  تمـسق  نایهاپـس  نایم  هچنآ  همه  دـیوگ : مجرتم.مرد  تسیود  ار  کـی  ره  دـندوب  هرـصاحم  زور  هس  رد  دـندش و 

عیطم نبا  تموکح  هام  شـش  رد  لام  همه  نیا  و  درک ، شخب  ار  لام  همه  هک  تسین  نیا  يوار  دوصقم  دوش و  یم  مرد  رازه  دـصهن 
« ارزوـلا  » باـتک رد  يرایـشهج  .تشاد و  دـیابن  بـجع  نآ  يرایـسب  زا  دوـب و  هدـنامیقاب  فراـصم  زا  سپ  اـجنآ  جارخ  زا  هفوـک  رد 

لطر رازه  راـنا و  هناد  نویلیم  دـص  مهرد و  نوـیلیم  هدزاود  ار ؛ ریز  تاـیلام  هلمج  زا  تسا  هدروآ  ناـمز  نآ  ياـهجارخ  زا  یتـسرهف 
یس مهرد و  نویلیم  زاوها 25  زا  تسا و  هتفگ  ولآدرز 
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دـصراهچ نارکم  زا  مرد و  رازه  راهچ  نامرک  زا  رگید و  لوصحم  اـه و  هویم  زا  ریغ  مهرد  نویلیم  سراف 27  زا  رکـش و  لطر  رازه 
دصیس نویلیم و  ناتسربط 6  زا  نویلیم و  ناگرگ 12  زا  نویلیم و  ناسارخ 28  زا  رازه و  دصشش  نویلیم و  راهچ  ناتـسیس  زا  رازه و 
نادـب دوب و  نیمز  جارخ  همه  اه  نیا  و  درک ، دـیاب  سایق  نیا  رب  ار  دالب  ریاس  اذـکه  رازه و  دـصناپ  نویلیم و  کی  سموق  زا  رازه و 

يور مدرم  هب  راتخم  و.میدرگزاـب  باـتک  همجرت  هب  زاـب  .دـنتفرگ  یمن  لوقنم  لاـم  زا  نآ  ریغ  كرمگ و  دـننام  رگید  تاـیلام  دـهع 
هصاخ ي نانابهگن  ریما  درک و  سیلپ  ینعی  هطرش  سیئر  ار  يرکاش  لماک  نب  هللادبع  تسـشن و  یم  برع  فارـشا  اب  دومن و  شوخ 

یم ثیدـح  اه  نآ  اب  هدروآ  برع  فارـشا  هب  يور  وا  دوب و  هداتـسیا  وا  رـس  يالاب  ناـسیک  يزور  .داد  ار (1)  ناسیک  هرمعاـبا  دوخ 
ام هب  تسا و  هداد  برع  هب  لد  هنوگچ  هک  ینیب  ار  راتخم  ینعی  قحـساابا  تفگ : وا  اب  هرمع  یبا  ناتـسود  زا  مجع  زا  نت  کی  تفگ ،
وت رب  هک  يوگب  دوخ  تسود  اب  تفگ : راتخم  .دومن  زاـب  وا  نخـس  هرمعوبا  تفگ ؟ هچ  وت  تسود  دیـسرپ  راـتخم  درگن !؟ یمن  چـیه 

نوچ نومقتنم » نیمرجملا  نم  انا  » درک توالت  تیآ  نیا  دـنامب و  شوماـخ  يرید  و  دـینم ! زا  امـش  میامـش و  زا  نم  هک  دـیاین  راوشد 
: دیوگ مجرتم.تفرگ  دـنهاوخ  شیوخ  ماقتنا  نانمـشد  زا  هک  دـنداد  هدژم  ار  رگیدـکی  دـندش و  داشلد  دندینـشب  مالک  نیا  نایمجع 

تداـع زوـنه  هیما  ینب  شیرق و  اـصوصخم  برع  فارـشا  اـما  ندـش ، ناملـسم  زا  سپ  تشاذـگن  قرف  برع  مجع و  ناـیم  دـنوادخ 
نایز ار  نید  مه  تداع  نیا  .دنداد و  یمن  لخد  تسایس  تموکح و  راک  رد  ار  برع  ریغ  ناناملسم  ینعی  یلاوم  دنتـشاد و  تیلهاج 

مالـسا هب  ار  دوخ  یلاوم  نیا  دندوب و  مجع  دهع  نادب  تئارق  وحن و  ملع و  يوقت و  لها  نینیدتم و  رتشیب  نوچ  ار ، ایند  مه  تشاد و 
یلوا
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یتقو برع  دوب و  راتخم  نابهاگن  هک  درم  نیا  هب  بوسنم  دنیوگ  هیناسیک  ار  هفینح  دـمحم  تماما  هب  نیلئاق  دـیوگ : مجرتم  . 198 - 1
هعیـش یهاگ  هکنانچ  دنا  هناگیب  برع  نید  زا  ینعی  دنداد ؛ یم  مجع  زا  يدرم  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  دنتـساوخ ، یم  ار  یتعامج  نیهوت 

.رمع هدنشک ي  زوریف  هب  بوسنم  ینعی  دنیوگ ؛ هینازوریف  ار 
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دندوب هدمآ  مهارف  راتخم  درگ  و  درک ، یم  لمع  مالسا  مکح  قاح  هب  هک  نیا  يارب  دنتـشاد ، تسود  ار  نینمؤملاریما  دنتـسناد و  یم 
تنب هریمع  نب  دـمحم  هینمرا و  رب  رتشا  کـلام  ردارب  دوب و  ثراـح  نب  هللادـبع  يارب  تسب  راـتخم  هک  یتـیار  لوا  نیمه (1) و  يارب 

نب همادق  و  یخوج ، ضرا  نئادم و  رب  ار  دوعسم  نب  قحسا  لصوم و  رب  ار  سیق  نب  دیعس  نب  نمحرلادبع  ناجیابرذآ و  رب  ار  دراطع 
نب هفیذـح  نب  دعـس  طسوا و  ذابقهب  رب  ار  هظرق  نب  بعک  نب  دـمحم  یلعا و  ذابقهب  رب  ار  فیقث  فیلح  يرـصن  هعمز  نب  یـسیع  یبا 

هدرک ریما  لصوم  رب  ار  سیق  نب  ثعـشا  نب  دـمحم  ریبز  نبا  .دومرف و  اه  هار  ندرک  نما  نادرک و  لاتق  هب  ار  وا  ناولح و  رب  ار  ناـمی 
راک ات  دوب  نارگن  تفر و  تیرکت  هب  لصوم  زا  دـمحم  داتـسرف ، لصوم  هب  ار  دیعـس  نب  نمحرلادـبع  دـش و  یلاو  راتخم  نوچ  دوب و 

يارب دـش  غراف  دوخ  ياهراک  زا  راتخم  نوچ  درک و  تعیب  وا  اب  دـش و  هنور  راتخم  يوس  تیرکت  زا  هاگ  نآ  .دـماجنا  اـجک  هب  مدرم 
ار حیرـش  دراد و  یم  زاب  اضق  زا  هک  تسا  يرگید  ياهراک  ارم  تفگ : هاگ  نآ  درک  یم  يواعد  لصف  تسـشن و  یم  مدرم  تاعفارم 

یهاوگ يدع  نب  رجح  رب  وا  دوب و  ینامثع  حیرـش  دـنیوگ  یم  دز و  يروجنر  هب  ار  شیوخ  دیـسرت  یم  حیرـش  اما  .داد  اضق  بصنم 
زا .دومرف  لزع  اضق  بصنم  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دیناسرن و  جحذم  موق  هب  ار  هورع  نب  یناه  ماغیپ  تشکب و  ار  وا  هیواعم  ات  داد 
نب هللادبع  و  دش ، روجنر  وا  تشامگ ، ار  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هللادـبع  وا  ياج  هب  راتخم  دز و  يرامیب  هب  ار  شیوخ  حیرـش  يور  نیا 

.داد اضق  بصنم  ار  یئاط  کلام 

699 ص :

یم مولع  نیودت  طبـض و  هب  مه  ندـش  ناملـسم  زا  سپ  برع و  زا  دـندوب  رتانـشآ  ملق  باتک و  اب  مالـسا  زا  شیپ  نایناریا  . 199 - 1
هتـسشن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  ربنم  ياپ  هاش  وبا  هب  موسوم  مجع  زا  يدرم  دـیوگ : هباـصا »  » رد رجح  نبا  .دـنتخادرپ و 

نیا هک  تشاد  هضرع  دش و  فرشم  كرابم  رضحم  هب  هبطخ  ماجنا  زا  سپ  دینـش  ار  ترـضح  نآ  ظعاوم  غیلب و  هبطخ ي  نوچ  دوب ،
مولع دنچ  ره  دـندوب  نتـشون  طبـض و  رکف  رد  لوا  زا  هاش !» یبال  اوبتکا  : » دومرف ترـضح  نآ  دنـسیونب ! دـییامرفب  روتـسد  ار  ظعاوم 

دندوبن هاگآ  چیه  نایناساس  زا  شیپ  ناهاش  دوخ  تکلمم  خیرات  زا  هکنانچ  دوبن ، انتعا  لباق  دوب و  كدنا  رایسب  مالسا  زا  شیپ  مجع 
.دندرک یقرت  مولع  رد  مالسا  ببس  هب  اما  دوب  طلغ  دنتسناد  یم  هچ  ره  و 
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ار نیسح  ناگدنشک  راتخم  نتشک 

تفالخ راک  نوچ  هک  دوب  نآ  ببس  تفرگ و  تخس  دندوب  هفوک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  رب  راتخم  لاس 66  نیا  رد 
اب قارع  هب  يرگید  دوب و  ینیق  هجلد  هب  شیبح  نآ  ریما  زاجح و  يوس  یکی  داتسرف  رکـشل  ود  دش ، میقتـسم  مکح  ناورم  رب  ماش  رد 
رد فرـصت  هب  دایز  نبا  هک  ار  اج  ره  ناورم  درک و  هچ  نانآ  اب  داتفا و  هچ  نیباوت  وا و  ناـیم  میتفگ  نیا  زا  شیپ  داـیز و  نب  هللادـیبع 

قارع هب  تسناوتن  دنامب و  هریزج  رد  دش  راچان  هللادیبع  دننک و  جارات  ار  هفوک  زور  هس  دوب  هداد  نامرف  تشاذگ و  وا  نامرف  هب  دروآ 
نانآ راک  مرگرـس  اجنادب  لاس  کی  هللادـیبع  دـندوب و  ریبز  نبا  تعاط  رب  ثراح  نب  رفز  تدایق  هب  نالیع  سیق  اجنآ  رد  نوچ  دـیآ ،

دج شـشوکب و  ار  وا  تشاد و  راک  نامه  هب  ار  دایز  نبا  تسـشن ، وا  ياج  هب  کلملادـبع  شرـسپ  تشذـگرد و  ناورم  نوچ  دوب و 
.تفاـت و لـصوم  هـب  يور  دروآ ، رد  کلملادـبع  ناـمرف  هـب  دـندوب  وا  تعاـط  رد  هـک  ار  سیق  رفز و  تسناوـتن  داـیز  نـبا  دوـمرف و 
هب هدرک و  یلاـخ  ار  لـصوم  نم  دـمآ و  رد  لـصوم  نیمز  هب  داـیز  نبا  هک  درک  هماـن  وا  يوس  راـتخم  لـماع  دیعـس  نب  نمحرلادـبع 

راتخم ات  دـیآ  دورف  نآ  عضوم  نیرتکیدزن  رد  دومرف  داتـسرف و  لـصوم  هب  ار  وا  دـناوخب و  ار  سنا  نب  دـیزی  راـتخم  و  متفر ، تیرکت 
هک راذگ  نم  هب  ار  راک  منیزگرب و  مهاوخ  دوخ  هک  نانچ  نآ  راوس  رازه  هس  دوخ  نم  راذـگب  تفگ : دـیزی  .دتـسرف  وا  ددـم  هب  هاپس 
یم هکنانچ  نت  رازه  هس  وا  تفریذـپب و  راتخم  مهاوخب ! ددـم  متـسرفب و  دوخ  متـشاد  يزاـین  رگا  مهد و  ماـجنا  مینیب  حالـص  هچ  ره 

نمـشد هب  نوچ  تفگ : ار  يو  دوردـب  ماـگنه  و  مدرم ، اـب  درک  هقردـب  ار  وا  دوخ  راـتخم  دـش و  هناور  هفوک  زا  دـیزگرب و  تساوـخ 
دنچ ره  سیونب ! یتساوخ  ددم  رگا  دسر و  نم  هب  وت  ربخ  زور  ره  و  نکم ! ریخأت  بایرد و  ار  تصرف  هدم و  تلهم  ار  يو  يدیـسر ،

نمشد ساره  دوش و  رتیوق  نادب  وت  يوزاب  ات  یهاوخن  یتسرفن و  ای  یهاوخب  ددم  یتسرفب و  وت  هاوخ  داتـسرف ، مهاوخ  ددم  ار  وت  نم 
زوریف رگا  هک  دیهاوخ  تداهش  نم  يارب  ادخ  زا  تفگ : درک و  اعد  ار  مدرم  زین  وا  دندرک ، تمالس  ياعد  مدرم  و  دیازفیب ؛
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لصوم نیمز  رد  دهاوخ  ياج  ره  دیزی  راذگب  هک  تشون  همان  دیزی  نب  هللادبع  دوخ  لماع  هب  راتخم  و  دورن ! تسد  زا  تداهـش  موشن 
یخوج و ضرا  هب  اجنآ  زا  تفر و  نئادـم  هب  دـیزی  سپ  وشم ! عنام  شدـصقم  وا و  نایم  دـهد و  ماـجنا  دـهاوخ  هچ  ره  دـیآ و  دورف 
( ءای هب  ای  یتح ، نزو  رب  فلا  مال و  دـیدشت  ات و  حـتفب  « ) یلت تابن   » هب موسوم  ییاج  رد  دیـسر و  لصوم  هب  ات  دـش  هناور  تاـناذار » »

سک رازه  هس  اـب  ار  يونغ  قراـخم  نب  هعیبر  سپ  متـسرف ؛ رازه  ود  نت  رازه  ربارب  رد  تفگ : دیـسر ، داـیز  نبا  هب  ربـخ  دـمآ و  دورف 
دورف یلت  رد  سنا  نب  دیزی  کیدزن  داتفا و  هار  هب  هللادبع  زا  شیپ  زور  کی  هعیبر  رازه و  هس  اب  ار  یمعثخ  هلمج  نب  هللادبع  داتسرف و 

ار شیوخ  نارای  دمآ و  نوریب  لاح  نیا  اب  .دنتـشاد  یم  هاگن  رامح  رب  يراوشد  هب  ار  وا  مدرم  هکنانچ  تخـس ، دوب  رامیب  دیزی  دمآ و 
دوش كاله  زین  وا  رگا  دـشاب و  يدـسا  بزاع  نب  ءاقر  امـش و  ریما  موش  كاله  نم  رگا  تفگ : درک و  صیرحت  لاتق  رب  تخاـسب و 

ار ءاقرو  ار و  رعس  هرسیم  رب  درک و  ریما  ار  هللادبع  هنمیم  رب  یفنح و  رعس  یبا  نب  رعس  دوش  كاله  وا  رگا  يرذع و  هرمض  نب  هللادبع 
رگا و  دینک ! رود  شیوخ و  ریما  زا  دینارب  ار  نمـشد  دیهاوخ ، رگا  تفگ : داتفیب و  ناگدایپ  نایم  یتخت  رب  دوخ  دومرف و  ناراوس  ریما 
هفرع زور  مد  هدیپس  زا  .دمآ و  یم  شوه  هب  زاب  دش و  یم  شوهیب  هاگ  داد و  یم  نامرف  هداتفا  تخت  رب  نینچمه  و  دیزیرگب ! دیهاوخ 

وا نارای  دنتفایرد  ار  هعیبر  دیزی  نایرکـشل  و  دنتفر ؛ تمیزه  هب  دندش و  هتـسکش  نایماش  دنتـسویپ و  تخـس  یمزر  تشاچ  ماگنه  ات 
دینک یم  هتخیرگ  ناگدنب  اب  گنج  امـش  مقراخم ! نب  هعیبر  نم  قح ! ناتـسود  يا  دز : یم  دایرف  هدایپ ، هدنام  اهنت  دوخ  وا  هتخیرگ و 

يو هب  یهورگ  سپ  دننک  یمن  ملکت  یبرع  نابز  هب  امـش و  زا  دنرادن  سرت  هتفر ، نوریب  نید  زا  دنا و  هدـینادرگب  يور  مالـسا  زا  هک 
ءاقرو نب  هللادبع  هدنـشک  و  دش ، هتـشک  ناشرادرـس  قراخم  نب  هعیبر  دندش و  هتـسکش  زاب  نایماش  دـش و  تخـس  یگنج  دنتـسویپ و 

ار ناگتخیرگ  شهاپـس  هلمج و  نب  هللادبع  هار  رد  .دنتفر و  یتعاس  ناگدروخ  تسکـش  دندوب و  يرذع  هرمـض  نب  هللادبع  يدـسا و 
ساپ دنتشامگ و  اهناب  هدید  دندنامب و  بش  دمآ و  دورف  یلت  تابن  رد  سنا  نب  دیزی  دندینادرگزاب و  ار  نانآ  دندید و 
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رهظ زامن  دندیـشک و  لاتق  زا  تسد  رهظ  دـندرک و  دربن  رهظ  ات  دـندش و  نوریب  مزر  هب  دوب  نابرق  دـیع  دـش و  زور  نوچ  .دـنداد  یم 
دارق نب  هللادبع  دش و  تخـس  یمزر  دندرـشف و  ياپ  یهورگ  اب  هلمج  نبا  دنتخیرگب و  نایماش  .دـنتخادرپ  گنج  هب  زاب  دنتـشاذگب و 

و دنتفرگ ، ریسا  نت  دصیس  دنتـشک و  رایـسب  دندرک و  جارات  ار  اه  نآ  رکـشل  نایفوک  تشکب و  ار  هلمج  نبا  قارع  رکـشل  زا  یمعثخ 
كاخ هب  ار  وا  يو  نارای  تشذگ و  رد  زور  رخآ  ات  تخس و  دوب  رامیب  دوخ  اما  دومرف ، اهنآ  نتشک  هب  نایقارع  رادرس  سنا  نب  دیزی 
هدرک شیوخ  هفیلخ ي  ار  يدسا  بزاع  نب  ءاقرو  وا  دندش و  هتـسکشلد  ناشرادرـس  ندرم  يارب  دنتخاب و  ار  نتـشیوخ  اما  دـندرپس ،
رازه داتـشه  اب  دایز  نبا  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  تسیچ ؟ امـش  يأر  تفگ : دوخ  ناهارمه  اب  هاگنآ  تشاذگ  زامن  يو  رب  وا  مه  دوب و 

میرادـن نایماش  اب  تلباقم  ییاناوت  لاح  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم  يار  میامـش و  زا  یکی  دـننام  مه  نم  دراد و  ام  بناـج  هب  يور  درم 
هتشگزاب تسا  هدرمب  ام  رادرس  نوچ  دنیوگ  میدرگزاب  نونکا  رگا  و  دنا ، هدنکارپب  ام  نارای  زا  یهورگ  تسا و  هتـشذگ  رد  دیزی  هک 
دننکـشب زورما  ار  اـم  رگا  و  میا ، هدـنکفا  رطخ  هب  ار  شیوخ  میوش  تلتا  هب  ناـنآ  اـب  رگا  و  دـنامب ، اـهنآ  لد  رد  اـم  تبیه  زاـب  میا و 

دیـسر هفوک  لها  راتخم و  هب  ربخ  نوچ  دنتـشگزاب و  تسا و  ییأر  وکین  دنتفگ : .دـنام  رثا  یب  میدروآ  اه  نآ  رب  زورید  هک  یتسکش 
دندرکن و رواب  يرامیب  هب  ار  وا  ندرم  دنتـسکش و  ار  ام  رکـشل  نایماش  دش و  هتـشک  دیزی  دـنتفگ  داتفا و  اهنهد  رد  لصا  یب  ياهربخ 

دیزی هاپس  اب  نوچ  تفگ : داتسرفب و  درم  رازه  تفه  اب  ار  رتشا  میهاربا  راتخم  سپ  دراد ! یم  هدیشوپ  ار  دوخ  تسکش  راتخم  دنتفگ :
« نیعا مامح   » رد میهاربا  سپ  زادرپ ! مزر  هب  دایز  نبا  هاپـس  اب  نادرگزاب و  ار  ناـشیا  شاـب و  وت  اـهنآ  همه  ریما  يدروخ  زاـب  سنا  نب 

ریغ هب  راتخم  دنتفگ : دنتفر و  یعبر  نب  ثبـش  دزن  هفوک  نارتهم  ناگرزب و  تفرب  وا  نوچ  دـش و  هناور  تخاسب و  ار  هاپـس  دز و  ودرا 
هداد و رتسا  بسا و  ار  نانآ  هدرک و  مهارف  شیوخ  درگ  رب  برع  ریغ  زا  ار  اـم  ناگتـسب  تسا و  هدرک  اـم  ریما  ار  شیوخ  اـم  ياـضر 
، مالـسا كرد  مه  دوب و  هدرک  تیلهاج  ناـمز  كرد  مه  هدوب  ناـنآ  درمریپ  ثبـش  .تسا و  هدیـشخب  اـه  نآ  هب  ار  اـم  میاـنغ  لاـم و 

نیا زا  منیبب و  ار  يو  نم  دیراذگب  تفگ :
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خساپ راتخم  تفگ ، یم  ثبش  هچ  ره  و  درک ، دای  وا  ياهراک  زا  دندوب  هدیدنسپان  ار  هچ  ره  تفر و  راتخم  دزن  سپ  منک ! نخس  باب 
ارچ هک  دیـسر  برع  ریغ  لئابق و  ناگتـسب  هب  نخـس  ات  مهد ، یم  ماجنا  دنراد  تسود  هچنآ  منک و  یم  یـضار  ار  اه  نآ  هک  داد  یم 

اب ایآ  منادرگ ، امش  صوصخم  ار  تمینغ  لام و  منک و  رود  دوخ  زا  ار  برع  ریغ  نم  رگا  تفگ : راتخم  دنکیرش ؟ تمینغ  لام و  رد 
نئمطم نم  ات  دیراپـس  یم  دنگوس  دیریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  دـیدنب و  یم  ار  نامیپ  دـهع و  دـینک و  یم  گنج  ریبز  نبا  هیما و  ینب 

يأر تشگنرب و  و  میهن ! نایم  رد  بلاطم  نیا  مدرگزاب و  شیوخ  باحـصا  دزن  ات  هد  تلهم  ارم  باـب  نیا  رد  تفگ : ثعبـش  مدرگ ؟
نب بعک  دزن  رمش  سیق و  نب  دیعس  نب  نمحرلادبع  ثعشا و  نب  دمحم  یعبر و  نب  ثبش  سپ  .تفرگ  رارق  راتخم  لاتق  رب  نانآ  همه 

فنخم نب  نمحرلادـبع  دزن  اج  نآ  زا  دـش و  يأرمه  ناشیا  اـب  مه  وا  .دـنتفگ  نخـس  وا  هب  باـب  نیا  رد  دـنتفر و  یمعثخ  بعک  یبا 
یم هک  نآ  يارب  تفگ : ارچ ؟ دـنتفگ : دـینکن ! فالخ  دیونـش  یم  نم  زا  رگا  تفگ : .دـندناوخ  راتخم  لاـتق  هب  ار  وا  دـنتفر و  يدزا 

اب امش  ناگتسب  ناگدنب و  زین  درب و  مان  ار  نت  دنچ  و  دنراتخم ، اب  امش  ناریلد  زا  یهورگ  يوس  نآ  زا  و  دتفا ، هقرفت  امـش  نایم  مسرت 
اب مجع  يزرو  هنیک  برع و  يروالد  اب  سپ  .دنرترو  هنیک  نانمشد  زا  برع  ریغ  زا  امش  ناگتسب  دنقفتم و  دوصقم  مارم و  رد  دنیو و 
هب هک  نآ  یب  دننک  تیافک  امش  زا  ار  اهنآ  رش  دنسرب ، هرصب  ماش و  لها  دینک و  ییابیکـش  یکدنا  رگا  و  دنزیتسب ! دنزیوآ و  رد  امش 
نت کی  مه  نم  تفگ : زاسم ! هابت  ار  ام  يأر  نکن و  فالخ  ام  اب  هک  ادخ  هب  ار  وت  دنتفگ : .دـیزیرب  مه  نوخ  دـیتفا و  رگیدـکی  ناج 

راتخم هب  ربخ  داتـسیاب و  ینادیم  رد  یـسیئر  ره  دنتـسجرب و  میهاربا  ندش  هناور  زا  سپ  .دینک و  جورخ  دیهاوخ  یم  رگا  میامـش ، زا 
دزن راتخم  و  درگزاب ! رتدوز  هچ  ره  تفگ : تفایرد و  ار  يو  طاباس »  » رد وا  درک و  هناور  رتشا  میهاربا  یپ  رد  وردنت  يدصاق  .دیسر 

هک نآ  يارب  ینک ! اهر  ار  تراما  میهاوخ  یم  دنتفگ : دشاب ! امـش  لیم  هک  منک  نآ  نم  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  هک  داتـسرف  لیابق  نارس 
یم مه  نم  دیتسرفب و  یتعامج  شیوخ  يوس  زا  تفگ : راتخم  .داتسرفن  ار  وت  وا  هک  نیا  اب  تسا  هداتـسرف  ار  وت  هیفنح  نبا  یتفگ  وت 

ردق نآ  متسرف و 
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زا تسد  تفگ  ار  دوخ  ناهارمه  .دیایب و  رتشا  میهاربا  ات  دزادنا  بقع  ار  راک  تساوخ  یم  دوش و  راکـشآ  تقیقح  ات  دـینک  گنرد 
هک یهاـگ  رگم  دـسرن  وا  باحـصا  راـتخم و  هب  هقوذآ  بآ و  هک  دـندوب  هتفرگ  ار  اـه  هچوک  هناـهد  هفوـک  لـها  دـنراد و  زاـب  اـهنآ 
نب هبقع  ات  دندرک  تخـس  يدربن  تخیوآ و  رد  رکاش  هلیبق ي  اب  نادیم  رد  دـمآ  نوریب  عیبس  نب  هللادـبع  .دـندرگ و  لفاغ  نانابهاگن 
هبقع دنتشگزاب ، شیوخ  تامح  دزن  نت  ود  نیا  دینادرگرب و  وا  زا  ار  رکاش  ینب  رش  دیـسر و  عیبس  نب  هللادبع  ددم  هب  یمـشج  قراط 

ماش راتخم  هداتـسرف  يوس  نآ  زا.دـش  قحلم  نمی  لـها  هب  عیبس  نب  هللادـبع  تسویپ و  سیق  هلیبق  هب  لولـس  ینب  نادـیم  رد  قراـط  نب 
دندوسایب نایاپراهچ  تفرگ و  مارآ  یکدنا  دمایب و  بش  زا  یتخل  ات  تشگزاب و  اجنامه  زا  رتشا  نبا  دیـسر و  رتشا  نبا  هب  زور  نامه 

دینارذگب و اجنآ  دمآ و  دجسم  رد  بش  دیسر و  رشحلا » باب   » هب رصع  زور  نآ  يادرف  تفر و  یم  هار  بش  همه  داتفا و  هار  هب  زاب  و 
نارـس زا  کی  چیه  دش  زامن  ماگنه  نوچ  .دندوب  مهارف  عیبس  نادـیم  رد  نمی  لها  زا  یهورگ  راتخم  زا  اما  دـندوب  وا  اب  موق  ناعاجش 

دیرادشیپ تماما  هب  ار  یـسک  تسا ، فالتخا  لوا  نیا  تفگ : فنخم  نب  نمحرلادبع  .دننک  تماما  نارگید  هک  دـشن  یـضار  ناشیا 
اب گنج  ات  دوب  ناشیا  تعامج  ماما  هتـسویپ  وا  دشاب ! امـش  ماما  یلجب  دادش  نب  هعافر  رهـش  ءارق  گرزب  دیدنـسپ ! یم  ار  وا  همه  هک 

دادش و نب  هعافر  دننام  صاخ  نایعیـش  زا  یهورگ  راتخم  نافلاخم  رد  هک  نیا  زا  درک  دیابن  بجعت  دـیوگ : مجرتم   ) دنتـسویپ راتخم 
دزادنارب و دشکب و  ار  نانآ  راتخم  دندیسرت  یم  وا  لاثما  رمش و  هک  اریز  دندوب ، مه  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دننام  ایقـشا  زا  یهورگ 
اب ات  دندوبن  دنب  ياپ  تسایس  ریبدت  حلاصم و  تاعارم  ارادم و  تلماجم و  هب  دنتسناد و  یمن  قح  رب  ریما  ار  وا  زین  صلاخ  نایعیـش  نآ 

تهاجو و هب  ات  دـندوب  هتخیگنارب  هداد و  بیرف  ار  هعیـش  ناکین  زا  یهورگ  تعامج  نآ  يایقـشا  تسین  رود  و  دـنوش ، هارمه  راتخم 
هک نایعیش  زا  رگید  هورگ  و  دنزادرپ ! موق  نیا  عمق  علق و  هب  دندیـسر  دوصقم  هب  نوچ  دننک و  روفنم  ماندب و  ار  راتخم  ناشیا  يوربآ 

وا هب  دنتفگ  یم  دندوب  هتسویپ  راتخم  هب 
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هعیش دصاقم  يا  هزادنا  ات  دوخ ، یـصخش  حلاصم  يارب  دشابن  قح  رب  مه  اعقاو  رگا  هک  هیما  ینب  ریبز و  نبا  هب  ات  تسا  رتهب  میدنویپب 
ییانب اج  نآ  رد  تقو  نادـب  تخاس و  گنج  يایهم  رازاب  رد  ار  شیوخ  هاپـس  راـتخم.میدرگزاب  همجرت  هب  زاـب  دـهد ) یم  ماـجنا  ار 

ریما هسانک و  رد  داتـسرف  رـضم  هلیبق ي  بناج  هب  ار  رتشا  نب  میهاربا  راتخم  هاگ  نآ  شورف ، دیرخ و  يارب  دوب  ینادیم  دندوب ، هدرکن 
ناشیا راتـشک  رد  ادابم  دتـسرف  نمی  لها  يوس  ار  میهاربا  دیـسرت  یم  دـندوب و  دراطع  نب  ریمع  نب  دـمحم  یعبر و  نب  ثبـش  ناـشیا 
طیمـش نب  رمحا  داتـسیاب و  دیعـس  نب  ورمع  هناخ ي  کیدزن  دش و  نمی  لیابق  يوس  دوخ  راتخم  دوب و  ینامی  دوخ  هک  دنک  ریـصقت 

و دروآ ! یم  نوریب  رـس  عیبس  نادیم  هب  هک  دیور  هار  نالف  زا  دومرف  ار  کی  ره  داتـسرف و  شیپ  ار  يرکاش  لماک  نب  هللادـبع  یلجب و 
هدومرف راتخم  هک  هار  نامه  زا  نت  ود  نآ  .تخات  دنهاوخ  اهنآ  تشپ  زا  هک  دنداتسرف  ماغیپ  ارم  مابـش  هلیبق ي  تفگ : اهنآ  هب  هتـسهآ 

نب هللادبع  طیمش و  نب  رمحا  نارای  دش و  هتسویپ  تخـس  یگنج  دندمآ و  نوریب  نانآ  ربارب  رد  دیـسر ، ربخ  ار  نمی  لها  دنتفر و  دوب 
اب دوخ  طیمـش  نب  رمحا  .میدروخ و  تسکـش  دنتفگ : دیـسرپب ، ربخ  راتخم  .دندمآ  راتخم  دزن  ات  دنتخیرگب  دـنتفای و  تسکـش  لماک 

.دش هچ  وا  میناد  یمن  ام  دـنتفگ : یم  يو  باحـصا  تشادـن و  ربخ  لماک  نبا  زا  یـسک  اما  دـمآ  دورف  شیوخ  ناهارمه  زا  یتعامج 
مـض هب   ) طارق نب  هللادبع  داتـسیاب و  لاد ) حتف  میج و  مض  هب   ) یلدج هللادبع  یبا  هناخ  رد  رب  ات  دـمایب  هتخیرگ  تعامج  نآ  اب  راتخم 

مدرم نیا  اب  شاب و  ریما  وا  ياج  هب  وت  دوب  هدش  هتـشک  وا  رگا  تفگ : داتـسرف و  لماک  نبا  بلط  هب  نت  دصراهچ  اب  ار  یمعثخ  فاق )
حتفب  ) نطق مامح  هیحان  زا  دور  عیبس  نادیم  يوس  نت  دـص  اب  راپـس و  ودـب  شیوخ  نارای  زا  نت  دصیـس  تسا  هدـنز  رگا  نک و  لاتق 
زونه هک  دوخ  ناراـی  زا  یتعاـمج  اـب  دوب و  هدـنز  تفاـی ، ار  لـماک  نبا  اـت  تفرب  وا  دوش ! قحلم  هاپـس  نآ  هب  هللادـبع  نب  اـطو ) فاـق 
ناسک اب  .دیـسر  سیقلادبع  دجـسم  رد  ات  تفر  سک  دص  اب  دوخ  تشاذگب و  درم  دصیـس  .درک  یم  دربن  نمـشد  اب  دندوب  هتخیرگن 

اما دوش  زوریف  راتخم  مراد  تسود  نم  تفگ : شیوخ 
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هتشک نم  تسد  هب  نانآ  هک  مراد  رت  تسود  مریمب  دوخ  رگا  منک و  كاله  دوخ  تسد  هب  ار  شیوخ  هلیبق  فارـشا  هک  مرادن  شوخ 
.میوش صالخ  تیفاع  هب  ام  دنیایب و  دیاش  تخات ، دنهاوخ  اهنآ  رب  رس  تشپ  زا  مابـش  هلیبق ي  ما  هدینـش  دیتسیاب ! یکدنا  سپ  دنوش ،
داتسرف طیمـش  نب  رمحا  يوس  ار  يدهن  کیرـش  نب  هللادبع  يدهن و  ورمع  نب  کلام  راتخم  .دنامب و  اج  نامه  رد  وا  دندرک و  لوبق 

دـندوب و هتفرگورف  وا  بناوج  همه  زا  نانمـشد  دندیـسر و  طیمـش  نب  رمحا  هب  ات  دـمایب  رفن  دـصراهچ  اب  دوب  روالد  يدرم  کـلام  و 
یمن نم  هک  دیدرگزاب  تفگ : داد و  دنپ  وا  ناسک  اب  ار  یعبر  نب  ثبش  دیسر و  رـضم  هب  ات  تفر  رتشا  میهاربا  اما  .دوب  تخـس  گنج 
ناسح درک و  رام  رات و  داد و  تسکش  ار  نانآ  میهاربا  .دنداد  مزر  دنتفریذپن و  دوش ! هتـشک  نم  تسد  هب  هفیاط  نیا  زا  یکی  مهاوخ 
لیابق هک  دمآ  هدژم  راتخم  هب  میهاربا  بناج  زا  .تشذگرد و  هناخ  رد  دندرب  هناخ  يوس  ار  يو  دیـسر ، یتحارج  ار  یـسبع  دـیاف  نب 

مابش هلیبق  اما  .دندیشوکب  دنتفرگ و  یناج  اهنآ  دیناسر ، لماک  نبا  طیمـش و  نب  رمحا  هب  ار  هدژم  نیا  راتخم  دنتفای و  تسکـش  رـضم 
هعیبر رضم و  لیابق  رب  رگا  دنتفگ  یم  رگیدکی  اب  دوخ  اه  نآ  دنزات و  نمی  لیابق  رب  تشپ  زا  ات  دندرک  ریما  شیوخ  رب  ار  صولقلاوبا 

: دومرف یلاعت  يادخ  تفگ : ییوگ ؟ هچ  وت  دندیـسرپ  ات  تفگ  یمن  چـیه  دوب و  شوماخ  صولقلاوبا  دـشاب ، رتکیدزن  باوث  هب  میزات 
نوچ دنتخات و  نمی  لیابق  يوس  يو  اب  سپ  دینک ! رازراک  دنیامش  کیدزن  هک  نارفاک  نآ  اب  ینعی  رافکلا » نم  مکنولی  نیذلا  اولتاق  »

تاراثل اـی  : » دـندز یم  داـیرف  دـندمآ  نادـیم  هب  دنتـشکب و  ار  وا  دـندید  هچوک  هناـهد  رب  ار  يرکاـش  رـسعا  دـندمآ ، عیبس  نادـیم  هب 
هب ار  ام  تفگ : دادـش  نبا  هعافر  و  نامثع » تاراثل  ای  : » تفگ دینـشب و  زاوآ  نآ  ینادـمه  نارملا  يذ  نب  ریمع  نبا  دـیزی  و  نیـسحلا »

دنتفشآرب و يو  تریـشع  موق و  زا  یهورگ  سپ  منکن ! ناشیا  يرای  دنزیخرب  نامثع  یهاوخناوخ  هب  هک  یمدرم  نآ  راک ؟ هچ  نامثع 
اهر ار  دوخ  موق  دیدرگرب و  ییوگ  یم  دندیـشک  ام  رـس  رب  ریـشمش  هک  نونکا  .میدرک  وت  تعاطا  ام  يدروآ و  وت  ار  ام  دنتفگ : وا  اب 

یلوب يورا  نبا  نامثعل  تسل  یلع  نید  یلع  دادش  نبا  انا  : تفگ درک و  اهنادب  يور  دادش  نب  هعافر  دینک ؟
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رسپ نامثع  تسود  مراد و  مالسلا  هیلع  یلع  نید  مدادش و  رسپ  نم  : » ینعی یلتؤم  ریغ  برحلا  ران  رحب  یلطصی  نم  یف  مویلا  نیلصال 
تسا و نامثع  ردام  مان  يورا  و  «. منک یمن  یهاتوک  موش و  یم  راک  مرگ  رگید  نادرم  اب  گنج  شتآ  بات  هب  زورما  و  متسین ، يورا 
دنراد و تسود  ار  نامثع  مه  تسه و  نونکا  هک  روط  نیا  هب  تنـس  لها  بهذـم  سابع  ینب  تفالخ  زا  شیپ  میتفگ  نیا  زا  شیپ  ام 
دندوب و هعیش  رگید  هورگ  ینامثع و  دندوب و  یبصان  یهورگ  رعـش  نیا  لولدم  قفاوم  دوبن و  جیار  ار ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مه 
، دوب راتخم  نارای  زا  هعافر  دش و  هتـشک  ات  درک  رازراک  و  تسا ) سابع  ینب  عارتخا  زورما ، تنـس  لها  بهذـم  نیا  نامثع و  نمـشد 

تـشادزاب وا  لتق  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  تفگ : دشکب و  ناهگان  ار  يو  تساوخ  دـید  ار  وا  ییوگغورد  نوچ 
نوـچ و  «. مرازیب وا  زا  نم  دـشکب  ار  وا  دـسرتن و  وا  زا  دـناد و  نمیا  شیوـخ  ناـج  رب  ار  يو  يدرم  هک  سک  ره  : » تسا هدوـمرف  هـک 

اه نآ  زا  نامثع » تاراثل  ای   » دنز یم  دایرف  ریمع  نب  دیزی  دید  نوچ  دش و  اهنآ  اب  زین  وا  دندیروشب ، راتخم  رب  هفوک  مدرم  زا  یهورگ 
.دندش و هتشک  مه  یمرج  نابهـص  نب  نامعن  نارم و  يذ  نب  ریمع  نب  دیزی  دش و  هتـشک  ات  درک  لاتق  تسویپ و  راتخم  هب  دش و  ادج 

فنخم نب  رمع  سیق و  نب  دیعـس  نب  هللادـبع  سیق و  نب  رحز  نـب  تارف  ناگتـشک  زا  رگید  دوـب و  دـباع  راـکزیهرپ و  يدرم  ناـمعن 
تـسد يور  ار  يو  نادرم  .دش  یمخز  تخـس و  درک  رازراک  فنخم  نب  نمحرلادـبع  دیـسر و  تحارج  ار  سیق  نب  رحز  دـندوب و 
دصناپ نیعداو »  » ياهارـس زا  تشز و  داتفا  یتمیزه  ار  نمی  مدرم  دندرک و  گنج  وا  درگرب  نایدزا »  » دوب و شوهدم  وا  دنتـشادرب و 

هیلع نیـسح  لتق  رد  سک  ره  دـیراد و  هضرع  نم  رب  ار  یکی  یکی  دومرفب : راتخم  .دـندروآ  راتخم  دزن  هتـسب  تسد  دـنتفرگ و  ریـسا 
دندوب هدید  یشجنر  هک  سک  ره  زا  راتخم  باحـصا  تشکب و  اهنآ  زا  نت  دنداد و 248  ناشن  دیهد ! ناشن  نم  هب  دوب  رضاح  مالسلا 
نمـشد يرای  هب  هک  تفرگ  نامیپ  اه  نآ  زا  دومرف و  ناریـسا  یقاب  ندرک  اهر  هب  تسنادـب  نیا  نوچ  راتخم  .دنتـشک  یم  هناهب  نیا  هب 

درک يدانم  دننکن و  اپ  رب  يروش  دنزیخنرب و  يو 
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نب ورمع  .تسا و  هدوب  کیرش  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نوخ  رد  هکنآ  رگم  تسا  نمیا  ددنب  شیوخ  يور  هب  هناخ  رد  سک  ره  هک 
مولعم تسنادـن ، وا  ربخ  یـسک  نونک  اـت  تفگ : فنخموبا  تفرگ ؛ شیپ  هصقاو  هار  تسـشن و  رتش  رب  دوب ، ناـنآ  زا  يدـیبز  جاـجح 

وا رس  دوب ، هداتفا  یگنشت  تدش  زا  دنتفای  ار  وا  راتخم  باحـصا  دنیوگ  یـضعب  دربورف و  ار  وا  نیمز  ای  دوبر  رد  ار  وا  نامـسآ  تسین 
دوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  هجوز  هک  یفعج  هللادبع  نب  هفیلخ  رتخد  هشیاع  دش  هتـشک  سیق  نب  رحز  نب  تارف  نوچ  .دندرک و  ادج  ار 

زا یکی  راتخم  و  دندرپس ، كاخ  هب  ار  وا  داد  تصخر  راتخم  دنراپس  كاخ  هب  ار  وا  هشال  تساوخ  يروتـسد  داتـسرف و  راتخم  يوس 
یبرز .دوب  هتخیرگ  شیوخ  دارفا  زا  نت  دنچ  اب  وا  داتـسرف و  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  بلط  رد  تشاد  مان  یبرز  هک  ار  شیوخ  نامالغ 

سرتسد دـیآ و  کیدزن  نم  نتـشک  عمط  هب  دـنیب  اهنت  ارم  نوچ  ات  دـیوش  رود  نم  زا  تفگ : شیوخ  نارای  اب  رمـش  دیـسر و  اـهنآ  هب 
رد ات  تفر  اجنآ  زا  تشکب و  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  رمـش  دش ، کیدزن  تسب و  رمـش  لتق  رد  عمط  مالغ  دندش و  رود  اهنآ  دـشاب !
هد هب  ار  یـسک  و  یلت ، یکیدزن  رد  هیناتلک »  » شمان تفر  تارف  رانک  رب  یهد  هب  زین  اج  نآ  زا  دمآ و  دورف  امدـیتاس »  » هب موسوم  هیرق 
نآ .درب  ریبز  نب  بعـصم  يارب  هک  درپس  ودب  همان  هاگنآ  بیهرت  يارب  دزب  ار  وا  رمـش  .دروآ  تفرگ و  ار  یمجع  نت  کی  ات  داتـسرف 

دنک و یناب  هدـید  هرـصب  هفوک و  نایم  هک  دوب  هدرک  هاگـساپ  ار  هد  نآ  دوب و  اج  نآ  رد  راتخم  يالوم  هرمعوبا  تفر و  هد  هب  یمجع 
وگتفگ رد  اهنآ  دومن و  تیاکش  دوب  هدرک  وا  اب  رمش  هک  رازآ  نآ  زا  هد و  رد  دید  ار  رگید  یمجع  دوب  هداتسرف  رمش  هک  یمجع  نآ 

هک دیدب  درم  نآ  تسد  رد  ار  همان  نآ  تشذگب و  اهنآ  رب  دونکلا  یبا  نب  نمحرلادبع  شمان  ناسیک  هرمع  یبا  نارای  زا  یکی  .دندوب 
شیب گنـسرف  هس  دندید  تفگب و  ار  رمـش  ياج  وا  تساجک ؟ رمـش  دیـسرپ : یمجع  نآ  زا  .دوب  هتـشون  بعـصم  هب  رمـش  بناج  زا 

رب رمـش  دـسر ! یبیـسآ  تیحان  نیا  زا  ادابم  هک  میوش  هناور  هد  نیا  زا  دـندوب  هتفگ  وا  اـب  رمـش  ناـهارمه  دنتفاتـش و  وا  يوس  .تسین 
رگید ياج  هب  منام و  یم  اج  نیمه  زور  هس  هک  دنگوس  ادخ  هب  تشاد ؟ دیاب  ساره  ناس  نیا  باذک  راتخم  زا  ایآ  تفگ : تفـشآ و 

اما مور ! یمن 
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خلم گناب  دنتفگ : .دیـسر  ناشـشوگ  هب  نابـسا  مس  زاوآ  نیمز  زا  دـندوب  هدـیباوخ  هک  یماگنه  دـنکفا و  ناشیا  لد  رد  میب  دـنوادخ 
یم نایوگ  ریبکت  هدیدرگ  ناشیا  رب  فرـشم  لت  يالاب  زا  دندید  ار  ناراوس  هاگان  دـنزیخرب ، دنتـساوخ  دـش و  رت  تخـس  زاوآ  .تسا 

هدـیچیپ و شیوخ  رب  يدرب  تساخرب  دوخ  رمـش  .دـنداهن  رارف  هب  ياپ  دوخ  رمـش  نارای  .دـنتفرگارف  ار  اـهرداچ  درگادرگ  دـندمآ و 
درک و هلمح  اهنآ  رب  هزین  هب  تسد  دریگ ، رب  حالس  دشوپب و  هماج  دندادن  تصرف  .نایامن  يو  درب  يالاب  زا  یـسیپ  دوب و  سیپ  يدرم 

یبا نبا  دش ، هتـشک  دیلپ  كاپان  نآ  تفگ : یم  یـسک  .دندینـش  ربکا » هللا   » يادص ناهگان  رود ، يو  زا  شباحـصا  دوب  هدنام  اهنت  وا 
و.دنتخادنا ناگس  شیپ  ار  وا  هشال  دوب و  هدید  یمجع  درم  نآ  اب  ار  رمـش  همان  هک  دوب  نامه  دونکلا  یبا  نبا  و  تشکب : ار  وا  دونکلا 

مدروآ و هرمع  یبا  دزن  مدید و  یمجع  نآ  تسد  رد  ار  همان  نآ  نم  هک  هدرک  تیاور  دونکلا  یبا  نبا  زا  فنخموبا  دیوگ  یم  يربط 
نآ .درک  دربن  هزین  اب  یتعاس  دمآ  نوریب  يرآ  تفگ : دیوگ : ینخس  رمش  يدینش  بش  نآ  رد  دیـسرپ : یقرـشم  .متـشک  ار  رمـش  نم 

قدی هایحم  امهج  الـساب  نیرع  ثیل  متهبن.تفگ  یم  تسدب و  ریـشمش  دمآ  نوریب  تفر و  دوخ  همیخ ي  هب  تخادـنیب و  ار  هزین  هاگ 
نادیم زا  نایشروش  تسکش  زا  سپ  راتخم  الیاعلا و  يوری  ابرـض و  مهحربیالتاق  وا  التاقم  اذک  الا  الک  انودع  نع  اموی  ری  ملالهاکلا 

دعم و ریخ  ای  مویلا  یلع  ننما  : تفگ دنلب  زاوآ  هب  و  شدندروآ ، یم  وا  اب  دوب و  ریـسا  یقراب  سادرم  نب  هقارـس  دـمآ و  رـصق  هب  عیبس 
مدرم نیرتهب  يا  یهن  تنم  نم  رب  زورما  : » دیوگ دنک و  راتخم  هب  باطخ  دجـس  یبل و  ایح و  نم  ریخ  ودـنجلا  رحـشب و  لح  نم  ریخ 

! درک هدجس  ار  يادخ  درک و  هیبلت  تفگ و  تیحت  هک  سک  نیرتهب  و  دش ، نکاس  دنج  رحـش و  رد  هک  سک  نیرتهب  يا  دعم و  هلیبق 
(. تسا نمی  زا  رهش  ود  دنج  رحش و  )
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تناک هوزن  انوزن  انا  قاحـساابا  غلبا  الا  : تفگب راعـشا  نیا  و  دـمآ ، راتخم  دزن  وا  دـناوخب ، ار  وا  ادرف  داتـسرف و  نادـنز  هب  ار  وا  راـتخم 
مهانیأر ذا  انزربانیقتلا  نیح  یبدـلا  لثم  مهو  الیلق  مهفاصم  یف  مهیرنانیحو  ارطب  انجورخ  ناـک  ائیـش و  ءافعـضلا  يرن  ـال  اـنجرخانیلع 

یعنت هبیتک  لـکب  موی  لـک  كودـع  یلع  ترـصنانینثنا  یتـح  اـبئاص  اـنعطو  اـفحلط  ابرـض  مهنم  اـنیقلانیلا  اوزرب  دـق  موقلا  اـنآر  اـملف 
ینم هبوت  لبقتانیدتعاو  هموکحلا  یف  انرجل  انکلم  ولف  تکلم  ذا  حجسافانینح  یقال  ذا  بعشلا  موی  ردب و  موی  یف  دمحم  رـصنکانیسح 

نوریب دوب ، ام  نایز  هب  هک  یـشروش  میدرک  شروش  ام  هک  هد  راـتخم )  ) قحـساابا هب  ربخ  : » ینعیاـنید دـقنلا  تلعج  نا  رکـشاس  یناـف 
اه نآ  اب  نوچ  میدید و  كدنا  فاصم  رد  ار  نانآ  میدمآ ، نوریب  رطخ  رد  ییاتس  دوخ  هب  میتفرگن و  يزیچ  هب  ار  نافیعـض  میدمآ و 
زا و  دندمآ ، ام  مزر  هب  دندید  ار  ام  اه  نآ  نوچ  میدش و  اهنآ  مزر  هب  میدـید  ار  نانآ  نوچ  دـندوب ، خـلم  دـننام  يرایـسب  میدروخرب 

ینایرکشل اب  زور  ره  رد  نمشد  رب  داد  يزوریف  ار  وت  ادخ  میتشگزاب ، ات  دیسر  جامآ  هب  هزین  برض  دمآ و  دیدش  یبیـسآ  ار  ام  ناشیا 
، تشگ زوریف  نینح  يداو  ردـب و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنانچ  دـندز ، یم  داـیرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  هک 

هبوت میتفر ، یم  ردب  هزادنا  زا  میدرک و  یم  متـس  میتفای  یم  کلم  ام  رگا  دـنچ  ره  نک ! هشیپ  وفع  یتفرگ  تسد  هب  کلم  هک  نونکا 
هللا حلـصا  : » تفگ تسا  قحـسا  یبا  نب  سنوی  هک  يوار  !« يزادـنا ریخأت  هب  ار  لجاع  تبوقع  رگا  مرازگـساپس  نم  هک  ریذـپب  ارم  ي 
نایم دنراوس و  گنرود  نابـسا  رب  دید  ار  ناگتـشرف  هک  دروخ  یم  دنگوس  تسین ، وا  ریغ  يدوبعم  هک  ییادـخ  نآ  هب  هقارـس » ریمالا 

تفر و ربنم  هب  سپ  ناهاگایب ! ار  مدرم  ور و  ربنم  يـالاب  تفگ : راـتخم  .نمـشد  اـب  دـندرک  یم  گـنج  وت  يراـی  هب  نیمز  نامـسآ و 
دورف تفگب و 
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دازآ ار  وت  تسیچ ! وت  دوصقم  متسناد  نم  مشکن و  ار  وت  نم  یتساوخ  يدیدن و  چیه  وت  منادیم  نم  تفگ : درک و  یلاخ  وا  اب  دمآ و 
الا : تفگ هرـصب و  رد  تسویپ  ریبز  نب  بعـصم  هب  دـش  نوریب  اج  نآ  زا  هقارـس  و  ربم ! هار  زا  ارم  نارای  ور و  یهاوخ  ياج  ره  مدرک ،

هارـصبت مل  ام  ینیع  يرا  تامملا  یتح  مکلاتق  یلع  ارذـن  تلعج  مکیحوب و  ترفک  تاتمـصم  اـمهد  قلبلا  تیار  ینا  قاحـساابا  غلبا 
گنر ود  بسا  نم  هک  هد  ربـخ  راـتخم  هب  : » ینعی یتادا  مهل  تسبل  اوـجرخ  نا  متبذـک و  مهل  لوـقا  اولاـق  اذا  تاـهرتلاب  ملاـع  اـنالک 

ياهمـشچ هب  منک ، دربن  امـش  اب  گرم  ماگنه  ات  مدرک  رذن  مرفاک و  امـش  یحو  هب  و  مدـید ، غیت  کی  هایـس  ار  اه  بسا  همه  مدـیدن ،
اه نآ  اب  دـنیوگ  نخـس  راتخم  باحـصا  یتقو  میراد ، ملع  ياهییوگ  هواـی  هب  اـم  يود  ره  دـندوب و  هدـیدن  هک  ار  يزیچ  مدومن  دوخ 

سیق نب  دیعـس  نب  نمحرلادـبع  زور  نآ  رد  « .مـنک رب  رد  اـهنآ  هلتاـقم  يارب  برح  حالـس  دـنیآ  نوریب  رگا  و  دـیتفگ ، غورد  میوـگ 
رب هزین  نم  تفگ : یم  رعس  رگید ، درم  یمابش و  ریبزلاوبا  رعس و  یبا  نب  رعس  دندرک : وا  لتق  ياعدا  نت  هس  دش و  هتـشک  مه  ینادمه 

؟ ینک یم  رخف  یـشک و  یم  ار  دوخ  موق  گرزب  تفگ : .رتـشیب  اـی  مدز  وا  رب  ریـشمش  تبرـض  هد  نم  تفگ : ریبزلاوـبا  متخوپـس و  وا 
وا مهناوـخا  وا  مهءاـنبا  وا  مهءاـبآ  اوناـک  وـل  هلووـسر و  هللا و  داـح  نـم  نوداوـی  رخـآلا  موـیلا  هللااـب و  نوـنمؤی  موـق  دـجت  ـال  تـفگ 
نآ ناگتشک  رتشیب  دندرمش و  رب  هتشک  نت  دیسر 780  ماجنا  هب  گنج  نوچ  و  دیدرک ، وکین  راک  امش  همه  تفگ : راتخم  «. مهتریشع
لاس هجحلا  يذ  زا  هدنام  بش  شش  گنج  نیا  دیـسر و  یمن  نت  تسیب  هب  هسانک  رد  رـضم  ناگتـشک  هرامـش  دوب و  نمی  مدرم  زور 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  دش  ممصم  راتخم  .دنتسویپ و  ریبز  نب  بعصم  هب  هرصب  رد  دنتخیرگب و  هفوک  زا  فارـشا  دوب و   66
یلص لوسر  نادناخ  هک  دنور  هار  دازآ  هدنز و  میراذگب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنـشک  هک  تسین  نیا  ام  نید  تفگ : دزادنارب و 

دب ار  هلآ  هیلع و  هللا 
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مان ناشیا ، نتـشک  رب  مبلط  يرای  یلاعت  يادخ  زا  نم  دندرک و  باذک  مان  ارم  هکنانچ  مباذـک ، منک  اهر  ار  اهنآ  رگا  و  مشاب ! يروای 
زا ار  نیمز  ات  تسین  اراوگ  نم  رب  یندـیماشآ  یندروخ و  هک  دیـشکب ! ار  اهنآ  دیـشاب و  ناشیا  عبتت  رد  و  دـییوگب ، نم  يارب  ار  ناشیا 

رـسی نب  کلام  رگید  ینهج و  دیـسا  نب  هللادبع  یکی  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگدنـشک  زا  .منادرگ و  كاپ  نانآ  كرچ  یگدولآ 
دنتفرگب و ار  اهنآ  هیـسداق  زا  داتـسرف و  ناشیا  یپ  رد  وا  دنتفگ  ار  راتخم  دندوب ، یبراحم  کلام  نب  میم ) اح و  حـتفب   ) لمح يدـب و 
! يو نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانمـشد  نآرق و  ادخ و  نانمـشد  يا  تفگ : راتخم  دوب ، ماگنه  بش  دندروآ ، راتخم  دزن 
؟ دیتشکب میتسه  وا  رب  نداتسرف  تاولص  هب  رومأم  زامن  رد  هک  یـسک  دیروآ !؟ نم  دزن  ار  وا  تساجک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 
رب ارچ  امـش  تفگ : شکم ! راذـگ و  تنم  ام  رب  دنداتـسرف ، وا  برح  هب  ام  ياضر  فالخ  رب  ار  ام  دـنک ! تمحر  ار  وت  ادـخ  دـنتفگ :

؟ یتشادرب ار  ترـضح  نآ  سنرب »  » وت ایآ  تفگ : يدـب  رـسی  نب  کـلام  اـب  و  دـیتشک ؟ ار  وا  دـیتشاذگن و  تنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دندرک نانچ  دریمب ! ات  دچیپ  دوخ  رب  دیراذگب  دیربب و  ار  وا  ياپ  ود  تسد و  ود  تفگ  راتخم  .تسوا  يرآ  تفگ : لماک  نب  هللادـبع 

ار ینهج  دیـسا  نب  هللادـبع  لماک  نب  هللادـبع  دـندروآ ، شیپ  ار  رگید  نت  ود  نآ  .درمب  ات  تفرب  نوخ  وا  ياپ  تسد و  زا  ناـنچمه  و 
هعیبض ینب  زا  ار  کلام  نب  دایز  داتـسرف و  لیابق  رد  ار  لماک  نب  هللادبع  راتخم  زاب  و.ار  کلام  نب  لمح  رعـس  یبا  نب  رعـس  تشک و 

دنتفرگب و ار  ینالوخ  سیق  نب  هللادبع  یلجب و  هراکـشخ  یبا  نب  نمحرلادبع  هزنع و  هلیبق  زا  ار  دلاخ  نب  نارمع  و  ریغـصت ) هغیـصب  )
ار امش  زورما  دنوادخ  تشهب ! لها  ناناوج  دیـس  نوخ  هدنزیر  ناکین و  هدنـشک  يا  تفگ : دیدب  ار  اهنآ  نوچ  و  دندروآ ، راتخم  دزن 

هدرک تراـغ  دوـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  هک  سرو  نآ  ناـنیا  و  دروآ ! سحن  يزور  امـش  يارب  سرو »  » نآ تفرگب و  وا  نوـخ  هـب 
ملـسم نب  دیمح  .دندرک و  رـضاح  وا  دزن  ار  تخلـص  نارـسپ  نمحرلادـبع  هللادـبع و  هاگ  نآ  .دنتـشک  ار  اه  نآ  ات  دومرفب  و  دـندوب ،

رد رب  ات  دندرب  دندرک و  ریگتـسد  ار  بخلـص  نارـسپ  اه  نآ  متفای و  تاجن  متخیرگب و  نم  دـندمآ ، ام  یپ  رد  راتخم  ناراوس  دـیوگ 
، دندیسر ینادمه  يدرم  يارس 
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رد ار  هس  ره  دومرفبو  دندرب  راتخم  شیپ  مه  اب  دندرک و  ریگتـسد  مه  ار  وا  نادـمه ، رعاش  یـشعا  مع  رـسپ  بهو  نب  هللادـبع  شمان 
هللا ءاجروجنا  دـلا  مل  توجن و  شهد  یلع  ینرت  ملا  : دـنک یم  تراشا  شیوخ  تاجن  هب  دـیوگ و  ملـسم  نب  دـیمح  .دنتـشک و  رازاب 

يارب نایرکشل  هک  ماگنه  نآ  دوب و  هللادیبع  رکشل  نایم  رد  اروشاع  زور  ملسم  نب  دیمح  دیوگ : مجرتموجرا  هریغ  كآ  مل  ینذقنا و 
« هدرولا نیع   » هب زین  درـص  نب  نامیلـس  اب  دش و  عنام  وا  دندرک ، مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نتـشک  دـصق  دـندمآ و  مایخ  جارات 
ام بهذـم  رد  میتفگ  اج  نآ  رد  .داد و  تاجن  راتخم  گـنچ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنتفرگب ، ار  وا  راـتخم  ناراـی  هک  تقو  نیا  رد  تفر ،

هکنانچ ایند ، رد  دـنچ  ره  دـبایب ، ار  نآ  شاداپ  دـنک  یکین  لـمع  سک  ره  تسا  یـضتقم  يدـنوادخ  لدـع  تسا و  لـطاب  طاـبحا » »
راتخم زاب.تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  ار  اـیاضق  زا  يرایـسب  و  هری » اریخ  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  : » دومرف لـجوزع  دـنوادخ 

نمحرلادبع نوخ  رد  اهنآ  داتسرف و  یصناق  طوس  نب  رشب  ءامـسا  یبا  ینامهد و  ریـسا  نب  دلاخ  نب  نامثع  يوس  ار  لماک  نب  هللادبع 
نامهد ینب  دجسم  درگادرگ  رصع  زامن  ماگنه  شیوخ  ناسک  اب  لماک  نبا  .دندوب  کیرش  وا  بلـس  ندرب  بلاط و  یبا  نب  لیقع  نب 
تماـیق اـت  تقلخ  زور  زا  ناـمهد  ینب  همه  هاـنگ  دـیرواین  نم  يارب  ار  یناـمهد  ریـسا  نب  دـلاخ  نب  ناـمثع  رگا  تفگ : تفگرب و  ار 

نادیم رد  ار  نت  ود  ره  نآ  ات  ناراوس  اب  دـنتفر  میبایب ! ار  وا  ات  هد  تلهم  ار  ام  دـنتفگ : منراذـگن ! غیت  زا  ار  امـش  همه  رگا  نم  ندرگب 
دزب ار  اه  نآ  ندرگ  دندروآ ، لماک  نبا  دزن  دنتفرگب و  ار  اه  نآ  .دنزیرگب  قارع ) لامش   ) هریزج يوس  دنتساوخ  یم  دنتفای و  هتسشن 

اب ار  یناه  نب  ذاعم  راتخم  و.دـینازوسب  ار  نانآ  هشال  تشگرب و  نازوسب ! ار  نانآ  هثج  درگ و  زاب  تفگ : راتخم  داد ، ربخ  راـتخم  هب  و 
نب ذاعم  دش و  ناهنپ  ءالخلا  تیب  رد  وا  داتسرف و  یبحصا  دیزی  نب  یلوخ  بلط  هب  دوب  دوخ  صاخ  نانابساپ  ریما  هک  ناسیک  هرمعابا 
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ماگنه نآ  زا  دوب  کلام  تنب  فویع  شمان  دمآ و  نوریب  یلوخ  نز  يوجب ! ار  وا  تسا  شیوخ  يارـس  رد  تفگ : هرمع  یبا  اب  یناه 
هب مناد و  یمن  تفگ : تساجک ؟ ترهوش  دندیسرپ : راتخم  ناگداتسرف  .تشاد  نمشد  ار  يو  دروآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک 

تقو نآ  رد  دـندروآ و  نوریب  ار  وا  ، تسا هدـش  ناهنپ  یگرزب  دبـس  ریز  دـندید  دـندمآ ، رد  اجنادـب  .درک  الخلا  تیب  تراشا  تسد 
دمایب نانآ  لابند  رد  مه  وا  دوخ  دوب  هداتـسرف  یلوخ  بلط  هب  ار  هرمعوبا  هک  تقو  نامه  و  تشگ ، یم  هفوک  ياه  هچوک  رد  راـتخم 

هب دوب  لماک  نبا  اب  راتخم  داد ، ربخ  دیدب و  ار  راتخم  هار  رد  هداتسرف  .میدرک  ریگتسد  ار  یلوخ  داتـسرف  ماغیپ  راتخم  يارب  هرمعوبا  و 
شنز دـش و  رتسکاخ  ات  داتـسیاب  راـتخم  دـنتخوسب و  ار  شدـسج  دنتـشک و  ار  وا  شنز  مشچ  شیپ  رد  دومرفب  دـمآ و  یلوخ  يارس 

.دوب وا  نمشد  فویع 

رگید نت  دنچ  دعس و  رمع  نتشک 

يوربا هتفرورف و  هساـک  رد  نامـشچ  دراد و  گرزب  ياـهیاپ  هک  تشک  مهاوـخ  ار  يدرم  ادرف  تفگ : دوـخ  ناراـی  اـب  يزور  راـتخم 
تسناد دینشب و  نخـس  نیا  دوب ، وا  دزن  یعخن  دوسا  نب  مثیه.دندرگ  داش  برقم  ناگتـشرف  نمؤم و  ناگدنب  وا  نتـشک  زا  هتـسجرب و 
تفگب دوب  هدینش  هچ  نآ  دناوخب و  تشاد  مان  نایرع  هک  ار  دوخ  رسپ  تشگزاب  شیوخ  يارس  هب  نوچ  تسا ، دعس  رمع  يو  ضرغ 

و دشکب ؟ ارم  مکحم  ياهنامیپ  دهع و  نیا  اب  راتخم  هنوگچ  دهد ! ریخ  يازج  ار  تردپ  ادخ  تفگ : رمع  .داتسرف  ماغیپ  دعس  نبا  هب  و 
هیلع نینمؤـملاریما  هدازرهاوـخ  هک  ار  هریبـه  نب  هدـعج  نب  هللادـبع  نیا  زا  شیپ  نوـچ  داد ، یمن  هار  رطاـخ  رد  ساره  دعـس  نب  رمع 

طرـش همان  نآ  رد  راتخم  هدناتـس و  دعـس  رمع  يارب  همان  ناما  راتخم  زا  دوب و  هدرک  شیوخ  عیفـش  دوب ، مرتحم  راتخم  دزن  مالـسلا و 
هک نآ  هاوگ  ادـخ  تسا و  مزتـلم  ناـما  ار  وا  دورن  نوریب  دوخ  لـها  رهـش و  ناـیم  زا  دـشاب و  عیطم  عماـس و  رمع  رگا  هک  دوـب  هدرک 

«. اثدح ثدحی  »

714 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 729 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعم دعـس  رمع  دوب و  هدرک  دـصق  لوا  ینعم  راتخم  ییوج و  هنتف  هاگ  دـنهاوخ و  يرورـض  تجاح  ياضق  هاـگ  ندرک  ثدـح  زا  و 
هب تفگ : دوخ  اـب  تفر و  هماـمح  دزن  دـش و  نوریب  دوخ  يارـس  زا  هنابـش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  دعـس  رمع  لاـح  ره  هب.درک  مهف  مود 
ارم راتخم  هک  تفگ  وا  ناگتـسب  زا  یکی  هب  تفر و  همامح  دزن  رگید  راب  ادرف  تشگزاب و  .مشاـب  اـج  ناـمه  مدرگزاـب و  دوخ  يارس 
هب يدـش و  جراخ  شیوخ  لها  هناخ و  زا  هک  نیا  زا  رتدـب  راک  مادـک  تفگ : وا  يالوم  .تفگ  نانچ  نینچ و  نآ  زا  سپ  داد و  ناما 

دناوت یمن  زگره  تفگ : .تخیرگب  دعـس  رمع  دـنتفگ  ار  راتخم  يوس  نآ  زا  تشگزاـب و  شیوخ  هناـخ ي  هب  رمع  يدـمآ ؟ اـج  نیا 
وا بلط  هب  ار  هرمعابا  راتخم  دادماب  يراب  ! دهرن دنک  دـهج  هچ  ره  دـنادرگزاب و  ار  وا  تسا ، هتـسب  وا  ندرگ  رد  يریجنز  هک  دزیرگب 

داتفیب و دـیچیپب و  شا  هبج  رد  وا  ياپ  تساخرب و  ياج  زا  رمع  نک ! تباجا  ار  ریما  ریمـالا » بجا  : » تفگ دـمایب و  هرمعوبا  داتـسرف ،
دزن دعـس  رمع  رـسپ  صفح  دروآ ، راـتخم  دزن  داـهن و  دوـخ  نماد  رد  تفرگب و  ار  وا  رـس  تشکب و  دزب و  ار  وا  ریـشمش  هب  هرمعوـبا 

.تسا تشز  يو  زا  سپ  یگدـنز  و  نوعجار » هیلا  انا  اـنا هللا و   » يرآ تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  نیا  تفگ : راـتخم  دوب ، هتـسشن  راـتخم 
زگره نیسحلا و  نب  یلع  ياج  هب  نیا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ياج  هب  نآ  تفگ : دنتـشک و  مه  ار  وا  دومرفب  و  یتفگ ، تسار  تفگ :

ار نت  ود  نیا  راـتخم  نوچ  و  ما ! هدرکن  ار  وا  تشگنا  دـنب  کـی  یفـالت  مشکب  ار  شیرق  عبر  هس  رگا  مسق  ادـخ  هب  دنتـسین ، مه  ربارب 
: تفگ فنخموبا.داتـسرف  هیفنح  نب  دمحم  يوس  یمیمت  هرامع  نب  نایبظ  یطعان و  نارمن  نب  دیعـس  نب  رفاسم  اب  ار  اهنآ  رـس  تشکب 
اج ره  زا  مالس  زا  سپ  تفر و  هیفنح  نب  دمحم  دزن  يراصنا  لیحارش  نب  دیزی  هک  دوب  نآ  دعـس  رمع  لتق  هب  راتخم  میمـصت  بجوم 

هیلع نیسح  ناگدنـشک  دنک و  یم  عیـشت  يوعد  راتخم  هک  نیا  زا  درک  هلگ  هیفنح  نبا  دمآ و  شیپ  راتخم  زا  وگتفگ  ات  دنتفگ  نخس 
هیفنح نب  دمحم  راتفگ  تشگ ، زاب  لیحارش  نب  دیزی  نوچ  و  دنیوگ ، یم  نخـس  مه  اب  دننیـشن و  یم  اه  تخت  رب  وا  رانک  رد  مالـسلا 

هیفنح نبا  يارب  ار  اه  نآ  رس  تشکب  ار  شرسپ  دعس و  رمع  نوچ  راتخم  تفگ و  راتخم  اب  ار 

715 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 730 

http://www.ghaemiyeh.com


.متسه نارگید  يوجتسج  رد  متشکب و  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  زا  متفای  تسد  سک  ره  رب  نم  هک  تشون  همان  داتسرف و 
ياـهادر ( هک ار  ربخ  ملع و  عرو و  يوقت و  لـها   ) مدـید : » تفگ کیرـش  نب  هللادـبع  تسا و  هدرک  لـقن  يربط  ار  وا  هماـن  تسخن  و 

( هداتسیا ادخ  یکدنب  زامن و  هب  هتسویپ   ) دندوب دجسم  ياهنوتس  مزالم  دنتشاذگ و  یم  رس  رب  هایس  ياهسنرب  دندیـشوپ و  یم  زرطم » »
لتق هب  ار  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  نیا  دـنتفگ : یم  تشذـگ  یم  اـه  نآ  رب  دعـس  رمع  هاـگ  ره 

تشهب و نایم  ریخم  یتسیا  یماقم  رد  هک  یتقو  یشاب  هنوگچ  دوب  هتفگ  دعـس  رمع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : نیریـس  نبا  .دناسر و 
صاـخ راعـش  هماـج و  دـهع  نآ  رد  اوقت  ملع و  لـها  هک  دـش  مولعم  تیاور  نیا  زا  دـیوگ : مجرتم  ( ؟ ینک راـیتخا  ار  منهج  منهج و 

هتشادرب ار  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  حالس  هماج و  وا  داتسرف و  یبسنس  ییاط  لیفط  نب  میکح  يوس  راتخم  زاب  دنتشاد )
.دیناسرن و ینایز  دیسر و  ترـضح  نآ  هماج  ریز  هب  متخادنا  يریت  تفگ : یم  وا  دوخ  دوب و  هدنکفا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يریت  و 

لابند زا  يدع  دـنتخیگنارب ، تعافـش  هب  ار  وا  دـنتفر و  متاح  نب  يدـع  دزن  وا  ناسک  .دروایب  درک و  ریگتـسد  ار  وا  لماک  نب  هللادـبع 
تسا ریما  اب  تسین ، نم  اب  رایتخا  تفگ  تفریذپن و  لماک  نبا  درک  تعافـش  تفگ و  هچ  ره  دیـسر و  لماک  نبا  هب  ات  تفاتـش  ناشیا 

عیبس نادیم  رد  هک  يو  تریشع  زا  یتعامج  هرابرد ي  ار  تعافش  راتخم  تفاتـش و  راتخم  يوس  يدع  مییایب ! وت  یپ  رد  ام  ور  وا  دزن 
ار وا  و  میشکب ! ار  ثیبخ  نیا  راذگب  دنتفگ : لماک  نبا  هب  دریذپب ، زین  وا  هرابرد ي  دندیسرت  یم  نایعیـش  دوب ، هتفریذپ  دندرک  نایغط 
رب ریت  و  ینیبب ، تدوخ  هک  مینک  هنهرب  ار  وت  يدرک ، هنهرب  نتشک  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  دنتفگ : دندرک و  هنهرب 
نب يدع  داتفیب و  دیدرگ و  تشپراخ  دننام  ات  دندیراب  ریت  وا  رب  .دوش و  رگراک  هک  مینکفا  ریت  وت  رب  دـشن ، رگراک  يدـنکفا  نیـسح 
يا تفگ : راتخم  .درک  لیفط  نب  میکح  تعافش  يدع  درک و  میرکت  دیناشن و  شیوخ  دنسم  رب  ار  وا  راتخم  .دمآرد  راتخم  رب  متاح 

ناگدنـشک زا  وا  دنا و  هتـسب  غورد  لیفط  میکح  رب  تفگ : يدـع  ینک ؟ تعافـش  ار  نیـسح  ناگدنـشک  يراد  یم  اور  وت  فیرطابا !
نآ رد  مینک ، اهر  ار  وا  دشاب  نینچ  رگا  تفگ : راتخم  .دوبن 
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هب ار  نیا  دیتشکب ؟ ار  وا  دیروآ  نم  دزن  هک  نیا  زا  شیپ  يدرک و  باتش  ارچ  تفگ : راتخم  دادب ، وا  لتق  ربخ  دمایب و  لماک  نبا  نایم 
هب تفگ : يدـع  .دـندوبرب  نم  فک  زا  رایتخا  نایعیـش  تفگ : لماک  نبا  .دوب  ناداش  وا  ندـش  هتـشک  زا  دوخ  لد  رد  اما  تفگ  ناـبز 

ار وا  تهج  نیا  زا  دریذـپب  وا  هراـبرد ي  ارم  تعافـش  راـتخم  ینعی  تسوت  زا  رتهب  هک  یـسک  يدیـسرت  ییوگ ! یم  غورد  مسق  ادـخ 
زا يدـع  و  شاب ! شوماخ  هک  درک  تاراشا  ناهد  تسد و  هب  راتخم  دـهد ، مانـشد  ار  يدـع  تساوخ  تفـشآرب و  لماک  نبا  یتشک !

لتاق یپ  رد  راتخم  .درک و  یم  هلگ  يو  زا  دیـسر  یم  سک  ره  هب  یـضاران و  لماک  نبا  زا  دوب و  دنـسرخ  راتخم  زا  تساخرب ، ياـج 
درگ لماک  نبا  .دوب  ریلد  يدرم  تشاد ، مان  ناـمعن  نب  ذـقنم  نب  هرم  دوب و  سیقلادـبع  زا  وا  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع 

اما تخادنا  نیمز  رب  ار  وا  دز ، یمابـش  هیجان  نب  هللادیبع  رب  هزین  دـمآ و  نوریب  تسد  هب  هزین  بسا و  رب  راوس  وا  تفرگب ، ار  وا  يارس 
نوریب تعامج  نایم  زا  ار  وا  باتـشب  بسا  ات  دوب  هدرک  رپس  ار  پچ  تسد  وا  دز و  یم  ریـشمش  هب  ار  وا  لماک  نبا  دـیناسرن و  ینایز 

یم وا  داتسرف و  داقر  نب  دیز  یپ  رد  راتخم  و.دش  کشخ  شتسد  اما  تسرب ، ندش  هتشک  زا  تسویپ و  بعـصم  هب  تخیرگب و  درب و 
تـسناوتن تخودـب و  یناـشیپ  رب  ار  وا  تسد  ریت  هدرک ، ریت  رپـس  دوب و  هتـشاذگ  یناـشیپ  رب  تسد  هک  مدـنکفا  یناوج  رب  ریت  تفگ :

ار نانآ  ایادخ  دندرک ، راوخ  دندید و  كدنا  ار  ام  نانیا  ایادخ  تفگ : دیـسر  ودـب  ریت  هک  یماگنه  دـنک و  ادـج  یناشیپ  زا  ار  تسد 
تشکب و ار  وا  دنکفا و  ناوج  نآ  رب  يریت  نآ  زا  سپ  و  دندرک ! راوخ  ار  ام  هک  نانچ  نادرگ  راوخ  و  دنتشک ، ار  ام  هک  نانچ  شکب 
ره ار  یناشیپ  ریت  نآ  مدروآ و  نوریب  شمکـش  زا  دوب  هدـش  هتـشک  ودـب  هک  ار  ریت  نآ  دوب ، هدرپس  ناج  متفر  وا  کیدزن  تفگ : یم 

تـسد رد  ریـشمش  تفرگورف  ار  وا  يارـس  لماک  نبا  نوچ  .دش و  ادج  نآ  هبوچ  دنامب و  یناشیپ  رد  ناکیپ  دـماین ، نوریب  مدرک  هچ 
، دندرک نانچ  دیرابب ! وا  رب  گنـس  ریت و  هکلب  دـینکن ، هلمح  وا  رب  هزین  ریـشمش و  هب  تفگ : لماک  نبا  دوب ، ریلد  يدرم  دـمآ و  نوریب 

شتآ دندروآ و  تشاد  یقمر  دندید  دیروایب ! ار  وا  تسا  هدنز  رگا  دیرگنب  تفگ : لماک  نبا  داتفیب و 
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.متشک نم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : یم  هک  داتـسرف  سنا  نبا  نانـس  بلط  رد  راتخم  و.دینازوس  شتآ  رد  هدنز  ار  وا  تساوخ و 
هتخیرگ هریزج  هب  دندرک  بلط  ار  يونغ  هبقع  نب  هللادبع  زین  و  دندرک ، ناریو  ار  وا  يارس  دنتفاین  وا  رب  تسد  دوب ، هتخیرگ  هرـصب  هب 
نارواـی زا  یکی  دوب و  لـهاک  نب  هلمرح  شماـن  دـندرک  بلط  ار  دـسا  ینب  زا  رگید  يدرم  .دـندرک و  ناریو  مه  ار  وا  يارـس  دوـب و 

نب هلمرح  نتفرگ  زا  يربط  خـیرات  رد  دـیوگ : مجرتم   ) دـنتفاین نآ  رب  تسد  دوب و  هتخیرگ  زین  وا  .دوب  هتـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
بقع یبا  نب  ثیل  رعاش  تخیرگب و  دـندرک  بلط  ار  يونغ  هبقع ي  نب  هللادـبع  دـیوگ : نیمه  تسین و  يرکذ  وا  نتخیرگ  ای  لهاک 
هدمآ وا  ریغ  تیاور  رد  ورکذت  دعت و  يرخا  دسا  یف  انئامد و  نم  هرطق  ینغ  دنع  :و  دـیوگ لماک  نب  هلمرح  هللادـبع و  نبا  هرابرد ي 

تسناد نوچ  راتخم  دوب و  هدرک  نیرفن  ار  هلمرح  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  تشکب و  راتخم  ار  لهاک  نب  هلمرح  هک : تسا 
هورع ي نب  هللادبع  شمان  داتسرف و  رگید  يدرم  بلط  رد  راتخم  و  (. درک رکش  هدجـس ي  دیدرگ ، باجتـسم  وا  تسد  هب  ماما  ياعد 

راتخم تسویپ و  بعـصم  هب  تخیرگب و  مه  وا  .دـشن  يراک  کـی  چـیه  مدـنکفا  ناـشیا  رب  ریت  هدزاود  نم  تفگ : یم  وا  و  یمعثخ ،
ار نانآ  زا  نت  دنچ  مدزب و  راک  هب  هزین  راب  دنچ  تفگ : یم  وا  درک و  بلط  ار  ییادص  حـیبص  نب  ورمع  .تخاس و  ناریو  ار  وا  يارس 

اه هزین  دومرفب  دندروآ (1) و  راتخم  دزن  هنابش  ار  وا  .متشکن  ار  یسک  اما  مدیناسر ، مخز 
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ار وا  دنتفر  .دوب  دوخ  کلم  هیسداق  کیدزن  یهد  رد  وا  داتـسرف ؛ ثعـشا  نب  دمحم  یپ  رد  و.داد  ناج  ات  دنتخوپـس  يو  رب  دندروآ و 
هیبا نب  دایز  هک  ار  يدع  نب  رجح  يارـس  نآ  لگ  تشخ و  اب  تخاس و  ناریو  ار  وا  يارـس  راتخم  دوب و  هتـسویپ  بصعم  هب  دـنتفاین ،

.تخاسب دوب  هدرک  بارخ 

دایز نبا  لاتق  هب  رتشا  میهاربا  نتفر  رکذ 

گنج زا  تغارف  زا  سپ  زور  ود  دـش ، نوریب  داـیز  نبا  مزر  هب  رتـشا  نب  میهاربا  هـجحلا  يذ  زا  هدـنام  زور  تـشه  لاـس 66  رکذ  رد 
دـندوب و هدومزآ  هدـید و  برح  هک  داتـسرفب  وا  اب  ار  نادـنمدرخ  ناگرزب و  ناسانـشور و  باحـصا و  ناریلد  راتخم  و  عیبس ، نادـیم 
دـندمآ و وا  ربارب  رد  راتخم  نارای  دـید  دیـسر ، مکحلا  ما  نب  نمحرلادـبع  رید  هب  رتشا  نبا  یتقو  اـت  تفر  نوریب  وا  هقردـب  هب  راـتخم 
: تفگ یم  وا  و  دوب ، هدرپس  یمسرب  بشوح  هب  یسرک  هتشادب و  لپ  رب  ار  نآ  دندوب و  هداهن  دیفس  يرتسا  رب  هشیمه  دننام  ار  یسرک 

یم نیمآ  وا  ناهارمه  و  زرمایب ! ار  ام  ناهانگ  نکم و  شومارف  راد و  دای  ار  ام  نادرگ و  زارد  شیوخ  تعاط  رد  ار  ام  یگدنز  ایادخ 
نآ راگدرورپ  هب  دنگوس  : » ینعی افلا  نیطـساق  فلا  دـعب  وافـص  فص  دـعب  نلتقنل  افرع  تالـسرملا  برو  اما  : تفگ راتخم  دـنتفگ و 

رازه رگمتـس  رازه  زا  سپ  رگید و  فص  زا  سپ  فـص  کـی  میـشکب  ار  نانمـشد  اـم  دـنوش  یم  هداتـسرف  مه  یپ  رد  هک  ناگتـشرف 
يوعد دنتفگ  دنداد و  تناهک  تبسن  ودب  تهج  نیا  زا  تفگ و  یم  رایسب  راتخم  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  دیوگ : مجرتم  !« رگید رگمتس 

مکل اجد  اوقثوا  یـسق  ینباراتخملا  هرغ  نمم  لضاب  هئاول  تحت  لاجدلا  هطرـش  ام  : تفگ ینعم  نیا  رد  يرعاش  دـنک و  یم  بیغ  ملع 
رارحا متنا  رابغلا و  یلجی 
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بذـکی نا  وجرال  ینارابخالا  ءابنالا و  هب  یتات  یـضم  امیف  انیب  ارما  ناکل  ورابحالا  هب  مکل  تاطوتل  مکیخا  دـنع  بیغلا  ملع  ناـک  ول 
یبا زا  يربط  تیاور  مجرتم  هدـنب ي  نیا  تسا و  هدرکن  دای  باـتک  فلؤم  یـسرک ؛ هیـضق  اـماراصح  مکاـصع و  قشی  نعط  مکیحو 

نب هریبه  نب  هدـعج  نادـناخ  اب  راتخم  دـیوگ : تسین ، يدامتعا  نارگید  تایاور  رب  تسا و  رتربتعم  هک  مروایب  اـج  نیا  رد  ار  فنخم 
هدازرهاوـخ هریبـه  نـب  هدـعج  و  دــیروایب - ! نـم  يارب  ار  مالــسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  یــسرک  تـفگ : یموزخم  بـهو  یبا 

یمن تسین و  ام  دزن  یـسرک  نآ  دـنتفگ : هدـعج  لآ  دوب -  بلاط  یبا  تنب  یناه  ما  شرداـم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
میروایب هک  یسرک  ره  دنتفگ  دوخ  شیپ  اهنآ  دیروایب ! ار  یسرک  دییوگم و  هنالهاج  نخس  تفگ : راتخم  .میروایب  ات  تساجک  میناد 

باحـصا مابـش و  ینب  رکاـش و  ینب  هلیبق  تفریذـپب و  وا  دـندروآ ، يا  یـسرک  .دـنک  یم  لوبق  تسا  نینمؤملاریما  یـسرک  مییوگب  و 
ینابهاگن هب  ار  يرعـشا  یـسوم  یبا  نب  یـسوم  راتخم  دندیـشوپ و  اـبید  ریرح و  رد  ار  نآ  دـندرک و  لابقتـسا  ار  یـسرک  نآ  راـتخم 

ات دوب  ار  يو  بصنم  نیا  داد و  یمـسرب  بشوـح  هب  تفرگب و  وا  زا  یتـلع  هب  نآ  زا  سپ  درپـس و  ودـب  ار  یـسرک  دوـمرف و  یـسرک 
دمآ یحو  ام  يارب  زورما  تفگ : درک و  لقن  دوخ  ناتسود  اب  ار  یسرک  ناتـساد  یـشعا  مامعا  زا  یکی  هماما  وبا  .دش و  هتـشک  راتخم 
ینب رد  تفگ : راـتخم  هک  تسا  هدرک  لـقن  فنخم  یبا  ریغ  زا  .تسه و  زیچ  همه  ربخ  نآ  رد  تسا و  هدینـشن  یـسک  نآ  دـننام  هکت 
رعاش یـشعا  .تسه و  نآ  لثم  تما  نیا  رد  دـندوب و  هداهن  نآ  رد  ار  نوراه  لآ  یـسوم و  لآ  راثآ  هک  دوب  هنیکـس  توبات  لیئارـسا 

نا انیف و  توباتلاک  سیل  نا  فئافللا و  هیلع  تفل  دق  ناک  نا  هنیکسب و  میـسرک  ام  مسقا  و.تسا  هدرک  تراشا  یـسرک  نیدب  نادمه 
زا دوب  يریبدت  یسرک  هلمجلاب  فحاصملا و  هتنمض  ایح  تعبات و  دمحم  لآ  تببحا  ؤرما  ینا  فراخ و  دهن و  هیلاوح و  مابـش  تعس 
ریغ گنج و  رد  دنـشوکب  نآ  ظفح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یـسرک  مان  هب  دننک و  يوق  لد  دـنیوج و  كربت  نادـب  هک  راتخم 

زا .نآ و 
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ار نآ  مدرم  ات  درک  بصن  شیوخ  يارس  رد  رب  سابع  هاش  ار  فجن  هزاورد ي  دنیوگ  هکنانچ  دننک ، رایسب  نیطالس  ریبادت  هنوگ  نیا 
: تفگ درک و  عادو  ار  رتشا  میهاربا  راتخم  : میدرگزاب باتک  همجرت ي  هب  زاب.دشاب  هدش  وا  مارتحا  رهاظ  رد  دننک و  مارتحا  دنـسوبب و 

نمشد هب  نوچ  يامرف و  باتـش  نتفر  رد  سرتب و  لجوزع  يادخ  زا  راکـشآ  ناهنپ و  رد  هک  نآ  تسخن  ریذپب ! نم  زا  زردنا  هس  نیا 
نامسآ هب  تسد  هتفرگ  ار  نآ  درگ  دید  ار  یسرک  باحصا  هار  رد  ات  تفر  میهاربا  تشگزاب و  راتخم  و  نک ! هرسکی  راک  دوز  یسر 

نیا تسوا ، تسد  هب  نم  ناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  ریگم ! نادرخ  یب  هاـنگ  هب  ار  اـم  ایادـخ ! تفگ : میهاربا  .دـندرک  یم  اـعد  هتـشادرب 
.دش هناور  میهاربا  .دنتشگرب و  اه  نآ  دنتفرگ و  هلاسوگ  درگ  هک  دوب  لیئارسا  ینب  شور 

دایز نبا  ندش  هتشک 

اب دایز  نبا  .دـهد و  فاصم  دوش  قارع  لخاد  هک  نیا  زا  شیپ  دایز  نبا  هاپـس  اب  ات  دومرف  باتـش  تفر ، نوریب  هفوک  زا  میهاربا  نوچ 
رد لصوم  نیمز  هب  تشذـگب و  قارع  كاخ  زا  ات  تفرب  میهاربا  و  هدرک ، رخـسم  ار  لصوم  دوب و  هدـمآ  ماـش  زا  هوبنا  رایـسب  رکـشل 

نایرکـشل دـش  کیدزن  دایز  نبا  هب  نوچ  تشامگب و  دوب  ریلد  يدرم  هک  ار  یعخن  طـیقل  نب  لـیفط  شیوخ  رکـشل  همدـقم  رب  .دـمآ 
هب ار  لیفط  هک  نیا  رگم  دندش  یمن  ادج  مه  زا  دـنتفر و  یم  هتخاس  هیبعت و  هب  نانچمه  درک و  راکیپ  هدامآ ي  تخاسب و  ار  شیوخ 
مه دایز  نبا  دـندمآ و  دورف  اشیبراب »  » هب موسوم  یهد  رد  لصوم  یـضارا  رد  دندیـسر ، زراخ »  » رهن هب  ات  داتـسرف  یم  ینابدـید  مسر 
هک داتسرف  ماغیپ  ار  رتشا  نبا  تشاد ، مان  یملس  بابح  نب  ریمع  دایز  نبا  ناهارمه  زا  یکی  .دمآ و  دورف  بآ  رانک  رد  ناشیا  کیدزن 

: تفگ دمایب و  يآ ! نم  دزن  بش  داد  خساپ  رتشا  نبا  .منک  رادید  اروت  بشما  مهاوخ  یم  و  دایز ، رسپ  اب  ینمشد  مراد و  وت  يأر  نم 
ات مزیرگ  یم  مهد و  یم  تمیزه  ار  شیوخ  هتبلا  تسا و  هدرپس  نم  هب  ار  هرسیم  دایز  نبا 
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؟ مینک فقوت  زور  هس  ود  مینک و  قدـنخ  شیوخ  درگ  اـم  هک  نیا  رب  تسیچ  وـت  يأر  دیـسرپ  وا  زا  رتـشا  نبا  .دـیدرگ و  زوریف  اـمش 
زا شیب  ربارب  دنچ  هک  دتفا  ریخأت  هب  ار  گنج  هک  دنهاوخ  نیمه  اهنآ  تسامـش و  نانمـشد  دوس  هب  هک  دـینکم  راک  نیا  تفگ : ریمع 

هتفرگ ساره  امـش  زا  اهنآ  لد  هک  دینک  هرـسکی  راک  دوز  دییامن و  باتـش  مزر  رد  نکل  درادن و  ریخأت  بات  كدنا  هاپـس  دـنیامش و 
! دندرگ ریلد  دوش و  لیاز  ناشیا  لوه  دنریگ و  يوخ  امش  برح  هب  دنیامزآ و  دربن  هتسهآ  هتـسهآ  دینک  تسد  هب  تسد  رگا  تسا و 
زا تفگ : ریمع  .درک  تحیـصن  نیمه  زین  اـم  ریما  تسا و  نیمه  يأر  یتفگ ، تسرد  ینم و  هاوخکین  متـسنادن  نونکا  تفگ : میهاربا 
ام هک  تسا  هدوـمزآ  اـهزیچ  هدـش و  هدـیزرو  هدـمآ و  راـب  هتفاـی و  شرورپ  گـنج  رد  تسا  يدرم  وا  هک  دـیرذگن  رد  راـتخم  يأر 

هعقاو ي زا  دندوب  لصوم  یحاون  هریزج و  رد  هکسیق  لئابق  .تشگزاب و  ریمع  و  نک ! هرسکی  راک  حبـص  زورما  نیمه  میا و  هدومزاین 
هب ار  نانابهاگن  رتشا  نبا  هنابش  .دوب و  لدحب  ناشسیئر  دندوب و  بلک  هفیاط  ناورم  رکشل  دنتشاد و  دب  لد  ناورم  لآ  اب  طهار » جرم  »

رکشل نارادرس  درک و  هدامآ  ار  ناهورگ  تخاسب و  ار  نایرکـشل  تقو  نآ  دش ، رحـس  ات  داهنن  مه  رب  مشچ  چیه  دوخ  تشاد و  راک 
دوخ يردام  ردارب  تشامگ و  هرـسیم  رب  ار  یمـشج  کـلام  نب  یلع  هنمیم و  رب  ار  يدزا  لـقعم  نب  دـیزی  نب  نایفـس  دومرف ؛ نیعم  ار 
بلق هنمیم و  رد  تشادـهاگن و  دوخ  کیدزن  ار  نانآ  و  دـندوب ، كدـنا  وا  ناراوس  داد و  ناراوس  يریما  ار  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع 
حبص زامن  دیمدب  قداص  هدیپس ي  نوچ  .درپس  کلام  نب  محازم  هب  ار  ملع  داد و  طیقل  نب  لیفط  هب  ار  ناگدایپ  يرادرس  .داد و  رارق 

هار هدایپ  دش و  هدایپ  دوخ  میهاربا  داتسرف و  دوخ  ياج  هب  ار  يرادرس  ره  درک و  تسار  اهفص  دمآ و  نوریب  تشاذگب و  یکیرات  رد 
فرـشم دندیـسر  گرزب  یلت  هب  دنتفر ، یکدنا  .داد و  یم  يزوریف  دـیون  درک و  یم  صیرحت  ار  مدرم  داد و  نتفر  نامرف  تفر و  یم 

هاگآ نانآ  لاح  زا  ات  داتـسرف  ار  یلولـس  ریهز  نب  هللادـبع  سپ  دـندوب ، هتـساوخن  رب  باوخ  رتسب  زا  زونه  اه  نآ  داـیز و  نبا  هاپـس  رب 
ای بارت  یبا  هعیـش  ای  : » تفگ یم  مدـید  ار  يدرم  هدـش ، تسـس  دـنا و  هدیـسرتب  تخـس  تفگ : تشگرب  نوچ  دروایب ، ربخ  ددرگ و 

ام نایم  متفگ : باذکلا » راتخم  هعیش 
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درک و یم  صرحت  ار  نانآ  تشذگب و  نارادملع  رب  تسشن و  رب  تساوخ و  بسا  میهاربا  .تسه و  مانـشد  زا  رتگرزب  يزیچ  امـش  و 
هللا مالس  همطاف -  رسپ  یلع و  نب  نیسح  هدنـشک  تسا ، هناجرم  نب  هللادیبع  نیا  تفگ : یم  درمـش و  یم  ار  دایز  نبا  تشز  ياهراک 

رـسپ دزن  تشاذـگن  دنـشونب و  نآ  زا  تشاذـگن  دـش و  عناـم  تارف  بآ  ناـیم  وا و  ناوریپ  ناـنز و  نارتخد و  وا و  ناـیم  هک  مهیلع - 
رب ار  یملس  بابح  نب  ریمع  هنمیم و  رب  ار  ینوکـس  ریمن  نب  نیـصح  دندمآ ، شیپ  دایز  نبا  رکـشل  .دنک و  حلـص  وا  اب  دور و  شمع 

دندـش کـیدزن  رگیدـکی  هب  فص  ود  نوچ  دوب و  هدرک  هراوس  رادرـس  ار  يریمح  عـالکلا  يذ  نب  لیبحرـش  دوب و  هتـشامگ  هرـسیم 
ملع دش و  هتشک  ات  تفرن  ياج  زا  درشف و  ياپ  یمشج  کلام  نب  یلع  تخات ، قارع  لها  هرسیم  رب  نایماش  هنمیم  اب  ریمن  نب  نیـصح 

، دنداهن زیرگ  هب  ياپ  دش و  هتـسکش  میهاربا  رکـشل  هرـسیم  .دندش و  هتـشک  ناروالد  زا  نت  دنچ  اب  زین  وا  تشادرب ، یلع  نب  هرق  ار  وا 
ناگتخیرگ شیپ  تشادرب و  هدانج  نب  ءاب ) نوکس  ءاح و  مض  هب   ) یـشبح هدازردارب ي  هدانج  نب  ءاقرو  نب  هللادبع  ار  اهنآ  ملع  سپ 
.دنتـشگزاب میدرگزاب ! وا  يوس  دییایب  تسا ، دربن  رد  هللادیبع  اب  امـش  ریما  کنیا  و  دـییآ ! نم  يوس  ادـخ  رکـشل  يا  تفگ : دـیود و 

نآ ناگتخیرگ  نیرتهب  مرتشا ، دنزرف  نم  دییآ ! نم  يوس  ادخ  رکـشل  يا  دـنز : یم  دایرف  تسا و  هداتـسیا  هنهرب  رـس  میهاربا  دـندید 
نبا رکـشل  هنمیم  دنتـشگزاب و  وا  نارای  سپ.دشابن  راکهانگ  تشگزاب  هک  نآ  ینعی : بتعا » ائیـسم  سیل  و   » دـنک هلمح  زاب  هک  تسا 

درک و تخس  یگنج  درـشف و  ياپ  تخیرگن و  دزیرگ ، یم  بابح  نب  ریمع  هک  نیا  دیما  هب  دنتخات  هللادیبع  رکـشل  هرـسیم ي  رب  رتشا 
نوچ نارگید  نآ  دنوش ! هتـسکش  نانآ  رگم  هک  دـیزات  مظعا  داوس  نیا  رب  تفگ : دـیدب  نیا  میهاربا  نوچ  دـمآ ، شگنن  نتخیرگ  زا 

نآ دندرک و  راکیپ  هزین  اب  یکدنا  .تفاتش  يوس  نادب  ناهارمه  اب  سپ  .دنزیرگب  پچ  تسار و  زا  ینامرب  یهد و  بیهن  هک  یناغرم 
دیلو هناخ ي  رد  دوب ، نایوش  هماج  بوچ  ندز  زاوآ  دننام  نهآ  گناب  دنداتفا و  رگیدـکی  ناج  هب  دـندرب و  زرگ  غیت و  هب  تسد  هاگ 

نتفر ياج  تفگ : وا  ور ! ناشیا  نایم  رد  شیوخ  ملعاب  تفگ : رادملع  اب  میهاربا  طیعم و  نب  هبقع  نب 
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هب درک و  یم  هلمح  غیت  هب  مه  میهاربا  تفر  یم  شیپ  وا  هچ  ره  و  هللا ! ءاـش  نا  دـنزیرگ  یمن  نارگید  ورب و  تسه  هار  تفگ : مرادـن 
وا ناهارمه  دنتخیرگ و  یم  گرگ  زا  هرب  هلگ  دننام  اهنآ  هدرک  شیپ  ار  نادرم  میهاربا  .تخادنا و  یم  دز و  یم  دیسر  یم  سک  ره 

دنتفگ یـضعب  .دش و  هتـشک  رایـسب  بناج  ود  زا  دـندش و  هتـسکش  دایز  نبا  باحـصا  دـش و  تخـس  گنج  دـندرک و  هلمح  هرابکی 
نبا دنتفای  تسکش  دایز  نبا  نایرکشل  نوچ  .دوب و  بیرف  گنج  زاغآ  رد  وا  تابث  دوب و  بابح  نب  رمع  تخیرگب  هک  سک  نیتسخن 

وا ناتـسد  يو ، زا  مدینـش  کشم  يوب  نم  هک  دـییوجب  ار  وا  اهنت  .تشاد  یملع  متـشک و  زراخ »  » رهن رانک  ار  يدرم  نم  تفگ : رتشا 
هدش و همین  ود  وا  دوب  هدز  شرمک  رب  تبرـض  کی  میهاربا  دوب و  دایز  نبا  دنتـسج  ار  وا  برغم ، بناج  هب  اهاپ  داتفا و  قرـشم  يوس 

یم درک و  هلمح  ریمن  نب  نیـصح  رب  یبـلغت  ریدـج  نب  کیرـش  و.دـندینازوسب  ار  وا  هشـال ي  دـندرک و  ادـج  ار  وا  رـس  .دوب  هداـتفیب 
مدرم دیـشکب ! مه  اب  هداز  یپسور  نیا  اب  ارم  دز  یم  دایرف  یبلغت  دـندش و  نابیرگ  هب  تسد  رگیدـکی  اـب  تسوا و  هللادـیبع  تشادـنپ 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  اب  کیرـش  نیا  .تشک و  ار  هللادیبع  کیرـش  نیمه  دـنیوگ  یـضعب  و  دنتـشک ؛ ار  ریمن  نب  نیـصح  دـندمآ و 
هیلع نیـسح  ات  دوب  اجنامه  تفر ، سدـقملا  تیب  هب  دـمآ و  رـس  هب  ترـضح  نآ  تفالخ  مایا  نوچ  نیفـص و  گـنج  رد  دوب  مالـسلا 

ای دشکب  ار  دایز  نبا  دور و  يو  اب  دزیخرب ، ترضح  نآ  یهاوخنوخ  هب  یـسک  رگا  هک  درک  دهع  ادخ  اب  .دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا 
نارای اـب  دندیـسر ، مهب  رکـشل  ود  اـت  تفر  نوریب  رتشا  میهاربا  اـب  تفاتـش و  يو  يوس  تساوخ  رب  راـتخم  نوچ  و  دوش ! هتـشک  دوخ 
گناب زج  هکنانچ  تساخرب  وهایه  و  دیـسر ؛ دایز  نبا  هب  ات  دـیردب  یکی  یکی  ار  اـه  فص  دـندرک و  ماـش  ناراوس  رب  هلمح  شیوخ 

هک تسا  ناـمه  کیرـش  تسا و  حـصا  لوا  تیاور  دـنتفای و  هتـشک  ار  نت  ود  ره  تسـشنورف ، هلئاـغ  نوچ  ،و  دـش یمن  هدینـش  نهآ 
سلجم هب  تیب  لها  دورو  حرش  نمض  رد  نیا  زا  شیپ  دیوگ : مجرتم  سرفلا  لظ  یف  حمرلا  زکر  ریغ  الطاب  هارا  دق  شیع  لک  : تفگ

زا هللادیبع 
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دـش و هتـشک  يریمح  عالکلا  يذ  نب  لیبحرـش  زین  لئاو و  رکب  هلیبق  زا  ریبج  ای  رباج  زا  تیاکح  و  رعـش ، نیا  ریظن  دـش  لقن  ینئادـم 
ءامـسا نب  هنییع.دـندرک  یم  وا  لـتق  يوعد  کـی  ره  یملـس  ریبز  نب  هللادـیبع  يدـسا و  بزاـح  نب  ءاـقرو  يدزا و  دـیزی  نب  ناـیفس 

انلابح یمرصت  نا  : تفگ یم  زجر  نیا  درب و  تشادرب و  ار  شیوخ  رهاوخ  دنتخیرگب  وا  نایرکشل  نوچ  دوب ، وا  اب  دایز  نبا  هدازردارب 
ار دوخ  اهنآ  تخات و  ناشیا  لابند  هب  میهاربا  دنتخیرگب ، دندش و  هتسکش  هللادیبع  هاپـس  نوچاملعملا  یمکلا  اجیهلا  یف  تیدرا  امبرف 

حتف نیا  زا  سپ  میهاربا  .دـندرک  تراـغ  زیچ  هـمه  ناـشیا  رکـشل  زا  دـندوب و  ناگتـشک  زا  شیب  ناگدـش  قرغ  .دـنتخادنا و  رهن  رد 
: هک دنک  یم  تیاور  یبعش  زا  یقرشم  زا  فنخم  یبا  زا  يربط  : » دیوگ مجرتم.دیـسر  ودب  نئادم  رد  ربخ  داتـسرف و  راتخم  هب  تراشب 

زور کی  دندش و  حتاف  ادخ  رکشل  هک  ار  امش  داب  هدژم  تفگ : میتشذگ ، طاباس »  » زا نوچ  میتفر ؛ یم  نئادم  هب  راتخم  اب  مردپ  نم و 
ربنم يالاب  میدمآ  رد  نئادم  هب  نوچ  تفگ : و  دندیناشچ ! نایماش  هب  ینعی  اهنآ ، هب  ار  ریشمش  هزم  نآ  کیدزن  ای  نیبیـصن  رد  بش  ات 

رد یپ  اه  هدژم  هک  دناوخ  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یهاوخنوخ  تعاط و  رد  تابث  ششوک و  دجب و  ار  ام  دناوخ و  هبطخ  تفر و 
یم نامیا  نونکا  یبعـش  يا  تفگ : وا  اب  یبعـش  ناـگیاسمه  زا  یکی  .وا و  باحـصا  تسکـش  هللادـیبع و  ندـش  هتـشک  هب  دیـسر  یپ 

هیاـسمه نآ  .دروآ  مهاوـخن  ناـمیا  هب  زگره  تسناد ؟ یم  بیغ  ملع  راـتخم  هک  نیا  هب  مروآ ؟ ناـمیا  هچ  هب  تـفگ : یبعـش  يروآ ؟
نآ دنتفای و  تسکـش  نیبیـصن  رد  تفگ  راتخم  متفگ  تفگ : یبعـش  دندش ؟ مزهنم  هللادیبع  رکـشل  هک  دادـن  ربخ  راتخم  رگم  تفگ :

همجرت ي هب  زاب  .لاق  ام  رخآ  یلا  لـصوم  نیمز  زا  دـنتفر  تمیزه  هب  زراـخ »  » رد رکـشل  نآ  هک  نآ  اـب  تسا  هریزج  كاـخ  رد  رهش 
رب وا  داتـسرف و  نیبیـصن  هب  ار  هللادبع  نب  نمحرلادبع  شردارب  داتـسرفب ، دالب  هب  لامع  دـمآ و  لصوم  هب  میهاربا  .میدرگزاب و  باتک 
رب ار  نامعن  نب  متاح  تشاذـگ و  اسیقرق »  » تیالو هب  ار  ثراح  نب  رفز  تفاـی و  تسد  هریزج  نیمز  زا  نآ  یحاون  و  اراد » راجنـس و  »

نارح »
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نب هللادیبع  رس  دنامب و  لصوم  رد  دوخ  میهاربا  و.داد  اثوترفک »  » یلماع ار  یملس  بابح  نب  ریمع  نآ و  فارطا  و  اسیمس » طاهر و  و 
اهرس نآ  نایم  رد  دمآ و  دیدپ  کیراب  يرام  دندوب ؛ هتخیر  رصق  رد  ار  اهنآ  داتسرف و  راتخم  يارب  شرکشل  نارس  ياهرس  اب  ار  دایز 

دنچ دش و  نوریب  شناهد  زا  تفر و  نورد  هب  وا  ینیب  زا  دش و  نوریب  وا  ینیب  زا  تفر و  وا  ناهد  رد  دیسر  هللادیبع  رـس  هب  ات  دیدرگب 
دز بلق  هکـس  هک  مالـسا  رد  سک  نیتـسخن  تفگ : هریغم  و.تسا  هدرک  لـقن  دوخ  عماـج »  » رد يذـمرت  ار  نیا  درک و  راـک  نیا  راـب 

تخورفارب و شیور  متفر ، رـصق  هب  وا  اب  دش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هک  درک  لقن  هللادیبع  نانابرد  زا  یکی  دوب و  هللادـیبع 
هللادـیبع شرـسپ  اب  هناجرم  تفگ  هریغم  هنم و  نایم  رد  یـسک  اب  ثیدـح  نیا  تفگ : درک و  يو  رب  تراشا  نیتسآ  هب  تفرگ و  شتآ 

هچنآ دیوگ : فلؤم  «. دید یهاوخن  ار  تشهب  زگره  یتشک ؟ ار  ربمغیپ  رتخد  رسپ  كاپان  يا  : » تفگ مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  سپ 
ریمع نب  رامع  زا  دوخ  دانسا  هب  وا  تسا و  هدرک  هدش  تیاور  لامعالا » باوث   » زا راحب »  » رد دیـسر و  نایاپ  هب  میدرک  لقن  لماک »  » زا

دمایب و يرام  دنتفگ  یم  مدرم  مدـش و  اهنآ  کیدزن  نم  دـندروآ  ار  هنعللا -  مهیلع  وا -  باحـصا  دایز و  نبا  رـس  نوچ  هک : یمیمت 
زا و.تفر  وا  رگید  ینیب  خاروس  رد  دـمآ  نوریب  نآ  زا  تفر و  وا  ینیب  خاروس  رد  دیـسر و  هللادـیبع  رـس  هب  ات  تشگ  اهرـس  ناـیم  رد 

هرهب مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  زا  سپ  نوعلم  دیزی  : » هک یثیدح  نمض  رد  تسا  هدرک  تیاور  يونغ  نمحرلادبع  زا  هرایزلا » لماک  »
هدودنا ریق  هب  ییوگ  هتشگب  شگنر  دنتفای  ار  وا  دادماب  و  هنابش ، داد  ناج  یتسم  رد  دیسرارف و  دوز  وا  گرم  تفاین و  یگدنز  زا  يا 

درک تکرش  وا  گنج  رد  ای  دوب  هدرب  دیزی  نامرف  مالسلا  هیلع  ماما  نتشک  رب  سک  ره  تشذگرد و  ترسح  هب  تسا و  هتشگ  هایس  و 
ای 26 لاس 25  دـیزی  هک : تسا  هدـمآ  ینامرق  لودـلا » رابخا   » رد و  «. دـنامب وا  لسن  رد  تشگ و  التبم  یـسیپ  هروخ و  اـی  یگناوید  هب 

هیبلک لدحب  رتخد  نوسیم  شردام  دوب و  يورپ  تشوگ و  رایسب  هبرف ، يدرم  دش و  دلوتم 
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فـصو نینمؤملاریما  هب  ار  وا  درب و  دیزی  مان  يدرم  مدوب ، زیزعلادبع  نب  رمع  دزن  تفگ : تارفلا  یبا  نب  لفون  دیوگ : هکنیا  ات  تسا ،
یبا زا  دوخ  دنـسم  رد  ینایور  و  «. دـندز هنایزات  تسیب  ار  وا  دومرف  و  ییوگ ؟ نینمؤملاریما  ار  وا  ایآ  تفگ : زیزعلادـبع  نب  رمع  درک ،
ینب زا  تسا  يدرم  دهد  رییغت  ارم  تنس  هک  سک  لوا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ار  لوسر  مدینش  : » تفگ تسا  هدروآ  ءادردلا 

قـشمد هب  ار  وا  هزاـنج  درمب و  بنجلا  تاذ  ضرم  هب  ناروح ، رد  تسا  لاس 64  لوالا  عیبر  هام  رد  دیزی  گرم  «. دراد مان  دـیزی  هیما ،
هلبزم وا  ربق  لحم  نونکا  .دندرک  نفد  ریغصلا  باب  هربقم  رد  ار  وا  تشاذگ و  زامن  وا  رب  هیواعم  شدنزرف  ای  دلاخ  شردارب  دندروآ و 

؛ راتخم تبقاع  اما.دیـسر  نایاپ  هب  اجنیا  مومهملا » سفن   » باتک .هام  هن  لاس و  هس  شکلم  تدم  دوب ، هلاس  گرم 37  ماگنه  .تسا و 
يانثتسا هب  ار  قارع  دوب و  مین  لاس و  کی  وا  تموکح  تدم  دش و  هتشک  ناضمر 67  مهدراهچ  رد  دیوگ  يربط  خیرات  رد  هکنانچ 

زا ریبز  نب  بعـصم  و  دندوب ، ریبز  نب  هللادبع  نامرف  هب  اه  نآ  دندش و  مهارف  رهـش  نآ  رد  يو  نانمـشد  ات  تشاد  فرـصت  رد  هرـصب 
تشکب ار  وا  داد و  تسکش  ار  راتخم  نایهاپس  دمآ و  راتخم  گنج  هب  درک ، مهارف  تدع  هاپـس و  دش و  اجنآ  مکاح  شردارب  بناج 

ار همه  هفوک  لها  رارصا  هب  دندرک و  ریسا  دندوب  هدش  میلست  هتشاذگ و  نیمز  رب  حالس  هکنیا  زا  سپ  ار  شنارای  زا  نت  رازه  تفه  و 
تهج زا  ای  تسا ، ریظن  مک  نارابج  خیرات  رد  تعانش  نیا  هب  ارسا  نتـشک  هکلب  دندرکن ، مه  هیما  ینب  هک  يراک  دندینارذگب ، غیت  زا 
هللادبع دنیوگ  .دراد و  زاب  تشز  لمع  نآ  زا  ار  دوخ  نایرکـشل  تسناوتن  هک  فعـض  تهج  زا  ای  دوب  وا  تواسق  بعـصم و  تواقش 

يزیرنوخ رد  یتـشک ، یم  ار  همه  زور  کـی  دوب و  هدیـسر  وت  هب  تردـپ  ثرا  دنفـسوگ  رازه  تفه  رگا  تفگ : بعـصم  اـب  رمع  نب 
رد هام  راهچ  ار  راتخم  هک : تسا  هدرک  لقن  يدـقاو  تیاور  زا  يربط  تشکب و  ریـصقت  یب  ار  راـتخم  نز  زین  .يدوب و  هدرک  فارـسا 

دشکب و تسا  راتخم  هاپس  رد  مجع  هچ  ره  تساوخ  یم  بعصم  دیوگ : زین  دندرک و  هرصاحم  هرامالاراد  رصق 

727 ص :

مومهملا سفن  باتک  همجرت  تشذگ ) هچ  البرک  رد  موجسلا (: www.Ghaemiyeh.comعمد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 747زکرم  هحفص 742 

http://www.ghaemiyeh.com


ودره برع  مجع و  يراد ؟ وت  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  دنتفگ : يو  ناهارمه  دندوب ، نت  دصتفه  بیرق  اه  برع  دنک و  دازآ  ار  اهبرع 
اهنآ تمـالم  رد  رعاـش  .دز و  ندرگ  دـندروآ و  زین  ار  اـهبرع  يدرگ ؟ زوریپ  يراد  دـیما  هنوـگچ  لـمع  نـیا  اـب  دــنبهذم و  کـی  رب 
لها نانمـشد  هب  تلود  تشگزاب و  لوا  رارق  هب  راک  نانآ  نتـشک  زا  سپ  وانیفتکم  قثوملا  دهعلا  عم  اربص  فالالا  هتـس  متلتق  : دـیوگ

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  كرابم  مان  هب  ار  باتک  «. هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  هللا  رماب  موقی  یتح   » دنامب تبیـصم  داتفا و  تیب 
.مینک متخ  يو  رب  دورد  هلآ و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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