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مالسلاهیلع رقاب  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 

4 عجایب و معجزات شگفت انگیز امام باقر علیه السالم

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع رقاب  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  7بیاجع و 

باتک 7تاصخشم 

رتشگنا کی  لخاد  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لیاسو  ندروآ  7نوریب 

نیمز لخاد  زا  رمحا  يالط  لوپ و  ندروآ  8نوریب 

تشخ کی  زا  رگید  لیاسو  بآ و  اذغ و  ندروآ  8نوریب 

گنس کی  لخاد  زا  یتشهب  بیس  ندروآ  9نوریب 

هماج ود  روگنا و  دبس  کی  ندرک  اطع  نامسآ و  زا  يربا  9ندمآ 

هدش خسم  تاقولخم  نداد  9ناشن 

یهلا باذع  هب  نیدم  لها  ندش  10دیدهت 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  نانخس  زا  کی  چیه  نتشادن  دای  10هب 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  اب  مالسلاهیلع  یبن  سایلا  11يوگتفگ 

نیمز اهنامسآ و  توکلم  نداد  11ناشن 

هدنشخرد يرون  مالسلاهیلع  رقاب  12ماما 

مالسلامهیلع تیب  لها  زیگنا  زاجعا  صوصخم و  12زارت 

نانآ هب  یهلا  ملع  زا  ششخب  نایعیش و  12تخانش 

مالسلامهیلع تیب  لها  زا  13یلئاضف 

تسا لکشم  تخس و  تیب  لها  راک  13كرد 

یعرش لئاسم  ندیسرپ  هنجا و  نانمؤم  13ندمآ 

هدننک جح  14نج 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  يوس  هب  لخن  14ندمآ 

هدیکشخ تخرد  زا  هزات  14ياهامرخ 

نیمز زا  بآ  ندیشوج  رام و  زا  رتوبک  14تیاکش 

تسرهف
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مالسلاهیلع رقاب  ماما  رس  يالاب  رب  اههَرَّبُق  ناکشجنگ و  ندرک  15زاورپ 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  هب  یشحو  گرگ  ندرک  ادیپ  15لسوت 

هدرم شوگزارد  ندرک  16هدنز 

ردپ بذعم  حور  اب  یماش  درم  16طابترا 

دوب مالسلاهیلع  رقاب  ماما  بحم  هک  ياهدرم  ندرک  16هدنز 

هباحص زا  یکی  هب  مظعا  مسا  نداد  17دای 

ناراب ریز  زا  وا  تاجن  راوید و  تشپ  زا  صخش  17ندید 

مرحمان نز  اب  درف  یخوش  زا  نتشاد  17عالطا 

دوش یمن  ماما  دید  عنام  17اهراوید 

توهرب یفرعم  اهرهش و  دالب و  18تخانش 

یناسارخ درم  ردارب  ردپ و  گرم  زا  یبیغ  18ياهربخ 

زینک دیرخ  18يارجام 

رز ياههسیک  نادرگرب  یعقاو و  نادزد  19يریگتسد 

دشار گرم  زا  یبیغ  20ربخ 

رباج هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياههتفگ  ندرک  20وگزاب 

تسرد ینیبشیپ  یبیغ و  20ياهربخ 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  زیگناتفگش  20يزادناریت 

تخرد گنس و  دراک و  ندمآ  نخس  21هب 

23یقرواپ

24مؤسسه نورفاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلاهیلع رقاب  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

باتک تاصخشم 

دحاو میظنت  هیهت و  (/ عیـشت بهذم  تیناقح  تابثا  : ) مالـسلاهیلع رقاب  ماما  زا  يزیگنا  تفگـش  تازجعم  بیاجع و  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
: مود پاچ  لایر : 12000 کباش : 78ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 1387 سگرن ، لگ  میمـش  مق : رـشن : تاصخـشم  سگرن . لگ  یتاقیقحت 
. تساهدـش رـشتنم  فلتخم  نیرـشان  طـسوت  فـلتخم  ياـهلاس  رد  باـتک  نیا  تشادداـی : مود . پاـچ  تشادداـی :  6-787254-964-978

 - 57 مجنپ ، ماما  ع ،)  ) یلع نبدـمحم  عوضوم : عیـشت . بهذـم  تیناقح  تابثا  رگید : ناونع  سیونریز . تروصب  هماـن  باـتک  تشادداـی :
هعومجم هسسوم  هدوزفا : هسانـش   Muhammad ibn Ali, Imam V -- Miracles عوضوم : مجنپ  ماـما  تازجعم ، 114ق -- .

هرامش  297/9552 ییوید : يدـنب  هدر  ع3 1387  / BP44/35 هرگنک : يدنب  هدر  جـع )  ) سگرن لگ  یتاقیقحت  دـحاو  رارـسا . ياه  دـیلک 
1258290 یلم : یسانشباتک 

رتشگنا کی  لخاد  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لیاسو  ندروآ  نوریب 

، یلع نب  نیـسحلا  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  هللادبع  تقو  نآ  رد  متفر و  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  هب  يزور  دـیوگ : یم  یقر  دواد 
میهاوخیم : » دـنتفگ اهنآ  دوب . رایـسب  تارهاوج  لام و  ناشیا  هارمه  هب  دـندمآ و  ناسارخ  لها  زا  رفن  ود  داتفه و  درک . یم  تماما  يوعد 

وا تسیچ »؟ تماما  تلالد  : » دندیـسرپ يو  زا  تسا . ماما  وا  هک  درب  یلع  نب  هللادـبع  شیپ  ار  ناـشیا  یـصخش  تسیک »!؟ ماـما  هک  مینادـب 
، دروآ نوچ  روایب ». ار  قودنص  مالغ ! يا  : » تفگ سپـس  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يادر  اصع و  رتشگنا و  هرز و  : » تفگ

اصع رب  هیکت  داهن و  رـس  رب  تسد  دیـشوپ و  ار  نآ  تشادرب و  سپـس  داهن . دوخ  شیپ  دروآ و  نوریب  ار  یهرز  درک و  زاب  ار  قودنـص  رس 
دواد میـسر ». یم  تمدخ  هب  ادرف  هللا  ءاشنا  : » دنتفگ دندرک و  هاگن  رگیدمه  هب  دندید  ار  اههناشن  نآ  ناشیا  نوچ  دـناوخ . ياهبطخ  درک و 
اجنآ زا  ناسارخ  لها  نوچ  تسیاب ، ياهشوگ  رد  ورب و  یلع  نب  هللادـبع  يهناخ  رد  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  : » دـیوگ یقر 

. مداتـسیا ياهشوگ  رد  متفر و  ترـضح  نآ  شیاـمرف  قـبط  سپ  نزب ». ادـص  ناشردـپ  دوـخ و  ماـن  هب  ار  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دـندمآ  نوریب 
مبحاص شیپ  ار  امـش  ات  دیئایب  : » متفگ دندرک . بجعت  اهنآ  یگمه  مدز . ادص  ناشناردـپ  دوخ و  مان  هب  ار  اهنآ  دـندمآ  نوریب  هک  یماگنه 

. مدرب مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  هب  ار  اـهنآ  سپـس  مالـسلاهیلع ». رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  : » متفگ تسیک »؟ وت  بحاـص  : » دـنتفگ مربب ».
نآ زا  رتیمارگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  يایـصوا  هک  دـیور  یم  اجک  هب  ناسارخ ! لها  يا  : » دومرف اهنآ  هب  ترـضح 

هحفـص .« ] روایب ارم  رتشگنا  مرـسپ ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماـما  هب  درک  رظن  سپـس  دنـسانشن ». ار  دوخ  یلاوم  هک  دنتـسه 
ار رتشگنا  تفگ و  يزیچ  بل  ریز  رد  ترـضح  نآ  سپـس  داهن . دوخ  راوگرزب  ردـپ  دزن  دروآ و  ار  قیقع  رتشگنا  ترـضح  نآ  سپ  [ 278
نآ داتفا . رتشگنا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياصع  هماـمع و  هرز و  زیگنا ، زاـجعا  روطب  ناـهگان  داد ، تکرح  تفرگ و 
راب دش . مک  وا  زا  [ 1  ] َشرَا کی  ناهگان  تخادنا ، ار  هرز  سپس  تفرگ . تسد  رد  اصع  داهن و  رس  رب  ار  همامع  دیشوپ و  ار  هرز  ترضح ،

هرز و ناهگان  دـنابنج ، ار  كرابم  بل  زاب  دروآرد و  ار  هرز  تشادرب و  رـس  زا  همامع  هاگنآ  دـش . زارد  َشرَا  کـی  زاـب  تخادـنایب ، رگید 
رد ام ، يومعرـسپ  دزن  هک  اهنیا  رگا  : » دومرف درک و  ناسارخ  لها  هب  رظن  هاگنآ  دندش . دیدپان  دـنتفر و  رتشگنا  لخاد  هب  زاب  اصع  همامع و 

هدوب وا  نامرف  هب  نوراق  جنگ  هکنآ  رگم  دوبن  یماما  چیه  ناسارخ ! لها  يا  میرادن . یلضفت  ناشیا  رب  ام  سپ  دشاب  زین  ام  دزن  دوب  قودنص 
نیقی ترضح  نآ  تماما  هب  دندرک و  میلست  ار  لام  اهنآ  سپ  منک ». یم  لوبق  امش  صالخا  یتسود و  يارب  زا  ار  دیاهدروآ  هچنآ  اما  تسا 

[. 2 . ] دنتفر هدرک و 
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نیمز لخاد  زا  رمحا  يالط  لوپ و  ندروآ  نوریب 

تیاکـش دوخ  يدنمتجاح  رقف و  زا  ترـضح  نآ  شیپ  مدـش و  دراو  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  رب  دـیوگ : یم  دـیزی  نب  رباج 
دش و فرـشم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رعاش  تیمک  هک  تشذگ  یکدـنا  تسین ». ام  دزن  یمهرد  رباج ! يا  : » دومرف ترـضح  مدرک .
. دناوخ ياهدیصق  تیمک  سپ  ناوخب ». : » دومرف ترضح  مناسرب ». ضرع  هب  ياهدیصق  دشاب  كرابم  يأر  رگا  موش  وت  يادف  : » درک ضرع 
هب دروآ و  هردـب  مالغ  هدـب ». تیمک  هب  روایب و  نوریب  مهرد ) رازه   ) هردـب کی  هناخ  نیا  زا  مـالغ ! يا  : » دومرف شمـالغ  هب  ترـضح  دـعب 

: دوـمرف ترـضح  مناـسرب ». ضرع  هـب  رگید  ياهدیـصق  دریگب  رارق  كراـبم  يأر  رگا  موـش  وـت  يادـف  : » درک ضرع  تـیمک  داد . تـیمک 
هب دروآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  رگید  يهردب  ات  دومرف  روتـسد  مالغ  هب  ترـضح  نآ  دناوخ . رگید  هدیـصق  تیمک ، هحفص 279 ] .« ] ناوخب »

سپ ناوخب ». : » دوـمرف ترـضح  مناوـخب ». زین  ار  هدیـصق  نیموـس  دـیئامرفب  هزاـجا  رگا  مدرگ  وـت  يادـف  : » درک ضرع  تیمک  داد . تیمک 
لام بلط  رطاخ  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  : » درک ضرع  تیمک  دومن . ءاطعا  مالغ  هب  هردب  کی  ترضح  زاب  دناوخ . زین  ار  هدیصق  نآ  تیمک 

بجاو نم  رب  یلاعت  يادخ  هچنآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهلـص  زج  مدوشگن و  امـش  حدم  هب  نابز  يویند ، يهدیاف  و 
يا : » دومرف هاگنآ  دومن ، ریخ  ياعد  تیمک  قح  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  ترـضح  مرادـن ». يرگید  دوصقم  امـش ، قح  يادا  زا  دـنادرگ 

درک و روطخ  يزیچ  مرطاخ  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  لاـح  نیا  نوچ  : » دـیوگ یم  رباـج  نادرگرب ». شدوخ  ناـکم  هب  ار  اههردـب  نیا  مـالغ !
تیمک نوچ  دومرف . ءاطعا  مهرد  رازهیـس  تیمک ، يهرابرد  تسین و  نم  دزن  یمهرد  دومرف  نم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  متفگ  دوخ  اـب  یمه 
مهرد رازهیس  نداد  هب  تیمک  هب  هیده  يهرابرد  یلو  تسین  نم  دزن  مهرد  کی  يدومرف  نم  هب  موش  تیادف  : » مدرک ضرع  تفر ، نوریب 

دندنادرگرب هناخ  نآ  هب  هرابود  دندروآ و  نوریب  اجنآ  زا  ار  اهمهرد  هک  هناخ  نآ  هب  زیخ و  اپب  رباج ! يا  : » دومرف ترـضح  دـیدومرف ». رما 
. مدیـسر ترـضح  تمدـخ  هدـمآ و  نوریب  سپ  متفاین ، يزیچ  اـهمهرد  نآ  زا  یلو  مدـش  دراو  هناـخ  نآ  هب  متـساخرب و  سپ  وش ». لـخاد 

یم رهاـظ  امـش  يارب  هچنآ  زا  تسا  رتـشیب  میاهتـشاد  ناـهنپ  امـش  زا  هک  یلئاـضف  تاـمارک و  تازجعم و  نآ  رباـج ! يا  : » دوـمرف ترـضح 
دننام يزیچ  ناهگان  دز ، نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  ياپ  اجنآ  رد  درب . هناـخ  ناـمه  هب  تفرگ و  ارم  تسد  تساـخ و  اـپ  هب  هاـگنآ  میزاـس ».

هب هک  دوخ  ینید  ناردارب  اب  زج  رگنب و  هرهاب  هزجعم  نیا  هب  رباـج ! يا  : » دومرف ترـضح  دـمآ . نوریب  نیمز  زا  رمحا  يـالط  زا  رتش  ندرگ 
میهد ماجنا  میهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  هداد  تردق  ام  هب  یلاعت  يادخ  انامه  راذگن ، نایم  رد  ار  زار  نیا  یشاب  هتـشاد  نانیمطا  ناشیا  نامیا 

هحفص 280] [. ] 3 .« ] میناشکب میهاوخب  هک  وس  ره  هب  ار  نیمز  مامت  میناوت  یم  ام  و 

تشخ کی  زا  رگید  لیاسو  بآ و  اذغ و  ندروآ  نوریب 

تقو نوچ  دوبن ، یتشخ  زج  شکرابم  لزنم  رد  مدوب و  نامهیم  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  دیوگ : یم  عیبر  نب  سیق 
یلیدنم دز و  تشخ  نآ  هب  ار  شکرابم  تسد  ترـضح  نآ ، زا  سپ  مدرک . ادتقا  نم  داتـسیا و  زامن  هب  ترـضح  نآ  دیـسر  ارف  ءاشع  زامن 

قح هک  تسا  یئاذـغ  نیا  : » دوـمرف نم  هب  تشاد . رارق  يدرـس  مرگ و  ماـعط  ره  هدـئام ، نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  نآ  زا  ياهدـئام  نیگنس و 
هظحل نیا  رد  تشگرب . تشخ  نآ  هب  هدـئام  نآ  هاگنآ  میدروخ ، نآ  زا  نم  ترـضح و  نآ  سپ  تسا ». هدرک  ایهم  دوخ  ءایلوا  يارب  یلاعت 

کچوک یتشخ  زج  ار  نآ  مدرک و  ور  ریز و  ار  تشخ  نآ  نم  تفر . نوریب  یتجاـح  يارب  ترـضح  نآ  هک  یتقو  اـت  تفرگارف  کـش  ارم 
ولمم بآ  زا  هک  ییاهوبس  اههزوک و  اهحدق و  تشخ  نآ  زا  سپ ، تسناد  ار  دوب  هدمآ  نم  نهذ  رد  هک  یکش  دمآ و  ترـضح  نآ  متفاین .

حیـسم اـب  تسا  دوهی  لـثم  نم ، اـب  وت  لـثم  : » دومرف دـنادرگزاب و  دوـخ  ياـج  هب  دـعب  مدـیماشآ و  اـهبآ  نآ  زا  نم  سپ  دروآ . نوریب  دوـب 
دمآ و نخس  هب  تشخ  سپ  دیوگب ، نخـس  ات  داد  نامرف  تشخ  نآ  هب  ترـضح  سپـس  دندروآ ». یمن  قوثو  وا  هب  یهاگ  هک  مالـسلاهیلع 

[. 4 . ] دومن ملکت 
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گنس کی  لخاد  زا  یتشهب  بیس  ندروآ  نوریب 

هب نوچ  مدوب . ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  دوب و  هریح  هب  نتفر  لاح  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دـیوگ : یم  دـیزی  نب  رباج 
ام نانمشد  يارب  تشهب و  ياه  ناتسوب  زا  تسا  یناتـسوب  ام ، نایعیـش  ام و  يارب  نیمز  نیا  رباج ! يا  : » دومرف نم  هب  میدش ، فرـشم  البرک 

: دومرف ترـضح  يدیـس ». ای  کیبل  : » مدرک ضرع  هحفـص 281 ] !« ] رباـج يا  : » دوـمرف نم  هب  هاـگنآ  منهج ». ياـههرفح  زا  تسا  ياهرفح 
دروآ نوریب  ار  یبیس  نم  يارب  درک و  لخاد  اهگنس  نایم  رد  ار  شکرابم  تسد  سپ  يدیـس ». ای  یلب  : » مدرک ضرع  يروخ »؟ یم  يزیچ  »

زا تسا و  تشهب  ياههویم  زا  متسناد  تشادن . تهابـش  یئایند  ياههویم  هب  هجو  چیه  هب  مدوب و  هدیدن  یئوبـشوخ  نآ  هب  یبیـس  زگره  هک 
[. 5 . ] تفاین ثودح  نم  زا  یثدح  متفاین و  جاتحم  یماعط  چیه  هب  زور  لهچ  ات  نآ  تلیضف  تکرب و  زا  مدروخ و  نآ 

هماج ود  روگنا و  دبس  کی  ندرک  اطع  نامسآ و  زا  يربا  ندمآ 

روگنا ایادخ ! : » تفگ دوخ  ياعد  رد  درک و  یم  اعد  هک  مدید  ار  يدرم  مدوب ، اعد  هب  لوغـشم  سیبقوبا  هوک  رب  دـیوگ : یم  دعـس  نب  ثیل 
دبـس کی  درک و  دنلب  ار  شتـسد  درم  نآ  دـش . کیدزن  شرـس  هب  دـنکفا و  هیاس  وا  رب  دـمآ و  يربا  سپ  امرف ». يزور  نم  هب  مهاوخ ، یم 

ارم متـسه ، هنهرب  ادـنوادخ ! : » درک ضرع  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  رگید  راـب  داد . رارق  شدوـخ  لـباقم  رد  تـفرگرب و  ربا  نآ  زا  روـگنا 
ندروخ هب  تسـشن و  سپـس  تفرگ و  دوب  هماج  ود  هک  هدـیچیپ  مه  رد  يزیچ  وا  زا  دـش و  کیدزن  وا  هب  ربا  نآ  رگید  راـب  سپ  ناـشوپب ».

وا متـشادرب . ياهناد  دـنچ  مدرک و  زارد  روگنا  دبـس  نآ  هب  تسد  متفر و  وا  شیپ  نم  دوبن . روگنا  نامز  ماگنه  نیا  دـش و  لوغـشم  روگنا 
نم يدرک و  اعد  وت  : » متفگ اـجک »!؟ زا  : » دومرف متـسه ». کیرـش  روگنا  نیا  رد  نم  : » متفگ ینک »!؟ یم  هچ  : » دومرف درک و  نم  هب  يرظن 

یفاک دـح  هب  نوچ  مدروخ ، وا  اـب  متـسشن و  سپ  روخب ». نیـشنب و  : » دومرف دنتـسه ». کیرـش  ود  ره  وگنیمآ  هدـننکاعد و  متفگ و  نیمآ 
تجاح هماـج  هب  : » مدرک ضرع  هحفـص 282 ] .« ] رادرب ار  هماج  ود  نیا  : » دومرف تساوخ و  اپ  هب  وا  دش و  دـنلب  دبـس  نآ  ناهگان  میدروخ 

مه هب  تشاد  نت  رب  هچنآ  تخاـس و  ادر  ار  يرگید  رازا و  یکی  ار  هماـج  ود  نآ  سپ  مشوپب ». مدوخ  اـت  نادرگرب  يور  : » دوـمرف مرادـن ».
هک ار  هماج  نآ  دنتفاتش و  وا  لابقتسا  هب  یتعامج  دش  کیدزن  افص  هب  نوچ  دش . دورف  سیبقوبا  هوک  زا  درک و  دنلب  دوخ  تسد  اب  دیچیپ و 

رفعجوبا ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  : » تفگ وا  تسیک »؟ يو  : » مدرک لاؤس  یکی  زا  داد . یـسک  هب  تشاد  تسد  رد 
[. 6 .« ] تسا مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 

هدش خسم  تاقولخم  نداد  ناشن 

نم يارب  سپ  مشاب ، یم  روک  ناوتان و  متسه و  وت  يهعیش  نم  : » مدرک ضرع  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
مه هک  دـشاب  هچ  : » مدرک ضرع  منک »؟ اـطع  وت  هب  ار  همئا  تمـالع  یهاوخیمن  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  نک ». تنامـض  ار  تشهب 

!« مشاب هتشادن  تسود  ار  نآ  هنوگچ  : » متفگ يراد »؟ تسود  ار  نیا  هچ  يارب  : » دومرف یئامرفب ». عمج  نم  يارب  ار  تنامض  مه  تمالع و 
. مدـید ترـضح  نآ  دزن  ار  مالـسلامهیلع  همئا  عیمج  لاح ، نامه  رد  ناهگان  دـیلام ، ماهدـید  هب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  ترـضح  نآ  سپ 

سپ هنیزوب . ای  كوخ  ای  گس  رگم  مدیدن  دنگوس  ادـخ  هب  ینیب »!؟ یم  هچ  دوخ  مشچ  اب  هک  نک  رظن  نکفیب و  مشچ  الاح  : » دومرف سپس 
رگا تسا و  گرزب  رایـسب  یهایـس  ینیب  یم  هک  ییاهنیا  : » دومرف ترـضح  دنتـسه »!؟ یناسک  هچ  هدش  خسم  تاقولخم  نیا  : » مدرک ضرع 

.« دید دنهاوخن  هدش  خسم  تروص  نیا  رد  زج  ار  دوخ  نیفلاخم  هعیـش ، مدرم  دـنک  نایامن  ار  ناسک  یقیقح  تروص  دوش و  هتـشادرب  هدرپ 
تباسح نکل  یئانیب  تلاح  هب  ینعی  ینامب  یقاب  لاح  نیا  رب  وت  مراذـگب  یهاوخ  یم  رگا  دـمحموبا ! يا  : » دومرف نآ  زا  سپ  هحفص 283 ] ]

ضرع منادرگ »؟ زاب  تسخن  تلاح  هب  ار  وت  منک و  تنامـض  ار  تشهب  وت  يارب  نادزی  ترـضح  زا  يراد  یم  تسود  رگا  و  دشاب ، ادـخ  اب 
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یمن تشهب  ضوع  يزیچ  چـیه  هک  نادرگزاـب  لوا  تلاـح  هب  ارم  مرادـن ! نوگژاو  قـلخ  نیا  هب  ندرک  هاـگن  هب  یتجاـح  چـیه  نم  : » مدرک
[. 7 . ] متشگزاب ملوا  لاح  هب  نم  دیلام و  مناگدید  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترضح  نآ  سپ  دشاب ».

یهلا باذع  هب  نیدم  لها  ندش  دیدهت 

نوعلم نآ  هب  داتسرف ، سبح  هب  ار  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  نوعلم ، ماشه  نوچ  هک : تسا  يورم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دنیوگیم 
ام زا  شیپ  و  دننک ، هنیدم  يهناور  ار  ترـضح  عیرـس  ات  داد  روتـسد  وا  سپ  دناهدش ». مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دیرم  همه  نادنز  لها  : » دنتفگ

دمحم نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  بارتوبا  رگوداج  رسپ  ود  هک : دننک  ادن  مدرم  نایم  رد  تسا  هار  رس  رد  هک  اهرهش  رد  هک  داتسرف  یکیپ 
يزیچ ناشیا  هب  هک  سک  ره  سپ  دـندرک ، رایتخا  ار  اهنآ  نید  دـناهدش و  لیامتم  نایاسرت  يوس  هب  مدوب  هدـیبلط  ماش  هب  ار  ناـشیا  نم  هک 

رهـش نآ  دراو  وا  زا  دعب  دیـسر ، نیدم  رهـش  هب  کیپ  نوچ  تسا . رده  شنوخ  دنک  هحفاصم  ناشیا  اب  ای  دنک  مالـس  ناشیا  رب  ای  دـشورفب 
دنچ ره  و  دنتفگ ، مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ازـسان  دـنداد و  مانـشد  ار  ام  دنتـسب و  ام  يور  رب  ار  اهرد  رهـش  نآ  لها  و  میدـش ،

هب ناشیا  اب  مردپ  میدیـسر ، هزاورد  کیدزن  ام  نوچ  دـنداد . یمن  ام  هب  هقوذآ  دـندوشگ و  یمن  ار  برد  دـندرک ، یم  رارـصا  ام  ناهارمه 
یم هلماعم  اراصن  دوهی و  اب  امش  میـشاب ، نانچ  رگا  و  دناهتفگ ، امـش  هب  هک  میتسین  نانچ  ام  دیـسرتب ، ادخ  زا  : » دومرف تفگ و  نخـس  ارادم 
امـش دنهد و  یم  هیزج  اهنآ  هک  اریز  دیرتدب ، اراصن  دوهی و  زا  امـش  : » دنتفگ ناتخبدـب  نآ  دـینک »؟ یم  عانتما  ام  اب  يهلماعم  زا  ارچ  دـینک 
راهچ امـش و  ات  میئاشگ  یمن  امـش  يور  رب  ار  رد  : » دـنتفگ دیـشخبن و  يدوس  درک  تحیـصن  ار  ناشیا  مردـپ  دـنچ  ره  دـیهد ». یمن  هیزج 

تکرح دوخ  ياج  زا  وت  رفعج ! يا  : » تفگ دش  هدایپ  درک ، دهاشم  ار  رارشا  رارصا  نوچ  ترـضح  هحفص 284 ] .« ] دیوش كاله  ناتنایاپ 
رب تشگنا  درک و  رهـش  بناج  هب  ور  تفر و  دوب  فرـشم  نیدـم  رهـش  رب  دوب و  یکیدزن  نآ  رد  هک  یهوک  هب  ترـضح  نآ  سپـس  نکن ».

نیدم و لها  رب  بیعش  ندیدرگ  ثوعبم  رب  لمتشم  تسا و  هدرک  لزان  بیعش  يهصق  رد  یلاعت  قح  هک  یتایآ  تشاذگ و  دوخ  ياهـشوگ 
[8 « ] نینمؤم متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب  : » دیامرف یم  یلاعت  قح  هک  اجنآ  ات  دناوخ ، ناشیا  رب  ار  تسوا  ینامرفان  هب  ناشیا  ندیدرگ  بذعم 
رد ادخ  هیقب  ام  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف سپس  دیشاب ). هتـشاد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  هدراذگ  یقاب  امـش  يارب  دنوادخ  هچنآ  ینعی : )

اهنآ گرزب  کـچوک و  نز و  درم و  شوگ  هب  ار  ادـص  نآ  هک  تخیگنارب  اـهنآ  رب  ياهریت  هایـس  داـب  یلاـعت  قـح  ناـهگان  میتـسه ». نیمز 
درم دندرک . رظن  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  بناج  هب  دـندمآ و  ناشیاههناخ  ياهماب  رب  سپ  تفرگارف . یمیظع  تشحو  ار  اهنآ  و  دـناسر ،

، دیـسرتب ادخ  زا  نیدم ! لها  يا  : » هک درک  ادن  رهـش  نایم  رد  دنلب  يادص  هب  درک ، هدهاشم  تلاح  نادب  ار  مردپ  نوچ  نیدم  لها  زا  يریپ 
ار برد  رگا  هک  دنگوس  يادخ  هب  دوب ، هداتسیا  درک  نیرفن  ار  شموق  هک  یتقو  رد  بیعش  هک  هداتسیا  یعضوم  رد  درم  نیا  هک  یتسرد  هب 
ام هب  دندرب و  ناشلزانم  رد  ار  ام  دندوشگ و  ار  برد  دندیسرت و  اهنآ  سپ  دش ». دهاوخ  لزان  امش  رب  باذع  نآ  لثم  دیئاشگن ، وا  يور  رب 
هب ار  درمریپ  نآ  هک  تشون  وا  هب  نوعلم  نآ  تشون و  ماشه  هب  ار  هصق  نآ  نیدم  یلاو  میتفر . نوریب  اجنآ  زا  دعب  زور  رد  ام  و  دنداد ، ماعط 

هنیدم یلاو  هب  ماشه  سپ  دش ). لصاو  یهلا  تمحر  هب  ماشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  وا  دـیبلط و  ار  درمریپ  نآ  رگید : تیاور  هب  . ) دـناسر لتق 
[. 9 . ] دـش لصاو  میحج  لفـسا  كرد  هب  ماشه  دـیایب ، لـمع  هب  هدارا  نیا  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دـناسرب  لـتق  هب  رهز ، هب  ار  مردـپ  هک  تشون 

هحفص 285] ]

مالسلاهیلع رقاب  ماما  نانخس  زا  کی  چیه  نتشادن  دای  هب 

یثیبخ درم  هک  شوارق  نب  رضن  مان  هب  يدرم  هکنیا  ات  درک  یم  فیرعت  ار  دادش  تشذگرـس  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  يزور  دنیوگیم 
وا : » دنتفگ دندش و  تحاران  ترضح  نآ  نارای  دونشب . ار  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نانخس  تسناوت  یم  هک  تسشن  ییاج  رد  دش و  لخاد  دوب 
زا زیچ  چیه  هک  دیوش  یم  هجوتم  دیسرپب ، وا  زا  رگا  تسین  نینچ  هن ، : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دینـش ». ار  زیچ  همه  تسا و  یثیبخ  درم 
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يارب يدینش  رفعجوبا  زا  زور  نآ  هک  یثیداحا  زا  میتفگ : وا  هب  میدید و  ار  وا  اهدعب  : » دنتفگ باحـصا  زا  یخرب  درادن ». دای  هب  ارم  نانخس 
[. 10 .« ] مدیمهفن ار  وا  راتفگ  زا  دایز  هچ  مک و  هچ  يزیچ  چیه  ادخ ! هب  مسق  : » تفگ وا  وگب ». ام 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  اب  مالسلاهیلع  یبن  سایلا  يوگتفگ 

ناهگان ماگنه  نیا  رد  دوب ، هبعک  فاوط  لوغشم  هکم  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  مردپ  هک : تسا  يورم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دنیوگیم 
، درک توعد  زین  ارم  دروآ . افـص  لحم  يوس  هب  ار  ترـضح  نآ  درک و  عطق  ار  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  فاوط  هک  دـش  هدـید  يرادـباقن  درم 

تکرب ریخ و  : » تفگ داهن و  مرس  رب  ار  شتسد  سپس  ربمغیپ »! رـسپ  يا  يدمآ  شوخ  : » تفگ نم  هب  رادباقن  میتفر . افـص  هب  یئات  هس  سپ 
نم ای  یهدب  ربخ  نم  هب  وت  یهاوخ  یم  رفعجابا ! يا  : » تفگ مردپ  هب  رادباقن  درم  نآ  سپس  شناردپ ». زا  دعب  ادخ  نیما  يا  داب  وت  رب  ادخ 
رقاب ماما  منک »؟ قیدصت  ار  وت  نم  ای  ینک  قیدصت  ارم  وت  یهاوخ  یم  مسرپب ؟ وت  زا  نم  ای  یـسرپب  نم  زا  وت  یهاوخ  یم  مهدـب ؟ ربخ  وت  هب 

هب خساپ  رد  تنابز  ادابم  نیاربانب  : » تفگ وا  هحفص 286 ] .« ] مراد یگدامآ  زین  همه  يارب  مهاوخ و  یم  ار  اهنیا  يهمه  : » دومرف مالسلاهیلع 
ود شلد  رد  هک  دنک  یم  یسک  ار  يراک  نینچ  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دیوگب ». نم  هب  دشاب  یم  تبلق  رد  هچ  نآ  زا  ریغ  نم ، لاؤس 

زاغآ اج  نیمه  زا  نم  لاؤس  : » تفگ وا  دراد ». عانتما  دراد  دوجو  یگناـگود  نآ  رد  هک  یملع  زا  دـنوادخ  دـشاب و  داـضتم  فلتخم و  ملع 
رقاـب ماـما  تسا »؟ هاـگآ  تسین  فـالتخا  نآ  رد  هک  یملع  هب  یـسک  هچ  دـییامرفب  نوـنکا  يداد ، خـساپ  نآ  زا  یتمـسق  هب  هـک  ددرگ  یم 

، رادـباقن درم  ماگنه  نیا  رد  دـشاب ». یم  ءایـصوا  دزن  تسا  ناگدـنب  يارب  هچنآ  یلو  تسادـخ ، دزن  رد  ملع  نیا  مامت  : » دومرف مالـسلاهیلع 
ملع نآ  ءایـصوا ، : » تفگ سپـس  متـسه ». ملع  نیا  يوجتـسج  رد  ماهدمآ و  اجنیا  روظنم  نیمه  يارب  نم  : » تفگ درک و  زاب  ار  دوخ  باقن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دنروآ »؟ یم  تسدب  دـنناد و  یم  هنوگچ  ار  فالتخا  یب 
یمن ایـصوا  دـید  یم  ار  هچنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  قرف  نـیا  اـب  یحو ،) هار  زا   ) درک یم  لیـصحت  تـسناد و  یم  مـلس 

رد يدـید ، یم  ار  تما  نیا  يدـهم  تمـشچ  اب  تساوخ  یم  ملد  : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هکنیا  ات  دوب ». ربمغیپ  وا  اریز  دـندید ،
و دننک ، یم  باذع  نامسآ ، نیمز و  نیب  مالـسلاهیلع ، دوواد  لآ  ریـشمش  اب  ار  دناهتفر  ایند  زا  هک  ینارفاک  ياه  حور  ناگتـشرف ، هک  یلاح 
: تفگ دروآ و  نوریب  يریـشمش  رادـباقن  درم  ماگنه  نیا  رد  دـنیامن ». یم  قحلم  اهنآ  هب  ار  دنتـسه  ایند  نیا  رد  هک  نارفاک  حاورا  نینچمه 

يارب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یسک  هب  دنگوس  یلب ! : » دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تسا ». اهریشمش  نامه  زا  ریـشمش  نیا  »
نم تالاؤس  متـسه ، سایلا  نم  : » تفگ دز و  رانک  الماک  ار  دوخ  باقن  رادباقن ، نآ  ماگنه  نیا  رد  تسا ». نینچ  دیزگرب ، اهناسنا  تیادـه 

هحفص 287] [. ] 11 .« ] دوشب وت  باحصا  بلق  توق  بجوم  وگتفگ  نیا  متساوخ  یم  هکلب  دوبن ، مدوخ  یعالطایب  رطاخ  هب 

نیمز اهنامسآ و  توکلم  نداد  ناشن 

لیلخ میهاربا  ترضح  هب  هک  تسیچ  نیمز  نامـسآ و  توکلم  زا  دارم  : » مدیـسرپ مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دیوگ : یم  دیزی  نب  رباج 
« ضرـالا تاوامـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و  : » هک هدومرف  نآ  رکذ  زیزع  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  دـنداد  ناـشن  مالـسلاهیلع  هللا 

مدـید ار  يرون  ناهگان  نک ». هاگن  : » تفگ نم  هب  تشادرب و  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  نآ  هک  مدـید  سپ  [. 12]
ار نیمز  نامـسآ و  توکلم  میهاربا ، : » دومرف سپ  دـش ، یم  هریخ  اهمـشچ  هکنانچ  دوب  هدـش  لصتم  نامـسآ  هب  ترـضح  نآ  تسد  زا  هک 
مه رب  ار  تیاـهمشچ  : » دومرف هدومن و  ضوع  ار  دوخ  يهماـج  درب و  هناـخ  نورد  هب  هتفرگ و  ارم  تسد  ترـضح  نآ  سپـس  دـید ». نینچ 
رد : » دومرف هن ». : » متفگ یتسه »؟ یناکم  هچ  رد  هک  یناد  یم  ایآ  : » دومرف ترضح  هظحل  دنچ  زا  دعب  متسب . ار  دوخ  نامشچ  سپ  راذگب ».

: دومرف ترـضح  منکب »؟ زاب  ار  دوخ  مشچ  هک  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  : » متفگ دوب ». هداتفا  اجنآ  هب  شراذـگ  نینرقلاوذ  هک  یتسه  یتملظ  نآ 
. مدید یمن  زین  ار  دوخ  مدق  ياج  هک  مدوب  یقلطم  یکیرات  رد  مدرک  زاب  ار  دوخ  نامشچ  نوچ  دید ». یهاوخن  ار  يزیچ  چیه  هک  نک  زاب  »
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هک ياهمـشچ  نآ  رـس  رب  : » دومرف ترـضح  هن ». : » متفگ یتسه »!؟ اجک  رد  هک  یناد  یم  ایآ  : » دومرف ترـضح  هرابود  هظحل ، دـنچ  زا  سپ 
ترـضح میدیـسر ، ملاع  جـنپ  هب  ات  درب  یم  رگید  ملاع  هب  یملاـع  زا  ارم  نینچمه  و  يراد ». رارق  دوب  هدروخ  یناگدـنز  بآ  نآ  زا  رـضخ 

رد درذـگب  ام  زا  هک  یماما  ره  تسا و  ملاع  هدزاود  يدـید ، وت  هک  تسا  نینچ  دـید  میهاربا  هک  اـهنیمز  اهنامـسآ و  توکلم  : » هک دومرف 
: دوـمرف نم  هب  سپـس  هحفـص 288 ] .« ] دوـشب مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  مئاـق  روـهظ  تقو  هکنآ  اـت  دوـش  یم  نکاـس  اـهملاع  نیا  زا  یکی 
ار دوخ  مدرک  زاب  ار  منامشچ  نوچ  نک ». زاب  ار  تنامشچ  : » دومرف هظحل ، دنچ  زا  دعب  متسب . ار  دوخ  نامشچ  نم  سپ  دنبب ». ار  تنامشچ  »

هدیـشک لوط  تعاس  هس  اهریـس ، نیا  مامت  هک  مدش  هجوتم  دعب  دیـشوپ . ار  دوخ  یلوا  يهماج  ناشیا  سپ  مدـید ، ترـضح  نآ  يهناخ  رد 
: دـیامرف یم  ضرالا » تاوامـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  يهیآ و  هراـبرد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  يرگید  ثیدـح  رد  [. 13 . ] دوب

نآ نورد  تادوجوم  اب  ار  هناگتفه  ياهنیمز  ار و  نآ  تادوجوم  متفه و  نامسآ  ترضح  نآ  ات  دش  هتفاکـش  میهاربا  يارب  نامـسآ  تفه  »
[. 14 . ] دننیب یم  ار  ییاهزیچ  نینچ  زین  وا  زا  دعب  يهمئا  امش و  یلو  و  دش ، نینچ  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  دنیبب ».

هدنشخرد يرون  مالسلاهیلع  رقاب  ماما 

. دندمآ یم  نوریب  دندش و  یم  دجـسم  لخاد  مدرم  میتفر . دجـسم  لخاد  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  اب  دـیوگ : یم  ریـصبوبا 
! هن تفگ : یم  وا  يدید !؟ ار  مالسلاهیلع  رفعجوبا  ایآ  مدیسرپ : سک  ره  زا  سپ  دننیب »؟ یم  ارم  ایآ  سرپب  مدرم  زا  : » دومرف نم  هب  ترضح 
وا زا  سرپب ». نیا  زا  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دـش . لـخاد  اـنیبان  نوراـه  وبا  تقو  نیا  رد  دوب . هداتـسیا  اـجنآ  ترـضح  هک  یلاـح  رد 

منادن هنوگچ  : » تفگ یتسناد »؟ اجک  زا  : » متفگ تسا »!؟ هداتسیا  هک  تسین  ترضح  نآ  ایآ  : » تفگ وا  يدید »؟ ار  رفعجوبا  ایآ  : » مدیسرپ
هحفص 289] [. ] 15 .« ] تسا هدنشخرد  يرون  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هکنآ  لاح  و 

مالسلامهیلع تیب  لها  زیگنا  زاجعا  صوصخم و  زارت 

تاقولخم نایم  رد  وا  مشچ  هجو و  زین  و  میـشاب ، یم  وا  نابز  تمحر و  باب  ادخ و  تجح  ام  : » دومرف رقاب  ماما  دیوگ : یم  دیعـس  نب  دوسا 
رد تقو  ره  تسا ، يزارت  نیمز  طاقن  مامت  نیب  ام و  نیب  : » دومرف سپـس  میـشاب ». یم  ناگدنب  نایم  رد  ادـخ  ياهراک  نایلوتم  ام  و  میتسه ،
داب هچنانچ  میهد . یم  ماجنا  ار  میتسه  رومأـم  هچنآ  نیمز ، زا  هطقن  ره  رد  هتفرگ و  ار  زارت  نیا  میوش ، يراـک  ماـجنا  هب  رومأـم  نیمز  يور 

[. 16 . ] تسا هدومن  مالسلامهیلع  وا  لآ  دمحم و  رخسم  ار  نآ  دنوادخ  هنوگنامه  دوب  نامیلس  ریخست  رد 

نانآ هب  یهلا  ملع  زا  ششخب  نایعیش و  تخانش 

شقح : » دومرف مردـپ  تسیچ »؟ ماما  قح  : » دندیـسرپ دـندش و  دراو  مردـپ  رب  مدرم  زا  یهورگ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنیوگیم 
هک تسوا  رب  و  دیروایب . نامیا  دروآ ، یم  هچنآ  هب  و  دینک ، مارتحا  دیرادب و  گرزب  ار  وا  دـیاب  دـیدش ، دراو  وا  رب  هک  یتقو  تسا ! گرزب 
اب دناوت  یمن  سک  چـیه  دراد ، هک  یهوکـش  لالج و  زا  دیدیـسر  شتمدـخ  هب  تقو  ره  هک  تسا  یتلـصخ  وا  رد  دـنک و  تیادـه  ار  امش 

: دندیـسرپ نانآ  دشاب ». هنوگ  نیا  مه  ماما  دـیاب  دوب و  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دـنک ، هاگن  وا  هب  رپ  مشچ 
! يرآ : » دومرف میتسه »؟ امـش  يهعیـش  ام  ایآ  : » دندیـسرپ دـنیب ». یم  هک  تقو  نامه  يرآ ، : » دومرف دسانـش »!؟ یم  ار  شنایعیـش  ماما ، اـیآ  »
، ناتدوخ ياهمان  مناوت  یم  هک  تسا  نیا  شاهناـشن  : » دومرف هحفص 290 ] [ »؟ تسیچ امش  لیلد  : » دنتفگ دیتسه ». ام  هعیـش ي  امـش  يهمه 
ار ناشیاه  هلیبق  ناشناردپ و  ناشدوخ ، ياهمان  زین  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زاس ». علطم  ار  ام  سپ  : » دنتفگ میوگب ». ار  ناتیاه  هلیبق  ناتناردپ و 
هک تسا  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  نآ  مهد و  یم  خساپ  نم  دینک ! لاؤس  دیراد  دصق  هچنآ  زا  : » دومرف سپس  دندرک . قیدصت  همه  تفگ و 
رد شیاه  هخاش  راوتسا و  شاهشیر  لصا و  هک  میتسه  ياهرجـش  نآ  ام  [. 17 « ] ءامسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  ۀبیط  ةرجـشک  : » دیامرف یم 
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رتمک : » دنتفگ دومن »؟ عناق  ار  امش  رادقم  نیا  ایآ  : » دومرف سپس  میشخب . یم  نامنایعیـش  هب  میهاوخب  هچ  ره  دوخ  ملع  زا  و  تسا . نامـسآ 
[. 18 .« ] دوب یفاک  درک و  یم  عناق  ار  ام  مه  نیا  زا 

مالسلامهیلع تیب  لها  زا  یلئاضف 

یم هچ  مالـسلامهیلع  یـسیع  یـسوم و  یلع و  هرابرد  هللادبع ! يا  : » دیـسرپ نم  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یم  ناّمـس  دیلو  نب  هللادبع 
سپـس دوب ». ملعا  ود  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف ترـضح  میوگب »!؟ مناوت  یم  هچ  نانآ  يهرابرد  : » متفگ ییوگ »؟

یلو يرآ ، : » متفگ دراد »؟ مه  مالسلاهیلع  یلع  دراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  دییوگ  یمن  امـش  رگم  : » دومرف
یف هل  انبتک  و  : » دیامرف یم  هک  نک  هثحابم  نانآ  اب  مالسلاهیلع  یـسوم  هب  دنوادخ  شیامرف  نیا  اب  : » دومرف ترـضح  دننک ». یم  راکنا  مدرم 

هب و  هحفـص 291 ] . ] تسا هتـشونن  وا  يارب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  هدنامهف  ام  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  [. 19 « ] ۀظعوم ءیـش  لک  نم  حاولالا 
یـسیع يارب  ار  اهزیچ  مامت  هک  هدنامهف  ام  هب  مه  اجنیا  و  [. 20 « ] هیف َنوُِفلَتَْخت  يذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  : » تسا هدومرف  مالسلاهیلع  یـسیع 
باتکلا کیلع  انلزن  ءالؤه و  یلع  ادیهش  کب  انئج  و  : » تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  و  تسا . هدرکن  نایب  مالسلاهیلع 

ام دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : [ 22 .« ] باتکلا ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق  : » يهیآ يهرابرد  و  [. 21 .« ] ءیش لکل  انایبت 
دنوادخ هک  یملع  نآ  دشاب . یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  ام  نیرتهب  ام و  لضفا  ام و  نیتسخن  یلع  تسا و  هدرک  دصق  ار 
نیشناج دنادب ، ار  وا  ملع  هک  ار  یسک  هکنیا  رگم  دور  یمن  ایند  زا  یملاع  ام ، نایم  زا  تسام و  دزن  لاح  نامه  هب  تسا  هداتسرف  مدآ  يارب 
نایملاع دنوادخ  : » هک تسا  يورم  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دنیوگیم  [. 23 .« ] دسر یم  ثرا  هب  روط  نیمه  ملع  دراذـگب و  شیوخ 

.( دنتخانشن تسرد  ار  ادخ  اهنآ  ینعی : [ ) 24 .« ] هردق قح  هللا  اوردـق  ام  و  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  هکنآ  لاح  دومن و  ناوت  یمن  فصو  ار 
تعاط درب و  نیسوق  باق  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  لاح  دومن و  ناوت  یمن  فصو  مه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یتسرد  هب  و 

وا راک  ام  راک  هک  دومن  ناوت  یمن  فصو  ار  تیب  لها  اـم  دومرف . راذـگاو  وا  هب  ار  نید  روما  دـنادرگ و  دوخ  تعاـط  لـثم  نیمز  رد  ار  وا 
نیا زا  رادنید ! ریـصب  يا  رایـشوه و  لفاغ  يا  سپ  هحفص 292 ] .« ] تسا ءایـشا  مامت  هب  طیحم  ام  ملع  تسا و  وا  نخـس  ام  نخـس  تسا و 
سپ درک . ناوت  یمن  نایب  فصو و  زین  ار  ناشیا  نینچمه  درک  ناوت  یمن  ناـیب  فصو و  ار  ادـخ  هک  ناـنچ  مه  هک  تسین . هزجعم  رتگرزب 
ءایشا يهمه  هب  ناشیا  هک  تسین  ياهزجعم  رتگرزب  نیا  زا  هکنادب  زین  ناشیا و  لاوحا  فاصوا و  نایب و  فصو و  زا  تسا  زجاع  سک  همه 
ارحص هچ  دشاب و  ایرد  هچ  برغم و  هچ  دشاب و  قرشم  هچ  یسرک و  هچ  دشاب و  شرع  هچ  نیمز و  هچ  دشاب و  نامسآ  هچ  دنتسه ، طیحم 

[. 25 .« ] تسا ودرگ  يهرپ  لثم  مالسلاهیلع  ماما  دزن  رد  ایند  يهمه  هک : دناهدومرف  هک  تسا  اجنیا  زا  و 

تسا لکشم  تخس و  تیب  لها  راک  كرد 

! عیبر وبا  يا  : » دومرف درک و  دنلب  ار  شرـس  تساخرب و  ترـضح  نآ  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دزن  دیوگ : یم  یماش  عیبر  وبا 
شیامرف : » دومرف ترـضح  تسیچ »؟ ثیدـح  نآ  : » مدیـسرپ دـننک ». یمن  كرد  ار  نآ  هنک  یلو  دـنوج  یم  ناشنابز  اب  ار  یثیدـح  نایعیش 

ياهدنب لسرم و  ربمایپ  برقم و  هتشرف  زج  تسا و  لکشم  تخس و  ام  راک  هک  یتسار  هب  : » دومرف هک  تسا  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
تـسا هتـشرف  یهاگ  هک  یناد  یم  عیبر ! وبا  يا  دنک ». لمحت  ار  نآ  دناوت  یمن  رگید  یـسک  دشاب  هدرک  ناحتما  نامیا  اب  ار  شبلق  ادخ  هک 

طقف دـشاب ، هدـشن  ناحتما  هک  دـشاب  ینمؤم  دـیاش  دـنک و  یم  لمحت  دـناوت  یم  دـشاب  برقم  هک  ياهتـشرف  طقف  سپ  تسین ، برقم  یلو 
[. 26 . ] دنک لمحت  ار  نآ  دناوت  یم  دشاب  هدرک  ناحتما  نامیا  اب  ار  شبلق  ادخ  هک  ینمؤم 

یعرش لئاسم  ندیسرپ  هنجا و  نانمؤم  ندمآ 
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زا یخرب  نک ، ربص  یکدنا  : » دنتفگ متـساوخ . دورو  يهزاجا  متفر و  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  لزنم  برد  هب  يزور  دیوگ : یم  یفاکـسا  دعس 
ابق و هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  هرهچ ، هایس  درم  هدزاود  مدید  هک  تشذگن  یتدم  دنتسه ». مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دزن  امـش  نمؤم  ناردارب 

ماما هب  مدش و  دراو  دنتفر . دندرک و  مالس  نم  هب  دنتشاد . اپ  هب  ییاه  همکچ  دندوب و  هدیشوپ  مه  يور  ياهنیمـشپ  هحفص 293 ]  ] ياهسابل
.« دندوب هنجا  زا  امش  نمؤم  ناردارب  اهنآ  : » دومرف ترضح  متخانشن ». ار  اهنآ  نم  دندوب !؟ یناسک  هچ  اهنیا  : » مدرک ضرع  مالـسلاهیلع  رقاب 

[. 27 .« ] دنسرپ یم  ام  زا  ار  ناشمارح  لالح و  زور  ره  امش  لثم  اهنآ  : » دومرف ترضح  دنوش »؟ یم  رهاظ  امش  لباقم  رد  اهنآ  ایآ  : » متفگ

هدننک جح  نج 

دمآ و ینج  افص ، فرط  زا  هک  مدوب  هتـسشن  لیعامـسا  رجح  رد  متفر و  هرمع  جح  هب  هک : تسا  يورم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دنیوگیم :
دوب رهظ  ماگنه  دعب  درک و  فاوط  ار  ادخ  يهناخ  راب  تفه  سپـس  دومن  فقوت  ینالوط  یتدـم  وا  متخود ، وا  هب  ار  ممـشچ  دـش . کیدزن 

! رفعجابا يا  : » دنتفگ دندمآ و  نم  دزن  سپ  دندید . ار  نج  نآ  زین  دندوب  وا  اب  هک  ياهدـع  اب  اطع  دـناوخ . زامن  تعکر  ود  ماقم ، تشپ  هک 
هب یلع  نب  دمحم  دییوگب : وا  هب  دیورب و  : » متفگ سپـس  مدرک ». هدهاشم  زین  ار  شیاهراک  مدـید و  ار  وا  : » متفگ يدـید »؟ ار  نج  نیا  ایآ 

لبق هدومن  مامت  ار  تیاهراک  تسا  رتهب  يدروآ و  اجب  ار  لامعا  وت  تسا . یلاخ  اهنآ  زا  تیب  دنتـسین و  اجنیا  تیب ، يهمدخ  دیوگ : یم  وت 
[. 28 .« ] دش بئاغ  رظن  زا  تفر و  نآ  يور  رب  درک و  تسرد  كاخ  زا  یلت  نج  نآ  : » دومرف ترضح  دعب  يورب ». دنسرب ، اهنآ  هکنآ  زا 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  يوس  هب  لخن  ندمآ 

یلاعت قح  رب  نمؤم  درم  قح  : » مدرک لاؤس  ناـشیا  زا  متفر و  مالـسلاهیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  تمدـخ  هب  دـیوگ : یم  يرـصب  ریثک  نب  داـبع 
راب يارب  دومرفن . تیانع  یباوج  زاـب  مدرک . حرطم  ار  دوخ  لاؤس  هراـبود  نم  دادـن ، نم  هب  یباوج  ترـضح  نآ  هحفص 294 ] [ »!؟ تسیچ

هب هک  دـیوگب  اـمرخ  تخرد  نآ  هب  رگا  هک  تسا  نآ  یلاـعت  قح  رب  نمؤم  قح  : » دومرف ترـضح  هبترم  نیا  مدرک ، ضرع  ار  ملاؤـس  موـس 
. دیآ یم  ام  فرط  هب  دش و  یهار  تخرد  نآ  مدید  مسق  ادخ  هب  دوب . اجنآ  رد  هک  دومن  یئامرخ  تخرد  هب  هراشا  و  دـیایب ». ایب ، نم  يوس 

یم لقن  نم  هک  یتسرد  هب  ریگب ، رارق  دوخ  ياج  رب  : » دومرف وا  هب  دـش و  کیدزن  تسا  هدـش  ناور  لخن ، نآ  هک  دـید  ترـضح  نآ  نوچ 
[. 29 . ] تفرگ رارق  لوا  لاح  هب  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  تخرد  نآ  سپ  مدوب ». هدیبلطن  ار  وت  و  مدز ، یم  لثم  ار  وت  مدرک و 

هدیکشخ تخرد  زا  هزات  ياهامرخ 

. دومن اپرب  ار  شاهمیخ  اجنآ  رد  تفر و  ینیمزرـس  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  هک : تسا  يورم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دنیوگیم 
لثم نم  هک  تفگ  نخـس  يروط  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  تفر و  یکـشخ  يامرخ  تخرد  ریز  دـش و  جراخ  همیخ  زا  سپس 

يامرخ تخرد ، نآ  زا  سپ  ناروخب ». ام  هب  تسا  هداد  رارق  وت  رد  ادخ  هک  هچنآ  زا  امرخ ! تخرد  يا  : » دومرف سپس  مدوب . هدینـشن  ار  نآ 
ام تیآ  نیا  هیما ! وبا  يا  : » دومرف ترـضح  دوب . ترـضح  نآ  اـب  زین  يراـصنا  هیما  وبا  دروـخ و  نآ  زا  ترـضح  سپ  داـتفا . يدرز  خرس و 

ریثک نب  نمحرلادبع  نینچمه  [. 30 .« ] تخیر ورف  وا  يارب  هزات  يامرخ  داد و  تکرح  ار  تخرد  هک  یتقو  تسا  میرم  ترضح  تیآ  دننام 
دمحم ماما  هک  مدید  دوب ، یکشخ  يامرخ  تخرد  اجنآ  رد  میدمآ . دورف  یلزنم ، رد  هنیدم  هار  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هارمه  دیوگ : یم 

دمآ و دوجو  هب  تخرد  نآ  زا  دندوب  درز  خرـس و  هک  يرایـسب  يامرخ  ناهگان  لاح  نامه  رد  دندناوخ ، ییاعد  بل  ریز  مالـسلاهیلع  رقاب 
هحفص 295] [. ] 31 . ] میدش اهنآ  ندروخ  لوغشم  ام  تخیر و  نیمز  يور  رب 

نیمز زا  بآ  ندیشوج  رام و  زا  رتوبک  تیاکش 
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لمحم فارطا  دمآ و  ییارحـص  رتوبک  کی  مدوب . لمحم  رد  وا  هارمه  نم  میتفر و  جح  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  اب  دیوگ : یم  یفعج  رباج 
، هدن ماجنا  ار  راک  نیا  رباج ! يا  : » دز ادص  ترضح  ناهگان  هک  مریگب  ار  نآ  ات  متفر  نم  درک . ادصورس  هب  عورش  تسـشن و  ترـضح  نآ 

نیا رد  تسا  لاس  هس  دیوگیم  : » دومرف ترضح  دنک »؟ یم  تیاکش  امش  هب  يزیچ  هچ  زا  : » مدیـسرپ تسا ». هدروآ  هانپ  تیب  لها  ام  هب  وا 
اعد مه  نم  دشکب ، ار  رام  نآ  ادخ  ات  منک  اعد  هک  تساوخ  نم  زا  دروخ . یم  ار  شیاهمخت  دـیآ و  یم  يرام  یلو  دراذـگ  یم  مخت  هوک 

هدایپ نم  سپ  رباج »! يا  وش  هدایپ  : » دومرف نم  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دـش . رحـس  تقو  هکنیا  ات  میتفر  دـعب  تشک ». ار  نآ  ادـخ  مدرک و 
ار اهنش  تفر . ینش  يهپت  کی  يوس  هب  دیدرگ و  لیامتم  تفر ، یم  هک  یهار  زا  دش و  هدایپ  زین  ترضح  نآ  متفرگ . ار  رتش  راسفا  مدش و 
ار نآ  ترـضح  دمآ ، دیدپ  دیفـس  دـنلب و  یگنـس  لاح ، نیا  رد  نادرگ ». كاپ  باریـس و  ار  ام  ایادـخ ! : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دز  رانک 
هک یتقو  میداد . همادا  دوخ  هار  هب  سپـس  میدـیماشآ . زین  همـشچ  نآ  زا  میتفرگ و  وضو  سپ  دیـشوج . یفاص  يهمـشچ  ناهگان  تشادرب ،
رد ادخ  هچنآ  زا  ار  ام  لخن ! يا  : » دومرف دش و  کیدزن  تفر و  یکشخ  تخرد  فرط  هب  ترـضح  یتخرد . هن  دوب و  يدابآ  هن  دش ، حبص 
رد ینیشن  هیداب  برع  میدروخ . میدیچ و  شاهویم  زا  ام  هکنیا  ات  دش  مخ  تخرد ، هک  مدید  مسق ! ادخ  هب  نادرگ ». ریس  تسا  هداد  رارق  وت 

ار ربمایپ  تیب  لها  ام  برع ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  ماهدیدن ». وت  دننام  يرحاس  : » تفگ دـید  ار  هنحـص  نیا  هک  یتقو  دوب ، اجنآ 
ام هب  میهاوخب  هچ  ره  میناوخب ، ار  ادخ  اهنآ  اب  رگا  هک  دناهتخومآ  ام  هب  ار  ییاهمان  هکلب  نهاک ، هن  میتسه و  رحاس  هن  نوچ  نکن ؛ بیذکت 

هحفص 296] [. ] 32 .« ] ددرگ یم  تباجا  مینک  اعد  رگا  دوش و  یم  هداد 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  رس  يالاب  رب  اههَرَّبُق  ناکشجنگ و  ندرک  زاورپ 

اب مرگ و  رایسب  هک  میدیـسر  یکـشخ  نیمز  رب  ناهگان  میتفر ، نوریب  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  اب  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم 
دنار ار  اهنآ  ترضح  دندروخ . یم  خرچ  دندز و  یم  رپ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  رتسا  رود  هک  دوب  يرایسب  ناکـشجنگ  اجنآ  رد  دوب . ترارح 
نامه هب  هرابود  میتشگرب  زور  نآ  يادرف  نوچ  دیسر ، شیوخ  دصقم  هب  ات  تفر  ترضح  نآ  سپس  تسین ». یمارکا  امش  يارب  : » دومرف و 
مدینش سپ  دندز . یم  رپ  ناشیا  رس  يالاب  رب  دنتشگ و  یم  ترـضح  نآ  رتسا  رود  دندرک و  یم  زاورپ  اهکـشجنگ  نآ  زاب  میدیـسر ، نیمز 
زورید نم ! ياقآ  يا  : » متفگ تسا . يرایسب  بآ  نابایب  نآ  رد  مدید  مدرک  رظن  نوچ  دیوش ». باریـس  دیـشونب و  : » دومرف ترـضح  نآ  هک 
ناشیا هب  سپ  تشاد  دوجو  زین  هَرَُّبق  ناشیا  نایم  رد  زورما  هکنادب  : » دـندومرف ترـضح  يدرک »؟ ناشباریـس  زورما  یلو  يدرک  عنم  ار  اهنآ 

ترـضح دراد »؟ دوجو  یقرف  هچ  کـشجنگ  هَرَّبـُق و  ناـیم  نم ! ياـقآ  يا  : » متفگ مداد ». یمن  بآ  اـهنآ  هب  نم  دوبن  هَرَّبـُق  رگا  مداد و  بآ 
یلاوم و زا  سپ  هَرَّبـُق ، اـما  و  دـنیوا ، زا  ناـشیا  اریز  دنتـسه . رمع  نارادتـسود  ناـیلاوم و  زا  اـهنآ  سپ  کـشجنگ ، اـما  وت ! رب  ياو  : » دومرف
.« مکئادعا هللا  نعل  مکتعیش و  تکروب  تیبلا و  لها  متکروب  : » دنیوگ یم  دوخ  يادص  رد  دنتسه و  مالسلامهیلع  تیب  لها  ام  نارادتـسود 

.« دنک تنعل  ار  امش  نانمشد  ادخ  امش و  نایعیش  تشگ  كرابم  تیب و  لها  يا  دیتشگ  كرابم  : » ینعی

مالسلاهیلع رقاب  ماما  هب  یشحو  گرگ  ندرک  ادیپ  لسوت 

زا هک  میدـید  ار  یگرگ  سپ  میتفر . نوریب  يراک  ماجنا  يارب  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  رفعج  یبا  اب  دـیوگ : یم  ملـسم  یبا  نب  دـمحم 
نآ اب  سپ  درک . دنلب  ار  شندرگ  داهن و  ترـضح  بسا  نیز  یگدمآرب  هب  درک و  دـنلب  ار  شیاهتـسد  دـمآ و  گرگ  نآ  دـمآ . نییاپ  هوک 

. تشگرب گرگ  نآ  سپس  هحفص 297 ] .« ] مدرک اعد  هک  قیقحت  هب  درگرب ، : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دومن . تبحـص  ترـضح 
دیاز و یم  تقـشم  یتخـس و  اب  نم  تفج  تفگ : گرگ  نآ  : » دومرف ترـضح  نآ  دوب »؟ هچ  هیـضق  نم ! ياقآ  دیـس و  يا  : » مدرک ضرع 

مه نم  دنکن ؛ رازآ  ار  وت  نایعیـش  هک  دهدب  يدنزرف  ام  هب  دیامرف و  ءاطعا  یجرف  یلاعت  يادخ  ات  نک  اعد  دشاب ، یم  تخـس  وا  رب  ندیئاز 
[. 33 .« ] مدرک اعد  هک  ورب  متفگ :
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هدرم شوگزارد  ندرک  هدنز 

يدرم هلفاق  نآ  نایم  رد  میدیـسر ، ياهلفاق  هب  مدوب . مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  رد  هنیدم  هکم و  نایم  دیوگ : یم  رمع  نب  لضفم 
دـمآرد و عزج  هب  داتفا  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  رب  وا  رظن  نوچ  تسیرگ . یم  هدـنام و  نیمز  رب  شعاـتم  دوب و  هدرم  شـشوگ  زارد  هک  دوب 

ماما منامب ». اهنت  ارحـص  نیا  نایم  رد  نم  دـنورب و  ناقیفر  هک  مسرت  یم  يراتفر و  توق  هن  مراد و  يرادرب  راب  هن  ادـخ ! لوسر  يا  : » تفگ
ینادرگرس نآ  زا  هدش و  لاحشوخ  رایـسب  وا  دش و  هدنز  درم  نآ  شوگزارد  عقوم  نیمه  رد  سپ  تشادرب ، اعد  هب  تسد  مالـسلاهیلع  رقاب 

[. 34 . ] دش صالخ 

ردپ بذعم  حور  اب  یماش  درم  طابترا 

ار امش  متـسه ، ماش  لها  زا  نم  : » تفگ دش و  لخاد  يدرم  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  دیوگ : یم  هنییعوبا 
زج دوب و  تلود  تنکم و  اب  تشاد و  یم  تسود  ار  هیماینب  هک  متشاد  يردپ  نم  میوج . یم  يرازیب  امش  نانمـشد  زا  مراد و  یم  تسود 

متـشگ شلاوما  لابند  هب  دنچ  ره  درم  نوچ  دومن . یم  تولخ  نآ  رد  هک  تشاد  یغاب  تشاد و  تنوکـس  هلمر  رد  تشادن و  يدـنزرف  نم 
یفخم نم  زا  ناهنپ و  ار  لاـم  نآ  تشاد  نم  اـب  هک  یتوادـع  ینمـشد و  ضحم  هک  تسین  ياههبـش  کـش و  چـیه  مدرکن و  ادـیپ  ار  اـهنآ 

»؟ تسا هداد  رارق  اجک  ار  لام  نآ  هک  ینک  لاؤس  يو  زا  يرگنب و  ار  تردپ  هک  يراد  تسود  : » دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تسا ». هتخاس 
یبوتکم مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  سپ  مشاب ». یم  دنمزاین  جاتحم و  رایـسب  راک  نیا  هب  هک  ادخ  هب  دـنگوس  يرآ ! : » درک ضرع  هحفص 298 ] ]

زاوآ اب  هاگنآ  تسیاب ، ناتـسربق  طسو  رد  ربب و  عیقب  بناج  هب  ار  هتـشون  نیا  : » دومرف یماش  درم  نآ  هب  هاـگ  نآ  درک ، رهم  ار  نآ  تشون و 
يهداتسرف نم  وگب : هدب و  وا  هب  ار  بوتکم  نیا  دوش ، یم  رضاح  وت  دزن  دراد  رس  رب  ياهمامع  هک  یـصخش  سپ  ناجرد ، ای  هک : وگب  دنلب ،

زور نوچ  دـیوگ : یم  هنییعوبا  تفر . تفرگ و  ار  بوتکم  نآ  یماش  درم  سرپب ». یهاوخ  یم  هچ  ره  يو  زا  متـسه و  نیـسحلا  نب  دـمحم 
نآ يهناـخ  برد  رب  ار  درم  نآ  ناـهگان  منک . كرد  ار  درم  نآ  لاـح  اـت  مـتفر  مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  ترـضح  تمدـخ  دیـسر  ارف  رگید 
هک دناد  یم  رتهب  ادخ  : » درک ضرع  یماش  درم  نآ  میدش ، لخاد  یگمه  دـنداد و  هزاجا  سپ  دوب . دورو  هزاجا  رظتنم  هک  مدـید  ترـضح 

یصخش نآ  تعاس  نامه  رد  مدرک . راتفر  دیدوب  هداد  نامرف  هچنآ  هب  متفر و  عیقب  هب  هتـشذگ  بش  انامه  دهد . رارق  اجک  رد  ار  دوخ  ملع 
هایس يدرم  اب  تفر و  سپ  منک »، رضاح  ار  تردپ  ات  ورن  رگید  ياج  اجنیا  زا  : » تفگ نم  هب  دمآ و  دیدوب  هدومرف  ار  شتاصخشم  امش  هک 

ره تسا  وت  ردپ  نیا  : » تفگ دش و  رضاح  دوب  هدروآ  نوریب  گس  دننام  یگنشت  زا  ار  دوخ  نابز  دوب و  هایـس  ینامـسیر  شندرگ  رود  هک 
ار وا  كاندرد ، باذع  منهج و  شتآ  يهرارـش  نکل  تسا  وت  ردپ  : » تفگ تسین ». نم  ردـپ  يو  : » متفگ سرپب ». وا  زا  یهاوخ  یم  هک  هچ 
»!؟ يراد هک  تسا  لاـح  هچ  نیا  : » متفگ یلب ». : » تفگ یتـسه ». نم  ردـپ  وـت  : » متفگ مدرک و  هایـس  نآ  هب  ور  تـسا ». هدرک  هنوـگ  نیدـب 
هب ارم  یلاعت  يادخ  ورنیا  زا  مدرمش ، یم  رترب  مالـسلامهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  رب  ار  ناشیا  مدوب و  هیماینب  رادتـسود  نم  دنزرف ! يا  : » تفگ
لام زا  ار  وت  ورنیا  زا  مدوب  نمـشد  وت  اب  نم  يدوب و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رادتـسود  وت  نوچ  و  دنادرگ ، التبم  تبوقع  نیا  باذع و  نیا 
يا هحفـص 299 ] . ] متـسه نامیـشپ  مداـن و  تخـس  مراـک ، نیا  زا  داـقتعا و  نیا  زا  زورما  یلو  مدرک  ناـهنپ  ار  نآ  مدومن و  مورحم  مدوخ 

مهرد رازه  هاجنپ  رادرب . ار  دشاب  یم  مهرد  رازهدص  هک  ار  لام  نآ  نک و  رفح  ار  نوتیز  تخرد  نالف  ریز  ورب و  غاب  نآ  فرط  هب  دنزرف !
نیا هب  هک  دشاب  دوز  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  رادرب ». تدوخ  ار  هیقب  نک و  میدـقت  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  هب  ار  نآ 

[. 35 .« ] دسرب یعفن  هدرم 

دوب مالسلاهیلع  رقاب  ماما  بحم  هک  ياهدرم  ندرک  هدنز 
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: تفگ یم  تسشن و  یم  رایسب  ترضح  نآ  رضحم  رد  دمآ و  یم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هب  زور  ره  ماش  لها  زا  یناوج  دنیوگیم :
هدش رامیب  یماش  ناوج  نآ  هک  دروآ  ربخ  یسک  يزور  سپ  دماین ، يزور  دنچ  نآ  زا  دعب  دروآ ». یم  اجنیا  هب  امش  یتسود  تبحم و  ارم  »

رب دنتسش و  ار  وا  نوچ  : » دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دیروایب . ياج  هب  زامن  دیورب و  امش  هک  هدومن  تیـصو  درک و  تافو  زورما  يو  دوب و 
. دروآ ياج  هب  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  تساوخرب و  ترضح  نآ  دندروآ ، ربخ  نوچ  سپ  دیهدب ». ربخ  نم  هب  دنداد  شرارق  ریرس 

دندوب هدناباوخ  ریرس  رب  ار  ناوج  نآ  هک  یناکم  هب  ات  دش  هناور  دنکفا و  شود  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يادر  سپس 
تبرش تسشن و  و  ادخ »! لوسر  دنزرف  يا  کیبل  : » تفگ هدش و  هدنز  ناوج  نآ  نالف »! نب  نالف  يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دیـسر .

کش : » تفگ وا  وگب ». ار  دوخ  لاوحا  : » دومرف داد و  وا  هب  ار  دوب  هتـساوخ  هچنآ  زا  ياهعرج  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  درک . تساوخرد  قیوس 
یفتاه دوب . هدیسرن  نم  شوگ  هب  زگره  رتشوخ  نآ  زا  هک  مدینـش  يزاوآ  لاحلا  مدوب ، هدرم  نم  دندوب و  هدرک  ضبق  ارم  حور  هک  مرادن 

ایند رد  اهتدـم  نآ ، زا  دـعب  وا  و  تسا ». هدرک  تساوخرد  ام  زا  ار  وا  یلع  نب  دـمحم  هک  دـینادرگزاب  يو  نت  هب  ار  ناوج  نیا  حور  تفگ :
هحفص 300] [. ] 36 . ] درک یگدنز 

هباحص زا  یکی  هب  مظعا  مسا  نداد  دای 

هبتر و ياراد  امش  شیپ  رد  هک  منک  یم  رکف  نینچ  نم  : » مدرک ضرع  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  دیوگ : یم  هلظنح  نب  رمع 
ضرع يراد »؟ یتجاـح  هچ  : » دومرف ترـضح  مراد ». یتجاـح  امـش  هاگـشیپ  رد  : » مدرک ضرع  يرآ ». : » دومرف ترـضح  متـسه ». یتـلزنم 

: مدرک ضرع  يراد »؟ ار  نآ  تقاـط  اـیآ  : » دومرف ترـضح  دـیئامرفب ». میلعت  نم  هب  ار  مظعا  مسا  هک  منک  یم  تساوخرد  امـش  زا  : » مدرک
تشاذـگ و نیمز  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مدـش ، هناخ  دراو  نوچ  وشب ». هناخ  نیا  لخاد  : » دومرف ترـضح  يرآ ». »
.« مزومایب وت  هب  ار  مظعا  مسا  ایآ  یئوگ !؟ یم  هچ  : » دومرف ترـضح  هاگنآ  مدرک . ندـیزرل  هب  عورـش  نم  دـش و  کیرات  هناخ  نآ  ناهگان 

. تشادرب نیمز  زا  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  سپ  هن ». : » مدرک ضرع 

ناراب ریز  زا  وا  تاجن  راوید و  تشپ  زا  صخش  ندید 

لخاد هک  یبش  رد  مدرک  تکرح  هنیدم  فرط  هب  سپ  مدش ، قاتشم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  ندید  هب  نم  دیوگ : یم  یکم  ياطع  نب  هللادبع 
اب مدیـسر ، ترـضح  نآ  يهناخ  برد  هب  بش  فصن  مدوب . هدروخ  امرـس  هدش و  سیخ  نم  دیراب . یم  ناراب  دوب و  درـس  اوه  مدش  هنیدم 

. مبوکب ار  برد  هکنآ  ای  دوش و  زور  ات  مباوخب  زیلهد  رد  هک  مدوب  ددرم  رما  نیا  رد  موشب و  محازم  دـیابن  بش ، عقوم  نیا  رد  : » متفگ دوخ 
هدش سیخ  هک  اشگب  اطع  نب  هللادبع  رب  ار  هناخ  برد  : » دومرف یم  يزینک  هب  هک  مدینش  ار  ترضح  نآ  زاوآ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دوخ  اب 

هحفص 301] [. ] 37 . ] مدش فرشم  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نم  دوشگ و  ار  برد  زینک  سپ  تسا ». هدروخ  امرس  و 

مرحمان نز  اب  درف  یخوش  زا  نتشاد  عالطا 

مدرک یخوش  يرادـقم  وا  اب  يزور  مداد . یم  میلعت  ار  نآرق  تئارق  ینز  هب  هفوک  رد  دـیوگ : یم  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  باحـصا  زا  یکی 
قح دوشب  یهانگ  بکترم  تولخ  رد  سک  ره  : » دومرف درک و  باتع  نم  هب  ترضح  نآ  مدش ، فرشم  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  نوچ 

مالـسلاهیلع رقاب  ترـضح  مدرک . هبوت  هدـناشوپ و  مرـش  زا  ار  دوخ  تروص  نم  یتفگ »!؟ هچ  نز  نآ  اب  درک ! دـهاوخن  یئانتعا  وا  هب  یلاعت 
[. 38 .« ] هدن ماجنا  ار  راک  نیا  درگن و  زاب  عینش  لمع  نیا  هب  رگید  : » دومرف

دوش یمن  ماما  دید  عنام  اهراوید 
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نآ راکتمدخ  زینک  مدـیبوک ، ار  برد  هتفر و  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  يهناخ  برد  هب  يزور  دـیوگ : یم  ینانک  حابـصلاوبا 
رب نم  هک  وگب  دوخ  ياـقآ  هب  : » متفگ مدز و  وا  ناتـسپ  رب  ار  دوخ  تسد  نم  دـمآ . هناـخ  برد  رب  تشاد  ياهتـسجرب  ناتـسپ  هک  ترـضح 

لخاد هب  سپ  وش ». لخاد  دشابن ! تیارب  تردام  : » هک دش  دنلب  هناخ  لخاد  زا  ترـضح  نآ  كرابم  يادص  ناهگان  مشاب ». یم  هناخ  برد 
.« منیقی ندش  دایز  رگم  متـشادن  يدـصق  راک  نیا  رد  نم  دوبن و  ینارـسوه  يور  زا  متکرح  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » متفگ متفر و  هناخ 

ناتدوخ ناگدـید  رب  هکنانچ  دوش  یم  ام  ناگدـید  رب  لئاح  عنام و  اهراوید  نیا  هک  دـیرب  یم  نامگ  رگا  یتفگ ! تسار  : » دومرف ترـضح 
[. 39 .« ] يروایب ياجب  ار  لمع  نیا  لثم  رگید  هکنیا  زا  زیهرپب  سپ  دوب !؟ دهاوخ  یقرف  هچ  امش  ام و  نیب  سپ  دوش  یم 

توهرب یفرعم  اهرهش و  دالب و  تخانش 

یبرع هحفص 302 ]  ] هک مدوب  هتسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  اب  دیوگ : یم  هیطع 
هک یـصخش  لـثم  درک ، یم  هاـگن  تسار  پچ و  فرط  هب  دـش و  دجـسم  دراو  درک و  لاـقع  ار  دوخ  بکرم  دـش . ادـیپ  رود  زا  راوس  رتش 
زا : » دیـسرپ ترـضح  دمآ ، ترـضح  تمدخ  دش و  هجوتم  برع  دز . ادص  ار  وا  ترـضح  دشاب . هدیرپ  وا  رـس  زا  لقع  ای  دـشاب  هدزتریح 

زاـب یئآ »؟ یم  ناـکم  مادـک  زا  وگب  نیا ، زا  تسا  رتـشیب  شتعـسو  نیمز  : » دومرف ترـضح  نیمز ». رخآ  زا  : » درک ضرع  یئآ »؟ یم  اـجک 
فاقحا زا  : » درک ضرع  فاقحا ». مادـک  زا  : » دومرف ترـضح  میآ ». یم  فاقحا  زا  نم  تسین ، يزیچ  ام  رـس  تشپ  ایند و  رخآ  زا  : » تفگ

»؟ نیچ زا  يدرک  روبع  : » دیسرپ ترضح  مدرک ». روبع  نیچ  زا  : » درک ضرع  يدرک »؟ روبع  ناکم  مادک  زا  هار  رد  : » دومرف ترضح  داع ».
هب يدرک  روبع  : » دومرف هکنیا  اـت  يرآ . تفگ  یم  باوج  رد  برع  نیچ و  زا  يدرک  روبع  دومرف  یم  یمه  ترـضح  يرآ ». : » درک ضرع 

لثم یـسک  مدیدن  مسق  ادخ  هب  : » درک ضرع  تخادنا و  ناشیا  ياهاپ  هب  ار  دوخ  برع  دومرف ، ار  هتفگ  نیا  ترـضح  نوچ  ناقد ». تخرد 
رد برع ! يا  مولعم . تسا  یباتک  ام  دزن  نکیل  هن و  : » دندومرف ترضح  دیاهدرب »!؟ فیرشت  اجنآ  امش  رگم  دسانشب ، ار  اهرهش  دالب و  امش 
زور اـت  نیکرـشم  حاورا  اـجنآ  رد  تسا و  ماـه  موب و  نکـسم  هک  دـشاب  یم  توهرب  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  يداو  کـی  امـش  رـس  تشپ 

[. 40 .« ] دنوش یم  باذع  تمایق ،

یناسارخ درم  ردارب  ردپ و  گرم  زا  یبیغ  ياهربخ 

»؟ تشاد یلاح  هچ  تردپ  : » دومرف دوب  نمؤم  هعیش و  يدرف  هک  ناسارخ  لها  زا  يدرم  هب  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دنیوگیم :
وا : » درک ضرع  تسا »؟ یلاح  هچ  رد  تردارب  : » دومرف سپس  درم ». تردپ  : » دومرف ترضح  دوب ». کین  وا  لاح  : » تفگ وا  هحفص 303 ] ]
هب درم  نآ  تشک ». ار  وت  ردارب  تعاس  نالف  زور  نالف  رد  هک  حـلاص  مان  هب  تشاد  ياهیاسمه  وا  : » دومرف ترـضح  دوب ». ملاـس  حـیحص و 

ناشیا ياج  هک  یتسرد  هب  شاب ، هتشادن  هصغ  شاب و  تکاس  : » دومرف ترـضح  تبـصا ». امب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ داتفا و  هیرگ 
راچد يدـیدش  ضرم  درد و  هب  هک  متـشاد  ضیرم  روجنر و  يرـسپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » درک ضرع  تسا ». رتهب 

ار وا  وت  نوچ  و  دومن ، جیوزت  وا  هب  ار  شرتخد  شمع ، تفای و  تحـص  ترـسپ  : » دومرف ترـضح  يدرکن »!؟ یلاؤس  چـیه  وا  لاح  زا  دوب ،
ام نمشد  هکلب  تسین  ام  هعیش  ترسپ  یلو  دوب  دهاوخ  ام  نایعیش  زا  تسا و  یلع  شمان  هک  دشاب  هدش  دلوتم  يرـسپ  شیارب  ینک  تاقالم 

درم نآ  سپـس  دـشاب ». یم  یفاک  وا  يارب  نمـشد  نآ  دراد و  ینمـشد  وا  : » دومرف تسه »؟ راک  نیا  رد  ياهراچ  اـیآ  : » درک ضرع  تسا ».
[. 41 . ] تفر تساخرب و 

زینک دیرخ  يارجام 

دروآ و روگنا  يرادقم  تشاد ، روضح  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دش و  دراو  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  رب  يدـسا  يۀَـشاَّکُع  نبا  دـنیوگیم :
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ات راهچ  ای  ات  هس  ات  هس  دش ، دنهاوخن  ریـس  هکنیا  نامگ  هب  مه  یخرب  و  دنروخ ». یم  هناد  هناد  ار  روگنا  مدرم  زا  یـضعب  : » دومرف ترـضح 
نز مالسلاهیلع  قداص  ترضح  يارب  ارچ  : » دومرف ترضح  هب  ۀَشاَّکُع  تسا . رتهب  دیروخب  ات  ود  ات  ود  رگا  امـش  یلو  دنروخ ، یم  ات  راهچ 
رهم رز  يهسیک  مالـسلاهیلع ، رقاب  ماما  لـباقم  رد  هحفـص 304 ] .« ] تسا هدیـسر  شجاودزا  تقو  تسا و  ناوج  هک  یلاـح  رد  يریگ  یمن 

وا زا  هسیک  نیمه  اب  سپ  دیآ . یم  دورف  نومیم  لزنم  رد  دیآ و  یم  ربرب  زا  یـشورف  هدرب  يدوز  هب  : » دومرف ترـضح  تشاد . رارق  ياهدـش 
یشورف هدرب  نآ  زا  ار  امش  مهدن  ربخ  ایآ  : » دومرف متفر ، مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دزن  دیـسر و  دوعوم  تقو  دیوگ : یم  يوار  رخب ». زینک  کی 

همه : » تفگ ام  هب  وا  میتفر . شورف  هدرب  دزن  ام  رخب ». زینک  کی  وا  زا  لوپ  نیا  اب  ورب و  تسا . هدمآ  وا  نونکا  مدوب ! هتفگ  امـش  هب  البق  هک 
هب ار  اهنآ  زین  وا  هدب ». ناشن  ام  هب  ار  اهنآ  : » میتفگ تسا ». يرگید  زا  رتهب  یکی  دنتسه و  ضیرم  اهنآ  هک  ات  ود  رگم  ماهتخورف  ار  میاهزینک 
.« دشاب هچ  ره  میرخ ، یم  هسیک  نیا  هب  ار  نآ  : » میتفگ رانید ». داتفه  هب  : » تفگ یـشورف »؟ یم  دنچ  ار  رتهب  زینک  نآ  : » میتفگ داد . ناشن  ام 

رگا دـینکن ، زاـب  : » تفگ شورف  هدرب  دـییامن ». نزو  ار  نآ  دـیرادرب و  ار  رهم  : » تفگ وا  دوـب . دیفـس  شیر  يدرمریپ  شورف ، هدرب  نآ  دزن 
داتفه يهزادنا  هب  هک  میدـش  هجوتم  میدومن . نزو  میدرک و  زاب  دـینک ». نزو  ار  نآ  : » تفگ درمریپ  مشورف ». یمن  دـشاب  مک  مه  هرذ  کی 

رقاب ماما  میتفگ . ترـضح  هب  ار  نایرج  میدروآ و  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  میتفرگ و  لیوحت  ار  زینک  سپ  مک . هن  دایز و  هن  دوب  رانید 
يهدیمح وت  : » دومرف ترـضح  هدیمح ». : » تفگ زینک  تسیچ »؟ تمـسا  : » دومرف دومن و  زینک  هب  ور  درک و  انث  دمح و  ار  ادخ  مالـسلاهیلع 

هدرب تسد  رد  : » دومرف ترـضح  متـسه ». هرکاب  رتخد  نم  : » تفگ وا  هن »؟ ای  یتسه  هرکاـب  رتخد  وت  اـیآ  یتسه . ترخآ  يهدومحم  اـیند و 
یم عنام  دـمآ و  یم  دیفـس  شیر  يدرمریپ  هاگان  دـیایب ، نم  کیدزن  تشاد  دـصق  تقو  ره  وا  : » تفگ ياهدـنام »؟ هرکاـب  هنوگچ  شورف ،

ار مالسلاهیلع  مظاک  ماما  هک  دوب  یسک  نامه  نیا  و  ریگب ». ار  نآ  تسا  وت  لام  زینک  نیا  رفعج ! يا  : » دومرف ترـضح  هحفص 305 ] .« ] دش
[. 42 .« ] دروآ ایند  هب 

رز ياههسیک  نادرگرب  یعقاو و  نادزد  يریگتسد 

، دـندش ادـیپ  صخـش  ود  میتفر . یم  یئاج  هب  دـلاخ  نب  نامیلـس  اب  مدوب و  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  رد  دـیوگ : یم  هزمح  نب  مصاـع 
، ورب هوک  نیا  يالاب  هب  : » تفگ نامیلـس  هب  دنتـشاد و  هاگن  ار  ود  ره  هک  دومرف  رما  نامالغ  هب  سپ  دنتـسه ». دزد  ود  نیا  : » دومرف ترـضح 
ار هسیک  ود  نآ  تفر و  نامیلـس  روایب ». نم  دزن  ار  اـهنآ  دراد ، دوجو  هدـش  رهم  هب  رـس  رز  هسیک  ود  راـغ  نآ  رد  تسا و  يراـغ  اـجنآ  رد 
هب مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دوب . اهنآ  ندرک  هجنکـش  لوغـشم  هتفرگ و  يدزد  مرج  هب  ار  یعمج  مکاح  میدید  میتشگرب  هنیدم  هب  نوچ  دروآ .

يهسیک بحاص  : » دومرف دومن و  میلست  ار  وا  لام  سپ  دوب  رـضاح  اههسیک  نآ  زا  یکی  بحاص  رادرب ». مدرم  نیا  زا  تسد  : » دومرف مکاح 
رسپ تمدخ  رد  نم  تسد  هک  هللادمحلا  : » تفگ نادزد  نآ  زا  یکی  دندیرب . ار  نادزد  تسد  سپ  دمآ ». دهاوخ  رگید  زور  هس  زا  دعب  مود 

: دومرف وا  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  دومن . هبوت  و  داتفین ». تمایق  هب  ارجام  نیا  دش و  هدیرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
موـس زور  رد  تفر . ادـخ  تمحر  هب  لاـس  تسیب  زا  دـعب  درم  نآ  و  تفر ». تشهب  هب  وـت  زا  شیپ  وـت  تسد  یتـسه و  تشهب  لـها  زا  وـت  »

رهم هب  رس  ار  دوخ  يهسیک  وا  داتسرف و  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هب  ار  وا  مکاح  دمآ و  دوب  ینارـصن  يدرف  هک  رگید  يهسیک  بحاص 
ترضح هحفـص 306 ] .« ] دیهد ربخ  : » تفگ وا  تسیچ »!؟ هسیک  نیا  رد  هک  مهدب  ربخ  وت  هب  یهاوخیم  : » تفگ وا  هب  ترـضح  نآ  دـید .

نمحرلادبع نب  دمحم  مان  هب  رگید  صخـش  لام  رگید  رانید  رازه  وت و  لام  نآ  رانید  رازه  هک  دراد  رارق  هسیک  رد  رانید  رازه  ود  : » دومرف
درم نآ  دسر ». یم  وت  لابند  هب  زین  تعاس  نیمه  رد  دناوخ . یم  زامن  رایـسب  دهد و  یم  هقدـص  رایـسب  دـشاب و  یم  يریخ  درم  نآ  تسا و 
یم یهاوگ  تسین و  یئادـخ  وا  زا  ریغ  هب  هک  یئادـخ  نآ  هب  مدروآ  ناـمیا  : » تفگ دـید ، ترـضح  نآ  زا  ار  تازجعم  نیا  نوچ  ینارـصن 

نامدرم رب  وت  يرادُرب  نامرف  یتسه و  تعاـطالا  بجاو  ماـما  وت  تسوا و  لوسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  مهد 
[. 43 . ] دش دوخ  لزنم  يهناور  تشادرب و  ار  دوخ  يهسیک  سپس  تسا ». بجاو 
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دشار گرم  زا  یبیغ  ربخ 

نم هک  یتقو  : » درک ضرع  وا  تسا »؟ هنوگچ  دشار  تلاح  : » دومرف دوب  هیقیرفا  لها  هک  يدرم  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
: درک ضرع  دنک ». تمحر  ار  وا  دنوادخ  : » دومرف ترضح  دناسر ». مالس  زین  امـش  هب  دوب و  تسردنت  هدنز و  وا  مدمآ  یم  نوریب  منطو  زا 

ضرع وت ». ندمآ  نوریب  زا  دعب  زور  ود  : » دومرف ترضح  داتفا »؟ قافتا  نیا  یک  : » درک ضرع  يرآ ». : » دومرف ترـضح  درم »؟ دشار  رگم  »
ترـضح نآ  زا  دریم ». یم  یـضرم  ببـس  هب  دریم  یم  هک  یـسک  ره  رگم  : » دومرف ترـضح  تشادن ». یـضرم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » درک

مشچ تسین  ام  يارب  هک  دیتسناد  نینچ  هاگ  ره  : » دومرف سپس  دوب ». ام  نابحم  نایلاوم و  زا  : » دومرف ترضح  تسیک »؟ دشار  : » دش هدیسرپ 
هحفص  ] هدیشوپ ام  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیاهتسناد ، يزیچ  دب  سپ  ار  امش  ياهفرح  دنونـشب  هک  یئاه  شوگ  دشاب و  امـش  رظان  هک  یئاه 

نآ هب  هدوـب و  ریخ  لـها  زا  دـیهدب و  ریخ  هب  تداـع  ار  نتـشیوخ  دـینادب و  رـضاح  اـعیمج  ار  اـم  سپ  امـش ! لاـمعا  زا  يزیچ  تسین  [ 307
[. 44 .« ] منک یم  رما  بلطم  نیا  هب  ار  دوخ  يهعیش  دالوا و  نم  هک  یتسرد  هب  دیشاب ، فورعم 

رباج هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياههتفگ  ندرک  وگزاب 

ار مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  مدنزرف  نوچ  رباج ! يا  : » تفگ هللادبع  نب  رباج  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دنیوگیم 
شتمدخ هب  نوچ  مدرک . تاقالم  ار  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ات  متفای  رمع  ردق  نآ  : » دیوگ یم  رباج  ناسرب ». مالس  وا  هب  نم  فرط  زا  یبای  رد 

يا : » مدرک ضرع  تفگزاب . ار  دوب  هتفگ  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  هچنآ  يهمه  ترـضح  نآ  مدیـسر ،
دنادن ار  نیا  ماما  رگا  رباج ! يا  : » دومرف ترـضح  يدوب »!؟ رـضاح  ام  شیپ  رد  تقو  نآ  وت  رگم  داب ، وت  يادـف  مناج  ادـخ ! لوسر  دـنزرف 

[. 45 .« ] تسا نشور  ام  شیپ  نیرخآ  نیلوا و  ملع  تسا !؟ یتوافت  هچ  تاقولخم ، رگید  وا و  نایم 

تسرد ینیبشیپ  یبیغ و  ياهربخ 

زا هک  ءاونلا  ریثک  مان  هب  یصخش  هک  میدوب  هتسشن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رفن ، هاجنپ  دودح  رد  ام  هک : دنک  یم  تیاور  یفعج  رباج 
امـش اب  هک  دـنک  یم  ناـمگ  تسا و  هفوک  رد  اـم  دزن  نارمع  نب  ةریغم  : » تفگ سپـس  تسـشن . هدرک و  مالـس  سپ  دـش ، دراو  دوب ، هریغم 

وت لغـش  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دـنک ». یم  یفرعم  امـش  نانمـشد  زا  ار  نایعیـش  نمؤم و  زا  ار  رفاـک  امـش  يارب  هک  تسا  ياهتـشرف 
هحفـص 308] .« ] مشورف یم  زین  وج  تاـقوا  یهاـگ  : » تفگ ییوـگ ». یم  غورد  : » دوـمرف ترـضح  مشورف ». یم  مدـنگ  : » تفگ تسیچ »؟

یسک هچ  ار  بلطم  نیا  : » دیسرپ درک و  بجعت  ریثک  یشورف ». یم  امرخ  يهتـسه  وت  هکلب  تسین ، ییوگ  یم  هک  روطنیا  : » دومرف ترـضح 
تسا هتفگ  نم  هب  وا  دناسانش ، یم  منانمشد  زا  ار  منایعیـش  نم  يارب  هک  ياهتـشرف  نآ  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تسا »؟ هتفگ  امـش  هب 
لاوحا زا  میتفر و  ریثک  لابند  هب  ياهدع  اب  مییایب ، هفوک  هب  میتساوخ  هک  یتقو  دیوگ : یم  رباج  يریم ». یم  سپس  يوش و  یم  هناوید  وت  هک 

[. 46 .« ] درم دش و  هناوید  لبق  زور  هس  : » تفگ وا  دندرک . ییامنهار  ینزریپ  يوس  هب  ار  ام  میدیسرپ . وا 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  زیگناتفگش  يزادناریت 

رد نم  لاس ، نآ  رد  دـمآ و  جـح  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  اهلاس ، زا  یلاس  هک : تسا  يورم  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  دـنیوگیم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  : » متفگ مدرم  عمج  رد  يزور  هکم  رد  سپ  مدوب . هتفر  جح  هب  مردپ  تمدخ 

ادخ ناگدیدنسپ  میتسه و  قلخ  رب  ادخ  ناگدیزگرب  ام  سپ  دنادرگ ، یمارگ  ترضح  نآ  هب  ار  ام  داتـسرف و  يربمغیپ  یتسار و  هب  ار  ملس 
هک تسا  یسک  تخبدب  یقش و  دنک و  يوریپ  ام  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  سپ  میشاب . یم  نیمز  رد  ادخ  ياه  هفیلخ  و  وا ، ناگدنب  زا 
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نآ نوچ  دوش . ام  ضرتعم  هکم  رد  هک  دـیدن  تحلـصم  ماشه  دـناسر و  وا  هب  ار  ربخ  نیا  ماشه ، ردارب  دـیامن ». ینمـشد  تفلاخم و  اـم  اـب 
نوچ دتسرفب . قشمد  هب  وا  دزن  هب  ارم  مردپ و  ات  داتسرف  هنیدم  مکاح  يوس  هب  یکیپ  میتشگرب ، هنیدم  يوس  هب  ام  دیـسر و  قشمد  هب  نوعلم 

تخت رب  وا  میدـش ، لخاد  نوچ  دـناوخ . دوخ  سلجم  هب  ار  ام  مراهچ  زور  رد  و  دادـن ، تاقالم  يهزاجا  ام  هب  زور  هس  میدـش  قشمد  دراو 
ریت فدـه ، هب  وا  روضح  رد  شموق  ناگرزب  و  دوب ، هداد  رارق  دوخ  ربارب  رد  فص ، ود  رد  حلـسم  ار  دوخ  رکـشل  هتـسشن و  دوخ  یهاشداپ 

هب میدیـسر  نوعلم  نآ  کیدزن  نوچ  متفر . یم  وا  بقع  زا  نم  تفر و  یم  شیپ  رد  مردپ  میدش ، لخاد  وا  يهناخ  هب  نوچ  دـنتخادنا . یم 
ارم رگا  دـیآیمنرب ، يزادـناریت  نم  زا  نوـنکا  ماهدـش و  ریپ  نم  : » تفگ مردـپ  هحفـص 309 ] .« ] زادـنیب ریت  موق ، ناگرزب  اب  : » تفگ مردـپ 
نیا زا  ار  وت  دینادرگ ، زیزع  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  نید  هب  ار  ام  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  : » هک درک  دای  دـنگوس  وا  تسا ». رتهب  يراد  فاعم 

مردپ سپ  دنک ». يزادناریت  ات  هدب  وا  هب  ار  دوخ  ریت  نامک و  : » تفگ درک و  هراشا  هیماینب  خیاشم  زا  یکی  هب  سپ  مراد ». یمن  فاعم  راک 
تفرگ و رگید  ریت  کی  سپس  دز . هناشن  نایم  رب  دیـشک و  تماما  توق  هب  تشاذگ و  نامک  هز  رد  ریت  کی  تفرگ و  درم  نآ  زا  ار  نامک 

یپاـیپ ریت  دـنچ  روـطنیمه  و  تفر ، ورف  مکحم  هناـشن ، ناـیم  رد  درک و  مین  ود  هـب  ناـکیپ  اـب  ار  لوا  ریت  هـک  يروـطب  دز  لوا  ریت  ناـیم  رد 
ماشه رگج  رب  هک  راگنا  تخادـنا  یم  ترـضح  هک  يریت  ره  درک . یم  مین  ود  هب  ار  نآ  دروخ و  یم  یلبق  ریت  طـسو  هب  ریت  ره  تخادـنا و 

رد وت  و  رفعجوبا ، يا  یتخادـنا  ریت  بوخ  رایـسب  : » تفگ دـش و  باتیب  مهن  ریت  رد  هکنآ  ات  دـش ، یم  ریغتم  شموش  گـنر  تسـشن و  یم 
لتق رب  میمـصت  دـش و  نامیـشپ  رایـسب  راک  نیا  زا  سپ  متـسین »!؟ رداق  نم  هک  یتفگ  یم  ارچ  یتسه ! مجع  برع و  نیرترهاـم  يزادـناریت 

مردـپ دـیماجنا  لوـط  هب  اـم  نداتـسیا  نوـچ  میدوـب . هداتـسیا  وا  ربارب  رد  مردـپ  نم و  درک و  یم  رکف  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  تـفرگ . مردـپ 
رهاظ شینارون  یناشیپ  زا  بضغ  راثآ  درک و  یم  نامسآ  يوس  هب  رظن  دش ، یم  كانمـشخ  رایـسب  هک  یتقو  ترـضح  نآ  دش . نیگمـشخ 

و دیبلط ، دوخ  تخت  يالاب  رب  ار  وا  دیـسرت و  ترـضح  نآ  بضغ  زا  دومن ، هدـهاشم  مردـپ  رد  ار  تلاح  نآ  نوعلم ، ماشه  نوچ  دـش . یم 
يوس هب  ور  سپ  دـناشن ، دوخ  تسار  تمـس  رد  تفرگ و  رب  رد  ارم  ردـپ  تساخرب و  میدیـسر ، وا  کیدزن  نوچ  متفر . وا  لابند  هب  زین  نم 

هد ربخ  ارم  تسه ، یئوت  نوچ  ناشیا  نایم  رد  هک  دننک  راختفا  مجع ، برع و  رب  شیرق  يهلیبق  هک  دـیاب  هتـسویپ  : » تفگ دـنادرگ و  مردـپ 
تعنـص نیا  هنیدم  لها  نایم  رد  هک  ینادیم  : » دومرف مردپ  ياهتخومآ »؟ تدم  هچ  رد  تسا و  هداد  دای  وت  هب  یـسک  هچ  ار  يزادناریت  هک 
رارـصا امـش  نوچ  ماهدرک ، كرت  ار  نآ  لاـح ، هب  اـت  ناـمز  نآ  زا  و  مدوب ، راـک  نیا  لوغـشم  يزور  دـنچ  یناوج ، رد  نم  و  تسا ، عیاـش 

رفعج ایآ  مدوب ، هدیدن  زگره  يراد  نامک  نیا  لثم  : » تفگ ماشه  هحفص 310 ] .« ] متفرگ تسد  هب  نامک  زورما  دیداد ، دنگوس  دیدرک و 
تلمکا مویلا   » يهیآ رد  یلاعت  قح  هک  ار  نید  مامتا  لامک و  ملع و  تلاسر ، تیب  لـها  اـم  : » دومرف ترـضح  تسه »؟ وت  لـثم  رما  نیا  رد 

نیمز زگره  و  میرب ، یم  ثاریم  رگیدکی  زا  تسا  هدرک  اطع  ام  هب  [ 47 « ] انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل 
دش و كانبضغ  رایسب  دینش ، مردپ  زا  ار  نخس  نیا  وا  نوچ  دنرصاق ». نارگید  هچنآ  دشاب  لماک  وا  رد  هک  ام ، زا  یکی  زا  دشاب  یمن  یلاخ 
. دش تکاس  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاس  و  دوب ، نوعلم  نآ  بضغ  تمالع  اهنیا  و  دش ، جک  شتـسار  يهدـید  دـش و  خرـس  شـسحن  يور 

[. 48]

تخرد گنس و  دراک و  ندمآ  نخس  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  فاقوا  رد  مردپ  اب  نسحلا  نب  دیز  هک : تسا  يورم  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دنیوگیم 
.« مالسلاهیلع نیسح  ماما  دنزرف  زا  تسا  یلوا  تسا  رتگرزب  دنزرف  هک  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دنزرف  : » تفگ یم  تشاد و  همصاخم  ملـس  و 

: تفگ ممع  يدنـس ». زینک  دـنزرف  يا  وش  تکاس  : » تفگ نم  مع  اب  تموصخ  ياـنثا  رد  درب ، یـضاق  يهناـخ  هب  ارم  مع  دـیز  يزور  سپ 
: تفگ دمآ و  مردپ  دزن  سپس  تفگ ». مهاوخن  نخـس  وت  اب  متـسه  هدنز  ات  رگید  نم  دوش و  روکذم  ناردام  مان  هک  یتموصخ  رب  داب  فا  »
ام قح  يوشن  وا  ضرعتم  زین  وت  رگا  و  مدرک ، وـت  رب  داـمتعا  میوـگن و  نخـس  نسحلا  نب  دـیز  اـب  رگید  هک  مدرک  داـی  دـنگوس  ردارب ! يا  »
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، درک مهاوخ  ردق  یب  مدرم  رظن  رد  ار  وا  نم  هک  دیدرگ  داش  دش ، دهاوخ  وا  باوج  ضرعتم  مردـپ  هک  دینـش  دـیز  نوچ  دوش ». یم  عیاض 
نوریب هناخ  زا  ترـضح  نوچ  هحفـص 311 ] .« ] میورب یـضاق  يهناخ  هب  ایب  : » تفگ دمآ و  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  مردـپ  دزن  هب  سپ 

وت هب  ياهزجعم  یهاوخ  یم  رگا  نکم ، تمـصاخم  تهجیب  ادخ  ناتـسود  اب  رذگب و  قحان  يوعد  نیا  زا  : » هک درک  تحیـصن  ار  وا  دمآ ،
تردق هب  دراک ! يا  : » دومرف ترـضح  سپـس  ياهدرک ». ناهنپ  نم  زا  يراد و  تسد  رد  يدراک  وت  تسا ؛ نم  اب  قح  ینادب  ات  مهدـب  ناشن 

وت دـیز  يا  : » تفگ حیـصف  ناـبز  هب  داـتفا و  نیمز  رب  دـش و  ادـج  وا  تسد  زا  دراـک  هاـگان  هدـب ». یهاوگ  نم  يارب  آرد و  نخـس  هب  ادـخ 
.« منک یم  كاله  ار  وت  يرادن  رب  وا  اب  ینمشد  زا  تسد  رگا  تسا ! رتراوازس  وت  زا  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  یتسه و  راکمتس 
نآ يور  رب  هک  یگنس  نیا  رگا  : » دومرف درک و  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  مردپ  سپ  داتفا . دش و  شوهدم  لاح  نیا  يهدهاشم  زا  دیز 
هب دوب  هداتسیا  نآ  رب  دیز  هک  گنـس  فرط  نآ  سپ  یلب ». : » تفگ وا  تسا »؟ نم  اب  قح  هک  ینک  یم  لوبق  ایآ  دیایب  نخـس  هب  میاهداتـسیا 
نآ درکن . تکرح  دوب  هداتسیا  نآ  يور  رب  مردپ  هک  یفرط  نآ  زا  یلو  دوش ، هتفاکش  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دمآرد  تکرح  هب  تدش 
وت هنرگ  رادرب و  وا  زا  تسد  سپ  قح ، هب  تسا  یلوا  مالسلاهیلع ، رقاب  دمحم  ینک و  یم  متس  وت  دیز ! يا  : » تفگ دمآ و  نخـس  هب  گنس 
نیا رگا  : » دومرف دـینادرگرب و  دوخ  لاح  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مردـپ  داتفا . نیمز  رب  دـش و  شوهیب  دـیز  هرابود  مناسر ». یم  لـتق  هب  ار 

، دیبلط ار  تخرد  مردپ  سپ  یلب ». : » تفگ وا  درک »؟ یهاوخ  رواب  ایآ  دهد  یهاوگ  نم  يارب  دیایب و  نخـس  هب  تسام  کیدزن  هک  یتخرد 
هب و  دـینارتسگ ، ناشیا  رـس  رب  ار  دوخ  ياههخاش  هکنآ  ات  دـمآ  ناشیا  کیدزن  هب  تفاکـش و  ار  نیمز  یلاـعت  قح  تردـق  هب  تخرد  نآ  و 
وت هنرگ  رادرب و  نخس  نیا  زا  تسد  وت ، زا  قح  هب  تسا  رتراوازس  دمحم  يراکمتس و  وت  دیز ! يا  : » تفگ دمآرد و  نخس  هب  ادخ  تردق 

هحفـص . ] تشگرب دوخ  ياج  هب  تخرد  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مردپ  و  داتفا ، دش و  شوهیب  دـیز  زاب  سپ  منک ». یم  كاله  ار 
فرط هب  زور  نامه  رد  دیز  تشگرب و  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دنکن و  هعزانم  ینمـشد و  مردپ  اب  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  دیز  سپ  [ 312

رگوداـج و شیپ  زا  ماهدـمآ  وـت  دزن  هب  : » تـفگ دـش  لـخاد  وا  سلجم  هـب  نوـچ  تـفر . ناورم  نـب  کلملادـبع  دزن  درک و  تـکرح  ماـش 
: هک تشون  هنیدم  یلاو  هب  کلملادـبع  سپ  درک . لقن  ار  دوب  هدـید  هچنآ  و  يراذـگب ». هدـنز  ار  وا  هک  تسین  لالح  وت  رب  هک  یئوگغورد 

ایآ یناسرب  لتق  هب  ار  وا  هک  مهد  روتـسد  رگا  : » تفگ دیز  هب  کلملادـبع  نینچمه  تسرفب ». نم  دزن  هب  دـنب  دـیق و  اب  ار  رقاب  دـمحم  ماما  »
، ماهتشون وت  هب  هک  یباوج  نیا  : » تشون کلملادبع  باوج  رد  دیسر ، هنیدم  یلاو  هب  همان  نآ  نوچ  یلب ». : » تفگ دیز  داد »؟ یهاوخ  ماجنا 

تناـها وا  هب  نم  هک  ياهدرک  رما  وـت  هک  يدرم  نآ  تسا ! یهاوـخریخ  تحیـصن و  ضحم  نکیل  تسا و  یناـمرفان  تفلاـخم و  يور  زا  هن 
بارحم رد  نوچ  دسر ، یمن  وا  هب  عرو  دهز و  سفن و  تفع  رد  یسک  نیمز  يور  رد  هک  تسا  يدرم  متـسرفب ، وت  يوس  هب  ار  يو  منک و 

. دنوش یم  رـضاح  وا  نیزح  توص  نداد  شوگ  يارب  وا  دزن  ناغرم  یـشحو و  تاناویح  دـنک ، یم  دـنلب  تئارق  توالت و  هب  ادـص  تدابع 
يراز عرـضت و  رد  تسا  مدرم  نیرت  هدننک  یعـس  نیرتمرن و  لد  نیرتاناد و  و  تسا ، روبز  ندناوخ  تقو  رد  دوواد  توالت  دننام  شتوالت 

هب یبیسآ  رگا  مسرت  یم  هفیلخ  تلود  رمع و  رب  موش و  یـسک  نینچ  ياذیا  ضرعتم  هک  مناد  یمن  بسانم  هفیلخ  تلود  يارب  و  تدابع ، و 
.« دنهدن رییغت  وا  تمعن  رکـش  رد  ار  دوخ  تلاح  مدرم  هک  یتقو  ات  دـهد  یمن  رییغت  مدرم  رب  ار  دوخ  تمعن  یلاعت  قح  هک  اریز  دـناسرب ، وا 
هک تسناد  و  دوـمنن ، ترداـبم  عینـش  رما  نآ  هب  هک  دـش  دونـشخ  یلاو  زا  دیدنـسپ و  ار  هماـن  نومـضم  دیـسر ، کلملادـبع  هب  هماـن  نوـچ 

کلملادبع تسا ». هدرک  یـضار  دوخ  زا  ار  یلاو  هداد و  هوشر  وا  : » تفگ دیز  دناوخ ، دیز  يارب  ار  همان  نوچ  تسا . هدرک  وا  یهاوخریخ 
وا دزن  یلب ، : » تفگ دیز  میهد ». رارق  دوخ  ماقتنا  ضرعم  رد  ار  وا  ببـس  نآ  هب  هک  دسر  یم  ترطاخ  هب  ياهناهب  ایآ  دروم  نیا  رد  : » تفگ

، دراد رارق  وا  ياهزیچ  رگید  هحفص 313 ]  ] اصع و رتشگنا و  هرز و  هحلسا و  ریاس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ریـشمش 
سپ دوب ». یهاوخ  روذعم  مدرم  دزن  و  وا ، نتـشک  يارب  تسا  یبوخ  يهناهب  دتـسرفن  ار  اهنآ  رگا  بلطب ، وا  زا  ار  اهنآ  تسرفب و  ار  یـسک 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هرز  هحلـسا و  تسرفب و  یلع  نب  دمحم  يارب  مهرد  رازه  رازه  : » هک تشون  هنیدـم  یلاو  هب  کلملادـبع 
نم هب  زور  دنچ  : » تفگ مردپ  دـناوخ ، وا  رب  ار  کلملادـبع  يهمان  دـمآ و  مردـپ  يهناخ  هب  هنیدـم  یلاو  سپ  بلطب ». وا  زا  ار  ملـس  هلآ و 
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اصع و هرز و  ریـشمش و  زا  تساوخ  یم  کلملادبع  هک  اهنآ  رب  دوب  لمتـشم  هک  دنچ  یعاتم  مردـپ  دـعب  درک . لوبق  زین  یلاو  هدـب ». تلهم 
دش داش  رایسب  اهنآ  ندید  هب  کلملادبع  و  داتـسرف ، کلملادبع  يارب  ار  اهنآ  زین  یلاو  داتـسرف . یلاو  يارب  درک و  ایهم  اهنآ  هریغ  رتشگنا و 

ترـضح لیاسو  زا  اهنیا  زا  کی  چیه  تسا و  هداد  يزاب  ار  وت  : » تفگ دـید  ار  اهنآ  دـیز  نوچ  داد . ناشن  وا  هب  ار  اهنآ  دـیبلط و  ار  دـیز  و 
ار میدوب  هدرک  بلط  هچنآ  یتفرگ و  ار  ام  لام  : » هک تشون  مردپ  يارب  کلملادبع  سپ  تسین ». ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

رهاظ هب  سپ  نکن ». رواب  یهاوخ  نک و  رواب  یهاوخ  مداتـسرف ، وت  يارب  مدید  نم  هچنآ  : » تشون وا  باوج  رد  مردپ  يداتـسرفن ». ام  يارب 
لوسر ترضح  ياه  عاتم  اهنیا  : » تفگ داد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  اهزیچ  نآ  ترخافم  يارب  دیبلط و  ار  ماش  لها  درک و  قیدصت  کلملادبع 

نآ هن  رگا  : » تفگ درک و  سوبحم  تفرگ و  ار  دیز  رهاظ ، بسح  هب  نینچمه  دناهداتسرف ». نم  يارب  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تـشون مردپ  هب  ياهمان  و  مدناسر ». یم  لتق  هب  ار  وت  هنیآ  ره  مدرگ ، التبم  همطاف  نادنزرف  امـش  زا  کی  چیه  نوخ  هب  مهاوخ  یمن  هک  دوب 

رب هک  داتسرف  ترـضح  نآ  يارب  ار  ینیز  نینچمه  دشاب ». وت  تمدخ  رد  یئامن و  بیدأت  ار  وا  وت  هک  مداتـسرف  وت  يارب  ار  تمع  رـسپ  هک :
و تسا ، هلیح  رکم و  اهنیا  يهمه  هک  تسناد  تماما  رون  هب  ترضح  دندروآ ، مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هب  ار  دیز  نوچ  دوش . راوس  نآ 

تـسا عیجف  رایـسب  هچ  وت ! رب  ياو  : » تفگ دیز  هب  مولظم  ماما  نآ  سپ  دنک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هداتـسرف  ار  دـیز  نوعلم  نآ 
هک مناد  یمن  نم  هک  ینک  یم  نامگ  و  دوش ، یم  يراـج  وت  تسد  رب  هک  تسا  هحفص 314 ]  ] هعینش روما  هچ  نیا  و  ياهدرک ، هدارا  هچنآ 

نینچ نکیل  و  دـناهدرک ، هیبعت  يزیچ  هچ  نآ  رد  و  دناهدیـشارت ، تخرد  مادـک  بوچ  زا  ار  نیز  نیا  مناد  یم  نم  یتـسه ! يراـکچ  رد  وت 
رد و  دش ، راوس  ترضح  نآ  دندز و  بسا  رب  نوعلم  يهفیلخ  رما  هب  ار  نیز  نآ  سپ  دشاب ». وحن  نیا  هب  نم  تداهـش  هک  تسا  هدش  ردقم 
نآ ياه  نفک  هک  دومرف  سپ  دومن ، هدهاشم  دوخ  رد  توم  راثآ  درک و  مرو  ترـضح ، كرابم  ندـب  سپ  دـندوب ، هدرک  هیبعت  يرهز  نآ 

نفک نایم  رد  ار  اهنآ  : » هک دومرف  دوب ، هتـسب  مارحا  اهنآ  رد  ترـضح  هک  دوب  يدیفـس  ياههماج  نآ  نایم  رد  و  دندرک ، رـضاح  ار  بانج 
نآ دش . قحلم  مالـسلامهیلع  تلاسر  تیب  لها  ءادهـش و  ریاس  هب  موس  زور  رد  و  دوب ، تقـشم  درد و  رد  زور  هس  و  دیهدب ». رارق  نم  ياه 

ات دوب  دـهاوخ  هتخیوآ  نانچ  و  میروآ ، یم  رطاخ  هب  ار  راوگرزب  نآ  تداهـش  مینک ، یم  رظن  نآ  رد  تقو  ره  و  تسا ، هتخیوآ  ام  دزن  نیز 
ات دـناوخ  یمن  زامن  تفگ و  یم  نایذـه  دـش و  يدرد  هب  التبم  دـیز  زور ، دـنچ  زا  دـعب  سپ  مینکب . دوخ  نانمـشد  زا  ار  دوخ  نوخ  بلط 

[. 49 . ] دش لصاو  یهلا  باذع  هب  هکنآ 

یقرواپ

[7 . ] بقانملا بقاث  [ 6 . ] زجاعملا ۀنیدم  [ 5 . ] زجاعملا ۀنیدم  [ 4 . ] تاجردلا رئاصب  [ 3 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 2 . ] جنرآ ات  هنایم  تشگنارس  [ 1]
و ینعی :  » يهیآ 75 ماعنا  يهروس  [ 12 . ] یفاک [ 11 . ] راونالاراحب ج 46 [ 10 . ] نویعلا ءالج  [ 9 . ] يهیآ 86 دوه  يهروس  [ 8 . ] لامآلا یهتنم 
[16 . ] لاـمآلا یهتنم  [ 15 . ] یشایع ریـسفت  [ 14 . ] هعیـشلا ۀقیدح  [ 13 .« . ] میداد ناـشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توـکلم  نینچ ، نـیا 

نآ يهشیر  هک  هدرک  هیبـشت  ياهزیکاـپ  تخرد  هب  ار  هـبیط  يهـملک  دـنوادخ  ینعی :  » يهیآ 24 میهاربا  يهروـس  [ 17 . ] ج 25 راونالاراحب 
یعوضوم ره  زا  حاوـلا  رد  و  ینعی :  » يهیآ 145 فارعا  هروـس  [ 19 . ] راونالاراحب ج 46 [ 18 .« . ] تسا نامـسآ  رد  نآ  يهخاش  و  تباـث ،

فالتخا نآ  رد  هک  ار  هچنآ  زا  یخرب  ات  ماهدمآ  ینعی :  » هیآ 63 فرخز  هروس  [ 20 .« . ] میتشون وا  يارب  يزیچ ، ره  قیقحت  هظعوم و  يارب 
هک میدرک  لزان  وت  رب  ار  باـتک  نیا  اـم  میهد و  یم  رارق  ناـنآ  رب  هاوگ  ار  وت  ینعی :  » يهیآ 89 لحن  يهروس  [ 21 .« . ] منک نشور  دـیراد 

نم و نایم  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  دـنوادخ و  هک  تسا  یفاک  وگب  ینعی :  » هیآ 43 دعر  يهروس  [ 22 .« . ] تسا زیچ  همه  رگنایب 
راونالاراحب [ 26 . ] رابخألا ۀصالخ  ةایحلا -  نیع  [ 25 . ] رمز 67 جح 74 -  ماعنا 91 -  [ 24 . ] راونالاراحب ج 26 [ 23 .« . ] دنشاب هاوگ  امش 

[32 . ] هعیـشلا ۀـقیدح  [ 31 . ] راونــالاراحب ج 46 [ 30 . ] هـمغلا فـشک  [ 29 . ] راونــالاراحب ج 46 [ 28 . ] راونــالاراحب ج 46 [ 27 . ] ج 2
یهتنم [ 38 . ] همغلا فشک  [ 37 . ] هعیشلا ۀقیدح  [ 36 . ] لامآلا یهتنم  [ 35 . ] هعیشلا ۀقیدح  [ 34 . ] رابخألا ۀصالخ  [ 33 . ] راونالاراحب ج 46
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. لامآلا یهتنم  [ 44 . ] همغلا فشک  [ 43 . ] راونالاراحب ج 48 [ 42 . ] لاـمآلا یهتنم  [ 41 . ] زجاعملا ۀـنیدم  [ 40 . ] لاـمآلا یهتنم  [ 39 . ] لامآلا
رب ار  دوـخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  ینعی :  » يهیآ 3 هدـئام  يهروس  [ 47 . ] راونالاراحب ج 6 [ 46 . ] رابخألا ۀـصالخ  [ 45]

. جیارخ [ 49 . ] راونالاراحب ج 46 [ 48 .« . ] متفریذپ امش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش 
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