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باتک 25تاصخشم 

ناتساد يواح 80  25دلج 1 = 

25همدقم
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! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ  ( 3)26
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نامیتی يارب  هیرگ  ( 8)29

! ارادم ناتسود ، اب  ( 9)29

دیوگ یم  تلادع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 11)30
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نکش نوناق  ناوج  ( 13)31

لاملا تیب  مالسلا و  هیلع  یلع  ( 14)31

نامیتی مالسلا و  هیلع  یلع  ( 15)32

! دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رمع  یتقو  ( 16)32

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  يراگتساوخ  مسارم  ( 17)33

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هیزیهج  ( 18)33

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  تاحیبست  ( 19)34
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میلعت شزرا  مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  ( 20)34

ملع شزرا  همطاف و  ترضح  یملع  يرترب  ( 21)35

! رادلا مث  راجلا  ( 22)35

مالسلااهیلع همطاف  هیرگ  هدنخ و  ( 23)35

شوهزیت مالغ  ( 24)36

! مالسلا هیلع  یلع  رسپ  زا  رت  عاجش  ( 25)36
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؟ دنک یم  هیرگ  منیسح  يارب  یسک  هچ  ( 28)37

! ندرک هانگ  يارب  يا  هخسن  ( 29)37

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  يرادافو  ( 30)37
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! شتآ نایم  رد  هنهرباپ  ( 41)41

؟ دینک یم  یگدیسر  رگیدکی  عضو  هب  هنوگچ  ( 42)42

کمن نودب  نان  قافنا  ( 43)42
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تشهب رد  همئا  نایعیش  ( 45)43

! دنا كوخ  نومیم و  نطاب ، رد  هک  ییاه  ناسنا  ( 47)43

درک ناملسم  ار  یحیسم  هک  يا  هیآ  ( 48)43

زور خرن  هب  نان  دیرخ  ( 51)45

! لام لذب  اب  داشرا  ( 52)45

! دلاخ نب  یحی  رادناتسا  هب  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  همان  ( 53)45

دزد درم  نومأم و  ( 55)47

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ناحتما  نومأم و  ( 56)48

دسح هلعش  ( 57)49
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! زگره ینیبدوخ  ( 80)61

اه 62یقرواپ 

ناتساد يواح 83  63دلج 2 = 

63راتفگشیپ
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راد هدنز  بش  ناوج  ( 12)69

هنابش ياوجن  ( 13)69

راطفا هرفس  ( 14)70

تمیق نارگ  دنبندرگ  ( 15)70

هانگ زا  سرت  ( 16)71

! شدنزرف حاکن  رد  ینز  ( 17)71
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شود رب  هفیطق  ( 18)72

دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ  ( 19)72

تشهب لها  نیرتهب  ( 20)73

وج نان  قافنا  ( 21)74

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هبذاج  ( 22)74

یلام کمک  تفایرد  طیارش  ( 23)75

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  ( 24)75

یهاگآ ملع و  شاداپ  ( 25)76

ردپ نیرفن  زا  زیهرپ  ( 26)76

البرک كاخ  زا  یتشم  ( 27)77

اروشاع دیهش  يوناب  نیلوا  ( 29)78

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رب  یکشا  ( 30)79

(33  ) هدیدنسپ دروخرب  ( 31)79

(35  ) تدابع تیمها  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ( 32)80

مینک اعد  هنوگچ  ( 33)81

هناردپ تحیصن  ( 34)81

دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  تدابع  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ( 35)81

يراوگرزب شور  ( 36)81

جاودزا کی  نایرج  ( 37)81

هنالهاج تمالم  ( 38)82

یسانشادخ هار  نیرتهب  ( 39)82

هانگ نیرتگرزب  ( 40)83

زاوها ياورنامرف  یشاجن ، تواخس  ( 41)83

یناوج عییضت  ( 42)84
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تشهب تنامض  ( 43)84

راگدرورپ هب  ییامنهار  ( 44)84

ناهانپ یب  هانپ  دنوادخ ، ( 45)84

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  هفینحوبا  ( 46)85

رمع لوط  محر و  هلص  زار  ( 47)86

نوراه اب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هرظانم  ( 48)86

شک ماما  هعیش  ( 49)86

دش ریش  همعط  هک  يرگوداج  ( 50)88

وناب کی  تمظع  ( 51)88

میرامشن کچوک  ار  یسک  زگره  ( 52)89

! هدنهانپ يوهآ  ( 53)90

نادنمدرخ اب  تقافر  ( 54)90

بلاج هرظانم  کی  ( 55)90

دروخ مه  هب  ینامداش  مزب و  سلجم  ( 56)91

دنسپ دروم  دیاقع  ( 57)92

تمحر ناراب  ربمایپ و  ناوختسا  ( 58)93

! دیهاگآ رارسا  هب  هک  امش  رب  دورد  ( 59)93

هنامرحم الماک  تیرومأم  کی  ( 60)94

نامیلس رسپ  94رشب 

! تخبشوخ رتخد  کی  زیگنا  تفگش  95تارطاخ 

تخیر مه  هب  رگید  راب  نشج  95سلجم 

زاس تشونرس  95يایؤر 

بش هدراهچ  زا  سپ  مود  96يایؤر 

قوشعم رادید  ایؤر و  96نیموس 
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مور روطارپما  رتخد  يریسا  96يارجام 

ینامسآ هیده  نوتاخ و  97هکیلم 

لاصو راظتنا  97نایاپ 

اه هتفگ  اه و  هتکن  موصعم ، هدراهچ  نیرصاعم  مود : 97تمسق 

تما نامقل  ( 61)97

مدرم نیرتزاین  یب  ( 62)98

گرزب نادرم  هویش  ( 63)99

مالسلا هیلع  یلع  نادناخ  اب  ینمشد  ( 64)99

دیلپ رکف  ( 65)100

يراد تناما  ( 66)101

یسراف ناملس  هاگدید  زا  تعانق  ( 67)101

ناملسم هزات  يارجام  ( 68)101

هناردام ییابیکش  ( 69)102

هتشرف ياعد  ( 70)103

کشجنگ نامیلس و  ترضح  ( 71)103

دنمشزرا ناوج  ( 72)103

ایند ییافو  یب  ( 73)104

یگدنز رد  کین  لامعا  شقن  ( 74)104

یگدنز کیرش  اب  تروشم  ( 75)105

ریذپان جالع  یضرم  تقامح ؛ ( 76)105

نامقل تیصو  ( 77)105

رادرک رفیک  ( 78)106

الط ياهتشخ  ( 79)106

حلاص دنزرف  رطاخ  هب  شزرمآ  ( 80)107
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نیمز يور  يالط  زا  رترب  يراک  ( 81)107

ملاع رد  زیچ  نیرت  تخس  ( 82)107

تخیر نیمز  رب  هک  ینوخ  نیلوا  ( 83)107

اه 108یقرواپ 

ناتساد يواح 98  109دلج 3 = 

109همدقم

یتشهب ناتخرد  - 1110

وزرآ نیرتهب  - 2111

ربمغیپ حازم  - 3111

يزودنا شناد  شزرا  - 6112

دنسپ ادخ  تلصخ  راهچ  - 7112

ناحتما کحم  - 8112

رهوش زا  تعاطا  - 9113

يرامیب رتسب  رد   - 12114

تافارخ اب  هزرابم   - 13114

يراک مکحم  سرد   - 14114

اهمسا نیرت  بوبحم   - 15114

هیاسمه دودح   - 16115

بضغ زا  زیهرپ   - 17115

قارف هراچ   - 18115

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  ع )  ) یلع  - 19116

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  تیاعر  - 20116

دیسرپب نم  زا  - 22116

یگدنز رد  يور  هنایم  - 23117
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دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج  - 24117

هانگ نامرد  - 25118

هاگشتسرپ رد  يرون  مالسلااهیلع  همطاف  - 26118

ناملسم نز  تفص  نیرت  هدیدنسپ  - 27118

حول رد  ابیز  هلمج  هس  - 28119

! لالب ناذا  گناب  - 29119

رشحم يارحص  رد  مالسلااهیلع  همطاف  - 30119

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  هقباسم  - 31120

بدا تیاعر  - 32120

نیچ نخس  اب  یقطنم  دروخرب   - 33121

(ص) ربمغیپ لد  نوناک  رد  ع )  ) نیسح قشع   - 34121

اروشاع حبص  رد  یخوش   - 35121

ییادها لگ  هتسد  شاداپ   - 36122

يزومآ  + شناد ماقم   - 37122

گرم يوس  هب  یناوراک  - 38122

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زادنا  مشچ  رد  گرم   - 39122

ریخ هب  تبقاع  رادرس  - 40123

دسانش یم  ینم  هکم و  ار  وا  - 41123

ناشخرد يرون  (ع ) رقاب ماما  - 42124

خزرب زا  يدرم  - 43124

هنافصنم تراجت  و  ع )  ) قداص ماما  - 44125

یگدنز هظحل  نیرخآ  رد  نخس  نیرتساسح  - 45125

ناسنا نیرت  مهفن  - 46126

نامیا هناگهد  تاجرد  - 47126
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یقطنم نخس  - 48126

عونمم فارسا  - 49127

لاح نیرتدب  رد  گرم  - 50127

قداص ماما  مهم  هیصوت  هس   - 51127

نادنمتسم هب  کمک   - 52128

لاؤس زا  شیپ  ناسحا   - 53128

ناهاگآ شود  رب  نادرخبان  راب   - 54128

هیاسمه اب  راتفر   - 55129

راگدیرفآ دوجو  رب  یناهرب   - 56129

دوش یمن  باجتسم  هک  ییاهاعد   - 57129

نوراه خاک  رد  ع )  ) مظاک ماما   - 58130

ملاظ هاگتسد  رد  تمدخ   - 59130

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رضحم  رد  هفینحوبا   - 60130

ناسآ گرم   - 61131

اوقت وترپ  رد  زایتما   - 62131

تشهب ياهغاب  زا  یغاب   - 63131

رگدایرف کشجنگ   - 64132

اضر ماما  هاگدید  زا  تاواسم   - 65132

دوب تحلصم  هچنآ   - 66132

مالسلا هیلع  داوج  ماما  تمدخ  رد  راکوکین  يدرم   - 67132

هدروخ کتک  زا  (ع ) داوج ماما  ییوجلد  - 68133

ناگدنرد نایم  رد  ع )  ) يداه ماما   - 69133

راکانز یحیسم  هرابرد  ع )  ) يداه ماما  ياوتف   - 70134

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  رضحم  رد  نادنمزاین   - 71134
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شسرپ هب  خساپ   - 72135

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رکفت  رد  جع  يدهم   - 73135

( جع  ) نامز ماما  تبیغ  رب  ع )  ) قداص ماما  هیرگ   - 74135

... دینامب هدنز  رگا   - 75135

( جع  ) نامز ماما  همان   - 76136

مالسا هب  ناملس  شیارگ  يارجام   - 77136

؟ گرم زا  سرت  ارچ   - 78137

یبط نیناوق   - 79138

فده هار  رد  تماقتسا   - 80138

درکن شلمح  رتش  هک  يا  هزانج   - 81139

یشکردپ رفیک   - 82139

راگزور راکم  ود  يوگتفگ   - 83140

دعس نب  رمع  هدیرب  رس   - 84140

نمشد تافارتعا   - 85140

تسا گنس  شاداپ  ار  زادنا  خولک   - 86141

بسانم خساپ   - 87141

هتسیاش دنزرف  قیال و  ردام   - 88141

نادب شتآ  ماک  رد  ناکین   - 89141

روبص يوناب   - 90142

تراسا رد  (ص ) ربمایپ داماد   - 91142

! دنوش یم  هاشداپ  ناگدرب   - 92144

هچروم نامیلس و  يوگتفگ   - 93144

رسمه هس  ناتساد   - 94144

! راکهانگ رب  یمشخ   - 95145
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یشیدنا گرم   - 96145

! راک هنگ  زا  يا  هظعوم   - 97146

گرگ ناهد  رد  یکدوک   - 98146

اه 146یقرواپ 

ناتساد يواح 97  148دلج 4 = 

148راتفگشیپ

دزیر یم  ورف  ناهانگ  یگنوگچ  - 1149

رازگساپس هدنب  - 2149

ایند یگدنز  - 3149

تخورف ایند  هب  ار  تشهب  ياهغاب  هک  يدرم  - 4149

هدیدنسپ ياه  تلصخ  - 5150

لامعا همان  رد  کچوک  غورد  - 6150

نابز لرتنک  - 7150

تخبشوخ ناسنا  - 8151

ناگدرم ندش  نادنز  - 9151

نامزلارخآ ياهتمالع  - 10151

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  - 11153

ماجنارس هشیدنا  رد  - 12153

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ  - 13153

هناصلاخ زامن  - 14154

ناضمر هام  رد  بارش  - 15154

مالسا رد  یتسیز  هداس  - 16154

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ  - 17155

نازوس قشع  - 18155
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مالسلا يداو  نیمزرس  رد  - 19156

لسع کشم  يارجام  - 20156

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج  - 21157

تمصع تفع و  هلاه  رد  مالسلااهیلع  همطاف  - 22157

مالسلااهیلع همطاف  تیبرت  زا  یهاگ  هولج  - 23157

مالسلا هیلع  نسح  ماما  کشا  ياه  هرطق  - 24158

یحو بتکم  رد  یکدوک  - 25158

هیواعم هب  ع )  ) نسح ماما  خساپ  - 26159

توبن تخرد  زا  يا  هخاش  - 27159

ریقف درم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 29159

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  - 30160

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  - 31160

کقلد درم  نیدباعلا و  نیز  ماما  - 32161

ناسنا رمع  زور  نیرت  ینالوط  - 33161

ینورد بالقنا  - 34161

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  يا  هزجعم  - 35162

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نامرف  - 36162

مالسلا هیلع  همئا  رضحم  رد  ناینج  - 37162

رتوبک ود  همکاحم  - 38163

درک كرت  لطاب  رطاخب  دیابن  ار  قح  - 39163

ادگ درم  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  - 40163

دوش یم  هتسب  رذع  هار  - 41164

طلغ ياهریسفت  رطخ  - 42164

فوقوم یلوضف  - 43165
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ناریش شود  رب  راب  لمح  - 44165

یناهگان گرم  زا  تاجن  - 46166

تالکشم زا  تیاکش  - 47166

قافنا اعد و  یلوبق  طیارش  - 48166

شخب مارآ  هراوهگ  - 49167

زیمآ هیانک  هظعوم  - 50167

لوبق دروم  دیاقع  - 51167

تشهب يوب  - 52167

ناسنا نیرتدباع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 53168

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیانع  - 54168

راک شزرا  - 55169

عونمم نارگمتس  اب  يراکمه  - 56169

رتکیدزن نم  هب  همه  زا  - 57169

هدنام رفس  رد  يدرم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  - 58169

راک سپس  دادرارق ، لوا  - 59170

ردپ اب  ارادم  روتسد  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 60170

ینابر ياملع  زا  ریدقت  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 61170

ینابر ملاع  کی  زا  رگید  يریدقت  - 62171

ارماس رد  يداه  ماما  - 63171

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هناخ  هب  موجه  - 64171

تخس يانگنت  رد  - 65172

رتشگنا نیگن  - 66172

نارگ هجنکش  يرکسع و  نسح  ماما  - 67173

گرزب ياملع  زا  یکی  هب  يرکسع  ماما  همان  - 68173
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایب  رد  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  - 69173

مالسلا هیلع  یلع  نایب  رد  نامز  ماما  تبیغ  - 70174

بلاج ناتساد  کی  - 71174

( جع  ) نامز ماما  رضحم  رد  یلیبدرا  سدقم  - 72175

افلذ ربیوج و  جاودزا  يارجام  - 73175

دوب مه  نم  ردام  وا  - 74177

ینس ملاع  کی  اب  یعیش  دنمشناد  هرظانم  - 75178

شوهیب ناوج  یسراف و  ناملس  - 76179

! نکن يدب  نتشیوخ  رب  - 77179

! شزرا یب  دربن  - 78179

دیوگ یم  نخس  هدیرب  ياپ  تسد و  يدرم  - 79180

هکئالملا لیسغ  هلظنح ، - 80180

تفر هزین  زارف  هب  مالسا  رد  هک  يرس  نیلوا  - 81181

هناوید دنمشناد  - 82181

تسد هب  شفک  هگنل  - 83182

موصعم ماما  تشه  رضحم  رد  182ییوناب 

یباوج رضاح  - 85183

عاجش ردام  زا  عاجش  دنزرف  - 86183

عاجش نادرم  نینچ  رب  نیرفآ  - 87184

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هب  تمهت  يارجام  - 88185

سدقملا تیب  هوک  رد  - 89185

لیئربج هدژم  - 90186

دنزرف هن  دنام و  دیواج  لام  هن  - 91186

كاپ نابز  اب  اعد  - 92187

زا 237تسرهف هحفص 19  مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهرا

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


تسا حالص  هچ  ره  - 93187

میشاب نیشنمه  یسک  هچ  اب  - 94187

ذیذل همقل  - 95187

دواد ترضح  نیشنمه  - 96188

؟ دش هتخورف  یمالغ  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  هنوگچ  - 97188

اه 189یقرواپ 

ناتساد يواح 97  191دلج 5 = 

رشان 191تشاددای 

192راتفگشیپ

رفسمه ناقیفر  ( 1)193

گرزب ناسنا  ( 2)193

هدنزومآ سرد  کی  ( 3)193

قطنم یب  ياهراک  اب  هزرابم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 4)194

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یسانش  قح  ( 5)194

ناسآ نیناوق  ( 6)194

مدرم نیرتدب  ( 7)194

تشهب ياهرد  زا  دورو  هار  ( 8)195

رشحم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  هناگهد  هورگ  ( 9)195

! دیوگ یم  نخس  ناگدرم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 10)195

دنوادخ دورد  دصتفه  ( 11)196

ربمایپ هاگدید  زا  رسمه  فیاظو  ( 12)196

رهاوخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا  زار  ( 13)196

كدوک هب  مارتحا  ( 14)196

مینک تیبرت  ار  هعماج  نامیتی  ( 15)197
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ربمایپ اب  تعیب  طرش  ( 16)197

گرم هظحل  رد  197یشرافس 

مالسلا هیلع  یلع  کشا  ياه  هرطق  ( 18)197

ینادمه ثراح  نیلاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 19)198

هدیشرت ریش  هساک  راد و  سوبس  يوج  نان  ( 20)199

ناتسدریز اب  راتفر  ( 21)199

اوقت یب  ناوخ  نآرق  تبقاع  ( 22)199

ناگدازآ دیرخ  تیصخش و  هب  مارتحا  ( 23)200

عونمم سک  هس  اب  200تقافر 

ینامهم طیارش  ( 25)201

رگداد یتموکح  ( 26)201

مالسلا هیلع  یلع  ربق  ندش  ادیپ  يارجام  ( 27)201

مالسلااهیلع همطاف  رورس  ( 28)201

همه يارب  یگدنز  يوگلا  ( 29)202

؟ دندوب هدرک  هچ  نانز  نیا  ( 30)202

خیرات رد  ناگدننک  هیرگ  ( 31)203

رشحم يارحص  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ( 32)203

... دمآ ایند  هب  مالسلا  هیلع  نسح  هک  یماگنه  ( 33)204

رفاک تشهب  نمؤم و  نادنز  ( 34)204

گرم ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هیرگ  ( 35)205

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراذگمان  مسارم  تدالو و  ( 36)205

يزوریپ زا  سپ  هیرگ  ( 37)205

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ششخب  ( 38)206

گرم زا  شیپ  ضرق  تخادرپ  ( 39)206
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گنج نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارنخس  ( 40)206

هعمج ياهزور  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ياهدنپ  ( 41)207

فلع بآ و  یب  نابایب  رد  يا  هچب  رسپ  ( 42)207

هتخوس لد  نیرفن  ( 43)208

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هناراوگرزب  قالخا  ( 44)208

رهام زادناریت  ( 45)208

ناگتشرف اب  رادید  ( 46)209

! شاب نتشیوخ  تاجن  هشیدنا  رد  ( 47)210

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يا  هزجعم  ( 48)210

مینک تروشم  یناسک  هچ  اب  ( 49)210

يزاین یب  هار  رد  شالت  ( 50)210

سردوز گرم  ( 51)211

تعفنم مه  زینک و  مه  ( 52)211

توغاط رادنامرف  ربارب  رد  هدنبوک  نخس  ( 53)211

یگدنز هار  رد  شالت  ( 54)212

اوقت نودب  لمع  ( 55)212

زیمآ تمکح  ياهدنپ  ( 56)212

ناتشگنا ود  نایم  تمحر  دصکی  ( 57)213

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تداهش  دلوت و  ( 58)214

رون دلوت  رد  تماما  تلاسر و  ياه  هناشن  ( 59)214

نارگمتس اب  يراکمه  رطخ  ( 60)214

ناماما تخانش  هار  ( 61)215

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هرظانم  ( 62)215

دننک یم  هرخسم  ار  نتشیوخ  هک  نانآ  ( 63)215
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دساف هدیقع  اب  هزرابم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ( 64)216

مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  يا  هزجعم  ( 65)216

یندناوخ هرظانم  کی  ( 66)217

دش یثنخ  هک  يا  هئطوت  ( 67)218

یهلا ناربمایپ  ياه  هزجعم  ( 68)219

نمشد تسود و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ( 69)219

مدرم يارب  مرن  سابل  ادخ و  يارب  نشخ  سابل  ( 70)220

ردپ شود  رب  يرون  جع )  ) نامز ماما  ( 71)220

قاحسا همان  هب  جع )  ) نامز ماما  خساپ  ( 72)220

( جع  ) نامز ماما  هاگدید  زا  ردپ  تمدخ  ( 73)221

( جع  ) نامز ماما  رضحم  رد  نادمه  زا  يدرم  ( 74)221

( جع  ) نامز ماما  تموکح  ( 75)222

( جع  ) نامزلا بحاص  روهظ  ( 76)222

یسابع يافلخ  تایانج  زا  يا  هنومن  ( 77)223

ریت رابگر  ریز  رد  زامن  ( 78)223

خزرب ربق و  زا  یشرازگ  ( 79)224

تربع هنییآ  بهلوبا  گرم  ( 80)225

اه تلم  طوقس  زمر  ( 81)225

؟ وت ای  نم  ( 82)226

رادخاش غورد  ( 83)226

قیال رسمه  يوجتسج  رد  ( 84)227

دندنام زاب  نتشون  زا  اهملق  ( 85)227

همه زا  رتدنمشناد  ( 86)228

نکش رمک  تبیصم  ( 87)228
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وزرآ دیما و  ( 88)228

رگمتس مکاح  زا  ترفن  ( 89)228

ردپ هب  یمارتحا  یب  نیرتمک  رفیک  ( 90)229

نازیزع گوس  رد  یبات  یب  هراچ  ( 91)229

جنگ يوجتسج  رد  یسیع  ترضح  ( 92)229

... میوگ یم  امش  هب  نم  یلو  ( 93)231

دباع ملاع و  يوگتفگ  ( 94)231

. دش مدرم  رفیک  راتفرگ  هک  يدباع  ( 95)231

ناطیش ماد  نیرتگرزب  یتسرپ  مکش  ( 96)231

لامعا شجنس  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ( 97)232

اه 232یقرواپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  234هرابرد 
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راونالاراحب ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

[ . تساریو 2 : ] تساریو تیعضو  يرصان . دومحم  راونالا / راحب  ياهناتـساد  روآدیدپ : مان  ناونع و   - 1320 دومحم ، يرصان ، هسانشرس :
-964 ج.3 : لایر :  7000 964-91604-8-5 ؛ ج.1 : لایر :  5000: کباش ج . يرهاظ : تاصخشم  . 1377 نیلقثلا ، راد  مق : : رشن تاصخشم 
(. 1379 لوا : پاـچ   ) 5 ج . تشادداـی : (. 1378 لوا : پاـچ   ) 4 ج . تشادداـی : رذآ 1377 .) لوا : پاــچ   ) ج.1 تشادداـی :  4-26-6823

1111ق.  - 1037 یقت ، دـمحم  نب  رقاـب  دـمحم  یـسلجم ، هدوزفا : هسانـش  نرق 14  یبهذـم -  ياهناتـساد  عوضوم : هماـنباتک . تشادداـی :
م13137-77 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید : يدنب  هدر  BP9/ن25د2 1377  هرگنک : يدنب  هدر  هدیزگرب  راونالاراحب .

ناتساد يواح 80  دلج 1 = 

همدقم

همالع راونـالاراحب  ربتعم  دنمـشزرا و  باـتک  ياـه  شخب  نیرت  هدـنزومآ  نیرت و  یندـناوخ  زج  دـیاب  عقاو  رد  ار  راونـالاراحب  ياهناتـساد 
همالع تسا . رون ) ياهایرد   ) نآ مان  قیمع  يانعم  رگ  یعادـت  یتسار  هب  باـتک  یملع  يونعم و  ياوتحم  دومن . دادـملق  یـسلجم  راوگرزب 

لاس هس  داتفه و  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  تفه  یـس و  رازه و  خـیرات  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  دـیقف 
هب قیتع  دجسم  بنج  ناهفصا  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  یعیش ، ییاور  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  عیـشت و  ملاع  مالـسا و  هب  تمدخ 

يدرف ناونع  هب  یسلجم  همالع  تسا . ینابر  ملاع  نآ  ناگتفیش  نارادتـسود و  تیانع  هجوت و  دروم  نونکا  ناشیا  دقرم  دش . هدرپس  كاخ 
لیلج ملاع  نآ  ذوفن  مغر  یلع  تسا . هدش  یم  هتخانش  يدابع  ینید و  مسارم  سلاجم و  رگایحا  هراومه  یمالسا ، بادآ  هب  لماع  اسراپ و 

همـالع درک . یم  یگدـنز  لـماک  ياوقت  تیونعم و  عضاوت و  اـب  هدوـب و  اربـم  يوـیند  تاـقلعت  زا  مدرم ، ناـیم  يوفـص و  تلود  رد  ردـقلا 
. تشگ یم  بوسحم  دوخ  راگزور  دمآرـس  هیارد  لاجر و  خـیرات ، لوصا  هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  دوب و  یمالـسا  مولع  عماج  یـسلجم 

یم سیباقم  رد  یمظاک  ققحم  دنا . هتسناد  ریظن  یب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  یملع  تیـصخش  دعب  زا  ار  ناشیا  قیادح  بحاص  دننام  یخرب 
تسرد تسا )! هدیدن  راگزور  مشچ  ار  وا  لثم  دوب و  رون و ... يایرد  رد  روانـش  میکح و  يدرف  رارـسا و  لیاضف و  عبنم  یـسلجم  : ) دسیون

همالع یهاگآ  دـندناوخ . یم  همالع )  ) ار وا  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  هک  تسا  هدوب  تایـصوصخ  لیاضف و  نیمه  لیلد  هب 
یبوخ هب  يو  ياه  باتک  راثآ و  هب  هعجارم  زا  موجن و ... بط ، ایفارغج ، تایضایر ، تغل ، تایبدا ، نوچ  یمولع  یلقع و  مولع  هب  یـسلجم 
ةریاد مکح  رد  دوخ  دوش و  یم  بوـسحم  هعیـش  ییاور  راـثآ  نیرتـگرزب  وزج  راونـالاراحب  باـتک  دـش ، رکذ  هکناـنچ  ددرگ . یم  موـلعم 

ثیداحا و مامت  هک  هدوب  نآ  همالع  موحرم  شور  باتک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  فراعم  نایاپ  یب  هنیجنگ  دنمـشزرا و  میظع و  یفراعملا 
دوخ رصع  ياملع  نادرگاش و  زا  يدایز  هورگ  يرای  تدعاسم و  زا  هار  نیا  رد  هدومن و  يروآدرگ  یصخشم  بیترت  مظن و  اب  ار  تایاور 

راذگورف یـشالت  چیه  زا  تخادرپ و  یم  مزال  عبانم  يروآ  عمج  هب  باتک  نیا  نیودـت  يارب  فانکا  فارطا و  زا  يو  دـنا . هدوب  دـنم  هرهب 
زا تایاور  حرش  ریسفت و  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  یناگدنز  خیرات  ثیدح و  باتک ، یلـصا  عوضوم  دومن . یمن 

رویز هب  اهراب  نونکات  راونالاراحب  باتک  تسا . هدـش  هتفرگ  هرهب  ... یقالخا یخیرات و  یمالک ، يریـسفت ، یهقف ، هدرتسگ  عونتم و  رداصم 
، نمض رد  تسا . هدیسر  پاچ  هب  دلج  هد  دص و  رد  اریخا  هک  هدوب  نارهت  پاچ  راحب  هعومجم ، نیا  رد  ام  ذخام  اما  هدیدرگ ، هتسارآ  عبط 

یم رظن  دروم  تایاور  هب  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  نادنم  هقالع  تسا و  دوجوم  زین  يرتویپماک  همانرب  لکـش  هب  نونکا  فیرـش  باتک  نیا 
باتک نیا  دـیفم  بلاطم  اه و  ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  زارد  ناـیلاس  یط  هدـنراگن ، دـندرگ . دـنم  هرهب  دـیدج  ناـکما  نیا  زا  دـنناوت 
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بلاـغ دوب و  هدـش  هتـشاگن  یبرع  هب  باـتک  نتم  لاـح ، ره  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  ینید  ناردارب  ناـنطومه و  هب  نآ  لاـقتنا  ینارون و 
همجرت هب  مادـقا  اذـل  دـندرگ ، دـنم  هرهب  صخـشم -  هعومجم  کی  رد  لقادـح  نآ -  بلاـطم  رت  عماـج  هعلاـطم  زا  دنتـسناوت  یمن  نازیزع 

دلج مینآ  رب  نونکا  مدومن . راونـالاراحب  ياـه  ناتـساد  ناوـنع  تحت  میظع ، فراـعملا  ةریاد  نیا  زا  يدنمـشزرا  ياـه  هعطق  اـه و  ناتـساد 
. مییامن عیـشت  ملاع  ناگرزب  یناگدـنز  قالخا و  صوصخب -  یهلا و -  فراعم  هنـشت  نابلاط  میدـقت  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد  زا  مراـهچ 

هیلع موصعم  هدراهچ  هب  طوبرم  ياه  تیاور  اهناتـساد و  هب  تسخن  شخب  تسا : هدـیدرگ  نیودـت  شخب  هس  رد  هعومجم  نیا  ياهناتـساد 
مالـسلا و مهیلع  ناربمایپ  دـشاب . یم  اه  هتفگ  اه و  هتکن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیرـصاعم  ناونع  اـب  مود  شخب  دراد . صاـصتخا 
زا تناما ، ظفح  اب  هاگ  اه  ناتـساد  نیا  همجرت  رد  تسا ، رکذ  هب  مزال  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  موس  شخب  ناونع  زین  هتـشذگ  ياـهتما 
زا اضعب  ریسم  نیا  رد  میشاب ، هدوزفا  تارابع  یقیقح  يانعم  لاقتنا  روط  نیمه  تیباذج و  هب  ات  میا  هداهن  رتارف  یماگ  یظفللا  تحت  همجرت 

علطم رـضاح  هعومجم  هئارا  همجرت و  رد  یلامتحا  ياـه  یتساـک  زا  بناـجنیا  عطق ، روط  هب  میا . هتفرگ  هرهب  زین  دوجوم  ياـه  همجرت  هراـپ 
يدعب تادلجم  دلج و  نیا  لیمکت  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دوخ ، هدنزرا ي  تاداهنـشیپ  اب  رظن  لها  تسا  دـیما  یلو  درادـن ، ییاعدا  هدوب و 

زیئاپ 78)  ) هیملع هزوح  مق  يرصان  دومحم  دنیامن . يرای 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنخبل  ( 1)

میدید ام  هللا  لوسر  ای  تفگ : ترضح  هب  یصخش  دومن . یمسبت  درک ، یم  هاگن  نامسآ  فرط  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
، مدرک یم  هاگن  نامـسآ  هب  يرآ ! دومرف - : ادخ  لوسر  دوب ؟ هچ  نآ  تلع  تسب ، شقن  تنابل  رب  يدنخبل  يدرک و  هاگن  نامـسآ  يوس  هب 

یم لوغشم  زامن  تدابع و  هب  دوخ  لحم  رد  زور  ره  هک  ار  ینامیا  اب  هدنب  يزور  هنابـش  تدابع  شاداپ  ات  دندمآ  نیمز  هب  هتـشرف  ود  مدید 
دنوادخ هب  دـنتفر و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ناگتـشرف  دوب . هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  وا  دـنتفاین . دوخ  زامن  لحم  رد  ار  وا  یلو  دنـسیونب ؛ دـش ،
شزامن لحم  رد  ار  وا  یلو  میتفر . وا  زامن  لحم  هب  نامیا  اب  هدـنب  نآ  تدابع  شاداـپ  نتـشون  يارب  لومعم  قبط  اـم  دـندرک : ضرع  لاـعتم 

وا يارب  زور  ره  هک  ار  یـشاداپ  تسا ، يرامیب  رتسب  رد  وا  ات  دومرف : ناگتـشرف  نآ  هب  دـنوادخ  دوب . هدـیمرآ  يرامیب  رتسب  رد  اریز  میتفاین ،
رتسب رد  هک  ماگنه  نآ  ات  ار  وا  کین  لامعا  شاداپ  هک  تسا  نم  رب  دیـسیونب . دـیتشون ، یم  دوب ، شتداـبع  زاـمن و  لـحم  رد  هک  یماـگنه 

(1 .) مریگب رظن  رد  شیارب  تسا ، يرامیب 

! دینک تیاعر  ار  تبون  ( 2)

ریـش يردـق  زین  ترـضح  تساوخ ، بآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ناشدـنزرف  دوب ، تحارتسا  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 
یلص ادخ  لوسر  اما  دریگب ، ار  ریش  ات  دش  دنلب  دوخ  ياج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  لاح ، نیا  رد  داد ، يو  تسد  هب  ار  ریـش  هساک  دیـشود و 

! هللا لوسر  ای  درک - : ضرع  درک  یم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  داد . مالسلا  هیلع  نسح  هب  ار  ریش  هلآ  هیلع و  هللا 
بآ رتدوز  اریز  تسوا ، مدقت  قح  مالـسلا  هیلع  نسح  زا  نم  عافد  تلع  تسین ، نینچ  دنداد - : خساپ  يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  نسح  ایوگ 

(2 .) دومن تاعارم  ار  تبون  دیاب  دوب . هتساوخ 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ  ( 3)

اعد و لوغشم  یکیرات  هشوگ  رد  تساخرب و  باوخ  زا  بش  همین  دوب . هملس  ّما  ناشرسمه  هناخ  رد  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هجوتم دبایب . ار  ناشیا  ات  درک  تکرح  دید ، یلاخ  شباوختخر  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياج  هک  هملـس  ّما  دش . يراز  هیرگ 

یم هیرگ  لاح  رد  دنا . هدرک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  هداتـسیا و  یکیرات  ياج  هناخ ، هشوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دش 
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نم رب  ار  منادـساح  هدـم و  رارق  نانمـشد  تتامـش  دروم  ارم  ریگن ! نم  زا  يا  هدوـمن  تمحرم  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  نآ  ایادـخ ! دوـمرف :
هب ینآ  چیه  تقو و  چیه  ارم  ایادخ ! نادرگنرب ! يا  هداد  متاجن  اهنآ  زا  هک  ییاه  هورکم  اهیدب و  نآ  يوس  هب  ارم  ایادـخ ! نادرگم ! طلـسم 
هب تسیرگ  یم  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  هملـس  ّما  ماگنه ، نیا  رد  رادـهگن ! یتفآ  هنوگ  ره  زا  زیچ و  همه  زا  ارم  تدوخ  راذـگماو و  مدوخ 
ّما دـندش . ایوج  ار  هیرگ  تلع  دـنتفر و  يو  فرط  هب  دندینـش  ار  ناشیا  هیرگ  يادـص  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگرب . دوخ  ياج 

نیا دیراد ، ادخ  دزن  هک  تلزنم  ماقم و  نآ  اب  امش  یتقو  دییرگ ؟ یم  ارچ  تسا ، هدومن  نایرگ  ارم  امـش  هیرگ  هللا ! لوسر  ای  تفگ - : هملس 
لاوحا رب  ياو  سپ  دراذگناو ، ناتدوخ  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  هزادنا  هب  یتح  يا  هظحل  دیهاوخ  یم  ادخ  زا  دیـسرت و  یم  ادخ  زا  هنوگ 

ماقم هب  مدوخ و  هب  مشابن و  ناساره  دوخ  تبقاع  زا  منکن و  هیرگ  روطچ  مسرتن و  هنوگچ  دندومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ام !
هچنآ شرـس  رب  دمآ  تشاذگاو و  دوخ  هب  يا  هظحل  دنوادخ  ( 3) ار مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  هک  یلاح  رد  مشاب ، عمج  رطاخ  متلزنم  و 

(4 !) تسیاب یمن 

! انیبان دزن  رد  باجح  تیاعر  ( 4)

ّما نبا  ماگنه ، نیا  رد  دوب . اجنآ  زین  هنومیم  مان  هب  شنارسمه  زا  یکی  مدوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  دنک : یم  لقن  هملـس  ّما 
ار دوخ  باجح  دومرف - : هنومیم  نم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  دوب  انیبان  هک  موتکم 

هللا یلـص  ربمایپ  دراد ؟ ینعم  هچ  ام  باجح  نیاربانب  تسین ؟ انیبان  وا  اـیآ  ادـخ ! لوسر  يا  مدیـسرپ - : دـینک ! تیاـعر  موتکم  نبا  ربارب  رد 
(5 .) دندنبب مرحمان  زا  ار  ناشنامشچ  دیاب  زین  نانز  دینیب ؟ یمن  ار  وا  امش  ایآ  دیتسه ؟ انیبان  امش  ایآ  دومرف - : هلآ  هیلع و 

! دروآ یم  ربق  راشف  یقلخ  دب  ( 5)

، هتساخرب ياج  زا  ناشباحصا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدرک . توف  ذاعم  نب  دعـس  هک  دنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 
، نفک لسغ و  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دنداد . لسغ  ار  دعس  دندومرف -  یم  تراظن  دوخ  هک  یلاح  رد  ترـضح -  روتـسد  اب  دندرک . تکرح 

یم تکرح  ابع  نودـب  هنهرباپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  وا ، هزاـنج  عییـشت  رد  دـنداد . تکرح  نفد  يارب  هتـشاذگ و  توباـت  رد  ار  وا 
وا دندش و  ربق  لخاد  دوخ  ترـضح  دندیـسر . دعـس  ربق  یکیدزن  ات  تفرگ ، یم  ار  توبات  تسار  فرط  یهاگ  پچ و  فرط  یهاگ  درک .
رب كاخ  دنتخاس و  ار  دحل  دوخ ، كرابم  تسد  اب  سپس  دنروایب ! ار  رگید  لیاسو  رجآ و  گنس و  دنداد  روتـسد  دنتـشاذگ و  دحل  رد  ار 

دهاوخ هدوسرف  هنهک و  يدوز  هب  ربق  نیا  مناد  یم  نم  دندومرف - : نآ  زا  سپ  دـندرک و  فرط  رب  ارنآ  دـندید  یللخ  نآ  رد  دـنتخیر و  وا 
: - تفگ دمآ و  ربق  رانک  دعـس  ردام  ماگنه ، نیا  رد  دشاب . مکحم  دهد  یم  ماجنا  شا  هدنب  هک  يراک  ره  دراد  تسود  دنوادخ  نکل  دش ،

دنوادخ بناج  زا  نیقی  مزج و  نیا  اب  شاب ! تکاس  دعـس ! ردام  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داب ! اراوگ  وت  رب  تشهب  دـعس !
یلص ربمغیپ  هارمه  هک  مدرم  دنتشگرب . ناتسربق  زا  هاگ  نآ  دشاب . یم  هدرزآ  رما  نیا  زا  تسا و  ربق  راشف  راتفرگ  دعـس  نونکا  نزن ! فرح 

هدادن ماجنا  نونکات  يرگید  سک  چیه  هب  تبسن  دیداد  ماجنا  دعـس  يارب  هک  ییاهراک  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا 
نانآ زا  دـندوب . شفک  ابع و  نودـب  زین  هکئالم  دومرف : ادـخ  لوسر  دـیدومرف . عییـشت  ار  وا  هزانج  ابع  نودـب  هنهرب و  ياپ  اـب  امـش  دـیدوب :

تـسد رد  متـسد  نوچ  دومرف : ترـضح  دـیتفرگ ! یم  ار  توبات  پچ  فرط  یهاـگ  تسار و  فرط  یهاـگ  دـندرک : ضرع  مدرک . يوریپ 
زاـمن دعـس  هزاـنج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـی  دـندرک - : ضرع  متفرگ ! یم  مه  نم  تـفرگ  یم  وا  ار  فرط  ره  دوـب ، لـیئربج 

؟ تفرگ ربق  راشف  ار  دعـس  دییامرف  یم  زاب  دیدرک ، تسرد  دوخ  تسد  اب  ار  شربق  دیتشاذگ و  ربق  رد  ار  وا  ناتکرابم  تسد  اب  دـیدناوخ و 
(6 !) تسا نیمه  رطاخ  هب  ربق  راشف  دوب ، قالخادب  هناخ  رد  دعس  يرآ ، دومرف - : ترضح 
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تکرب اب  مهرد  هدزاود  ( 6)

: درک ضرع  دومن و  میدقت  ترضح  هب  مهرد  هدزاود  دراد . نت  هب  هنهک  سابل  دید  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  یصخش 
ینهاریپ ریگب و  ار  لوپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیرخب . دوخ  يارب  یـسابل  لوپ  نیا  اب  هللا ! لوسر  ای 

، متـشگرب ربمایپ  رـضحم  مدـیرخ و  مهرد  هدزاود  هب  ینهاریپ  متفر  رازاـب  هب  هتفرگ  ار  لوپ  نم  دـیامرف - : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  رخب ! میارب 
ایآ مهاوخ ، یم  نیا  زا  رتـنازرا  نهاریپ  مرادـن  تسود  نادـنچ  ار  نهاریپ  نیا  دومرف : دـید  هک  ار  نهاریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتساوخ  متفر و  هدنشورف  دزن  هب  هتـشادرب  ار  نهاریپ  نم  دیامرف : یم  یلع  دریگب ؟ سپ  تسا  رـضاح  هدنـشورف 
فرط هب  ادخ  لوسر  اب  هارمه  سپـس  مدمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  متفرگ و  ار  لوپ  تفریذپ . هدنـشورف  مدناسر ، ناشیا  هب  ار  هلآ 

کیدزن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . یم  هیرگ  هک  داتفا  یکزینک  هب  ترـضح  مشچ  هار ، نیب  رد  میرخب . ینهاریپ  ات  میداـتفا  هار  رازاـب 
ناشیارب رازاب  زا  یعاـتم  هک  دـنداد  مهرد  راـهچ  نم  هب  هناـخ  لـها  داد - : باوج  زینک  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ - : كزینک  زا  تفر و 

مهرد راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مدرگرب . هناخ  هب  منک  یمن  تارج  نونکا  مدرک . مگ  ار  اه  لوپ  دش  روطچ  مناد  یمن  مرخب .
فرط هب  دوخ  درک و  رکـش  ار  ادـخ  درگرب . هناـخ  هب  رخب و  نونکا  یتـساوخ  یم  هچ  ره  دوـمرف : داد و  كزینک  هب  ار  مهرد  هدزاود  نآ  زا 

داد و وا  هب  دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  هماج  دید ، ار  يا  هنهرب  هار  رـس  رب  تشگرب  رد  دیـشوپ . دیرخ و  مهرد  راهچ  هب  يا  هماج  تفر و  رازاب 
نامه زاب  هار ، نیب  رد  داتفا . هار  هب  هناخ  فرط  هب  سپـس  دیـشوپ  دـیرخ و  هدـنامیقاب  مهرد  راهچ  هب  ینهاریپ  تفر و  رازاـب  هب  هراـبود  دوخ 

. دننزب ارم  مسرت  یم  ما ، هدرک  رید  هللا ! لوسر  ای  یتفرن - ؟ تا  هناخ  هب  ارچ  دومرف : تسا . هتـسشن  كانهودنا  ناریح و  هک  دـید  ار  كزینک 
تتاریـصقت زا  هک  منک  یم  تطاـسو  نم  هدـب ، ناـشن  نم  هب  ار  ناـت  هناـخ  میورب . مه  اـب  اـیب  دوـمرف - : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

هناخ نیمه  تفگ - : كزینک  دندیسر  هناخ  رد  يولج  هب  هک  نیمه  داتفا . هار  كزینک  قافتا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنرذگب .
مود راب  دـشن . هدینـش  یباوج  مکیلع ! مالـس  هناخ  لها  يا  تفگ - : دـنلب  يادـص  اـب  رد  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا .
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هتاکرب ! هللا و  ۀمحر  هللا و  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  دنداد - : باوج  درک ، مالـس  راب  نیموس  دماین . یباوج  درک . مالس 

میداد صیخشت  میدینـش و  لوا  نامه  زا  ارچ ! دنتفگ - : هناخ  لها  دیدینـش ؟ یمن  ارم  يادص  ایآ  دیدادن ؟ باوج  لوا  ارچ  دومرف - : هلآ  و 
ربمایپ میونشب ! ررکم  ار  امش  مالـس  میتشاد  تسود  دنتفگ - : دوب ؟ هچ  ریخأت  تلع  سپ  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دییامـش . هک 

ای دـنتفگ - : دـینکن . هذـخاؤم  ار  وا  منک  شهاوخ  امـش  زا  ات  مدـمآ  اـجنیا  نم  هدرک ، رید  امـش  كزینک  نیا  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ار ادخ  تفگ : دوخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  تسا . دازآ  تعاس  نیمه  زا  كزینک  نیا  امـش  یمارگ  مدقم  رطاخ  هب  هللا ! لوسر 

(7 !) درک دازآ  ار  هدرب  کی  دیناشوپ و  ار  هنهرب  ود  دوب ، یتکرب  اب  مهرد  هدزاود  هچ  رکش !

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ییاه  شرافس  ( 7)

هنوگ نیا  ترـضح  دنیامنب . يا  هیـصوت  وا  هب  ات  دومن  تساوخرد  ناشیا  زا  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  یـصخش 
تردام ردپ و  ینیبب ! هجنکش  يزوسب و  شتآ  رد  هچ  رگا  یهدن ، رارق  کیرش  ادخ  يارب  منک  یم  شرافـس  وت  هب  نم  دندومرف - : هیـصوت 

نیا و  نک ! نینچ  يرادرب  تسد  تیگدنز  هداوناخ و  زا  هک  دنهد  روتسد  رگا  هدرم . ای  دنشاب  هدنز  نک ، یکین  نانآ  هب  نکم و  تیذا  زین  ار 
مدرم هب  شاب ! ور  هداـشگ  تناملـسم  ردارب  اـب  دروخرب  رد  راذـگب ! تا  ینید  ردارب  راـیتخا  رد  يراد  هفاـضا  هک  هچنآ  تسا . ناـمیا  هناـشن 

! نک توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  مدرم  ناسرب ! مالـس  يدرک  رادید  ار  ناناملـسم  زا  مادک  ره  رابب ! نانآ  رب  ار  تتمحر  ناراب  نکم و  تناها 
هدننک تسم  مامت  بارـش و  هک  نادب  تسا . بوقعی  نادنزرف  زا  هک  يا  هدنب  دراد ، ار  ندرک  دازآ  هدـنب  باوث  وت  ییاشگراک  ره  هک  نادـب 

(8 .) دنا مارح  اه 
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نامیتی يارب  هیرگ  ( 8)

هک دـش  عیاش  هک  يروط  هب  دندیـسر . تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  هلمج ، زا  مالـسا ، ناگدـنمزر  زا  يرایـسب  دـحا  گنج  رد 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، دندرک . تکرح  دحا  يوس  هب  هنیدم  ياه  نز  دنا . هدش  دیهـش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخش 
ادـخ لوسر  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  تسا  ملاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـنتفایرد  هکنآ  زا  سپ  دوب . نانآ  نایم  رد  زین  هلآ  هیلع و 
بنیز تقو  نیا  رد  دنتفاتش . لابقتـسا  هب  نانک  هیرگ  رگید  راب  نانز  دومن . تکرح  هنیدم  فرط  هب  هلـصاف  یمک  اب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد دومرف - : هچ ؟ يارب  تفگ - : شاب ! رادیاپ  روبـص و  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیـسر . یمارگ  ربمایپ  رـضحم  شحج  رتخد 
هرابرد دومرف - : هچ ؟ يارب  تفگ - : نک ! ربص  دومرف - : داب ! كرابم  اراوگ و  وا  يارب  تداهـش  تفگ - : هللادبع . تردارب  تداهـش  دروم 

سپ داب ! كرابم  وا  يارب  تداهش  ماقم  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  همه  تفگ - : مالـسلا . هیلع  هزمح  تا  ییاد  تداهش 
هب دومرف - : هچ ؟ يارب  رگید  تفگ - : شاب ! روبـص  دومرف - : راهظا  درک و  بنیز  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابود  هظحل ، دنچ  زا 
رد وا  داد . رس  هلان  يزادگناج  روط  هب  درک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دینش  ار  هلمج  نیا  ات  بنیز  ریمع . نب  بعـصم  ترهوش  تداهـش  رطاخ 

ضیف هب  وا  هک  ارچ  تسین ، مرهوش  يارب  ما  هیرگ  داد - : خساپ  ینک ؟ یم  هیرگ  نینچ  ترهوش  يارب  ارچ  دنتفگ - : یم  هک  یناسک  خـساپ 
هب یباوج  هچ  دـنریگب ، ار  ردـپ  غارـس  رگا  هک  تسوا ، نامیتی  يارب  ما  هیرگ  هکلب  هدیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  تداـهش 

(9 (؟ مهدب نانآ 

! ارادم ناتسود ، اب  ( 9)

نایامن ناشیاه  نادند  هک  يروط  هب  تسب ، شقن  ناشنابل  رب  يدنخبل  ناهگان  دندوب ، هتسشن  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یم نانآ  زا  یکی  دنریگ ؛ یم  رارق  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دنیآ و  یم  نم  تما  زا  رفن  ود  دومرف - : دندیـسرپ ، ار  هدنخ  تلع  ناشیا  زا  دش !

يزیچ نم  کین  لامعا  زا  ایادخ ! دنک : یم  ضرع  هدب ! ار  تردارب  قح  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  ریگب ! ناشیا  زا  ارم  قح  ایادـخ ! دـیوگ :
زا سپ  نک ! راب  وا  رب  نم  ناهانگ  زا  تسا  نینچ  هک  الاح  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  قح  بحاص  هاگنآ  مرادن . هک  مه  يویند  یعاتم  هدـنامن 

یسک ار  ناشناهانگ  دنراد  جایتحا  مدرم  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  دومرف : دش و  ریزارس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامـشچ  زا  کشا  نآ 
نآ ینیب ؟ یم  هچ  نک ، هاگن  تشهب  يوس  هب  نادرگرب ، ار  تمـشچ  دیامرف : یم  دهاوخ  یم  ار  شقح  هک  سک  نآ  هب  دنوادخ  دنک . لمح 

اهنیا اراگدرورپ ! دـنک : یم  ضرع  دـنیب ، یم  بوخ  ياه  تمعن  زا  تسوا -  یتفگـش  بجوم  هک  ار  هچنآ  دـنک ، یم  دـنلب  ار  شرـس  تقو 
یم دزادرپب ؟ ار  شیاهب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دـنک : یم  ضرع  دـهدب . نم  هب  ار  شیاهب  هک  تسا  یـسک  يارب  دـیامرف : یم  تسیک ؟ يارب 

، نآ زا  دعب  متـشذگ . وا  زا  ایادخ ! دنک : یم  ضرع  تردارب . زا  وت  تشذگ  هب  دیامرف : یم  مناوت ؟ یم  نم  هنوگچ  دـسرپ : یم  وت . دـیامرف :
راـکزیهرپ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هاـگ  نآ  دـیوش ! تشهب  دراو  ریگب و  ار  تا  ینید  ردارب  تسد  دـیامرف : یم  دـنوادخ 

ات دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  یـصخش  ندش ! رگناوت  هار  ای  شالت  ( 10 ( ) 10 !) دینک حالصا  ار  ناتدوخ  نیبام  دیشاب و 
هـشیپ يزاین  یب  هک  ره  میهد و  یم  وا  هب  دهاوخب  ام  زا  هک  ره  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینـش  دـنک . تساوخرد  يزیچ 

دزن مود  راب  دمآ . نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  زا  دنک ، راهظا  ار  شا  هتـساوخ  هکنآ  نودب  درم  دنک . زاین  یب  شیادخ  دـنک 
مزیه تفر و  هوک  يالاب  تفرگ ، تیراع  هب  يا  هشیت  تفر و  موس  زور  درک . نینچ  راب  هس  اـت  تشگرب . شـسرپ  یب  دـمآ و  یمارگ  ربماـیپ 

ات داد  همادا  ار  راک  نیا  دـندروخ و  شا  هداوناخ  اب  دوخ  ار  نآ  تخورف و  مین ) ولیک و  کی  ابیرقت   ) وج عاص  مین  هب  رازاـب  رد  دروآ و  درگ 
ترضح نآ  هب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دعب ، دش . رگناوت  دیرخ و  مه  هدرب  کی  ناوج و  رتش  ود  سپـس  درخب ، ربت  تسناوت 

، دـنک هشیپ  يزاین  یب  رگا  میهد و  یم  وا  هب  دـنک  یـشهاوخ  ام  زا  هک  ره  متفگن  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  داد . شرازگ 
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(11 !) دزاس رگناوت  شیادخ 

دیوگ یم  تلادع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 11)

ناناملـسم نیب  درک و  یم  میـسقت  مدرم  نایم  يواسم  روط  هب  ار  لاـملا  تیب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تایـصوصخ  زا  یکی 
ناتـسود زا  يا  هدع  دندنویپب . هیواعم  هب  اه  بلط  راصحنا  ضیعبت و  نارادـفرط  زا  یخرب  دوب ، هدـش  ثعاب  رما  نیا  دـش ؛ یمن  لیاق  ضیعبت 

روما تفرشیپ  يارب  ینک ، یضار  لوپ  اب  ار  اهبلط  راصحنا  ساّیس و  دارفا  هچنانچ  دنتفگ - : دندیسر و  ترضح  روضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
نم تموکح  تحت  هک  یناسک  هب  تسا  نیا  ناترظن  ایآ  دومرف - : دش و  نیگمشخ  داهنشیپ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . رت  هتـسیاش 

دوجو ایند  ات  دـنگوس ! ادـخ  هب  میامن ؟ عمج  دوخ  رود  ینارای  نانآ  قوقح  عییـضت  اب  مهدـب و  نارگید  هب  ار  نانآ  قح  منک و  ملظ  دنتـسه 
روط هب  ار  نآ  دوب  مدوخ  نآ  زا  لاـم ، رگا  درک . مهاوـخن  ار  راـک  نیا  دنـشخرد ، یم  نامـسآ  رد  ناگراتـس  دـبات و  یم  باـتفآ  اـت  دراد و 

تـسردان ياج  رد  ار  کین  راک  هک  یـسک  مدرم ! يا  دومرف - : سپـس  تسادـخ . لام  لام ، هکنیا  هب  دـسر  هچ  مدرک ، یم  میـسقت  يواسم 
رگا یلو  دنیرفآ ؛ یم  یتسود  تبحم و  ناشیا  لد  رد  دریگ و  یم  رارق  شیاتس  دروم  لد  کیرات  لهاان و  دارفا  دزن  يزور  دنچ  داد ، ماجنا 

(12 .) دش دنهاوخ  ناتسود  نیرت  هدننک  شنزرس  نیرتدب و  نانآ  دوش ، دنمزاین  ناشیرای  هب  دیایب و  شیپ  يو  يارب  يدب  هثداح  يزور 

؟ تشذگ هچ  سبای  يداو  رد  ( 12)

نابایب  ) سبای يداو  يارجام  رد  هروس  نیا  دومرف : ع )  ) ماما مدیـسرپ ، تایداعلاو  هروس  دروم  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : یم  ریـصبوبا 
رفن رازه  هدزاود  سبای  نابایب  رد  دومرف - : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . رارق  هچ  زا  سبای  يداو  هیضق  مدیسرپ : تسا . هدش  لزان  کشخ )

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  هظحل ، نیرخآ  ات  هک  دنتـسب  مکحم  نامیپ  دهع و  مه  اب  دـندوب ، ماظن  هراوس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  داد . عالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  نایرج  لیئربج  دنـشکب . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشگزاب . هجیتن  یب  هتبلا  هک  داتـسرف  ناشیا  يوس  هب  يرفن  رازه  راهچ  یهاپـس  اب  ار  رمع  سپـس  رکبوبا و  تسخن 
هیلع یلع  ترـضح  دومن . راپـسهر  سباـی  يداو  يوـس  هب  راـصنا  رجاـهم و  زا  رفن  رازه  راـهچ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رخآ  هلحرم  رد  هلآ 
هناور مالسلا  هیلع  یلع  یهدنامرف  هب  مالـسا  هاپـس  هک  دیـسر  ربخ  نمـشد  هب  دندرک . تکرح  کشخ  نابایب  فرط  هب  دوخ  هاپـس  اب  مالـسلا 

. دـنتفر نانآ  يوس  هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندمآ . نادـیم  هب  نمـشد  حلـسم  نادرم  زا  رفن  تسیود  دـنا . هدـش  نادـیم 
یلع دیراد ؟ یمیمصت  هچ  دیا و  هدمآ  اجک  زا  دیتسیک و  امـش  هک  دش  هدیـسرپ  مالـسا  هاپـس  زا  دنتفرگ . رارق  ناشیا  لباقم  رد  هک  یماگنه 

ییاتکی تداهش  هب  ار  امش  متسه ، وا  هداتسرف  وا و  ردارب  ادخ ، لوسر  يومع  رـسپ  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دومرف - : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع 
ناشیا دیتسه . ناناملسم  کیرش  ررض  عفن و  رد  دیروایب ، نامیا  رگا  منک . یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  یگدنب و  ادخ و 

هیلع یلع  ادرف . حبـص  ام  هدـعو  تشک ! میهاوخ  ار  وت  باحـصا  وت و  ام ، هک  نادـب  شاب و  گنج  هداـمآ  میدینـش ، ار  وت  نخـس  دـنتفگ - :
امش دض  رب  ناناملسم  ناگتـشرف و  ادخ و  زا  ام  هک  دینادب  دینک ؟ یم  دیدهت  دوخ  تیعمج  يرایـسب  هب  ارم  امـش ! رب  ياو  دومرف - : مالـسلا 
زین مالسلا  هیلع  یلع  تفرگ . رگنـس  تشگزاب و  دوخ  ياههاگیاپ  هب  نمـشد  میظعلا ) یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  الو  : ) مییوج یم  کمک 

هدامآ ار  دوخ  ياه  بکرم  ناناملـسم  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه ، بش  دـندش . دربن  هدامآ  هتفر و  دوخ  هاگیاپ  هب  باحـصا  هارمه 
رحـس هدـیپس  هک  یتقو  دنـشاب . یهاگحبـص  هلمح  يارب  لماک  شاب  هدامآ  لاح  رد  دـنیامن و  ایهم  ار  نارتش  زاهج  نیز و  راـسفا و  دـننک و 
ماگنه ات  هک  دش  ریگلفاغ  نانچ  نآ  نمـشد  دـندرب . هلمح  نمـشد  يوس  هب  دـندناوخ و  زامن  باحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تشگ ، نایامن 
بلغا مالـسا ، هاپـس  یقاب  ندیـسر  زا  لبق  دوب ، عیرـس  دنت و  نانچ  هلمح  دنا . هدروآ  موجه  نانآ  رب  اجک  زا  نیملـسم  دـیمهف  یمن  يریگرد 

هیلع یلع  يزوریپ  نیما ، لیئربج  داتفا . نیملسم  تسد  هب  ناشلاوما  دندش و  ریسا  ناشناکدوک  نانز و  هجیتن ، رد  دندیـسر . تکاله  هب  نانآ 
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زا ار  ناناملسم  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  دنتفر و  ربنم  رب  ترضح  نآ  دنداد . ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  مالسا  هاپـس  مالـسلا و 
زا نیملـسم  همه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنا ! هدیـسر  تداهـش  هب  نیملـسم  زا  رفن  ود  اهنت  هک  دندومرف  هدومن و  ربخاب  نیملـسم  حـتف 

. دـنتفگ دـمآ  شوخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  هنیدـم ، یخـسرف  کی  رد  دنتفاتـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  لابقتـسا  هب  هدـمآ و  نوریب  هنیدـم 
نایم دندش و  هدایپ  بکرم  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدش ، هدایپ  بکرم  زا  دندید  ار  ربمایپ  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

دندرک یم  ینادردق  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دننام  زین  ناناملسم  دندیسوب . ار  مالسلا  هیلع  یلع  یناشیپ )  ) مشچ ود 
نیما لیئربج  لاح ، نیا  رد  دـندنارذگ . یم  رظن  زا  ار  دوب  هداـتفا  نیملـسم  تسد  هب  هک  نمـشد  لاوما  ناریـسا و  یگنج و  میاـنغ  ترثک  و 

، احدق تایروملاف  احبض ، تایداعلاو  : ) دش یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  تایداع )  ) هروس يزوریپ  نیا  تنمیم  هب  دش و  لزان 
دوب اجنیا  رد  و  تشگ ، ریزارس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامشچ  زا  قوش  کشا  ( 13 ...( ) اعمج هب  نطسوف  اعفن  نرثأف  ابحص ، تاریغملاف 

ترـضح هراـبرد  نایحیـسم  هک  ار  یبـلطم  متما ، زا  یهورگ  هک  مدیـسرت  یمن  رگا  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  فورعم  نخـس  نآ  هک 
كربت يارب  ار  وت  ياپ  ریز  كاخ  ینک  روبع  اجک  ره  زا  هک  متفگ  یم  ینخس  وت  قح  رد  دنیوگب ، وت  هرابرد  دنا ، هتفگ  مالسلا  هیلع  حیـسم 

(14 !() دنریگرب

نکش نوناق  ناوج  ( 13)

يامرگ نیا  رد  نینمؤملا ! ریما  ای  دیـسرپ - : دـید و  ار  ترـضح  سیق  رـسپ  دعـس  دوب  لزنم  زا  نوریب  اـمرگ  تدـش  رد  مالـسلا  هیلع  يزور 
رد ینز  نایم  نیا  رد  مهد . هانپ  ار  یلد  هتخوس  اـی  منک ، يراـی  ار  يا  هدیدمتـس  هکنیا  يارب  دومرف - : دـیدمآ ؟ نوریب  هناـخ  زا  ارچ  دـیدش 

هدرک دای  مسق  دـنک و  یم  متـس  نم  هب  مرهوش  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ - : داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  دـمآ  بارطـضا  سرت و  تلاح 
نودب مسق ! ادخ  هب  هن  دومرف : تشادرب و  رـس  سپـس  درک  رکف  يا  هظحل  دنکفا و  ورف  رـس  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  دـنزب . ارم  تسا 

نز هارمه  ترـضح  داد . ناـشن  ار  شلزنم  نز  تساـجک ؟ تلزنم  دیـسرپ - : تفگ و  ار  نخـس  نیا  دوـش ! هتفرگ  موـلظم  قـح  دـیاب  ریخأـت 
زا نیگنر  نهاریپ  اب  یناوج  درک . مالس  دنلب  يادص  اب  داتسیا و  هناخ  برد  يولج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر . وا  هناخ  رد  ات  درک  تکرح 

لامک رد  ناوج  يا . هدرک  نوریب  تلزنم  زا  ار  وا  يا و  هدیناسرت  ار  ترـسمه  وت  سرتب ! ادـخ  زا  دومرف : يو  هب  ترـضح  دـمآ  نوریب  هناخ 
امش نخس  نیا  رطاخب  دنگوس  ادخب  کمالکل ). رانلاب  اهنقرحال  هللاو  . ) دراد یطابترا  هچ  امـش  هب  نم  رـسمه  راک  تفگ : هنابدا  یب  مشخ و 

دیـشک و فـالغ  زا  ریـشمش  تفـشآ ! رب  تخـس  نکـش  نوناـق  بدا و  یب  ناوج  ياـه  فرح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دز ! مهاوخ  شتآ  ار  وا 
یچیپ رس  یهلا  نامرف  زا  هدرک  درمت  نمب  وت  لاح  منک ، یم  غالبا  ار  یهلا  نامرف  منک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وت  نم  دومرف :

روبع اجنآ  زا  هک  يدارفا  دش ، یم  لدب  در و  نخس  ناوج  نآ  ترـضح و  نیب  هک  هلـصاف  نیا  رد  مشک . یم  ار  وت  الاو  نک  هبوت  ینک ؟ یم 
هک ناوج  دـندوب . ناوج  وفع  راتـساوخ  ناـشیا  زا  دـندرک و  یم  مالـس  نینمؤـملا  ریما  ناوـنع  هب  دندیـسر و  ع )  ) ماـما رـضحم  دـندرک  یم 

لامک اب  دمآ و  دوخ  هب  دنک ، یم  يرـسدوخ  ناناملـسم  ربهر  لباقم  رد  دـش  هجوتم  مدرم  مارتحا  زا  دوب  هتخانـشن  هظحل  نآ  ات  ار  ترـضح 
منک و یم  تعاطا  تنامرف  زا  رذـگرد ، نم  ياـطخ  زا  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : دروآ و  دورف  ع )  ) یلع تسد  فرط  هب  ار  رـس  یگدـنمرش 

درک رما  تشذـگ و  ناوج  تاریـصقت  زا  درب و  ورف  ماین  رد  ار  ریـشمش  ترـضح  دومن . مهاوخ  تیاعر  مرـسمه  هرابرد  ار  عضاوت  رثکادـح 
(15 .) دیاین شیپ  نشخ  راتفر  نینچ  هک  نک  راتفر  يروط  ترسمه  اب  هک  درک  هیصوت  زین  نز  هب  دوش و  دوخ  لزنم  لخاد 

لاملا تیب  مالسلا و  هیلع  یلع  ( 14)

امش يارب  يزیچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : ربنق  میدش  دراو  نینمؤملا  ریما  رضحم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالغ  ربنق  اب  نم  دنک : یم  لقن  ناذاز 
يدرک و میسقت  ار  مئانغ  لاوما  مامت  مدید  نوچ  هرقن ! الط و  فرظ  يدادعت  درک : ضرع  تسیچ ؟ نآ  دومرف - : ترضح  ما ! هدرک  هریخذ 

راونالاراحب زا 237ياهناتساد  هحفص 31  مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهرا

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


ربنق هب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ما . هدرک  هریخذ  امـش  يارب  ار  اه  فرظ  نیا  نم  یتشادن ! رب  دوخ  يارب  اهنآ  زا 
درک و هـعطق  هـعطق  ار  اـه  فرظ  نآ  سپــس  ینازوـسب ! ار  ما  هناـخ  يرواـیب ! شتآ  ما  هناـخ  هـب  هـک  يراد  تـسود  وـت ! رب  ياو  دوـمرف - :

(16 .) دننک میسقت  مدرم  نیب  هنالداع  ات  داد ، نانآ  هب  ار  اهنآ  و  دیبلط ، ار  لیابق  ناگدنیامن 

نامیتی مالسلا و  هیلع  یلع  ( 15)

دـصقم هب  تفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کـشم  دور . یم  هتفرگ و  شود  هب  یبآ  کـشم  ینز  دوـمن  هدـهاشم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  يزور 
كدوک دنچ  لاح  دش و  هتشک  وا  داتسرف و  تیرومام  هب  ار  مرسمه  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : نز  دومن . شسرپ  وا  عضو  زا  انمض  دناسر ؛

تـشگرب مالـسلا  هیلع  یلع  منک . يراکتمدخ  مدرم  يارب  هک  هدرک  مراداو  جایتحا  مرادن . ار  نانآ  یگدنز  هرادا  تردق  هدنام و  میارب  میتی 
هیلع یلع  زا  یناسک  هار ، نیب  دـش . ناور  نز  هناخ  فرط  هب  تشادرب و  دوخ  اـب  یماـعط  لـیبنز  حبـص  دـنارذگ . یتحاراـن  اـب  ار  بش  نآ  و 

؟ دریگ یم  شود  هب  یسک  هچ  ارم  لامعا  تمایق  زور  دومرف - : یم  ترضح  مینک . لمح  ام  دیهدب  ار  لیبنز  دندرک  یم  تساوخرد  مالسلا 
هب ار  بآ  کشم  درک و  کمک  ار  وت  زورید  هک  یسک  دنداد - : باوج  ترـضح  تسیک ؟ دیـسرپ - : نز  دز . رد  دیـسر و  نز  نآ  هناخ  هب 

نم و نیب  دوش و  یـضار  وت  زا  دـنوادخ  تفگ - : درک و  زاب  ار  رد  نز  نک ! زاب  ار  رد  هدروآ ، یماـعط  تناـکدوک  يارب  دـناسر ، وت  هناـخ 
: تفگ نز  ینک ؟ یم  يرادهگن  تناکدوک  زا  ای  يزپ  یم  نان  دومرف - : نز  هب  دش ، دراو  ترضح  دنک . مکح  شدوخ  بلاط  یبا  نب  یلع 

بابک دوب  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتشوگ  مالسلا  هیلع  یلع  دومن . ریمخ  ار  درآ  نز  رادهگن ! ارم  ناکدوک  امش  مرتاناوت ، نان  نتخپ  رد  نم  - 
: دومرف یم  راب  ره  تشاذـگ و  یم  ناکدوک  ناهد  رب  همقل  يا  هناردـپ  تبحم  رهم و  اب  تشاذـگ . یم  اه  هچب  ناهد  هب  امرخ  اـب  درک و  یم 

نیا رد  درک . نشور  ار  رونت  مالـسلا  هیلع  یلع  دش ، رـضاح  هک  ریمخ  تسا . هدرک  یهاتوک  امـش  راک  رد  رگا  نک ! لالح  ار  یلع  مدنزرف !
زا هک  تسا  یسک  نآ  يازج  نیا  ار ! شتآ  معط  شچب  یلع ! يا  دومرف - : یم  درک و  یم  کیدزن  رونت  شتآ  هب  ار  شیوخ  تروص  لاح ،

ترـضح هکنیا  ضحم  هب  دش . دراو  لزنم  نآ  هب  تخانـش  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینز  اقافتا  دشاب . ربخ  یب  نانز  هویب  اه و  میتی  عضو 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  روشک ، رادمامز  نیملـسم و  ياوشیپ  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : دناسر و  هناخ  بحاص  نز  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دید ، ار 

! شخبب ارم  مشک ، یم  تلاـجخ  امـش  زا  نینمؤملا ! ریما  اـی  تفگ - : یگدز  باتـش  اـب  دوب  هدنمرـش  دوـخ  راـتفگ  زا  هک  نز  تسا . مالـسلا 
(17 !) ما هدنمرش  وت  زا  نم  تسا ، هدش  یهاتوک  تناکدوک  وت و  راک  رد  هکنیا  زا  دومرف - : ترضح 

! دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رمع  یتقو  ( 16)

: - تفگ يدیـسرت ؟ ارچ  متفگ : درک . هاگن  بقع  هب  كانـسرت  تشگرب  رمع  مدوب ، باـطخ  نبرمع  هارمه  يزور  دـنک ، یم  لـقن  لـئاووبا 
وا متفگ - : ینیب ؟ یمن  ار  ناگشیپ  متس  نارگ و  نایغط  هدنبوک  ناعاجش و  فوفص  هدنفاکش  هدنشخب ، ناسنا  هدنرد ، ریش  رگم  وت ! رب  ياو 

کیدزن میوگب ، وت  يارب  یلع  ینامرهق  تعاجـش و  زا  اـیب  کـیدزن  يا ! هتخانـشن  یبوخ  هب  ار  وا  امـش  تفگ - : تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع 
هتـشک ام  زا  مادـک  ره  تسا و  هارمگ  وا  دـنک ، رارف  ام  زا  سک  ره  مینکن و  رارف  هک  میتسب  نامیپ  ربمایپ  اب  دـحا ، گنج  رد  تفگ - : متفر ،

رگیدکی هب  رکشل  ود  ره  دش ، رو  هلعـش  گنج ، شتآ  هک  یماگنه  تسوا . تسرپرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  دیهـش  وا  دوش ،
هک يروط  هب  دندرک ، هلمح  ام  هب  هتسد  هتسد  دنتشاد ، رایتخا  رد  وجگنج  رفن  دص  مادک  ره  هک  روالد ، هدنامرف  دص  ناهگان ! دندرب  موجه 
هک مدـید ، ار  یلع  هاگان ! دـنام . ناشیا  اهنت  گنج  ناـیم  رد  میدرک . رارف  نادـیم  زا  یگتفـشآ  لاـمک  اـب  میداد و  تسد  زا  ار  یگنج  ناوت 

، دید همدـص  هسام  زا  ام  همه  نامـشچ  دیـشاپ ، ام  تروص  هب  تشاد  رب  نیمز  زا  هسام  يرادـقم  تسب ، ام  رب  ار  هار  نکفا ، هجنپ  ریـش  دـننام 
راب میتشگنرب . نادیم  هب  ام  دـیزیرگ ؟ یم  منهج  يوس  هب  ایآ  دـینک ؟ یم  رارف  اجک  هب  امـش  يور  داب ، هایـس  تشز و  دز ! دایرف  هنانیگمـشخ 

، دیتسکش ار  تعیب  دیدرک و  تعیب  امـش  دز - : دایرف  دیکچ ! یم  نوخ  نآ  زا  هک  دوب  هحلـسا  شتـسد  رد  راب  نیا  درک و  هلمح  ام  رب  رگید 
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هک دندوب  نوتیز  لعـشم  ود  دننام  ییوگ  مدرک ، هاگن  شیاه  مشچ  هب  دیتسه . ندش  هتـشک  هب  نارفاک  زا  رتراوازـس  امـش  ادـخ ! هب  دـنگوس 
باحصا همه  زا  نم  دشک ! یم  ار  ام  همه  دیآ و  یم  ام  فرط  هب  مدرک  نیقی  نوخ . زا  رپ  هلایپ  ود  هیبش ، ای  دیشک و  یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ 

، دنروآ یم  هلمح  یهاگ  دننک و  یم  رارف  یهاگ  گنج  رد  اه  برع  ار ! ادخ  ار ! ادـخ  نسحلاوبا ! يا  متفگ - : متفاتـش و  شیوس  هب  رتدوز 
هراومه نونکات  تقو  نآ  زا  دینادرگرب . نم  زا  ار  شا  هرهچ  درک و  لرتنک  ار  دوخ  ایوگ  دنک . یم  ناربج  ار  رارف  تراسخ  دیدج ، هلمح  و 

(18 !) ما هدرکن  شومارف  زگره  هتسشن ، ملد  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تبیه  زا  زور  نآ  هک  یتشحو  نآ 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  يراگتساوخ  مسارم  ( 17)

یـسرب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضحم  دوش  یم  هچ  دنتفگ - : دندمآ و  نم  دزن  هباحـص  زا  یخرب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدنخ دندید ، ارم  هک  یماگنه  مدیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  نم  ییوگب ! نخس  ناشیا  اب  مالـسلا  هیلع  همطاف  جاودزا  هرابرد 

رد دوخ  یمدق  شیپ  يدنواشیوخ و  زا  نم  یهاوخ ؟ یم  هچ  يدمآ ؟ هچ  يارب  نسحلاابا ! ای  دندومرف - : سپـس  دش و  رهاظ  ناشنابل  رب  يا 
رتهب یتح  یتفگ و  تسار  یلع ! ای  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفگ . نخس  ترضح  نآ  باکر  رد  شیوخ  داهج  مالـسا و 

ربمغیپ دـینک ؟ یم  لوبق  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاف  ایآ  ما ، هدـمآ  يراگتـساوخ  يارب  نم  هللا ! لوسر  اـی  مدرک - : ضرع  یتفگ . هک  ینآ  زا 
یم نایم  رد  همطاف  اب  ار  عوضوم  نوچ  دـنا و  هدـمآ  همطاف  يراگتـساوخ  يارب  یـضعب  مه  وت  زا  شیپ  یلع ! دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلص ادخ  لوسر  مدرگرب . نم  ات  نک ! ربص  هظحل  دنچ  وت  نونکا  اما  تشگ ، یم  نایامن  يو  يامیس  رد  یتیاضران  راثآ  الومعم  متـشاذگ ،
ياپ زا  شفک  تفرگ ، شود  زا  ار  ربمغیپ  يابع  تفاتـش و  ترـضح  لابقتـسا  هب  تساـخرب  اـج  زا  وناـب  نآ  تفر  همطاـف  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 
یلص ربمایپ  هاگ  نآ  تسشن . دوخ  ياج  رد  سپـس  تسـش و  ار  ترـضح  ياپ  شیوخ  تسد  اب  درک و  هدامآ  بآ  دروآ و  نوریب  ترـضح 

اب یبوخ  هب  وا  مالـسا  تلیـضف و  يدـنواشیوخ و  زا  وت  هک  تسا  یـسک  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـج ! همطاـف  دومرف : ناـشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
يراگتـساوخ وت  زا  وا  لاح ، دروآ . رد  ادخ  دزن  درف  نیرتبوبحم  نیرتهب و  يرـسمه  هب  ار  وت  هک  مدوب  هتـساوخ  دنوادخ  زا  زین  نم  يربخ و 

هیلع ارهز  يامیس  زا  ار  تیاضر  ادخ  لوسر  دنادرگرب ! ربمایپ  زا  ار  ناش  هرهچ  دنام و  تکاس  همطاف  یناد ؟ یم  حالص  هچ  وت  تسا . هدرک 
ترضح دزن  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تسوا . تیاضر  زا  ناشن  ارهز  توکـس  ربکا ! هللا  دومرف : تساخرب و  اج  زا  هاگ  نآ  تفایرد . مالـسلا 

، تیفیک نیا  اب  همطاف . يارب  ار  یلع  هدیدنـسپ و  یلع  يارب  ار  همطاف  دنوادخ  روآ ! رد  یلع  جاودزا  هب  ار  همطاف  دمحم ! يا  تفگ : دـمآ و 
دـنتفرگ و ار  متـسد  هدـمآ ، نم  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  دروآ . رد  نم  جاودزا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  همطاـف  ربمغیپ 

هیلع همطاف  رانک  رد  دندروآ  ارم  هاگ  نآ  هللا ) یلع  تلکوت  هللااب  الا  لوح  ال  هللا ، أشام  و  هللا ، ۀکرب  یلع  : ) وگب ادخ و  مان  هب  زیخرب  دندومرف :
اطع ناشنادنزرف  رب  تکرب  ریخ و  رادب و  تسود  ار  نانآ  دننم ، دزن  رد  وت  قلخ  نیرتبوبحم  ود ، نیا  ایادخ ! دندومرف - : دـندناشن و  مالـسلا 

(19 .) مراپس یم  وت  هب  ناطیش ، رش  زا  ار  ناشنادنزرف  نانآ و  يود  ره  نم  رامگب و  نانآ  رب  ینابهگن  دوخ  بناج  زا  امرف و 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هیزیهج  ( 18)

! یلع يا  دومرف - : دـنک ، جـیوزت  یلع  يارب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تشاد  دـصق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماـگنه 
سپـس تشاذـگ . ترـضح  راـیتخا  رد  هیزیهج  دـیرخ  يارب  ار  شلوـپ  تخورف و  ار  نآ  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  شورفب ! ار  تهرز  زیخرب و 
دندوب ترابع  هدش  هدیرخ  لیاسو  زا  یضعب  دوش . هدیرخ  مزاول  همطاف  يارب  دومرف ، روتسد  باحصا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نورد هک  کشت  ددع  ود  امرخ  فیل  گرب و  زا  هدش  هتفاب  باوختخت  يربیخ  هایس  هفیطق  مهرد  راهچ  هب  باقن  مهرد  تفه  هب  ینهاریپ  زا :
هدرک رپ  رخذا  فلع  زا  شنایم  فیاط ، تسوپ  زا  شلاب  راهچ  دوب . هدـش  رپ  امرخ  فیل  اب  يرگید  نورد  دنفـسوگ و  مشپ  اب  اـهنآ  زا  یکی 
هـساک تسوپ  زا  یکـشم  یـسم  تشط  کی  ساتـسد  کی  نمی ) رد  تسا  يرهـش  مان   ) يرجح ریـصح  هتخت  کی  مشپ  زا  يا  هدرپ  دندوب .
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بآ کشم  کی  هفوک  تفاب  رداچ  کـی  یمرچ  هرفـس ي  کـی  یلافـس  هزوک  ود  هباـتفآ  کـی  زبس  يوبـس  کـی  بآ  فرظ  کـی  نیبوچ 
ار اهنآ  شکرابم  تسد  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندروآ . ترضح  هناخ  هب  ار  ایـشا  دیرخ ، زا  سپ  باحـصا  تایرطع  يرادقم 

(20 .) تفگ یم  داب  كرابم  درک و  یم  ور  ریز و 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  تاحیبست  ( 19)

رد همطاف  منک ؟ تبحص  وت  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  دوخ و  عضو  زا  یهاوخ  یم  دومرف - : باحصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تفاظن رد  نانچ  تسب و  هنیپ  شیاه  تسد  هک  درک  بایـسآ  ردق  نآ  دوب و  ادیپ  شا  هنیـس  رب  کشم  راثآ  هک  دروآ  بآ  ردق  نآ  نم  هناخ 

همطاف هب  رطاخ  نیمه  هب  دید ! همدص  رایـسب  وا  دـش و  سردـنم  فیثک و  شیاهـسابل  هک  دیـشک  تمحز  اذـغ  نتخپ  هناخ و  ندرک  كاپ  و 
وت هب  کمک  تهج  دـیاش  ییاـمن ، ناـیب  ار  ناـیرج  یـسرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  تسا  بوخ  مدرک  هیـصوت 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  درک و  لوبق  ارم  هیصوت  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  يوش ! صالخ  تمحز  همه  نیا  زا  ات  دتسرفب  یمداخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ددرگ . یم  زاب  دیوگب ، ار  شا  هتـساوخ  هکنآ  نودب  دنیب ، یم  باحـصا  اب  تبحـص  لوغـشم  ار  ناشیا  نوچ  اما  تفر ،

هب زور  نآ  يادرف  هتشگرب ، دوخ  هناخ  هب  یتبحـص  هنوگ  چیه  نودب  هدمآ و  یتجاح  يارب  همطاف  دندوب  هدش  هجوتم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 
؟ يدمآ نم  شیپ  روظنم  هچ  هب  زورید  ناج ! همطاف  دندومرف - : هاگ  نآ  دنتـسشن و  ام  رانک  رد  مالـس  زا  سپ  و  دندروآ ، فیرـشت  ام  لزنم 
رد کشم  دـنب  هک  هدروآ  بآ  ردـق  نآ  هللا ! لوسر  ای  مدرک - : ضرع  نم  دـیوگب : ار  شتجاح  تسناوتن  تلاـجخ  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف 

ناشیا هب  یمداخ  دیاش  دسرب  امش  رـضحم  متفگ  اذل  هدرک و ... لوات  شیاه  تسد  هک  هدینادرگ  بایـسآ  ردق  نآ  هتـشاذگ و  رثا  شا  هنیس 
هک یتقو  تسا . رتهب  مداخ  زا  هک  مزومایب  امـش  هب  یبلطم  یهاوخ  یم  دومرف : ادـخ  لوسر  دوش . رتمک  شیاـه  تمحز  اـت  دـییامن  تمحرم 

تسا هبترم  دص  رکذ  نیا  ( 21 .) ربکا هللا  دییوگب  هبترم  دمحلا هللا و 34  دییوگب  هبترم  هللا و 33  ناحبس  دییوگب  هبترم  دیباوخب 33  یتساوخ 
تترخآ ایند و  ياه  هتساوخ  دنوادخ  ییوگب  حبص  زور  ره  ار  اهرکذ  نیا  رگا  ناج ! همطاف  دراد . باوث )  ) هنـسح رازه  لامعا  همان  رد  یلو 

یتقو تسا : هدـمآ  رگید  ياج  رد  ( 22 .) متـسه یـضار  ربمغیپ  ادخ و  زا  تفگ : هبترم  هس  باوج  رد  ارهز  همطاف  درک . دهاوخ  هدروآرب  ار 
: - دومرف دز و  هقلح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامـشچ  رد  کشا  ناهگان  تساوخ ، يزینک  درک و  نایب  ار  شلاـح  حرـش  ع )  ) همطاـف هک 

هتـشاد زینک  رگا  مسرت  یم  سابل ! هن  دنراد و  اذغ  هن  هک  دنتـسه  دجـسم  رد  ریقف  رفن  دـص  راهچ  نونکا  مه  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناج ! همطاف 
سپس دنک ! قح  هبلاطم  وت  زا  تمایق  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مسرت  یم  دوش ! هتفرگ  وت  زا  هناخ  رد  تمدخ  باوث  رجا و  یـشاب 

ادخ لوسر  دزن  يویند  ياهزاین  يارب  متفگ - : مالسلااهیلع  همطاف  هب  هاگ  نآ  داد ، دای  وناب  نآ  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست 
(23 .) دومرف تمحرم  ام  هب  ترخآ  باوث  دنوادخ  یلو  یتفر ، مالسلااهیلع 

میلعت شزرا  مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  ( 20)

هدرک و دروخرب  یلکـشم  هلأسم  هب  شزامن  لئاسم  رد  هک  مراد  یناوتان  ردام  تفگ - : دیـسر و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تمدخ  ینز 
ات دیسرپ  يرگید  هلأسم  روط  نیمه  نز  نآ  داد . ار  هلأسم  نآ  باوج  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  منک . لاؤس  هک  داتسرف  امـش  تمدخ  ارم 

رگید ادخ ! لوسر  رتخد  يا  درک - : ضرع  دیـشک و  تلاجخ  لاؤس  ترثک  زا  نز  نآ  سپـس  داد . خـساپ  ار  همه  ترـضح  دـش . هلأسم  هد 
راـب هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  اریز  مهد ، یم  باوج  لـیم  لاـمک  اـب  نک ! لاؤس  مه  زاـب  شاـبن ! نارگن  دومرف : ترـضح  موش . یمن  محازم 

! هن تفگ - : نز  دوش ؟ یم  هتـسخ  راب  لمح  زا  اـیآ  دریگب ، ترجا  راـنید  رازه  دـص  غلبم  نآ ، ضوع  رد  دـنک و  لـمح  ماـب  رب  ار  ینیگنس 
نیب هکنیا  زا  رتشیب  يا  هلأسم  ره  باوج  ربارب  رد  ادخ  دومرف - : ترضح  دنک . یم  تفایرد  يدایز  دزم  نآ  ربارب  رد  اریز  دوش ، یمن  هتـسخ 

هک مدینش  مردپ  زا  موش ؟ هتسخ  هلأسم  هب  نداد  باوج  زا  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  دهد ! یم  باوث  نم  هب  دشاب ، دیراورم  زا  رپ  نامسآ  نیمز و 
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، مدرم تیادـه  هار  رد  ناشـشوک  تاجرد  ناـنآ و  مولع  هزادـنا  هب  دـنوادخ  و  دـنوش ، یم  روشحم  تماـیق  زور  نم  هعیـش  ياـملع  : ) دومرف
یم ادن  یلاعت  قح  يدانم  سپس  دنک . یم  اطع  رون  زا  هلح  نویلیم  کی  دادعت  ناشمادک  ره  هب  دریگ و  یم  رظن  رد  شاداپ  باوث و  ناشیارب 

یمن نید ) نایاوشیپ   ) ناشدادـجا هب  ناشتـسد  هک  تقو  نآ  رد  دـیدومن ، یتسرپرـس  ار  دـمحم  لآ  ناوریپ )  ) ناـمیتی هک  یناـسک  يا  دـنک :
ناشیا هب  دنا ، هدرک  هدافتـسا  امـش  مولع  زا  هک  يا  هزادنا  هب  نونکا  دندرک . یگدنز  رادنید  دندش و  داشرا  امـش  مولع  وترپ  رد  هک  دیـسر ،

املع هب  رگید  راب  دهد : یم  نامرف  دنوادخ  اه ، تعلخ  میسقت  زا  سپ  دوش . یم  هداد  تعلخ  رازه  دص  نانآ  یـضعب  هب  یتح  دیهدب ! تعلخ 
درگاش دوخ  هک  املع  نادرگاش  هرابرد  نینچمه  دـینک  شربارب  ود  دـسر  یم  روتـسد  سپـس  ددرگ . لـیمکت  ناـشتعلخ  اـت  دـیهدب . تعلخ 

هچنآ زا  هبترم  رازه  رازه  اهتعلخ  نیا  زا  خن  کی  ادـخ ! هدـنب  يا  دومرف : نز  نآ  هب  همطاف  ترـضح  هاگنآ  دـینک ... نینچ  دـنا  هدرک  تیبرت 
(24 .) درادن صقن  بیع و  يورخا  ياهتمعن  اما  تسا  تقشم  جنر و  اب  مأوت  يویند  روما  اریز  تسا . رتهب  دبات  یم  نآ  رب  دیشروخ 

ملع شزرا  همطاف و  ترضح  یملع  يرترب  ( 21)

رـضحم فالتخا ، لح  يارب  دنتـشاد . رظن  فـالتخا  مه  اـب  ینید  یبلطم  رد  دوب ، مالـسا  نانمـشد  زا  يرگید  نمؤم و  یکی  هک  نز ، رفن  ود 
اب ار  شراتفگ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دوب ، نمؤم  نز  اب  قح  نوچ  دندرک . حرط  ار  عوضوم  دندیـسر و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

همطاـف ترـضح  دـش . لاحــشوخ  يزوریپ  نـیا  زا  تـشگ و  زوریپ  نمــشد  نز  رب  نمؤـم  نز  هلیــسو  نیدـب  درک و  دـییأت  ناـهرب  لـیلد و 
نز هودنا  مغ و  زا  رتشیب  زین  شناوریپ  ناطیش و  هودنا  مغ و  دنتشگ و  نامداش  وت  زا  رتشیب  ادخ  ناگتشرف  دومرف : نمؤم  نز  هب  مالـسلااهیلع 
ياه تمعن  تشهب و  درک ، نمؤم  نز  نیا  هب  همطاف  هک  یتمدخ  ضوع  رد  : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دشاب . یم  نمشد 

ار ینمؤم  شملع  اـب  هک  يدنمـشناد  ره  هراـبرد  ار  شور  نیمه  دـیهد و  رارق  دوـب ، هدـش  نییعت  ـالبق  هچنآ  ربارب  رازه  رازه  ار  شا  یتـشهب 
(25 !() دیهد رارق  ربارب  رازه  رازه  ار  شباوث  دینک و  تاعارم  ددرگ -  زوریپ  يدناعم  رب  هک  دنک -  تیوقت 

! رادلا مث  راجلا  ( 22)

دوب دوجس  عوکر و  تدابع و  لوغشم  حبص  هدیپس  ات  مدید  هعمج  بش  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  مردام  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
یمن اعد  ناتدوخ  يارب  ارچ  ناج  ردام  مدرک - : ضرع  درکن  اعد  شدوخ  يارب  اـما  درک ، یم  اـعد  درب و  یم  ماـن  کـی  کـی  ار  نینمؤم  و 

(26 !() رادلا مث  راجلا  ! ) نتشیوخ دعب  هیاسمه ، لوا  مدنزرف  دندومرف - : دینک ؟

مالسلااهیلع همطاف  هیرگ  هدنخ و  ( 23)

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یـسک  ره  زا  رت  هیبش  همطاف  ( 3/1 : ) دنک یم  راهظا  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـسمه  هشیاع - 
تسد درک و  یم  لابقتـسا  وا  زا  زاب  شوغآ  اب  ترـضح  دیـسر ، یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  هک  یماگنه  دوب . ملـسو 
ناشیا دـش ، یم  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگره  و  دـناشن ، یم  دوخ  رانک  رد  تفرگ و  یم  ار  شیاه 
هدیمرآ گرم  رتسب  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نامز  نآ  دیسوب . یم  قایتشا  اب  ار  ترـضح  ياه  تسد  تساخ و  یمرب 

هک مدید  ار  مالسلااهیلع  همطاف  دعب  یمک  تفگ ، نخس  يو  اب  هتسهآ  و  دناوخ ، دوخ  شیپ  یـصوصخ  روط  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دوب ،
دوخ اب  دیدنخ ! مالسلااهیلع  همطاف  راب ، نیا  درک . تبحص  هتسهآ  وا  اب  رگید  راب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  درک ! یم  هیرگ 

همطاف زا  ار  تلع  ددـنخب . تسناوت  یتحاران  هیرگ و  ماـگنه  هک  تسا  نارگید  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ياـه  يرترب  زا  یکی  زین  نیا  متفگ :
هللا یلص  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  تسا . دنسپان  رارسا  ندرک  شاف  ما و  هتخاس  شاف  ار  رارـسا  تروص  نیا  رد  دومرف - : مدیـسرپ ، مالـسلااهیلع 

خـساپ رد  دوـب ؟ هچ  زور  نآ  رد  امـش  هدـنخ  ببـس  هیرگ و  تلع  مدرک - : ضرع  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  درک ، تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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وت دومرف : نم  هب  سپـس  مدرک ! هیرگ  دور ، یم  اـیند  زا  هک  داد  ربـخ  نم  هب  تسخن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زور ، نآ  دوـمرف - :
(27 !) مدیدنخ مدش و  داش  اذل  يدنویپ ، یم  نم  هب  متیب  لها  زا  هک  یتسه  یسک  نیلوا 

شوهزیت مالغ  ( 24)

، هیبنت زا  یـصالخ  يارب  مالغ  دنک . تازاجم  ار  وا  تشاد  دصق  ترـضح  دش . بکترم  ار  یفالخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامالغ  زا  یکی 
! میـالوم تفگ : مـالغ  مدروـخ . ورف  ار  مدوـخ  مشخ  دوـمرف - : ترـضح  (( 28 .) ظـیغلا نیمظاـکلا  ! ) مرورـس تفگ : دـناوخ و  ار  هیآ  نیا 

ترضح (( 30 .) نینـسحملا بحی  هللاو  : - ) تفگ رخآ  رد  مـالغ  متـشذگ . رد  وت  هاـنگ  زا  دوـمرف - : ترـضح  (( 29 .) سانلا نع  نیفاعلاو  )
(31 !) مزاس یم  ررقم  وت  يارب  یتفرگ  یم  نم  زا  رتشیپ  هچنآ  ربارب  ود  مدرک و  دازآ  ار  وت  دومرف :

! مالسلا هیلع  یلع  رسپ  زا  رت  عاجش  ( 25)

نمشد هاپس  هب  هزین  نیا  اب  دومرف - : داد و  وا  هب  ار  دوخ  هزین  دیبلط و  ار  هیفنح  دمحم  شدنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لمج ، گنج  رد 
يور شیپ  تسناوـتن  وا  دـنتفرگ ، ار  وا  يوـلج  نمـشد  هاپـس  زا  یهورگ  درک ، هلمح  نمـشد  هب  تفرگ و  ار  هزین  هفینح  دـمحم  نک ! هلمح 

زا سپ  تفاتش . نمشد  يوس  هب  تفرگ و  ار  هزین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دیـسر . ردپ  تمدخ  هب  تشگرب و  بقع  هب  دنک ،
ساسحا رثا  رب  درک ، هدهاشم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  تعاجـش  نآ  هیفنح  دمحم  هک  یماگنه  دمآ . ردـپ  دزن  دولآ  نوخ  يا  هزین  اب  یتدـم ،

(32 !) یتسه یلع  رسپ  وت  ربمایپ و  رسپ  وا  شابن ! تحاران  دومرف - : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش . هدنکفارس  خرس و  تسکش ،

هیواعم يراگتساوخ  هب  یفنم  خساپ  ( 26)

ناورم هب  دش . یمالسا  ياه  نیمزرس  رسارس  نارمکح  دز و  هیکت  تردق  هکیرا  رب  هیواعم  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تداهـش  زا  سپ 
يارب ار  مالـسلا ) هیلع  یلع  هداز  ردارب   ) رفعج نب  هللادبع  رتخد  داد  روتـسد  يا  همان  نمـض  رد  دوب ، هتـشگ  هنیدم  رادـنامرف  وا  فرط  زا  هک 

یم دشاب  هتـشاد  ضرق  ردق  ره  مریذـپ و  یم  تساوخ ، هیرهم  شردـپ  هزادـنا  ره  هک  دوب  هداد  رکذـت  دـنک و  يراگتـساوخ  دـیزی  شرـسپ 
يراگتـساوخ يارب  همان  تفایرد  زا  سپ  ناورم  دش . دـهاوخ  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  حلـص  ببـس  تلـصو ، نیا  هکنیا  هفاضا  هب  مزادرپ ،

ناورم نک ! يراگتـساوخ  وا  زا  ار  مرتخد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اب  ام  نانز  رایتخا  تفگ - : هللادبع  دمآ . رفعج  نب  هللادـبع  دزن 
يراد رظن  رد  ار  یسک  ره  دومرف - : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک . يراگتساوخ  ار  هللادبع  رتخد  دیسر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  هب 

رد ناورم  دندش . رضاح  همه  درک و  توعد  ار  هیما  ینب  مشاه و  ینب  هفیاط  ناگرزب  زین  وا  میوگب . عمج  نآ  رد  ار  مرظن  نم  ات  نک  توعد 
ار ( 33) رفعج نب  هللادـبع  رتخد  بنیز  ات  هداد  نامرف  نم  هب  هیواعم  تفگ - : نینچ  دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تساـخرب و  عمج  ناـیم 

ضرق شردپ  ردـق  ره  - 2 میریذپ . یم  دنک ، نییعت  هیرهم  شردـپ  هزادـنا  ره  - 1 منک : يراگتـساوخ  طیارـش  نیا  اب  هیواعم  نب  دیزی  يارب 
يدرف هیواعم  نب  دیزی  - 4 ددرگ . یم  مشاه  ینب  هیما و  ینب  هفیاط  ود  نیب  حلـص  بجوم  تلـصو  نیا  - 3 مینک . یم  ادا  ار  وا  دشاب  هتـشاد 
يامیس تکرب  هب  هک  تسا  یسک  دیزی  - 5 تسامـش ! هب  دیزی  راختفا  زا  رتشیب  دیزی  هب  امـش  راختفا  دنگوس ، مناج  هب  درادن ! ریظن  هک  تسا 

هب دروآ  ياجب  ار  يادـخ  يانث  دـمح و  هکنیا  زا  سپ  نسح  ماما  تسـشن . راـنک  دومن و  توکـس  هاـگ  نآ  دوش ! یم  ناراـب  بلط  ربا  زا  وا 
. مینک یمن  زواجت  ( 34  ) ترضح نآ  تنس  زا  ربمغیپ  ناگتـسب  نارتخد و  يارب  هیرهم  نیعت  رد  زگره  ام  هیرهم ، دروم  رد  اما  دومرف : ناورم 

حلص هرابرد  دوش ! داهنـشیپ  یبلطم  نینچ  هک  دنا  هداد  ار  ناشناردپ  ياه  ضرق  ام  ياه  نز  تقو  هچ  شردپ ؛ ياه  ضرق  يادا  دروم  رد  و 
يارب نیاربانب  تسا ، ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  امش ، اب  ام  ینمـشد  ( ) ایندلل مکحلاصن  الف  هللا  یف  مکانیداع هللا و  اناف  : ) میوگب دیاب  هفیاط  ود 

ماقم زا  رتالاب  تفالخ  ماقم  رگا  تسا ، ام  هب  دیزی  راختفا  زا  رتشیب  دـیزی  دوجو  هب  ام  راختفا  هکنیا  دروم  رد  مینک ). یمن  حلـص  امـش  اب  ایند 
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یتفگ هکنیا  اما  دنک . راختفا  ام  دوجو  هب  دیاب  وا  تسا  تفالخ  ماقم  زا  رتالاب  توبن  ماقم  رگا  مینک و  راختفا  دـیزی  رب  دـیاب  ام  تسا ، توبن 
هک تسا  رصحنم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ  دمحم و  هب  طقف  ماقم  نیا  دوش ، یم  ناراب  بلط  ربا  زا  دیزی ، هرهچ  تکرب  هب 
نب دمحم  نب  مساق  شیومع  رـسپ  جاودزا  هب  ار  هللادـبع  رتخد  هک  تسا  نیا  ام  حالـص  دوش . یم  ناراب  بلط  نانآ  ینارون  هرهچ  تکرب  زا 

نیمه مداد ... رارق  مراد  هنیدـم  رد  هک  یعورزم  نیمز  ار  شا  هیرهم  و  مدروآ ، رد  مساق  جاودزا  هب  ار  وا  نونکا  مه  نم  میروآ و  رد  رفعج 
هب ور  ام  اب  هنوگ  نیا  ایآ  مشاه ! ینب  يا  تفگ - : ناورم  تسین . نارگید  هب  يزاین  رگید  دنک و  یم  نیمأت  ار  نانآ  یگدـنز  یعورزم  نیمز 

نیا زا  کی  ره  يرآ ! دومرف - : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دینک ؟ یم  ینکـشراک  حیرـص  دـیهد و  یم  خـساپ  ام  نانخـس  هب  دـیوش و  یم  ور 
يارب يا  همان  نمـض  رد  ار  ارجام  دـش و  سویأم  تبثم ، باوج  نتفرگ  زا  ناورم  تسا . امـش  نانخـس  داوم  زا  کی  ره  ربارب  رد  اـه ، خـساپ 

، دـننک يراگتـساوخ  ام  زا  نانآ  رگا  یلو  دـنداد ، ام  هب  یفنم  باوج  میدرک ، يراگتـساوخ  ناشیا  زا  ام  تفگ - : هیواـعم  تشون . هیواـعم ،
(35 !) داد میهاوخ  تبثم  باوج 

! تاناویح زا  تیامح  ( 27)

: دیسرپ یسک  تخادنا . اذغ  همقل  دنچ  دوب ، هداتسیا  ناشیا  یکیدزن  رد  هک  یگس  يولج  ندروخ ، اذغ  نیح  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
هک منک  یم  ایح  میادـخ  زا  نم  شاب ! هتـشادن  يراک  ناویح  هب  دومرف - : ترـضح  منک ؟ رود  ار  گس  دـیهد  یم  هزاجا  هللا ! لوسر  نبای  - 

(36 !) شمنارب مهدن و  شیاذغ  نم  دنک و  نم  ياذغ  هب  هاگن  يرادناج 

؟ دنک یم  هیرگ  منیسح  يارب  یسک  هچ  ( 28)

همطاف داد ؛ ربخ  دوخ ، رتخد  هب  ار  وا  ياه  تبیـصم  ریاس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
نم و هک  ینامز  دومرف - : ادخ  لوسر  دهد ؟ یم  خر  ینامز  هچ  يراتفرگ  نیا  ناج ! ردپ  درک - : ضرع  دومن و  هیرگ  تخس  مالـسلااهیلع 

یم مایق  وا  يرادازع  هب  و  دنک ، یم  هیرگ  منیسح  رب  یسک  هچ  درک - : ضرع  دش . رتدیدش  همطاف  هیرگ  هاگ  نآ  میشابن . ایند  رد  یلع  وت و 
یم دـیدجت  ار  وا  يرادازع  لاس ، ره  رد  دـننک و  یم  هیرگ  نادرم  رب  نادرم  و  متیب ، لها  نانز  رب  متما  نانز  همطاف ! دومرف - : ربمایپ  دـیامن ؟

ار وا  تسد  دنک ، هیرگ  نیـسح  يراتفرگ  رب  هک  ره  و  نادرم ، يارب  نم  ینک و  یم  تعافـش  نانز  يارب  وت  دسر ، ارف  هک  تمایق  زور  دننک .
! دنک هیرگ  نیسح  تبیصم  رب  هک  یمـشچ  رگم  تسا ، نایرگ  تمایق  زور  اه  هدید  مامت  ناج ! همطاف  مینک . یم  تشهب  لخاد  میریگ و  یم 

(37 !) تسا نادنخ  تشهب  ياه  تمعن  هب  ندیسر  يارب  مشچ  نآ 

! ندرک هانگ  يارب  يا  هخسن  ( 29)

اذل مرادهگن ، تیصعم  زا  ار  دوخ  مناوت  یمن  متسه و  يراک  هنگ  صخش  هک  درک  ضرع  و  دیسر ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  يدرم 
يزور لوا : نکب ! یهاوخ  یم  یهانگ  ره  دعب  هدب ، ماجنا  ار  راک  جنپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مشاب . یم  ترـضح  نآ  حـیاصن  دـنمزاین 

وت ادخ  هک  نک  ادیپ  ار  ییاج  موس : نکب ! یهاوخ  یم  یهانگ  ره  وش ، جراخ  ادـخ  تیالو  زا  مود : نکب ! یلیام  یهانگ  ره  روخن ، ار  ادـخ 
نک رود  تدوخ  زا  ار  وا  یتسناوت  رگا  دمآ  وت  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  یتقو  مراهچ : نکب ! یهاوخ  یم  یهانگ  ره  سپـس  دنیبن ، ار 

ره هاـگ  نآ  وشن و  لـخاد  تشاد  ناـکما  رگا  درک ، منهج  لـخاد  ار  وت  خزود  کـلام  یتـقو  مجنپ : نکب ! یهاوـخ  یم  یهاـنگ  ره  دـعب  و 
(38 !) هدب ماجنا  یلیام  یهانگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  يرادافو  ( 30)
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 - یمرضخ رشب  نب  دمحم  هب  دندرک . مالعا  ار  دوخ  يرادافو  ینابز ، اب  مادک  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافواب  باحصا  اروشاع  بش  رد 
مرسپ دوخ و  باوث  رجا و  تفگ - : دمحم  تسا ، هدش  ریسا  نارفاک  تسد  هب  ير  زرم  رد  شرسپ  هک  دیسر  ربخ  هزات  ناشیا  نارای  زا  یکی 

ار وا  نخس  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منامب ! هدنز  وا  زا  دعب  نم  دشاب و  راتفرگ  مرـسپ  هک  مرادن  تسود  نم  مهاوخ . یم  دنوادخ  زا  ار 
دنردب و ارم  ناگدنرد  تفگ - : رـشب  نب  دمحم  نک ! شـشوک  ترـسپ  يدازآ  يارب  ورب  يدازآ ، متـشادرب . وت  زا  ار  متعیب  دومرف - : دینش ،
: دومرف داد و  وا  هب  دوب -  رانید  رازه  اهنآ  تمیق  هک  ینامی -  درب  سابل  جنپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدرگ ! ادج  وت  زا  رگا  دنروخب ، هدنز 

(39 .) دزاس دازآ  تراسا  زا  ار  شردارب  هیده ) ناونع  هب   ) نمشد هب  اه  سابل  نیا  نداد  اب  ات  هدب  ترگید  رسپ  هب  ار  اهنیا  - 

! دایز نبا  تبقاع  ( 31)

ياهرـس هک  دوب  ندروخ  اذغ  لاح  رد  راتخم  داتـسرف . راتخم  يارب  ار  نمـشد  نارـس  دایز و  نبا  هدیرب  ياهرـس  رتشا ) کلام  رـسپ   ) میهاربا
دروخ یم  اذغ  دایز  نبا  هک  یماگنه  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  سدقم  رـس  تفگ - : راتخم  دنتخیر . نیمز  هب  يو  رانک  رد  ار  نانمـشد  هدیرب 

نیا رد  تسا ! هدـش  هدروآ  نم  دزن  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  رد  داـیز  نبا  سحن  رـس  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  دـمح و  نونکا  دـندروآ ، شدزن 
نیدنچ لمع  نیا  و  دمآ ، نوریب  وا  شوگ  خاروس  زا  تفر و  دایز  نبا  ینیب  خاروس  نورد  دـش و  ادـیپ  اهرـس  نایم  رد  يدیفـس  رام  ماگنه ،

دزن ار  شـشفک  سپـس  دز ، دایز  نبا  سحن  تروص  هب  دوب  شیاپ  رد  هک  یـشفک  اب  تساخرب و  اذغ  فرـص  زا  سپ  راتخم  دش ! رارکت  راب 
يارب ار  نانمـشد  سحن  ياهرـس  راـتخم  مداـهن ! سجن  يرفاـک  تروص  رب  ار  نآ  هک  يوـشب  ار  شفک  نیا  تفگ - : تخادـنا و  شمـالغ 
ماگنه نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دزن  ار  دایز  نبا  رـس  زین  هیفنح  دـمحم  داتـسرف . زاجح  رد  هیفنح  دـمحم 

ارم متساوخ ، دنوادخ  زا  دروخ . یم  اذغ  وا  دندروآ  دایز  نبا  دزن  ار  مردپ  سدقم  رس  هک  يزور  دندومرف - : دندوب ، ندروخ  اذغ  لوغـشم 
(40 .) دش باجتسم  میاعد  نونکا  هک  ساپس  ار  دنوادخ  مرگنب . اذغ  هرفس  رانک  رد  ار  دایز  نبا  هدیرب  رس  ات  درادهگن  هدنز 

! ماخ هظعوم  ( 32)

تکاس نسح ! يا  دومرف - : مالسلا  هیلع  ماما  درک  یم  هظعوم  ار  مدرم  هک  دروخرب  يرصب  نسح  هب  ینم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يزور 
یضار ریخ ! داد - : خساپ  دوب ؟ یهاوخ  یضار  يراد  ادخ  دوخ و  نیب  هک  لاح  نیا  زا  راک  ماجنارس  رد  ایآ  منکب ! وت  زا  یلاؤس  نم  ات  شاب 
یتدـم يرـصب  نسح  دـشاب ؟ وت  تیاضر  دروم  هک  يا  هتـسیاش  لاح  عضو و  هب  ات  یتسه  دوخ  عضو  نیا  رییغت  رکف  رد  ایآ  دوب - . مهاوخن 

دح رد  طقف  دوش و  یمن  نینچ  هنافسأتم  یلو  مهد  رییغت  ار  لاح  نیا  هک  منک  یم  دهع  دوخ  اب  راب  ره  تفگ - : سپس  تخادنا ، ریز  هب  رس 
هتـشاد ییانـشآ  هقباس  وت  اب  هک  دیایب  يربمغیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  زا  دعب  يراودیما  ایآ  دومرف - : ترـضح  دـنام . یم  یقاب  فرح 

رـصتخم یـسک  رگا  ایآ  ریخ - ! یهد - ؟ ماجنا  کین  ياهراک  نآ  رد  هک  دشاب  يرگید  ناهج  نیا ، زا  ریغ  يراودیما  ایآ  ریخ - ! دـشاب - ؟
ینک یمن  دوخ  لاح  رییغت  رد  یعس  يدج  روط  هب  هک  ییوت  دوب ، یضار  دوخ  زا  یتسه ، یضار  وت  هک  هزادنا  نیمه  هب  دشاب ، هتـشاد  یلقع 

هظعوم زین  ار  مدرم  لاح ، يوش - ! لوغـشم  هتـسیاش  لامعا  هب  اجنآ  رد  هک  دشاب  يرگید  يایند  دیایب و  يرگید  ربمایپ  يرادن  مه  دیما  و  - 
: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  دنتفگ - : دوب ؟ هک  صخش  نیا  دیسرپ - : يرصب  نسح  دش ، در  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیمه  ینک ؟ یم 

(41 .) دنکب يا  هظعوم  يرصب  نسح  دیدن  یسک  رگید  سپ  نآ  زا  دنا . شناد  ملع و  عبنم  تیب ) لها   ) نانیا - 

! درک هرخسم  ار  ربمایپ  ثیدح  هک  یسک  تبقاع  ( 33)

هب میا  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  روما  یـضعب  رگا  دنک ! هچ  مدرم  اب  دناد  یمن  ناسنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
: - تفگ دبعم  نب  ةرمض  میراذگب ! هتفگان  ار  قیاقح  نیا  میرادن  مه  تقاط  یفرط  زا  دنهد ، رارق  رخـسمت  دروم  تسا  نکمم  مییوگب  نانآ 
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؟ دیوگ یم  هچ  دنرب ، یم  ناتسروگ  هب  و  دنراذگ ، یم  توبات  رد  ار  ادخ  نمـشد  یتقو  دیناد  یم  دومرف - : دییوگب ! دیا  هدینـش  هچنآ  امش 
زور نیا  هب  داد و  بیرف  ارم  هک  مراد  تیاکش  امـش  هب  ادخ  نمـشد  زا  دیونـش ؟ یمن  ایآ  دیوگ : یم  دنرب  یم  ار  وا  هک  یناسک  هب  ریخ - ! - 

ناشتیامح هک  يدالوا  زا  دـندومن و  راوخ  ارم  دـندرک و  یتسود  نم  اب  هک  یناتـسود  زا  مراد  تیاکـش  نم  دادـن . متاـجن  تخادـنا و  هاـیس 
محر نم  هب  دندش . نکاس  اجنآ  نارگید  ماجنارس ، یلو  مدرک  جرخ  نآ  يدابآ  رد  ار  متورث  هک  يا  هناخ  زا  دندرک و  لیلذ  ارم  یلو  مدرک 

نیلماح هناش  يور  دنک و  تکرح  یتح  تسا  نکمم  دنک  تبحـص  یبوخ  نیا  هب  دناوتب  رگا  تفگ - : ةرمـض  دینکن ! هلجع  ردق  نیا  دینک !
لهچ ةرمض  ریگب ! ماقتنا  وا  زا  دنک  یم  هرخسم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  ةرمض  رگا  ایادخ ! دومرف - : مالسلا  هیلع  ماما  دنیشنب !

دیسر و مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  نفد  مسارم  زا  سپ  دوب ، شا  هزانج  رانک  رد  هک  يو  مالغ  درک . توف  دعب  دوب و  هدنز  زور 
هک مدینش  ار  شیادص  دنتخیر  وا  رب  كاخ  هک  یتقو  ةرمض . نفد  زا  درک - : ضرع  ییآ ؟ یم  اجک  زا  دومرف - : ماما  تسشن . يو  رانک  رد 
درک تراوخ  یتشاد  هک  یتسود  ره  زورما  دبعم ! نب  ةرمض  وت  رب  ياو  تفگ - : یم  متخانش . یم  شا  یگدنز  نامز  رد  ار  ادص  نآ  الماک 
اریز مراد ، تلأسم  تیفاع  دـنوادخ  زا  دومرف - : نیدـباعلا  نیز  ماما  تسوت . يدـبا  هاگباوخ  هاگهانپ و  هک  يدـش  منهج  راپـسهر  تبقاع  و 

(42 . ) تسا نیمه  دنک ، هرخسم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ثیدح  هک  یسک  يازس 

! تسا هقدص  لالح ، يزور  بلط  ( 34)

: - دومرف دیور ؟ یم  اجک  هللا ! لوسر  نبای  دندرک - : ضرع  دش ، جراخ  لزنم  زا  يزور  بلط  رد  هاگرحس  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
زا سکره  دومرف - : دیهد ؟ یم  هقدص  نات  هداوناخ  هب  روطچ  دندرک - : ضرع  مهدب . يا  هقدص  ما  هداوناخ  يارب  ات  مدـمآ  نوریب  لزنم  زا 

(43 ! ) دوش یم  بوسحم  هقدص  وا  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیامن ) جرخ  دوخ  هداوناخ  يارب  و   ) دروآ تسد  هب  ار  يزور  لالح  هار 

هبعک رانک  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تاجانم  ( 35)

تدابع هب  درک و  یم  فاوط  هبعک  رود  هب  رحـس  ات  اـشع  تقو  زا  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیوگ : یم  یناـمی  سوواـط 
قفا رد  ناگراتـس  ایادـخ ! تفگ : درک و  یهاگن  نامـسآ  هب  دـنتفر ، ناشلزانم  هب  جاـجح  دـش و  تولخ  هک  یتقو  دوب . لوغـشم  راـگدرورپ 

وت تمظع  اب  هاگشیپ  هب  تسا . زاب  تهاگرد  نادنمزاین  همه  يور  رب  وت  تمحر  ياهرد  هتفر و  باوخ  هب  مدرم  ياه  مشچ  دندش و  دیدپان 
هللا یلص  دمحم  مدج  هرهچ  رشحم  يارحص  رد  تمایق  زور  یهد و  رارق  دوخ  تشذگ  وفع و  دروم  ارم  ییامن و  محر  نم  رب  ات  مدروآ  ور 

کتفلاخم و یتیـصعمب  تدرا  ام  کلالج ، کتزعب و  و  : ) دـندرک یم  اعد  نینچ  هیرگ  هلان و  لاح  رد  سپـس  ینایامنب . نم  هب  ار  هلآو  هیلع 
یخرملا كرتس  کلذ  یلع  ینناعا  یسفن و  یب  تلوس  نکل  ضرعتم و  کتبوقعل  لهاج و ال  کلاکنب  و ال  كاش ، کب  انا  کتیـصع و  ام 

وت تیناقح  رد  هک  تسین  تهج  نیا  زا  مدرمت  متـشادن و  ار  وت  تفلاخم  دصق  دوخ  ینامرفان  اب  دنگوس  تلالج  تزع و  هب  ایادخ ! یلع ) هب 
هدرپ هتفیرف و  سفن  ياوه  ارم  هک  تسور  نیا  زا  هکلب  مراد  ضارتعا  وت  هجنکـش  هب  اـی  مربـخ و  یب  تباذـع  زا  اـی  مراد و  دـیدرت  کـش و 
عطق ارم  تسد  رگا  منزب  هک  ناماد  هب  گنچ  دـناهر و  یم  وت  باذـع  زا  ارم  یـسک  هچ  نونکا  اـهلاراب ! درک ، کـمک  رما  نیا  رب  وت  یـشوپ 

؟ منک اـیح  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  منک . یمن  هبوت  ددرگ و  یم  رتـشیب  مناـهانگ  دوـش ، ینـالوط  مرمع  هچره  نم ! رب  ياو  ینکب ...
ردـقچ ینازوس ؟ یم  شتآ  رد  ارم  مراد  وت  هب  هک  یتبحم  دـیما و  همه  نیا  اـب  اـیآ  اـهوزرآ ! لاـمآ و  ياـهتنم  يا  تفگ : تسیرگ و  سپس 

بیع و ره  زا  وت  ایادـخ ! تفگ : تخیر و  کشا  زاب  تسین ! یـسک  نم  زا  رتراکتیانج  مدرم  نایم  ما ! هدومن  يروآ  مرـش  تشز و  ياهراک 
ینامرفان ار  وت  اـیوگ  هک  يزرو  یم  ملح  ناـنچ  و  ینیب ، یمن  ار  ناـنآ  وت  هکنیا  لـثم  دـننک  یم  تیـصعم  ار  وت  ناـنچ  مدرم  یهزنم ، صقن 

نیمز يور  رب  هاگنآ  يزاین . یب  اهنآ  همه  زا  وت  ایادخ  هکنیا  اب  يدنمزاین ، نانآ  هب  هکنیا  لثم  ینک ، یم  تبحم  قلخ  هب  يروط  دنا و  هدرکن 
. دـیکچ ترـضح  نآ  تروـص  رب  مکـشا  تارطق  هک  مدرک  هیرگ  ناـنچ  مداـهن ، وـناز  رب  ار  وا  رـس  مـتفر  کـیدزن  نـم  درک . شغ  داـتفا و 
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. ما ینامی  سوواط  نم  ادخ ! لوسر  دـنزرف  مدرک : ضرع  تشاد ؟ زاب  مراگدرورپ  اب  تاجانم  زا  ارم  تسیک  دومرف : تسـشن و  تساوخرب و 
تردام مالسلا و  هیلع  نیسح  تردپ  هک  امش ! هن  میـشاب  هتـشاد  هلان  هآ و  دیاب  هک  میتسه  ور  هایـس  ناراکتیانج  ام  تسیچ ؟ ناغف  هلان و  نیا 

ردام ردپ و  زا  سوواط ! يا  یتفر  رود  هچ  دومرف : درک و  نم  هب  يور  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تدج  مالـسلااهیلع و  همطاف 
هدنب يارب  هدیرفآ  ار  منهج  دشاب و  یـشبح  هایـس  مالغ  هچرگ  راکوکین ، عیطم و  هدنب  يارب  هدیرفآ  ار  تشهب  دنوادخ  وگم . نخـس  مدج  و 

ذـئموی و ال مهنیب  باسناالف  روصلا  یف  خـفن  اذاـف  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  يا  هدینـشن  رگم  ( 44 .) دشاب یشیرق  دیـس  هچرگ  راک ، تیـصعم 
(46 .) دشخب یمن  يدوس  تیارب  يزیچ  حلاص  لمع  زج  ادرف  دنگوس ! ادخ  هب  ( 45 .() نولئاستی

! ترخآ يوس  هب  شود  رب  هشوت  ( 36)

ضرع دور . یم  هتفرگ ، شود  هب  هقوذآ  يرادـقم  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  درـس ، کیرات و  یبش  رد  دـیوگ : یم  يرهز 
رد مرب  یم  تسا . نم  رفـس  هشوت  نیا  مرفاسم . نم  يرهز ! دندومرف - : ترـضح  دـیرب ؟ یم  اجک  هب  تسیچ ، نیا  هللا ! لوسر  نبای  مدرک - :

امرفب هزاجا  تسا ، نم  مالغ  نیا  هللا ! لوسر  نبای  متفگ - : مشابن )! هشوت  یب  یلاخ و  تسد  ترفاسم  ماـگنه  اـت   ) مراذـگب یظوفحم  ياـج 
ریگب و ار  دوخ  هار  وت  مربب ، ار  دوخ  راب  مدوخ  نم  راذـگب  ادـخ  هب  ار  وت  دـندومرف - : دربب . یهاوخ  یم  اج  ره  دریگب و  شود  هب  ار  راب  نیا 

بـش نآ  هک  يرفـس  نآ  زا  نم  هللا ! لوسر  نبای  درک - : ضرع  دید ، ار  ترـضح  زور  دـنچ  زا  دـعب  يرهز  شاب ! هتـشادن  يراک  نم  اب  ورب 
! مدـش یم  هداـمآ  نآ  يارب  هک  دوب  مرظن  گرم  رفـس  متفگ و  یم  ار  ترخآ  رفـس  دومرف - : مدـیدن ! يرثا  یتفگ ، یم  نخـس  شا  هراـبرد 

يارب یگدامآ  ( - 3/11 : ) دومرف داد و  حیـضوت  نادـنمزاین  ياـه  هناـخ  هب  بش  رد  هشوت  نآ  ندرب  زا  ار  دوخ  فدـه  ترـضح  نآ  سپس 
(47 .) دیآ یم  تسد  هب  نداد  تاریخ  مارح و  زا  نتسج  يرود  اب  گرم 

! مرحمان نز  اب  یخوش  تمرح  ( 37)

یخوش وا  اـب  يدروم  کـی  رد  يزور  متخومآ . یم  نآرق  تئارق  سرد  ناوناـب  زا  یکی  هب  مدوب ، هفوک  رد  دـیوگ : یم  هللا  ۀـمحر  ریـصبوبا 
: - دومرف داد و  رارق  شنزرس  دروم  ارم  ترضح  نآ  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  هب  هنیدم  رد  هکنیا  ات  تشذگ  اه  تدم  مدرک !

تدـش زا  یتفگ ؟ نز  نآ  هب  هک  دوب  ینخـس  هچ  نیا  دـنادرگ ، یمرب  وا  زا  ار  شفطل  رظن  دـنوادخ  دـنک ، هانگ  تولخ  لاـح  رد  هک  یـسک 
(48 .) ینکن رارکت  هک  شاب  بقارم  دومرف - : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدومن . هبوت  هتخادنا و  نییاپ  ار  مرس  مرش ،

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ییاه  شرافس  ( 38)

اب میتساوخ  هک  یماگنه  میدیـسر . مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  هب  یعمج  اب  جح ، لامعا  همتاخ  زا  دعب  دنک : یم  لقن  یفعج  رباج 
ییوجلد ارقف  زا  اینغا  دـننک ! کـمک  افعـض  هب  امـش  ياـیوقا  دنتـشاد - : راـهظا  دـنیامرفب ! يا  هیـصوت  میدرک  ضرع  مینک ، عادو  ترـضح 
نـالهاان زا  ار  اـم  رارـسا  دـهاوخب ! زین  وا  يارب  دـهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  و  دـشاب . شا  ینید  ردارب  هاوخ  ریخ  امـش  زا  کـی  ره  دـنیامن !

، تسا نآرق  قفاوم  دیدید  رگا  دینک ؛ هجوت  دنناسر  یم  امش  هب  ام  زا  هچنآ  ام و  ياه  هتفگ  هب  دینکن ! طلسم  ام  رب  ار  مدرم  و  دیراد ، یفخم 
نآ دیریگن و  یمیمصت  نآ  هرابرد  دش ، هبتشم  امـش  رب  یبلطم  رگا  دیزادنایب ! نیمز  رب  دیتفاین ، نآرق  قفاوم  ار  نآ  هچنانچ  دیریذپب و  ار  نآ 

زواجت دودح  نیا  زا  دـش و  هیـصوت  هک  دـیدوب  نینچ  امـش  رگا  مینک . حیرـشت  امـش  يارب  تسا  مزال  هک  روط  نآ  ات  دـیراد  هضرع  ام  هب  ار 
، دوش هتشک  وا  باکر  رد  دنک و  كرد  ار  ام  مئاق  سک  ره  تسا . هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب ، امش  زا  یسک  ام  مئاق  نامز  زا  شیپ  دیدرکن و 

(49 .) تشاد دهاوخ  دیهش  تسیب  باوث  دناسرب ، لتق  هب  ار  ام  نانمشد  زا  یکی  وا  باکر  رد  سک  ره  دراد و  دیهش  ود  باوث 
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! مریمب جع )  ) مئاق تاقالم  زا  شیپ  رگا  ( 39)

ماما روهظ  راظتنا  هب  ار  دوخ  ياه  ناکد  مسق  ادـخ  هب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هب  دـنک ، یم  لـقن  یطـساو  دـیمحلادبع 
نیا دوـمرف - : مینک ! زارد  مدرم  شیپ  ییادـگ  تسد  یگراـچیب ، رقف و  زا  هدـنامن  يزیچ  نوـنکا  هک  ییاـج  اـت  میدرک ، اـهر  جـع )  ) ناـمز

رد دنوادخ  هللاو ! دیاشگ ؟ یمن  وا  يور  هب  ار  يزور  هار  دنوادخ  دنک ، ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  یـسک  رگا  ینک  یم  نامگ  ایآ  دیمحلادبع !
. دراد یم  هگن  هدنز  ار  ام  رما  ار و  ام  هتشاذگ و  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  دوشگ . دهاوخ  وا  يور  هب  ار  دوخ  تمحر 
هک امـش  زا  مادـک  ره  دومرف - : دوب ؟ مهاوخ  هنوگچ  مریمب ، مدرگ ، فرـشم  امـش  مئاق  تاـقالم  هب  هکنآ  زا  شیپ  نم  رگا  مدرک - : ضرع 
رد هک  یـسک  دنزب و  ریـشمش  وا  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  مزیخ ، یم  رب  وا  يرای  هب  منیبب  ار  جع )  ) دمحم لآ  مئاق  رگا  دـیوگ : یم 
وا باکر  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  هدـش : لقن  يرگید  تیاور  رد  . ) تسا هدـش  دیهـش  رابود  هک  تسا  نیا  لثم  ددرگ ، دیهـش  يو  باـکر 

(50 .() دوش دیهش  يو  اب  هک  تسا  یسک  لثم  هکلب  دنز ؛ ریشمش 

! زبس طخ  هب  يا  هتشون  ( 40)

. دیـسر یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هنیدم  رد  تشگرب  ماگنه  دش و  یم  فرـشم  هکم  ترایز  هب  لاس  ره  لبج  ناگرزب  زا  يدرم 
يا هناخ  غلبم  نیا  اب  مراد  اضاقت  تفگ - : داد و  ناشیا  هب  مهرد  رازه  هد  دیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  جح ، هب  فرشت  زا  لبق  راب  کی 
ماما تمدخ  جح ، مسارم  ماجنا  زا  سپ  دش . جراخ  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  زا  همظعم  هکم  ترایز  دصق  هب  سپس  دییامن . يرادیرخ  میارب 

تیارب تشهب  رد  يا  هناخ  دومرف - : دومن و  تمحرم  وا  هب  يا  هتشون  داد و  ياج  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  ترضح  دیسر و  مالـسلا  هیلع  قداص 
هناخ هب  موس  دح  مالـسلا ، هیلع  یلع  هناخ  هب  شمود  دح  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  هناخ  هب  نآ  لوا  دـح  هک  مدـیرخ 
لوبق دینش ، ماما  زا  ار  نخـس  نیا  هک  درم  تسا . لصتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هناخ  هب  نآ  مراهچ  دح  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح 
یلبج درم  دندرک و  میسقت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  نادنمزاین  ارقف و  نایم  ار  غلبم  نآ  ترـضح  درک .
ماما هچنآ  مناد  یم  نم  تفگ - : هدومن ، راضحا  ار  دوخ  ناگتـسب  دـش و  ضیرم  درم  نآ  تشذـگ ، یتدـم  نوچ  تشگزاـب . دوخ  نطو  هب 
ربانب تفر و  ایند  زا  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  دـینک ! نفد  نم  اب  ار  هتـشون  نیا  منک  یم  شهاوخ  دراد . تقیقح  دومرف ، مالـسلا  هیلع  قداـص 

هب : ) هدش هتـشون  نآ  رد  هک  تسوا  ربق  يور  زبس  طخ  اب  یبوتکم  دندید  دندمآ ، هک  رگید  زور  دـندرک . نفد  وا  اب  ار  هتـشون  نآ  شتیـصو 
(51 !() دومن افو  دوب  هداد  هدعو  هچنآ  هب  دمحم  نب  رفعج  دنگوس ! ادخ 

! شتآ نایم  رد  هنهرباپ  ( 41)

نآ تسـشن . هدرک ، مالـس  دش ، دراو  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور  دـنک : یم  لقن  یقر  نومأم 
، دینک یمن  مایق  قح  نتفرگ  يارب  ور  هچ  زا  دیتمحر ، تفأر و  هداوناخ  امش  اریز  تسامـش  قح  تماما  هللا ، لوسر  نبای  درک - : ضرع  هاگ 
! یناسارخ يا  دومرف - : ماما  دنگنجب ! نانمـشد  اب  امـش  رانک  رد  دنرـضاح  نارب  ياهریـشمش  اب  ناتناوریپ  زا  نت  رازه  دـصکی  هک  یلاح  رد 

هلعش هک  يروط  هب  دش ، هتخورفا  رونت  شتآ  هلصافالب  دنک . شتآ  ار  رونت  دنداد ، روتسد  يزینک  هب  دوش . راکـشآ  وت  رب  تقیقح  ات  نیـشنب 
رذع هب  عورش  یناسارخ  نیـشنب ! رونت  نیا  نایم  رد  زیخرب و  یناسارخ ! يا  دومرف - : لهـس  هب  درک . دیفـس  ار  رونت  يالاب  تمـسق  نآ ، ياه 

رد مدیـشخب . ار  وت  شاـبن ! تحاراـن  دومرف - : ماـما  رذـگب ! ریقح  نیا  زا  نازوسن و  شتآ  هب  ارم  هللا ! لوسر  نباـی  تفگ - : درک و  یهاوخ 
ار وا  مالـس  خساپ  ماما  درک . مالـس  دش و  دراو  هنهرب  ياپ  اب  دوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  نیلعن  هک  یلاح  رد  یکم ، نوراه  ماگنه ، نیمه 
هب عورـش  یناسارخ  اب  ماما  دـش ! رونت  لخاد  گنرد  یب  تخادـنا و  ار  شنیلعن  نوراه  نیـشنب ! رونت  رد  زادـنایب و  ار  نیلعن  دومرف - : داد و 
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لهس زا  سپس  دنا . هدوب  اجنآ  رد  زارد  ياه  لاس  ایوگ  هک  تفگ  یم  نخس  نانچ  ناسارخ  تایـصوصخ  رازاب و  عاضوا  زا  درک و  تبحص 
هتسشن وناز  ود  شتآ  نمرخ  نایم  رد  نوراه  مدید  مدیـسر ، هک  رونت  رـس  رب  دیوگ ، یم  لهـس  تسا . هنوگچ  رونت  عضو  دنیبب  ات  دنتـساوخ 

ضرع دوش ؟ یم  ادیپ  نانیا  زا  رفن  دنچ  ناسارخ  رد  دومرف : لهس  هب  ماما  درک . مالـس  ام  هب  دمآ و  نوریب  رونت  زا  دید ، ارم  هک  نیمه  تسا .
رگا دوش . یمن  ادیپ  مه  رفن  کی  دنگوس ! ادـخ  هب  يرآ ! دـندومرف : زین  بانج  نآ  دوش . یمن  ادـیپ  مه  رفن  کی  دـنگوس ! ادـخ  هب  درک - :

(52 .) میدرک یم  مایق  ام  دش ، یم  تفای  درم  نیا  ناتسادمه  تسدمه و  رفن  جنپ 

؟ دینک یم  یگدیسر  رگیدکی  عضو  هب  هنوگچ  ( 42)

نیرتهب هب  درک - : ضرع  دینک ؟ یم  کمک  مه  هب  یگدیسر و  رگیدکی  هب  هنوگچ  مصاع ! يا  دومرف - : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
رد وا  شنمؤم و  ردارب  هناخ  دـیایب  دوش و  تسدـگنت  امـش  زا  یکی  رگا  دومرف - : دنـسرب . رگیدـکی  لاح  هب  مدرم  تسا  نکمم  هک  یهجو 

تـشاد مزال  هچ  ره  دنک و  زاب  ار  هسیک  رـس  دنروایب و  ار  ناشیا  لوپ  هسیک  دهد  روتـسد  یـسک  ضارتعا  نودب  دناوت  یم  ایآ  دشابن ، لزنم 
یگدیـسر و مه  هب  یتسدگنت  رقف و  ماگنه  امـش  مراد  تسود  نم  هک  روط  نآ  سپ  دومرف - : تسین . روط  نیا  هن ! درک - : ضرع  درادرب ؟

(53 .) دینک یمن  کمک 

کمن نودب  نان  قافنا  ( 43)

نوریب لزنم  زا  اهنت  دندرک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یناراب ، ياه  بش  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  سیخ  نب  یلعم 
مدـش هجوتم  هاگان ! مدـش . ناور  ماما  لابند  هب  هتـسهآ  هلـصاف  یمک  اـب  مه  نم  دـندرک . تکرح  ( 54 () هدـعاس ینب  هلظ   ) فرط هب  هدـمآ ،

نم هب  داـتفا  نیمز  رب  هک  ار  هچنآ  ایادـخ ! : ) دوـمرف هک  مدینـش  ار  ماـما  يادـص  هتـسهآ  هظحل ، نآ  رد  داـتفا . نیمز  هب  ماـما  شود  زا  يزیچ 
سپ نم  موش ! تیادف  متسه . یلعم  یلب  یتسه - ؟ وت  یلعم  دومرف - : تخانش و  ارم  میادص ، زا  ماما  مدرک . مالـس  متفر و  ولج  نادرگزاب ).
هتخیر نیمز  يور  رب  ناـن  يرادـقم  مدـید  داـتفا . نیمز  هب  هک  دوب  زیچ  هچ  منیبب  اـت  مدرک  تقد  مداد ، ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  خـساپ  هکنآ  زا 
هـسیک مداد . ماـما  هب  مدرک و  عـمج  ار  اـهنآ  نم  هدـب ! نم  هب  نک و  عـمج  نیمز  يور  زا  ار  اـهنان  یلعم  دوـمرف - : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا .

نیا هدـب  هزاجا  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  یلعم  دـشکب . شود  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  یتخـس  هب  رفن  کی  هک  يروط  دوب  نان  زا  رپ  یگرزب 
هار دیـشک و  شود  هب  ار  ناـن  هسیک  ماـما  اـیب . نم  هارمه  یلو  مرتراوازـس ، وـت  زا  راـک  نیا  هب  مدوـخ  هن ! دوـمرف : مریگب . شود  هب  ار  هسیک 
رفن کی  یتح  دندوب  هدیباوخ  اجنآ  رد  دنتـشادن  نکـسم  لزنم و  هک  ناگراچیب  ارقف و  زا  یهورگ  میدیـسر . هدعاس  ینب  هلظ  هب  ات  میداتفا ،

سپـس دـنامن . یقاب  مه  رفن  کی  یتح  هکیروط  هب  تشاذـگ  نان  صرق  ود  ای  کـی  اـهنآ  زا  مادـک  ره  نیلاـب  رد  ترـضح  دوبن . رادـیب  مه 
ماما دنراد ؟ لوبق  ار  امش  تماما  دنتـسه و  هعیـش  ایآ  يدروآ ، نان  ناشیارب  بش  نیا  رد  وت  هک  نانیا  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  میتشگرب ،
ماما ( 44 ( ) 55 !) مدرک یم  یگدیـسر  نیا  زا  رتشیب  دندوب  ام  نایعیـش  زا  رگا  دنتـسین ؛ نم  تماما  هب  دقتعم  ناشیا  هن ! دومرف - : مالـسلا  هیلع 

روصنم هریح )  ) رد مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  مهج  رـسپ  نوراه  بارـش  سلجم  كرت  مالـسلا و  هیلع  قداص 
نایعا و زا  يدایز  هدع  دوب . هدرک  هنتخ  ار  دوخ  رـسپ  روصنم  هاپـس  نارـس  زا  یکی  مدوب . ناشیا  تمدـخ  رد  نم  دومن ، تاقالم  ار  یقیناود 

هرفس رس  رب  نانامهم  دش و  هدامآ  هرفس  دندوب . ناگدش  توعد  هلمج  زا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . توعد  همیلو  يارب  ار  فارـشا 
هب هک  ماج  دنداد . شتسد  هب  بارـش  زا  یماج  بآ ، ياج  هب  تساوخ . بآ  نانامهم  زا  یکی  نایم ، نیا  رد  دندش . اذغ  لوغـشم  دنتـسشن و 

ار ماما  دنتـساوخ  هچ  ره  تفر . نوریب  سلجم  زا  درک و  تکرح  هرفـس  رـس  زا  هراک  همین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اروف  دش ، هداد  وا  تسد 
بارـش نآ  رد  هک  دنیـشنب  يا  هرفـس  راـنک  رب  هک  سک  نآ  تسا  نوـعلم  رودـب و  یهلا  تمحر  زا  دوـمرف : تشگنرب . دـننادرگرب ، هراـبود 

(56 .) دشاب
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تشهب رد  همئا  نایعیش  ( 45)

ترمع زا  لاس  دنچ  دیز ! يا  دندومرف - : ترضح  مدش ، فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترایز  هب  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  هماسا  نبا  دیز 
تخـس ارم  ترـضح  شیامرف  نیا  امن ! دیدجت  زین  ار  تا  هبوت  نک و  هداعا  ار  دوخ  ياه  تدابع  دندومرف - : رادقم . نالف  متفگ : هتـشذگ ؟

! دـیداد ربخ  نم  گرم  زا  دوخ  شیامرف  اـب  اریز  مدرک - : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دـندومرف - : ترـضح  مداـتفا . هیرگ  هب  دومن ، رثأـتم 
لها همه  یعقاو  نایعیـش  هک  اریز  دوب - . دهاوخ  تشهب  رد  تیاج  ییام و  نایعیـش  زا  هک  داب  تراشب  ار  وت  دیز ! يا  دـندومرف - : ترـضح 

هتسشن ترضح  تمدخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هزجعم  الط و  شمـش  ( 46 ( ) 57  - ) دنتشهب
هنیآ ره  منک ، هراشا  نیمز  هب  دوخ  ياپ  ود  زا  یکی  اب  رگا  تسام ، دزن  رد  شیاهدـیلک  نیمز و  ياـه  هنازخ  دـندومرف - : ناـشیا  هک  دـندوب 

، دش هتفاکش  نیمز  دندیشک . نیمز  رب  یطخ  ناشیاپ  اب  دعب ، تخیر ! دهاوخ  نوریب  هتـشاد ، ناهنپ  دوخ  رد  اه  جنگ  الط و  زا  ار  هچنآ  نیمز 
! دـیرگنب نیمز  فاکـش  رد  بوخ  دـندومرف - : سپـس  دـندروآ ! نوریب  تشاد ، لوط  بجو  کی  هک  ار  ییالط  هعطق  هدرب  تسد  ترـضح 

ناشیا باحصا  زا  یکی  دندیشخرد . یم  دیشروخ  دننام  هدش و  هتـشابنا  مه  يور  هک  دندید  ار  الط  زا  یتاعطق  دنتـسیرگن ، نوچ  باحـصا 
امـش ناتـسود  نایعیـش و  هکنآ  لاح  و  هدرک ، اطع  ایند  لام  زا  امـش  هب  هنوگ  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هللا ! لوسر  نب  ای  درک - : ضرع 

تیالو تسا . هدومن  عمج  ار  ترخآ  ایند و  دنوادخ  ام  نایعیـش  ام و  يارب  دندومرف - : باوج  رد  ترـضح  دنمزاین ؟ تسدیهت و  نینچ  نیا 
(58 !) تشگ دنهاوخ  خزود  یهار  نامنانمشد  دش و  میهاوخ  تشهب  لخاد  نامناتسود  ام و  تسا ، هیامرس  نیرتگرزب  تیبلها  نادناخ  ام 

! دنا كوخ  نومیم و  نطاب ، رد  هک  ییاه  ناسنا  ( 47)

یماگنه مدومن . تکرش  جح  مسارم  رد  ترضح  نآ  اب  نم  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  صلخم  كاپ و  نایعیـش  زا  یکی  ریـصبوبا 
جح رد  هک  ار  رایـسب  تیعمج  نیا  دـنوادخ  ایآ  موش ، تیادـف  مدرک - : ضرع  میدرک ، یم  فاوط  ار  هبعک  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب  هک 

كوخ نومیم و  ینیب ، یم  هک  تیعمج  نیا  زا  يرایـسب  ریـصب ! ابا  يا  دومرف - : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزرمآ ؟ یم  دـنا  هدومن  تکرش 
! ناهگان دومن . يراج  نابز  هب  یتاـملک  دیـشک و  نم  نامـشچ  رب  یتسد  ترـضح  نآ  هدـب ! ناـشن  نم  هب  ار  اـهنآ  مدرک - : ضرع  دنتـسه !

نانآ هرابود  هاگ  نآ  دیشک ، نم  نامشچ  رب  ار  شتسد  رگید  راب  سپس  مدرک ! تشحو  مدید ، كوخ  نومیم و  ار  تیعمج  نآ  زا  يرایـسب 
خزود تاقبط  دـیتسه و  نامداش  تشهب ، رد  امـش  شابم ! نارگن  ریـصب ! ابا  يا  دومرف - : سپـس  مدـید . دـندوب  رهاظ  رد  هک  هنوگ  نامه  ار 

(59 .) دوب دهاوخن  خزود  شتآ  رد  یقیقح  نایعیش  امش  زا  رفن  کی  هکلب  رفن ، ود  هکلب  رفن ، هس  ادخ ! هب  دنگوس  تسین . امش  ياج 

درک ناملسم  ار  یحیسم  هک  يا  هیآ  ( 48)

رضحم اجنآ  رد  مدرک . تکرح  هکم  يوس  هب  جح  مسارم  تهج  سپس  مدش . ناملسم  مدوب و  یحیـسم  نم  دیوگ : یم  میهاربا  رـسپ  ایرکز 
نآ رطاخ  هب  هک  يدـید  هچ  مالـسا  زا  دومرف - : ما . هدـش  ناملـسم  مدوب و  یحیـسم  نم  مدرک - : ضرع  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نکل نامیالا و  باتکلا و ال  ام  يردت  تنک  ام  : ) دیامرف یم  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  دیدرگ  نم  تیادـه  بجوم  هیآ  نیا  يدـش - ؟ ناملـسم 
يا هسردم  بتکم و  عون  چیه  هک  یـسک  زا  تسا و  یلماک  نید  مالـسا  متفایرد ، هیآ  نیا  نومـضم  زا  ( 60 () أشن نم  هب  يدـهن  ارون  هانلعج 

یتسار هب  دومرف - : ترضح  تسا . هدش  یحو  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  دیاب  نیاربانب  تسین و  نکمم  ینانخـس  نینچ  هدیدن ،
ره ناخ ! رـسپ  دندومرف - : سپـس  امرف ! تیاده  نامیا  هار  هب  ار  وا  ایادخ ! هدها ) مهللا  : - ) دنتفگ هبترم  هس  دعب ، هدرک . تیاده  ار  وت  ادـخ 
اب ما و  هدـش  ناملـسم  هک  نم  ایآ  تسا ، روک  مردام  دنتـسه و  ینارـصن  همه  ما  هداوناخ  ردام و  ردـپ  متفگ - : نک ! لاؤس  یهاوخ  یم  هچ 

تـسد یتح  هن  متفگ - : دنروخ ؟ یم  كوخ  تشوگ  نانآ  دندومرف - : مروخب ؟ اذغ  ناشیاه  فرظ  رد  مناوت  یم  منک ، یم  یگدـنز  نانآ 
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نک و ینابرهم  یلیخ  صوصخ -  هب  تردام -  هب  تبـسن  دندومن  دیکأت  هاگ  نآ  درادن . یعنام  شاب ! نانآ  اب  دندومرف - : دننز . یمن  نآ  هب 
ادخ تساوخ  هب  ات  يا ، هدمآ  نم  شیپ  هک  وگم  سک  چـیه  هب  و  نک ) نفد  نفک و  ار  وا  تدوخ   ) نکم راذـگاو  يرگید  هب  ار  وا  درم  رگا 

هب یتقو  دـندرک ! یم  لاؤس  دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  بتکم ، ياـه  هچب  دـننام  مدرم  مدیـسر ، ناشتمدـخ  ینم  رد  ییاـیب . نم  دزن  ینم  رد 
رد وت  ناج ! رسپ  تفگ : مردام  يزور  متسش . یم  ار  شرس  سابل و  مداد و  یم  اذغ  وا  هب  مدرک ، ینابرهم  رایـسب  مردام  اب  متـشگزاب ، هفوک 
نم متفگ - : ینک ؟ یم  راتفر  نم  اب  هنوگ  نیا  هک  هدش  ببس  هچ  نونکا  يدرک ، یمن  ینابرهم  نم  اب  روط  نیا  يدوب  ام  نید  هب  هک  یعقوم 
یلص ربمایپ  رسپ  وا  هن ! تفگ - : تسا . هداد  روتسد  ردام  اب  يراتفرشوخ  هب  ارم  ادخ  ناربمایپ  زا  یکی  نادنزرف  زا  يدرم  ما و  هدش  ناملسم 

صاخ شور  ردام ) هب  مارتحا  دروم  رد   ) ییاه شرافـس  نینچ  اریز  دشاب ، ربمایپ  دـیاب  وا  دوخ  تفگ : مردام  تسا - . ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
هـضرع نم  رب  ار  نآ  تسا ، نایدا  نیرتهب  وت  نید  تسا - . ربمغیپ  رـسپ  وا  دـمآ و  دـهاوخن  يربمغیپ  ام  ربمغیپ  زا  دـعب  ردام ! هن  تسایبنا - .

ار اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  تفرگ و  داـی  زین  ار  ندـناوخ  زاـمن  دـش و  ناملـسم  زین  وا  متخومآ و  وا  هب  ار  نیتداهـش  مه  نم  نک !
. متفگ شیارب  ار  نیتداهـش  نم  نک ! رارکت  یتخومآ  نم  هب  هچنآ  هدید ! رون  تفگ - : نم  هب  ور  دش ، ضیرم  مردام  یتدم  زا  دـعب  دـناوخ .
(49 ( ) 61 .) متشاذگ شربق  رد  مدناوخ و  زامن  وا  رب  نم  دنداد و  لسغ  ار  وا  ناناملسم  هاگحبـص ، تفر . ایند  زا  مد  رد  تفگ و  ار  نیتداهش 

مالـسلا هیلع  ماما  مرادـن . هیامرـس  درک - : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  یناوج  يزور  لالح  رانید  داتفه  اـب  تراـجت 
دوخ اب  دوب . نآ  رد  رانید  دصتفه  درک . ادیپ  يا  هسیک  هار ، رد  دـمآ . نوریب  ناوج  دـناسر . یم  ار  يزور  دـنوادخ  شاب ! راکتـسرد  دومرف :

اب دـنیآ . نم  دزن  دـنا  هدرک  مگ  ینایمه  رگا  هک  منک  یم  مالعا  همه  هب  نم  اذـل  میاـمن ، لـمع  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  شرافـس  دـیاب  تفگ :
هسیک تفگ ، ار  هسیک  ياه  هناشن  دمآ و  يدرف  دربب . ار  نآ  دیوگب و  ار  شا  هناشن  دیایب  هدرک ، مگ  يا  هسیک  سک  ره  تفگ : دنلب  يادص 

: - دومرف ترـضح  تفگ . ار  هیـضق  ترـضح ، روضح  هب  تشگرب  ناوج  داد . ناوج  نآ  هب  دوخ  تیاضر  هب  راـنید  داـتفه  تفرگ و  ار  شا 
ینغ رایـسب  درک و  تراجت  لوپ  نآ  اـب  ناوج  دـناسر . وت  هب  ادـخ  ار  نآ  مارح و  راـنید  دـصتفه  نآ  زا  تسا  رتهب  لـالح  راـنید  داـتفه  نیا 

ندروخ لوغشم  ترضح  مدش . فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هفوک  رد  دیوگ : یم  يراکم  راشب  هانگ ! یب  نز  ( 50 ( ) 62 .) دش
ملد تخـس  هک  مدید  يا  هرظنم  مدمآ  یم  هک  هار  رد  موش ! تیادف  مدرک - ! ضرع  روخب ! امرخ  ام  اب  نیـشنب  راشب ! دومرف - : دندوب . امرخ 

یکی هک  مدید  هک  مدـمآ  یم  هار  زا  نم  يدرک - ؟ هدـهاشم  هچ  هار  رد  دومرف - : مروخب ! يزیچ  یتحاران  زا  مناوت  یمن  دروآ و  درد  هب  ار 
هدرک هچ  نز  نآ  رگم  دیـسرن - ! شدایرف  هب  یـسک  دومن ، هثاغتـسا  ردق  ره  درب . یم  نادنز  يوس  هب  ار  وا  دـنز و  یم  ار  ینز  نیرومأم ، زا 

هیلع ماما  ( 63 .) ۀـمطاف ای  کیملاظ  هللا  نعل  تفگ : لاـح ، نآ  رد  دروخ ، نیمز  هب  دـیزغل و  شیاـپ  نز  نآ  یتقو  دـنتفگ : یم  مدرم  دوب - ؟
! راشب دومرف - : دش . رت  شفیرش  هنیس  كرابم و  نساحم  لامتسد و  هک  يروط  درک ، هیرگ  هب  عورـش  هیـضق  نیا  ندینـش  ضحم  هب  مالـسلا 
: دیوگ راشب  دروایب . نز  نآ  زا  يربخ  ناطلس  رابرد  زا  ات  داتـسرف ، زین  ار  یـسک  مینک . اعد  نز  نآ  تاجن  يارب  هلهـس  دجـسم  میورب  زیخرب 
، تشادرب هدجس  زا  رس  تفر ، هدجـس  هب  درک و  اعد  نز  نآ  تاجن  يارب  ترـضح  میدناوخ . زامن  تعکر  ود  میدش و  هلهـس  دجـسم  دراو 
هب هار  نیب  رد  تشگرب و  ناطلـس  رابرد  زا  دـش ، هداتـسرف  درم  میدـش ، جراخ  دجـسم  زا  دـندرک ! دازآ  ار  وا  میورب ! نک  تکرح  دومرف - :
زا ار  نز  مدید  رابرد ، هب  متفر  هک  یماگنه  یلو  مناد  یمن  درم : دش ؟ دازآ  هنوگچ  دیسرپ - : ماما  دندرک . دازآ  ار  وا  درک : ضرع  ترضح 

. درک فیرعت  ار  ارجاـم  نز  درک ؟ ریگتـسد  رومأـم  ار  وت  هک  يدرک  هچ  دیـسرپ : نز  زا  يو  دـندروآ . ناطلـس  شیپ  هدوـمن ، جراـخ  سبح 
ار مـهارد  نز  نآ  رادرب ! ار  مـهارد  نـیا  نـک ، لـالح  ار  اـم  تـفگ : مکاـح  درکن ، لوـبق  وا  یلو  داد ، نز  نآ  هـب  مـهرد  تـسیود  مکاـح 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  مسق ! ادـخ  هب  هن ، مدرک - : ضرع  تفرگن ؟ ار  مهرد  تسیود  نآ  دومرف - : ترـضح  دـش . دازآ  یلو  تشادـنرب ،
رانید تفه  هک  یتقو  دیناسرب . يو  هب  زین  ارم  مالـس  تسا . دنمزاین  لوپ  نیا  هب  تخـس  اریز  دیهدب  وا  هب  ار  رانید  تفه  نیا  راشب ! دومرف - :
يداش زا  نز  یلب ! متفگ - : دناسر ؟ مالـس  نم  هب  ماما  دیـسرپ - : یلاحـشوخ  اب  مدناسر ، وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـس  مداد و  نز  هب  ار 

هاگ نآ  دش . رارکت  باوج  لاؤس و  نیا  هبترم  هس  و  یلب ! دناسر - ؟ مالس  نم  هب  ماما  ایآ  تفگ - : هرابود  دمآ  شوه  هب  درک . شغ  داتفا و 
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زا سپ  ترـضح . ياعد  جاتحم  تسا و  ناشیا  زینک  وا  هک  میوگب  مناسرب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  ار  شمالـس  دومن  تساوخرد  نز 
شیارب دنتسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  هداد و  شوگ  ام  نانخس  هب  ترضح  نآ  مدناسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ضرع  هب  ار  ارجام  تشگرب ،

(64 . ) دندرک اعد 

زور خرن  هب  نان  دیرخ  ( 51)

هچ هناخ  رد  لاسما  اـم  تسا  ندـش  نارگ  لاـح  رد  ساـنجا  بتعم  دومرف - : دوخ  هناـخ  جرخ  لوؤسم  بتعم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ربب و رازاب  هب  ار  اهنآ  میراد - . هریخذ  مدنگ  دنک  تیافک  ار  هام  نیدـنچ  هک  يردـق  هب  مدرک - : ضرع  بتعم : میراد - ؟ یکاروخ  رادـقم 
ام يارب  مدـنگ  ندـیرخ  رگید  میـشورفب  ار  اهنیا  رگا  تسا ، بایان  هنیدـم  رد  مدـنگ  هللا ! لوسر  نبای  شورفب - ! راذـگب و  مدرم  رایتخا  رد 

هکنآ زا  سپ  دیوگ - : یم  بتعم  شورفب ! راذگب و  مدرم  رایتخا  رد  ار  اه  مدنگ  همه  متفگ ، هک  تسا  نیمه  نخـس  دش - . دهاوخن  رـسیم 
زا نم  هناخ  نان  رخب ؛ رازاب  زا  زور  هب  زور  ارم  هناخ  نان  نیا ، زا  دعب  دومرف - : ترـضح  مداد  عالطا  ماما  هب  ار  هجیتن  متخورف و  ار  اه  مدنگ 

. دشاب هتـشاد  توافت  دننک ، یم  فرـصم  مدرم  هدوت  رـضاح  لاح  رد  هک  ینان  اب  دیابن  دشاب و  وج  زا  یمین  مدنگ و  زا  یمین  دیاب  سپ ، نیا 
رد ات  منک  یمن  ار  راک  نیا  یلو  منک ، هرادا  یهجو  نیرتهب  هب  مدـنگ  نان  اب  ار  دوخ  هناخ  لاس  رخآ  ات  هک  مراد  ییاـناوت  هللادـمحب -  نم - 

(65 .) مشاب هدرک  تیاعر  ار  یگدنز  رد  هبساحم  داصتقا و  یهلا  هاگشیپ 

! لام لذب  اب  داشرا  ( 52)

ار هیضق  هک  ترـضح  ناکیدزن  زا  یـضعب  تفگ . یم  ازـسان  شحف و  دمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  میاد  یـصخش  هک  دوب  یتدم 
دندیـسرپ و وا  هعرزم  ناکم و  زا  دندادن و  هزاجا  ترـضح  میـشکب ! ار  قساف  نیا  ام  دیهدب  هزاجا  دندرک - : ضرع  ناشیا  هب  دندید ، نینچ 

دندمآ ترـضح  دینک ! یم  لامیاپ  ارم  لصاح  دییاین ! نم  تعارز  نایم  زا  دز - : ادص  درم  نآ  دنتفر . يو  هعرزم  هب  یبکرم  رب  راوس  سپس 
دـص تفگ - : يا ؟ هدرک  جرخ  تعارز  يارب  ردـقچ  دـندومرف - : سپـس  دنتـسشن و  شرانک  رد  يدـنخبل  اب  دـندش . هدایپ  ناشیا  کـیدزن 

. دـشاب تدوخ  لام  مه  هعرزم  ریگب و  ار  رانید  دصیـس  نیا  دومرف - : رانید . تسیود  تفگ - : يراد ؟ لخد  دـیما  ردـقچ  دومرف - : راـنید .

. تشگرب هدرک ، مسبت  ترضح  دیسوب . ار  ترضح  یناشیپ  تفرگ و  ار  لوپ  درم  دنک . یم  تمحرم  وت  هب  يراد  دیما  هک  ار  هچنآ  دنوادخ 
(66  ) هتلاسر لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  تفگ - : دـید  ار  ترـضح  هک  یتقو  دوب . هتـسشن  درم  نآ  دـندمآ ، دجـسم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ادرف 
؟ دـنک یم  دـیجمت  فـیرعت و  زورما  تفگ ، یم  ازـسان  شحف و  زورید  دـیوگ ، یم  هـچ  زورما  تـفگ ، یم  هـچ  زورید  دندیـسرپ  باحـصا 
زا یکی  ( 67 !) مدرک حالصا  ار  وا  لوپ  یغلبم  اب  نم  نکل  میشکب و  ار  درم  نیا  ام  هدب  هزاجا  دیتفگ  امش  دندومرف - : باحـصا  هب  ترـضح 

. تسا ششخب  ناسحا و  مدرم  لاح  حالصا  ياه  هار 

! دلاخ نب  یحی  رادناتسا  هب  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  همان  ( 53)

یم نم  زا  مدوـب . راکهدـب  تاـیلام  يرادـقم  درک . اـم  رادناتـسا )  ) یلاو ار  یـسک  دـلاخ  نب  ییحی  دـنک : یم  لـقن  ير  یلاـها  زا  یـصخش 
هعیش بهذم  ناوریپ  زا  یلاو  دنتفگ  نم  هب  مدش . یم  اونیب  ریقف و  دنتفرگ  یم  نم  زا  رگا  اریز  مدوب ، روذعم  نآ  تخادرپ  زا  نم  دنتساوخ و 

روبجم یهدـب  تخادرپ  هب  دـنریگب و  ارم  دـشابن و  تسرد  ربـخ  نیا  هک  مدوب  نارگن  اریز  مورب ، وا  شیپ  هک  مدیـسرت  لاـح  نیع  رد  تسا ،
تمدخ متفر و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  اذـل  مرب ، هانپ  ادـخ  هب  هیـضق  نیا  لح  يارب  متفرگ  میمـصت  تبقاع  دـننزب . مه  هب  ار  مشیاسآ  هتخاس و 

نیا يا  همان  نم  ضیارع  ندینـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  مدرک . تیاکـش  دوخ  لاح  زا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  میالوم 
، ۀبرک هنع  سفن  وا  افورعم  هیخا  یلا  يدسا  نم  الا  هنکـسی  الظ ال  هشرع  تحت  نا هللا  ملعا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : ) تشون یلاو  هب  نینچ 
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یمن نکاس  نآ  ریز  رد  یسک  هک  تسا  يا  هیاس  شرع  ریز  رد  ار  دنوادخ  هک  نادب  .( ) مالـسلاو كوخا  اذه  و  ارورـس ، هبلق  یلع  لخدا  وا 
سپ مالـسلاو ). تسوت . ردارب  نیا  دنک و  داش  ار  وا  لد  ای  دزاس و  فرط  رب  ار  وا  لکـشم  ای  دناسر و  شردارب  هب  يا  هدیاف  هکنآ  رگم  دوش 
هیلع رفعج  نب  یسوم  کیپ  نم  متفگ : متساوخ و  تاقالم  هزاجا  وا  زا  متفر و  درم  نآ  دزن  هب  هنابش  متشگزاب و  دوخ  رهـش  هب  جح  ماجنا  زا 

نم زا  هک  راب  ره  دز . هسوب  ار  ما  یناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  دیـسوب و  ارم  دوشگ و  ار  رد  دـمآ و  هنهرباـپ  دوخ  رادناتـسا  متـسه . مالـسلا 
داش متخاس ، یم  علطم  ترضح  نآ  لاح  یتمالس  زا  ار  وا  نوچ  درک و  یم  رارکت  ار  راک  نیمه  دیسرپ ، یم  مالسلا  هیلع  ماما  ندید  هرابرد 
ماما هک  ار  يا  همان  تسـشن . میور  هب  ور  دوخ  دـیناشن و  قاتا  يالاب  تمـسق  شا  هناخ  رد  ارم  سپـس  درک . یم  رکـش  ار  ادـخ  تشگ و  یم 

ار اه  لوپ  تساوخ  سابل  لوپ و  سپـس  دـناوخ . دیـسوب و  ار  همان  داتـسیا و  وا  مدرک . میلـست  يو  هب  دوب  هداد  نم  هب  هتـشون و  وا  هب  باطخ 
یم نم  هب  دوبن  نکمم  اهنآ  میـسقت  هک  ار  یلاوما  تمیق  یتح  و  درک ، میـسقت  نم  اب  کی  هب  کی  ار  اه  هماج  مهرد و  مهرد  رانید و  راـنید 
نم يداـش  رب  وـت  ادـخ  هب  يرآ ! مداد : یم  خـساپ  نم  و  مدرک ؟ داـش  ار  وـت  اـیآ  ردارب ! دیـسرپ : یم  داد  یم  نم  هـب  هـچ  ره  يو  تـخادرپ .

یهدـب زا  نم  هک  نیا  رب  ینبم  داد  نم  هب  هتـشون  درک و  فذـح  دـندوب  هتـشون  نم  ماـن  هب  هچ  ره  دـیبلط و  ار  تاـیلام  رتفد  سپـس  يدوزفا !
، هدنیآ لاس  رد  هک  نآ  زج  مناوتان ، درم  نیا  تمدخ  ناربج  زا  هک  نم  متفگ : دوخ  اب  متـشگزاب . مدرک و  یظفاحادـخ  نم  مفاعم و  تایلام 

ماجنا نم  يارب  وا  هچنآ  زا  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  یتقو  منک و  اعد  شیارب  مدش  فرـشم  جح  هب  هک  یماگنه 
درم نآ  نم و  ناـیم  هچنآ  زا  مدیـسر و  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  تمدـخ  جـح  لاـمعا  ماـجنا  زا  سپ  متفر  هکم  هب  مزاـس . شهاـگآ  داد 
امش یلاحشوخ  بجوم  ربخ  نیا  ایآ  مرورس ! مدرک - : ضرع  تشگ . هتخورفارب  يداش  زا  ترضح  نآ  يامیس  متفگ . نخس  دوب ، هتـشذگ 

يادخ ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ارم و  ربخ  نیا  ادخ  هب  يرآ ! دومرف - : ترـضح  دش ؟
مدرم دنداد  روتسد  فاوط ، ماگنه  دوب . هتفر  هبعک  ترایز  هب  دیشرلا  نوراه  لاس ، کی  یهقف ! ياهامعم  ( 54 ( ) 68 .) درک رورسم  ار  لاعتم 

. تخادرپ فاوط  هب  يو  اب  دیسر و  هار  زا  یبرع  دیامن ، فاوط  تساوخ  نوراه  نوچ  دنک . فاوط  یتحار  هب  دناوتب  هفیلخ  ات  دنوش ، جراخ 
ربص یمک  دنتفگ - : برع  درم  هب  نیرومأم  دننک ). رانک  ار  برع  درم  هک  درک  هراشا  مشخ  اب  دمآ و  نارگ  بلط  هاج  هفیلخ  رب  لمع  نیا  )

رد هتـسناد و  ناسکی  ار  همه  سدـقم  ناکم  نیا  رد  دـنوادخ  دـیناد  یمن  رگم  تفگ - : برع  دـبای ! تغارف  ندرک  فاوط  زا  هفیلخ  ات  نک 
يراک هک  داد  روتسد  دوخ  نابهگن  هب  دینش ، برع  زا  ار  نخس  نیا  نوراه  نوچ  ( 69  ) داْبلا َو  ِهیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  تسا : هدومرف  دیجم  نآرق 

یلو دـلامب . تسد  نآ  هب  لومعم  قباطم  ات  تفر  دوسالارجح  فرط  هب  دوخ  هاگ  نآ  دراذـگب . شیوخ  لاح  هب  ار  وا  دـشاب و  هتـشادن  وا  هب 
، دناوخب زامن  اجنآ  رد  هک  دـمآ  میهاربا  ماقم  هب  نوراه  سپـس  درک ! سمل  ار  دوسالارجح  يو ، زا  لبق  هدومن ، یتسد  شیپ  مه  اجنآ  برع 

رضاح وا  شیپ  ار  درم  نآ  داد  روتسد  دش ، غراف  زامن  زا  نوراه  هک  نیمه  دش . زامن  لوغـشم  دیـسر و  اجنآ  هب  نوراه  زا  لبق  برع  مه  زاب 
نوراه دیایب ! نم  شیپ  شدوخ  دراد ، يراک  نم  اب  هفیلخ  رگا  مرادن ، هفیلخ  اب  يراک  نم  تفگ - : دینـش  ار  نوراه  روتـسد  یتقو  دـنیامن .

برع منیـشنب . اـجنیا  رد  یهد  یم  هزاـجا  تفگ - : نوراـه  داد . ار  شمالـس  باوج  مه  برع  درک ، مالـس  دـمآ و  برع  درم  دزن  ریزگاـن 
. ورب یتسین  لیام  هچنانچ  نیـشنب ، یهاوخ  یم  رگا  میناسکی . اجنیا  رد  همه  اـم  تسا ، ادـخ  هناـخ  اـجنیا  تسین ، نم  کـلم  اـجنیا  تفگ - :
رد دـیاب  يرآ ! تفگ : برع  دوش ؟ یم  ناهاشداپ  محازم  وت  لثم  یـصخش  ارچ  تفگ : درک و  برع  نآ  هب  يور  تسـشن ، نیمز  رب  نوراه 
يا هلأسم  مهاوخ  یم  تفگ - : برع  هب  دـش ) تحاران  برع  نتفگ  نخـس  زرط  زا  نوراـه  . ) یهد ارف  شوگ  ینک و  یکچوک  ملع  لـباقم 

تیذا ارم  یهاوخ  یم  اـی  تسا  نتفرگ  داـی  يارب  وت  لاؤس  درک - . مهاوـخ  تیذا  ار  وـت  يدادـن ، باوـج  تسرد  رگا  مسرپـب ، وـت  زا  ینید 
، دـسرپ هب  داتـسا  زا  یبلطم  دـهاوخ  یم  هک  يدرگاش  دـننام  يزیخرب و  دـیاب  یلو  بوخ ! رایـسب  تسا - . نتفرگ  دای  روظنم ، هتبلا  ینک - ؟

بجاو وت  رب  ار  يزیچ  هچ  دنوادخ  منادب ، وگب  دیسرپ - : نوراه  تسشن . نیمز  يور  يو  لباقم  رد  تساخرب و  نوراه  ینیـشنب ! نم  لباقم 
دون و ای  راهچ  یـس و  ای  بجاو  هدفه  ای  بجاو  جـنپ  ای  بجاو  کی  زا  ینک ؟ یم  لاؤس  بجاو  رما  مادـک  زا  تفگ - : برع  تسا ؟ هدرک 
هب یکی  یکی و  رمع  مامت  زا  ددـع و  جـنپ  تسیود  زا  یکی و  لهچ  زا  یکی و  هدزاود  زا  ددـع و  هدـفه  رب  هس  هاجنپ و  دـص و  اـی  راـهچ و 
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ددع و هیاپ  رب  ایند  رد  نید  تفگ - : برع  يدرک ! يرامـش  ددع  میارب  وت  مدرک ، لاؤس  وت  زا  بجاو  کی  زا  نم  تفگ - : نوراه  یکی !؟
َناک ْنِإ  َو  : ) دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  درک . یمن  زاب  باسح  مدرم  يارب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دوبن ، نینچ  رگا  تسا و  رارقرب  باـسح 

، دش نیگمشخ  تخـس  نوراه  درک . ادص  مان  هب  ار  هفیلخ  برع  ماگنه ، نیا  رد  (( 70  ) َنیبِساح اِنب  یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاـْقثِم 
رد بضغ  مشخ و  راثآ  هک  یلاح  رد  دنتفگ ) یم  نینمؤملا  ریما  دـیاب  وا  هب  دارفا  یمامت  هفیلخ  رظن  هب  اریز  ، ) دـیدرگ هتخورفارب  هک  يروط 

افـص و نیب  مهد  یم  روتـسد  هنرگ ، یتسه و  دازآ  يداد  حیـضوت  رگا  هدـب ! حیـضوت  یتـفگ  هک  ار  هچنآ  تفگ - : دوب  راکـشآ  شا  هرهچ 
هدنخ نابهگن  راتفگ  زا  برع  درم  دشکن ! سدقم  ناکم  نآ  ادخ و  رطاخ  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  هفیلخ  زا  نابهگن  دننزب ! ار  تندرگ  هورم 

هک یسک  دیرت ؛ نادان  امش  زا  کی  مادک  مناد  یمن  اریز  تفرگ ، ما  هدنخ  رفن  ود  امـش  زا  يدیدنخ - ؟ ارچ  دیـسرپ - : نوراه  تفرگ ! شا 
!؟ هدیسرن شلجا  هک  یصخش  هب  تبسن  دیامن  یم  نتشک  يارب  هلجع  هک  یسک  ای  هدیسر ، شلجا  هک  دنک  یم  ار  یـسک  شـشخب  ياضاقت 

دومن بجاو  نم  رب  دنوادخ  هچنآ  يدیسرپ : نم  زا  هکنیا  تشاد - : راهظا  برع  هدب ! حیـضوت  یتفگ  هک  ار  هچنآ  هرخالاب  تفگ - : نوراه 
یم لاؤس  بجاو  زیچ  کی  زا  ایآ  مدیـسرپ : هکنیا  تسا . هدومن  بجاو  ناسنا  هب  ار  اـهزیچ  یلیخ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شباوج  تسیچ ؟

، هناگجنپ ياهزامن  جنپ ، زا  مروظنم  تسا ). بجاو  ادخ  ناگدـنب  رب  نآ  زا  يوریپ  يزیچ  ره  زا  لبق  هک   ) تسا مالـسا  نید  مدوصقم  ینک ؟
هک تسا  ییاهزامن  تاریبکت  مه  راهچ  دون و  اهزامن و  ياه  هدجس  زیچ ، راهچ  یس و  زا  يزور و  هنابـش  زامن  تعکر  هدفه  زیچ ، هدفه  زا 
هام مروظنم  یکی ، ددع  هدزاود  زا  متفگ  هچنآ  اما  تسا . زامن  حیبست  ددـع ، هدـفه  رد  هس ، هاجنپ و  دـص و  زا  میناوخ و  یم  زور  هنابـش  رد 

رانید کی  دـشاب  هتـشاد  الط  رانید  لهچ  سک  ره  یکی ، لهچ  زا  متفگ  هچنآ  و  تسا . بجاو  هام  کـی  هاـم ، هدزاود  زا  هک  تسا  ناـضمر 
هکنیا دـهدب . تاکز  دـیاب  مهرد  جـنپ  دـشاب ، هتـشاد  هرقن  مهرد  تسیود  سک  ره  جـنپ ، تسیود ، زا  متفگ  دـهدب و  تاـکز  تسا  بجاو 

عطتـسم ناناملـسم  رب  راب  کی  رمع  مامت  رد  هک  تسادـخ  هناخ  ترایز  مدوصقم  یـسرپ ؟ یم  رمع  مامت  رد  بجاو  کـی  زا  اـیآ  مدیـسرپ :
نوچ سْفَّنلِاب .) َسْفَّنلا   ) دیامرف یم  دنوادخ  دوش ، هتشک  دیاب  دشکب  ار  یسک  قحان  هب  سک  ره  یکی ، هب  یکی  متفگ  هکنیا  تسا و  بجاو 

شرظن رد  برع  درم  تشگ و  لاحـشوخ  رایـسب  برع  نخـس  يابیز  لئاسم و  نیا  ناـیب  ریـسفت و  زا  نوراـه  دیـسر ، ناـیاپ  هب  برع  نخس 
نم زا  ییاـهزیچ  وت  تفگ - : نوراـه  هب  برع  هاـگ ، نآ  داد . برع  هب  ـالط  هسیک  کـی  دـش و  یناـبرهم  هب  لیدـبت  بضغ  دـمآ و  گرزب 
لاـم ـالط  هسیک  نیا  يداد ، باوج  رگا  یهدـب ! باوج  دـیاب  وت  منک و  یم  لاؤـس  وـت  زا  زین  نم  نوـنکا  مداد . باوـج  مه  نم  يدیـسرپ و 

يارقف نیب  ات  ینک  هفاضا  نآ  هب  زین  رگید  هسیک  کی  دـیاب  یتسناوتن  رگا  یهد ، هقدـص  سدـقم  ناـکم  نیا  رد  ار  نآ  یناوت  یم  تدوخ و 
دش و كانبـضغ  نوراه  ریـش ؟ ای  دهد  یم  هناد  شا  هچب  هب  ( 71) أسفنخ دیـسرپ - : برع  درک . لوبق  راچان  نوراه  منک . میـسقت  دوخ  هلیبق 
زا مدرم  ياوشیپ  لقع  تسا : هدومرف  ربمایپ  ما  هدینـش  تفگ : برع  دیامنب ؟ یـشسرپ  نینچ  نم  زا  وت  لثم  يدرف  تسا  تسرد  ایآ  تفگ - :

باوج نونکا  یهد . خساپ  ار  همه  دیاب  دوش  هدیسرپ  وت  زا  تابجاو  ینید و  روما  زا  یلاؤس  ره  یتسه ، مدرم  نیا  ربهر  وت  تسا . رتشیب  همه 
هک هاگنآ  دنوادخ  برع - : ریگب . الط  هسیک  ود  يدیسرپ و  نم  زا  هک  ار  هچنآ  هدب  حیـضوت  هن ! نوراه - : هن ؟ ای  یناد  یم  ار  شـسرپ  نیا 

دازون یتقو  داد . رارق  كاخ  نامه  زا  ار  ناشکاروخ  دنرادن ، زمرق  نوخ  هدـعم و  هک  دروآ ، دوجوب  نآ  رد  ییاه  هدـبنج  دـیرفآ و  ار  نیمز 
نونکات دنگوس ! ادخ  هب  نوراه - : ددرگ . یم  نیمأت  یکاخ  داوم  زا  شیگدنز  هکلب  هناد ! هن  دروخ و  یم  ریش  وا  هن  دوش  یم  دلوتم  أسفنخ 

یسوم ماما  يو  هک  دندیمهف  دندیسرپ ، شمسا  زا  رفن  دنچ  دمآ . نوریب  تفرگ و  ار  الط  هسیک  ود  برع  درم  ما . هدشن  یلاؤس  نینچ  راچد 
هتـشاد یگرب  خاـش و  نینچ  دـیاب  توـبن  تخرد  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : نوراـه  دـنداد ، عـالطا  نوراـه  هـب  تـسا . مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب 

نآ نوراه  اذـل  دنـسانشن  ار  وا  مدرم  ات  دوب ، هتفر  هکم  هب  لدـبم  سابل  رد  زین  ترـضح  دوب و  نوراه  ترایز  لاس  نیلوا  نوچ  ( ) 72 !) دشاب
.( تخانشن ار  ترضح 

دزد درم  نومأم و  ( 55)
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رد الومعم  ار  ترضح  نامز  نآ  رد  نومأم  مدوب . مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  میالوم  دزن  ناسارخ  رد  هک  دنک  یم  تیاکح  نانس  نب  دمحم 
، دش رضاح  نوچ  دننک . راضحا  ار  وا  داد  روتسد  نومأم  تسا . هدرک  يدزد  يدرم  هک  دنداد  ربخ  نومأم  هب  دناشن . یم  دوخ  تسار  تمس 

راک نیا  رب  ابیز و  رهاـظ  نیا  رب  ياو  تفگ - : وا  هب  تشاد . یناـشیپ  رد  هدجـس  رثا  هک  درک  هدـهاشم  ییاـسراپ  درم  هفاـیق  رد  ار  وا  نومأـم 
يور زا  ار  راک  نیا  نم  تفگ - : یفوص  درم  دنهد ؟ یم  تبسن  يدزد  هب  ار  وت  منیب  یم  وت  زا  هک  ییاسراپ  دهز و  راثآ  نینچ  اب  ایآ  تشز !

يادـخ يراد - ؟ یقح  هچ  میاـنغ  سمخ و  رد  وـت  تـفگ - : نومأـم  یتـخادرپن . میاـنغ ، سمخ و  زا  ارم  قـح  وـت  اریز  ما ، هدرک  يراـچان 
يوذ وا و  ربـمغیپ  ادـخ و  يارب  نآ  سمخ  دـیروآ  تسد  هب  هک  تمینغ  ره  : ) دوـمرف درک و  میـسقت  تمـسق  شـش  هـب  ار  سمخ  لـجوزع 

هک یتمینغ  : ) دومرف درک و  میسقت  تمـسق  شـش  هب  ار  تمینغ  نینچمه  و  ( 73 .() تسا رفـس  رد  ناگدنامرد  نایاونیب و  نامیتی و  یبرقلا و 
يارب تسا ؛ رفـس  رد  ناگدنامرد  نایاونیب و  نامیتی و  یبرقلا و  يوذ  وا و  ربمغیپ  ادخ و  يارب  دشخبب ، دوخ  ربمغیپ  هب  اه  هیرق  لها  زا  ادـخ 

اوـنیب و ما و  هدـنام  رفـس  رد  هک  نوـنکا  ناـیب ، نیا  قـبط  ( 74 .() دـشابن شدرگ  هب  امـش  نارگناوـت  هزوـح  تسد و  رد  اـهنت  تمینغ ، هـکنآ 
نیا اب  منک ، كرت  ار  یهلا  دودـح  زا  يدـح  ادـخ و  ماکحا  زا  یمکح  نم  ایآ  تفگ : نومأم  يا . هتخاس  مورحم  مقح  زا  ارم  وت  متـسدیهت ،

تمه نارگید  ریهطت  هب  هاـگ  نآ  نک و  كاـپ  ار  شیوخ  زادرپ و  دوـخ  راـک  هب  لوا  تفگ - : یفوـص  درم  ینز ؟ یم  وـت  هک  ییاـه  فرح 
ترـضح هب  ور  دیوگب ، نخـس  تسناوتن  رگید  نومأم  نزب ! دح  ار  نارگید  هاگ  نآ  نک و  يراج  دوخ  سفن  رب  ار  ادخ  دح  تسخن  رامگ !

يدزد مه  وت  دیوگ  یم  درم  نیا  دومرف - : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیراد ؟ يرظن  هچ  هراب  نیا  رد  تفگ - : دومن و  مالـسلا  هیلع  اضر 
مهاوخ ار  وت  تسد  مسق  ادـخ  هب  تفگ - : دزد  درم  هب  هاگ  نآ  تفـشآرب و  تخـس  نخـس  نیا  زا  نومأـم  ما ! هدرک  يدزد  مهنم  يا  هدرک 

وت هدـنب  هنوگچ  نم  وت ! رب  ياو  تفگ - : نومأـم  ینم !؟ هدـنب  دوخ ، هک  یتروص  رد  ینک  یم  عطق  ارم  تسد  وـت  اـیآ  تفگ - : درم  دـیرب .
وت هک  هاگ  نآ  ات  یبرغم ، قرشم و  ناناملسم  هیلک  هدنب  وت  هدش و  يرادیرخ  ناملسم  لام  زا  وت  ردام  هکنیا  تهج  هب  تفگ - : درم  متسه !؟
لثم قح  هن  يا و  هدرک  ادا  ار  لوسر  لآ  قح  هن  نیارباـنب ، يا ! هدـیعلب  ار  سمخ  وت  هکنآ  رگید  ما . هدرکن  دازآ  ار  وت  نم  و  دـننک ، دازآ  ار 

كاپ ار  يا  هدولآ  دیاب  كاپ  یصخش  هکلب  دزاس ، كاپ  ار  دوخ  لثم  كاپان  دناوت  یمن  كاپان  صخـش  نینچمه  يا . هداد  ارم  لاثما  نم و 
هک يا  هدینـشن  رگم  دنک ! عورـش  دوخ  زا  لوا  هکنآ  رگم  دـنزب ، دـناوت  یمن  دـح  يرگید  رب  دراد  ندرگ  هب  دـح  دوخ  هک  یـسک  دـیامن و 
یم توالت  ار  ادخ  باتک  هکنآ  لاح  دـینک و  یم  شومارف  ار  شیوخ  دـیهد و  یم  نامرف  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  : ) دـیامرف یم  زیزع  يادـخ 

هرابرد امش  حالص  تفگ - : درک و  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  ور  نومأم  ماگنه ، نیا  رد  ( 75 .() دینک یمن  رکف  راک  نیا  رد  ایآ  دینک ؟
هجحلا هللف  : ) دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  هلالج  لج  يادخ  دنتشاد - : راهظا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسیچ ؟ درم  نیا 

تسا و راوتـسا  هیاپ  رب  ترخآ  ایند و  دنک ، یم  كرد  دوخ  ملعب  اناد  دمهف و  یم  ینادان  اب  نادان  هک  تسه  ییاسر  لیلد  ار  يادخ  هغلابلا )
رد یتدم  نآ ، زا  سپ  دننک . دازآ  ار  یفوص  درم  ات  داد  نامرف  نومأم  دیسر ، اجنیا  هب  نخس  نوچ  تسا . هدروآ  لیلد  وت  رب  درم  نیا  نونکا 

(76 .) درک دیهش  تخاس و  مومسم  ار  راوگرزب  نآ  هکنآ  ات  درک  یم  رکف  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دروم  رد  دشن و  رهاظ  مدرم  نایم 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ناحتما  نومأم و  ( 56)

رد مه  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  ناکدوک  زا  يا  هدع  هب  هاگرذگ  رد  دوب ، هدـمآ  نوریب  دوخ  رـصق  زا  راکـش  دـصق  هب  هک  نومأم  يزور 
رگید ناکدوک  اب  ارچ  دیـسرپ - : تفر و  ناشیا  دزن  نومأم  ترـضح ! نآ  زج  دـنتخیرگ ، یگمه  ناکدوک  دومن . دروخرب  دوب ، ناـنآ  ناـیم 

زا دوش . زاب  وت  هار  ات  مورب  رانک  هک  دوبن  گنت  ردق  نآ  مه  ریسم  مزیرگب و  هک  مدوب  هدرکن  یهانگ  نم  داد - : باوج  ترضح  یتخیرگن ؟
رفعج نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نم  داد - : خساپ  ترضح  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ - : نومأم  يورب . یتسناوت  یم  یتساوخ  یم  هک  اجک  ره 

: - داد باوج  مالسلا  هیلع  ماما  يراد ؟ يا  هرهب  هچ  شناد  ملع و  زا  دیسرپ - : نومأم  مبلاط ! یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب 
نآ اب  تساوخ  یم  دوب  شتسد  يور  رب  يدیفس  زاب  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  دش و  ادج  وا  زا  نومأم  یـسرپب ! ار  اه  نامـسآ  رابخا  یناوت  یم 
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یلاح رد  ینامز ، زا  سپ  دش و  دیدپان  اه  هدید  زا  یتدم  هک  يروط  هب  درک ، زاورپ  یّجارد  لابند  زاب  درک و  اهر  ار  زاب  نومأم  دنک . راکش 
نآ گرم  تفگ - : شنایفارطا  هب  سپـس  تشاذگ . صوصخم  ياج  ار  يرام  نومأم  تشگزاب . دوب ، هدرک  دیـص  هدـنز  ار  ( 77  ) يرام هک 
اضر ماما  دنزرف  دیسر  هک  لحم  نامه  هب  تشگرب  دوب  هتفر  هک  یهار  نامه  زا  هاگ  نآ  تسا ! هدیسر  ارف  نم -  تسد  هب  زورما -  كدوک ،
ماما یناد ؟ یم  هچ  نیمز  نامـسآ و  رابخا  زا  وت  دیـسرپ - : وا  زا  درک . راضحا  تسا ، ناکدوک  زا  يدادعت  نیب  رد  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع 

مراگدرورپ زا  لیئربج  لیئربج و  زا  ناشیا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مناردپ  مردـپ و  زا  نم  داد - : خـساپ  مالـسلا  هیلع  داوج 
تـشپ زبس و  ناشاه  مکـش  هک  تسا  ياهرام  نآ  رد  هک  مطالتم  جاوم و  تسا  ییایرد  نیمز  نامـسآ و  نایم  دومرف : هک  مدینـش  ناـیناهج 
ندینش اب  نومأم  دنیامزایب ! اهنآ  اب  ار  نادنمشناد  ات  دننک  یم  راکـش  ناشدیفـس  ياهزاب  اب  ار  اهنآ  ناهاشداپ  دراد ، هایـس  ياه  هطقن  ناشاه 

(78 !) دیتفگ تسار  همه  تراگدرورپ  تدج و  تناردپ و  وت و  تفگ - : خساپ  نیا 

دسح هلعش  ( 57)

هب ( 79  ) سوسرط هیحاـن  رد  تفر و  اـیند  زا  یـسابع  هفیلخ  نومأـم  ق ) ه -  ) لاـس 218 بجر  هاـم  مهدزاود  بش  رد  ناتـسبات و  رخاوا  رد 
يرادـمامز ياه  هیاپ  تیبثت  تهج  نکمم  هار  ره  زا  هک  مصتعم  تشگ . راد  هدـهع  ار  تفـالخ  ماـمز  مصتعم  شردارب  دـش . هدرپس  كاـخ 

رارق یـصخش  تبقارم  تحت  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماـما  هیحاـن  زا  یلاـمتحا  ياـهرطخ  زا  يریگوـلج  يارب  درک ، یم  شـالت  شیوـخ 
هفیلخ مصتعم  هراشا  هب  هک  دوب  هتشذگن  يدایز  تدم  دادغب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تماقا  زا  زونه  دروآ . دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  ناشیا  دنریگ ،

تسود ناقرز  تسا . نینچ  شناتساد  هک  دمآ  شیپ  ییارجام  لابند  هب  هثداح ، نیا  دندیسر . تداهش  هب  ترضح  نآ  رهز  هلیسو  هب  یسابع 
ار هودنا  تلع  دوب . نیگمغ  تخـس  هک  یلاح  رد  تشگزاب  مصتعم  دزن  زا  دآُد  یبا  نبا  يزور  دیوگ : یم  دوب  ( 80  ) دآُد یبا  نبا  یمیمص 

رطاخ هب  داد - : باوج  هچ ؟ يارب  متفگ - : مدوب . هدرم  نیا  زا  شیپ  لاـس  تسیب  شاـک  هک  مدرک  وزرآ  زورما  داد - : خـساپ  مدـش . اـیوج 
سلجم دزن  ار  يدزد  دـمآ - ؟ شیپ  هچ  رگم  داد - . خر  نم  هیلع  مصتعم  روضح  رد  مالـسلا ، هیلع  داوـج  ماـما  رفعجوـبا ، زا  هک  يا  هعقاو 

رفعجوبا دروآ و  درگ  ار  اهقف  هفیلخ  دزاس . كاپ  ار  وا  دح  يارجا  اب  تساوخ  هفیلخ  زا  درک و  فارتعا  دوخ  تقرس  هب  دزد  دندروآ  هفیلخ 
زا تسد  متفگ : لـیلد ؟ هچ  هب  تفگ : تسد . چـم  زا  مـتفگ : نـم  دوـش ؟ عـطق  دـیاب  اـجک  زا  دزد  تـسد  دیـسرپ  اـم  زا  درک ، رـضاح  زین  ار 

ار ناتیاهتـسد  تروص و  ( ) 81 () مکیدـیا مکهوجوب و  اوحـسماف  : ) تسا هدومرف  ممیت )  ) هیآ رد  دـنوادخ  هک  اریز  چـم ، اـت  تسا  ناتـشگنا 
زا دیاب  دزد  تسد  دنتفگ  دندش و  قفاوم  نم  اب  زین  اهقف  زا  يا  هدع  تسا . تسد  چم  ات  ناتـشگنا  هیآ ، نیا  رد  تسد  زا  روظنم  دینک ) حسم 

یلا مکدیا  و  : ) دیامرف یم  وضو  هیآ  رد  دنوادخ  نوچ  درک ، عطق  دیاب  جنرآ  زا  ار  دزد  تسد  دنتفگ  رگید  يا  هدـع  یلو  ددرگ ، عطق  چـم 
هب ور  مصتعم  سپـس  تسا . جنرآ  تسد  دح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  و  دییوشب )! اه  جـنرآ  ات  ار  شیوخ  ياه  تسد   ) ینعی قفارملا )
راب مصتعم  رادب ! فاعم  ارم  دنتفگ ، نخس  هراب  نیا  رد  نارضاح  دومن : راهظا  ناشیا  دیراد ؟ رظن  هچ  هلأسم  نیا  رد  دیسرپ : درک و  رفعجوبا 

. وگب یناد  یم  هراب  نیا  رد  ار  هچنآ  دنگوس ! دـنوادخ  هب  ار  وت  تفگ  مصتعم  رخآ ، رد  تساوخ . رذـع  وا  درک و  رارکت  ار  شنخـس  رگید 
و دش ، عطق  دـیاب  دزد  ناتـشگنا  طقف  اریز  دـنتفر  اطخ  هب  اهنیا  میوگ . یم  ار  مرظن  يداد ، مسق  ارم  هک  لاح  تفگ : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 

تفه اب  هدجـس  تسا  دومرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : تسیچ ؟ اوتف  نیا  لـیلد  دیـسرپ : مصتعم  دـنامب . تسد  فک 
زا دزد  تسد  رگا  نیاربانب ، اپ ). گرزب  تشگنا  ود   ) اپ ود  وناز ، رـس  ود  تسد ، فک  ود  یناـشیپ ،)  ) تروص دـبای ، یم  ققحت  ندـب  وضع 
نا و  : ) تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  زین  و  دراذگ . نیمز  رب  ار  نآ  هدجس  ماگنه  ات  دنام  یمن  وا  يارب  یتسد  رگید  دوش ، عطق  جنرآ  زا  ای  چم 
زا روظنم  دیهدن ) رارق  ادخ  اب  گنـسمه  هیاپمه و  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ . نآ  زا  اههاگ  هدجـس  ( ) ادحا هللا  عم  اوعدت  الف  دجاسملا هللا 

ناـیب نیا  زا  مصتعم  دوش . یمن  عطق  تسادـخ  يارب  هچنآ  و  دریگ ، یم  ماـجنا  اـهنآ  رب  هدجـس  هک  تسا  هناـگتفه  ياـضعا  اـههاگ  هدـجس 
ییوگ هک  داد  خر  نم  رب  یتلاح  ماگنه ، نیا  رد  تفگ : یم  دآُد  یبا  نبا  دندرک .. عطق  ار  دزد  ناتـشگنا  طقف  داد  روتـسد  دمآ و  شـشوخ 
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: متفگ وا  هب  هتفر  مصتعم  دزن  زور  هس  زا  سپ  مدـید . یمن  ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  شاـک  هک  مدرک  وزرآ  تسا و  هدـش  اـپ  رب  تماـیق 
شتآ دراو  نآ  هطـساو  هب  مناد  یم  هک  منک  تبحـص  امـش  اـب  يدروم  رد  مهاوخ  یم  نم  تسا ، بجاو  نم  رب  هفیلخ  هناـهاوخریخ  هیـصوت 

یم عمج  نید  ماکحا  زا  یمکح  يارب  ار  املع  اـهقف و  شیوخ ، سلجم  رد  هفیلخ  متفگ : تبحـص ؟ مادـک  تفگ : مصتعم  موش . یم  منهج 
دنسرپ یم  ار  يا  هلأسم  مکح  دنونش ، یم  ار  اهوگتفگ  مامت  دنراد و  روضح  يروشک  يرگشل و  ياس  ؤر  هک  یطیارـش  رد  نانآ  زا  دنک و 

ییاوشیپ تماما و  هب  ناناملـسم  زا  یمین  هک  دننک  یم  لوبق  ار  يدرم  نخـس  اهنت  دنریذپ و  یمن  ار  اهقف  رظن  یلو  دنهد ، یم  باوج  نانآ  و 
هفیلخ يامیـس  ماـگنه  نیا  رد  تسین ! هدیدنـسپ  هفیلخ  يارب  راـک  نیا  تسا ، تفـالخ  راوازـس  وا  هک  دـننک  یم  اـعدا  دـنراد و  داـقتعا  يو 

هب مراهچ  زور  سپس  يدرک . یبوخ  هیـصوت  ارم  هک  دهد  شاداپ  ار  وت  دنوادخ  تفگ : هاگ  نآ  هدرک  یهابتـشا  هچ  دیمهف  دش و  نوگرگد 
تفریذپن ماما  یلو  درک ، نینچ  زین  وا  دنک . توعد  شا  هناخ  هب  ار  مالسلا ،) هیلع  داوج  ماما  ، ) رفعجوبا داد  روتـسد  باّتک )  ) ناریبد زا  یکی 

ما هناخ  هب  مدق  مراد  وزرآ  منک و  یم  توعد  ینامهم  هب  ار  امـش  نم  تفگ : دیزرو و  رارـصا  شیوخ  توعد  رد  يو  اما  تساوخ . رذـع  و 
مالـسلا هیلع  ماما  دنراد . نم  لزنم  رد  ار  امـش  رادـید  يوزرآ  زین  هفیلخ  يارزو  زا  نت  دـنچ  میوج . كربت  امـش  مدـقم  زا  نم  ات  دـیراذگب 
ساسحا دومن ، لیم  اذغ  زا  هکنیا  ضحم  هب  دندوب . هتخیر  رهز  يو  ياذغ  رد  نانآ  اما  تفر ، شا  هناخ  هب  تفریذپ و  ار  يو  توعد  راچان !

رد رگا  دومرف : خساپ  رد  ترضح  یلو  دنامب  تساوخ  ناشیا  زا  نابزیم  دنک . تکرح  تفرگ  میمصت  ور  نیا  زا  تسا ، رهز  هب  هتـشغآ  درک 
درک و رثا  شندـب  ياضعا  رد  رهز  هکنآ  ات  دوب  تحاران  تخـس  یتدـم  يارب  مالـسلا ، هیلع  داوج  ماما  تسا ! رتهب  وت  يارب  مشاـبن  وت  هناـخ 

(82 .) تسبورف ناهج  زا  مشچ 

! اه هربوت  هپت  ( 58)

دون هب  هک  ار -  دوخ  رگشل  راب  کی  تهج ، نیمه  هب  دناسرتب . ار  شنافلاخم  شیوخ  یماظن  يورین  رب  أکتا  اب  دیـشوک  یم  یـسابع  لکوتم 
. دـنزیرب مه  يور  ار  اهنآ  یعیـسو ، يارحـص  رد  دـننک و  رپ  خرـس  كاخ  زا  ار  شـشیوخ  بسا  هربوت  هک  داد  روتـسد  دیـسر  یم  نت  رازه 
رب لکوتم  دندیمان . اه  هربوت  هپت  ارنآ  هک  دمآ ، دوجو  هب  گرزب  هپت  هدـش ، هتخیر  ياه  كاخ  زا  دـندرک و  لمع  لکوتم  نامرف  هب  نازابرس 

روتسد وا  هوالع ، هب  ینک ! اشامت  ارم  رگشل  ات  متساوخ  ار  امش  : ) تفگ دناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تفر و  هپت  يالاب 
شروظنم دـننک . روبع  هپت  رانک  زا  هاپـس  نیرتلماک  شیارآ و  نیرتهب  اـب  دـنریگ و  رب  حالـس  دنـشوپب و  گـنج  ياـه  ساـبل  همه ، دوب  هداد 
شناوریپ هب  ادابم  هک  دوب  نارگن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  رتشیب  نایم  نیا  رد  دـنروشب و  وا  رب  داد  یم  لامتحا  هک  دوب  یناسک  ندـیناسرت 

ناشن وت  هب  ار  دوخ  هاپـس  مه  نم  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف - : لکوتم  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  دـهدب  ار  لـکوتم  هیلع  تضهن  ناـمرف 
زا هفیلخ  دش . رپ  حلسم  ناگتشرف  زا  برغم  ات  قرـشم  زا  نامـسآ  نیمز و  نایم  ناهگان  درک ! ییاعد  ماما  يرآ ! داد - : خساپ  لکوتم  مهد ؟
ام میرادن  هقباسم  امـش  اب  ایند  ياهراک  رد  ام  دومرف - : وا  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دمآ ، شوهب  هک  یتقو  درک ! شغ  هرظنم  نیا  هدهاشم 
زا یـصخش  توبن  نادناخ  تبحم  ( 59 ( ) 83 .) تسین تسرد  ینک  یم  رکف  ام  هراـبرد  هچنآ  میلوغـشم ، يونعم ) روما   ) ترخآ ياـهراک  هب 

تازاـجم يارب  داد  روتـسد  لـکوتم  درک . ینیچ  نخـس  لـکوتم ، شیپ  دوب ، نیطـسلف  لـها  زا  ینارـصن و  يدرم  هک  بوقعی -  نب  فـسوی 
هب یفرـشا  دص  دسرن ، وا  هب  یبیـسآ  لکوتم  زا  دنادرگرب و  شا  هناخ  هب  تمالـس  هب  ار  وا  دنوادخ  رگا  درک : رذن  فسوی  دـننک . شراضحا 

دوب و هدرک  نیشن  هناخ  هدروآ و  ارماس  هب  زاجح  زا  ار  ترضح  هفیلخ  عقوم ، نآ  رد  دیامن . تخادرپ  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح 
زا لبق  تسا  بوخ  متفگ : مدوخ  اب  مدیـسر  ارماـس  هزاورد  هب  هک  نیمه  دـیوگ : یم  فسوی  درب . یم  رـس  هب  یتخـس  رد  تشیعم  ظاـحل  زا 
درم نم  مسانـش و  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لزنم  هک  منک  هچ  اما  مهدب ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ار  رانید  دص  مورب ، لکوتم  شیپ  هکنآ 

یتحاران و ثعاب  رتشیب  دهد و  ربخ  لکوتم  هب  ار  هیـضق  یـسک  مدیـسرت  یم  منک ، لاؤس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لزنم  زا  هنوگچ  ینارـصن 
هب هاگان  دورب . ترـضح  هناخ  هب  دـناوت  یمن  یـسک  هدرک ، نغدـق  ار  ناشیا  اـب  تاـقالم  مه  لـکوتم  رگید ، فرط  زا  دوشب و  وا  تینابـصع 
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دوخ رایتخا  هب  ار  بکرم  نوچ  مسرب . ترضح  لزنم  هب  شسرپ -  نودب  دنوادخ  فطل  هب  دیاش  مراذگب ، دازآ  ار  مبکرم  هک  دیسر  مرطاخ 
زا هناخ  مدیسرپ - : یـسک  زا  دروخن . ناکت  شیاج  زا  مدرک ، یعـس  هچ  ره  داتـسیا . یلزنم  رد  رب  ات  تشذگ  اهرازاب  هچوک و  زا  متـشاذگ ،

. متفگ ریبکت  بجعت  اب  هتسناد و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمظع  رب  یناشن  ار  هثداح  نیا  تسا ! يداه ،) ماما   ) اضرلا نبا  یلزنم  تفگ - : تسیک ؟
هدایپ وش ! هداـیپ  تفگ - : یلب ! متفگ - : یتسه ؟ بوقعی  رـسپ  فسوی  وت  تفگ - : دـمآ و  نوریب  هناـخ  نوردـنا  زا  یمـالغ  لاـح ، نیا  رد 

دـص تفگ - : سپـس  تخانـش ! ارم  هدیدن  مالغ ، هک  راوگرزب  نیا  تقیقح  رب  مود  لیلد  نیا  متفگ : دوخ  اب  درب . هناخ  لخاد  هب  ارم  مدـش .
تفر و مالغ  مداد و  ار  لوپ  ترـضح ، نآ  تیناقح  رب  موس  لیلد  مه  نیا  متفگ : مدوخ  اـب  دـیهدب . نم  هب  يدوب  هدرک  رذـن  هک  ار  یفرـشا 

مالسا هک  هدیسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  فسوی  يا  دومرف - : تسا . هتسشن  یفیرش  درم  مدید  درب . لزنم  لخاد  هب  ارم  دمآ . هرابود  دعب  یمک 
هب قحـسا ، وت  دـنزرف  یلو  يوش ، یمن  ناملـسم  وت  هن ! دومرف - : دـنک . یم  تیافک  ما ، هدـید  ناهرب  لیلد و  ردـقنآ  متفگ - : ینک ؟ رایتخا 

لاثما يارب  ام  یتسود  تبحم و  دننک  یم  لایخ  یضعب  فسوی ! يا  دومرف - : سپـس  دش . دهاوخ  ام  نایعیـش  زا  دوش و  یم  ناملـسم  يدوز 
ریغ هچ  دـشاب و  ناملـسم  هچ  دـنیب ؛ یم  ار  شا  هرهب  دـیامن  یتبحم  اـم  هب  هک  ره  تسین . نینچ  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  درادـن ، هدـیاف  اـمش 

: دـیوگ یم  فسوی  یـسر . یم  تیاه  هتـساوخ  همه  هب  شاب ! هتـشادن  ینارگن  شیوشت و  چـیه  ورب و  لکوتم  شیپ  رطاخ  هدوسآ  ناملـسم .
زا دش و  ناملـسم  قاحـسا ، شرـسپ ، ینارـصن  درم  گرم  زا  سپ  متـشگرب . مدیـسر و  میاهفده  مامت  هب  متفر و  لکوتم  دزن  ینارگن  نودـب 

(84 .) ما هدش  ناملسم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دوخ ، رورـس  تراشب  هب  نم  تشاد : یم  راهظا  هتـسویپ  شدوخ  دمآ و  رامـشب  بوخ  نایعیش 
یم هتسجرب  فوسلیف  ناونع  هب  ار  وا  مدرم  و  دوب -  قارع  مان  بحاص  نادنمشناد  زا  يدنک -  قاحسا  ینآرق ! ياه  هزاسان  فوسلیف و  ( 60)

تفرگ میمـصت  تسین  راگزاس  رگید  یـضعب  اب  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  تشادـنپ  یم  دوب . رفاـک  تشادـن و  لوبق  ار  مالـسا  يو  دـنتخانش .
تسـشن و هناخ  رد  یباتک  نینچ  شراگن  يارب  دـسیونب ! یباتک  ینآرق  تایآ  رد  دوجوم  ياه  ضیقن  دـض و  اه و  هزاسان  رهاـظ  هب  نوماریپ 

ایآ دومرف - : وا  هب  ترضح  داد . عالطا  ار  نایرج  دیسر و  ع )  ) يرگسع ماما  رضحم  يو  نادرگاش  زا  یکی  يزور  دیدرگ . نتشون  لوغشم 
ضرع دزاس ؟ نامیشپ  درادزاب و  هدرک  عورش  نآرق  هرابرد  هک  یباتک  نتشون  زا  ار  ناتداتسا  هک  تسین  يدیـشر  دنمـشوه و  درم  امـش  نیب 

ار هچنآ  يرـضاح  ایآ  دومرف - : ماما  مینک ؟ فرـصنم  شا  هدـیقع  زا  ار  وا  تسا  نکمم  هنوگچ  میتسه . وا  نادرگاش  زا  یگمه  اـم  درک - :
عورـش هک  راـک  نیا  رد  ار  وا  یتدـم  و  ورب ! وا  شیپ  دومرف - : یلب ! درک - : ضرع  یهد ؟ ماـجنا  تداتـسا  رـضحم  رد  مزومآ  یم  وت  هب  هک 

وت زا  مهاوخ  یم  هزاـجا  هدـمآ  شیپ  میارب  یلاؤس  وگب  وا  هب  يدـش  هک  مدـمه  تسود و  يریگب و  سنا  هک  يروـط  هب  نک  کـمک  هدرک 
( ادـخ  ) نآرق هدنتـسرف  تسا  نکمم  ایآ  وگب : وا  هب  سرپب ! تفگ  دـهاوخ  وا  درادـن . ار  نآ  خـساپ  یگتـسیاش  یـسک  امـش  زا  ریغ  مسرپب و 
: وگب وا  هب  ماگنه  نیا  رد  تسا . نکمم  يرآ ؟ تفگ : دهاوخ  باوج  رد  وا  دیا ؟ هدـیمهف  امـش  هک  تسنآ  زا  ریغ  هک  هدرک  هدارا  ار  یناعم 

امـش روظنم  دمهف  یم  یبوخ  هب  تداتـسا  دـینز . یم  سدـح  امـش  هک  تسا  یناعم  نآ  زا  ریغ  تایآ  زا  ادـخ  روظنم  دـیاش  یناد  یم  هچ  وت 
. دیدرگ هدامآ  لاؤس  حرط  يارب  هنیمز  هکنیا  ات  دش  مدمه  وا  اب  درک و  راتفر  ماما  روتـسد  قباطم  تفر ، قاحـسا  داتـسا  دزن  درگاش  تسیچ .
هب تقد  لامک  اب  داتـسا  دشاب ؟ هدرک  هدارا  يا  هدیمهف  تایآ  زا  وت  هک  یناعم  زا  ریغ  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  ایآ  دیـسرپ  داتـسا  زا  هاگنآ 

راهظا لمأت  یمک  زا  سپ  فوسلیف  درک . رارکت  ار  شلاؤس  درگاش  نک ! رارکت  ار  دوخ  لاؤس  هرابود  تفگ : داد و  شوگ  درگاـش  شـسرپ 
زا تسا و  تالامتحا  ياراد  اهتغل  اه و  هژاو  اریز  دشاب . هتـشاد  تایآ  رهاظ  یناعم  زا  ریغ  یناعم  هدارا  دنوادخ  تسا ، نکمم  يرآ ! تشاد :

دودح زا  درادن و  دوخ  شیپ  زا  ار  یشسرپ  نینچ  یئاناوت  وا  درگاش  تسناد  یم  داتسا  دشاب . یم  هدیدنـسپ  امـش  هتفگ  زین  رظن  تقد  ظاحل 
؟ يا هتفرگ  دای  اجک  زا  ار  بلطم  نیا  ییوگب  ار  تقیقح  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  تفگ : درگاش و  هب  يور  اذـل  تسا  نوریب  وا  هشیدـنا 

دیوگب ار  تقیقح  دومن  رارصا  تفریذپن و  ار  وا  باوج  داتسا  مسرپب . وت  زا  هک  دمآ  منهذ  هب  تفگ : داد  تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  ادتبا  درگاش 
نادناخ زا  زج  اهـشسرپ  نینچ  نوچ  یتفگ ، ار  تیعقاو  نونکا  فوسلیف : داد . مدای  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  هک  تسا  نیا  تقیقح  درگاش :

تایآ ضقانت  هرابرد  ار  هچنآ  مامت  دـننک و  هیهت  شتآ  داد  روتـسد  دوخ  تاهابتـشا  هب  هجوت  اب  فوسلیف  هاگنآ  دوش . یمن  هدینـش  تلاـسر 
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(85 !) دنازوس دیشک و  شتآ  هب  دوب  هتشون  نآرق 

( جع  ) نامز ماما  دلوت  ( 61)

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  ارماس  رهش  رد  يرجه  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  مهدزناپ  رد  جع ) ) رـصع ماما  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح 
دزن تسا ، نابعش  همین  بشما  همع ! دومرف - : تساوخ و  ارم  ع )  ) يرگسع نسح  ماما  هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) یقت دمحم  ماما  رتخد  همیکح 
: - دومرف تسیک ؟ دازون  ردام  مدرک - : ضرع  درک . دهاوخ  راکـشآ  يدوز  هب  ار  دوخ  تجح  هدنخرف  بش  نیا  رد  دنوادخ  نک ! راطفا  ام 

هک روط  نامه  تسا . نیا  تحلـصم  دومرف - : منیب ! یمن  یمارگ  يوناـب  نیا  رد  یگلماـح  زا  يرثا  هک  نم  موش ! تیادـف  متفگ - : سجرن .
بش نم ! يوناب  تفگ - : دروآ و  رد  میاپ  زا  ار  اه  شفک  دمآ ، نوتاخ  سجرن  متسشن . مدرک و  مالس  مدش . هناخ  دراو  دش . دهاوخ  متفگ 

وت هب  يدـنزرف  دـنوادخ  بشما  مرتخد ! متفگ - : گرزب ؟ ماقم  نیا  اجک و  نم  هن ! تفگ - : ییوت ! ام  نادـناخ  نم و  يوناب  متفگ - : ریخب !
ار ماش  زامن  نم  تسـشن . ایح  بجُح و  لامک  رد  دینـش  نم  زا  ار  نخـس  نیا  ات  دوب . دـهاوخ  ترخآ  ایند و  رورـس  هک  دـیامرف  یم  تیاـنع 

يرثا وا  رد  لمح  عضو  زا  هدیباوخ و  سجرن  مدید  مدـناوخ ، ار  بش  زامن  مدـش و  رادـیب  بش  فصن  مدـیباوخ . مدرک و  راطفا  مدـناوخ و 
یم ار  شزامن  تسا و  رادیب  مه  سجرن  مدید  مدش ، رادـیب  بارطـضا  اب  هک  تشذـگن  یتدـم  متفر . باوخ  هب  زامن  بیقعت  زا  سپ  تسین ،

نـسح ماما  ماگنه ، نیا  رد  تفای . هار  ملد  هب  کش  یمک  ماما  هدـعو  زا  دوش ، یمن  هدـید  وا  رد  لمح  عضو  راثآ  هنوگ  چـیه  یلو  دـناوخ ،
تقو هک  نکن  هلجع  همع ! ( ) برق دـق  رمالا  ناـف  همع  اـی  یلجعت  ـال  : ) دومرف دز و  ادـص  ارم  دـنلب  يادـص  اـب  دوخ  لـحم  زا  ع )  ) يرگـسع

زا بارطـضا  اب  سجرن  هاگان ! مدـش . سی  هدجـس و  ملا  هروس  ندـناوخ  لوغـشم  ع )  ) ماما يادـص  ندینـش  زا  سپ  تسا ). کیدزن  تدالو 
؟ ینک یم  ساسحا  يزیچ  دوخ  رد  ایآ  مدیـسرپ  مدرک ، يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  مدش و  کیدزن  وا  هب  نم  تساخرب ، دش و  رادیب  باوخ 
ار سجرن  نم و  سپـس  مداد . وت  هب  هک  تسا  يا  هدژم  ناـمه  نیا  شاـب ، هتـشاد  بلق  تردـق  شاـبن و  نارگن  متفگ - : همع ! یلب  تفگ - :

لاح رد  نیمز  يور  هناگتفه  ياضعا  اب  هدـش و  دـلوتم  هدـید  رون  نآ  هک  مدرک  هدـهاشم  هاـگان ! مدـش ، رادـیب  تفرگ . باوخ  هظحل  دـنچ 
ادـص ارم  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد  تسا . هزیکاپ  كاپ و  تدالو  شیالآ  زا  مدـید  متفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  تسا . هدـجس 

تشاذگ يو  ناهد  هب  ار  دوخ  نابز  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  ع )  ) ماما مدرب . يو  دزن  هب  ار  دولوم  نآ  نم  روایب ! نم  دزن  ار  مرـسپ  همع ! دز :
هللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ - : كاپ  دازون  نآ  نزب . فرح  نم  اب  مدنزرف  یُنب ) ای  ملکت  : - ) دومرف دیـشک و  وا  شوگ  مشچ و  رب  تسد  و 

ع)  ) يرگـسع نسح  ماما  شردپ  ات  همئا  ریاس  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  یتاولـص  سپـس  هللا . لوسر  دمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال 
شردام شیپ  ار  وا  روایب ! نم  دزن  زاب  دنک و  مالـس  زین  وا  هب  ات  ربب  شردام  دزن  ار  وا  همع ! دومرف - : ع )  ) ماما دـش . تکاس  سپـس  داتـسرف ،

(86 .) مدینادرگرب شردپ  دزن  ار  وا  رگید  راب  داد ! ار  شمالس  باوج  شردام  درک و  مالس  مدرب .

( جع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  ( 62)

( هر  ) يدابآ رتسا  قحـسا  ریما  مان  هب  ینمؤم  حلاص و  صخـش  ام  نامز  رد  تفگ : یم  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  لوق  زا  هر )  ) یـسلجم همالع 
هظحل کی  رد  ار  خـسرف  نیدـنچ  ینعی  دراد -  ضرالا  یط  وا  هک  دوب  هدـش  روهـشم  مدرم  نیب  و  دوب ، هتفر  هکم  هب  هدایپ  راب  لهچ  هک  دوب 

ایآ مدیـسرپ - : يو  زا  یـسرپلاوحا  زا  سپ  متفر . شرادید  هب  مدـش و  ربخاب  نم  دـمآ . ناهفـصا  هب  وا  اه  لاس  زا  یکی  رد  هدرک -  یم  یط 
ادـخ هناخ  ترایز  هب  جـح  ناوراک  اب  اهلاس  زا  یکی  رد  تفگ : باوج  رد  تسا ؟ هتفای  ترهـش  نینچ  ام  نیب  رد  دـیراد ؟ ضرالا  یط  اـمش 

مک هدنام و  بقع  ناوراک  زا  یتلع  هب  نم  دوب . هار  خـسرف ) هاجنپ  زا  شیب   ) لزنم هن  ای  تفه  هکم  اب  اجنآ  هک  میدیـسر ، یلحم  هب  متفر  یم 
یگدنز زا  هک  دش  بلاغ  نم  رب  نانچ  یگنـشت  مدوب . نادرگرـس  ناریح و  هدرک  مگ  ار  یلـصا  هداج  و  مدش . ادج  نآ  زا  یلک  روط  هب  مک 

هب مدید و  رود  زا  یحبـش  هاگان  امرف ! تیاده  هداج  هب  ار  ام  نامز !) ماما  ! ) حـلاصابا ای  حـلاصابا ! ای  مدز - : دایرف  راب  دـنچ  متـشگ . سویأم 
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هدرک نت  هب  يزیمت  سابل  هک  تسا  ابیز  نوگ و  مدنگ  یناوج  مدید  دش . رضاح  مرانک  رد  حبـش  نآ  یهاتوک  تدم  زا  سپ  متفر ! ورف  رکف 
هنشت دیسرپ - : داد و  ارم  مالس  باوج  مدرک ، مالس  وا  هب  تشاد . دوخ  هارمه  یبآ  فرظ  دوب و  راوس  يرتش  رب  دراد . ار  ناگرزب  يامیس  و 

دوخ رـس  تشپ  رب  ارم  یـسرب ؟ ناوراـک  هب  یهاوخ  یم  تفگ - : سپـس  مدیـشون . بآ  نآ  زا  داد و  نم  هب  ار  بآ  فرظ  يرآ ! یتـسه - ؟
نآ ندـناوخ  لوغـشم  مدـناوخ . یم  ار  ینامی  زرح  ياعد  زور  ره  هک  دوب  نیا  نم  تداع  میدرک . تکرح  هکم  بناج  هب  درک و  رتش  راوس 

ار اجنیا  دیـسرپ - : نم  زا  هک  تشذگن  يزیچ  ناوخب ! نینچ  تفگ : یم  تفرگ و  یم  داریا  صخـش  نآ  اه  هلمج  زا  یـضعب  رد  مدـش . اعد 
نیا رد  دـش . دـیدپان  مرظن  زا  تشگزاب و  وا  مدـش ، هدایپ  یتقو  وش ! هدایپ  دـندرک - : رما  متـسه . هکم  رد  مدـید  مدرک ، هاگن  یـسانش ؟ یم 

، زور تفه  تشذـگ  زا  دـعب  مدـش . فسأـتم  متخانـشن  ار  وا  هکنیا  زا  وا و  قارف  زا  تسا . هدوب  جـع )  ) مئاـق ترـضح  وا  هک  مدـیمهف  تقو 
مدرم نیب  ور ، نیا  زا  دندید و  هکم  رد  ارم  هرابکی  دندوب ، هدش  سویأم  نم  ندنام  هدـنز  زا  نوچ  ناوراک ، دارفا  دیـسر . هکم  هب  ام  ناوراک 

يو دزن  ار  ینامی  زرح  ياعد  تفگ : مردـپ  هک  دـنک  یم  راهظا  نایاپ  رد  هر )  ) یـسلجم همالع  مراد . ضرـالا ) یط   ) نم هک  مدـش  روهـشم 
(87 . ) داد ار  نآ  حیحصت  لقن و  هزاجا  نم  هب  وا  هک  ادخ  رکش  مدرک ، حیحصت  ار  نآ  مدناوخ و 

( جع  ) نامز ماما  یلح و  حجاروبا  ( 63)

یم ار  وا  مدرم  زا  يرایسب  تهج ، نیدب  دوب ، رهش  نآ  یمومع  ياه  مامح  زا  یکی  تسرپرس  (، 88  ) هلح رهش  صلخم  نایعیش  زا  حجاروبا 
باحصا یضعب  زا  یلح  حجاروبا  هک  دنداد  شرازگ  وا  هب  دوب . ریغص  ناجرم  مان  هب  یبصان  یصخش  هلح  رادنامرف  نامز ، نآ  رد  دنتخانش .

نادند تشگ و  حورجم  شندب  مامت  هک  دندز  ردق  نآ  دندروآ . ار  وا  داد  روتـسد  رادـنامرف  دـنک . یم  ییوگدـب  ص )  ) ادـخ لوسر  قفانم 
رایـسب عضو  اب  ار  وا  دـندیرب و  زین  ار  شا  ینیب  دـندرک و  خاروس  زودـلاوج  اب  دـندروآ و  نوریب  ار  شناـبز  نینچمه  تخیر ! نیـشیپ  ياـه 

مه مدرم  و  دندنادرگ ! یم  هلح  رهش  ياه  نابایخ  هچوک و  رد  هدرک و  وا  ندرگ  رب  نامسیر  اهنآ  دندرپس . شابوا  زا  يا  هدع  هب  یـشارخلد 
یمن رگید  هک  تفر و  نوخ  شندـب  زا  يردـق  هب  و  دـش ، حورجم  شندـب  ماـمت  هک  يروط  هب  دـندز . یم  ار  وا  هدروآ  موـجه  فرط  ره  زا 

ار وا  تفرگ  میمـصت  يو  دـنداد . عالطا  رادـنامرف  هب  ار  نایرج  دـنک . میلـست  ناج  دوب  کیدزن  داتفا ، نیمز  يور  دـنک و  تکرح  تسناوت 
، دریم یم  يدوز  هب  هاوخان  هاوخ  هدـش و  تازاجم  یفاـک  هزادـنا  هب  تسا و  یتوترف  درمریپ  وا  دـنتفگ - : نارـضاح  زا  یعمج  یلو  دـشکب ،
هب حجاروبا  نابز  تروص و  هک  یلاح  رد  مدرم -  دایز  رارصا  رطاخ  هب  دیریگن ! ندرگ  هب  ار  وا  نوخ  دینک و  رظن  فرص  وا  نتـشک  زا  امش 
وا هک  تشادـن  کش  یـسک  دـندرب و  هناخ  هب  ار  يو  ناـج  همین  دـندمآ و  وا  ناـشیوخ  درک . رازآ  ار  وا  رادـنامرف  دوب -  هدرک  مرو  یتخس 

شیاه نادند  تسا و  ملاس  ظاحل  ره  زا  دناوخ و  یم  زامن  هداتسیا  وا  هک  دندید  بجعت  لامک  اب  مدرم  زور ، نامه  يادرف  اما  درم . دهاوخ 
: - دندیـسرپ وا  زا  بجعت  اـب  و  تسین ! مخز  همه  نآ  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  هدـش و  بوخ  شندـب  ياـه  مخز  و  هتفرگ ، رارق  دوخ  ياـج  رد 

اب یتح  مداتفا ، گرم  رتسب  رد  هک  یتقو  نم  تفگ - : حجاروبا  دندزن !؟ کتک  ار  وت  الـصا  ییوگ  یتفای و  تاجن  هنوگ  نیا  هک  دش  روطچ 
نآ زا  مدش و  ترـضح  نآ  هب  لسوتم  مبلق  رد  اهنت  اذل  میامن ؛ جع ) ) رـصع یلو  ترـضح  میالوم  زا  کمک  ياضاقت  اعد و  متـسناوتن  نابز 

لامج هب  ممـشچ  هظحل ، نامه  رد  تشگ ! ینارون  ما  هناخ  هاگان ! دـش ، کیرات  ـالماک  بش  هک  یتقو  مدرک . تیاـنع  تساوخرد  ترـضح 
تا هداوناخ  شاعم  نیمأت  يارب  زیخرب و  دومرف - : دیـشک و  متروص  رب  ار  شفیرـش  تسد  دـمآ و  ولج  وا  داتفا ، جـع )  ) نامز ماـما  میـالوم 

تفگش ینوگرگد  یتمالس و  ربخ  ما . هتفای  زاب  ار  دوخ  لماک  یتمالس  هک  دینیب  یم  نونکا  داد ! افـش  ار  وت  دنوادخ  نک ! راک  ورب و  نوریب 
شنیرومأم هب  هلح  رادـنامرف  دـندیمهف . ناگمه  دـیچیپ و  اـج  همه  يوق -  ملاـس و  يدرف  هب  رغـال  فیعـض و  يدرمریپ  زا  وا -  لاـح  زیگنا 

همه نآ  زا  يرثا  نیرتکچوک  هدش و  ضوع  حجاروبا  هفایق  دومن ، هدهاشم  رادنامرف  هاگان ! دننک . رـضاح  يو  دزن  ار  حـجاروبا  داد  روتـسد 
رب هدـنهد  ناکت  یتشحو  بعر و  تسین ! هسیاقم  لباق  زورما  حـجاروبا  اب  زورید  حـجاروبا  دوش ! یمن  هدـید  شندـب  تروص و  رد  اه  مخز 

لبق وا  دش . ضوع  دندوب ) هعیـش  ارثکا  هک   ) هلح مدرم  اب  شراتفر  سپ ، نآ  زا  هک  تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  وا  داتفا ، رادنامرف  بلق 
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هب ات  تسـشن  یم  هلبق  هب  تشپ  يزیمآ  هرخـسم  روط  هب  دمآ ، یم  جع ))  ) ماما ماقم   ) هب فورعم  هاگیاج  هب  هلح  رد  هک  یتقو  نایرج ، نیا  زا 
یم هلبق  هب  ور  اجنآ  رد  بدا ، يوناز  ود  اب  دمآ و  یم  سدقم  ناکم  نآ  هب  نایرج ، نیا  زا  دـعب  یلو  شاب ؛ هدرک  نیهوت  فیرـش  ناکم  نآ 

اهراک نیا  یلو  درک . یم  یکین  ناراـکوکین  هب  تفرگ و  یم  هدـیدان  ار  ناـشیا  ياـه  شزغل  تشاذـگ . یم  مارتحا  هلح  مدرم  هب  تسـشن و 
اه هتفگ  اه و  هتکن  ع ،)  ) همئا نیرصاعم  مود : تمسق  ( 89 . ) تشذگرد یهاتوک  تدم  زا  سپ  دیشخبن ، وا  لاح  هب  يدوس 

! مشاب هدینشن  (ص ) ادخ لوسر  زا  رگا  لال  منابز  ( 64)

هناخ رد  رانک  سنا  میتفر . یمارگ ) لوسر  رـسمه   ) هملـس ّما  هناخ  رد  هب  کـلام  نب  سنا  يرـصب و  نسح  اـب  يزور  دـیوگ : یم  ملـسم  وبا 
: - تفگ مدنزرف ؟ یتسیک  وت  دیسرپ - : دعب  داد . خساپ  هملس  ّما  درک و  مالس  يرصب  نسح  میدش . لزنم  دراو  يرصب  نسح  اب  نم  تسشن .

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراـبرد  (ص ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  ما  هدـمآ  تفگ - : يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  دومرف - : متـسه . يرـصب  نسح  نم 
موش رک  ما ، هدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  مشوگ  ود  نیا  اب  ار  نآ  هک  تفگ  مهاوخ  وت  هب  یثیدـح  مسق  ادـخ  هب  دومرف - : هملـس  ّما  ییوگب . میارب 

یهاوگ رگا  دنزب  شرهم  دنوادخ  درپس ، رطاخ  هب  ار  نآ  مبلق  و  مشاب ! هدیدن  رگا  موش  روک  مدید ، ممـشچ  ود  نیا  اب  و  میوگب ! غورد  رگا 
تمایق زور  سک  ره  یلع ! ای  دومرف : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  ناشیا  هک  مشاب  هدینـشن  (ص ) ادخ لوسر  زا  رگا  دوش  لال  منابز  و  دـهدن !
يرصب نسح  لاح ، نیا  رد  دریگ . یم  رارق  ناتسرپ  تب  ناکرـشم و  فص  رد  دنک ، راکنا  ار  وت  تیالو  دوش و  رـضاح  دنوادخ  هاگـشیپ  رد 

هملس ّما  لزنم  زا  هک  یماگنه  تسا . نانمؤم  همه  رورس  نم و  رورس  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  اقح  هک  مهد  یم  تداهـش  ربکا ! هللا  تفگ - :
تمظع زا  نم  تفگ : سپـس  درک  لقن  ار  ملـس  ّما  ثیدح  يرـصب  نسح  یتفگ ؟ ریبکت  ارچ  تفگ - : وا  هب  کلام  نب  سنا  میدـمآ ، نوریب 

لوسر ار  ثیدـح  نیا  تشاد - : راهظا  ادـخ  (ص ) ربمغیپ مداخ  کلام  نب  سنا  تقو  نیا  رد  متفگ . ریبکت  مدرک و  بجعت  ع )  ) یلع ماـقم 
ره دوب و  هدـش  عطق  وا  تسد  ود  اپ و  ود  هک  يدرم  دـش ! باجتـسم  هک  ینیرفن  راهچ  ( 65 ( ) 90 .) تسا هدومرف  راب  راهچ  ای  هس  (ص ) ادـخ

ییوگ یم  زاب  هدنامن ، یقاب  یتازاجم  وت  يارب  زا  دنتفگ - : وا  هب  هدب ! تاجن  شتآ  زا  ارم  ایادخ  دز - : یم  دایرف  دوب ، روک  زین  شمشچ  ود 
ياهسابل مدرم  دش ، دیهش  ماما  یتقو  دنتشک ، ع )  ) نیـسح ماما  هک  مدوب ، يدارفا  اب  البرک  رد  نم  تفگ - : هدب ؟ تاجن  شتآ  زا  ارم  ایادخ 

زا ار  یتمیق  دـنب  نآ  ات  تشاد  نآ  هب  ارم  یتسرپایند  مدـید ، ترـضح  نآ  نت  رد  یتمیق  نارگ  راولـش  دـنب  راولـش و  دـندرب ، جاراـت  هب  ار  وا 
شتسار تسد  ترضح  نآ  مدید  هاگان  منک ، زاب  ار  دنب  نآ  متـساوخ  هک  نیمه  مدش ، کیدزن  ع )  ) نیـسح رکیپ  فرط  هب  مروآرد . راولش 

ار دنب  نآ  متـساوخ  هک  نیمه  مدرک ! عطق  ار  شتـسد  اذل  منزب ، رانک  ار  مولظم  نآ  تسد  متـسناوتن  نم  داهن ! دـنب  نآ  يور  درک و  دـنلب  ار 
، مرادرب دنب  يور  زا  ار  شتـسد  متـسناوتن  مدرک  هچ  ره  داهن ! دـنب  نآ  يور  درک و  دـنلب  ار  دوخ  پچ  تسد  ترـضح  مدـید  مروآ ، نوریب 

رانک مدیسرت و  مدینش ! ار  يا  هلزلز  كانتشحو  يادص  مروآ ، نوریب  ار  دنب  نآ  متفرگ  میمـصت  زاب  مدیرب ! زین  ار  شپچ  تسد  تهج  نیدب 
و ع )  ) یلع هارمه  (ص ) دّمحم ایوگ  هک  مدید  باوخ ، ملاع  رد  هاگان ! مدیباوخ . ادهـش  هراپ  هراپ  ياه  ندب  رانک  اج  نامه  رد  بش  متفر و 

نیسح ماما  مدینش  دشکب ! دندرک  نینچ  وت  اب  هک  ار  یناسک  ادخ  دنتشک ، ار  وت  مرسپ  دومرف - : سپـس  دیـسوب و  ار  ع )  ) ماما و  س )  ) همطاف
درک و يور  نم  هب  س )  ) همطاف درک . عطق  ار  میاه  تسد  هدـیباوخ ، اـجنیا  رد  هک  صخـش  نیا  تشک و  ارم  رمـش  دومرف - : خـساپ  رد  (ع )
هک متفایرد  مدش . رادیب  باوخ  زا  دیامن ! شتآ  لخاد  ار  وت  دـیامن و  روک  ار  تیاه  مشچ  عطق و  ار  تیاهاپ  اه و  تسد  دـنوادخ  تفگ - :

یقاب شتآ -  رد  دورو  ینعی  نآ  یمراهچ  زونه  هدیسر و  تباجتسا  هب  س )  ) همطاف ياعد  هس  هدش . عطق  میاهاپ  اه و  تسد  ما و  هدش  روک 
(91 !) هدب تاجن  شتآ  زا  ارم  ایادخ ! میوگ - : یم  هک  تسا  نیا  هدنام ،

تموکح اب  عادو  ( 66)

ربنم رب  و  درک ، يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دیـشکن  یلوط  یلو  تسـشن . يو  ياج  هب  هیواعم  شرـسپ  تشذـگ . رد  روفنم  دـیزی ، هک  یماگنه 
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هب يا  هقالع  امش  منیب  یم  هک  اریز  متـسین . مه  نئمطم  منک و  تسایر  امـش  رب  مرادن  هقالع  نم  مدرم ! دومن - : ینارنخـس  نینچ  نیا  هتفر و 
ندروآ تسد  هب  يارب  هیواعم  مدج  میمدرم ! امـش  راتفرگ  زین  ام  دیا و  هدـش  ام  نادـناخ  ینارمکح  راتفرگ  امـش  یلو  دـیرادن . نم  تفالخ 

هچ بکترم  هک  دـیناد  یم  دـیگنج و  !! دوب هتـسیاش  تفالخ  هب  شماقم  هقباس و  رطاخ  هب  هک  مالـسلا -  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تفـالخ 
زا دـعب  تفر ، روگ  هب  هدـش و  دوخ  لمع  هجیتن  راتفرگ  زین  تبقاع  دـیدرک و  هچ  ناشیا  هارمه  هب  دـیناد  یم  مه  امـش  دـش و  یتشز  لاـمعا 

يراک يو  تشادن . ار  تفالخ  یگتـسیاش  نوچ  درک ، یمن  ار  يراک  نینچ  ناشیا  هک  بوخ  دش و  تفالخ  راد  هدهع  دیزی  مردـپ  هیواعم ،
هرخالاب دـهد و  یم  ماجنا  ار  یبوخ  راک  هک  درک  یم  رکف  و  دـش . بکترم  ار  یکانتـشحو  ياـهتیانج  داد ، ماـجنا  دـنکب ، تسیاـب  یمن  هک 

نآ تسا . هدرب  نامدای  زا  ار  وا  گرم  مغ  شتـشز  راتفر  کنیا  و  دـش . شوماخ  وا  داسف  شتآ  تفر و  نیب  زا  هک  تشذـگن  ینامز  نادـنچ 
دنم هقالع  نم  تفالخ  هب  هک  تسا  يدارفا  زا  رتشیب  نم ، تفالخ  هب  هقالع  یب  دارفا  متـسه ، هداوناخ  نیا  موس  رفن  نم  نونکا  تفگ - : هاگ 

دش دنلب  ناورم  دیراپسب ! دیلیام  هک  سک  ره  هب  دیریگب و  نم  زا  ار  تفالخ  دییایب  مشک ! یمن  شود  هب  ار  امش  هانگ  راب  زگره  نم  دنتـسه .
مه رگا  میتشادرب ، ار  دوخ  مهـس  ام  دوب ، يا  هنیجنگ  تفالخ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  داد - : خساپ  نک ! راتفر  رمع  شور  هب  امـش  تفگ - : و 
یم ضیح  هکل  نوچ  شاک  يا  تفگ - : وا  هب  شردام  دمآ . نییاپ  ربنم  زا  و  تسا ، سب  هزادنا  نیمه  نایفـسوبا ، لسن  يارب  دوب ، يراتفرگ 

ره راک و  تیـصعم  ره  هک  دراد  یـشتآ  دنوادخ  مدـیمهف  یمن  رگید  ات  متـشاد  ار  وزرآ  نیمه  زین  نم  تفگ - : ردام  باوج  رد  يدـش - !
هفیلخ ناورم ، کلملادبع  هکم ! رد  ناورم  کلملادـبع  ینارنخـس  ( 67 ( ) 92 .) دـنک یم  باذـع  نآ  اب  دریگب ، ار  يرگید  قح  هک  ار  یـسک 

، تسا سب  تفگ - : تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  يدرم  دیـسر ، هظعوم  دـنپ و  هب  شنانخـس  هک  نیمه  درک . یم  ینارنخـس  هکم  رد  يوما 
دنپ یلو  دیهد  یم  دنپ  دـیزیهرپ ، یمن  تشز  ياهراک  زا  اما  دـینک ، یم  یهن  دـینک و  یمن  لمع  دوخ  یلو  دـینک  یم  رما  امـش  تسا !! سب 

زا ناوت  یم  هنوگچ  دیـشاب ، ام  شور  وریپ  دـییوگب  رگا  میـشاب !؟ امـش  راـتفگ  عیطم  اـی  مینک ، يوریپ  امـش  رادرک  زا  اـم  اـیآ  دـیریگ . یمن 
شیوخ هدنب  ار  وا  ناگدنب  دنناد و  یم  دوخ  تورث  ار  ادخ  لاوما  هک  مینک  تعاطا  یناراکهانگ  زا  ام  لیلد  هچ  هب  ای  درک  يوریپ  نارگمتس 

دنپ ار  دوخ  هک  سک  نآ  تسا  نکمم  ایآ  دـیریذپب ، ار  ام  تحیـصن  دـییامن و  تعاطا  ام  تاروتـسد  زا  دـییوگب  رگا  و  دـننک ؟ یم  باسح 
دیریگب دیتفای  اجک  ره  رد  ار  ملع  دییوگب ، رگا  تسا ؟ زیاج  تسین  لداع  هک  یـسک  زا  تعاطا  رگم  دنک ؟ تحیـصن  ار  يرگید  دهد ، یمن 

تفالخ زا  دننزب ! فرح  رتابیز  دنیوگب و  نخـس  امـش  زا  رتهب  هک  دنـشاب  یناسک  ام  نایم  رد  دیاش  دیریذپب ، دـشاب  هک  ره  زا  ار  تحیـصن  و 
دنیایب شیپ  دیا ، هدرک  هراوآ  اه  نابایب  رد  دنا و  هتـشگ  رد  هب  رد  اهرهـش  رد  هک  نانآ  ات  دیراذگ  رانک  ار  دنب  لفق و  ماظن  دیرادرب و  تسد 

نید ناج و  لام و  رب  طلـسم  ار  امـش  میا و  هدرکن  يوریپ  امـش  زا  زگره  ام  دنگوس ! ادخ  هب  دننک . هرادا  هتـسیاش  روط  هب  ار  تفالخ  نیا  و 
همه ندش  مامت  و  امش ، تموکح  تدم  نایاپ  رظتنم  میهاگآ و  دوخ  نامز  عضو  هب  ام  دینک  راتفر  ام  اب  نارگمتس  دننام  ات  میا  هتخاسن  دوخ 
همه هک  يا  هدنورپ  يدوز  هب  دراد و  ینیعم  تدم  دنز  هیکت  تموکح  ریرـس  رب  هک  امـش  زا  مادک  ره  میتسه . دوخ  ياه  تنحم  اه و  جـنر 

! دنا هتـشاد  اور  ییاه  ملظ  هچ  نارگمتـس  هک  دیمهف  دهاوخ  تقو  نآ  دناوخ و  یم  هدش  هتـشون  نآ  رد  گرزب  کچوک و  لامعا  رادرک و 
(93 !) دشن يربخ  وا  تشونرس  زا  رگید  تفرگ ، ار  وا  هدمآ و  شیپ  هفیلخ ، حلسم  نارومأم  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 

! هبطحق نب  دیمح  تیانج  يارجا  ( 68)

راب وا  رادید  يارب  يزور  متـشاد . هلماعم  نوراه ) نانارمکح  زا  یکی   ) یـسوط هبطحق  نب  دیمح  اب  نم  دـیوگ : یم  يروباشین  زازب  هللادـیبع 
، ناضمر هام  رد  هیضق  نیا  درک . راضحا  ارم  هک  متشاد  نت  رب  رفـس  سابل  زونه  دش ! ربخاب  نم  ندمآ  زا  مدیـسر ، اجنآ  هب  یتقو  متـسب . رفس 

يا هباتفآ  تشت و  دیمح  مدرک  مالـس  تشذگ ! یم  نآ  طسو  زا  بآ  هک  مدید  یقاتا  رد  ار  يو  متفر  وا  دزن  هب  داتفا . قافتا  رهظ  زامن  تقو 
هک مدوب  هدرک  شومارف  نم  دندرک . نهپ  ار  اذغ  هرفـس  سپـس  دومن . اه  تسد  نتـسش  هب  هیـصوت  زین  ارم  تسـش . ار  شیاه  تسد  دروآ و 
: - دیسرپ نم  زا  دیمح  مدیـشک . اذغ  زا  تسد  هلـصافالب  دمآ و  مدای  ندروخ  اذغ  نیب  رد  اما  متـسه ! هزور  نم  تسا و  ناضمر  هام  نونکا 
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امـش اما  منک ، راطفا  ار  ما  هزور  ات  مراد  يرگید  رذع  هن  يرامیب و  هن  نم  تسا ، ناضمر  هام  مداد : خساپ  يروخ ؟ یمن  اذـغ  ارچ  دـش ؟ هچ 
دـش و کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  سپـس  مرادروخرب . زین  تمالـس  زا  مرادـن و  ما  هزور  ندروخ  يارب  یـصاخ  تلع  نم  دـیتسین !؟ هزور  ارچ 
هک یماگنه  دیشرلا  نوراه  داد - : باوج  تسیچ ؟ امش  نتـسیرگ  تلع  مدیـسرپ - : وا  زا  تفای  تغارف  ندروخ  زا  هکنآ  زا  سپ  تسیرگ !

تسا و نتخوـس  لاـح  رد  یعمـش  يو  يور  هب  ور  مدـید  متفر ، وا  رـضحم  هـب  نوـچ  تساوـخ . ارم  اـه  بـش  زا  یکی  رد  دوـب ، سوـط  رد 
: تفگ داتفا  نم  رب  هک  شمشچ  متفرگ ، رارق  يو  ربارب  رد  هک  یماگنه  دوب . هداتسیا  مه  وا  راکتمدخ  تسوا و  ولج  رد  زین  هتخآ  يریـشمش 
ما هناخ  هب  داد  روتـسد  تخادنا و  ریزب  رـس  نوراه  مناج ! لام و  اب  متفگ : ( 94 (؟ ینک یم  تعاطا  نینمؤملا  ریما  زا  هزادنا  هچ  ات  دـیمح ! - 

دصق نوراه  مسرت  یم  هللاانا ! متفگ : دراد . راک  وت  اب  هفیلخ  تفگ - : دمآ و  رومأم  هک  دوب  هتـشذگن  ینادنچ  لزنم  هب  مندیـسر  زا  مدرگرب .
ناج و اب  متفگ - : ینک ؟ یم  تعاطا  هنوگچ  نینمؤملا  ریما  زا  دیسرپ - : نم  زا  مدش ، رضاح  يو  ربارب  رد  نوچ  اما  دشاب . هتشاد  ارم  نتشک 
اب ریما  تفگ - : دمآ و  نوراه  هداتسرف  زاب  مدیسر  ما  هناخ  هب  نوچ  مدرگرب . داد  روتـسد  درک و  یمـسبت  نوراه  مدنزرف . هداوناخ و  لام و 

نینمؤملا ریما  زا  دیـسرپ - : نم  زا  تسا . هتـسشن  شا  هتـشذگ  تلاح  نامه  رد  وا  مدـید  مدـش  رـضاح  نوراه  شیپ  رد  نوچ  دراد . راک  وت 
رادرب ار  ریشمش  نیا  تفگ - : نم  هب  سپس  دیدنخ و  نوراه  منید . دنزرف و  هداوناخ و  لام و  ناج و  اب  متفگ - : ینک ؟ یم  تعاطا  هنوگچ 

. دروآ دوب  لفق  نآ  رد  هک  یطایح  هب  ارم  داد و  نم  هب  تشادرب و  ار  ریـشمش  مداخ  رآ ! ياج  هب  دـهد ، یم  روتـسد  وت  هب  مالغ  نیا  هچنآ  و 
قاتا زا  یکی  رد  مداخ  دوب . لفق  اهنآ  همه  رد  هک  میدـید  زین  قاتا  هس  میدـش و  ور  هب  ور  یهاچ  اب  طایح  طسو  رد  ناهگان ! دوشگ ، ار  رد 

هب مدـید . دوب ، هتخیر  ناشناوسیگ  ناشیرپ و  اهوم  هدـش و  هتـسب  ریجنز  هب  یگمه  هک  ار  ناوج  ریپ و  نت  تسیب  قاتا  نآ  رد  درک . زاب  ار  اه 
مالسلااهیلع همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  لسن  زا  يولع و  همه  نانآ  تسا . هداد  نامرف  اهنیا  همه  نتـشک  هب  ار  وت  نینمؤملا  ریما  تفگ - : نم 

سپـس مدز ! ندرگ  زین  ار  ناشنیرخآ  هکنآ  ات  مدز ، یم  ریـشمش  اب  ار  ناشیا  ندرگ  مه  نم  دروآ و  یم  ار  ناـنآ  یکی  یکی  مداـخ  دـندوب .
يولع رفن  تسیب  مه  قاتا  نآ  رد  دوشگ . ار  يرگید  قاتا  رد  مداخ  هاگ ، نآ  تخادنا . هاچ  نآ  رد  ار  ناگتـشک  ياهرـس  اه و  هزانج  مداخ 

ار ناـنیا  هک  تسا  هدومرف  نینمؤملا  ریما  تفگ - : مداـخ  دـندوب - . هدـش  هتـسب  ریجنز  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  لـسن  زا 
هکنآ ات  تخیر  یم  هاچ  هب  ار  نانآ  ياه  هزانج  اهرس و  مه  وا  مدز و  یم  ندرگ  نم  دروآ و  یم  نم  شیپ  ار  نانآ  یکی  یکی  دعب  یـشکب !

ناوسیگ و اب  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادـنزرف  زا  نت  تسیب  مه  نآ  رد  دوشگ و  ار  موس  قاـتا  رد  سپـس  متـشک . ار  همه 
همه لبق  هویش  هب  زاب  یشکب . زین  ار  نانیا  هک  تسا  هدومرف  نینمؤملا  ریما  تفگ - : مداخ  دندوب . هدش  هدیـشک  ریجنز  هب  هتخیر  ورف  ياهوم 

ار وت  هک  یماگنه  تمایق  زور  تخبدب ! يا  وت  رب  نیرفن  تفگ - : نم  هب  ریپ  نآ  دوب . هدنام  یقاب  يدرمریپ  اهنت  نانآ  زا  هک  نیا  ات  میتشک  ار 
هداز هک  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  نت  تصش  هک  تشاد  یهاوخ  يرذع  هچ  وت  دنروایب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ام  دج  دزن 

یهاـگن مداـخ  داـتفا . هزرل  هب  میاـه  هناـش  اـه و  تسد  ماـگنه  نیا  رد  يدـناسر ؟ لـتق  هب  دـندوب ، مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع 
، فصو نیا  اب  نونکا  دـنکفا ! هاچ  هب  ار  وا  دـسج  مداخ  متـشک و  زین  ار  ریپ  نآ  اذـل  دادـن ! هفیظو  كرت  هزاجا  ارم  درک و  نم  هب  كانبـضغ 

(95 !) دنام مهاوخ  نادواج  شتآ ، رد  هکنآ  لاح  تشاد ، دهاوخ  میارب  يدوس  هچ  نم  زامن  هزور و 

! یلطعم لاس  کی  لالخ و  بوچ  ( 69)

. مدید باوخ  رد  ار  وا  لاس ، کی  زا  سپ  منیبب . باوخ  رد  ار  افرع  زا  یکی  یناراد ، نامیلس  متشاد  وزرآ  دیوگ - : یم  يراوح  رـسپ  دمحا 
بوچ هزادنا  هب  یبوچ  مدید ، اجنآ  رد  مزیه  يردق  مدمآ ، یم  ییاج  زا  دمحا ! يا  تفگ - : درک ؟ هچ  وت  اب  دنوادخ  داتسا ! متفگ - : وا  هب 

تمسق ( 96 .) متـسه لطعم  بوچ  نامه  باسح  يارب  هک  تسا  لاس  کی  نونکا  هن ! اـی  مدرک  لـالخ  مناد  یمن  متـشادرب ، اـهنآ  زا  لـالخ 
هتشذگ ياه  تما  ناربمایپ و  یهلا ، ناربمایپ  موس :
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سیقلب اب  نامیلس  جاودزا  ( 70)

یم ار  باتفآ  دنوادخ  شتسرپ  ياجب  شتلم  وا و  دوب . نارمکح  نمی  رد  أبس  هکلم  سیقلب  ماش ، رد  نامیلس  ترضح  ییاورنامرف  نارود  رد 
دننکن و یچیپرس  يو  توعد  زا  دنیوجن و  يرترب  داد  نامرف  داتسرف و  أبس  هکلم  هب  يا  همان  تفای ، عالطا  نانآ  راتفر  زا  نامیلس  دندیتسرپ .

نانآ تشاذگ . نایم  رد  ناشیا  اب  ار  همان  ناتـساد  تساوخ  تروشم  هب  ار  روشک  ناگرزب  ناهدنامرف و  سیقلب  دندرگ . میلـست  قح  ربارب  رد 
حیضوت مناد و  یمن  حالص  ار  گنج  نم  تفگ : ابس  هکلم  تسا . امش  اب  یئاهن  میمـصت  یلو  میگنج  درم  و  میراد ، یفاک  يورین  ام  دنتفگ :

کی نامیلس  دنا ، هراک  هچ  یتسارب  مینیبب  ات  مییامزایب  ار  نایفارطا  نامیلس و  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  ام  دوزفا  و  تسا . گنج  زا  رتهب  حلـص  داد 
ار ایادـه  نامیلـس  رگا  دومن  مار  ایند  عاتم  اب  ناوت  یمن  ار  ادـخ  نادرم  دـنوش  یم  ریخـست  ایادـه  اب  ناهاشداپ  ربمغیپ . کی  ای  تسا  هاـشداپ 

سیقلب دنروآ  یم  ام  يارب  يربخ  هچ  ناگداتسرف  مینیبب  ات  میتسرف  یم  اهنآ  رب  يا  هیده  نونکا  میوش  وا  میلست  دیاب  تسا  ربمغیپ  وا  دریذپن 
نانآ زا  اهنت  هن  نامیلس  دندرازگ  نامیلس  هاگشیپ  رد  ار  ایاده  هک  نیمه  داتسرف  نامیلس  يوسب  فارـشا  نادنمدرخ و  زا  نوراک  اب  ییایاده 

شنابحاص هب  ار  ایاده  نیا  تفگ : ناگداتسرف  هب  تسیرگن و  ییانتعا  یب  هدید  اب  زین  ایاده  هب  تفگن  دمآ  شوخ  نانآ  هب  درکن و  لابقتـسا 
اب يدوزب  ام  دـینادب  اـما  موش  یمن  مار  عیمطت و  اـیند  لاـم  اـب  زگره  هداد  نم  هب  اـهجنگ  ناوارف و  تمعن  نادـنچ  دـنوادخ  اریز  دـینادرگرب 

وگزاب يو  هب  ار  ارجام  همه  دنتـشگرب  سیقلب  ناگداتـسرف  تشاد . دـیهاوخن  نآ  اب  ار  یگنج  ناوت  هک  دـمآ  میهاوخ  امـش  يوسب  يرکـشل 
يارب ددرگ و  تسا  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  قح و  نامرف  نامه  هک  نامیلـس  نامرف  میلـست  دیاب  راچان  تفایرد  تسارف  اب  ابـس  هکلم  دـندرک 
يوسب دوخ  موق  نادنمدرخ  ناگرزب و  زا  یهورگ  اب  تهج  نیدب  درادن  نامیلس  تما  هب  نتسویپ  زج  یهار  چیه  دوخ  روشک  رکشل و  ظفح 

هکلم تخت  دناوت  یم  امش  زا  کی  مادک  تفگ - : نارـضاح  هب  تفای  یهاگآ  ابـس  هکلم  تکرح  زا  نامیلـس  هک  یتقو  دندش  راپـسهر  ماش 
زا هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  نم  تفگ - : ناـینج ) ناـشکندرگ  زا  یکی   ) نج زا  یتـیرفع  دـنک ؟ رـضاح  نـم  دزن  شدورو  زا  شیپ  ار  اـبس 
نم تفگ - : اـیخرب  نبا  فصآ  دریگ . ماـجنا  رتدوز  نیا  زا  راـک  مهاوخ  یم  نم  تفگ - : نامیلـس  مروآ  یم  وت  دزن  يزیخرب  دوـخ  ياـج 

تخت تشذـگن  ینادـنچ  هظحل  درک  تقفاوـم  داهنـشیپ  نیا  اـب  نامیلـس  دروآ . مهاوـخ  وـت  دزن  ینز  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  لـبق  ار  وا  تخت 
دیامزایب و ار  ابس  هکلم  لقع  ناوت  هکنیا  يارب  نامیلـس  تخادرپ . ادخ  رکـش  شیاتـس و  هب  گنرد  یب  دید ، رـضاح  دوخ  دزن  رد  ار  سیقلب 
، دنـسرپب وا  زا  دش  دراو  سیقلب  هک  یماگنه  دـنهد . ماجنا  یتارییغت  تخت  نآ  رد  داد  روتـسد  دزاس  مهارف  ادـخ  هب  وا  نامیا  يارب  يا  هنیمز 
درک و تخت  هب  هراشا  یـسک  دـش  دراو  نامیلـس  هاگراب  هب  ابـس  هکلم  هک  یتقو  دـهد . یم  باوج  هچ  دـینیبب  هن ؟ ای  تسا  وا  تخت  نیا  اـیآ 
رد ار  تخت  اریز  تسا . وا  دوخ  تخت  نآ ، هک  درکن  رواـب  تسخن  درک  هاـگن  تخت  هب  سیقلب  تسا ؟ هنوـگ  نیا  امـش  تخت  اـیآ  تفگ - :

سیقلب تسا ! نم  تخت  نامه  نیا  اـیوگ  تفگ - : بجعت  اـب  دـید ، نآ  رد  ییاـه  هناـشن  درک  تقد  نوچ  یلو  دوب ، هتـشاذگ  ابـس  نیمزرس 
ار نامیلس  ترـضح  نییآ  دش و  قح  میلـست  اذل  هدش ، هدروآ  اجنآ  هب  وا  زا  رتولج  يداع  ریغ  قیرط  زا  تسوا و  دوخ  تخت  هک  دش  هجوتم 
(97 .) دندیشوک یتسرپاتکی  يوس  هب  مدرم  داشرا  رد  ود  ره  درک و  جاودزا  نامیلس  اب  روهشم  لقن  هب  تسویپ و  نامیلس  نییآ  هب  تفریذپ .

! یلیئارسا ینب  داریا  ( 71)

. تشاذـگ لیئارـسا  ینب  هلیبق  نادـنزرف  نیرتهب  زا  يدرم  هار  رـس  رب  ار  وا  دـسج  تشک و  ار  دوخ  ناگتـسب  زا  یکی  لیئارـسا ، ینب  زا  يدرم 
یسوم رضحم  لکشم  نیا  لح  يارب  تساخرب . ياغوغ  هجیتن  رد  تسوا . لتاق  هک  دش  مهتم  اهنآ  زا  یسک  دمآرب . وا  یهاوخنوخ  هب  سپس 

نانآ یسوم  دندرب  نامگ  لیئارسا  ینب  دننک . تقیقح  فشک  ات  دنروایب  يواگ  داد  روتسد  یسوم  ترضح  دزاس . راکشآ  ار  قح  ات  دندمآ 
یم هانپ  ادخ  هب  نم  تسا و  نانادان  يوخ  ازهتسا  تفگ - : یسوم  دینک ؟ یم  ازهتسا  ار  ام  ایآ  دنتفگ - : بجعت  يور  زا  دنک ، یم  ازهتسا  ار 

. دشاب دیاب  يواگ  هنوگچ  دنک ، نشور  نم  يارب  هاوخب  تراگدرورپ  زا  دنتفگ - : تسا  يدج  هلأسم  دـندیمهف  یتقو  مشاب . نالهاج  زا  مرب 
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یفاک ناشیا  تعاطا  رد  دندروآ  یم  يواگ  هنوگره  دندرک ، یم  يوریپ  یسوم  نامرف  زا  لوا  هلحرم  رد  لیئارسا  ینب  رگا  دومرف : ترـضح 
هک داد  رارق  ياه  هناشن  واگ  نآ  يارب  و  تخاس . راوشد  ناشیارب  ار  راک  زین  ادخ  دنتـساوخ ، حیـضوت  دـندرک ، یئوج  هناهب  نوچ  یلو  دوب .
هن تسا و  هداتفا  راک  زا  ریپ  هن  واگ  نآ  دومرف : دنوادخ  دشاب ، دیاب  هنوگچ  واگ  نیا  دندیسرپ ، هک  یتقو  اذل  دوبن . ناسآ  راک  شندرک  ادیپ 

یگنر هچ  دندیـسرپ - : زاب  ود ! نیا  نایم  هکلب  ناوج ، رکب و  هن  دـشاب و  هداتفا  راـک  زا  ریپ و  هن  واـگ  نآ  ود . نیا  ناـیم  هکلب  ناوج ، رکب و 
زونه واگ  تاصخـشم  یـسوم ! يا  دنتفگ - : دزاس . رورـسم  داش و  ار  هدننیب  ره  هک  يروط  گنر ، درز  دومرف - : یـسوم  ترـضح  دشاب !؟

نودـب دـشاب ، هدرکن  یـشکبآ  تعارز ، يارب  هدـشن و  مرن  مارآ و  ندز  مخـش  هب  هک  يواگ  تفگ - : یـسوم  امرفب ! رت  حـضاو  تسا  مهبم 
تاصخـشم اب  تاصخـشم  رخآ  رد  دندرک  وجتـسج  ناوارف  تمحز  اب  دـشابن . نآ  رد  يرگید  گنر  شا  یلـصا  گنر  زا  ریغ  هدوب و  بیع 

تـسوپ هکنیا  رگم  مشورف ، یمن  تفگ - : دـنتفر ، وا  شیپ  دـیرخ  يارب  هک  یتقو  دوب . لیئارـسا  ینب  زا  یناوج  دزن  هک  تفای  قابطنا  يواگ 
تمیق نامه  هب  زین  نانآ  دـیرخب ! دـیاب  تسین  يا  هراچ  دومرف - : دـنداد ، عـالطا  ترـضح  هب  ار  ناوج  راـتفگ  دـییامن ! ـالط  زا  رپ  ار  مواـگ 

نآ هن  تسا ، هتـشک  ارم  میومع  رـسپ  هللا ! یبن  ای  تفگ - : دش ، هدـنز  وا  دـندز و  لوتقم  درم  رب  ار  ( 98  ) واگ مد  دنتـشک . ار  نآ  دندیرخ و 
هـصق واگ  نیا  هللا ! یبن  ای  تفگ - : یـسوم  باحـصا  ناوریپ و  زا  یکی  دش . راکـشآ  همه  رب  لتق  زار  هنوگ  نیا  دـننک . یم  اعدا  هک  یـسک 

نابرهم یلیخ  شیوخ  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  واـگ ، نیا  بحاـص  ناوج  تفگ - : درم  تسیچ ؟ هصق  نآ  دومرف - : ترـضح  دراد . ینیریش 
رادیب نیریـش  باوخ  زا  ار  ردـپ  تساوخن  نوچ  تفای . باوخ  رد  ار  وا  دـمآ ، ردـپ  شیپ  لوپ ، نتفرگ  يارب  دـیرخ . یـسنج  وا  يزور  دوب .

رطاخ هب  يدرک ، ییوکین  راک  تفگ - : ردپ  درک . ضرع  وا  هب  ار  نایرج  دـش ، رادـیب  ردـپ  هک  یماگنه  درک ، رظن  فرـص  هلماعم  زا  دـنک ،
(99 .) تسا ردام  ردپ و  هب  یکین  دیاوف  نیا  دینیبب ! تفگ - : مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  مدیشخب . وت  هب  ار  واگ  نیا  نآ ،

! منهج زا  یشرازگ  ( 72)

. دـندوب هدرم  ناشیاه  هناخ  هار و  نیب  رد  نآ  نینکاس  مامت  هک  دیـسر  يا  هدـکهد  هب  درک . یم  تحایـس  شناوریپ  اـب  ع )  ) یـسیع ترـضح 
نفد ار  رگیدکی  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  دنا ، هدش  یهلا  بضغ  راتفرگ  اعطق  دـنا ، هدرمن  یعیبط  گرم  هب  نانیا  دومرف - : ع )  ) یـسیع ترـضح 

! نزب ادص  ار  ناگدرم  دیـسر  باطخ  ع )  ) یـسیع هب  تسا ! هدوب  هچ  نانیا  هیـضق  میتسناد  یم  ام  شاک  يا  دنتفگ - : شناوریپ  دـندرک . یم 
ای ییوگ  یم  هچ  یلب ! داد - : خـساپ  نانآ  زا  یکی  هیرق ! لها  يا  دز - : ادـص  یـسیع  ترـضح  داد . دـهاوخ  باوج  ار  وت  نانآ  زا  رفن  کی 

، میتشادرب باوخ  زا  رس  رطاخ  هدوسآ  یتمالس و  لامک  اب  هاگحبـص  ام  تسا - ؟ هدوب  هچ  امـش  هیـضق  تسا و  هنوگچ  ناتلاح  هللا - ؟ حور 
هچ هب  دـنز - . یم  جوم  نآ  رد  شتآ  ياـههوک  هک  تسا  شتآ  زا  ییاـیرد  تسیچ - ؟ هیواـه  میداـتفا - ! هیواـه  رد  همه  اـما  ناـهاگنابش 
- ؟ دـیتشاد هقالع  ایند  هب  هزادـنا  هچ  دومن - . راتفرگ  نینچ  ار  ام  توغاط  زا  تعاطا  ایند و  تبحم  دـیدش - ؟ راتفرگ  باذـع  نیا  هب  تهج 

دنادرگ یمرب  يور  هاگره  میدـش و  یم  لاحـشوخ  دروآ  یم  يور  اـم  هب  اـیند  تقو  ره  رداـم ! ناتـسپ  هب  راوخریـش  كدوک  هقـالع  دـننام 
هچ ره  دیدرک - ؟ یم  تعاطا  توغاط  زا  دح  هچ  ات  دندیسرپ - : سپس  دندرک و  یثکم  ع )  ) یسیع ترـضح  هاگ  نآ  میتشگ . یم  نیگمغ 

هکئالم هدـش و  هدز  نیـشتآ  ماجل  ناشناهد  نانآ  اریز  يداد - ؟ مباوج  وت  طقف  ناـگدرم  ناـیم  زا  ارچ  میدومن - . یم  تعاـطا  دـنتفگ  یم 
دنوادخ باذع  هک  یماگنه  مدرک . یمن  يوریپ  ناشیا  زا  راتفر  رد  یلو  مدوب  نانآ  نایم  رد  نم  دنتـسه . نانآ  رومأم  يریگتخـس  وخدـنت و 

شناوریپ بناج  هب  ور  ع )  ) یـسیع متفیب ! شتآ  نایم  رد  مسرت  یم  منازیوآ ، منهج  رانک  يوم  کی  اب  نونکا  تفرگ . ارف  زین  ارم  دـش ، لزان 
(100 .) دنامب ملاس  ناسنا  نید  رگا  دوب ، دهاوخ  هتسیاش  ندروخ  نیوج  نان  ندیباوخ و  ناد  هلابز  رد  تفگ - : درک و 

! ردام نیرفن  ( 73)

. تخادرپ یم  تدابع  هب  يا  هعموص  رد  هراومه  وا  دوب . حیرج  مان  هب  يدـباع  لیئارـسا ، ینب  نایم  رد  دـیامرف : یم  لقن  (ع ) رقاب دـمحم  ماما 
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رگید راب  تشگزاب . شا  هناخ  هب  ردام  دادن ، خساپ  شردام  هب  دوب  تدابع  لوغـشم  نوچ  وا  دز ، ادص  ار  وا  دـمآ و  يو  دزن  شردام  يزور 
یباوج دز و  ادص  ار  وا  دمآ و  ردام  زاب  موس  راب  يارب  درکن . انتعا  ردام  هب  حیرج  زاب  دز ، ادص  ار  حیرج  دـمآ و  هعموص  هب  یتعاس  زا  سپ 

اج نامه  دمآ و  وا  دزن  دوب  هلماح  هک  يا  هشحاف  نز  زور ، نامه  يادرف  درک . نیرفن  ار  وا  تسکـش و  ردام  لد  دنزرف  راتفر  نیا  زا  دینـشن .
نیا تسا . دـباع  نیا  عورـشمان  دـنزرف  هچب  نآ  هک  درک  اعدا  تشاذـگ و  حـیرج  دزن  هدروآ و  اـیند  هب  ار  يا  هچب  تفرگ و  شناـمیاز  درد 

نونکا دومن ، یم  شنزرس  درک و  یم  یهن  انز  زا  ار  مدرم  هک  یـسک  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  مدرم  داتفا . اه  نابز  رـس  دش و  عیاش  عوضوم 
ماگنه نآ  رد  درک . رداص  ار  دـباع  مادـعا  نامرف  هاش  تسا . هدرک  انز  دـباع  هک  دیـسر  تقو  هاش  شوگ  هب  ارجام  تسا . هدرک  انز  شدوخ 

دز و دوخ  تروص  هب  یتحاران  تدش  زا  دید ، اوسر  هنوگ  نآ  ار  وا  یتقو  دـمآ و  شردام  دـندوب ، هدـش  عمج  دـباع  مادـعا  يارب  مدرم  هک 
. متـسه هانگ  یب  نم  هنرگ  و  تسا ، هدـناشک  اجنیا  هب  ارم  وت  نیرفن  شاـب ! تکاـس  مرداـم  تفگ - : درک و  ور  رداـم  هب  حـیرج  درک . هیرگ 

یم وت  هب  هک  یتبـسن  نیا  ینک  تباث  هکنیا  رگم  میریذپ ، یمن  وت  زا  ام  دنتفگ - : دـباع  هب  دندینـش  حـیرج  زا  ار  نخـس  نیا  مدرم  هک  یتقو 
شیپ دنهد ، یم  تبـسن  نم  هب  هک  ار  یلفط  تفگ - : تشادن ) یتیاضران  وا  زا  رگید  شردام  ماگنه  نیا  رد  هک   ) دـباع تسا . غورد  دـنهد 

دنوادـخ ردام ، تیاضر  زا  سپ  بیترت ، نیا  هب  تسا . ناپوچ  نـالف  مردـپ  تفگ - : حـضاو  ناـبز  اـب  وا  دـندروآ و  ار  لـفط  دـیروایب ! نم 
درک دای  دنگوس  حیرج  نآ ، زا  سپ  دش . فرطرب  دندز  یم  حیرج  هب  مدرم  هک  ییاه  تمهت  و  دینادرگزاب ، ار  دـباع  هتفر  تسد  زا  يوربآ 

(101 .) دشاب وا  تمدخ  رد  هراومه  دنکن و  یضاران  دوخ  زا  ار  ردام  هاگ  چیه  هک 

! یضاق ینیب  نورد  یمرک  ( 74)

: - تفگ شرـسمه  هب  داـتفا ، گرم  رتـسب  رد  هک  یتـقو  درک . یم  تواـضق  هنـالداع  مدرم  ناـیم  هک  دوـب  يا  یـضاق  لیئارـسا  ینب  نـیب  رد 
دب و زیچ  ادخ ، تساوخ  هب  هک  راذـگب ، توبات )  ) تخت يور  رب  ارم  ناشوپب و  ار  ما  هرهچ  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  ارم  مدرُم ، هک  یماگنه 
، دز رانک  شتروص  يور  زا  ار  شوپور  هک  هقیقد  دنچ  زا  سپ  درک . راتفر  وا  تیـصو  قبط  شرـسمه  دُرم ، هک  یتقو  دـید . یهاوخن  راوگان 

دندمآ مدرم  و  دنکفا ، شتروص  هب  ار  شوپور  دش ! هدز  تشحو  هرظنم  نیا  زا  دنک . یم  هعطق  هعطق  ار  وا  ینیب  هک  دـید  ار  یمرک  ناهگان !
تـشحو مرک  ندـید  زا  ایآ  تفگ - : وا  هب  شرهوش  دـید . ار  شرهوش  باوخ ، ملاع  رد  بش  نامه  دـندرک . نفد  دـندرب و  ار  وا  هزاـنج  و 

هب عـجار  تواـضق  رد  نم  يراد  بناـج  رطاـخ  هب  كانتـشحو  هرظنم  نآ  ادـخ ! هب  دـنگوس  تفگ - : یـضاق  يرآ ! تـفگ - : نز  يدرک ؟
قح ایادخ  متفگ : دوخ  شیپ  نم  دنتـسشن ، نم  دزن  تواضق  يارب  یتقو  دمآ . نم  دزن  تشاد و  عازن  یـسک  اب  تردارب  يزور  دوب ! تردارب 

، يدید مرک  زا  هچنآ  مدش . لاحشوخ  نم  و  دوب ، وت  ردارب  اب  قح  اقافتا  مدومن ، یگدیـسر  نانآ  عازن  هب  هک  یتقو  هدب ! رارق  منز  ردارب  اب  ار 
ظفح سفن -  ياوه  رطاخ  هب  ما  یبلق  شهاوخ  رد  یتح  ار  یفرط  یب  دشاب و  منز  ردارب  اب  قح  مدوب  لیام  ارچ  هک  دوب  نم  هشیدنا  تافاکم 

(102 .) مدرکن

! رهش کی  ینوگژاو  تلع  ( 75)

توعد رهـش  نارگناوت  زا  اهنت  دومن و  هدامآ  اذـغ  ناونع  هب  یفلتخم  ياه  كاروخ  تخاس و  مکحم  ابیز و  یخاـک  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم 
امـش لاثما  يارب  اذـغ  نیا  دـش  هتفگ  نانآ  هب  دـندمآ ، یناسک  زین  نادنمتـسم  زا  توعد ، نودـب  هک  یماگنه  داـهناو . ار  نادنمتـسم  درک و 

رد دومرف  رما  هتـشرف  ود  هب  یلاعت  يادخ  دنتفگ . ار  اه  فرح  نامه  زین  نانآ  هب  داتـسرف و  نادنمتـسم  لکـش  هب  هتـشرف  ود  دنوادخ  تسین !
ردـص رد  دنتـشاد و  یمارگ  ار  اـهنآ  دـندش ، سلجم  دراو  نارگناوت  هفاـیق  رد  هک  یماـگنه  دـنوش ! رـضاح  سلجم  نآ  رد  نارگناوت  هفاـیق 

(103 .) دنرب ورف  نیمز  هب  ار  تسا  نآ  رد  هک  ره  رهش و  نآ  دومن : رما  هتشرف  ود  ره  هب  دنوادخ  ور  نیا  زا  دندناشن . سلجم 
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تشاد یغالا  ادخ  شاک  ( 76)

... تسا نانچ  نینچ و  يرادنید  و  تدابع ، رد  ینالف  مدرک ، ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  یملید  نامیلـس  مان  هب  یـصخش 
باوثلا نا  : ) دومرف ماما  مناد . یمن  مدرک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  شلقع  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدرک ). فیرعت  ماما  رضحم  ار  وا  )

هک مرخ ، زبس و  رس  رایسب  یناکم  رد  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  دومرف : هاگ  نآ  تسا . لقع  هزادنا  هب  لمع  شاداپ  یتسار  هب  لقعلا ) ردق  یلع 
: درک ضرع  دـید ، ار  وا  تشذـگ ، یم  اـجنآ  زا  يا  هتـشرف  درک . یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  دوـب  اراوـگ  ياـه  همـشچ  رایـسب و  ناـتخرد  ياراد 

رظن هب  درم  باوث  داد  ناشن  هتـشرف  هب  ار  دـباع  درم  باوث  دـنوادخ  هدـب ! ناشن  نم  هب  ار  تا  هدـنب  نیا  باوث  شاداپ و  رادـقم  اراـگدرورپ !
شاب نیشنمه  يو  اب  وا و  شیپ  ورب  دومرف : دنوادخ  تسا  مک  شباوث  تدابع  همه  نآ  اب  ارچ  هک  درک  بجعت  اذل  دمآ  كدنا  یلیخ  هتشرف 

يدباع هدنب  نم  داد : خـساپ  هتـشرف  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : وا  زا  دـباع  دـمآ . وا  دزن  یناسنا  تروص  هب  هتـشرف  ددرگ . نشور  تیارب  هیـضق  ات 
هب دباع  اب  ار  زور  نآ  هتشرف  مینک . شتسرپ  مه  اب  ار  ادخ  اجنیا  رد  هک  ما  هدمآ  مدش  هاگآ  ناکم  نیا  رد  وت  تدابع  ماقم و  زا  نوچ  متسه ،

: تفگ دباع  تسا . تدابع  هتسیاش  اهنت  هک  يراد ؟ ییافـصاب  اوه و  بآ و  شوخ  ياج  بجع  تفگ : دباع  هب  رگید  زور  حبـص  دروآ . رس 
! تشاد یغالا  ام  يادخ  شاک  تفگ : تسا ؟ مادـک  بیع  نآ  دیـسرپ : هتـشرف  دراد . بیع  کی  اجنیا  یلو  تسا ، بوخ  ظاحل  ره  زا  يرآ !

ایآ دیـسرپ - : هتـشرف  دـش . یمن  عیاـض  مرخ  زبسرـس و  ناـهایگ  نـیا  هـک  میدـنارچ  یم  اـجنیا  رد  ار  وا  تـشاد  یغـالا  اـم  راـگدرورپ  رگا 
هتـشرف هب  دنوادخ  تفر . یمن  نیب  زا  هدیاف  یب  هدشن و  هابت  اه  فلع  نیا  تشاد ، یغالا  رگا  يرآ ! تفگ : دـباع  درادـن . غالا  وت  راگدرورپ 

(104 (.) تسا كدنا  زین  ششاداپ  تسا ، مک  شلقع  هکنیا  يارب  ، ) مهد یم  شاداپ  وا  لقع  هزادنا  هب  نم  هک  دومن  یحو 

تاجن هار  ( 77)

تدابع هب  يراغ  رد  رفس  ریس و  نمض  رد  دنتفر  ترفاسم  هب  مه  اب  لیئارسا  ینب  زا  رفن  هس  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
یمتح ار  دوخ  گرم  و  دش . هتـسب  یّلک  هب  راغ  هناهد  داتفا و  راغ  رد  رب  دـمآ و  دورف  هوک  هلق  زا  یگرزب  گنـس  ناهگان ! دـنتخادرپ ، ادـخ 

زا هکنیا  رگم  تسین  ییاهر  هار  رطخ  هلحرم  نیا  زا  دنگوس ! ادـخ  هب  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  دایز  یـشیدنا  هراچ  وگتفگ و  زا  سپ  دنتـسناد .
هـضرع ادـخ  هب  میا  هداد  ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  طقف  هک  ار  یلمع  ام  زا  مادـک  ره  نونکا  مییوگب . نخـس  ادـخ  اب  یتسرد  یتسار و  يور 

لامج ياراد  هک  مدش  ینز  قشاع  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادخ ! تفگ : اهنآ  زا  یکی  دشخب . تاجن  يراتفرگ  زا  ار  ام  دنوادخ  ات  مینک ،
يارب ار  دوخ  مدرک و  تولخ  وا  اب  نوچ  مدیـسر و  وا  لاصو  هب  هکنیا  ات  مدرک ، جرخ  يدایز  لام  وا  ياـضر  بلج  هار  رد  دوب و  ییاـبیز  و 

نم راک  نیا  رگا  ایادـخ ! متفر . نوریب  هتـساوخرب  نز  نآ  ربارب  زا  مداتفا . منهج  شتآ  دای  هب  لاح  نآ  رد  هاگان  مدومن ، هدامآ  فالخ  لمع 
يروط هب  تفر  رانک  یمک  گنـس  تقو  نیا  رد  رادرب ! راغ  يولج  زا  ار  گنـس  نیا  هدـش ، عقاو  تیاضر  دروم  هدوب و  وت  زا  سرت  رطاخ  هب 

هک یماگنه  دوب  رارق  دننک و  راک  میارب  هک  مدرک  ریجا  ار  يا  هدع  نم  هک  یهاگآ  دوخ  وت  ایادخ ! تفگ : یمود  دـندید . ار  ییانـشور  هک 
زا یکی  یلو  مداد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دزم  نم  دـنداد  ماجنا  ار  دوخ  راک  نوچ  مهدـب ، مهرد  مین  غلبم  نانآ  زا  کی  ره  هب  دـش . ماـمت  راـک 

، ما هدرک  راک  رفن  ود  هزادنا  هب  نم  اریز  تسا ، رادقم  نیا  زا  رتشیب  نم  ترجا  تشاد : راهظا  هدرک و  يراددوخ  مهرد  مین  نتفرگ  زا  ناشیا 
مه دنوادخ  متـشاک  هدیرخ  رذب  مهرد  مین  نآ  اب  نم  تفر و  هتفرگن  ار  شدزم  هجیتن  رد  منک  یمن  لوبق  مهرد  کی  زا  رتمک  مسق  ادـخ  هب 

هدجیه مهرد ، مین  ياج  هب  نم  دومن . هبلاطم  ار  دوخ  دزم  هدمآ و  نم  شیپ  ریجا  نامه  یتدـم  زا  سپ  متـشاد  رب  دایز  لصاح  داد و  تکرب 
زا ار  گنـس  نیا  ما  هداد  ماجنا  وت  زا  سرت  رطاخ  هب  اهنت  نم  ار  راک  نیا  رگا  ادـنوادخ ! مداد  وا  هب  نآ ) دوس  هیامرـس و  لـصا   ) مهرد رازه 

یمن یلو  دندید ، یم  ار  رگیدمه  ییانـشور  رثا  رد  هک  يروط  هب  تفر  رانک  یمک  دروخ ، ناکت  گنـس  هظحل  نآ  رد  نک ! رود  ام  هار  رس 
ات مدروآ  یم  ناـشیارب  ریـش  بش  ره  هک  متـشاد  يرداـم  ردـپ و  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادـخ ! تفگ : یموـس  دـنیایب . نوریب  دنتـسناوت 
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رد يروناج  مدیسرت  مورب ، هتـشاذگ و  ناشرانک  ار  ریـش  فرظ  متـساوخ  دنا  هتفر  باوخ  هب  مدید  مدمآ و  هناخ  هب  رید  بش  کی  دنـشونب ،
اهنآ هب  ار  ریش  نم  دندش و  رادیب  ات  متسشن  اهنآ  رـس  يالاب  تهج  نیدب  دنوش ، تحاران  مدیـسرت  منک ، ناشرادیب  متـساوخ  دتفیب ، ریـش  نآ 

درک و تکرح  گنس  ناهگان ! نک ! رود  ام  زا  ار  گنـس  نیا  ما  هداد  ماجنا  وت  ياضر  بلج  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  نم  رگا  ایادخ ! راب  مداد !
(105 .) دننک ادیپ  تاجن  هدمآ و  نوریب  راغ  نآ  زا  دنتسناوت  دمآ و  دوجو  هب  یگرزب  فاکش 

تفر رده  هب  هک  اعد  هس  ( 78)

نیا زا  ار  درم  نآ  ربمایپ  تسا . باجتـسم  نم  دزن  شیاـعد  هس  وا  تما  زا  يدرم  هک  درک  یحو  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  یکی  هب  دـنوادخ 
ماجنا ناشیا  هرابرد  ار  اهاعد  زا  یکی  هک  درک  رارصا  نز  درک  لقن  يو  هب  ار  نایرج  تفر  دوخ  رـسمه  شیپ  زین  درم  تخاس . هاگآ  بلطم 
نادنچ تشگ . دوخ  نامز  نیرتابیز  نز  درک  اعد  درم  مشاب . نانز  نیرتابیز  زا  نم  هاوخب  ادخ  زا  تفگ  نز  هاگنآ  تفریذپ . مه  درم  دـهد .

درک و یمن  انتعا  دوخ  ریقف  ریپ و  رهوش  هب  تفرگ . رارق  شاـیع  دـنمتورث و  ناـناوج  تسرپاوه و  ناـهاشداپ  هجوت  دروم  ادـیدش  تشذـگن 
رتدب وا  قالخا  زور  هب  زور  دید  هک  یماگنه  دومن  ارادم  وا  اب  یتدم  درم  تفرگ . شیپ  رد  شرـسمه  هب  ار  يراتفردب  يراگزاسان و  شور 
ارجام نیا  زا  سپ  دـش ... باجتـسم  اعد  دروآرد و  یگـس  تروص  هب  ار  وا  دـنوادخ  درک  اعد  تسین ، لمحت  لباق  شراتفر  رگید  دوش  یم 
یگس یتروص  هب  نامردام  هک  دننک  یم  شنزرـس  ارم  مدرم  دنتـشاد  یم  راهظا  دندرک و  هلان  هیرگ و  هدش  عمج  ردپ  رود  نز  نآ  نادنزرف 
ياعد هس  هنوگ  نیدـب  و  تشگزاب . لوا  لاح  هب  نز  درک . اعد  زین  درم  ددرگزاب و  هیلوا  تروصب  ناـشردام  دنتـساوخ  ردـپ  زا  هدـمآ و  رد 

(106 .) تفر رده  درم  نآ  باجتسم 

لمع تافاکم  ( 79)

ره نمؤم  هاشداپ و  اضق  زا  دروآ ! اج  هب  ار  ینمؤم  تجاح  حلاص ، هدنب  تعافش  هب  يو  هک  دوب  يرگمتس  هاشداپ  یسوم  ترـضح  نامز  رد 
اما دـندش . رادازع  دنتـسب و  ار  اه  هزاغم  زور  هس  دـندومن و  نفد  مارتحا  اب  ار  هاشداپ  دـندش و  عمج  مدرم  دـنتفر ! اـیند  زا  زور  کـی  رد  ود 

اب هیضق  زا  یسوم  ترضح  زور  هس  زا  سپ  دروخ ! ار  يو  تروص  تشوگ  تشگ و  طلسم  وا  رب  یناویح  دنام و  شا  هناخ  رد  نمؤم  هزانج 
نیا و  دش ، نفد  ناوارف  مارتحا  تزع و  همه  اب  هک  دوب  وت  نمشد  نآ  اهلاراب ! دومن : راهظا  دنوادخ ، اب  تاجانم  نمـض  رد  یـسوم  دش . ربخ 

نآ زا  متـسود  یـسوم ! يا  هک  دـمآ  یحو  تسیچ ؟ ببـس  دروخ ! ار  شتروص  یناویح  دـنام و  هناخ  رد  شا  هزانج  هک  تسوت  تسود  مه 
نم نمـشد  هک  رگمتـس  زا  نوچ  نمؤم  اما  مداد .. ناهج  نیمه  رد  ار  وا  کین  راک  شاداـپ  نم  دروآ ، اـجب  مه  وا  تساوخ ، یتجاـح  ملاـظ 

(107 .) دندید ار  ناشدوخ  ياهراک  هجیتن  ود  ره  لاح ، مداد ، ناهج  نیا  رد  ار  وا  رفیک  مه  نم  تساوخ ، تجاح  دوب ،

! زگره ینیبدوخ  ( 80)

هک اهترفاسم  زا  یکی  رد  دش ، یم  هدـید  ترـضح  رانک  رد  هشیمه  تشاد و  یهاتوک  دـق  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نارای  زا  یکی 
! درک تکرح  بآ  يور  رب  و  هللا ) مسب  : ) تفگ هناصلاخ  نیقی  اب  یسیع  ترضح  دندیـسر . ایرد  هب  هار  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  یـسیع  هارمه 

ترـضح هب  ات  داتفا  هار  هب  بآ  يور  و  هللا ، مسب  تفگ : نیتسار  نیقی  اب  دور ، یم  هار  بآ  يور  رب  یـسیع  دید  هک  یماگنه  دق ، هاتوک  درم 
بآ يور  مه  نم  دور و  یم  هار  بآ  يور  هللا  حور  یـسیع  تفگ : دوخ  اب  دش و  رورغ  ینیبدوخ و  راچد  درم  لاح  نیا  رد  دیـسر . یـسیع 

شداـیرف تفر و  بآ  ریز  هبترم  کـی  مد  ناـمه  میور . یم  هار  بآ  يور  ود  ره  دراد ؟ نم  رب  یتلیـضف  هچ  یـسیع  نیارباـنب ، مور ، یم  هار 
درم يا  دومرف : دروآ و  نوریب  بآ  زا  تفرگ و  ار  شتـسد  یـسیع  ترـضح  هد )! متاجن  ندش  قرغ  زا  ریگب و  ارم  هللا  حور  يا  : ) دـش دـنلب 
بآ يور  زین  نم  دور ، یم  هار  بآ  يور  هللا  حور  هک  روط  نامه  متفگ ، نم  تفگ : دق  هاتوک  درم  یتفر ؟ ورف  بآ  رد  هک  یتفگ  هچ  رگم 

راونالاراحب زا 237ياهناتساد  هحفص 61  مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهرا

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


وت دومرف : یـسیع  ترـضح  مدـش . راتفرگ  شرفیک  هب  داد و  تسد  نم  هب  ینیبدوخ  تسام ! نیب  یقرف  هچ  باسح  نیا  اـب  سپ  مور . یم  هار 
هچنآ زا  نونکا  دومن و  بضغ  وت  رب  دـنوادخ  تهج  نیدـب  يدوـبن  نآ  هتـسیاش  هک  يداد  رارق  یهاـگیاج  رد  ینیبدوـخ ) رثا  رد   ) ار دوـخ 

هیلع قداص  ماما  تفایرد . ار  دوخ  تیعقوم  تشگزاب و  دوب  هداد  رارق  شیارب  ادـخ  هک  یماـقم  هبتر و  هب  درک و  هبوت  درم  نک ! هبوت  یتفگ 
هب دیـشاب و  راک  زیهرپ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  زین  امـش  سپ  .( ) اضعب مکـضعب  ندـسحی  هللا و ال  اوقتاف  : ) دومرف هیـضق  نیا  لقن  زا  سپ  مالـسلا 

(108 .() دیزرون دسح  رگیدمه 

اه یقرواپ 

موق غیلبت  هب  اونین  رهـش  رد  دـش و  ثوعبم  تلاـسر  هب  سنوی  ترـضح  - 3 ص 283 . ج 43 ، راـحب ، - 2 ص 83 . ج 22 ، راونـالاراحب ، - 1
، دـسرب یهلا  ناـمرف  هکنآ  زا  شیپ  هدیـسر ، ناـیاپ  هب  شا  هفیظو  درک  ناـمگ  سنوـی  دـنتفریذپن . وا  زا  ار  تقیقح  مدرم  تـخادرپ  شیوـخ 

مکـش راتفرگ  ایرد  رد  دیـسر و  ایرد  رانک  هب  اـت  دومیپ  یم  هار  ناـنچمه  تفر  نوریب  شموق  ناـیم  زا  دومن و  كرت  ار  شرهـش  نیگمـشخ 
اونش شوگ  دیاش  دمآ  یمن  نوریب  شموق  نایم  زا  دنوادخ  نامرف  نودب  درک و  یم  لمحت  ربص و  دیاب  هک  دمآ  دوخ  هب  هعفدکی  دش  یهام 
نانم دنوادخ  زا  ار  شتاجن  تخادرپ و  تاجانم  هب  اه  تملظ  نایم  رد  تهج  نیا  زا  دمآ  یم  دـیدپ  ناشیا  نایم  رد  يریذـپ  تقیقح  یلد  و 

ج راحب ، - 6 ص 37 . ج 104 ، راحب ، - 5 ص 217 . ج 16 ، راحب ، - 4 داد . تاجن  ار  وا  تفریذـپ و  ار  سنوی  ياعد  زین  دـنوادخ  تساوخ ،
ج راحب ، - 9 ص 136 . ج 77 ، راحب ، - 8 ص 214 . ج 16 ، راحب ، - 7 توافت . یمک  اب  ص 298  ص 107 و ج 73 ، ص 220 و ج 22 ، ، 6

دنگوس تایآ : همجرت  - 13 ص 108 و 111 . ج 41 ، راحب ، ص 108 12 - ج 75 ، راحب ، - 11 ص 182 . ج 77 ، راحب ، - 10 ص 63 . ، 20
ياه گنـس  هب  ناشیاه  مس  دروخرب  رثا  رب  هک   ) اهنآ هب  دـنگوس  و  دـنتفر . شیپ  داهج ) نادـیم  يوس  هب   ) ناـنز سفن  هک  هدـنود  نابـسا  هب 
نایم رد  ناهگان  دندرک ، هدنکارپ  وس  ره  هب  رابغ  درگ و  و  دندرب . شروی  نمـشد  رب  حبـص  ندیمد  اب  دـنتخورفا و  شتآ  ياه  هقرج  نابایب )

ص ج 41 ، راحب ، - 17 ص 135 . ج 41 ، راحب ، - 16 ص 113 . ج 40 ، راحب ، - 15 ص 72 . ج 21 ، راحب ، - 14 دندش و ... رهاظ  نمشد 
رد - 21 ص 94 . ج 43 ، راحب ، - 20 ص 93 . ج 43 ، راحب ، - 19 توافت . يرصتخم  اب  ص 73 ، ج 41 ، ص 52 -  ج 2 ، راحب ، - 18 . 52

یمک اب  ص 82 و 134 ، راحب ج 43 ، - 22 تسا . هدش  لقن  هللا  ناحبس  هبترم  هللادمحلا و 33  هبترم  ربکا و 33  هللا  هبترم  تیاور 34  یخرب 
ص 313 ص 81 و ج 89 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 8 26 - ج 2 ، راحب ، ص 3 25 - ج 2 ، راحب ، - 24 ص 85 . ج 43 ، راحب ، - 23 توافت .

دنوادخ - 30 مدرم . ناگدـننک  وفع  - 29 مشخ . ناگدـنروخ  ورف  ص 25 28 - ج 43 ، راـحب ، - 27 توافت . یمک  اـب  ص 388  ج 93 ، و 
ما ار  رتخد  نیا  مان  ياه  تیاور  یضعب  ص 345 33 - ج 43 ، راحب ، ص 352 32 - ج 43 ، راونالاراحب ، - 31 دراد . تسود  ار  ناراکوکین 

ص ج 44 ، راحب ، - 35 تسا . مهرد  یلقن 500  هب  ای 450 ،  400 - 34 دـنا . هدرک  رکذ  ع )  ) نیـسح ماما  ع )  ) نسح ماما  ياـج  هب  موثلک و 
، راحب ص 394 40 - ج 44 ، راحب ، ص 126 39 - ج 87 ، راحب ، ص 292 38 - ج 44 ، راحب ، ص 352 37 - ج 43 ، راحب ، - 36 120 ، 119
هعاطا و نمل  هنجلا  هللا  قلخ  ص 67 44 - ج 46 ، راحب ، ص 142 43 - ج 46 ، راحب ، ص 116 42 - ج 46 ، راحب ، ص 335 41 - ج 45 ،

نیب يدنواشیوخ  رگید  دـش  هدـیمد  روص  هک  یماگنه  - 45 ایـشرق . ادیـس  ناک  ول  هاصع و  نمل  رانلا  قلخ  ایـشبح و  ادـبع  ناک  ولو  نسحا 
ص ج 46 ، راحب ، ص 81 47 - ج 46 ، راحب ، هیآ 101 46 - نونمؤم -  يراد ؟ تبسن  یسک  هچ  اب  دوش  یمن  لاؤس  یسک  زا  تسین و  مدرم 
ج راحب ، ص 134 52 - ج 47 ، راونالاراحب ، ص 126 51 - ج 52 ، راحب ، ص 236 50 - ج 2 ، راحب ، ص 247 49 - ج 46 ، راحب ، - 48 65

یم عمج  نآ  ریز  هب  اسرف  تقاط  يامرگ  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  اـهزور  مدرم  هک  یناـبیاس  راحب ج 48 ص 118 54 - ص 123 53 - ، 47
ص ج 47 ، راحب ، ص 20 56 - ج 47 ، راحب ، - 55 دنباوخب . اجنآ  رد  هک  بیرغ  دارفا  ارقف و  يارب  دوب  یبسانم  ناکم  ماگنه  بش  دـندش و 

وت . 52 يروش ، ص 118 60 - ص 79 و ج 68 ، ج 47 ، راونالاراحب ، ص 37 59 - ج 104 ، راحب ، ص 77 58 - ج 47 ، راحب ، - 57 39
سک ره  نآ  هلیسوب  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نآ  ام  یلو  يدوبن ) هاگآ  نآرق  ياوتحم  زا   ) تسیچ نامیا  باتک و  یتسناد  یمن  نیا  زا  شیپ 
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يا دنک  تنعل  ار  وت  ناراکمتـس  ادـخ  - 63 ص 117 . ج 47 ، راـحب ، ص 374 62 - ج 47 ، راـحب ، - 61 میهاوخب . ار  شیوـخ  ناگدـنب  زا 
. دهد رارق  هداوناخ  مادک  رد  ار  شتلاسر  هکنیا  هب  تسا  رتاناد  دنوادخ  - 66 59 ج 47 ، راحب ، - 65 ص 441 . ج 100 ، راحب ، - 64 همطاف !
هب رگا  - 70 هیآ 24 ) جح ، هروس  . ) دـنناسکی نآ  رد  رفاسم  میقم و  ص 174 و 313 69 - ج 48 ، راحب ، ص 103 68 - ج 48 ، راحب ، - 67
هیآ ایبنا ، هروس   ) میتسه هدننک  باسح  ام  هک  تسا  یفاک  منک و  یم  رضاح  ارنآ  دشاب ) يدب  کین و  راک   ) لدرخ هناد  کی  ینیگنس  رادقم 

-74 41 لافنا /  ص 141 73 - ج 48 ، راحب ، - 72 دنک . یم  هدافتسا  تاناویح  هلضف  زا  هک  گنرهایـس  تسا  يا  هرـشح  أسفنخ  - 71 ( 47
دوب شتـسد  يور  رب  هک  ار  يراکـش  زاب  نومأم  تسا : هدمآ  بتک  یـضعب  رد  ص 288 77 - ج 49 ، راحب ، - 76 44 هرقب /  - 75 7 رشح /

نومأم تشاد  راقنم  رد  دوب  هدنز  زونه  هک  ار  یکچوک  یهام  هک  یلاح  رد  تشگزاب  یتدم  زا  سپ  زاب  درک  اهر  هدـنرپ )  ) یجارد لابندـب 
ترـضح مراد ؟ تسد  رد  هک  تسیچ  نیا  دیـسرپ  وا  زا  دیـسر  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  نوچ  تشگرب ، تفرگ و  فک  رد  ار  یهام  نآ 

درب و یم  دوخ  هارمه  ار  زیر  ناـیهام  دور  یم  ـالاب  نامـسآ  يوس  هب  نآ  زا  اـهربا  هک  یماـگنه  تسا ، هدـیرفآ  ییاـهایرد  دـنوادخ  دومرف :
اهنآ اب  ار  توبن  لسن  زا  شناد  ملع و  ناگرزب  دنریگ و  یم  فک  رد  ار  اهنآ  ناهاش  و  دننک ، یم  راکش  ار  اهنآ  ناهاشداپ  يراکش  ياهزاب 

یتسه و مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنزرف  وت  هک  یتسار  هب  تشاد : راهظا  درک و  بجعت  تخس  خساپ  نیا  ندینش  زا  نومأم  دنیامن . یم  ناحتما 
نیمزرس نایم  يزرم  یحاون  زا  سوسرط  ص 56 79 - ج 50 ، راحب ، - 78 تسین . رود  زیگنا ، تفگـش  باوج  نینچ  راوگرزب  نآ  دنزرف  زا 

-82 6 هدئام /  دـینک . حـسم  دوخ  ياه  تسد  اه و  تروص  رب  كاخ )  ) نآ زا  سپ  - 81 نومأم . تاضق  زا  - 80 دوب . مور  روشک  مالسا و 
ص 2. ج 51 ، راحب ، - 86 ص 311 . ج 50 ، راحب ، ص 144 85 - ج 50 ، راحب ، ص 154 84 - ج 50 ، راحب ، ص 5 83 - ج 50 ، راحب ،
ص 70 90- ج 52 ، راـحب ، - 89 تسا . عقاو  فرـشا  فـجن  کـیدزن  رد  هک  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  ص 175 88 - ج 52 ، راـحب ، - 87

نینمؤملا ریما  بقل  - 94 ص 336 . ج 46 ، راحب ، ص 118 93 - ج 46 ، راحب ، ص 311 92 - ج 45 ، راحب ، ص 142 91 - ج 42 ، راحب ،
بـصن تفـالخ  هب  مخ  ریدـغ  رد  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هب  صوصخم  هعیـش  دزن 

ج راحب ، - 96 176 ص 177 -  ج 48 ، راحب ، - 95 دنیوگ . نینمؤملا  ریما  دنـسر  تراما  هب  قحان  ای  قح  ار  افلخ  همه  تنـس  لها  هدومرف و 
ج راحب ، ص 262 100 - ج 13 ، راحب ، - 99 تسا . هدمآ  واگ  نابز  كرادم  یـضعب  رد  ص 111 98 - ج 14 ، راحب ، ص 169 97 - ، 77
ص 84 و ج راحب ج 1 ، - 104 ص 113 . ج 16 ، راحب ، ص 489 103 - ج 14 ، راحب ، ص 487 102 - ج 14 ، راحب ، - 101 ص 322 . ، 14
: راحب - 107 ص 485 . ج 14 ، راحب : فالتخا 106 - یمک  اب   380 ص 244 ، 427 و ج 70 ، ص 421 ، ج 14 ، راحب : - 105 ص 506 . ، 14

ص 254. ج 14 ، راحب : - 108 ص 373 . ج 75 ،

ناتساد يواح 83  دلج 2 = 

راتفگشیپ

همالع راونـالاراحب  ربتعم  دنمـشزرا و  باـتک  ياـه  شخب  نیرت  هدـنزومآ  نیرت و  یندـناوخ  زج  دـیاب  عقاو  رد  ار  راونـالاراحب  ياهناتـساد 
همالع تسا . رون ) ياهایرد   ) نآ مان  قیمع  يانعم  رگ  یعادـت  یتسار  هب  باـتک  یملع  يونعم و  ياوتحم  دومن . دادـملق  یـسلجم  راوگرزب 

لاس هس  داتفه و  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  تفه  یـس و  رازه و  خـیرات  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  دـیقف 
هب قیتع  دجسم  بنج  ناهفصا  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  یعیش ، ییاور  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  عیـشت و  ملاع  مالـسا و  هب  تمدخ 

يدرف ناونع  هب  یسلجم  همالع  تسا . ینابر  ملاع  نآ  ناگتفیش  نارادتـسود و  تیانع  هجوت و  دروم  نونکا  ناشیا  دقرم  دش . هدرپس  كاخ 
لیلج ملاع  نآ  ذوفن  مغر  یلع  تسا . هدش  یم  هتخانش  يدابع  ینید و  مسارم  سلاجم و  رگایحا  هراومه  یمالسا ، بادآ  هب  لماع  اسراپ و 

همـالع درک . یم  یگدـنز  لـماک  ياوقت  تیونعم و  عضاوت و  اـب  هدوـب و  اربـم  يوـیند  تاـقلعت  زا  مدرم ، ناـیم  يوفـص و  تلود  رد  ردـقلا 
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. تشگ یم  بوسحم  دوخ  راگزور  دمآرـس  هیارد  لاجر و  خـیرات ، لوصا  هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  دوب و  یمالـسا  مولع  عماج  یـسلجم 
یم سیباقم  رد  یمظاک  ققحم  دنا . هتسناد  ریظن  یب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  یملع  تیـصخش  دعب  زا  ار  ناشیا  قیادح  بحاص  دننام  یخرب 

تسرد تسا )! هدیدن  راگزور  مشچ  ار  وا  لثم  دوب و  رون و ... يایرد  رد  روانـش  میکح و  يدرف  رارـسا و  لیاضف و  عبنم  یـسلجم  : ) دسیون
همالع یهاگآ  دـندناوخ . یم  همالع )  ) ار وا  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  هک  تسا  هدوب  تایـصوصخ  لیاضف و  نیمه  لیلد  هب 
یبوخ هب  يو  ياه  باتک  راثآ و  هب  هعجارم  زا  موجن و ... بط ، ایفارغج ، تایضایر ، تغل ، تایبدا ، نوچ  یمولع  یلقع و  مولع  هب  یـسلجم 
ةریاد مکح  رد  دوخ  دوش و  یم  بوـسحم  هعیـش  ییاور  راـثآ  نیرتـگرزب  وزج  راونـالاراحب  باـتک  دـش ، رکذ  هکناـنچ  ددرگ . یم  موـلعم 

ثیداحا و مامت  هک  هدوب  نآ  همالع  موحرم  شور  باتک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  فراعم  نایاپ  یب  هنیجنگ  دنمـشزرا و  میظع و  یفراعملا 
دوخ رصع  ياملع  نادرگاش و  زا  يدایز  هورگ  يرای  تدعاسم و  زا  هار  نیا  رد  هدومن و  يروآدرگ  یصخشم  بیترت  مظن و  اب  ار  تایاور 

راذگورف یـشالت  چیه  زا  تخادرپ و  یم  مزال  عبانم  يروآ  عمج  هب  باتک  نیا  نیودـت  يارب  فانکا  فارطا و  زا  يو  دـنا . هدوب  دـنم  هرهب 
زا تایاور  حرش  ریسفت و  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  یناگدنز  خیرات  ثیدح و  باتک ، یلـصا  عوضوم  دومن . یمن 

رویز هب  اهراب  نونکات  راونالاراحب  باتک  تسا . هدـش  هتفرگ  هرهب  ... یقالخا یخیرات و  یمالک ، يریـسفت ، یهقف ، هدرتسگ  عونتم و  رداصم 
، نمض رد  تسا . هدیسر  پاچ  هب  دلج  هد  دص و  رد  اریخا  هک  هدوب  نارهت  پاچ  راحب  هعومجم ، نیا  رد  ام  ذخأم  اما  هدیدرگ ، هتسارآ  عبط 

یم رظن  دروم  تایاور  هب  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  نادنم  هقالع  تسا و  دوجوم  زین  يرتویپماک  همانرب  لکـش  هب  نونکا  فیرـش  باتک  نیا 
باتک نیا  دـیفم  بلاطم  اه و  ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  زارد  ناـیلاس  یط  هدـنراگن ، دـندرگ . دـنم  هرهب  دـیدج  ناـکما  نیا  زا  دـنناوت 
بلاـغ دوب و  هدـش  هتـشاگن  یبرع  هب  باـتک  نتم  لاـح ، ره  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  ینید  ناردارب  ناـنطومه و  هب  نآ  لاـقتنا  ینارون و 
همجرت هب  مادـقا  اذـل  دـندرگ ، دـنم  هرهب  صخـشم -  هعومجم  کی  رد  لقادـح  نآ -  بلاـطم  رت  عماـج  هعلاـطم  زا  دنتـسناوت  یمن  نازیزع 

دلج مینآ  رب  نونکا  مدومن . راونـالاراحب  ياـه  ناتـساد  ناوـنع  تحت  میظع ، فراـعملا  ةریاد  نیا  زا  يدنمـشزرا  ياـه  هعطق  اـه و  ناتـساد 
. مییامن عیـشت  ملاع  ناگرزب  یناگدـنز  قالخا و  صوصخب -  یهلا و -  فراعم  هنـشت  نابلاط  میدـقت  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد  زا  مراـهچ 

هیلع موصعم  هدراهچ  هب  طوبرم  ياه  تیاور  اهناتـساد و  هب  تسخن  شخب  تسا : هدـیدرگ  نیودـت  شخب  هس  رد  هعومجم  نیا  ياهناتـساد 
مالـسلا و مهیلع  ناربمایپ  دـشاب . یم  اه  هتفگ  اه و  هتکن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیرـصاعم  ناونع  اـب  مود  شخب  دراد . صاـصتخا 
زا تناما ، ظفح  اب  هاگ  اه  ناتـساد  نیا  همجرت  رد  تسا ، رکذ  هب  مزال  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  موس  شخب  ناونع  زین  هتـشذگ  ياـهتما 
زا اضعب  ریسم  نیا  رد  میشاب ، هدوزفا  تارابع  یقیقح  يانعم  لاقتنا  روط  نیمه  تیباذج و  هب  ات  میا  هداهن  رتارف  یماگ  یظفللا  تحت  همجرت 

علطم رـضاح  هعومجم  هئارا  همجرت و  رد  یلامتحا  ياـه  یتساـک  زا  بناـجنیا  عطق ، روط  هب  میا . هتفرگ  هرهب  زین  دوجوم  ياـه  همجرت  هراـپ 
يدعب تادلجم  دلج و  نیا  لیمکت  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دوخ ، هدنزرا ي  تاداهنـشیپ  اب  رظن  لها  تسا  دـیما  یلو  درادـن ، ییاعدا  هدوب و 

زیئاپ 78)  ) هیملع هزوح  مق  يرصان  دومحم  دنیامن . يرای 

تکرب ادخ  زا  تکرح  ام  زا  ( 1)

. درک نایب  ار  دوخ  لاح  حرـش  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  دـش . ریقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  یکی 
میلگ و يا  هقاط  تفر و  راصنا  درم  نآ  روایب ! دشاب  مه  شزرا  مک  هچ  رگا  يراد  لزنم  رد  هچ  ره  ورب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

یم نم  زا  ار  اهنیا  یسک  هچ  دومرف : تشاذگ و  شورف  ضرعم  رد  ار  اهنآ  ترضح  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  ار  يا  هساک 
ود هب  نم  تفگ : يرگید  درم  درخب ! رتـشیب  هک  تسین  یـسک  دومرف : ترـضح  مرادـیرخ . مهرد  کـی  هب  ار  اـهنآ  نم  تفگ : يدرم  درخ ؟

داد و راصنا  درم  نآ  هب  ار  مهرد  ود  هاگ  نآ  تسا . وت  لام  اـهنیا  دومرف : تخورف و  ناـشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرخ . یم  مهرد 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  روتـسد  هب  زین  وا  نک و  يرادیرخ  يربت  رگید  مهرد  اب  نک و  هیهت  تا  هداوناخ  يارب  ییاذغ  مهرد  کی  اب  دومرف :
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مزیه نآ  اب  ورب و  نابایب  هب  رادرب و  ار  ربت  نیا  دومرف : ترـضح  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  دـیرخ و  يربت  درک . لـمع  هلآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاشیامرف  هب  درم  شورفب . رازاب  رد  نک ، عمج  ار  همه  کشخ  رت و  تشرد و  زیر و  دوب  هچ  ره  نکـشب و 

رتهب نیا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ  دش . رتهب  وا  یگدنز  عضو  هجیتن  رد  دومن و  شالت  زور  هدزناپ  تدم  درک . لمع 
. دشاب هقدص  مخز  تمالع  تیامیس  رد  هک  یلاح  رد  ییایب  تمایق  زور  هک  تسا  نآ  زا 

! داهج لاس  کی  زا  رتهب  تمدخ ، زور  هنابش  کی  ( 2)

رد دومرف : ترـضح  مگنجب . ادخ  هار  رد  ملیام  یلیخ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  یناوج 
اب وت  رجا  يریمب ، رگا  يوش و  یم  دـنم  هرهب  یتـشهب  ياـهتمعن  زا  دوـب و  یهاوـخ  دـیواج  هدـنز و  يوـش  هتـشک  رگا  نک ! داـهج  ادـخ  هار 

ضرع يدرگ ... یم  كاپ  هانگ  زا  يا  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  هدش و  هدیشخب  تناهانگ  يدرگرب ، هدنز  هچنانچ  تسادخ و 
هللا یلـص  ربمایپ  مورب . ههبج  هب  نم  دنتـسین  یـضار  میا و  هتفرگ  سنا  وت  هب  ام  دنیوگ ، یم  دنا و  هدش  ریپ  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  درک :
لاس کی  زا  رتهب  ندوب  ردام  ردپ و  تمدخ  رد  زور  هنابـش  کی  مراگدیرفآ ! هب  دنگوس  شاب . تردام  ردـپ  رـضحم  رد  دومرف : هلآ  هیلع و 

(1 . ) تسا گنج  ههبج  رد  داهج 

ردام تیاضر  ( 3)

ناوج هللا .) الا  هلا  ال   ) وگب دومرف : وا  هب  دوب . نداد  ناج  لاح  رد  هک  دندش  رـضاح  یناوج  رتسب  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
وا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دوب . هتـسشن  وا  رتسب  راـنک  رد  ینز  تسناوتن . دـمآ و  دـنب  شناـبز  اـما  دـیوگب ، تساوخ  راـب  دـنچ 

شـش يرآ ! تفگ : یتسه ؟ یـضاران  ناوج  نیا  زا  وت  دومرف : متـسه . وا  ردام  نم  يرآ ! داد : خـساپ  نز  دراد ؟ ردام  ناوج  نیا  دندیـسرپ :
! ادخ لوسر  يا  امـش  يدونـشوخ  رطاخ  هب  درذگب ، وا  زا  ادخ  تفگ : نز  رذگب ! وا  زا  دومرف : ما ! هتفگن  نخـس  مرهق و  وا  اب  هک  تسا  لاس 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هللا ) الا  هلا  ال  : ) تفگ ناوج  هللا .) الا  هلا  ال   ) وگب دومرف : ناوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپس 
ما هفخ  هتفرگ و  ار  میولگ  تسا . وبدب  دراد و  نت  هب  نیکرچ  سابل  هک  منیب  یم  دوخ  رانک  رد  ار  يا  هفایق  دـب  هایـس و  درم  ینیب - ؟ یم  هچ 

تاریـصقت ریذپب و  نم  زا  ار  كدنا  يرذگ ، یم  رایـسب  ناهانگ  زا  يریذپ و  یم  ار  كدنا  هک  ییادخ  يا  وگب  دومرف : ترـضح  دـنک ! یم 
الاح ینیب - ؟ یم  هچ  نیبب  نک . هاگن  نونکا  دومرف  ترـضح  تفگ . مه  ناوج  ( 2 . ) یتسه نابرهم  هدنـشخب و  يادخ  وت  شخبب ! ار  مدایز 

! دوش یم  رود  نم  زا  هرهچ  هایس  درم  نآ  تسا و  نم  رانک  رد  دراد . نت  هب  ابیز  سابل  منیب . یم  ار  وبشوخ  هفایق و  شوخ  وردیفـس و  يدرم 
درم ینیب - ؟ یم  هچ  الاح  دومرف  ترـضح  دـناوخ . ار  اعد  رگید  راب  ناوج  ناوخب . ار  اـعد  نآ  هراـبود  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

(3 . ) تفر ایند  زا  تفگ و  ار  هلمج  نیا  تسا . نم  رانک  رد  دیفس  درم  طقف  منیب و  یمن  رگید  ار  هایس 

دنمتورث رانک  رد  يریقف  ( 4)

يریقف سپس  تسشن ، ترضح  رانک  رد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رخاف  زیمت و  سابل  اب  دنمتورث  ناناملـسم  زا  یکی 
هب ار  شیوخ  درک و  عمج  ار  دوخ  سابل  هرابکی  دنمتورث  درم  تفرگ . رارق  دنمتورث  درم  نآ  رانک  رد  دش و  دراو  هنهک  سابل  اب  شوپ  هدنژ 

: دومرف درک و  ور  وا  هب  دش و  تحاران  تخس  هناربکتم  راتفر  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دریگب . هلصاف  ریقف  زا  ات  دیشک  يرانک 
زا يدیـسرت  ایآ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هللا . لوسر  ای  ریخ ! تفگ : دـنمتورث  درم  دـنک ؟ تیارـس  وت  هب  وا  رقف  زا  يزیچ  يدیـسرت  اـیآ 

رانک ار  تدوخ  یتفرگ و  هلـصاف  وا  زا  ارچ  سپ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هللا . لوسر  اـی  ریخ ! دـنمتورث : دـسرب ؟ وا  هب  يزیچ  وت  تورث 
ابیز ار  یتشز  راک  ره  منیبب ، ار  اهتیعقاو  دراذگ  یمن  دهد و  یم  مبیرف  هک  مراد  هراما ) سفن  ای  ناطیـش   ) یمدـمه نم  دـنمتورث : يدیـشک ؟
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منک یم  فارتعا  نم  تسوا . ياهبیرف  زا  یکی  دز ، رـس  نم  زا  هک  تشز  لمع  نیا  دـهد . یم  ناشن  تشز  ار  ییاـبیز  ره  دـهد و  یم  هولج 
هللا یلص  ربمایپ  مهدب . ناملسم  ریقف  نیا  هب  ناگیار  ار  دوخ  هیامرس  فصن  مدنسپان  راتفر  نیا  ناربج  يارب  مرضاح  نونکا  مدرک . هابتشا  هک 

دننام زین  نم  مسرت  یم  اریز  :) ریقف ارچ !؟ دـنمتورث : هللا . لوسر  ای  هن ! ریقف : يریذـپ ؟ یم  ار  شـشخب  نیا  ایآ  دومرف : ریقف  درم  هب  هلآ  هیلع و 
(4 (.) ددرگ قطنم  لقع و  زا  رود  تسردان و  وت  دننام  مراتفر  مشاب و  دنسپدوخ  ربکتم و  وت 

! عونمم ادخ  نید  هلیسو  هب  ندروخ  نان  ( 5)

هب ار  ترـضح  هجوت  يو  دید و  یم  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هاگره  دـیوگ : یم  مالـسا ) ربمغیپ  يومعرـسپ   ) سابع نبا 
یم لاؤس  ناـشیا  زا  یتـقو  داـتفا . نم  رظن  زا  دومرف : یم  هن ! دـنتفگ : یم  رگا  دراد ؟ يا  هفرح  لغـش و  وا  دوـمرف : یم  درک  یم  بلج  دوـخ 
دهد یم  رارق  دوخ  يایند  هلیسو  ار  ادخ  نید  دشاب  هتشادن  یلغش  سانشادخ  مدآ  رگا  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف - : یم  ترـضح  ارچ ؟ دندرک :

(5 .) دروخ یم  نان  دوخ  نید  زا  و 

ناسنا نیرت  يوق  ( 6)

یگرزب گنـس  اجنآ  دنتـسه . يرادرب  هنزو  هقباسم  مرگرـس  ناناوج  زا  یهورگ  درک  هدهاشم  تشذـگ ، یم  یلحم  زا  مالـسا  ربمایپ  يزور 
: - دنتفگ دـینک ؟ یم  هچ  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک . یم  دـنلب  دوخ  ییاناوت  يردـق  هب  ار  نآ  مادـک  ره  هک  دوب 

؟ تسا رتدنمروز  رتیوق و  همه  زا  ناتمادـک  میوگب  نم  دـیلیام  دومرف : تسا ؟ رتدـنمورین  ام  زا  کی  مادـک  مینادـب  ات  مینک  یم  ییامزآروز 
یلص مالسا  ربمایپ  تسا ؟ رتیوق  همه  زا  یسک  هچ  دیوگب  مالـس  ربمایپ  هک  رتهب  هچ  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  یلب ! دندرک : ضرع 

قح فالخ  هاـنگ و  هب  ار  وا  زیچ  نآ  هب  هقـالع  دـمآ  شـشوخ  يزیچ  زا  هاـگره  هک  تسا  یـسک  رتدـنمورین  همه  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
دنمتردق هاگره  درواین و  نابز  رب  مانشد  ای  غورد  يا  هملک  دنکن . جراخ  قح  رادم  زا  ار  وا  مشخ  نافوط  دش  ینابصع  هاگره  دنکن و  راداو 

(6 .) دنکن يزارد  تسد  دوخ  قح  هزادنا  زا  هدایز  هب  تشگ 

صاصق ضرعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ( 7)

. دندمآ دجسم  هب  مدرم  دنک . عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  لالب  هب  دوخ  نیرخآ  يرامیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر 
يارب دوخ  تامحز  زا  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  درب . فیرـشت  ربنم  هب  دـش و  دجـسم  دراو  دوب  رامیب  تخـس  هک  یلاح  رد  ترـضح  دوخ 

؟ دـشن هتـسکش  منیـشیپ  نادـند  ایآ  مدـیگنجن ؟ امـش  هارمه  ایآ  مدوب ؟ يربمایپ  هنوگچ  امـش  يارب  نم  ناراـی ! دومرف - : دومن و  ناـیب  مدرم 
مکش رب  گنس  مدشن و  اهیتخس  لمحتم  ایآ  دشن ؟ نیگنر  نوخ  اب  منساحم  دیدرگن و  يراج  متروص  رب  نوخ  ایآ  دشن ؟ هتسکش  ما  یناشیپ 

رد دیدرک و  لمحت  یلو  دیدیشک  اهیتخس  هچ  دیدوب . نینچ  یتسار  دندرک - : ضرع  باحـصا  مهدب ؟ نارگید  هب  ار  دوخ  ياذغ  ات  متـسبن 
ربمایپ هاگ  نآ  دنک . تمحرم  امش  هب  ار  شاداپ  رجا و  نیرتهب  دنوادخ  دیدومرفن . یهاتوک  یششوک  شالت و  هنوگ  چیه  زا  قیاقح  رشن  هار 

متس یـسک  هب  ای  دراد و  نم  رب  یقح  سک  ره  ادخ  هب  ار  امـش  درذگن . یملاظ  چیه  ملظ  زا  هک  هدومن  دای  دنگوس  ملاع ، دنوادخ  دومرف - :
ناربماـیپ ناگتـشرف و  لـباقم  رد  مه  نآ  هک  تساـیند  نآ  رفیک  زا  رتهب  نم  دزن  اـیند  نیا  رد  صاـصق  نوچ  دریگب . ار  شقح  ما  هتـشاد  اور 

هب مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تساخرب و  سلجم  رخآ  زا  سیق  نب  ةداوس  مان  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . دـهاوخ  ماجنا 
. یتشاد تسد  هب  قوشمم  ياصع  يدوب و  راوس  دوخ  يابـضغ  رتش  رب  امـش  مدمآ . ناتزاوشیپ  هب  نم  یتشگرب ، فئاط  زا  هک  یتقو  تیادف !
. مرب یم  هانپ  ادـخ  هب  دومرف : اطخ . اـی  دوب  دـمع  يور  زا  مدـیمهفن  دروخ . نم  مکـش  هب  ینزب  رتش  رب  هک  يدرک  دـنلب  ار  ياـصع  هک  نیمه 

ياه هچوک  رد  دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  لالب  روایب . ار  قوشمم  ياصع  ورب و  همطاف  لزنم  هب  لالب ! دومرف - : سپـس  ما . هدزن  ادـمع  زگره 
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هللا یلص  مالـسا  ربمغیپ  نونکا  دنک و  تخادرپ  تمایق  زور  زا  شیپ  دراد ، ندرگ  رب  یـصاصق  قح و  سک  ره  مدرم ! دنز : یم  دایرف  هنیدم 
ار مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  لالب  دزادرپ . یم  زیخاتسر  زور  زا  شیپ  ار  مدرم  قوقح  هداد و  رارق  صاصق  ضرعم  رد  ار  دوخ  هلآ  هیلع و 

یم هچ  يارب  ار  قوشمم  ياصع  مردپ  لالب ! دومرف - : مالـسلااهیلع  همطاف  دهاوخ . یم  ار  قوشمم  ياصع  تردپ  تفگ - : ناشیا  هب  دز و 
یمن ایآ  همطاف ! يا  تفگ - : لالب  درب . یم  دوخ  هارمه  رفـس  ياهزور  رد  ار  اصع  نیا  مردـپ  اریز  تسین . اـصع  هب  يزاـین  زورما  دـهاوخ ؟

ورف شناگدید  زا  کشا  دیـشک و  دایرف  مالـسلااهیلع  همطاف  دنک . یم  یظفاحادـخ  مدرم  اب  تسا و  ربنم  يالاب  رد  تردـپ  نونکا  هک  یناد 
هانپ هک  هب  وت  زا  سپ  دسر و  یم  ناگراچیب  ارقف و  لاح  هب  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ردپ ! يا  هودـنا ! مغ و  نیا  زا  ياو  يا  دومرف - : تخیر و 

درمریپ نآ  دومرف - : ترضح  دناسر . یمارگ  ربمایپ  تمدخ  ار  اصع  لالب  داد . لالب  هب  ار  اصع  سپس  اهلد ! بوبحم  ادخ ! بیبح  يا  دنرب ؟
ات نک  صاـصق  ارم  اـیب و  ولج  دومرف : تیادـف . هب  مرداـم  ردـپ و  هللا ! لوسر  اـی  منم  نیا  تفگ - : تساـخرب و  اـج  زا  درمریپ  تساـجک - ؟

دیهد یم  هزاجا  درمریپ : دز . رانک  مکش  يور  زا  ار  شنهاریپ  ربمایپ  نک ! زاب  ار  تمکـش  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و  درمریپ : يوش . یـضار 
نیا اب  ایادخ ! راب  تفگ - : دیـسوب و  ار  ربمایپ  مکـش  درمریپ  داد . هزاجا  ترـضح  مرادرب . يا  هسوب  مراذگب و  ناتکرابم  مکـش  رب  ار  میاهبل 

؟ یشخب یم  ای  ینک  یم  صاصق  الاح  سیق ! نب  ةداوس  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرب . یم  هانپ  وت  هب  منهج  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  لمع 
(7 . ) دیشخبب ار  دمحم  وت ، ربمایپ  وا  هکنانچ  شخبب ، ار  سیق  نب  ةداوس  ایادخ ! هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدیشخب . هللا  لوسر  ای  ةداوس :

نابش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ( 8)

ات داتسرف  ار  یـسک  ترـضح  دندیـسر . ینارچرتش  هب  هار  يانثا  رد  دندرک . یم  روبع  نابایب  زا  يا  هدع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يارب ما  هدیشود  فرظ  رد  هچنآ  تسا و  هلیبق  هناحبص  يارب  تسا  نارتش  ناتسپ  رد  هک  يریش  تفگ : نارچرتش  دریگب . وا  زا  ریـش  يرادقم 

ار وا  نادنزرف  لام و  ایادخ ! تفگ : درک و  اعد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دادـن . ریـش  ترـضح  هب  هناهب  نیا  اب  تساهنآ . ماش 
ار اهدنفسوگ  ناپوچ  دهاوخب . ریش  وا  زا  داتـسرف  ار  یـسک  ربمایپ  دندیـسر . ینارچ  دنفـسوگ  هب  دنتـشذگ و  لحم  نآ  زا  سپـس  نک ! دایز 

زین دنفسوگ  کی  تخیر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداتسرف  فرظ  رد  ار  همه  تشاد  رـضاح  فرظ  نآ  رد  هک  يریـش  نآ  اب  دیـشود و 
یلص ادخ  لوسر  منک ؟ میدقت  هیهت و  نیا  زا  شیب  دیهد  هزاجا  رگا  تسا ، هدامآ  رادقم  نیمه  العف  درک - : ضرع  داتسرف و  ترضح  يارب 

! هللا لوسر  ای  درک - : ضرع  باحـصا  زا  یکی  امرف ! تیانع  يزور  وا  زاین  هزادنا  هب  ایادـخ ! تفگ : هدرک ، اعد  زین  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا 
ییاعد داد  ریش  امش  هب  هک  یـسک  هرابرد  میراد و  تسود  ار  اعد  نآ  ام  همه  هک  يدومن  ییاعد  وا  هرابرد  دادن  ریـش  امـش  هب  هک  سک  نآ 

یم فرطرب  ار  یگدـنز  زاین  مک  لام  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میرادـن ! تسود  ار  اعد  نآ  اـم  زا  کـی  چـیه  هک  يدومرف 
یفاک هزادنا  هب  وا  دالوا  دمحم و  هب  ایادخ  دندرک - : زین  ار  اعد  نیا  سپـس  دـیامن . لفاغ  ار  یمدآ  هک  تسا  يرایـسب  تورث  زا  رتهب  دزاس ،

(8 ! ) امرف فطل  يزور 

! دیرامشن کچوک  ار  دوخ  ناهانگ  ( 9)

دورف یفلع  بآ و  یب  یلاخ و  نیمزرس  رد  دوخ  باحصا  زا  یعمج  هارمه  اهترفاسم  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
تسا یلاخ  ینیمزرس  اجنیا  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحصا  مینک . نشور  شتآ  ات  دیروایب  مزیه  دندومرف - : دوخ  نارای  هب  دندمآ و 

دـنک و عمج  مزیه  دـناوت  یم  رادـقم  ره  سک  ره  دـیورب  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درادـن . دوجو  نآ  رد  یمزیه  هنوگ  چـیه  و 
ربمغیپ لباقم  رد  ار  همه  دندروآ . دوخ  اب  دندرک و  عمج  تشرد ، زیر و  دنتسناوت ، هک  هزادنا  ره  مادک  ره  دنتفر و  ارحـص  هب  نارای  دروایب .
ناـهانگ دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تقو  نیا  رد  دـش . عمج  مزیه  يداـیز  رادـقم  دـنتخیر . مه  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار یمیظع  هوبنا  دـندرگ ، یم  عـمج  مه  يور  هک  یتـقو  یلو  دـیآ ، یمن  مشچ  هب  لوا  تسا . کـچوک  ياـهمزیه  نیا  دـننام  مه  کـچوک 
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ره دـنیآ ؛ یمن  رظن  هب  مهم  نادـنچ  کچوک  ناهانگ  هچ  رگا  دـیزیهرپب . زین  کچوک  ناهانگ  زا  نارای ! دومرف : هاگنآ  دـنهد . یم  لیکـشت 
شراثآ گرم  زا  دعب  هچ  نآ  ره  دیا و  هداد  ماجنا  یگدنز  نارود  رد  ار  هچ  نآ  ناگدننک ! وجتسج  دراد . يا  هدننک  وجتسج  بلاط و  زیچ 

(9 .) تسا هداد  لیکشت  ار  یگرزب  هوبنا  کچوک ، ناهانگ  نامه  هک  دنیب  یم  يزور  دسیون و  یم  ار  همه  تسا ، هدنام  یقاب 

یتسرپایند رطخ  ( 10)

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رس  تشپ  ار  اهزامن  مامت  يو  دوب . دنمتـسم  ریقف و  تخـس  ( 10  ) هفص لها  زا  ینمؤم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامز  رد 
رگا دعس ! يا  دومرف : یم  تشاد و  هجوت  وا  یبیرغ  يدنمزاین و  هب  درک و  یم  محرت  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناوخ . یم  هلآ 

. دش نیگهودنا  رتشیب  دعس  لاح  هب  ترـضح  دماین . ربمغیپ  تسد  هب  يزیچ  تشذگ  یتدم  مزاس . یم  زاین  یب  ار  وت  دسرب  متـسد  هب  يزیچ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  مهرد  ود  اب  ار  لیئربج  دومرف . هجوت  دعس  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هودنا  هب  ناحبس  دنوادخ 

؟ يزاس زاین  یب  ار  وا  يراد  تسود  ایآ  تسا . هاگآ  دعس  يارب  وت  هودنا  زا  ادخ  دمحم ! يا  درک : ضرع  ترضح  هب  لیئربج  داتسرف . هلآ  و 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دنک . تراجت  نآ  اب  هدب  روتـسد  نک و  تمحرم  وا  هب  ار  مهرد  ود  نیا  لیئربج : يرآ ! هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف تسا . ترضح  نآ  رظتنم  هداتسیا و  هناخ  رد  هک  دید  ار  دعس  دش  جراخ  لزنم  زا  رهظ  زامن  يارب  هک  یتقو  تفرگ . ار  مهرد  رد  هلآ 

داد وا  هب  مهرد  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  منک . تراجت  نآ  اب  هک  مرادن  يا  هیامرس  درک : ضرع  يدلب ؟ بوخ  تراجت  ایآ  دعـس ! يا 
دجسم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  رد  تفرگ و  ار  مهرد  ود  دعـس  روآ . تسد  هب  ار  ادخ  يزور  نک و  تراجت  نآ  اب  دومرف : و 

هب هراومه  ورب ! يزور  لابند  هب  زیخرب  دومرف - : ترضح  هاگ  نآ  دناوخ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  تفر و 
يور دعس  هب  ایند  تخورف . یم  ربارب  ود  هب  دیرخ  یم  هچ  ره  داد . وا  هب  یتکرب  دنوادخ  دش  تراجت  لوغـشم  دعـس  مدوب . نیگمغ  وت  لاح 

تفرگ و یناکد  دجـسم  رد  رانک  رد  هک  يروط  هب  تفرگ . قنور  شا  هلماعم  دش و  ناوارف  شلام  درک و  یقرت  شا  هیامرـس  مک  مک  دروآ .
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ و  یم  ناذا  لالب  هک  یتقو  داد . یم  ماجنا  ار  شتراجت  هدرک ، عمج  اجنآ  رد  ار  دوخ  يالاک  هیاـمرس و 
ار دوخ  هتفرگن و  وضو  زونه  تسا . ایند  لوغـشم  هدوب ، شورف  دیرخ و  مرگرـس  هک  دـید  یم  ار  دعـس  درک ، یم  تکرح  زامن  يوس  هب  هلآ 
! دعس يا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش . یم  زامن  يایهم  ناذا  زا  شیپ  نیا  زا  لبق  هکنیا  اب  تسا . هدرکن  ایهم  زامن  يارب 
ار ملوپ  مهاوخ  یم  ما ، هتخورف  یسنج  درم  نیا  هب  منک ؟ فلت  ار  ما  هیامرس  منک ؟ هچ  تفگ : یم  دعس  تسا ؟ هتـشاد  زاب  زامن  زا  ار  وت  ایند 

شرقف زا  رتشیب  دعـس  لاح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مهدب . ار  وا  لوپ  دـیاب  ما  هدـیرخ  ییالاک  يرگید  نآ  زا  مریگب و  وا  زا 
رتشیب ار  کی  مادـک  تسا . هاگآ  دعـس  يارب  وت  مغ  زا  دـنوادخ  ربمایپ ! يا  درک : ضرع  دیـسر ، باـنج  نآ  رـضحم  لـیئربج  دـش . نیگمغ 

ار وا  یتسدـگنت )  ) لوا تلاـح  لـیئربج ! يا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ار ؟ وا  یلعف  تلاـح  اـی  لوا  تلاـح  يراد ؟ تسود 
هدـنرادزاب هدوب و  ناحتما  ایند  لاوما  تبحم و  یتسار  هب  درک  ضرع  لیئربج  تسا . هتفرگ  شتـسد  زا  ار  وا  ترخآ  ایند  اریز  مراد . تسود 

هب شعـضو  دنادرگزاب ، امـش  هب  يا  هداد  وا  هب  هک  یمهرد  ود  نآ  وگب  دعـس  هب  هللا ! لوسر  ای  درک - : ضرع  هاگ  نآ  دشاب . یم  ترخآ  زا 
تـسیود مهرد ، ود  ياـج  هب  درک : ضرع  ینادرگ ؟ یم  زاـب  نم  هب  ار  مهرد  ود  نآ  اـیآ  دوـمرف : دعـس  هب  ربماـیپ  ددرگ . یمرب  لوا  تلاـح 
تشذگن يزیچ  نآ  لابند  هب  داد . ترـضح  هب  ار  مهرد  ود  نآ  دعـس  مهاوخ . یم  ار  مهرد  ود  نامه  هن ! دومرف : ترـضح  مهد . یم  مهرد 

(11 . ) داتفا يرادن  رقف و  لاح  هب  هرابود  دعس  تفر . شتسد  زا  تشاد  هچ  ره  دنادرگ و  يور  يو  زا  ایند  هک 

هرقن زا  یتشخ  الط و  زا  یتشخ  ( 11)

الط و تشخ  اب  هک  مدـید  یناگتـشرف  اجنآ  رد  مدـش . تشهب  دراو  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  یتقو  دومرف - : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا یهاگ  دینک و  یم  راک  یهاگ  ارچ  امـش  مدیـسرپ : ناگتـشرف  زا  دنـشک  یم  راک  زا  تسد  یهاگ  یلو  دنزاس  یم  ینامتخاس  هرقن  تشخ 
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زاب راک  زا  دسرن  هاگره  میوش و  یم  لوغشم  دسرب  ام  هب  ینامتخاس  حلاصم  تقو  ره  دنداد : خساپ  تسیچ ؟ ببـس  دیـشک ؟ یم  تسد  راک 
نیا نمؤم  یتقو  ربکا .) هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  : ) دـنداد باوج  تسیچ ؟ امـش  یناـمتخاس  حـلاصم  متفگ : میتسیا . یم 

(12 . ) میشک یم  راک  زا  تسد  زین  ام  دوش  یم  تکاس  هک  یتقو  میزاس . یم  ار  نامتخاس  ام  دیوگ  یم  ار  رکذ 

راد هدنز  بش  ناوج  ( 12)

یباوخ یب  زا  هک  داتفا  یناوج  هب  شمشچ  نایم  نیا  رد  دناوخ . دجـسم  رد  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
. دوب هتفر  ورف  رـس  هساک  رد  شنامـشچ  هتـشگ ، رغال  کیراب و  شمادـنا  دوب و  هدـش  درز  شگنر  دـمآ . یم  نییاپ  شرـس  دز و  یم  ترچ 
هب لماک  نامیا  نیقی و  اب  درک - : ضرع  يا ؟ هدرک  حبـص  هنوگچ  تسا و  روطچ  تلاـح  دومرف - : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
وت نیقی  تمالع  دراد . یتمالع  ینیقی  ره  دیـسرپ - : بجعت  اب  ترـضح  دوب . نینچ  متلاح  مدروآ و  حبـص  هب  ار  بش  گرم ، زا  سپ  ناهج 

ناتسبات مرگ  ياهزور  رد  هدوبر و  ممشچ  زا  ار  باوخ  اهبش  هتخاس و  هدرـسفا  ارم  هک  تسا  نیقی  نیا  هللا ! لوسر  ای  داد - : خساپ  تسیچ ؟
یگدیـسر يارب  هک  منیب  یم  ار  تمایق  تریـصب  مشچ  اب  نونکا  مه  تسا . هدرک  تبغر  یب  تسوا ، رد  هچنآ  ایند و  هب  ارم  هزور ) رطاخ  هب  )

ياهتمعن زا  هک  منیب  یم  ار  نایتشهب  ایوگ  متـسه . نانآ  نایم  رد  نم  دـنا و  هدـمآ  نم  درگ  باسح  يارب  مدرم  هدـش و  اپرب  مدرم  باسح  هب 
نایم رد  هک  منیب  یم  ار  منهج  لها  دنتبحص و  فراعت و  لوغشم  رگیدکی  اب  دنا و  هدرک  هیکت  یتشهب  ياه  تخت  رب  دنرادروخرب و  یتشهب 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . زادـنا  نینط  مشوگ  رد  منهج  شتآ  شرغ  نونکا  مه  دـنهاوخ . یم  کمک  دـننز و  یم  هلان  شتآ  ياه  هلعش 
، هدومن ناوج  هب  يور  سپـس  تسا . هتخاـس  نشور  رون  هب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  تسیا  هدـنب  ناوـج  نیا  دوـمرف : باحـصا  هب  هلآ  هیلع و 
هب قح  هار  رد  هاوـخب  ادـخ  زا  هللا ! لوـسر  اـی  درک - : ضرع  هدـم . تسد  زا  ار  نآ  شاـب و  تباـث  يراد ، کـین  هک  لاـح  نیمه  رب  دوـمرف :

يرفن نیمهد  درک و  تکرش  اهگنج  زا  یکی  رد  ربمغیپ  هارمه  دیـشکن ، یلوط  درک و  اعد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مسرب . تداهش 
(13 .) دش دیهش  گنج  نآ  رد  هک  دوب 

هنابش ياوجن  ( 13)

گنهآ زیگنا و  مغ  ياون  ناهگان  متشذگ . یم  هنیدم  رد  راجن  ینب  ناتسلخن  يالبال  زا  یناملظ  ياهبـش  زا  یکی  رد  دنک : یم  لقن  أدردوبا 
زا رایـسب  هچ  اراگدرورپ ! دـیوگ - : یم  نخـس  نینچ  دوخ  يادـخ  اـب  بش  لد  رد  هک  تسا  یناـسنا  مدـید  دیـسر و  مشوگ  هب  يروآرثأـت 

راکشآ هدیشک و  اهنآ  يور  هدرپ  تمرک  فطل و  هب  ار  مناهانگ  زا  رایسب  هچ  يدرکن و  تبوقع  یتشذگرد و  دوخ  ملح  هب  مکلهم  ناهانگ 
وت شزرمآ  زج  هب  نم  اما  تسا . هدرک  رپ  ار  ملاـمعا  هماـن  مناـهانگ  هتـشذگ و  وت  تیـصعم  یناـمرفان و  رد  مرمع  هچ  رگا  ایادـخ ! يدرکن .
هب رایتخا  یب  هک  درک  ملوغـشم  نانچ  زاونلد  يادص  نیا  مرادن . دـیما  يرگید  زیچ  هب  وت  يدونـشوخ  تفرعم و  زا  ریغ  هب  متـسین و  راودـیما 

ناتخرد نایم  رد  ار  دوخ  داتفا . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ممـشچ  ناهگان  مدیـسر . ادـص  بحاص  هب  ات  هدرک ، تکرح  نآ  تمس 
نآ رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  موشن . ترـضح  نآ  تاجانم  اعد و  عناـم  هدـنامن و  مورحم  زاـین  زار و  ندینـش  زا  اـت  مدرک  یفخم 
: - دوب نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهتاجانم  هلمج  زا  زاب  تخادرپ . هلان  يراز و  هیرگ و  اعد و  هب  هاگنآ  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  بش  تولخ 

، منک یم  رکف  وت  باذـع  تدـش  رد  هاگره  دوش و  یم  کچوک  مرظن  رد  مناهانگ  مشیدـنا ، یم  وت  تشذـگ  وفع و  رد  نوچ  اراـگدرورپ !
شومارف ار  نآ  دوخ  هک  منیبب  ار  یناهانگ  ملامعا  هماـن  رد  رگا  هآ ! دومن - : اوجن  نینچ  هاـگنآ  دوش . یم  گرزب  نم  تبیـصم  يراـتفرگ و 

تاجن ار  وا  دـنناوتن  شا  هداوناخ  هک  يراتفرگ  نآ  لاح  هب  ياو  دـیریگب . ار  وا  یهد  نامرف  سپ  یـشاب ، هدرک  تبث  ار  نآ  وت  یلو  ما  هدرک 
یم ار  یمدآ  رگج  لد و  هک  یشتآ  زا  هآ ! تفگ : سپس  دننکن . محرت  يو  لاح  هب  ناگتـشرف  دنهدن و  يدوس  ار  وا  هفیاط  هلیبق و  دنهدب و 

أدردوبا دزیخ . یم  رب  منهج  زا  هک  شتآ  ياه  هرارـش  یگدنزوس  تدش  زا  ياو  دنک . یم  ادـج  مه  زا  ار  ناسنا  ینوریب  ياضعا  دـنازوس و 
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هدید وا  زا  یـشبنج  تکرح و  هن  دیـسر و  یم  شوگ  هب  وا  زا  ییادص  هن  رگید  یتدم  زا  سپ  تسیرگ . تدش  هب  ترـضح  زاب  دـیوگ : یم 
حبص زامن  يارب  ار  ناشیا  متـساوخ  دش و  رجف  عولط  کیدزن  هتفرگ . ارف  ار  وا  باوخ  يراد  هدنز  بش  رثا  رد  امتح  متفگ : دوخ  اب  دش . یم 

. درکن تکرح  مداد ، شناکت  تسا . هداتفا  نیمز  رب  کشخ  بوچ  هعطق  دننام  ناشیا  مدید  تقو  کی  متفر . ترـضح  نیلاب  رب  منک . رادـیب 
همادا رد  أدردوبا  تسا . هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هب  نوعجار .) هیلا  انا  هللاانا و  : - ) متفگ دادن . خساپ  مدز ، شیادص 

مالسلااهیلع همطاف  مدناسر . نانآ  عالطا  هب  ار  وا  تلاح  مدش و  هناور  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  تعرـس  هب  نم  دنک - : یم  راهظا  شنانخس 
دنگوس ادخ  هب  أدردوبا ! دومرف : متفگ . ار  همه  مدوب  هدید  مالـسلا  هیلع  یلع  تالاح  زا  هک  ار  هچنآ  نم  تسیچ ؟ ناتـساد  أدردوبا ! تفگ :

شیامیس هب  بآ  متـشگرب و  ترـضح  نآ  دزن  یبآ  فرظ  اب  سپـس  هدش . ضراع  وا  رب  ادخ  زا  سرت  رثا  رد  هک  تسا  یـشوهیب  تلاح  نیا 
ارچ أدردوبا ! تفگ - : درک و  یهاگن  متـسیرگ ، یم  تدش  هب  هک  نم  هب  درک و  زاب  ار  شنامـشچ  دمآ و  شوه  هب  راوگرزب  نآ  میدیـشاپ .

یتقو نآ  وت ، لاح  دوش  یم  هنوگچ  أدردوبا ! يا  دومرف - : منک . یم  هیرگ  يراد  یم  اور  تدوخ  هب  هچنآ  رطاخ  هب  متفگ : ینک ؟ یم  هیرگ 
ار مرب  رود و  ریگ  تخـس  ناگتـشرف  دـنراد و  نیقی  یهلا  رفیک  هب  ناراکهانگ  هک  یلاح  رد  دـنناوخ و  ارف  باـسح  نداد  سپ  يارب  ارم  هک 
دننک و یهلا  روتسد  میلست  ارم  ناتـسود ، مشاب و  رـضاح  راهق  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نم  دننامرف و  رظتنم  منهج  نانابـساپ  دنا و  هدرک  هطاحا 
هک مریگ  یم  رارق  ییادـخ  ربارب  رد  هک  اریز  درک ، یهاوخ  محرت  نم  لاح  هب  رتشیب  لاح  نآ  رد  هتبلا  دـنیامنن . محرت  نم  لاح  هب  ایند  لـها 

(14 . ) تسین ناهنپ  وا  هاگن  زا  زیچ  چیه 

راطفا هرفس  ( 14)

کمن يرادـقم  ریـش و  هساک  کی  وج ، نان  صرق  ود  ناضمر  هام  مهدزون  بش  رد  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  موثلک  ما 
داتفا اذغ  هب  شهاگن  هک  یماگنه  دش . هدامآ  راطفا  يارب  دناسر . مامتا  هب  ار  شزامن  یتقو  مدروآ . ردپ  تمدخ  راطفا  يارب  فرظ  کی  رد 

ریـش و  ) شروخ عون  ود  تردـپ  راطفا  يارب  مزیزع ! دومرف - : تسیرگ و  دـنلب  يادـص  اب  داد و  ناـکت  ار  شرـس  هاـگنآ  تفر . ورف  رکف  هب 
رتشیب دـنوادخ  رـضحم  رد  باـسح  يارب  تماـیق  يادرف  یهاوخ  یم  لـمع  نیا  اـب  وت  يا ؟ هتخاـس  هداـمآ  فرظ  کـی  رد  مه  نآ  کـمن ،)

عون ود  ترضح  نآ  يارب  زگره  مشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومع  رـسپ  ردارب و  ور  هلابند  هشیمه  مراد  میمـصت  نم  متـسیاب ؟
شیاهسابل و  اهیندیـشون ، اهیندروخ ، ایند  رد  سک  ره  مزیزع ! رتخد  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  هکنآ  ات  دشن  هدروآ  فرظ  کی  رد  شروخ 

نداتـسیا رتشیب  رب  هوالع  دـشاب  مارح  هار  زا  هچنانچ  داتـسیا و  دـهاوخ  رتشیب  یهلا  هاگداد  رد  تمایق  زور  ددرگ ، هیهت  كاپ  لالح و  هار  زا 
(15 .) تسا باذع  نآ  مارح  رد  باسح و  ایند  نیا  لالح  رد  هک  اریز  تشاد  دهاوخ  مه  باذع 

تمیق نارگ  دنبندرگ  ( 15)

دنبندرگ لاملا  تیب  نایم  رد  مدوب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  لاملا  تیب  هنیزخ  ناـبهگن  نم  دـیوگ : یم  عفار  یبا  نب  یلع 
ماغیپ داتسرف و  نم  دزن  ار  یـسک  نینمؤملا  ریما  رتخد  دوب . هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  هرـصب  گنج  رد  هک  تشاد  دوجو  یتمیق  نارگ  دیراورم 

دیع زور  رد  ات  یهدب  نم  هب  يزور  دنچ  تناما ، ناونع  هب  ار  نآ  مراد  لیم  نم  تسه . يدیراورم  دنبندرگ  لاملا  تیب  رد  ما  هدینش  هک  داد 
هدـنریگ هدـهع  هب  فلت  تروص  رد  هک   ) هنومـضم تروص  هب  مداد  ماغیپ  نم  منادرگ . زاب  نآ  زا  سپ  مهد و  شیارآ  نآ  اب  ار  دوخ  ناـبرق 

. مداد یمارگ  يوناب  نآ  هب  ار  دنبندرگ  زور  هس  تدم  هب  طرـش  نیا  اب  نم  تفریذـپ . زین  ترـضح  نآ  رتخد  مهدـب . وا  هب  مناوت  یم  دـشاب )
هدیسر وت  تسد  هب  اجک  زا  دنبندرگ  نیا  دیسرپ : یم  يو  زا  دوب و  هتخانـش  هدید و  شرتخد  ندرگ  رد  ار  دنبندرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  اقافتا 

مهد تنیز  ار  دوخ  نابرق  دیع  زور  رد  ات  ما  هتفرگ  تناما  زور  هس  تدم  هب  امش  راد  هنیزخ  عفار ، یبا  نب  یلع  زا  دنک : یم  راهظا  وا  تسا ؟
ترـضح نآ  تمدـخ  نم  درک و  راـضحا  دوخ  دزن  ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـیوگ - : یم  عفار  یبا  نبا  یلع  منادرگ . زاـب  سپـس  و 
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)!؟ ینک یم  تنایخ  ناناملـسم  هب  ایآ  عفار ! یبا  رـسپ  يا  ( )؟ عفار یبا  نبای  نیملـسملا  نوختا  : - ) دومرف داـتفا  نم  هب  شمـشچ  نوچ  متفر .
دوب ناناملسم  لاملا  تیب  رد  هک  ار  يدنبندرگ  هنوگچ  سپ  دومرف : ترضح  منک . تنایخ  ناناملسم  هب  هکنیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  متفگ :

هب ار  دـنبندرگ  هک  تساوخ  نم  زا  تسامـش و  رتخد  وا  نینمؤملا ! ریما  يا  مدرک : ضرع  يداد ؟ مرتـخد  هب  ناناملـسم  نم و  هزاـجا  نودـب 
ناشیا هب  زور  هس  تدـم  هب  هیراع  ناونع  هب  ار  نآ  زین  نم  دـیارایب . دوخ  نآ  اب  دـیع  رد  اـت  مهد  وا  هب  دوش  هدـنادرگزاب  هک  هیراـع  تروص 

نیمه دومرف - : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  منادرگ . زاب  دوخ  یلـصا  ياج  هب  ملاس  حیحـص و  هک  یتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تنامـض  مداد و 
سپـس دید . یهاوخ  یتخـس  رفیک  دوش  هدید  وت  زا  يراک  نینچ  نیا  زا  دعب  رگا  يراذگب و  دوخ  ياج  هب  هتفرگ و  سپ  ار  نآ  دـیاب  زورما 

یم دزد  ناوـنع  هب  ار  وا  تسد  هک  دوـب  يا  هیمـشاه  نز  نیتـسخن  تفرگ  یمن  هنومـضم  هیراـع  هب  ار  دـنبندرگ  نیا  نم  رتـخد  رگا  دوـمرف :
. متسه امش  نت  هراپ  امش و  رتخد  نم  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ - : هدمآ و  ردپ  دزن  هب  دیسر  ترـضح  نآ  رتخد  شوگ  هب  نخـس  نیا  مدیرب .
سفن و ياـه  هتـساوخ  هطـساو  هب  دـیابن  ناـسنا  مرتـخد ! دوـمرف : ترـضح  دوـب ؟ دـنبندرگ  نیا  زا  هدافتـسا  هب  رت  هتـسیاش  نم  زا  یـسک  هچ 
ار دوخ  دنبندرگ  نینچ  دننام  هب  دـیع  نیا  رد  دـنناسکی ، وت  اب  هک  رجاهم  نانز  همه  ایآ  دراذـگب . نوریب  قح  هریاد  زا  ياپ  لد ، ياهـشهاوخ 

(16 (؟ یشابن رتمک  ناشیا  زا  هتفرگ و  رارق  اهنآ  فیدر  رد  یشاب  هتساوخ  مه  وت  ات  دنا  هداد  تنیز 

هانگ زا  سرت  ( 16)

تسد وت  هب  یلاح  نینچ  ارچ  دیسرپ - : وا  زا  تسا . راکشآ  شیامیس  رد  فوخ  سرت و  راثآ  هک  دید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هب زین  سرتب و  تناهانگ  زا  یـسرتب ) ادخ  زا  دهاوخ  یمن  ! ) ادخ هدنب  دومرف - : ماما  مسرت  یم  يادخ  زا  نم  داد - : باوج  درم  تسا ؟ هداد 
نآ رد  تسا  هدرک  یهن  وـت  حالـص  هب  هک  ار  هچنآ  سرتـب و  ادـخ  تلادـع  زا  يا . هداد  ماـجنا  ادـخ  ناگدـنب  هراـبرد  هک  ییاـهملظ  رطاـخ 

(17 .) دهد یمن  رفیک  ار  یسک  هانگ  نودب  هاگ  چیه  دنک و  یمن  ملظ  یسک  هب  وا  اریز  سرتن ؛ ادخ  زا  هاگ  نآ  نکن ، ینامرفان 

! شدنزرف حاکن  رد  ینز  ( 17)

. نک مکح  مردام  نم و  نیب  ایادـخ ! هک - : داد  یم  رـس  هلان  و  درک . تیاکـش  شردام  زا  دـمآ و  وا  دزن  هب  یناوج  رمع ، تفالخ  ناـمز  رد 
دوخ مکـش  رد  ارم  هام  هن  مردام  داد : خـساپ  ناوج  ینک ؟ یم  تیاکـش  وا  هرابرد  ارچ  تسا ؟ هدرک  هچ  ترداـم  رگم  دیـسرپ - : وا  زا  رمع 

وت دـیوگ : یم  هدرک و  درط  ارم  مهد ، یم  صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  ما و  هدـش  گرزب  هک  نوـنکا  هداد . ریـش  زین  ماـمت  لاـس  ود  هدرورپ و 
هب تسیچ ، شراهظا  تلع  دیمهف  هک  نز  دنروایب . ار  نز  داد  روتـسد  رمع  متـسه . وا  دنزرف  نم  نم و  ردام  وا  هکنآ  لاح  یتسین ! نم  دنزرف 

دوخ ياه  هتفگ  ناوج  دیامن . حرطم  ار  شیاعدا  ات  تساوخ  ناوج  زا  رمع  دش . رضاح  همکحم  رد  دهاش  لهچ  زین  شردارب و  راهچ  هارمه 
ار ادـخ  داد : خـساپ  نز  دـییوگ ؟ یم  هچ  باوج  رد  امـش  تفگ - : نز  هب  رمع  تسا . نم  ردام  نز  نیا  هک  درک  داـی  مسق  درک و  رارکت  ار 
هلیبـق و نیب  رد  ارم  دـهاوخ  یم  ياـعدا  نـینچ  اـب  وا  مسانـش . یمن  ار  رـسپ  نـیا  هـک  مـنک  یم  داـی  دـنگوس  ربـمغیپ  هـب  مریگ و  یم  دـهاش 

نکمم هنوگچ  یتلاح  نینچ  رد  ما . هرکاـب  زونه  ما و  هدرکن  رهوش  لاـحب  اـت  مشیرق و  نادـناخ  زا  ینز  نم  دزاـس . وربآ  یب  منادـنواشیوخ 
تداهـش رفن  لهچ  نآ  دنتـسه . نم  دوهـش  ناهاوگ و  همه  اهنیا  داد : خساپ  نز  يراد ؟ دهاش  ایآ  دیـسرپ : رمع  دـشاب ؟ نم  دـنزرف  وا  تسا 

ینادنز ار  رسپ  هک  داد  روتسد  رمع  تسا . هرکاب  مه  زونه  هدرکن و  رهوش  نز  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  زین  دیوگ و  یم  غورد  رـسپ  هک  دنداد 
ار رسپ  هک  یلاح  رد  نارومأم  ددرگ . تازاجم  يرتفم  ناونع  هب  رسپ  دنـشاب ، هتفگ  تسار  ناهاوگ  رگا  دوش . قیقحت  دوهـش  هرابرد  ات  دننک 
هدش و ملظ  نم  هب  اریز  سرب . مداد  هب  یلع ! ای  دز - : دایرف  رسپ  دندومن ، دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  دندرب ، یم  نادنز  يوس  هب 
. مدوب هداد  نادنز  روتسد  نم  تفگ : رمع  دش ، هدنادرگزاب  نوچ  دینادرگرب . رمع  دزن  ار  وا  دومرف : ترـضح  درک . نایب  ار  دوخ  لاح  حرش 

بلاط یبا  نب  یلع  روتـسد  اب  هک  میا  هدینـش  ررکم  امـش  زا  ام  دینادرگرب و  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : دیدروآ ؟ ار  وا  هچ  يارب 
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. دندروآ ار  وا  دننک و  راضحا  ار  ناوج  ردام  داد  روتسد  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تقو  نیا  رد  دینکن . تفلاخم  مالـسلا  هیلع 
درک رمع  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  دومن . نایب  ار  شلاح  حرش  مامت  هرابود  ناوج  نک . نایب  ار  دوخ  ياعدا  دومرف : رسپ  هب  ترـضح  هاگ  نآ 
یلص ادخ  لوسر  زا  هکنآ  لاح  مشابن و  لیام  هنوگچ  هللا ! ناحبس  تفگ : رمع  منک ؟ تواضق  رفن  ود  نیا  هرابرد  نم  یلیام  ایآ  تفگ - : و 
دوخ ياعدا  هرابرد  دومرف : نز  هب  ترضح  تسا . رتاناد  امش  همه  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف - : هک  ما  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا 

. دنداد یهاوگ  شیپ  هعفد  دننام  دندمآ و  ولج  نادـهاش  تقو  نیا  رد  دنرـضاح . یگمه  هک  مراد  دـهاش  لهچ  یلب ! تفگ : يراد ؟ دـهاش 

. تسا هتخومآ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یمکح  نامه  منک . یم  مکح  دـنوادخ  ياـضر  قبط  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
رد دنتسه و  نم  ناردارب  رفن  راهچ  نیا  یلب ! داد : خساپ  نز  يراد ؟ رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  دوخ  ياهراک  رد  ایآ  دومرف : نز  هب  سپس 

: دنتفگ دیهد ؟ یم  رایتخا  هزاجا و  نم  هب  ناترهاوخ  دوخ و  هرابرد  ایآ  دومرف - : نز  ناردارب  هب  ترـضح  هاگ  نآ  دـنراد . رایتخا  نم  دروم 
سلجم رد  تقو  نیا  رد  هک  مدرم  یمامت  تداهش  گرزب و  يادخ  تداهش  هب  دومرف : ترضح  دیتسه . رایتخا  بحاص  ام  هرابرد  امش  یلب !

دقع هتبلا  . ) مزادرپ یم  ار  نآ  دوـخ  هک  دـقن  هجو  مهرد  دـصراهچ  هیرهم  هب  مدروآرد و  رـسپ  نیا  جاودزا  دـقع  هب  ار  نز  نـیا  دنرـضاح .
رد ار  اهلوپ  مامت  ترضح  دروآ . مهرد  دصراهچ  ربنق  نک . رضاح  مهرد  دصراهچ  اعیرـس  دومرف : ربنق  هب  سپـس  تشاد .) يرهاظ  تروص 

راـثآ هکنآ  رگم  درگنرب  اـم  دزن  رگید  ربـب و  ریگب و  ار  وا  تسد  زیرب و  تنز  نماد  رد  ریگب و  ار  اـهلوپ  نیا  دوـمرف : تخیر . ناوـج  تـسد 
! زیخرب تفگ - : تخیر و  نز  نماد  رد  ار  اـهلوپ  درک و  تکرح  دوـخ  ياـج  زا  رـسپ  يدرگرب . هدرک  لـسغ  ینعی  دـشاب ، وـت  رد  یـسورع 
هب یهدب !؟ رارق  مرسپ  رسمه  ارم  یهاوخ  یم  ایآ  ربمغیپ  يومع  رـسپ  يا  شتآ )! شتآ ! !( ) رانلا رانلأ ! : ) دز دایرف  نز  ماگنه  نیا  رد  میورب .
وا زا  نم  ار  رـسپ  نیا  دوب  يا  هدـش  دازآ  مـالغ  شردـپ  هک  دـنداد  رهوش  یـصخش  هب  ارم  مناردارب  تسا . نم  دـنزرف  ناوج  نیا  مسق ! ادـخ 

مداد ماجنا  ار  یلمع  نینچ  مناردارب  روتـسد  قبط  مه  نم  نک و  راکنا  ار  وا  ندوب  دنزرف  دنتفگ - : نم  هب  دـش  گرزب  هچب  یتقو  ما . هدروآ 
نوریب همکحم  زا  تفرگ و  ار  رـسپ  تسد  رداـم  تسا . زیربل  وا  هقـالع  رهم و  زا  ملد  تسا . نم  دـنزرف  وا  هک  منک  یم  فارتعا  نونکا  یلو 

(18 .( ) مدوب هدش  كاله  نم  دوبن  یلع  رگا  ( - ) رمع کلهل  یلع  ول ال  هارمعاو ، : ) تفگ رمع  دنتفر .

شود رب  هفیطق  ( 18)

تشاد و شود  رب  هنهک  يا  هفیطق  مدش . دراو  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  رضحم  رد  امرس  لصف  رد  دنک : یم  لقن  شردپ  زا  هرتنع  رـسپ  نوراه 
هداد رارق  یمهـس  ناناملـسم  رگید  دننام  لاملا  تیب  نات  هداوناخ  امـش و  يارب  دنوادخ  نینمؤملا ! ریما  ای  متفگ : دیزرل . یم  امرـس  تدش  زا 

زا دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : دیزرل ؟ یم  امرس  زا  نونکا  دیریگ و  یم  تخس  دوخ  هب  هزادنا  نیا  ارچ  دینک . یگدنز  یتحار  هب  دیناوت  یم  هک 
(19 .) مرادن يزیچ  نآ  زا  ریغ  ما . هدروآ  هنیدم  زا  دوخ  هارمه  دینیب  یم  هک  يا  هفیطق  نیا  مراد و  یمنرب  يا  هبح  امش  لاملا  تیب 

دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ  ( 19)

وا تساوخ  ناوارف  شـشوک  اب  هلودلا  دضع  دومن . مایق  یملید  هلودلا  دضع  تموکح  هیلع  يو  دوب . قارع  ناگرزب  زا  نیهاش  رـسپ  نارمع 
ترضح هاگراب  رانک  رد  نارمع  درک . یم  یگدنز  هنایفخم  لدبم  سابل  اب  اجنآ  رد  تخیرگ و  فرـشا  فجن  هب  نارمع  دیامن . ریگتـسد  ار 

! نارمع يا  دیامرف - : یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  راب  کی  هکنیا  ات  دوب  لوغـشم  زامن  اعد و  هب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا یکی  هب  ترـضح  هاگ  نآ  دـننک . یم  نوریب  ناکم  نیا  زا  ار  همه  دـیآ و  یم  اجنیا  هب  تراـیز  ناونع  هب  هلودـلا ) دـضع   ) ورـسخانف ادرف 
وت ( ________________________________________  - 8/20 : ) دومرف هدومن و  هراشا  رهطم  ربق  ياـه  هشوگ 

هاگرد هب  سپـس  دناوخ . یم  زامن  دنک و  یم  ترایز  دوش . یم  هاگراب  دراو  هلودـلا  دـضع  دـننیب . یمن  ار  وت  نانآ  هک  نک  فقوت  اجنیا  رد 
کیدزن وت  لاح  نآ  رد  دیامن . زوریپ  وت  رب  ار  يو  هک  دهد  یم  دنگوس  شکاپ  نادناخ  دمحم و  هب  ار  ادخ  دنک و  یم  تاجانم  اعد و  ادخ 
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وت هک  يداد  یم  مسق  شکاپ  نادناخ  دمحم و  هب  ار  ادـخ  دوب و  وت  دـیکأت  دروم  تیاهاعد  رد  هک  یـسک  نآ  اهاشداپ ! وگب : وا  هب  ورب و  وا 
هتـسکش و ار  ام  تردـق  وا  هتخادـنا و  فالتخا  ام  تلم  نایم  رد  هک  تسا  يدرم  تفگ : دـهاوخ  ورـسخانف ) ( ؟ تسیک دـنک  زوریپ  وا  رب  ار 

دهاوخب هچ  ره  دـیوگ  یم  وا  یهد ؟ یم  وا  هب  يا  هدژم  هچ  دـنک  زوریپ  وا  رب  ار  وت  یـسک  رگا  وگب  وا  هب  تسا . هدومن  ماـیق  تموکح  هیلع 
هتساوخ وا  زا  هچ  ره  هاگنآ  نک . یفرعم  وا  هب  ار  تدوخ  وت  تقو  نیا  رد  منک . یم  وفع  منک  وفع  ار  وا  دهاوخب  نم  زا  رگا  یتح  مهد . یم 

دضع دش . عقاو  دوب ، هدرک  ییامنهار  باوخ  ملاع  رد  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  روط  نامه  دیوگ : یم  نارمع  داد . دهاوخ  وت  هب  یشاب 
: متفگ وا  هب  متفر  شدزن  نم  دنادرگ . زوریپ  نم  رب  ار  وا  هک  داد  مسق  دمحم  لآ  دـمحم و  هب  ار  ادـخ  زامن  ترایز و  زا  سپ  دـمآ . هلودـلا 

رگا یتح  دنادرگ ، زوریپ  نارمع  رب  ارم  سک  ره  تفگ : خـساپ  رد  مه  وا  یهد ؟ یم  وا  هب  يا  هدژم  هچ  دـنک ، زوریپ  وا  رب  ار  وت  یـسک  رگا 
بیقعت و رد  وت  هک  نیهاش  رسپ  نارمع  منم  متفگ : هاشداپ  هب  عقوم  نیا  رد  دیوگ  یم  نارمع  دیشخب . مهاوخ  ار  وا  دشاب ، وفع  شا  هتساوخ 
رد مالسلا  هیلع  یلع  میالوم  متفگ : دومن ؟ تهاگآ  نایرج  زا  داد و  هار  اجنیا  هب  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : هلودلا  دضع  یتسه . وا  يریگتسد 

هلودلا دـضع  مدرک . ضرع  امـش  تمدـخ  مه  نم  وگب ! نانچ  نینچ و  وا  هب  دـمآ و  دـهاوخ  اجنیا  هب  ورـسخانف )  ) ادرف دومرف  نم  هب  باوخ 
هب دنگوس  يرآ ! متفگ : ( 8/21 ( ؟ دیآ یم  ورسخ  انف  ادرف  دومرف : وت  هب  ترضح  ایآ  هک  مهد  یم  مسق  نینمؤملا  ریما  قح  هب  ار  وت  تفگ - :

ممـسا هک  تسناد  یمن  هلباـق  مرداـم و  نم ، زا  ریغ  سک  چـیه  تفگ : هلودـلادضع  دوـمرف . نـم  هـب  ترـضح  نآ  هـک  نینمؤـملا  ریما  قـح 
دندروآ ترازو  سابل  شیارب  داد  روتسد  و  دومن . باختنا  ترازو  هب  ار  وا  تشذگرد و  يو  هانگ  زا  اجنامه  رد  هاشداپ  تسا . ورـسخانف ) )

هب هنهرب  ياپ  رـس و  اب  تفرگ  رارق  هاشداپ  تشذـگ  وفع و  دروم  هک  یماـگنه  دوب  هدرک  رذـن  نارمع  دومن . تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  و 
نم دـج  دـیوگ - : یم  يدادـقم  لاـهط  نسح  ناتـساد  نیا  يوار  درک ). مه  ار  راـک  نیمه  هتبلا  هک  . ) دوش فرـشم  نینمؤملا  ریما  تراـیز 

يارب ورب  زیخرب و  باوخ  زا  دـیامرف : یم  وا  هب  هک  دـنیب  یم  باوخ  هب  بش  ار  ترـضح  دوـب . مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هاـگراب  ناـبهگن 
ناهگان دنیـشن . یم  رظتنم  هدرک و  زاب  ار  مرح  رد  دزیخ و  یمرب  باوخ  زا  نم  دـج  نک ! زاـب  ار  مرح  رد  نیهاـش ) رـسپ  نارمع   ) اـم تسود 

! ام رورـس  يا  دییامرفب  دیوگ : یم  وا  هب  مدج  دسر ، یم  مرح  هب  هک  یماگنه  دـیآ . یم  ترـضح  دـقرم  يوس  هب  يدرم  دـنک  یم  هدـهاشم 
نیهاش رسپ  نارمع  نم  هک  دنک  یم  دیکأت  نارمع  دیتسه . نیهاش  رـسپ  نارمع  امـش  دهد : یم  خساپ  مدج  متـسیک ؟ نم  دیوگ : یم  نارمع 

ام تسود  يور  هب  ار  رد  زیخرب و  هک  داد  روتسد  مدید و  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نالا  دیتسه . نارمع  امش  دیوگ : یم  مدج  متـسین !
دنگوس دنوادخ  قح  هب  يرآ ! دیوگ : یم  مدج  تفگ ؟ نینچ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دـسرپ - : یم  بجعت  اب  نارمع  نک . زاب 

مدج هب  رانید  تصش  دهد  یم  روتسد  دوش  یم  ندیـسوب  لوغـشم  دزادنا و  یم  مرح  هاگرد  رب  ار  دوخ  نارمع  تفگ . نینچ  هک  مروخ  یم 
(20 . ) دنهدب

تشهب لها  نیرتهب  ( 20)

تمدخ نز  نآ  هن ؟ ای  متسه  امش  نایعیش  زا  نم  ایآ  سرپب  وا  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تمدخ  ورب  تفگ : شرـسمه  هب  يدرم 
هداد روتسد  هک  ار  هچنآ  رگا  وگب  ترسمه  هب  دومرف - : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دیسرپ . ار  بلطم  دیسر و  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

تشگرب و لزنم  هب  نز  یتسین . ام  هعیـش  هن  رگو  یتسه  اـم  نایعیـش  زا  ییوج  یم  يرود  میا  هدومن  یهن  هک  هچنآ  زا  يروآ و  یم  اـجب  میا 
ياو دیشک - : دایرف  دش و  تحاران  تخس  ترضح  باوج  ندینش  اب  درم  درک . لقن  شرسمه  يارب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شیامرف 

زا سکره  اریز  تخوس ، مهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  نم  نیارباـنب  دـشابن ؟ هدولآ  اـطخ  هاـنگ و  هب  ناـسنا  تسا  نکمم  هنوـگچ  نم ! رب 
دزن ار  شرسمه  نانخـس  یتحاران و  دیـسر و  مالـسلااهیلع  همطاف  رـضحم  رگید  راب  نز  دوب . دهاوخ  منهج  رد  هشیمه  دشابن  ناشیا  نایعیش 

ام نایعیش  هکنیا  هچ  تسین . ینک  یم  رکف  هک  روط  نآ  وگب ؛ ترسمه  هب  دومرف - : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دومن . وگزاب  ترـضح  نآ 
یلو دوش ، ام  میلست  وا  نابز  لد و  زین  دشاب و  نانمشد  نمشد  درادب  تسود  ار  ام  ناتسود  ار و  ام  سک  ره  یلو  دنتـشهب  لها  ياه  نیرتهب 
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تـشهب رد  زین  وا  لاح  نیع  رد  اما  تسین  ام  یعقاو  نایعیـش  زا  هچرگ  دوش ، هاـنگ  بکترم  هدرک ، تفلاـخم  اـم  یهاون  رماوا و  اـب  لـمع  رد 
هنحـص تالکـشم  هجنکـش  هب  ای  و  يویند )  ) ياهیراتفرگ هب  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  يرآ ! هاـنگ . ندـش  كاـپ  زا  سپ  یهتنم  دوب ، دـهاوخ 
تشهب رد  هتفای ، تاجن  منهج  زا  ام  رطاخ  هب  هانگ  ياهیگدولآ  زا  ندش  كاپ  زا  سپ  هدید ، رفیک  خزود  لوا  هقبط  رد  ماجنارس  ای  تمایق و 

(21 .) دریگ یم  لزنم  ام  تمحر  راوج  رد  و 

وج نان  قافنا  ( 21)

ای دـنتفگ - : دـندمآ . ناشتدایع  هب  نارای  زا  نت  دـنچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دـندش . ضیرم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و 
، دنبای افـش  نازیزع  رگا  دندرک ، رذن  مالـسلاامهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  يدرک . یم  تنادنزرف  يافـش  يارب  يرذن  دوب  بوخ  یلع !

يزیچ دنریگب . هزور  زور  هس  هک  دـندرک  رذـن  زین  دوب  اهنآ  همداخ  هک  هضف  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  دوخ  دـنریگب . هزور  زور  هس 
هیلع یلع  ترضح  دنتشادن . هناخ  رد  ییاذغ  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  هزور  ار  لوا  زور  دومرف . تیانع  يافـش  ود  ره  هب  دنوادخ  هک  تشذگن 
تقو تخپ . نان  ددـع  جـنپ  درک . در  ار  نآ  تمـسق  کی  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  درک . ضرق  وج  ولیک ) هس  ابیرقت   ) عاـص هس  مالـسلا 
یلص ربمایپ  نادناخ  يا  امش  رب  مالس  تفگ : دمآ و  هناخ  رد  رب  یلئاس  راطفا  ماگنه  دنتسشن . هرفس  رانک  رفن  جنپ  دنتخادنا و  هرفـس  بورغ 

. دنک تیانع  یتشهب  ياهماعط  زا  امـش  هب  دـنوادخ  هک  دـیهد  نم  هب  یماعط  متـسه . نیملـسم  نادنمتـسم  زا  يدنمتـسم  نم  هلآ ! هیلع و  هللا 

. دنتفرگ هزور  زین  ار  مود  زور  دـندیباوخ . دـندرک و  راطفا  بآ  اب  اهنت  دـنداد و  وا  هب  ار  شیوخ  ياذـغ  یگمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ 
دمحم نادناخ  يا  امش  رب  مالس  تفگ - : دمآ و  یمیتی  راطفا  عقوم  تشاذگ . هرفس  رد  درک و  هدامآ  وج  نان  ددع  جنپ  مالسلااهیلع  همطاف 

وا هب  ار  دوخ  مهس  همه  دنک . تمحرم  یتشهب  ياذغ  زا  امش  هب  دنوادخ  هک  دیهد  ییاذغ  نم  هب  مناملسم ، یمیتی  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص 
هب يریـسا  راطفا  ماگنه  درک . هدامآ  وج ) نان   ) ییاذغ مالـسلااهیلع  ارهز  دنتفرگ . هزور  زین  ار  موس  زور  دـندرک . راطفا  بآ  اب  زاب  دـنداد و 
هک حبص  دندیباوخ . هنـسرگ  هدرک و  راطفا  بآ  اب  اهنت  دنداد و  ریـسا  هب  ار  شیوخ  ياذغ  همه  رگید  راب  تساوخ . کمک  دمآ و  هناخ  رد 
یم یگنسرگ  تدش  زا  اه  هچب  هکیلاح  رد  دندیسر . ربمایپ  رضحم  هتفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  دش 

رایـسب میارب  منیب  یم  امـش  رد  هک  ار  یلاح  نیا  یلع ! ای  دومرف : دید  یلاح  نانچ  رد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتقو  دندیزرل .
همطاـف دـندید  دـندش . دراو  هناـخ  هب  هک  یتقو  دـندرک . تکرح  مالـسلااهیلع  همطاـف  يوس  هب  ناـنآ  اـب  تساـخرب و  سپـس  تسا . راوگاـن 

لوسر هتسشن . يدوگ  هب  شناگدید  هتشگ و  فیعـض  رایـسب  یگنـسرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  هداتـسیا ، تدابع  بارحم  رد  مالـسلااهیلع 
: تفگ تشگ و  لزان  لیئربج  تقو  نیا  رد  مرب . یم  هانپ  ادخ  هب  امـش  عضو  زا  دومرف : دیـشک و  شوغآ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

(22 .) دناوخ وا  رب  ار  یتأ ) له   ) هروس هاگ  نآ  دنک . یم  تینهت  ار  وت  ینادناخ  نینچ  نتشاد  هب  دنوادخ  ادخ ! لوسر  يا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هبذاج  ( 22)

رهـش رد  دش . هنیدم  دراو  تشاد ، یم  نمـشد  ار  ربمایپ  نادناخ  دوب و  هدروخ  لوگ  هیواعم  هاگتـسد  تاغیلبت  رثا  رد  هک  ماش  لها  زا  يدرم 
. تفگ راوگرزب  نآ  هب  دمآ  یم  شناهد  زا  هچ  ره  درک و  نتفگ  ازسان  هب  عورش  دمآ و  ترـضح  نآ  شیپ  دید . ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
دز و يدنخبل  هدرک ، مالس  وا  هب  ماما  تفای ، تغارف  تشز  نانخس  زا  درم  نآ  نوچ  تسیرگن . یم  يو  هب  تبحم  رهم و  لامک  اب  ترـضح 
ام زا  رگا  لاـح  نیع  رد  يا . هدرک  هابتـشا  مه  دـیاش  یتسه و  یبـیرغ  رفاـسم  رهـش  نیا  رد  وت  منک  یم  لاـیخ  نم  درم ! يا  دومرف - : سپس 

. مینک یم  تتیادـه  یهاوخب ، ییامنهار  رگا  میهد . یم  وت  هب  یهاوخب  اـم  زا  يزیچ  رگا  میوش . یم  یـضار  وت  زا  اـم  ینک ، تیاـضر  بلط 

. میهد یم  تسابل  يا  هنهرب  رگا  مینک . یم  تریـس  یتسه  هنـسرگ  رگا  میراد . یمرب  ار  تراب  یبلط  يرای  اـم  زا  تراـب  نتـشادرب  يارب  رگا 
لیاـسو همه  اـب  هچناـنچ  مـینک و  یم  هدروآرب  يراد  یتجاـح  رگا  مـیهد . یم  تهاـنپ  يا  هراوآ  رگا  مـینک . یم  تزاـین  یب  یجاـتحم  رگا 

مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهراداستانهاي بحاراالنوار              صفحه 74 از 237

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هچ  مینک . ییاریذپ  امـش  زا  تبحم  قوش و  لامک  اب  میناوت  یم  ام  يوش و  یم  ام  نامهم  تنتفر  ماگنه  ات  يوش ، دراو  هناخ  رب  ترفاسم 
دینش ار  راوگرزب  نآ  تبحم  رهم و  زا  رپ  نانخـس  یماش  درم  یتقو  میراد . رایتخا  رد  تهج  ره  زا  ییاریذپ  لیاسو  عیـسو و  يا  هناخ  ام  هک 
ثیح ملعأ  هللا  ( ؛ یتسه نیمز  يور  رب  ادخ  هفیلخ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  درک - : ضرع  یگدنمرش  تلجخ و  لاح  رد  تسیرگ و  تخس 

قلخ نیرت  نمشد  تردپ  نسح و  يا  وت  دهد و  رارق  هداوناخ  مادک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هکنیا  هب  تسا  رتاناد  دنوادخ  و  هتلاسر .) لعجی 
رد هک  یماگنه  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ  هب  درم  سپس  ینم . شیپ  ادخ  قلخ  نیرت  بوبحم  وت  نونکا  دیدوب و  نم  دزن  ادخ 

. دیدرگ نادناخ  نآ  نادنمتدارا  زا  دش و  ییاریذپ  ترضح  نآ  نامهم  ناونع  هب  دوب  هنیدم 

یلام کمک  تفایرد  طیارش  ( 23)

هب مهرد  جنپ  داد . روتسد  نامثع  تساوخ . یلام  کمک  وا  زا  دمآ و  شدزن  هب  يریقف  صخش  دوب . هتسشن  دجسم  هناتـسآ  رد  نامثع  يزور 
ورب تفگ : نامثع  دنک . کمک  نم  هب  يرتشیب  غلبم  هک  نک  ییامنهار  یسک  هب  ارم  تسین . یفاک  میارب  غلبم  نیا  تفگ : ریقف  دندیـشخب . وا 

مالـسلاامهیلع و نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  هک  درک  دجـسم  زا  يا  هشوگ  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  ینیب و  یم  هک  ناناوج  نآ  شیپ 
رطاخ هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دومن . تجاح  راـهظا  داد و  مالـس  تفر . اـهنآ  شیپ  ریقف  درم  دـندوب . هتـسشن  اـجنآ  رد  رفعج  نب  هللادـبع 
یلام کـمک  تساوخرد  نارگید  زا  درم ! يا  دومرف - : دـنک  کـمک  وا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوشن ، هدافتـسا  ءوس  مالـسا  ياـهتمحر  زا  هکنیا 

زا دشاب و  هتشاد  نکـشرمک  یهدب  - 2 تسا . زجاـع  نآ  تخادرپ  زا  دراد و  همذ  رب  ناـسنا  هک  يا  هـید  - 1 تسا : زیاج  دروم  هس  رد  طـقف 
؟ تسا هدمآ  شیپ  وت  يارب  دروم  هس  نیا  زا  کی  مادک  دسرن . ییاج  هب  شتسد  ددرگ و  هدنامرد  نیکسم و  - 3 دشاب . ناوتان  نآ  تخادرپ 
هن لهچ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانید و  هاجنپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا  دروم  هس  نیا  زا  یکی  رد  نم  يراتفرگ  اقافتا  تفگ : ریقف 
هچ دیـسرپ - : نامثع  درذـگب . تساوخ  نامثع  رانک  زا  تشگرب و  ریقف  درم  دـنداد . وا  هب  راـنید  تشه  لـهچ و  رفعج  نب  هلادـبع  راـنید و 

؟ یهاوخ یم  هچ  يارب  ار  اهلوپ  نیا  يدیسرپن  نم  زا  يداد و  نم  هب  یغلبم  مه  وت  متـساوخ . لوپ  مدمآ و  وت  شیپ  داد : خساپ  ریقف  يدرک ؟
و ینک ؟ یم  تساوخرد  لوپ  يروظنم  هچ  يارب  دیـسرپ : نسح ) ماما   ) نانآ زا  یکی  متـساوخ ، کـمک  یتقو  متفر  هک  رفن  هس  نآ  دزن  یلو 

ریگ نیمز  رقف  نکـشرمک و  یهدـب  هدـننک ، زجاـع  هید  . ) دومن تساوخرد  یلاـم  کـمک  نارگید  زا  ناوـت  یم  دروـم  هس  رد  اـهنت  دوـمرف :
تـشه لهچ و  یموس  رانید و  هن  لهچ و  یمود  رانید و  هاجنپ  یکی  هاگ  نآ  تسا . دروم  هس  نآ  زا  یکی  میراتفرگ  متفگ  مه  نم  هدننک .)

تمارک و همـشچرس  تمکح و  شناد و  نوناـک  ناـنآ  تفاـی ! یهاوـخن  ار  ناـناوج  نیا  ریظن  زگره  تـفگ : ناـمثع  دـنداد . نـم  هـب  راـنید 
(23 .) دنتلیضف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  ( 24)

رارق برع  مالغ  ار  اهنآ  نادرم  دشورفب و  ار  ریـسا  نانز  هک  تشاد  دصق  رمع  وس  کی  زا  دندروآ ، هنیدم  هب  ار  سراف  ناریـسا  هک  یماگنه 
هب هبعک  فاوط  عقوم  رد  ار  برع  ناریپ  فیعـض و  لیلع و  دارفا  سراـف ، ناریـسا  هک  تشاد  رـس  رد  زین  ار  رکف  نیا  رگید  يوس  زا  دـهد و 
ره راوگرزب  فیرش و  دارفا  : - ) تسا هدومرف  راوگرزب  ربمغیپ  هک  دندش  رکذتم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دنهد  فاوط  دنریگب و  شود 

ینب مهـس  دوخ و  مهـس  نیاربانب  دـنراوگرزب ، اناد و  ینامدرم  اهیناریا )  ) سراف دنـشابن .) وس  کی  امـش  اب  هچ  رگا  دـیرادب ، مرتحم  ار  یتلم 
ار دوخ  مهس  زین  ام  ادخ ! لوسر  ردارب  يا  دنتفگ : راصنا  نیرجاهم و  سپس  مینک . یم  دازآ  ادخ  هار  رد  میراد  ناریـسا  نیا  زا  هک  ار  مشاه 
. مدرک دازآ  ار  ناریسا  مدرک و  لوبق  مه  نم  دندیـشخب و  ار  دوخ  مهـس  نانیا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  میدیـشخب . وت  هب 

عمج نآ  زا  یضعب  تسکش . مه  رد  متشاد  مجع  مدرم  هرابرد  هک  یمیمـصت  تفرگ و  یـشیپ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : رمع 
: - دومرف رمع  هب  هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنیامن . جاودزا  دندوب . هدش  ریـسا  هک  ناهاشداپ  نارتخد  اب  هک  دندش  نآ  رب  مه 
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( ناریا هاشداپ   ) درگدزی رتخد  ونابرهـش  هب  برع  ناگرزب  زا  یکی  نکن . روبجم  ار  ناـنآ  راذـگب و  دازآ  جاودزا  رد  ار  ناـهاش  نارتخد  نیا 
ایآ ینک ؟ یم  باختنا  ار  ناراگتـساوخ  نیا  زا  کی  مادک  وت  دنتفگ : ونابرهـش  هب  تفریذپن . دـناشوپ و  ار  دوخ  تروص  وا  یلو  درک  هراشا 

رـسمه ادـعب  تسا و  یـضار  جاودزا  هب  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درک . رایتخا  توکـس  وناـب  نآ  ینک ؟ جاودزا  یتسه  یـضار 
دازآ جاودزا  رد  رگا  تفگ : ونابرهش  دندرک  داهنـشیپ  رگید  راب  هک  یتقو  تسوا . تیاضر  تمالع  يو  توکـس  اریز  درک  دهاوخ  باختنا 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  منک . یمن  باختنا  ار  یـسک  ناشخرد ، تسا  یباتهم  نکفا و  وترپ  تسا  يرون  نوچ  هک  نیـسح  زا  ریغ  مشاـب ،
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  داد . رارق  لیکو  ار  ترضح  نآ  ونابرهـش  يریذپ ؟ یم  تلاکو  هب  تیاهراک  ماجنا  يارب  ار  یـسک  هچ  وت  دومرف :

نیز ماما  دمآرد و  نیسح  ماما  جاودزا  هب  ونابرهش  قیرط  نیدب  دناوخ . ار  هبطخ  زین  وا  دناوخب . ار  حاکن  هبطخ  داد  روتسد  ینامی  هفیذح  هب 
(24 . ) تفای همادا  وا  هلیسوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  دش و  دلوتم  همرکم  يوناب  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

یهاگآ ملع و  شاداپ  ( 25)

. مناوتان نآ  تخادرپ  زا  ما و  هدش  نماض  ار  ییاهبنوخ  نم  ربمغیپ ! دنزرف  يا  درک - : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  یبرع  درم 

. دیـسرن مرظن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  زا  رتفیرـش  منک و  تساوخرد  مدرم  نیرتفیرـش  زا  ار  نآ  تسا  بوخ  متفگ  دوخ  اـب 
لاؤس ود  رگا  مهد و  یم  ار  وت  یهدب  موس  کی  يداد  خساپ  ار  یکی  رگا  مسرپ ، یم  وت  زا  هلأسم  هس  نم  برع  ردارب  يا  دومرف : ترـضح 

کلثمأ : ) تفگ برع  درم  منک . یم  تخادرپ  ار  وت  یهدـب  همه  يداد ، خـساپ  ار  همه  هچناـنچ  مهد و  یم  ار  نآ  موس  ود  يداد  خـساپ  ار 
ماما دسرپ ؟ یم  هلأسم  متسه ، ینابایب  برع  هک  ینم  وچمه  زا  یفرش  ملع و  لها  هک  امش  دننام  یصخش  ایآ  ربمغیپ  رـسپ  یلثم .) نع  لئـسی 

یبوخ و ۀـفرعملا .) ردـقب  فورعملأ  : - ) دومرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  زا  نوچ  یلب ! دومرف : مالـسلا  هیلع 
متـسناد رگا  نک . لاؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسا ، نینچ  رگا  تفگ : برع  درم  داد . ماجنا  دـیاب  یهاـگآ  تخانـش و  هزادـنا  هب  ار  ناـسحا 

برع تسا ؟ رتالاب  رترب و  لامعا  یمامت  زا  لمع  مادک  دومرف : ترـضح  هللااب .) الا  ةوقال  و  . ) مریگ یم  دای  امـش  زا  هنرگ  مهد و  یم  باوج 
هچنآ دومرف : ادـخ . هب  دامتعا  لکوت و  درک : ضرع  دـهد ؟ یم  تاـجن  تکـاله  زا  ار  ناـسنا  زیچ  هچ  دومرف : ادـخ . هب  ناـمیا  درک : ضرع 
برع دشاب ؟ هتسنادن  ار  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دشاب . لمع  نآ  اب  هک  شناد  ملع و  درک : ضرع  برع  تسیچ ؟ دهد  تنیز  ار  یمدآ 

ربـص و نآ  اـب  هک  يرقف  درک : ضرع  دوـبن ؟ نآ  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـشاب . نآ  هارمه  تورم  يدرمناوـج و  هک  یتورث  تـفگ :
وا هک  دنازوسب  یمدآ  نینچ  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  شتآ  تروص  نیا  رد  درک : ضرع  دشاب ؟ هتـشادن  ار  نآ  رگا  دومرف : دـشاب . ییابیکش 

درک و تمحرم  وا  هب  دوب  نآ  رد  الط  راـنید  رازه  هک  ار  يا  هسیک  دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ  تسا . باذـع  هنوگ  نیا  هتـسیاش 
هب زین  ار  رتشگنا  نیا  هدـب و  تناراکبلط  هب  ار  الط  ياهرانید  نیا  دومرف : داد و  وا  هب  تشاد  شزرا  تسیود  شنیگن  هک  زین  ار  دوخ  رتشگنا 

ینعی هتلاـسر .) لـعجی  ثیح  ملعی  هللاأ  : - ) دـناوخ ار  هفیرـش  هیآ  نـیا  تـفرگ و  ار  اـهنآ  برع  درم  ناـسرب . دوـخ  یگدـنز  جرخ  فرـصم 
(25 . ) دهد رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  دناد  یم  دنوادخ 

ردپ نیرفن  زا  زیهرپ  ( 26)

دوب و هدش  تولخ  ادـخ  هناخ  رانک  میدرک . یم  فاوط  ار  ادـخ  هناخ  یکیرات  بش  رد  مردـپ  اب  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هلان یصاخ  زادگ  زوس و  اب  هدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  یصخش  دیسر . نامشوگ  هب  يزوسناج  هلان  ناهگان  هک  دندوب  هتفر  باوخ  هب  راوز 

کشا هتسکش  لد  اب  هدروآ و  هانپ  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  يراکهنگ  هلان  يونـش  یم  ایآ  نیـسح ! يا  دومرف : نم  هب  مردپ  درک . یم  هیرگ  و 
ادـخ هناخ  رود  کـیرات  بش  نآ  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رواـیب . نم  دزن  نک و  ادـیپ  ار  وا  ورب  دزیر . یم  ورف  ینامیـشپ 

یم ار  وت  نینمؤملا  ریما  مردـپ  هتـشگ ! نامیـشپ  هدـنب  يا  متفگ : مدرک و  مالـس  متفای . زاـمن  لاـح  رد  ماـقم  نکر و  ناـیم  رد  ار  وا  متـشگ .
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: - دومرف دراد . نت  هب  زیمت  ياهسابل  ابیز و  تسا  یناوج  دید  ترـضح  مدروآ  مردپ  رـضحم  ار  وا  درک . مامت  ار  شزامن  باتـش  اب  دهاوخ .
ضرع يدرک ؟ یم  هیرگ  زادـگناج  يا  هلان  دـنمدرد و  یهآ  اب  ارچ  تسا ؟ روطچ  تلاح  دیـسرپ : مبرع . کی  نم  درک : ضرع  یتسیک ؟ وت 

نم زا  ار  یتسردنت  یتمالـس و  هتخاس و  ناریو  ار  میگدنز  ناکرا  وا  نیرفن  ما و  هتـشگ  مردپ  ینامرفان  رفیک  راتفرگ  نینمؤملا ! ریما  ای  درک :
سرت و ادخ  زا  مدوب و  هانگ  تیصعم و  هدولآ  هتسویپ  مدوب . راب  دنب و  یب  یناوج  نم  تفگ : تسیچ ؟ وت  هیـضق  دومرف : مردپ  تسا . هتفرگ 
ره مداد . یمن  شوگ  شیاهفرح  هب  درک  یم  تحیـصن  ارم  هچ  ره  دوب . نابرهم  یلیخ  نم  هب  تبـسن  هک  متـشاد  يریپ  ردـپ  متـشادن . همهاو 
رد لوپ  يرادـقم  زور  کـی  مدز . یم  کـتک  یهاـگ  مداد و  یم  مانـشد  هدومن و  شرطاـخ  هدرزآ  درک ، یم  هظعوم  تحیـصن و  ارم  تقو 

نیمز هب  مکحم  ار  وا  هتفرگ  شتسد  زا  مه  نم  تشاذگن . دش و  عنام  مردپ  منک . جرخ  مرادرب و  ار  لوپ  نآ  ات  متفر  شیوس  هب  دوب ، یلحم 
هب متشادرب و  ار  اهلوپ  دوش . دنلب  نیمز  زا  تسناوتن  یگتفوک  درد و  تدش  زا  اما  دزیخرب ، تساوخ  تشاذگ . وناز  يور  ار  شیاهتسد  مدز .

دروخ دنگوس  ادـخ  هب  رخآ  رد  هتفر و  داب  رب  نم  هب  تبـسن  شیاهوزرآ  لامآ و  همه  هک  مدینـش  هظحل  نآ  رد  متفر و  دوخ  ياهراک  لابند 
هب درک و  هیهت  ار  ترفاسم  لیاسو  سپـس  دـناوخ . اهزامن  تفرگ و  هزور  زور  دـنچ  دـنک . یم  نیرفن  نم  هراـبرد  هتفر و  ادـخ  هناـخ  هب  هک 

یلد اب  تخادنا و  هبعک  هدرپ  رب  تسد  فاوط  زا  سپ  مدوب . شراتفر  دهاش  نم  دـیناسر . اجنیا  هب  ار  دوخ  دومن و  تکرح  ادـخ  هناخ  يوس 
نم زا  یتسردنت  دمآ و  مغارـس  هب  یتخبدب  نیا  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  شنیرفن  زونه  مسق ! ادخ  هب  درک . منیرفن  نازوس  یهآ  هتـسکش و 
نیا زا  سپ  تفگ : داد و  همادا  ار  شنانخـس  ناوج  میدـید . جـلف  ار  شندـب  فرط  کی  دز و  ـالاب  ار  شنهاریپ  ماـگنه  نیا  رد  دـش . هتفرگ 

هس درک . تکرح  دوخ  هناخ  يوس  هب  تفریذپن و  وا  یلو  متـساوخ ، ترذعم  هتفر ، مردپ  شیپ  مدش . نامیـشپ  تخـس  دوخ  راتفر  زا  هیـضق 
نیرفن ارم  هک  ناکم  نآ  رد  هدش ، فرـشم  ادخ  هناخ  هب  مدرک  تساوخرد  جح  مسوم  موس  لاس  هکنیا  ات  مدرک  یگدـنز  عضو  نیا  اب  لاس 
کیرات بش  میدیسر . كایـس  نابایب  هب  ات  میدرک  تکرح  هکم  يوس  هب  تفریذپ . درک و  تبحم  مردپ  دیامن . ریخ  ياعد  نم  يارب  هدرک ،

يور مردپ  تخادنا . نیمز  هب  ار  وا  دـیمر و  مردـپ  رتش  وا  رپ  لاب و  يادـص  رـس و  رثا  رب  درک . زاورپ  هداج  رانک  زا  يا  هدـنرپ  ناهگان  دوب .
هب نم  یگراچیب  یتخبدـب و  نیا  مناد  یم  مدـمآ . مدرک و  نفد  ناکم  نامه  رد  ار  وا  ندـب  درک . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  داتفا و  اهگنس 

ییاعد دیـسر . ارف  وت  سردایرف  نونکا  دومرف - : ناوج  كاندرد  هصق  ندینـش  زا  سپ  نینمؤملا  ریما  تسا . مردپ  یتیاضران  نیرفن و  رطاخ 
دناوـخب تسا  نآ  رد  یهلا  مظعا ) مسا   ) هک اـعد  نآ  سک  ره  مزوـمآ و  یم  وـت  هب  تخوـمآ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک 
شناهانگ ددرگ و  یم  فرطرب  وا  یگدنز  زا  یتسدـگنت  رقف و  ضرم ، درد ، مغ ، یگراچیب ، دـنک و  یم  باجتـسم  ار  شیاهاعد  دـنوادخ 

هیلع نیـسح  ماما  منیبب . ار  وت  اـت  يآ  نم  دزن  هاگرحـس  ناوخب . ار  اـعد  ۀـجح  يذ  مهد  بش  رد  دومرف : سپـس  ( 26 ... ) دوش یم  هدـیزرمآ 
. تسا هتفای  زاب  ار  شا  یتمالـس  میدید  دـمآ . ام  شیپ  یلاحـشوخ  اب  هام ، مهد  حبـص  تفر . تفرگ و  ار  هخـسن  ناوج  دـیامرف : یم  مالـسلا 

ترـضح دیدرگ . هدروآرب  متجاح  دش و  باجتـسم  میاعد  راگدرورپ ! هب  دنگوس  تسا . اعد  نیا  رد  یهلا  مظعا  مسا  ادخ  هب  تفگ : ناوج 
هدرپ دـنتفر و  باوخ  رد  همه  هک  مهد  بش  رد  تفگ : ناوج  دـهد . حیـضوت  ار  شنتفاـی  افـش  یگنوگچ  هک  تساوخ  وا  مالـسلا  هیلع  ریما 

ار منامـشچ  مود  راب  يارب  هک  نیمه  متخیر . کشا  مدـیلان و  ادـخ  هاگرد  هب  متفرگ و  تسد  هب  ار  اـعد  تفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  بش  هاـیس 
يا هظحل  دـش . باجتـسم  تیاعد  يداد و  مسق  مظعا  مسا  هب  ار  ادـخ  تسا . یفاک  ناوج ! يا  هک  دیـسر  مشوگ  هب  يزاوآ  تفرگ ، باوخ 

رطاخ هب  دومرف - : تشاذگ و  ممادنا  رب  ار  شکرابم  تسد  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باوخ  رد  متفر . باوخ  هب  دـعب 
(27 . ) متفای ملاس  ار  دوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  دشاب . هتشاد  ار  یشوخ  یگدنز  شاب و  تمالس  یهلا  مظعا  مسا 

البرک كاخ  زا  یتشم  ( 27)

و دناوخ . زامن  نیمزرس  نآ  رد  دش . البرک  دراو  ترضح  نآ  میتشگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیفـص  گنج  زا  نوچ  دیوگ : یم  همثرح 
هک دـنوش  هتخیگنارب  ینامدرم  وت  زا  هک  اقح  كاـخ ! يا  هآ ! دومرف - : سپـس  دـییوب و  ار  نآ  تشادرب و  ـالبرک  كاـخ  زا  یتشم  هاـگ  نآ 
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البرک رد  هک  ییارجام  تشگزاب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هک  شرـسمه  دزن  هب  همثرح  یتقو  دندرگ . تشهب  لخاد  باسح  نودب 
: دـیوگ یم  همثرح  دـناد ؟ یم  هنوگچ  اجک و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  هیـضق  نیا  دیـسرپ : بجعت  اب  درک و  لـقن  يو  يارب  دوب  هدـمآ  شیپ 
. مدوب رکـشل  نآ  رد  مه  نم  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گنج  هب  رکـشل  دایز  نب  هللادـیبع  هک  زور  نآ  تشذـگ . ارجاـم  زا  یتدـم 
تشادرب و نآ  كاخ  زا  دـناوخ و  زامن  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یناکم  نامه  ناهگان  مدیـسر ، ـالبرک  نیمزرـس  هب  هک  یماـگنه 

ماما رـضحم  هب  مدش و  راوس  ار  دوخ  بسا  هدش ، نامیـشپ  مندمآ  زا  اذل  داتفا . مدای  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  متخانـش و  هدید و  دـییوب 
لقن شیارب  مدوب ، هدینش  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  لحم  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  مدرک و  مالس  ترضح  نآ  رب  مدیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح 
هدمآ امش  يرای  هب  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : ام ؟ گنج  هب  ای  يا  هدمآ  ام  کمک  هب  ایآ  دومرف - : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدرک .
دینـش هک  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مکانمیب . ناشیارب  دایز  نبا  بناج  زا  ما و  هدراذـگ  ار  ما  هچب  نز و  اما  امـش . گـنج  هب  هن  ما 
زورما سک  ره  دـنگوس ! ادـخ  هب  يونـشن . ار  اـم  يادـص  ینیبن و  ار  اـم  هاـگلتق  هک  زیرگب  نیمزرـس  نیا  زا  تسا  نینچ  هک  لاـح  دومرف - :

زامن ماگنه  اروشاع  زور  هاگمزر  رد  زامن  ( 28 ( ) 28 . ) دش دهاوخ  منهج  شتآ  لخاد  دباتشن ، ام  يرای  هب  دونـشب و  ار  ام  تیمولظم  يادص 
امش ادخ  هب  هدش ، کیدزن  وت  هب  رکشل  داب ! وت  يادف  مناج  هللادبع ! ابا  ای  درک - : ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يوادیص  همامث  وبا  رهظ 

تاقالم شیوخ  راگدـیرفآ  اب  هاگ  نآ  مناوخب و  امـش  اب  ار  رهظ  زامن  مراد  تسود  موش . هتـشک  ناتروضح  رد  نم  اـت  دـش  یهاوخن  هتـشک 
لوا نونکا  يرآ ! دهد . رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يداتفا . زامن  دای  هب  دومرف - : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  میامن .
زامن تفگ - : دینش ، ار  ماما  نخس  نوچ  ریمن  نیصح  میراذگب . زامن  ام  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  دیهاوخب  مدرم  نیا  زا  تسا . زامن  تقو 
لوسر دـنزرف  زامن  ینک  یم  نامگ  وت  ثیبخ ! يا  تشاد : راهظا  وا  هب  باطخ  خـساپ  رد  رهاـظم  نب  بیبح  تسین ! یهلا  هاـگرد  لوبق  اـمش 

دنداتسیا و ترضح  ولج  رد  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  سپس  دوش ...!؟ یم  لوبق  وت  زامن  دوش و  یمن  لوبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ار دوخ  دمآ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ریت  هک  اج  ره  زا  هللادبع  نب  دیعس  دندناوخ . زامن  دوخ  نارای  فصن  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

دومث داع و  موق  دـننامه  ار  هورگ  نیا  ایادـخ ! تفگ - : داتفا و  نیمز  يور  هک  دـندرک  شناراب  ریت  يا  هزادـنا  هب  داد و  یم  رارق  ریت  هناـشن 
هک اریز  امن . هاگآ  هدش  دراو  نم  رب  هک  اهمخز  همه  نیا  درد  زا  ار  ترضح  نآ  ناسرب و  تربمایپ  رـضحم  هب  ارم  مالـس  ایادخ ! امرف ! تنعل 
وا رب  یهلا  ناوضر  تمحر و  دیـسر . تداهـش  هب  نایرج  نیا  زا  سپ  دیعـس  دـشاب . یم  وت  ربماـیپ  نادـنزرف  يراـی  اـهنت  راـک  نیا  زا  مفدـه 

(29 .) داب

اروشاع دیهش  يوناب  نیلوا  ( 29)

: تفگ وا  هب  شردام  اروشاع  زور  دوب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  نایم  رد  شرـسمه  ردام و  هارمه  اروشاع  زور  هللادـبع  رـسپ  بهو 
يوس هب  سپـس  درک . مهاوخن  یهاتوک  و  منک . یم  تعاطا  تفگ : خـساپ  رد  بهو  نک . مایق  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يراـی  هب  مزیزع ! دـنزرف 

زا دعب  دـیگنج . تخـس  درک و  هلمح  نمـشد  هب  دومن  یفرعم  ار  دوخ  دـناوخ و  زجر  هکنآ  زا  سپ  گنج  نادـیم  رد  درک . تکرح  نادـیم 
؟ يدـش یـضار  نم  زا  نونکا  ردام ! يا  تفگ - : داتـسیا و  ردام  لباقم  رد  تشگرب . شرـسمه  ردام و  بناـج  هب  تشک  ار  يا  هدـع  هکنآ 
هب ار  وت  تفگ : بهو  رسمه  يوش . هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  هکنیا  رگم  موش ، یمن  یـضار  وت  زا  نم  تفگ : شردام 
نک تکرح  نادیم  يوس  هب  هدم . نز  نیا  نخس  هب  شوگ  مدنزرف ! تفگ : بهو  ردام  امنم . رادغاد  دوخ  تبیصم  رد  ارم  هک  دنگوس ! ادخ 

رازراک نادیم  هب  بهو  دیامن . تعافش  وت  يارب  تمایق  يادرف  ات  يوش  دیهش  ات  گنجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  يور  شیپ  رد  و 
نم بهو ! ردام  يا  - 1 برـضلا .)... ةرات و  مهیف  نعطلاب  بهو  ما  کل  میعز  ینا  : - ) تسا نینچ  نآ  علطم  هک  دناوخ  یم  زجر  تشگرب و 

تسا هدروآ  نامیا  شراگدرورپ  هب  هک  یناوج  تبرض  - 2 منک . یم  يرادهگن  ار  وت  اهنیا  نایم  رد  ندز  ریـشمش  اب  یهاگ  هزین و  اب  یهاگ 
ناوتان تسـس و  الب ، ماگنه  رد  نز و  ریـشمش  دـنمتردق و  متـسه ، يدرم  نم  - 3 دـناشچب . رگمتـس  هورگ  نیا  هب  ار  گنج  یخلت  هکنیا  اـت 
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هب ار  نمشد  رکـشل  زا  هدایپ  رفن  تسیب  راوس و  رفن  هدزون  هکنیا  ات  دیگنج  یم  تردق  مامت  اب  و  تسا . یفاک  میارب  اناد  يادخ  دش . دهاوخن 
: تفگ یم  هک  یلاح  رد  تفاتـش  بهو  يوس  هب  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  شرـسمه  تقو  نیا  رد  دش . عطق  شیاهتـسد  سپـس  دناسر . لتق 

نانز هدرپارس  هب  ار  شرسمه  هک  تساوخ  بهو  گنجب . ربمایپ  نادناخ  ناکاپ و  هار  رد  یناوت  یم  ات  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و  بهو ! يا 
هک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  موش . هتـشک  وت  اب  هکنیا  ات  مدرگ  یمن  زاب  زگره  نم  تفگ - : تفرگ و  ار  بهو  نماد  شرـسمه  دنادرگزاب .

تشگرب نز  درگرب . نانز  يوس  هب  دنک . تمحر  ار  وت  دهد و  امش  هب  ریخ  يازج  دنوادخ  دومرف - : نز  نآ  هب  درک ، هدهاشم  ار  هرظنم  نیا 
ياهنوخ دـیود و  نادـیم  هب  هناـبات  یب  وا  تداهـش  زا  سپ  بهو  رـسمه  هیلع  هللا  ۀـمحر  دـش -. دیهـش  اـت  داد  همادا  گـنج  هب  بهو  سپس 

وا رب  تشاد  تسد  رد  هک  يدومع  اب  ات  داد  روتسد  دوخ  مالغ  هب  داتفا و  افواب  يوناب  نآ  هب  رمش  مشچ  هک  درک  یم  كاپ  ار  بهو  تروص 
(30 .) دش دیهش  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  هک  دوب  ییوناب  نیلوا  نیا  دومن . شدیهش  دز و 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رب  یکشا  ( 30)

نوچ مدوب . مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیاسمه  نم  دیوگ : یم  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  هک  ینیـسح  یلع  دیس 
ترـضح هک  دیـسر  تیاور  نیا  هب  دناوخ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  رفن  کی  ام  ینید  ناردارب  نایم  زا  دـش  یم  اروشاع  زور 

رگا دزرمآ . یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دـیایب . نوریب  کشا  يا  هشپ  لاب  ردـق  هب  ولو  وا  ياه  هدـید  زا  سک  ره  : - ) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب 
دیابن ثیدح  نیا  هک  دوب  نآ  رب  تشاد و  روضح  درک . یم  ملع  ياعدا  هک  ینادان  صخـش  سلجم  نآ  رد  دـشاب ). اهایرد  فک  دـننام  هچ 
رایسب هثحابم  ناشیا  اب  دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یم  باوث  ردق  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رب  یکدنا  نآ  هب  نتسیرگ  هنوگچ  دشاب . حیحص 
شیاه هتفگ  زا  دـمآ و  اـم  دزن  دـش ، زور  نوچ  تشذـگ . بش  نآ  تفر . تساـخرب و  تشگنرب و  دوخ  یهارمگ  زا  مه  رخآ  رد  میدرک و 
هدیشک منهج  يور  رب  طارص  لپ  تسا و  هدش  اپرب  تمایق  مدید  باوخ  رد  هتشذگ  بش  تفگ - : درک و  تمادن  راهظا  تساوخ ، ترذعم 

دـش و دـیدش  امرگ  تقو  نآ  رد  دـنا . هدرک  تنیز  ار  تشهب  دـنا و  هتخورفا  ار  منهج  شتآ  دـنا و  هدوشگ  ار  لاـمعا  ياـه  هدـنورپ  دـنا و 
هدهاشم ار  نز  کی  درم و  ود  نآ  بل  رب  مدید و  ار  رثوک  ضوح  مدرک  هاگن  دوخ  تسار  بناج  هب  نوچ  درک . هبلغ  نم  رب  نیگنس  شطع 

یسک زا  دنیرگ . یم  دنا و  هدیشوپ  هایس  سابل  هکیلاح  رد  تسا . هدرک  نشور  ار  رشحم  يارحص  ناشیا  لامج  رون  دنا و  هداتسیا  هک  مدرک 
نآ یضترم و  یلع  يرگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  یکی  داد : خساپ  دنا ؟ هداتسیا  رثوک  رانک  رب  هک  دنتسیک  اهنیا  مدیـسرپ :

زورما هک  یناد  یمن  رگم  تـفگ : دـنیرگ ؟ یم  دنتـسه و  نـیگمغ  دـنراد ، نـت  هـب  هایـس  ارچ  مـتفگ : تـسا . مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  نز 
ترضح کیدزن  سپـس  دنا . كانمغ  تهج  نیا  هب  نانآ  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  البرک  دیهـش  تداهـش  زور  متفگ : تساروشاع ؟

نامه رگم  وت  تفگ - : درک و  رظن  نم  هب  بضغ  يور  زا  ترضح  نآ  ما . هنشت  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  متفگ - : متفر و  مالسلااهیلع  همطاف 
دیهـش ار  وا  متـس  ملظ و  اب  هکنیا  اب  يدرک ؟ یم  راکنا  ار  نیـسح  مدنزرف  ممـشچ ، رون  مبلق ، هویم  رب  نتـسیرگ  تلیـضف  هک  یتسین  صخش 

مدش رادیب  كانتشحو  باوخ  زا  لاح  نیا  رد  دندرک . عنم  بآ  ندیماشآ  زا  ار  ناشیا  هک  یناسک  نیملاظ و  نیلتاق و  رب  ادخ  تنعل  دندرک .
(31 . ) دیرذگرد نم  ریصقت  زا  هک  دشاب  مهاوخ و  یم  ترذعم  امش  زا  نونکا  متشگ . نامیشپ  دوخ  هتفگ  زا  و 

(33  ) هدیدنسپ دروخرب  ( 31)

يزیچ وا  خساپ  رد  ترضح  دوشگ . ییوگازسان  هب  نابز  داتـسیا و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ناشیوخ  زا  یکی 
تـسود نونکا  دیدینـش . تفگ ، درم  نیا  هک  ار  هچنآ  دومرف - : دوخ  باحـصا  هب  ماـما  تفر . ترـضح  شیپ  زا  درم  هک  یماـگنه  تفگن .

خساپ اجنامه  مه  امش  میتشاد  تسود  ام  میرـضاح ، دندرک : ضرع  دیونـشب . وا  هب  زین  ارم  باوج  میورب و  وا  دزن  ات  دییایب  نم  هارمه  مراد ،
یم ار  هیآ  نیا  هار  نیب  رد  داتفا . هار  هب  هدیـشوپ ، ار  شیوخ  نیلعن  ماـما  سپـس  مییوگب . وا  هب  میناوت  یم  هچنآ  مه  اـم  دـییوگب و  ار  ناـشیا 
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وا هب  میتسناد  هیآ  نیا  ندـناوخ  زا  اـم  دـیوگ : یم  يوار  ( 34 .() نینـسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاـکلاو  : - ) دـناوخ
هک نیمه  دراد . راک  وت  اب  نیسحلا  نب  یلع  دییوگب  وا  هب  دومرف - : دز و  ادص  ار  وا  درم ، نآ  هناخ  هب  میدیسر  یتقو  تفگ . دهاوخن  يزیچ 

بانج نآ  تشاد  نیقی  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  دوب  عافد  هلباقم و  هدامآ  هکیلاح  رد  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دـش  هجوتم 
نم دزن  شیپ  يدنچ  ردارب ! دومرف - : داتفا ، وا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  مشچ  یلو  تسا . هدـمآ  هدز  رـس  وا  زا  هک  ییاهتراسج  یفالت  يارب 
یم دـنوادخ  زا  منک و  یم  رافغتـسا  نونکا  مه  تسه ، نم  رد  یتـفگ  نم  هب  هک  اـهیتشز  نآ  رگا  یتـفگ . نم  هب  یتـساوخ  هچنآ  يدـمآ و 

هک ار  ترضح  نخس  صخـش  نآ  دیوگ : یم  يوار  دزرمایب . ار  وت  دنوادخ  تسین ، نم  رد  یتفگ  نم  هب  هچ  نآ  رگا  دزرمایب و  ارم  مهاوخ 
متفگ هچ  نآ  هب  نم  تسین و  امـش  رد  متفگ  نم  هچ  نآ  يرآ ! درک - : ضرع  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یناـشیپ  دـمآ و  شیپ  دـینش 

. مرتراوازس

(35  ) تدابع تیمها  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ( 32)

ناوتان روجنر و  تدابع  ترثک  رثا  رد  وا  نینزان  دوجو  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  همطاـف 
نیا اهنآ  زا  یکی  میراد . یقوقح  امش  ندرگ  رب  ام  ادخ ! لوسر  هباحص  يا  رباج ! تفگ - : دمآ و  رباج  شیپ  گنرد  نودب  تسا . هدیدرگ 
ظفح ار  دوخ  ناج  ات  یهد  رکذـت  ار  وا  دـناسر ، یم  تکـاله  هب  شتـسرپ  تداـبع و  يرایـسب  زا  ار  دوخ  اـم  زا  یـسک  ینیبب  رگا  هک  تسا 

. تسا هتسب  هنیپ  وا  ياهوناز  یناشیپ و  هدرک و  روجنر  تدابع  ترثک  زا  ار  دوخ  مردارب  راگدای  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  کنیا  دیامن .
هار هب  رباج  دـید . مشاه  ینب  زا  ییاه  هچب  رـسپ  اب  هارمه  ار  یکدوک  رد  يولج  رد  تشگ . راپـسهر  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  هناخ  هب  رباج 
نم : ) دومرف تسیچ ؟ تمسا  ناج ! رسپ  دیسرپ - : سپـس  تسا . ربمغیپ  نتفر  هار  نیا  تفگ . دوخ  اب  درک و  هاگن  تقد  اب  كدوک  نیا  نتفر 

همکد رباج  دمآ . ولج  ترـضح  نآ  ایب . نم  کیدزن  داب ! وت  يادف  مردپ  تفگ - : تسیرگ و  تدش  هب  رباج  منیـسح .) نب  یلع  نب  دـمحم 
هللا یلص  ربمغیپ  فرط  زا  نم  تفگ - : لاح  نیا  رد  دیسوب و  تشاذگ و  شا  هنیس  رب  تسد  درک . زاب  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نهاریپ  ياه 

هزاجا تراوگرزب  ردـپ  زا  تفگ  سپـس  منک . راتفر  نینچ  وت  اـب  هک  دوب  هداد  روتـسد  نم  هب  ترـضح  مناـسر . یم  مالـس  وت  هب  هلآ  هیلع و 
رباج وا  مدنزرف ! دومرف - : ماما  داد . حیضوت  ناشیا  رب  دوب  هتفگ  هک  هچنآ  درمریپ و  راتفر  دمآ و  ردپ  شیپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ریگب .

ناوتان هتـسکش و  مه  رد  ار  شرکیپ  تدابع  هک  دید  بارحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دش . دراو  رباج  دوش . دراو  وگب  تسا .
رسپ يا  درک : ضرع  رباج  دناشن . دوخ  رانک  رد  ار  وا  دومن و  یسرپلاوحا  رباج  زا  تساخرب و  رباج  مارتحا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک 

ششوک و همه  نیا  تلع  سپ  ناتنانمشد . يارب  ار  منهج  هدیرفآ و  امـش  ناتـسود  امـش و  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  یناد  یم  هک  وت  ربمغیپ !
هب نآرق  رد  دنوادخ  هکنآ  اب  يدوب  هدیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ تدابع  رد  تمحز 

ياهقاس اپ و  ات  درک  تداـبع  ردـقنآ  داـب  وا  يادـف  مرداـم  ردـپ و  هک  مدـج  زاـب  میا  هدـیزرمآ  ار  وت  ناـهانگ  همه  دوب  هتفگ  ترـضح  نآ 
ادخ رازگساپس  هدنب  ایآ  اروکش ) ادبع  نوکأ  الفأ  : ) دومرف دینک ؟ یم  تدابع  مه  زاب  ماقم  نیا  اب  امش  دندرک : ضرع  دومن . مرو  شکرابم 
درک ضرع  درادرب . تسد  دوخ  تمحزرپ  شور  زا  هک  دوش  یمن  ثعاب  درادـن و  رثا  مالـسلا  هیلع  ماما  رد  شنانخـس  تسناد  رباج  مشابن ؟

دوش و یم  عفد  نانآ  هطـساوب  يراتفرگ  الب و  هک  دیتسه  يا  هداوناخ  زا  امـش  هک  اریز  نک  ظفح  ار  دوخ  ناج  لقادـح  سپ  ربمغیپ ! دـنزرف 
. مدرگ لئان  ناشیا  رادـید  هب  ات  مراد  یمنرب  تسد  مناردـپ  شور  زا  نم  رباج ! دومرف : ددرگ . یم  لزان  ناشدوجو  تکرب  هب  تمحر  ناراـب 
هب مسق  ربمغیپ . فسوی  رگم  منیب ، یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـننام  ار  یـسک  ناربمایپ  دالوا  نایم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : رباـج 
یم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  نادنزرف  زا  دنتسه و  فسوی  ترـضح  نادنزرف  زا  رتهب  راوگرزب  نیا  نادنزرف  راگدرورپ !

(36 (. ) أدفلا هل  انحاورا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  هب  هراشا   ) دوش متس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک ،
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مینک اعد  هنوگچ  ( 33)

مالـسلا هیلع  ماما  امنم ! جاتحم  تتاقولخم  زا  مادک  چیه  هب  ارم  یهلا ! درک - : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رـضحم  رد  یـصخش 
: وگب اعد  ماگنه  هشیمه  هکلب  دندنمزاین . رگیدکی  هب  همه  دشابن و  يرگید  جاتحم  هک  تسین  یسک  اریز  نکم ! ییاعد  نینچ  زگره  دومرف :

(37 !) زاسم دنمزاین  دب  ترطف و  تسپ  دارفا  هب  ارم  ادنوادخ ! - 

هناردپ تحیصن  ( 34)

زا نکم - ! تقافر  ینیـشنمه و  سک  جنپ  اب  مدنزرف ! دومرف - : مالـسلا ) هیلع  رقاب  دمحم  ماما   ) شدنزرف هب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
یم هولج  رود  وت  هب  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  دـهد . یم  ناشن  عقاو  فـالخرب  ار  بلاـطم  وا  اریز  نک ؛ زیهرپ  وگغورد )  ) اـب ینیـشنمه 
یم همقل ) هدـعو  کی  هب  ـالثم   ) نآ زا  رتمک  اـی  همقل  کـی  ياـهب  هب  ار  وت  وا  اریز  زیهرپب ؛ یلاـباال ) راـکهانگ و   ) اـب ینیـشنمه  زا  دـهد - .

رد . ) دـنک یم  هقیاضم  يدـنمزاین ، وا  هب  رایـسب  هک  هاـگ  نآ  وت  هب  یلاـم  کـمک  زا  وا  هک  اـمن ؛ زیهرپ  لـیخب )  ) اـب ینیـشنمه  زا  دـشورف - .
دناسرب يدوس  وت  هب  دـهاوخ  یم  وا  اریز  نک ؛ بانتجا  لقع ) مک  ( ) قمحا  ) اب ینیـشنمه  زا  دـنک - ). یمن  يرای  ار  وت  اـهتقو ، نیرتدـنمزاین 

رد وا  هک  زیهرپب ؛ درب ) یم  ار  يدنواشیوخ  هتشر  هک  یسک  ( ) محر عطاق  ) اب ینیشنمه  زا  دناسر - . یم  نایز  وت  هب  شتقامح ) هطساوب   ) یلو
(39 . ) تسا هتفرگ  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ( 38  ) نآرق ياج  هس 

دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  تدابع  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ( 35)

تدابع رد  ترضح  هک  درک  ساسحا  دش و  فرشم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شراوگرزب  ردپ  رـضحم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور 
خرـس هیرگ  زا  شیاهمـشچ  هدش و  درز  يراد  هدنز  بش  زا  شتروص  تسا . هدیـسرن  هلحرم  نآ  هب  سک  چیه  هک  هدیـسر  ییاج  هب  ندرک 

: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تسا . هدرک  مرو  زامن  رد  نداتـسیا  ترثک  زا  وا  ياپ  قاس  ود  هتـسب و  هنیپ  شا  یناشیپ  هدـیدرگ و 
زا سپ  دوـب . هتفر  ورف  رکف  هب  تقو  نآ  رد  مردـپ  مداـتفا . هیرگ  هب  منک و  يراددوـخ  متـسناوتن  رگید  مدـید  لاـح  نـیا  رد  ار  مردـپ  نوـچ 

ریما تداـبع  هک  اـه  هتـشون  زا  یکی  مدـنزرف ! دومرف : درک و  نم  هب  يور  منک . یم  هیرگ  نم  هک  دـید  تشگ . هاـگآ  نم  دورو  زا  یتاـظحل 
تحاران هدرـسفا و  یتلاح  اب  سپـس  دندناوخ ، نآ  زا  یمک  مدرک . میدـقت  ار  هتـشون  نم  روایب . هدـش  هتـشون  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

(40 . ) دنک تدابع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  دناوت  یم  یسک  هچ  دومرف : تشاذگ و  نیمز  رب  ار  هتشون 

يراوگرزب شور  ( 36)

دـش و هتـسخ  اقافتا  ددرگ . زامن  هدامآ  ترـضح  نآ  اـت  تخیر  یم  ماـما  تسد  يور  بآ  يزور  تشاد . يزینک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
نیمظاکلا و  : - ) تفگ زینک  دش . هجوتم  زینک  يوس  هب  هدرک و  دنلب  رس  ترضح  دناسر . بیـسآ  ماما  رـس  رب  داتفا و  شتـسد  زا  بآ  فرظ 

. دنک وفع  ار  وت  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سانلا .) نع  نیفاعلا  و  : ) تفگ زینک  مدرب . ورف  ار  دوخ  مشخ  نم  دومرف : ترضح  ظیغلا ).
زیزع و دـنوادخ ، هار  رد  هک  ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ( 41 (. ) نینـسحملا بحی  هللا  و  : ) تفگ زینک  مدرک .) تشذـگ  وـت  زا  نم  ینعی  )

(42 .) يدازآ گرزب و 

جاودزا کی  نایرج  ( 37)

اب دـیزاس ، یمن  مهارف  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  جاودزا  هنیمز  ارچ  درک - : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  هب  هشاـکع  نبا 
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هدرب يدوز  هب  دومرف - : دوب . يا  هدش  رهم  هسیک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  لباقم  رد  تسوا .) جاودزا  عقوم  ( ؟ هدیـسر ارف  راک  نیا  نامز  هکنآ 
. میرخ یم  قداص  ماما  هللادبع  وبا  يارب  يرتخد  وا  زا  لوپ  هسیک  نیا  اب  دنک و  یم  لزنم  نومیم  يارـس  رد  دـیآ و  یم  ربرب  لها  زا  یـشورف 
ار لوپ  هسیک  نیا  نونکا  هدـمآ ، مدوب  هتفگ  هک  یـشورف  هدرب  نآ  دومرف - : میتفر . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  يزور  تشذـگ . یتدـم 
زا یکی  میدومن  تساوخرد  میتفر و  شورف  هدرب  نآ  دزن  ام  دـیوگ : یم  هشاـکع  نبا  دـینک . يرادـیرخ  ار  يرتخد  وا  زا  دـیورب  دـیرادرب و 

اهنآ زا  یکی  لاح  یلو  دنتـسه ، ضیرم  ود  ره  هک  هدنام  زینک  ود  طقف  متخورف . متـشاد  زینک  هچ  ره  تفگ - : وا  دـشورفب . ام  هب  ار  نازینک 
: تفگ یـشورف ؟ یم  دنچ  تسا . رتهب  شلاح  زینک  نیا  میتفگ  دروآ . ار  زینک  ود  ره  وا  منیبب و  ات  روایب  ار  اهنآ  متفگ : تسا . يدوبهب  هب  ور 

دوب هچ  ره  میرخ . یم  لوپ  هسیک  نیمه  هب  ار  وا  ام  میتفگ : مشورف . یمن  رتمک  رانید  داتفه  زا  تفگ : هدـب . فیفخت  متفگ : رانید . داـتفه  هب 
شیاهلوپ دینک و  زاب  ار  هسیک  رس  تفگ : ام  هب  دوب . دیفس  نساحم  یصخش  شورف  هدرب  دزن  تسا . لوپ  ردقچ  هسیک  رد  مینادب  هک  نآ  یب 

: تفگ درمریپ  مشورف . یمن  دـشاب ، رتمک  مه  راـنید  داـتفه  زا  يرتـمک  یلیخ  رادـقم  رگا  دـینکن . زاـب  هن ! تفگ : شورف  هدرب  دیرامـشب . ار 
ار زینک  نآ  میداد و  ار  اهلوپ  تسا . رانید  داتفه  تسرد  میدید  میدرمـش . میدرک و  زاب  ار  هسیک  رـس  میتفر و  شکیدزن  ام  دـییایب . کیدزن 

ماما يارب  ار  زینک  دیرخ  نایرج  دوب ، هداتـسیا  شرانک  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میدروآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هب  میدـیرخ و 
هدـیمح ممـسا  تفگ : تسیچ ؟ تمـسا  دومرف - : زینک  هب  سپـس  دروآ . اج  هب  ار  ادـخ  رکـش  ماما  میدرک . ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 

هاگ نآ  داد . باوج  وا  درک و  ییاهشسرپ  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  ترخآ . رد  یشاب  هدیدنـسپ  ایند و  رد  یـشاب  هدوتـس  دومرف : تسا .
ماما رسمه  هدیمح  بیترت  نیدب  و  ربب . دوخ  اب  ار  زینک  نیا  تفگ - : درک و  ور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(43 . ) دش دلوتم  وا  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  اهناسنا ، نیرتهب  دیدرگ و  مالسلا  هیلع  قداص 

هنالهاج تمالم  ( 38)

ماما مدید  مدوب . هتفر  هنیدم  زا  نوریب  هب  اوه  يامرگ  تدش  تقو  رد  يزور  دیوگ : یم  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یکی  ردکنم ، رسپ  دمحم 
زا يدرمریپ  متفگ : دوخ  اب  تسا . يزرواشک  لوغـشم  هدرک و  هیکت  شنامالغ  زا  نت  ود  هب  دوخ  هبرف  دـنمناوت و  مادـنا  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب 

: متفگ مدرک و  مالس  هتفر ، کیدزن  منک . هظعوم  ار  وا  متفرگ  میمـصت  تسایند ! لام  بلط  رد  مرگ  ياوه  رد  تقو  نیا  رد  شیرق  ناگرزب 
لاح نینچ  رد  عقوم و  نیا  رد  رگا  دـشاب ؟ یبلطایند  یپ  رد  نیگنـس  مادـنا  اب  مرگ  ياوه  نیا  رد  امـش  لثم  یفیرـش  درم  تسا  راوازـس  اـیآ 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  دومرف - : داتسیا و  اپ  يور  تشادرب و  اهمالغ  شود  زا  ار  شیاهتـسد  ترـضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  دیـسر ، ارف  تگرم 

؟ تسا اعد  رکذ و  زامن و  طقف  تدابع  ینک  یم  لاـیخ  وت  ما . هدرپس  ناـج  دـنوادخ  تعاـط  يرادربناـمرف و  لاـح  رد  مریمب ، لاـح  نیا  رد 
زاین یب  نارگید  وت و  زا  ار  دوخ  شـشوک ، راک و  اب  مهاوخ  یم  نم  اریز  تسا . تدابع  یعون  دوخ  لـالح  هار  زا  یگدـنز  جراـخم  نیمأـت 
مشاب هانگ  نداد  ماجنا  لاح  رد  هک  مسرتب  گرم  ندیسر  ارف  زا  هاگ  نآ  طقف  يرآ ! تسین ). یتسرپایند  يارب  مشـشوک  شالت و  هک   ) مزاس

وت و يوسب  زاین  تسد  مینکن ، راک  رگا  مشابن و  نارگید  شود  راب  هدرک  فظوم  ار  ام  دـنوادخ  مورب . ایند  زا  ادـخ  یناـمرفان  تلاـح  رد  و 
هظعوم ارم  امـش  منک ، هظعوم  ار  امـش  متـساوخ  یم  نم  دنک ! تمحر  تیادخ  درک : ضرع  ردنکم  نب  دمحم  درک . میهاوخ  زارد  وت  لاثما 

(44 . ) دیدرک

یسانشادخ هار  نیرتهب  ( 39)

مدیسرپ وا  زا  مدیـسر . دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  گرزب  نادرگاش  زا  هک  ملاس  رـسپ  ماشه  تمدخ  دیوگ : یم  ملاس  رـسپ  ماشه 
دـسرپب نم  زا  یـسک  رگا  تفگ - : ماـشه  مهدـب ؟ باوج  روـطچ  وا  هب  یتخانـش ؟ ار  تیادـخ  هنوـگچ  درک ؛ لاوـس  نم  زا  یـسک  رگا  هک 

. تسا نم  هب  اهزیچ  نیرت  کیدزن  وا  متخانش . مدوخ  دوجو  هطـساو  هب  ار  دنوادخ  نم  : ) میوگ یم  خساپ  رد  یتخانـش ؟ هنوگچ  ار  تیادخ 
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ازجا نیا  بیکرت  تسا . هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  صاخ  مظن  اب  نآ  نوگانوگ  يازجا  هک  تسا  یتالیکشت  ياراد  نم  مادنا  منیب  یم  نوچ 
نم يارب  هک  منیب  یم  دراد . دوجو  نآ  رد  دایز  مک و  نودـب  اهیـشاقن  عاونا  تسا و  یقیقد  شنیرفآ  ياراد  هتفرگ و  ماـجنا  تقد  لاـمک  اـب 

ار شیوخ  هفیظو  ییاهنت  هب  مادک  ره  هدش و  هدیرفآ  هسمال  هقئاذ و  هماش ، هوق  شوگ ، مشچ ، لیبق  زا  فلتخم  ياضعا  نوگانوگ و  ساوح 
نیا زا  دیآ . دوجوب  شاقن  نودب  قیقد  هشقن  مظان و  ندب  مظنم  بیکرت  هک  دناد  یم  لاحم  القع  لقاع ، ناسنا  ره  اجنیا  رد  دـهد . یم  ماجنا 

(45 ...(. ) دشاب یم  راگدیرفآ  هب  دنمزاین  هدوبن و  شوهاب  حارط  مظان و  نودب  مندب  ياهشقن  دوجو و  ماظن  هک  مدیمهف  هار 

هانگ نیرتگرزب  ( 40)

نیا دندیـسرپ : دندید  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دندوب ، اجنآ  هک  شیرق  زا  یهورگ  دـش . مارحلا  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 
. دنکب یلاؤس  ناشیا  زا  ات  میتسرفب  ار  یسک  تسا  بوخ  تفگ : نانآ  زا  یکی  تسا . نایعیـش )  ) اه یقارع  ياوشیپ  دنتفگ : تسیک ؟ صخش 
: دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ؟ رتـگرزب  همه  زا  هاـنگ  مادـک  اـقآ ! دیـسرپ - : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  ناـنآ  زا  یناوـج  سپس 
. درک رارکت  ار  لاوس  نیمه  ناوج  دنداتسرف . ار  وا  رگید  راب  داد . شرازگ  دوخ  ياقفر  هب  ار  ترضح  خساپ  تشگرب و  ناوج  يراوخبارش .
كرـش و ثعاب  دنک و  یم  راداو  یـشک  مدآ  يدزد و  انز ، هب  ار  راوخبارـش  بارـش ، اریز  يراوخبارـش ! متفگن  وت  هب  رگم  دومرف : ترـضح 

(46 . ) تسا رتگرزب  ناهانگ  همه  زا  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  ییاهراک  راوخبارش  ددرگ . یم  ادخ  هب  رفک 

زاوها ياورنامرف  یشاجن ، تواخس  ( 41)

اورنامرف یـسابع  يافلخ  فرط  زا  هکنیا  اب  يو  دوب . زاریـش  زاوها و  رادناتـسا  یـشاجن )  ) مان هب  یـصخش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد 
دیسر و مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  نادنمراک  زا  یکی  دمآ . یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  ناتـسود و  زا  یلو  دوب ،

تباب نیا  زا  وا  هدش  هتـشون  یتایلام  نم  يارب  وا  رتفد  رد  تسام . نایعیـش  زا  نمؤم و  مدآ  زاریـش  زاوها و  رادناتـسا  یـشاجن  درک - : ضرع 
هاتوک همان  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دییامرفب . يا  هیصوت  ارم  دیـسیونب و  وا  هب  يا  همان  نم  هرابرد  دینادب  حالـص  رگا  مراکهدب . یغلبم 

ات نک  داش  ار  تردارب  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  هللا .) كرـسی  كاخأ  رـس  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : ) تشون زاوها  رادناتـسا  هب  ار 
ندـش تولخ  اـب  دـش . دراو  وا  هک  دوب  هتـسشن  یمومع  سلجم  رد  یـشاجن  درب . یـشاجن  دزن  تفرگ و  ار  هماـن  دـنک . داـش  ار  وت  دـنوادخ 

: - دیسرپ تشاذگ  مشچ  يور  دیسوب و  ار  همان  یـشاجن  تسا . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همان  نیا  تفگ : داد و  یـشاجن  هب  ار  همان  سلجم ،
مدنامه مهرد . رازه  هد  رادقم - ؟ هچ  تسا - . هدش  هتـشون  نم  رب  یغلبم  امـش ، تایلام  رتفد  رد  داد - : خـساپ  وا  هب  درم  تسیچ ؟ تتجاح 

لاس تایلام  هرابرد  زادرپب و  نم  باسح  زا  نک و  جراخ  رتفد  زا  ار  درم  نیا  یهدب  داد - : روتـسد  وا  هب  تساوخ و  ار  شراد  رتفد  یـشاجن 
، داد روتسد  هاگ  نآ  مدرگ . تیادف  يرآ ! مدرک - ؟ داش  ار  وت  ایآ  دیسرپ : وا  زا  رادناتـسا  سپـس  هدب . ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  ناشیا  هدنیآ 
: دیسرپ یم  دنداد  یم  هک  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دنداد . وا  هب  سابل  تسد  کی  داد  روتـسد  نینچمه  دنهدب و  وا  هب  رکون  کی  زینک و  بکرم ،
زا هکنیا  اـت  دوزفا  یم  دوـخ  شـشخب  رب  یـشاجن  يرآ ، تفگ  یم  وا  هچ  ره  موـش و  تیادـف  يرآ ! تـفگ : یم  مـه  وا  مدرک ؟ داـش  ار  وـت 

. ربب رادرب و  مدوب  هتـسشن  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همان  نداد  ماگنه  هک  ار  قاتا  نیا  شرف  تفگ : درم  نآ  هب  دـش . غراف  شـشخب 
رـضحم دمآ و  نوریب  یلاحـشوخ  اب  تشادرب و  زین  ار  شرف  درم  دوش . یم  هدروآرب  هک  ایب  نم  دزن  یتشاد  یتجاح  تقو  ره  مه  نیا  زا  دعب 

راتفر ندینـش  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . ضرع  ماما  هب  زاوها  رادناتـسا  اب  ار  دوخ  تاقالم  نایرج  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ماما درک ؟ نامداش  زین  ار  امـش  نم ، اب  یـشاجن  کین  راتفر  ایوگ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  تفگ : درم  تشگ . لاحـشوخ  وا  هب  تبـسن  یـشاجن 

(47 . ) درک داش  زین  ار  ادخ  ربمایپ  ادخ و  یشاجن  ادخ ، هب  دنگوس  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 
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یناوج عییضت  ( 42)

ای دشاب  ملاع  ای  ددرگ . زاغآ  تلاح  ود  زا  یکی  هب  وا  زور  هکنآ  رگم  منیبب  ار  امش  زا  یناوج  مرادن  تسود  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
عییضت تسا و  یناوج  عییضت  هفیظو  ماجنا  رد  یهاتوک  هدرک و  یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  ملعتم ، هن  دشاب و  ملاع  هن  رگا  وجـشناد . ملعتم و 

(48 . ) دوب دهاوخ  شتآ  رد  راکهانگ  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يادخ  هب  دنگوس  تسا و  هانگ  یناوج 

تشهب تنامض  ( 43)

یلص ربمایپ  دنداد . مالس  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  راصنا  ناناملـسم  يا  هدع  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دییوگب تسیچ ؟ ناتتجاح  دومرف : ترضح  میراد . وت  هب  یتجاح  ام  هللا ! لوسر  ای  دندرک - : ضرع  دنداد . ار  مالـس  باوج  هلآ  هیلع و  هللا 
ام يارب  ار  تشهب  دنوادخ  بناج  زا  دنتفگ : دـییوگب . دـشاب ، گرزب  مه  ردـق  ره  دومرف : ترـضح  تسا . گرزب  یلیخ  نامتجاح  دـنتفگ :

درک ور  ریز و  ار  كاخ  یمک  رکفت  لاح  رد  تخادـنا و  نییاپ  ار  شرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میـشاب . تشهب  لها  اـت  نک  تناـمض 
سپس دیهاوخن . یسک  زا  يزیچ  زگره  هکنیا  طرـش  هب  منک ، یم  تنامـض  امـش  يارب  ار  تشهب  نم  دومرف - : درک و  دنلب  ار  شرـس  سپس 
شوخ داتفا ، یم  نیمز  هب  شتسد  زا  نانآ  زا  یکی  قالش  رفس ، رد  هاگ  ره  دندوب . نینچ  ناناملـسم  هتـشذگ  رد  دومرف - : مالـسلا  هیلع  ماما 
هدایپ بکرم  زا  شدوخ  اذل  ددرگن . لاؤس  تلذ  راتفرگ  تساوخ  یم  هکنیا  رطاخ  هب  هدب . نم  هب  رادرب و  ار  قالش  دیوگب  یسک  هب  تشادن 

ار بآ  تفگ  یمن  وا  هب  دندوب ، رتکیدزن  بآ  هب  نیرضاح  زا  یضعب  هکنیا  اب  هرفس  رانک  رد  ای  تشاد و  یمرب  نیمز  زا  ار  قالـش  دش و  یم 
لاؤس یـسک  زا  زین  ندروخ  بآ  رد  یتـح  تساوخ  یم  نوچ  درک . یم  لـیم  تشاد و  یمرب  ار  بآ  دـش و  یم  دـنلب  شدوـخ  هدـب . نم  هب 

(49 .) دنکن

راگدرورپ هب  ییامنهار  ( 44)

هیلع ماما  نک . ییامنهار  مراگدرورپ  هب  ارم  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دوب  ادـخ  رکنم  هک  یناـصید  هللا  دـبع 
؟ یتفگن ار  تمان  ارچ  دنتفگ : شناتـسود  تفر . نوریب  تساخرب و  دیوگب  ار  شمـسا  هکنآ  نودـب  یناصید  تسیچ ؟ تمان  دومرف : مالـسلا 

موکحم نم  و  تسیک ؟ یتسه  وا  هدنب  هللادبع و  وت  هک  سکنآ  تفگ  یم  امتح  تسا ، هللادبع  هک  متفگ  یم  ار  ممـسا  رگا  تفگ - : هللادبع 
تشگرب و هللادبع  دـسرپن . زین  تمان  زا  دـنک و  ییامنهار  ادـخ  هب  ار  وت  هاوخب  يو  زا  ورب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  دـنتفگ : وا  هب  مدـش . یم 

شتسد رد  دش و  دراو  يا  هچب  رسپ  ناهگان  نیشنب . دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سرپن . مه  ارم  مان  نک و  تیاده  مراگدیرفآ  هب  ارم  تفگ - :
غرم مخت  كرسپ  هدب  نم  هب  ار  غرم  مخت  دومرف - : هچب  رـسپ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . یم  يزاب  نآ  اب  هک  تشاد  یغرم  مخت 

تـسوپ نآ  ریز  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  وا  رود  میخـض  تسوپ  هک  يا  هعلق  نیا  یناصید ! يا  دومرف - : مالـسلا  هیلع  ماـما  داد . ترـضح  هب  ار 
هب ناور  يالط  هن  هک  دـشاب  یم  يدیفـس ) هدرز -   ) ناور هرقن  ناور و  يالط  كزاـن ، تسوپ  نآ  ریز  دراد و  رارق  یکزاـن  تسوپ  میخض ،

يارب ای  هدیرفآ  رن  يارب  هک  دناد  یمن  یسک  هدرواین و  يربخ  نآ  نورد  زا  مه  یسک  تسا و  لاح  نیدب  ددرگ . یم  هتخیمآ  ناور  هرقن  نآ 
، دیآ یم  نوریب  نآ  زا  لاخ  طخ و  شوخ  ییابیز و  همه  نآ  هب  گنراگنر  ياهـسوواط  دننام  یناگدـنرپ  دوش  یم  هتـسکش  هک  یتقو  هدام .

ربمایپ تلاسر  دنوادخ و  ییاتکی  رب  تداهش  هتشادرب و  رـس  سپـس  تخادنا . ریز  هب  رـس  یتدم  یناصید  یناد ؟ یمن  هدننیرفآ  نآ  يارب  ایآ 
هبوت متشاد ، هک  يا  هدیقع  زا  کنیا  وا و  قلخ  رب  ادخ  تجح  ربهر و  ییوت  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : هداد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

(50 . ) منک یم 

ناهانپ یب  هانپ  دنوادخ ، ( 45)
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یتشک راوس  لاحب  ات  ادخ ! هدنب  يا  دومرف : ترضح  دومن . شسرپ  دنوادخ  دوجو  هرابرد  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  یـصخش 
یتشک هن  یکیدزن  نآ  رد  يوش و  ایرد  ناشورخ  جاوما  راتفرگ  هکیروطب  تسا  هتسکش  چیه  وت  یتشک  ایآ  دومرف : يرآ ! تفگ : يا ؟ هدش 

نینچ يرآ ! تفگ : ددرگ ؟ هتـسب  الماک  تیور ، هب  تاجن  دیما  دناهرب و  ار  وت  هک  ییاناوت  رگانـش  هن  دهد و  تاجن  ار  وت  هک  دشاب  يرگید 
هطرو نآ  زا  ار  وـت  دـناوتب  هک  دـش  یقیقح  زیچ  هب  هجوـتم  تلد  اـیآ  كاـنرطخ  هظحل  نآ  رد  دوـمرف : تسا . هدـمآ  شیپ  میارب  يا  هـنحص 
تاجن اهنت  تسین ، يا  هدـنهد  تاجن  هک  اجنآ  وا  تسا و  رداق  يادـخ  تقیقح  زیچ  انامه  دومرف - : یلب ! تفگ : دـشخب ؟ تاـجن  كاـنلوه 

(51 . ) تسا ناهانپ  یب  هانپ  دیآ و  یم  رظن  هب  هدنهد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  هفینحوبا  ( 46)

تاقالم هزاجا  منک . تاقالم  ار  ترـضح  نآ  هک  متفر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هناـخ  هب  يزور  دـیوگ : یم  یفنح  هقرف  ياوشیپ  هفینحوبا 
اب مه  نم  داد . تاقالم  هزاجا  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندمآ . هفوک  مدرم  زا  يا  هدع  تقو  نیا  رد  دادن . هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  متساوخ ،

مانشد زا  ار  مدرم  ات  دیتسرفب  هفوک  هب  ار  یسک  تسا  رتهب  ادخ ! لوسر  دنزرف  متفگ - : مدیسر ، شرـضحم  هب  نوچ  مدش . هناخ  لخاد  اهنآ 
هللا یلص  ادخ  ربمغیپ  باحصا  نارای و  هب  هک  مناد  یم  ار  رفن  رازه  هد  زا  شیب  نم  دیراد . زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  باحصا 

ربمایپ دنزرف  امـش  دریذپ ، یمن  امـش  زا  یـسک  هچ  متفگ - : دننک . یمن  لوبق  نم  زا  مدرم  دومرف - : ترـضح  دنهد . یم  مانـشد  هلآ  هیلع و 
هزاجا نودـب  نونکا  يریذـپ . یمن  ارم  ياهفرح  هک  یتسه  اهنآ  زا  یکی  وت  دومرف - : مالـسلا  هیلع  ماما  دـیتسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

اوتف سایق  يانبم  رب  وت  مدینش  دومرف - : سپس  يدومن . نخس  هب  عورش  نم  هزاجا  نودب  یتسشن و  نم  هزاجا  نودب  يدش و  نم  هناخ  لخاد 
ناطیـش دـش ، راتفرگ  سایق  هب  دـنوادخ  نامرف  لباقم  رد  هک  یـسک  نیتسخن  وت ! رب  ياو  دومرف - : ترـضح  يرآ ! متفگ : ( 52 ( ؟ یهد یم 

زا ار  مدآ  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  هک  اریز  منک . یمن  هدجس  نم  تفگ - : دنک . هدجس  مدآ  هب  داد  روتـسد  وا  هب  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  دوب .
! هفینحوبا يا  مسرپ - : یم  وت  زا  یمهفب  بوخ  ار  بلطم  هکنیا  يارب  درک . ادیپ  ار  قح  ناوت  یمن  سایق  اب  نیاربانب  تسا . رترب  شتآ  لگ و 
ود دـنوادخ  لتق ، تابثا  يارب  ارچ  سپ  دومرف - : قحان ، هب  یـسک  نتـشک  متفگ : انز ؟ ای  تسا  رتمهم  قحاـن  هب  یـسک  نتـشک  امـش  رظن  هب 

؟ ینم ای  تسا  رت  فیثک  لوب  دومرف : هن ! متفگ : دومن ؟ سایق  ناوت  یم  رگیدکی  هب  ار  ات  ود  نیا  ایآ  دهاش ؟ راهچ  انز  رد  هداد و  رارق  دـهاش 
رگیدکی هب  ناوت  یم  ار  ود  نیا  ایآ  دینک ؟ لسغ  ینم  رد  دیریگب و  وضو  دـهد  یم  روتـسد  لوب  رد  دـنوادخ  ارچ  سپ  دومرف : لوب . متفگ :

یلو تسا  بجاو  هزور  ياضق  ضئاح  نز  رب  ارچ  سپ  دومرف : زامن . متفگ : هزور ؟ ای  تسا  رتمهم  زامن  اـیآ  دومرف : هن ! متفگ : درک ؟ ساـیق 
. نز متفگ : درم ؟ ای  تسا  رت  فیعـض  نز  ایآ  دومرف : هن ! متفگ : دومن ؟ سایق  ناوت  یم  رگیدـکی  هب  ار  اهنیا  ایآ  تسین ؟ بجاو  زامن  ياضق 
: متفگ دوش ؟ یم  تسرد  سایق  اب  مکح  نیا  ایآ  مهـس ؟ کـی  نز  يارب  هداد و  رارق  مهـس  ود  درم  يارب  ثرا  رد  دـنوادخ  ارچ  سپ  دومرف :
ار یـسک  تسد  یـسک  رگا  یلو  دوش  عطق  وا  تسد  دیاب  دنک  يدزد  مهرد  هد  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  روتـسد  دـنوادخ  ارچ  دومرف : هن !

دنوادخ هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ما  هدینـش  دومرف : هن ! متفگ : تسا ؟ راگزاس  سایق  اب  مکح  نیا  ایآ  تسا ؟ مهرد  دصناپ  نآ  هید  دنک ، عطق 
، اهتمعن زا  روظنم  دیا  هتفگ  دـش . دـهاوخ  هدیـسرپ  امـش  زا  اهتمعن  هرابرد  تمایق  زور  ینعی  میعنلا ،) نع  ذـئموی  نلئـستل  مث  : - ) دـیامرف یم 

توعد ار  وت  یسک  رگا  دومرف : ما . هدرک  ینعم  روطنیا  نم  يرآ ! متفگ : دشاب . یم  دنروخ ، یم  ناتسبات  رد  کنخ  ياهبآ  ذیذل و  ياهاذغ 
: متفگ ینک ؟ یم  تواضق  هنوگچ  یمدآ  نینچ  هرابرد  دراذگ ، تنم  وت  رب  نآ  زا  سپ  دراذگب ، وت  رایتخا  رد  اراوگ  ذیذل و  ياذـغ  دـنک و 

رارق لاوس  دروم  هداد ، ام  هب  هک  ییاهبآ  اهاذـغ و  هب  عجار  تمایق  زور  رد   ) تسا لـیخب  دـنوادخ  اـیآ  دومرف : تسا . یلیخب  مدآ  میوگ  یم 
دوصقم دومرف : تسیچ ؟ دریگ  یم  رارق  لاؤس  دروم  نآ  هرابرد  ناسنا  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  زا  دوصقم  سپ  متفگ : دـهد .)؟

. تسا ربمایپ  نادناخ  ام  تبحم  یتسود و  تمعن 
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رمع لوط  محر و  هلص  زار  ( 47)

. میدیسر مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رـضحم  دوب ، هدمآ  هکم  هب  ترایز  يارب  هک  برغم ) لها   ) بوقعی اب  نم  دیوگ ... : یم  یفوق  رقع  بیعش 
لحم نـالف  رد  قاحـسا  تردارب  وت و  ناـیم  يدـش و  دراو  اـجنیا  هب  زورید  وت  بوقعی ! يا  دوـمرف - : داـتفا ، بوـقعی  هب  هک  شهاـگن  ماـما 

نداد و شحف  دیوش . یحیبق  تشز و  راک  بکترم  دیابن  امـش  دیداد . مانـشد  ار  رگیدـمه  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دـمآ و  شیپ  يریگرد 
نینچ هک  میهد  یمن  هزاجا  دوخ  نایعیـش  زا  کی  چیه  هب  ام  تسا و  رودب  ام  ناکاین  ناردـپ و  ام و  نییآ  زا  ینید ، ناردارب  هب  نتفگ  ازـسان 

(، محر عطق  رطاخ  هب   ) تردارب وت و  نیب  گرم  يدوز  هب  بوقعی ! يا  شاب . هتشاد  اوقت  زیهرپب و  هناگی  يادخ  زا  دنـشاب . هتـشاد  ار  يراتفر 
تراـتفر زا  زین  وـت  درم و  دـهاوخ  ددرگرب  دوـخ  هداوناـخ  دزن  هب  هکنآ  زا  شیپ  رفـس  نیمه  رد  قاحـسا  تردارب  دـنکفا . دـهاوخ  ییادـج 
بوقعی دومن . هاتوک  ار  امـش  رمع  دنوادخ  تهج  نیدب  دیتسه ، رهق  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـیدرک و  محر  عطق  امـش  دـش . یهاوخ  نامیـشپ 
تمدـخ تا  همع  هب  لزنم  نالف  رد  وت  نوچ  یلو  دوب  هدیـسر  زین  وت  لجا  دومرف : ماما  دیـسر ؟ دـهاوخ  یک  نم  لـجا  موش ! تیادـف  تفگ :

زا سپ  دیوگ : یم  بیعـش  دوزفا . وت  رمع  رب  لاس  تسیب  دنوادخ  محر  هلـص  نیا  رطاخب  يدومن ، لاحـشوخ  ار  وا  هیدـه  هطـساوب  يدرک و 
هناخ هب  هکنآ  زا  شیپ  دوب ، هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  روطنامه  مردارب ، تفگ - : وا  مدیسرپ . ار  شلاوحا  مدید . هکم  رد  ار  بوقعی  یتدم 

(53 . ) دش هدرپس  كاخ  هب  هار  نیمه  رد  تفای و  تافو  دسرب  دوخ 

نوراه اب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هرظانم  ( 48)

هللا یلـص  ربمغیپ  هب  ار  امـش  مدرم  دیهد  یم  هزاجا  ارچ  تفگ - : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  یـسابع ) ردتقم  هفیلخ   ) دیـشرلا نوراه  يزور 
ملـسم هتبلا  ربمغیپ ؟ نادنزرف  هن  دیتسه ، مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  هکنیا  اب  ربمغیپ ، نادـنزرف  دـنیوگب  امـش  هب  دـنهدب ؟ تبـسن  هلآ  هیلع و 

رد مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ردام . هن  دنک  یم  دیلوت  ردپ  ار  لسن  تسا و  فرظ  هلزنم  هب  ردام  دنهد و  یم  تبسن  شردپ  هب  ار  صخش  تسا 
ارچ هللا ! ناحبس  تفگ : یهد ؟ یم  وا  هب  دنک ، يراگتـساوخ  ار  وت  رتخد  دوش و  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هفیلخ ! دومرف : خساپ 

یمن يراگتـساوخ  نم  زا  زگره  ربمغیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  منک . یم  راختفا  مجع  برع و  رب  هلیـسونیدب  مهد و  یم  هک  هتبلا  مهدـن ؟
گرزب ردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ارچ ؟ تفگ : نوراه  منک . یمن  زیوجت  وا  هب  ار  مرتخد  زین  نم  دنک و 

هللا یلـص  ربمغیپ  هکنیا  اب  دـیناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنزرف  ار  دوخ  هنوگچ  سپ  نیرفآ ! تنـسحا ! تفگ - : نوراه  تسا . نم 
ماما دور . یمن  رامش  هب  لسن  رتخد  دنزرف  هک  دیتسه  رتخد  دنزرف  امش  رتخد . زا  هن  تسا  رسپ  زا  لسن  و  تشادن ؟ يرـسپ  دنزرف  هلآ  هیلع و 

روذعم لاؤس  نیا  خساپ  زا  ارم  دنگوس ، تسا  نوفدم  نآ  رد  هک  یسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  قح  هب  ار  وت  دومرف - : مالسلا  هیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  امش  هک  ینک  تابثا  يروایب و  لیلد  دوخ  راتفگ  رب  دیاب  تسا . نکمم  ریغ  تفگ - : نوراه  رادب .

خساپ يرضاح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دییانـشآ . نآرق  مولع  همه  هب  امـش  تسین و  هتفریذپ  ناترذع  دینکن ، نایب  لیلد  نآرق  زا  ات  دیتسه .
بویا و نامیلـس و  دواد و  هتیرذ  نم  و  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  وگب . تفگ : نوراه  مهدـب ؟ ار  وت  شـسرپ  نیا 

یسیع ردپ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  ( 54 (. ) یـسیع ییحی و  ایرکز و  نینـسحملا و  يزجن  کلذـک  نوراه و  یـسوم و  فسوی و 
اب دایز  همطاف  هک  میرم ، یسیع ، ردام  فرط  زا  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تشادن . ردپ  یـسیع  تفگ : نوراه  تسیک ؟

ربمغیپ دنزرف  همطاف ، نامردام ، فرط  زا  زین  ام  نینچمه  تسا . هدرمـش  میهاربا  نادنزرف  زا  ار  یـسیع  لاح  نیع  رد  دراد ، میهاربا  ترـضح 
(55 . ) میتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

شک ماما  هعیش  ( 49)
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مردپ زا  تفگ - : نومأم  میناد . یمن  ام  هن ! دنتفگ : نانآ  متخومآ ؟ هک  زا  ار  ندوب  هعیش  دیناد  یم  تفگ - : دوخ  نایفارطا  هب  نومأم  يزور 
. تسا تسرد  تشاد - : راهظا  نومأم  تشک ؟ یم  ار  هداوناخ  نیا  هتسویپ  وا  هکنآ  لاح  و  یتخومآ ؟ نوراه  زا  هنوگچ  دندیـسرپ : نوراه .

هظحالم ار  يدـنواشیوخ  تنطلـس  تسا . دـنیاشوخ  ازان و  تنطلـس  میقع ) کلملا   ) هک اریز  تشک . یم  دوخ  تنطلـس  ظفح  يارب  ار  اهنآ 
زا سک  ره  داد ، روتـسد  دوخ  نانابرد  هب  میدـش  دراو  هکم  هب  هک  نیمه  میتفر . هکم  هب  دیـشرلا  نوراه  مردـپ  اب  یلاس  هچناـنچ  دـنک . یمن 

داژن بسن و  لوا  دیاب  دشاب . مشاه  ینب  ای  راصنا  هاوخ  رجاهم و  هاوخ  دـیایب . نم  ندـید  هب  تسه ، هک  يا  هفیاط  ره  زا  هنیدـم  هکم و  یلاها 
ار دوخ  بسن  تفگ و  یم  شدج  ات  ار  دوخ  مان  دش  یم  دراو  سک  ره  اذل  دوش . دراو  هاگ  نآ  دـنک ، یفرعم  ار  شیوخ  دـیوگب و  ار  دوخ 

رازه جنپ  ات  دـص  زا  شدادـجا  ترجه  یبسن و  تفارـش  هزادـنا  هب  ار  مادـک  ره  دـناسر و  یم  راصنا  نیرجاهم و  ای  نییمـشاه و  زا  یکی  هب 
( نوراه ریزو   ) عیبر نب  لضف  هک  مدوب  نوراه  دزن  هنیدم  رد  يزور  دیوگ : یم  نومأم  داد . یم  لوپ  مهرد  تسیود  زین  ار  یـضعب  مهرد و 

یم و  .) مبلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نم  دیوگ : یم  تسا . برد  يولج  يدرم  تفگ - : دش و  دراو 
بظاوم یلیخ  تفگ - : هدرک ، رگـشل  رگید  نارـسفا و  نیما و  مردارب  نم و  هب  يور  راتفگ ، ندینـش  ضحم  هب  نوراه  دوش ). دراو  دهاوخ 

شرف يور  رگم  دنوش  هدایپ  بکرم  زا  راذگن  یلو  دنوش  دراو  هدـب  هزاجا  تفگ : نابرد  هب  سپـس  دـیتسیاب . مارتحا  بدا و  اب  دیـشاب . دوخ 
. دوب هدیکـشخ  تسوپ  دننام  هدرک و  هدوسرف  ار  شرکیپ  تدابع  هک  دش  دراو  مادـنا  رغال  يدرمریپ  هاگان  میدوب . هداتـسیا  نانچمه  ام  نم !

هدایپ غالا  زا  تساوخ  داتفا ، نوراه  هب  شهاـگن  هک  نیمه  دوب . هتـشاذگ  ياـج  هب  تحارج  هیبش  يراـثآ  وا  ینیب  تروص و  رب  اـه ، هدـجس 
. دوش هدایپ  ترـضح  نآ  دنتـشاذگن  ناـنابهگن  يوش ! هداـیپ  نم  شرف  يور  دـیاب  تسین . نکمم  مسق ، ادـخ  هب  دز - : داـیرف  نوراـه  دوش ،

نارـسفا نانابهگن و  شرف ، يور  دیـسر  ات  دـمآ  شیپ  ناـنچمه  میتسیرگن . یم  وا  ینارون  يامیـس  هب  يراوگرزب  مارتحا و  هدـید  اـب  یگمه 
تروص و تفرگ ، شوغآ  رد  دومن و  لابقتـسا  ار  وا  تساخرب ، اج  زا  مردپ  دش . هدایپ  شرف  يور  تمظع  اب  ناشیا  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا 

نآ هجوتم  هرهچ  مامت  اب  نوراه  دندش . تبحص  لوغشم  دنتسشن و  مه  اب  دروآ و  سلجم  يالاب  هتفرگ  ار  شتسد  دیـسوب و  ار  شیاهمـشچ 
نادنزرف اهنیا  همه  نوراه : رفن . دصناپ  زا  شیب  مالـسلا : هیلع  ماما  دنیامـش ؟ لفکت  تحت  رد  رفن  دنچ  دیـسرپ - : نمـض  رد  هدـش و  بانج 

ردقنیا رـسپ و  ردقنیا  هک  مراد  رفن  دنچ  یـس و  دـنزرف ، اما  دنناگتـسب ، لیماف و  راکتمدـخ و  اهنآ  رتشیب  هن ! مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه ؟ امش 
هیلع ماما  يروآ ؟ یمن  رد  مشاه ) ینب  زا   ) ناشیاهومع رـسپ  جاودزا  هب  اهرتخد  ارچ  نوراه : تفگ .) ار  نارتخد  نارـسپ و  دادعت  . ) دنرتخد
دهد یم  لوصحم  یهاگ  اهنآ  مالسلا : هیلع  ماما  درادن ؟ يدمآرد  امش  تعارز  غاب و  رگم  نوراه : دهد . یمن  هزاجا  ام  یلام  عضو  مالسلا :

. رانید رازه  هد  دودح  رد  مالـسلا : هیلع  ماما  تسا ؟ ردقچ  نوراه : يرآ ! مالـسلا : هیلع  ماما  دیراد ؟ مه  یهدب  نوراه : دهد . یمن  یهاگ  و 
هیلع ماما  دینک . دابآ  ار  ناتیاهغاب  يروآرد و  جاودزا  هب  ار  تنارتخد  نارسپ و  هک  مراذگ  یم  ترایتخا  رد  لوپ  ردقنآ  ومع ! رـسپ  نوراه :

میدـنواشیوخ و مه  اب  ام  دـنک . تیانع  شاداـپ  تین ، نیا  رب  دـنوادخ  يا . هدرک  تاـعارم  ار  يدـنواشیوخ  طرـش  تروص  نیا  رد  مالـسلا :
تمعن و نینچ  اب  میداژن و  کی  زا  ام  نیاربانب  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  مدج  يومع  ربمغیپ و  يومع  امش ، دج  سابع  میراد . کیدزن  دنویپ 
. مراد مه  تنم  داد و  مهاوخ  ماجنا  امتح  نوراه : تسین . رودب  امـش  زا  یلمع  هنوگ  نیا  ماجنا  هداد  رارق  وت  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتردـق 

راب دنناشوپب و  ار  ناگنهرب  دنهدب و  ار  ناراکهدب  ضرق  و  دننک ، يریگتسد  ارقف  زا  هدرک  بجاو  نارادمامز  رب  دنوادخ  مالـسلا : هیلع  ماما 
راب یتسه . اهراک  نیا  ماـجنا  هب  دارفا  نیرت  هتـسیاش  وت  دـننک و  ناـسحا  یکین و  نادنمتـسم  هب  دـنرادرب و  ناـگراچیب  شود  زا  ار  ینیگنس 

نوراه تساخرب و  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تقو  نیا  رد  نسحلابا ! ای  داد . مهاوخ  ماجنا  ار  اهراک  نیا  تفگ : نوراه  رگید 
رسپ باکر  تفگ - : نمتؤم  نیما و  مناردارب  نم و  بناج  هب  يور  سپس  دیسوب . ار  شنامـشچ  تروص و  دش . دنلب  اج  زا  وا  مارتحا  هب  زین 

یناهنپ رفعج  نب  یـسوم  هار  نیب  رد  دینک . هقردب  شلزنم  ات  ار  وا  دینک و  بترم  ار  شیاهـسابل  دوش و  راوس  ات  دیریگب  ار  ناترورـس  ومع و 
ام بیترت  نیدب  نک . يراتفرشوخ  مدنزرف  اب  يدیـسر  تفالخ  هب  هک  یماگنه  دیـسر . دهاوخ  وت  هب  تردپ  زا  دعب  تفالخ  تفگ - : نم  هب 

نیا ردپ ! متفگ - : دـش  تولخ  سلجم  هک  یتقو  مدوب . نوراه  مردـپ  دـنزرف  نیرتروسج  نم  میتشگزاب . میدـیناسر و  هناخ  هب  ار  ترـضح 
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دوخ يداد و  ياج  سلجم  يالاب  رد  ار  وا  یتفاتش و  شلابقتـسا  هب  یتساخرب ، ياج  زا  يدومن ؟ مارتحا  وا  هرابرد  همه  نیا  هک  دوب  هک  درم 
تجح مدرم و  ياوشیپ  ماما و  یتسار  هب  وا  تفگ : مینک . هقردب  شلزنم  ات  میریگب و  ار  شباکر  يداد  روتسد  ام  هب  یتسـشن . وا  زا  رت  نییاپ 
هعماـج رب  روز  هبلغ و  هار  زا  متـسه . مدرم  ياوـشیپ  رهاـظ  هب  نم  هن ! تفگ : تسین ؟ امـش  صوـصخم  اـهزایتما  نیا  رگم  متفگ : تسادـخ .

هک وت  دمهف . یمن  ار  اهفرح  نیا  تسایر  یلو  تسا . رتراوازس  مدرم  مامت  نم و  زا  تفالخ  هب  وا  دنگوس  ادخ  هب  مرسپ ! منک . یم  تموکح 
تسا و دنیاشوخ  میقع و  تنطلـس  مراد . یمرب  ترکیپ  زا  رـس  یـشاب ، هتـشاد  عمط  مشچ  نم  تسایر  تفالخ و  رد  رگا  یتسه  نم  دـنزرف 
هک هایـس  يا  هسیک  داد  روتـسد  دنک ، تکرح  هکم  هب  هنیدم  زا  تساوخ  نوراه  هک  یتقو  تشذگ . نایرج  نیا  دسانـش . یمن  يدنواشیوخ 
ام یلام  عضو  العف  نوچ  وگب ، وا  هب  هدب و  رفعج  نب  یـسوم  هب  ار  هسیک  نیا  تفگ : عیبر  نب  لضف  هب  دـندروآ و  دوب  رانید  تسیود  نآ  رد 

متـساخرب و اج  زا  نم  درک . مهاوخ  امـش  هب  يرتشیب  ناسحا  کیدزن  هدـنیآ  رد  منک . کمک  امـش  هب  متـسناوتن  نیا  زا  رتشیب  تسین ، بوخ 
رانید رازه  جنپ  یـسانش ، یمن  ار  اهنآ  بسن  بسح و  هک  یناسک  مشاه و  ینب  نیریاس  راصنا و  رجاهم و  نادـنزرف  تسا ! هنوگچ  متفگ - :
ربارب رانید  تسیود  يدروآ ، لمع  هب  ناشیا  زا  هک  لیلجت  مارتحا و  همه  نآ  اب  ار  رفعج  نب  یـسوم  اما  يداد ، هزیاج  نآ  زا  رتمک  يزیچ  اـی 

رد وا  زا  مزادرپب  مداد ، هدـعو  وا  هب  هچنآ  رگا  شاب . تکاس  ردام ! یب  يا  تفگ : یهد ؟ یم  وا  هب  يداد ، مدرم  هب  هک  يا  هزیاج  نیرتمک  اب 
وا و یتسدـگنت  دـننکن . مایق  نم  لباقم  رد  وا  ناتـسود  نایعیـش و  زا  نز ، ریـشمش  رازه  دـص  ادرف  هک  مرادـن  ناـنیمطا  دوب و  مهاوخن  ناـما 

(56 . ) دنشاب هتشاد  تورث  هکنیا  زا  تسا  رتهب  امش  ام و  يارب  شا  هداوناخ 

دش ریش  همعط  هک  يرگوداج  ( 50)

رد هدماین و  رب  شا  هدهع  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  دنک  يراک  سلجم  رد  هک  تساوخ  يرگوداج  زا  دیـشرلا  نوراه 
ماما تقو  ره  هک  درب  راکب  يا  هلیح  رگوداج  دش ، هتخادنا  هرفـس  هک  یماگنه  تفریذپ . رگوداج  ددرگ . هدنکفارـس  هدنمرـش و  مدرم  نایم 
هدش نیمأت  شکاپان  هتساوخ  هکنیا  رطاخب  نوراه  دیرپ . یم  ترـضح  ولج  زا  نان  درادرب ، ینان  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

رد هک  يریش  سکع  هب  یهاگن  تشادربرس . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دیدنخ . یم  تدش  هب  هدوب و  لاحـشوخ  تخـس  دوب 
، هدمآرد گرزب  رایسب  يریش  لکش  هب  لکش  نامه  ناهگان  ریگب . ار  ادخ  نمشد  نیا  ادخ ! ریـش  يا  دومرف - : دومن و  دوب  هدش  شقن  هدرپ 
هب هکنآ  زا  سپ  دـندش . شوهیب  سرت  زا  مهم ، هیـضق  نیا  هدـهاشم  زا  شنارازگ  تمدـخ  نوراه و  درک . هراـپ  هراـپ  ار  رگوداـج  تسج و 

. دـنادرگرب لوا  تروص  هب  ار  درم  نآ  رکیپ  هک  هاوخب  ریـش  نیا  زا  منک  یم  شهاوخ  تفگ - : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نوراه  دـندمآ . شوه 
یمرب دوـب ، هدـیعلب  نارگوداـج  ياـهاصع  اهنامـسیر و  زا  هک  ار  هچنآ  یـسوم  ياـصع  رگا  دوـمرف - : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 

(57 . ) دنادرگ یم  رب  ار  درم  نآ  مه  ریش  سکع  نیا  دنادرگ ،

وناب کی  تمظع  ( 51)

يرادـقم مهرد و  رازه  هاجنپ  رازه و  یـس  دـندومن و  باختنا  ار  يروباشین  یلع  رـسپ  دـمحم  دـندرک . عامتجا  روباـشین ، مدرم  زا  یهورگ 
ملاس مهرد  کی  دوب ، هنمؤم  ینز  هک  يروباشین  هطیطش  دناسرب . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  هنیدم  رد  ات  دنداد  وا  هب  هچراپ 

نم ییحتـسیال  هللا  نا  : ) تفگ دروآ و  تشاد ، شزرا  مهرد  راـهچ  دوـب و  هتفاـب  هتـشر و  ار  نآ  خـن  دوـخ ، تسد  هب  هک  يا  هچراـپ  هکت  و 
يارب دیوگ - : یم  دمحم  درک . ایح  دیابن  دشاب  مک  مه  رگا  ماما  قح  نداتسرف  زا  نکل  تسا ؛ زیچان  هچ  رگا  متسرف  یم  هک  یعاتم  قلخلا .)

هتـشون يا  هلأسم  هحفـص  ره  يالاب  دوب و  قرو  داتفه  دودـح  رد  هک  دـندروآ  يا  هوزج  هاگ  نآ  دـشاب . هتـشاد  يا  هناـشن  يو  مهرد  هکنیا 
يور دندوب و  هتسب  خن  هس  اب  هتشاذگ ، مه  يور  ات  ود  ات  ود  ار  اهقرو  دوش . هتشون  اهلاؤس  باوج  ات  دوب  هدنام  دیفس  هحفـص  نییاپ  دندوب و 

بش نآ  يادرف  هدب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  بش  ار  هوزج  نیا  دنتفگ - : نم  هب  دنکن . زاب  ار  اهنآ  یـسک  هک  دندوب  هدز  رهم  کی  زین  خن  ره 
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رگا نک . هاگن  نک و  زاب  ار  اهتکاپ  نکـشب و  ار  ددع  جنپ  رهم  هتـسکشن ، اه  همان  رهم  تسا و  ملاس  اهتکاپ  يدید  رگا  ریگب . ار  اهنآ  باوج 
نب دمحم  نادرگرب . ار  ام  ياهلوپ  دوبن ، نانچ  رگا  هدب و  ناشیا  هب  ار  اهلوپ  تسا و  ماما  وا  دشاب  هداد  رهم  نتسکش  نودب  ار  لئاسم  باوج 

وا دش  هجوتم  دومن و  شیامزآ  ار  وا  دش . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـسپ  حطفا  هللادبع  هناخ  دراو  هنیدم  رد  درک و  تکرح  روباشین  زا  یلع 
نادرگرـس هک  تقو  نیا  رد  دـیوگ : یم  دـمحم  نک . تیادـه  میاوشیپ  هب  ارم  ایادـخ ! تفگ - : یم  هدـمآ ، نوریب  نادرگرـس  تسین . ماـما 

مشچ درب . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هناخ  هب  ارم  یتسه . وا  يوجتسج  رد  هک  یسک  دزن  میورب  ایب  تفگ : یمالغ  ناهگان  مدوب ، هداتسیا 
رگم متـسه . نم  ادـخ  یلو  تجح و  نم . دزن  ایب  يور ؟ یم  نارگید  يوس  هب  ارچ  يدـش و  دـیماان  ارچ  دومرف - : داـتفا  نم  هب  هک  ترـضح 

نآ مداد ، باوج  دـیتشاد  جاـیتحا  هک  ار  یلئاـسم  همه  زورید  نم  دومرف - : سپـس  درکن ؟ یفرعم  وت  هب  ارم  مدـج ، دجـسم  رد  رب  هزمحوـبا 
قلعتم دراد و  مهرد  دـصراهچ  هک  تسا  يا  هسیک  نایم  رد  هک  تسا  گناد  ود  مهرد و  کی  شنزو  هک  هطیطـش  مهرد  کی  اب  ار  لـئاسم 

یم یلع  نب  دمحم  هدب . نم  هب  تسا ، یخلب  ناردارب  نآ  يدنب  هتـسب  رد  هک  ار  هطیطـش  يریرح  هچراپ  انمـض  روایب و  دشاب ، یم  يرزاو  هب 
هچراپ مهرد و  هاگ  نآ  متشاذگ . ترضح  رایتخا  رد  مدروآ و  دوب  هتساوخ  هچ  ره  دیرپ . مرس  زا  لقع  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  زا  دیوگ :

نم هب  لوپ  هسیک  کی  ناسرب و  هطیطـش  هب  ارم  مالـس  درادن . ایح  قح  زا  ادخ  قحلا :) نم  ییحتـسی  هللا ال  نا  : ) دومرف تشادرب و  ار  هطیطش 
شیارب هیدـه  ناونع  هب  مدوـخ  نفک  زا  يا  هچراـپ  دوـمرف : سپـس  تسا . مهرد  لـهچ  هک  هدـب  ناـشیا  هب  ار  لوـپ  هسیک  نیا  دوـمرف : داد و 

تسا هتفاب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رتخد  همیلح  مرهاوخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  هیرق  ادیص  ياتسور  هبنپ  زا  هک  مداتـسرف 
هدنامیقاب مهرد  راهچ  تسیب و  دنک و  جرخ  ار  نآ  مهرد  هدزناش  دوب . دهاوخ  هدـنز  زور  هدزون  روباشین ، هب  امـش  دورف  زا  سپ  وگب  وا  هب  و 

هک یماگنه  رفعج  وبا  يا  : دومرف هاگ  نآ  دناوخ . مهاوخ  مدوخ  ار  شزامن  درادهگن و  نادنمزاین  فرصم  دوخ و  يرورض  جراخم  يارب  ار 
اهنآ ناـبحاص  هـب  يا  هدروآ  هـک  یلاوـما  اـهلوپ و  هـیقب  تـسا و  نـیا  رد  وـت  حالــص  هـک  اریز  وـگن ! یــسک  هـب  نـک و  ناـهنپ  يدـید  ارم 

(58 ...) نادرگرب

میرامشن کچوک  ار  یسک  زگره  ( 52)

میهاربا يزور  دوب . دیـشرلا  نوراـه  ردـتقم  ریزو  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هجوت  دروم  هباحـص و  ناـگرزب  زا  نیطقی  نب  یلع 
هب ادـخ  هناخ  ترایز  يارب  نیطقی  نب  یلع  لاس  ناـمه  رد  دادـن . هزاـجا  نیطقی  نب  یلع  دـسرب . يو  روضح  هب  تساوخ  ناـبراس )  ) لاـمج

. دادن تاقالم  هزاجا  وا  هب  لوا  زور  ترـضح  دسرب . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخ  هنیدـم  رد  تساوخ  درک و  تکرح  هکم  يوس 
هزاجا وت  هب  دومرف - : ترضح  یهد ؟ یمن  رادید  هزاجا  هک  تسیچ  نم  ریصقت  اقآ ! درک : ضرع  دیسر . مالسلا  هیلع  ماما  رـضحم  مود  زور 
هزاجا یتسه  ریزو  وت  نابراس و  وا  هکنیا  ناونع  هب  وت  هدمآ و  وت  هاگرد  هب  هک  ار  لامج  میهاربا  تردارب  وت  هکنیا  رطاخ  هب  مدادن ، تاقالم 

! نم يالوم  مدرک - : ضرع  دیوگ  یم  ینک . یـضار  دوخ ، زا  ار  میهاربا  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  لوبق  ار  وت  جـح  دـنوادخ  يدادـن . تاقالم 
، دیـسر ارف  بش  هک  یماگنه  دومرف - : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هفوک  رد  وا  ما و  هنیدـم  رد  نم  هکیلاح  رد  منک  تاقالم  هنوگچ  ار  میهاربا 

نآ رب  راوس  دید . یهاوخ  هدامآ  هدرک و  نیز  يرتش  اجنآ  رد  دمهفب . نایفارطا  نامالغ و  زا  یـسک  هکنیا  نودـب  ورب ، عیقب  ناتـسربق  هب  اهنت 
هناخ رد  لباقم  هفوک  رد  دیشکن  یلوط  دش . رتش  نآ  رب  راوس  تفر . عیقب  ناتسربق  هب  نیطقی  نب  یلع  دناسر . یم  هفوک  هب  ار  وت  يوش و  یم 
ریزو نیطقی ، نب  یلع  دز : ادـص  هناخ  نورد  زا  میهاربا  متـسه . نیطقی  نب  یلع  نم  تفگ - : هدـیبوک و  ار  هناـخ  برد  دـش . هداـیپ  میهاربا 

هک نیمه  دنک . زاب  ار  رد  داد  مسق  ار  وا  درک . یمن  زاب  ار  رد  میهاربا  مراد . یمهم  لکشم  تفگ : یلع  دراد ؟ راک  هچ  نم  هناخ  رد  نوراه ،
ریـصقت زا  وت  هکنیا  رگم  دریذپ ، یمن  ارم  رفعج  نب  یـسوم  ماما  میالوم  میهاربا ! تفگ - : داتفا و  سامتلا  هب  دـش . قاتا  لخاد  دـش ، زاب  رد 

مـسق ار  میهاربا  تشاذگ . نیمز  رب  تروص  دشن . عناق  تیاضر  نیا  هب  ریزو  دشخبب . ار  وت  ادخ  تفگ : میهاربا  یـشخبب . ارم  يرذـگب و  نم 
ریزو تروص  هب  اپ  دومن ، لوبق  يو  داد . مسق  ار  وا  مود  هبترم  دشن . رـضاح  لمع  نیا  هب  میهاربا  یلو  دراذگب ؛ وا  تروص  يور  مدق  ات  داد 
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! ایادخ دهـشأ .) مهللا  : - ) تفگ یم  یلع  دوب ، هتـشاذگ  نیطقی  نب  یلع  تروص  يور  ار  دوخ  ياپ  میهاربا  هک  يا  هظحل  نآ  رد  تشاذگ .
تـساوخ هزاجا  دناباوخ و  هنیدم  رد  ماما  هناخ  رد  رب  ار  رتش  بش ، نامه  رد  دـش و  رتش  رب  راوس  دـمآ . نوریب  لزنم  زا  سپـس  شاب . دـهاش 

(59 .) تفریذپ ار  وا  داد و  هزاجا  هعفد  نیا  ماما  دوش . دراو 

! هدنهانپ يوهآ  ( 53)

ار دوخ  هتفر ، حیرفت  هب  دیاب  هک  دنداد  رظن  ناکشزپ  دش . التبم  دیدش  بت  هب  شناریزو  زا  یکی  رسپ  ای  ناریا ) هاشداپ   ) رجنـس ناطلـس  رـسپ 
رد دورب . راکـش  شدرگ و  هب  شناراک  تمدخ  نارکون و  زا  یـضعب  اب  زور  ره  هک  دوب  نیا  شراک  تقو  نآ  زا  دـیامن . لوغـشم  راکـش  هب 
اب وا  تشذـگ . شلباقم  زا  ییوهآ  اهزور  زا  یکی  رد  دورب . راکـش  شدرگ و  هب  شناراک  تمدـخ  نارکون و  زا  یـضعب  اب  اـهزور  زا  یکی 
اب هاگهانپ  نآ  هب  ار  دوخ  زین  هدازهاش  درب . هانپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هاگراب  هب  ناویح  درک . یم  لاـبند  تعرـس  هب  ار  وهآ  بسا 

نیا زا  دـنیامن و  مادـقا  راک  نیا  هب  دـندرکن  تأرج  شنایهاپـس  یلو  دـننک . راکـش  ار  وهآ  داد  روتـسد  دـیناسر . مالـسلا  هیلع  ماما  تمظع 
اب هنهرب و  ياپ  اب  دش . هدایپ  زین  شدوخ  دنوش . هدایپ  بسا  زا  داد  روتسد  ناراکتمدخ  نارکون و  هب  سپس  دندوب . بجعت  رد  تخس  دماشیپ 

هاگرد هب  ور  هیرگ  هلان و  اب  تخادـنا و  ترـضح  ربق  يور  ار  دوخ  تشادرب و  مدـق  مالـسلا  هیلع  ماما  فیرـش  دـقرم  يوس  هب  بدا  لاـمک 
نایفارطا همه  تفای . افش  دش و  باجتسم  شیاعد  هظحل  نامه  تساوخ و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  شیوخ  یضیرم  يافـش  هدومن و  دنوادخ 

رد هدازهاش  دنتفگ - : هتفای و  افـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ربق  تکرب  هب  شدنزرف  هک  دندناسر  ناطلـس  هب  ار  هدژم  نیا  دـندش و  لاحـشوخ 
دوش و ابیز  يرهـش  اجنآ  رد  دـنزاسب و  یهاگراب  ماما  ربق  يور  رب  دـنیایب  نارگراک  اهانب و  ات  ددرگنرب  دـنامب و  مالـسلا  هیلع  ماما  ربق  رانک 

ربق يور  داتـسرف و  ار  اهانب  نارامعم و  اروف  دروآ . ياج  هب  رکـش  هدجـس  تشگ و  داش  هدژم  نیا  ندینـش  زا  هاشداپ  دنامب . وا  زا  يراگدای 
. دندرک یشک  راوید  ار  رهش  فارطا  دنتخاس و  یهاگراب  دبنگ و  ترضح  نآ  كرابم 

نادنمدرخ اب  تقافر  ( 54)

، دبای قنور  تیگدنز  ددرگ و  لماک  وت  يدرمناوج  دشاب ، یگشیمه  وت  رب  تمعن  هک  يراد  تسود  رگا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
يارب یبلطم  زا  رگا  دننک . یم  تنایخ  وت  رب  يراذگب  نانآ  رایتخا  رد  یتناما  رگا  اریز  زاسم ؛ کیرش  دوخ  راک  رد  ار  تسپ  دارفا  ناگدرب و 

زا يراد  یلکـشم  هچ  دننک . راوخ  هدراذگ و  اهنت  ار  وت  يوش  هدـنامرد  تالکـشم و  راتفرگ  رگا  دـنیوگ و  غورد  وت  هب  دـننک  تبحـص  وت 
دب زا  يوش . دـنم  هرهب  وا  درخ  لقع و  زا  لقاال  يدنـسپن ، ار  وا  يراوگرزب  مرک و  هچنانچ  يوش . تبحـص  مه  قیفر و  لقاع  دارفا  اـب  هکنیا 

یناوت یم  دشابن ، تدنسپ  دروم  وا  درخ  لقع و  رگا  هدم . تسد  زا  تقو  چیه  ار  راوگرزب  میرک و  دارفا  اب  تبحاصم  نک و  يرود  یقالخا 
(60 .) زیرگب تسپ  قمحا و  مدآ  زا  یناوت  یم  ات  يوش و  دنمدوس  وا  يراوگرزب  زا  دوخ ، لقع  وترپ  رد 

بلاج هرظانم  کی  ( 55)

نوچ لاح ، نیع  رد  دیـسر . تماما  بصنم  هب  یگلاس ) تشه  رد  اـبیرقت   ) یلاـسدرخ رد  هک  تسا  یماـما  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما 
اب ییاهوگتفگ  تارظانم و  ترـضح  نآ  نیفلاخم  تشاد . يرترب  شناد  ملع و  ظاحل  زا  لضف  لها  مامت  رب  دوب  دنوادخ  بناج  زا  ناشملع 

یملع هزرابم  هنحـص  رد  ار  وا  ناشدوخ  لطاب  لایخ  هب  اـت  دـندومن  یم  حرطم  یلکـشم  تـالاؤس  یهاـگ  دـنداد و  یم  ماـجنا  راوگرزب  نآ 
یمالـسا ياهروشک  تاضقلا  یـضاق  مثکا  نب  ییحی  هرظانم  هلمج  زا  هدوب ، ادص  رـس و  رپ  زیگنا و  ناجیه  اهنآ  زا  یـضعب  دـنهد . تسکش 

دمآ و زین  مثکا  نب  ییحی  دش و  رضاح  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تفای . لیکشت  يا  هرظانم  سلجم  یـسابع  هفیلخ  نومأم  روتـسد  هب  انب  تسا .
یـشسرپ مالـسلا ) هیلع  داوج  ماـما   ) رفعج وـبا  زا  یهد  یم  هزاـجا  تفگ - : تسیرگن و  هفیلخ  هب  مثکا  نب  ییحی  تسـشن . ماـما  لـباقم  رد 
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لاؤس یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ . هزاـجا  ماـما  زا  ییحی  ریگب . هزاـجا  باـنج  نآ  دوخ  زا  تفگ : نومأـم  منکب ؟
نیا دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تسا ؟ هدرک  راکـش  ار  یناویح  مارحا  لاح  رد  هک  یـصخش  هرابرد  دییامرف  یم  هچ  تفگ : ییحی  نک .

راکـش ادـمع  هاگآان ؟ ای  هدوب  مارحا  لاح  رد  راکـش  تمرح  مکح  هب  هاگآ  ایآ  مرح ؟ لخاد  رد  اـی  تسا  هتـشک  مرح  جراـخ  رد  ار  راـکش 
زا وا  راکـش  تسوا ؟ راب  نیمدـنچ  ای  هدرک  راکـش  راب  نیلوا  ریبک ؟ ای  هدوب  ریغـص  هدـنب ؟ ای  هدوب  دازآ  صخـش  نآ  اطخ ؟ يور  زا  ای  هدرک 
وا راکش  تسا ؟ نامیـشپ  ای  دهد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  دهاوخ  یم  مه  زاب  گرزب ؟ ای  هدوب  کچوک  ناویح  زا  هدنرپ ؟ ریغ  ای  دوب  ناگدنرپ 

یناوتان زجع و  راثآ  دـنام و  ریحتم  یهاگآ  همه  نیا  زا  مثکا  نب  ییحی  هرمع ؟ مارحا  رد  ای  هدوب  جـح  مارحا  رد  زور ؟ رد  اـی  هدوب  بش  رد 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  ار  وا  یگدنامرد  فعـض و  سلجم  نارـضاح  هک  يروط  دمآ  دـنب  شنابز  دـیدرگ و  راکـشآ  شیامیـس  رد 

نادنواشیوخ هب  ور  هاگ  نآ  دش . نامه  دوب  مرظن  رد  هچنآ  ره  هک  مرازگساپس  ار  ادخ  تفگ : نومأم  يزوریپ ، نیا  زا  دعب  دندیمهف . یبوخ 
سپ تسین .) قیال  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دنتفگ  یم  نانآ  نوچ  ( ؟ دیتفریذپ دیتشادن  لوبق  هک  ار  هچنآ  لاح  تفگ : درک و  دوخ 
هیلع ماما  هب  نومأم  دـندوب . هدـنام  هفیلخ  ناکیدزن  زا  یهورگ  اهنت  دـندش . هدـنکارپ  مدرم  دـمآ  ناـیم  هب  سلجم  رد  هک  ییاـه  تبحـص  زا 
نایب ار  دش  حرطم  مارحا  لاح  رد  راکـش  نتـشک  دروم  رد  هک  ار  یلئاسم  ماکحا  دـینادب  حالـص  رگا  موش ! تیادـف  درک - : ضرع  مالـسلا 

زا وا  راکـش  دـنک و  راکـش  مرح ) زا  نوریب   ) لح رد  مرحم  صخـش  رگا  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  میوش . دـنم  هرهب  اـت  دـینک 
(. دنفسوگ ود   ) تسا ربارب  ود  شا  هرافک  دشکب ، مرح  لخاد  رد  رگا  دهدب و  دنفـسوگ  کی  هرافک  ناونع  هب  دیاب  دشاب ، گرزب  ناگدنرپ 

هوالع دیاب  دشکب ، مرح  لخاد  رد  رگا  دشاب . هدش  هتفرگ  ریش  زا  هزات  هک  تسا  يا  هرب  شا  هرافک  دشکب ، مرح  زا  جراخ  ار  يا  هجوج  رگا 
رگا تسا و  واگ  کی  شا  هرافک  دـشاب  رخروگ  هچنانچ  دـشاب  ییارحـص  تاناویح  زا  راکـش  رگا  دزادرپب . مه  ار  هجوج  ياهب  هرب ، نآ  رب 
رگا دوش . یم  ربارب  ود  شا  هرافک  دـشکب ، مرح  لـخاد  رد  ار  اـهنیا  زا  مادـک  ره  رگا  دـهدب . هراـفک  رتش  کـی  دـیاب  دـشاب  غرم  رتش  کـی 

رد رگا  دنک و  ینابرق  هکم  رد  ار  نآ  دیاب  دـشاب ، هرمع  مارحا  رد  هچنانچ  ددرگ ، بجاو  وا  رب  ینابرق  هک  دـهد  ماجنا  یلمع  مرحم  صخش 
رب هوالع   ) دـمع تروص  رد  اهتنم  تسا . ناسکی  لهاج  ملاع و  رب  راکـش  هراـفک  دـنک و  حـبذ  ینم  رد  ار  یناـبرق  دـیاب  دـشاب ، جـح  مارحا 

ار هدرب  هرافک  اما  تسوا ، دوخ  هدـهع  رب  دازآ  صخـش  هرافک  درادـن . هانگ  اطخ  تروص  رد  اما  تسا ؛ هدرک  زین  تیـصعم  هرافک ) بوجو 
ترخآ رد  شهانگ  تسا ، نامیشپ  شلمع  زا  هک  سک  نآ  تسا . بجاو  هرافک  ریبک  رب  یلو  تسین  هرافک  ریغـص  رب  دهدب . شبحاص  دیاب 

رگا دهدب . تریخ  ادخ  رفعج ! ابا  يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ : نومأم  دـید . دـهاوخ  باذـع  تسین  نامیـشپ  هک  یـسک  یلو  دوش ؛ یم  هدیـشخب 
؟ مسرپب دومرف : ییحی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  دیسرپ . امش  زا  وا  هک  نانچمه  سرپب ، مثکا  نب  ییحی  زا  زین  امش  یناد  یم  حالص 

مالـسلا هیلع  ماما  منک . یم  هدافتـسا  امـش  زا  هن ، رگا  مهد و  یم  باوج  متـسناد  رگا  تسامـش . اـب  راـیتخا  موش ! تیادـف  داد : خـساپ  ییحی 
دمآ الاب  هک  باتفآ  دوب و  مارح  نز  نآ  هب  شهاگن  هک  یلاح  رد  درک  هاـگن  ینز  هب  حبـص  لوا  رد  هک  يدرم  دروم  رد  وگب ! نم  هب  دومرف :

وا رب  زاب  باتفآ  بورغ  عقوم  دـیدرگ و  لالح  وا  رب  دیـسر  ارف  رـصع  تقو  نوچ  دـش و  مارح  وا  رب  زاب  رهظ  ماگنه  تشگ  لـالح  وا  رب  نز 
تسا و ینز  هنوگچ  نیا  تشگ  لالح  وا  رب  رجف  عولط  رد  دیدرگ و  لالح  يو  رب  بش  فصن  رد  دـش و  لالح  اشع  تقو  رد  دـش و  مارح 
هب مناد  یمن  مناد و  یمن  ار  لاؤس  نیا  خساپ  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ییحی  دوش ؟ یم  مارح  یهاگ  لالح و  یهاگ  درم  نآ  رب  لیلد  هچ  هب 

نیا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میوش . دنم  هرهب  ات  دییامرف  نایب  ار  نآ  باوج  بوخ  دیناد  یم  حالـص  رگا  دوش . یم  مارح  لالح و  لیلد  هچ 
زا ار  زینک  دـمآ  ـالاب  باـتفآ  نوـچ  دوـب و  مارح  شهاـگن  درک ، هاـگن  وا  هـب  يا  هناـگیب  درم  ناهاگحبـص  رد  تـسا . هدوـب  يدرم  زینک  نز 

دش و لالح  وا  رب  دومن  جاودزا  وا  اب  رـصع  عقوم  دیدرگ و  مارح  يو  رب  درک  دازآ  ار  وا  رهظ  ماگنه  دـش و  لالح  وا  رب  دـیرخ و  شبحاص 
ار وا  بش  همین  رد  دـش و  لالح  وا  رب  داد  ار  شراهظ  هرافک  اشع  تقو  رد  دـیدرگ و  مارح  وا  رب  دومن  ( 61  ) راهظ ار  وا  بورغ  ماگنه  رد 

(62  ) دش لالح  وا  رب  نز  دومن ، عوجر  مد  هدیپس  رد  تشگ و  مارح  وا  رب  داد  قالط 

دروخ مه  هب  ینامداش  مزب و  سلجم  ( 56)
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هب زین  نایوج  هدسفم  یضعب  دوب . تشحو  رد  نارگن و  تخس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  مدرم  هجوت  زا  یـسابع ) زیر  نوخ  هفیلخ   ) لکوتم
مایق هفیلخ  هیلع  وا  ات  هدش  يروآ  عمج  رگید  يایشا  اه و  هتشون  هحلـسا ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هناخ  رد  هک  دندوب  هداد  شرازگ  لکوتم 

موجه مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هناخ  هب  نارومأم  داتـسرف  ترـضح  نآ  لزنم  هب  ار  دوخ  نامیخژد  زا  یهورگ  عـالطا  نودـب  لـکوتم  دـنک .
هتـسب و دوخ  يور  هب  رد  هک  دندید  اهنت  یقاتا  رد  ار  ترـضح  دنتفر و  ماما  غارـس  هب  هاگ  نآ  دنتفاین  يزیچ  دنتـشگ  هچ  ره  یلو  دـندروآ .

هدرک ریگتـسد  لاح  نآ  رد  ار  ماما  تسا . لوغـشم  نآرق  توالت  ادـخ و  تدابع  هب  هتـسشن و  هسام  نش و  يور  دراد و  نت  رب  یمـشپ  سابل 
رد یسابع  لکوتم  دناوخ . یم  نآرق  هتـسشن و  هلبق  هب  ور  میدید  ار  وا  میتفاین و  يزیچ  شا  هناخ  رد  ام  هک  دنتفگ  وا  هب  دندرب و  لکوتم  دزن 

ماما نوچ  دـش . دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  رد  درک  یم  يراسگیم  تشاد و  تسد  رد  یبارـش  ماج  دوب . هتـسشن  شیع  سلجم  ردـص 
بارش ماج  دناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  ناشیا  دومن و  مارتحا  ار  ترضح  رایتخا  یب  تفرگارف . ار  وا  ماما  تبیه  تمظع و  دید  ار  مالسلا  هیلع 

نیا زا  ارم  هدشن ، هتخیمآ  بارـش  اب  نم  نوخ  تشوگ و  زگره  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک . فراعت  ترـضح  نآ  هب  ار 
هیلع ماما  دیشخبب  قنور  ار  ام  لفحم  راعشا  ندناوخ  اب  دیناوخب و  يرعـش  سپ  تفگ : سپـس  درکن  رارـصا  رگید  لکوتم  رادب . فاعم  لمع 

يراعشا مالسلا  هیلع  ماما  یناوخب . دیاب  تسین  يا  هراچ  تفگ - : هفیلخ  مناد . یمن  ینادنچ  رعش  متـسین و  رعـش  لها  نم  دومرف - : مالـسلا 
هکیلاح رد  دندروآ  یم  زور  هب  ار  بش  دنلب ، ناراسهوک  هلق  رب  زیر  نوخ  دنمتردق و  نارادمامز  : ) تسا هنوگ  نیا  اهنآ  همجرت  هک  دـناوخ 
اهتدـم زا  سپ  نانآ  دـناهرب . گرم  رطخ  زا  ار  نانآ  تسناوتن  دـنلب  ياه  هلق  یلو  دـندرک . یم  يرادـساپ  نانآ  زا  دـنمورین  روـالد و  نادرم 

هچ يدنـسپان و  هاگمارآ  لزنم و  هچ  دنداد ، ناشیاج  اهربق )  ) اهلادوگ رد  دندش و  هدیـشک  ریز  هب  دنلب  ياههوک  نآ  هلق  زا  تمظع  تزع و 
تفر اجک  یتنیز و  ياهدـنب  تسد  نآ  دـش  هچ  دز : دایرف  نانآ  رب  يرگدایرف  دـنتفرگ ، رارق  اهروگ  رد  نانآ  هک  نآ  زا  سپ  یماجرف )! دـب 
سپ نیزم  ياه  هلجح  رد  هراومه  هک  هدرورپزان  ياه  هرهچ  نآ  تساجک  دـنتخیوآ ؟ یم  دوخ  رب  هک  ییاـهرویز  یتنطلـس و  ياـهجات  نآ 

نآ ندروخ  رـس  رب  نونکا  دـنتفگ : دـنداد و  خـساپ  حیـصف  نابز  اب  نانآ  ياج  هب  اهربق  ماگنه  نیا  رد  دـندرب ؟ یم  رـس  هب  ناولا  ياـه  هدرپ 
دوخ دندوب  زیچ  همه  هدنروخ  هک  نانآ  نونکا  یلو  دـندیماشآ ؛ دـندروخ و  ایند  نیا  رد  ینامز  تدـم  نانآ  دـنگنج . یم  اهمرک  اهراسخر 

رایتخا یب  هک  دیشخب  رثا  لکوتم  گنس  زا  رت  تخس  لد  رب  نانچ  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  ( 63 .) دندش روگ  ياهمرک  تارشح و  كاروخ 
دز و نیمز  هب  ار  بارـش  هساـک  لـکوتم  دنتـسیرگ  زین  سلجم  نارـضاح  دومن ! رت  ار  يو  شیر  شناگدـید  کـشا  هک  يروط  هب  تسیرگ 

لزنم هب  مارتحا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  میدـقت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رانید  رازه  راهچ  نآ  لابند  هب  دروخ . مهب  شون  شیع و  سلجم 
(64 .) دنادرگزاب دوخ 

دنسپ دروم  دیاقع  ( 57)

نم هب  شمشچ  هک  نیمه  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  يداهلا  یقنلا  یلع  ماما  مدوخ  ياقآ  رـضحم  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح 
امش رب  ار  دوخ  نید  مهاوخ  یم  ادخ ! لوسر  دنزرف  مدرک : ضرع  یتسه . ام  تسود  یتسار  هب  وت  مساقلاابا ! يا  يدمآ  شوخ  دومرف : داتفا 

هک مدـقتعم  نم  مدرک : ضرع  وگب ! دومرف : مریمب . ات  مشاب  مدـق  تباـث  نآ  رد  تسامـش  دنـسپ  دروم  نم  داـقتعا  نیا  هچناـنچ  منک . هضرع 
هب وا  هیبشت  ادـخ و  یفن  دـح  زا  جراخ   ) تسا نوریب  هیبشت  لاطبا و  دـح  زا  تسین و  يزیچ  وا  دـننام  تسا و  هناگی  یلاعت  كرابت و  يادـخ 

ضرع و همه  هدننیرفآ  اهتروص و  رگتروص  اهمـسج و  هدـنروآ  دـیدپ  وا  هکلب  تسین ؛ رهوج  ضرع و  تروص ، مسج ، تسا .) تادوجوم 
دعب تسا و  ایبنا  متاخ  وا و  ربمایپ  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  نیا  هب  مدقتعم  تسا و  زیچ  ره  کلام  راگدیرفآ و  تسا و  رهوج 

نیشناج ماما ، هک  مدقتعم  تسین و  یتعیرش  وا  تعیرش  زا  سپ  تساه و  تعیرش  همه  نایاپ  وا  تعیرش  تسین و  تمایق  زور  ات  ربمغیپ  وا  زا 
هیلع نیسح  ماما  وا  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  وا  زا  سپ  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  وا  زا  دعب  ياوشیپ  و 
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یسوم نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  سپس  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دعب  مالـسلا و 
نآ دیشاب . یم  ماما  نم  رورس  يا  امش  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  دمحم  سپس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  دعب  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب 
یم روطچ  رگم  مدرک : ضرع  وا ؟ ینیشناج  هب  تبسن  مدرم  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  تسا . نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  دومرف : ترضح  هاگ 

هک هاگ  نآ  ات  تسین  زیاج  م ح م د )  ) وا صوصخم  مان  ندرب  دش و  دهاوخن  هدید  مدنزرف ، نیشناج  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : مرورـس !؟ دوش 
منک یم  رارقا  مه  ناشیا  تماما  هب  مدرک : ضرع  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  روهظ 

تشهب و تسا . قح  ربق  رد  لاؤس  تسا . قح  جارعم  میوگ  یم  زین  تسادخ  نمـشد  اهنآ  نمـشد  ادـخ و  تسود  اهنآ  تسود  میوگ  یم  و 
یم هدنز  ار  ناگدرم  دـنوادخ  تسین و  نآ  رد  یکـش  دـمآ و  دـهاوخ  تمایق  زور  تسا . قح  نازیم  تسا و  قح  طارـص  تسا . قح  منهج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  امـش ، یتسود  تیالو و  زا  دـعب  بجاو  ياهلمع  مراد  داـقتعا  دـنک 
يارب دنوادخ  هک  ینید  نامه  تسا  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  میظعلادـبع !) ترـضح  هینک   ) مساقلاابا يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا .

(65 .) درادب مدق  تباث  ترخآ  ایند و  رد  مکحم  راوتسا و  راتفگ  رب  ار  وت  دنوادخ  شاب ! اجرباپ  داقتعا  نیا  رب  هدیدنسپ و  شناگدنب 

تمحر ناراب  ربمایپ و  ناوختسا  ( 58)

ات داد  روتسد  دمتعم )  ) تقو هفیلخ  دماین . ناراب  دش و  یلاس  طحق  ارماس  رد  دوب  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ینامز  رد 
. دماین ناراب  یلو  دندرک  اعد  دنتفر و  یلصم  هب  زامن  يارب  یپ  رد  یپ  زور  هس  مدرم  دنورب . ارحص  هب  ناراب ) بلط   ) أقـستسا زامن  يارب  همه 

اعد هب  تسد  هک  نیمه  دوب . یبهار  اهنآ  نایم  رد  دنتفر . ارحص  هب  نانابهر  اه و  ینارصن  اب  یحیسم  ياهفقسا  گرزب  قیلثاج )  ) مراهچ زور 
دندرک ادیپ  تیحیسم  نید  هب  لیامت  هدش و  هدز  تفگـش  هعقاو  نیا  ندید  زا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دیراب  تدش  هب  تشرد  ناراب  تشادرب 

هک سرب  تدـج  تما  دایرف  هب  تفگ : ترـضح  هب  هفیلخ  دـندروآ  رابرد  هب  ار  ماـما  داد  روتـسد  ریزگاـن  دـمآ  راوگاـن  هفیلخ  رب  هیـضق  نیا 
زور نامه  مراد . یمرب  نایم  زا  دـنوادخ  يرای  هب  ار  دـیدرت  کش و  هتفر و  ارحـص  هب  مدوخ  ادرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دـندش ! هارمگ 

تکرح ارحـص  يوس  هب  ناناملـسم  زا  يا  هدع  اب  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمآ و  نوریب  ناراب  بلط  يارب  اه  بهار  اب  قیلثاج 
ناتـشگنا نایم  رد  ار  هچنآ  ریگب و  ار  وا  تسار  تسد  دومرف : دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  درک  دـنلب  اعد  هب  تسد  بهار  دـید  هک  نیمه  دومن 

هیلع ماما  دروآ  نوریب  ار  یماف  هایـس  ناوختـسا  وا  تشگنا  ود  نایم  زا  داد و  ماجنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  روتـسد  مـالغ ، روآ . نوریب  تسوا 
هک راب  نیا  دومن . ناراب  ياـضاقت  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  بهار  نک ! ناراـب  بلط  ـالاح  دومرف - : هاـگ  نآ  تفرگ . ار  ناوختـسا  مالـسلا 

ناوختـسا نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ناوختـسا  نیا  دیـسرپ : هفیلخ  درک . عولط  باتفآ  دـش و  فاـص  دوب ، يربا  یمک  نامـسآ 
هب نامـسآ  ددرگ  رهاظ  ناربمایپ  ناوختـسا  هاگره  تسا . هتـشادرب  ادخ  ناربمایپ  زا  یکی  ربق  زا  درم  نیا  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ 

. دندرک ادیپ  لد  شمارآ  ناناملسم  تشگ و  راکشآ  ناگمه  رب  تقیقح  هنوگ  نیدب  ( 66 .) دراب یم  تدش 

! دیهاگآ رارسا  هب  هک  امش  رب  دورد  ( 59)

نآ اب  مه  ام  دروآ  یم  اذـغ  وا  يارب  شمالغ  هچنآ  راطفا  تقو  تفرگ . یم  هزور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـیوگ : یم  مشاـه  وبا 
متفر و رگید  قاتا  دش . هریچ  نم  رب  فعـض  اهزور  زا  یکی  رد  متفرگ . یم  هزور  ترـضح  نآ  اب  نم  میدروخ و  یم  اذـغ  نآ  زا  ترـضح 

ماما رـضحم  هب  سپـس  دوبن . ربخاب  نایرج  نیا  زا  سک  چیه  ادخ ! هب  دـنگوس  ( 67 . ) متـسکش يدنق  کشخ  نان  يرادـقم  اب  ار  دوخ  هزور 
يدنخبل نم  تسین  هزور  وا  دروخب  هدب  مشاه  وبا  هب  ییاذغ  دومرف : دوخ  مالغ  هب  ترـضح  متـسشن  مدـمآ و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

امـش شربمایپ و  ادخ و  متفگ : درادن  توق  يدنق  کشخ  نان  روخب ، تشوگ  يوش  دنمورین  یتساوخ  هاگره  يدنخ ؟ یم  ارچ  دومرف : مدز 
(68 ...) مدروخ اذغ  هاگ  نآ  دیهاگآ .) رارسا  هب  هک  داب  امش  رب  دورد   ) دییامرف یم  تسار 
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هنامرحم الماک  تیرومأم  کی  ( 60)

نامیلس رسپ  رشب 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  هیاـسمه  صلخم و  نایعیـش  زا  یکی  يراـصنا و  بویا  وبا  نادـنزرف  زا  هک  نامیلـس  رـسپ  رـشب 
هتساوخ شروضح  هب  ار  وت  ماما  تفگ : دمآ و  نم  دزن  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ترـضح  رازگتمدخ  روفاک ، يزور  دیوگ : یم  دوب  مالـسلا 

هنیدم رد  هک  ینامدود  نامه  زا  یتسه . راصنا  نادنزرف  زا  وت  رشب ! يا  دومرف : متسشن ، شلباقم  رد  مدیـسر و  ترـضح  تمدخ  نوچ  تسا 
. دیـشاب یم  ام  نانیمطا  دروم  امـش  تهج  نیدـب  تسا . هدوب  امـش  نادـناخ  رد  هشیمه  تیبلها  ام  تبحم  دنتـساخرب و  ادـخ  ربمغیپ  يرای  هب 

يزایتما نایعیش  رگید  رب  نآ  ماجنا  اب  تسا و  وت  يارب  يا  هژیو  تلیـضف  هک  مراذگ  یم  وت  هدهع  رب  ار  يا  هنامرحم  الماک  تیرومأم  نونکا 
رانید تسیب  تسیود و  هک  یگنر  درز  هسیک  داد و  نم  هب  درک و  رهم  تشون  یمور  نابز  طخ و  هب  همان  ترضح  نآ  زا  سپ  یشاب . هتـشاد 

لپ راـنک  رد  نـالف ، زور  حبـص  تکرح و  دادـغب  يوس  هب  ریگب و  زین  ار  ـالط  هسیک  نیا  دومرف : سپـس  دروآ  نوریب  دوب  نآ  رد  ـالط  هکس 
زا يا  هدع  دنا . هدروآ  شورف  يارب  ار  نازینک  زا  یهورگ  ینیب  یم  دیسر ، اجنآ  هب  ناریـسا  لماح  ياهقیاق  هک  یماگنه  شاب  رـضاح  تارف 

ار شنیرتهب  دراد  یعـس  مادک  ره  دنا و  هدمآ  درگ  اجنآ  رد  دیرخ  دـصق  هب  برع  ناناوج  زا  یمک  دادـعت  سابع و  ینب  شترا  ناگدـنیامن 
نایرتشم هب  شورف  يارب  ار  يزینک  وا  شاب . هتشاد  رظن  ریز  بترم  ار  شورف ) هدرب   ) دیز نب  رمع  مان  هب  یـصخش  زین  وت  عقوم  نیا  رد  درخب .

. دـنک یم  زیهرپ  نامرحمان  زا  تدـش  هب  هدیـشوپ و  ریرح  سابل  ود  هلمج : زا  تسا ؛ ناـنچ  نینچ و  ياـه  هناـشن  ياراد  هک  دـنک  یم  هضرع 
یمور نابز  هب  هک  يونش  یم  هدرپ  سپ  زا  ار  وا  هلان  يادص  هاگ  نآ  دنیبب . ار  وا  هرهچ  ای  دوش  کیدزن  وا  هب  یـسک  دهد  یمن  هزاجا  زگره 
دـصیس هب  ار  وا  نم  تفگ : دهاوخ  شورف  هدرب  هب  نایرتشم  زا  یکی  تفر . نیب  زا  متیـصخش  دـش و  هدـیرد  متمـصع  هدرپ  هک  ياو  دـیوگ :

رگا مرادن  تبغر  لیم و  وت  هب  نم  تفگ : دـهاوخ  وا  هب  زینک  درک . دـنمقالع  رتشیب  يو  دـیرخ  هب  ارم  شباجح  تفع و  اریز  مرخ  یم  رانید 
! نکن جرخ  ار  دوخ  لوپ  هدوهیب  دزوسب و  تلاوما  رب  تلد  یشاب  وا  تنطلس  تمشح و  ياراد  يوش و  رهاظ  نامیلـس  ترـضح  هفایق  رد  هچ 

دنک یم  راهظا  زینک  مشورفب . ار  وت  مریزگان  نم  يوش ؟ یمن  یـضار  يرتشم  چـیه  اـب  هک  وت  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  دـیوگ ، یم  شورف  هدرب 
هدرب دزن  تقو  نیا  رد  دوش . ادـیپ  دـشاب  نم  هاوخب  لد  دریگ و  مارآ  وا  يافـص  افو و  هب  مبلق  هک  يرادـیرخ  راذـگب  ینک ؟ یم  باتـش  ارچ 

قالخا رگید  تباـجن و  تواخـس ، يراوگرزب ، نآ  رد  هتـشون و  یمور  ناـبز  طـخ و  هب  يا  هماـن  ناـگرزب  زا  یکی  وگب  وا  هب  ورب و  شورف 
لیام رگا  ددرگ . هاگآ  نآ  هدنـسیون  صالخا  تایـصوصخ و  زا  دناوخب و  ات  هدـب  زینک  هب  ار  همان  نیا  نونکا  تسا . هتـشاد  نایب  ار  شیوخ 
يوس هب  مدـش و  جراخ  ماما  رـضحم  زا  نم  دـیوگ : یم  رـشب  مرخب . ناشیا  يارب  ار  زینک  نیا  مراد  تلاکو  همان  هدنـسیون  فرط  زا  نم  دـش 
تدش هب  یلاحشوخ  زا  دناوخ و  ار  همان  تفرگ  رارق  زینک  رایتخا  رد  همان  یتقو  مداد . ماجنا  ار  ماما  تاروتـسد  همه  مدرک و  تکرح  دادغب 

ارم رگا  ادخ ! هب  مسق  مدنمقالع . وا  هب  نم  یشورفب  همان  نیا  بحاص  هب  ارم  دیاب  تفگ : درک و  شورف  هدرب  دیز  نب  رمع  هب  يور  تسیرگ .
وگتفگ رایـسب  نآ  تمیق  رد  نم  ات  دـش  ببـس  هیـضق  نیا  دوب . یهاوخ  نم  ناج  تکاله  لوؤسم  وت  منک و  یم  یـشکدوخ  یـشورفن  وا  هب 
رایـسب هک  ار  زینک  زین  وا  مداد و  وا  هب  ار  اهلوپ  نم  میدیـسر . قفاوت  هب  دوب  هداد  نم  هب  ماـما )  ) میـالوم هک  یغلبم  ناـمه  هب  ماجنارـس  منک و 
تیاهن زا  زینک  اـما  میدـمآ ؛ مدوب  هدرک  هراـجا  دادـغب  رد  يو  يارب  هک  یلزنم  هب  وناـب  نآ  هارمه  نم  داد . لـیوحت  نم  هب  دوب ، مرخ  داـش و 

هب تشاذـگ و  یم  شناگدـید  رب  ار  نآ  دیـسوب . یم  بـترم  دروآ و  یم  نوریب  شبیج  زا  ار  ترـضح  هماـن  تشادـن  شمارآ  یلاحــشوخ 
؟ یـسانش یمن  هدـیدن و  ار  شبحاـص  زونه  هک  یـسوب  یم  ار  يا  هماـن  روطچ  متفگـش . رد  وت  زا  نم  وناـب ! يا  متفگ : دـیلام . یم  شتروص 

نـشور وت  يارب  تقیقح  اـت  راپـسب  لد  مراـتفگ  هب  نک و  شوگ  بوخ  ناربمغیپ ! نادـنزرف  ماـقم  هب  تبـسن  تفرعم  مک  هراـچیب  يا  تفگ :
. ددرگ
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! تخبشوخ رتخد  کی  زیگنا  تفگش  تارطاخ 

زا مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  یصو  افص  نوعمش  نادنزرف  زا  مردام  تسا . مور  هاشداپ  دنزرف  مردپ  متـسه . اعوشی  رتخد  هیکلم  نم  مان 
هلاس هدزیـس  يرتخد  نم  منک - : یم  لقن  وت  يارب  نونکا  هک  مراد  يزیگنا  تریح  بیجع و  تارطاخ  دـیآ . یم  رامـش  هب  ربمغیپ  نآ  نارای 
همه هک  اراصن  نانابهر  یبهذم و  ناربهر  زا  رفن  دصیـس  دنک . جیوزت  شردارب  رـسپ  هب  ارم  تساوخ  مور -  هاشداپ  مگرزب -  ردـپ  هک  مدوب 

شترا ناهدنامرف  ارما و  زا  رفن  رازه  راهچ  روشک و  فارشا  نایعا و  زا  رفن  دصتفه  دندوب و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نویراوح  لسن  زا 
نآ دیدرگ . زاغآ  نم  جاودزا  دنمهوکش  نشج  مور -  روطارپما  رصق  رد  ناگدش -  توعد  روضح  اب  دومن . توعد  ار  تکلمم  ناگرزب  و 

يور يا  هژیو  تافیرـشت  اب  ار  داماد  دـنداد . رارق  هیاپ  لهچ  يور  رـصق  طسو  رد  دـندوب  هتـسارآ  تارهاوج  اب  هک  ار  يا  هناهاش  تخت  هاگ 
راو هقلح  داماد  درگادرگ  رد  اهفقـسا  دنتـسب و  تمدـخ  هب  رمک  نارازگتمدـخ  دـندرک و  بصن  نآ  يـالاب  رب  ار  اهبیلـص  دـندناشن و  تخت 

تخت ياه  هیاپ  دنداتفا و  نیمز  رب  الاب  زا  اهبیلص  ناهگان  دنناوخب . تیحیسم  نیئآ  قباطم  ار  جاودزا  دقع  ات  دندرک  زاب  ار  لیجنا  دنداتـسیا .
اهفقـسا گرزب  داتفا  ناشمادنا  رب  هزرل  دیرپ و  اهفقـسا  راسخر  زا  گنر  تشگ  شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  تخب  نوگن  داماد  تسکـش  مهرد 

زا زین  ار  ام  نکن و  ار  يراک  نینچ  تسا  یهاشنهاش  نییآ  حیسم و  بهذم  يدوبان  هناشن  هثداح  نیا  اهاشداپ ! تفگ : درک و  مردپ  هب  يور 
تـسرد ار  تخت  ياه  هیاپ  داد  روتـسد  لاح  نیع  رد  تفرگ . دـب  لاف  هب  ار  هعقاو  نیا  زین  مگرزبردـپ  رادـب ! فاعم  موش  مسارم  نیا  ماـجنا 

. دنیامن رازگرب  ار  دقع  مسارم  رگید  راب  دنراذگب  تخت  يور  ار  هتـشگرب  تخب  داماد  ردارب  دنهد  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  اهبیلـص  دننک و 
. دوش فرطرب  اهنآ  هداوناخ  زا  داماد  تنمیم  هب  یموش  سحن و  نیا  ات  دنروآرد  جاودزا  هب  ارم  تسا  روط  ره 

تخیر مه  هب  رگید  راب  نشج  سلجم 

راوتسا هیاپ  لهچ  يور  رب  ناشن  رهاوج  تخت  تفرگ . رارق  دوخ  هاگیاج  رد  اهبیلـص  دنتـسارآ . ار  سلجم  رگید  راب  مور  روطارپما  نامرف  هب 
نیمه اما  دریگ . ماجنا  هناهاش  جاودزا  نیا  مسارم  ات  دندش  هدامآ  يروشک  يرکـشل و  ناگرزب  دندناشن  تخت  رب  ار  دـیدج  داماد  دـیدرگ .

ورف اهبیلص  دش  رارکت  هتشذگ  كانتشحو  ثداوح  ناهگان  دنناوخب . تیحیـسم  نییآ  قباطم  ار  ام  جاودزا  دقع  ات  دندوشگ  ار  اه  لیجنا  هک 
نشج سلجم  دندش و  هدنکارپ  همیسارس  نانامهم  تفر . شوه  زا  داتفا و  نیمز  رب  تخت  زا  تخبدب  داماد  تسکش  تخت  ياه  هیاپ  تخیر 
هدرپ تفر و  ارسمرح  هب  دش و  جراخ  رـصق  زا  كانمغ  هدرـسفا و  مگرزبردپ  دریگب  تروص  ام  جاودزا  دنویپ  هکنآ  نودب  تخیر و  مه  هب 

.( تخادنا ار  اه 

زاس تشونرس  يایؤر 

باوخ رد  دز . مقر  ار  ما  هدـنیآ  تشونرـس  هک  مدـید  یباوخ  بش  نآ  رد  متفر  باوـخ  هب  دیـسر . ارف  بش  متـشگرب  دوـخ  قاـتا  هب  زین  نم 
يربنم تخت  ياج  رد  دنا و  هدمآ  درگ  مگرزبردپ  رصق  رد  نویراوح  زا  یهورگ  افـص و  نوعمـش  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  مدید ؛

یلع ترضح  نآ  نیشناج  داماد و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تقو ، نیا  رد  دراد . رارق  دیشخرد  یم  نآ  زا  رون  هک  دنلب  رایـسب 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  دومن و  لابقتسا  نانآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دندش  رصق  دراو  شنادنزرف  زا  یعمج  مالسلا و  هیلع 

رتخد هکیلم  ما  هدـمآ  نم  هللا ! حور  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  لاح  نآ  رد  درک . هقناعم  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  هلآ 
نوعمش هب  یهاگن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  منک . يراگتساوخ  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) مرسپ نیا  يارب  ار  نوعمش  وت  یـصو 

هللا یلص  دمحم  لآ  لسن  اب  ار  تدوخ  لسن  نک و  تقفاوم  كرابم  جاودزا  نیا  اب  هدروآ  يور  وت  هب  تداعـس  نوعمـش  يا  تفگ : هدرک و 
تفرگ و رارق  ربنم  يالاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  سپـس  منک . یم  تعاطا  تشاد : راهظا  نوعمـش  نزب ! دنویپ  هلآ  هیلع و 
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ترضح نادنزرف  نویراوح و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دومن . جیوزت  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) شدنزرف هب  ارم  دناوخ و  هبطخ 
ردـپ و هب  ار  مباوخ  ناـج  سرت  زا  مدـش  رادـیب  باوـخ  زا  هک  یماـگنه  دـندوب . جاودزا  نیا  ناـهاوگ  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

نآ لابند  هب  مدرک  ناهنپ  ما  هنیـس  رد  ار  مباوخ  يارجام  تهج  نیدـب  دنـشکب . ارم  دـنوش  هاگآ  مباوخ  زا  مدیـسرت  اریز  متفگن  مگرزبردـپ 
روجنر و مک  مک  مدنامزاب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تشگ  رو  هلعش  ملد  نوناک  رد  نانچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبحم  شتآ 

يدوس مادک  چیه  یلو  دروآ  نم  هجلاعم  يارب  مگرزبردـپ  هک  نآ  رگم  دـنامن  مور  روشک  رد  يرتکد  مدـش  رامیب  تبقاع  متـشگ  فیعض 
ردپ متفگ - : مزاس ؟ هدروآ  رب  ات  تسه  ییوزرآ  تلد  رد  ایآ  ممشچ ! رون  تفگ : تبحم  يور  زا  دش  سویأم  اه  هجلاعم  زا  نوچ  دیشخبن 

ار نانآ  يرادرب و  تسد  دناوت  نادنز  رد  هک  ناملسم  ناریسا  رازآ  هجنکش و  زا  رگا  اما  منیب . یم  هتـسب  میور  هب  ار  تاجن  ياهرد  منابرهم !
هب زین  نم  درک و  لوبق  ارم  شهاوخ  مردپ  دنهد . افش  ارم  شردام  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترـضح  مراودیما  يزاس  دازآ  نادنز  دنب  دیق و  زا 

. دومن ارادم  ناملسم  ناریسا  اب  شیپ  زا  رتشیب  دش و  لاحشوخ  مردپ  مدروخ  اذغ  مک  مک  مدرک و  يدوبهب  راهظا  رهاظ 

بش هدراهچ  زا  سپ  مود  يایؤر 

نویراوح زا  رفن  رازه  نوتاخ و  میرم  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  ترـضح  ناوناب  يوناب  هک  مدید  باوخ  رد  رگید  راب  بش  هدراهچ  زا  دعب 
ارهز ترـضح  نماد  نم  تسا . وت  رـسمه  رداـم  ناـهج ، ناوناـب  رورـس  نیا  دوـمرف : نم  هب  يور  میرم  ترـضح  دـندروآ . فیرـشت  تشهب 

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  مدرک . تیاکـش  مندید  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ندـماین  زا  متـسیرگ و  هتفرگ و  ار  مالـسلااهیلع 
لاح درب . یم  هانپ  ادخ  هب  وت  نید  زا  میرم  مرهاوخ  نیا  دـمآ و  دـهاوخن  وت  رادـید  هب  مدـنزرف  یتسه  اراصن  نید  رد  وت  هک  یتقو  ات  دومرف :

تلاسر دنوادخ و  یگناگی  هب  دیایب  ترادید  هب  مدنزرف  دنوش و  یضار  وت  زا  میرم  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترـضح  ادخ و  یهاوخ  یم  رگا 
نابز رب  ار  هللا ) لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشأ   ) نیتداهـش هملک  نک و  رارقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مردپ 

: دومرف هاگ  نآ  دـش . رتهب  ملاح  تفای و  شمارآ  محور  دیـشک . شوغآ  هب  ارم  مالـسلااهیلع  همطاف  متفگ  ار  تاملک  نیا  یتقو  زاس . يراج 
. متسرف یم  ترادید  هب  ار  وا  يدوز  هب  شاب . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  مدنزرف  راظتنا  رد  نونکا 

قوشعم رادید  ایؤر و  نیموس 

يرگسع نسح  ماما  هناتخبشوخ  موش . لیان  تسود  رادید  هب  دیاش  متفر . باوخ  هب  بش  ندیـسر  ارف  اب  تفریذپ . نایاپ  یتخـس  هب  زور  نآ 
؟ يدماین مرادید  هب  تدم  نیا  رد  يدرک و  افج  نم  رب  ارچ  ملد ! بوبحم  يا  متفگ - : هوکـش  ناونع  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
يدوب و اراصن  بهذم  رد  وت  هکنآ  زج  تشادن ، یتلع  چیه  ترادـید  هب  نم  ندـماین  دومرف : مدرک . فلت  وت  تبحم  هار  رد  ار  مناج  هک  نم 
هب رهاظ  رد  ار  ام  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـمآ  مهاوخ  ترادـید  هب  بش  ره  نم  یتفریذـپ  مالـسا  هک  لاـح  يدرب  یم  رـس  هب  ناکرـشم  نییآ  رد 

قوشعم نآ  رادید  هب  ایؤر  ملاع  رد  هتـسویپ  تسا و  هدرکن  مورحم  شرادید  زا  ارم  یبش  چیه  نونکات  بش  نآ  زا  دناسرب . رگیدکی  لاصو 
. ما هتشگ  لیان 

مور روطارپما  رتخد  يریسا  يارجام 

هب مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ایؤر  ملاع  رد  اهبـش  زا  یکی  رد  داد : باوج  دیداتفا ؟ تراسا  ماد  هب  هنوگچ  مدیـسرپ  دیوگ : یم  رـشب 
وت تفر . دهاوخ  دربن  ههبج  هب  نایهاپس  اب  زین  شدوخ  دتسرف و  یم  ناناملسم  گنج  هب  یهاپس  اهزور  نیمه  رد  وت  گرزب  ردپ  دومرف : نم 

يوس هب  رازگتمدخ  نانز  هارمه  سانـشان  روطب  شوپب و  دننک  یم  تکرـش  گنج  رد  ههبج  تشپ  رد  تمدـخ  يارب  هک  ینانز  سابل  زا  مه 
ههبج تشپ  هب  ار  دوخ  ماما  هتفگ  قباطم  مه  نم  دش . دربن  ههبج  مزاع  مور  هاپـس  زور  دنچ  زا  سپ  یـسرب . دـصقم  هب  ات  نک  تکرح  ههبج 
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هب اهقیاق  اب  سپـس  دنتفرگ . تراسا  هب  ار  ام  مالـسا  مدقم  طخ  نازابرـس  ماجنارـس  دش . رو  هلعـش  گنج  شتآ  هک  دیـشکن  یلوط  مدناسر .
مور روطارپما  رـصیق  هون  نم  هک  دناد  یمن  یـسک  نونکات  میدش و  هدایپ  تارف  دور  لحاس  رد  يدید  هکنانچ  میدرک  تکرح  دادـغب  يوس 
ممان يو  مداتفا . يدرمریپ  مهس  هب  یگنج  میانغ  میسقت  رد  هتبلا  مدرک . وگزاب  تیارب  مدوخ  هکنیا  رطاخ  هب  مه  نآ  یناد  یم  وت  اهنت  متسه 

بجعت ياج  مدیـسرپ  دیوگ : یم  رـشب  تسا . سجرن  ممان  متفگ  طقف  مدرکن  یفرعم  ار  دوخ  موش  هتخانـش  متـساوخ  یمن  نوچ  دیـسرپ  ار 
لیام تشاد و  ششوک  یعس و  رایـسب  نم  تیبرت  رد  مگرزبردپ  يرآ ! تفگ : یناد . یم  یبوخب  ار  یبرع  نابز  اما  یتسه ؛ یمور  وت  تسا !
برع نابز  زور  بش و  دوب ، وا  مجرتم  تشاد و  ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ار  یمناخ  داد  روتـسد  اذل  مریگب  دای  ار  ماوقا  للم و  بادآ  دوب 

. منک تبحص  یبرع  نابز  هب  متسناوت  متفرگ و  دای  یبوخب  ار  یبرع  نابز  ور  نیا  زا  دزومایب . نم  هب  ار 

ینامسآ هیده  نوتاخ و  هکیلم 

، مدرب مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تمدخ  ار  وا  هک  یماگنه  میدرک . تکرح  ارماس  هب  دادـغب  زا  هاتوک  فقوت  زا  سپ  دـیوگ - : یم  رـشب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تمظع  اراصن و  تلذ  مالـسا و  تزع  ادـخ  هنوگچ  دومرف : رـصتخم  یـسرپلاوحا  زا  سپ  ترـضح 

ترـضح سپـس  دیرت ! هاگآ  نم  زا  نآ  هب  امـش  هک  يزیچ  هرابرد  میوگب  هچ  ربمغیپ ! رـسپ  يا  داد : خساپ  داد ؟ ناشن  امـش  هب  ار  وا  نادناخ 
راختفا یگشیمه و  تفارش  هیام  هک  یـشخب  ترـسم  هدژم  ای  الط  هکـس  رازه  هد  مهدب . وت  هب  يا  هیده  مهاوخ  یم  مارتحا  ناونع  هب  دومرف :

رواخ و هب  هک  يدنزرف  هب  داب  تراشب  ار  وت  دومرف : دیهدب . نم  هب  يدنزرف  هدژم  درک : ضرع  ینک ؟ یم  باختنا  ار  شمادک  تسوت ، يدبا 
دنزرف نیا  ردپ  درک : ضرع  هکیلم  ( 69 . ) دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  اب  هکنآ  زا  سپ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ددرگ و  اورنامرف  رتخاب 

ملاـع رد  تقو  نـالف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یتیـصخش  نیمه  هتـسیاش  دـنزرف  نیا  ردـپ  دومرف : ترـضح  تسیک ؟
ار وت  شنیشناج  مالسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  بش  نآ  رد  دیسرپ : مالسلا  هیلع  يداه  ماما  سپس  دومن . يراگتـساوخ  شیارب  ار  وت  باوخ 
نآ زا  درک : ضرع  یسانش ؟ یم  ار  وا  دومرف : مالسلا . هیلع  يرکسع  نسح  ماما  امـش ، دنزرف  هب  درک : ضرع  دندرک ؟ جیوزت  یـسک  هچ  هب 

. دشاب هدماین  مرادید  هب  ترضح  نآ  هک  دوبن  یبش  مدش ، ناملسم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هلیسو  هب  هک  یبش 

لاصو راظتنا  نایاپ 

همیکح نوچ  دـیایب  نم  دزن  وگب  ار  همیکح  مرهاوخ  دومرف : دوخ  مداخ  روفاک )  ) هب مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  دیـسر  اجنیا  هب  هک  نخس 
ار هلمج  نیا  نوتاخ  همیکح  ات  مدوب . شراظتنا  رد  هک  یمارگ  يوناب  نآ  تسا  نیا  مرهاوخ ! دومرف - : ترضح  دیسر ، ماما  رـضحم  نوتاخ 

ربب هناخ  هب  ار  وناب  نیا  مرهاوخ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دش . لاحشوخ  یلیخ  درک و  یسوبور  تفرگ . شوغآ  هب  ار  هکیلم  دینش ،
(70 .) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  ردام  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  رسمه  سورع  ون  نیا  هدب  دای  وا  هب  ار  ینید  لیاسم  و 

اه هتفگ  اه و  هتکن  موصعم ، هدراهچ  نیرصاعم  مود : تمسق 

تما نامقل  ( 61)

ضرع یـسراف  ناملـس  دراد ؟ یم  هزور  ار  شرمع  مامت  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : شباحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
لوسر ای  نم ، ناملـس : تسا ؟ راد  هدنز  بش  رمع  مامت  رد  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هللا ! لوسر  ای  نم ، درک :
ربمایپ باحصا  زا  یکی  تقو  نیا  رد  هللا ! لوسر  ای  نم ، ناملـس : دنک ؟ یم  متخ  ار  نآرق  بش  ره  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : ترـضح  هللا !
شیرق هفیاط  ام  هب  دهاوخ  یم  تسا و  یناریا )  ) مجع درم  کی  دوخ  ناملس  هللا ! لوسر  ای  تفگ : هتـشگ و  نیگمـشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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يدومرف دروخ و  یم  اذغ  ار  اهزور  رتشیب  هکنیا  اب  نم ، تفگ  دراد . یم  هزور  ار  شرمع  همه  امـش  زا  مادـک  يدومرف  امـش  دـشورفب . رخف 
متخ کی  زور  ره  امـش  زا  مادک  يدومرف  دباوخ و  یم  اهبـش  زا  يرایـسب  هک  یتروص  رد  نم  تفگ  تسا ؟ رادیب  اهبـش  همه  امـش  زا  مادک 

! ینالف يا  شاب  شوماخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . تکاس  اهزور  رتشیب  هکنآ  لاح  و  نم ، تفگ  دـناوخ ؟ یم  نآرق 
وت ناملس ! يا  تفگ : درک و  ناملـس  هب  يور  درم  تقو  نیا  رد  دزاس . هاگآ  ار  وت  ات  سرپب  ناملـس  دوخ  زا  اجک !؟ میکح  نامقل  اجک و  وت 

. يروخ یم  اذـغ  وـت  اـهزور  رتـشیب  هک  ما  هدـید  نم  هک  یتروـص  رد  درم : متفگ . نم  یلب ! ناملـس : يراد ؟ یم  هزور  ار  زور  همه  یتـفگن 
هلف ۀنـسحلاب  أج  نم  : ) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  مریگ و  یم  هزور  زور  هس  هاـم  ره  رد  نم  ینک . یم  ناـمگ  وت  هک  تسین  نینچ  ناـملس :
نم بیترت  نیدب  مریگ  یم  هزور  ناضمر  ات  ار  نابعـش  هام  هوالع  دراد . شاداپ  نآ  ربارب  هد  دـهد  ماجنا  یکین  راک  سک  ره  اهلاثمأ .) رـشع 
یم هک  یلاح  رد  درم : متفگ . نم  يرآ ! ناملـس : مراد ؟ هدـنز  بش  ار  مرمع  مامت  یتفگن  وت  درم : مراد . یم  هزور  ار  مرمع  مامت  هکنیا  لثم 
یم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متسود  زا  نم  ینک . یم  رکف  هک  تسین  نانچ  ناملس : یباوخ  رد  ار  اهبـش  زا  يرایـسب  مناد 

وت ایآ  درم : مباوخ  یم  وضو  اب  هشیمه  نم  تسا و  هدوب  تداـبع  لوغـشم  هدرک  اـیحا  ار  بش  همه  اـیوگ  دـباوخب  وضو  اـب  سک  ره  دومرف :
: ناملس یتسه ؟ تکاس  اهزور  زا  يرایسب  رد  وت  هک  یتروص  رد  درم : متفگ . نم  يرآ ! ناملس : یناوخ ؟ یم  ار  نآرق  همه  زور  ره  یتفگن 
! یلع يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبوبحم  زا  نم  هک  اریز  يرادنپ  یم  وت  هک  تسین  نانچ 

سک ره  تسا و  هدناوخ  ار  نآرق  موس  کی  دناوخب  راب  کی  ار  نآ  سک  ره  تسا  دـحا ) هللا  وه  لق   ) هروس لثم  نم  تما  نایم  رد  وت  لثم 
تـسود شنابز  هب  ار  وت  هک  ره  یلع ! يا  تسا  هدناوخ  ار  نآرق  همه  دـناوخب  راب  هس  سک  ره  هدـناوخ و  ار  نآرق  موس  ود  دـناوخب  راب  ود 

ییادخ هب  دنگوس  تسا . لماک  شنامیا  دنک  تیرای  شتسد  اب  درادب و  تسود  لد  نابز و  اب  سک  ره  تساراد و  ار  نامیا  موس  ود  درادب 
هب ار  سک  چیه  دنوادخ  دـنراد  تسود  ار  وت  نامـسآ  لها  هچنانچ  دنتـشاد  یم  تسود  ار  وت  نیمز  لها  همه  رگا  هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک 
ورف بل  تساخرب و  اج  زا  ضرتعم  درم  هاگ  نآ  مناوخ . یم  راب  هس  ار  دحا ) هللا  وه  لق   ) هروس زور  ره  نم  درک و  یمن  باذع  منهج  شتآ 

(71 .) دنشاب هدز  شناهد  هب  یگنس  هکنیا  دننام  تسب .

مدرم نیرتزاین  یب  ( 62)

امش هب  نامثع  دییوگب  رذابا  تفگ - : داتسرف و  رذابا  يارب  رانید  تسیود  دوخ ، نامالغ  زا  رفن  ود  هلیـسو  هب  موس ) هفیلخ   ) نافع نب  نامثع 
فالخرب یلو  دـندناسر -  ار  نامثع  شرافـس  اه  مالغ  دـییامن . فرـصم  جراخم  رد  ار  رانید  تسیود  نیا  دـیوگ  یم  دـناسر و  یم  مـالس 

 - دننز یم  نیمز  هب  تلذ  يوناز  هدروآ و  دورف  میلست  رس  نآ  ربارب  رد  زراب  ياهتیصخش  تسا و  لکشم  ره  دیلک  رانید  مهرد و  هک  راظتنا 
فرط زا  امـش  يارب  طقف  هن ! دـنتفگ : اه  مالغ  هدـش ؟ هداد  رادـقم  نیا  ناناملـسم  زا  کی  ره  هب  ایآ  تفگ : درک و  یتبغر  یب  راـهظا  رذاـبا 

الا منک و  یم  لوبق  مه  نم  دیسر ، رادقم  نیا  نانآ  زا  مادک  ره  هب  تقو  ره  متسه . ناناملـسم  زا  يدرف  نم  رذابا : تسا . هدش  تیانع  هفیلخ 
مارح هب  هتخیمآ  زگره  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  مسق  تسا . نم  دوخ  یـصخش  لام  غلبم  نیا  دـیوگ  یم  نامثع  اـه : مـالغ  هن .

دنوادخ اه : مالغ  متـسه . مدرم  نیرتزاین  یب  العف  نم  مرادن و  یلوپ  نینچ  هب  جایتحا  نم  نکلو  تفگ : رذابا  تسا . لالح  كاپ و  هدـشن و 
ود دـینیب ، یم  هک  شکور  نیا  ریز  ارچ ! رذابا : دـنک ؟ زاـین  یب  ار  وت  هک  مینیب  یمن  اـیند  عاـتم  زا  يزیچ  وت  لزنم  رد  اـم  دـنک  تمحر  ار  وت 

یمن هک  دنگوس ! ادخ  هب  دروخ . یم  نم  درد  هچ  هب  لوپ  نیا  دنا و  هدـنام  اجنآ  روط  نیمه  تسا  يزور  دـنچ  هک  تسه  نیوج  نان  ضرق 
رایتخا رد  صرق  ود  زا  رتشیب  هک  تسا  هاگآ  دـنوادخ  مشابن . رداق  نان  هدرگ  ود  نیا  هب  هک  ینامز  رگا  مریذـپب . ار  رانید  مهرد و  نیا  مناوت 

ره زا  وا  تیب  لـها  بلاـط و  یبا  نب  یلع  دوخ  ربمغیپ  تیب  لـها  تیـالو  تبحم و  رطاـخ  هب  ارم  هک  مرازگـساپس  ار  راـگدرورپ  تسین . نم 
ناـشیا هب  دـینادرگرب و  ار  اـهلوپ  نیا  میوـگب . غورد  تسا  تشز  درمریپ  نم  يارب  مدینـش و  نینچ  ادـخ  لوـسر  زا  هدرک و  زاـین  یب  يزیچ 

هب راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  منک و  تاقالم  ار  شیوخ  يادـخ  هک  يزور  ات  مرادـن ، تسا  نامثع  تسد  رد  هچنآ  هب  يزاین  نم  دـییوگب 
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(72 .) نافع نب  نامثع  نم و  نایم  تسا  یضاق  نیرتهب  دنوادخ  يرآ ! مریگ . یهاوخداد 

گرزب نادرم  هویش  ( 63)

هتسشن شناکد  رد  رب  يرازاب  يدرم  تشاد . نت  رب  سابرک  زا  ینهاریپ  همامع و  هکیلاح  رد  تشذگ . یم  هفوک  رازاب  زا  رتشا  کلام  يزور 
دوخ زا  دنکب و  یهجوت  يرازاب  تشز  رادرک  هب  هکنیا  نودـب  رتشا  کلام  درک . باترپ  وا  فرط  هب  خولک )  ) يا هلابز  تناها ، ناونع  دوب و 
یم ار  کـلام  هک  يرازاـب  درم  ياـقفر  زا  یکی  دوـب . هدـش  رود  يرادـقم  کـلام  تفر . تفرگ و  شیپ  ار  دوـخ  هار  دـهد ، ناـشن  شنکاو 

؟ دوـب هک  صخـش  نیا  رگم  متخانـشن . هن ! تفگ : يرازاـب  درم  یتخانـش ؟ يدرک  نیهوـت  وا  هب  هک  ار  درم  نیا  اـیآ  تفگ - : وا  هب  تخاـنش 
هدنامرف و هدش  تناها  صخش  دیمهف  يرازاب  هک  نیمه  دوب . نینمؤملا  ریما  فورعم  هباحص  زا  رتشا  کلام  وا  داد - : خساپ  يرازاب  تسود 
وا زا  اـت  دـیود  رتـشا  کـلام  لاـبند  هب  تعرـس  اـب  داـتفا . شمادـنا  رب  هزرل  تشحو  سرت و  زا  تسا ، مالـسلا  هـیلع  یلع  هاپـس  گـنج  ریزو 

تخادنا و کلام  ياپ  هب  ار  دوخ  دـش  مامت  زامن  هکنآ  زا  سپ  داتـسیا . زامن  هب  دـش و  دجـسم  دراو  هک  دـید  ار  کلام  دـنک . یهاوخرذـع 
، مداد ماجنا  وت  هب  تبسن  هک  یتشز  راک  زا  تفگ : يرازاب  ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  تفگ : رتشا  کلام  دیسوب . یم  ار  راوگرزب  نآ  ياپ  بترم 
: تفگ رتـشا  کـلام  يرذـگب . مریـصقت  زا  هداد  رارق  دوخ  تمحرم  فطل و  دروم  ارم  مراودـیما  مبلط . یم  شزوپ  مهاوـخ و  یم  ترذـعم 

بلط دـنوادخ  زا  وـت  تشز  راـتفر  هراـبرد  هکنیا  رگم  مدـشن  دجـسم  دراو  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هدـم ! هار  دوـخ  هب  تشحو  سرت و  زگره 
(73 .) دیامن تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  هک  مهاوخب  دنوادخ  زا  هدومن و  شزرمآ  تمحر و 

مالسلا هیلع  یلع  نادناخ  اب  ینمشد  ( 64)

هب نانآ  مدومن . یگدنز  دنتـسه ، دعـس  ینب  زا  يا  هلیبق  هک  دوا  ینب  نایم  رد  ار  یتدم  نم  تفگ : یم  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  یبلک  ماشه 
جاجح دزن  دوب  سیردا  نب  هللادبع  هفیاط  زا  هک  اهنآ  زا  يدرم  يزور  دنتخومآ . یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نداد  مانـشد  دوخ  دنزرف  نز و 

. نکن يدنت  نینچ  نم  اب  جاجح ! تفگ - : درم  داد . باوج  ار  وا  يدنت  اب  دش و  ینابصع  یلیخ  جاجح  هک  تفگ  ینخس  دمآ و  فسوی  نب 
رد درم : دیراد ؟ یتلیضف  هچ  امش  جاجح : تسه . نآ  هیبش  زین  ام  رد  دشاب ، رادروخرب  نآ  زا  فیقث  ینب  هلیبق  شیرق و  هک  یتلیضف  ره  اریز 

، تسا تسرد  جاجح : تسا . هدشن  هتفگ  وا  هب  يدب  نخـس  ام  هلیبق  رد  زگره  دیاشگب و  نامثع  ییوگدب  هب  نابز  هک  تسین  یـسک  ام  نایم 
هارمه گنج  رد  درم : تسا . يرگید  تلیـضف  مه  نیا  جاجح : تسا . هدشن  هدید  یجراخ  زگره  ام  نایم  رد  درم : تسا . تلیـضف  کی  نیا 

دزن دوش و  ریگ  هشوگ  دتفیب و  ام  مشچ  زا  يو  دش  ببس  راک  نیمه  درک و  تکرش  ام  زا  رفن  کی  طقف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب 
زا لوا  دریگب  نز  دـهاوخب  سکره  تسا  مسر  ام  نایم  درم : تسا . یتلیـضف  مه  نیا  جاجح : دـشاب . هتـشادن  یجرا  شزرا و  هنوگ  چـیه  ام 

. دنک یمن  جاودزا  وا  اب  يرآ ! تفگ  رگا  دنک ؟ یم  دای  یبوخ  هب  وا  زا  دراد و  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ایآ  دنک  یم  لاؤس  دوخ  هجوز 
زگره دوش و  یمن  تفای  نیـسح  نسح و  یلع ، مان  هب  اـم  هلیبق  رد  يرـسپ  چـیه  درم : تسا . تلیـضف  یعون  مه  نیا  تسا . تسرد  جاـجح :

ام هلیبق  زا  ینز  دـمآ ، قارع  بناج  هب  نیـسح  یتقو  درم : تسا . یتلیـضف  مه  نیا  جاجح : میا . هدرکن  يراذـگمان  همطاف  مسا  هب  ار  يرتخد 
زا يدرم  درم : تسا . لوبق  دروم  جاجح : دومن . لمع  دوخ  رذن  هب  دش  هتـشک  هک  یتقو  دنک . ینابرق  رتش  هد  دوش ، هتـشک  وا  رگا  درک  رذـن 

یلع زا  اهنت  هن  مهد : یم  ماجنا  رتشیب  امـش  ياـه  هتفگ  زا  نم  هک  تفگ  وا  دـندومن . مالـسلا  هیلع  یلع  نعل  يرازیب و  هب  توعد  ار  اـم  هلیبق 
هفیلخ درم : تسا . يرگید  تلیـضف  مـه  نـیا  تـسا . تـسرد  جاـجح : مـنک . یم  نـعل  مـه  ار  ناـنآ  مرازیب و  زین  نیـسح  نـسح و  زا  هـکلب 

تـسرد جاجح : دیتسه . نم  رادافو  ناروای  امـش  تفگ  یم  ام  هرابرد  هک  يروطب  درک ، یم  مارتحا  رایـسب  ار  ام  کلملادبع -  ناناملـسم - 
جاجح درادـن . دوجو  دوا  ینب  هلیبق  تحالم  تیباذـج و  هزادـنا  هب  یتحالم  تیباذـج و  هفوک  رد  درم : تسا . يرگید  زایتما  مه  نیا  تسا ،
تـشز ياهراک  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  لوق  زا  زین  یبلک  ماشه  تسـشن . ورف  وا  بضغ  شتآ  دـیدنخ و  تقو  نیا  رد 
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(74 .) تفرگ نانآ  زا  ار  تیباذج  تحالم و  تمعن  دوا  ینب  هلیبق 

دیلپ رکف  ( 65)

تشاد يریقف  اتبسن  يا  هیاسمه  يو  درک . یم  یگدنز  دادغب  رد  يرگناوت  درم  سابع ) ینب  هفیلخ  راهچ   ) يداه یـسوم  تموکح  نامز  رد 
یمن یهاتوک  يو  هب  تبسن  تمهت  هنوگ  چیه  زا  دناسرب  یبیـسآ  شرگناوت  هیاسمه  هب  هکنیا  يارب  درب و  یم  دسح  وا  تورث  هب  هشیمه  هک 
تخس هجنکش  رد  ار  نتشیوخ  هتشگ و  رو  هلعـش  شدسح  زور  هب  زور  دیـسر . یمن  دوخ  دیلپ  دصقم  هب  درک  یم  شالت  هچ  ره  یلو  درک .

دیرخ و ار  یکچوک  مالغ  اذل  دنک ، هدایپ  ار  یکانرطخ  هشقن  تفرگ  میمصت  دش . دیماان  ششوک  شالت و  همه  زا  هک  نآ  زا  سپ  دید . یم 
رطاخ هب  ما و  هدـیرخ  یمهم  راک  ماجنا  يارب  ار  وت  نم  مدـنزرف ! تفگ : مالغ  هب  يزور  تشگ . دـنمورین  یناوج  مالغ  هکنیا  ات  درک  تیبرت 

يا دوب ؟ یهاوخ  هنوگچ  راک  نآ  ماجنا  رد  ما . هدومن  گرزب  ار  وت  تبحم  رهم و  نانچ  اب  ما و  هدرک  لمحت  ار  اهتمحز  همه  نیا  هلأسم  نآ 
رگم اقآ ! يا  تفگ : مالغ  هن ؟ ای  یناسر  یم  دوصقم  هب  ارم  ینک و  یم  نیمأت  ار  مفدـه  مداد ، روتـسد  وت  هب  هک  هاگ  نآ  متـسناد  یم  شاـک 
شتآ هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  تیاضر  منادب  رگا  مسق  ادخ  هب  اقآ ! منکب ؟ مناوت  یم  هچ  شا  هدنشخب  الوم و  روتسد  لباقم  رد  هدنب 
تخـس مالغ  نانخـس  زا  دوسح  هیاسمه  مهد ... یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  امتح  مزاـسب ، قرغ  هتخادـنا و  بآ  رد  ار  دوخ  اـی  منازوسب  منزب و 

هب ارم  یشاب و  هتشاد  ارم  هتساوخ  ماجنا  تقایل  هک  مراودیما  تفگ - : دیسوب و  ار  شا  هرهچ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تشگ و  لاحـشوخ 
هیاسمه مشوکب . نآ  هار  رد  دوجو  مامت  اب  اـت  زاـس  هاـگآ  دوخ  دوصقم  زا  ارم  راذـگب و  تنم  رب  میـالوم ! تفگ : مـالغ  یناـسرب . مدوصقم 

. متـساوخ یم  راک  نیا  يارب  ار  وت  نم  مالغ ! تفگ - : تساوخ و  ار  وا  يزور  تشذـگ  لاس  کـی  هدیـسرن . نآ  تقو  زونه  تفگ : دوسح 
: تفگ هدامآ  رومأم  کی  دننام  مالغ  دوش . هتـشک  وا  مهاوخ  یم  متحاران ! هداعلا  قوف  نایرج  نیا  زا  نم  هدش و  دـنمتورث  یلیخ  ما  هیاسمه 
یشاب و هتشادن  ار  وا  نتـشک  ییاناوت  مسرت  یم  اریز  مهاوخ ؛ یمن  روط  نیا  هن ! تشاد : راهظا  دوسح  مشکب . ار  وا  نونکا  مه  دیهدب  هزاجا 

ارم هک  نیا  نآ  ما و  هدیشک  يا  هشقن  نکل  مسر . یمن  مفده  هب  هجیتن  رد  دنشکب و  وا  ياجب  ارم  هتسناد ، لتاق  ار  ارم  یـشکب ، ار  وا  مه  رگا 
؟ تسا يراک  هنوگچ  نیا  تفگ : مالغ  دننک . شصاصق  ار  وا  نم  ضوع  رد  دنیامن و  ریگتسد  ار  وا  هلیسو  نیا  هب  ات  یشکب  وا  ماب  تشپ  رد 
رد دوسح  درم  دیرت . نابرهم  نم  هب  تبسن  نابرهم  ردپ  زا  امش  نیا  زا  هتشذگ  دیـشاب . هتـشاد  حور  شمارآ  دیهاوخ  یم  یـشکدوخ  اب  امش 

موش یمن  یـضار  وت  زا  نم  ما . هدرک  تیبرت  لمع  نیمه  رطاخ  هب  ار  وت  نم  دراذـگب  رانک  ار  اهفرح  نیا  تشاد  راـهظا  مـالغ  نانخـس  ربارب 
رثا رد  تشادن . يا  هدیاف  دنک  رظن  فرـص  دیلپ  رکف  نیا  زا  شدوسح  يالوم  درک  سامتلا  مالغ  هچ  ره  ینک . تعاطا  ار  منامرف  هکنیا  رگم 

ره هب  رادرب و  ار  اهلوپ  نیا  راک ، نایاپ  زا  سپ  تفگ : و  داد . وا  هب  زین  مهرد  رازه  هس  دومن . رضاح  لمع  نیا  ماجنا  هب  ار  مالغ  دایز  رارـصا 
هداـمآ ما  هتـساوخ  وت  زا  هک  يراـک  ماـجنا  يارب  ار  تدوخ  تفگ - : مـالغ  هب  شرمع  رخآ  بش  رد  دوسح  درف  ورب . یهاوخ  یم  هک  اـجک 
دندمآ هیاسمه  ماب  تشپ  هب  مه  اب  داد و  وا  هب  ار  وقاچ  درک و  رادیب  ار  شمالغ  مد  هدیپس  کیدزن  منک . یم  ترادـیب  بش  رخاوا  رد  ینک .

وا رس  دیـشک و  شدوسح  ياقآ  موقلح  رب  ار  دراک  راچان  مالغ  نک . مامت  ار  راک  شاب  دوز  تفگ : مالغ  هب  دیباوخ و  هلبق  هب  ور  اجنآ  رد  و 
بـش نآ  يادرف  دیباوخ . دوخ  باوختخر  رد  هدمآ  نییاپ  مالغ  دز ، یم  اپ  تسد و  نوخ  نایم  رد  يو  هک  یلاح  رد  دومن و  ادـج  نت  زا  ار 

ناگرزب دندرک ! ادـیپ  هیاسمه  ماب  تشپ  رد  نوخ  هب  هتـشغآ  ار  شدـسج  بورغ  کیدزن  دـنتخادرپ و  شیوجتـسج  هب  دوسح  درم  هداوناخ 
ره درک و  راضحا  ار  رگناوت  هیاسمه  هفیلخ ، دیسر . يداه  یسوم  هب  ارجام  نیا  دندرک . هدهاشم  ار  هیضق  زین  نانآ  دندرک . رـضاح  ار  هلحم 

هدافتـسا تصرف  زا  مه  مالغ  دـندرب . نادـنز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هفیلخ  درک . یعالطا  یب  راهظا  دـنمتورث  درم  دومن  ییوجزاـب  يو  زا  هچ 
نوچ دید . ار  مالغ  دوب . هاپس  قوقح  تخادرپ  يدصتم  ناهفصا  رد  ینادنز  رگناوت  ناگتـسب  زا  یکی  اقافتا  تخیرگ . ناهفـصا  هب  هدومن و 

ار رفن  دـنچ  يو  دومن . وگزاب  وا  هب  دایز  مک و  نودـب  ار  ارجام  زین  مالغ  دیـسرپ . يو  زا  ار  هیـضق  دوب  هاگآ  مالغ  بحاص  ندـش  هتـشک  زا 
زا هفیلخ  دومن . نایب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  ناتساد  مامت  زین  اجنآ  رد  مالغ  داتسرف . هفیلخ  شیپ  ار  وا  سپـس  تفرگ . دهاش  مالغ  راتفگ  يارب 
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(75 .) دندومن صخرم  زین  ار  مالغ  دندرک و  دازآ  ار  ینادنز  داد  روتسد  درک . بجعت  رایسب  عوضوم  نیا 

يراد تناما  ( 66)

داد و تیلست  ارم  متفر . وا  شیپ  دمآ . ام  هناخ  رد  هب  شناتسود  زا  یکی  تفر ، ایند  زا  مردپ  هک  یمگنه  دیوگ : یم  هبایس  رسپ  نمحرلادبع 
داد نم  هب  دوب  نآ  رد  مهرد  رازه  هک  يا  هسیک  تقو  نیا  رد  هن ! متفگ : هتـشاذگ ؟ ياجب  دوخ  زا  يزیچ  تردپ  ایآ  نمحرلادبع ! تفگ - :
دوخ تاـجایتحا  فرـصم  هب  ار  نآ  دوس  هدـب و  رارق  يا  هیامرـس  دوخ  يارب  ار  نآ  دـشاب و  وـت  دزن  تناـما  ناوـنع  هب  لوـپ  نیا  تفگ - : و 

ناتـسود زا  یکی  شیپ  دـش  هک  بش  مداد . ربخ  وا  هب  ار  نایرج  متفر و  مردام  دزن  یلاحـشوخ  اب  نم  نادرگرب . نم  هب  ار  لوپ  لصا  ناسرب ،
تکرب مه  دنوادخ  مدش و  لوغشم  راک  بسک و  هب  اجنآ  رد  نم  درک و  هیهت  میارب  يا  هزاغم  دیرخ و  شامق  يرادقم  میارب  وا  متفر . مردپ 

متفگ هتفر و  مردام  دزن  لوا  مورب . ادخ  هناخ  ترایز  هب  داتفا  ملد  هب  دیسر . ارف  جح  مسوم  هکنیا  ات  دومرف . نم  بیصن  يدایز  يزور  داد و 
هب مدرک و  هدامآ  ار  لوپ  نآ  نم  ورب . هکم  هب  سپـس  هدـب . ار  ینالف  لوپ  يراد ، یمیمـصت  نینچ  رگا  تفگ - : مردام  مورب . جـح  هب  ملیام 

: تفگ نم  هب  هاگ  نآ  تشادـن . ار  نآ  تخادرپ  راظتنا  هک  ارچ  ما . هدیـشخب  وا  هب  هار  لوپ  راـگنا  هک  دـش  لاحـشوخ  ناـنچ  مداد . درم  نآ 
مدوب لیام  ور  نیا  زا  مورب  هکم  هب  دهاوخ  یم  ملد  هن ! تفگ : مهدب . وت  هب  رتشیب  تسا  نینچ  رگا  يدنادرگرب . هک  دوب  مک  لوپ  نیا  دـیاش 

تمدخ يا  هدع  هارمه  هب  متشگزاب و  هنیدم  هب  جح  لامعا  ماجنا  زا  سپ  متفر . هکم  هب  نآ  زا  دعب  منادرگ . زاب  امـش  هب  ار  امـش  تناما  لوا 
دندرک و یم  یلاؤس  مدرم  زا  کی  ره  متـسشن . سلجم  رخآ  رد  مدوب  لاس  نس و  مک  ناوج و  نم  نوچ  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  یتـشاد ؟ يراـک  دوـمرف : مـتفر . کـیدزن  دـش ، توـلخ  سلجم  هـک  نـیمه  دـنداد . یم  باوـج  ترـضح 
دش و هدرسفا  یلیخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفر ! ایند  زا  مدرک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  تردپ  لاح  دومرف : متسه . هبایس  رسپ  نمحرلادبع 
. تسا هتـشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  يزیچ  هن ! متفگ : تسا ؟ هتـشاذگ  ياـج  هب  اـیند  لاـم  زا  اـیآ  دومرف : سپـس  درک و  تمحر  بلط  وا  يارب 

مالسلا هیلع  ماما  مدناسر . ترضح  ضرع  هب  مدوب  هداد  نم  هک  ار  مهرد  رازه  مردپ و  قیفر  ناتساد  نم  یتفر ؟ جح  هب  هنوگچ  سپ  دومرف :
. مدرک در  شبحاص  هب  مدرک : ضرع  يدرک ؟ هچ  ار  درم  نآ  لوپ  مهرد  رازه  دیـسرپ - : منخـس  نایم  رد  منک . مامت  ار  منخـس  دادن  تلهم 

مالـسلا هیلع  ماما  يرآ ! مدرک : ضرع  منک ؟ یتحیـصن  شرافـس و  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف - : هاگ  نآ  يدرک . یبوخ  راـک  نیرفآ ! دومرف :
مدرم لاوما  رد  ینک ، لمع  تیـصو  نیا  هب  رگا  شاب )... رادـتناما  وگتـسار و  هراومه  ...( ) ۀـنامالا أدا  ثیدـحلا و  قدـصب  کـیلع  : ) دومرف

یم نمحرلادـبع  يوش . یم  اـهنآ  کیرـش  نینچ  نیا  دومرف - : درک و  عمج  ار  دوخ  ناتـشگنا  ناـیم  ماـگنه  نیا  رد  دـش . یهاوخ  کـیرش 
لاس کی  رد  هک  دیـسر  ییاـجب  دـش و  بوخ  میلاـم  عضو  هجیتن  رد  مدرک . لـمع  هدومن و  تاـعارم  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  نم  دـیوگ :

(76 .) متخادرپ تاکز  مهرد  رازه  دصیس 

یسراف ناملس  هاگدید  زا  تعانق  ( 67)

ناملـس اذـغ  فرـص  ماگنه  تفر . يو  هناخ  هب  دومن و  لوبق  ار  ناملـس  توعد  زین  رذابا  درک و  توعد  ینامهم  هب  ار  رذابا  ناملـس ، يزور 
رذابا دـندش . اذـغ  لیم  لوغـشم  مه  اب  ود  ره  تشاذـگ . رذابا  يولج  درک و  رت  ار  اـهنآ  دروآ و  نوریب  هسیک  زا  ار  کـشخ  ناـن  هکت  دـنچ 
کمن يرادقم  لباقم  رد  ار  دوخ  بآ  فرظ  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  تساخرب و  ناملس  دوب . بوخ  تشاد  زین  کمن  نان  نیا  رگا  تفگ - :

نینچ هک  ار  يادخ  ساپس  رکش و  تفگ : یم  ندروخ  ماگنه  دیـشاپ و  یم  نان  رب  ار  کمن  رذابا  دروآ . کمن  رذابا  يارب  تشاذگ و  ورگ 
(77 .) تفر یمن  ورگ  هب  مبآ  فرظ  میتشاد ، تعانق  رگا  تفگ : ناملس  تسا . هدومرف  تیانع  ام  هب  ار  تعانق  تفص 

ناملسم هزات  يارجام  ( 68)
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يایازم زا  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  دوخ  هیاسمه  وا  تشاد . ینارـصن  هیاسمه  ناناملـسم  زا  یکی  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. دز رد  تفر و  ناملسم  هزات  هناخ  رد  هب  هاگرحس  دش . ناملسم  تفریذپ و  ار  مالسا  ینارصن  ماجنارس  هک  تفگ  ینارـصن  هب  ردقنآ  مالـسا 
اب ات  شوپب  ار  تیاهسابل  ریگب و  وضو  زیخرب  تسا . کیدزن  زامن  تقو  تفگ : درم  يراد ؟ يراک  هچ  دیسرپ : دمآ و  رد  تشپ  ناملسم  هزات 
زا شیپ  دندش . زامن  لوغشم  تفر و  وا  هارمه  دیـشوپ و  ار  شیاه  هماج  تفرگ . وضو  ناملـسم  هزات  میناوخب . زامن  میورب و  دجـسم  هب  مه 

دش و نشور  الماک  اوه  ات  دـندنام  اجنآ  دـندناوخ و  ار  حبـص  زامن  سپـس  دـش . حبـص  ات  دـندناوخ  زامن  دنتـسناوت  یم  هچ  ره  حبـص  زامن 
هدـنامن رهظ  ات  يزیچ  تسا و  هاتوک  زور  يور ؟ یم  اجک  تفگ - : درم  دورب . شا  هناـخ  هب  اـت  تساـخرب  ناناملـسم  هزاـت  دز . رـس  باـتفآ 

رـصع زامن  تقو  تفگ - : هرابود  دندناوخ . زین  ار  رهظ  زامن  دیـسر و  ارف  رهظ  ات  تشاد  هگن  ار  ناملـسم  هزات  میناوخب . ار  رهظ  زامن  تسا .
درم دورب . شلزنم  هب  تساخرب  ناملـسم  هزات  دـندناوخ . زین  ار  رـصع  زامن  اـت  تشاد  هگن  ار  وا  میناوخب . زین  ار  رـصع  زاـمن  تسا . کـیدزن 
زامن درک . بورغ  باتفآ  ات  تشاد  هگن  ار  وا  میناوخب . مه  ار  برغم  زاـمن  تسا . باـتفآ  بورغ  کـیدزن  هدـنامن ، يزیچ  زور  زا  تفگ - :

. تشاد هگن  ار  وا  میناوخب . زین  ار  نآ  هدـنامن ، شیب  زامن  کی  تفگ - : درم  دورب . تساوخ  ناملـسم  هزاـت  زاـب  دـندناوخ . مه  اـب  ار  برغم 
رد زاب  یمیدق  ناملسم  دیسر . ارف  رحـس  ماگنه  هک  یتقو  دنتفر . ناش  هناخ  هب  مادک  ره  هدش ، ادج  مه  زا  سپـس  دندناوخ . زین  ار  اشع  زامن 

ار شیاهسابل  دریگب و  وضو  تساوخ  وا  زا  درم  يراد ؟ راک  هچ  دیسرپ : ناملسم  هزات  متـسه . ینالف  نم  تفگ : تفر و  ناملـسم  هزات  هناخ 
یگدـنز ياهراک  هب  دـیاب  متـسه . راد  لایع  ریقف و  نم  ورب  تفگ - : یتحاران  لاح  اب  ناملـسم  هزات  دـنناوخب . زامن  ات  دورب  وا  اـب  دـشوپب و 

رد ار  وا  دیامرف - : یم  ارجام  لقن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـشاب . نم  زا  رتراکیب  هک  نک  ادـیپ  ار  یـسک  نید  نیا  يارب  ورب  مسرب .
یب لیمحت  يریگتخس و  رطاخ  هب  ار  وا  درک  ناملسم  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ! ) دوب هدروآ  شنوریب  نآ  زا  هک  درک  دراو  تینارصن )  ) ینید

(78 (.) دومن ینارصن  ار  دوخ  هیاسمه  اج 

هناردام ییابیکش  ( 69)

. دش رامیب  تخس  اقافتا  دوب . وا  تبحم  دروم  رایسب  هک  تشاد  يرسپ  هحلطوبا  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرزب  باحـصا  زا  یکی 

. داتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يا  هناهب  هب  ار  هحلطوبا  دورب  ایند  زا  هچب  تسا  کیدزن  درک  ساسحا  هک  نیمه  رسپ  نآ  ردام 
رد دیچیپ و  يا  هماج  رد  ار  شدنزرف  دسج  ردام ، میلـس  ّما  تفر . ایند  زا  هچب  هک  دیـشکن  یلوط  دش  جراخ  لزنم  زا  هحلطوبا  هکنیا  زا  سپ 

دومن و هیهت  یعوبطم  ياذغ  سپـس  دـنیوگن  ار  هچب  گرم  ربخ  هحلطوبا  هب  هک  درک  شرافـس  هداوناخ  ياضعا  هب  تشاذـگ و  قاتا  هشوگ 
مدنزرف لاح  دیـسرپ : دـمآ  هناخ  هب  هحلطوبا  هک  یماگنه  دـش . هدامآ  شرهوش  ییاریذـپ  يارب  تسارآ و  شیارآ  لیاسو  رطع و  اب  ار  دوخ 

سپ دروآ  ار  اذغ  تساخرب و  يروف  میلـس  ّما  میروخب ؟ تسه  ییاذـغ  تفگ : هحلطوبا  سپـس  هدرک . تحارتسا  تفگ : نز  تسا ؟ هنوگچ 
یـسک زا  یتناما  رگا  هحلطوبا ! يا  تفگ : يو  هب  نیح  نیا  رد  دـش . رتسبمه  يو  اب  تشاذـگ و  هحلطوبا  رایتخا  رد  ار  دوخ  اذـغ  فرـص  زا 

: نز تسا . نیمه  ام  هفیظو  مشاب . تحاران  ارچ  هللا ! ناحبـس  هحلطوبا : يوش ؟ یم  تحاران  مینادرگ ، زاب  شبحاص  هب  ار  نآ  دـشاب و  ام  دزن 
لاح رییغت  نودب  هحلطوبا  تفرگ . زاب  ار  دوخ  تناما  وا  زورما  هک  دوب  تناما  ام  دزن  ادخ  فرط  زا  ترـسپ  میوگ  یم  وت  هب  تروص  نیا  رد 

تعکر ود  دومن و  لسغ  درک و  تکرح  اج  زا  هحلطوبا  هاگ  نآ  مرتراوازـس . يدوب  وا  رداـم  هک  وت  زا  ییابیکـش  ربص  هب  نم  نونکا  تفگ :
. دناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ضرع  هب  ار  شرـسمه  ناتـساد  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  نآ  زا  سپ  دـناوخ . زامن 

نایم رد  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف - : سپـس  دهد . تکرب  امـش  هب  نات  هدنیآ  دنزرف  رد  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ینز لیئارسا  ینب  رد  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  نز  نآ  ییابیکش  دش  لاؤس  ترـضح  زا  داد . رارق  لیئارـسا  ینب  رابدرب  نز  دننامه  ینز  نم  تما 

دندوب يزاب  لوغـشم  اه  هچب  دندمآ  نانامهم  دش و  هدامآ  اذغ  دنک  هیهت  اذـغ  نانامهم  يارب  داد  روتـسد  شرهوش  تشاد . رـسپ  ود  هک  دوب 
دروآ نوریب  هاچ  زا  ار  اه  هچب  هزانج  دـنوش  تحاران  نانامهم  دروخب و  مه  هب  ینامهم  نآ  تساوخن  نز  دـنداتفا  هاچ  هب  ود  ره  ناهگان  هک 
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زا تغارف  زا  سپ  دش  هدامآ  شرـسمه  يارب  درک و  شیارآ  ار  دوخ  اهنامهم  نتفر  زا  سپ  تشاذگ  قاتا  رانک  رد  دیچیپ و  يا  هچراپ  رد  و 
ردپ يوس  هب  هدش و  هدنز  كدوک  ود  نآ  ناهگان  دز  ادص  ار  اه  هچب  درم  دـنرگید . قاتا  تفگ : نز  دـنیاجک ؟ اه  هچب  دیـسرپ : درم  رتسب ،

ربص ییابیکـش و  رطاخ  هب  دنوادخ  دندوب و  هدرم  كدوک  ود  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هللا ! ناحبـس  تفگ - : دید  ار  هرظنم  نیا  هک  نز  دندیود 
(79 .) درک هدنز  اهنآ  نم 

هتشرف ياعد  ( 70)

زا ار  شیاهمشچ  زا  یکی  میهاربا  مدرک . مالس  مدروخرب و  بیعش  رسپ  میهاربا  هب  مدرک  مامت  ار  تافرع  لامعا  هک  یتقو  دیوگ : یم  يوار 
مـشچ رب  نم  ادـخ  هب  هتفر . نیب  زا  تمـشچ  کی  متفگ : تسا  نوخ  هتخل  هکنیا  لثم  دوب  خرـس  تخـس  زین  شملاـس  مشچ  دوب  هداد  تسد 

. مدرکن دوخ  هراـبرد  اـعد  کـی  یتح  زورما  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : تسا . رتـهب  ینک  يراددوخ  هیرگ  زا  یمک  رگا  مسرت ! یم  ترگید 
سک ره  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اریز  ینید ، ناردارب  هرابرد  تفگ : يدرک ؟ اعد  یـسک  هچ  هرابرد  سپ  متفگ :

نیدـب داب ! وت  رب  یتساوخ  دوخ  يارب  هچنآ  ربارب  ود  دـیوگب  وا  هب  هک  دـنک  یم  رومأم  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دـنک  اعد  شردارب  رـس  تشپ 
اما هن ؟ ای  دوش  یم  لوبق  مدوخ  هرابرد  اعد  مناد  یمن  نوچ  دنک  اعد  نم  يارب  هتـشرف  ات  منک  اعد  دوخ  ینید  ناردارب  يارب  متـساوخ  تهج 

هتشذگ ياهتما  ناربمایپ و  یهلا ، ناربمایپ  موس : تمسق  ( 80 .) دش دهاوخ  باجتسم  نم  يارب  کلم  ياعد  مراد  نیقی 

کشجنگ نامیلس و  ترضح  ( 71)

یمن اج  هب  ار  میاه  هتساوخ  ینک و  یمن  تعاطا  نم  زا  ارچ  دیوگ - : یم  دوخ  هدام  هب  هک  دید  ار  یکشجنگ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 
اهنآ دیدنخ و  کشجنگ  راتفگ  زا  نامیلس  مراد ! ار  نآ  ناوت  مزادنیب  ایرد  هب  مراقنم  اب  ار  نامیلـس  هاگراب  هبق و  مامت  یهاوخب  رگا  يروآ ؟

لوسر يا  مناوت  یمن  داد - : خـساپ  کشجنگ  یهد ؟ ماـجنا  ار  یگرزب  يراـک  نینچ  یناوت  یم  هنوگچ  دیـسرپ : تساوخ و  دوخ  دزن  هب  ار 
یم اهفرح  هنوگ  نیا  زا  دهدب  ناشن  دنمتردق  گرزب و  ار  نتـشیوخ  دلابب و  دوخ  هب  شرـسمه  لباقم  رد  دهاوخ  یم  یهاگ  درم  یلو  ادخ !

یمن تعاطا  ترسمه  زا  ارچ  دیسرپ - : هدام  کشجنگ  زا  نامیلس  درک . تمالم  دیابن  شراتفر  راتفگ و  رد  ار  قشاع  اهنیا  زا  هتـشذگ  دنز .
ریغ هک  اریز  تسین  وگتـسار  نم  تبحم  رد  وا  هللا ! لوسر  ای  داد - : خـساپ  هدام  کشجنگ  دراد ؟ یم  تسود  ار  وت  وا  هک  یتروص  رد  ینک 
هاگ نآ  تسیرگ . تخس  داتفا و  هیرگ  هب  هک  دیشخب  رثا  نامیلس  رد  نانچ  کشجنگ  نخـس  دزرو . یم  تبحم  رهم و  زین  يرگید  هب  نم  زا 
وا لد  رد  ار  شتبحم  هدومن و  جراخ  وا  بلق  زا  ار  نارگید  هقالع  تساوخ  یم  دنوادخ  زا  هتسویپ  دومن و  يریگ  هرانک  مدرم  زا  زور  لهچ 

(81 .) دنادرگ صلاخ 

دنمشزرا ناوج  ( 72)

نانیشنرس مامت  درم  نآ  رسمه  زج  تسکش  مه  رد  ایرد  طسو  رد  یتشک  دومن . رفـس  ایرد  هب  دش و  یتشک  رب  راوس  دوخ  هداوناخ  اب  يدرم 
رد نز  دناسر  يا  هریزج  لحاس  هب  ات  داد  تکرح  ار  هتخت  نآ  ایرد  میالم  جاوما  تسـشن و  یتشک  هراپ  هتخت  يور  نز  دـندش  قرغ  یتشک 

همهاو سرت و  یهانگ  چیه  زا  هک  دوب  ینزهار  ناوج  نآ  اقافتا  دید  یناوج  رـس  يالاب  ار  دوخ  ناهگان  ندومیپ  زا  دـعب  دـش و  هدایپ  لحاس 
زا داد : خساپ  نز  ناسنا ؟ ای  ینج  وت  تفگ : درک و  نز  هب  ور  درک . دنلب  ار  شرس  هداتـسیا  ینز  شرـس  يالاب  هک  دید  هاگان  ناوج  تشادن .

تخـس ار  نز  دهد ، تروص  یمادقا  تساوخ  نوچ  دنارذگ و  رـس  رد  یفالخ  راکفا  دـیوگب  ینخـس  هکنآ  نودـب  ایح  یب  درم  ممدآ ! ینب 
. مسرت یم  ادخ )  ) وا زا  تفگ : درک و  هراشا  نامـسآ  يوس  هب  تسد  اب  نز  ینازرل ؟ ناشیرپ و  ردق  نیا  تفگ : نزهار  دید  نازرل  ناشیرپ و 

رثا كاـب  یب  درم  لد  رد  نز  بارطـضا  سرت و  هن ! دـنگوس  ادـخ  هـب  داد : خـساپ  نز  يا ؟ هدرک  يراـک  نـینچ  لاـحب  اـت  اـیآ  دیـسرپ : درم 
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یم يادـخ  زا  هنوـگ  نیا  منک ، یم  روـبجم  ار  وـت  نم  زین  نوـنکا  يا و  هدرکن  ار  يراـک  نینچ  نونکاـت  هک  وـت  تفگ - : نزهار  تشاذـگ 
ماجنا یفالخ  راک  هکنآ  نودب  تفگ و  ار  نخـس  نیا  نزهار  مرتراوازـس . ادخ  زا  همهاو  سرت و  نیا  هب  وت  زا  نم  هک  مسق ! ادخ  هب  یـسرت .
یبهار هب  هاگان  دومیپ . یم  هار  بارطـضا  ینامیـشپ و  لاح  رد  هک  روط  نیمه  داتفا  هار  هب  شا  هناخ  يوس  هب  درک و  هبوت  تساخرب و  دـهد 

هب باتفآ  دوب و  نازوس  غاد و  رایـسب  اوه  دـنتفر . مه  اب  ار  هار  زا  يرادـقم  دـندش  رفـس  مه  هارمه و  رگیدـکی  اـب  درک و  دروخرب  یحیـسم 
هدوسآ دیشروخ  ترارح  زا  ات  دتـسرفب  ام  يارب  ربا  زا  یناب  هیاس  ادخ  ات  نک  اعد  ناوج ! تفگ : بهار  دیبات . یم  رفن  ود  نآ  رـس  رب  تدش 

: تفگ دباع  مشاب . هتـشاد  وا  زا  يزیچ  تساوخرد  تأرج  ات  مرادن  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ییوکین  لمع  نم  تفگ : یگدنمرـش  اب  ناوج  میوش .
يـالاب دـمآ  ربا  يا  هدوت  دیـشکن  یلوط  تفگ : نیمآ  ناوج  درک و  اـعد  بهار  درک . لوـبق  ناوـج  وـگب . نیمآ  وـت  منک ، یم  اـعد  نم  سپ 

رگیدکی زا  دندیـسر و  یهار  ود  رـس  رب  ات  دنتفر  هار  يدایز  رادقم  ربا  هیاس  ریز  ود  ره  تخادنا  هیاس  ود  نآ  رـس  رب  تفرگ و  رارق  ناشرس 
رارق باطخ  دروم  ار  وا  بهار  دنک . یم  تکرح  ناوج  رـس  يالاب  ربا  دش  هجوتم  بهار  یهار . هب  ناوج  تفر و  یهار  هب  دباع  دندش  ادج 
هداد ماجنا  یکین  راک  هچ  نیبب  وگب  نونکا  هدش . باجتـسم  نیمآ  رطاخ  هب  نم  ياعد  یتسه . نم  زا  رتهب  وت  دش  مولعم  نونکا  تفگ : داد و 

زا سپ  بهار  درک . لـقن  الیـصفت  نز  نآ  اـب  ار  دوخ  ناتـساد  ناوـج  تسا  نم  هلاـس  نیدـنچ  تداـبع  زا  رتدنمـشزرا  ادـخ  دزن  رد  هک  يا 
هانگ هب  رگید  راب  ار  نتشیوخ  شاب و  هدنیآ  بظاوم  هدیزرمآ  سرت  نآ  رطاخ  هب  ار  تا  هتـشذگ  ناهانگ  دنوادخ  تفگ : بلطم  زا  یهاگآ 

(82 .) زاسم هدولآ 

ایند ییافو  یب  ( 73)

خساپ يا ؟ هدرک  رهوش  دنچ  دیسرپ - : وا  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دش . نایامن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  رب  مشچ  دوبک  ینز  هفایق  رد  ایند 
رب ياو  مالسلا - : هیلع  یسیع  ما . هتشک  ار  نانآ  همه  هکلب  هن ! ایند : دنا ؟ هداد  قالط  ار  وت  تنارهوش  همه  مالسلا : هیلع  یـسیع  رایـسب ! داد :

! دنریگن دنپ  وت  هتشذگ  نارهوش  تشذگرس  زا  رگا  تا . هدنامیقاب  نارهوش 

یگدنز رد  کین  لامعا  شقن  ( 74)

هلق زا  یگرزب  گنس  ناهگان  دنتخادرپ . ادخ  تدابع  هب  يراغ  رد  رفـس  ریـس و  نمـض  رد  دنتفر . ترفاسم  هب  مه  اب  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  هس 
یم یمتح  ار  دوخ  گرم  هک  يروـط  دوـبن . نکمم  رگید  ناشندـمآ  نوریب  دـش . هتفرگ  راـغ  هناـهد  داـتفا و  راـغ  رد  رب  دـمآ و  دورف  هوـک 

زا هکنیا  رگم  مینک ، یمن  ادیپ  تاجن  رطخ  هلحرم  نیا  زا  مسق ! ادخ  هب  دنتفگ : رگیدـکی  هب  دایز  یـشیدنا  هراچ  وگتفگ و  زا  سپ  دنتـسناد 
مینک هضرع  ادخ  هب  میا  هداد  ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  طقف  هک  ار  یلمع  ام  زا  مادک  ره  دییایب  مییوگب  نخس  ادخ  اب  یتسرد  یتسار و  يور 

لامج و ياراد  هک  مدـش  ینز  قشاع  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادـخ ! تفگ : نانآ  زا  یکی  دـهدب . تاجن  يراتفرگ  زا  ار  اـم  دـنوادخ  اـت 
يارب ار  دوخ  مدرک و  تولخ  وا  اـب  نوـچ  متفاـی و  تسد  وا  هب  هکنیا  اـت  مدرک . جرخ  يداـیز  لاـم  وا  ياـضر  بلج  هار  رد  دوـب و  ییاـبیز 
رطاخ هب  نم  راک  نیا  رگا  ایادـخ ! متفر  نوریب  هتـساخرب  نز  نآ  ربارب  زا  مداتفا  منهج  شتآ  دای  هب  لاح  نآ  رد  هاگان  مدومن  هدامآ  شزیمآ 

هک يروط  هب  تفر  رانک  یمک  گنـس  تقو  نیا  رد  رادرب  راغ  رد  يولج  زا  ار  گنـس  نیا  هدـش  عقاو  وت  تیاضر  دروم  هدوب و  وت  زا  سرت 
راک هک  یماگنه  دوب  رارق  دنک و  راک  میارب  هک  مدرک  ریجا  ار  يا  هدع  نم  هک  یهاگآ  دوخ  وت  ایادخ ! تفگ : یمود  دـندید . ار  ییانـشور 

زا ناشیا  زا  یکی  یلو  مداد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دزم  نم  دنداد  ماجنا  ار  دوخ  راک  نوچ  مهدب  مهرد  مین  غلبم  نانآ  زا  کی  ره  هب  دـش  مامت 
ادـخ هب  ما  هدرک  راک  رفن  ود  هزادـنا  هب  نم  اریز  تسا ؛ رادـقم  نیا  زا  رتشیب  نم  ترجا  تشاد : راهظا  هدرک و  يراددوخ  مهرد  مین  نتفرگ 

مه دـنوادخ  متـشاک  ینیمز  رد  هدـیرخ  رذـب  مهرد  مین  نآ  اـب  نم  تفر و  هتفرگن  ار  شدزم  هجیتـن  رد  منک و  یمن  لوبق  ار  لوپ  نیا  مسق !
هدـجیه مهرد  مین  ياج  هب  نم  دومن  هبلاطم  ار  دوخ  دزم  هدـمآ و  نم  شیپ  ریجا  نامه  یتدـم  زا  سپ  متـشادرب  دایز  لـصاح  داد و  تکرب 

مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهراداستانهاي بحاراالنوار              صفحه 104 از 237

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  گنـس  نیا  ما  هداد  ماجنا  وت  زا  سرت  رطاخ  هب  اهنت  نم  ار  راک  نیا  رگا  ادـنوادخ ! مداد  وا  هب  نآ ) دوس  هیامرـس و  لـصا   ) مهرد رازه 
یمن یلو  دـندید  یم  ار  رگیدـمه  ییانـشور  رثا  رد  هک  يروط  هب  تفر  رانک  یمک  دروخ  ناکت  گنـس  ماگنه  نیا  رد  نک  رود  ام  هار  رس 

ات مدروآ  یم  ناـشیارب  ریـش  بش  ره  هک  متـشاد  يرداـم  ردـپ و  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادـخ ! تفگ : یموـس  دـنیایب . نوریب  دنتـسناوت 
نآ رد  يروناج  مدیسرت  مورب  هتشاذگ و  ناشرانک  ار  ریش  فرظ  متساوخ  دنا  هتفر  باوخ  هب  مدید  مدمآ و  هناخ  هب  رید  بش  کی  دنـشونب 
راک نیا  نم  رگا  ایادخ ! راب  دندش  رادیب  ات  متسشن  اهنآ  رـس  يالاب  تهج  نیدب  دنوش  تحاران  مدیـسرت  منک  ناشرادیب  متـساوخ  دتفیب  ریش 

دوجو هب  یگرزب  فاکـش  درک و  تکرح  گنـس  ناهگان  نک  رود  ام  هار  رـس  زا  ار  گنـس  نیا  ما  هداد  ماجنا  وت  ياضر  بلج  رطاـخ  هب  ار 
(83) دننک ادیپ  تاجن  هدمآ و  نوریب  راغ  نآ  زا  دنتسناوت  دمآ و 

یگدنز کیرش  اب  تروشم  ( 75)

يادخ تفگ : وا  هب  یـسک  دید  باوخ  رد  یبش  راکوکین  درم  تشاد  راکوکین  رـسمه  دوخ  دننام  هک  دوب  يراکوکین  درم  لیئارـسا  ینب  رد 
هب هتـسب  نونکا  تشذـگ  دـهاوخ  راشف  یتخـس و  رد  نآ  رگید  مین  تمعن و  زان و  رد  نآ  زا  یمین  هک  هدرک  رادـقم  نالف  ار  وت  رمع  لاـعتم 

. منک تروشم  يو  اب  دـیاب  هک  مراد  یگدـنز  کیرـش  نم  تفگ : راکوکین  درم  یهد . رارق  رخآ  ار  مادـک  لوا و  ار  مادـک  هک  تسوت  لیم 
یتخس رد  نآ  رگید  مین  تمعن و  تعسو و  رد  وت  رمع  زا  یمین  دنتفگ  نم  هب  باوخ  رد  هتشذگ  بش  تفگ : شرسمه  هب  دش  حبـص  نوچ 

. نک باختنا  ترمع  لوا  همین  رد  ار  تمعن  زان و  نامه  تفگ : نز  مرادب ؟ مدقم  ار  مادـک  نم  وگب  نونکا  تشذـگ  دـهاوخ  یتسدـگنت  و 
يور وا  رب  فرط  ره  زا  ایند  نآ  لابند  هب  درک . باختنا  يزور  تعـسو  يارب  ار  شرمع  لوا  فصن  درم  بیترت  نیدـب  متفریذـپ  تفگ : درم 

ناگیاسمه و هب  نک و  کمک  نادـنمزاین  دوخ و  ناشیوخ  هب  لاوما  نیا  زا  تفگ  یم  شرـسمه  دیـسر  یم  وا  رب  یتمعن  هاگ  ره  یلو  دروآ 
ار تمعن  رکـش  دناسر و  یم  يرای  نانآ  هب  هدومن و  يریگتـسد  نادنمزاین  زا  دیـسر  یم  وا  هب  یتمعن  هاگ  ره  هنوگ  نیدـب  هدـب و  تناردارب 
وا هب  باوخ  رد  رگید  راـب  دیـسر  ارف  مود  فصن  نوچ  تشذـگ و  تمعن  تعـسو و  رد  ناـشیا  رمع  لوا  فصن  هکنیا  اـت  دروآ  یم  ياـجب 

داد و رارق  تمعن  زان و  رد  ار  وت  رمع  همه  يداد  ماجنا  تدـم  نیا  رد  هک  وت  راتفر  لامعا و  زا  ینادردـق  رطاخ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنتفگ :
(84 .) نک یگدنز  تمعن  شیاسآ و  رد  ترمع  نایاپ  ات  دومرف - :

ریذپان جالع  یضرم  تقامح ؛ ( 76)

ادخ نذا  هب  ار  یـسیپ  ضرم  دازردام و  روک  مداد  افـش  ار  نانآ  مدرک و  هجلاعم  ار  نارامیب  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
: دومرف تسیک ؟ قمحا  هللا ! حور  ای  دندیـسرپ : منک . هجلاعم  حالـصا و  متـسناوتن  ار  قمحا  مدآ  یلو  مدرک  هدنز  ار  ناگدرم  هدومن و  اوادم 

یم تبسن  دوخ  هب  اج  همه  رد  ار  قح  هنوگ  ره  دناد و  یم  دوخ  نآ  زا  ار  يزایتما  تلیضف و  ره  هک  تسا  هاوخدوخ  دنسپدوخ و  یـصخش 
(85 .) تسین حالصا  اوادم و  لباق  زگره  قمحا  مدآ  هنوگ  نیا  دوش و  یمن  لئاق  یمارتحا  هنوگ  چیه  نارگید  يارب  دهد و 

نامقل تیصو  ( 77)

هار رد  ناسنا  ردق  ره  اریز  شابم ؛ نانآ  مذ  حدم و  مدرم و  ياضر  هب  هتـسب  لد  مدنزرف ! دومن : راهظا  شدنزرف  هب  هیـصوت  رد  میکح  نامقل 
امـش مالک  يانعم  تفگ - : نامقل  هب  دنزرف  دروآ  تسد  هب  ار  همه  تیاضر  دناوت  یمن  زگره  دسر و  یمن  فده  هب  دـشوکب  نآ  لیـصحت 

زا روظنم  نیدـب  دـنورب  نوریب  مه  اب  تساوخ  زا  نامقل  یهد . ناشن  نم  هب  ار  يراتفگ  ای  لـمع و  اـی  لاـثم  نآ  يارب  مراد  تسود  تسیچ ؟
دوخ نیب  دندومن . دروخرب  يا  هدع  اب  ریـسم  رد  داتفا  هار  هب  شلابند  هدایپ  رـسپ  دـش و  راوس  ردـپ  دـندش . جراخ  یـشوگ  زارد  هارمه  لزنم 

هب ناـمقل  تسا ! یتـشز  شور  هچ  درب . یم  دوخ  یپ  زا  هداـیپ  ار  شیوخ  هچب  هدـش و  راوس  دوخ  هک  نیبـب  ار  هفطاـع  مک  درم  نیا  دـنتفگ :
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نم وش و  راوس  وت  مدنزرف ! سپ  یلب - ! تفگ : دنتـسناد ؟ دـب  ار  وت  ندوب  هدایپ  نم و  ندوب  راوس  يدینـش . ار  نانیا  نخـس  تفگ - : دـنزرف 
ردپ هچ  نیا  دنتفگ : زین  نانآ  دندومن  دروخرب  رگید  یهورگ  اب  زاب  درک  تکرح  هدایپ  ردـپ  دـش و  راوس  رـسپ  مور  یم  هار  تلابند  هب  هدایپ 

هب هدایپ  ردپ  تسا و  راوس  وا  اذل  هدرکن  تیبرت  بوخ  ار  دنزرف  هک  تسا  تهج  نیدب  ردپ  يدـب  اما  تسا  یبدا  یب  رـسپ  هچ  مه  نآ  دـب و 
رطاخ هب  تسا  بدا  یب  رسپ  هکنیا  اما  دشاب  ظوفحم  شمارتحا  ات  دش  یم  راوس  ردپ  هک  دوب  نیا  رتهب  هک  یتروص  رد  دور  یم  هار  شلابند 

! یلب تفگ : يدینـش ؟ زین  ار  اهنیا  نخـس  تفگ : نامقل  دـنا  هدرک  دـب  دوخ  راتفر  رد  ود  ره  ور  نیا  زا  تسا  هدـش  ردـپ  رب  قاـع  يو  هکنیا 
لد رد  دـنتفگ : دوخ  اب  نانآ  دندیـسر  مدرم  زا  رگید  یهورگ  لاح  نیا  رد  دـندش  راوس  ود  ره  میوش  راوس  ود  ره  نونکا  دومرف - : ناـمقل 

يرگید هراوس و  یکی  رگا  دنکش  یم  ناویح  تشپ  ناشنزو  ینیگنـس  زا  دنا و  هدش  ناویح  نیا  رب  راوس  ود  ره  تسین  تمحر  راثآ  ود  نیا 
میرب و یم  راب  یب  ار  ناویح  الاح  تفگ : نامقل  یلب ! درک : ضرع  دنزرف  يدینـش ؟ دومرف : دوخ  دـنزرف  هب  نامقل  دوب . رتهب  تفر ، یم  هدایپ 

ناویح زا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  نانآ  مدرم  زاـب  دـنتفر  هداـیپ  نآ  لاـبند  هب  ناـشدوخ  دـنتخادنا و  ولج  ار  بکرم  میور  یم  هار  هداـیپ  ناـمدوخ 
ياضر بلج  تهج  یهار  لماک  روط  هب  ناسنا  يارب  ایآ  تفگ - : شدنزرف  هب  نامقل  ماگنه  نیا  رد  دندرک . شنزرـس  دننک  یمن  هدافتـسا 

هدوب یناسآ  راک  نیا  هک  اریز  شاب ؛ دنوادخ  ياضر  لیصحت  هشیدنا  رد  نک و  عطق  مدرم  ياضر  زا  ار  تدیما  نیاربانب  دراد ؟ دوجو  مدرم 
(86 .) تسا نیمه  رد  ترخآ  ایند و  تداعس  و 

رادرک رفیک  ( 78)

هاشداپ و اضق  زا  دروآ . اجب  ار  یسوم  تجاح  حلاص ، هدنب  هطساو  هب  يو  هک  دوب  يرگمتس  هاشداپ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد 
دندش رادازع  دنتسب و  ار  اه  هزاغم  زور  هس  دندومن و  نفد  مارتحا  اب  ار  هاشداپ  دندش و  عمج  مدرم  دنتفر  ایند  زا  زور  کی  رد  ود  ره  نمؤم 
هیضق زا  یسوم  ترضح  زور  هس  زا  سپ  دروخ  ار  يو  تروص  تشوگ  تشگ و  طلسم  وا  رب  یناویح  دنام و  شا  هناخ  رد  نمؤم  هزانج  اما 

دش و نفد  ناوارف  مارتحا  تزع و  همه  نآ  اب  هک  دوب  وت  نمـشد  نآ  اهلاراب ! دومن : راهظا  دنوادخ  اب  تاجانم  نمـض  رد  یـسوم  دـش  ربخاب 
نآ زا  متسود  یسوم ! يا  هک  دمآ  یحو  تسیچ ؟ ببس  دروخ  ار  شتروص  یناویح  دنام و  هناخ  رد  شا  هزانج  هک  تسوت  تسود  مه  نیا 
دوب نم  نمـشد  هک  رگمتـس  زا  نوچ  نمؤم  اما  مداد  ناهج  نیمه  رد  ار  وا  کین  راک  شاداپ  نم  دروآ  اجب  مه  وا  تساوخ . یتجاـح  ملاـظ 

(87 .) دندید ار  ناشدوخ  ياهراک  هجیتن  ود  ره  لاح  مداد  ناهج  نیا  رد  ار  وا  رفیک  مه  نم  تساوخ  تجاح 

الط ياهتشخ  ( 79)

هداتفا هار  طسو  رد  هک  دـندید  الط  تشخ  هس  دـندوب . وا  هارمه  شنارای  زا  رفن  هس  تفر . یم  یتجاح  لاـبند  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع 
زا هاگ  نآ  دـیهد . هار  دوخ  لد  هب  ار  اهنآ  تبحم  ادابم  دنـشک ؛ یم  ار  مدرم  اـهالط  نیا  تفگ - : شباحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسا .
وا مدرگرب . هک  هدـب  هزاجا  هدـمآ ، شیپ  میارب  يرورـض  راک  هللا ! حور  يا  تفگ : نانآ  زا  یکی  دـنداد . همادا  دوخ  هار  هب  هتـشذگ و  اـجنآ 

دنتفرگ میمصت  دندمآ . درگ  الط  ياهتشخ  رانک  رد  هس  ره  دنتشگرب و  دندروآ و  هناهب  رذع و  ناشقیفر  دننام  زین  رگید  رفن  ود  تشگرب و 
میدروخ و اذغ  هکنآ  زا  سپ  رخب . ورب  وت  میتسه . هنـسرگ  نونکا  دنتفگ - : يرگید  هب  ناشرفن  ود  دـنیامن . میـسقت  ناشدوخ  نیب  ار  اهالط 

اهالط دـشکب و  ار  شقیفر  ود  نآ  ات  تخیر  يرهز  نآ  رد  دـیرخ و  یکاروخ  تفر  مه  وا  مینک . یم  میـسقت  ار  اهالط  دـش ، رتهب  ناـملاح 
. دننک میـسقت  ار  اهالط  سپـس  دنـشکب و  ار  وا  تشگرب  يو  هک  یماگنه  هک  دندوب  هدرک  شزاس  مه  اب  زین  رفن  ود  نآ  دنامب . وا  يارب  اهنت 

ماعط نآ  هکنیا  ضحم  هب  دـندش . اذـغ  ندروخ  لوغـشم  سپـس  دنتـشک . ار  وا  دنتـساخرب و  رفن  ود  نآ  دروآ ، ار  ماعط  ناـشقیفر  هک  یتقو 
هدرم الط  ياهتـشخ  رانک  رد  شنارای  هس  ره  دید ، تشگرب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دندش . مومـسم  دندروخ ، ار  هدولآ 

(88 (؟ دنشک یم  ار  ناسنا  اهالط  نیا  متفگن  ایآ  دومرف - : درک و  هدنز  ار  نانآ  راگدرورپ  نذا  اب  دنا .
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حلاص دنزرف  رطاخ  هب  شزرمآ  ( 80)

دید داتفا . ربق  نآ  رب  شرذگ  رگید  لاس  اقافتا  دندرک . یم  باذع  ار  نآ  بحاص  هک  درک  رذگ  يربق  رانک  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
رد شبحاص  متـشذگ ، ربق  نیا  رانک  زا  هتـشذگ  لاس  ایادـخ ! درک - : ضرع  تسین . هجنکـش  رد  ربق  بحاص  هدـش و  هتـشادرب  باذـع  هک 

دنزرف صخـش  نیا  هللا ! حور  اـی  دومرف : یحو  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  تسیچ ؟ شتلع  درادـن . باذـع  لاـسما  دوـب و  هجنکـش  باذـع و 
شرـسپ کـین  راـک  رطاـخ  هب  ار  وا  نم  داد و  هاـنپ  ار  یمیتـی  درک و  حالـصا  یهار  تفاـی  نکمت  دـش و  گرزب  یتـقو  هک  تشاد  یحلاـص 

(89 .) مدیزرمآ

نیمز يور  يالط  زا  رترب  يراک  ( 81)

يارب يا  هدع  دید  دیـسر . نیدم  هب  یگنـسرگ ، یتخـس و  همه  نآ  لمحت  زا  سپ  درک و  رارف  رـصم  زا  توبن  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
کمک بیعـش  نارتخد  هب  یـسوم  دندوب . مه  ربمغیپ  بیعـش  نارتخد  اهنآ  نایم  رد  دنا . هدمآ  درگ  یهاچ  رانک  رد  نادنفـسوگ  نداد  بآ 

هک درک  اعد  یگنسرگ  طرف  زا  دمآ و  يا  هیاس  ریز  یـسوم  هکنآ  زا  سپ  دنتـشگرب . هناخ  هب  نارتخد  داد . بآ  ار  اهنآ  نادنفـسوگ  درک و 
یم ار  وت  مردپ  تفگ : دمآ و  یسوم  دزن  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  نارتخد  زا  یکی  دناسرب . وا  هب  یگنـسرگ  عفر  يارب  ینان  دنوادخ 

. تسا هدامآ  اذغ  دید  دش ، دراو  یتقو  دمآ . بیعش  لزنم  هب  رتخد  هارمه  یسوم  دهدب . وت  هب  ار  ام  نادنفسوگ  نداد  بآ  شاداپ  ات  دهاوخ 
یم ادخ  هب  هانپ  داد : خساپ  یسوم  روخب . ماش  نیشنب  ناوج ! تفگ - : وا  هب  بیعش  دوب . هداتسیا  نانچمه  تسشن و  یمن  هرفس  رانک  یـسوم 

ام دشاب . نادنفسوگ  نداد  بآ  شاداپ  اذغ  نیا  هک  مسرت  یم  یلو  ارچ ! داد : باوج  یسوم  یتسین ؟ هنسرگ  رگم  ارچ ؟ تفگ : بیعـش  مرب .
زا يا  هرذ  دنهدب  ام  هب  دننک و  الط  زا  رپ  ار  نیمز  نآ  ربارب  رد  رگا  میا ، هداد  ماجنا  ترخآ  ادخ و  يارب  هک  ار  يراک  هک  میتسه  ینادـناخ 

یـسوم هاگ  نآ  تسوا . ناردـپ  وا و  تداع  يزاون  نامهم  تسین و  شاداـپ  رطاـخ  هب  اذـغ  هک  دروخ  مسق  بیعـش  تفرگ . میهاوخن  ار  نآ 
(90 .) دش ندروخ  اذغ  لوغشم  تسشن و 

ملاع رد  زیچ  نیرت  تخس  ( 82)

دنوادخ مشخ  زیچ  نیرت  تخس  دومرف : تسیچ ؟ ملاع  رد  اهزیچ  نیرت  تخس  هک  زومایب  ام  هب  بوخ  ملعم  يا  دنتفگ : یـسیع  هب  نویراوح 
مـشخ أشنم  دندیـسرپ : دوخ  مشخ  ندرب  ورف  هب  دومرف : دوب ؟ ناـما  رد  دـنوادخ  مشخ  زا  ناوت  یم  هلیـسو  هچ  هب  دـنتفگ : تسا . ناگدـنب  رب 

(91 . ) مدرم ریقحت  یشک و  ندرگ  ینیب ، گرزب  دوخ  سانلا  ةرقحملا  ربجتلا و  ربکلا و  داد : خساپ  تسیچ ؟

تخیر نیمز  رب  هک  ینوخ  نیلوا  ( 83)

دشاب هتشاد  دوجو  دوش  هدناسانش  نم  نییآ  نآ  هلیسو  هب  هک  يدنمـشناد  نیمز  رد  مهاوخ  یم  هک  درک  یحو  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  دنوادخ 
جایتحا نادـب  مدرم  هک  هچ  ره  متخومآ و  وت  هب  هک  ار  هچنآ  توبن و  ثاریم  مظعا و  مسا  اذـل  دـشاب ، وت  لسن  زا  یملاع  نینچ  تسا  رارق  و 

كانبـضغ تخـس  دـش ، ربخاب  ارجام  زا  لیباق  یتقو  داد . ماـجنا  ار  ادـخ  ناـمرف  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  مدآ  راپـسب . لـیباه  هب  ار  همه  دـنراد ،
هیلع مدآ  متـسین ؟ وا  زا  رت  هتـسیاش  ینیـشناج  بصنم  رد  مدوبن و  رتگرزب  لیباه  زا  نم  رگم  ناج ! ردپ  تفگ - : دمآ و  ردپ  دزن  هب  تشگ .

وت هچ  رگا  دناسر . یم  بصنم  نیا  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  وا  و  هدومن ، رما  دـنوادخ  تسین ، نم  تسد  راک  نیا  مدـنزرف ! دومرف - : مالـسلا 
ره ینک ، ادیپ  نیقی  يراد  دصق  يرادـن و  رواب  ار  منانخـس  رگا  دومرف و  باختنا  ماقم  نیا  هب  ار  وا  دـنوادخ  اما  یتسه ، نم  رتگرزب  دـنزرف 

دوب نآ  ینابرق  شریذپ  زمر  تسا . يرگید  زا  رت  قیال  وا  دش ، هتفریذپ  مادک  ره  ینابرق  دینک  میدـقت  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ینابرق  امـش  زا  کی 
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هدامآ شیوخ  ینابرق  يارب  بوغرماـن  مدـنگ  يرادـقم  دوب  زرواـشک  نوچ  لـیباق  دـنازوس . یم  ار  یناـبرق  دـمآ ، یم  نامـسآ  زا  شتآ  هک 
مه رانک  رد  اج  کی  رد  دـیزگرب . شا  ینابرق  يارب  هبرف  قاچ و  ياهدنفـسوگ  نایم  زا  يدنفـسوگ  تشاد  يرادـماد  هک  لیباه  تخاـس و 

دنفـسوگ یلوبق  هناشن  هب  شتآ  دش و  لوبق  لیباه  ینابرق  ماجنارـس  دنوش . زوریپ  هقباسم  نیا  رد  هک  دندوب  راودیما  مادک  ره  دـنداد و  رارق 
دمآ شیپ  نیا  یتسه ، ردارب  لیباه  اب  وت  نوچ  تفگ  يو  هب  دـمآ و  لیباق  دزن  هب  ناطیـش  دـشن . عقاو  لوبق  دروم  لیباق  ینابرق  دـنازوس و  ار 

دنیوگ یم  نانآ  هب  تخورف و  دنهاوخ  رخف  وت  نادنزرف  هب  لیباه  نادنزرف  دیآ ، یم  دوجو  هب  یلسن  امش  زا  هک  اهدعب  اما  تسین ، مهم  العف 
بصنم راچان  هب  تردپ  یـشکب ، ار  لیباه  هچنانچ  دیدرگن ، لوبق  تردپ  ینابرق  یلو  دش ، هتفریذپ  وا  ینابرق  هک  میتسه  یـسک  نادنزرف  ام 

و ادخ ، زا  سرت  و  يردارب ، هفطاع  درک ، ار  دوخ  راک  دسح  یهاوخدوخ و   ) ناطیـش هسوسو  زا  سپ  دـنک . یم  راذـگاو  وت  هب  ار  ینیـشناج 
شردارب لتق  هب  مادـقا  هلـصافالب  دریگب ) ار  لیباق  یهاوخدوخ  هنیک و  نافوط  يولج  تسناوتن  مادـک  چـیه  يردام ، ردـپ و  قوقح  تیاـعر 

(92 ! ) تشک ار  وا  تبقاع  دومن و  لیباه 

اه یقرواپ 

: راحب - 3 میحرلا .) روفغلا  کنا  ریبکلا ، ینع  فعا  ریسیلا و  ینم  لبقا  ریثکلا  نع  وفعی  ریسیلا و  لبقی  نم  ای  - ) 2 ص 52 . ج 74 ، راحب : - 1
؛ راحب - 6 ص 9 . ج 103 ، راحب : - 5 ص 13 . ص 130 و ج 72 ، ج 22 ، راحب : - 4 ص 342 . ص 232 و ج 95 ، ص 75 و ج 81 ، ج 74 ،

رانک رد  يا  هیاس  ياج  هفـص  - 10 ص 346 . ج 73 ، راحب : - 9 ص 61 . ج 72 ، راـحب : - 8 ص 508 . ج 22 ، راـحب : - 7 ص 28 . ج 75 
ص 123. ، 22 راحب : - 11 دندش ... یم  هداد  ناکسا  اجنآ  هانپ  یب  بیرغ و  دراو و  هزات  ناناملسم  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم 
-14 ص 159 . ج 70 ، راحب : - 13 توافت . یمک  اب  ص 83 و 169  ج 93 ، ص 292 و 409 -  ج 18 ، راحب : ص 346 -  ج 73 ، راحب : - 12
-18 ص 392 . ج 70 ، راحب : - 17 ص 337 . ج 40 ، راحب : - 16 ص 276 . ج 42 ، راحب : - 15 ص 195 . ص 11 و ج 87 ، ج 41 ، راحب :
ص ج 35 ، راحب : - 22 ص 155 . ج 68 ، راحب : - 21 ص 319 . ج 42 ، راحب : - 20 ص 344 . ج 40 ، راحب : - 19 ص 306 . ج 40 ، راحب :
ص ج 44 ، راحب : - 25 ص 15 . ج 46 ، راحب : - 24 ص 333 . ج 43 ، راحب : - 23 دیدرگ . نایب  هصالخ  روط  هب  ناتـساد  نیا  237 و 247 .

حیتافم رد  یمق  سابع  خیش  موحرم  هک  تسا  فورعم  لومـشم )  ) ياعد نامه  دومرف ، میلعت  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یئاعد  - 26 . 196
ج 45، راحب : - 30 ص 21 . ج 45 ، راحب : - 29 ص 255 . ج 44 ، راحب : - 28 ص 295 . ص 225 و ج 95 ، ج 41 ، راحب : - 27 تسا . هتشون 

رفن اروشاع 24  زور  دندش و  ناملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلیسوب  شردام  اب  وا  دوب . ینارصن  بهو  تسا : هدمآ  رگید  ربخ  رد  ص 16 .
بجع تفگ : دعـس  نبا  دـندرب . دعـس  نب  رمع  دزن  دـندرک . ریـسا  ار  وا  سپـس  داتـسرف . كرد  هب  نمـشد  رکـشل  زا  راوـس  رفن  هداـیپ و 12 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  يوس  هب  ار  شکرابم  رس  دندز و  ار  بهو  ندرگ  داد : روتسد  سپـس  یتشاد ! هداعلا  قوف  تردق  تعاجش و 

دروخ يدرم  هب  كرابم  رس  دنتخادنا . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  فرط  هب  هاگ  نآ  دیـسوب . تشادرب و  ار  وا  رـس  بهو  ردام  دنتخادنا .
ماما دـناسر . تکـاله  هب  ار  ناـنآ  زا  رفن  ود  درک و  هلمح  نمـشد  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  همیخ  دومع  بهو  رداـم  سپـس  تشک . ار  وا  و 

! ادـخ تفگ : یم  هک  تشگرب  یلاح  رد  بهو  ردام  تسین . زیاج  نز  يارب  داـهج  اریز  درگرب ! دومرف : بهو  رداـم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دهاوخ مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  رانک  رد  تدنزرف  درک و  دهاوخن  دـیماان  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نکم . دـیماان  ارم  دـیما 

. ار ناراکوکین  دراد  تسود  ادخ  دنیامن و  تشذگ  مدرم  زا  دنروخ و  ورف  دوخ  مشخ  هک  نانآ  - 32 ص 293 . ج 44 ، راحب : - 31 ن ) .) دوب
تـسود ادخ  دنیامن و  تشذگ  مدرم  زا  دـنروخ و  ورف  دوخ  مشخ  هک  نانآ  - 34 ص 54 . ج 46 ، راحب : - 33 هیآ 134 . نارمع  لآ  هروس 

-38 ص 135 . ج 78 ، راحب : - 37 ج 46،ص 60 . راحب : - 36 ص 54 . ج 46 ، راحب : - 35 هیآ 134 . نارمع  لآ  هروس  ار . ناراکوکین  دراد 
. رصتخم توافت  اب  ص 137  دلج 78 ، ص 196 و 208 و  ج 74 ، راحب : - 39 هیآ 27 . هرقب ، هیآ 25 و  دعر ، هیآ 2 و  دمحم ، ياه  هروس 

راتـسود دـنوادخ  دـنرذگرد و  مدرم  يدـب  زا  دـنناشن ، ورف  مشخ  ناـنآ  همجرت : هــیآ 33 . نارمع ، لآ  - 41 ص 74 . ج 46 ، راـحب : - 40
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ج 46، راحب : ص 5 44 - ج 48 ، راحب : - 43 ص 329 . ص 398 و 413 و ج 80 ، ج 71 ، ص 68 -  راحب ج 46 ، - 42 تسا . ناراکوکین 
ج 1،ص 55. راحب : - 48 ص 292 . ج 47،ص 370 و ج 74 ، راحب : - 47 ج 46،ص 458 . راحب : - 46 ج 3،ص 49 . راحب : - 45 ص 287 .
ص 137 و ج 67 ، ج 3،ص 41 ، راحب : - 51 تیاور 5-6 . ود  زا  قیفلت  ج 3،ص 31-32 و 141 . راحب : - 50 ج 22،ص 129 . راحب : - 49
رد نآ ، تمکح  كرد  نودب  دنک و  نایب  يدروم  رد  ار  یمکح  دنوادخ  هک  تسا  نآ  سایق  - 52 توافت . یمک  اب  ص 232 و 24  ج 92 ،

فسوی و بویا و  نامیلـس و  دواد و  میهاربا )  ) وا نادنزرف  زا  و  - 54 ج 48،ص 46 . راحب : - 53 ددرگ . يراج  زین  دروم  نآ  رد  مود  دروم 
ص 240. ج 48،ص 127 و ج 96 ، راحب : - 55 یـسیع ) ایرکز و  نینچمه   ) میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  نوراه و  یـسوم و 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لسن  تسامرف و  مکح  عماوج  یخرب  گنهرف  رد  مدرم و  یضعب  رد  طلغ  رکفت  زرط  نیا  مه  زونه  هنافـسأتم 

یلـصا أشنم  دـنناد و  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  لسن  ار  يرتخد  لسن  هلـسلس  و  دـنناد ! یم  يرـسپ  لسن  رد  رـصحنم 
زور و ملع  ثیدح و  رظن  زا  تسردان  رکفت  نیا  هک  یتروص  رد  دنتـسناد . یمن  میهـس  دنزرف  دیلوت  رد  ار  ردام  هک  تسا  هدوب  نآ  عوضوم 

لـسن ظاحل  زا  رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  دنتـسه . میهـس  لسن  دـیلوت  رد  ردام  ردـپ و  هک  اریز  تسا  دودرم  فرع  تواضق  ظاحل  زا  نینچمه 
یگمه دنسر  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  گرزب  ناردام  یتح  ردام ، بناج  زا  ناشتبـسن  هک  یناسک  نیاربانب  دنناسکی ، ندوب 

ردو هدوب  مالسا  ياهقف  هجوت  دروم  تسا  یهلا  نوناق  کی  هک  سمخ  هلئسم  دنرادن و  یقرف  يرسپ  لسن  اب  هدوب و  ترضح  نآ  نادنزرف  زا 
لـسن دـننامه  زین  يرتخد  لسن  دـندقتعم ، اـهقف  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  تسا . هدـش  وگتفگ  ثحب و  نآ  نوماریپ  رد  دوخ  ياـج 

ج راحب : - 58 ج 48،ص 41 . راحب : - 57 ج 48،ص 130 . راحب : - 56 ن ) . ) دننک هدافتـسا  تاداس ) مهـس   ) سمخ زا  دنناوت  یم  يرـسپ ،
يارب وت  تشپ  دـیوگ : دوخ  نز  هب  يدرم  هک  تسا  نآ  راـهظ : - 61 ج 74،ص 187 . راحب : - 60 ج 48،ص 85 . راحب : - 59 48،ص 73 .

وا رب  هرابود  دـهدب و  ار  راـهظ  هراـفک  دـیاب  دوش  یم  مارح  شرـسمه  تروص  نیا  رد  تسا و  مرتخد  اـی  مرهاوخ  مرداـم ، تشپ  دـننام  نم 
رییغت ار  نآ  مکح  مالسا  یلو  تشگ ؛ یم  يدبا  تمرح  ببـس  تفر و  یم  رامـش  هب  قالط  یعون  تیلهاج  نارود  رد  راهظ  ددرگ و  لالح 

ملف لاجرلا  بلغ  مهـسرحت  لابجالا  لـلق  یلع  اوتاـب  - 63 . 75 ص 78 -  ج 50 ، راـحب : - 62 دـیدرگ . هرافک  تمرح و  ببـس  اـهنت  داد و 
للحلا ناجیتلا و  رواسالا و  نیأ  مهنفد  دـعب  نم  خراس  مهادان  اولزن  امـسئب  ای  ارفح  اونکـسا  مهلقاعم و  نم  زع  دـعب  اولزتتـساو  للقلا  مهعفنت 

لاط دق  لقتنت  رودلا  اهیلع  هوجولا  کلت  مهلئاس  نیح  مهنع  ربقلا  حصفاف  للکلا  راتسالا و  برضت  اهنود  نم  ۀمعنم  تناک  یتلا  هوجولا  نیأ 
ج 36 ص 412 و ج 69، ، 268 ج 3 ، راحب : ص 211 65 - ، 50 راحب : اولکأ 64 - دق  لکالا  مویلا  اوحبـصا  اوبرـش و  دق  ارهد و  اوللکأ  ام 
ج 2، راحب : - 68 دنتفرگ . ناسآ  شیارب  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  هدوب ؛ یبحتـسم  يو  هزور  ارهاظ  ص 270 67 - ج 50 ، راحب : - 66 ص 1 .
ص 10- ج 51 : راحب : - 70 اروج . املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  المی  ابرغ و  اقرش و  ایندلا  کلمی  دلوب  يرـشبأ  ص 255 69 -
ج 73، راحب : - 75 ص 120 . ج 46 ، راحب : - 74 ص 157 . ج 42 ، راحب : - 73 ص 398 . ج 22 ، راحب : ج 22 ص 317 72 - راحب : - 71 . 4
ص 150 80- ج 82 ، راحب : - 79 ص 162 . ج 69 ، راحب : - 78 ص 321 . ج 22 ، راـحب : - 77 ص 384 . ج 47 ، راـحب : - 76 ص 259 .
راحب ج 70، رد  یفالتخا ، رصتخم  اب  ناتـساد  نیا  ص 507 83 - ج 14 ، راحب : - 82 ص 95 . ج 14 ، راحب : - 81 ص 172 . ج 48 ، راحب :
ص ج 72 ، راحب : - 85 ص 55 . ص 492 و ج 71 ، ج 14 ، راحب : - 84 ج 14 ص 425 و 421 . راحب : تسا  هدـمآ  زین  و 380  ص 244 
ص ج 6 ، راحب : - 89 ص 280 . ج 14 ، راحب : - 88 ص 373 . ج 75 ، راحب : - 87 ص 361 . ص 432 و ج 71 ، ج 13 ، راحب : - 86 . 320

ص 229. ج 11 ، راحب : - 92 ص 287 . ج 14 ، راحب : - 91 ص 21 . ج 13 ، راحب : - 90 ص 2 و 496 . ج 75 ، ص 287 ، ج 14 ، ، 220

ناتساد يواح 98  دلج 3 = 

همدقم

راونالاراحب زا 237ياهناتساد  هحفص 109  مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهرا

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


همالع راونـالاراحب  ربتعم  دنمـشزرا و  باـتک  ياـه  شخب  نیرت  هدـنزومآ  نیرت و  یندـناوخ  زج  دـیاب  عقاو  رد  ار  راونـالاراحب  ياهناتـساد 
همالع تسا . رون ) ياهایرد   ) نآ مان  قیمع  يانعم  رگ  یعادـت  یتسار  هب  باـتک  یملع  يونعم و  ياوتحم  دومن . دادـملق  یـسلجم  راوگرزب 

لاس هس  داتفه و  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  تفه  یـس و  رازه و  خـیرات  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  دـیقف 
هب قیتع  دجسم  بنج  ناهفصا  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  یعیش ، ییاور  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  عیـشت و  ملاع  مالـسا و  هب  تمدخ 

يدرف ناونع  هب  یسلجم  همالع  تسا . ینابر  ملاع  نآ  ناگتفیش  نارادتـسود و  تیانع  هجوت و  دروم  نونکا  ناشیا  دقرم  دش . هدرپس  كاخ 
لیلج ملاع  نآ  ذوفن  مغر  یلع  تسا . هدش  یم  هتخانش  يدابع  ینید و  مسارم  سلاجم و  رگایحا  هراومه  یمالسا ، بادآ  هب  لماع  اسراپ و 

همـالع درک . یم  یگدـنز  لـماک  ياوقت  تیونعم و  عضاوت و  اـب  هدوـب و  اربـم  يوـیند  تاـقلعت  زا  مدرم ، ناـیم  يوفـص و  تلود  رد  ردـقلا 
. تشگ یم  بوسحم  دوخ  راگزور  دمآرـس  هیارد  لاجر و  خـیرات ، لوصا  هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  دوب و  یمالـسا  مولع  عماج  یـسلجم 

یم سیباقم  رد  یمظاک  ققحم  دنا . هتسناد  ریظن  یب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  یملع  تیـصخش  دعب  زا  ار  ناشیا  قیادح  بحاص  دننام  یخرب 
تسرد تسا )! هدیدن  راگزور  مشچ  ار  وا  لثم  دوب و  رون و ... يایرد  رد  روانـش  میکح و  يدرف  رارـسا و  لیاضف و  عبنم  یـسلجم  : ) دسیون

همالع یهاگآ  دـندناوخ . یم  همالع )  ) ار وا  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  هک  تسا  هدوب  تایـصوصخ  لیاضف و  نیمه  لیلد  هب 
یبوخ هب  يو  ياه  باتک  راثآ و  هب  هعجارم  زا  موجن و ... بط ، ایفارغج ، تایضایر ، تغل ، تایبدا ، نوچ  یمولع  یلقع و  مولع  هب  یـسلجم 
ةریاد مکح  رد  دوخ  دوش و  یم  بوـسحم  هعیـش  ییاور  راـثآ  نیرتـگرزب  وزج  راونـالاراحب  باـتک  دـش ، رکذ  هکناـنچ  ددرگ . یم  موـلعم 

ثیداحا و مامت  هک  هدوب  نآ  همالع  موحرم  شور  باتک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  فراعم  نایاپ  یب  هنیجنگ  دنمـشزرا و  میظع و  یفراعملا 
دوخ رصع  ياملع  نادرگاش و  زا  يدایز  هورگ  يرای  تدعاسم و  زا  هار  نیا  رد  هدومن و  يروآدرگ  یصخشم  بیترت  مظن و  اب  ار  تایاور 

راذگورف یـشالت  چیه  زا  تخادرپ و  یم  مزال  عبانم  يروآ  عمج  هب  باتک  نیا  نیودـت  يارب  فانکا  فارطا و  زا  يو  دـنا . هدوب  دـنم  هرهب 
زا تایاور  حرش  ریسفت و  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  یناگدنز  خیرات  ثیدح و  باتک ، یلـصا  عوضوم  دومن . یمن 

رویز هب  اهراب  نونکات  راونالاراحب  باتک  تسا . هدـش  هتفرگ  هرهب  ... یقالخا یخیرات و  یمالک ، يریـسفت ، یهقف ، هدرتسگ  عونتم و  رداصم 
، نمض رد  تسا . هدیسر  پاچ  هب  دلج  هد  دص و  رد  اریخا  هک  هدوب  نارهت  پاچ  راحب  هعومجم ، نیا  رد  ام  ذخأم  اما  هدیدرگ ، هتسارآ  عبط 

یم رظن  دروم  تایاور  هب  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  نادنم  هقالع  تسا و  دوجوم  زین  يرتویپماک  همانرب  لکـش  هب  نونکا  فیرـش  باتک  نیا 
باتک نیا  دـیفم  بلاطم  اه و  ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  زارد  ناـیلاس  یط  هدـنراگن ، دـندرگ . دـنم  هرهب  دـیدج  ناـکما  نیا  زا  دـنناوت 
بلاـغ دوب و  هدـش  هتـشاگن  یبرع  هب  باـتک  نتم  لاـح ، ره  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  ینید  ناردارب  ناـنطومه و  هب  نآ  لاـقتنا  ینارون و 
همجرت هب  مادـقا  اذـل  دـندرگ ، دـنم  هرهب  صخـشم -  هعومجم  کی  رد  لقادـح  نآ -  بلاـطم  رت  عماـج  هعلاـطم  زا  دنتـسناوت  یمن  نازیزع 

دلج مینآ  رب  نونکا  مدومن . راونـالاراحب  ياـه  ناتـساد  ناوـنع  تحت  میظع ، فراـعملا  ةریاد  نیا  زا  يدنمـشزرا  ياـه  هعطق  اـه و  ناتـساد 
. مییامن عیـشت  ملاع  ناگرزب  یناگدـنز  قالخا و  صوصخب -  یهلا و -  فراعم  هنـشت  نابلاط  میدـقت  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد  زا  مراـهچ 

هیلع موصعم  هدراهچ  هب  طوبرم  ياه  تیاور  اهناتـساد و  هب  تسخن  شخب  تسا : هدـیدرگ  نیودـت  شخب  هس  رد  هعومجم  نیا  ياهناتـساد 
مالـسلا و مهیلع  ناربمایپ  دـشاب . یم  اه  هتفگ  اه و  هتکن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیرـصاعم  ناونع  اـب  مود  شخب  دراد . صاـصتخا 
زا تناما ، ظفح  اب  هاگ  اه  ناتـساد  نیا  همجرت  رد  تسا ، رکذ  هب  مزال  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  موس  شخب  ناونع  زین  هتـشذگ  ياـهتما 
زا اضعب  ریسم  نیا  رد  میشاب ، هدوزفا  تارابع  یقیقح  يانعم  لاقتنا  روط  نیمه  تیباذج و  هب  ات  میا  هداهن  رتارف  یماگ  یظفللا  تحت  همجرت 

علطم رـضاح  هعومجم  هئارا  همجرت و  رد  یلامتحا  ياـه  یتساـک  زا  بناـجنیا  عطق ، روط  هب  میا . هتفرگ  هرهب  زین  دوجوم  ياـه  همجرت  هراـپ 
يدعب تادلجم  دلج و  نیا  لیمکت  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دوخ ، هدنزرا ي  تاداهنـشیپ  اب  رظن  لها  تسا  دـیما  یلو  درادـن ، ییاعدا  هدوب و 

زیئاپ 78)  ) هیملع هزوح  مق  يرصان  دومحم  دنیامن . يرای 

یتشهب ناتخرد  - 1
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ره و  دراک . یم  وا  يارب  تشهب  رد  یتخرد  نآ  ربارب  رد  دـنوادخ  هللا  ناحبـس  دـیوگب : سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
نآ ربارب  رد  دنوادخ  هللا  الا  هلا  ال  دیوگب : سک  ره  و  دراک . یم  شیارب  تشهب  رد  یتخرد  نآ  ربارب  رد  دنوادخ  هللا  دـمحلا  دـیوگب : سک 

تقو نیا  رد  دراک . یم  شیارب  تشهب  رد  یتخرد  نآ  ربارب  رد  دنوادخ  ربکا  هللا  دیوگب : سک  ره  و  دراک . یم  وا  يارب  تشهب  رد  یتخرد 
نیا بترم  ام  نوچ  دوب ، دـهاوخ  دایز  تشهب  رد  اـم  ناـتخرد  تروص  نیا  رد  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  شیرق  زا  يدرم 

دینازوسب هانگ  شتآ  هب  ار  اهنآ  ادابم  دیشاب  بظاوم  نکل  تسا  تسرد  یلب ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مییوگ . یم  ار  اهرکذ 
.! دییامنن لطاب  ار  ناتلامعا  دینک و  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  نامیا ! لها  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  نوچ 

وزرآ نیرتهب  - 2

شاداپ نم  زا  ایآ  يدرک ، تمدخ  ارم  لاس  تفه  هعیبر ! دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  يزور  دیوگ : یم  بعک  رسپ  هعیبر 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  زور  نآ  يادرف  منکب . هراب  نیا  رد  يرکف  ات  دیهد  تلهم  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  نم  یهاوخ ؟ یمن 

ار تساوخرد  نیا  دومرف : دـیامن . تشهب  لخاد  امـش  هارمه  ارم  هاوخب  ادـخ  زا  مدرک : ضرع  هاوخب ! ار  تتجاـح  هعیبر  دومرف : متفر ، هلآ  و 
تسا و یندـش  دوبان  هک  مهاوخب  ایند  لام  رگا  مدرک  رکف  نم  نکل  دادـن ، دای  نم  هب  سک  چـیه  مدرک : ضرع  تخومآ ؟ وت  هب  یـسک  هچ 

سپـس دنکفا ، ریزب  رـس  یتعاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تقو  نیا  رد  تسا . گرم  نآ  ماجنارـس  مهاوخب  نادنزرف  ینالوط و  رمع  رگا 
(1 .) ناوخب زامن  رتشیب  نک و  کمک  دایز  ياه  هدجس  اب  ارم  مه  وت  یلو  مهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دومرف :

ربمغیپ حازم  - 3

وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـشاب . تشهب  لـها  هک  دوب  نم  هقـالع  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روضح  هب  ینزریپ 
یم هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دـید . هیرگ  لاح  رد  ار  وا  یـشبح  لالب  دـش . جراخ  ربمایپ  رـضحم  زا  ناـیرگ  وا  دور . یمن  تشهب  هب  نزریپ  دومرف :
نایب ار  نزریپ  لاح  دـش  ربمایپ  رـضحم  دراو  لالب  دور . یمن  تشهب  هب  نزریپ  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ما  هیرگ  تفگ : ینک ؟

لاح رد  ار  اهنآ  ربمایپ  يومع  سابع  دنتسیرگ . دنتسشن و  ود  ره  دش و  نیگمغ  لالب  دور . یمن  تشهب  هب  زین  هایـس  دومرف : ترـضح  دومن .
شیومع هب  ترضح  درک . ضرع  ربمایپ  هب  ار  ارجام  سابع  دندرک . لقن  ار  ربمایپ  شیامرف  نانآ  دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دید . نایرگ 

هب ار  رفن  هس  ره  مرکا  لوسر  سپـس  تشگ . تحاران  ناـشیرپ و  تخـس  مه  ساـبع  دور . یمن  تشهب  هب  مه  درمریپ  دومرف : دوب  درمریپ  هک 
دنراد رـس  هب  یجات  هک  یلاح  رد  ینارون  ناوج  يامیـس  رد  ار  تشهب  لها  دنوادخ  دومرف : دومن و  لاحـشوخ  ار  اهنآ  تساوخ ، شروضح 

: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یـصخش  هنانئاخ  هاگن  - 4 ( 2 .) هفایقدب هرهچ و  هایـس  ریپ و  تروص  هب  هن  دنک ، یم  تشهب  دراو 
ادـخ لوسر  درادـن . اورپ  زین  تفع  فالخ  لامعا  زا  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ناکما  رگا  دـنک و  یم  هاگن  هنانئاخ )  ) هیاسمه سوماـن  هب  ینـالف 
دشاب یم  امش  ناوریپ  زا  وا  تفگ : يرگید  صخش  دیروایب ! نم  دزن  ار  وا  دومرف - : تفشآ و  رب  تخـس  هیـضق  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هللا یلص  یمارگ  ربمغیپ  تسا . رازیب  امـش  نانمـشد  زا  زین  تسا و  دقتعم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  امـش و  تیالو  هب  هک  تسا  یناسک  زا  و 
هدوـب و اـم  وریپ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـم  ناوریپ  نوـچ  تسا . غورد  نخـس  نیا  هک  اریز  تسا ، امـش  ناوریپ  زا  وا  وـگن  دوـمرف : هلآ  هـیلع و 

لوسر زا  شرافـس  جـنپ  - 5 ( 3 .) تسین اـم  رادرک  لاـمعا و  زا  یتـفگ  درم  نیا  هراـبرد  هـچنآ  یلو  دـشاب . یم  اـم  لـمع  دـننامه  ناـشلمع 
هک امرف  یتیصو  نم  هب  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رـضحم  يراصنا ) بویا  وبا   ) مان هب  يدرم  (ص ) ادخ

تـسد رد  هچنآ  زا  - 1 منک : یم  شرافـس  وت  هب  ار  زیچ  جـنپ  دومرف : ربمغیپ  منک . لمع  هدرپس ، رطاخ  هب  ار  نآ  اـت  دـشاب  هاـتوک  رـصتخم و 
ار تزامن  - 3 تسا . رـضاح  رقف  عمط  اریز  نک ! زیهرپ  عمط  زا  - 2 تسا . يزاین  یب  نیع  نآ  یتسارب  هک ، نیا  هچ  شاب ! دـیماان  تسا  مدرم 
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راچان هب  ادعب  هک  يراک  ماجنا  زا  زیهرپب  - 4 یناوخب . ار  يدعب  زامن  ات  دـنام  یهاوخن  هدـنز  تسا و  وت  زامن  نیرخآ  ایوگ  هک  ناوخب  نانچ 
(4 .) يراد تسود  تدوخ  يارب  هک  رادب  تسود  ار  يزیچ  نامه  تردارب  يارب  - 5 یبلط . شزوپ  نآ  زا 

يزودنا شناد  شزرا  - 6

، تسا شناد  ملع و  هسلج  یکی ، تسا . هتفای  لیکشت  هسلج  ود  دومرف  هدهاشم  دش و  دجسم  دراو  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دـننک یم  اعد  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  نآ  رد  هک  تسا ، تاـجانم  اـعد و  هسلج  يرگید  دوش و  یم  ثحب  یمالـسا  فراـعم  زا  نآ  رد  هک 

شناد هار  هدع  نیا  دـننک و  یم  اعد  هدـع  نآ  مراد ، تسود  ار  ود  ره  تسا و  بوخ  هسلج  ود  ره  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
دنلوغـشم تاجانم  اعد و  هب  افرـص  هک  لوا  هورگ  رب  ار  مود  هورگ  نیا  نم  یلو  دـنهد ، یم  شزومآ  یهاگآ و  ناداوس  یب  هب  دـنیوپ و  یم 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هاگنآ  ما . هدش  هتخیگنا  رب  شزومآ  میلعت و  يارب  دنوادخ  بناج  زا  دوخ  نم  اریز  مهد ، یم  حیجرت 
(5 .) تسشن ملع  سلجم  رد  نانآ  اب  تسویپ و  ناگدنهد  میلعت  هورگ 

دنسپ ادخ  تلصخ  راهچ  - 7

ربمغیپ منک . یم  یناد  ردـق  تفـص  راهچ  رطاخ  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  زا  نم  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـنوادخ 
مه نم  درک ، یمن  یحو  امـش  هب  دـنوادخ  رگا  درک : ضرع  رفعج  داد . ربخ  ناـشیا  هب  ار  عوضوم  تساوخ و  ار  رفعج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، متفگن غورد  زگره  و  دوش . یم  دوبان  ملقع  مشونب  رگا  هک  متسناد  یم  اریز  مدیـشونن ، بارـش  زگره  نم  هللا ! لوسر  ای  مدرک . یمن  راهظا 
تب زگره  و  دوشب . ماجنا  لمع  نامه  مسومان  اب  مدیـسرت  اریز  ما ، هدرکن  انز  زگره  و  تسا . ناسنا  لامک  دض  تورم و  فالخ  غورد  اریز 

هک تسا  راوازـس  دومرف : دز و  يو  هناـش  رب  ار  شکراـبم  تسد  ادـخ  لوسر  درادـن . یتـعفنم  یتـسرپ  تب  هک  متـسناد  یم  اریز  مدـیتسرپن ،
(6 .) ینک زاورپ  تشهب  رد  ات  دنک ، تمحرم  لاب  ود  وت  هب  دنوادخ 

ناحتما کحم  - 8

ترـضح دیامن . اطع  نم  هب  یتورث  هاوخب  دنوادخ  زا  یمارگ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  يراصنا  هبلعث 
هبلعث يروآ . ياجب  ار  نآ  رکـش  یناوتن  هک  دایز  تورث  زا  تسا  رتهب  يروآ ، اجب  ار  نآ  رکـش  هک  یمک  لام  شاـب ! عناـق  هبلعث ! يا  دومرف :
وگلا نم  رگم  هبلعث ! يا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هعفد  نیا  درک . رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  دمآ و  دعب  زور  دـنچ  تفر .

نم اب  هدش و  هرقن  الط و  میارب  نیمز  ياه  هوک  مهاوخب  رگا  ادخ ! هب  دنگوس  یشاب ؟ ادخ  ربمایپ  دننامه  یهاوخ  یمن  متسین ؟ وت  قشمرس  و 
ای تفگ : دمآ و  رگید  راب  تفر و  هبلعث  متـسه . یـضار  هدرک  ردقم  دنوادخ  هچنآ  هب  نم  ینیب  یم  هک  يروط  هب  یلو  مناوت  یم  دننک ، ریس 

رادرب تسد  هبلعث  دـید  ترـضح  داد . مهاوخ  ار  همه  ناـکیدزن و  ارقف و  ادـخ و  قح  دـهدب ، نم  هب  یتورث  دـنوادخ  نک ! اـعد  هللا ! لوـسر 
تعرس هب  دنفسوگ  دیرخ ، يدنفسوگ  هبلعث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعد  زا  دعب  امرف ! تمحرم  یتورث  هبلعث  هب  ایادخ ! تفگ : تسین 

مامت البق  هبلعث  تفر . هنیدـم  رانک  هب  دـنامب و  رهـش  رد  تسناوتن  رگید  دـش . گنت  وا  رب  هنیدـم  رهـش  هک  ییاج  ات  تشاذـگ  شیازفا  هب  ور 
تسناوتن هک  دندش  دایز  ردق  نآ  شنادنفـسوگ  هتفر  هتفر  اما  دناوخ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـس  تشپ  دجـسم  رد  ار  شیاهزامن 

یم هنیدـم  هب  هعمج  ياهزور  طقف  دـنام . مورحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تعامج  زامن  تلیـضف  زا  دـنک و  تکرـش  تعامج  زامن  رد 
هب تشگ ، یم  هدوزفا  وا  تورث  رب  زور  هب  زور  دش و  رتدایز  ایند  يراتفرگ  اجیردت  دـناوخ . یم  ترـضح  رـس  تشپ  ار  هعمج  زامن  دـمآ و 

روط هب  داد و  تسد  زا  مه  ار  هعمج  زامن  تصرف  تفر و  هنیدم  تسد  رود  نابایب  هب  ریزگان  دنامب . زین  هنیدم  رانک  رد  تسناوتن  هک  يروط 
ربمایپ نامرف  رومأم  دریگب . ار  هبلعث  لاوما  تاکز  داتـسرف  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دش . هدـیرب  هنیدـم  اب  شا  هطبار  یلک 
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نامه نیا ، تفگ : دادـن و  ار  شلاوما  تاکز  هبلعث  دزادرپب . ار  شلاوما  تاکز  تساوخ  وا  زا  درک و  غـالبا  هبلعث  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلـص ربمایپ  ضرع  هب  ار  هبلعث  نایرج  تشگرب و  رومأم  میتسه ؟ رفاک  ام  رگم  دـنریگ . یم  اراـصن  دوهی و  زا  هک  تسا  هیزج  هیبش  اـی  هیزج 

اب نانآ  زا  یضعب  ( ) 7 .) دش لزان  يا  هیآ  اروف  هبلعث ! رب  ياو  هبلعث ! رب  ياو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـناسر . هلآ  هیلع و  هللا 
هک نیمه  یلو  دش ، میهاوخ  ناراکوکین  زا  هداد  تاکز  هقدص و  امتح  دنک ، تیانع  یلام  ام  هب  دوخ  مرک  زا  ادـخ  رگا  دنتـسب ، نامیپ  ادـخ 

بلق رد  قافن  ییوگ  غورد  ینکـش و  نامیپ  نیا  رطاخ  هب  دـندومن . ضارعا  نید  زا  دـندیزرو و  لخب  درک ، اطع  ناشیا  هب  شیوخ  فطل  زا 
. دومن عادو  یتخبدب  اب  ار  ایند  دیآ ، رب  شیامزآ  هدهع  زا  تسناوتن  هبلعث  ( 8 () دش نیزگیاج  تمایق  زور  ات  نانآ 

رهوش زا  تعاطا  - 9

ترفاسم زا  سپ  يورب . نوریب  هناخ  زا  دیابن  وت  ما  هتـشگن  رب  ترفاسمزا  نم  ات  تفگ : شرـسمه  هب  تشاد . ترفاسم  دـصق  راصنا  زا  يدرم 
نم هب  هتفر و  ترفاسم  مرهوش  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  یـسک  تسا . رامیب  شردپ  دینـش  نز  رهوش ،
یلص ربمغیپ  مورب . شتدایع  هب  نم  دییامرف  هزاجا  تسا ، رامیب  تخس  مردپ  ما  هدینش  نونکا  موشن . جراخ  لزنم  زا  هتشگنرب ، ات  تسا  هتفگ 

راب هتفای . تدش  شردپ  ضرم  هک  دینـش  نز  تشذـگ . يزور  دـنچ  نک ! تعاطا  ترهوش  زا  نیـشنب و  تا  هناخ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
! هن دومرف - : ترـضح  مورب ؟ ردپ  تدایع  هب  دییامرف  یم  هزاجا  هللا ! لوسر  ای  هک  داتـسرف  یماغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  مود 
زا مردپ  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ار  یـسک  موس  راب  درک . توف  شردپ  دینـش  یتدم  زا  سپ  امن ! تعاطا  ترهوش  زا  نیـشنب و  تا  هناخ  رد 

هزاجا مه  هعفد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مناوخب ؟ زامن  شیارب  منک ، تکرـش  شیرادازع  مسارم  رد  مورب  دـییامرف  هزاجا  هتفر ، اـیند 
ار یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  دندرک . نفد  ار  شردپ  نک ! تعاطا  ترـسمه  زا  نیـشنب و  تا  هناخ  رد  دومرف - : دادن و 

تبقاع  - 10 ( 9 .) دیشخب ار  تردپ  وت و  ناهانگ  دنوادخ  ترسمه ، زا  وت  تعاطا  رطاخ  هب  دییوگب  وا  هب  دومرف : داتـسرف و  نز  نآ  يوس  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  امرفب ؟ یتحیـصن  نم  هب  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  يدرم  یـشیدنا 

: داد باوج  درم  راب  ره  رد  درک و  رارکت  ار  لاؤس  نیا  رگید  راب  ود  ترـضح  يرآ ! تفگ : درم  ینک ؟ یم  لمع  میوگب  رگا  دومرف : ملـسو 
: دومرف تخاس ، هجوتم  بلطم  تیمها  هب  ار  وا  تفرگ و  یمکحم  لوق  وا  زا  هک  نآ  زا  سپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  یلب !

شماجنارـس رگا  نک ! هشیدـنا  ریگب  رظن  رد  ار  نآ  ماجنارـس  تبقاع و  یهد ، ماـجنا  يراـک  یتساوخ  هاـگره  منک - : یم  شرافـس  وت  هب  - 
روآ و ياجب  دـشاب ، راک  نآ  رد  ادـخ  ياضر  رگا  ینعی  هدـم ! ماجنا  ار  نآ  و  زیهرپب ! نآ  زا  هنرگو  هدـب  ماجنا  سپ  تسا  تاجن  تیادـه و 
زا يدرم  غاب  رد  ییامرخ  تخرد  بدنج  رسپ  ةرمس  ندناسر  ررـض  هن  ندرک و  ررـض  هن   - 11 ( 10 !) نک شیاهر  دشابن  ادـخ  ياضر  رگا 

! درک یم  مه  ینارچ  مشچ  انمـض  و  داد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  مالعا  هزاجا و  نودـب  دز ، یم  رـس  دوخ  تخرد  هب  یهاگ  وا  تشاد . راصنا 
هزاـجا دـیتشاد ، دورو  دـصق  هاـگره  تسین  اـم  دـنیاشوخ  هک  يوش  یم  لزنم  دراو  یناـهگان  بترم ، وـت  هرمـس ! تفگ : راـصنا  درم  يزور 

راچان موش ! دراو  هزاجا  نودب  مراد  قح  تسا و  نم  نآ  زا  هار  تفگ : تفریذپن و  ار  وا  فرح  هرمـس  دیوشن . دراو  مالعا  نودـب  دـیریگب و 
مشچ زا  ما  هداوناخ  دوش و  یم  لخاد  عالطا  نودب  درم  نیا  تفگ : درک و  تیاکش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يراصنا  درم 
دراد تیاکش  وت  زا  ینالف  دومرف : وا  هب  دندروآ و  ار  هرمس  داد  روتسد  ترـضح  دوشن . دراو  مالعا  نودب  دییامرفب  دنتـسین  ظوفحم  ینارچ 
نیا زا  دعب  دننک . ظفح  مرحمان  زا  ار  دوخ  یبوخ  هب  دنناوت  یمن  وا  هداوناخ  ارهق  ینک و  یم  روبع  وا  هناخ  زا  عالطا  نودب  وت  دـیوگ : یم  و 

. دشن رضاح  هرمس  شورفب ! ار  تخرد  سپ  دومرف - : ربمایپ  درکن . لوبق  زین  ار  ربمغیپ  شیامرف  هرمس  وشن ! دراو  عالطا  نودب  ریگب و  هزاجا 
: دومرف هک  نیا  ات  دش !! یمن  رضاح  هرمـس  درب  یم  الاب  ار  تمیق  روط  نیمه  دشن . یـضار  مه  زاب  درب ، الاب  ربارب  دنچ  هب  ار  تمیق  ترـضح 
رب تسد  مدوخ  تخرد  زا  هن  هک  تشاد  رارصا  دشن و  میلست  مه  زاب  هرمس  دوش . یم  هداد  وت  هب  یتخرد  يرادرب  تسد  تخرد  نیا  زا  رگا 

ناسر و نایز  مدآ  وت  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  تقو  نیا  رد  مریگب . هزاجا  غاب  هب  دورو  ماگنه  مرضاح  هن  مراد و  یم 
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تخرد ورب  دومرف : يراصنا  درم  هب  درک  ور  سپس  ندناسر . نایز  هن  تسا و  لوبق  دروم  ندید  نایز  هن  مالسا  نید  رد  یتسه و  يریگتخس 
ره ار ، تتخرد  ورب  الاح  دومرف - : هرمس  هب  ترـضح  عقوم ، نیا  رد  دندرک  ار  راک  نیا  دنتفر و  نانآ  زادنیب ! هرمـس  يولج  نکب و  ار  امرخ 

(11 .) راکب یتساوخ  اجک 

يرامیب رتسب  رد   - 12

یشوه یب  لاح  رد  يو  دندش . رضاح  وا  نیلاب  رب  دوخ  باحـصا  زا  یهورگ  اب  ادخ  ربمغیپ  دوب . هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  ناناملـسم  زا  یکی 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دمآ . شوه  هب  درم  هاگان  منک . لاؤس  وا  زا  ات  راذگب  دازآ  ار  صخـش  نیا  گرم  هتـشرف  يا  دومرف : ادخ  لوسر  دوب .

- ؟ دنتـسه رتکیدزن  وت  هب  ود ، نآ  زا  کی  مادک  منیب - . یم  رایـسب  یهایـس  رایـسب و  يدیفـس  تفگ : درم  ینیب ؟ یم  هچ  دومرف : ملـسو  هلآ 
ناـهانگ ایادـخ  کـتعاط  نم  ریـسیلا  ینم  لـبقا  کیـصاعم و  نم  ریثکلا  یل  رفغا  مهللا  وگب : دومرف ؛ ترـضح  تسا . رتـکیدزن  نم  هب  هاـیس 

ناسآ وا  رب  یتعاس  دومرف : هتـشرف  هب  هرابود  ربمغیپ  دش . شوه  یب  دـناوخ و  ار  اعد  نیا  درم  ریذـپب ! ار  مکدـنا  تعاط  شخبب و  ار  مرایـسب 
رایسب و هایـس  درم : ینیب ؟ یم  هچ  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دمآ . شوه  هب  درم  تقو  نیا  رد  منک . شـسرپ  وا  زا  ات  ریگب !
: دومرف نارـضاح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . رتکیدزن  دیفـس  تسا - ؟ رتکیدزن  وت  هب  اهنآ  زا  کی  مادک  منیب - . یم  رایـسب  دیفس 

ناج لاح  رد  هک  يدرف  نیلاب  هب  یتقو  دـیامرف : یم  ناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیـشخب . ار  امـش  قیفر  نیا  دـنوادخ 
(12 .) دینک نیقلت  دییوگب و  وا  هب  ار  هدش ) رکذ  ياعد   ) اعد نیا  دیتفر ، تسا  نداد 

تافارخ اب  هزرابم   - 13

: دـنتفگ يا  هدـع  تفرگ . دیـشروخ  زور  نامه  رد  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  میهاربا  هک  یماـگنه 
نفد زا  شیپ  اروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسادخ .) لوسر  تمظع  تمالع  نیا  و   ) تسا نیگمغ  میهاربا  گرم  رطاخ  هب  زین  دیشروخ 

هب تسادخ و  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  هام  دیشروخ و  مدرم ! يا  دومرف : تفر و  ربنم  يالاب  درک و  توعد  دجسم  هب  ار  مدرم  میهاربا ، هزانج 
دیشروخ هاگره  دنوش ! یمن  هتفرگ  یسک  یگدنز  گرم و  رطاخ  هب  زگره  دنشاب ، یم  عیطم  ادخ  نامرف  هب  دنتکرح و  ریس و  رد  وا  روتـسد 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هاگنآ  دـندناوخ  تعامج  اب  ار  تایآ  زامن  دـندمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپـس  دـیناوخب ! تایآ  زامن  تفرگ ، هاـم  و 
شنفد مدرم  نآ  زا  سپ  درک  نـفک  داد و  لـسغ  ار  مـیهاربا  هزاـنج  مالــسلا  هـیلع  یلع  نـک ! هداـمآ  نـفد  يارب  ار  مـیهاربا  مدــنزرف  رکیپ 

(13 .) دندرک

يراک مکحم  سرد   - 14

نیگمغ لد  دومرف : دـش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  درپس  كاخ  هب  ار  میهاربا ، شدـنزرف ، رکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو 
. مینیگمغ وت  گرم  رد  اـم ، میهاربا ! دومرف : هاـگنآ  میوـگ . یمن  دوـش  ادـخ  مشخ  ببـس  هک  ینخـس  یلو  دزیر ، یم  کـشا  مشچ  تسا و 

یکی هاگره  دومرف : نآ  زا  سپ  درک ، فاص  ار  نآ  شکرابم  تسد  اب  هدشن ، تسرد  لماک  روط  هب  هک  دـید  ار  ربق  هشوگ  ترـضح  سپس 
(14 .) دهد ماجنا  راوتسا  مکحم و  ار  نآ  امتح  داد ، ماجنا  ار  يراک  امش  زا 

اهمسا نیرت  بوبحم   - 15

یم هچ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نأـش  رد  مدرک : ضرع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  هـب  دـیوگ : یم  يراـصنا  رباـج 
حور ود ، نآ  داد : خساپ  ترضح  دییامرف ؟ یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  نأش  رد  مدرک : ضرع  تسا ! نم  ناج  وا  دومرف : دییامرف ؟
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هدینادرگ داش  ارم  دنک ، داش  ار  وا  هک  ره  تسا و  هدرک  نیگمغ  ارم  دنک  نیگمغ  ار  وا  هک  ره  تسا . نم  رتخد  ناشیا ، ردام  همطاف ، دننم و 
حلـص رد  ناشیا  اب  هک  سک  ره  اب  محلـص  رد  تسا و  گنج  رد  ناـشیا  اـب  هک  سک  ره  اـب  مگنج  رد  نم  مریگ ، یم  هاوگ  ار  ادـخ  تسا و 

دنوادـخ دزن  نانآ  ياهمـسا  هک  اریز  ناوخب ، ناشیا  ياهمـسا  هب  ار  ادـخ  ددرگ ، باجتـسم  ینک و  اـعد  یتساوخ  هاـگره  رباـج ! يا  تسا .
(15 .) تسا اهمسا  نیرت  بوبحم 

هیاسمه دودح   - 16

هیاسمه نیرتکیدزن  ما و  هدیرخ  لحم  نالف  رد  يا  هناخ  نم  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  راصنا  زا  يدرم 
، مالـسلا هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  متـسین . عـمج  رطاـخ  زین  شرـش  زا  مرادـن و  وا  زا  يریخ  دـیما  هک  تسا  یمدآ  ما 

هیاسمه سکره  هک  دننز  دایرف  دجسم  رد  دنلب  يادص  اب  هک  دومرف  روتسد  دشاب ) دادقم  دیاش  یمراهچ  دیوگ : یم  يوار   ) رذابا و ناملس ،
سپـس دندرک . نالعا  مدرم  هب  دنلب  يادص  اب  ار  ترـضح  شیامرف  راب  هس  دجـسم  رد  زین  نانآ  درادن ، نامیا  دشابن ، هدوسآ  وا  رازآ  زا  شا 

(16 .) دوش یم  بوسحم  هیاسمه  بقع  ولج و  تسار و  پچ و  زا  هناخ  لهچ  دومرف : درک و  هراشا  تسد  اب  ترضح 

بضغ زا  زیهرپ   - 17

. دشاب نم  یتخبشوخ  تداعس و  ثعاب  هک  زومایب  يزیچ  ارم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  يدرم 
شا هلیبـق  هداوناـخ و  دزن  سپـس  تسا . یفاـک  میارب  تحیـصن  نیمه  تفگ : درم  شاـبم ! ینابـصع  نکن و  بـضغ  ورب و  دوـمرف : ترـضح 
هدامآ ود  نآ  نایم  گنج  همدـقم  هدرک ، ادـیپ  فالتخا  رگید  هلیبق  اب  وا  هلیبق  تسا ، هداد  خر  يراوگاـن  هثداـح  وا  زا  سپ  دـید  تشگزاـب .
نینوخ گنج  کی  هدامآ  دنا و  هتفرگ  تسد  هب  هحلسا  هدرک ، ییارآ  فص  رگیدکی  ربارب  رد  هلیبق  ود  ره  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  تسا و 
ربمایپ زردـنا  هاگان ! تفرگ . رارق  دوخ  ناگتـسب  فص  رد  دیـشوپ و  یگنج  سابل  گنرد  یب  دـش و  هتخیگنارب  درم  لاـح ، نیا  رد  دنتـسه .

هلیبق يوس  هب  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  گنج  حالس  يروف  دمآ . شرطاخ  هب  نکن ) بضغ   ) دوب هدومرف  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
هب ام  بناج  زا  لتق ... مخز و  لثم  نایز ) ررـض و   ) هنوگره مدرم ! تفگ : نانآ  هب  تفاتـش و  دـندوب ، گنج  هب  هدامآ  وا  ناشیوخ  اـب  هک  يا 

مزادرپ و یم  دوخ  لام  زا  لماک  روط  هب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  هدـهع  هب  تسین ) مولعم  یلتاق  براض و   ) درادـن تمالع  هدـش و  دراو  امش 
هدـش و مرن  ناشلد  دندینـش ، ار  وا  هنالقاع  داهنـشیپ  هلیبق  ناگرزب  دـیریگب . اهنآ  زا  تسا  مولعم  شلتاق  براـض و  هک  لـتق  مخز و  هنوگره 
همیرج و تخادرپ  هب  نامدوخ  میرادن و  اهزیچ  نیا  هب  يزاین  هنوگ  چـیه  ام  دـنتفگ : دـندرک و  رکـشت  وا  زا  تسـشن و  ورف  ناشبـضغ  هلعش 
رد تاودـع  هنیک و  شتآ  هدرک ، یتشآ  حلـص و  رگیدـکی  اـب  هلیبـق  ود  ره  بضغ  كرت  اـب  هنوگ  نیدـب  میتـسه . راوازـس  تشذـگ  وفع و 

(17 .) دیدرگ شوماخ  ناشنایم 

قارف هراچ   - 18

هب هک  یماگنه  مرادن . ار  امش  قارف  تقاط  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  تمدخ  راصنا  زا  يدرم 
، میآ یم  ناترادید  هب  هتشادرب ، یگدنز  راک و  زا  تسد  مراد ، امـش  هب  هک  يا  هقالع  تبحم و  يور  زا  متفا ، یم  امـش  دای  هب  مور  یم  هناخ 
دیریگ و یم  رارق  نآ  هاگیاج  نیرتالاو  رد  دیوش  یم  تشهب  دراو  امش  هک  متفا  یم  تمایق  زور  دای  هب  هاگ  نآ  منیبب ، کیدزن  زا  ار  امـش  ات 
ادخ و زا  هک  نانآ  دش : لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  يراصنا ، درم  ياه  تبحـص  زا  دـعب  منک ؟ هچ  ادـخ  لوسر  يا  امـش  ییادـج  زا  زور  نآ  نم 
نادیهـش و ناقداص ، نایوگتـسار ، ناربمغیپ ، زا  هدرک : تیانع  اهتمعن  ناشیارب  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  هرمز  رد  دـننک ، تعاـطا  شلوسر 

هدژم نیا  دناوخ و  شیارب  ار  هیآ  نیا  تساوخ و  ار  درم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 18 .) دنتسه یناقیفر  بوخ  نانیا  ناحلاص و 

راونالاراحب زا 237ياهناتساد  هحفص 115  مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهرا

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


(19 .) دوب دنهاوخ  ترضح  نآ  رانک  تشهب ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیتسار  ناوریپ  هک  داد  وا  هب  ار 

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  ع )  ) یلع  - 19

لاـح هب  هک  یتقو  دوب . هدـش  لاـح  یب  مخز  تدـش  زا  دروخ ، تبرـض  مجلم  نبا  تسد  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
نبا  ) ناتریـسا هب  ار  ریـش  نیا  دومرف : داد و  نسح  هب  ار  هیقب  دروـخ  ریـش  زا  یمک  ماـما  داد . ترـضح  هب  ریـش  یفرظ ، رد  نسح  ماـما  دـمآ ،

ماگنه ات  دـیهدب و  وا  هب  ار  اه  یندیـشون  اـهیندروخ و  نیرتهب  مراد ، وت  ندرگ  رد  هک  یقح  نآ  هب  مدـنزرف ! دومرف : سپـس  دـیهدب ! مجلم )
(20 !) دوش یمارگ  امش  دزن  ات  دیناشونب  ناشیا  هب  دیشون  یم  هچنآ  زا  دیناروخب و  وا  هب  دیروخ  یم  هچنآ  زا  دینک و  ارادم  ناشیا  اب  مگرم 

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  تیاعر  - 20

، دوب مالـسا  هانپ  رد  هک  یحیـسم ) ای  يدوهی   ) یمذ رفن  کی  اب  هفوک  جراخ  رد  شتفالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يزور 
، دندیـسر یهار  ود  رـس  اـت  دـنداد  همادا  هار  هر  ود  ره  هفوک . هب  دوـمرف : ماـما  يور ؟ یم  اـجک  ادـخ  هدـنب  تفگ : یمذ  درم  دـندش . هارمه 

یمذ درم  دـیآ . یم  وا  هارمه  تفرن ، هفوک  هار  زا  شناملـسم  قیفر  هک  دـید  دورب ، تفرگ  شیپ  ار  دوخ  هار  دـش و  ادـج  یمذ  هک  یماـگنه 
شوخ نایاپ  یلو  مناد  یم  تسا . یکی  نآ  هفوک  هار  یتفرن ، هفوک  هار  زا  امـش  ارچ . دومرف : مور ؟ یم  هفوک  هب  يدومرفن  امـش  رگم  تفگ :
مهاوخ یم  تهج  نیدب  تسا ، نیمه  ام  ربمغیپ  روتـسد  دنک و  هقردب  مدق  دنچ  ییادـج  ماگنه  رد  ار  شهار  قیفر  درم ، هک  تسنآ  یتقافر 

نییآ هک  نیا  یلب - . دومرف : ماما  هداد ؟ روتسد  نینچ  امش  ربمغیپ  تفگ : یمذ  مدرگ . یم  رب  دوخ  هار  هب  هاگنآ  منک . هقردب  ار  وت  ماگ  دنچ 
. تسا هدوب  وا  هناراوگرزب  قالخا  نیمه  رطاخ  هب  امتح  دومن ، ادـیپ  دایز  ناوریپ  نینچ  درک و  تفر  شیپ  ناهج  رد  تعرـس  اب  امـش  ربمغیپ 
: تشاد راهظا  دش و  ناملـسم  تسا ، هدوب  ناناملـسم  هفیلخ  وا  هارمه  تخانـش  هک  یماگنه  تشگرب  هفوک  يوس  نینموملا  ریما  اب  یمذ  درم 
اب مالسلا  هیلع  یلع  راد  هلصو  شفک  زا  رت  شزرا  یب  یتموکح  - 21 ( 21 .) مشاب یم  امش  نییآ  نید و  وریپ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  نم 

اجنآ رد  دندیسر . راق ) يذ   ) لحم هب  هرصب  یکیدزن  رد  دندرک . یم  تکرح  هرصب  يوس  هب  نانکش  نامیپ  یبوکرـس  يارب  مالـسا  نایهاپس 
، مدیسر یلع  نینموملا  ریما  روضح  هب  اجنآ  رد  نم  دیوگ : یم  سابع  نب  هللا  دبع  دندومن . فقوت  هاپـس  يزاس  هدامآ  یگتـسخ و  عفر  يارب 

نیا سابع ! نبا  دومرف : درک و  نم  هب  يور  ترـضح  دـنز . یم  هلـصو  ار  شیوخ  شفک  دوخ  اوق ) لـک  هدـنامرف  ناناملـسم ، سیئر   ) مدـید
تسایر و زا  شزرا  یب  شفک  نیمه  ادخ ! هب  دنگوس  دومرف : درادن . یـشزرا  متفگ : تسا ؟ ردـق  هچ  نآ  تمیق  دزرا ؟ یم  ردـق  هچ  شفک 
! يرآ ( 22 .) مزادنارب ار  لطاب  منک و  هدنز  ار  قح  تسایر  تموکح و  نیا  اب  مناوتب  هک  نیا  رگم  تسا . رت  بوبحم  نم  يارب  امش  تموکح 

؟ دراد یشزرا  هچ  هنرگ  ددرگ و  دوبان  لطاب  هدنز و  قح  شا  هیاس  رد  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  تموکح ، کی  شزرا 

دیسرپب نم  زا  - 22

امـش نیب  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  مدرم  دومرف : ینارنخـس  نمـض  رد  درک ، یم  ینارنخـس  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
رد وم  رات  دنچ  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  صاقو  نب  دعـس  تفگ . مهاوخ  خساپ  دیـسرپب  زیچ  ره  زا  دنگوس ! ادخ  هب  مشابن ،

هاگنآ درک ! یهاوخ  نم  زا  ار  لاوس  نیمه  وت  دوب  هدومرف  نم  هب  ادخ  لوسر  متـسود  مسق ! ادخ  هب  دومرف : ترـضح  تسا ! نم  شیر  رس و 
وت هناـخ  رد  هدرک و  هنـال  یناطیـش  وت  شیر  رـس و  يوم  ره  نب  رد  نادـب  ردـق  نیمه  يریذـپ ، یمن  نم  زا  میوـگب  ار  تقیقح  رگا  دوـمرف :
یم هار  اپ  تسد و  راهچ  رس  رب  هک  دوب  یکدوک  تقو  نآ  رد  دعس  رمع  دشک . یم  ار  نیسح  مدنزرف  هک  تسا  دعس ) نب  رمع   ) يا هلاسوگ 

(23 .) تفر
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یگدنز رد  يور  هنایم  - 23

عیـسو و یگدـنز  تفر ، وا  تدایع  هب  نینمؤملا  ریما  دوب  راـمیب  هرـصب ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنمتورث  نادـنمتدارا  زا  یکی  داـیز  نبا  ـالع 
يا هناخ  وت  الع ! يا  دومرف : تسا . هدرک  يور  هدایز  یگدنز  رد  الع  دوب  مولعم  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  ماما  هجوت  گرزب  للجم و  ياهقاتا 

شیب هناخ  نیا  رد  هک  اریز   ) يرت جاتحم  يا  هناـخ  نینچ  هب  ترخآ  رد  وت  هک  یتروص  رد  یهاوخ  یم  هچ  يارب  اـیند  رد  ار  یگرزب  نیا  هب 
نیا رد  یـشاب  هتـشاد  عیـسو  هناخ  نینچ  زین  ترخآ  رد  یهاوخب  رگا  يرآ ! دوب ). یهاوخ  هشیمه  هناخ  نآ  رد  یلو  ینام  یمن  زور  دـنچ  زا 

رد امـش  هب  دنوادخ  یهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  زادرپب ! ار  ینید  ناردارب  یهلا و  قوقح  روآ و  اجب  محر  هلـص  نک ، يزاون  نامهم  هناخ 
مردارب زا  نم  نینمؤملا ! ریما  ای  درک : ضرع  سپـس  درک . مهاوخ  تعاطا  ار  امـش  روتـسد  الع : دهد . یم  ار  هناخ  نیمه  دـننام  رگید  ناهج 

هرانک ایند  زا  هدیـشوپ ، نشخ  ساـبل  تفگ - : خـساپ  رد  ـالع  تسا ؟ هدرک  هچ  رگم  هچ ؟ يارب  دومرف - : ترـضح  مراد ! تیاکـش  مصاـع 
ریما دـنروآ . ار  مصاـع  دـیروایب ! نم  دزن  ار  وا  دومرف : هدرک . خـلت  شا  هداوناـخ  دوخ و  رب  ار  یگدـنز  هک  يروـط  هب  تسا . هدوـمن  يریگ 

، تسا هدناشک  هار  نیا  هب  ار  وت  هدرب و  ار  تلقع  ناطیش  نتشیوخ ! ناج  نمشد  يا  دومرف : دیشک و  مه  رد  هرهچ  دید  ار  وا  نوچ  نینمؤملا 
لالح وت  رب  ار  هزیکاپ  ياه  تمعن  هک  ییادـخ  ینک  یم  نامگ  ینک ؟ یمن  محر  تدـنزرف  هب  ارچ  یـشک ؟ یمن  تلاجخ  تلایع  لـها و  زا 

ای تفگ : مصاع  یشاب . هتشاد  ار  هشیدنا  نینچ  هک  ینآ  زا  رت  کچوک  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت  ینک ؟ هدافتـسا  اه  نآ  زا  دهاوخ  یمن  هدرک 
وت دـننام  نم  وت ! رب  ياو  دومرف : منک . یم  يوریپ  وت  زا  نم  يا ؟ هدومن  اـفتکا  نشخ  ساـبل  تخـس و  كاروخ  هب  امـش  ارچ  نینمؤـملا ! ریما 
هک مرواـیب  نییاـپ  دـح  نآ  اـت  ار  دوخ  كاـشوپ  كاروـخ و  دـیاب  نم  متـسه ، ناناملـسم  ياوـشیپ  نم  اریز  مراد ، رگید  هفیظو  نم  متـسین ،
مه نم  ياوشیپ  ربهر و  دـیوگب : هک  هشیدـنا  نیا  اب  دـنک . لمحت  ار  یگدـنز  یخلت  یمالـسا  تموکح  طاـقن  نیرترود  رد  مدرم  نیرتریقف 

، ترـضح نانخـس  زا  سپ  يرادن . یفیلکت  نینچ  زگره  وت  تسا  نم  يرادـمامز  هفیظو  نیا  دـشوپ ، یم  نم  دـننام  دروخ و  یم  نم  دـننام 
(24 .) تخادرپ یگدنز  راک و  هب  دیشوپ و  یلومعم  سابل  مصاع 

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج  - 24

يارب مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک . هلمح  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هب  زهجم  رکـشل  اب  دراد  میمـصت  هیواعم  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
ناهاشداپ تختیاپ   ) نئادـم رهـش  هب  هار  رـس  رد  دـندرک  تکرح  نیفـص  يوس  هب  زهجم  هاپـس  اب  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  نانمـشد  یبوکرس 

خاـک ياـه  هناریو  تـشگ  لوغـشم  شناراـی  زا  یهورگ  اـب  زاـمن  يادا  زا  سپ  ترـضح  دـندش . يرـسک  خاـک  دراو  دندیـسر و  یناـساس )
يروط هب  دنداد  یم  حیضوت  شنارای  هب  دوب  هدش  ماجنا  اجنآ  رد  هک  ار  ییاهراک  دندیـسر  یم  هک  خاک  تمـسق  ره  هب  دندش و  ناوریـشونا 

امـش ایوگ  دـیهد  یم  حیـضوت  ار  خاک  عضو  نانچنآ  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نانآ  زا  یکی  تبقاع  دـش و  یم  باحـصا  بجعت  ثعاـب  هک 
يا همجمج  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندرک ، یم  اشامت  ار  اهرالات  اهخاک و  ياه  هناریو  هک  تاظحل  نآ  رد  دیا ! هدرک  یگدنز  اجنیا  اهتدم 
دمآ نئادم  خاک  ناویا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  ایب ! نم  هارمه  هتشادرب  ار  وا  دومرف : شنارای  زا  یکی  هب  دید ، هبارخ  هشوگ  رد  ار  هدیسوپ 

. راذگب تشط  رد  ار  نآ  دومرف : همجمج  دندروآ  هب  دنتخیر و  تشط  رد  بآ  يرادقم  دندروآ و  یتشط  داد  روتـسد  تسـشن و  اجنآ  رد  و 
وگب مهد ! یم  مسق  ار  وت  همجمج ! يا  دومرف : همجمج  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگنآ  تشاذـگ . تشط  ناـیم  رد  ار  همجمج  مه  يو 

زا يا  هدـنب  نم  یتسه و  ناراـگزیهرپ  ربـهر  نانیـشناج و  رورـس  نینمؤملا ، ریما  وت  تفگ : اـسر  ناـیب  اـب  همجمج  یتـسیک ؟ وت  متـسیک  نم 
هب تبـسن  مدوب ، لداـع  هاـشداپ  نم  نینموملا ! ریما  اـی  داد : باوج  تسا ؟ هنوگچ  تلاـح  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه . ادـخ  ناگدـنب 

. مدرب یم  رس  هب  تسرپ ) شتآ   ) یسوجم نید  رد  یلو  دنیبب . متس  نم  تموکح  رد  یسک  مدوبن  یـضار  متـشاد ، تبحم  رهم و  ناتـسدریز 
ار مالسا  متساوخ  نم  دش  ثوعبم  تلاسر  هب  هاگنآ  تشادرب . یفاکـش  نم  خاک  دمآ  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
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زا کنیا  مدروآ و  یم  نامیا  مه  نم  هک  شاک  يا  منامیـشپ . نونکا  تشاد و  زاب  مالـسا  نامیا و  زا  ارم  تنطلـس  قرب  قرز و  لیو  مریذـپب 
وت اب  مه  نم  مدروآ  یم  نامیا  رگا  ملاـح ! هب  ياو  مناـما . رد  مه  خزود  شتآ  زا  تلادـع  رطاـخ  هب  لاـح  نیع  رد  متـسه و  مورحم  تشهب 

تحت نارضاح  همه  هک  دوب  زوس  لد  يردق  هب  ناوریشونا  هدیـسوپ  همجمج  نانخـس  ربمغیپ ! نادناخ  گرزب  يا  نینمؤملا و  ریما  يا  مدوب .
. میشاب نتشیوخ  تاجن  رکف  رد  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  زین  ام  تسا  دیما  ( 25 .) دنتسیرگ دنلب  يادص  اب  هتفرگ  رارق  ریثأت 

هانگ نامرد  - 25

دوش و یم  هانگ  راتفرگ  یهاگ  ناسنا  مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگ : یم  تسا ، نینمؤملا  ریما  صلخم  نارای  زا  یکی  لیمک 
ماما رادقم ؟ نیمه  لیمک : تسا . ندرک  هبوت  نآ  دـح  دومرف : تسیچ ؟ نتـساوخ  شزرمآ  دـح  دـهاوخ ، یم  شزرمآ  ادـخ  زا  نآ  لابند  هب 

تکرح زا  روظنم  لیمک : هللا . رفغتـسا  دـیوگب  نداد  تکرح  اب  درک ، هانگ  هدـنب  هاگره  ماما : تسا ؟ هنوگچ  سپ  لـیمک : هن . مالـسلا : هیلع 
وا لد  ماما : تسیچ ؟ تقیقح  لـیمک : دـشاب . زین  تقیقح  نآ  لاـبند  هک  نیا  طرـش  هب  ناـبز ، بل و  ود  نداد  تکرح  ماـما : تسیچ ؟ نداد 

رافغتـسا زا  مداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  لیمک : ددرگن . زاـب  هدرک  رافغتـسا  نآ  زا  هک  یهاـنگ  هب  دریگ  میمـصت  نطاـب  رد  دـشاب و  كاـپ 
؟ تسیچ رافغتسا  هشیر  لصا و  سپ  لیمک : يا . هدیـسرن  نآ  لصا  هب  زونه  وت  هک  نیا  يارب  ماما : ارچ ؟ لیمک : هن ! ماما : متـسه ؟ ناگدننک 

ترابع هب  تسا . ناگدـننک  تدابع  هجرد  نیلوا  هلحرم ، نیا  هاـنگ . كرت  يدرک و  رافغتـسا  نآ  زا  هک  یهاـنگ  زا  هبوت  نداد  ماـجنا  ماـما :
نیا رب  میمصت  . ) هجو چیه  هب  هانگ  نادب  نتشگن  زاب  رب  میمـصت  . 2 هتشذگ . زا  ینامیشپ  . 1 دراد ؛ ینعم  شش  تسا  یمسا  رافغتـسا  رگید ،

ماـمت رد  دـنوادخ  قح  يادا  . 4 يراکهدـب . وا  هب  هک  اـهناسنا  هـمه  قـح  تـخادرپ  . 3 ینکن ). رارکت  تقو  چـیه  ار  هتـشذگ  ناـهانگ  هـک 
دبـسچب ناوختـسا  هب  تتـسوپ  هک  يروط  هب  تسا ، هدییور  تندـب  رب  مارح  زا  هک  یتشوگ  هنوگره  ندرک ) بآ   ) ندرب نیب  زا  . 5 تابجاو .

هبوت تروص  نیا  رد  ار . هانگ  تذـل  يا  هدـیناشچ  وا  هب  هچنانچ  ار ، تعاط  جـنر  یناشچب  تنت  هب  . 6 دـیورب . اهنآ  نایم  هزات  تشوگ  سپس 
(26 .) دور یم  رامش  هب  ناگدننک  هبوت  ناسنا  هتفای و  ققحت  یقیقح 

هاگشتسرپ رد  يرون  مالسلااهیلع  همطاف  - 26

رون همطاـف  تسا . نم  دوجو  هراـپ  همطاـف  تسا . ناـهج  ود  ره  نیرخآ  نیلوا و  ناوناـب  يوناـب  همطاـف ، مرتـخد  دـیامرف : یم  مالـسا  ربماـیپ 
رد وا  هک  یماگنه  ناسنا . هرهچ  رد  تسا ، يا  هیروح  همطاف  تسا . نم  ناج  حور و  همطاف  تسا . نم  لد  هویم  همطاـف  تسا . نم  ناگدـید 

ناینیمز هب  ناگراتس  هک  هنوگ  نامه  دشخرد ، یم  نامـسآ  ناگتـشرف  هب  شدوجو  رون  دتـسیا ، یم  شراگدرورپ  ربارب  رد  تدابع ، بارحم 
رارق مهاگرد  رد  هک  دیرگنب ! همطاف )  ) ما هتـسیاش  هدنب  هب  نم ! ناگتـشرف  يا  ناه  دیامرف : یم  ناگتـشرف  هب  نابرهم  يادـخ  دنـشخرد . یم 
مریگ یم  دـهاش  ار  امـش  کـنیا  تسا . نم  شتـسرپ  لوغـشم  دوجو  ماـمت  اـب  همطاـف  دزرل . یم  دوخ  هب  تشحو  فوخ و  زا  تسا و  هتفرگ 

(27 .) مدیشخب تینما  خزود  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش 

ناملسم نز  تفص  نیرت  هدیدنسپ  - 27

نیرت هدیدنسپ  نیرتهب و  دییوگب  نم  هب  دومرف : میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
، متشگرب هناخ  هب  نم  میدمآ و  نوریب  ترـضح  تمدخ  زا  سپـس  میدنام . زجاع  خساپ  زا  یگمه  ام  تسیچ ؟ ناملـسم  نز  کی  يارب  زیچ 
دنیبن و ار  مرحمان  ياهدرم  هک  تسا  نآ  ناملسم  نز  کی  يارب  زیچ  نیرتهب  تشاد : راهظا  هیـضرم  يارهز  مداد . عالطا  همطاف  هب  ار  هیـضق 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مدناسر . ترضح  هب  ار  همطاف  خساپ  متشگرب و  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  هاگنآ  دننیبن . ار  وا  مه  یبنجا  ياهدرم 

(28 .) تسا نم  دوجو  ءزج  نم و  نت  هراپ  همطاف  اقح  ینم  ۀعضب  همطاف  نا  دومرف : هک  دش  لاحشوخ  يردق  هب  باوج  ندینش 
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حول رد  ابیز  هلمج  هس  - 28

ربمغیپ درک . تیاکـش  یگدنز  تالکـشم  یخرب  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  يزور  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ناوناب  يوناب 
تسیرگن و نآ  رب  ارهز  راپسب ! رطاخ  هب  ناوخب و  هدش  هتشون  حول  رد  ار  هچنآ  مرتخد ! دومرف : داد و  وا  هب  یحول  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نموی ناک  نم  و  هفیـض ، مرکیلف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  و  هراج ، يذوی  الف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  هدش : هتـشون  دید 
ادـخ و هب  سک  ره  درازایب و  دـیابن  ار  دوخ  هیاسمه  دراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  تکـسی . وا  اریخ  لقیلف  رخالا  مویلا  هللااب و 

توکـس ای  دـیوگب  قح  نخـس  دـیاب  دراد  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  دـنک  مارتحا  ار  شناـمهم  دـیاب  دراد  ناـمیا  تماـیق  زور 
(29 .) دنک

! لالب ناذا  گناب  - 29

ناذا نتفگ  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوگ  ناذا  لالب -  تسب  ورف  ناهج  زا  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  یماگنه 
تسود دومرف : همطاف  يزور  تفگ . مهاوخن  ناذا  سک  چیه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  نم  تفگ : درک و  يراددوخ 

هللا تفگ : رابود  هک  یماگنه  دش . ناذا  نتفگ  هدامآ  دیسر  لالب  شوگ  هب  همطاف  نخس  هک  یتقو  مونشب . ار  مردپ  يوگ  ناذا  يادص  مراد 
. تسیرگ دـنلب  دـنک و  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  رگید  دروآ  دای  هب  ار  شراوگرزب  ردـپ  نارود  هرطاـخ  هیـضرم  يارهز  ربکا ، هللا  ربکا ،

ناـمگ هک  يروط  هب  درک  شغ  داـتفا و  نیمز  رب  دز و  يا  هجـض  مالـسلااهیلع  همطاـف  هللا . لوسر  دـمحم  نا  دهـشا  تفگ : لـالب  هک  یتـقو 
ار ناذا  لالب  درک . عادو  ار  ایند  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  وگب ! ناذا  لالب  دـنتفگ : دـندمآ ، مدرم  دومن . عادو  ار  ایند  ارهز  دـندرک 
زا ناهج ! ود  ناوناب  يوناب  يا  داد : خـساپ  لالب  نک ! مامت  ار  ناذا  لالب  دومرف : دـمآ  شوه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  یتقو  تشاذـگ . ماـمتان 

ار وا  زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  مسرت . یم  تناـج  زا  دروآ ، یم  موجه  وـت  رب  تاـساسحا  نینچ  يونـش  یم  ارم  ناذا  يادـص  هاـگره  هک  نیا 
. تفگن ناذا  مومع  يارب  رگید  تقو  نآ  زا  لالب  ( 30 .) دیشخب

رشحم يارحص  رد  مالسلااهیلع  همطاف  - 30

رد یثیدح  منک  یم  اضاقت  موش ! تیادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگ : یم  ربمایپ ) دنمـشزرا  هباحـص   ) يراصنا هللادـبع  نب  رباج 
ماما دنوش . دنـسرخ  داش و  متفگ ، زاب  تلاسر  نادـناخ  امـش  ناوریپ  يارب  ار  نآ  تقو  ره  هک  دـییامرفب  میارب  همطاف  تردام  تمظع  دروم 

بصن رون  زا  ییاهربنم  یهلا  ناربمغیپ  يارب  دسر  یم  ارف  تمایق  زور  هک  یتقو  دومرف : ربمایپ  هک  درک  لقن  ادخ  لوسر  زا  مردپ  دومرف : رقاب 
! نک ینارنخـس  ما ! هدیزگرب  ربمایپ  يا  دیامرف : یم  نابرهم  دنوادخ  هاگنآ  دوب . دهاوخ  اهربنم  نیرتدنلب  نم  ربنم  اهنآ  نایم  رد  هک  دوش  یم 

ییاهربنم سپـس  دنـشاب . هدینـشن  ار  نآ  دـننامه  زین  یهلا  ناریفـس  ناربمایپ و  یتح  سک  چـیه  هک  منک  یم  ینارنخـس  نانچ  زور  نآ  نم  و 
روتسد وا  هب  دنوادخ  هاگنآ  تسا  رتدنلب  اهربنم  همه  زا  یلع )  ) نم نیـشناج  ربنم  اهنآ  نایم  رد  دوش و  یم  بصن  ناربمغیپ  نانیـشناج  يارب 

يارب نآ  زا  سپ  دنـشاب . هدینـشن  ار  نآ  دننام  ادخ  ناربمغیپ  نانیـشناج  زا  مادک  چیه  هک  دنک  یم  ینارنخـس  وا  دنک و  ینارنخـس  دهد  یم 
دنراذگ و یم  يربنم  نیـسح ) نسح و   ) نم یگدنز  غاب  لگ  ود  مدنزرف و  ود  يارب  دوش و  یم  بصن  رون  زا  ییاهربنم  ناربمایپ ، نادـنزرف 
. دنا هدینشن  ناربمغیپ  نادنزرف  زا  کی  چیه  هک  درک  دنهاوخ  ینارنخس  ما  هدید  رون  ود  نآ  دننک و  ینارنخـس  دوش  یم  تساوخرد  نانآ  زا 

ادن دنوادخ  بناج  زا  دوش . یم  اپ  همطاف  هاگنآ  تساجک ؟ ربمایپ  یمارگ  رتخد  همطاف )  ) هک دهد  یم  ادن  نیما  لیئربج  یحو ، هتشرف  سپس 
دنهد یم  باوج  ناش  یمارگ  دنزرف  ود  نینمؤملا و  ریما  ربمایپ و  تسیک ؟ نآ  زا  يراوگرزب  هوکش و  نونکا  رـشحم ! لها  يا  هک  دسر  یم 
مزیزع ناگدنب  و  دمحم ، ما  هدیزگرب  ربمایپ  رب  ار  يراوگرزب  تمظع و  نم  رـشحم ! لها  يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اتمه . یب  يادـخ  نآ  زا 
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ربمایپ تخد  همطاف  نیا  دیهن ! مه  رب  ار  ناتنامشچ  دیروآ و  ریز  هب  ار  اهرس  رـشحم ! لها  يا  ناه  مداد . رارق  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ،
یتـشهب ياـهتنیز  عاونا  زا  نآ  يوس  ود  هک  ار  تشهب  ياـهرتش  زا  يرتـش  نیما  لـیئربج  سپـس  دراد . یمرب  ماـگ  تشهب  يوس  هب  هک  تسا 

نابرهم دـنوادخ  هاگنآ  دوش ، یم  راوس  رتش  نآ  رب  ناهج  ود  يوناب  دروآ ، یم  تسا ، ناجرم  زا  نآ  نیز  هزات و  ؤلؤل  زا  شراهم  هتـسارآ و 
ار هتشرف  رازه  دصکی  دننک و  یهارمه  ار  همطاف  پچ  تمس  زا  هتشرف  رازه  دصکی  تسار و  تمس  زا  هتشرف  رازه  دصکی  دهد  یم  روتسد 
رد هب  هک  یماگنه  دـنناسرب . تشهب  رد  هب  ار  وا  لـالج  هوکـش و  نیا  اـب  هتفرگ و  شیوخ  ياـهلاب  يور  رب  ار  وناـب  نآ  هک  دـنک  یم  رومأـم 

یمن تشهب  دراو  ارچ  نم  بوبحم  ربمایپ  رتخد  يا  دسر : یم  ادن  دنوادخ  بناج  زا  دنک ، یم  هاگن  شیوخ  رـس  تشپ  هب  دسر ، یم  تشهب 
رتـخد يا  دـسر : یم  ادـن  ددرگ . نشور  ناـگمه  هب  نم  تلزنم  ماـقم و  يزور  نینچ  رد  مراد  تسود  ادـنوادخ ! دـهد : یم  باوج  يوش ؟

دراو ار  وا  ریگرب و  تسا  وت  موصعم  نادنزرف  زا  یکی  وت  رهم  وا  بلق  يادـیوس  رد  سک  ره  نک ! هراظن  رـشحم  يوس  هب  درگرب  نم  بیبح 
مدرم نایم  زا  ار  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  زور  نآ  همطاف  مردام  هک  دنگوس ! ادـخ  هب  رباج !)  ) يا ناه  دومرف : رقاب  ماما  سپـس  زاس . تشهب 
يوس هب  وناب  نآ  هارمه  هب  شناوریپ  هاگنآ  دنیچ . یم  رب  دـساف  ياه  هناد  نایم  زا  ار  ملاس  ياه  هناد  هک  يا  هدـنرپ  دـننامه  دـنک ، یم  ادـج 
يوس زا  تقو  نیا  رد  دنتـسیا . یم  اهنآ  دنتـسیاب و  ددرگ  یم  ماهلا  ناشیاهلد  رب  دنـسر  یم  تشهب  رد  رب  هک  یتقو  دنوش . یم  ناور  تشهب 

! اراگدرورپ راب  دنهد : یم  خساپ  دیا . هتفرگ  رارق  همطاف  تعافش  دروم  هک  امش  دیا  هداتسیا  ارچ  نم ! ناتـسود  يا  دسر : یم  ادن  راگدرورپ 
نم ناتـسود  دسر : یم  ادن  دوش . هتخانـش  ام  ماقم  منیبب و  ار  تلاسر  تیب  لها  تبحم  یگدنب و  شزرا  يزور  نینچ  نیا  رد  میراد  تسود 

هب امـش  تبحم  هار  رد  سک  ره  تشاد و  یم  تسود  همطاـف  هب  ناـتتبحم  رطاـخ  هب  ار  اهامـش  سک  ره  دـیرگنب ! رـشحم  يارحـص  يوس  هب 
تبیغ تبیغ  سک  ره  داد و  یم  اراوگ  بآ  دیناشوپ و  یم  سابل  وناب ، نآ  هب  امش  رطاخ  هب  هک  سک  نآ  درک و  یم  ناسحا  ماعطا و  همطاف 
لخاد دوخ  هارمه  هب  دیریگب و  ار  نانآ  همه  تسد  دومن ... یم  عافد  امش  زا  درک و  یم  در  همطاف  هب  امش  تبحم  نتشاد  رطاخ  هب  ار  هدننک 

(31 .) دیزاسب دیواج  تشهب 

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  هقباسم  - 31

وت طخ  زا  رتهب  نم  طخ  تفگ : ع )  ) نیسح شردارب  هب  نسح  دندوب . نتشون  لوغشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  اب  نسح  ماما  يزور 
طخ ناج ! ردام  دنک - . تواضق  ام  قح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  نامردام  تسا  روط  نیا  هک  الاح  تسا - . رتهب  نم  طخ  هن ، نیـسح : تسا .

تشاذگ و نینمؤملا  ریما  هدهع  هب  ار  تواضق  دندرگن ، تحاران  ناشمادک  چـیه  هک  نیا  يارب  هیـضرم  يارهز  تسا ؟ رتهب  ام  زا  کیمادـک 
تواضق رگا  درک  ساسحا  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ رتهب  ام  زا  کیمادک  طخ  دییامرفب  امـش  ناج  ردپ  دیـسرپب - . ناتردپ  زا  دیورب  دومرف :

ردـپ دیـسرپب - . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناتدـج  زا  دـیورب  منازیزع  دومرف : ور  نیا  زا  دـش ، دـهاوخ  تحاران  نانآ  زا  یکی  دـنک 
تمدخ لیئربج  مسرپب . لیئربج  زا  هک  نیا  رگم  منک ، یمن  تواضق  امـش  هرابرد  نم  تسا - ؟ رتهب  ام  زا  کی  مادک  طخ  نابرهم  گرزب و 

لیفارـسا دـنک . تواضق  نانآ  نیب  لیفارـسا  دـیاب  منک  یمن  تواضق  ناـشیا  نیب  رد  مه  نم  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  دیـسر  ادـخ  لوسر 
: دمآ باطخ  نیـسح ؟ طخ  ای  تسا  رتهب  نسح  طخ  ایادـخ ! لیفارـسا : درک . مهاوخن  تواضق  منکن ، شـسرپ  دـنوادخ  زا  ات  زین  نم  تفگ :
: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تسا . رتهب  نانآ  زا  کی  مادک  طخ  دیوگب  دیاب  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  ناشردام  هدهع  هب  تواضق 

هاگنآ تسا . رتهب  وا  طخ  دنک  عمج  ار  اه  هناد  نیرتشیب  امـش  زا  مادک  ره  منک  یم  هدنکارپ  امـش  نایم  ار  دنب  ندرگ  نیا  ياه  هناد  منازیزع 
ات دنک  میسقت  ناشیا  نیب  ار  دنب  ندرگ  ياه  هناد  هدمآ  دورف  نیمز  هب  داد  روتسد  لیئربج  هب  دنوادخ  درک ، هدنکارپ  ار  دنب  ندرگ  ياه  هناد 

(32 .) دروآ اجب  ار  ادخ  رما  ناشیا  میظعت  مارتحا و  يارب  زین  لیئربج  دوشن . رطاخ  هدیجنر  راوگرزب  ود  نآ  مادک  چیه 

بدا تیاعر  - 32
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وضو حیحص  روط  هب  یلو  تسا . وضو  لوغشم  هک  دندید  ار  يدرمریپ  دنتشذگ . یم  یلحم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
ریغ روط  هب  دـنتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  تسا -  بجاو  لـهاج  مدآ  نتخومآ  نوـچ  دروآ - . یمن  اـجب  ار  نآ  طیارـش  بادآ و  دریگ ، یمن 

درمریپ هک  يروـط  دـنتخادرپ  وـگتفگ  ثحب و  هب  رگیدـکی  اـب  تسخن  دـنزومایب . وا  هب  ار  نـتفرگ  وـضو  حیحـص  بدا ، لاـمک  اـب  میقتـسم 
تـسین تسرد  وت  يوـضو  هن ، تفگ : يرگید  تسا . تسرد  نم  يوـضو  تسین  حیحـص  وـت  يوـضو  تفگ : یکی  دونـشب . ار  ناـشنانخس 

بوخ ام  زا  کیمادک  نیبب ! و  نک ! هاگن  میریگ  یم  وضو  امش  روضح  رد  ام  دنتفگ : دندمآ و  درمریپ  دزن  سپس  تسا . حیحص  نم  يوضو 
يوضو دندیـسرپ : درمریپ  زا  هاگنآ  دنتفرگ . درمریپ  مشچ  يولج  یلماک  تسرد و  يوضو  ود  ره  شاب ! رواد  ام  هرابرد  میریگ و  یم  وضو 

وا نتخومآ  كدوک  ود  نآ  یلصا  روظنم  تسا و  هنوگچ  حیحـص  يوضو  هک  دش  هجوتم  درمریپ  تسا ؟ رتهب  رت و  حیحـص  ام  زا  کیمادک 
ار نتفرگ  وضو  تسرد  زونه  نادان  درمریپ  نم  تسا  حیحص  بوخ و  امش  يود  ره  يوضو  نازیزع ! تشاد : راهظا  ینتورف  لامک  اب  تسا .
، دیتخومآ نم  هب  ار  حیحص  تسرد و  يوضو  دیتخاس و  هاگآ  ارم  دیراد ، ناتدج  تما  رب  هک  يزوس  لد  تبحم و  رطاخب  امش  مناد و  یمن 

(33 .) مرازگساپس

نیچ نخس  اب  یقطنم  دروخرب   - 33

دیشک مهرد  هرهچ  قیوشت  ياج  هب  ماما  دنک . یم  ییوگدب  امش  زا  ینالف  درک : ضرع  دیسر . نسح  ماما  روضح  هب  نیچ ، نخـس  یـصخش 
نآ یتفگ  هک  نیا  زا  منک و  رافغتسا  دوخ  هرابرد  دیاب  مدینش  ار  ناملـسم  کی  تبیغ  هک  نیا  زا  یتخادنا . تمحز  هب  ارم  وت  دومرف : وا  هب  و 

(34 .) منک اعد  زین  وا  يارب  یتسیاب  هدش  هانگ  بکترم  نم ، زا  ییوگدب  اب  صخش 

(ص) ربمغیپ لد  نوناک  رد  ع )  ) نیسح قشع   - 34

دندش ور  هبور  نیسح  اب  هاگان  دنتفر ، یم  دوب ، هدش  توعد  ینامهم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يزور  دیوگ : یم  هرم  رـسپ  یلعی 
ياهتسد یمارگ  لوسر  دمآ . ترضح  نآ  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندید  اب  نیـسح  درک . یم  يزاب  هچوک  رد  ناکدوک  اب  هک 

یم ربمایپ  دـیود ، یم  فرط  نآ  فرط  نیا  درک ، یم  زیخ  تسج و  كدوک  اما  دریگب . شوغآ  هب  ار  وا  اـت  درک ) زاـب  لـغب   ) دوشگ ار  دوخ 
وا ندرگ  تشپ  ار  شرگید  تسد  هناـچ و  ریز  ار  شیاهتـسد  زا  یکی  هاـگنآ  تفرگ . ار  نیـسح  هـک  نـیا  اـت  دـینادنخ  یم  ار  وا  دـیدنخ و 

ار یسک  نآ  رادب  تسود  ایادخ ! منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  دومرف : دیـسوب و  تشاذگ و  نیـسح  ياهبل  رب  ار  شیاهبل  دراذگ و 
(35 .) تسا نم  هون )  ) دنزرف نادنزرف  زا  یکی  نیسح  درادب و  تسود  ار  نیسح  هک 

اروشاع حبص  رد  یخوش   - 35

اب ریُرب  دیدرگ . نییعت  تفاظن  وشتـسش و  يارب  ار  اه  همیخ  زا  یکی  دندز -  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  حبص 
زا سپ  یکی  هرون  لامعتـسا  تفاظن و  يارب  اهنآ  دیآ و  نوریب  ادهـشلادیس  ات  دـندوب  هداتـسیا  تفاظن  همیخ  رانک  رد  يراصنا  نامحرلادـبع 

. دــنادنخب ار  ناـشیا  هـک  درک  یم  يراـک  تـخادرپ و  یخوـش  هـب  نمحرلادــبع  اـب  ساـسح  تیعقوـم  نـیا  رد  ریرب  دــنوش . دراو  يرگید 
منادنواشیوخ مامت  تفگ : خساپ  رد  ریرب  تسین . هدـنخ  حازم و  تقو  نونکا  يدـنخ ؟ یم  و  ینک ! یم  حازم  ریرب ! يا  تفگ : نمحرلادـبع 

رطاخ هب  منک  یم  نونکا  هک  ار  هدـنخ  یخوش و  نیا  اما  يریپ . رد  هن  یناوج و  رد  هن  ما ، هدوبن  لطاب  نخـس  حازم و  لها  نم  هک  دـنناد  یم 
یتشهب نایروح  اب  یـشوغآ  مه  ام و  نیب  هک  ادخ ! هب  دنگوس  دیـسر . میهاوخ  نآ  هب  میراد و  شیپ  رد  هک  تسا  تشهب )  ) یتمعن نآ  هدژم 

ردق هچ  مینک  ادف  ادخ  لوسر  دـنزرف  يرای  رد  ار  شیوخ  ناج  ام  دوشب و  نمـشد  فرط  زا  هلمح  کی  هک  نیا  زج  تسین  يا  هلـصاف  چـیه 
(36 .) دریگ ماجنا  رتدوز  هچ  ره  مراد  تسود 
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ییادها لگ  هتسد  شاداپ   - 36

نآ هیده  ترضح  دومن . ترضح  نآ  میدقت  یلگ  هتسد  درک و  مالـس  دیـسر ، ترـضح  تمدخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نازینک  زا  یکی 
یتفگش اب  ترـضح  نآ  زا  دوب  یناسنا  دروخرب  نیا  رظان  هک  سنا  مدرک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  دومرف : وا  هب  لباقم  رد  تفریذپ و  ار  زینک 

. - دیسر یم  الط  رانید  اهدص  هب  زینک  کی  يدام  شزرا  نوچ  يدرک - !؟ دازآ  ار  وا  شزرا  یب  لگ  هتسد  کی  لباقم  رد  هنوگچ  دیسرپ :
متییح اذا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  نوچ  هدرک ، بدا  ار  ام  هنوگنیا  دـنوادخ  دومرف : دوب  رطاخ  تیاضر  زا  یکاح  یمـسبت  اـب  ترـضح 
هیده زا  مدرک ، رکف  نم  و  دیهد . خساپ  يرت  هتسیاش  راتفر  یکین و  ار  وا  درک  یکین  امش  هب  یـسک  رگا  اهودر  وا  اهنم  نسحاب  اویحف  هیحتب 

یم خـساپ  يرت  بوخ  راتفر  اهیکین و  اب  ار  مدرم  ياهیبوخ  سک  ره  اعقاو  رگا  ( 37  ) منک شدازآ  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  زینک  نیا 
. دش یم  یمالسا  يا  هعماج  ام  هعماج  رتهب و  یگدنز  دنا ، هداد  ماجنا  یمارگ  ربمغیپ  نادناخ  هک  روط  نامه  داد ،

يزومآ  + شناد ماقم   - 37

هروس نآ  دمآ و  شیوخ  ردپ  شیپ  هک  یماگنه  تخومآ . ار  دمح  هروس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  یملـس  نمحرلادبع 
صوصخ رد  یضعب  هک  دومن ، رد )  ) زا رپ  زین  ار  وا  ناهد  دیشخب و  سابل  تسد  رازه  لوپ و  رانید  رازه  نمحرلادبع  هب  ترضح  دناوخ ، ار 

یم اجک  نم  هزیاج  دومرف - : خساپ  رد  ترـضح  يداد -! هزیاج  همه  نآ  میلعت  رطاخ  هب  درک - . ضارتعا  ترـضح  نآ  هب  اه  شـشخب  نیا 
ارط سانلا  یلع  اهب  دجف  کیلع  ایندلا  تداج  اذا  دومرف : نایب  ار  راعـشا  نیا  سپـس  دسرب . نمحرلادبع  دمح ) هروس  میلعت   ) ياطع هب  دناوت 

شیپ شخبب ! مدرم  هب  مه  وت  دیـشخب ، وت  ایند  هک  یماگنه  تلوت  ام  اذا  اهیقبی  لخبلا  تلبقا و ال  یهام  اذا  اهینفی  دوجلا  ـالف  تلفتت  نا  لـبق 
ایند هک  یتقو  دراذگ ، یم  یقاب  ار  نآ  لخب  هن  دروآ و  يور  هک  یماگنه  درب ، یم  نیب  زا  ار  نآ  شـشخب  هن  اریز  دورب . تتـسد  زا  هکنآ  زا 

(38 .) دوش نادرگور  وت  زا 

گرم يوس  هب  یناوراک  - 38

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  دش . یط  هار  يرادقم  درک  تکرح  البرک  يوس  هب  لتاقم  ینب  رـصق  هاگلزنم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 
بر هللادـمحلا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : راب  هس  ای  ود  دـش ، رادـیب  سپـس  تفر . باوخ  هب  یکدـنا  دوب  بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد 
ماما دوب ؟ هچ  دـمح  عاـجرتسا و  نیا  ببـس  ناجردـپ ! درک : ضرع  دومن و  ردـپ  هب  يور  ربکا ) یلع   ) نیـسح نب  یلع  شدـنزرف  نیملاـعلا 

ربخ مدـیمهف  نم  دـنک . یم  بیقعت  ار  ناشیا  گرم  یلو  دـنور  یم  ناوراک  نیا  لها  تفگ : دـش و  رهاظ  نم  رب  باوخ  رد  يراوس  دومرف :
تشگزاب هک  يادخ  هب  دنگوس  مرسپ ! دومرف : نیـسح  ماما  میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  ناج ! ردپ  درک : ضرع  یلع  دوش . یم  هداد  ام  هب  گرم 

ار شاداپ  نیرتهب  دـنوادخ  مدـنزرف ! دومرف : ماما  تسین . گرم  زا  یکاب  نیاربانب  درک : ضرع  یلع  میقح . رب  اـم  تسا  وا  يوس  هب  ناگدـنب 
(39 .) دنک تیانع  وت  هب  هدومرف ، ررقم  دنزرف  هب  ردپ  يوس  زا  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زادنا  مشچ  رد  گرم   - 39

زا یخرب  دندید  ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  دش ، تخس  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  راک  تفرگ و  تدش  گنج  نوچ  اروشاع  زور 
يزابناج تداهـش و  تقو  ندیـسر  ارف  ناشناتـسود و  هدش  هعطق  هعطق  ياهندـب  هدـهاشم  اب  گنج و  تدـش  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای 

ادهـشلادیس و دوخ  اـما  تسا . هتفرگارف  ناـشیاهلد  سرت  هداـتفا و  ناـنآ  مادـنا  رب  هزرل  تسا و  هتـشگ  نوـگرگد  ناـش  هرهچ  گـنر  اـهنآ ،
هتشگ و رت  هدنشخرد  ناشتروص  گنر  دوش  یم  رتکیدزن  تداهش  هلحرم  و  رتشیب ، راشف  هچ  ره  اهنآ  فالخرب  شنارای  صاوخ  زا  يدادعت 
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هب دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  هدرک ، هراشا  نیسح  ماما  اب  هدرک  بجعت  هداعلا  قوف  تماهـش  نیا  زا  یـضعب  دنبای . یم  رتشیب  شمارآ  نوکس و 
ناگداز گرزب  يا  دومرف : هدش ، ناشراتفگ  هجوتم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درادن . یکاب  تداهـش  گرم و  زا  ادبا  هک  دینک  هاگن  نیـسح 

ياه تشهب  هب  هداد و  روبع  اهیتخـس  اهیراتفرگ و  زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  گرم  نوچ  دینک ! هشیپ  ییابیکـش  ربص و  دیریگب ! مارآ  يردق 
زا دهاوخن  امش  زا  کیمادک  و  دناسر . یم  نادنز  هب  رـصق  زا  هک  تسا  یلپ  ناتنانمـشد  يارب  اما  و  دناسر . یم  ینادواج  ياهتمعن  روانهپ و 

دننامه نانمؤم  يارب  ایند  دومرف : یم  هک  درک ، لقن  میارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مردـپ  ددرگ . لقتنم  لـلجم  رـصق  هب  نادـنز  کـی 
هن يرآ ، دناسر . یم  ناشمنهج  هب  ار  نارفاک  و  ناشتشهب ، هب  ار  نانمؤم  هک  تسا  یلپ  گرم  و  تسا . تشهب  دننامه  نارفاک  يارب  نادنز و 

(40 .) میوگ یم  غورد  هن  میا و  هدینش  غورد 

ریخ هب  تبقاع  رادرس  - 40

هب هکم ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـمآ  نوریب  اب  نامزمه  میدوب ، نیق  نب  ریهز  ناوراک  رد  ام  دـننک : یم  لـقن  هفوک  مدرم  زا  يا  هدـع 
تاـقالم نیـسح  ماـما  اـب  هدرک و  فقوت  لزنم  کـی  رد  نیـسح  ناوراـک  اـب  میتساوخ  یمن  هیما ، ینب  سرت  زا  میدرک ، تکرح  هفوک  يوس 

رد اضق  زا  میدرک . یم  تکرح  ام  درک ، یم  فقوت  هک  یماگنه  میداتـسیا و  یم  ام  درک  یم  تکرح  نیـسح  ماما  ناوراـک  تقو  ره  مینک ،
یم اذـغ  میدوب و  هتـسشن  نایم  نیا  رد  میدـمآ . دورف  اجنآ  رد  راـچان  زین  اـم  دوب ، هدرک  فقوت  نیـسح  ماـما  ناوراـک  اـه  هاـگلزنم  زا  یکی 
دمآ شیپ  نیا  زا  یگمه  ام  دهاوخ . یم  ار  وت  نیـسح  ماما  ریهز ! تفگ : درک و  مالـس  دـش و  دراو  نیـسح  ماما  هداتـسرف  ناهگان  میدروخ 

ربمغیپ دـنزرف  توعد  لـباقم  رد  ریهز ! يا  هللا ! ناحبـس  تفگ : ریهز  هب  شرـسمه  هاـگان  تفر ، ورف  رکف  هب  یکدـنا  ریهز  میدـش و  توهبم 
دروخ یناکت  شرسمه  هناعاجش  نخس  زا  سپ  ریهز  يدرگرب ؟ يونـشب و  ار  شنانخـس  يورب و  وا  دزن  هک  دوش  یم  هچ  ینک ؟ یم  گنرد 

روتـسد دوب . هدش  هتخورفارب  شتروص  هک  يروط  هب  تشگرب ، نادنخ  داش و  تشذگن  يزیچ  تفر ، نیـسح  ماما  تمدخ  هب  تساخرب و  و 
یم مداد و  قالط  ار  وت  تفگ : شرـسمه  هب  سپـس  دنربب . نیـسح  ماما  ناوراک  يوس  هب  ار  وا  لیاسو  بابـسا و  دـننیچرب و  ار  وا  همیخ  داد 

لاوما سپس  موش . نیسح  ماما  يادف  مراد  میمـصت  نم  ینیبب و  همدص  نم  رطاخ  هب  مرادن  تسود  نم  اریز  يورب ، دوخ  ناشیوخ  دزن  یناوت 
وت هب  دنوادخ  تفگ : درک و  عادو  ار  ریهز  نازیر  کشا  وناب  نآ  تقو  نیا  رد  دهد . لیوحت  يو  ناشیوخ  هب  ات  درپس  شا  هدازومع  هب  ار  وا 

هارمه تسا  لیام  سک  ره  تفگ : ناهارمه  هب  هاگنآ  ینک . دای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دج  دزن  تمایق  زور  ارم  مراد  انمت  دـنک و  تیانع  ریخ 
هب ییایرد  گنج  رد  میدوب ، هتفر  هک  نایمور  گنج  هب  میوگب : ناتیارب  یناتساد  اما  تسا . امـش  اب  نم  رادید  نیرخآ  اجنیا  هنرگو  دیایب  نم 

ناتبیـصن دنوادخ  هک  اه  تمینغ  نیا  زا  ایآ  دیـسرپ : دوب  ام  اب  هک  ناملـس  دمآ . ام  تسد  هب  رایـسب  مئانغ  میدـش و  زوریپ  ام  ادـخ ، تساوخ 
لآ ناـناوج  رورـس  هک  یماـگنه  دوب  دـیهاوخ  لاحـشوخ  ردـقچ  سپ  تفگ : میتسه . دونـشوخ  هک  هتبلا  يرآ ! میتـفگ : دیدونـشوخ ؟ درک 
همه اب  نآ  زا  سپ  تسا . ترخآ  ایند و  تداعـس  هیام  وا  باکر  رد  داهج  دیگنجب ؟ شباکر  رد  دینک و  كرد  ار  نیـسح -  ماما  دـمحم - 

(41 .) تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  فص  رد  درک و  عادو 

دسانش یم  ینم  هکم و  ار  وا  - 41

یتقو دیدرگ  ادخ  هناخ  فاوط  لوغـشم  درک و  تکرـش  جح  مسارم  رد  یـسابع ) هفیلخ  نیمهد   ) کلملادبع رـسپ  ماشه  اهلاس  زا  یکی  رد 
شیارب يربـنم  اـجنآ  رد  دـلامب . تسد  ار  دوسـالارجح  تسناوـتن  تیعمج  ماـحدزا  هطـساو  هـب  دـنک ، سمل  ار  دوسـالارجح  تساوـخ  هـک 

نب یلع  ماما  هاـگان  هک  دوب  ناگدـننک  فاوط  ياـشامت  لوغـشم  ماـشه  دـنتفرگ . ار  شفارطا  ماـش  مدرم  تسـشن  ربنم  يـالاب  وا  دنتـشاذگ ،
رد هدجـس  رثا  دوب و  مدرم  نیرتوبـشوخ  مادـنا و  شوخ  نیرتابیز و  تشاد و  نت  هب  مارحا  سابل  هک  یلاح  رد  دـمآ  داجـس ) ماما   ) نیـسحلا

دوسالارجح کیدزن  هب  هوکـش ، تمظع و  زا  يا  هلاه  رد  تخادرپ و  فاوط  هب  شمارآ  لامک  اب  ماما  دش . یم  هدـید  ینـشور  هب  شیپاشیپ 
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ندید زا  ماشه  دیلام -  تسد  درک -  مالتـسا  ار  دوسالارجح  یناسآ  هب  ماما  دندرک . زاب  هار  ترـضح  مارتحا  هب  دوخ  هب  دوخ  مدرم  دیـسر .
هک تسیک  صخش  نیا  تفگ : درک و  ماشه  هب  ور  ماش  یلاها  زا  يدرم  دش . تحاران  یلیخ  داجس  ماما  هب  مدرم  مارتحا  ترـضح و  تمظع 
یم ار  ماما  هک  نیا  اب  دـنوشن  دـنمقالع  وا  هب  دنـسانشن و  ار  ترـضح  ماـش  مدرم  هک  نیا  رطاـخ  هب  ماـشه  تسا ؟! مدرم  مارتحا  دروم  نینچ 
درم مسانـش . یم  یبوخ  هب  ار  وا  نم  اما  تفگ : اورپ  نودـب  تشاد . روضح  اجنآ  هدازآ ، رعاش  قدزرف  مسانـش . یمن  ار  وا  تفگ : تخاـنش ،
دورس ییابیز  هدیصق  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ندناسانش  هرابرد  تماهـش  لامک  اب  قدزرف  تسیک ؟ صخـش  نیا  سارفوبا  يا  تفگ : یماش 
نورد نوریب و  هبعک ، هناخ  دنـسانش . یم  ار  وا  ياپ  ياج  هکم  نیمزرـس  هک  تسا  یـسک  درم  نیا  تسا : نینچ  نآ  تیب  دـنچ  نومـضم  هک 
نیمز يور  رد  دـنوادخ  هناشن  هزیکاپ ، كاپ و  راکزیهرپ و  ناسنا  نیا  تسا . ادـخ  ناگدـنب  نیرتهب  دـنزرف  نیا  دنـسانش . یم  ار  وا  زین  مرح 

یم نکر )  ) رگا دتـسرف . یم  دورد  وا  رب  هراومه  دـنوادخ  هک  تسوا  ردـپ  دـمحم )  ) هدـیزگرب ربمغیپ  هک  تسا  یـسک  صخـش  نیا  تسا .
تسا یلع )  ) اقآ نیا  مان  دسوبب  ار  وا  ياپ  كاخ  ات  تخادنا  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  گنرد  یب  تسا . هدمآ  وا  ندیسوب  هب  یـسک  هچ  تسناد 
يومع تسا و  رایط  رفعج  شیومع  هک  تسا  یـسک  نیا  داد . تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهتما  شتیاده  رون  هک  دشاب  یم  شردپ  ادخ  لوسر  و 

، ربمغیپ نیشناج  دنزرف  و  تسا . همطاف  ناوناب  يوناب  دنزرف  نیا  دنروخ . یم  مسق  وا  یتسود  هب  هک  يدرم  ریش  نامه  دیهش ، هزمح  شرگید 
هک اریز  دنز . یمن  ررـض  وا  هب  زگره  تسیک ؟ صخـش  نیا  زا  امـش  شـسرپ  تسا . هتفهن  باذع  رافک  يارب  وا  ریـشمش  رد  هک  سک  نامه 
ام هرابرد  يراعـشا  نینچ  ارچ  تفگ : هک  دـش  نیگمـشخ  ناـنچ  قدزرف ، راعـشا  زا  ماـشه  ( 42 .) دنــسانش یم  ار  وا  مـجع  برع و  زا  هـمه 

نینچ وت  هرابرد  ات  شاب  هتـشاد  يو  ردام  نوچ  يردام  وا و  ردپ  لثم  يردپ  وا و  دج  دننام  يدج  زین  وت  تفگ : باوج  رد  قدزرف  یتفگن ؟
هکم و نیب  تسا  یلحم  نافـسغ -  هب  ار  قدزرف  داد ، ناـمرف  زین  و  دـندرک . عطق  ار  وا  قوقح  داد  روتـسد  نآ  لاـبند  هب  میوگب . يا  هدیـصق 
داتـسرف و شیارب  مهرد  رازه  هدزاود  دـش ، ربخاب  نایرج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـننک . ینادـنز  اجنآ  رد  هدرک و  دـیعبت  هنیدـم - 

نیا نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داد : ماغیپ  تفریذپن و  قدزرف  مداتـسرف . یم  رتشیب  متـشاد  ناکما  نیا  زا  شیب  رگا  رادب  روذعم  ار  ام  دومرف :
. داتـسرف ماما  رـضحم  ار  غلبم  مریذپ و  یمن  يزیچ  نآ  لباقم  رد  زگره  مدورـس . دوب ، ادـخ  يارب  هک  میتحاران  مشخ و  رطاخ  هب  ار  هدیـصق 

تین زا  دنوادخ  ریذـپب ! ار  غلبم  نیا  مراد  وت  ندرگ  رد  نم  هک  یقح  هب  ار  وت  دومرف : داتـسرف و  راب  نیمود  ار  غلبم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(43 .) درک لوبق  قدزرف  هاگنآ  تسا . هاگآ  ام  هداوناخ  هب  تبسن  وت  ینطاب  تدارا  یبلق و 

ناشخرد يرون  (ع ) رقاب ماما  - 42

ارم سرپب  مدرم  زا  دومرف : نم  هب  ترضح  دندوب . دمآ  تفر و  رد  مدرم  مدش ، دجسم  دراو  رقاب  دمحم  ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
نوراه وبا  تقو  نیا  رد  دوب . هداتسیا  اجنامه  هکنیا  اب  هن ! تفگ : یم  يا ؟ هدید  ار  رقاب  ماما  مدیسرپ : مدیـسر  هک  سکره  هب  نم  دننیب ؟ یم 

هدید ار  رقاب  ماما  مدیسرپ : وا  زا  نم  هن ؟ ای  دنیب  یم  ارم  هک  سرپب  نوراه  وبا  زا  نونکا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش . دراو  انیبان )  ) فوفکم
هک وت  ( ؟ يدیمهف اجک  زا  مدیسرپ : تسا . هداتسیا  اجنیا  ماما  ینیب  یمن  رگم  تفگ : درک و  هراشا  ترـضح  هب  هاگنآ  يرآ ! داد : خساپ  يا ؟

. دید دیاب  يرگید  مشچ  اب  ار  تقیقح  يرآ  ( 44 (؟ تسا ناشخرد  يرون  ماما  هکنیا  اب  منادن  هنوگچ  داد : خساپ  یتسه ). انیبان 

خزرب زا  يدرم  - 43

زا هدوب و  امـش  راتـسود  متـسه  ماش  لها  نم  درک : ضرع  دـش . دراو  یناوج  مدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  رـضحم  رد  دـیوگ : یم  هبیتع  وبا 
رد ار  همه  تهج  نیدب  دسرب ، نم  هب  شلاوما  دوبن  لیام  وا  تشادن . يدالوا  نم  زج  دوب و  هیما  ینب  ناتـسود  مردپ  یلو  مرازیب  ناتنانمـشد 

اهلوپ لحم  ینیبب و  ار  وا  يراد  تسود  دومرف : ترـضح  مدرکن . ادیپ  ار  شلام  مدرک ، وجتـسج  هچ  ره  وا  توف  زا  سپ  درک . یفخم  ییاج 
هاگنآ درک  رهم  تشون و  ار  يا  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  مدنمزاین . ریقف و  ادیدش  دنگوس ! ادخ  هب  یلب ! مدرک : ضرع  یـسرپب ؟ شدوخ  زا  ار 
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وت دزن  یصخش  ناجرد )!  ) ای ناجرد )!  ) ای ینز  یم  ادص  يدیسر  هک  ناتـسربق  طسو  يور ، یم  عیقب  ناتـسربق  هب  همان  نیا  اب  بشما  دومرف :
هچ ره  سپـس  دروآ  یم  ار  تردـپ  وا  ما . هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  فرط  زا  نم  وگب  هدـب و  ناـشیا  هب  ار  هماـن  دـمآ ، دـهاوخ 

: دیوگ یم  هبیتع  وبا  داد . ماجنا  ار  ترضح  تاروتـسد  تفر و  عیقب  ناتـسربق  هب  هنابـش  تفرگ و  ار  همان  درم  نآ  سرپب ! تردپ  زا  یتساوخ 
هزاجا رظتنم  هداتـسیا و  هناخ  رد  وا  مدـید  تسا . هدرک  هچ  هتـشذگ  بش  درم  نآ  منیبب  ات  مدیـسر  رقاب  دـمحم  ماما  تمدـخ  حبـص  لوا  نم 

، مداد ماجنا  دـیدوب  هدومرف  هچ  ره  متفر  بشید  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مدـش . دراو  ناشیا  اـب  مه  نم  دـنداد  هزاـجا  تسا . دورو 
دود هدنزوس و  شتآ  دروآ ، ار  يا  هرهچ  هایـس  درم  هاگان  مروایب . ار  تردپ  ات  شاب  اج  نیمه  تفگ : نم  هب  دمآ  يو  مدز  ادـص  ار  ناجرد 

؟ یتسه نم  ردـپ  وت  مدیـسرپ : وا  زا  تسا . وت  ردـپ  درم  نیا  تفگ : ناجرد  دوب . هتخاس  نوگرگد  ار  شا  هفایق  یهلا  رهق  باذـع و  منهج و 
تیب لها  زا  رتهب  ار  نانآ  مدوب و  هیما  ینب  رادتـسود  نم  مدنزرف  داد : باوج  هتفای ؟ رییغت  نینچ  نیا  تا  هفایق  ارچ  متفگ : يرآ ! داد : خـساپ 

، يدوب ربمغیپ  تیب  لها  ناوریپ  زا  وت  نوچ  مدش و  راتفرگ  یهایـس  راگزور  نینچ  هب  درک و  باذع  ارم  دـنوادخ  تهج  نیا  هب  متـسناد  یم 
نوتیز تخرد  ریز  ورب و  متشاد  هک  یغاب  هب  مرـسپ ! منامیـشپ . هدیقع  نیا  زا  زورما  اما  مدرک . ناهنپ  وت  زا  ار  متورث  اذل  دمآ ، یم  مدب  وت  زا 
مهرد رازه  هاجنپ  نک و  میدـقت  رقاب  دـمحم  ماما  هب  ار  نآ  مهد  رازه  هاـجنپ  تسا . مهرد  رازهدـص  اـعومجم  هک  روآرد  ار  اـهلوپ  نکب  ار 

(45 !) نک جرخ  تدوخ  ار  نآ  رگید 

هنافصنم تراجت  و  ع )  ) قداص ماما  - 44

اب دیرخ و  يالاک  لوپ  نآ  اب  مالغ  دورب . رصم  روشک  هب  تراجت  يارب  داد  وا  هب  رانید  رازه  تشاد  فداصم  مان  هب  یمالغ  مالسلا  هیلع  ماما 
رصم زا  هک  یناوراک  اب  دندیسر  رـصم  کیدزن  هک  نیمه  دندرک ، تکرح  رـصم  يوس  هب  دندوب  هدیرخ  الاک  نامه  زا  هک  رگید  ناناگرزاب 

رد دندیـسرپ . رـصم - رازاب  ظاحل  زا  دوب -  یمومع  ياهیدنمزاین  هک  ار  دوخ  يالاک  تیعـضو  نانآ  زا  دـندش و  ور  هب  ور  دنتـشگ ، یم  زاب 
هب مدرم  زاین  زین  رصم و  رد  ناشعاتم  دوبمک  زا  شناهارمه  مالغ و  دراد . یبوخ  رازاب  تسا و  بایمک  رـصم  رد  امـش  يالاک  دنتفگ : خساپ 

رصم دراو  هک  یتقو  دنشورفن . دص  رد  دص  زا  رتمک  يدوس  اب  ار  عاتم  هک  دنتسب ، نامیپ  دندش و  مسق  مه  رگیدکی  اب  و  دنتشگ . هاگآ  نآ ،
دوس رانید  رازه  اب  مالغ  دنتخورف . دندوب ، هدیرخ  هک  یتمیق  ربارب  ود  هب  ار  الاک  دـندروآ و  دوجو  هب  هایـس  رازاب  دوخ  نامیپ  قباطم  دـندش ،

! موش تیادف  درک : ضرع  دومن و  ملیست  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تشاد  رانید  رازه  مادک  ره  هک  هسیک  ود  تشگزاب و  هنیدم  هب  صلاخ 
وگب تسا ، يدایز  دوس  نیا  دومرف : ماما  تسا . تراجت  صلاخ  دوس  يرگید  دیداد و  نم  هب  امش  هک  تسا  هیامرس  لصا  اه  هسیک  زا  یکی 
اجنآ رد  ام  يالاک  هک  میدـش  هاگآ  رـصم  کیدزن  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هیـضق  تفگ : فداـصم  يدروآ ؟ تسدـب  ار  نیا  هنوگچ  منیبب 

: تفگ ماما  میدرک . ار  راک  نیمه  میـشورفن و  صلاـخ  دوس  دـص  رد  دـص  زا  رتمک  هب  هک  میتسب  ناـمیپ  میدـش و  مسق  مه  تسا ، باـیمک 
دـص رد  دـص  زا  رتمک  يدوس  هب  ار  ناتیالاک  هک  دـیوش  یم  مسق  مه  ناناملـسم  زا  یهورگ  نایز  هب  هایـس  رازاب  داجیا  اب  امـش  هللا ! ناـحبس 

نم و هیامرس  لصا  نیا  دومرف : تشادرب و  ار  هسیک  ود  زا  یکی  هاگنآ  مهاوخ . یمن  ار  يدوس  تراجت و  وچمه  نم  هن ! دیـشورفن ؟ صلاخ 
ریـشمش اب  فداصم ! يا  دومرف : سپـس  مرادـن . نآ  هب  يزاین  هدـمآ -  تسدـب  یفاصنا  یب  اـب  هک  دوس -  نیا  دومرف : تفریذـپن ، ار  يرگید 

(46 .) تسا راوشد  تخس و  رایسب  لالح  هار  زا  لام  ندروآ  تسد  هب  تسا ، رت  ناسآ  لالح  بسک  زا  ندیگنج ،

یگدنز هظحل  نیرخآ  رد  نخس  نیرتساسح  - 45

یتقو میوگب ، تیلست  هدیمح )  ) شرـسمه هب  ات  متفر  ترـضح  نآ  هناخ  هب  نم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  سپ  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
یبیجع هیضق  يدوب  شرانک  رد  ماما  رمع  رخآ  تاظحل  رد  رگا  ریصبوبا ! يا  تفگ : سپـس  مدرک . هیرگ  مه  نم  تسیرگ  دید  ارم  وناب  نآ 

نیمه دومرف : درک و  زاب  ار  شکرابم  نامـشچ  ناهگان  هک  دوب  ماما  رمع  رخآ  قیاقد  تفگ : يا ؟ هیـضق  هچ  متفگ : يدرک . یم  هدـهاشم  ار 
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. دـنامن یقاب  ماما  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  یـسک  هک  روط  هب  میدرک ، عمج  ار  همه  اـم  دـینک ! رـضاح  ارم  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  ماـمت  نـالا 
لانت انتعافش ال  نا  دیسر  دهاوخن  نانآ  هب  ام  تعافش  زگره  دنرامش  یم  کبس  ار  زامن  هک  یناسک  دومرف : درک و  نانآ  هب  یهاگن  ترضح 

(47  ) ةالصلاب افختسم 

ناسنا نیرت  مهفن  - 46

ار شنانخس  درادن ، جاودزا  تیحالص  نوچ  تفریذپ ، ار  وا  دیابن  دمآ  يراگتساوخ  هب  راوخبارش  رگا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یتناما راوخبارـش  هب  سک  ره  درک ، دامتعا  وا  هب  ناوت  یمن  و  دومن . لوبق  ار  وا  دیابن  دوش  هطـساو  یـسک  يارب  هاگره  دومن ، قیدصت  دیابن 

: دومرف سپـس  دنک . یمن  ناربج  ار  وا  هتفر  تسد  زا  تناما  دـهد و  یمن  یـشاداپ  تناما  بحاص  هب  دـنوادخ  دورب ، نیب  زا  هچنانچ  دراپـسب 
ضرع مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  مردپ  تمدخ  دورب ، نمی  روشک  هب  تراجت  يارب  مهدـب  هیامرـس  ار  یـصخش  مدوب  لیام 

یم بارـش  وا  یناد  یمن  رگم  دومرف : هن ؟ اـی  تسا  حالـص  تسیچ ؟ امـش  رظن  مهدـب ، هیامرـس  تراـجت  يارب  ینـالف  هب  مهاوخ  یم  مدرک :
هرابرد دنوادخ  نوچ  نک ! قیدصت  ار  نانآ  نانخس  دومرف : دروخ . یم  بارش  وا  دنیوگ  یم  ما  هدینـش  نینمؤم  زا  یـضعب  زا  متفگ : دروخ ؟

: دومرف هاگنآ  ینک . قیدصت  ار  نینمؤم  دیاب  امـش  نیاربانب  دـیامن ، یم  قیدـصت  ار  نینمؤم  دراد و  نامیا  ادـخ  هب  ربمغیپ  دـیامرف : یم  ربمایپ 
: متفگ دنک . یم  ناربج  ار  تتناما  هن  دهد و  یم  رجا  هن  ار  وت  ادخ  دورب  نیب  زا  دوش و  دوبان  هیامرس  يراذگب ، وا  رایتخا  رد  ار  هیامرـس  رگا 

هیاـم ار  نآ  دـنوادخ  هـک  ار  یلاوـما  ( 48  ) اـمایق مکل  هللا  لـعج  یتـلا  مکلاوما  أهفـسلا  اوت  ؤـت  ـال  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دوـمرف : هچ ؟ يارب 
ادخ هانپ  رد  هشیمه  هدروخن  بارش  ات  هدنب  دومرف : نآ  زا  سپ  دراد ؟ دوجو  راوخبارـش  زا  رتنادان  ایآ  دیهدن . نانادان  هب  هداد  رارق  ناتیگدنز 
یمن هگن  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  دنک و  یم  شاف  ار  شرس  دروخ  بارش  هک  یماگنه  دوش . یم  شوپ  هدرپ  شرارـسا  وا  فطل  هیاس  رد  تسا و 
یبوخ ره  زا  درب و  یم  یتشز  ره  يوس  هب  ار  وا  تسا  ناطیـش  مادک  ره  صخـش ، نینچ  ياپ  تسد و  مشچ ، شوگ ، تروص  نیا  رد  دراد .

(49 .) دراد یم  زاب 

نامیا هناگهد  تاجرد  - 47

دراد و هلپ  هد  هک  نابدرن  دننام  دراد ، هجرد  هد  نامیا  زیزعلادبع ! يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  یسیطارق  زیزعلادبع 
دـنک و داقتنا  دـشاب ، یم  لوا  هجرد  رد  هک  یـسک  زا  دـیابن  تسا ، مود  هجرد  رد  هک  یـسک  تفر . الاب  نآ  زا  هلپ  هلپ  دـیاب  نابدرن  دـننامه 

مهد هجرد  رد  هک  سک  نآ  هب  دسرب  ات  دهد  همادا  دوخ  شور  هب  دـیاب  تسا ، نامیا  لوا  هجرد  رد  هک  یمدآ  و  يرادـن . نامیا  وت  دـیوگب :
یب ار  وت  تسوت ، زا  رتالاب  شنامیا  هک  یسک  ات  نادن ! نامیا  یب  ار  وا  تسوت  زا  رت  نییاپ  هبترم  رد  شنامیا  هک  یسک  زیزعلادبع ! يا  تسا .

ار نآ  لمحت  بات و  هک  ار  يزیچ  ناسرب و  دوخ  هجرد  هب  تبحم  رهم و  اب  ار  وا  تسوت  زا  رت  نییاپ  یـسک  يدـید  هک  یتقو  دـنادن . ناـمیا 
لد یگتسکش  تسا  بجاو  وا  رب  دنکشب  ار  ینمؤم  لد  سک  ره  اریز  تسین . بوخ  راک  نیا  ینکـشب و  ار  وا  ات  نکم ! لیمحت  وا  رب  درادن ،

نامیا تاجرد  نیرتالاب  هک   ) نامیا مهد  هجرد  رد  ناملس  مهن و  هجرد  رد  رذوبا  متشه و  هجرد  رد  دادقم  دومرف : هاگنآ  دنک . ناربج  ار  وا 
(50 .) تشاد رارق  تسا )

یقطنم نخس  - 48

هیلع ماما  ینیـشن ؟ یمن  ام  اب  ییآ و  یمن  ام  دزن  نارگید  دـننام  ارچ  تشون : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یـسابع ) هفیلخ   ) یقیناود روصنم 
رطاخ هب  هک  يرادن  يزیچ  ترخآ  روما  لیاضف و  زا  زین  وت  میسرتب و  وت  زا  نآ  يارب  هک  میرادن  يزیچ  ایند  زا  ام  تشون : خساپ  رد  مالـسلا 

وت هب  میایب  هک  ینیب  یم  تبیـصم  ـالب و  رد  ار  دوخ  هن  میوگب و  کـیربت  وت  هب  میاـیب  هک  یتسه  یتمعن  رد  وت  هن  میـشاب ، راودـیما  وت  هب  نآ 
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وت دشاب  ایند  لها  سک  ره  داد : باوج  مالسلا  هیلع  ماما  دینک ! تحیصن  ار  ام  دییایب  تشون : روصنم  میایب !؟ وت  دزن  ارچ  سپ  مهد . تیلـست 
(51 .) دمآ دهاوخن  وت  دزن  دشاب  ترخآ  لها  سک  ره  دنک و  یمن  تحیصن  ار 

عونمم فارسا  - 49

رطاخ هب  هداد ، تورث  لام و  هک  یسک  هب  دنوادخ  ینک  یم  نامگ  وت  نابا ! دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک : یم  لقن  بلغت  رـسپ  نابا 
رد شیگدنز  تخاس و  مورحم  دوخ  ياطع  زا  هک  ار  یـسک  و  دراد ؟ یم  تسود  دنوادخ  ار  وا  هدوب و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  تلزنم  ماقم و 
لام تورث و  اریز  تسین . نینچ  زگره  درادن ؟ تسود  ار  وا  دنوادخ  تسا و  شزرا  یب  ادـخ  دزن  رد  وا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، انگنت 

سابل دنماشایب و  دنروخب و  يور  هنایم  يور  زا  هک  هتـشاذگ  دازآ  ار  نانآ  دراذگ و  یم  مدرم  رایتخا  رد  تناما  ناونع  هب  تسادـخ ، نآ  زا 
یلومعم جراخم  زا  هاگره  و  دننادرگب . يداصتقا  روط  هب  ار  یگدنز  هدرک و  هیهت  يراوس  هلیـسو  دوخ  يارب  دـننک و  جاودزا  هدومن و  هیهت 

نینچ نیا  دنوادخ  لام  رد  سک  ره  دنزاس . فرطرب  ار  نانآ  یگدنز  تالکـشم  هدومن و  يریگتـسد  نانمؤم  نادنمتـسم و  زا  دـمآ ، هفاضا 
دماشآ و یم  دروخ و  یم  هچنآ  ره  تسا . لالح  يو  رب  دهد ، ماجنا  يراک  ره  دیامن و  هدافتسا  هزادنا  ره  دنک ، راتفر  يور  هنایم  یعرش و 

مارح شیارب  دنک  یم  جورخ  فالخ  دراوم  رد  هدومن و  فارسا  هک  یسک  و  تسا . لالح  وا  رب  دیامن  یم  جاودزا  دنک و  یم  هیهت  يراوس 
مرک زا  دنوادخ  ینک  یم  رکف  وت  نابا ! يا  درادن . تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  نوچ  دینکن ! فارـسا  دومرف - : هاگنآ  دوب . دهاوخ 

مه یمهرد  تسیب  بسا  هک  یتروص  رد  درخب  مهرد  رازه  هد  هب  یبسا  دناوت  یم  وا  دهد  یم  یلام  تناما  ناونع  هب  یـسک  هب  دوخ  لضف  و 
دینکن يور  هداـیز  دوـمرف : سپـس  تسا ؟ یفاـک  ار  وا  يراـنید  تسیب  هک  نیا  اـب  درخب  راـنید  رازه  هب  يزینک  اـی  دـنک و  یم  تیاـفک  ار  وا 

(52 .) درادن تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ 

لاح نیرتدب  رد  گرم  - 50

یم دنناوخ و  یم  هک  دنراد  ینازینک  نم  ناگیاسمه  داب ! تیادف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  یـصخش 
یم رت  ینالوط  ار  دوخ  نتـسشن  مونـشب  رتشیب  ار  نانآ  یگدنزاون  یگدنناوخ و  هکنیا  يارب  مور  یم  تجاح  ياضق  لحم  هب  یهاگ  دنزاون .
ادخ هب  تفگ - : درم  نآ  زیهرپب ! یگدنزاون  یگدنناوخ و  ندینش  زا  هدم و  لوط  ار  دوخ  نتـسشن  نکن ! ار  راک  نیا  دومرف : ترـضح  منک .

. دسر یم  مشوگ  هب  رایتخا  یب  ناشیادص  مور  یم  لحم  نآ  هب  هک  یهاگ  هکلب  مور ، یمن  اجنآ  هب  نانآ  زاوآ  ندینش  رطاخ  هب  نم  دنگوس !
الوئـسم هنع  ناک  کئلوا  لک  دـئاوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  يا  هدینـشن  رگم  دومرف - : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

زا هن  نآرق و  زا  هن  ار  هیآ  نیا  نونکات  هک  تسا  نیا  لثم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ! تفگ - : درم  نآ  دـنلوؤسم .) همه  اهلد  مشچ و  شوگ و  )
. درذـگرد نم  زا  دـشخبب و  ارم  هک  مراد  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  منک و  یم  كرت  ار  راـک  نیا  ـالاح  زا  مدوب . هدینـشن  مجع  زا  هن  برع و 

 - یگرزب تیـصعم  يدـب  رایـسب  راک  هب  نوچ  ناوخب ! زامن  یناوت  یم  ات  نک و  هبوت  لسغ  زیخرب ! دومرف - : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هاگـشیپ هب  کنیا  تشاد . یهاوخ  یگرزب  تیلوؤسم  يا و  هتفر  اـیند  زا  تلاـح  نیرتدـب  رد  يریمب  لاـح  نیا  رد  رگا  هک  يا  هدرک  تداـع 

(53 .) دریذپب يا  هدش  بکترم  هک  یتشز  ياهراک  زا  ار  تا  هبوت  ات  هاوخب  وا  هاگرد  زا  نک و  هبوت  دنوادخ 

قداص ماما  مهم  هیصوت  هس   - 51

يا همان  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناوریپ  ناتسود و  زا  یـضعب  دیوگ : یم  درک ، یم  یگدنز  هفوک  رد  هک  هدوب  نایعیـش  زا  یکی  یلعالادبع 
شناملسم ردارب  رب  ناملسم  قح  هرابرد  ات  دنتفگ  زین  نم  هب  دندرک و  لاؤس  دوب  جایتحا  دروم  هک  هلأسم  دنچ  همان  نآ  رد  دنتـشون و  ماما  هب 

حرطم زین  ار  لاؤس  نیا  زین  مدرک و  میدـقت  ماما  هب  ار  ناتـسود  همان  مدیـسر . ماما  رـضحم  هب  هدـش ، هنیدـم  دراو  منک . لاؤس  ماما  زا  اـهافش 
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یماگنه تفگن . خساپ  نم  یهافش  لاؤس  هب  یلو  داد ، ار  ناتسود  همان  باوج  ترضح  تسیچ ؟) شناملـسم  ردارب  رب  ناملـسم  قح   ) مدرک
یبلطم امـش  زا  نم  هللا ! لوسر  نبای  مدرک - : ضرع  مدیـسر . مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  یظفاحادـخ  يارب  مدرگرب ، هفوک  هب  متـساوخ  هک 

دینکن و لمع  امش  میوگب و  ار  تقیقح  مسرت  یم  اریز  هچ - ؟ يارب  متفگن - . خساپ  ادمع  نم  دومرف - : ترضح  يدادن . مخساپ  مدیسرپ ،
.1 تسا : زیچ  هس  شقلخ  رب  ادـخ  تابجاو  نیرت  مهم  نیرت و  تخـس  زا  هک  نادـب  نونکا  دومرف - : مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دـیوش . رفاـک 

لام هکنیا ، رگید  . 2 ددنـسپن . شنمؤم  ردارب  يارب  ددنـسپ ، یمن  دوخ  يارب  هچنآ  هک  يدح  ات  نارگید  دوخ و  نیب  فاصنا  لدع و  تیاعر 
زا مروظنم  اما  لاح . همه  رد  تسادـخ  ندرک  دای  . 3 دشاب . هتشاد  هنامیمـص  يراکمه  نانآ  اب  دنکن و  هقیاضم  ناملـسم  ناردارب  زا  ار  دوخ 

یمارح راک  اب  هاگره  هک  دشاب  نانچ  دیاب  ناملـسم  هک  تسا  نیا  مدوصقم  هکلب  تسین ، هللادـمحلا ) هللا و  ناحبـس   ) نتفگ هتـسویپ  ادـخ  دای 
(54 .) دراد زاب  هانگ  باکترا  زا  ار  وا  ددرگ و  عنام  ادخ  دای  دش ، هجاوم 

نادنمتسم هب  کمک   - 52

: دیسرپ وا  زا  ترضح  درک ، مالس  دش و  دراو  نایعیـش  زا  یکی  هک  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  نالجع  رـسپ  دمحم 
تفر و دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنتسه . يا  هتسیاش  بوخ و  نامدرم  تفگ : دوتـس و  ار  نانآ  خساپ ، رد  وا  دندوب ؟ یلاح  هچ  رد  تناردارب 
و دنرادن ) یمرگ  طباور   ) تسا كدنا  ناشطابترا  تفگ : درم  دوب ؟ هنوگچ  رگیدمه  زا  ناشیا  یـسرپ  لاوحا  ارقف و  اب  ناشنادنمتورث  دـمآ 

باوج درم  دوب ؟ هنوگچ  ناتـسدیهت  اب  نادنمتورث  يریگتـسد  قافنا و  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  دنوش . یمن  ایوج  ار  رگیدکی  لاوحا  دایز 
هعیش ار  دوخ  هنوگچ  نانآ  نیاربانب  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . بایمک  مدرم  نایم  رد  هک  دیسرپ  یم  یتافـص  قالخا و  زا  امـش  داد :

شوـمارف ندرک  تبحم  رهم و  رد  ار  ناـنآ  درادرب و  ماـگ  نادنمتـسم  يراـی  کـمک و  هار  رد  هـک  تـسا  یـسک  یقیقح  هعیـش  دـنمان ! یم 
(55 .) دنکن

لاؤس زا  شیپ  ناسحا   - 53

زا يدرم  تقو  نیا  رد  تشاد . روضح  ماما  تمدخ  رد  زین  سینخ  نب  یلعم  مدوب و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  قاحـسا 
. دییامن يرای  ارم  امـش  هکنیا  رگم  مرادـن  ار  ما  هناخ  هب  تشگرب  ناوت  هدـش و  مک  ملوپ  ادـخ ! ربمغیپ  رـسپ  تفگ : دـش ، دراو  ناسارخ  لها 
زا شیپ  هک  تسا  نآ  یکین  دیوگ ؟ یم  هچ  نات  ینید  ردارب  دیونـش  یم  ایآ  دومرف : درک و  هاگن  تسار  پچ و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ هب  دنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  تسا ... وا  يزیروربآ  شاداپ  لاؤس  زا  دعب  شـشخب  دوش ، هداد  ماجنا  یـسک  لاؤس 
یم جنر  ندرک ، لاؤس  زا  لئاس  هک  رادقم  نآ  تسا . هداد  رارق  ربمایپ  اتقیقح  ارم  دـنیرفآ ، یم  ار  اهناسنا  دفاکـش و  یم  ار  هناد  هک  ییادـخ 

(56 .) دنداد وا  هب  دندرک و  عمج  مهرد  رازه  جنپ  سپس  ینک . یم  ناسحا  وا  هب  وت  هک  تسنآ  زا  رتشیب  درب 

ناهاگآ شود  رب  نادرخبان  راب   - 54

! یلب متفگ : ثراح ! يا  دومرف : درک و  دروخرب  نم  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنیدم  ياه  هار  زا  یکی  رد  یبش  دـیوگ : هریغم  رـسپ  ثراح 
. تفر دش و  در  هاگنآ  دوب . دنهاوخ  امـش  نادرخبان  راب  لماح  امـش  املع  دش و  دـهاوخ  امـش  ناهاگآ  راب  امـش  ناهیفـس  ناهانگ  دومرف - :

راب يدومرف  ارچ  موش ! تیادـف  متفگ - : هتـساوخ و  هزاجا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رـضحم  یتدـم  زا  سپ  دـیوگ : یم  ثراـح 
. مدـش نارگن  تخـس  دـسر و  یم  مرظن  هب  یمهم  بلطم  امـش  شیامرف  نیا  زا  درک ، دـنهاوخ  لمح  امـش  املع  ار ، امـش  نادرخبان  ناهانگ 
زا یکی  هک  یماگنه  ارچ  تسا  نیا  شتلع  دش . دهاوخ  امش  املع  راب  امش  نادرخبان  ناهانگ  متفگ ، هک  تسا  نامه  بلطم  يرآ ! دومرف - :

، ابیز نانخـس  اب  هدرکن و  تحیـصن  ار  وا  دننک ، یم  داریا  بیع و  ام  رب  هدـش و  ام  تیذا  ثعاب  هک  دوش  یم  بکترم  ار  يدنـسپان  راک  امش 
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. دـنک یمن  تعاطا  اـم  زا  دریذـپ و  یمن  مینک  تحیـصن  ار  وا  رگا  متفگ - : دـینک ؟ یمن  شرادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هدادـن و  زردـنا  دـنپ و 
(57 .) دیشابن قیفر  تسود و  نیشنمه و  مدآ  هنوگ  نیا  اب  زگره  دینک و  رهق  وا  اب  تسا  نینچ  رگا  دومرف - :

هیاسمه اب  راتفر   - 55

شوخ وا  اب  وت  دومرف - : دنک . یم  تیذا  ارم  مراد  يا  هیاسمه  مدرک - : ضرع  مدیسر  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  دیوگ : یم  یصخش 
. موش ادج  ماما  زا  لاح  نآ  اب  متساوخن  نم  دیوگ : یم  درم  نآ  دینادرگ . يور  نم  زا  ترضح  دزرماین . ار  وا  دنوادخ  متفگ - : شاب ! راتفر 

یم رکف  وت  دومرف - : دهد . یم  رازآ  ارم  دنک و  یم  نانچ  نینچ و  نم  اب  ما  هیاسمه  مدرک : ضرع  منک  بلج  ار  ترضح  هجوت  هکنیا  يارب 
. مناوت یم  یلب ! مدرک - : ضرع  يریگب ؟ ماـقتنا  وا  زا  یناوت  یم  ینک ) تیذا  رازآ و  وا  هب  مه  وـت   ) ینک ینمـشد  وا  اـب  اراکـشآ  رگا  ینک 

یم دـسح  مدرم  هب  تسا ، هداد  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  ییاـه  تمعن  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  زا  وا  تسا . يدوسح  مدآ  وت  هیاـسمه  دوـمرف - :
دشاب هتشاد  هداوناخ  هچنانچ  تسا ، رو  هلعـش  دسح  زا  هک  ینورد  شتآ  یتحاران و  زا  دید ، یـسک  يارب  ار  یتمعن  رگا  یمدآ  نینچ  دزرو .

راکتمدـخ رگا  دـنک و  یم  اوعد  شراکتمدـخ  رکون و  هب  دـشاب  هتـشادن  هداوناخ  رگا  دـنک و  یم  ناشرازآ  تیذا و  هدـش ، ریگرد  نانآ  اـب 
حالص یئور  رد  ور  یمدآ  نینچ  اب  نیاربانب ، ( 58 .) دنک یم  يرپس  بضغ  مشخ و  اب  ار  اهزور  دور و  یمن  باوخ  هب  ار  اهبش  دشاب ، هتشادن 

. تسا یضیرم  مدآ  نوچ  درک ، راتفر  ضیرم  راد و  جک  دیاب  تسین 

راگدیرفآ دوجو  رب  یناهرب   - 56

: دومرف ترضح  مسرپب ؟ یبلطم  دییامرف  یم  هزاجا  مدرک : ضرع  مدش . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  دراو  دیوگ : یم  یناصید  رکاش  وبا 
دوخ دوجو  اریز  مدوخ ؛ دوجو  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ يراد  يراگدیرفآ  هک  نیا  رب  امش  لیلد  متفگ : نک . لاؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره  زا 

دوجو نم ) یتسه   ) دوخ نتخاس ، ماـگنه  رد  اـی  تروص ، نیا  رد  ما ؟ هدـیرفآ  ار  نتـشیوخ  دوخ ، اـی  مناد : یمن  تهج  ود  نیا  زا  یلاـخ  ار 
لیصحت نیا  هدوبن و  يزاین  ضرف  نیا  رد  ما ، هتخاس  ار  نآ  زاب  لاح  نیا  اب  هتشاد و  دوجو  نم ) یتسه   ) رگا تسا . هتـشادن  دوجو  ای  هتـشاد 

يزیچ دناوت  یمن  مودعم  هک  یناد  یم  ما ، هتخاس  ار  مدوخ  ما  هدوبن  هک  یلاح  رد  رگا  و  تسا . لاحم  لصاح  لیصحت  تسا و  هدوب  لصاح 
زا دـنزب  یفرح  هکنیا  نودـب  رکاشوبا  تسه . يا  هدـننیرفآ  عناص و  نم  يارب  هک  نیا  نآ  ددرگ و  یم  تباـث  موس  بلطم  نیارباـنب ، دزاـسب .

(59 .) تفر تساوخرب و  سلجم 

دوش یمن  باجتسم  هک  ییاهاعد   - 57

هب ایادخ ! دیوگ : یم  هتسشن و  دوخ  هناخ  رد  هک  يدرم  . 1 دسر : یمن  تباجا  هب  ناشیاعد  سک  راهچ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دوخ تسیاشان  نز  هراـبرد  هک  يدرم  . 2 يورب ؟ يزور  يوجتـسج  هب  مدادن  روتـسد  وت  هب  ایآ  دیامرف : یم  وا  هب  دـنوادخ  هدـب ! يزور  نم 

دـب و ياهاج  رد  ار  دوخ  لاـم  هک  يدرم  و  . 3 مدرکن ؟ راذـگاو  وت  هب  ار  وا  قالط  رایتخا  ایآ  دـیامرف : یم  مه  وا  هب  دـنوادخ  دـنک . نیرفن 
وت هب  ایآ  مدادن ؟ يور  هنایم  روتـسد  وت  هب  ایآ  دیامرف : یم  زین  وا  هب  دـنوادخ  هدـب ! يزور  نم  هب  ایادـخ ! دـیوگ : یم  هدرک و  فلت  فارـسا 

فارسا و هن  دننک  جرخ  نوچ  هک  یناسک  دیامرف : یم  نآرق  رد  هچنانچ  امنم ؟ فرصم  دب  دراوم  رد  نک و  حالصا  ار  تلام  مدادن ، روتسد 
يرگید هب  دنس  هاوگ و  دهاش و  نودب  هک  يدرم  . 4 دنتسه . ور  هنایم  لدتعم و  تفص ، ود  نیا  نایم  دنزرو و  لخب  هتفرگ ، گنت  دوخ  رب  هن 

هک مدادن  روتـسد  وت  هب  ایآ  دیامرف : یم  زین  وا  هب  دهاوخب . کمک  ادخ  زا  دوخ  قح  تفایرد  يارب  دیامن ) راکنا  راکهدب  سپـس  . ) دهد ماو 
(60 (؟ يریگب دهاش  نداد  ماو  ماگنه 
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نوراه خاک  رد  ع )  ) مظاک ماما   - 58

تردـق و تسم  هک  نوراه  دـندرک . دراو  نوراه  هوکـش  اـب  ياـهخاک  زا  یکی  هب  دادـغب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  يزور 
ترـضح خر  هب  ار  شیوخ  لالج  تمظع و  هک  دوب  نیا  نوراه  رظن  تسیک - ؟ نآ  زا  خاک  نیا  تفگ : درک و  هراشا  خاک  هب  دوب ، تنطلس 

یم اهنآ  هرابرد  دنوادخ  هک  يدارفا  نامه  تسا ؛ ناقـساف  هناخ  هناخ ، نیا  دومرف : يو  لمجترپ  خاک  هب  ییانتعا  یب  لامک  اب  ماما  دـشکب -.
هک يروط  هب  مزاس  یم  فرـصنم  دوخ  تایآ  مهف ) كرد و   ) زا دـنزرو  یم  ربک  قحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناـسک  يدوز  هب  دـیامرف :
نآ دننیبب  یهارمگ  هار  هاگره  اما  دننک . یمن  باختنا  ار  نآ  دننیبب  لامک  تیاده و  هار  رگا  دنروآ و  یمن  نامیا  دـننیبب  یهلا  تایآ  هاگره 
زا نوراه  يا  زین  وت  ( ) 61 .) دـندرک تلفغ  نآ  زا  هدومن و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  همه  دـنریگ  یم  شیپ  ار 

نیا عقاو  رد  سپ  دیسرپ : ماما  زا  دش . تحاران  تخس  خساپ  نیا  زا  نوراه  دنا ). هتفرگ  ههبج  هدیزرو و  ربکت  قح  ربارب  رد  هک  یتسه  نانآ 
رب دـنا و  هتفرگ  ار  نآ  روز  اب  امـش )  ) نارگید نونکا  تسا  ام  نایعیـش  نآ  زا  تقیقح  رد  هناخ  نیا  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ هناـخ  هناـخ ،

ماما دریگ ؟ یمن  ام  زا  ار  نآ  شبحاص  ارچ  تسا ، نایعیـش  نآ  زا  خاـک  نیا  رگا  تفگ : نوراـه  تسا . ناـحتما  شیاـمزآ و  ثعاـب  ناـشیا 
دهاوـخ سپ  دـنک  داـبآ  ار  نآ  تسناوـت  هاـگره  تـسا ، هدـش  هـتفرگ  يداـبآ  نارمع و  لاـح  رد  شیلــصا  بحاـص  زا  هناـخ  نـیا  دوـمرف :

(62 ...) تفرگ

ملاظ هاگتسد  رد  تمدخ   - 59

. تفر یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  صلخم  نایعیش  زا  دوب ، دیـشرلا  نوراه  ردتقم  ریزو  هک  لاح  نیع  رد  نیطقی  نب  یلع 
یم يرورـض  ناملاظ  هاگتـسد  رد  ار  نانیمطا  دروم  دارفا  یـضعب  لاغتـشا  اما  تسناد ، یمن  زیاج  ار  نارگمتـس  اب  يراـکمه  ماـما  هکنیا  اـب 

هقالع امـش  هب  ام  نکن ! ار  راک  نیا  دومرف : دادـن و  هزاجا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  اهراب  يو  دوب ، نیطقی  نب  یلع  اـهنآ  زا  یکی  تسناد .
دنک فرطرب  وت  هلیسو  هب  ار  اه  یتحاران  دنوادخ  تسا  دیما  تسا . هعیش )  ) وت ینید  ناردارب  تزع  هیام  هفیلخ  رابرد  رد  وت  لاغتـشا  میراد ،
يو هب  سپـس  تسا . ینید  ناردارب  هب  یکین  ملاظ ، رابرد  رد  تمدـخ  هرافک  نیطقی ! نب  یلع  يا  دزاس . شوماخ  ار  نانمـشد  هنیک  شتآ  و 

هک تسا  نیا  ینک  تنامـض  دـیاب  وت  هچنآ  اما  منک . یم  تنامـض  ار  زیچ  هس  لباقم  رد  نم  نک ! تنامـض  نم  يارب  ار  زیچ  کی  وت  دومرف :
نم هچنآ  اـما  و  يوش . لـیاق  تزع  مارتحا و  وا  يارب  ینک و  فرطرب  تشاد  یتجاـح  ره  درک ، هعجارم  وت  هب  اـم  ناتـسود  زا  یکی  تقو  ره 

. ینیبن یتسدگنت  رقف و  تقو  چـیه  . 3 يوشن . هتشک  نمشد  ریـشمش  اب  زگره  . 2 يوشن . ینادنز  تقوچیه  . 1 زا : دنترابع  موش  نماض  دـیاب 
لاحـشوخ ار  ام  همه  موس  هلحرم  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مود  هلحرم  ادـخ ، لوا  هلحرم  دـنک ، داـش  ار  ینمؤم  سک  ره  یلع ! يا 

(63 .) تسا هدومن 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رضحم  رد  هفینحوبا   - 60

متسشن رظتنم  تسا . هدیباوخ  ترضح  دنتفگ : مسرپب . هلأسم  دنچ  ات  مدیسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  نم  دیوگ : یم  هفینحوبا 
هچب رـسپ  نیا  مدیـسرپ : مدید ، دوب ، ابیز  راقواب و  امیـس و  شوخ  رایـسب  هک  ار  يا  هلاس  شـش  ای  جنپ  هچب  رـسپ  تقو  نیا  رد  دوش ، رادیب  ات 

هک زا  تسیچ و  ناگدنب  ناهانگ  هرابرد  امش  رظن  ادخ ! لوسر  دنزرف  مدرک - : ضرع  تسا . مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دنتفگ : تسیک ؟
ار شباوج  نونکا  يدرک  لاؤس  هفینحوبا ! دوـمرف - : تشاذـگ و  شپچ  تسد  يور  ار  تسار  تسد  تسـشن و  وـناز  راـهچ  دـنز ؟ یم  رس 
ار ناهانگ  نیا  ییاهنت  هب  دـنوادخ  اـی  . 1 تسین : جراخ  لاح  هس  زا  ناگدـنب  ناهانگ  نک ! لمع  یتفرگ  داـی  يدینـش و  هک  هاـگ  نآ  ونـشب !
ارچ سپ  دهد  یم  ماجنا  ییاهنت  هب  دنوادخ  رگا  دهد . یم  ماجنا  هدنب  طقف  ای  . 3 دنهد . یم  ماجنا  ود  ره  هدنب  ادخ و  ای  . 2 دهد . یم  ماجنا 
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اب ود  ره  هدنب  ادخ و  رگا  و  تسا . میکح  میحر و  لداع و  دنوادخ  هک  نیا  اب  تسا . هدادن  ماجنا  هک  يراک  رب  دـهد  یم  رفیک  ار  شا  هدـنب 
هدومن شکمک  هتشاد و  تکرش  شدوخ  هک  يراک  صوصخ  رد  دنک  یم  تازاجم  ار  دوخ  فیعض  کیرش  يوق  کیرش  ارچ  دنتسه ، مه 

یقاب تروص  کی  طقف  نیاربانب ، دومرف - : تسا . حیحص  یلب ! هفینحوبا : تسا . لاحم  هک  تروص  ود  نآ  هفینحوبا  دومرف - : سپس  تسا .
(64 .) دشاب یم  دوخ  لامعا  لوؤسم  ییاهنت  هب  دهد و  یم  ماجنا  ار  ناهانگ  ییاهنت  هب  هدنب  هکنیا  نآ  دنام و  یم 

ناسآ گرم   - 61

زیخرب دومرف - : مساق  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  درک ، یم  عادو  ار  ایند  یناوج  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  یکی 
(65 () انقلخ نم  ما  اقلخ  ادشا  مها   ) هیآ هب  هک  یتقو  ندناوخب ، درک  عورـش  مه  مساق  ناوخب ! رخآ  ات  ار  تافاصلاو  هروس  تردارب  نیلاب  رد 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماـما  هب  رفعج  نب  بوقعی  دـنداد ، تکرح  ناتـسربق  يوس  هب  دـندرک و  نفک  هکنآ  زا  سپ  تفر . اـیند  زا  ناوج  دیـسر 
. دنناوخب تافاصلاو )  ) دیداد روتسد  امش  دنناوخ  یم  نیسای  هروس  شرس  يالاب  دمآ  یم  رد  راضتحا  تلاح  هب  یـسک  یتقو  درک - : ضرع 

یم هدوسآ  يروف  ار  وا  دنوادخ  دوش  هدناوخ  تسا  گرم  راتفرگ  هک  سک  ره  رس  يالاب  رد  هروس  نیا  مرـسپ ! دومرف - : مالـسلا  هیلع  ماما 
(66 .) دور یم  ایند  زا  دنک و 

اوقت وترپ  رد  زایتما   - 62

رانلا دیز  ار  وا  تهج  نیا  هب  تشک . ار  يدادـعت  دز و  شتآ  ار  یهورگ  ياه  هناخ  درک ، مایق  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ردارب  دـیز 
زا اـضر  ماـما  شردارب  رطاـخ  هـب   ) نومأـم دـندروآ . يو  دزن  دـنتفرگ و  ار  وا  داتــسرف  ار  يدارفا  نومأـم  دــنتفگ . یم  زورفا ) شتآ  دــیز  )

ترـضح سلجم  رد  ناسارخ  رد  دیوگ : یم  یـسوم  رـسپ  نسح  دیربب . اضر  ماما  شردارب ، دزن  ار  وا  داد  روتـسد  و  تشذـگ ) شتاریـصقت 
دارفا زا  يا  هدع  هجوتم  ماما  نانخـس  هب  انتعا  یب  دیز  دش ، تبحـص  لوغـشم  هک  ماما  دوب ، سلجم  نآ  رد  مه  دیز  مدوب ، مالـسلا  هیلع  اضر 
لاقب راتفگ  دیز ! يا  دومرف : دینش و  ار  دیز  نانخس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیلاب . یم  نتشیوخ  هب  مینانچ و  نینچ و  ام  تفگ : دش و  سلجم 
شتآ هب  ار  وا  نادنزرف  مالـسلااهیلع  همطاف  ینمادـکاپ  رطاخ  هب  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  هک  تسا  هدرک  رورغم  هدز و  لوگ  ار  وت  هفوک  ياه 
تـسا نکمم  ایآ  تسا . ارهز ) همطاف   ) هطـساوالب نادـنزرف  و  نیـسح ) نسح و   ) صوصخم ماقم ، نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  درک . مارح  منهج 

ره تمایق  يادرف  ینکب  ار  ادخ  تیصعم  وت  دنارذگب و  تدابع  هب  ار  اهبش  دریگب و  هزور  اهزور  دنک ، یگدنب  رفعج  نب  یسوم  ماما  تردپ 
تمحز اب  تردپ  اریز  دوب . دـهاوخ  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رتالاب  دـنوادخ  شیپ  رد  وت  ماقم  دـشاب ، نینچ  رگا  دـیوش ؟ تشهب  لخاد  ود 

رجالا نم  نالفک  اننسحمل  دیامرف : یم  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  یتروص  رد  يا . هدش  تشهب  لخاد  تمحز  نودب  وت  اما  هتفر  تشهب 
ردارب نم  تفگ : دیز  دوب . دهاوخ  ربارب  ود  زین  ام ، ناراکهنگ  باذع  ربارب و  ود  نادناخ ، ام  ناراکوکین  رجا  باذعلا  نم  نافعض  انئیسمل  و 

هک یشاب  نم  ردارب  یناوت  یم  تقو  نآ  وت  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  موش . یم  تشهب  دراو  مه  نم  امش  رطاخ  هب  متسه و  امش  رسپ  و 
وا دنوادخ  درک ، هانگ  هک  یماگنه  یلو  دوب ، وا  نادناخ  زا  دوب  هدرکن  تیصعم  هک  یمادام  حون  رـسپ  دومرف : سپـس  ینک . تعاطا  ادخ  زا 
وا زا  بآ  رد  ندش  قرغ  زا  ار  شدنزرف  تاجن  هک   ) مالسلا هیلع  حون  ترـضح  تساوخرد  خساپ  رد  درواین و  رامـش  هب  حون  نادناخ  زا  ار 
ات دنـشوکب  دیاب  ناناملـسم  ( 67 .) تسا راـک  تیـصعم  درمتم و  وا  تسین  امـش  نادـناخ  زا  وا  کـلها  نـم  سیل  هـنا  دوـمرف : تساوـخ ) یم 

. دنهدن زایتما  یفارخ  يدام و  لیاسو  زا  مادکچیه  هب  اوقت  زج  ددرگ . هدنز  هعماج  رد  ربمغیپ  تیب  لها  نآرق و  گنهرف 

تشهب ياهغاب  زا  یغاب   - 63

ندش هدـیمد  ماگنه  ات  اجنآ  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز  دنمـشزرا ، رایـسب  تسا  یناکم  ناسارخ  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
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هب يا  هتـسد  دنیآ و  یم  دورف  اجنآ  رد  ناگتـشرف  زا  يا  هتـسد  هتـسویپ  دش . دهاوخ  ناگتـشرف  دمآ  تفر و  لحم  تمایق ، ياپ  رب  و  روص ) )
ادخ هب  تسا ، دهـشم )  ) سوط نیمزرـس  رد  دومرف : تسا ؟ عقاو  اجک  رد  ناکم  نیا  دش : لاؤس  ترـضح  زا  دنـشک . یم  رپ  اهنامـسآ  يوس 

ترایز ار  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک ، ترایز  هناصلاخ  ارم  ناکم  نآ  رد  سک  ره  تسا . تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  اجنآ  مسق !
وا زا  تمایق  رد  مناردپ  نم و  دـنک . یم  اطع  وا  هب  هدـش  هتفریذـپ  هرمع  رازه  و  جـح ، رازه  باوث  وا ، ترایز  نیا  رطاخ  هب  دـنوادخ  هدومن .

(68 .) درک میهاوخ  تعافش 

رگدایرف کشجنگ   - 64

هاـگان هک  مدوـب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ  رد  غاـب  ناـیم  رد  دـیوگ : یم  تسا ، بلاـط  یبا  ترـضح  لـسن  زا  هک  يرفعج  ناـمیلس 
یم ینالف  دومرف : نم  هب  ترضح  دیشک . یم  دایرف  دز و  یم  داد  بترم  تسـشن و  ترـضح  نآ  يولج  بارطـضا  لاح  اب  دمآ  یکـشجنگ 
نیا دومرف : سپـس  دروخب . ارم  ياه  هجوج  دهاوخ  یم  هناخ  رد  يرام  دیوگ ؛ یم  دومرف : ریخ ! متفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  کشجنگ  نیا  یناد 

هب يرام  مدید  مدش  هناخ  نآ  دراو  متشادرب و  ار  اصع  نم  دیوگ : یم  نامیلـس  شکب ! ار  رام  هناخ  نالف  رد  نک و  تکرح  رادرب و  ار  اصع 
(69 .) متشگرب ماما  تمدخ  هب  هتشک و  ار  وا  تسا  تکرح  رد  اه  هجوج  يوس 

اضر ماما  هاگدید  زا  تاواسم   - 65

نامالغ و همه  ماما  دنتخادنا و  اذغ  هرفس  يزور  مدوب ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  رد  ناسارخ  رفس  رد  دیوگ : یم  خلب  یلاها  زا  يدرم 
هرفـس نانیا  يارب  تسا  رتهب  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  دنروخب . اذغ  اهنآ  اب  ات  دیناشن  هرفـس  رـس  رب  ار  ناهایـس  یتح  دوخ  نارازگتمدـخ 

لمع هب  یگتـسب  شاداپ  تسا و  یکی  زین  نامردام  ردـپ و  تسا ، یکی  ام  همه  يادـخ  شاب ! تکاس  دومرف : ماـما  دـنتخادنا . یم  هناگادـج 
(70 .) دراد صاخشا 

دوب تحلصم  هچنآ   - 66

هراشا ماما  هب  درم  نآ  میدش . در  دوب  هتسشن  هک  یصخش  رانک  زا  يا  هدع  اب  مدوب  اضر  ماما  رضحم  هنیدم  رد  دیوگ : یم  ییحی  نب  ناوفص 
: دومرف تفگ ؟ هچ  درم  نآ  دیدینـش  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  تسا . نایعیـش )  ) اـه یـضفار  ياوشیپ  نیا  تفگ : تماـما  ناونع  هب  درک و 

دیـشکن یلوط  درک . اعد  وا  حالـصا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  بش  دراد . یم  رب  ماگ  نامیا  لیمکت  هار  رد  تسا ، ینمؤم  وا  اما  يرآ ،
رد ناشیرپ  عضاوتم و  مدـید  ار  درم  نآ  بش  نامه  هاگرحـس  دـندرب . تراغ  هب  ار  شلاوما  هدـنام  یقاـب  نادزد  تفرگ و  شتآ  شا  هزاـغم 

لیمکت هار  رد  تسا  ینمؤم  وا  ناوفص ! دومرف : درک و  نم  هب  باطخ  سپس  دندرک . کمک  وا  هب  داد  روتـسد  ماما  تسا . هتـسشن  ماما  رانک 
(71 .() تفرگ ماجنا  هک  دوب  نامه  شحالصا  هار  و  . ) دوبن وا  حالص  هب  يدید  هچنآ  ءزج  تشاد  یمرب  مدق  نامیا 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  تمدخ  رد  راکوکین  يدرم   - 67

رورسم و نینچ  نیا  هک  تسا  ربخ  هچ  دومرف : ترضح  دیسر . مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  یلاحشوخ  طاشن و  لاح  رد  يراکوکین  درم 
هک تسا  يزور  ناـسنا  يداـش  زور  نیرتـهب  دومرف : یم  هک  مدینـش  امـش  ردـپ  زا  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  درک : ضرع  درم  نآ  یلاحـشوخ ؟

ینادنمزاین زورما  درادب . قفوم  ینید  ناردارب  تالکشم  لح  رد  ار  وا  دهد و  وا  هب  ناسحا  تاریخ و  کین و  ياهراک  ماجنا  قیفوت  دنوادخ 
، مدرک فرطرب  ار  نادـنمزاین  زا  رفن  هد  زاین  دـش و  لح  ناشیاه  يراتفرگ  دـنوادخ  تساوخب  دـندرک و  هعجارم  نم  هب  فلتخم  ياـهاج  زا 
داش و نینچ  تسا  هتسیاش  هک  دنگوس ! مناج  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تسا . هداد  تسد  نم  هب  يداش  رورـس و  نینچ  تهج  نیدب 
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اونمآ نیذلا  اهیا  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپس  ینکن . لطاب  هدنیآ  رد  زین  هدرکن و  عیاض  ار  تلامعا  هک  نیا  طرش  هب  یشاب ! لاحـشوخ 
لطاـب ندرک  تـیذا  نداـهن و  تـنم  اـب  ار  دوـخ  کـین  لاـمعا  دــیا ، هدروآ  ناـمیا  هکناـنآ  يا  ( 72 .) يذالا نملاـب و  مکتاقدـص  اولطبتـال 

(73 ...) دینکن

هدروخ کتک  زا  (ع ) داوج ماما  ییوجلد  - 68

ار ماما  ياه  هیاسمه  زا  یکی  دوب . هدش  مگ  ماما  هناخ  زا  يدنفسوگ  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  ریرج  نب  یلع 
هدرکن يدزد  وا  دـینک ! اهر  ار  وا  امـش  رب  ياو  دومرف : ماما  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دزن  ناشک  ناشک  هتفرگ  يدزد  ماهتا  هب 

هب ار  هناخ  بحاص  تسا ، اجنآ  دنفسوگ  دندید  دنتفر  هناخ  نامه  هب  دیروایب ! وا  هناخ  زا  دیورب  تسا ، سک  نالف  هناخ  رد  دنفسوگ  تسا ،
ماما تمدخ  ار  وا  تسا . هدیدزدن  ار  دنفسوگ  هک  دروخ  یم  مسق  يو  دندز . کتک  هدرک  هراپ  ار  شیاهسابل  دندرک ، ریگتسد  يدزد  ماهتا 
دومن يوجلد  وا  زا  ماما  هاگنآ  تسا . هتشادن  یعالطا  هدش و  لخاد  وا  هناخ  هب  شدوخ  دنفسوگ  دیا ، هدرک  متس  وا  هب  ارچ  دومرف : دندروآ 

(74 .) دیشخب وا  هب  دوب  هدروخ  هک  یکتک  اهسابل و  لباقم  رد  یغلبم  و 

ناگدنرد نایم  رد  ع )  ) يداه ماما   - 69

 - تفرگ یم  لوپ  مدرم  زا  هلیح  نیا  اب  متـسه - ، بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نم  هک  درک  اعدا  غورد  هب  ینز  یـسابع  لکوتم  نامز  رد 
ربمغیپ تفگ : درذـگ ؟ یم  اهلاس  یلع  رتخد  بنیز  نامز  زا  هکنیا  اب  یتسه  یناوج  نز  وت  تفگ : وا  هب  لکوتم  دـندروآ . لـکوتم  دزن  ار  وا 

یلو مداد  یمن  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  لاح  ات  نم  ددرگرب . میارب  یناوج  لاـس  لـهچ  ره  رد  هک  تسا  هدرک  اـعد  هدیـشک و  مرـس  رب  تسد 
راضحا ار  شیرق  هفیاط  سابع و  ینب  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـالوا  زا  یهورگ  لـکوتم  منک . یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  هک  درک  مراداو  جاـیتحا 

. تسا هتفر  ایند  زا  نالف  لاس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  هک  هدش  لقن  یتیاور  دنتفگ : ناشرفن  دنچ  تفگ . نانآ  هب  ار  نایرج  درک و 
رظن زا  نم  دـنا  هتخاـس  ناـشدوخ  زا  هک  تسا  یغورد  تیاور  نیا  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تیاور ، نیا  لـباقم  رد  تفگ : وا  هب  لـکوتم 

نز نیا  ات  دـیرادن  یلیلد  تیاور ، نیا  زا  ریغ  تفگ : نیرـضاح  هب  لکوتم  تشادـن . ربخ  نم  یگدـنز  گرم و  زا  یـسک  مدوب  ناـهنپ  مدرم 
. دشاب هتـشاد  يرگید  لیلد  وا  دیاش  ینک ، راضحا  ار  يداه  ماما  ترـضح  تسا  بوخ  یلو  میرادن ، يرگید  لیلد  دـنتفگ : ددرگ ؟ بولغم 
زا مشچ  خـیرات  نالف  رد  بنیز  ترـضح  دومرف : ماما  دومن . حرطم  شیارب  ار  نز  نآ  هیـضق  درک و  راـضحا  ار  ترـضح  لـکوتم  ماـجنارس 

ار ناشیا  ياعدا  يولج  ما  هدروخ  دنگوس  نم  تفریذپن و  وا  دـندرک ، لقن  تیاور  نیا  زین  نیرـضاح  تفگ : لکوتم  تسا . هتـسبورف  ناهج 
. دنشاب هتشاد  لوبق  زین  نارگید  دنک و  باجم  ار  وا  هک  مروآ  یم  یلیلد  نم  تسین  یمهم  راک  دومرف : ترضح  مکحم . لیلد  اب  رگم  مریگن 

یم تسار  رگا  تسا  مارح  ناگدنرد  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  ندب  تشوگ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ مادک  لیلد  نآ  تفگ : لکوتم 
نز نآ  هب  لکوتم  دنناسر . یمن  بیـسآ  وا  هب  ناگدنرد  دشاب  مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  هچنانچ  راذـگب  ناگدـنرد  ولج  ار  وا  دـیوگ 
ولج دهاوخ  یم  ار  مادک  ره  دنتسه ، دایز  همطاف  نادنزرف  زا  اجنیا  رد  موش ، هتـشک  نم  دهاوخ  یم  وا  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  امـش  تفگ :

هب لکوتم  دور ؟ یمن  ناگدنرد  شیپ  شدوخ  ارچ  دنتفگ : ماما  نانمـشد  زا  یـضعب  دیرپ . ناگمه  گنر  تقو  نیا  رد  دزادنایب . ناگدـنرد 
ارچ تفگ : ترـضح  هب  دربـب ! نیب  زا  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  ماـما  لـتق  رد  هکنآ  نودـب  تساوخ  یم  نوچ  درک . لـیامت  داهنـشیپ  نیا 
ولج رد  ماما  دوب  ریـش  ددع  شـش  اجنآ  رد  دییامرفب . تفگ : لکوتم  مور . یم  نم  دیـشاب  لیام  امـش  رگا  دومرف : ماما  دیور ؟ یمن  ناتدوخ 

رس رب  تسد  ماما  دنداهن . شیوخ  تسد  يور  رب  رـس  هتـشاذگ  نیمز  رب  ار  ناشیاهتـسد  دنتفرگ ، ار  ماما  فارطا  اهریـش  تفرگ . رارق  اهریش 
ریزو دنداتسیا . ماما  لباقم  رد  دنتفر و  دوب  هدرک  هراشا  ماما  هک  یبناج  هب  اهریش  دنریگب ، هلصاف  دنورب و  رانک  هک  درک  هراشا  دیشک و  اهنآ 

زا تساوخ  ماما  زا  لکوتم  روایب ! نوریب  ار  وا  دـنوش  ربخ  اب  هیـضق  زا  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  تسا  وت  ررـض  رب  راـک  نیا  تفگ : وا  هب  لـکوتم 
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. دوش تباث  امـش  نخـس  دوب  نیا  نامدوصقم  میتشادن ، امـش  هرابرد  يدب  رظن  هک  تساوخ  رذع  ترـضح  زا  دوش و  جراخ  ناگدنرد  لحم 
هلپ نیلوا  هب  ياپ  ترضح  هک  یماگنه  دندیلام . یم  ناشیا  ياهسابل  هب  ار  دوخ  دنتفرگ و  ار  شفارطا  اهریش  دنک  تکرح  تساوخ  هک  ماما 

ناگدنرد لحم  هب  هک  تسا  وت  تبون  نونکا  تفگ : نز  نآ  هب  لکوتم  دـمآ . نوریب  ماما  دنتـشگرب و  همه  دـیدرگرب ! درک  هراشا  تشاذـگ 
رقف و زا  متسه  نالف  رتخد  نم  تفگ : سپس  دومن . دوخ  ییوگغورد  هب  فارتعا  هدرک ، سامتلا  هب  عورش  دش ، دنلب  نز  دایرف  هلان و  يورب ،

تـساوخرد لکوتم  ردام  یلو  دـنزادنیب  ناگدـنرد  ولج  ار  وا  داد  روتـسد  درکن  شوگ  وا  فرح  هب  لکوتم  مداتفا . اعدا  نیا  هب  یتسد  یهت 
(75 .) دیشخب ار  وا  زین  لکوتم  درذگب ، نز  نآ  تاریصقت  زا  درک 

راکانز یحیسم  هرابرد  ع )  ) يداه ماما  ياوتف   - 70

رد دنک  يراج  یعرـش  دح  وا  رب  تفرگ  میمـصت  لکوتم  دـندروآ . لکوتم  شیپ  دوب ، هدرک  انز  ناملـسم  نز  اب  هک  ار  یحیـسم  درم  يزور 
يو نیشیپ  فالخ  ياهراک  وا  ندروآ  مالسا  تفگ : تاضقلا ) یضاق   ) مثکا نب  ییحی  دش . ناملسم  تفگ و  نیتداهـش  یحیـسم  تقو  نیا 

فالتخا ددرگ . يراج  دح  وا  دروم  رد  راب  هس  دیاب  دنتفگ : اهقف  زا  یـضعب  دوش . يراج  وا  دروم  رد  دح  دـیابن  نیاربانب  درب . یم  نیب  زا  ار 
دیاب ردـق  نآ  : ) تشون خـساپ  رد  ماما  تشون . ماما  يارب  ار  هلأسم  دـسرپب . مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ار  هلأسم  لـکوتم  دـش  ثعاـب  اـهرظن 

. درادن تیاور  هیآ و  زا  یکردم  اوتف  نیا  دنتفگ : دـندرک و  تفلاخم  ماما  ياوتف  اب  رگید  ياهقف  مثکا و  نب  ییحی  دریمب ). ات  دروخب  قالش 
انمآ اولاق  انـسأب  وأر  املف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون : باوج  رد  ماما  دیـسرپ . ار  اوتف  نیا  كردـم  تشون  ترـضح  هب  يا  همان  لکوتم 

: دنتفگ دـندید ، ار  ام  بضغ  رهق و  هک  یماگنه  ( ) 76 ... ) انـساب اوأر  امل  مهنامیا  مهعفنی  نکی  ملف  نیکرـشم  هب  انک  امب  انرفک  هدحو و  هللااب 
ندید تقو  هب  ناشنامیا  یلو  میدـش ، رفاک  میدوب ، هداد  رارق  ادـخ  کیرـش  هک  ار  هچنآ  ره  اهتب و  هب  میدروآ و  نامیا  اتکی ، راگدـیرفآ  هب 

نآ ددرگ و  ارجا  ترـضح  ياوتف  قباطم  راکانز  دح  داد  روتـسد  تفریذپ و  ار  ماما  یقطنم  خساپ  لکوتم  دادن )... يدوس  ام ، بضغ  رهق و 
نامیا هک  ناـنچمه  دومن  هجوتم  ار  ناـنآ  هکراـبم ، هیآ  نیا  رکذ  اـب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ( 77 .) درم قالـش  تابرـض  ریز  ات  دندز  ردق 

. دنک یمن  طقاس  ار  دح  زین  یحیسم  نیا  ندروآ  مالسا  تشادن ، زاب  نانآ  زا  ار  ادخ  باذع  نارفاک 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  رضحم  رد  نادنمزاین   - 71

مالـسلا هیلع  يرگـسع  ماما  دزن  میورب  تفگ : نم  هب  مردپ  دش ، تخـس  یلیخ  ام  رب  یگدنز  میدش  تسد  یهت  دیوگ : یم  یلع  نب  دـمحم 
يوس هب  مه  اب  ما . هدید  ار  يو  لاح  هب  ات  هن  مسانش و  یم  ار  وا  هن  تفگ : مردپ  یـسانش ؟ یم  ار  وا  متفگ : تسا . هدنـشخب  درم  دنیوگ  یم 
دیرخ يارب  مهرد  تسیود  داد ، یم  ماما  شاک  میدنمزاین  مهرد  دصناپ  تفگ : نم  هب  هار  نیب  رد  مردپ  میدرک ، تکرح  ترضح  نآ  هناخ 

دوخ اب  نم  دیوگ : یم  یلع  نب  دمحم  میناسر . یم  یگدنز  رگید  جراخم  يارب  ار  شمهرد  دص  درآ و  دیرخ  يارب  مهرد  تسیود  سابل ،
زین مهرد  دص  جراخم و  يارب  مهرد  دص  شوگزارد و  کی  دـیرخ  يارب  مهرد  دـص  هک  دـهدب  نم  هب  زین  مهرد  دصیـس  شاک  يا  متفگ :

مالـسلا هیلع  ماما  هناخ  هب  هک  یماگنه  مورب . نیوزق ) نادمه و  ات  ناریا  برغ  یناتـسهوک  ياهتمـسق   ) لبج هب  ات  دـشاب ، سابل  دـیرخ  يارب 
مالسلا هیلع  ماما  میدرک  مالس  میدش و  دراو  نوچ  دنوش . دراو  شرسپ  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : دمآ و  نوریب  ترضح  نآ  مالغ  میدیـسر 

نوچ منک . رادید  ار  امـش  عضو  نیا  اب  مدیـشک  یم  تلاجخ  مرورـس ! تفگ : مردپ  يدماین ؟ ام  دزن  نونک  ات  ارچ  یلع ! يا  دومرف : مردپ  هب 
! تسا مهرد  دـصناپ  نیا  تفگ : داد و  مردـپ  هب  لوپ  هسیک  کـی  دـمآ و  اـم  لاـبند  هب  ترـضح  نآ  مـالغ  میدـمآ ، نوریب  ماـما  رـضحم  زا 
داد و نم  هب  يرگید  هسیک  هاگنآ  جراـخم . ریاـس  يارب  مهرد  دـص  درآ و  دـیرخ  يارب  مهرد  تسیود  ساـبل ، دـیرخ  يارب  مهرد  تسیود 

جراخم يارب  شمهرد  دـص  و  نک ! هیهت  ساـبل  نآ  مهرد  دـص  اـب  و  رخب ! شوگزارد  نآ  مهرد  دـص  اـب  تسا ! مهرد  دصیـس  نیا  تفگ :
تفر اروس  هب  زین  یلع  نب  دمحم  ورب  هدوب ) دادغب  رد  یلحم  ای  قارع  رد  يرهـش   ) اروس هب  هکلب  ورن  ناریا  هب  تفگ : سپـس  دشاب . وت  رگید 
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(78 .) دنام یقاب  یماما  تفه  هدیقع  رد  هنافسأتم  تشاد . دمآرد  رانید  رازه  راهچ  هنازور  دومن و  جاودزا  ینز  اب  اجنآ  رد  و 

شسرپ هب  خساپ   - 72

هیلع ماما  درب ؟ یم  مهس  ود  درم  مهس و  کی  ثرا  رد  هراچیب  نز  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  یـصخش  دیوگ : یم  مشاهوبا 
يزیچ نز  رب  تسا و  نادرم  هدهع  رب  ( 79  ) ییاطخ لتق  هید  تخادرپ  زین  تسین و  نز  هدهع  هب  رسمه  جراخم  داهج و  نوچ  دومرف : مالسلا 

. داد وا  هب  ار  باوج  نیمه  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اجوعلا ) یبا  نبا   ) ار هلأسم  نیا  متفگ : دوخ  اـب  دـیوگ : یم  مشاـهوبا  تسین .
( اجوعلا یبا  نبا   ) لاوس نامه  نیا  يرآ ! دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هاگان  منک ، راهظا  ار  نخـس  نیا  هکنآ  نودب 

هتفگ ار  نآ  ام  یلوا  هک  دنیوگ  یم  ار  نخـس  نامه  ناماما )  ) ام يرخآ  تسا ، یکی  زین  ناماما )  ) ام خـساپ  دـشاب  یکی  لاوس  یتقو  تسا و 
نینموملاریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زایتما  يرترب و  نکل  دنتـسه . يواسم  تماما  ملع و  رد  ام  رفن  نیرخآ  اب  ام  درف  نیتسخن  تسا و 

. دنراد یتازایتما  راهطا  همئا  نیریاس  رب  راوگرزب  ود  نآ  و  ( 80 .) تسا تباث  دوخ  ياج  رد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رکفت  رد  جع  يدهم   - 73

ضرع دـنز . یم  مه  هب  ار  نیمز  كاـخ  یبوچ  رـس  اـب  تسا  رکف  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  ترـضح  مدـید  مدیـسر  نینمؤملا  ریما  روضح  هب 
؟ دیا هدش  دنمقالع  نیمز  نیا  هب  ایآ  دـینز ؟ یم  مهب  ار  نیمز  كاخ  ارچ  دـیرو و  هطوغ  رکف  رد  ارچ  مالـسلا ! هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک :

لـسن زا  هک  يدنزرف  نیمهدزاود  هرابرد  نکل  منک . ادیپ  تبغر  ایند  هب  هن  نیمز و  هب  هن  هک  هدشن  مه  زور  کی  دنگوس ! ادخ  هب  هن ! دومرف :
ضرع دشاب . متس  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  تسا  يدهم )  ) وا مسا  منک . یم  رکف  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  نم 

زا رپ  ایند  هک  نآ  زا  سپ  مدنزرف  نیمهدزاود  و  ( 81 .) دوش یم  عقاو  متفگ  هچنآ  يرآ ! دومرف : دیآ ؟ یم  شیپ  دیدومرف  هک  ار  اهنیا  مدرک :
. دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنک و  یم  روهظ  دش  روج  ملظ و 

( جع  ) نامز ماما  تبیغ  رب  ع )  ) قداص ماما  هیرگ   - 74

دنزرف دننام  هتسشن و  كاخ  يور  رب  راوگرزب  نآ  میدید  میدیسر ، قداص  ماما  رضحم  هباحـص  زا  رفن  هس  اب  نم  دیوگ : یم  یفریـص  ریدس 
یم نینچ  دوب و  هدرک  رپ  ار  شیاهمـشچ  هساک  کشا ، تسا و  نایامن  شا  هرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  درک . یم  هیرگ  هتخوس  رگج  هدرم 

وت تبیغ  نم  ياـقآ  هدوبر . ملد  زا  ار  مشمارآ  هدرک و  گـنت  نم  رب  ار  مهاـگباوخ  هتفرگ و  ار  مباوخ  وت  يرود )  ) تبیغ نم  رورـس  دومرف :
نینچ نیا  هچ  يارب  قولخم ! نیرتهب  دنزرف  يا  دنایرگن  ار  تناگدید  ادخ  متفگ : تسا . هتـسویپ  يدـبا  كاندرد  ياهتبیـصم  هب  ار  متبیـصم 

بجعت اب  دیـشک و  یکاندرد  هآ  ترـضح  يزیر ؟ یم  کشا  هنوگ  نیا  هک  هداد  خر  يدمآ  شیپ  هچ  يراب ؟ یم  کشا  هدید  زا  ینایرگ و 
عقاو تمایق  زور  ات  هچنآ  ایالب و  ایانم و  ملع  هک  تسا  یباتک  نآ  مدرک و  یم  هاگن  رفج )  ) باـتک هب  زورما  هاگرحـس  امـش ، رب  ياو  دومرف :

يراـتفرگ رد  مدرک  تقد  نینچمه  و  مدرک . تقد  وا  رمع  لوط  تبیغ و  اـم و  بئاـغ  دـلوت  هراـبرد  هدـش ، هتـشون  نآ  رد  دوش  یم  هدـش و 
جراخ نید  زا  اه  نآ  رتشیب  هجیتن  رد  دوش و  یم  ادـیپ  ناشیاهلد  رد  هک  وا  تبیغ  لوط  رطاخ  هب  هک  اهدـیدرت  کش و  ناـمز و  نآ  ناـنمؤم 

(82 .) تسا هدش  نم  هیرگ  ثعاب  اهنیا  دنراد ... یمرب  ندرگ  زا  ار  مالسا  نامسیر  دنوش و  یم 

... دینامب هدنز  رگا   - 75

ناتنید یسک  ادابم  دیشاب  ناتنید  بظاوم  دش ، بیاغ  نامز ) ماما   ) مدنزرف نیمجنپ  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
دندرگ و یم  رب  دوخ  هدیقع  زا  نانمؤم  زا  يا  هدع  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، دهاوخ  یتبیغ  ریزگان  مدنزرف  دیوش . جراخ  نید  زا  دیابرب و  ار 
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ضرع دـیوگ : یم  مظاک ) ماـما  ردارب   ) رفعج نب  یلع  دـنک . یم  شیاـمزآ  نآ  هلیـسو  هب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  یناـحتما  تبیغ 
لمحت زا  ناتیاه  هنیس  زجاع و  نآ  كرد  زا  ناتیاهلقع  تسا ، مهم  هیضق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیک ؟ امـش  دنزرف  نیمجنپ  اقآ  مدرک :

(83 .) دید دیهاوخ  ار  وا  دینامب ، هدنز  رگا  یلو  تسا  گنت  نآ 

( جع  ) نامز ماما  همان   - 76

نینچ نآ  نومـضم  هک  تشون  وا  هب  يا  همان  يربک  تبیغ  زا  شیپ  ماـما ) . ) دومن تلحر  اـیند  زا  ( 329  ) لاس رد  رـصع  ماما  بیان  نیمراهچ 
ایند زا  رگید  زور  شـش  ات  وت  دـنک . اـطع  تناردارب  هب  گرزب  شاداـپ  وت  تاـفو  تبیـصم  رد  دـنوادخ  يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا  تسا :

دهدن و نذا  دنوادخ  ات  تسا . هدیسر  ارف  يربک  تبیغ  نامز  نکن ! نییعت  تدوخ  يارب  ینیـشناج  هدب و  ناماس  ار  تیاهراک  تفر . یهاوخ 
یعدـم نم ، نایعیـش  دزن  يدارفا  درک . مهاوخن  روهظ  نم  دوشن ، رپ  متـس  ملظ و  زا  نیمز  دریگن و  تواسق  اـهلد  درذـگن و  ینـالوط  ناـمز 

ارتفا وگغورد و  دـنک  ياـعدا  نینچ  ( 84 () ینامـسآ هحیـص   ) و ینایفـس )  ) جورخ زا  شیپ  سکره  دیـشاب  هاگآ  دش . دنهاوخ  نم  هدـهاشم 
زا شیپ  زور  شش  ار  همان  نیا  يرمس  دمحم  نب  یلع  ( 86 .) تسین گرزب  دنوادخ  هدارا  هب  زج  يورین  تکرح و  چیه  و  ( 85 .) تسا هدننز 

. دش عورش  يربک  تبیغ  نامز  نآ  زا  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  داد و  ناشن  نایعیش  هب  تافو 

مالسا هب  ناملس  شیارگ  يارجام   - 77

سامت یـسک  اب  تشاذگ  یمن  تشاد ، هقالع  یلیخ  نم  هب  دوب و  زرواشک  مردـپ  ( 87 .) ناهفصا یج )  ) ياتـسور زا  مدوب ، هداز  ناقهد  نم 
مورب و هعرزم  هب  هک  داد  روتـسد  يزور  تشاد  يا  هعرزم  مردـپ  متـشادن . ربخ  مدرم  رگید  نییآ  زا  مدوب و  سوجم  نییآ  رد  مشاب ، هتـشاد 

نورد رتشیب  یهاگآ  يارب  دـندوب . لوغـشم  شیاین  زامن و  هب  اـجنآ  رد  یهورگ  هک  مدیـسر . نایحیـسم  ياـسیلک  هب  هار  رد  منک . یـشکرس 
رتهب اهنآ  نید  مدرب  یپ  اجنآ  رد  متفرن . مردپ  هعرزم  هب  مدنام و  اجنامه  رد  بورغ  ات  درک . بذج  دوخ  هب  ارم  اهنآ  زاین  زار و  متفر . اسیلک 
هتفر نایحیـسم  ياسیلک  هب  متفگ : يدرک ؟ رید  ارچ  يدوب ؟ اجک  دیـسرپ : مردپ  متـشگرب . هناخ  هب  دوب  هدش  بورغ  تسام . ناردـپ  نید  زا 

مردپ تسام . ناردـپ  نییآ  زا  رتهب  اهنآ  نییآ  متفایرد  هشیدـنا  رکف و  اب  دوب . زیگنا  تفگـش  میارب  اهنآ  شیاین  زامن و  ینید و  مسارم  مدوب ،
ماجنا یگدنب  تدابع و  شهاگرد  رد  دننک و  یم  ار  ادخ  شتـسرپ  اهنآ  تسا . رتهب  اهنآ  نید  هن ! متفگ : تسا . رتهب  ناتناردپ  نییآ  تفگ :

. ددرگ یم  شوماخ  دیرادرب  تسد  هاگره  دیتخاس . نشور  ار  نآ  ناتدوخ  تسد  اب  هک  دـینک  یم  شتـسرپ  شتآ  هب  امـش  یلو  دـنهد . یم 
اجک نید  نیا  زکرم  ما ، هتفریذـپ  ار  اهنآ  نید  نم  مداد  ماغیپ  نایحیـسم  هب  تسب . ریجنز  میاپ  هب  درک و  ینادـنز  ارم  دـش و  تحاراـن  مردـپ 

ناوراک مورب . ماش  هب  ناشهارمه  دـیهد  عالطا  نم  هب  تشگرب  ماگنه  دـمآ  ماش  زا  یناوراک  هاـگره  متفگ : تسا . ماـش  رد  دـنتفگ : تسا ؟
نید ملاع  نیرتگرزب  مدیسرپ : یحیسم  ياهفقسا  بتکم  رد  ناملـس  متفر . ماش  هب  ناشهارمه  هتخیرگ ، ردپ  دنب  زا  نم  دمآ  ماش  زا  یتراجت 

. ینک تیبرت  میلعت و  ارم  مشاب و  امش  تمدخ  رد  مهاوخ  یم  متفگ : مدیسر و  شروضح  هب  اسیلک . سیئر  فقـسا  دنتفگ : تسیک ؟ حیـسم 
ناهج زا  مشچ  دوبن ... متیاضر  دروم  نادنچ  دوب . تسودایند  یمدآ  وا  متخادرپ . شناد  بسک و  هب  يو  رـضحم  رد  یتدم  تفریذپ . مه  وا 
شیپ تفگ . عادو  ار  ایند  مه  وا  دیشکن  یلوط  یلو  مدنام ، شدزن  تبغر  لیم و  اب  یتدم  دوب ، اوقتاب  دهاز و  یمدآ  وا  نیـشناج  تسب . ورف 

نم مدـنزرف  تفگ : ینک ؟ یم  شرافـس  ارم  یـسک  هچ  هـب  مورب و  یـسک  هـچ  دزن  وا  توـف  زا  دـعب  هـک  متـساوخ  ییاـمنهار  زا  شتاـفو  زا 
دنمـشناد نآ  رـضحم  متفر  لصوم  هب  نم  ورب ! ناشیا  دزن  نم  توف  زا  سپ  تسا  هتـسراو  يدرم  هک  مراد  غارـس  لـصوم  رد  ار  يدنمـشناد 

، دینک یم  عادو  ار  ایند  امش  متفگ : دیسر . ارف  زین  وا  گرم  مدوب ، ناشیا  دزن  یتدم  تسا . هدرک  هیصوت  امش  هب  ارم  ینالف  متفگ : مدیـسر و 
قیال یناسنا  وا  تسا  نیبیصن  رد  يدرم  هکنآ  زج  مرادن  غارس  ار  يا  هتسیاش  صخش  مدنزرف ! تفگ : دینک ؟ یم  هیصوت  یصخش  هچ  هب  ارم 

ات مدنام  ناشدزن  رد  یتدم  مدـید  هتـسیاش  درم  ار  وا  مدیـسر  ملاع  نآ  تمدـخ  متفر و  نیبیـصن  هب  وا  توف  زا  سپ  ورب ! وا  شیپ  دـشاب  یم 
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متفر و هیروـمع  هب  نم  مورب  ماـش ) ياهرهـش  زا  یکی   ) هیروـمع رد  يدنمـشناد  شیپ  درک  شرافـس  ارم  گرم  ماـگنه  دوـمن  تاـفو  هکنیا 
زا دیسر . زین  وا  گرم  ماگنه  متخادرپ ... شناد  بسک و  هب  وا  دزن  رد  یتدم  دوب . یقیال  درم  مه  وا  مدیسر . یحیسم  دنمـشناد  نآ  تمدخ 

کیدزن رایـسب  يا  هدنیآ  رد  یلو  مرادن  غارـس  دـشاب  مدوخ  لثم  ار  یـسک  تفگ : يو  دـنک ؟ شرافـس  یـسک  هب  ارم  مدرک  تساوخرد  وا 
ناـبایب ود  نیب  هدیـشوپ و  لـخن  ناـتخرد  زا  هک  ییاـج  هب  هکم )  ) دوخ هاـگداز  زا  هک  دـش  دـهاوخ  هتخیگنارب  برع  نیمزرـس  رد  يربماـیپ 

هتـسب شقن  توبن  رهم  وا  هناش  ود  نایم  رد   - 1 تسا : نیا  ناربمایپ  نآ  ياه  هناشن  زا  درک و  دـهاوخ  ترجه  هنیدـم )  ) دراد رارق  خالگنس 
دوخ دیاب  امش  یسانش  یم  یبوخ  هب  ار  وا  اه  هناشن  نیا  اب  دروخ . یمن  هقدص  زا  اما   - 3 دروخ . یم  نآ  زا  دریذپ و  یم  ار  هیده   - 2 تسا .
مامت مدرک  داهنـشیپ  دوب  ناتـسبرع  مزاع  تراجت  يارب  هک  یناوراک  هب  دنمـشناد  نآ  نفد  زا  سپ  دش  هنیدم  مزاع  ناملـس  یناسرب ! وا  هب  ار 

هب هدرب  ناونع  هب  هدرک  تنایخ  نم  هب  هار  نیب  رد  یلو  دـندرک . لوبق  اهنآ  دـیربب ! دوخ  هارمه  ارم  مراذـگ  یم  امـش  رایتخا  رد  ار  ما  هیامرس 
، تسا دوعوم  نیمزرـس  نامه  اجنآ  هکنیا  عمط  هب  نم  درب . دوب  امرخ  ناتخرد  زا  رپ  هک  دوخ  لحم  هب  رما  وا  دنتخورف . نایدوهی  زا  رفن  کی 
ار هنیدم  هک  نیمه  درب . هنیدم  هب  دوخ  هارمه  دیرخ  يدوهی  نآ  زا  ارم  هظیرق ) ینب   ) نایدوهی زا  یکی  هکنیا  ات  دوبن . اجنآ  یلو  مدرب . رس  هب 
اب تهج  نیدب  درک . دهاوخ  ترجه  اجنآ  هب  ربمایپ  هک  تسا  یلحم  نامه  اجنیا  متخانـش  دوب  هتفگ  دنمـشناد  نآ  هک  اه  هناشن  نآ  اب  مدـید 

تقو کی  مدوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  روهظ  رظتنم  هشیمه  اما  مدـش . راک  لوغـشم  صخـش  نآ  ناتـسلخن  رد  یلاحـشوخ 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماجنارـس  منک . قیقحت  رتشیب  متـسناوت  یمن  مدوب  هدرب  نوچ  تسا . هدرک  روهظ  هکم  رد  ربماـیپ  مدـش  هجوتم 

یکدنا هنابش  (ص ) ربمایپ ییاسانـش  ماقم  رد  ناملـس  دمآ ... دورف  ابق )  ) مان هب  یلحم  رد  درک و  ترجه  هنیدم  هب  نارای  زا  نت  دنچ  یهارمه 
امش مدینش  متفگ : مدناسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ابق  رد  ار  دوخ  مدمآ و  نوریب  مبابرا  هناخ  زا  یفخم  متشادرب و  دوخ  اب  یکاروخ 

دشاب یم  نادنمتسم  صوصخم  تسا . هقدص  مراد  هارمه  كاروخ  يرادقم  نم  دنتسه  امـش  اب  ناتناوریپ  زا  يا  هدع  دیتسه و  حلاص  يدرم 
ربمغیپ هکنیا  متفگ : دوخ  اب  دومرفن . لیم  شدوخ  یلو  دیروخب  دومرف : دوخ  نارای  هب  ربمایپ  دریذپب . نم  زا  ار  نآ  دیتسه ؟ نینچ  زین  امـش  و 

رهـش هب  زین  ربمایپ  متـشگرب . هناخ  هب  سپـس  دروخ . یمن  هقدـص  ربمغیپ  دـندوب . هتفگ  نم  هب  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  یکی  دروخن ، هقدـص 
ربمغیپ تسامـش . هب  نم  هیده  نیا  دیدومرفن و  لیم  هقدص  امـش  مدید  متفگ : مدرب و  دوخ  هارمه  یکاروخ  يرادقم  نم  دـش ، دراو  هنیدـم 

رد متـشگرب . هناخ  هب  یلاحـشوخ  اب  تفریذـپ . ار  هیدـه  هک  مود  هناشن  نیا  متفگ  دـندومرف . لـیم  نآ  زا  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یکی تشاد : نت  رب  ابع  ود  تفر . یم  يا  هزانج  لابند  شباحصا  هارمه  وا  متفر . ترضح  تمدخ  هب  رگید  رای  مدوب ، موس  هناشن  يوجتسج 
روظنم هجوتم  هک  نیمه  منیبب . وا  هناش  رد  ار  توبن  رهم  هناشن  ات  متـشگ  یم  ربماـیپ  فارطا  دوب . هتخادـنا  شود  هب  ار  يرگید  هدیـشوپ و  ار 

ار نآ  متخادـنا و  شیاپ  يور  ار  دوخ  مدـید . دـندوب  هتفگ  میارب  هک  هنوگ  نامه  ار  رهم  تمالع و  تشادرب . دوخ  شود  زا  ار  ابع  دـش  نم 
منک لقن  باحصا  يارب  ار  متشذگرس  دوب  لیام  ربمایپ  متسشن . شرانک  رد  متفر  تساوخ ، دوخ  دزن  هب  ارم  مدرک . یم  هیرگ  مدیسوب و  یم 

متـسناوت یمن  مدوب  هدرب  نوچ  مدش . ناملـسم  هتفریذپ  ار  مالـسا  نامز  نآ  زا  مدرک ، وگزاب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  شیوخ  يارجام  زین  نم  و 
اب اجیردـت  هک  متـسب  رارق  دوخ  بابرا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  داهنـشیپ  هب  منک ، هدافتـسا  دازآ  روط  هب  مالـسا  ياه  همانرب  زا 
یم یگدنز  دازآ  ناملسم  کی  ناونع  هب  نونکا  متشگ و  دازآ  دنوادخ  تیانع  ناناملـسم و  يراکمه  اب  مدرگ . دازآ  دوخ  تمیق  تخادرپ 

تکرـش رگید  ياهگنج  قدنخ و  گنج  رد  یلو  مشاب  ادخ  لوسر  رانک  رد  دحا  ردب و  گنج  رد  متـسناوتن  یگدرب  رطاخ  هب  هچرگ  منک .
(88 .) ما هدرک 

؟ گرم زا  سرت  ارچ   - 78

هتخاس ناریو  ار  ترخآ  دیا و  هدرک  دابآ  ار  ایند  امـش  هکنیا  يارب  دومرف : میرادن ؟ شوخ  ار  گرم  ام  ارچ  دیـسرپ : هر )  ) رذابا زا  یـصخش 
: - داد خـساپ  رذابا  میوش ؟ یم  یهلا  رـضحم  دراو  هنوگچ  ام  دندیـسرپ : وا  زا  دـیورب . ناریو  هناـخ  هب  داـبآ  هناـخ  زا  دـیرادن  شوخ  دـیا و 
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. دننادرگرب شبحاص  دزن  ار  وا  هک  تسا  يرارف  يا  هدنب  لثم  ناراکدـب  ددرگزاب و  دوخ  هداوناخ  هب  هک  تسا  يرفاسم  دـننامه  ناراکوکین 
دنوادخ دیجنسب ). نآرق  اب  ار  ناتراتفر   ) دینک هضرع  نآرق  هب  ار  ناتلامعا  دومرف : رذابا  تسا ؟ هنوگچ  ام  لاح  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دنتفگ :

؟ دوش یم  هچ  ادـخ  تمحر  تسا  نینچ  رگا  تفگ : صخـش  نآ  منهج . رد  ناراکهنگ  و  دنتـشهب )  ) دـنتمعن رد  ناـکین  اـنامه  دـیامرف : یم 
دنوادخ فاطلا  ات  دشاب ، هتـشاد  تیلباق  یهلا  تمحر  يارب  دـیاب  ناسنا  ( 89 .) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادـخ  تمحر  داد : باوج  رذابا 

. ددرگ وا  لاح  لماش 

یبط نیناوق   - 79

! تسین یکشزپ  ملع  زا  یبلطم  امش  باتک  رد  تفگ : يدقاو  نیسح  نب  یلع  هب  يزور  تشاد . ینارصن  صـصختم  يرتکد  دیـشرلا  نوراه 
فصن رد  ار  بط  ملع  دنوادخ  تفگ : خساپ  رد  یمالسا -  دنمشناد  نیسح -  نب  یلع  نادبا . ملع  نایدا و  ملع  دنا ؛ هتسد  ود  ملع  هکنیا  اب 

رد زین  ام  ربمغیپ  و  دینکن . فارسا  یلو  دیماشایب  دیروخب و  اوفرست  اوبرشا و ال  اولک و  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا  هدومن  عمج  نآرق  زا  هیآ 
نیرتهب اـهیندروخ ) زا   ) زیهرپ اـهدرد و  زکرم  هدـعم  أود ... لـک  سأر  هیمحلاو  أدـلا  تیب  هدـعملا  دـیامرف : یم  هک  هدرک  ناـیب  هلمج  کـی 

میکح سونیلاج -  بط  زا  يزیچ  امش  ربمغیپ  نآرق و  تفگ : ینارـصن  کشزپ  درک . شومارف  ار  یمـسج  ياهزاین  دیابن  یلو  تسا  اهوراد 
(90 !) دنا هتشاد  نایب  ار  همه  هتشاذگن  یقاب  ینانوی - 

فده هار  رد  تماقتسا   - 80

داد روتـسد  دومن و  قارع  رادناتـسا  ار  هللادـیبع  ردـپ  داـیز  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  قارع  مدرم  رتـشیب  تسناد  یم  نوچ  هیواـعم 
دیشر داد  نامرف  يزور  دنناسرب . لتق  هب  هجنکش  نیرتدب  اب  ار  اهنآ  ات  دنتسرفب  يو  دزن  هدومن  ریگتسد  دنتفای  اجک  ره  رد  ار  یلع  ناراداوه 

زا سپ  دیشر  دنتسرفب . شدزن  هب  دننک و  ریگتسد  دوب -  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صلخم  هعیـش  هتـسجرب و  نادرگاش  زا  هک  ار -  يرجه 
یبا دش . يو  هناخ  دراو  دمآ و  يرجه  دیشر  دوب ، هتـسشن  طایح  رد  دوخ  ناتـسود  زا  یهورگ  اب  هکارا  یبا  يزور  دش . ناهنپ  روتـسد  نیا 
همه يدومن و  میتی  ار  منادنزرف  يداد و  نتشک  هب  ارم  ارچ  وت ! رب  ياو  تفگ : دش و  هناخ  دراو  وا  لابند  هب  تساخرب و  دیسرت ، رایسب  هکارا 

. دنشاب یم  وت  يوجتـسج  رد  دایز  نارومأم  یتسه و  بیقعت  تحت  وت  نوچ  تفگ : هکارا  یبا  هچ ؟ يارب  دیـسرپ : دیـشر  يدرک . دوبان  ار  ام 
مادک چیه  شابم ! نارگن  تفگ : دیـشر  دنهدب . شرازگ  تسا  نکمم  دندید  ار  وت  دندوب  نم  دزن  هک  نانآ  يدش ، نم  هناخ  دراو  وت  نونکا 

تفرگ و ار  دیـشر  يروـف  ینک ؟ یم  هرخـسم  ارم  تـفگ : دـش و  تحاراـن  رایـسب  خـساپ  نـیا  ندینـش  زا  هـکارا  یبا  دـندیدن . ارم  ناـنآ  زا 
نوـنکا مه  منک  یم  ناـمگ  تفگ : دـمآ و  شناتـسود  دزن  سپـس  تسب . ار  شرد  تخادـنا و  قاـطا  يوـت  تسب و  تشپ  زا  ار  شیاهتـسد 

هناخ هب  میدیدن  ار  یسک  ام  دنتفگ : یگمه  دومن ، رارکت  ار  شلاؤس  هکارا  یبا  میدیدن . ار  یسک  ام  دنتفگ : دش . دراو  ما  هناخ  هب  يدرمریپ 
يارب دـهد . شرازگ  هاگتـسد  هب  دـنیبب و  ار  وا  یـسک  هکنیا  زا  دیـسرت  یم  اما  تفگن . يزیچ  رگید  دـش  تکاس  هکارا  یبا  دوش . دراو  امش 
دنشاب هدش  هاگآ  هچنانچ  هن . ای  تسا  يو  هناخ  رد  دیـشر  دنا ، هدش  هجوتم  ایآ  دنادب  ات  دومن  تکرح  دایز  سلجم  يوس  هب  رطاخ  نانیمطا 

دیشر دید  دوب ، هتشذگ  یکدنا  دش . تبحص  لوغشم  تسشن و  درک و  مالـس  دش و  دایز  سلجم  دراو  دنک . میلـست  نانآ  هب  ار  دیـشر  دوخ 
ار گرم  تخاب و  ار  دوخ  دومن ، تشحو  تخـس  دیرپ ، شگنر  داتفا  وا  هب  شمـشچ  ات  دیآ . یم  دایز  سلجم  يوس  هب  هدش ، وا  رتسا  راوس 

تفگ مدقم  ریخ  دیسوب و  هتفرگ  شوغآ  هب  ار  وا  تساخاپ ، هب  دایز  درک . مالس  دایز  هب  دش و  هدایپ  رتسا  زا  دیشر  دومن . مسجم  شرظن  رد 
؟ تشذـگ هنوگچ  ناتیارب  ترفاسم  تسا ؟ هنوگچ  ناشلاح  دـننطو  رد  هک  نانآ  يدـمآ ؟ هنوگچ  هک  دیـسرپ  ار  وا  لاح  تبحم  رهم و  اـب  و 
: دیسرپ دایز  زا  هکارا  یبا  تفر . تساخرب و  تسشن و  یکدنا  دیشر  تفرگ . شنـساحم  زا  دیـشک و  يو  شیر  رب  تسد  تفوطع  اب  سپس 

نوریب دایز  سلجم  زا  هکارا  یبا  تسا . هدمآ  مرادید  يارب  هک  تسام ، ماش  لها  ناردارب  زا  یکی  وا  داد : خساپ  دایز  دوب ؟ هک  صخـش  نیا 
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دیـشر هب  بجعت  اب  تسا  هناخ  رد  هتـسب  تسد  دوب ، هتـشاذگ  ار  وا  هک  لاح  نامه  رد  دیـشر  دـید  دـش ، شا  هناخ  دراو  هک  یماـگنه  دـمآ 
(91 !) ایب ام  لزنم  هب  یتساوخ  تقو  ره  و  هدب ! ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  مدید  وت  زا  هک  ار  شناد  ملع و  نیا  نم  تفگ :

درکن شلمح  رتش  هک  يا  هزانج   - 81

، تشاد ریش  دننام  روالد  رسپ  راهچ  دوب ، گنل  يدرم  هک  حومج  نب  رمع و  دنتفاتش . یم  دحا  گنج  ههبج  يوس  هب  هورگ  هورگ  ناناملسم 
هک تفرگ  میمـصت  درک  کیرحت  ار  حومج  نب  رمع  كاپ  تاساسحا  نازابرـس  قوش  روش و  دندوب . ههبج  مزاع  ادخ  لوسر  رانک  رد  همه 

یمن وت  دنتفگ : وا  هب  ناشیوخ  یخرب  درک . هدامآ  دحا  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  دوخ  دیـشوپ ، یگنج  سابل  دنک . تکرـش  ههبج  رد  زین  وا 
هنیدـم رد  تسا  نآ  رتهب  تسا ، هدرکن  بجاو  وت  رب  ار  داهج  مه  ادـخ  ییآرب و  گنج  هدـهع  زا  یبوخ  هب  اپ ، یگنل  يریپ و  تلع  هب  یناوت 

دنورب و داهج  نادیم  هب  ناناملـسم  تساور  تفگ : ورمع  تسا . یفاک  یتسرف  یم  دربن  نادیم  هب  هک  ار  دیـشر  دنزرف  راهچ  نیمه  و  ینامب !
شمیمـصت زا  ار  یهلا  درم  نیا  دنتـسناوتن  دـندرک  هچ  ره  مناـمب ؟ مورحم  نم  اـما  دـنوش  تشهب  دراو  هدیـسر  تداهـش  ضیف  هـب  ماـجنارس 

! هللا لوسر  ای  درک : ضرع  دمآ  ربمایپ  تمدخ  دنیامن . فیلکت  بسک  ناشیا  زا  دنـسرب و  ربمایپ  رـضحم  دش  رارق  هرخالاب  دننک و  فرـصنم 
اب مدنمقالع  ادیدش  دنراذگ و  یمن  مناشیوخ  اما  مسرب  تداهش  ضیف  هب  تبقاع  منک و  تکرش  گنج  رد  ناناملسم  هارمه  مهاوخ  یم  نم 

ناشیوخ هب  ترضح  سپـس  تسین . بجاو  وت  رب  داهج  يروذعم ، وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  موش . تشهب  دراو  مگنل  ياپ  نیا 
رگا ات  دیراذگب ، دوخ  لاح  هب  ار  يو  دـیراد  زاب  داهج  زا  ار  وا  دـیوش و  عنام  دـیابن  امـش  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  داهج  هچ  رگا  دومرف : وا 

نوریب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رضحم  زا  لاحـشوخ  ورمع  ددرگ . لیان  تداهـش  ضیف  هب  مه  دیاش  دنک . تکرـش  داهج  رد  تشاد  لیم 
! ایادخ تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  تکرح  ههبج  يوس  هب  تساوخ  دـمآ ، نوریب  لزنم  زا  درک و  یظفاحادـخ  ناشیوخ  همه  اب  دـمآ و 

شنادـنزرف زا  یکی  اب  ماجنارـس  دـیگنج  مامت  تردـق  اب  نادـیم  رد  درک و  تکرح  گنج  ههبج  يوس  هب  ورمع  نادرگم ! زاـب  هناـخ  هب  ارم 
زین شردارب  دید  درک ، ادیپ  ار  شرـسپ  رهوش و  رکیپ  همرتحم  يوناب  نیا  دمآ  ههبج  يوس  هب  ورمع  رـسمه  گنج  نایاپ  زا  سپ  دش . دـیهش 
نیب رد  یتقو  دراپسب . كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ات  تکرح  هنیدم  يوس  هب  داهن و  رتش  رب  ار  رکیپ  هس  ره  تسا . هدیـسر  تداهـش  ضیف  هب 
یم تکرح  تعرس  هب  تشگ  یمرب  دحا  يوس  هب  یتقو  نکل  درکن ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  دنامزاب و  تکرح  زا  رتش  دیسر  یناکم  هب  هار 

دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  لکـشم  نیا  لح  يارب  دیمهفن  ار  هیـضق  ورمع  رـسمه  دش . رارکت  راب  نیدنچ  هنحـص  نیا  دومن ،
ینخـس درک  تکرح  نادـیم  يوس  هب  ترهوش  یتقو  ایآ  دراد ! یتیرومأـم  رتش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک . ضرع  ار  ناـیرج 

نینچ داتـسیا و  هلبق  هب  ور  تاظحل  نیرخآ  رد  دنک  تکرح  دـحا  يوس  هب  تساوخ  یم  یتقو  هللا ! لوسر  ای  یلب  نز : درک ؟ ییاعد  تفگ ؟
: دومرف ادخ  لوسر  ناسرب ! تداهـش  ضیف  هب  نادرگم و  زاب  ما  هداوناخ  هب  ارم  ایادخ  ةداهـشلا  ینقزراو  یلها  یلا  یندرت  مهللا ال  درک : اعد 

دحا هب  ار  اه  هزانج  داد  روتـسد  ربمایپ  دنک  یمن  لمح  هنیدم  يوس  هب  ار  وا  رکیپ  رتش  تهج  نیا  هب  هدرک ، باجتـسم  ار  وا  ياعد  دـنوادخ 
وا دوجو  هب  ار  ادخ  رگا  هک  دنتسه  یناسک  امش  نایم  رد  دومرف : درک و  ناناملـسم  هب  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دندرب .

ادهش رگید  اب  ار  دیهـش  هس  نآ  رکیپ  هاگنآ  تسا . نانآ  زا  یکی  حومج  نب  ورمع  دهد ، یم  رارق  شفطل  دروم  ار  امـش  اعطق  دیهد  دنگوس 
. دوب دنهاوخ  مه  اب  زین  تشهب  رد  دیهـش  هس  نیا  دومرف : دمآ و  نوریب  ربق  زا  درک و  فقوت  نانآ  ربق  لخاد  رد  یکدنا  درک و  نفد  دحا  رد 
. دـیامن روشحم  نیـشنمه و  اهنیا  اب  مه  ارم  دـنوادخ  دـینک  اعد  هللا ! لوسر  اـی  تفگ : درک و  اـعد  تساوخرد  ادـخ  لوسر  زا  ورمع  رـسمه 

(92 .) درک اعد  دنمشزرا  يوناب  نیا  هرابرد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یشکردپ رفیک   - 82

نیمه زین  يو  لـتق  هزیگنا  هدرک و  نیهوت  ارهز  ترـضح  هب  هک  تسا  يا  هفیلخ  اـهنت  يو  دوـب . ساـبع  ینب  ياـفلخ  نیرت  تسپ  زا  لـکوتم 
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( ماما  ) يدنمـشناد زا  دیوگ . یم  ازـسان  دهد و  یم  مانـشد  ار  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  دینـش  لکوتم  شردپ  زا  رـصتنم  تسا . هدش  بلطم 
. تسا بجاو  يدرف  نینچ  نتشک  داد : باوج  دنمشناد  تسیچ ؟ دهد  یم  مانشد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هک  یـسک  رفیک  دیـسرپ :

نامرف تعاطا و  هار  رد  هک  مرمع  یهاـتوک  زا  نم  تفگ : رـصتنم  دـش . دـهاوخ  هاـتوک  شرمع  دـشکب  ار  شردـپ  سک  ره  هک  نادـب  یلو 
(93 .) دنامن هدنز  هام ، تفه  زا  رتشیب  نآ  زا  سپ  تشک و  ار  شردپ  رصتنم  نآ  لابند  هب  مرادن . یکاب  دشاب  ادخ  يرادرب 

راگزور راکم  ود  يوگتفگ   - 83

درم نم  تفگ : صاعورمع  میتسه ؟ رترادـم  تسایـس  رت و  كریز  ام  زا  کیمادـک  صاعورمع ! يا  تفگ : صاـعورمع  هب  هیواـعم  يزور 
صاعورمع مرت . كریز  وت  زا  مه  يرایـشوه  رد  نم  اما ، یتفگ . نخـس  نم  تعفنم  رب  تفگ : هیواعم  هشیدـنا ! درم  وت  متـسه و  يرایـشوه 

یکریز يدش و  زوریپ  نم  رب  هنارهام  هشقن  اب  زور  نآ  وت  تفگ : دوب ؟ اجک  تفر  الاب  هزین  رس  رب  اهنآرق  هک  زور  نآ  وت  یکریز  نیا  تفگ :
ورمع ییوگب . تسار  باوج  رد  هکنیا  طرـش  هب  مسرپـب ، وـت  زا  یبـلطم  مهاوـخ  یم  نوـنکا  تسا و  هتـشذگ  زور  نآ  يداد . ناـشن  ار  تا 

نآ زا  تفگ : هیواعم  تفگ . مهاوخ  تسار  خـساپ  رد  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ . مهاوخن  غورد  تسا ! تشز  غورد  ادـخ  هب  تفگ :
نادـیم رد  یلو  هن ، اج  همه  رد  ارچ ! هیواعم : زگره ! هن ! تفگ : صاـعورمع  هن ؟ اـی  يا  هدرک  هلیح  نم  دروم  رد  اـیآ  یتسه  نم  اـب  هک  زور 

اب نم  دیبلط . نادیم  هب  هزرابم  يارب  ارم  بلاطیبا  نب  یلع  هک  يزور  هیواعم : نادیم ؟ مادک  صاعورمع : يدرک ! هلیح  نم  هب  تبـسن  یگنج ،
دـش نیا  رب  نات  يأر  تسا . يراوگرزب  درم  وا  یتفگ  هن ؟ ای  یلع  گـنج  هب  مورب  تسیچ ؟ وت  يأر  صاـعورمع  متفگ  مدرک و  تروشم  وت 

راوگرزب درم  هیواعم ! يا  صاعورمع : يدرک . هلیح  نم  هب  اج  نیا  رد  یتخانش . یم  یبوخ  هب  ار  وا  وت  هکنآ  لاح  مورب و  یلع  نادیم  هب  هک 
نانامرهق زا  یکی  تروص  نیا  رد  یتشک  یم  ار  وا  ای  دش ؛ یم  امش  بیصن  یبوخ  ود  نیا  زا  یکی  دوب . هتـساوخ  هزرابم  هب  ار  وت  ماقمالاو  و 

، تشک یم  ار  وت  وا  رگا  یتشگ و  یم  بیقر  یب  نیمز  يور  نانامرهق  نایم  رد  تفر و  یم  الاب  وت  فرـش  ماقم و  يدوب ، هتـشک  ار  روآ  ماـن 
دنگوس ادـخ  هب  اریز  تسا  یلوا  زا  رتدـب  رگید  وت  يرگ  هلیح  نیا  صاعورمع ! هیواعم : یتسویپ . یم  ناـحلاص  نادیهـش و  هب  تقو  نیا  رد 

هب دـش  ثعاب  هچ  سپ  صاعورمع : مور . یم  خزود  هب  زاـب  دـشکب  ارم  وا  هچناـنچ  مور و  یم  خزود  هب  مشکب  ار  یلع  رگا  هک  متـسناد  یم 
ات متفرن ، یلع  گنج  هب  ایند  هزور  دـنچ  تموکح  رطاخ  هب  تسا  همه  دـنیآ  شوخ  ازان و  تنطلـس  میقع  کلملا  هیواعم : یتفرن ؟ وا  گنج 

(94 .) دونشن یسک  وت  نم و  زج  ار  نخس  نیا  صاعورمع  اما  تفگ : سپس  موشن . هتشک 

دعس نب  رمع  هدیرب  رس   - 84

نب رمع  دنزرف  صفح  يزور  داد . ناما  ار  وا  اتقوم  دعس  نب  رمع  يریگتسد  زا  سپ  دیدرگ  طلسم  هفوک  رهش  عاضوا  رب  راتخم  هک  یماگنه 
ار هرمعابا  سپـس  نیـشنب ! تفگ : راتخم  دـنک ؟ یم  لمع  نم  هرابرد  دوخ  ناما  هب  ایآ  دـیوگ : یم  مردـپ  تفگ : هدـمآ  راتخم  دزن  هب  دـعس 

دعس نب  رمع  سحن  رس  اب  هرمعابا  دندید  دیـشکن  یلوط  دشکب . شلزنم  رد  ار  دعـس  نب  رمع  دورب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  یناهنپ  تساوخ و 
: تفگ صفح  یسانش ؟ یم  ار  رس  نیا  تفگ : صفح  هب  راتخم  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : دید  ار  شردپ  رـس  یتقو  صفح  دش . دراو 

مه ار  وا  داد  روتـسد  هاگنآ  درک . یهاوخن  یناگدـنز  رگید  وت  وا  زا  سپ  یلب ! تفگ : راتخم  تسین . يریخ  یگدـنز  رد  سپ  نیا  زا  يرآ !
البرک يادهش  رطاخ  هب  ار  رفن  رازه  داتفه  دنگوس  ادخ  هب  دنتسین ، ربارب  زگره  ربکا ، یلع  اب  صفح  نیسح ، اب  رمع  تفگ : سپـس  دنتـشک .

(95 .) دندش هتشک  رفن  رازه  داتفه  ایرکز  نب  ییحی  ياهبنوخ  ضوع  رد  هچنانچ  تشک ، مهاوخ 

نمشد تافارتعا   - 85

يا هثداح  نیگنس و  یتبیصم  هک  اقح  تشون : هیواعم  نب  دیزی  هب  رمع  رسپ  هللادبع  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
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ياه هناخ  هب  ام  قمحا ! يا  تشون : هللادبع  خـساپ  رد  دـیزی  دوب . دـهاوخن  نیـسح  ياروشاع  دـننام  يزور  چـیه  داد  خر  مالـسا  رد  گرزب 
ار يراک  نینچ  هک  دوب  یسک  لوا  رمع  تردپ  دنشاب ، نارگید  قح  اهنیا  رگا  میا و  هدش  دراو  مظنم  ياه  شلاب  هدامآ و  ياهشرف  هتـسارآ ،

(96 .) درک بصغ  ار  يرگید  قح  داد و  ماجنا 

تسا گنس  شاداپ  ار  زادنا  خولک   - 86

هب نایعیش )  ) امـش دیـسرپ : درک ، تاقالم  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  صلخم  هباحـص   ) قاط نموم  اب  اه -  یفنح  ياوشیپ  هفینحوبا -  يزور 
نم هب  هرقن )  ) مهرد رازه  نونکا  سپ  تفگ : هفینحوبا  يرآ ! تفگ : قاـط  نموـم  دـیناد ؟ یم  ملـسم  ار  نآ  هتـشاد و  داـقتعا  ( 97  ) تعجر

یـصخش هک  مهد  یم  طرـش  کی  هب  تفگ : قاـط  نموم  مهد . یم  وت  هب  ـالط )  ) راـنید رازه  متـشگزاب  ناـهج  نیا  هب  هک  یتقو  هدـب  ضرق 
رهاـظ شلاـمعا  بساـنتم  سکره  هکنیا  هچ  كوخ . تروص  هب  هن  دوب ، یهاوخ  ناـسنا  تروص  هب  تشگزاـب  ماـگنه  وـت  هک  دوـش  نماـض 

(98 !) میامن لوصو  ار  دوخ  بلط  مناوتن  نم  یشاب و  كوخ  هفایق  رد  تعجر  زور  وت  مسرت  یم  نم  دش و  دهاوخ 

بسانم خساپ   - 87

قاط نمؤم  درک . تافو  وت  ماما  تفگ : شهوکن  ناونع  هب  دـید ، ار  قاـط  نموم  هفینحوبا ، يزور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تاـفو  زا  سپ 
(99 .) مولعملا تقولا  موی  یلا  نیرظتنملا  نم  هنا  تسا . هدنز  تمایق  ات  ناطیش )  ) وت ماما  یلو  يرآ ! داد : خساپ 

هتسیاش دنزرف  قیال و  ردام   - 88

ات دیدنـسپن . ار  مادکچیه  دندرک ، داهنـشیپ  وا  هب  ار ، دوخ  هلیبق  نانز  زا  يدادعت  دوب . قیال  ینز  وجتـسج  رد  یفقث ) راتخم  ردپ   ) هدیبع یبا 
نامیـشپ زگره  ینک ، باختنا  يرـسمه  هب  ار  وا  رگا  نک ! جاودزا  أنـسحلا  ۀمود  اب  تفگ : وا  هب  دـمآ و  هدـیبعوبا  باوخ  هب  یـصخش  هکنیا 

هتفای ار  تیرومأم  نونکا  دنتفگ : درک . لقن  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ار  شباوخ  هدیبعوبا ، يریگ . یمن  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  هدشن و 
مدـید باوخ  رد  دـیوگ : یم  دـش  هلماح  راتخم  هب  هک  یماگنه  درک . جاودزا  وا  اـب  هدـیبعوبا  ینک . جاودزا  بهو  رتخد  ۀـمود ، اـب  هک  يا ،

داب هدژم  دشالا 1 -  اظحلا  هل  ناک  دلب  یلع  ولتاقت  دـبک  یف  لاجرلااذا  دسالاب 2 -  یش ء  هبشا  دلولاب  يرـشبلا   - 1 دیوگ : یم  يا  هدنیوگ 
یتقو درب . یم  تذل  دنزرف  نآ  دـنوش ، گنج  لوغـشم  نادرم  هک  یماگنه   - 2 دراد . تهابش  ریـش  هب  رتشیب  زیچ  ره  زا  هک  يرـسپ  هب  ار  وت 

دایز شناوریپ  مک و  وا  سرت  شرمع  نارود  زا  یتمـسق  رد  وت  دنزرف  نیا  تفگ : دمآ و  شباوخ  هب  صخـش  نامه  دـمآ ، ایند  هب  راتخم  هک 
. قیال ردام  تیمها  تسا  نیا  يرآ ، ( 100 .) دوب دهاوخ 

نادب شتآ  ماک  رد  ناکین   - 89

ییاد وا  متفگ : منیب ؟ یم  نمحرلادبع  دزن  ار  وت  ارچ  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  دنک : یم  لقن  يرفعج  مان  هب  یـصخش 
نیـشنمه وا  اب  ای  نیاربانب ، تسا . لیاق  ادـخ  ندوب  مسج  هب  دـیوگ و  یم  تسردان  ياهفرح  دـنوادخ  هرابرد  وا  دومرف : ترـضح  تسا . نم 

ياراد وا  هکنیا  هچ  تسین . نکمم  وا  اب  مه  یـشاب ، نیـشنمه  ام  اب  مه  اریز  نک ! يرود  وا  زا  شاب  نیـشنمه  ام  اب  ای  نک ! كرت  ار  اـم  شاـب 
دناوـت یم  يریثأـت  هچ  نم  رد  مشاـبن ، دـقتعم  وا  هتفگ  هب  نم  هک  یتـقو  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هچ  ره  وا  مدرک : ضرع  تـسا . دـساف  هدـیقع 
یناوج ناتساد  ترضح  سپس  دیوش ؟ راتفرگ  اجکی  ود  ره  دوش ، لزان  یباذع  وا  رب  هک  یـسرت  یمن  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دراذگب .

دور رانک  رد   ) نوعرف هاپس  هک  هاگ  نآ  دومرف : نوعرف و  نارای  زا  شردپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناوریپ  زا  شدوخ  هک  درک  فیرعت  ار 
شوگ شردپ  اما  دیامن . قحلم  یـسوم  هب  هدرک  تحیـصن  ار  شردپ  ات  دش  ادـج  یـسوم  زا  ناوج  نآ  دیـسر . وا  ناوریپ  یـسوم و  هب  لین )
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هیلع یـسوم  هب  ار  نایرج  داد . همادا  نوعرف  اب  دوخ  جک  هار  هب  هناتخـسرس  دیـشخبن و  رثا  وا  رد  شرـسپ  هناهاوخریخ  زردـنا  تشادـن ، اونش 
یهلا تمحر  لومشم  ناوج  دومرف : ترضح  باذع ؟ ای  تسا  تمحر  لها  وا  ایآ  هک  دندیسرپ  ناوج  لاح  زا  باحصا  دنداد . ربخ  مالـسلا 

، ناراکدب يدب  شتآ  دـنوش . یم  راتفرگ  زین  ناراکهانگ  ناکیدزن  ددرگ ، لزان  باذـع  هک  یماگنه  یلو  دوبن  ردـپ  هدـیقع  رد  نوچ  تسا 
(101 .) درب یم  ورف  دوخ  ماک  هب  مه  ار  نابوخ 

روبص يوناب   - 90

تـسار تمـس  رد  ناهگان ! میدرک  مگ  ار  هار  نابایب  رد  اـقافتا  میتفر . ارحـص  هب  متـسود  هارمه  هک  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدـش  لـقن  نینچ 
اب يوناب  میداد . مالـس  میدیـسر ، یتقو  میتفر . همیخ  نآ  يوس  هب  درک ، بلج  ار  ام  رظن  يا  همیخ  زاجح  نازوس  يارحـص  نآ  رد  ناـمهار ،

نامرذگ راچان  هب  میا ، هدرک  مگ  ار  هار  میرفاسم ، ام  میتفگ : دیتسیک ؟ امش  دیسرپ : داد و  ار  ام  مالـس  باوج  دمآ ، نوریب  رداچ  زا  یباجح 
هب ناترظن  دینادرگرب  ار  دوخ  يور  سپ  تفگ : نیشنارحص  راگزیهرپ و  نز  مینک . ادیپ  ار  هار  امـش  ییامنهار  اب  دیاش  داتفا ، امـش  رداچ  هب 

ییاریذپ امـش  زا  دیایب و  مدنزرف  ات  دینیـشنب  نآ  يور  تفگ : تخادنا و  یـسالپ  هاگ  نآ  منک ! مهارف  ناتیارب  ییاریذپ  لیاسو  ات  دتفین ، نم 
همیخ نماد  هک  رگید  راب  درک . یم  هاگن  ار  نابایب  شرـسپ  ندمآ  راظتنا  هب  دز و  یم  الاب  ار  همیخ  نماد  بترم  نز  درک ، رید  شرـسپ  دـنک .

كرابم راوس  رتش  مدـق  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـشاب ، كرابم  شمدـق  دـیآ  یم  دراد  هک  صخـش  نیا  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  تفگ : دز  الاب  ار 
رد دنوادخ  لیقع ! ما  يا  تفگ : داتسیا و  همیخ  رد  رب  دیـسر و  راوس  رتش  تسین . وا  راوس  مرـسپ  یلو  تسا ، نم  رـسپ  رتش  رتش ، نیا  دشاب .
رد تفگ : دوب ؟ هچ  شگرم  ببس  دیسرپ : يرآ ! تفگ : درم ؟ مرسپ  رگم  دیسرپ : نز  دنک . تیانع  وت  هب  گرزب  رجا  لیقع  تدنزرف  گرم 

درک و يراد  نتـشیوخ  هدـید  تبیـصم  نز  دـنتخادنا ! هاچ  نورد  هب  ار  وا  دـندروآ و  موجه  بآ  ندیـشون  يارب  اهرتش  دوب ، بآ  هاچ  رانک 
درک و هیهت  ییاذـغ  تشک ، ار  دنفـسوگ  زین  وا  داد و  درم  نآ  هب  ار  يدنفـسوگ  سپـس  نک ! ییاریذـپ  نانامهم  زا  وش  هداـیپ  نونکا  تفگ :
هب اذغ ، فرـص  زا  سپ  میدوب . تفگـش  رد  وناب  نآ  یحور  تردق  يرابدرب و  ربص و  زا  میدروخ  یم  اذـغ  هک  یلاح  رد  ام  دروآ . نامیارب 

: متفگ ناوخب . دوشب ، مبلق  یلست  رطاخ و  شمارآ  ببس  زا  یتایآ  تفگ : يرآ ! متفگ : دیناد ؟ یم  يزیچ  نآرق  زا  ایآ  تفگ : دمآ و  ام  دزن 
مهبر و نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رـشب  و  دـیامرف : یم  ناحبـس  يادـخ 

هنوگ نیمه  هب  نآرق  رد  هیآ  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  تفگ : دیدش  ناجیه  اب  دینش  هک  ار  هیآ  نز  ( 102  ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و 
داتـسیا و زامن  هب  تساخرب و  اج  زا  سپـس  داب ! امـش  رب  تمحر  دورد و  تفگ : نز  تسا . روط  نیمه  نآرق  رد  مسق  ادخ  هب  متفگ : تسا ؟

گرم رد   ) مداد ماجنا  يداد  روتـسد  هچنآ  اراگدرورپ ! راب  تفگ : تشادرب و  یهلا  هاگرد  هب  زاین  تسد  هاگنآ  دـناوخ . زامن  تعکر  دـنچ 
سپـس داد ! همتاخ  شدنزرف  تبیـصم  رد  هلان  کشا و  هب  هلمج  نیا  نتفگ  اب  نک ! افو  دوخ  هدعو  هب  نم  هرابرد  زین  وت  مدرک ) ربص  مدنزرف 

، دنام یم  میارب  مرـسپ  دیوگب  دـهاوخ  یم  دـبال  متفگ : دوخ  اب  نم  لاح  نیا  رد  دـنامب ... هشیمه  يرگید  يارب  یـسک  دوب  رارق  رگا  تفگ :
یم هنادواج  دوخ  تما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تفگ : داد و  همادا  ار  شنانخـس  مدید  بجعت  لامک  اب  یلو  مدنمزاین ، وا  هب  نوچ 

نیرتلماک اب  ار  ادخ  هک  وناب  نیا  زا  رتگرزب  رتلماک و  ار  یـسک  نم  تقیقح  رد  متفگ : یم  دوخ  اب  میدـمآ  نوریب  وناب  نآ  همیخ  زا  ام  دـنام .
هیرگ دنک و  یمن  اود  ار  درد  یبات  یب  تسین و  يا  هراچ  گرم  زا  تسناد  هک  هاگنآ  ما و  هدیدن  هدرک  دای  تایصوصخ  نیرتابیز  تافص و 

زور يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  دنمدوس  هریخذ  ناونع  هب  ار  شرسپ  درک و  هشیپ  لیمج  ربص  دنک ، یمن  هدنز  رگید  راب  ار  وا  هتفر  تسد  زا  زیزع 
(103 .) دروآ باسح  هب  يراتفرگ  زاین و 

تراسا رد  (ص ) ربمایپ داماد   - 91

درک و يراگتـساوخ  ار  بنیز )  ) ادـخ لوسر  رتـخد  يزور  دوب  هکم  نادـنمتورث  فارـشا و  زا  هجیدـخ  هدازرهاوـخ  عـیبر  رـسپ  صاـعلاوبا 
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قافتا یحو  لوزن  تلاسر و  زا  شیپ  هیـضق  نیا  دروآ  رد  يو  جاودزا  هب  ار  بنیز  هدش  یـضار  راک  نیا  هب  تساوخ  ربمغیپ  زا  مه  هجیدـخ 
دیـسر تلاسر  ماقم  هب  ربمایپ  دـش و  لزاـن  یحو  هک  یماـگنه  دروآ . رد  صاـعلاوبا  جاودزا  هب  ار  بنیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داـتفا 

هب زین  ار  موثلک ) ما  ای  ( ) هیقر  ) مان هب  ار  شرگید  رتخد  ربمغیپ  درواین . نامیا  صاعلاوبا  یلو  دندروآ  نامیا  ترضح  هب  شنارتخد  هجیدخ و 
رب یحو  دمآ و  لئان  توبن  ماقم  هب  ترضح  هک  یتقو  دوب . ترـضح  نآ  تثعب  زا  شیپ  زین  نایرج  نیا  داد و  بهلوبا ) رـسپ  هبتع   ) يرـسمه
یم رگیدـکی  هب  دـندرک و  یم  يریگ  هراـنک  راوـگرزب  نآ  زا  هتفریذـپن  هکم  یلاـها  دوـمن  توـعد  یتسرپادـخ  هب  ار  مدرم  تشگ  لزاـن  وا 

دینادرگرب وا  هب  ار  شنارتخد  دیاب  دیتخاس  هدوسآ  نانآ  هیحان  زا  ار  شرکف  دیتفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نارتخد  امـش  دنتفگ :
ره ام  هدب ! قالط  ار  ربمغیپ  رتخد  وت  دنتفگ : هدمآ و  صاعلاوبا )  ) شیپ لوا  دـنتفین . رگید  نانخـس  رکف  هب  هدـش  لوغـشم  اهنآ  هب  شرکف  ات 

موش و یمن  ادـج  مرـسمه  زا  زگره  نم  تسین  یندـش  راک  نیا  تفگ : صاعلاوبا  مینک . یم  جـیوزت  تیارب  یهاوخب  ار  شیرق  نانز  زا  ینز 
بهلوبا رـسپ  هبتع  دزن  هب  سپـس  دوب . یبوخ  داماد  وا  دومرف : یم  ربمغیپ  ظاحل  نیا  زا  مریذـپ ، یمن  يرـسمه  هب  وا  ياج  هب  ار  شیرق  ناـنز 

رگا تفگ : خـساپ  رد  هبتع  میروآ . یم  رد  وت  جاودزا  هب  یهاوخب  شیرق  هلیبق  زا  ار  ینز  ره  ام  هدـب  قـالط  ار  دـمحم  رتخد  دـنتفگ : هدـمآ 
رسپ دیعس  رتخد  نآ  لابند  هب  مهد . یم  قالط  ار  وا  نم  دینک  جیوزت  نم  هب  ار  صاع  رـسپ  دیعـس  رتخد  ای  صاع  نب  دیعـس  رـسپ  نابا  رتخد 

( نافع نب  نامثع   ) اب وناب  نیا  سپس  دوب ، هدرکن  یسورع  وا  اب  هک  یلاح  رد  درک  اهر  ار  ربمغیپ  رتخد  زین  وا  دندرک و  جیوزت  وا  هب  ار  صاع 
، لاح نیع  رد  دنک  نایب  ار  مارح  لالح و  مکح  تسناوت  یمن  تشادن و  ار  یهلا  نید  غیلبت  تردـق  هکم  رد  ات  مالـسا  ربمغیپ  درک . جاودزا 

هکنیا اب  بنیز  تهج  نیدـب  دزاس  ادـج  مه  زا  ار  اه  نآ  تسناوت  یمن  ادـخ  لوسر  اما  دوب . هدرک  ادـج  صاـعلاوبا  زا  ار  بنیز  مالـسا  نید 
رد صاعلاوبا  اب  نانچمه  بنیز  دومن و  ترجه  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  هکنیا  ات  دـنام . یقاب  رفاک  صاعلاوبا  يرـسمه  رد  دوب  هدروآ  ناـمیا 

( ردب  ) هاچ رانک  رد  شیرق  رافک  ناناملسم و  نیب  دوب و  نانآ  اب  زین  صاعلاوبا  دندمآ  ترـضح  نآ  گنج  هب  شیرق  هک  یماگنه  دنام . هکم 
دزن رگید  ناریسا  هارمه  ار  وا  دوب  ناریسا  نایم  رد  زین  صاعلاوبا  دندش . ریسا  رگید  هدع  هتشک و  رافک  زا  يا  هدع  دمآ  شیپ  یتخس  گنج 

داتسرف یلاوما  شرسمه  يدازآ  يارب  زین  بنیز  دنداتسرف  یم  یلاوما  دوخ  ناریـسا  يدازآ  يارب  هکم  مدرم  هک  یماگنه  و  دندروآ . ربمغیپ 
ادخ لوسر  هک  یتقو  دوب . هداد  وا  هب  دندرب  یم  صاعلاوبا  هناخ  هب  ار  بنیز  هک  بش  نآ  هجیدخ  شردام  هک  دوب  يدنبندرگ  اهنآ  هلمج  زا 
یم حالص  رگا  دومرف : ناناملـسم  هب  تهج  نیدب  تخوس  بنیز  شرتخد  لاح  هب  شلد  تخـس  دش و  تحاران  رایـسب  دید  ار  دنبندرگ  نآ 

تبغر لیم و  لامک  اـب  ناناملـسم  دـینادرگزاب . وا  هب  هداتـسرف  شرهوش  يدازآ  يارب  هک  ار  یلاوما  نآ  دـینک و  دازآ  ار  بنیز  ریـسا  دـیناد 
ور نیا  زا  مینک ، یم  لمع  امش  شیامرف  قباطم  امتح  تنابرق  هب  ام  لاوما  ناج و  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دندروآ و  اج  هب  ار  ربمغیپ  هتساوخ 
یم هغالبلا ) جـهن  حراش   ) دـیدحلا یبا  نبا  اه  هتکن  ( 104 .) دـندرک دازآ  زین  ار  صاعلاوبا  دـندنادرگزاب و  وا  هب  دوب  هداتـسرف  بنیز  هچ  ره 

( رمع  ) و رکبوبا )  ) هک ینک  یم  نامگ  وت  ایآ  تفگ : وا  مدناوخ  رفعجوبا )  ) مداتـسا هب  ار  ربمایپ ) داماد  ناتـساد   ) ربخ نیا  هک  یتقو  دـیوگ :
شرطاخ كدـف  هطـساو  هب  هک  درک  یمن  اضاقت  ارهز  همطاف  هب  تبـسن  ناسحا  مارتحا و  ایآ  دـندوبن ؟ ادـخ  ربمغیپ  رانک  رد  ناـیرج  نیا  رد 

رتمک بنیز  شرهاوخ  زا  ادـخ  ربمغیپ  دزن  وناب  نآ  تمظع  ماقم و  ایآ  دوش ؟ تساوخرد  شـشخب  ناناملـسم  زا  ناـشیا  يارب  ددرگ و  مارآ 
هتـشادن و یقح  همطاـف  هک  تسا  یتروص  رد  ناناملـسم  زا  شـشخب  تساوخرد  نیا  هتبلا  تسا ؟ ملاـع  ناـنز  يوناـب  وا  هک  یلاـح  رد  دوب ،

یلـص ادخ  ربمایپ  زا  رکبوبا  هک  يربخ  هب  انب  كدف ) : ) متفگ مداتـسا  هب  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دشاب . هدیـسرن  وا  هب  ثرا  هار  زا  كدف 
صاعلاوبا ناوت  هیدف و  تفگ : باوج  رد  مداتـسا  دریگب . اهنآ  زا  هک  دوبن  زیاج  شیارب  هدوب و  ناناملـسم  قح  هدرک ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا 

رکبوبا اما  دوب  ذـفان  شنامرف  دوب و  نوناـق  تعیرـش و  بحاـص  ادـخ  لوسر  متفگ : تفرگ . ناـنآ  زا  ادـخ  ربماـیپ  دوب و  ناناملـسم  قح  زین 
لوسر دننام  ارچ  متفگ : هکلب  دادن  همطاف  هب  تفرگن و  رابجا  روط  هب  ناناملسم  زا  رکبوبا  ارچ  متفگن  هک  نم  تفگ : خساپ  رد  دوبن . روطنیا 

ارهز همطاف  هب  ار  ناشقح  هک  تساوخن  نانآ  زا  ارچ  و  دننک ؟ رظن  فرـص  قح  زا  ناشیا  مارتحا  هب  هک  درکن  تساوخرد  ناناملـسم  زا  ادـخ 
ار كدـف )  ) هدـمآ نوـنکا  تسا و  ربـمغیپ  رتـخد  همطاـف  ناناملـسم  يا  تفگ : یم  رکبوـبا  رگا  هک  ینک  یم  رکف  نینچ  وـت  اـیآ  دنـشخبب ؟
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یمن ناشقح  زا  ربمغیپ  رتخد  رطاخ  هب  و  دنداد ؟ یمن  وا  هب  ار  كدف  ناناملسم  دیهدب ؟ وا  هب  ار  كدف  دیتسه  یـضار  دنک . یم  تساوخرد 
(106 ...) تسا و هتفگ  زین  ( 105  ) ةاضقلا یضاق  دمحا  نب  رابجلا  دبع  نسحلاوبا  ار  نخس  نیا  ریظن  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دنتشذگ ؟

! دنوش یم  هاشداپ  ناگدرب   - 92

یماگنه دوب . هتسشن  هلبزم  رانک  رد  رـصم  هکلم  اخیلز  تشذگ . یم  یلحم  زا  دوخ  ناراذگ  تمدخ  زا  یهورگ  اب  فسوی  ترـضح  يزور 
يوترپ رد  ار  ناگدرب  دـنک و  یم  هدرب  تیـصعم  هاـنگ و  رثا  رد  ار  ناـهاشداپ  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تفگ : دـش ، فسوی  روبع  هجوتم  هک 

یـساپسان تفگ : فسوی  نک . ناسحا  نم  هب  متـسه ، رقف  راتفرگ  فسوی ! يا  تفگ : سپـس  دـیامن . یم  هاـشداپ  يرادرب  ناـمرف  تعاـطا و 
هانگ راثآ  ات  نک ! هبوت  درگرب و  ادخ  يوس  هب  کنیا  تفرگ . وت  زا  ار  اه  تمعن  دنوادخ  يدرک ، ینامرفان  هک  هاگنآ  تسا . تمعن  ره  تفآ 

. ما هدـنک  نت  زا  ار  هانگ  سابل  نم  تفگ : اخیلز  تسا . هزیکاپ  رادرک  كاپ و  ياـهلد  هب  هتـسب  اـه  هتـساوخ  یلوبق  اریز  دوش . هدـیچرب  وت  زا 
قح ممادنا  هدیسرن و  نایاپ  هب  ممشچ  کشا  زونه  اریز  دهد . رارق  فطل  دروم  ارم  هک  مراد  مرش  ادخ  زا  یلو  درک ، مهاوخن  نایـصع  رگید 

تدم دورب و  تسد  زا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  تسا  زاب  ینامیـشپ  هبوت و  هار  ات  شوکب  تفگ : فسوی  تسا . هدرکن  ادا  یبوخ  هب  ار  تمادن 
فـسوی ما . هدرک  هبوت  اتقیقح  هک  دیـسر ، دهاوخ  وت  هب  شربخ  ادعب  هک  مراد  ار  هدیقع  نیمه  مه  نم  تفگ : اخیلز  نک ! هبوت  دریذپ  نایاپ 

ار تمعن  ردـق  منیبن  يراتفرگ  جـنر  ات  تسا ، سب  میارب  زور  کی  ياذـغ  تفگ : اخیلز  دـنهدب . الط  وا  هب  گرزب  هنامیپ  کـی  داد  روتـسد 
: دومرف تخوس . شیارب  ملد  دش و  بابک  شلاح  هب  مرگج  تسیک ؟ نز  نیا  ناج ! ردـپ  تفگ : فسوی  نادـنزرف  زا  یکی  دـیمهف . مهاوخن 

اهلاس هک  وت  نینچ ؟ ارچ  دیسرپ : تفای . هزیـشود  ار  وا  درک و  جاودزا  اخیلز  اب  فسوی  سپـس  تسا . هداتفا  ماقتنا  ماد  هب  هک  تسا  يدوجوم 
(107 .) تشادن يرتسب  مه  ناوت  يدرم و  تکرح  مرسمه  داد : خساپ  یتشاد ؟ رسمه 

هچروم نامیلس و  يوگتفگ   - 93

، دروآ رد  وا  نامرف  هب  ار  داب  دنشاب ، وا  راذگ  تمدخ  هک  داد  رارق  وا  نامرف  تحت  ار  ناینج  دیـشخب ، نامیلـس  هب  ریظن  یب  تنطلـس  دنوادخ 
یم وگزاب  مدرم  يارب  دـیمهف و  یم  ار  اهنآ  نانخـس  تخومآ ، يو  هب  ار  ناروناج  نابز  دربب ، تساوخ  اـجک  ره  ار  وا  میظع  تالیکـشت  اـت 

يداو هب  اوه  زا  ناشرذـگ  دـندوب ، هارمه  وا  اب  ناگدـنرپ  سنا و  نج و  زا  نایهاپـس ، اب  هک  نامیلـس  یخیرات ، ياهترفاسم  زا  یکی  رد  درک .
دایرف درک : رطخ  ساسحا  دید ، ار  نامیلس  میظع  تالیکشت  نوچ  تشاد  ار  اهنآ  یهدنامرف  تمس  هک  اه  هچروم  زا  یکی  داتفا . ناگچروم 
نخس داب  ( 108 !) دـنمهف یمن  نانآ  دـننکن  لامیاپ  ار  امـش  شرگـشل  نامیلـس و  ات  دـیورب ! دوخ  ياه  هنال  لخاد  ناگچروم  يا  تفگ : دز 

. دندروآ ار  هچروم  یتقو  دیروایب . ار  هچروم  داد  روتسد  داتسیا و  دنتـشذگ ، یم  اوه  زا  هک  نانچمه  دیناسر ، نامیلـس  شوگ  هب  ار  هچروم 
: نامیلـس مناد . یم  یلب  تفگ : هچروم  منک ؟ یمن  متـس  ملظ و  یـسک  هب  زگره  متـسه ، ادـخ  ربمایپ  نم  هک  یناد  یمن  رگم  تفگ : نامیلس 
اه هچروم  مدرک  ساسحا  نم  هچروم : دـنوش . لخاد  ناـشیاه  هنـال  هب  يداد  ناـمرف  يدـناسرت و  اـم  زا  ار  اـه  هچروم  هچ  يارب  ارچ و  سپ 

شتـسرپ ار  وا  ریغ  هب  هتفرگ ، هلـصاف  ادخ  زا  دـنوش ، ایند  ياهتنیز  شیارآ و  هتفیرف  دـننیبب و  ار  امـش  ریظن  یب  تنطلـس  میظع و  تالیکـشت 
تکرح داب  يور  رب  وت  میظع  تالیکشت  ارچ  دومن و  وت  رخسم  ار  داب  يورین  اه  تردق  مامت  نایم  زا  ارچ  نامیلس ! يا  تفگ : هچروم  دننک .

دنرادن و ییاقب  ماود و  دنـشاب  وت  رخـسم  داب  دننام  ایند  ياهتردق  مامت  رگا  دنک  مالعا  وت  هب  هک  تسا  نآ  يارب  تفگ : نامیلـس  دـنک ؟ یم 
(109 .) دنداب رب  همه 

رسمه هس  ناتساد   - 94

نمادکاپ و نز  زا  اهنآ  زا  یکی  تشاد  رـسپ  ات  هس  وا  درک . یم  یگدـنز  يدـنمتورث  لقاع و  درم  لیئارـسا  ینب  رد  هتـشذگ ، ياه  نامز  رد 
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هناتـسآ رد  ار  دوخ  درم  هک  یماـگنه  هحلاـصان . نز  زا  رگید  ياـتود  تشاد و  تهابـش  یلیخ  درم  دوخ  هب  دوب و  هدـمآ  اـیند  هب  راـگزیهرپ 
اعدا رتگرزب  رسپ  ردپ ، گرم  زا  سپ  تسامش . زا  یکی  يارب  طقف  مراد  نم  هک  تورث  هیامرس و  همه  نیا  تفگ : شنادنزرف  هب  دید  گرم 
شیپ فالتخا  لح  يارب  درک . ار  اعدا  نیمه  زین  رت  کچوک  رـسپ  مدوب . نم  ردپ  روظنم  هن ! تفگ : یمود  رـسپ  مدوب . نم  ردپ  روظنم  درک 
میآرب تواضق  هدهع  زا  مناوتب  ات  مرادن  یبلطم  نم  امش  هیضق  دروم  رد  تفگ : یضاق  دنداد . حیضوت  یضاق  يارب  ار  ارجام  دنتفر و  یـضاق 

دزن مه  اب  ردارب  هس  دننک . تواضق  امـش  هرابرد  نانآ  دـیورب ، دنتـسه  مانغ  ینب  هلیبق  رد  هک  ردارب  هس  شیپ  امـش  منک . لح  ار  ناتفالتخا  و 
دزن تفگ : خـساپ  رد  يو  دـنتفگ . وا  هب  ار  ناشدوخ  يارجام  دـندید و  هدروخلاس  ناوتان و  درمریپ  ار  وا  دـنتفر . مانغ  ینب  ناردارب  زا  یکی 

تسا یلاس  نایم  درم  وا  دندرک  هدهاشم  دندمآ ، یمود  ردارب  شیپ  اهنآ  دیسرپب . وا  زا  دیورب و  تسا  رتشیب  نم  زا  شلاس  نس و  هک  مردارب 
ناشیا شیپ  هک  یماگنه  درک . ییامنهار  دوب  ناـنآ  زا  رتگرزب  هک  یموس  ردارب  هب  ار  ناـنآ  مه  وا  تسا . یلوا  زا  رتناوج  هرهچ  ظاـحل  زا  و 
ردارب هنوـگچ  هک   ) دندیـسرپ ناـنآ  لاـح  عـضو  زا  تسخن  تسا . رتـکچوک  ردارب  ود  نآ  زا  تروـص  امیـس و  رد  يو  هک  دـندید  دـندمآ ،

ار مکچوک  ردارب  هک  نیا  تفگ : خساپ  رد  وا  دـندرک . حرطم  ار  ناشدوخ  ناتـساد  سپـس  تسا )؟ رتناوج  رتگرزب  ردارب  رتریپ و  رتکچوک ،
شرازآ تیذا و  ربارب  رد  يو  یلو  دهد ، یم  هجنکـش  دنک و  یم  تحاران  ار  وا  هتـسویپ  هک  دراد  قالخادـب  وخدـنت و  ینز  وا  دـیدید  لوا 

امیـس رد  وا  ور  نیا  زا  دـشاب  هتـشاد  ربص  نآ  ربارب  رد  دـناوتن  هک  ددرگ  يرگید  ییالب  راتفرگ  اداـبم  هک  نیا  سرت  زا  دـنک ، یم  ییاـبیکش 
تهج نیدـب  دـنک ، یم  لاحـشوخ  یهاگ  تحاران و  ار  وا  یهاگ  هک  دراد  يرـسمه  ما  یمود  ردارب  اما  دـسر . یم  رظن  هب  رتریپ  هتـسکش و 

یم هاگن  لاحشوخ  داش و  ارم  هشیمه  دشاب ، یم  منامرف  تعاطا و  رد  هشیمه  هک  مراد  يرـسمه  نم  اما  تسا . هدنام  رتناوج  یلوا  هب  تبـسن 
! ناتردپ ناتـساد  اما  تسا . وا  رطاخ  هب  نم  یناوج  ما ، هدیدن  وا  بناج  زا  یتحاران  نونکات  ما  هدرک  جاودزا  ناشیا  اب  هک  یتقو  نآ  زا  دراد .
ار قح  منک و  تواضق  امش  هرابرد  دییایب  سپـس  دینازوسب ، دینک و  جراخ  ار  شیاهناوختـسا  دیفاکـشب و  ار  وا  ربق  دیورب و  نونکا  مه  امش 

ناتـسربق دراو  گنلک  لیب و  اب  ردارب  هس  ره  دـنهد . ماجنا  ار  ناشیا  ياه  هتفگ  اـت  دنتـشگرب  دـنمتورث  درم  نادـنزرف  مزاـس . ادـج  لـطاب  زا 
دوخ مهس  مرضاح  نم  دیفاکشن  ار  ردپ  ربق  تفگ : رتکچوک  رسپ  دنفاکـشب ، ار  ناشردپ  ربق  هک  دنتفرگ  میمـصت  ردارب  ود  هک  یتقو  دندش ،

بلطم تابثا  رد  امش  راک  نیا  داد : خساپ  يو  دنتفگ . وا  هب  ار  هیضق  دنتـشگرب و  یـضاق  دزن  ناردارب  نآ  زا  سپ  میامن . راذگاو  امـش  هب  ار 
کچوک رسپ  هب  یـضاق  دندروآ  ار  لام  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیروایب . نم  دزن  ار  لام  دیورب  تسا ، یفاک 

(110 .) دندرک یم  ایح  مرش و  ردپ  ربق  نتفاکش  زا  وت  دننام  دندوب ، وا  نارسپ  زین  نانآ  رگا  اریز  تسا . وت  لام  تورث  نیا  تفگ :

! راکهانگ رب  یمشخ   - 95

! دنبوخ هیقب  دنراکدب و  نانآ  زا  رازه  لهچ  درک . مهاوخ  تازاجم  ار  تناوریپ  زا  رفن  رازه  دـص  هک  درک  یحو  ربمغیپ  بیعـش  هب  دـنوادخ 
اب دـندرک و  شزاس  ناراکهانگ  اب  نابوخ  هک  نیا  يارب  دومرف : دـنوادخ  ارچ ؟ نابوخ  اما  دـننیبب ، رفیک  دـیاب  نادـب  ایادـخ ! دیـسرپ : بیعش 

(111 .) دنتشگن نیگمشخ  نانآ  ناراکهانگ ، هب  تبسن  نم  بضغ  مشخ و  هب  هجوت 

یشیدنا گرم   - 96

، دندوب مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ناوریپ  زا  هک  درک  دروخرب  هدیمهف  تیعمج  کی  اب  دوخ ، ینالوط  ياهترفاسم  رد  نینرقلاوذ ، ردنکسا 
هاگآ دوخ  یگدـنز  نایرج  زا  ارم  مدرم ! يا  تفگ : ناـنآ  هب  باـطخ  دوب . يراکتـسرد  رد  تلادـع و  اـب  مأوت  شیاـسآ  رد  ناـنآ  یگدـنز 

امش دننام  ار ، شتملظ  رون و  طیحم  ار  شهوک  هگلج و  ار ، شیایرد  ارحص و  ار ، شبرغ  قرـش و  متـشگ ، ار  نیمز  رـسارس  نم  هک  دیزاس 
زا گرم  دای  مینکن و  شومارف  ار  گرم  هک  نآ  يارب  تسامـش !؟ ياه  هناخ  طایح  رد  ناـتناگدرم  ياـهربق  ارچ  دـییوگب ! نم  هب  مدـیدن  ار 
ام همه  درادن و  دوجو  نئاخ  دزد و  دارفا  ام  نایم  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  دنتفگ : درادن ؟ رد  امش  ياه  هناخ  ارچ  دیـسرپ : دوشن . جراخ  نامبلق 
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يارب ات  مینک  یمن  متـس  ملظ و  رگیدکی  هب  نوچ  دنتفگ : دـیرادن ؟ اورنامرف  مکاح و  ارچ  دیـسرپ : میرگیدـکی . نانیمطا  دروم  راکتـسرد و 
ایآ هک  دییوگب ! نم  هب  مدرم  يا  تفگ : دنچ  ياهشسرپ  زا  سپ  ردنکـسا  میـشاب ... هتـشاد  اورنامرف  تموکح و  هب  يزاین  ملظ  زا  يریگولج 

يراکمه ارقف  اب  دنتشاد . محرت  ناتسدیهت  هب  نانآ  دندرک ؛ فیرعت  نینچ  ار  ناشناردپ  خساپ ، رد  دندرک ؟ یم  راتفر  امـش  دننامه  ناتناردپ 
هلص دنتساوخ . یم  شزرمآ  يو  يارب  دنوادخ  زا  دنداد و  یم  رارق  تشذگ  وفع و  دروم  ار  وا  دندید ، یم  متس  یـسک  زا  رگا  دندومن . یم 

حالـصا ار  اهنآ  ياهراک  هدیدنـسپ  راتفر  نیا  رثا  رد  زین  دنوادخ  دندنادرگ و  یم  رب  ناشنابحاص  هب  ار  تناما  دـندرک . یم  تیاعر  ار  محر 
(112 .) تفر ایند  زا  ماجنارس  ات  دنام  نیمزرس  نآ  رد  دش و  دنمقالع  مدرم  نآ  هب  نینرقلاوذ  دومن . یم 

! راک هنگ  زا  يا  هظعوم   - 97

روتسد مالسلا  هیلع  یسیع  نک . كاپ  هانگ  زا  ارم  ما ، هدش  انز  بکترم  درک - : ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  رـضحم  يدرم 
دـندش و عمج  همه  یتـقو  دـندنک . یلادوـگ  يو  تازاـجم  يارب  دـنوش و  رـضاح  راـکهانگ  ریهطت  ار  مدرم  ماـمت  اـت  دـننک  مـالعا  هک  داد 

يادص اب  دندوب . وا  تازاجم  هدامآ  همه  هک  تخادـنا  مدرم  هوبنا  تیعمج  هب  یهاگن  تفرگ . رارق  یهلا  نوناق  يارجا  لادوگ  رد  راکهانگ 
نیا ندینـش  اب  دنک . تکرـش  نم  تازاجم  رد  درادن  قح  دـنیبب ، رفیک  دـیاب  تسا و  هانگ  هب  هدولآ  شدوخ  سک  ره  مدرم ! يا  تفگ : دـنلب 

هب دمآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  ییحی  ماگنه  نیا  رد  دندنام . مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترـضح  اهنت  دنتفر . همه  هلمج 
تـسفن ياوه  رایتخا  رد  ار  تدوخ  شاـب  بظاوم  ییحی ! يا  تفگ : درم  نک ! هظعوم  ارم  راـکهانگ ! يا  تفگ - : دـش و  کـیدزن  درم  نآ 

زگره ( 18/14 : ) تفگ درم  وـگب ! رگید  يا  هظعوـم  تـفگ : مالـسلا  هـیلع  ییحی  دـش . یهاوـخ  تخبدـب  هدرک و  طوقـس  اریز  يراذـگم !
درم نک ! هظعوم  مه  زاب  تفگ : مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  شاب ! وا  تاجن  رکف  رد  هکلب  نکم ! تمالم  شـشزغل  رطاخ  هب  ار  يراکاطخ 

(113 .) دنک یم  تیافک  ارم  تیاه  هظعوم  تفگ - : ییحی  ترضح  تقو  نیا  رد  امن ! يراددوخ  تبضغ  ندرب  راک  هب  زا  تفگ :

گرگ ناهد  رد  یکدوک   - 98

هاگان دنک ، لیم  هک  تشاذگ  ناهد  هب  ار  نآ  تشاد  ینان  همقل  ینز  دـش -  بایان  هقوذآ  دـمآ - ... شیپ  يدـیدش  یطحق  لیئارـسا  ینب  رد 
لابند هب  مهدب و  هقدص  ار  نان  همقل  نیا  تسا  راوازـس  تیعقوم  نینچ  رد  تفگ : دوخ  اب  نز  ما ! هنـسرگ  ادـخ  هدـنب  يا  دز ، دایرف  ییادـگ 

ات تشاذـگ  یلحم  رد  درب و  ارحـص  هب  دوخ  هارمه  تشاد ، یکچوک  لفط  نز  داد . ادـگ  هب  ار  نآ  دروآ و  نوریب  شناـهد  زا  ار  همقل  نآ ،
هب همیـسارس  لفط  ردام  دش ، دنلب  مدرم  دایرف  تشاذگ . رارف  هب  اپ  تفرگ و  ناهد  هب  ار  كدوک  دیهج و  یگرگ  ناهگان  دـنک ، عمج  مزیه 

داتسرف ار  یکلم  دنوادخ  دیود . یم  تعرس  هب  هتفرگ ، ناهد  رد  ار  لفط  گرگ  نانچمه  دیـشخبن . رثا  مادک  چیه  یلو  دیود  گرگ  لابند 
( نان  ) همقل یکی  يا ؟ همقل  هب  يا  همقل  يدش  یضار  ایآ  تفگ : نز  هب  سپس  داد . لیوحت  شردام  هب  تفرگ و  گرگ  ناهد  زا  ار  كدوک 

زیئاپ 78)  ) هیملع هزوح  مق -  يرصان  دومحم  ( 114 !) یتفرگ كدوک )  ) همقل کی  يداد ،

اه یقرواپ 
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-19 هیآ 69 . أسن : هروس  - 18 ص 277 . ج 73 ، راحب : - 17 ص 152 . ج 74 ، راحب : - 16 ص 21 . ج 94 ، راحب : - 15 ص 157 . ج 22 ،
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-23 ص 76 . ج 32 ، راحب : - 22 ص 157 . ص 53 و ج 74 ، ج 41 ، راحب ، - 21 ص 289 . ج 42 ، راـحب : - 20 ص 14 . ج 17 ، راحب :
-27 ص 27 . ج 6 ، راحب : - 26 ص 24 . ج 41 ، راحب : - 25 ص 121 . ج 41 ، و  ص 336  ج 40 ، راـحب : - 24 ص 125 . ج 10 ، راحب :

تمظع راهظا  يارب  مرکا  لوسر  شـسرپ  ارهاـظ  تواـفت  اـب  ص 238 . ج 103 ، و  ص 54  ج 43 ، راـحب : - 28 ص 174 . ج 43 ، راـحب :
-30 ص 61 . ج 43 ، راحب : - 29 م ) .) درکن نایب  سلجم  رد  ار  شـسرپ  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیدـب  هدوب . س )  ) همطاف ترـضح 
ص ج 43 ، راحب : - 34 ص 319 . ج 43 ، راحب : - 33 ص 309 . ج 43 ، راحب : - - 32 ص 51 . ج 8 ، راحب : - 31 ص 157 . ج 43 ، راحب :
ج راحب : - 39 ص 191 . ج 44 ، راحب : - 38 ص 194 . ج 44 ، راحب : - 37 ص 1 . ج 45 ، راحب : - 36 ص 271 . ج 43 ، راحب : - 35 . 350
هئاطو و أحطبلا  فرعت  يذلا  اذه  - 42 ص 371 و 372 . ج 44 ، راحب : - 41 ص 297 . ص 154 و ج 44 ، ج 6 ، راحب : - 40 ص 379 . ، 44
ام یهلا  هیلع  یلـص  هدلاو  راتخملا  دمحا  يذلا  اذه  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذه  مرحلا  لحلا و  هفرعی و  تیبلا 

يذلا اذه  ممالا  يدتهت  هاده  رونب  تسما  هدلاو  هللا  لوسر  یلع  اذـه  مدـقلا  یطو  ام  هنم  مثلی  رخل  همثلی  أح  نم  نکرلا  ملعی  ول  ملقلا  يرج 
؟ اذه نم  کلوق : سیل  مقن و  هفیس  یف  يذلا  یـصولا  نبا  ۀمطاف و  ناوسنلا  ةدیـس  نبا  اذه  مسق  هبح  ثیل  ةزمح  لوتقملا  رفعج  رایطلا  همع 

رطاخ هب  تسا . دوجوم  راحب 46  رد  نآ  یمامت  هک  تسا  دـنب  لـهچ  زا  شیب  اـبیز  هدیـصق  نیا  مجعلا  ترکنا و  نم  فرعت  برعلا  هرئاـضب 
ص 245. ج 47 ، راحب : - 45 ص 243 . ج 46 ، راحب : - 44 ص 125 . ج 46 ، راحب ، - 43 میدروآ . اجنیا  رد  تیب  دـنچ  راصتخا  تیاـعر 
-50 ص 84 . ج 103 ، راحب ، - 49 هیآ 5 . أـسن : هروس  - 48 ص 297 . ص 154 و ج 44 ، ج 6 ، راحب : - 47 ص 59 . ج 47 ، راـحب : - 46
-54 ص 34 . ج 6 ، راحب ، - 53 ص 304 . ص 305 و ج 79 ، ج 75 ، راحب ، - 52 ص 184 . ج 47 ، راحب ، - 51 ص 250 . ج 22 ، راحب ،
ص 152. ج 74 ، راحب : - 58 ص 221 . ج 2 ، راحب : - 57 ص 147 . ، 96 راحب : - 56 ص 353 . ج 74 ، راحب : - 55 ص 242 . ج 74 ، راحب :
-63 ص 138 . ج 48 ، راحب : - 62 هیآ 146 . فارعا : هروس  - 61 ص 3 . و ج 73 ، ص 360 ، ج 93 ، راحب : - 60 ص 50 . ج 3 ، راحب : - 59
ج راحب : - 66 هیآ 11 . تافاص : هروس  - 65 ص 175 . ج 48 ، راحب : - 64 توافت . یکدنا  اب  ص 379  و ج 75 ، ص 136 ، ج 48 ، راحب :
ج راحب : - 68 تیاور 2 و 3 و 4 . و 218 و 219  ص 217 ، و ج 49 ، تیاور 2 و 6 ، ص 230 و 231 ، ج 43 ، راحب : - 67 ص 289 . ، 48
: هرقب هروس  - 72 ص 55 . ج 49 ، راحب : - 71 ص 101 . ج 49 ، راحب : - 70 ص 302 . و ج 64 ، ص 88 ، ج 49 ، راحب : - 69 ص 31 . ، 102
ج راحب : - 77 هیآ 84 . رفاغ : هروس  - 76 ص 150 . ج 50 ، راحب : - 75 ص 46 . ج 50 ، راحب : - 74 ص 159 . ج 68 ، راحب : - 73 هیآ 264 .
اهومع و اهردارب و  ( ؛ هلقاع تسا . لتاق  ناشیوخ  زا  هلقاع )  ) هدـهع رب  ییاـطخ  لـتق  هید  - 79 ص 278 . ج 50 ، راحب : - 78 ص 174 . ، 50
ص ج 51 ، راحب : - 82 ص 118 . ج 51 ، راحب : - 81 ص 255 . ج 50 ، راحب : - 80 دشاب ). یم  لتاق  دنزرف  ردپ و  ومع و  رسپ  ردارب و  رـسپ 

دنتسه ياهتمالع  زا  ینامسآ  يادص  ینایفس و  مانب  یصخش  جورخ  - 84 ص 150 . ج 51 ، راحب : - 83 تسا . هدش  صیخلت  تیاور  219 ؛
يرایسب اریز  دنتسه . ترضح  هیحان  زا  تباین  هدهاشم و  یعدم  هک  تسا  یناسک  ماما  روظنم  - 85 داد . دهاوخ  خر  ماما  روهظ  کیدزن  هک 

دنس یضعب  رد  - 87 ص 361 . ج 51 ، راحب : - 86 دنا . هدرک  لح  ناشیا  هلیـسوب  ار  ناشتالکـشم  هدیـسر و  جـع  ماما  روضحب  ناگرزب  زا 
-89 دش . هدافتسا  2 و 5  تیاور : ود  زا  22 ص 355 و 362 . ج ، راحب : - 88 22 ص 355 . راحب ج ، تسا . هدوب  زاریـش  لها  يو  هدـمآ ،
ص ج 20 ، راحب : - 93 ص 130 . ج 20 ، راحب : - 92 ص 140 . ج 42 ، راحب : - 91 ص 123 . ج 65 ، راحب : - 90 ص 137 . ج 6 ، راحب :
صلاخ و نانمؤم  زا  یخرب  تشگزاب  - 97 ص 327 . ج 45 ، راحب : - 96 ص 336 . ج 45 ، راحب : - 95 ص 272 . ج 22 ، راحب : - 94 . 130
ج راحب : - 100 ص 399 . ج 47 ، راحب : - 99 ص 399 . ج 47 ، راحب : - 98 زیخاتـسر . زور  زا  شیپ  ایند  نیا  هب  لدروک  ناقفانم  زا  یـضعب 
زا زین  ام  دـنیوگ : دـسر  نانآ  هب  یتبیـصم  هک  هاـگنآ  ناگدـننک ، ربص  هب  هد  تراـشب  - 102 ص 95 . ج 74 ، راـحب : - 101 ص 350 . ، 45

ص ج 82 ، راحب : - 103 تسا . ناگتفای  تیاده  نانآ  صاخـشا و  نینچ  رب  ادخ  تمحر  دورد و  مینک . یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  میئادخ و 
ص 254. ج 12 ، راـحب : - 107 ص 349 . ج 19 ، راـحب : - 106 روشک . یلاـع  ناوید  سیئر  - 105 ص 348 . ج 19 ، راـحب : - 104 . 151
: راحب - 111 ص 296 . و ج 104 ، ص 233 ، و ج 103 ، ص 490 ، ج 14 ، راحب : - 110 ص 92 . ج 14 ، راحب : - 109 هیآ 18 . هبوت : - 108
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ج راحب : - 114 ص 188 . ج 14 ، راحب : - 113 دش . هدروآ  هصالخ  روط  هب  ناتـساد  نیا  ص 179 . ج 12 ، راحب : - 112 ص 153 . ج 23 ،
ص 123. ، 96

ناتساد يواح 97  دلج 4 = 

راتفگشیپ

همالع راونـالاراحب  ربتعم  دنمـشزرا و  باـتک  ياـه  شخب  نیرت  هدـنزومآ  نیرت و  یندـناوخ  زج  دـیاب  عقاو  رد  ار  راونـالاراحب  ياهناتـساد 
همالع تسا . رون ) ياهایرد   ) نآ مان  قیمع  يانعم  رگ  یعادـت  یتسار  هب  باـتک  یملع  يونعم و  ياوتحم  دومن . دادـملق  یـسلجم  راوگرزب 

لاس هس  داتفه و  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  تفه  یـس و  رازه و  خـیرات  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  دـیقف 
هب قیتع  دجسم  بنج  ناهفصا  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  یعیش ، ییاور  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  عیـشت و  ملاع  مالـسا و  هب  تمدخ 

يدرف ناونع  هب  یسلجم  همالع  تسا . ینابر  ملاع  نآ  ناگتفیش  نارادتـسود و  تیانع  هجوت و  دروم  نونکا  ناشیا  دقرم  دش . هدرپس  كاخ 
لیلج ملاع  نآ  ذوفن  مغر  یلع  تسا . هدش  یم  هتخانش  يدابع  ینید و  مسارم  سلاجم و  رگایحا  هراومه  یمالسا ، بادآ  هب  لماع  اسراپ و 

همـالع درک . یم  یگدـنز  لـماک  ياوقت  تیونعم و  عضاوت و  اـب  هدوـب و  اربـم  يوـیند  تاـقلعت  زا  مدرم ، ناـیم  يوفـص و  تلود  رد  ردـقلا 
. تشگ یم  بوسحم  دوخ  راگزور  دمآرـس  هیارد  لاجر و  خـیرات ، لوصا  هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  دوب و  یمالـسا  مولع  عماج  یـسلجم 

یم سیباقم  رد  یمظاک  ققحم  دنا . هتسناد  ریظن  یب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  یملع  تیـصخش  دعب  زا  ار  ناشیا  قیادح  بحاص  دننام  یخرب 
تسرد تسا )! هدیدن  راگزور  مشچ  ار  وا  لثم  دوب و  رون و ... يایرد  رد  روانـش  میکح و  يدرف  رارـسا و  لیاضف و  عبنم  یـسلجم  : ) دسیون

همالع یهاگآ  دـندناوخ . یم  همالع )  ) ار وا  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  هک  تسا  هدوب  تایـصوصخ  لیاضف و  نیمه  لیلد  هب 
یبوخ هب  يو  ياه  باتک  راثآ و  هب  هعجارم  زا  موجن و ... بط ، ایفارغج ، تایضایر ، تغل ، تایبدا ، نوچ  یمولع  یلقع و  مولع  هب  یـسلجم 
ةریاد مکح  رد  دوخ  دوش و  یم  بوـسحم  هعیـش  ییاور  راـثآ  نیرتـگرزب  وزج  راونـالاراحب  باـتک  دـش ، رکذ  هکناـنچ  ددرگ . یم  موـلعم 

ثیداحا و مامت  هک  هدوب  نآ  همالع  موحرم  شور  باتک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  فراعم  نایاپ  یب  هنیجنگ  دنمـشزرا و  میظع و  یفراعملا 
دوخ رصع  ياملع  نادرگاش و  زا  يدایز  هورگ  يرای  تدعاسم و  زا  هار  نیا  رد  هدومن و  يروآدرگ  یصخشم  بیترت  مظن و  اب  ار  تایاور 

راذگورف یـشالت  چیه  زا  تخادرپ و  یم  مزال  عبانم  يروآ  عمج  هب  باتک  نیا  نیودـت  يارب  فانکا  فارطا و  زا  يو  دـنا . هدوب  دـنم  هرهب 
زا تایاور  حرش  ریسفت و  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  یناگدنز  خیرات  ثیدح و  باتک ، یلـصا  عوضوم  دومن . یمن 

رویز هب  اهراب  نونکات  راونالاراحب  باتک  تسا . هدـش  هتفرگ  هرهب  ... یقالخا یخیرات و  یمالک ، يریـسفت ، یهقف ، هدرتسگ  عونتم و  رداصم 
، نمض رد  تسا . هدیسر  پاچ  هب  دلج  هد  دص و  رد  اریخا  هک  هدوب  نارهت  پاچ  راحب  هعومجم ، نیا  رد  ام  ذخأم  اما  هدیدرگ ، هتسارآ  عبط 

یم رظن  دروم  تایاور  هب  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  نادنم  هقالع  تسا و  دوجوم  زین  يرتویپماک  همانرب  لکـش  هب  نونکا  فیرـش  باتک  نیا 
باتک نیا  دـیفم  بلاطم  اه و  ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  زارد  ناـیلاس  یط  هدـنراگن ، دـندرگ . دـنم  هرهب  دـیدج  ناـکما  نیا  زا  دـنناوت 
بلاـغ دوب و  هدـش  هتـشاگن  یبرع  هب  باـتک  نتم  لاـح ، ره  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  ینید  ناردارب  ناـنطومه و  هب  نآ  لاـقتنا  ینارون و 
همجرت هب  مادـقا  اذـل  دـندرگ ، دـنم  هرهب  صخـشم -  هعومجم  کی  رد  لقادـح  نآ -  بلاـطم  رت  عماـج  هعلاـطم  زا  دنتـسناوت  یمن  نازیزع 

دلج مینآ  رب  نونکا  مدومن . راونـالاراحب  ياـه  ناتـساد  ناوـنع  تحت  میظع ، فراـعملا  ةریاد  نیا  زا  يدنمـشزرا  ياـه  هعطق  اـه و  ناتـساد 
. مییامن عیـشت  ملاع  ناگرزب  یناگدـنز  قالخا و  صوصخب -  یهلا و -  فراعم  هنـشت  نابلاط  میدـقت  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد  زا  مراـهچ 

هیلع موصعم  هدراهچ  هب  طوبرم  ياه  تیاور  اهناتـساد و  هب  تسخن  شخب  تسا : هدـیدرگ  نیودـت  شخب  هس  رد  هعومجم  نیا  ياهناتـساد 
مالـسلا و مهیلع  ناربمایپ  دـشاب . یم  اه  هتفگ  اه و  هتکن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیرـصاعم  ناونع  اـب  مود  شخب  دراد . صاـصتخا 
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زا تناما ، ظفح  اب  هاگ  اه  ناتـساد  نیا  همجرت  رد  تسا ، رکذ  هب  مزال  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  موس  شخب  ناونع  زین  هتـشذگ  ياـهتما 
زا اضعب  ریسم  نیا  رد  میشاب ، هدوزفا  تارابع  یقیقح  يانعم  لاقتنا  روط  نیمه  تیباذج و  هب  ات  میا  هداهن  رتارف  یماگ  یظفللا  تحت  همجرت 

علطم رـضاح  هعومجم  هئارا  همجرت و  رد  یلامتحا  ياـه  یتساـک  زا  بناـجنیا  عطق ، روط  هب  میا . هتفرگ  هرهب  زین  دوجوم  ياـه  همجرت  هراـپ 
يدعب تادلجم  دلج و  نیا  لیمکت  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دوخ ، هدنزرا ي  تاداهنـشیپ  اب  رظن  لها  تسا  دـیما  یلو  درادـن ، ییاعدا  هدوب و 

زیئاپ 78)  ) هیملع هزوح  مق  يرصان  دومحم  دنیامن . يرای 

دزیر یم  ورف  ناهانگ  یگنوگچ  - 1

. تخیر ورف  شیاهگرب  همه  داد ، ناکت  تفرگ و  ار  یکشخ  هخاش  وا  مدوب ، هتسشن  یتخرد  ریز  یسراف  ناملس  اب  نم  دیوگ : یم  نامثعوبا 
رـضحم رد  یتخرد  ریز  تقو  کی  تفگ : خـساپ  رد  يدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  متفگ : مدرک ؟ نینچ  ارچ  یـسرپ  یمن  تفگ : نم  هب  هاـگنآ 

سپـس تخیر . ورف  شیاهگرب  مامت  داد  ناـکت  تفرگ و  ار  تخرد  کـشخ  هخاـش  ترـضح  مدوب ، هتـسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
ناملـسم هک  یتـقو  دوـمرف : دوـب ؟ هچ  راـک  نیا  زا  تروـظنم  مدرک : ضرع  مداد ؟ ماـجنا  ار  راـک  نیا  ارچ  يدرکن  لاؤـس  ناملـس ! دوـمرف :

ورف تخرد  نیا  ياهگرب  هک  نانچمه  دزیر ، یم  ورف  وا  ناهانگ  دروآ ، اـجب  ار  هناـگ  جـنپ  ياـهزامن  سپـس  تفرگ ، یبوخ  هب  ار  شیوضو 
(1 .) تخیر

رازگساپس هدنب  - 2

هک دناوخ  یم  بش  زامن  ردق  نآ  درک ، یم  مرو  شیاهاپ  هک  داتسیا  یم  تدابع  زامن و  يارب  ردق  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 
نیا هن  رگم  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش  تشگ . یم  لاح  یب  هک  تسیرگ  یم  تدابع  لاح  رد  ردق  نآ  دش و  یم  درز  شا  هرهچ 

: دومرف خـساپ  رد  ترـضح  یهد ؟ یم  تمحز  هنوگ  نیا  ار  دوـخ  ارچ  ( 2 .) تسا هدیـشخب  ار  وت  هدنیآ  هتـشذگ و  هانگ  دـنوادخ  هک  تسا 
(3 .) مشابن ادخ  رازگساپس  هدنب  ایآ  اروکش :) ادبع  نوکا  الفا  )

ایند یگدنز  - 3

ترضح هک  یلاح  رد  دش ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ قاتا  دراو  يزور  دوب  مرکا  لوسر  باحصا  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  دوعـسم  نبا 
ندب يور  ریـصح  ربز  کشخ و  ياهبوچ  رثا  درک  هظحالم  دوعـسم  نبا  دش ، رادیب  باوخ  زا  ربمغیپ  هک  نیمه  دوب . هدـیباوخ  ریـصح  يور 
هیهت شیاسآ  لیاسو  امـش  باوخ  قاـتا  يارب  تسا ، حالـص  رگا  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  عضو  نیا  هدـهاشم  اـب  دوش . یم  هدـید  ربماـیپ 

تحارتسا زا  سپ  هک  متـسه  يرفاسم  دـننامه  نم  اریز  تسین . مهم  میارب  ایند ، نیا  شیاـسآ  لـیاسو  دوعـسم ! نبا  دومرف : ترـضح  مینک ؟
. مشوکب نآ  يدابآ  رد  هک  تسین  نم  یلصا  هناخ  اجنیا  ( 4 .) دنک تکرح  دصقم  يوس  هب  یتخرد ، هیاس  رد  كدنا 

تخورف ایند  هب  ار  تشهب  ياهغاب  هک  يدرم  - 4

نودـب یهاگ  تخرد  بحاص  دوب ، هتفر  يدـنم  لایع  ریقف و  درم  هناخ  طایح  هب  وا  يامرخ  ناـتخرد  زا  یکی  هخاـش  هک  دوب  یناملـسم  درم 
داتفا و یم  ریقف  درم  طایح  هب  امرخ  يدادـعت  یهاـگ  تفر ، یم  تخرد  يـالاب  اـهامرخ  ندـیچ  يارب  دـش و  یم  هناـخ  طاـیح  دراو  هزاـجا 

یکی ناهد  رد  ار  امرخ  رگا  تفرگ و  یم  اهنآ  تسد  زا  ار  اهامرخ  دمآ و  یم  نییاپ  تخرد  زا  درم  دنتـشاد ، یم  رب  ار  اهامرخ  شناکدوک 
تخرد بحاص  زا  دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  ریقف  درم  دروآ . یم  نوریب  ار  امرخ  درک و  یم  ناهد  لخاد  رد  ار  شتـشگنا  دید  یم  اه  هچب  زا 

: دومرف وا  هب  دید و  ار  تخرد  بحاص  ربمایپ  سپس  منک . یگدیسر  تتیاکش  هب  ات  ورب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ درک . تیاکش 
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وت نآ  زا  تشهب  رد  ییاـمرخ  تخرد  نآ ، لـباقم  رد  اـت  یهد  یم  نم  هب  تسا  هدـمآ  سک  نـالف  هناـخ  هب  شیاـه  هخاـش  هک  یتخرد  نیا 
رگا دومرف : ترـضح  تسین . تخرد  نیا  یبوـخ  هب  مادـک  چـیه  ياـمرخ  مراد و  اـمرخ  ناـتخرد  یلیخ  نم  مهد ! یمن  تفگ : درم  دـشاب ؟

ادخ لوسر  نخـس  دوب ، ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  حادحد  وبا  مهد ! یمن  تفگ : درم  مهد . یم  وت  هب  تشهب  رد  یغاب  شلباقم  رد  نم  یهدـب 
يداد یم  درم  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  امش  ایآ  منک  راذگاو  امش  هب  مرخب و  وا  زا  ار  تخرد  نیا  نم  رگا  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  و  دینـش . ار 

یم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تفگ : درم  درک  تبحـص  تخرد  بحاص  اب  تفر  حادحد  وبا  يرآ . دومرف : ینک ؟ یم  تمحرم  نم  هب 
حادـحد وبا  تسا . ذـیذل  رایـسب  تخرد  نیا  يامرخ  نوچ  متفریذـپن  نم  دـهدب  نم  هب  تشهب  رد  ییاـهتخرد  تخرد  نیا  لـباقم  تساوخ 

تخرد يارب  ینیگنس  ياهب  هچ  تفگ : حادحد  وبا  یهدب . نم  هب  تخرد  لهچ  هکنیا  رگم  هن ، تفگ  هن ؟ ای  یشورفب  يرـضاح  ایآ  تفگ :
رگا تفگ : راک  عمط  درم  مهد . یم  وت  هب  تخرد  لهچ  بوخ  یلیخ  تفگ  هاتوک  توکـس  زا  سپ  حادحد  وبا  ینک . یم  هبلاطم  هدش  جک 

دمآ و ربمایپ  رـضحم  هب  هاگنآ  تفرگ  دـهاش  هلماعم  ماجنا  يارب  ار  يا  هدـع  حادـحد  وبا  روایب ! دـهاش  ناونعب  رفن  دـنچ  ییوگ  یم  تسار 
نم زا  ار  نآ  مراد  اضاقت  منک ، یم  ناتکرابم  تمدـخ  میدـقت  تسا ، هدـش  نم  کـلم  مدـیرخ  ار  اـمرخ  تخرد  هللا  لوسر  اـی  درک : ضرع 

يدادعت هکلب  غاب  کی  هن  حادحد ! وبا  يا  دومرف : ربمایپ  امرف . تیانع  نم  هب  کنیا  درکن  لوبق  يداد  یم  درم  نآ  هب  هک  یتشهب  غاب  ریذپب و 
نیا هب  ( 5 .) تسا وت  نادـنزرف  وت و  نآ  زا  تخرد  نیا  تفگ  وا  هب  تفر و  ریقف  درم  غارـس  هب  ربمایپ  تسامـش . رایتخا  رد  تشهب  ياهغاب  زا 

. دش رگید  ياهغاب  غاب و  نآ  کلام  حادحد  وبا  داد و  تسد  زا  ار  یتشهب  غاب  ایند  هزور  دنچ  یگدنز  يارب  رظن  هاتوک  درم  بیترت 

هدیدنسپ ياه  تلصخ  - 5

دروم هک  رفن ، کی  زج  هب  دننک ، مادعا  ار  همه  داد  روتسد  ربمایپ  دندروآ . مالسلا  هیلع  مالـسا  ربمایپ  روضح  هب  ار  رفاک  ناریـسا  زا  یهورگ 
وت دوجو  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  نیما ، لیئربج  دومرف : يدرک ؟! دازآ  ارم  اهنت  هچ  يارب  دیسرپ : بجعت  اب  درم  دش . دازآ  تفرگ و  رارق  وفع 

تریغ ياراد  تدوخ  سوماـن  هب  تبـسن  هک  نآ  - 1 دـنراد . یم  تسود  ار  اهنآ  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  دراد  دوجو  بوخ  تلـصخ  جـنپ 
یمن غورد  زگره  هدوب  وگتسار  هراومه  - 4 يراد . بوخ  قالخا  - 3 يرادروخرب . ششخب  لذب و  تواخس ، تافص  زا  - 2 یتسه . دیدش 

، درب یپ  مالـسا  تیناقح  هب  تفای  قباطم  دوخ  ینورد  تـالاح  اـب  ار  ربماـیپ  نانخـس  هک  ریـسا  درم  یتسه . يریلد  عاجـش و  درم  - 5 ییوگ .
(6 .) دنام یم  یقاب  دوخ  كاپ  هدیقع  رد  هظحل  نیرخآ  ات  دش و  ناملسم 

لامعا همان  رد  کچوک  غورد  - 6

هارمه نانز  زا  يا  هدع  مدرب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ دزن  هب  هدرک  هدامآ  ار  هشیاع  فافز  بش  نم  دیوگ : یم  سیمع  رتخد  ءامـسا 
هب ار  ریـش  فرظ  سپـس  دروخ . نآ  زا  يرادقم  ادخ  لوسر  دوبن . ریـش  فرظ  کی  زج  ییاذغ  ترـضح  دزن  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـندوب . نم 

. دروخ يرادـقم  تفرگ و  ار  ریـش  فرظ  مرـش  اب  هشیاع  نکن ! در  ار  ربمغیپ  تسد  متفگ : وا  هب  دریگب . دومن  ایح  هشیاع  داد ، هشیاـع  تسد 
اب ار  غورد  یگنـسرگ و  زگره  دومرف : ادخ  ربمایپ  میرادن . اهتـشا  ام  دنتفگ : اهنآ  هدب ! دوخ  ناهارمه  هب  ار  ریـش  فرظ  دومرف : ربمایپ  هاگنآ 

غورد یلب ! دومرف : ربمایپ  دوش ؟ یم  باسح  غورد  نیا  میرادن ، اهتـشا  دیوگب  ام  زا  یکی  رگا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : ءامـسا  دینکن . عمج  مه 
(7 .) ددرگ یم  تبث  کچوک  غورد  ناونع  هب  لامعا  همان  رد  کچوک  غورد  یتح  دوش . یم  هتشون  ناسنا  لمع  همان  رد 

نابز لرتنک  - 7

هک منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  دش . فرشم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رضحم  یـصخش 
قافنا تسا  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  دومرف : ترـضح  هللا ! لوسر  ای  مهاوخ  یم  داد : خـساپ  درم  يوش ؟ تشهب  لـخاد  نآ  هلیـسو  هب 
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وا زا  رت  ناوتان  مدوخ  رگا  درم : نک ! يرای  ار  مولظم  دومرف : منک ؟ هچ  مشاـب ، نارگید  زا  رتدـنمزاین  دوخ  رگا  درم : هدـب ! نارگید  هب  نک و 
رد زج  ار  تنابز  تروص  نیا  رد  دومرف : منک ؟ هچ  مشاب ، وا  زا  رت  نادان  مدوخ  رگا  درم : نک ! ییامنهار  ار  ینادان  دومرف : منک ؟ هچ  مشاب ،

تلخاد تشهب  هب  یـشاب و  هتـشاد  ار  تافـص  نیا  زا  یکی  هک  يوش  یمن  لاحـشوخ  اـیآ  دومرف : ادـخ  لوسر  سپـس  رادـهگن ! ریخ  دراوـم 
(8 (؟ دنیامن

تخبشوخ ناسنا  - 8

رهاظ نابایب  نیا  فرط  زا  یـصخش  نونکا  دومرف : باحـصا  هب  تشذگ ، یم  یلحم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ناوراک  يزور 
، دوب هدـیبسچ  ناوختـسا  هب  شتـسوپ  هک  تشگ  ناـیامن  یبرع  دیـشکن  یلوـط  درادـن . وا  اـب  یطاـبترا  ناطیـش  تسا  زور  هس  هک  ددرگ  یم 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  تسیک ؟ ربمغیپ  دیـسرپ : دـمآ ، کیدزن  دوب . هدـش  زبس  ناهایگ  ندروخ  زا  شیاهبل  هداتفا و  يدوگ  هب  شیاهمـشچ 
! هدـب دای  نم  هب  ار  مالـسا  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  دیـسر  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تمدـخ  دـنداد . ناـشن  وا  هب  ار  هلآ ) هیلع و 

هام یناوخب و  دیاب  ار  هناگجنپ  زامن  ترـضح : درک . رارقا  درم  هللا .) لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هللا و  هلا  نا ال  دهـشا  ! ) وگب دومرف : ترـضح 
: درم يروآ . ياجب  ار  تبانج  لسغ  یهدب و  تاکز  یهد ، ماجنا  دیاب  ار  ادخ  هناخ  جح  ترـضح : متفریذپ . درم : يریگب ؟ هزور  ار  ناضمر 
زا برع  رتـش  مک  مک  دـندرک ، یط  هار  يرادـقم  داـتفا . هار  هـب  ناناملـسم  ناوراـک  هارمه  مالـسا  شریذـپ  زا  سپ  برع  درم  مدرک . لوـبق 

تـسناوتن شرتش  دـندرک : ضرع  دـش . ایوج  يو  لاح  زا  داتـسیا و  تشگ ، هجوتم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دـنام . بقع  ناوراک 
ورف یشوم  خاروس  هب  رتش  ياپ  دندید  هاگان  دنتشگرب . بقع  هب  وا  يوجتسج  يارب  ناناملـسم  دنام . بقع  دنک ، تکرح  ناوراک  اب  ماگمه 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنا . هداد  ناج  اـجنامه  ود  ره  هتـسکش و  شرتش  ندرگ  يو و  ندرگ  تسا ، هداـتفا  رتش  يـالاب  زا  درم  هتفر ،
نوریب همیخ  زا  هاگنآ  درک . نفک  ار  وا  دش ، همیخ  دراو  دوخ  ادـخ  لوسر  سپـس  دـنداد . شلـسغ  همیخ  رد  دـندز و  يا  همیخ  داد  روتـسد 
نامیا هک  تسا  یسک  وا  تفر و  ایند  زا  هنسرگ  لاح  رد  یبارعا ، درم  نیا  دومرف : تخیر ، یم  قرع  شکرابم  یناشیپ  زا  هک  یلاح  رد  دمآ 

ار شفارطا  دـندمآ ، وا  زاوشیپ  هب  یتشهب  ياه  هویم  اب  نایروح  ورنیا  زا  تفر . ایند  زا  كاپ  نامیا  اب  تشگن ، ملظ  هب  هدولآ  شنامیا  دروآ و 
نم رـسمه  دـنک و  جاودزا  نم  اـب  تشهب  رد  درم ، نیا  دـیوش  هطـساو  امـش  هللا ! لوـسر  اـی  درک : یم  ضرع  ناشمادـک  ره  دـندوب و  هتفرگ 

(9 .) دشاب

ناگدرم ندش  نادنز  - 9

دناوت یم  دوخ  لایخ  هب  . ) دروآ مالـسا  ربمایپ  دزن  ار  يا  هدیـسوپ  ناوختـسا  هعطق  فلخ ) رـسپ  یبا   ) مان هب  مالـسا  نانمـشد  زا  یکی  يزور 
تخاس هدنکارپ  اضف  رد  درک و  مرن  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  و  دنک ). لطاب  نآ  اب  داعم ، هرابرد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نانخس 
دنوادخ دنک ؟ رواب  ار  نآ  لقع  مادک  و  دنک ! هدنز  ون  زا  ار  هدش  كاخ  هدیـسوپ و  ياه  ناوختـسا  نیا  دـناوت  یم  یتردـق  مادـک  تفگ : و 
هدیرفآ كاخ  زا  ار  اه  ناوختسا  نیا  ادتبا  رد  هک  ییادخ  نامه  دیوگب : وا  خساپ  رد  هک  داد  روتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  لاعتم 

الثم و انل  برـض  و  . ) دیامن هدنز  هدرک و  عمج  ار  هدنکارپ  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  نیا  رگید  راب  دـناوت  یم  تسا ، هداد  نآ  هب  یگدـنز  و 
یسک هچ  دیوگ : یم  فلخ ) رسپ  یبا  .( ) میلع قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوا  اهأشنا  يذلا  اهیحی  لق  میمر  یه  ماظعلا و  یحی  نم  لق  هقلخ  یسن 

هدیرفآ و ار  نآ  لوا  راب  هک  دنک  یم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  وگب  وا  هب  ام ! ربمایپ  يا  دنک ؟ هدنز  ار  هدیسوپ  ياه  ناوختـسا  نیا  دناوت  یم 
(10 .) تسا هاگآ  هدش  هدیرفآ  ره  هب  وا  داد و  یگدنز  تایح و 

نامزلارخآ ياهتمالع  - 10
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( عادولا ۀـجح   ) دروآ ياجب  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هک  یجح  نیرخآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـب  اـم  دـنک : یم  لـقن  ساـبع  نبا 
ياهتمالع زا  ار  امـش  دیرـضاح  اـیآ  دومرف : درک و  اـم  هب  ور  تفرگ و  ار  هبعک  هناـخ  رد  هقلح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  میدوب .

! هللا لوسر  ای  يرآ ، درک : ضرع  دوب ، کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  همه  زا  زور  نآ  رد  هک  ناملـس  مزاـس ؟ ربخاـب  ناـمزلارخآ 
یمارگ یتسرپاوه ، هب  لیامت  تاوهـش ، زا  يوریپ  زاـمن ، ندرک  عیاـض  ناـمزلارخآ  ياـه  تمـالع  زا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

همه نیا  زا  بآ ! رد  کمن  بآ  لثم  دوش  یم  بآ  شنورد  رد  نمؤم  بلق  تقو  نآ  رد  تساـیند و  هب  نید  نتخورف  نادـنمتورث و  نتـشاد 
، يرآ دومرف : ترـضح  دـش ؟ دـهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  اـیآ  دیـسرپ : ناملـس  درادـن . ار  نآ  يریگولج  رب  تردـق  دـنیب و  یم  هک  اـهیتشز 

تموکح مدرم  رب  نئاخ  ییانما  رگمتـس و  ناسانـشراک  قساف ، یناریزو  ملاـظ ، نارادـمامز  تقو  نآ  رد  ناملـس ! يا  دـنوادخ ! هب  دـنگوس 
نآ رد  ناملـس ! يا  ادخ ! هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش ؟ دهاوخ  عقاو  يرما  نینچ  ایآ  دیـسرپ : ناملـس  دـننک .
یم قیدـصت  وگغورد  دـنک ، یم  تنایخ  رادـتناما  دوش و  یم  هدرپس  راکتنایخ  هب  تناما  دوش . یم  تشز  اه  ییابیز  اـبیز و  اـه  یتشز  تقو 

رد دنوادخ ! هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دش ؟ دهاوخ  عقاو  رما  نیا  ایآ  دیسرپ : ناملس  بیذکت ! وگتـسار  دوش و 
تاکز یگنرز ، دـنیاشوخ و  غورد  دننیـشن ، یم  ربنم  رب  ناـکدوک  دوب ، دـهاوخ  ناـگدرب  اـب  تروشم  ناـنز و  تسد  هب  تموکح  تقو  نآ 

هلابند هراتـس  دنیامن و  یم  یکین  ناشناتـسود  هب  دننک و  یم  افج  ردام  ردـپ و  قح  رد  دالوا  دوش ! یم  بوسحم  تمینغ  لاملا  تیب  ررض و 
يا يرآ ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هللا ؟ لوسر  اـی  دـش ، دـهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  اـیآ  دیـسرپ : ناملـس  دـنک ! یم  عوـلط  راد 
یم ریقح  ناتـسد  یهت  لیخب ، نادرمناوج  مک ، تمحر  ناراب  دـنوش ، یم  کیرـش  دوخ  نارهوش  اب  تراجت  رد  نانز  نامز  نآ  رد  ناـملس !

يزیچ دـیوگ  یم  يرگید  مدربن و  يدوس  دـیوگ  یم  یکی  دـننک . یم  تیاکـش  ادـخ  زا  همه  ددرگ و  یم  کیدزن  مه  هب  اـهرازاب  دـنوش ،
فرح مدرم  رگا  دنسر ، یم  تموکح  هب  یهورگ  تقو  نآ  رد  يرآ ، دومرف : ترضح  دش ؟ دهاوخ  عقاو  رما  نیا  دیسرپ : ناملس  متخورفن .

زا رپ  ار  اهلد  دـنزیر و  یم  ار  ناشنوخ  دـننک و  یم  لامیاپ  ار  ناشقح  تراغ ، ار  ناشلاوما  دـننک  توکـس  رگا  دنـشک و  یم  ار  اهنآ  دـننزب 
کچوک رب  هن ، دنوش ، یم  گنراگنر  نم  تما  دنروآ و  یم  برغ  قرش و  زا  ار  نیناوق  ایـشا و  نامز  نآ  رد  دننک و ... یم  تشحو  هنیک و 

وچمه ناشیاه  بلق  نایمدآ و  دننام  ناشیاه  لکیه  دنـشخب ، یم  ار  يراک  هانگ  هن ، دـنراذگ و  یم  مارتحا  گرزب  رب  هن ، دـننک و  یم  محر 
! داب اهنآ  رب  ادـخ  تنعل  نادرم ، هیبش  ار  دوخ  نانز  دـننک و  یم  نانز  هیبش  ار  دوخ  نادرم  دوش ، یم  دایز  طاول  نامز  نآ  رد  تسا . نیطایش 

نارازگزامن ياهفـص  دنیامن و  یم  دنلب  ار  دـجاسم  ياه  هرانم  دـنهد و  یم  شیارآ  ار  اه  نآرق  دـننک ، یم  تنیز  ار  دـجاسم  نامز  نآ  رد 
ریرح و سابل  دـننک و  یم  تنیز  الط  اب  ار  دوخ  نارـسپ ، نادرم و  تسا ! فلتخم  ناشیاهنابز  زوت و  هنیک  رگیدـکی  هب  ناشیاهلد  اـما  داـیز ،

هوشر تبیغ و  اب  تالماعم  دوش و  یم  عیاش  مدرم  نیب  رد  اـبر  دـننک . یم  رب  رد  یگرزب  راـهظا  يارب  ار  گـنلپ  تسوپ  دنـشوپ ، یم  جاـبید 
تـالآ هدـنناوخ و  ناـنز  ددرگ ، یمن  ارجا  دودـح  دوـش ، یم  داـیز  قـالط  دـنراد ! یمرب  ار  اـیند  دـنراذگ و  یم  ار  نـید  دریگ ، یم  ماـجنا 

ایر يارب  ارقف  تراجت و  يارب  طسوتم  هقبط  حیرفت و  يارب  نادنمتورث  دنور ، یم  اهنآ  لابند  هب  تما  رارشا  ددرگ و  یم  راکشآ  یگدنزاون 
ریغ يارب  ار  ملع  زین  یهورگ  دنریگ و  یم  دای  یگدنناوخ  يارب  يا  هدع  ادخ و  ریغ  يارب  ار  نآرق  يا  هدع  دنور ! یم  جح  هب  ییامندوخ  و 
یم دایز  هانگ  ددرگ ، یم  هراپ  تمرح  ياه  هدرپ  دـننک ! یم  توادـع  رگیدـکی  اب  ایند  يارب  دوش و  یم  ناوارف  هدازانز  دـنزومآ ، یم  ادـخ 

، دنـشورف یم  رخف  رگیدکی  رب  اهـسابل  عاونا  اب  دبای ، یم  ینوزف  رقف  عیاش و  تجاجل  ناوارف ، غورد  دنوش  یم  طلـسم  نابوخ  رب  نادب  دوش ،
، تسا راوخ  نامز  نآ  رد  یعقاو  نمؤم  دنرمش . یم  تشز  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یم  فیرعت  ار  یقیـسوم  تالآ  رامق و 
زا نادنمتورث  دنناد . یم  دیلپ  دارفا  ار  نانآ  اهنامسآ  توکلم  رد  دننک و  یم  ییوگدب  رگیدکی  زا  هتسویپ  ناگدننک  تدابع  نآرق و  نایراق 

راعـش طقف  ناشیاهفرح  دنرادن ، تقیقح  هک  دنیوگ  یم  نخـس  هعماج  هرابرد  قیالان  ياهمدآ  دـننک و  یمن  محر  ارقف  رب  دنـسرت و  یم  رقف 
يارب یلو  دـنزیر  یم  نوریب  هرقن  ـالط و  ياـهجنگ  دنونـش ، یم  همه  هک  دزیخ  یمرب  نیمز  زا  شزرل  اـب  مأوـت  يادـص  ناـمز  نآ  رد  تسا !

(11 ...) دسر یم  رخآ  هب  ایند  تشاد و  دنهاوخن  يدوس  رگید  ناسنا 
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تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  - 11

شیپ دوب ، هتشامگ  اهنآ  رب  هیواعم  هک  یملاظ  رادنامرف  زا  تیاکش  يارب  هرامع )  ) رتخد هدوس )  ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  زا  سپ 
ار وا  هک  هیواعم  دـیناروش . یم  هیواعم  هاپـس  دـض  رب  ار  مدرم  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  هارمه  نیفـص  گنج  رد  هدوس  تفر . هیواـعم 

یم جییهت  ام  هیلع  ار  یلع  رکـشل  نیفـص  گنج  رد  يا  هدرک  شومارف  تفگ : دومن و  شنزرـس  ار  وا  دادـن و  شوگ  شتیاکـش  هب  تخانش 
اهنآ تسا  مزال  هک  یقوقح  هب  تبسن  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ام  دروم  رد  دنوادخ  تفگ : هدوس  تسیچ ؟ وت  نخس  نونکا  يدرک ؟

دننامه دننک و  یم  ملظ  ام  هب  بضغ  رهق و  اب  دنراد و  یم  اور  متس  دننک ، یم  تموکح  ام  رب  وت  بناج  زا  يدارفا  هتسویپ  ینک . تاعارم  ار 
نیا دنناشچ . یم  ام  رب  گرم  هبانوخ  هدـناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  ام  دـننک ، یم  نامدوبان  هنوگ  دنفـسا  هدرک ، ورد  ار  ام  مدـنگ  هشوخ 

هظحالم ار  وت  تعاطا  رگا  درب . امغی  هب  ار  ناملاوما  تشک و  ار  اـم  نادرم  دـنک ، یم  تموکح  اـم  رب  وت  فرط  زا  هک  تسا  ةاـطرا  نب  رـسب 
دوب میهاوخ  رازگـساپس  ینک  راـنکرب  ار  وا  رگا  کـنیا  میورن . شملظ  راـب  ریز  میریگب و  ار  شیولج  یبوخ  هب  میتـسناوت  یم  میدرک ، یمن 
راوس شومچ  رتش  رب  ار  وت  مهد  یم  نامرف  ینک ؟ یم  دـیدهت  تا  هلیبق  تردـق  اب  ارم  تفگ : هیواـعم  درک . میهاوخ  ینمـشد  وت  اـب  هنرگو ،

رـس هاگنآ  تخادـنا  ریز  هب  رـس  یمک  هدوس  دـهد . ماجنا  وت  هرابرد  تفرگ  میمـصت  هچ  ره  وا  ات  دـننادرگزاب  ةاطرا  نب  رـسب  شیپ  دـننک و 
نآ دش . نفد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ  ياج  كاخ  لد  رد  یتقو  هک  داب  رکیپ  نآ  رب  دنوادخ  دورد  دناوخ : ار  رعش  رطـس  ود  نیا  تشادرب و 

: دیسرپ هیواعم  ( 12 .) تشاد ینتـسسگان  دـنویپ  تقیقح  نامیا و  اب  درک و  یمن  تموکح  تلادـع  اب  زج  دوب ، نامیپ  مه  قح  اـب  هک  يرکیپ 
تموکح و زا  يا  هرطاـخ  هاـگنآ  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مروـظنم  دـنگوس ! ادـخ  هب  داد : خـساپ  هدوـس  تسیک ؟ تروـظنم 
، دوب هدمآ  تاقدص  يروآ  عمج  يارب  نارومام  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  نامز  رد  درک : لقن  نینچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادع 
، داتفا نم  هب  شمشچ  هک  نیمه  دوب . هداتـسیا  زامن  يارب  هک  میدیـسر  یتقو  میدرب  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  ار  وا  تیاکـش  درک ، متـس  ام  هب 

متس سپس  يرآ ! مدرک : ضرع  یتشاد ؟ يراک  دومرف : هدومن ، هجوت  نم  هب  ناوارف  تبحم  رهم و  ییور و  شوخ  اب  تشادرب  زامن  زا  تسد 
رب تخیر و  ورف  مالسلا  هیلع  یلع  نامشچ  زا  کشا  تارطق  درک ، هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  منانخس  هک  نیا  ضحم  هب  مداد . حرـش  ار  رومأم 
وت راـگدرورپ ! کـقح :) كرتب  ـال  کـقلخ و  ملظب  مه  رمآ  مل  ینا  مهیلع  یلع و  دـهاشلا  تنا  مهللا  : ) تفگ دـش و  يراـج  شیاـه  هنوگ 

يارب ( 13 : ) تشون تشادرب  یتسوپ  هراپ  يروف  دـنیامن . اهر  ار  وت  قح  دـننک و  متـس  مدرم  رب  نارومأم  نیا  ما  هتفگن  هاـگچیه  نم  یهاوگ 
نیمز يور  رد  دـینکن ، مک  مدرم  لاوما  زا  دـینک ، لماک  تسرد و  ار ، وزارت  هنامیپ و  تالماعم ، رد  دـیاب  امـش  دـمآ . یناهرب  لـیلد و  اـمش 

يا هتفرگ  نونکات  هچ  ره  ما  هداد  ار  نآ  يروآ  عمج  روتـسد  هک  یلاوما  يدناوخ  ارم  همان  هک  نیمه  نآ ... حالـصا  زا  سپ  دییامنن و  داسف 
تمس زا  روتـسد  نامه  اب  مدیناسر و  صخـش  نآ  هب  داد  نم  هب  ار  همان  مالـسلاو . دریگب . لیوحت  وت  زا  متـسرف  یم  هک  ار  یـسک  ات  رادهگن 

(14 . ) دینادرگزاب دوخ  نطو  هب  تیاضر  راب  ار  وا  دسیونب و  شیارب  تسه  هچ  ره  نز  نیا  هتساوخ  تفگ : هیواعم  دش . رانک  رب  دوخ 

ماجنارس هشیدنا  رد  - 12

مدید مدیسر ، ترـضح  تمدخ  يزور  دش ، هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  نینمؤملا  ریما  تفالخ  يارب  هک  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  هلفغ  رـسپ  دیوس 
رد لاـملا  تیب  نینمؤـملا ! ریما  اـی  مدرک : ضرع  تسین . يرگید  زیچ  ریـصح  نآ  زج  هناـخ  نآ  رد  تسا و  هتـسشن  یکچوـک  ریـصح  يور 

لقن اجنآ  زا  دیاب  هک  يا  هناخ  رد  لقاع  مدآ  هلفغ ! رسپ  دومرف : منیب ؟ یمن  مزاول  زا  يرگید  زیچ  ریـصح  زج  هناخ  نیا  رد  تسامـش ، رایتخا 
هب میتسرف و  یم  اجنآ  هب  ار  دوخ  بابـسا  نیرتهب  هک  میراد  شیپ  رد  یتحار  نما و  لزنم  ام  دنک ، یمن  عمج  لیاسو  بابـسا و  دـنک ، ناکم 

(15) درک میهاوخ  چوک  لزنم  نآ  يوس  هب  يدوز 

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ  - 13
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دربن نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  دوب . لمج  گنج  داتفا ، قافتا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرادمامز  نارود  رد  هک  یگنج  نیلوا 
دوب و اج  نیا  رد  مردارب  متشاد  تسود  تفگ : تشاد ، تکرش  گنج  رد  هک  ترضح  باحـصا  زا  یکی  تفای ، همتاخ  گنج  دش و  زوریپ 

مالـسلا هیلع  ماما  تشگ . یم  لیان  شاداپ  رجا و  هب  دـش و  یم  لاحـشوخ  زین  وا  دومن . زوریپ  نمـشد  رب  ار  امـش  دـنوادخ  هنوگچ  دـید  یم 
هاگنآ تسا . هدوب  ام  هارمه  گنج  نیا  رد  زین  وا  نیاربانب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ ! تفگ : دوب ؟ ام  اب  تردارب  رکف  بلق و  ایآ  دومرف :

، دنـشاب هدـیقع  مه  رکف و  مه  ام  اب  دربن  نیا  رد  رگا  دنتـسه ، ناشناردام  محر  رد  ناردـپ و  بلـص  رد  هک  اهنآ  هکلب  ناـشیا  اـهنت  هن  دوزفا :
(16 . ) دریگ یم  ورین  نانآ  هلیسو  هب  نید  نامیا و  هتشاذگ و  ناهج  هب  اپ  يدوز  هب  هک  دنتسه  ام  اب  یگمه 

هناصلاخ زامن  - 14

زامن تعکر  ود  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف : باحصا  هب  ترضح  دندروآ . گرزب  رتش  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب 
. دومرف رارکت  راب  دنچ  ار  شیامرف  نیا  مهدـب . وا  هب  ار  رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دـهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  رکف  هنوگ  چـیه  نآ  رد  هک  دـناوخب 
ار زامن  تعکر  ود  نآ  مناوت  یم  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تساوخ و  اپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دادن . خساپ  باحـصا  زا  یـسک 

زامن مالس  هک  یماگنه  دش ، زامن  لوغشم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روآ ! ياجب  بوخ  رایـسب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مناوخب .
طرـش دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدب ! یلع  هب  ار  اهرتش  زا  یکی  دیامرف  یم  دـنوادخ  درک : ضرع  دـش ، لزان  لیئربج  داد  ار 

ار اهرتش  زا  کی  مادک  درک  رکف  دوب  هتـسشن  هک  دهـشت  رد  یلع  دهدن . هار  دوخ  هب  ار  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  زامن  ماگنه  هک  دوب  نیا  نم 
شا هشیدنا  دهدب ، ارقف  هب  دشکب و  دریگب ، ار  وا  تسا  رتقاچ  رتش  مادک  دوب  نیا  یلع  فدـه  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تفگ : لیئربج  دریگب .

هب ار  رتش  ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رکشت  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  ایند . يارب  هن  دوب و  شدوخ  يارب  هن  دوب . ادخ  يارب 
عمسلا و یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلاذ  یف  نا  : ) دومرف هدومن و  ینادردق  ترضح  نآ  زا  يا  هیآ  نمـض  رد  زین  دنوادخ  داد . وا 

دوخ هب  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  نآ  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  ( 17 ( ) دیهش وه 
(18 . ) دزرمآ یم  ار  شناهانگ  هدش و  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  دهدن ، هار 

ناضمر هام  رد  بارش  - 15

یم کیرحت  هیواعم  دض  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاپـس  شراعـشا  اب  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنمتدارا  نایفارطا و  زا  یکی  رعاش ، یـشاجن 
بارـش ناضمر  هام  رد  دـیزغل و  شیاپ  راب  کی  صخـش  نیمه  یلو  دـیگنج ، نمـشد  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاپـس  رد  اـهراب  درک ،

زین بش  کی  دز و  وا  هب  هنایزات  داتشه  شدوخ  یلع  ترضح  دندرک . تباث  ار  شیراوخبارش  دندروآ و  نینمؤملا  ریما  شیپ  ار  يو  دروخ .
نیا نینمؤملا ! ریما  ای  درک : ضرع  یشاجن  دز . وا  رب  رگید  هنایزات  تسیب  ترـضح  دندروآ ، ار  یـشاجن  داد  روتـسد  دعب  زور  درک . ینادنز 

ناضمر هام  رد  يراوخبارـش  هب  وت  تأرج  تراـسج و  رطاـخ  هب  هناـیزات  تسیب  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسیچ ؟ يارب  هناـیزات  تسیب 
(19 . ) تسا

مالسا رد  یتسیز  هداس  - 16

ریما هب  شربـخ  متفرگ . نآ  رب  ناـهاوگ  مدرک و  هلاـبق  دوـخ  ماـن  هب  مدـیرخ ، راـنید  داتـشه  هب  ار  يا  هناـخ  دـیوگ : یم  ( 20  ) یـضاق حیرش 
هتـشون و هلابق  نآ  رب  يا و  هدیرخ  رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  ما  هدینـش  حیرـش ! يا  دومرف : درک و  راضحا  ارم  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هب سرتب  ادـخ  زا  حیرـش  دومرف : درک و  نم  هب  نیگمـشخ  هاـگن  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . تسرد  يرآ ، متفگ : يا ؟! هتفرگ  هاوگ  رفن  دـنچ 
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نآ زا  ار  وت  دهد و  یم  تیمها  ناهاوگ  نآ  ياضما  هب  هن  دنک و  یم  هاگن  تا  هلابق  هب  هن  دمآ . دهاوخ  وت  يوس  هب  لیئارزع )  ) یسک يدوز 
نارگید لام  زا  ار  هناخ  نیا  ادابم  نک ! لمأت  بوخ  حیرـش ! يا  دراذـگ . یم  تربق  لادوگ  رد  دـنک و  یم  جراخ  نادرگرـس  ناریح و  هناخ 

سپـس يا . هتخاس  تخبدب  ار  نتـشیوخ  ترخآ  ایند و  رد  تروص ، نیا  رد  هک  یـشاب ؟ هتخادرپ  مارح  لام  زا  ار  نآ  ياهب  یـشاب و  هدیرخ 
کی هب  یتح  هناخ  نیا  دیرخ  هب  هک  متشون ، یم  يا  هلابق  وت  يارب  يدوب  هدمآ  نم  دزن  هناخ  دیرخ  تقو  رگا  شاب ! هاگآ  حیرش ! يا  دومرف :
هدامآ هک  يا  هدرم  صخـش  زا  لـیلذ ، راوخ و  هدـنب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیا  متـشون : یم  هلاـبق  نینچ  نیا  نم  يدرک  یمن  تبغر  مه  مهرد 

رارق ناگدـش  كـاله  هچوک  رد  ناگدـنوش و  یناـف  هلحم  رد  اـیند ،)  ) بیرف يارـس  رد  هک  هدرک  يرادـیرخ  تسا ، ترخآ  ملاـع  هب  چوک 
گرم  ) اهتبیـصم هب  مود ؛ دح  و  دوش . یم  یهتنم  اهالب ) تافآ و   ) راوگان ياهدـماشیپ  هب  نآ ؛ لوا  دـح  تسا : دـح  راهچ  ياراد  هک  دراد ،
هدننک هارمگ  ناطیـش  شمراهچ ؛ دح  و  دراد . لاصتا  هدننک  هابت  ياهوزرآ  یناسفن و  ياهـسوه  هب  موس ؛ دح  و  تسا . لصتم  نازیزع و )...

هب دریم  یم  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک  یـسک  زا  اهوزرآ  هتفیرف  صخـش  ار  هناخ  نیا  ددرگ . یم  زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  تسا و 
یگدنز هب  تبسن  هتسراو  ياهناسنا  هاگن  يرآ  ( 21 ... ) تسا هدیرخ  یتسرپ  ایند  یتسپ  رد  ندش  لخاد  تعانق و  تزع  زا  ندش  جراخ  غلبم 

. تسا نیمه  تسپ 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ  - 17

گرزب تبیـصم  تفه  مدرم ! يا  دومرف : ینارنخـس  نایاپ  رد  درک ، ییابیز  ینارنخـس  هفوک  رد  هعمج  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
ینیما - 4 دوش . ریقف  هک  ینمؤم  - 3 ددرگ . هتسخ  تدابع  زا  هک  يدباع  - 2 دزغلب . هک  یملاع  - 1 میربب : هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  تسا 

، تساوخرب يدرم  تقو  نیا  رد  دوش . راـمیب  هک  يریقف  - 7 ددرگ . راوخ  هک  يزیزع  - 6 دتفارد . رقف  هب  هک  يرگناوت  - 5 دنک . تنایخ  هک 
باجتـسم ار  ناتیاعد  ات  دـینک ، اعد  دـیناوخب ، ارم  مکل :) بجتـسا  ینوعدا  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  نینمؤملا ! ریما  اـی  درک : ضرع 

، دیتخانش ار  ادخ  هک  نیا  کی : دروم  تشه  رد  امش  ياهلد  هک  تسا  نآ  شتلع  دومرف : ترـضح  دوش ؟ یمن  باجتـسم  ام  ياعد  اما  منک .
دیروآ نامیا  ادخ  ربمغیپ  هب  ود : دروخن . امش  درد  هب  تخانش  نآ  ور  نیا  زا  دیدرواین ، اجب  دوب  بجاو  امـش  رب  هک  روط  نآ  ار  شقح  یلو 

نآ هب  یلو  دیدناوخ  ار  نآرق  هس : دـش ؟ هچ  امـش  نامیا  هجیتن  سپ  دـیدرب ! نیب  زا  ار  وا  تعیرـش  دـیدرک و  تفلاخم  وا  تاروتـسد  اب  یلو 
میسرت یم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  راهچ : دیتساوخرب . تفلاخم  هب  نآ  هب  اما  میریذپ  یم  لد  شوگ و  هب  ار  نآرق  دیتفگ : دیدرکن و  لمع 

یم ماجنا  ییاهراک  تالاح  مامت  رد  اما  میدنم  هقالع  تشهب  هب  دیتفگ  جنپ : دـیور . یم  منهج  يوس  هب  یـصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد 
یلو دـیدروخ ، ار  ادـخ  تمعن  شـش : تساجک ؟ تشهب  هب  تبـسن  امـش  قوش  هقـالع و  سپ  دزاـس . یم  رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  دـیهد 

ناطیش اودع :) هوذختاف  ودع  مکل  ناطیـش  نا  : ) دومرف داد و  روتـسد  ناطیـش  اب  ینمـشد  هب  ار  امـش  دنوادخ  تفه : دیدرکن . يرازگـساپس 
ياهبیع تشه : دیتساخرب . وا  اب  یتسود  هب  لمع  رد  یلو  دیدرک  ینمـشد  وا  اب  نابز  هب  دـیرادب ! نمـشد  ار  وا  امـش  سپ  تسامـش ، نمـشد 

هک دینک  یم  شنزرـس  ار  یـسک  هجیتن  رد  و  دیتفرگ ) هدـیدان   ) دـیدنام ربخ  یب  دوخ  بویع  زا  دـیداد و  رارق  ناتناگدـید  ربارب  رد  ار  مدرم 
ياه هار  اعد و  ياهرد  امش  هک  یتروص  رد  دوش ؟ یم  باجتسم  امش  زا  ییاعد  هچ  عضو  نیا  اب  دیتسه . وا  زا  رتراوازـس  شنزرـس  هب  دوخ 

ار ناتیاهاعد  دنوادخ  ات  دییامن  رکنم  زا  یهن  دینک و  فورعم  هب  رما  دینک و  حالـصا  ار  ناتیاهلمع  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دـیا  هتـسب  ار  نآ 
(22 . ) دنک باجتسم 

نازوس قشع  - 18

يراج نم  رب  يدح  نک ! كاپ  ارم  ما  هدرک  يدزد  نم  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  يا  هرهچ  هایس  درم 
هیلع یلع  رـضحم  زا  دوـمن . عـطق  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  راـهچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک ، يدزد  هب  رارقا  راـب  هس  هـک  نآ  زا  سپ  زاـس !
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یم دایرف  صاخ  قوش  روش  اب  هار  نیب  رد  دوب  هدروخ  یتخـس  هبرـض  هک  نیا  اب  دیدرگ  راپـسهر  دوخ  هناخ  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  مالـسلا 
فرط ره  زا  مدرم  درک . عطق  تسا ، نانیشناج  ياقآ  نید و  ربهر  هک  نآ  نایوردیفـس ، ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  نینمؤملا ، ریما  ار  متـسد  دز :

ار وا  دندمآ  دندش  ربخ  اب  درم  راتفگ  زا  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تفگ . یم  نخـس  یلع  حدـم  رد  نانچمه  وا  دـندوب ، هتفرگ  ار  شفارطا 
شتسد هک  يا  هرهچ  هایس  درم  هار  نیب  رد  ام  ناج ! ردپ  دندرک : ضرع  دندیسر و  ناشیمارگ  ردپ  رضحم  سپـس  دنداد ، رارق  تبحم  دروم 

دومن و تیانع  يو  هب  ترضح  دندروآ . شروضح  هب  ار  وا  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . یم  حدم  ار  وت  هک  میدید  يدوب ، هدیرب  ار 
مناوختسا تسوپ و  تشوگ و  اب  قشع  نینمؤملا ! ریما  ای  درک : ضرع  ینک ؟ یم  فیرعت  حدم و  ارم  وت  مدرک ، عطق  ار  وت  تسد  نم  دومرف :

مکاپ یهلا  مکح  يارجا  اب  امـش  دور . یمن  نوریب  هظحل  کـی  ملد  زا  امـش  تبحم  قشع و  دـننک ، هعطق  هعطق  ار  مرکیپ  رگا  تسا ، هتخیمآ 
ملاس لوا  دننام  دروخ و  دنویپ  ناتشگنا  تشاذگ ، ناشیاج  هب  ار  شا  هدیرب  ناتشگنا  هاگنآ  درک ، اعد  وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  يدومن .

(23 . ) دش

مالسلا يداو  نیمزرس  رد  - 19

! نینمؤملا ریما  ای  تفگ : ربنق  تشذگ . مه  نآ  زا  دمآ و  فجن  نیمزرس  هب  درک و  تکرح  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يزور 
ندرک نهپ  دراد و  رارق  نآ  رد  نانمؤم  ياهکاخ  هک  تسا  یلحم  اجنیا  هن ، دومرف : ترـضح  منک ؟ نهپ  امـش  ریز  ار  میابع  یهد  یم  هزاجا 

اهنآ تمحازم  یلو  تسیچ ، متـسناد  ار  ناـنمؤم  كاـخ  نینمؤملا ! ریما  اـی  مدرک : ضرع  دـیوگ ؛ یم  غبـصا  تساـهنآ . يارب  یتمحازم  اـبع 
مه رود  هقلح  هقلح  اجنیا  رد  هک  دینیب  یم  ار  نانمؤم  حاورا  دوش ، هتشادرب  تنامـشچ  لباقم  زا  هدرپ  رگا  غبـصا ! يا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ 
رد نارفاک  حاورا  تسا و  نانمؤم  حاورا  هاگیاج  اـجنیا  دنتـسه ، تبحـص  لوغـشم  مه  اـب  دـننک و  یم  تاـقالم  ار  رگیدـکی  دـنا و  هتـسشن 

(24 ! ) دنا هتفرگ  رارق  توهرب 

لسع کشم  يارجام  - 20

زا لیقع  دیـسرپ ، ار  هتخادـگ  نهآ  ناتـساد  لیقع  زا  هیواـعم  دـش ، هیواـعم  راـبرد  دراو  لـیقع  شردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
مردارب زا  يرگید  ناتساد  تسخن  هیواعم ! تفگ : سپـس  تخیر ، ورف  هدید  زا  کشا  ياه  هرطق  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  يردارب  يروآدای 

ییاریذپ يارب  ترضح  دش . دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ینامهم  يزور  میوگ . یم  نخس  يدیـسرپ  هچنآ  زا  هاگنآ  منک  یم  لقن  یلع 
زاب دندوب  هدروآ  نمی  زا  هک  ار  لسع  ياه  کشم  زا  یکی  تساوخ  ربنق ، ناشمداخ ، زا  تشادن  یتشروخ  نوچ  تفرگ . ماو  مهرد  کی  وا 

هک یماگنه  دومن . ییاریذـپ  لسع  نان و  اب  ار  شنامهم  تشادرب و  نآ  زا  لسع  فرظ  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، تعاـطا  ربنق  دـنک ،
لسع کشم  نیا  هناهد  ربنق ! دومرف - : تسا . هدش  زاب  کشم  هناهد  دید  دنک ، میـسقت  ناناملـسم  نایم  ار  لسع  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع 

تخـس ماما  دومن . نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایرج  سپـس  تسا . تسرد  یلب ، درک : ضرع  ربنق  تسا . هدروخ  تسد  نآ  هب  هدش و  زاب 
نم زا  رفعج  میومع  قح  هب  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  دنزب  ار  وا  درک  دنلب  ار  قالـش  دندروآ  ار  نیـسح  داد  روتـسد  دش ، نیگمـشخ 

. دیشخب ار  نیسح  شدنزرف  تفرگ و  مارآ  ماما  تسشن . یم  ورف  شبضغ  دنداد  یم  مسق  رایط  رفعج  شردارب  قح  هب  ار  ماما  هاگره  رذگب !
، میراد یمهس  نآ  رد  ام  ناج ! ردپ  درک : ضرع  يدز ؟ تسد  نآ  هب  ددرگ  میسقت  ناناملسم  نایم  لسع  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  دومرف : سپس 

نآ رد  یمهـس  مه  وت  هچ  رگا  مدـنزرف ! دومرف : ترـضح  منک . یم  ادا  ار  مضرق  دـیداد  ار  ام  مهـس  هک  یتقو  متـشادرب  ضرق  ناونع  هب  نم 
ار وت  نیشیپ  ياهنادند  ادخ  ربمغیپ  مدوب  هدیدن  رگا  دومرف : هاگنآ  يرادرب . نآ  زا  دوش  هداد  ناناملسم  قح  هک  نآ  زا  لبق  دیابن  یلو  دیراد 

نیرتهب زا  نآ  اب  ات  داد  ربنق  هب  مهرد  کی  نآ  زا  سپ  مدرک . یم  هجنکش  هدز ، کتک  ار  وت  ناناملـسم  زا  یتسد  شیپ  رطاخ  هب  دیـسوب  یم 
لـسع ربنق  هدرک و  زاب  ار  لسع  کشم  هناـهد  منیب  یم  ار  یلع  تسد  هک  نیا  وگ  دـیوگ : یم  لـیقع  دراذـگب . نآ  ياـج  هب  هدـیرخ  لـسع 
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مل هناف  نیـسحل  رفغا  مهللا  : ) درک ضرع  هیرگ  لاح  اب  تسب و  درک و  عمج  ار  کشم  هناـهد  سپـس  دزیر . یم  نآ  رد  ار  هدـش  يرادـیرخ 
یتفگ یصخش  لیاضف  زا  نخـس  تفگ : هیواعم  ( 25 .) تشادن هجوت  هک  رذگ  رد  يو  تاریـصقت  زا  شخبب و  ار  نیـسح  ایادخ ! راب  ملعی :)

وا دننام  دنناوتان  زین  ناگدنیآ  تفرگ و  تقبس  ناگتـشذگ  رب  اقح  ار  نسحلاوبا  دنک  تمحر  دنوادخ  درادن . ار  نآ  راکنا  ناوت  یـسک  هک 
(26 ! ) وگب ار  هتخادگ  نهآ  ناتساد  نونکا  دننک . لمع 

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج  - 21

يارب مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک . هلمح  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هب  زهجم  رکـشل  اب  دراد  میمـصت  هیواعم  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
ناهاشداپ تختیاپ   ) نئادـم رهـش  هب  هار  رـس  رد  دـندرک  تکرح  نیفـص  يوس  هب  زهجم  هاپـس  اب  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  نانمـشد  یبوکرس 

خاـک ياـه  هناریو  تـشگ  لوغـشم  شناراـی  زا  یهورگ  اـب  زاـمن  يادا  زا  سپ  ترـضح  دـندش . يرـسک  خاـک  دراو  دندیـسر و  یناـساس )
يروط هب  دنداد  یم  حیضوت  شنارای  هب  دوب  هدش  ماجنا  اجنآ  رد  هک  ار  ییاهراک  دندیـسر  یم  هک  خاک  تمـسق  ره  هب  دندش و  ناوریـشونا 

امـش ایوگ  دـیهد  یم  حیـضوت  ار  خاک  عضو  نانچنآ  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نانآ  زا  یکی  تبقاع  دـش و  یم  باحـصا  بجعت  ثعاـب  هک 
يا همجمج  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندرک ، یم  اشامت  ار  اهرالات  اهخاک و  ياه  هناریو  هک  تاظحل  نآ  رد  دیا ! هدرک  یگدنز  اجنیا  اهتدم 
دمآ نئادم  خاک  ناویا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  ایب ! نم  هارمه  هتشادرب  ار  وا  دومرف : شنارای  زا  یکی  هب  دید ، هبارخ  هشوگ  رد  ار  هدیسوپ 

. راذگب تشط  رد  ار  نآ  دومرف : همجمج  هدنروآ  هب  دنتخیر و  تشط  رد  بآ  يرادقم  دندروآ و  یتشط  داد  روتـسد  تسـشن و  اجنآ  رد  و 
وگب مهد ! یم  مسق  ار  وت  همجمج ! يا  دومرف : همجمج  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگنآ  تشاذـگ . تشط  ناـیم  رد  ار  همجمج  مه  يو 

زا يا  هدـنب  نم  یتسه و  ناراگزیهرپ  ربهر  نانیـشناج و  رورـس  نینمؤملا ، ریما  وت  تفگ : اـسر  ناـیب  اـب  همجمج  یتسیک ؟ وت  متـسیک و  نم 
هب تبـسن  مدوب ، لداـع  هاـشداپ  نم  نینمؤملا ! ریما  اـی  داد : باوج  تسا ؟ هنوگچ  تلاـح  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه . ادـخ  ناگدـنب 

. مدرب یم  رس  هب  تسرپ ) شتآ   ) یسوجم نید  رد  یلو  دنیبب . متس  نم  تموکح  رد  یسک  مدوبن  یـضار  متـشاد ، تبحم  رهم و  ناتـسدریز 
مالسا متساوخ  نم  دش  ثوعبم  تلاسر  هب  هک  هاگنآ  تشادرب . یفاکش  نم  خاک  دمآ  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه 

زا کنیا  مدروآ و  یم  نامیا  مه  نم  هک  شاک  يا  منامیشپ . نونکا  تشاد و  زاب  مالسا  نامیا و  زا  ارم  تنطلـس  قرب  قرز و  یلو  مریذپب  ار 
. مدوبن مورحم  تشهب 

تمصع تفع و  هلاه  رد  مالسلااهیلع  همطاف  - 22

ار هزانج   ) هک مناد  یم  تشز  ار  لـمع  نیا  نم  ءامـسا ! دومرف : سیمع  رتخد  ( 27  ) ءامسا هب  هیـضرم  يارهز  یگدنز ، ياهزور  نیرخآ  رد 
نایامن هچراپ  ریز  زا  وا  مادنا  اریز  دنرب ) یم  ناتـسربق  يوس  هب  دنزادنا ، یم  نانز  هزانج  يور  يا  هچراپ  دـنراذگ و  یم  بوچ  راهچ  يور 

یم ناشن  وت  هب  ار  نآ  لکـش  نونکا  مدید ، يزیچ  هشبح  رد  نم  تفگ : ءامـسا  دوش . یم  هاگآ  وا  یگنوگچ  مجح و  زا  یـسک  ره  تسا و 
ارهز ترضح  دروآرد  ینونک  توبات  تروص  هب  دیشک . اهنآ  يور  يا  هچراپ  درک و  مخ  ار  اه  هخاش  تساوخ . رت  هخاش  دنچ  هاگنآ  مهد .

نز هزانج  هک  دوش  یمن  هداد  صیخـشت  دریگ  رارق  نآ  نایم  رد  هک  يا  هزاـنج  اریز  تسا . یبوخ  توباـت )  ) زیچ هچ  دومرف - : مالـسلااهیلع 
. دنیبب ار  وا  نادب  مجح  یمرحمان  زین  گرم  زا  سپ  دوبن  یضار  رهطا  يارهز  يرآ  ( 28 . ) درم هزانج  ای  تسا ،

مالسلااهیلع همطاف  تیبرت  زا  یهاگ  هولج  - 23

. دومن یم  ادا  ینآرق  یتایآ  اب  ار  دوخ  بلاطم  اهتدم  تفای ، شرورپ  یمارگ  يوناب  نآ  رضحم  رد  دوب و  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زینک  هضف 

. تسا نارگن  ریحتم و  مدید  نابایب  رد  ار  ییوناب  متشاد ، هلصاف  دوب ، هکم  مزاع  هک  یناوراک  زا  دنک : یم  لقن  یصخش  زا  يریشق  مساقلاوبا 
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مالس لوا   ) نوملعت فوسف  مالس  لقو  تفگ : یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ : داد . ار  مباوج  نآرق  زا  يا  هیآ  اب  مدیـسرپ  وا  زا  هچ  ره  متفر  وا  دزن  هب 
هدرک مگ  ار  هار  مدیمهف   ) لضم نم  هلامف  هللا  يدـهی  نم  و  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  متفگ : مدرک و  مالـس  وا  رب  سرپب ). هاگنآ  وگب 
خساپ ییآ ؟ یم  اجک  زا  متفگ : متسه ). نایمدآ  زا  ینعی   ) مکتنیز اوذخ  مدآ  ینب  ای  داد : باوج  سنا ؟ زا  ای  یتسه  نج  زا  مدیسرپ : تسا ).
دـصق متـسناد   ) تیبلا جـح  سانلا  یلع  هللا  تفگ : يور ؟ یم  اجک  متفگ : دـیآ ). یم  رود  هار  زا  هک  مدـیمهف   ) دـیعب ناکم  نم  نودانی  داد :

زور شـش  هک  مدـیمهف   ) مایا هتتـس  یف  تاومـسلا  انقلخ  دـقل  و  تفگ : يا ؟ هدـش  ادـج  ناوراـک  زا  تسا  زور  دـنچ  متفگ : دراد ). ار  هکم 
: متفگ مداد ). اذـغ  وا  هب  دراد  اذـغ  هب  لیم  هک  متـسناد   ) ماعطلا نولکای  ادـسج ال  انلعج  ام  و  تفگ : يراد ؟ لیم  اذـغ  هب  ایآ  متفگ : تسا ).

رتش راوس  نم  اب  ایب  يورب  هار  یناوت  یمن  هک  الاح  متفگ : تسا ). هتـسخ  مدیمهف   ) اهعـسو اسفن ال  هللا  فلکی  ال  تفگ : ایب . دنت  نک و  هلجع 
هدایپ نم  راچان  هب  تسا . داسف  بجوم  بکرم  کی  رب  مرحمان  نز  درم و  ندـش  راوس  ینعی   ) اتدـسفل هللا  الا  ۀـهلا  امهیف  ناک  ول  تفگ : وش !

، میدیسر ناوراک  هب  نوچ  دومن ). رکـش  ار  ادخ  تمعن ، نیا  لباقم  رد   ) اذه انل  رخـس  يذلا  هللا  ناحبـس  تفگ : مدرک ). راوس  ار  وا  مدش و 
ای باتکلا . ذخ  ییحی  ای  هللا . لوسر  الا  دمحم  ام  ۀفیلخ و  كانلعج  انا  دواد  ای  تفگ : تسه ؟ ناوراک  رد  امش  ناگتسب  زا  یسک  ایآ  متفگ :

ادص ار  اهنآ  دشاب . یم  دمحم  ییحی و  یسوم ، دواد ، ناشیاهمسا  دنتسه و  ناوراک  رد  يو  ناسک  زا  رفن  راهچ  مدیمهف   ) هللا انا  ینا  یـسوم 
نونبلا لاملا و  تفگ : باوج  رد  دـنراد ؟ یتبـسن  هچ  وت  اب  اهنیا  مدیـسرپ : دـندیود ). يو  يوس  هب  باتـش  اب  رفن  راهچ  تقو  نیا  رد  مدرک ،

نم ریخ  هرجاتسا  یتبا  ای  تفگ : دندیسر ، ناشردام  دزن  نانآ  هک  یماگنه  دنتسه ). يو  نادنزرف  رفن  راهچ  هک  متـسناد   ) ایندلا ةاویحلا  ۀنیز 
: تفگ سپـس  دنداد ). نم  هب  لوپ  يرادقم  زین  نانآ  دنهدب  يدزم  نم  هب  دیوگ ، یم  شنارـسپ  هب  هک  مدـش  هجوتم   ) نیما يوقل  ترجاتـسا 
؟ تسیک نز  نیا  مدیـسرپ : نانآ  زا  دـندرک ). هفاضا  ار  مدزم  ور  نیا  زا  دـنهدب ، رتدایز  ار  مدزم  دـیوگ  یم  مدـیمهف   ) أشی مل  فعاضی  هللاو 

(29 .) دیوگ یمن  نخس  نآرق  زج  هب  تسا  لاس  تسیب  تدم  هک  تسارهز  همطاف  ترضح  زینک  هضف ، ام  ردام  نز  نیا  دنداد : خساپ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  کشا  ياه  هرطق  - 24

زا يرایسب  دروآ  یم  ياجب  جح  یتقو  تفر . یم  رامـش  هب  مدرم  نیرترب  نیرتدهاز و  نیرتدباع ، شیوخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
یم نایرگ  دـمآ  یم  نایم  هب  نخـس  ربق  زا  شروضح  رد  رگا  تسیرگ و  یم  داتفا ، یم  گرم  دای  هب  تقو  ره  تفر . یم  هنهرب  ياپ  تاـقوا 
یم هیرگ  داتفا  یم  طارـص  زا  روبع  دای  هب  تقو  ره  تخیر و  یم  کشا  داتفا  یم  رـشحم  رد  ندـش  هتخیگنارب  تمایق و  دای  هب  نوچ  دـش و 

شوه زا  ساره  میب و  تدش  زا  دیـشک و  یم  دایرف  ناهگان  داتفا  یم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  باسح  يارب  مدرم  روضح  دای  هب  هاگره  درک و 
یم نخـس  خزود  تشهب و  زا  تقو  ره  دـیزرل ، یم  ادـخ  فوخ  زا  شیاضعا  دـش  یم  هدامآ  زامن  يارب  هاگره  درک ، یم  شغ  تفر و  یم 
هیآ نوچ  درب و  یم  هانپ  وا  هب  منهج  شتآ  زا  دش و  یم  تشهب  راتساوخ  ادخ  زا  هاگنآ  دش  یم  برطـضم  هدیزگ  رام  صخـش  نوچ  تفگ 

دیزرل و یم  شیاضعا  دش  یم  وضو  لوغـشم  هک  یماگنه  ( 30 !...) کیبل مهللا  کیبل ! دومرف : یم  درک ، یم  توالت  ار  اونما  نیذـلا  اهیا  ای 
لباقم رد  هک  یـسک  تسا  راوازـس  دومرف : یم  ینک ؟ یم  ادـیپ  یلاـح  نینچ  ارچ  دندیـسرپ : یم  هک  یتقو  تشگ  یم  درز  شکراـبم  هرهچ 

، دومن یم  نامـسآ  هب  يور  دیـسر  یم  دجـسم  رد  هب  تقو  ره  ددرگ . هشعر  راچد  وا  ياضعا  درز و  شگنر  دتـسیا ، یم  شرع  راگدرورپ 
يادخ يا  هدـمآ ، وت  شیپ  راکهانگ  یـصخش  هدنـشخب ! يادـخ  يا  تسا ، هداتـسیا  تا  هناخ  رد  رب  وت  نامهم  ایادـخ ! راب  درک : یم  ضرع 

(31 !) رذگرد تیراوگرزب  رطاخ  هب  نم  ناهانگ  زا  نابرهم !

یحو بتکم  رد  یکدوک  - 25

یتقو درک . یم  ظفح  دینـش و  یم  ار  ینآرق  تاـیآ  درک ، یم  تکرـش  ادـخ  لوسر  سلجم  رد  یگلاـس  تفه  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
مالسلا هیلع  همطاف  دمآ ، یم  هک  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومن . یم  نایب  دوب  هدرک  ظفح  هک  ار  هچنآ  دمآ  یم  شردام  رـضحم 
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هک وت  يا  هتفرگ  دای  اجک  زا  ار  هیآ  نیا  ناج ! همطاف  دومرف : یم  نینمؤملا  ریما  دناوخ . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  نآرق  زا  يا  هزات  هیآ 
يزور دـیوگ : یم  میارب  دریگ و  یم  داـی  شیاـباب  سلجم  رد  نسح  ترـسپ  دومرف : یم  يدوبن ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ سلجم  رد 

زا هک  ار  هچنآ  ات  دمآ ، همطاف  شردام  رضحم  هتشذگ  ياهزور  دننام  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دش  ناهنپ  لزنم  هشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نسح ماما  درک ! بجعت  دماشیپ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  همطاف  دیوگب ، نخـس  تسناوتن  داتفا ، تنکل  هب  شنابز  دنک . نایب  هدینـش  ینآرق  تایآ 

. تسا هتشادزاب  نتفگ  نخس  زا  ارم  وا  نداد  شوگ  دونش ، یم  ار  منانخـس  يراوگرزب  صخـش  امتح  نکن ! بجعت  ناج ! ردام  درک : ضرع 
(32 .) دیسوب تفرگ و  لغب  ار  نسح  شزیزع  دنزرف  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان 

هیواعم هب  ع )  ) نسح ماما  خساپ  - 26

يارب تفگ : هیواعم  دنه ؟! رـسپ  يا  يرتهب ، نم  زا  هنوگچ  تفگ : خساپ  رد  ماما  متـسه ! رتهب  وت  زا  نم  تفگ : نسح  ماما  هب  هیواعم  يزور 
، نیا راوخرگج ! دنه  رسپ  يا  یتفر  رود  ردقچ  دومرف : نسح  ماما  تسا . یلاخ  وت  فارطا  یلو  دنا  هدش  عمج  نم  فارطا  رد  مدرم  هک  نیا 
هک نانآ  روبجم . یهورگ  عیطم و  یهورگ  دـنهورگ : ود  دـنا  هدـمآ  درگ  وت  فارطا  رد  هک  نانآ  اریز  يراد . وت  هک  تسا  یماـقم  نیرتدـب 

یمن زگره  نم  یلو  دنراد . هجوم  رذع  نآرق  نایب  قبط  دنرادربنامرف  وت  زا  رابجا  روط  هب  هک  يدارفا  اما  دنراک و  تیصعم  دنتسه ، وت  عیطم 
زا ارم  نابرهم  يادخ  میوگ : یم  هکلب  میامن ، هسیاقم  وت  لثم  يدرف  اب  ار  دوخ  ات  تسین  يریخ  وت  دوجو  رد  الـصا  نوچ  مرتهب  وت  زا  میوگ 

یکاپ و رد  ناـسنا  تیـصخش  يرآ  تسا . هتخاـس  مورحم  هدیدنـسپ  وکین و  تافـص  زا  ار  وت  هک  روط  ناـمه  هدومن ، كاـپ  تسپ  تاـفص 
. يدام يایازم  رد  هن  تسوا ، كاپ  قالخا 

توبن تخرد  زا  يا  هخاش  - 27

هتشک تشاد  لاس  ( 11  ) دوب كدوک  نوچ  دمآ و  البرک  هب  نیـسح  ماما  ناوراک  اب  ورمع  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  یکی 
نسح ماما  رسپ  ورمع  هب  دیزی  مشچ  دندرک ، دراو  دیزی  خاک  هب  ماش  رد  ار  البرک  ناریـسا  یتقو  تشگزاب . هنیدم  هب  ارـسا  ناوراک  اب  دشن و 

اب هک  هدب  نم  هب  وقاچ  کی  هدب و  ترسپ  هب  وقاچ  کی  نکلو  هن . تفگ : ورمع  يریگ ؟ یم  یتشک  دلاخ  مدنزرف  اب  ایآ  تفگ : وا  هب  داتفا و 
درک و بجعت  ریسا ، كدوک  کی  زا  مه  نآ  هنانامرهق ، نخـس  ندینـش  زا  دیزی  تسا . رتعاجـش  ام  زا  کی  مادک  هک  ینادب  ات  میگنجب ، مه 
زا نم  هک  تسا  ییوخ  نیا  دناوخ : ار  رعش  نیا  سپس  دننک . یم  ینمـشد  ام  اب  هراومه  ناشگرزب  هچ  کچوک و  هچ  توبن  نادناخ  تفگ :

نینچ هک  تسا  توبن  تخرد  زا  يا  هخاـش  هدازاـقآ ، هک  دوب  نیا  دـیزی  روظنم  ( 33 .) دوش یم  دـلوتم  رام  زج  رام  زا  ایآ  مراد  غارـس  مزخا 
ترـضح نآ  دزن  یتدـم  دوب . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ناتـسود  زا  ییوگ  هفیطل  درم  وگ  هفیطل  درم  - 28 ( 34 .) دیوگ یم  نخـس  هناعاجش 

! هللا لوسر  نبای  تفگ : تسا )؟ روطچ  تلاح  ( ؟ يدرک حبص  هنوگچ  دیسرپ : ترضح  دیسر . مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  يزور  دوب . هدماین 
؟ روطچ دوـمرف : دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  میراد . یم  تسود  ار  نآ  ناطیـش  ادـخ و  مدوـخ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  فـالخرب  نم  لاـح 
ار ادخ  دراد ، تسود  ناطیـش  و  متـسین . نینچ  نم  اما  مشابن . راک  تیـصعم  منک و  تعاطا  وا  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  تفگ : هدـب ! حیـضوت 
مه نینچ  نیا  مشاـب ، اـیند  رد  هشیمه  مراد  تسود  مدوـخ  و  متـسین . مه  روـط  نیا  نم  یلو  منکن  لـمع  شتاروتـسد  هـب  هدرک و  تیـصعم 

ماـما میرادـن ؟ تسود  ار  گرم  اـم  ارچ  هللا ! لوسر  نباـی  تفگ : تساوخرب و  یـصخش  هاـگان  تفر . مهاوخ  اـیند  زا  يزور  دوب . مهاوـخن 
ناریو ياج  هب  دابآ  ياج  زا  دیرادن  تسود  تهج  نیدب  دیا ، هدرک  دابآ  ار  ایند  نیا  ناریو و  ار  دوخ  ترخآ  امش  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف :

(35 .) دیورب
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ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همه  تسیک ؟ رهش  نیا  رد  صخش  نیرت  هدنشخب  نیرت و  یخس  دیـسرپ  دش و  هنیدم  دراو  دنمزاین  ینابایب  برع 
نومضم درک . حرطم  ار  دوخ  تجاح  رعش  هعطق  ندناوخ  اب  دید و  زامن  لاح  رد  دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  برع  دنداد . ناشن 

، هداد تکرح  ار  وت  رد  هقلح  سک  ره  تسا ، هتشگنرب  دیماان  هتسب  دیما  وت  هب  هک  ره  لاح  ات  ( 36 :) تسا نینچ  دناوخ  يو  هک  يرعش  هعطق 
لوا زا  رگا  هداوناخ  امـش  دوب . قساف  نامدرم  هدنـشک  تردـپ  يداـمتعا و  دروم  هدنـشخب و  وت  تسا . هتـشگن  زاـب  رد ، نآ  زا  یلاـخ  تسد 

هب تشگرب ، هناخ  هب  دش و  غراف  زامن  زا  نوچ  دوب . زامن  لاح  رد  ماما  دـناوخ و  یم  ار  شراعـشا  وا  میدوب . خزود  شتآ  راتفرگ  ام  دـیدوبن 
اهلوپ نآ  دومرف : تسا . دوجوم  رانید  رازه  راهچ  يرآ ، درک : ضرع  مالغ  تسا ؟ هدـنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لاوما  زا  دومرف : ربنق  شمـالغ 
دیچیپ ار  ابع  تخیر و  نآ  نایم  رد  ار  اهلوپ  تشادرب و  شود  زا  ار  شیابع  سپـس  تسا . رتراوازـس  نآ  هب  ام  زا  هک  هدـمآ  یـسک  روایب ! ار 

هک نادب  ریگب و  ار  اهرانید  نیا  ( 37 :) دورس ار  راعشا  نیا  داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  رد  فاکش  زا  ار  شتسد  دنیبب ، هدنمرش  ار  برع  ادابم 
، مدرک یم  کمک  نیا  زا  رتشیب  متـشاد  رایتخا  رد  دوخ  قح  زورما  رگا  مناـبرهم . زوسلد و  وت  رب  نم  هک  زین  مهاوخ و  یم  شزوپ  وت  زا  نم 
. درک یهاوخرذع  وا  زا  راعشا  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . گنت  یلاخ و  ام  تسد  نونکا  هدرک ، افج  ام  رب  شینوگرگد  اب  راگزور  نکل 

نیا يارب  ما  هیرگ  تفگ : يدرمـش ؟ مک  ار  ام  ناسحا  دـیاش  یتسیرگ  ارچ  دیـسرپ : ماما  درک . هیرگ  قوش  يور  زا  تفرگ و  ار  اهلوپ  برع 
(38 .) دنام یم  كاخ  ریز  رد  دریگ و  یم  رب  رد  كاخ  ار  هدنشخب  ياهتسد  نیا  هنوگچ  هک  تسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  - 30

هب تشون : هفوک  مدرم  هب  ار  همان  نیا  دیسر ، زجاح  هاگلزنم  هب  هفوک  يوس  هب  دوخ  ریسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  هک  یماگنه 
نادناخ ام  يرای  هار  رد  کین  يأر  یگنهامه و  اب  امش  تسا  هتـشون  دیـسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  ... نابرهم هدنـشخب و  دنوادخ  مان 

همه رب  دنوادخ  دنادرگ ، قفوم  ار  امـش  هدومن و  ریخ  هب  ارم  هدنیآ  همه  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دیـشاب . یم  ام  قح  هبلاطم  هدامآ  هدوب و 
ریفـس رتولج  ما ، هدرک  تکرح  امـش  يوس  هب  هکم  زا  هجح ، يذ  متـشه  هبنـش ، هس  زور  مه  نم  دـیامرف و  تیانع  گرزب  رجا  باوث و  امش 
سیق هب  ار  همان  دش . مهاوخ  دراو  يدوز  هب  نم  دـیهد و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  ياهراک  تعرـس  هب  نم  همان  ندیـسر  اب  مداتـسرف ، ار  مدوخ 

نآ هک  ریمن -  رسپ  نیصح  هیسداق  رد  یلو  دومن  تکرح  هفوک  يوس  هب  باتش  اب  سیق  داتسرف . هفوک  يوس  هب  ار  وا  داد و  يوادیص  رهـسم 
. دومن هدـنکارپ  درک و  هراـپ  ار  نیـسح  ماـما  هماـن  سیق  دـنک  شیتفت  ار  وا  تساوخ  درک ، ریگتـسد  ار  وا  تشاد -  لرتـنک  تحت  ار  ناـماس 
زا یکی  نم  داد : خـساپ  سیق  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : دایز  نبا  دـش . دراو  دایز  نبا  دزن  هب  سیق  هک  یتقو  داتـسرف . دایز  نبا  دزن  ار  وا  نیـصح 

هدش هتـشون  هچ  همان  رد  هک  ینادن  ات  سیق : يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  دایز : نبا  متـسه . وا  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایعیش 
دوب هفوک  مدرم  زا  یتیعمج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  همان  سیق : تسا ؟ هتـشون  یـصخش  هچ  يارب  یـسک  هچ  ار  همان  دایز : نبا  تسا .

ناشیارب هماـن  هک  ار  اـهنآ  ماـن  هک  نیا  رگم  مراد  یمنرب  تسد  وت  زا  زگره  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  داـیز  نبا  مناد . یمن  ار  اـهنآ  ماـن  هک 
: تفگ سیق  درک . مهاوخ  تا  هعطق  هعطق  هنرگ  ییوگب و  نعل  شردارب  ردـپ و  نیـسح و  رب  يورب و  ربنم  يالاب  اـی  ییوگب ، هدـش  هداتـسرف 

نعل ربمایپ و  نادناخ  رب  دورد  انث و  دمح و  زا  سپ  تفر ، ربنم  يالاب  سیق  مرـضاح . ندرک  نعل  يارب  یلو  تفگ . مهاوخن  ار  نانآ  ياهمان 
هاگلزنم رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ناوراک  متسه ، امش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفـس  نم  هفوک ! مدرم  تفگ : هیما  ینب  دایز و  نبا  رب 

نیمز هب  اجنامه  زا  هدرب و  هرامعلاراد  يالاب  ار  سیق  داد  روتـسد  دـش  كانبـضغ  نانچنآ  دایز  دـینک ! تباجا  ار  وا  توعد  متـشاذگ  زجاح 
ندب زا  ار  شرس  ریمع  رـسپ  کلملادبع  مان  هب  دایز  نبا  نامیخژد  زا  یکی  تشاد  قمر  یکدنا  دش . دروخ  شندب  ياهناوختـسا  دنتخادنا و 

(39 (.) هر  ) دیسر تداهش  هب  سیق  هنوگ  نیدب  درک و  ادج 
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نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  هفوک  زا  هبترم  کی  یهام  درک : لقن  دمحم ، رـسپ  یلع  مان  هب  متـشاد ، يا  هیاسمه  دیوگ : یم  دواد  رـسپ  دـمحا 
دنچ زا  سپ  مداتفا ، هار  هب  هدایپ  ياپ  راب  کی  مورب . ماما  ترایز  هب  متـسناوتن  دش ، ناوتان  ممـسج  مدـش و  ریپ  نوچ  متفر ، یم  مالـسلا  هیلع 

نیـسح ماما  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ . مدناوخ و  ترایز  زامن  تعکر  ود  مدرک و  مالـس  مدش و  فرـشم  ماما  رهطم  ربق  ترایز  هب  زور 
: مدرک ضرع  يدوب ؟ ناـبرهم  نم  هب  وت  هک  یتروص  رد  يدرک ؟ اـفج  نم  قح  رد  ارچ  یلع ! يا  دومرف : دـمآ و  نوریب  ربـق  زا  مالـسلا  هیلع 

دنچ ما  هدمآ  هک  نونکا  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  مرمع  منک  یم  ساسحا  درادن و  نتفر  هار  ناوت  میاهاپ  هدـش و  فیعـض  ممـسج  مرورس !
ترـضح مونـشب . امـش  دوخ  زا  دنا  هدرک  لقن  هک  ار  یتیاور  مراد  تسود  مدـش ، فرـشم  تترایز  هب  رایـسب  یتخـس  اب  مدوب و  هار  رد  زور 

زا سپ  ار  وا  نم  دـنک ، ترایز  ارم  شتایح  لاح  رد  سک  ره  دـیا : هدومرف  هک  دـنا ؛ هدرک  تیاور  مدرک : ضرع  تسا ؟ مادـک  وگب  دومرف :
، تسا منهج  شتآ  راتفرگ  نم  راوز  منیبب  هاگره  نیا ) رب  نوزفا  . ) ما هتفگ  نم  یلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک ؟ مهاوخ  ترایز  شتاـفو 

(40 .) مروآ یم  نوریب  منهج  شتآ  زا  ار  وا 
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نب یلع   ) درم نیا  ما  هتـسناوتن  نونکاـت  نم  تفگ : یم  شدوخ  یلو  دـینادنخ ، یم  ار  مدرم  دوخ  راـتفر  اـب  هک  دوـب  یکقلد  درم  هنیدـم  رد 
هب ماما  درک ! رارف  تشادرب و  شکرابم  شود  زا  ار  ترـضح  نآ  يابع  دش ، یم  در  شمالغ  ود  هارمه  هب  ماما  يزور  منادنخب . ار  نیـسح )

: دـنتفگ تسیک ؟ صخـش  نیا  دیـسرپ : ماما  دـنتخادنا . ترـضح  شود  رب  هتفرگ و  درم  نآ  زا  ار  ابع  نامالغ  دادـن . تیمها  وا  تشز  راتفر 
تسا يزور  ار  ادخ  نولطبملا ) هیف  رـسخی  اموی  نا هللا  : ) دییوگب وا  هب  دومرف : ترـضح  دنادنخ . یم  شیاهراک  اب  ار  مدرم  هک  تسا  یکقلد 

(41 .) دنرب یم  یپ  دوخ  نایز  هب  نارگ  هدوهیب  زور  نآ  رد  هک 

ناسنا رمع  زور  نیرت  ینالوط  - 33

زور زگره  مدآ  دنزرف  هراچیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دومن . تیاکـش  شیگدـنز  عضو  زا  دیـسر و  نیدـباعلا  نیز  ماما  رـضحم  یـصخش 
. دوش یم  ناسآ  شیارب  نآ  تالکشم  ایند و  دریگب  تربع  رگا  دریگ . یمن  تربع  دنپ و  اهنآ  زا  مادکچیه  زا  هک  تسا  تبیصم  هس  راتفرگ 

نکمم هیامرـس  هکنیا  اب  ددرگ ، یم  نیگمغ  دـیایب  شیپ  يو  لاوما  رد  نایز  رگا  دوش . یم  هتـساک  شرمع  زا  زور  ره  هکنیا ، لوا  تبیـصم 
ار نآ  باسح  دـیاب  دـشاب  لالح  رگا  دروخ ، یم  ار  دوخ  يزور  زور ، ره  مود : تسین . تشگرب  لباق  رمع  یلو  ددرگ  زاـب  رگید  راـب  تسا 
ره دومرف : ماما  تسیچ ؟ نآ  دـش ، هتفگ  تسا . نیا  زا  رتمهم  یموس  دومرف : سپـس  دـنیبب . رفیک  نآ  رب  دـیاب  دـشاب  مارح  رگا  دـهدب و  سپ 

: دومرف هاگنآ  منهج . فرط  هب  ای  دور  یم  تشهب  يوس  هب  دناد  یمن  اما  هدش  کیدزن  ترخآ  هب  مدـق  کی  دـناسر  یم  نایاپ  هب  هک  ار  زور 
هیلع داجس  ماما  زا  شیپ  یسک  ار  نخـس  نیا  دنا  هتفگ  نادنمـشناد  دوش . یم  دلوتم  ردام  زا  هک  تسا  يزور  مدآ ، رمع  زور  نیرت  ینالوط 

(42 .) تسا هتفگن  مالسلا 

ینورد بالقنا  - 34

هگن ار  ناریـسا  ریاس  الومعم  هک  ییاج  نامه  دجـسم ، برد  ماش ، رازاب  رد  دندروآ ، ار  دمحم  لآ  ناریـسا  مدوب  ماش  رد  دـیوگ : یم  يوار 
زا درک و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  تشک و  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : تفر و  ولج  ماش  یلاها  زا  يدرمریپ  دنتشاد ، زاب  دنتـشاد ، یم 

، يرآ تفگ : يا ؟ هدـناوخ  نآرق  ایآ  دومرف : وا  هب  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـش ، ماـمت  شنخـس  یتقو  تفگ . رایـسب  تشز  ياـهفرح  هنوگ  نیا 
یـشاداپ تلاسر ، لباقم  رد  ربمایپ ! يا  وگب  یبرقلا :) یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  ( ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  ماما : ما  هدـناوخ 

ار هیآ  نیا  اـیآ  میتسه . اـم  ربماـیپ  ناـشیوخ  تیب و  لـها  ماـما : ما . هدـناوخ  يرآ ، درمریپ : مهاوخ . یمن  مناـشیوخ  تیب و  لـها  تبحم  زج 
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روتسد شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  یبرقلاوذ  میئام  ماما : ما . هدناوخ  يرآ ، درم : هدب ! ار  یبرقلا  يذ  قح  هقح :) یبرقلا  اذ  تآ  و  ( ؟ يا هدناوخ 
ناف ءییش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  ( ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسه . ام  يرآ ، ماما : دیتسه ؟ امش  اعقاو  ایآ  درم : هدب . ار  نانآ  قح  هداد ،

. تسا یبرقلا  يذ  شربمایپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ  کی  چـنپ  دـیروآ  یم  تسد  هب  هچ  ره  دـینادب  (: 43 ( ) یبرقلا يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  هللا 
مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ( ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسه . یبرقلاوذ  ام  ماما : ما . هدـناوخ  يرآ ، درم :

: ماما ما . هدناوخ  يرآ ، درم : دزاس . ناتکاپ  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  یگدولآ  هنوگره  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  (: 44 ( ) اریهطت
، مدرک هبوت  ایادخ ! تفگ : هبترم  هس  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  ندینـش  زا  سپ  درمریپ  میتسه . ام  اهنآ 

نیا نونکات  یلو  مدوب  هدناوخ  ار  نارق  البق  هک  نیا  اب  نم  مرازیب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) وت ربمایپ  نادناخ  ناگدنشک  زا  اراگدرورپ 
(45 .) متسناد یمن  ار  قیاقح 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  يا  هزجعم  - 35

ضرع مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگ : یم  دوب . هدـش  انیبان  مشچ  ود  ره  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  صاـخ  نادـنمتدارا  زا  ریـصبوبا 
مه ربمغیپ  دنتـسناد  یم  اهنآ  هچ  ره  ایآ  دوب . ایبنا  همه  ثراو  ادخ  ربمایپ  ریـصبوبا : يرآ . دومرف : دیتسه ؟ ادخ  ربمایپ  نادنزرف  امـش  مدرک :
یم مدرم  هچنآ  زا  دیهد و  افش  ار  یسیپ  هب  التبم  رامیب  روک و  دینک و  هدنز  ار  هدرم  دیناوت  یم  امش  ایآ  ریـصبوبا : يرآ . ماما : تسناد ؟ یم 

! ایب کیدزن  دومرف : نم  هب  ترـضح  عقوم  نیا  رد  دـنوادخ . هزاجا  اب  يرآ ، ماما : دـیهد ؟ ربخ  دـننک  یم  هریخذ  ناشیاه  هناخ  رد  دـنروخ و 
سپس مدید . یبوخ  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  هوک ، نابایب ، دیـشک ، ممـشچ  تروص و  رب  ار  شکرابم  تسد  هک  نیا  ضحم  هب  متفر ، کیدزن 

روک لوا  دـننام  ای  يوش و  هدیـشک  یهلا  باتک  باسح و  هب  تمایق  رد  مدرم  ریاس  ریظن  ات  یـشاب  انیب  هنوگ  نیمه  يراد  تسود  ایآ  دومرف :
رب ار  شکراـبم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ  مدرگرب . لوا  لاـح  هب  ملیاـم  مدرک : ضرع  يدرگ ؟ تشهب  دراو  ناـسآ  روـط  هب  یـشاب و 

(46 .) مدش انیبان  هرابود  دیشک ، ممشچ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نامرف  - 36

روطچ دشار  لاح  دومرف : دیسرپ ، ار  شنایعیش  زا  یکی  لاح  دوب  هدمآ  اقیرفآ  زا  هک  یصخش  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
! دنک شتمحر  دنوادخ  دومرف : ماما  دناسر . مالـس  زین  امـش  هب  دوب و  ملاس  حیحـص و  وا  مدرک  تکرح  هک  یماگنه  تفگ : درم  نآ  تسا ؟

يدرد هب  التبم  هن  تشاد و  یضرم  هن  دشار  بجع ، وت - . تکرح  زا  سپ  زور  ود  تسا - ؟ هدرم  یک  يرآ - ! ماما : درم ؟ دشار  رگم  درم :
: دومرف ماما  دوب ؟ یمدآ  هنوگچ  دـشار  مدیـسرپ : دـیوگ : یم  ریـصبوبا  دریم ؟ یم  یـصاخ  تلع  ضرم و  اـب  دریم  یم  سک  ره  رگم  دوب - !

رگا تسین - ؟ امش  هارمه  اونـش  ياهـشوگ  انیب و  ياهمـشچ  هک  دینک  یم  رکف  امـش  دومرف : سپـس  دوب . ام  نادنمقالع  ناتـسود و  زا  یکی 
تسا و رـضاح  ام  شیپ  ناتلامعا  یمامت  تسین ، یفخم  ام  رب  امـش  ياهراک  زا  يزیچ  دنگوس ! ادخ  هب  دیا . هدرک  رکف  دب  دینک ، رکف  نینچ 

مه کین  هناشن  نیمه  اب  دیشاب و  نابوخ  وزج  دیهد و  تداع  بوخ  ياهراک  هب  ار  ناتدوخ  دینک  یعس  میتسه . امش  راتفر  هجوتم  هشیمه  ام 
(47 .) مهد یم  نامرف  کین  ياهراک  هب  ار  منایعیش  همه  دوخ و  نادنزرف  نم  دیوش و  هتخانش 

مالسلا هیلع  همئا  رضحم  رد  ناینج  - 37

زا یهورگ  نکن ! هلجع  دومرف : ماـما  متـساوخ ، دورو  هزاـجا  نوچ  مدوب ، هتفر  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  روـضح  دـیوگ : یم  یفاکـسا  دـعس 
هیبش صوصخم ، هفایق  اب  دندمآ  نوریب  يا  هدـع  دیـشکن  یلوط  مدـنام  لزنم  نوریب  رد  نم  دـنراد . ینخـس  دنتـسه ، نم  شیپ  امـش  ناردارب 
دراو نآ  زا  سپ  مداد . ار  مالس  باوج  نم  دندرک و  مالـس  نم  هب  دنراد ، نت  هب  يا  هژیو  سابل  دنردام ، ردپ و  کی  زا  هکنیا  وگ  رگیدکی ،
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امش ینید  ناردارب  اهنیا  دومرف : دندوب ؟ یناسک  هچ  متخانشن ، دندمآ ، نوریب  ناتروضح  زا  هک  اهنیا  موش ! تیادف  متفگ : مدش ، ماما  رضحم 
مارح لالح و  لئاسم  زا  امش  دننامه  دنیآ  یم  زین  نانآ  يرآ ، دومرف : دنیآ ؟ یم  امش  روضح  هب  زین  اه  هنجا  متفگ : دنتسه . ناینج  هفیاط  زا 

(48 .) دنسرپ یم 

رتوبک ود  همکاحم  - 38

نابز هب  دندمآ و  ترضح  دزن  هب  هدام  رن و  رتوبک  تفج  کی  هاگان  مدوب ، رقاب  ماما  تمدخ  يزور  دیوگ : یم  ربتعم  يوار  ملسم  نبدمحم 
ود ره  زین  اجنآ  رد  دنتسشن و  راوید  رس  رب  دندرک و  زاورپ  هظحل  دنچ  زا  سپ  دومرف . اهنآ  هب  دنچ  یباوج  ترضح  دندرک و  یم  ادص  دوخ 
ره تاناویح و  ناگدنرپ ، هدیرفآ ؛ ادخ  هچ  ره  ملـسم ! رـسپ  دومرف : مدیـسرپ ، ماما  زا  ار  ارجام  تقیقح  دـنتفر . دـندرک و  تبحـص  یکدـنا 

، مکاپ نم  هک  درک  یم  دای  مسق  هدام  رتوبک  تشاد و  دوخ  تفج  هب  يدـب  نامگ  رن ، رتوبک  نیا  دـننک . یم  تعاطا  ام  زا  يا  هدـنز  دوجوم 
تواضق ام  هرابرد  میورب و  رقاب  ماما  دزن  همکحم  يارب  یتسه  یضار  تفگ : هدام  درک . یمن  لوبق  رن  رتوبک  شاب ! هتـشادن  نم  هب  دب  نامگ 

(49 .) دنتفر دنتفریذپ و  ارم  تواضق  مه  اهنآ  تسا . هانگ  یب  دیوگ و  یم  تسار  هدام  متفگ : دندمآ ، هک  نم  شیپ  تفریذپ . رن  دنک ؟

درک كرت  لطاب  رطاخب  دیابن  ار  قح  - 39

رد مه  نم  تفر ، شیرق  زا  يدرم  هزانج  عییشت  يارب  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دامتعا  دروم  هباحص  هرارز 
: تفگ درک و  نز  هب  باطخ  دوب ، رضاح  هزانج  عییشت  رد  هک  تقو ) تاضقلا  یضاق   ) اطع تسیرگ  دنلب  يادص  اب  ینز  مدوب ، ماما  تمدخ 
! هللا لوسر  نبای  مدرک : ضرع  نم  درکن . عییـشت  ار  هزانج  تفر و  تشگرب ، اطع  دـشن و  تکاس  نز  نآ  میدرگ . یمرب  هنرگو  شاب  تکاس 

قح تسا ، هتخیمآ  قح  اب  یلطاب  راک  مینیبب  هاگره  میرادن . يراک  نارگید  اب  میور و  یم  هزانج  لابند  هب  ام  دومرف : ترضح  تشگرب . اطع 
کی هزانج  عییـشت  دوب و  یلطاب  راک  دنلب  يادص  اب  نز  هیرگ  هچ  رگا  ینعی  . ) میا هدرکن  ادا  ار  ناملـسم  قح  مینک ، كرت  لطاب  رطاخ  هب  ار 

درک رکشت  دمآ  شیپ  ازع  بحاص  دناوخ ، زامن  هزانج  رب  ماما  سپس  درک ). كرت  ار  هزانج  عییشت  نز ، هیرگ  رطاخ  هب  دیابن  تسا ، قح  رما 
بحاص اقآ ! مدرک : ضرع  ددرگرب . دشن  لیام  ترضح  دیدرگرب ! دیورب  هار  هدایپ  دیناوت  یمن  امش  دنک  تمحر  ار  امش  دنوادخ  تفگ : و 

وا هزاجا  اب  میدوب و  هدـماین  وا  هزاجا  اب  اـم  دومرف : مسرپب . نآ  زا  مهاوخ  یم  مراد ، یبلطم  مه  نم  انمـض  داد  نتـشگرب  هزاـجا  امـش  هب  ازع 
ماما هلیسو  نیدب  ( 50 . ) دریگ یم  رتشیب  شاداپ  دورب  هزانج  یپ  زا  هزادنا  ره  ناسنا  میدوب  نآ  يوجتسج  رد  هک  تسا  یباوث  نیا  میدرگرب .

(. میشاب نینچ  مه  ام  تسا  دیما  . ) درکن كرت  لطاب  رطاخ  هب  ار  قح  دومن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب 

ادگ درم  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  - 40

زا دمآ و  ییادگ  میدروخ ، یم  دوب ، ام  رایتخا  رد  هک  روگنا  يرادقم  میدوب ، قداص  ماما  رضحم  ینم  نیمزرس  رد  ام  دنک : یم  لقن  عمسم 
ماما دیهدب ! تسه  لوپ  رگا  مرادـن  روگنا  هب  جایتحا  تفگ : ادـگ  دـنهدب ! وا  هب  روگنا  هشوخ  کی  داد  روتـسد  ماما  تساوخ . کمک  ماما 

تشگرب و دش و  نامیـشپ  دوب  هتفر  هک  مدق  دـنچ  زا  سپ  ادـگ  دادـن . وا  هب  يزیچ  ماما  تفر و  ادـگ  دـهد . تعـسو  وت  هب  دـنوادخ  دومرف :
. داد ناشیا  هب  روگنا  هناد  هس  ماما  دمآ . يرگید  يادگ  دادن . وا  هب  مه  ار  هشوخ  نآ  رگید  ماما  دـیهدب ! ار  روگنا  هشوخ  نامه  سپ  تفگ :

قیوشت يارب  ! ) تسیاـب دومرف : ماـما  دورب ، تساوخ  درک ! تمحرم  يزور  نم  هب  هک  ار  ناـیناهج  راگدـیرفآ  ساپـس  تفگ : تفرگ و  ادـگ 
زاـب ماـما  دومرف . اـطع  يزور  نم  هب  هک  ار  ناـیناهج  يادـخ  رکـش  تفگ : تفرگ و  ادـگ  داد . وا  هب  دومن و  روگنا  زا  رپ  ار  تسد  ود  يو )
ریقف نیا  هب  زین  ار  اهنآ  دومرف : مهرد . تسیب  ابیرقت  مالغ : يراد ؟ لوپ  ردقچ  دیـسرپ : مالغ  زا  هاگنآ  ورن ! تسیاب و  دومرف : دمآ ، شـشوخ 

یب اتکی و  وت  تسا و  وت  زا  تمعن  نیا  اراگدرورپ  مرازگ ، رکش  ار  وت  ایادخ ! تفگ : دوشگ و  يرازگـساپس  هب  نابز  زاب  تفرگ . لئاس  هدب !
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: تفگ دیـشوپ و  ادـگ  شوپب ! دومرف : داد و  ریقف  هب  دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  نهاریپ  سپـس  ورن ! دومرف : ماما  دورب ، تساوخ  ییاـتمه .
اعد نیا  زج  دـهدب . ریخ  يازج  امـش  هب  دـنوادخ  تفگ : درک و  ماما  هب  يور  سپـس  دـیناشوپ . داد و  سابل  نم  هب  هک  مرازگـساپس  ار  ادـخ 

تخادرپ و یم  ادـخ  يرازگـساپس  رکـش و  هب  زین  هعفد  نیا  رگا  هک  میدرک  نامگ  اـم  دـیوگ : یم  يوار  تفر . تشگرب و  تفگن و  يزیچ 
درک ضوع  ار  دوخ  نحل  ادگ  نوچ  یلو  تفای . یم  همادا  کمک  نانچمه  درک و  یم  تیانع  وا  هب  يزیچ  ترـضح  درک ، یمن  اعد  ار  ماما 

(51 .) دومن عطق  ار  شناسحا  ترضح  درکن و  ادیپ  همادا  کمک  تهج  نیا  هب  دومن  اعد  ار  ماما  ادخ ، رکش  ياجب 

دوش یم  هتسب  رذع  هار  - 41

هب دوخ  ییابیز  لامج و  رطاخب  هک  دننک  یم  رـضاح  یهلا  لدع  هاگداد  رد  تمایق  زور  ار  ییابیز  نز  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. مدش هدولآ  هانگ  هب  تهج  نیا  هب  يدـیرفآ  ابیز  ارم  نوچ  ایادـخ ! دـیوگ : یم  خـساپ  رد  يدرک ؟ هانگ  ارچ  دنـسرپ : یم  تسا ؛ هداتفا  هانگ 
، میدیرفآ ابیز  ار  وا  هک  یلاح  رد  میرم ؟ ای  يدوب  رتابیز  وت  هک  دوش  یم  هتفگ  نز  نآ  هب  و  دنروآ ، یم  ار  میرم  دهد  یم  روتـسد  دـنوادخ 

هانگ هب  دوخ  ییابیز  رطاخب  هک  دـننک  یم  رـضاح  هاگداد  رد  ار  یلامج  بحاـص  درم  هاـگنآ  دروخن . بیرف  دوخ  لاـمج  رطاـخ  هب  وا  اـما ،
هانگ راتفرگ  دـنتفیرف و  ارم  دـندرک و  ادـیپ  تبغر  لیم و  نم  يوس  هب  نانز  يدـیرفآ و  ابیز  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  تسا  هدـش  هدولآ 
یلو میداد  يابیز  لامج و  وا  هب  ام  فسوی ؟ ای  يدوب  رتابیز  وت  دنیوگ : یم  وا  هب  دنروآ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  تقو  نیا  رد  متشگ .

: دـیوگ یم  مه  وا  تسا . هدرک  تیـصعم  شیاه  يراتفرگ  اـهالب و  رطاـخ  هب  هک  دـنروآ  یم  ار  ـالب  بحاـص  سپـس  دروخن !! ناـنز  بیرف 
صخـش نآ  هب  دنروآ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  بویا  عقوم  نیا  رد  مداتفا . هانگ  هب  اذل  يدرک  تخـس  نم  رب  ار  اه  تبیـصم  اهالب و  ادنوادخ !

(52 .!) دـشن هانگ  بکترم  اما  میدرک  التبم  تخـس  يالب  هب  ار  وا  ام  هک  یتروص  رد  بویا ؟ يـالب  اـی  دوب  رت  تخـس  وت  يـالب  دـنیوگ : یم 
. دوش یم  هتسب  ناراکهانگ  رب  هناهب  رذع و  هار  هنوگ  نیدب 

طلغ ياهریسفت  رطخ  - 42

. دنیوگ یم  نخس  وا  يراوگرزب  یگرزب و  زا  دننک و  یم  فیرعت  ماوع  مدرم  ار  یصخش  مدوب ، هدینش  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک مدــید  ار  وا  ییاـج  رد  زور  کـی  منادــب . ار  شتیــصخش  هزادــنا  منیبـب و  کـیدزن  زا  ار  وا  دسانــشن ، ارم  هـک  يروـط  هـب  مدرک  رکف 
يا هشوگ  رد  سانشان  روط  هب  هدناشوپ ، ار  دوخ  تروص  مه  نم  دندوب . هتفرگ  ار  يو  فارطا  دندوب ، ماوع  هقبط  زا  همه  هک  شنادنمتدارا 
اهنآ زا  هکنآ  ات  تفرگ  یم  هلصاف  تیعمج  زا  بترم  دوب و  هتفرگ  دوخ  هب  یبیرف  ماوع  هفایق  وا  متـشاد . رظن  ریز  ار  وا  راتفر  مدوب و  هداتـسیا 

. دـنک یم  هچ  دور و  یم  اجک  منیبب  متفر  وا  لابند  هب  نم  دـنتفر . ناـشیاهراک  لاـبند  هب  زین  مدرم  تفر . تفرگ و  شیپ  ار  یهار  دـش . ادـج 
نان ددـع  ود  تسین ، وا  تاکرح  هجوتم  ییاونان  دـیمهف  دـید ، لفاغ  ار  ناکد  بحاـص  هک  نیمه  دیـسر ، ییاوناـن  ناـکد  هب  دیـشکن  یلوط 

ار نان  لوپ  دراد و  هلماعم  اونان  اب  دیاش  متفگ : دوخ  اب  مدرک ، بجعت  نم  داد . همادا  دوخ  هار  هب  درک و  یفخم  شیوخ  سابل  ریز  دـیدزد و 
راتفر هب  درک  ساسحا  هک  نیمه  داتسیا . شورف  رانا  يولج  يرادقم  دیسر  یشورف  رانا  هب  تشذگ و  اجنآ  زا  داد . دهاوخ  ادعب  ای  هداد  البق 

دوخ اب  یلو  تسا ، هتـشاد  هلماعم  زین  ناشیا  اب  دـیاش  متفگ : زاب  دـش ! رتشیب  مبجعت  داتفا . هار  هب  تشادرب و  راـنا  ددـع  ود  درادـن ، هجوتم  وا 
رد نانچمه  دراد . یمرب  ار  اهنآ  دنتـسین ، هجوتم  دنک  یم  ساسحا  هک  یتقو  تساهدزد . راتفر  دـننام  شراتفر  ارچ  تسا  هلماعم  رگا  متفگ :

هدـنب متفگ : هدـناسر ، وا  هب  ار  دوخ  متفر ، شلابند  هب  داتفا . هار  هب  داد و  وا  هب  ار  اهرانا  اهنان و  دیـسر . يرامیب  صخـش  هب  اـت  مدوب ، بجعت 
ملیام دومن . نارگن  ارم  مدرک ، هدهاشم  وت  زا  یبیجع  راک  زورما  اما  منیبب  کیدزن  زا  ار  وت  متشاد  لیم  مدوب و  هدینـش  ار  امـش  فیرعت  ادخ !

تقرـس رانا  ددـع  ود  مه  شورف  راـنا  زا  يدـیدزد و  ناـن  ددـع  ود  اوناـن  زا  متفگ : يدـید ؟ هچ  تفگ : دوش . فرطرب  ما  ینارگن  اـت  مسرپب 
لها زا  ماما : هداوناخ ؟ مادک  زا  درم : هلآ . هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  زا  مدآ  نادنزرف  زا  متفگ : یتسه ؟ هک  وت  دیـسرپ : لوا  درم ، يدرک .
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. مدمحم نب  رفعج  نم  يرآ ، ماما : یتسه ؟ دمحم  نبرفعج  وت  درم : هنیدم . زا  ماما : رهـش ؟ مادـک  زا  درم : هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 
یب تردپ  دج و  شناد  ملع و  زا  وت  دهد  یم  ناشن  وت  شـسرپ  نیا  اریز  درادن . وت  يارب  يا  هدـیاف  چـیه  یبسن ، تفارـش  نیا  سوسفا  درم :

: متفگ يدرمـش . یمن  تشز  ار  کین  ياهراک  یتفرگ و  یمن  داریا  نم  هب  یتشاد  یهاگآ  نآرق  زا  رگا  يرادـن ، یهاـگآ  نآرق  زا  يربخ و 
ُهَلَف ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  : ) هدوـمرف نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم  هتفگ - ؟ هچ  نآرق  رگم  نآرق - . زا  تفگ : مربـخ ؟ یب  زیچ  هـچ  زا 
سک ره  دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دروآ ، ياجب  کین  راک  سک  ره  نوُمَلُْظی :) ْمُه ال  َو  اهَْلثِم  َّالِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاـج  ْنَم  َو  اـِهلاْثمَأ  ُرْـشَع 

ود مدیدزد  مه  رانا  ود  مدرک و  هانگ  ود  مدیدزد  نان  ددع  ود  نم  یتقو  باسح  نیا  اب  دراد . رفیک  ربارب  کی  طقف  دـهد ، ماجنا  تشز  راک 
هد اهنآ  زا  مادـک  ره  ربارب  رد  مداد  ادـخ  هار  رد  هقدـص  ار  اهنآ  هک  یماگنه  اما  ما . هدـش  بکترم  هانگ  راهچ  اـعومجم  مداد ، ماـجنا  هاـنگ 

. دـنام یم  یقاب  باوث  شـش  یـس و  ددرگ . مک  باوث  لهچ  زا  هانگ  راهچ  هاگره  دـش . نم  بیـصن  باوث  لهچ  اعمج  مدرک ، بسک  باوث 
وت دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  متفگ : يربخ . یب  شناد  ملع و  زا  امش  میوگ  یم  هک  تسا  نیا  مراد . باوث  شش  یـس و  نونکا  نم  نیاربانب 
نان ددـع  ود  الوا  وت  دریذـپ . یم  ناراـگزیهرپ  زا  طـقف  دـنوادخ  نیقتملا :) نم  هللا  لـبقتی  اـمنا  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  يربخ ، یب  نآرق  زا 

ار مدرم  لام  نوچ  و  يدش . بکترم  هانگ  راهچ  مه  يور  يداد ، ماجنا  رگید  هانگ  ود  يدیدزد ، رانا  ددع  ود  يدرک و  هانگ  ود  يدیدزد ،
، هن هدش ، هانگ  تشه  اعومجم  يدوزفا . نآ  رب  رگید  هانگ  راهچ  هکلب  يدرکن ، باوث  اهنت  هن  يداد ، يرگید  هب  هقدـص  مان  هب  هزاجا  نودـب 
وا زین  نم  تخادرپ  وگتفگ  ثحب و  هب  نم  اب  تفریذپن ، ار  یقطنم  نانخس  درم  نآ  یـشاب . هدرک  باوث  لهچ  هانگ ، راهچ  لباقم  رد  هک  نیا 

اهریسفت و هنوگ  نیا  دومرف : درک . لقن  شناتسود  يارب  ار  ناتساد  نیا  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . @$ متفر هتـشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار 
(53 . ) دننک هارمگ  مه  ار  نارگید  دنوش و  هارمگ  دوخ  يا  هدع  هک  دوش  یم  ببس  ینید  لیاسم  رد  طلغ  تاهیجوت 

فوقوم یلوضف  - 43

ایوج وا  لاح  زا  ترـضح  دیدن . ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  یتدم  درک . یم  دمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هتـسویپ  یتاهد  درم 
درم نآ  اقآ  تفگ : دهاکب  ماما  دزن  وا  شزرا  زا  هلیـسو  نیا  هب  دنک و  ییوج  بیع  یتاهد  درم  زا  تساوخ  دوب  ماما  رـضحم  یـصخش  دـش .

وا و نید  رد  شتفارـش  تسوا و  لقع  رد  ناسنا  تیـصخش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسین . یمهم  مدآ  نادـنچ  تسا ، داوس  یب  یتاـهد و 
دنتـسه و مدآ  زا  همه  دـنناسکی و  لـسن  ظاـحل  زا  مدرم  اریز  تسا . تفـص  هس  نیا  هب  هتـسب  یمدآ  شزرا  تسوا ، ياوقت  رد  شیراوگرزب 

(54 .) تفگن يزیچ  رگید  دش و  هدنمرش  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  زا  درم  نآ  دنشاب . یمن  نیرفآ  شزرا  يدام  يایازم 

ناریش شود  رب  راب  لمح  - 44

هفوک هب  هنیدـم  زا  زین  قداص  ماـما  میدـش . هفوک  دراو  مهدا  رـسپ  میهاربا  نم و  یقیناود  روصنم  تموکح  ناـمز  رد  دـیوگ : یم  مزاـحوبا 
مهدا رسپ  میهاربا  يروث و  نایفس  دندرک . هقردب  ار  ناشیا  هفوک  يالضف  املع و  ددرگزاب ، هنیدم  هب  هفوک  زا  تساوخ  هک  یتقو  دوب . هدمآ 

ریـش اب  هار  نیب  رد  ناهگان  دـندوب . هتفر  رتولج  ماما  زا  یمک  ناگدـننک  هقردـب  دـندوب و  ناگدـننک  هقردـب  هلمج  زا  یفوص ) ناـیاوشیپ  زا  )
هک یماگنه  دـنک . یم  يراتفر  هچ  ریـش  نیا  اب  مینبب  دـیایب و  قداص  ماما  ات  دـیتسیاب  تفگ : مهدا  نب  میهاربا  دـندومن . دروخرب  يا  هدـنرد 

مدرم رگا  دومرف : هاگنآ  دز . رانک  هار  زا  تفرگ و  ار  ریش  شوگ  هتفر  ریش  کیدزن  ماما  دنتفگ . ترضح  هب  ار  ریش  نایرج  دیسر ، ترـضح 
: دیوگ یم  ینابیـش  باتفآ  يامرگ  رد  - 45 ( 55 . ) دننک لمح  ناریـش  نیا  اب  ار  دوخ  ياهراب  دنناوت  یم  دـننک ، تعاطا  دـنوادخ  نامرف  زا 
زا قرع  هک  درک  یم  راک  نانچ  دوخ  غاب  رد  هدیشوپ ، يرگراک  ربز  سابل  تشاد و  تسد  هب  یلیب  مدید ، ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 

يارب درم  هک  مراد  تسود  نم  هن ، دومرف : ماما  مهد . ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دیهدب  ار  لیب  موش ! تیادف  متفگ : دوب . ریزارـس  شکرابم  تشپ 
(56 . ) دربب جنر  باتفآ  يامرگ  زا  دشکب و  تمحز  يزور  ندروآ  تسد  هب 
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یناهگان گرم  زا  تاجن  - 46

رد ار  وا  دمآ ، يو  دزن  ترضح  هک  یماگنه  داتسرف . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  غارـس  هب  ار  یـسک  یـسابع  هفیلخ  یقیناود -  روصنم  يزور 
هب درک . یم  رارکت  بترم  و  دـیروایب ! نم  دزن  ار  يدـهم  دـیروایب ! نـم  شیپ  ( 57  ) ار دمحم  دز  ادص  راب  دـنچ  سپـس  دـیناشن . دوخ  رانک 

لقن محر  هلـص  هراـبرد  هک  ار  یثیدـح  نآ  تفگ : هدرک ، ماـما  هب  ور  روصنم  دـمآ  يدـهم  هک  یتقو  دـیآ ، یم  نونکا  مه  دـنتفگ : روصنم 
ادخ لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  يرآ ! دومرف : ماما  دونـشب . زین  يدهم  مدنزرف  ات  وگب  هرابود  يدرک 

، دنک محر  عطق  هدنام  لاس  یـس  دنوادخ  دـنک  محر  هلـص  رگا  هدـنام  لاس  هس  شرمع  زا  هک  يدرم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور 
ُّمُأ ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  دـنک . یم  هلاـس  هس  ار  وا  هلاـس  یـس  رمع  محر  عطق  رطاـخ  هب  دـنوادخ 

نینمؤملا ریما  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  مردـپ  يرآ ! ماما : تسین . ثیدـح  نیا  مروظنم  یلو  تسا  وکین  ثیدـح  نیا  روصنم : ( 58  ) باتِْکلا
ياجب هچ  رگا  دشخب ، یم  ینوزف  ار  اهرمع  دـنک و  یم  دابآ  ار  اه  هناخ  محر  هلـص  دومرف : هک  درک  لقن  (ص ) ادـخ لوسر  زا  مالـسلا  هیلع 

زور باسح -  محر  هلـص  ماما : تسین . زین  ثیدـح  نیا  مروظنم  نکل  تسا ، یثیدـح  مه  نیا  روصنم : دنـشابن . یبوخ  نامدرم  ناگدـنروآ 
نیا روصنم  فده  ( 59 . ) دوب ثیدح  نیمه  مروظنم  يرآ ! روصنم : دیامن . یم  ظفح  یناهگان  دب ، گرم  زا  دـنک و  یم  ناسآ  ار  تمایق - 

. ددرگ دوخ  راتفر  بظاوم  ماحرا  هلص  هب  تبسن  دونشب و  شدنزرف  ار  ثیدح  نیا  تساوخ  یم  هک  دوب 

تالکشم زا  تیاکش  - 47

داد روتسد  زینک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . تیاکـش  یگدنز  تالکـشم  زا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  دیوگ : یم  لضفم 
زا مروظنم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  هدب . ناماس  ار  تیگدنز  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  نم  هب  دوب ، نآ  رد  مهرد  دصراهچ  هک  يا  هسیک 
زا لضفم ! دومرف : رخآ  رد  و  منک . یم  مه  اعد  بوخ  رایسب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ینک ! اعد  نم  قح  رد  هک  دوب  نیا  لاح  حرش 
زا يرود  يارب  نیارباـنب  يوش . یم  راوـخ  لـیلذ و  مدرم  دزن  ینکن  نینچ  رگا  ( 60 ! ) نک زیهرپ  مدرم  يارب  دوخ  لاح  حرـش  ندرک  وگزاـب 

! وگن یسک  هب  زگره  ار  تلد  درد  تلذ ،

قافنا اعد و  یلوبق  طیارش  - 48

: دیسرپ ماما  ممهف . یمن  ار  نآ  ياوتحم  منک  یم  تقد  هچ  ره  نم  تسا  نآرق  رد  هیآ  ود  درک : ضرع  دیسر  قداص  ماما  رـضحم  یـصخش 
ار امـش  ياـعد  اـت  دـیناوخب  ارم  مکل :) بجتـسا  ینوـعدا  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لوا  هیآ  تفگ : باوـج  رد  وا  هـیآ ؟ مادـک 
؟ هدرک هدعو  فالخ  دنوادخ  ینک  یم  نامگ  ایآ  دومرف : ترضح  دوش ! یمن  باجتسم  میاعد  اما  مناوخ ، یم  ار  ادخ  نم  منک . باجتـسم 

تاروتسد هب  دنک ، یگدنب  ار  ادخ  سک  ره  منک ، یم  تهاگآ  نم  نونکا  دومرف : مناد . یمن  تفگ : تسیچ ؟ تلع  سپ  دومرف : هن . تفگ :
ماما تسیچ ؟ اعد  طیارش  دیسرپ : درک . دهاوخ  تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دنک ، تیاعر  ار  اعد  طیارـش  دنک و  اعد  هاگنآ  دیامن ، لمع  وا 

هللا یلص  ربمایپ  رب  دورد  سپس  ینک ، یم  رکش  دعب  يوش و  یم  روآدای  ار  وا  ياه  تمعن  يروآ و  یم  ياجب  ار  ادخ  دمح  تسخن  دومرف :
تسا نیا  ییامن ، یم  هبوت  يرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  ینک ، یم  رارقا  يروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  تناهانگ  هاگنآ  یتسرف ، یم  هلآ  هیلع و 

وه هفلخی و  وهف  یـش ء  نم  متقفنا  ام  : ) دیامرف یم  هک  هیآ  نیا  درک : ضرع  تسا ؟ مادک  رگید  هیآ  دومرف : نآ  زا  سپ  اعد . یلوبق  طیارش 
زا ادـخ  ینک  یم  رکف  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  دـنک ! یمن  رپ  ار  نآ  ياـج  يزیچ  یلو  منک  یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  نم  ( 61 (: ) نیقزارلا ریخ 

لاـم امـش  زا  یـسک  رگا  دومرف : ماـما  مناد . یمن  تفگ : تسیچ ؟ تلع  سپ  دومرف : ماـما  هن . تفگ : باوج  رد  هدرک ؟ فلخت  دوخ  هدـعو 
. دهد یم  وا  هب  ار  شضوع  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  قافنا  ار  یمهرد  چیه  دنک  قافنا  لالح  هار  رد  دروآ و  تسد  هب  یلالح 
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شخب مارآ  هراوهگ  - 49

وگب مردام  نم و  نیب  متشگرب ، دوب  هنیدم  رد  هک  ما  هناخ  هب  بش  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  دیوگ : یم  مزهم  رـسپ  میهاربا 
هک نآ  زا  شیپ  مدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  حبـص ، زامن  زا  سپ  بش  نآ  يادرف  مدرک  یتشرد  مردام  هب  نم  دش و  وگم  و 

محر یناد  یمن  ایآ  یتفگ ؟ نخس  یتشرد  هب  وا  اب  هتشذگ  بش  هک  یتشاد  راک  هچ  تردام  اب  مزهم ! رـسپ  يا  دومرف : نم  هب  میوگب  ینخس 
(62 ( ؟ يدروخ یم  ریش  نآ  زا  هک  دوب  یفرظ  شناتسپ  دوب و  وت  شخب  مارآ  هراوهگ  شنماد  وت و  تنوکس  لزنم  وا 

زیمآ هیانک  هظعوم  - 50

یسک یلو  متفر  مه  نم  درک ، یم  میسقت  ار  لاملا  تیب  یقیناود  روصنم  دیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  هدرک  دازآ  ینارقش 
ماما هب  ممـشچ  هاگان  مدوب  هداتـسیا  ریحتم  روصنم  هناخ  رد  نانچمه  مریگب . لاـملا  تیب  زا  ار  ممهـس  اـت  دوش  هطـساو  میارب  هک  متـشادن  ار 

. متفگ ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  دومن ، تبحم  نم  هب  ماما  متسه . ینارقـش  امـش ، مالغ  نم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  هتفر  ولج  داتفا ، قداص 
ره زا  بوخ  راک  ینارقـش ! دومرف : میالم  نحل  اـب  سپـس  داد . نم  هب  دروآ و  دوخ  هارمه  تفرگ ، میارب  یمهـس  دیـشکن  یلوط  تفر ، ماـما 
راک و  تسا . رتابیز  رت و  بوخ  وت  زا  اذل  دنناد -  یم  ربمغیپ  نادناخ  هب  هتسباو  دنهد و  یم  تبسن  ام  هب  ار  وت  نوچ  اما  تسا -  بوخ  سک 

ار وا  زیمآ  هیانک  نانخـس  اـب  قداـص  ماـما  تسا . رت  حـیبق  رت و  تشز  تبـسن  نیمه  رطاـخ  هب  وت  زا  یلو  تسا -  تشز  مدرم  همه  زا  تشز 
تخـس ور  نیا  زا  دومن . تبحم  يو  قح  رد  لاـح  نیع  رد  تسا  هاـگآ  وا  يراوخبارـش  زا  ماـما  هک  دـیمهف  ینارقـش  تفر . درک و  هظعوـم 

. درک شنزرس  ار  نتشیوخ  دش و  تحاران 

لوبق دروم  دیاقع  - 51

هک ینید  ایآ  موش  تیادف  متفگ : دوب . شردارب  لزنم  رد  ترـضح  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگ : یم  ثیرح  نب  ورمع 
.1 تسا ؛ رارق  نیدب  نم  نید  متفگ : نک ! نایب  ارچ ، دومرف : هن )؟ ای  تسا  تسرد  منید  منادـب  ات  ( ؟ منکن نایب  امـش  يارب  متـسه  نآ  يوریپ 
رد تمایق  زور  . 3 تسوا . هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  نیا  و  . 2 تسین . یکیرش  یب  هناگی و  يادخ  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  مهد  یم  تداهش 

ناضمر هام  هزور  نتفرگ  تاکز و  نداد  زامن و  هماقا  . 4 درک . دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  تسین و  نآ  عوقو  رد  یکش  تسا و  شیپ 
نیدباعلا و نیز  نیسح و  نسح و  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  . 5 تسا . بجاو  ادخ  هناخ  جح  و 
ار ادـخ  ساسا  نیا  رب  مریمب و  منک و  یگدـنز  شور  نیمه  رب  و  دـیتسه . نم  ناماما  امـش  هک  نیا  وا و  زا  دـعب  امـش  تماما  رقاـب و  دـمحم 

ریخ نخـس  زا  زج  ار  تنابز  و  شاب ! راگزیهرپ  تسا . نیمه  مناردپ  نید  نم و  نید  دنگوس  ادـخ  هب  ورمع ! يا  دومرف : ماما  منک . شتـسرپ 
هب هک  شیاهتمعن  لباقم  رد  ار  ادخ  نیا  ربانب  تسا . هدرک  تیاده  ار  وت  دنوادخ  هکلب  ما ، هدش  تیاده  مدوخ  هدارا  هب  نم  وگن  و  رادـهگن !

مدرم دنیامن و  تبیغ  شرس  تشپ  دوش  بیاغ  نوچ  دننک و  ششنزرس  تسا  رضاح  یتقو  هک  شابم  یناسک  زا  و  شاب ! رازگرکـش  هداد  وت 
اریز یهدب ). هدعو  اهنآ  هب  دیآ ، یمن  رب  وت  هدهع  زا  هک  ار  ییاهراک  هک  نیا  هب  ! ) زاسم طلسم  نتشیوخ  رب  و  نکم ! راوس  دوخ  شود  رب  ار 

(63 . ) یتفیب یگدنز  زا  هدش  هدنامرد  دنکشب و  تا  هناش  ناوختسا  تسا  نکمم  ییامن ، راوس  تشود  رب  ینک ، طلسم  دوخ  رب  ار  مدرم  رگا 

تشهب يوب  - 52

هداد وا  هب  هک  یمـس  رثا  تدـش  زا   ) راضتحا تقو  ترـضح  دـیوگ : یم  هملاس  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی 
نالف يرگید  هب  رادـقم و  نیا  ینالف  هب  دـیهدب و  رانید  داتفه  سطفا  نسح  هب  دومرف : دـمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  دوب ، شوه  یب  دـندوب )
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یتسین لیام  ایآ  دومرف : خساپ  رد  تشاد ؟ ار  امش  نتشک  دصق  دیشک و  ریشمش  هک  دیهد  یم  لوپ  همه  نیا  یـسک  هب  مدرک : ضرع  رادقم .
ءوس نوفاـخی  مهبر و  نوـشخی  لـصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نولـصی  نیذـلاو  : ) دـیامرف یم  اـهنآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  مشاـب  یناـسک  زا  نم 

ود تفاـسم  زا  تشهب  زیگنا  لد  يوب  داد و  رارق  عوبطم  بوخ و  ار  شیوب  دـیرفآ و  ار  تشهب  دـنوادخ  هملاـس ! يا  يرآ ! ( 64 ( ) باسحلا
(65 . ) ماحرا هلص  عطاق  ردام و  ردپ و  قاع  دسر : یمن  هتسد  ود  ماشم  هب  شوخ  يوب  نیمه  دسر و  یم  ماشم  هب  لاس  رازه 

ناسنا نیرتدباع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 53

رامشب دوخ  نامز  رد  ناسنا  نیرت  یمارگ  نیرتدنمتواخس و  نیرتدنمشناد ، نیرتدباع ، رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
باتفآ عولط  ات  سپـس  درک  یم  لصو  حبـص  زامن  هب  ار  نآ  دناوخ و  یم  هشیمه  ار  هنابـش  یبحتـسم  ياهزامن  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر . یم 

یم اعد  نینچ  هراومه  ( 66  ) تشاد یمنرب  هدجـس  زا  رـس  رهظ  ماگنه  ات  تشاذگ ، یم  هدجـس  هب  یناشیپ  هاگنآ  دش  یم  تابیقعت  لوغـشم 
مظع : ) دوب نیا  شیاعد  زا  یکی  درک . یم  رارکت  ار  اـعد  نیا  و  ( 67 ( ) باسحلا دنع  وفعلا  توملا و  دنع  ۀـحارلا  کلأسا  ینا  مهللا  : ) دومن

هک تسیرگ  یم  ادخ  سرت  زا  نانچ  تسا . وکین  توفع  سپ  دش  گرزب  تا  هدنب  زا  هانگ  كدنع ) نم  وفعلا  نسحیلف  كدـبع  نم  بنذـلا 
يوتحم هک  ییاه  لیبنز  اب  اهبش  درک . یم  یگدیسر  شناشیوخ  هداوناخ و  هب  رتشیب  مدرم  همه  زا  دش . یم  رت  ناگدید  کشا  زا  شنـساحم 

یم کمک  اهنآ  هب  یسک  هچ  دندیمهف  یمن  لاح  نیع  رد  داد  یم  ناشیا  هب  تفر و  یم  هنیدم  يارقف  غارس  هب  دوب ، امرخ  درآ و  هرقن ، الط ،
(68 .) دنک

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیانع  - 54

هداتـسرف نوراه  هب  مور  هاشداپ  هک  ار -  یگنر  هایـس  فابرز  هّبج  هلمج  زا  سابل  يرادـقم  دیـشرلا  نوراه  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
لاوما سمخ  لوپ و  یغلبم  هبج و  نامه  هارمه  اهـسابل ، نآ  مامت  نیطقی  نب  یلع  درک . هیده  نیطقی ، نب  یلع  هب  ینادردـق  ناونع  هب  دوب - 
هلیسو هب  ار  هبج  اما  درک  لوبق  ار  اهـسابل  لوپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  داتـسرف . مظاک  ماما  رـضحم  هب  داد ، یم  ترـضح  هب  الومعم  هک  ار  دوخ 
يدوز هب  نوچ  هدم ! تسد  زا  زگره  ار  نآ  رادهگن و  ار  هبج  درک  دیکأت  نآ  رد  تشون و  نیطقی  نب  یلع  هب  يا  همان  دنادرگزاب و  هدنروآ 

. تشاد هگن  ظوفحم  ار  نآ  لاح  نیع  رد  داتفا  کـش  هب  دـیمهفن و  ار  هبج  ندـنادرگرب  تلع  نیطقی  نب  یلع  دـش . یهاوخ  دـنمزاین  نآ  هب 
نیطقی نب  یلع  دوب  هجوتم  مالغ  درک . رانکرب  راک  زا  ار  وا  دـش و  كانمـشخ  شرازگتمدـخ  نامالغ  زا  یکی  هب  یلع  تشذـگ ، زور  دـنچ 
نیطقی نب  یلع  تفگ : درک ، ینیچ  نخس  وا  زا  تفر و  نوراه  شیپ  اذل  دوب  ربخاب  زین  اه  هیده  نداتسرف  زا  انمض  تسا ، مظاک  ماما  راداوه 

زا مارتحا  يارب  هفیلخ  هک  ار  يا  هبج  هک  يروط  هب  دتسرف ، یم  ناشیا  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  لاس  ره  دناد و  یم  ماما  ار  رفعج  نب  یسوم 
هتشاد تحص  رگا  منک  فشک  ار  هیـضق  نیا  دیاب  تفگ : دش  كانبـضغ  رایـسب  دیـشرلا  نوراه  داتـسرف . لاوما  سمخ  هارمه  دوب  هداد  يو 

: تفگ يدرک ؟ هچ  مداد  وت  هب  هک  ار  يا  هبج  تفگ : دمآ ، هک  نیمه  دیروایب  ار  یلع  داد  روتسد  هظحل  نامه  تشک . مهاوخ  ار  یلع  دشاب 
ار نآ  كربـت  ناونع  هب  هدرک  زاـب  هبعج  رد  ماـش  حبـص و  ره  مراد ، یم  هگن  ظوفحم  هتـسب  رد  يا  هبعج  رد  هدز ، رطع  ار  نآ  تسا  نم  دزن 
زا یکی  هب  منک ، یم  شرـضاح  نونکا  مه  تفگ : یلع  روایب ! ار  نآ  نونکا  مه  تفگ : نوراه  مراذـگ . یم  شیاج  هب  هراـبود  مسوب و  یم 

شیور هک  ار  يا  هبعج  اشگب ! ار  قودنـص  نالف  يدرک  زاب  هک  ار  قاتا  ریگب  راددیلک  زینک  زا  ار  قاتا  نالف  دـیلک  ورب  تفگ : دوخ  نامالغ 
هک یماگنه  دندرک . زاب  ار  هبعج  داد  روتـسد  تشاذگ . نوراه  لباقم  رد  دروآ و  ار  هدش  رهم  هبعج  مالغ  دیـشکن  یلوط  روایب ! ما  هدز  رهم 
هب نادرگزاب و  شیاج  هب  ار  هبج  تفگ : نیطقی  نب  یلع  هب  تسـشن ، ورف  شمـشخ  تسا  نیگآرطع  هک  دـید  تیفیک  نآ  اب  ار  هبج  نوراـه 

نخـس هب  درک  رما  سپـس  دنهدب . هزیاج  یلع  هب  داد  روتـسد  زین  تفریذـپ و  مهاوخن  وت  هرابرد  ار  نانیچ  نخـس  فرح  زگره  ورب ! تمالس 
(69 .) تفر ایند  زا  هک  دندوب  هدز  هنایزات  دصناپ  دودح  رد  دننزب  هنایزات  رازه  نیچ 
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راک شزرا  - 55

ار شکرابم  دوجو  درک ، یم  راک  دوخ  نیمز  رد  مدید  ار  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـیوگ : یم  هزمح  یبا  رـسپ  یلع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
مردپ نم و  زا  هک  دنا  هدرک  راک  تسد  اب  یناسک  یلع ! يا  دومرف : ماما  دنتـسه ؟ اجک  نارگراک  موش ! تیادـف  متفگ : دوب . هتفرگ  ارف  قرع 
ندرک راک  دندرک ، یم  راک  تسد  اب  همه  نم  دادجا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هللا و  لوسر  دومرف : دننایک ؟ اهنآ  مدیـسرپ : دندوب . رتهب 

(70 .) تسا حلاص  ناگدنب  ادخ و  ناگداتسرف  ناربمایپ و  شور 

عونمم نارگمتس  اب  يراکمه  - 56

هیارک هلیـسو  هب  تشاد ، رایـسب  نارتش  دوب . يراـگزیهرپ  هدـیمهف و  مدآ  تیب ، لـها  نادـنمتدارا  زا  یکی  ناوفـص  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
رفس بابسا  لقن  لمح و  هک  تسب  دادرارق  دیـشرلا ) نوراه   ) هفیلخ اب  هک  نآ  زا  سپ  ناوفـص  درک . یم  هرادا  ار  دوخ  یناگدنز  اهنآ  نداد 

زج هب  تسا  بوخ  وت  ياهراک  همه  ناوفـص ! دومرف : ماما  دیـسر . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  دریگب ، هدهع  هب  ار  يو  جح 
نبای ناوفص : يا ! هداد  هیارک  نوراه )  ) درم نیا  هب  ار  تنارتش  دومرف : ماما  تسا ؟ لمع  مادک  نآ  موش ! تیادف  تفگ : ناوفص  لمع . کی 

مهاوخن وا  هارمه  مدوخ  نیا ، رب  نوزفا  ما . هداد  هیارک  جح  رفس  يارب  تسا  جح  مزاع  نوراه  ما ، هدادن  هیارک  یمارح  راک  يارب  هللا  لوسر 
؟ دهدب ار  وت  بلط  هک  دنامب  هدنز  ردق  نیا  لقاال  نوراه  يراد  تسود  وت  ایآ  ماما : متسرف . یم  شهارمه  ار  دوخ  نامالغ  زا  یضعب  تفر ،

کیرـش دـننامب  یقاـب  نارگمتـس  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  ناوـنع  ره  هب  سک  ره  ماـما : تـسا . نـینچ  ارهق  هللا  لوـسر  نباـی  ارچ  ناوـفص :
ار شرتش  ناوراک  اجکی  ناوفص  وگتفگ  نیا  زا  سپ  دوب . دهاوخ  شتآ  رد  دیآ ، رامـش  هب  نارگمتـس  کیرـش  سک  ره  تسا و  نارگمتس 

اجکی ار  اهرتش  ما  هدینـش  تفگ : وا  هب  تساوخ و  دوخ  روضح  هب  ار  ناوفـص  دـش ، ربخاب  اهرتش  نتخورف  زا  نوراه  هک  یماـگنه  تخورف .
یبوخ هب  راک  نیا  هدهع  زا  زین  نامالغ  ما و  هداتفا  راک  زا  هدش و  ریپ  ناوفـص : ارچ ؟ نوراه : تسا . روط  نیمه  یلب ! ناوفـص : يا ؟ هتخورف 

. یتسب ثاثا  بابـسا و  لمح  يارب  هک  يدادرارق  عوضوم  زا  رفعج  نب  یـسوم  امتح  یتخورف ! ارچ  مناد  یم  نم  هن ، نوراـه : دـنیآ . یمن  رب 
هچ رفعج  نب  یـسوم  اب  ارم  ناوفـص : یـشورفب ! ار  تنارتش  تسا ، هداد  روتـسد  وت  هب  وا  تسا . هدرک  یهن  لمع  نیا  زا  ار  وت  هدـش و  هاـگآ 
یم ادـج  تندـب  زا  ار  ترـس  الاح  نیمه  دوبن ، قباس  ياه  یتسود  رگا  ییوگ  یم  غورد  ناوفـص ! تفگ : نیگمـشخ  ینحل  اب  نوراه  راک .

(71 .) مدرک

رتکیدزن نم  هب  همه  زا  - 57

مدید ار  مظاک ) ماما   ) یـسوم تدنزرف  نم  درک : ضرع  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هفینحوبا  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
قداص ترـضح  تسین . بوخ  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دـش ، یمن  عنام  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  روبع  وا  يولج  زا  مدرم  دـناوخ و  یم  زامن  هک 
هدوب زامن  لوغشم  وت  دیوگ : یم  هفینحوبا  دومرف : وا  هب  ترضح  دمآ ، ردپ  تمدخ  نوچ  دینزب ! ادص  ار  یسوم  مدنزرف  دومرف : مالسلا  هیلع 
زامن وا  يارب  نم  هک  سک  نآ  ناج ! ردپ  درک : ضرع  خساپ  رد  يا ؟ هدرکن  یهن  ار  اهنآ  دـندرک ، یم  دـمآ  تفر و  تیولج  زا  مدرم  يا و 

هیلع قداص  ماما  ( 72 .) میتسه رتکیدزن  شندرگ  گر  زا  ناسنا  هب  اـم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  دوب ، رتکیدزن  نم  هب  همه  زا  مدـناوخ  یم 
(73 .) دراد دوجو  وت  بلق  رد  یهلا  رارسا  هک  موش  تیادف  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  مالسلا 

هدنام رفس  رد  يدرم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  - 58

زا هک  دندوب  اجنآ  زین  يدایز  هدع  میدرک ، یم  تبحـص  مدوب ، اضر  ماما  رـضحم  رد  دـیوگ : یم  هزمح  رـسپ  عسی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
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نارادتـسود زا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  تفگ : دش و  دراو  نوگمدـنگ  دـق و  دـنلب  يدرم  تقو  نیا  رد  دندیـسرپ . یم  مارح  لالح و  لئاسم 
زا اجنآ  رد  مسرب و  دوخ  نطو  هب  ات  دـینک  تمحرم  نم  هب  یغلبم  دـینادب  حالـص  رگا  هدـش ، مامت  مهار  یجرخ  متـسه ، ناتدادـجا  اـمش و 

قاطا هب  تساخرب و  ماما  مدنمزاین . رفس  رد  نونکا  مدنمتورث  شیوخ  نطو  رد  نم  نوچ  مهد ، یم  هقدص  غلبم  نامه  هزادنا  هب  امـش  فرط 
: دومرف دز و  ادص  ار  صخش  نآ  دروآ و  نوریب  ار  شتسد  داتـسیا و  رد  تشپ  دوخ  درک  زاب  یمک  ار  رد  دروآ  رانید  تسیود  تفر ، رگید 
. یهدب هقدص  نم  فرط  زا  نآ  هزادنا  هب  تسین  مزال  يوجب و  كربت  نآ  زا  نک و  هدافتسا  تهار  جراخم  رد  ریگب و  ار  رانید  تسیود  نیا 

یلیخ امش  دندرک : ضرع  ترضح  هب  دمآ  لوا  قاتا  هب  ترضح  تفر ، تفرگ و  ار  اهرانید  درم  نآ  منیبن . ار  وت  زین  نم  ینیبن و  ارم  هک  ورب 
ماما دنیبن ؟ ار  امـش  اهرانید  نتفرگ  ماگنه  هک  دیدرک  ناهن  رد  تشپ  ار  دوخ  ارچ  دـیداد ، رارق  شیوخ  تیانع  دروم  دـیدرک و  فطل  وا  هب 

(74 ...) منیبن وا  هرهچ  رد  ار  لاؤس  زاین و  یگدنمرش  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف :

راک سپس  دادرارق ، لوا  - 59

هتفر ماما  تمدـخ  يراک  يارب  دـیوگ : یم  دوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نادـنمتدارا  زا  یکی  هک  يرفعج  نامیلـس  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نآ نامالغ  میتفر ، وا  هناخ  هب  ماما  رضحم  رد  نامب ! ام  دزن  بشما  دومرف : ماما  مدرگرب ، دوخ  لزنم  هب  متـساوخ  دش  مامت  مراک  نوچ  مدوب ،

ضرع تسیک ؟ نیا  دیـسرپ - : دوبن ، ترـضح  نآ  نامالغ  زا  هک  دـید  ار  هایـس  یمالغ  اهنآ  نایم  رد  ماما  دـندوب  ییاـنب  لوغـشم  ترـضح 
میهدـب هچ  ره  هن ، دـندرک - : ضرع  دـیا ؟ هدرک  نییعت  ار  شدزم  دوـمرف - : داد . میهاوـخ  يزیچ  وا  هب  دـنک  یم  کـمک  اـم  هب  دـندرک - :

نم دومرف : دـینک ؟ یم  تحاران  ار  تدوخ  ارچ  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  نم  دـش . نیگمـشخ  رایـسب  تفـشآرب و  ماما  دوش . یم  یـضار 
دادرارق نودب  هک  یسک  دیدنبب . دادرارق  دینک و  نییعت  ار  شدزم  البق  هک  نآ  رگم  دیرواین  يراک  يارب  ار  سکچیه  ما  هتفگ  اهنیا  هب  اهراب 

یتقو ینک  نییعت  البق  ار  شدزم  رگا  اما  يا ، هداد  مک  ار  شدزم  دـنک  یم  لاـیخ  یهدـب ، دزم  وا  هب  ربارب  هس  رگا  دـهد  ماـجنا  يراـک  یلبق 
مک هچ  ره  یهدب  وا  هب  يزیچ  دادرارق  رادقم  زا  شیب  رگا  يا و  هدرک  لمع  دوخ  هتفگ  هب  هک  دش  دهاوخ  دونشخ  وت  زا  يزادرپب  ار  شدزم 

(75 .) دوب دهاوخ  رازگساپس  يا ، هداد  هفاضا  دوش  یم  هجوتم  دشاب ، زیچان  و 

ردپ اب  ارادم  روتسد  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 60

تشاد راهظا  نآ  رد  تشون و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  متـشاد  يداماد  نم  دیوگ : یم  حلاص  رـسپ  رکب  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم وت  زا  تسخن  مرورـس ! دیامن . یم  متیذا  یلیخ  دنک و  یم  يراتفردب  مه  نم  اب  دراد ، دساف  هدـیقع  تسا و  تیب  لها  نمـشد  مردـپ  هک 

نارگید يارب  ار  وا  تشز  راتفر  دساف و  هدیقع  منک و  يرگاشفا  وا  هیلع  ایآ  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  رظن  انمض  ینک ! اعد  نم  يارب  مهاوخ 
ردپ هب  عجار  هک  هچنآ  وت و  همان  نومـضم  تشون : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  مشاب ؟ راتفر  شوخ  هدومن و  ارادـم  وا  اب  ای  منک ؟ نایب 

يراتفر شوخ  ارادـم و  نادـب  مه  ار  نیا  اما  منک  یمن  تلفغ  وت  ریخ  ياـعد  زا  نم  دـنوادخ  تساوخ  هب  هتبلا  مدـیمهف ، يدوب  هتـشون  دوخ 
ناراگزیهرپ هب  صاصتخا  وکین  تبقاع  شاب و  ابیکش  تسا . یناسآ  یتخس ، ره  اب  نادب  زین  تسا و  يرد  هدرپ  يرگاشفا و  زا  رتهب  وت ، يارب 

ار دوخ  ناگدـنهانپ  زین  راـگدرورپ  میتسه و  دـنوادخ  هاـنپ  رد  امـش  اـم و  درادـب ! مدـق  تباـث  تیب  لـها  یتـسود  رد  ار  وت  دـنوادخ  دراد .
هب دـش و  تیب  لها  رادتـسود  هک  تخاس  نوگرگد  نانچ  ار  مداماد  ردـپ  بلق  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  رکب  دـنک . یم  يرادـهگن 

(76 .) دومن تبحم  مه  شرسپ 

ینابر ياملع  زا  ریدقت  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 61

، میدرک تکرح  جح  يوس  هب  مدآ  نب  ایرکز  تافو  زا  سپ  ام  دیوگ : یم  دمحم  نب  نسح  قاحسا و  رـسپ  دمحم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
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وا راگدرورپ  مداتفا ، مدآ  نب  ایرکز  هرابرد  دنوادخ  ياضق  دای  هب  دوب : هتـشون  نآ  رد  دیـسر . ام  هب  هار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  همان 
نورد رد  وا  دـهد ! رارق  شیوخ  تیانع  تمحر و  دروم  دوش ، یم  هدـنز  هک  زیخاتـسر  زور  نینچمه  تشذـگرد و  زور  ات  دـلوت  زور  زا  ار 
شیوخ هفیظو  هب  هتـسویپ  دومن . لمحت  ربص و  دیـشک و  اهجنر  هار  نیا  رد  دوب و  وگ  قح  سانـش و  قح  ناسنا  تسیز و  هناـفراع  یگدـنز 

تین و رجا  دـنوادخ  تفر ، ایند  زا  شیالآ  یب  كاپ و  وا  داد . یم  ماجنا  دوب  ربمایپ  دـنوادخ و  ياضر  دروم  هک  ییاـهراک  درک ، یم  لـمع 
. ددرگ یمن  رب  وا  هب  تبـسن  ام  رظن  میـسانش و  یم  رتهب  ار  وا  تسام ، هجوت  دروم  زین  وا  یـصو  دـنک ! تیانع  ار  يو  شالت  یعـس و  شاداپ 

همئا دـییأت  ریدـقت و  دروم  ناگمه  هک  دـننک  راتفر  يروط  زین  ام  نامز  ياـملع  تسا  دـیما  ( 77 .) تسا نارمع  نبدمحم  رـسپ  نسح  روظنم 
. دنریگ رارق  مالسلا  هیلع  راهطا 

ینابر ملاع  کی  زا  رگید  يریدقت  - 62

یم نومش  رسپ  نسح  تسا . يزاوها  رایزهم  نب  یلع  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دنـسپ  دروم  ياه  تیـصخش  زا  یکی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هدنشخب دنوادخ  مان  هب  دوب : نینچ  مدناوخ ، دوب  هتشون  رایزهم  نب  یلع  هب  دوخ  طخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  ار  يا  همان  دیوگ :

راوخ ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دهد ، رارق  تشهب  رد  ار  تلزنم  دنک ! تیانع  وت  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  دـنوادخ  رایزهم ! نب  یلع  يا  نابرهم . و 
فیاظو ماجنا  نارگید ، هب  مارتحا  دـنوادخ ، زا  يرادرب  نامرف  یناملـسم ، یهاوخریخ ، رد  ار  وت  یلع ! يا  دـنادرگ ! روشحم  اـم  اـب  دـنکن و 

نیرب تشهب  رد  ار  وت  هاگیاج  دنوادخ  ما . هتفگ  تسار  امتح  ما  هدـیدن  ار  وت  دـننام  میوگب  رگا  مدیدنـسپ . ار  وت  و  مدرک ، شیامزآ  ینید ،
نآ ار  وت  زیخاتسر  زور  مراد  تلئسم  دنوادخ  زا  تسین . یفخم  ام  يارب  وت  تمدخ  زور ، بش و  رد  امرگ ، امرـس و  رد  یلع ! يا  دهد . رارق 

(78 .) دنک یم  باجتسم  ار  اعد  دنوادخ  یشاب ! نارگید  هطبغ  دروم  هک  دهد  رارق  دوخ  تمحر  لومشم  نانچ 

ارماس رد  يداه  ماما  - 63

رد دش و  دلوتم  لاس 212  هب  هجحیذ  همین  رد  هنیدـم ) فارطا  رد  تسا  یهد   ) ایرـص رد  یقنلا ) یلع   ) يداه ماـما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دوب يزینک  شردام  دوب ، لاـس  ترـضح 33  نآ  تماما  تدـم  تشاد و  لاس  کی  لهچ و  تفای و  تافو  لاس 254  بجر  هام  همین  ارماـس 
ایند زا  ات  دنام  رهش  نامه  رد  دروآ و  ارماس  هب  هنیدم  زا  همثره  نب  ییحی  تیرومأم  هب  ار  بانج  نآ  یـسابع  لکوتم  تشاد . مان  هنامـس  هک 

. دـنداد ياج  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نایادـگ  يارـسناوراک  رد  دـش . ارماس  دراو  همثره  نب  ییحی  اـب  ترـضح  هک  يزور  ( 79 .) دومن تلحر 
نارگمتس نیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مدیسر . ترـضح  نآ  تمدخ  دش  ارماس  دراو  يداه  ماما  هک  يزور  دیوگ : یم  دیعـس  نب  حلاص 

تسپ ناکم  نیا  رد  ار  امش  هک  اجنآ  ات  دننک ، تناها  امش  هب  تبـسن  دنزاس و  شوماخ  ار  امـش  رون  تسه  هک  هلیـسو  ره  هب  دننک  یم  یعس 
يا نک  هاگن  ار  اج  نیا  دومرف : درک و  هراشا  ییوس  هب  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تقو  نیا  رد  دنا . هداد  ياج  تسا ، رقف  يارـسناوراک  هک 

، مدـید هدروخن  تسد  ياهدـیراورم  نوچمه  یتشهب  نارازگ  تمدـخ  يراج و  ياه  يوج  هویم و  زا  رپ  ابیز و  ياهغاب  هاگان  دیعـس ! رـسپ 
يارـسناوراک رد  ام  دیعـس ! رـسپ  يا  تسام ، يارب  عضو  نیا  میـشاب  اجک  ره  ام  دومرف : ماـما  مدرک . بجعت  رایـسب  دـش و  هریخ  میاهمـشچ 

(80 .) میتسین نایادگ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هناخ  هب  موجه  - 64

مهارف ورین  لوپ و  هحلـسا و  هک  درک  ینیچ  نخـس  يداـه  ماـما  زا  یـسابع  لـکوتم  شیپ  ییاـحطب  ماـن  هب  یکدرم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، هدرک طبـض  دبایب  هحلـسا  لوپ و  هچ  ره  دربب و  موجه  ماما  هناخ  هب  هنابـش  داد  روتـسد  بجاح  دیعـس  هب  لکوتم  دراد . مایق  دصق  هدروآ و 
. مدناسر ماب  تشپ  يالاب  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  مدرب ، دوخ  هارمه  زین  ینابدرن  متفر  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هنابـش  دـیوگ : یم  دیعـس  دروایب .
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: دومرف دز ، ادـص  ارم  قاتا  لخاد  زا  ناهگان  موش ، قاتا  دراو  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دوب  کیرات  بش  مدـمآ ، نییاپ  ناکلپ  زا  سپس 
یهالک بش  دراد و  نت  هب  مشپ  زا  يا  هبج  ماما  مدید  مدش  قاتا  لخاد  دندروآ ، عمش  يروف  دنروایب . عمـش  تیارب  ات  نامب ! اجنامه  دیعس !

ار همه  یناوت  یم  تسامش  رایتخا  رد  اهقاطا  نیا  دومرف : نم  هب  تسا . تاجانم  لوغشم  هدرتسگ و  ریصح  يور  ار  زامناج  هتشاذگ و  رس  رب 
ادـیپ دوب  هدروخ  رهم  لکوتم  ردام  رهم  هب  هک  يا  هسیک  اهنت  متفاین . اهنآ  رد  يزیچ  یلو  مدرک  یـسرزاب  ار  همه  مدـش  اهقاتا  دراو  يدرگب !
دنلب ار  زامناج  نک ! هاگن  زین  ار  زامناج  نیا  اریز  دومرف : ماما  هاـگنآ  متـشادرب . ار  ود  ره  دوب . نآ  اـب  زین  رگید  هدـش  رهم  يا  هسیک  مدرک و 

شردام رهم  رب  لکوتم  مشچ  هک  یماگنه  مدرب . لـکوتم  دزن  ار  همه  هتـشادرب ، زین  ار  نآ  مدـید ، دوب  فـالغ  لـخاد  هک  يریـشمش  مدرک ،
رتهب وت  هاگره  مدرک  رذن  يدوب  رامیب  هک  تقو  نآ  تفگ : شردام  دیـسرپ . وا  زا  ار  هسیک  نایرج  تساوخ و  ار  شردام  داتفا ، هسیک  يور 

مداتـسرف وا  هب  هتـشاذگ  هسیک  نیمه  رد  ار  نآ  امـش  يدوبهب  زا  سپ  میهدب . يداه ) ماما   ) نسحلاوبا هب  مدوخ  لام  زا  رانید  رازه  هد  يدش 
هـسیک کی  داد  روتـسد  نم  هب  هاگنآ  دوب . رانید  دـصراهچ  نآ  درک . زاب  ار  یمود  هسیک  لکوتم  تسا . هدرکن  مه  زاـب  یتح  نسحلاوبا  هک 

نآ اـب  ار  هسیک  نم  دـیوگ : یم  دیعـس  نادرگ . زاـب  نسحلاوـبا  هب  ریـشمش  نآ  اـب  ار  هسیک  ود  ره  هتـشاذگ ، شرداـم  رز  هسیک  يور  رگید 
یم تلاجخ  ترـضح  زا  اما  مدنادرگ . زاب  ماما  تمدـخ  هب  ار  ریـشمش  اه و  هسیک  نم  دـیوگ : یم  دیعـس  نادرگ . زاب  نسحلاوبا  هب  ریـشمش 

یچیپرس ناوت  مدوب و  رومأم  هک  منک  هچ  اما  موش  هناخ  دراو  امش  هزاجا  نودب  دوب  نارگ  نم  رب  مرورس ! مدرک : ضرع  ور  نیا  زا  مدیشک ،
اجک هب  دیمهف  دنهاوخ  نارگمتـس  يدوز  هب  نوبلقنی :) بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  متـشادن . ریما  نامرف  زا 

(81 .) دنیامن یم  تشگرب 

تخس يانگنت  رد  - 65

هزاجا متفر ، يداه  ماما  روضح  هب  متفرگ . رارق  دیدش  يانگنت  رد  یگدنز  رظن  زا  تقو  کی  دیوگ : یم  مشاه  وبا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
شا هنارکـش  یناوت  یم  هدرک  اطع  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  اهتمعن  زا  مادک  مشاه ! وبا  يا  دومرف : متـسشن ، شرـضحم  رد  هک  نیمه  داد . دورو 

وت هب  ار  نامیا  دنوادخ  دومرف : درک و  نخـس  زاغآ  ترـضح  نآ  میوگب . هچ  باوج  رد  متـسنادن  مدرک و  توکـس  نم  يروآ ؟ ياج  هب  ار 
یگدنب تدابع و  رب  ار  وت  هلیـسو  نیدـب  داد و  یتمالـس  تیفاع و  ار  وت  درک و  مارح  منهج  شتآ  رب  ار  تندـب  نآ  رطاخ  هب  هدرک  تمحرم 

دای هب  ار  اهتمعن  نیا  زاغآ  رد  نم  مشاهوبا ! يا  دومرف : هاگنآ  دومن . ظفح  ار  تیوربآ  تفص  نیا  اب  هک  دیشخب  تعانق  وت  هب  دومرف و  يرای 
کنیا ینک . تیاکـش  نم  هب  هدرک  تیاـنع  وت  هب  ار  اـهتمعن  همه  نیا  هک  یـسک  نآ  زا  یتسدـگنت  تهج  هب  متـسناد  یم  نوـچ  مدروآ ، وـت 

(82 !) روآ ياجب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکش  هدب ! ناماس  تا  یگدنز  هب  ریگب و  ار  نآ  دنهدب  وت  هب  الط )  ) رانید دص  مداد  روتسد 

رتشگنا نیگن  - 66

دش یم  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  هتسویپ  دوب ، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هیاسمه  ارماس  رد  شاقن ، سنوی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! مرورـس درک : ضرع  دـمآ و  ماـما  رـضحم  دوب  هتفرگ  ارف  ار  شمادـنا  هزرل  هک  یلاـح  رد  زور  کـی  درک . یم  تمدـخ  ترـضح  نآ  هب  و 

دنخبل اب  ماما  ما . هدـش  گرم  هدامآ  درک - : ضرع  تسا ؟ هدـش  هچ  دومرف - : ماما  دـییامن ! راتفر  یکین  هب  ما  هداوناخ  اـب  منک  یم  تیـصو 
ود تسکش و  نیگن  یشاقن  عقوم  مزادنب . یشقن  نآ  يور  ات  داتـسرف  نم  هب  یتمیق  رپ  نیگن  ( 83  ) اغب نب  یـسوم  درک : ضرع  ارچ ؟ دومرف :
یم ارم  ای  دوش ، هاگآ  هیضق  نیا  زا  رگا  تسا  مولعم  شلاح  هک  اغب  نب  یـسوم  مهدب ، وا  هب  ار  نیگن  هک  تسا  هدعو  زور  ادرف  دش . تمـسق 
زور نآ  يادرف  دوب . دهاوخن  رگید  زیچ  یکین  ریخ و  زج  تا  هناخ  هب  ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنز . یم  نم  هب  هنایزات  رازه  ای  دـشک ،

زج ورب  وا  دزن  دومرف : ماما  دریگب . ار  رتشگنا  نیگن  ات  هدمآ  اغب  نب  یسوم  هداتسرف  درک : ضرع  دیسر و  ماما  تمدخ  نازرل  لاح  رد  سنوی 
نیگن رس  رب  اهنز  تفگ : متفر ، اغب  نب  یسوم  دزن  نوچ  مرورس ! درک : ضرع  تشگرب و  نادنخ  تفر و  سنوی  دید . یهاوخن  يزیچ  یبوخ 
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ادخ مالسلا  هیلع  ماما  درک . مهاوخ  زاین  یب  ار  وت  ینک  نینچ  رگا  دوش ؟ نیگن  ود  ات  ینک  تمسق  ود  ار  نآ  تسا  نکمم  دنراد  اوعد  مه  اب 
ماجنا ار  راـک  نیا  هنوگچ  هک  منک  رکف  نآ  هراـبرد  اـت  هدـب  تلهم  ارم  متفگ : یتفگ - ؟ هچ  وا  هب  دومرف : سنوی  هب  درک و  يرازگـساپس  ار 

. تفای ییاهر  درک  یم  دیدهت  ار  وا  یگدنز  هک  یلکشم  زا  شاقن ، سنوی  هنوگ ، نیدب  ( 84 . ) يداد خساپ  بوخ  دومرف : ماما  مهد .

نارگ هجنکش  يرکسع و  نسح  ماما  - 67

حلاص مان  هب  يدرف  نادنز  سیئر  دندرک . ینادنز  ار  يرکـسع  نسح  ماما  یـسابع ) يدتهم   ) تقو هفیلخ  نامز  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تخس نادنز  رد  ترضح  نآ  هب  دنتساوخ  وا  زا  ادیکا  دنتفر و  نادنز  سیئر  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  نانمـشد  زا  یهورگ  دوب . فیـصو  نب 

زا سپ  رفن  ود  نآ  مدرک ، رومأـم  يرکـسع  نسح  هجنکـش  يارب  ار  صاخـشا  نیرتدـب  زا  رفن  ود  منک ؟ هـچ  تـفگ : نادـنز  سیئر  دریگب .
هب دنلوغـشم ، زامن  تدابع و  هب  بترم  دوخ  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  ناـنچ  نآ  ترـضح ، نآ  زاـین  زار و  تداـبع و  لاـح  هدـهاشم 

یمن هجنکـش  صخـش  نیا  هب  ارچ  دـیا ؟ هدـش  نینچ  ارچ  امـش  مدیـسرپ : مدرک و  راضحا  ار  اهنآ  تسا ! روآ  تفگـش  ناشراتفر  هک  يروط 
یم تدابع  هب  ار  اهبـش  دریگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هک  یـصخش  هرابرد  میوگب  هچ  دنتفگ : خساپ  رد  دیا ؟ هدـید  هچ  ناشیا  زا  رگم  دـینک ،
نانچ دزرل و  یم  نامندب  دنک  یم  هاگن  ام  هب  هک  یماگنه  ددرگ ، یم  مرگرس  رگید  راک  هب  تدابع  زج  هن  دیوگ و  یم  نخـس  هن  دنارذگ ،

هدنکفا رس  دیماان  دندینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  ماما  نیفلاخم  میراد . هگن  ار  دوخ  میناوت  یمن  هک  دریگ  یم  ارف  ار  ام  دوجو  رـسارس  تشحو 
(85 .) دنتشگرب

گرزب ياملع  زا  یکی  هب  يرکسع  ماما  همان  - 68

هک دنا  هتـشون  یمق ) هیوباب  نب  نیـسح  رـسپ  یلع   ) هعیـش ياهقف  ناگرزب  زا  یکی  هب  يا  همان  يرکـسع  نسح  ماما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
: تسا هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـنامه  شاـب ! جرف  رظتنم  و  نک ! ییابیکـش  ربـص و  هتـسویپ  یلع ! يا  تسا : نینچ  نآ  زا  يزارف 

روهظ مالـسلا ) هیلع  مئاق  ماما   ) مدـنزرف ات  دوب ، دـنهاوخ  هودـنا  نزح و  رد  اـم  نایعیـش  هراومه  تسا . جرف  راـظتنا  نم  تما  لاـمعا  نیرتهب 
ملظ زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  داد : نینچ  ار  وا  روهظ  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یـسک  نامه  دیامن ،

نآ زا  نیمز  تقیقح  رد  دـننک ، ربـص  نایعیـش  هب  وگب  و  نک ! ربـص  نسحلاوبا ! يا  نم ! داـمتعا  دروـم  درمگرزب و  يا  تسا . هدـش  روـج  و 
همه وـت و  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  تسا و  ناراـکزیهرپ  يارب  وـکین  ماجنارـس  دـهد ، یم  دـهاوخب  سک  ره  هـب  تسادـخ .

(86 .) داب شلآ  دمحم و  رب  وا  دورد  منایعیش ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایب  رد  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  - 69

تلحر هک  یماـگنه  ینم . ریزو  نم و  ردارب  وت  متـسه ، وت  زا  نم  نم و  زا  وـت  یلع ! اـی  دـیامرف : یم  مالـسا  ربماـیپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. دش دهاوخ  همه  ریگنماد  هک  دهد  یم  خر  دیدش  یبوشآ  يدوز  هب  دیآ و  یم  دیدپ  وت  هرابرد  ییاه  توادـع  یموق  ياه  هنیـس  رد  مدومن 
. دنوش یم  نیگمغ  وا  تبیغ  رد  نامسآ  نیمز و  لها  دوب و  دهاوخ  وت  لسن  زا  متفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  تبیغ  زا  سپ  هیـضق  نیا 
هب ار  دوخ  كرابم  رس  ادخ  لوسر  سپس  دنـشاب ! یم  نادرگرـس  دنمدرد و  دنروخ و  یم  سوسفا  نمؤم  نز  درم و  رایـسب  هچ  تقو  نآ  رد 

رون زا  یسابل  وا  تسا . نارمع  نب  یسوم  نم و  هیبش  مانمه و  هک  یسک  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : تشادرب و  رس  دعب  هظحل  تخادنا . ریز 
نانمؤم يارب  هک  دنونش  یم  رود  زا  ار  ییادص  اهنآ  مراد . فسأت  دنرادن ، شمارآ  وا  تبیغ  رد  هک  نانآ  يارب  دشوپ . یم  هدنشخرد  رایـسب 

رود و دیآ ، یم  ادص  هبترم  هس  بجر  هام  رد  ربمایپ : تسیچ ؟ ادـص  نآ  هللا  لوسر  ای  نینمؤملا : ریما  تسا . باذـع  نارفاک  يارب  تمحر و 
تسا هدیـسر  ارف  تمایق  زور  ینعی  ۀفزالا ) تفزا  ، ) مود يادص  و  نیملاظلا ) موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  ، ) لوا يادص  دنونـش : یم  همه  کیدزن 
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ماما دنزرف  يدهم  دنوادخ  دیـشاب ! هاگآ  ملاع  لها  يا  دـیوگ : یم  هک  دـینیب  یم  دیـشروخ  کیدزن  ار  یـصخش  اراکـشآ  موس ، يادـص  و 
یم روهظ  نامز  ماما  عقوم  نآ  رد  دیسر ! ارف  نارگمتس  يدوبان  زور  تخیگنارب و  درمش ، یم  بلاط  یبا  نب  یلع  ات  ... دنزرف يرکسع  نسح 
نم زا  دـعب  هللا ! لوسر  ای  نینمؤملا : ریما  دزاس . یم  فرطرب  ار  ناشلد  ياه  هدـقع  دـنادرگ و  یم  داش  ار  شناتـسود  ياهلد  دـنوادخ  دـنک 

(87 .) تساهنآ مئاق  یمهن  دوب و  دهاوخ  ماما  ُهن  نیسح  ماما  زا  وت  زا  سپ  ربمایپ : دوب ؟ دهاوخ  ماما  دنچ 

مالسلا هیلع  یلع  نایب  رد  نامز  ماما  تبیغ  - 70

هب ار  وا  دزیگنا و  یم  ار  يدرم  تخـس  راگزور  نامزلارخآ و  رد  دنوادخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم طلسم  نیمز  هرک  رب  هدومن و  يرای  ار  وا  شدوخ  تازجعم  تایآ و  اب  دنک و  یم  ظفح  ار  يو  نارای  هدرک ، دییأت  دوخ  ناگتشرف  هلیسو 
متـس ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  وا  دنورگ . یم  دنوادخ  نید  هب  رابجا  هب  یهورگ  لیم و  اب  مدرم  زا  يا  هدع  هک  اجنآ  ات  دـنادرگ 

هک نیا  رگم  دنام ، یمن  يرفاک  چیه  دنوش . یم  عیطم  يو  ربارب  رد  ناهج  مدرم  مامت  دنک . یم  ناهرب  رون و  داد و  لدع و  زا  رپ  ددرگ ، یم 
حلـص یتـشآ و  لاـح  رد  ناگدـنرد  وا  تنطلـس  نارود  رد  ددرگ . یم  حالـصا  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  يراـکهبت  چـیه  دوـش ، یم  نمؤـم 
لهچ تدم  دوش ، یم  راکـشآ  وا  يارب  اهجنگ  دزیر ، یم  ورف  ار  شتاکرب  نامـسآ  دنهد و  یم  دشر  ار  دوخ  ناینیمز  دـننک و  یم  یگدـنز 

(88 .) دونشب ار  يو  نانخس  دنک و  كرد  ار  وا  راگزور  هک  یسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  درک . دهاوخ  تموکح  برغ  قرش و  رب  لاس 

بلاج ناتساد  کی  - 71

وت حور ! یبا  رـسپ  يا  تفگ : متفر  وا  دزن  نوچ  تساوخ ، ارم  رونید  لها  زا  ینز  دیوگ : یم  حور  یبا  رـسپ  دمحا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. یناسرب شبحاص  هب  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  نآ  هک  مراپـسب  وت  هب  یتناما  مهاوخ  یم  یتسه  رت  نانیمطا  دروم  همه  زا  يوقت  نید و  ظاحل  زا 
هب هک  نآ  ات  امنن ! هاگن  و  نکم ! زاـب  ار  نآ  تسا ، هدرک  رهم  هسیک  نیا  رد  لوپ  یغلبم  تفگ : مهد . یم  ماـجنا  دـنوادخ  تساوخ  هب  متفگ :
هناد هس  دراد و  شزرا  راـنید  هد  هک  نم  هراوـشوگ  همه  نیا  دـیوگب و  وـت  هب  تـسه  نآ  رد  هـچنآ  ندرک ، زاـب  زا  شیپ  هـک  یهدـب  یـسک 
ربخ نم  هب  مسرپب  وا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ملیام  مراد  نامز  ماما  هب  یتجاح  نم  دـشاب و  یم  رانید  هد  اب  لداـعم  هک  تسا  نآ  رد  زین  دـیراورم 
یک هب  دیاب  هتفرگ و  یـسک  هچ  زا  مناد  یمن  نونکا  هتفرگ ، ماو  نم  یـسورع  رد  رانید  هد  مردام  تفگ : تسیچ ؟ وت  تجاح  متفگ : دـهد .
دوخ اب  هدب . وا  هب  ار  هسیک  نیا  داد  ناشن  وت  هب  ترـضح  هک  ار  سک  ره  داد ، وت  هب  ار  نآ  ربخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  منک ؟ تخادرپ 

؟ میوگب هچ  دـهاوخب  نم  زا  ار  نآ  درک ) یم  تماما  ياعدا  اـهزور  نآ  هک  یقنلا  یلع  ماـما  رـسپ  باذـک  رفعج   ) یلع نبرفعج  رگا  متفگ :
دمحا درادن ). نم  نتفگ  هب  زاین  دناد  یم  هتفگان  دشاب  نامز  ماما  وا  رگا   ) رفعج نم و  نیب  تسا  شیامزآ  عون  کی  دوخ  نیا  متفگ : سپس 

زجاح متسشن . مدرک و  مالس  متفر ، نامز ) ماما  لیکو   ) أشو دیزی  رسپ  زجاح  دزن  دادغب  رد  متشادرب و  ار  لام  نآ  دیوگ : یم  حور  یبا  رسپ 
ردقچ نآ  رادقم  یهد ، ربخ  نامز  ماما  فرط  زا  هک  مهد  یم  امـش  هب  یتقو  ار  نآ  تسا ، نم  دزن  لام  رادقم  متفگ : يراد ؟ يراک  دیـسرپ :

: متفگ ربب ! ارماس  هب  ار  لام  نیا  دمحا ! يا  تفگ : زجاح  منک . یم  میلست  امش  هب  یهد  ربخ  رگا  تسا ، هداد  نم  هب  ار  نآ  یسک  هچ  تسا و 
باذک رفعج  هب  يرس  لوا  متفگ : دوخ  اب  مدناسر ، ارماس  هب  ار  دوخ  مدمآ  نوریب  اجنآ  زا  ما . هتفرگ  هدهع  هب  ار  یگرزب  راک  هچ  هللا ! هلا  ال 

چیه هک  دـمآرد  تسرد  شیامزآ  نامز  ماما  هلیـسو  هب  هچنانچ  مور ، یم  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هب  تسخن  هن ، متفگ : سپـس  منز ، یم 
رـسپ دمحا  وت  تفگ : دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمداخ  مدـش ، کیدزن  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هب  یتقو  تفر . مهاوخ  رفعج  دزن  هب  هنرگو 

، نابرهم هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب  تسا : هتـشون  مدید  مدناوخ  متفرگ و  ار  همان  ناوخب ! ار  همان  نیا  تفگ : يرآ ! متفگ : یتسه ؟ حور  یبا 
شیاـج هب  بوخ  ار  تناـما  وت  تسا  نآ  رد  مهرد  رازه  هداد ، امـش  هب  تناـما  ناونع  هب  يا  هسیک  ینارید  رتخد  هکتاـع  حور ! یبا  رـسپ  يا 

نز نآ  زین  تسا و  دوجوم  رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  هسیک  رد  نادب  یلو  تسه . نآ  رد  هچ  یتسناد  هن  يدرک و  زاب  ار  هسیک  هن  يدناسر ،
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هـس زین  دشاب و  یم  هسیک  رد  هک  ینیگن  ود  اب  اما  تسا . تسرد  شنامگ  تسا . رانید  هد  اب  لداعم  دنک  یم  نامگ  هداد  وت  هب  يا  هراوشوگ 
هب ار  هراوـشوگ  نآ  تسا . راـنید  هد  زا  شیب  اـهنآ  شزرا  یلو  هدـیرخ  راـنید  هد  هب  ار  اهدـیراورم  وا  هک  تسا  هسیک  نآ  رد  دـیراورم  هناد 
یم وت  هب  تهار  جراخم  يارب  لوپ  نآ  زا  يرادقم  هدـب و  زجاح  هب  ار  اهلوپ  ورب و  دادـغب  هب  میدیـشخب و  وا  هب  هک  هدـب  ام  راکتمدـخ  نالف 
یم وا  هک  نادب  تسا ؟ هتفرگ  یک  زا  دناد  یمن  نونکا  هتفرگ و  ماو  يو  یـسورع  رد  شردام  دیوگ  یم  نز  هک  رانید  هد  اما  و  ریگب ! دهد ،

هب ار  لوپ  نآ  هک  دوب  نارگ  هکتاع  يارب  یلو  تسا . تیب ) لها  نمشد   ) یبصان نز  وا  هک  هتفرگ  دمحا  رتخد  موثلک  زا  ار  ماو  شردام  دناد 
هب ار  نآ  یلو  میهد  یم  هزاجا  ام  دـنک  میـسقت  دوخ  ناردارب  نایم  رد  ار  رانید  هد  نآ  دـهاوخب  هزاجا  اـم  زا  وا  رگا  دـهدب ، یبصاـن  نز  نآ 
زا تیومع  هک  درگرب  نطو  هب  رتدوز  ینک ، شیامزآ  ار  وا  يورب و  رفعج  دزن  تسین  مزـال  حور  یبا  رـسپ  يا  دـهدب . تسد  یهت  نارهاوخ 

، درمـش ار  اهلوپ  زجاح  مداد . زجاح  هب  ار  لوپ  هسیک  مدـمآ و  دادـغب  هب  نم  تسا . هدومن  تمـسق  وت  هب  ار  وا  یگدـنز  دـنوادخ  هتفر و  ایند 
هب هار  جراخم  يارب  ار  رادقم  نیا  هداد  روتسد  ماما  تفگ : داد و  نم  هب  لوپ  نآ  زا  رانید  یـس  زجاح  دوب . هتـشون  ماما  هک  دوب  رادقم  نامه 

ناشیوخ هدرک و  توف  میومع  دیـسر  ربخ  اجنآ  رد  متـشگرب ، مدوب  هتفرگ  دادغب  رد  هک  یلزنم  هب  متفرگ و  ار  رانید  یـس  زین  نم  مهدب . وت 
(89) دیسر ثرا  نم  هب  مهرد  رازهدص  رانید و  رازه  هس  غلبم  میومع  زا  متشگرب و  نطو  هب  نم  مدرگرب ، اهنآ  دزن  دنا  هتساوخ  ارم 

( جع  ) نامز ماما  رضحم  رد  یلیبدرا  سدقم  - 72

رد اهبـش  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  تسا  هدوب  یلیبدرا  سدقم  نادرگاش  زا  هک  مالع -  ریم  راگزیهرپ  لضاف و  ملاع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نینمؤملا ریما  مرح  فرط  هب  یـصخش  مدید  هاگان  هک  دوب  هتـشاذگ  بش  زا  يدایز  رادقم  مدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سدـقم  نحص 

ناهنپ وا  زا  ار  دوخ  نم  تسا . هرـس ) سدـق   ) یلیبدرا سدـقم  انالوم  مراـگزیهرپ  گرزب و  داتـسا  مدـید  متفر ، وا  کـیدزن  یتقو  دور . یم 
رارق ماما  رهطم  ربق  رانک  رد  دیدرگ . مرح  دراو  دش و  زاب  رد  وا ، ندیسر  ضحم  هب  یلو  دوب ، هتسب  رد  دیـسر . مرح  برد  هب  سدقم  مدرک ،

وا لابند  هب  نم  دش . هتـسب  رد  دمآ  نوریب  مرح  زا  سپـس  دنز . یم  فرح  یـسک  اب  هتـسهآ  هک  نیا  لثم  مدینـش  ار  سدقم  يادـص  تفرگ .
هک نیا  ات  دـید . یمن  ارم  وا  هک  يروط  هب  مدوب  وا  رـس  تشپ  مه  نم  تشگ . راپـسهر  هفوک  باـنج  هب  دـش و  جراـخ  فجن  رهـش  زا  متفر ،

هاگنآ درک ، فقوت  اـجنآ  یتدـم  تفر و  دـش ، دیهـش  اـجنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یبارحم  تمـس  هب  دـش و  هفوک  دجـسم  لـخاد 
ما هفرس  اجنآ  رد  میدیـسر ، فجن  هزاورد  هب  ات  مدوب  وا  لابند  نانچمه  نم  درک . تکرح  فجن  يوس  هب  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  تشگرب 

؟ یتسه مالع  ریم  وت  تفگ : تخانش ، ارم  درک و  نم  هب  یهاگن  تشگرب و  دینش  ارم  هفرس  يادص  نوچ  منک ، يراددوخ  متـسناوتن  تفرگ ،
هب ار  امش  ما . هدوب  امش  اب  اج  همه  نونکات  دیدش  رهطم  نحص  دراو  امـش  هک  يا  هظحل  زا  متفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  تفگ : يرآ ! متفگ :

نیا طرـش  هب  میوگ ، یم  تفگ : دییامرف . نایب  میارب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  تشذگ  وت  رب  بش  نیا  رد  هچنآ  مهد ! یم  دنگوس  ربق  نیا  بحاص 
نم رب  یملع  لئاسم  تاقوا  یـضعب  مدـنزرف ! دومرف : تفگ ، مهاوخن  یـسک  هب  درک  ادـیپ  ناـنیمطا  یتقو  ییوگن ! یـسک  هب  ما  هدـنز  اـت  هک 
یم ترـضح  نآ  ماقم  زا  ار  اهـشسرپ  خـساپ  مهاوخ و  یم  وا  زا  ار  لکـشم  لـح  هدیـسر و  نینمؤملا  ریما  اـقآ  روضح  هب  دوش ، یم  لکـشم 

هاگان دهدب . ار  میاهشسرپ  باوج  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  متفر و  شروضح  هب  یلکشم  لح  يارب  زین  بشما  مونش ،
دجـسم هب  مه  نم  تسا . وت  نامز  ماما  وا  اریز  نک ! لاؤس  مئاق  مدنزرف  زا  هفوک و  دجـسم  هب  ورب  دومرف : هک  مدینـش  فیرـش  ربق  زا  ییادص 

(90 . ) مور یم  دوخ  لزنم  هب  هتشگرب  کنیا  داد و  خساپ  ترضح  مدیسرپ و  ار  هلأسم  مدیسر و  ترضح  تمدخ  هب  مدمآ و  هفوک 

افلذ ربیوج و  جاودزا  يارجام  - 73

. دروآ مالسا  دمآ و  هنیدم  هب  دینـش ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هزاوآ  هک  یماگنه  دوب ، همامی  لها  زا  ربیوج  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، هن لزنم و  هن ، تشاد و  لوپ  هن ، نوچ  تفرگ . رارق  مالسا  ربمایپ  هجوت  دروم  دمآ و  رامش  هب  ادخ  لوسر  باحصا  نابوخ  زا  دیشکن  یلوط 
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رد ربیوج  اب  زین  نانآ  دندروآ و  مالـسا  ارقف  زا  يا  هدع  اجیردـت  درب . رـس  هب  دجـسم  رد  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ییانـشآ ،
رد درادن  قح  یـسک  دیـسر  روتـسد  دنوادخ  بناج  زا  دنتفرگ . رارق  هقیـضم  رد  همه  دش ، رپ  دجـسم  هتفر  هتفر  دـندرب . یم  رـس  هب  دجـسم 

ار ناکم  نآ  دـنوش و  نکاس  اجنآ  رد  هانپ  یب  بیرغ و  ناناملـسم  ات  دـنتخاس  یناـبیاس  دجـسم  نوریب  داد  روتـسد  ربماـیپ  دـباوخب ! دجـسم 
فرطرب ار  ناشتالکـشم  درک و  یم  یگدیـسر  اهنآ  عضو  هب  بترم  ادخ  لوسر  دنتفگ . یم  هفـص  لها  اجنآ  نینکاس  هب  دندیمان و  هفـص ) )

دـق و هاتوک  ریقف ، تسوپ ، هایـس  ناوج  هک  ربیوج  هب  دوب ، هدروآ  فیرـشت  اهنآ  عضو  هب  یگدیـسر  يارب  مالـسا  ربمایپ  يزور  تخاس . یم 
رد وا  مه  دـش و  یم  فرطرب  نز  هب  وت  زاـین  مه  اـت  یتفرگ  یم  نز  دوب  بوخ  هچ  ربـیوج  دومرف : تسیرگن ، تبحم  رهم و  اـب  دوب ، هفایقدـب 

، دنک یم  تبغر  نم  هب  یـسک  هچ  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ربیوج  درک . یم  کمک  وت  هب  ترخآ  ایند و  راک 
تکرب هب  دنوادخ  ربیوج ! دومرف : ادخ  لوسر  دنک ؟ جاودزا  نم  اب  دوش  یم  رضاح  ینز  مادک  لامج ، لام و  هن ، مراد و  بسن  بسح و  هن ،
رادـقم یب  راوخ و  هک  یناسک  دروآ و  نییاپ  ار  اهنآ  دـندوب  نیـشنالاب  تیلهاـج  رد  هک  یناـسک  تخاـس ، نوگرگد  ار  دارفا  شزرا  مالـسا 

. تشادرب نایم  زا  یلک  هب  ار  بسن  بسح و  هلیبق و  هب  ندیلاب  راختفا و  مالـسا  هلیـسو  هب  دنوادخ  درک . زیزع  درب و  الاب  ار  اهنآ  ماقم  دندوب ،
يرگید رب  سکچیه  تسا و  هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  دنمدآ ، نادنزرف  همه  دنناسکی و  برع  یشیرق و  دیفس  هایس و  مدرم ، همه  نونکا 

یسک طقف  زورما  نم  دنراگزیهرپ . اسراپ و  دارفا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تمایق  زور  ناسنا  نیرت  بوبحم  اوقت و  هلیـسو  هب  رگم  درادن . يرترب 
دیبل نب  دایز  هناخ  هب  هرسکی  نونکا  مه  ربیوج ! دومرف : سپـس  تسا . رتشیب  وت  زا  ادخ  هب  تبـسن  شتعاطا  اوقت و  هک  مناد  یم  رترب  وت  زا  ار 

! روآرد ربیوج  ِنم  يرسمه  هب  ار  افلذ )  ) ترتخد دومرف : ترضح  نآ  متـسه و  ادخ  ربمایپ  هداتـسرف  نم  وگب  ورب و  هضایب  ینب  هفیاط  سیئر 
دارفا ناگتـسب و  زا  یهورگ  دـش ، دایز  هناخ  دراو  یتقو  دـش . ناور  دـیبل  نب  دایز  هناخ  يوس  هب  تساخرب و  ربیوج  يراگتـساوخ  ماـقم  رد 

یتاظحل تخادنا ، نییاپ  رـس  تسـشن ، يا  هشوگ  رد  درک و  مالـس  نیرـضاح  هب  دورو  زا  سپ  ربیوج  دندوب . هدمآ  درگ  اجنآ  رد  دیبل  هلیبق 
ای میوگب  هنامرحم  مراد ، مایپ  یبلطم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بناج  زا  نم  تفگ : دومن و  دایز  هب  يور  درک ، دنلب  ار  رس  تشذگ 
ار افلذ  ترتخد  هک  داد  ماغیپ  ربمغیپ  ربیوج : مناد . یم  راختفا  دوخ  يارب  ار  ادخ  لوسر  مایپ  نم  وگب ! اراکشآ  يرس ؟ ارچ  دایز : اراکـشآ ؟
؟ داتـسرف مایپ  نیا  غالبا  يارب  طقف  ار  وت  ربمغیپ  دیـسرپ : بجعت  اب  دش و  تریح  رد  قرغ  مایپ  نیا  ندینـش  زا  دایز  يروآرد ! نم  جاودزا  هب 
ام نأـش  مه  هک  راـصنا  ناـناوج  هب  زج  ار  دوخ  نارتخد  زگره  اـم  ربیوج ! داـیز : مهد . یمن  تبـسن  ربمغیپ  هب  غورد  نخـس  نم  یلب ، ربیوج :
یم نایم  رد  ترـضح  نآ  اب  شریذپ  مدع  رد  ار  دوخ  رذـع  مسرب و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  اصخـش  نم  ات  ورب  وت  مینک ، یمن  جـیوزت  دنـشاب 

زا افلذ  دمآ . نوریب  هناخ  زا  تسین ، قباطم  ربمایپ  نآرق و  روتسد  اب  دایز  هتفگ  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  ربیوج  مراذگ .
ربیوج هب  دوب  ینخس  هچ  نیا  ناج ! ردپ  دیـسرپ : تساوخ و  نوردنا  هب  ار  شردپ  باتـش  اب  دینـش ، ار  شردپ  ربیوج و  يوگتفگ  هدرپ  سپ 

هک هداتـسرف  ارم  ربـمغیپ  تفگ : یم  دوب و  هدـمآ  وت  يراگتـساوخ  يارب  هایـس  ناوـج  نیا  داـیز : يدرک ؟ در  ار  وا  هنوـگ  نیا  ارچ  یتـفگ و 
. تسا ربمغیپ  روتـسد  هب  ییانتعا  یب  وا  ندرک  در  دیوگ ، یمن  غورد  ربیوج  مسق ! ادـخ  هب  افلذ : يروآرد ! نم  يرـسمه  هب  ار  افلذ  ترتخد 
. تسا رارق  هچ  زا  هیضق  نیبب  ورب و  ادخ  لوسر  رضحم  تدوخ  نادرگرب و  دسرب ، ربمغیپ  روضح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تسرفب  ار  یـسک  دوز 
هب دوخ  سپـس  مدرگرب . نم  ات  شاب ! اجنیا  وت  ربیوج ! تفگ : داد و  رارق  تبحم  دروم  دینادرگرب و  ار  ربیوج  داتـسرف و  ار  یـسک  اروف  دایز 

باوج نم  یلو  دوب  هدروآ  امـش  بناج  زا  یمایپ  ربیوج  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  ادـخ  لوسر  روضح 
زج ار  دوخ  نارتخد  هک  تسا  نیا  راصنا  هفیاط  ام  مسر  مناسرب ، ناتـضرع  هب  ات  مدش  بایفرـش  نم  کنیا  مدادن و  ناشیا  هب  شخب  تیاضر 
وا هب  ار  ترتخد  دـشاب ، یم  نامیااب  نز  نأش  مه  نمؤم  درم  تسا . نمؤم  درم  ربیوج  دایز ! يا  دومرف : ربمغیپ  میهد . یمن  دوخ  نأـش  مه  هب 

ربمغیپ روتسد  ناج ! ردپ  تفگ : رتخد  هدیناسر . شرتخد  هب  دوب  هدینش  ربمغیپ  زا  هچنآ  تشگرب و  هناخ  هب  دایز  نکن ! شدر  و  نک ! جیوزت 
شرتخد دروآ و  دوخ  هفیاط  نایم  هب  تفرگ  ار  ربیوج  تسد  دمآ و  نوریب  قاتا  زا  دایز  يا . هدش  رفاک  ینک  یچیپرـس  رگا  دوش  ارجا  دـیاب 

هناخ هب  نتفر  يارب  ار  رتخد  دید و  هیهت  سورع  يارب  یبوخ  زاهج  دومن و  نیعت  شدوخ  لام  زا  ار  شا  هیرهم  دروآ و  رد  وا  دقع  هب  ار  افلذ 

مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهراداستانهاي بحاراالنوار              صفحه 176 از 237

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


داد روتسد  دایز  مرادن . یلزنم  هن ، داد : خساپ  میربب ؟ اجنآ  هب  ار  سورع  هک  يراد  هناخ  ایآ  دندیسرپ : ربیوج  زا  هاگنآ  دنتخاس . هدامآ  داماد 
هناخ هب  هدومن ، شیارآ  زین  ار  سورع  دـندناشوپ و  ربیوج  رب  يداماد  سابل  دـندرک و  مهارف  ربیوج  يارب  مزال  لیاسو  مامت  اب  بسانم  هناخ 
یب هرهچ ، هایس  یناوج  يرسمه  هب  هضایب  ینب  هلیبق  نیرت  فیرش  نیرت و  گرزب  زا  یکی  يابیز  رتخد  افلذ )  ) هنوگ نیا  هب  دنداتسرف . رهوش 

هب شمشچ  هک  نیمه  دش ، دراو  يداماد  هلجح  هب  ربیوج  يداماد  هلجح  رد  دمآرد . دوب  هتـسارآ  نامیا  رویز  هب  اهنت  هک  هداتفا  رظن  زا  لوپ ،
ات تفر ، قاتا  زا  يا  هشوگ  هتـساخرب و  تسا ، ایهم  نآ  رد  یگدنز  لیاسو  همه  هک  دید  يا  هناخ  رد  ار  دوخ  داتفا و  سورع  يابیز  راسخر 

دجـسم يوس  هب  زامن  يادا  يارب  تساخرب  دیـسر ، شـشوگ  هب  حبـص  ناذا  يادـص  یتقو  تخادرپ . تدابع  نآرق و  توـالت  هب  مد  هدـیپس 
بش ربیوج  تفگ : دندیسرپ . افلذ  زا  ار  بش  تشذگرس  دش ، هک  زور  دش . زامن  لوغشم  تفرگ و  وضو  زین  افلذ  شرسمه  درک و  تکرح 

بیترت نیمه  هب  زین  مود  بش  دمآ ، نوریب  لزنم  زا  زامن  يادا  يارب  دینـش  هک  ار  حبـص  ناذا  دوب ، زامن  نآرق و  توالت  لاح  رد  رحـس  ات  ار 
رـضحم هب  تشگ و  هاگآ  هیـضق  زا  دایز  تشذگ  هنوگ  نیا  هب  مه  موس  بش  نوچ  یلو  تشاد  ناهنپ  دیبل  نب  دایز  زا  ار  يارجام  تشذگ .

امش نامرف  هب  دوبن ، ام  نأش  مه  هک  نیا  اب  منک ، جیوزت  ربیوج  هب  ار  مرتخد  دیدومرف  روتسد  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  ادخ  لوسر 
وا يارب  ام  تفگ : دایز  هدمآ ؟ شیپ  يا  هلأسم  هچ  تسا ؟ هدش  هچ  رگم  دومرف : ربمغیپ  مدروآ . رد  ربیوج  دقع  هب  ار  مرتخد  مدرک ، تعاطا 

يارجام سپـس  دـش ، وربور  وا  اب  نیگمغ  يا  هفایق  اب  ربیوج  اما  میداتـسرف  هناـخ  نآ  هب  ار  مرتخد  میدرک ، اـیهم  لـیاسو  ماـمت  اـب  يا  هناـخ 
: دومرف وا  هب  تساوخ و  روضح  هب  ار  ربیوج  ترـضح  تسامـش . رظن  رظن ، زاب  درک  هفاـضا  دـیناسر و  ربمغیپ  ضرع  هب  ار  هتـشذگ  ياـهبش 

ترـضح مدـنم . هقالع  نارگید  زا  شیب  نز  هب  نم  اقافتا  متـسین ؟ درم  نم  رگم  هللا ! لوسر  اـی  ربیوج : يرادـن ؟ نز  هب  لـیم  وت  رگم  ربیوج !
شیارآ ابیز و  رتخد  هناخ  نآ  رد  دنا و  هدرک  هیهت  وت  يارب  مزاول  مامت  اب  يا  هناخ  دنیوگ : یم  ما ، هدینـش  ار  امـش  هتفگ  فالخ  نم  دومرف :
ییانتعا یب  نیا  تلع  يا ، هتفرن  وا  کیدزن  هدرکن و  مه  تبحـص  یتح  سورع  اب  نونکاـت  وت  یلو  دـنا  هتـشاذگ  وت  راـیتخا  رد  ار  يا  هدرک 

دای هب  مدـید ، مهارف  نآ  رد  ار  یگدـنز  مزاول  مامت  مدـش و  عیـسو  هناخ  نآ  دراو  هک  یماـگنه  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  ربیوج  تسیچ ؟
ار تمعن  رکش  زیچ  ره  زا  لبق  متساوخ  ور  نیا  زا  متـسه ! یلاح  هچ  رد  نونکا  تشذگ و  نم  رب  ییاهزور  هچ  هک  مداتفا  هتـشذگ  ياهزور 

نیا لباقم  رد  ار  اهنآ  لاح  نیع  رد  متفرگ و  هزور  ار  اهزور  متـشگ و  تدابع  نآرق و  توالت  لوغـشم  حبـص  هب  اـت  ار  اهبـش  مروآ ، ياـجب 
رسمه تیاضر  منک و  عورش  ار  يداع  یگدنز  بشما  زا  مراد  میمصت  یلو  مناد . یمن  يزیچ  هدومن  اطع  نم  هب  هک  دنوادخ  ياهتمعن  همه 
عالطا هب  ار  نایرج  نیع  تساوخ و  روضح  هب  ار  دایز  ادـخ  لوسر  تشاد . دـنهاوخن  تیاکـش  نم  زا  رگید  میامن ، بلج  ار  وا  ناـشیوخ  و 

. دمآ شیپ  يداهج  هکنیا  ات  دندومن  یگدـنز  یـشوخ  اب  یتدـم  دندیـسر و  رگیدـکی  لاصو  هب  مراهچ  بش  افلذ  ربیوج و  دـیناسر . ناشیا 
يروط هب  درک ، ادیپ  يدایز  ناراگتساوخ  افلذ  ناشیا  تداهش  زا  سپ  دیسر . تداهش  هب  درک و  تکرش  گنج  نآ  رد  خسار  مزع  اب  ربیوج 

(91 .) دننک جرخ  لوپ  شهار  رد  دندوبن  رضاح  افلذ ، هزادنا  هب  ینز  چیه  يارب  تشادن و  راگتساوخ  هنیدم  رد  افلذ  هزادنا  هب  ینز  چیه  هک 

دوب مه  نم  ردام  وا  - 74

کـشا هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفر ، ایند  زا  دسا ) تنب  همطاف   ) نینمؤملا ریما  ردام  هک  یماگنه  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم کشا  ارچ  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  دوب ، يراج  ناشکرابم  نامـشچ  زا 

سپـس دوب و  مه  نم  ردام  وا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر . ایند  زا  مردام  مالـسلا : هیلع  یلع  دـنایرگن ! ار  تنامـشچ  دـنوادخ  يزیر ؟
لسغ زا  غارف  زا  سپ  دیهد ! عالطا  نم  هب  دینک و  نفک  ار  وا  اهنیا  اب  دومرف : داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  يابع  نهاریپ و  درک . هیرگ 

درک عییـشت  ار  هزانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنداد . تکرح  نفد  لحم  هب  هاگنآ  دنتـشاذگ  راک  نایرج  رد  ار  ترـضح  نفک  و 
شکرابم تسد  اب  دش و  ربق  لخاد  سپـس  تفگ . ریبکت  داتفه  يو  زامن  رد  تشاذگ . یم  نیمز  رب  مارآ  تشاد و  یمرب  یمارآ  اب  ار  اهمدق 

: داد باوج  همطاف ! دومرف : همطاـف  هب  باـطخ  تشاذـگ ، ربق  رد  ار  هزاـنج  تساـخرب  دیـشک و  زارد  ربق  رد  یمک  درک  تسرد  ار  ربق  دـحل 
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. دنک تمحرم  شاداپ  نیرتهب  ار  امـش  دنوادخ  یلب ! داد : خساپ  یتفایرد ؟ تسرد  دوب  هداد  هدعو  ادخ  ار  هچنآ  دومرف : هللا ! لوسر  ای  کیبل 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دندینـش  دندید و  دندرگرب  دنتـساوخ  هک  مدرم  دنتخیر . ربق  رب  كاخ  دمآ . نوریب  ربق  زا  تفگ  ار  شنیقلت  ترـضح 

سکچیه اب  البق  هک  يدرک  ییاهراک  میدید  ار  امش  هللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : نفد  مسارم  نایاپ  زا  سپ  ترـسپ ! ترـسپ ! دومرف : هلآ  هیلع و 
زامن شیارب  ریبکت  داتفه  اب  يدومن ، عییـشت  ار  وا  مارآ  مارآ ، هنهرب و  ياپ  اـب  يدرک  نفک  وا  هب  ار  دوخ  ساـبل  يدوب ؟ هدرکن  يراـک  نینچ 

همه دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترسپ ! ترـسپ ! يدومرف : يدرک و  تسرد  دوخ  تسد  اب  ار  دحل  يدیباوخ و  يو  ربق  رد  يدرازگ 
مدرم متفگ : مدرک و  تبحـص  تمایق  زا  يزور  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مدرک  نفک  وا  هب  ار  دوخ  سابل  هکنیا  اما  تسا . تمکح  ياراد  اـهنیا 

دنوادخ زا  مدرک و  نفک  وا  هب  ار  مسابل  نم  ییاوسر ! نیا  زا  ياو  تفگ : دش و  تحاران  یلیخ  همطاف  دنوش  یم  روشحم  هنهرب  زور  نآ  رد 
ناگتـشرف ماحدزا  رطاخ  هب  مدرک  عییـشت  ار  وا  مارآ  هنهرب و  ياپ  اب  هکنیا  و  ددرگ . رـشحم  دراو  نفک  نامه  اب  دـسوپن و  وا  نفک  متـساوخ 

همطاف زامن  رب  فص  داتفه  رد  ناگتـشرف  هک  دوب  نیا  يارب  متفگ  ریبکت  داتفه  زاـمن  رد  هکنیا  و  دـندوب . هدـمآ  همطاـف  عییـشت  يارب  هک  دوب 
یم راشف  وا  رب  ربق  دنتـشاذگ  ربق  رد  ار  تیم  هک  یماگنه  متفگ : وا  هب  يزور  دوب  تهج  نیدب  مدیباوخ  شربق  رد  هکنیا  و  دـندوب . هداتـسیا 

زا مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  هآ ! یناوتان ! فعـض و  زا  ياو  تفگ : دیـسرت و  همطاف  دـننک . یم  یتالاؤس  وا  زا  رکنم ) ریکن و   ) هتـشرف ود  دـهد و 
زا دندش  ربق  دراو  هتشرف  ود  نآ  نوچ  ترسپ ! ترسپ ! متفگ : هکنیا  و  دوش . هتشادرب  وا  زا  ربق  راشف  ات  مدیباوخ  شربق  رد  نم  يزور ! نینچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  داد : خساپ  تسیک ؟ تربمغیپ  دندیـسرپ : تسا . هللا  مراگدرورپ  تفگ : تسیک ، تراگدرورپ  دندیـسرپ  همطاف 
نب یلع  ترـسپ ! ترـسپ ! متفگ : نم  اذل  تسا . یلع  مدنزرف  دـیوگب  هکنیا  زا  درک  ایح  همطاف  تسیک ؟ تماما  دندیـسرپ : تسا . نم  ربمغیپ 

(92 .) تفریذپ وا  زا  زین  دنوادخ  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

ینس ملاع  کی  اب  یعیش  دنمشناد  هرظانم  - 75

ور ماشه  هب  ماما  دـندوب ، ترـضح  نآ  رـضحم  رد  ماشه  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاـش  زا  یهورگ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم گرزب  یلیخ  ار  امش  نم  موش  تیادف  ماشه : نک ! نایب  ام  يارب  هدش  عقاو  ( 93  ) دیبع نب  رمع و  وت و  نیب  هک  يا  هرظانم  دومرف : درک و 

روتـسد ام  تقو  ره  ماما : درادـن ! ار  نتفگ  نخـس  ناوت  امـش  رـضحم  رد  منابز  اریز  منک ، یم  ایح  امـش  روضح  رد  نتفگ  نخـس  زا  مناد و 
نوماریپ دنیـشن و  یم  شنادرگاش  اب  هرـصب  دجـسم  رد  اهزور  دـیبع  نبورمع  هک  دـنداد  عـالطا  نم  هب  ماـشه : دـینک . تعاـطا  امـش  میداد 

. دوب نیگنـس  یلیخ  نم  يارب  ربخ  نیا  دناد .) یم  ساسا  یب  تماما  هلأسم  رد  ار  هعیـش  هدیقع  دنک و  یم  وگتفگ  ثحب و  يربهر  تماما و  )
هورگ هتـسشن و  دجـسم  رد  دـیبع  نبورمع  مدـید  متفر . دجـسم  هب  مدـش و  هرـصب  دراو  هعمج  زور  هدرک ، تکرح  هفوـک  زا  تهج  نیا  هـب 

نارـضاح نایم  تیعمج  رخآ  رد  مه  نم  تفگ . یم  خـساپ  مه  وا  دـندرک و  یم  ییاهـشسرپ  وا  زا  دـندوب و  هدز  هقلح  وا  درگادرگ  يدایز 
: تفگ ورمع  منک ؟ یلاوس  امش  زا  یهد  یم  هزاجا  ایآ  متسه ، یبیرغ  درم  نم  دنمشناد ! درم  يا  متفگ : هدرک ، ورمع  هب  ور  هاگنآ  متـسشن .

مـشچ هک  ینیب  یمن  رگم  ینک ، یم  حرطم  تسا  یـشسرپ  هچ  نیا  تفگ : يراد ؟ مشچ  امـش  اـیآ  متفگ : سرپب . یهاوخ  یم  هچ  ره  يرآ !
هچ ره  یلو  تسا  هناقمحا  هدیاف و  یب  وت  ياهشسرپ  هچرگ  تفگ : تسا ؟ عون  نیمه  زا  نم  ياهـشسرپ  متفگ  یـسرپ ؟ یم  ارچ  رگید  مراد 

عون گنر و  منیب و  یم  ار  اه  یندید  ینک - ؟ یم  راک  هچ  مشچ  اب  يرآ - ! تفگ : يراد ؟ مشچ  امـش  ایآ  متفگ : سرپب ! دهاوخ  یم  تلد 
زیمت ار  دب  بوخ و  يوب  هدرک و  مامـشتسا  ار  اهوب  نآ  اب  ینک - ؟ یم  هچ  نآ  اب  يرآ - ! يراد - ؟ ینیب  ایآ  مهد - . یم  صیخـشت  ار  اهنآ 

. - مهد یم  صیخـشت  ار  اهاذـغ  معط  منز ، یم  فرح  نآ  اب  یهد - ؟ یم  ماجنا  يراک  هچ  نآ  اب  يرآ - ! يراد - ؟ مه  ناـبز  مهد - . یم 
؟ يراد مه  تسد  ایآ  مهد - . یم  زیمت  رگیدکی  زا  مونـش و  یم  ار  اهادـص  نآ  اب  ینک - ؟ یم  هچ  نآ  اب  يرآ - ؟ يراد - ؟ مه  شوگ  ایآ 
؟ يرب یم  یعفن  هچ  بلق  اب  يرآ - ! يراد - ؟ مه  تاکاردا ) زکرم   ) بلق ایآ  منک - . یم  راک  تسد  اـب  ینک - ؟ یم  هچ  نآ  اـب  يرآ - ! - 

یب بلق  زا  اضعا  ایآ  دزاس - . یم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  اطخ  هابتـشا و  بلق  دوش ، هابتـشا  اطخ و  راـچد  نم  رگید  حراوج  اـضعا و  هچناـنچ  - 
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یم ای  دیوب  یم  هچنآ  رد  هاگره  ندب  اضعا  دنراد - ؟ بلق  هب  يزاین  هچ  دنشاب ، ملاس  حیحص و  ندب  اضعا  رگا  زگره - . هن ، تسین - ؟ زاین 
نیقی هدش  فرطرب  ناشدـیدرت  ات  دـننک  یم  هعجارم  تاکاردا ) زکرم   ) بلق هب  اروف  دـننک  دـیدرت  کش و  دـشچ ، یم  ای  دونـش  یم  ای  دـنیب 
يارب دـنوادخ  هک  یماگنه  ملاع ! درم  يا  يرآ - ! تسا - . هداد  رارق  دـیدرت  کش و  عفر  يارب  ار  بلق  دـنوادخ  نیاربانب  دـننک - . لصاح 

فرطرب نانآ  زا  ار  دـیدرت  دـهد و  صیخـشت  لطاب  زا  ار  حیحـص  ات  هداد  رارق  بلق  مان  هب  يربهر  وت ، نت  کچوک  روشک  روما  هرادا  میظنت 
تریح کش  رد  ات  دراذگب ، او  ربهر  نودب  ار  دوخ  ناگدنب  همه  نآ  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سپ  نابرهم  يادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دزاس ،

ماشه دنوش ؟! هدیشک  يدوبان  فارحنا و  هب  هجیتن  رد  دننک و  هعجارم  وا  هب  فلتخم  دراوم  رد  ات  دهدن  رارق  ییامنهار  ماما و  دنرب و  رـس  هب 
نب ماشه  وت  تفگ : درک و  نم  هب  يور  لمأت  یتدم  زا  سپ  دیوگب . یخـساپ  تسناوتن  رگید  دش  تکاس  ورمع )  ) تقو نیا  رد  دـیوگ : یم 

. هن ماشه : يا ؟ هدوبن  سامت  رد  يا و  هتـسشنن  وا  اب  ایآ  ورمع : هدوب ). زیمآ  تحلـصم  غورد  اـی  هیروت  باوج  نیا  . ) هن متفگ : یتسه ؟ مکح 
زا هعیـش و  نم  دیمهف  هک  یماگنه  ماشه : یتسه . ماشه  نامه  وت  سپ  ورمع : متـسه . هفوک  لها  زا  ماشه : یتسه ؟ اجک  لها  وت  سپ  ورمع :

. دزن یفرح  مدوب  ناکم  نآ  رد  نم  ات  دـیناشن و  دوخ  ياـج  رد  دیـشک و  شوغآ  هب  ارم  تساوخرب و  اـج  زا  متـسه  قداـص  ماـما  نادرگاـش 
؟ يا هتخومآ  یـسک  هچ  زا  ار  هرظانم  زرط  نیا  ماشه ! دومرف : دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیـسر  اـجنیا  هب  ماـشه  نخـس  هک  هاـگنآ 
! ادخ هب  مسق  یسوم : میهاربا و  فحـص  یف  بوتکم  هللا  اذه و  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  مدرک . نایب  مدوب  هتفرگ  دای  امـش  زا  هچنآ  ماشه :

(94 . ) تسا هدش  هتشون  یسوم  میهاربا و  فحص  رد  وت  هرظانم  زرط  نیا 

شوهیب ناوج  یسراف و  ناملس  - 76

هداتفا و نیمز  يور  شوه  یب  هک  دید  ار  یناوج  تشذگ ، یم  نارگنهآ  رازاب  زا  هفوک  رد  یـسراف  ناملـس  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! دناوخب وا  شوگ  هب  ییاعد  هدمآ  ناوج  نیلاب  رب  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  هدیـسر  ناملـس  تمدـخ  مدرم  دـنا . هدـش  عمج  شفارطا  هب  مدرم 

نم دننک  یم  روصت  مدرم  نیا  ناملس ! ای  تفگ : درک و  دنلب  ار  شرس  دمآ و  لاح  هب  دید  ار  وا  ناوج  دمآ ، ناوج  دزن  ناملـس  هک  یماگنه 
رب نینهآ  ياه  شکچ  نارگنهآ  مدـید  متـشذگ ، یم  رازاب  زا  نم  تسین ، نینچ  یلو  ما ، هداتفا  لاـح  نیا  هب  مراد و  یبصع )  ) عرـص ضرم 

نهآ زا  ییاه  شکچ  منهج  لها  رـس  يالاب  دیدح :) نم  عماقم  مهل  و  : ) دیامرف یم  هک  مداتفا  دـنوادخ  هدومرف  دای  هب  دـنبوک ، یم  نادـنس 
ياج شلد  رد  يو  تبحم  هدش و  دنم  هقالع  ناوج  نآ  هب  ناملـس  داد . يور  نم  هب  تلاح  نیا  تفر و  مرـس  زا  لقع  ادـخ  سرت  زا  تسه .

وا نیلاب  هب  ناملـس  دوب ، ندنک  ناج  لاح  رد  دش ، ضیرم  ناوج  ات  دـندوب  رگیدـکی  رانک  رد  هشیمه  و  داد . رارق  دوخ  رادرب  ار  وا  تفرگ و 
کلم زا  نک ! ینابرهم  ارادـم و  مردارب  اب  توملا ! کلم  يا  تفگ : درک و  باطخ  توملا  کلم  هب  هاـگنآ  تسـشن . شرـس  يـالاب  دـمآ و 

(95 .) متسه قیفر  نابرهم و  نمؤم  دارفا  همه  هب  تبسن  نم  ناملس ! يا  هک  دمآ  باوج  توملا 

! نکن يدب  نتشیوخ  رب  - 77

یلو تسا  رت  هدرتسگ  ملع  هنماد  تفگ : باوج  رد  رذاـبا  زوماـیب ! ملع  زا  يزیچ  نم  هب  تشون : رذاـبا  هب  یـصخش  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یـسک دیا  هدید  نونکات  ایآ  ییامرف  یم  هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  تفگ : درم  يراد . یم  شتـسود  هک  سک  رب  نکن  يدـب  یناوت  یم  رگا 

نتشیوخ رب  ینک  یم  هانگ  هک  یماگنه  تسا . رت  بوبحم  زیچ  همه  زا  وت  يارب  تناج  يرآ ! داد : خساپ  رذابا  دنک ؟ يدب  شبوبحم  قح  رد 
(96 .) يا هدرک  يدب 

! شزرا یب  دربن  - 78

یم تبحـص  شکین  ياهراک  زا  دـمآ و  یم  نایم  هب  وا  زا  ینخـس  تقو  ره  ناـمزق )  ) ماـن هب  دوب  يدرم  هنیدـم  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
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اب دربن ، نادـیم  رد  نامزق  دـمآ ، شیپ  دـحا  گـنج  هک  یماـگنه  تسا . منهج  شتآ  لـها  وا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش ،
( رفظ ینب   ) ياه هناخ  هب  ار  وا  ناهارمه  تشادرب ، نیگنـس  ياهمخز  ماجنارـس  تشک . ار  راـفک  زا  يدادـعت  ییاـهنت  هب  دـیگنج و  تماـهش 

یم ماجنا  درک ، هدارا  هک  ار  هچنآ  ره  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دـنتفگ . ار  نامزق  يارجام  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یـضعب  دـندرب .
شـشوک و تخـس  ادخ  هار  رد  زورما ، اریز  داب ! هدژم  وت  رب  تشهب  دنتفگ : یم  وا  هب  دندوب و  وا  رتسب  رانک  رد  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دهد .

مگنج يراکادف و  دنگوس ، ادخ  هب  تسیچ ؟ يارب  تشهب  هدژم  تفگ : باوج  رد  نامزق  یتخادنا . رطخ  هب  ار  نتشیوخ  يدرک و  يراکادف 
هب ار  وا  ندب ، ياهمخز  یتقو  مدـش . یمن  رـضاح  گنج  هب  زگره  دوبن  لیماف  هلیبق و  عوضوم  رگا  دوب ، ملیماف  هلیبق و  زا  عافد  رطاخ  هب  اهنت 

نایاپ دوخ  یگدنز  هب  هدرک  یـشکدوخ  هلیـسو  نیدب  دیرب ، ار  دوخ  ندب  زا  یگر  نآ  اب  دیـشک و  نوریب  نادریت  زا  يریت  داد ، جـنر  تدـش 
(97 .) داد

دیوگ یم  نخس  هدیرب  ياپ  تسد و  يدرم  - 79

يا دومرف : نم  هب  نینمؤـملا  ریما  تفگ : مردـپ  دـیوگ : یم  نینمؤـملا ) ریما  صاـخ  هباحـص   ) يرجه دیـشر  رتـخد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ضرع دربب ؟ ار  وت  نابز  اهاپ و  اهتـسد ، هدرک و  ریگتـسد  ار  وت  هراکدـب ، نز  رـسپ  هک  هاـگنآ  درک ، یهاوخ  لـمحت  ربص و  هنوگچ  دیـشر !

اب ترخآ  ایند و  رد  وت  يرآ ! دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یهلا  تمحر  هب  ندیـسر  تشهب و  هب  نتفر  راک  نیا  تبقاع  ایآ  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرک :
دایز دنزرف  دزن  هب  مردپ  دمآ . مردـپ  یپ  زا  دایز  نب  هللادـیبع  رومأم  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دـنچ  دـیوگ : یم  دیـشر  رتخد  یتسه . نم 

یم هنوگچ  هک  تسا  هداد  ربخ  وت  هب  یلع  تفگ : سپس  تفریذپن . مردپ  دیوج . يربت  نینمؤملا  ریما  زا  درک  روبجم  ار  وا  دایز  نبا  و  تفر .
، اه تسد  وت  تفریذپ و  مهاوخن  نم  ینک و  یم  توعد  وا  زا  تئارب  هب  ارم  وت  هک  تسا  هدومرف  نینمؤملا  ریما  متسود  تفگ : مردپ  يریم ؟

شیاهاپ اهتسد و  داد  روتسد  هاگنآ  درک ! مهاوخ  راکـشآ  ار  وا  غورد  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  درک . یهاوخ  عطق  ارم  نابز  اهاپ و 
؟ یتحاران یلیخ  تیاهاپ  اهتـسد و  عطق  زا  ناج ! ردـپ  متفگ : دـنداد ، تکرح  لزنم  يوسب  ار  وا  سپـس  دـندرک  اهر  ار  شنابز  دـندیرب و  ار 

هتفرگ ار  شرود  مدرم  هک  یلاح  رد  دندروآ  نوریب  رـصق  زا  ار  مردپ  هک  یماگنه  منک . یم  درد  ساسحا  یکدـنا  طقف  مرتخد ! هن ، تفگ :
نانمؤمریما مرورـس  زا  هک  دش -  دهاوخ  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  ییاهدادـیور  هدـنیآ و  ثداوح  زا  ات  دـیروایب  ملق  ذـغاک و  تفگ : دـندوب 

نابز داتسرف  ار  یسک  تفای ، یهاگآ  نایرج  نیا  زا  دایز  نبا  درک . وگزاب  ار  هدنیآ  ثداوح  زا  یتمسق  هاگنآ  مهد . ربخ  ار  امش  ما -  هدینش 
(98 .) تسویپ يدنوادخ  تمحر  هب  بش  نامه  رد  دندیرب و  زین  ار  وا 

هکئالملا لیسغ  هلظنح ، - 80

رسپ هللادبع  رتخد  اب  وا  یسورع  همدقم  دحا  گنج  هناتـسآ  رد  جرزخ . هلیبق  زا  هلظنح  مان  هب  دوب  یناوج  هنیدم  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ار بش  نامه  هلظنح  دنیامن ، تکرح  دحا  يوس  هب  هنیدم  زا  گنج ، يارب  ناناملسم  داد  روتسد  ادخ  لوسر  هک  یبش  دوب . هدش  عورش  یبُا 

هلظنح داد . هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ددرگ . قحلم  مالسا  هاپس  هب  شیادرف  دهد و  ماجنا  ار  یـسورع  مسارم  تفرگ  هزاجا  ربمایپ  زا 
يارب ار  ناشیا  دومن و  رـضاح  ار  اهنز  زا  رفن  راهچ  سورع ) هزات   ) همجن دـش . هدامآ  گنج  يارب  بنج  لاح  رد  فافز ، لمع  ماجنا  زا  سپ 

زا يرد  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ : خـساپ  رد  یتفرگ ؟ دـهاش  ار  اهنز  ارچ  دندیـسرپ : همجن  زا  اهنز  تفرگ . دـهاش  ییوشانز  لـمع  عوقو 
نیا دش -  دهاوخ  دیهش  هلظنح  هک  مدیمهف  نم  دش  لصتم  مه  هب  نامـسآ  هرابود  دیدرگ ، لخاد  نامـسآ  هب  نآ  زا  هلظنح  دش  زاب  نامـسآ 

. دناوخ ممیت  اب  ار  حبـص  زامن  دناسر و  هللا  لوسر  هب  ار  دوخ  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هلظنح  مریگن - -  رارق  تمهت  دروم  ادعب  ات  مدرک  ار  راک 
ار وا  بسا  هلمح  کی  اب  هلظنح  تسا . هدروآ  نالوج  هب  رکشل  ود  نایم  ار  شبـسا  هک  دید  ار  نایفـسوبا  هاگان  دش ، دربن  نادیم  دراو  هاگنآ 

رارف هب  ور  دـش  اپ  سپـس  تساوخ . کمک  دوخ  تاـجن  يارب  شیرق  زا  دز و  داـیرف  داـتفا ، نیمز  هب  نوگنرـس  بسا  زا  نایفـسوبا  درک ، یپ 
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: دومرف ربمایپ  دیـسر . تداهـش  هب  دـیگنج و  وا  اب  هلظنح  دـمآ  وا  گنج  هب  رافک  زا  يدرم  هک  دوب  وا  بیقعت  رد  نانچمه  هلظنح  تشاذـگ .
لیـسغ هلظنح  ار  وا  سپ  نآ  زا  دننک ، یم  وشتـسش  هرقن  زا  یفرظ  رد  دیفـس  ربا  ناراب  اب  نامـسآ  نیمز و  نیب  ار  هلظنح  مدـید  ار  ناگتـشرف 

(99 .) دندیمان یم  هکئالملا 

تفر هزین  زارف  هب  مالسا  رد  هک  يرس  نیلوا  - 81

. دینک یم  مگ  ار  هار  تعاس  نالف  بش و  نالف  رد  دومرف : نانآ  هب  داتسرف و  گنج  يارب  ار  یهاپـس  مالـسا  ربمایپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، دشاب یم  شنادنفسوگ  نایم  رد  هک  دینیب  یم  ار  یـصخش  دیتفر ، پچ  فرط  یتقو  دیورب ! پچ  تمـس  هب  دیدرک  مگ  ار  هار  هک  یماگنه 

امـش زا  دـشک و  یم  يدنفـسوگ  وا  داد . مهاوخن  ناـشن  امـش  هب  ار  هار  دـیوشن  نم  ناـمهم  اـت  تفگ : دـهاوخ  وا  دیـسرپب ، ناـشیا  زا  ار  هار 
رکـشل ما . هدرک  روهظ  هنیدـم  رد  نم  دـییوگب  دـیناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  امـش  دـهد . یم  ناشن  امـش  هب  ار  هار  هاـگنآ  دـنک ، یم  ییاریذـپ 

زا سپ  يو  دـندش . هجاوم  قمح  نبورمع  اـب  دـنتفر  پچ  فرط  هب  دـندرک ، مگ  ار  هار  دوـب  هدوـمرف  ربـمغیپ  هک  بش  ناـمه  درک . تکرح 
نبورمع دننک  تکرح  دنتساوخ  هک  یتقو  دنناسرب . ناشیا  هب  ار  ادخ  لوسر  مالس  دندرک  شومارف  یلو  داد  ناشن  ار  هار  رکـشل  زا  ییاریذپ 

دومن تکرح  هنیدم  يوس  هب  هدژم  نیا  ندینش  زا  سپ  قمح  نبرمع  يرآ ! دنتفگ  تسا ؟ هدرک  روهظ  هنیدم  رد  يربمغیپ  ایآ  دیـسرپ  قمح 
هک یماگنه  درگرب ! دوخ  نطو  هب  دومرف  وا  هب  ترـضح  دوب  هدنام  ربمغیپ  روضح  رد  یتدم  دش . ناملـسم  دـناسر و  ربمایپ  رـضحم  ار  دوخ 

تمدخ هب  زین  ورمع  دمآ  هفوک  هب  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  تشگزاب . دوخ  نطو  هب  قمح  نبرمع  ورب ! وا  دزن  دش  هفیلخ  بلاط  یبا  نب  یلع 
هناخ نآ  دومرف : يرآ ! تفگ : ورمع  يراد ؟ هناخ  دومرف : قمح  نبرمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دنام . ماما  روضح  رد  دیسر و  ترـضح 
یلو دوب ، دـنهاوخ  وت  نتـشک  میمـصت  رد  رگمتـس  نایاورنامرف  متفر  امـش  نایم  زا  هک  یماگنه  اریز  رخب ! هناخ  دزا  هلیبق  نایم  شورفب و  ار 

يریگ نیمز  درم  هب  هار  نیب  رد  تفر ، یهاوخ  لصوم  يوس  هب  هفوک  زا  وت  دنشکب ، ار  وت  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  تیامح  وت  زا  دزا  هلیبق 
ار دوخ  عضو  امش  دنک  یم  یـسرپ  لاوحا  وت  زا  سپـس  دهد . یم  بآ  وت  هب  يو  یهاوخ  یم  بآ  ینیـشن و  یم  وا  رانک  رد  يروخ ، یم  رب 
ار وا  ياپ  دنوادخ  لامب ! تسد  يو  ياهنار  هب  هاگنآ  دش . دـهاوخ  ناملـسم  وا  نک ! توعد  مالـسا  نید  هب  ار  وا  هدـب و  حیـضوت  يو  يارب 

یم بلط  بآ  مه  وا  زا  يروخ ، یم  رب  يروک  درم  هب  يدرک  یط  هک  هار  يرادـقم  دوـش . یم  وـت  هارمه  دزیخ و  یمرب  داد و  دـهاوخ  اـفش 
هب ار  تناتسد  دش ، ناملسم  هک  نآ  زا  سپ  نک ! توعد  مالسا  هب  ار  وا  وگب و  زین  ناشیا  هب  ار  دوخ  لاح  وت  داد ، دهاوخ  بآ  وت  هب  وا  ینک 
يا هدع  دننک . یم  نفد  ار  وت  ندب  قیفر ، ود  نیا  دوش و  یم  هارمه  وت  اب  زین  وا  داد و  دهاوخ  افش  دنوادخ  ار  شنامشچ  شکب ! وا  نامـشچ 

بـسا زا  يدـید  ار  ناراوس  هک  یماگنه  دنـسر . یم  وت  هب  لـصوم  هعلق  یکیدزن  رد  دومن و  دـنهاوخ  بیقعت  ار  وت  يریگتـسد ، يارب  راوس 
سپ دش . دنهاوخ  کیرـش  وت  نوخ  نتخیر  رد  سنا  نج و  ناراکدب  اریز  تسا . اهدودـح  نآ  رد  هک  يوش  یم  راغ  نآ  لخاد  هدـش  هدایپ 

دنناسرب تداهش  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  قمح  نبورمع  دنتساوخ  هیواعم  نیرومأم  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  نآ  زا 
هب هک  یتـقو  درک . لـمع  ماـما  تاروتـسد  همه  هب  ورمع  دـمآ . شیپ  دوب ، هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  ره  دوـمن  رارف  لـصوم  هب  هفوـک  زا 

: دنتفگ ناشیا  دیهد . عالطا  نم  هب  دـیدید  يزیچ  رگا  دـینک ! هاگن  هفوک  فرط  هب  تفگ : شهارمه  ود  نآ  هب  دیـسر ، لصوم  هعلق  کیدزن 
! تشک دز و  شین  ار  وا  دمآ و  یهایس  رام  ناهگان  دش  راغ  لخاد  دومن و  اهر  ار  شبسا  دش ، هدایپ  ورمع  دنیآ . یم  هک  مینیب  یم  یناراوس 

نایم رد  ار  شدسج  هاگان  دندش ، يو  يوجتـسج  لوغـشم  تسوا . لام  بسا  نیا  دـنتفگ : دـندید . ار  بسا  دندیـسر ، ناراوس  هک  یماگنه 
هدومن ادج  شرکیپ  زا  ار  يو  كرابم  رـس  تبقاع  دش . یم  ادج  مه  زا  دندز  یم  تسد  هک  شیاضعا  زا  وضع  ره  هب  یلو  دندرک ، ادیپ  راغ 

(100 .) تفر هزین  زارف  رب  مالسا  رد  هک  دوب  يرس  نیلوا  نیا  دندز . هزین  يالاب  ار  يو  سدقم  رس  داد  روتسد  هیواعم  دندروآ ! هیواعم  دزن  و 

هناوید دنمشناد  - 82
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. مدوب رفسمه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  صلخم  نایعیش  زا  یفعج ، دیزی  رسپ  رباج  اب  نم  دیوگ : یم  ریـشب  رـسپ  نامعن  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تکرح هفوک  يوس  هب  هنیدم  زا  تشگرب . لاحشوخ  درک و  رادید  ترـضح  نآ  اب  دش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  هنیدم  رد 

ادیپ نوگمدنگ  دق  دـنلب  يدرم  مینک ، تکرح  میتساوخ  هک  نیمه  میدـناوخ ، ار  رهظ  زامن  اههاگلزنم  زا  یکی  رد  دوب . هعمج  زور  میدرک .
ار همان  رباج  دوب . رت  زونه  دوب  هدز  نآ  رب  هک  یلگ  رهم  دوب و  هتـشون  رباـج  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  تشاد  تسد  رد  يا  هماـن  دـش و 

ماما زا  نونکا  مه  داد : خساپ  يدش ؟ صخرم  رقاب  ماما  مرورـس  رـضحم  زا  تقو  هچ  دیـسرپ : تشاذگ و  شناگدـید  رب  دیـسوب و  تفرگ و 
ار وا  رگید  دش و  نیگمغ  رایسب  دناوخ  ار  همان  نوچ  رباج  زامن . زا  دعب  تفگ : زامن ؟ زا  دعب  ای  رهظ  زامن  زا  شیپ  دیـسرپ : رباج  مدش . ادج 
، ناوختسا ددع  دنچ  هدمآ ، نوریب  هناخ  زا  مدید  متفر . رباج  رادید  هب  دش ، حبص  نوچ  میدش و  هفوک  دراو  ماگنه  بش  میدیدن . لاحشوخ 

يرادناتـسا رومأم و  نودب  تسا  يریما  روهمج ) نب  روصنم  : ) دـنز یم  دایرف  هدـش و  راوس  ین  کی  رب  هتخیوآ و  ندرگ  رب  دـنبولگ  دـننام 
نم و  تفگن ، ینخـس  نم  اب  یلو  مدرک ، وا  هب  یهاگن  مه  نم  درک و  نم  هب  یهاگن  رباج  دز . یم  اهفرح  هنوگ  نیا  زا  هدـش و  رانکرب  تسا 

اب اجنآ  رد  دـش و  هفوک  نادـیم  دراو  لاح  نآ  اب  رباج  دـندوب . هتفرگ  ار  وا  فارطا  داـیز  تیعمج  متـسیرگ . وا  لاـح  هب  اـما  مدزن  یفرح  زین 
نب ماشه  زا  يا  همان  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دنچ  هدش . هناوید  رباج  هدـش ، هناوید  رباج  دـنتفگ : یم  مدرم  تخادرپ . يزاب  هب  ناکدوک 

لاسرا هفیلخ  هب  ار  شرـس  دنزب و  ار  وا  ندرگ  هدرک  ادیپ  ار  رباج  دوب  هداد  روتـسد  هفوک  رادناتـسا  هب  هک  دیـسر  يوما ) هفیلخ   ) کلملادبع
نونکا سوسفا  یلو  دوب ، ثیدح  يوار  لضاف و  دنمشناد ، يدرم  دنتفگ : تسیک ؟ رباج  دیسرپ : سلجم  نارـضاح  زا  هفوک  رادناتـسا  دنک .

راوس رباج  دید  دمآ ، هفوک  نادیم  هب  دوخ  هفوک  رادناتـسا  دنک . یم  يزاب  ناکدوک  اب  هفوک  نادیم  رد  هدـش و  هراوس  ین  رب  تسا و  هناوید 
هدولآ يو  نوخ  هب  ار  متـسد  تشاد و  هگن  یناسنا  نینچ  نتـشک  زا  ارم  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ - : دنک . یم  يزاب  ناکدوک  اب  هدـش  ین  رب 

راـنکرب يرادناتـسا  ماـقم  زا  دوب  هداد  ربـخ  رومأـم ) نودـب  تسا  ریما  يا  هلمج  اـب   ) رباـج هک  روط  ناـمه  روصنم  دیـشکن  یلوط  تخاـسن .
. داد تاجن  یمتح  یگرم  زا  ار  دوخ  دنمشزرا  هباحص  مالسلا  هیلع  ماما  هنوگ  نیا  هب  و  ( 101 .) دش

تسد هب  شفک  هگنل  - 83

هچ ره  هک  يروط  هب  تشاد ، يوق  رایسب  يا  هظفاح  يرهف  رمعم  رـسپ  لیمج  مان  هب  دوب  يدرم  تیلهاج  نارود  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  رتهب  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  هک  متـسه  لقع ) ود   ) بلق ود  ياراد  نم  تفگ  یم  درک و  یم  ظفح  دینـش  یم 
زین رمعم  رسپ  لیمج  دندرک  رارف  مالسا  نانمشد  ردب  گنج  رد  دنتخانـش . یم  بلق  ود  بحاص  ار  وا  زین  شیرق  ناکرـشم  ور  نیا  زا  ممهف !

: تفگ دنک . یم  رارف  هتفرگ  تسد  هب  ار  شرگید  شفک  يو و  ياپ  رد  شـشفک  هگنل  کی  هک  دید  ار  وا  نایفـسوبا  درک . یم  رارف  نانآ  اب 
؟ اپ رد  يرگید  هگنل  يراد و  تسد  رد  ار  یشفک  هگنل  ارچ  سپ  نایفسوبا : درک . رارف  رکـشل  تفگ : لیمج  تسا ؟ ربخ  هچ  رمعم  رـسپ  يا 
، راگزور ینوگرگد  رد  يرآ ! ( 102 .) تسا نم  ياپ  رد  هگنل  ود  ره  مدرک  یم  لاـیخ  متـشادن و  هجوت  دـمحم  سرت  زا  یتسار  هب  لـیمج :

-84 ددرگ . یم  راکشآ  ناسنا  تیصخش 

موصعم ماما  تشه  رضحم  رد  ییوناب 

شتسد رد  مدید ، رکـشل  نازات  شیپ  لحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : یم  ( 103  ) هیبلاو هباـبح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ناگدنشورف يا  دومرف : یم  دز و  یم  ار  دنمارح ) هک   ) یفاط یهام  یهام و  رام  سلف و  یب  یهام  ناگدنشورف  نآ ، اب  دوب و  رـس  ود  هنایزات 

ترـضح دـننایک ؟ ناورم  ینب  رکـشل  نینمؤملا  ریما  اـی  درک : ضرع  فنحا  نب  تارف  ناورم ! ینب  رکـشل  لیئارـسا و  ینب  ياـه  هدـش  خـسم 
نایب شوخ  ار  يا  هدنیوگ  نم  دیوگ : یم  هبابح  دنداد . یم  بات  ار  ناشیاهلیبس  دندیشارت و  یم  ار  دوخ  ياهشیر  هک  دندوب  یمدرم  دومرف :
ادـخ نینمؤملا ! ریما  اـی  مدرک : ضرع  تسـشن . هفوک  دجـسم  نمیـشن  لـحم  رد  اـت  متفر  شلاـبند  هب  مدوـب ، هدـیدن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رت 
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گنس نم  روایب ! ار  نآ  دومرف : و  درک -  هراشا  یکچوک  گنس  هب  خساپ -  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسیچ ؟ تماما  هناشن  دنک ! تتمحر 
لثم تسناوت  درک و  تماما  ياعدا  یـسک  ره  هبابح ! يا  دومرف : سپـس  دز ، رهم  نآ  هب  دوخ  رتشگنا  اب  ماما  مداد ، ترـضح  هب  ار  کـچوک 

وا زا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هک  تسا  یـسک  ماما  زین  دـشاب و  یم  بجاو  وا  زا  تعاطا  تسا و  ماـما  وا  هک  نادـب  دـنز ، رهم  ار  گنـس  نیا  نم 
هک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  دیسر ، تداهش  هب  ترـضح  تشذگ  یتدم  متفر . نینمؤملا  ریما  رـضحم  زا  دیوگ : یم  هبابح  ددرگن . ناهنپ 

: مدرک ضرع  هیبلاو ! هباـبح  يا  دومرف : دـید ، ارم  هک  یماـگنه  متفر . دـندرک ، یم  لاؤس  وا  زا  مدرم  دوب و  هتـسشن  نینمؤملا  ریما  دنـسم  رد 
ریما هک  نانچمه  دز  رهم  نآ  اب  دوخ  رتشگنا  اب  مداد  ترضح  هب  ار  کچوک  گنس  نآ  نم  روایب ! يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : مرورـس ! یلب ،
دزن ارم  مدیـسر  دوب -  هنیدـم  رد  ادـخ  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  نسح ، ماما  زا  سپ  دوب . هدز  رهم  نینمؤملا 

ار تماما  لیلد  ایآ  تسا . دوجوم  یهاوخ  یم  وت  هک  ار  هچنآ  تماـما ، لـیلد  ناـیم  رد  دومرف : تفگ و  دـمآ  شوخ  نم  هب  تساوخ و  دوخ 
نآ رب  ار  دوخ  رهم  ماما  مداد  ترـضح  هب  ار  گنـس  نآ  نم  رواـیب ! يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : نم ! رورـس  یلب ، مدرک : ضرع  یهاوخ ؟ یم 

فعض و مدوب  هدش  ریپ  نانچ  نآ  مدیسر . نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  تسب . شقن  گنـس  نآ  رد  رهم  دز و 
هدوب و دوجـس  عوکر و  لاح  رد  مدـید  ار  ماما  متـسناد ، یم  لاس  هدزیـس  دـص و  ار  دوخ  تقو  نآ  نم  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ممادـنا  یناوتاـن 

تقو نیا  رد  مدش . دیماان  تماما ، هناشن  تفایرد  زا  متشادن -  ار  ندنام  اجنآ  ناوت  مه  نم  درادن ، هجوت  نم  هب  و  تسا - . تدابع  لوغـشم 
. درک مامت  ار  زامن  ماما  مدـش  رظتنم  تشگرب . نم  یناوج  ترـضح  نآ  هراشا  ضحم  هب  درک  هراشا  نم  هب  دوخ  هبابـس  تشگنا  اب  ترـضح 

هتشذگ . ) هن هدنیآ  هب  تبسن  اما  يرآ ، هتشذگ  هب  تبسن  دومرف : تسا ؟ هدنام  یقاب  ردقچ  هتشذگ و  ردقچ  ایند  زا  نم ! رورس  مدرک : ضرع 
دوخ هارمه  هچنآ  دومرف : هاگنآ  دـناد .) یم  ادـخ  ار  نآ  تسین ، هاگآ  یـسک  ار  هدـنام  یقاب  یلو  میهاـگآ ، نآ  هب  درک ، مولعم  ناوت  یم  ار 

. دز رهم  گنس  نآ  رب  زین  وا  متفر ، رقاب  ماما  رضحم  سپس  دز . رهم  زین  ترضح  نآ  مداد  داجس  ماما  هب  ار  کچوک  گنس  نم  روایب ! يراد 
مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  هب  ار  گنـس  نآ  زا  سپ  دز . رهم  گنـس  نآ  رب  زین  ترـضح  نآ  مدیـسر  قداص  ماما  تمدـخ  نآ  زا  دـعب 

هیبلاو هبابح  دز . رهم  ار  کچوک  گنس  نامه  زین  ترضح  نآ  متفر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  سپـس  درک . رهم  زین  وا  مدومن . میدقت 
(104 .) دومن عادو  ار  ایند  راد  نس 236  رد  درک و  یگدنز  هام  هن  نآ ، زا  سپ 

یباوج رضاح  - 85

. دوب هیواعم  راـنک  رد  زین  صاـع  نبورمع  دـش و  دراو  هیواـعم  سلجم  هب  مالـسلا ) هیلع  یلع  ردارب   ) لـیقع يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
: تفگ هیواعم  درک . مالـس  دورو  زا  سپ  لیقع  مروآ . یم  هدـنخ  هب  ار  وت  لـیقع  ندرک  هرخـسم  اـب  نونکا  تفگ : صاـع  ورمع  هب  هیواـعم 

لبح اهدیج  یف  بطحلا  ۀلامح   ) شا همع  هک  یسک  رب  نیرفآ  تفگ : خساپ  رد  لیقع  تسا . بهلوبا  شیومع  هک  یسک  يا  يدمآ ، شوخ 
راب دـشن و  تکاس  هیواعم  دوب . هیواعم  همع  لیمج ) ما   ) وا نز  لـیقع و  يومع  بهلوبا  نوچ  دـندوب ، هتفگ  تسار  ود  ره  تسا . دـسم ) نم 

ار تپچ  فرط  یتفر ، منهج  هب  یتـقو  تفگ : باوج  رد  لـیقع  تساـجک ؟ رد  نونکا  وا  ینک ؟ یم  رکف  هچ  تیومع  هراـبرد  تفگ : رگید 
ای تسا ، رتهب  رهوش  منهج  شتآ  نایم  رد  ایآ  نیبب  تقو  نآ  هداـتفا ، بطحلا  ۀـلامح  تا  همع  يور  هک  دـید  یهاوخ  ار  بهلوبا  نک ! هاـگن 

(105 .) دنتسه دب  ناش  ود  ره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هیواعم  شنز ؟

عاجش ردام  زا  عاجش  دنزرف  - 86

هدش داهنشیپ  میارب  يزینک  يرآ ! تفگ : لیقع  منک ؟ هدروآ  رب  نم  يراد ، یتجاح  تفگ : لیقع  هب  هیواعم  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
يزینک ارچ  یتسه ، انیبان  هک  وت  لیقع  تفگ : حازم  هار  زا  هیواعم  نک ! يرادیرخ  میارب  ار  وا  دشورف ، یمن  رانید  لهچ  زا  رتمک  شبحاص  و 
يزینک تسا  نیا  فدـه  تفگ : لیقع  یتسه ؟ انیبان  وت  نوچ  تسا ، یفاک  هرقن )  ) مهرد لهچ  هب  يزینک  يرخ ، یم  ـالط )  ) راـنید لـهچ  هب 
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سپـس منک . یم  یخوش  تفگ : دیدنخ و  هیواعم  دنزب . ار  تندرگ  يدروآ  بضغ  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هک  دـیازب  يدـنزرف  هک  مرخب  قیال 
، دوب هتفر  ایند  زا  لیقع  شردـپ  هک  تشاد  لاس  ملسم 18  دمآ . ایند  هب  ملسم  ترضح  نآ ، زا  دندیرخ و  شیارب  ار  زینک  نامه  داد  روتـسد 

نم زا  ما  هدـیرخ  هک  تمیق  نامه  هب  ار  نیمز  نآ  امـش  ملیاـم  ما ، هداد  رازه  دـص  غلبم  مراد ، نیمز  هنیدـم  رد  نم  تفگ : هیواـعم  هب  يزور 
وت هیواعم ! تشون : هیواعم  هب  يا  همان  یط  دـش . ربخاب  هیـضق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  داد . ار  شلوپ  دـیرخ و  ار  نیمز  هیواـعم  يرخب !

! هدب سپ  ار  نیمز  ریگب و  ار  تلوپ  دش . یهاوخن  نآ  کلام  زگره  هک  يا  هدـیرخ  وا  زا  ینیمز  يا ، هدز  لوگ  ار  ملـسم )  ) مشاه ینب  ناوج 
ینیمز امـش  تسا ، وت  لام  نیمز  هدـب و  ار  ام  لوپ  کنیا  تفگ : سپـس  دـناوخ ، وا  يارب  نیـسح  ماما  هماـن  درک . راـضحا  ار  ملـسم  هیواـعم 

هدنخ زا  هیواعم  مهد . یمن  ار  لوپ  یلو  منک ، یم  ادج  ندب  زا  ار  ترس  هیواعم ! يا  تفگ : خساپ  رد  ملسم  هدوبن . وت  کلم  هک  يا  هتخورف 
هک یماگنه  تردپ  هک  تسا  ینخس  نامه  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هاگنآ  دیبوک . نیمز  هب  ار  شیاهاپ  هدنخ  تدش  زا  داتفا و  تشپ  هب 

مداد و سپ  ار  نیمز  نم  هک  تشاد  راهظا  تشون و  ار  نیـسح  ماـما  هماـن  باوج  نآ  زا  سپ  تفگ . نم  هب  مدـیرخ  یم  شیارب  ار  ترداـم 
(106 .) میراد یم  زاب  تشز  راک  زا  طقف  ار  امش  ام  نایفسوبا  نادنزرف  يا  دومرف : نیسح  ماما  مدیشخب . زین  ار  شلوپ  غلبم 

عاجش نادرم  نینچ  رب  نیرفآ  - 87

هـشیمه دـیگنج و  یم  گرزب  ياهگنج  نادـیم  رد  دوب . یـسابع ) هفیلخ   ) مصتعم كرت  نامالغ  زا  اغب  نب  یـسوم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم شنزرس  راک  نیا  رب  ار  وا  یضعب  دیـشوپ . یمن  یگنج  سابل  دوخ  ندب  ظفح  يارب  تقو  چیه  دمآ و  یم  نوریب  گنج  هنحـص  زا  ملاس 
هدع اب  ار  یمارگ  ربمغیپ  یبش  تفگ : خساپ  رد  دنک ؟ یم  تکرش  گنج  رد  یمزر  سابل  نودب  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  تقو  کی  دندرک .

. دش باجتسم  شیاعد  درک و  اعد  وت  يارب  وا  يدرک  یکین  نم  ياهتما  زا  یکی  هرابرد  اغب ! دومرف : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  شنارای  زا  يا 
یلـص ربمایپ  دوش . ینالوط  مرمع  هاوخب  ادخ  زا  مدرک : ضرع  يداد . تاجن  ناگدنرد  زا  ار  وا  هک  یـسک  نامه  دومرف : درم ؟ مادک  متفگ :
منابز هب  لاح  نآ  رد  زادنا ! ریخأت  هب  ار  وا  لجا  نک و  ینالوط  ار  شرمع  ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا 
ربمایپ دـشاب . ظوفحم  زین  تاـفآ  زا  تفگ : دوب ، شراـنک  رد  يدرم  لاـس . جـنپ  دون و  يرآ ، دومرف : لاـس ؟ جـنپ  دون و  مدرک : ضرع  دـمآ 

رد مدش  رادیب  باوخ  زا  مبلاط . یبا  نب  یلع  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امش  مدیـسرپ : صخـش  نآ  زا  نم  دشاب . ظوفحم  تافآ  زا  يرآ ، دومرف :
وا زا  دوب . ناـبرهم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـالوا  هب  ناـمز  نآ  ردـتقم  دارفا  فـالخرب  اـغب  بلاـط . یبا  نب  یلع  متفگ : یم  دوخ  اـب  لاـح  ناـمه 

تعدب تبسن  هک  دندروآ  مصتعم  شیپ  ار  يدرم  تفگ : باوج  رد  دوب ؟ یـسک  هچ  يداد ، شتاجن  ناگدنرد  زا  هک  يدرم  نآ  دندیـسرپ :
نایم ار  درم  نآ  داد  روتسد  نم  هب  مصتعم  دش ، لدب  در و  ینانخس  مصتعم  وا و  نیب  ماگنه  بش  دندوب ، هداد  وا  هب  لمع  فالخ  نید و  رد 

وت ایادخ ! دیوگ : یم  هک  مدینش  هار  نیب  رد  یلو  مدوب  كانبضغ  وا  رب  لد  رد  مدرب و  یم  هدنرد  تاناویح  يوس  هب  ار  وا  زادنایب ! ناگدنرد 
يارب دوب و  وت  یکیدزن  برق و  طقف  مرظن  متـشادرب و  مدـق  وت  یگناگی  نید و  هب  يرای  هار  رد  اـهنت  متفگن و  نخـس  وت  يارب  زج  یناد  یم 

یم نانآ  میلـست  ارم  نونکا  ایادـخ ! مدومن . یگداتـسیا  درک ، یم  ار  وت  تفلاخم  هک  یـسک  لباقم  رد  قح  يرادـیاپ  وت و  نامرف  زا  تعاطا 
هدنامن ناگدنرد  لحم  هب  يزیچ  هک  نیا  اب  مدش . تحاران  وا  عضو  زا  تخوس . شلاح  هب  ملد  داتفا ، ممادـنا  رب  هزرل  يو  نانخـس  زا  ینک ؟

؟ یتخادنا ناگدـنرد  نایم  يدرک ، هچ  دیـسرپ : متفر ، مصتعم  شیپ  مدومن . شناهنپ  هدرب ، دوخ  هناخ  هب  مدـنادرگرب و  ار  وا  هار  نیب  زا  دوب 
هجوتم تفگ ، یم  نخـس  یبرع  وا  ممهف . یمن  تسرد  ار  یبرع  مناـبز ، كرت  نم  متفگ : تفگ ؟ یم  هچ  هار  نیب  رد  دیـسرپ : يرآ ! متفگ :

وت يادف  ار  دوخ  نم  نادـب  اما  مدرک ، دازآ  ار  وت  مدوشگ و  ار  اهرد  نونکا  متفگ : وا  هب  مدرک ، زاب  ار  رد  هاگرحـس  دـیوگ . یم  هچ  مدـشن 
مه وا  یهدـن ! ناـشن  یـسک  هب  ار  دوخ  ینکن و  راکـشآ  ار  دوـخ  تسا  هدـنز  مصتعم  اـت  نک  یعـس  مداد ، تتاـجن  گرم  نیا  زا  مدوـمن و 
دوخ ماقم  زا  ام  رهش  رد  هفیلخ  نابصنم  بحاص  زا  رفن  کی  تفگ : دوب ؟ هچ  تیراتفرگ  نایرج  يدوب ، هدرک  هچ  مدیسرپ : سپس  تفریذپ .
چیه هب  درک و  یم  لاـمیاپ  ار  ناـگراچیب  قوقح  دومن ، یم  زواـجت  مدرم  سوماـن  هب  درک ، یم  روجف  قسف و  اراکـشآ  هدرک  هدافتـسا  ءوـس 
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رد دوزفا . یم  ار  شدوخ  لثم  دارفا  درک و  یم  جراخ  یبهذـم  هدـیقع  زا  ار  یهورگ  مک  مک  دومن . یمن  تیاـعر  ار  نید  تاروتـسد  هنوگ 
وا راک  رتدوز  هچ  ره  ات  دنک  ینابیتشپ  نم  زا  متفاین  ار  یسک  یلو  دوش . هتـشادرب  ام  هعماج  زا  دیاب  هدولآ  درف  نینچ  کی  هک  مدوب  رکف  نیا 

تشاد و ار  رفیک  نیمه  مالـسا  نید  رظن  زا  وا  تشز  ياـهراک  اریز  متـشک ، ار  وا  هدرک  هلمح  اـهنت  مدوخ  بش  کـی  هرخـالاب  میزاـسب . ار 
(107 .) دنا هدروآ  اجنیا  هب  هدرک  ریگتسد  ارم  راک  نیا  يارب  دوب و  گرم  طقف  شیازج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هب  تمهت  يارجام  - 88

هعرق شنارـسمه  نیب  رد  دورب ، يرفـس  تساوخ  یم  تقو  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هشیاع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
يوس هب  ربمایپ  هارمه  نم  دمآ و  رد  نم  مان  هب  هعرق  اهرفـس  زا  یکی  رد  درب ، یم  دوخ  هارمه  ار  وا  دمآ  یم  مادـک  ره  مان  هب  تخادـنا ، یم 

ام تفاـی و  همتاـخ  گـنج  مدوب . هدیـشوپ  یجدوه  رد  نم  دوـب  هدـمآ  باـجح  روتـسد  هک  نیا  يارب  مدرک ، تکرح  قلطـصم  ینب  گـنج 
متفرگ هلصاف  رکشل  زا  یمک  یتجاح  ماجنا  يارب  نم  دوب ، کیدزن  رکشل  تکرح  ماگنه  دوب  بش  میدوب ، هدیسر  هنیدم  کیدزن  میتشگرب .

مدید متـشگرب ، یتقو  مدرک ، ادیپ  مدش و  لطعم  يردـق  متـشگزاب ، نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  تسا . هداتفا  مدـنب  ندرگ  مدـید ، متـشگرب  یتقو 
اذـغ دوبمک  رطاخ  هب  نامز  نآ  رد  نانز  نوچ  متـسه ، نآ  رد  نم  هک  نیا  لایخ  هب  دـنا  هدراذـگ  رتش  رب  ارم  جدوه  هدرک و  تکرح  رکـشل 

، دندیسر هاگلزنم  هب  هک  یتقو  مدرک  یم  رکف  مدنام و  اهنت  هکی و  لحم  نآ  رد  متشادن . یلاس  نس و  مه  نم  هوالع  هب  دندوب و  نزو  کبس 
یمک مالـسا  رکـشل  دارفا  زا  یکی  ناوفـص  اقافتا  مدنام ، نابایب  نآ  رد  ییاهنت  هب  ار  بش  نم  دنیآ . یم  مغارـس  هب  متـسین  نم  دندش  هجوتم 

ارم متخادنا  متروص  رب  ار  مباقن  نم  دمآ و  کیدزن  دید  رود  زا  ارم  هک  حبص  ماگنه  دوب . هدنام  نابایب  نآ  رد  هتفر  باوخ  هب  رکشل  زا  رود 
تکرح تفرگ و  ار  هقان  راهم  وا  مدش ، راوس  نآ  رب  نم  دـناباوخ و  ار  شرتش  دزن . فرح  نم  اب  هملک  کی  دـنگوس ! ادـخ  هب  تخانـش  هک 

نیا هب  همه  زا  شیب  لولس  یبا  رسپ  هللادبع  دننک و  ینکارپ  هعیاش  نم  هرابرد  يا  هدع  هک  دش  ببس  هیضق  نیا  میدیسر . رکشل  هب  ات  میدرک 
تقو نیا  رد  متـشادن . ربـخ  نآ  زا  الـصا  نم  هک  یلاـح  رد  دوـب  هدـیچیپ  رهـش  رد  هعیاـش  نیا  میدیـسر  هک  هنیدـم  هب  دز . یم  نماد  تمهت 

هک یماگنه  تسا . رارق  هچ  زا  نایرج  متسناد  یمن  مدرکن و  ساسحا  وا  رد  ار  هتـشذگ  تبحم  یلو  دمآ  مندید  هب  ادخ  ربمایپ  مدش  ضیرم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تفرگ . تدـش  میرامیب  نآ  لابند  هب  مدرب  یپ  ناقفانم  تمهت  هب  مک  مک  متفرگ ، سامت  اه  یـضعب  اـب  مدـش و  رتهب 

نم هرابرد  مدرم  مدیـسرپ  مردام  زا  مدمآ  مردپ  لزنم  هب  هک  یعقوم  مورب . مردپ  لزنم  هب  متـساوخ  هزاجا  ترـضح  زا  دمآ . مرادـید  هب  هلآ 
هب ات  مدیباوخن  بش  نآ  رد  نم  دننز . یم  اهفرح  نیا  زا  دـنزرو و  یم  دـسح  وت  هب  نانآ  نکن ! تحاران  ار  تدوخ  تفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ 
هب امـش  هللا ! لوسر  ای  درک . تروشم  هراب  نیا  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دیز و  نب  ۀماسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  متـسیرگ . حـبص 

ار زینک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نک ! قـیقحت  دروـم  نیا  رد  وا  زینک  زا  امـش  تفگ : یلع  تسامـش . رـسمه  وا  نکن  اـنتعا  مدرم  نـخس 
زا یفالخ  راک  نونکات  تفگ : زینک  يا ؟ هدید  وا  هب  تبـسن  دوش  هشیاع  هرابرد  هبـش  کش و  ثعاب  هک  يزیچ  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  تساوخ و 

لزان يا  هیآ  نم  یهانگ  یب  هرابرد  مدرک  یمن  رکف  دـیوگ : یم  هشیاع  مناد . یم  كاـپ  تمهت  نیا  زا  ار  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ما  هدـیدن  وا 
یب دروم  رد  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـنیبب . یباوخ  لقاال  تمهت  نیا  زا  نم  هئربت  هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  متـشاد  وزرآ  نکل  دوش 

هاگنآ تسا . هدومن  لزان  یتایآ  وت  هئربت  هب  عجار  دـنوادخ  هشیاع ! دومرف : داد و  هدژم  نم  هب  ربمایپ  درک و  لزاـن  ( 108  ) یتایآ نم  یهانگ 
(109 .) مدروآ ياجب  ار  ادخ  رکش  نم 

سدقملا تیب  هوک  رد  - 89

هک دید  ار  يدرم  تشگ . یم  شنادنفـسوگ  يارب  یهاگارچ  لابند  هب  سدقملا  تیب  هوک  رد  لیلخ  میهاربا  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
زا ایآ  میهاربا : نامـسآ . يادـخ  يارب  داد : خـساپ  درم  یناوخ ؟ یم  زامن  یـسک  هچ  يارب  ادـخ ! هدـنب  دیـسرپ : میهاربا  تسا . زامن  لوغـشم 
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یم ناتسمز  رد  منیچ و  یم  ار  تخرد  نیا  هویم  ناتسبات  رد  ینک - ؟ یم  هیهت  اذغ  اجک  زا  سپ  هن - ! درم : تسا ؟ هدنام  یسک  وت  ناگتـسب 
رد مشاب - ؟ وت  نامهم  بشما  يربب  تلزنم  هب  ارم  تسا  نکمم  تساجنآ - . تفگ  درک و  هراـشا  هوک  هب  تساـجک - ؟ تا  هناـخ  مروخ - .

ریگب مه  ارم  تسد  مور - . یم  بآ  يور  زا  نم  يرذـگ - ؟ یم  هنوـگچ  وـت  تشذـگ - . نآ  زا  ناوـت  یمن  هک  تسا  یبآ  نم  هار  يوـلج 
. دندیـسر درم  نآ  لزنم  هب  دنتـشذگ و  بآ  زا  ود  ره  تفرگ  میهاربا  تسد  درمریپ  مرذگب . بآ  زا  ات  دـهد  تردـق  نم  هب  دـنوادخ  دـیاش 

نآ رد  ار  مدرم  لامعا  شاداپ  دنوادخ  هک  تمایق  زور  تفگ : دـباع  درم  تساهزور ؟ نیرتمهم  زور  مادـک  دیـسرپ : وا  زا  میهاربا  ترـضح 
ياعد دباع : درم  درادـهگن . زور  نآ  رـش  زا  ار  ام  میهاوخب  دـنوادخ  زا  میرادرب و  اعد  هب  تسد  مه  اب  تسا  بوخ  میهاربا : دـهد . یم  زور 
یهاوخ یم  تسا - ! هدشن  باجتـسم  مه  زونه  منک ، یم  ییاعد  دنوادخ  هاگرد  هب  تسا  لاس  یـس  دـنگوس ! ادـخ  هب  دراد ؟ يرثا  هچ  نم 

رید ار  شیاعد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  يا  هدنب  هک  یماگنه  گرزب  دنوادخ  دییامرفب - ! ارچ ؟ دوش - ؟ یمن  باجتـسم  تیاعد  ارچ  میوگب 
هک يا  هدنب  اما  دراد . تسود  شا  هدنب  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  دنک . بلط  دـهاوخب و  وا  زا  رتشیب  دـنک و  تاجانم  رتشیب  ات  دـنک  یم  تباجا 
ات دنک  یم  شدیماان  هدومن  فرصنم  هتساوخ  نآ  زا  ار  شبلق  ای  دنک  یم  تباجا  دوز  دنک ، تساوخرد  يزیچ  رگا  تسین  ادخ  فطل  دروم 

ابیز یناوج  تشذگ ، اجنیا  زا  يدنفسوگ  هلگ  شیپ  لاس  یس  تفگ : دباع  يدرک ؟ یم  ییاعد  هچ  دیـسرپ : هاگنآ  دنکن . تساوخرد  رگید 
لیلخ مـیهاربا  زا  تـفگ : تـسیک ؟ نآ  زا  نادنفـسوگ  نـیا  مدیـسرپ : وا  زا  درک  یم  یناـپوچ  ار  نادنفـسوگ  تـشاد  يدـنلب  ناوـسیگ  هـک 

! درمریپ دومرف : میهاربا  هدـب . ناشن  نم  هب  ار  وا  يراد ، یتسود  لیلخ و  نیمز  يور  رد  رگا  اراگدرورپ ! متفگ : زور  نآ  نم  تسا . نامحرلا 
(110 . ) دندیشک شوغآ  هب  ار  رگیدکی  هتساخرب  هاگنآ  متسه . نامحرلا  لیلخ  میهاربا  نامه  نم  هدرک ، تباجا  ار  تیاعد  دنوادخ 

لیئربج هدژم  - 90

يارب يزور  تخادرپ . یم  شیوجتـسج  هب  دـمآ ، یمن  شیارب  نامهم  تقو  ره  دوب  تسود  ناـمهم  لـیلخ  میهاربا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یسک هچ  هزاجا  اب  و  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : دید . هناخ  رد  ار  یـصخش  تشگرب ، لزنم  هب  هک  یماگنه  دوب ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  نامهم  نتفای 

. دومن رکـش  ار  ادخ  تسا . لیئربج  وا  دیمهف  میهاربا  ما . هدش  دراو  هناخ  هب  راگدرورپ  هزاجا  اب  داد : باوج  راب  هس  وا  يا ؟ هدـش  هناخ  دراو 
وا میهاربا : مهدب . هدژم  وا  هب  ات  داتـسرف  هدرک ، باختنا  صلاخ ) تسود   ) لیلخ دوخ  يارب  ار  وا  هک  يا  هدنب  يوس  هب  ارم  دنوادخ  لیئربج :
زا زگره  وت  اریز  لـیئربج : ما ؟ هدـش  ادـخ  لـیلخ  نم  هچ  يارب  میهاربا : یتسه . وت  وا  لـیئربج : مشاـب ؟ شرازگتمدـخ  گرم  مد  اـت  تسیک 

: تلقف طق  ائیش  لأست  مل  و  طق ، ائیش  ادحا  مل  کن  ال  . ) یشاب هدادن  وا  هب  وت  دهاوخب و  يزیچ  یسک  دشن  زگره  و  یتساوخن ، يزیچ  یـسک 
(111 .( ) ال

دنزرف هن  دنام و  دیواج  لام  هن  - 91

، هن یلو  دندروآ . درگ  یلاوما  ناشنادنزرف  يارب  مدرم  وت  زا  شیپ  مدـنزرف ! تفگ : یم  شدـنزرف  هب  میکح  نامقل  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هدب ماجنا  یبوخ  هب  ار  تراک  نیاربانب  يریگب ! دزم  ینکب و  راک  دنا  هداد  روتسد  یتسه . يرودزم  هدنب  وت  اهنآ و  نادنزرف  هن  دنام و  لاوما 

یهبرف ماگنه  شگرم  نامز  دوش و  هبرف  ات  تسا  ندـیرچ  لوغـشم  راز  هزبس  ناـیم  هک  شاـبم  دنفـسوگ  دـننام  اـیند  نیا  رد  ریگب ! ترجا  و 
... يدرگ یمنرب  نآ  يوس  هب  رگید  هک  ینک  یم  كرت  ار  نآ  هتـشذگ و  نآ  زا  هک  نک  باسح  يرهن  يور  لپ  دـننام  ار  ایند  هکلب  تسوا .

.2 يدرب ؟ نـیب  زا  یهار  هـچ  رد  ار  تیناوـج  . 1 دوش : یم  لاوس  زیچ  راـهچ  زا  یتسیاـب  اـناوت  دـنوادخ  ربارب  رد  تماـیق  يادرف  نوچ  نادـب 
نآ هداـمآ  مدـنزرف ! يدرک ؟ جرخ  یهار  هچ  رد  . 4 يدروآ ؟ تسد  هب  یهار  هـچ  زا  ار  تلاـم  . 3 يدوـمن ؟ دوباـن  یهار  هچ  رد  ار  ترمع 

(112 ! ) نک رضاح  ییوگخساپ  يارب  ار  دوخ  شاب و  هلحرم 
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كاپ نابز  اب  اعد  - 92

اعد لاس  یـس  دنک . تیانع  يدنزرف  وا  هب  دـنوادخ  دوب  لیام  یلیخ  تشادـن . يدالوا  دوب  يدرم  لیئارـسا  ینب  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
کیدزن ای  يونش ؟ یمن  ار  میاعد  ینم ، زا  رود  ایادخ ! تفگ : دنک ، یمن  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دید  هک  یتقو  دیسرن  هجیتن  هب  درک 

شکرـس و بلق  هزره  دب و  نابز  اب  ار  ادـخ  لاس  یـس  تفگ : وا  هب  دـمآ و  شباوخ  هب  یـسک  ینک ؟ یمن  باجتـسم  ار  میاعد  یلو  ینم  هب 
تـسار تین  اب  نک ! كاپ  یگدولآ  زا  ار  تبلق  رادزاب و  هانگ  زا  ار  تنابز  کنیا  دشن ، باجتـسم  تیاعد  يدناوخ  تسردان  تین  كاپان و 

مه دنوادخ  دناوخ ، ار  ادخ  كاپ  لد  نابز و  اب  درک  لمع  وا  تاروتسد  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  درم  ددرگ . باجتسم  تیاعد  ات  نک ! اعد 
(113 . ) درک تیانع  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  دش و  هدروآرب  وا  هتساوخ  دومن ، باجتسم  ار  شیاعد 

تسا حالص  هچ  ره  - 93

هداد رهوش  رگ  هزوک  هب  ار  يرگید  زرواـشک و  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  تشاد . رتخد  ود  دوب ، يدرم  لیئارـسا  ینب  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! ناـج ردـپ  تفگ : رتـخد  دیـسرپ . ار  وا  لاوحا  تفر ، دوب  زرواـشک  نز  هک  يرتـخد  لزنم  لوا  دومن ، تکرح  اـهنآ  رادـید  هب  يزور  دوـب .
وا زا  تفر و  یمود  رتخد  هناخ  هب  وا  لزنم  زا  دوش . یم  رتهب  لیئارسا  ینب  همه  زا  ام  عضو  دیایب  ناراب  رگا  هتـشاک ، ناوارف  تعارز  مرـسمه 

دوش کشخ  اه  هزوک  ات  دتـسرفن  ناراب  یتدم  دنوادخ  رگا  هتخاس ، يدایز  هزوک  مرـسمه  ناج ! ردپ  تفگ : باوج  رد  دیـسرپ . لاوحا  زین 
ره تدوخ  وت  مناد ، یمن  ار  اهنآ  حالص  هک  نم  ایادخ  درک : ضرع  دمآ ، نوریب  شرتخد  لزنم  زا  درم  دوش . یم  رت  بوخ  همه  زا  ام  عضو 

(114 ! ) نکب تسا ، حالص  هچ 

میشاب نیشنمه  یسک  هچ  اب  - 94

کیدزن وا  هب  دـینک و  ادـخ  تسود  ار  دوخ  دیـشوکب  ناراـی ! دومرف : شباحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نتـشاد نمـشد  هلیـسو  هب  دوـمرف : میوـش ؟ کـیدزن  وا  هب  مینک و  ادـخ  تسود  ار  دوـخ  هلیـسو  هچ  هب  هللا ! حور  اـی  دـنتفگ : ناراـی  دـیوش .

هک سک  نآ  اب  . 1 دومرف : میشاب ؟ نیـشنمه  یـسک  هچ  اب  تروص  نیا  رد  دنتفگ : دییوجب . ار  ادخ  يدونـشخ  نانآ  رب  مشخ  اب  ناراکهنگ ،
(115 . ) دهد قوس  ترخآ  دای  هب  ار  امش  شلامعا  و  . 3 دیازفیب . ناتلامعا  هب  شراتفگ  و  . 2 دزادنا . ادخ  دای  هب  ار  امش  شندید 

ذیذل همقل  - 95

و ناشوپب ! ار  یمود  و  روخب ! دمآ  تیولج  هک  يزیچ  لوا  حبـص  ادرف  هک  درک : یحو  ناربمایپ  زا  یکی  هب  دنوادخ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یگرزب هایس  هوک  اب  هلهو  نیلوا  رد  دمآ . نوریب  هناخ  زا  حبـص  ادخ  ربمایپ  زیرگب ! یمجنپ  زا  و  نکم ! دیماان  ار  یمراهچ  و  ریذپب ! ار  یموس 
شرکف هب  هاگنآ  دروخب ! هنوگچ  دـنام  تریح  رد  مروخب . ار  هوک  نیا  هداد  روتـسد  دـنوادخ  تفگ : دوخ  اـب  هداتـسیا و  یمک  دـش ، وربور 

هوک تفر  یم  شیپ  هچ  ره  درک  تکرح  هوک  يوس  هب  تسا . یندروخ  هوک  نیا  اـمتح  دـهد ، یمن  روتـسد  لاـحم  زیچ  هب  دـنوادخ  دیـسر 
هک لـحم  نآ  زا  تسا . زیچ  نیرتذـیذل  نیرتـهب و  دـید  دروخ  هک  یتـقو  دـمآرد ، يا  همقل  تروـص  هب  هوـک  ماجنارـس  دـش  یم  رتـکچوک 

كاخ داهن و  نآ  رد  ار  تشط  دنک و  یلادوگ  منک . ناهنپ  ار  نیا  هداد  روتـسد  دنوادخ  تفگ : دوخ  اب  دش . نایامن  ییالط  تشط  تشذگ 
تفگ دوخ  اب  تسا . نایامن  هدمآ و  نوریب  تشط  دـید  درک  هاگن  ار  شرـس  تشپ  تشگرب  دوب  هتـشذگ  یکدـنا  تفر . تخیر و  نآ  يور 

. درک یم  لابند  ار  نآ  يراکـش  زاب  هک  دومن  دروخرب  هدـنرپ  کی  اب  سپـس  مدومن . ناهنپ  ار  تشط  مدرک و  لـمع  دـنوادخ  ناـمرف  هب  نم 
نیتسآ دراو  هدنرپ  دوشگ ، ار  شنیتسآ  مریذـپب . ار  نیا  هک  هداد  نامرف  راگدرورپ  تفگ : دوخ  اب  ادـخ  ربمایپ  دـیخرچ . وا  رود  دـمآ  هدـنرپ 

مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهراداستانهاي بحاراالنوار              صفحه 187 از 237

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ اب  ربماـیپ  مدرک . یم  بیقعت  ارنآ  تسا  زور  دـنچ  نم  یتفرگ  نم  زا  ار  مراکـش  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تفگ : يراکـش  زاـب  دـش . ترـضح 
هعطق هاگان  تشذـگ  زین  لحم  نآ  زا  داد و  وا  هب  دـیرب و  شنار  زا  تشوگ  يرادـقم  منکن . دـیماان  ار  نیا  هداد  روتـسد  مراگدرورپ  تفگ :
باوخ رد  بش  تشگرب  هناخ  هب  لحارم  یط  زا  سپ  تخیرگ . دیاب  نآ  زا  دنوادخ  روتسد  قباطم  تفگ : دوخ  اب  دید ، ار  هدیدنگ  تشوگ 
خـساپ دش ؟ هداد  امـش  هب  یتیرومأم  نینچ  ارچ  یتسناد و  ار  تیرومأم  نآ  تمکح  ایآ  يداد . ماجنا  بوخ  ار  دوخ  تیرومأم  دنتفگ : وا  هب 

یلو دـنک . یم  مگ  مشخ  تمظع  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  بضغ  ماگنه  رد  ناسنا  دوب . بضغ  هوک  زا  روظنم  اـما  دـنتفگ : متـسنادن . هن ! داد :
روظنم و  دمآ . دهاوخ  رد  ذیذل  نیریـش و  يا  همقل  تروص  هب  تبقاع  دزاس  شوماخ  ار  بضغ  شتآ  دنک و  ظفح  ار  دوخ  تیـصخش  رگا 

تنیز و نآ  اب  ار  شا  هدنب  ات  دزاس  یم  راکشآ  ار  نآ  دنوادخ  دنک  ناهنپ  ار  نآ  ناسنا  یتقو  تسا ، کین  راک  حلاص و  لمع  الط  تشط  زا 
ار امش  هک  تسا  ییوگدنپ  مدآ  هدنرپ ، زا  روظنم  و  تسا . هدرک  ردقم  ترخآ  رد  وا  يارب  یشاداپ  رجا و  هک  نیا  زا  هتشذگ  دهد ، شیارآ 

دیماان ار  وا  دیابن  هک  تسا  يدنمزاین  صخش  يراکش  زاب  زا  روظنم  و  درک . لمع  شنانخس  هب  تفریذپ و  ار  وا  دیاب  دهد ، یم  زردنا  دنپ و 
(116 . ) درک ار  یسک  تبیغ  دیابن  تخیرگ و  نآ  زا  دیاب  تسا ، مدرم  رس  تشپ  ییوگدب  تبیغ و  هدیدنگ  تشوگ  زا  روظنم  و  درک .

دواد ترضح  نیشنمه  - 96

هدـب ناـشن  نک و  یفرعم  نم  هب  تشهب  رد  ار  ما  نیـشنمه  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  میحَّْرلا  ِنـمْحَّْرلا  ِهللا  مِْـسب 
. تسا سنوی  ترـضح  ردپ  یّتم  تشهب  رد  وت  نیـشنمه  دومرف : دنوادخ  دش ؟ دهاوخ  دنم  هرهب  یتشهب  یگدنز  زا  نم  دـننام  هک  ار  یـسک 

دندید ار  يا  هناخ  دندمآ . وا  یگدنز  لحم  هب  نامیلـس  شدنزرف  اب  دواد  داد . هزاجا  مه  دنوادخ  دورب  یتم  رادـید  هب  تساوخ  هزاجا  دواد 
یتم لـحم  زا  دـندمآ و  رازاـب  هب  ود  ره  تسا . رازاـب  رد  دـنتفگ : خـساپ  رد  تساـجک ؟ یتـم  دندیـسرپ : هدـش . هتخاـس  اـمرخ  گرب  زا  هک 

رد مه  ام  دنتفگ . يا  هدـع  دـنتفرگ . ار  وا  غارـس  زین  ناشورف  مزیه  رازاب  رد  تسا . ناشورف  مزیه  رازاب  رد  وا  دـنتفگ : باوج  رد  دندیـسرپ .
هب مدرم  دمآ . دوب  هتشاذگ  رس  رب  مزیه  زا  يا  هتشپ  هک  یلاح  رد  یتم ، هاگان  دنتـسشن . وا  رادید  راظتنا  هب  نامیلـس  دواد و  میتسه . وا  راظتنا 
هچ تفگ : تشاذگ و  شورف  ضرعم  رد  ار  مزیه  ادخ  دمح  زا  سپ  یتم  دنداهن . نیمز  رب  هتفرگ ، وا  رس  زا  ار  هتشپ  دنتساوخرب و  وا  مارتحا 

اهنآ یتم  دنداد . مالس  وا  هب  نامیلس  دواد و  تقو  نیا  رد  دیرخ . ار  مزیه  نارضاح  زا  یکی  درخ ؟ یم  لالح  لوپ  اب  ار  یلالح  سنج  یسک 
شتآ دومن و  ریمخ  درک و  درآ  بایـسآ  اب  ار  نآ  دروآ و  لزنم  هب  دـیرخ و  مدـنگ  يرادـقم  مزیه  لوپ  اـب  دومن و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار 
یبوچ فرظ  رد  نان  يرادـقم  دـش . هتخپ  نان  اـت  تخادرپ  وگتفگ  هب  نامیلـس  دواد و  اـب  لاـح  نآ  رد  دـش . ناـن  نتخپ  لوغـشم  تخورفا ،

یتم دندش . ندروخ  لوغـشم  تسـشن و  وناز  ود  هب  دروآ و  داهن ، شرانک  رد  مه  بآ  زا  رپ  یفرظ  دیـشاپ و  کمن  یمک  نآ  رب  تشاذگ و 
... موس و مود و  همقل  رد  ار  لمع  نیا  هللادمحلا و  تفگ : دـعلبب  تساوخ  هللا و  مسب  تفگ : دراذـگب ، ناهد  رد  تساوخ  تشادرب ، يا  همقل 

: تفگ نینچ  سپس  دوتـس ، ار  ادخ  دراذگب  نیمز  رب  ار  بآ  تساوخ  هک  یماگنه  درک . لیم  ادخ  مان  اب  بآ  زا  یمک  هاگنآ  داد . ماجنا  زین 
يدرک و تیانع  نم  هب  ملاس  نت  اونـش و  شوگ  انیب و  مشچ  يدومن ؟ ناسحا  شا  هرابرد  يدیـشخب و  تمعن  نم  دننام  ار  یـسک  هچ  یهلا !

رارق نم  يزور  هلیسو  ار  نآ  مورب و  ما ، هدومن  شـشوک  نآ  ظفح  رد  هن ، ما و  هتـشاک  هن ، ار  نآ  هک  یتخرد  دزن  هب  متـسناوت  ات  يداد  ورین 
رد ات  مدروخ  ار  نآ  تبغر  لیم و  اب  هتخپ و  نان  نآ  هک  مدیرخ  یمدنگ  نآ  لوپ  اب  دـیرخ و  نم  زا  ار  نآ  هک  يداتـسرف  ار  یـسک  يداد و 

: دومرف نامیلـس  شدـنزرف  هب  دواد  عقوم  نیا  رد  تسیرگ . یتم  نآ  زا  سپ  مرازگـساپس . ار  وت  ایادـخ  مشاب ، دـنمورین  وت  تعاطا  تدابع و 
(117 .) دشاب رت  سانش  قح  رترازگساپس و  راگدرورپ  هب  هک  مدوب  هدیدن  صخش  نیا  دننام  ار  يا  هدنب  زگره  نم  میورب ، وش  دنلب  مدنزرف !

؟ دش هتخورف  یمالغ  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  هنوگچ  - 97

هدب هقدص  نم  هب  تفگ : داتفا و  وا  هب  يریقف  مشچ  هاگان  تشذگ  یم  لیئارسا  ینب  رازاب  زا  رضخ  ترضح  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
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تقدـصت امل  هللا  هجوب  تفگ : ریقف  مهد . وت  هب  هک  مرادـن  يزیچ  یلو  مراد  ناـمیا  ادـخ  هب  نم  تفگ : رـضخ  دـهد ! تکرب  وت  هب  دـنوادخ 
یتسه يرّیخ  مدآ  وت  منیب  یم  یکین  ریخ و  امـش  يامیـس  رد  نم  دنک ! کمک  نم  هب  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  تمظع )  ) هجو هب  ار  وت  یلع ؛

وت هب  هک  مرادـن  يزیچ  نم  یلو  یتـساوخ  کـمک  يداد و  مسق  ادـخ ) هجو   ) میظع رما  هب  ارم  وت  تفگ : رـضخ  ینکن . هقیاـضم  مراودـیما 
هجو هب  ارم  وت  رضخ : مشورفب ؟ مالغ  مان  هب  ار  وت  هنوگچ  تسا  یندشن  راک  نیا  ریقف : یشورفب . مالغ  ناونع  هب  ارم  هکنیا  رگم  منک  ناسحا 

! نک فرطرب  ار  تجایتحا  شورفب و  ربب و  رازاب  هب  ارم  منک  تدـیماان  مناوت  یمن  نم  یتساوخ  کمک  يداد و  مسق  گرزب ) يادـخ   ) ادـخ
راک وا  هب  رادیرخ  اما  دنام ، رادیرخ  دزن  رد  یتدم  مالسلا  هیلع  رضخ  تخورف . مهرد  دصراهچ  هب  دروآ و  رازاب  هب  ار  رضخ  ترـضح  ریقف 

تمحز هب  ار  وت  هک  متسین  لیام  نم  رادیرخ : ینک ؟ یمن  راذگاو  راک  نم  هب  ارچ  يدیرخ ، تمدخ  يارب  ارم  وت  رـضخ : درک . یمن  راذگاو 
نیا تسا  نینچ  هک  لاـح  رادـیرخ : تسین . نم  رب  یتمحز  متـسه و  اـناوت  يراـک  ره  هب  نم  رـضخ : یتـسه . هدروخلاـس  درمریپ  وت  مزادـنا ،

هب تعاس  کی  رد  ار  اهگنس  یلو  دوب ، مزال  زور  کی  رد  رفن  شـش  اهگنـس  ندرک  اجباج  يارب  هکنیا  اب  ربب ! اج  نالف  هب  اجنیا  زا  ار  اهگنس 
دوب نوریب  رفن  کی  هدهع  زا  هک  يدرک  يراک  وت ! رب  نیرفآ  تفگ : دومن و  شقیوشت  دـش و  لاحـشوخ  رادـیرخ  درک . اجباج  نیعم  ناکم 
یم راکتسرد  ار  وت  نم  تفگ : رضخ  هب  دورب ، ترفاسم  هب  تساوخ  دمآ  شیپ  يرفس  رادیرخ  يارب  يزور  دهد . ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک 

یتسه درمریپ  نوچ  مدرگرب و  رفـس  زا  نم  ات  نک  راتفر  یکین  هب  ما  هداوناخ  اـب  شاـب ، نم  نیـشناج  وت  مورب ، ترفاـسم  هب  مهاوخ  یم  مناد 
نزب تشخ  يرادقم  تسا  نینچ  هک  لاح  رادیرخ : تسین . میارب  یتمحز  زگره  هن  رضخ : تسا . تمحز  تیارب  راک  ینک ، راک  تسین  مزال 

هک دید  تشگرب ، رفس  زا  هک  رادیرخ  دومن . انب  ییابیز  نامتخاس  درک و  تسرد  تشخ  ییاهنت  هب  رضخ  تفر ، رفس  هب  رادیرخ  مدرگرب . ات 
هک مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هجو  هب  ار  وت  تفگ : درک و  بجعت  رایـسب  تسا ، هتخاس  تشخ  نآ  اب  مه  ار  ینامتخاس  هدز و  ار  تشخ  رـضخ 

تخادنا تمحز  هب  ارم  بلطم  نیمه  يداد و  دنگوس  ادخ  هجو  هب  ارم  نوچ  تفگ - : رـضخ  ترـضح  يا ؟ هراک  هچ  یتسیک و  وت  ییوگب 
ایند لام  زا  يزیچ  نم  تساوخ و  هقدص  نم  زا  يدنمزاین  ریقف  میوگب : امـش  هب  ار  مناتـساد  هک  مروبجم  نونکا  مدش . هتخورف  مالغ  مان  هب  و 

نونکا تخورف . امش  هب  ارم  ات  متـشاذگ  وا  رایتخا  رد  مالغ  ناونع  هب  ار  دوخ  اذل  داد ، مسق  ادخ  هجو  هب  ارم  منک . کمک  وا  هب  هک  متـشادن 
ار لئاس  دنک ، کمک  وا  هب  دناوت  یم  هک  یتروص  رد  دهد  مسق  ادخ  هجو  هب  دـهاوخب و  يزیچ  یـسک  زا  یلئاس  هاگره  میوگ  یم  امـش  هب 

یم شتروص  ياهناوختـسا  اـهنت  تسین ، نوخ  تشوگ و  تسوپ ، وا  تروص  رد  هک  دـش  دـهاوخ  روشحم  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دـنک  در 
ارم تفگ : تخانش  ار  رضخ  ترـضح  نوچ  رادیرخ : دوش ). یم  رهاظ  رـشحم  رد  تلکـسا  اب  طقف   ) دننک یم  ادص  تکرح  تقو  هک  دننام 

: رادیرخ يدومن . یکین  ما  هرابرد  یتشادهگن و  ارم  وت  نوچ  تسین . يروط  تفگ : رضخ  متخادنا . تمحز  هب  و  متخانشن . ار  وت  هک  شخبب 
: رادیرخ منک . تدابع  ار  ادخ  ات  ینک  دازآ  ارم  مراد  تسود  رـضخ : تسامـش . رایتخا  رد  ما  یتسه  مامت  دوخ و  داب ! تیادف  مردام  ردـپ و 

. ارخآ الوا و  هللا  دمحلا  مراهچ  دلج  نایاپ  ( 118 . ) دومن دازآ  ارم  یگدرب  زا  سپ  هک  مرازگساپس  ار  دنوادخ  رضخ : یتسه ! دازآ  وت 

اه یقرواپ 

ص 68 ص 383 و ج 73 ، ج 16 ، راحب : - 4 ص 257 و 287 . ج 17 ، راحب : - 3 تسا . یلوا  كرت  روظنم  - 2 ص 319 . راحب ج 82 ، - 1
ص 117 و ج ص 60 99 و ج 96 ، ج 22 ، راحب : - 5 ص 322 . ص 123 و 126 و ج 79 ، ص 263 و 256 و 282 و ج 73 ، و ج 16 ،
ص 258. ج 72 ، راحب : - 7 ص 384 . ص 383 و ج 71 ، ص 108 و ج 69 ، ، 18 راحب : - 6 هدش . هدافتسا  تیاور  هس  زا  ، 127 ص : ، 103
اب ص 202  ص 218 و ج 18 ، ص 33 و ج 9 ، ج 7 ، راحب : - 10 ص 282 . ص 75 و ج 68 ، ج 22 ، راحب : - 9 ص 296 . ج 71 ، راحب : - 8
هب یغبی  قحلا ال  فلاح  دق  انوفدم  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  اهنمضت  مسج  یلع  هل  الا  یلـص  - 12 ص 306 . ج 6 ، راحب : - 11 توافت . یکدنا 

أیشا سانلا  اوسخبت  نازیملا و ال  لیکلا و  اوفاف  مکبر  نم  ۀنیب  مکت  أج  دق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  انورقم 13 - نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب 
ج 32، راحب : - 16 ص 96 . ص 245 و ج 100 ، ج 32 ، راحب ، - 15 ص 119 . ج 41 ، راحب : - 14 اهحالصا ... دعب  ضرالا  اودسسفت  مه ال 
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ای تسا  رایشوه  بلق  ياراد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يروآ  دای  عوضوم  نیا  رد  اقح  هیآ 37 . هروس ق  - 17 ص 96 . ص 245 و ج 100 ،
حیرش - 20 ص 297 . ج 40 ، راحب : - 19 ص 191 . ج 36 ، راحب : - 18 دراد . لماک  هجوت  شتیناقح  هب  هدرپس و  ادـخ  مـالک  هب  لد  شوگ 
مدرم فالتخا  لصف  لح و  ییاضق و  روما  رد  یبیجع  تخانش  دوب و  كریز  رایشه و  رایـسب  تشادن  تروص  رد  وم  هک  هسوک  دوب  يدرم 

ار وا  تساوخ  نینمؤملا  ریما  تشاد  لاغتـشا  تواضق  هب  راـید  نآ  رد  داد و  رارق  یـضاق  هفوک  يارب  ار  وا  باـطخ  نبا  رمع  تسخن  تشاد .
تعیب وت  اب  طرش  نیا  اب  ام  تسا و  هدرک  بصن  رمع  ار  وا  اریز  ینک ، لزع  ار  حیرش  دیابن  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  هفوک  لها  دیامن  لزع 

همه هک  یهدـب  هفوک  زا  ار  وا  دیـسر ، تموکح  هب  یفقث  راتخم  هک  یماگنه  یهدـن ! ریغت  دـنا  هداد  ماـجنا  رمع  رکبوبا و  هچنآ  هک  میدرک 
داد روتسد  دوب ، هدروخلاس  ریپ و  هک  نیا  اب  دروآ  هفوک  هب  ار  وا  تشگ  هفوک  مکاح  جاجح  نوچ  دومن و  دیعبت  دندوب  يدوهی  نآ  نینکاس 

فجن رد  یتدم  حیرش  دنیوگ : یم  هدش ، لقن  وا  زا  یناتساد  دش . هتفریذپ  شرذع  تساوخ و  رذع  حیرـش  یلو  ددرگ  لوغـشم  تواضق  هب 
. دومن یم  ترپ  ار  وا  رکف  درک و  یم  يزاب  وا  فارطا  رد  دمآ و  یم  یهابور  تخادرپ . یم  تدابع  زامن و  هب  هک  یتقو  دوب  نکاس  فرـشا 

هابور نآ  زا  سپ  تشاذگ ، ییاج  رد  درک و  تسرد  یکمدآ  حیرش  هک  نیا  ات  دش  رارکت  یتدم  هیضق  نیا  رهش ) زا  نوریب  یلحم  رد  هتبلا  )
ار وا  دـمآ و  هابور  نآ  رـس  تشپ  زا  حیرـش  تقو  کـی  درک . یم  يزاـب  تسا ) یعقاو  مدآ  هک  نیا  لاـیخ  هب   ) کـمدآ نآ  راـنک  دـمآ  یم 

رتزاب هلیح  رتکریز و  هابور  زا  حیرـش   ) بلعثلا نم  یهدا  حیرـش  دـنتفگ : یم  هک  دـنام  لـثملا  برـض  برع  ناـیم  رد  تهج  نیا  هب  تفرگ .
ج راحب : - 21 م ) .) تفر ایند  زا  یگلاس  تسیب  دص و  نس  رد  دنام و  رانک  رب  رمع  رخآ  لاس  ود  دوب  یضاق  لاس  جنپ  داتفه و  حیرـش  تسا .
ص ج 6 ، راحب : - 24 ص 202 . راحب ج 41 ، - 23 ص 277 . ج 93 ، راحب : - 22 ص 279 . ص 155 و ج 77 ، ص 458 و ج 41 ، ، 33

هدش هداد  تبسن  نسح  ماما  هب  ص 112  رد ج 41 ، هدوب و  نیسح  ماما  تماما  ماقم  زا  شیپ  هیـضق  نیا  ص 117  ج 42 ، راحب : - 25 . 242
رـسمه تسخن  يو  دوب  هشبح  نارجاهم  زا  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  ناـکیدزن  زا  ءامـسا  - 27 ص 117 . ج 42 ، راـحب : - 26 تسا .

ارهز ترضح  يوشتسش  رد  ارهاظ  دومن . جیوزت  ار  وا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  دش  دیهـش  هتوم  گنج  رد  رفعج  نوچ  دوب ، بلاطیبا  نب  رفعج 
زونه دیاش  هتشذگ  رد  نوچ  دشاب . یم  وا  داهنشپ  زا  ینونک  ياهتوبات  لکش  هدرک و  یم  کمک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  مالـسلااهیلع 

ص ج 43 ، راحب : - 28 م ) . ) دندرب یم  ناتسربق  لسغم و  يوس  هب  دنتـشاذگ و  یم  بوچ  دنچ  يور  ار  هزانج  تسه ، اهاج  یـضعب  رد  مه 
فرخز ایبنا 22 ، نارمع 91 ق 37 ، لآ  تلصف 44 ، فارعا 29 ، رمز 38 ، فرخز 89 ، بیترت : هب  تایآ  ص 87 . ج 43 ، راحب : - 29 . 189

يارب ناتساد  نیا  هتشذگ  رد  رجح 43 و 44 . هرقب 263 ، صصق 26 ، فهک 44 ، هط 11 و 13 ، میرم 13 ، نارمع 128 ، لآ  ص 25 ، ، 12
هناسر رد  ای  کیدزن و  زا  مدرم  زا  يرایسب  زورما  درک و  لح  ار  هلأسم  ییابطابط  نیـسح  دمحم  رتکد  روهظ  یلو  دوبن  یندرک  رواب  یـضعب 

-30 دـنهاگآ . شیب  مک و  يو  تالاح  زا  هدـید و  درذـگ ، یم  شتکرب  رپ  رمع  زا  راهب  هن  ابیرقت  نونکا  هک  ار  نرق  کچوک  هغباـن  نیا  اـه 
نیا ۀیحلا  الا  ۀیح  دلت  له  مزخا  نم  اهفعا  ۀنشنش  - 33 ص 338 . ج 43 ، راحب : - 32 ص 339 . ج 43 ، راحب : - 31 ص 331 . ج 43 ، راحب :

ج 44، راحب : - 35 ص 143 . ج 45 ، راحب : - 34 دوش . یم  هتفگ  كریز  عاجش و  دارفا  هب  الومعم  تسا  لثملا  برـض  اهبرع  نایم  رد  هلمج 
ول هقـسفلا  لتاق  ناک  دـق  كوبا  دـمتعم  تنا  داوج و  تنا  هقلحلا  کباب  نود  نم  كرح  نم  كاـجر و  نم  نـالا  بخی  مل  - 36 ص 110 .

ةادغلا انریـس  یف  ناک  ول  هقفـش  وذ  کیلع  یناب  ملعا  رذتعم و  کیلا  یناف  اهدـخ  هقبطنم 37 - میهجلا  انیلع  تناک  مکئاوا  نم  ناـک  يذـلا 
ص ج 44 ، راحب : - 39 ص 190 . ج 44 ، راحب : هقفنلا 38 - ۀـلیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکلو  ۀـقفدنم  کیلع  انامـس  تسما 

هروس - 44 هیآ 41 . لاـفنا : هروس  - 43 ص 160 . ج 78 ، راـحب : - 42 ص 68 . ج 46 ، راـحب : - 41 ص 16 . ج 101 ، راـحب : - 40 . 371
ج راحب : - 47 توافت . یکدنا  اب  ص 237 و 249  ج 46 ، راحب : - 46 توافت . یکدنا  اب  ص 155 166  ج 45 ، راحب : - 45 هیآ 33 . بازحا :
ج 46، راحب : - 49 ص 66 و 103 . ص 158 و ج 63 ، تیاور 7 8 و ج 47 ، زا  هدـش  هتفرگرب  ص 19  ج 27 ، راحب : - 48 ص 244 . ، 46
ص ج 47 ، راحب : - 53 و ج 12 ص 341 . ص 285 . ج 7 ، راحب : - 52 ص 42 . ج 47 ، راحب : - 51 ص 300 . ج 46 ، راحب : - 50 ص 238 .
روصنم و رسپ  دمحم  - 57 ص 57 . ج 47 ، راحب : - 56 ص 191 . ص 139 و ج 71 ، ج 47 ، راحب : ص 202 55 - ج 78 ، راحب ، - 54 . 238
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-59 دعر ) هروس   29  ) تسا وا  دزن  باتک  ما  دنک و  یم  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  وحم و  دهاوخب  ارچ  ره  دـنوادخ  - 58 دوب . يدهم  شبقل 
نیرتهب وا  دهد  یم  ار  شـضوع  دنوادخ  دینک  قافنا  ار  هچ  ره  ص 34 61 - ج 47 ، راحب : - 60 74 ص 93 . ص 163 و ج ، ج 47 ، راحب :

تـسا هدرک  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهدنویپ  هک  نانآ  - 64 ص 5 . ج 69 ، راحب : - 63 ص 76 . ج 74 ، راحب : - 62 تسا . ناسر  يزور 
ص 96. ج 74 ، راحب : - 65 هیآ 21 . دـعر : دـنراد . میب  تمایق ) زور   ) باسح يدـب  زا  دنـسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دـننک و  یم  رارقرب 

تقو رد  یتـحار و  گرم ، ماـگنه  وـت  زا  ایادـخ ! - 67 تسا . هداد  یم  ماـجنا  نادـنز  رد  ار  اـه  هدجـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارهاـظ  - 66
ج 75، راحب : - 71 ص 115 . ج 48 ، راحب : - 70 ص 137 . ج 48 ، راحب : - 69 ص 101 . ج 48 ، راحب : - 68 مناهاوخ . ار  تشذگ  باسح ،
ص 297 و ص 171 و ج 83 ، ص 204 و ج 48 ، ج 10 ، راحب : - 73 هیآ 16 . هروس ق  دـیرولا . لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  - 72 ص 376 .
ج راحب : - 78 ص 104 . ج 50 ، راحب : - 77 ص 55 . ج 50 ، راحب : - 76 ص 106 . ج 49 ، راحب : - 75 ص 101 . ج 49 ، راحب : - 74 . 299
ج 50، راحب : - 80 تسا . هدش  لقن  زین  يرگید  لاوقا  ترـضح  نآ  تماما  تافو و  دلوت ، رد  ص 197 . ج 50 ، راحب : - 79 ص 105 . ، 50
ص راحب 50 ، - 84 دوب . یسابع  لکوتم  دنمتردق  نارادرس  زا  - 83 ص 129 . ج 50 ، راحب : - 82 ص 199 . ج 50 ، راحب : - 81 ص 199 .
-87 هدـش . لقن  رادـقم  نیا  زا  شیب  رگید  بتک  رد  ترـضح  نآ  همان  ص 317 . ج 50 ، راحب : - 86 ص 308 . ج 50 ، راـحب : - 85 . 125
ج راحب : - 90 ص 295 . ج 51 ، راحب : - 89 ص 280 . ص 20 و ج 52 ، ج 44 ، راحب : - 88 ص 108 . ص 337 و ج 51 ، ج 36 ، راحب :
رد 12880 ه.ق )  ) دیبع نب  ورمع  ص 81 93 - ص 232 و 241 و ج 35 ، ج 6 ، راحب : - 92 ص 117 . ج 22 ، راحب : - 91 ص 174 . ، 52
یم رامـش  هب  یقیناود ) روصنم   ) یـسابع هفیلخ  نیمود  ناکیدزن  زا  دوب و  هلزتعم  هقرف  دیتاسا  ناگرزب و  زا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  رـصع 
نب ماشه  تفگ . یم  سرد  دوب ) هعیـش  دیاقع  فالخرب   ) دوخ يار  قباطم  وا  تسـشن و  یم  ناشیا  سرد  هسلج  رد  رایـسب  نادرگاش  تفر .

هدومن تکرش  ورمع  سرد  هسلج  رد  يزور  دوب ، قداص  ماما  تسد  ربز  دنمشناد  هتسجرب و  ققحم  ناوجون و  نادرگاش  زا  یکی  هک  مکح 
ص 402 راحب ج 22 ، - 96 ص 385 . ج 22 ، راحب : - 95 ص 248 . ج 61 ، راحب : - 94 م ) . ) تسا هداد  ماجنا  ناشیا  اب  ار  روکذم  هرظانم  و 
ص ج 44 ، راحب : - 100 ص 57 . ج 20 ، راحب : - 99 ص 433 . ص 122 و ج 75 ، ج 42 ، راحب : - 98 ص 32 و 33 . ج 6 ، راـحب : - 97
، نمی هلیبق  زا  تسا  ینز  ماـن  - 103 ص 179 . . 16 راحب : - 102 توافت . یکدنا  اب  ص 282  ص 23 و ج 46 ، ج 27 ، راحب : - 101 . 130
-105 ص 175 . ج 25 ، راحب : - 104 درک . نفد  دومن و  نفک  دوخ  سابل  اب  ار  وا  اـضر  ماـما  هدوب و  تلیـضف  اـب  راـگزیهرپ  ناوناـب  زا  يو 
ج راحب : - 109 . 16 تایآ 11 -  رون : هروس  - 108 ص 218 . ج 50 ، راحب : - 107 ص 116 . ج 42 ، راحب : - 106 ص 114 . ج 42 ، راحب :
ج راحب : - 113 ص 68 . ص 413 و ج 73 ، ج 13 ، راحب : - 112 ص 13 . ج 12 ، راحب : - 111 ص 76 . ج 12 ، راحب : - 110 ص 310 . ، 20
-117 ص 250 . ج 75 ، راحب : - 116 ص 149 . ص 330 و ج 77 ، ج 14 ، راحب : - 115 ص 488 . ج 14 ، راحب : - 114 ص 377 . ، 93

ص 321. ج 13 ، راحب : - 118 ص 402 . ج 14 ، راحب :

ناتساد يواح 97  دلج 5 = 

رشان تشاددای 

هاگآدوخان رد  يرثؤم  رایـسب  وحن  هب  دنبای ، یم  یلجت  یناتـساد  ياهبلاق  رد  یتقو  یتیـصخش  ياهوگلا  کش ، یب  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم حرط  عماوج  یحور  لماکت  دنور  رد  ار  یگنهرف  یلاعت  تیبرت و  لکش  نیرت  نشور  اهمایپ و  نیرت  هدنز  هدومن و  خوسر  رـشب  یخیرات 

شنم نانخـس و  اهراتفر ، هیاریپ  یب  هنایارگ و  عقاو  حرط  ریـسم  زا  صخـشم  ییوگلا  ياه  هیامن  نوهرم  نونکات  یمالـسا  گـنهرف  دـنزیر .
گنهرف زاب  رایسب  رتسگ  تسا . هدوب  هعیش  راوگرزب  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  صوصخب  ینید و  ناربهر  دنمـشنک 

يراتفر و ياهریوصت  اهناتساد و  روخشبآ  زا  هراومه  یبهذم ، سلاجم  ربانم و  طسوت  نآ  نتشگ  هیداهن  یمالـسا و  ياهروشک  رد  یهافش 
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هژیو هب  یمالـسا و  ياهتلم  نایم  رد  ینید  ناـمتفگ  هار ، نیا  زا  هدومن و  هیذـغت  ینید  گرزب  هساـمح  یخیراـت و  ثداوح  ناـیب  روط  نیمه 
هنیمز راونالا ، راحب  ياهناتـساد  تادلجم  پاچ  اب  تسا  رختفم  نیلقثلاراد  هسـسؤم  تسا . هتفای  یلاعت  تیوقت و  يا  هدـنیازف  روط  هب  نایعیش 

، نایاپ رد  دـیامن . مهارف  یهلا  ناربهر  نید و  ناگرزب  تیـصخش  شنک و  هعلاطم  تهج  بوتکم  گنهرف  لکـش  هب  ار  يرت  لوصولا  لـهس 
نیا ياهناتساد  شراگن  همجرت و  رطاخ  هب  يرصان  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  دنمجرا  ققحم  زا  تسا  مزال 

. مییامن ینادردق  رکشت و  هعومجم ،

راتفگشیپ

ربتعم دنمشزرا و  باتک  ياه  شخب  نیرت  هدنزومآ  نیرت و  یندناوخ  زج  دیاب  عقاو  رد  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
( رون ياهایرد   ) نآ مان  قیمع  يانعم  رگ  یعادت  یتسار  باتک  یملع  يونعم و  ياوتحم  دومن . دادملق  یـسلجم  راوگرزب  همالع  راونالاراحب 
داتفه و زا  سپ  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  تفه  یـس و  رازه و  خیرات  رد  یـسلجم  رقاب  دمحم  دیقف  همالع  تسا .

دجسم بنج  ناهفصا  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  یعیش ، ییاور  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  عیشت و  ملاع  مالـسا و  هب  تمدخ  لاس  هس 
هب یـسلجم  همالع  تسا . ینابر  ملاع  نآ  ناگتفیـش  نارادتـسود و  تیاـنع  هجوت و  دروم  نونکا  ناـشیا  دـقرم  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  قیتع 

ذوفن مغر  یلع  تسا . هدـش  یم  هتخانـش  يدابع  ینید و  مسارم  سلاجم و  رگایحا  هراومه  یمالـسا ، بادآ  هب  لماع  اسراپ و  يدرف  ناونع 
. درک یم  یگدنز  لماک  ذوفن  تیونعم و  عضاوت و  اب  هدوب و  اربم  يویند  تاقلعت  زا  مدرم ، نایم  يوفـص و  تلود  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نآ 

یم بوسحم  دوخ  راگزور  دمآ  رـس  هیارد ؛ لاجر و  خیرات ، لوصا ، هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  دوب و  یمالـسا  مولع  عماج  یـسلجم  همالع 
رد یمظاک  ققحم  دـنا . هتـسناد  ریظن  یب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  یملع  تیـصخش  دـعب  زا  ار  ناشیا  قیادـح  بحاـص  دـننام  یخرب  تشگ .

هدـیدن راگزور  مشچ  ار  وا  لثم  دوب و  رون و ... يایرد  رد  روانـش  میکح و  يدرف  رارـسا و  لـیاضف و  عبنم  یـسلجم  : ) دـسیون یم  سیباـقم 
. دندناوخ یم  همالع )  ) ار وا  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  هک  تسا  هدوب  تایـصوصخ  لیاضف و  نیمه  لیلد  هب  تسرد  تسا )!

ياهباتک راثآ و  هب  هعجارم  زا  موجن و ... بط ، ایفارغج ، تایـضایر ، تغل ، تایبدا ، نوچ  یمولع  یلقع و  مولع  هب  یـسلجم  همـالع  یهاـگآ 
رد دوخ  دوش و  یم  بوسحم  هعیـش  ییاور  راـثآ  نیرتـگرزب  وزج  راونـالاراحب  باـتک  دـش ، رکذ  هکناـنچ  ددرگ . یم  مولعم  یبوخ  هب  يو 

مامت هک  هدوب  نآ  همالع  موحرم  شور  باتک ، نیا  رد  تسا . یمالسا  فراعم  نایاپ  یب  هنیجنگ  دنمـشزرا و  میظع و  یفراعملا  ةریاد  مکح 
ياملع نادرگاش و  زا  يدایز  هورگ  يرای  تدعاسم و  زا  هار  نیا  رد  هدومن و  يروآدرگ  یصخشم  بیترت  مظن و  اب  ار  تایاور  ثیداحا و 

چیه زا  تخادرپ و  یم  مزـال  عباـنم  يروآ  عـمج  هب  باـتک  نیا  نیودـت  يارب  فاـنکا  فارطا و  زا  يو  تسا . هدوـب  دـنم  هرهب  دوـخ  رـصع 
ریسفت و رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  یناگدنز  خیرات  ثیدح و  باتک ، یلصا  عوضوم  دومن . یمن  راذگورف  یـشالت 

نونک ات  راونالاراحب  باتک  تسا . هدش  هتفرگ  هرهب  یقالخا  یخیرات و  یمالک ، يریسفت ، یهقف ، هدرتسگ  عونتم و  رداصم  زا  تایاور  حرش 
هدیـسر پاچ  هب  دلج  هد  دـص و  رد  اریخا  هک  هدوب  نارهت  پاچ  راحب  هعومجم ، نیا  رد  ام  ذـخأم  اما  هدـیدرگ ، هتـسارآ  عبط  رویز  هب  اهراب 
تایاور هب  یسرتسد  تلوهس  يارب  نادنم  هقالع  تسا و  دوجوم  زین  يرتویپماک  همانرب  لکش  هب  نونکا  فیرش  باتک  نیا  نمض ، رد  تسا .

نیا دیفم  بلاطم  اهناتـساد و  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  زارد  نایلاس  یط  هدنراگن ، دندرگ . دنم  هرهب  دیدج  ناکما  نیا  زا  دنناوت  یم  رظن  دروم 
تسا و هدـش  هتـشاگن  یبرع  هب  باتک  نتم  لاح ، ره  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  ینید  ناردارب  ناـنطومه و  هب  نآ  لاـقتنا  ینارون و  باـتک 

همجرت هب  مادـقا  اذـل  دـندرگ ، دـنم  هرهب  صخـشم  هعومجم  کی  رد  لقادـح  نآ  بلاطم  رت  عماج  هعلاطم  زا  دنتـسناوت  یمن  نازیزع  بلاغ 
زا مراهچ  دلج  مینآ  رب  نونکا  مدومن . راونالاراحب  ياهناتساد  ناونع  تحت  میظع ، فراعملا  ةریاد  نیا  زا  يدنمشزرا  ياه  هعطق  اهناتساد و 

نیا ياهناتـساد  مییامن . عیـشت  ملاع  ناگرزب  یناگدنز  قالخا و  صوصخب  یهلا و  فراعم  هنـشت  نابلاط  میدـقت  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد 
. دراد صاـصتخا  هیلع  موصعم  هدراـهچ  هب  طوبرم  ياـهتیاور  اهناتـساد و  هب  تسخن  شخب  تسا : هدـیدرگ  نیودـت  شخب  هس  رد  هعومجم 
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شخب ناونع  زین  هتـشذگ  ياهتما  مالـسلا و  هیلع  ناربمایپ  دـشاب . یم  اه ) هتفگ  اه و  هتکن   ) موصعم هدراهچ  نیرـصاعم  ناونع  اب  مود  شخب 
رتارف یماگ  یظفللا  تحت  همجرت  زا  تناما ، ظفح  اب  هاـگ  اهناتـساد  نیا  همجرت  رد  تسا ، رکذ  هب  مزـال  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باـتک  موس 

زین دوجوم  ياه  همجرت  يا  هراپ  زا  اضعب  ریـسم  نیا  رد  میـشاب ، هدوزفا  تارابع  یقیقح  يانعم  لاقتنا  روط  نیمه  تیباذج و  هب  ات  میا  هداهن 
دیما یلو  درادـن ، ییاعدا  هدوب و  علطم  رـضاح  هعومجم  هئارا  همجرت و  رد  یلامتحا  ياـهیتساک  زا  بناـجنیا  عطق ، روط  هب  میا . هتفرگ  هرهب 

مق يرـصان  دومحم  دـنیامن . يرای  يدـعب  تادـلجم  دـلج و  نیا  لیمکت  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دوخ ، هدـنزرا  تاداهنـشیپ  اب  رظن  له  تسا 
ناتسبات 79)  ) هیملع هزوح 

رفسمه ناقیفر  ( 1)

حبذ ار  يدنفـسوگ  دومرف : رفـس  نیب  رد  دـندوب ، هتفر  ترفاسم  هب  یهورگ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نم ار  نآ  ندنک  تسوپ  تفگ : يرگید  مریگ . یم  هدهع  هب  ار  دنفـسوگ  ندرک  حبذ  نم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دننک . هیهت  اذغ  نآ  زا  هدرک 
مه نم  دومرف : ترضح  تفرگ . هدهع  هب  ار  نآ  ندرک  هدامآ  نتخپ و  یمراهچ  و  تفریذپ . ار  وا  ندرک  هعطق  هعطق  یموس  مهد . یم  ماجنا 

ماجنا ار  راک  نیا  دیناوت  یم  امش  هک  مناد  یم  دومرف : میهد . یم  ماجنا  ام  زین  ار  راک  نیا  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  منک . یم  عمج  مزیه 
تساخرب ترضح  سپس  تسین . یضار  دوش ، لیاق  يزایتما  دوخ  يارب  هدوب و  رفـسمه  شیوخ  ياقفر  اب  هک  یـسک  زا  دنوادخ  یلو  دیهد 

. همیرک قالخا  تسا  نیا  يرآ  ( 1 .) تخادرپ مزیه  يروآ  عمج  هب  و 

گرزب ناسنا  ( 2)

ناگرزب زا  یکی  تخاس ، یم  كوبت  گنج  هدامآ  ار  مالسا  نازابرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یعقوم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
رد نم  یهد  هزاجا  رگا  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  تشادن ، لماک  نامیا  هک  سیق  نب  دج  مان  هب  هملـس  ینب 

دتفیب یمور  نارتخد  هب  ممـشچ  هچنانچ  مراد ، نانز  هب  دـیدش  هقالع  نم  اریز  زاسم ! هاـنگ  راـتفرگ  ارم  موشن و  رـضاح  گـنج ، نادـیم  نیا 
. داد هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  موش . هانگ  راتفرگ  مگنجب و  مناوتن  مهدب و  تسد  زا  لد  هدـش  اهنآ  هتفیرف  تسا  نکمم 

هاگآ زاسم ، راتفرگ  هانگ  هب  ار  ام  مینکن و  تکرـش  داهج  نیا  رد  هد  هزاجا  ام  هب  دـنیوگ : یم  اهنآ  زا  یـضعب  ( ؛ دـش لزان  هیآ  تقو  نیا  رد 
هدرک هطاحا  ار  نارفاک  درگادرگ  منهج  دـنا و  هداـتفا  هاـنگ  هنتف و  ناـیم  رد  نونکا  مه  طـلغ -  ییوج  هناـهب  هطـساو  هب  ناـنآ -  هک  دیـشاب 
امـش گرزب  دومرف : دومن و  میلـس  ینب  هفیاط  هب  ور  ترـضح  هاگنآ  درک . موکحم  ار  یـصخش  نآ  لمع  هیآ  نیا  اـب  دـنوادخ  ( 2 .( ) تسا

نیرتدـب لـخب  درد  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . ییوـسرت  لـیخب و  مدآ  وا  نکل  سیق ، نب  دـج  دـنتفگ : خـساپ  رد  تسیک ؟
(3 . ) تسا يور  هداشگ  دنمتواخس و  يدرم  هک  تسا  أرب ، نب  رشب  ور ، دیفس  ناوج  نآ  امش  گرزب  دومرف : سپس  تساهدرد .

هدنزومآ سرد  کی  ( 3)

نآ رظتنم  یگرزب  گنـس  هتخت  راـنک  رد  هک  داد  هدـعو  یـصخش  هب  هاگرحـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْـسب 
تخـس امرگ  تدش  زا  ترـضح  دـندید  باحـصا  دـش ، مرگ  اوه  دـمآ و  الاب  باتفآ  هک  نیا  ات  تشگنرب ، تفر و  درم  نآ  دـشاب ، صخش 

ربمایپ تسا . رتهب  يربب  فیرـشت  هیاس  هب  هداد  ناکم  رییغت  رگا  داب ! تیادف  هب  نامردام  ردپ و  هللا ! لوسر  ای  دـندرک : ضرع  تسا . تحاران 
ماگنه ات  دماین  رگا  مشاب و  شرظتنم  ناکم  نیا  رد  ما  هداد  هدعو  صخـش  نآ  هب  نم  دومرف : دـنک و  ضوع  ار  شیاج  دـشن  رـضاح  مالـسا 

(4 .) موش هتخیگنارب  ناکم  نیمه  زا  تمایق  زور  ات  دوب  مهاوخ  اجنیا  گرم 
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قطنم یب  ياهراک  اب  هزرابم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 4)

هلاس هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک : یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  يریش  ردام  نوتاخ ، همیلح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
اهزور اهنآ  مدـنزرف ! متفگ : منیب ؟ یمن  اهزور  دوب ) همیلح  نادـنزرف  ود  شروظنم   ) ار مناردارب  ود  ارچ  رداـم ! يا  تفگ : نم  هب  يزور  دوب 
ارحـص هب  اـهنآ  هارمه  يراد  تسود  اـیآ  متفگ : مور ؟ یمن  اـهنآ  هارمه  نم  ارچ  تفگ : دـنرب . یم  ندـنارچ  يارب  ناـبایب  هب  ار  نادنفـسوگ 
يارب ینامی ) هرهم   ) کی مدیشک و  شمـشچ  رب  همرـس  مدز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يوم  رب  نغور  دعب  حبـص  يرآ ! تفگ : يورب ؟

زا ار  هرهم  نآ  اروف  درک ، یم  هزرابم  قطنم  یب  ياـهراک  تاـفارخ و  اـب  یکدوک  نارود  زا  هک  ترـضح  متخیوآ . شندرگ  رب  وا  تظاـفح 
یم ظـفح  ارم  هک  مراد  ییادـخ  نم  تسیچ ؟ نـیا  ناـج ! رداـم  تـفگ : درک و  نـم  هـب  ور  هاـگنآ  تخادـنا . رود  هـب  دروآ و  نوریب  ندرگ 

(5 .) دنک

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یسانش  قح  ( 5)

اهلاس زا  یکی  رد  درک ، جاودزا  ع )  ) هجیدـخ ترـضح  اب  دوب  هتـشذگ  ربمایپ  كراـبم  رمع  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نیمأت ار  دوخ  یگدنز  هنیزه  ات  دمآ  هکم  هب  يدنمزاین  رثا  رد  نوتاخ  همیلح  دش . یطحق  دندرم و  تاناویح  یلاسکـشخ  رثا  رد  دماین  ناراب 

(6 .) داد همیلح  هب  رتـش  دنفـسوگ و  لـهچ  هجیدـخ  لاـم  زا  ترـضح  دومن ، ناـیب  ار  دوخ  لاـح  حرـش  دیـسر و  ادـخ  لوسر  روضح  دـنک ،
. دومن ینادردق  دوخ  يریش  ردام  زا  هلیسونیدب 

ناسآ نیناوق  ( 6)

دیـسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  دوب . هدش  راک  اطخ  هتـسکش و  ار  یبهذـم  نیناوق  زا  یکی  یـصخش  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هدش رتسبمه  منز  اب  ناضمر  هام  رد  تفگ : درم  يا ؟ هدرک  راک  هچ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مدش ! كاله  مدش ! كاله  تفگ :
هاـم ود  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مناوت . یمن  تفگ : درم  نک ! دازآ  رخب و  مـالغ  رفن  کـی  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ هراـچ  نونکا  ما .
نداد كاروخ  يارب  درم : هدـب ! اذـغ  ار  ریقف  تصـش  ورب  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرادـن . نتفرگ  هزور  هام  ود  ياناوت  درم : ریگب ! هزور 
دبـس کی  دـش و  دراو  يرگید  صخـش  تقو  نیا  رد  درک . توکـس  یمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرادـن . يا  هلیـسو  ریقف  رفن  تصش 

رد ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  درم  نک ! میـسقت  ریقف  مدرم  نیب  رد  ربب و  ار  امرخ  دبـس  نیا  دومرف : ترـضح  درک . میدـقت  ربمغیپ  هب  امرخ 
میسقت تنادنزرف  نز و  نایم  ار  اهامرخ  نیا  ورب  بوخ ، رایسب  تفگ : دیدنخ و  ترضح  تسین . رتریقف  نم  زا  سک  چیه  رهـش  نیا  رـسارس 

(7 .) نک

مدرم نیرتدب  ( 7)

، دـسرب ترـضح  تمدـخ  تساوخ  هزاجا  يدرم  هاـگان  دوب . هشیاـع  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ییورشوخ لامک  اب  ربمغیپ  دش  دراو  درم  داد . دورو  هزاجا  ترـضح  تسا ، هفیاط  درف  نیرتدب  درم  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

! هللا لوسر  ای  درک : ضرع  هشیاع  تفر . نوریب  ربمایپ  روضح  زا  درم  تبحـص ، نایاپ  زا  سپ  دـش . تبحـص  لوغـشم  وا  اب  دومن و  ییاریذـپ 
رارـش نم  نا  : ) دومرف ربمایپ  يدومن ؟ شمارتحا  ییور  هداشگ  اب  دورو  زا  سپ  نکل  يدرک  دای  يدب  هب  ار  وا  دوب  هدشن  دراو  درم  نآ  زونه 

نم و  ( ) 8 .) درادب دب  ار  شنیشنمه  وا  ییوگ  مانـشد  ینابز و  دب  يارب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  هشحفل :) هتـسلاجم  هرکت  نم  هللا  دابع 
.( دنکن نیهوت  نم  هب  هک  مدرک  شمارتحا  وا  ینابز  دب  شحف و  يارب 
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تشهب ياهرد  زا  دورو  هار  ( 8)

هدروخلاس درم  ریپ  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ینمؤم  درم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ار ما  هفیظو  زومایب و  يدـنمدوس  مالک  نم  هب  میآرب ، میاهتدابع  هدـهع  زا  مناوت  یمن  رگید  مناوتان ، داهج  جـح و  هزور ، زامن ، ماجنا  زا  ما ،
زا وت  فارطا  رد  هچنآ  دومرف : ادـخ  لوسر  دومن . رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  راب  هس  درم  وگب ! ار  تبلطم  هرابود  دومرف : ترـضح  امن ! کـبس 

میظعلا و هللا  ناحبـس  : ) وگب راب  هد  حبـص ، زامن  زا  دعب  تیناوتان  ناربج  يارب  کنیا  تسیرگ . وت  یناوتان  فعـض و  رب  دوب  خولک  تخرد و 
تاجن یگتسکشرو  رقف و  هروخ ، یگناوید ، يروک ، زا  ار  وت  نآ  هلیـسوب  دنوادخ  یتسارب  میظعلا ) یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوحال و ال  هدمحب و 
ضفاو كدنع  نم  یندها  مهللا  ( ؛ وگب مادم  دومرف : هچ ؟ ترخآ  يارب  تسا ، ایند  يارب  نیا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  درمریپ  دـشخب . یم 

رب تناسحا  لضف و  زا  و  امن ! تیادـه  دوخ  بناج  زا  ارم  ایادـخ ! کتاکرب :) نم  یلع  لزنا  کتمحر و  نم  یلع  رـشنا  کلـضف و  نم  یلع 
تسا ناوتان  نونکا  هدرک و  تدابع  اهلاس  هک  درمریپ -  نیا  رگا  دومرف : ربمایپ  سپس  نکارپ ! هب  نم  رب  تتاکرب  تمحر و  زا  و  ناشفیب ! نم 

. ددرگ یم  تشهب  دراو  تساوخ  مادک  ره  زا  دوش و  یم  زاب  يو  يور  هب  تشهب  تشه  رد  دنکن  كرت  ادـمع  دـهد و  همادا  ار  رکذ  نیا  - 
(9)

رشحم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  هناگهد  هورگ  ( 9)

لوسر رانک  رد  هک  لبج  نبذاعم  دـندوب  يراصنا  بویا  وبا  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  یعمج  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یگرزب بلطم  زا  ذاعم ! يا  دومرف : ترـضح  درک . لاؤس  ار  اجاوفا ) نوتأتف  روصلا  یف  خفنی  موی   ) هیآ يانعم  ترـضح  زا  دوب . هتـسشن  ادخ 
نوگانوگ تفـص  هد  رد  نم  تما  زا  هورگ  هد  دومرف : دش و  يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگدـید  زا  کشا  هاگنآ  يدومن ، شـسرپ 

الاب و اهاپ  یضعب  كوخ ، تروص  هب  یخرب  نومیم ، تروص  هب  یضعب  دنتسه : ادج  ناناملسم  ریاس  زا  هک  دنوش  یم  رشحم  يارحـص  دراو 
ناشناهد زا  تنوفع  هک  یلاح  رد  دـنوج  یم  ار  ناشنابز  یـضعب  لال ، روک و  یخرب  دـنوش ، یم  هدیـشک  رـشحم  يوس  هب  نییاپ  ناشتروص 

یخرب هتخیوآ ، شتآ  ياه  هخاش  رب  یضعب  هدیرب ، اپ  تسد و  یخرب  دنوش ، یم  تحاران  نانآ  ناهد  تفاثک  زا  رشحم  لها  تسا و  ریزارس 
.2 نومیم . تروص  هب  نیچ ، نخـس  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  دنوش و  یم  رـشحم  دراو  نیـشتآ  شـشوپ  رد  یـضعب  هدیدنگ و  رادرم  زا  رتوبدـب 

دوخ . 5 روک . نارگمتـس ، . 4 نیمز .) فرط  هب  اهرـس  ـالاب و  فرط  هب  اـهاپ   ) نوگژاو ناراوخ ، اـبر  . 3 كوخ . تروـص  هب  ناراوـخ ، مارح 
ربخ . 8 هدیرب . اپ  تسد و  هیاسمه ، ناگدنهد  رازآ  . 7 دوخ ... نابز  ندیوج  لاح  رد  قحان ، یضاق  لمع و  یب  ملاع  . 6 لال . رک و  اهدنسپ ،

رتوبدب دننک ، یمن  تخادرپ  ار  یهلا  قوقح  هک  نانآ  ناشایع و  ناتسرپ و  توهـش  . 9 شتآ . ياه  هخاش  هب  هتخیوآ  ملاظ ، ناطلـس  نارازگ 
(10 .) دش دنهاوخ  روشحم  تمایق  زور  رد  شتآ  زا  یششوپ  رد  نارورغم ، ناربکتم و  . 10 هدیدنگ . رادرم  زا 

! دیوگ یم  نخس  ناگدرم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 10)

یلص ربمایپ  دندیسر . تکاله  هب  شیرق  ناگرزب  زا  یعمج  دندرک و  رارف  مالسا  نانمشد  تفای ، نایاپ  ردب  گنج  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دوب قاچ  هک  سب  زا  يو  اریز  دنام  نیمز  يور  فلخ  نب  ۀیما  هزانج  اهنت  دنتخیر . یهاچ  رد  ار  رافک  ياه  هزانج  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا 

هک دیزیرب  شیور  ردق  نآ  كاخ  گنس و  دیراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دومرف : ربمایپ  دوب . هدش  هدیـشاپ  هدیدنگ و  گنج  زور  نامه  رد 
ناتراگدرورپ هک  ار  هچنآ  ایآ  دومرف : دز و  ادص  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دمآ و  هاچ  نآ  رس  رب  ترضح  سپس  دوش . ناهنپ  كاخ  گنس و  ریز 

ناتربمغیپ يارب  يدـب  ناشیوخ  امـش  متفاـی . قح  دوب  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نم  هک  ناـنچمه  دـیتفای ؟ تسرد  دوب ، هداد  هدـعو 
هب نارگید  دیدیگنج  نم  اب  امش  داد ، مهانپ  نارگید  دیدنار ، نوریب  منطو  زا  امش  دندومن . مقیدصت  نارگید  دیدرک ، بیذکت  امش  دیدوب ،
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ییوگ و یم  نخـس  نانآ  اب  هنوگچ  دنا ، هدرم  ياهرکیپ  نانیا  هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : باحـصا  زا  یـضعب  تقو  نیا  رد  دـندرک . کمک  نم 
نانآ زا  رتاونـش  امـش  و  تسا . قح  دوب  هداد  هدعو  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دندیمهف  یتسارب  دومرف : مرکا  لوسر  دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ 

(11 .) دنرادن نتفگ  باوج  تردق  اهنآ  یلو  دیتسین ،

دنوادخ دورد  دصتفه  ( 11)

؟ مهدب هدژم  يزیچ  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  یلع ! ای  دومرف : نینمؤملاریما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
زا دمآ و  نم  دزن  لیئربج ، دومرف : يدوب . يزیچ  ره  هدنهد  هدژم  هشیمه  وت  تنابرق ! هب  مردام  ردـپ و  یلب ، مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع 
اب مأوت  نم  رب  نم ، ناتسود  زا  سک  ره  هک  داد  ربخ  لیئربج  دومرف : دوب ؟ هچ  بیجع  رما  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  داد . ربخ  ارم  یبیجع  رما 

راکهانگ رگا  دنتـسرف و  یم  وا  هب  تاولـص  داتفه  ناگتـشرف  دوش و  یم  هدوشگ  يو  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  دتـسرفب ، تاولـص  منادـناخ 
(. کیدعـس يدـبع و  ای  کیبل  : ) دـنک یم  باطخ  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  دزیر و  یم  ناتخرد  گرب  هک  نانچمه  دزیر  یم  شناـهانگ  تسا 

(12 .() متسرف یم  تاولص  دصتفه  وا  رب  نم  اما  دیداتسرف ، تاولص  داتفه  وا  هب  امش  نم ! ناکئالم  : ) دیامرف یم  ناگتشرف  هب  سپس 

ربمایپ هاگدید  زا  رسمه  فیاظو  ( 12)

؟ تسیچ نز  رب  رهوش  قح  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تمدخ  ییوناب  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. دهدب هقدص  وا  لام  زا  رهوش  هزاجا  نودب  دیابن  نز  . 2 دوشن . جراخ  وا  نامرف  زا  دنک و  تعاطا  شرهوش  زا  دـیاب  نز  . 1 دومرف : ترضح 
دنک و هضرع  شرهوش  هب  ار  دوخ  عونمم ) دراوم  رد  زج   ) لاح همه  رد  دیاب  نز  . 4 دریگب . یبحتسم  هزور  رهوش  هزاجا  نودب  دیابن  نز  . 3

نعل دروم  ددرگ ، جراخ  رهوش  لزنم  زا  هزاجا  نودب  رگا  دوش و  جراخ  لزنم  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  دـیابن  نز  . 5 دریگ . رارق  شرایتخا  رد 
(13 .) ددرگرب شا  هناخ  هب  ات  دریگ  یم  رارق  تمحر ، بضغ و  ناگتشرف  نیمز و  نامسآ ، ناکئالم 

رهاوخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا  زار  ( 13)

ار وا  نوچ  ربمایپ  دمآ . ترضح  تمدخ  يزور  تشاد ، يریش )  ) یعاضر رهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هب يو  اب  دـنخبل  یمرگ و  اب  درک ، ور  وا  هب  سپـس  دـیناشن ، نآ  يور  ار  وا  درک و  نهپ  نیمز  هب  وا  يارب  ار  دوخ  يابع  دـش و  نامداش  دـید 

راتفر شرهاوخ  لثم  وا  اـب  ربمغیپ  یلو  دـمآ . زین  شا  یعاـضر  ردارب  زور  ناـمه  اـقافتا  تفر . تساـخرب و  شرهاوخ  اـت  تخادرپ ، وگتفگ 
مارتحا هب  راوازـس  وا  ینعی  . ) دوب درم  وا  هک  نیا  اـب  دـیدومن ؟ مارتحا  ردارب  زا  رتـشیب  رهاوخ  هب  ارچ  هللا ! لوسر  اـی  دیـسرپ : یـصخش  درکن .

ردارب زا  رتشیب  ار  رهاوخ  تهج  نیدب  دنک . یم  تمدـخ  ردارب  زا  رتهب  شردام  ردـپ و  هب  تبـسن  رهاوخ  نوچ  دومرف : ترـضح  دوب .) رتشیب 
(14 .) مدرک تبحم 

كدوک هب  مارتحا  ( 14)

. دوب ناشیا  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دراذگ ، یم  تعامج  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم ار  وا  تشاد ، یم  رب  هدجـس  زا  رـس  ترـضح  هک  یماگنه  تسـشن و  یم  ترـضح  تشپ  رب  نیـسح  تفر  یم  هدجـس  هب  ربمغیپ  هاگره 

رب رظان  هک  يدوهی  رفن  کی  دیناسر . نایاپ  هب  ار  شزامن  هنوگ  نیدب  دـش و  رارکت  راک  نیا  راب  دـنچ  تشاذـگ . یم  دوخ  يولهپ  تفرگ و 
امـش دومرف : ربمغیپ  میا ! هدرکن  راتفر  نینچ  ناکدوک  اب  زگره  ام  هک  دـینک  یم  راتفر  يروط  ناکدوک  اب  امـش  درک : ضرع  دوب  نایرج  نیا 

یمارگ ربمغیپ  هدیدنسپ  راتفر  هطـساو  هب  يدوهی  دیدومن . یم  ارادم  محر و  ناکدوک  هب  تبـسن  دیتشاد ، نامیا  وا  ربمغیپ  ادخ و  هب  رگا  مه 
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(15 .) دش ناملسم 

مینک تیبرت  ار  هعماج  نامیتی  ( 15)

رفعج لزنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیسر . هنیدم  هب  شربخ  دش ، دیهش  گنج  رد  رایط  رفعج  هک  یتقو  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
اهنآ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناکدوک  یمارگ  لوسر  روایب ! ار  رفعج  ناکدوک  دومرف : سیمع ) تنب  ءامسا   ) يو رـسمه  هب  دروآ ، فیرـشت 

! هللا لوسر  ای  تفگ : مردام  دمآ ، مردام  دزن  ربمغیپ  هک  زور  نآ  مراد  رطاخ  هب  بوخ  دیوگ : یم  رفعج  دنزرف  هللادبع  تسیرگ . دـییوب و  ار 
دیشک یم  مردارب  نم و  رـس  رب  تبحم  تسد  هک  هظحل  نآ  رد  داد ، وا  هب  ار  مردپ  تداهـش  ربخ  يرآ و  دومرف : دیـسر ؟ تداهـش  هب  رفعج 

: درک ضرع  مهدب . هدژم  وت  هب  یلیام  ءامـسا ! يا  دومرف : مردام  هب  سپـس  دومن . یم  اعد  مردـپ  هرابرد  تخیر و  یم  شناگدـید  زا  کشا 
زاورپ تشهب  رد  ات  دومرف  تیانع  وا  هب  لاب  ود  رفعج  هدـش ) ملق   ) ناوزاب ضوع  رد  گرزب  يادـخ  دومرف : داب . تیادـف  مردام  ردـپ و  يرآ 

(16 .) دنک

ربمایپ اب  تعیب  طرش  ( 16)

ضرع باحـصا  دـینک ؟ یمن  تعیب  نم  اب  ایآ  ینوعیابت  ـالا  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نیا زا  دـعب  دـیهاوخن - . يزیچ  مدرم  زا  زگره  هک  دـینک  تعیب  نینچ  نم  اب  دومرف : ربمغیپ  مینک . یم  تعیب  امـش  اب  هللا ! لوسر  اـی  دـندرک :
یم هدایپ  شدوخ  داتفا ، یم  شتسد  زا  هنایزات  دوب  بکرم  رب  راوس  نانآ  زا  یکی  رگا  دندوب -  بظاوم  يردق  هب  ترضح  نآ  نارای  ارجام ،

تساوخرد يزیچ  یـسک  زا  ام  نایعیـش  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدب . نم  هب  ار  نآ  تفگ  یمن  یـسک  هب  تشاد و  یم  رب  دش ،
(17 ( ) 17 (.) تسا ندروخ  بارش  دننام  شهانگ  . ) دروخ یم  بارش  ایوگ  دنک  یم  ییادگ  زاین  نودب  هک  یسک  دننک . یمن 

گرم هظحل  رد  یشرافس 

دش و یمخز  دحا  گنج  رد  مالسا  ربمایپ  راکادف  نارای  زا  عیبر  نب  دعس  دیسر . نایاپ  هب  دحا  گنج  هک  یماگنه  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
لاح زا  ارم  دناوت  یم  امش  زا  کی  مادک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسـشن ، ورف  گنج  شتآ  هک  نآ  زا  سپ  داتفا . نیمز  يور  هب 

وجتـسج ار  اجنآ  دومرف : درک و  هراشا  یلحم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مور . یم  وا  يوجتـسج  هب  نم  تفگ : يدرم  دزاس . هاگآ  دعس 
ادص رگید  راب  دادن . خساپ  دعس ! ای  مدز  ادص  تسا  هداتفا  ناگدش  هتـشک  نایم  رد  دعـس  مدید  متفر . لحم  نآ  هب  نم  دیوگ : یم  درم  نک !

: تفگ تشادرب و  نیمز  زا  رس  ناج  همین  هجوج  دننام  دینـش  ار  ربمایپ  مان  هک  یتقو  تسا . ایوج  وت  لاح  زا  ادخ  ربمایپ  دعـس ! متفگ : مدز و 
نیمز يور  يو  مخز  هدزاود  اب  دعس  دومرف : ترضح  دوخ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، متفگ : ( 18 (؟ تسا هدنز  ربمایپ  زونه  ییوگ  یم  تسار 
کنیا تسا . هدش  دراو  مندب  رب  هزین  مخز  هدزاود  دـیوگ  یم  تسار  ربمایپ  تسا . روط  نیمه  هک  رکـش  ار  ادـخ  تفگ : دعـس  تسا . هداتفا 

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  يرذـع  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دعـس  وگب : ترـضح  نآ  نارای  هب  ناسرب و  ربماـیپ  هب  ارم  مالـس  یتشگرب  هک  یتقو 
هتشک هک  يرتش  دننام  دیشک ، یقیمع  سفن  دعس  سپـس  دیتسه . هدنز  امـش  هک  یلاح  رد  دسرب  ربمایپ  رکیپ  هب  يراخ  رگا  تشاد  دیهاوخن 

ترضح مدناسر . ترضح  هب  ار  دعس  نانخس  متشگرب و  ربمایپ  رضحم  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  تخیر و  نوریب  شیولگ  زا  نوخ  دنشاب ،
(19 .) دنک یم  شرافس  ارم  گرم  عقوم  زین  نونکا  درک و  يرای  ارم  شا  یگدنز  نارود  رد  دنک  تمحر  ار  دعس  دنوادخ  دومرف :

مالسلا هیلع  یلع  کشا  ياه  هرطق  ( 18)

ةرامعلا راد  طایح  نحص  رد  فون )  ) اب نم  یبش  دیوگ : یم  ینرع ) هبح   ) مانب مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  یکی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
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ارف ار  وا  هداعلا  قوف  تشحو  دـمآ  نوریب  ترامع  لخاد  زا  هتـسهآ  مالـسلا  هیلع  یلع  میدـید  هاگان  دوب  بش  رخاوا  میدوب ، هدـیباوخ  هفوک 
نیا دـنک و  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  ناریح  هلاو و  دارفا  دـننام  هداـهن  راوید  هب  ار  دوخ  تسد  دـنک ، ظـفح  ار  دوخ  نزاوت  تسین  رداـق  هتفرگ ،
یم همزمز  ار  تایآ  يا  ررکم  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  ینرع  هبح  ( 20 ... ) ضرالا تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  دنک : یم  توالت  ار  تایآ 

زا شوه  ییوگ  هک  دوب  هدش  دوخ  یب  دوخ  زا  نانچ  دوب و  هدـیدرگ  تمظع  همه  نیا  هدـننیرفآ  اه و  ییابیز  نیا  هتخاب  لد  نانچنآ  درک و 
مک مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دندرک . یم  هراظن  ار  زیگنا  تریح  هرظنم  نیا  هدیمرآ و  شیوخ  رتسب  رد  ود  ره  فون ، هبح و  تسا . هدـیرپ  شرس 
نآ اب  ناشخرد و  قباوس  همه  نآ  اب  امـش  نینمؤملاریما ! ای  مرادیب ، رادـیب - ؟ ای  یباوخ  هبح ! دومرف - : دـش و  کیدزن  هبح  هاگباوخ  هب  مک 

مالـسلا هیلع  یلع  مینک !؟ هچ  ناـگراچیب  اـم  سپ  اـم ، لاـح  هب  ياو  دـیتسه ، نینچ  نیا  ادـخ  سرت  زا  ریظن  یب  تداـبع  اوقت و  دـهز و  همه 
رب ام  لامعا  زا  کی  چیه  میراد و  یهاگتسیا  ادخ ، ربارب  رد  يزور  ام  یگمه  هبح ! يا  دومرف : هاگنآ  تسیرگ . تخادنا و  نییاپ  ار  اهمشچ 
هب سپـس  دوش . لیاح  ادخ  ام و  نیب  دناوت  یمن  زیچ  چیه  تسه ، رتکیدزن  ندرگ  گر  زا  وت  نم و  هب  دـنوادخ  هبح ! يا  تسین . هدیـشوپ  وا 
يا مزیرب - . کشا  بشما  یتدـم  هک  دـش  ببـس  امـش  زیگنا  تریح  تلاح  مرادـیب ، نینمؤملاریما ! اـی  هن ، یباوخ - ؟ فون ! دومرف - : فون 

زا هک  یکـشا  هرطق  ره  فون ! يا  دش . دهاوخ  نشور  تنامـشچ  دنوادخ  لباقم  رد  ادرف  ینک ، هیرگ  دایز  ادخ  فوخ  زا  بشما  رگا  فون !
رخآ رد  داد و  زردنا  دنپ و  ار  فون  هبح و  یمک  هاگنآ  دنک ...! یم  شوماخ  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  دوش ، يراج  یسک  مشچ  زا  ادخ  سرت 

! ادنوادخ تفگ : یم  درک و  یم  همزمز  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  تشذگ  رفن  ود  نآ  زا  سپس  دیشاب . سرت  ادخ  میوگ : یم  امش  هب  نم  دومرف :
باوخ نیا  اب  متسناد  یم  شاک  يا  يراد ؟ هجوت  نم  هب  ای  ینک  یم  ضارعا  نم  زا  وت  منک  یم  تلفغ  وت  زا  هک  یماگنه  متسناد  یم  شاک 
نیمه رد  یلع  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  هبح  تسا !؟ هنوگچ  وت  دزن  رد  ملاح  تیاه ، تمعن  يرازگـساپس  رد  مندرک  یهاـتوک  مینـالوط و 

(21 .) درک عولط  حبص  ات  دوب  لاح 

ینادمه ثراح  نیلاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 19)

تشاد ماما  دزن  رد  يدنمجرا  ماقم  و  دوب ، یلع  ترـضح  صلخم  نادنمتدارا  ناتـسود و  زا  یکی  ینادمه  ثراح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
مهد یم  تراشب  وت  هب  ثراح ! يا  دومرف : وا  هب  یـسرپلاوحا  زا  سپ  تفر و  وا  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـش ، ضیرم  ثراح 

ضرع ثراح  یـسانش . یم  ینیب و  یم  ارم  همـساقم )  ) عقوم و  رثوک ، ضوح  رانک  رد  و  طارـص ، لپ  زا  روبع  ماـگنه  گرم و  تقو  رد  هک 
هب منک ، یم  میـسقت  ار  مدرم  منهج  شتآ  اب  نم  تمایق  زور  دریگ . یم  ماـجنا  شتآ  اـب  همـساقم ، دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ همـساقم  درک :

ار ثراـح  تسد  ترـضح  هاـگنآ  ریگب ! ار  وا  تسا  نم  نمـشد  نیا  و  نک ! اـهر  ار  وا  تسا  نم  تسود  نـیا  شتآ ! يا  میوـگ : یم  شتآ 
زا نم  تقو  نآ  رد  دوب ، هتفرگ  ارم  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ما ، هتفرگ  ار  وت  تسد  هک  روط  نیمه  ثراـح ! يا  دومرف : تفرگ و 

ار ادخ  مکحم  نامـسیر  نم  دوش  یم  اپرب  تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف : نم  هب  مدومن ، تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  نیقفانم  شیرق و  دسح 
هک یـسک  نآ  اـب  وت  ثراـح  يا  دومرف : راـب  هس  سپـس  دـنریگ ... یم  ار  وت  نماد  نایعیـش  يریگ و  یم  ارم  نماد  یلع ! يا  وت  و  مریگ ، یم 

: تفگ یم  دیناشک و  یم  ار  دوخ  يابع  یلاحشوخ  تدش  زا  تساخرب و  ثراح  یشاب . یم  ترادرک  هارمه  دوب و  یهاوخ  يراد  شتسود 
هب نینچ  يریمح ) دیـس   ) تیبلها رعاش  ار  ثیدح  نیمه  دیآ . نم  يوس  هب  گرم  ای  مور ، گرم  يوس  هب  نم  هک  مرادـن  یکاب  نیا ، زا  دـعب 
یم نم  هب  وا  نامـشچ  قفانم . ای  دشاب  نمؤم  دید  دهاوخ  خر  هب  خر  ارم  دریمب  هک  سک  ره  ینادمه  ثراح  يا  ( 22 :) تسا هدروآ  رد  رعش 

نیاربانب تخانش . یهاوخ  دید و  یهاوخ  ارم  طارص  لپ  يور  ثراح ! يا  وت ، و  مسانش . یم  لمع  مان و  تافص و  مامت  اب  ار  وا  نم  درگن و 
. تسا لسع  هک  يرادـنپ  ینیریـش  تدـش  زا  هک  مناشون ، یم  وت  هب  اجنآ  نازوس  یگنـشت  نآ  رد  کنخ  بآ  نم  سرتن . شزرل  شزغل و  زا 
ار وا  وشن ! کیدزن  درم  نیا  هب  نک و  اهر  ار  وا  میوگ : یم  شتآ  هب  نم  دـنزاس ، فقوتم  باسح  ضرع و  ماقم  رد  ار  وت  هک  ماگنه  نیا  رد 

یـصو تیالو  نامـسیر  هب  نامـسیر  نآ  زا  هک  تسا  مکحم  نامـسیر  هب  وا  تسد  اریز  وشن ! کیدزن  وا  هب  و  اـین ! وا  راـنک  ادـبا  نک و  اـهر 
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(23 .) دراد دنویپ  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هدیشرت ریش  هساک  راد و  سوبس  يوج  نان  ( 20)

هرفس رانک  رد  ترضح  مدید  مدیسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  رـضحم  رهظ  زا  دعب  يزور  دیوگ : یم  هلفغ  رـسپ  ةدیوس  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ياهسوبس هک  تسا  ترضح  نآ  تسد  رد  یکشخ  نان  هتشاذگ و  هرفس  رد  دیـسر ، یم  ماشم  هب  شیوب  هک  هدیـشرت  ریـش  هساک  هتـسشن و 

. دزیر یم  ریـش  هساک  يوت  دنکـش و  یم  نآ  زا  وناز  کمک  هب  زین  یهاگ  تسد و  اب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  یلع  دشاب . یم  نایامن  نآ  رد  وج 
رطاخ هب  سک  ره  دومرف : یم  هک  ما  هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : متـسه . هزور  نم  متفگ : نک ! لیم  اذـغ  نیا  زا  اـیب  زین  وت  دومرف : نم  هب 

ياهیندیماشآ زا  دناروخب و  یتشهب  ياهیندروخ  زا  ار  وا  تسا  قح  دنوادخ  رب  دروخن ، دنک و  يراد  دوخ  شا  هقالع  دروم  ياذـغ  زا  هزور 
! وت رب  ياو  متفگ : دوب ، هداتـسیا  ترـضح  رانک  رد  هلـصاف  یمک  اب  هک  ترـضح ، نآ  رازگتمدخ  هضف ، هب  دیوگ : یم  ةدیوس  دـناشونب . نآ 
: تفگ هضف  دـیهد ؟ یم  وا  هب  هدرکن  کـلا  درآ  زا  ناـن  دـینک ، یمن  ار  وا  لاـح  تاـعارم  دیـسرت و  یمن  ادـخ  زا  درم  ریپ  نـیا  هراـبرد  ارچ 

تشگرب مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  ةدیوس  دشاب . هدرکن  کلا  درآ  زا  شنان  هک  هداد  روتسد  ترضح  نآ  دوخ  تسین ، ام  ریصقت  ةدیوس !
کلا درآ  زا  شنان  هک  داب ، مالـسا  گرزب  ياوشیپ  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : ترـضح  دناسر . ماما  ضرع  هب  هضف  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  و 
لوسر وریپ  زین  ندروخ  ماعط  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دش  مولعم  ( 24 .) دشن ریس  مدنگ  نان  زا  بترم  زور  هس  گرم  ماگنه  ات  دوب و  هدرکن 

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ناتسدریز اب  راتفر  ( 21)

ود دومرف : شورف  نهاریپ  درم  هب  دـش ، هفوک  رازاب  دراو  نهاریپ  دـیرخ  يارب  ربنق ، شمـالغ ، اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم ار  وا  صخش ، نیا  دیمهف  ترضح  هک  نیمه  مراد . نم  یهاوخب ، ینهاریپ  عون  ره  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  درم  مراد . مزال  نهاریپ 

مهرد و هس  هب  ار  یکی  نهاریپ ، ود  وا  زا  دوب ، شورف  دـیرخ و  مرگرـس  هک  دیـسر  يرگید  شورف  ساـبل  ناوج  هب  تشذـگ ، وا  زا  دـسانش 
رب یمهرد  هس  نهاریپ  نم ! رورـس  درک : ضرع  ربنق  شوپب ! وت  ار  یمهرد  هس  نهاریپ  دومرف : ربنق  هب  سپـس  دـیرخ . مهرد  ود  هب  ار  يرگید 

ترـضح تسا . رتابیز  بیطخ  مادنا  رب  نیزو  سابل  دـینک . یم  هظعوم  ار  مدرم  دـیور و  یم  ربنم  هب  امـش  اریز  تسا  رتراوازـس  امـش  مادـنا 
يرترب سابل  رد  وت  رب  ار  دوخ  هک  منک  یم  ایح  مراگدرورپ  زا  نم  یفرط  زا  دبلط . یم  یگتسارآ  هوکـش و  ناوج  یناوج و  وت  ربنق ! دومرف :
دیشوپ یم  هچنآ  زا  نولکأت :) امم  مهومعطا  نوسبلت و  امم  مهوسبلا  : ) دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  اریز  مهد ،

زا نآ  نیتسآ  دیـشوپ  ار  نهاریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیناروخب . ناـنآ  هب  دـیروخ  یم  هچنآ  زا  دـیناشوپب و  نارازگتمدـخ ) ناـمالغ   ) اـهنآ هب 
رـس دییامرف  هزاجا  درک : ضرع  ناوج  دننک . تسرد  نادنمزاین  يارب  هالک  داد  روتـسد  درک و  هراپ  ار  يدایز  رادقم  دـمآ ، رتدـنلب  شتـسد 

مالـسلا هیلع  یلع  تسا . سابل  نتـسارآ  زا  رتعیرـس  رمع  تشذگ  دـنامب ، نانچمه  راذـگب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مزودـب . ار  هراپ  نیتسآ 
دایز تمیق  هب  ار  اه  نهاریپ  شرسپ  دش  هجوتم  هکنآ  زا  سپ  دمآ . هزاغم  بحاص  هک  دوب  هتفرگ  هلصاف  یمک  دومن . تکرح  داد و  ار  اهلوپ 

هب دایز  تمیق  هب  ار  اه  نهاریپ  هتخانشن و  ار  امش  مرسپ  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : تساوخ و  رذع  دیناسر ، ترضح  هب  ار  دوخ  تسا ، هتخورف 
هزادنا هب  اه  نهاریپ  تمیق  رد  ترـسپ  نم و  دومرف : ترـضح  دـیریگب . سپ  ار  يدایز  مهرد  ود  نیا  مراد  اضاقت  کنیا  تسا . هتخورف  امش 

مهرد ود  زگره  تسا ، هتفرگ  ماجنا  نیفرط  تیاضر  هب  هلماعم  نیاربانب  میدش . یضار  ود  ره  میدومن و  دایز  مک و  میدرک و  تبحص  یفاک 
(25 .) تفرگ مهاوخن  ار 

اوقت یب  ناوخ  نآرق  تبقاع  ( 22)
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هک دایز  نب  لیمک  درک . تکرح  دوخ  لزنم  يوس  هب  هفوک  دجسم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهبـش  زا  یکی  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دوب و دـنلب  شندـناوخ  نآرق  يادـص  هک  داتفا  يدرم  هناخ  رانک  زا  ناشرذـگ  دومن . یم  یهارمه  ار  ماما  دوب  ترـضح  نآ  بوخ  نارای  زا 

امنا نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  لق  هبر  ۀمحر  اوجری  ةرخالا و  رذحی  امئاق  ادجاس و  لیللا  أنآ  تناق  وه  نما   ) ار هیآ  نیا 
. تفگ نیرفآ  وا  رب  لد  رد  درب و  تذل  رایسب  درم  نیا  يونعم  لاح  زا  لیمک  دناوخ . یم  ابیز  نیـشنلد و  يادص  اب  ( 26 ( ) بابلاولوأ رکذتی 

وت وا  ندناوخ  نآرق  يادص  لیمک ! يا  دومرف : درک و  وا  هب  ور  دش و  هجوتم  لیمک  لاح  هب  ترـضح  دیوگب . نابز  رد  ینخـس  هکنآ  نودب 
وت هب  متفگ  هک  ار  هچنآ  يدوزب  و  دـنک ) یم  تنعل  وا  رب  نآرق  هک  تـسه  یناوـخ  نآرق  اـسب  هـچ   ) تـسا خزود  لـها  وا  اریز  دزن  لوـگ  ار 

رگید تشگ ، هاـگآ  وا  تین  رکف و  زا  يدوز  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  تسخن  دـنام ، ریحتم  هلئـسم  نیا  زا  لـیمک  درک ! مهاوـخ  راکـشآ 
دیـسر اجنآ  هب  ناشراک  دمآ و  شیپ  جراوخ  هورگ  هثداح  تشذگ . یتدـم  تسا . خزود  لها  شیناحور  لاح  نآ  اب  درم  نیا  دومرف : هکنیا 
ياهرس هک  گنج  نایاپ  زا  سپ  دندوب . نآرق  ظفاح  هک  یلاح  رد  دیگنج  نانآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دنداتـسیا و  نینمؤملاریما  لباقم  رد  هک 

یم نآ  زا  دوخ  زونه  هک  يریـشمش  هک  یلاح  رد  درک  لیمک  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ، هتخیر  نیمز  رب  رفاک  نارگ  ناـیغط  نآ 
نآرق بش  نآ  رد  هک  تسا  یـصخش  نامه  نیا  لیمک ! يا  دومرف : تشاذگ و  اهرـس  نآ  زا  یکی  هب  ار  نآ  كون  تشاد ، تسد  رد  دیکچ 

(27 .) درک رافغتسا  دیسوب و  ار  ترضح  لیمک  هاگنآ  یتفر . ورف  بجعت  رد  وا  لاح  زا  دناوخ و  یم 

ناگدازآ دیرخ  تیصخش و  هب  مارتحا  ( 23)

يور ار  تتجاح  دومرف : مراد . یتجاح  نم  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  يدرم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ریقف انا  . ) تشون نیمز  يور  درم  ینک ) نایب  نابز  اب  تسین  مزال   ) منیب یم  وت  هرهچ  رد  اراکـشآ  ار  وت  يراتفرگ  نم  هک  اریز  سیونب ! نیمز 
رعـش تیب  دنچ  اب  نآ ، زا  سپ  ریقف  درم  ناشوپب . ار  وا  دنمـشزرا  هماج  ود  اب  دومرف : ربنق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مدنمزاین . يریقف  نم  جاتحم )

دنمتورث ار  وا  نینمؤملاریما  ای  دـنتفگ : یـضعب  دـیهدب ! وا  هب  زین  رانید  دـصکی  دومرف : ترـضح  دومن . رکـشت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
هب دـیهد و  رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  مدرم  دوـمرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  زا  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  يدرک !

ناگدازآ یلو  دنرخ  یم  لوپ  اب  ار  ناگدرب  نانآ  مدرم ، یضعب  زا  منک  یم  بجعت  یتسارب  نم  دومرف : هاگنآ  دیراذگب . مارتحا  ناشتیصخش 
(24 .( ) دنک یم  هدنب  هدرب و  ار  ناسنا  اه  یکین  ( ) 28 .) دنرخ یمن  دوخ  ياه  یکین  اب  ار 

عونمم سک  هس  اب  تقافر 

؛ دنک بانتجا  سک  هس  یتسود  تقافر و  زا  دیاب  ناملـسم  دومرف : یم  تفر ، یم  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگ  ره  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
شیارآ وت  هب  ار  شیاهراک  هزره ، كاب و  یب  مدآ  اریز  وگغورد . . 3 لقع .) مک   ) قمحا . 2 راتفر .) راتفگ و  رد   ) هزره كاـب و  یب  مدآ  . 1

تخس افج و  وا  اب  یتسود  دروخ ، یمن  وت  ترخآ  نید و  درد  هب  زگره  یـصخش  نینچ  یـشاب ، وا  دننام  مه  وت  هک  دهاوخ  یم  دهد و  یم 
وا هب  يدـیما  تالکـشم  ماگنه  دـسر . یمن  وت  هب  وا  زا  یبوخ  ریخ و  زگره  قمحا ، اما  و  تسا . راع  گنن و  وت ، رب  شندـمآ  تفر و  یلد و 

سپ دـنز . یم  ررـض  وت  هب  شتقامح ) هطـساو  هب  یلو   ) دـناسر يریخ  وت  رب  دـنک  هدارا  اسب  هچ  دـنک و  شالت  نآ  لـح  رد  هچ  رگا  تسین ،
، وگغورد اـما  و  دـشاب . یم  وا  اـب  یکیدزن  زا  رتهب  يو  زا  يرود  شنتفگ و  نخـس  زا  رتهب  وا  توکـس  تسوا و  یگدـنز  زا  رتـهب  وا  گرم 

مامت ار  یتبحـص  هاگره  دروآ ، یم  وت  دزن  ار  نانآ  هتفگ  درب و  یم  نارگید  دزن  ار  وت  نانخـس  تسین ، اراوگ  وت  رب  وا  اـب  یگدـنز  هاـگچیه 
رگیدکی هب  ار  مدرم  دـشوک  یم  دـننکن ، رواب  مدرم  یلو  دـیوگب  مه  تسار  یهاگ  تسا  نکمم  دـنک ، یم  عورـش  ار  يرگید  نخـس  دـنک 

یم تقافر  يدارفا  هنوگچ  اب  هک  دـینیبب  و  ( 29) دیشاب نتشیوخ  بظاوم  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دنایورب . هنیک  ناش  هنیـس  رد  دزاس ، نمـشد 
. دیزیر یم  یتسود  حرط  دینک و 
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ینامهم طیارش  ( 25)

هس هب  اما  مریذپ  یم  ار  وت  توعد  دومرف : ترضح  درک . توعد  ینامهم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یـصخش  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هقیاـضم نم  زا  تسه  لزنم  رد  هـک  يزیچ  . 2 يرواین ! میارب  يزیچ  لزنم  زا  جراـخ  . 1 دوـمرف : تسیچ ؟ طرـش  هس  نآ  درک : ضرع  مرش .

وا توعد  زین  ترضح  درک و  لوبق  ار  طیارش  نابزیم  زادنایم ! تمحز  هب  مه  ار  تا  هداوناخ  . 3 نک .) ییاریذپ  نآ  زا  تسه  هچ  ره   ) ینکن
. تسین تسرد  یتالمجت  یلیمحت و  ياه  ینامهم  مالسا  رد  ( 30 .) تفریذپ ار 

رگداد یتموکح  ( 26)

هیواعم درک . یم  یگدنز  هکم  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنمتدارا  زا  هیمراد )  ) مانب یهبرف  هدروخلاس و  يوناب  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
خـساپ رد  هیمراد  مدرک ؟ تراضحا  ارچ  یناد  یم  چـیه  دیـسرپ : وا  زا  دـندروآ . ار  وناب  نآ  داتـسرف  رومأم  دـش ، هکم  دراو  جـح  مسوم  رد 

و دوـب ، رگداد  نوـچ  مراد  یم  تسود  ار  یلع  هیمراد : نمـشد ؟ ارم  يراد و  یم  تسود  ار  یلع  ارچ  هیواـعم : دـناد . یم  ادـخ  هـن ، تـفگ :
تفالخ يارب  هک  وا  اب  اریز  مراد  یم  نمشد  ار  وت  تشاد و  یمارگ  ار  ناراد  نید  تسود و  ار  نادنمتـسم  وا  درک ، یم  تیاعر  ار  تاواسم 

(31 .) ینک یم  تموکح  سوه  اوه و  اب  هدرک و  تواضق  متس  هب  يزیر ، یم  لد  شهاوخ  هب  ار  مدرم  نوخ  وت  يدیگنج ، دوب  رتهب  وت  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ربق  ندش  ادیپ  يارجام  ( 27)

هنایفخم يدنلب  نیمز  رد  ار  ترضح  نآ  هزانج  هنابش  شنادنزرف  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نامز رد  هکنیا  ات  تسا . اجک  ترـضح  نآ  ربق  دنتـسناد  یمن  اهنآ  ناکیدزن  مالـسلاامهیلع و  همئا  زج  تشذـگ . اـهلاس  دـندرپس . كاـخ  هب 
يارب يزور  دیوگ : یم  مزاح  نب  هللادبع  دوب ؛ نینچ  هثداح  نآ  دیدرگ و  ترـضح  ربق  ندش  ادیپ  ببـس  يا  هثداح  دیـشرلا  نوراه  تفالخ 

ار يراکش  ياهگس  اهزاب و  میدید ، ار  یناوهآ  لحم  نآ  رد  میدیسر ، فجن   ) نییرغ هیحان  هب  میدش ، جراخ  هفوک  زا  نوراه  هارمه  راکش 
ياهگس اهزاب و  دنداتسیا . هپت  نآ  يالاب  دندناسر و  دوب  اجنآ  رد  هک  يا  هپت  هب  ار  دوخ  هتشاذگ  رارف  هب  اپ  ناوهآ  میداتـسرف . اهنآ  يوس  هب 

هب هرابود  ناوهآ  دندرک ، بیقعت  ار  اهنآ  يراکـش  ياهگـس  اهزاب و  دندمآ ، نییاپ  هپت  نآ  زا  ناوهآ  دنتـشگرب . هتفرن و  الاب  هپت  زا  يراکش 
هک دش  تفگـش  رد  ارجام  نیا  زا  نوراه  دش . رارکت  زین  موس  راب  هثداح  نیا  دنتـشگزاب و  هرابود  اهگـس  اهزاب و  دـندش و  هدـنهانپ  هپت  نآ 

هفوک هب  دیورب  تفگ : نوراه  دنرادن . ار  اجنآ  نتفر و  تأرج  اهگس  اهزاب و  دنرب . یم  هانپ  هپت  نآ  هب  ناوهآ  یتقو  هک  تسا  هیـضق  هچ  نیا 
دیـشرلا نوراه  دزن  هدرک  ادیپ  ار  دسا  هفیاط  زا  يدرمریپ  دـیروایب . نم  شیپ  هدرک  ادـیپ  دـشاب ، هدرک  رمع  رتشیب  همه  زا  هک  ار  یـصخش  و 

هک هدرک  لقن  ناشناردـپ  زا  مردـپ  داد : خـساپ  درمریپ  زاس ! هاگآ  هپت  نیا  لاح  زا  ار  اـم  تسیچ ؟ هپت  نیا  درمریپ ! تفگ : نوراـه  دـندروآ .
رد دربب  هانپ  اجنآ  هب  سک  ره  تسا و  هداد  رارق  نما  مرح  ار  اجنآ  دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  فیرـش  ربق  هپت  نیا  دنتفگ : یم  اهنآ 

تفرگ و وضو  تساوخ و  بآ  دش و  هدایپ  شبسا  زا  دیـشرلا  نوراه  دندنام . ظوفحم  رطخ  زا  ترـضح  نآ  هانپ  رد  ناوهآ  اذل  تسا . ناما 
يور یهاگراب  داد  روتـسد  سپـس  و  دیلام . كاخ  هب  تشاذگ و  نیمز  هب  ار  تروص  دومن ، هیرگ  درک ، اعد  دـناوخ ، زامن  هپت  نآ  رانک  رد 

(32 . ) دیدرگ راکشآ  لاس  یس  دص و  زا  سپ  ابیرقت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  كرابم  ربق  هنوگ  نیا  هب  دنتخاس . ترضح  نآ  ربق 

مالسلااهیلع همطاف  رورس  ( 28)

ار وت  تمایق  زور  ناج ! ردپ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مالسلاامهیلع  همطاف  ترضح  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دنوادخ هاگشیپ  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، نم  تسد  هب  دمح  مچرپ  هک  هاگنآ  تشهب ، رد  رانک  ناج ! همطاف  دومرف : ربمایپ  منک ؟ رادید  اجک 
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یم باریس  ار  متما  هک  نک  رادید  رثوک  ضوح  رس  ربمایپ : مدیـسرن ؟ تمدخ  هب  اجنآ  رگا  ناج ! ردپ  همطاف : منک . یم  تعافـش  متما  يارب 
اجنآ رگا  رادـب - ! تمالـس  ار  متما  ایادـخ  میوگ  یم  ما و  هداتـسیا  هک  نک  تاقالم  ارم  طارـص  رد  مدرکن - ؟ ترادـید  اجنآ  رگا  منک - .
رادید خزود  هاگترپ  رد  نم  اب  دشن - ؟ مه  اجنآ  هچنانچ  رادب - ! ملاس  ار  متما  ایادخ  میوگ  یم  هک  نک  رادید  نازیم  ياپ  ارم  متـسناوتن - ؟

ردپ و وا و  رب  دـنوادخ  دورد  دـیدرگ . دنـسرخ  داش و  ربخ  نیا  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  منک . یم  رود  متما  زا  ار  شیاه  هلعـش  هک  نک 
(33 . ) داب شنادنزرف  رسمه و 

همه يارب  یگدنز  يوگلا  ( 29)

امهیلع همطاف  ترضح  دندرک . میسقت  دوخ  نیب  ار  هناخ  ياهراک  مالسلاامهیلع ، همطاف  یلع و  نابرهم ، رـسمه  ود  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هدهع زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دنک و ... بوراج  ار  هناخ  دزپب و  نان  دنک ، تسرد  ریمخ  دهد ؛ ماجنا  ار  هناخ  لخاد  ياهراک  دش  راد  هدهع 

مالـسلااهیلع همطاف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  دنک و ... هیهت  یکاروخ  داوم  دروآ و  مزیه  دهد ؛ ماجنا  ار  هناخ  زا  نوریب  ياهراک  دش  راد 
نسح و منادـنزرف  دوخ و  تسا ، زور  هس  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ، داد : خـساپ  مالـسلااهیلع  ارهز  يراد ؟ یندروـخ  زیچ  ناـج ! همطاـف  تفگ :
زا زگره  دومرف : یم  مهاوخب و  يزیچ  امـش  زا  هک  هدرک  یهن  ارم  ادخ  لوسر  مردـپ  همطاف : یتفگن ؟ نم  هب  ارچ  یلع : میا . هنـسرگ  نیـسح 

يدرم اـب  هار  رد  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نکم ! ییاـضاقت  وا  زا  هنرگو  ریذـپب  دروآ  يزیچ  رگا  هاوخم  يزیچ  تیومع  رـسپ 
هتفـشآ و ار  دوسا  رـسپ  دادـقم  مرگ  ياوه  نآ  رد  دـنک ، هیهت  هناخ  لـها  يارب  ییاذـغ  اـت  درک  ضرق  وا  زا  راـنید  کـی  غلبم  دـش و  هجاوم 

هدناشک نوریب  هناخ  زا  ارم  یگنـسرگ  دادقم : يا ؟ هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  تقو  نیا  رد  ارچ  تسا ؟ هدـش  هچ  دادـقم ! دیـسرپ : دـید . ناشیرپ 
ماو ار  رانید  نیا  نونکا  نم  ما و  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  نیمه  يارب  زین  نم  مالسلا : هیلع  ماما  منک . لمحت  ار  منادنزرف  هیرگ  متـسناوتن  تسا .

. تشگرب هناخ  يوس  هب  یلاخ  تسد  دوخ  داد و  دادـقم  هب  ار  لوپ  هاگنآ  مراد . یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  وت  مهد و  یم  وت  هب  ار  نآ  ما ، هتفرگ 
هک همطاف  تسه . ناشنیب  رد  هدیـشوپ  رـس  يزیچ  تسا و  زامن  ندناوخ  لوغـشم  مه  همطاف  هتـسشن و  ادخ  لوسر  دـید  دـش ، هک  هناخ  دراو 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . نان  تشوگ و  زا  رپ  یگرزب  فرظ  دندید  تشادرب ، زیچ  نآ  يور  زا  ار  شوپ  رـس  نوچ  درک ، مامت  ار  شزامن 
ار هک  ره  دنوادخ  تسا و  ادخ  بناج  زا  درک : ضرع  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا ؟ هدمآ  تیارب  اجک  زا  اذغ  نیا  ناج ! همطاف  دیـسرپ : هلآ  و 

یسک یناتساد  یهاوخ  یم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تقو  نیا  رد  دهد . یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب 
ییاذـغ دـش و  میرم  دراو  بارحم  رد  تسا ، ایرکز  لثم  وت  لثم  دومرف : یلب . درک : ضرع  منک ؟ نایب  تسا ، هدوب  همطاـف  وت و  دـننام  هک  ار 

يزور باسح  نودب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  تسا و  ادخ  بناج  زا  داد : خساپ  تسا ؟ اجک  زا  اذغ  نیا  میرم ! دیـسرپ : وا  زا  دـید  وا  دزن 
رد جع )  ) مئاق ترضح  هک  تسا  نامه  فرظ  نیا  دندروخ و  اذغ  فرظ  نآ  زا  هام  کی  نانآ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دهد . یم 

(34 . ) تسا ام  دزن  نونکا  دروخ و  یم  اذغ  نآ 

؟ دندوب هدرک  هچ  نانز  نیا  ( 30)

، میدیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رـضحم  همطاف  اـب  يزور  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هک بش  نآ  یلع ! ای  دومرف : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هللا ! لوسر  ای  تیادف  هب  مردام  ردپ و  متفگ : دنک . یم  هیرگ  تدـش  هب  ترـضح  میدـید 

ناشیا يارب  ما  هیرگ  نونکا  و  . ) متسیرگ ناشباذع  تدش  زا  مدید و  یتخـس  باذع  رد  ار  دوخ  تما  نانز  زا  یهورگ  دندرب ، جارعم  هب  ارم 
هدرک نازیوآ  شنابز  زا  هک  مدید  ار  ینز  دشوج . یم  ترارح  تدش  زا  شرـس  زغم  تسا و  نازیوآ  رـس  يوم  زا  هک  مدید  ار  ینز  تسا .)

. تسا رو  هلعـش  وا  ياپ  ریز  زا  شتآ  دروخ و  یم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  مدید ، ار  ینز  دنزیر . یم  وا  يولگ  هب  منهج  نازوس  بآ  زا  دـنا و 
منهج نیـشتآ  رونت  رد  شیاـهاپ  زا  مدـید  ار  ینز  تسا . طلـسم  وا  رب  اـه  برقع  اـهرام و  دـنا و  هتـسب  ار  وا  ياـپ  تسد و  مدـید  ار  ینز  و 
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زا شتآ  مدید و  گس  تروص  هب  ار  ینز  و  تسا . راتفرگ  باذع  عاونا  هب  دوب و  غالا  ندب  زا  كوخ و  رس  زا  مدید ، ار  ینز  تسا . نازیوآ 
ترـضح دنبوک . یم  وا  نادـب  رـس و  رب  نیـشتآ  ياهدومع  باذـع  ناگتـشرف  دـیآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  دوش و  یم  لخاد  وا  هاگنمیـشن 

یلص ادخ  لوسر  دنک . یم  باذع  نینچ  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دندوب  هدرک  هچ  ایند  رد  نانز  نیا  ناج ! ردپ  درک : ضرع  مالسلااهیلع  همطاف 
شنابز زا  هک  ینز  و  دـناشوپ . یمن  مرحمان  زا  ار  دوخ  رـس  يوم  دوب ، هدـش  هتخیوآ  شرـس  يوم  زا  هک  ینز  مرتخد ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

یم تنیز  نارگید  يارب  ار  دوخ  دروخ ، یم  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  هک  ینز  و  تفر . یم  نوریب  هناـخ  زا  رهوش  هزاـجا  نودـب  دوـب ، نازیوآ 
تراهط وضو و  هب  دندوب ، هدش  طلـسم  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  دوب و  هتـسب  شیاپ  تسد و  هک  ینز  و  تشادـن . زیهرپ  نامرحمان  زا  درک و 

نخس ینز  وا  دوب ، غالا  دننام  شندب  كوخ و  دننام  شرس  هک  ینز  و  درمش ... یم  کبس  ار  زامن  داد و  یمن  تیمها  ضیح  لسغ  سابل و 
دوسح هدنناوخ و  ینز  دـش ، یم  جراخ  شناهد  زا  دراو و  وا  هاگنمیـشن  زا  شتآ  دوب و  گس  هفایق  رد  هک  ینز  اما  و  دوب . وگغورد  نیچ و 

(35 . ) دشاب یضار  وا  زا  شرسمه  هک  نز  نآ  لاحب  اشوخ  دشابن و  یضار  وا  زا  شرسمه  هک  ینز  نآ  رب  ياو  دومرف : سپس  دوب .

خیرات رد  ناگدننک  هیرگ  ( 31)

تشهب يارب  مدآ  مالسلا . هیلع  نیسح  نب  یلع  ارهز و  همطاف  فسوی ، بوقعی ، مدآ  دنا : هتسیرگ  رایـسب  سک  جنپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. داد تسد  زا  ار  شا  هدید  رون  هک  تسیرگ  دوخ  فسوی  رب  يا  هزادـنا  هب  بوقعی  داتفا . شا  هنوگ  رب  کشا  در  هک  تسیرگ  يا  هزادـنا  هب 

بوقعی شردـپ  يرود  زا  فسوی  يوش . یم  كاله  ای  بآ  هیرگ ، زا  هار  نیا  رد  ای  یتسه  فسوی  دای  هب  هشیمه  وت  بوقعی ! دـنتفگ : وا  هب 
اب شاب ! مارآ  بش  نک  هیرگ  زور  ای  شاب ! مارآ  زور  نک  هیرگ  بش  ای  دـنتفگ : وا  هب  دـندش و  تحاراـن  ناینادـنز  هک  درک  هیرگ  ردـق  نآ 
زا ار  ام  دندرک : ضرع  دندمآ و  گنت  هب  هنیدم  لها  تسیرگ ، ردق  نآ  ارهز  همطاف  دنک . هیرگ  اهنآ  زا  یکی  رد  دیـسر ، قفاوت  هب  ناینادنز 
یم ات  دـحا )  ) يادهـش ناتـسربق  راـنک  رد  تفر و  یم  نوریب  هنیدـم  رهـش  زا  ار  اـهزور  ناـهج  ود  يوناـب  نآ  يدروآ ، گـنت  هب  تا  هیرگ 

ره درک . هیرگ  نیسح  شردپ  رب  لاس  لهچ  ات  تسیب  مراهچ ) ماما   ) نیسح نب  یلع  و  تشگ . یمرب  هناخ  هب  سپس  تسیرگ و  یم  تسناوت 
. ینک كاله  هیرگ  زا  ار  تدوخ  امش  مسرت  یم  نم ! رورس  درک : ضرع  شمالغ  درک . یم  هیرگ  دنتـشاذگ  یم  شیولج  ار  یکاروخ  هاگ 

نادـنزرف هاـگلتق  هاـگره  نم  دـیناد  یمن  امـش  هک  مناد  یم  ار  يزیچ  نم  منک ، یم  هوکـش  ادـخ  هب  دوخ  هصغ  مغ  زا  نم  دومرف : ترـضح 
(36 . ) دراشف یم  ار  میولگ  هیرگ  مروآ  یم  دای  هب  ار  همطاف 

رشحم يارحص  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ( 32)

: دیـسرپ وا  زا  دـید . نیگهودـنا  ار  وا  دـمآ ، همطاف  شا  یمارگ  رتخد  دزن  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هتخیگنارب هنهرب  زور  نآ  رد  مدرم  هک  مدروآ  دای  هب  ار  تمایق  زور  ناج ! ردـپ  داد : خـساپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ینیگمغ ؟ ارچ  مزیزع  رتخد 

بناج زا  لیئربج )  ) یحو هتشرف  یلو  تسا . ینیگمهس  رایسب  زور  زور ، نآ  یتسارب  مرتخد ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوش . یم 
زا سپ  دوب ، مهاوخ  نم  دزیخ ، یمرب  كاخ  لد  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دوش  یم  هتفاکـش  نیمز  هک  يزور  نآ  هک : داد  ربخ  نم  هب  دنوادخ 

دتسرف یم  وت  يوس  هب  هتشرف  رازه  اب  ار  لیئربج  نابرهم  يادخ  هاگنآ  نانمؤمریما . وت ، ردقنارگ  رسمه  سپس  میهاربا و  ترضح  تدج  نم 
مارتحا تیاهن  اب  ار  وت  دتسیا و  یم  تعرس  يالاب  رد  رون  هماج  هس  اب  لیفارـسا  سپـس  دوش . یم  هدز  رون  زا  هبق  تفه  تهاگمارآ  زارف  رب  و 

شـشوپ رد  شمارآ و  تینما و  تیاهن  رد  امـش  و  تسا ! وت  ندش  هتخیگنارب  زور  هک  زیخرب  دمحم ! ردـقنارگ  رتخد  يا  هک : دـهد  یم  ادـن 
یبکرم لییاقوز  مان  هب  يرگید  هتشرف  هاگنآ  یشوپ . یم  ار  اهنآ  وت  دهد و  یم  وت  هب  ار  یتشهب  ياه  هماج  نآ  لیفارـسا  يزیخ . یمرب  لماک 

نآ رب  لـالج  هوکـش و  اـب  وت  دروآ و  یم  امـش  يارب  تسا  بصن  ـالط  زا  يا  هواـجک  نآ  تشپ  رب  تسا و  هزاـت  ولول  نآ  ماـمز  هک  روـن  زا 
ياه مچرپ  ناشمادک  ره  تسد  رد  دنا و  هتشرف  رازه  داتفه  وت  شیپاشیپ  هک  یلاح  رد  دشک  یم  ار  نآ  راهم  لییاقوز  ینیـشن و  یم  بکرم 
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یلاحشوخ وت  رب  ندرک  هراظن  اب  دنیآ ، یم  وت  لابقتسا  هب  هیروح  رازه  داتفه  رـشحم  يوس  هب  وت  تکرح  ماگنه  و  تسا . شیاتـس  حیبست و 
ییاهجات ناشرـس  رب  دزاس و  یم  نیگآ  رطع  ار  اضف  هک  دشاب  یم  رون  زا  يا  هدننک  وبـشوخ  هلیـسو  اهنآ  زا  مادک  ره  تسد  رد  دننک و  یم 

(37 . ) دنا هدش  هتسارآ  زبس  دجربز  اب  هک  تسا  بان  رهوگ  زا 

... دمآ ایند  هب  مالسلا  هیلع  نسح  هک  یماگنه  ( 33)

هک یتقو  مدوب ، مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هلباق  نم  نیسح  نسح و  تدالو  یتقو  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامسا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نایم رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  نم  روایب ! نم  دزن  ار  مرـسپ  ءامـسا  دومرف : دروآ و  فیرـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ ، ایند  هب  نسح 

: دومرف تخادنا و  رود  هب  ار  گنر  درز  هچراپ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدرب ، ترـضح  نآ  دزن  مدـیچیپ و  یگنر  درز  هچراپ 
مدیچیپ و يدیفس  هچراپ  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  هظحل  نامه  نم  دیچیپن ! درز  هچراپ  هب  ار  دازون  هک  متفگن  امش  هب  نم  رگم  ءامسا !
هب سپـس  تفگ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ 

تقبس امـش  زا  وا  يراذگمان  رد  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  يا ؟ هتـشاذگ  هچ  ار  مرـسپ  مان  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  مدنامه  مریگ . یمن  یـشیپ  مراگدرورپ  زا  وا  يراذگمان  رد  زین  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  مریگ . یمن 

دهاوخن ربمایپ  وت  زا  دعب  یلو  یسوم ، يارب  تسا  نوراه  دننام  وت  يارب  یلع  نوچ  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  دنوادخ  دمحم ! ای 
. دوب ربش  وا  مان  تفگ : لیئربج  دوب ؟ هچ  نوراه  رسپ  مان  دومرف : مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  نک ! مانمه  نوراه  رسپ  اب  ار  ترسپ  نیاربانب  دوب .

دلوت متفه  زور  دـیمان . نسح  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اذـل  راذـگب ! نسح  ار  وا  مان  لـیئربج : تسا . یبرع  نم  ناـبز  دومرف : ربماـیپ 
هلباق هب  الط  رانید  کی  اب  ار  نآ  نار  کی  درک ، ینابرق )  ) هقیقع دیفس ) هایس و   ) قلبا چوق  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا  هیلع  نسح 

: دومرف ءامسا  هب  هاگنآ  دومن ، وبـشوخ  ( 38  ) قولح اـب  ار  دازون  رـس  سپـس  داد و  هقدـص  نآ  نزو  هب  دیـشارت و  ار  نسح  رـس  يوم  و  داد ،
(39 (.) دندیلام یم  نوخ  یکدنا  دازون  رس  رب  تیلهاج  رد  . ) تسا تیلهاج  نامدرم  ياهراک  زا  نوخ  ندیلام 

رفاک تشهب  نمؤم و  نادنز  ( 34)

تمظع لامک  رد  دز . رطع  دیشوپ و  يا  هزیکاپ  ون و  ياهسابل  وشتـسش ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نارای و زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  تخاـس ، یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  هدـننیب  ره  شباذـج  يامیـس  هک  يروط  هب  دـش . جراـخ  لزنم  زا  راـقو  و 
هدروآ و رد  ياپ  زا  ار  وا  رقف  هک  يدوهی  درمریپ  اب  هاـگان  تشذـگ ، یم  هنیدـم  ياـه  هچوک  زا  دـندوب . شفارطا  رد  ترـضح  نآ  ناـمالغ 
وا هب  نتفر  هار  هزاجا  یناوتان  تشاد و  شود  هب  یبآ  کشم  دوب . هدـنازوس  ار  شا  هرهچ  دیـشروخ  شبات  هدـیبسچ ، شناوختـسا  هب  تسوپ 
نآ رد  ار  ترـضح  تخاس ، یم  نوگرگد  ار  هدـننیب  ره  شلاح  دوب ، هدومن  اراوگ  شماگ  رد  ار  گرم  تبرـش  يدـنمزاین  رقف و  داد ، یمن 

! هللا لوسر  نبای  يدوهی : داتـسیا . مالـسلا  هیلع  ماما  ونـشب ! ار  منخـس  تسیاب و  يا  هظحل  منک  یم  شهاوخ  تفگ : دـید  هک  لامج  لالج و 
ایند هک  منیب  یم  نونکا  ( 40 . ) تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  دیامرف : یم  ادخ  لوسر  تدج  دوهی : زیچ ؟ هچ  رد  ماما : هدب ! فاصنا 
لاح و  تسا . منهج  منک ، یم  یگدنز  هجنکـش  باذـع و  رد  هک  نم  يارب  تسا و  تشهب  يرب ، یم  رـس  هب  تمعن  زان و  رد  هک  امـش  يارب 

هچ تشهب  رد  دـنوادخ  ینیبب  دوش و  هتـشادرب  تنامـشچ  لباقم  زا  هدرپ  رگا  درمریپ ! يا  دومرف : ماـما  متـسه . رفاـک  نم  نمؤم و  وت  هک  نآ 
ینیبب رگا  زین  و  تسا ، نادنز  نم  يارب  شیاسآ  یـشوخ و  همه  نیا  اب  ایند  هک  یمهف  یم  هدـیرفآ ، نانمؤم  همه  يارب  نم و  يارب  ییاهتمعن 
تیارب یناشیرپ  رقف و  همه  نیا  اب  ایند  هک  ینک  یم  قیدصت  هدرک ، اّیهم  نارفاک  مامت  يارب  وت و  يارب  ییاه  هجنکـش  باذع و  هچ  دـنوادخ 
. تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  يانعم  تسا  نیا  سپ  ( 41 . ) تسا عیسو  تشهب 
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گرم ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هیرگ  ( 35)

یم هیرگ  هللا ! لوسر  نبای  دنتفگ : دـنک . یم  هیرگ  دـندید  دیـسر ، ارف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  هک  یماگنه  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ات هنیدم  زا  هدایپ  راب  جنپ  تسیب و  و  تسا ، هدومرف  رایـسب  نخـس  وت  ماقم  نأش  رد  ترـضح  نآ  یتسه و  ادخ  ربمایپ  دـنزرف  هکنیا  اب  ینک ؟

نادنمتسم هب  ار  دوخ  ياه  شفک  یتح  يا ، هدومن  میـسقت  ارقف  نیب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هبترم  هس  يا و  هتفر  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هکم 
لوهل نیتلصخل : یکبا  امنا  : ) دومرف يور ). یم  ایند  زا  ماقم  همه  نآ  اب  هک  یشاب  لاحشوخ  دیاب  وت  . ) ینک یم  هیرگ  لاح  نیع  رد  يا  هداد 

یم هیلع ) هللا  ۀـمحر   ) یـسلجم همالع  منک . یم  هیرگ  ناتـسود ، زا  ییادـج  علطم و  سرت  زا  عوضوم ؛ ود  يارب  نم  هبحـالا ) قارف  علطملا و 
یهلا لدـع  هاگـشیپ  رد  تمایق ، زور  ناسنا ، نداتـسیا  گرم و  زا  سپ  نوگانوگ  ياـه  يراـتفرگ  علطم ، لوه  زا  ترـضح  روظنم  دـیامرف :

. میشاب نینچ  زین  ام  تسا  راوازس  يرآ  ( 42 . ) تسا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراذگمان  مسارم  تدالو و  ( 36)

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دمآ . ایند  هب  نیسح  دوب ، هتشذگ  مالسلا  هیلع  نسح  دلوت  زا  لاسکی  دیوگ : یم  ءامسا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هب ترضح  مدومن . میدقت  ادخ  لوسر  هب  مدوب  هدیچیپ  دیفس  يا  هچراپ  هب  هک  یلاح  رد  ار  نیـسح  نم  روایب ! ار  مدنزرف  ءامـسا  دومرف : هلآ 
هب مردام  ردپ و  متفگ : نم  دش . نایرگ  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  نیسح  هاگنآ  تفگ . هماقا  شپچ  شوگ  هب  ناذا و  نیـسح  تسار  شوگ 

دنهاوخ رگمتس  یهورگ  ار  وا  دومرف : هدمآ . ایند  هب  هزات  دازون  نیا  متفگ : متـسیرگ . مدنزرف  نیا  يارب  دومرف : يدش ؟ نایرگ  ارچ  تیادف !
هب ار  كدوک  نیا  هزات  همطاف  اریز  وگم ! همطاف  هب  ار  بلطم  نیا  ءامسا ! يا  دومرف : سپس  دنکن . نانآ  بیصن  ارم  تعافـش  دنوادخ  تشک ،
وت رب  وا  يراذگمان  رد  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیا ؟ هداهن  هچ  ار  كدوک  نیا  مان  دومرف : نینمؤملاریما  هب  سپـس  تسا و  هدروآ  ایند 

لیئربج تفرگ . مهاوخن  تقبـس  مراگدرورپ  زا  وا  يراذـگمان  رد  مه  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تفرگ . مهاوخن  یـشیپ 
، یـسوم ترـضح  يارب  تسا  نوراه  دننام  وت  يارب  یلع  نوچ  دیامرف : یم  دـناسر و  یم  تمالـس  دـنوادخ  دـمحم ! ای  تفگ : دـش و  لزان 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ریبش . لیئربج : دوب ؟ هچ  نوراه  رسپ  مان  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نک ! نوراه  رـسپ  مانمه  ار  دوخ  رـسپ  نیاربانب 
هک متفه  زور  تشاذگ . نیسح  ار  ترضح  نآ  مان  یمارگ  ربمایپ  تهج  نیدب  راذگب ! نیـسح  ار  وا  مان  لیئربج : تسا . یبرع  نم  نابز  هلآ :
اب ار  دنفسوگ  نار  کی  درک . ینابرق )  ) هقیقع دیفس ) هایـس و   ) قلبا چوق  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیـسر  ارف  هک  نیـسح  تدالو 

قولح اب  ار  ترضح  رس  سپس  داد  هقدص  هرقن  شرـس  يوم  نزو  هب  هاگنآ  دیـشارت ، ار  راوگرزب  نآ  رـس  و  داد . هلباق  هب  یفرـشا  رانید  کی 
(43 .) دومن وبشوخ 

يزوریپ زا  سپ  هیرگ  ( 37)

زا یکی  روعا ، بویاوبا  مدوب . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپس  رد  نم  نیفص  گنج  رد  دیوگ : یم  سیق  نب  هللادبع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
زا مالسلا  هیلع  یلع  نارای  دش . یم  عنام  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  دورو  زا  دوب و  هدرک  فرصت  ار  تارف  هعیرش  هیواعم ، رکشل  ناهدنامرف 

هجیتـن نودـب  ناـنآ  داتـسرف ، هعیرـش  ندرک  دازآ  يارب  ار  ناراوـس  زا  یهورگ  مالـسلا  هـیلع  یلع  دـندرک . تیاکـش  ترـضح  هـب  یگنـشت 
: دومرف ترـضح  مورب ؟ نم  دییامرف  یم  هزاجا  ناج  ردـپ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دـش . گنتلد  تخـس  ماما  دنتـشگرب ،

دازآ ار  هعیرش  داد ، تسکش  ار  نمشد  هاپس  دومن و  تکرح  هعیرش  يوس  هب  نازابرـس  زا  يا  هدع  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ورب ! مدنزرف 
مالسلا هیلع  یلع  دناسر . ترضح  عالطا  هب  ار  هعیرـش  يدازآ  ربخ  دیـسر و  شراوگرزب  ردپ  تمدخ  سپـس  دز . همیخ  نآ  رانک  رد  درک و 

ام بیـصن  نیـسح  تکرب  هب  هک  تسا  يزوریپ  حتف و  نیتسخن  نیا  دنایرگ ؟ یم  ار  وت  زیچ  هچ  نینمؤملاریما ! ای  دـندرک : ضرع  درک . هیرگ 
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یم دایرف  هدرک ، مر  وا  بسا  دنشک و  یم  هنشت  بل  اب  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  يدوز  هب  هک  دمآ  مدای  دومرف : باوج  رد  ترـضح  تشگ .
(44 . ) اهیبن تنب  نبا  تلتق  ۀمال  همیلظلا  همیلظلا  دیوگ : یم  دشک و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ششخب  ( 38)

ردارب دومرف : ماما  دـنک ، حرطم  ار  دوخ  زاـین  تساوخ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رـضحم  راـصنا  زا  يدرم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دنوادخ تساوخ  هب  نم  هک  روایب  سیونب و  يا  همان  رد  یهاوخ  یم  هچ  ره  رادهگن ! تنابز  اب  شـشخب  تساوخرد  زا  ار  تیوربآ  يراصنا 

نم هب  تسا و  راکبلط  نم  زا  رانید  دصناپ  صخـش  نالف  هللادبع ! ابا  ای  تشون . درم  نآ  دنک . لاحـشوخ  ار  وت  هک  داد  مهاوخ  وت  هب  يردقب 
رتهب میلام  عضو  هک  يزور  ات  دهد  تلهم  نم  هب  هک  نک  تبحص  وا  اب  منک  یم  شهاوخ  مرادن . تخادرپ  ناکما  نونکا  نم  هدروآ و  راشف 

: دومرف داد و  وا  هب  دوب  نآ  رد  رانید  رازه  هک  دروآ  دوخ  هارمه  يا  هسیک  دش و  لزنم  لخاد  همان  ندـناوخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش .
مدآ ( 1 وگم ؛ رفن  هس  هب  زج  ار  دوخ  تجاح  دومرف : سپـس  نک ! تیگدنز  جرخ  ار  نآ  رانید  دصناپ  هدـب و  تضرق  هب  ار  نآ  رانید  دـصناپ 

ایح شتورم  زا  تورم  اب  ناسنا  درک . دـهاوخ  کمک  وت  هب  شیرادـنید  رطاخ  هب  رادـنید  صخـش  نوچ  رادوربآ . ( 3 تورم . اب  ( 2 رادنید .
راک نیا  تهج  نودب  يا و  هدراذـگ  تتجاح  نیا  هار  رد  ار  تیوربآ  وت  هک  دـمهف  یم  رادوربآ  ناسنا  و  دومن . دـهاوخ  کمک  وت  هب  هدرک 

(45 .) دروآ یم  رب  ار  وت  تجاح  هدومن و  ظفح  ار  تیوربآ  ورنیا  زا  تسا  هدمآ  شیپ  تیارب  یلکشم  امتح  يا ، هدرکن  ار 

گرم زا  شیپ  ضرق  تخادرپ  ( 39)

: دیوگ یم  هماسا  دینش  تفر . دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  دیز  نب  ۀماسا  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. تسا مهرد  رازه  تصـش  هک  مضرق ، درک : ضرع  يراد ؟ مغ  هچ  ردارب  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  مراد ! نـم  هـک  مـغ  نـیا  زا  ياو 

نم اـت  يریم  یمن  دومرف : مریمب . ادا  زا  شیپ  مسرت  یم  درک : ضرع  منک . یم  ادا  ار  نآ  نم ، هدـهع  هب  تضرق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(46 .) دومن تخادرپ  ار  وا  ماو  مالسلا  هیلع  ماما  دنک ، تافو  ۀماسا  هک  نآ  زا  شیپ  منک ! ادا  وت  بناج  زا  ار  نآ 

گنج نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارنخس  ( 40)

دوخ ریـشمش  رب  تفرگ و  رارق  نمـشد  رکـشل  ربارب  رد  تجح  مامتا  يارب  اروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هون ادخ و  ربمایپ  رتخد  دنزرف  وت  یلب ، دنداد : خساپ  هاپـس  دیـسانش ؟ یم  ارم  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : دنلب  يادـص  اب  داد و  هیکت 
ماما میناد . یم  یلب ، هاپـس : تسا ؟ نم  گرزب  ردپ  هللا  لوسر  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  یتسه . ترـضح  نآ 

هب ار  امش  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  میناد . یم  یلب ، هاپس : تسا ؟ نم  ردام  ربمغیپ  رتخد  همطاف  دیناد  یم  ادخ  هب  ار  امش  مالسلا  هیلع  نیـسح 
هجیدخ دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  میناد . یم  یلب ، هاپـس : تسا ؟ نم  ردپ  بلاط  یبا  نب  یلع  دیناد  یم  ایآ  ادخ 

یم ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مالـسلا : هیلع  ماما  میناد . یم  یلب ، هاپـس : تسا ؟ نم  گرزب  ردام  دیورگ  مالـسا  هب  هک  ینز  نیتسخن  دـلیوخ  رتخد 
رب هک  ریشمش  نیا  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مالـسلا : هیلع  ماما  میناد . یم  یلب ، هاپـس : تسا ؟ نم  ردپ  يومع  ادهـشلا  دیـس  هزمح  دیناد 

نیا دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مالـسلا : هیلع  ماما  میناد . یم  يرآ ، هاپـس : تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ریـشمش  ما  هتـسب  رمک 
یم ایآ  ادخ  هب  ار  امش  مالسلا : هیلع  ماما  میناد . یم  یلب ، هاپس : تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  همامع  ما ، هتسب  مرس  رب  هک  ار  همامع 

اهدرم و همه  ياوشیپ  وا  رتابیکش و  همه  زا  ربص  ملح و  رد  رت و  هاگآ  همه  زا  ملع  رد  دروآ و  مالسا  هک  دوب  يدرم  نیلوا  یلع  مردپ  دیناد 
ضوح تمایق  يادرف  هک  یتروص  رد  دـیناد ؟ یم  اور  ارم  نوخ  نتخیر  ارچ  سپ  یمد ... نولحتـست  مبف  میناد ؛ یم  یلب ، هاپـس : تسا ؟ اهنز 

نامه رد  دـنراد و  زاب  بآ  زا  ار  هنـشت  رتش  هک  هچنانچ  دراد ، یم  زاب  رثوک  بآ  زا  ار  يا  هدـع  وا  دوب و  دـهاوخ  نم  ردـپ  رایتخا  رد  رثوک 
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ناج یگنـشت  رثا  رب  ات  میراد  یمنرب  تسد  وت  زا  زگره  یلو  میناد  یم  ار  اهنیا  همه  ام  هاپـس : دوب . دهاوخ  وا  تسد  رد  زین  دمح  مچرپ  زور 
(47 .) یهدب

هعمج ياهزور  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ياهدنپ  ( 41)

: درک یم  هظعوم  تاملک  نیا  اب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  هعمج  ره  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تفای و دهاوخ  دوخ  يور  شیپ  اجنآ  تسا ، هدرک  یکین  راک  اجنیا  سک  ره  تسوا ، يوس  هب  امش  تشگزاب  دیـشاب ! سرت  ادخ  مدرم ! يا 

يا وت ، سوسفا  دناسرت . یم  ار  امـش  دـنوادخ  دـتفیب ، يدایز  هلـصاف  شدـب  لامعا  وا و  نایم  دراد  تسود  هداد ، ماجنا  دـب  لامعا  سک  ره 
دهاوخ رد  ار  وت  يدوز  هب  دیوج و  یم  ار  وت  دیآ و  یم  تیوس  هب  زیچ  ره  زا  رتعیرس  گرم  دنتـسین ، لفاغ  وت  زا  اما  یلفاغ ! هک  مدآ  دنزرف 

نیتسخن دنیآ . یم  وت  دزن  تخس  یناحتما  شسرپ و  يارب  لاؤس ، ناگتشرف  ییآرد و  تربق  هب  اهنت  هدیـسر و  ارف  تلجا  ماگنه  نآ  و  تفای ،
يدوب و دنبیاپ  نادب  هک  ینید  زا  دوب و  هدمآ  وت  تیاده  يارب  هک  يربمایپ  زا  يدرک و  یم  شتـسرپ  ار  وا  هک  تسا  يراگدـیرفآ  زا  لاؤس :

هار هچ  رد  هک  دنـسرپ  یم  ترمع  زا  هاگنآ  يدومن . یم  تعاطا  شتاروتـسد  زا  يدوب و  شوریپ  هک  یماما  زا  يدناوخ و  یم  هک  یباتک  زا 
هدامآ شسرپ  زا  شیپ  رگنب و  دوخ  رد  سپ  ... يدرک جرخ  هار  هچ  رد  يدروآ و  اجک  زا  هک  دنسرپ  یم  تتورث  لام و  زا  يدرک و  فرصم 

! شابم نارگن  ییادخ ، ناتسود  راتسود  ینک و  یم  يوریپ  وگتـسار  نایاوشیپ  زا  یـسانش ، نید  سرت و  ادخ  يراد ، نامیا  رگا  شاب ! خساپ 
هب ناوارف  ياهتمعن  اب  ناگتـشرف  داد و  دـهاوخ  تراشب  شیوخ  ياضر  تشهب و  هب  ار  وت  درک و  دـهاوخ  اـیوگ  قح  هب  ار  تناـبز  دـنوادخ 
اب ناگتـشرف  داد و  دنهاوخ  هدعو  شتآ  هب  ار  وت  دمآ و  یهاوخن  رب  خساپ  هدهع  زا  هدـمآ و  دـنب  تنابز  هنرگو  دـمآ ، دـنهاوخ  وت  لابقتـسا 

(48 .) درک دنهاوخ  ییاریذپ  وت  زا  نازوس  شتآ  ناشوج و  بآ 

فلع بآ و  یب  نابایب  رد  يا  هچب  رسپ  ( 42)

دمآ شیپ  میارب  یجایتحا  متفر ، یم  هلفاق  هارمه  نابایب  رد  دننک : یم  لقن  ود  ره  یلصوم  حتف  مهدا و  رسپ  میهاربا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
وا کیدزن  دنک ! یم  هچ  كرسپ  نیا  فلع  بآ و  یب  نابایب  رد  هللا ! ناحبس  متفگ : دور ، یم  يا  هچب  رـسپ  مدید  ناهگان  مدش  رود  هلفاق  زا 

ادـخ هناخ  ترایز  یتسه  کچوک  وت  مزیزع  متفگ : ادـخ . هناخ  تراـیز  هب  تفگ : دـیور ! یم  اـجک  متفگ : داد . باوج  مدرک ، مالـس  هتفر 
هشوت تفگ : وک ؟ تیراوس  بکرم  هشوت و  سپ  متفگ : دنا ؟ هدرم  نم  زا  رتکچوک  ناکدوک  يا  هدیدن  تفگ : هدشن . بجاو  امـش  رب  زونه 

؟ منیب یمن  وت  اب  ییاذـغ  هنوگچیه  نم  متفگ : مور . یم  دوخ  يالوم  دزن  هب  يراوس  هشوت و  نیمه  اـب  تسا و  نم  ياـهاپ  میراوس  اوقت و  ما 
: تفگ هن . متفگ : خساپ  رد  يربب ؟ وا  هناخ  هب  ار  تدوخ  ياذـغ  هناخ  زا  وت  دـنک و  توعد  ار  وت  یـسک  تسا  تسرد  ایآ  درم ! ریپ  دیـسرپ :

مزال نم  رب  تفگ : یـسرب . هلفاق  هب  ات  نک ! هلجع  رادرب  ياپ  متفگ : داد . دـهاوخ  ار  منان  بآ و  وا  هدرک  توعد  شا  هناخ  هب  ارم  هک  یـسک 
عمل هللا  نا  انلبـس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  يا  هدینـشن  دـناسرب ، ارم  تسوا  رب  منک و  شـشوک  یعـس و  تسا 

وا اب  نم  هک  تقو  نیا  رد  تسا . ناگدننک  یکین  اب  دـنوادخ  مینک . یم  ناشتیادـه  ام  دـننک  یم  شـشوک  ام  هار  رد  هک  نانآ  نینـسحملا :)
ناوج نآ  هب  يور  نم  دیـشک . شوغآ  هب  ار  وا  درک و  مالـس  رـسپ  نآ  رب  دمآ ، شیپ  دیفـس  سابل  اب  امیـس  شوخ  ناوج  مدرک  یم  تبحص 
یمن ار  وا  رگم  تفگ : خساپ  رد  تسیک ؟ رسپ  نیا  هداد  وت  هب  ار  يرهاظ  یگتسارآ  ابیز و  قالخا  نیا  هک  ییادخ  نآ  هب  ار  وت  متفگ : هدرک 
مهد یم  دنگوس  تمارگ  ءابآ  قح  هب  ار  امـش  متفگ : هدومن  ترـضح  هب  يور  سپـس  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  وا  یـسانش ؟
مامت نم  . 1 تسا : زیچ  راهچ  ما  هقوذآ  مراد و  هارمه  هقوذآ  نم  دومرف : ینک ؟ یم  یط  هقوذآ  نودب  هنوگچ  ار  کشخ  نابایب  نیا  هک  وگب 

یم ادخ  تسد  رد  ار  يزور  یگدـنز و  لئاسو  . 3 مناد . یم  وا  راوخ  هریج  هدـنب و  ار  همه  . 2 مناد . یم  وا  کلم  ادـخ و  رایتخا  رد  ار  ایند 
ياهنابایب هشوت  داز و  نیمه  اب  امـش  تسا ، یبوخ  هشوت  داز و  هچ  متفگ : مناد . یم  يراـج  ذـفان و  زیچ  همه  رد  ار  وا  ردـق  اـضق و  .4 مناد .
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(49 .) ایند ياهنابایب  هب  دسر  هچ  ینک  یم  یط  یبوخ  هب  ار  ترخآ 

هتخوس لد  نیرفن  ( 43)

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  هنیدم  رد  متـشگرب و  هنیدم  هب  ادخ  هناخ  ترایز  زا  سپ  دیوگ : یم  لاهنم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تقو نیا  رد  مدمآ . متشاذگ و  هدنز  هفوک  رد  ار  وا  متفگ : خساپ  رد  نم  تسا ؟ لاح  هچ  رد  هلمرح  لاهنم ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدوب .

! ناشچب هلمرح  هب  ار  شتآ  ترارح  ایادـخ ! دومرف : هبترم  هس  درک و  نیرفن  وا  قح  رد  هدومن و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  شیاهتـسد  ماـما 
یتقو متـشگرب  هنیدم  زا  دـیوگ : یم  لاهنم  ناشچب ! هلمرح  هب  ار  شتآ  ترارح  ادـنوادخ ! ناشچب ! هلمرح  هب  ار  شتآ  ترارح  اراگدرورپ !

یبکرم رب  راوس  سپـس  دش . مامت  مناتـسود  دـمآ  تفر و  ات  مدوب  هناخ  رد  زور  دـنچ  نم  تسا . هدرک  مایق  راتخم  مدـید  مدـش ، هفوک  دراو 
اب ییآ و  یمن  ام  تموکح  مچرپ  ریز  ارچ  لاهنم ! يا  تفگ : مدرک ، تاقالم  راتخم  اب  لزنم  نوریب  رد  یتقو  متفر . راتخم  ندـید  هب  مدـش و 

تبحـص لوغـشم  هار  رد  مدرک و  تکرح  راختفا  اب  سپـس  متـسه . امـش  تمدخ  رد  کنیا  مدوب  هتفر  هکم  متفگ : ینک ؟ یمن  يراکمه  ام 
دنچ دوب ، هدش  ربخاب  هلمرح  هاگیفخم  زا  راتخم  دوب . يزیچ  راظتنا  رد  ایوگ  داتـسیا . يا  هظحل  دـنچ  اجنآ  دـش . هفوک  هسانک  دراو  ات  میدوب 

یکدنا دش . ریگتسد  هلمرح  داب ! هدژم  ریما ! دنتفگ : دندمآ و  باتش  اب  یهورگ  دوب  هتشذگن  يدنچ  داتـسرف . وا  يریگتـسد  يارب  رومأم  رفن 
رتش تفگ : هاگنآ  درک . طلسم  وت  رب  ارم  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ : داتفا ، هلمرح  هب  راتخم  مشچ  هک  یماگنه  دندروآ . ار  هلمرح  دوب  هتـشذگ 

. دش هدیرب  هلمرح  ياهتـسد  يروف  دننک . عطق  ار  هلمرح  ياهتـسد  داد  روتـسد  دندروآ  ار  شک  رتش  دراک  یتقو  دیروایب ! شک ، رتش  شک ،
و دـندروآ ، ین  يرادـقم  دـیروایب ! شتآ  دـیروایب ! شتآ  رانلا ! رانلا ! دز : دایرف  دـندیرب ، هک  ار  وا  ياپ  ود  دـیربب . زین  ار  وا  ياـپ  ود  تفگ :

یلو تسا ، باوخ  نتفگ  هللا  ناحبس  تفگ : راتخم  هللا ! ناحبس  متفگ : بجعت  يور  زا  نم  دندز . شتآ  دنتشاذگ و  اهنآ  نایم  رد  ار  هلمرح 
هچ رد  هلمرح  دومرف : ترـضح  مدیـسر . نیدـباعلا  نیز  ماما  تمدـخ  هکم  زا  تشگرب  ماگنه  نم  ریما ! متفگ : یتفگ ؟ حـیبست  هچ  يارب  وت 

هلمرح هرابرد  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیوخ  ياهتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  متـشاذگ . هدـنز  هفوک  رد  ار  وا  نم  متفگ : تسا ؟ لاح 
ماما هک  يدینـش  وت  تفگ : راـتخم  درک . رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  ناـشچب ! هلمرح  هب  ار  نهآ  ترارح  ایادـخ ! راـب  دومرف : درک و  نیرفن 

دناوخ و زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  راتخم  مدینش . روط  نیمه  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : دومرف ؟ ار  نخس  نیا  نیدباعلا  نیز 
هتخوس شتآ  نایم  رد  هلمرح  هک  یلاح  رد  مدـش . راوس  زین  نم  دـش . بکرم  رب  راوس  تساخرب و  سپـس  دروآ . ياـج  هب  ینـالوط  هدـجس 

(50 .) دوب

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هناراوگرزب  قالخا  ( 44)

رد ترـضح  یتسه ؟ واگ  وت  رقب ؟ تنا  تفگ : درک و  تراسج  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ینارـصن  رفن  کی  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
وت ینارصن : تسا . مردام  لغـش  يزپشآ  دومرف : ماما  یتسه . زپشآ  ینز  رـسپ  وت  تفگ : ینارـصن  تسا . رقاب  نم  مسا  رقاب . انا  دومرف : باوج 

تـسا غورد  رگا  و  دزرمایب . ار  وا  ادخ  تسا  تسار  يداد  مردام  هب  هک  ییاهبقل  نیا  رگا  رقاب : ماما  یتسه . نابزدب  گنرهایـس و  زینک  رـسپ 
(51 .) دش ناملسم  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  دید  ترضح  نآ  زا  ار  هناراوگرزب  قالخا  نیا  یتقو  ینارصن  دزرمایب . ار  وت  ادخ 

رهام زادناریت  ( 45)

ترـضح شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  لاس  نامه  رد  تفر . هکم  هب  تقو ) هفیلخ   ) ماشه لاـس  کـی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دمحم هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف : نآ  نمض  رد  درک و  ینارنخس  قداص  ترـضح  يزور  دندش . فرـشم  هکم  هب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص 

مدرم و نایم  رد  دنوادخ  ناگدـیزگرب  ام  داد ، زایتما  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  زین  ار  ام  تخیگنارب و  تلاسر  ماقم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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. دیامن تفلاخم  ینمشد و  ام  اب  هک  تسا  یسک  تخبدب  دنک و  يوریپ  ام  زا  هک  تسا  یـسک  تخبـشوخ  میـشاب ، یم  افلخ  ناگدنب و  هبخن 
هب هک  یتقو  دـشن ، ضرعتم  ام  هب  هکم  رد  يو  داد . ربخ  وا  هب  ار  نایرج  نیا  ماشه  ردارب  هملـسم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
زور دادن و  دورو  هزاجا  ام  هب  زور  هس  میدش  ماش  دراو  هک  یماگنه  دومن . بلج  ماش  هب  هنیدـم  زا  ار  ام  میتشگرب  هنیدـم  هب  ام  تفر و  ماش 

هتـشاذگ يا  هناشن  دـندوب ، هداتـسیا  وا  فارطا  رد  حالـس  رد  قرغ  رکـشل  يارما  دوب و  هتـسشن  تخت  يور  ماشه  میدـش ، دراو  هک  مراـهچ 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  یتحاران  لاح  رد  ماشه  دنز . یم  فده  هب  قیقد  یـسک  هچ  هک  دـننادب  دنتـساوخ  یم  دـنتخادنا و  یم  ریت  دـندوب ،

، هتـشذگ میزادناریت  عقوم  ما و  هدش  ریپ  نم  دومرف : مردپ  دیور . هناشن  تکلمم  ناگرزب  اب  دینک و  تکرـش  هقباسم  نیا  رد  زین  امـش  تفگ :
هیما ینب  ناگرزب  زا  یکی  هب  سپـس  دنک . تکرـش  هقباسم  رد  امتح  ماما  درک  رارـصا  تسین و  نکمم  هک  دروخ  مسق  ماشه  راد . فاعم  ارم 

اب ریت  دیشک  ار  نامک  تشاذگ و  نآ  هلچ  رد  يریت  تفرگ و  وا  زا  ار  نامک  راچان  مالـسلا  هیلع  ماما  هدب . ناشیا  هب  ار  تنامک  ریت و  تفگ :
بوچ طسو  رد  دش و  جراخ  نامک  زا  ریت  تفر ، هناشن  تشاذگ و  نامک  ار  یمود  ریت  دروخ . هناشن  زکرم  رد  دیشک و  رپ  نامک  زا  تعرس 

ات تسـشن و  یم  یلبق  ریت  طسو  هب  ریت  ره  دـنکفا  ریت  یپاـیپ  دادـن ، تصرف  رگید  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفاکـش . ار  نآ  تفرگ و  رارق  لوا  ریت 
مشخ برطضم و  یلیخ  ماشه  تقو  نیا  رد  دیـسر . ددع  هن  هب  هدش ، هدنکفا  ماما  طسوت  هک  ییاهریت  دادعت  تفر ، یم  ورف  اهتنا  هب  کیدزن 

دوخ هدرک  زا  یتسه و  مجع  برع و  زادـناریت  نیرترهاـم  امـش  یتخادـنا ، ریت  وکین  هچ  دز  ادـص  دـنک  لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  دـش ، دولآ 
عـضو نآ  زا  مردپ  دیـشک ، لوط  ام  نداتـسیا  میدرک . یم  وا  عضو  هب  هداتـسیا  نانچمه  ام  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  سپـس  دش . نامیـشپ 

. درک یم  كرد  ار  وا  مشخ  الماک  هدـننیب  ره  هک  يروط  درک ، یم  هاگن  نامـسآ  هب  دـش  یم  تحاران  مردـپ  یتقو  دـش . نیگمـشخ  رایـسب 
هب ار  ماما  تساخرب  ياج  زا  ماشه  دیـسر ، هک  وا  دزن  ترـضح  تساوخ . دوخ  دزن  هب  ار  ناشیا  دـید ، ار  مردـپ  یتحاران  هک  یماگنه  ماـشه 

، یتسه شیرق  نایم  رد  امش  هک  یمادام  دمحم ! ای  تفگ : درک و  ماما  هب  يور  سپـس  دناشن . دوخ  رانک  رد  دومن و  مارتحا  دیـشک ، شوغآ 
هیلع ماما  یتفرگ ؟ دای  تدم  دنچ  رد  داد و  دای  امش  هب  یـسک  هچ  ار  يزادناریت  نیا  منیبب  وگب  الاح  تشاد . دنهاوخ  زایتما  مجع  برع و  رب 
یمن نامگ  مدوب  هدیدن  رهام  زادناریت  نینچ  مرمع  نارود  رد  نم  تفگ : ماشه  سپـس  مدرک . نیرمت  يرادقم  یناوجون  رد  دومرف : مالـسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رهام  امش  لثم  يزادناریت  رد  زین  رفعج ) ماما   ) تدنزرف ایآ  دشاب . زادناریت  امش  دننام  ناهج  رد  یـسک  منک 
ثرا روط  هب  هدرک  اطع  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  یتالامک  درب و  یم  ثرا  یلبق  لسن  زا  ار  ناهج  تازایتما  تالامک و  ام  يدـعب  لسن  هتبلا !

ام يدـعب  لسن  تساپرب  ناهج  هک  یمادام  میرب و  یم  ثرا  هب  رگیدـکی  زا  دـنمورحم  نآ  زا  نارگید  هک  ار  تالامک  اـم  دـسر و  یم  اـم  هب 
(52 ...) دنتسه یلبق  لسن  تالامک  ثراو  هراومه 

ناگتشرف اب  رادید  ( 46)

، دـنک تکرح  تساوخ  هک  یماگنه  دیـسرپ . ار  یبلاطم  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تمدـخ  نیعا  نب  نارمح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تمدخ بایفرش  هک  یماگنه  دیامن . دنم  هرهب  امش  دوجو  تاکرب  زا  ارم  دنک و  تمحرم  رمع  لوط  امش  هب  ادخ  ربمایپ ! دنزرف  درک : ضرع 

زا هک  نیمه  اما  ددرگ . یم  شزرا  یب  نامرظن  رد  مدرم  تورث  مینک و  یم  شومارف  ار  ایند  دنک ، یم  ادـیپ  ییافـص  نامبلق  میوش ، یم  امش 
بلق تالاح  زا  نیا  دومرف : ترـضح  میوش . یم  دـنم  هقالع  ایند  هب  زاب  میریگ  یم  سامت  هعماـج  دارفا  اـب  میور و  یم  نوریب  امـش  تمدـخ 
ضرع ترضح  نآ  هب  تقو  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  دومرف : سپس  ددرگ . یم  مرن  یهاگ  تخـس و  یهاگ  ناسنا  بلق  تسا .

و هدومن ، هظعوم  ار  ام  میتسه  امش  رـضحم  رد  هک  تقو  ره  دنتفگ : ارچ ؟ دومرف : ربمغیپ  میـشاب . قفانم  میـسرت  یم  ام  هللا ! لوسر  ای  دندرک :
هک نیمه  اما  مینیب  یم  ار  منهج  تشهب و  دوخ  مشچ  اب  ایوگ  هک  يروط  دوش ، یم  داجیا  ام  لد  رد  سرت  دینک و  یم  دنم  هقالع  ترخآ  هب 

الصا ایوگ  میهد  یم  تسد  زا  میتشاد  امـش  تمدخ  رد  هک  یتلاح  مینیب ، یم  ار  یگدنز  هداوناخ و  میور  یم  هک  هناخ  هب  میوش  یم  جراخ 
يرگید روط  نوریب  رد  يروط و  امش  تمدخ  رد  ( ؟ میوش یمن  قفانم  ام  لاح  نیا  اب  ایآ  تسا  ام  عضو  نیا  میا ، هتشادن  البق  ار  یلاح  نینچ 
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یم دنم  هقالع  ایند  هب  ار  امش  هک  تسا  ناطیـش  هسوسو  زا  امـش  ياهلد  لوحت  رییغت و  نیا  اریز  تسین . نینچ  هن ، دومرف : ترـضح  میتسه .)
(53 ...) دیور یم  هار  بآ  يور  رب  دنهد و  یم  تسد  امش  اب  ناگتشرف  دینامب  یلوا  لاح  نامه  رد  هشیمه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دنک .

! شاب نتشیوخ  تاجن  هشیدنا  رد  ( 47)

مدرم مامت  رگا  هک  يوش  یم  ام  ناتـسود  زا  تقو  نآ  نادب ! دومرف : یفعج  رفعج  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نانآ نخس  زاب  یتسه ، یبوخ  مدآ  وت  دنتفگ : اهنآ  همه  رگا  دنکن و  نیگهودنا  ار  وت  نانآ  راتفگ  یتسه ، يدب  مدآ  وت  دنیوگب : رهـش  کی 
هداد روتـسد  هک  ار  هچنآ  ینک ، یم  لمع  نآرق  تاروتـسد  هب  يدید  رگا  نک . هضرع  ادخ ، باتک  هب  ار  تدوخ  هکلب  دـیامنن ؛ تلاحـشوخ 

رد یکانسرت ، هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاه  تازاجم  زا  یهد و  یم  ماجنا  هقالع  لیم و  اب  هتـساوخ ، هک  ار  هچنآ  ینک و  یم  كرت  نکب ، كرت 
ادـخ باتک  ناوریپ  زا  هچنانچ  یلو  دـناسر ، یمن  ینایز  وت  هب  مدرم  راـتفگ  تروص  نیا  رد  اریز  شاـب ؛ راـبدرب  اـجرباپ و  دوخ  شور  هار و 

رد هن  یشاب ، نتشیوخ  تاجن  هشیدنا  رد  دیاب  دنک . یم  لفاغ  تدوخ  زا  ار  وت  زیچ  هچ  هاگنآ  دشاب  نآرق  تاروتسد  دض  تراتفر  یـشابن و 
(54 .) نارگید راتفگ  رکف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يا  هزجعم  ( 48)

لوسر نبای  درک : ضرع  دش و  دراو  ینز  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  جارد  رـسپ  لیمج  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، هدرمن تدـنزرف  دـیاش  دومرف : ترـضح  دـییامرف . يرای  ارم  ما  هدـمآ  ناتتمدـخ  هب  هدیـشک  نآ  يور  يا  هچراپ  تفر ، اـیند  زا  ما  هچب  هللا !
ار دنزرف  نیا  هک  ییادخ  يا  ( 55 !) ناوخب تاملک  نیا  اب  ار  ادخ  راذگب و  زامن  تعکر  ود  نک و  لسغ  ورب ، تا  هناخ  هب  وش و  دـنلب  نونکا 

تدنزرف سپـس  نادرگزاب ! نم  هب  ار  مدنزرف  هداهن  تنم  نم  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ادنوادخ ! متـشادن ، يدـنزرف  هک  نآ  زا  سپ  يداد  نم  هب 
لمع مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  روتـسد  قباـطم  تشگرب و  هناـخ  هب  نز  نکن ! وگزاـب  یـسک  هب  زگره  ار  بلطم  نیا  یهد و  یم  تکرح  ار 

(56 .) داتفا هیرگ  هب  هدش و  هدنز  هچب  ناهگان  دومن ،

مینک تروشم  یناسک  هچ  اب  ( 49)

شدودـح رگا  دوـش و  تیاـعر  دـیاب  هک  تسا  يدودـح  ياراد  تروـشم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
.3 دشاب . نیدتم  دازآ  . 2 دشاب . لقاع  مدآ  دینک  یم  تروشم  وا  اب  هک  یـسک  . 1 دوب : دهاوخ  نآ  تعفنم  زا  شیب  شررـض  دوشن ، تاعارم 

ناهنپ ار  نآ  وت ، رارـسا  رب  یهاـگآ  زا  سپ  . 5 دربب . یپ  تروظنم  هب  ـالماک  اـت  ینک  هاـگآ  ار  وا  تروشم  دروم  رد  . 4 دشاب . هدیمهف  قیفر 
قیفر رگا  و  دشوک . یم  امـش  ییامنهار  تحیـصن و  رد  دشاب  نیدـتم  دازآ  رگا  و  دـناسر . یم  تعفنم  امـش  هب  دـشاب  لقاع  رگا  اریز  دـنک .

(57 .) دریذپ یم  ماجنا  لماک  یتروشم  تقو  نآ  دیامن ، كرد  ار  تروظنم  تسرد  رگا  و  دومن . دهاوخ  ناهنپ  ار  امش  رارسا  دشاب  یعقاو 

يزاین یب  هار  رد  شالت  ( 50)

، دوب یمرگ  رایـسب  زور  مدرک . دروخرب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  هنیدم  هار  نیب  رد  دیوگ : یم  یلعالادبع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نیا ار  دوخ  امرگ  نیا  رد  ارچ  یشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  ناشیوخ  زا  يراد و  دنوادخ  شیپ  هک  یماقم  نآ  اب  موش  تیادف  متفگ :
زاـین یب  وـت  لـثم  زا  اـت  مدـمآ  نوریب  يزور  يوجتـسج  يارب  نم  یلعالادـبع ! دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  يا ؟ هتخادـنا  تـمحز  هـب  نـینچ 

(58 .) موش
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سردوز گرم  ( 51)

زور دواد ! يا  دومرف : میوگب ، ینخس  هکنیا  نودب  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : یم  یقر  دواد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
راک نیا  زا  يا . هدرک  بوخ  ینالف ، تیومع ، رسپ  هرابرد  وت  هک  مدید  نآ  رد  دندروآ ، نم  شیپ  ار  ناتلامعا  همانرب  هک  یماگنه  هبنش  جنپ 

. دش دهاوخ  تیومع  رسپ  سردوز  گرم  ثعاب  وا ) بناج  زا  محر  هلص  عطق  و   ) يو اب  وت  محر  هلـص  نیمه  مدیمهف  مدش و  لاحـشوخ  وت 
يرادان رقف و  رد  شا  هداوناخ  وا و  مدینـش  هک  یماـگنه  دوب ، متخـسرس  نمـشد  ترطفدـب و  رایـسب  متـشاد  ییومع  رـسپ  دـیوگ : یم  دواد 

توف نم  زا  دعب  وا  و  مدومن -. تکرح  هکم  يوس  هب  سپـس  مداتـسرف ، جراخم  يرادقم  شیارب  دنرب ، یم  رـس  هب  ار  يدب  راگزور  دـیدش ،
نم هب  ار  نایرج  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  منزب  یفرح  هکنیا  نودب  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هنیدم  رد  هک  یعقوم  دوب -  هدـش 

(59 .) داد ربخ 

تعفنم مه  زینک و  مه  ( 52)

ادیدش دید و  ار  زینک  یصخش  تشاد ، يریظن  مک  ابیز و  زینک  دوب  هنیدم  رد  يدرم  دیوگ : یم  دمحم  رـسپ  هعرز  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نم هللا  لاسا  وگب : يدـید  ار  وا  تقو  ره  دومرف : ترـضح  دومن  راهظا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  شقـشع  يارجام  يو  دـش  وا  قشاـع 
دزن دمآ . شیپ  زینک  بحاص  يارب  يرفس  هک  دیشکن  یلوط  داد . ماجنا  ار  ماما  روتسد  زین  وا  منک . یم  تساوخرد  دنوادخ  لضف  زا  هلـضف :

هدـمآ شیپ  يرفـس  میارب  یـشاب ، یم  نم  نانیمطا  دروم  رتشیب  دارفا  همه  زا  یتسه و  نم  هیاسمه  وت  ینالف ! تفگ : تفر و  صخـش  ناـمه 
دزن وت  زینک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین ، رگید  ینز  مه  نم  لزنم  رد  مرادن و  نز  نم  تفگ : درم  مراذـگب . تناما  وت  شیپ  ار  مزینک  ملیام 

اب رگا  یـشورفب و  نم  هب  ار  وا  متـشگرب ، هاگره  ینک  یم  دهعت  نمـض  رد  دشاب  وت  شیپ  زینک  مشورف  یم  وت  هب  ار  زینک  تفگ : دنامب ؟ نم 
هتساوخ ات  دنام  صخش  نآ  دزن  یتدم  زینک  تفر . داد و  ناشیا  هب  ینارگ  تمیق  هب  ار  زینک  تفگ و  ار  نیا  دشاب . تلالح  يدش  رتسبمه  وا 

هفیلخ يارب  زینک  يدادـعت  ات  دـمآ  هیما  ینب  يافلخ  زا  یکی  بناج  زا  يا  هدـنیامن  یتدـم ، تشذـگ  زا  سپ  تفرگ . ماـجنا  يو  زا  درم  نآ 
: داد خساپ  درم  شورفب ! تسوت  شیپ  هک  ینالف  زینک  تفگ : دمآ و  درم  نآ  شیپ  هفیلخ  هدنیامن  دوب . دـیرخ  تسیل  رد  زین  زینک  نیا  درخب 
. دیرخ يو  زا  دوب  هدـیرخ  وا  هچنآ  زا  شیب  ياهب  هب  ار  زینک  روز  هب  هفیلخ  هدـنیامن  مرادـن . شورف  هزاجا  نم  تسا . رفـس  رد  زینک  بحاص 
وا دیـسرپ : دوب . زینک  نامه  تفرگ  ار  شغارـس  هک  يزیچ  لوا  دـمآ . رفـس  زا  شقباس  بحاـص  دـندرب ، نوریب  هنیدـم  زا  ار  زینک  هک  نیمه 

: تفگ تشاذـگ و  وا  رایتخا  رد  دوب  هتخادرپ  هفیلخ  هدـنیامن  هک  ار  اهلوپ  مامت  سپـس  درک و  وگزاب  وا  يارب  ار  ناـیرج  درم  تسا ؟ روطچ 
وت لام  هیقب  مریذـپ  یم  هتـشاذگ  رارق  وت  اب  هک  ياهب  رادـقم  طقف  نم  تفگ : درکن و  لوبق  زینک  بحاص  ما . هتفرگ  نم  هک  تسا  یلوپ  نیا 

(60 .) دومن يو  بیصن  ار  تعفنم  مه  زینک و  مه  وا ، كاپ  تین  هطساوب  دنوادخ  داب ! تناج  شون  تسا ،

توغاط رادنامرف  ربارب  رد  هدنبوک  نخس  ( 53)

هنیدـم رادـنامرف  ار  لاـفغ ) نب  ۀبیـش   ) ماـنب دوخ  لاـمع  زا  یکی  یقیناود  روصنم  دـیوگ : یم  نامیلـس  نب  هللادـبع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ناـیم بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ : دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربـنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد  هـعمج  زور  هبیـش  تخاـس .

زا ار  وا  دنوادخ  یلو  دسرب . شلها  هب  دراذگن  دریگ و  تسد  هب  ار  تموکح  تساوخ  دـیگنج و  نینمؤم  اب  تخادـنا و  فالتخا  ناناملـسم 
ناـهاوخ هدوـب و  وا  يور  هلاـبند  يزیگنا  هنتف  رد  شنادـنزرف  وا  زا  سپ  تـفر و  اـیند  زا  تفـالخ  يوزرآ  رد  تخاـس و  مورحم  تموـکح 

. دنطلغ یم  دوخ  نوخ  رد  دنوش و  یم  هتشک  نیمز  هشوگ  کی  رد  مادک  ره  تهج  نیدب  دشاب ، هتشاد  یگتسیاش  هک  نآ  نودب  دنتموکح ،
اج زا  تشاد  نت  رب  نیمشپ  نهاریپ  هک  يدرم  تقو  نیا  رد  دیوگب ، يزیچ  تسناوتن  سک  چیه  اما  دمآ ، نارگ  رایسب  مدرم  رب  هبیـش  نانخس 
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میتسه اهنآ  راوازس  ام  یتفگ ، اهیبوخ  زا  هچنآ  میتسرف . یم  دورد  ایبنا  همه  وا و  ربمایپ  رب  مینک و  یم  شیاتس  ار  ادخ  ام  تفگ : تساخرب و 
! شاـب هاـگآ  یلو  دـیرت . راوازـس  نآ  هب  روصنم )  ) هدراـمگ رادـنامرف  اـجنیا  هب  ار  وت  هک  سکنآ  وـت و  يدروآ ، ناـبز  رب  یتـشز  زا  هچنآ  و 

سپس تسوت . راوازس  يراسمرش  یگدنکفارس و  يروخ ، یم  ار  يرگید  نان  يا و  هدش  راوس  يرگید  بکرم  رب  هک  وت  نک ! تقد  تسرد 
؟ دوب دـهاوخ  راکنایز  رتشیب  همه  زا  رتکبـس و  تماـیق  رد  شلاـمعا  نازیم  یـسک  هچ  مزاـسن  هاـگآ  ار  امـش  اـیآ  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور 
.( تسا هتخورف  روصنم  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  وا  . ) تسا نینچ  قساف  رادنامرف  نیا  دـشورفب و  يرگید  يایند  هب  ار  شترخآ  هک  سکنآ 

رادنامرف ربارب  رد  هک  صخـش  نیا  مدیـسرپ : هاگنآ  دش . جراخ  دجـسم  زا  دـیوگب ، يزیچ  هکنآ  نودـب  رادـنامرف  دـندش و  مارآ  همه  مدرم 
(61 .) تسا قداص  دمحم  نبرفعج  ماما  دنتفگ : تسیک ؟ تفگ ، نخس  هدنبوک  نینچ 

یگدنز هار  رد  شالت  ( 54)

يایوج ماما  دماین ، ترـضح  تمدخ  تشذگ ، یتدـم  دوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  ملـسم  نبرمع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
رد هک  یـسک  دـناد  یمن  ایآ  وا  رب  ياو  دومرف : ترـضح  تسا . تدابع  لوغـشم  هدرک و  كرت  ار  تراجت  وا  دـندرک : ضرع  دـش ، وا  لاح 
هیآ هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  دومرف : سپس  دوش ؟ یمن  باجتـسم  شیاعد  دنکن  شـشوک  يزور  بلط 

دـندروآ و تدابع  هب  ور  دنتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  دـش  لزان  ( 62 ( ) بستحیـال ثیح  نم  هیزری  اـجرخم و  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  (و 
نینچ سک  ره  دومرف : ترضح  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  هیـضق  نیا  هدش ! راد  هدهع  ار  ام  يزور  دنوادخ  دنتفگ :

(63 .) دینک شالت  یعس و  یگدنز  هار  رد  دیاب  امش  اذل  دوش ، یمن  باجتسم  شیاعد  دنک 

اوقت نودب  لمع  ( 55)

: متفگ نم  دمآ . نایم  هب  لامعا  یگنوگچ  زا  نخس  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : یم  لضفم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
زا رتهب  يراگزیهرپ ، اب  مک  لمع  دومرف : هاگنآ  هاوخب ! شزرمآ  دنوادخ  زا  شاب ! تکاس  دومرف : ترـضح  تسا ؟ مک  رادـقم  هچ  نم  لمع 
اذغ مدرم  هب  هک  یـسک  لمع  دننام  دومرف : دوش ؟ یم  هنوگچ  يراگزیهرپ  نودب  رایـسب  لمع  متفگ : تسا . يراگزیهرپ  نودب  رایـسب  لمع 
دریگ یم  رارق  مارح  راک  ضرعم  رد  هک  یماگنه  یلو  تسا ، زاب  مدرم  يور  هب  شا  هناخ  رد  دنک و  یم  تبحم  شناگیاسمه  هب  دـهد ، یم 

هک تسه  زین  يرگید  صخـش  اما  اوقت . نودـب  لـمع  هنومن  تسا  نیا  یلب ! دوش . یم  هاـنگ  مارح و  بکترم  دـنک و  یمن  يراددوخ  نآ  زا 
، هدومن يراد  نتـشیوخ  دـمآ ، شیپ  شیارب  یمارح  راک  رگا  یلو  دـهد ، یمن  ماجنا  هیاسمه و )... هب  ینابرهم  نداد ، اذـغ   ) کین ياـهراک 

(64 .) تسا یلوا  زا  رتهب  یمود  صخش  هتبلا  ددرگ ، یمن  هانگ  مارح و  راک  بکترم 

زیمآ تمکح  ياهدنپ  ( 56)

ماجنا هب  ار  وت  دومرف - : دنهدب . زردنا  دنپ و  نم  هب  متساوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يرـصب  ناونع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
زا دنرادرب و  مدق  دنوادخ  هار  رد  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  همه  هب  هکلب  امش  يارب  اهنت  هن  اه  شرافـس  نآ  منک ، یم  شرافـس  زیچ  هن 
ربص رد  رگید  يات  هس  و  تسا . سفن  تیبرت  قالخا و  بیذهت  رد  اهنآ  يات  هس  دیامرف . يرای  اهنآ  ماجنا  رد  زین  ار  وت  مهاوخ  یم  دنوادخ 
دوخ دیوگ : یم  يرصب  ناونع  رامشم ! کبس  ار  اهنآ  زگره  شاب  بظاوم  اهنآ  هب  تسا . شناد  ملع و  رد  مه  يات  هس  و  تسا . ییابیکـش  و 

: زا دـنترابع  تسا ، سفن  بیذـهت  تضایر و  رد  هک  زیچ  هس  نآ  اما  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  مدرک . هدامآ  اهنآ  نتفرگ  دای  يارب  ار 
هنـسرگ هک  یتقو  رگم  روخن ! اذغ  زگره  . 2 ددرگ . یم  یندوک  ینادان و  ثعاـب  اریز  يرادـن . لـیم  نآ  هب  هک  يزیچ  ندروخ  زا  زیهرپب ! . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  هراومه  وگب )! هللا  مسب  ! ) ربب ار  ادخ  مان  ندروخ  ماگنه  و  روخب ! لالح  ياذغ  هراومه  . 3 یتسه .
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اذغ لیم  هب  هچنانچ  دـشاب . مکـش  زا  رتدـب  هک  هدرکن  رپ  ار  یفرظ  چـیه  ناسنا  دومرف : يروخرپ  تمذـم  هرابرد  هک  شاب ! هتـشاد  رظن  رد  ار 
يارب ار  شموس  تمـسق  یندیـشون و  هب  ار  شرگید  تمـسق  کی  كاروخ و  هب  ار  نآ  تمـسق  کی  نک ! تمـسق  هس  ار  مکـش  يریزگان ،
فرح کی  رگا  تفگ : وت  هب  یـسک  هاگره  . 1 زا : دـنترابع  تسا ، يرابدرب  ملح و  رد  هک  زیچ  هس  نآ  اما  هدـب ! صاصتخا  ندیـشک  سفن 

.2 دینش . یهاوخن  نم  زا  فرح  کی  ییوگب  تشز  نخس  ات  هد  رگا  وگب : باوج  رد  وت  يونش ، یم  ات  هد  لباقم  رد  ییوگب  ازسان  مانـشد و 
زا دـشخبب و  ارم  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تسا  تسار  یتفگ  هک  ار  هچنآ  رگا  وگب : خـساپ  رد  تفگ ، دـب  داد و  شحف  ار  وت  یـسک  هاگره 

هدعو ار  وت  سک  ره  . 3 دشخبب . ار  وت  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسین  نم  رد  ادبا  تسا و  غورد  یتفگ  هک  ار  هچنآ  رگا  درذگب و  متاریصقت 
هک ار  هچنآ  . 1 زا : دنترابع  تسا ، شناد  ملع و  رد  هک  زیچ  هس  نآ  اما  و  هدب ! مارتحا  زردـنا و  دـنپ و  هدـعو  وا  هب  وت  داد ، مانـشد  شحف و 

هدیقع يأر و  ار  اهنت  زیچ  چیه  رد  . 2 دشاب . نانآ  ناحتما  ای  تیذا و  دصق  هب  وت  شسرپ  هک  نیا  زا  زیهرپب  سرپب و  نادنمشناد  زا  یناد  یمن 
يدـننامه نک  رارف  نداد  يوتف  زا  .3 نک ! تیاعر  ار  طایتحا  بناجا  اهراک  مامت  رد  و  هدـب ) ماجنا  ار  اهراک  تروشم  اـب   ) نکن لـمع  دوخ 

ياه هظعوم  دنپ و  نیا  نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدن ! رارق  مدرم  نایز  دوس و  يارب  یلپ  ار  تدوخ  ینک و  یم  رارف  ریـش  زا  هک 
اریز ریگن ! نیا  زا  رتشیب  ار  متقو  تسا ، نم  تدابع  تقو  ورب ! وش  دـنلب  مدرک ، تحیـصن  ار  وت  اقح  دومرف : يرـصب  ناونع  هب  زیمآ ، تمکح 

زا هک  داب  یسک  رب  دنوادخ  تمحر  مالـس و  منارذگب و  هدوهیب  هدرک و  فلت  ار  دوخ  تقو  متـسین  رـضاح  مرظن و  گنت  دوخ  سفن  رب  نم 
(65 .) دنک یم  يوریپ  ییامنهار  داشرا و 

ناتشگنا ود  نایم  تمحر  دصکی  ( 57)

مدیسرت دندمآ  یم  نم  دزن  رایسب  ینید  ناردارب  زا  مدوب . هدش  دنمتورث  هفوک  رد  نم  دیوگ : یم  رامع  نب  قاحسا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
رد تسین . اجنیا  ناـشیا  وگب  تساوخ  ارم  دـمآ و  ینید  ناردارب  زا  یکی  هاـگره  مداد  روتـسد  دوخ  مـالغ  هب  موش  هدنمرـش  مدرم  ناـیم  رد 

. داد مالس  باوج  رطاخ ، هتفرگ  ینیگنـس و  اب  ترـضح  مدرک  مالـس  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  متفر . هکم  هب  لاس  نامه 
نانمؤم هب  تبـسن  ار  دوخ  شور  امـش  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف : دـیتسه ؟ فطل  مک  نم  هب  ینادرگ و  يور  نم  زا  ارچ  موش ! تیادـف  متفگ :

. مدنمقالع ادیدش  اهنآ  هب  دناد  یم  ادخ  مدرک . يراک  نینچ  مدیسرت و  موش ، روهشم  دایز  هک  نیا  زا  مدرگ ! تیادف  متفگ : دیا . هداد  رییغت 

. دنهدب تسد  هدرک و  تاقالم  رگیدکی  اب  نمؤم  رفن  ود  هاگره  اریز  شابن ! تحاران  زگره  نانمؤم  يدایز  زا  قاحسا ! يا  دومرف : ترـضح 
ار دوخ  ینید  ردارب  هک  تسا  یسک  صوصخم  نآ  زا  تمحر  هن  دون و  هک  دهد  یم  رارق  ناشناتشگنا  ود  نایم  رد  تمحر  دصکی  دنوادخ 

ادخ ياضر  يارب  هاگره  دریگ . یم  رارق  یهلا  هجوت  دروم  رتشیب  وا  دنک  تبحم  رتشیب  شقیفر  هب  تبسن  مادک  ره  دراد و  یم  تسود  رتشیب 
ار رگیدمه  رگید  راب  دیدش ، هدیزرمآ  امـش  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هب  دناشوپ و  یم  ار  نانآ  دنوادخ  تمحر  دنریگ  شوغآ  هب  ار  رگیدـمه 

دنوادخ دنراد و  یلد  زار  دیاش  میوش  رود  رفن  ود  نیا  زا  دنیوگ  رگیدکی  هب  ناگتشرف  دننک ، تبحص  دنتساوخ  هاگره  دیریگب . شوغآ  هب 
رد دنریگب و  هلصاف  لامعا  هدنسیون  هتشرف  ود  نآ  تسا  نکمم  مدرک  ضرع  دیوگ : یم  قاحسا  میوش . ربخاب  اهنآ  لد  زار  زا  دهاوخ  یمن 

یمن نخس  ناسنا  (: 66 ( ) دیتع بیقر و  هیدلا  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  : ) دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  اب  دنسیونن . دنونـشن و  ار  ام  نانخـس  هجیتن 
یهآ نخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنتـسه . هدامآ  ناشراتفگ  طبـض  يارب  دیتع  بیقر و  کلم  ود  هک  نیا  رگم  دیوگ 

هتـشرف ود  نآ  رگا  قاحـسا ! يا  دومرف : دومن و  رت  ار  ترـضح  نآ  نساحم  شناگدـید  کـشا  هک  يروط  هب  تسیرگ  تدـش  هب  دیـشک و 
وت وا  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  هک  نانچنآ  سرتب ! ادخ  زا  قاحسا ! يا  تسام . راتفگ  رب  هاگآ  دنوادخ  دنـسیونن ، دنونـشن و 
هانگ بکترم  زاب  دنیب  یم  ار  وت  دنوادخ  یـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  يا و  هدش  رفاک  دنیب  یمن  ار  وت  وا  هکنیا  رد  ینک  کش  رگا  دنیب و  یم  ار 

(67 .) ینک یمن  ایح  هک  يا  هداد  رارق  ناگدننیب  نیرت  تسپ  ار  وا  تروص  نینچ  رد  يوش 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تداهش  دلوت و  ( 58)

هب متفه  (، 68  ) أوبا رد  يرجه  لاس 128  رد  مالسلا  هیلع  قداص  اما  دنزرف  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
لاس تداهـش 55  ماگنه  دنا . هتفگ  ار  لاس 183  بجر  مجنپ  یضعب  دیـسر . تداهـش  هب  بجر  مجنپ  تسیب و  لاس 183 ، رد  و  دـمآ . ایند 

رد و  دوب . لاس  ترـضح 35  نآ  تماما  تدم  دنتفگ . یم  داهن  كاپ  هدـیمح  ار  وا  ( 69) دوب هیربرب  هدـیمح  مان  هب  يزینک  شردام  تشاد .
تموکح لاس  هد  يدهم  شرـسپ  وا  زا  سپ  دیـسر  تماما  هب  یقناود ، روصنم  تفالخ  رخاوا  رد  ترـضح  دیـسر . تماما  هب  یگلاس  تسیب 

رـسپ نوراه  رایتخا  رد  تموکح  سپـس  دوب . رادـمامز  هام  کی  لاس و  کی  دـمحم ) نب  یـسوم  مانب   ) يداه شرـسپ  يدـهم  زا  دـعب  درک 
نادنز رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تشذـگ  یم  نوراه  تموکح  زا  لاس  هدزناپ  تفرگ . رارق  دوب  دیـشر  هب  روهـشم  هک  دـمحم 

( دوش یم  هتفگ  نیمظاک  نونکا  هک  ( ) دادغب  ) مالسلا ۀنیدم  رد  و  دیسر . تداهش  هب  دش و  مومـسم  نوراه ) روتـسد  هب   ) کهاش نب  يدنس 
(70 .) دیدرگ نفد  شیرق  ناتسربق  هب  فورعم  ناتسربق  رد 

رون دلوت  رد  تماما  تلاسر و  ياه  هناشن  ( 59)

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هارمه  نم  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  رفعج  نب  یسوم  هک  یلاس  نآ  رد  دیوگ : یم  ریصب  وبا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هک یماگنه  دروآ ، هناحبـص  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میدیـسر  هک  اوبا  هب  میدرک ، تکرح  هکم  يوس  هب  جـح  مسارم  ماجنا  يارب 
هک میدوب  هناحبـص  ندروـخ  لوغـشم  اـم  درک . یم  هیهت  ناوارف  ياذـغ  یلاـع و  يا  هرفـس  هشیمه  داد  یم  اذـغ  شباحـصا  هب  ترـضح  نآ 

نیا دلوت  ماگنه  دیا  هدومرف  امـش  هداد و  خر  نم  هب  نامیاز  تلاح  دیوگ : یم  هدیمح  تفگ : دمآ و  قداص ) ماما  رـسمه   ) هدیمح هداتـسرف 
تساخرب و اج  زا  گنرد  یب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مناسر .) یم  عالطا  هب  ار  نایرج  کنیا   ) هدن ماجنا  يراک  نم  عالطا  نودب  مدـنزرف .

هیـضق دیامن ، تیادف  ار  ام  دنک و  لاحـشوخ  ار  وت  ادخ  دنتفگ : باحـصا  تشگرب . ترـضح  دیـشکن  یلوط  تفر ، هدیمح  هداتـسرف  هارمه 
نیمز يور  قولخم  نیرتهب  هک  دومرف ، تیاـنع  يدـنزرف  نم  هب  تشاد و  هگن  تمالـس  ار  هدـیمح  دـنوادخ  دومرف : ماـما  دـش ؟ هچ  هدـیمح 

رتهاـگآ وا  زا  نآ  هب  نم  هکنآ  لاـح  مناد و  یمن  ار  نآ  نم  درک  یم  ناـمگ  هک  دومن  لـقن  ار  یناـیرج  دازون  نآ  هراـبرد  هدـیمح  و  تسا ،
ار شیاهتسد  دمآ  ایند  هب  دازون  نآ  هک  یتقو  تفگ : هدیمح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ ؟ هچ  هدیمح  موش  تیادف  متفگ : مدوب .
زا دعب  نیشناج  هناشن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناشن  راک  نیا  متفگ : هدیمح  هب  نم  درک . دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  تشاذگ و  نیمز  رب 

(71 (...) دنراد ار  اه  هناشن  نیا  دلوت  ماگنه  ناماما  همه  . ) تسا وا 

نارگمتس اب  يراکمه  رطخ  ( 60)

هیلع مظاک  ماما  تمدـخ  يزور  دـیوگ : یم  تشاد ، طاـبترا  دیـشرلا  نوراـه  هاگتـسد  اـب  هک  هملـس  یبا  نب  داـیز  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! يرآ مـتفگ : يراد ؟ يراـکمه  ناـنآ  اـب  ینک و  یم  راـک  دیـشرلا ) نوراـه   ) ناطلـس يارب  وـت  ما  هدینـش  داـیز ! دوـمرف : مدیـسر ، مالــسلا 
. منک یم  راک  اهنآ  يارب  یگدنز  جراخم  نیمأت  تهج  مشاب . یم  تسد  یهت  دـنملایع و  زین  متـسه و  رادوربآ  مدآ  نم  متفگ : ارچ ؟ : دومرف

مشاب ناملاظ )  ) اهنآ ياهراک  زا  يراک  راد  هدهع  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  میارب  موش ، هعطق  هعطق  متفیب و  يدنلب  زا  نم  رگا  دایز ! دومرف : ماما 
اب دومرف : مناد . یمن  موش  تیادـف  متفگ : تسا ؟ تروص  هچ  نآ  یناد  یم  تروص ، کـی  رد  رگم  مراذـگب . اـهنآ  شرف  يور  یمدـق  اـی  و 

. میامن ادا  ار  شضرق  ای  . 3 منک . فرطرب  ار  وا  یتحاران  ای  . 2 مرادرب . ینمؤم  لد  زا  مغ  . 1 دروم : دنچ  رد  رگم  منک ، یمن  يراکمه  نانآ 
باسح زا  ات  دهد  یم  رارق  نیـشتآ  همیخ  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دهد ، یم  ماجنا  نارگمتـس  ناروای  اب  دـنوادخ  هک  يراک  نیرتمک  دایز !

... دنکب ار  تناهانگ  ناربج  ات  نک ! یکین  تناردارب  هب  يدـش  اهنآ  ياهلغـش  زا  یلغـش  يدـصتم  هاگره  دایز ! يا  ددرگ . غراف  رـشحم  لها 
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یکین شاب  هتـشاد  هجوت  دراد و  تردق  وت  رب  تمایق  يادرف  زین  دنوادخ  نادـب ! يدرک  هدـهاشم  مدرم  رب  تردـق  بحاص  ار  دوخ  هک  یتقو 
(72 .) دنام دهاوخ  اه  یکین  نامه  وت ، تمایق  يادرف  يارب  یلو  دننک  شومارف  ار  تیاه  یکین  اهنآ  تسا  نکمم  درذگ و  یم  وت  ياه 

ناماما تخانش  هار  ( 61)

یم هنوگچ  ار  ماما  موش  تیادف  متفگ : متفر ، مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدخ  يزور  دـیوگ : یم  يریمح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
وا مدرم  دنک  یفرعم  دنک و  بصن  تماما  ماقم  هب  ار  وا  . 2 دهد . ربخ  وا  تماما  هب  ار  مدرم  وا  ردپ  . 1 تفص : دنچ  اب  دومرف : تخانش ؟ ناوت 

مدرم هب  ار  وا  درک و  بصن  تماما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هچنانچ  دوش ، مامت  ناـنآ  رب  تجح  دنـسانشب و  ار 
.6 دهد . ربخ  هدـنیآ  زا  ار  مدرم  . 5 دنک . نایب  شدوخ  دنـسرپن ، رگا  . 4 دوشن . زجاع  دـیوگب ، باوج  دنـسرپب  وا  زا  هچ  ره  . 3 دومن . یفرعم 

رطاخ ات  مهد  ناشن  وت  هب  دوخ  تماما  تمالع  زا  ات  نیشنب  دومرف : سپس  دیوگب . نخس  مدرم  اب  دهاوخب  ینابز  ره  اب  دنادب و  ار  اهنابز  همه 
یناسارخ داد . ار  شنخس  خساپ  یسراف  هب  ترضح  درک ، یلاؤس  ترـضح  زا  یبرع  هب  دش و  دراو  یناسارخ  درم  لاح  نیا  رد  يوش . عمج 

رب یتدایز  مهد  باوج  وت  نابز  هب  مناوتن  نم  رگا  هللا ! ناحبس  دومرف : یناد ! یمن  وت  منامگ  هب  متفگن ، یـسراف  هب  ار  ما  هتـساوخ  نم  تفگ :
، تسین یفخم  ماما  رب  یحور  بحاص  ره  تاناویح و  ناغرم و  ناـبز  مدرم و  زا  کـی  چـیه  ناـبز  دومرف : نم  هب  هاـگنآ  تشاد ؟ مهاوخ  وت 

(73 .) تسین ماما  وا  دشابن  وا  رد  اهتفص  نیا  هچنانچ  تخانش ، ار  ماما  ناوت  یم  اهتمالع  نیا  اب  دناد و  یم  ار  همه 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هرظانم  ( 62)

هنیدـم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تقو  نآ  نیمار ! نبا  دومرف : ( هیقف  ) نیمار نبا  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هنیدم لها  هب  ارچ  سپ  مالـسلا : هیلع  اضر  ماما  تشاذگ . دوخ  ياج  ار  یلع  ارچ  نیمار : نبا  تشاذـگن ؟ دوخ  ياج  ار  یـسک  دـش ، جراخ 

فـالتخا و دوب  نارگن  نوچ  ربماـیپ  ترـضح  نیمار : نبا  دوش . یمن  اـطخ  امـش  باـختنا  نوچ  دـینک ، باـختنا  ار  یـسک  ناـتدوخ  دومرفن 
یم رب  هنیدـم  هب  ترفاـسم  زا  هک  یماـگنه  داد ، یم  خر  یفـالتخا  مه  رگا  تشاد ، یبـیع  هچ  بوخ  ماـما : دـتفیب . مدرم  ناـیم  رد  يریگرد 

یقطنم رت و  بسانم  يراک  مکحم  اب  دومرف ، نییعت  نیـشناج  دوخ  هک  ترـضح  نآ  لمع  هتبلا  نیمار : نبا  دومن . یم  حالـصا  ار  نآ  تشگ 
یلـص ربمایپ  گرم  ایآ  ماما : هن ! نیمار : نبا  تسا ؟ هداد  رارق  دوخ  ياج  ار  یـسک  امتح  زین  دوخ  گرم  زا  سپ  يارب  نیاربانب  ماما : دوب . رت 

زا گرم  ماگنه  هک  دـش  هنوگچ  سپ  يدـبا . ینـالوط و  گرم  رفـس  تسا و  هاـتوک  اـیند  رفـس  دوبن ؟ رت  مهم  شترفاـسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
نیا اب  درک -  نییعت  نیـشناج  دوبن -  عمج  رطاخ  ایند  هزور  دـنچ  ترفاسم  رد  اما  درکن -  نییعت  نیـشناج  دوب -  عمج  رطاخ  تما  فـالتخا 

تسناوتن مالسلا  هیلع  ماما  یقطنم  نانخس  لباقم  رد  نیمار  نبا  دیامن . حالصا  ار  تافالتخا  تسناوت  یم  دوب و  هدنز  ترـضح  نآ  دوخ  هک 
(74 .) دش تکاس  دیوگب و  یفرح 

دننک یم  هرخسم  ار  نتشیوخ  هک  نانآ  ( 63)

رافغتسا نابز  اب  سک  ره  . 1 تسا : هرخسم  رگید ، زیچ  تفه  نودب  زیچ  تفه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
.3 هدرک . هرخسم  ار  دوخ  دیامنن ، شـشوک  دهاوخب و  قیفوت  ادخ  زا  سک  ره  . 2 هدرک . هرخسم  ار  دوخ  دنکن ، رافغتـسا  بلق  رد  یلو  دنک 
رب دهاوخب و  تشهب  ادـخ  زا  سک  ره  . 4 هدومن . هرخـسم  ار  دوخ  دنک ، یتالابم  یب  یلو  دبلطب  یگدـنز  رد  طایتحا  يرایـشوه و  سک  ره 

ار ایند  عورـشم  ان  ياـه  هتـساوخ  یلو  درب  هاـنپ  ادـخ  هب  منهج  شتآ  زا  سک  ره  . 5 هدرک . هرخـسم  ار  دوخ  دنکن ، ربص  تدابع  تالکـشم 
رد ( ) 75 .) هدرک هرخسم  ار  دوخ  دریگن  شرادید  يارب  تعرـس  یلو  دشاب  ادخ  دای  هب  سک  ره  و  . 6 هدومن . هرخسم  ار  دوخ  دیامنن ، كرت 

.( تسا هدشن  رکذ  یمتفه  راونالاراحب 
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دساف هدیقع  اب  هزرابم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ( 64)

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  نک ! نایب  ام  يارب  ار  ادـخ  تافـص  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  یـصخش  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ضرع درم  نآ  تسا . اتمه  یب  اتکی و  فاصوا  نیا  رد  یهلا  كاپ  تاذ  دومرف : دومن و  ناـیب  ار  یهلا  لاـمج  لـالج و  تافـص  زا  يدادـعت 

رد یهلا  تافـص  نیا  همه  هک  تسا  دقتعم  دراد و  ار  امـش  اب  یتسود  ياعدا  هک  تسه  یـصخش  ام  دزن  رد  تیادف ! هب  مردام  ردـپ و  درک :
تفرگ و ارف  ار  وا  مادنا  هزرل  دینـش  ار  نخـس  نیا  ات  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا . نایناهج  راگدیرفآ  وا  تسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو 

یلع رگم  تسا ، هزیکاپ  كاپ و  نارفاک  ناـملاظ و  راـتفگ  نیا  همه  زا  یهلا  كاـپ  تاذ  هللا ! ناحبـس  دومرف : تخیر و  ورف  شندـب  زا  قرع 
اب ... دنک و یمن  جاودزا  ناگدننک ، جاودزا  دننام  دشون و  یمن  بآ  ناگدنـشون ، دننام  دروخ و  یمن  اذغ  ناراوخ ، اذغ  دـننام  مالـسلا  هیلع 

، دومن یم  هیرگ  زاین و  زار و  وا  هاگشیپ  رد  داد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  عوشخ  عضاوت و  تیاهن  دناوخ و  یم  زامن  ادخ  رـضحم  رد  همه  نآ 
کیرش وا  اب  فاصوا  نیا  رد  هک  امـش  همه  سپ  دشاب  ادخ  یلع  رگا  دیمان ؟ ادخ  ار  وا  ناوت  یم  دشاب  یفاصوا  نینچ  ياراد  هک  یـسک  ایآ 

(76 .) دیشاب یم  ادخ  دیتسه ،

مالسلا هیلع  داوج  ماما  زا  يا  هزجعم  ( 65)

تاـماش رد  هک  ار  يدرم  مدینـش  مدوب . ارماـس  رهـش  رد  نم  دـیوگ : یم  دوب ) بهذـم  يدـیز  هک   ) دـلاخ نب  یلع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
مدآ مدید  موش ، هاگآ  وا  لاح  زا  ات  متفر . وا  ندید  هب  دنا . هدرک  ینادنز  اجنیا  رد  هدومن و  ریگتـسد  تقو  تلود  هدرک  یم  يربمایپ  ياعدا 
رـس هک  یلحم  رد  متـسه ، ماـش  یلاـها  زا  نم  تفگ : يا ؟ هدـش  ینادـنز  ارچ  دوب و  هچ  وـت  تشذگرـس  ینـالف ! متفگ : تسا . يا  هدـیمهف 

نایامن میور  شیپ  رد  یـصخش  ناهگان  بش ، کی  مدوب . تدابع  لوغـشم  هتـسویپ  هدش ، هداهن  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم 
ار دجسم  نیا  دومرف : متسه . هفوک  دجـسم  رد  مدید  تشذگ  یکدنا  مداتفا . هار  هب  وا  اب  متـساخرب و  رایتخا  یب  میورب . زیخرب ! دومرف : دش ،
هک تشذگن  يزیچ  میداتفا . هار  هب  هرابود  هاگنآ  مدـناوخ  زامن  زین  نم  دـناوخ  زامن  ناشیا  تسا . هفوک  دجـسم  يرآ ! متفگ : یـسانش ؟ یم 

جراخ سپس  دومن  شترایز  داتـسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  میدناوخ و  زامن  مه  زاب  مدید ! هنیدم  دجـسم  رد  ار  دوخ 
. میداتفا هار  هب  نآ  زا  سپ  مداد . ماجنا  اقآ  نآ  اب  ار  ادـخ  هناخ  ترایز  مسارم و  سامت  میتسه و  هکم  رد  هک  مدـید  دـعب  يا  هظحل  میدـش .

ارجام نیا  زا  لاس  کی  دش . دیدپان  مرظن  زا  صخش  نآ  متسه و  ماش  رد  یلبق ، لحم  رد  هک  مدش  هجوتم  هبترم  کی  میتشادرب . یمدق  دنچ 
دننام درب و  اهرفس  نآ  هب  دوخ  هارمه  ارم  دمآ و  صخش  نامه  دیسر  جح  مایا  هک  مدوب -  تدابع  لوغـشم  ناکم  نامه  رد  نم  تشذگ - 

ماـش هب  ارم  ماجنارـس  میداد ، ماـجنا  ار  هتـشذگ  لاـس  ياـهراک  میدرک و  تراـیز  مـه  اـب  ار  سدـقم  ياـهناکم  نآ  هـمه  نیتـسخن  هـلحرم 
وت وگب ! هدومرف  تمارک  یتردق  نینچ  ار  وت  هک  ییادخ  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  متفگ : دوش ، ادج  نم  زا  تساوخ  هک  یتقو  دینادرگزاب .

ار هیضق  نیا  نم  و  متسه . رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نبدمحم  نم  دومرف : درک و  نم  هب  یهاگن  سپس  تخادنا . ریز  هب  رـس  یتدم  یتسیک ؟
دندرک و ریگتسد  ارم  داد  روتسد  وا  دیسر  مصتعم ) ریزو   ) تایز کلملادبع  نبدمحم  هب  ربخ  متفگ ، دوخ  کیدزن  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  هب 

نبدـمحم هب  ار  دوـخ  هیـضق  لـصا  تسا  بوـخ  متفگ : وا  هب  منادـنز . رد  هک  ینیب  یم  نوـنکا  متـسه . يربماـیپ  یعدـم  هـک  دـندز  تـمهت 
نامه وگب  دوب ، هتشون  همان  نامه  ریز  رد  کلملادبع  نبدمحم  تشون . ار  دوخ  يارجام  مه  وا  دنک ، دازآ  ار  وت  دیاش  یسیونب ، کلملادبع 

زین نادـنز  نیا  زا  هدـنادرگرب ، ماش  هب  سپـس  هدرب  هکم  هب  هنیدـم  زا  هنیدـم و  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ماش  زا  بش  کـی  رد  ار  وت  هک  یـسک 
! نک ربص  متفگ : وا  هب  تخوس  وا  لاح  هب  ملد  مدش و  تحاران  مدناوخ  ار  کلملادبع  باوج  نوچ  دیوگ : یم  دلاخ  نب  یلع  دهد . تاجن 
نادنز و نانابهگن  مدید  مسرپب ، ار  وا  لاوحا  هک  متفر  نادنز  هب  رگید  زور  حبص  مدمآ . نوریب  نادنز  زا  دوش و  یم  هچ  راک  تبقاع  نیبب  ات 

ياعدا هک  ینادنز  نامه  دنتفگ : تسا ؟ هدش  هچ  مدیـسرپ : دننک ، یم  دمآ  تفر و  نادـنز  فارطا  رد  مدرم  زا  يا  هدـع  رایـسب و  نیرومأم 
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. تسا هدیشک  رپ  نامـسآ  هب  هدنرپ  نوچ  ای  هتفر  نیمز  هب  میناد  یمن  دوب ، هتـسب  همه  اهرد  هکنیا  اب  هتـشگ  دیدپان  نادنز  زا  تشاد  يربمایپ 
زا دیـشک و  يدـیز )  ) دوخ بهذـم  زا  تسد  هعقاو  نیا  ندـید  زا  سپ  دـلاخ  نب  یلع  داد ). تاجن  نادـنز  زا  ار  وا  داوج  ماما  هنوگ  نیدـب  )

(77 .) دش داوج  ترضح  مهن  ماما  نایعیش 

یندناوخ هرظانم  کی  ( 66)

سلجم اـهزور  زا  یکی  رد  درک ، جـیوزت  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هب  ار  لـضفلا  ما  شرتـخد  هکنآ  زا  سپ  نومأـم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
روضح اجنآ  رد  ننـست  لها  زا  يرایـسب  هدـع  مثکا و  نب  ییحی  مالـسلا و  هیلع  داوج  ترـضح  نومأـم و  دوخ  دوب ، هتفاـی  لیکـشت  یگرزب 
لیئربج هک  تسا  هدش  تیاور  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  دروآ و  شیپ  ار  یـساسح  هلأسم  مثکا  نب  ییحی  دنتـشاد ،

لاؤس رکبوبا  زا  متسه  یضار  رکبوبا  زا  نم  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ  دمحم ! ای  تفگ : هدش و  لزان  ادخ  ربمایپ  رب  نیما 
مالسلا هیلع  داوج  ماما  دییوگ ؟ یم  هچ  تسیچ و  روهشم  تیاور  نیا  هرابرد  امـش  رظن  ایآ  هن ؟ ای  تسه  یـضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  نیبب  نک 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  يرگید  ربخ  دیاب  دنک  یم  لقن  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  یلو  منک  یمن  راکنا  ار  رکبوبا  تلیـضف  نم  دومرف :
هدش دایز  دندنب  یم  غورد  نم  رب  هک  یناسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دشاب  هتـشاد  رظن  رد  دومن  نایب  عادولا  ۀجح  رد  هلآ  و 

نم زا  یثیدح  هاگره  نیاربانب  دوب . دهاوخ  شتآ  رد  وا  هاگیاج  ددنب  غورد  نم  رب  ادمع  سک  ره  دش و  دنهاوخ  دایز  زین  نم  زا  دعب  دـنا و 
شلوبق دوب  نم  تنـس  ادـخ و  باتک  قفاوم  هک  مادـک  ره  دـینک ، هسیاقم  نم  تاروتـسد )  ) تنـس و  نآرق )  ) ادـخ باتک  اب  ار  نآ  دـش  لقن 

( رکبوبا هرابرد   ) تیاور نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  سپـس  دـییامن . شدر  دوب  نم  تنـس  ادـخ و  باتک  فلاـخم  مادـک  ره  دـینک .
وا هب  ندرگ  گر  زا  اـم  میهاـگآ و  وا  نورد  ياـهزار  زا  میدـیرفآ و  ار  ناـسنا  اـم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  تسین . ادـخ  باـتک  قـفاوم 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  زا  لیئربج  هلیسو  هب  ار  نآ  ات  تسین  یـضار  ای  تسا  یـضار  وا  زا  رکبوبا  تسناد  یمن  دنوادخ  ایآ  ( 78 .) میرتکیدزن

لـیئربج و دـننامه  نیمز ، رد  رمع  رکبوـبا و  هک  دـنا  هدرک  تیاور  تفگ : مثکا  نب  ییحی  زاـب  تسا . لاـحم  ـالقع  نیا  دـسرپب ؟ هلآ  هیلع و 
نآ هرابرد  دـیاب  تسا ، لمأت  لحم  زین  ربخ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تسا ؟ تسرد  نخـس  نیا  اـیآ  تسا . نامـسآ  رد  لـیئاکیم 

راگدرورپ تعاط  زا  يا  هظحل  دـنا و  هدرکن  هانگ  زگره  هک  دنتـسه ، دـنوادخ  هاگرد  برقم  کلم  ود  لیئاکیم  لیئربج و  ریز  دومن ، تقد 
كرش رد  ار  ناشرمع  رتشیب  اما  دندش  ناملسم  مالـسا  روهظ  زا  سپ  هچ  رگا  دندوب  كرـشم  رمع  رکبوبا و  هکنآ  لاح  و  دنا ، هدشن  جراخ 
کلم ود  اب  ار  اهنآ  و  دـنک ! هیبشت  لـیئاکیم  لـیئربج و  هب  ار  رمع  رکبوبا و  دـنوادخ  تسا  لاـحم  نیارباـنب  دـنا ، هدرک  يرپس  یتسرپ  تب  و 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امـش  رظن  دنتـشهب . ناریپ  نارورـس  رمع ، رکبوبا و  هک  تسا  هدش  تیاور  تفگ : ییحی  دـنادب . ناسمه  ربارب و  برقم 
رد دنناوج و  یگمه  نایتشهب  اریز  دشاب . تسرد  تسا  لاحم  زین  تیاور  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تسا ؟ تسرد  تیاور  نیا  ایآ 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یتیاور  لباقم  رد  هیما ، ینب  ار  ربخ  نیا  دشاب ) نانآ  رورس  رمع  رکبوبا و  ات   ) درادن دوجو  يریپ  اهنآ  نایم 
تسا هدش  تیاور  تفگ : مثکا  نب  ییحی  دنا . هدرک  لعج  دنتشهب ) لها  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  : ) دومرف نیـسح  نسح و  هرابرد  هلآ 

، ادخ برقم  ناگتشرف  تشهب  رد  اریز  تسا . تالاحم  زا  زین  ربخ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . تشهب  لها  غارچ  باطخ  نب  رمع  هک 
اب ات  دوش  یمن  نشور  نانآ  رون  اب  تشهب  دنراد ، روضح  ناگداتـسرف  ایبنا و  همه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مدآ و  ترـضح 

تـسا هدـش  تیاور  تفگ : ییحی  تسا ). نشور  هشیمه  دـشاب ، هتـشاد  غارچ  هب  يزاـین  اـت  تسین  کـیرات  تشهب  . ) ددرگ نشور  رمع  رون 
یم ربنم  يـالاب  دوب  رمع  زا  رتـهب  رکبوبا  هکنیا  اـب  متـسین  رکبوبا  لـضف  رکنم  نم  دومرف : ترـضح  دـیوگ . یم  نخـس  رمع  ناـبز  زا  هنیکس 

. دیروایب تسار  هار  هب  ارم  مدـش  فرحنم  تسار  هار  زا  دـیدید  تقو  ره  دوش و  یم  طلـسم  نم  رب  یهاگ  هگ  هک  مراد  یناطیـش  نم  تفگ :
هیلع ماـما  دـش . یم  ربماـیپ  رمع  اـمتح  مدـش  یمن  ربماـیپ  نم  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ : ییحی 

نامیپ ناربمایپ  زا  هک  ار  یماگنه  روآ  داـی  هب  دـیامرف : یم  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا ، رت  تسار  ثیدـح ، نیا  زا  میرک  نآرق  دومرف : مالـسلا 
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تـسا نکمم  هنوگچ  تسا ، هتفرگ  ناـمیپ  ناربـمغیپ  زا  دـنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم  ینـشور  هب  هیآ  نیا  زا  ( 79 ...) حون وت و  زا  میتـفرگ و 
کی ردـق  هب  ناربمایپ  زا  مادـکچیه  نیا  رب  نوزفا  دـنک ) ربمغیپ  ار  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ياـج  هب  ( ؟ دـهد رییغت  ار  دوخ  ناـمیپ 

رد ار  دوخ  رمع  نیرتشیب  هک  دـنک  یم  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  هنوگچ  دـنا . هدـشن  لـیاق  کیرـش  ادـخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ 
مسج حور و  نایم  مدآ  هک  یلاح  رد  مدوب  ربمایپ  نم  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زین  و  تسا ؟ هدرک  يرپس  رفک  كرش و 
هکنیا رگم  دـشن  عطق  نم  زا  یحو  تقوچیه  دومرف : ربـمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ : مثکا  نب  ییحی  دوب ). هدـشن  هدـیرفآ  ( ) 80 .) دوب

مالـسلا هیلع  داوج  ماما  تسا ). هدش  لقتنم  اهنآ  هب  نم  زا  تلاسر  ماقم  . ) تسا هتـشگ  لزان  رمع ) ردپ   ) باطخ نادـناخ  رب  هک  مدرک  لایخ 
اهناسنا ناگتـشرف و  زا  دنوادخ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دـنک . کش  دوخ  تلاسر  رد  ربمغیپ  تسین  نکمم  اریز  تسا ، لاحم  مه  نیا  دومرف :

، هدوب كرـشم  ادخ  هب  هک  یـسک  هب  هدیزگرب ، ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  زا  توبن  تسا  نکمم  هنوگچ  اذـل  ( 81 .) دـنک یم  باختنا  یناربمغیپ 
باذـع رگا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : ییحی  دـشاب ). هتـشاد  دـیدرت  کش و  دوخ  توبن  رد  ربمغیپ  اـت   ) دوش لـقتنم 

: دیامرف یم  مالسا  ربمغیپ  اریز  تسا ، لاحم  مه  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تفای . یمن  تاجن  نآ  زا  رمع  زج  یـسک  دش ، یم  لزان 
یمن ناشباذع  ادخ  دـننک  یم  رافغتـسا  هک  یمادام  زین  یتسه و  اهنآ  نایم  رد  وت  هک  یمادام  دـنک  یمن  باذـع  ار ) یتلم   ) ار نانآ  دـنوادخ 
ماما هنوگچ  هک  دندید  اراکـشآ  تنـس  لها  ناگرزب  همه  دش و  ناوتان  هدـنامرد و  ماما  ربارب  رد  الماک  مثکا  نب  ییحی  اجنیا  رد  ( 82 .) دنک

هب خساپ  زا  یـضاق  هکنیا  رت  تفگـش  داد و  باوج  دادـغب  رهـش  گرزب  یـضاق  ياهـشسرپ  هب  ( 83  ) یلاس درخ  همه  اـب  مالـسلا  هیلع  داوج 
(84 .) دنام ورف  ماما  تالاؤس 

دش یثنخ  هک  يا  هئطوت  ( 67)

ره هدرک ، زجاع  ارم  يداه ) ماما   ) اضرلا نبا  راک  تفگ : یم  اهراب  یـسابع  لکوتم  دیوگ : یم  رـسای  رـسپ  بوقعی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
: دنتفگ مناشکب . راک  نیا  هب  ار  وا  مرادن  مه  یتصرف  رگید  تفریذپن . دنیـشنب ، نم  بارـش  سلجم  رد  دشونب و  بارـش  مدرک  شـشوک  هچ 

دشون یم  دروخ و  یم  تسا ، زاوآ  زاس و  لها  راوخ و  بارش  یـسوم  شردارب  ضوع  رد  تسین . مهم  يرادن  یتصرف  نینچ  وا  هرابرد  رگا 
هدرک و یفرعم  اضر  دنزرف  ار  وا  مینک . یم  هبتـشم  مدرم  رب  ار  راک  ام  دنروایب  هنیدـم  زا  ار  وا  دـیتسرفب  تسا  بوخ  دـنک . یم  يزابقـشع  و 

یپ همان  اب  ار  یـسک  لـکوتم  دـننک ). دراو  همطل  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تیعقوم  رب  هار  نیا  زا  دنتـساوخ  یم  و  . ) مییاـمن یم  شروهـشم 
لکوتم دنتفر . شلابقتـسا  هب  يروشک  يرکـشل و  نارـس  مشاه و  ینب  همه  دـندرک و  دادـغب  دراو  مارتحا  میظعت و  اب  ار  وا  داتـسرف ، یـسوم 
هدنزاون نانز  بارـش و  نایقاس  دزاسب . شیارب  یلاع  نامتخاس  دنک و  راذگاو  يو  هب  یکالما  دش  دادغب  دراو  یـسوم  یتقو  تشاد  میمـصت 

رد مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دش ، دراو  هک  یسوم  دورب . شندید  هب  اجنآ  رد  زین  دوخ  شون ، شیع و  لیاسو  لیمکت  زا  سپ  دتـسرفب ، وا  دزن 
وا هب  دومن و  شمارتحا  تفگ و  مالس  يو  رب  درک و  تاقالم  یسوم  اب  دش  یم  لابقتسا  نیدراو  زا  لحم  نآ  رد  الومعم  هک  فیصو  لپ  رس 
وا هب  ادابم  دنک . شزرا  یب  ار  وت  دروآ و  نییاپ  ار  وت  تلزنم  ردـق و  دنکـشب و  ار  تتمرح  ات  هتـساوخ  ار  وت  لکوتم  دومرف : درک و  دزـشوگ 

: دومرف تسیچ ؟ ما  هراچ  دشاب ، هتساوخ  ضرغ  نیا  يارب  ارم  وا  رگا  تفگ : یسوم  مروخ . یم  بارش  متسه و  بارـش  لها  نم  هک  ییوگب 
، درک تحیـصن  هظعوم و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هچ  ره  تسا . امـش  ندرک  اوسر  وا  روظنم  نکم ! يراـک  نینچ  رادـهگن و  ار  دوخ  مارتحا 

زگره هتفرگ ، رظن  رد  لکوتم  هک  ار  یسلجم  نادب  ار  نیا  دومرف : دور ، یمن  راب  ریز  یـسوم  دید  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  تفریذپن . یـسوم 
، تفر یم  لکوتم  تاقالم  هب  حبص  زور  ره  دوب ، دادغب  رد  هک  یسوم  لاس  هس  دیـسر . یهاوخن  تیوزرآ  هب  دید و  یهاوخن  ار  سلجم  نآ 

یم هک  ادرف  ایب ! ادرف  ورب  تسا . تسم  هدروخ و  بارش  الاح  دنتفگ : یم  تفر ، یم  هک  حبص  ادرف  ایب . ادرف  ورب  دراد  راک  زورما  دنتفگ : یم 
رد دـش و  هتـشک  لکوتم  ات  تشذـگ  لاونم  نیمه  هب  اهزور  درادـن . تاـقالم  لاـح  هدروخ ، وراد  تسا و  ضیرم  زورما  دـنتفگ : یم  تفر ،

(85 .) دنتسشنن بارش ، سلجم  کی  رد  مه  اب  رابکی  یتح  اهنآ  هجیتن 
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یهلا ناربمایپ  ياه  هزجعم  ( 68)

دوخ نایفارطا  زا  یـضعب  هب  یهاگ  درک ، یم  تیذا  ار  يداه  ماـما  ینکمم  هار  ره  زا  تقو  هفیلخ  یـسابع  لـکوتم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ياـهلاؤس نم ، روضح  رد  تفگ : ( 86  ) تیکـس نبا  هب  يزور  دنزاس . بولغم  ار  وا  دیاش  ات  دـننکب  راوشد  ياهـشسرپ  هک  داد  یم  روتـسد 

یسیع اصع و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دنوادخ  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  زا  مه  تیکـس  نبا  نکب ! يداه ) ترـضح   ) اضرلا نبا  زا  يراوشد 
تلاسر هب  ریشمش  نآرق و  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ناگدرم و  ندرک  هدنز  سیپ و  روک ، رک ، نداد  افـش  اب  مالـسلا  هیلع 

، تشاد قنور  مدرم  نایم  رد  رحـس  ملع  هک  داتـسرف  اضیب  دی  اصع و  اب  ینامز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دنوادخ  دومرف : ماما  تخیگنارب ؟
اهسیپ و اهروک ، هرک ، نداد  افش  اب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  و  ددرگ . زوریپ  ناشرحـس  رب  ات  دروآ  ناشیارب  عون  نامه  زا  یتازجعم  زین  یـسوم 

تازجعم نیا  اب  یـسیع  ترـضح  دندوب و  دنمورین  بط  ملع و  ظاحل  زا  مدرم  نامز  نآ  رد  هک  تخیگنارب  تلاسر  هب  ناگدرم  ندرک  هدنز 
رعـش و رـصع  هک  درک  ثوعبم  يربمایپ  هب  ریـشمش  نآرق و  هب  ینامز  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و  دـش . بلاغ  ادـخ  نذا  هب  اهنآ  رب 
رب نونکا  دیـسرپ : تیکـس  نبا  سپـس  دیدرگ . زوریپ  اهنآ  ریـشمش  رعـش و  رب  نارب  ریـشمش  كانبات و  نآرق  اب  یمارگ  ربمایپ  دوب و  ریـشمش 

شبیذـکت تخانـش و  ناوت  یم  ددـنب ، یم  غرود  ادـخ  هب  هک  ار  یـسک  نآ ، هلیـسو  هب  هک  ناسنا ، لقع  دومرف : ماـما  تسیچ ؟ تجح  مدرم 
. تخانش ناوت  یم  لقع  هلیسو  هب  زین  ار  وگتسار  هک  نانچمه  ( 87 .) دومن

نمشد تسود و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ( 69)

نم دیوگ : یم  (، 88  ) هللادیبع نب  دمحا  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  یکی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
مدقم سک  همه  رب  مرتحم و  ناگمه  دزن  وا  مدیدن . دـشاب ، يرکـسع  نسح  دـننامه  يراوگرزب  ینمادـکاپ و  راقو ، رد  ار  یـسک  ارماس  رد 

رب ( 89) اضرلا نبا  تفگ : دش و  دراو  نابرد  ناهگان  دوب ، هتسشن  مدرم  تایاکش  هب  یگدیـسر  يارب  هک  مدوب  مردپ  سلجم  رد  يزور  دوب .
تلالج تبیه و  اب  ابیز ، رایـسب  مادـنا ، شوخ  لاح  نیا  رد  دوش . دراو  دـیهدب  هزاـجا  تفگ : دـنلب  يادـص  اـب  مردـپ  تسا . رظتنم  هناـخ  رد 

يور دیـسوب و  ار  وا  ياه  هناش  تروص و  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  تفر ، یم  شلابقتـسا  هب  تساـخرب و  اـج  زا  مردـپ  دـش . دراو  یـصاخ 
هب مناج  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  تفگ : یم  بترم  تخادرپ و  تبحـص  هب  وا  اب  تسـشن و  شرانک  رد  شدوخ  دـیناشن و  دوخ  زامن  شرف 

نابرد تقو  نیمه  رد  تسا ! مردپ  مارتحا  دروم  هنوگ  نیا  تسا  یسک  هچ  نیا ، هک  مدرک  بجعت  یلیخ  اهنایرج  نیا  ندید  زا  نم  تنابرق !
مردپ هاگیاج  رد و  نیب  ناهدنامرف  نانابهگن و  شدورو  ماگنه  زا  دمآ ، یم  مردپ  شیپ  قفوم  تقو  ره  ( 90 .) دمآ قفوم  تفگ : دش و  دراو 

! موش تیادف  تفگ : يرکـسع  ترـضح  هب  دیآ  یم  قفوم  دیمهف  هک  مردپ  ددرگ . جراخ  مردـپ  روضح  زا  قفوم  ات  دنداتـسیا  یم  فص  هب 
ترـضح دـنیبن . ار  وا  قفوم )  ) ریما ات  دـیربب  فص  تشپ  ار  ناـشیا  تفگ : ناراکتمدـخ  هب  سپـس  دـیربب . فیرـشت  نونکا  دـیراد  لـیم  رگا 

. دندرب فیرـشت  بانج  نآ  سپـس  دیـسوب . ار  شتروص  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  درک ، تکرح  اج  زا  مردپ  دورب  هک  تساخرب  يرکـسع 
نـسح شمان  نایولع و  زا  یکی  وا  دنتفگ : درک ؟ مارتحا  وا  رب  هنوگ  نیا  مردپ  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  امـش ! رب  ياو  متفگ : نانابهگن  هب  نم 
هرابرد مرب و  یم  رـس  هب  هشیدـنا  یتحاران و  اب  وا  دروم  رد  تقو  نآ  زا  دـیدرگ . رت  نوزفا  نم  بجعت  تسا . اضرلا  نبا  هب  فورعم  یلع  نب 

یم یگدیسر  مدرم  ياهراک  هب  تسشن و  یم  اشع  زامن  زا  سپ  بش  ره  تشاد  تداع  مردپ  دش . بش  ات  مدرک ، یم  رکف  وا  اب  مردپ  راتفر 
امـش زا  دیهد  هزاجا  رگا  يرآ ، متفگ : يراد ؟ يراک  دمحا ! تفگ : درک و  نم  هب  يور  متـسشن . شلباقم  رد  مدـمآ و  مردـپ  دزن  نم  درک .

یم بترم  يدرک و  راـتفر  نینچ  وا  اـب  زورما  هک  درف  نیا  ناـج ! ردـپ  متفگ : سرپب ! یلیاـم  هچ  ره  يراد  هزاـجا  وگب ! تفگ : مراد . یلاؤس 
( نایعیـش  ) نایـضفار ياوشیپ  وا  مدـنزرف ! تفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  يدروآ ، لمع  هب  وا  زا  مارتحا  لـیلجت و  همه  نآ  تیادـف و  ناـج  یتفگ :
زا سک  چیه  ددرگ ، جراخ  سابع  ینب  تسد  زا  تفالخ  رگا  مرـسپ ! تفگ : یتاظحل  زا  سپ  درک و  توکـس  سپـس  اضرلا  نبا  هب  فورعم 
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يا دراد . وا  هک  یگتسیاش  هدیدنسپ و  قالخا  ییاسراپ ، دهز ، يراوگرزب ، لضف ، رطاخ  هب  تسین . تفالخ  يارب  وا  زا  رتراوازس  مشاه  ینب 
ینابصع تحاران و  رتشیب  مردپ  زا  اهفرح  نیا  ندینش  زا  سپ  نم  دوب . تمظع  اب  راوگرزب و  رایسب  صخـش  هک  يدید  یم  ار  شردپ  شاک 

تسود و مدرک ، یم  قیقحت  وا  دروم  رد  هک  سک  ره  زا  متـشادن و  يرگید  راـک  تیاـنج  نآ  عـضو  زا  وجتـسج  زج ، تقو  نآ  زا  مدـش و 
شیپ زا  شیب  تهج  نیدـب  دنتـسناد . یم  نایـضفار  ياوشیپ  ار  وا  دـنتفگ و  یم  نخـس  وا  يراوـگرزب  بقاـنم و  لـیاضف و  زا  همه  نمـشد ،

(91 .) تشگ یم  نوزفا  مرظن  رد  وا  تمظع 

مدرم يارب  مرن  سابل  ادخ و  يارب  نشخ  سابل  ( 70)

یتقو دیوگ : یم  دش . بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  یلئاسم  زا  شـسرپ  تهج  یندم  لماک  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ام هب  تقو  نآ  دشوپ  یم  فیطل  مرن و  سابل  ادخ  یلو  تجح و  متفگ  دوخ  اب  دراد . نت  رب  یمرن  دیفس و  سابل  مدید  مدیسر ، ماما  رـضحم 

نیا رد  دراد . یم  زاب  ار  ام  یـسابل  نینچ  ندیـشوپ  زا  دییامن و  تیاعر  ار  نانآ  لاح  دینک و  تاواسم  دوخ  ناردارب  اب  هک  دـهد  یم  روتـسد 
لماک يا  دومرف : مسبت  لاح  رد  هدیـشوپ ، مرن  سابل  ریز  رد  نشخ  گنر  هایـس  ساـبل  مدـید  دز ، ـالاب  ار  دوخ  ياـه  نیتسآ  ترـضح  عقوم 

یمامت رد  يرآ ! ( 92 .) تسا امـش  يارب  ما  هدیـشوپ  ور  زا  هک  مرن  سابل  نیا  تسادـخ و  يارب  نشخ  نیریز  سابل  نیا  مکل : اذـه  هللاذـه و 
. درک ظفح  زین  ار  يرهاظ  تیصخش  تفرگ و  رظن  رد  ار  ادخ  تیاضر  دیاب  اهراک 

ردپ شود  رب  يرون  جع )  ) نامز ماما  ( 71)

مدیسر مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  دیوگ : یم  مق ) رد  يرکسع  نسح  ماما  لیکو   ) قاحسا نب  دمحا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
لاعتم دنوادخ  دمحا ! يا  دومرف : منک ، لاؤس  نم  هک  نآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  ماما  منک . لاؤس  ترضح  نآ  نیشناج  هرابرد  متساوخ  یم  و 

زا یهلا  تجح  تنمیم  هب  تشاذـگ و  دـهاوخن  هتـشاذگن و  یلاخ  دوخ  تجح  زا  ار  نیمز  تمایق ، زور  ات  هدـیرفآ  ار  مدآ  هک  يا  هظحل  زا 
نیـشناج و  ادـخ ! ربمایپ  رـسپ  مدرک : ضرع  دـنک . یم  جراخ  ار  شتاکرب  نیمز  دراب و  یم  ناراب  دوش ، یم  فرط  رب  اهیراتفرگ  نیمز  لـها 

يا هرهچ  هک  ار  يا  هلاس  هس  هچب  رسپ  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، تفر و  هناخ  نورد  هب  تساخرب و  باتش  اب  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  سپ 
یمارگ وا  ياهتجح  لاعتم و  يادـخ  دزن  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  دومرف : هاگنآ  دوب . هتفرگ  شود  رب  تشاد  هدراهچ  بش  هاـم  دـننامه 

لدع و زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  تسوا . هنیک  مه  ادـخ و  لوسر  مانمه  مرـسپ  نیمه  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  مرـسپ  نیا  يدوبن ،
دنگوس ادخ  هب  تسا . نینرقلاوذ  رضخ و  لثم  نم ، تما  نایم  رد  وا  لثم  قاحسا ! يا  دشاب . هدش  روج  ملظ و  رپ  هک  نانچمه  دنک ، یم  داد 

هگن تباث  شتماما  هب  هدـیقع  رد  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  یـسک  وا  تبیغ  ناـمز  رد  هک  دوش ، یم  بیاـغ  وا 
وا تماـما  هب  نم  بلق  هک  تسه  هچب  نیا  رد  يا  هناـشن  اـیآ  نم ! رورـس  مدرک : ضرع  دـنک . اـعد  وا  روـهظ  يارب  هک  درادـب  قـفوم  دراد و 

یبرع حیـصف  نابز  اب  دمآ و  نخـس  هب  هچب  رـسپ  نآ  هاگان  تقو  نیا  رد  تسا ؟ قحب  مئاق  نامه  وا  هک  منادب  دـنک و  ادـیپ  يرتشیب  نانیمطا 
! قاحسا نب  دمحا  يا  دومرف : سپـس  متـسه . ادخ  نانمـشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  يور  رد  یهلا  ریفـس  نیرخآ  نم  هللا ... ۀیقب  انا  دومرف :

رـضحم زا  مرخ  داش و  دیوگ : یم  قحـسا  نب  دـمحا  شابم ! يرگید  هناشن  يوجتـسج  رد  يدـید ، ار  قح  تجح  دوخ ، مشچ  اب  هک  نونکا 
رسپ يا  مدرک : ضرع  مدیسر ، مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ  هب  زور  نآ  يادرف  مدمآ . نوریب  هتفرگ ، هزاجا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

یتمالع دیدومرفن  یلو  مدش ، نامداش  رایـسب  دیداد ) ناشن  نم  هب  اب  تزیزع  دنزرف   ) دیدومرف نم  هرابرد  زورید  هک  یتیانع  زا  ادخ ! لوسر 
(94 (.) 93 ...) تسوا ینالوط  تبیغ  مروظنم  دومرف : ترضح  دشاب ؟ یم  هچ  تسوا ، رد  نینرقلاوذ  رضخ و  زا 

قاحسا همان  هب  جع )  ) نامز ماما  خساپ  ( 72)
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. دومن لاؤس  ترـضح  زا  ار  یبلاطم  نآ  رد  تشون و  جـع )  ) نامز ماما  رـصع  یلو  هب  يا  همان  بوقعی  نب  قاحـسا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دننک یم  نیعت  تقو  روهظ  يارب  هک  یناسک  تسا . ادخ  هدارا  هب  هتـسب  مجرف  روهظ  اما  دومرف : موقرم  يو  همان  خـساپ  رد  جـع )  ) نامز ماما 

، دینک عوجر  دیلقت ) عجارم   ) ام ثیدح  نایوار  هب  اهنآ  مکح -  نتـسناد  يارب  دهد -  یم  خر  امـش  هب  هک  اهدـماشیپ  رد  دنتـسه . وگغورد 
ره تسا ، اهنآ  رایتخا  رد  تاهوجو )  ) ام لاوما  هک  یناسک  اما  مشاب . یم  اـهنآ  رب  ادـخ  تجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تجح  اـهنآ  اریز 

(95  ) تسا لالح  هدش و  حابم  روهظ  ات  ام  نایعیـش  رب  سمخ  و  تسا . هدروخ  شتآ  دروخب ، دنادب و  لالح  ار  نآ  زا  يرـصتخم  ولو  سک 
َْدُبت ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دیامرف یم  دـنوادخ  دـینادب . تسین  حالـص  ارم  تبیغ  تلع  و  دـشاب . كاپ  ناشدالوا  ات 

ناردپ زا  مادک  ره  دیسرپن . دیوش ، یم  تحاران  دوش  راکشآ  امش  هب  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مُکْؤُسَت :) ْمَُکل 
نم ندرگ  هب  ناـمز ، ناـیتوغاط  زا  سک  چـیه  تعیب  هک  منک  یم  روهظ  یناـمز  نم  یلو  دوب  اـهنآ  ندرگ  هب  ناـیتوغاط  زا  یکی  تعیب  نم ،

يارب ناما  نم  تسا و  ربا  تشپ  رد  ناهنپ  دیـشروخ  زا  يدنم  هرهب  دننام  متبیغ ، نامز  رد  نم  زا  مدرم  يدنم  هرهب  تیفیک  اما  دوب . دـهاوخن 
(96 .) متسه نیمز  نینکاس 

( جع  ) نامز ماما  هاگدید  زا  ردپ  تمدخ  ( 73)

یمن یهاتوک  هنوگ  چـیه  وا  يراذـگ  تمدـخ  رد  تشاد ، يریپ  ردـپ  هک  دوب  فرـشا ) فجن  رد   ) يرگراـک درم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تمدـخ رد  هشیمه  وا  دـناسرب . لزنم  هب  ار  وا  دوش و  جراخ  ات  دـنام  یم  رظتنم  درب و  یم  دوخ  ار  شردـپ  حارتسم  هباتفآ  هک  اجنآ  اـت  درک ،

دجسم رد  يراد  هدنز  بش  هلهس و  دجسم  لامعا  رطاخ  هب  اهبش  نآ  رد  تفر و  یم  هلهـس  دجـسم  هب  هک  هبنـشراهچ  ياهبـش  زج  دوب ، ردپ 
ار هلهس  دجسم  هب  نتفر  ارچ  دندیسرپ : وا  زا  تفرن . هلهـس  دجـسم  هب  درک و  كرت  یتدم  زا  سپ  یلو  دشاب . ردپ  تمدخ  رد  تسناوت  یمن 
، منک تکرح  دوز  رهظ  زا  دعب  متسناوتن  دوب ، هبنشراهچ  بش  نیرخآ  متفر ، اجنآ  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  تفگ : خساپ  رد  يدومن ؟ كرت 

مه اوه  دوب و  هدنام  هار  موس  کی  مداد . همادا  دوخ  هار  هب  اهنت  نم  دش و  بش  مدوب ، هتفر  هار  رـصتخم  مداتفا ، هار  هب  بورغ  ياه  یکیدزن 
، تسا نزهار  درم  نیا  متفگ : دوخ  اب  دـیآ ، یم  نم  يوس  هب  تسا  راوس  بسا  رب  هک  یلاـح  رد  مدـید  ار  یبرع  هاـگان  دوب . کـیرات  رایـسب 

یم هلهس  دجسم  : متفگ يور ؟ یم  اجک  تفگ : دومن و  تبحـص  هب  عورـش  یبرع  نابز  اب  دیـسر  نم  هب  هک  نیمه  دنک ، یم  هنهرب  ارم  امتح 
اب رگید  راـب  تسین . يزیچ  مبیج  رد  متفگ : نک ! بیج  رد  ار  دوخ  تسد  دومرف : هن . متفگ : تسه ؟ یندروـخ  زیچ  وـت  هارمه  دوـمرف : مور .

هدیرخ اه  هچب  يارب  هک  تسه  مبیج  يوت  شمـشک  يرادـقم  مدـید  مدرک ، بیج  رد  ار  دوخ  تسد  نم  درک . رارکت  ار  نخـس  نیا  يدـنت 
.( دیوگ یم  دوع  ار  ریپ  ردپ  ینابایب  برع  . ) منک یم  شرافـس  وت  هب  ار  تریپ  ردپ  دوعلاب : کیـصوا  دومرف : هاگنآ  دوبن . مرطاخ  رد  مدوب و 
رد یتح  ار  مردپ  تمدخ  تسین  یـضار  تسا و  يدهم  ترـضح  وا  مدیمهف  دش ، دـیدپان  مرظن  زا  سپـس  درک . رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا 

(97 .) مدومن كرت  ار  اهتدابع  نآ  متفرن و  هلهس  دجسم  هب  رگید  تهج  نیا  زا  میامنب . كرت  زین  هبنشراهچ  ياهبش 

( جع  ) نامز ماما  رضحم  رد  نادمه  زا  يدرم  ( 74)

فورعم دـشار  ینب  هب  نادـمه  رد  يا  هفیاط  دـنک : یم  لقن  تسا  ثیدـح  ناگرزب  زا  هک  بیدا  سراف  نب  دـمحا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ریپ دنشاب ؟ یم  هعیش  رصع ) نیا  رد   ) اهنآ طقف  نادمه  مدرم  نایم  رد  تسیچ  تلع  مدیـسرپ : دنتـسه . یماما  هدزاود  هعیـش و  همه  دندوب و 

هب ام  هفیاط  هک  دشار )  ) ام دج  هک  تسا  نیا  ام  ندوب  هعیش  تلع  تفگ : دوب ، نایامن  وا  يامیس  رد  یکین  حالـص و  راثآ  هک  اهنآ  زا  يدرم 
لیام مدوب  هدومیپ  نابایب  رد  ار  هاگلزنم  دـنچ  هکم  زا  تشگزاـب  ماـگنه  درک : یم  لـقن  تفر ، یم  هکم  تراـیز  هب  یلاـس  تسا  بوسنم  وا 

یکدنا متفگ : دوخ  اب  مدش و  ناوتان  هتسخ و  مدومیپ ، ار  يدایز  هار  مدش و  هدایپ  رتش  زا  مورب ، هار  هدایپ  يردق  هدمآ و  نییاپ  رتش  زا  مدش 
رد ار  باتفآ  ترارح  هک  یتقو  نآ  رگم  مدشن  رادیب  یلو  مدیباوخ  مزیخ ، یم  رب  دیسر  ناوراک  هک  یتقو  دوش  یگتـسخ  عفر  ات  مباوخ  یم 
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متخانش و یم  ار  هار  هن  مداتفا ، تشحو  هب  تسین ، نابایب  نآ  رد  یـسک  تسا و  هتفر  ناوراک  مدید  متـساوخ  رب  نوچ  مدرک ، ساسحا  مندب 
هاگان هک  مدوب  هتفرن  نادـنچ  دربب . تساوخ ، ادـخ  اجک  ره  مور ، یم  ار  هار  متفگ : مدومن و  لکوت  ادـخ  هب  دوب . نایامن  ناوراک  زا  يرثا  هن 

نیمزرـس نآ  طسو  رد  دوب . اهنیمزرـس  نیرتوب  شوخ  تسا و  هدیراب  نآ  رب  ناراب  هزات  ییوگ  هک  مدید  یمرخ  زبس و  نیمزرـس  رد  ار  دوخ 
، ما هدینـشن  هدیدن و  نونکات  ار  نآ  دـننامه  هک  رـصق  نیا  متـسناد  یم  شاک ! يا  متفگ : دیـشخرد . یم  ریـشمش  قرب  دـننام  مدـید  يرـصق 

مالس دنا ، هداتسیا  تسوپ  دیفس  تمدخـشیپ  ود  مدید  مدیـسر ، رـصق  رد  هب  یتقو  مدرک . تکرح  رـصق  فرط  هب  تسیک ؟ نآ  زا  تسیچ و 
اهنآ زا  یکی  متسشن . اجنآ  رد  تسا . هتساوخ  ار  وت  تداعس  ادخ  هک  نیشنب ! دنتفگ : دنداد و  ارم  مالس  باوج  هجو  نیرتهب  اب  اهنآ  مدرک و 
یب هوکشاب و  رایسب  يرصق  مدید  مدش ، هک  رصق  دراو  وش ! لخاد  زیخرب  تفگ : نم  هب  دمآ و  نوریب  ینامز  كدنا  زا  سپ  دش ، رـصق  دراو 

ریشمش شرس  يالاب  هتـسشن و  قاتا  طسو  رد  یناوج  مدید  دز ، رانک  دوب ، نازیوآ  قاتا  رد  رب  هک  ار  يا  هدرپ  تفر  تمدخـشیپ  تسا ، ریظن 
تملظ رد  هک  دوب  یهدراهچ  بش  هام  دـننام  ناوج  دـسرب . يو  رـس  هب  شکون  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  تسا ، نازیوآ  فقـس  زا  يدـنلب 

ادخ هب  هن ، متفگ : متسیک ؟ نم  یناد  یم  دومرف : سپس  داد . باوج  نایب ، نیرتوکین  نیرت و  فیطل  اب  وا  مدرک و  مالـس  نم  دشخردب . بش 
مایق نازیوآ ) ریشمش  نامه  هب  درک  هراشا   ) ریشمش نیا  اب  نامزلارخآ  رد  متسه  یـسک  نامه  نم  متـسه ، دمحم  لآ  مئاق  نم  : ) دومرف مسق !
كاخ هب  تروص  مداتفا و  نیمز  رب  نم  هدـش ، متـس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  ناـمه  منک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  رـسارس  و  منک ) یم 

تا هداوناـخ  دزن  يراد  لـیم  دومرف : مرورـس ! يا  یلب  متفگ : یتـسه . نادـمه  رهـش  لـها  زا  ینـالف  وت  زیخرب ! نکن ! نینچ  دومرف : مدـیلام .
منک وگزاب  اهنآ  هب  هدرک  تیانع  نم  هب  ادـخ  هک  ار  یتمارک  نیا  يارجام  مدرگرب و  اهنآ  دزن  مراد  لیم  نم ! رورـس  يرآ  متفگ : يدرگرب ؟
مدق دنچ  میدمآ ، نوریب  داد  نم  هب  یلوپ  هسیک  تفرگ و  ارم  تسد  مه  وا  درک و  تمدخـشیپ  هب  هراشا  تقو  نیا  رد  مهدب . هدژم  اهنآ  هب  و 

رد متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  اجنیا  تفگ : نم  هب  تمدخـشیپ  داتفا . يدجـسم  هرانم  اهتخرد و  اـه و  هیاـس  هب  ممـشچ  هاـگان  میدوب . هتـشادرب 
یم لزنم  هب  هک  ورب  تسا ، داباتـسا  نامه  نیا  دومرف : تسا . رهـش  نآ  هیبش  اجنیا  تسا  دابآ ) دـسا   ) داباتـسا مانب  يرهـش  اـم  رهـش  یکیدزن 

رد رانید  هاجنپ  ای  لهچ  مدرک ، زاب  ار  هسیک  مدش ، داباتسا  دراو  مدیدن ، ار  راوگرزب  نآ  رگید  مدرک . هاگن  وس  ره  هب  ماگنه  نیا  رد  یـسر !
هک یعقوم  ات  مدرک ، لقن  اهنآ  يارب  دوب ، هداد  خر  نم  هب  هک  ار  هچنآ  مدرک و  عمج  ار  دوخ  ناشیوخ  مدـمآ ، نادـمه  هب  اـجنآ  زا  دوب ، نآ 

(98 .) میدرک یم  یگدنز  تکرب  ریخ و  شیاسآ و  رد  هراومه  میتشاد  ار  اهرانید 

( جع  ) نامز ماما  تموکح  ( 75)

رد دنک و  یم  مکح  تلادع  هب  دومن ، مایق  نامز  ماما  هک  یماگنه  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ناوریپ دسر ، یم  شبحاص  هب  یقح  ره  دوش ، یم  راکـشآ  نیمز  تاکرب  ددرگ ، یم  نما  اههار  دور و  یم  نیب  زا  متـس  ملظ و  وا  تموکح 

يور زا  نامـسآ  نیمز و  رد  سک  ره  دیامرف : یم  دنوادخ  دنوش و  یم  هتخانـش  نمؤم  هدش و  ناملـسم  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یبهذم  چـیه 
اههورگ ام  زا  شیپ  دوب  دهاوخ  اهتموکح  نیرخآ  ام  تموکح  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دنوش ... یم  وا  میلـست  تبغر  لیم و 

(. دننک هدایپ  هتـسیاش  روط  هب  ار  قح  دـنناوتن  یلو  دـننک  تموکح  نیمز  يور  دـهد  یم  تردـق  همه  هب  دـنوادخ   ) درک دـنهاوخ  تموکح 
( نامز ماما  تموکح   ) اهنیا دـننام  میتسناوت  یم  داتفا ، یم  مه  ام  تسد  هب  تموکح  رگا  دـنیوگن  دـندید ، ار  ام  تموکح  شور  هک  هاـگنآ 

(99 .) مینک تموکح 

( جع  ) نامزلا بحاص  روهظ  ( 76)

اهتدم تسا  ماما  هفینح  نب  دمحم  متـشاد  هدیقع  و  ( 100  ) مدوب بهذم  یلاغ  ادتبا  نم  دـیوگ : یم  يریمح  دیـس  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هار هب  داد و  تاجن  شتآ  زا  درک و  تیادـه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هلیـسو  هب  داـهن و  تنم  نم  رب  دـنوادخ  هکنیا  اـت  مدوب  هارمگ  نینچ 
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نامه تسا و  مدرم  مامت  رب  ادـخ  تجح  وا  هک  دـش  لـصاح  نیقی  میارب  هک  مدـید  راوگرزب  نآ  زا  ییاـه  هناـشن  دومن و  ییاـمنهار  تسار 
تبیغ دروم  رد  ناتراوگرزب  ناردـپ  زا  يرابخا  هللا ! لوسر  نباـی  مدرک : ضرع  يزور  دـشاب . یم  مزـال  همه  رب  شتعاـطا  هک  تسا  یماـما 
شیپ نم  لسن  زا  دنزرف  نیمشش  يارب  تبیغ  نیا  دومرف : ترضح  دنوش ؟ یم  بیاغ  امش  زا  کی  مادک  دییامرفب  هدش ، لقن  ناماما  زا  یکی 
بحاص نیمز و  رد  هللا  ۀیقب  قحب ، مئاق  اهنآ  رخآ  نینمؤملاریما و  اهنآ  لوا  تسا و  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ماما  نیمهدزاود  وا  هک  دمآ  دهاوخ 

(101 .) هدش روج  متس و  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنامه  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  هدرک و  روهظ  يزور  وا  تسا  نامز 

یسابع يافلخ  تایانج  زا  يا  هنومن  ( 77)

يوجتـسج هب  رتـشیب  هچ  ره  داد ، روتـسد  تخاـس ، یم  ار  دادـغب  ياـه  ناـمتخاس  یقیناود  روـصنم  هک  یماـگنه  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْـسب 
رـسپ يزور  دنراذگب . دادغب  ياهنامتخاس  ياهراوید  يال  رد  هدومن  ریگتـسد  دندرک  ادیپ  ار  سک  ره  هتخادرپ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف 
راوید يـال  رد  ار  وا  داد  روتـسد  دـنداد و  لـیوحت  اـنب  هب  ار  وا  دـندومن و  ریگتـسد  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  نادـنزرف  زا  ییاـبیز  هچب 

زا انب  دراذگب . راوید  يال  رد  ار  هچب  رـسپ  نآ  دننیبب  هدوب و  انب  راک  بظاوم  هک  تشامگ  ار  شدامتعا  دروم  سوساج  رفن  دـنچ  دراذـگب و 
ات تشاذـگ  یخاروس  راوید  رد  تخوس ، وا  لاـح  هب  شلد  یلو  تشاذـگ ، راوید  ناـیم  رد  ار  هچب  رـسپ  روتـسد ، قباـطم  دوـخ  ناـج  سرت 

. داد مهاوخ  تاجن  راوید  نیا  يال  زا  ار  وت  نم  دش  هک  بش  نک ! ربص  شابن ! تحاران  تفگ : وا  هب  هتـسهآ  دـنک و  سفنت  دـناوتب  كرـسپ 
روط ره  مدرک  دازآ  ار  وت  تفگ : وا  هب  دروآ و  نوریب  راوید  نآ  يال  زا  ار  دیـس  هچب  رـسپ  دـمآ و  بش  یکیرات  رد  اـنب  دیـسر  ارف  هک  بش 
نیا رد  هک  نونکا  یهد ، نتـشک  هب  ار  ام  ادابم  شاب ! دننک  یم  راک  نم  اب  هک  ینارگراک  نم و  دوخ  بظاوم  و  نک ! ناهنپ  ار  تدوخ  هدـش 

رد ارم  ترـضح  مشابن و  هدنمرـش  هللا  لوسر  تدـج  دزن  تمایق  زور  هک  تسا  تهج  نادـب  مدرک  جراخ  راوید  يال  زا  ار  وت  بش  یکیرات 
ار دوخ  هک  درک  دیکأت  وا  هب  هرابود  دـیچ ، ار  كرـسپ  نآ  رـس  يوم  زا  یمک  ییانب  رازبا  اب  سپـس  دـناشکن . همکاحم  هب  دـنوادخ  هاگـشیپ 
ما و هتفای  تاجن  نم  هک  هدب  عالطا  مردام  هب  مورب ، مردام  شیپ  دیابن  هک  لاح  تفگ : هچب  رـسپ  يدرگرب . تردام  شیپ  ادابم  نک و  ناهنپ 

نودـب ار  یهار  تبقاع  دورب ، اجک  تسناد  یمن  یلو  تشاذـگ  رارف  هب  ور  هاگنآ  دـنک ، هیرگ  رتمک  دـشابن و  نم  نارگن  اـت  متـسه ، يرارف 
سردآ نامه  هب  نم  دیوگ : یم  انب  تشاذگ . انب  رایتخا  رد  ار  شردام  سردآ  وا  تفر . اجک  دشن  مولعم  تخیرگ و  تفرگ و  شیپ  فدـه 

يادص هک  مدـیمهف  مدینـش ، روبنز  همزمز  دـننام  هلان  هیرگ و  همزمز  مدیـسر ، هناخ  کیدزن  هب  یتقو  مدرک ، تکرح  شردام  هناخ  يوس  هب 
هناـخ هب  مداد و  وا  هب  زین  ار  شرـسپ  رـس  يوـم  مدرک و  لـقن  وا  هب  ار  شدـنزرف  ناـیرج  متفر و  وا  دزن  تسا ، هچب  رـسپ  ناـمه  رداـم  هیرگ 

(102 .) متشگرب

ریت رابگر  ریز  رد  زامن  ( 78)

نیا رد  دومن . تکرح  نیکرـشم  زا  يا  هدع  یبوکرـس  يارب  مالـسا  نازابرـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، دنداد ربخ  وا  هب  ار  شنز  تراسا  تشگرب  رفس  زا  هک  یماگنه  دوب . ترفاسم  رد  شرهوش  هک  دش  ناملـسم  ریـسا  سورع  هزات  ینز  راکیپ 

نیا دننک ؟ ینابهگن  رشب  رسپ  دابع  رسای و  رسپ  رامع  داد  روتسد  دمآ و  دورف  یلحم  رد  مالسا  ربمغیپ  داتفا . هار  مالـسا  رکـشل  بیقعت  رد  وا 
باوخ هب  رامع  دننک . يرادساپ  رامع  ار  مود  تمسق  دابع و  ار  بش  لوا  تمـسق  دش  انب  دندرک . میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  بش  زابرـس  ود 
رهوش تقو  نآ  رد  دشاب . هتشاد  دوخ  راگدیرفآ  اب  يزاین  زار و  بش  لد  نآ  رد  هک  داتسیا  زامن  هب  دومن و  هدافتسا  تصرف  زا  دابع  تفر و 

رب ریت  درک ، کیلـش  وا  يوس  هب  يریت  رگید . زیچ  ای  تسا  ناسنا  وا  هک  دیمهفن  بش  یکیرات  زا  تسا . هداتـسیا  دـید  ار  یهبـش  دیـسر ، نز 
ار شزاـمن  داـبع  دیـسر . يو  رکیپ  رب  مه  نآ  تخادـنا . رگید  يریت  نآ  زا  سپ  درکن . عطق  داد و  همادا  ار  زاـمن  داـبع  تسـشن ، داـبع  رکیپ 

ربخاـب نمـشد  ندـمآ  زا  ار  وا  درک و  رادـیب  ار  راـمع  هاـگنآ  درک . ماـمت  ار  زاـمن  تفگ و  مالـس  تفر و  دوجـس  عوکر و  هب  دومن ، هاـتوک 
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مرادیب لوا  ریت  رد  ارچ  تفگ : هدرک و  شنزرـس  ار  وا  هدرک  تباصا  شندب  رب  ریت  دنچ  هک  دـید  لاح  نآ  رد  ار  وا  رامع  هک  یتقو  تخاس .
متساوخن مدوب و  فهک )  ) هروس هدناوخ  لوغـشم  مدوب و  زامن  رد  نم  دندش  کیلـش  نم  يوس  هب  اهریت  هک  یماگنه  تفگ : دابع  يدرکن ؟

یمن رگا  مدومن . رادـیب  ار  وت  مدرک و  مامت  ار  زاـمن  هتفر و  دوجـس  عوکر و  هب  دـمآ  یپ  رد  یپ  اـهریت  نوچ  مراذـگب . ماـمتان  ار  هروس  نآ 
هدش هتشاذگ  نم  هدهع  هب  هک  يرادساپ  رد  دناسرب و  يا  همدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هدیسر و  نم  هب  نمشد  هک  نیا  زا  مدیـسرت 
رارف هب  اپ  دنربخاب  وا  ندمآ  زا  ناناملسم  دیمهف  هک  نمشد  مدش . یم  هتشک  هچ  رگا  مدرک  یمن  هاتوک  ار  زامن  زگره  مشاب ، هدرک  یهاتوک 

(103 .) تفر تشاذگ و 

خزرب ربق و  زا  یشرازگ  ( 79)

مالـسلا هیلع  یلع  فرط  زا  ناملـس  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـسجرب  نارای  زا  یکی  هتابن  نب  غبـصا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
شرمع ياهزور  نیرخآ  متفر . شتدایع  هب  نم  دوب ، هداتفا  رتسب  رد  دـش و  ضیرم  ناملـس  مدوب . وا  اـب  هتـسویپ  نم  دوب و  نئادـم  رادناتـسا 
دنهاوخ نخـس  نم  اـب  ناـگدرم  دیـسر  ارف  مگرم  هاـگره  هداد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  غبـصا ! يا  دومرف : نم  هب  دوب ،

وا میدرک . لمع  ناملس  روتسد  هب  هن !؟ ای  هدیـسر  مگرم  تقو  منیبب  ات  دیربب  ناتـسربق  هب  هداهن و  توبات  رد  ارم  رگید  رفن  دنچ  اب  وت  تفگ .
كاخ هناخ  رد  هک  یناسک  يا  امـش  رب  مالـس  تفگ : ناگدرم  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  میداهن . هلبق  هب  ور  نیمز  رب  میدرب و  ناتـسربق  هب  ار 

رب مالس  دیا و  هدرک  نت  هب  كاخ  سابل  هک  یناسک  يا  امش  رب  مالـس  دز : دایرف  هرابود  دماین . باوج  دیا ، هدیـشوپ  مشچ  ایند  زا  دینکاس و 
یم دنگوس  ربمغیپ  ادخ و  هب  ار  امش  تمایق . زور  نارظتنم  يا  امش  رب  مالـس  دیا و  هدومن  تاقالم  دوخ  يایند  لامعا  اب  هک  یناسک  يا  امش 

مگرم هاگره  هک  هداد  هدعو  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  متـسه . هللا  لوسر  مالغ  ناملـس  نم  دـنزب ، فرح  نم  اب  امـش  زا  یکی  مهد 
مالس تفگ : دمآ و  ییادص  يربق  لخاد  زا  هاگان  دش . تکاس  یمک  نآ  زا  سپ  ناملس  تفگ : دهاوخ  نخس  نم  اب  يا  هدرم  دش ، کیدزن 

امش هب  نداد  باوج  هب  نونکا  مه  میدینش و  ار  وت  نخس  ناگدرم ، ام  ایند . روما  هب  ناگدش  مرگرس  یناف و  ياه  هناخ  بحاص  يا  امـش  رب 
نم هدرم : منهج ؟ لها  ای  یتشهب  لها  وت  ایآ  ادص ! بحاص  يا  ناملـس : دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  نک ! لاؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره  میا ، هدامآ 

میارب ار  گرم  ادخ ! هدنب  يا  ناملس : متـسه . یخزرب )  ) تشهب رد  نونکا  ما و  هتفرگ  رارق  ادخ  مرک  تمحر و  دروم  هک  متـسه  یناسک  زا 
اب ارم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناملـس ! يا  هدرم : دـندرک ؟ هچ  وت  اـب  يدـید و  هچ  يدـنارذگ و  هنوگچ  ار  گرم  هلحرم  وگب  و  نک ! فیرعت 

تاروتـسد مدوب ، یکین  ریخ و  لها  ادخ  فطل  زا  ایند  رد  نم  هک  نادب  دوب ، رت  ناسآ  میارب  گرم  تالکـشم  زا  دندرک  یم  زیر  زیر  یچیق 
، مدرک یم  يرود  هانگ  زا  متشاد ، ششوک  یعـس و  ادخ  هار  رد  مدوب ، ردام  ردپ و  تمدخ  رد  مدناوخ ، یم  نآرق  مداد ، یم  ماجنا  ار  یهلا 

اهتمعن قرغ  یگدـنز  نیرتهب  رد  مشابن ، جاتحم  یـسک  هب  ات  مدوب  اـشوک  لـالح  يزور  بسک  رد  زور  بش و  مدرک و  یمن  ملظ  یـسک  هب 
مربارب رد  يا  هفایق  دب  دنمونت و  صخش  دیسر ، رمع  رخآ  تاظحل  تشذگ  میرامیب  زا  يزور  دنچ  مداتفا . يرامیب  رتسب  هب  ناهگان  هک  مدوب 

مامت هصالخ  مدش . لال  دومن  هراشا  منابز  هب  مدـش و  رک  درک  مشوگ  هب  يا  هراشا  مدـش و  انیبان  درک  ممـشچ  هب  يا  هراشا  وا  دـش . رـضاح 
عقوم نیمه  رد  خزرب  هزاورد  رد  تشحو  دیدرگ . رـشتنم  مگرم  ربخ  دش و  دنلب  مناگتـسب  يادص  لاح  نیا  رد  داتفا . راک  زا  مندـب  ياضعا 

ار تلامعا  همان  ام  دنتفگ : دندرک و  مالـس  نم  رب  دنتـسشن و  نم  پچ  فرط  رد  يرگید  تسار و  فرط  رد  یکی  دندمآ ، ابیز  صخـش  ود 
ار مکین  ياهراک  همان  یتقو  میتشون . یم  ار  وت  لامعا  میدوب و  وت  هارمه  اج  همه  رد  هک  میتسه  يا  هتشرف  ود  ام  ناوخب ! ریگب و  میا ، هدروآ 

نارگن داب ! هدژم  ار  وت  دنتفگ : نم  هب  هتـشرف  ود  نآ  یلو  دش . يراج  مکـشا  ناهانگ  همان  ندناوخ  اب  اما  مدش  لاحـشوخ  مدناوخ  متفرگ و 
اهنآ هب  لیئارزع  دـش و  دـنلب  ملاـیع  لـها و  هیرگ  يادـص  تفرگ . یلک  روط  هب  ار  محور  لـیئارزع  سپـس  تسا . بوخ  تا  هدـنیآ  شاـبن !

لامعا هب  عجار  نم  حور  زا  متفرگ و  رارق  دنوادخ  هاگشیپ  رد  درب و  شدوخ  هارمه  ارم  حور  هاگنآ  داد . یم  يرادلد  درک و  یم  تحیـصن 
مدآ ردام ، ردپ و  زا  تعاطا  رمع ، ندنارذگ  هنوگچ  هقدص ، تاکز و  نآرق ، ندناوخ  جح ، هزور ، زامن ، زا  دـش . لاؤس  گرزب  کچوک و 
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لـسغ ارم  دنادرگزاب . نیمز  يوس  هب  ار  محور  يا  هتـشرف  سپـس  دندیـسرپ . روما  نیا  لاثما  يراد و  هدـنز  بش  میتی ، لام  ندروخ  یـشک ،
همه ادخ  هب  دینک  ارادم  فیعض  ندب  نیا  اب  دز  یم  دایرف  درک و  یم  ارادم  محر و  ياضاقت  ناگدنهد  لسغ  زا  محور  تقو  نآ  رد  دنداد ،

محور هک  یلاح  رد  دـنداد  تکرح  ناتـسربق  يوس  هب  نفک  لسغ و  زا  سپ  داد . یمن  شوگ  ادـبا  هدـنهد  لسغ  یلو  تسا . درخ  میاـضعا 
نیمز هب  نامـسآ  زا  ارم  ییوگ  تفرگ ، ارف  ارم  يدایز  سرت  تشحو و  ربق  رد  دنتـشاذگ . ربق  لـخاد  هب  ارم  هکنیا  اـت  ... دوب ما  هزاـنج  هارمه 

ییادـن ربق  فرط  زا  متـشگ . یم  رب  هناخ  هب  اهنیا  اب  مه  نم  شاـک  يا  متفگ : دوخ  اـب  دنتـشگرب ، هناـخ  فرط  هب  نآ  زا  سپ  ... دـندرک ترپ 
هبنم هتـشرف  تفگ : یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ : هدنهد  باوج  نآ  زا  تسین . نکمم  نتـشگرب  رگید  تسا ، لطاب  ییوزرآ  نیا  هک  سوسفا  دـمآ :

تلامعا تفگ : دیناشن و  ارم  سپس  مهد . ربخ  اهنآ  هب  گرم  زا  سپ  ار  اهناسنا  همه  لامعا  مرومأم  دنوادخ  بناج  زا  نم  متسه  رگرادیب ) )
ملق تا  هبابـس  تشگنا  تفگ : مرادن . ملق  متفگ : سیونب ! تذغاک ، نیا  تفگ : تفرگ و  ار  منفک  هشوگ  مرادـن . ذـغاک  متفگ : سیونب ! ار 

کچوک و لامعا  همه  متـشون ، یم  نم  تفگ ، یم  هچ  ره  وا  هاگنآ  تسا . وت  بکرم  تناـهد  بآ  تفگ : مرادـن . بکرم  متفگ : تسا . وت 
ایند ياههوک  هک  ییوگ  دوب  نیگنس  ردقنآ  تخادنا ، مندرگ  هب  دیچیپ و  درک و  رهم  ار  ملمع  همان  سپس  متـشون ... نم  تفگ و  ار  گرزب 

ریکن و ياه  لاؤس  همه  ادخ  فطل  هب  نم  دومن ، یتالاؤس  نم  زا  دمآ  رکنم  ریکن  هتـشرف  تفر ، هبنم  هتـشرف  هاگنآ  دنا ! هدنکفا  مندرگ  هب  ار 
زا هاـگنآ  باوخب ! تحار  تفگ : دـیناباوخ و  ربـق  رد  ارم  داد و  تراـشب  اـهتمعن  تداعـس و  هب  ارم  تقو  نآ  مداد ، باوـج  تسرد  ار  رکنم 

سپـس درک . ادـیپ  تعـسو  مربق  درک  یم  راک  مشچ  ات  دزو . یم  مربق  رد  یتشهب  میـسن  درک و  زاب  میورب  تشهب  زا  يا  هچیرد  مرـس  يـالاب 
باسح هک  شاب ! شیوخ  لامعا  بظاوم  تخس  يدرک  نم  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  یسک  يا  تفگ : درک و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  هملک 

يوس هب  یهاگن  دـندرک . نینچ  اهنآ  دـیهد ، هیکت  دـیرآ و  نوریب  توباـت  زا  ارم  تفگ : ناملـس  دـش . عطق  شنخـس  و  تسا ! لکـشم  یلیخ 
زین ار  تباتک  مدرک و  يوریپ  تربماـیپ  زا  مراد و  ناـمیا  وت  هب  تسوت ، تسد  هب  اـهزیچ  همه  راـیتخا  هک  یـسک  يا  تفگ : درک و  نامـسآ 

(104 .) تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  كاپ  درم  نیا  دیسر و  ارف  ناملس  گرم  تاظحل  هاگنآ  ... مراد لوبق 

تربع هنییآ  بهلوبا  گرم  ( 80)

، رکشل تسکش  تلع  دیسرپ : وا  زا  بهلوبا  دوب ، هتشگرب  هکم  هب  نایفس  وبا  ردب ، گنج  رد  رافک  تسکش  زا  سپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ار اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  سک  چیه  هک  مدید  نامـسآ  نیمز و  نیب  ار  شوپ  دیفـس  نادرم  تفگ : نایفـس  وبا  دوب ؟ هچ  ردب  گنج  رد 

نیا ندینـش  زا  بهلوبا  دـننک . يرای  ار  ربمایپ  دـندمآ  دـنوادخ  بناج  زا  هک  دـندوب  هکئالم  اهنآ  تفگ : ساـبع ) مـالغ   ) عفار وبا  تشادـن .
ار همیخ  دومع  سابع  رـسمه  لضفلا  ما  دـنورگب . دـمحم  هب  مدرم  اـت  یتفگ  ار  یفرح  نیا  ارچ  هک  دز  مکحم  ار  عفار  وبا  تفـشآ  رب  نخس 

التبم نوعاط  ضرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دنام و  هدـنز  بش  تفه  نآ  زا  سپ  بهلوبا  تسکـش . شرـس  هک  دـیبوک  بهلوبا  رـس  رب  تشادرب و 
شنفد زور  هس  درم و  اـهنت  هناـخ  رد  دـندومن ، كرت  ار  وا  سرت  زا  شنادـنزرف  یتـح  مدرم ، همه  دوب  يرـسم  شـضرم  هک  نیا  يارب  دومن 

هنوگ نیدب  ( 105 .) دش ناهنپ  اهگنـس  ریز  ات  دنتخیر  وا  رب  گنـس  ردق  نآ  دنتخادنا ، هکم  نوریب  رد  هدیـشک  ار  وا  زور  هس  زا  سپ  دندرکن 
. دشن تمسق  وا  رب  زین  یلومعم  نفد  یتح 

اه تلم  طوقس  زمر  ( 81)

نامز رد  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  دـندمآ و  راک  يور  ساـبع  ینب  هیما ، ینب  نادـناخ  تسکـش  زا  سپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
رد ناورم  نب  دمحم  دنتفگ : روصنم  هب  يزور  داتفا . نادنز  هب  دوب  شردـپ  دـهعیلو  رامح  ناورم  رـسپ   ) ناورم نب  دـمحم  یقیناود ، روصنم 

. دندرک شراضحا  داد  روتسد  یـسرپب . هدمآ ، شیپ  هبون  هاشداپ  وا و  نیب  هک  ینایرج  زا  ینک و  راضحا  ار  وا  تسا  بوخ  تسا ، وت  نادنز 
رخآ رد  هک  یماگنه  تفگ : دمحم  مونـشب . تدوخ  زا  مهاوخ  یم  هداتفا  قافتا  هبون  هاشداپ  وت و  نیب  هک  ییوگتفگ  دمحم ! تفگ : روصنم 
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همیخ داد  روتسد  دیـسر  هبون  هاشداپ  هب  ام  ربخ  هک  یتقو  میدش . هدنهانپ  هبون  هریرج  هب  هدرک  رارف  اجنیا  زا  میدروخ ، تسکـش  نامتموکح 
يزور دندرک . یم  بجعت  اهنآ  ندید  زا  هبون  مدرم  هک  يروط  هب  دندرک ، هدامآ  ظاحل  ره  زا  یگدنز  لیاسو  دندز و  ام  يارب  هناهاش  ياه 

يور ارچ  مدیـسرپ : وا  زا  تسـشن . نیمز  يور  رب  درک و  مالـس  دمآ و  ام  رادـید  هب  دوب ، هنهرباپ  وم و  مک  دـق ، دـنلب  يدرم  هک  هبون  هاشداپ 
كاخ يور  تهج  نیا  هب  دنک ، عضاوت  هدرب ، الاب  ار  وا  ماقم  دنوادخ  هک  یسک  تسا  راوازس  مهاشداپ و  نم  داد : خساپ  ینیشن ؟ یمن  شرف 

مارح امش  نید  رد  يراک  هبت  داسف و  هکنیا  اب  دینک  یم  لامیاپ  ار  مدرم  تعارز  دوخ  نایاپراهچ  اب  ارچ  امش  تفگ : نم  هب  سپـس  متـسشن .
یم بارـش  ارچ  تفگ : دننک . یم  ار  اهراک  هنوگ  نیا  تلاهج  يور  زا  ام  نایفارطا  متفگ : دنک . داسف  نیمز  يور  رد  دـیابن  ناملـسم  تسا .
نینچ بکترم  ینادان  يور  زا  ام  ناناوج  زا  یهورگ  متفگ : دروخب . بارش  ناملسم  دیابن  تسا و  مارح  امـش  يارب  بارـش  ندروخ  دیروخ 
مارح امـش  يارب  ناتربمغیپ  هتفگ  قبط  اهنیا  هکنیا  اب  دـینک  یم  تنیز  ـالط  اـب  دیـشوپ و  یم  ریرح  ياهـسابل  ارچ  تفگ : دـنوش . یم  يراـک 

هتـساوخ فالخ  رب  میهاوخ  یمن  ام  دننک و  یم  ار  اهراک  نیا  ام  برع  ریغ  نارازگتمدـخ  متفگ : دـنک . زیهرپ  اهنیا  زا  دـیاب  ناملـسم  تسا ،
ازهتـسا يور  زا  سپـس  دـننک ، یم  نینچ  ام  ناناوج  ام ، نارازگتمدـخ  يرآ ، تفگ : درک و  هاگن  نم  هب  هریخ  هریخ  مدـید  مینک . راتفر  اهنآ 

هب یتقو  دیدوب  یتلم  امش  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  هکلب  ییوگ . یم  وت  هک  تسین  نینچ  دمحم ! تفگ : هاگنآ  درک . رارکت  ارم  نانخس 
رفیک معط  مه  دـنوادخ  دـیدرکن . لمع  اهنآ  هب  دـیتشاذگ  اپ  ریز  ار  دوخ  ینید  تاروتـسد  دـیدرک و  متـس  ناتـسدریز  هب  دیدیـسر  تسایر 

، هدیسرن رخآ  هب  امـش  هرابرد  دنوادخ  بضغ  زونه  دیناشوپ . امـش  رب  تلذ  هماج  دنک و  امـش  نت  زا  ار  تزع  سابل  دناشچ ، ار  امـش  رادرک 
. دریگب زین  ار  ام  نماد  وت  رفیک  دوش و  لزان  امش  هب  یهلا  باذع  ام  نیمزرس  رد  مسرت  یم  نم  یلو  دیسر . دهاوخ  نآ  تقو  هک  دراد  هلابند 

تلم کی  طوقس  زمر  نیرتگرزب  يرآ  ( 106 .) میدش جراخ  هبون  روشک  زا  زین  ام  دیور و  نوریب  نم  كاخ  زا  دینک و  چوک  اجنیا  زا  رتدوز 
. ناشیاورنامرف داسف  صوصخب  تسا ، يراک  هبت  داسف و 

؟ وت ای  نم  ( 82)

یعنام اقافتا  دزاس . هدروآ  رب  ار  وا  تجاح  داد  هدـعو  ورمع  وبا  تساوخ . یتجاح  ـالع  دـنزرف  ورمع  وبا  زا  يدرم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
: رمعوبا يدرکن . افو  یلو  يداد  هدعو  نم  هب  وت  رمعوبا ! تفگ : دید و  ار  ورمع  وبا  درم  دنک . لمع  دوخ  هدـعو  هب  تسناوتن  وا  دـمآ  شیپ 

هدروآ رب  متجاح  نوچ  نم ، هک  هتبلا  درم : وت ؟ ای  نم  میتسه ، نیگمغ  تحاراـن و  رتشیب  اـم  زا  کـی  مادـک  منیبب  وگب  نونکا  تسا . تسرد 
هدـعو وت  هب  نم  هک  نیا  يارب  ورمعوبا : هنوگچ ؟ ارچ و  درم - : منیگمغ . تحاران و  وت  زا  رتشیب  نم  هکلب  تسین ، نینچ  هن ، ورمعوبا : دـشن .

هب هدعو  ماجنا  مغ  رکف و  رد  ار  بش  نم  اما  يدنارذگ ، رورس  يداش و  اب  ار  بش  نم  هدعو  رطاخ  هب  وت  مزاس ، هدروآ  رب  ار  تتجاح  مداد 
یم تراقح  هدید  اب  ارم  وت  میدیسر ، رگیدکی  رادید  هب  کنیا  دش و  نآ  زا  عنام  ردق  اضق و  منک و  افو  دوخ  هدعو  هب  هنوگچ  هک  مدرب  رس 

(107 .) مروخب هصغ  مغ و  وت  زا  رتشیب  نم  تسا  راوازس  اقح  يراوگرزب و  مشچ  اب  ار  وت  نم  ینیب و 

رادخاش غورد  ( 83)

بوخ يدرکن ؟ يرای  نم  هب  نامثع )  ) مولظم ماـما  یهاوخنوخ  رد  ارچ  تفگ : صاـقو  نب  دعـس  هب  هیواـعم  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  اما  مدیگنج . یم  یلع  اب  وت  رانک  رد  نم  هک  یناد  یم  تفگ : دعـس  يدومن ! یم  کمک  نم  هب  دروم  نیا  رد  دوب 

زا ار  نخس  نیا  وت  تفگ : هیواعم  یتسه . یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم ، هب  تبسن  وت  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مدینش  هلآ  هیلع و 
ار ام  هک  تسا  لوبقم  وت  رذع  نونکا  تفگ : هیواعم  دنوش . رک  مشوگ  ود  نیا  مشاب  هدینـشن  رگا  يرآ ! تفگ : دعـس  يدینـش ؟ ادخ  لوسر 

گنج یلع  اب  زگره  مدینش  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  ینخـس  نینچ  مه  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : سپـس  يدرکن . يرای 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  تاشیامرف ، هنوگ  نیا  زا  هیواعم  نوچ  تسین ، لوبق  لباق  هنوگ  چیه  هب  هیواعم  ياعدا  نیا  هتبلا  مدرک ! یمن 
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درک یم  تنعل  ار  وا  هیواعم  دومن ، تلحر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  همه  نیا  اب  دوب . هدینش  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ 
ددرگ و یم  رارقرب  یلع  هب  نتفگ ، ازـسان  نعل و  هلیـسو  هب  وا  تموکح  تنطلـس و  هک  دوب  نیا  هیواعم  رظن  تفگ . یم  ازـسان  ترـضح  هب  و 

(108 .) دشاب هتفریذپ  وا  رذع  هک  دوب  نیا  تفگ ، دعس  هب  هک  ینخس  نآ  زا  وا  فده 

قیال رسمه  يوجتسج  رد  ( 84)

یم ار  ایند  ردقنآ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يزور  نش . مانب  دوب  يدرم  برع  نیرتدنمدرخ  نیرتدنمشوه و  زا  یکی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
اب اهترفاسم  زا  یکی  رد  تخادرپ . تحایـس  هب  هشیدنا  نیا  اب  منک . جاودزا  وا  اب  منک و  ادـیپ  ار  مدوخ  دـننام  رایـشوه  لقاع و  ینز  ات  مدرگ 

، دراد ار  نآ  دصق  يو  هک  اتسور  نآ  هب  مه  وا  دش  هجوتم  نش  اتـسور . نالف  هب  درم : يور ؟ یم  اجک  دیـسرپ : وا  زا  نش  دش ، هجاوم  يدرم 
يا تفگ : درم  منک . لمح  ار  وت  نم  ای  ینک  یم  لمج  ارم  وت  تفگ : درم  نآ  هب  هار  نیب  رد  نش  دـش . قیفر  يو  اـب  تهج  نیا  هب  دور . یم 
نآ کیدزن  ات  دـنداد  همادا  دوخ  هار  هب  تفگن . يزیچ  دـنام و  تکاـس  نش  مینک . لـمح  ار  رگیدـکی  هنوگچ  میتسه  هراوس  ود  ره  ناداـن !
درم هن ؟ ای  تسا  هدروخ  ار  نآ  تعارز  بحاص  اـیآ  تفگ : نش  تسا . هدیـسر  نآ  ندرک  ورد  تقو  هک  دـید  ار  یتعارز  دندیـسر . اتـسور 
زاب نش  هن ؟ ای  تسا  هدروخ  ار  نآ  شبحاص  یسرپ  یم  زاب  تسا  هدیسر  هزات  نآ  ورد  تقو  تعارز  نیا  هک  ینیب  یم  نادان ! يا  داد : خساپ 

: تفگ درم  هدرم ؟ ای  تسا  هدنز  هزانج  نیا  تفگ : نش  دندش . وربور  يا  هزانج  اب  دندش  اتـسور  دراو  هکنیا  ات  تفگن  يزیچ  دش و  تکاس 
رگید راب  نش  هدنز ؟ ای  تسا  هدرم  یـسرپ  یم  ینیب  یم  ار  هزانج  هکنیا  مدوب ، هدیدن  رت  نادان  رتمهفن و  وت  هزادـنا  هب  ار  یـسک  نونکات  نم 

. درب شلزنم  هب  دوخ  هارمه  رارـصا  اب  ار  وا  تشاذگن و  درم  یلو  دوش . ادج  وا  زا  تساوخ  نش  تقو  نیا  رد  تفگن . يزیچ  دنام و  تکاس 
مدآ مدـش ، قیفر  هار  وا  اب  تفگ : درم  تسیک ؟ ناـمهیم  نیا  دیـسرپ  شردـپ  زا  رتخد  دـندیمان . یم  هقبط  ار  وا  هک  تشاد  يرتخد  درم  نیا 

مدآ و صخش  نیا  ناج ! ردپ  تفگ : رتخد  درک . لقن  شرتخد  يارب  دنتشاد  مه  اب  هک  ار  ییاهوگتفگ  سپس  تسا . ینادان  لهاج و  رایـسب 
یم لمح  ارم  وت  ایآ  تسا  هتفگ  هکنیا  اما  تفگ : داد ، حیضوت  شردپ  ار  وا  نانخس  سپس  تسا . هدیمهف  لقاع و  مدآ  وا  هکلب  تسین  نادان 

هب مینک و  یط  هار  ات  میوگب ؟ ناتـساد  وت  يارب  نم  ای  ییوگ  یم  هصق  میارب  وت  ایآ  هک  هدوب  نیا  شدوصقم  منک ؟ لـمح  ار  وت  نم  اـی  ینک 
ار شلوپ  هتخورف و  ار  نآ  شبحاص  ایآ  هک  هدوب  نیا  شروظنم  هن ؟ اـی  هدـش  هدروخ  تعارز  نیا  تسا : هتفگ  هکنیا  اـما  و  میناـسرب . ناـیاپ 

دزن زا  ردپ  هن ؟ ای  دوش  هدرب  شمان  نآ  رطاخب  هک  دراد  يدنزرف  هدرم  ایآ  هدوب  نیا  هزانج  دروم  رد  نخـس  اما  و  تسا ؟ هتخورفن  ای  هدروخ 
یتفگ هک  ار  هچنآ  يراد  لیم  ایآ  یمارگ ! نامهیم  تفگ : سپـس  تخادرپ ، وگتفگ  هب  یتدم  وا  اب  دمآ و  نش  شیپ  دـش و  جراخ  شرتخد 
یمن وت  هشیدنا  هجیتن  تسین و  وت  نآ  زا  نخس  نیا  تفگ : نش  داد . حیضوت  ار  وا  نانخس  درم  يرآ . داد : خساپ  نش  مهد ؟ حیـضوت  تیارب 

وا دـش  هجوتم  نش  تخومآ . نم  هب  ار  اهنیا  مرتخد  تفگ : خـساپ  رد  درم  داد . داـی  وت  هب  یـسک  هچ  ار  نانخـس  نیا  منیبب  وگب  لاـح  دـشاب .
دزن شرـسمه  اـب  نش  دروآ . رد  نش  جاودزا  هب  ار  رتـخد  دوـمن و  تقفاوـم  مه  شردـپ  درک و  يراگتـساوخ  رتـخد  نآ  زا  تـسا ، هدـیمهف 
برع نایم  رد  هلمج  نیا  و  تسا . هدرک  شزاس  هقبط ، نش  قفاو  دـنتفگ : دـندید ، شرـسمه  اب  ار  نش  ناشیوخ ، یتقو  دـمآ . دوخ  ناشیوخ 
یلیخ دیاب  تسا . یمهم  ساسح و  رایـسب  يا  هلئـسم  جاودزا  هتکن  ( 109 .) دوش یم  هتفگ  دـنک ، شزاس  يرگید  اب  سک  ره  هب  دـش و  لاثم 

یلک هب  شرمع  هیامرـس  هتـشگ ، وربور  ناوارف  تالکـشم  اب  یگدـنز  لوط  رد  ناـسنا  هنرگو  دومن  باـختنا  بساـنم  رـسمه  دوب و  بظاوم 
. ددرگ یم  دوبان  هتخوس و 

دندنام زاب  نتشون  زا  اهملق  ( 85)

درک و ار  دوخ  راک  اضق  تفگ : یم  يدرک ؟ اپ  هب  ار  لمج  گنج  ارچ  درک  یم  شنز  رس  ار  هشیاع  یـسک  هاگره  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هک متـشاد  یم  رـسپ  تسیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دمآ ! شیپ  دوب  یتاردقم  دندنام !! زاب  نتـشون  زا  اهملق 
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نب یلع  هب  هک  دوب  نیا  زا  رت  ناسآ  میارب  مدید ، یم  ناشلتق  ای  گرم و  هلیسو  هب  ار  اهنآ  غاد  دندوب ، یم  ثراح  نب  نمحرلادبع  دننام  همه 
(110 . ) تفگ مهاوخن  یسک  هب  زج  ار  مدرد  دروم  نیا  رد  مداد ! ماجنا  وا  هرابرد  اه  ینمشد  همه  نآ  مدرک و  جورخ  بلاط  یبا 

همه زا  رتدنمشناد  ( 86)

نآ دومرف : دنوادخ  تسا ؟ رت  بوبحم  وت  دزن  تناگدنب  زا  کی  مادـک  درک : ضرع  دـنوادخ  هب  یـسوم  ترـضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هک سک  نآ  دومرف : دنوادخ  تسا ؟ نارگید  زا  رترب  تواضق  رد  کیمادک  درک : ضرع  یـسوم  دـنکن . مشومارف  دـنک و  دای  ارم  هک  سک 
هک سک  نآ  دومرف : دنوادخ  تسا ؟ رتدنمشناد  تناگدنب  زا  کیمادک  درک : ضرع  یسوم  دیامنن . يوریپ  سفن  زا  دنک و  تواضق  قح  هب 

زاـب تکـاله  زا  ددرگ و  وا  تیادـه  ببـس  هک  دروـخرب  ینخـس  هـب  تـقو  نـیا  رد  تـسا  نـکمم  دـیازفیب ، دوـخ  مـلع  رب  ار  نارگید  مـلع 
(111 ...) دراد

نکش رمک  تبیصم  ( 87)

مردپ دیسرپ : مالغ  زا  دیـسر . وا  روضح  هب  شمالغ  تشگرب  زا  سپ  دوب ، هتفر  ینالوط  ترفاسم  هب  میکح  نامقل  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
مالغ دنک ؟ یم  راک  هچ  مرـسمه  تفگ : سپـس  مدـش . دوخ  تشونرـس  بحاص  تفگ : نامقل  درم . تردـپ  تفگ : مالغ  دـنک : یم  راکچ 

مـسومان ناـمقل : درم . زین  وا  مـالغ : دـنک ؟ یم  راـک  هچ  مرهاوخ  دیـسرپ  نآ  زا  سپ  تشگ . هزاـت  مرتسب  تفگ : ناـمقل  درم . زین  وا  تفگ :
(112 .) تسکش مرمک  نونکا  يرهظ : عطقنا  نالا  درم . زین  وا  مالغ : دنک ؟ یم  راکچ  مردارب  دیسرپ : سپس  دش . هدیشوپ 

وزرآ دیما و  ( 88)

یم ور  ریز و  تعارز  يارب  لیب  اـب  ار  نیمز  هک  دـید  ار  يدرم  ریپ  دوب ، هتـسشن  ییاـج  رد  یـسیع  ترـضح  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
يور تخادنا و  فرط  کی  هب  ار  لیب  درمریپ  ناهگان  ربب ! وا  لد  زا  ار  وزرآ  ایادخ  تشاد : هضرع  ادخ  هاگـشیپ  هب  یـسیع  ترـضح  دـنک .
هاگان نادرگ ! رب  وا  هب  ار  وزرآ  دـیما و  دـنوادخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تشذـگ  یمک  دـیباوخ ، دیـشک و  زارد  نیمز 

ار لیب  دش  روطچ  درمریپ  تفگ : دیسرپ و  وا  زا  یسیع  ترضح  درک ! راک  هب  عورش  هرابود  تساخ و  رب  بناج  زا  درمریپ  هک  درک  هدهاشم 
ریپ نم  متفگ  اب  لوا  هبترم  رد  تفگ : خساپ  رد  درمریپ  يدش ؟ راک  لوغشم  یتساخ و  رب  ناهگان  دعب  یمک  يدیباوخ و  یتخادنا و  رانک  هب 

! مدیباوخ متخادنا و  فرط  کی  هب  ار  لیب  هشیدنا  نیا  اب  مهد  تمحز  همه  نیا  ارچ  ادرف ، نینچمه  ای  مریمب و  زورما  تسا  نکمم  مناوتان  و 
یگدنز لیاسو  تسا  هدنز  ات  ناسنا  متـسه و  هدـنز  هک  نونکا  منامب و  اهلاس  نم  هک  مولعم  اجک  زا  متفگ : دوخ  اب  تشذـگ  هک  یمک  یلو 

(113 .) مدش راک  لوغشم  متشادرب و  ار  لیب  متساخرب و  هک  دوب  نیا  دیامن ، هیهت  يدنموربآ  یگدنز  دوخ  يارب  دیاب  تسا ، مزال  شیارب 

رگمتس مکاح  زا  ترفن  ( 89)

ارچ دیسرپ : وا  زا  تسا ، هتسشن  غاب  طسو  ینز  دید  تفر ، یم  ارحص  هب  شنادرگاش  اب  ( 114 ،) سویسوفنک يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یگنلپ دندوب ، مه  مردپ  مرـسپ و  مرهوش ، غاب  نیا  رد  نوچ  مورن ، رگید  ياج  منامب و  اج  نیمه  نم  نک  اعد  تفگ : نز  يا ؟ هتـسشن  اجنیا 

رد ایآ  تفگ : نز  تسا . کیدزن  رهش  ورب ، رهـش  هب  اجنیا  زا  تفگ : سویـسوفنک  مدنام . اهنت  نم  تخاس و  دوخ  همعط  ار  اهنآ  همه  دمآ و 
مکاح نآ  رد  هک  مورب  يرهش  هب  تسا  بیع  نم  يارب  تسا و  ملاظ  مکاح  تفگ : نز  هلب . تفگ : سویسوفنک  دراد ؟ دوجو  یمکاح  رهش 

(115 .) مرفنتم ملاظ  زا  نم  نوچ  منیبن ، ار  رگمتس  مکاح  يور  ات  منام  یم  اجنیا  رد  اذل  دنک ، یم  تموکح  رگمتس 
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ردپ هب  یمارتحا  یب  نیرتمک  رفیک  ( 90)

يرود تقشم ، جنر و  اب  اهلاس  بوقعی  شردپ  دش . رصم  ياورنامرف  دایز  تالکـشم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  فسوی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
داش و تسا ، رـصم  روشک  رادمامز  فسوی ، دـش  ربخاب  هک  یماگنه  دوب . هداد  تسد  زا  ار  یمـسج  ناوت  هدرک و  لمحت  ار  فسوی  قارف  و 
زا ردـپ  لابقتـسا  هب  دوب ، بکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  یلالج  تکوش و  اب  زین  فسوی  درک ، تکرح  رـصم  يوس  هب  ناوراک  کی  اـب  مرخ 

هدایپ ردپ  مارتحا  هب  هک  دش  ببس  تنطلس  هوکش  دوش ، هدایپ  تساوخ  یم  داتفا ، هدیشک  جنر  ردپ  هب  شمشچ  هک  نیمه  دمآ . نوریب  رـصم 
! فسوی تفگ : دـمآ و  فسوی  دزن  دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج  رادـید ، مسارم  نایاپ  زا  سپ  درک . ردـپ  قح  رد  یمارتحا  یب  یمک  دـشن و 
هب تساخرب و  شناتشگنا  نایم  زا  يرون  هاگان  دوشگ  ار  شتـسد  فسوی  یتقو  نک ! زاب  ار  تتـسد  کنیا  يدشن ؟ هدایپ  ردپ  مارتحا  هب  ارچ 

لـسن زا  هک  دوب  توبن  رون  نیا  داد : خساپ  لییربج  دیدرگ ؟ جراخ  متـسد  زا  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  دیـسرپ : فسوی  تفر . نامـسآ  يوس 
(116 .) دوب دهاوخن  ربمغیپ  وت  لسن  زا  رگید  دیدرگ و  جراخ  بوقعی )  ) تریپ ردپ  يارب  ندشن  هدایپ  رفیک  رطاخ  هب  وت ،

نازیزع گوس  رد  یبات  یب  هراچ  ( 91)

یضاق درم . دش و  ضیرم  رسپ  هاگان  دوب . وا  هقالع  دروم  دایز  هک  تشاد  يرسپ  لیئارسا  ینب  ياه  یضاق  زا  یکی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یتیاکش هدمآ و  یضاق  دزن  هب  تحیصن  دنپ و  يارب  هتـشرف  ود  دیدرگ . دنلب  هیرگ  هلان و  هب  شیادص  دش و  تحاران  تخـس  دماشیپ  نیا  زا 
يرگید تسا . هدرب  نیب  زا  ار  نآ  هدرک و  بوکدـگل  ار  متعارز  نادنفـسوگ ، اـب  درم  نـیا  تـفگ : یکی  دـندرک . حرطم  رگیدـکی  هـیلع  ار 
تعارز زا  ار  نادنفـسوگ  هک  نآ  زج  متـشادن  يا  هراـچ  دوبن ، میارب  روبع  هار  دوب ، هتـشاک  هناـخدور  هوک و  نیب  اـم  ار  شتعارز  وا  تفگ :
تـسیاب یم  یتشاک ، یم  هناخدور  هوک و  نیب  ار  تعارز  هک  تقو  نآ  وت  تفگ : هدومن و  تعارز  بحاص  هب  ور  یـضاق  مهد . روبع  ناشیا 

بحاص یشاب ! هتشاد  تیاکش  دنفسوگ  بحاص  زا  دیابن  نیاربانب  دوب . دهاوخ  رطخ  ضرعم  رد  تسا . مدرم  هار  تعارز  نیمز  نوچ  ینادب 
رد هیرگ  هلان و  ارچ  رگید  دراد ، رارق  گرم  ریسم  رد  ینادب  دیاب  دمآ  ایند  هب  ترسپ  هک  تقو  نآ  زین  امش  تفگ : یضاق  خساپ  رد  تعارز 

درک و عطق  ار  هلاـن  هیرگ و  هظحل  نآ  زا  هدوب . وا  یهاـگآ  دـنپ و  يارب  هنحـص  نیا  دـش  هجوـتم  يروـف  یـضاق  ینک ؟ یم  تدـنزرف  گرم 
(117 .) دیدرگ دوخ  هفیظو  ماجنا  لوغشم 

جنگ يوجتسج  رد  یسیع  ترضح  ( 92)

دندیسر رهش  کیدزن  هک  یماگنه  داتفا . يرهش  هب  ناشرذگ  دنتفر ، یم  تحایس  هب  شنارای  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
امش دومرف : یسیع  دورن . نیب  زا  ات  مینک  يروآ  عمج  ار  نیا  دییامرف  هزاجا  یسیع ! ای  دنتفگ : یسیع  ترـضح  نارای  دندرک . ادیپ  ار  یجنگ 
دراو دیسر ، یبارخ  هناخ  هب  نانز  مدق  دش  رهش  دراو  هک  یماگنه  مور . یم  شا  یپ  رد  مراد  غارس  رهـش  نیا  رد  ار  یجنگ  نم  دینامب  اجنیا 
نیا رد  یسک  امش  زا  ریغ  دیسرپ : نزریپ  زا  سپـس  متـسه ، امـش  نامهیم  بشما  نم  دومرف : درک . یم  یگدنز  نآ  رد  ینزریپ  دش . هناخ  نآ 
یم یگدـنز  نآ  لوپ  اب  دـشورف و  یم  رازاب  رد  دـنک و  یم  راخ  ارحـص  زا  اـهزور  هک  مراد  يرـسپ  يرآ ، داد : خـساپ  نزریپ  تسه . هناـخ 

ار تقو  کـنیا  تسا ، ناـیامن  شیامیـس  زا  يراوگرزب  راـثآ  هک  میراد  ینارون  ناـمهیم  بشما  تفگ : نزریپ  دـمآ ، رـسپ  دـش . بش  مینک .
. دوب بش  زا  یـساپ  ات  ترـضح  تمدـخ  رد  دـمآ ، یـسیع  دزن  ناوج  نک ! هدافتـسا  وا  ياهتبحـص  زا  شاـب و  وا  تمدـخ  رد  ناد و  تمینغ 
وا درک  ساسحا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  داد . حیـضوت  ترـضح  هب  ار  شیوخ  یگدـنز  یگنوگچ  ناوج  دیـسرپ . وا  یگدـنز  عضو  زا  یـسیع 

یمهم زیچ  هب  وا  رکف  تسادیپ  اما  دسرب . لامک  یلاع  هجرد  هب  دنک و  یط  ار  لماکت  لحارم  دناوت  یم  تسا ، اناد  رایشوه و  لقاع ، یناوج 
یلکـشم رگا  تسا ، هتخاس  ناشیرپ  هراومه  ار  وت  هک  تسا  لوغـشم  يزیچ  هب  وت  رکف  منیب  یم  نم  ناوج ! دومرف : ترـضح  تسا . لوغـشم 
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هک درک  رارصا  یـسیع  دیامن . شلح  دناوت  یم  دنوادخ  اهنت  هک  مراد  یلکـشم  يرآ  تفگ : ناوج  منک . شجالع  دیاش  وگب ! نم  هب  يراد 
در هاشداپ  رتخد  خاک  رانک  زا  مدروآ  یم  رهـش  هب  راخ  ارحـص  زا  يزور  تسا ، نیا  ملکـشم  تفگ : ناوج  دهد . حیـضوت  ار  شیراتفرگ  وا 

لیم ناوج ! دومرف : یـسیع  مرادن . گرم  زج  يا  هراچ  مناد  یم  هک  مدش  وا  قشاع  نانچ  داتفا . هاش  رتخد  هرهچ  رب  ممـشچ  هاگان  مدـش  یم 
نیا رهاظ  مدنزرف ! تفگ : نزریپ  درک . لقن  شیارب  ار  نامهم  نانخـس  دـمآ و  شردام  دزن  ناوج  منک . هیهت  ار  وت  جاودزا  لیاسو  نم  يراد 
دـش حبـص  نوچ  تشگرب . ترـضح  نک  لـمع  شروتـسد  هب  ورب  دـنکن . لـمع  دـهدب و  هدـعو  تسین  وگغورد  مدآ  دـهد  یم  ناـشن  درم 
دمآ هاش  ناکیدزن  ارزو و  شیپ  ناوج  هدب ! عالطا  نم  هب  دش  یبلطم  ره  نک  يراگتـساوخ  ار  شرتخد  هاشداپ و  شیپ  ورب  دومرف : ترـضح 
ناوج نانخـس  زا  هاش  نایفارطا  دـیناسرب . هاشداپ  هاگـشیپ  هب  ارم  ضیارع  مراد  اضاقت  ما ، هدـمآ  هاـش  رتخد  يراگتـساوخ  يارب  نم  تفگ  و 

رـضحم رد  ناوج  دندرب  هاش  روضح  هب  ار  وا  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  حیرفت  هک  نیا  يارب  یلو  دندرک  بجعت  دمآ  شیپ  نیا  زا  دـندیدنخ و 
رادـقم نـالف  میارب  هک  مروآ  یم  رد  وت  جاودزا  هب  یماـگنه  ار  مرتخد  نم  تفگ : رخـسمت  اـب  هاـشداپ  درک  يراگتـساوخ  شرتخد  زا  هاـش 

ترـضح يارب  ار  ارجام  تشگرب و  ناوج  دـش . یمن  ادـیپ  یهاشداپ  چـیه  هنازخ  رد  هک  درک  نایب  ار  یفاصوا  يروایب ! تارهاوج  توقای و 
هاـگرد هب  شیاـین  دوـمن و  اـعد  تشاد  ناوارف  ياـهگیر  هزیر و  گنـس  هک  درب  يا  هبارخ  هب  ار  وا  مالـسلا  هـیلع  یـسیع  درک . لـقن  یـسیع 

درب هاشداپ  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  ناوج  دوب . هتـساوخ  ناوج  زا  هاش  هک  دـندمآ  رد  یتارهاوج  تروص  هب  اهگنـس  هزیر  درک ، يدـنوادخ 
تـسد هب  ار  رهاوج  نیا  اجک  زا  نک  راخ  ناوج  دـنتفگ : دـنتفر و  ورف  تریح  رد  ناوج  هیـضق  زا  همه  دـندید ، نایفارطا  هاش و  هک  یماگنه 

ربخ دوب  هتـشذگ  هاش  سلجم  رد  ار  هچنآ  دیـسر و  یـسیع  تمدخ  رگید  راب  ناوج  تسین . یفاک  هزادنا  نیا  دنتفگ : سپـس  تسا و  هدروآ 
نیا دـش  هجوتم  هاش  درب  هاشداپ  دزن  ار  تارهاوج  یتقو  ناوج  ربب . رادرب ، تارهاوج  نآ  زا  مزـال  رادـقم  هب  هبارخ  ورب  دومرف : ترـضح  داد 

نامهیم و دورو  اـت  قشع  يارجاـم  زاـغآ  زا  مه  ناوج  دیـسرپ . وا  زا  ار  ارجاـم  تقیقح  تساوخ و  تولخ  هب  ار  ناوج  تسین  يداـع  هیـضق 
جاودزا هب  ار  مرتخد  دیایب و  وگب  تنامهیم  هب  ورب  تفگ : تسا ، یـسیع  ترـضح  نامهیم  دیمهف  هاش  تشاد . هضرع  هاش  هب  ار  وا  يوگتفگ 
شرتخد دناشوپ و  ناوج  نت  رب  یلاع  سابل  تسد  کی  هاشداپ  داد . ماجنا  ار  جاودزا  مسارم  دروآ و  فیرشت  یسیع  ترضح  دروآ . رد  وت 
تخادرپ وگتفگ  هب  وا  اـب  تساوخ و  روضح  هب  ار  داـماد  هاگحبـص  هاـش  دیـسر . ناـیاپ  هب  بش  داتـسرف . یـسورع  هلجح  هب  وا  هارمه  زین  ار 

دومن دوخ  دهعیلو  ار  ناوج  ور  نیا  زا  تشادن ، يرگید  دنزرف  رتخد  زج  هاش  نوچ  تسا و  یقیال  رایشوه و  هدیمهف و  ناوج  وا  دش  هجوتم 
شیپ یظفاحادـخ  يارب  یـسیع  ترـضح  موس  زور  دـش . هاش  جات  تخت و  ثراو  ناوج  تفر و  ایند  زا  ناـهگان  هاـش  مود  بش  رد  اـضق  زا 
میارب یلو  تسین  ناربـج  لـباق  زگره  هک  يراد  نم  ندرگ  رب  یقح  وـت  میکح  يا  تفگ : دوـمن و  ییاریذـپ  وا  زا  هزاـت ، هاـش  تفر . ناوـج 

! سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : یـسیع  دوب . دهاوخن  شخب  تذـل  میارب  تمعن  همه  نیا  یهدـن  ار  مباوج  رگا  هک  هدـمآ  شیپ  یـشسرپ 
یهاـشداپ هب  زور  ود  تدـم  رد  ار  ینکراـخ  هک  يراد  ار  یتردـق  نینچ  وت  هک  تفرگ  لکـش  نم  رد  رکف  نیا  هتـشذگ  بش  تفگ : ناوج 

ادخ و هب  فراع  هک  یسک  دومرف : ینارذگ ؟ یم  ار  راگزور  دودحم  عضو  نیا  اب  یهد و  یمن  ماجنا  ار  يراک  دوخ  هب  تبسن  ارچ  یناسرب .
دزن رد  ار  ام  و  تشاد . دـهاوخن  یناف  تسپ و  تاروما  هنوگ  نیا  هب  لـیم  زگره  تسا ، اـیند  یتسپ  اـنف و  هب  هاـگآ  تسا و  وا  دـیواج  تمعن 
ایند انف  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  سپـس  تسین . هسیاقم  لباق  نآ  اب  ایند  ياهتذل  هک  تسا  یحور  ياهتذل  وا ، تبحم  تخانـش و  رد  دنوادخ و 

شـسرپ نوـنکا  تفگ : ناوـج  داد . حرـش  ناوـج  يارب  اـیند  نآ  نادـیواج  یگدـنز  ترخآ و  ياـهتمعن  زا  روـط  نیمه  نآ و  تالکـشم  و 
: دوـمرف يدوـمن ؟ ـالتبم  گرزب  يراـتفرگ  نیا  هب  ارم  یتـساوخ و  دوـخ  يارب  تسا  دنمـشزرا  هک  ار  هچنآ  ارچ  دـش . حرطم  مـیارب  يرگید 

لیان يرتگرزب  تاجرد  هب  يراذگاو  ار  نآ  رگا  تسا  ایهم  وت  يارب  ماقم  نیا ، زا  هتشذگ  منک ، شیامزآ  ار  وت  مهف  لقع و  نازیم  متـساوخ 
سابل دنک و  نت  زا  ار  ناهاش  سابل  دمآ ، ریز  هب  تخت  زا  هظحل  نامه  ناوج  دـش . یهاوخ  دـنپ  تربع و  هیام  نارگید  يارب  دـش و  یهاوخ 
یجنگ نامه  نیا  دومرف : ترـضح  دندمآ ، نویراوح  دزن  هک  یماگنه  دمآ . نوریب  رهـش  زا  یـسیع  ترـضح  اب  دیـشوپ و  ار  دوخ  ینکراخ 

(118 .) مدرک شیادیپ  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  متشاد  غارس  رهش  نیا  رد  هک  تسا 
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... میوگ یم  امش  هب  نم  یلو  ( 93)

: دومرف مالـسلا  هیلع  یـسیع  هدب ! زردـنا  دـنپ و  ار  ام  یـسیع ! ای  دـنتفگ : دـندمآ و  یـسیع  ترـضح  دزن  نویراوح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! دیروخن دنگوس  ادخ  مان  هب  الـصا  میوگ : یم  امـش  هب  نم  یلو  دیروخن ، غورد  دنگوس  ادـخ  مان  هب  داد  روتـسد  امـش  هب  هللا  میلک  یـسوم 

انز هک  درک  رما  ار  امش  یسوم  ترضح  دومرف : نک ! تحیصن  نیا  زا  شیب  ار  ام  یسیع ! ای  دنتفگ : غورد ! هاوخ  دشاب ، تسار  دنگوس  هاوخ 
شتآ هدش ، تنیز  هناخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، انز  رکف  هک  سک  نآ  اریز  دینکن ! انز  رکف  ادبا  میوگ : یم  امـش  هب  نم  یلو  دینکن ،

(119 .) دنازوسن ار  هناخ  دوخ  هچ  رگا  دنک ، یم  دساف  بارخ و  ار  هناخ  تنیز  نآ ، دود  دزورفا ،

دباع ملاع و  يوگتفگ  ( 94)

؟ یسرپ یم  دباع  نم  لثم  تدابع  زا  دباع : تسا ؟ هنوگچ  تندناوخ  زامن  دیسرپ : وا  زا  تفر و  يدباع  دزن  یملاع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هنوگچ زاین  زار و  ماگنه  تا  هیرگ  ملاع : متـسه . تدابع  لوغـشم  تقو  نالف  ات  تقو  نـالف  زا  نم  دـشک ، یم  لوط  یلیخ  مزاـمن  هکنیا  اـب 

هک تسا  يا  هیرگ  زا  رتهب  یشاب ، سرت  ادخ  یلو  يدنخب  رگا  یتسارب  ملاع : ددرگ . یم  يراج  میاهکشا  هک  میرگ  یم  نانچ  دباع : تسا ؟
دروم . ) دور یمن  الاب  شلمع  زا  يزیچ  دـلابب  شلمع  هب  هک  سک  نآ  یـش ء :) هلمع  نم  دعـصی  لدـملا ال  نا  . ) ینک راختفا  یلابب و  نآ  هب 

(120 .() دوش یمن  یهلا  هاگرد  لوبق 

. دش مدرم  رفیک  راتفرگ  هک  يدباع  ( 95)

ماـجنا يارب  کـلم  ود  هک  یماـگنه  دـننک ، كـاله  ار  يرهـش  لـها  اـت  داتـسرف  هتـشرف  ود  هتـشذگ ، رد  دـنوادخ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
اه هتشرف  زا  یکی  دنک . یم  تدابع  يراز  هیرگ و  اب  هداتـسیا و  بش  لد  رد  هک  دندروخرب  يدباع  درم  هب  دندیـسر ، رهـش  نآ  هب  تیرومأم 
نم يرآ ، تفگ : يرگید  هتـشرف  مینک ؟ كاله  زین  ار  وا  ایآ  دـنک ؟ یم  يراز  هیرگ و  هنوگچ  هک  ینیب ! یم  ار  درم  نیا  تفگ : يرگید  هب 

، دـباع لاح  نایب  زا  سپ  منک . هرکاذـم  دـنوادخ  اب  هرابود  دـیاب  درم  نیا  هراـبرد  نم  تفگ : کـلم  مهد ! یم  ماـجنا  ار  شیوخ  تیرومأـم 
ناراکهانگ لباقم  رد  ار  وا  هرهچ  مشخ ، نم ، رطاخ  هب  نونکات  هک  نک  كـاله  نارگید  اـب  زین  ار  دـباع  نیا  داتـسرف ، یحو  وا  هب  دـنوادخ 

(121 .) تسا هتخاسن  نوگرگد 

ناطیش ماد  نیرتگرزب  یتسرپ  مکش  ( 96)

وا هب  ییحی  ترـضح  يزور  تشاد . سنا  ییحی  ترـضح  اب  همه  زا  رتشیب  دـمآ و  یم  یهلا  ناربماـیپ  دزن  ناطیـش  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نم سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  مهدن ، باوج  ار  وت  لاؤس  تسا  نآ  زا  رتالاب  وت  ماقم  تفگ : خساپ  رد  ناطیش  مراد . یلاؤس  وت  زا  نم  تفگ :

ناشن نم  هب  ینک ، یم  هارمگ  هدرک و  راکش  مدآ  نادنزرف  اهنآ  هلیسو  هب  هک  ار  تیاهماد  مراد  تسود  ییحی : ترـضح  داد . مهاوخ  خساپ 
داد ناشن  ترضح  هب  ار  دوخ  نوگانوگ  لیاسو  اب  بیجع و  يا  هفایق  رد  ناطیش  مروآ . یم  اجب  ار  وت  هتساوخ  لیم  لامک  اب  ناطیـش : یهد .
هدش چیه  ایآ  دیـسرپ : ییحی  درب . یم  یهارمگ  يوس  هب  هدز و  لوگ  ار  مدآ  نادـنزرف  گنراگنر  لیاسو  نآ  اب  هنوگچ  هک  داد  حیـضوت  و 

مادـک تلـصخ  نآ  دومرف : مدنـسرخ . داـش و  نآ  زا  هک  تسه  یتلـصخ  وـت  رد  یلو  زگره ! هن ، تفگ : يوـش ؟ زوریپ  نم  هب  يا  هظحل  هک 
یضعب ماجنا  زا  تهج  نیدب  يوش  یم  نیگنس  يروخ و  یم  دایز  ینک  یم  راطفا  هک  یماگنه  یتسرپ ، مکـش  روخرپ و  وت  ناطیـش : تسا ؟

زا مروخن و  لماک  روط  هب  ار  اذغ  زگره  هک  مدرک  دهع  دنوادخ  اب  نم  تفگ : ییحی  ینام . یم  زاب  يراد  هدـنز  بش  یبحتـسم و  ياهزامن 
تاقالم ار  ادخ  ات  منکن ، تحیصن  ار  ینمؤم  چیه  هک  متسب  نامیپ  دوخ  اب  زین  نم  تفگ : ناطیش  میامن . تاقالم  ار  ادخ  ات  موشن ، ریس  ماعط 
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. دومن رود  دوخ  زا  ار  ناطیش  ياهماد  نیرتمهم  زا  یکی  ییحی  ترضح  هلیسو  نیدب  ( 122 .) منک

لامعا شجنس  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ( 97)

. تفر مدرم  نیرتدباع  دزن  دوب ، لوغشم  یهلا  ناگدنب  لامعا  یسررب  هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
وت ادخ  هدنب  يا  تفگ : درک و  یسوم  هب  ور  داتفا . رانا  ددع  ود  داد و  ناکت  دوب  شرانک  رد  هک  ار  يرانا  تخرد  دباع  دیـسر ، ارف  هک  بش 

ددع کی  زا  رتشیب  نونکات  تخرد  نیا  رد  متسه و  تدابع  لوغـشم  اجنیا  رد  اهتدم  نم  هک  اریز  یـشاب ؟ ادخ  حلاص  هدنب  دیاب  وت  یتسیک ؟
نیمزرس رد  هک  متسه  يدرم  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  دش ! یمن  دوجوم  یمود  رانا  نیا  يدوبن ، حلاص  هدنب  وت  رگا  ما و  هدیدن  رانا 

وت زا  وا  تدابع  هک  یسانش  یم  ار  یسک  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دش  حبـص  نوچ  منک . یم  یگدنز  نارمع  نب  یـسوم 
یلیخ وا  تدابع  دید  تفر و  يو  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تفگ . ار  وا  ناشن  مان و  صخـش . نالف  يرآ ! داد : باوج  دباع  دشاب ؟ رتشیب 

وت یتسیک ؟ وت  ادخ  هدنب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دباع  دندروآ . یبآ  فرظ  نان و  هدرگ  ود  درم  نآ  يارب  دـش  هک  بش  تسا . دایز 
یحلاص هدنب  وت  رگا  دمآ و  یم  میارب  نان  ددع  کی  زور  ره  متـسه و  تدابع  لوغـشم  اجنیا  رد  نم  تساهتدـم  نوچ  یتسه ! حـلاص  هدـنب 

: دومرف زاب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ییادخ . حلاص  هدنب  وت  دوش  یم  مولعم  تسامـش . رطاخ  هب  نیا ، دمآ و  یمن  یمود  نان  نیا  يدوبن 
: تفگ يراد ؟ غارس  ار  یسک  دوخ ، زا  رتدباع  ایآ  دیسرپ : وا  زا  سپس  منک ! یم  یگدنز  نارمع  نب  یـسوم  نیمزرـس  رد  متـسه  يدرم  نم 
، تفر درم  نآ  شیپ  ناشن  نامه  اب  یـسوم  ترـضح  تسا . رتشیب  نم  زا  وا  تدابع  هک  تسا  رهـش  نالف  رد  ناقهد )  ) ای رگنهآ  نالف  يرآ !

دید دش ، بش  نوچ  دناوخ و  ار  شزامن  تساخرب  دیسر ، ارف  هک  زامن  تقو  تسادخ . رکذ  رد  بترم  یلو  دراد ، یلومعم  تدابع  يو  دید 
مدـمآرد متـسه و  اجنیا  رد  اهتدـم  نم  اریز  یتسه ! یحلاص  هدـنب  وت  تفگ : دومن و  یـسوم  ترـضح  هب  يور  هدـش ، ربارب  ود  شدـمآ  رد 

متـسه يدرم  نم  تفگ : ار  خساپ  نامه  یـسوم  ترـضح  یتسیک ؟ وت  منیبب  وگب  تسا . ربارب  ود  بشما  هدوب و  نیعم  هزادنا  کی  هب  هشیمه 
هب ار  یتمسق  داد و  هقدص  ار  یتمسق  دومن . تمـسق  هس  ار  شدمآرد  درم  نآ  سپـس  منک . یم  یگدنز  نارمع  نب  یـسوم  نیمزرـس  رد  هک 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ماگنه  نیا  رد  دندروخ . مه  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  دـیرخ و  اذـغ  موس  تمـسق  اب  داد و  شبحاص  الوم و 
نیرتدباع ار  وا  اتقیقح  منیبب ، ار  ناسنا  نیرتدباع  دندرک  ییامنهار  ارم  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یسوم  يدیدنخ ؟ ارچ  دیـسرپ : درم  دیدنخ .

مدرک رکف  نم  درک و  یفرعم  ار  امـش  زین  یمود  تسا . یلوا  زا  رتـشیب  وا  تداـبع  مدـید  داد ، ناـشن  نم  هـب  ار  يرگید  زین  وا  متفاـی . ناـسنا 
هدـنب نم  نوچ  مرادـن ، تدابع  نانآ  لثم  نم  تسا ، تسرد  یلب ! درم : تسین ! نانآ  دـننام  وت  تدابع  یلو  تسا  ناـنآ  زا  رتشیب  وت  تداـبع 

هب رتشیب  مهاوخب  رگا  مدـناوخ ، ار  مزامن  اهنت  دیـسر  هک  زامن  تقو  متفگ . یم  رکذ  ار  ادـخ  نم  يدـیدن  رگم  متـسین ، دازآ  متـسه ، یـسک 
نطو هب  یهاوخ  یم  دیسرپ : یسوم  زا  سپس  دسر . یم  نایز  زین  مدرم  ياهراک  هب  منز و  یم  ررض  میالوم  دمآرد  هب  موش  لوغـشم  تدابع 

ربا ایب ! نییاپ  دز ، ادص  تشذگ  یم  شرـس  يالاب  زا  هک  ار  يربا  هعطق  تقو  نیا  رد  درم  یلب ! داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يورب ؟ دوخ 
. ناسرب نارمع  نب  یـسوم  نیمزرـس  هب  مارتحا  اب  مه  ار  اـقآ  نیا  درم : نارمع . نب  یـسوم  نیمزرـس  هب  ربا : يور ؟ یم  اـجک  دیـسرپ : دـمآ و 
: دومرف دنوادخ  تسا ؟ هتشگ  لیان  الاو  ماقم  نآ  هب  هنوگچ  درم  نیا  ایادخ ! اب  درک : ضرع  تشگزاب  نطو  هب  یسوم  ترضح  هک  یماگنه 

میاهتمعن رب  یـضار و  متاردقم  هب  ابیکـش ، نم  يالب  رب  ما  هدنب  نیا  یئامعن :) رکـشی  ییاضقب و  یـضری  یئالب و  یلع  ربصی  اذه  يدبع  نا  )
(123 .) تسا رازگساپس 

اه یقرواپ 

-3 هیآ 49 . هبوت : نیرفاکلاب . ۀطیحمل  منهج  نا  اوطقس و  هنتفلا  یف  الا  ینتفت  یل و ال  نذئا  لوقی  نم  مهنم  و  - 2 ص 273 . ج 76 ، ب : - 1
ج ب : - 8 ص 279 . ج 94 ، ب : - 7 ص 401 . ج 15 ، ب : - 6 ص 392 . ج 15 ، ب : - 5 ص 95 . ج 75 ، ب : - 4 ص 193 . ج 21 ، ب :
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ص 254 و ج 19، ج 6 ، ب : - 11 ص 89 . ج 7 ، ب : - 10 ص 19 . ج 86 ، ب : - 9 ص 281 . ص 281 و ج 22 و ج 131 و ج 75 ، ، 19
ص 296. ج 43 ، ب : - 15 ص 56 . ج 74 ، ب : - 14 ص 248 . ج 103 ، ب : - 13 ص 56 . ج 94 ، ب : - 12 توافت . یمک  اب  ص 246 .

يانعم تروص  نیا  رد  هک  هدمآ  رمجلا  لکای  رمخلا ، لکای  ياج  هب  یعادلا  هدع  رد  ص 158 . ج 96 ، ب : - 17 ص 92 . ج 82 ، ب : - 16
نمـشد فرط  زا  گنج  نادیم  رد  نوچ  - 18 دروخ . یم  شتآ  ایوگ  دنک  یم  ییادـگ  جایتحا  نودـب  هک  یـسک  دوش : یم  نینچ  ثیدـح 

ج 41، ب : - 21 (. 194  - 191 : ) نارمع لآ  هروس  رخآ  تاـیآ  - 20 ص 62 . ج 22 ، ب : - 19 تسا . هدش  هتـشک  ربمایپ  دوب  هدـش  نالعا 
ینری تمی  نم  ینادمه  راح  ای  - 22 ص 201 . ص 401 و ج 87 ، ص 319 و ج 77 ، 276 و ج 71 ، ص 275 -  22 و ج 69 ، ص 16 - 

نم کقیسا  اللز  ةرثع و ال  فخت  الف  ینفرعت  طارـصلا  دنع  تنا  المع و  ام  همـسا و  هتعنب و  فرعا  هفرط و  ینفرعی  البق  قفانم  وا  نمؤم  نم 
یـصولا لبحب  البح  هل  نا  هیبرقت  هیعد ال  الجرلا  یبرقت  هیعد ال  ضرعلل  فقوت  نیح  رانلل  لوقا  الـسعلا  ةوالحلا  یف  هلاـخت  أـمظ  یلع  دراـب 

ص ج 40 ، ب : - 25 توافت . یکدنا  اب  ص 322  ص 138 و ج 66 ، ص 331 و ج 41 ، ج 40 ، ب : - 24 ص 179 . ج 6 ، ب : الصتم 23 -
تسا و لوغشم  راگدرورپ  تدابع  هب  بش  تاعاس  رد  هک  یـسک  ایآ  - ) 26 توافت . یکدنا  اب  ص 93  ص 143 و ج 103 ، 324 و ج 74 ،
هک یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ  وگب  تسا . راودـیما  راگدرورپ  تمحر  هب  دیـسرت و  یم  ترخآ  باذـع  زا  مایق ، هدجـس و  لاح  رد 

ص 205. ج 74 ، ب : - 29 ص 407 . ص 34 و ج 74 ، ج 41 ، ب : - 28 ص 399 . ج 33 ، ب : - 27 هیآ 9 . رمز : دنناسکی )!؟ دـنناد  یمن 
نیا ماقتنا  هب  هیواعم  هیمراد ، هدـنبوک  نانخـس  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  ص 260 . ج 33 ، ب : - 31 ص 455 . ج 75 ، ب : - 30

هیواعم دـننز ! یم  لثم  دـنه  وت  ردام  هب  مکـش  یگرزب  رد  همه  مدرم  تفگ : هیمراد  تسا . هدـمآرب  تمکـش  تهج  نیمه  هب  تفگ : تناها 
نوچ کیرات  ياهلد  هب  وا  نانخس  تفیرفن ، ار  وا  زگره  ایند  دروخن ، لوگ  یهاشداپ  هب  مدید  ار  وا  تفگ : يدید ؟ هنوگچ  ار  یلع  دیسرپ :

! یتفگ تسار  تفگ : هیواعم  درک . یم  كاپ  ار  اهلد  گنز  دریگ  یم  ار  هریت  فرظ  گـنر  هک  تیز  دـننام  دیـشخب و  یم  ینـشور  باـتفآ 
مهاوخ تبحم  یلع  هزادنا  هب  وت  لد  رد  مهدـب  رگا  تفگ : هیواعم  مدـنمزاین . وم  خرـس  رتش  دـص  هب  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  نونکا 

نینچ دوب  هدنز  یلع  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : سپـس  دروآرب ، ار  وا  تجاح  هیواعم  دـش . دـهاوخن  نینچ  زگره  تفگ : هیمراد  تشاد ؟
شهاوخ هب  ار  ناناملسم  لام  زا  مهرد  کی  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  داد ، یمن  هجو  چیهب  یتفگ  تسار  تفگ : هیمراد  داد . یمن  وت  هب  یلام 

رد نوراه  دمآ و  شیپ  يرجه  لاس 40  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  ص 252 . ج 100 ، ب : - 32 ن ) .) دیشخب یمن  یسک  هب  هدوهیب  لد و 
ص 35 و ج 8 ، ب : - 33 تسا . هدوب  یفخم  مالـسلا  هیلع  یلع  ربق  لاس  زا 130  شیب  نیاربانب  دیـسر ، تفالخ  هب  يرجه  لاس 170  دودح 
ص 351 و ج 103، ص 309 و ج 18 ، ج 8 ، ب : - 35 ص 31 . ص 198 و ج 43 ، ج 14 ، ب : - 34 ص 21 . ص 288 و ج 43 ، ج 36 ،

شوخ يوب  - 38 ص 225 . ج 43 ، ب : - 37 ص 86 . ص 155 و ج 82 ، ص 264 و ج 43 ، ج 12 ، ب : - 36 توافت . یکدنا  اب  ص 245 
ج 43، ب : - 41 رفاکلا . ۀنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  -40 ص 238 . ج 43 ، ب : - 39 دـنریگ . یم  هریغ  نارفعز و  زا  هک  گنر  درز  ای  زمرق 
ص ج 44 ، ب : - 46 ص 118 . ج 78 ، ب : - 45 ص 266 . ، 44 ب : - 44 ص 239 . ج 43 ، ب : - 43 ص 160 . ج 44 ، ب : - 42 ص 346 .
ص ج 46 ، ب : - 51 ص 332 . ج 45 ، ب : - 50 ص 38 . ج 46 ، ب : - 49 ص 223 . ج 6 ، ب : - 48 ص 318 . ج 44 ، ب : - 47 . 189
ص 163. ج 78 ، ب : - 54 ص 56 . ج 70 ، ب : - 53 ص 306 . ج 46 ، ب : - 52 تسا . هدنفاکـش  ینعم  هب  رقاب ، واگ و  ینعم  هب  رقب ، . 289
ج ب : - 58 ص 253 . ص 102 و ج 61 ، ج 75 ، ب : - 57 ص 79 . ج 47 ، ب : - 56 هتبه . یل  ددج  ائیـش  نکی  مل  یل و  هبهو  نم  ای  - 55

ياوقت سک  ره  - 62 ص 165 . ج 47 ، ب : - 61 ص 39 . ص 359 و ج 104 ، ج 47 ، ب : - 60 ص 93 . ج 74 ، ب : - 59 ص 55 . ، 47
-63 (. 3-2  ) هیآ قالط : دهد . یم  يزور  درادن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دنک و  یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دـنک  هشیپ  ار  یهلا 
وا رانک  رد  هک  نیا  رگم  دیوگ  یمن  ینخـس  چیه  ناسنا  - 66 ص 226 . ج 1 ، ب : - 65 ص 104 . ج 70 ، ب : - 64 ص 131 . ج 22 ، ب :
هللا یلص  ربمایپ  ردام  هنمآ  ترضح  هک  هنیدم  هکم و  نیب  تسا  یهد  أوبا  - 68 ص 21 . ج 76 ، ب : - 67 دنرضاح . دیتع  بیقر و  هتشرف  ود 

ب: - 70 دوش . هعجارم  ناتساد 37  مود ، دلج  هب  یمارگ ، يوناب  نیا  لاح  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 69 تسا . هدش  نفد  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و 

مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت نور فاطمه زهرا              صفحه 233 از 237

www.noorfatemah.org

سالم هللا علیھا

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	داستانهاي بحارالانوار
	مشخصات كتاب
	جلد 1 = حاوي 80 داستان
	مقدمه
	(1) لبخند پيامبر صلي الله عليه و آله
	(2) نوبت را رعايت كنيد!
	(3) گريه پيامبر صلي الله عليه و آله!
	(4) رعايت حجاب در نزد نابينا!
	(5) بد خلقي فشار قبر مي آورد!
	(6) دوازده درهم با بركت
	(7) سفارش هايي از پيامبر صلي الله عليه و آله
	(8) گريه براي يتيمان
	(9) با دوستان، مدارا!
	(11) علي عليه السلام از عدالت مي گويد
	(12) در وادي يابس چه گذشت؟
	(13) جوان قانون شكن
	(14) علي عليه السلام و بيت المال
	(15) علي عليه السلام و يتيمان
	(16) وقتي عمر از علي عليه السلام مي گويد!
	(17) مراسم خواستگاري حضرت فاطمه عليهاالسلام
	(18) جهيزيه حضرت زهرا عليهاالسلام
	(19) تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسلام
	(20) حضرت فاطمه عليهاالسلام و ارزش تعليم
	(21) برتري علمي حضرت فاطمه و ارزش علم
	(22) الجار ثم الدار!
	(23) خنده و گريه فاطمه عليهاالسلام
	(24) غلام تيزهوش
	(25) شجاع تر از پسر علي عليه السلام!
	(26) پاسخ منفي به خواستگاري معاويه
	(27) حمايت از حيوانات!
	(28) چه كسي براي حسينم گريه مي كند؟
	(29) نسخه اي براي گناه كردن!
	(30) وفاداري اصحاب امام حسين عليه السلام
	(31) عاقبت ابن زياد!
	(32) موعظه خام!
	(33) عاقبت كسي كه حديث پيامبر را مسخره كرد!
	(34) طلب روزي حلال، صدقه است!
	(35) مناجات امام سجاد عليه السلام در كنار كعبه
	(36) توشه بر دوش به سوي آخرت!
	(37) حرمت شوخي با زن نامحرم!
	(38) سفارش هايي از امام باقر عليه السلام
	(39) اگر پيش از ملاقات قائم (عج) بميرم!
	(40) نوشته اي به خط سبز!
	(41) پابرهنه در ميان آتش!
	(42) چگونه به وضع يكديگر رسيدگي مي كنيد؟
	(43) انفاق نان بدون نمك
	(45) شيعيان ائمه در بهشت
	(47) انسان هايي كه در باطن، ميمون و خوك اند!
	(48) آيه اي كه مسيحي را مسلمان كرد
	(51) خريد نان به نرخ روز
	(52) ارشاد با بذل مال!
	(53) نامه امام موسي بن جعفر(ع) به استاندار يحي بن خالد!
	(55) مأمون و مرد دزد
	(56) مأمون و امتحان امام جواد عليه السلام
	(57) شعله حسد
	(58) تپه توبره ها!
	(61) تولد امام زمان (عج)
	(62) ملاقات با امام زمان (عج)
	(63) ابوراجح حلي و امام زمان (عج)
	(64) زبانم لال اگر از رسول خدا(ص) نشنيده باشم!
	(66) وداع با حكومت
	(68) اجراي جنايت حميد بن قحطبه!
	(69) چوب خلال و يك سال معطلي!
	(70) ازدواج سليمان با بلقيس
	(71) ايراد بني اسرائيلي!
	(72) گزارشي از جهنم!
	(73) نفرين مادر!
	(74) كرمي درون بيني قاضي!
	(75) علت واژگوني يك شهر!
	(76) كاش خدا الاغي داشت
	(77) راه نجات
	(78) سه دعا كه به هدر رفت
	(79) مكافات عمل
	(80) خودبيني هرگز!
	پاورقي ها

	جلد 2 = حاوي 83 داستان
	پيشگفتار
	(1) از ما حركت از خدا بركت
	(2) يك شبانه روز خدمت، بهتر از يك سال جهاد!
	(3) رضايت مادر
	(4) فقيري در كنار ثروتمند
	(5) نان خوردن به وسيله دين خدا ممنوع!
	(6) قوي ترين انسان
	(7) پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در معرض قصاص
	(8) پيغمبر صلي الله عليه و آله و شبان
	(9) گناهان خود را كوچك نشماريد!
	(10) خطر دنياپرستي
	(11) خشتي از طلا و خشتي از نقره
	(12) جوان شب زنده دار
	(13) نجواي شبانه
	(14) سفره افطار
	(15) گردنبند گران قيمت
	(16) ترس از گناه
	(17) زني در نكاح فرزندش!
	(18) قطيفه بر دوش
	(19) آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
	(20) بهترين اهل بهشت
	(21) انفاق نان جو
	(22) جاذبه امام حسن عليه السلام
	(23) شرايط دريافت كمك مالي
	(24) ازدواج امام حسين عليه السلام
	(25) پاداش علم و آگاهي
	(26) پرهيز از نفرين پدر
	(27) مشتي از خاك كربلا
	(29) اولين بانوي شهيد عاشورا
	(30) اشكي بر سيدالشهدا عليه السلام
	(31) برخورد پسنديده (33)
	(32) امام زين العابدين عليه السلام و اهميت عبادت (35)
	(33) چگونه دعا كنيم
	(34) نصيحت پدرانه
	(35) امام زين العابدين عليه السلام از عبادت علي عليه السلام مي گويد
	(36) روش بزرگواري
	(37) جريان يك ازدواج
	(38) ملامت جاهلانه
	(39) بهترين راه خداشناسي
	(40) بزرگترين گناه
	(41) سخاوت نجاشي، فرمانرواي اهواز
	(42) تضييع جواني
	(43) ضمانت بهشت
	(44) راهنمايي به پروردگار
	(45) خداوند، پناه بي پناهان
	(46) ابوحنيفه در محضر امام صادق عليه السلام
	(47) راز صله رحم و طول عمر
	(48) مناظره امام كاظم عليه السلام با هارون
	(49) شيعه امام كش
	(50) جادوگري كه طعمه شير شد
	(51) عظمت يك بانو
	(52) هرگز كسي را كوچك نشماريم
	(53) آهوي پناهنده!
	(54) رفاقت با خردمندان
	(55) يك مناظره جالب
	(56) مجلس بزم و شادماني به هم خورد
	(57) عقايد مورد پسند
	(58) استخوان پيامبر و باران رحمت
	(59) درود بر شما كه به اسرار آگاهيد!
	(60) يك مأموريت كاملا محرمانه
	بشر پسر سليمان
	خاطرات شگفت انگيز يك دختر خوشبخت!
	مجلس جشن بار ديگر به هم ريخت
	رؤياي سرنوشت ساز
	رؤياي دوم پس از چهارده شب
	سومين رؤيا و ديدار معشوق
	ماجراي اسيري دختر امپراطور روم
	مليكه خاتون و هديه آسماني
	پايان انتظار وصال

	قسمت دوم: معاصرين چهارده معصوم، نكته ها و گفته ها
	(61) لقمان امت
	(62) بي نيازترين مردم
	(63) شيوه مردان بزرگ
	(64) دشمني با خاندان علي عليه السلام
	(65) فكر پليد
	(66) امانت داري
	(67) قناعت از ديدگاه سلمان فارسي
	(68) ماجراي تازه مسلمان
	(69) شكيبايي مادرانه
	(70) دعاي فرشته
	(71) حضرت سليمان و گنجشك
	(72) جوان ارزشمند
	(73) بي وفايي دنيا
	(74) نقش اعمال نيك در زندگي
	(75) مشورت با شريك زندگي
	(76) حماقت؛ مرضي علاج ناپذير
	(77) وصيت لقمان
	(78) كيفر كردار
	(79) خشتهاي طلا
	(80) آمرزش به خاطر فرزند صالح
	(81) كاري برتر از طلاي روي زمين
	(82) سخت ترين چيز در عالم
	(83) اولين خوني كه بر زمين ريخت
	پاورقي ها

	جلد 3 = حاوي 98 داستان
	مقدمه
	1- درختان بهشتي
	2- بهترين آرزو
	3- مزاح پيغمبر
	6- ارزش دانش اندوزي
	7- چهار خصلت خدا پسند
	8- محك امتحان
	9- اطاعت از شوهر
	12 - در بستر بيماري
	13 - مبارزه با خرافات
	14 - درس محكم كاري
	15 - محبوب ترين اسمها
	16 - حدود همسايه
	17 - پرهيز از غضب
	18 - چاره فراق
	19 - علي (ع) در اوج عطوفت و بزرگواري
	20- رعايت آداب اسلامي در اوج قدرت
	22- از من بپرسيد
	23- ميانه روي در زندگي
	24- جمجمه انوشيروان سخن مي گويد
	25- درمان گناه
	26- فاطمه عليهاالسلام نوري در پرستشگاه
	27- پسنديده ترين صفت زن مسلمان
	28- سه جمله زيبا در لوح
	29- بانگ اذان بلال!
	30- فاطمه عليهاالسلام در صحراي محشر
	31- مسابقه امام حسن و امام حسين عليهماالسلام
	32- رعايت ادب
	33 - برخورد منطقي با سخن چين
	34 - عشق حسين (ع) در كانون دل پيغمبر(ص)
	35 - شوخي در صبح عاشورا
	36 - پاداش دسته گل اهدايي
	37 - مقام دانش +آموزي
	38- كارواني به سوي مرگ
	39 - مرگ در چشم انداز امام حسين عليه السلام
	40- سردار عاقبت به خير
	41- او را مكه و مني مي شناسد
	42- امام باقر(ع) نوري درخشان
	43- مردي از برزخ
	44- امام صادق (ع) و تجارت منصفانه
	45- حساسترين سخن در آخرين لحظه زندگي
	46- نفهم ترين انسان
	47- درجات دهگانه ايمان
	48- سخن منطقي
	49- اسراف ممنوع
	50- مرگ در بدترين حال
	51 - سه توصيه مهم امام صادق
	52 - كمك به مستمندان
	53 - احسان پيش از سؤال
	54 - بار نابخردان بر دوش آگاهان
	55 - رفتار با همسايه
	56 - برهاني بر وجود آفريدگار
	57 - دعاهايي كه مستجاب نمي شود
	58 - امام كاظم (ع) در كاخ هارون
	59 - خدمت در دستگاه ظالم
	60 - ابوحنيفه در محضر امام كاظم عليه السلام
	61 - مرگ آسان
	62 - امتياز در پرتو تقوا
	63 - باغي از باغهاي بهشت
	64 - گنجشك فريادگر
	65 - مساوات از ديدگاه امام رضا
	66 - آنچه مصلحت بود
	67 - مردي نيكوكار در خدمت امام جواد عليه السلام
	68- دلجويي امام جواد(ع) از كتك خورده
	69 - امام هادي (ع) در ميان درندگان
	70 - فتواي امام هادي (ع) درباره مسيحي زناكار
	71 - نيازمندان در محضر امام حسن عسكري (ع)
	72 - پاسخ به پرسش
	73 - مهدي عج در تفكر امير المؤمنين عليه السلام
	74 - گريه امام صادق (ع) بر غيبت امام زمان (عج)
	75 - اگر زنده بمانيد...
	76 - نامه امام زمان (عج)
	77 - ماجراي گرايش سلمان به اسلام
	78 - چرا ترس از مرگ؟
	79 - قوانين طبي
	80 - استقامت در راه هدف
	81 - جنازه اي كه شتر حملش نكرد
	82 - كيفر پدركشي
	83 - گفتگوي دو مكار روزگار
	84 - سر بريده عمر بن سعد
	85 - اعترافات دشمن
	86 - كلوخ انداز را پاداش سنگ است
	87 - پاسخ مناسب
	88 - مادر لايق و فرزند شايسته
	89 - نيكان در كام آتش بدان
	90 - بانوي صبور
	91 - داماد پيامبر(ص) در اسارت
	92 - بردگان پادشاه مي شوند!
	93 - گفتگوي سليمان و مورچه
	94 - داستان سه همسر
	95 - خشمي بر گناهكار!
	96 - مرگ انديشي
	97 - موعظه اي از گنه كار!
	98 - كودكي در دهان گرگ
	پاورقي ها

	جلد 4 = حاوي 97 داستان
	پيشگفتار
	1- چگونگي گناهان فرو مي ريزد
	2- بنده سپاسگزار
	3- زندگي دنيا
	4- مردي كه باغهاي بهشت را به دنيا فروخت
	5- خصلت هاي پسنديده
	6- دروغ كوچك در نامه اعمال
	7- كنترل زبان
	8- انسان خوشبخت
	9- زندان شدن مردگان
	10- علامتهاي آخرالزمان
	11- علي عليه السلام مظهر عدالت
	12- در انديشه سرانجام
	13- آيا قلب برادرت با ما بود؟
	14- نماز خالصانه
	15- شراب در ماه رمضان
	16- ساده زيستي در اسلام
	17- چرا دعاهاي ما مستجاب نمي شود
	18- عشق سوزان
	19- در سرزمين وادي السلام
	20- ماجراي مشك عسل
	21- جمجمه انوشيروان سخن مي گويد
	22- فاطمه عليهاالسلام در هاله عفت و عصمت
	23- جلوه گاهي از تربيت فاطمه عليهاالسلام
	24- قطره هاي اشك امام حسن عليه السلام
	25- كودكي در مكتب وحي
	26- پاسخ امام حسن (ع) به معاويه
	27- شاخه اي از درخت نبوت
	29- امام حسين عليه السلام و مرد فقير
	30- سفير امام حسين عليه السلام
	31- زائر امام حسين عليه السلام
	32- امام زين العابدين و مرد دلقك
	33- طولاني ترين روز عمر انسان
	34- انقلاب دروني
	35- معجزه اي از امام باقر عليه السلام
	36- فرمان امام باقر عليه السلام
	37- جنيان در محضر ائمه عليه السلام
	38- محاكمه دو كبوتر
	39- حق را نبايد بخاطر باطل ترك كرد
	40- امام صادق عليه السلام و مرد گدا
	41- راه عذر بسته مي شود
	42- خطر تفسيرهاي غلط
	43- فضولي موقوف
	44- حمل بار بر دوش شيران
	46- نجات از مرگ ناگهاني
	47- شكايت از مشكلات
	48- شرايط قبولي دعا و انفاق
	49- گهواره آرام بخش
	50- موعظه كنايه آميز
	51- عقايد مورد قبول
	52- بوي بهشت
	53- امام كاظم عليه السلام عابدترين انسان
	54- عنايت امام كاظم عليه السلام به شيعيان
	55- ارزش كار
	56- همكاري با ستمگران ممنوع
	57- از همه به من نزديكتر
	58- امام رضا عليه السلام و مردي در سفر مانده
	59- اول قرارداد، سپس كار
	60- امام جواد عليه السلام و دستور مدارا با پدر
	61- امام جواد عليه السلام و تقدير از علماي رباني
	62- تقديري ديگر از يك عالم رباني
	63- امام هادي در سامرا
	64- هجوم به خانه امام هادي عليه السلام
	65- در تنگناي سخت
	66- نگين انگشتر
	67- امام حسن عسكري و شكنجه گران
	68- نامه امام عسكري به يكي از علماي بزرگ
	69- غيبت امام زمان (عج) در بيان پيغمبر صلي الله عليه و آله
	70- غيبت امام زمان در بيان علي عليه السلام
	71- يك داستان جالب
	72- مقدس اردبيلي در محضر امام زمان (عج)
	73- ماجراي ازدواج جويبر و ذلفا
	74- او مادر من هم بود
	75- مناظره دانشمند شيعي با يك عالم سني
	76- سلمان فارسي و جوان بيهوش
	77- بر خويشتن بدي نكن!
	78- نبرد بي ارزش!
	79- مردي دست و پاي بريده سخن مي گويد
	80- حنظله، غسيل الملائكه
	81- اولين سري كه در اسلام به فراز نيزه رفت
	82- دانشمند ديوانه
	83- لنگه كفش به دست
	بانويي در محضر هشت امام معصوم
	85- حاضر جوابي
	86- فرزند شجاع از مادر شجاع
	87- آفرين بر چنين مردان شجاع
	88- ماجراي تهمت به همسر پيامبر صلي الله عليه و آله
	89- در كوه بيت المقدس
	90- مژده جبرئيل
	91- نه مال جاويد ماند و نه فرزند
	92- دعا با زبان پاك
	93- هر چه صلاح است
	94- با چه كسي همنشين باشيم
	95- لقمه لذيذ
	96- همنشين حضرت داود
	97- چگونه خضر عليه السلام به غلامي فروخته شد؟
	پاورقي ها

	جلد 5 = حاوي 97 داستان
	يادداشت ناشر
	پيشگفتار
	(1) رفيقان همسفر
	(2) انسان بزرگ
	(3) يك درس آموزنده
	(4) پيامبر صلي الله عليه و آله و مبارزه با كارهاي بي منطق
	(5) حق شناسي پيامبر صلي الله عليه و آله
	(6) قوانين آسان
	(7) بدترين مردم
	(8) راه ورود از درهاي بهشت
	(9) گروه دهگانه امت پيامبر صلي الله عليه و آله در محشر
	(10) پيامبر صلي الله عليه و آله با مردگان سخن مي گويد!
	(11) هفتصد درود خداوند
	(12) وظايف همسر از ديدگاه پيامبر
	(13) راز احترام پيامبر صلي الله عليه و آله به خواهر
	(14) احترام به كودك
	(15) يتيمان جامعه را تربيت كنيم
	(16) شرط بيعت با پيامبر
	سفارشي در لحظه مرگ
	(18) قطره هاي اشك علي عليه السلام
	(19) امام علي عليه السلام در بالين حارث همداني
	(20) نان جوي سبوس دار و كاسه شير ترشيده
	(21) رفتار با زيردستان
	(22) عاقبت قرآن خوان بي تقوا
	(23) احترام به شخصيت و خريد آزادگان
	رفاقت با سه كس ممنوع
	(25) شرايط مهماني
	(26) حكومتي دادگر
	(27) ماجراي پيدا شدن قبر علي عليه السلام
	(28) سرور فاطمه عليهاالسلام
	(29) الگوي زندگي براي همه
	(30) اين زنان چه كرده بودند؟
	(31) گريه كنندگان در تاريخ
	(32) فاطمه عليهاالسلام در صحراي محشر
	(33) هنگامي كه حسن عليه السلام به دنيا آمد...
	(34) زندان مؤمن و بهشت كافر
	(35) گريه امام حسن عليه السلام در هنگام مرگ
	(36) ولادت و مراسم نامگذاري امام حسين عليه السلام
	(37) گريه پس از پيروزي
	(38) بخشش امام حسين عليه السلام
	(39) پرداخت قرض پيش از مرگ
	(40) سخنراني امام حسين عليه السلام در ميدان جنگ
	(41) پندهاي امام زين العابدين عليه السلام در روزهاي جمعه
	(42) پسر بچه اي در بيابان بي آب و علف
	(43) نفرين دل سوخته
	(44) اخلاق بزرگوارانه امام باقر عليه السلام
	(45) تيرانداز ماهر
	(46) ديدار با فرشتگان
	(47) در انديشه نجات خويشتن باش!
	(48) معجزه اي از امام صادق عليه السلام
	(49) با چه كساني مشورت كنيم
	(50) تلاش در راه بي نيازي
	(51) مرگ زودرس
	(52) هم كنيز و هم منفعت
	(53) سخن كوبنده در برابر فرماندار طاغوت
	(54) تلاش در راه زندگي
	(55) عمل بدون تقوا
	(56) پندهاي حكمت آميز
	(57) يكصد رحمت ميان دو انگشتان
	(58) تولد و شهادت امام كاظم عليه السلام
	(59) نشانه هاي رسالت و امامت در تولد نور
	(60) خطر همكاري با ستمگران
	(61) راه شناخت امامان
	(62) مناظره امام رضا عليه السلام
	(63) آنان كه خويشتن را مسخره مي كنند
	(64) امام رضا عليه السلام و مبارزه با عقيده فاسد
	(65) معجزه اي از امام جواد عليه السلام
	(66) يك مناظره خواندني
	(67) توطئه اي كه خنثي شد
	(68) معجزه هاي پيامبران الهي
	(69) امام حسن عسكري عليه السلام از ديدگاه دوست و دشمن
	(70) لباس خشن براي خدا و لباس نرم براي مردم
	(71) امام زمان (عج) نوري بر دوش پدر
	(72) پاسخ امام زمان (عج) به نامه اسحاق
	(73) خدمت پدر از ديدگاه امام زمان (عج)
	(74) مردي از همدان در محضر امام زمان (عج)
	(75) حكومت امام زمان (عج)
	(76) ظهور صاحب الزمان (عج)
	(77) نمونه اي از جنايات خلفاي عباسي
	(78) نماز در زير رگبار تير
	(79) گزارشي از قبر و برزخ
	(80) مرگ ابولهب آيينه عبرت
	(81) رمز سقوط ملت ها
	(82) من يا تو؟
	(83) دروغ شاخدار
	(84) در جستجوي همسر لايق
	(85) قلمها از نوشتن باز ماندند
	(86) دانشمندتر از همه
	(87) مصيبت كمر شكن
	(88) اميد و آرزو
	(89) نفرت از حاكم ستمگر
	(90) كيفر كمترين بي احترامي به پدر
	(91) چاره بي تابي در سوگ عزيزان
	(92) حضرت عيسي در جستجوي گنج
	(93) ولي من به شما مي گويم...
	(94) گفتگوي عالم و عابد
	(95) عابدي كه گرفتار كيفر مردم شد.
	(96) شكم پرستي بزرگترين دام شيطان
	(97) حضرت موسي عليه السلام در مقام سنجش اعمال
	پاورقي ها





