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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  ییاه  ناتساد 

: هدنسیون

داشرا نسح 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  11ییاهناتساد 

باتک 11تاصخشم 

12هراشا

24همدقم

راونالا راحب  گنس  نارگ  باتک  زا  ناتساد  هن  یس و  دصکی و  24همجرت 

دوعوم دالیم  126

تسود لاصو  230

!؟ دش هدیمان  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  وا  ارچ  339

!؟ تسا یسک  هچ  يدهم  441

يدهم هدزای  542

عیقب رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  645

! نکن هیرگ  ناج  همطاف  747

ینَدَم درم  مایق  850

لاّجد مالسلا و  هیلعرضخ  تاقالم  951

مالسلا هیلع  نیسح  نیمه  1052

تبیغ تریح و  1153

هیُما ینب  زا  ماقتنا  1254

دمآ شوپ  هقرخ  هک  ناشوپب  هلایپ  ِرَس  1355

تسود تیار  وترپ  1456

هبعک رد  لاّجد  1558

لگ قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن  1659

نادنز رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  1761

! خاک ظفاحادخ يا  1862
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ایناپسا رد  نامیلس  جنگ  1963

ورَم جح  هب  لاسما  2068

يآ زاب  یتسه  هچنآ  ره  الد  يآ  زاب  2169

لد زار  2269

میرغ مهس  2370

زبس هسیک  2472

خاّبط رورسم  2572

داتشه دصراهچ و  ای  دصناپ  2673

« ير  » ای رونید » »2774

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يوجتسج  رد  2874

شزرا اب  هراوشوگ  2975

! ناسرب هلفاق  هب  ار  دوخ  3078

! نامرد یب  درد  بیبط  3179

نک هبلاطم  ناراکهدب  زا  ار  لاوما  3280

! دوب ریحتم  هک  يدرم  3382

تسین تّجح  زا  یلاخ  نیمز  3483

ریشمش بسا و  هجو  رد  رانید  رازه  3589

! نکاطع يرسپ  وا  هب  ادنوادخ ! 3691

؟ یناوخ یمن  ار  جرف  ياعد  ارچ  3792

! دنزرف يارب  اعد  تساوخرد  3896

مالسلا هیلع  ماما  ییادها  نفک  3997

ییادها تعلخ  4098

! مدش دلوتم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  هب  نم  4199

! دش هتشک  تنمشد  باجتسم و  تیاعد  42100

! میتسین وت  رفس  هب  یضار  ام  راد ! هگن  تسد  43102

! نک رکش  داهن  وت  رب  هک  یتّنم  رطاخ  هب  ار  يادخ  44103
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! نسح مرسپ  45106

؟ دماین همان  خساپ  ارچ  46107

! دینک فذح  ار  اهنآ  مان  47108

! راوخبارش مداخ  لزع  48109

! دش بآ  رب  شقن  اهنآ  هشقن  49109

!؟ دوب دهاوخ  تمالس  هب  منید  ایآ  50113

! دنیامرف یم  تسرد  ناج ، اقآ  51121

! بیجع مایپ  52123

! الوم تیانع  و  نم ؛ یتسدگنت  53125

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هداتسرف  54126

! يدیمون سأی و  زا  سپ  روهظ ؛ 55127

! نک ام  لاوحا  رب  وت  مه  ییاعد  56129

! سرتن ناسرب و  ار  مایپ  57134

! دیراذگب دّمحم  ار  وا  مان  58135

! دوش زاب  ناوجون  نابز  ات  البرک  دیورب  59136

! نک ادج  ار  تیومع  رسپ  ّقح  60137

! شورفب ار  مالغ  61138

! یئرمان تارابع  62139

؟ يدومن در  ار  ام  ناسحا  ارچ  63140

! نکم رفس  اهنآ  اب  64143

هشفنب لُگ  65145

! قوقح تفایرد  عقوم  66146

! الوم زا  یکّربت  67147

! نک توکس  نز  نآ  دروم  رد  68148

! نک ظفح  ار  زار  نیا  69149

! خساپ نودب  بلطم  70150
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  همان يا  71151

! شابن نارگن  72152

! نابز هب  انشآ  73153

؟ نم ارچ  74154

! الوم تیانع  مالس و  75155

! يوش تیاده  یهاوخ  یم  76158

! مرادن وا  لام  هب  يزاین  77159

! دوقفم يالط  78160

! دیسر ام  هب  دوب ؛ هدشمگ  هک  ییالط  79162

! دنتخادنا هلجد  رد  هک  هسیک يا  80163

! كّربتم همرس  81164

! ربق حول  82165

! هدب حور  نب  نیسح  هب  ار  لاوما  83166

هیقت و  حور ؛ نب  نیسح  84168

! یمق هیوباب  نب  یلع  رب  ادخ  تمحر  85170

؟ دربب هانپ  اجک  هب  هعیش  86171

! تلاکو ياعّدا  87172

! وا ییاوسر  جّالح و  ياعّدا  88174

! ردپ زا  يو  تیامح  جّالح و  رسپ  89175

! وا تبقاع  و  یناغملش ؛ 90177

! روهظ ياهزور  91179

! رای يوجتسج  رد  92180

؟ ینیبب ار  تنامز  ماما  يراد  تسود  93185

! تباهم اب  یناوجون  94186

! مدید هفرع  زور  رصع  ار  اقآ  95187

! بوبحم يوجتسج  رد  96194
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! دنام یمن  هدیشوپ  مدرم  رب  يزیچ  97200

؟ تسا روط  هچ  تا  یگدنز  عضو  98201

! تاقالم يوزرآ  رد  99203

! تیب لها  ياقآ  100205يا 

! رای رادید  دیما  هب  101207

! ام یعقاو  تسود  102215

! متسه نیمز  رد  هّللا  هیقب  نم  103217

؟ تسیک رمالا  بحاص  104219

! روخن ناکت  تسیاب و  105221

! وا يوجتسج  رد  106222

!؟ منیب یمن  ار  وت  هک  یتشادنپ  107227

! متسه دّمحم  لآ  مئاق  نم  108229

! دیریذپب ار  دوخ  يالوم  توعد  109232

! امیس هام  ناوجون  110238

! اقآ هب  یسرتسد  زا  هفیلخ  نارومأم  زجع  111240

! مالسلا هیلع  يدهم  ترایز  يوزرآ  112243

! رّهطم ربق  رانک  رد  همان يا  113244

! دش لصاح  رادید  قیفوت  ماجنارس  114245

؟ دیدرت ارچ  115247

! دوسالا رجح  بصن  و  مالسلا ؛ هیلعرصع  یلو  116251

!؟ قساف ّجح و  لوپ  117254

! الوم رادید  تافرع و  يارحص  118255

! ییاحیسم تسد  119256

! ییوت نم  درد  ياود  120265

! وا رادید  دنمزاین  رضخ  121266

! وا تماما  زاغآ  122267

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


! ناتسود زا  ییاریذپ  و  یتشهب ؛ ياذغ  123271

! وا نارکیب  تیانع  و  لد ؛ رد  ياعد  124274

! الوم تیانع  و  انیبان ؛ تراسج  125277

! زیخرب ادخ  نذا  هب  126280

! الوم تیانع  و  هداتفا ؛ يریخ  لها  127281

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يرای  و  نیّفص ؛ گنج  128283

! تسوا یعقاو  يولع  129284

! یکدوک نس  رد  الوم  خساپ  و  فلاخم ؛ تاهبش  130288

! لد رورس  الوم و  دای  131307

! الوم جرف  لیجعت  رد  اعد  ریثأت  132308

! سرپب ام  مئاق  زا  ار  دوخ  یملع  لکشم  133310

! نم ما  هدنامرد  ایب  حلاص ! ابا  134312

خرس لگ  135314

! شابن گرم  درد و  نارگن  136315

! نمشد ییاوسر  الوم و  تیانع  137317

! رون روهظ  زا  شیپ  ناهج  138323

 : تس هدومن ا  رشتنم  نارکمج  سّدقم  دجسم  328تاراشتنا 

نارکمج سّدقم  دجسم  332تاراشتنا 

زکرم 334هرابرد 
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( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

مجرتم هدنروآدرگ ، نسح 1343 ،-  داشرا ، هسانشرس : 

هدیزگرب  . یسراف  . راونالا راحب  يدادرارق :  ناونع 

قیقحت داـشرا ؛ نسح  مجرتـم  هدـنروآدرگ و  راونـالا / راـحب  باـتک  زا  هتفرگرب  ناـمز  ماـما  زا  ییاهناتـساد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
نارکمج سدقم  دجسم  تاقیقحت  دحاو  شیاریو  حیحصت 

لایر 964- 10000 کباش :  .ص   316 يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1379 .  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخـشم 
مهن 7-51-6705-964-978: پاچ  لایر   30000 6705-51-0 ؛ 

تسا یسلجم " همالع   " فیلات راونالا " راحب   " باتک زا  هتفرگرب  باتک  نیا  تشاددای : 

ناتسمز 1379. مود  پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1380. موس  پاچ  تشاددای : 

مراهچ 1382. پاچ  تشاددای : 

راهب 1388. مهن :  پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

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

هدیزگرب راونالاراحب .  .ق  1111  - 1037 یقت ، دمحم  نب  رقاب  دمحم  یسلجم ، هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

تاقیقحت دحاو  مق .)  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

4د2 فلا /BP224/4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 12310-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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همدقم

راونالا راحب  گنس  نارگ  باتک  زا  ناتساد  هن  یس و  دصکی و  همجرت 

(1) صصقلا نسحا  کیلع  صقن  نحن  انکردا » نامزلا  بحاص  ای  »

« مینک یم  تیاکح  وت  رب  ار  اه  تشذگرس  هصق و  نیرتوکین  ام  »

اهنآ زا  کی  ره  هک  تسا  هتفرگ  کمک  يدایز  ياهرازبا  زا  خیرات  لوط  رد  دوخ  يداقتعا  یملع و  ياه  هتفای  لاقتنا  روظنم  هب  ناسنا 
هویـش یتیبرت ، يداقتعا و  فراعم  نایب  يارب  اهرازبا  نیرتدـمآ  راـک  زا  یکی  .تسا  بساـنم  ناـبطاخم  يارب  دوخ  صاـخ  طئارـش  رد 

جیورت و يارب  ناتساد  هصق و  نابز  زا  هدافتسا  زورما ، ات  رود  هتشذگ  زا  یشزومآ ، یتیبرت و  ياه  ماظن  مامترد  .تسا  یسیون  ناتساد 
زا يرایـسب  زین  ینامـسآ  ياه  باـتک  ریاـس  میرک و  نآرق  ریظن  ینید  لیـصا  نوتم  رد  .تسا  هدوب  جـیار  يرما  یـشزومآ  داوم  میهفت 

ار یسیون  ناتساد  هویـش  يالاب  ییآراک  تیمها و  دوخ  عون  رد  راک  نیا  هک  تسا  هدش  ءاقلا  هصق  ناتـساد و  تروص  هب  دنلب  فراعم 
هب ار  اهنآ  زا  يا  هتسد  هصق ، يارب  یصخشم  بوچ  راهچ  نییعت  قیرط  زا  نمض  رد  دهد و  یم  رارق  دییأت  دروم 

ص:13

هیآ 3. فسوی ، هروس  . 1 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  یفرعم  صصقلا  نسحا  ناونع 

رد اهنآ  زا  هدافتـسا  هک  میروخ  یمرب  هدـنزومآ  تیاکح  هصق و  يداـیز  دادـعت  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  يـالبال  رد 
.تسا رثؤم  دیفم و  رایسب  ناوج  رشق  هژیوب  مدرم  هّماع  شرورپ  شزومآ و  ياتسار 

هیلع نامز  ماما  فراعم  رـشن  تیودهم و  گنهرف  جـیورت  فدـه  اب  مرتحم  فلؤم  تسا ؛ هدـمآ  درگ  اتـسار  نیمه  رد  مه  رـضاح  رثا 
نآ ياهدلج 51 و 52 و 53  راونالا  راحب  گنس  نارگ  باتک  زا  ناتـساد  هن  یـس و  دصکی و  همجرت  يروآ و  عمج  هب  مادقا  مالـسلا 

.تسا هدومن  دراد -  صاصتخا  ترضح  نآ  هب  هک  باتک - 

گنهرف رـشن  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  فراعم  ءایحا  نارکمج  سدقم  دجـسم  تاقیقحت  دـحاو  فادـها  زا  یکی  هک  اجنآ  زا 
رتشیب هچ  ره  ییانشآ  رتسب  هکنیا  دیما  هب  .تسا  هدومن  شیاریو  حیحصت و  قیقحت و  زا  سپ  رضاح  رثا  رـشن  هب  مادقا  تسا ، تیودهم 

زین هعومجم  نیا  رـشن  پاچ و  و  دزاس ، مهارف  تیرـشب  ملاع  یجنم  هب  طوبرم  لئاسم  اـب  ار  ناوجون  ناوج و  رـشق  هژیوب  نادـنمقالع ،
.ددرگ عقاو  دیفم  مالسلا  مهیلع  تیبلها  گنهرف  شرتسگ  رد  يداقتعا  يرکف و  دنمشزرا  ياه  هعومجم  ریاس  دننام 

تاقیقحت دحاو 

مق نارکمج -  سدقم  دجسم 

ناتسبات 1379
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دوعوم دالیم  1

یلع نب  نسح  دّمحم ، ابا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هّمع  مالـسلا و  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح 
: داد ماغیپ  داتسرف و  نم  دزن  ار  یصخش  مالسلا  امهیلع 

تّجح هک  ار  دوخ  تّجح  بشما  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  تسا ، نابعـش  همین  بش  هک  ایب  ام  دزن  راطفا  يارب  بشما  ناج ! هّمع  »
« .دزاس یم  راکشآ  تسا ، نیمز  يور  رد  وا 

؟ تسیک وا  ردام  مدرک : ضرع  مدش ، بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  نم 

.سجرن دومرف :

.منیب یمن  وا  رد  یگلماح  زا  يرثا  نم  ادخ ! هب  مسق  مدرگ ؛ تیادف  مدرک : ضرع 

.میوگ یم  وت  هب  نم  هک  تسا  نیمه  تقیقح  نادب ! دومرف :

: دومرف هدروآرد و  ارم  شفک  نوتاـخ  سجرن  .متـسشن  مدرک و  مالـس  هدـش  ترـضح  هناـخ  نوردـنا  دراو  وـگ  تفگ و  نیا  زا  سپ 
؟ تسا روطچ  ناتلاح  نم ! يوناب 
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.یتسه وت  نم ، نادناخ  نم و  يوناب  مدرک : ضرع 

]؟ گرزب ماقم  نیا  اجک و  نم  ] دینز یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  دومرف :

.تسا ترخآ  ایند و  رَورس  هک  دومن  دهاوخ  اطع  وت  هب  يرسپ  بشما  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  مرتخد ! مدرک : ضرع 

هب مدرک ، راطفا  مدـناوخ و  ار  اشع  زامن  هک  نآ  زا  سپ  .تسـشن  مارآ  دوب ، نایامن  وا  رد  ایح  بجح و  راـثآ  هک  یلاـح  رد  وا  هاـگنآ 
چیه دوب و  هدـیباوخ  نوتاخ  سجرن  دیـسر ، نایاپ  هب  مزاـمن  یتقو  .متـساخرب  بش  زاـمن  يادا  يارب  بش  همین  .مدـیباوخ  هتفر و  رتسب 

مدـید مدـیرپ ، باوخ  زا  ساره  اب  ناهگان  مدـیباوخ ؛ هرابود  .مدـش  زاـمن  تاـبیقعت  لوغـشم  .دـش  یمن  هدـید  وا  رد  ناـمیاز  زا  يرثا 
.تسا باوخو  هدیمرآ  نوتاخ  سجرن 

نکن هلجع  ناج ! هّمع  :» دومرف دـنلب  يادـص  اب  شیوخ  قاتا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگان  .مدرک  کـش  ماـما  هدـعو  هب  ماـگنه ، نیا  رد 
« .تسا کیدزن 

متفر و وا  فرط  هب  .دـیرپ  باوخ  زا  ساره  اب  نوتاخ  سجرن  نم ، تئارق  ماـگنه  .مدومن  سی »  » و هدجـس » ملا  » هروس تئارق  هب  عورش 
»؟ ینک یم  ساسحا  يزیچ  ایآ   (1)، ِکیلع هّللا  مسا  متفگ :

!«. ناج هّمع  يرآ ، :» دومرف

.متفگ وت  هب  هک  تسا  نامه  نیا  راد ، يوق  لد  شاب و  ّطلسم  دوخرب  مدرک : ضرع 

هدامآ نامیاز  يارب  ًالماک  وا  هک  یلاح  رد  متفر  باوخ  هب  هرابود  هاگنآ 
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ار زادناور  مدش ، رادیب  .مدرک  ساسحا  ار  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  میالوم  روضح  هک  نیا  ات  مدـیمهفن  يزیچ  رگید  .دوب  هدـش 
.دوب هزیکاپ  رایسب  .مدیشک  شوغآ  رد  ار  وا  .تسا  هدجس  رد  مدید  مدز  رانک 

«. روایب ار  مدنزرف  ناج ! هّمع  : » دومرف دنلب  يادص  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحمابا ، ماگنه  نیا  رد 

داهن وا  تشپ  رب  ار  رگید  تسد  تشاذگ و  دوخ  تسد  کی  يور  ار  كدوک  راوگرزب  نآ  مدرب ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن  هب  ار  وا 
دیشک وا  لصافم  اهشوگ و  اهمشچ و  رب  تسد  دناخرچ و  لفط  نآ  ناهد  رد  ار  كرابم  نابز  هاگنآ  .دینابسچ  هنیـس  هب  ار  شیاهاپ  و 

« .وگب نخس  مرسپ  : » دومرف و 

« ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ًادّمحم  َّنأ  دهشأ  و  هل ، کیرشال  هدحو  هّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشا  : » دومرف دوعسم  دلوم  نآ 

، دوخ راوگرزب  ردـپ  هب  دیـسر  ات  داتـسرف  دورد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  کی  کی  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  رب  هاـگنآ 
.دومن مالس  ترضح  نآ  رب  درک و  زاب  مشچ 

«. دنک مالس  زین  وا  رب  ات  ربب  شردام  دزن  هب  ار  وا  ناج ! هّمع  :» دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.مدنادرگزاب مالسلا  هیلع  ماما  قاتا  هب  ار  وا  سپ  دومن ، مالس  زین  دوخ  ردام  رب  مدرب ؛ شردام  دزن  هب  متفرگ و  ار  وا 

«. ایب ام  دزن  زین  متفه  زور  ناج ! هّمع  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح 

دولوم نآ  هراوهگ  زا  شوپور  یتقو  .منک  یظفاحادخ  ناشیا  اب  ات  متـشگزاب  مالـسلا  هیلع  ماما  قاتا  هب  دـیمد  دیـشروخ  هک  نادادـماب 
مدز رانک  ار  دوعسم 
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؟ دش هچ  مرَورس  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  ترضح  هب  .متفاین  ار  وا 

.مدرپس درپس ، ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ردام  هک  یسک  نامه  هب  ار  وا  دومرف :

!« روایب نم  دزن  ار  مدنزرف  : » دومرف .متسشن  شرضحم  رد  مدرک و  مالس  .مدش  بایفرش  مالسلا  هیلع  ترضح  تمدخ  هب  متفه  زور 

ییوگ دناخرچ ؛ وا  ناهد  رد  نابز  لّوا  راب  دننام  ًادّدـجم  راوگرزب  نآ  و  مدروآ ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن  يا  هقادـنق  رد  ار  مرَورس 
« وگب نخس  مرسپ ! :» دومرف هاگنآ  .دیناروخ  یم  لسع  ای  ریش  وا  هب  هک 

یلع رب  و  تفگ ، اـنث  دورد و  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ربماـیپ  ترـضح  و  هّللا » ّـالإ  هـلإ  ـال  نأ  دهـشأ  :» دوـمرف
توالت ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دیـسر ، دوخ  راوگرزب  ردـپ  هب  ات  داتـسرف  دورد  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  کی  کـی  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

: دومن

ِیف ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنیثِراوـْلا * ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَا  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَـْالا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدـیُرنَو  میحرلا * نمحرلا  هّللا  مسب  »
(1) «. َنوُرَذْحی اُوناَک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َناماه َو  َنْوَعِْرف َو  يُِرنَو  ِضْرَْالا 

ثراو ار  ناشیا  و  مینادرگ ،  [ مدرم  ] نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دندوب  هدش  تسد  ورف  نیمزرس  نآ  رد  هک  یناسک  رب  میتساوخ  «و 
كاـنمیب ناـنآ  بناـج  زا  هک  ار  هچنآ  ناشنایرکـشل  ناـماه و  نوـعرف و  هب   [ یفرط زا   ] میهد و ناشتردـق  نیمز  رد  و  مینک *  [ نـیمز ]

«. مینایامنب دندوب ،

: دیوگ یم  تسا -  فیرش  ثیدح  نیا  يوار  هک  دّمحم -  نب  یسوم 
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هیآ 5 و 6. صصق ، هروس  . 3 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
http://www.ghaemiyeh.com


.(1) درک قیدصت  ار  مالسلا  اهیلع  همیکح  هتفگ  وا  مدیسرپ ، زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مداخ  هبقع ، زا  ار  ثیدح  نیا 

تسود لاصو  2

زا یکی  ملـسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فیرـش  یباحـص  يراصنا ، بویا  وبا  ناگداز  دنزرف  زا  هک  شورف  هدرب  نامیلـس  نب  رـُشب 
 - تسا هدوب  مالسلا  هیلع  ترضح  هیاسمه  زین  ارماس  رد  و  هدوب ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  نایعیش 

: دیوگ یم 

« .دناوخ یم  ار  وت  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نام  يالوم  :» تفگ دمآ و  نم  دزن  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  مالغ  روفاک ،

یهورگ نآ  نادـنزرف  زا  وت  رـشب ! يا  :» دومرف متـسشن ، ناشیا  لباقم  رد  هک  یماـگنه  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن  نم 
هب لسن  هب  لسن  و  تفر ، دهاوخن  نیب  زا  هاگ  چیه  امش  رد  یتسود  نیا  و  دنداد ، يرای  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتسه 

يزار زا  یهاگآ  رب  ار  وت  نونکا  .دـیتسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  نانیمطا  قوثو و  دروم  هراومه  امـش  و  دـسر ، یم  ثرا  هب  اـمش 
هک تسوت  هب  نم ، نامرف  نآ  و  تفرگ ، یهاوخ  یـشیپ  يرترب و  ام  ناراتـسود  نایعیـش و  ریاس  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  مزاس  یم  رختفم 

« .ینک يرادیرخ  ار  يزینک 

رتشگنا اب  تشاگن و  یمور  نابز  ّطخ و  هب  فیطل  ابیز و  يا  همان  هاگنآ 
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.دوب الط  هّکس  تسیب  تسیود و  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  ار  یگنر  درز  هتسب  و  دومن ، رهُم  شیوخ  كرابم 

هک یماگنه  .شاب  رـضاح  تارف  لپ  يور  رب  زور  نالف  باتفآ  عولط  ماگنه  نادادماب  ورب ، دادـغب  هب  ریگب و  ار  همان  نیا  دومرف : سپس 
هک یباـی  یم  ار  نارادـیرخ  زا  یهورگ  يدوز  هب  يدـید ، اـهنآ  رد  ار  نازینک  دندیـسر و  وـت  راـنک  هب  بارـش  ِناگدنـشورف  ياـهقیاق 

.دروخ یم  مشچ  هب  برع  ناناوج  زا  زین  یمک  هّدع  اهنآ  نایم  رد  دنتسه ، سابع  ینب  ِفارشا  ناگدنیامن 

رد ار  يزینک  زور  لّوا  زا  وا  شاب ، هتـشاد  رظن  ریز  ار  شورف  هدرب  دیزی » نب  رمع   » مان هب  یـصخش  رود  زا  يدید  ار  نانآ  هک  یماگنه 
دوخ و  تسا ، نارگاشامت  يزارد  تسد  هاـگن و  زا  عناـم  هک  دراد  نت  رب  سردـنم  ریرح  هعطق  ود  زینک  دراد ، یم  هگن  شورف  ضرعم 

.دهد یمن  رارق  دنزب  تسد  وا  هب  دهاوخب  هک  یسک  رایتخا  رد  ار 

یم دیـسرب ! مداـیرف  هب  دـیوگ : یم  هک  يونـش  یم  یکزاـن  باـقن  سپ  زا  تسا  یمور  ناـبز  هب  هک  ار  وا  هلاـن  يادـص  لاـح ، نـیا  رد 
.دنردب ار  مباجح  هدرپ  دننکشب و  ار  متمرح  دنهاوخ 

الط هّکـس  دصیـس  يو  ندیرخ  يارب  وا ، تّفع  رطاخ  هب  تبغر ، لیم و  اب  ات  دـش  دـهاوخ  رـضاح  نارادـیرخ  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 
، مرادـن وت  هب  یتبغر  نم  یـشاب  هتـشاد  مه  ار  دواد  نب  نامیلـس  کُلم  ماـقم و  رگا  دـیوگ : یم  یبرع  ناـبز  هب  زینک  نآ  یلو  دزادرپب ،

.نکن فلت  ار  دوخ  لام  هدوهیب 

.مشورفب ار  وت  هک  مراچان  نم  تسیچ ؟ هراچ  تفگ : دهاوخ  هدنشورف 

دیاب نم  ینک ؟ یم  باتش  ارچ  تفگ : دهاوخ  زینک  نآ 
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! دریگب مارآ  وا  تناما  افو و  وا و  هب  مبلق  هک  منک  باختنا  ار  يرادیرخ 

طخ و هب  ار  نآ  فارـشا  زا  یکی  هک  مراد  يا  هتـسبرس  هماـن  نم  وگب : وا  هب  ورب و  شورف  هدرب  ِدـیزی  نب  رمع  يوس  هب  ماـگنه  نآ  رد 
نآ هدنسیون  نآ و  رد  ات  هدب  وا  هب  ار  نآ  .تسا  هداد  حرش  ار  دوخ  ياخس  تفارش و  افو ، تمارک ، وا  رد  و  تسا ، هتـشون  یمور  نابز 

.مرخب وت  زا  ار  زینک  نیا  هک  متسه  لیکو  وا  يوس  زا  نم  يدش  یضار  وت  تفای و  یلیامت  وا  هب  رگا  دشیدنیب ،

تـسیرگ تّدش  هب  دـناوخ  دـید و  ار  همان  زینک  نآ  هک  یماگنه  .مدومن  ارجا  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رماوا  مامت  نم  دـیوگ : رـشب 
.شورفب همان  نیا  بحاص  هب  ارم  دنگوس ! تدوخ  ناج  هب  ار  وت  دیزی ! نب  رمع  يا  تفگو :

.تشک مهاوخ  ار  مدوخ  یشورفن  وا  هب  ارم  رگا  تفگ : رایسب ، تخس و  ياهدنگوس  زا  سپ  وا 

وا هب  ار  اهلوپ  .دش  یضار  دوب  هداد  نم  هب  میالوم  هک  یغلبم  نامه  هب  وا  ات  مدرک  رایـسب  يوگ  تفگ و  تمیق  رـس  رب  هدنـشورف  اب  نم 
يارب دادـغب  رد  هک  یکچوک -  هناـخ  هب  زینک  هارمه  هب  اـجنآ  زا  و  متفرگ ، لـیوحت  دوب  نادـنخ  داـش و  هک  یلاـح  رد  ار  زینک  مداد و 

.متشگزاب مدوب -  هدرک  رایتخا  تنوکس 

يور دیسوب و  یم  ار  نآ  دروآ و  نوریب  دوخ  نابیرگ  زا  ار  همان  میدیـسر  لزنم  هب  هک  نیمه  تشادن ، رارق  مارآ و  هار  ریـسم  رد  زینک 
.دیشک یم  دوخ  نت  رب  داهن و  یم  دوخ  تروص  ناگدید و 

؟ یسانش یمن  ار  شبحاص  هک  یسوب  یم  ار  يا  همان  ابجع ! متفگ : وا  هب 

! یسانش یمن  ار  ناربمایپ  نادنزرف  ماقم  هک  لهاج  هراچیب  يا  :» دومرف
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نیـشناج يراوح و  ناـگداون -  زا  مرداـم  و  متـسه ، مور -  رـصیق  رـسپ  اـعوشی -  رتخد  هکیلم  نم  راپـسب ، نم  هب  لد  رادارف و  شوگ 
.مزاس یم  ربخ  اب  نآ  زا  ار  وت  نونکا  هک  مراد  بیجع  یناتساد  .تسا  نوعمش  مالسلا -  هیلع  حیسم 

يارب .متـشادن  رتشیب  لاـس  هدزیـس  نم  دـنک ، جـیوزت  مردـپ -  يومع  رـسپ  ینعی  دوخ -  هدازردارب  هب  ارم  تساوخ  یم  رـصیق  مّدـج ،
و فارـشا ، ناـیعا و  زا  نت  دـصتفه  و  اـسیلک ، ناـگرزب  ناـنابهر و  حیـسم و  ناـگداز  يراوـح  زا  نتدصیـس  مـسارم ، نـیا  يرازگرب 

یتخت و  دومن ، توعد  ار  نوگانوگ  فیاوط  ناریما  فلتخم و  ياههورگ  ناگرزب  رکشل و  نارس  هاپس و  ناهدنامرف  زا  رفن  رازهراهچ 
زا يرایسب  ياه  بیلص  و  درک ، بصن  شیوخ  رصق  تمـسق  نیرتالاب  نیرتهب و  رد  نوتـس  لهچ  يور  رب  تارهاوج ، عاونا  هب  هتـسارآ 

.دنتشاد اپرب  فرط  ره 

زا اه  بیلـص  ناهگان  دندوشگ ، ار  اه  لیجنا  هدش و  مسارم  يارجا  لوغـشم  گرزب  ناشیـشک  دناشن و  تخت  رب  ار  داماد  هک  یماگنه 
يالاب زا  داماد  و  دندش ، ادج  شیوخ  رارقتسا  لحم  زا  و  دندیزرل ، تخت  ياه  هیاپ  و  دنتخیر ، ورف  نیمز  رب  شیوخ  دنلب  ياههاگیاج 

.دیزرل ناشندب  و  دیرپ ، اه  فقسا  راسخر  زا  گنر  .دش  شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  تخت 

بهذم حیسم و  نید  نتفر  نیب  زا  تمالع  ثداوح  نیا  هک  نک  فاعم  راک  نیا  زا  ار  ام  اهاشداپ ! تفگ : مّدج  هب  مظعا  فقسا  هاگنآ 
.دشاب یم  هاشداپ  نآ  قح  رب 

اهفقسا هب  لاح  نیع  رد  تفرگ ، دب  لاف  هب  ار  هثداح  نیا  زین  مّدج 
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ار هتـشگرب  تخب  هدز  کلف  نیا  رگید  ردارب  و  دینک ، بصن  شیوخ  ياه  هاگیاج  رد  هرابود  ار  اه  بیلـص  تخت و  ياهنوتـس  تفگ :
رگید ردارب  تداعـس  اب  ار  نیتسخن  ردارب  تسوحن  دیاش  ات  مینک  جیوزت  وا  هب  ار  رتخد  نیا  ات  دیروایب  تسا  تخبدب  شّدج  دـننام  هک 

.مینک عفد 

.دندش قّرفتم  مدرم  دش و  رارکت  لّوا  دادیور  هرابود  دنیامن  رازگرب  ار  مسارم  دنتساوخ  ًاددجم  یتقو 

.دش هدنکفا  اه  هدرپ  هتسب و  اهرد  تفر ، شیوخ  يارس  مرح  هب  تساخرب و  دوب -  نیگهودنا  رایسب  هک  یلاح  رد  مّدج - 

، دندوب هدمآ  درگ  مّدج  رصق  رد  هک  مدید  ار  نایراوح  زا  یهورگ  نوعمش و  مالسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  باوخ  رد  بش  نآ  نم 
بـصن دوب ، هدرک  بصن  ار  گرزب  تخت  نآ ، رد  مّدج  هک  ییاج  نامه  رد  دیـسر  یم  نامـسآ  هب  نآ  يادنلب  هک  رون  زا  يربنم  نانآ 

.دندومن

زا یهورگ  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  وا  نیشناج  داماد و  و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  مالـسا  ربمایپ  لاح ، نیا  رد 
.دندومرف هقناعم  اهنآ  اب  دنتفر و  ناشیا  زاوشیپ  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  .دندش  دراو  شنادنزرف 

نیا يارب  نوعمش ، زا  هکیلم  يراگتساوخ  يارب  نم  هَّللا ! حور  يا  دومرف : ناشیا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هاگنآ 
.ما هدمآ  مرسپ 

.درک هراشا  همان ، نیا  بحاص  رسپ  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  يوس  هب  تسد  اب  هاگنآ 

لآ نادناخ  هب  ار  دوخ  نادـناخ  هدروآ ، يور  وت  هب  تداعـس  فرـش و  دومرف : درک و  هاگن  نوعمـش  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح 
.هد دنویپ  مالسلا  مهیلعدّمحم 
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.متفریذپ يرآ  درک : ضرع 

نادنزرف مالسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  دومن و  جیوزت  شدنزرف  هب  ارم  تفر و  ربنم  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  هاگنآ 
.تفرگ دهاش  ار  نایراوح  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالساربمایپ 

، رطاخ نیمه  هب  .دنـشکب  ارم  دوب  نکمم  نوچ  .منک  وگزاب  شیوخ  ّدج  ردپ و  هب  ار  باوخ  نیا  هک  مدیـسرت  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا 
، تفرگ ياج  ملد  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ّتبحم  رهم و  رگید  يوس  زا  و  مدرکن ، راکـشآ  ناشیا  هب  مدومن و  ناـهنپ  ار  نآ 

.مدیدرگ رامیب  رغال و  فیعض ، تّدش ، هب  هک  نانچ  نآ  مدش  لیم  یب  ندیماشآ  ندروخ و  هب 

.دشاب هتسجن  وا  زا  ارم  يوراد  هدرکن و  رضاح  منیلاب  هب  مور  ياهرهش  زا  مّدج  هک  دنامن  یقاب  یکشزپ  ما  هجلاعم  يارب 

، تگرم زا  شیپ  ار ، نآ  اـت  يراد  ییزورآ  اـیند  نـیا  رد  اـیآ  مزیزع ! ممـشچ ، روـن  تـفگ : دـش  سویأـم  نـم  هجلاـعم  زا  هـک  هاـگنآ 
»؟ مروآرب

مک دنتـسه -  وت  نادنز  رد  هک  ناملـسم -  ناریـسا  جنر  زا  یمک  رگا  هدـش ، هتـسب  نم  يور  هب  دـیما  ياهرد  مامت  ناج ! ردـپ  متفگ :
ارم مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  وا  ردام  مالسلا و  هیلع  حیـسم  دیاش  ییامن ، دازآ  هدرک و  ادج  دنب  زا  هقدص  ناونع  هب  ار  اهنآ  و  ینک ،

.دننک تیانع  افش 

.دیشوک رتشیب  ناریسا  لاح  تیاعر  رد  زین  وا  .مدروخ  اذغ  یمک  مدرک و  يدوبهب  راهظا  رهاظ  هب  دروآرب  ارم  هتساوخ  مّدج  نوچ 

رازه مالسلا و  اهیلع  میرم  ترضح  هارمه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ناهج  نانز  رَورس  راب  نیا  .مدید  یباوخ  هرابود  بش ، هدراهچ  زا  سپ 
.دندمآ نم  تدایع  هب  هتشرف 
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.دنتسه مالسلا -  هیلع  یلع  نب  نسح  وت -  رهوش  ردام  ناهج و  نانز  رَورس  ناشیا  دومرف : نم  هب  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح 

.مدرک هوکش  تسا ، هدماین  نم  تاقالم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  نیا  زا  و  متسیرگ ، هتفرگ و  ار  ناشیا  كرابم  ِنماد  نم 

مرهاوخ نیا  .دـمآ  دـهاوخن  وت  رادـید  هب  مدـنزرف  یتسه ، يراـصن  نید  رد  كرـشم و  وت  اـت  دومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
اهیلع میرم  مالسلا و  هیلع  حیسم  ادخ و  ياضر  یهاوخ  یم  رگا  .دیوج  یم  يراز  یب  وت  نید  زا  تسا و  مالسلا  اهیلع  میرم  ترـضح 

: ییوگب دیاب  دیایب ، وت  رادید  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  يروآ و  تسد  هب  ار  مالسلا 

« ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دّمحم  یبأ  َّنَا  و  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  »

.داد تسد  نم  هب  یشوخ  ساسحا  دندیشک و  شوغآ  رد  ارم  مدرک ، يراج  نابز  هب  ار  تاملک  نیا  هک  یماگنه 

.داتسرف مهاوخ  وت  دزن  هب  ار  وا  نم  شاب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رادید  رظتنم  نونکا  دومرف : هاگنآ 

.مدش مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رادید  رظتنم  تحار  لایخ  اب  متساخرب  باوخ  زا  هک  یتقو 

قشع شتآ  رد  تسخن  ارم  هک  تسا  يرادافو  مسر  هچ  نیا  اناج ! متفگ : وا  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  بش  نآ  يادرف 
!؟ يدومن راچد  مقارف  درد  هب  هاگنآ  يدنازوس ، دوخ 

هک یتقو  ات  دمآ  مهاوخ  وت  رادید  هب  باوخ  رد  بش  ره  يا  هدش  ناملسم  هک  نونکا  دوب ، وت  كرش  رطاخ  هب  نم  ریخأت  ّتلع  دومرف :
هب
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« .میدنویپب رگیدکی  هب  راکشآ  تروص 

.مدید یم  باوخ  هب  ار  وا  بشره  نونکات  بش  نآ  زا 

!؟ يداتفا ناریسا  نایم  رد  هک  دش  روطچ  مدرک : ضرع  نوتاخ  نآ  هب  دیوگ : نامیلس  نب  رشب 

رد و  دومن ، دهاوخ  هناور  یهاپس  ناناملـسم ، اب  دربن  يارب  زور  نالف  تّدج  دومرف : نم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یبش  دومرف :
زا یهورگ  هارمه  همدخ ، سابل  لکش و  رد  سانشان ، لکش  هب  دیاب  وت  داتـسرف ، دهاوخ  اهنآ  لابند  هب  ار  يرگید  هورگ  زین  زور  نالف 

.یناسرب نانآ  هب  ار  دوخ  هار  نالف  زا  نازینک 

و دیشک ، ینیب  یم  هک  اجنیا  هب  نم  راک  میدومن و  دروخرب  مالسا  هاپس  نالوارقـشیپ  هب  ات  میدمآ  ریـسم  نامه  زا  مدومن ، نینچ  زین  نم 
.یهاگآ نم  زار  زا  هک  یتسه  یسک  اهنت  وت  نونکا  .متسه  مور  هاشداپ  رتخد  نم  هک  دیمهفن  اهنآ  زا  یسک 

.متسه سجرن  متفگ : و  مدرک ، ناهنپ  ار  نآ  نم  .دیسرپ  ار  ممان  وا  متفرگ ، رارق  يدرمریپ  تمینغ  مهس  رد  مدش و  ریسا  نم  ماجنارس 

.تسا نازینک  مسا  ًالومعم  مسا  نیا  تفگ : وا 

! دییامن یم  مّلکت  یبرع  نابز  هب  دیتسه و  یمور  امش  هک  تسا  تفگش  یسب  ياج  مدرک : ضرع  هرابود  دیوگ : نامیلس  نب  رشب 

یم نابز  نیدنچ  هک  ار  ینز  رطاخ  نیمه  هب  مزومایب ؛ ناگرزب  بادآ  نم  ات  دومن  یم  ناوارف  شالت  نم  تیبرت  رد  مّدج  يرآ ! دومرف :
نابز وا  زا  نم  دمآ و  یم  نم  دزن  بش  حبص و  ره  وا  .دومن  نیعم  نم  میلعت  يارب  تسناد 

ص:26

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


.متخومآ ار  نآ  یبوخ  هب  ناوارف  تسرامم  اب  هک  نیا  ات  متخومآ  یم  یبرع 

تّزع هکیلم ]! يا  : ] دومرف ترـضح  .مدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدـخ  هب  و  مدومن ، لقتنم  ارماس  هب  ار  وا  دـیوگ : رـشب 
؟ يدید هنوگچ  ار  وا  تیب  لها  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  فرش  تینارصن و  ّتلذ  مالسا و 

؟ دیرتاناد نادب  نم  زا  امش  هک  ار  يزیچ  منک  فصو  هنوگچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع 

هد يراد  تسود  ایآ  نک ، باختنا  ار  یکی  ود  نیا  نیب  .منک  راـتفر  وت  اـب  تماـقم  هتـسیاش  مهاوخ  یم  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؟ ار يدبا  تفارش  هدژم  ای  مهد و  وت  هب  رانید  رازه 

.دیهدب نم  هب  يدنزرف  هدژم  درک : ضرع 

ملظ و زا  هک  هاگنآ  ار -  نیمز  و  دنک ، ریخـست  ار  ایند  برغ  قرـش و  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  مهد  یم  تراشب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیامن داد  لدع و  زا  رپ  دشاب -  هدش  هتشابنا  روج 

؟ یسک هچ  زا  درک : ضرع 

رد لاس ، نالف  هام و  نالف  بش و  نالف  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  مالـسا  ربمایپ  هک  یـصخش  ناـمه  زا  دومرف :
جیوزت یـسک  هچ  هب  ار  وـت  نوعمـش ، وا  یـصو  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  بش  نآ  .دروآ  رد  وا  دـقع  هـب  ار  وـت  مور  نـیمزرس 

؟ دندومن

.مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  ابا  امش  دنزرف  هب  درک : ضرع 

یبش مدـش ، ناملـسم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نانز ، هدیـس  تسد  هب  هک  یبش  نآ  زا  درک : ضرع  یـسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  دـندومرف :
ار وا  هک  تسا  هدوبن 
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.مشاب هدرکن  تاقالم 

.دیایب ام  دزن  هب  وگب  همیکح  مرهاوخ  هب  روفاک ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نام  يالوم  هاگنآ 

هتفگ هک  تسا  ینز  نامه  نیا  دومرف : ترـضح  دش ، فّرـشم  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هب  نوتاخ -  همیکح  وناب -  نآ  هک  یماگنه 
.مدوب

.دش نامداش  رایسب  وا  رادید  زا  و  دیشک ، شوغآ  رد  ینالوط  یتدم  ار  وا  نوتاخ  همیکح 

لآ مئاق  ردام  دّمحمابا و  رسمه  وا  هک  زومایب  وا  هب  ار  یگدنز  بادآ  نید و  تابجاو  ربب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دومرف : ترضح  هاگنآ 
(1) .دشاب یم  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  دّمحم - 

!؟ دش هدیمان  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  وا  ارچ  3

: دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا 

؟ دیتسین قح  هب  مئاق  همه  همئا ، امش  رگم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدیسرپ : مالسلا  هیلعرقابدّمحم  ماما  ترضح  زا 

!. یلب دومرف :
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؟ تسا هدش  هدیمان  مئاق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طقف  ارچ  سپ  مدرک : ضرع 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  نامـسآ  ناگتـشرف  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مّدج  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح 
یماو دوخ  لاح  هب  تسا  هدناسر  لتق  هب  ار  وت  قلخ  نیرت  هدیزگرب  هک  ار  یسک  ایآ  اراگدرورپ ! دندرک : ضرع  دنتسیرگ و  دندیلان و 

؟ يراذگ

تشذگ زا  دعب  دنچره  دیـشک ، مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  دنگوس ! ملالج  تّزع و  هب  دیریگ ! مارآ  داتـسرف : یحو  اهنآ  هب  لاعتم  دنوادخ 
.دشاب ینامز 

نیا ندید  زا  هکئالم  .داد  ناشن  اهنآ  هب  دندوب ، تماما  ناثراو  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  هدز و  رانک  ار  باجح  هدرپ  هاگنآ 
.دندش رورسم  رایسب  هنحص 

(1)« .تفرگ مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  مئاق  نیا  هلیسو  هب  دومرف : یلاعت  قح  .دناوخ  یم  زامن  مایق  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی 
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!؟ تسا یسک  هچ  يدهم  4

: دیوگ یم  یفعُج  رباج 

تمحر ار  امـش  دنوادخ  درک : ضرع  دـش و  بایفرـش  ناشیا  روضح  هب  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعرقابدّـمحم  ماما  تمدـخ  رد  نم 
.دیناسرب فرصم  هب  دیریگب و  تسا  نم  لام  تاکز  هک  ار  مهرد  دصناپ  نیا  دنک !

ماما هب  تاکز  ندرپس  بوجو  هک  هدـب  تناملـسم  ناردارب  نیکاسم و  ماتیا و  تناگیاسمه و  هب  رادرب و  ار  نآ  دوخ  دومرف : ترـضح 
.دنک راتفر  لدع  هب  نامحر  دنوادخ  دب  کین و  ناگدنب  نایم  دیامن و  میسقت  تاواسم  هب  .دنک و  مایق  ام  مئاق  هک  تسا  یماگنه  [

« يدهم » وا .تسا  هدومن  یچیپرـس  ادخ  نامرف  زا  دنک  یچیپرـس  وا  زا  هک  یـسک  و  هدومن ، تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  وا  زا  هک  ره 
(1) ....تسا هدش  تیاده  یناهنپ  رما  هب  اریز  تسا ، هدش  هدیمان 
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يدهم هدزای  5

: دیوگ یم  سابع  نب  هَّللادبع 

ار قح  يادـن  داد  جورع  ارم  هلالج -  لج  دـنوادخ -  هک  یماگنه  جارعم ، بش  رد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
! دّمحم ای  دومرف : یم  هک  مدینش 

! گرزب راگدرورپ  يا  کیبل  - 

؟ دنراد رظن  فالتخا  یعوضوم  هچ  رد  الاب  ملاع  نانکاس  یناد  یم  ایآ  - 

.مناد یمن  اراگدرورپ ! - 

؟ يا هدیزگنرب  مدآ  ینب  نایم  زا  دوخ  زا  دعب  ینیشناج  ردارب و  ریزو ، زونه  ایآ  - 

.نک باختنا  نم  يارب  ار  وا  وت  مینیزگرب ؟ دیاب  ار  یسک  هچ  اراگدرورپ ! - 

.ما هدیزگرب  ار  یلع  مدآ  ینب  نایم  زا  وت  يارب  نم  - 

.تسا نم  يومع  رسپ  وا  اراگدرورپ ! - 

تـسوت ضوح  بحاص  تمایق و  زور  رد  دمح ، مچرپ  وت و  مچرپ  بحاص  و  تسا ، وت  زا  دـعب  نم  ملع  ثراو  وت و  ثراو  وا  هکلب  - 
.دنک باریس  نآ  بآ  زا  دوش ، یم  تشهب  دراو  وت  تّما  زا  هک  ار  ینمؤم  ره  ات 

نآ بآ  زا  دـشابن ، وت  كاپ  نادـنزرف  وت و  تیب  لها  وت و  رادتـسود  هک  یـسک  ما  هدروخ  دـنگوس  یتخـس  هب  دوخ  هب  نم  دّـمحم ! ای 
تشهب دراو  ار  وت  تّما  مامت  دّمحم ! يا  میوگ : یم  یتسار  هب  یتسار ، هب  .دشونن  ضوح 
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.دنک ابا  دوخ  هک  یسک  زج  درک  مهاوخ 

؟ دنک یم  ابا  تشهب  هب  دورو  زا  یسک  هنوگچ  - 

زج یـسوم ، يارب  دشاب  نوراه  هلزنم  هب  وت  يارب  ات  مدومن ، باختنا  ینیـشناج  زین  وت  يارب  مدـیزگرب و  دوخ  قلخ  نایم  زا  ار  وت  نم  - 
رارق وت  نادنزرف  ردپ  ار  وا  و  داهن ، مهاوخ  وت  بلق  رد  ار  وا  ّتبحم  .دوب  دـهاوخن  يربمایپ  وت  زا  دـعب   [ اّما دوب ، یبن  زین  نوراه  هک  نآ 
سک ره  يدُرب ؛ یم  رـس  هب  ناشیا  نایم  رد  يدوب و  هدـنز  هک  هاگنآ  ناـشیا  رب  تسوت  قح  دـننام  وت  تّما  رب  وا  ّقح  سپ  .داد  مهاوخ 

زا هک  ره  و  تسا ، هدومن  ابا  وت  یتسود  زا  دـنز  زاب  رـس  وا  یتسود  زا  هکره  و  تسا ، هتخاس  عیاض  ار  وت  قح  دریگب  هدـیدان  ار  وا  قح 
.تسا هدومن  ابا  تشهب  هب  دورو  زا  ییوگ  دنز ، زاب  رس  وت  یتسود 

ادـن هرابود  ماگنه  نیا  رد  .مدروآ  ياـج  هب  هتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  یتمعن  رطاـخ  هب  ار  یهلا  رکـش  و  مداـتفا ، هدجـس  هب  نم  هاـگنآ 
: دیسر

.مینک اطع  وت  هب  ات  هاوخب ، ام  زا  یهاوخ  یم  هچره  رادرب  رس  دّمحم ! ای  - 

.دنشاب نم  ضوح  فارطا  همه  تمایق  زور  ات  هد  رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تحت  ارم  تّما  مامت  اراگدرورپ ! - 

یم كاله  مهاوخب  ار  هک  ره  نآ ، ساسا  رب  مناد و  یم  ار  نانآ  تشونرـس  منک ، قلخ  ار  دوخ  ناگدنب  هک  نیا  زا  شیپ  دّـمحم ! ای  - 
ات ما  هداد  رارق  وت  زا  دـعب  نیـشناج  ریزو و  ار  وا  و  هداد ، یلع  هب  وت  زا  دـعب  ار  وت  ملع  .میاـمن  یم  تیادـه  مهاوـخب  ار  هک  ره  منک و 

.دشاب وت  تّما  لها و  يارب  وت  هفیلخ 
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ینمـشد وا  اب  هک  ره  .ددرگن و  تشهب  لخاد  دشاب ، وت  زا  دعب  وا  تیالو  رکنم  دـنک و  ینمـشد  وا  اب  هک  یـسک  تسا  نینچ  نم  هدارا 
هکره و  تسوت ، رادتسود  دشاب ، وا  رادتسود  هکره  و  هدومن ، ینمـشد  نم  اب  دنک  ینمـشد  وت  اب  هکره  و  هدومن ، ینمـشد  وت  اب  دنک ،

.تسا نم  رادتسود  دشاب ، وت  رادتسود 

 - وت رتخد  وت و  نادنزرف  زا  همه  هک  يدهم »  » هدزای وا  بلص  زا  هک  درک  میهاوخ  اطع  نینچ  نیا  وت  هب  و  میداد ، ار  تلیضف  نیا  وا  هب 
.مینک جراخ  دنشاب ، مالسلا -  اهیلعارهز  همطاف 

؟ دوش یم  نآ  تقو  ینامز  هچ  اراگدورپ ! - 

؛ ددرگ راکشآ  تلاهج  دور و  نیب  زا  ییاناد  هک  یماگنه  - 

؛ كدنا نآ  ناملاع  دنشاب و  دایز  نآرق  نایراق 

؛ دوش دایز  يزیرنوخ  لتق و 

؛ دنوش دایز  راکتنایخ  هارمگ و  ياهقف  و  دنریگ ، یتساک  رگ  تیاده  ياهقف 

؛ دنوش دایز  نارعاش 

؛ دننک دجسم  ار  اهناتسربق  وت  تّما 

؛ دنیامن تنیز  يراکالط و  ار  دجاسم  اهنآرق و 

؛ دننک فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  وت  تّما  و  ددرگ ، راکشآ  هدیهوکن  ياهراکو  دوش  دایز  داسف  ملظ و 

؛ دنیامن اضرا  ار  دوخ  نانز  اب  نانز  نادرم و  اب  نادرم 

؛ دنشاب قساف  اهنآ  نارواشم  ملاظ و  اهنآ  نارای  رجاف ، اهنآ  ناتسود  رفاک ، ناهاشداپ 
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.ددنویپب عوقو  هب  برعلاهریزج  رد  يرگید  برغ و  رد  یکی  قرش و  رد  یکی  فوسخ ، هس 

؛ دوش بارخ  دنتسه -  اقیرفا  زا  یمدرم  شناوریپ  هک  وت -  هیرذ  زا  يدرم  تسد  هب  هرصب  رهش 

؛ دنک مایق  یلع  نب  نیسح  دالوا  زا  یمدرم 

؛ دوش رهاظ  ناتسیس  نیمزرس  قرش و  يوس  زا  لاجد 

؛ دنک روهظ  ینایفس 

؟(1) تساخ دهاوخرب  بوشآ  هنتف و  ردقچ  نم ، زا  سپ  راگدرورپ ! - 

عیقب رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  6

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

ناش تمدخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاح  نیا  رد  .دنتـشاد  فیرـشت  عیقب  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يزور 
.دومن مالس  هدش و  بایفرش 

.نیشنب دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

یبا نب  رفعج  دعب  هظحل  دنچ  تسشن ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسار  تمس  هدومن و  رما  تعاطا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
زا دنراد ، فیرشت  عیقب  رد  ترضح  هک  دوب  هدیمهف  دوب و  هتفر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیب  هب  هک  بلاط 
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.تسشن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  پچ  تمس  هدرک و  مالس  هدیسر  هار 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  لباقم  درک و  مالـس  دیـسر و  هار  زا  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يومع  ساّبع  هک  تشذگن  یتّدم 
هللا یلصربمایپ  يوجتسج  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هناخ  لها  ییامنهار  اب  بلاط  یبا  نب  رفعج  دننام  زین  وا  .تسـشن  ملـسو 

.دوب هدمآ  عیقب  هب  ملسو  هلآو  هیلع 

؟ مهدب وت  هب  یتراشب  يربخ و  یهاوخ  یم  دومرف : هدومن  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ربمایپ  هاگنآ 

! هّللا لوسر  ای  يرآ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلعریما  ترضح 

نامزلارخآ رد  هک  ام -  مئاق  هک  داد  عـالّطا  نم  هب  دوب و  نم  دزن  لـیئربج  ـالاح  نیمه  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
نادنزرف زا  وت و  لسن  زا  دنک -  یم  داد  لدع و  زا  رپ  دشاب ، هدـش  هتـشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  دـعب  ار  نیمز  دـنک و  یم  جورخ 

.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح 

.تسامش هطساو  هب  دسر ، یم  ام  هب  ادخ  زا  هک  يزیچ  ره  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ مهدب یتراشب  يربخ و  زین  وت  هب  یهاوخ  یم  دومرف : دومن و  بلاط  یبا  نب  رفعج  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگنآ 

! هّللا لوسر  ای  يرآ ! درک : ضرع  رفعج 

تیامح ام  مئاق  زا  هک  یسک  نآ  داد  عالّطا  نم  هب  دوب  نم  دزن  لیئربج  هک  الاح  نیمه  دندومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
؟ یسانش یم  ار  وا  ایآ  .دوب  دهاوخ  وت  لسن  زا  دنک  یم 

.هن درک : ضرع  رفعج 

ییالط و شا  هرهچ  هک  تسا  یسک  وا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
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هک یلاـح  رد  .ددرگ  یم  جراـخ  نآ  زا  تّزع  هب  و  دوش ، یم  هوک  لـخاد  ّتلذ  هب  تسا ، راـب  شتآ  شریـشمش  بترم و  شیاهنادـند 
.دننک یم  تیامح  ار  وا  لیئاکیم  لیئربج و 

؟ مزاس هاگآ  يربخ  زا  زین  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف : هدومن  ساّبع  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  هاگنآ 

 ! ادخ لوسر  يا  .يرآ  درک : ضرع  ساّبع 

.دننیب یم  ساّبع  نادنزرف  زا  وت ، دالوا  هچنآ  زا  ياو  تفگ : نم  هب  لیئربج  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح 

؟ منک يراددوخ  نانز  اب  یکیدزن  زا  ایآ  درک : ضرع  ساّبع 

(1) .دش دهاوخ  تسا ، هدرک  رّدقم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح 

! نکن هیرگ  ناج  همطاف  7

: دیوگ یم  شردپ  لوق  زا  لاله  نب  یلع 

هب تدایع  يارب  تشاد ، رارق  دـش -  رجنم  ناشیا  تلحر  هب  هک  يرامیب -  رتسب  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  یماگنه 
ات تسیرگ ، یم  هتسشن و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نیلاب  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .مدش  بایفرش  ناش  تمدخ 

ص:36
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اهیلعارهز فرط  هب  ار  ناشرـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تفرگ  تّدـش  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هیرگ  يادـص  هک  نـیا 
!؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ناج ! همطاف  ملد ! زیزع  دومرف : هدرب و  الاب  مالسلا 

.مسرت یم  تسا  امش  زا  دعب  هک  يا  هعیاض  زا  درک : ضرع  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

رظن کـی  رد  تسا و  هاـگآ  نیمز  لاوحا  رب  ًـالماک  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  اـیآ  مزیزع ! دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 
هب ار  وت  هک  درک  یحو  نم  هب  و  دـیزگرب ، ار  ترهوش  دـعب ، رظن  رد  یهاگآ ، نامه  ساسا  رب  و  دومن ، ثوعبم  تلاـسر  هب  ار  تردـپ 

.مروآ رد  وا  حاکن 

اطع یسک  هب  زین  ام  زا  سپ  و  هدشن ، اطع  ام  زا  لبق  یسک  هب  هک  تسا  هدومن  اطع  تلصخ  تفه  تیب  لها  ام  هب  دنوادخ  ناج ! همطاف 
: دش دهاوخن 

.مأوت ردپ  متسه و  ادخ  دزن  رد  قولخم  نیرت  بوبحم  ناشیا و  نیرترب  ناربمایپ و  متاخ  نم ، هک  نآ  لّوا 

.تسوت رهوش  وا  تسا و  ادخ  دزن  ناشیا  نیرتبوبحم  نانیشناج و  نیرتهب  نم ، نیشناج  هک  نآ  مّود 

.تسوت رهوش  يومع  ردپ و  يومع  هزمح ، وا  و  تسا ، ادخ  دزن  اهنآ  نیرت  بوبحم  ادهش و  نیرتهب  ام ، دیهش  هک  نآ  مّوس 

ردارب ردـپ و  يومع  رـسپ  وا  و  دـنک ، یم  زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  نآ  اب  دـهاوخب  هاگره  دراد و  لابود  هک  نآ  تساـم  زا  مراـهچ 
.تسا وت  رهوش 

نسح و دنتسه ، وت  نادنزرف  تّما  نیا  ربمایپ  هون  ود  مشش ؛ مجنپ و 
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.تسا رتوکین  زین  اهنآ  يود  ره  زا  ناشردپ  ادخ ! هب  مسق  و  دنتشهب ، ناناوج  ياقآ  هک  نیسح ،

مالـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و   ] ود نآ  دـنزرف  تما  نیا  يدـهم  تخیگنا ، رب  يربمایپ  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ناـج ! همطاـف  متفه ؛
یم تراغ  ار  رگید  یهورگ  یهورگ ، هدش و  هتسب  اههار  دندیدرگ ، رادیدپ  اهبوشآ  دریگارف  جرم  جره و  ار  ایند  هک  یماگنه  .تسا 

لـسن زا  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دـننک ، یمن  تیاعر  ار  ناگرزب  تمرح  اهرتکچوک  و  دـنیامن ، یمن  محر  ناکدوک  هب  ناگرزب  دـنک ،
یم راوتسا  نامزلارخآ  رد  ار  نید  ساسا  .دیاشگ و  یم  ار  هدز  لفق  ياه  لد  یهارمگ و  ياه  هعلق  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  یسک  ود  نآ 

دشاب هدش  هتشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و  مدومن ، راوتـسا  ار  نآ  تلاسر ) هرود   ) نامزلارخآ رد  نم  هک  نانچ  دنک ،
.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ 

هب نیا  و  تسا ، رت  فوئر  رت و  نابرهم  وت  هب  تبـسن  نم  زا  لجوزع -  دـنوادخ -  انامه  نکم  هیرگ  شابم و  نیگهودـنا  ناج ! همطاف 
، مدرم نیرت  گرزب  نادناخ  تهج  زا  هک  دومن  جـیوزت  يدرم  هب  ار  وت  دـنوادخ  نم ؛ بلق  رد  تسوت  رهم  نم و  دزن  وت  هاگیاج  رطاخ 

اهنآ نیرتانیب  و  تاواسم ، رد  اهنآ  نیرت  لداع  و  مدرم ، هب  تبسن  اه  نآ  نیرت  نابرهم  و  ناشیا ، نیرترب  ماقم  يراوگرزب و  تهج  زا  و 
(1) .دش یهاوخ  قحلم  نم  هب  متیب  لها  زا  هک  یشاب  یسک  نیلّوا  وت  هک  ما  هتساوخ  ادخ  زا  نم  .تسا و  لئاسم  اهدادیور و  رد 

[ .دش نایامن  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هرهچ  رد  يداش  رورس و  راثآ  هاگنآ  ]
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ینَدَم درم  مایق  8

: دیوگ یم  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسمه  هملس ، ُّما 

زا يدرم  تافالتخا ، نیا  یپ  رد  .دـش  دـهاوخ  رهاظ  یفـالتخا  ناناملـسم  نیب  اـفلخ  زا  یکی  ِگرم  ماـگنه  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور 
یضار دوخ  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  مایق  هب  روبجم  ار  وا  و  دنیآ ، یم  وا  لابقتسا  هب  هّکم  مدرم  .تخیرگ  دهاوخ  هّکم  يوس  هب  هنیدم 

.دننک یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  وا  اب  و  تسین ، راک  نیا  هب 

مدرم هک  یماگنه  .دور  یم  ورف  نیمز  هب  هنیدم  هّکم و  نیب  نابایب ، رد  اّما  .دنک  یم  تکرح  وا  يوس  هب  ماش  بناج  زا  يرکشل  هاگنآ 
.دننک یم  تعیب  وا  اب  قارع  نادنمتریغ  ماش و  ناگرزب  دنوش ، یم  علّطم  هعقاو  نیا  زا 

موجه اهنآ  يوس  هب  تردق  اب  یندم  درم  نآ  هاگنآ  دنتـسه ، بالک  ینب  هلیبق  زا  شیاهییاد  هک  دوش  یم  ادـیپ  شیرق  زا  يدرم  سپس 
راکنایز و دـشاب  هتـشادن  روضح  میانغ  میـسقت  ماگنه  هک  یـسک  و  دنیـشن ،] یم  ورف   ] شروش و  دـنک ، یم  هبلغ  اهنآ  رب  و  دروآ ، یم 

.دوب دهاوخ  نامیشپ 

لاس تفه  سپ ، نآ  زا  .دوش  یم  هتشابنا  مالسا  زا  نیمز  و  دنک ، یم  لمع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  هب  مدرم  نیب  رد  وا 
(1) .دنرازگ یم  زامن  وا  رب  مدرم  دیامن و  یم  تافو  سپس  و  دنک ، یم  یگدنز 
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لاّجد مالسلا و  هیلعرضخ  تاقالم  9

: دیوگ یم  يردخ  دیعسابا 

هچوک هب  دورو  هزاجا  اّما  دمآ ، دهاوخ  لاّجد  يزور  دومرف : لاّجد  دروم  رد  ینانخس  نمض  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
.دش دهاوخ  فّقوتم  هنیدم  فارطا  عیسو  ياه  نابایب  زا  یکی  رد  هکلب  تشاد ، دهاوخن  ار  هنیدم  ياه 

نامه وت  مهد  یم  تداهـش  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  وا  يوس  هب  تسا  مدرم -  نیرتهب  زا  اـی  و  مدرم -  نیرتهب  هک  يدرم  لاـح  نیا  رد 
.تسا هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یتسه  یلاّجد 

؟ دیراد ّکش  راک  نیا  ماجنا  رد  نم  هب  ایآ  منادرگ ؟ شا  هدنز  سپس  مشکب و  ار  درم  نیا  هک  دیهاوخ  یم  ایآ  دیوگ : یم  لاّجد 

.هن دنیوگ : یم  مدرم 

.دنک یم  هدنز  ار  وا  سپس  دشک و  یم  ار  درم  نآ  لاّجد  هاگنآ 

.تسین رتانیب  وت  لاوحا  هب  نم  زا  سک  چیه  نونکا  ادخ ! هب  مسق  دیوگ : یم  دوش  یم  هدنز  درم  نآ  هک  یماگنه 

.دبای ّطلست  وا  رب  دناوت  یمن  اما  دشکب  ار  وا  هک  دنک  یم  دصق  لاّجد  ماگنه  نیا  رد 

(1) .تسا مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  درم  نیا  دنیوگ : یم  دیوگ : دعس  نب  میهاربا  قاحساوبا 

ص:40
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مالسلا هیلع  نیسح  نیمه  10

: دنیوگ یم  برش ، نب  ثرح  ینادمه و  هّللادبع  نب  ثرح  هفیحج ، وبا 

يا ابحرم  دومرف : هدومن و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  دنزرف  هب  ور  ترـضح  .میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تمدخ  رد  يزور 
! ربمغیپ رسپ 

دوش تنابرق  مردام  ردپ و  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ینعی  ماما  رگید  دنزرف  لاح ، نیا  رد 
! نازینک نیرتهب  دنزرف  ردپ  يا 

؟ دـیدرک باطخ  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  روط و  نآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ارچ  نینمؤملاریما ! اـی  میدرک : ضرع 
؟ تسیک نازینک  نیرتهب  دنزرف 

یلع نب  نسح  دنزرف  و  تسا ، دّـمحم ) ) شمانو روجهم ، رود و  نطو  ناسک و  زا  هک  تسا  يا  هدـش  مگ  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب 

(1) .مالسلا هیلع  نیسح  نیمه  دومرف : داهن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يور  رب  ار  كرابم  تسد  ترضح  ماگنه ، نیا  رد 

ص:41
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تبیغ تریح و  11

: دیوگ یم  هتابن  نب  غبصا 

ضرع .دـیواک  یم  یبوچ  هّکت  اب  ار  نیمز  هتفر و  ورف  رکف  رد  ترـضح  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  يزور 
»؟ دیا هتفای  نآ  هب  یتبغر  ایآ  دینک  یم  یسررب  ار  نیمز  هتفر و  ورف  رکف  رد  هک  منیب  یم  نینمؤملاریما ! ای  مدرک :

تشپ هدزای  هک  منک  یم  رکف  يدولوم  هب  .مرادن  هتشادن و  زور  کی  يارب  یّتح  ایند  هب  نآ و  هب  یتبغر  چیه  ادخ ! هب  مسق  هن ، دومرف :
لدع و زا  رپ  دشاب  هدش  هتشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  و  تسا ، يدهم  شمان  و  دش ، دهاوخ  راکـشآ  نم  لسن  زا  دعب 
دـنور و یم  یهارمگ  هب  وا  هرابرد  یهورگ  لیلد  نیمه  هب  دومن ، دـهاوخ  تبیغ  اهتدـم  و  تسا ، زیگنا  باـجعا  وا  رما  .دـنک  یم  داد 

.دنبای یم  تیاده  رگید  يا  هّدع 

؟ داد دهاوخ  يور  قافتا  نیا  ًاعقاو  ایآ  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع 

نانآ غبـصا ! يا  یناد  یم  هچ  وت  داد ، دهاوخ  يور  مه  قافتا  نیا  هدش ، قلخ  وا  هک  هنوگ  نامه  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.دنا هرهاط  ترتع  ناکین  تّما و  نیا  ناگدیزگرب 

؟ دوش یم  هچ  نآ  زا  دعب  مدرک : ضرع 

(1) .دراد یفده  دصق و  هدارا و  يزیچ ، ره  رد  یلاعت  قح  اریز  دهد ، یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  دومرف :

ص:42
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هیمُا ینب  زا  ماقتنا  12

: دیوگ یم  کیرش  نب  هّللادبع 

رد هک  دـید  ار  هیُما  ینب  زا  یهورگ  .تشذـگ  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يزور 
: دومرف هدومن و و  اهنآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  ترضح  .دندوب  هدز  هقلح  مه  درگ  دجسم 

هب ار  امـش  زا  رفن  نارازه  هک  دزیگنا  یم  رب  نـم  لـسن  زا  ار  يدرم  دـنوادخ  دـسرب ، ناـیاپ  هـب  اـیند  رمع  هـک  نآ  زا  شیپ  هـک  دـینادب 
.دناسر یم  تکاله 

.دنسر یمن  دییامرف ، یم  هک  دادعت  نیا  هب  دنتسه و  نالف  نالف و  دالوا  نانیا  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  نم 

ناشدوخ زا  رفن  کی  زین  ناشریما  و  تشاد ، دنهاوخ  دوجو  متفگ  هک  دادعت  نآ  هیُما  بلص  زا  نامز  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 
(1) !. دوب دهاوخ 

ص:43
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دمآ شوپ  هقرخ  هک  ناشوپب  هلایپ  ِرَس  13

: دیوگ یم  یخرک  میهاربا 

نب یـسوم  ماما  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  روضح  رد  .مدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  تمدـخ  هب  يزور 
، متفر شلابقتـسا  هب  هتـساخرب و  ياـج  زا  شمارتـحا  هب  نم  دوب ، سرون  یناوـج  زور ، نآ  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  مالـسلا  هیلعرفعج 

.متسشن هدیسوب و  ار  ناشیا 

تکاله هب  یهورگ  وا  تماما  دروم  رد  .تسا  نم  زا  دعب  وت ، ياوشیپ  وا  هک  نادـب  میهاربا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما 
.دیامن دایز  ار  شحور  باذع  دنک و  تنعل  ار  وا  لتاق  دنوادخ  دنبای ، یم  تیاده  یهورگ  و  دنسر ، یم 

.تسوا لیاضف  ماکحا و  ملع و  ثراو  و  مالـسلا ) هیلع  یلع  ) شّدـج مانمه  هک  دـمآ  دـهاوخ  اـیند  هب  نیمز  لـها  نیرتهب  وا  بلـص  زا 
یم لـتق  هب  تداـسح  يور  زا  بیجع و  ثداوـح  عوـقو  زا  دـعب  ار  وا  نـالف  دـالوا  زا  يرگمتـس  .تسا  تمکح  هّلق  تماـما و  ندـعم 

.دندنسپن ناکرشم  دنچره  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  یلاعت  قح  هدارا  یلو  دناسر ،

سدق هاگراب  ناشیا  هطـساو  هب  و  دیـشخب ، دهاوخ  تمارک  ار  اهنآ  و  دروآ ، دهاوخ  دیدپ  ار  يدهم  نیمهدزاود  وا  بلـص  زا  دنوادخ 
هتفرگ و تسد  هب  هنهرب  ریشمش  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، دقتعم  ماما  نیمهدزاود  دوجو  هب  هک  ره  .دومن  دهاوخ  تنیز  ار  شیوخ 

ربمایپ هاگشیپ  رد 
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.دنک یم  عفد  وا  زا  ار  نانمشد  و  دگنج ، یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

.درک عطق  ار  نخس  مالسلا  هیلع  ترضح  دش ، دراو  هیُما  ینب  نارادتسود  زا  یصخش  ماگنه  نیا  رد 

ار دوخ  زور  نآ  نخس  مالسلا  هیلع  ترـضح  ات  مدوب  رظتنم  مدش و  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  روضح  هب  راب  هدزاود  نآ  زا  سپ 
نایعیـش هودنا  وا  میهاربا ! يا  دومرف : هک  مدوب  ترـضح  تمدخ  رد  زور  کی  دعب  لاس  هک  نیا  ات  متفای ، یمن  قیفوت  اّما  دننک ، لماک 

لاح هب  اشوخ  .دومن  دهاوخ  فرطرب  دنـشاب ، هدـش  سرت  یبات و  یب  ینالوط و  يالب  دـیدش و  فعـض  راچد  هک  نیا  زا  سپ  ار  دوخ 
.دنک كرد  ار  وا  نامز  هک  یسک 

.تسیفاک وت  يارب  میهاربا ! يا  دومرف : هدومن و  نم  هب  ور  دیسر  اجنیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  هک  یماگنه 

(1) .دوب هدیدرگن  نشور  ممشچ  هدشن و  لاحشوخ  مدینش  هک  هچنآ  دننام  يزیچ  زا  نامز ، نآ  ات  هک  متشگ  زاب  یلاح  رد  نم 

تسود تیار  وترپ  14

: دیوگ یم  رمع  نب  لّضفم 

ماـن هب  حیرـصت  زا  هک  تسامـش  رب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  .میدوـب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  رد  یهورگ  اـب 
بانتجا مالسلا  هیلع  مئاق  صوصخم 
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.دینک

: دومرف نم  هب  ترضح  یلو  .مدوبن  نم  ترضح  نآ  بطاخم  هک  مدرک  رّوصت  نم  لاح  نیا  رد 

، تشذگ دهاوخ  زارد  نایلاس  ادخ ! هب  مسق  .دینک  بانتجا  مالسلا  هیلع  مئاق  صوصخم  مان  هب  حیرصت  زا  هک  تسامـش  رب  لّضفم ! يا 
رد تسین  مولعم  .تسا  هدیـسر  تکـاله  هب  تسا ، هدرم  وا  تفگ : دـنهاوخ  هک  دـش  دـهاوخ  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ناـنچ  نآ  و 

دزیر یم  نوریب  ار  نامدرم  نامز  نیمز و  دش و  دهاوخ  رابکـشا  وا  يارب  نانمؤم  ناگدید  لاح  نآ  رد  تسا ؟ نادرگرـس  نابایب  مادک 
.دنکفا یم  ایرد  هب  دراد  دوخ  رد  هچنآ  هدش و  ور  ریز و  ایرد  جاوما  رد  هک  یگرزب  یتشک  دننام 

یحور هطـساو  هب  و  هتـشاگن ، ناش  لد  حول   ] رب ار  نامیا  هتفرگ و  نامیپ  اه  نآ  زا  دنوادخ  هک  نانآ  رگم  دبای  یمن  تاجن  سک  چیه 
.دنک یم  دادما  ار  وا  دوخ  هیحان  زا 

.تسا یسک  هچ  هب  ّقلعتم  مادک  تسین  مولعم  هک  دوش  یم  راکشآ  مه  هب  هیبش  مچرپ  هدزاود  ماگنه  نآ  رد 

.متسیرگ نم  دیسر  اجنیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  یتقو 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

مادک تسین  مولعم  هک  دوش  یم  هتشارفا  مه  هب  هیبش  مچرپ  هدزاود  دییامرف : یم  امـش  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  مدرک : ضرع 
؟ تسا یسک  هچ  هب  ّقلعتم 

دوب هدیبات  سلجم  لخاد  هب  اجنآ  زا  دیشروخ  هک  قاتا  هشوگ  هب  هاگنآ 

ص:46

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسین راکشآ  دیشروخ  نیا  ایآ  دومرف : هدومن و  رظن 

.هلب مدرک : ضرع 

(1) .تسا رتراکشآ  مه  نیا  زا  ام  رما  ادخ ! هب  مسق  دومرف :

هبعک رد  لاّجد  15

: دیوگ یم  جرفلاوبا 

هداتـسیا و هبعک  نادوان  ریز  هک  مدـید  ار  ناشیا  دوب ، دروآ  فیرـشت  ّجـح  دـصق  هب  هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  یلاـس 
« نسح نب  رفعج   » و نسح » نب  نسح   » و نسح » نب  هللادـبع   » ینعی یلع » نب  نسح  نب  نسح   » نادـنزرف زا  نت  هس  و  دوب ، اعُد  لوغـشم 
داّبُع و زا  هک  يرصب -  ریثک  نب  داّبع  لاح  نیا  رد  .دندوب  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رـس  تشپ  تسار و  پچ ، تمـس  بیترت  هب 

! هّللادبعابا ای  تفگ : هدمآ و  دوب -  مالسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  نامز  روهشم  داّهز 

.دناوخارف ار  مالسلا  هیلع  ترضح  بیترت  نیدب  راب  هس  داّبع  ات  دومرف ، توکس  مالسلا  هیلع  ترضح 

! رفعج يا  تفگ : سپس 

؟ یهاوخ یم  هچ  وگب ، دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

ص:47
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.درک دهاوخ  یشالتم  گنس  هب  گنس  يدرم  ار  انب  نیا  هک  تسا  هتشون  نآ  رد  هک  مراد  یباتک  نم  تفگ : داّبع 

شیاـهاپ قاـس  تسا و  درز  شیاـهاپ  مسانـش ، یم  ار  وا  نم  مسق ! ادـخ  هب  دـیوگ ؛ یم  غورد  تباـتک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ینامی نکر  هب  تسد  اب  ترـضح  دتـسیا -  یم  نکر  نیمه  راـنک  .تسا  رـس  گرزب  كزاـن و  شندرگ  گرزب و  شمکـش  یمخز ،

.دننک یم  تشحو  وا  ندید  زا  مدرم  هک  نانچ  نآ  دنک  یم  عنم  هبعک  فاوط  زا  ار  مدرم  و  دومرف -  هراشا 

و دومرف -  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  تسد  اب  ترـضح  دزیگنا -  یمرب  نم  لسن  زا  يدرم  دنوادخ  سپـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
.دشک یم  ار  وا  تشک ، ار  داتوالا  يذ  نوعرف ، دومث و  داع ، موق  هک  نانچمه 

ماما ناشرفن  هس  ره  بیترت  نیدب  و  دیوگ ، یم  تسار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ادخ ! هب  مسق  درک : ضرع  نسح  نب  هللادبع  لاح ، نیا  رد 
(1) .دندرک قیدصت  ار  مالسلا  هیلع 

لگ قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن  16

: دیوگ یم  ناولع  نب  نیسح 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  يارب  ار  نآ  .تسا  هدینش  هّبنُم  نب  بهو  زا  تفگ : یم  هک  مدینـش  ثراح  نب  مامه  زا  ار  یناتـساد 
.مدرک
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:[ دوب نینچ  ناتساد  و   ] .تسا تسرد  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

یم درک ، یم  هاگن  هک  هایگ  گنس و  ره  هوک و  رد  یتخرد  ره  هب  دش ، عقاو  باطخ  دروم  روط  هوک  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  هک  یبش 
.دنتسه وا  نیشناج  هدزاود  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  مان  هب  قطان  هک  دید 

وا هناگ  هدزاود  نانیـشناج  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مان  هب  قطان  تاقولخم  مامت  اـهلاراب ! درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
؟ تسا ردق  هچ  وت  دزن  اهنآ  تلزنم  .دنتسه 

رد مداد  رارق  دوخ  سدـق  هنازخ  رد  هدرک و  قلخ  راونا ؛ ندروآ  دوجو  هب  زا  لبق  ار  ناـنآ  نم  نارمع ! رـسپ  يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
هک نیا  ات  دندومن ، یم  هدهاشم  وس  همه  زا  ارم  توکلم  و  دندوب ، شدرگ  رد  متوربج  یناحور  میسن  رد  متیشم  ناتسوب  رد  هک  یلاح 

.دوش يراج  مردق  اضق و  دریگ و  ّقلعت  اهنآ ] یکاخ  دوجو  هب   ] متیشم

.مداد تنیز  اهنآ  دوجو  هطساو  هب  ار  دوخ  تشهب  یّتح  مداد  رارق  دوخ  شنیرفآ  نیتسخن  ار  اهنآ  نارمع ! سپ  يا 

(1) ...دنتسه نم  رون  ندعم  و  نم ، تمکح  رارسا  هاگیاج  نم و  ملع  راد  هنازخ  نانیا  هک  شاب  اهنآ  هب  کّسمتم  نارمع ! رسپ  يا 
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نادنز رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  17

: دیوگ یم  حیبص  نب  یسیع 

هاگنآ .متخانش  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نم  .دندروآ  نادنز  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  میدوب  نادنز  رد  ام 
.يراد نس  زور  ود  هام و  کی  لاس و  جنپو  تصش  وت  دومرف : دید ، ارم  ناشیا  هک 

نامه مدید  مدومن ، باسح  مدرک و  هاگن  نآ  هب  یتقو  دوب ، هدـش  هتـشون  نآ  رد  متدالو  خـیرات  هک  متـشاد  ییاعُد  باتک  دوخ  اب  نم 
.دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  روط 

؟ يراد يدنزرف  ایآ  دومرف : هرابود  مالسلا  هیلع  ترضح 

.هن مدرک : ضرع 

.تسا نابیتشپ  نیرتهب  یمدآ  يارب  دنزرف  انامه  دشاب ، وا  نابیتشپ  هک  نک  اطع  يرسپ  وا  هب  ادنوادخ ! دومرف : سپس 

: دناوخ ار  تیب  نیا  هاگنآ 

؛ دوش یم  ور  هب  ور  شنانمشد  اب  دراد  نابیتشپ  هک  یسک 

تسا لیلذ  راوخ و  درادن  ینابیتشپ  هک  نآ  و 

؟ دیراد يدنزرف  امش  ایآ  مدرک : ضرع 

.مرادن الاح  اّما  دنک ؛ یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دش  مهاوخ  يدنزرف  بحاص  يدوز  هب  ادخ ! هب  مسق  يرآ ! دومرف :

: دناوخ ار  تایبا  نیا  سپس 
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؛ هک ینیب  یلاح  رد  ارم  يزور  دیاش 

دنشاب نم  درگ  هوبنا  ياهلای  اب  یناریش  دننام  منادنزرف 

، دنک دلو  داز و  نابایب  گیر  نوچ  هک  نآ  زا  شیپ  میمت  هک  نانچ 

(1) .دوب اهنت  مدرم  نایم  رد  ینالوط  یتّدم 

! خاک يا  ظفاحادخ  18

: دیوگ یم  ینالیگ ) ) یملید نامیلس  نب  دّمحم 

وا هب  ناجشون »  » مان هب  يدرم  درک : لقن  نم  يارب  مردپ  مدرک : ضرع  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  تمدخ  يزور 
متسر و هک  درک  نامگ  دش ، هاگآ  وا  ندش  میلست  داز و  خرف  متسر  عضو  زا  درگدزی  و  دنتخات ، هیسداق  هب  برع  نابـسا  یتقو  تفگ :

؟ دنا هدش  هتشک  نترازه  جنپ  هیسداق  گنج  رد  هنوگچ  تفگ : دیسر و  هار  زا  یکیپ  لاح  نیا  رد  .دنا  هدش  هتشک  رکشل  مامت 

ظفاحادـخ تفگ : داتـسیا و  شیوخ  خاک  ناویا  رد  لباقم  رد  درک  یم  هدامآ  رارف  يارب  ار  شتیب  لـها  دوخ و  هک  یلاـح  رد  درگدزی 
، هدیسرن ارف  نآ  عقوم  و  تسین ، کیدزن  نآ  نامز  هک  نم ، لسن  زا  يدرم  ای  نم ، يزور  اّما  منک  یم  كرت  ار  وت  نونکا  نم  خاک ! يا 

.تشگ میهاوخ  زاب  وت  يوس  هب 
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؟ تسیک نم » لسن  زا  يدرم   » زا درگدزی  روظنم  دییامرفب : نونکا 

نم لسن  زا  دنزرف  نیمشش  وا  .دومن  دهاوخ  مایق  دنوادخ  رما  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  امش  بحاص  وا  دومرف : ترـضح 
(1)! تسا درگدزی  دنزرف  ونابرهش ) یب  یب   ) ردام فرط  زا  تسا و 

ایناپسا رد  نامیلس  جنگ  19

: دیوگ یم  یبعش 

همان ایناپسا -  حتاف  دایز  نب  قراط  ریما  اقیرفا و  رد  ام  هدنامرف  رصن -  نب  یـسوم  تفگ : دناوخارف و  ارم  ناورم  نب  کلملادبع  يزور 
رما نج  هورگ  هب  دوخ ، نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  دنا  هدادربخ  نم  هب  تسا : هتـشون  نآ  ردو  هداتـسرف  نم  يارب  يا 
ینغ همـشچ  زا  ار  نآ  دـندمآ و  درگ  نآ  نتخاس  يارب  نایّنج  اه و  تیرفع  مامت  و  دـنزاسب ، وا  يارب  سم  زا  يرهـش  هک  تسا  هدرک 

.دندرک انب  دوب ، هدروآ  دیدپ  نامیلس  يارب  دنوادخ  هک  یسم 

نآ فرط  هب  مهاوخ  یم  نم  .تسا  نآ  رد  دوب ، هتفرگ  هعیدو  هب  نامیلس  هک  ییاهجنگ  و  تسا ، ایناپسا  رد  ینابایب  رد  رهـش  نیا  لحم 
.منک تکرح 

هب یهتنم  ریسم  هک  تسا  هدومن  علّطم  ارم  مکیدزن  نارازگراک  زا  یکی 
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یط ار  راوشد  ینالوط و  تفاسم  نیا  ناوت  یمن  دایز  هقوذآ  مزال و  ینابیتشپ  یگدامآ و  نودب  و  تسا ، راوشد  راومهان و  رایـسب  نآ ،
.دسرب نآ  زا  یشخب  هب  تسا  هتسناوتن  دش -  بولغم  ردنکسا  تسد  هب  هک  ناریا  هاشداپ  اراد - » نب  اراد   » زج سک  چیه  و  دومن ،

نم شیپ  نیمزرس  ره  لها  مدروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  اهنیمزرـس  مامت  ادخ ! هب  مسق  تفگ : تشک ، ار  وا  ردنکـسا  هک  یماگنه 
.تسایناپسا رد  هک  نیمزرس  نیا  رگم  مشاب  هداهنن  ماگ  نآ  رد  نم  هک  هدنامن  ینیمز  چیه  .دنا  هدروآ  دورف  میلست  رس 

.منامن زاب  تسا  هدیسر  نادب  اراد  هک  يّدح  هب  نتفای  تسد  زا  ات  ما  هدومن  اجنآ  دصق  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هدید  ار  نآ  اراد 

تـسا هتفای  ار  راک  نیا  یگداـمآ  درک  یم  رکف  هک  یماـگنه  دومن ، زّهجم  هداـمآ و  ار  دوخ  زین  ردنکـسا  اـت  دیـشک  لوط  لاـس  کـی 
هب یهتنم  ِریـسم  رد  روبع  لـباق  ریغ  یعناوم  هک  دـنداد  عـالطا  وا  هب  قیقحت  زا  سپ  ناـنآ  .داتـسرف  قیقحت  يارب  ار  شدارفا  زا  یهورگ 

.دش فرصنم  نتفر  زا  زین  ردنکسا  .دراد  دوجو  اجنآ 

مزال ینابیتشپ  هیهت  یگدامآ و  روتـسد  وا  هب  تشون و  رـصن  نب  یـسوم  هب  يا  همان  نم ، اب  وگ  تفگ و  زا  سپ  ناورم  نب  کلملادـبع 
.درک رداص  ار  راک  نیا  يارجا  يارب 

.تشگزاب تفای و  یهاگآ  نآ  لاوحا  رب  هدید و  ار  اجنآ  و  دش ، جراخ  رهش  نآ  فرط  هب  دیدرگ و  هدامآ  رصن  نب  یسوم 

نینچ شرازگ  رخآ  ردو  درک  هیهت  کلملادبع  يارب  یشرازگ  وا 

ص:53

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ فارطا  رد  يدایز  ناتخرد  هک  يا -  هچایرد  هب  دیـسر  نایاپ  هب  ام  هقوذآ  هک  یماگنه  يدایز و  ياهزور  تشذگ  زا  دعب  تشون :
.میدروخرب رهش  نآ  راوید  هب  اجنآ  رد  میدیسر و  تشاد ، دوجو 

نآ زا  مداد  روتـسد  مدناوخ و  ار  نآ  مداتـسیا و  .دوب  هدش  هتـشون  یبرع  نابز  هب  يا  هبیتک  نآ  يور  رب  .متفر  رهـش  راوید  رانک  هب  نم 
: دوب هدش  هتشون  رعش  نیا  هبیتک  نآ  رد  .دندومن  يرادرب  هخسن 

؛ دننادب دنتسه  ماقم  تّزع و  بحاص  هک  نانآ 

.تسین هنادواج  يا  هدنز  دوجوم  چیه  هک  دنراد : یگنادواج  يوزرآ  هک  نانآ  و 

، دسرب یگنادواج  هب  هقباسم  نیا  رد  تسناوت  یم  یقولخم  رگا 

.دیسر یم  نادب  هک  دوب  دواد  نب  نامیلس 

، دش يراج  وا  يارب  ناشوج  يا  همشچ  نوچ  سم  هک  یسک  نآ 

، دوب دودحمان  یششخب  وا  يارب  سم  ناروف  و 

؛ دیزاسب راگدای  هب  ییانب  نآ  اب  درک  رما  نایّنج  هورگ  هب  سپ 

.دوشن هدوسرف  هتسکش و  هدنام و  یقاب  تمایق  ات  هک 

؛ يزیگنا لوه  لکش  هب  دندرک و  راک  هب  زاغآ  یعیسو  حطس  رد  زین  اهنآ 

.دیشک نامسآ  هب  رس  مکحم ، لوُصا  دعاوق و  ساسا  رب 

؛ دنتخاس ار  نآ  راصح  هتخیر و  یلکش  لیطتسم  ياهبلاق  رد  ار  سم  و 

.دش راوتسا  غاد  تخس و  ياه  هرخص  زا  هک  نانچنآ 

.داد ياج  نآ  رد  ار  نیمز  ياه  هنیجنگ  مامت  و 

.دش دهاوخ  راکشآ  دودحمان  جنگ  نیا  هدنیآ  رد  و 

.دش ناهنپ  نیمز  قامعا  رد  هنیجنگ  نآ 
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.دنام هتشابنا  ینیمز  تخس  تاقبط  رد  و 

، دنامن یقاب  وا  زا  سپ  وا  هتشذگ  ییاورنامرف 

؛ رادیاپان دش  يروگ  هب  لیدبت  هک  نیا  ات 

؛ تسین رادیاپ  تموکح  هک  دوش  هتسناد  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 

، دنوادخ ششخب  تمعن و  زا  رپ  تموکح  رگم 

.دوش ّدلوتم  رورس  نآ  ناندع  لسن  زا  هک  دیسر  دهاوخ  یماگنه 

.دوب دهاوخ  دولوم  نیرتهب  مشاه و  لسن  زا  وا 

؛ دزیگنا یم  رب  دنادرگ ، یم  صوصخم  هک  ییاه  هناشن  اب  ار  وا  دنوادخ 

.دورب ادخ  هایس  دیفس و  تاقولخم  یمامت  يوس  هب  ات 

.تساراد ار  نیمز  ياه  هنیجنگ  یمامت  ياهدیلک 

.تشاد دنهاوخ  ار  اهدیلک  نآ  همه  وا  نانیشناج  و 

.دنتسه هناگ  هدزاود  ياه  تّجح  افلخ و  اهنآ 

.دنتسه ماقمالاو  نارورس  نانیشناج و  وا ، تثعب  زا  سپ  هک 

.دنک یم  مایق  دنوادخ  رما  هب  اهنآ  مئاق  هک  نیا  ات 

.دننز یم  ادص  مان  هب  ار  وا  نامسآ ، زا  ماگنه  نآ  رد 

نب دّمحم   » هب تخاس ، علّطم  حوضو  هب  ار  وا  رصن  نب  یسوم  هداتـسرف  كردم ،» نب  بلاط   » دناوخ و ار  همان  کلملادبع  هک  یماگنه 
؟ تسیچ بیجع  عوضوم  نیا  هرابرد  ترظن  تفگ : تشاد  روضح  اجنآ  هک  يرهز » باهش 

هب دورب  رهـش  فرط  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنراد  هدـهع  هب  ار  رهـش  زا  تظافح  تیلوئـسم  هک  یّنج  هورگ  نم  نامگ  هب  تفگ : يرهز 
مّهوت لایخ و 
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.دنکفا یم 

؟ يراد یعالّطا  دننز  یم  ادص  ار  وا  نامسآ  زا  هک  یسک  هب  عجار  تفگ : کلملادبع 

.رذگرد بلطم  نیا  زا  تفگ : يرهز 

یناد یم  نآ  زا  هک  هچنآ  تحارـص  اب  دیاب  نهذ ؟ زا  رود  گرزب و  تسا  يرما  نیا  هک  مرذـگرد  نیا  زا  هنوگچ  تفگ : کلملادـبع 
؟ ییامن یم  یفخم  نم  زا  ار  يزیچ  ای  یهد  یم  رازآ  ارم  ایآ  ییوگب ،

هللا یلصادخ  لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  لسن  زا  يدهم و  وا  تسا : هتفگ  نم  هب  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : يرهز 
.تسا ملسو  هلآو  هیلع 

زا يدرم  وا  .تسا  هدوب  غورد  امـش  لوق  لطاب و  هشیمه  امـش  يود  ره  نانخـس  دییوگ ، یم  غورد  امـش  يود  ره  تفگ : کلملادبع 
.تسام لسن 

یم تمالم  ارم  ارچ  سرپب ؛ شدوخ  زا  یهاوخ  یم  رگا  مدرک ، لقن  ار  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نخـس  طقف  نم  تفگ : يرهز 
.تسا هدرک  کمک  امش  هب  امش  نانمشد  زا  یکی  دیوگ  یم  تسار  رگا  و  هتفگ ، غورد  وا  تسا  غورد  رگا  ینک ؟

علطم نآ  زا  یـسک  اـت  راد  هدیـشوپ  ار  بلطم  نیا  يرهز ! يا  .مرادـن  بارتوبا  نادـنزرف  زا  لاوئـس  هب  يزاـین  نم  تفگ : کلملادـبع 
.ددرگن

(1) .تفگ مهاوخن  یسک  هب  وت  رطاخ  هب  تفگ : يرهز 
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ورَم جح  هب  لاسما  20

: دیوگ یم  قودص ) خیش  ردارب   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  نیسح 

ترـضح زا  تشون و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بئان  نیموس  یتخبون - )  ) حور نب  نیـسح  مساـقلاوبا  خیـش  هب  يا  هماـن  مردـپ ،
.دومن جح  هب  فّرشت  هزاجا  تساوخرد 

! وشم جراخ  لاسما  دوب : نیا  ترضح  خساپ 

؟ منک يراددوخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دشاب  یم  بجاو  رذن  نم  جح  هک  تشون  يا  همان  ًادّدجم  مردپ 

.نک تکرح  ناوراک  نیرخآ  اب  يورب  يراچان  رگا  داد : خساپ  ترضح 

رد یگمه  دـندوب  هدرک  تکرح  رتشیپ  هک  رگید  ياهناوراک  اّما  دـنام ؛ ملاس  درک و  تکرح  ناوراک  نیرخآ  اب  و  دومن ، نینچ  مردـپ 
(1) .دندش هتشک   [ دوب هدمآ  دوجو  هب  هّللا ، تیب  ِجاّجح  هیلع  يرجه  ینعی 329  لاس ، نامه  رد  هک  هطمارق  هنتف 

ص:57
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يآ زاب  یتسه  هچنآ  ره  الد  يآ  زاب  21

: دیوگ یم  يزورم  رفعج  وبا 

نایم رد  و  دندوب ، هدومن  تاقالم  ترضح  نآ  یگدنز  نامز  رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یهورگ  اب  رفعج  نب  دّمحم 
بایفرش رکسع  هّلحم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رهطم  دقرم  ترایز  تهج  تشاد ، روضح  زین  نینط  نب  دمحا  نب  یلع  اهنآ 

.تشون يا  همان  رد  ار  نیرئاز  یماسا  لوخد ، نذا  يارب  رفعج  نب  دّمحم  .دندش 

.مریگ یمن  هزاجا  نم  سیونن  ارم  مان  تفگ : دمحا  نب  یلع 

.تشونن ار  وا  مان  مه  وا 

(1) .دیوش لخاد  ودره  تساوخن  هزاجا  هک  نآ  وت و  دندوب : هتشون  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

لد زار  22

: دیوگ یم  ینادمه  نوراه  نب  دّمحم 

دصناپ و هب  ار  اهنآ  مراد  ناکد  باب  دـنچ  متفگ : دوخ  اب  .مدوب  هدـش  گنتلد  تهج  نیا  زا  هدوب و  راکهدـب  ماما  مهـس  رانید  دـصناپ 
رانید یس 

ص:58
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متفگن و ینخـس  یـسک  اب  دروم  نیا  رد  مسق ! ادـخ  هب  .منک  یم  میلـست  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ار  نآ  رانید  دـصناپ  مشورف و  یم 
.مدزن یفرح 

تـسا راکهدب  ام  هب  هک  يرانید  دصناپ  ضوع  هب  نوراه  نب  دّمحم  زا  ار  اهناکد  دندوب : هتـشون  رفعج  نب  دّمحم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1)! ریگب لیوحت 

میرغ مهس  23

: دیوگ یم  فسوی  نب  دّمحم 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  یلاوما  دنتفگ و  یم  بتاک  نیـصح  نب  دّمحم  ار  وا  هک  يدرم  متـشگ ، زاب  ورم  هب  دادغب  زا  هک  یماگنه 
.متفگ وا  هب  مدوب  هدرک  هدهاشم  لیالد  زا  هچنآ  زین  نم  دومن ، یتالاوئس  ترضح  هرابرد  نم  زا  دوب  هدرک  يروآ  عمج 

؟ منک هچ  ما ، هدومن  يروآ  عمج  ماما  مهس  يرادقم  نم  تفگ : وا 

.تسا دادغب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  هک  زجاح  يارب  تسرفب  متفگ :

.تسین یسک  زجاح  زا  رتالاب  تفگ :

.یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  يرآ ! متفگ :

.يداد نم  هب  وت  ار  روتسد  نیا  میوگ : یم  دنک  تساوخزاب  دروم  نیا  رد  نم  زا  دنوادخ  رگا  تفگ :

ص:59

ص 294. ج 51 ، راونالا ، راحب  نامزلا ؛ بحاص  مامالا  تازجعم  یف  ص 272 ، جیارخ ج 1 ، . 25 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
http://www.ghaemiyeh.com


! يرآ متفگ :

هب يدومن ، ییامنهار  ارم  وت  هک  منامه  نم  تفگ : مدید ، ار  نیـصح  نب  دّـمحم  هرابود  لاس ، دـنچ  زا  دـعب  تفر ، دـش و  ادـج  نم  زا 
ماما هب  هداد و  لیوحت  یموثلک » یلع  نب  دمحا   » و یـسراف » یلعی  نیدـباع   » هب رانید  تسیود  مدرب  دوخ  اب  ار  ماما  مهـس  متفر و  قارع 

.مدرک اعُد  سامتلا  هتشون و  يا  همان  مالسلا  هیلع  نامز 

.تسا هداتسرف  رانید  تسیود  تسا و  راکهدب  نم  هب  رانید  رازه  دومرف : خساپ 

.دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  روط  نامه  دوب و  مدزن  یقابلا  متشاد و  کش  نآ  یقاب  رد  نم 

.ینک هعجارم  ير »  » رد يدسا  نسحلاوبا  هب  دیاب  يزادرپب ، ار  یسک  هجو  یتساوخ  رگا  دوب : هدش  رکذ  همان  رد  نینچمه 

.دش نیگهودنا  مداد  نیصح  نب  دّمحم  هب  ار  زجاح  توف  ربخ  هک  یماگنه  .دیسر  نم  هب  زجاح  گرم  ربخ  دعب  زور  هس  ای  زور  ود 

دندوب هدومرف  رما  يراکهدـب ، رانید  رازه  دـندوب  هتفگ  وت  هب  هک  نیا  رب  هوالع  همان ، رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  وشم ، تحاران  متفگ :
(1) .دندوب هدومرف  مالعا  زین  ار  زجاح  گرم  هیانک -  روط  هب  تروص -  نیا  هب  ینک ، هعجارم  يدسا  هب  هک 

ص:60
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زبس هسیک  24

: دیوگ یمیمت  نیسح  نب  دّمحم 

اهنآ زا  یکی  هک  مدوب  هداهن  يا  هسیک  رد  رانید  دصیـس  متفر و  اّرماس  رد  رکـسع  هّلحم  هب  هک  درک  لـقن  نم  يارب  يداـبآرتسا  يدرم 
نیا رد  .متسشن  اجنامه  مدیسر ، دوب ، هدش  نفد  اجنآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  يا  هناخ  برد  هب  یتقو  دوب ، یماش  رانید 

! هدب يراد  دوخ  اب  هچنآ  تفگ : دش و  جراخ  یمداخ  ماگنه 

.تسین نم  اب  يزیچ  متفگ : مدرک و  کش  وا  تحارص  زا  ]

تـسا یماش  مه  اهنآ  زا  یکی  هک  رانید -  دصیـس  هک  يراد  گنرزبس  يا  هسیک  تفگ : دمآ و  نوریب  هرابود  دش و  هناخ  دراو  مداخ 
دوـخ ار  رتـشگنا  مداد و  وا  هـب  ار  هـسیک  راـب  نـیا  مدوـب ، هدرک  شوـمارف  ار  دوـخ  رتـشگنا  نـم  تـسا ، نآ  رد  يرتـشگنا  اـب  هارمه  - 

(1)! متشادرب

خاّبط رورسم  25

: دیوگ یم  خاّبط  رورسم 

هب يا  همان  تهج ، نیمه  هب  مدش  ور  هب  ور  یبیجع  یتسدگنت  اب 

ص:61
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.دوبن هناخ  رد  يو  یلو  مناسرب ، وا  هب  ار  همان  ات  متفر ، وا  هناخ  هب  هاگنآ  مدومن ، وگزاب  ار  دوخ  لاح  نایرج  متـشون و  دشار  نب  نسح 
.متفر مالسلا -  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بیان  نیلّوا  دیعس -  نب  نامثع  رفعج ، یبا  اب  تاقالم  يارب  رهش  فرط  هب  متشگزاب و  دیما  ان 

هـسیکو تفرگ  ارم  تسد  .مدـید  یمن  ار  وا  هرهچ  هک  يا  هنوـگ  هب  تفرگ  رارق  نم  راـنک  رد  يدرم  مدیـسر ، رهـش  هزاورد  هب  یتـقو 
.داد نم  هب  طایتحا  ابار  يدیفس 

(1)! خاّبط رورسم  ِرانید  هدزاود  هتشون : نآ  يور  مدید  مدرک  هاگن  هسیک  هب  یتقو 

داتشه دصراهچ و  ای  دصناپ  26

: دیوگ یم  ناذاش  نب  دّمحم 

ارنآ دش ، مهرددصناپ  ًاعومجم  مدوزفا و  نآرب  دوخ  زا  مهرد  تسیب  مدوب ، هدرک  يروآ  عمج  ماما  مهـس  مهرد  داتـشه  دـصراهچ و 
.دشاب یم  مدوخ  لام  زا  نآ  ردقچ  هک  متشونن  و  مداتسرف ، یمق  دمحا  نب  دّمحم  يارب 

: دوب هدومرف  موقرم  نومضم  نیدب  يدیسر  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح 

(2) .تسوت ِنآ  زا  نآ  مهرد  تسیب  هک  دیسر  مهرد  دصناپ 

ص:62
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« ير  » ای رونید » »27

: دیوگ یم  يدومحم  نامیلسوبا 

دزن یتخبون  حور  نب  نیسح  خیش  تکرح  زا  لبق  .میدش  هاشنامرک -  کیدزن  يرهـش  رونید -  یلاو  مه  اب  راّفغلادبع  نب  رفعج  نم و 
!. هدب ماجنا  ار  راک  نالف  یتفر  ير  هب  یتقو  تفگ : دمآ و  نم 

دوب هدومرف  خیـش  هچنآ  و  مدرک ، تکرح  ير  يوس  هب  .دش  ضیوفت  نم  هب  ير  تیالو  مکح  دعب  هام  کی  میدیـسر ، رونید  هب  یتقو 
(1) .مداد ماجنا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يوجتسج  رد  28

: دیوگ یم  دوب ، ناراکوکین  زا  یکی  هک  يرصم  اجرلاوبا 

مدوخ اب  تشذگ ، لاس  هس  مدرک ، تکرح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يوجتـسج  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  سپ 
.دش یم  راکشآ  لاس  هس  تشذگ  زا  دعب  دوب  يزیچ  رگا  متفگ :

امـش ایآ  وگب : رـصم  لها  هب  ّهبر ! دـبع  نب  رـصن  يا  تفگ : وا  مدـید ، یمن  ار  ادـص  بحاـص  هک  مدینـش  ار  ییادـص  ماـگنه ، نیا  رد 
؟ دیا هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  دیا  هدید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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، مداد تسد  زا  ار  مردپو  مدش ، دلوتم  نئادـم  نم  نوچ  تسا ، ّهبر  دـبع  مردـپ  مان  هک  متـسناد  یمن  نامز  نآ  ات  نم  دـیوگ : اجرلاوبا 
هار هب  رگید  و  متفایرد ، ار  بلطم  مدینـش ، ار  ادـص  نآ  نوچ  متفای ، شرورپ  اـجنآ  ردو  دروآ  رـصم  هب  دوخ  اـب  ارم  یلفون  هّللادـبعوبا 

(1) .مدومن تعجارم  و  مدادن ، همادا  دوخ 

شزرا اب  هراوشوگ  29

: دیوگ یم  حور  یبا  نب  دمحا 

یم یتسه ، دارفا  نیرت  نئمطم  اوقت  نید و  تهج  زا  ام  رهش  رد  وت  حور ! یبا  رـسپ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  رونید  یلاها  زا  ینز  يزور 
.یشاب راوتسا  تناما  يادا  هب  تبسن  و  یناسرب ، شلها  هب  ار  نآ  هک  مراپسب  وت  هب  یتناما  مهاوخ 

.دش مهاوخ  قفوم  هّللاءاش  نا  دشاب ، متفگ :

وت نآ  ياوتحم  زا  هک  یـسک  هب  ار  نآ  ات  نکن  هاگن  نآ  رد  نکم و  زاب  ار  نآ  ما ، هداهن  مهرد  يرادقم  هتـسبرس  هسیک  نیا  رد  تفگ :
رانید هد  شزرا  هب  دـیراورم  هناد  هس  نآ  رد  دراد ، شزرا  رانید  هد  هک  تسا  نم  هراوشوگ  مه  نیا  ًانمـضو  یناـسرب ؛ دزاـس  هاـگآ  ار 

.تسا هدش  هیبعت 

.دنیامرفب ینک  لاوئس  وت  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  باوج  دیاب  هک  مراد  یلاوئس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  زا  زین  و 

ص:64
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؟ تسیچ تلاؤس  متفگ :

، مهدب سپ  ار  نآ  مهاوخ  یم  نم  دوب ، هتفرگ  ضرق  مسانش  یمن  ار  وا  نم  هک  یـسک  زا  رانید  هد  نم ، یـسورع  ماگنه  مردام  تفگ :
! منک یم  ادا  ار  مضرق  دنیامرفب ، روتسد  هدومن و  مولعم  نم  يارب  ار  صخش  نآ  مالسلا  هیلع  ترضح  رگا 

 - دراد تماـما  ياـعدا  هک  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  يومع  باّذـکرفعج ، یلع -  نب  رفعج  هب  هنوگچ  ار  بلطم  نیا  متفگ : دوـخ  اـب 
؟ میوگب

.یلع نب  رفعج  نم و  نیب  تسا  یناحتما  تالاوئس  نیا  متفگ : دعب 

زا ءاّـشو -  دـیزی  نب  زجاـح  دزن  هب  دادـغب  رد  مدـش ، دادـغب  دراو  مدرک ، تکرحو  متـشادرب  ار  لاـم  نآ  دـیوگ : حور  یبا  نب  دـمحا 
؟ يراد یتجاح  تفگ : متسشن ، هدرک و  مالس  وا  رب  متفر و  مالسلا -  هیلع  نامز  ماما  يالکو 

.مهد لیوحت  امش  هب  ار  نآ  مناوت  یمن  دیهدن ، ربخ  نآ  رادقم  تیفیک و  زا  ات  هک  تسه  نم  دزن  یلام  متفگ :

.يورب ارماس  هب  دیاب  حور ! یبا  نب  دمحا  يا  تفگ :

! ما هتفرگ  هدهع  هب  يراک  بجع  هللا ! ّالا  هلا  ال  متفگ :

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لزنم  هب  لّوا  هن ، متفگ : مدرک و  يرکف  دعب  مور ، یم  رفعج  دزن  ادتبا  متفگ : مدیـسر ، ارماس  هب  یتقو 
.تفر مهاوخ  رفعج  دزن  مدیسرن  هجیتن  هب  رگاو  چیه ، هک  دش  راکشآ  ناحتما  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  طّسوت  رگا  مور ، یم 

دمحا وت  تفگ : دمآ و  نوریب  یمداخ  مدش ، کیدزن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  هب  هک  یماگنه  مدیسر ، رکـسع  هلحم  هب 
؟ یتسه حور  یبا  نب 
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! هلب متفگ :

.ناوخب ار  نآ  تسوت  لام  همان  نیا  تفگ :

رد وت  نامگ  هب  مهرد -  رازه  هک  يا  هسیک  ینارید  رتخد  هکتاع  حور ! یبا  رسپ  يا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتشون  همان  نآ  رد 
.تسین تسرد  وت  نامگ  هک  یلاح  رد  هدرپس ، تناما  وت  هب  تسا -  نآ 

و تسا ، رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  نآ  رد  دراد ؟ دوجو  رادـقم  هچ  نآ  رد  یناد  یمن  يدرکن و  زاب  ار  هسیک  هدرک و  تناـما  يادا  وت 
دیراورم هناد  هس  هک  ینیگن  ود  اـب  هراوشوگ  یلو  هتفگ  تسرد  دراد ، شزرا  راـنید  هد  هک  درک  یم  ناـمگ  نز  نآ  هک  يا  هراوشوگ 

.دراد شزرا  رانید  هد  زا  شیب  یمک  هدش  هیبعت  نآ  رد 

هنیزه يارب  وت  هب  هچنآ  وا  و  هدب ، زجاح  هب  ار  لام  ورب و  دادغب  هب  و  میا ، هدیـشخب  وا  هب  ار  نآ  هک  هدب  ام  زینک  ینالف ، هب  ار  هراوشوگ 
.ریگب دهد ، یم  ترفس 

نینچ نیا  .تسیک  شبحاص  هک  دناد  یمن  هتفرگ و  ضرق  وا  یـسورع  رد  شردام  هک  دـنک  یم  نامگ  نز  نآ  هک  يرانید  هد  نآ  اّما 
و تسا ، تیب  لها  ام  نانمـشد  زا  هک  تسا  دـمحا  رتخد  موثلک ، رانید  هد  نآ  بحاص  تسیک ؟ لوپ  نآ  بحاـص  دـناد  یم  وا  تسین ،

نیب ام  هک  میداد  هدزاجا  وا  هب  ام  .دنک  تمـسق  دوخ  نارهاوخ  نیب  ار  نآ  دهاوخ  یم  دهدب و  وا  هب  ار  نآ  هک  درادـن  تسود  نز  نآ 
.دیامن میسقت  شدنمزاین  نارهاوخ 

دنوادـخ تسا ، هدرک  توف  تیومع  هک  درگزاب  دوخ  راید  هب  ورم ، وا  دزن  هب  رفعج  ناحتما  يارب  حور ! یبا  يا  هک ، نیا  رگید  بلطم 
لها و
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.تسا هدرک  وت  يزور  ار  وا  لام 

نم هب  رانید  یـس  دوب ، رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  درمـش ، ار  نآ  مداد ، زجاح  هب  ار  هسیک  و  متـشگزاب ، دادغب  هب  همان ، ندناوخ  زا  دعب 
.مهدب وت  هب  یجرخ  يارب  ار  نیا  هک  مراد  روتسد  تفگ : و  داد ،

هدُرم و تیومع  دندروآ  ربخ  ماگنه  نیا  رد  .متشگزاب  مدوب ، هتفرگ  دادغب  رد  تماقا  يارب  هک  يا  هناخ  هب  هتفرگ و  ار  رانید  یـس  نم 
.مدرگزاب هک  دنا  هتساوخ  ما  هداوناخ 

(1) .تسا هدیسر  ثرا  هب  نم  هب  مهرد  دص  رانید و  رازه  هس  و  هدوب ، حیحص  ربخ  مدید  تشگزاب  زا  سپ 

! ناسرب هلفاق  هب  ار  دوخ  30

: دیوگ یم  حلاص  نب  هّللادبعوبا 

ناشـصاخ بئان  طسوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  موش  جراخ  دادـغب  زا  متـساوخ  یم  هک  یماگنه  .متفر  دادـغب  هب  اهلاس  زا  یکی  رد 
.متساوخ جورخ  هزاجا 

رما .متفای و  جورخ  هزاجا  يا ، هبنـشراهچ  زور  مدنام ، دادـغب  رد  زور  ود  تسیب و  نم  درک ، تکرح  ناوراک  و  دومرفن ، هزاجا  ناشیا 
! ناسرب هلفاق  هب  ار  دوخ  هک : دندوب  هدومرف 

ص:67
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اجنآ هلفاق  مدید  مدیـسر ، ناورهن  هب  مدرک و  تکرح  لاح  نیع  رد  مدوب ، هدـش  دـیماان  مناسرب ، هلفاق  هب  ار  دوخ  مناوتب  هک  نیا  زا  نم 
اعُد ارم  ترـضح  نوچ  مدوـمن و  تکرح  مه  نم  و  درک ، تکرح  هلفاـق  مداد ، فـلع  بآ و  مرتـش  هب  هک  نیمه  .تسا  هدرک  فـقوت 

(1) .داتفین میارب  يدب  قاّفتا  چیه  هّللادمحلا  مشاب ؛ تمالس  هک  دندوب  هدومرف 

! نامرد یب  درد  بیبط  31

: دیوگ یم  فسوی  نب  دّمحم 

اّما مدرک ، هنیزه  يدایز  لوپ  نامرد ، يارب  دـندرک و  هنیاعم  ارم  ناکـشزپ  .مدـش  ـالتبم  نیکرچ -  مخز  یعون  كَروک -  يراـمیب  هب 
.دشن لصاح  يدوبهب 

.مدومن اعُد  سامتلا  شترضح  زا  متشون و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  رضحم  هب  يا  همان 

: دومرف موقرم  مالسلا  هیلع  ماما 

«. هرخآلاو ایندلا  یف  انعم  کلعجو  هیفاعلا  هَّللا  کسبلا  »

«. دهد رارق  ام  اب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  و  دناشوپب ، تیفاع  سابل  ار  وت  ادخ  »

ص:68

راحب مالـسلا ؛ هیلع  مامالا  تاـنیب  لـئالد و  ص 357 ؛ ج 2 ، داشرا ، مالـسلا ؛ هیلع  بحاـصلا  دـلوم  ص 519 ، ج 1 ، یفاـک ، . 33 - 1
ص 297. ج 51 ، راونالا ،

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  مخز  لحم  و  مدناوخ ، ارف  ار  نام  ناتسود  زا  یکشزپ  ماگنه ، نیا  رد  .تفای  دوبهب  مخز  لحم  هک  دوب  هتشذگن  هتفه  کی  زونه 
.مداد ناشن  وا 

(1) .تسا هدوب  یلاعت  قح  هیحان  زا  اهنت  نآ  يدوبهب  .میسانش  یمن  ییوراد  مخز  نیا  يارب  ام  تفگ :

نک هبلاطم  ناراکهدب  زا  ار  لاوما  32

: دیوگ یم  حلاص  نب  دّمحم 

مهس هب  طوبرم  هک  دراد  يدانـسا  مدرم  زا  مردپ  هک  مدش  هجوتم  دش ، لّوحم  نم  هب  وا  روما  بیترت  تفر و  ایند  زا  مردپ  هک  یماگنه 
.مدومن عالّطا  بسک  ناشیا  زا  و  متشون ، مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  هب  يا  همان  .تسا  مالسلا  هیلع  ماما 

.امن ششوک  نآ  هبلاطم  رد  نک و  هبلاطم  ناراکهدب  زا  ار  لاوما  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نآ ات  متفر  وا  دزن  .تشاد  نم  دزن  رانید  دصراهچ  غلبم  هب  يا  هتفـس  هک  رفن ، کی  زج  هب  دـندرک  تخادرپ  ار  دوخ  یهدـب  دارفا  همه 
لوصو ار  غلبم 

ص:69

؛ مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  مامالا  مالعا  یف  ص 695 ، ج 2 ، جیارخ ، مالسلا ؛ هیلع  بحاصلا  دلوم  ص 591 ، ج 1 ، یفاک ، . 34 - 1
ص 297. ج 51 ، راونالاراحب ، مالسلا ؛ هیلع  مامالا  تانیب  لئالد و  ص 357 و 358 ؛ ج 2 ، داشرا ،
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.مدرک تیاکش  شردپ  هب  دومن  نیهوت  نم  هب  شرسپ  متفر  روبزم  غلبم  لوصو  يارب  يزور  درک ، یم  ادرف  زورما و  وا  اّما  منک ،

؟ هدش هچ  رگم  تفگ : ردپ 

.مدومن ترپ  هناخ  طسو  هب  ار  وا  دگل  اب  متفرگ و  ار  وا  شیر  مدش ، ینابصع  ماگنه  نآ  رد 

! تشک ار  مردپ  هعیش ، یُمق  رفن  کی  تفگ : یم  هدیبلط و  کمک  هب  ار  دادغب  لها  تفر و  نوریب  وا  رسپ 

مولظم نیا  لباقم  رد  ملاظ  زا  هک  دادغب  مدرم  امـش  رب  نیرفآ  متفگ : مدش و  مبکرم  راوس  نم  .دندش  عمج  نم  فارطا  يرایـسب  مدرم 
یفرعم هعیـش  یمق و  هب  ارم  درم  نیا  و  مبهذم ، یّنُـس  متـسه و  نادمه  زا  يدرم  نم  متفگ : هیقت  يور  زا  و  دـینک ، یم  تیامح  بیرغ 

.دنک لامیاپ  ار  مقح  هک  دنک  یم 

دروخ دنگوس  تساوخ و  ارم  هتفس  بحاص  .مدش  اهنآ  عنام  نم  اّما  دنوش  شناکد  دراو  دنتساوخ  دندروآ و  موجه  وا  يوس  هب  مدرم 
(1) .دومن تخادرپ  ار  نآ  ًاروف  و  دزادرپب ، ارم  لام  هک 

ص:70

هیلع مامالا  تانیب  لـئالد و  و 363 ، ص 362  ج 2 ، داشرا ، مالـسلا ؛ هیلع  بحاصلا  دـلوم  و 522 ، ص 521  ج 1 ، یفاـک ، . 35 - 1
ص 297 و 298. ج 51 ، راونالا ، راحب  مالسلا ؛
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! دوب ریحتم  هک  يدرم  33

: دیوگ یم  یسیع  نب  نسح 

هدروآ دوخ  اب  ماما  مهس  يرادقم  وا  دش ، هّکم  دراو  يرصم  يدرم  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه 
راچد مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ینیـشناج  رما  رد  مدرم  هک  دـش  هجوتم  دـهدب ، لیوحت  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاـص  هب  اـت  دوب 

.دنا هدش  فالتخا 

.تسا هدرکن  نییعت  ینیشناج  دوخ  زا  دعب  ماما  دنیوگ : یم  یهورگ 

.دشاب یم  باّذک ) رفعج   ) یلع نب  رفعج  ماما ، نیشناج  دنیوگ : یم  يا  هّدع 

.تسوا نیشناج  شدنزرف  دنیوگ : یم  زین  يا  هتسد  و 

.داتسرف رکسع  هلحم  ارماس و  هب  قیقحت  يارب  يا  هماناب  دوب -  بلاطوبا  وا  هینک  هک  ار -  یصخش  درم ، نآ 

.تساوخ یناهرب  تماما  تابثا  يارب  وا  زا  و  تفر ، باّذک )  ) یلع نب  رفعج  دزن  ادتبا  بلاطوبا 

!. مرادن یناهرب  ًالعف  تفگ : رفعج 

، تسا ماما  يارفـس  زا  هک  دوب  روهـشم  مدرم  نیب  هک  يدرف  هب  ار  همان  تفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  ِرد  هب  بلاطوبا 
.داد

هب دوب  وا  دزن  هک  ار  یلام  هک  هدومن  تیـصو  درک و  توف  وا  دهد ، ریخ  يازج  ار  تتـسود  دنوادخ  دوب : هدومرف  موقرم  خساپ  رد  ماما 
صخش

ص:71
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.دنک فرصم  دناد  یم  روط  ره  هک  دنهدب  يدامتعا  دروم 

(1) .دوب هدش  عقاو  دوب  هدومرف  ترضح  هک  روطنامه  متفرگ و  ار  همان  خساپ  نم 

تسین تّجح  زا  یلاخ  نیمز  34

: دیوگ یم  يرونید  دمحا 

رونید هب  یتقو  .مدش  جراخ  جح  رفس  دصق  هب  لیبدرا  زا  هک  دوب  هتشذگن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  لاس  ود  یکی 
.دندوب ریحتم  نادرگرس و  تماما  رما  رد  مدرم  مدیسر  تسا -  هدوب  وا  دوخ  هاگداز  رهش و  ایوگ  هک  هاشنامرک  کیدزن  يرهش  - 

ماما مهـس  رانید  رازه  هدزناش  دودـح  دـنتفگ : دـندش و  عمج  نم  درگ  نایعیـش  زا  یهورگ  و  دـندومن ، لابقتـسا  نم  زا  یبوخ  هب  اهنآ 
.دییامن میلست  دوش ، هداد  لیوحت  دیاب  هک  ییاجنآ  هب  ار  نآ  میراد  اعدتسا  .تسا  هدش  يروآ  عمج 

! مینک هعجارم  اجک  هب  دیاب  مناد  یمن  ًاقیقد  نم  تسین و  صخشم  عاضوا  نالا  مدرم ! يا  متفگ :

تتسد زا  نشور  لیلد  تّجح و  نودب  هک  نک  يراک  میرادن ، غارس  وت  زا  رت  نئمطم  ام  هک  شاب ، لام  نیا  رادرایتخا  دوخ  وت  دنتفگ :
.دوشن جراخ 

ص:72

ص 299. ج 51 ، راونالا ، راحب  مالسلا ؛ هیلع  مامالا  تانیب  لئالد و  ص 364 و 365 ، ج 2 ، داشرا ، . 36 - 1
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لیوحت زین  نم  دـنداد ، لیوحت  نم  هب  دوب  هدـش  هتـشون  اهنآ  رب  یکی  یکی  صاخـشا  مان  هک  ییاـه  هسیک  رد  ار  لاوما  دـیوگ : دـمحا 
ضرع يارب  دوـب  میقم  رهـش  نآ  رد  هک  نسح  نب  نسح  نب  دـمحا  تمدـخ  هب  مدیـسر ، هاـشنامرک  هب  یتـقو  مدرک ، تکرح  هتفرگ و 

.دش لاحشوخ  دید ، ارم  یتقو  .متفر  مالس 

لیلد تّجح و  نودـب  ربب و  دوخ  اب  ار  اـه  نیا  تفگ : داد و  لـیوحت  نم  هب  يا  هتـسب  هارمه  هب  داـهن و  يا  هسیک  رد  راـنید  رازه  زین  وا 
.نکم جراخ  تتسد  زا  نشور 

تجح ترـضح  نابیان  زا  يدرف  ندرک  ادیپ  لوغـشم  مدش ، دادغب  دراو  هک  یماگنه  مداد ، همادا  دوخ  هار  هب  متفرگ و  زین  ار  اهنآ  نم 
قاحـسا یناطقاب ، ياه : مان  هب  دادغب  رد  رفن  هس  هک  مدش  هّجوتم  سپـس  .متـشادن  يراک  نیا ، زج  و  مدش ، هجرف -  یلاعت  هّللا  لّجع  - 

.دندرک یم  تباین  ياعدا  دیعس  نب  نامثع  رفعجوبا  رمحا و 

يرایـسب نامالغ  یبرع و  یبسا  .تسادـیپ  وا  رد  يدرم  ناوج  راثآ  ًارهاـظ  و  تسا ، تبیه  اـب  يدرمریپ  مدـید  متفر ، یناـطقاب  دزن  لوا 
.دندوب وگ  تفگ و  لوغشم  هدرک و  عامتجا  وا  درگ  مدرم  تشاد ،

یبوخ هب  نم  اب  هدش و  لاحشوخ  رایسب  هدومن و  کیدزن  دوخ  هب  ارم  هدرک ، لابقتـسا  نم  زا  یمرگ  هب  وا  مدرک ، مالـس  متفر و  وا  دزن 
.دیسرپ نم  بهذم  زا  وا  هاگنآ  .دنتفر  مدرم  رتشیب  ات  .متسشن  وا  دزن  یتعاس  .دومن  راتفر 

هک یلاح  رد  مدیسر  تمدخ  متسه ، رونید  زا  يدرم  متفگ : وا  هب 
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.مهد لیوحت  ار  نآ  مهاوخ  یم  مراد و  ماما  مهس  يرادقم 

.هدب نم  هب  ار  اهنآ  تفگ :

.مهاوخ یم  امش  تباین  تابثا  يارب  یلیلد  متفگ :

.درگزاب نم  دزن  هرابود  ادرف  تفگ :

! دهد هئارا  یلیلد  تسناوتن  زاب  متفر  وا  دزن  مه  مّوس  زور  دادن و  هئارا  یلیلد  یلو  متفر ، وا  دزن  ادرف 

ینامالغ بسا و  دوب و  رت  گرزب  یناطقاب  هناخ  زا  شا  هناخ  مدـید ، رظنم  هزیکاپ  یناوج  ار  وا  .متفر  رمحا  قاحـسا  دزن  هب  نآ  زا  سپ 
هدش عمج  وا  درگ  یناطقاب  سلجم  هب  تبـسن  يرتشیب  هّدـع  و  دیـسر ، یم  رظن  هب  رتدرم  ناوج  وا  زا  ًارهاظ  و  تشاد ، یناطقاب  زا  رتشیب 

.دندوب

: دیـسرپ دـش  رتمک  تیعمج  اـت  مدرک  ربـص  .دومن  کـیدزن  دوخ  هب  و  هدرک ، لابقتـسا  یبوخ  هب  ارم  مدرک ، مالـس  هدـش و  لـخاد  نم 
؟ یتشاد يراک 

! دهد هئارا  یلیلد  تسناوتن  مه  رخآ  دناخرچ و  ارم  زور  هس  زین  وا  .مداد  باوج  زین  وا  هب  مدوب  هتفگ  یناطقاب  هب  هک  روطنامه 

یمیلگ يور  کچوک  یقاطا  رد  هدیـشوپ و  دـیپس  ساـبل  .دوب  یعـضاوتم  درمریپ  وا  متفر ، دیعـس  نب  ناـمثع  رفعج ، وبا  دزن  هب  هاـگنآ 
.مدوب هدید  رفن  ود  نآ  دزن  هچنآ  فالخ  رب  یبسا ، هن  يریگ و  مشچ  رهاظ  هن  تشاد و  یمالغ  هن  دوب  هتسشن 

ار دوخ  دیـسرپ ، ملاوحا  زا  دومن ، زاب  ییاج  نم  يارب  و  درک ، کـیدزن  دوخ  هب  ارم  و  داد ، ار  مباوج  مدرک ، مالـس  متفر و  وا  تمدـخ 
.ما هدروآ  دوخ  اب  یلام  ما و  هدمآ  ناتسدرک  لابج  هیحان  زا  متفگ : هدرک و  یفّرعم 
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رد .ریگب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لیکو  اضرلا  نبا  هناـخ  غارـس  اّرماـس و  هب  ورب  یناـسرب ، شّلحم  هب  ار  نآ  هک  يراد  تسود  رگا  تفگ :
.تساجنآ ییوج  یم  هک  ار  هچنآ  دنشاب و  یم  راک  نیا  هب  طوبرم  هک  دنتسه  یناسک  اضرلا  نبا  هناخ 

.متفرگ ار  مالسلا  هیلع  ماما  لیکو  غارس  هتفر ، اضرلا  نبا  هناخ  هب  .مدرک  تکرح  ارماس  فرط  هب  هدش ، ادج  وا  زا  سپس 

.دش دهاوخ  جراخ  يدوز  هب  تسا و  يراک  لوغشم  هناخ  رد  وا  تفگ : نم  هب  نابرد 

ارم تسد  مدرک ، مالس  متساخرب و  .دش  جراخ  هناخ  زا  هک  مدید  ار  وا  تعاس  کی  زا  دعب  مدش ، وا  جورخ  رظتنم  متـسشن و  رد  ِرانک 
؟ ما هدمآ  وا  دزن  ارچ  هک  نیا  دش و  ایوج  ار  ملاح  دُرب و  دوخ  هناخ  هب  تفرگ و 

.مهد لیوحت  ار  نآ  ات  مهاوخ  یم  یلیلد  هک  نیا  و  مدومن ، هاگآ  متشاد  هارمه  هب  هک  یلام  دروم  رد  ار  وا  مدرک و  یفرعم  ار  مدوخ 

کی زین  زامن  عقوم  ات  یتسه و  هتسخ  هک  امن  تحارتسا  یمک  نک و  لیم  تفگ : و  درک ، رضاح  یماعط  نم  يارب  هاگنآ  دشاب ! تفگ :
.منک یم  یگدیسر  تراک  هب  عقوم  هب  تسه و  تصرف  تعاس 

.متـشگزاب هرابود  مدـش و  جراخ  مامحتـسا  يارب  زامن  يادا  زا  سپ  متـساخرب و  زامن  تقو  کیدزن  مدـیباوخ ، هدروخ ، اذـغ  مه  نم 
: تشاد دوخ  اب  نومضم  نیدب  يا  همان  هک  یلاح  رد  تشگزاب  درم  نآ  هک  دوب  هتشذگن  بش  زا  یساپ 

ار اه  هسیک  کی  کی  هاگنآ  هدمآ ، هسیک  نالف  نالف و  رد  رانید  رازه  هدزناش  اب  يرونید  دّمحم  نب  دمحا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
مان اب 
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«. تسا دوجوم  رانید  هدزناش  زاس  هرز  هسیک  رد  هک  درب  مان  اهنآ  بحاص 

زا يدایز  تمـسق  تسا ؟ هاگآ  اهنآ  ياوتحم  زا  نم  زا  رتهب  وا  روطچ  هک  دومن  هسوسو  ارم  ناطیـش  مدـناوخ  ار  همان  ياجنیا  اـت  یتقو 
: دوب هدومرف  موقرم  اهتنا  رد  و  دوب ، هتخادرپ  اه  هسیک  نابحاص  مان  رکذ  نیمه  هب  همان 

نیدنچ اب  هارمه  دراد ، هارمه  هب  رانید  رازه  يواح  يا  هسیک  شورف  مشپ  ردارب  یئاردام ، نسح  نب  دـمحا  بناج  زا  زین  هاشنامرک  زا  »
«. گنر نالف  لکش و  نالف  هچراپ  هتخت 

.درمشرب کی  کی  ار  اه  هچراپ  گنر  عون و  همان  رخآ  ات  و 

رومأم هماـن  نآ  قبط  .مدرک  رکـش  دوب ، هدرک  لیدـبت  نیقی  هب  ار  مدـیدرت  هداـهن و  نم  رب  هک  یتّنم  تهج  هب  ار  يادـخ  لاـح ، نیا  رد 
.میامن لمع  دهد ، یم  روتسد  وا  هک  نانچ  نآ  مهد و  لیوحت  دیعس  نب  نامثع  رفعجوبا  هب  ار  لام  مامت  هک  مدوب 

دید ارم  رفعج  وبا  یتـقو  .دـیماجنا  لوط  هب  زور  هس  متـشگرب  تفر و  هک  یلاـح  رد  متفر  رفعج  وبا  تمدـخ  هب  متـشگزاب و  دادـغب  هب 
؟ یتفرن ارماس  هب  ارچ  تفگ :

.ما هتشگزاب  ارماس  زا  نونکا  نم ! ياقآ  يا  متفگ :

نومـضم هک  دیـسر  وا  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  نامیالوم  يوس  زا  يا  همان  هک  مدوب  ناشیا  هب  ارجام  ندومن  وگزاب  لاـح  رد  نم 
هک نیا  رب  هوالع  متـشاد  هارمه  هب  نم  هک  دوب  يا  همان  نومـضم  دـننام  تسرد  دوب ، نم  دزن  هک  یلاوما  تیمک  تیفیک و  هراـبرد  نآ 

.مهدب لیوحت  یمق  ناّطق  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  رفعجوبا  هب  ار  اه  هچراپ  لاوما و  دیاب  دوب : هدومرف 
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.ربب یمق  ناّطق  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  لزنم  هب  يراددوخ  اب  هچنآ  تفگ : هدیشوپ و  ار  دوخ  سابل  دیعس  نب  نامثع  رفعج ، وبا 

.مدش فّرشم  ّجح  هب  اهنآ  لیوحت  زا  سپ  مدرک و  تعاطا  زین  نم 

يوس زا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  لـیکو  هک  ار  يا  هماـن  مه  نم  دـندش ، عمج  نم  درگ  مدرم  متـشگزاب  روـنید  هب  هک  یماـگنه 
هدـش هراشا  وا  هینک  زاس و  هرز  درم  نآ  هب  نآ  رد  هک  همان  زا  تمـسق  نآ  هب  یتقو  .مدـناوخ  مدرم  يارب  دوب ، هدروآ  نم  يارب  ناـشیا 

.داتفا نیمز  هب  شوهیب  نیرضاح  زا  یکی  مدیسر ، دوب ،

هک متسناد  نونکا  دومرف ، تیاده  داهن و  ّتنم  ام  رب  هک  رکـش  ار  يادخ  تفگ : هدروآ و  ياج  هب  يرکـش  هدجـس  دمآ ، شوهب  یتقو 
.دنام یمن  یلاخ  یلاعت  قح  تّجح  زا  نیمز  هاگ  چیه 

.تشادن یعالّطا  عوضوم  نیا  زا  ادخ  زج  سک  چیه  و  دوب ، هداد  نم  هب  زاس  هرز  درم  نامه  ار  هسیک  نیا 

.مدومن تئارق  شیارب  ار  همان  هتخاس  علطم  نایرج  زا  ار  وا  و  مدرک ، تاقالم  زین  ار  یئاردام  نسحلاوبا  متفر و  هاشنامرک  هب  رونید  زا 

.دراذگاو دوخ  تّجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  نیا  رد  زج  ینک  ّکش  یناوت  یم  يزیچ  ره  رد  هللا ! ناحبس  تفگ : وا 

(1) .درک لقن  میارب  ار  يدعب  ناتساد  هاگنآ 
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ریشمش بسا و  هجو  رد  رانید  رازه  35

: دیوگ یم  یئاردام  نسحلاوبا 

رد دوخ  فرـصت  هب  تسا  نادمه  ات  قارع  زرم  زا  یعیـسو  هیحان  هک  روز » رهـش   » و دـیگنج ، هّللادـبع  نب  دـیزی  اب  نیکتوکذا »  » یتقو
لیوحت نیکتوکذا »  » هب یتساک  مک و  چـیه  نودـب  ار  هنازخ  هک  میدـش  روبجم  ام  تفای ، تسد  هّللادـبع  نب  دـیزی  نئازخ  هب  و  دروآ ،

هب میدقت  تهج  ار  ریـشمش  نالف  بسا و  نالف  هّللادبع ، نب  دیزی  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یـصخش  هک  میدوب  راک  نیا  لوغـشم  .میهد 
.هدب نم  هب  ار  اهنآ  دوب  هتشاذگ  رانک  جع ) ) تجح ترضح 

اّما .مرادـهگن  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  میـالوم  يارب  ار  اـهنآ  مناوتب  هک  مدوب  راودـیما  مدرک و  يراددوخ  اـهنآ  لـیوحت  زا  نم 
ود نآ  لـیوحت  زا  هک  متـسناوتن  نم  تهج  نیمه  هب  دـندرک ، یـسررب  ار  زیچ  همه  ّتقد  هـب  هـتفرگ و  تخـس  نیکتوـکذا »  » نارومأـم

.منک يراددوخ 

: متفگ راد  هنازخ  هب  و  مداد ، ناشلیوحت  ار  ود  نآ  متشاذگ و  رانک  ار  نآ  هجو  مدز و  نیمخت  رانید  رازه  ًادودح  ار  ود  نآ  شزرا  نم 
.مشاب دنمزاین  رایسب  دنچره  هدن  نم  هب  ندرک  جرخ  يارب  ار  نآ  زگره  و  راد ، هگن  نئمطم  ياج  کی  رد  ریگب و  ار  رانید  رازه  نیا 

هاـگان مدرک ، یم  یهن  رما و  مداد و  یم  شوـگ  ار  تاـشرازگ  مدرک ، یم  یگدیــسر  اــهراک  هـب  مدوـب و  هتــسشن  هناــخ  رد  يزور 
هک يدسا -  نسحلاوبا 
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رایسب اهراک  ماجنا  زا  زین  نم  .تسـشن  يدایز  تّدم  .دمآ  نم  دزن  مدرک -  یم  فرط  رب  ار  وا  ياهزاین  نم  دمآ و  یم  نم  دزن  یهاگ 
؟ يراد يراک  هچ  متفگ : منک ، تحارتسا  متساوخ  یم  و  مدوب ، هدش  هتسخ 

.میوگب نخس  وت  اب  اهنت  دیاب  تفگ :

هک دروآ  نوریب  ار  یکچوک  همان  میدـش  هنازخ  دراو  یتقو  دـنک ، هدامآ  اـم  يارب  هنازخ  رد  ییاـج  هک  مداد  روتـسد  راد  هنازخ  هب  نم 
: دوب هتشون  نم  هب  باطخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح 

!« هدب لیوحت  يدسا  نسحلاوبا  هب  میراد  وت  دزن  رد  ریشمش  نآ  بسا و  نآ  هجو  تباب  هک  ار  يرانید  رازه  نسح ! نب  دمحا  يا  »

تّجح ناشیا  هک  متسناد  داهن و  ّتنم  نم  رب  هک  مدرک  رکش  ار  ادخ  مداتفا و  هدجس  هب  مدش ، علطم  همان  نومـضم  نآ  زا  هک  یماگنه 
دومن نم  رب  دنوادخ  هک  یتّنم  زا  ردق  نآ  .تشادـن  یعالّطا  عوضوم  نیا  زا  مدوخ ، زا  ریغ  سک  چـیه  اریز  دنتـسه ، دـنوادخ  قح  رب 

(1) .مدوزفا لام  نآ  رب  زین  رانید  رازه  هس  هک  مدش  لاحشوخ 
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! نکاطع يرسپ  وا  هب  ادنوادخ ! 36

: دیوگ یم  الع  نب  مساق 

يدرم نم  هک  مدوب  هدومن  هفاضا  نمـض  رد  و  متـشاد ، هضرع  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  رـضحم  هب  همان  هس  بلاق  رد  ار  یتالاؤس 
.ما هدشن  يدنزرف  بحاص  زونه  اّما  متسه  دنملاس 

.دندوب هدرکن  هراشا  يزیچ  هب  دنزرف  هرابرد  اّما  هدومرف  موقرم  ارم  تالاوئس  خساپ  مالسلا  هیلع  ترضح 

: دندومرف خساپ  ترضح  .مدرک  اعد  سامتلا  ناشیا  زا  ادتبا  و  متشون ، يا  همان  مراهچ  هبترم  يارب  نم 

«. ...ًارکذ ًادلو  هقزرا  ّمهللا  »

!«. هدب رارق  رسپ  تسا  هدمآ  دوجوب  وا  زا  هک  ار  هفطن  نیا  و  دشاب ، وا  مشچرون  ات  نکاطع  يرسپ  دنزرف  وا  هب  ! ادنوادخ »

عوضوم مرسمه  زا  یتقو  .متشادن  نآ  زا  یعالّطا  چیه  اّما  هدمآ ، دوجو  هب  نم  زا  يا  هفطن  متسناد  مدرک ، هعلاطم  ار  همان  هک  یماگنه 
مدرک لاؤس  ار 

(1) .دروآ ایند  هب  يرسپ  دعب  يدنچ  .مرادراب و  نونکا  هدش و  فرطرب  متشاد ، هک  یلکشم  تفگ :
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؟ یناوخ یمن  ار  جرف  ياعد  ارچ  37

: دیوگ یم  بتاک  لغبلا  یبا  نب  نیسحلاوبا 

وا هک  نانچنآ  دز ، رـس  نم  زا  يروصق  تیلوئـسم  ماجنا  یط  رد  اّما  .مدـش  يراک  ماجنا  لوئـسم  ناـحلاص » نب  روصنم  یبا   » فرط زا 
.دوب نم  يوجتسج  رد  وا  مدش و  یفخم  يراوتم و  سرت ، زا  نم  و  دش ، نیگمشخ  رایسب 

.متفر اعد  تدابع و  يارب  مالسلا -  هیلعداوج  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  دقرم  شیرق -  رباقم  فرط  هب  هعمج  ياهبش  زا  یکی  رد 
رد مناوتب  نم  ات  دـنبب  ار  رهطم  مرح  ياهرد  متفگ : تشاد  مان  رفعجابا »  » هک رهطم  مرح  مداخ  هب  .دوب  ینافوط  یناراـب و  اوه  بش  نآ 

.دشاب هتشاد  نم  هب  تبسن  یئوس  دصق  یسک  تسا  نکمم  و  متسین ، نمیا  دوخ  ناج  رب  اریز  .مشاب  زاین  زار و  اعُد و  لوغشم  تولخ 

.تسب ار  اهرد  درک و  لوبق  زین  وا 

هاگ ان  هک  مدوب  زامن  ترایز و  اعد و  لوغـشم  دوبن ، اجنآ  رد  سک  چیه  تشاد و  همادا  نانچمه  ناراب  داب و  هک  یلاح  رد  بش ، همین 
.دیسر مشوگ  هب  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  فیرش  ربق  فرط  زا  ییاپ  يادص 

مهیلع ماظع  ءایبنا  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  رب  ادتبا  وا  .تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  ترایز  لوغـشم  هک  مدید  ار  يدرم 
مهدزاود ماما  هب  ات  داد  رارق  مالس  باطخ و  دروم  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  کی  کی  هاگنآ  داتسرف ، دورد  مالسلا 
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.درکن رکذ  ار  ناشیا  مان  اما  دیسر  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  تّجح 

تماما هب  ًالـصا  ای  و  دسانـش ، یمن  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  اـی  درک ، شومارف  ار  ترـضح  ماـن  دـیاش  متفگ : دوخ  اـب  مدرک و  بّجعت  نم 
.دراد يرگید  بهذم  درادن و  داقتعا  ناشیا 

لوغـشم بیترت  نامه  هب  و  دـش ، مالـسلا  هیلعداوج  ماما  رّهطم  ربق  هّجوتم  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  دیـسر  ناـیاپ  هب  شتراـیز  یتقو 
.دناوخ زامن  تعکر  ود  دش و  مالس  ترایز و 

هک تشاد  رـس  رب  يا  همامع  نت و  رب  دیفـس  ینهاریپ  لـماک و  يدرم  تئیه  رد  دوب  یناوج  وا  متخانـش ، یمن  ار  وا  اریز  مدیـسرت ، نم 
: دومرف نم  هب  زامن  زا  سپ  .دوب  هتخادنا  شود  رب  ییابع  هتسب و  رمک  هب  یلاش  نینچمه  دوب ، هدنارذگ  ولگ  ریز  زا  ار  نآ  ياهتنا 

؟ ییانشآ ردقچ  جرف  ياعُد  اب  لغبلا ! یبا  نب  نیسحلاوبا  يا 

؟ اعُد مادک  نم ! ياقآ  متفگ :

: وگب ناوخب و  زامن  تعکر  ود  دومرف :

ای ِزُواجَّتلا ، َنَسَح  ای  ِحـْفَّصلا  َمیرَک  ای  ِّنَملا  َمیظَع  ای  َْرتِّسلا ، ِِکتْهی  َْملَو  ِهَریرَْجلِاب  ْذِـخاؤی  َْمل  ْنَم  ای  َحـیبَْقلاَرَتَسَو ، َلـیمَْجلاَرَهْظَا  ْنَم  اـی  »
َْلبَق ِمَِعّنلِاب  ًائِدَْـتبُم  ای  ٍنیعَتْـسُم ، ِّلُک  َنْوَع  ای  يوْکَـش ، ِّلُک  َهیاغ  ای  يوَجن َو  ِّلُک  یهَْتنُم  اـی  ِهَمْحَّرلاـِب ، ِنیَدـْیلا  َطِـساب  اـی  ِهَرِفْغَْملا ، َعِساو 

.اِهقاقِْحتْسا

: وگب سپس 

ّقَِحب َُکلَأْسَا  هبترم ) هد   ) هاتَبْغَر ِهیاغ  یهَْتنُم  ای  هبترم ) هد   ) هاتیاَغ ای  هبترم ) هد   ) هالْوَم ای  هبترم ) هد   ) ُهادیَس ای  هبترم ) هد   ) ُهاَّبَر ای 
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.یلاح َتْحَلْصَاَو  یّمَغ  َتْجَّرَفو  یّمَه  َتْسَّفَن  یبرَک َو  َْتفَشَک  ام  ِّالا  ُمالَّسلا  ُمِهیَلَع  َنیرِهاَّطلا  ِِهلآَو  دّمحم  ِّقَِحب  ِءامْسَْألا َو  ِهِذه 

: وگب رابدص  راذگب و  نیمز  رب  ار  تتروص  تسار  هنوگ  نآ  زا  سپ  .امن  تلئسم  دنوادخ  زا  يراد  هک  یتجاح  ره  سپ 

«. يارِصان امُکَّنِأَف  ینارُْصناَو  ياِیفاک  امُکَّنِأَف  ینایفِْکا  دّمحم  ای  یلع  ای  یلع ! ای  دّمحم  ای  »

.نک رارکت  رایسب   [ ار رکذ  نیا  رابدص  زا  سپ  و  ینکردا [» : » وگب رابدص  راذگب و  نیمز  رب  ار  تتروص  پچ  هنوگ  سپس 

 ...« ثوغلا ثوغلا  ثوغلا  » وگب سفن  کی  هزادنا  هب  سپس 

«. دومن دهاوخ  هدروآرب  ار  تتجاح  دنوادخ  هّللاءاش  نا  هک  رادرب  هدجس  زا  رس  هاگنآ 

مداخ رفعج  وبا  فرط  هب  دیـسر  نایاپ  هب  میاعد  زامن و  هک  نیا  زا  دعب  .دـش  جراخ  صخـش  نآ  مدـش ، اعُد  زامن و  لوغـشم  نم  یتقو 
؟ دوب هدش  رّهطم  مرح  دراو  هنوگچ  و  دوب ؟ هک  درم  نیا  مسرپب  ات  متفر 

يرگید ِرَد  اجنیا  دیاش  متفگ : دوخ  اب  و  مدرک ، بجعت  رایسب  .دندوب  هدز  لفق  هتـسب و  اهرد  همه  مدید  مدومن  یـسررب  ار  اهرد  یتقو 
، دـندرک یم  هدافتـسا  نآ  زا  غارچ  نغور  راـبنا  ناونع  هب  هک  یقاـتا  لـخاد  زا  تشاد  وا  .متفر  رفعجوبا  شیپ  .مناد  یمن  نم  هک  دراد 

؟ دوش مرح  لخاد  دوب  هتسناوت  روطچ  دوب ؟ هک  درم  نیا  متفگ : وا  هب  ًاروف  دمآ ، یم  نوریب 

.ما هدرکن  زاب  ار  نآ  هک  مه  نم  دنتسه ، هدز  لفق  هتسب و  اهرد  ینیب  یم  هک  روطنامه  تفگ : رفعجوبا 

ص:83

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


.مدرک فیرعت  وا  يارب  مدوب  هدید  هک  ار  هچنآ  نم 

.ما هدید  بشما -  لثم  تسا -  یلاخ  مرح  یتقو  ار  ناشیا  اهراب  نم  تسا ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  وا  تفگ :

« خرک  » هّلحم فرط  هب  .مدـش  جراـخ  مرح  زا  دـیمد  رجف  یتقو  .مدـش  تحاراـن  یلیخ  مدوب ، هداد  تسد  زا  ار  یتیعقوم  هچ  هک  نیا  زا 
غارس مناتـسود  زا  رارـصا  اب  ناحلاص  نیرومأم  زا  يا  هّدع  دیمد ، دیـشروخ  هک  یماگنه  .مدوب  هدش  یفخم  اجنآ  تّدم  نیا  رد  متفر ،

.دننک تاقالم  ارم  هک  دنتساوخ  یم  رایسب  شهاوخ  اب  و  دنتفرگ ، ارم 

یهجوت بلاج  بلاطم  نینچمه   ] .تسا هداد  ناما  هدیشخب و  ارم  هک  دوب  هتشون  ناحلاص  نآ  رد  هک  دنتـشاد  دوخ  اب  مه  يا  همان  اهنآ 
[ .دوب هدش  دیق  نآ  رد  دشاب  یم  مراظتنا  رد  هک  یبوخ  هدنیآ  نم و  بوخ  هتشذگ  اهیبوخ و  هرابرد 

تساخاپ هب  دید  ارم  یتقو  .مدرک  تاقالم  روصنم  یبا  اب  هدش و  جراخ  مدوخ  هاگ  یفخم  زا  مدامتعا  دروم  ناتسود  زا  یکی  اب  هاگنآ 
هاگنآ .مدوب  هدیدن  ار  يراتفر  نینچ  وا  زا  لاح  ات  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یبوخ  راتفر  نانچ  و  داد ، رارق  دوخ  مارتحا  دروم  ارم  رایسب  و 

؟ يدرک تیاکش  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  هب  نم  زا  هک  يدوب  هدش  تحاران  ردق  نآ  ایآ  تفگ :

.مدرک یلومعم  ییاعُد  هداس و  یتساوخرد  طقف  نم  متفگ :

نم هب  ناشیا  مدـید ، باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  میـالوم  همّدـقم  نودـب  هعمج ) بش   ) بشید ییوگ ؟ یم  هچ  تفگ :
.دنداد رارق  هذخاؤم  دروم  ارم  مدوب  هدرک  وت  رب  هک  یمتس  نیا  زا  و  منک ، راتفر  فطل  هب  وت  اب  ات  دنداد  روتسد 
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هجرد یهتنم  دوخ  هکلب  دنا  ّقح  رب  اهنت  هن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  تلاسر و  نادناخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  هّللا ! ّالا  هلا  ال  متفگ :
هک ار  هچنآ  .دندومرف و  نانچ  نینچ و  نم  هب  و  مدـید ، يرادـیب  رد  همدـقم  نودـب  ار  مالـسلا  هیلع  نامیالوم  زین  نم  .دنتـسه  تقیقح 

.مداد حرش  ًالماک  مدوب  هدید 

ماجنا دادیور  نیا  ببس  هب  یگرزب  هتـسیاش و  ياهراک  ناحلاص  نب  روصنم  یبا  زا  نآ  زا  سپ  .درک  بّجعت  رایـسب  ناتـساد  نیا  زا  وا 
یمن مه  مرکف  هب  ًالـصا  هک  مدیـسر  وا  هاگتـسد  رد  یتاماقم  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  تکرب  هب  مه  نم  تفریذـپ ،

(1) .دیسر

! دنزرف يارب  اعد  تساوخرد  38

: دیوگ یم  يریمح  رفعج  نب  هّللادبع 

هیلع تّجح  ترـضح  يارب  يا  همان  .دش  رادراب  وا  رـسمه  درک ، یم  یگدـنز  دـیمح » ضبر  » مان هب  یّلحم  رد  دادـغب  هموح  رد  يدرم 
.دنیامرفب اعُد  شدنزرف  یتمالس  شرسمه و  لمح  عضو  تلوهس  يارب  ات  دومن  تساوخرد  ناشیا  زا  تشون و  مالسلا 

: دندوب هدومرف  موقرم  هک  دیسر  شیارب  مالسلا  هیلع  ترضح  يوس  زا  يا  همان  ناشدنزرف  ّدلوت  زا  لبق  هامراهچ 
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« ًانبا ُِدلَتَس  »

(1) .دش دندوب  هدومرف  هک  نانچمه  .دروآ  یم  يرسپ  ترسمه  يدوز  هب  ینعی 

مالسلا هیلع  ماما  ییادها  نفک  39

: دیوگ یم  يرایس 

ترضح يارب  يا  همان  يرغـص -  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  صاخ  بئان  نیمراهچ  يرمیـس -  دّمحم  نب  یلع 
.دومن ینفک  ياضاقت  و  تشون ، مالسلا  هیلع 

: دندومرف موقرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح 

« نینامث هنس  هیلا  جاتحت  ّکنا  »

(2) .تفای یهاوخ  جایتحا  نآ  هب  لاس 80  رد  وت  ینعی 

(3) .دتسرف یم  شیارب  ار  ینفک  مالسلا  هیلع  ترضح  يرمیس  توف  زا  لبق  هام  ود  و  دنک ، یم  تافو  لاس  نامه  رد  يرمیس 
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: دیامرف یم  زین  هفحـص 312 ج 51  رد  اما  .دشاب  یم  لاس  راهچ  داتفه و  . 329 يرمیس تافو  ات  . 255 مالسلا هیلع  ماما  تدالو  نامز 
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  زین  یمود  هک  لاس 280  ای  دوب و  وا  رمع  لاس  داتشه  ای  دارم 

ص 306. ج 51 ، راونالا ، راحب  ص 280 ؛ همامالا ، لئالد  . 43 - 3
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ییادها تعلخ  40

: دیوگ یم  یخلب  هّللادبع 

يرغص تبیغ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  صاخ  بئان  نیموس  یتخبون ؛ یمق  حور  نب  نیـسح  هب  يا  همان  قاحـسا  نب  دمحا 
.دبلط یم  هزاجا  جح  هب  فرشت  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  نآ  یط  و  دسیون ، یم 

.دنیامن یم  تمحرم  زین  یتعلخ  و  دنیامرف ، یم  جح  هب  فرشت  هزاجا  وا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح 

ندیسر ارف  زا  ارم  هراشا  نیا  اب  ناشیا  دیوگ : یم  دوخ  اب  دنک  یم  تفایرد  ار  فیرش  تعلخ  نآ  همان و  خساپ  قاحسا  نب  دمحا  یتقو 
نیقناخ رانک  رد  يزرم -  يرهش  ناولح -  رد  تشگ  یم  زاب  جح  رفس  زا  یتقو  .دش  مه  روط  نامه  .دنا و  هدومرف  هاگآ  مگرم  نامز 

(1)! تشذگرد قارع 

ص:87
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! مدش دلوتم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  هب  نم  41

: دیوگ یم  یشاجن 

نامز ماما  صاخ  بئان  نیموس  یتخبون ؛ یمق  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  اب  قودص ) خیش  ردپ   ) یمق هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  ینامز 
یم مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  زا  دـسیون و  یم  يا  همان   [ تشگزاب زا  سپ  .دـیامن [ یم  یتالاوئـس  هدومن و  تاـقالم  مالـسلا  هیلع 

.دنک اطع  ناشیا  هب  يدنزرف  دنوادخ  ات  دنیامرفب  اعُد  هک  دهاوخ 

ماما تسد  هب  ات  دتسرف  یم  حور  نب  نیـسح  رـضحم  هب  دوب -  مق  روهـشم  خیاشم  زا  هک  دوسا -  نب  رفعج  نب  یلع  طسوت  ار  همان  يو 
.دسرب مالسلا  هیلع  نامز 

: دنیامرف یم  خساپ  رد  ترضح 

«. دومن دهاوخ  يزور  وت  هب  وکین  رسپ  ود  يدوز  هب  دنوادخ  میدرک و  اعُد  يدوب  هتساوخ  هک  هچنآ  يارب  ام  »

[ .تسا هللا  همحر  قودص  خیش  نامه  دّمحم  هک   ] دومرف اطع  وا  هب  نیسح  دّمحم و  ياهمان  هب  رسپ  ود  يزینک  زا  دنوادخ  اهدعب 

هب و  مدش ، ّدلوتم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  هب  نم  تفگ : یم  قودص  خیش  هک  مدینـش  دیوگ : یم  هَّللادیبع  نب  نیـسح  هّللادبعوبا 
(1) .درک یم  راختفا  ماقم  نیا 

ص:88
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! دش هتشک  تنمشد  باجتسم و  تیاعد  42

: دیوگ یم  دوب -  رصم  نکاس  نایعیش  زا  هک  ینسح -  يولع  یلع  نب  دّمحم 

زا .دندوب  هدرک  ییوگدب  نولوط ، نب  دمحا  رصم ؛ مکاح  دزن  نم  زا  اریز  مدش ، نیگهودنا  رما  نیا  زا  مدش و  گرزب  یلکشم  راتفرگ 
.مدش جراخ  رصم  زا  جح  هناهب  هب  مناج  سرت 

هدنهانپ و ناشفیرش  ربق  هب  هدرک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  و  متفر ، قارع  هب  زاجح  زا  جح  مامتا  زا  سپ 
هدزناپ .دوب  ملاظ  ریگ و  تخـس  يدرم  رـصم  مکاح  اریز  متـشادن ، ار  رـصم  هب  تشگزاب  تأرج  مدش و  رواجم  اجنامه  .مدش  لسوتم 

.مدوب عّرضت  اعُد و  لوغشم  بش  زور و  ناتسبات  يامرگ  رد  مامت  زور 

: دومرف تمحرم  فطل و  لامک  اب  ناشیا  .مدومن  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يرادیب  باوخ و  تلاح  رد  يا  هعمج  رصع 

؟ یسرت یم  ینالف  زا  مرسپ !

وا زا  دراد ، هک  یئوـس  دـصق  رطاـخ  هب  مدروآ و  هاـنپ  امـش  هب  رطاـخ  نیمه  هب  .دـشکب  ارم  دـهاوخ  یم  ناـجاقآ ! يرآ  مدرک : ضرع 
.مراد تیاکش 

یم اعُد  شور  نادب  دندش ، یم  یلکشم  راچد  هک  یماگنه  مالسلا  مهیلع  هتشذگ  يایبنا  هک  یقیرط  هب  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ناردپ راگدرورپ  شیوخ و  راگدرورپ  هاگرد  هب  تخاس ، یم  فرطرب  ار  ناشهودنا  دنوادخ  دندرک و 

ص:89
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؟ ینک یمن  اعُد  شیوخ 

؟ تسیچ اعد  نآ  مدرک : ضرع 

نیشنب ونازود  هاگنآ  روآ ، ياج  هب  يرکش  هدجـس  يدومن ، ادا  ار  بش  زامن  يدرک و  لسغ  هک  نیا  زا  دعب  هعمج  بش  نیمه  دومرف :
.ناوخب ار  اعُد  نیا  و 

ترضح ترایز  هب  تقو  نامه  يرادیب و  باوخ و  تلاح  نامه  رد  رگید  بش  جنپ  هبنش ، جنپ  بش  ات  دندناوخ ، میارب  ییاعُد  هاگنآ 
.مدرک ظفح  ار  نآ  ًالماک  هک  نیا  ات  دندومرف ، یم  رارکت  ار  اعُد  نیمه  نخس و  نیمه  ناشیا  و  مدش ، یم  فرشم  مالسلا  هیلع 

هدومرف هک  روطناـمه  هدومن و  ادا  ار  بش  زاـمن  رطع ، لامعتـسا  ساـبل و  ریهطت  لـسغ و  زا  سپ  دوـب  هعمج  بش  هک  بش  نآ  يادرف 
.مدناوخ ار  اعُد  نامه  متسشن و  ونازود  رکش  هدجس  زا  سپ  دندوب 

وت زا  هک  نامه  ار  تنمشد  دش و  باجتسم  تیاعد  دّمحم ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  .متفای  فرشت  قیفوت  هرابود  هعمج  رـصع 
! تشک دیسر ، نایاپ  هب  تیاعُد  هک  یماگنه  دوب ، هدرک  ییوگ  دب  نولوط  نب  دمحا  وا  دزن 

زا سپ  .مداتفا  هار  هب  رصم  فرط  هب  هدرک و  عادو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  اب  و  مدروآ ، اج  هب  ار  ترایز  نیرخآ  ماگنه  حبص 
مجورخ زا  سپ  رـصم  عاضوا  زا  یتقو.دوب  ینمؤم  درم  وا  .دوب  نم  هیاسمه  رـصم  رد  هک  مدید  ار  يدرم  رـصم  هار  رد  ندرا ، زا  روبع 

لین هب  ار  شندـب  دـننزب و  ندرگ  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هداد  روتـسد  نوـلوط  نب  دـمحا  هنوـگچ  هک  درک  فـیرعت  مدوـمن ، شـسرپ 
.دننکفیب

ص:90
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مدوب هدش  غراف  اعُد  زا  نم  هک  هظحل  نامه  رد  تسرد  وا  لتق  هعیـش -  ناردارب  ناگتـسب و  زا  یعمج  لوق  هب  انب  هک  دش  مولعم  اهدعب 
(1) .دوب هتفرگ  تروص 

! میتسین وت  رفس  هب  یضار  ام  راد ! هگن  تسد  43

: دیوگ یم  دّمحم  نب  یلع  ناتسود  زا  یکی 

ربمایپ ّتنس  هک  متـساوخ  هزاجا  ناشیا  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  يارب  يا  همان  متفه  زور  .مدش  يدنزرف  بحاص 
.مهد ماجنا  لفط  يراذگمان  هقیقع و  رس و  ندیشارت  باب  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصار 

!«. راد هگن  تسد  : » دوب هدومرف  موقرم  مالسلا  هیلع  ترضح 

.دُرم لفط  نآ  زور  نامه 

.متشاد هضرع  ناشیا  روضح  هب  مدنزرف  توف  رب  ینبم  رگید  يا  همان 

ار یمود  دـمحا و  ار  یلوا  دومن  دـهاوخ  تیانع  وت  هب  نآ  ياج  هب  رـسپ  ود  دـنوادخ  يدوز  هب  : » دومرف موقرم  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
«. راذگب مان  رفعج 

.دومرف تیانع  نم  هب  دنزرف  ود  دنوادخ  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  روطنامه  نآ  زا  سپ 

زا جورخ  ماگنه  تسرد  .مدومن  یظفاحادخ  مدرم  زا  مدرک و  هدامآ  ار  دوخ  موش ، فرشم  جح  هب  هک  متفرگ  میمصت  یلاس  نینچمه 
، رهش

ص:91
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!« یناددوخ اّما  میتسین  وت  رفس  هب  یضار  ام  : » هک دیسر  متسد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ترضح  زا  يا  همان 

امـش رما  تعاطا  نامرف و  هب  شوگ  اما  منیگمغ  جح  هب  نتفرن  زا  دنچ  ره  هک : متـشاد  هضرع  يا  همان  .مدش  نیگهودـنا  گنتلد و  نم 
.مراد

«. دش یهاوخ  فرشم  جح  هب  هَّللاءاش -  نا  هدنیآ -  لاس  شابن  تحاران  : » دومرف موقرم  مالسلا  هیلع  ترضح 

.دندومرف هزاجا  ناشیا  متساوخ و  هزاجا  جح  هب  فرشت  يارب  دعب  لاس 

.موش رفسمه  مراد  نانیمطا  وا  تماما  تناید و  هب  هک  سابع  نب  دّمحم  اب  مهاوخ  یم  مدرک : ضرع  متشون و  يرگید  همان 

«. نکن باختنا  ار  رگید  یسک  دمآ  وا  رگا  تسا ، یبوخ  رفسمه  يدسا ؟ : » دومرف موقرم  مالسلا  هیلع  ترضح 

(1) .میدش رفس  مزاع  قاّفتا  هب  دش و  هدامآ  يدسا 

! نک رکش  داهن  وت  رب  هک  یتّنم  رطاخ  هب  ار  يادخ  44

: دیوگ یم  هّللادبع  نب  دعس 

هلمج زا  مدرم  زا  یهورگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ 

ص:92

.؛ ص 308 ج 51 ، راونالا ، راحب  ص 363 و 364 ؛ ج 2 ، داشرا ، . 47 - 1
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.دننک قیقحت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يالکو  ياعّدا  تّحص  دروم  رد  دنتفرگ  میمصت  ماّدص  ابا  مان  هب  یصخش  رضن و  نب  نیسح 

: تفگ تفر و  ماّدصابا  دزن  رطاخ  نیمه  هب  .دش  دادغب  يوس  هب  تکرح  هدامآ  تفرگ و  ار  دوخ  یعطق  میمصت  رضن  نب  نسح  يزور 
.موش فرشم  جح  هب  مهاوخ  یم 

.ورن لاسما  تفگ : ماّدص  ابا 

.مرادن رارق  باوخ و  .منک  ربص  مناوت  یمن  تفگ : رضن  نب  نسح 

ماما مهس  هک  ار  شلام  زا  رادقم  نالف  هک  دومن  شرافس  وا  هب  درک و  دوخ  یـصو  داّمح  نب  یلعی  نب  دمحا  مان  هب  ار  یـصخش  هاگنآ 
ار مالـسلا  هیلع  ترـضح  دوخ  دیاب  یهد  یمن  يا  هدنیامن  چیه  هب  ار  نآ  درک : دیکأت  و  دهد ، لیوحت  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  تسا 

! ییامن میدقت  ترضح  هب  دوخ  تسد  اب  هدید و 

نم دزن  یصخش  هک  دوب  هتشذگن  یتّدم  .مدش  نکاس  نآ  رد  هدرک و  هیارک  یلزنم  مدیسر  دادغب  هب  یتقو  دیوگ : یم  رـضن  نب  نسح 
؟ تسیچ اه  نیا  متفگ : .دراذگ  نم  دزن  الط  هّکس  سابل و  يرادقم  و  دومن ، یفرعم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  ار  دوخ  دمآ و 

.ینیب یم  هک  نیمه  داد : خساپ 

هدومن یفرعم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  ار  دوخ  هدمآ و  نم  دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  يرگید  یـصاخشا  روط  نیمه  وا ، زا  سپ 
لوپ و زا  قاتا  هک  نیا  ات  دندرک ، یمن  وگزاب  ار  نآ  ّتلع  مادک  چیه  و  دـنتفر ، یم  دـنداهن و  یم  نم  لباقم  سابل  لوپ و  يرادـقم  و 

.دش رپ  سابل 

ص:93
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نامه هب  و  دمآ ، نم  دزن  لاوما  نامه  زا  يدایز  رادقم  اب  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  فورعم  يالکو  زا  هک  قاحسا  نب  دمحا  لاح ، نیا  رد 
.تفر داهن و  نم  دزن  ار  اهنآ  دنزب  یفرح  هک  نیا  نودب  بیترت 

هدومرف موقرم  ترضح  هک  دیسر  متسد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  فرط  زا  يا  همان  هک  مدوب  هتسشن  توهبم  مدرک و  بّجعت  رایـسب  نم 
: دوب

«. ایب ارماس  رد  ام  دزن  رادرب و  يراد  دوخ  اب  هک  ار  هچنآ  نالف  تعاس  ادرف  »

 - دـندش یم  رفن  تصـش  ًادودـح  هک  یهورگ -  هب  هار  رد  مدرک ، تکرح  هدز و  راـب  ار  لاوـما  ساـنجا و  ماـمت  تعاـس  ناـمه  ادرف 
دنوادخ دوب ، يوحن  ره  هب  اّما  دنربب ، تقرس  هب  ار  اهراب  دنتـساوخ  دنتفرگ و  ارم  يولج  اهنآ  .دندوب  هنهرباپ  ریقف و  همه  هک  مدروخرب 

.تشاد هاگن  ملاس  اهنآ  نایم  زا  ارم 

هب مالسلا  هیلع  ترـضح  زا  يرگید  همان  تقو  نامه  رد  .مدرک  هیلخت  ار  اهراب  هتفرگ و  یلزنم  مدیـسر  رکـسع  هّلحم  ارماس و  هب  یتقو 
«. روایب ام  دزن  هب  دوخ  اب  يا  هدروآ  هک  ار  هچنآ  : » هک دیسر  متسد 

يدرم مدید  مدیسر  هناخ  هاگرد  هب  یتقو  .مدرب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارـس  هب  هداهن و  ناربراب  شود  رب  ار  همه  زین  نم 
؟ یتسه رضن  نب  نسح  وت  دیسرپ : نم  زا  .تسا  هداتسیا  اجنآ  هایس 

.يرآ متفگ :

! وش لخاد  تفگ :

ياهلیبنز ناربراب  دندرک ، ییامنهار  یقاتا  هب  ار  ام  مدش ، هناخ  لخاد 
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.دندش جراخ  اهنآ  دنداد و  نان  صرق  ود  مادک  ره  هب  دندوب ، هداهن  نان  يدایز  رادقم  قاتا  هشوگ  رد  دندرک ، یلاخ  ار  دوخ 

رطاخ هب  ار  دنوادخ  رـضن ! نب  نسح  يا  : » هک دیـسر  مشوگ  هب  دندوب  هدز  هدرپ  نآ  رد  ولج  هک  يرگید  قاتا  زا  يدرم  يادـص  هاگان 
«. ینک کش  وت  هک  دهاوخ  یم  ناطیش  نکم ، کش  و  نک ، رکش  هداهن  وت  رب  هک  یتّنم 

«. تفای یهاوخ  زاین  اهنآ  هب  هک  ریگب  : » دش هتفگ  نم  هب  هدروآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هچراپ  هعطق  ود  هاگنآ 

.مدش جراخ  هتفرگ و  ار  اهنآ  مه  نم 

نفک هچراپ  هعطق  ود  نامه  اب  و  درک ، توف  دعب  ناضمر  هام  تشگرب و  رـضن  نب  نسح  دیوگ : یم  ناتـساد ) يوار   ) هّللادبع نب  دعس 
(1) .دش

! نسح مرسپ  45

: دیوگ یم  الع  نب  مساق 

اهنآ يارب  ناشیا  زا  متـشون و  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  يا  همان  مادـک  ره  تدالو  ماـگنه  مدوب ، هدـش  دـنزرف  دـنچ  بحاـص 
.داد یمن  میاه  همان  زا  مادک  چیه  هب  یخساپ  ترضح  اّما  مدومن ، یم  اعُد  سامتلا 

يا همان  ًاددجم  لومعم  قبط  .دمآ  ایند  هب  نسح  مرسپ  هک  نیا  ات 
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.مدومن اعُد  سامتلا  وا  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  و  متشون ،

: دندومرف موقرم  مالسلا  هیلع  ترضح  راب  نیا 

(1) «. هَّللدمحلاو دنام ! یم  یقاب  »

؟ دماین همان  خساپ  ارچ  46

: دیوگ یم  ینامی  دیز  نب  لضف  نب  نسح 

يا همان  رگید  راب  .دومرف  موقرم  ار  همان  خساپ  مالسلا  هیلع  ترـضح  .تشون  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  دوخ  طخ  هب  يا  همان  مردپ 
.دومرف خساپ  زین  راب  نیا  مالسلا  هیلع  ترضح  .درک  لاسرا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  هدرک و  الما  نم  طخ  هب 

.داتسرف مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  و  هدومن ، الما  دوب  ام  ناتسود  زا  هک  اهقف  زا  یکی  طخ  هب  رگید  يا  همان  موس  هبترم 

نآ هک  میتسناد  میدومن ، قیقحت  نآ  ّتلع  هرابرد  یتقو  .میدرک  بجعت  ام  .دومن  يراددوخ  خساپ  لاسرا  زا  راب  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
(3) .تسا هدش   (2) یطمرق هتشگرب و  دوخ  هدیقع  زا  درم 
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! دینک فذح  ار  اهنآ  مان  47

: دیوگ یم  مالسلا  هیلعداوج  ماما  رتخد  هجیدخ ، مالغ  ینئادم  زاّزخ  نب  لضف 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  تماما  هب  دـقتعم  دـندرک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  هک  يولع  تاداس  زا  یهورگ  لاس ، زا  یمولعم  تاـقوا  رد 
.دندیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  نیا  ات  .دندرک  یم  تفایرد  يرمتسم  تاداس  مهس  زا  دندوب ، مالسلا 

ناشیا هدـهع  هب  تماما  دـنراد و  يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  نیا  لوبق  زا  اهنآ  زا  يا  هّدـع  ماما ، تداهـش  زا  سپ 
.دندز زاب  رس  تسا ،

: دومرف موقرم  دوخ  يالکو  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  ترضح 

عطق ار  یقبام  قوقح  و  دـنراد ، نامیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  تدالو  هب  هک  دریگ  یم  ّقلعت  یناـسک  هب  يرمتـسم  »
(1) «. نیملاعلا بر  هَّللدمحلاو  .دینک  فذح  یماسا  تسرهف  زا  ار  اهنآ  مان  هدومن و 
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! راوخبارش مداخ  لزع  48

: دیامن یم  لقن  نینچ  شردپ  زا  فیفخ  نب  نسح 

هیلع ترـضح  ّصاخ  نایعیـش  زا  یهورگ  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهملا  حـلاص  ابا  ترـضح  هسدـقم  هیحان  زا  ارماس  زا  یتیرومأم  مکح 
.دننک تکرح  هنیدم  فرط  هب  ًاروف  هک  دش  رداص  مالسلا 

.دنک تکرح  اهنآ  اب  مه  وا  هک  دندوب  هدومرف  رما  دش و  رداص  نم  ردپ  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  فرط  زا  مه  يا  همان 

هب ار  هفوک  زونه  .دروخ  بارـش  اه  مداخ  زا  یکی  دندیـسر  هفوک  هب  یتقو  .دـندش  جراخ  اهنآ  هارمه  زین  مداخ  رفن  ود  اهنیا  رب  هوـالع 
: دیسر نامرف  ارماس  زا  هک  دندوب  هدرکن  كرت  هنیدم  فرط 

(1) !« تسا لوزعم  ام  تمدخ  زا  هک  ددرگزاب  دروخ  بارش  هک  یمداخ  »

! دش بآ  رب  شقن  اهنآ  هشقن  49

: دیوگ یم  يولع  نسح  نب  نیسح 

اب مالسلا ، مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  نایعیش  زا  رفن  ود  يرغص  تبیغ  نامز  رد 
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نیب زا  وا  داد  یم  شوگ  نانآ  نانخس  هب  یسوساج  دوب ، ینسح » زور   » میدن اهنآ  زا  یکی  .دندرک  یم  وگ  تفگ و  هنایفخم  رگیدکی 
رد ییالکو  مه  راک  نیا  يارب  .دنتسرف  یم  ماما  مهس  ناونع  هب  یلاوما  وا  يارب  : » دینش حوضو  هب  ار  تالمج  نیا  اهنآ  يوگ  تفگ و 

.درب مان  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  يالکو  کی  کی  و  .دراد » یحاون  مامت 

، تفاـی یهاـگآ  بلطم  نآ  زا  سوساـج  نآ  هلیـسو  هب  تشاد  ماـن  نامیلـس  نب  هللادـیبع  هک  هَّللاـب  دـضتعملا  تقو ، هفیلخ  ریزو  یتـقو 
.دنک ریگتسد  ار  اهنآ  همه  هک  تفرگ  میمصت 

.دوش یم  بوسحم  یگرزب  رطخ  ام  يارب  هک  دینک  ادیپ  ار  دّمحم  لآ  مئاق  درم ، نیا  تفگ : هفیلخ 

.مینک یم  ریگتسد  ار  وا  يالکو  مامت  يدوز  هب  تفگ : نامیلس  نب  هللادیبع 

نآ هک  هدرک  لوبق  مادکره  دیتسرفب  اهنآ  دزن  لوپ  يرادقم  اب  ار  سانـشان  يا  هّدـع  میورب ، شیپ  هشقن  اب  تسا  رتهب  هن ، تفگ : هفیلخ 
.دینک ریگتسد  ار  وا  دومن  تلاکو  راهظا  و  دناسرب ، ناشماما  تسد  هب  ار 

راهظا دیریگن و  ماما  مهس  ناونع  هب  یسک  زا  يزیچ  : » دش مالعا  همان  نیدنچ  یط  الکو  مامت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  یفرط ، زا 
«. دینک یعالّطا  یب 

عانتما دنتـشاد ، شنداد  لیوحت  هب  رارـصا  اهنآ  هچنآ  نتفرگ  زا  ـالکو  همه  دـندش ، مازعا  تیرومأـم  نیا  هب  ناـسوساج  هک  یماـگنه 
.دندرک

مهاوخ یم  هک  تسا  نم  دزن  یلوپ  تفگ : وا  هب  تولخ  رد  هتفر و  مالسلا  هیلع  ترضح  يالکو  زا  دمحا  نب  دّمحم  دزن  اهنآ  زا  یکی 
دیناسرب ار  نآ 
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.مرادن عوضوم  نیا  زا  یعالّطا  نم  ینک  یم  هابتشا  تفگ : دّمحم 

هدرک علّطم  اهنآ  هشقن  زا  ًالبق  ار  دوخ  يالکو  ترـضح  هک  هلیـسو  نیدب  .درک و  یعالّطا  یب  راهظا  دّـمحم  دومن  رارـصا  وا  ردـق  ره 
(1) .دش بآ  رب  شقن  نانآ  هشقن  دوب ،

! میدرک اطع  وت  هب  ار  تردپ  ماقم 

: دیوگ یم  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دّمحم 

ماما يالکو  زا  هک  مردپ  .مدش  دیدرت  کش و  راچد  ناشیا  زا  سپ  ماما  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
میمـصت رطاـخ  نیمه  هب  .دوب  هدومن  يروآ  عمج  ماـما  مهـس  ناونع  هب  نایعیـش  زا  ار  يداـیز  لاوما  دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

.دناسرب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نیشناج  تسد  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ّقلعتم  تاهوجو  هتفر و  قارع  هب  دوخ  هک  تفرگ 

هدش و نوگرگد  شلاح  دـش ، راوس  هک  نیمه  اما  متفر ، هقردـب  يارب  وا  لابند  هب  مه  نم  دـش ، یتشک  راوس  دـش و  تکرح  هدامآ  وا 
تمالع نیا  نادرگزاب ! ارم  نادرگزاب ! ارم  تفگ : نم  هب  تفرگ و  يدیدش  بت 
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.نک هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  تسا  نم  اب  هک  لام  نیا  دروم  رد  مرسپ ! .تسا  نم  گرم 

.تفر ایند  زا  درک  وگزاب  ار  دوخ  تیصو  هک  نیا  زا  سپ  يو 

منک و یم  هیارک  طش  رانک  يا  هناخ  و  مرب ، یم  قارع  هب  ار  لام  نیا  .درک  یمن  ییاج  یب  شرافس  هاگ  چیه  مردپ  متفگ : دوخ  اب  نم 
نامز ماما  دوب ، راکشآ  نم  رب  تّجح  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  روط  نامه  رگا  میوگ ، یمن  يزیچ  مه  یـسک  هب 

.منک یم  میسقت  ارقف  نیب  ار  اهنآ  مامت  تباین ، هب  هنرگ  مهد و  یم  لیوحت  وا  هب  ار  لاوما  متخانش ، ار  مالسلا  هیلع 

يا : » دیـسر متـسد  هب  نومـضم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  زا  يا  همان  زور  دـنچ  زا  دـعب  مدرک ، ار  راک  نیمه  متفر  قارع  هب  یتقو 
« تسوت دزن  هتسب  نالف  نالف و  رد  زیچ  نالف  نالف و  دّمحم !

.مداد لیوحت  ترضح  کیپ  هب  ار  لاوما  مه  نم  دوب ، هداد  ربخ  متشادن  یعالطا  نآ  زا  متشاد و  دوخ  اب  هک  يرایسب  ياهزیچ  زا  و 

ار تردپ  ماقم  : » هک مدرک  تفایرد  ترضح  زا  يا  همان  هرابود  هک  نیا  ات  مدش  نیگمغ  رایسب  دشن ، يربخ  رگید  هک  مدنام  زور  دنچ 
(1) !« وگ ساپس  ار  ادخ  سپ  میدرک  اطع  وت  هب 
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!؟ دوب دهاوخ  تمالس  هب  منید  ایآ  50

: دیوگ یم  یناوفص  دمحا  نب  دّمحم 

مساق وا  مان  تشاد .  لاس  هدفه  دص و  هک  درک  یم  یگدنز  يدرمریپ  ام  رهش  رد  .متـسه  ناجنز  هغارم و  نیب  يرهـش  نار »  » لها نم 
ارغص تبیغ  نامز  رد  و  دوب ، هدیسر  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  تاقالم  فرـش  هب  وا  . (1) دوب الع  نب 

نامثع و نب  دّمحم  ینعی  ترضح -  نآ  يارفـس  طسوت  مالـسلا  هیلع  يدهملا  حلاص  ابا  ترـضح  سّدقم  هیحان  زا  ییاه  همان  هشیمه 
.دوب هدش  انیبان  مشچ  ود  زا  یگلاس  داتشه  رد  وا  .درک  یم  تفایرد  حور -  نب  نیسح 

ترضح اب  یطابترا  چیه  هک  دوب  هام  ود  اریز  دوب ، نیگهودنا  رایسب  وا  .میدوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  هرفس  رس  رب  وا  هناخ  رد  ام  يزور 
! قارع کیپ  تفگ : يداش  اب  دش و  دراو  هناخ  نابرد  لاح ، نیا  رد  .تشادن  مالسلا  هیلع 

.دروآ ياج  هب  يرکش  هدجس  هدومن ، هلبق  هب  ور  .دش  رورسم  رایسب  مساق 

شفک و  دوب ، هتخادنا  شود  رب  ییابع  هدیشوپ و  یناتک  ینهاریپ  نادصاق  بلغا  دننام  هک  دوب  دق  هاتوک  لاس و  نایم  يدرم  دصاق ،

ص:102
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.شود رب  ینیجروخ  تشاد و  اپ  رد  رفس  صوصخم 

شناتسد ات  دندروآ  بآ  تشط و  داد  روتسد  .تشادرب  شـشود  يور  زا  ار  شنیجروخ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تساخرب و  مساق 
یمک هک  ار  يا  همان  درم ، نآ  تسد ، نتسش  اذغ و  مامتا  زا  دعب  میدش ، اذغ  لوغشم  مه  اب  دناشن و  دوخ  رانک  ار  وا  سپس  .دیوشب  ار 

.داد مساق  هب  دروآ و  نوریب  دیسر  یم  رظن  هب  رتگرزب  یلومعم  همان  کی  فصن  زا 

درک و زاب  ار  نآ  رهُم  تفرگ و  ار  همان  بتاک  داد ، هملس  یبا  نب  هّللادبعوبا  دوخ  بتاک  هب  دیسوب و  ار  نآ  تفرگ  ار  همان  مساق  یتقو 
.دناوخ

راوشد بتاک  يارب  نآ  نایب  هک  تسه  همان  رد  يا  هتکن  هک  تسناد  مساق  دیماجنا ، لوط  هب  لومعم  ّدح  زا  شیب  بتاک  توکس  یتقو 
؟ تسا هدش  يربخ  ایآ  دیسرپ : رطاخ  نیمه  هب  .تسا 

.تسا ریخ  تفگ : بتاک 

؟ دنا هدومرف  یبلطم  نم  درومرد  ایآ  تفگ : مساق 

.میوگن يرادن ، تسود  رگا  تفگ : بتاک 

؟ تسیچ بلطم  تفگ : مساق 

زین هچراپ  هّکت  تفه  و  ینک ،» یم  توف  دـعب  زور  لـهچ  دیـسر ، هماـن  نیا  یتقو  : » دـنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تفگ : بتاـک 
.دنا هداتسرف 

؟ دوب دهاوخ  تمالس  هب  منید  ایآ  تفگ : مساق 

.يرآ تفگ : بتاک 

.مرادن ینالوط  رمع  نیا  زا  دعب  ییوزرآ  رگید  تفگ : و  دیدنخ ، مساق  هاگنآ 

ص:103

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


سابل و تسد  ود  هماّمع ، کی  خرس ، ینامی  يربح  نهاریپ  کی  راولـش ، تسد  هس  شنیجروخ  زا  و  تساخرب ، دراو  هزات  درم  هاگنآ 
.داد مساق  هب  دروآ و  نوریب  هلوح  کی 

(1) .دوب هداد  تعلخ  وا  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تشاد  ینهاریپ  زین  مساق  دوخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نمـشد  ًادیدش  مساق ، اب  شا  یتسود  مغر  هب  هک  يزینـس  دّمحم  نب  نامحرلادبع  مان  هب  تشاد  یتسود  مساق 
.تشاد يا  هقالع  وا  هب  تبسن  مه  مساق  .دوب  يداصتقا  طباور  رطاخ  هب  زین  اه  نآ  یتسود  .دوب 

رفعجوبا هک  شنزردپ  اب  تشاد  مان  نسح  هک  ار  مساق  رـسپ  تساوخ  یم  اریز  دیایب ، الع  نب  مساق  هناخ  هب  تشاد  دصق  نامحرلادبع 
(2) .دهد یتشآ  دوب ، ینادمه  نودمح  نب 

: تفگ دوب ، ردحج  نب  یلع  وبا  يرگید  سّلفم و  نب  نارمع  دماح  وبا  یکی  مان  دندوب و  سونأم  وا  اب  هک  خـیاشم  زا  رفن  ود  هب  مساق ،
ار وا  همان  نیا  ندناوخ  اب  دنوادخ  مراودیما  و  دوش ، تیادـه  مراد  تسود  نوچ  دـیناوخب  نامحرلادـبع  يارب  ار  همان  نیا  مهاوخ  یم 

.دنک تیاده 

یّتح هک  رذگرد ، رکف  نیا  زا  ادخ  رطاخ  هب  دنتفگ : خساپ  رد  اه  نآ 

ص:104

ماما اهنت  هن  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  هدـید  زین  ار  حور  نب  نیـسح  هدرک و  رمع  لاس  الع 117  نب  مساق  هک  ضرف  نیا  اـب  . 57 - 1
ار مالسلا  هیلعاضر  ماما  هتسناوت  یم  یناوج  ناوفنع  رد  هکلب  هدرک  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح 

.ملعا هللاو  .دشاب  هدرک  تاقالم  زین 
« دنام یم  یقاب  : » دندوب هدومرف  هدومن و  اعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  الع  نب  مساق  دـنزرف  نامه  نسح  نیا  . 58 - 2

.هعومجم نیمه  ناتساد 46  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 
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.نامحرلادبع هب  دسر  هچ  تسا  غورد  هک  دننک  یم  نامگ  دنرادن و  ار  بلاطم  نیا  ندینش  لّمحت  مه  نایعیش  زا  يرایسب 

هب تبـسن  هک  یتـبحم  رطاـخ  هب  لاـح ، نـیا  اـب  .مـنک  یم  شاـف  میاـمن ، راکـشآ  مرادـن  هزاـجا  هـک  ار  يزار  مـناد  یم  تـفگ : مساـق 
.مناوخب شیارب  ار  همان  نیا  مهاوخ  یم  مراد  وا  تیاده  هب  هک  يا  هقالع  نامحرلادبع و 

نیا تفگ : دروآ و  نوریب  ار  همان  نآ  مساق  .دومن  مالـس  دمآ و  مساق  دزن  نامحرلادبع  بجر  هبنش 13  جنپ  زور  تشذگ و  زور  نآ 
.نک عوجر  دوخ  نادجو  هب  ناوخب و  ار  همان 

درک و ترپ  ار  همان  دیـسر ، دوب  هدـش  هتـشون  مساـق  توف  ربخ  هک  تمـسق  نآ  هب  یتقو  درک ، هماـن  ندـناوخ  هب  عورـش  نامحرلادـبع 
یم ار  عوضوم  نیا  تلقع  روطچ  .يراد  عـالّطا  تنید  زا  و  یتـسه ، لـضاف  يدرم  وت  نک ! هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دّـمحمابا ! يا  تفگ :

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دریذپ 

(1)« ُتوُمَت ٍضْرَأ  يَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  امَو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اذام  ٌسْفَن  يِرْدَت  امَو  »

«. دریم یم  نیمزرس  مادک  رد  دناد  یمن  سک  چیه  داد و  دهاوخ  يور  هچ  ادرف  دناد  یمن  سک  چیه  »

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

(2)« ًادَحَا ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهْظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  »

ص:105

هیآ 34. نامقل : هروس  . 59 - 1
هیآ 27. نجلا : هروس  . 60 - 2
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«. دوش یمن  راکشآ  وا  بیغ  سک  چیه  رب  بیغ و  هب  ياناد  تسوا  »

: هک ناوخب  رخآ  ات  ار  هیآ  تفگ : دیدنخ و  مساق 

« ٍلوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  َِّالا  »

«. دشاب دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  يا  هداتسرف  زج  »

، شاب هتـشاد  ار  زورما  خیرات  لاح ، نیا  اب  .تفگ  یهاوخ  نینچ  وت  هک  متـسناد  یم  .تسا  ادـخ  تیاضر  دروم  هداتـسرف  نم  يالوم  و 
.نک هعجارم  دوخ  نادجو  هب  مدُرم  رگا  اما  تسین ، نم  اب  قح  هک  نادب  مدنام  هدنز  هدشرکذ  همان  رد  هک  یخیرات  زا  دعب  نم  رگا 

.دندش ادج  رگیدکی  زا  تشون و  ار  زور  نآ  خیرات  زین  نامحرلادبع 

ار نامحرلادبع  هک  يزور  نآ  زا  و  دش ، رامیب  همان  ندیسر  زا  دعب  زور  تفه  تسرد  الع  نب  مساق  دیوگ : یناوفص  دمحا  نب  دّمحم 
.دوب هداد  هیکت  راوید  هب  هداتفا و  رتسب  رد  وا  متفر ، وا  ندید  هب  همان  ندیـسر  زا  دعب  زور  هس  یـس و  دـش ، رتدـیدش  شا  يرامیب  دـید 

وبا .دوب  هدیشک  رـس  رب  ار  شیادر  هتـسشن و  يا  هشوگ  ینادمه  نودمح  نب  رفعجوبا  شداماد  دوب و  رمخلا  مئاد  هک  نسح  شدنزرف 
.میتسیرگ یم  زین  رهش  مدرم  زا  یهورگ  نم و  نودحج و  نب  یلع  وبا  رگید و  يا  هشوگ  رد  مه  سلفم  نب  نارمع  دماح ،

: دیوگ یم  هدرک و  هیکت  تشپ  فرط  هب  دوخ ، ياهتسد  هب  مساق  هک  میدید  هاگان 

.ّلجوّزع هّللا  یلإ  یئاعفش  اونوک  یلاوم ! ای  نیسح ! ای  نسح ! ای  یلع ! ای  دّمحم ! ای  »
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«. دینک تعافش  دنوادخ  دزن  رد  ارم  نم ! نارورس  يا  نیسح ! ای  نسح ! ای  یلع ! ای  دّمحم ! ای 

نب یلع  ماـما  كراـبم  ماـن  هب  یتـقو  دـیبلط ، تعافـش  هب  زین  ار  رگید  همئا  مّوس  هبترم  رد  درک ، رارکت  ار  تاراـبع  نیا  هراـبود  هاـگنآ 
شنامشچ هقدح  دننازرل ! یم  ار  هلال  ياهلگ  ياهگربلگ  لافطا  هک  نانچ  دیزرل  شنامشچ  ياهکلپ  دیسر  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم 

.دش جراخ  اهنآ  زا  تشوگ  بآ  هیبش  يزیچ  .داد  شلام  شیوخ  نیتسآ  رس  اب  ار  اهنآ  .درک  داب 

.نم دزن  ایب  نسح ! تفگ : درک و  هاگن  شدنزرف  فرط  هب  سپس 

.درک یم  هاگن  ملاس  نامشچ  اب  ام  هب  وا  هک  یلاح  رد  میدش  عمج  وا  درگ  همه  دز و  ادص  ار  یلع  وبا  دماح و  وبا  هاگنآ 

؟ ینیب یم  ارم  تفگ : دماح  وبا 

يارب همه  دـش و  عیاش  مدرم  مومع  نیب  ربخ  نیا  .تسا  هدـش  انیب  وا  هک  دنتـسناد  همه  داهن و  ام  کی  کی  يور  رب  ار  شتـسد  مساـق 
.دندمآ وا  ترایز  هدهاشم و 

ام رهـش  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دیـسر ، يدوعـسم -  هّللادیبع  نب  هبتع  بئاس  وبا  ینعی  دادغب -  هاضقلا  یـضاق  هب  دادغب و  هب  ربخ  یتقو 
هدـش هتـشاگن  رطـس  هس  نآ  يور  رب  هک  تشاد  هزوریف  نیگن  هک  يرتشگنا  درک  تاقالم  ار  مساق  نوچ  .تفر  مساـق  دزن  هب  دـناسر و 

؟ تسیچ نیا  تفگ : داد و  ناشن  وا  هب  دوب 

هتـسناوت مساق  هک  نیا  رطاخ  هب  يا  هّدع  .دندرک  بّجعت  مدرم  .دناوخب  ار  نآ  يور  طوطخ  تسناوتن  یلو  تفرگ ، دید و  ار  نآ  مساق 
رتشگنا دوب 
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تفگ و مهاب  هراب  نیا  رد  دناوخب ! ار  نآ  يور  طوطخ  دوب  هتسناوتن  هک  نیا  رطاخ  هب  مه  يا  هّدع  دهد و  صیخشت  دنیبب و  ار  یـضاق 
.دندرک یم  وگ 

رازگساپس ار  دنوادخ  نک و  لوبق  ار  نآ   (1) تـسا هداد  یتبترم  تلزنم و  وت  هب  دنوادخ  تفگ : هدرک و  نسح  شدنزرف  هب  ور  مساق 
.شاب

.مدرک لوبق  تفگ : نسح 

؟ هنوگچ تفگ : مساق 

! ناج ردپ  دیئامرفب  امش  هک  روط  ره  تفگ : نسح 

.ینک هبوت  هدیشک و  تسد  بارش  ندروخ  زا  دیاب  تفگ : مساق 

! متشادرب تسد  يربخ  یب  اهنآ  زا  وت  هک  یلامعا  بارش و  ندروخ  زا  ینک  یم  دای  ار  وا  وت  هک  یسک  ّقح  هب  مسق  تفگ : نسح 

! امن رود  شیوخ  تیصعم  زا  ار  وا  و  نک ، ماهلا  نسح  هب  ار  شیوخ  تعاط  ادنوادخ ! تفگ : هتشادرب و  اعد  هب  تسد  مساق  هاگنآ 

ار ییاه  نیمز  هلمج ، زا  و  درک ، میظنت  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  تیـصو  تساوخ و  يذغاک  هاگنآ  درک ، رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و 
: تشون شدنزرف  هب  باطخ  دومن و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فقو  تشاد  هک 

ماما میالوم  هب  ّقلعتم  یقبام  و  تسوت ، نآ  زا  هدـیجرف »  » ياهنیمز دـمآرد  فصن  یتفای  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تلاـکو  یگتـسیاش  رگا 
« .نک وجتسج  تسادخ  ياضر  دروم  هک  یهار  زا  ار  دوخ  ریخ  یتفاین ، ار  یگتسیاش  نیا  رگا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز 

ص:108

.هعومجم نیمه  ناتساد 46  هب  دینک  عوجر  .تیلوفط  نارود  رد  نسح  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  هب  دراد  هراشا  . 61 - 1
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.تفریذپ ار  ردپ  تیصو  زین  نسح 

.داب وا  رب  ادخ  تمحر  تفای ، تافو  مساق  رجف  ندیمد  ماگنه  ملهچ ، زور  تسرد 

ياو يا  دز : یم  دایرف  رازاب  يوک و  رد  ناوارف  یهودنا  هنهرب و  ياپ  ورـس  اب  هک  یلاح  رد  دناسر  مساق  هناخ  هب  ار  دوخ  نامحرلادبع 
! میاقآ

هک هدش  هچ  دندیـسرپ : وا  زا  .تسا  هدوب  لئاق  يرایـسب  مارتحا  مساق  هب  تبـسن  وا  هک  دندیمهف  دـندید  لاح  نیا  رد  ار  وا  مدرم  یتقو 
؟ ینک یم  نینچ 

.دیا هدیدن  امش  ما  هدید  وا  زا  نم  هک  هچنآ  .دیشاب  تکاس  تفگ : نامحرلادبع 

هب مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  ار  یتعلخ  ادتبا  لسغ  زا  سپ  .داد  لسغ  ار  وا  ردحج  نب  یلعوبا  و  تخیر ، بآ  مساق  هزانج  رب  دماح  وبا 
ار وا  دندوب ، هداتـسرف  قارع  زا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هک  یـشاُمق  هکت  تفه  اب  هاگنآ  دندیناشوپ ، دـندوب ، هدومرف  اطعا  مساق 

.دندومن نفک 

نامیا مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روضح  تیالو و  هب  تشادرب و  دوخ  لطاب  هدـیقع  زا  تسد  نامحرلادـبع  مساق ، هزاـنج  عییـشت  زا  سپ 
.دومن مالسلا  هیلع  ترضح  فقو  ار  دوخ  كالما  زا  يرایسب  و  دروآ ،

هک روطنامه  ار  وا  اهتنا  رد  ناشیا  و  دیـسر ، مساق  رـسپ  نسح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیلـست  همان  یهاتوک  تّدـم  زا  دـعب 
: هک دندوب  هدومرف  اعُد  دوب ، هدرک  اعُد  شردپ 

تیصعم زا  ار  وا  و  نک ، ماهلا  نسح  هب  ار  شیوخ  تعاط  ادنوادخ ! »

ص:109
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«. امن رود  دوخ 

: دندوب هدومن  موقرم  نآ  زا  سپ  و 

(1) «. تسوت يوگلا  وا  لامعا  میداد و  رارق  وت  ماما  ار  تردپ  ام  »

! دنیامرف یم  تسرد  ناج ، اقآ  51

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مود  بئان  نامثع  نب  دّمحم  رتخد  موثلک ، ُّما 

.دـش لاسرا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يارب  نآ  یلاوح  مق و  زا  یـصخش  طّسوت  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  ایادـه و  زا  يا  هلومحم  يزور 
لیوحت تشاد ، هارمه  هب  دوخ  اب  هچنآ  دش و  فّرشم  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  تمدخ  هب  هرسکی  دیسر ، دادغب  هب  هداتسرف  نآ  یتقو 

.داد

نآ تسا ، هدنام  یقاب  مه  يرگید  زیچ  تسا ، هدش  هداد  لیوحت  وت  هب  هچنآ  زا  دـیوگ : یم  وا  هب  نامثع  نب  دّـمحم  تشگزاب ، ماگنه 
؟! تساجک

.ما هداد  لیوحت  ار  همه  تسا و  هدنامن  یقاب  يزیچ  ناجاقآ ! دهد : یم  خساپ  درم  نآ 

هرابود درگزاب و  يروایب  دوخ  اب  يا  هدرک  شومارف  دـیاش  تسا ، هدـنام  یقاـب  يرگید  زیچ  زونه  اـّما  دـیوگ : یم  ناـمثع  نب  دّـمحم 
وجتسج بوخ 

ص:110

.316 ص 313 -  ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  ، 315 ص 310 -  یسوط ، تبیغ  . 62 - 1
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(1) .تسا هدش  هداد  لیوحت  وت  هب  ییاهزیچ  هچ  هک  روایب  دایب  دنشاب .] هداد  وت  هب  ار  نآ  هک  يا  هدرک  شومارف  ًالصا  هک  نآ  ای  نک 

زین شناـهارمه  .درواـین  داـی  هب  يزیچ  دیـشیدنا  درک و  وجتـسج  هچ  ره  دروآ و  راـشف  دوخ  نهذ  هب  زور  دـنچ  تشگزاـب و  درم  نآ 
هداد امـش  لیوحت  دوب ، هدش  هداد  نم  هب  هک  ار  هچنآ  همه  دـیوگ : یم  دور و  یم  نامثع  نب  دّـمحم  دزن  هب  هرابود  دنتـشادن ، یعالّطا 

.تسا هدنامن  یقاب  يرگید  زیچ  .ما 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  دیوگ : یم  نامثع  نب  دّمحم 

»؟ يدرک هچ  تسا ، هداد  وت  هب  ینالف  رسپ  ینالف  هک  ینتفاب  سابل  ود  نآ  »

یمن دای  هب  ًالـصا  مه  نآلا  مدوب ، هدرک  شومارف  مسق ! ادـخ  هب  دـنیامرف ، یم  تسرد  ناجاقآ ! يرآ ! دـیوگ : یم  هبترم  کـی  درم  نآ 
.ما هتشاذگ  اجک  هک  مروآ 

يربخ چیه  اما  دوش  ادیپ  دیاش  دـندرگب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  دیـسرپ و  مه  ناربراب  زا  درک ، ور  ریز و  تشاد  هچ  ره  تشگزاب و  ًاروف 
وا تشگزاب و  نامثع  نب  دّمحم  دزن  هب  هرابود  دیُماان  سویأم و  ماجنارس  دشن ،

ص:111

نب دّـمحم  هب  هک  تشادـن  دوخ  اب   [ یـسانجا تسرهف  ای  يا  هلاوح  درم  نآ  دـیوگ : یم  دوخ  تبیغ  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  . 63 - 1
! دیکچ یم  نمشد  ریشمش  زا  نوخ  دندوب و  انگنت  رد  رایسب  نایعیش  دوب  دضتعم  تموکح  ماگنه  هک  نامز  نآ  رد  اریز  دهدب ، نامثع 

یم هداتسرف  نامثع  نب  دّمحم  يارب  هچنآ  لاح  .دنتشاد و  عالطا  نآ  زا  صاخ  یهورگ  و  دش ، یم  ماجنا  یناهنپ  تاکرح  نیا  مامت  و 
يا هتشون  هک  نیا  نودب  هدب  لیوحت  اج  نالف  ربب  ار  راب  نیا  هک  دش  یم  هتفگ  وا  هب  اهنت  تشادن و  یعالطا  چیه  دوخ  هلومحم  زا  دش 

.دنهدب وا  هب 
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.تخاس علطم  ار 

رابنا رد  .يا  هداد  وا  هب  هبنپ  لدع  ود  هک  شورف  هبنپ  نالف  دزن  هب  ورب  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  دیوگ : یم  نامثع  نب  دّمحم 
!« تسا نآ  لخاد  سابل  ود  نآ  .تسا  هدش  هتشون  نانچ  نینچ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  يور  هک  نکزاب  ار  اهلدع  زا  یکی  وا  هبنپ 

نامثع نب  دّمحم  دزن  هتـشادرب  ار  اهنآ  .دوب  اجنآ  اهـسابل  .درک  زاب  ار  لدع  ود  نآ  تفر و  شورف  هبنپ  دزن  ًاروف  دـش و  ریحتم  درم  نآ 
(1) .دننیبن همدص  ات  مدوب  هتشاذگ  لدع  نآ  يال  دوب  دایز  مراب  نوچ  .مدوب  هدرک  شومارف  ار  اهنآ  تفگ : .داد  لیوحت  دمآ و 

! بیجع مایپ  52

: دیوگ یم   (2) هروسوبا رسپ 

« هاّنـسم  » هعلق هب  یتـقو  مدـمآ ، نوریب  هفوک  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  نینوکلا  دیـس  تراـیز  زا  سپ  يا  هفرع  بش 
رس تشپ  زا  هک  مدش  یصخش  هّجوتم  ماگنه  نیا  رد  .مداتفا  هار  هب  هرابود  متساخرب و  سپس  .منک  تحارتسا  یمک  ات  متسشن  مدیـسر 

؟ یهاوخ یمن  قیفر  تفگ : وا  دمآ ، یم  نم 

ص:112

ص 316 و 317. ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  ص 294 و 295 ، یسوط ، خیش  تبیغ  . 64 - 1
.تسا هیدیز  هقرف  سانشرس  ناگرزب  زا  هروسوبا  . 65 - 2
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: متفگ وا  هب  نم  و  درک ، لاؤس  نم  یتشیعم  عضو  زا  وا  .میدرک  یم  وگ  تفگ و  مه  اـب  .میداـتفا  هار  هب  وا  هارمه  هاـگنآ  .يرآ  متفگ :
.متسدگنت مرادن و  یبوخ  عضو 

زاب ار  رد  وا  نزب ، ار  هناخ  ِرد  يرارُز ،» هرهاطوبا   » مان هب  یـصخش  دزن  ورب  يدـش ، هفوک  دراو  یتقو  دومرف : هدومن و  نم  هب  ور  هاـگنآ 
ار یلوپ  هسیک  نآ  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  وگب : وا  هب  .تسا  ینابرق  نوخ  هب  هدولآ  شناتـسد  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ 

.هدب درم  نیا  هب  تسا  راکوکین  درم  نآ  دزن  هک 

.تفر اجک  هک  مدیمهفن  نم  تفر ، ییوس  هب  دش و  ادج  نم  زا  هاگان  .مدرک  بّجعت  بیجع  مایپ   ] نیا زا  نم 

جراخ دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  هنوگ  نامه  وا  .مدز  ار  رد  متفر  يرارز  نایملـس  نب  دّمحم  رهاطوبا  دزن  مدـش ، هفوک  دراو  یتقو 
.دش

.هدب درم  نیا  هب  تسا  راکوکین  درم  نآ  دزن  هک  ار  یلوپ  هسیک  نآ  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  متفگ : وا  هب 

! تعاطا مشچ ! تفگ : رهاطوبا 

(1)! متشگزاب هتفرگ و  ار  نآ  زین  نم  .داد  لیوحت  نم  هب  ار  نآ  دروآ و  یلوپ  هسیک  تفر و  هناخ  نورد  هاگنآ 

ص:113

رد یسوط  خیش  ار  ناتـساد  نیا  ص 318 . ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاـعیقوتلا  و 299 ، ص 298  یسوط ، خیـش  تبیغ  . 66 - 1
لقن رگید  ناتـساد  رد  هک  دراد  فالتخا  یهجوت  لباق  رادقم  هتبلا  .دنک  یم  لقن  هروسوبا  دوخ  لوق  زا  رگید  يدنـس  هب  تبیغ  باتک 

.دوش یم 
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! الوم تیانع  و  نم ؛ یتسدگنت  53

: دیوگ یم  هروسوبا 

لوغـشم اشع  ماگنه  دیـسر  نایاپ  هب  هفرع  زور  لامعا  یتقو  .مدش  جراخ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ربق  ترایز  يارب  هفرع  زور 
مدوب هدید  ار  وا  زامن  زا  لبق  دوب و  نم  رانک  هک  یناوج -  نم  اب  نامزمه  .مدومن  دمح  هروس  ندناوخ  هب  عورش  مدش و  زامن  ندناوخ 

، نم هک  تسین  مدای  تسرد  .دومن  دمح  هروس  ندناوخ  زامن و  هماقا  هب  عورـش  تشاد  نت  رب  یناتـسبات  یـسابل  هک  ابیز  يا  هرهچ  اب  - 
.مدناسر مامتا  هب  ار  مزامن  وا  زا  سپ  ای  وا  زا  شیپ 

! ورب يراد ، هفوک  دصق  وت  تفگ : نم  هب  ناوج  نآ  میدیسر  تارف  دور  رانک  هب  یتقو  .میدش  جراخ  البرک  زا  یگمه  ماگنه  حبص 

ارم ات  .مداتفا  هار  هب  وا  لابند  هب  متـشگزاب و  ًاروف  مدش  نامیـشپ  مدش ، ادج  وا  زا  یتقو  یکـشخ ، هار  زا  وا  متفر و  تارف  ریـسم  زا  نم 
.ایب تفگ : دید 

! میدوب هفوک  قدنخ  يالاب  يا  هدنرپ  نوچمه  میدش ، رادیب  یتقو  .میدیباوخ  میدیسر ، هاّنسم »  » هعلق اروید  ياپ  هب  نوچ 

نوخ هب  هدولآ  شناتسد  هک  یلاح  رد  يدیسر  وا  هناخ  هب  یتقو  يرارز ، رهاطوبا  شیپ  ورب  يراولایع  تسدگنت و  وت  دومرف : نم  هب  وا 
اه یناشن  نیا  اب  یناوج  وگب : وا  هب  .دش  دهاوخ  جراخ  هناخ  زا  تسا ، ینابرق 

ص:114
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.ریگب ار  نآ  روایب ، تسا  هدروآ  تناردارب  زا  یکی  ار  نآ  تسا و  الط  هّکس  تسیب  نآ  رد  هک  يا  هسیک  تفگ :

.متفگ وا  يارب  ار  ارجام  دوب  هدومرف  ناوج  نآ  هک  روطنامه  متفر ، يرارز  نبا  رهاط  وبا  دزن  یتقو 

هـتفرگ و ار  نآ  زین  نـم  .دروآ  مـیارب  ار  لوـپ  هـسیک  نآ  دـش و  هناـخ  لـخاد  هاـگنآ  .تخانــش  ار  وا  و  هللادــمحلا ، تـفگ : رهاـطوبا 
(1)! متشگزاب

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هداتسرف  54

: دیوگ یم   (2) ناورم نب  دیز  نب  دّمحم  هَّللادیبع  وبا 

وا هب  دـنتفر ، مدرم  همه  یتـقو  دوبادـیپ ، شتروـص  رد  یگرزب  راـثآ  مدرک  تقد  وا  هرهچ  رد  نم  دـمآ ، نم  دزن  ناوـج  يدرم  يزور 
؟ یتسیک : متفگ

.متسه دادغب  هب  شناردارب  زا  یضعب  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فَلَخ  هداتسرف  نم  تفگ :

؟ يراد یبکرم  ایآ  متفگ :

.تسا نایحَلَط »  » هناخ رد  يرآ  تفگ :

وا .مداتسرف  وا  هارمه  زین  ار  ممالغ  روایب ، ار  نآ  زیخرب و  متفگ :

ص:115

ص 318 و 319. ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  ص 299 و 300 ، یسوط ، خیش  هبیغ  . 67 - 1
.تسا هیدیز  ناگرزب  زا  زین  وا  . 68 - 2
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.درک وگزاب  ارم  راکفا  رارسا و  زا  يرایسب  و  دروخ ، مدرک  رضاح  شیارب  هک  یماعط  زا  و  دنام ، نم  دزن  زور  نآ  دروآ و  ار  شبکرم 

؟ يور یم  هار  مادک  زا  متفگ :

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  تمدـخ  برغم  ماگنه  هدز و  یِه  ار  مبکرم  هاـگنآ  طاطـسف »  » هب اـجنآ  زا  و  هلمر »  » يوس هب  فجن  زا  تفگ :
.موش یم  فّرشم 

یم نم  درک و  روبع  قدنخ  زا  ییاهنت  هب  وا  میدیـسر ، حلاص » راد   » ُلپ هب  یتقو  مدرک  تکرح  وا  اب  هقردـب  يارب  زین  نم  ماگنه  حـبص 
(1) !. دش بیاغ  مناگدید  لباقم  زا  هاگان  دمآ  دورف  فجن  رد  هک  مدید 

! يدیمون سأی و  زا  سپ  روهظ ؛ 55

: دیوگ یم   (2) یمامی مراد  یبا  نب  دّمحم  رکبوبا 

؟ يور یم  اجک  و  یتسه ؟ اجک  متفگ : مدید و  ار   (3) راطع یلاخن  نب  رکبوبا  هدازرهاوخ  يزور 

! متسه رفس  لاح  رد  هک  تسا  لاس  هدفه  تفگ :

؟ يا هدید  یبیاجع  هچ  متفگ :

هک متفرگ  ییارس  ناوراک  رد  یلزنم  رد  هیردنکسا  رد  يزور  تفگ :
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ماما و  دـندرازگ ، یم  زامن  نآ  رد  ارـس  ناوراـک  لـها  هک  دوب  يدجـسم  ارـس  ناوراـک  نآ  طـسو  دـندوب ، بیرغ  نآ  نینکاـس  رتشیب 
.دنتشاد زین  یتعامج 

یم زاب  درازگ و  یم  زامن  تعامج  ماما  رـس  تشپ  دـمآ و  یم  نوریب  زامن  تقو  هک  تشاد  تنوکـس  يا  هرجح  رد  اـجنآ  مه  یناوج 
.تشادن یطالتخا  مدرم  اب  و  تشگ ،

وا هب  يزور  .متفای  تخادنا ؛ یم  شود  هب  يزیمت  يابع  هک  یفیطل  كاپ و  یناوج  ار  وا  دیماجنا و  لوط  هب  اجنآ  رد  نم  ندـنام  نوچ 
.مشاب امش  روضح  تمدخ و  رد  مراد  تسود  ادخ  هب  متفگ :

.یناد دوخ  تفگ :

؟ یتسیک وت  درادب ، زیزع  ار  وت  ادخ  متفگ : وا  هب  يزور  .مدش  سونأم  وا  اب  ًالماک  هک  نآ  ات  مدوب  وا  تمدخ  رد  هتسویپ  نم 

!. مّقح بحاص  نم  تفگ :

؟ ینک یم  روهظ  یک  مدرک : ضرع 

.تسا هدنام  یقاب  نآ  نامز  زا  یتّدم  و  تسا ، هدیسرن  ارف  نآ  نامز  نونکا  تفگ :

درک یم  تکرـش  تعامج  زامن  رد  دوب و  شیوخ  تبقارم  تولخ و  رد  بیترت  نامه  هب  وا  مدوب و  وا  تمدخ  رد  هراومه  نآ  زا  سپ 
.مورب رفس  هب  مهاوخ  یم  دومرف : يزور  هک  نیا  ات  .تشادن  یطالتخا  مدرم  اب  و 

؟ دش دهاوخ  راکشآ  یک  امش  رما  ناجاقآ ! مدرک : ضرع   [ اجنامه ای  هار  رد   ] .میآ یم  امش  هارمه  مه  نم  مدرک : ضرع 
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يارب يربهر  تفگ : دنهاوخ  یهورگ  اجنآ  .مور  یم  مارحلادجـسم  هّکم و  هب  دوش ، دایز  بوشآ  جرم و  جره و  هک  یماگنه  دومرف :
نم هب  دزیخ و  یم  رب  مدرم  نایم  زا  يدرم  هک  نیا  ات  .دننک  یم  رایـسب  يوگ  تفگ و  رگیدـکی  اب  هراب  نیا  رد  و  دـینک ! باختنا  دوخ 
ماقم نکر و  نیب  دنریگ و  یم  ارم  تسد  هاگنآ  .دینک  هاگن  وا  هب  .تسا  مالـسلا » هیلع  يدـهم   » نیا مدرم ! يا  دـیوگ : یم  درگن و  یم 

.دنشاب هدش  دیماان  نم  روهظ  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دننک  یم  تعیب  نم  اب  هدیزگرب و  يربهر  هب  ارم 

.متسین دلب  انش  نم  ناجاقآ ! مدرک : ضرع  نم  دوش ، بآ  دراو  تساوخ  وا  میدیسر ، ایرد  رانک  هب  مه  اب 

؟ یسرت یم  یتسه و  نم  اب  وت ! رب  ياو  دومرف :

(1) .متشگزاب نم  تفر و  درک و  تکرح  بآ  يور  رب  دوخ  هاگنآ  .مرادن  ار  نآ  تعاجش  اّما  هن ! مدرک : ضرع 

! نک ام  لاوحا  رب  وت  مه  ییاعد  56

: دیوگ یم  يرارز  بلاغوبا 

دّمحم رفعجوبا  هدش و  ناهنپ  دوخ  دوب  راد  هدهع  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  هک  ینامز 
یلع نب 
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نب دّـمحم  رفعجوبا  ینعی  هفوک  رد  هعیـش  میعز  تمدـخ  هب  دومن ، بصن  نایعیـش  دوخ و  نیب  طبار  ناونع  هب  ار  یناغملـش  هب  فورعم 
.دوب زیزع  یمارگ و  ردپ ، ای  ومع  دننام  نم  يارب  وا  متفر ، یجزوجز  دمحا 

.تسا نایعیش  سیئر  زورما  وا  ینک ؟ تعیب  وا  اب  هدومن و  تاقالم  ار  یناغملـش  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  یهاوخ  یم  تفگ : نم  هب  وا 
.دیامنب اعُد  سامتلا  نم  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  دسیونب و  يا  همان  مهاوخب  وا  زا  مورب و  وا  تاقالم  هب  مهاوخ  یم  نم 

.میتسشن هدرک و  مالس  مه  ام  دندوب  هتسشن  وا  درگ  نارای  زا  یهورگ  .میتفر  یناغملش  دزن  دادغب  هب  ود  ره  سپ  يرآ ! متفگ :

؟ تسیک تسوت ، هارمه  هک  ناوج  نیا  تفگ : درک و  یجزوجز  هب  ور  وا 

.تسا نیعا  نب  هرارز  نادناخ  زا  يدرم  تفگ : یجزوجز 

؟ یتسه هرارز  مادک  زا  تفگ : هدومن و  نم  هب  ور  یناغملش  هاگنآ 

.متسه هرارُز  ردارب  نیعا ، نب  ریکب  دنزرف  نم  ناجاقآ ! متفگ :

.دنتسه یگرزب  ماقم  بحاص  نایعیش  نیب  رد  هرارز  نادناخ  تفگ :

.مسیونب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعُد  سامتلا  تهج  يا  همان  مهاوخ  یم  ناجاقآ ! تفگ : یجزوجز  هاگنآ 

.دشاب تفگ : یناغملش 

يارب ترـضح  هک  مدرک  تین  دوخ  اـب  و  مدـش ، دـنم  هدـیقع  ترـضح  هیحاـن  زا  اـعُد  تساوخرد  هب  مدینـش ، ار  بلطم  نیا  نم  یتقو 
شا هداوناخ  وا و  اب  هک  دوب  اهلاس  اریز  .دنیامرفب  ییاعُد  مرسمه  اب  مفالتخا  لکشم 
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رازگرب منز  ردـپ  هناخ  رد  ار  فافز  یـسورع و  مسارم  مدروآرد ، دوخ  دـقع  هب  یگلاس  تسیب  ّنس  رد  ار  وا  یتقو  .متـشاد  فـالتخا 
هب .دندادن  هزاجا  نم  هب  اهنآ  مربب  دوخ  هناخ  هب  ار  مرـسمه  متـساوخ  هک  نیا  ات  .مدرک  یگدنز  منز  ردپ  هناخ  رد  مه  لاس  ود  .مدرک 

.دیشک رهق  اوعد و  هب  نامراک  رطاخ  نیمه 

ربخ نم  هب  مه  ار  وا  گرم  یّتح  دُرم ، یتدـم  زا  دـعب  هک  دروآ  اـیند  هب  يرتـخد  نم  روضح  نودـب  دوب  هدـش  رادراـب  هک  زین  مرـسمه 
اب .دنا  هدش  یضار  ام  ندش  لقتسم  هب  هک  دومن  یم  نانچ  دندش و  رت  مرن  یمک  مرسمه  هداوناخ  مرتخد ، گرم  زا  سپ  دندوب ، هدادن 
نم هب  يو  ندرپـس  زا  مهزاـب  اـهنآ  .مدوب  منزردـپ  هناـخ  رد  یتّدـم  هراـبود  یـشک  بابـسا  تامدـقم  هیهت  يارب   ] .میدرک یتـشآ  مه 

.دندرک يراددوخ 

هب يرتخد  هرابود  مرـسمه  نآ  زا  دعب  داتفا و  ترودک  دندرک و  تفلاخم  ًادّدجم  شا  هداوناخ  دش و  رادراب  مرـسمه  زاب  ریدقت  ره  هب 
ار میاقآ  رمع  دـنوادخ  متفگ : یناغملـش  هب  منک  وگزاب  ار  دوخ  لکـشم  هک  نیا  نودـب  .میا  هدرکن  یتشآ  زونه  نونکات  و  دروآ ، ایند 

؟ مراد یتجاح  مه  نم  دنک  ینالوط 

؟ تسیچ تفگ : یناغملش 

.دوش فرطرب  مهودنا  ات  دنیامرفب  ییاعُد  مالسلا  هیلع  ترضح  متفگ :

.سیونب ار  درم  نیا  تجاح  رادرب و  يذغاک  تفگ : دوخ  یشنم  هب  هاگنآ 

هدومن نیگهودنا  ار  وا  هک  یلکشم  تهج  هب  يرارز  تشون : مه  وا 
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.دراد اعُد  سامتلا 

هدومرف موقرم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .میتفر  یناغملـش  دزن  باوج  يارب  یتّدـم  زا  دـعب  .میتفر  میتساخرب و  ام  دـیچیپ و  ار  همان  هاگنآ 
: دندوب

!« دومرف رارقرب  یتشآ  اهنآ  نیب  دنوادخ  شرسمه  درم و  نآ  اّما  »

؟ تسیچ ترظن  تفگ : نم  هب  وا  میتشگزاب  یتقو  مدرک  بّجعت  رایسب  نم 

.مدرک بجعت  رایسب  متفگ :

؟ ارچ تفگ :

.دنتسناد یم  ار  نآ  ناشیا  اّما  تشادن ، عالطا  نآ  زا  یسک  ادخ  زج  هک  دوب  يّرس  نیا  نوچ  متفگ :

؟ دوب هچ  عوضوم  يراد ؟ کش  مالسلا  هیلع  ماما  دروم  رد  ایآ  تفگ :

.درک بجعت  رایسب  زین  وا  متفگ و  ار  ارجام  مامت  نم 

و میدرک ، یگدـنز  مه  اـب  زارد  ناـیلاس  و  دوـمن ، نم  عـیطم  ار  نز  نآ  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ياـعُد  تهج  هـب  نآ  زا  سپ 
هچنانچ درک  ربص  اهنآ  همه  ربارب  رد  وا  یلو  داد  خر  زین  يدب  ياهدماشیپ  ام  یگدنز  رد  .درک  ینازرا  نم  هب  وا  زا  ینادنزرف  دنوادخ 

مه زا  ار  ام  راگزور  هک  ینامز  ات  شا  هداوناخ  وا و  نم و  نیب  مه  يدب  دروخرب  چیه  و  دنک ، ربص  تسناوت  یمن  هنوگ  نآ  ینز  چـیه 
.دماین شیپ  دومن ، تافو  درک و  ادج 

شهاوخ هتشون و  شترـضح  تمدخ  هب  يا  همان  مه  نآ  زا  شیپ  هکلب  دوبن ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  اب  نم  هطبار  اهنت  دادیور  نیا  هتبلا 
.دنیامرفب لوبق  نم  زا  ار  ینیمز  هعطق  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  مدوب  هدومن 
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تحت نامز  نآ  هک  مالسلا  هیلع  ترضح  نارای  اب  هلیسو  نیا  هب  متـساوخ  یم  هکلب  مدوب ! هدرکن  ادخ  ياضر  يارب  اهنت  ار  راک  نیا  اّما 
.دوش فرطرب  ما  يدام  ییایند و  تالکشم  زا  یضعب  ات  مشاب  اهنآ  اب  و  مشاب ، هتشاد  هطبار  دندوب  یتخبون  حور  نب  نیـسح  یتسرپرس 

.دندوب ذوفن  بحاص  اهنآ  زا  يرایسب  نوچ 

: دندوب هدومرف  موقرم  مالسلا  هیلع  ترضح  مدرک ، رارصا  نم  .دندادن  یخساپ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو 

!«. تفای یهاوخ  زاین  نآ  هب  اهدعب  نوچ  نک  وا  مان  هب  ار  نیمز  هعطق  نیا  نک و  ادیپ  ار  ینانیمطا  دروم  صخش  »

دمحا نب  دّـمحم  رفعجوـبا  ناـمه  ینعی  مزیزع  ینید  ردارب  رـسپ  یجزوـجز ، نسح  نب  یـسوم  مساـقلاوبا  ماـن  هب  ار  نیمز  نآ  زین  نم 
.تورث بحاص  مه  دوب و  نیدتم  مه  اریز  دوب ، دامتعا  دروم  نوچ  مدومن ، یجزوجز 

دوب و نم  کّلمت  رد  هک  ار  ییاهنیمز  مامت  و  دـندروآرد ، تراسا  هب  ارم  يریگرد  کی  نایرج  رد  بارعا  زا  یهورگ  یتّدـم ، زا  سپ 
.دندرک تراغ  تشاد -  شزرا  رانید  رازه  مه  يور  و  دوب -  اهنآ  رد  هک  ار  یلیاسو  نایاپراهچ و  تّالغ و  همه 

هب مه  مهرد  دصناپ  و  مدرک ، صالخ  مهرد  دصناپ  رازه و  رانیددص و  تخادرپ  اب  ار  مدوخ  مدوب  اهنآ  تراسا  رد  هک  یتّدم  زا  دـعب 
.مدرک جرخ  مدوب ، هداتسرف  فارطا  هب  دصاق  ناونع  هب  هک  یناسک  هب  ترُجا  ناونع 
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(1) .متخورف ار  نآ  دمآ و  مراک  هب  مدوب  هدرک  نسح  نب  یسوم  مساقلاوبا  مان  هب  هک  ینیمز  هّکت  نآ  هک  دوب  اجنیا 

! سرتن ناسرب و  ار  مایپ  57

: دیوگ یم  مامه  نب  یلع 

یناغملش هلیسو  هب  نایعیش  دُرب  یم  رس  هب  یساّبع  دضتعم  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بیان  حور ، نب  نیسح  هک  یماگنه 
هلهابم ایب  دیوگ : یم  دتسرف و  یم  حور  نب  نیسح  دزن  ار  یصخش  دوش و  یم  رورغم  یناغملش  دندوب ، طابترا  رد  حور  نب  نیـسح  اب 

(2)! يدومن راهظا  ناهن  راکشآ و  رد  ار  نآ  وت  یلو  .متسه  ملع  راهظا  هب  رومأم  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هدنیامن  نم  .مینک 

.تسوا نمشد  دریگ ، یشیپ  دوخ  گرزب  هب  هک  ره  تفگ : داتسرف و  ار  یصخش  وا  خساپ  رد  حور  نب  نیسح 

، هللااب یضارلا  هلیسو  هب  و   ] تفرگ یشیپ  دوخ  گرزب  رب  یناغملش 

ص:123

راونالا راحب  رد  ناتساد  نیا  . 323 ص 320 -  ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  ، 307 ص 302 -  یسوط ، خیش  هبیغ  . 73 - 1
.تسا هداد  رارق  ود  ره  زا  یقیفلت  ار  ناتساد  هدنراگن ، .دنراد  یتافالتخا  مه  اب  هک  تسا  هدش  لقن  قیرط  ود  هب 

.دزاس یم  راکشآ  ار  نآ  حور  نب  نیسح  ماما ، دیکأت  هب  هک  دشاب  یناغملش  نعل  رب  ینبم  ترضح  همان  عوضوم  دراد  لامتحا  . 74 - 2
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.دش ریگتسد  زین  نوع  یبا  نبا  وا  هارمه  .دش  هدیشک  راد  هب  هدش و  هتشک  [ (1) یساّبع هفیلخ 

نوچ و  دوب ، هدـش  رداص  یناغملـش  نعل  هرابرد  هسدـقم  هیحان  زا  یعیقوت  دادـیور ، نیا  زا  لبق  لاـس  کـی  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و 
.دزاسن راکشآ  ار  نآ  ًالعف  هک  دوب  هدومن  تساوخرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دوب  نادنز  رد  حور  نب  نیسح 

«. دوب یهاوخ  نمیا  نانآ  ّرش  زا  سرتن ! نک و  راکشآ  ار  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  اّما 

(2) .دش صالخ  نادنز  زا  ینامز  كدنا  رد  دومن و  تعاطا  مالسلا  هیلع  ماما  نامرف  زا  حور  نب  نیسح 

! دیراذگب دّمحم  ار  وا  مان  58

: دیوگ یم  یناگرگ  یلع  نب  نسح 

دندرک وگ  تفگ و  دروم  نیا  رد  املع  تسین ! وا  هفطن  زا  تسا ، رادراب  نادب  شرسمه  هک  يا  هچب  هک  دوب  هدش  یعدم  يدرم  ُمق  رد 
.دنداد ودب  ار  همان  هک  مدوب  وا  دزن  نم  دنتشون ، هللااهفایص  خیش  هب  يا  همان  هک  نیا  ات 

وبا تسد  هب  ار  نآ  ات  داد  روتسد  .دنک  تئارق  ار  نآ  هک  نآ  نودب  وا 

ص:124

ص 373. ج 51 ، راحب ، كر ، . 75 - 1
ص 324. ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  307 و 308، یسوط ، هبیغ  . 76 - 2
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، دندروآ هللااهفایص  خیش  يارب  ار  يرفوزب  خساپ  یتقو  .دنناسرب  تسا -  هدوب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يارفـس  زا  هک  يرفوزب -  هّللادبع 
: دوب هتشون  يرفوزب  .مدوب  رضاح  اجنآ  نم 

«. دنراذگب دّمحم  دیاب  ار  وا  مان  .تسا  هدش  عقاو  وا  هفطن  اج  نالف  زور و  نالف  رد  هک  تسا  درم  نامه  هب  قلعتم  هچب  نآ  »

و تسا ، حیحـص  بلطم  هک  دنتـسناد  هدومن  قیقحت  .دندش  علطم  عوضوم  زا  اهنآ  تشگزاب و  مق  رهـش  هب  املع  هداتـسرف  هک  یماگنه 
(1) .دنتشاذگ دّمحم  ار  وا  مان  دوب و  رسپ  دوب -  هدش  هتفگ  هک  نانچ  دش -  ّدلوتم  هّچب  یتقو 

! دوش زاب  ناوجون  نابز  ات  البرک  دیورب  59

: دیوگ یم  یُمق  هروس  نب  هللادبعوبا 

: تفگ یم  مدید ، زاوها  رد  ار  وا  يزور  .درک  یمن  دنلب  ار  شیادص  هاگ  چیه  و  دوب ، يدهاز  دباع و  درم  رورُس » »

نب نیسح  مساقلاوبا  خیش  تمدخ  هب  یگلاس  هدراهچ -  ای  هدزیس -  رد  ارم  میومع  ردپ و  منزب ، فرح  متـسناوت  یمن  مدوب و  لال  نم 
ارم نابز  دنوادخ  هک  دهاوخب  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندرب و  حور 

ص:125

ص 324. ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  ص 308 ، یسوط ، هبیغ  . 77 - 1
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.دنک زاب 

.دیورب البرک  هب  هک  دیرومأم  امش  راک ، نیا  يارب  تفگ : خیش 

میومع ردپ و  ترایز  نیح  رد  میتفاتش ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  لسغ  زا  سپ  میتفر ، البرک  هب  میومع  ردپ و  هارمه  هب  نم 
! رورُس يا  دندز : ادص  ارم 

«. هلب : » متفگ حیصف  نابز  اب  نم 

؟ ییوگ یم  نخس  وت  دنتفگ : اهنآ 

(1)! يرآ مداد : خساپ  نم  و 

! نک ادج  ار  تیومع  رسپ  ّقح  60

: دیوگ یم  دیعس  نب  نامثع 

مالـسلا هیلع  ترـضح  يارب  ار  نآ  نم  .دوب  هدروآ  ار  شدوخ  لام  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  وا  دـمآ ، نم  دزن  قارع  مدرم  زا  یـصخش 
.مداتسرف

«. تسا مهرد  دصراهچ  هک  نک  ادج  نآ  زا  ار  تیومع  رسپ  قح  : » دومرف هدنادرگزاب و  ار  نآ  ناشیا 

هب یتقو  .تسا  هدوب  شیومع  رـسپ  هب  ّقلعتم  هک  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ینیمز  اـیوگ  دـش ، بّجعتم  توهبم و  مـالک  نیا  زا  صخـش  نآ 
نآ باسح 

ص:126

ص 325. ج 51 ، راونالا ، راحب  هدراولا ؛ تاعیقوتلا  ص 309 ، یسوط ، هبیغ  . 78 - 1
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نآ زا  دیاب  هک  ار  یلام  رادقم  .تسا  هدنام  یقاب  يرادقم  هتخادرپ و  ار  شیومع  رسپ  ّقح  زا  يرادقم  هک  دش  هجوتم  درک  یگدیـسر 
(1)! دنتفریذپ ناشیا  مداتسرف و  مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  ار  هیقب  تشادرب و  ار  نآ  .دوب  مهرد  دصراهچ  درک  یم  جراخ  لام 

! شورفب ار  مالغ  61

: دیوگ یم  يزار  دّمحم  نب  یلع 

ار وا  ات  دتـسرف  یم  وا  دزن  ار  یمالغ  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  يزور  درک ، یم  یگدـنز  طساو »  » رهـش رد  دـینج  نب  هللادـبع  وبا 
.دشورفب

دوخن کی  طاریق و  هدجیه  دنیب  یم  دتـسرفب ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ات  دنک  یم  نزو  ار  اه  هکـس  .دشورف  یم  ار  مالغ  هللادـبعوبا 
.دتسرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  هدوزفا و  نآ  رب  رادقم  نامه  شدوخ  لام  زا  تسا ، رتمک  اه  هکس  يالط 

(2)! تشاد نزو  دوخن  کی  طاریق و  هدجیه  ًاقیقد  رانید  نآ  هک  دنادرگ  یم  رب  وا  هب  نآ  زا  رانید  کی  ترضح 

ص:127

ص 326. ج 51 ، راونالا ، راحب  تاعیقوتلا ؛ رکذ  ص 486 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 79 - 1
ص 326 ج 51 ، راونالا ، راحب  تاعیقوتلا ؛ رکذ  ص 486 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 80 - 2
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! یئرمان تارابع  62

: دیوگ یم  ناذاش  نب  دّمحم 

ذغاک يور  ملق  دـننام  ار  دوخ  تشگنا  وا  .دتـسرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  يا  همان  هارمه  هب  ار  یلاـم  خـلب  رهـش  یلاـها  زا  يدرم 
یم اعُد  سامتلا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یئرمان  بیجع و  ترابع  نآ  هلیـسو  هب  و   ] دراذگب ياج  رب  يرثا  هک  نیا  نودب  دهد  یم  تکرح 

.دنک وگزاب  وت  هب  ار  همان  هک  هدب  یسک  هب  ار  لام  نیا  دیوگ : یم  دصاق  هب  و   [ دیامن

بلطم هتفرگ و  ار  باّذک  ] رفعج غارس  ادتبا  .دور  یم  رکـسع  هلحم  هب  دوش و  یم  رهـش  دراو  دنک ، یم  تکرح  اّرماس  يوس  هب  دصاق 
.دوش یم  ایوج  وا  زا  ار 

؟ يراد نامیا   (1) ءادب هب  ایآ  تفگ : رفعج 

.يرآ تفگ : درم 

! یهدب نم  هب  ار  لام  نیا  هک  هدرک  رما  وت  هب  هدش و  لصاح  ءادب  همان  بحاص  يارب  تفگ : رفعج 

دنک یمن  عناق  ارم  باوج  نیا  تفگ : درم  نآ 

وا هب  نومضم  نیدب  يا  همان  هک  نیا  ات  دیخرچ  یم  نایعیش  نایم  رد  وا  دوش ، یم  جراخ  رفعج  دزن  زا  دیوگ و  یم  ار  نیا  صخش  نآ 
: دیسر

ص:128

(. ص 479 ج 1 ، نیعم ، گنهرف   ) يرما رد  رگید  يأر  ندش  ادیپ  ینعی : ءادب  . 81 - 1
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هچره نادزد  هک  نیا  اب  يدوب  هداهن  یقودنـص  يور  ار  نآ  دـنزاس ! جراـخ  وت  گـنچ  زا  هلیح  هب  دنتـساوخ  یم  هک  تسا  یلاـم  نیا  »
!«. تسا هدنام  ملاس  لام  نآ  دنا ، هدرب  هدوب  قودنص  لخاد 

: دندوب هدومرف  موقرم  هدنادرگرب و  ار  نآ  مداتسرف  ار  لام  بحاص  همان 

«. دزاس هدروآ  رب  ار  تتجاح  ادخ  يا ، هدومن  اعُد  سامتلا  یئرمان  تارابع  نآ  اب  »]

(1)! دش هدروآرب  زین  یخلب  درم  نآ  تجاح  اهدعب  و 

؟ يدومن در  ار  ام  ناسحا  ارچ  63

: دیوگ یم  ینمی  لضف  نب  نسح 

دوب يا  هسیک  هیده  نیا  دیسر ، متسد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هسدقم  هیحان  زا  يا  هیده  هک  میامن  رفـس  ارماس  رهـش  هب  متـساوخ  یم 
رد ینیب  گرزب  دوخ  ّسح  مدید  مدرک  هاگن  رـصتخم  رهاظ  هب  هیده  نآ  هب  یتقو  .دوب  نآ  رد  سابل  تسد  ود  الط و  هّکـس  دـنچ  هک 

یمرـش یب  اب   ] تهج نیمه  هب  مراد ؟! شزرا  رادقم  نیمه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن  رد  نم ، ایآ  متفگ : دوخ  اب  دش و  هتخیگنارب  نم 
.مدنادرگزاب ار  هیده 

ص:129

ص 327. ج 51 ، راونالا ، راحب  تاعیقوتلا ؛ رکذ  ص 488 و 489 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 82 - 1
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بلط یلاعت  قح  زا  هدیبلط و  شزوپ  هسّدقم  هیحان  نآ  زا  هتشون و  شترـضح  هب  يا  همان  مدش و  نامیـشپ  مراک  نیا  زا  هلـصافالب  یلو 
.مدومن ششخب 

يزیچ دوش  هدنادرگزاب  هسیک  نآ  رگا  هک  مدروخ  دنگوس  هدرک و  دهع  دوخ  اب  مدش ، هدرـسفا  ریگ و  هشوگ  هودـنا  تّدـش  زا  هاگنآ 
.تسا رتاناد  نم  زا  وا  هک  مهد  لیوحت  مردپ  هب  ات  تشاد  مهاوخ  هاگن  ار  نآ  هکلب  منکن ، جرخ  ار  نآ  زا 

موقرم همان  نآ  رد  دیـسر ، دوب  هدـنادرگرب  ار  هیدـه  نیا  هک  یـسک  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  زا  يا  همان  دـعب  يدـنچ 
یم لمع  هنوگ  نیا  دوخ  نایعیش  هب  تبسن  یهاگ  ام  هک  یناد  یمن  رگم  يدومن ، هابتشا  یتفرگ  سپ  ار  هیده  هک  نیا  : » دندوب هدومرف 

«. دننک یم  تساوخرد  ام  زا  يزیچ  كّربت  ناونع  هب  بلغا  اهنآ  و  مینک ،

انامه يدومن  شیاشخب  بلط  ادخ  زا  نوچ  و  يدومن ، در  ار  ام  ناسحا  هک  يدرک  هابتـشا  : » دوب هدش  باطخ  مه  نم  هب  همان  نآ  رد  و 
یمن وت  هب  ار  نآ  تهج ، نیمه  هب  ینکن ، هدافتـسا  هار  جرخ  ناونع  هب  نآ  زا  هک  يا  هدرک  دصق  نوچ  .تشذگ و  تهانگ  زا  دنوادخ 

!« ینک هدافتسا  مارحا  تهج  دیاب  سابل  تسد  ود  نآ  زا  اّما  میهد ،

دوخ اب  موش  فّرشم  زین  ّجح  هب  متشاد  تسود  نوچ  مدوب ، گنتلد  هدرـسفا و  دادغب  رد  متـشگزاب ، دادغب  هب  ارماس  هب  فّرـشت  زا  سپ 
مالـسلا هیلع  ترـضح  يارب  صوصخ  نیا  رد  يا  همان  .مدرگزاب  دوخ  هناخ  هب  هدش و  فّرـشم  جح  هب  مناوتن  لاسما  مسرت  یم  متفگ :

تمدخ هب  .متشون 

ص:130
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.مریگب ار  همان  باوج  ات  متفر  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  ابا 

هچنادب ار  وت  دمآ و  دهاوخ  وت  دزن  يدرم  اجنآ  .تساج  نالف  رد  هک  دجـسم  نالف  هب  ورب  : » دوب هدومرف  موقرم  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
«. تخاس دهاوخ  علّطم  يراد  زاین 

جح هب  لاسما  هدب ! هدژم  : » تفگ دیدنخ و  دومن و  مالـس  درک و  هاگن  نم  هب  دـش ، لخاد  يدرم  نم ، لابند  هب  .متفر  دجـسم  نامه  هب 
!« هللاءاش نا  .يدرگ  یم  زاب  تا  هداوناخ  دزن  ملاس  حیحص و  يوش و  یم  فّرشم 

رد یبـکرم  مهد  یم  وا  هب  هیارک  ناونع  هب  هک  یلوپ  هزادـنا  هب  هک  متـساوخ  وا  زا  متفر و  راد  هلفاـق  ءاـنجو ،» نبا   » دزن یلاحـشوخ  اـب 
تلابند هک  تسا  زور  دنچ  ییاجک !؟ تفگ : نم  هب   [ ناجیه اب   ] .مدید ار  وا  هرابود  دعب  زور  دنچ  .تفریذـپن  وا  اّما  دراذـگب ، مرایتخا 

!. مهد هیارک  وت  هب  یبکرم  لمحم و  هک  دنا  هدومرف  رومأم  ارم  مالسلا  هیلع  ترضح  مدرگ ! یم 

دیاش هک  نیا  نامگ  هب  ار  یکی  متشاد ، هک  یبلطم  هس  زا  متشون و  مالسلا  هیلع  ترـضح  يارب  يا  همان  هّکم ، يوس  هب  تکرح  زا  لبق 
، دندوب هدومرف  موقرم  ار  همان  رد  جردنم  عضوم  ود  خساپ  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  ترضح  .مدرکن  حرطم  دشاب ، هتشادن  یـشوخ  تروص 

.دندوب هدومرف  تیانع  هداهن و  دیفس  يا  هقرخ  رد  رطع  مه  يرادقم  يدوب »! هتساوخ  رطع  : » دندومرف مّوس  بلطم  دروم  رد  هکلب 

همه .دش  هدنکارپ  ما  هیثاثا  مامت  داتفا و  لمحم  درک و  مر  مرتش  نافـسُع »  » لزنم رد  .مدوب  هداهن  رتش  يور  دوخ  لمحم  رد  ار  نآ  نم 
.دشن ادیپ  متشگ  شلابند  هچ  ره  و  دش ، مگ  مدوب ، هداهن  نآ  رد  ار  سابل  رطع و  هک  يا  هسیک  اّما  مدرک  عمج  ار 

؟ یتسه هچ  لابند  تفگ : نامناهارمه  زا  یکی 
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.دوب مهارمه  هک  يا  هسیک  متفگ :

؟ يدوب هداهن  نآ  رد  هچ  تفگ :

.ار مهار  جرخ  متفگ :

.تشادرب ار  نآ  هک  مدید  ار  یکی  نم  تفگ :

هدرک و هدایپ  ار  اهراب  مدیـسر و  هّکم  هب  یتقو  .مدـش  سویأـم  نآ  ندرک  ادـیپ  زا  دـندرک ، یعـالطا  یب  راـهظا  اـّما  مدیـسرپ ، همه  زا 
و هدوب ، لـمحم  نوریب  مدوب و  هتـشاذگن  راـب  لـخاد  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  دوب ، هسیک  نآ  دروخ  ممـشچ  هب  هک  يزیچ  نیلوا  مدوشگ ،

(1)! دندوب هدش  هدنکارپ  مسانجا  مامت  داتفا  لمحم  یتقو 

! نکم رفس  اهنآ  اب  64

: دیوگ یم  یطاشمش  دّمحم  نب  یلع 

جراخ نمی  ناوراک  اب  ات  متفر  دادغب  هب  دش ، مامت  مراک  یتقو  .مدش  هسّدقم  هیحان  هب  فّرشت  رومأم  ینامی  میهاربا  نب  رفعج  فرط  زا 
.متساوخ یصخرم  هزاجا  متشون و  مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  يا  همان  .موش 

: دومرف موقرم  ناشیا 

«. نامب هفوک  رد  تسین ، وت  نتفر  رد  يریخ  زونه  وشم ! جراخ  اهنآ  اب  »

ص:132
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.تسا هدرک  تراغ  ار  اهنآ  هلظنح  ینب  هلیبق  هلفاق ، جورخ  زا  سپ  هک  دیسر  ربخ  اهدعب 

.مدرگزاب منطو  هب  ایرد  قیرط  زا  دنهد  هزاجا  هک  متساوخ  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  متشون و  يا  همان  هرابود 

: دنداد خساپ  مالسلا  هیلع  ترضح 

«. نکن مه  ار  راک  نیا  »

! دندرک مدهنم  تراغ و  ار  یتشک  نآ  ییایرد  نادزد  یتشک  تکرح  زا  دعب  هک  متسناد  اهدعب 

.ایب نم  اب  زیخرب و  تفگ : دمآ و  یمالغ  مدش ، رکسع  هّلحم  دجسم  دراو  برغم  ماگنه  مدومن ، ارماس  ترایز  دصق 

؟ یسانش یم  ارم  وت  رگم  اجک ؟ متفگ :

.لزنم لخاد  ایب  .یتسه  ینمی  میهاربا  نب  رفعج  هداتسرف  یطاشمش  دّمحم  نب  یلع  وت  تفگ :

لخاد ات  متـساوخ  هزاجا  مدش  لزنم  دراو  یتقو  .دنتـشادن  یعالّطا  نم  ندیـسر  زا  نامناتـسود  زا  کی  چـیه  نوچ  مدرک ، بجعت  نم 
(1) .دنداد هزاجا  هدومرف و  تیانع  .موش  ترایز  لوغشم  هدش و  فیرش  حیرض 
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هشفنب لُگ  65

: دیوگ یم  سباح  یبا  نب  مساقلاوبا 

هب متفر ، یم  ارماس  هب  تقو  ره  .مدـش و  یم  فّرـشم  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترایز  يارب  نابعـش ، همین  لاـس  ره 
هام لومعم  قبط  متساوخ  یم  متفر ، ارماس  هب  نابعـش  هام  زا  لبق  لاس  کی  .مدومن  یم  علّطم  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يا  همان  هلیـسو 

دورو هک  متساوخ  دوب -  مالسلا  هیلع  ترضح  يالکو  زا  هک  دمحا -  نب  نسح  مساقلاوبا  زا  موش ، فّرـشم  البرک  ترایز  هب  نابعش ،
! دشاب هناصلاخ  مترایزات  دناسرن  مالسلا  هیلع  ترضح  عالّطا  هب  ارم 

وت يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ار  راـنید  ود  نیا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  دـیدنخ  یم  هـک  یلاـح  رد  مساـقلاوبا  هـک  تشذـگن  يدـنچ 
!«. دروآ یم  رب  ار  وا  تجاح  مه  ادخ  دنک ، ششوک  ادخ  هار  رد  هک  ره  وگب : یسباح  هب  : » دنا هدومرف  هداتسرف و 

فرط زا  لاح ، نآ  رد  .متخاس  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  هک  دوب  تخـس  ردق  نآ  يرامیب  مدش ، التبم  يدیدش  يرامیب  هب  ارماس  رد 
مامـشتسا ار  نآ  دندوب : هدومرف  ترـضح  دوب  هشفنب  لگ  هخاش  ود  نادلگ  نآ  رد  دش ، هداتـسرف  نم  يارب  ینادـلگ  مالـسلا  هیلعالوم 

.منک

(1) .نیملاعلا ّبر  هللادمحلا  .مدرک  يدوبهب  ساسحا  هک  مدوب  اهلگ  رطع  ندییوب  لاح  رد  زونه 
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! قوقح تفایرد  عقوم  66

: دیوگ یم  یسباح  زاب 

هزاجا هتـشون و  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  يا  هماـن  .تسا  هدرک  تاـفو  هک  مدـش  علّطم  .متـشاد  یبلط  طـساو  یلاـها  زا  یـصخش  زا 
.مریگب ار  دوخ  ّقح  وا  هثرو  زا  مناوتب  دیاش  مورب  طساو  هب  تسا  هدرک  توف  هزات  وا  هک  طیارش  نیمه  رد  متساوخ 

هزاجا ًاددجم  نم  هک  نیا  نودب  لاس  ود  زا  دعب  .دندومرف  عانتما  هب  رما  ًاددجم  .متـساوخ  هزاجا  مود  راب  يارب  .دندومرفن  هزاجا  ناشیا 
«. .يورب  [ دوخ قح  لوصو  يارب  یناوت  یم  نونکا  : » هک دندومرف  موقرم  يا  همان  مالسلا  هیلع  ترضح  مهاوخب ،

(1) .مدومن لوصو  ار  دوخ  قح  هتفر و  طساو  رهش  هب  زین  نم 
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! الوم زا  یکّربت  67

: دیوگ یم  یسباح 

.مهد لیوحت  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  هسدقم  هیحان  هب  ار  نآ  ات  دوب  هاتـسرف  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  رانید  رازه  يزورم  ] رفعجوبا
هموح رد  میتشاد  دصق  .میدش  جراخ  دادغب  زا  دوب -  درمریپ  هک  دینج -  نب  قاحـسا  فلخ و  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیـسح  وبا  هارمه 

.مینک هیارک  غالا  هس  دوب ، نایاپراهچ  هیارک  لحم  هک  دادغب 

.میتفاین هیارک  يارب  یغُالا  میدیسر ، لحم  نآ  هب  یتقو  میدرک  تکرح  تفرگ و  شود  هب  ار  اهنیجروخ  نیسح  وبا 

وت هب  يدوز  هب  ات  مبایب  دینج  نب  قاحسا  يارب  یغالا  لقادح  منک  یم  یعـس  مه  نم  ربب  هلفاق  هارمه  ار  نامراب  وت  متفگ : نیـسحوبا  هب 
.میوش قحلم 

وبا هلفاق و  هب  دوب  هدش  انب  ارماس  رد  هک  یسابع  لکوتم  رصق  رانک  ار  دوخ  دش و  راوس  قاحسا  متفای ، یغالا  نیسحوبا  تکرح  زا  دعب 
.میدناسر نیسح 

.ینک رکش  ینک  یم  هک  یتمدخ  نیا  رطاخ  هب  ار  ادخ  دیاب  متفگ : دوب ]، هدش  هتسخ  رایسب  هک   ] نیسحوبا هب 

.مشاب تمدخ  نیا  لوغشم  هشیمه  مراد  تسود  تفگ : وا 

مالسلا هیلع  ترضح  لیکو  هب  میتشاد  دوخ  اب  هچنآ  میدیسر  ارماس  هب  یتقو 
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.داتسرف مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  یهایس  مالغ  هلیسو  هب  ار  نآ  هداهن و  یلامتسد  رد  ار  همه  نم ، روضح  رد  وا  .میداد  لیوحت 

رد تشاد  مان  مساقلاوبا  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  لـیکو  ماـگنه ، حبـص  .دروآ  نم  يارب  یکچوک  هچقب  نیـسح  وبا  رـصع ، ماـگنه 
ار هچقب  هک  یـسک  هب  ار  نآ  هک  تفگ  داد و  نم  هب  ار  مهرد  دـنچ  نیا  دوب ، هدروآ  ار  هچقب  هک  هایـس  مالغ  نآ  تفگ : نم  هب  تولخ 

.میهدب دروآ ؛ یم  وت  يارب  رصع  ماگنه 

، دـشاب هتـشاد  یعالطا  دوب  نم  دزن  هچنآ  زا  هک  نیا  ای  منزب ، یفرح  نم  هک  نیا  زا  لبق  مدـش ، جراخ  قاتا  زا  یتقو  .متفرگ  ار  نآ  نم 
هب ًاکّربت  مهرد  دـنچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  فرط  زا  شاک ! يا  هک  مدرک  وزرآ  میدوب  لّکوتم  رـصق  رانک  مه  اب  هک  یماگنه  تفگ :

.ما هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  تیب  ارماس و  هب  وت  هارمه  هک  تسا  یلاس  نیلوا  لاسما  نوچ  دش ، یم  تیانع  نم 

(1) .تسا هدومن  اطع  وت  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  ریگب  ار  اه  مهرد  نیا  سپ  متفگ : مه  نم 

! نک توکس  نز  نآ  دروم  رد  68

: دیوگ یم  يرعشا  قاحسا  نب  دّمحم  نب  یلع 

؟ وگب يا  هداد  مقالط  رگا  تفگ : نم  هب  يزور  .مدوب  هدومن  يرود  وا  زا  يدایز  ًاتبسن  تدم  هک  متشاد  يزینک 
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هدـش رادراب  هک  دوب  هدرک  اعدا  هک  تشون  يا  همان  هام  کی  زا  سپ  .مدُرب  رـس  هب  وا  اب  ار  زور  نامه  .ما و  هدادـن  قـالط  ار  وت  متفگ :
.تسا

رد نینچمه  .مدومن  لاؤس  دروم  نیا  رد  متـشون و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يارب  يا  همان  رطاخ  نیمه  هب  مدرک  کش  وا  هب  تبـسن  نم  ]
دوخ ار  نآ  دـییامرفب  هزاجا  رگا  مدرک : ضرع  دوب ، هداد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هب  تیـصو  قبط  ار  نآ  مداـماد  هک  يا  هناـخ  دروم 

.مزادرپب طاسقا  هب  ار  نآ  هجو  هدرک و  فرصت 

نز و نآ  دروم  رد  و  نک ، لمع  يدوب  هتساوخ  هک  روط  نامه  هناخ  دروم  رد  : » دندوب هدومرف  موقرم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
!«. نک توکس  شیرادراب 

هلماح نم  دوب و  غورد  مدوب  هتفگ  میرادراب  دروم  رد  هچنآ  دوب : هدـمآ  نآ  رد  هک  تشون  يا  هماـن  نم  يارب  زینک  نآ  یتّدـم  زا  دـعب 
(1) !. متسین

! نک ظفح  ار  زار  نیا  69

: دیوگ یم  یلین  یلع  وبا 

اب دـش و  يا  هبارخ  دراو  وا  دُرب ، هیـسابع »  » هب ارم  دـمآ و  نم  دزن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  لـیکو  ناـمثع  نب  دّـمحم   ] رفعج وـبا  يزور 
نوریب ار  يا  همان  طایتحا 
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.دناوخ نم  يارب  دروآ و 

: دـندوب هدومرف  همان  ياهتنا  رد  .دـندوب  هداد  حرـش  دوب ، هداد  خر  نم  هناـخ  رد  هک  ار  عیاـقو  همه  هماـن  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
یم هـفیلخ  لـباقم  رد  دـنرب و  یم  دادـغب  هـب  دنـشک و  یم  نوریب  هـتفرگ  شیوـسیگ  زا  ار  هللادـبع -  رداـم  ینعی  نز -  نـالف  هنوـگچ 

!؟ دنناشن

.داد دهاوخ  يور  هدنیآ  رد  هک  دندوب  هدومرف  نایب  زین  ار  يرگید  تاقاّفتا  نیا ، زا  ریغ 

.درک هراپ  ار  همان  هاگنآ  نک ، ظفح  ار  زار  نیا  تفگ : رفعجوبا 

(1)! تسویپ عوقو  هب  دندوب ، هدومرف  ترضح  هچنآ  مامت  دعب  تشذگ ، یتّدم 

! خساپ نودب  بلطم  70

: دیوگ یم  دمحا  نب  رفعج  نسحلاوبا 

تـساوخرد مالـسلا  هیلع  ترـضح  زا  یبلاطم  هتـشون و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  روضح  هب  يا  همان  یجخُز  جرف  نب  دّـمحم  نب  میهاربا 
.دنیامرفب تیانع  شدولوم  هزات  دنزرف  يارب  یمان  ات  دوب  هتساوخ  ناشیا  زا  هلمج  زا  دوب ؛ هدومن 

نآ يدنچ  زا  سپ  .دندوب  هدومنن  موقرم  یبلطم  دولوم  نآ  دروم  رد  دندوب و  هدومرف  ار  تالاوئـس  مامت  خساپ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
(2)! دُرم لفط 

ص:139
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  يا  همان  71

: درک لقن  يدنک  لیعامسا  نب  نیسح  هللادبع  وبا  دیوگ : هَّللا  دبع  نب  دیعس 

هب دندوب ، هدومن  یفرعم  ار  شیوخ  نیشناج  نآ  نمض  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  يا  همان  یلالب  رهاط  وبا  يزور 
.دشاب تناما  وت  هناخ  رد  نیا  تفگ : هداد و  نم 

؟ مرادرب يا  هخُسن  همان  يور  زا  نم  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  متفگ : هّللادبع  وبا  هب  نم 

.میامن لقن  وا  هب  هطساو  نودب  ار  همان  ات  روایب  نم  دزن  هب  ار  وا  تفگ : وا  .دناسر  رهاطوبا  هب  ار  عوضوم  هّللادبعوبا 

نم هب  ار  دوخ  نیشناج  يا  همان  رد  دوخ ، تداهش  زا  لبق  لاس  ود  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفگ : مدش  رـضاح  وا  دزن  نوچ 
.دومرف یفرعم 

بـصغ ار  ادخ  يایلوا  ّقح  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  دنوادخ  .دندومن  حیرـصت  نادـب  رگید  يا  همان  رد  زین  تداهـش  زا  لبق  زور  هس 
(1)! دنزادنا یم  مه  ناج  هب  ار  مدرم  هدومن و 
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! شابن نارگن  72

: دیوگ یم  روسا  یلع  نب  دّمحم 

هیلع ترـضح  لیکو  هب  ار  اهنآ  متـشاد  دـصق  .دوب  نم  دزن  دـندوب ، هچراپ  رتشیب  هک  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  قلعتم  يداـیز  لاوما 
هیلع ماما  لیکو  يوس  هب  متـساوخ  یم  هک  یماگنه  .مهد  لـیوحت  مالـسلا -  هیلع  ماـما  لوا  بئاـن  دیعـس ، نب  ناـمثع  ینعی  مالـسلا - 

! هدب دیعس  نب  نامثع  هب  زین  ار  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  ار  یتعلخ  دمآ و  نم  دزن  ینزریپ  منک ، تکرح  مالسلا 

ساّبع نب  دّمحم  هب  ار  اهنآ  تفگ : دنک ، هظحالم  دهاوخب  وا  دشاب و  هتشاد  یتسرهف  سانجا  هک  نیا  نودب  متفر ، دیعس  نبا  دزن  یتقو 
! هدب لیوحت  یمق 

.مدومن شومارف  ار  نزریپ  یتناما  اّما  مداد ، لیوحت  ار  سانجا  لاوما و  همه  نم 

! هدب مه  ار  نزریپ  یتعلخ  تفگ : دیعس  نب  نامثع 

.مدش برطضم  رایسب  .متفاین  متشگ  ردقره  اّما  مدروآ ، دای  هب  دوب ، هداد  نزریپ  نآ  هک  ار  هچنآ  هزات  نم 

(1)! متفای مه  ار  نآ  یتّدم  زا  دعب  .ینک  یم  شیادیپ  شابن ! نارگن  تفگ : دیعس  نب  نامثع 
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! نابز هب  انشآ  73

: دیوگ یم  لیتم  نب  یلع  نب  دّمحم 

نم يومع  رسپ  دزن  وا  .تشاد  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  رانید  دصیـس  دوب -   (1) هبآ لها  هک  یبآ -  لیدبع  نب  دّـمحم  رـسمه  بنیز ،
هیلع ماما  موس  بئان  حور -  نب  نیـسح  مساقلاوبا  هب  مدوخ  تسد  اب  ار  لام  نیا  مهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  لیتم  نب  دّـمحم  نب  رفعج 

.مهد لیوحت  مالسلا - 

هب یتقو  .داتـسرف  حور  نب  نیـسح  دزن  وا  هارمه  هب  مجرتم  امنهار و  ناونع  هب  ارم  میومع  تهج ، نیمه  هب  مدوب  انـشآ  وا  ناـبز  هب  نم 
.»؟ هنقیا نوچ  دیاوک  ادیوچ  انوچ ؟ بنیز ! : » تفگ یبآ  ظیلغ  هجهل  اب  هدومن و  نز  نآ  هب  ور  میدیسر ، حور  نب  نیسح  رضحم 

.؟ دنروطچ تاه  هچب  يدوب ؟ روطچ  ًالبق  يروطچ ؟ مناخ  بنیز  ینعی 

(2) .مدومن تعجارم  هداد و  لیوحت  ار  لاوما  تسین  همجرت  هب  یجایتحا  و  دراد ، ییانشآ  وا  نابز  هب  حور  نب  نیسح  مدید  یتقو 

ص:142
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؟ نم ارچ  74

: دیوگ یم  لیتم  نب  یلع  نب  دّمحم 

هب هدوب ، هدش  هتشون  هک  يا  هچراپ  هکت  دنچ  يو  دناوخ ، ارف  دوخ  دزن  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  ماما  بئان  نیمّود  نامثع ، نب  دّمحم  يزور 
هناخدور هب  یتقو  .نک  تکرح  طساو »  » فرط هب  ًاصخش  الاح  نیمه  تفگ : داد و  نم  هب  دوب  نآ  رد  مهرد  دنچ  هک  يا  هسیک  هارمه 

! هدب لیوحت  يدیسر  هک  یسک  نیلّوا  هب  ار  اهنیا  هدرک و  یط  الاب  فرط  هب  ار  هناخدور  ریسم  يدیسر  رهش  رانک 

ارچ هک  مدش  تحاران  یمک  مدرک  هاگن  مهرد  دنچ  نآ  شزرا و  مک  ًارهاظ  هچراپ  هکت  دنچ  نآ  هب  یتقو  متفرگ ، لیوحت  ار  اهنآ  نم 
رت مهم  فیاظو  تیعقوم و  نم  هک  یلاح  رد  دورب ؟ ار  ینالوط  تفاسم  نیا  شزرا  مک  هلومحم  نیا  لیوحت  يارب  نم  لثم  یسک  دیاب 

! متشاد يرت  شزرا  اب  و 

نب دّمحم  نب  نسح  مدید  مدیـسر ، رارق  لحم  هب  یتقو  مداتفا ، هار  هب  طساو »  » رهـش فرط  هب  متفریذپ و  ار  تیرومأم  نیا  لاح ، ره  هب 
؟ یتسیک وت  یسانش  یم  هک  ارم  تفگ : دید  ارم  هک  نیمه  .تسا  هداتسیا  اجنآ  طساو ،»  » تافوقوم لیکو  ینالدیص ، هاطق 

.متسه لیتم  نب  دّمحم  نب  رفعج  نم  متفگ :

ار رگیدکی  هاگنآ  .تخانش  یبوخ  هب  ارم  دوب و  هدینش  ارم  مان  ًالبق  وا 
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امـش هب  ات  داد  نم  هب  ار  مهرد  دنچ  نیا  هچراپ و  هکت  دنچ  نیا  دـناسر و  مالـس  نامثع  نب  دّـمحم  متفگ : وا  هب  .میدیـشک  شوغآ  رد 
.مهد لیوحت 

هیهت هچراپ  يرادقم  وا  نفک  يارب  متساوخ  یم  نم  تسا  هتفای  تافو  يرماع » هللادبع   » يدمآ هک  دش  بوخ  رکش ، ار  ادخ  تفگ : وا 
.منک

نآ رد  روفاـک  يرادـقم  و  تسا ، ینفک  هزادـنا  هب   ] دراد و ماـن  هربح »  » هک یناـمی  دُرب  یعون  هک  میدـش  هّجوتم  دوشگ  ار  هتـسب  یتقو 
.تسا نانگروگ  نارب و  راب  دُزم  هزادنا  هب  زین  هسیک  لخاد  هجو  هدش و  هداهن 

(1)! مدومن تعجارم  نم  میدرپس و  كاخ  هب  هدومن و  عییشت  ار  هللادبع  هزانج  قاّفتا  هب 

! الوم تیانع  مالس و  75

: دیوگ یم  یقیقع  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا 

دزن دادغب  هب  يرمق  يرجه  لاس 298  رطاخ  نیمه  هب  میامن ، میظنت  هیهت و  ار  شا  ینوناق  دانسا  متـساوخ  یم  متـشاد  یکلم  رـصم  رد 
.مداد هئارا  وا  هب  ار  دوخ  تساوخداد  هتفر و  حاّرج  نب  یسیع  نب  یلع  تقو ، ریزو 

یم ازارد  هب  راک  میهدـب  دـنهاوخ ، یم  ام  زا  اهنآ  همه  هک  ار  هچنآ  مامت  میهاوخب  رگا  دنرایـسب ، رهـش  نیا  رد  وت  ناگتـسب  تفگ : وا 
نآ هدهع  زا  دشک و 

ص:144
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.مییآ یمن  رب 

.مراپس یم  نادراک  هب  ار  راک  مه  نم  متفگ :

؟ دشاب هک  وا  تفگ :

.لجوّزع دنوادخ  متفگ :

، تسا ناگدز  تبیـصم  تاجاح  هدننکاو  ناگدشدوبان و  شخب  یّلـست  دـنوادخ  متفگ : یم  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  تینابـصع  اب  هاگنآ 
.مدمآ نوریب 

يارب هدناسر و  هسدقم  هیحان  هب  ار  دوخ  تیاکـش  وا  هلیـسو  هب  نم  دمآ ، نم  دزن  حور  نب  نیـسح  فرط  زا  یـصخش  تشذگ  یتّدـم 
.مدومن ینفک  بلط  ما  هّمع 

: تفگ دروآ و  نم  يارب  نفک  دنچ  طونح و  يرادـقم  لامتـسد و  کی  اب  هارمه  مهرد  دـص  صخـش  نامه  یهاتوک ، تدـّم  زا  دـعب 
نیا لامب ، دوخ  تروص  هب  ار  لامتـسد  نیا  يدش  یهودـنا  ای  لکـشم  راچد  هاگره  : » دـیامرف یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  تیالوم 

، تفای یهاوخ  تافو  لیعامـسا ، نب  دّمحم  توف  زا  دعب  زور  هد  یتشگزاب  رـصم  هب  یتقو  .دشاب  یم  ترـضح  نآ  یـصخش  لامتـسد 
« .دوش یم  هدروآرب  بشما  یتشاد  هک  مه  یتجاح  تسا ، وت  نیقلت  نیفدت و  جرخ  طونح و  نفک و  مه  نیا 

رد راـنک  اـجنامه  متـسب ، ار  رد  مدومن و  یهار  هقردـب و  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هداتـسرف  متـشادهاگن ، دوخ  دزن  متفرگ و  ار  اـهنآ 
؟ دنز یم  رد  یسک  هچ  نیبب  متفگ : ریخ  دوخ ، مالغ  هب  .دش  هدز  رد  هک  مدوب  هداتسیا 
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.تسا ریزو  يومع  رسپ  بتاک ، دّمحم  نب  دیمح  مالغ  تفگ : ریخ 

.تسا هتساوخ  ار  وت  ریزو  اریز  يورب ، وا  دزن  هب  ًاروف  هک  تفگ  دیمح  میالوم  تفگ : دش و  هناخ  دراو 

قاّفتا هب  .دوب  هتسشن  اجنآ  بتاک  دیمح  .مدیسر  نارادناپق  نابایخ  هب  ات  متشذگ  اه  هچوک  اهنابایخ و  زا  مدش  بکرم  راوس  هلـصافالب 
.میتفر ریزو  دزن  هب  میدش و  بکرم  راوس 

.تخاس اور  ار  تتجاح  دنوادخ  خیش ! يا  تفگ : ریزو 

ار اهنآ  مه  نم  .داد  نم  هب  دوب ، هداد  ماجنا  ار  شیاهراک  ماـمت  هک  ار  مکـالما  هب  طوبرم  ياـه  هلاـبق  هدومن و  یهاوخرذـع  نم  زا  وا 
.مدش جراخ  متفرگ و 

تساخرب و وا  .مدرک  فیرعت  وا  يارب  ار  دوخ  هّصق  .مدید  ار  دّمحم  نب  نسح  دّمحم  وبا  نیبیصن »  » رهش رد  رـصم  هب  تعجارم  ماگنه 
.منیبب ار  مهرد  دص  نآ  طونح و  اهنفک و  مهاوخ  یم  ناج ! اقآ  تفگ : دیسوب و  ارم  مشچ  رس و 

لخاد هک  مه  ار  طونح  همامع ، کی  و  ورم »  » تفاب هچراپ  هکت  هس  دوب و  ینامی  هار  هار  دُرب  هعطق  کی  مداد ، ناـشن  وا  هب  ار  همه  نم 
یم هدـب ! نم  هب  ار  اهلوپ  نیا  زا  یکی  ناجاقآ ! تفگ : هاـگنآ  .دوب  مهرد  دـص  ًاـقیقد  درمـش  مه  ار  اـهلوپ  دـید و  ار  همه  دوب ، یفرظ 

.مزاسب رتشگنا  کی  نآ  اب  مهاوخ 

.مهد یم  یهاوخب  ردقچره  مدوخ  لام  زا  مناوت ، یمن  متفگ :

.مهاوخ یم  اه  نیا  زا  نم  تفگ :
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رد تسب و  دوخ  لامتـسد  رد  مکحم  ار  نآ  مه  وا  .مداد  وا  هب  نآ  زا  مهرد  کـی  نم  .دیـسوب  ارم  مشچ  رـس و  دوـمن و  رارـصا  یلیخ 
.تفر تشاذگ و  شنیتسآ 

مهاگتماقا هب  امـش  دزن  زا  یتقو  .تسین  ما  هسیک  رد  يا  هداد  هک  یمهرد  کی  نآ  ناجاقآ ! تفگ : تشگزاب و  هرابود  دعب  زور  دـنچ 
اهباتک و .مداهن  نآ  رد  مدوب  هتسب  مکحم  نآ  رد  ار  هّکس  هک  ار  لامتسد  نآ  مدوشگ و  متشاد  هک  ار  یلیبنز  متشگرب ، ارـسناوراک  رد 

نآ رد  يزیچ  اما  .تسا  هتسب  مکحم  وحن  نامه  هب  مدید  متشادرب ، ار  ملامتسد  یتقو  دعب  زور  دنچ  .متـشاذگ  نآ  يور  مه  ار  مرتافد 
.مدش لد  دب  رطاخ  نیمه  هب  .دوبن 

(2)(1)! دوب دوجوم  نآ  رد  مهرد  دص  ًاقیقد  مدرک  زاب  ار  نآ  یتقو  متساوخ  ار  ملیبنز  نم 

! يوش تیاده  یهاوخ  یم  76

: دیوگ یم  یفوک  ساّبع  وبا 

ترـضح تماما  رگناشن  هک  يا  هزجعم  تمالع و  تساوخ  یم  هلیـسو  نیدـب  وا  دُرب ، هسّدـقم  هیحان  هب  لـیوحت  يارب  ار  یغلبم  يدرم 
.دنک هدهاشم  تسا  مالسلا  هیلع 

ص:147

نامه زا  یکی  رد  درک و  تافو  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  دعب  زور  هد  تسرد  یقیقع  دـیوگ : یم  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحموبا ، . 96 - 1
.دش نفد  هدیچیپ و  دوب ، هدش  هداد  وا  هب  هک  اه  نفک 
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: دومرف موقرم  وا  يارب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  ترضح 

یم وت  هب  تیـالوم  .دروآ  یهاوخ  تسد  هب  یتسه ، يزیچ  بلاـط  رگا  و  دـش ، یهاوخ  تیادـه  یتـسه ، تقیقح  يوجتـسج  رد  رگا  »
!« روایب يا  هدروآ  دوخ  اب  هچنآ  دیوگ :

.داتسرف مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  ار  هیقب  تشادرب و  لام  نآ  يور  زا  الط  هّکس  شش  درم  نآ 

دوخن و کی  گناد و  چنپ  شنزو  یتشادرب و  هدرکن  نزو  هک  ار  ییالط  هّکس  شش  نآ  ینالف ! : » دومرف موقرم  مالسلا  هیلع  ترـضح 
!« نادرگزاب تسا  مین 

(1)! دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  دید  درک ، نزو  ار  هّکس  شش  نآ  یتقو  درم  نآ 

! مرادن وا  لام  هب  يزاین  77

: دیوگ یم  بتاک  دماح  نب  قاحسا 

لالح ار  مارح  لاـمعا  ماـمت  هک  دوب -  بهذـم  یئجرم  هک  تشاد  یکیرـش  یلو  دوب  ینمؤم  درم  وا  درک ، یم  یگدـنز  مق  رد  يزاّزب 
یم میالوم  هتـسیاش  هچراپ  نیا  دیوگ : یم  دوخ  کیرـش  هب  نمؤم  زاّزب  دش ، ناشدیاع  سیفن  هچراپ  هراوق  کی  يزور  تسناد -  یم 

.متسرفب شیارب  ار  نآ  مهاوخ  یم  دشاب و 

ص:148
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! رادرب يرادرب ، ار  نآ  یهاوخ  یم  رگا  اّما  مسانش ، یمن  ار  وت  يالوم  نم  دیوگ : یم  شکیرش 

.دتسرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  ار  هچراپ  هراوق  نآ  نمؤم  زاّزب 

: دنیامرف یم  دننادرگ و  یم  زاب  ار  هیقب  هدیُرب و  ار  نآ  زا  یمین  ترضح 

(1) «. مرادن یئجُرم  لام  هب  يزاین  نم  »

! دوقفم يالط  78

: دیوگ یم  یفریص  نسح  نب  دّمحم 

.دوب هرقن  رگید  یمین  الط و  اهنآ  زا  یمین  هک  مدومن  يروآ  عمج  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  ناونع  هب  ار  یهوجُو  متـسه ، خـلب  لها  نم 
مدرم هک  روط  نامه  متـشاد  میمـصت  مدـش و  جـح  رفـس  مزاع  مدرک ، هعطق  هعطق  ار  اه  هرقن  هدروآ و  رد  شمـش  لکـش  هب  ار  اهالط 

.مهد لیوحت  مالسلا  هیلع  ماما  بیان  حور ، نب  نیسح  هب  ار  اهنآ  هار  نیب  رد  دندوب ، هتساوخ 

اهالط و یسررب  شرامـش و  لوغـشم  .دوب  هدش  هدیـشوپ  گیر  زا  ًامامت  شنیمز  هک  مدز  همیخ  ییاج  رد  مدیـسر ، سخرـس  هب  یتقو 
.تفر ورف  اهگیر  رد  هداتفا و  مشاب ، هّجوتم  هک  نیا  نودب  اه  شمش  زا  یکی  هک  مدوب  اه  هرقن 

ص:149
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اهشمش زا  یکی  هک  مدش  هجوتم  .مدومن  شرامش  یسررب و  ار  اهنآ  هرابود  لاوما ، تمالس  زا  نانیمطا  يارب  مدیسر ، نادمه  هب  یتقو 
دون و ای  هس  دص و  مرادن -  رطاخ  هب  تسرد  هدش -  دوقفم  شمـش  هک  دش  مولعم  مدرک ، نزو  ار  اهـشمش  لک  یتقو  .تسا  هدش  مگ 

.مدومن لماک  ار  تاهوجو  هدرک و  هفاضا  دوخ  لام  زا  الط  شمش  هزادنا  نامه  هب  تناما ، يادا  تهج  هب  تشاد ، نزو  لاقثم  هس 

.مداد لیوحت  ار  اه  هرقن  اه و  شمش  متفر و  حور  نب  نیسح  تمدخ  مدش و  دادغب  دراو 

رد ار  نآ  تسین ، ام  لام  شمش  نیا  تفگ : هدروآ و  نوریب  ارم  نیزگیاج  شمش  نامه  دناخرچ و  اهـشمش  نیب  ار  دوخ  تسد  ناشیا 
نآ .تفای  یهاوخ  اهگیر  ریز  اجنامه  ار  نآ  درگزاب  اجنامه  هب  .يا  هدرک  مگ  يدرک ، اپرب  يرازگیر  رد  ار  تا  همیخ  یتقو  سخرس 

« .ما هتسویپ  قح  ياقل  هب  نوچ  تفای  یهاوخن  ارم  هک  دیسر  یهاوخ  دادغب  هب  یماگنه  یلو  .درگزاب  ام  دزن  هب  رادرب و  ار 

دوخ اب  ار  نآ  مدش ، فرـشم  هّکم  هب  هک  دعب  لاس  .مدرب  خلب  هب  ار  نآ  .متفای  ار  الط  شمـش  نآ  اجنامه  متـشگزاب و  سخرـس  هب  نم 
مالسلا هیلع  ترضح  مراهچ  بئان  يرمـس ، نسحلاوبا  تاقالم  هب  .دوب  هدومن  تافو  حور  نب  نیـسح  مدش ، دادغب  دراو  یتقو  .متـشاد 

(1) .مداد لیوحت  ار  شمش  هتفر و 

ص:150
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! دیسر ام  هب  دوب ؛ هدشمگ  هک  ییالط  79

: دیوگ یم  يدادغب ، یلعوبا  هب  فورعم  یمق ، دّمحم  نب  یلع  نب  نیسح 

حور نب  نیـسح  هب  ربب و  دادـغب  هب  ار  اهنآ  تفگ : هداد و  لیوحت  نم  هب  اراـخب  رهـش  رد  ـالط  شمـش  هد  ریـشواج »  » ماـن هب  یـصخش 
.هدب لیوحت 

رد مدرک ، مگ  ار  اه  شمـش  زا  یکی  مدیـسر ، اـیردومآ »  » هناـخدور ناـسارخ و  یکیدزن  هب  یتقو  مدرک  تکرح  دادـغب  يوس  هب  نم 
.مدومن لیمکت  ار  اهنآ  هدومن و  يرادیرخ  يرگید  يالط  شمش  ًاروف  .تسا  هدشمگ  اهشمش  زا  یکی  هک  مدش  هّجوتم  دادغب 

: تفگ تشادرب و  مدوب ، هدیرخ  هک  ار  نامه  تفرگ و  تسد  هب  ار  همه  دید ، ار  اهنآ  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  یتقو 

! دیسر ام  هب  يدوب ، هدرک  مگ  هک  ار  نآ  .يا  هدیرخ  دوخ  ار  شمش  نیا  ریگب ! ار  دوخ  لام 

(1)! مدوب هدرک  مگ  ایردومآ  رانک  رد  هک  دوب  نامه  .شمتخانش  داتفا ، داد  ناشن  هک  یشمش  هب  ممشچ  یتقو 

ص:151
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! دنتخادنا هلجد  رد  هک  يا  هسیک  80

: دیوگ یم  يدادغب  یلع  وبا 

مالسلا هیلع  ترـضح  لیکو  لابند  هب  هک  ینز  هب  ارم  مق  یلاها  زا  یهورگ  مدوب  هدرب  حور  نب  نیـسح  دزن  شمـش  هعطق  هد  هک  یلاس 
وگب خیـش ! يا  تفگ : خیـش  هب  وا  .مدوب  اجنآ  مه  نم  دیـسر ، حور  نب  نیـسح  روضح  هب  نز  نآ  يزور  .دندومن  یفرعم  تشگ ، یم 

؟ تسا نم  هارمه  يزیچ  هچ  منیبب :

.تسا هدوب  هچ  هک  میوگب  وت  هب  ات  ایب  هاگنآ  زادنیب ! هلجد  هب  يا ، هدروآ  دوخ  هارمه  هب  هک  ار  هچنآ  دنداد : خساپ  ناشیا 

.تشگزاب تخادنا و  هلجد  هب  درب و  دوخ  اب  ار  نآ  تفگ ، حور  نب  نیسح  هک  روطنامه  نز  نآ 

! روایب ار  هسیک  نآ  تفگ : دوخ  زینک  هب  حور  نب  نیسح 

هارمه هب  هک  تسا  يا  هسیک  ناـمه  نیا  تفگ : هدوـمن و  نز  نآ  هب  ور  خیـش  دروآ ، حور  نـب  نیـسح  روـضح  هـب  ار  نآ  زینک  یتـقو 
؟ ییوگ یم  دوخ  ای  تسیچ ؟ نآ  رد  هک  میوگب  یهاوخ  یم  یتخادنا ، هلجد  هب  ار  نآ  یتشاد و 

! دییامرفب امش  تفگ : نز 

قیقع يرگید  هزوریف و  یکی  هک  رتـشگنا  ود  ناـشنرهاوج و  کـچوک  هقلح  کـی  گرزب ، هقلح  ود  ـالط ، دنبتـسد  ود  تفگ : خـیش 
.تسا

ص:152
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دوـخ اـب  نم  هک  تسا  يا  هسیک  ناـمه  نیا  تفگ : داـتفا ، اـهنآ  هب  نز  نآ  مشچ  یتـقو  .داد  ناـشن  نم  هب  درک و  زاـب  ار  هسیک  هاـگنآ 
(1) .دیرپ نامرس  زا  شوه  نشور  لیلد  نیا  هدهاشم  اب  نز  نآ  نم و  .متخادنا  هلجد  هب  متشاد و 

! كّربتم همرس  81

: دیوگ یم  یجرز  دمحا  نب  یسیع  نب  دّمحم 

نآ يادرف  متـسه ، یـسابع   ] یـسیع نب  یـسوم  نادنزرف  زا  نم  تفگ : یم  وا  مدرک ، تاقالم  یناوج  اب  ارماس  رهـش  هدیبز  دجـسم  رد 
نآ همرـس و  لیم  نآ  نایرج  تفگ : وا  هب  دز و  ادص  دوب ، نسم  ینز  تشاد و  مان  لازغ  هک  ار  دوخ  زینک  درب و  دوخ  هناخ  هب  ارم  زور 

.وگب ار  لفط 

، وا هّمع  هب  ورب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  هناخ  هب  تفگ : نم  هب  ممناخ  .دـش  ضیرم  هک  میتشاد  یکدوک  تفگ : لازغ 
.دهد افش  ار  ام  كدوک  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  ات  دیامرفب ، تیانع  كّربت  ناونع  هب  يزیچ  وگب : نوتاخ  همیکح 

.مدناسر ار  وا  ماغیپ  متفر و  نوتاخ  همیکح  دزن  دوب ، هتفگ  ممناخ  هک  هنوگ  نامه 

هک ار  يا  همرس  لیم  نآ  دومرف : هناخ  لها  زا  یکی  هب  نوتاخ  همیکح 

ص:153
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.دیروایب میدیشک ، مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  هدیسرون ، مشچ  هب 

ار شیوخ  لفط  مشچ  نآ  اب  وا  مدروآ ، ممناخ  يارب  ار  نآ  زین  نم  .دندومرف  تیانع  نم  هب  دندروآ  نوتاخ  همیکح  يارب  ار  نآ  یتقو 
(1) .دش دیدپان  هبترم  کی  يزور  هک  نیا  ات  میدرک  یم  هدافتسا  افش  يارب  نآ  زا  اهتّدم  ام  .تفای  افش  كدوک  و  دیشک ، همرس 

! ربق حول  82

: دیوگ یم  یمق  لّالد  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا 

نآ رد  هداهن و  دوخ  لباقم  رد  ار  یحول  مدید  .متفر  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مود  بئان  نامثع ، نب  دّمحم  رفعجوبا  تمدخ  هب  يزور 
حول نیا  ناجاقآ ! مدرک : ضرع  .دراـگن  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياـهمان  نآرق و  زا  يا  هیآ  یـشاّقن  فارطا  رد  دـنک ، یم  یـشاقن 

؟ تسیچ

دوخ ربـق  دراو  زور  ره  میآ و  یم  ّمنرت  هب  منیب  یم  ار  نآ  هاـگره  .مهد  هیکت  نآ  هب  هک  ما  هدرک  هداـمآ  دوخ  ربـق  يارب  ار  نآ  دومرف :
.میآ یم  نوریب  مناوخ و  یم  نآ  رد  نآرق  ءزج  کی  موش و  یم 

نم هرهچ  رد  ار  دیدرت  راثآ  یتقو  .مدرک  کش  وا  نانخس  هب  تبسن  نم 
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مهاوخ قح  ياقل  هب  لاس  نـالف  هاـم و  نـالف  زا  زور  نـالف  تفگ : هاـگنآ  .دـهد  ناـشن  نم  هب  ار  دوخ  ربق  اـت  تفرگ  ارم  تسد  دـید ،
.دوب دهاوخ  نم  اب  حول  نیا  و  دش ، مهاوخ  نفد  ربق  نیا  رد  و  تسویپ ،

نامه زور و  نامه  رد  دش و  رامیب  هک  نیا  ات  مدوب  دوعوم  زور  رظتنم  مدرک و  تشاددای  ار  روکذم  خیرات  مدش ، ادج  ناشیا  زا  یتقو 
(1)! دش نفد  اج  نامه  رد  و  درک ، توف  لاس  نامه  هام و 

! هدب حور  نب  نیسح  هب  ار  لاوما  83

: دیوگ یم  ادزق ، نبا  هب  فورعم  ینئادم ، دّمحم  نب  رفعج  هّللادبعوبا 

مالـسلا هیلع  ماما  مود  بئان  نامثع ، نب  دّـمحم  هب  یّـصاخ  هویـش  هب  همه  فـالخ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  طوبرم  لاوما  نم 
؟ تسا ماما  هب  قلعتم  ایآ  تسا ، غلبم  نالف  هک  لام  نیا  مدیسرپ : یم  ادتبا  هک  بیترت  نیدب  مداد ، یم  لیوحت 

.راذگب رانک  ار  نآ  يرآ ، تفگ : یم 

؟ تسا ماما  هب  ّقلعتم  لام ، نیا  ییوگ  یم  هک  تسا  تسرد  ایآ  هک  مدرک  یم  رارکت  هرابود 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  هب  ّقلعتم  يرآ ، تفگ : یم  هرابود  وا 
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ّصاخ هیحور  هب  طوبرم  هک  دوب  هابتـشا  هنوگره  زا  يریگولج  نم و  رایـسب  طایتحا  رطاخ  هب  نیا  و   ] .تفرگ یم  نم  زا  ار  نآ  هاـگنآ 
.مدومن شسرپ  هب  عورش  تداع  قبط  متشاد ، هارمه  هب  رانید  دصراهچ  مدرک ، تاقالم  ار  ناشیا  هک  يراب  نیرخآ   [ .دش یم  مدوخ 

! هدب لیوحت  حور  نب  نیسح  هب  ارنآ  دومرف :

! دیریگب لیوحت  هدنب  زا  هشیمه  لثم  ار  نآ  ناتدوخ  متفگ : مدرک و  بّجعت  نم 

! هدب لیوحت  حور  نب  نیسح  هب  ار  نآ  دهد ، یتمالس  ار  وت  ادخ  زیخرب ! تفگ : يدنت  اب 

رد مداخ  .مدز  رد  متـشگرب و  مدش و  دّدرم  هرابود  متفر ، هار  یکدنا  مدش ، بکرم  راوس  هدش و  جراخ  ًاروف  مدید ، ار  وا  مشخ  یتقو 
؟ یتسیک تفگ : درک و  زاب  ار 

! نک هزاجا  بسک  نم  دورو  يارب  نامثع  نب  دّمحم  زا  متسه ، ینالف  نم  متفگ :

.منک تاقالم  ار  ناشیا  هبترمود  دیاب  نم  ریگب  هزاجا  لخاد و  ورب  متفگ : هدرک  رارصا  نم  .تشگرب  یتحاران  اب  هتفرن  زین  مالغ  اّما 

.دناسر ارم  تشگزاب  ربخ  تفر و  مداخ  هرخالاب 

دوب و هتـشاذگ  نیمز  يور  ار  شیاـهاپ  هک  یلاـح  رد  تسـشن ؛ یتخت  يور  هدـمآ و  نوریب  دوب ، ینوردـنا  رد  هک  ناـمثع  نب  دّـمحم 
زا يدرگزاب و  هک  يدرک  تأرج  هک  دش  هچ  تفگ : دـید ، ارم  یتقو  .دوب  هدوسرف  ریپ و  شبحاص  ياپ  لثم  هک  تشاد  اپ  رد  یـشفک 

؟ ینک یچیپرس  نامرف 
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.تسین یچیپرس  تراسج و  يارب  متشگزاب  دیسانش ، یم  هک  ارم  مدرک : ضرع 

.ما هدومن  بصن  دوخ  ياج  هب  ار  حور  نب  نیسح  دهد ، یتمالس  ار  وت  ادخ  زیخرب ! تفگ : دش و  نیگمشخ  هرابود  هاگنآ 

؟ يا هدومن  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  رما  هب  ایآ  مدرک : ضرع 

.میوگ یم  هک  تسا  نینچ  .دهد  یتمالس  ار  وت  ادخ  زیخرب ! تفگ :

، کچوک رایسب  تشاد  يا  هناخ  متفر ، حور  نب  نیسح  تاقالم  هب  .مورب  حور  نب  نیسح  دزن  هک  نیا  زج  مرادن  يا  هراچ  رگید  مدید 
نونک ات  ماگنه  نآ  زا  .مداد  لیوحت  وا  هب  زین  ار  لاوما  .دروآ  ياج  هب  ار  ادـخ  رکـش  هدـش و  رورـسم  مدـناسر ، وا  عالّطا  هب  ار  ارجام 

(1) .مراپس یم  وا  هب  مروآ ، یم  دوخ  اب  ماما  لام  زا  هک  هچنآ 

هیقت و  حور ؛ نب  نیسح  84

: دیوگ یم  بلاغ  نب  هّللادبع  وبا 

دمآ تفر و  دوب  هفیلخ  دزن  ماقم  نابحاص  ناکیدزن و  زا  هک  راسی » نبا   » هناخ هب  يو  .ما  هدیدن  حور  نب  نیـسح  زا  رترادمتـسایس  نم 
زا رابجا و  هب  ار  اهنیا  همه  وا  دندومن و  یم  مارتحا  وا  هب  زین  ّتنس  لها  درک ، یم 
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.داد یم  ماجنا  هیقت  يور 

هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  یّنُـس  درم  .دندومن  هرجاشم  راسی  نبا  هناخ  رد  یّنـس  هعیـش و  رفن  ود  هدش  یحارط  هشقن  ساسا  رب   ] يزور
زا دـعب  یعیـش  درم  اـما  .تسناد  یم  لـضفا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ًاـتیاهن  ناـمثع و  وا  زا  سپ  رمع و  سپـس  رکبوـبا  ادـتبا  ملـسو  هلآو 
هک ار  هچنآ  : » تفگ حور  نب  نیسح  تفرگ ، الاب  اوعد  یتقو  .داد  یم  تیلضفا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

و دنراد ، تیلضفا  بیترت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، دنلوقلا  قفّتم  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا 
«. مییامن یم  قیدصت  زین  ام  دننک ، یم  دییأت  ار  نآ  مه  ثیدح  باحصا 

اعُد شیاتس و  رایسب  ار  وا  دندش و  داش  رایـسب  نخـس  نیا  زا  نایّنـس  و  دندومن ، بّجعت  حور  نب  نیـسح  نخـس  نیا  زا  نارـضاح  همه 
! دندومن شهوکن  دنتشادنپ  یم  هعیش ) ) یضفار ار  وا  هک  ار  ییاهنآ  .دندومن و 

منیتسآ رطاخ ، نیمه  هب  منک ، يراددوخ  ندیدنخ  زا  متسناوت  یمن  هک  نانچ  نآ  .تفرگ  ما  هدنخ  متـسناد ]، یم  ار  زیچ  همه  هک   ] نم
! مهد داب  هب  ار  حور  نب  نیسح  تمحز  همه  هک  مدیسرت  یم  نوچ  متفرگ ، ناهد  هب  ار 

ار رد  هک  یماگنه  .دش  هدز  رد  هلـصافالب  .متـشگزاب  هناخ  هب  یتقو  .دومن  نم  هب  يراد  ینعم  هاگن  دش و  نم  هّجوتم  حور  نب  نیـسح 
هب ور  .تسا  هدمآ  نم  دزن  دورب ، دوخ  لزنم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تسا و  شیوخ  رطاق  رب  راوس  هک  مدید  ار  حور  نب  نیـسح  مدرک  زاب 

هرطاخم هب  ارم  دوب  هدنام  مک  يدیدنخ ؟ ارچ  دنک ، ظفح  ار  وت  ادخ  ادخ ! هدنب  تفگ : دومن و  نم 
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!؟ دوبن تسرد  متفگ ، وت  دزن  هچنآ  رگم  .يزادنیب 

!. تسامش دزن  لاوئس  خساپ  : ] متفگ

.دیایب نارگ  وت  رب  نم  نخس  رگا  منک  یمن  لالح  ار  وت  نم  سرتب ! ادخ  زا  خیش ! يا  تفگ :

.دـیوگب و ار  نخـس  نیا  هک  درادـن  یبجعت  تسوا ، لیکو  دـنک و  یم  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  يدرم  ناـجاقآ ! متفگ :
! دیدنخ وا  نخس  هب  دیابن 

(1) .تفر درک و  یظفاحادخ  هاگنآ  .منک  یم  هقالع  عطق  وت  اب  دوش ، رارکت  رگید  رابکی  رگا  تفگ :

! یمق هیوباب  نب  یلع  رب  ادخ  تمحر  85

: دیوگ یم  دّلخم  نب  میهاربا  نب  دمحا 

هیوباب نب  نیسح  نب  یلع  دنوادخ  تفگ : همدقم  نودب  يرمس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  .مدیـسر  هعیـش  خیاشم  روضح  هب  دادغب  رد 
.دنک تمحر  ار  یمق 

هتفگ يرمس  خیش  هک  زور  نامه  رد  وا  هک  دیـسر  ربخ  هک  نیا  ات  .دندومن  تشاددای  ار  زور  نآ  خیرات  دنتـشاد  روضح  هک  یخیاشم 
.تسا هتفای  تافو  دوب ،
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(1) .داب وا  رب  ادخ  تمحر  .تفای  تافو  لاس 329  نابعش  همین  رد  نآ  زا  دعب  زین  يرمس  دوخ 

؟ دربب هانپ  اجک  هب  هعیش  86

: دیوگ یم  میهاربا  نب  دمحا 

ماما همّع  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  مالـسلا و  هیلعداوج  ماـما  رتخد  نوتاـخ ، همیکح  تمدـخ  هب  يرمق  يرجه  لاس 262  رد 
.مدیسرپ يو  بهذم  زا  هلمج ، زا  .مدرک  یم  وگ  تفگ و  ناشیا  اب  يا  هدرپ  تشپ  زا  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

ار وا  دـنک ، امـش  يادـف  ارم  دـنوادخ  متفگ : دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هّجح  كرابم  مان  هب  یتقو  .دُرب  مان  ار  هّمئا  کی  کی  وا 
؟ دیراد ناشدوجو  زا  ربخ  اهنت  ای  دیا و  هدروآ  نامیا  هدید و 

مدرک لاؤس  شردام  زا  هک  مه  یتقو  .ما  هدش  رادربخ  دوب ، هتشون  شردام  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  يا  همان  زا  دومرف :
؟ تساجک هچب 

.تسا ناهنپ  تفگ :

؟ دربب هانپ  اجک  هب  دیاب  هعیش  نونکا  مدرک : ضرع 

ماما ردام  ینعی  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هّجح  ترضح  گرزب  ردام  هب  دومرف :
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.مالسلا هیلع  يرکسع  نسح 

؟ تسا هدرک  ادتقا  یسک  هچ  هب  تسا ، هدومن  تیصو  ینز  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  نیا  رد  مدرک : ضرع 

زا هک  یمولع  هک  يروط  هب  .دومن  تیـصو  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  شرهاوخ  هب  ناـشیا  هک  ناـنچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  هب  دومرف :
ظفح يارب  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  و  دوب ، مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هیحان  زا  دش  یم  رهاظ  مالسلا  هیلعداّجس  ترضح 

.دوب هداد  ماجنا  مالسلا  امهیلع  نیسح  نب  یلع  دوخ  نیشناج  دنزرف و  ناج 

دنزرف نیمهن  هک  دـنا  هدرکن  تیاور  امـش  يارب  اـیآ  .یـسانش  یم  بوخ  ار  هروثأـم  تاـیاور  هک  یتسه  ییاـهنآ  زا  وت  دومرف : هاـگنآ 
؟(1) دننک یم  میسقت  شتایح  نامز  رد  ار  شثاریم  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح 

! تلاکو ياعّدا  87

: دیوگ یم  يذاعم  ییحی  نب  دّمحم  نسحوبا 

يرکسع نسحلا  نب  هّجح  تلاکو  ياعّدا  لالب  نب  یلع  نب  دّمحم  مان  هب  یصخش  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 
.دومن يراددوخ  نامثع  نب  دّمحم  هب  نآ  لیوحت  زا  هدرک و  طبض  ار  یلاوما  اعّدا  نیا  اب  دومن و  ار  مالسلا  هیلع 
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: تفگ میدش ، ایوج  وا  زا  ار  ّتلع  یتقو  .تشگزاب  یتّدم  زا  دعب  اّما  تسویپ  وا  هب  ام  نارای  زا  یکی 

مالغ لاح ، نآ  رد  .دنتـشاد  روضح  زین  شنارای  زا  یهورگ  رزخ و  نبا  بیطوبا و  شردارب  .مدوب  هتـسشن  رهاـطوبا  سلجم  رد  يزور 
.تسا هدمآ  نامثع  نب  دّمحم  تفگ : دمآ و  رهاطوبا 

.دیایب وگب  تفگ : رهاطوبا  لاح  نیا  اب  دندش ، تحاران  نارگن و  ربخ  نیا  ندینش  زا  اهنآ 

ات درک  ربص  .تسشن  شلباقم  رد  زین  رهاطوبا  دندناشن و  سلجم  ردص  رب  ار  وا  دنتساخاپ و  هب  همه  دش ، دراو  نامثع  نب  دّمحم  یتقو 
.دندش تکاس  همه 

هک درکن  رما  وت  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  اـیآ  منیبب ؛ وگب  مهد ، یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  رهاـطوبا ! يا  تفگ : ناـمثع  نب  دّـمحم 
؟ یهد لیوحت  نم  هب  تسوت  دزن  هک  یلاوما 

.يرآ مسق ! ادخ  هب  تفگ : رهاطوبا 

.دننک هتکس  نایفارطا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  .تفر  تساخرب و  نامثع  نب  دّمحم  هاگنآ 

؟ يدید ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یک  تفگ : بیطوبا  شردارب 

رد هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نم  .دُرب  شیاه  هناخ  زا  یکی  هب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  نامثع  نب  دّـمحم  يزور  تفگ : رهاطوبا 
.مهدب نامثع  نب  دّمحم  هب  ار  لاوما  هک  دندومن  رما  ارم  و  دنا ، هتسشن  هناخ  رد  عفترم  یلحم 

؟ تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هک  يدیمهف  اجک  زا  تفگ : بیطوبا 
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زا رگید  نم  هک  دوب  رطاـخ  نیمه  هب  .تسا  ماـما  مدرک  نیقی  هک  تفرگ  ارم  یـسرت  ناـنچ  تشاد و  میظع  یتباـهم  تفگ : رهاـط  وـبا 
؟(1) مدیُرب نامثع  نب  دّمحم 

! وا ییاوسر  جّالح و  ياعّدا  88

: دیوگ یم  نامثع  نب  دّمحم  يرتخد  هون  بتاک ، دّمحم  نب  هّللا  هبه  رصن ، وبا 

مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  لیکو  نم  تشون : دوب ، هعیـش  ياسؤر  زا  هک  یتخبون  لهـسوبا  هب  باـطخ  يا  هماـن  رد  جّـالح  يزور  ... 
تّوق تلد  ات  مزاس ، راکـشآ  تیارب  یـشاب  هتـساوخ  ترـصن  يرای و  زا  هک  هچنآ  هتـشون و  وت  يارب  ار  همان  نیا  هک  مرومأـم  متـسه و 

! ینکن دیدرت  نم  تباین  رد  دریگ و 

لثم یـسک  يارب  هک  مراد  یکچوک  راک  تسا ، هدش  راکـشآ  وت  تسد  هب  هک  یتازجعم  لیالد و  هب  هّجوت  اب  نم  داد : خساپ  لهـس  وبا 
تهج هب  نم  زا  منارمـسه  هک  نیا  يارب  تسا و  هتـشگ  دـیپس  میاهوم  ما و  هدـش  ریپ  نم  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، ناـسآ  رایـسب  وت ،

زا ات  دوش  هایس  مدیفس  شیر  هک  ینک  يراک  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  .منک  باضخ  ار  اهنآ  هعمج  زور  ره  مروبجم  دننکن ، يرود  يریپ 
زا مناوتب  موش و  صالخ  گنر  همه  نیا  تمحز 
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غّلبُم هدومن ، دـییأت  ار  تنانخـس  دـمآ و  مهاوخ  تیوس  هب  هدـش و  وت  عیطم  یهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  .مربب  تّذـل  اـهنآ  اـب  یکیدزن 
.تشاد مهاوخن  غیرد  وت  هب  کمک  زا  مبای و  یم  تریصب  وت  هب  تبسن  راک ، نیا  اب  هتبلا  .دش  مهاوخ  تبهذم 

.دادن یخساپ  هدرک و  هابتشا  هک  تسناد  دینش ، ار  بلطم  نیا  جّالح  یتقو 

ثعاب نیمه  .دـندش و  علّطم  نآ  زا  گرزب  کچوک و  هک  يروط  هب  .درک  یم  لقن  همه  دزن  یخوش  زنط و  هب  ار  نایرج  مه  لهـسوبا 
(1) .دش وا  زا  مدرم  ترفن  وا و  ییاوسر 

! ردپ زا  يو  تیامح  جّالح و  رسپ  89

: دیوگ یم  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح  هَّللادبع ، وبا 

هب ار  هیوباـب  نبا  اـهنآ و  و  تشون ، یمق  هیوباـب  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ناـکیدزن  هب  يا  هماـن  دـمآ و  ُمق  هب  جّـالح  روصنم  رـسپ  يزور 
.متسه وا  لیکو  ماما و  هداتسرف  نم  تفگ : هدومن و  توعد  شیوخ  ردپ  بهذم 

همان هدندروآ  هب  درک و  هراپ  ار  نآ  دیسر  مردپ  تسد  هب  وا  همان  یتقو 
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؟ يا هدش  هنالهاج  لامعا  نیا  لوغشم  ارچ  تفگ :

؟ ینک یم  هراپ  ار  شا  همان  ارچ  تسا ، هدرک  توعد  ار  ام  وا  تفگ : دوب -  جالح  يومع  رسپ  ای  همع  رسپ  منامگ  هب  هک  درم -  نآ 

دراو یتقو  .تفر  دوخ  ناکد  هب  شنامالغ  نارای و  زا  یهورگ  هارمه  مردپ  سپـس  .دندومن  شا  هرخـسم  دندیدنخ و  وا  هب  نیرـضاح 
زا یکی  هب  دوشگ ، ار  دوخ  یسرباسح  رتفد  تسشن و  یتقو  .دنتـساخرب  اج  زا  تخانـش  یمن  ار  وا  هک  یـسک  زج  هب  همه ؛ دش ، هرجُح 

؟ تسیک درم  نیا  تفگ : نیرضاح 

؟ یسُرپ یم  يرگید  زا  ار  مناشن  مان و  متسه ، رضاح  نم  هک  نیا  اب  تفگ : داتسیا و  مردپ  لباقم  دوخ  دینش و  درم  نآ 

.مدرمش گرزب  ار  وت  هداهن و  تمرح  وت  هب  راک ، نیا  اب  نم  درم ! يا  تفگ : مردپ 

! مدید ار  هنحص  نآ  نم  يدرک و  هراپ  ارم  همان  وت  داد : خساپ  درم  نآ 

.ینامه وت  سپ  تفگ : مردپ 

رد و  نک ، نوریب  هناخ  زا  ریگب و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شلوسر  ادخ و  نمشد  ندرگ  اهاپ و  داد : روتـسد  دوخ  مالغ  هب  هاگنآ 
!. دنک تنعل  ار  وت  ادخ  ینک ؟ یم  هزجعم  ياعّدا  ایآ  تفگ : دندرک  یم  نوریب  ار  وا  هک  یلاح 

(1) .دیدن ُمق  رد  ار  وا  یسک  دعب  هب  نآ  زا  دندرک و  نوریب  ار  وا 
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! وا تبقاع  و  یناغملش ؛ 90

: دیوگ یم  نامثع  نب  دّمحم  رتخد  موثلک ، ُّما 

ارم ياهاپ  ات  دش  مخ  هک  ییاج  ات  دومن  نم  رب  يدایز  مارتحا  دمآ و  نم  لابقتسا  هب  وا  متفر ، ماطسب  نب  رفعجوبا  ردام  هناخ  هب  يزور 
! دسوبب

رایـسب مدیـسوب ، ار  شتـسد  مه  نم  دـینک ؟ یم  امـش  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  نوتاخ ! يا  متفگ : مدـش و  تحاران  وا  راک  نیا  زا  نم 
! یتسه مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نم ، مناخ  وت  هک  منکن  ار  راک  نیا  ارچ  تفگ : هاگنآ  .تسیرگ 

؟ ینز یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  متفگ :

! تسا هدومن  وگزاب  ام  يارب  يّرس  مالسلا  هیلع  ترضح  هیحان  زا  یناغملش ، یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیش  تفگ :

؟ تسیچ نآ  متفگ :

مهاوخ امـش  هب  ار  نآ  اّما  .موش  تازاجم  منک ، وگزاب  ار  نآ  رگا  مسرت  یم  نم  و  مینکن ، شاف  ار  نآ  هک  هتفرگ  لوق  اـم  زا  وا  تفگ :
هللا یلصادخ  لوسر  حور  تفگ : ام  هب  وا  .میوگن  حور  نب  نیـسح  زا  ریغ  سک  چیه  هب  ار  نآ  هک  مدرک  تین  ماگنه  نآ  اریز  .تفگ 

مساقلاوبا خیش  ندب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  حور  و  نامثع ،-  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ینعی  امش -  ردپ  ندب  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 
!؟ مشوکن امش  تشادگرزب  رد  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  هتفای ! لاقتنا  امش  ندب  هب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  حور  و  حور ، نب  نیسح 

.تسا غورد  اهنیا  همه  نوتاخ ! يا  تسا ؟ یفرح  هچ  نیا  متفگ :
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هب نم  هک  دنکن  ادـخ  نم ! يوناب  يا  .مینکن  وگزاب  يدـحا  هب  ار  نآ  هک  میا  هدروخ  دـنگوس  ام  و  تسا ! گرزب  يزار  نیا  تفگ : وا 
.مدرک یمن  راکشآ  امش  زا  ریغ  یسک  هب  هن  امش و  هب  هن  ار  نآ  دیتشاد  یمن  او  ارم  امش  رگا  .موش  باذع  زار  نیا  فشک  رطاخ 

، تشاد دامتعا  نم  هب  وا  هک  ییاجنآ  زا  .مدناسر  ناشیا  عالطا  هب  ار  بلطم  هتفر و  حور  نب  نیـسح  تمدخ  متـشگزاب  وا  دزن  زا  یتقو 
و نک ، درط  زین  ار  شناگداتـسرف  ریذپن ، داد  وت  هب  يا  همان  رگا  و  ورم ، نز  نیا  دزن  نیا ، زا  دعب  مرتخد ! تفگ : تفریذـپ و  ارم  نخس 

نیا يارب  تسا  هدرک  مکحم  مدرم  نیا  ياهلد  رد  نوعلم  درم  نآ  هک  تسا  داحلا  رفک و  همه  اه  نیا  هدـم ، وا  هب  مه  تاـقالم  هزاـجا 
تسادخ و حیـسم  دنیوگ : یم  اراصن  هک  نانچمه  تسا ؛ هدرک  لولح  وا  دوجو  رد  زین  دنوادخ  هک  دنک  اعدا  ات  دـشاب  يا  همّدـقم  هک 

! متسه ادخ  نم  دیوگ : یم  زین  جّالح  روصنم 

.مدادن مه  تاقالم  هزاجا  هتفریذپن و  مه  ار  يرذُع  چیه  .متفرن  ماطسب  ینب  نز و  نآ  دزن  دعب  هب  نامز  نآ  زا 

وا و ناراداوه  وا و  زا  تئارب  یناغملـش و  رب  نعل  تشوـن و  هماـن  همه  هب  حور  نب  نیـسح  دـش ، عیاـش  ناـیتخبون  ناـیم  رد  بلطم  نیا 
(1) .دومن غالبا  همه  هب  دنیوگب ، وا  یتسود  رد  يا  هملک  ای  هتفریذپ و  ار  وا  نخس  هک  یناسک 
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! روهظ ياهزور  91

: دیوگ یم  يدوا »  » مان هب  یصخش 

هدرک زاغآ  ار  متفه  طوش  .مدوب  فاوط  لوغـشم  مارحلا  تیب  رد  يزور  .مدوب  هدـش  فرـشم  هکم  هب  يرمق  يرجه  لاس 300  زا  لبق 
.دندوب هدز  هقلح  تباهم  اب  يوب و  شوخ  ابیز و  یناوج  درگ  هبعک ، تسار  تمس  هک  داتفا  نایجاح  زا  يا  هّدع  هب  ممشچ  هک  مدوب 

وا اب  ات  مورب  رتشیپ  متساوخ  دوب ! هتسشن  ابیز  هچ  و  تفگ ! یم  نخـس  ابیز  هچ  .مونـشب  ار  وا  نانخـس  متـسناوت  متفر ، رت  کیدزن  یتقو 
؟ تسیک ناشیا  متفگ : شنایفارطا  زا  یکی  هب  .دز  یم  رانک  ارم  تیعمج  لیس  اّما  میوگب ، ینخس 

.دنوش یم  رهاظ  دوخ ، نایعیش  ّصاوخ  اب  وگ  تفگ و  يارب  لاس ، ره  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  تفگ :

! دینک تیاده  ارم  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع  .مدناسر  ناشیا  هب  ار  دوخ  دوب ، هک  یتمحز  ره  هب  نم 

هللا یلصادخ  لوسر  دنزرف  تفگ : دوب ، هتسشن  اجنآ  هک  یناسک  زا  یکی  متـشگرب  یتقو  .داد  نم  هب  هزیر  گنـس  یتشم  ترـضح  نآ 
؟ دومرف تیانع  وت  هب  يزیچ  هچ  ملسو  هلآو  هیلع 

ارم یتقو  .متشگزاب  هلجع  اب  هرابود  دنتـسه ! الط  شمـش  اهنآ  همه  مدید  مدوشگ ، ار  متـسد  هک  یتقو  اّما  هزیر ! گنـس  یتشم  متفگ :
، دندید
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؟ یتخانش ارم  و  دش ؟ فرطرب  تیئانیبان  يدید ؟ ار  تقیقح  دش ؟ مامت  تیارب  تجح  ایآ  دومرف :

! ما هتخانشن  ار  امش  هک  ادخ  هب  مسق  مدرک : ضرع 

.منک یم  داد  لدع و  زا  ُرپ  دش ، هتشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  مشاب  یم  نامز  مئاق  نم  .متسه  يدهم  نم  دومرف :
رد لاس -  لهچ  دودح  دندنام -  نابایب »  » هیت رد  لیئارـسا  ینب  هک  هچنآ  زا  شیب  مدرم  و  دـنام ، یمن  یلاخ  تّجُح  زا  هاگ  چـیه  نیمز 

لها ناردارب  هب  ار  نآ  .تسا  وت  ندرگ  رد  یتناما   [ ربخ  ] نیا .تسا  هدش  راکـشآ  مروهظ  ياهزور  .دـنام  دـنهاوخن  یقاب  تبیغ  ترتف 
(1)! نک وگزاب  دوخ  قح 

! رای يوجتسج  رد  92

: دیوگ یم  فلخ  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع 

تحارتسا و يارب  تشاد ، مان  هیسابع »  » هک مود  لزنم  رد  .مدش  جراخ  منامزالم  زا  یهورگ  اب  جح ، رفـس  دصق  هب  طاطـُسف »  » رهـش زا 
زامن لوغـشم  دوبن ، انـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  یمالغ  اب  دوب ، هدـش  هتخاس  نیرفاسم  يارب  اـجنآ  هک  يدجـسم  رد  مدرک و  فقوت  زاـمن 

.دنتفر يراک  یپ  مادکره  رگید  نامالغ  میدش و 
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روتـسد زامن ، زا  سپ  .مدرازگ  زامن  تقو ، لوا  رهُظ ، ماـگنه  .تفگ  یم  رکذ  ّبترم  هک  مدـید  ار  يدرمریپ  دجـسم ، زا  يا  هشوگ  رد 
شردپ و شدوخ و  مان  وا  زا  راهان ، زا  دعب  .تفریذپ  زین  وا  .مدومن  اذـغ  فرـص  هب  توعد  ار  درمریپ  نآ  .دـننک  رـضاح  اذـغ  ات  مداد 

.مدش ایوج  ار  شلغش  رهش و 

تـسیب دودح  و  ما ، هداهن  اپ  ریز  ار  اج  همه  قح  يوجتـسج  رد  هک  تسا  لاس  یـس  .متـسه  ُمق  لها  هّللادیبُع و  نب  دّمحم  نم  تفگ :
.منک یم  قیقحت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  راثآ  رابخا و  هرابرد  متسه و  هنیدم  هّکم و  نکاس  هک  تسا  لاس 

ات هک  مدینـش  ییادـص  لاح  نآ  رد  متفر ، باوخ  هب  میهاربا  ماقم  رد  زامن  يادا  فاوط و  زا  سپ  يزور  يرمق ، يرجه  لاس 293  رد 
زار و لوغشم  هدیـشک  یتماق  اب  نوگ  مدنگ  ابیز و  مدید  ار  یناوج  .متـساخرب  .دوب  هدیـسرن  مشوگ  هب  نآ  ییابیز  هب  یّمنرت  نامز  نآ 

.دش جراخ  دجسم  زاو  دیسر  نایاپ  هب  شزامن  هکنیاات  مدنام  رظتنم  .تسا  زاسراک  قلاخ  اب  زاین 

! لفاغ يا  هک  دش  ماهلا  ملد  هب  هظحل  نآ  رد  .دومن  زاغآ  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  تفر و  افـص  هوک  فرط  هب  .مدش  ناور  وا  یپ  رد 
.تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  دوخ  وا 

درم مدـش ، کیدزن  وا  هب  ًالماک  یتقو  .متفر  یم  وا  یپ  رد  ناـنچمه  زین  نم  .دـش  ریزارـس  يا  هّرد  فرط  هب  یعـس ، زا  تغارف  زا  دـعب 
؟ یهاوخ یم  هچ  دهد ، تیفاع  ار  وت  دنوادخ  هک : دروآرب  یبیهم  دایرف  و  دش ، زبس  مهار  رس  یلکیه  يوق  تسوپ و  هایس 

.دش دیدپان  مرظن  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  و  دز ، مکشُخ  اجرد  مدیسرت و  نم 
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تسوپ هایس  درم  نآ  زا  ارچ  هک  مدرک  یم  تمالم  ار  دوخ  متشگرب و  .متـسه  اهنت  مدید  مدمآ  دوخ  هب  یتقو  .دُرب  متام  یتّدم  اجنامه 
.مدیسرت

دزن رد  ارم  هک  متساوخ  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  .مدومن  یم  عّرـضت  رایـسب  مدیزگ و  تولخ  یگدرـسفا  اب  سپ ، نآ  زا 
.دزاس راکشآ  نم  يارب  دوش ، یم  نم  تریصب  یبلق و  شمارآ  ثعاب  هک  يزیچ  دوشن و  عیاض  میعس  ات  دیامرف  تعافش  دنوادخ 

، تشاد رارق  ربنم  ربق و  نیب  هک  یقاور  رد  و  مدـش ، فّرـشم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  هب  هنیدـم  رد  دـعب ، لاس  ود 
هایـس درم  نامه  هک  مدـید  مدوشگ ، مشچ  .دـهد  یم  ناکت  ارم  یـسک  مدرک  ساسحا  هقیقد ، دـنچ  زا  دـعب  .درب  مباوخ  مدوب ، هتـسشن 

؟ ربخ هچ  تسا ؟ روط  هچ  تلاح  تفگ : .تسا  تسوپ 

؟ يدرک نینچ  نم  اب  ارچ  هّللدمحلا ، متفگ :

! تلاح هب  اشوخ  .يدیـسر  ریثک  ریخ  هب  وت  لاح ، نیا  اب  .میوگب  نخـس  هنوگ  نآ  وت  اب  هک  مدوب  رومأم  نم  نکن ! شهوکن  ارم  تفگ :
؟ دنک یم  هچ  ینالف  یتسار  نک ! رکش  يا  هدید  هچنآ  رطاخ  هب  ار  ادخ 

.دُرب مان  دوب ، تریصب  لها  هک  ارم  ناتسود  زا  یکی  وا 

.تسا مق  هقُرب  رد  متفگ :

؟ دنک یم  هچ  وا  روط ؟ هچ  ینالف  .مناد  یم  تفگ :

.دُرب مان  دوب ، تریصب  يراد و  هدنز  بش  لها  هک  ارم  ناتسود  زا  یکی  زین  راب  نیا 

.تسا هیردنکسا  رد  متفگ :
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؟ دنک یم  هچ  روفقن  تفگ : سپس  .دش  ایوج  نانآ  لاوحا  زا  کی  کی  دُرب و  مان  زین  ار  مناتسود  زا  رگید  رفن  دنچ  بیترت  نیمه  هب 

.مسانش یمن  ار  وا  نم  متفگ :

.دوش یم  جراخ  حتاف  هینطنطسق  زا  ات  دنک  یم  تیاده  ار  وا  ادخ  .تسا  مور  لها  وا  یسانش ؟ یمن  روطچ  تفگ :

.شمتخانش یمن  زاب  هک  دیسرپ  يدرم  لاح  زا  هرابود 

دنوادخ مراودیما  هک  وگب  ورب و  تناتسود  دزن  هب  نونکا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نارای  زا  و  تیه »  » لها مه  وا  تفگ : وا 
.دیامرف تیانع  ام  هب  ار  نیملاظ  زا  ماقتنا  نیفعضتسم و  تاجن  هزاجا  يدوز  هب 

ار دوخ  هک  منک  یم  غالبا  وت  هب  کنیا  .مدـناسر  ناشیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مایپ  هدرک و  تاقالم  ار  نارای  زا  یهورگ  زین  نم 
.هّللاءاش نا  .تسا  کیدزن  مالسلا  هیلع  ترضح  روهظ  هک  شاب  ادخ  تدابع  لوغشم  يا  هشوگ  رد  هتخادناین و  تّقشم  هب 

.دنک لوبق  ار  اهنآ  هک  متساوخ  درمریپ  زا  دروایب و  الط  هّکس  هاجنپ  هک  متفگ  منزاخ  هب  دیسر ، نایاپ  هب  درمریپ  نانخس  یتقو 

تسا هدومن  زیاج  هک  نانچمه  .مریگب  وت  زا  هک  تسا  هدرک  مارح  نم  رب  مرادن  زاین  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  ردارب ! يا  تفگ : وا 
.مریگب وت  زا  مراد  یتجاح  هاگره  هک 

؟ يا هدرک  وگزاب  زین  هفیلخ  نایفارطا  زا  رگید  یسک  هب  ایآ  يدرک  فیرعت  نم  هب  هک  ار  ییارجام  نیا  متفگ : وا  هب 

تسد يو  متفگ ، ینادمه  نیسح  نب  دمحا  تردارب  هب  يرآ ، تفگ :
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هیوزکر اما  .دش  فرشم  ّجح  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تاقالم  دیما  هب  هتـشادرب و  ناجیابرذآ  رد  دوخ  تمعن  زان و  زا  رپ  یگدنز  زا 
.دناسر لتق  هب  ار  وا  هیورهم  نب 

هب اجنآ  زا  .میدروآ  ياج  هب  ار  ّجـح  لاـمعا  میدیـسر ، هّکم  هب  یتقو  .میداـتفا  هار  هب  زرم  فرط  هب  میدـش و  ادـج  درمریپ  زا  اـجنامه 
مالسلا هیلع  ترضح  صوصخ  رد  یتاعالطا  هک  دوب  روهشم  درک و  یم  یگدنز  یمشاه  تاداس  زا  یـصخش  هنیدم  رد  .میتفر  هنیدم 

.دوب رغصا  نیسح  دالوا  زا  رهاط و  وا  مان  .دراد 

.متـسه خسار  مداقتعا  رد  هک  تسناد  درک و  ادیپ  دامتعا  نم  هب  مک  مک  .مدـش  سونأم  وا  اب  هتفر و  وا  دزن  تاعالطا  بسک  يارب  نم 
، یناد یم  مالسلا  هیلع  ترـضح  هرابرد  هچنآ  مهد ! یم  تمَـسَق  تکاپ  ناردپ  قح  هب  اروت  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : وا  هب  هاگنآ 
هب بهو  نب  نامیلـس  نب  هللادـیبع  نب  مساـق  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  دنتـسه ، زین  امـش  ناـنیمطا  دروم  هک  يدارفا  اریز  .زوماـیب  نم  هب 
یم بیغرت  راک  نیا  هب  ار  وا  ًامئاد  زین  یهورگ  .دـناسرب  لـتق  هب  هدومن و  ریگتـسد  ارم  هک  دـهاوخ  یم  نم ، یعیـش  تاداـقتعا  رطاـخ 

.تسا هتشاد  ظوفحم  ارم  دنوادخ  نونکات  اّما  .دننک 

هک دننیبب  ار  بیاجع  نآ  دـنناوت  یم  یناسک  تسا ، هوک  نیا  رد  ریخ  نک ! ناهنپ  يونـش ، یم  نم  زا  هک  ار  هچنآ  ردارب ! يا  تفگ : وا 
مالسلا هیلع  ترضح  رما  قیقحت  هزاجا  نیا  زا  شیب  زین  ام  .دنور  یم  دنسانش ، یم  دوخ  هک  ییاج  هب  هتـشادرب و  يا  هشوت  ماگنه  بش 

.میرادن ار 

(1) .متشگرب هدومن و  یظفاحادخ  وا  اب  هاگنآ 
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؟ ینیبب ار  تنامز  ماما  يراد  تسود  93

: دیوگ یم  يرفعج  دمحا  نب  فسوی 

رد لاس 309  ات  مدش ، میقم  هکم  رد  ّجح ، کسانم  يادا  زا  سپ  مدش ، فّرـشم  هّکم  هب  ّجح  مسارم  دصق  هب  يرمق  يرجه  لاس 306 
.مدش جراخ  هّکم  زا  ماش  هب  تعجارم  دصق  هب  نآ ، زا  سپ  .مدنام  هّکم 

رفن راهچ  هک  مدـش  هّجوتم  هاگان  .مروآ  ياج  هب  ار  نآ  ياضق  ات  مدـش  هدایپ  دـش ، اضق  مزامن  مدـش و  لفاغ  هار  رد  حبـص ، زور  کی 
.مدش هریخ  اهنآ  هب  بّجعت  اب  .دنا  هداتسیا  يرتش  لمحم و  رانک  رت  فرط  نآ  یمک 

! يا هدومن  تفلاخم  تبهذم  اب  هدرک و  كرت  ار  تزامن  ینک ؟ یم  هاگن  بّجعتاب  ارچ  تفگ : اهنآ  زا  یکی 

؟ تسیچ نم  بهذم  هک  یناد  یم  اجک  زا  وت  متفگ : وا  هب 

؟ ینیبب ار  مالسلا  هیلع  تنامز  ماما  هک  يراد  تسود  تفگ :

.يرآ متفگ :

ادیپ شیناشیپ  رب  هدجس  رثا  تشاد و  نوگ  مدنگ  ییالط و  يا  هرهچ  دوب و  ابیز  رایسب  هک  ار  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  دوخ ، تسد  اب  وا 
.داد ناشن  نم  هب  دوب ،

.دراد یمئالع  دوخ  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  متفگ : نم 

هب لـمحم  اـی  شلمحم  اـب  رتـش  يراد  تسود  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  وا  هک  دوش  تباـث  وت  هب  یهاوخ  یم  هنوگچ  تفگ : وا 
نامسآ هب  ییاهنت 
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؟! دورب

.دنک یمن  یقرف  دشاب ، هک  مادک  ره  متفگ :

(1) !! تفر الاب  نامسآ  يوس  هب  شراب  اب  رتش  مدید  هاگنآ 

! تباهم اب  یناوجون  94

: دیوگ یم  یمشاه  هللادبع  نب  دمحا 

یم رفن  لهچ  ًاعمج  هک  يا  هّدـع  هارمه  ار  هزاـنج  .متفر  ناـشیا  لزنم  هب  تفاـی ، تاـفو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  يزور 
.میدوب تیم  زامن  هماقا  رظتنم  هدروآ و  نوریب  میدش ،

.دمآ نوریب  هنهرب ، ياپ  اب  هتخادنا ، شود  رب  ییادر  دمآ و  یم  رظن  هب  هلاس  هد  ًادودح  هک  یناوجون  هاگان 

مدرم همه  داتـسیا و  هزانج  لباقم  رد  هاگنآ  .میتساخ  اـپ  هب  وا  مارتحا  هب  شمیـسانشب ، هک  نآ  نودـب  اـم  هک  تشاد  یتباـهم  ناـنچ  وا 
(2) .دش يرگید  هناخ  دراو  دروآ ، ياج  هب  ار  تیم  زامن  هک  نآ  زا  سپ  و  دندومن ، ادتقا  وا  هب  دندش و  فص  هب  مّظنم و 
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! مدید هفرع  زور  رصع  ار  اقآ  95

: دیوگ یم  يراصنا  دمحا  نب  دّمحم  میعن  وبا 

یس ًادودح  هک  یهورگ  هارمه  هّجحلا ، يذ  مشش  زور  .مدش  فّرشم  همّرکم  هّکم  هب  ّجح ، لامعا  ماجنا  يارب  يرمق  يرجه  لاس 292
دّمحم اهنآ  زا  یکی  متخانش ، یم  ار  اهنآ  همه  .مدوب  هتـسشن  تشاد ، مان  راجتـسم »  » هک هبعک  تشپ  رد  ینامی و  نکر  نیب  دندوب ، رفن 

.تشاد صالخا  داقتعا و  ناشیا  تبیغ  مالسلا و  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترضح  تماما  هب  تخس  هک  دوب  يولع  مساق  نب 

دوخ نیلعن  هدیچیپ و  دوخ  هب  مارحا  هلوح  ود  هک  یلاح  رد  دمآ ، ام  فرط  هب  دش و  جراخ  فاوط  زا  هک  مدید  ار  یناوج  نیب ، نیا  رد 
مالـس وا  .میتساخرب  اج  زا  همه  هاگآدوخان  هک  دوب  تباـهم  اـب  باّذـج و  ناـنچ  دیـسر ، اـم  یکیدزن  هب  یتقو  .دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار 

.میدز هقلح  وا  درگ  هب  ام  .تسشن  ام  نایم  رد  دومن و 

؟ دومرف یم  هچ  حاحلا »  » ياعُد رد  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف : دومن و  فارطا  هب  یهاگن  هاگنآ 

؟ دومرف یم  هچ  میتفگ :

: دومرف یم  تفگ :

ِِهب ِقِرِّفَتُْملا َو  َنَیب  ُعَمَْجت  ِِهب  لِـطاْبلاَو َو  ِّقَحْلا  َنَیب  َقَّرَفَت  ِِهب  ُضْرَـْالا َو  ُموـُقَت  ِِهب  ُءاـمَّسلا َو  ُموـُقَت  ِِهب  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  »
َنَیب َقَّرَفَت 
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ًاجَرَف و يْرمَا  ْنِم  یل  َلَعَْجت  ْنَا  دّمحم َو  ِلآ  دّمحم َو  یلَع  یِّلَُصت  ْنَا  .ِراِحْبلا  ِلیَکَو  ِلابِْجلا  ِهَنِز  ِلامِّرلا َو  َدَدَع  َتیَصْحَا  ِِهب  َو  َعَمَتجُمْلا ،
[« ًاجَرْخَم ]

هدـننک هدـنکارپ  و  قّرفتم ، هدـنروآ  عمج  لطاب و  قح و  هدـننکادج  نیمز و  نامـسآ و  هدـنرادهاگن  هک  تماـن  قح  هب  اراـگدرورپ ! »
ملسو و هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تساهایرد ، مجح  اههوک و  ینیگنس  اهگیر و  دادعت  هدنرامـش  و  عمتجم ،

«. یهد رارق  ییاهر  شیاشگ و  نم  رما  رد  و  یتسرف ، دورد  وا  لآ 

ای وا  مان  هک  میدرک  شومارف  زور  نآ  .تسویپ  فاوط  هب  دـش و  ادـج  ام  زا  وا  .میتساخرب  شمارتحا  هب  زین  ام  تساخرب ، اج  زا  هاـگنآ 
.میسرپب ار  يرگید  زیچ 

.میدش وا  توهبم  زورید  لثم  ام  دمآ و  ام  يوس  هب  دش و  جراخ  فاوط  زا  هک  مدید  ار  وا  هرابود  عقوم  نامه  اجنامه و  ادرف 

؟ دومرف یم  هچ  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف : هرابود  تافیرشت ، نامه  زا  سپ  وا 

؟ دومرف یم  هچ  میدرک : ضرع 

: دنتفگ یم  دومرف :

ْنَم َریَخ  ای  .ِلامْعَْالا  یف  ْمُکاّحتلا  َکیلاو  ُباـقِّرلا  ِتَعَـضَخ  َکـَلَو  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َکـَلَو  ُتاوعَّدـلا  ِتیِعُد  ْتاوْصَـْالا َو  ِتَِعفُر  َکـیِلا  »
َرَمَا ْنَم  ای  َداعیْملا ! ُِفلْخیال  ْنَم  ای  ُئِراب ! ای  ُقِداص ! ای  یطْعَا  ْنَم  َریَخ  ای  و  َِلئُس !
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ِعاَّدـلاَهَوْعَد ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینِأف  یّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِأ  َو  : » َلاق ْنَم  ای   (1)« مَُکل ْبِجَتْـسَا  ینوُعُْدا   » َلاق ْنَم  ای  َِهباجِإلِاب ! َدَعَو  ِءاعَّدلِاب َو 
ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  مِهِـسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  يدابِع  ای  : » َلاق ْنَم  ای  »(2) َو  نُودِشْری ْمُهَّلَعل  یب  اُونِمْؤی   ْ یل َو اُوبیجَتْـسْیلَف  یناعَد  اذِأ 

ْنِم اوُطنْقَتال   » ُِلئاقْلا َْتنَاَو  ُفِرْـشُْملَا  .َکیَدی  َنَیب  اَنَا  اه  کیدَعْـسَو ، َکیََبل   (3)« میحَّرلاُزیزَْعلاُوَه ُهَّنِا  ًاعیمَج  َبونُّذـلا  ُرِفْغی  َهَّللا  َّنِا  هَّللا 
«(4)« اعیمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغی  َهَّللا  َّنِا  هَّللا  ِهَمْحَر 

رد اهندرگ  و  دنراسکاخ ، وت  لباقم  رد  اه  هرهچ  .دوش  یم  هضرع  وت  هاگراب  هب  اهاعُد  و  تسا ، دـنلب  وت  هاگرد  هب  اه  هلان  اراگدرورپ ! »
.تسا ارجا  رد  وت  مکح  هب  اهراک  یمامت  و  هدنکفا ، وت  روضح 

هک یـسک  يا  و  ینک ! یمن  فالخ  هدعو  رد  هک  یـسک  يا  هبترم ! دنلب  يا  وگتـسار ! يا  شخباطع ! نیرتوکین  لوئـسم و  نیرتهب  يا 
: تفگ هک  یـسک  يا  ار » امـش  منک  تباجا  ات  ارم  دـیناوخب  : » تفگ هک  یـسک  يا  يا ! هداد  تباـجا  هدـعو  دوخ  هدومن و  اـعُد  هب  رما 

یم تباجا  دـنک ، یم  اعُد  هک  ماگنه  نآ  ار  هدـننکاعُد  ياعُد  مکیدزن و  اـهنآ  هب  نم  دـنهاوخب ، يزیچ  نم  زا  ماگدـنب  هک  یماـگنه  »
«. دنوش هداد  دشر  هک  دشاب  دنروایب  نامیا  نم  هب  دننک و  تباجا  بلط  نم  زا  دیاب  سپ  .منک 
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ار ناهانگ  مامت  دنوادخ  انامه  دیشابن ! دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا ! هدومن  فارسا  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  : » تفگ هک  یسک  يا  و 
«. تسا نابرهم  زیزع و  وا  هک  دیاشخب  یم 

زا هک  يا  هدومرف  وت  ما و  هدومن  فارـسا  دوـخ  رب  هک  یلاـح  رد  .ما  هداتـسیا  تلباـقم  رد  هدوـمن و  تباـجا  ار  وـت  توـعد  نم  کـنیا 
«. دیاشخب یم  ار  ناهانگ  مامت  ادخ  انامه  دیشابن ! دیماان  ادخ  تمحر 

: دومرف یم  رکش  هدجس  رد  هاگنآ 

َّقَدام َِنئازَخ  َُهل  ْنَم  ای  ُضرالاَو ! ُتاوامّـسلا  َِنئازَخ  َُهل  ْنَم  ای  ُهَِنئازَخ ! ُذَْـفنی  ْنَم ال  ای  ًءاطع ! َهَعِـس و  ِّالا  ِءاـطَعلا  َهَْرثَک  ُهُدـیزی  ـال  ْنَم  اـی  »
! هّللا ای  ِّبَر ! ای  .ِزُواجَّتلاَو  ِْوفَْعلاَو  ِمَرَْکلاَو  ِدوُجْلا  ُلْهَا  َْتنَأَف  ُهلُهَا ! َِتنَا  يذَّلا  ِیب  ُلَـعْفَت  َْتنَا  کـِناسِْحا ! ْنِم  یتَءاـِسا  َکـُعَنْمیال  َّلَـجَو !

یَک اِهب  ُفِرَتْعَاَو  اهَّلُک  یبُونُِذب  ََکل  ُءُوبَا  .َكَْدنِع  یل  َرْذُعالَو  یل  َهَّجُحال  .اُهتْقَُّحتْـسا  ْدقَو  َِهبُوقُْعلا  ُلْهَا  ّینِأَف  ُهلْهَا ! اَنَا  يذَّلا  ِیب  ُلَعْفَتال 
اّمَع ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِبَر  اُهْتلمَع  ٍهَئیَـس  ِّلُکَو  اُهْتلَمَتْحَا  ِهَئیطَخ  ِّلُک  ُُهْتبَنْذَا َو  ٍْبنَذ  ِّلُِـکب  َکـَل  ُءُوبَا  .یّنِم  اـِهب  ُمَلْعَا  َْتنَاَو  یّنَع  وفْعَت 

«. ْمَرْکَْالاَو َّزَعَْالا  َْتنَا  َکَّنِا  ُمَْلعَت 

هک یسک  يا  تسا ! ریذپان  نایاپ  شیاه  هنیجنگ  هک  یسک  يا  تسا ! رگید  ییاطع  تمارک و  بجوم  شیاطع  تورث  هک  یـسک  يا  »
عنم ثعاب  نم  هانگ  تسوا ! نآ  زا  تشرد  زیر و  ياه  هنیجنگ  مامت  هک  یـسک  يا  تسوا ! هب  قلعتم  نیمز  اه و  نامـسآ  ياـه  هنیجنگ 

.نک راتفر  نم  اب  تسا ، یشیاشخب  تشذگ و  مرک و  ششخب و  هک  شیوخ  یگتسیاش  هب  وت  .تسین  وت  ناسحا 

راتفر نم  اب  متسه  راوازس  هتسیاش و  نم  هک  هنوگ  نآ  ادنوادخ ! اراگدرورپ !
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مدرگ یم  زاب  وت ] يوس  هب   ] مناهانگ مامت  زا  .مرادن  يا  هناهب  لیلد و  چیه  اریز  .متسه  نآ  قحتسم  تبوقع و  راوازـس  انامه  هک  نکم 
ره زا  وت ] يوس  هب   ] مدرگ یم  زاـب  و  يرتاـناد ، مناـهانگ  هب  نم  زا  دوخ  وت  ییاـشخبب و  ارم  وـت  اـت  منک  یم  فارتـعا  اـهنآ  ماـمت  هب  و 

.مدومن راکشآ  هک  یتشز  ره  ما و  هدومن  هک  ییاطخ  ما و  هدش  بکترم  هک  یهانگ 

«. يرتراوگرزب رت و  یمارگ  وت  انامه  هک  رذگرد  یناد ، یم  هچنآ  زا  نک و  محر  نم  رب  ياشخبب و  ارم  اراگدرورپ !

هقردـب فاوط  هب  نتـسویپ  ات  ار  وا  شیوخ  ناگدـید  اب  هتـساخرب و  میدوب ، هدـنام  توهبم  هک  ام  تساـخرب و  لـبق  هعفد  نوچ  هاـگنآ 
.میدرک

وا هب  ناج  شوگ  تافیرـشت ، ناـمه  زا  سپ  میدوب ، هدـش  وا  هتخاـبلد  رگید  هک  اـم  .تشگزاـب  عقوم ، ناـمه  اـجنامه و  ادرف ، هراـبود 
.میداد

: دومرف یم  هدجس  رد  دومن و  هراشا  هبعک  نادوان  ریز  گنس  هب  تسد  اب  اج  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دومرف :

«. كریغ هیلع  ردقی  ام ال  کلأسی  کئانفب ، کلئاس  کئانفب ، كریقف  کئانفب ، کنیکسم  کئانفب ، كدیبع  »

یمن یسک  وت  زا  ریغ  هک  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  وت ، رد  یناف  يادگ  وت ، رد  یناف  ریقف  وت ، رد  یناف  نیکـسم  وت ، رد  یناف  کچوک  هدنب  »
«. دزاس هدروآرب  ار  نآ  دناوت 

! هّللاءاش نا  يریخ  هب  وت  مساق ! نب  دّمحم  يا  دومرف : درک و  يولع  مساق  نب  دّمحم  هب  ور  هاگنآ 

لباقم زا  هک  میدـید  دوب ، هدومن  يرای  رما  نیا  رد  ار  ام  یهلا  ماهلا  و  میدوب ، هدومن  ظوفحم  لد  حول  رب  ار  وا  ياه  هتفگ  مامت  هک  اـم 
ام ناگدید 
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.میوش ایوج  ار  وا  ناشن  مان و  لقاال  هک  میدشن  هّجوتم  مادک  چیه  اما  .دش  فاوط  لوغشم  تشذگ و 

امـش مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  وا  مسق ! ادـخ  هب  دیتخانـش ؟ ار  وا  ایآ  تفگ : تشاد ، مان  يدومحم  یلعوبا  هک  نیرـضاح  زا  یکی  هاگان 
.دوب

؟! یناد یم  اجک  زا  وت  میتفگ : ام 

:[ دومن فیرعت  نینچ  ار  دوخ  فّرشت  ناتساد  هاگنآ  .ما  هدید  ار  وا  راب  کی  نم  : ] تفگ

دوخ مشچ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  مناوتب  هک  مدومن  یم  ساـمتلا  عّرـضت و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  هک  دوب  لاـس  تفه  تّدـم 
.دناوخ یم  دیدینش ، هک  ار  ییاعُد  نیمه  دوب و  اعُد  لوغشم  هک  مدید  ار  اقآ  نیمه  هفرع ، زور  رصع  جح ، مایا  رد  هک  نیا  ات  .منیبب 

: مدیسرپ وا  زا 

؟ دیتسیک امش  - 

.مدرم زا  رفن  کی  - 

؟ مدرم مادک  زا  - 

.بارعا زا  - 

؟ برع هورگ  مادک  زا  - 

.برع فارشا  زا  - 

؟ فارشا هورگ  مادک  زا  - 

.مشاه ینب  زا  - 

؟ مشاه ینب  هریت  مادک  زا  - 
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.اهنآ نیرت  ینارون  نیرترب و  زا  - 

؟ صخش مادک  زا  - 

.دندوب باوخ  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  درازگ  یم  زامن  داد و  یم  اهماعط  تفاکش و  یم  ار  اهرس  هک  نآ  زا 

مادک هب  مدیمهفن  دش و  دیدپان  منامـشچ  لباقم  زا  هاگان  .تفرگ  ياج  ملد  رد  وا  ّتبحم  رطاخ  نیمه  هب  .تسا  يولع  وا  هک  متـسناد 
؟ دیتخانش یم  ار  يولع  درم  نیا  ایآ  مدیسرپ : دندوب ، فارطا  نآ  هک  یناسک  زا  .تفر  وس 

.دیآ یم  جح  هب  ام  اب  هدایپ  ياپ  اب  لاس  ره  وا  يرآ ، دنتفگ :

.مدیدن وا  ياهاپ  رد  يور  هدایپ  زا  يرثا  چیه  نم  هللا ! ناحبس  متفگ : دوخ  شیپ 

؟ مدش ادج  وا  زا  يدوز  نیا  هب  ارچ  هک  مدوب  نیگهودنا  رایسب  متشگزاب ، رعشم  هب  یتقو 

؟ يدید يدوب ، شیوجتسج  رد  هک  ار  نآ  دمحا ! يا  دومرف : .مدید  باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بش  نآ 

؟ دوب هک  وا  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

.دوب وت  نامز  بحاص  يدید ، لبق  بش  هک  ار  یسک  دومرف :

؟ یتفگن ام  هب  عقوم  هب  ارچ  هک  میدرک  شنزرس  ار  وا  یتحاران  ترسح و  اب  ام  درک ، مامت  ار  دوخ  فّرشت  ناتساد  یلعوبا  یتقو 

؟(1) دوب هک  وا  هک  دماین  مدای  هب  ًالصا  دیدرکن ، نخس  هب  عورش  امش  هک  ینامز  ات  .دش  روط  هچ  مناد  یمن  تفگ :
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! بوبحم يوجتسج  رد  96

: دیوگ یم  يزاوها  رایزام )  ) رایزهم میهاربا  نب  یلع 

.مدیسرن دوصقم  هب  اّما  .مدوب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مبوبحم ، يوجتسج  رد  اهنآ  همه  رد  مدش و  فرشم  ّجح  هب  هبترم  تسیب 

.موشن فّرشم  جح  هب  رگید  لاس  متفرگ  میمصت  مدش و  دیما  ان 

: تفگ یم  یفتاه  مدینش  هاگان  هک  مدوب  هدیباوخ  مرتسب  رد  متفرگ ، ار  میمصت  نیا  هک  بش  نامه 

! دومرف جح  هزاجا  وت  هب  یلاعت  قح  میهاربا ! نب  یلع  يا 

بش و نآ  يارجام  هب  طقف  حبص  ماگنه  .مدش  دوخ  یب  دوخ  زا  تفر و  مرس  زا  شوه  هک  مدش  رورـسم  بیجع  تراشب  نیا  زا  نانچ 
.مدومن یم  يرامش  هظحل  ّجح  مسوم  ندیسر  ات  مدرک و  هدامآ  هرابود  يرفس  يارب  ار  دوخ  تعرس  هب  .مدیشیدنا  یم  تراشب  نآ 

یم مبوبحم  رادـید  هب  اـهنت  هار  لوط  رد  .مداـتفا  هار  هب  هنیدـم  فرط  هب  هدرک و  هار  هب  ور  ار  میاـهراک  دیـسر ، ارف  ّجـح  مسوم  یتـقو 
هب يربخ  چیه  متفاین و  يا  هناشن  چیه  اما  مدز ، رس  اج  همه  هب  متفرگ و  همه  زا  ار  مبوبحم  غارـس  مدیـسر ، هنیدم  هب  یتقو  .مدیـشیدنا 

.دیسرن مشوگ 

هار هب  هّکم  فرط  هب  سپس  .مدنام  ناریح  هتشگرس و  هنیدم  رد  یتّدم 
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هلـصاف لیم  راهچ  .مدش  جراخ  زین  اجنآ  زا  ترـسح  يدـیُما و  ان  اب  تماقا ، زور  کی  زا  دـعب  .مدیـسر  هفحُج »  » هب هکم  هار  رد  .مداتفا 
تّدش هب  هداهن و  كاخ  رب  تروص  هاگنآ  .مدناوخ  زامن  اجنآ  رد  مدیـسر و  ریدغ  دجـسم  هب  هدرک و  یط  ار  مخریدـغ  هفجح و  نیب 

.متسیرگ

هب ار  ّجح  لامعا   ] .مدیـسر هّکم  هب  هتـسخ  روجنر و  و  مداتفا ، هار  هب  نافـسُع »  » فرط هب  مخریدغ  زا  یناشیرپ  یگدـیروش و  تلاح  اب 
: هک متسیرگ  یم  متخوس و  یم  زاین  زار و  رد  نم  تشذگ و  یم  اهزور  مدروآ .  اج 

هبعک درگ  تشاد و  یمرب  مدـق  یمارآ  هب  وا  .مدروخرب  دوب ، اـبیز  رّطعم و  لـگ  نوچ  هک  یناوج  هب  فاوط  نیح  رد  یبـش  هک  نیا  اـت 
: تفگ .مدومن  دوخ  هّجوتم  ار  وا  تسد  اب  مدرک و  تکرح  وا  فرط  هب  .داتفا  ملد  هب  شرهم  .دومن  یم  فاوط 

؟ ییاجک لها 

.قارع لها  - 

؟ قارع ياجک  - 

.زاوها - 

؟ یسانش یم  ار  بیضخ » نبا  - »

.تفای تافو  .دنک  تمحر  ار  وا  ادخ  - 

نب یلع   » ایآ .دوب  يراج  شناگدید  زا  کشا  و  تسیرگ ! یم  رایـسب  هچ  و  دنام ! یم  رادیب  هک  اهبـش  هچ  .دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  - 
؟ یسانش یم  زین  ار  رایزهم » میهاربا 

.متسه مدوخ  - 
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؟ يدرک هچ  یتشاد ، دوخ  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  هک  ار  يراگدای  نآ  .درادهگن  هدنز  ار  وت  ادخ  نسحلاوبا ! يا  - 

.مراد هارمه  هب  نونکا  - 

نآ تسیرگ  تّدش  هب  دنک و  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  دـید ، ار  نآ  یتقو  .مدروآ  نوریب  ار  نآ  هدومن و  نابیرگ  رد  تسد  هاگنآ 
.دش رت  شمارحا  هلوح  هک  ردق 

دوخ هایس  رداچ  بش ، یتقو  نک ! هدامآ  ار  دوخ  درگزاب و  تهاگتماقا  هب  .ینیبب  ار  تیالوم  یناوت  یم  نونکا  رایزهم ! رسپ  يا  تفگ :
.دومن یهاوخ  تاقالم  ارم  اجنآ  نک ! تکرح  رماع » ینب   » هرد فرط  هب  دنتفر  ورف  یکیرات  رد  مدرم  دیشک و  رس  هب  ار 

رب هتـسب و  ار  مراب  دیـسر ، ارف  هدعو  نامز  هک  یماگنه  .مداتفا  هار  هب  ملزنم  فرط  هب  مدـیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  هک  نم 
.مداتفا هار  هب  تعرس  هب  متسب و  مکحم  ار  نآ  مداهن و  بکرم 

.ایب نسحلاوبا ! يا  تفگ : یم  هک  مدید  ار  زیزع  نآ  مدش ، رماع  ینب  هّرد  دراو  یتقو 

! ایب هار  ام  اب  ردارب ! يا  تفگ : تفرگ و  یشیپ  مالس  رد  مدش ، کیدزن  وا  هب  هک  یماگنه  .متفر  شیوس  هب  دوجو  مامت  اب 

تاعافترا زا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  تافرع  ياههوک  .مدرب  تّذـلو  هدـش  دـنم  هرهب  وا  نانخـس  زا  هار  رد  میداتفا و  هار  هب  قاّفتا  هب 
ياج هب  ار  بش  زامن  میوش و  هدایپ  ات  دومرف  اجنامه  .میدیـسر  فئاـط »  » ياـه يدـنلب  ناـیم  هب  رجف  کـیدزن  .میدرک  روبع  زین  اـنِم » »

.میروآ
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.دومن قیوشت  زامن  تابیقعت  رکش و  هدجس  و  رتو »  » زامن ندناوخ  هب  ارم  بش ، هلفان  زا  سپ 

هب هرابود  زامن ، مامتا  زا  سپ  .مراد  راگدای  هب  وا  زا  ار  شوخ  لاح  نیا  و  مدروآ ، یم  اج  هب  ار  بش  زامن  بیترت  ناـمه  هب  زین  اهدـعب 
.میداتفا هار 

؟  ینیب یم  يزیچ  تفگ : میدیسر ، فئاط  هوک  ياه  يدنلب  هب  یتقو 

یم رد  زازتـها  هب  ار  حور  هک  تسا  عطاـس  نآ  زا  يروـن  و  تساـپرب ، نآ  يور  رب  اـبیز  يا  همیخ  هـک  مـنیب  یم  ار  یّلت  يرآ !  مـتفگ :
.دروآ

! ایب هار  ام  اب  ردارب ! يا  .تساجنآ  زورآ  دیما و  تفگ : وا 

اجنیا هک  وش ! هداـیپ  تفگ : میدیـسر ، همیخ  یکیدزن  هب  یتـقو  .میدـش  ریزارـس  میدوب ، هک  يدـنلب  نآ  زا  و  میداـتفا ، هار  هب  قاـفتا  هب 
! نک اهر  زین  ار  هقان  مامز  .دنتسه  عضاخ  ناراّبج ، لیلذ و  ناشکرس ،

؟ مراپسب هک  هب  ار  نآ  متفگ :

.دوش یمن  جراخ  دراو و  یسک  نمؤم  زج  تسا و  مالسلا  هیلع  مئاق  مرح  اج  نیا  تفگ :

دوخ منامب و  رظتنم  ات  تساوخ  نم  زا  .میدیـسر  همیخ  رد  لـباقم  اـت  میدرک  تکرح  همیخ  فرط  هب  مه  اـب  مدرک ، اـهر  ار  رتش  ماـمز 
.تمالس نیا  داب  تیاراوگ  وش ! لخاد  تفگ : تشگزاب و  دعب  هظحل  دنچ  و  دش ، همیخ  دراو 

.شوه هن  دنام و  لقع  هن  مدید  ار  شکرابم  لیامش  یتقو  مدش ، یهاش  همیخ  نآ  دراو 

نت هب  ینامی  دُرب  سنج  زا  یلماک  سابل  هک  یلاح  رد  مدید  ار  ترضح 
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رب هتسشن و  نآ  رب  یهاگحبص  منبش  هک  دوب  یخرس  لگ  نوچ  شتروص  .دوب  هتخادنا  شیاه  هناش  يور  رب  نآ  زا  یتمـسق  هک  تشاد 
دنلب رایـسب  هن  دوب ، هزیکاپ  فیطل  ناحیر  هقاس  نوچ  راوتـسا و  ناور و  ورـس  نوچ  شتماق  .دـشاب  هدرک  ینیگنـس  شفیطل  ياهگربلگ 

تـسار فرطرب  راوـمه و  شیاـه  هنوـگ  هدـمآرب ، کـیراب و  شا  ینیب  درگ ، شتروـص  هدیـشک ، شناوربا  هاـتوک ، رایـسب  هـن  دوـب و 
.دوب ربنع  دیفس  حطس  رب  هایس  کشُم  هناد  نوچ  هک  یلاخ  شتروص 

: دندیسرپ هتخاس و  بطاخم  ارم  هدومرف و  رتوکین  یخساپ  مالسلا  هیلع  ترضح  .مدرک  مالس 

؟ دننک یم  هچ  قارع  مدرم 

.دنرادقم یب  راوخ و  هورگ ، نآ  نایم  رد  هدیشوپ و  ّتلذ  نهاریپ  ناجاقآ ! - 

راوخ اهنآ  هاگنآ  .دش  دیهاوخ  ّطلسم  اهنآ  رب  امش  دندش ، ّطلـسم  امـش  رب  اهنآ  هک  روط  نامه  هدنیآ  رد  رایزهم !) ) رایزام دنزرف  يا  - 
.دش دنهاوخ  رادقم  یب  و 

.تسا ینالوط  ینامز  دنمزاین  دییامرف ، یم  هچنآ  و  تسا ، رود  رایسب  دیا  هدیزگ  نطو  نآ  رد  هک  نیمزرس  نیا  ناجاقآ ! - 

رب دنوادخ  هک  یهورگ  نایم  رد  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مردپ  رایزهم !)  ) رایزام دنزرف  يا  - 
تـسا هدومرف  رما  .مشابن و  دش ؛ دنهاوخ  كاندرد  یباذع  راچُد  و  دنتـسه ، یهابت  هب  موکحم  ترخآ  ایند و  رد  هدومن و  بضغ  اهنآ 

ياههوک رد  زج  هک 
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.مشابن میقم  هنکس ، زا  یلاخ  ياهنیمزرس  روبعلا و  بعص 

ینامز ات  نم  سپ  .مشاب  نینچ  زین  نم  هک  هدومن  تیصو  و  دوب ، هیقت  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  امـش  يالوم  ادخ ! هب  مسق 
.متسه هیقت  رد  مبایب  جورخ  هزاجا  هک 

؟ دتفا یم  قاّفتا  رما  نیا  یک  ناجاقآ ! - 

شدرگ رد  ود  نآ  درگ  ناگراتـس ، ناگرایـس و  دنوش و  عمج  دیـشروخ  هام و  و  دـتفیب ، هلـصاف  هبعک  هار  امـش و  نیب  هک  یماگنه  - 
.دنشاب

! ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  دهد ؟ یم  يور  هعقاو  نیا  یک  - 

هیلع یسوم  ياصع  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  جراخ  هورم  افص و  نایم  زا  مالـسلا -  هیلع  ترـضح  بقل  ضرألا - » ّهباد   » لاس نالف  - 
! دهد یم  قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  تسوا ، اب  مالسلا  هیلع  نامیلس  رتشگنا  مالسلا و 

دای هب  هجو  چیه  هب  هک  یلاح  رد  دندومرف  یـصخرم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  نیا  ات  مدنام  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن  یتّدـم 
زج هک  یمالغ  ریـسم  نیا  رد  مداتفا و  هار  هب  هفوک  فرط  هب  هّکم  زا  مداتفا ، هار  هب  ملزنم  فرط  هب  ناوارف  هودـنا  اـب   ] .مدوبن تشگزاـب 

(1) .درک یم  یهارمه  ارم  مدیدن ، وا  زا  ریخ 
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! دنام یمن  هدیشوپ  مدرم  رب  يزیچ  97

: دیوگ یم  درک ، یم  تمدخ  دادغب  فارطا  رد  هک  یتموکح  نیرومأم  زا  یکی 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  ِرد  هک  مدید  ارماس  رد  دوب ، هفیلخ  نیدمتعم  زا  تشاد و  مان  امیـس »  » هک ار  باّذک  رفعج  مالغ 
؟ ینک یم  هچ  نم  هناخ  رد  تفگ : امیس  هب  تشاد و  تسد  رد  ینیزربت  هک  دش  جراخ  هناخ  زا  یناوج  هاگان  .تسکش  یم  ار 

اجنیا هک  متـسناد  یم  رگا  .تسا  هتـشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  يدنزرف  هتفای و  تافو  تردپ  هک  دراد  نامگ  باّذک  رفعج  تفگ : امیس 
.دش جراخ  هناخ  زا  هاگنآ  .متشگ  یمزاب  تسا ، وت  هناخ 

نیا یـسک  هچ  دـیوگ : یم  وا  .دوش  یم  ایوج  ار  بلطم  ماما ، هناخ  ماّدـخ  زا  یکی  زا  دونـش ، یم  ار  عوضوم  نیا  سیق  نب  یلع  یتقو 
؟ تسا هتفگ  وت  هب  ار  عوضوم 

.دادغب نیرومأم  زا  یکی  دیوگ : یم  سیق  نب  یلع 

(1)! دنام یمن  هدیشوپ  مدرم  رب  يزیچ  دیوگ : یم  وا  و 
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؟ تسا روط  هچ  تا  یگدنز  عضو  98

: تفگ یم  یمیمت  هَّللادبع  نب  نسح  نب  دّمحم  هروس ، وبا  مردپ ، دیوگ : یم  دوب -  بهذم  يدیز  هک  دّمحم -  نب  دمحا  رذوبا ،

مدـید ار  ییابیز  ناوج  دوب ، ریح »  » هب فورعم  تشاد و  رارق  ءارماس  رد  هدوب و  یناتـساب  راثآ  زا  هک  یـساّبع  لّکوتم  رـصق  رد  يزور 
لابند هب  مه  نم  .دش  جراخ  تساخرب و ] درک ، مامت  ار  شزامن  یتقو  .دسرب  نایاپ  هب  شزامن  ات  مدنام  رظتنم   ] .تسا زامن  لوغشم  هک 

.میدیسر رهش  بآ  عبنم  هب  هک  متفر  وا  یپ  رد  نانچمه  .مدش  جراخ  وا 

؟ يور یم  اجک  هروس ! ابا  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هاگنآ 

.هفوک هب  - 

؟ یسک هچ  اب  - 

.مدرم اب  - 

؟ میورب یعمج  هتسد  یهاوخ  یمن  - 

؟ دوب دهاوخ  ام  هارمه  یسک  هچ  رگید  رفن ] ود  ام  زا  ریغ  - ]

؟ تسا روط  هچ  تا  یگدنز  عضو  یتسار  .دشاب  ام  اب  رگید  یسک  میهاوخ  یمن  - 

.راولایع متسدگنت و  - 

زا رانید  دـص  دـیوگ : یم  وت  هب  درم  نآ  وگب : وا  هب  و  يرارز » ییحی  نب  یلع   » ماـن هب  یـصخش  دزن  هب  ورب  يدیـسر ، هفوک  هب  یتقو  - 
يرانید دصتفه 
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! هدب هروس  وبا  هب  يا  هدرک  نفد  اج  نالف  هک 

؟ میوگب هچ  تسیک ؟ درم  نآ  دیسرپ  رگا  - 

.نسح نب  م ح م د )  ) وگب - 

؟ میوگب هچ  تساوخ  یناشن  درکن و  لوبق  رگا  - 

.میآ یم  تلابند  هب  نم  - 

 - دوب البرک  کیدزن  هک  سیواون - »  » هب رحـس  ماگنه  اـت  میتفر  مه  اـب  روط  نیمه  .میداـتفا  هار  هب  هفوک  فرط  هب  مه  اـب  بش  ناـمه 
هدزیس تخاس و  وضو  .دیـشوج  نآ  زا  بآ  هاگان  .دنک  تسد  اب  نیمز  رد  يا  هرفح  وا  .میتسـشن   [ زامن تحارتسا و  يارب   ] میدیـسر و

.دناوخ زامن  تعکر 

! ورب یهاوخ ، یم  رگا  تسا ، وت  لزنم  اج  نآ  نک ! هاگن  تفگ : وا  هاگ  نآ  .میدیسر  هلهس » روبق   » هب میداتفا و  هار  هب  زامن  زا  سپ 

: تفگ يزینک  مدز ، رد  یتـقو  .متفر  ییحی  نب  یلع  لزنم  هب  هدوـمن و  یظفاحادـخ  وا  اـب  داد ، ناـشن  هفوـک  رد  ارم  لزنم  تـسد  اـب  و 
؟ تسیک

! تسا هدمآ  هروس  وبا  هک  وگب  ییحی  نب  یلع  نسحلا  وبا  هب  متفگ :

؟ دراد راک  هچ  نم  اب  و  تسیک ؟ هروس  وبا  دیوگ : یم  ییحی  نب  یلع  هک  مدینش  هناخ  لخاد  زا 

: تفگ دروآ و  میارب  ار  رانید  دص  نآ  تشگرب و  هناخ  هب  ًاروف  وا  .مدناسر  شعالطا  هب  ار  عوضوم  .مدرک و  مالـس  دش ، جراخ  یتقو 
؟ يداد مه  تسد  وا  اب 

! يرآ متفگ :

(1)! دیشک شتروص  هب  داهن و  شمشچ  يور  تفرگ و  ارم  تسد  وا 
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! تاقالم يوزرآ  رد  99

: دیوگ یم  يرَهُز 

اّما .مدرک  جرخ  يدایز  لوپ  مدیـشک و  ناوارف  تمحز  هار  نیا  رد  متـشاد و  ار  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  تاـقالم  يوزرآ  اـه  لاـس 
.مدش تمدخ  لوغشم  متفر و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مود  بیان  نامثع ، نب  دّمحم  رضحم  هب  هک  نیا  ات  .مدشن  قفوم 

؟ منک تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مناوت  یم  ایآ  هک  مدیسرپ  ناشیا  زا  يزور 

.دیسر یهاوخن  دوصقم  نیا  هب  تفگ : وا 

! ایب تقو  لّوا  حبص  تفگ : دید ، ارم  لاح  یتقو  .مداتفا  ناشیا  ياپ  هب  هودنا  يدیما و  ان  طرف  زا  نم 

ییابیز هب  يا  هرهچ  هک  مدید  ار  یناوج  لاح  نامه  رد  .دمآ  نم  لابقتسا  هب  وا  .مدش  فّرشم  ناشیا  تمدخ  هب  تقو ، لّوا  حبص  ادرف 
.دوب هداهن  نیتسآ  رد  يزیچ  هدرک و  نت  هب  راُّجت  دننام  یسابل  .دوب  هدیسرن  مماشم  هب  شدوجو  هحیار  زا  رتوبشوخ  يرطع  هدیدن و  وا 

.دنهن یم  نیتسآ  رد  ار  دوخ  ياهب  نارگ  ءایشا  ًالومعم  راّجت  هک  نانچ 

.دیشک شتآ  هب  ارم  دوجو  مامت  هراشا  کی  اب  وا  .متشگرب  نامثع  نب  دّمحم  فرط  هب  داتفا ، وا  هب  مرظن  یتقو 

.تسا هتسشن  تلباقم  رد  نونکا  یتسج  یم  ار  هک  نآ  هک  دنامهف  نم  هب  و 
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.دومرف باوج  هدیسرپن  مسرپب ، متساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  زا  يرایسب  و  دومرف ، خساپ  ناشیا  مدومن و  یتالاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

نآ هّجوتم  ًالـصا  مدوب ، نامثع  نب  دّـمحم  دزن  رد  هک  یتّدـم  نیا  رد  هک  دـنوش  رگید  یقاتا  دراو  هک  دنتـساوخ  دنتـساخرب و  هاگ  نآ 
.مدوب هدشن  قاتا 

هدهاشم ار  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  نیا  زا  دعب  هک  سرپب  یسرپب ، يرگید  زیچ  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : نامثع  نب  دّمحم  لاح ، نیا  رد 
.درک یهاوخن 

يا هلمج  نیرخآ  دش و  قاتا  لخاد  درکن و  هّجوت  مالسلا  هیلع  ماما  اّما  منک ، رگید  یتالاؤس  ات  متفاتش  مالسلا  هیلع  ترـضح  فرط  هب 
: دوب نیا  دومرف  هک 

، تسا نوعلم  و  دنوش ، راکشآ  نامسآ  رد  ناگراتس  هک  دزادنا  ریخأت  هب  ردق  نآ  ار  برغم  زامن  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم 
(1) .دنوش دیدپان  نامسآ  رد  ناگراتس  هک  دزادنا  ریخأت  هب  ردق  نآ  ار  حبص  زامن  هک  یسک  تسا  نوعلم 
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! تیب لها  ياقآ  يا  100

: دیوگ یم  یلع  نب  لیعامسا 

ترضح نآ  رضحم  رد  .مدش  فّرشم  راوگرزب  نآ  تدایع  هب  دوب ، تداهـش  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه 
! نک هیهت  یکطصم  هدناشوج  میارب  یمک  دیقع ! يا  دومرف :  (1)« دیقع  » دوخ مداخ  هب  هک  مدوب 

هیلع نامز  ماما  ردام  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـسمه  نوتاخ -  سجرن  لاح ، نیا  رد  .دـش  هدـناشوج  هیهت  لوغـشم  زین  وا 
.دروآ فیرشت  زین  مالسلا - 

نانچ شکرابم  ناتسد  یلو  دشونب  ار  نآ  هک  درک  یعس  ناشیا  درک ، میدقت  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  ار  هدناشوج  فرظ  دیقع  یتقو 
قاتا نآ  دراو  دومرف : دیقع  هب  هداهن ، رانک  ار  فرظ  راچان  مالـسلا  هیلع  ماما  دروخ ، یم  شنینزان  ياه  نادند  هب  فرظ  هک  دیزرل  یم 

.روایب نم  دزن  هب  ار  وا  تسا ، هدجس  رد  هک  ینیب  یم  ار  یلفط  وش !

هتفرگ نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هراشا  تشگنا  تسا و  هدجـس  رد  هک  مدـید  ار  یلفط  مدـش ، قاتا  نآ  دراو  یتقو  دـیوگ : یم  دـیقع 
.تسا

.دومن هاتوک  ار  دوخ  زامن  وا  مدرک و  مالس  نم 

.دبلط یم  ار  امش  میالوم ، مدرک : ضرع 

هب هتفرگ و  ار  وا  تسد  و  دش ، دراو  زین  مالسلا  اهیلع  نوتاخ  سجرن  لاح  نیا  رد 
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.میتشگرب مالسلا  هیلع  ترضح  دزن  هب  قافتا 

شیاهوم تشاد ، دیفـس  دیراورم  نوچ  يا  هرهچ  .مدرک  ّتقد  وا  ییابیز  رد  دندروآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  ار  لفط  نآ  یتقو 
.دوب زاب  شیاه  نادند  نایم  دّعجم و  هاتوک و 

هک مشونب  ار  بآ  نیا  ات  نک  کمک  تیب ! لها  ياقآ  يا  تفگ : تسیرگ و  داتفا ، وا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مشچ  یتقو 
.تسویپ مهاوخ  راگدرورپ  تمحر  راوج  هب  يدوز  هب 

.دندیشون ناشیا  هدومن و  کیدزن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  بل  هب  تشادرب و  ار  یکطصم  هدناشوج  فرظ  لفط ، نآ 

! دینک هدامآ  زامن  يارب  ارم  دومرف : دومن ، لیم  ار  هدناشوج  مالسلا  هیلع  ترضح  یتقو 

هاگ نآ  .دومن  حسم  هتفرگ و  وضو  مالسلا  هیلع  ترـضح  ات  دومن  کمک  درک و  نهپ  مالـسلا  هیلع  ماما  نماد  رد  یلامتـسد  لفط  نآ 
: دومرف هدومن و  لفط  نآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ییادخ تّجح  و  یتسه ، وت  دـنمان  یم  يدـهم »  » ار وا  هک  نآ  و  ینامز ، ماما  بحاص و  وت  انامه  هک  مهد  یم  تراشب  ار  وت  مدـنزرف !
نب یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نبا  م ح م د   » تمان و  يا ، هدش  ّدلوتم  نم  زا  و  یتسه ، نم  نیـشناج  دـنزرف و  نیمز و  يور  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ءایبنالا  متاخ  نادنزرف  زا  .تسا و  بلاط » یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 

.یتسه نیرهاط  ناماما  متاخ  وت  و  یتسه ، ملسو 

يراذگ مان  ار  وت  وا  و  هداد ، تراشب  ار  وت  روهظ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
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نیرهاـط ناردـپ  زا  دوخ  هک  روط  ناـمه  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  نم  زا  بیترت  نیمه  هب  زین  مردـپ  و  تسا ، هدوـمرف  اـطع  هینک  و  هدوـمن ،
«. داب تیب  لها  رب  دیجم  دیمح و  راگدرورپ  دنوادخ ، دورد  هک  تسا  هدرب  ثرا  هب  ار  نآ  تا  هتشذگ 

(1) .درک تافو  نانخس ، نیا  نایب  زا  دعب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

! رای رادید  دیما  هب  101

: دیوگ یم  یناّسغ  فیسوی  نب  بوقعی 

یس اب  هارمه  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يا  همان  دوبن ، دلب  بوخ  ار  یبرع  نابز  هک  یناسارخ  يدرم  مدوب ، رصم  رد  يرمق  يرجه  لاس 281 
.موش فّرشم  جح  هب  لاس  نآ  هک  دوب  هدومرف  رما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  همان ، نآ  رد  هک  دروآ  میارب  رانید 

زا هّکس  هد  .مدش  جراخ  جح  دصق  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندید  دیما  هب  متـشاد ، ار  ناشیا  تاقالم  يوزرآ  اه  لاس  هک  زین  نم 
و متشاد ، هگن  دوب -  هدش  برض  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  مان  هب  نآ  هّکس  شـش  دوب و  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار -  لوپ  نآ 

.مزادنیب مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  مارحلا  دجسم  رد  ار  اه  نآ  هک  مدرک  رذن 

 - دندوب یّنُس  رت  شیب  هک  ام -  ناهارمه  زا  یکی  میدیسر ، هّکم  هب  یتقو 
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، تشاد رارق  لیللا »  » رازاب رد  يا  هچوک  رد  دوب و  مالـسلا » هیلعاـضرلا  راد   » هب فورعم  هک  ار  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هناـخ 
.درک یم  یگدنز  هناخ  نآ  رد  نوگ  مدنگ  ینزریپ  .درک  هیارک  ام  يارب 

ارچ و  يراد ؟ یتبسن  هچ  هناخ  نیا  لها  اب  وت  مدیـسرپ : نزریپ  نآ  زا  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هناخ  اج  نآ  هک  مدیمهف  یتقو 
؟ دنا هدیمان  مالسلا » هیلعاضرلا  راد   » ار اج  نیا 

يرکـسع نسح  ماما  ارم  هدوب و  اج  نیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يراـگزور  و  متـسه ، نادـناخ  نیا  نارازگتمدـخ  زا  نم  تفگ : نزریپ 
.ما هدوب  ناشیا  همداخ  نم  اریز  تسا ، هدومن  نکاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع 

، لومعم قبط  .مدرک  یم  یفخم  دندوب ، یّنُس  هک  مناهارمه  زا  ار  عوضوم  اّما  مدرک ، ادیپ  سنا  وا  اب  مدینـش ، وا  زا  ار  بلطم  نیا  نوچ 
و میدرک ، یم  مکحم  یگرزب  گنـس  اب  تشپ  زا  ار  رد  و  هدش ، هناخ  لخاد  منارفـسمه  هارمه  میتشگ ، یم  زاب  فاوط  زا  ماگنه  بش 

.میدیباوخ یم  رود ، ات  رود  رد ، تشپ  زین  دوخ 

، قاتا ياضف  رد  يرون  ادتبا  ماگنه ، بش  هک  بیترت  نیدب  .دش  رارکت  زین  یپ  رد  یپ  بش  دـنچ  قافتا  نیا  داتفا و  یبیجع  قاّفتا  یبش 
درم و  دـش ، یم  زاب  دوخ  هب  دوخ  دـشاب ، هتـشاد  تلاخد  هناخ  لها  زا  یـسک  هک  نیا  نودـب  رد ، دـش و  یم  عطاس  لعـشم ، رون  دـننام 
دوخ هرهچ  تشاد و  اپ  هب  يراولش  نت و  رب  نهاریپ  ود  هتشاد و  یناشیپ  رب  هدجـس  ناشن  هدیزرو و  طّسوتم و  یمادنا  هک  ینوگ  مدنگ 

هک ییالاب  قاتا  هب  و  دش ، یم  هناخ  دراو  دوب ، هدومن  اپ  هب  یباروج  شفک و  دوب و  هدناشوپ  یکزان  هچراپ  اب  ار 
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.دوش هدید  یغارچ  هک  نیا  نودب  تفر ؛ یم  الاب  اه  هلپ  زا  وا  هارمه  دوب ، عطاس  هک  مه  يرون  .تفر و  یم  دوب ، نزریپ  تنوکس  ّلحم 

.دورب اج  نآ  هب  هک  داد  یمن  هزاجا  یسک  هب  دنک و  یم  یگدنز  الاب  قاتا  رد  يرتخد  هک  دوب  هتفگ  ام  هب  ًالبق  نزریپ 

نیا هک  ناش  نامگ  هب  و  تسا ، درم  نیا  هغیص  رتخد  نآ  و  دنتـسه ، يولع  هعیـش و  اه  نیا  دنتفگ : یم  دندوب ، یّنُـس  هک  نم  ناهارمه 
! دنناد یم  مارح  رَمُع -  رظن  هب  انب  ار -  هغیص  ّتنس  لها  اریز  تسا ؛ یمارح  راک 

چیه و  دراد ، رارق  رد  تشپ  بیترت  نامه  هب  گنـس  هک  میدید  یم  میدمآ و  یم  رد  فرط  هب  دش ، یم  جراخ  درم  نآ  هک  نیا  زا  دعب 
! تسا هدرکن  یتکرح 

، رطاخ نیمه  هب  .مدرک  ادیپ  يدب  ساسحا  هناخ  لها  هب  تبـسن  متـشاد ، هک  یتلفغ  زا  مدید ، ار  هنابـش  دـمآ  تفر و  نیا  یتقو  زین  نم 
.منک قیقحت  درم  نآ  دمآ  تفر و  عوضوم  هرابرد  ات  متفر  نزریپ  دزن 

نم دزن  ًاروف  متسه  اهنت  هناخ  رد  هک  يدید  هاگره  .منک  تبحـص  وت  اب  یـصوصخ  یبلطم  هرابرد  مهاوخ  یم  نم  ینالف ! متفگ : وا  هب 
! ایب

.ما هتفاین  ار  نآ  ناکما  دنتسه ، وت  اب  هک  یناسک  رطاخ  هب  اّما  مراذگب ، نایم  رد  وت  اب  ار  يزار  مهاوخ  یم  زین  نم  تفگ : نزریپ 

؟ ییوگب یتساوخ  یم  هچ  متفگ :

.دنتسه وت  نمشد  اه  نآ  اریز  نک ! ارادم  وشن و  ریگرد  تناکیرش  ناتسود و  اب  تفگ :

؟ دیوگ یم  یسک  هچ  ار  عوضوم  نیا  متفگ :
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! میوگ یم  نم  تفگ : یتشرد  اب  وا 

مدرک یم  رکف  اریز  ییوگ - ؟ یم  ار  میاقفر  مادـک  مدیـسرپ : اما  دوش ، تحاراـن  اداـبم  هک  متفگن  يزیچ  دروم  نیا  رد  رگید  مه  نم 
 -. دنا هدمآ  ّجح  هب  نم  اب  هک  دنتسه  مبهذم  یّنُس  ناهارمه  وا  روظنم 

.دننک یم  یگدنز  هناخ  کی  رد  وت  اب  هدوب و  تنطو  مه  هک  دنتسه  ییاهنآ  مروظنم  تفگ : وا 

يرگید بهذـم  مدرب و  یم  رـس  هب  هناخ  کی  رد  هک  یهورگ  اب  ینامز  دـیوگ  یم  ار  یناسک  هچ  وا  هک  مدروآ  دای  هب  هزاـت  هاـگ  نآ 
اج نآ  ات  دنتخاس ] مهّتم  ینید  دب  هب  ارم  و   ] هدرک ییوگدب  مکاح  دزن  نم  زا  زین  اه  نآ  .مدرک  ثحب  يداقتعا  لیاسم  رس  رب  دنتـشاد ،

.موش ناهنپ  هدرک و  رارف  مدش  روبجم  هک 

نزریپ هک  متـشاد  نیقی  نینچمه  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  میدوب  هدید  بش  دنچ  نآ  هک  ار  يدرم  نآ  هک  دوب  هدش  ماهلا  ملد  هب 
مـشچ هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  مسق ! ادـخ  هب  ار  وت  مدیـسرپ : رطاخ ، نیمه  هب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  زا 

؟ يا هدید 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دزن  زا  نم  دوب  رادراـب  مالـسلا  اـهیلع  نوتاـخ  سجرن  یتقو  اریز  .ما  هدـیدن  ممـشچ  اـب  هن ، تفگ :
رد هک  هنوگ  نامه  دومرف : دومن و  مهاوخ  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رمع  رخآ  رد  هک  دنداد  هدژم  نم  هب  ناشیا  یلو  .مدش  صخرم 

.دوب یهاوخ  وا  تمدخ  رد  يا ، هدوب  نم  تمدخ 

ماقم هب  متشاد  دصق  دوب و  هدش  برـض  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  كرابم  مان  هب  اهنآ  يات  شـش  هک  ار  يا  هکـس  هد  نآ  یناّسغ -  نم - 
وا هب  مزادنیب ، مالسلا  هیلع  میهاربا 
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مزادـنیب و مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  دـهدب  یمطاـف  تاداـس  زا  یکی  هب  ار  نآ  رگا  متفگ : دوخ  اـب  مداد و 
هب ار  اه  نآ  هک  مدرک  تین  دوخ  اب  و  هدـب ! ریقف  تاداـس  زا  یکی  هب  ار  اـه  نیا  متفگ : وا  هب  هاـگ  نآ  .دوب  دـهاوخ  رت  شیب  زین  شباوث 

.دهدب سانشان  درم  نامه 

، میرادن قح  اه  هکس  نیا  رد  ام  : » دیوگ یم  وا  تفگ : تشگزاب و  یتعاس  زا  دعب  و  تفر ، الاب  قاتا  هب  تفرگ و  نم  زا  ار  اه  هکس  وا 
هک ییاج  نآ  ار  اه  نآ  ریگب و  ار  نآ  ضوع  هدـب و  ام  هب  ار  يوضر  ياه  هکـس  نیا  یلو  زادـنیب ! يا  هدرک  تین  هک  اج  ناـمه  ار  نآ 

!.« زادنیب يا  هدرک  تین 

.تسا درم  نامه  روتسد  نیا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  نینچ  مه  نم 

ار هخسن  نیا  متفگ : مداد و  وا  هب  دوب ، هداتـسرف  یناجیابرذآ  الع » نب  مساق   » يارب مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  يا  همان  تشونور  هاگ  نآ 
! هدب دسانش  یم  هدید و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  هک  یسک  هب 

.دناوخب ار  نآ  یبوخ  هب  دناوت  یم  هک  مدرک  یم  رکف  نم  دید ، ار  همان  یتقو  .مسانش  یم  نم  هدب ! نم  هب  ار  نآ  تفگ : وا 

.تسا تسرد  تفگ : تشگزاب و  سپـس  .درب  الاب  قاـتا  هب  دوخ  اـب  ار  نآ  هاـگ  نآ  .مناوخب  ار  نآ  مناوت  یمن  اـج  نیا  تفگ : وا  یلو 
يرگید بلطم  و  مدوب -  هدادـن  تراـشب  امـش  هب  ًـالبق  هک  يزیچ -  هب  ار  امـش  تسا : هدوـمرف  نآ  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هماـن 

! مهد یم  تراشب 

؟ ییوگ یم  هچ  یتسرف ، یم  دورد  تربمایپ  هب  هک  یماگنه  دیامرف : یم  زین  وت  هب  تفگ  نزریپ  هاگنآ 

: میوگ یم  متفگ : نم 
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لآ میهاربإ و  یلع  تمّحرت  تکراب و  تیّلـص و  ام  لضفأک  ٍدمحم  لآ  دّمحم و  یلع  كراب  ٍدّـمحم و  ِلآ  ٍدّـمحم و  یلع  ّلص  مهّللَا  »
«. دیجم دیمح  ّکنا  میهاربإ 

! ربب مان  ار  ناشیا  کی  کی  تسرف و  دورد  اه  نآ  همه  هب  یتسرف ، یم  دورد  اهنآ  رب  هک  یماگنه  هن ، تفگ : وا 

.بوخ رایسب  متفگ :

رب هک  یماگنه  دـیوگ : یم  وت  هب  وا  تفگ : دـمآ و  نییاپ  الاب  هقبط  زا  تشاد ، تسد  رد  یکچوک  رتفد  هک  یلاـح  رد  زور  نآ  يادرف 
.تسرفب دورد  تسا  هدش  هتشون  هگرب  نیا  رد  هک  نینچ  نیا  وا  نانیشناج  وا و  رب  یتسرف ، یم  دورد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

: دوب نینچ  روبزم  هچرتفد  تاولص  تروص  .مداتسرف  تاولص  بیترت  نامه  هب  هتفرگ و  ار  نآ 

، قاـثیملا یف  بجتنملا  .نیملاـعلا  بر  هّجح  نییبـنلا و  متاـخ  و  نیلـسرملا ، دیـس  دّـمحم  یلع  لـص  مهللا  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مـسب  »
.هَّللا نید  هیلإ  ضّوفملا  هعافشلل ، یجترملا  هاجنلل ، لّمؤملا  بیع ، ّلک  نم  يربلا ء  هفآ ، لک  نم  رّهطملا  لالظلا ، یف  یفطصملا 

هلیـسولاو هجردـلا  هلیـضفلا و  لضفلا و  هطعا  و  ههجو ، ضیب  و  هرون ، یـضا ء  و  هتّجح ، جـلفا  و  هناـهرب ، مّظع  و  هناـینب ، فّرـش  ّمهّللا 
.نورخآلا نولّوألا و  هب  هطبغی  ًادومحم  ًاماقم  هثعباو  هعیفرلا ،

نـسحلا یلع  ّلص  .نیملاعلا و  ّبر  هّجح  و  نییـصولا ، دیـس  و  نیلّجحملا ، ّرغلا  دئاق  و  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملاریمأ ، یلع  ّلص  و 
، یلع نب  نیسحلا  یلع  ّلص  .نیملاعلا و  ّبر  هّجحو  نیلسرملا ، ثراو  نینمؤملا و  مامإ  یلع ، نب 
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هّجحو نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  نیـسحلا ، نب  یلع  یلع  ّلص  .نیملاـعلا و  ّبر  هّجح  نیلـسرملا و  ثراو  و  نینمؤملا ، ماـما 
، دّـمحم نب  رفعج  یلع  ّلصو  .نیملاعلا  ّبر  هّجح  و  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  یلع ، نب  دّـمحم  یلع  ّلص  .نیملاعلا و  ّبر 

هّجح و  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  رفعج ، نب  یـسوم  یلع  ّلص  .نیملاعلا و  ّبر  هّجحو  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماـما 
ماما یلع ، نب  دّمحم  یلع  ّلصو  .نیملاعلا  ّبر  هّجحو  نیلسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  یسوم ، نب  یلع  یلع  ّلصو  .نیملاعلا  ّبر 
ّبر هّجح  و  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  دّـمحم ، نب  یلع  یلع  ّلـصو  .نیملاـعلا  ّبر  هّجح  و  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ،

يداهلا حلاصلا  فلخلا  یلع  ّلصو  .نیملاعلا  ّبر  هّجح  و  نیلـسرملا ، ثراو  و  نینمؤملا ، ماما  یلع ، نب  نسحلا  یلع  ّلصو  .نیملاعلا 
.نیملاعلا ّبر  هّجح  نیلسرملا و  ثراو  نینمؤملا و  مامإ  يدهملا ،

كدیحوت و ناکرا  کنید و  مئاعد  نیقتملا ، راربالا  نیقداصلا ، ءاملعلا  نییدهملا ، نیداهلا  همئالا  هتیب  لهأ  دّـمحم و  یلع  لص  مهللا 
مهتیضترا كدابع و  یلع  مهتیفطصا  کسفنل و  مهترتخا  نیذلا  کضرا ، یف  کئافلخ  و  کقلخ ، یلع  کججح  کیحو و  همجارت 

مهتـسبلا کتمکحب و  مهتیذـغ  کـتمعنب و  مهتّیبر  کـتمحرب و  مهتیـشغ  کـتمارکب و  مهتّللج  کـتفرعمب و  مهتـصصخ  کنیدـل و 
.کیبنب مهتفّرش  کتکئالمب و  مهتففح  کتوکلم و  یف  مهتعفر  كرون و 
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.كریغ دحأ  اهیصحی  کملع و ال  ّالا  اهعسی  تنأ و ال  ّالا  اهب  طیحی  .ًهبیط ال  ًهمئاد  ًهریثک  ًاتاولص  مهیلع  دّمحم و  یلع  ّلص  مهللا 

یف کتفیلخ  کقلخ و  یلع  کتجح  کیلع و  لیلدـلا  کـیلا ، یعادـلا  كرماـب ، مئاـقلا  کتّنـس  ییحملا  کـیلو  یلع  ّلـص  مهللا و 
.كدابع یلع  كدهاش  کضرا و 

.هئاقب لوطب  ضرألا  نیز  هرمع و  یف  ّدُم  هرصن و  ّزعا  مهللا 

.نیراّبجلا يدیا  نم  هصّلخ  نیملاظلا و  هدارإ  هنع  رجزا  و  نیدئاکلا ، ّرش  نم  هذعأ  نیدساحلا و  یغب  هفکا  مهّللا 

لضفأ هغّلبو  هسفن ، هب  ّرست  و  هنیع ، هب  ّرقت  ام  هلهأ  عیمج  هّودع و  هتّماع و  هتّـصاخ و  هتیعر و  هتعیـش و  هتیرذ و  هسفن و  یف  هطعا  مهّللا 
.ریدق یش ء  ّلک  یلع  ّکنإ  هرخآلا  ایندلا و  یف  هلهأ 

هیدـی یلع  هب و  کنید  دوعی  یّتح  کمکح  نم  ریُغ  ام  هب  رهظاو  کباتک ، نم  لّدـب  ام  هب  یحا  کنید و  نم  یحم  اـم  هب  دّدـج  ّمهّللا 
.هیدل هعدبالو  هنع  لطابالو  هعم ، ههبشالو  هیف  ّکشال  ًاصلخم  ًاصلاخ  ًادیدج  ًاّضغ 

کلها ران و  ّلک  هفیـسب  دمخا  راّبج و  ّلک  هب  مصقا  هلالـض و  لک  هتّزعب  مدـها  هعدـب و  ّلک  هنکرب  ّدـه  هملظ و  لک  هرونب  رّون  مهللا 
! ناطلس لک  هناطلسب  ّلذا  و  مکاح ، ّلک  یلع  همکح  رجا  رئاج و  ّلک  هلدعب 

ءافطا یف  یعس  هرمأب و  ناهتـسا  و  هّقح ، دحج  نمب  لصأتـسا  و  هاداک ، نمب  رکما  هاداع و  نم  ّلک  کلهأ  و  هاوان ، نم  ّلک  ّلذا  ّمهّللا 
.هرکذ دامخإ  دارا  و  هرون ،
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و ءایـصوالا ، عیمج  یفطـصملا و  نیـسحلا  اضرلا و  نسحلا  ءارهزلا و  همطاف  یـضترملا و  یلع  یفطـصملا و  دّـمحم  یلع  ّلـص  مهّللا 
.میقتسملا طارصلا  و  نیتملا ، لبحلا  و  یقثولا ، هورعلاو  یُقتلا ، رانمو  يدهلا  مالعأو  یجّدلا ، حیباصم 

.ًهرخآ ًایند و  ًانید و  مهلامآ  یصقا  مهغّلب  مهلاجآ و  یف  دز  و  مهرامعأ ، یف  ّدم  هدلو و  نم  هّمئالا  هدهع و  هالو  کیلو و  یلع  ّلص  و 
(1) «. ریدق یش ٍء  ّلک  یلع  ّکنا 

! ام یعقاو  تسود  102

: دیوگ یم  هطب  نب  دّمحم  نب  دمحا  بیط » وبا  »

 - دشاب یم  مالسلا  هیلع  ترـضح  دوخ  ینوکـسم  لزنم  رد  ارماس  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دقرم  ترایز  هب  هاگره 
دراو دیابن  دنا ، هدومرفن  هزاجا  ناشدوخ  ات  مدوب  دقتعم  مدش ، یمن  هناخ  لخاد  مدـناوخ و  یم  همان  ترایز  هرجنپ  تشپ  زا  متفر ، یم 

.موش هناخ 

هار هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترایز  دصق  هب  دیبات ، یم  تّدش  هب  دیـشروخ  یتقو  رهظ  ماگنه  تسرد  اروشاع ، زور  کی 
هک مدیسرت  نم  .دش  یمن  هدید  سک  چیه  دوب و  تولخ  رهش  ياه  هچوک  مداتفا ،
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.دسرب مداد  هب  هک  دشابن  سک  چیه  دوش و  زبس  مهار  رس  يرازآ  مدرم  ای  يدزد  ادابم 

هناتسآ یتحار  هب  متسناوت  یم  دوبن  رود  نادنچ  هک  اج  نامه  زا  .مدیسر  متفر ، یم  رهـش  رانک  غاب  هب  اج  نآ  زا  هشیمه  هک  يراوید  هب 
ار يرتفد  ایوگ  .دوب  نم  هب  شتـشپ  هک  یلاـح  رد  .دوب  هتـسشن  رد  راـنک  هک  مدـید  ار  يدرم  .منیبب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  كراـبم 

.درک یم  هعلاطم 

؟ يور یم  اجک  بیط ! وبا  يا  تفگ : ددرگرب ، نم  فرط  هب  هک  نیا  نودب  مدش ، هک  رت  کیدزن  یمک 

دشاب و مالـسلا » هیلعاضر  نب  رفعج  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح   » دـیاب وا  هک  دـمآ  مرظن  هب  .دوب  انـشآ  شیادـص  .مدرک  لّمأت  مداتـسیا و 
.دنک ترایز  ار  دوخ  ردارب  ات  تسا  هدمآ 

.منک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هرجنپ ، زا  دیهدب  هزاجا  .مسر  یم  دوخ  نآلا  ناج ! اقآ  متفگ :

؟ يوش یمن  لخاد  ارچ  تفگ : مدش ، هّجوتم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  فرط  هب  هک  نیمه 

.موش یمن  لخاد  هزاجا  یب  نم  دراد و  بحاص  هناخ  متفگ : مداد ، یم  همادا  مهار  هب  هک  روط  نیمه  نم  و 

! وش لخاد  مینک ؟ یم  عنم  ندش  لخاد  زا  ار  وت  یتسه ، تیب  لها  ام  یقیقح  یعقاو و  تسود  وت  هک  نیا  اب  ایآ  تفگ : وا 

.منک لوبق  ار  نخس  نیا  هک  نیا  نودب  مداتسیا  رد  لباقم  مدش و  در  منیبب ، ار  شا  هرهچ  ات  مدرگرب  وا  فرط  هب  هک  نیا  نودب  نم 
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.مناوخب هماـن  تراـیز  هشیمه  لـثم  متـسناوتن  مدرکن و  ادـیپ  تراـیز  لاـح  مدرک ، هچره  دوب ، هتـسب  مه  رد  دوبن ، اـج  نآ  سک  چـیه 
يارب هاگ  نآ  .موش  لخاد  ات  دـنک  زاب  ار  رد  متـساوخ  وا  زا  و  متفر ، دوب ، هرـصب  یلاـها  زا  يدرم  هک  هناـخ  مداـخ  غارـس  هاـگآدوخان 

(1) .مراد هزاجا  هک  مدرک  یم  ساسحا  مدش  هناخ  دراو  راب  نیلّوا 

! متسه نیمز  رد  هّللا  هیقب  نم  103

: دیوگ یم  یمق  قاحسا  نب  دمحا 

مالـسلا هیلع  ماـمه  ماـما  نآ  نیـشناج  هک  منک  لاؤس  ناـشیا  زا  متـساوخ  یم  .مدیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  روـضح  هب 
؟ تسیک
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: دومرف دوخ  مالسلا  هیلع  ترضح  مسرپب ، ار  دوخ  لاؤس  هک  نیا  نودب 

زین تمایق  ات  هتشاذگن و  یلاخ  شیوخ  تّجح  زا  ار  نیمز  نونکات ، مالـسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  نامز  زا  دنوادخ  قاحـسا ! نب  دمحا  يا 
.دنک جراخ  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  و  دوش ، لزان  ناراب  و  دنام ، رود  نیمز  لها  زا  الب  وا  هطساو  هب  ات  دوب  دهاوخ  نینچ 

؟ تسیک امش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

رت شیب  لاس  هس  هک  ار  يا  هّچب  رـسپ  هک  یلاح  رد  دـش و  قاتا  دراو  تساـخرب و  اـج  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هاـگ  نآ 
.دیشخرد یم  هدراهچ  بش  هام  نوچ  لفط  نآ  هرهچ  دش ؛ جراخ  هتفرگ ، شوغآ  رد  تشادن 

یمن ناشن  وت  هب  ار  مدنزرف  یتشاد ، یهلا  ججح  ادخ و  دزن  رد  هک  یتمارک  دوبن  رگا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
رپ دشاب ، هدش  هتشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  هاگ  نآ  ار  نیمز  و  تسا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  وا  .مداد 

.دنک یم  داد  لدع و  زا 

یم بیاغ  اه  هدید  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ؛ یم  نینرقلا  يذ  مالسلا و  هیلعرضخ  ترضح  دننام  تُّما  نیا  رد  وا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا 
ییاهر وا  تبیغ  هکلهم  زا  دننک ، یم  اعد  شجرف  رد  لیجعت  يارب  دنتباث و  تماما  هب  هدـیقع  رب  هک  اه  نآ  زا  ریغ  سک  چـیه  و  دـنک ،

.دنبای یمن 

؟ دنک ادیپ  نانیمطا  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  یتمالع  ایآ  ناج ! الوم  مدرک : ضرع 

نیا زا  سپ  .متسه  ادخ  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  و  نیمز ، رد  هَّللا  هیقب  نم  تفگ : حیصف  یبرع  نابز  هب  هچب  رسپ  نآ  ماگنه ، نیا  رد 
! نکم وج  تسج و  ار  یتمالع  يدرک ، هدهاشم  راکشآ  روط  هب  هک 

مدـیدرگ و بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  هرابود  ادرف  .مدـش  جراخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  زا  داـش  لاحـشوخ و  زور  نآ 
زا يدومرف  هک  يا  هیراج  ّتنـس  نآ  اّما  مدش ، رورـسم  رایـسب  يدومرف  ینازرا  نم  هب  هچنآ  زا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع 

؟ تسیچ تسا ، دوجوم  ناشیا  رد  نینرقلا  يذ  مالسلا و  هیلعرضخ 
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.تسا وا  ینالوط  تبیغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دوش ینالوط  دیاب  وا  تبیغ  رگم  مدرک : ضرع 

دنهاوخ زاب  دوخ  هدیقع  زا  دوب  دنهاوخ  وا  دوجو  هب  لیاق  هک  ییاهنآ  رثکا  هک  دوش  یم  ینالوط  ردق  نآ  ادـخ ! هب  مسق  يرآ ! دومرف :
ار اه  نآ  هدومن و  تیبثت  اهنآ  ياه  بلق  رد  ار  نامیا  و  تسا ، هتفرگ  نامیپ  ام  تیالو  هب  اه  نآ  زا  دـنوادخ  هک  ییاهنآ  زج  و  تشگ ،

.دنام یمن  یقاب  داقتعا  نیا  رد  یسک  هدومرف ، دییأت  شیوخ  هیحان  زا  یحور  هب 

هب هک  ار  هچنآ  .ادخ  ناهنپ  رابخا  زا  تسا  یبیغ  و  ادخ ، رارـسا  زا  تسا  يّرـس  یهلا و  روما  زا  تسا  يرما  نیا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا 
(1)! شاب ام  رانک  رد  نییّلع  العا  رد  تمایق  يادرف  شاب و  نیرکاش  زا  امن و  ناهنپ  راد و  هگن  مدناسر ، وت 

؟ تسیک رمالا  بحاص  104

: دیوگ یم  شوقنم -  ای  سوفنم -  نب  بوقعی 

تسار تمـس  رد  .دوب  هتـسشن  هناخ  يولج  يوکـس  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .مدیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  روضح  هب 
.دوب هدش  هتخیوآ  نآ  لباقم  راد  هشیر  يا  هدرپ  دوب  هک  یقاتا  ناشیا 
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؟ تسیک رمالا  بحاص  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

! نزب رانک  ار  هدرپ  دومرف :

هداشگ شا  یناشیپ  .دمآ  یم  رظن  هب  هلاس  تشه -  ای  هد  ای  جنپ -  ًادودح  هک  دـمآ  ام  يوس  هب  يا  هچب  رـسپ  مدز ، رانک  ار  هدرپ  یتقو 
و تشاد ، تسار  هنوگ  رب  یلاخ  و  مکحم ، رپ و  شناوناز  اه و  تسد  فک  و  دوب ، ناـشخرد  شنامـشچ  هقدـح  دـیپس و  شا  هرهچ  و 

.دوب هاتوک  شرس  يوم 

.تسا نیا  امش  رمالا  بحاص  دومرف : هدناشن و  وناز  يور  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.لخاد ورب  مولعم  تقو  ات  مدنزرف ! دومرف : وا  هب  تساخرب و  سپس 

.درک یم  هقردب  ار  وا  میاهمشچ  هک  یلاح  رد  دش  هناخ  لخاد  مه  وا 

؟ تسا هناخ  رد  یسک  هچ  نیبب  نک ، هاگن  بوقعی ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  هاگ  نآ 

(1)! مدیدن ار  یسک  مدش  لخاد  یتقو 
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! روخن ناکت  تسیاب و  105

: دیوگ یم  یلجع  یلع  نب  ءوض 

هزاجا هک  نیا  نودب  مدیسر ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لزنم  لباقم  یتقو  متفر  ارماس  هب  تفگ : یم  هک  مدید  ار  یناریا  يدرم 
.دناوخ ارف  هناخ  لخاد  زا  ارم  مالسلا  هیلع  ماما  مریگب ، دورو 

! نیشنب تسا ؟ روطچ  تلاح  نالف ! وبا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  مدومن ، مالس  مدش و  لخاد 

؟ يدمآ هک  دش  هچ  دومرف : درک و  وج  سرپ و  ملیماف  نانز  نادرم و  مامت  زا  هاگ  نآ 

.متشاد امش  هب  هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  مدرک : ضرع 

! نامب اج  نیمه  دومرف :

لخاد مریگب  هزاجا  هک  نیا  نودب  هشیمه  لثم  متـشگزاب  هناخ  جـئاوح  دـیرخ  زا  يزور  .مدـنام  اج  نامه  ناراکتمدـخ  هارمه  زین  نم 
.مدش نادرم  قاتا 

! روخن ناکت  تسیاب و  دز : گناب  مالسلا  هیلع  ترضح  مدینش ، ار  یسک  تکرح  يادص  هاگان 

قاتا زا  يزینک  لاـح ، نیا  رد  .دز  مکـشُخ  اـج  ناـمه  .مرادرب  ولج  هب  یمدـق  هک  نیا  تراـسج  هن  متـشاد و  تشگزاـب  تأرج  هن  نم 
مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  سپ  .دوب  هدیچیپ  يا  هچراپ  رد  ار  يزیچ  هک  یلاح  رد  دش  جراخ 
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! وش لخاد  دومرف :

! هدب ناشن  يراد  دوخ  اب  هک  ار  هچنآ  دومرف : دناوخ و  ارف  ار  زینک  نآ  هرابود  مالسلا  هیلع  ماما  مدش ، دراو  یتقو 

هک مدید  ار  گنر  زبس  ییوم  طخ  درک ، نایرع  ار  شنت  یتقو  .دوب  دیپس  شتروص  هک  مدید  ار  يا  هچب  رـسپ  دوشگ ، ار  هچراپ  یتقو 
.دوب هدییور  شا  هنیس  ات  فان  زا  دز و  یمن  یهایس  هب 

.تسامش رمالا  بحاص  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

.مدیدن ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  نامز  ات  سپ ، نآ  زا  .دربب  درادرب و  ار  وا  ات  دومرف  زینک  نآ  هب  هاگنآ 

؟ تشاد لاس  دنچ  ماگنه  نآ  رد  وا  وت ، رظن  هب  متفگ : یناریا  درم  نآ  هب 

(1) .هلاس ود  تفگ :

! وا يوجتسج  رد  106

: دیوگ یم  يدنه  دیعس  نب  مناغ  دیعس ، وبا 

ار روبز  لیجنا و  تاروت و  ام  همه  مدوب ، دنه  هاشداپ  تمدخ  رد  رگید  رفن  هن  یس و  هارمه  هب  نم  متسه ، ناتسودنه  ریمشک  لها  نم 
هدناوخ
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.میدمآ یم  رامش  هب  وا  نارواشم  زا  لیلد  نیمه  هب  .میدوب 

.درک لاؤس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هرابرد  ام  زا  هاشداپ  يزور 

.میا هتفای  نامدوخ  ياه  باتک  رد  ار  وا  مان  میتفگ :

.موش رفس  هدامآ  وا  نتفای  يارب  نم  هک  دش  هتفرگ  میمصت  مینک  تاقالم  راکشآ  روط  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب 

هب عضو  نامه  اب  .دـندرک  تراغ  ارم  ناکُرت  زا  یهورگ  هار  رد  .مداتفا  هار  هب  هتـشادرب و  هارمه  هب  لوپ  يداـیز  رادـقم  راـک  نیا  يارب 
.مدرک تکرح  خلب  فرط  هب  اج  نآ  زا  متفر و  لباک 

دوخ دوب ، دوسا -  یبا  نب  سابع  نب  دواد  نامه  روش - » یبا  نبا   » مان هب  يدرم  خلب  ریما  متفر ، رهش  نآ  ریما  دزن  مدیـسر  خلب  هب  یتقو 
.مدرک وگزاب  ار  مرفس  ّتلع  مدومن و  یفرعم  ار 

؟ تسیک دّمحم  مدیسرپ : اه  نآ  زا  نم  .درک  عمج  نم  اب  وگ  تفگ و  يارب  ار  املع  اهقف و  مامت  وا 

.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  ام ، ربمایپ 

؟ تسا نادناخ  مادک  زا  - 

.شیرق زا  - 

؟ تسیک وا  نیشناج  .تسین  مهم  نیا  هتبلا  - 

.رکبوبا - 

.دشاب یم  شنادنزرف  ردپ  شداماد و  شیومع و  رسپ  وا  نیشناج  هک  میا  هدناوخ  نامدوخ  ياه  باتک  رد  ام  - 

هدز شندرگ  دیاب  تسا و  هدیسر  رفک  هب  كرش  زا  درم  نیا  ریما ! يا  - 
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.دوش

.درک مهاوخن  اهر  ار  نآ  نشور  نایب  اب  زج  هک  ما  هدز  گنچ  ینید  هب  نم  - 

! نک هرظانم  درم  نیا  اب  نیسح ! يا  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  بیکش » نب  نیسح   » مان هب  یصخش  ریما  هاگ  نآ 

! تسرفب وا  اب  هرظانم  يارب  ار  اه  نآ  دنتسه  يدایز  ياملع  اهقف و  وت  فارطا  رد  تفگ : نیسح 

.ینک راتفر  وا  اب  فطل  یتسود و  اب  هدرک و  هرظانم  وا  اب  هک  مهد  یم  روتسد  وت  هب  تفگ : ریما 

.مدرک لاؤس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هرابرد  وا  زا  .درب  يا  هشوگ  هب  ارم  نیسح  هاگ  نآ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  وا  قح  هب  هفیلخ  هک  نیا  زج  تسا  ام  ربمایپ  وا  دنا : هتفگ  وت  هب  هک  روط  نامه  تفگ : وا 
.دشاب یم  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  وا  دنزرف  ود  ردپ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد  رسمه  هک  تسا 

«. هَّللا لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هَّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  : » متفگ نم  هاگ  نآ 

.مریگب ارف  وا  زا  ار  منید  ملاعم  ات  درپس  نیسح  هب  ارم  وا  .مدروآ  مالسا  متفر و  ریما  دزن  هب  سپس 

دنک نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  هک  نآ  زا  لبق  يا  هفیلخ  چـیه  هک  میا  هدـناوخ  نامدوخ  ياه  باتک  رد  ام  متفگ : نیـسح  هب  يزور 
؟ دوب هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  هفیلخ  .دنک  یمن  تلحر 

مان ار  همئا  کی  کی  سپس  .مالسلا  هیلع  نیسح  وا  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  نسح  تفگ : وا 
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وج تسج و  هب  دـیاب  وا  زا  دـعب  هفیلخ  نتخانـش  نتـسناد و  يارب  تفگ : هاـگنآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  هـب  اـت  درب 
؛ يزادرپب

.مدش جراخ  خلب  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نیشناج  نتفای  دیما  هب  نم 

وا قـالخا  یـضعب  اـّما  مدوب ، هارمه  تسا  مالـسلا  هیلعدّـمحم  لآ  مئاـق  يوج  تسج و  رد  زین  وا  دوب  یعّدـم  هک  یـصخش  اـب  یتّدـم 
.مدرک كرت  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  دوب ، دنیاشوخان 

يزور هک  نیا  ات  .درک  یم  عنم  عوضوم  يریگیپ  زا  ارم  مدرک ، یم  لاؤس  هک  ره  زا  .مدنام  هنیدم  رد  یتّدم  متفر ، هنیدـم  هب  دادـغب  زا 
رد یتـسه  نآ  يوـج  تسج و  رد  وـت  هچنآ  تفگ : وا  تشاد  ماـن  یـضیرع » دّـمحم  نب  ییحی   » هک مدـید  ار  مشاـه  ینب  زا  يدرمریپ 

.تسا ءایرص » »

زا زیخرب و  تفگ : نم  هب  دمآ و  نوریب  یهایـس  مالغ  هک  مدوب  هتـسشن  ییوکـس  يور  هدش  بوراج  يزیلهد  رد  متفر ، ءایرـص  هب  نم 
! ورب اج  نیا 

.مور یمن  متفگ :

.نک تباجا  ار  تیالوم  و  وش ! لخاد  تفگ : دش و  جراخ  یتّدم  زا  سپ  دش و  يا  هناخ  دراو  وا 

طایح طسو  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  ماما  .دوب  رایسب  ياه  هچغاب  دّدعتم و  ياهقاتا  ياراد  هک  مدش  يا  هناخ  دراو  وا  هارمه  هب  نم 
نآ زا  لباک  رد  مناگتسب  زج  هب  سک  چیه  هک  یمان  هب  ارم  درک و  مالس  يدنه  نابز  اب  داتفا ، نم  هب  شکرابم  رظن  یتقو  .تسا  هتسشن 

دندوب هاشداپ  نارواشم  ءزج  دنه  رد  هک  رگید  رفن  هن  یس و  زا  و  داد ، رارق  باطخ  دروم  دنتشادن ، عالطا 
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.دومن نایب  ار  اه  نآ  کی  کی  مان  و  دیسرپ ،

! وش فّرشم  دعب  لاس  درگزاب و  ناسارخ  هب  و  ورن ! لاسما  .يوش  فرشم  ّجح  هب  مق ، لها  اب  لاسما  یهاوخ  یم  دومرف : هاگ  نآ 

! دییامرفب تیانع  نم  هب  هار  هنیزه  يرادقم  ما ، هدرک  مامت  ار  دوخ  رفس  هنیزه  نم  ناج  اقآ  مدرک : ضرع 

.یهد یم  تسد  زا  يدوز  هب  ار  تلاوما  مامت  غورد  نیمه  رطاخ  هب  .ییوگ و  یم  غورد  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

هب يدیـسر ، دادـغب  هب  یتقو  نک ! تهار  هنیزه  ار  نیا  دومرف : دوب و  نآ  رد  لوپ  يرادـقم  هک  درک  اطع  نم  هب  يا  هسیک  لاح ، نیا  اب 
! نکم وگزاب  یسک  هب  يا  هدید  ار  هچنآ  و  ورم ! یسک  هناخ 

هیلع ترـضح  هچنآ  اهنت  و  دش ، عیاض  همه  متـشاد  دوخ  اب  لاوما  زا  هچنآ  هک  تشذـگن  يزیچ  .مدـش  صخرم  ترـضح  تمدـخ  زا 
هرابود یتقو  .مدرک  تکرح  مورب  مق  هب  هک  نیا  نودب  ّجح ، دصق  هب  دعب  لاس  .متفر  ناسارخ  هب  .دنام  یقاب  دوب ، هدومرف  اطع  مالـسلا 

(1)! متفاین اج  نآ  ار  یسک  متفر ، هناخ  نامه  هب 
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!؟ منیب یمن  ار  وت  هک  یتشادنپ  107

: دیوگ یم  یبیصن  ءانجو  نب  نسح 

هک مدوب  عّرضت  اعد و  لوغشم  هدجس  رد  هبعک  نادوان  ریز  یبش  دوب ، يرخآ  رفس  .مدوب  هدش  فّرشم  ّجح  رفـس  هب  راب  راهچ  هاجنپ و 
.ءانجو نب  نسح  يا  زیخرب ! تفگ : داد و  ناکت  ارم  یصخش 

.تشاد نس  رت  شیب  ای  لاس  لهچ  ًادودح  هک  مدید  ار  یفیحن  هدیرپ و  گنر  زینک  متساخرب ، هک  یماگنه 

وا زا  هک  نیا  نودـب  رایتخا  یب  زین  نم  داتفا ، هار  هب  نم  لـباقم  رد  هاـگان  دـهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  و  تسیک ؟ وا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 
.مداتفا هار  هب  وا  لابند  هب  منک  یلاؤس 

طـسو نآ  يدورو  ِرد  هک  دوب  یقاتا  فرط ، کی  رد  میدش ، طایح  دراو  .میدیـسر  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هناخ  هب  قاّفتا  هب 
دنچ .دـش  قاتا  دراو  دـندوب ، جاس  سنج  زا  هک  یبوچ  هلپ  دـنچ  زا  روبع  اب  وا  .دوب  رتالاب  یمک  نیمز  حطـس  زا  تشاد و  رارق  طاـیح 

! الاب ایب  نسح ! يا  دناوخ : ارف  ارم  ییادص  دعب  هظحل 

.داتفا مالسلا  امهیلعارهز  فسوی  يارآ  ملاع  لامج  هب  ممشچ  متفرگ ، رارق  رد  هناتسآ  رد  متفر و  الاب  اه  هلپ  زا  یتقو 

نم يدوب ، جح  رد  هک  یتاقوا  مامت  رد  مسق ! ادخ  هب  منیب ؟ یمن  ار  وت  هک  يرادنپ  یم  نینچ  نسح ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح 
.مدوب وت  اب 
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هب شوهیب  اه  نآ  ندینـش  زا  نم  هک  نانچ  .درمـشرب  ّجح  لوط  رد  ارم  لامعا  تیفیک  تاظحل و  تالاح و  مامت  کی  هب  کی  هاگ  نآ 
.مدرک ساسحا  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ياه  تسد  ساـمت  تّذـل  هک  دـیماجنا  لوط  هب  لاـح  نآ  ردـقچ  مناد  یمن  .مداـتفا  كاـخ 

.متخادرپ شیوخ  هدشمگ  بوبحم  لاثم  یب  لامج  ریس  هب  هرابود  متساخرب و 

رکف نامب و  تسا -  هنکس  زا  یلاخ  هک  مالسلا -  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هناخ  رد  ورب و  هنیدم  هب  نسح ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیسر دهاوخ  وت  هب  هک  شابن ، مه  كاشوپ  كاروخ و 

نم يارب  نک و  اعد  هنوگ  نیا  دومرف : .دوب  جردـنم  نآ  زاـمن  روتـسد  جرف و  ياـعد  نآ  رد  هک  دومرف  تیاـنع  نم  هب  يرتفد  هاـگ  نآ 
.دیامن قفوم  ار  وت  دنوادخ  هدم ! ناشن  نم  یقیقح  نایعیش  زا  ریغ  یسک  هب  ار  نآ  ناوخب ! زامن 

؟ منیب یمن  ار  امش  نیا  زا  دعب  ایآ  ناج ! الوم  مدرک : ضرع 

.دهاوخب ادخ  رگا  ارچ ، دومرف :

.متشگزاب هداهن  نارجه  قارف و  هب  لد  و  مدرک ، تیالو  رما  لاثتما  همه ، نیا  اب 

یمزاب راطفا  يارب  هک  بش  ماگنه  .مدوب  لوغـشم  هناخ  نوریب  اهزور  .مدنام  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هناخ  رد  متفر و  هنیدم  هب 
هک ییاذغ  ره  نآ  يور  هک  ینان  صرق  نآ  رانک  و  متفای ، یم  اراوگ  بآ  زا  رپ  دوب  اج  نآ  هشیمه  هک  ار  یشوگ  راهچ  فرظ  متـشگ 

.دوب هدش  هداهن  مدوب ؛ هدومن  سوه  زور  لوط  رد 
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ما یناتسبات  سابل  روط  نیمه  .دوش  هّجوتم  یسک  ادابم  هک  مداد  یم  هقدص  ارقف  هب  هنابـش  ار  یقبام  مدش  یم  ریـس  یفاک  ردق  هب  یتقو 
.دیسر یم  ناتسمز  ماگنه  ار  ما  یناتسمز  سابل  و  ناتسبات ، ماگنه 

ار بآ  هزوک  مدرک و  یم  بوراج  ار  فارطا  هدروآ و  بآ  هناخ ، زا  ندـش  جراـخ  زا  لـبق  مه  زور  ره  مدـیباوخ ، یم  راـطفا  زا  دـعب 
(1) .مدرک یم  یلاخ 

! متسه دّمحم  لآ  مئاق  نم  108

: دیوگ یم  بیدا  سراف  نب  دمحا 

.دندوب هیماما  بهذم  وریپ  هدوب و  هعیـش  اهنآ  همه  و  دـندوب ، دـشار » ینب   » هب فورعم  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  يا  هفیاط  نادـمه  رد 
؟ دیتسه هعیش  امش  طقف  نادمه  لها  همه  نیب  روطچ  مدیسرپ : مدش و  واکجنک 

ّجح هب  یلاس  تسا -  بوسنم  وا  هب  ام  هفیاط  هک -  دشار  ام  ّدـج  تفگ : دیـسر ، یم  رظن  هب  صّخـشتم  حالـصلا و  رهاظ  هک  يدرمریپ 
: درک لقن  نینچ  ار  دوخ  هصق  رفس ، زا  تشگزاب  زا  سپ  يو  دش ، فّرشم 

تکرح هدایپ  يدایز  تّدـم  .منک  يور  هدایپ  یمک  ات  مدـمآ  دورف  رتش  زا  هک  میدوب  هدومیپ  نابایب  رد  لزنم  دـنچ  تشگزاـب ، ماـگنه 
هک نیا  ات  مدرک 
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، دیـسر نم  دزن  هب  هلفاـق  ياـهتنا  هک  هاـگنآ  منک ، فّقوت  یمک  باوخ ، تحارتسا و  يارب  تسا  رتـهب  متفگ : دوخ  شیپ  .مدـش  هتـسخ 
.مزیخ یمرب 

.دوش یمن  هدید  سک  چیه  دبات و  یم  تّدـش  هب  دیـشروخ  تسا و  رهظ  ماگنه  مدـید  مدـش  رادـیب  یتقو  مدـیباوخ ، تهج ، نیمه  هب 
! مور یم  دهاوخب  وا  هک  فرط  ره  هب  متفگ : مدرک و  لّکوت  ادخ  هب  راچان  .دوب  هدنام  ییاپ  ّدر  هن  دش و  یم  هدید  هداج  هن  مدیسرت ؛

كاپ رطعم و  شکاخ  هدـیراب  ناراب  یگزات  هب  اج  نآ  اـیوگ  مدیـسر ، مّرخ  زبس و  يا  هقطنم  هب  هک  مدوب  هتفرن  هار  یمدـق  دـنچ  زونه 
.دیشخرد یم  ریشمش  نوچ  هک  دوب  يرصق  غاب ، نآ  نایم  رد  .دوب 

.متفر نآ  فرط  هب  .مسانـشب  رتهب  ما ، هدینـشن  یـسک  زا  ار  نآ  فصو  هدـیدن و  ًالبق  هک  ار  رـصق  نیا  هک  تسا  بوخ  متفگ : دوخ  اـب 
.دنا هداتسیا  اج  نآ  دنتسه  تسوپ  دیفس  هک  مداخ  رفن  ود  مدید  مدیسر ، رصق  رد  لباقم  یتقو 

.تسا هدومرف  تیانع  وت  هب  يریخ  دنوادخ  هک  نیشنب  دنتفگ : دنداد و  خساپ  ییابیز  نحل  اب  اه  نآ  مدرک ، مالس 

! وش لخاد  زیخرب و  تفگ : تشگزاب و  ینامز ، كدنا  زا  دعب  .دش  رصق  دراو  اه  نآ  زا  یکی 

هدرپ تفر و  رتشیپ  مداخ  .مدوب  هدیدن  تینارون  ییابیز و  نادب  یترامع  نامز  نآ  ات  هک  مدـید  ار  ینامتخاس  مدـش ، رـصق  دراو  یتقو 
! وش دراو  تفگ : دز و  رانک  ار  یقاتا 

بش رد  هام  نوچمه  شا  هرهچ  هک  مدید  ار  یناوج  .مدش  قاتا  دراو 
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.تشاد وا  كرابم  رس  اب  یمک  هلصاف  هک  دوب  نازیوآ  فقس  زا  يدنلب  ریشمش  شرس  يالاب  دیشخرد ، یم  کیرات 

: دیسرپ داد و  خساپ  نحل  نیرتابیز  ینابرهم و  اب  وا  مدرک و  مالس 

؟ یسانش یم  ارم  ایآ 

.هَّللاو هن  - 

نیمز و  منک ، یم  مایق  درک -  ریشمش  نآ  هب  هراشا  ریـشمش -  نیمه  اب  نامزلا  رخآ  رد  هک  متـسه  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  نم  - 
.منک یم  داد  لدع و  زا  رپ  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  هتشابنا  هک  نآ  زا  دعب  ار 

.مدییاس یم  شکرابم  ياپ  كاخ  هب  تروص  مداتفا و  مالسلا  هیلع  ترضح  ياپ  هب  ینارون ، تاملک  نیا  ندینش  اب 

؟ یتسین نادمه  تاعافترا  زا  ینالف  وت  نک ! دنلب  ار  ترس  نکم ! ار  راک  نیا  دومرف : - 

! میالوم اقآ و  يا  يرآ ! - 

؟ يدرگزاب تا  هداوناخ  دزن  هب  هک  يراد  تسود  - 

.مناسرب اهنآ  هب  هتشاد ، ینازرا  نم  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هدژم  مهاوخ  یم  میالوم ، يرآ ! - 

صخرم مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  زا  مه  اب  داد و  نم  هب  یلوپ  هسیک  تفرگ و  ارم  تسد  وا  .درک  هراشا  مداخ  نآ  هب  ترضح  هاگ  نآ 
؟ یسانش یم  ار  اج  نیا  ایآ  تفگ : وا  .مدید  ار  يدجسم  هرانم  ناتخرد و  اه و  هیاس  .میتفر  هک  مدق  دنچ  .میدش 

اج نیا  .دراد  مان  دابآ » دسا   » هک تسا  يرهش  نادمه  کیدزن  متفگ :
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.تسا اج  نآ  هیبش 

! يدش دشار  ًاعقاو  یتفای و  تیاده  هک  ورب ! .تسا  دابآ » دسا   » اج نیا  تفگ : وا 

هاجنپ مدرک ، هاگن  هسیک  هب  .مدش  دابآ » دسا   » دراو .مدیدن  ار  وا  متـشگزاب ، یتقو  مدوب ، هدش  هریخ  دوخ  يور  شیپ  هرظنم  هب  هک  نم 
(1) .دروآ یم  يور  ام  هب  ریخ  میتشاد  ار  اه  نآ  هک  ینامز  ات  دوب و  نآ  رد  الط  هّکس  راهچ  و 

! دیریذپب ار  دوخ  يالوم  توعد  109

: دیوگ یم  یلصوم  نانس  نب  یلع 

هک دندوب  هدروآ  دوخ  هارمه  هب  ار  یلاوما  اهنآ  دندمآ ، ارماس  هب  مق  مدرم  زا  يا  هّدع  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب 
یم ارماس  هب  تاهوجو  تخادرپ  يارب  لاس  ره  هک  دوب  اه  نآ  هلاس  همه  مسر  نیا  و  دنهد ، لیوحت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دنتـساوخ  یم 

.دندمآ

.دنتسب ار  ارماس  هب  رفس  راب  دنتشادن  یعالطا  مالسلا  هیلع  ماما  تلحر  زا  هک  یلاح  رد  زین  راب  نیا 

؟ تسیک وا  ثراو  دندیسرپ : دنا ، هدش  لصاو  یهلا  برق  هب  ناشیا  هک  دنتسناد  دنتفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  غارس  یتقو 
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 . باّذک  ] رفعج شردارب  دنتفگ : مدرم 

؟ تسا اجک  نونکا  وا  دندیسرپ :

و تسا ، يراوخ  هداـب  لوغـشم  هلجد  هناـخدور  يور  رب  یقیاـق  رب  راوس  نوـنکا  و  تسا ، هتفر  نوریب  حـیرفت  شدرگ و  يارب  دـنتفگ :
.دننک یم  یهارمه  ار  وا  مه  ناگدنزاون  زا  یهورگ 

.تسین مالسلا  هیلع  ماما  تافص  اه  نیا  دنتفگ : دندومن و  تروشم  مهاب  دندرک و  هاگن  رگیدمه  هب  اه  نآ 

.مینادرگزاب ناش  نابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  میدرگزاب و  هک  تسا  رتهب  تفگ : اه  نآ  زا  یکی 

ثراو دنیوگ  یم  هک  درم -  نیا  ات  مینامب  تسا  رتهب  تفگ : تشاد ، مان  یمق  يریمح  رفعج  نب  دّمحم  ساّبعلا  وبا  هک  اه  نآ  زا  یکی 
.مینک قیقحت  عوضوم  تّحص  دروم  رد  یتسرد ، هب  ددرگزاب و  تسا -  ماما 

: دنتفگ دندرک و  مالس  وا  رب  هتفر و  وا  دزن  تشگزاب ، باّذک   ] رفعج یتقو 

يالوم يارب  ار  یتاـهوجو  .دنتـسه  اـم  هارمه  زین  مق  رگید  ناـمدرم  نایعیـش و  زا  يا  هّدـع  .میتسه  مق  رهـش  زا  یمدرم  اـم  ناـج ! اـقآ 
.میا هدروآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامدوخ ،

؟ تسا اجک  اه  نآ  - 

.تسا ام  دزن  - 

! دیروایب نم  دزن  ار  اه  نآ  - 

.دنراد زیگنا  تفگش  يربخ  ًالومعم  لاوما  نیا  - 
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؟ تسیچ ربخ  - 

ار نآ  هداهن و  يا  هسیک  رد  الط  هّکـس  ود  ای  کی  ینمؤم  هعیـش  ره  هک  بیترت  نیدب  تسا ، هدش  يروآ  عمج  جیردت  هب  لاوما  نیا  - 
اه هسیک  یمامت  تاصّخشم  ناشیا  میدش ، یم  فرشم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  هاگره  ام  .تسا  هدومن  موم  رهم و 

.دندومرف یم  ار  همه  شرهم ، ناشن  نآ و  بحاص  مان  ات  هتفرگ  هجو  رادقم  زا  ار 

.تسا بیغ  ملع  نیا  .درک  یمن  نینچ  نم  ردارب  .دییوگ  یم  غورد  - 

.دندرک هاگن  رگیدکی  هب  دندینش ، ار  باّذک   ] رفعج نخس  اه  نآ  یتقو 

! دیروایب نم  دزن  ار  لاوما  نآ  تفگ : باّذک   ] رفعج لاح  نیا  رد 

ندـید زا  دـعب  ار  اه  نآ  میفظوم  ًاعرـش  .میا و  هتفرگ  دزم  اهنآ  نابحاص  زا  تاهوجو  نیا  لیوحت  لمح و  يازا  رد  اـم  دـنتفگ : ناـنآ 
اه نآ  ام  ّالا  هدب و  هئارا  ار  دوخ  لیالد  یماما ، وت  رگا  .میهد  لیوحت  دندومرف ، یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاه  هناشن 

.دننک لمع  دنهاوخ  یم  ناشدوخ  هک  روط  ره  ات  دنادرگ  میهاوخ  زاب  ناشنابحاص  هب  ار 

شا ینیـشناج  دروم  رد  ار  يو  هک  تساوخ  وا  زا  .دوب  ارماس  رد  هفیلخ  تفر ، هفیلخ  دزن  هب  دینـش  ار  بلطم  نیا  باّذـک   ] رفعج یتقو 
! دنک بحاصت  ار  لاوما  نیا  هک  دوب  راودیما  دنک و  تیامح 

! دیهدب رفعج  هب  ار  لاوما  نیا  تفگ : درک و  راضحا  ار  اه  نآ  هفیلخ 

هدهع هب  ار  لاوما  نیا  تلاکو  میا ، هتفرگ  هک  يدزم  يازا  رد  میرومأم و  ام  درادب ، تمالـس  ار  نینمؤملاریما !! دنوادخ  دـنتفگ : نانآ 
نیا .میراد 
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ماما تماما  رب  لیلد  هک  يا -  هناشن  ای  تمالع  ندید  زا  سپ  اهنت  ار  اه  نآ  هک  دـنا  هدومن  رما  ام  هب  هک  دنتـسه  یمدرم  تناما  لاوما ،
، تمالع نایب  زا  سپ  ناشیا  و  میدومن ، یم  هضرع  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  لاوما  نیا  لاس  ره  میهد و  لیوحت  دشاب - 

.تفرگ یم  لیوحت  ام  زا  ار  اه  نآ 

؟ دوب هچ  داد ، یم  هئارا  وا  هک  ار  یتمالع 

یم لیوحت  ار  اه  نآ  ام  دومرف ، یم  نینچ  یتقو  .دومن  یم  رکذ  ار  اه  نآ  رادـقم  لاوما و  رگید  اـهنآ و  ناـبحاص  اـه و  هّکـس  دادـعت 
رما بحاص  درم  نیا  رگا  و  دـنا ، هتفاـی  تاـفو  نونکا  ناـشیا  اـما  .دوب  اـم  تمـالع  عوضوم  نیا  میدوب و  هدرک  نینچ  اـهراب  و  میداد ،

.مینادرگ یمزاب  ناشنابحاص  هب  ار  اه  نآ  ام  ّالا  و  دهد ، ماجنا  داد ، یم  ماجنا  شردارب  هک  ار  هچنآ  تسه ،

بیغ ملع  نیا  .دـنهد  یم  تبـسن  ار  یغورد  نم  ردارب  هب  و  دنتـسه ، وگ  غورد  مدرم  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : رفعج  لاح ، نیا  رد 
.تسا

: تسا هدومرف  دنوادخ  و  دنتسه ، مدرم  هداتسرف  اه  نیا  تفگ : خساپ  رد  هفیلخ 

.(1)« ُنِیبَُملا ُغالَْبلا  َِّالا  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَمَو  »

«. تسا مایپ  غالبا  اهنت  هداتسرف  هفیظو  »

.دهدب یباوج  تسناوتن  دش و  توهبم   [ تشادن هفیلخ  زا  ار  نخس  نیا  ندینش  راظتنا  هک  باّذک   ] رفعج
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هقردب ار  ام  ات  دیامن  نییعت  رهش  زا  ام  جورخ  يارب  يرومأم  ات  دهد  روتـسد  هک  میهاوخ  یم  نینمؤملاریما  زا  دنتفگ : هّدع  نآ  هاگ  نآ 
.دنک

هک ابیز  یناوجون  تشگزاب ]، امنهار  نآ  و   ] دندش جراخ  رهـش  زا  یتقو  .دـنک  تعیاشم  ار  اه  نآ  ییامنهار ، ات  داد  روتـسد  زین  هفیلخ 
! دینک تباجا  ار  دوخ  يالوم  ینالف ! رسپ  ینالف  يا  و  ینالف ! رسپ  ینالف  يا  تفگ : دیسر و  اهنآ  لباقم  دشاب ، مداخ  دمآ  یم  رظن  هب 

؟ یتسه ام  يالوم  وت  ایآ  دنتفگ : اه  نآ 

.متسه امش  يالوم  هدنب  نم  ادخ ، رب  هانپ  تفگ :

.درب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  هب  تسار  کی  دنادرگزاب و  ارماس  هب  ار  اه  نآ  وا  .دندش  هارمه  وا  اب  هاگ  نآ 

هتـسشن یتخت  رب  هک  میدـید  ار  ملـسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاق  ینعی  وا -  دـنزرف  میدـش ، هناخ  دراو  یتقو  دـنیوگ : یم 
.دومرف خساپ  ناشیا  میدرک و  مالس  .تشاد  نت  رب  زبس  یسابل  دیشخرد ، یم  هام  دننام  .تسا 

.تسا هداد  ردق  نالف  ینالف  و  ردق ، نالف  ینالف  و  تسا ، رانید  نالف  ًاعومجم  دیراد ، دوخ  اب  هک  یلاوما  دومرف : هاگ  نآ 

اهراب و عون  یّتح  .دومرف  صخـشم  بیترت  نیمه  هب  رگید  ياهزیچ  هچراپ و  هک  زین  ار  رگید  لاوما  دندرمـشرب و  ار  همه  کی  کی  و 
.دومن نایب  زین  ار  نامدوخ  نایاپراهچ 

هیلع ترضح  زا  میتشاد  هک  ار  یتالاؤس  هاگ  نآ  .میدیسوب  ار  نیمز  و  میدروآ ، ياج  هب  رکـش  هدجـس  نشور ،  لیلد  نیا  هدهاشم  اب  ]
و میدیسرپ ، مالسلا 

ص:225
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.میداد لیوحت  ار  لاوما  هاگنآ  .دومرف  خساپ  کی  کی  ناشیا 

تاهوجو ام  هک  دومن  دنهاوخ  نییعت  ار  يدرم  دادغب  رد  اریز  .میرواین  ارماس  هب  ار  یهجو  چـیه  دـعب  هب  نآ  زا  هک  دـندومن  رما  ناشیا 
.دیسر دهاوخ  مدرم  هب  وا  تسد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياه  همان  میراپسب و  وا  هب  ار 

، هدومن تیانع  يریمح  یمق  رفعج  نب  دّـمحم  ساّبعلاوبا  هب  نیفدـت  نیفکت و  بابـسا  يرادـقم  دومرف  یـصخرم  هزاـجا  هک  یماـگنه 
: دومرف

! دنادرگ گرزب  ار  وت  شاداپ  دنوادخ 

هیلع ترـضح  صوصخم  باّون  دزن  دادـغب  هب  ار  تاـهوجو  دـعب  هب  نآ  زا  .درک  توف  ساـبعلا  وبا  میدیـسر ، نادـمه  هندرگ  هب  یتقو 
(1) .میدرب دندناسر ، یم  مدرم  هب  ار  ناشیا  ياه  همان  هک  مالسلا 

ص:226
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! امیس هام  ناوجون  110

: دیوگ یم  يراصنا  دمحا  نب  دّمحم 

.دنداتسرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دزن  هرظانم  يارب  ار  یندم  میهاربا  نب  لماک   (2) هرّصقم (1) و  هضوفم زا  یهورگ 

! دشاب هتشاد  ارم  داقتعا  هک  دوش  یم  تشهب  دراو  یسک  اهنت  میوگ : یم  وا  هب  متفگ : دوخ  شیپ  دیوگ : یم  میهاربا  نب  لماک 

ادخ و یلو  متفگ : دوخ  اب  .تسا  هدیشوپ  یفیطل  دیفس  نهاریپ  مدید  مدش ، فّرـشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  یتقو 
اه سابل  هنوگ  نیا  ندیشوپ  زا  ار  ام  و  میشاب ، دوخ  ینید  ناردارب  رکف  هب  هک  دنک  یم  رما  ام  هب  دشوپ و  یم  فیطل  نهاریپ  وا  تّجح 

.دنک یم  یهن 

هدیشوپ فیطل  سابل  نآ  ریز  هک   ] ار ینشخ  هایـس  سابل  دز و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  دومرف و  یمّـسبت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
! ما هدیشوپ  امش  يارب  ار  نیا  و  ادخ ، يارب  ار  نیا  دومرف : هداد و  ناشن  تشاد ، سامت  شندب  تسوپ  اب  و  دوب ]

هدناشوپ ار  نآ  يا  هدرپ  هک  يرد  رانک  مدرک و  مالس  یگدنمرش  اب  نم 

ص:227

هب اـی  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هب  ار  ناـهج  روـُما  لاـعتم ، يادـخ  دنتـشاد  داـقتعا  هک  دـندوب  یهورگ  . 138 - 1
.تسا هدرک  راذگاو  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  هب  ای  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

ام يادـخ  عقاو  رد  یلو  دـشاب  یم  ماما  رهاظ  رد  هچرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دنتـشاد  داقتعا  هک  دـندوب  یهورگ  . 139 - 2
ص 184 و مالسا ، ياه  هقرف  هعیـش و  خیرات   ) .دندیمان یم  هرـصقم  دندوبن  مالـسلا  هیلع  یلع  تیهوُلا  هب  لئاق  هک  ار  يدارفا  و  تسا !!
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.مدید تشاد ، لاس  راهچ  ًادودح  هک  ار  ییامیـس  هام  ناوجون  تفر و  رانک  هدرپ  نآ  زا  يا  هشوگ  دـیزو و  يداب  هاگان  .متـسشن  دوب ،
! میهاربا نب  لماک  يا  دومرف :

.دییامرفب ناج ! اقآ  کیبل ، میوگب : هک  دش  ماهلا  ملد  هب  و  دش ، تسار  منت  رب  وم  نخس  نیا  زا 

؟ دور یم  تشهب  هب  دشاب ، هتشاد  ار  وت  داقتعا  هک  یسک  اهنت  ییوگب : هک  يا  هدمآ  وا  تّجح  ادخ و  یلو  دزن  دومرف :

.ما هدمآ  نیمه  يارب  ادخ ! هب  مسق  يرآ ، متفگ :

دنهاوخ تشهب  دراو  دنراد ، مان  هیقح »  » هک یهورگ  اهنت  اریز  دوب ، دنهاوخ  یتشهب  یمک  هّدـع  تروص  نیا  رد  مسق ! ادـخ  هب  دومرف :
.دش

؟ دنتسه یناسک  هچ  اه  نآ  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

.دنناد یمن  ار  وا  لضف  وا و  ّقح  اّما  دنروخ ، یم  دنگوس  وا  قح  هب  دنراد و  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یناسک  دومرف :

: دنداد همادا  سپس  هدش و  تکاس  يا  هظحل  هاگ  نآ 

دوخ تیـشم  فرظ  ار  ام  ياه  لد  دـنوادخ  .دـنیوگ  یم  غورد  اه  نآ  هک  نادـب  ینک ، لاؤس  هضّوفم  داقتعا  هرابرد  هک  يدوب  هدـمآ 
: دیامرف یم  هچنانچ  تساوخ ، میهاوخ  زین  ام  دهاوخب  وا  رگا  هک  تسا  هداد  رارق 

.(1)« ُهَّللا َءاشی  ْنَا  َّالِإ  َنوُءاشَت  امَو  »

«. دیهاوخ یمن  امش  دهاوخ  یم  دنوادخ  هچنآ  زج  »

ص:228

هیآ 29. ریوکت ، هروس  . 140 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_228_1
http://www.ghaemiyeh.com


.منزب رانک  ار  نآ  متسناوتن  مدرک  هچره  نم  و  تشگزاب ، لّوا  تلاح  هب  هدرپ  هاگ  نآ 

؟ دادن خساپ  ار  تلاؤس  نم  زا  دعب  تّجح  رگم  يا ، هتسشن  ارچ  لماک ! يا  دومرف : هدومن و  مّسبت  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

(1) .مدرکن تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  حلاص  فلخ  نآ  سپ  نآ  زا  و  مدش ، جراخ  متساخرب و  زین  نم 

! اقآ هب  یسرتسد  زا  هفیلخ  نارومأم  زجع  111

: دیوگ یم  یناردام  ِتسود  قیشر ،

: داد روتسد  دومن و  راضحا  میدوب -  رفن  هس  هک  ار -  ام  یساّبع  هفیلخ  دضتعم ، يزور 

یناهنپ و و  دینکن ، لمح  دوخ  اب  يزیچ  يرـصتخم  هشوت  زج  و  دیرادرب ، دوخ  هارمه  هب  ار  رگید  یبسا  هدش و  یبسا  رب  راوس  کی  ره 
رد ِمد  هک  دینیب  یم  ار  یهایس  مالغ  دیدیسر ، اج  نآ  یتقو  .دیورب  هناخ  نالف  هّلحم و  نالف  هب  و  دیناسرب ، ارماس  هب  ار  دوخ  تعرس  هب 

! دیروآ یم  نم  يارب  ار  شرس  دیدید ، ار  هک  ره  هدش و  هناخ  دراو  ًاروف  .تسا  هتسشن 

هک روط  نامه  میدیسر  ارماس  هب  یتقو  میدرک  تکرح  روتسد  قبط  ام 

ص:229
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؟ تسا هناخ  رد  یسک  هچ  میدیسرپ : وا  زا  دفاب ، یم  ار  يراولش  دنب  هک  میدید  ار  یهایس  مالغ  هناخ  زیلهد  رد  دوب  هتفگ 

.شبحاص تفگ :

! دومنن يا  همهاو  چیه  و  درکن ، ام  هب  یهّجوت  چیه  ادخ ! هب  مسق 

هزیکاپ ون و  ردق  نآ  دوب  نازیوآ  هک  يا  هدرپ   [ هوکـش اب  ّللجم و  رایـسب   ] رکـشل ناریما  هناخ  دننامه  دوب  يا  هناخ  .میدـش  هناخ  دراو 
ییایرد ییوگ  هک  میدید  ار  یگرزب  يارس  میدز ، رانک  ار  هدرپ  .دوبن  هناخ  رد  یـسک  .دوب  هدروخن  تسد  عقوم  نآ  ات  ییوگ  هک  دوب 

ام هب  دوب و  هداتـسیا  زاـمن  هب  يوراـبیز  يدرم  دوب و  هدـش  هدرتسگ  بآ  يور  يریـصح  ارـس  ياـهتنا  رد  .تشاد و  رارق  نآ  رتـسب  رد 
.تشادن یهّجوت 

ماگ هدش و  ارس  دراو  تساوخ  تشاد  مان  هَّللادبع  نب  دمحا  هک  ام  ناهارمه  زا  یکی  میتشادن ، وا  هب  یسرتسد  يارب  يا  هلیسو  چیه  ام 
زا دمآ ، نوریب  تفای و  تاجن  یتقو  میدیشک ، نوریب  ار  وا  لکشم  اب  ام  دز و  یم  اپ  تسد و  بآ  رد  وا  تفر ، ورف  بآ  رد  هک  درادرب 

.تفر شوه 

نآ هَّللادبع  نب  دمحا  دننام  زین  وا  اما  دناسرب ، درم  نآ  هب  هدز و  بآ  هب  ار  دوخ  هک  تفرگ  میمصت  مرگید  تسود  تشذگ و  یتعاس 
.مدوب هدنام  جاو  جاه و  زین  نم  و  داتفا ، شوهیب  شمدیشک  نوریب  یتقو  هک  دز  اپ  تسد و  ردق 

و متـشادن ، عوضوم  زا  یعالطا  چیه  ادخ ! هب  مسق  .مبلط  یم  شزوپ  امـش  زا  ادـخ و  زا  متفگ : ابیز -  صخـش  نآ  هناخ -  بحاص  هب 
زا دنوادخ  هاگرد  هب  نونکا  مه  .ما  هدمآ  یسک  هچ  يریگتسد  يارب  هک  متسناد  یمن 

ص:230
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.منک یم  هبوت  ما  هداد  ماجنا  هک  یلمع 

.دشن جراخ  تشاد  هک  یتلاح  زا  تفگ و  يزیچ  هن  درک و  ام  هب  یهجوت  هن  نانچمه  وا  اما 

هک یناـمز  ره  اـم  هک  دوب  هداد  روتـسد  ناـظفاحم  هب  دوب و  اـم  رظتنم  دـضتعم  .میتشگزاـب  راـچان  دـندمآ ] شوه  هب  مناتـسود  یتـقو  ]
.میورب وا  دزن  ًاروف  میدیسر ،

.میدرک وگزاب  ار  زیچ  همه  ام  و  دیسرپ ، ار  نایرج  وا  .میتفر  دضتعم  دزن  هب  بش  ياه  همین 

؟ دیا هتفگ  ار  ارجام  هدرک و  تاقالم  ار  یسک  نم  زا  شیپ  ایآ  امش ! رب  ياو  تفگ : هاگ  نآ 

.هن میتفگ :

نامندرگ مینک ، وگزاب  یسک  هب  بلطم  نیا  زا  يزیچ  رگا  هک  دروخ  یتخـس  دنگوس  .تشاد و  مهاوخن  يراک  وا  اب  رگید  نم  تفگ :
(1) .میتشادن ار  نآ  نایب  تأرج  دوب  هدنز  وا  ات  زین  ام  .دز  دهاوخ  ار 

ص:231
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! مالسلا هیلع  يدهم  ترایز  يوزرآ  112

: تفگ یم  دوش ، شاف  وا  مان  تساوخن  هک  یسک  دیوگ : یم  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس 

مهاوخ هدهاشم  ار  وا  تقو  نالف  رد  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  .موش  لئان  مالسلا  هیلع  يدهم  ترایز  هب  هک  متـساوخ  یم  ادخ  زا  نم 
.درک

رظتنم مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  ینامز  نامه  رد  مدش و  فّرـشم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  دقرم  هب  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتقو 
.مدش الوم  ياقل 

نم دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  ترایز  لاح  رد  هک  مدـید  ار  ادـص  بحاـص  .دوب  انـشآ  مشوگ  هب  هک  مدینـش  ییادـص  هاـگان 
.دش حیرض  دراو  وا  .متفگن  يزیچ  هدرک و  ار  بدا  تیاعر 

متسناد نم  دوب ، وا  هارمه  یـسک  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  دعب  هظحل  دنچ  .مداتـسیا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ياپ  نییاپ  نم 
(1) .مدزن ادص  ار  ناشیا  هدرک و  بدا  اما  مدرک ، یم  ریس  ار  وا  يارآ  ملاع  لامج  و  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  وا  هک 
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! رّهطم ربق  رانک  رد  يا  همان  113

: دیوگ یم  یطساو  نومیم  نب  دیشر  ساّبعلا ، وبا 

رد زور  کی  هاجنپ و  دودـح  رد  هدرب و  هانپ  نیمظاک  هب  هّلح  زا  سارف  یبا  نب  ماّرو  مدـج ، دوب  تسویپ  عوقو  هب  هک  یگنج  رطاـخ  هب 
.دومن تماقا  اج  نآ 

.دوب درس  رایسب  اوه  .مدومن  تاقالم  ار  وا  نیمظاک  رد  هدومن و  تکرح  ارماس  هب  فرشت  دصق  هب  وا  زا  سپ  زین  نم 

هّبق هب  یتقو  نک ! ظفح  دوخ  سابل  رد  مکحم  ار  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  يا  همان  .مراد  ار  ارماـس  هب  فرـشت  دـصق  هک  تسناد  یتقو 
نآ دنورب ، همه  هک  نک  ربص  ردق  نآ  وش و  رّهطم  مرح  دراو  ییاهنت  هب  بش  لّوا  يدیـسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هفیرش 

اج نآ  ار  همان  رگا  درگزاب ! هدشن  عورش  ینادنچ  دمآ  تفر و  زونه  هک  یماگنه   ] حبص لّوا  هدب ! رارق  رّونم  ربق  رانک  ار  همان  نیا  هاگ 
! وگم یسک  هب  يزیچ  نآ  هرابرد  يدیدن 

هّلح هب  نم  زا  شیپ  زین  ماّرو  مّدـج  مداـتفا ، هار  هب  مدوـخ  رهـش  فرط  هب  .متفاـین  ار  هماـن  تشگزاـب  زا  سپ  و  مدوـمن ، نـینچ  زین  نـم 
(1) .متفرگ متساوخ ، یم  هک  ار  یتجاح  تفگ : مدرک ، تاقالم  یلزنم  رد  ار  وا  یتقو  .دوب  هتشگزاب 
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! دش لصاح  رادید  قیفوت  ماجنارس  114

: دیوگ یم  یساسقا  هزمح  نب  یلع  نب  نسح 

ربـخ و يوج  تسج و  رد  و  هدومن ، یم  رایـسب  تحایـس  هدوب و  تداـبع  دـهُز و  لـها  رایـسب  هک  دوب  ییوش  تخر  درمریپ  هفوـک  رد 
.داد یم  شوگ  مردپ  تفگ و  یم  نخس  وا  .مدید  ار  وا  مدوب  مردپ  سلجم  رد  يزور  .دوب  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  زا  یناشن 

ییاهنت تولخ و  رد  بش  ياه  همین  .متفر  دوب ؛ هفوک  نوریب  یمیدـق  دـجاسم  زا  هک  یفعج  دجـسم  هب  بش  کـی  تفگ : یم  درم  ریپ 
يور ار  شتسد  تسشن و  رفن ، هس  نآ  زا  یکی  دندیسر ، دجـسم  نحـص  نایم  هب  یتقو  .دندش  دراو  رفن  هس  هک  مدوب  تدابع  لوغـشم 
هراشا زین  رگید  رفن  ود  نآ  هب  تفرگ ، وضو  بآ  نآ  اب  درم  نآ  و  دیـشوج ، بآ  لحم  نامه  زا  هاگان  .دیـشک  تسار  پچ و  هب  نیمز 

.دنریگب وضو  نآ  اب  ات  درک 

هب زین  نم  .دندرازگ  زامن  هدومن و  ادـتقا  وا  هب  رگید  رفن  ود  نآ  داتـسیا و  شیپ  لوا  رفن  دـنتفرگ ، وضو  زین  رفن  ود  نآ  هک  نآ  زا  سپ 
.مدناوخ زامن  هدومن و  ادتقا  وا 

هب .تسوا  یگرزب  هناشن  وا ، طّسوت  نیمز  زا  بآ  ندیـشوج  هک  متـسناد  تخاس و  ریحتم  ارم  وا  تلاح  داد ، ار  زامن  مالـس  ماـما  یتقو 
؟ تسیک درم  نیا  مدیسرپ : دوب ، هتسشن  نم  تسار  تمس  هک  یصخش  زا  رطاخ ، نیمه 
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.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مالسلا و  هیلعرمالا  بحاص  وا  تفگ :

.مدیسوب ار  شکرابم  تسد  هدومن و  کیدزن  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  ار  دوخ  نم 

؟ تسا حیحص  وا  تارظن  تاداقتعا و  ایآ  تسیچ ؟ هزمح  نب  رمع  هرابرد  امشرظن  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع 

.دُرم دهاوخن  تسا ، هدیدن  ارم  هک  ینامز  ات  دوش و  یم  تیاده  ماجنارس  یلو  ریخ ، دومرف :

دشن هدینـش  یلو  تفای ، تافو  هزمح  نب  رمع  تشذگ  يدایز  تّدم  .مدرک  تشاددای  ار  نآ  همه  نم  دیـسر ، نایاپ  هب  درمریپ  نانخس 
.دشاب هدرک  تاقالم  ار  ماما  وا  هک 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  اـب  تاـقالم  زا  شیپ  هزمح  نب  رمع  هک  یتفگن  وت  رگم  متفگ : وا  هب  مدرک ، تاـقالم  ار  درمریپ  هراـبود  يزور 
؟ درم دهاوخن 

؟ تسا هدیدن  ار  ماما  وا  هک  یناد  یم  اجک  زا  وت  تفگ : وا 

.مدومن لاؤس  وا  زا  شردپ  دروم  رد  و  متفر ، بقانملا » وبا   » وا دنزرف  دزن  قیقحت  يارب 

نخس یتخس  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  .دوب  راضتحا  لاح  رد  وا  میدوب ، مردپ  دزن  حبـص ، ياه  یکیدزن  بش ، کی  تفگ : وا 
.دش قاتا  دراو  يدرم  هاگان  .دوب  هتسب  زین  اهرد  مامت  .تفگ  یم 

يو راـنک  هتفر و  مردـپ  دزن  میقتـسم  وا  .میـسرپب  يزیچ  وا  زا  میدرکن  تأرج  یّتح  دوب ، هتـسب  ًـالماک  اـهرد  نوچ  میدیـسرت  همه  اـم 
.تسیرگ مردپ  تفگ و  وا  هب  يزیچ  یگتسهآ  هب  تسشن و 
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.دیناشنب ارم  تفگ : مردپ  دش ، دیدپان  ام  رظن  زا  یتقو  .تفر  تساخرب و  هاگ  نآ 

؟ تسا اجک  دوب ، نم  دزن  هک  یصخش  نآ  تفگ : دوشگ و  ار  شنامشچ  .میدیناشن  رتسب  رد  ار  وا 

.تفر دوب ، هدمآ  هک  روط  نامه  میتفگ :

! دیباتشب شلابند  هب  تفگ :

.میتفاین يزیچ  هک  میتفگ : میتشگزاب و  .میتفاین  يرثا  چیه  دوب و  هتسب  اهرد  اما  میتفر  وا  لابند  هب  ام 

؟ دوب هک  وا  میدیسرپ  مردپ  زا 

(1)! دش شوهیب  و  درک ، دوع  شیرامیب  لاح  نیا  رد  .دوب  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  وا  تفگ :

؟ دیدرت ارچ  115

: دیوگ یم  نادمح  نب  نیسح  هَّللادبع  وبا 

وا دورو  زا  مدرم  دنداتــسرف ، یم  ینارمکح  بـصنم  يّدـصت  يارب  ار  یــصخش  ره  دوـب و  هدــش  جراـخ  هـفیلخ  لرتـنک  زا  مـق  رهش 
.دندیگنج یم  وا  اب  هدومن و  يریگولج 
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.داتسرف رهش  نآ  يوس  هب  هدرک و  رومأم  مق  عاضوا  نتفرگ  تسد  رد  يارب  يرکشل  هارمه  هب  ارم  هفیلخ 

يدیص .مدرک  تکرح  راکش  دصق  هب  .میدومن  فّقوت  تحارتسا  يارب  میدیسر ، زرط »  » هقطنم هب  یتقو  مدرک ، تکرح  يرکشل  اب  نم 
.درک رارف  اما  مداد  رارق  فده  ار 

یلحم هب  هک  مدوب  تکرح  لوغـشم  دور  ریـسم  رد  روط  نیمه  .مدیـسر  يرهن  هب  هک  نیا  ات  مدومن  یط  وا  لابند  هب  ار  يدایز  تفاـسم 
.دوب زاب  هدرتسگ و  هناخدور  رتسب  هک  مدیسر 

تفج کی  تشاد و  رـس  رب  زبس  يا  هماّمع  .دش  کیدزن  نم  هب  دوب ، راوس  دیفـس  یبسا  رب  هک  مدید  ار  يدرم  رود  زا  ماگنه ، نیا  رد 
.دش یم  هدید  شنامشچ  اهنت  هک  دوب  هدیشوپ  نانچ  ار  دوخ  هرهچ  اپ و  رد  خرس  شفک 

! نیسح يا  تفگ : دش  کیدزن  ًالماک  یتقو 

.داد رارق  باطخ  دروم  ارم  هینک  بقل و  نودب  وا 

؟ یهاوخ یم  هچ  متفگ :

؟ یهد یمن  ام  باحصا  هب  ار  تلام  سمُخ  ارچ  و  ینک ؟ یم  دیدرت  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  تیالو  دروم  رد  ارچ  تفگ :

نخس نیا  وا  .مدوب  هتخادرپن  ار  دوخ  لام  سمخ  و  متـشاد ، کش  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  تیالو  دروم  رد  نم  .تفگ  یم  تسرد 
هک روط  نامه  ناج ! اقآ  مشچ ، مدرک : ضرع  مدیزرل و  دوخ  رب  متعاجش  ماکحتـسا و  مامت  اب  نم  هک  درک  ادا  تباهم  اب  نانچ  نآ  ار 

.دومن مهاوخ  دیدومرف ،

 - مق ینعی  يورب -  یهاوخ  یم  هک  اج  نآ  هب  یتقو  دومرف : هاگ  نآ 
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! زادرپب شقحتسم  هب  يدروآ ، تسد  هب  یصخش  ییاراد  ناونع  هب  هک  ار  هچره  سمخ  يدش ، دراو  رس  درد  نودب  يدیسر و 

.مشچ مدرک : ضرع 

.یتفای تیاده  هک  ورب  دندومرف : هاگ  نآ 

يزیچ مدرک ، وج  تسج و  ار  تسار  پچ و  هچ  ره  .تفر  فرط  مادک  زا  هک  مدیمهفن  نم  یلو  تفر ، دـنادرگزاب و  ار  بکرم  نانع 
.منک شومارف  ار  نآ  مدرک  یعس  متشگزاب و  ًاروف  دش ، رت  شیب  مسرت  .متفاین 

ام دنتفگ : هدمآ و  نم  دزن  مق  یلاها  زا  يا  هدـع  هاگان  مدوب ، هدومن  هدامآ  مدرم  اب  يریگرد  يارب  ار  دوخ  نم  میدیـسر و  مق  کیدزن 
یتفلاخم وت  اب  يدـمآ ، وت  هک  نیا  ات  .میدـیگنج  یم  هتـشاد ، یم  اور  ام  رب  هک  یمتـس  رطاخ  هب  دـش ، یم  هداتـسرف  هک  یمکاح  ره  اب 

! زادرپب روما  ریبدت  هب  یناد  یم  حالص  هک  روط  ره  وش و  رهش  دراو  میرادن !

زا یهورگ  هک  نیا  اـت  مدروآ ، تسد  هب  مدرک  یم  رکف  هـک  هـچنآ  رت  شیب  يداـیز  لاوـما  مدـنام و  اـج  نآ  یتدـم  مدـش  رهـش  دراو 
هب هدـش و  لزع  دوخ  ماـقم  زا  زین  نم  دـندومن ، ییوگدـب  هفیلخ  دزن  نم  زا  هدرک و  تداـسح  نم  تیقفوم  هب  تبـسن  هفیلخ  ناـیفارطا 

.متشگزاب دادغب 

نایانـشآ ناگتـسب و  نایفارطا ، .مدومن  تعجارم  دوخ  لزنم  هب  هاگ  نآ  .مدومن  مالـس  هتفر و  هفیلخ  دزن  ادتبا  مدش ، دادـغب  دراو  یتقو 
.دندمآ مندید  هب  دمآ  شوخ  رادید و  دیدجت  يارب 

زا دیامن  نیرـضاح  هب  یهّجوت  هک  نیا  نودب  دش و  دراو  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  مود  بئان  نامثع -  نب  دّمحم  هاگان  لاح ، نیا  رد 
ات هدومن و  روبع  همه 
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ناگتـسب و دوخ و  هب  وا  تراسج  نیا  زا  نم  دنک ، هیکت  نم  یتشپ  هب  تسناوت  هک  دش  کیدزن  ردق  نآ  دـمآ و  نم  دزن  سلجم  يالاب 
.مدش نیگمشخ  رایسب  منایانشآ 

نانچمه وا  اـما  .دـندش  یمن  لّـطعم  داـیز  دـنریگن  ارم  تقو  هک  نیا  يارب  دـنتفر و  یم  دـندمآ و  یم  روط  نیمه  ناگدـننک  تاـقالم 
.دش یم  هدوزفا  نم  مشخ  رب  هظحل  هب  هظحل  و  دوب ، هتسشن 

وگزاب ار  ارجام  مامت  هاگ  نآ  .نک  افو  يا  هتسب  ام  اب  هک  ینامیپ  هب  تفگ : دومن و  رت  کیدزن  نم  هب  ار  دوخ  .دش  یلاخ  سلجم  یتقو 
.درک

.مشچ متفگ : مدیزرل و  دوخ  هب  نم 

عالّطا زیچ  همه  زا  وا  مدرک ، جراخ  ار  همه  سمخ  .متخادرپ  یـسرباسح  هب  مدوشگ و  ار  ملاوما  نیازخ  وا  هارمه  متـساخرب و  هاـگنآ 
دوخ اـب  هدومن و  عمج  ار  اـهنآ  همه  وا  .متخادرپژ  زین  ار  نآ  .دروآ  مداـی  هب  مدوب ، هتخادـنا  ملق  زا  هک  ار  یهجو  سمخ  یّتح  تشاد 

.دُرب

(1) .مدرکن دیدرت  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  دوجو  رما  رد  رگید  نم  نآ  زا  سپ 
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! دوسالا رجح  بصن  و  مالسلا ؛ هیلعرصع  یلو  116

: دیوگ یم  دیفم ، خیش  داتسا  هیولوق ، نب  دّمحم 

هدرک و هلمح  هّکم  هب  اهنآ  تسا !! نامز  ماما  طمرق ) نب  دمحا   ) وا هک  دنتـشاد  داقتعا  دـندوب -  طمرق  نب  دـمحا  ناوریپ  هک  هطمارق - 
دوخ یلبق  لحم  رد  دنتساوخ  یم  و  دنداتسرف ، سپ  زاب  يرمق  يرجه  لاس 307  رد  ار  نآ  اه  تّدم  زا  سپ  دندوبر ، ار  دوسالا  رجح 

.دنیامن بصن 

دناوت یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طقف  ار  دوسالا  رجح  هک  متـسناد  یم  و  مدوب ، هدناوخ  شیوخ  ياه  باتک  رد  رتشیپ  ار  ربخ  نیا  نم 
مالـسلا هیلع  ماما  طقف  و  دش ، هدنک  دوخ  ياج  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نامز  رد  هک  نانچ  .دـنک  بصن  دوخ  ياج  رد 

.دنک بصن  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  تسناوت 

هب دادـغب  رد  درکن و  يراـی  نم  اـب  تخب  یلو  .مداـتفا  هار  هب  هکم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  رادـید  قوش  هب  رطاـخ ؛ نیمه  هب 
هک ار  يا  همان  نم ، تین  هب  ّجـح  يادا  رب  هوالع  ات  متفرگ  بیان  ار  ماـشه » نبا   » ماـن هب  یـصخش  راـچان  .مدـش  ـالتبم  یتخـس  يراـمیب 

.دناسرب ترضح  نآ  تسد  هب  مدوب ، هتشون  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  باطخ 

لاس دـنچ  نم  رمع  تّدـم  و  تفای ؟ مهاوخ  تاجن  يرامیب  نیا  زا  ایآ  هک  مدوب  هتـشاد  ضورعم  هسّدـقم  هیحان  هب  باطخ  همان  نآ  رد 
؟ دوب دهاوخ 

دسرب یسک  تسد  هب  همان  نیا  هک  تسا  نآ  نم  شالت  مامت  متفگ : وا  هب 
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! نک تفایرد  زین  ار  شخساپ  يداد ، وا  هب  ار  همان  یتقو  .دنک  یم  بصن  دوخ  لحم  رد  ار  دوسالا  رجح  هک 

: درک فیرعت  نینچ  ار  دوسالا  رجح  بصن  نایرج  تشگزاب و  داد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  تیقفوم  اب  هک  نیا  زا  سپ  ماشه ، نبا 

ات مداد  اه  هطرُـش  هب  لوپ  يرادـقم  .مدـناسر  مرح  هب  ار  دوخ  ًاروف  دیـسر ، مشوگ  هب  دوسالا  رجح  بصن  ربخ  مدیـسر ، هکم  هب  یتقو 
مدرم هک  مدومن  مادختسا  زین  ار  اه  نآ  زا  يا  هّدع  و  منیبب ، دنک ، یم  بصن  دوخ  ياج  رد  ار  دوسالا  رجح  هک  ار  یسک  دنهدب  هزاجا 

.مشاب نایرج  دهاش  کیدزن  زا  مناوتب  ات  دننزب  رانک  مفارطا  زا  ار 

، دتفا یم  هرابود  دزرل و  یم  گنس  دراذگ ، یم  دوخ  لحم  رد  دراد و  یمرب  ار  نآ  هک  ره  مدید  مدیسر ، دوسالا  رجح  کیدزن  یتقو 
؟ دننکب دیاب  هچ  دنتسناد  یمن  دندوب و  هدنام  ریحتم  همه 

چیه نودب  گنـس  داد ، رارق  دوخ  لحم  رد  تشادرب و  ار  گنـس  دمآ و  ولج  تشاد  ییابیز  هرهچ  هک  نوگ  مدـنگ  یناوج  هک  نیا  ات 
.دوب هداتفین  هاگ  چیه  ییوگ  .تفرگ  رارق  دوخ  ياج  رب  یشزرل 

.دش جراخ  مرح  رد  زا  تشگزاب و  تیعمج  نامشچ  لباقم  رد  وا  تساخرب ، نز  درم و  زا  قوش  دایرف  ماگنه ، نیا  رد 

یم ملباـقم  زا  ما و  هدـش  هناوـید  نم  هک  دـندرک  یم  رکف  اـه  نآ  مدز ، یم  راـنک  ار  مدرم  مدـیود و  یم  وا  لاـبند  هب  راو  هناوـید  نـم 
یم تعرـس  هب  نم  یلو  تشاد  یمرب  مدـق  مارآ  وا  هک  نیا  اب  .مدـش  رود  تیعمج  زا  هک  نیا  ات  متفرگ  یمنرب  وا  زا  مشچ  .دـنتخیرگ 

هک نیا  ات  مدیسر ، یمن  وا  هب  مدیود و 
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.دید یمن  ار  وا  نم ، زا  ریغ  سک  چیه  هک  میدیسر  ییاج  هب 

! هدب يراد  دوخ  اب  هچنآ  دومرف : دومن و  نم  هب  ور  داتسیا و  وا 

زا سپ  شاب ، هتـشادن  یـساره  يرامیب  نیا  زا  وگب : وا  هب  دومرف : دنناوخب ، ار  نآ  هک  نیا  نودـب  مدومن  میدـقت  ناشیا  هب  ار  همان  یتقو 
.ینک یم  یگدنز  رگید  لاس  یس  نیا 

.تفر و  دومن ، كرت  ارم  مناگدید  لباقم  رد  وا  و  متشادن ، یتکرح  هنوگ  چیه  ناوت  هک  تفرگ  يا  هیرگ  نانچ  ارم  هاگ  نآ 

.مدومن تیصو  هدومن و  هدامآ  ار  دوخ  تعرس  هب  و  مدش ، رامیب  هرابود  لاس 360  هّصق ، نیا  زا  سپ  دیوگ : هیولوق  نبا 

.درک دهاوخ  تیانع  افش  دنوادخ  هَّللا  ءاش  نِا  یساره ؟ رد  ارچ  دنتفگ : نم  هب  نایفارطا 

.تسا هداد  هدعو  میالوم  هک  تسا  یلاس  نامه  نیا  متفگ :

(1) .داب وا  رب  دنوادخ  تمحر  .تسویپ  شنایلاوم  هب  تفگ و  كرت  ار  یناف  راد  يرامیب  نامه  اب  لاس و  نامه  رد  و 

ص:242

ص 58 و 59. ج 52 ، راونالا ، راحب  مالسلا ؛ هیلع  بحاص  تازجعم  یف  ، 478 ص 475 -  ج 1 ، يدنوار ، جیارخ  . 147 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 253 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
http://www.ghaemiyeh.com


!؟ قساف ّجح و  لوپ  117

یم دوب -  هدینـش  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يدایز  تایاور  دوب و  هعیـش  نادنمـشناد  ناگدیزگرب  زا  هک  یلجعد -  دّمحم  وبا 
: دیوگ

فرحنم حلاصان و  مرگید  رسپ  یلو  .تشاد  لاغتشا  ناگدرم  لسغ  هب  تشاد و  مان  نسحلا  وبا  دوب و  حلاص  یکی  .متشاد  رسپ  ود  نم 
.دوب هانگ  لابند  هب  و 

ار لوپ  نآ  زا  يرادقم  رفس  زا  شیپ  .موش  فّرشم  جح  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تباین  هب  هک  مدش  ریجا  یـصخش  فرط  زا  یلاس 
.مداد راوخ  بارش  رسپ  هب 

نوگ مدنگ  ناوج  تافرع  رد  میداتفا ، هار  هب  تافرع  يوس  هب  نایجاح  اب  هک  نیا  ات  مدوب ، ّجح  لامعا  لوغشم  مدش و  فّرشم  هّکم  هب 
لاح رد  مدرم  هک  دوب  یناـمز  نیا  .دوب و  عّرـضت  اـعد و  هیرگ ، لوغـشم  هدـنکفا و  يوس  ود  هب  ار  شناوسیگ  هک  مدـید  ار  ییاـبیز  و 

؟ ینک یمن  ایح  خیش ! يا  دومرف : هدومن و  نم  هب  ور  ابیز ، ناوج  نآ  عقوم ، نیا  رد  دندوب ، تافرع  يارحص  زا  چوک 

! ناجاقآ يزیچ ؟ هچ  زا  متفگ :

راوخ بارش  قساف  کی  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هاگ  نآ  .يریگ  یم  جح  يادا  يارب  ار  یلوپ  یـسانش ، یم  تدوخ  هک  یـسک  زا  دومرف :
.دوش یم  انیبان  درک -  منامشچ  زا  یکی  هب  هراشا  تمشچ -  نیا  يدوز  هب  یهد ؟ یم 
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زور لهچ  هک  نیا  ات  مدوب ، بارطضا  سرت و  رد  نم  هشیمه  دعب  هب  زور  نآ  زا  و  متشگرب ، منطو  هب  نم  دیـسر و  نایاپ  هب  ّجح  لامعا 
(1) .مدش روک  نآ  هطساو  هب  و  دش ، رهاظ  دوب ؛ هدرک  هراشا  هک  یمشچ  نامه  رد  یلمُد  ّجح ، رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ 

! الوم رادید  تافرع و  يارحص  118

: دیوگ یم  وا  ، درک فیرعت  دشار  نب  دمحا  هب  ار  یناتساد  نیادم  یلاها  زا  یکی 

یسابل اب  هک  میدید  ار  یناوج  اجنآ  رد  میتفر ، تافرع  يارحص  هب  هک  نیا  ات  میدوب ، ّجح  کسانم  يادا  لوغـشم  مناتـسود  زا  یکی  اب 
يرابغ هک  تشاد  اپ  رد  زیمت  قاّرب و  گنر ، درز  ینیلعن  وا  هتـسشن ، تشاد -  شزرا  راـنید  هاـجنپ  دـص و  ًادودـح  هک  رخاـف -  رایـسب 

.دوب هتشادنرب  ماگ  نآ  اب  ًالصا  ایوگ  دوب ، هتسشنن  نآ  يور 

.تساوخ یکمک  وا  زا  دش و  کیدزن  وا  هب  هک  میدید  ار  يریقف  لاح ، نیا  رد 

رایسب ار  وا  یلاحـشوخ  اب  نآ  نتفرگ  زا  سپ  ریقف  اریز  دوب ؛ شزرا  اب  رایـسب  ایوگ  داد ، ریقف  نآ  هب  تشادرب و  نیمز  زا  يزیچ  ناوج ؛
هدرک و اعد 
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.دومن يرازگساپس 

؟ داد وت  هب  يزیچ  هچ   [ ناوج نآ  : ] میتفگ میتفر و  ریقف  فرط  هب  ام  تفر ، تساخرب و  ناوج  هاگ  نآ 

! ییالط ياه  هزیر  گنس  تفگ :

.میتخانشن ار  وا  دوب و  ام  اب  نامیالوم  متفگ : متسود  هب  .دوب  لاقثم  تسیب  ًادودح  میتفرگ ، تسد  هب  ار  اه  نآ  یتقو 

، دـندوب فارطا  نآ  رد  هک  ییاه  نآ  زا  میتشگزاب ، یتقو  .میتفاین  يرثا  اـما  میدرک ، وج  تسج و  ار  تاـفرع  همه  وا  لاـبند  هب  هاـگنآ 
؟ دوب هک  ابیز  ناوج  نیا  میدیسرپ :

(1)! دیآ یم  ّجح  هب  هدایپ  ياپ  اب  هنیدم  زا  لاس  ره  هک  يولع  تسا  یناوج  دنتفگ :

! ییاحیسم تسد  119

: دیوگ یم  یلقره  نسح  نب  لیعامسا 

نآ زا  هدرک و  زاب  ناهد  مخز  نیا  راـهب  لـصف  رد  لاـس  ره  دـش ، ادـیپ  مپچ  نار  يور  تسد  فک  هزادـنا  هب  یمخز  یناوج  ماـیا  رد 
تکرح متسناوت  یمن  هدش و  ریگ  نیمز  رگید  هک  يروط  تخیر ، یم  نوریب  نوخ  كرچ و 
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.مسرب میاهراک  هب  منک و 

نب یلع  نیدلا  یضر  دیس  تمدخ  هب  و  هتفر ، تشادن  ینادنچ  هلصاف  هک  هّلح »  » رهـش هب  لقره »  » ياتـسور زا  يزور  تهج ، نیمه  هب 
.مدومن لاح  ضرع  مدش و  فّرشم  هللا  همحر  سوواط 

.منک اوادم  ار  وت  منک  یم  یعس  دومرف : دیس 

رگا هدمآ ، دوجو  هب  لحکا »  » گر يور  مخز  نیا  دنتفگ : دندومن و  هنیاعم  ار  متحارج  اه  نآ  درک ، توعد  ار  هّلح  ناکشزپ  هاگ  نآ 
.دوش گرم  هب  رجنم  هدش  عطق  گر  تسا  نکمم  مینک ، یحاّرج  ار  نآ  میهاوخب 

.مدش تحاران  یلیخ  ناکشزپ  صیخشت  ندینش  اب  نم 

یم دوخ  اب  زین  ار  وت  دنتسه ، اه  نیا  زا  رتاناد  رت و  قذاح  اج  نآ  ناکشزپ  .مورب  دادغب  هب  مهاوخ  یم  نم  شابن ! تحاران  دومرف : دیس 
.مرب

زا دـعب  اه  نآ  .دروآ  نم  نیلاب  هب  ار  دادـغب  ناکـشزپ  دیـس ، میدیـسر ، دادـغب  هب  یتقو  میداتفا ، هار  هب  دادـغب  فرط  هب  دیـس  هارمه  هب 
؟ مسر یم  متادابع  هب  هنوگچ  يزیرنوخ  عضو  نیا  اب  هک  مدش  سویأم  گنتلد و  نم  .دنداد  ار  صیخشت  نامه  مخز  هنیاعم 

.یناوخب زامن  یناوت  یم  دشاب ، هدولآ  تسابل  هک  مه  ردق  ره  .يرادن  یلکشم  چیه  یعرش  رظن  زا  تفگ : دید  ارم  یتحاران  دیس  یتقو 
.دنا هدومن  یهن  نآ  زا  ار  وت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هک  روخن ! ار  تسفن  بیرف  شاب و  راددوخ  یلو 

دزن هب  سپس  موش ، فّرشم  ارماس  ترایز  هب  مهاوخ  یم  دناشک ، دادغب  ات  ارم  ریدقت  دش و  نینچ  هک  الاح  مدرک : ضرع  دیس  هب  نم 
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.مدرگزاب ما  هداوناخ 

.مداتفا هار  هب  ارماس  فرط  هب  مدراذگ و  وا  دزن  ار  میاهراب  اه و  سابل  .دیدنسپ  ارم  رظن  زین  دیس 

نآ ترایز  زا  سپ  متفر و  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  يافـصاب  مرح  ترایز  هب  تسار  کی  مدیـسر ، ارماس  هب  یتقو 
ماما هب  هدروآ و  ور  دنوادخ  هاگرد  هب  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  مدـش ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدـقم  بادرـس  دراو  راوگرزب  ماما  ود 
همئا روبق  رانک  رد  هعمج  بش  ات  نآ ، زا  سپ  مدوب ، اعد  لوغشم  بش  زا  یـساپ  ات  مدومن ، هثاغتـسا  هدش و  لّسوتم  مالـسلا  هیلع  نامز 

.مدنام مالسلا  مهیلع 

فرط هب  یتقو  .مدرک  بآ  زا  رپ  ار  مفرظ  مدیـشوپ و  يا  هزیکاپ  سابل  و  مدرک ، لسغ  متفر و  هلجد  راـنک  هب  تراـیز ، زا  شیپ  يزور 
.دندش جراخ  رهش  هزاورد  زا  بسا  رب  راوس  رفن  راهچ  هک  مدش  هّجوتم  مداتفا ؛ هار  هب  مرح 

اهنآ رفن  ود  .دندنار  یم  ار  ناشنادنفـسوگ  هک  مدوب  هدـید  مرح  فارطا  ار  اه  نآ  ًالبق  هک  دیـسر  مرظن  هب  .دـندمآ  یم  انـشآ  مرظن  هب 
لیامح يریـشمش  ناشرفن  ود  ره  .دوب  هدـییور  شناـبل  تشپ  رب  وم  یگزاـت  هب  هک  دوب  یناوجون  اـه  نآ  زا  یکی  هک  دـندوب  رت  ناوج 

.دندوب هدومن 

ریز يریـشمش  هک  ییاقآ  يرگید  .تشاد  تسد  رد  زین  يا  هزین  دوب و  هدـناشوپ  یباقن  اب  ار  دوخ  هرهچ  هک  دوب  يدرمریپ  رگید ، یکی 
.دوب هداهن  کنحلا  تحت  ار  شا  همامع  هشوگ  هدومن و  لیامح  شنیگنر  يابق 

داتسیا و تسار  تمس  درمریپ  نآ  دندش ، کیدزن  نم  هب  ًالماک  یتقو 
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خـساپ نم  دـندرک و  مالـس  .تفرگ  رارق  نم  لباقم  اقآ  نآ  و  دنداتـسیا ، پچ  تمـس  زین  ناوج  ود  نآ  .داـهن  نیمز  هب  ار  شا  هزین  ُنب 
.مداد

؟ يدرگزاب تا  هداوناخ  دزن  ادرف  یهاوخ  یم  دومرف : دوب  هداتسیا  نم  لباقم  هک  يراوگرزب  نآ 

.يرآ مدرک : ضرع 

؟ تسا هدرک  تحاران  ار  وت  يزیچ  هچ  منیبب  ولج  ایب  دومرف :

دنتـسه و هیداب  لها  بارعا ، فـالخ  رب  ناـنیا  اریز  دـننک ، ادـیپ  ساـمت  نم  اـب  لاـح  نیا  رد  هک  تسین  بوخ  متفگ : مدوخ  شیپ  نم 
.تسا سیخ  منهاریپ  ما و  هدرک  لسغ  هزات  مه  نم  و  دنرادن ، تساجن  زا  يزارتحا  نادنچ 

ار نآ  دیـشک و  تسد  منار  يور  لمُد  يور  ات  هداهن و  نم  فتک  رب  تسد  هدـش  مخ  بسا  يور  زا  ناـشیا  .متفر  رتشیپ  لاـح  نیا  اـب 
.تسشن دوخ  بسا  تشپ  رب  هاگ  نآ  .تفرگ  مدرد  نم  .داد  راشف 

؟ یتسر یتشاد  هک  یجنر  زا  لیعامسا ! تفگ : درک و  نم  هب  ور  درمریپ  نآ ، زا  سپ 

.دنک راگتـسر  ار  امـش  ام و  دنوادخ  متفگ : دـناد ؟ یم  ارم  مان  اجک  زا  هک  مدرک  بّجعت  تخاس  بطاخم  مان  هب  ارم  وا  هک  نیا  زا  نم 
! هَّللا ءاش  نا 

.دنتسه مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناشیا  تفگ : وا 

هب زین  نم  دومن و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هاگنآ  .مدیـسوب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ياپ  متفر و  ولج  نم 
.متشاد یمنرب  مالسلا  هیلع  ترضح  يوناز  زا  تسد  هک  یلاح  رد  مداتفا  هار  هب  شلابند 

! درگرب دومرف : ترضح 

ص:248

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش مهاوخن  ادج  امش  زا  زگره  مدرک : ضرع 

! درگرب يدرگرب ، هک  تسا  نیا  رد  حالص  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

هب رما  وت  هب  راب  ود  تنامز  ماما  ینک ؟ یمن  اـیح  لیعامـسا ! يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  درمریپ  مدومن ، رارـصا  هدرک و  تجامـس  نم 
؟ ینک یم  تفلاخم  وت  دیامن و  یم  تشگزاب 

یتشگزاب دادغب  هب  یتقو  دومرف : دومن و  نم  هب  ور  هاگنآ  تشادرب  یمدق  دنچ  ترـضح  مداتـسیا ، مدـمآ و  دوخ  هب  نخـس  نیا  زا  نم 
: وگب یـضر  نامدنزرف  هب  و  ریگن ! دهدب ، وت  هب  يزیچ  تساوخ  یتفر و  وا  دزن  هب  نوچ  و  دـهاوخ ، یم  دوخ  دزن  هب  ار  وت  هفیلخ  ًامتح 

.دهدب وت  هب  یهاوخ  یم  هچره  هک  منک  یم  شرافس  وا  هب  نم  دسیونب ، ضوع  نب  یلع  هب  وت  دروم  رد  يا  همان 

زا و  مدرک ، یم  هقردب  ار  ناشندـش  رود  مهاگناب  مدوب و  هداتـسیا  روط  نیمه  نم  دـنتفر ، دـنداتفا و  هار  هب  ناشنارای  هارمه  هب  هاگ  نآ 
.مدش هودنا  فّسأت  راچد  مدوب ، هدش  نارجه  راتفرگ  هک  نیا 

دوخ اب  ار  ما  یتسه  مامت  دوخ  نتفر  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ییوگ  .متـشادن  تکرح  ناوت  هک  مدوب  هدش  دوخ  یب  دوخ  زا  ردـق  نآ 
.دُرب

يزیچ زا  يا ، هتفـشآ  ارچ  دنتفگ : دـندوب ، هدـید  ارم  ًالبق  هک  مرح  ماّدـخ  مدیـسر  مرح  هب  یتقو  مداتفا ، هار  هب  متـساخرب و  مارآ  مارآ 
؟ یتحاران

.هن متفگ :

؟ تسا هداد  ترازآ  یسک  دنتفگ :

یناراوس بسا  نآ  ایآ  منادب  مهاوخ  یم  یلو  .تسین  يزیچ  هن ، متفگ :
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؟ دیسانش یم  دندرک ، روبع  امش  دزن  زا  دندوب و  نانچ  نینچ و  هک  ار 

.دنتشاد ار  دنفسوگ  هلگ  نآ  هک  دندوب  یناگرزب  نامه  هب  ّقلعتم  اه  نآ  يرآ ، دنتفگ :

.دوب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  وا  هن ، متفگ :

؟ راوگرزب درم  نآ  ای  درمریپ  نآ  دنتفگ :

.راوگرزب درم  نآ  متفگ :

؟ درک هنیاعم  یتشاد ، هک  ار  تنار  مخز  ایآ  دنتفگ :

.دمآ مدرد  دیشک و  نآ  يور  تسد  متفگ :

هدید یمخز  چیه  .مدرک  یـسراو  زین  ار  میاپ  یکی  نآ  .مدرک  کش  .دـش  یمن  هدـید  يرثا  چـیه  و  مدرک ، هاگن  مخز  لحم  هب  هاگنآ 
هکت هکت  ار  منهاریپ  دـندروآ و  موجه  نم  فرط  هب  دـندرک ، هدـهاشم  ار  هنحـص  نیا  دـندوب ، مفارطا  رد  هک  یمدرم  یتقو  .دـش  یمن 

.دندیشک نوریب  مدرم  تسد  زا  ارم  ماّدخ  دندرک ،

، دش علّطم  عقوام  زا  یتقو  .دیـسرپ  ار  ارجام  دینـش و  ار  مدرم  دایرف  تشاد  ار  نیرهنلا  نیب  رظان  ناونع  هک  یتموکح  نیرومأم  زا  یکی 
؟ يدش جراخ  دادغب  زا  یک  تفگ : دیسرپ و  ار  ممان  تساوخ و  ارم 

.هتفه لّوا  متفگ :

یتقو دندومن ، هقردب  ارم  يرادـقم  زین  مدرم  .مدـش  جراخ  زامن ، يادا  زا  سپ  حبـص ، ماگنه  .مدـنام  مرح  رد  بش  نآ  نم  تفر و  وا 
مدیـسر و تشاد  مان  یناوا »  » هک دادغب  کیدزن  یکرهـش  هب  برغم  ماگنه  مدرک و  تکرح  نم  .دنتـشگزاب  مدش ، رود  مرح  زا  یمک 

.مدنارذگ اجنآ  رد  ار  بش 
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هک ار  يدراو  هزات  ره  بسن  مان و  دنا و  هدرک  ماحدزا  مدرم  مدید  مدیسر ، قیتع »  » لپ هب  یتقو  .مداتفا  هار  هب  دادغب  فرط  هب  نادادماب 
.دندیسرپ یم  دوش ؛ رهش  دراو  دهاوخ  یم 

؟ ییآ یم  اجک  زا  و  تسیچ ؟ تمان  دندیسرپ : دش  نم  تبون  یتقو 

.متفر لاح  زا  هک  نیا  ات  دندرک  هکت  هکت  ار  میاه  سابل  هدروآ و  موجه  نم  هب  ارماس  یلاها  دننام  متفگ ، ار  دوخ  مان  یتقو 

.دوب هدناسر  تاماقم  عالطا  هب  ار  ارجام  هتشون و  دادغب  هب  يا  همان  نیرهنلا  نیب  رظان  هک  دوب  رارق  نیا  زا  عوضوم 

.دنشکب ارم  دوب  هدنام  مک  هک  دوب  دایز  ردق  نآ  ماحدزا  .دندرک  دادغب  دراو  تسد  يور  ارم  مدرم 

دیس .دوش  تباث  عوضوم  تّحص  ات  داتسرف  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس  لابند  هب  ار  یسک  تقو  ریزو  یمقلع ، نب  نیدلا  دیؤم 
.میدرک تاقالم  مه  اب  یبون »  » هزاورد رانک  دش ، دادغب  دراو  شباحصا  هارمه  هب  هلصافالب 

!؟ وت تفگ : داتفا ، نم  هب  دیس  مشچ  دندرک ، رود  مفارطا  زا  ار  مدرم  سوواط ، نبا  دیس  نارای  یتقو 

.يرآ متفگ :

یمک یتقو  دـعب  یتعاس  تفر ، شوه  زا  هاگ  نآ  .دـیدن  مخز  نآ  رثا  زا  يزیچ  درک و  یـسررب  ارم  ياپ  دـمآ و  نییاپ  دوخ  بکرم  زا 
! میتفر ریزو  دزن  مه  اب  تفرگ و  ارم  تسد  دش ، رتهب  شلاح 

و نم ، ردارب  نیا ، تفگ : ریزو  هب  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  دیس 
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.تسا نم  دزن  رد  مدرم  نیرت  بوبحم 

هنیاعم ارم  دادـغب  رد  هک  ار  یناکـشزپ  نامه  ات  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .مدومن  فیرعت  ار  همه  نم  و  دیـسرپ ، نم  زا  ار  ارجام  همه  ریزو 
.دننک رضاح  دندوب ، هدرک 

یحارج جالع  هار  اهنت  هک  دوب  نیا  ام  صیخـشت  میدرک و  هنیاعم  ار  وا  ام  دـنتفگ : ریزو  خـساپ  رد  زین  اهنآ  دـندش ، رـضاح  ناکـشزپ 
.دش یم  گرم  هب  رجنم  زین  تروص  نآ  رد  هک  تسا 

؟ دبای لماک  يدوبهب  ات  دیشک  یم  لوط  تقو  دنچ  دنام ، یم  هدنز  یحارج  زا  سپ  ضرف  هب  رگا  تفگ : ریزو 

نآ يور  وم  هک  دنام  یم  یقاب  دیفس  يا  هرفح  مخز  لحم  رد  ندش  بوخ  زا  سپ  و  دیـشک ، یم  لوط  هام  ود  لقادح  دنتفگ : اه  نآ 
.دییور یمن 

؟ دیدرک هنیاعم  ار  وا  یک  امش  تفگ : ریزو 

.شیپ زور  هد  دودح  دنتفگ :

ياپ لثم  تسرد  تسا ، ملاس  ملاس  میاپ  هک  دندید  هنیاعم  زا  دعب  نانآ  دـییامن ، هنیاعم  هرابود  ار  وا  تفگ : ناکـشزپ  هب  ریزو  هاگ  نآ 
.تسا حیسم  راک  نیا ، تفگ : دز و  دایرف  اه  نآ  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  .رگید 

.تسا هدوب  یسک  هچ  راک  میناد  یم  دوخ  ام  .تسا  یفاک  هدوبن ، امش  راک  هک  دش  نشور  هک  نیمه  تفگ : ریزو 

داد و نم  هب  رانید  رازه  .مدرک  وگزاب  ار  نآ  همه  نم  دیسرپ و  ار  ارجام  وا  یتقو  .دندرب  هَّللاب » رـصنتسملا   » هفیلخ دزن  ارم  نآ ، زا  سپ 
! نک فرصم  ریگب و  ار  نیا  تفگ :
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.مریگب يزیچ  وت  زا  هّبح  کی  یّتح  هک  مرادن  ار  نآ  تأرج  نم  متفگ :

؟ یسرت یم  یسک  هچ  زا  تفگ : هفیلخ 

! ریگن يزیچ  هفیلخ  زا  دومرف  وا  .داد  افش  ارم  هک  یسک  زا  متفگ :

.مدرک كرت  ار  وا  مریذپب  وا  زا  يزیچ  هک  نیا  نودب  زین  نم  .دش و  رّدکم  تسیرگ و  بلطم  نیا  ندینش  اب  هفیلخ 

: دیوگ یم  یلقره  لیعامسا  دنزرف  دّمحم ، نیدلا  سمش 

هب وا  دوب ، نوزحم  مالسلا  هیلع  ماما  قارف  رد  هشیمه  دش و  نوگرگد  مردپ  لاح  جالعلا ، بعص  يرامیب  يافش  فّرـشت و  نیا  زا  سپ 
نامه .تشگ  یمزاب  تفر و  یم  ارماس  هب  ترایز  يارب  ناتسمز -  يامرس  رد  یّتح  زور -  ره  و  درک ، تماقا  اج  نامه  تفر و  دادغب 

، تفر ترایز  هب  دروآ  تسد  هب  ار  رای  رادید  تّذل  دناوتب  و  دنیبب ، ار  ترضح  يابرلد  لامج  رگید  راب  هک  نیا  دیما  هب  راب  لهچ  لاس 
، تفاتش یقاب  ناهج  هب  زیزع  دوجو  نآ  هودنا  هصغ و  اب  درم و  ترـضح  نآ  رادید  ترـسح  اب  وا  و  درکن ، تدعاسم  وا  اب  ریدقت  یلو 

(1) .داب وا  رب  يادخ  تمحر 
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! ییوت نم  درد  ياود  120

: دیوگ یم  ینسح  هوطع  نب  یقاب  دیس 

نایعیش هب  و  تشاد ، یم  زاب  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  هب  لیامت  زا  ار  شنادنزرف  ًاصوصخم  دوخ  نایفارطا  دوب و  بهذم  يدیز  مردپ 
بهذم نم  دهد ، افش  ارم  امش  رمالا  بحاص  رگا  .مرب  یم  جنر  درد  نیا  زا  نم  تسا و  رامیب  نم  ياه  هیلک  تسا  اه  لاس  تفگ : یم 

.منک یم  لوبق  ار  امش 

: تفگ .میتفر  وا  دزن  تعرس  هب  .دیبلط  یم  کمک  هب  ار  ام  هک  میدینش  ار  نامردپ  يادص  هاگان  میدوب  عمج  مه  رود  همه  بش ، کی 
.دش جراخ  نم  دزن  زا  نآلا  نیمه  هک  دیبایرد  ار  ناترمالا  بحاص 

: تفگ نم و  شیپ  دمآ  یصخش  تفگ : میدیسرپ ، ار  ارجام  میتشگزاب و  یتقو  .میتفاینار  یسک  اما  میتخادرپ ، وجتسج  هب  تعرس  هبام 
! هوطع يا 

؟ یتسیک وت  متفگ :

! تنادنزرف ماما  رمالا و  بحاص  تفگ :

! تسا هدنامن  درد  زا  يرثا  مدید  مدش ، هجوتم  یتقو  .تفر  داد و  راشف  دیشک و  نم  ياه  هیلک  هب  ار  شکرابم  تسد  هاگ  نآ 

(1) .دش لاحرس  کباچ و  وهآ  دننام  وا  تفر و  نیب  زازور  نآزا  مردپ  يرامیب 

ص:254

ص 65. ج 52 ، راونالا ، راحب  بحاصلا 7 ؛ تازجعم  یف  ص 300 و 301 ، ج 3 ، همغلا ، فشک  . 151 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 265 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_254_1
http://www.ghaemiyeh.com


! وا رادید  دنمزاین  رضخ  121

: دیوگ یم  يرتشوش  نامحرلا  دبع  نب  دّمحم  نب  یلع 

، میناوخب زامن  میورب و  هعصعص  دجسم  هب  تسا  بوخ  متفگ : میساور  ناتـسود  زا  یکی  هب  .داتفا  ساور » ینب   » هلیبق هب  مراذگ  يزور 
.تسا بحتسم  رایسب  تسا ، مالسلا  مهیلع  هّمئا  مودق  ّلحم  هک  سدقم  ياهناکم  نیا  رد  ندناوخ  زامن  بجر  هام  رد  اریز 

دراو .دـندوب  هتـسب  ار  شناوناز  هک  دوب  هدـیباوخ  تشاد  زاهج  لحر و  هک  يرتش  دجـسم  رد  رانک  میتفر ، هعـصعص  دجـسم  هب  مه  اـب 
رد شیاعد  نومضم  هک  تسا -  ییاعد  ندناوخ  لوغـشم  هدیـشوپ و  يزاجح  يا  همامع  سابل و  هک  میدید  ار  يدرم  میدش ، دجـسم 

.تفر دومن و  ینالوط  يا  هدجس  هاگ  نآ  تسب -  شقن  نامرطاخ 

! مییوگب ینخس  میتسناوتن  .دوب  هدمآ  دنب  نامنابز  ایوگ  يدید ؟ ار  مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  متفگ : متسود  هب  نم 

؟ دییآ یم  اجک  زا  تفگ : .میدید  دوب ، نینیدتم  زا  هک  ار  یساور  دواد  یبا  نبا  میدمآ ، نوریب  دجسم  زا 

.میدرک فیرعت  شیارب  میدوب ، هدید  هچنآ  و  هعصعص ، دجسم  زا  میتفگ :

.دنز یمن  فرح  یسک  اب  دیآ و  یم  هعصعص  دجسم  هب  هبترم  کی  زور  هس  ای  ود  راوس  نآ  تفگ : وا 
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؟ تسیک وا  بوخ  میتفگ :

؟ دشاب هک  دینک  یم  نامگ  تفگ :

.تسا مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  مینک  یم  رکف  ام  میتفگ :

! دیتفای هار  هک  دیورب  تسا ، وا  تاقالم  جاتحم  رضخ  هک  تسا  یسک  وا  مراد  نیقی  نم  ادخ ! هب  مسق  تفگ : وا 

(1)! دوب مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ًامتح  متفگ : متسود  هب  نم 

! وا تماما  زاغآ  122

: دیوگ یم  يرصب  نایدالا  وبا 

هب يزور  .مدناسر  یم  فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ياه  همان  .مدوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  نم 
اه نیا  دومرف : هدروآ و  نوریب  ار  ییاه  همان  دید ، ارم  یتقو  .دوب  يرامیب  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  .مدش  فّرـشم  ناشیا  تمدخ 
ارم هک  ینیب  یم  يونـش و  یم  نم  هناخ  زا  هّجـض  هلاـن و  يادـص  یتشگزاـب ، یتقو  .دوب  یهاوخ  هار  رد  زور  هدزناـپ  ربب ! نئادـم  هب  ار 

.دنهد یم  لسغ 

؟ دوب دهاوخ  هک  امش  نیشناج  دش  نینچ  یتقو  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

ص:256

ص 66. ج 52 ، راونالا ، راحب  . 152 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 267 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_256_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دهاوخب وت  زا  ار  اه  همان  باوج  هک  نآ  - 

؟ رگید تمالع  - 

.درازگ زامن  نم  رب  هک  نآ  - 

؟ يدعب ناشن  - 

؟ دهد ربخ  هسیک  ياوتحم  زا  هک  نآ  - 

؟ تسیچ هسیک  رد  و  هسیک ؟ مادک  مسرپب  هک  دش  نآ  زا  عنام  مالسلا  هیلع  ماما  تبیه  هاگ  نآ 

ارماس هب  دـعب  زور  هدزناـپ  تسرد  .متفرگ  ار  اـه  هماـن  باوج  هتفر و  نئادـم  هب  مدـش و  جراـخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  زا  اـه  هماـن  اـب 
.دیسر یم  شوگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  هلان  هّجض و  يادص  دوب ، هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  روط  نامه  و  متشگزاب ،

یم تینهت  تیلست و  وا  هب  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  نایعیش  هداتسیا و  هناخ  رد  يولج  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ردارب  باّذک   ] رفعج
.دنتفگ

یم يزاب  رامق  رصق  رد  دروخ و  یم  بارش  هک  متخانـش  یم  ار  وا  اریز  .تفر  دهاوخ  نیب  زا  تماما  دشاب ، ماما  وا  رگا  متفگ : دوخ  اب 
! تخاون یم  روبنط  درک و 

.دیسرپن نم  زا  اه  همان  هرابرد  يزیچ  وا  اما  .متفگ  تینهت  تیلست و  هدش و  کیدزن  زین  نم  لاح  نیا  اب 

وا رب  دیزیخرب و  دنا ، هدرک  نفک  ار  ناتردارب  ناج ! اقآ  تفگ : دـش و  جراخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  دـیقع ، هاگ  نآ 
.دیرازگب زامن 

نسح دیعس و  نب  نامثع  اه  نآ  شیپاشیپ  هک  نایعیش  هورگ  اب  رفعج 
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.دندش دراو  دوب -  هملس  هب  فورعم  دش و  هتشک  مصتعم  تسد  هب  هک  یلع -  نب 

رب ات  تساخرب  باذک   ] رفعج شردارب  .تسا  هدش  هدیچیپ  نفک  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میدید  میدش ، قاتا  دراو  یتقو 
زاب شیاهنادند  نایم  تشاد و  هدیچیپ  ياهوم  هک  ینوگ  مدنگ  هچب  رـسپ  دـیوگب ، ریبکت  تساوخ  یم  هک  نیمه  اما  .دـناوخب  زامن  وا 

.مرتراوازس مردپ  رب  زامن  ندرازگ  هب  وت  زا  نم  ومع ! يا  ورب ! رانک  تفگ : دیشک و  ار  رفعج  يادر  دمآ و  دوب ،

زا سپ  دناوخ ، زامن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رب  دمآ و  شیپ  لفط  نآ  و  تفر ، رانک  دوب ، هدیرپ  شگنر  هک  یلاح  رد  رفعج 
.دومن نفد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شردپ  ربق  رانک  ار  مالسلا  هیلع  ماما  زامن ،

! هدب يراد ، هارمه  هب  هک  ار  ییاه  همان  باوج  يرصب ! يا  تفگ : دومن و  نم  هب  ور  نینزان  هداز  اقآ  نآ  هاگ  نآ 

.هدنام تسا  هسیک  ياوتحم  زا  ربخ  هک  تمالع  نیمّوس  طقف  تمالع ، ود  نیا  متفگ : دوخ  اب  مداد و  لیوحت  ار  همه  نم 

؟ دوب هک  لفط  نآ  تفگ : دـمآ و   (1)« ءاّشو زجاح   » لاـح نیا  رد  .دـنک  یم  هیرگ  شردارب  گرم  رب  هک  مدـید  متفر  رفعج  دزن  یتقو 
.یتساوخ یم  یتّجح  وا  زا  دیاب 

.متخانش یمن  هدیدن و  ًالصا  ار  وا  مسق ! ادخ  هب  تفگ : رفعج 
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تاقالم ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میهاوخ  یم  دنتفگ : دـندش و  دراو  مق  یلاها  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتـسشن  اج  نامه  ام 
.مینک

.دنداد ناشن  ار  رفعج  مدرم  تسیک ؟ وا  نیشناج  دنتفگ : .میدناسر  اهنآ  عالطا  هب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  تداهش  ام 

هچ زا  اه  همان  وگب  میراد ؛ یلاوما  اه و  همان  دوخ  هارمه  هب  ام  دندیـسرپ : سپـس  دنتفگ ، تینهت  تیلـست و  هدرک و  مالـس  وا  رب  اه  نآ 
؟ دشاب یم  ردقچ  تاهوجو  رادقم  و  تسا ؟  یناسک 

بیغ ملع  هک  دـنهاوخ  یم  ام  زا  تفگ : دـناکت ، یم  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  تساخرب و  تینابـصع  اـب  رفعج  نخـس ، نیا  ندینـش  اـب 
.مینادب

رانید رازه  هسیک  رد  و  تسا ، ینالف  نالف و  زا  امـش  ياه  همان  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  هظحل ، نیا  رد 
.تسا هدش  هدییاس  نآ  رانید  هد  شقن  هک  دراد  دوجو 

.تسا ماما  تسا  هداتسرف  لاوما  اه و  همان  تفایرد  يارب  ار  وت  هک  یسک  دنتفگ : دنداد و  وا  هب  ار  لاوما  اه و  همان  اه  نآ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسمه  يریگتسد  روتسد  هفیلخ  .داد  شرازگ  ار  هیـضق  تفر و  هفیلخ  دزن  رفعج  دادیور ، نیا  زا  دعب 
هک دومن  اعّدا  هدومن و  راکنا  ًاّلک  ار  وا  دوجو  مالـسلا  اهیلع  نوتاخ  سجرن  اّما  .دنک  اشفا  ار  شدـنزرف  يافتخا  ّلحم  ات  درک  رداص  ار 

.تسا رادراب  زونه 

.دنک قیقحت  ار  عوضوم  ات  درپس  یضاق  براوشلا » یبا  نبا   » هب ار  وا  زین  هفیلخ 

یناهگان روط  هب  ناقاخ » نب  ییحی  نب  هَّللادیبع   » نامز نامه  رد  یلو 
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هفیلخ دش .-  فورعم  جنزلا  بحاص  هب  اه  نآ  ربهر  اهدعب  هک  دنتخات -  هفیلخ  نیرومأم  رب  هدومن و  شروش  هرصب  رد  یهورگ  دُرم ،
لفاغ مالـسلا  اهیلع  نوتاخ  سجرن  هرابرد  قیقحت  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هلأسم  زا  و  دندش ، اهنآ  رطخ  عفد  مرگرـس  وا  نایفارطا  و 

(1) .دندنام

! ناتسود زا  ییاریذپ  و  یتشهب ؛ ياذغ  123

: دیوگ یم  يرهوج  يدهم  نب  یسیع  دّمحم  وبا 

یم هک  مدوب  هدینش  ًالبق  .مدش  رامیب  لامعا  نایاپ  زا  سپ  مدروآ ، اج  هب  ار  جح  لامعا  .مدش  فّرشم  جح  هب  يرمق  يرجه  لاس 268 
هعلق  » زا مدوب  رامیب  هک  نیا  اب  روظنم ، نیمه  هب  دوب  هدش  تباث  نم  يارب  عوضوم  نیا  دومن و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناوت 

يرامیب تهج  هب  یلو  مدرک ، امرخ  یهام و  سوه  هار  رد  .مداتفا  هار  هب  هنیدـم  دـصق  هب  دوب  مهاگ  تماـقا  هکم و  کـیدزن  هک  دـیف »
.مروخب امرخ  یهام و  متسناوت  یمن 

ترـضح رباص »  » مان هب  یلحم  رد  هک  دنداد  تراشب  نم  هب  ما  ینامیا  ناردارب  اجنآ  رد  مدناسر ، هنیدـم  هب  ار  مدوخ  دوب  يوحن  ره  هب 
.تسا هدش  هدید  مالسلا  هیلع 

هب یتقو  مدرک ، تکرح  رباص  هقطنم  فرط  هب  الوم  رادید  قشع  هب  نم 
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.دندش يرصق  دراو  هک  مدید  يرغال  هلاغزب  سأر  دنچ  مدیسر ، یلاوح  نآ 

هدروآ یهلا  هاگرد  هب  ور  زامن  زا  سپ  و  مدروآ ، اج  هب  ار  اشع  برغم و  زامن  دیسر ، ارف  بش  هک  نیا  ات  مدوب  هیضق  بقارم  مداتسیا و 
.دیامن مبیصن  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  ترایز  قیفوت  هک  متساوخ  ادخ  زا  و  مدومن ، عّرضت  اعد و  رایسب  و 

! وش دراو  يرهوج ! يدهم  نب  یسیع  يا  دز : یم  دایرف  هک  مدید  ار  یمداخ  دوخ  ربارب  رد  هاگان 

مداخ .تسا  هدش  هدرتسگ  ییاذغ  هرفس  مدید  مدش ، طایح  دراو  مدومن ، انث  دمح و  رایسب  ار  ادخ  متفگ ، لیلهت  ریبکت و  قوش  زا  نم 
« دـیف  » زا جورخ  ماگنه  يراـمیب  ناـمز  رد  هک  هچنآ  زا  هک  دـهاوخ  یم  تیـالوم  تفگ : دـناشن و  نآ  راـنک  ارم  تفر و  نآ  فرط  هب 

.ینک لیم  يدوب ، هدرک  سوه 

اذغ هنوگچ  اما  .ما  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیانع  دروم  هک  دش  مامت  نم  رب  تّجح  رادقم  نیمه  ات  متفگ : دوخ  شیپ  نم 
؟ ما هدیدن  ار  میالوم  هک  یلاح  رد  مروخب 

.دید یهاوخ  ارم  روخب ! تماعط  زا  یسیع ! يا  دومرف : یم  هک  مدینش  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  يادص  هاگان 

هداهن ریـش  يرادقم  دوب و  نامدوخ  رهـش  ياهامرخ  لثم  هک  ییامرخ  نآ  رانک  هدش و  خرـس  یهام  مدید  مدرک ، هاگن  هرفـس  هب  یتقو 
.تسا هدش 

؟ مروخب ریش  اب  ار  امرخ  یهام و  روطچ  مضیرم  نم  متفگ : دوخ  اب  زاب 
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ار تدوخ  ررض  عفن و  رتهب  وت  ایآ  ینک ؟ یم  کش  ام  راک  هب  ایآ  یسیع ! يا  دومرف : هک  مدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يادص  زاب 
؟ ام ای  یناد  یم 

نآ رد  ندروخ  رثا  و  دـش ، یمن  مک  نآ  زا  يزیچ  مدروخ  یم  هچره  اـما  .مدروـخ  اـه  نآ  همه  زا  و  مدرک ، رافغتـسا  متـسیرگ و  نم 
اما مروخب ، مه  زاب  متـشاد  تسود  .مدروخ  يدایز  رادقم  .دوبن  ایند  نیا  ياهاذغ  لثم  نآ  معط  هک  ذیذل  دوب  ییاذغ  دنام ، یمن  یقاب 

.مدیشک یم  تلاجخ 

.تسا هدشن  هتخپ  ناسنا  تسد  هب  تسا و  یتشهب  ماعط  نیا  شکن ! تلاجخ  روخب ! یسیع ! يا  دومرف : هرابود  مالسلا  هیلع  ترضح 

.تسا یفاک  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع  .متشادن  يریس  اما  مدش  اذغ  ندروخ  لوغشم  هرابود 

! نم دزن  ایب  نونکا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

؟ ما هتسشن  ار  میاه  تسد  هک  یلاح  رد  مورب  میالوم  دزن  هنوگچ  متفگ : دوخ  شیپ  نم 

؟ تسا یقاب  يا  هدروخ  هچنآ  کل  ایآ  یسیع ! يا  دومرف : لاح  نامه  رد  مالسلا  هیلع  ترضح 

هظحل دنچ  يارب  دیـشخرد و  يا  هدـننک  هریخ  رون  هاگان  متفر  رت  کیدزن  هاگ  نآ  .تشاد  روفاک  کشم و  رطع  مدرک ، وب  ار  مناتـسد 
یم هک  دوبن  ناگدـننک  بیذـکت  نخـس  رگا  یـسیع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  متـشگرب  يداع  تلاح  هب  یتقو  .مدـش  جـیگ 

امش هب  وا  زا  يزیچ  هچ  و  تسا ؟ هدید  ار  وا  یسک  هچ  و  تسا ؟ هدمآ  ایند  هب  اجک  و  تسا ؟ اجک  وا  دنیوگ :
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نینمؤملاریما هک  نیا  اب  اه  نآ  هک  نادب  .يدید  یمن  ارم  وت  زگره  دراد ؟ يا  هزجعم  هچ  و  دهد ، یم  يریخ  هچ  امـش  هب  و  دـسر ؟ یم 
هدرک و بیذکت  هنوگ  نیا  ارم  ناردپ  اهنآ  .دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دنتفر  یم  وا  دزن  دندید و  یم  ار  مالـسلا  هیلع 

.دنداد تبسن  رگید  ياهزیچ  نج و  ریخست  رحس ، هب  ار  اه  نآ 

! راد ناهنپ  ام  نانمشد  زا  وگب و  ام  ناتسود  هب  يدید  هک  ار  هچنآ  یسیع ! يا 

! منامب تباث  داقتعا  نیا  رد  نم  دییامرفب  اعد  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

! یتفای هار  هک  درگزاب  يدید ، یمن  ارم  زگره  دومن ، یمن  مدق  تباث  ار  وت  دنوادخ  رگا  دومرف :

(1) .متشگزاب مدرک  یم  رکش  مدومن و  یم  ساپس  قیفوت  نیا  رب  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  نم 

! وا نارکیب  تیانع  و  لد ؛ رد  ياعد  124

: دیوگ یم  نوراق  نب  دّمحم  نیدلا  سمش 

یماّمح بحاص  و  تشاد ، درز  يوم  هاتوک و  شیر  وا  درک ، یم  یگدنز  لکش  دب  شقن و  زیر  هیُنبلا ، فیعض  يدرم  هّلح »  » رهـش رد 
هب دوب ،
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.دوب فورعم  یمامح » حجار  وبا   » هب تهج  نیمه 

هداد مانشد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يافلخ  حجار  وبا  هک  دنداد  ربخ  تشاد ، مان  ریغـص » ناجرم   » هک هلح  مکاح  هب  يزور 
کتک گرم  ّدح  ات  ار  وا  درک  رما  مکاح  .دندرب  مکاح  دزن  ریگتسد و  ار  وا  یتقو  .دنیامن  ریگتـسد  ار  وا  ات  داد  روتـسد  مکاح  .تسا 

.دننزب

.تسکش وا  نیشیپ  ياه  نادند  و  دش ، یمخز  تّدش  هب  شتروص  هک  دندز  ردق  نآ  دندز ، یم  فرط  ره  زا  ار  وا  مکاح  نیرومأم 

و تفای ، همادا  نانچمه  وا  هجنکش  .دننک  خاروس  زودلاوج  اب  هدیشک و  نوریب  ار  وا  نابز  ات  داد  روتسد  درکن ، افتکا  مه  نیا  هب  مکاح 
بانط هدومن و  خاروس  ار  وا  ینیب  هک  داد  روتـسد   [ شیوخ یبهذم  تریغ  شیامن  حالطـصا  هب  ییامن و  تردق  مدرم و  تربع  يارب  ]

.دنیامن متش  برض و  ار  وا  زین  مدرم  راظنا  رد  دنناخرچب و  هّلح  ياه  هچوک  رد  دنهد و  روبع  نآ  زا  ینشخ  ربز 

.تسا هدرم  تشادنپ  یم  دید ، یم  ار  وا  هک  ره  .دوب  هدنامن  حجار  وبا  يارب  یقمر  رگید  دندرک ، ارجا  ار  وا  روتـسد  مکاح ، نیرومأم 
.درک رداص  ار  شلتق  روتسد  دیشکن و  وا  رس  زا  تسد  مکاح  لاح ، نیا  اب 

.تسا هدرم  زین  الاح  نیمه  .تسا  یفاک  شیارب  دید ، هچنآ  تسا و  يدنملاس  درمریپ  وا  دنتفگ : دندوب ، رضاح  هنحص  رد  هک  يا  هّدع 
.دومن شیاهر  هدش و  یضار  مکاح  ات  دندرک  رارصا  ردق  نآ  و  دیریگم ! ندرگ  هب  ار  شنوخ  .دنکب و  ناج  هک  دینک  اهر  ار  وا 

یقمر هک  هدرک  داب  نابز  یمخز و  تروص  اب  ار  وا  حجار ، وبا  ناگتسب 
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.دُرم دهاوخ  بش  نامه  حجار  وبا  هک  دنتشاد  نیقی  همه  و  دندناباوخ ، یقاتا  رد  و  هدرب ، شا  هناخ  هب  دوب  هدنامن  شیارب 

اسر یتماق  كاپ ، هوبنا و  یشیر  خرس ، يا  هرهچ  اب  حجار  وبا  دندید  دنتفر ، وا  هناخ  هب  شلاح  زا  عالّطا  يارب  یتقو  ماگنه ، حبـص  اما 
هتـشذگ و بش  دـب  لاح  عضو و  زا  يرثا  چـیه  تسا و  هداتـسیا  زامن  هب  هلاس  تسیب  ناوج  کی  دـننام  ملاس ، ییاه  نادـند  يوق و  و 

.دوش یمن  هدید  وا  تاحارج 

؟ تسا هدش  هچ  حجار ! وبا  دندیسرپ : دندوب ، هدرک  بّجعت  رایسب  هک  مدرم 

زا و  مدرک ، اعد  لد  رد  منک ، اعد  متشادن  هک  نابز  .تسکش  ملد  مدید ، منامـشچ  لباقم  رد  ار  گرم  یتقو  بشید  تفگ : حجار  وبا 
.مدیبلط کمک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  میالوم 

هدـهاشم ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مبوبحم  لامج  هاگان  .درک  رپ  ار  هناخ  ياـضف  يرون  تفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  بش  یکیراـت  یتقو 
: دومرف هدیشک  نم  حورجم  هرهچ  رب  ار  كرابم  تسد  هک  مدومن 

«. تسا هدیشخب  تیفاع  ار  وت  دنوادخ  وش ! جراخ  هناخ  زا  تا  هداوناخ  يزور  بسک  يارب  »

.مدید ار  دوخ  دینیب ، یم  هک  روط  نیمه  دش  حبص 

هدید روط  نآ  زورید  ار  حجار  وبا  هک  وا  .درک  راضحا  ار  وا  مکاح  .دیـسر  مکاح  شوگ  هب  دش و  شخپ  اج  همه  ًاروف  وا  يافـش  ربخ 
.داتفا ساره  هب  تّدش  هب  دز و  شکشخ  اج  رد  درک  یم  هدهاشم  نینچ  زورما  و 
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نامز ماما  هب  بوسنم  هک  یناکم  رد  هک  ار  شتراما  ّلحم  یّتح  .داد  شور  رییغت  هّلح  نایعیـش  هب  تبـسن  دوخ  راتفر  رد  ناـمز ، نآ  زا 
زا مادک  چیه  اّما  تسشن ! هلبق  هب  ور  مارتحا  تهج  هب  ، ] دنیشنب هلبق  هب  تشپ  هک  نیا  ياج  هب  سپ  نآ  زا  هداد و  رییغت  دوب  مالسلا  هیلع 

(1) .دُرم یهاتوک  تدم  زا  سپ  وا  درکن و  يدوس  وا  لاح  هب  اه  نیا 

! الوم تیانع  و  انیبان ؛ تراسج  125

: دیوگ یم  نوراق  نب  دّمحم  نیدلا  سمش 

وا هب  سُرب »  » مان هب  ییاتسور  .تفر  یم  رامـش  هب  هفیلخ  ناتـسود  ناکیدزن و  زا  یکی  دوب ، رّوذم »  » هب فورعم  هک  سمـش » نب  رمعم  »
.دوب هدومن  تاداس  فقو  ار  نآ  هک  تشاد  قلعت 

جاتحیام روُما  هب  دوب ، بهذم  یّنس  هک  نامثع »  » مان هب  یصخش  وا  مداخ  تشاد ، مان  بیطخ » نبا  ، » دوب صلاخ  يا  هعیـش  هک  وا  بیان 
.تشاد دوجو  يداقتعا  هلداجم  هشیمه  نامثع  بیطخ و  نبا  نیب  .درک  یم  یگدیسر  وا  یفرصم 

ایب تفگ : درک و  نامثع  هب  ور  بیطخ  نبا  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رانک  رد  دندش ، فّرـشم  ّجـح  هب  مه  قاّفتا  هب  يزور 
ار مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع ، ترضح  ینعی  مراد  تسود  هک  ار  یناسک  مان  نم  .مینک  هلهابم  مهاب 
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یم تسد  مه  اـب  هاـگ  نآ  .سیونب  ار  ناـمثع  رمع و  رکبوبا ، ینعی  يراد  تسود  هک  ار  یناـسک  ماـن  زین  وت  مسیون ، یم  متـسد  فـک 
.تسا قح  رب  شداقتعا  .دنام  ملاس  هک  نآ  تسد  لطاب و  وا  داقتعا  تخوس ، هک  ره  تسد  .میهد 

.دندرک ششنزرس  هدومن و  ضارتعا  وا  هب  دندوب ، ماوع  ایاعر و  هقبط  زا  هک  نیرضاح  .تفریذپ  یمن  ار  هلهابم  نیا  نامثع 

لاح نامه  رد  .درک  دیدهت  ار  اه  نآ  تفرگ و  ازسان  مانشد و  داب  هب  ار  نیضرتعم  دوب ، هنحص  دهاش  یفرشم  لحم  زا  هک  نامثع  ردام 
.دناوخ ارف  ار  دوخ  ناتسود  دنیبب ، ار  ییاج  دناوت  یمن  هک  دش  هّجوتم  یتقو  دش ! روک 

وا ربخ  .دندرب  هّلح  هب  ار  وا  .دنیبب  دناوت  یمن  ار  ییاج  اما  .تسا  ملاس  ًارهاظ  هک  دندش  هجوتم  دـندرک ، یـسررب  ار  وا  نامـشچ  اه  نآ 
.دش عیاش  اج  همه  رد 

.دنهد ماجنا  يراک  دنتسناوتن  زین  اه  نآ  اما  دندرک  رضاح  وا  هنیاعم  يارب  ار  هلح  دادغب و  ناکشزپ 

اب يوش و  هعیـش  رگا  تسا ، مالـسلا  هیلعدّـمحم  لآ  مئاق  تسا ، هدومن  روک  ار  وت  هک  نآ  دـنتفگ : وا  هب  هلح  نمؤم  ناـنز  زا  يا  هّدـع 
، دنادرگ دهاوخ  زاب  وت  هب  ار  وت  یتمالس  دنوادخ  هک  مینک  یم  تنامض  ام  ییامن  يّربت  شنانمشد  زا  یشاب و  هتشاد  ّیلوت  وا  ناتسود 

.يوش انیب  هرابود  هک  درادن  ناکما  نیا ، نودب  و 

.دیورگ عیشت  بهذم  هب  دش و  یضار  هداد و  نت  رما  نیا  هب  زین  وا 

وا هارمه  هب  ار  بش  دـندرب و  تشاد ، رارق  هّلح  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم  هک  یّلحم  هب  هعمج  بش  ار  وا  هّلح  ناـنز 
ناکم نآ  هّبق  ریز 
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.دندومن هتوتیب  فیرش 

شا ییانیبان  ملاس و  ًالماک  وا  ياه  مشچ  دمآ و  نوریب  هبق  زا  هدش و  رادیب  نز  نآ  هاگان  هک  دوب  هتـشذگن  بش  زا  یتعاس  دـنچ  زونه 
.دومن یم  فصو  ار  ناشتالآ  تنیز  اه و  سابل  هدرک و  رادیب  ار  نانز  یکی  یکی  دوب ، هدش  فرطرب 

.دندیسرپ ار  ارجام  تیفیک  سپس  دندروآ ، ياج  هب  ار  یهلا  دمح  دندش و  رورسم  وا  يافش  زا  اهنآ 

یسک هک  مدرک  ساسحا  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  زونه  دیتفر ، هتـشاذگ و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  فیرـش  هّبق  تحت  ارم  یتقو  تفگ :
.دومرف تیانع  افش  ار  وت  دنوادخ  هک  زیخرب  تفگ : داهن و  متسد  يور  ار  شتسد 

! ناج اقآ  متفگ : .دوب  هداتـسیا  يدرم  نآ  نایم  رد  هدـش و  رون  زا  ّولمم  هک  مدـید  ار  هبق  .مدـید  یم  ار  زیچ  همه  مدوشگ  ار  منامـشچ 
؟ دیتسه هک  امش 

.نسح نب  م ح م د  دومرف :

.دش بیاغ  ناهگان  هاگنآ 

داقتعا دش و  هعیش  زین  نامثع  شدنزرف  .دندومن  شخپ  هّلح  رد  ار  وا  يافش  ربخ  هدش و  جراخ  فیرش  لحم  نآ  زا  وا  قافتا  هب  اه  نز 
.دیدرگ مکحم  بوخ و  شردام  وا و 

(1) .دش یم  دقتعم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  تبسن  دینش  یم  ار  نآ  سک  ره  دش و  روهشم  ارجام  نیا 
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! زیخرب ادخ  نذا  هب  126

: دیوگ یم  يردهز  نب  رفعج  نیدلا  مجن 

نم هجلاعم  هب  ناوت  مامت  اب  وا  تسب ، نم  جالع  هب  تّمه  رمک  میردپ  گرزب  ردام  مردـپ ، گرم  زا  سپ  مدـش ، التبم  جـلف  يرامیب  هب 
.دیشخبن يرثا  یلو  تخادرپ ،

.ریگب کمک  دادغب  ناکشزپ  زا  دنتفگ : وا  هب 

.دیشخبن يدوس  اما  دنداد  رارق  هجلاعم  تحت  ارم  هّلح  رد  ینالوط  یتّدم  اهنآ  و  دروآ ، لمع  هب  توعد  دادغب  ناکشزپ  زا  وا 

.دبای افش  ات  ربب  هّلح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم  فیرش  هّبق  هب  ار  وا  دنتفگ : وا  هب  هک  نیا  ات 

رادـید هب  هاگان  مدوب ، هدرک  هتوتیب  اـجنآ  رد  هدـش و  فرـشم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  فیرـش  دـبنگ  ریز  هب  مگرزب  رداـم  هارمه  یبش 
.مدش ّقفوم  ترضح 

! زیخرب دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترضح 

.مزیخرب اج  زا  مناوت  یمن  هک  تسا  لاس  کی  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

.ادخ نذا  هب  زیخرب ! دومرف :

.دندومن يرای  نتساخرب  يارب  ارم  و 

.موش هتشک  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  دندروآ  موجه  متاقالم  يارب  نانچ  دندش  علّطم  نم  يافش  زا  مدرم  هک  یماگنه 

سابل نم  رب  و  دندرک ، هراپ  هکت  كّربت  ناونع  هب  ار  میاه  سابل  مامت  اهنآ 
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(1) .مداتسرف ناشیارب  ار  اه  نآ  سابل  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  سابل  و  متشگ ، زاب  هناخ  هب  هاگنآ  دندیناشوپ ، يرگید 

! الوم تیانع  و  هداتفا ؛ يریخ  لها  127

: دیوگ یم  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیس 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاـگراب  راوید  هب  راوـید  هیاـسمه  منک  یم  یگدـنز  نآ  رد  نم  هک  يا  هناـخ  تسا ، يرجه  لاس 789 
و دوب ، للدم » نیـسح   » هب فورعم  و  حالـص ، ریخ و  هب  روهـشم  هک  درک  یم  یگدـنز  هناخ  نیا  رد  يدرم  شیپ  اه  لاس  .تسا  فجن 

.دوب دنزرف  لایع و  بحاص 

یم رـس  هب  تمحز  جنر و  رد  يرامیب  نیا  زا  يدایز  تّدـم  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  كرحت  تردـق  هدـش و  جـلف  يا  هضراع  یپ  رد  وا 
وا يرورض  ياهراک  وا  رسمه  و  تشاد ، دوخ  رسمه  هب  زاین  شیوخ  يرورـض  روُما  ماجنا  يارب  هک  دوب  نانچ  نآ  وا  جلف  تّدش  درب ،

.دندمآ گنت  هب  یگدنز  نیا  زا  شا  هداوناخ  يرامیب ، نارود  ندش  ینالوط  رثا  رد  یلو  داد ، یم  ماجنا  ار 

.دـش ضورقم  رایـسب  رطاـخ  نیمه  هب  دـیامن  نیمأـت  ار  دوخ  یگدـنز  جراـخم  دـنک و  راـک  تسناوـت  یمن  وا  نوـچ  رگید ؛ يوـس  زا 
رد ار  وا  رگید ، يوس  زا  مدرم  هب  جایتحا  و  وس ، کی  زا  هناخ  رد  وا  یحور  یمسج و  تالکشم 
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.دوب هداد  رارق  يدب  تیعضو  رد  ناراک  بلط  لباقم 

بـش زا  مراهچ  کی  .دـنک  یم  رادـیب  دـندوب  باوخ  رد  همه  هک  ار  شنادـنزرف  رـسمه و  يرجه ، لاـس 720  ياهبـش  زا  یبش  رد  وا 
؟ تسا ربخ  هچ  دنسرپ : یم  وا  زا  دنبای و  یم  هدننک  هریخ  يرون  زا  ولمم  ار  هناخ  دنزیخ  یمرب  ساره  اب  اه  نآ  یتقو  دوب ، هتشذگ 

! زیخرب نیسح  يا  دومرف : هدروآ و  فیرشت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دیوگ : یم  وا 

؟ مزیخرب مناوت  یمن  هک  دینیب  یمن  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع 

.متسه ملاس  حیحص و  دینیب  یم  هک  روط  نیمه  الاح  دومن ، دنلب  اج  زا  هتفرگ و  ارم  تسد  ترضح 

! نک لفق  ار  نآ  بش  ره  وت  مور و  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مّدج  ترایز  هب  هچوک  نیا  زا  بش  ره  نم  دومرف : ترضح  هاگنآ 

! ناج الوم  متسه  امش  ادخ و  عیطم  مدرک : ضرع 

.دندرب فیرشت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  هب  هاگ  نآ 

دننک یم  رذن  اج  نآ  يارب  دوخ  ياه  يراتفرگ  عفر  يارب  تالکـشم  عقاوم  رد  مدرم  تسا و  روهـشم  فجن  رد  زین  نونکا  هچوک  نآ 
(1) .دنوش یمن  دیماان  هاگ  چیه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  تکرب  هب  و 

ص:271

ص 74. ج 52 ، راونالا ، راحب  . 159 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_271_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  يرای  و  نیّفص ؛ گنج  128

: دیوگ یم  یلبرا  نیدلا  یحم 

نایامن تشاد ؛ رس  رد  هک  یگرزب  مخز  داتفا و  شا  هماّمع  ناهگان  .دز  یم  ترچ  هک  مدید  وا  رانک  ار  يدرم  مدوب ، هتسشن  مردپ  دزن 
.دش

؟ تسیچ مخز  نیا  دیسرپ : وا  زا  مردپ 

! ما هتشادرب  نیّفص  گنج  رد  هک  تسا  یمخز  تفگ :

؟ درذگ یم  نیّفص  هعقاو  زا  هک  تسا  اه  نرق  ییوگ ؟ یم  هچ  میتفگ : ام 

وا مدرک  یم  تبحـص  نیّفـص  گنج  دروم  رد  وا  اب   (1) هّزغ رد  میدوب ، رصم  هار  رد  مدش ، رفـسمه  یـصخش  اب  يرفـس  رد  تفگ : وا 
.مدومن یم  باریس  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نوخ  زا  ار  مریشمش  متشاد  روضح  نیّفص  گنج  رد  نامز  نآ  نم  رگا  تفگ :

هدـشن رید  مه  الاح  .مدومن  یم  باریـس  شنارای  هیواـعم و  نوخ  زا  ار  مریـشمش  مدوب  ماـیأ  نآ  رد  رگا  مه  نم  متفگ : خـساپ  رد  نم 
.میگنجب هیواعم  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  عافد  رد  مه  اب  میناوت  یم  وت  نم و  تسا 

ّدر وا  نم و  نایم  ریشمش  يراک  تابرـض  میدرک ، اپرب  یبیجع  هکرعم  میتخیوآ ، رد  مه  اب  هتفرگ و  دوخ  هب  يّدج  تلاح  انثا ، نیا  رد 
دوخ زا  .متفر  شوه  زا  نآ ، رثا  رد  هدش و  حورجم  رس  هیحان  زا  نم  دش ، لدب  و 
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.دنک یم  رادیب  يا  هزین  هشوگ  اب  ارم  یسک  هک  مدرک  ساسحا  هاگان  دیشک ، لوط  ردقچ  مدیمهفن  مداتفا و  مدش و  دوخ  یب 

نم هب  ور  هاگ  نآ  .مرادن  يدرد  رگید  هک  مدرک  ساسحا  .دیشک  یتسد  مرـس  مخز  رب  دمآ و  نییاپ  بسا  زا  وا  مدوشگ ، ار  منامـشچ 
.میایب ات  شاب  اج  نیمه  دومرف : درک و 

دوخ اب  ار  وا  نایاپ  راهچ  هتفرگ و  تسد  رد  ار  منمـشد  هدیرب  رـس  مدید  هک  تشذگن  یتّدم  دش ، دیدپان  مناگدـید  لباقم  زا  ناهگان 
.دروآ یم 

دنوادـخ هک  نانچ  .میدرک  يرای  ار  وت  زین  ام  يدرک  يراـی  ار  اـم  وت  نوچ  تسا ، وت  نمـشد  رـس  نیا  دومرف : دیـسر  نم  دزن  هب  یتقو 
.دیامن یم  يرای  ار  وا  دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک 

؟ دیتسه هک  امش  مدرک : ضرع 

(1) .يا هدش  حورجم  نیّفص  گنج  رد  وگب : دیسرپ  ترس  مخز  دروم  رد  وت  زا  هک  ره  .نسح و  نب  م ح م د  دومرف :

! تسوا یعقاو  يولع  129

دیوگ مساق  نب  دّمحم  نب  نسح 

یم وگ  تفگ و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  راّمع  مان  هب  یـصخش  اب  تشاد  ماـن  هیلاـمح »  » هک هفوک  فارطا  تـالحم  زا  یکی  رد 
.مدرک
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هناخ زا  ار  وزارت  ورب  متفگ : منارگراک  زا  یکی  هب  نم  دـندومن ، دـیرخ  ام  زا  اهنآ  دـمآ ، هفوک  هب  یط  هلیبق  زا  يا  هلفاق  زور  تفگ : وا 
! روایب يولع  نآ 

؟ تسه زین  يولع  اج  نیا  ایآ  تفگ : دوب  دنمونت  يدرم  هک  هلفاق  سییر 

! دنتسه يولع  تاداس  هفوک  لها  رتشیب  ییوگ ؟ یم  هچ  متفگ :

.میدید رهش  نآ  رواجم  نابایب  رد  ام  هک  دوب  ینامه  یعقاو  يولع  تفگ : وا 

؟ تسیچ ارجام  متفگ :

هقوذآ چیه  نودب  هنسرگ  هنـشت و  نابایب  رد  زور  هس  .میتخیرگ  ییاج  زا  هک  میدوب  راوس  بسا  رتمک  ای  رفن  دودح 300  رد  ام  تفگ :
.میشُکب ار  اه  بسا  زا  یکی  هدرک و  یشک  هعرق  تسا  رتهب  دنتفگ : يا  هّدع  هک  نیا  ات  میدوب  نادرگرس  يا 

.دیا هدومن  ّبلقت  امش  هک  متفگ : مدرکن و  لوبق  نم  .داتفا  نم  بسا  مان  هب  دش  هدیشک  هعرق  یتقو  .میتفریذپ  ار  داهنشیپ  نیا  همه 

نیع رد  هک  موس  هبترم  رد  اـما  .مدوـمن  ّبلقت  هب  مهّتم  ار  اـه  نآ  نم  زاـب  داـتفا ، نم  بسا  ماـن  هب  زاـب  دـندومن و  یـشک  هعرق  هراـبود 
.منک لوبق  هک  مدش  روبجم  داتفا  نم  بسا  مان  هب  هعرق  ًاددجم  يروابان 

یمک دیهدب  هزاجا  متفگ : .متشاد  تسود  رتشیب  مرسپ  زا  ار  نآ  و  تشاد ، شزرا  رانید  رازه  لقادح  مبسا  اریز  مدوب ، تحاران  رایـسب 
.ما هدیدن  راومه  نینچ  یتشد  نونکات  اریز  منک ، يراوس  مبسا  اب  فارطا  رد 

متخات خسرف  کی  دودح  مدش ، مبسا  راوس  درادن ، یلاکشا  دنتفگ :
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؟ يا هناخ  مادک  زا  و  یتسیک ؟ هک  مدیسرپ  وا  زا  .دوب  مزیه  يروآ  عمج  لوغشم  نآ  هنماد  رد  يزینک  هک  مدیسر  یّلت  هب 

.دراد تنوکس  يداو  نیا  رد  هک  متسه  يدیس  زینک  نم  تفگ : وا 

متخات و منارای  فرط  هب  هاگنآ  .مدرک  هزین  رـس  رب  ینامداش  تراشب و  تمالع  هب  ار  دوخ  يابع  نم  .دش  رود  اجنآ  زا  هلـصاف  الب  دعب 
.دننک یم  یگدنز  ام  یکیدزن  رد  مدرم  زا  یهورگ  دیهدب ! هدژم  متفگ : اه  نآ  هب 

يدرم دوب ، هدش  اپرب  يداو  نآ  طسو  رد  هک  میدـید  ار  يا  همیخ  میدیـسر  اج  نآ  هب  یتقو  میدرک ، تکرح  ّلت  نآ  فرط  هب  یگمه 
همیخ رانک  رد  تشاد  بل  رب  يدـنخبل  دوب و  هتخیوآ  شناوسیگ  هک  یلاح  رد  زاـب  يا  هرهچ  اـب  دیـسر  یم  رظن  هب  رتاـبیز  همه  زا  هک 

.دوب هداتسیا 

.تفگ دمآ  شوخ  ام  هب  میدش ، کیدزن  وا  هب  یتقو 

.میا هنشت  ام  برع ! يوربآ  يا  متفگ : نم 

! روایب يراد  بآ  هچره  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  دوخ  زینک  وا 

.داد اـم  هب  ار  نآ  دز و  بآ  هب  ار  دوخ  تسد  دیـشون و  یمک  تفرگ  ار  اـه  نآ  زا  یکی  درم  نآ  .دروآ  بآ  زا  رپ  فرظ  ود  زینک  نآ 
ًالماک زونه  هک  میدید  دندنادرگ ، زاب  ار  فرظ  یتقو  .میدش  باریس  میدیـشون و  فرظ  کی  نامه  زا  کی  هب  کی  ام  رفن  همه 300 

.تسا رپ 

.میا هنسرگ  ام  برع ! يوربآ  يا  میتفگ : میدش  باریس  یتقو 

دز و نآ  هب  ار  دوخ  تسد  داـهن و  اـم  لـباقم  رد  ار  نآ  و  دروآ ، نوریب  دوـب  اذـغ  زا  وـلمم  هک  ار  يدبـس  دـش و  همیخ  دراو  دوـخ  وا 
.دییایب ولج  رفن  هد  رفن  هد  دومرف :
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.دوب هدنام  رپ  ًالماک  دبس  زونه  ادخ ! هب  دنگوس  میدش ، ریس  ًالماک  همه  میدش و  اذغ  ندروخ  لوغشم  رفن  هد  رفن  هد 

.میورب میراد  ار  نآ  دصق  هک  یهار  هب  میهاوخ  یم  دییامرف  یم  هزاجا  رگا  میتفگ : میدومن و  وا  هب  ور  هاگنآ 

؟ تسا هار  نیا  ناتروظنم  دومرف : درک و  هراشا  یهارهاش  هب  دوخ  تسد  اب  وا 

میتسه يرارف  ام  هک  دمهفن  وا  هک  نیا  يارب  طقف  میتخانـش و  یمن  ار  هار  میتشادن و  یـصخشم  فده  ًالـصا  اریز  میدرک ، بجعت  ام  ]
[ داد ناشن  ام  هب  ار  تاجن  هار  وا  اما  .میتفگ  نینچ 

تـسد هب  يزیچ  هک  دیا  هدـش  رود  هداوناخ  هناخ و  زا  امـش  تفگ : دارفا  زا  یکی  میدـش  رود  یمک  یتقو  میدومن ، یظفاحادـخ  وا  زا 
؟ دیدرکن فرصت  ار  نآ  ارچ  دیدوب  هدیسر  زیچ  همه  هب  هک  الاح  دیروایب 

میتفرگ میمـصت  تیاهن  رد  میدوب ، فلاخم  یهورگ  قفاوم و  یهورگ  مینک ،  تراـغ  ار  درم  نآ  میدرگزاـب و  هک  دوب  نآ  وا  روظنم  ]
.مینک تراغ  ار  وا  هک 

راوس يرتسکاخ  بسا  رب  تفرگ ، تسد  هب  ار  شا  هزین  هدومن ، لیامح  ار  دوخ  ریـشمش  میا  هتـشگزاب  هک  دـید  ار  ام  یتقو  .میتشگزاب 
.تشگ دهاوخزاب  امش  دوخ  هب  نآ  یتشز  هک  دینادب  دیراد ؟ رس  رد  يدب  لایخ  هچ  دومرف : داتسیا و  يا  هشوگ  رد  دش و 

.میتفگ وا  هب  تساوخ  یم  ناملد  هچره  و  يا ، هدز  سدح  تسرد  میتفگ :
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هَّللا لوسر  مّدج  هب  دومرف : دیشک و  دوخ  ام و  نیب  یطخ  سپـس  میداتفا ، تشحو  هب  همه  وا  مشخ  زا  هک  دش  نیگمـشخ  نانچ  هاگنآ 
.دز مهاوخ  ار  وا  ندرگ  درذگب  طخ  نیا  زا  هک  ره  مسق ! ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(1) .دنتسه اجنیا  هک  نانیا  هن  دوب ، وا  یعقاو  يولع  هک  مسق ! ادخ  هب  .میتشاذگ  رارف  هب  اپ  همه  هک  میدیسرت  نانچ  وا  يادص  زا 

! یکدوک نس  رد  الوم  خساپ  و  فلاخم ؛ تاهبش  130

: دیوگ یم  هَّللادبع  نب  دعس 

یناوارف صرح  هقالع و  دندوب ، یمالسا  مولع  لکشم  بلاطم  مهم  قیقد و  تاکن  يوتحم  هک  ییاه  باتک  يروآ  عمج  هب  تبـسن  نم 
هدیچیپ هباشتم و  دراوم  مامت  هک  اج  نآ  ات  مبای  تسد  دشاب ، اسرف  تقاط  رایسب  دنچره  اه  نآ  قیاقح  هب  هک  مدرک  یم  یعس  متشاد و 

.مدمآ یم  قئاف  کی  ره  تالکشم  تالضعم و  رب  هدومن  ظفح  ار 

، دروـخرب يریگرد و  زا  يا  همهاو  سرت و  هنوـگ  چـیه  نودـب  متـشاد و  یّـصاخ  بّصعت  يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذـم  دروـم  رد  نـم 
یم دنتـشاد ، هعیـش  تیناقح  رب  ّدر  رد  یعـس  هک  یناـسک  زا  داـقتنا  هب  نیفلاـخم ، نیدـناعم و  زواـجت  ییوگ و  هواـی  ضغب ، ینمـشد ،

ناگرزب يارب  و  متخادرپ ،
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یم نایب  ار  قیاقح  دـنتخادرپ ، یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ّبس  یکاّته و  هب  مکاـح ، دـنمتردق  ذوفن و  بحاـص  دارفا  هاـنپ  رد  هک  اـه  نآ 
.مدومن

، دوب رت  تباث  دوخ  لطاب  رد  رتزوت و  هنیک  همه  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  عینشت  لادج و  ینمـشد و  رد  هک  اه  نآ  زا  یکی  هب  يزور 
باحصا زا  هک  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  رب  نایضفار  امش  دعـس ! يا  تنارای ! وت و  رب  ياو  تفگ : درک و  نم  هب  ور  وا  .مدومن  دروخرب 

اب دیرادن و  داقتعا  نیدشار  يافلخ  تماما  تیالو و  هب  هدومن  داقتنا  اه  نآ  زا  هدز و  هنعط  دنا ، هدوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دییامن یم  یشکرس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ربارب  رد  راک  نیا 

.دنراد قافتا  مالسا !! رد  وا  تقبس  تهج  هب  قیدص !! رکبوبا  تفارش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  همه  هک  نادب 

دناوت یم  هک  تسا  وا  و  تسا ! وا  نیشناج  هفیلخ و  وا  هک  تسناد  یم  اریز  درب ، راغ  هب  دوخ  اب  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
زا اه  یگدـنکارپ  اـه و  یتساـک  تازواـجت و  دـیادش و  ربارب  رد  و  دریگب ! تسد  هب  ار  تما  روما  ماـمز  هدومن  لـیوأت  ار  یهلا  تاـیآ 

!! دیامن لیسگ  نیکرشم  ياه  نیمزرس  حتف  يارب  ار  نایرکشل  هتسد  هتسد  و  دنک ! هماقا  ار  یهلا  دودح  هدومن و  تیامح  مالسا 

.دوب زین  شیوخ  زا  سپ  ینیشناج  رکف  رد  دوب ، شیوخ  تّوبن  ماقم  زا  تظفاحم  هشیدنا  رد  هک  روط  نامه  وا 

ساسا یب  تسا ، هداد  يرای  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  اـب  یلع  دـییوگ : یم  هک  امـش  ، ] نیا رب  هوـالع 
يرای تدعاسم و  هب  يزاین  رگید  تسا ، هدش  يراوتم  ناهنپ و  ییاج  رد  هک  یسک  اریز ] .تسا 
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زین وا  ندرب  تشادن و  ینادنچ  تیمها  وا  ندش  هتـشک  نوچ  دـناباوخ  دوخ  رتسب  رد  ار  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .درادـن 
.دمآ یم  باسح  هب  یفاضا  راب  دوبن و  نکمم 

دمآ و دهاوخن  شیپ  یلکشم  دوش ، هتشک  یلع  هک  مه  یتروص  رد  هک  دوب  نئمطم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نیا  رب  ًافاضم 
!! دیامن باختنا  تشاد ، هدهع  هب  یلع  هک  ییاهراک  ماجنا  يارب  ار  يرگید  درف  دناوت  یم 

.دومن یم  ضقن  ّدر و  رگید  یلیلد  اب  ار  مادک  ره  وا  اما  مداد ، هئارا  ییاه  باوج  وا  تاداریا  نیا  زا  مادکره  يارب  نم 

یم امـش  .ملاـمب  كاـخ  هب  ار  نایـضفار  امـش  ینیب  اـت  مریگب  مناوـت  یم  زین  يرگید  داریا  اـه  نیا  زا  ریغ  دعـس ! يا  تفگ : هک  نیا  اـت 
تـشگزاب ماگنه  هبقع -  رد  اه  نآ  هک  دیتسه  یعّدم  تهج ، نیمه  هب  دـنا و  هدروآ  نامیا  مالـسا  هب  هناقفانم  رمع  رکبوبا و  دـییوگ :

روطچ منیبـب : وگب  .دـنناسرب  لـتق  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنتـساوخ  یم  كوـبت -  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تبغر لیم و  اب  اه  نآ  ایآ  دنـشاب ؟ قفاـنم  دوب ! مالـسا  داـهن  یماـح  هک  رمع  و  هدوب ! اّربم  دـیدرت  کـش و  زا  هک  رکبوبا  تسا  نکمم 

؟ دندوب هدش  ناملسم  ًارابجا  هک  نیا  ای  دندروآ  مالسا 

هب اهنت  اریز  .دوب  دهاوخن  حیحص  دنا ، هدروآ  نامیا  هناقفانم  هدوب و  مالسا  هب  رارقا  هب  روبجم  اه  نآ  میوگب  رگا  متفگ : دوخ  شیپ  نم 
.دـشاب هتفای  هار  وا  لد  هب  قافن  هک  درک  لوبق  ناوت  یم  درادـن ، ندروآ  نامیا  هب  یلیامت  ًاـبلق  هک  یـسک  رب  روز  راـشف و  لاـمعا  ّتلع 

: دیامرف یم  یلاعت  ّقح  هچنانچ 

 * َنیِکِرْشُم ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  ُهَدْحَو َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  ْانَسَْأب  اْوَأَر  اَّمَلَف  »
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.(1)« انَسَْأب اْوَأَر  اََّمل  ْمُُهنامِیا  ْمُهُعَْفنی  ُکی  ْمَلَف 

اما میدشرفاک *  میدوب ، كرـشم  نآ  لیلد  هب  هچنآ  هبو  هدروآ  نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  هک  دنتفگ  دـندید ، ارام  تّدـش  هک  یماگنه  »
«. درادن اه  نآ  يارب  يدوس  دندید ، ارام  تّدش  هک  یماگنه  اه  نآ  نامیا 

، تهج نیمه  هب  دوب .] نیکرـشم  هیحان  زا  رت  شیب  راشف  سکعلاب  هکلب  ، ] دوبن راشف  روز و  لـیلد  هب  مدرم  ناـمیا  زین  مالـسا  ردـص  رد 
يا هراچ  دنـشاب ، هدروآ  نامیا  تبغر  لیم و  اب  اه  نآ  هک  منکن  لوبق  مریذـپن و  ار  وا  تسرد  رهاـظ  هب  نخـس  يوحن  هب  هک  نیا  يارب 

.دش هراپ  هراپ  مرگج  مدیچیپ و  یم  دوخ  هب  مشخ  تّدش  زا  هک  یلاح  رد  مدومن  كرت  ار  هنحص  هنارّوزم  مدیشیدنا و 

ات مدوب  هتشون  نآ  رد  مدوب ، هدرکن  ادیپ  اه  نآ  يارب  ییوگخساپ  هک  تخس  هلأسم  لهچ  زا  شیب  هک  متشاد  يراموط  رگید ، يوس  زا 
.مسرپب دوب -  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  هک  یمق -  قاحسا  نب  دمحا  ینعی  میرهشمه  نیرتهب  زا 

.مداتفا هار  هب  وا  لابند  هب  زین  نم  دوب ، هتفر  ارماس  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تاقالم  يارب  یمق  قاحسا  نب  دمحا  اهزور  نآ 
؟ يا هدمآ  هچ  يارب  .تسا  ریخ  دعس ! يا  تفگ : .مدومن  تاقالم  ار  وا  ارماس  ياه  همشچ  زا  یکی  رد 

نیا باوج  نمض  رد  مسرب و  امش  تمدخ  متساوخ  یم  متفگ :
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.مسرپب امش  زا  ار  تالاؤس 

هیلع ترـضح  زا  زین  یتالاؤس  مهاوخ  یم  نمـض  رد  مور  یم  ارماـس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تاـقالم  يارب  نم  تفگ :
ترـضح كرابم  رـضحم  هب  یبایفرـش  قوش  نیا ، رب  هوالع  .مسرپب  اه  نآ  تالکـشم  یخرب  تایآ و  یـضعب  لیوأت  دروم  رد  مالـسلا 

زا ار  بیارغ  بیاجع و  زا  تیاهن  یب  ییایرد  يوش  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  یتقو  نوچ  شاب ، ام  اب  زین  وت  .مراد  ار  مالـسلا  هیلع 
.درک یهاوخ  هدهاشم  نامماما 

بایفرـش مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگرد  هب  میدیـسر  ارماس  هب  یتقو  میدرک ، تکرح  ارماس  يوس  هب  مامت  قوش  قوذ و  اـب 
.میدش ناشیا  فیرش  تیب  دراو  مالسلا  هیلع  ترضح  هزاجا  اب  .میتساوخ  دورو  هزاجا  هدش و 

هـسیک تصـش  دـص و  دودـح  هک  دوب  هدـناشوپ  یناردـنزام  يا  هچراـپ  اـب  ار  نآ  هتخادـنا و  شود  هب  ینیجروـخ  قاحـسا  نب  دـمحا 
.دوب روهمم  شبحاص  رهُم  هب  يا  هسیک  ره  هک  دوب  نآ  رد  هرقن  الط و  تاکوکسم 

هچ هب  ار  رون  نآ  مناد  یمن  تفرگ ، ارف  ار  ام  نآ  وترپ  و  دش ، رّونم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  راسخر  رون  هب  منامشچ 
.دوب هدراهچ  بش  هام  دننام  میوگب  هک  نیا  ریغ  منک  هیبشت  يزیچ 

يوس ود  هب  هتفاکش و  رس  قرف  زا  شرس  يوم  و  دوب ، هتسشن  شتسار  يوناز  يور  ینارون  ابیز و  يرتشم  هرایس  نوچمه  يا  هچب  رسپ 
هتفای بیکرت  هنارهام  زرط  هب  يرت  کچوک  ياـه  هکت  زا  هک  ینیرز  راـنا  .دریگ  رارق  واو  ود  نیب  هک  یفلا  نوچمه  دوب  هدـش  هدـنکفا 

يور ییابیز  ياه  شقن  هک  تشاد  رارق  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامیالوم  ربارب  رد  دوب 
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.دوب هدرک  ادها  ترضح  هب  هرصب  ياسؤر  زا  یکی  هک  دیشخرد ، یم  دوب  هدش  هدیشک  نآ 

يزاب تفرگ و  یم  ار  شردپ  ناتشگنا  ابیز  هچب  رسپ  نآ  دسیونب  يزیچ  تساوخ  یم  یتقو  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  رد  یملق 
ار هچنآ  و  دوش ، لوغـشم  هدرک و  يزاب  نآ  اب  ابیز  هچب  رـسپ  نآ  ات  دـناطلغ  یم  ار  رانا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  عقوم ، نیا  رد  .درک  یم 

.دسیونب تساوخ ، یم  ترضح  هک 

نایاپ هب  ار  همان  نآ  نتشون  هک  یماگنه  .مینیـشنب  ات  دومرف  هراشا  و  داد ، خساپ  ینابرهم  فطل و  اب  ترـضح  میدرک ، ضرع  مالـس  ام 
.داهن مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لباقم  رد  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  نیجروخ  قاحسا  نب  دمحا  دناسر ،

! نک زاب  ار  تنایعیش  يایاده  رهُم  مدنزرف ، دومرف : هدومن و  ابیز  هّچب  رسپ  نآ  هب  ور  ترضح 

؟ دروخب هتخیمآ  مه  هب  شمارح  لالح و  هک  كاپان  هدولآ و  لاوما  ایاده و  نیا  رب  كاپ  یتسد  تسا  زیاج  ایآ  ناج ! الوم  دومرف : وا 

شمارح لالح و  ات  روایب  نوریب  يراد ، نیجروخ  رد  هچنآ  قاحسا ! دنزرف  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  عقوم ، نیا  رد 
.دزاس ادج  مدنزرف  ار 

.دروآ نوریب  ار  هسیک  نیلّوا  تعاطا و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رما  قاحسا ، نب  دمحا 

رانید ود  تصـش و  يواح  و  تسا ، نکاس  مق  هّلحم  نالف  رد  هک  تسا  نالف  دنزرف  نالف  هب  ّقلعتم  هسیک  نیا  دومرف : ابیز  كدوک  نآ 
هک دشاب  یم 
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ُهن لوپ  زین  شرانید  هدراهچ  و  تسا ، هدُرب  ثرا  هب  دوخ  ردارب  زا  هسیک  بحاص  هک  تسا  خالگنس  ینیمز  لوپ  نآ  رانید  جنپ  لهچ و 
.دشاب یم  شیاه  ناکد  هراجا  زا  هدنام  یقاب  رانید  هس  و  هتخورف ، هک  تسا  يا  هچراپ  هراوق 

.تسا مارح  لام  نیا  زا  تمسق  هچ  هک  وگب  درم  نیا  هب  نونکا  .مدنزرف  یتفگ  تسرد  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نآ يور  کی  زا  یتمـسق  و  تسا ، هدش  برـض  ير  رهـش  رد  خیرات  نالف  رد  هک  تسا  يا  هّکـس  نآ  رانید  کی  دومرف : كدوک  نآ 
رد اه  نآ  بحاص  اریز  .دنتـسه  مارح  ود  ره  تسا ؛ هدـش  برـض  لمآ  رد  هک  ییالط  هّکـس  عبر  کـی  نینچمه  .تسا  هدـش  هدـییاس 

ار نآ  غارس  هک  یتدم  زا  دعب  .دنزب  ار  نآ  ات  داد  دوب ، نز  هبنپ  هک  شا  هیاسمه  هب  دیشک و  هبنپ  عبر  نم و  کی  هام  نالف  لاس و  نالف 
وا زا  درک و  باسح  ًاقیقد  ار  هبنپ  عبر  نم و  کی  نآ  لداعم  هجو  تفریذـپن و  وا  اّما  تسا ، هدوبر  ار  نآ  دزد  تفگ : نز  هبنپ  تفرگ ،

.تسا هچراپ  نآ  شورف  لوپ  هکس ، ود  نیا  دیرخ  يا  هچراپ  نآ  لوپ  اب  و  تفرگ ،

اه هکس  رادقم  هسیک و  بحاص  مان  هک  تفای  رانید  ياه  هکس  نایم  رد  یکچوک  همان  درک ، زاب  ار  هسیک  نآ  قاحـسا  نب  دمحا  یتقو 
.داهن وا  لباقم  رد  دروآرد و  ار  يرگید  هسیک  سپس  .دوب  هدش  هتشون  دوب ، هدومرف  كدوک  نآ  هک  روط  نامه  ار 

هاجنپ يواح  و  دنک ، یم  یگدنز  مق  هّلحم  نالف  رد  هک  تسا  ینالف  دنزرف  ینالف  هب  ّقلعتم  زین  هسیک  نیا  دومرف : راب  نیا  كدوک  نآ 
تسا رانید 
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.تسا مارح  نآ  فّرصت  هک 

؟ ارچ تفگ : قاحسا  نب  دمحا 

تـسد هب  دوب ، هداد  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  نیمز  هک  یعراز  لـصحام  زا  شبحاـص  هک  تسا  یمدـنگ  لوـپ  نیا  اریز  دوـمرف : وا 
دومن و یم  بلاـبل  ار  نآ  درک ، یم  ُرپ  دوـخ  يارب  ار  هناـمیپ  یتـقو  مدـنگ ؛ لوـصحم  میـسقت  ماـگنه  هک  بیترت  نیدـب  .تسا  هدروآ 

.درک یم  یلاخ  ار  نآ  رس  زا  یمک  دومن ، یم  ُرپ  عراز  نآ  يارب  هک  یماگنه 

نادرگزاب شنابحاص  هب  نک و  عمج  ار  لاوما  نیا  قاحسا ! دنزرف  يا  .مدنزرف  یتفگ  تسار  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
! روایب تسا ، هداتسرف  ام  يارب  نز  ریپ  نآ  هک  ار  يا  هچراپ  نآ  اما  .میرادن  اه  نآ  هب  يزاین  ام  هک 

.مروایب امش  تمدخ  مدرک  شومارف  ما و  هداهن  يا  هسیک  نایم  رد  ار  هچراپ  نآ  تفگ : قاحسا  نب  دمحا 

يا دومرف : هدومن ، تافتلا  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  عقوم  نیا  رد  تفر ، هچراـپ  نآ  ندروآ  يارب  قاحـسا  نب  دـمحا 
؟ يا هدمآ  هچ  يارب  دعس !

.تسا هدومن  میالوم  تاقالم  هب  قیوشت  ارم  قاحسا  نب  دمحا  مدرک : ضرع 

؟ يدرک هچ  یسرپب ، یتساوخ  یم  هک  ار  یتالاؤس  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

.مراد هارمه  هب  نونکا  مدرک : ضرع 

كرابم تسد  اب  و  نک ! لاؤس  ممشچ  رون  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف :
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.دومرف هراشا  ابیز  كدوک  نآ  هب 

هَّللا لوسر  هک  مینک  یم  تیاور  نارگید  هب  میا ، هدینـش  امـش  زا  هک  روط  نامه  ام  ام ! يـالوم  دـنزرف  اـم و  يـالوم  يا  مدرک : ضرع 
لمج گنج  زور  رد  هک  نانچ  .دـنا  هدومرف  ضیوفت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  شیوخ  نانز  قـالط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هدنکفا كاله  هطرو  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هتخادنا و  هنتف  هب  ار  نیملسم  هتخات و  مالسا  رب  وت  دندومرف : هداتسرف و  هشیاع  دزن  ار  یـسک 
هک یلاح  رد  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ  .داد  مهاوخ  تقالط  ّـالا  دومن و  مهاوخ  تیاـهر  یـشکب ، هنتف  نیا  زا  تسد  رگا  .يا 

.دوش یم  بوسحم  وا  نانز  قالط  ینعم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو 

؟ هچ ینعی  قالط  وت  رظن  هب  دومرف : ترضح 

.جاودزا رما  رد  نز  نتشاذگ  دازآ  مدرک : ضرع 

؟ دنرادن جاودزا  قح  ناشیا ، تافو  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانز  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  دومرف :

.تسا هدومن  مارح  ار  ناشیا  جاودزا  دنوادخ  هک  نیا  يارب  مدرک : ضرع 

؟ دوش یمن  بوسحم  ناشیا  نانز  قالط  مکح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تلحر  روطچ  لاح ، نیا  اب  دومرف :

نینمؤملاریما هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نانز  قالط  مکح  ضیوفت  ینعم  هک  دـییامرفب  امـش  ناج ! الوم  مدرک : ضرع 
؟ تسیچ مالسلا  هیلع 

نانآ و  هدیشخب ، تفارش  يرترب و  نانز  ریاس  هب  تبسن  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نانز  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :
هداد رارق  نینمؤملا  ُّما  ار 
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قح تعاط  رد  هک  یماگنه  ات  نم  نانز  يارب  تفارش  نیا  یلع ! ای  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لیلد ، نیمه  هب  .تسا 
، دنراد هک  یماقم  زا  هداد و  قالط  ار  اه  نآ  دنیامن ، هزیتس  وت  اب  دـنوش و  یتیـصعم  بکترم  ینامز  رگا  و  تسا ، یقاب  دنتـسه ؛ یلاعت 

! نک علخ 

؟ دنیوگ یم  هنیبم  هشحاف  دنک ، جارخا  هناخ  زا  شا  هدع  مایا  رد  ار  وا  دناوت  یم  درم  هک  ار  ینز  ارچ  مدرک : ضرع 

هنایزات ار  وا  دـشاب  راکانز  رگا  اریز  .تسا  هدرکن  انز  اما  هتـشاد ، سامت  هناگیب  يدرم  اب  هک  تسا  ینز  هنیبم  هشحاـف  دومرف : ترـضح 
.دومن راسگنـس  ار  وا  دیاب  درک ، ادیپ  سامت  يدرم  اب  هقحاسم  لکـش  هب  رگا  اما  .دنک  جاودزا  هرابود  دناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  هدز و 

راسگنس مکح  وا  رب  مدرم  راظنا  رد   ] ینز نینچ  ندومن  لیلذ  يارب  زین  ادخ  .تسا  نز  تلذ  يراوخ و  هیام  زین  ندومن  راسگنس  مکح 
تـسین زیاج  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدومن  رود  دوخ  زا  ار  وا  عقاو  رد  تسا ، هدومن  لیلذ  ادخ  هک  ار  یـسک  .تسا و  هدومن  بجاو  ار 

[. دنک جاودزا  وا  اب  و   ] دوش کیدزن  وا  هب  یسک 

: دومرف رما  وا  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دورو  ماگنه  هک  نیا  زا  یلاعت  قح  روظنم  مدرک : ضرع 

يوُط (1). ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِا  َکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  »

»؟ يا هداهن  ماگ  یسدقم  نیمزرس  رد  وت  اریز  روآرد ! ار  تیاه  شفک  »

زا وا  نیلعن  هک  دنراد  هدیقع  یّنس  هعیش و  ياهقف  اریز  دوب ؟ هچ 
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.تسا هدوب  رادُرم  تسوپ 

زا عوضوم  اریز  .تسا  عالّطا  یب  توبن  ماقم  زا  هدز و  ارتفا  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  دیوگب ، نینچ  هک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح 
هک میشاب  لیاق  رگا  .هتسناوت  یمن  ای  دناوخب  زامن  شوپ  ياپ  نآ  اب  هتسناوت  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ای  تسین : جراخ  لاح  ود 
هک ردق  ره  اریز  .تسا  هدوب  زیاج  وا  يارب  زین  نیمزرس  نآ  رد  نآ ، ندیشوپ  دناوخب ، زامن  نآ  اب  هک  تسناوت  یم  مالسلا  هیلع  یـسوم 

زامن نآ  اب  هتسناوت  یمن  مالسلا  هیلع  یـسوم  رگا  .دوب و  دهاوخن  رترهطم  سّدقم و  زامن  زا  دشاب ، هدوب  رهطم  سدقم و  نیمزرـس  نآ 
یمن هکلب  هدوبن  علطم  ادـخ  مارح  لـالح و  زا  اـهنت  هن  دوش ،] دراو  سجن  شفک  نآ  اـب  اـهقف  ناـمگ  هب  تساوخ  یم  نوچ  ، ] دـناوخب

نوصم زین  اطخ  نیا  زا  هدوب و  ربمایپ  وا  هک  تسا  یلاح  رد   ] نیا .تسین و  زیاـج  يزیچ  هچ  تسا و  زیاـج  زاـمن  رد  يزیچ  هچ  هتـسناد 
هکلب تسا .  هدوبن  سجن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ياه  شفک  سپ   ] .تسا رفک  یهلا  ماکحا  دروم  رد  وا  هب  لـهج  تبـسن  .تسا و  هدوب 

ریغ زا  ار  ملد  و  نادرگ ! صلاخ  دوخ  تبحم  رد  ارم  اراگدرورپ  دوب : هتفگ  سدقم ، يداو  نآ  رد  تاجانم  ماگنه  مالسلا  هیلع  یسوم 
ار تیاهـشفک  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  .تشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  دوخ  رـسمه  هداوناخ و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  .يوشب و  دوخ 

.یشاب هتسش  نم  ریغ  زا  ار  تلد  و  يوش ، صلاخ  نم  تبحم  رد  ات  نک  نوریب  تلد  زا  ار  تنادنزرف  رسمه و  ّتبحم  ینعی  روآرد !

؟ تسیچ صعیهک »  » ینعم مدرک : ضرع 

یماسا ات  تساوخ  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلعایرکز  ترضح  يزور  دومرف :

ص:287

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یلع  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مان  یماگنه  .داتـسرف  وا  میلعت  يارب  ار  لییربج  یلاعت  دنوادخ  .دزومایب  وا  هب  ار  هناگجنپ 
یماگنه اما  .درک  یم  شومارف  ار  دوخ  ياه  ینارگن  اه و  مغ  مامت  دومن  یم  ادا  ار  مالسلا  هیلع  نسح  مالسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا ،

.تفرگ یم  شضغب  هدش و  ریزارس  شنامشچ  رد  کشا  .درب  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هک 

هـسمخ زا  رفن  راهچ  مان  هک  یماگنه  ارچ  اراگدرورپ ! تفگ : شراگدرورپ  اب  دوخ  تاـجانم  رد  مالـسلا  هیلعاـیرکز  ترـضح  يزور 
هدش يراج  مناگدید  زا  کشا  مرب ، یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هک  یماگنه  اما  موش ، یم  رورسم  هتفای و  یّلست  مرب ، یم  ار  هرهطم 

؟ دیآ یمرب  مداهن  زا  هآ  و 

فاک : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  یحو  وا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  ابا  ندیـسر  تداهـش  هب  البرک و  يارجام  یلاعت  قح  هاـگ  نآ 
یم دادیب  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  تسا  یسک  وا  و  دیزی ، ینعی  نآ  ءای » ، » هط هرتع  كاله  ینعی  نآ ، ءاه » ، » البرک ینعی  صعیهک » »

.وا ربص  ینعی  نآ  داص »  » و وا ، یگنشت  شطع و  ینعی  مه  نآ  نیع »  » .دیامن

دوخ قلخ  نیرتهب  ایآ  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  هدومن و  رایسب  يراز  هیرگ و  دونش  یم  ار  سدقم  تاملک  نیا  مالسلا  هیلعایرکز  یتقو 
؟ یتسرف یم  ورف  وا  يدوبان  يارب  ار  الب  نیا  و  ینک ، یم  التبم  شدنزرف  تبیصم  هب  ار 

؟ یناشوپ یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نت  رب  ازع  تخر  ایآ  ادنوادخ ! 

؟ يراد یم  اور  ود  نآ  تحاس  هب  ار  عیجف  تبیصم  نیا  ایآ  اهلاراب !

دننام ار  وا  ّتبحم  نک و  نم  نیـشناج  ثراو و  ار  وا  دشاب و  ممـشچ  رون  هک  نک  اطع  نم  هب  يدـنزرف  يریپ  ّنس  نیا  رد  اراگدرورپ !
ّتبحم
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ار مالـسلا  هیلعدّـمحم  وت  بیبح  هک  هنوگ  نامه  ناتـسب  یعیجف  زرط  هب  نم  زا  ار  وا  هاگ  نآ  هد ! رارق  نم  لد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.ینک یم  شدنزرف  تبیصم  راچد 

، دیـسر تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  اـبا  هک  تروص  ناـمه  هب  و  دوـمن ، تیاـنع  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  زین  لاـعتم  دـنوادخ 
نیـسح دننام  زین  مالـسلا  هیلع  ییحی  هک  دنتـشاد  تهابـش  مه  هب  نانچ  نآ  ود ، نآ   ] .دومن راچد  وا  تبیـصم  هب  ار  مالـسلا  هیلعایرکز 

.دراد ینالوط  هّصق  وا  هتبلا  .دوب  ردام  محر  رد  هام  شش  مالسلا  هیلع 

؟ دنیامن باختنا  یماما  ناشدوخ  يارب  ناشدوخ  دنناوت  یمن  مدرم  ارچ  ناج ! الوم  مدرک : ضرع 

؟ دسفم ای  حلصم  ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

.حلصم ماما  مدرک : ضرع 

.دننک یم  باختنا  مدرم  هک  ار  یسک  تسا  نکمم  ایآ  دبایرد ، ار  یـسک  داسف  حالـص و  ّتقد  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  نوچ  دومرف :
؟ دشاب دسفم 

.يرآ مدرک : ضرع 

ًالماک تلقع  ات  منک  نایب  ار  يرگید  ناهرب   [ اـت نک  شوگ   ] .دـنیامن باـختنا  ار  دوخ  ماـما  دـنناوت  یمن  مدرم  لـیلد  نیمه  هب  دومرف :
: دوش نئمطم 

رترب و مدرم  همه  زا  و  هدومرف ، دییأت  تمـصع  یحو و  اب  هدومن و  اطع  باتک  هدیزگرب و  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  یناربمایپ  منیبب : وگب 
همه نیا  اب  رگا  ایآ  مالسلا ، هیلع  یسیع  مالسلا و  هیلع  یـسوم  لثم  دننک ، باختنا  ار  یماما  دنناوت  یم  رتهب  دنتـسه و  رت  هتفای  تیاده 

نامگ اه  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  قفانم  وا  هک  تفگ  ناوت  یم  دننک ، باختنا   [ حلصم ناونع   ] هب ار  یسک  ملع ، لقع و 
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؟ تسا نمؤم  هک  دننک  یم 

.هن مدرک : ضرع 

یم لزان  وا  رب  یحو  دوب و  لامک  زا  هیاپ  نادـب  شملع  لقع و  دوب و  هَّللا  میلک  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  روطچ  سپ  دومرف :
ناـمیا و رد  یّکــش  چـیه  هـک  دوـمن ، باـختنا  شراـگدرورپ  تاـقالم  يارب  ار  شموـق  دارفا  نیرتـهب  زا  يرفن  داـتفه  یهورگ  دـش ،

: دیامرف یم  یلاعت  قح  هکنانچ  .دندمآرد  راک  زا  قفانم  اه  نآ  تشادن : ناشصالخا 

(1)  ...« اِنتاقیِِمل ًالُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخاَو  »

 ...« درک رایتخا  ام  تاقالم  يارب  ار  درم  داتفه  شموق  نایم  زا  یسوم  »

(2)  ...« ًهَرْهَج َهَّللا  يََرن  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  »... 

« ...دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  مینیبن ، اراکشآ  ار  ادخ  ات  »... 

(3)  ...« ْمِهِْملُِظب ُهَقِعاّصلا  ُمُْهتَذَخَاَف  »... 

 ...« تفرگ ورف  ار  نانآ  هقعاص  ناشملظ  يازس  هب  »... 

بختنم وا  هک  یلاح  رد  حلـصم ، هن  دیآرد  بآ  زا  دساف  هدیزگرب  یبن  ناونع  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  بختنم  هک  ییاج  رد  سپ 
رد هتفهن  ياهزار  زا  هک  دنک  باختنا  ار  حلـصم  درف  دناوت  یم  یـسک  اهنت  درک ؛ لوبق  دیاب  دـسفم ، هن  تسناد  یم  حلـصم  ار  شیوخ 

.دشاب هتشاد  یهاگآ  دارفا  نورد  هنیس و 
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لها دنتـساوخ  یم  هک  نیا  اب  ایبنا  هدـیزگرب  یتقو  نوچ  دـنیامن ، باختنا  ار  حلـصم  درف  دـنناوت  یمن  زین  راصنا  نیرجاهم و  نیارباـنب ؛
.دوب دنهاوخن  رانکرب  رطخ  نیا  زا  زین  راصنا  نیرجاهم و  متح ، روط  هب  دشاب  دساف  دنیامن ، باختنا  ار  حالص 

مدرم هک  ار  یسک  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دش  یعدم  تنمـشد  هک  یماگنه  دعـس ! يا  دومرف : نامیالوم  هاگنآ 
رد وا  نیـشناج  تسناد  یم  هک  درب  راغ  هب  دوخ  اـب  تهج  نآ  زا  دـندیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب 

تیادـه و اه  یگدـنکارپ  اه و  یتخـس  رد  ار  تّما  و   ، تسا وا  هدـهع  هب  اه  نآ  ریـسفت  تایآ و  لـیوأت  و  دوب ، دـهاوخ  وا  تُّما  ناـیم 
لیـسگ نیکرـشم  دالب  حتف  يارب  ار  مالـسا  نایهاپـس  هتـسد  هتـسد  و  تخادرپ ، دهاوخ  یهلا  دودـح  هماقا  هب  و  دومن ، دـهاوخ  يربهر 
شیوخ زا  سپ  نیـشناج  هشیدنا  رد  دوب ، تّوبن  رما  میکحت  رکف  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  روط  نامه  و  دومن ، دـهاوخ 

وا يرای  هب  يزاین  رگید  دندوب ، هدش  ناهنپ  هدرک و  رارف  هک  اه  نآ  اریز  تشادن ، مالـسلا  هیلع  یلع  تدعاسم  هب  یجایتحا  و  دوب ، زین 
هیلع یلع  گرم  هک  دوب  تهج  نآ  زا  دناباوخ ، دوخ  رتسب  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  و  دنتـشادن ،

هدـهع هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ییاـهراک  ماـجنا  يارب  ار  يرگید  سک  دـش ، یم  هتـشک  وا  رگا  تشادـن و  ینادـنچ  تیمها  مالـسلا 
نم زا  سپ  تفالخ  تّدم  هک  تسا  هدومرفن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  یتفگن : وا  باوج  رد  ارچ  دومن ؛ یم  بصن  تشاد ،

یخـساپ نینچ  رگا  دـش ؟ لاس  یـس  امـش  رظن  رد  نیدـشار  يافلخ  يرفن  راهچ  تفالخ  راودا  عومجم  هک  یلاح  رد  تسا ؟ لاس  یس 
.يرآ دیوگب : هدرک و  دییأت  ار  وت  داریا  هک  دوب  روبجم  وا  يداد  یم 
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هک تسناد  یم  ایآ  تسا ، رکبوبا  وا  زا  سپ  هفیلخ  هک  تسناد  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا  یتفگ : یم  دـیاب  وت  هاگ  نآ 
.يرآ تفگ : یم  ًاعطق  وا  دسر ؟ یم  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیاهن  رد  نامثع و  سپس  رمع و  وا  زا  سپ 

ناشناج زا  تظفاحم  يارب  ار  اه  نآ  یمامت  هک  دوب  بجاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رب  سپ  یتفگ : یم  دیاب  وت  هاگ  نآ 
ار رگید  هفیلخ  هس  نآ  شزرا  راک  نیا  اب  دشاب و  زین  اه  نآ  ناج  ظفح  رکف  رد  دوب ، رکبوبا  هشیدنا  رد  هک  روط  نامه  و  دربب ، راغ  هب 

.دروآ یمن  نییاپ  رکبوبا  لباقم  رد 

تموکح عمط  رطاخ  هب  اه  نآ  یتفگ : یم  دـیاب  رابجا ؟ ای  دوب  لیم  يور  زا  ایآ  هک  دیـسرپ  رمع  رکبوبا و  نامیا  هرابرد  وت  زا  یتقو  و 
باتک تاروت و  زا  ار  يرابخا  اهنآ  و  دنتشاد ، تسلاجم  دوهیاب  رمع  رکبوبا و  نوچ  دندرک ، تعیب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب 

رب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دـنتفگ : یم  هک  دـندرک  یم  نایب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روهظ  دروم  رد  نیـشیپ  ياـه 
.دوب بذاک  دوخ  ياعّدا  رد  رصن  تخب  هک  قرف  نیا  اب  دش  ّطلسم  لیئارسا  ینب  رب  رصن  تخب  هک  نانچ  دوش  یم  ّطلسم  برع 

يرهـش تیالو  هب  دش  دـعاسم  عاضوا  تفرگ و  الاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راک  هک  یتقو  ات  دـندرک  تعیب  تهج  نیمه  هب 
ءوس ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناج  هب  هبقع  رد  رگید  نیقفانم  زا  يا  هّدـع  اب  هارمه  دـندش ، سویأـم  یتقو  و  دـنوش ، بوصنم 
چیه هک  تفرگ  مشخ  نانچ  نآ  اه  نآ  رب  دومن و  عفد  ار  اه  نآ  هئطوت  دنوادخ  و  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  دـندومن  دـصق 

و دـندومن ، تعیب  وا  اب  تموکح  هب  ندیـسر  عمط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ریبز  هحلط و  هک  روط  نامه  .دـندیدن  ار  یـشوخ  يور  هاگ 
، دندش سویأم  هک  یماگنه 
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.دنکفا تکاله  هطرو  هب  نانکش  نامیپ  رگید  دننام  ار  اه  نآ  دنوادخ  دندرک و  جورخ  وا  هیلع  رب  و  دنتسکش ، ار  دوخ  نامیپ 

اجک قاحسا  نب  دمحا  منیبب  ات  متشگزاب  زین  نم  دندش ، زامن  يایهم  شیوخ  هداز  اقآ  هارمه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگ  نآ 
؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  يدرک ؟ رید  ارچ  متفگ : .دنک  یم  هیرگ  هک  مدروخرب  وا  هب  هار  رد  .تسا  هتفر 

.ما هدرک  مگ  مروایب ، هک  دوب  هتساوخ  میالوم  هک  ار  يا  هچراپ  تفگ : وا 

! وگب ناشدوخ  هب  .تسین  يروط  متفگ :

یلصدّمحم لآ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رب  دوب و  هدش  رورـسم  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دعب  هظحل  دنچ  دش و  هناخ  دراو  وا 
.داتسرف یم  دورد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

؟ دش هچ  متفگ :

.دندناوخ یم  زامن  نآ  يور  ناشیا  و  دوب ، هدش  نهپ  نامیالوم  ياپ  ریز  هچراپ ، نآ  تفگ :

هب قـّفوم  رگید  اـما  .میدرک  یم  دـمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  ماـما  لزنم  هب  میدـنام و  مه  يزور  دـنچ  .میدروآ  ياـج  هب  ار  یهلا  رکش 
.میدش یمن  ناشیا  هداز  اقآ  تاقالم 

مالـسلا هیلع  ماـما  تمدـخ  هب  نامنایرهـشمه  زا  یهورگ  قاحـسا و  نب  دـمحا  هارمه  میدرگزاـب ، نطو  هـب  میتـساوخ  یم  هـک  يزور 
هنیس هدیسر و  ارف  عادو  نامز  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : داتسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  قاحـسا  نب  دمحا  .میدش  فّرـشم 

ردپ ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  ربمایپ  ناتراوگرزب ، ّدج  رب  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  تسا ، قارف  مغ  زا  هتشابنا  نامیاه 
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ناتیابتجم يومع  رب  مالـسلا و  اهیلعءارهز  همطاف  ملاع ، نانز  رورـس  ناتنمادـکاپ ، ردام  و  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  ناتردـق ، یلاع 
كاپ و ناماما  هک  ناتموصعم  ناردپ  رب  و  دنتشهب -  ناناوج  ياقآ  هک  مالسلا -  هیلع  نیسح  ناتدیهش  ردپ  و  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 
ار ناتنانمشد  هدرب و  الاب  هتسویپ  ار  امش  ماقم  دنوادخ  هک  میراودیما  و  دتسرف ، دورد  ناتیمارگ  دنزرف  امش و  رب  و  دنشاب ، یم  نیرهاط 

.دهدن رارق  ام  ترایز  نیرخآ  ار  رفس  نیا  و  دزاس ، دوبان 

راـسخر رب  کـشا  تارطق  و  دـش ، کـشا  زا  رپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  نامـشچ  درک ، ناـیب  ار  رخآ  هلمج  نـیا  قاحـسا  نـب  دـمحا  یتـقو 
یهاوخ لئان  تراگدرورپ  تاقالم  هب  رفس  نیمه  رد  هک  نکن ! رارصا  اعد  نیا  رد  قاحسا ! دنزرف  يا  دومرف : دش و  يراج  ناشکرابم 

.دش

هب ادـخ و  هب  ار  امـش  ناج ! اقآ  تفگ : دـش ، رتهب  شلاح  یتقو  .داـتفا  نیمز  هب  دـش و  شوهیب  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  قاحـسا  نب  دـمحا 
.دییامرف تیانع  ینفک  ناونع  هب  ار  يا  هچراپ  دینک و  رختفم  ارم  هک  مهد  یم  دنگوس  ناتراوگرزب  ّدج  تمرح 

لوپ زا  نیا  زج  و  نک ، جرخ  ریگب و  ار  نیا  دومرف : دروآ و  نوریب  مهرد  هدزیـس  درب و  شرف  ریز  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
عیاض دهد ؛ ماجنا  کین  لمع  هک  ار  یـسک  رجا  دـنوادخ  هک  دروآ  یهاوخ  تسد  هب  یتساوخ  هک  ار  هچنآ  و  نکن ، هدافتـسا  يرگید 

.دنک یمن 

نب دمحا  هک  میدوب  هتفرن  رت  شیب  خسرف  هس  زونه  .میداتفا  هار  هب  هدش و  صخرم  مالسلا  هیلعالوم  رـضحم  زا  قاّفتا ، هب  همه  هاگ  نآ 
رییغت شا  یمومع  لاح  تعرس  هب  درک و  بت  ناولح »  » هب کیدزن  یلحم  رد  قاحسا 
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.میدش سویأم  وا  زا  رگید  ام  هک  دش  نانچ  دومن و 

نکاـس هک  ار  شنایرهـشمه  زا  یکی  قاحـسا  نـب  دـمحا  مـیدرک ، قارُتا  اهارـس  ناوراـک  زا  یکی  رد  میدـش و  ناوـلح »  » دراو یتـقو 
! دیراذگب اهنت  ارم  دیوش و  قّرفتم  نم  فارطا  زا  بشما  تفگ : ام  هب  تساوخ و  دوب ، ناولح » »

.متسج باوخ  زا  دیسر و  مرطاخ  هب  يزیچ  حبص ، ياه  یکیدزن  میتشگزاب ؛ دوخ  هاگیاج  هب  کی  ره  هدرک  نینچ  زین  ام 

ریخ هب  ار  امـش  يازع  دـنوادخ  تفگ : یم  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداـخ  روفاـک ، مدوشگ ، ار  ممـشچ  یتقو 
هک دییامن  نفد  ار  وا  دیزیخرب و  .میدومن  نفک  هداد و  لسغ  ار  قاحسا  نب  دمحا  ناتتـسود ، ام ، .دیامرف  اطع  وکین  شاداپ  هدنادرگ و 

.تشاد يرتالاو  هاگیاج  امش  همه  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  رد  دوب و  امش  گرزب  وا 

وا دنوادخ  .میدرک  نفد  ار  وا  و  میتفر ، قاحسا  نب  دمحا  هزانج  رس  هب  هودنا  هیرگ و  اب  .دش  بیاغ  نامرظن  زا  ناهگان  تفگ و  ار  نیا 
(1) .دنک تمحر  ار 
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! لد رورس  الوم و  دای  131

: دیوگ یم  یفوک  میهاربا  وبا 

هیلعرفعج نب  یـسوم  ماما  ناشدنمورب ، دنزرف  هک  مدوب  هتـسشن  ناشیا  دزن  .مدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  هب 
.متسشن مدیسوب و  ار  شکرابم  رس  متساخرب و  اج  زا  وا  مارتحا  هب  نم  یلو  دوبن ، شیب  يا  هچب  رسپ  يو  دش ، دراو  مالسلا ،

هدش و فرحنم  یهورگ  وا  تماما  دروم  رد  .تسوت  ماما  نم  زا  سپ  لفط ، نیا  میهاربا ! ابا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
.دیازفیب شباذع  رب  هدومن  تنعل  ار  وا  لتاق  دنوادخ  .دنسر  یم  تداعس  هب  رگید  يا  هّدع 

دنهاوخن تسود  ار  وا  دـالیم  تداـسح ، يور  زا  يا  هّدـع  و  دروآ ، دـهاوخ  اـیند  هب  ار  دوخ  قولخم  نیرتـهب  وا  بلـص  زا  راـگدرورپ 
.تخاس دهاوخ  یلمع  دهاوخ ، یم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  یلو  تشاد ،

سدق هاگیاج  رد  ار  اهنآ  هدومن و  زاتمم  يراوگرزب  هب  دنوادخ  هک  دراد ، مان  يدهم  و  تسا ، هناگ  هدزاود  ناماما  زا  ماما ، نیرخآ  وا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دـشاب  مهدزاود  ماما  روهظ  رظتنم  هک  یـسک  داد ، دـهاوخ  ياج  شیوخ 

.دیامن یم  عفد  ار  شترضح  نمشد  هنهرب  ریشمش  اب  تسا و  ملسو 

هبترم هدزناپ  نآ ، زا  سپ  .درک  عطق  ار  دوخ  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـش ، دراو  هیما  ینب  ناوریپ  زا  يدرم  عقوم  نیا  رد 
ماما تمدخ 
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.مدشن ّقفوم  یلو  مونشب ، ناشیا  زا  لماک  روط  هب  ار  تیاور  نآ  ات  مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 

: دومرف نم  هب  نیشنلد  نخس  نآ  همادا  رد  ، ] دوب هتسشن  هک  یلاح  رد  وا  .مدیسر  مالسلا  هیلع  ترضح  تمدخ  هب  يزور  دعب  لاس 

تاجن دنـشاب ، هتفرگ  رارق  الب  متـس و  ناقفخ ، راتفرگ  يدایز  تدم  هک  نیا  زا  دعب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تسا  یـسک  وا  میهاربا ! ابا  يا 
.دنک كرد  ار  نامز  نآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  .داد  دهاوخ 

! تسا یفاک  تیارب  اج  نیمه  ات  میهاربا ! ابا  يا 

(1) .مدوب هدشن  لاحشوخ  دح  نادب  نامز  نآ  ات  هک  مدش ، صخرم  مالسلا  هیلع  ترضح  دزن  زا  مامت  یلاحشوخ  اب  نم 

! الوم جرف  لیجعت  رد  اعد  ریثأت  132

: دیامرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگ  لضف 

لاحشوخ رایـسب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  .دش  یهاوخ  يدنزرف  بحاص  يدوز  هب  هک  درک  یحو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  دنوادخ  يزور 
.دناسرب وا  هب  ار  شخب  تّرسم  هدژم  نیا  ات  تفاتش  دوخ ، رسمه  هراس ، دزن  هب  تعرس  هب  دش 

هچ تفگ : مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  دش ، علطم  یهلا  تراشب  زا  هراس  یتقو 
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.موش يدنزرف  بحاص  هک  تسا  نکمم  روط  هچ  .ما  هدش  ریپ  نم  ییوگ ؟ یم 

.تفر ورف  رکف  هب  تخس  مالسلا  هیلع  میهاربا 

نیا رطاخ  هب  وا  دالوا  هک  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  يدـنزرف  يدوز  هب  ترـسمه  میهاربا ! يا  دومرف : درک و  یحو  وا  هب  هرابود  یلاعت  قح 
! دش دنهاوخ  باذع  راتفرگ  لاس  دصراهچ  درک ، راکنا  ارم  هدعو  ناشردام  هک 

ینالوط زا  يزور  هک  نیا  ات  .دندوب  ناینوعرف  متـس  و   ] باذـع راتفرگ   [ تهج نیمه  هب   ] اه لاس  لییارـسا ، ینب  ینعی  هراس  نادـنزرف  ]
.دندومن يراز  هیرگ و  یهلا  هاگرد  هب  مامت  زور  هنابش  لهچ  هدمآ و  گنت  هب  باذع  تّدم  ندش 

دص و و  دنهد ، تاجن  ناینوعرف  تسد  زا  ار  اه  نآ  ات  دومن  ثوعبم  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  لاعتم  دنوادخ  ماگنه ، نیا  رد 
.دنرادرب ار  اهنآ  يراتفرگ  ررقم  دعوم  زا  رتدوز  لاس  داتفه 

جرف دنوادخ  دینک ، يراز  هیرگ و  مالسلا  هیلعام  مئاق  جرف  رد  لیجعت  يارب  رگا  زین  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هاگنآ 
(1)! دیرب رس  هب  راظتنا  رد  وا  روهظ  دعوم  زور  نیرخآ  ات  دیاب  ّالا  .دومن و  دهاوخ  کیدزن  ار  ام 
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! سرپب ام  مئاق  زا  ار  دوخ  یملع  لکشم  133

: دیوگ یم  مّالع  ریما  دیس 

مدوب مرح  رد  شدرگ  لاح  رد  دوب  بش  رخآ  مدوب ، هدش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رّهطم  مرح  ترایز  يارب  یبش 
دنمشناد داتسا  وا  .متخانش  ار  وا  مدش ، رت  کیدزن  یتقو  .دور  یم  مالسلا  هیلع  ماما  حیرـض  فرط  هب  هک  مدش  یـصخش  هجوتم  هاگان 

.دوب یلیبدرا  دمحا  الوم  یقتم ، لضاف  و 

]؟ تسیچ لابند  هب  تولخ  یکیرات و  رد  بش و  زا  تعاس  نیا  رد  وا  هک   ] .مدش وا  بقارم  مدومن و  ناهنپ  ار  دوخ  يا  هشوگ  رد  نم 

.دـش لخاد  دـش ! هدوشگ  وا  يور  هب  حیرـض  ِرَد  دیـسر ، رد  کـیدزن  یتقو  تفر ، دوب  هتـسب  لومعم  قبط  هک  حیرـض  رد  فرط  هب  وا 
.دنک یم  اوجن  یسک  اب  هتسهآ  ایوگ  هک  مدش  هّجوتم  مدرک ، ّتقد  هک  یمک 

وا میدیسر ، هفوک  دجسم  لباقم  .مداتفا  هار  هب  وا  یپ  رد  زین  نم  .داتفا  هار  هب  هفوک  دجسم  يوس  هب  و  دش ، هتـسب  رد  دمآ ، نوریب  یتقو 
تشگزاب و يدایز  تدم  زا  سپ  .داتسیا  دوب ، هدیسر  تداهـش  هب  اج  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یبارحم  رد  دش و  دراو 

.داتفا هار  هب  فجن  فرط  هب  دش و  جراخ  دجسم  زا 

وا منک ، لرتنک  ار  دوخ  متـسناوتن  .تفرگ و  ما  هفرـس  ناهگان  .میدیـسر  هناّنح  دجـسم  هب  هک  نیا  اـت  مدوب  وا  بیقعت  رد  ناـنچمه  نم 
.دش هّجوتم 
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؟ یتسه مّالع  ریم  وت  تفگ : .تخانش  ارم  تشگرب و 

.يرآ متفگ :

؟ ینک یم  هچ  اج  نیا  تفگ :

مهد یم  مسق  ربق  نآ  بحاـص  هب  ار  امـش  .مدوب  امـش  هارمه  دـیدش ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  دراو  امـش  هک  یناـمز  زا  متفگ :
؟ دینک فیرعت  نم  يارب  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ار  بشما  نایرج 

.ینکن فیرعت  یسک  يارب  ار  نآ  ما ، هدنز  نم  ات  هک  میوگ  یم  یطرش  هب  تفگ :

نآ هک  داتفا  ملد  هب  .متـسناد  یمن  ار  اه  نآ  خساپ  هک  دوب  هدش  حرطم  میارب  یلکـشم  لیاسم  تفگ : مداد ، نانیمطا  ًالماک  وا  هب  یتقو 
حیرض ِرَد  دیلک ، زا  هدافتسا  نودب  مدیسر ، حیرض  رد  لباقم  یتقو  يدید  هک  روط  نامه  .مسرپب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ار  اه 
مـشوگ هب  ربق  زا  ییادص  هک  نیا  ات  .مدومن  عّرـضت  دنوادخ  هاگرد  هب  اجنآ  رد  مدش و  سّدـقم  حیرـض  لخاد  .دـش  هدوشگ  میور  هب 

! سرپب تسا  وت  نامز  ماما  هک  مالسلا  هیلعام  مئاق  زا  ار  نآ  ورب و  هفوک  دجسم  هب  هک  دیسر 

(1) .متشگزاب هدرک ، تفایرد  ناشیا  زا  ار  اه  نآ  خساپ  هفوک  دجسم  بارحم  رد  يدید ، هک  روط  نامه  و 
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! نم ما  هدنامرد  ایب  حلاص ! ابا  134

: دیامرف یم  هللا  همحر  یسلجم  همّالع 

نایم رد  و  تسا ، هدش  فّرشم  ّجح  هب  هدایپ  ياپ  اب  راب  لهچ  وا  يدابآرتسا  قاحسا  ریما  مان  هب  مسانـش  یم  ار  یحلاص  فیرـش و  درم 
وا زا  ار  عوضوم  تقیقح  ات  مدرک  تاقالم  وا  اب  ًاروضح  نم  دمآ ، ناهفصا  هب  لاس  کی  وا  .دراد  ضرالا  یط  هک  تسا  روهشم  مدرم 

.موش ایوج 

ماجنا يارب  هک  دوب  هدـنامن  هکم  هب  رت  شیب  لزنم  ُهن  ای  تفه  دودـح  .مداـتفا  هار  هب  هّکم  فرط  هب  یناوراـک  اـب  لاـس  کـی  تفگ : وا 
ار هار  .دش  یمن  هدید  نآ  زا  يرثا  چیه  هدرک و  تکرح  ناوراک  مدید  مدـمآ ، دوخ  هب  یتقو  .مداتفا  بقع  هلفاق  زا  هدرک  لّلعت  يراک 

گرم هدامآ  هدش  دیماان  یگدنز  زا  هک  دش  بلاغ  نم  رب  نانچ  نآ  یگنـشت  یفرط  زا  مدوب ، هدناماو  نادرگرـس  ناریح و  مدرک ، مگ 
.مدوب

ار وت  ادخ  هدب ! ناشن  نم  هب  ار  هار  حلاص ! ابا  ای  حلاص ! ای  مدز : دایرف  مداتفا و ] مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیرـشب  یجنم  دای  هب  ناهگان  ]
! دنک تمحر 

هب مشچ  کی  رد  ار  ینالوط  ریسم  نآ  هک  مدید  يروابان  لامک  اب  مدش و  هریخ  وا  هب  دیـسر ، مرظن  هب  یحبـش  رود  زا  لاح ، نیمه  رد 
يرتش رب  .دشاب  فارـشا  زا  دمآ  یم  رظن  هب  هک  هزیکاپ  یـسابل  اب  ابیز  نوگ و  مدـنگ  دوب  یناوج  داتـسیا ، مرانک  رد  دومیپ و  ندز  مه 

.تشاد دوخ  اب  یبآ  کشم  دوب و  راوس 
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.دومن ادا  یکین  هب  ارم  خساپ  زین  وا  .مدرک  مالس 

؟ يا هنشت  دومرف :

! دییامرفب تمحرم  کشم  نآزا  بآ  یمک  دراد ، ناکمارگا  .يرآ  متفگ :

.مدیشون بآ  نم  داد و  نم  هب  ار  بآ  کشم  وا 

؟ یسرب هلفاق  هب  یهاوخ  یم  دومرف : هاگنآ 

.يرآ متفگ :

تئارق ار  ینامی » زرح   » ياعد زور  ره  هک  متـشاد  تداع  نم  .داتفا  هار  هب  هّکم  فرط  هب  دومن و  راوس  شیوخ  رتش  كرت  رب  ارم  زین  وا 
! ناوخب روط  نیا  دومرف : یم  تشگ و  یمرب  نم  فرط  هب  یهاگ  اعد  نیح  رد  .مدش  اعد  تئارق  لوغشم  .منک 

؟ یسانش یم  ار  اج  نیا  دومرف : نم  هب  هک  تشذگن  يزیچ 

.مسانش یم  يرآ  متفگ : متسه ، هّکم  رهش  هموح  رد  مدید  مدرک ، هاگن 

! وش هدایپ  سپ  دومرف :

زا .تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاق  وا  هک  مدش  هّجوتم  دش ، دیدپان  مرظن  زا  هاگان  منیبب  ار  وا  متـشگرب  مدش  هدایپ  نم 
.مدوب تحاران  فسأتم و  رایسب  مدوب ، هدش  ادج  وا  زا  متخانشن و  ار  وا  هک  نیا  زا  و  مدش ، نامیشپ  دوخ  هتشذگ 

رد هب  ملاس  ناـج  نم  هک  دـندوب  هدرک  نیقی  اریز  .دـندومن  بجعت  دـندید ، ارم  یتقو  دیـسر ، هّکم  هب  اـم  ناوراـک  زور ، تفه  زا  سپ 
(1) .مراد ضرالا  یط  نم  هک  دش  روهشم  مدرم  نیب  رطاخ  نیمه  هب  .درب  مهاوخن 

ص:302

ص 175 و 176. ج 52 ، راونالا ، راحب  . 172 - 1

( راونالاراحب ناتساد  زا 130  شیب   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 337زکرم  هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/816/AKS BARNAMEH/#content_note_302_1
http://www.ghaemiyeh.com


خرس لگ  135

: دیوگ یم  يدابآرتسا  دّمحم  ازریم 

.مدوب ادخ  هناخ  فاوط  لوغشم  مارحلا  دجسم  رد  یبش  منک ، یم  یگدنز  همّرکم  هکم  ینعی  یهلا  مرح  رد  نم 

فاوط لوغـشم  نم  هارمه  دمآ و  هبعک  فرط  هب  تشاد  ییابیز  ییامیـس  هک  وا  دـش ، مارحلا  دجـسم  دراو  هک  مدـید  ار  یناوج  هاگان 
.دومرف تیانع  نم  هب  خرس  لگ  هتسد  کی  دش ، کیدزن  نم  هب  یتقو  فاوط  يانثا  رد  .دش 

؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  اه  نیا  ناج ! اقآ  متفگ : .مدییوب  هتفرگ و  ار  لگ  هتسد  نم  دوبن ، لگ  نتفکش  لصف  اهزور  نآ  هتبلا 

! تابارخ زا  دومرف :

(1) .مدیدن ار  وا  رگید  هک  دش ، دیدپان  رظن  زا  دومرفب و  نیا 
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! شابن گرم  درد و  نارگن  136

: دیامرف یم  هللا  همحر  یسلجم  همالع 

یتقو .دـنک  یم  كرت  ار  دوخ  راید  رهـش و  ناـیجاح ، زا  یهورگ  هارمه  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  فّرـشت  دـصق  هب  ناـشاک  یلاـها  زا  یکی 
زاب تکرح  زا  هدـش و  کشخ  وا  ياپ  ود  ره  هک  يروط  ددرگ ، یم  التبم  يدـیدش  يرامیب  هب  دوش ، یم  فرـشا  فجن  دراو  ناوراک 

.دنام یم 

ياه هسردم  زا  یکی  هک  یحلاص  درف  هب  ار  وا  تهج ، نیمه  هب  دنتشادن ، وا  كرت  زج  يا  هراچ  جح  کسانم  ماجنا  يارب  وا  ناهارمه 
.دنوش یم  راپسهر  دوخ  دنراپس و  یم  تشاد ، هرجح  مرح  فارطا 

يزور بسک  شدرگ و  يارب  رهش  جراخ  هب  دوخ  درک و  یم  لفق  ار  رد  و  تشاذگ ، یم  اهنت  هرجح  رد  ار  وا  زور  ره  هرجح  بحاص 
.تفر یم 

هب ارم  زورما  .مسرت  یم  مه  اج  نیا  زا  .ما  هدش  هتـسخ  ندنام  اهنت  زا  رگید  نم  دـیوگ : یم  هرجح  بحاص  هب  یناشاک  درم  نآ  يزور 
! ورب یتساوخ  هک  اج  ره  و  نک ! اهر  ربب و  ییاج 

هیلع نامز  ماما  هب  بوسنم  هک  ییاج  رد  و  درب ، فجن  مالسلا  راد  ناتـسروگ  هب  ارم  تفریذپ و  ارم  فرح  وا  دیوگ : یم  یناشاک  درم 
اج نآ  هک  یتخرد  يور  رب  ار  نآ  تسش و  ضوح  رد  ار  دوخ  نهاریپ  هاگنآ  دناشن ، دوب ، مالسلا  هیلع  مئاق  ماقم  هب  فورعم  مالسلا و 

.تفر ارحص  هب  دوخ  تخیوآ و  تشاد ، رارق 

دوخ ماجنارس  هب  یتحاران  اب  هک  یلاح  رد  مدنام ؛ اهنت  نم  تفر و  وا 
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بارحم هب  تسار  کی  درک و  مالـس  نم  هب  .دش  طایح  دراو  هک  مدید  ار  ینوگ  مدـنگ  يابیز  ناوج  لاح ، نیمه  رد  .مدیـشیدنا  یم 
نینچ ار  یسک  نم  نامز  نآ  ات  هک  دوب  عوضخ  عوشخ و  رد  نانچ  تخادرپ و  زاین  زار و  هب  ابیز  هنوگ  نآ  .دش  زامن  لوغـشم  تفر و 

.دیسرپ ار  ملاوحا  دمآ و  نم  دزن  دش ، مامت  شزامن  یتقو  .مدوب  هدیدن  زامن  رد 

دناتس یم  ار  مناج  هن  و  مبای ، يدوبهب  هک  دهد  یم  میافش  ادخ  هن  .تسا  هدومن  راتفرگ  تخس  ارم  هک  ما  هدش  التبم  یضرم  هب  متفگ :
.موش هدوسآ  هک 

.دومن دهاوخ  اطع  وت  هب  ار  اه  نآ  يود  ره  دنوادخ  يدوز  هب  شابن ! نارگن  دومرف :

نیمز يور  دوـب ، هدرک  نهپ  تخرد  يور  هرجح  بحاـص  هک  ار  ینهاریپ  مدـید  دـش ، جراـخ  طاـیح  زا  یتـقو  .تفر  تفگ و  ار  نیا 
.مدومن نازیوآ  تخرد  يور  هرابود  متسش و  متشادرب و  ار  نآ  .تسا  هداتفا 

نم رد  تخـس  يرامیب  نآ  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  نونکا  منک ، تکرح  میاج  زا  یتح  متـسناوت  یمن  هک  نم  يرآ  .مدـمآ  دوخ  هب  هاگان 
.تسا مالسلا  هیلعدّمحم  لآ  مئاق  نامه  وا  هک  مدرک  نیقی  .دش  یمن  هدید 

.مدوب نامیشپ  رایسب  مدوب ، هدش  هّجوتم  رید  هک  نیا  زا  .مدیدن  ار  یسک  اما  .متشگ  ار  فارطا  مامت  مدش و  جراخ  وا  لابند  هب  هلجع  اب 
؟ تسا هدش  هچ  دیسرپ : بّجعت  اب  دید ، ملاس  حیحص و  ارم  تشگزاب و  هرجح  بحاص  یتقو 

هب هک  نیا  زا  نم ، دننام  زین  وا  مدرک ، فیرعت  وا  يارب  ار  ارجام  مامت  نم 
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.میتشگزاب هرجح  هب  مه  اب  داش  لاحشوخ و  لاح  نیا  اب  اما  .دروخ  یم  ترسح  دوب ، هدشن  لئان  وا  تاقالم  فرش 

، دُرم دش و  ضیرم  یتّدم  زا  سپ  دندمآ  اه  نآ  یتقو  دوب ، ملاس  دنتـشگزاب ، جح  زا  شناتـسود  هک  یعقوم  ات  وا  دنتفگ : یم  نادهاش 
(1) .دش لئان  تساوخ ، یم  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  هک  هچنآ  يود  ره  هب  بیترت  نیدب  .دش  نفد  طایح  نامه  رد  و 

! نمشد ییاوسر  الوم و  تیانع  137

: دیوگ یم  هللا  همحر  یسلجم  همالع 

، تفر یم  رامش  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخسرس  نانمشد  زا  یبصان و  هک  يدرم  دوب ، ناییاپورا  فّرـصت  رد  نیرحب  هک  یماگنه 
.دزادرپب گنج  زا  یشان  ياه  یبارخ  يزاسزاب  روُما و  قتف  قتر و  هب  ات  دیسر ، تموکح  هب  نیرحب  هدناشن  تسد  رادنامرف  ناونع  هب 

تسد هب  هک  یتیعقوم  ره  اب  و  دوب ، رت  تخـسرس  وا  دوخ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمـشد  رد  هک  دوب  يدرم  زین  وا  رواشم  ریزو 
.دومن یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناراد  تسود  رازآ  هجنکش و  عمق و  علق و  رد  یعس  دروآ ، یم 

ناشن وا  هب  ار  يرانا  هتفر  نیرحب  یلاو  دزن  یبصان ، ریزو  نیمه  يزور 
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: دوب هتشون  هتسجرب  روط  هب  نآ  يور  هک  دهد  یم 

هَّللا لوسر  ءافلخ  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللاّالا ، هلاال 

رایـسب دـشاب ، رـشب  تسد  هتخاس  رانا  نآ  هک  دـهدب  ار  نیا  لامتحا  یّتح  هک  نیا  نودـب  دـید ، ار  راـنا  يور  ياـه  هتـشون  یلاو  یتقو 
ترظن .تسا  لطاب  غورد و  نایعیـش  بهذـم  هک  تسا  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  يوق  یلیلد  نشور و  هناـشن  نیا  تفگ : درک و  بجعت 

؟ تسیچ نیرحب  مدرم  هب  نآ  هئارا  هرابرد 

اه نآ  تسا  رتهب  لاح  نیا  اب  .دننک  یمن  لوبق  ار  یلیلد  چیه  دنتـسه و  بصعتم  رایـسب  نیرحب  مدرم  داب ، زارد  ریما  رمُع  تفگ : ریزو 
هچ دنتشگزاب ، دندرک و  لوبق  هعیـش  بهذم  ّدر  يارب  یلیلد  ناونع  هب  ار  نآ  رگا  .میراذگب  شیامن  هب  ار  رانا  نیا  هدومن و  رـضاح  ار 

یکی لوبق  هب  ار  اه  نآ  دندنام ، یقاب  دوخ  یهارمگ  رد  هتفریذپن و  رگا  و  دومن ، دـهاوخ  اطع  ییوکین  شاداپ  ار  وت  زین  دـنوادخ  رتهب 
هک نیا  ای  .دوب  دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  اراصن ] دوهی و  دننام   ] تروص نآ  رد  هک  دنهد  هیزج  دنوش  رضاح  ای  نک : ریخم  هار  هس  نیا  زا 

نادـنزرف و ناـنز و  مینارذـگب و  غیت  مد  زا  ار  اـه  نآ  هداد ، گرم  هب  نت  تیاـهن  رد  اـی  .دـنروایب  راکـشآ  ناـهرب  نیا  ّدر  يارب  یلیلد 
.مینک بحاصت  تمینغ  ریسا و  ناونع  هب  ار  ناشلاوما 

داد و ناشن  اه  نآ  هب  ار  رانا  نآ  دومن و  راـضحا  ار  نیرحب  تاداـس  اـبجن و  ناـگرزب و  اـملع و  و  درک ، دـییأت  ار  ریزو  داهنـشیپ  یلاو 
ناتلاوما تفر و  دهاوخ  تراسا  هب  ناتدالوا  نانز و  هدش و  هتشک  ای  دیـشاب ، هتـشادن  نآ  يارب  تسرد  یباوج  هک  یتروص  رد  تفگ :

ای و  دش ، دهاوخ  هرداصم 
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.دیهدب هیزج  تخادرپ  هب  نت  يراوخ  تفخ و  لامک  رد  دیاب  راّفک  دننام 

.دندوبن نشور  یخساپ  هئارا  هب  رداق  ناشمادک  چیه  نوچ  .دیزرل  ناشناوناز  دیرپ و  ناشگنر  دندید ، ار  رانا  اه  نآ  یتقو 

مینک یم  یعـس  اـم  یهد ، تلهم  اـم  هب  زور  هس  رگا  ریما ! يا  تفگ : تشاد ، روضح  اـج  نآ  رد  ناـمز  نآ  هک  نیرحب  نایعیـش  ربـهر 
! نک مکح  یهاوخ ، یم  ام  دروم  رد  هک  روط  ره  میتسناوتن ، رگا  مینک و  ادیپ  دنک ، یضار  ار  وت  هک  یخساپ 

یـسلجم تعرـس  هب  .دـندوب  نادرگرـس  هدز و  تشحو  هک  یلاح  رد  دـندرک ، كرت  ار  وا  سلجم  اـه  نآ  و  تفریذـپ ، راـچان  هب  ریما 
.دنتخادرپ تروشم  هب  رگیدکی  اب  دنداد و  بیترت 

نیرتراکزیهرپ نیرتهب و  زا  رفن  هد  ادتبا  دـنیامن ، باختنا  ناشدوخ  نایم  زا  خـساپ  نتفای  يارب  ار  یهورگ  دـنتفرگ  میمـصت  هک  نیا  ات 
نیا زا  یکی  رد  تبون  هب  کی  ره  هک  نیا  ات  .دندش  باختنا  دندوب ، اه  نآ  نیرتهب  هک  رفن  هس  اه  نآ  نایم  زا  سپـس  و  هعیـش ، ياملع 

رد ادخ  تّجح  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  رـضحم  هب  هثاغتـسا  اب  دـنزادرپب و  زاین  زار و  هب  هتفر  ارحـص  هب  دنتـشاد ، تلهم  هک  یبش  هس 
.دیامن يریگ  تسد  اه  نآ  زا  دهدب و  ناشن  نایعیش  هب  ار  كانلوه  هطرو  نیا  زا  تاجن  هار  هک  دنهاوخب  وا  زا  نیمز ، يور 

هیلع نامز  ماما  یلاعت و  قح  هاگرد  هب  هثاغتـسا  هیرگ و  اعد و  هب  ارحـص  رد  ار  بش  هک  اه  نآ  زا  مادـک  چـیه  اـّما  تشذـگ ، بش  ود 
.دش رت  شیب  نایعیش  باهتلا  ینارگن و  رطاخ  نیمه  هب  .دندیدن  يزیچ  دندوب ، هدنارذگ  مالسلا 

هب يور  هنهرب  ياپ  رس و  اب  تشاد ، مان  یسیع  نب  دّمحم  هک  مّوس  رفن 
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یلاعت قح  هاگرد  هب  لّسوت  عّرـضت و  اعد و  هب  عورـش  ینارون  هاگآ و  یلد  اب  وا  اما  دوب ، یناملظ  کـیرات و  رایـسب  بش  .داـهن  ارحص 
.درک تساوخرد  ار  میظع  يالب  نیا  ندش  فرطرب  نینمؤم و  تاجن  و  دومن ،

نیا کیرات و  بش  نیا  لد  رد  هتفـشآ  لاح  نیا  اـب  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  تفگ : یم  هک  دینـش  ار  يدرم  يادـص  دوب ، بش  ياـهتنا 
؟ يا هدمآ  اج  نیا  هب  ارچ  و  یهاوخ ؟ یم  هچ  توهرب  يارحص 

يالوم ماما و  هب  اهنت  ار  نآ  ما و  هدـمآ  اج  نیا  هب  یّمهم  رما  يارب  نم  شاب ! هتـشادن  نم  هب  يراک  درم ! يا  تفگ : یـسیع  نب  دّـمحم 
.دسرب نم  دایرف  هب  دناوت  یمن  یسک  وا  زج  و  دهد ، تاجن  ارم  دناوت  یم  وا  اهنت  هک  تفگ ، مهاوخ  شیوخ 

! وگب ار  تتجاح  متسه ، رمالا  بحاص  نم  یسیع ! نب  دّمحم  يا  دیوگ : یم  درم  نآ 

.يرادن نم  حرش  هب  يزاین  و  یناد ، یم  ار  همه  دوخ  يرمالا  بحاص  وت  رگا  دیوگ : یم  خساپ  رد  وا 

هک يدـیدهت  هتـشون و  نآ  يور  رب  هک  هچنآ  راـنا و  نآ  زا  هک  یتشحو  رطاـخ  هب  .مناد  یم  يرآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.يا هدمآ  تسا ، هدومن  یلاو 

رب هچ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  .يرآ  ناج ! الوم  دیوگ : یم  ددرگ و  یمرب  وا  فرط  هب  دونش ، یم  ار  نخس  نیا  یـسیع  نب  دّمحم  یتقو 
.یشخب ییاهر  ار  ام  یناوت  یم  و  ییام ، هانپ  ماما و  وت  .تسا  هدمآ  ام  رس 

هک دراد  يرانا  تخرد  شا  هناخ  رد  داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  ریزو -  نآ  یـسیع ! نب  دّمحم  يا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
، دز یم  هفوکش  یتقو 
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تمسق ود  ره  لخاد  دوب ، هتـسب  شقن  رانا  يور  يدید  هک  ار  تاملک  نآ  درک و  مین  ود  ار  نآ  تخاس و  رانا  لکـش  هب  لگ  زا  یبلاق 
هک روط  نامه  دـش ، هدیـسر  گرزب و  رانا  یتقو  .تسب  مکحم  دوب ، کچوک  زونه  هک  يرانا  هب  ار  نآ  هاـگ  نآ  .دومن  کـح  بلاـق 

.دوب هتسب  شقن  هتسجرب  روط  هب  نآ  يور  رب  تاملک  نآ  يدید ،

، دـیتفر ریزو  هناخ  هب  یتقو  .دومن  مهاوخ  نایب  ریزو  هناـخ  رد  ار  نآ  اـما  ما  هتفاـی  ار  باوج  وگب : وا  هب  دـیتفر ، یلاو  دزن  هب  یتقو  ادرف 
دومن دهاوخ  یعس  هدش و  هچاپ  تسد  ریزو  هاگ  نآ  .تسا  قاتا  نآ  رد  باوج  وگب : یلاو  هب  ینیب ، یم  ار  یقاتا  طایح  تسار  تمس 
.دوش قاتا  دراو  وت  زا  رتولج  ات  ییامنن  اهر  ار  وا  هک  شاب  مه  بظاوم  نک و  رارصا  وت  اما  .دنک  يریگولج  قاتا  هب  امش  دورو  زا  هک 

هک دید  یهاوخ  نک ! زاب  رادرب و  ار  نآ  .تسا  هدش  هداهن  نآ  يور  يدیفس  هسیک  هک  ینیب  یم  ار  يا  هچقاط  يدش ، قاتا  دراو  یتقو 
! هدـب رارق  نآ  لخاد  ار  رانا  نآ  راذـگب و  یلاو  لباقم  ار  نآ  .تسا  نآ  رد  تسا ، هدومن  ارجا  ار  هلیح  نیا  نآ ، هلیـسو  هب  وا  هک  یبلاق 

.دش دهاوخ  نشور  عوضوم  بیترت  نیدب  .دنقبطنم  ًالماک  هک  دید  یهاوخ 

دود و زا  هتشابنا  نآ  لخاد  .تسین  یعیبط  رانا  نیا  هک ، نیا  نآ  میراد و  زین  يرگید  هزجعم  ام  هک  وگب  یلاو  هب  یسیع ! نب  دّمحم  يا 
دود و دنکشب  ار  رانا  ریزو  یتقو  دنکشب ! ار  نآ  هک  نک  رما  ریزو  هب  دوش ، تباث  نم  ياعّدا  تّحـص  یهاوخ  یم  رگا  .تسا  رتسکاخ 

.تسشن دهاوخ  ششیر  هرهچ و  رب  هتساخرب و  اوه  هب  نآ  رتسکاخ 
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بدا نیمز  هداتفا  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  تشگ و  رورسم  رایسب  دینش ، ترضح  زا  ار  نخس  نیا  یسیع  نب  دّمحم  یتقو 
نیرحب نایعیش  هب  ار  الوم  ناسحا  هدژم  و  ددرگ ، یمزاب  دوخ  نارای  دزن  هب  تعرس  هب  هدش و  صخرم  ترضح  رضحم  زا  و  دیسوب ، ار 

.دیامن یم  غالبا 

و درک ، ارجا  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  هچنآ  مامت  وم  هب  وم  یـسیع  نب  دّمحم  هتفر و  یلاو  دزن  قافتا  هب  همه  ماگنه ، حبص 
.دندش مالسلا  هیلع  ماما  لّضفت  تیانع و  وا و  ياوعد  یتسرد  تابثا  دهاش  همه 

؟ درک علطم  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : هدومن و  یسیع  نب  دّمحم  هب  ور  یلاو  لاح ، نیا  رد 

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  تفگ :

؟ تسیک نامز  ماما  دیسرپ : یلاو 

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ماما ، نیمهدزاود  تفگ : یسیع  نب  دّمحم 

.درب مان  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  ار  ناماما  کی  کی  هاگ  نآ 

: میوگ یم  نم  هد ! نم  هب  ار  تتسد  تفگ : یسیع  نب  دّمحم  هب  دوب  هدش  بلقنم  راکشآ  هناشن  نیا  ندید  زا  هک  یلاو 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  لصف  الب  هدعب  هفیلخلا  ّنأو  هلوسرو ، هدبع  ًادّمحم  ّنأ  و  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

هب فرشم و  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  هب  دومن و  فارتعا  رارقا و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  هب  هاگ  نآ 
.تشگ تیاده  تسار  هار 

یم راتفر  یکین  هب  اه  نآ  اب  ماگنه  نآ  زا  و  دومن ، یهاوخرذع  نیرحب  مدرم  زا  ًامسر  و  دنناسرب ، لتق  هب  ار  ریزو  ات  داد  روتسد  سپس 
.درک
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(1) .دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگتفیش  هاگترایز  یسیع  نب  دّمحم  ربق  و  تسا ، روهشم  نیرحب  رد  هصق  نیا  دیوگ : يوار 

! رون روهظ  زا  شیپ  ناهج  138

: دیوگ یم  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مداخ  کلام -  نب  سنا 

بابح مان  هب  یبهار  اج  نآ  رد  .داد  قارتا  روتسد  اثارب »  » مان هب  یلحم  رد  تشگ ، یمزاب  ناورهن  گنج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ّتقد هب  هدمآ و  نییاپ  دوب ، قارتا  نادـیم  رب  فرـشم  هک  شراغ  زا  دونـش ، یم  ار  مالـسا  رکـشل  همهمه  یتقو  .تشاد  لزنم  يراغ  رد 

؟ تسیک نآ  هدنامرف  تسا ؟ يرکشل  هچ  نیا  دسرپ : یم  باتش  بارطضا و  اب  و  دنک ، یم  یسررب  ار  رکشل 

یمزاب ناورهن  گنج  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نآ  هدنامرف  تسا و  مالسا  رکشل  نیا  دیوگ : یم  وا  هب  نایرکـشل  زا  یکی 
.ددرگ

: دیوگ یم  دناسر و  یم  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  ار  دوخ  هدرک  روبع  مدرم  يالبال  زا  هلجع  اب  بابح 

.ینانمؤم ریما  قح  هب  هک  نینمؤملاریما ! ای  کیلع  مالسلا  - 

؟ منانمؤمریما تقیقح  هب  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  وت  بابح ! يا  - 
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؟ تسا بابح  نم  مان  هک  دیتسناد  اجک  زا  امش  اما  .دندوب  هداد  عالطا  ام  هب  ام  نویناحور  املع و  ار  بلطم  نیا  - 

.دوب هدومرف  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مبیبح  زین  ار  بلطم  نیا  - 

 ... هیصو بلاط  یبا  نب  یلع  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  .منک  تعیب  امش  اب  ات  دیهدب  نم  هب  ار  ناتتسد  - 

؟ تسا اجک  تا  هناخ  منیبب  وگب  - 

.دراد رارق  یکیدزن  نیمه  رد  هک  يراغ  رد  - 

یم یناب  ار  نآ  تخاس  جراخم  هک  یسک  مان  هب  ار  نآ  نک و  انب  يدجسم  نیمز  نیمه  رد  و  نکن ! تنوکس  راغ  نآ  رد  نیا  زا  دعب  - 
! نک يراذگ  مان  دوش ،

شیپ رد  یگرزب  يالب  و  دنرگمتس ، ملاظ و  نآ  مدرم  رثکا  هک  دش  دهاوخ  انب  يرهش  يزاس ، یم  وت  هک  يدجـسم  رانک  رد  يدوز  هب 
ملظ و رد  هک  یماـگنه  و  دـش ، دـنهاوخ  بکترم  نآ  رد  اـنز  مارح  لـمع  رازه  داـتفه  هعمج  بش  ره  هک  يروط  هب  .تشاد  دـنهاوخ 

دنهاوخ انب  هرابود  ار  نآ  نینمؤم  زا  یهورگ  راب  ره  اما  دومن ، دـنهاوخ  ناریو  راـب  دـنچ  ار  دجـسم  نیا  دـنتفرگ ، ینوزف  دوخ  ناـیغط 
دجـسم نیا  ناگدـننک  ناریو  هک  نادـب !  .دـش  دـهاوخ  هتخاس  يا  هناخ  دجـسم  ياج  هب  نآ  لحم  رد  موس  هبترم  رد  هک  نیا  ات  .درک 

.دنرفاک

« حفس  » نیمزرس زا  ار  يدرم  دنوادخ  و  دوش ، یم  قیرح  همعط  اه  نآ  عرازم  .دننک  یم  عنم  جح  هب  نتفر  زا  ار  مدرم  لاس  هس  هاگ  نآ 
، دوش یم  دراو  هک  يرهش  ره  هب  هک  تسا  يرگ  تراغ  وا  .دنک  یم  ّطلسم  اه  نآ  رب 
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.دنارذگ یم  غیت  مد  زا  ار  نآ  نینکاس  هدرک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  نآ 

یمزاب هرابود  وا  لاح  نیا  رد  .دـندرگ  یم  لّمحتم  ار  یناوارف  یتخـس  و  دـنوش ، یم  یطحق  راتفرگ  لاس  هس  مدرم  وا ، شروی  زا  دـعب 
هب ار  نآ  نینکاس  هدومن  ناریو  ار  اه  هناخ  مامت  هتخات و  هرـصب  فرط  هب  زین  اـج  نآ  زا  دـنز ، یم  تراـغ  یناریو و  هب  تسد  ددرگ و 
انب نآ  رد  یعماج  دجـسم  هدومن و  ریمعت  ار  رهـش  ياه  یبارخ  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  اب  فداصم  هرـصب  هب  وا  هلمح  .دـناسر  یم  لتق 

.دننک یم 

رهـش رـس  رب  هک  ار  ییالب  نامه  و  دروآ ، یم  موجه  دوش ، یم  هدـیمان  طساو »  » هتخاس و ار  نآ  جاـجح  هک  يرهـش  هب  هرـصب  زا  سپ 
.دزیر یم  ورف  طساو  رهش  رس  رب  دوب ، هدروآ  هرصب 

شمارآ رد  عقوم  نآ  اهنت  هک  هفوک  هب  زین  دادغب  مدرم  .دنک  یم  فّرصت  تمواقم  نودب  ار  رهـش  نآ  هتفر و  دادغب  فرط  هب  اج  نآ  زا 
.دنرب یم  هانپ  هدوب 

هاپـس هب  عقوم  نآ  رد  .دـنک  شبن  ار  نآ  اـت  دوش  یم  هناور   [ فرـشا فجن   ] نم ربق  فرط  هب  دادـغب  زا  دوخ  نایرکـشل  اـب  وا  هاـگ  نآ 
.دوش یم  هتشک  هدروخ و  تسکش  هدومن  دروخرب  ینایفس 

یلاها زا  يدرم  اّما  دـنیامن ، یم  يوریپ  وا  زا  هفوک  یلاـها  زا  يا  هّدـع  .دتـسرف  یم  هفوک  هب  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  یهورگ  زین  یناـیفس 
.دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش ، قحلم  وا  هب  هک  ره  .دنک  یم  یهدنامزاس  يا  هعلق  رد  ار  يا  هّدع  هدومن و  مایق  هفوک 

.دراذگ یمن  یقاب  ار  يدحا  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  همه  و  دوش ، یم  ریزارس  هفوک  هب  شنایهاپس  اب  دوخ  ینایفس  دادیور ، نیا  یپ  رد 
یکی
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یم ار  یکچوک  هچب  یتقو  .دنک  یمن  نآ  هب  ییانتعا  چیه  یلو  هداتفا  نیمز  يور  هک  دوش  یم  یتشرد  دیراورم  هجوتم  وا  نازابرس  زا 
! دنارذگ یم  غیت  مد  زا  ار  وا  تعرس  هب  هداتفا  نیمز  يور  هک  دنیب 

.دش دنهاوخ  عقاو  کیرات  بش  ياه  هراپ  دننام  یگرزب  ياه  هنتف  عیاقو و  هنافسأتم  نآ ، زا  سپ 

! نک ظفح  متفگ  وت  هب  ار  هچنآ  بابح ! يا 

؟ یشون یم  بآ  دور  مادک  زا  بابح ! يا  دومرف : هاگنآ 

.هلجد زا  - 

؟ ینک یمن  رفح  یهاچ  ای  يا  همشچ  ارچ  - 

.دوب راوگان  روش و  شبآ  میدرک ، رفح  یهاچ  هاگره  نینمؤملا ! ریما  ای  - 

! نک رفح  یهاچ  اج  نیمه  هرابود  لاح  نیا  اب  - 

نوریب ار  نآ  دنتـسناوتن  دـندومن و  دروخرب  یگرزب  گنـس  هب  هک  نیا  ات  دـندومن  رفح  یهاچ  یهورگ  اب  هدومن و  رما  لاثتما  باـبح  ]
.دنروایب

، دوب ریش  زا  رتذیذل  دهش و  زا  رت  نیریش  هک  يا  همـشچ  دنک ، اج  زا  ار  نآ  دش و  هاچ  دراو  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دوخ  لاح ، نیا  رد 
.دیشوج نآ  ریز  زا 

! شونب بآ  همشچ  نیا  زا  نیا ، زا  دعب  بابح ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح 

دجسم نآ  اه  نآ  .دوب  هدومن  ار  نآ  تخاس  هیصوت  بابح  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  دش  يدجـسم  یناب  اثارب »  » مان هب  يدرم  اهدعب 
(1) .دنداهن اثارب »  » ار نآ  مان  و  دندرک ، انب  ار 
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: دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

َّلُذ ُجِرْخیَو  ِبلَْکلا ، َنامَّزلا  ُبِهْذی  َبِذَْکلا َو  ُهَّللا  ُقَحْمی  ِِهب  ُُهلْدَـع ، ْمُهعَـسی  ًهَدابِع َو  ِدابِْعلا  َبُوُلق  ُأَلْمی  ِهَّمُْالا ، ِنَع  يِدـْهَْملِاب  ُهَّللا  ُجِّرَفی  »
 « ْمُِکقانْعَأ ْنِم  ِّقِّرلا 

دزاس و یم  رپ  تعاـطا  تداـبع و  اـب  ار  ناگدـنب  ياـهلد  دـنک ، یم  يراـتفرگ  عفر  تما  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  »
.دریگ یم  ارف  ار  همه  شتلادع 

زا ار  یگدرب  ّتلذ  درب و  یم  نیب  زا  ار  ییوج  هزیتس  یگدنرد و  حور  دیامن ، یم  دوبان  ار  ییوگغورد  غورد و  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
«. دراد یم  رب  اهنآ  ندرگ 

یسوط ص 114. خیش  تبیغ 
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نونک ات  هک  ییاه  باتک 

 : تس هدومن ا  رشتنم  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا 

تشذگ هچ  البرک  رد   - 1

بقاّثلا مجن   - 2

يرهوج راعشألا  نئازخ   - 3

ییالط ياه  هشوخ   - 4

مالسلا هیلع  مئاق  يوجتسج  رد   - 5

مالسلا هیلع  يدهم  دای   - 6

ررّدلا دقع   - 7

نانجلا حیتافم  تایّلک   - 8

حیتافملا بختنم   - 9

هیدمحا هیده   - 10

نارکمج سّدقم  دجسم  هچخیرات   - 11

هسّدقم هیحان  ترایز   - 12

مالسلا هیلع  يدهملا  تامارک   - 13

رون يوجتسج  رد   - 14

ادیپ دیشروخ  نیرخآ   - 15

مالسلا اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدف   - 16

لامعا هفیحص  ریهطت  فاکتعا ،  - 17

مالک ِملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   - 18
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تماما روهظ ، تبیغ ،  - 19

 ... هماقا و ناذا و  تیمها   - 20

اونین رادمچرپ   - 21

تیالو نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   - 22

تیالو لالز  زا   - 23

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم   - 24

ناراب راهب و  راظتنا   - 25

ام اب  یلو  ادیپان   - 26

تیالو دیراورم  مالسلا  هیلع  یلع   - 27

مالسلا اهیلع  هیبنیز  صیاصخ   - 28
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تیودهم نامتفگ   - 29

رصاعم ناسنا  راظتنا و   - 30

بیاغ رکذم  درفم   - 31

یبرع رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   - 32

دمآ رترید  هکنآ  و   - ... 33

رانا خرس  دورس   - 34

اونین روشنم   - 35

تمحر باحس   - 36

گرم زا  سپ  یگدنز   - 37

نارظتنم فیاظو   - 38

( دلج  2  ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   - 39

بیس رطع   - 40

رادید هنشت  دوخ  اقس   - 41

نارک یب  رهم   - 42

وا روهظ  ياه  هناشن   - 43

( تسود رادید  ترسح  رد   ) هدشلد  - 44

خیرات نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع   - 45

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   - 46

هرخالا لزانم   - 47

راونالا تاکشم   - 48
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همکحلا عیبانی   - 49

تکرب رون و  هنیجنگ   - 50

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  خیرات   - 51

مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  ییاهناتساد   - 52
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا 

دریذپ یم  لاعف  یگدنیامن  روشک  رسارس  ياه  ناتسرهش  اه و  ناتسا  زکارم  رد 

نارکمج سّدقم  دجسم  تالاؤس  هب  خساپ  دحاو 

تالاؤس دیناوت  یم  .دشاب  یم  نازیزع  امش  يداقتعا  یهقف و  یعامتجا ، یتیبرت ، یقالخا ، تالکشم  تالاؤس و  هب  ییوگخـساپ  هدامآ 
هک تسا  هجوت  نایاش  .دییامن  لاسرا  نارکمج  سدقم  دجسم  یگنهرف  تاقیقحت  دحاو  یتسپ 617  قودنص  مق /  سردآ : هب  ار  دوخ 

اهنآ يرادهگن  ظفح و  رد  و  هدوب ، ناشیا  رارـسَا  هلزنم  هب  دنیامن ، یم  هبتاکم  یتسپ  قودنـص  نیا  اب  هک  ینازیزع  ياه  همان  بلاطم و 
.دش دهاوخ  تبقارم  تقد و  ًالماک 
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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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