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مالسلا هیلع  همئالا  داوج  ترضح  تشادگرزب 

باتک تاصخشم 

. یماماهیقف نسح  ینارنخس  مالسلاهیلع / همئالا  داوج  ترضح  تشادگرزب  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1313 نسح ، یماماهیقف ، هسانشرس : 
 : کباش مس . 17×12 32ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم  . 1387 تاقیقحت ، دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

نـسح دیـس  جاـحهللاهیآ  ترـضح  ینارنخـس  نتم  رـضاح  باـتک  تشادداـی :  اـپاف  یـسیون :  تـسرهف  تیعـضو   9-2699-04-964-978
ماما ع ،)  ) یلع نبدـمحم  عوضوم :  تسا . نادرگاش  بالط و  عمج  رد  مالـسلاهیلع  همئالا  داوج  ترـضح  تداهـش  تبـسانم  هب  یماماهیقف 

1675145 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9582 ییوید :  يدنب  هدر  BP48/35/ف7ب4 1387  هرگنک :  يدنب  هدر  220ق .  - 195 مهن ،

ینارنخس نتم 

مالَّسلا ُةولصلا و  و  ِِهقافآ ، ایارَم  ًایِّلَجَتُم  ِهقاطِإب  ًادَمْرَس  ِهتّیلزَِأب ، ًاَّیَدبَأ  و  ِهتَّیَدبَأب ، ًاّیلزأ  ًادمَح  نیملاعلا  ِّبر  هَّلل  ُدمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
یلإ نآلا  نِم  نیعَمجأ  مهئادعأ  یلع  ِمئادلا  ُنعَّللاو  دَّمَُحم ، ِمِساقلا  یبأ  انِّیبن  دَمحأ و  اندِّیَس  ِرینُملا  ِجارِسلا  ریذّنلا و  ِریـشَبلا  ِِهئایبنأ  ِدِّیَـس  یلع 

. میوگیم تیلست  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  یلو  اقآ  سّدقم  تحاس  هب  ار  مالسلا  هیلعهمئالا  داوج  اقآ  تداهـش  ادتبا  رد  نیّدلا . ِموَی  ِماِیق 

. دشاب بلاطم  نیا  رارکت  هب  يزاین  منکن  رکف  میاهدینـش و  مه  میاهدناوخ و  مه  ار ، یبلاطم  راوگرزب  ماما  نیا  اب  هطبار  رد  مّود  يهلحرم  رد 
یقالخا و ياههمانرب  اب  هطبار  رد  یهقف و  يداقتعا و  لئاسم  دروم  رد  فلتخم و  داـعبا  رد  میناوتیم  ناراوگرزب  نیا  یگدـنز  زا  اـم  یهتنم 

مینک هعلاطم  ناشیگدـنز  رد  يدـعب  ره  زا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلعتیبلها  یگدـنز  نسُح  میـشاب . هتـشاد  ییاهتشادرب  اـهنیا  لاـثما 
تـسا یگلاس  تفه  نس  رد  هک  يدـنزرف  کی  هک ، تسا  نیا  اـیاضق  نیا  زا  دـُعب  کـی  میروآ . تسدـب  میناوتیم  ار  ياهدـنزومآ  بلاـطم 

دنک داجیا  ار  یتّیعقوم  دـناوتیمن  يرهاظ  رظن  زا  هلاس  تفه  يهّچب  کی  هکنیا  اب  دوش  مدرم  ياـهبلق  لد و  رب  مکاـح  دـناوتیم  هنوگچ 
زا دـینک  هعلاطم  ار  مالـسا  خـیرات  رگا  امـش  دریگیم !؟ تأشن  اجک  زا  بلاطم  نیا  ًاـعقاو  درواـیب . رد  وناز  هب  ار  گرزب  ياهّتیـصخش  هک 

ار ییاهزیچ  توص  طبـض  راون  لثم  اهنآ  دـندوبن ، یـسررب  ثحب و  قیقحت و  لها  مدرم  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ناـمز  اـت  مالـسا  ردـص 
يهفـسلف ات  داد  روتـسد  یقناود  روصنم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نامز  رد  دندوبن . هرظانم  ثحب و  لها  یلو  دندرکیم  ظفح  دـنتفرگیم و 

يردـق هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  يهزوح  اّما  دـش . عورـش  تارظانم  ثحب و  هک  دوب  عقوم  نآ  زا  و  دـننک ، همجرت  یبرع  نابز  هب  ار  نانوی 
نیب رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  هوالع  هب  تشاد ؛ ار  دوب  داضت  رد  نید  اب  هک  یفـسلف  لئاسم  نآ  يهمه  يوگ  باوج  هک  تشاد  تردق 

: تفگ مالسلا و  هیلعقداص  ماما  تمدخ  دمآ  هک  ار  يدرم  نآ  يهّصق  دیاهدینش  ًامتح  دندوب . هدرک  تیبرت  ار  صّصختم  يدارفا  باحـصا 
تاّیبدا هقف و  يهرابرد  تفگ : نآ  زا  دـعب  دـندرک . یفرعم  ار  ناشدوخ  باحـصا  زا  یکی  ترـضح  منک ، ثحب  مالک  يهرابرد  مهاوخیم 

هک دیمهف  درم  نآ  سپس  دندرک ، یفّرعم  ار  باحصا  زا  یکی  ترضح  تفگ  صخـش  نآ  هک  يدروم  ره  رد  و  منک . ثحب  مهاوخیم  و ...
تهبُا کی  اب  دهدب . سرد  نم  هب  ات  دینک  نّیعم  ار  ناتنادرگاش  زا  یکی  تفگ : رخآ  رد  درادـن . ار  باحـصا  زا  کی  چـیه  اب  تمواقم  بات 
همانرب نیمه  هب  رضاح  نامز  رد  زین  ام  دوب . مالسلا  هیلعقداص  ماما  يهزوح  تیّصاخ  نیا  تفر . یّـصاخ  ّتلذ  کی  اب  دوب و  هدمآ  یّـصاخ 

ناریا رد  ار  بتاکم  بهاذـم و  راکفا و  لیـس ، دـننام  هک  یگنهرف  مجاهت  نیا  اب  مینک و  تیبرت  صّـصختم  دارفا  يرـس  کی  هک  میراد  زاین 
اههبلط ام  دنـشاب . یفارحنا  ياه  طـخ  نیا  يهمه  يوگ  باوج  هعیـش  يهّیملع  ياـههزوح  هک  تسا  زاـین  مینک و  هزراـبم  دـننکیم  بیرخت 

ياههقرف بهاذم و  بتاکم و  رد  مینک و  رتشیب  ار  نامراک  يهعسوت  يرادقم  دیاب  مینک ، افتکا  رـشع  يداح  باب  باتک  کی  هب  میناوتیمن 
هعلاطم ار  ناشراکفا  دئاقع و  یتقو  ار  یفارحنا  بتاکم  نیا  مامت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  بیجع و  يهتکن  و  مینک . هعلاطم  رتشیب  یفارحنا 

يارب يرایسب  دنتسم  لدتسم و  ياهفرح  هعیش  هکنیا  ینعی  دنتـسه ؛ چوپ  چیه و  هعیـش  بتکم  لباقم  رد  اهنیا  میوشیم  هّجوتم  مینکیم 
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تکرب هب  هَّللدـمحلا  ام  یلو  دـنرادن ، مه  یمکحم  يانب  ریز  ًایناث  تسا و  دودـحم  ناشتاعالطا  مه  ًالوا  قرف  نایدا و  يهّیقب  اّما  دراد  نتفگ 
ییاج مه  رگا  مینک و  تابثا  میناوتیم  دراد و  ّتیعقاو  هکلب  تسین  اعّدا  کـی  اـهنت  نیا  و  میراد . زیچ  همه  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  نآرق و 

؛ تسا هدوب  وگباوج  هعیـش  هَّللدـمحلا  نمـشد ، تالمح  دایز  مجح  اب  ینارود  ره  رد  لاح  ره  هب  تسام . یهاتوک  دوشیم  ساسحا  يرطخ 
شور یکی  هک  باـتک  ددـع  دـنچ  اـب  دـندوب  هدرک  هدرتسگ  ار  ناـشدوخ  تاـغیلبت  ناریا  رد  اـهتسینومک  یتقو  هک  تسه  مداـی  نم  ًـالثم 
ناونع هب  دش و  هدنرب  روشک  رد  اهباتک  نیا  دنتشون و  مه  ییاهباتک  دنتـشاد و  نایاقآ  زا  یـضعب  هک  يرگید  ياهفیلأت  دوب و  مسیلائر 

اب هک  ییاهثحب  رد  ام  دـندرک . عمج  لدتـسم  یقطنم و  ییاهباتک  اب  ار  اـهتسینومک  يهرفـس  دـش و  هتخانـش  روشک  ياـهباتک  نیلّوا 
هک اج  ره  دـناهتخپ و  بوخ  ار  بلاـطم  نیا  هک  دـنراد  دودـعم  بلطم  دـنچ  طـقف  اـهنیا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میتشاد  اـهتسینومک 
یب یلیخ  تسین و  ییاج  رد  يربخ  هک  میدیمهف  میدمآ  نوریب  اهفرح  نیا  يهدودحم  زا  هک  رادقم  کی  ام  و  دـننکیم . حرطم  دـنوریم 

تسا و هدوب  نّویدام  تافارحنا  مامت  يوگ  باوج  ام  بتکم  هَّللدـمحلا  دـنرادن . مه  یلالدتـسا  قطنم و  چـیه  دنتـسه و  ساـسا  یب  هیاـم و 
وگتفگ ثحب و  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نامز  ات  هک  تسا  نیا  نم  ضرغ  درک . لاـطبا  دز و  ناشیاههنیـس  هب  در  تسد  ار  اـهنیا  يهمه 

تفر شیپ  یسابع  نومأم  نامز  ات  هلحرم  هب  هلحرم  و  دش ، عورش  اهثحب  مک  مک  دعب  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  نامز  زا  یلو  دوبن  يربخ 
دوب هدش  ثعاب  تشاد  هک  یتالیـصحت  یکریز و  نآ  اب  زین  یـسابع  نومأم  هدوب . یبیجع  نارود  نارود ، نآ  دوب و  ناناملـسم  ملع  جوا  هک 

تـشاد هک  ییاههعلاطم  رثا  رب  دوب و  هدرک  يدایز  تارظانم  اهثحب و  زین  وا  دشاب . دمآ  رـس  هّیما  ینب  ساّبع و  ینب  ياههفیلخ  نایم  رد  هک 
ماجنا هک  ياهدش  باسح  بیجع و  ياهثحب  اب  دوب و  هتفریذـپ  ار  عّیـشت  بتکم  يرکف  رظن  زا  یلو  دوب  نمـشد  مشاه  ینب  اب  ًابلق  هکنیا  اب 

نوراه و نامز  رد  نیاربانب  ( 1 «) میِقَع ُْکلُْملا  : » ناشدوخ لوق  هب  مه  زاب  یلو  دوب . هدرک  تیبثت  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تّیعقوم  دادیم 
دیاب دنهدب  رارق  ناشدوخ  ذوفن  تحت  ار  مدرم  دنهاوخب  رگا  یهلا  يایصوا  ءایبنا و  هک  دینادیم  دش و  سیسأت  یّمهم  ياههاگـشناد  نومأم 
رحس هب  مدرم  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  نامز  الثم  دنتـشاد . رورغ  یبلطم  هچ  يور  ناشدوخ  نامز  مدرم  هک  دننیبب  دننک و  ینکـش  رورغ 

تاّیبداو نابز  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  نامز  دنتشاد و  رورغ  بط  يور  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  نامز  ردو  دنتـشاد  رورغ 
رورغ یـسوم  ياصع  دـننکب . ذوفن  مدرم  رد  دـنناوتب  ات  دنتـسکشیم  ار  دارفا  نیا  رورغ  ناربمغیپ  اهنامز  ناـمه  رد  دنتـشاد و  رورغ  برع 

اب تسناوتن  مه  نوعرف  دنداتفا و  كاخ  هب  یسوم  لباقم  رد  نارحاس  يهمه  ( 2 «) ًادَّجُس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  « ؛ هک يروط  هب  تسکش  ار  نارحاس 
. نکب یهاوـخیم  هک  يراـک  ره  ( 3 «) ٍضاق َْتنَأ  ام  ِْضقاَف  : » دـنتفگ نوعرف  هب  نارحاس  و  دـنک . زاـب  ناشدـئاقع  زا  ار  اـهنآ  شیاهدـیدهت 

بلاـج یلیخ  بلطم  نیا  ( 4 «) لْخَّنلا ِعوُذُـج  یف  ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  َو  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِدـْیَأ  َّنَعِّطَقُأَـلَف   » هک دوب  هدرک  دـیدهت  زین  نوعرف 
گرم بل  ات  وت  دنتفگ : نوعرف  هب  نارحاس  دنراد . تمایق  هب  یمکحم  يهدـیقع  نینچ  دـنروآیم  نامیا  یـسوم  هب  نارحاس  یتقو  هک  تسا 

هک هنوگ  ره  و  میاهداتـسیا ، گرم  ياپ  ات  ام  دـیآیمن و  رب  تتـسد  زا  يراک  رگید  میدرم  اـم  هک  یتقو  اـّما  يرواـیب  راـشف  اـم  رب  یناوتیم 
دنیوگب دنتـساوخیم  اهنآ  يروایب . راشف  ام  هب  یناوتیم  ایند  دروم  رد  طقف  وت  ( 5 «) اْینُّدلا َةایَْحلا  ِهِذه  یـضْقَت  امَّنِإ  « ؛ نک مکح  یهاوخیم 

تمیق هب  یتح  یتروص ، چیه  هب  هک  دش  هتـسکش  يروط  اهنآ  رورغ  میهدن . تسد  زا  ار  ترخآ  مینک و  ظفح  میهاوخیم  ار  فرط  نآ  ام 
رد نوچ  رگید ؛ يهنیمز  رد  اّما  دش ، هتسکش  مدرم  رورغ  مه  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  نامز  دنتـشادن . رب  ناشدئاقع  زا  تسد  ناشناج 

هدـنز ار  هدرم  هک  دـندوبن  نیا  هب  رداق  رگید  اّما  دوب ، هدیـسر  شدوخ  جوا  هب  هک  يروط  هب  دوب  هدرک  يدایز  تفرـشیپ  بط  ملع  ناـمز  نآ 
هک یئاـبطا  نآ  یتـح  هـک  درک  يراـک  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هزجعم  یلو  دـنهد ، افـش  ار  روـک  دـنیامن و  جـالع  ار  یـسیپ  دـننک و 

رـشب تردق  روخ  رد  هک  دنکیم  يراک  یـسیع  دنتفگیم : دندش و  میلـست  درد ، هس  نیا  زا  ریغ  دننک  جالع  ار  اهدرد  يهمه  دنتـسناوتیم 
يورین کی  دیاب  تسا و  جراخ  رـشب  تردق  زا  راک  نیا  هک  دنهدب  صیخـشت  نف  نیـصصختم  هک  دشاب  يروط  دـیاب  هزجعم  ًاقافتاو  تسین .

، دندوب هدیسر  یملع  تردق  جوا  هب  نامز  نآ  رد  مینیبیم  میرگنب  نومأم  نوراه و  نامز  هب  یتقو  لاح  دوش . ماجنا  راک  نیا  هک  دشاب  یهلا 
نوراه کُلم  هک  رابب  یهاوخیم  هک  اجک  ره  ربا  يا  تفگیم : نوراه  هک  يّدـح  هب  دراد ، ار  شدوخ  ياـج  هک  اـهنآ  يرهاـظ  تردـق  و 
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رورغ مه  مالـسلا  مهیلعتیبلها  دوب . دایز  یلیخ  مه  نوراه  تردق  هدرتسگ و  یلیخ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  نامز  نآ  رد  مه  ًاعقاو  تسا .
، دـشکب ماما  خر  هب  ار  شدوخ  رکـشل  تساوخیم  هک  یتقو  لّکوتم  دنتـسکش . يوحن  هب  ار ، اهنآ  یتموکح  یـسایس و  رورغ  مه  یملع و 

نیا مالسلا  مهیلعتیبلها  تخاب . ار  شدوخ  تقو  نآ  دندیشک ، فص  هکئالم  ادخ و  هاپس  نامسآ  ات  هک  دید  لّکوتم  دندرک و  هراشا  ماما 
ار ادخ  رگید  دنتفرگ ، دای  هملک  راهچ  یتقو  دنتـسه ؛ شراتفرگ  اهیـضعب  هک  یملع  رورغ  يهلئـسم  اّما  و  دـندرکیم ، ینکـش  رورغ  نینچ 

ریغ ای  يرادا  زکارم  اب  نامراک  رس و  یهاگ  ام  منکیم ؛ ناتسود  امـش  هب  ار  هیـصوت  نیا  نم  دنوریمن . یـسانلا  دحا  راب  ریز  دنتـسین و  هدنب 
يرگ شاخرپ  هب  راک  یهاگ  دنـشاب و  ام  لیلذ  دـبع  دـیاب  همه  رگید  میاهدـناوخ ، سرد  هملک  راهچ  ام  نوچ  مینکیم  رکف  دـتفایم  يرادا 

رایـسب راک  نیا  مینک ، تردق  لامعا  شاخرپ و  نارگید  هب  دشن  لمع  ام  لیم  قباطم  يراک  رگا  هک  میهدیم  هزاجا  نامدوخ  هب  و  دسریم ،
و میهدن ، تسد  زا  ار  نامدوخ  عضاوت  میتسه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زابرـس  هک  لاح  نیع  رد  دـشاب  عمج  نامـساوح  دـیاب  ام  تسا . یطلغ 

نـسح ماما  تالاوحا  رد  بشید  دـینکیم . هدافتـسا  ءوس  ناتـسابل  ّتیعقوم و  زا  امـش  هک  دـیایب  ناـشنهذ  رد  هیئاـش  نیا  نارگید  هک  دـنکن 
هک یتّیعقوم  نآ  اب  ماما ، ربمغیپ و  طبـس  يراوگرزب ، نیا  هب  یئاقآ  کی  هدوبن ! مک  هعماـج  رد  ناـشتّیعقوم  مدـناوخیم ، مالـسلا  هیلعیبتجم 

دندرکیم و عمج  دوب  هتخیر  هّداج  رد  هک  هراپ  نان  هکت  رادقم  کی  مه  تخبدب  ریقف و  هّدع  کی  دنتفریم و  یلحم  زا  زور  کی  دنتـشاد ؛
اقآ دنتفگ : هدرک و  دنلب  ار  ناشرس  اهنآ  دندیسر  هدع  نیا  هب  یتقو  دندوب  بکرم  راوس  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دندروخیم ، ار  اهنان  نیا 

ندروخ اذـغ  هب  عورـش  اهنآ  اـبو  ( 6 «) َنیِربْکَتْـسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  : » دـندومرفو دنتـسشن  اهنآ  دزن  دـندش و  هداـیپ  بکرم  زا  اـقآ  دـیئامرفب ،
سابل دندرک و  ریس  ار  اهنآ  مکش  دنتخادنا و  اهنآ  يارب  ار  ینیگنر  هرفس  دندرک و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار  اهنآ  زین  نآ  زا  دعب  دندرک .

ات نیمز  زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ات  نم  يهلصاف  هّتبلا  دمآیم - ، شیپ  نم  يارب  یتیعقوم  نینچ  دینک  ضرف  امش  لاح  دندناشوپ . ناشنت  رب 
نیا دیاب  زین  ام  دـندوب ، نینچ  نیا  ام  يهّمئا  مروخب ؟ هراپ  نان  هکت  دـنچ  ریقف  ياهدـع  اب  منیـشنب  مورب  مدوب  رـضاح  ایآ  تسا -  یهلا  شرع 

فرـص و يهدعاق  اتراهچ  مینک  رنه  یلیخ  میراد ! هچ  ام  رگم  الاح  دـنکن . ام  رد  رورغ  ساسحا  یـسک  یقالخا  رظن  زا  ات  مینک  لمع  نینچ 
مالسلا مهیلعهمئا  نادرگاش  ماقم  هب  یتح  میـسریمن ، هک  مالـسلا  مهیلعهّمئا  يالاو  ماقم  هب  مینک  هک  هچ  ره  و  مینادب ، هقف  لوصا و  وحن و 

لاـح ره  هب  هک  میدرکیم  ضرع  ار  بلطم  نیا  میـشاب . ناـمراتفر  قـالخا و  بقارم  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  میـسریمن ، مـه 
نس رد  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  دندرکیم . مالـسلا  هیلعداوج  ماما  ّدض  رب  اهراک  یلیخ  ناشرورغ  رثا  رب  دوب و  دایز  یلیخ  اهنآ  رورغ 

رطاـخ هب  و  دنـشاب ، مکاـح  نمـشد  تسود و  بوـلق  رب  مک  نس  نیا  اـب  دنتـسناوت  هک  دـندوب  هداد  ماـجنا  یّمهم  یلیخ  راـک  یگلاـس  تفه 
ضارتعا همه  درک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  نومأـم  یتقو  دـهدب . مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  هب  ار  شرتـخد  تساوخیم  نومأـم  هک  دوب  ناـشملع 

رد لاح  دیهدب -؛ وا  هب  ار  ناترتخد  دیهاوخب  امش  هک  تسین  ردق  نآ  شنس  زونه  اقآ  نیاو  دیتسه  نیملسم  يهفیلخ  امـش  دنتفگ : دندرک و 
قوف غوبن  ماهدرک  ناـحتما  ار  هدازاـقآ  نیا  نم  تفگیم : باوـج  رد  نومأـم  دـندوب -  هلاـس  هدزاـی  مالـسلا  هیلعداوـج  ترـضح  عـقوم  نآ 

نومأم هب  رایـسب  رارـصا  اهنآ  هصالخ  منک . ادف  ار  مرتخد  مهاوخیمن  تهجیب  نم  تسا و  رتدایز  همه  زا  شلامک  ملع و  دراد ، ياهّداعلا 
وا زا  امش  میراذگیم و  ياهسلج  دوش  مولعم  امش  دزن  هدازاقآ  نیا  ّتیحالـص  هکنیا  يارب  تفگ : زین  نومأم  دنکن ؛ ار  راک  نیا  هک  دندرک 

باوج وا  دـیدید  دـیدرک و  لاؤس  هچ  ره  هچناـنچ  اـّما  منکیم ، ضوع  ار  ممیمـصت  نم  دـماینرب  اـهباوج  يهدـهع  زا  رگا  دـینک ، لاؤـس 
دندرک عمج  ار  نیمّلکتم  هفـسالف و  ناگرزب  ءاملع ، اهقف ، مامت  منک . باختنا  دوخ  يارب  ار  يداماد  نینچمه  هک  دیهد  قح  نم  هب  دـهدیم 

یناوتان فعـض و  ساسحا  دـش و  هتـسکش  ناـشرورغ  هک  دوب  اـجنیا  و  دـنداد ، ار  ناـشیاهلاؤس  يهمه  باوج  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  و 
روطچ هک  دننکیم  لاؤس  دارفا  یضعب  دنداد . هسلج  نآ  رد  ار  هلئسم  رازه  یـس  باوج  ترـضح  هک  تسا  فورعم  ناتـساد  نیا  و  دندرک ،

کت کت  خـساپ  ترـضح  هک  مینکیم  ضرع  دارفا  نیا  باوج  رد  ام  داد ؟ ار  لاؤس  رازه  یـس  باوج  ناوتب  هسلج  کـی  رد  تسا  نکمم 
ار یفاک  یفاش و  باوج  اـهنآ  يهمه  هک  دـندرک  حرطم  ار  یلک  طـباوض  بلاـطم و  يرـس  کـی  و  دـندادن ، ار  ناـشیاهلاؤس  دارفا و  نیا 

يهّچب کی  یتقو  دنداد . همه  هب  ار  لماک  باوج  دندنامن و  اهنآ  ياهلاؤس  زا  یتمـسق  چیه  رد  ترـضح  هک  تسا  مّلـسم  نیا  و  دنتفرگ .
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دنک لح  دندهدب ، باوج  هک  هدوبن  نادنمـشناد  زا  یکی  چیه  تردق  رد  هک  ار ، یملع  تالکـشم  دناوتب  هک  ياهلاس  هدزای  یلا  هلاس  تفه 
اههبلط ام  يارب  مینک ، هاگن  مالـسلا  مهیلعهّمئا  یگدنز  هب  هک  يدـُعب  ره  زا  ام  دـنوشیم . میلـست  دـنکیم و  دروخ  ار  اهنیا  رورغ  ًاعبط  نیا 
هنوگچ لاـح  دـشاب . هتـشاد  هجوت  داـعبا  نیا  هب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ّتیمکاـح  مدرم  بولق  رب  دـهاوخیم  هک  یـسک  هک ، ارچ  تسا ؛ سرد 

هک میریگب  رارق  یحطـس  رد  یملع  رظن  زا  ینعی  مینکـشب ؛ ار  مدرم  یملع  رورغ  میناوتب  هک  یتقو  میـشاب ؟ مکاـح  مدرم  بولق  رب  میناوتیم 
دنکیم رّخسم  ار  یئایند  هیلع -  هَّللا  ۀمحر  ماما -  موحرم  دینیبیم  رگا  دننزب . وناز  دننک و  فعض  ساسحا  ام  لباقم  رد  یعیبط  روطب  مدرم 

نآ دـنروایب . دوجوب  ار  میظع  لّوحت  نیا  و  دـنریگب ، رارق  ناشراکفا  ریثأت  تحت  مدرم  هک  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  یملع  جوا  نآ  رطاخ  هب 
ام دنوشیم . میلـست  همه  دوخ  هب  دوخ  دوشیم ، هدـهاشم  یملع  جوا  نیا  هک  یتقو  یلو  دوب ! روشک  نیا  رد  سردـم  داتـسا و  ملاع و  ردـق 

میناوتیم یتقو  ام  دنشاب . ام  میلـست  مدرم  میئآیم  رد  ّتیناحور  سابل  رد  هک  روط  نیمه  ام  مئوگب  میـشاب و  هتـشاد  اجیب  عّقوت  میناوتیمن 
هیلعمیهاربا ترـضح  روتـسد  قبط  هک  میتفرگ  رارق  یلحارم  رد  ام  دـننک  ساـسحا  هک  دـنننک  دـیلقت  اـم  زا  مدرم  میـشاب و  هتـشاد  ّتیعجرم 

ینعی ( 7 «) ِْملِْعلا َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  : » تفگ شردپ  هب  دیلقت -  يهلئـسم  يارب  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا  هدمآ - ، نآرق  رد  هک  مالـسلا 
ار ملع  نیا  نم  نوچ  سپ  هدادـن ، وت  هب  دـنوادخ  هک  ( 8 «) َِکتْأَی َْمل  ام  « ؛ هک تسا  هداد  یمولع  نم  هب  دـنوادخ  هک  ماهدیـسر  يّدـح  هب  نم 
هب مهد  صیخـشت  مناوتیمن  موشیم و  ضیرم  نم  یتقو  هک  تسا  یعیبـط  زیچ  کـی  نیا  ینک . ّتیعبت  دـیاب  ینِْعبَّتاَـف » « ؛ يرادـن وت  مراد و 

ذّفَُنتُم دیاب  مینک  ادیپ  بولق  رب  تّیمکاح  تّیعجرم و  میهاوخب  ام  رگا  سپ  تسا ، دلب  بط  ملع  هک  منک  هعجارم  یـسک  هب  دیاب  یعیبط  روط 
زا یعیبط  روط  هب  ناشدوخ  مدرم  دش  تباث  بلطم  نیا  یتقو  مینک ، تباث  مدرم  رب  ار  دوخ  یملع  قّوَفَت  هک  مینک  يراک  دیاب  میشاب ، مالکلا 

ماما يهلئـسم  میهاوخب  یهقف  دُعب  زا  رگا  ام  میریگیم . مالـسلا  هیلعداوج  ماما  بتکم  زا  ام  هک  تسا  یـسرد  نیا  درک ؛ دـنهاوخ  يوریپ  ام 
داوج اـقآ  دـنهدیم و  اوتف  هلئـسم  کـی  رد  تنـسلها  گرزب  ياـهقف  هک  دوشیم  روطچ  هک ، مینیبیم  مینک  هعلاـطم  ار  مالـسلا  هیلعداوـج 

هتـشاذگ رانک  ّتنـس  لها  ياواتف  مامت  دوشیم و  عقاو  لوبق  دروم  هک  دهدیم  یئاوتف  هلئـسم  نامه  رد  مک  ّنس  نیا  رد  مالـسلا  هیلعهمئالا 
ياهقف مامت  درک ، عطق  دـیاب  اجک  زا  ار  دزد  تسد  هک  هلئـسم  نیا  دروم  رد  ًـالثم  دـننزیم ؛ فرح  دنتـسم  لدتـسم و  نوچ  ارچ !؟ دوشیم .

مه ار  دزد  تسد  سپ  تسا ، چـم  ات  ممیت  ( 9 «) مُکیْدیَأ َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْـسماَف  « ؛ میراد ممیت  يهیآ  رد  دنتفگ : سلجم  نآ  رد  ّتنـس  لها 
کنع تباغ  ائیـش و  تظفح  « ؛ هکنیا هن  دـشاب ، تایاور  تایآ و  مامت  رب  ّطلـسم  دـیاب  هیقف  هک  دـننادیمن  اـهنآ  درک - ، عطق  چـم  زا  دـیاب 

ار ممیت  يهیآ  ّتنسلها  دریگب -. رظن  رد  دیاب  اج  کی  ار  اهنیا  يهمه  و  دنک ، شومارف  ار  اوفرـصت  اّما و ال  دنیبب  ار  اوبرـش  اولک و  ءایـشا »
زا درک . عطق  دیاب  اهناتشگنا  خیب  زا  دندومرف : ناشیا  دندرک  لاؤس  ترـضح  زا  دندوب ؛ هدرک  شومارف  ار  نآرق  رگید  ياج  اّما  دندوب  هدید 
درف نـیا  نوـچ  تسادـخ ، يارب  زا  اـهتسد  فـک  ( 10 «) ِهَِّلل َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو  : » هدـمآ نآرق  رد  دـندومرف  دندیـسرپ ، ار  ناـشلیلد  ترــضح 
مامت دمآ و  هفیلخ  هجیتن  رد  دنک . هدجس  دناوتب  دنامب و  شتـسد  فک  ات  دیرب  ار  شناتـشگنا  هت  ات  دیاب  دنک  هدجـس  شتـسد  اب  دهاوخیم 

نیا دوب  هّماع  ياهقف  مامت  سأر  رد  هک  دووادیبا  درک . لمع  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ياوتف  هب  تشاذگ و  رانک  ار  نارگید  ياهاوتفو  ماکحا 
راکفا و هفیلخ  هک  مدیدیمن  ار  هنحص  نیا  مدوب و  هدرم  لبق  لاس  تسیب  متشاد  دیما  متشادن و  زور  نیا  زا  رتخلت  يزور  نم  : » تفگ نینچ 

ترـضح لتق  يهنیمز  ات  درک  تیاعـس  دـسح و  ردـق  نآ  و  دـنک ». لـمع  هلاـس  تفه  يهّچب  کـی  ياوتف  هب  دراذـگب و  راـنک  ار  اـم  دـئاقع 
تبحـص بلطم و  نیا  زا  ام  دوب . لدتـسم  دنتـسم و  نوچ  دش ؟ هتفریذپ  مالـسلا  هیلعماما  فرح  ارچ  یلو  درک . مهارف  ار  مالـسلا  هیلعداوج 

رگا هک  مییوگب  نخـس  ياهنوگ  هب  دـیاب  مینک ، ینارنخـس  میورب و  ربنم  میهاوخیم  رگا  اههبلط  ملع و  لها  اـم  هک ، مینکیم  تشادرب  ماـما 
نامفرح میهد  هئارا  يدنـس  كردـم و  میناوتن  مییوگب و  يزیچ  هچانچ  رگا  اـّما  میهد . هئارا  میناوتب  تساوخ  دنـس  كردـم و  اـم  زا  یـسک 

نالف هب  میهدـب  سردآ  میناوتب  دنتـساوخ  كردـم  ام  زا  هکنیا  دّرجم  هب  رگا  اـّما  دوشیم . بارخ  ناـمهقباس  راـبتعا و  دوشیمن و  هتفریذـپ 
هک یسک  اهنت  اهيربنم  نایم  رد  مدوب ، هک  هّچب  تسه  مدای  دوشیم . هتفریذپ  نامفرح  مینکیم و  ادیپ  رابتعا  تقو  نآ  هحفص ، نالف  باتک 

، هرـس سدقیماما  برد  دومحم  دّیـس  موحرم  دورب ، ربنم  هرـس  سدـقياهچرد  رقاب  دّـمحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  موحرم  رـضحم  رد  تسناوتیم 
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صاحب کتاب ثمرات الحیاة بودند. چرا که ایشان حافظهائی قوي داشتند و شصت هزار حدیث را با سند حفظ بودند و به مجّردي که   
از ایشـان سـند میخواسـتند فوراً دست میگذاشـتند روي آدرس فالـن کتاب در فالن صـفحه، که آن حـدیث آنجا نقل شـده. حتی

دندوب هتفر  دـعب  زور  مه  ناشیا  . دوب هدیـسر  ناشیا  شوگ  هب  دـندوب و  هتفرگ  یلاکـشا  ناشیا  زا  ياهچرد  رقاب  دّـمحم  دّیـس  اـقآ  مه  يزور 
مهم یلیخ  نیا  دـندوب . هدومرف  نایب  ار  ناشـضیارع  دنـس  دـندوب و  هدروآ  باتک  يداـیز  دادـعت  ياهچرد و  هَّللا  تیآ  لـباقم  رد  ربنم  يور 

دناوتیم ارچ  لاح  دنک . موکحم  ار  ياهچرد  رقاب  دّمحم  دّیس  هَّللا  تیآ  موحرم  لثم  يدیلقت  عجرم  دهتجم و  اّلم و  دناوتب  یـسک  هک ، تسا 
اّما دنک . تبحص  تردق  اب  دناوتیم  دشاب  شتـسد  رد  دنـس  یـسک  ره  و  تسه ، شتـسد  رد  دنـس  نوچ  دهد !؟ ماجنا  ار  یمهم  راک  نینچ 

تبحـص دنتـسم  هشیمه  هک  تسا  سرد  ام  يارب  نیا  سپ  دنک ؛ تیبثت  ار  شفرح  تردق  اب  دناوتیمن  دـشاب  هتـشادن  ییانب  ریز  شراک  رگا 
وگباوج دناوتیمن  ًادعب  هک  دنزیم  ییاهفرح  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  نوچ  دروایب ، مک  فرح  ربنم  يالاب  یـسک  هک  دـنکن  ادـخ  و  مینک ،

هک دندومرف : ربنم  ياپ  زا  ناشیا  تفگ ؛ بنیز  تفگ : يربنم  هک  دندوب  هتـسشن  یـصخش  ربنم  ياپ  ياهچرد  رقاب  دّـمحم  دّیـس  ياقآ  دـشاب .
مک فرح  یتقو  مدآ  دیدوب !؟ امـش  ایآ  مدوبن  نم  دـندومرف : ناشیا  دـیدوبن ! اج  نآ  هک  امـش  تفگ : يربنم  تفگن . يزیچ  بنیز  ترـضح 

دناوـتیمن هک  یتـقو  تسا ، زجاـع  هک  یـسک  نآ  زجاـعلا » ُبرح  ُۀـمیتشلا  : » میراد مه  تیاور  رد  رد  و  دـتفایم ، ییوگازـسان  هـب  دروآیم 
« هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  . » دیوگیم ازسان  دروایب  لالدتسا 

اه یقرواپ 
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