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مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

: هدنسیون

( جع  ) سگرن لگ  یتاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

سگرن لگ  میمش 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  7بیاجع و 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تفرعم  نارکیب  سونایقا  زا  7ياهرطق 

الط سمش  ندروآ  رد  اپ و  اب  نیمز  10نتفاکش 

خرس يالط  زا  ییاههحفص  هدنشخرد و  يرون  ندش  10رهاظ 

تشط يهبل  زا  اهرانید  زیگنا  زاجعا  11نتخیر 

نیمز رد  هرقن  زا  ییاهیتشک  ایرد و  ندرک  11رهاظ 

دارفا یخزرب  نطاب  نداد  11ناشن 

تشهب رد  تحایس  12ریس و 

دوب دنهاوخ  مالسلاهیلع  يدهم  ماما  نارای  زا  نآ  یلاها  هک  ایرد  تشپ  رد  12يرهش 

ایرد لخاد  رد  بیجع  ییایرد  ندش  13رهاظ 

شیومع رسپ  هب  یصخش  ششخب  دروم  رد  یبیغ  13ربخ 

یماش درم  دروم  رد  یبیغ  13ياهربخ 

تبیه دب  هایس و  درم  ود  طسوت  رمع  ندرک  15بدا 

يور ابیز  زینک  اب  دنه  هاشداپ  يهداتسرف  ندرک  15انز 

هظحل کی  رد  نآ  نداد  هویم  دشر و  امرخ و  يهتسه  16نتشاک 

ناتسمز رد  زبس  رانا  روگنا و  يهشوخ  17ندروآ 

گس هب  یبارعا  ندش  لیدبت  هدش و  کشخ  تخرد  زا  امرخ  17نتخیر 

مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  ياهرس  ندیرب  ياجب  هقان  ود  رس  18ندیرب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  عافد  يارب  لوسر  ترضح  ندش  18رهاظ 

كانفوخ ییاهدژا  20ندمآ 

تسرهف
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یشحو ریش  ندش  21لیلذ 

جاَّرُد هلاغزب و  22يهثاغتسا 

هدشن هیکذت  تشوگ  ندمآ  نخس  22هب 

هدش هتشک  ناگدنرپ  ندرک  22هدنز 

ریقف نز  يارب  هدرم  واگ  ندرک  23هدنز 

یعقاو تاناویح  هب  تاناویح  ياهسکع  ندش  23لیدبت 

یشحو ریش  هب  دیلک  ندرک  24لیدبت 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  هب  یهاوگ  هدرم و  ردارب  ندش  24هدنز 

هدرم ندرک  هدنز  يارب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  24روتسد 

مالسلاهیلع هیفنح  نب  دمحم  ندرک  24هدنز 

ترضح نآ  تداهش  زا  دعب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  25رادید 

ناوج نز  ندش  25هدنز 

هعیش نز  هب  نداد  تلهم  يارب  توملا  کلم  اب  25وگتفگ 

یبوط تخرد  زا  ياهعطق  اب  مالسلاهیلع  رضخ  ترضح  26نداتسرف 

هظحل کی  رد  قارع  هب  یصخش  26ندرب 

دش هدیمهف  فلتخم  نابز  جنپ  هب  هک  نخس  27کی 

شتآ زا  رپ  رونت  هب  ندش  27لخاد 

شتآ نتشادن  27رثا 

هدش کشخ  هاچ  زا  بآ  28ندیشوج 

نیمز زا  بآ  زیگنا  زاجعا  ندش  28رهاظ 

دوخ ياج  زا  هوک  زیگنا  زاجعا  28تکرح 

ناتسنمرا نامسآ  رد  داب  رب  ندش  28راوس 

29یقرواپ

تسرهف
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

باتک تاصخشم 

میظنت هیهت و  عیـشت / ) بهذـم  تیناقح  تابثا   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  يزیگناتفگـش  تازجعم  بیاـجع و  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
-964 لایر :  12000 کباش : 78 ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1387 سگرن ، لگ  میمش  مق : رشن : تاصخشم  سگ . رن  لگ  یتاقیقحت  دحاو 

ماما زا  يزیگناتفگش  تازجعم  بیاجع و  رگید : ناونع  سیونریز . تروص  هب  همان  باتک  تشاددای : مود  پاچ  تشاددای :  0-55-7872
سگرن لگ  یتاقیقحت  دحاو  هدوزفا : هسانش  تازجعم  148ق --   - 83 مشش ، ماما  ع ،)  ) دمحم نب  رفعج  عوضوم : مالـسلا .) هیلع   ) قداص

1326446 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/957 ییوید : يدنب  هدر  BP47/35ع3 1387  هرگنک : يدنب  هدر 

همدقم

تسین و هتفریذپ  رما  نیا  كرت  رد  ياهناهب  رذع و  چیه  تسا و  يرورض  بجاو و  يرما  مالسلامهیلع ، موصعم  هدراهچ  تفرعم  تخانش و 
ناقفانم نارفاک و  ناهارمگ و  گرم  تیلهاج و  نامز  گرم  دـننامه  وا  گرم  دورب ، ایند  زا  ماـما  تخانـش  تفرعم و  نودـب  هک  یـسک  ره 
يربمایپ هب  لئاق  نایعیش ، زا  ياهدع  تسا : عون  ود  رب  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  هب  تبـسن  نایعیـش  تخانـش  هاگدید و  [. 1 . ] دشاب یم 

هک دنناد  یم  ییاهناسنا  ار  اهنآ  یلو  دنشاب  یم  ماما  تماما 12  مالسلاهیلع و  ارهز  ترضح  تمصع  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
یم نایب  دنناد و  یم  ءاهقف  دننامه  ار  مالسا  سدقم  عرش  ماکحا  لئاسم و  دنتـسه و  رترب  اهناسنا  رگید  زا  يوقت  ملع و  رد  يدودح  ات  طقف 

يامـسا رهظم  قیالخ و  فرـشا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  رگید  ياهدع  دنـشاب . یم  رتالاب  دیلقت  عجارم  زا  یمک  زین  ماقم  ظاحل  زا  دننک و 
هحفص 4] . ] دنناد یم  دنوادخ  نذا  هب  یتسه  ناهج  لک  يهدنامرف  دنوادخ و  يهدارا  لحم  یهلا و  لاعفا  تافص  هاگهولج  یهلا و  يانسُح 

 - تسا تابجاو  نیرت  بجاو  زا  هک  ماما -  تفرعم  هب  هتـسناوت  دناهدیـسر و  تیعقاو  هب  هورگ  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  مینیبب  دـیاب  ام  لاح 
نیا زا  رترب  رتالاب و  رایـسب  هبتر  ماقم و  رظن  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  هک  میبای  یم  رد  تایاور  تایآ و  رد  شاکنک  یمک  اـب  دـنبای . تسد 
دوخ اهنآ و  هب  متـس  ملظ و  یتفرعم و  یب  اهنآ ، هب  داقتعا  هنوگنیا  مینادب . رتالاب  دـیلقت ، عجرم  زا  يرادـقم  هللااب ) ذوعن   ) ار اهنآ  هک  دنتـسه 

تفرعم و ریس  رد  میـسانشب و  ار  ادخ  اهنآ ، تخانـش  اب  میـسانشب و  ار  اهنآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  دوخ  يهلیـسوب  دیاب  ام  دشاب . یم  ناسنا 
دنچ ره  يدودح  ات  هک  تسا  نیا  هدمآ  بتک  زا  يرس  نیا  رد  هک  ییاهناتساد  هعومجم  يروآ  درگ  زا  فده  میورب . شیپ  هب  یهلا  تبحم 
يا ! ناناملسم يا  هک  میروآ  رب  دایرف  مینک و  انـشآ  زین  ار  نارگید  میوش و  انـشآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  میظع  الاو و  ماقم  هب  تبـسن  زیچان 

کیرات و هاچ  نیا  زا  دینامن . مالسلامهیلع  تیبلها  تاماقم  هب  تبسن  یتفرعم  یب  تملظ  رد  نیا  زا  شیب  دیـسانشب و  ار  دوخ  ماما  نایعیش !
نیا یحور  برق  لاـصو و  هب  ار  دوـخ  دـینک و  كرد  دـینیبب و  ار  قیاـقح  دـیوشب و  انـشآ  نآ  روـن  دیـشروخ و  اـب  دـیایب و  نوریب  یناـملظ 

هحفص 5]  ] مالسلاهیلع نامز  ماما  روهظ  دیما  هب  دیناسرب . تارضح 

مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تفرعم  نارکیب  سونایقا  زا  ياهرطق 

هداد يرترب  یتسه  ناهج  تاقولخم  مامت  رب  ار  اهنآ  تسا و  هدرک  قلخ  یمارگ  زیزع و  رایـسب  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  لاعتم ، دـنوادخ  - 
لاعتم دنوادخ  هب  تبـسن  تاقولخم  نیرت  عیطم  نیرت و  تبحم  اب  نیرت و  تفرعم  اب  اهنآ  درادن و  دوجو  اهنآ  زا  رتهب  یقولخم  چـیه  تسا و 

، يدب یبوخ و  نیب  صخاش  دنشاب و  یم  یتسه  ناهج  تادوجوم  نیرتاناد  ینعی  دنتـسه  لک  لقع  مالـسلامهیلع  تیبلها  [. - 21 . ] دنتسه
هتفریذپ مالـسلامهیلع  تیبلها  یتسود  تیالو و  نودب  ناگدـنب  تدابع  لامعا و  [. - 21 . ] دنـشاب یم  تسردان  تسرد و  و  لـطاب ، قح و 
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هار رد  دحا ، هوک  يهزادنا  هب  دنک و  تدابع  ار  ادخ  حون ، ترـضح  رمع  رادـقم  هب  یـسک  رگا  تشاد . دـهاوخن  یـشزرا  چـیه  دوشیمن و 
هب یلو  دوش  هتـشک  هنامولظم  هورم ، افـص و  نایم  رد  دورب و  هبعک  يهناخ  ترایز  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  هبترم  رازه  دـهدب و  هقدـص  ـالط  ادـخ 

دهاوخ خزود  شتآ  دراو  رـس  اب  دش و  دهاوخن  تشهب  دراو  دیـشچ و  دهاوخن  ار  تشهب  يوب  دشابن  دقتعم  مالـسلامهیلع  تیبلها  تیالو 
بضغ ای  تمحر  زا  ناگدنب  اهنآ  يهلیسوب  دوش و  یم  تدابع  هدش و  هتخانش  یگناگی  هب  اهنآ  يهلیسوب  دنوادخ  هحفص 6 - ] [. ] 21 . ] دش

[. 21 . ] دنوش یم  باذع  راچد  اهنآ  اب  تفلاخم  اب  هدش و  رادروخرب  یهلا  تمحر  زا  اهنآ  زا  تعاطا  اب  ینعی  دنوش  یم  رادروخرب  دـنوادخ 
، اهنآ زا  تعاطا  يوریپ و  تسا . ادخ  نمشد  دشاب  اهنآ  نمشد  هک  یسک  ادخ و  بحم  تسود و  دشاب  اهنآ  بحم  رادتسود و  هک  یسک  - 

مالـسلامهیلع تیبلـها  تیـالو  تـسا - . لاـعتم  دـنوادخ  تیـصعم  تفلاـخم و  اـهنآ ، تیــصعم  تفلاـخم و  ادـخ و  زا  تعاـطا  يوریپ و 
. دش دهاوخن  تشهب  دراو  دشاب  هتشادن  تخانش  اهنآ  ماقم  مالسلامهیلع و  تیبلها  زا  هک  یسک  تسا و  تشهب  هب  دورو  طرش  نیرتیلـصا 

یعرـش لئاسم  مامت  رد  دـنناوت  یم  لاـعتم  دـنوادخ  نذا  هب  ینعی  دنتـسه  یعیرـشت  تیـالو  ياراد  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراـهچ  [. - 21]
، لقع تنـس ، باتک ،  ) هناگراهچ هلدا  زا  هچنآ  : » دیوگ یم  دروم  نیا  رد  يراصنا  خیـش  دـننک . دایز  ای  مک  نآ  زا  يزیچ  هدومن و  فرـصت 
رد طرش  دیق و  نودب  فرصت  تردق  هقلطم و  تنطلـس  لاعتم ، دنوادخ  فرط  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  عامجا )
یم یهلا  تردق  هحفـص 7 ]  ] نذا و هب  ینعی  دنراد  زین  ینیوکت  تیالو  یعیرـشت ، تیالو  رب  هوالع  اهنآ  [. - 21 .« ] دراد ار  مدرم  روما  مامت 
. - نایناهج ناهج و  ندرک  دوبان  ای  ندرک  قلخ  دـننام  دـنروایب  دوجوب  نآ  رد  ار  يرییغت  ره  دـننک و  فرـصت  یتسه  روما  مامت  رد  دـنناوت 

، مالـسلامهیلع تیبلها  رطاخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـناهدوب و  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  سدـقم  راونا  لاعتم  دـنوادخ  تاـقولخم  نیلوا 
[. - 21 . ] دنـشاب یم  نایملاع  ملاع و  تقلخ  ببـس  اـهنآ  تسا و  هدرک  لـماش  ار  دوخ  تمحر  ضیف و  هدومن و  قلخ  ار  ناـیناهج  ناـهج و 
دروم اهنآ  تفرعم  تخانش و  نودب  یتدابع  چیه  و  دنشاب . یم  یهلا  ءامـسا  رهظم  هدوب و  لاعتم  دنوادخ  مظعا  مسا  مالـسلامهیلع  تیبلها 
مکح رد  یگمه  دنتـسه و  مه  دـننام  هیبش و  الماک  يدروم  ره  رد  مالـسلامهیلع  تیبلـها  [. - 21 . ] دریگیمن رارق  یهلا  هاگرد  شریذـپ 

تافـص رد  زج  یقرف  چیه  ادخ  اهنآ و  نیب  دشاب و  یم  یهلا  يهدیمح  تافـص  رهظم  مالـسلامهیلع  تیبلها  دنـشاب - . یم  دحاو  رون  کی 
تبحم تفرعم و  تسا و  هتخانش  ار  ادخ  دسانشب ، ار  اهنآ  هک  یـسک  ره  [. - 21 . ] دشابیمن تیلزا  قلطم و  درجت  دننام  تاذ  هب  صوصخم 

[ - هحفص 8 . ] دش دهاوخن  لاعتم  دنوادخ  تخانش  هب  قفوم  یسک  نانآ  تخانش  نودب  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تبحم  تفرعم و  نیع  اهنآ ،
اهنآ يوس  هب  یتسه ، ناهج  يهرادا  ریدـقت و  رد  یبوبر  يهدارا  دنـشاب و  یم  یهلا  يهدارا  تیـشم و  روهظ  لـحم  مالـسلامهیلع  تیبلـها 

بلطم نیا  تسا . هدرک  قلخ  ار  نایملاع  ملاع و  مامت  اهنآ  يهلیسوب  دنوادخ  دنـشاب و  یم  هللادی  اهنآ  دوش . یم  رداص  اجنآ  زا  هدش و  لزان 
هک روطنامه  تسا : بیترت  نیدـب  بلطم  نیا  حیـضوت  [. 21 . ] تسین ندوب  یهللا  یلع  ای  مالـسلامهیلع  تیبلها  ییادـخ  هب  داقتعا  رب  لـیلد 

. تسا هدرک  قلخ  ار  تاقولخم  مامت  مالسلامهیلع  تیبلها  يهلیـسوب  زین  روطنامه  دروآ  یم  دوجوب  ار  اههویم  ناتخرد ، يهلیـسوب  دنوادخ 
دنتسه تاقولخم  ادخ و  نیب  يهطساو  دنشاب و  یم  یهلا  تاضویف  يهمـشچرس  تمظع و  تمحر و  ندعم  مالـسلامهیلع  تیبلها  [. - 21]

هللا و نذا  هللا و  ناسل  هللادـی و  اهنآ  ینعی  دـسر  یم  اهنآ  يهلیـسوب  دـسرب  تاـقولخم  هب  دـیاب  هک  تردـق و …  ملع و  تمعن و  زا  هچ  ره  و 
زاغآ : » میناوخ یم  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  باـطخ  هریبک  يهعماـج  تراـیز  فلتخم  ياهتمـسق  رد  [. - 21 . ] دنـشاب یم  هللا و …  بـنج 

امش يهطـساو  هب  دیـسر . دهاوخ  نایاپ  هب  ناهج  نیا  امـش  يهطـساو  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  امـش  يهطـساو  هب  ادخ و  يهدارا  هب  یتسه 
هدش رونم  نشور و  هحفص 9 ]  ] امش رون  هب  ناهج  دور و  یم  نیب  زا  اهینارگن  اهمغ و  امش  يهطساو  هب  دوش . یم  لزان  یهلا  تمحر  ناراب 

، تابثا وحم و  حول  ردق و  اضق و  ملاع  رد  تارییغت  هنوگ  ره  امش  يهطـساو  هب  دندش . راگتـسر  امـش  تیالو  تکرب  هب  ناراگتـسر  تسا و 
يزور ناراب و  تارطق  امـش  يهطـساو  هب  دـنوش . یم  روراب  هدـییور و  نیمز  زا  ناـتخرد  ناـهایگ و  امـش ، يهطـساو  هب  دریگ . یم  تروص 

مالـسلامهیلع موصعم  هدراهچ  يهیلاع  فراعم  بسک  رد  اهاعد  نیرتهب  زا  یکی  هریبک  يهعماج  ياعد  .« ) دیآ یم  دورف  نامـسآ  زا  قیالخ 
ادـخ و ءایلوا  ناربمایپ و  مامت  تسا و  هدرک  تیادـه  ییامنهار و  ار  یهلا  يهکئالم  ناربماـیپ و  ماـمت  مالـسلامهیلع  تیبلـها  رون  تسا - )
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دناهدوب و اهنآ  یمامت  داتـسا  ملعم و  مالـسلامهیلع  تیبلها  دـناهدروآ و  تسدـب  اهنآ  زا  ار  دوخ  تامولعم  یهلا ، برقم  يهکئالم  هنجا و 
کلم و ملاع  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  مامت  هللا و  يوس  ام  هب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  [. - 21 . ] دناهدومن انـشآ  یهلا  فراعم  اب  ار  اهنآ 
ار زیچ  همه  ادـخ  هک  روطنامه  و  دنـشاب . یم  ربخ  اب  هاگآ و  الماک  درذـگ  یم  اهنآ  رطاوخ  رد  هچنآ  ناگدـنب و  راتفگ  لامعا و  توکلم و 

یم ربخ  اب  نآ  زا  الماک  داتفا  دـهاوخ  قافتا  هدـنیآ  رد  ای  تسا و  هداتفا  قاـفتا  هک  يزیچ  ره  زا  دـننیب و  یم  ار  زیچ  همه  زین  اـهنآ  دـنیب  یم 
دنشاب و یم  نیبم  ماما  اهنآ  تسا و  هدومن  هاگآ  یتسه  ناهج  قیاقح  رارسا و  مولع و  مامت  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  دنوادخ  دنـشاب - .

یکی رد  دعب ، لاس  اهنویلیم  دشاب  رارق  رگا  هحفص 10 ] [. ] 21 . ] دنتسه اهینتـسناد  مولع و  مامت  ياراد  تسین و  ناهنپ  اهنآ  رب  يزیچ  چیه 
ادـخ هک  نآ  رگم  دـنراد  ار  نآ  باسح  نالا  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  دربب  ییاـج  هب  ییاـج  زا  ار  یهاـک  رپ  يداـب  ینامـسآ ، تارک  زا 

لوسر يا  ینعی : [. ) 21 « ] هللاءاشی نا  الا  ادغ -  کلذ  لعاف  ینا  ییـشل  نلوقت  و ال  : » دیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  انبم  نیمه  رب  دـهاوخن و 
مامت هب  مالسلامهیلع  تیبلها  [. - 21 .( ] ادـخ تساوخ  اب  ییوگب  هکنآ  رگم  مهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  ادرف  نم  هک  وگم  ار  يزیچ  زگره  اـم !
نانآ اب  دنناوت  یم  دنراد و  یهاگآ  ناگدـنرپ و …  تاناویح و  اهناسنا و  نوگانوگ  فلتخم و  ياهنابز  زا  معا  یتسه  ناهج  تاغل  اهنابز و 

ندروآ دوجوب  اب  ندرک  دوبان  هب  رداق  یهلا  تردق  اب  هکنیا  اب  دنتـسه و  دنوادخ  ضحم  ناگدـنب  مالـسلامهیلع  تیبلها  دـننک - . تبحص 
لاعفا مامت  دنهدیمن و  ماجنا  یهلا  روتسد  نذا و  نودب  ار  یکچوک  یئزج و  رایسب  راک  یتح  يراک  چیه  یلو  دنتـسه  ینایناهج  اهناهج و 
نوعلم رتدب و  تارضح  نآ  نانمـشد  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهرابرد  ناگدننک  ولغ  تسا - . لاعتم  دنوادخ  روتـسد  قبط  اهنآ  راتفگ  و 

ار اهنآ  یـسک  هللااـب ) ذوعن   ) هک تسا  نیا  ولغ  ینعم  [. 21 . ] دنیوج یم  يربت  يرازیب و  تدـشب  اهنآ  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  دنتـسه و  رت 
دیاب دوشب . لئاق  هحفـص 11 ]  ] لاعتم دنوادخ  لباقم  رد  یتردـق  اهنآ  يارب  ای  دـنادب و  لاعتم  دـنوادخ  تاذ  نیع  قلطم و  درجم  لقتـسم و 

تعاطا یگدنب و  ماقم  ياراد  دنتسه و  وا  هب  تبسن  تادوجوم  نیرتعیطم  هدوب  لاعتم  دنوادخ  قولخم  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  هک  تسناد 
اهنآ فرح  لعف و  لمع و  ره  تسا و  هداد  نانآ  هب  نابرهم  يادخ  دنراد ، تردـق و …  ملع و  زا  هچ  ره  دنـشاب و  یم  قح  ترـضح  لماک 

هب تبسن  اهنآ  قلطم  یگدنب  مالسلامهیلع  تیبلها  يهدیمح  تافـص  نیرتمیظع  نیرتهب و  نیرتالاب و  دشاب - . یم  لاعتم  دنوادخ  رما  قبط 
، دنک رختفم  تماما  ماقم  هب  ار  ناماما  توبن و  ماقم  هب  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ ، هکنیا  زا  لبق  تسا و  لاعتم  دـنوادخ 

دنوادخ تاقولخم  زا  یقولخم  چیه  اب  مالـسلامهیلع  تیبلها  [. - 21 . ] تسا هدیـشخب  تزع  ضحم ، تیدوبع  دنلب  عیفر و  ماقم  هب  ار  نانآ 
یپ اهنآ  تفرعم  هنک  هب  دناوتیمن  یـسک  چـیه  هک  تسا  میظع  الاب و  ردـقنآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  ماقم  تفرعم و  دنتـسین و  هسیاقم  لباق 
ماما زا  یثیدح  رد  دـش . دـهاوخ  اهنآ  ماقم  تعفر  تمظع و  هجوتم  رتشیب  دسانـشب  رتشیب  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  یـسک  ردـقچ  ره  دربب .

دییوگب و دیهاوخ  یم  هچ  ره  ام  يهرابرد  هاگنآ  دیربن و  الاب  قح ، یگدـنب  تیدوبع و  يهبترم  زا  ار  ام  : » تسا هدـمآ  مالـسلاهیلع  موصعم 
رد ییایاضق  اهناتساد و  [. - 21 .« ] دییامن كرد  دـیناوتیمن  ار  تسا  هدومن  ءاطعا  ام  هب  دـنوادخ  هک  ار  ياهبترم  ماقم و  نآ  تقیقح  اعطق 

تسا نکمم  الثم  دراد  تافانم  تارضح  نآ  تاماقم  یـضعب  اب  رهاظ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلامهیلع  نیموصعم  دروم 
تشاد هجوت  دیاب   … ای ؛ دنروخب و  هحفص 12 ]  ] تسکش یتردق  لباقم  رد  ای  دننک  یعالطا  یب  راهظا  یعوضوم  زا  مالسلامهیلع  تیبلها 

رد [. 21 . ] دـنراد یتاحیـضوت  هب  زاین  تاـنایرج  نیا  دـشابیمن و  اـیاضق  نآ  در  اـی  تارـضح  نآ  تاـماقم  در  رب  لـیلد  دراوم ، هنوگنیا  هک 
بولغم يدارفا  ای  درف  لباقم  رد  ای  دـنکن  لح  ار  یلکـشم  ای  دـنک  یعالطایب  راهظا  یعوضوم  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  موصعم  هک  يدراوم 
یتحارب دنناوت  یم  مالسلامهیلع  تیبلها  هک : تسا  بلطم  رگنشور  حیضوت ، نیا   … ای ، دهدن و  افش  ار  نارگید  ای  دوخ  یـضیرم  ای  ددرگ 

ياهتحلـصم قیاقح و  یهلا ، تیاده  هب  هکنیا  رطاخب  یلو  دـننکب  یتردـق  لامعا  عون  ره  دـنوش و  ربخ  اب  یعوضوم  ره  زا  يزیچ و  ره  زا 
هدرک و یعوضوم  تیمها  يهجوتم  ار  نارگید  هکنیا  يارب  عقاوم  یـضعب  نینچمه  دنهد و  یم  رارق  رظن  دـم  ار  اهنآ  دـننیب و  یم  ار  يدایز 

تیبلها . - دـننکیمن یتردـق  لامعا  ای  هتـشاد و  هگن  ربخ  یب  عوضوم  ناـنآ  زا  ار  دوخ  دـننک و  یم  لـمع  هنوگنیا  دـنهدب  سرد  ناـنآ  هب 
تساوخ نودب  دنـشاب  یم  لاعتم  دنوادخ  ضحم  عیطم  هدنب و  نوچ  یلو  دنتـسه  یتردق  ملع و  عون  ره  ياراد  ادخ  فطل  هب  مالـسلامهیلع 

9 عجایب و معجزات شگفت انگیز از امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تردق دش  رکذ  هک  روطنامه  دننک . یم  لمع  تسا  هدومرف  تیانع  نانآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمکح  ربانب  دننکیمن و  يراک  چیه  ادـخ 
ای دوخ  ضارما  يهجلاعم  نانمـشد و  رب  يزوریپ  هب  دـسرب  هچ  دـننک  دوبان  قلخ و  ار  ینایناهج  ناهج و  دـنناوت  یم  هک  تسا  يردـقب  اـهنآ 

. دننک یم  هدافتـسا  دهاوخب  ادخ  دـشاب و  تحلـصم  هک  يدروم  رد  طقف  دوخ  تردـق  زا  دنتـسه  ادـخ  ضحم  يهدـنب  نوچ  یلو  نارگید ،
هحفص 13] ]

الط سمش  ندروآ  رد  اپ و  اب  نیمز  نتفاکش 

ام دزن  رد  : » دومرف ترضح  نآ  هک  میدوب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  ام  دنیوگ : یم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یتعامج 
دوجو وت  رد  الط  زا  هچنآ  نیمز ! يا  هک : دوخ  ياپ  ود  زا  یکی  اب  منک  هراـشا  مهاوخب  رگا  دراد . دوجو  نآ  ياهدـیلک  نیمز و  ياـههنیزخ 

ياپ دیـشک  هک  وحن  نیا  هب  درک  هراشا  نیمز  هب  دوخ  ياپ  ود  زا  یکی  اـب  ترـضح  نآ  سپـس  دـنک ». یم  نوریب  هنیآ  ره  نکب ؛ نوریب  دراد 
هب یئالط  شمـش  درک و  نیمز  لـخاد  ار  دوخ  تسد  ترـضح  نآ  سپـس  دـش . هتفاکـش  نیمز  ناـهگان  سپ  نیمز ، يور  رد  ار  شکراـبم 
رب يرایـسب  ياهشمـش  مدید  میدرک و  هاگن  ام  دینک ». هاگن  بوخ  نیمز  فاکـش  هب  : » دومرف دـعب  دروآ . نوریب  دوب  بجو  کی  يهزادـنا 
اطع همه  نیا  امش  هب  ادخ  موش ! تیادف  : » درک ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دارفا  زا  یکی  دنـشخرد . یم  دنراد و  رارق  رگیدکی  يور 

دهاوخ عمج  ام  نایعیش  ام و  يارب  ار  ترخآ  ایند و  یلاعت ، قح  هک  یتسردب  دومرف : ترضح  دنتسه »!؟ جاتحم  امش  نایعیـش  تسا و  هدرک 
هحفص 14] [. ] 22 .« ] دومن دهاوخ  لخاد  میحج  شتآ  رد  ار  ام  نمشد  و  میعن ، تانج  رد  ار  ناشیا  درک و 

خرس يالط  زا  ییاههحفص  هدنشخرد و  يرون  ندش  رهاظ 

هچ : » دومرف نم  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  مدوب . نیگمغ  تحاران و  رایـسب  متـشاد  هدهع  رب  هک  یـضرق  رطاخ  هب  نم  دیوگ : یم  یقر  دواد 
هک ما  هتفرگ  میمـصت  نم  تسا و  هدننک  اوسر  هک  مراد  هدـهع  رب  گرزب  یـضرق  : » متفگ تسا ». هدرک  رییغت  تگنر  منیب  یم  تسا !؟ هدـش 

اـهرطخ و زا  : » متفگ ورب ». يورب ، یتـساوخ  هاـگره  : » دومرف ترـضح  مورب ». مردارب  دزن  دنـس ، هب  موـش  راوـس  یتـشک  هب  مضرق  ءادا  يارب 
ام رگا  دواد ! يا  . دنک یم  ظفح  ارت  زین  ایرد  رد  دنک  یم  ظفح  یکـشخ  رد  ارت  هک  یئادخ  نآ  : » دومرف ترـضح  مسرت ». یم  ایرد  ياهلوه 

تـسیب دص و  میدرک و  ریـس  مدش و  یتشک  راوس  نم  سپ  تشگیمن ». زبس  اهتخرد  دیـسریمن و  اههویم  دشیمن و  يراج  اهرهن  میدوبن ،
تقو نیا  مدـمآ و  نوریب  یتشک  زا  سپ  تساوخ . یم  ادـخ  هک  یئاج  نامه  رد  میدیـسر  لحاس  هب  هکنیا  اـت  میدوب  تکرح  لاـح  رد  زور 

یئادص سپـس  دـش ، رهاظ  هدنـشخرد  يرون  نیمز ، يور  ات  نامـسآ  زا  ناهگان  سپ  دوب . هتفرگ  ربا  ار  نامـسآ  دوب و  هعمج  لاوز  زا  شیپ 
زاب مدرک ، دنلب  ار  دوخ  رس  يدنام ». ملاس  هک  نک  دنلب  رـس  تسا ، وت  نید  ياضق  نامز  تقو ، نیا  دواد ! يا  : » هک دیـسر  مشوگ  هب  هتـسهآ 

کی هک  تسا  اجنآ  رد  خرس  يالط  زا  یئاه  هحفص  مدید  متفر ، اجنآ  هب  نوچ  ورب ». خرـس  يهتـشپ  نآ  تشپ  هب  : » هک دیـسر  نم  هب  یئادن 
[23 .« ] باسح ریغب  کسما  وا  ننماف  انءاطع  اذـه  [ » هحفص 15 : ] تسا هدش  هتـشون  هفیرـش  يهیآ  نیا  شرگید  بناج  رد  و  فاص ، شفرط 

یباسح هک  یهاوخ  یم  هک  یسک  ره  زا  ار  نآ  نک  عنم  اب  یهاوخ  هک  یسک  ره  رب  نآ  زا  نک  اطع  سپ  وت ، هب  تسا  ام  شـشخب  نیا  ینعی :
هب ات  منکیمن  يراک  نآ  اب  : » متفگ دوخ  اب  دمآیمن . رامـش  هب  هک  دوب  دایز  يردقب  اهنآ  تمیق  متـشادرب و  اهالط  نآ  زا  سپ  تسین . وت  رب 
نآ وت ، هب  ام  ءاطع  دواد ! يا  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  مدش . دراو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رب  متشگزاب و  هنیدم  هب  سپ  مورب ». هنیدم 

راگدرورپ فرط  زا  وت  يارب  تسا  یئاطع  نآ  داب ، اراوگ  تیارب  نآ  نکلو  یتفاـی  ار  نآ  هک  ییـالط  نآ  هن  دیـشخرد  تیارب  هک  دوب  يرون 
متفگ و مالـسلاهیلع -  قداـص  ماـما  مداـخ  بِّتَعُم -  هب  ار  مدـمآ  نوریب  یتـشک  زا  هک  ار  یناـمز  نآ  نم  نک ». دـمح  ار  ادـخ  سپ  مـیرک ،

قداـص ماـما  ییوگ ، یم  وت  هک  یتـقو  نآ  : » تفگ وا  درک »؟ یم  هچ  مدـمآ  نوریب  یتـشک  زا  نم  هک  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  : » مدیـسرپ
هک هچنآ  لثم  دوب و  لوغشم  تبحص  هب  دندوب ) یلعالادبع  ناَرْمُح و  َو  ۀَمَْثیَخ  ناشیا ، باحـصا  يهلمج  زا  هک   ) شباحـصا اب  مالـسلاهیلع ،
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زا نم  دروآ . ياجب  زامن  باحصا ، اب  تساخرب و  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دش ، زامن  تقو  نوچ  سپ  دومرف ». یم  نایب  ار  يدرک  رکذ 
هحفص 16] [. ] 24 . ] دندرک لقن  میارب  ار  تیاکح  نیمه  زین  ناشیا  مدرک و  لاؤس  زین  تعامج  نآ 

تشط يهبل  زا  اهرانید  زیگنا  زاجعا  نتخیر 

رادقم هچ  هک  مدرک  یم  رکف  دوخ  اب  مدرب و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  لام  يرادقم  دیوگ : یم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 
نآ رد  هک  یتشط  داد  روتـسد  درک و  ادـص  ار  یمالغ  ترـضح  نآ  مدیـسر ، شتمدـخ  هب  هک  یتقو  مهدـب . ترـضح  نآ  هب  ار  لاـم  نآ  زا 
یم تشط  ياههبل  زا  اهرانید  مدش  هجوتم  ناهگان  دش . هدروآ  تشط  هکنیا  ات  دـش  ندز  فرح  لوغـشم  سپـس  دروایب . ار  دوب  هناخ  فرط 

تسد رد  هچنآ  هب  ام  هک  دینک  یم  لایخ  ایآ  : » دومرف نم  هب  ترـضح  هاگنآ  دندش . لیاح  ناشیا  نم و  نایم  هکنیا  ات  تخیر  ردقنآ  دزیر و 
هحفص 17] [. ] 25 .« ] مییامن كاپ  ار  امش  ات  میریگ  یم  ار  اهنآ  ام  میتسه !؟ جاتحم  تسا ، امش 

نیمز رد  هرقن  زا  ییاهیتشک  ایرد و  ندرک  رهاظ 

رد  ) مدید ناهگان  دز ، نیمز  رب  ار  شکرابم  ياپ  ترضح  نآ  مدوب . مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
راوس اهیتشک  نآ  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنراد . رارق  ایرد  نآ  رانک  رد  هرقن  زا  ییاهیتشک  دش و  رهاظ  یئایرد  یتوکلم ) دـعب 

نآ زا  کـی  ره  لـخاد  ترـضح  دـندوب . هدز  هرقن  زا  ییاـههمیخ  اـجنآ  رد  هک  میدیـسر  یلحم  هب  اـت  میتفر  دـندرک  راوس  زین  ارم  دـندش و 
يهمیخ دوب . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهمیخ  مدـش  لخاد  لوا  هک  يا  همیخ  نآ  : » دومرف سپـس  دـندمآ . نوریب  دـندش و  اههمیخ 

مالسلااهیلع و هجیدخ  ترضح  لام  یمراهچ  مالسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  يهمیخ  یموس  مالـسلاهیلع و  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  مود 
مالسلا و امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  متفه  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  یمـشش  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا  یمجنپ 
هحفص 18] [. ] 26 . ] دوش یم  نکاس  اجنآ  رد  هک  دراد  ياهمیخ  دورب  ایند  زا  هک  ام  زا  کی  ره  دراد و  قلعت  نم  هب  یمهن  مردپ و  زا  متشه 

دارفا یخزرب  نطاب  نداد  ناشن 

دوخ نافلاخم  رب  یتلیـضف  هچ  ام  : » درک ضرع  ناشیا  تمدـخ  هب  نم  متفر . یم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اـب  یهار  رد  دـیوگ : یم  ریـصب  وبا 
هب هدرک و  وکین  ار  ناـشلاح  هدومن و  رتهب  ار  دوخ  یگدـنز  تسـالاب و  ناـشتمه  هک  منیب  یم  ار  ناـنآ  زا  يدارفا  نم  هک  یلاـح  رد  میراد ،
یم ادخ  يوس  هب  هک  میدـید  ار  یمدرم  میدیـسر و  هکم  حـطبا  هب  هکنیا  ات  دـش  تکاس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنزرو ». یم  عمط  تشهب 

.« مونـش یم  ار  مدرم  يهلان  يادـص  نم  : » متفگ يونـش »؟ یم  زین  وت  مونـش  یم  نم  هک  ار  هچنآ  دـمحم ! وبا  يا  : » دومرف ترـضح  دـندیلان .
هب ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  یـسک  هب  دـنگوس  دـشاب ! یم  مک  ردـقچ  یجاح  یلو  تسا  داـیز  هچ  ادـص  رـس و  : » دومرف ترـضح 

مدید ناهگان  مدرک و  هاگن  دیشک ، متروص  هب  ار  شکرابم  تسد  هاگنآ  دنک ». یم  لوبق  وت  نارای  وت و  زا  طقف  دنوادخ  هدیزگرب ، يربمایپ 
یم ياجب  جح  مالسلاهیلع  قداص  ماما  اب  دیوگ : یم  ریصبوبا  يرگید  لقن  رد  [. 27 . ] دنتسه نومیم  غالا و  كوخ و  تروص  هب  مدرم  رثکا 

ترضح هحفـص 19 ] [ »؟ دـشخب یم  ار  مدرم  نیا  دـنوادخ  اـیآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » مدرک ضرع  مدوب ، فاوط  رد  هک  یتقو  مدروآ .
درک و ییاعد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپ  هدب ». ناشن  نم  هب  ار  نانآ  : » متفگ دنتسه ». كوخ  نومیم و  ینیب  یم  هک  یناسک  رتشیب  : » دومرف

يا : » متفگ سپس  مدید . كوخ  نومیم و  لکش  هب  ار  اهنآ  دوب  هدومرف  ترضح  نآ  هک  روطنامه  ناهگان  دیشک و  نم  مشچ  رب  ار  شتـسد 
، تشهب رد  امش  هب  : » دومرف سپس  مدید . لوا  دننام  ار  اهنآ  نم  درک و  اعد  ترضح  سپ  نادرگ ». زاب  لوا  تلاح  هب  ار  ممـشچ  نم ! يالوم 

شتآ رد  امـش  زا  رفن  ود  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیدرگیمن . ادـیپ  یلو  دـیوش ، یم  وجتـسج  شتآ  ياههقبط  نایم  رد  و  دوش . یم  هداد  تمعن 
هحفص 20] [. ] 28 . ] دوشیمن عمج  مه  رفن  کی  دنگوس  ادخ  هب  هن ، دنوشیمن ! عمج 
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تشهب رد  تحایس  ریس و 

، نمی ياعنص  ات  يرصب  نیب  ام  زا  تسا  رثوک ) ضوح   ) یضوح ام  يارب  : » دومرف نم  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  نانس  نب  هللادبع 
مدـید ناهگان  دز . نیمز  رب  اـپ  دروآ و  هنیدـم  نوریب  ارم  تفرگ و  ار  متـسد  سپ  موش ». وت  يادـف  یلب ، : » متفگ ینیبب »؟ ار  نآ  یهاوخ  یم 

نیا نایم  رد  تسا  ياهریزج  دننام  هک  میدوب  هداتسیا  نآ  رب  ام  هک  اجنآ  رگم  تسین  ادیپ  شلحاس  هک  دش  رهاظ  یئایرد  یتوکلم ) دعب  رد  )
نیگنر توقای  زا  دوب  يراج  یبارش  شنایم ، رد  و  رتدیفس ، فرب  زا  دوب  يراج  یبآ  ، شفرط کی  رد  هک  مدید  يرهن  هریزج ، نیا  رد  ایرد .

يزیچ نینچ  زگره  نم  دوب و  امن  شوخ  ابیز و  رایـسب  يدیفـس ، نآ  نایم  رد  یخرـس  نآ  دـشیمن و  طولخم  يرگید  اـی  کـی  چـیه  و  رت ،
رد نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  یئاههمشچ  نیا  : » دومرف ترـضح  دیآ »؟ یم  نوریب  اجک  زا  رهن  نیا  موش ، وت  يادف  : » مدرک ضرع  دوب . هدیدن 

ار اهنآ  دـننام  زگره  نم  هک  دناهتـسشن  ناتخرد  نآ  رب  یئابیز  رایـسب  نایروح  هک  مدـید  ار  یناتخرد  و  تسا ». هدومن  فصو  تشهب  دروم 
: هک دومرف  هراشا  تفر و  ناشیا  کیدزن  ترـضح  سپ  تشادـن . ایند  ياهفرظ  هب  تهابـش  هک  مدـید  ار  ییاهفرظ  اـجنآ  رد  و  مدوب . هدـیدن 

ترـضح سپ  دیدرگ . تسار  تخرد ، زاب  و  داد ، ترـضح  هب  درک و  رپ  ار  فرظ  ات  دش  مخ  زین  تخرد  دش و  مخ  هک  مدـید  هدـب ». بآ  »
کشم يوب  دننام  شیوب  مدوب ، هدروخن  يزیچ  تفاطل  تذل و  نآ  هب  زگره  هک  مدروخ  هحفص 21 ]  ] نآ زا  نم  دومرف و  اطع  نم  هب  ار  نآ 

هدـهاشم یلاـح  نینچ  زگره  موش  وت  يادـف  : » مدرک ضرع  دـشاب . یم  نآ  رد  تبرـش  گـنر  هس  مدـید  میدرک  رظن  هساـک  رد  نوچ  دوب و 
ایهم ام  نایعیـش  يارب  زا  ادخ  هک  تسا  يزیچ  رتمک  نیا  : » دومرف ترـضح  دشاب ». یم  ملاع  رد  بیاجع  نیا  هک  متـسنادیمن  مدوب و  هدرکن 

ام نمشد  دنروخ . یم  اهبارش  نآ  زا  دنک و  یم  ریـس  اهغاب  رد  دنروآ و  یم  اجنیا  هب  ار  شحور  دور ، یم  ایند  زا  نمؤم  نوچ  تسا و  هدرک 
و [ 29  ] موق دنـشاب و ز  یم  باذـع  رد  هشیمه  نمی و  یلاوـح  رد  تسا  یئارحـص  هک  دـنرب  یم  توـهرب  يداو  هب  ار  شحور  دریم  یم  هک 

هحفص 22] [. ] 31 . ] دیربب هانپ  ادخ  هب  اجنآ  رش  زا  سپ  دنروخ ، یم  [ 30  ] میمح

دوب دنهاوخ  مالسلاهیلع  يدهم  ماما  نارای  زا  نآ  یلاها  هک  ایرد  تشپ  رد  يرهش 

زور لهچ  ریـس  ردقب  نآ  تعـسو  هک  ایرد  تشپ  رد  تسه  يرهـش  ادخ  يارب  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـیوگ : یم  ملاس  نب  ماشه 
ره رد  تسیک و  ناطیش  هک  دننادیمن  دنسانشیمن و  ار  ناطیش  دناهدرکن و  تیصعم  زگ  ره  هک  دنتسه  یعمج  رهـش  نآ  رد  تسا و  باتفآ 
یم اهنآ  میئامن . یم  میلعت  اهنآ  هب  ام  ار  اـعد  تیفیک  دـننک و  یم  لاؤس  اـم  زا  ار  دـنراد  جاـیتحا  هچنآ  مینیب و  یم  ار  ناـشیا  اـم  هاـگ  دـنچ 

ياههزاورد ناشیا  رهـش  دـننک . یم  یعـس  رایـسب  یگدـنب  تدابع و  رد  و  دـنک ، یم  روهظ  یک  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  مئاـق  هک  دنـسرپ 
رگا هک  دننک  یم  تدابع  هیزنت و  سیدقت و  رایـسب  اهنآ  دشاب . یم  تفاسم  خـسرف  دـص  رگید ، يهزاورد  ات  هزاورد  ره  زا  دراد و  يرایـسب 

ناشیا كاروخ  درادیمن . رب  دوجـس  زا  رـس  هام  کی  هک  تسه  یـسک  ناشیا  نایم  رد  دـیناد . یم  لهـس  ار  دوخ  تداـبع  دـینیبب  ار  ناـشیا 
يارب دـنیب  یم  ار  ام  ناشیا  زا  یکی  نوچ  تسا . نشور  رون  زا  ناشیا  تروص  تسا و  ناـتخرد  گرب  ناـشیا  شـشوپ  تسا و  یهلا  حـیبست 

نایم رد  دنت . داب  دننام  دوش  یم  دنلب  ناشیا  ياهادص  دوش  یم  زامن  نوچ  دنریگ و  یم  رب  شمدـق  كاخ  زا  دـنیآ و  یم  وا  درگ  رب  تکرب 
دنبلط یم  هشیمه  ادخ  زا  دناهدرکن و  ادج  دوخ  زا  ار  هبرح  زگره  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  مئاق  مودق  راظتنا  يارب  هک  دنتسه  یعمج  ناشیا 

زا ینتورف  یگتـسکش و  عوشخ و  راثآ  ینیبب  ار  ناشیا  رگا  هک  تسا  لاس  رازه  ناـشیا  زا  کـی  ره  رمع  دـنوش . فرـشم  وا  تمدـخ  هب  هک 
ناشیا ام و  تاقالم  هک  دنتـسه  یتقو  نآ  رظتنم  هتـسویپ  دشاب و  ادخ  برق  بجوم  هک  ار  يرما  دنک  یم  بلط  هتـسویپ  تسا و  رهاظ  ناشیا 

توـالت میاهداد  داـی  اـهنآ  هب  اـم  هک  يوـحن  هب  ار  نآرق  دـنیآیمن و  گـنت  هب  دـنوشیمن و  تسـس  تداـبع  زا  زگره  تـسا . هحفص 23 ] ]
زا دوش  لکشم  ناشیا  رب  تئارق  زا  يزیچ  رگا  و  دنوش ، یم  رفاک  میهاوخب  رگا  مدرم  يارب  زا  هک  تسه  يزیچ  نآرق  نایم  رد  دنیامنیمن و 

دراد و یقاب  ناشیا  يارب  زا  ار  ام  هک  دـنبلط  یم  ادـخ  زا  دوش و  یم  رونم  هداشگ و  ناشیا  ياههنیـس  مینک ، یم  نایب  نوچ  دنـسرپ و  یم  ام 
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جورخ مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  مئاق  اب  ناشیا  دنـسانش . یم  ار  ام  ردق  تسا و  هدرک  ءاطع  ار  اهتمعن  ناشیا  رب  ام  دوجوب  ادخ  هک  دـنناد  یم 
ناناوج ناریپ و  ناشیا  نایم  رد  دـنبلط . یم  ار  نیمه  ادـخ  زا  هشیمه  تفرگ و  دـنهاوخ  تقبـس  نارگید  رب  ناشیا  نایگنج  درک و  دـنهاوخ 

عیمج زا  رتهب  ناشیا  دزیخیمن . رب  دیامرفن  هزاجا  ات  دنیـشن و  یم  ناگدنب  دـننامب  وا  دزن  دـنیب  یم  ار  يریپ  ناشیا  زا  یناوج  نوچ  دنتـسه و 
. دننکیمن كرت  ار  نآ  دیامرفن  يرگید  رما  ات  دننک و  یم  لمع  دـهد  نامرف  ناشیا  هب  ماما  هک  يرما  ره  دـننک و  یم  تعاطا  ماما  زا  قلخ ،
، دـنکیمن راـک  ناـشیا  رب  هبرح  دـننادرگ . یم  یناـف  ار  همه  تعاـس  کـی  رد  دـنرامگب  برغم  قرـشم و  نیب  اـم  قیـالخ  هب  ار  ناـشیا  رگا 
دنه و اب  رکشل  نیا  اب  مالـسلاهیلع  يدهم )  ) ماما دنکـش و  یم  مهرد  دننزب  هوک  رب  رگا  هک  نهآ  نیا  زا  ریغ  هب  دنراد  نهآ  زا  ییاهریـشمش 
رد یکی  تسا  رهـش  ود  اسلباج  اـقلباج و  درک و  دـنهاوخ  گـنج  تسا ، اـسلباج  اـقلباج و  نیب  اـم  رد  هک  ره  ربرب و  ملید و  كرت و  مور و 

ناملسم هک  ره  دنناوخب و  مالسا  نید  لوسر و  ادخ و  هب  ار  ناشیا  لوا  دنوش ، دراو  هک  نایدا  لها  زا  کی  ره  رب  برغم . رد  یکی  قرشم و 
هحفص 24] [. ] 32  ] دوشن ناملسم  هک  دنامن  یسک  برغم  قرشم و  نایم  رد  هکنآ  ات  دنناسر  یم  لتق  هب  ار  وا  دوشن 

ایرد لخاد  رد  بیجع  ییایرد  ندش  رهاظ 

هب ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » تفگ دمآ و  ترـضح  نآ  شیپ  يریپ  درم  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : یم  یقر  دواد 
ایرد نیا  زا  هدب  ربخ  نم  هب  : » تفگ وا  تسا »؟ هدیسر  هچ  هب  امش  لاؤس  : » دومرف ترضح  تسا »؟ هدیسر  اجک  هب  امـش  ملع  هک  هد  ربخ  نم 

مالسلاهیلع قداص  ماما  سپ  منیبب ». میراد  تسود  : » تفگ ینیبب »؟ ای  يونـشب  يراد  تسود  : » دومرف ترـضح  تسیچ »؟ نآ  رد  هک  وگب  و 
يایرد يا  : » تفگ دز و . ایرد  هب  ار  بیضق  ، ترـضح نآ  میدیـسر . ایرد  رانک  هب  ات  میتفر  تساخرب و  تشاد  تسد  رد  هک  [ 33  ] یبیضق اب 

رگید يایرد  دش و  هتفاکـش  ایرد  سپ  دشاب ». یم  وت  رد  هک  ار  هچ  نآ  نک  رهاظ  ام  يارب  دوخ ! راگدرورپ  زا  هدننک  تعاطا  هدـننز و  جوم 
ترضح تسیک »؟ يارب  بآ  نیا  داب  وت  يادف  مناج  : » متفگ نم  دوب . لسع  زا  رتنیریـش  کسم و  زا  رتمرن  فرب و  زا  رتدیفـس  هک  دش  ادیپ 

دنادرگ بیاغ  ار  تسا  نیمز  يور  رب  هک  بآ  نیا  مالسلاهیلع  مئاق  هک  یتسردب  دشاب ، یم  يو  باحـصا  مالـسلاهیلع و  مئاق  يارب  : » دومرف
نیا رد  هحفـص 25 ] .« ] دنماشایب نآ  زا  ات  دنادرگ  رهاظ  ار  بآ  نیا  ناشیا  يارب  سپ  دـننک ، عرـضت  ادـخ  هب  هاگ  نآ  دـباین ، چـیه  نآ  زا  ات 

»؟ تسیک يارب  نابـسا  نیا  موش  وت  يادـف  : » مدرک ضرع  مدرک . هدـهاشم  لاـب  ماـجل و  نیز و  اـب  ینابـسا  مدرک ، هاـگن  نامـسآ  هب  ماـگنه 
»؟ منیشنب نابـسا  نیا  رب  زین  نم  هک  دوش  یم  ایآ  : » مدرک ضرع  شباحـصا ». هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  يارب  : » دومرف ترـضح 
یم یشاب  وا  يهعیش  رگا  : » دومرف ترضح  مماشایب ». بآ  نآ  زا  مناوت  یم  ایآ  : » متفگ ینیشن ». یم  یشاب  وا  نارای  زا  رگا  : » دومرف ترضح 

هحفص 26] [. ] 34 . ] تشگزاب دوخ  لوا  لاح  هب  ایرد  دز و  ایرد  هب  ار  بیضق  رگید ، راب  سپس  یماشآ ».

شیومع رسپ  هب  یصخش  ششخب  دروم  رد  یبیغ  ربخ 

یم هماـهت  ياهارحـص  زا  یکی  زا  یتقو  میتـفر . جـح  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  اـب  يرمق  يرجه  لاـس 146  رد  دــیوگ : یم  یقر  دوواد 
همه دمآ و  یلیـس  هک  مدوب  هتفرگن  هلـصاف  نآ ، زا  یمک  زونه  ورب »! ورب ، دوواد ! يا  : » دز گناب  ترـضح  میدناباوخ . ار  نارتش  میتشذـگ ،

هـضرع نم  رب  تلامعا  هبنـشجنپ ، زور  دوواد ! يا  : » دومرف هراـبود  يریگ ». یم  لزنم  ییآ و  یم  زاـمن  ود  نیب  تفگ : وا  هب  زاـب  درب . ار  زیچ 
تشاد و يدایز  دـالوا  هک  متـشاد  ییومع  رـسپ  نم  درک ». لاحـشوخ  ارم  تلمع  نآ  مدـید و  تیومع  رـسپ  هب  ارت  شـشخب  نآ ، رد  دـش و 
. داد ربخ  نآ  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  و  مهدب ». يو  هب  يزیچ  منکب و  محر  يهلص  وا  اب  : » متفگ مدمآ  یم  هکم  هب  هک  یتقو  دوب . دنمزاین 

هحفص 27] [. ] 35]

یماش درم  دروم  رد  یبیغ  ياهربخ 
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ماش زا  يدرم  نم  : » درک ضرع  دیـسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  ماش  لها  زا  يدرم  جح  مسوم  رد  دـیوگ : یم  بوقعی  نب  سنوی 
مالسلاهیلع قداص  ماما  میامن ». هرظانم  وت  باحـصا  اب  هک  ما  هدمآ  مناد و  یم  بوخ  ار  اهملع  رگید  مالک و  ضیارف و  هقف و  ملع  متـسه و 

لوسر مالک  زا  یـضعب  تسا و  نم  زا  یـضعب  تفگ : یماش  درم  دشاب »؟ یم  تدوخ  دزن  زا  ای  تسا  ادخ  لوسر  مالک  زا  ارت  مالک  : » دومرف
ترـضح هن ». : » تفگ وا  یتسه ! هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  کیرـش  وت  سپ  : » دومرف ترـضح  دشاب ». یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دـشاب یم  بجاو  وت  زا  يرادربنامرف  سپ  : » دومرف ترـضح  هن ». : » تفگ تسا »!؟ هدیـسر  یحو  وت  هب  یلاعت  يادـخ  فرط  زا  سپ  : » دومرف
درک و نم  هب  يور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپس  هن ». : » تفگ تسا »! هدوب  بجاو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرادربنامرف  هچنانچ 

ادـص ار  وا  تسا ، اجنیا  رد  مالک  لها  زا  یـسک  رگا  هک  نیبب  دروآ ! یم  تجح ، دوخ  هیلع  رب  دـنزب  فرح  هکنآ  زا  شیپ  درم  نیا  : » دومرف
رب ياو  هک : دیئامرف  یم  هک  میاهدینش  دینک و  یم  مالک  زا  یهن  امـش  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ، » متفگ نم  دیوگب ». نخـس  درم  نیا  اب  ات  نزب 

هحفص 28] .« ] دنیوگب دنهاوخب  ناشدوخ  هچ  ره  دنراذگب و  ار  ام  لوق  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  یلب ، : » دومرف ترـضح  مالک »! زا  باحـصا 
نآ باحـصا  زا  دـندوب و  ناـملکتم  زا  همه  هک  رـصان  نب  سیق  ملاـس و  نب  ماـشه  ناـمعن و  نب  دـمحم  نیعا و  نب  نارمح  متفر و  نم  سپ 
یم هاگن  همیخ  فاکش  زا  ترـضح  نآ  انثا  نیا  رد  دندز و  یم  فرح  یماش  اب  کی  ره  سپ  مدرک . رـضاح  ار  دنتفر  یم  رامـشب  ترـضح 

يرایـسب تبحم  هقالع و  هک  تسا  لیقع  ماشه  هک  دندرک  نامگ  سلجم  لها  ماشه ». : » دومرف دیآ ، یم  رود  زا  هک  دید  ار  یـصخش  درک ،
يرای نابز ، لد و  نیا  : » دومرف داد و  ياـج  ار  وا  سپ  دوب . مکحلا  نب  ماـشه  هک  دـندید  دـش ، کـیدزن  نوچ  یلو  تشاد  ترـضح  نآ  هب 

رد هک  مهاوخیم  : » تفگ درک و  ماشه  هب  يور  یماش  درم  نزب ». فرح  رـسپ  نیا  اب  : » دومرف یماش  درم  هب  سپـس  دـشاب ». یم  ام  يهدـننک 
: تفگ دـیزرلب و  شدوخ  رب  دینـش  ار  مالک  نیا  ماشه  نوچ  منزب ». فرح  وت  اب  مالـسلاهیلع ) قداص  رفعج  ماما  ینعی   ) صخـش نیا  تماـما 

ادخ ینابرهم  : » تفگ ماشه  تسا ». رتنابرهم  ادخ  : » تفگ یماش  درم  دوخ »؟ رب  قلخ  نیا  ای  تسا  رتنابرهم  قلخ  نیا  رب  یلاعت  يادخ  ایآ  »
تسا هدومن  لیلد  تجح و  تماقا  هدرک و  فیلکت  ار  قلخ  هک  تسا  نیا  : » تفگ یماش  درم  دوب »؟ دهاوخ  زیچ  هچ  بهذم  نیا  رد  قلخ  اب 

یلـص ادـخ  لوسر  نآ  : » تفگ یماش  درم  تسا »؟ مادـک  لیلد  تجح و  نآ  : » تفگ ماشه  تسا ». هدومن  فیلکت  نآ  هب  ار  ناشیا  هچنآ  رب 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  دعب  : » تفگ ماشه  دش ». هداتـسرف  قلخ  يارب  یلاعت  قح  دوخ  بناج  زا  هک  دوب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  وا ، زا  دعب  : » تفگ یماش  درم  دشاب »؟ دناوت  یم  هچ  لیلد ، نآ  تفر  ایند  زا  ملـس  هلا و 
هدـناسر و عفن  ام  هب  دوشب  عقاو  نآ  رد  فالتخا  هک  یئاهزیچ  رد  تنـس  باتک و  ایآ  : » تفگ ماشه  هحفص 29 ] .« ] دشاب یم  تجح  ملس  و 
زا وت  تسا و  فالتخا  وت  ام و  نایم  ارچ  سپ  : » تفگ ماشه  یلب ». : » تفگ یماش  درم  دوش »؟ یم  قافتا  بجوم  دـیامن و  یم  فـالتخا  عفر 

سکره يأر  هک  نآ  هب  يراد  رارقا  هکنآ  لاح  تسا و  سب  نید  رد  وت  يأر  هک  تسا  نیا  تناـمگ  ینک و  ثحب  اـم  اـب  هک  ياهدـمآ  ماـش 
تدم تفر و  ورف  رکف  هب  یماش  درم  دیسر  اجنیا  هب  ماشه  نخس  نوچ  دنکیمن ». عمج  لوق  کی  رب  ار  فلتخم  ود  يأر ، کی  دراد و  قرف 

، تسین یفالتخا  امـش  ام و  ناـیم  میوگب  رگا  : » تفگ ینزیمن »؟ فرح  ارچ  : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـش . تکاـس  يداـیز 
تفگ وا  هک  هچنآ  لثم  نکیل  تسا ، نایم  رد  یفالتخا  نینچ  هکنآ  لاح  دنک ، یم  فالتخا  عفر  تنس  باتک و  میوگب  رگا  ماهتفگ و  غورد 

قلخ هب  ادـخ  : » تفگ یماش  درم  سپ  تشاد ». دـهاوخ  ایهم  یباوج  وا  وگب  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  میوگب ». مناوت  یم  زین  نم  ار 
دشاب و اهنآ  قافتا  بجوم  هک  یلیلد  قلخ  يارب  ادـخ  ایآ  : » تفگ یماش  یلاعت ». قح  : » تفگ ماشه  ناشدوخ ». هب  ناشیا  ای  تسا  رتنابرهم 

ماشه تسا »؟ مادک  نآ  : » تفگ یماش  یلب ». : » تفگ ماشه  هن »؟ ای  تسا  هداد  رارق  دهد  صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  فالتخا و  عفر  ناشیا  زا 
نآ : » تفگ یماش  وا ». زا  ریغ  يرگید  دارفا  ترضح ، نآ  زا  دعب  دوب و  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تعیرـش  ءادتبا  رد  : » تفگ
زا شیپ  ای  تقو  نیا  رد  : » تفگ ماـشه  هحفـص 30 ] [ »؟ دشاب دناوت  یم  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياجب  هک  تسا  مادک  ریغ 
ربخ ار  ام  هک  تسا  هتـسشن  هک  ماما  نیا  : » تفگ درک و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  هراشا  ماشه  تقو »! نیا  رد  « ؟ تفگ یماـش  تقو »؟ نیا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  وا  دج  ردپ و  زا  ثاریم  هب  هک  یملع  هب  یهاوخب  هچ  ره  زا  یـسرپب و  هچ  ره  زا  نیمز و  نامـسآ و  زا  دهد  یم 
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ره وا  زا  ینک  لاؤس  هکنیا  هب  : » تفگ ماشه  ینک »؟ یم  تباـث  نم  رب  ار  بلطم  نیا  هنوگچ  : » تفگ یماـش  تسا ». هدیـسر  وا  هب  ملـس  هلا و 
نم : » دیـسرپ مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مسرپب ». هک  تسا  نم  رب  تسا ، هدـنامن  يرذـع  رگید  : » تفگ یماش  دـهاوخ »؟ یم  ترطاخ  هک  هچ 

هناـخ زا  زور  نـالف  رد  وت  : » دومرف سپـس  وت ». رـسپ  زا  وت و  رفـس  زا  وت و  هار  زا  مهد  یم  ربـخ  وت  هب  منک و  عفر  وت  زا  ار  ندیـسرپ  تمحز 
هک ار  کی  ره  و  يدـش ». هناور  عقوم ، نالف  يدروخ و  ار  زیچ  نالف  یتفگ و  ناـنچ  يدـید و  نینچ  لزنم ، ره  رد  هار  رد  و  يدـمآ . نوریب 

ناملسم الاح  نیمه  : » تفگ دینش ، ترـضح  نآ  زا  ار  بتارم  نیا  نوچ  ییوگ ». یم  تسار  مسق  ادخ  هب  : » تفگ یم  یماش  درم  تفگ  یم 
ثاریم و حاکن و  رادم  هک  ارچ  تسا  نامیا  زا  لبق  مالـسا  هک  ارچ  مدروآ . نامیا  ادخ  هب  الاح  وگب : دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مدش ».

تسین هک  مهد  یم  تداهـش  يدومرف ، تسار  : » تفگ یماش  سپ  تسا ». نامیا  رب  هانگ  باوث و  رادم  تسا و  مالـسا  هب  نوخ  لام و  ظفح 
هحفص [. ] 36 .« ] یتسه ءایبنا  یصو  وت  یتسرد  هب  تسا و  ادخ  لوسر  يهداتسرف  دمحم ، هکنیا  هب  مهد  یم  تداهش  دنوادخ و  زج  يدوبعم 

[31

تبیه دب  هایس و  درم  ود  طسوت  رمع  ندرک  بدا 

»؟ تسیک نیبب  : » دومرف دوخ  زینک  هب  ترضح  دش . هدز  هناخ  برد  هک  میدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  یبش  دیوگ : یم  حیبص  نب  دیلو 
قاطا هب  هک  دومرف  مه  ام  هب  و  دوش ». لـخاد  : » دومرف ترـضح  تسا ». یلع  نب  هللادـبع  ناـتیومع  : » تفگ دـمآ و  دـعب  تفر و  نوریب  زینک 

زا هچ  ره  دومن و  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب  ور  وا  میدـش ، هجوتم  اـم  دـش  دراو  وا  هک  یتقو  میتفر . يرگید  قاـطا  هب  اـم  میورب . يرگید 
هرابود دوب ، هدرک  عطق  ار  شنخس  هک  ییاج  نامه  زا  ترضح ، سپ  میدمآ . نوریب  زین  ام  سپس  تفر . تفگ و  ناشیا  هب  دمآ  یم  شناهد 

کیدزن دنک . راتفر  هنوگنآ  امش  اب  دناوتب  یسک  میدرکیمن  نامگ  هک  درک  يراتفر  امش  اب  وا  : » تفگ ام  زا  یکی  دومن . تبحـص  هب  عورش 
هدیبوک برد  زاب  تشذگ  هک  بش  زا  یـساپ  دیوشن ». لخاد  ام  راک  نایم  دیـشاب و  مارآ  : » دومرف ترـضح  مینزب ». ار  وا  مییایب و  نوریب  دوب 
قداـص ماـما  تسا ». یلع  نب  هللادـبع  تیوـمع  ، » تـفگ تـشگرب و  تـفر و  زینک  تـسیک »؟ نیبـب  : » تـفگ دوـخ  زینک  هـب  ترـضح  دـش .

يا : » تفگ یم  دش و  دراو  هلان  اب  شیومع  سپ  داد . لوخد  يهزاجا  وا  هب  دـعب  دـیدرگرب ». دـیدوب  هک  ییاج  هب  : » دومرف ام  هب  مالـسلاهیلع 
راک نیا  هب  ارت  يزیچ  هچ  ومع ! يا  دشخبب  ارت  ادخ  : » دومرف درذگب ». وت  زا  ادخ  رذگب ، نم  زا  دشخبب . ارت  دنوادخ  شخبب ، ارم  ردارب ! رسپ 

يرگید هب  یکی  دنتسب . ارم  دندمآ و  تبیه  دب  هایس و  درم  ود  متفر ، دوخ  باوختخر  هب  هک  یتقو  : » تفگ وا  هحفص 32 ] [ »؟ تسا هتشاداو 
يا متفگ : متشذگ . ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لباقم  زا  هک  درب  یم  شتآ  يوس  هب  ارم  زین  وا  ربب . شتآ  بناج  هب  ار  وا  تفگ :

ار اهزیچ  نآ  مدنزرف  هب  هک  يدوبن  وت  رگم  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دننک ؟ یم  هچ  نم  اب  ینیبیمن  ! ادخ لوسر 
ماما منک ». یم  ساسحا  ار  اهدنب  درد  نونکامه ، دندرک و  اهر  ارم  داد  روتسد  سپ  منکیمن . ار  راک  نیا  رگید  ! هللالوسر ای  متفگ : !؟ یتفگ

: دومرف ترضح  مشاب ». یم  زین  ضورقم  دنملایع و  مرادن و  یلام  منکب ؟ تیصو  هچ  هب  : » تفگ نکب ». تیصو  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص 
هک میدوب  هدشن  جراخ  هنیدم  زا  ام  زونه  سپ  نک ». تیـصو  سپ  دوب . دـنهاوخ  نم  يهداوناخ  اب  زین  تاهداوناخ  نم و  هدـهع  هب  وت  ضرق  »

هحفص 33] [. ] 37 . ] دروآ رد  دوخ  رسپ  جاودزا  هب  ار  وا  رتخد  درک و  لبقت  زین  ار  شاهداوناخ  جرخ  داد و  ار  شضرق  ترضح  درم و  وا 

يور ابیز  زینک  اب  دنه  هاشداپ  يهداتسرف  ندرک  انز 

تبحم نیا  درک و  اج  شلد  رد  ترـضح  نآ  تبحم  دوب و  هدینـش  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لاوحا  دـنه  ناـهاشداپ  زا  یکی  دـنیوگ : یم 
هب هیده  ناونع  هب  ار  یـسیفن  سانجا  ایاده و  هفحت و  هارمه  هب  ار  لامج  یئابیز و  تیاهن  رد  يزینک  يو  يزور  دش . یم  رتشیب  زور  هب  زور 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  یلو  دیـسر  ترـضح  نآ  هناخ  برد  هب  بابـسا  نآ  اب  وا  يهداتـسرف  درک . هناور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ 
نامیلـس نب  دیرب  هب  سپ  دـسرب . ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  دـشن  قفوم  زاب  یلو  دـش  رظتنم  هناخ  برد  رب  یتدـم  يو  دادـن . دورو  يهزاجا 
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شیپ زا  رود  هار  زا  نم  : » تفگ درم  نآ  مالـس ، زا  دـعب  دـسرب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  تسناوت  وا  يهطـساو  اـب  دومن و  ساـمتلا 
یم راتفر  نینچنیا  ءایبنا  دالوا  ایآ  متـسه ! نادرگرـس  امـش  هاگرد  رد  هک  تسا  یتدـم  مراد و  رهم  هب  رـس  يذـغاک  ماهدـمآ و  دـنه  هاشداپ 

زا ار  رهم  نوچ  دیمهف ». یهاوخ  یتدم  زا  دعب  هتبلا  : » دومرف ياهظحل  زا  دـعب  دادـن ، یباوج  هدـنکفا و  شیپ  رد  رـس  ترـضح  نآ  دـننک »!؟
، يدب يدیلپ و  ره  زا  كاپ  رهاط و  قداصلا ، دمحم  نب  رفعج  يوس  هب  نابرهم ، هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب  : » هک دوب  هتشون  دنتشادرب ، ذغاک 

نآ زا  زورما  ات  هک  يزینک  دیامن ، تیاده  امـش  يهلیـسوب  ارم  هک  دـهاوخ  یم  یلاعت  قح  دراد : مان  نالف  هک  دـنه  هاشداپ  نالف  دـسیون  یم 
نوچ مداتـسرف . امـش  تمدـخ  سانجا  رگید  شوخ و  يوب  رویز و  یلح و  رهاوج و  زا  يرگید  ياهزیچ  اب  ار  مدوب  هدـیدن  رتبوخ  رتاـبیز و 

ار دنتشاد  تناما  تیحالـص  هک  دوخ  نانیما  نابتاک و  ءاملع و  ءارزو و  نایم  زا  رفن  رازه  متـسنادن  زینک  نیا  لباق  امـش  زج  هب  ار  سک  چیه 
دوب و باَبُح  ْنب  باَزیِم  هک َ  ار  رفن  کی  رفن ، هحفص 34 ]  ] هد نآ  زا  رفن و  هد  رفن ، دص  نآ  زا  رفن و  دص  رفن ، رازه  نآ  زا  هدومن و  باختنا 

لوبق دروم  هک  نآ  دیما  هب  مداتـسرف ، امـش  تمدـخ  هب  هدرپس و  وا  هب  ار  دوخ  هیدـه  مدومن و  باختنا  متـشاد ، وا  تناما  تناید و  رب  دامتعا 
هچ ره  نئاخ و  يا  درگرب  نونکا  : » دومرف درک و  هداتـسرف  نآ  هب  ور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دش ، هدناوخ  همان  نومـضم  نوچ  دتفیب ». امش 

ترضح نآ  دومن ، ندروخ  مسق  هب  عورـش  صخـش  نآ  مینکیمن ». لوبق  ار  تسا  هدش  عقاو  تنایخ  نآ  رد  هک  يزیچ  ام  هک  ربب  ياهدروآ 
.« دـینک فاـعم  راـک  نیا  زا  ارم  : » تفگ وا  يوش »!؟ یم  ناملـسم  دـهد ، یهاوگ  وـت  هیلع  رب  ياهدیـشوپ  وـت  هک  ياهماـج  نآ  رگا  : » دوـمرف
نآ سیونب ». ار  نآ  دـشاب  هدـش  رداص  نم  زا  يزیچ  رگا  : » تفگ مسیون ». یم  تبحاص  يارب  ار  ياهدرک  وت  هچ  ره  سپ  : » دومرف ترـضح 

یهاوگ تسا ، هدرک  هچنآ  رب  ات  روآ  رد  نخـس  هب  هدیـشوپ  درم  نیا  هک  ار  نیتسوپ  نیا  ایادخ ! : » هک دومرف  اعد  درک و  هلبق  هب  ور  ترـضح 
. تشاذگ اجنآ  دروآ و  نوریب  دوخ  نت  زا  ار  نیتسوپ  يدنه ، نآ  دراذـگب . اجنآ  رد  دروایب و  رد  ار  نیتسوپ  هک  داد  روتـسد  وا  هب  و  دـهد ».

تـسوا اب  هچنآ  ظفح  رد  ار  وا  تخاس و  نیما  ار  درم  نیا  هاشداپ ، نالف  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » تفگ دـمآ و  نابز  هب  نیتسوپ  نآ  ناهگان 
زینک هارمه  هدوب و  ریشب  شمان  هک  یمداخ  وا  میدوب . هدش  سیخ  ام  دوب و  ناراب  اجنآ  رد  میدیسر ، یلزنم  هب  هار  رد  دومن . شرافس  رایـسب 

دوشن هدولآ  لگ  شاهماج  ات  تفرگ  الاب  ار  شـسابل  زینک  دوب ، هدش  لگ  زا  رپ  هار  نآ  دیبلط . ار  زینک  دعب  داتـسرف . يراک  لابندـب  زا  ار  دوب 
كاخ هب  يدـنه  دیـسر  اجنیا  هب  نیتسوپ  نخـس  نوچ  درک ». انز  وا  اب  دـناوخ و  دوخ  شیپ  ار  وا  سپ  داتفا . زینک  قاس  رب  نئاخ  نیا  رظن  هک 

دش و هایس  شیور  تفرگ و  ار  وا  قلح  نیتسوپ ، ناهگان  دیشوپ . ار  دوخ  نیتسوپ  سپس  دومن . دوخ  هحفص 35 ]  ] ياطخ هب  فارتعا  داتفا و 
یلوا وا  نتشک  هب  شبحاص  هک  راذگب  ار  وا  : » هک داد  روتسد  نیتسوپ  نآ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ماگنه  نیا  رد  دریمب . هک  دوب  کیدزن 

. دـنادرگرب وا  هب  ار  زینک  تشاد و  هگن  ار  دوب  زینک  زا  ریغ  هچ  ره  راـضح  ساـمتلا  اـب  اـهتنم  دربـب . سپ  ار  ایادـه  هک  داد  روتـسد  و  تسا ».
ار زینک  ات  وش  ناملسم  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  یهد ». یم  نتشک  هب  ارم  تسا ! تخـس  رایـسب  شتبوقع  نم  بحاص  : » تفگ يدنه 

سپ تسا . هدرک  تنایخ  وا  هک  دـیمهف  تشاد  هک  یتسارف  شوهاـب و  هاـشداپ  تشگرب ، نوچ  درکن و  لوبق  نوعلم  نآ  یلو  مشخبب ». وت  هب 
: هک تشون  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  دعب  تشک . ار  اهنآ  يود  ره  هاشداپ  و  درک . لقن  ار  ارجام  زین  زینک  دومن و  دیدهت  ار  زینک  نآ 

ءایبنا دالوا  رب  تسا و  هدش  یتنایخ  هک  متسناد  دیدومرف  لوبق  ار  دوبن  سیفن  دایز  هک  ییاهزیچ  يداتـسرف و  سپ  ار  دوب  سیفن  هچنآ  نوچ  »
ار اـهنآ  يود  ره  سپ  دومن . لـقن  نم  يارب  ار  نیتـسوپ  يهصق  درک و  رارقا  وا  مدومن و  دـیدهت  ار  زینک  سپ  دـنامیمن . یفخم  اـهزیچ  نیا 

یم امـش  دج  هک  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسین و  یئادخ  وا  زا  ریغ  هب  تسا و  یکی  ادـخ  هک  مهد  یم  تداهـش  مدز و  ندرگ 
هب ندیـسر  قیفوت  همان  نیا  لاـبند  هب  یلاـعت  هللاءاـشنا  هک  مراودـیما  یتسه و  ادـخ  لوسر  نیـشناج  یـصو و  وت  تسا و  ادـخ  لوسر  دـشاب 
نآ نایعیش  ناتسود و  زا  دش و  وکین  شمالسا  دیسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  وا  كدنا  یتدم  زا  دعب  سپ  مبایب ». ار  ناتتمدخ 

هحفص 36] [. ] 38 . ] دش دراو  تشهب  هب  تفر و  ایند  زا  هکنیا  ات  داد ، حیجرت  یهاشداپ  هب  ار  ترضح  نآ  تمدخ  دوب و  ترضح 

هظحل کی  رد  نآ  نداد  هویم  دشر و  امرخ و  يهتسه  نتشاک 
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هیرگ ارچ  : » دیسرپ ترضح  دش ، دراو  نایرگ ، لاح  اب  سینخ  نب  یلعم  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم 
مه اب  نانآ  امـش و  دـیرادن و  يرترب  لـضف و  چـیه  اـهنآ  رب  امـش  دـننک  یم  لاـیخ  هک  دنتـسه  یتعاـمج  برد ، مد  : » تفگ وا  ینک »!؟ یم 
رد ار  شاهتـسه  تشادرب و  امرخ  کی  اهنآ  نایم  زا  تساوخ و  امرخ  قبط  کی  سپـس  درک و  توکـس  یتدـم  ترـضح  دـیتسه ». يواـسم 
زا یکی  دعب  دروآ . هویم  دییور و  هظحل  نامه  رد  هتسه  نآ  ناهگان  تشاک ، نیمز  رد  زین  ار  هتـسه  نآ  سپـس  دروخ . ار  امرخ  نآ  دروآ و 
نآ ندـناوخ  هب  عورـش  یلعم  سپ  ناوخب ». : » دومرف داد و  یلعم  هب  دروآ و  رد  ياهقرو  نآ ، نایم  زا  دروخ و  درک و  همین  ود  ار  اههویم  نآ 
یلع نیسحلا و  نسحلا و  یـضترملا ، یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » دوب هدش  هتـشون  نآ  رد  دومن . هقرو 

نب نسحلا  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب 
هحفص 37] [. ] 39 .« ] نسحلا نب  ۀجحلا  یلع و 

ناتسمز رد  زبس  رانا  روگنا و  يهشوخ  ندروآ 

امرس زا  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  مالسلاهیلع  یسوم  شدنزرف  نم  زا  دعب  مدیـسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  یقر  دوواد 
. تسا بوخ  وا  تمحرم  هب  ادـخ و  تیاـمح  فنک  رد  : » تفگ وا  تسا »؟ هنوـگچ  تلاـح  : » دیـسرپ مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـیزرل . یم 
! دوواد يا  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  ناتسمز »! نیا  رد  هللا ! ناحبس  : » متفگ نم  مهاوخ ». یم  زبس  رانا  و  [ 40  ] یشرج روگنا  يهشوخ 

سپ زبس . رانا  مه  تشاد و  هناد  کت  روگنا  مه  هک  مدـید  ار  یتخرد  مدـش ، لـخاد  سپ  ورب ». غاـب  لـخاد  تسا ، رداـق  يزیچ  ره  رب  ادـخ 
دروخ و ترضح  نآ  مدروآ . مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  تمدخ  مدیچ و  ار  اهنآ  سپ  مدروآ ». نامیا  امش  رهاظ  نطاب و  هب  نم  : » متفگ
[. 41 . ] دوب هدینادرگ  صوصخم  یلعا  قفا  زا  وا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  میرم  يزور  يهدنام  یقاب  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  دوواد ! يا  : » دومرف

هحفص 38] ]

گس هب  یبارعا  ندش  لیدبت  هدش و  کشخ  تخرد  زا  امرخ  نتخیر 

قداـص ماـما  میتسـشن . یکـشخ  تخرد  ریز  یلزنم  رد  متفر . یم  هکم  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  رد  دـیوگ : یم  هزمح  نب  یلع 
هب وت  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ  زا  ار  ام  تخرد ! يا  : » دومرف دـعب  داد ، تکرح  ار  شکرابم  بل  تخادـنا و  تخرد  نآ  رب  يرظن  مالـسلاهیلع 
یم تخرد  نآ  زا  امرخ  روطنیمه  دـش و  امرخ  زا  رپ  تخرد  نآ  هک  مدـید  ناهگان  ناروخب ». تسا ، هتخاس  ررقم  شناگدـنب  يزور  تهج 

یبارعا يدرم  ماگنه  نیا  رد  میدـش . لوغـشم  اهامرخ  نآ  ندروخ  هب  ام  سپ  مدوب . هدـیدن  ار  دـشاب  رتهب  نآ  زا  هک  یئامرخ  نم  و  تخیر ،
ءایبنا ثراو  اـم  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا ». رحـس  نیا  : » تفگ دوب  هدرک  هدـهاشم  ار  هزجعم  نیا  دوب و  رـضاح  اـجنآ  رد  هک 

یم ایآ  دـنک ، یم  تباجا  یلاعت  قح  مینک و  یم  اعد  میهاوخ  یم  هچ  ره  هکلب  تسا  هدوبن  نهاـک  رحاـس و  رحـس و  اـم  ناـیم  رد  میتسه و 
لهاج یبارعا  دننک ». نوریب  هناخ  زا  ارت  ینابنجب و  مد  هتفر و  دوخ  هناخ  هب  يوشب و  یگـس  تروصب  هدـش و  خـسم  وت  ات  منک  اعد  یهاوخ 

يهناـخ فرطب  دـش و  یگـس  تروص  هب  روفلا  یف  یبارعا  درک و  اـعد  ترـضح  نآ  سپ  ینک ». اـعد  روطنیا  هک  مهاوخ  یم  یلب ! : » تفگ
هناخ لخاد  وا  هک  مدید  متفر ، وا  لابند  هب  نم  دـنک ». یم  هچ  هک  نیبب  ورب و  وا  لابند  هب  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تفر . دوخ 

هحفص . ] دندرک نوریب  شاهناخ  زا  ار  وا  دندز و  وا  رب  هتـشادرب و  یبوچ  هکنیا  ات  دندنار  یم  ار  وا  هناخ  لها  دینابنج و  یم  مد  هدش و  دوخ 
تشگرب دوب  هدش  یگس  لکش  هب  هک  یبارعا  نآ  نیب  ام  نیا  رد  هک  مدرک  نایب  ار  عقاو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  متشگرب و  نم  [ 39

هب شلد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـیلام . یم  كاخ  هب  ار  دوخ  دـیلان و  یم  تخیر و  یم  مشچ  زا  کشا  داتـسیا و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  و 
ای ياهدروآ  نامیا  : » تفگ وا  هب  ترـضح  نآ  دش . لوا  تروصب  یبارعا  نآ  ناهگان  دومن  اعد  درک و  دـنلب  ار  كرابم  تسد  دـمآ و  محر 

هحفص 40] [. ] 42 .« ] مدروآ نامیا  راب  رازه  رازه  يرآ ! يرآ ! : » تفگ هن »!؟
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مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  ياهرس  ندیرب  ياجب  هقان  ود  رس  ندیرب 

ادخ هب  دـننک !؟ یم  لقن  دـمحم  نب  رفعج  زا  ییاهزیچ  هچ  مدرم  هک  ینیب  یم  تفگ : دـیبلط و  ارم  روصنم  يزور  دـیوگ : یم  بجاح  عیبر 
يهناخ هب  ربخ  یب  ورب و  هنیدم  هب  رفن  رازه  اب  : » تفگ وا  هب  درک و  بلط  ار  دوخ  يارما  زا  یکی  سپ  مزادنا ». یم  رب  ار  شلـسن  هک  دنگوس 
روتسد ترـضح  دش ، هنیدم  لخاد  ریما  نآ  نوچ  روایب ». نم  يارب  ار  یـسوم  شرـسپ  وا و  رـس  وش و  لخاد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما 

. دش اعد  لوغشم  تسشن و  بارحم  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  دالوا  سپـس  دنداد . رارق  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  دندروآ و  هقان  ود  ات  دومرف 
داد روتسد  دوخ  نازابرس  هب  دمآ و  ام  يهناخ  رد  هب  دوخ  رکشل  اب  ریما  نآ  هک  مدوب  هداتسیا  نم  دیامرف : یم  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما 

و مداد ». ماجنا  ار  يدوب  هدومرف  هچنآ  : » تفگ تشگرب ، روصنم  دزن  ریما  نآ  نوچ  تشگرب ». سپس  و  دندیرب ، ار  هقان  ود  نآ  ياهرـس  هک 
نوچ ریما ! يا  ، » تفگ تسیچ »؟ اهنیا  : » دیـسرپ دید ، ار  هقان  ياهرـس  درک ، زاب  ار  هسیک  رـس  روصنم  نوچ  تشاذـگ . روصنم  دزن  ار  هسیک 
مرظن رد  هک  مدید  ار  صخـش  ود  دیدرگ ، کیرات  مرظن  رد  هناخ  دش و  جیگ  مرـس  مدش ، مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  يهناخ  لخاد  نم 
يارب يدید  هک  ار  هچنآ  : » تفگ روصنم  مدروآ ». دندرک و  ادج  ار  اهنآ  رس  هک  مداد  روتسد  سپ  دنشاب ، یم  وا  رسپ  رفعج و  اهنآ  هک  دمآ 

هحفص 41] [. ] 43 . ] متفگن یسک  هب  ار  هیضق  نیا  نم  دوب  هدنز  وا  ات  و  نادرگن ». علطم  هزجعم  نیا  رب  ار  يدحا  نکن و  لقن  یسک 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  عافد  يارب  لوسر  ترضح  ندش  رهاظ 

رد اریز  دنتفگ ، یم  حبذ  زور  زور ، نآ  هب  تسشن  یم  موش  رصق  نآ  رد  هک  زور  ره  و  تسشن ، دوخ  خرـس  رـصق  رد  نوعلم  روصنم  يزور 
. دوب اجنآ  ترـضح  نآ  دوب و  هدیبلط  هنیدـم  زا  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  مایا ، نآ  رد  تسایـس . لتق و  يارب  رگم  تسـشنیمن  اجنآ 

ردق نیا  یناد ، یم  نم  دزن  ار  دوخ  تلزنم  برق و  : » تفگ وا  هب  درک و  بلط  ار  عبر  روصنم ، تشذگ ، بش  زا  يرادـقم  دـش و  بش  نوچ 
روفو زا  اـهنیا  تفگ : عیبر  مراد ». یم  ناـهنپ  دوخ  مرح  لـها  زا  ار  اـهنآ  هک  منادرگ  یم  علطم  يزار  رب  ارت  هک  ماهدـینادرگ  دوخ  مرحم  ارت 

روصنم مسانـشیمن ». ار  یـسک  دوخ  دـننام  وت  یهاوخ  تلود  وت و  هب  تدارا  رد  زین  نم  و  نم ، هب  تبـسن  تسا ، هفیلخ  یناـبرهم  تمحر و 
تئیه و هک  يراذـگن  يرواـیب و  يدـید  هک  یتلاـح  ره  رد  ار  دـمحم  نب  رفعج  يورب و  مهاوخ  یم  وت  زا  لاـح  تسا . نینچ  يرآ  : » تفگ

دزن تقو  نیا  رد  ار  وا  رگا  هک  اریز  مدش ، كاله  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  متفگ : مدـمآ و  نوریب  : » تفگ عیبر  دـهدب ». رییغت  ار  دوخ  لاح 
، منک یچیپرـس  شروتـسد  زا  رگا  دور و  یم  نم  تسد  زا  ترخآ  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  دراد  هک  یبضغ  تدـش  نیا  اب  مربب  نیعل  نیا 

ایند دش و  لیام  ایند  هب  مسفن  مدش ، ددرم  ترخآ  ایند و  نایم  سپ  دریگ . یم  ارم  ياهلام  دزادنا و  یم  رب  ارم  لسن  دـناسر و  یم  لتق  هب  ارم 
، مدوب رتلدگنس  وا  ياهرـسپ  يهمه  زا  نم  دز . ادص  ارم  دمآ  هناخ  هب  مردپ  نوچ  دیوگ : یم  عیبر  رـسپ  دمحم  مدرک . رایتخا  ترخآ  رب  ار 
هک یتلاح  ره  رب  و  وشب ، لخاد  وا  هاگیاج  هب  ربخ  یب  ور و  الاب  وا  يهناـخ  هحفـص 42 ]  ] راوید زا  هتفر و  دمحم  نب  رفعج  دزن  : » تفگ سپ 
نآ هک  مدـید  مدـش . دراو  وا  يهناـخ  هب  ربـخ  یب  متـشاذگ و  یناـبدرن  مدیـسر و  وا  لزنم  هب  بـش  نآ  رخآ  نـم  سپ  رواـیب ». يدـید  ار  وا 
یم ارت  هفیلخ  هک  ایب  : » متفگ دش ، مامت  شزامن  نوچ  تسا . ندناوخ  زامن  لوغـشم  هتـسب و  رمک  رب  یلامتـسد  هدیـشوپ و  ینهاریپ  ترـضح 

: متفگ مدرگ ». گرم  يایهم  منک و  یلسغ  مورب و  راذگب  : » دومرف مراذگیمن ». : » متفگ مشوپب ». سابل  مناوخب و  اعد  راذگب  دومرف : دبلط ».
هناخ زا  هنهرب  ياپ  رس و  نهاریپ و  کی  اب  ار  دوب  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  داتفه  زا  شیب  هک  ترضح  نآ  سپ  مراذگیمن ». مرادن و  هزاجا  »
برد هب  نوچ  مدرک  راوس  دوخ  رتـسا  رب  ار  يو  مدرک و  محر  وا  رب  نم  دـش ، بلاـغ  وا  رب  فعـض  دـمآ  هار  يرادـقم  نوچ  مدروآ . نوریب 

رب شرظن  نوچ  دمآ ، نوریب  عیبر  سپ  دماین ». درک و  رید  عیبر ! يا  وت  رب  ياو  ، » تفگ یم  مردپ  هب  روصنم  هک  مدینش  مدیسر ، هفیلخ  رـصق 
نآ تشاد و  تدارا  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  عیبر  هک  اریز  داتفا ، هیرگ  هب  درک  هدـهاشم  لاح  نیا  رب  ار  وا  داتفا و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

تعکر ود  هک  هد  تلهم  ردـق  نیا  يراد ، لیم  ام  بناج  هب  وت  هک  مناد  یم  عیبر ! يا  : » دومرف ترـضح  تسناد ، یم  نامز  ماـما  ار  راوگرزب 
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زا هفیلخ  تشگرب . نوعلم  نآ  دزن  هب  و  نکب ». یهاوخ  یم  هچنآ  : » تفگ عـیبر  منک ». تاـجانم  دوـخ  راـگدرورپ  اـب  مرواـیب و  ياـجب  زاـمن 
دنوادـخ اب  يرایـسب  نامز  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  ترـضح  سپ  نک ، رـضاح  دوز  ار  رفعج  هک  درک  یم  رارـصا  رایـسب  بضغ  تدـش 

زین ناویا  نایم  رد  ترضح  نآ  هحفـص 43 ]  ] سپ درک ، ناویا  لخاد  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  عیبر  دـش ، غراف  نوچ  درک . تاجانم 
: تفگ هنیک  مشخ و  يور  زا  داتفا ، ترـضح  نآ  رب  نوعلم  نآ  رظن  درب و  رـصق  نوردنا  هب  ار  مالـسلاهیلع  رـصع  ماما  نوچ  دـناوخ . یئاعد 

هدـیاف ینک  یم  یعـس  ناـشیا  کـلم  یبارخ  رد  دـنچ  ره  و  ساـبع ، نادـنزرف  رب  ار  دوـخ  ینمـشد  دـسح و  ینکیمن  كرت  وـت  رفعج ! يا  »
هک هیما  ینب  نامز  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  و  ماهدرکن ، ار  کی  چیه  یئوگ  یم  هک  اهنیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف ترـضح  دـشخبیمن ».

ناشیا هب  نم  فرط  زا  مدرکن و  هدارا  نیا  دیسر ، ام  تیبلها  ام و  هب  ناشیا  زا  هک  اهرازآ  نآ  اب  دندوب و  امـش  ام و  يارب  قلخ  نیرتنمـشد 
سپ مهدب »!؟ ماجنا  ار  اهراک  نیا  ارچ  ام  ناشیوخ  ام و  هب  تبسن  امش  فاطلا  ینابرهم و  یتبـسن و  یـشیوخ  هب  هجوت  اب  لاح  دیـسرن ، يدب 

يریشمش هتسویپ  دوخ  ریز  رد  دوب و  هداد  هیکت  یشلاب  رب  هتسشن و  يدمن  يور  رب  تقو  نآ  رد  و  تخادنا ، نییاپ  ار  شرـس  یتعاس  روصنم 
ترـضح نآ  کیدزن  هب  دروآ و  نوریب  ار  يدایز  ياههمان  درک و  تخت  ریز  رد  تسد  دعب  یئوگ ». یم  غورد  : » تفگ سپ  تشاذـگ ، یم 

هب : » دومرف ترـضح  دـننک ». تعیب  وت  اب  دننکـشب و  ارم  تعیب  هک  ياهتـشون  ناسارخ  لها  هب  هک  تسا  وت  ياههمان  نیا  : » تفگ تخادـنا و 
هک نونکا  مدرکن ، مزع  اهراک ، نیا  هب  یناوج  رد  نم  ماهدرکن ! ياهدارا  نینچ  ماهتـشونن و  ار  اهنیا  نم  و  تسا ، ارتفا  اهنیا  هک  دنگوس  ادـخ 

، دسرب نم  گرم  ات  هدب  رارق  دوخ  رکشل  نایم  رد  ارم  یهاوخ  یم  رگا  منکب !؟ ار  هدارا  نیا  هنوگچ  تسا  هدش  یلوتسم  نم  هب  يریپ  فعض 
رتشیب نوعلم  نآ  بضغ  تفگ ، یم  ار  زیمآ  ترذعم  نانخـس  نیا  مولظم  ماما  نآ  دنچ  ره  تسا ». هدـش  کیدزن  نم  گرم  هک  یتسردـب  و 

زارد ریـشمش  هب  تسد  نوعلم  نآ  هک  مدـید  نوچ  دـیوگ : یم  عیبر  هحفـص 44 ] . ] دیـشک نوریب  فالغ  زا  يرادقم  ار  ریـشمش  و  دش ، یم 
هک يرادـن  مرـش  : » تفگ درک و  فـالغ  رد  ار  ریـشمش  سپ  درک . دـهاوخ  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هک  مدرک  نیقی  مدـیزرل و  دوخ  رب  درک 

و ماهتـشونن ، نم  ار  اههمان  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ! : » دومرف ترـضح  دوش »!؟ هتخیر  اهنوخ  هک  ینک  اـپرب  هنتف  یهاوخ  یم  نس  نیارد 
هبترم نیا  رد  دیشک . فالغ  زا  عارذ  کی  ردق  هب  ار  ریـشمش  نوعلم ، نآ  زاب  سپ  دناهتـسب ». ءارتفا  نم  رب  و  تسین ، اهنیا  رد  نم  رهم  طخ و 

نم و كاله  ثعاب  دنچ  ره  منزب ، شدوخ  رب  مریگب و  ار  ریشمش  دهدب  ار  ترضح  نآ  لتق  روتـسد  نم  هب  روصنم  رگا  هک  متفرگ  میمـصت 
دیدرگ لعتشم  شاهنیک  شتآ  زاب  نوعلم  نآ  سپ  مدوب . هدرک  هدارا  ترضح  نآ  قح  رد  رتشیپ  هچنآ  زا  مدرک  هبوت  و  ددرگ ، نم  نادنزرف 

لد گنس  نآ  تساوخ و  یم  رذع  دوب و  هداتسیا  موش  تخبدب  نآ  دزن  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  و  دیشک ، نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  مامت  و 
يا : » هک درک  باـطخ  نم  هب  و  یئوگ ». یم  تسار  : » تفگ تشادرب و  رـس  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  يرادـقم  روصنم ، سپـس  درکیمن . لوـبق 
دوخ دنـسم  رب  دـیبلط و  دوخ  کیدزن  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يو ، مدروآ ، ار  نآ  نوچ  روایب ». ارم  صوصخم  يوبـشوخ  رطع  عیبر !

ار رفعج  نک و  رضاح  ارم  نابسا  نیرتهب  : » تفگ نم  هب  سپس  دنادرگ . وبشوخ  ار  ترـضح  كرابم  نساحم  وبـشوخ ، رطع  نآ  زا  دناشن و 
اب دـشاب  ام  اـب  هکنآ  ناـیم  نادرگ  ریخم  ار  ترـضح  نآ  ورب و  وا  لزنم  هب  اـت  وا  هارمه  نک و  اـطع  وا  هب  مهرد  رازه  هد  و  نک ، راوس  نآ  رب 

هحفص 45]  ] روصنم هچنآ  زا  مدوب  بجعتم  مدمآ و  نوریب  نامداش  نم  ددرگرب . دوخ  راوگرزب  دج  يهنیدم  هب  ای  تمارک  تمرح و  تیاهن 
رد وا  هچنآ  زا  مبجعتم  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » متفگ مدیسر  رصق  نحص  هب  نوچ  درک . لمع  رخآ  رد  هچنآ  تشاد و  میمصت  لوا  رد 

، يدناوخ زامن  زا  دـعب  هک  دوب  اعد  نآ  رثا  نیا  هک  مناد  یم  و  دروآ ، لمع  هب  وت  قح  رد  رخآ  رد  هچنآ  تشاد و  میمـصت  وت  دروم  رد  لوا 
دوب یئاعد  مود و  ياعد  و  دـیادش ، برک و  ياعد  لوا  ياعد  یلب : : » دومرف ترـضح  يدومن ». توالت  ناویا  رد  هک  يرگید  ياـعد  نآ  و 
نیا دوش ، هدرزآ  روصنم  هک  دوبن  نیا  فوخ  رگا  : » دومرف سپس  دناوخ ». بازحا  زور  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک 

وت هب  نم  يرخب و  نـم  زا  مـهرد  رازه  هد  نـیا  زا  شیب  یتـساوخ  یم  وـت  مراد و  هنیدـم  رد  هـک  ياهـعرزم  نـکیلو  مداد ، یم  وـت  هـب  ار  رز 
میلعت نم  هب  ار  اـهاعد  نآ  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » متفگ نم  مدیـشخب ». وت  هب  ار  هعرزم  نآ  لاـح  متخورفن ،

زین ار  اهاعد  نآ  و  میریگیمن ، سپ  میداد  یـسک  هب  هک  ار  یئاطع  تلاسر ، تیبلها  ام  : » دومرف ترـضح  مرادن ». يرگید  عقوت  دـییامرف و 
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نم هب  تشون و  هعرزم  يارب  یکردم  متشون و  نم  دناوخ و  ار  اهاعد  متفر ، هناخ  هب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نوچ  میامن ». یم  میلعت  وت  هب 
، نوعلم نآ  دیدش و  اعد  زامن و  لوغشم  امش  دندروآ ، نیعل  نآ  دزن  هب  ار  امش  هک  یتقو  رد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » مدرک ضرع  نم  داد .

یسک : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوبن »!؟ امش  رد  یبارطضا  فوخ و  رثا  چیه  یلو  دومن ، یم  امش  راضحا  رد  دیکأت  درک و  یم  شپط 
هک یـسک  دشابیمن ، يزیچ  وا  رظن  رد  قولخم  تکوش  تهبا و  تسا ، هدش  رگهولج  وا  لد  رد  لالجلا  وذ  دـنوادخ  تمظع  تلالج و  هک 

امـش زا  بشید  ! ریما يا  : » متفگ دـش ، توـلخ  متـشگرب و  هفیلخ  دزن  هب  نوـچ  هحفـص 46 ] .« ] درادن یـسرت  ناگدنب  زا  دسرت ، یم  ادـخ  زا 
هب ات  هک  يدوب  كانبضغ  يردق  هب  دعب  يدرک و  بلط  ار  دمحم  نب  رفعج  بضغ ، تدش و  نآ  اب  لوا  رد  مدرک ، هدهاشم  یبیرغ  ياهتلاح 

، يدیشک عارذ  کی  ردق  هب  زاب  و  يدیـشک ، فالغ  زا  يرادقم  ار  ریـشمش  هکنآ  ات  مدوب  هدرکن  هدهاشم  وت  زا  ار  یبضغ  نینچ  زگره  لاح 
هب ار  دوخ  نادنزرف  هک  تصوصخم  رطع  زا  و  يدومن ، مارکا  میظعت و  ار  وا  یتشگرب و  نآ  زا  دعب  و  يدرک ، هنهرب  ار  ریشمش  نآ  زا  دعب  و 

روصنم دوب »!؟ هچ  اهنیا  یتخاس ! وا  تعیاشم  هب  رومأم  ارم  و  يدومن ، زین  يرگید  ياه  مارکا  يدرک و  وبـشوخ  ار  وا  ینکیمن  وبـشوخ  نآ 
دـسرن ناشیا  نایعیـش  همطاف و  نادنزرف  هب  هک  يراد  ناهنپ  ار  رـس  نیا  هک  دیاب  نکیلو  منکیمن  ناهنپ  وت  زا  ار  يزار  نم  عیبر ! يا  : » تفگ

مدرم نابز  رد  هدـش و  روهـشم  مدرم  نایم  رد  ناشیا  ترخافم  زا  هچنآ  ام  يارب  تسا  سب  دوش ، یم  ناـشیا  ترخاـفم  شیازفا  بجوم  هک 
زا ریغ  هب  : » تفگ متـشگرب ، وا  دزن  مدرک و  تولخ  ار  هناخ  نوچ  نک ». نوریب  ار  تسه  هناخ  رد  هک  سک  ره  : » تفگ سپـس  تسا . هداـتفا 
یم لـتق  هب  ارت  نادـنزرف  ارت و  مونـشب ، یـسک  زا  میوگ  یم  وت  هب  هچنآ  زا  هملک  کـی  رگا  تسین و  هناـخ  نیا  رد  یـسک  ادـخ ، وت و  نم و 

ار يرذـع  چـیه  وا  زا  هکنآ  رب  مناسرب و  لتق  هب  ار  وا  هک  مدوب  ممـصم  مدـیبلط ، ار  وا  هک  یتقو  رد  عیبر ! يا  مریگ . یم  ارت  لاوما  مناـسر و 
وا و مدرم  هک  اریز  دنک ، یم  جورخ  هک  نسحلا  نب  هللادـبع  زا  تسا  رتنارگ  دـنکن  جورخ  ریـشمش  اب  دـنچ  ره  نم  رب  وا  ندوب  منکن . لوبق 
رب نم  هیما  ینب  نامز  رد  دنتـسه . رتقالخا  شوخ  رتدهاز و  رتملاع و  قلخ ، يهمه  زا  اهنآ  و  دنناد ، یم  هعاطالا  بجاو  ماما و  ار  وا  ناردپ 

ترضح مدیشک ، هحفـص 47 ]  ] فالغ زا  رادقم  کی  ار  ریـشمش  مدرک و  ار  وا  لتق  دـصق  لوا  يهبترم  رد  نوچ  مدوب . علطم  ناشیا  لاوحا 
هدز رب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  هدوشگ و  ار  شیاهتسد  دیدرگ ، لیاح  وا  نم و  نایم  دش و  لثمتم  نم  يارب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر 

رد نوـچ  مدـینادرگرب . فـالغ  رد  ار  ریـشمش  ببـس  نآ  هب  نم  درک و  یم  رظن  نم  يوـس  هب  مـشخ  يور  زا  دوـب و  هدرک  شرت  ور  دوـب و 
دـش و لـثمتم  نم  دزن  لوا ، يهعفد  زا  رتـکیدزن  ترـضح  هک  مدـید  زاـب  مدیـشک ، فـالغ  زا  رتـشیب  ار  ریـشمش  مدرک و  هدارا  مود  يهبترم 

ببـس نیا  هب  درک ، یم  ارم  لـتق  دـصق  وا  مدرک  یم  رفعج  لـتق  دـصق  نم  رگا  هک  درک  هلمح  نم  رب  ناـنچ  و  دوب ، هدـش  رتداـیز  شمـشخ 
ماـمت و  دیـسرت ، دـیابن  تسا و  هنجا  ياـهراک  زا  اـهنیا  : » متفگ دوخ  اـب  مدرک و  تأرج  موـس ، يهبترم  رد  مدرب . فـالغ  هب  زاـب  ار  ریـشمش 

هدز رب  نماد  و  دش ، لثمتم  نم  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  مدید  زاب  هبترم  نیا  رد  مدیشک . نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش 
زا تهج ، نیا  هب  دسرب ، نم  هب  وا  تسد  هک  دوب  کیدزن  هک  دمآ  نم  کیدزن  نانچ  دوب و  هدش  هتخورفا  رب  رایـسب  هدرب و  الاب  ار  اهنیتسآ  و 

ناشیا قح  هب  دشابیمن  لهاج  و  دنتـسه ، مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  ناشیا  مدومن . مارتحا  مارکا و  ار  وا  مدش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت 
نیا مردپ  : » دیوگ یم  عیبر  نب  دمحم  دونـشب ». وت  زا  ار  نانخـس  نیا  یـسک  ادابم  راهنز  دشاب ، هتـشادن  تعیرـش  زا  ياهرهب  هک  یـسک  رگم 

دمحم ندش  هتشک  و  نوراه ، یسوم و  يدهم و  ندرم  زا  دعب  رگم  مدرکن  لقن  نم  و  روصنم ، ندرم  از  دعب  رگم  درکن  لقن  نم  هب  ار  نخس 
هحفص 48] [. ] 44 .« ] نیما

كانفوخ ییاهدژا  ندمآ 

هک داد  روتسد  سپ  دناسرب ، لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  دیبلط  ار  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  یقناود  روصنم  يزور  دنیوگیم :
تسد کی  نم  میدش و  نتفگ  نخس  لوغشم  دش و  رضاح  وا  نوچ  : » هک تفگ  دوخ  بجاح  عیبر ، هب  سپس  دندرک . رـضاح  ار  يریـشمش 
يدمآ شوخ  ابحرم  : » تفگ داتفا ، وا  رب  روصنم  رظن  دروآ و  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  عیبر  نوچ  شکب ». ار  وا  مدز ، مرگید  تسد  رب  ار 
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نآ درک و  رایـسب  یهاوـخ  رذـع  و  میروآ ». رب  ار  امـش  جـئاوح  مینک و  ادا  ار  امـش  ضرق  هک  میدـیبلط  ار  امـش  نـیا  يارب  هللادـبع ، وـبا  يا 
وا نوچ  عیبر ! يا  : » تفگ روصنم  درک »!؟ لدبم  يدونشوخ  هب  ارت  میظع  مشخ  يزیچ ، هچ  : » تفگ روصنم  هب  عیبر  درک . هناور  ار  ترـضح 

كدـنا رگا  : » تفگ حیـصف  نابز  هب  دـیئاس و  نم  رب  شنادـند  دـمآ و  نم  کیدزن  هک  مدـید  ار  یمیظع  ياهدژا  دـش ، نم  يهناـخ  لـخاد 
ناتساد رد  [. 45 . ] مدرک نینچ  اهدژا  نآ  سرت  زا  نم  و  منک ». یم  ادـج  تیاهناوختـسا  زا  ارت  ياهتـشوگ  یناـسرب ، ناـمز  ماـما  هب  یبیـسآ 

. مدوب وا  رارـسا  مرحم  یقناود و  روصنم  نامیدن  زا  نم  دیوگ : یم  يردنکـسا  هللادـبع  نب  دـمحم  تسا  یلبق  يهیـضق  هب  هیبش  هک  يرگید 
هودـنا رکفت و  ببـس  ریما ! يا  : » متفگ دوب ، كانهودـنا  دیـشک و  یم  هآ  يو  متفای . تحاران  مومغم و  رایـسب  ار  وا  متفر و  وا  دزن  هب  يزور 

مناوتیمن ياهراچ  وا  دروم  رد  تسا و  هدـنام  ناشیا  گرزب  دیـس و  یلو  مدرک  كاله  ار  همطاف  دالوا  زا  رفن  دـص  : » تفگ تسیچ »؟ امش 
تداـبع رایـسب  هک  تسا  يدرم  وا  ریما ! يا  : » متفگ تسا ». قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  وا  : » تفگ تسیک »؟ وا  : » متفگ هحفص 49 ] .« ] منکب

وت هک  منادیم  : » تفگ تسا ». هدنادرگ  لفاغ  تفالخ  کلم و  بلط  زا  ار  يو  ادـخ ، تبحم  برق و  هب  وا  لاغتـشا  دـنک و  یم  ار  دـنوادخ 
هکنآ زا  شیپ  هک  ماهدرک  دای  دـنگوس  نم ، تسا و  میقع  یهاشداپ ، کلم و  نکیل  مناد و  یم  ار  وا  یگرزب  و  يراد ، وا  تماـما  هب  داـقتعا 

. مدـش نیگمغ  رایـسب  دـش و  گنت  نم  رب  نیمز  مدینـش ، وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  میامنب ». غراف  وا  هودـنا  زا  ار  دوخ  دـیایب ، زور  نیا  بش 
ار دوخ  هالک  مدش و  نتفگ  نخـس  لوغـشم  وا  اب  مدیبلط و  ار  قداص  هللادبعوبا  نوچ  : » تفگ وا  هب  درک و  بلط  ار  يدالج  روصنم ، سپس 

ماما داتسرف و  ار  یسک  تعاس ، نامه  رد  سپ  تسا ». وت  نم و  نایم  تمالع  نیا  و  نزب ، ار  وا  ندرگ  متشاذگ ، نیمز  رب  هتـشادرب و  رـس  زا 
رد هک  يایتشک  دننام  دمآ  رد  تکرح  هب  رـصق  هک  مدـید  دـش ، نوعلم  نآ  رـصق  لخاد  ترـضح  نوچ  درک . بلط  ار  مالـسلاهیلع  قداص 

دیزرل یم  روصنم  ندب  ياهدنب  دیود . ترضح  نآ  لابقتسا  هب  هنهرب  ياپ  رس و  اب  تساوخ و  رب  روصنم  دشاب . برطضم  جاوم  يایرد  نایم 
رب ار  ترضح  نآ  درک . یم  مارکا  زازعا و  رایسب  ار  ترضح  نآ  و  دش ، یم  درز  یتعاس  خرس و  یتعاس  و  دروخ ، یم  مه  رب  شیاهنادند  و 

! ادخ لوسر  يا  : » تفگ دعب  دنیشن . یم  دوخ  ياقآ  تمدخ  رد  هک  ياهدنب  دننام  تسـشن  وا  تمدخ  رد  وناز  ود  دیاشن و  دوخ  تخت  يور 
ار امش  نم  : » تفگ ماهدمآ ». وت  يرادربنامرف  لوسر و  ادخ و  تعاطا  يارب  : » دومرف ترضح  يدروآ »؟ فیرشت  تقو  نیا  رد  ببـس  هچ  هب 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  هحفـص 50 ] .« ] هاوخب يراد  هک  ياهتـساوخ  ره  ياهدروآ  فیرـشت  هک  نوـنکا  تسا ، هدـش  یهابتـشا  ماهدـیبلطن و 
ادخ نم  و  دمآ ، نوریب  تساخرب و  ترضح  سپس  دشاب ». : » تفگ روصنم  ینکن ». بلط  ارم  ترورض  یب  تسا  نیا  نم  يهتساوخ  : » دومرف

فاحل روصنم  ، تفر نوریب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هکنآ  زا  دعب  دیـسرن . نیبم  ماما  نآ  هب  نوعلم  نآ  زا  یبیـسآ  هک  مدرک  دـمح  رایـسب  ار 
دوخ ياهزامن  نم  ات  ورن  نوریب  : » تفگ ماهتـسشن ، وا  نیلاب  رب  نم  هک  دید  دش و  رادیب  نوچ  دشن . رادیب  بش  فصن  ات  دـیباوخ و  دـیبلط و 

نآ مدـیبلط و  نتـشک  يارب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نوچ  : » تفگ دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  منک ». لقن  وت  يارب  ار  ياهصق  منک و  اضق  ار 
نیئاپ ماک  و  رـصق ، يالاب  ار  دوخ  يالاب  ماک  و  دوشگ ، ار  دوخ  ناهد  دش و  ادیپ  یمیظع  ياهدژا  هک  مدید  دش ، نم  رـصق  لخاد  ترـضح 
قداص ماما  هب  تبسن  رگا  : » تفگ نم  هب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  دنادرگ و  نم  رـصق  رود  رب  ار  دوخ  مد  تشاذگ ، نم  رـصق  ریز  رد  ار  دوخ 

هک يدح  هب  دـمآ  رد  هزرل  هب  نم  ندـب  دـش و  ناشیرپ  نم  لقع  ببـس ، نیا  هب  مرب ». یم  ورف  وت  يهناخ  ارت و  ینک  هدارا  يدـب  مالـسلاهیلع 
رگا هک  تسا  ییاـهاعد  اهمـسا و  وا  دزن  هک  اریز  تسین ، بیجع  ترـضح  نآ  زا  اـهزیچ  نیا  : » متفگ نم  دروـخ . یم  مه  رب  نم  ياهنادـند 

وا زا  سپـس  دوش ». یم  نکاس  دناوخب  اهایرد  جوم  رب  رگا  و  دوش ، یم  بش  دـناوخب  زور  رب  رگا  و  دوش ، یم  زور  دـناوخب  بش  رب  ار  اهنآ 
مدیسر مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  نوچ  متفر . نم  داد و  هزاجا  سپ  مورب ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترایز  هب  هک  مدیبلط  تصخر 

درک و لوبق  ترضح  نآ  دیامن . میلعت  نم  هب  ار  دناوخ  روصنم  سلجم  هب  لخاد  تقو  رد  هک  ار  اعد  نآ  هک  مدرک  سامتلا  ترضح  نآ  هب 
هحفص 51] [. ] 46 . ] داد دای  نم  هب  ار  اعد  نآ 

یشحو ریش  ندش  لیلذ 
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رد اقافتا  دوب و  روصنم  تموکح  مایا ، رد  نیا  مدوب و  وا  اب  نم  دراو و  هفوک  هب  مهدا  نب  میهاربا  دیوگ : یم  نسح  نب  رافغلادـبع  مزاح  وبا 
نآ هفوک  لضف  لها  ءاملع و  دش ، جراخ  هفوک  زا  هنیدم  هب  عوجر  يارب  نوچ  دـش و  هفوک  دراو  يولع  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  مایا  نآ 
نآ دوـب و  مهدا  میهاربا  يروـث و  نایفـس  دـندوب  هدـمآ  ترـضح  نآ  تعیاـشم  هب  هک  یناـسک  هـلمج  زا  و  دـندرک ، تعیاـشم  ار  ترـضح 

میهاربا دوب . هار  رـس  رد  هک  دندرک  دروخرب  يریـش  هب  ناهگان  هک  دنتفر  یم  ترـضح  نآ  زا  رتولج  دندوب  هدمآ  تعیاشم  هب  هک  صاخـشا 
قداـص ترـضح  سپ  دـنک ». یم  هچ  ریـش  نیا  اـب  مینیبـب  دـیایب و  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  اـت  دـیتسیاب  : » تفگ تعاـمج  نآ  هب  مهدا 

تعامج نآ  هب  ور  هاگنآ  درک . رود  هار  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  شوگ  دیـسر ، وا  هب  اـت  تفر  ریـش  نآ  فرطب  دروآ ، فیرـشت  مالـسلاهیلع 
هحفص [. ] 47 .« ] دنداد یم  رارق  ریـش  يور  رب  ار  دوخ  ياهراب  هنیآ  ره  دـندرک  یم  تعاطا  ار  ادـخ  مدرم  رگا  دیـشاب ! هاگآ  : » دومرف درک و 

[52

جاَّرُد هلاغزب و  يهثاغتسا 

هک میدید  هار  رد  میدش ، نوریب  ترـضح  نآ  اب  سپ  مدوب ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  دیوگ : یم  رباج  تسا  ياهدنرپ  مان  جاَّرُد ،
: دومرف نآ  هب  ترضح  دیشک . ياهحیص  دید  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نوچ  هلاغزب  نآ  دنک . حبذ  هک  تسا  هدناباوخ  ار  ياهلاغزب  يدرم 
ار هلاغزب  : » دومرف داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  مهرد  راهچ  دوخ  هسیک  زا  ترـضح  مهرد ». راهچ  : » تفگ وا  تسا »؟ دنچ  هلاغزب  نیا  تمیق  »

هحیـص جارد  نآ  دنک . دیـص  ار  نآ  ات  هتفرگ  ار  یجاَّرُد  بقع  هک  ینیهاش  هب  میدروخ  رب  هاگان  میتشذـگ ، سپ  نک ». اهر  شدوخ  لاح  هب 
نم : » متفگ نم  تشگرب . تشذگ و  جارد  دیـص  زا  نیهاش  نآ  درک و  هراشا  نیهاش  نآ  هب  دوخ  نیتسآ  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیـشک .

داتفا نم  هب  شرظن  نوچ  دنک  حبذ  ات  دوب  هدناباوخ  ار  وا  صخش  نآ  هک  هلاغزب  نآ  انامه  یلب ! دومرف : ترضح  مدید ». یبیجع  رما  امـش  زا 
تماقتـسا نایعیـش  رگا  و  تفگ ، ار  نیمه  زین  جارد  و  دـیهد ، یئاـهر  نتـشک  زا  ارم  هک  تیبلـها  امـش  زا  ادـخ و  زا  منک  یم  بلط  تفگ :

هحفص 53] [. ] 48 .« ] میدناونش یم  ار  تاناویح  نابز  امش  هب  هنیآ  ره  دنتشاد 

هدشن هیکذت  تشوگ  ندمآ  نخس  هب 

هدروآ دوخ  اب  زین  ییایاده  و  دـش ، دراو  لبج ، یلاها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هارمه  يزور  دـیوگ : یم  فاکـسا  دـعس 
ریگب و ار  اهنیا  : » دومرف دروآ و  نوریب  ار  نآ  ترـضح  دوب . کشخ  يزبس  اب  هارمه  کشخ ، تشوگ  زا  رپ  ياهسیک  اهنآ  نایم  رد  هک  دوب ،
هک ماهدیرخ  یناملـسم  درم  زا  ار  نآ  : » تفگ درم  نآ  تسا ». هدشن  هیکذت  نوچ  : » دومرف ترـضح  ارچ »؟ : » تفگ درم  نآ  هدب ». اهگـس  هب 
درم نآ  هب  دعب  میدـیمهفن . هک  تفگ  ییاهزیچ  دـنادرگرب و  هسیک  هب  ار  اهتـشوگ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا ». هدـش  هیکذـت  تفگ  یم 
يا  » تفگ دمآ و  رد  نخـس  هب  تشوگ  ناهگان  دومن . نانچ  زین  درم  نآ  هدب ». رارق  ياهشوگ  رد  ربب و  قاطا  نیا  هب  ار  نآ  زیخرب و  : » تفگ

. دمآ نوریب  قاطا  زا  تشادرب و  ار  هسیک  درم ، نآ  سپ  ماهدشن ». هیکذت  نم  نوچ  دندروخیمن  ارم  دننام  ءایبنا  نادـنزرف  ماما و  هللادـبعوبا !
.« ماهدشن هیکذت  هک  تفگ  درک و  نایب  ار  دیدوب  هداد  ربخ  امش  هک  هچنآ  : » تفگ وا  تفگ »؟ یم  هچ  تشوگ  نآ  : » دیسرپ ترـضح  هاگنآ 
ار تشوگ  درم  نآ  سپ  یلب ». : » متفگ میتسه »؟ نآ  هب  ملاع  ام  دـننادیمن  مدرم  هک  ار  هچنآ  ینادیمن  ایآ  نوراهوبا ! يا  : » دومرف ترـضح 

هحفص 54] [. ] 49 : ] تخادنا گنس  ولج  تشادرب و 

هدش هتشک  ناگدنرپ  ندرک  هدنز 

یناگدنرپ ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » دیـسرپ یـسک  . مدوب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  يریثک  یعمج  اب  دـیوگ : یم  نایبظ  نب  سنوی 
لبج لک  یلع  لعجا  مث  کیلا  نهرـصف  ریطلا  نم  ۀـعبرا  ادـخ   » هک هدومرف  باطخ  میهاربا  هب  هدومن و  دای  دـیجم  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک 
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.( راذگب یهوک  رس  رب  ار  یتمسق  ره  سپس  زیمآ ، رد  مه  اب  ار  اهنآ  تشوگ  ریگب و  ار  هدنرپ  راهچ  دومرف  دنوادخ  ینعی : [ ) 50 « ] ءزج نهنم 
ام مهدب »؟ ناشن  ار  نآ  لثم  امش  هب  دیهاوخیم  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دندوب »!؟ فلتخم  ای  دندوب  سنج  کی  زا  اههدنرپ  نآ  ایآ 
ار اهنآ  و  غالک ، رتوبک و  زاب و  سوواط ، زا : دندوب  ترابع  هک  دیبلط  ار  هدنرپ  راهچ  ناشیا  سپ  ادخ ». لوسر  دـنزرف  يا  یلب  : » میتفگ همه 
دش و هتفوک  مهرد  ناگدنرپ  نآ  تشوگ  رپ و  ناوختسا و  ترضح  نآ  روتسد  هب  تشاذگ . دوخ  دزن  ار  اههدنرپ  نآ  ياهرس  دومرف و  حبذ 
، دز ادـص  ار  سوواط  لوا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  سپـس  دـش . هتـشاذگ  هناخ  يهشوگ  راهچ  رد  هدـش  میـسقت  شخب  راهچ  هب  اـهنآ  دـعب 

شندـب هب  زین  شرـس  دـش و  هتخاس  یلماک  سوواط  اـت  تسویپ  یم  مهب  دـش و  یم  ادـج  هرذ  هرذ  شخب ، راـهچ  نآ  زا  هک  مدـید  ناـهگان 
قحلم ندب  هب  رـس  هدـش و  لماک  غالک  کی  ات  دنتـسویپ  رگیدـکی  هب  هرذ  هرذ  یـشخب ، ره  زا  زاب  دز ، ادـص  ار  غالک  نآ ، زا  دـعب  تسویپ .

. دـندیدرگ كرحتم  هدـنز و  هدـنرپ ، راهچ  نآ  ات  تسویپ  مهب  اهنآ  ءازجا  دز و  ادـص  قیرط  نیمه  هب  زین  ار  رگید  يهدـنرپ  ود  نآ  تشگ .
هحفص 55] [. ] 51]

ریقف نز  يارب  هدرم  واگ  ندرک  هدنز 

نز نآ  دوب و  ياهدرم  واگ  وا  لباقم  رد  هک  میدید  ار  ینز  میتفر . یم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هارمه  هب  هکم  رد  دیوگ : یم  رمع  نب  لضفم 
ار دوخ  يزور  مناکدوک  نم و  : » تفگ نز  نآ  تسیچ »؟ امش  يهیضق  : » دومرف اهنآ  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنتسیرگ . یم  شیاههچب  و 
، یلاعت قح  هک  يراد  تسود  : » دومرف ترـضح  منکب ». هچ  هک  ماهدنام  ریحتم  نم  تسا و  هدرم  الاح  یلو  میدروآ  یم  تسدب  واگ ، نیا  زا 

نینچ : » دومرف ترضح  ینک »؟ یم  هرخسم  ار  ام  درم ! يا  : » تفگ تخانشیمن ، ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  نز  نآ  دنکب ». هدنز  ار  واگ 
واگ نآ  ناهگان  سپ  دز ، ياهحیـص  وا  هب  دز و  واگ  هب  ار  دوخ  كرابم  ياپ  دـناوخ و  یئاـعد  سپـس  متـشادن ». رخـسمت  دـصق  نم  تسین !

رد ار  دوخ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپ  تسا ». مالسلاهیلع  یسیع  نیا  هبعک ، راگدرورپ  هب  : » تفگ نز  نآ  تساخرب . باتش  اب  دش و  هدنز 
هحفص 56] [. ] 52 . ] دوشن هتخانش  هک  درک  لخاد  مدرم  نایم 

یعقاو تاناویح  هب  تاناویح  ياهسکع  ندش  لیدبت 

زا ار  رحس  امش  : » تفگ اهنآ  هب  دندش  رضاح  نوچ  تساوخ . ار  لباب  نارحاس  زا  درم  داتفه  داتـسرف و  رفن  دنچ  یقناود  روصنم  دنیوگیم :
رب امش  لاح  دشاب ، یم  نهاک  رحاس و  امش  لثم  زین  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  دیاهتفای . ثاریم  هب  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  دهع 

روصنم سلجم  رد  دنتـساخرب و  ناشیا  سپ  میامن . یم  ءاطعا  امـش  هب  ار  یگرزب  ياـههزیاج  دـیوش ، قفوم  رگا  هک  دـینکب  يرحـس  وا  هیلع 
ار دوخ  رحس  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دورو  اب  ات  تسـشن  دوخ  يهتخاس  رب  اهنآ  زا  یکی  ره  دنتخاس و  ار  ریـش  ياهتروص  زا  تروص  داتفه 
وا تسرفب و  هللادبعیبا  دزن  ار  یسک  : » تفگ دوخ  بجاح  هب  سپس  دوب . هداهن  رس  رب  جات  هتسشن و  دوخ  تخت  رد  زین  روصنم  دننک . زاغآ 

تحاران دندوب  هتخاس  اهنآ  هک  هچنآ  زا  درک و  هاگن  رس  نابحاص  نآ  هب  دمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نوچ  نک . رـضاح  تعاس  نیا  رد  ار 
نب یسوم  دهع  رد  ار  امش  ناردپ  رحس  هک  متـسه  ادخ  تجح  نآ  نم  دیـسانش ؟ یم  ارم  امـش ! رب  ياو  : » دومرف سپ  دیدرگ . نیگمـشخ  و 
سپ دیریگب ». ار  دوخ  نابحاص  امش ، زا  کی  ره  ادخ  نامرف  هب  ریـش ! ياهتروص  يا  : » تفگ دنلب ، يادص  اب  سپـس  دنادرگ ». لطاب  نارمع 
هنحـص نیا  ندید  زا  روصنم  دروخ . تفرگ و  ار  دوخ  بحاص  ناشمادک  ره  هدش و  لیدـبت  یعقاو  يریـش  هب  ریـش ، ياهتروص  نآ  ناهگان 
هحفـص  ] دروم ارم  ینک و  محر  نم  رب  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  هللادبعابا ! يا  : » تفگ دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا . تخت  زا  دـش  شوهیب 

.« مدرک وفع  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  منکن ». ار  يراک  نینچ  نیا  زگره  رگید  هک  منک  یم  هبوت  نم  یهدـب ، رارق  شیوخ  وفع  [ 57
، یـسوم ياـصع  رگا  زگره ، : » دومرف ترـضح  دـننادرگ ». زاـب  ار  اـهدرم  نآ  اـت  وگب  اـهتروص  هب  نم ! يـالوم  دیـس و  يا  : » تفگ روـصنم 

[. 53 .« ] دننادرگ یم  زاب  ار  نارحاس  نیا  زین  اهتروص  دنادرگزاب  ار  نوعرف  يهرحس 
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یشحو ریش  هب  دیلک  ندرک  لیدبت 

قداص ماما  دیادزب ». مبلق  زا  ار  کش  هک  نک  اطع  نم  هب  يزیچ  : » مدرک ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  ینوالح  تماص  وبا 
نآ مدـید  ناهگان  مداد . ترـضح  نآ  هب  مدروآ و  نوریب  ار  دـیلک  نم  هدـب ». نم  هب  رواـیب و  نوریب  تبیج  زا  ار  دـیلک  : » دومرف مالـسلاهیلع 

.« تشگزاب شلوا  لاـح  هب  متفرگ ، ار  نآ  یتقو  ریگب ». ار  نآ  سرتن و  : » دومرف ترـضح  مدیـسرت . نم  دـمآ و  رد  يریـش  تروص  هب  دـیلک 
هحفص 58] [. ] 54]

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  هب  یهاوگ  هدرم و  ردارب  ندش  هدنز 

: دنتفگ منک . لاؤس  ناشیا  زا  ياهلأسم  يهرابرد  مورب و  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  هک  متـساوخ  دیوگ : یم  دـشار  نب  دـمحم  دـج 
ار دوخ  لاؤس  مدیـسر و  ناشیا  تمدخ  هتفر و  ناتـسربق  هب  سپ  تسا ». هتفر  وا  يهزانج  عیـشت  يارب  ترـضح  هدرم و  رعاش  يریمح  دیـس  »

اهناوج امش  : » دومرف تشادهگن و  تفرگ و  ارم  سابل  مالسلاهیلع  ماما  مورب ، متساوخ  یم  هک  یتقو  دنتفگ . ارم  خساپ  ترضح  نآ  مدرک و 
یم هچ  ره  زا  : » دومرف تسیچ »؟ نآ  يهناـشن  لـیلد و  : » متفگ یلب ». : » دومرف یتـسه »؟ ناـمز  ماـما  وـت  اـیآ  : » متفگ دـیدرک ». كرت  ار  ملع 

ار يو  ادـخ  نذا  هب  مدرک ، نفد  ناتـسربق  نیا  رد  ار  وا  درم و  هک  متـشاد  يردارب  نم  : » متفگ منک ». یم  هدروآرب  هللاءاـشنا  هاوخب  یهاوـخ 
وا ربق  کیدزن  سپ  تسا ». دمحا  ام  دزن  شمـسا  دوب و  نمؤم  تردارب  یلو  یتسین  راک  نیا  لها  وت  : » دومرف ترـضح  نک ». هدنز  نم  يارب 

( مالسلاهیلع قداص  ماما   ) وا زا  ردارب ! يا  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  دمآ و  نوریب  نآ  زا  مردارب  دش و  هتفاکـش  ربق  ناهگان  درک . اعد  دش و 
هحفص 59] [. ] 55 . ] تشگزاب شربق  هب  سپس  وشن ». ادج  نک و  يوریپ 

هدرم ندرک  هدنز  يارب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  روتسد 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  دوب . نیگمغ  تحاران و  رایـسب  و  تفای ». تافو  مردپ  : » تفگ دمآ و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  ینز  دـنیوگیم :
کی مل  یل و  تبهو  نم  ای  : » وگب نآ  زا  دـعب  روایب . ياجب  زامن  تعکر  ود  نک و  لسغ  ورب و  هناخ  هب  زیخرب و  وت  اما  دـشاب ! هدرم  : » دومرف
سپ نک ». دیدجت  نم  رب  ار  تیاطع  هرابود  متـشادن ! يزیچ  چیه  هک  یلاح  رد  يدومن  اطع  نم  هب  هک  یـسک  يا   » ینعی ۀبه . یل  ددج  ائیش 

هب هدرم  لاح  نامه  رد  درک و  لمع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يهدومرف  هب  تفر و  هناخ  هب  نز  وگن . يزیچ  مه  یسک  هب  هدب و  تکرح  ار  وا 
هحفص 60] [. ] 56 . ] دش هدنز  یهلا  نامرف 

مالسلاهیلع هیفنح  نب  دمحم  ندرک  هدنز 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  : » مدرک ضرع  مدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  يریمح  دـمحم  نب  لیعامـسا  مشاهوبا 
وجه امش  تهج  هب  ار  مدرم  مدرک و  یناف  امش  تبحم  رد  ار  مرمع  نم  هکنآ  لاح  و  متسین ، يزیچ  رب  نم  هک  دیاهدومرف  نم  يهرابرد  امش 

یح تنا  یصولا و  نبای  يدملا  مک  یلاو و  یتم  یتح  هک : ياهتفگن  هرـس  سدق  هیفنح  نب  دمحم  قح  رد  وت  ایآ  : » دومرف ترـضح  مدرک ».
هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یصو  رسپ  يا  تدم  هچ  ات  یک و  ات  ینعی :  ) قلوا ۀبابصلا  نم  کیلا  انب  يرت و  لازت و ال  يوضرب ال  يوات  قزرت 

هکنآ لاح  يوشن و  هدید  یشاب و  اجنآ  رد  هتسویپ  یشاب و  هتشاد  ینالوط  تماقا  يوضر  هروک  رد  يروخب و  يزور  یـشاب و  هدنز  ملـس  و 
تسار و فرط  زا  يریـش  يوضر و  بعـش  رد  تسا  مئاـق  هیفنح ، نب  دـمحم  هک  ياهدـشن  لـئاق  وت  اـیآ  میتسه ) هناوید  وت  قشع  قوذ و  زا 
نسح و یلع و  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وـت ! رب  ياو  دـسر !؟ یم  شیزور  ماـش  حبـص و  تسا و  شپچ  فرط  رد  يریش 
! یلب : » دومرف ترضح  تسه »؟ یلیلد  نیا  يارب  ایآ  : » متفگ نم  دندیشچ . ار  گرم  دندوب و  هیفنح  نب  دمحم  زا  رتهب  مالـسلامهیلع  نیـسح 
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سپس مهد ». یم  ناشن  ار  یتیآ  وت  هب  نم  دوب . رـضاح  شنفد  رد  دناوخ و  زامن  دمحم  يهزانج  رب  وا  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  هک  یتسردب 
لاح نامه  رد  هحفـص 61 ] . ] دـناوخ یئاعد  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  تسد  درب و  يربق  يوس  هب  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 

: تفگ نم  هب  وا  تخیر . یم  شتروص  رس و  زا  كاخ  دمآ و  نوریب  ربق  زا  دوب  دیفس  ششیر ، رس و  ياهوم  هک  يدرم  دش و  هتفاکش  يربق 
نب یلع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  زا  دـعب  ماما  اـنامه  متـسه ، هیفنح  نب  دـمحم  نم  : » تفگ هن ». : » متفگ نم  یـسانش »!؟ یم  ارم  مشاـهوبا ! يا  »

[. 57 . ] دمآ مهب  ربق  دش و  ربق  لخاد  سپس  درک . هراشا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  و  تسا ». ناشیا  وا  زا  دعب  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
هحفص 62] ]

ترضح نآ  تداهش  زا  دعب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  رادید 

يانثا رد  دنتفر . یم  ضیرع  فرط  هب  هراوس  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  شراوگرزب  دنزرف  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يزور  دنیوگیم :
: تفگ دیسوب و  ار  شتسد  مشچ و  ود  نایم  دش و  هدایپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوب . هدش  دیفس  شیر  رـس و  يوم  هک  دش  ادیپ  يدرم  هار ،

مظاک ماما  دیدرگ . شیوخ  بکرم  راوس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تفر و  ریپ  نآ  دـعب ، دـیدرگ . وا  اب  تبحـص  لوغـشم  و  موش ». وت  يادـف 
ماما مردپ  وا  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیاهدرکن »! یسک  چیه  هب  تبسن  دیداد  ماجنا  درم  نیا  اب  هچنآ  : » دیسرپ ناشیا  زا  مالـسلاهیلع 

هحفص 63] [. ] 58 .« ] دوب مالسلاهیلع  رقاب  دمحم 

ناوج نز  ندش  هدنز 

هب مرـسمه  اب  هک  مدرک  رذـن  : » تفگ وا  درک . یم  هیرگ  دـش و  دراو  یناوج  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دزن  دـیوگ : یم  یقر  دوواد 
شیور نم  درم و  وا  : » تفگ ناوج  تسا ». هدرمن  وا  ورب ، : » دومرف ترضح  درم ». مرسمه  مدش ، دراو  هنیدم  هب  هک  یماگنه  یلو  مورب  جح 
ترضح تسا ». هتسشن  مدید  مدش ، دراو  هک  وا  رب  : » تفگ تشگرب و  نادنخ  تفر و  ناوج  تسا ». هدنز  وا  : » دومرف ترضح  مدیـشک ». ار 

نم هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیسر ، هک  هجحیذ  دریگب ». مارآ  مبلق  مهاوخ  یم  یلو  ارچ  : » متفگ يدرواین »؟ نامیا  ایآ  دوواد ! يا  : » دومرف
ار ءاشع  زامن  یتقو  : » دومرف ترضح  تسا ». تافرع  ادرف  نم ! رورس  : » متفگ ماهدش ». راگدرورپ  يهناخ  ترایز  قاتشم  دوواد ! يا  : » دومرف

عولط تقو  رد  میدـش . ادـخ  يهناخ  هناور  ترـضح  اب  سپ  مدرک . ارجا  ار  ناشیا  روتـسد  مه  نم  رواـیب ». نزب و  راـسفا  ار  مرتش  يدـناوخ ،
شرهوش هب  درک و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  هراشا  نز  نآ  دنتشذگ . ام  لباقم  زا  شرسمه  اب  ناوج  نآ  هک  میدوب  ادخ  يهناخ  رد  باتفآ 

هحفص 64] [. ] 59 .« ] درک تعافش  دنوادخ  دزن  نم  یگدنز  هرابرد  هک  دوب  یصخش  نیا  : » تفگ

هعیش نز  هب  نداد  تلهم  يارب  توملا  کلم  اب  وگتفگ 

نآ تمدخ  هب  متفر و  یم  جـح  هب  رگا  ماهدـش ، مورحم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمزالم  زا  : » تفگ نم  هب  منز  دـیوگ : یم  یفوک  يدـبع 
رویز يرادقم  نم  : » تفگ دشابیمن ». یلام  چیه  نم  تسد  رد  هک  مسق  ادخ  هب  : » متفگ وا  هب  دوب ». یمیظع  تداعس  مدیسر ، یم  ترـضح 

هب نوچ  میدرک . تکرح  مدرک و  اـیهم  ار  رفـس  بابـسا  متخورف و  ار  اـهنآ  نم  سپ  شورفب ». ربب و  ار  اـهنآ  مراد ، يداـیز  تخر  تـالآ و 
هتشاذگ لاح  نآ  هب  ار  منز  متفرگ و  ياهناخ  نم  دوب . هدش  کیدزن  ندرم  هب  میدش  هنیدم  لخاد  هک  يزور  دش و  رامیب  وا  میدیـسر  هنیدم 

امـش تمدخ  هب  نم  هک  دوب  راضتحا  لاح  رد  وا  : » متفگ دیـسرپ . وا  لاح  زا  مدرک  مالـس  نوچ  متفر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  و 
یلب : » متفگ یتسه »؟ تحاران  عوضوم  نیا  رطاخب  ایآ   » دومرف هدومن و  یلمأت  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشاب ». هدرم  نالا  هک  دیاش  مدـمآ و 
ملاس حیحـص و  هک  مدـید  متـشگرب و  هناخ  هب  سپ  داد ». افـش  ار  وا  یلاعت  قح  شابن ! تحاران  : » دومرف ترـضح  ادـخ ». لوسر  دـنزرف  يا 

نم زا  دمآ و  یصخش  ناهگان  هک  دوب ، هدش  مگرم  تقو  نم  یتفر  وت  هک  یتقو  : » تفگ وا  تشذگ »؟ هچ  وت  رب  : » متفگ وا  هب  تسا . هتسشن 
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کلم توملا »! کلم  ای  : » تفگ تسا ». هدـمآ  نم  حور  ضبق  هب  توملا  کلم  کنیا  : » متفگ هحفص 65 ] [ »؟ تسا هنوگچ  تلاح  : » دیسرپ
کلم یـشاب »؟ اـم  رادربناـمرف  هک  تسا  هدرکن  رما  وت  هب  یلاـعت  قح  رگم  : » دوـمرف وا  نم »! ماـما  يا  کـیبل  : » تفگ وا  باوـج  رد  توـملا 

: تفگ توملا  کـلم  یهدـب ». تلهم  وا  هب  رگید  لاـس  تسیب  هک  میاـمن  یم  رما  وت  هب  نم  سپ  : » دومرف تسا ». نینچ  یلب ! : » تفگ توملا 
هدیـشوپ نانچ  نینچ و  تاصخـشم  اب  ياهمامع  هماج و  ود  صخـش  نآ  دنتفر و  نوریب  نم  دزن  زا  ود  ره  دعب  ماهدـننک ». تعاطا  مدینـش و  »

اب ار  دوخ  يارجام  سپ  درک . نایب  ار  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  هک  یعقوم  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  ياـههناشن  و  دوب ».
هک دومرف  شدعب  درک و  لمأت  ترضح  هک  ياهظحل  نآ  هک  دش  مولعم  متفگ و  وا  هب  ار  ترضح  نآ  ياهتبحـص  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما 

هحفص 66] [. ] 60 . ] تسا هدوب  توملا  کلم  اب  تبحص  لوغشم  داد ، افش  ار  وا  یلاعت  يادخ 

یبوط تخرد  زا  ياهعطق  اب  مالسلاهیلع  رضخ  ترضح  نداتسرف 

هک يدح  هب  دش  یتخـس  یگنـشت  راچد  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هار  نیب  رد  دنتفر . نوریب  هفوک  زا  رازم  هب  نتفر  دـصق  هب  ردارب  ود  دـنیوگیم :
لاعتم و دـنوادخ  دـعب  دروآ و  ياجب  يزاـمن  سپ  دوب . هدـش  ریحتم  هتـشگرس و  وا  لاـح  زا  رگید  ردارب  داـتفا . شبکرم  زا  درواـین و  باـت 

شنامز ماما  هب  دیسر  هکنیا  ات  دز  ادص  کی  هب  کی  ار  مالسلامهیلع  همئا  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ملـس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
يالاب يدرم  دـید  هاگان  هک  تساوخ  یم  هانپ  باـنج ، نآ  زا  هدـناوخ و  یم  ار  ترـضح  نآ  هتـسویپ  سپ  مالـسلاهیلع . قداـص  رفعج  ماـما 

داد وا  هب  یبوچ  يهعطق  درم  نآ  درک . لقن  وا  يارب  ار  شلاح  حرـش  سپ  تسیچ »؟ وت  يهصق  درم ! يا  : » دیوگ یم  تسا و  هداتـسیا  شرس 
ياهمـشچ هدـمآ و  شوه  هب  شردارب  تشاذـگ  وا  ياهبل  نیبام  ار  بوچ  نآ  نوچ  راذـگب ». تردارب  ياهبل  نیبام  ار  پوچ  نیا  : » تفگ و 

یم اعد  هک  يردارب  نآ  دنتـشگرب ، هفوک  هب  نوچ  دـنتفر و  ترایز  هب  سپ  تفر . شیگنـشت  تسـشن و  تساخرب و  سپـس  دوشگ . ار  دوخ 
نآ تسا و  هنوگچ  تردارب  لاح  : » دومرف ترـضح  دیـسر . مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  سپ  دش  فرـشم  هنیدـم  هب  تسا  هدرک 

شحور یلاعت  قح  نوچ  سپ  تفرگارف  ارم  مغ  هصغ و  مدـید ، لاح  نآ  هب  ار  مردارب  نوچ  نم ! ياقآ  يا  : » درک ضرع  تساجک »؟ بوچ 
قداـص ماـما  مدوـمن ». شـشومارف  هدرک و  تلفغ  نآ  زا  مدرکن و  ياهجوـت  بوـچ  نآ  هب  رگید  یلاحـشوخ  تدـش  زا  دـنادرگرب  وا  هـب  ار 

هب سپ  دمآ ، نم  دزن  مالـسلاهیلع  رـضخ  نم  ردارب  هحفـص 67 ] ، ] يدوب دوخ  ردارب  هودـنا  مغ و  رد  هک  تعاس  نامه  : » دومرف مالـسلاهیلع 
دبس نآ  ، » دومرف درک و  ور  دوخ  مداخ  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپ  مداتسرف ». ار  یبوط  تخرد  بوچ  زا  ياهعطق  وت  يارب  وا  يهطـساو 

نآ نابایب  رد  هک  دوب  یبوچ  ناـمه  اـقیقد  هک  دروآ  نوریب  ار  یبوچ  هعطق  نآ  زا  دوشگ و  ار  نآ  ترـضح  دروآ ، ار  دبـس  نوچ  رواـیب ». ار 
هحفص 68] [. ] 61 . ] داد رارق  شدوخ  ياج  رد  ار  بوچ  نآ  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هاگنآ  تخانش . ار  نآ  سپ  دوب . هداد  اهنآ  هب  درم 

هظحل کی  رد  قارع  هب  یصخش  ندرب 

قداـص ماـما  دیـسر . مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  دوـب  نیگمغ  تحاراـن و  رایـسب  هک  یلاـح  رد  سینخ  نب  یلعم  يزور  دـنیوگیم :
لـها و رطاـخ  هب  تسا و  اـبو  قارع  رد  هک  ماهدینـش  : » تفگ سینخ  نب  یلعم  یتسه »!؟ تحاراـن  ارچ  یلعم ! يا  : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع 

سپ ایب ». کـیدزن  : » دومرف ترـضح  یلب ». : » تفگ وا  ینیبب »؟ ار  ناـشیا  یهاوخیم  : » دومرف ترـضح  مشاـب ». یم  كانهودـنا  دوخ  لاـیع 
نیا منیب و  یم  دوخ  يهناخ  رد  ار  دوخ  : » تفگ وا  یتسه »!؟ اجک  نونکا  : » دیسرپ وا  زا  دیشک و  وا  يور  مشچ و  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد 
دوخ نز  اب  هدید و  ریـس  ار  ناشیا  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  نم  : » دیوگ یم  یلعم  دنـشاب ». یم  نم  نادـنزرف  اهنیا  تسا و  نم  نز 
امـش اب  : » تفگ ینیب »!؟ یم  اجک  رد  ار  دوخ  : » دومرف دیلام و  وا  يور  رب  تسد  دیبلط و  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دعب  مدرک ». تبراقم 

هک سک  ره  یلعم ! يا  دینک . مدرم  ریسا  ار  دوخ  هک  دینکن  لقن  ار  ام  رارسا  یلعم ! يا  دومرف : ترـضح  تسا ». امـش  لزنم  نیا  هنیدم و  رد 
ره دنک و  یم  زیزع  مدرم  نایم  رد  ار  وا  دنادرگ و  یم  عطاس  وا  مشچ  ود  نایم  زا  يرون  ادخ  دـنک  نامتک  ار  ام  تخـس  بعـص و  ثیداحا 
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گرم يارب  دش ! یهاوخ  هتـشک  وت  یلعم ! يا  . دریمب دنب  ریجنز و  رد  ای  دسرب و  وا  هب  حالـس  هبرح و  درد  هک  نآ  رگم  دریمن  دنک ، اشفا  هک 
مداد نامرف  يرما  هب  ار  یلعم  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دندیـشک ، راد  هب  ار  سینخ  نب  یلعم  دـعب  تقو  دـنچ  سپ  شاب ». هدامآ 

هحفص 69] [. ] 62 .« ] داد نتشک  هب  ار  دوخ  درک و  لمع  مروتسد  فلاخم  وا  یلو 

دش هدیمهف  فلتخم  نابز  جنپ  هب  هک  نخس  کی 

نآ يهناخ  يوس  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رادید  دصق  هب  مدمآ و  نوریب  هنیدـم  رد  مدوخ  هناخ  زا  دوز  حبـص  دـیوگ : یم  بلغت  نب  نابا 
. مدوب هدیدن  اهنآ  زا  رتامیس  شوخ  رتسابل و  شوخ  هک  دندمآ  نوریب  ياهدع  مدیـسر ، ناشیا  يهناخ  برد  هب  یتقو  مدش . هناور  ترـضح 

ماما میدیـسر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  ياهدـع  اب  سپـس  دوب . اهنآ  رـس  رب  ياهدـنرپ  هنأک  دـندوب ، هنینأمط  اب  راقو و  اب  یلیخ  اهنآ 
نآ یبلقص  یـشبح و  یطبن ، یـسراف ، یبرع ، زا  فلتخم  ياهنابز  اب  رفن  جنپ  میدمآ  نوریب  هک  هناخ  زا  تفگ . ثیدح  ام  يارب  مالـسلاهیلع 

شنابز هک  یـسک  میدـیمهف »؟ دوخ  نابز  هب  ار  نآ  ام  يهمه  هک  دوب  یثیدـح  هنوگچ  نیا  : » میتفگ رگیدـکی  هب  اذـل  دـندیمهف ، ار  ثیدـح 
هب ترضح  نآ  : » تفگ یشبح  مدیمهف ». یـسراف  نم  : » تفگ سراف  صخـش  تفگ ». نخـس  یبرع ، نم  اب  ترـضح  نآ  : » تفگ دوب  یبرع 

میدرک نایب  ترضح  يارب  ار  نایرج  میتشگرب و  سپ  تفگ ». نخس  ِیبَْلقَص ، نابز  هب  طقف  وا  : » تفگ ِیبَْلقَص  دومرف ». نخس  یشبح ، نابز 
هحفص 70] [. ] 63 .« ] دیدرگ ریسفت  امش  يارب  ناتدوخ  ياهنابز  اب  یلو  دوب ، یکی  نخس  : » دومرف ترضح 

شتآ زا  رپ  رونت  هب  ندش  لخاد 

ترـضح نآ  رب  دـش و  دراو  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  میاقآ  تمدـخ  رد  : » دـیوگ یم  یقر  نومأم 
ماما مالـسلامهیلع ، تیبلـها  امـش  و  تسا ، تمحر  تفأر و  امـش  يارب  زا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » تفگ سپـس  تسـشن . درک و  مـالس 

ریـشمش تیارب  هک  دنتـسه  رـضاح  هک  يراد  هعیـش  رازه  دص  هک  یلاح  رد  یـسرب  دوخ  قح  هب  امـش  هک  تسا  عنام  زیچ  هچ  لاح  دـیتسه ،
: دومرف درک و  يزینک  هب  ور  ترضح  سپس  دنک »؟ تاعارم  ار  تقح  دنوادخ  یناسارخ ! يا  نیشنب  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  دننزب ».
! یناسارخ يا  : » دومرف هاگنآ  دیدرگ . دیفـس  نآ  يالاب  دـش و  خرـس  شتآ ، دـننام  هک  درک  مرگ  ار  رونت  زینک  نآ  سپ  نک ». مرگ  ار  رونت  »
هک رذـگب  نم  زا  نکن و  باذـع  شتآ  هب  ارم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  ! نم ياقآ  يا  : » درک ضرع  یناسارخ  درم  نیـشنب ». رونت  رد  زیخرب و 
اب ار  شنیلعن  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  یکم  نوراـه  هک  میدوب  لاـح  نیا  رد  سپ  متـشذگ ». وت  زا  : » دومرف ترـضح  درذـگب ». وـت  زا  ادـخ 

تخادنا دوخ  تسد  زا  ار  شفک  نوراه  نیشنب ». رونت  رد  زادنیب و  تتسد  زا  ار  نیلعن  : » دومرف وا  هب  ترضح  دوب . هتفرگ  شاهبابس  تشگنا 
نتفگ ار  ناسارخ  ثیدح  وا  اب  درک  عورش  درک و  ور  یناسارخ  درم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  سپـس  تسـشن . شتآ  زا  رپ  رونت  رد  و 
لخاد تساخرب و  وا  هحفص 71 ] .« ] نک رظن  رونت  لخاد  هب  یناسارخ و  يا  زیخرب  : » دومرف سپس  دنک . یم  هدهاشم  ار  نآ  هک  یـسک  دننام 

ام رب  دـمآ و  نوریب  رونت  زا  هاگنآ  تسا ، هتـسشن  رونت  ياهـشتآ  لخاد  رد  وناز  راهچ  ملاس ، حیحـص و  نوراه  هک  دـید  درک . هاـگن  ار  رونت 
.« تسین مه  رفن  کی  مسق  ادخ  هب  : » تفگ وا  دراد »؟ دوجو  درم  نیا  لثم  رفن  دنچ  ناسارخ  رد  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  درک . مالس 
[. 64 .« ] میتسه رتاـناد  جورخ ، تقو  هب  دوخ  اـم  دنـشاب ! اـم  رواـی  رفن  جـنپ  ینیبیمن ، هک  یناـمز  رد  مینکیمن  جورخ  اـم  : » دومرف ترـضح 

هحفص 72] ]

شتآ نتشادن  رثا 

قداـص ماـما  يهناـخ  اـت  داد  ناـمرف  دوب ، هنیدـم  هکم و  رد  وا  رادـنامرف  هک  دـیز  نب  نسح  هب  یقناود  روصنم  دـیوگ : یم  رمع  نب  لـضفم 
، هناخ نالاد  هناخ و  برد  هک  يروطب  تفرگ  شتآ  ترضح ، نآ  يهناخ  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  وا  دناشکب . شتآ  هب  ار  مالسلاهیلع 
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نم : » دوـمرف یم  و  دراذـگب ، يرثا  ترـضح  نآ  رب  شتآ  هکنیا  نودـب  تفر  یم  هار  شتآ  يور  ترـضح  نآ  دـیدرگ . رو  هلعـش  شتآ  زا 
هحفص 73] [. ] 65 .« ] مشاب یم  لیلخ  میهاربا  دنزرف  نم  متسه ! نیمز  ریخ  ياههشیر  دنزرف 

هدش کشخ  هاچ  زا  بآ  ندیشوج 

رگنب : » تفگ یخلب  هللادبعوبا  هب  ترضح  دندش ، هنشت  مدرم  هار  رد  دوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  يرفـس  رد  یخلب  هللادبعوبا  دنیوگیم :
تفر و هاچ  يهبل  رب  مالـسلاهیلع  قداص  اما  سپـس  دوبن . نآ  رد  یبآ  چـیه  هک  درک  ادـیپ  ار  یهاچ  یخلب  ینیب »؟ یم  ار  یهاچ  اـیآ  نیبب  و 
درک و شـشوج  هب  عورـش  هاچ  نآ  زا  ینیریـش  بآ  ناهگان  سپ  نک ». باریـس  ار  ام  تسا  هداد  رارق  وت  رد  ادخ  هچنآ  زا  هاچ ! يا  : » تفگ
.« هللادمحلا يرآ  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا »؟ يراج  امـش  نایم  رد  یـسوم  تنـس  دننام  : » دـیوگ یخلب  دـندیماشآ . نآ  زا  همه 

هحفص 74] [. ] 66]

نیمز زا  بآ  زیگنا  زاجعا  ندش  رهاظ 

هب هریح  رد  حافـس  تموکح  مایا  رد  دـیوگ : یم  درک  رمع  لاس  تشه  تسیب و  دـص و  هدوب و  نیرمعم  زا  هک  یلـاله  فورعم  نب  دـمحم 
ندیـسر شتمدخ  هب  هک  يوحن  هب  دـناهتفرگ  ار  ترـضح  نآ  رود  مدرم  هک  مدـید  متفر . مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ 

زور نوچ  مناـسرب . ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  متـسناوتن  تیعمج  ترثـک  زا  مدرک  شـالت  ردـقچ  ره  متفر و  یلاوـتم  زور  هس  تسین ، نکمم 
مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  ربق  ترایز  هب  هک  درک  تکرح  سپـس  دیبلط ، کیدزن  دید و  ارم  ترـضح  دـندوب ، هدـش  مک  مدرم  دـش ، مراهچ 

اب ار  اهگیر  دیـشک و  يرانک  هب  هداج  زا  ار  دوخ  ترـضح  نآ  میتفر ، هار  يرادقم  نوچ  متفر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هارمه  زین  نم  دورب .
ود تساخرب و  سپـس  تفرگ ، وضو  زامن  يارب  بآ  نآ  اب  ناشیا  دش و  رهاظ  یبآ  زیگنا ، زاجعا  روطب  ناهگان  سپ  درک ، سپ  دوخ  تسد 

هحفص 75] [. ] 67 . ] درک اعد  دروآ و  ياجب  زامن  تعکر 

دوخ ياج  زا  هوک  زیگنا  زاجعا  تکرح 

مدوب و راوس  یغالا  رب  نم  يرتشا و  رب  ترضح ، هک  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  هنیدم  هکم و  نیب  دیوگ : یم  جاجح  نب  نامحرلادبع 
نیا هب  ماما  رگا  نامحرلادـبع ! يا  : » دومرف ترـضح  تسیچ »؟ ماما  هناشن  نم ! ياقآ  يا  : » مدرک ضرع  نم  دوبن . ام  هارمه  يرگید  صخش 
ماـما سپ  تسا . ندرک  تکرح  لاـح  رد  هک  مدـید  مدرک و  هاـگن  هوک  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک ». یم  تکرح  نک ، تکرح  دـیوگب  هوک 

هحفص 76] [. ] 68 .« ] مدوب هدرکن  دصق  ارت  : » دومرف درک و  یهاگن  وا  هب  مالسلاهیلع  قداص 

ناتسنمرا نامسآ  رد  داب  رب  ندش  راوس 

هک متفر  یم  اـجنآ  ياـههار  زا  یکی  رد  لاـح ، نیا  رد  متـشاد . هدـهع  رب  يداـیز  ضرق  مدوـب و  ناتـسنمرا  رد  نم  دـیوگ : یم  یقر  دوواد 
هک مدید  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ناهگان  مدومن ، دنلب  ار  مرس  مدیدن . ار  یسک  یلو  مدرک  هاگن  دوخ  تسار  پچ و  هب  مدینـش . ییادص 

تخادرپ وت  یهدـب  دوواد ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  درب . یم  الاب  یهاگ  دروآ و  یم  نییاپ  ار  وا  یهاگ  داـب  دوب و  داـب  رب  راوس 
نیچ رزخ و  یحاون  رد  : » دومرف ترضح  تسا »؟ هدروآ  اجنیا  هب  ار  امش  زیچ  هچ  : » مدیـسرپ ینک ». ظفح  ار  نآرق  هکنیا  رگم  دش ، دهاوخن 

ارت متـساوخ  یتسه ، نیگمغ  وت  هک  مدید  دومن و  راوس  نآ  رب  ارم  مه  ادخ  دنک و  راوس  داب  رب  ارم  هک  متـساوخ  دنوادخ  زا  متـشاد ، يراک 
[. 69 . ] دومن ادا  ار  مضرق  دنوادخ  مدرک و  ظفح  هکنیا  ات  متشون  ار  نآرق  نم  سپ  مهدب ». يرادلد 
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یقرواپ

راونالاراحب ج 27 [ 4 . ] ملاوع ج 2 ص 40 راونالاراحب ج 1 ص 97 - [ 3 . ] راونالاراحب ج 1 ص 107 [ 2 . ] یفاک ج 1 ص 180 لوصا  [ 1]
لوصا [ 8 . ] بساکم ص 153 [ 7 . ] راونالاراحب ج 23ص 99 و ج 24 ص 249 [ 6 . ] راونالاراحب ج 1 ص 97 [ 5 . ] ص 194 و ص 196

نیسح ماما  يهقلطم  تارایز  راونالاراحب ج 24 و ج 25 -  [ 11 . ] هیبجر ياعد  [ 10 . ] یفاک ج 1 ص 143 لوصا  [ 9 . ] یفاک ج 1 ص 177
[14 . ] و 22 ص 20  راونـالاراحب ج 25  [ 13 « . ] دـشاب یم  یفـالتخا  بلطم ، نـیا   » ص 20و 120 راونـالاراحب ج 25  [ 12 . ] مالسلاهیلع
راونالاراحب ج 57 [ 17 . ] هیآ ي 23 فهک  يهروس  [ 16 . ] راونالاراحب ج 26 يهیآ 11 -  سی  يهروس  [ 15 . ] راونالاراحب ج 23 و ج 25
زا یضعب  هتبلا  [ 21 . ] ص 274 راونالاراحب ج 25  [ 20 . ] راونـالاراحب ج 25ص 272 [ 19 . ] ص 272 راونـالاراحب ج 25  [ 18 . ] ص 196
یم تایلیئارسا  تایلعج و  زا  غورد و  الماک  دراد و  تافانم  مالـسلامهیلع  تیبلها  تاماقم  تیدوبع و  اب  الک  تسا  هدش  لقن  هک  ییایاضق 

[28 . ] راونالاراحب ج 27 [ 27 . ] تایحلا نیع  [ 26 . ] راونالاراحب ج 47 [ 25 . ] جیارخ [ 24 . ] يهیآ 39 يهروس ص  [ 23 . ] یفاک [ 22 . ] دشاب
يهدش عطق  يهخاش  [ 33 . ] تایحلا نیع  [ 32 . ] تایحلا نیع  [ 31 . ] یمنهج ياهبارش  [ 30 . ] منهج خـلت  تخرد  [ 29 . ] ج 47 راونالاراحب 
ۀقیدح [ 38 . ] راونالاراحب ج 46 [ 37 . ] هعیشلا ۀقیدح  [ 36 . ] راونالاراحب ج 47 [ 35 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 34 . ] زیت رایسب  ریـشمش  ای  تخرد 

[44 . ] تاوعدلا جهم  [ 43 . ] جیارخ [ 42 . ] راونالاراحب ج 47 [ 41 . ] دشاب یم  ندرا  رد  يرهـش  مان  شرج  [ 40 . ] ةادهلا تابثا  [ 39 . ] هعیشلا
راونالاراحب [ 49 . ] جیارخ [ 48 . ] بوشآ رهـش  نبا  بقانم  [ 47 . ] تاوعدلا جهم  [ 46 . ] مالـسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  [ 45 . ] تاوعدلا جهم 
راونالاراحب [ 55 . ] راونالاراحب ج 47 [ 54 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 53 . ] جیارخ [ 52 . ] هعیشلا ۀقیدح  [ 51 . ] يهیآ 260 هرقب  يهروس  [ 50 . ] ج 7

رهـش نبا  بقانم  [ 61 . ] جـیارخ [ 60 . ] راونـالاراحب ج 47 [ 59 . ] تاـیحلا نیع  [ 58 . ] بقانملا بقاـث  [ 57 . ] رابخألا ۀـصالخ  [ 56 . ] ج 47
یهتنم [ 67 . ] راونالاراحب ج 47 [ 66 . ] یفاک [ 65 . ] بوشآ رهش  نبا  بقانم  [ 64 . ] راونالاراحب ج 47 [ 63 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 62 . ] بوشآ

. ةادهلا تابثا  [ 69 . ] راونالاراحب ج 47 [ 68 . ] لامآلا
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