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تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  گنج 

: هدنسیون

یفوک مثعا  نبا 

: یپاچ رشان 

ملق ياون 

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  13همجرت 

باتک 13تاصخشم 

مجرتم 13همدقم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  نامثع و  گرم  لوا :  13لصف 

توکس مالسلا و  هیلع  13یلع 

تعیب مالسلا و  هیلع  14یلع 

نامثع 15نفد 

هفوک لها  15تعیب 

نمی لها  16تعیب 

. دندرک عانتما  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  هک  16یناسک 

 : هبقع نب  دیلو  صاع و  نب  دیعس  مکح و  نب  ناورم  لمعلا  17سکع 

لمج گنج  عورش  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  اه  تفلاخم  زاغآ  مود :  17لصف 

مالسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  18تفلاخم 

مالسلا هیلع  یلع  اب  هیواعم  18تفلاخم 

(9  ) يراصنا 19بویاوبا 

رماع نب  هللادبع  19تفلاخم 

مالسلا هیلع  یلع  يراتفرگ  20زاغآ 

ربیز هحلط و  20هئطوت 

هکم رد  ریبز  20هحلط و 

رمع نب  هللادبع  اب  20تاقالم 

هملس ما  اب  هشیاع  21هرظانم 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  هملس  ما  22همان 
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لضفلا ما  22همان 

بءاوح هاگبآ  رد  23هشیاع 

لمج گنج  هناتسآ  23رد 

نآ ماجنارس  لمج و  گنج  موس :  24لصف 

هرصب بناج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  24تکرح 

هفوک مدرم  24تکرح 

گنج يارب  هرصب  یلاها  ندش  25هدامآ 

لمج گنج  كرادت  رد  ریبز  25هحلط و 

ریبز هحلط و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  26همان 

هشیاع هب  مالسلا  هیلع  یلع  27همان 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  27هبطخ 

هشیاع 28تجاجل 

لمج گنج  29عورش 

ناوع نب  ریبز  30لتق 

مالسلا هیلع  یلع  31شرافس 

هحلط گرم  سانشان و  33ریت 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  33هسامح 

رتش ندرک  34یپ 

هشیاع اب  سابع  نب  هللادبع  34هرظانم 

هشیاع اب  مالسلا  هیلع  یلع  35تاقالم 

هشیاع 36بارطضا 

هنیدم بناج  هب  هشیاع  36تکرح 

نیلوتقم 37هدع 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مراهچ :  37لصف 
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هفوک يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  37تکرح 

(41  ) هریزج نیمزرس  38حتف 

 ( ع  ) یلع نینم  ؤملاریما  38هبطخ 

مالسلا هیلع  یلع  اب  هبقع  نب  دیلو  39ینمشد 

هیواعم اب  یئاط  درم  40تاقالم 

اجبان 40ضارتعا 

قباس لامع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  41همان 

هللادبع نب  ریرج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  41همان 

سیق نب  ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  41همان 

میمت ینب  هب  سیق  نب  فنحا  42همان 

هیواعم عنم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  43شالت 

(45  ) هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  43همان 

صاع رمع و  اب  هیواعم  44داحتا 

هیواعم رب  هللادبع  نب  ریرج  ددجم  46تلاسر 

صاعورمع اب  هیواعم  يوگ  46تفگ و 

دتسرف یم  رکشل  يروآ  عمج  هب  ار  لیبحرش  48هیواعم 

هیواعم هب  باطخلا  نب  رمع  نب  هللادیبع  49نتسویپ 

هیواعم ياه  يراگن  49همان 

(48  ) هنیدم هب  هیواعم  49همان 

هیواعم همان  50باوج 

(49  ) رمع نب  هللادبع  هب  هیواعم  50همان 

صاقو نب  دعس  هب  هیواعم  50همان 

يراصنالا ۀملسم  نب  دمحم  هب  هیواعم  51همان 

گنج يارب  هیواعم  51یگدامآ 
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هیواعم همان  هب  مالسلا  هیلع  یلع  52خساپ 

هیواعم یشک  53رکشل 

هفوک 54یلع و 

تیمکح يارجام  نیفص و  گنج   : مجنپ 55لصف 

رکشل كرادت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  55ؤملاریما 

نیفص هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  56تکرح 

البرک نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  56ؤملاریما 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هاپس  تکرح  57همادا 

همشچ ندش  ادیپ  بهار و  57ناتساد 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ریسم  رد  رگید  58یبهار 

هیواعم هب  نینم  ؤملاریما  59تحیصن 

تارف زا  61روبع 

نینموملاریما رکشل  زا  هیواعم  61تشحو 

ماش لها  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  دورو  61ربخ 

تارف 62هرصاحم 

هیواعم 63هلیح 

هیواعم اب  تجح  64مامتا 

نیفرط نیب  هدنکارپ  ياه  66گنج 

(61  ) نیفص گنج  66عورش 

رمع نب  هللادیبع  69داهنشیپ 

دناوخ یم  هزرابم  هب  ار  هیواعم  مالسلا  هیلع  69یلع 

صاعورمع 70تحاضف 

هیواعم رب  ءادردوبا  هریرهوبا و  71تلاسر 

صاعورمع يوجتسج  رد  رتشا  72کلام 
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هیواعم اب  ( 68  ) نانس ما  73تیاکح 

هیواعم 73هئطوت 

74هرظانم

یئاط متاح  نب  يدع  77تداشر 

هیواعم متاح و  نب  77يدع 

(72  ) رسپ اب  ردپ  77هزرابم 

رگید 78يدربن 

رگید 78يدربن 

رگید 79زور 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  فالتخا  80عفر 

هیواعم 81بارطضا 

نت هب  نت  گنج  هب  82توعد 

ةاطرا نب  رسُب  يروآ  مان  82سوه 

مالسلا هیلع  یلع  نایرکشل  دیدش  83هلمح 

شیرق نارس  اب  هیواعم  83هلگ 

راصنا زا  هیواعم  83ینارگن 

مالسلا هیلع  یلع  لثم  هب  84هلباقم 

هیواعم مالغ  ندرب  رد  هب  ملاس  84ناج 

مالسلا هیلع  یلع  هرابود  لثم  هب  85هلباقم 

شیوخ نارای  زا  هیواعم  86تمذم 

هزرابم 87تدش 

(77  ) مشاه نب  هللادبع  زا  هیواعم  88ماقتنا 

رگید 88دربن 

رمع نب  هللادیبع  89لتق 
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رمع نب  هللادیبع  لتق  زا  دعب  هیواعم  89رکشل 

رگید 90زور 

متاح نب  يدع  نب  دیز  91تیاکح 

هیواعم رانک  رد  رابحالا  91بعک 

وا یماکان  صاعورمع و  91تیاکح 

دوخ باحصا  رب  نینموملاریما  92هبطخ 

راکیپ يارب  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  93یگدامآ 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  94هسامح 

هیواعم یشیدنا  94هراچ 

تحارتسا هلطامم و  يارب  صاعورمع  هیواعم و  يراگن  94همان 

هلمح هدامآ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  97رکشل 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  یماش  درم  97نخس 

رسای رامع  97تداهش 

رسای رامع  تداهش  98ربخ 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  98مشخ 

هیواعم رکشل  رد  99ضارتعا 

گنج فقوت  يارب  هیواعم  یناهنپ  ياه  99هسیسد 

هیواعم رگید  ییوج  101هراچ 

ریرهلا ۀلیل  گنج  ای  نیگنس  102دربن 

لاتق هب  نارای  103بیغرت 

هیواعم تسکش  نیگنس  103يدربن 

ریرهلا ۀلیل  104گنج 

نایماش هزین  رس  رب  105نآرق 

لوا 105تمسق 
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مود 107تمسق 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يودرا  108رد 

تیمکح 109داهنشیپ 

هیواعم هب  نینموملاریما  109همان 

تیمکح 110يزاب 

تیمکح همان  111نامیپ 

همان نامیپ  112نتم 

مالسلا هیلع  یلع  رکشل  زا  ضارتعا  112نیتسخن 

هیواعم زا  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  113ینارگن 

لدنجلا ۀمود  هار  رد  یسوموبا  113تحیصن 

لدنجلا ۀمود  رد  یسوموبا  113صاعورمع و 

يرعشا یسوموبا  114بیرف 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  لمعلا  115سکع 

ردق اضق و  زا  لا  115ؤس 

نیفص گنج  زا  دعب  ثداوح  مشش  116لصف 

هیواعم روتسد  هب  نیملسم  116تراغ 

هکم هب  هرجش  نب  دیزی  116تیرومام 

هریزج یلاها  118تراغ 

تیه رابنا و  رهش  118تراغ 

رگید یتراغ  هیشدنا  رد  119هیواعم 

نمی لها  119هنتف 

ةاطرا نب  رسُب  120تیانج 

ةاطرا نب  رسُب  یبوکرس  يارب  رکشل  كرادت  رد  مالسلا  هیلع  نینم  122ؤملاریما 

نینم ؤملاریما  مود  122هبطخ 
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هرصب رد  یل  ؤدلا  دوسالا  یبا  هیبا و  نب  دایز  سابع و  نب  123هللادبع 

مالسلا هیلع  یلع  اب  دشار  نب  تیرخ  124تفلاخم 

ناورهن گنج  جراوخ و  هنتف  متفه  125لصف 

مالسلا هیلع  یلع  اب  گنج  مزع  125جراوخ و 

ناورهن رد  جراوخ  126عامتجا 

هفوک مدرم  خیبوت  يارب  مود  127هبطخ 

ناورهن بناج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  128تکرح 

راکیپ 129يادتبا 

ماطق مجلم و  نبا  129رادید 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  130تداهش 

ماطق لزنم  رد  مجلم  131نبا 

یگدنز زور  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  131تیصو 

ردپ نفد  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  132هبطخ 

133یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  134هرابرد 
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تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  همجرت 

باتک تاصخشم 

تاحوتف همجرت  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هدـیزگرب  یـسراف  حوتفلا   : ] يدادرارق ناونع  314؟ق  یلعنبدمحم -  یفوکمثعانبا  هسانـشرس : 
ملق ياون  مق  رـشن :  تاصخـشم  یناحور  دـمحا  مجرتم  یفوک  مثعانبا  فلوم  تموکح  لاـس  جـنپ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  ياـهگنج 

 : مود 6-1-94069-964-978 پاچ  لایر :   1800 لایر 964-94069-1-3 ؛ :  12000 کباش :  303 ص  يرهاظ :  تاصخشم  . 1381
Ahmad -Rohani. Imam Ali's (peace beupon him) conquets in five - یـسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

لاـس جـنپ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  تاـحوتف  رگید : ناوـنع  تشادداـی :  . 1385 مود : پاـچ  تشادداــی :  . years government
نبیلع عوضوم :  تموکح  لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تاحوتف  رگید :  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  تموکح 

 - ترجه زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاـطیبا نبیلع  عوضوم :  همانتـشذگرس  40ق --  ترجه -  زا  لـبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاـطیبا
 : هرگنک يدـنب  هدر  مجرتم  دمحا 1312 -  یناحور  ینیسح  هدوزفا :  هسانـش  نرق ق1  یمالـسا --  تاحوتف  عوضوم :  اـهگنج  40ق -- 

م19424-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/951 ییوید :  يدنب  هدر  2ت4 1379  فلا /BP37/9

مجرتم همدقم 

نرق لیاوا  رد  هک  دشاب ؛ یم  دوجوم  یخیرات  عبانم  نیرتربتعم  نیرتدنمشزرا و  زا  یکی  حوتفلا ؛))   )) باتک زا  یشخب  همجرت  رضاح  باتک 
نیودـت و يرمق  يرجه  لاـس 314  یفوتم  یفوک  مثعا  هب  فورعم  يدـنک  یفوک  مثعا  یلع  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  تمه  هب  يرجه  مراـهچ 
هک تسا  مالـسا  خـیرات  نوتم  نیرتربتعم  زا  یکی  باتک  نیا  یمالـسا ،  هرود  ناخروم  ناققحم و  رثکا  لقن  هب  انب  تسا .  هدـیدرگ  فیلءات 

گرزب اقآ  تسا .  هتـشاگن  ار  يرمق  يرجه  لاس 193  یفوتم  دیـشرلا  نوراه  تموکح  ات  رکبوبا  تفالخ  نامز  یخیرات  ثداوح  عیاـقو و 
هک تسا  هدوب  یتسد  ربز  خروم  يرابخا و  يدرف  مثعا  نبا  دمحا  دمحم  وبا  دسیون : یم  یفوک  مثعا  نبا  هرابرد  هعیرذـلا  باتک  رد  ینارهت 

یلع نب  دمحا  رگید  یضعب  تسا .  هدوب  بهذم  یعیش  وا  هک  هدروآ  ابدالا  مجعم  رد  توقای  تشذگ .  رد  يرمق  يرجه  لاس 314  دودح 
زا هتبلا  دنناد . یم  يرجه  مراهچ  موس و  نرق  یعیش  گرزب  خروم  رعاش و  ثدحم ،  ار  يرمق  يرجه  لاس 314  یفوتم  يدنک  یفوک  مثعا 

خیرات دش ، مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  كرابم  مان  هب  نیزم  هک  یلاس  رد  ریقح  نیا  تسین .  تسد  رد  یقیقد  تاعالطا  فل  ؤم  هاگداز 
نآ نادنمتدارا  نادنمقالع و  هدافتـسا  دروم  ات  مداد  ماجنا  رـصتخم  صخلم و  ناور ،  همجرت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  لاس  جـنپ 

دمحم هلیـسوب  لبق  لاس  دص  تشه  دودح  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 596  رد  راب  کی  حوتفلا  باتک  هک  دنامن  هتفگان  دریگ . رارق  ترـضح 
اه هویش  یضعب  زا  دش  یعس  رضاح  همجرت  رد  تسا و  دوخ  نامز  صوصخم  تایبدا  رثن  اب  هک  دش ، همجرت  ناسارخ  رد  یفوتسم  دمحا  نب 

هیلع نسح  ماما  نیـسح و  ماما  خیرات  گرزب  دنوادخ  يرای  اب  مراد  انب  کیدزن  هدنیآ  رد  هللاءاش  نا  ددرگ . هدافتـسا  یلبق  همجرت  ترابع  و 
هیلع یلع  نینموـملاریما  هب  هعوـمجم  نیا  ناـیاپ  رد  مهد .  رارق  نادـنمقالع  راـیتخا  رد  همجرت و  ار  باـتک  نیمه  زا  راـتخم  ماـیق  مالـسلا و 

یسمش يرجه  یناحور 1379  دمحا  ددرگ . یم  میدقت  وا  راوج  رد  هدیمرآ  بحم  ود  مالسلا و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  نامثع و  گرم  لوا :  لصف 

توکس مالسلا و  هیلع  یلع 

لاـجنج و زا  رود  هک  تدـم  نیا  رد  دـنام و  مورحم  شیوـخ  یهلا  ینوناـق و  قـح  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما 
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هب خـساپ  يدوهی ،  یحیـسم و  ياملع  اب  هرظانم  ینید ،  تاهبـش  هب  خـساپ  یملع ،  ياهراک  هب  هتخادرپ و  ینیـشن  هشوگ  هب  يراد  تموکح 
ملکتم ثدحم و  رـسفم و  تیبرت  یتموکح و  هدیچیپ  لئاسم  رد  یـسایس  تروشم  نامورحم ،  هب  یگدیـسر  یمالـسا ،  مولع  دیدج  لئاسم 

زاغآ و ار  یبالقنا  نامثع ،  تموکح  نایضاران  تساخ .  اپ  هب  یـشروش  هنیدم  ینعی  تموکح ؛  زکرم  رد  يرجه  لاس 35  رد  دوب . لوغشم 
. دوب هداد  مات  رایتخا  فرـصت  لخد و  رد  دـندوب  ماوقا  زا  هک  هیما  ینب  هب  نامثع  نامز  نآ  رد  دـندرک ، ضارتعا  وا  لاـمع  ماـکح و  دـض  رب 

شیوخ شور  رد  يرییغت  هک  ار  نامثع  زور  لهچ  زا  دـعب  هدرک  هرـصاحم  ار  ۀـموکحلاراد  یـضاران  ناناملـسم  راصنا و  رجاـهم و  زا  مدرم 
(1 . ) دندناسر لتق  هب  دادن 

تعیب مالسلا و  هیلع  یلع 

فیلکت ات  دندرک  عامتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  نامثع  ندـش  هتـشک  لابند  هب  مالـسا  دالب  ریاس  مدرم  راصنا و  نیرجاهم و 
نب يدـع  نایم ،  نآ  رد  دـندوب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تموکح  تفالخ و  بلاط  مدرم  رثکا  . دـننک نشور  ار  تماما  تفـالخ و 

تفالخ هب  دیز  نبدلاخ  نالجع ،  نب  کلام  عفار ،  نب  ۀعافر  ناهیت ،  نب  مثیهوبا  رـسای ، رامع  يراصنا ،  بویاوبا  سیق ،  نب  دیعـس  متاح ، 
يا تفگ :  اسر  يادص  اب  گرزب  عامتجا  نآ  رد  رسای  رامع  سپ  دنداد . یم  يرتشیب  هقالع  نارگید  زا  دندوب و  رت  بغار  مالسلا  هیلع  یلع 

وا نوچ  یـسک  اب  رگید  راب  هک  دـیبایرد  ار  نتـشیوخ  تسیز !  هنوگچ  امـش  نایم  رد  هک  دـیدرک  هظحالم  ار  نامثع  راصنا ! رجاهم و  هورگ 
مالسا رد  ار  وا  تقبس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا  تبارق  تسامش ،  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  کنیا  دیدرگن ، هجاوم 

نینم ؤملاریما  تمدخ  هب  هورگ  هورگ  هتسد و  هتسد  مدرم  نانخـس ،  نیا  زا  سپ  دینک . لیجعت  وا  اب  تعیب  رد  دیزیهرپب و  هقرفت  زا  دیناد  یم 
ریغ تسین و  يا  هراچ  هفیلخ  باختنا  زا  هک  یناد  یم  دنتـشک و  ار  نامثع  مدرم ،  نسحلا !  وبا  يا  ( 2 : ) دنتفگ دندیسر و  مالسلا  هیلع  یلع 
نم ، تسین امـش  تعیب  هب  یتجاـح  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  مینک .  تعیب  وت  اـب  اـمرفب  هزاـجا  درادـن ، ار  راـک  نیا  یگتـسیاش  یـسک  وـت  زا 

یمن ار  مدرم  تعیب  ارچ  یلع !  ای  دـنتفگ : دـندرک و  بجعت  يا  هدـع  مرادـن .  نآ  هب  یتبغر  چـیه  ما و  هدرک  اهر  ار  تفالخ  هک  تساهلاس 
دیتشک و ار  وا  امش  هکلب  تسین ،  هنوگ  نیا  ریخ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تفرگن .  تروص  دنوادخ  تیاضر  نودب  نامثع  لتق  يریذپ ، 

یم ار  یناسک  امـش  نایم  رد  دینک . باختنا  تفالخ  يارب  ار  نم  ریغ  هدرک ،  اهر  ارم  مدرم !  يا  تسا .  هدنام  یقاب  صاصق  نودـب  وا  نوخ 
اب سپ  یلع  ای  تفگ :  تیعمج  دینک . تعیب  ریبز  هحلط و  اب  دیورب و  تسین ،  تباث  نانآ  يءار  لقع و  درادـن و  یمارآ  ناشیاهلد  هک  مرگن 
هب تیعمج  هارمه  هب  درک و  تقفاوم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننک . لوبق  ار  تفالخ  ات  دـییوگ  نخـس  ود  نآ  اب  دـییایب و  ریبز  هحلط و  دزن  هب  ام 

عمج نم  اـب  تعیب  يارب  مدرم  دـمحم ! اـبا  يا  دوـمرف : هحلط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دندیـسر  وا  هناـخ  رد  هب  یتـقو  تفر .  هحلط  لزنم  يوـس 
ابا يا  تفگ :  هحلط  ریگب . هدـهع  هب  ار  رما  نیا  ریذـپب و  ار  مدرم  تعیب  وت  سپ  مرادـن .  مدرم  تعیب  تفالخ و  هب  یتجاح  نم  یلو  دـندش ،

ینید هقباس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ  لیاضف و  ببس  هب  یتسه و  تفالخ  رما  هب  رت  هتسیاش  رت و  قیال  وت  نسحلا ، 
یناـسک هلمج  زا  وـت  منک .  لوـبق  ار  تفـالخ  مریذـپب و  ار  مدرم  تعیب  رگا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  اـمرف ! لوـبق  ار  تفـالخ  يراد ،  هک 

راک هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادـخ  نسحلا ،  ابا  يا  تفگ :  هحلط  ینک .  یم  تموکح  ياـعدا  يزیخ و  یمرب  تفلاـخم  هب  هک  دوب  یهاوخ 
وا تفرگ و  ار  هحلط  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  تسوت .  لامع  بقارم  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  یلع  مهد .  ماجنا  وت  هب  تبسن  يدنـسپان 

. دینش مه  ریبز  زا  دوب  هدینـش  هحلط  زا  هک  نانخـس  نامه  ریظن  اما  دنک  داهنـشیپ  وا  هب  ار  تموکح  تفالخ و  ات  درب  ماوع  نب  ریبز  دزن  هب  ار 
نامیپ هک  دنتـسب  نامیپ  دـهع و  ناـنآ  درک . تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  زین  ریبز  وا  زا  سپ  درک : تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هحلط  هاـگ  نآ 
تیعمج رب  يدـیدش  تاساسحا  ناجیه و  دـش  رـضاح  دجـسم  رد  مدرم  عامتجا  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننکن . رکم  ردـغ و  ینکش و 

ارم مالک  سپ  درک . لمع  هنوگچ  هک  دیدید  ار  نامثع  كولـس  ریـس و  امـش  مدرم !  يا  تفگ :  تساخ و  اپ  هب  راصنا  زا  يدرف  دوب . مکاح 
مالسا رد  يرتشیب  هقباس  و  دیتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راصنا  امش  دنتفگ : نارـضاح  دینک . تعاطا  میاهفرح  زا  ینک و  شوگ 
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هقباس مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  امش  تفگ :  صخش  نآ  مینادب .  ات  دینک  راکشآ  ار  ناترماوا  و  دییوگب ، نخس  سپ  دیراد 
وا ياـج  هب  رگا  تسا .  رتشیب  همه  زا  مارح  لـالح و  هب  شلمع  دـیناد . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  ار  شتلزنم  تبارق و  ، 

یلع نهراک .  ریغ  نیعاط  هب  انیضر  دنتفگ : ادص  کی  ناگدننک  عامتجا  مدرک .  یم  یفرعم  امتح  متخانش  یم  رتوکین  رت و  لضاف  ار  یسک 
تعیب دنتفگ : تیعمج  تسامش .  رظن  يءار و  زا  ای  دیناد  یم  ادخ  فرط  زا  بجاو  قح  ار  نم  اب  تعیب  هب  تیاضر  ایآ  دیسرپ  مالسلا :  هیلع 

شریذـپ رد  ار  شیوخ  رظن  ات  دـینک  عمجت  ناـکم  نیا  رد  ادرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  میناد .  یم  لـجوزع  يادـخ  بناـج  زا  بجاو  ار 
عامتجا دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارادفرط  اددجم  دعب  زور  دندش . قرفتم  زور  نآ  رد  مدرم  منک ،  مالعا  تموکح  تفالخ و 

اوراـتخاف مکرما  رمـالا  نا   ! ساـنلااهیا دومرف : دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  تسـشن و  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـندرک ،
باختنا دیراد  تسود  دیتسه و  لیام  هک  ار  یسک  ره  تسامش  تسد  رد  رایتخا  مدرم !  يا   . )) مکل عیطم  عماس  انا  متببحا و  نم  مکـسفنال 

ار تتـسد  میراوتـسا ،  لبق  زور  نامیپ  رب  ام  یلع !  يا  دـندروآ ، رب  داـیرف  فرط  ره  زا  مدرم  متـسه )).  امـش  هارمه  عیطم و  مه  نم  دـینک .
شتسد مدرم  روضح  رد  تساخرب و  هحلط  هلصافالب  تفرگ .  ارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياپارس  توکس  دننک . تعیب  وت  اب  نارضاح  ات  اشگب 
تـسد نآ  اب  دوب و  هدید  بیـسآ  دحا  گنج  رد  وا  تسد  نوچ  اما  درک . تعیب  ترـضح  نآ  اب  داهن و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  يور  رب  ار 

هحلط فرط  زا  تعیب  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  داتفا . قافتا  يا  هثداح  بجع  نوعجار !  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :  رباج  نب  ( 3  ) ۀصیبق درک ، تعیب 
زا یسک  ره  راصنا و  رجاهم و  ود ، نآ  زا  دعب  درک . تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تساخرب و  تعرـس  هب  ریبز  سپـس  دیـسر . دهاوخن  نایاپ  هب 

دوب رـصم  لها  هک  نارمح  نب  نادوس  ماـگنه  نآ  رد  دـش . مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  تعیب  هداـمآ  دوب  رـضاح  هک  مجع  برع و 
ترـضح نآ  يوس  هب  تبغر  لیم و  اب  مدرم  هاگ  نآ  درک . میهاوخ  گـنج  زین  وت  اـب  ینک  لـمع  ناـمثع  لـثم  رگا  نسحلا !  اـبا  اـی  تفگ : 

نیدب تفریذپ و  ار  نانآ  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  تنس  ادخ و  باتک  هب  لمع  طرش  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندمآ ،
 . تفای ماجنا  تعیب  مسارم  هنوگ 

نامثع نفد 

لاوما و هیلک  داد  نامرف  هاگ  نآ  درک . رداص  ار  نامثع  نفد  روتسد  هلـصافالب  دش . تیبثت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رب  تفالخ  نوچ 
شا هثرو  هب  مه  ار  وا  یـصخش  لاوما  دننادرگرب . لاملا  تیب  هب  دوب ، لاملا  تیب  هب  قلعتم  تشاد و  رارق  نامثع  يارـس  رد  هک  ییاه  ییاراد 

. دیسر رانید  یس  رفن  ره  هب  هک  درک  میسقت  راصنا  رجاهم و  نیب  دوب ، هدش  عمج  هفالخلاراد  رد  هک  لاملا  تیب  ییاراد  سپس  درپس .

هفوک لها  تعیب 

دزن هب  گنرد  یب  ربخ  نیا  ندینـش  اب  هفوک  لها  دـش ، رـشتنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  راصنا  رجاهم و  تعیب  ناـمثع و  ربخ  نوچ 
هب ار  مدرم  ینک و  یمن  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اـب  ارچ  دـنتفگ : دـنتفر و  دوـب  (4  ) يرعـشا یـسوم  وبا  تقو  نآ  هک  ناشریما 
راک هچ  مدرم  نیا  زا  دعب  ات  مرگن  یم  تفگ :  یسوم  وبا  دنا . هدرک  تعیب  وا  اب  راصنا  رجاهم و  هک  یلاح  رد  ییامن ،  یمن  قیوشت  وا  تعیب 
وبا يا  تفگ :  صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  دندشن . یـضار  شراتفگ  زا  هفوک  مدرم  دیـسر ؟ دـهاوخ  يدـیدج  ربخ  هچ  و  درک ، دـنهاوخ 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  اب  ماع  صاخ  راصنا ، رجاهم و  هاگ  نآ  دنتـشک ؛ ار  نافع  نب  نامثع  مدرم  یتسه ،  يرگید  ربخ  هچ  رظتنم  یـسوم ! 

وبا يا  دـنک !؟ خـیبوت  ار  وت  ددرگ و  زاب  ناهج  نآ  زا  نامثع  ینک ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  رگا  یـسرت  یم  اـیآ  دـندرک . تعیب  مالـسلا 
ریما ار  يرگید  ات  نک  اـهر  ار  هفوک  تراـما  ینک ،  یمن  تعیب  يراد و  دـیدرت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  اـب  تعیب  رد  رگا  یـسوم ! 
نینم ؤملا  ریما  نآ  زا  نم  تسار  تسد  تفگ :  دز و  رگید  تسد  رب  ار  تسد  کی  سپـس  تفگ ،  ار  اهنخـس  نیا  مشاـه  میهد .  رارق  دوخ 

مـشاه نوچ  مریذپ .  یم  لد  ناج و  اب  ار  وا  تفالخ  منک و  یم  تعیب  وا  اب  اب  هنوگ  نیدب  نم و  نآ  زا  نم  پچ  تسد  مالـسلا و  هیلع  یلع 
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وا لابند  هب  درک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تساخرب و  زین  وا  دنامن ، يرعـشا  یـسوم  وبا  يارب  يرذع  چیه  درک ، تعیب  نینچ  نیا  ۀبتع  نب 
. دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  اب  هفوک  مدرم  هیقب 

نمی لها  تعیب 

نتفگ تینهت  نمض  دندش و  راپسهر  هنیدم  هب  هورگ  هورگ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  بناج  زا  تفالخ  شریذپ  ندینـش  اب  نمی  لها 
لئاو نب  ۀـعافر  درک ، تکرح  هنیدـم  يوـس  هب  هک  یـسک  نیتـسخن  نمی  ناـگرزب  زا  دـندرک . تعیب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  اـب  ، 

دندوب تکرح  رد  زور  بش و  دروآ  يور  هنیدم  يوس  هب  شا  هلیبق  قافتا  هب  یلجب  ربو  نب  ۀبیور  وا  زا  دعب  دوب و  نادـمه  هلیبق  زا  ینادـمه 
رتشا کلام  هب  دیـسر . مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نمی  ناگرزب  تکرح  ربخ  نوچ  دندش . بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هبات 

هب دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  وکین  كرادـت  ناوارف و  هوکـش  اب  مه  رتشا  کلام  دور . نانآ  لابقتـسا  هب  هنیدـم  ریهاـشم  زا  یتعاـمج  اـب  دومرف 
دراو وکین  یموق  هب  نمی !  لها  يا  تفگ :  تشاد و  یمارگ  کین  ار  نانآ  تفگ و  مدقم  ریخ  درک ، تاقالم  ار  نانآ  یتقو  تفر .  لابقتـسا 

ار وا  راصنا  رجاهم و  هک  لضاف  يا  هفیلخ  لداع ،  یماما  تمدخ  هب  دیراد ، تبحم  نانآ  هب  زین  امـش  و  دـنراد ، تسود  ار  امـش  هک  دـیدش ،
دنتخادرپ تحارتسا  هب  يزور  دندش ، دراو  هنیدم  هب  رتشا  کلام  هارمه  هب  سپ  دیا ، هدیسر  دنراد ، قافتا  داحتا و  وا  تفالخ  رب  هدیدنسپ و 

ربو نب  ۀبیور  ینهجلا و  ۀملس  نب  موسیک  ینادمه و  لئاو  نب  ۀعافر  يدزا و  لیلخ  نب  ضایع  ینعی  نانآ  ریهاشم  زا  رفن  هد  رگید  زور  رد  و 
مجلم نب  نمحرلادبع  يدـجن و  نامعن  نب  دـبقع  يدـنک و  سیق  نب  فنحا  يدـنک و  مثیخ  نب  عیمج  ینالوخ و  دادـش  نب  ۀـعافر  یلبج و 

. داد رارق  فطل  دروم  دیناشن و  شیوخ  دزن  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  یلع  دندش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  يدارم ، 
هزین ریشمش و  هب  زاین  ،و  دیآ دیدپ  تخس  يراوشد  تالکشم و  ام  يارب  رگا  دیتسه . نمی  ياس  ؤر  ناگرزب و  امـش  دومرف : نانآ  هب  هاگ  نآ 

ای تفگ :  درک و  زاغآ  نخـس  عمج  نایم  زا  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادبع  دینک ؟ یم  ربص  هزادنا  هچ  تسا و  هنوگچ  امـش  تیامح  دـشاب 
نادیم ناریش  ناعاجش و  زا  ام  دنا . هداد  شورپ  گنج  نادیم  رد  هداد و  ریـش  ناکیپ  ناتـسپ  اب  هدیرب و  فان  گنج  اب  ار  ام  نینم !  ؤملا  ریما 
مالسلا هیلع  یلع  میا .  هدرب  ثرا  هب  نامدادجا  زا  ار  يروآ  گنج  یناولهپ و  تافـص  مینک .  یم  تعاطا  یهد  نامرف  يوس  ره  هب  میتسه ، 

. دنتشگرب نمی  هب  یلاحشوخ  یشوخ و  اب  دومرف ، مارکا  و  تفگ ،  ابحرم  ار  نانآ 

. دندرک عانتما  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  هک  یناسک 

لثم یتعامج  دـندرک و  تعیب  امـش  اب  شیوخ  هدرا  رایتخا و  اب  یگلمج  مدرم  نینم !  ؤملا  ریما  ای  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رـسای  راـمع 
نک راضحا  ار  نانآ  دندیزرو . عانتما  اب  تعیب  زا  کلام  نب  بعک  تباث و  نب  ناسح  ۀملسم و  نب  دمحم  رمع و  نب  هللادبع  دیز و  نب  ۀماسا 

 ، تسین دـنرادن  ام  هب  تبغر  لیم و  هک  یناسک  تعیب  هب  جایتحا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ( 5 . ) دننک تعیب  امـش  اب  راصنا  رجاهم و  لثم  ات 
یلـص یفطـصم  دمحم  هب  يرتشیب  تمدخ  قباوس  هچ  رگا  نانآ  نینم !  ؤملا  ریما  ای  تفگ :  رتشا  کلام  دینک . اهر  شیوخ  لاح  هب  ار  نانآ 
زورما دـننک ، تعیب  ات  ناوخب  ار  نانآ  دـنهد . ناشن  تبغر  راک  نیا  هب  دـیاب  دارفا  همه  تسا ،  یناگمه  تعیب  نیا  اما  ، دـنراد هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  دننک . تیامح  دیاب  هزین  ریـشمش و  اب  دیآ  شیپ  یگنج  هک  ادرف  و  دننک ، یم  تیامح  نابز  اب  مدرم 
تساخرب و ياج  زا  یمیمت  هلظنح  نب  دایز  دننک . راتفر  شیوخ  لیم  يءار و  رب  ات  راذگب  مسانـش ؛  یم  وت  زا  رتهب  ار  مدرم  نم  کلام !  يا 

تعیب رابجا  هارکا و  هب  هک  ناـنآ  تسین و  اـم  يارب  یتعفنم  ار  وا  دـنکن ، تبغر  امـش  اـب  تعیب  رد  هک  یـسک  ره  نینم !  ؤملا  ریما  يا  تفگ 
 ! نسحلا ابا  ای  تفگ :  دمآ و  ولج  صاقو  یبا  نب  دعـس  نک .  ناشیاهر  دننک  تعیب  هارکا  هب  دنهاوخب  رگا  تسین .  يدیما  ناشریخ  هب  دننک 

هلبق لها  هک  دننک  یم  هعزانم  وت  اب  راک  نیا  رد  یتعامج  اما  یتسه ،  قح  رب  راوازس و  تما  نیا  تفالخ  هب  وت  مرادن  کش  ادخ  هب  دنگوس 
رفاک زا  ار  نموم  و  دیوگب ، نخـس  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  بل  ود  نابز و  هک  هد  نم  هب  يریـشمش  منک ،  تعیب  يراد  تسود  رگا  دنزامن ؛ و 
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یسک نارگید  راصنا و  رجاهم و  زا  دعس ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مگنجب .  وت  نافلاخم  اب  ریـشمش  نآ  اب  ات  دسانـش ، زاب 
یگنج چـیه  رد  و  نیـشنب ،  شیوخ  هناخ  رد  هاـگ  نآ  نک ،  تعیب  ییوگ  یم  تسار  رگا  تسا ،  هدرکن  شیوخ  رما  یلو  رب  یطرـش  نینچ 

منک یم  رکفت  لمءات و  هراب  نیا  رد  نسحلا !  ابا  يا  تفگ :  صاقو  یبا  نب  دعـس  منک .  یمن  رابجا  يراک  چـیه  رد  ار  وت  نم  نکن  تکرش 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  تسوا .  يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  سرتب  ناحبس  يادخ  زا  دعس ! وت  رب  ياو  تفگ  رسای  رامع  مریگب .  میمصت  ات 

يرگید دصق  لد  رد  دیاش  تسین ،  هتسیاش  وت  راک  نیا  یبلط !  یم  وگنخس  يریشمش  يروآ و  یم  رذع  دناوخ ، یم  تعیب  رب  ار  وت  مالسلا 
؟  یشاب هتشاد 

 : هبقع نب  دیلو  صاع و  نب  دیعس  مکح و  نب  ناورم  لمعلا  سکع 

یلع اب  تعیب  زا  هک  هبقع  نب  دـیلو  صاـع و  نب  دیعـس  مکح و  نب  ناورم  لاـبند  هب  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  وگ  تفگ و  نیا  ياـنثا  رد 
هبقع نب  دیلو  دینک ؟ یم  فلخت  تعیب  زا  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندش ، رـضاح  نوچ  داتـسرف .  دندرک ، يریگ  هرانک 
دوب هیما  ینب  رورس  رتهم و  هک  صاع  نب  دیعس  ردپ  یتشک و  ردب  گنج  رد  ارم  ردپ  يدرک ،  هنیک  زا  رپ  ار  ام  هنیس  نسحلا !  ابا  يا  تفگ : 

نآ رد  ار  نامثع  يءار  يدرک و  فیفخ  راوخ و  دروآ  هنیدـم  هب  نامثع  هک  ار  مکح  نب  ناورم  ردـپ  يدروآ و  رد  ياپ  زا  ردـب  گـنج  رد 
تعیب هناگ  هس  طورـش  اب  مینک ،  تعیب  دـشاب  انب  رگا  يدرک !  نینچ  نت  هس  ام  اب  هک  یلاح  رد  مینک  تعیب  وت  اب  هنوگچ  يدرمـش .  فیعض 
هزاجا میوش ،  ناسرت  وت  زا  هاگره  ییامرف .  وفع  دنز ، رس  ییاطخ  ای  يوهـس  ام  زا  رگا  و  ینک ؛  تازاجم  ار  نامثع  ناگدنـشک  مینک :  یم 
تسین قح  رب  نم  هب  تبسن  امش  هنیک  ناورم !  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میور .  هیواعم  شیوخ  مع  رـسپ  دزن  ماش  هب  یهد 
فیفخ راوخ و  ار  امـش  ناحبـس  يادخ  هکلب  مدرکن  فیفخ  راوخ و  ار  امـش  نم  نوچ  تساوران ،  دیا  هتفرگ  لد  هب  نم  زا  هک  يا  هنیک  و  ، 

امش ندیسرت  اما  مریگ .  ماقتنا  نانآ  زا  و  مزادنین ،  ادرف  هب  ار  زورما  دنشاب ، نم  بحاصم  مزالم و  رگا  نامثع ،  ناگدنشک  ثیدح  اما  درک .
نم رایتخا  رد  دـینک  عیاض  ار  هللا  قح  رگا  امـش ، ياـهاطخ  زا  یـشوپ  مشچ  هراـبرد  یلو  مهد .  یم  ناـما  ار  امـش  دـیتسه ، نارگن  هچنآ  زا 

، دـینک عانتما  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ینک ؟  یم  هچ  ام  اب  مینکن  تعیب  وت  اب  رگا  تفگ :  ناورم  منک .  وفع  هک  تسین 
تبوقع و تخـس  ار  امـش  دـینک ، نایغط  نایـصع  نانآ  رب  رگا  دـیوش و  دـحتم  قفتم و  ناناملـسم  اب  دـینک  تعیب  ات  منک  یم  سبح  ار  اـمش 

هاگ نآ  میهد .  یم  حیجرت  ار  تعیب  لام  دنتفگ : دندینش  لاونم  نیا  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نانخس  نوچ  منک .  یم  تازاجم 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  عالطا  هب  یتدم  زا  دعب  دندرک . تعیب  يراوخ  تلذ و  اب  صاع  نب  دیعس  هبقع و  نب  دیلو  مکح و  نب  ناورم 
راضحا ار  صاع  نب  دیعس  مکح و  نب  ناورم  هبقع و  نب  دیلو  مالسلا  هیلع  یلع  دنتسین ، نمیا  لام  ناج و  زا  دنتسه و  ددرم  نانآ  هک  دیسر 

ناورم دیوش . نکاس  مهد  یم  هزاجا  دیلیام  هک  يرهش  ره  هب  دیسرت ، یم  نم  زا  و  دیرادن ؛ مارآ  مداد  امش  هب  یناما  رد  رگا  تفگ :  درک و 
رگا تسامش ،  تسد  رد  رایتخا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  میناد .  یم  رتهب  تهج  ره  زا  ار  رهش  نیا  مینک و  یم  تنوکـس  هنیدم  رد  تفگ : 

دندش و لاحشوخ  نانآ  دیورب . ، دیراد تسود  هک  يرگید  رهـش  ره  ای  هیواعم  دزن  هب  دیهاوخ  یم  رگا  ای  دینامب ، رهـش  نیا  رد  دیهاوخ  یم 
نیدب وا  رعش  و  داد ، تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  قحان  اوران و  نخس  دورس و  يا  هدیصق  ناورم  زور  دنچ  زا  دعب  دنتـشگ . زاب 
مالسلا هیلع  یلع  دننک ، یم  تاهابم  رخف و  وا  نتشک  هب  دندرگ و  یم  هنیدم  رد  لابلا  غراف  لاحشوخ و  نامثع  ناگدنشک  هک  دوب  نومضم 

زا يا  هدـع  دندینـش ، مدرم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ار  تایبا  نیا  نوچ  درذـگ . یم  ناـنآ  راـنک  زا  اـنتعا  یب  دـنیب و  یم  ار  اـهنآ 
تسا هتفگ  دب  نم  هب  هدیناجنر و  ارم  وا  دیناسرن ، رازآ  دینک و  اهر  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دندرک . ار  ناورم  نتشک  دصق  ناناملـسم 

. ار امش  هن  ، 

لمج گنج  عورش  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  اه  تفلاخم  زاغآ  مود :  لصف 
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مالسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  تفلاخم 

یکیدزن رد  دوب ، بـالک  ما  نبا  هب  فورعم  هک  ( 6  ) یثیللا ۀملـس  نب  دیبع  دش ، ناور  هنیدم  يوس  هب  جـح  کسانم  مسارم و  زا  سپ  هشیاع 
هچ نآ  زا  دـعب  دیـسرپ : هشیاع  دنتـشک . ار  نامثع  تفگ :  دـیبع  تسیچ ؟  هنیدـم  راـبخا  دیـسرپ : هشیاـع  تفر .  هشیاـع  لابقتـسا  هب  هنیدـم 

مدید و یمن  ار  يزور  نینچ  ات  داتفا  یم  نیمز  رب  نامـسآ  شاک !  يا  تفگ :  هشیاع  دندرک . تعیب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تفگ :  دـندرک ؟
زا نامثع  رمع  زور  کی  هللاو  دنتخیر . هانگ  مرج  یب  ار  وا  نوخ  دنتـشک و  ملظ  هب  ار  نامثع  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مدینـش ،  یمن  ار  ربخ  نیا 
رد ؟  ییوگ یم  نخـس  نینچ  ارچ  تفگ :  دـیبع  منیـشنن .  ياپ  زا  منکن  بلط  ار  نامثع  نوخ  ات  دوب ، رتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  رمع  زور  کـی 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  ناحبـس  يادـخ  دزن  رد  یـسک  چـیه  نیمز  يور  رد  هک  یتفگ  یک  اـهانث  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هک  یلاـح 
رب ار  مدرم  هک  يدوبن  وت  ایآ  يدنسپ ؟  یمن  ار  وا  تفالخ  و  یهد ،  یم  مانشد  يراد و  نمشد  ار  وا  ارچ  نونکا  تسین !  رت  یمارگ  مالـسلا 
یم نخس  نینچ  هک  تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  نونکا  دیشکب ؟ ار  راتفک  ریپ  نیا  یتفگ :  یم  يدرک و  یم  کیرحت  ضیرحت ء  نامثع  نتـشک 

زا مدینش ،  ار  ناشیا  ندش  هتـشک  رابخا  نوچ  نونکا  اما  متفگ ،  یم  ار  نانخـس  نیا  تقو  نآ  رد  هک  تسا  تسرد  تفگ :  هشیاع  ییوگ ؟ 
هبلاطم ار  وا  نوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـش . كاـپ  ناـهانگ  زا  درک  هبوت  نوچ  و  دوب ، هتـساوخ  هبوت  امـش  زا  ناـمثع  متـشگرب ،  شیوخ  هتفگ 

یلـص یفطـصم  تما  نایم  يدرک و  طلخ  لطاب  قح و  نیب  وت  نینموملا !  ما  يا  تفگ :  دیبع  مریگ .  یمن  مارآ  راک  نیا  رد  درک و  مهاوخ 
هب هشیاـع  دـش . دـهاوخ  هتخیر  يرایـسب  ياـه  نوـخ  ناـیم  نیا  رد  هک  نادـب  يزیگنا .  یم  هنتف  ینکفا و  یم  هقرفت  اـغوغ و  هلآ  هـیلع و  هللا 

 . تفر هکم  تمس  هب  تشگزاب و  اجنآ  زا  درکن و  ییانتعا  دیبع  نانخس 

مالسلا هیلع  یلع  اب  هیواعم  تفلاخم 

وا درک . یم  ربخ  بسک  مالـسلا  هیلع  بلط  یبا  نب  یلع  نافلاخم  هیما و  ینب  منارادفرط  نامثع و  لاوحا  زا  هراومه  دوب ، ماش  رد  هک  هیواعم 
اجک زا  یتسیک و  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  تفر .  وا  دزن  هب  دمآ و  ماش  هب  هنیدم  زا  یصخش  هک  نیا  ات  دش  یم  ایوج  هنیدم  رابخا  زا  هزور  همه 

نتشک هعقاو  جاجح ،  وگ . زاب  ار  هنیدم  رابخا  تفگ :  هیواعم  میآ .  یم  هنیدم  زا  متـسه و  ناهیت  ۀمیزخ  نب  جاجح  نم  تفگ :  ییآ ؟  یم 
زور رد  رگا  مدینـش ،  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  نم  تفگ :  هیواعم  تفگ .  زاب  ار  نآ  رـش  ریخ و  درک و  ریرقت  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ناـمثع 

میکح دوب . رضاح  وا  دزن  يدارم  حوشکم  تفگ :  جاجح  دنتـشک ؟ ار  منامثع  یناسک  هچ  هک  زاس  علطم  ارم  يدوب  ایاضق  دهاش  نامثع  لتق 
مخز وا  هب  يدارم  نارمح  نب  نادیـس  رـشب  نب  ۀـنانک  درک . یمخز  ار  وا  رکب  یبا  نب  دـمحم  درک . یم  شالت  یعـس و  وا  قح  رد  لـبج  نب 

وا يارـس  هب  مناد  یمن  ار  نانآ  مسا  هک  رگید  یتعامج  یعازخ و  قمح  نب  رمع  رـسای ، رامع  یعخن ،  رتشا  نآ  زا  دعب  دـندز ، يرث  ؤم  ياه 
اهنت ار  وا  شنادـمتعم  ناتـسود و  هک  یلاـح  رد  دوشن  هتخیر  ناـمثع  نوـخ  هنوـگچ  تفگ :  هیواـعم  دـندرک . هچنآ  دـندرک  دـندش و  دراو 

. داد مهاوخ  ار  نالتاق  هفیاط  نآ  يازس  دننک ، يرای  کمک  ماش  لها  دشاب و  یقاب  رمع  ارم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دندرکن . يرای  دنتشاذگ و 
هفوک رباکا  نمی و  زاجح و  ناگرزب  راصنا و  رجاهم و  همه  تفگ :  دندرک ؟ تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یسک  هچ  دیسرپ : جاجح  زا  هیواعم 

هیلع یلع  رب  وت  کلذ  عم  دنشاب . هدرکن  تعیب  زونه  هرصب  لها  هک  منک  یم  نامگ  و  دندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  رـصم  فراعم و  و 
اب هک  یناسک  یلو  دنرادربنامرف ، ارچ  نوچ  نودب  دننک و  یم  تعاطا  وت  زا  ماش  لها  نوچ  يوش ،  یم  زوریپ  ینک و  یم  ادیپ  هبلغ  مالـسلا 

رکشل زا  رتهب  وت  لیلق  رکشل  دننک . یمن  تعاطا  ارچ  نوچ  باوج و  لا و  ؤس  نودب  ار  يروتسد  هر  دنریگ و  هناهب  دنتسه  مالسلا  هیلع  یلع 
ار وت  دش و  دهاوخن  یـضار  ماش  نیمزرـس  نودـب  زاجح  قارعا و  اب  اهنت  بلاط  یبا  نب  یلع  هیواعم !  يا  دنتـسه . مالـسلا  هیلع  یلع  ناوارف 
کمک و نم  زا  وا  منامیشپ ،  تخـس  نامثع  هب  کمک  عانتما و  زا  ییوگ .  یم  تسار  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هیواعم  دراذگ . یمن  هدوسآ 

نینم ؤملا  ریما  دزن  هب  دینش  ار  هیواعم  اب  جاجح  يوگ  تفگ و  ربخ  یتقو  هبعش  نب  ةریغم  میتخادرپن .  شیرای  هب  اما  دوب ، هتـساوخ  دادمتـسا 
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ندومرف مالسلا  هیلع  یلع  دییامرفب . لوبق  مراد  انمت  امش  زا  مراد ،  ( 7  ) يداهن شیپ  نینم !  ؤملا  ریما  يا  تفگ :  تفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع 
یم راکشآ  ار  امش  اب  تفلاخم  هک  تسا  هیواعم  طقف  مرادن ،  ینارگن  يدحا  زا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  ریغ  تفگ :  تسیچ ؟  تداهنـشیپ 
نبا هللادبع  رامگب و  دریذپ ، یم  هک  ینامیپ  دهع و  اب  ماش  تموکح  رد  ار  وا  تسوا ،  لاگنچ  رد  ماش  تسا و  نامثع  يومع  رـسپ  وا  دـنک .

، دنگوس ادـخ  هب  هریغم !  وت  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـنک . مارآ  ار  نانمـشد  ات  تسرفب  هرـصب  تموکح  هب  ار  رماع 
رب ار  هیواعم  هک  درواـین  ار  يزور  ادـخ  دـنک . یم  عنم  راـک  نیا  زا  ارم  ((( 8  ) ادضع نیلـضملا  ذختم  تنک  ام  و   : )) ناحبـس يادـخ  نامرف 
رب دنک  تفلاخم  رگا  دبای و  یم  تیادـه  دـنک  تباجا  رگا  منک ؛  یم  توعد  تعیب  تعاطا و  هب  ار  وا  اما  منک ،  مکاح  نیملـسم  تاردـقم 

 . تفر شلزنم  هب  دش و  تکاس  هریغم  منک .  یم  راتفر  وا  اب  دنوادخ  مکح  ساسا 

(9  ) يراصنا بویاوبا 

زین ار  هیواعم  تایرظن  دـیامن و  تاقالم  ار  ماش  لها  کـیدزن  زا  اـت  دـنک  تمیزع  ماـش  هب  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
نیا زگره  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  دیناسر و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  دوخ  يراصنا  بویاوبا  دونـشب .

 ، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجاهم  لحم  مکحم و  رپس  نامیا ،  ندعم  مالسا و  زکرم  هنیدم  رهـش  نوچ  ینکن  كرت  ار  رهش 
تیاـمح ار  ناینیـشیپ  هک  ناـنچمه  برع  هفیاـط  رگا  اـمن ، تماـقا  لوسرلا  ۀـنیدم  نیمه  رد  تساـج .  نیا  رد  وا  رهطم  هضور  روـنم و  ربـق 

یگنج و نادرم  اما  بویاوبا !  يا  ییوگ  یم  تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هدب .  همادا  شیوخ  تموکح  هب  دننک  تیامح  وت  زا  دندرک ،
ماش نیمزرـس  کیدزن  مراد  تسود  دـنراد . رارق  ماش  لها  موجه  ضرعم  رد  هک  تسا  قارع  رد  لاوما  لاـم و  گـنج و  تاـناکما  لـیاسو 

هجوت اب  مالسلا  هیلع  یلع  اما  تسا .  ناحبس  يادخ  تسد  هب  روما  دسر و  یم  دشاب  هتشون  ام  رب  یلاعت  يادخ  هچنآ  شابن  نارگن  وت  مشاب . 
، داتـسرف ناسارخ  تموکح  هب  ار  وا  دیبلط و  ار  بهو  یبا  نب  ةریبه  نب  ةدعج  هاگ  نآ  تفریذپ ،  ار  هنیدم  رد  تماقا  بویاوبا ،  داهنـشیپ  هب 

. داتسرف ار  یمکاح  دندوب  وا  تعاطا  رد  هک  يرهش  ره  يارب  نینچمه  دومرف . هناور  ناهام  تموکح  هب  ار  نمحرلادبع  و 

رماع نب  هللادبع  تفلاخم 

تـسناد یم  نیقی  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  راصنا  رجاهم و  تعیب  زا  سپ  دوب  نامثع  بوصنم  هک  هرـصب  یلاو  رماع  نب  هللادبع 
 ! مدرم يا  درک : بیغرت  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  دض  رب  ار  نانآ  دناوخ و  يا  هبطخ  مدرم  يارب  اذل  دوش . یم  بلـس  وا  زا  هرـصب  تیالو  هک 
وا هدنز  هدرم و  ندرک  ترصن  دیباتشب ، شیرای  هب  دیاب  تسامش .  ندرگ  رب  وا  تعیب  قح  یلاح  رد  دنتشک ؛ هنامولظم  ار  نامثع  امـش  هفیلخ 
وت هب  ار  ام  رماع ! رـسپ  يا  تفگ :  تینابـصع  اب  تساخرب و  ياـج  زا  ( 10  ) همادـق نب  ۀـثراح  مان  هب  هرـصب  فراعم  زا  یکی  تسا .  ناسکی 

ار وا  يدـحا  دنتـشک و  راصنا  راهم و  روضح  رد  ار  وا  زورما  و  نامثع ،  فرط  زا  يدوب  يریما  وت  دـنا ! هدادـن  رارق  وت  هدرب  دـنا و  هتخورفن 
اب نید  ناکرا  هباحـص و  رباکا و  راصنا و  رجاهم و  هک  یناد  یم  بوخ  دنتـسه . وا  نادـنزرف  نامثع  نوخ  ثراو  هدرکن ،  يراـی  ترـصن و 
ار وت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگا  دنتـسه . قفتم  وا  تفالخ  تماـما و  رب  ناـگمه  دـندرک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
 . مینک یمن  تعاطا  وت  زا  دتسرفب  يرگید  ریما  و  دنک ، رداص  ار  تلزع  مکح  رگا  مینک و  یم  تعاطا  لد  ناج و  اب  دهد ، راید  نیا  تراما 

نیا دننک ، مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـض  رب  وت  نامرف  ریز  ات  ینک ؟  يروآ  عمج  رکـشل  یهاوخ  یم  هک  يا  هراک  هچ  وت  کنیا 
مدرم هک  تسناد  یم  نوچ  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هدنکفارـس  رماـع  نب  هللادـبع  زادـنیم . تمحز  هب  ار  دوخ  و  تسا .  یندـشن  لاـحم و  يرما 

تکرح هنیدـم  بناج  هب  هنابـش  داد و  رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  يدرم  درک . دـنهاوخن  تفلاـخم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هرـصب 
ارچ هک  تفرگ ،  رارق  ود  نآ  تمـالم  دروم  و  درک ، تاـقالم  ار  ریبز  هحلط و  دیـسر ، هنیدـم  هب  وا  نوـچ  (، 11  ) تخیرگ هرـصب  زا  هدرک ، 

دیاب يدیسرت ؟  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ایآ  يدرک !؟  عیاض  ار  تاناکما  لائما و  ارچ  دنتفگ : نانآ  تسا !؟  هدمآ  هنیدم  هب  هدرک و  اهر  هرـصب 
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. درک تمالم  هنیدم  هب  ندمآ  زا  ار  وا  مه  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  میدش .  یم  قحلم  وت  هب  رگید  نافلاخم  ام و  ات  يدنام  یم  هرصب  رد 

مالسلا هیلع  یلع  يراتفرگ  زاغآ 

نادوسح نانمـشد و  دـندرک ، نامیپ  ضقن  اهرهـش  یخرب  ،و  دـش رتراوشد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رب  راک  دالب  یـضعب  تفلاخم  اب 
یم رب  هجیتن  یب  دنتفریذپ و  یمن  داتسرف ، یم  اهرهش  یضعب  هب  ار  دوخ  لامع  ترضح ،  یتقو  یتح  دنتشادن  ار  وا  تماما  تفالخ و  لمحت 
نوچ مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـندرک . تعاـطا  ار  وا  ناـمرف  هک  زاـجح  یحاون  زا  یـضعب  رـصم و  هرـصب ،  هفوک ،  زج  هب  دنتـشگ .

یم راـک  يادـتبا  رد  نم  ار  هچنآ  کـنیا  تفگ :  شیوـخ  ناراـی  هب  دـش ، دـهاوخ  هتخورفارب  هنتف  هریاد  هک  تسناد  دـید ، نینچ  ار  عاـضوا 
توادعا تفلاخم و  هب  هداهن  نوریب  تعاطا  هداج  زا  اپ  دنا و  هدز  داسف  هنتف و  هب  تسد  ناشابوا  نادسفم و  تعامج و  دش ، رهاظ  مدیشیدنا 

يافطا رد  تردق ،  ناکما و  دـح  ات  نم  دوش و  یم  رتدایز  نآ  هنابز  دزوسب  رتشیب  هچ  ره  تسا  شتآ  نوچ  هنتف ،  لثم  دـنا  هتـساخرب  نم  اب 
لطاب قح و  نیب  ناحبـس  يادـخ  ات  درک  مهاوخ  گنج  ناشیا  اـب  دـنرواین  دورف  تعاـطا  هب  رـس  رگا  درک ، مهاوخ  شـالت  دـهج و  هنتف  نیا 

، دیسر نایفس  یبا  رتخد  تنیز  هناخ  هب  هار  نیب  رد  دش ، جراخ  لزنم  زا  يراک  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یبش  دنک . مکح 
دنتشاد هتـسویپ  یعـس  شالت و  نامثع  نتـشک  رد  ریبز  هحلط و  دناوخ : یم  نومـضم  نیدب  يرعـش  دز و  یم  فد  یـسک  هک  دینـش  يزاوآ 

اب رهاظ  رد  دننک . یم  تفلاخم  وا  اب  تبقاع  تسین و  یتابثا  ار  نآ  دنا  هدرک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  زورما  رگا  دنتخیگنارب . ار  هنتف  شتآ 
نآ تشگ .  زاب  شیوخ  يارس  هب  تایبا  نآ  ندینش  زا  دعب  مالسلا  اهیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دنراد . تعزانم  تفلاخم و  لطاب  رد  یتسود و 

شیوخ ناصلخم  ناتسود و  زا  یتعامج  اب  زامن ، زا  تغارف  زا  دعب  تفر .  دجـسم  هب  حبـص  زامن  دوب ، راعـشا  نآ  هشیدنا  رد  شا  همه  بش 
. دندرک مالع  ار  نتشیوخ  يرادافو  هداد و  نیکست  ار  ترضح  نآ  نارای ،  تشاذگ ،  نایرج  رد  ار  تیاکح  نآ 

ربیز هحلط و  هئطوت 

نینم ؤملاریما  میروآ .  ياج  هب  هرمع  جـح  لامعا  ات  میهاوخ  یم  هکم  هب  رفـس  هزاـجا  دـنتفگ : دـندمآ و  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  ریبز  هحلط و 
امـش هب  لوا  زا  دیراد ، يا  هشیدنا  هچ  رطاخ  رد  مناد  یم  بوخ  دینارورپ . یم  رـس  رد  هرمع  زا  ریغ  يرگید  تین  امتح  دومرف : مالـسلا  هیلع 
یمن داجیا  فالتخا  هک  دیدروخ  دنگوس  دـیدرکن و  لوبق  مدرک ،  داهنـشیپ  امـش  هب  ار  تفالخ  تسین .  تفالخ  رد  یتبغر  ارم  هک  متفگ ، 

زا یلاعت  يادخ  دیور ، یم  هکم  هب  هرمع  يارب  دیوگ  یم  دـیراد ، يرگید  هشیدـنا  هشقن و  کنیا  اما  دینکـش . یمن  نامیپ  دـهع و  و  دـینک ،
نوریب مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  زا  ود  نآ  دـیدرگن . هنتف  درگ  اما  ، دـیورب دـیهاوخ  یم  اجک  ره  دراد ، یهاـگآ  رتهب  امـش  ریمض 
رایتخا وکین  يا  هلیح  تفگ :  درک و  یم  یهارمه  ار  نانآ  دوب  نامثع  هلاخ  رـسپ  هک  رماع  هللادبع  دـندرک  تکرح  هکم  بناج  هب  دـندمآ و 

 . مهد یم  يرای  یگنج  درم  رازه  دصکی  هب  ار  امش  نم  دیدش ، کیدزن  دوخ  دصقم  هب  هک  مهد  یم  تراشب  دیدرک ،

هکم رد  ریبز  هحلط و 

لاحشوخ رایسب  دندیسر ، هکم  هب  رماع  نب  هللادبع  ریبز و  هحلط و  دینش  نوچ  دوب ، نکاس  هکم  رد  هیما  ینب  زا  یتعامج  هارمه  هب  هک  هشیاع 
هیما ینب  هدش و  تهج  کی  مد و  کی  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  ینمـشد  تفلاخم و  رد  نانآ  اب  تفگ و  مدقم  ریخ  نانآ  هب  دش و 
هیلع یلع  اب  هتخاس ،  هناهب  ار  نامثع  نوخ  هک  دندش  ناتسادمه  و  تخاس ،  هارمه  دوخ  اب  دنتـشاد  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هنیک  هک  ار 

. دندرک یم  کیرحت  ضیرحت  نامثع  نوخ  زا  يریگ  ماقتنا  رب  ار  هشیاع  هتسویپ  زین  ریز  هحلط و  دننک . هلباقم  مالسلا 

رمع نب  هللادبع  اب  تاقالم 
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وا تسا ،  فئاح  نارگن و  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  زا  هشیاع  دنتفگ : دنتفر و  دوب  میقم  هکم  رد  هک  رمع  نب  هللادبع  رادید  هب  ریبز  هحلط و 
رد هک  یتاملک  هب  یتسه .  رتراوازس  نوچ  شاب  ام  يوگلا  هوسا و  راک  نیا  رد  و  نک ،  یهارمه  ار  ام  زین  وت  دیایب  هرـصب  هب  ام  اب  دراد  دصق 
زج هرصب  يوس  هب  تکرح  رد  نوچ  نک ،  ربدت  میوگ  یم  زورما  هک  ینانخس  رد  هکلب  نک ،  رکف  میتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  يادتبا 

دیهد بیرف  رکم  هعدخ و  اب  ارم  دیهاوخ  یم  امش  تفگ :  رمع  هللادبع  میرادن .  رگید  تین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  روما  حالـصا 
مالسلا هیلع  یلع  زاجح ، ریش  ناهد  رد  نآ  زا  دعب  و  دنـشک ، یم  نوریب  خاروس  زا  بیرف  اب  ار  شوگرخ  هک  نانچ  دیـشکب  نوریب  هناخ  زا  و 

ياه تمعن  عاونا  مهرد  رانید و  میس و  رز و  اب  ار  مدرم  دنچ  ره  دیهد . بیرف  گنرین  نیریـش و  ياه  هدعو  اب  ارم  هک  تسا  لاحم  دزادنیب .
جنر و چیه  نودب  دش  هضرع  نم  هب  هک  مردپ  دـعب  مدوب  تفالخ  ناهاوخ  رگا  متـشاذگ  رانک  ار  اهنیا  همه  نم  داد ، بیرف  ناوت  یم  يویند 
وا هک  دنتفایرد ، دندینش ، ار  رمع  هللادبع  نانخس  نوچ  ریبز  هحلط و  دیهد . بیرف  ار  يرگید  دیرادرب و  تسد  نم  زا  متفریذپ .  یم  تقـشم 
اب دوب  نمی  رد  نامثع  یلاو  هک  ۀـینم  نب  یلعی  تقو  نامه  رد  دندیـشک . تسد  وا  زا  درک ، یـضار  گنرین  یناـبز و  برچ  اـب  ناوت  یمن  ار 
هک يراک  رد  ات  هدـب  ماو  ام  هب  يراد  دـقن  هک  يرانید  زا  تفگ :  ریبز  ( 12 . ) دیـسر هکم  هب  مهرد  رانید و  يدایز  رادقم  رتش و  دـص  راهچ 
رد یـسک  ره  دومن و  كرادـت  رکـشل  لوپ  نآ  اب  ریبز  داد . ضرق  نانآ  اب  راـنید  رازه  تصـش  ۀـینم  نب  یلعی  مینک .  جرخ  میتفرگ  شیپ  رد 

يوس مادـک  هب  ات  دنتـسشن  تروشم  هب  سپـس  درک . یـضار  مهرد  رانید و  نآ  اب  دو  ددرم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  تفلاـخم  اـهنآ و  تقفاوم 
ار ام  و  تسا ،  نمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مه  هیواـعم  تساـجنآ ،  رد  لاـم  رکـشل و  هک  میور ،  یم  ماـش  هب  تفگ :  ریبز  دـننک . تکرح 

هرصاحم رد  نوچ  ار  نامثع  هک  هنوگ  نامه  درک . دهاوخن  امـش  هب  یکمک  چیه  هیواعم  تفگ :  هبقع  نب  دیلو  دنک . یم  يرای  تدعاسم و 
وا زا  يرای  دیما  امش  دهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  ماش  هیواعم  دنتـشک . ار  وا  ات  درکن  یتدعاسم  چیه  تساوخ  دادمتـسا  وا  زا  دوب و  نافلاخم 

هدش مسق  مه  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک  دینـش  نوچ  هیواعم  دینک . تمیزع  رگید  ياج  هب  دینک و  شومارف  ار  ماش  هب  نتفر  دیـشاب . هتـشادن 
زا يراعشا  و  دش . تحاران  دنراد  ار  ماش  هب  نتفر  گنهآ  کنیا  زا  اما  دش . لاحشوخ  رایسب  دننک ، بوشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دض  رب  ات  دنا 

. دننکن ار  ماش  هب  تکرح  لیم  ریبز  هحلط و  ات  درک  رشتنم  یسانشان  نابز 

هملس ما  اب  هشیاع  هرظانم 

تفر و تشاد  تنوکـس  هکم  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بوـخ  نارـسمه  زا  ( 13  ) هملـس ما  دزن  هب  نامز  نیا  رد  هشیاـع 
يدرک و ترجه  ادخ  لوسر  اب  هک  یتسه  ینز  نیتسخن  و  يرتگرزب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  نانز  همه  زا  وت  هملس !  ما  يا  تفگ : 

هبوت وا  زا  موق  نآ  دندرک ! هچ  نامثع  قح  رد  نافلاخم  هک  يدـش  ربخ  اب  هملـس !  ما  يا  دـش . یم  هداتـسرف  وت  هناخ  زا  ام ، زا  کی  ره  مهس 
رازه دصکی  هرصب  رد  دیوگ  یم  رماع  نب  هللادبع  هک  میدش  ربخ  اب  نونکا  دنتشک . ار  وا  دنتخیر  وا  هناخ  هب  رافغتسا  هبوت  زا  دعب  دنتـساوخ ،
يادخ ات  ییآ ؟  یم  رهش  ناد  هب  نم  تبحاصم  رد  ینک و  یم  تقفوم  نم  اب  وت  ایآ  دنراد . ار  نامثع  یهاوخنوخ  یگدامآ  نز  ریشمش  درم 
نامثع زا  عافد  هب  هکت  منک  یم  بجعت  وت  ياهراک  زا  نم  رکب ! وبا  رتخد  يا  تفگ :  هملس  ما  دنک . حالـصا  ام  تسد  هب  ار  رام  نیا  ناحبس 

یم تما  يدوهی  ریپ و  راتفک  ار  وا  يدرک و  یم  ضیرحت  وا  نتـشک  هب  ار  مدرم  هک  يدوبن  رگم ، ینک !  یم  هبلاطم  ار  وا  نوخ  یتساخرب و 
يدـنواشیوخ امـش  ناـیم  و  تسا .  فاـنم  دـبع  هلیبق  زا  وا  هرم و  نب  میت  ینب  هلیبق  زا  وت  راـک ؟ هچ  ناـمثع  نوخ  بلط  هب  ار  وت  يدـناوخ ؟ 

بلاط یبا  نب  یلع  رب  و  یتفرگ ،  شیپ  رد  هک  تسا  يا  هلیح  هچ  نیا  نونکا  يدوبن .  قفاوم  يو  اب  زین  يو  تایح  نامز  رد  درادـن و  دوجو 
اب تبغر  لیم و  اب  راصنا  رجاهم و  یلاح ؟  رد  یناوخ ،  یم  وا  اب  تفلاخم  اب  ار  مدرم  ینک و  یم  شروش  ادخ  لوسر  مع  رـسپ  مالـسلا  هیلع 

ریبز هللادبع  یناد .  یم  رتهب  همه  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  وت  دندش و  یضار  وا  تماما  تفالخ و  هب  دندرک ، تعیب  يو 
لآ اب  زگره  وت  هملس !  ما  يا  تفگ :  ، دینش یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  نایب  رد  ار  هملـس  ما  نانخـس  دوب و  هداتـسیا  هملـس  ما  شیپ  هک 

رباکا راصنا و  رجاهم و  هک  يراد  عمط  عقوت  اـیآ  ریبز ! رـسپ  يا  تفگ :  هملـس  ما  یتشادـن .  تسود  ار  اـم  تقو  چـیه  يدوبن و  بوخ  ریبز 
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هک نادب  نیقی  دننک ؟ تعیب  هحلط  وا  قیفر  ریبز و  وت  ردپ  اب  دـننک و  اهر  تسا  ناناملـسم  یلاو  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هباحص 
، دیزادنا یم  هنتف  نیا  رد  ار  نتـشیوخ  هک  تردپ  وت و  تسا ،  يا  هنم  ؤم  نم و  ؤم  ره  يالوم  نم و  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زگره  تفگ :  ریبز  نب  هللادـبع  ( 14  . ) تفرگ دـیهاوخن  يا  هجیتن 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیوگب ، وت  هب  ات  سرپب  هشیاع  تا  هلاخ  زا  يا  هدینشن  وت  رگا  تفگ :  هملس  ما  تسا .  ناناملسم  یلاو  مالـسلا 

تایح و رد  نم  هفیلخ  یلع   . )) یناصع دقف  هاصع  نمف  یتامم  یتایح و  یف  مکیلع  یتفیلخ  یلع  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هلآ  و 
زا مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ار  نخس  نیا  وت  ایآ  هشیاع !  يا  تسا )).  هدرک  نایصع  ارم  دنک  نایصع  ار  وا  یـسک  ره  تسا ،  تایح  زا  دعب 

یبا نب  یلع  قح  رد  ار  نخس  نیمه  يرآ  تفگ :  هشیاع  یهد ؟  یم  یهاوگ  يا و  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  كرابم  نابز 
بیرف ینک و  یم  شروش  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  ارچ  سپ  یناد ،  یم  هک  الاح  هشیاع !  يا  تفگ :  هملـس  ما  ما .  هدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاـط 
ینوکت ال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يا  هملک  نآ  زا  شاب  رذح  رب  و  سرتب ،  یلاعت  يادخ  زا  يروخ ،  یم  ار  نارگ  هنتف 

يو رب  بءاوح  ناگـس  هک  نآ  زا  هشیاع !  يا  . )) ائیـش هللا  نم  کیلع  ناینغیال  امهناف  هحلط  ریبزلا و  کنرغی  بءاوح و ال  بالک و  ۀـبحاص 
هیلع و هللا  یلص  یفطصم  كرابم  تاملک  نیا  هشیاع !  يا  درادن )). تیارب  يدوس  چیه  هک  دنبیرفن  ار  وت  ریبز  هحلط و  شابن و  دندز  گناب 
اب هاگ  نآ  تفر .  نوریب  وا  دزن  زا  رطاخ  هدرزآ  و  دماین ، شوخ  ار  وا  دینش ، هملس  ما  زا  ار  نانخـس  نیا  نوچ  هشیاع  نکم .  شومارف  ار  هلآ 

. درک تکرح  هرصب  يوس  هب  هکم  مدرم  زا  يا  هدع  هیما و  ینب  زا  یتعامج  ریبز و  هحلط و 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  هملس  ما  همان 

ؤملاریما هب  نومضم  نیدب  يا  همان  هنع )  هللا  یـضر   ) هملـس ما  هلـصافالب  دندرک ، تکرح  هرـصب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  نوچ 
زا یتعامج  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک  دـنادب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هللا ،  ۀـمحر  مکیلع و  مالـس  تشون .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

نانآ رـش  زا  ار  وت  دنوادخ  دندرک ، تکرح  هرـصب  يوس  هب  نافع  نب  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  رماع  نب  هللادـبع  یهارمه  هب  نانآ  ناوریپ 
ینعم نیا  رب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  یمن  یهن  هناخ  زا  نتفر  نوریب  داـهج و  زا  ار  ناـنز  یلاـعت  يادـخ  رگا  دـیامرف . ظـفح 

 ، مدرک یم  تعاطا  يدومرف ،  یم  هچ  ره  مدـیگنج و  یم  وت  باکر  رد  متـشاد و  یم  رب  ریـشمش  ما  هملـس  ما  هک  نم  دومرف  یمن  شراـفس 
تمدخ هب  تشاد  تسود  ناوارف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هملـس  یبا  نب  رمع  دنزرف  مراد ،  يرذع  نینچ  هک  نونکا 
تمدخ هب  ار  وا  داد و  رمع  دوخ  رـسپ  هب  دـیچیپ و  ار  همان  ( 15 . ) دـنک تعاطا  ییامرف  هراشا  يراک  ره  هب  وت  باکر  رد  ات  متـسرف ،  یم  وت 

تفریذپ ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دوب . لقاع  ملاع و  اسراپ و  يدرم  هملس  یبا  نب  رمع  داتسرف . مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
. دوتس ار  وا  تناید  لقع و  تمالس و  حالص ،  تفع ،  درک و  نیسحت  ار  هملس  ما  نتشون  همان  و 

لضفلا ما  همان 

دندش جراخ  هکم  زا  هشیاع  ریز و  هحلط و  تشون :  نومـضم  نیدب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  يا  همان  زین  ثراح  رتخد  لضفلا  ما 
رب يدوز  هب  تسا و  وت  رای  یلاعت  يادخ  دننک ، یم  قیوشت  بیغرت  وت  اب  ینمـشد  گنج و  هب  ار  مدرم  دنراد . ار  هرـصب  هب  تمیزع  دـصق  و 

یبا نب  دمحم  دش ، هاگآ  هرصب  هب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  ترفاسم  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يوش .  یم  بلاغ  زوریپ و  نانآ 
زا هکنیا  لوا  دراد ؟ رـس  رد  یلایخ  هچ  هشیدـنا و  هچ  هشیاع  وت  رهاوخ  هک  يا  هدینـش  ایآ  تفگ :  دـیبلط و  روضح  هب  ار  هشیاـع  ردارب  رکب 

ضیرحت نم  اب  تفلاخم  هب  ار  ریبز  هحلط و  هکنیا  مود  هدش .  جراخ  هدرک  نآ  رد  رارقتـسا  هب  هب  رما  ار  وا  ناحبـس  يادخ  هک  شیوخ  هناخ 
رای و یلاعت  يادخ  تفگ :  رکب  یبا  نب  دمحم  دـننک . تکرح  هعزانم  گنج و  يارب  هرـصب  بناج  هب  ات  هدرک  ایهم  زین  ار  یتیعمج  و  درک ،

یم زوریپ  نانآ  همه  رب  یهلا  لضف  هب  تسین  ینارگن  ياجو  دنتـسه  وت  باکر  تمدـخ و  رد  ناناملـسم  تسوت .  نآ  زا  يزوریپ  وت و  رواـی 
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هللا نا  دومرف : نانآ  هب  ترضح  دندش ، عمج  دجسم  رد  یگمه  دناوخ ، ارف  ار  دوخ  نارای  باحصا و  دنلب  زاوآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  میوش . 
يادـخ مدرم !  يا   ... )) هللا ظفح  نم  الا  تایورملا  تاکلهملا  نه  تاهبتـشملا  تاعدـتبملا  نا  کلاه و  الا  هنع  کلهی  اقطان ال  اباتک  ثعب 
یـسک ره  دوش و  كاله  دشاب  تعدب  هبـش و  لابن  هب  یـسک  ره  درک ، نایب  ار  لطاب  قح و  داتـسرف ، قطان  یباتک  شربمایپ  هلیـسو  هب  یلاعت 

هب ار  مدرم  هدرک ،  باختنا  ار  فالتخا  قاقش و  هار  ریز  هحلط و  نارای !  يا  و   . دبای تاجن  دنک  تعاطا  ار  نادزی  نامرف  نآرق و  تاروتـسد 
هنتف لاجم  دینکرب و  هشیر  زا  ار  داسف  هکنیا  ات  دیـشاب  نکـش  نامیپ  ثکان و  هقرف  نیا  اب  گنج  هدامآ  دـنناوخ . یم  نم  تعزانم  تفلاخم و 

. دندرک تباجا  ار  وا  توعد  دنداد و  تبثم  خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نانخس  لباقم  رد  مدرم  (16 . ) دیهدن يزیگنا 

بءاوح هاگبآ  رد  هشیاع 

اب یلاوح  نآ  ناگس  هک  دیسر  بءاوح  بآ  هب  رحس  تقو  رد  دوب ، تکرح  رد  هرـصب  يوس  هب  ناباتـش  دوخ ، نارادفرط  یهارمه  هب  هشیاع 
؟  تسیچ هاگبآ  نیا  مان  دیـسرپ : هشیاع  رکـشل  زا  يدرم  دنتخادرپ . ندرک  سراپ  هب  دندمآ و  رد  شوج  هب  بنج  هب  شناهارمه  وا و  ندید 
امش نم  دینادرگرب ، ارم  هن  تفگ  نایفارطا  هب  هلصافالب  داتفا ، شمادنا  رب  هزرل  بءاوح  ندینـش  اب  هشیاع  تسا .  بءاوح  هاگبآ  نیا  دنتفگ :

نانخـس ارچ  هشیاع !  يا  دنتفگ : دـندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ریبز  هحلط و  دـمآ . مهاوخن  هرـصب  هب  زگره  منک و  یمن  یهارمه  ار 
یم ار  یسک  منارسمه  زا  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :  هشیاع  تسا ؟  هدش  هچ  رگم  ییوگ .  یم  ناشیرپ 

یفطصم نامرف  زا  نآ  هک  منک  یم  نامگ  کنیا  یـشابن .  نز  نآ  وت  نک  یعـس  هشیاع !  دنرب . یم  هلمح  وا  رب  بءاوح  ياه  گس  هک  منیب 
ناـکم نیا  هک  دـنهد  یهاوگ  اـت  دروآ  هشیاـع  روضح  هب  ار  نت  هاـجنپ  ریبز  هللادـبع  دـعب ، زور  حبـص  ما .  هدرک  ددرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هکنیا اـت  دـندرک ، رود  نیمزرـس  نآ  زا  تعرـس  هب  هدرک  مارآ  ار  هشیاـع  هلیح  نیدـب  دـنداد . تداهـش  غورد  هب  ناـنآ  سپ  تسین  بءاوح 

. دندیسر هرصب  یکیدزن  هب  یگمه 

لمج گنج  هناتسآ  رد 

نینم ؤملاریما  نافلاخم  اب  هلباقم  يارب  ، دوب هرـصب  یلاو  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ناراـی  ناتـسود و  زا  يراـصنا  فینح  نب  ناـمثع 
هفیاط تطاسو  اب  سپ  دنکن ، لیجعت  نانآ  گنج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دیاش  درک  نامگ  دعب  اما  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع 

نانچمه فینح  نب  نامثع  هکنآ  طرش  هب  دنک ، نشور  ار  فیلکت  دسرب و  هار  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ات  درک  حلـص  نانآ  اب  يا 
یم ریبدت  شیوخ ،  راک  رد  نانآ  دندمآ ، دورف  هبیرخ  مان  هب  یلحم  رد  هشیاع  ریز و  هحلط و  دـشاب . هرـصب  ریما  مالـسلا  هیلع  یلع  فرط  زا 

دنتشک و هنامولظم  ار  نافع  نب  نامثع  دنتفگ : وا  هب  دش  رـضاح  فنحا  یتقو  دنداتـسرف ، سیق  نب  فنحا  لابند  هب  ار  یـسک  اجنآ  دندرک و 
درک و هشیاع  هب  ور  فنحا  (17  . ) یهد ترـصن  ینک و  ددم  ار  ام  یـشاب  ام  اب  وت  میهاوخ  یم  میا ،  هدمآ  اج  نیدب  وا  ياهوخنوخ  يارب  ام 

سک مادک  اب  دنشکب  ار  نامثع  رگا  مدیـسرپ  وت  زا  دنتـشاد  ار  وا  نتـشک  مزع  هدرک و  هرـصاحم  ار  نامثع  هک  زور  نآ  هشیاع !  يا  تفگ : 
زور نآ  فنحا !  يا  تفگ :  هشیاـع  دوبن ؟ هنوگ  نیا  اـیآ  نک ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  یتـفگ  باوـج  رد  منک ،  تعیب 
رواب ار  اهفرح  نیا  تفگ :  فنحا  میتسه .  رت  ملاع  رت و  هاگآ  وت  زا  نآ  هب  ام  هک  هدـش  راکـشآ  يرگید  ياـهزیچ  زورما  اـما  متفگ ؛  نینچ 

، درک مهاوخن  گنج  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داماد  مع و  رسپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  اما  منک ،  یمن 
هب تعرـس  هب  تساخرب و  فنحا  هاگ  نآ  دـنا . هدرک  تعیب  وا  اب  برع  لیابق  فارـشا و  هباحـص و  رباکا  راصنا ، رجاهم ، هکنیا  صوصخ  هب 
ود رد  هدرک  تکرح  اـج  زا  ناـنآ  دـندش ، عـمج  وا  درگ  (18  ) یگنج درم  رازه  راـهچ  هلـصافالب  تفر .  مـیمت ))  ینب   )) دوـخ موـق  يوـس 
نب نامثع  اب  حلص  دادرارق  زا  دعب  ریبز  هحلط و  رگید  فرط  زا  دندنام . مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رظتنم  دندز و  ودرا  هرـصب  یخـسرف 

مالسلا هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  شنارای  فینح و  نب  نامثع  هب  دنتفرگ  میمصت  هرـصب ،  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لماع  فینح ، 
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لتق هب  ار  همه  هدرب ،  شروی  وا  نارای  ماوقا و  نارای و  فینح و  نب  نامثع  رب  هنابـش  ناـنآ  دـندروآ . رد  ياـپ  زا  ار  ناـنآ  دـننک و  هلمح  دوب 
یناسآ راک  فینح  نب  نامثع  نتـشک  تفگ :  نانآ  زا  یکی  دـندرک  ار  يو  نتـشک  دـصق  نوچ  و  دـندرک ، ریگتـسد  ار  ناـمثع  دـندناسر و 

دنزیخ و یم  رب  هعزانم  گنج و  هب  میشکب ،  ار  وا  رگا  تسا ،  يرایـسب  يابرقا  ناشیوخ و  ياراد  هنیدم  رد  تسا و  راصنا  زا  وا  اریز  تسین 
اب دندنک و  ار  وا  ياه  هژوم  تروص و  رـس و  يوم  همه  اما  دندش ، فرـصنم  يو  نتـشک  زا  نانآ  روصت  نیا  اب  دـنراذگ . یمن  هدوسآ  ار  ام 

. دندرک اهر  تفخ  يراوخ 

نآ ماجنارس  لمج و  گنج  موس :  لصف 

هرصب بناج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تکرح 

دینش ار  شیوخ  ناتسود  ندش  هتشک  ربخ  یتقو  دیزگ . تماقا  هذبر  نیمزرس  رد  هدش ،  جراخ  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  اهزور  نیمه  رد 
ات داتـسرف  هفوک  يوس  هب  ار  رـسای  راـمع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  شدـنزرف  سپـس  درک . تکرح  (19  ) راق يذ  هب  هذـبر  زا  هلـصافالب 

هفوک مدرم  رسای  رامع  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نوچ  دنناوخب . مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يرای  کمک و  هب  ار  هفوک  ناروآ  گنج 
تساخرب و ياج  زا  تشاد  ار  هفوک  تراما  هک  يرعشا  یسوم  وبا  دندرک ، توعد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـصن  تیامح و  هب  ار 

اهیف ادلاخ  منهج  ؤازجف ه  ادمعتم  انم  ؤم  لتقی  نمف  دینادب : دیزادنین و  تکاله  رد  ار  نتـشیوخ  و  دیـسرتب ! ادـخ  زا  هفوک  مدرم  يا  تفگ : 
یـسوم وبا  تسا .  نامحر  طخـس  منهج و  رد  شیازج  دشکب ، هانگ  مرج  نودـب  ار  یناملـسم  نم و  ؤم  یـسک  ره  (... 20  ) هیلع هللا  بـضغ 

ار وا  درک  تیهن  یـسوم  وبا  رب  دـش ، نیگمـشخ  رـسای  رامع  تشاد .  یم  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیامح  زا  ار  مدرم  نانخـس  نیا  اب  يرعـشا 
رادناتـسا یلاو و  زورما  يدناروش و  نامثع  دـض  رب  ار  رـصم  مدرم  زورید  وت  تفگ :  دز و  گناب  رامع  رب  میمت  ینب  زا  يدرم  درک . تکاس 
دنتساخرب ياج  زا  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ناتسود  زا  هک  شباحصا  ناحوص و  نب  دیز  ینک .  یم  توعد  توکـس  هب  ار  ام 

دیـشاب و مارآ  مدرم !  يا  تفگ :  يرعـشا  یـسوم  وبا  مینک .  تیامح  مالـسلا  هیلع  نسحلا  اـبا  زا  ریـشمش  اـب  تسا  بجاو  اـم  رب  دـنتفگ ، و 
نامرف ام  یسوم !  وبا  يا  تفگ :  رـسای  رامع  دییاین . نوریب  ناتیاه  هناخ  زا  تسا  هداد  نامرف  هک  تسا  هشیاع  همان  نیا  دیونـشب ، ارم  نانخس 

رد مینک .  نک  هسیر  ار  نارگ  هنتف  هنتف و  ات  میوش  یم  لاتق  هزرابم و . هدامآ  سپ  ار . هشیاع  روتسد  هن  مینک  یم  تعاطا  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
نا اوکرتی  نا  سانلا  بسحءا  تفگ :  تساخرب و  يدبع  تباث  نب  دیز  هک  نیا  ات  دـش ، لدـب  در  هفوک  مدرم  نیب  يرایـسب  نانخـس  زور  نیا 

رـسای رامع  دینک . ترـصن  ار  قح  و  دینک ، تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يوس  هب  مدرم !  يا  (. 21  ) نونتفی مه ال  اـنمآ و  اولوقی 
ار مولظم  بوکرـس و  ار  ملاـظ  اـت  میراد ،  هفیلخ  یلاو و  هب  زاـین  اـمتح  روـما  حالـصا  يارب  مدرم  يا  تفگ :  درک و  زاـغآ  نخـس  هراـبود 
ار ریبز  هحلط و  هشیاع ،  ات  هدیبلط  کمک  يرای و  هب  ار  امش  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مع  رـسپ  نیا  نونکا  دنک . تیامح 
. دییامن يوریپ  وا  زا  دینیب  یم  قحم  ار  یـسک  ره  دینک و  رکفت  ربدت و  لطاب  قح و  نیب  دیوش و  دربن  هدامآ  سپ  دـناشنب ، شیوخ  ياج  رس 

نابیتشپ یـسک  ره  دینادب  دیـشاب و  ام  روای  دیهد و  تبثم  خـساپ  ام  توعد  هب  هفوک !  مدرم  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هاگ  نآ 
ار ام  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  دشاب  گنن  یسب  مدرم !  يا  تفگ :  ( 22  ) يرماع عمجم  نب  مثیه  دش . دهاوخ  راگتسر  دشاب  قح 
دینک و ارجا  ار  وا  تاروتـسد  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نخـس  هب  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نسح  دنزرف  نیا  مینکن .  يرای  ار  وا  دـهاوخب و  يرای  هب 

. دیوش مالسلا  هیلع  یلع  نیملسم  هفیلخ  يوس  هب  تکرح  هدامآ 

هفوک مدرم  تکرح 

ؤملاریما يوس  هب  اـیرد ، یکـشخ و  هار  زا  یگنج  درم  (23  ) رفن تسیود  رازه  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رـسای و  رامع  نانخـس  زا  دعب 
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امـش هفوک !  ناروـالد  يا  دوـمرف : سپـس  تفگ ،  مدـقم  ریخ  درک و  لابقتـسا  ناـنآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفاتـش . مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
امش یگنادرم  تعاجش و  ما و  هدینش  ار  امش  مزح  مزع و  هزاوآ  دیتفرگ ، تسد  هب  ار  نانآ  ثیراوم  دیتسکش و  مه  رد  ار  اه  مجع  تکوش 

يرای هب  ار  امش  دنراد ، گنج  ممزع  دندرک و  زاغآ  تفلاخم  تعباتم ،  تعیب و  زا  دعب  لمج  باحـصا  هرـصب و  لها  زورما  ما .  هتخانـش  ار 
رد ار  نانآ  دندرگ ، ام  قفاوم  دنوش و  تیاده  دنبای  دشر  رگا  مینک ،  یم  تحیـصن  ار  نانآ  ادتبا   ، تسیچ نانآ  لایخ  هک  دیرگنب  ات  مدیبلط 
يذ رد  هک  يدارفا  مینک .  یم  شوماخ  رداق  يادخ  يرای  امش و  تمه  هب  ار  هنتف  شتآ  دنشاب . هتشاد  گنج  مزع  رگا  میریگ و  یم  شوغآ 

زا نت  رازه  هن  زاجح و  رصم و  هنیدم ،  یگنج  نادرم  زا  نت  رازه  شـش  دندوب ، هدرک  عامتجا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رانک  رد  راق 
رازه هدزون  هب  نایهاپـس  هدع  هک  نیا  ات  دندناسر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راق  يذ  رد  ار  دوخ  يرگید  دارفا  نانچمه  دـندوب و  هفوک  یلاها 

. درک تکرح  هرصب  تمس  هب  راق  يذ  زا  هدع  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هاگ  نآ  دیسر . رفن 

گنج يارب  هرصب  یلاها  ندش  هدامآ 

نامرف مالـسلا  هیلع  یلع  تکرح  ربخ  ندینـش  اب  ریبز  هحلط و  دـش  کـیدزن  هرـصب  هب  شیوخ  نایهاپـس  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
يا دروآرب : داـیرف  هبـض  ینب  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک . مـظنم  ار  ناـگدایپ  ناراوـس و  هدرک ،  ییارآ  رکـشل  دـنداد و  شاـب  هداـمآ 

زورما دیهد ، ناشن  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  هب  ار  شیوخ  يریلد  تعاجش و  و  دینک ، مارآ  تیوت  دوخ  تماقتـسا  ربص و  اب  هرـصب !  نایهاپس 
وا ریبز  دیرواین . راب  هب  ییاوسر  هک  دیشاب  بظاوم  دنتسه ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باکر  رد  هفوک  ناروالد  زاجح و  نازرابم  رثکا 
زا ییاهزیچ  میادخ ،  هدنب  نم  تفگ :  یبض  ییاتـس  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ییوگ و  یم  هدوهیب  نخـس  ارچ  تفگ  درک  تمالم  ار 

: دومرف شیوخ  باحصا  هب  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  عمـس  هب  نانخـس  نیا  نوچ  دیربخ ! یب  نآ  زا  امـش  هک  مناد  یم  مدید و  تعامج  نیا 
ار ام  یتخس  نینم !  ؤملاریما  يا  تفگ :  یلبج  دادش  نب  ۀفاعر  تسیچ ؟  هراب  نیا  رد  امش  يءار  مدرم !  يا  دیشاب . جنر  یتخـس  هدامآ  سپ 

تـسود ار  هچنآ  هللاءاش  نا  تسا  نیمه  ام  دوصقم  مینک ،  یم  عفد  ار  لطاب  قح ،  کـمک  هب  و  تسا ،  ناـنآ  يراـتفرگ  يراوشد و  لـباقم 
. درک یهاوخ  هدهاشم  ام  زا  يراد 

لمج گنج  كرادت  رد  ریبز  هحلط و 

 ، هتخادرپ گنج  بابسا  هیهت  هب  دیسر ، هرصب  یکیدزن  هب  زهجم  يرکشل  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  دندینـش  ریز  هحلط و  یتقو 
ناراوس تشاد .  راـیتخا  تحت  ار  هداـیپ  دارفا  مه  ریبز  نب  هللادـبع  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ناروس  یهدـنامرف  هحلط  دـندمآ . نوریب  هرـصب  زا 

هب ناگ  هدایپ  بلق  رماع و  نب  هللادـبع  هب  ناراوس  بلق  باتع و  نب  نامحرلادـبع  هب  هنمیم  ناگدایپ  و  دـش ، هدرپس  مکح  نب  ناورم  هب  هنمیم 
رکشل شیارآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نوچ  ( 24 . ) دندرک مظنم  ار  شیوخ  هاپـس  لاونم  نیدب  دش ، هدرپس  یلهاب  ریکب  نب  متاح 

دنمورین و هاپـس  اب  ریبز  هحلط و  تفگ :  هفوک  ناگرزب  زاجح و  فارـشا  هاپـس و  يارما  هب  دش ، هاگآ  گنج  يارب  نانآ  مزع  ریبز و  هحلط و 
ۀفاعر همه  زا  لبق  میوش ؟  ناشیا  مکح  میلـست  ای  مینک  گنج  دینیب ؟ یم  تحلـصم  هچ  راک  نیا  رد  امـش  دنا  هدش  گنج  هدامآ  هتـسارآ ، 

نید يراد و  نید  تسوت ،  اـب  قح  یقح و  رب  وت  دـنلطاب و  رب  ناـفلاخم  هک  میناد  یم  اـم  همه  نینم !  ؤـملاریما  يا  تفگ :  یلبج  دادـش  نب 
هب شوگ  هتشاذگ ،  فک  رد  ناج  میعافد و  هدامآ  یهلا ،  ددم  نوع  هب  نک ،  دربن  ناشیا  اب  دنراد  گنج  لایخ  رگا  تسوت ،  يوخ  يرورپ 

یلع و رفـس ، یتخـس  جـنر و  تفگ :  دوخ  نایهاپـس  هب  هللا  دـیبع  ۀـحلط  دـندش ، رتکیدزن  رگید  مه  هب  رکـشل  ود  نوچ  میتـسه .  وت  ناـمرف 
زا ار  نانآ  هرابکی  هب  مینزب و  نوخیبش  نانآ  رب  مینک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  تسا  تسیاـش  تسا ،  هدرک  هدوسرف  هتـسخ و  ار  شناراـی 
 ! ناردارب يا  تفگ :  هدنخ  اب  دیدنـسپن و  ار  نانآ  يءار  رظن و  ریبز  اما  درک . دییءات  ار  وا  رظن  يءار و  مه  مکح  نب  ناورم  میروآرد .  ياپ 

هکنیا رگم  درکن  دربن  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  سک  چیه  دـیناد  یمن  ایآ  دـینک !؟ ریگلفاغ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیهاوخ  یم  ایآ 
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وا هینک  هک  ریبز  باحصا  زا  يرگید  درم  نایم  نیا  رد  دش . تکاس  هحلط  دیرادرب . تسد  هشیدنا  نیا  زا  سپ ،  تسـشن  شیازع  هب  شردام 
يا تفگ :  درک  وا  هب  ور  ریبز  تسا .  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـم و  نیب  گـنج  لـح  هار  نیرتـهب  نوخیبـش  تفگ :  دوب  اـبرجلاوبا 

ناناملـسم نایم  رد  دنناملـسم و  دـنا  هدـش  عمج  ارحـص  نیا  رد  هک  رکـشل  ود  نیا  یلو  تسا  يرایـسب  ياه  هبرجت  گـنج  رد  ار  اـم  ردارب !
نب یلع  اهنیا ، زا  ریغ  میا .  هدینشن  یمالک  ای  هدیدن  ار  نوخیبش  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  رد  تسا .  هدوبن  مسر  نوخیبش 
نب فنحا  انثا ، نیمه  رد  دوش . رارقرب  حلص  فرط  ود  منیب  مراودیما  درک ، ریگلفاغ  ار  وا  دوشب  هک  تسین  يدرم  نآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 
یلع رگا  دـنیوگ  یم  هرـصب  لها   ! نسحلا ابا  يا  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  شیوخ  نارای  زا  یتعامج  اـب  سیق 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـنک . یم  شیوخ  هدرب  ار  ام  لافطا  لایع ،  دـشک و  یم  ار  ام  نادرم  دوش  زوریپ  ام  رب  مالـسلا  هیلع 
يزوریپ دعب  هللاءاش  نا  تفرگ .  هدرب  ناوت  یم  ار  نارفاک  دنزرف  نز و  طقف  دنا ، ناملسم  هرـصب  لها  نوچ  درک ، مهاوخن  ار  راک  نیا  زگره 

ای تفگ :  فنحا  هن ؟  ای  يراد  تقفاوم  ام  اب  وت  ایآ  فنحا !  يا  درک . مهاوخ  نانآ  اب  یشوخ  راتفر  هک  درک  یهاوخ  هدهاشم  هرصب  لها  رب 
تمدخ رد  هدومزآ  گنج  درم  رفن  تسیود  اب  ای  امرف . باختنا  ار  راک  ود  زا  یکی  نونکا  ما ،  هدامآ  امـش  يرازگتمدخ  رد  نینم !  ؤملاریما 

راهچ مراد ،  تسود  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  منک .  عفد  امـش  از  ار  یگنج  درم  رازه  راهچ  شیوخ ،  هلیبق  اب  ای  مشاب ،  امش 
موق و هب  تشگ و  زاب  سپـس  دـشاب ، عمج  كرابم  رطاخ  هللا ،  ءاش  نا  منک  یم  نینچ  تفگ :  فنحا  ینک .  عفد  اـم  زا  ار  نز  ریـشمش  رازه 

نینم ؤملاریما  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـندمآ ، دورف  هفوبار ))   )) عضوم رد  شیوخ  يرفن  رازه  یـس  هاپـس  اب  ریبز  هحلط و  تسویپ .  شیوخ  هلیبق 
یم شیپ  راک  هس  نامز ،  لها  اـب  ارم  مدرم !  يا  دومرف : داریا  دوخ  نایهاپـس  يارب  ار  هبطخ  نیا  تساوخ و  اـپ  هب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع 

هک نآ  زا  اه  یـضعب  دسح ، ملظ و  ینعی  یغب  اما  رکم ؛ دهع ، ضقن  یغب ،  تسا ،  راکـشآ  رهاظ و  دـیجم  نآرق  رد  هس  ره  مکح  هک  دـیآ ،
اب تفلاخم  هک  تعامج  نیا  دهع ، ضقن  اما  دنـشکرب ؛ نم  زا  ار  تفالخ  سابل  دنهاوخ  یم  متـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ 

لوق و هب  هک  دـندوب  درک  دای  دـنگوس  دـندوب و  هدرک  تعیب  نم  اب  تبغر  هقالع و  هب  دـنا  هدـید  كرادـت  ار  گنج  هدرک و  باختنا  ار  نم 
. دننک بلس  نم  زا  ار  تفالخ  دنناوتب  ات  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  اه  هلیح  دهع  ضقن  دسح و  زا  دعب  نانآ  رکم ، اما  دنـشاب ؛ رادافو  شیوخ  دهع 

ثکن نمف  ( 25  . ) مکـسفنا یلع  مکیغب  امنا  سانلا  اهیا  ای  تسا :  هدومرف  نینچ  ار  هدیهوکن  تلـصخ  هس  نیا  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  يادخ 
ار نم  اب  تفلاخم  دـنرادن  اتمه  نامز  نیا  رد  هک  نیا  رتراوگان  اـما  ( 27  . ) هلهاب الا  یـسلا  رکملا  قیحی  الو  ( 26  . ) هسفن یلع  ثکنی  اـمناف 

سک چـیه  هک  هللادـیبع  نب  ۀـحلط  مود :  تسا ؛  هدرکن  باکر  رد  ياپ  وا  زا  رتریلد  يراوس  زگره  هک  ناوع  نب  ریبز  لوا :  دـندرک ، رایتخا 
رد ات  دنهاوخ  یم  لام  وا  زا  صخـش  هس  نآ  و  تسا ،  رتدنمتورث  مدرم  همه  زا  دهع  نیا  رد  هک  هینم  نب  یلعی  موس :  تسین ؛  وا  زا  رتراکم 

ناناملسم لاملا  تیب  هب  ار  وا  لاوما  همه  مبای ،  تسد  وا  رب  رگا  دنگوس ، ادخ  یگناگی  هب  دننک . جرخ  شیوخ  رکـشل  يارب  نم  اب  تفلاخم 
، دومرف نینم  ؤملاریما  هچ  ره  تفگ :  تساخرب و  ياـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ناتـسود  زا  تباـث  نب  ۀـمیزخ  منک .  یم  قحلم 

یم رکم  مه  دنتـسه و  نکـش  دهع  مه  نانآ  دنزرو . یم  دسح  وت  قح  رد  تعامج  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا .  ضحم  قح  قدـص و  نیع 
زا رت  عیطم  وت  دارفا  مه  هللادیبع و  نب  ۀحلط  مزح  شناد و  زا  رت  نوزفا  وت  ملع  تسا و  ریبز  زا  رتدایز  وت  تعاجـش  هک  هللادـمحب  اما  دـننک ،

. دوش یم  فرص  لهج  داسف و  رد  مرجال  تسا  هدش  عمج  ملظ  زا  وا  لام  تسین .  نادنچ  یلحم  ار  ایند  لام  دنتسه و  هشیاع  دارفا 

ریبز هحلط و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان 

یلع تفرگ ،  رارق  دندوب ، رفن  رازه  یس  هک  ریبز  هحلط و  رکـشل  لباقم  رد  رفن  رازه  تسیب  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  یتقو 
یتح متشادن  یتبغر  تفالخ  هب  نم  هک  دیناد  یم  امـش  ریبز ! هحلط و  يا  تسا :  نینچ  شنومـضم  هک  تشون  نانآ  هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع 

تعیب تفالخ و  هب  یـضار  ود  ره  امـش  دـندرک و  تفالخ  نتفریذـپ  هب  راداو  ارم  مدرم  اما  مدرک ،  یمن  لوبق  متـشاد و  اـبا  نآ  نتفریذـپ  زا 
رب رگا  دینک ، تعیب  ات  درکن  مازلا  رابجا و  ار  امش  مه  یسک  متـشادن .  نم  اب  امـش  تعیب  رب  يرابجا  هیرهق و  هوق و  چیه  دیدوب ، نم  اب  مدرم 
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مهد یم  ماجنا  امش  رب  ار  شیوخ  یتیالو  هفیظو  منک ،  مادقا  تیمکاح  تموکح و  هب  نم  هک  دیشاب ، هدرک  تعیب  نم  اب  هارکا  اب  مه  ضرف 
دیشکب ریشمش  نم  يور  رب  دیناروشب و  نم  دض  رب  ار  ناناملسم  هکنیا  هن  دوب ، تاروتـسد  زا  تعباتم  تعاطا و  راهظا  امـش  يرهاظ  هفیظو  . 

دهع تفلاخم و  ات  دوب  رتهب  رت و  ناسآ  ندرکن  تعیب  یتسه !  نارجاهم  خیـش  هک  هحلط  يا  وت  یـشیرق و  ناورـس  ورـس  هک  ریبز ! يا  وت  اما 
هفیاط مرـضاح  تسا .  نم  رب  اوران  سب  یتمهت  هک  منک !  یم  بجعت  یتشک ،  وت  ار  نامثع  هک  ناتراتفگ  راعـشا و  زا  اما  گنج .  ینکش و 
ریرقت ار  دوخ  تادهاشم  دنـشاب و  مکح  ام  نیب  دنیامـش ، تبحاصم  رد  هن  نم و  تقفاوم  ردـم  هن  زورما  هک  هنیدـم  فرط  یب  نادرم  زا  يا 

هن دنتـسه ، وا  نادنزرف  نامثع  نوخ  ثراو  دینادب  نینچمه  تشاد ،  شالت  یعـس و  نامثع  تشک  رد  کی  مادـک  دوش ، صخـشم  ات  دـننک 
نم دنروآ ، نم  شیپ  ار  ناشردپ  نالتاق  يوعد  دنوش  تاروتـسد  عیطم  دننک و  رارقا  نم  تفالخ  هب  نامثع  نادنزرف  هاگره  هشیاع .  امش و 

نامثع یهاوخ  نوخ  هب  ار  امش  ریبز ! هحلط و  يا  منک .  یم  ارجا  صاصق  مکح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرـش  لدع و  ساسا  رب 
ینب زا  يدرم  نامثع  دیتسه و  نیرجاهم  زا  رفن  ود  امـش  یلاح -  رد  دش )) هتـشک  مولظم  نامثع   )) هک هدادرـس  یبیرف  مدرم  راعـش  راک ! هچ 
رما نیا  رد  دینک و  یم  اج  یب  ياعدا  ارچ  سپ  تسین ،  یتلصاوم  تبارق و  امـش  نایم  دنتـشک ، قحان  ای  قح  هب  ار  وا  رگا  تسا .  فانم  دبع 

جراخ هناخ  زا  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  دیدرک و  ضقن  ار  تعیب  دیتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  و  دیراد ، هغلابم 
. دینک یم  قیوشت  ضیرحت و  نم  گنج  هب  ار  مدرم  دیدرک و 

هشیاع هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان 

و يدش ،  جراخ  تا  هناخ  زا  يدرک و  نایـصع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  دـنوادخ  رب  هشیاع !  يا  دـعب ، اما  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
نوریب هناخ  زا  نیملـسم  راـک  حالـصا  يارب  ینک  یم  ناـمک  تسا و  هداد  تغارف  نآ  زا  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  هک  ینک  یم  بلط  ار  يراـک 
نامثع نوخ  و  یتسه ،  نامثع  نوخ  ثراو  هک  ینک  یم  نامگ  راک ! هچ  ندیشک  رکـشل  اب  ار  نانز  هد ،  باوج  نم  هب  هشیاع !  يا  يدمآ . 

وت هانگ  نادـب ،  یتسه .  میمت  ینب  زا  وت  هیما و  ینب  زا  يدرم  نامثع  تسا ؟  یتبارق  يدـنواشیوخ و  هچ  نامثع  وت  نایم  ینک ؛  یم  بلط  ار 
صیخـشت هب  مناد  یم  تسا .  ناـمثع  نـالتاق  هاـنگ  زا  رتداـیز  يدـنکفا  هنتف  ضرعم  رد  ار  نارگید  ود  دوـخ  يدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  هـک 

زاب شیوخ  لزنم  هب  و  سرتب ،  ادخ  زا  هشیاع !  يا  دندروآ . مشخ  ناجیه و  هب  و  دـندرک ، راداو  ار  وت  هکلب  ینک ؛  یمن  ار  اعدا  نیا  شیوخ 
 . تسا نانز  هفیظو  نیرتهب  هک  نیشنب  هدرپ  رد  درگ و 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هبطخ 

نومـضم نیا  هب  یماـغیپ  وا  يارب  هکلب  دنتـشون ، يزیچ  باوج  رد  دـندناوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  هماـن  ریبز  هحلط و  نوـچ 
تعاطا زا  رتمک  هب  و  دوش ، لصاح  تدوصقم  رگم  يدرگ ،  یمن  زاب  هجو  چیه  هب  هک  يداهن  ماگ  یهار  رد  وت  نسحلا !  وبا  يا  دنداتسرف :

سپس نکم .  یهاتوک  دیآ  یم  رب  تتسد  زا  هچ  ره  درک ، میهاوخن  تعباتم  تعاطا و  ار  زگره ، مه  ام  دش و  یهاوخن  یـضار  ام  تعباتم  و 
هدمآ هوبنا  يرکشل  اب  کنیا  هتشک و  ار  نیملسم ،  هفیلخ  نامثع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدرم !  يا  تفگ :  تساخرب و  ياج  زا  ریبز  نب  هللادبع 
نادیم دراو  هنادرم  مولظم ،  هفیلخ  رطاخ  هب  سپ  دریگب . امش  زا  ار  تیالو  دوش و  طلسم  امش  رهش  رب  دنک ، تخـس  امـش  رب  ار  راک  ات  تسا 

يانث دمح و  زا  دعب  تساخرب و  هیما  ینب  زا  يدرم  دینک . راکیپ  دوخ  لها  دنزرف و  نز و  ظفح  يارب  دینک و  عافد  شیوخ  میرح  زا  دیوش ،
 . مییامن یم  يرادیاپ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  مینک و  یم  يوریپ  تردپ  تسایـس  از  ام  یتفگ ،  نخـس  وکین  هچ  تفگ :  ریبز  هللادبع  هب  ادـخ 

دنیوگ و یم  نم  قح  رد  هدوهیب  باوصان و  نانخس  دومرف : دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  عمـس  هب  ریبز  نب  هللادبع  تاملک  نوچ 
هدب و هتـسیاش  باوج  وا  هب  زیخرب و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  هاگ  نآ  ما .  هتـشک  نم  ار  نافع  نب  نامثع  هک  دـننک  یم  نامگ 

يانث دمح و  زا  دعب  داتسیا ، تیعمج  نایم  رد  هلصافالب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  وگم  ازـسان  ار  يدحا  اما  ناوخب  هاتوک  غیلب و  يا  هبطخ 
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هک نیا  مردپ و  شهوکن  رد  ریبز  هللادبع  حیحـصان  راتفگ  مدرم !  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  رب  تاولـص  دنوادخ و 
رادنید ناملسم و  مدرم  راصنا و  رجاهم و  زا  یتعامج  هک  امش  دیدینـش  درک ، مهتم  ار  وا  داد و  تبـسن  مردپ  هب  ار  نافع  نب  نامثع  منتـشک 

وا داد ، یم  تبسن  وا  هب  ار  حیضف  ياهراک  هچ  تفگ و  یم  اهنخـس  هچ  نامثع  هرابرد  هتـسویپ  ناوع  نب  ریبز و  وا  ردپ  هک  دیناد  یم  دیتسه 
هیلع یلع  هب  نتفگ  مانـشد  درک  یم  لاملا  تیب  رد  اهفرـصت  لخد و  عون  هچ  نامثع  نامز  رد  هللادـیبع  نب  ۀـحلط  درمـش و  یم  راـکهانگ  ار 
امـش تسد  زا  ار  راک  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هتفگ  هکنیا  اما  دیوگب ، ازـسان  ار  مردپ  هک  تسین  سک  ره  ناهد  هزادنا  رد  ار  مالـسلا 

هک تسا  ناوع  نب  ریبز  راتفگ  تجح ،  لیلد و  نیرتگرزب  تسا ،  راکشآ  یغورد  دروآ ، نوریب  امش  فرصت  زا  ار  تیالو  رهـش و  دیابرب و 
تعیب هب  رارقا  هلمجلا  یف  نیمه  دـنادب  دـیاب  هک  یلاح  رد  لد  اـب  هن  مدرک  تعیب  تسد  اـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  تفگ :  یم 

هک دـشابن . بیرغ  يراک  تسین و  لاکـشا  لحم  هرـصب  لها  عافد  هب  هفوک  لها  ندـمآ  ثیدـح  اما  تسین ،  لوبق  رارقا  دـعب  راکنا ، تسا و 
ناشیا اب  و  میرادن ،  يراک  نامثع  نارای  راصنا و  اب  ام  دننز  نادسفم  هنیـس  رب  در  تسد  ناحلـصم  دنرآ و  لطاب  لها  عفد  هب  يور  قح  لها 

نب نسح  رب  دندیدنـسپ و  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  همه  میراد .  گنج  لمج  ناوریپ  اب  ام  میرادـن .  يزیتس  گنج و  چـیه 
هفوک لها  لباقم  رد  هدمآ و  نوریب  هرصب  نامالغ  نادرم و  دندیسر و  رگیدکی  کیدزن  هب  اهرکشل  سپ  دندرک . نیسحت  مالـسلا  هیلع  یلع 
رگا دنتـسه . لاتق  هدامآ  دنا و  هدـش  کیدزن  مه  هب  رکـشل  ود  نینم !  ؤملا  ما  يا  تفگ :  دـمآ و  هشیاع  دزن  هب  روسیم  نب  بعک  دنداتـسیا ،

جدوه رب  هشیاع  نک .  يا  هراچ  راک  نیا  يارب  نینم !  ؤملا  ما  يا  دوش . یم  هتخیر  نیمز  هب  يرایـسب  ياـهنوخ  دوش ، هتخورفا  گـنج  شتآ 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نایهاپـس  لـباقم  رد  وا  رتش  اـت  دـندوب  وا  هارمه  زین  مدرم  تسـشن و  رتش 
هاپس لباقم  زا  دید ، نینچ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هشیاع ،  نوچ  دنک ، یم  عنم  گنج  زا  دنادرگ و  یم  زاب  ار  شیوخ  رکشل  هک  دید  ار  مالسلا 

. دندرک تعجارم  زین  شناوریپ  ناهارمه و  تشگزاب و  مالسلا  هیلع  یلع 

هشیاع تجاجل 

دیورب و هشیاع  دزن  هب  نت  ود  امـش  دومرف : دناوخ و  ارف  ار  سابع  نب  هللادبع  ناحوص و  نب  دیزی  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دعب  زور 
دنتـسه و وت  بیرف  ددصرد  يا  هدع  هک  مناد  یم  ییاین ؟  نوریب  يریگ و  رارق  شیوخ  هناخ  رد  هک  هدومرفن  رما  ار  وت  دنوادخ  ایآ  دـیوگب 

زاب رگا  ینکن !  تکرـش  گنج  عازن و  رد  يدرگ و  زاب  هک  تسا  نآ  رد  وت  حالـص  نونکا  يدـمآ .  نوریب  هناـخ  زا  يدـش و  هتفیرف  زین  وت 
زاب ادخ  هب  نک و  هبوت  سرتب و  ادخ  زا  دـنوش . یم  هتـشک  يرایـسب  دارفا  گنج  رد  ماجنارـس  یناشنن ،  ورف  ار  بوشآ  هنتف و  نیا  يدرگن و 

هللادیبع نب  ۀحلط  تبارق  ریبز و  نب  هلادبع  یتسود  هک  راهنیز  دریذپ . یک  ار  ناشیا  رذع  دـنک و  یم  لوبق  ار  ناگدـنب  هب  وت  دـنوادخ  درگ .
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  مایپ  دندیـسر . هشیاع  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناگداتـسرف  دشاب . خزود  شتآ  شنایاپ  هک  دنک  يراک  هب  راداو  ار  وت 
یلع لدتـسم  تاجاجتحا و  لباقم  رد  بسانم  باوج  ییاناوت  نوچ  مرادن  یخـساپ  نم  تفگ :  باوج  رد  هشیاع  دـندرک . غالبا  ار  مالـسلا 
نینم ؤملاریما  دندرک . نایب  دندوب  هدینـش  هشیاع  زا  هچنآ  دنتـشگزاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  ود  نآ  مرادـن .  ار  مالـسلا  هیلع 

ینا سانلا !  اهیا  ای  دومرف : داریا  ار  هبطخ  نیا  تساخرب و  دندش . عمج  نوچ  دیبلط ، روضح  رد  ار  فراعم  رکشل  ياس  ؤر  مالسلا  هیلع  یلع 
ارادم تعامج  نیا  اب  تشاد  ناکما  هک  نادـن  مدرم !  يا  اوبیجتـسی و ... مل  اولعفی و  ملف  اوعدـتریو  اوعجری  امیک  موقلا  ءالوه  تدـشان  دـق 

، دـنرادرب تسد  گنج  هعزانم و  زا  ات  مدـناسرت ،  يزیرنوخ  گنج و  بقاوع  زا  ار  نانآ  مدرک و  ینءات  گنج  شتآ  نتخورفا  رد  مدرک و 
نینچ نیا  نم  لثم  اب  يآ .  نادرم  نادیم  هب  شاب و  ریـشمش  هدامآ  دنیوگ  یم  دنتـسرف و  یم  سک  هتـسویپ  درکن و  ریثات  چیه  اهدنپ  نیا  اما 
یمن ما ،  هتفای  امن  وشن و  مزر  نادیم  رد  ما و  هدوب  هزرابم  داهج و  نادیم  رد  يرمع  هک  نم  دنناسرت ، یم  گنج  زا  ارم  دـنیوگ و  یم  نخس 

ناردارب ناردـپ و  متـسکش و  مهرد  ار  ناشیا  نازرابم  ياهفـص  هک  ما  یلع  نامه  نم  دـنا  هدرک  شومارف  ارم  ریـشمش  برـض  هنوگچ  مناد 
نآ تسا و  نم  تسد  رد  ما  هدـیرب  نآ  اب  ار  برع  نازرابم  ياهرـس  هک  ریـشمش  ما ،  هدرک  قرفتم  ار  نانآ  ياه  تیعمج  هتـشک و  ار  ناـنآ 
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 . مراد رفاو  ینیقی  ربـص و  مکحم و  يوزاـب  يوـق و  یلد  هللادـمحلا  تسا .  نم  هضبق  رد  ما  هدـیرد  نآ  اـب  ار  ناعاجـش  يوـلهپ  هک  يا  هزین 
لجا تخیرگ و  ناوتن  گرم  زا  دنچ  ره  تسا  هدوشگ  نم  رب  ار  تمعن  ياهرد  تسا و  هداد  هدعو  رفظ  ترـصن و  هب  ارم  مه  یلاعت  يادخ 

رت ناسآ  نم  رب  ریـشمش  مخز  رازه  تسوا  تردق  هضبق  رد  یلع  ناج  هک  يادـخ  نآ  هب  تسا ،  ندرم  زا  رتهب  تداهـش  درک و  در  ناوتن  ار 
دهع نآ  دعب  درک  تعیب  دوخ  لیم  هب  نم  اب  هللادیبع  نب  ۀحلط  ایادخ ! دومرف : درک و  دنلب  تاجانم  هب  تسد  سپس  تسا .  رتسب  رد  ندرم  زا 
ریبز ایادخ ! ناهر .  زاب  وا  رکم  زا  ارم  هدـم و  تلهم  نیا  زا  شیب  ار  وا  گرزب  يادـخ  يا  درک . لمع  شیوخ  تعیب  فالخ  تسکـشب و  ار 

گنج ناناملـسم  نم  ناـیم  درک و  راکـشآ  شیوـخ  ینمـشد  داـهن  اـپ  ریز  ار  ناـمیپ  دـهع و  درم و  عـطق  ار  يدـنواشیوخ  قـح  ناوـخ  نـب 
شلاـمعا يازـس  هب  ار  وا  نک و  عفد  ار  وا  رـش  ایادـخ ! تسا .  هتـشاد  اور  ملظ  هدرک و  دـب  نم  قح  رد  دـناد  یک  هک  یلاـح  رد  تخیگنارب 

 . ناسرب

لمج گنج  عورش 

رسای رامع  هب  ار  ناراوس  ( 28  ) هنمیم تخادرپ .  هاپـس  نداد  ناماس  هب  دش و  شیوخ  رکـشل  هجوتم  هبطخ  نیا  داریا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب ار  ناگدایپ  هرـسیم  و  درامگ ، ار  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  ناراوس  ( 29  ) هرـسیم رب  و  داد ، یناه  نب  حیرـش  هب  ار  ناـگدایپ  هنمیم  هدرپس ، 

و تشامگ ،  ناگدایپ  بلق  رد  ار  یئاط  متاح  نب  يدع  داد و  رارق  ناراوس  رکـشل  بلق  رد  ار  رکبابا  نب  دمحم  داد و  یلجب  دادش  نب  ۀعافر 
یهدـنامرف درک و  بصن  نیمک  ناراوـس  یهدـنامرف  هب  ار  یعازخ  قـمح  نب  رمع  درپـس و  یبجرـالا  بعک  نب  داـیز  هـب  ار  ناراوـس  حاـنج 

ات درک  صخـشم  نانآ  ناگرزب  زا  یـسیئر  رتهم و  برع  لئابق  زا  هلیبق  ره  يارب  سپـس  درپس . يدنکلا  يدـع  نب  رجح  هب  ار  حانج  ناگدایپ 
هدایپ هراوس و  دارفا  فیلکت  تسارآ و  تروص  نیدب  ار  شیوخ  رکـشل  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـننک . عوجر  نانآ  هب  ثداوح  رد 
دوـب هدـیرخ  وا  يارب  راـنید  تسیود  هب  هینم  نب  یلعی  هک  يرتـش  دـمآ ، نادـیم  هب  رتـش  رب  راوـس  هشیاـع  فرط  نآ  زا  دوـمرف . صخـشم  ار 

رگیدـکی ربارب  رد  رکـشل  ود  هنوگ  نیا  دـندوب . داهن  رتش  نآ  رب  هرـصب  لها  ملع  دوب و  هدـش  هتخاـس  بوچ  زا  هک  بترم  زهجم و  یجدوه 
، داتسیا فص  ود  نایم  رد  دمآ و  نوریب  شیوخ  هاپس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دنتفرگ . رارق  مه  يور  رد  ور  نازرابم  و  دنداتسیا ،

لوسر رتسا  رب  هتسب و  یناشیپ  رب  هایس  يراتسد  هتخادنا ،  شود  رب  ترضح  نآ  يادر  هدیشوپ و  ار  یفطصم  ترـضح  نهاریپ  هک  یلاح  رد 
یعمج دیآ . نم  دزن  ات  دـییوگب  تساجک ؟  ناوع  نب  ریبز  تفگ :  دـنلب  زاوآ  هب  هتـسشن و  تشاد  مان  لدـلد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هیلع یلع  تسین .  تسرد  نیا  يرادـن و  دوخ  اـب  يا  هبرح  چـیه  امـش  تسا و  مزر  هداـمآ  حالـص  هب  زهجم  ریبز  نینموـملاریما !  اـی  دـنتفگ 
ریبز هک  دروآرب  گناب  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  یلع  دشن  رـضاح  ناوع  نب  ریبز  نوچ  دیایب ، ات  دـیناوخب  ار  وا  تسین ،  یکاب  تفگ :  مالـسلا 

هک تسا  نونکا  مه  هک  دروآرب  داـیرف  داـتفا ، ریبز  هب  شرظن  هشیاـع  نوچ  دـمآ ، شیپ  ریبز  دـیآ . نم  دزن  هب  دـیوگب  تساـجک ؟  ناوع  نب 
ریبز دراد . ینخس  ریبز  اب  هدمآ و  نادیم  هب  حالـص  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  شابن  نارگن  هشیاع !  يا  دنتفگ : وا  هب  دوش . هویب  هراچیب و  ءامـسا 

وت يزیچ  هچ  و  یهد ؟  یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  ریبز ! يا  دیسرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  دمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب 
مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  درک . امـش  اب  گـنج  هب  راداو  ارم  ناـمثع  نوخ  بلط  تفگ :  ریبز  تسا ؟  هدرک  اـم  اـب  گـنج  هب  راداو  ار 

هب ار  ریبز ،! يا  نک .  صاصق  ار  تنارای  نتـشیوخ و  سپ  دـکچ ، یم  امـش  ریـشمش  زا  ناـمثع  نوخ  و  دـیتشک ، ار  وا  تناراـی  وت و  تفگ : 
تـسود ار  یلع  ایآ  ریبز ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  يزور  يروآ  یم  دای  هب  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  هناگی  يادـخ 

رب ینک و  تفلاخم  وا  اب  وت  هک  دسر  ارف  يزور  دومرف : ربمایپ  هاگ  نآ  تسا .  نم  هداز  ییاد  وا  مرادن !  تسود  ارچ  یتفگ :  وت  يراد ؟  یم 
یلع نینم  ؤملاریما  زاب  دوب . نینچ  نیا  نسحلا  وبا  ای  یلب  تفگ :  ریبز  یشاب .  ملاظ  قحان و  زور  نآ  وت  هک  نادب  نیقی  و  یشکب ،  ریشمش  وا 

نب رمع  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  يزور  يروآ  یم  دای  هب  دومرف ، لزان  ار  نآرق  هک  يادخ  هب  دـنگوس  ار  وت  : دومرف
نم رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدمآ و  امـش  شیپ  زین  نم  دوب . هتفرگ  ار  وت  تسد  وا  يدوب و  وا  تمدخ  رد  وت  دـمآ و  یم  فوع 
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؟  یتفگن مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تسخن  ارچ  بلاط !  وبا  رسپ  يا  یتفگ  وت  و  مدیدنخ ،  وا  يور  رد  نم  داتـسرف و  دورد 
وا اـب  وـت  هک  دـسر  ارف  يزور  تسین ،  ربـکتم  یلع  هـک  ریبز ! يا  شاـب  هتـسهآ  دوـمرف : ترـضح  نآ  يراد .  یمنرب  ربـکت  زا  تـسد  زگره 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  هدوب  نینچ  يرآ  تفگ :  ریبز  یـشاب .  قح  ان  ملاظ و  زور  نآ  رد  وت  ینک و  تعزانم  تفلاخم و 
وت دـض  رب  زگره  يدروآ  یم  داـی  هب  نیا  زا  شیپ  رگا  مدوب .  هدرکن  شومارف  ار  نخـس  نیا  نم  نسحلا !  وبا  يا  نکیلو  هدوـمرف  نینچ  نیا 
نیا ریبز  ( 30  . ) مدرگ یم  زاب  موش و  یم  فرـصنم  گنج  زا  يدروآ  نم  داـی  هب  ار  نانخـس  هکنآ  لاـح  مدرک و  یمن  كرادـت  ار  گـنج 
یلع ار  یتاملک  تفگ :  ریبز  تشذـگ .  هچ  یلع  وت  ناـیم  ریبز ! يا  تفگ :  هشیاـع  تفر .  هشیاـع  دزن  هب  تشگزاـب و  تفگ و  ار  تاـملک 

رد نم  هک  لالجلاوذ  يادخ  هب  هشیاع !  يا  تفگ :  هاگ  نآ  دروآ . نم  دای  هب  درک و  ریرقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع 
یبا نب  یلع  ربارب  رد  زورما  اـما  متـشاد ؛  رفاو  توق  مدوب و  تریـصب  اـب  مدرک  یم  تکرـش  یگنج  فاـصم و  ره  در  تیلهاـج و  مالـسا و 
یلع ریـشمش  زا  هک  تسا  مولعم  ریبز ! يا  تفگ :  هشیاع  منیب .  یم  کش  ریحت و  تیاغ و  رد  ار  یگداتـسیا  تمواقم و  مالـسلا  هیلع  بلاط 

هدیسرت نآ  زا  يرایسب  نادرم  وت  زا  شیپ  هک  تسین  وت  رب  يراع  یبیع و  یسرتب  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  زا  رگا  هتبلا  يدیسرت  مالسلا  هیلع 
گنج هب  تشپ  يدیسرت و  نآ  زا  يدید و  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  رد  ار  خرـس  گرم  هکنیا  لثم  ردپ  يا  تفگ :  ریبز  رـسپ  هللادبع  دنا .

حـضتفم و برع  ناـیم  رد  ارم  وت  هکلب  مدوبن  موش  نم  تفگ :  هللادـبع  يدوب .  موـش  نم  رب  هشیمه  وـت  دـنزرف ! يا  تفگ :  ریبز  ینک .  یم 
هب هدز ،  شیوخ  بسا  رب  گناب  دش ، نیگمشخ  ریبز  تسش .  ناوتن  ار  نآ  مه  ایرد  بآ  اب  هک  يدز  ام  یناشیپ  رب  گنن  رهم  يدرک و  اوسر 
زاب وا  يارب  ار  هار  دومرف  دوخ  ناراـی  هب  دـید ، تلاـح  نیا  رد  ار  وا  نوچ  نینموملاریما  درک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  رکشل  فوفص  نایم  رد  رگید  بناج  زا  زاب  تفر ،  نوریب  وس  رگید  زا  بسا  اب  تفاکش و  ار  اه  فص  ریبز  دینک .
نالدزب هلمح  نیا  ایآ  رـسپ ! يا  تفگ :  تشگزاب و  شیوخ  ياج  هب  درکن ، یمخز  ار  یـسک  چـیه  اما  دـش  جراخ  رگید  بناـج  زا  دراو و 

ریبز ینک !  یم  اهر  ار  ام  تسا ،  گنج  راز و  راک  نامز  هک  نونکا  يدرکن و  یمخز  ار  یـسک  اما  دوب  وکین  هلمح  تفگ :  هللادبع  تسا ؟ 
مدروآ و داـی  هب  دوب  هتفرگ  نم  زا  هم  یناـمیپ  دـهع و  مداد و  شوـگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نخـس  تخب !  هریت  يا  تفگ : 
زا هک  یلاح  رد  تفر ،  نوریب  رکـشل  ناـیم  زا  سپ  ( 31  . ) مزادـنا خزود  هب  ار  دوخ  وت  رطاخ  هب  تسین  راوازـس  متفای ،  یهاـگآ  تفرعم و 

. دوب نامیشپ  مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  شیوخ  هدرک 

ناوع نب  ریبز  لتق 

ار نانآ  درک و  هلمح  رفن  هاجنپ  نآ  رب  ریبز  دننادرگ ، زاب  ار  وا  ات  دنتخات  وا  بقع  هب  راوس  هاجنپ  هشیاع ،  رکـشل  زا  نتفر  نوریب  زا  سپ  ریبز 
دورف میمت  ینب  موق  دزن  هب  اجنآ  رد  و  تشاد ،  مان  عابـسلا ))  يداو   )) هک دیـسر  ياج  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  دـعب  تخاـس ،  هدـنکارپ 
بلاط یبا  نب  یلع  اب  لاتق  گنج و  مزع  نوچ  تفگ :  ریبز  يدرک ؟  اهر  ار  رکشل  ارچ  ریبز  يا  تفگ :  وا  هب  میمت  ینب  موق  زا  يدرم  دمآ .

تحارتسا هب  زامن  هماقا  یندیـشون و  ماعط و  ندروخ  زا  سپ  ریبز  درک . توکـس  درم  نآ  سپ  مدرکن .  لمحت  نم  دنتـشاد ، ار  مالـسلا  هیلع 
رس هاگ  نآ  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  دروآ و  دورف  شرس  رب  يریشمش  دوب  زومرج  نب  ورمع  شمان  هک  درم  نآ  تفر  باوخ  هب  نوچ  تخادرپ 

. دش رثءاتم  رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ( 32 . ) دروآ مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  شیپ  ار  وا  بسا  رتشگنا و  ریـشمش و  ریبز و 
اب ریبز  تسا  هدودز  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  يرایـسب  جـنر  هک  تسا  يریـشمش  نیا  دومرف : تفرگ و  تسد  رد  ار  ریبز  ریـشمش  ماگنه  نآ  رد 
وا نتشک  زا  مدرک  یم  نامگ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  یتشک ؟  ار  وا  ارچ  زومرج ! نب  رمع و  يا  وت  اما  درک . داهج  ادخ  هار  رد  ریشمش  نیا 

تراشب دومرف : هک  ما  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وت  رب  ياو  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  يوش .  یم  لاحشوخ  یتسه و  یضار 
 . تفر نوریب  تساخرب و  تحاران  نارگن و  زین  زومرج  نب  ورمع  خزود .  شتآ  هب  ار  ریبز  هدنشک  دیهد 
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مالسلا هیلع  یلع  شرافس 

ةرثک مکایا و  و  مکبر ،  رکذ  نم  اورثکا  مکراصبا و  اوضغ  سانلا !  اهیا  تفگ :  تفرگ و  رارق  شیوخ  نایهاپس  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا هشیاع  تسا .  یتسـس  لشف و  بجوم  دایز  نخـس  نوچ  دـییوگن  نخـس  دایز  دـیدنبب ، ایند  زا  مشچ  نم ،  نارای  يا  لـشف .  هناـف  مـالکلا 
هب هرـصب  لها  دـنک . یم  راثیا  تمواقم و  هب  بیغرت  قیوشت و  ار  دوخ  باحـصا  هک  درک  یم  هاـگن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شیوخ  هاگرکـشل 
وا نارای  دوب ، شوماخ  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دندرک ، یمخز  ار  نانآ  زا  يرایسب  دنتخادنا و  یم  ریت  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل 

ار نانآ  اب  ندیگنج  روتسد  ار   . تسا هدرک  یمخز  ار  يرایسب  نانآ  ياهریت  دنک و  یم  رایـسب  یخاتـسگ  موق  نیا  نینم !  ؤملاریما  ای  دنتفگ ،
نونکا اما  مراد ،  روذـعم  گنج  زا  ار  نتـشیوخ  هک  منآ  رکف  رد  دومرف : یلع  نینم  ؤملاریما  یـشک ؟  یم  ار  يزیچ  هچ  راظتنا  یهد ؟  یمن 

 . تسا هدنامن  یقاب  يرذع  رگید  دندرک ، حورجم  ار  ام  رکـشل  زا  يرایـسب  دندرک و  زاغآ  ار  گنج  دـنریذپ و  یمن  تحیـصن  هک  منیب  یم 
نارای يا  داد : زاوآ  تفرگ و  تسد  رب  نآرق  تسشن ،  لدلد  رب  تسب و  رس  رب  همامع  درک و  لیامح  ریشمش  دیـشوپ و  ار  شیوخ  هرز  سپ 
یمالغ ( 33 ( ؟ دناوخ یم  تسا  هتشون  نآ  رد  هک  یهاون  رماوا و  هب  ار  نانآ  درب و  یم  موق  نآ  نایم  رد  ار  نآرق  نمیا  امـش  زا  کی  مادک  ! 

يا دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  مریگ .  یم  هدـهع  رب  ار  راک  نیا  نم  نینموملاریما !  يا  تفگ :  دـمآ  شیپ  گنرد  یب  دوب ، ملـسم  وا  ماـن  هک 
نیا اب  دنناسر . یم  تداهش  هب  هاگ  نآ  دنزاس و  یمخز  ار  وت  ریشمش  اب  سپس  دننک ، یم  عطق  ار  وت  ياهتـسد  ادتبا  موق  نیا  هک  نادب  ناوج 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  مدرم !  يا   : تفگ تفر و  تعامج  نآ  يوس  هب  تفرگ و  ار  نآرق  تفریذپ ،  ناوج  نآ  لاح 
ره ادخ و  مالک  نیا  اب  امش  ای  نم  دومرف : داتسرف و  امش  يارب  ار  فحصم  نیا  تسوا ،  یصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مع  رـسپ 

ار نتشیوخ  دیسرتب و  یلاعت  يادخ  زا  دینزن و  نماد  ار  گنج  دینکن و  تفلاخم  نم  اب  امـش  منک  یم  لمع  تسا  هدش  هتـشون  نآ  رد  هچنآ 
عطق ار  وا  تسار  تسد  ریشمش  اب  هشیاع  نازابرس  زا  یکی  ناهگان  هک  دوب  نتفگ  نخس  لوغـشم  مالغ  دیزادنین . تکاله  هب  دوخ  تسد  هب 

نازابرـس ماگنه  نآ  رد  تشاذگ  هنیـس  رب  ار  نآرق  وا  دـندرک  عطق  زین  ار  وا  پچ  تسد  تفرگ ،  پچ  تسد  هب  ار  نآرق  هلـصافالب  وا  درک 
رب ار  ملع  دید ، نینچ  ار  عضو  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دش . دیهـش و  داتفا و  نیمز  رب  هکنیا  ات  دندز  ریت  وا  هنیـس  رب  ردـق  نآ  هشیاع 
هب هتفرگ ،  ار  ملع  دمحم  نک .  هلمح  تردپ  نانمـشد  رب  ریگ و  تسد  رب  ار  ملع  مدنزرف :  يا  تفگ :  داد و  هیفنح  دمحم  شدـنزرف  تسد 

زاغآ ار  هلمح  يدرک ؟  فقوت  ارچ  دمحم ! يا  دز ، گناب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دناوخ . زجر  داتـسیا و  دـمآ ، نمـشد  فوفـص  فرط 
نادیم رانک  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تخادنا .  كاخ  هب  ار  لمج  باحـصا  زا  رفن  نیدنچ  درب و  شروی  هشیاع  رکـشل  رب  دمحم  نک . 

. دروآ زاـب  ار  ملع  تـخادرپ و  هزراـبم  هـب  یتعاـس  هـیفنح  نـب  دـمحم  درک . یم  نیـسحت  ار  وا  هزراـبم  تعاجـش و  دوـب ، وا  يروـالد  رظاـن 
دومن و زاغآ  تخس  یتالمح  پچ  تسار و  تمس و  زا  درک . هلمح  نایهاپس  رب  دوخ  دیشک و  ماین  زا  ار  ریشمش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

وناز اب  يا  هشوگ  رد  تساوخ  یم  دیـشک و  نوریب  دربن  نایم  زا  ار  دوخ  ماگنه  نآ  رد  دش . جـک  شریـشمش  هکنیا  ات  دـیگنج  یم  نانچمه 
. دادن یباوج  درک و  توکس  ترضح  اما  منک ،  تسرا  ات  هدب  ار  ریـشمش  نینموملاریما !  يا  تفگ :  نارای  زا  یکی  دنک . تسار  ار  ریـشمش 
ات دشکب  نادنچ  تخادنا ،  یم  دز و  یم  دمآ  یم  وا  فرط  هب  هک  ار  یسک  ره  درب و  شروی  نانآ  رب  رگید  راب  درک و  تسار  ار  ریـشمش  ات 
ار یگنج  نینچ  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : درک و  تسار  وناز  اب  ار  ریشمش  تشگزاب و  هاگمزر  زا  زاب  دش ، جک  رگید  راب  ریـشمش  هکنیا 

ماـگنه نآ  رد  نک .  دربن  هنوگ  نیا  دومرف : تسیرگن و  هیفنح  دـمحم  شدـنزرف  هب  سپ  منک  یمن  ترخآ  باوث  ادـخ و  ياـضر  يارب  زج 
حانج رب  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  تسار  حانج  سپس  دنار ، بقع  هب  ار  نانآ  درک و  هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  هرسیم  رب  هرصب  لها  هنمیم 

نینموملاریما نارای  زا  یکی  يدزالا  میلـس  نب  فنخم  ماگنه  نیا  رد  دـنار  بقع  ناـشهاگیاج  زا  ار  ناـنآ  درب و  شروی  لـمج  ناراـی  پچ 
 . تشگزاـب دـش و  دراو  وا  رب  قـیمع  یمخز  هک  نیا  اـت  تشک  ار  رفن  دـنچ  درک و  یمخز  ار  رفن  دـنچ  درب ، شروـی  ناـنآ  رب  مالـسلا  هـیلع 

تشاد مان  میلس  نب  هللادیبع  هک  شرگید  شردارب  سپس  دش . دیهش  ات  دومن  یتخس  گنج  درک و  زاغآ  ار  هلمج  میلس  نب  بعـص  شردارب 
نارای زا  فراعم و  فارـشا و  زا  هک  يدبعلا  ناحوص  نب  دیز  وا ، زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  ردقنآ  مه  وا  دش . دربن  نادیم  دراو 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 31 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  دش  نادـیم  دراو  ناحوص  ۀعـصعص  شردارب  دـعب  دـش . دیهـش  ات  دـیگنج  یتعاس  تفرگ و  تسد  رد  ار  ملع  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دـش دیهـش  ات  درک  یلاتق  نانچنآ  هتفرگ  ار  ملع  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  رایخا  زا  هک  يدـبع  ةدـیبع  وبا  تشگرب .  ندـش  حورجم 
تشادرب و ار  ملع  رمع  نب  دیـشر  دش . دیهـش  هک  نیا  ات  داد  ناشن  يدایز  تداشر  دوخ  زا  تفرگ و  شود  رب  ملع  هیقرلا  نب  هللادـبع  سپس 

دیهش مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  فورعم  نارای  زا  رفن  تشه  ای  تفه  ناکم  کی  رد  نیاربانب  دیـسر . تداهـش  هب  ات  درک  عورـش  هلمح 
 ، نسحلا وبا  تساجک  تفگ :  رورغ  ریبکت و  اب  دمآ و  نادیم  هب  رـشب )) نب  هللادـبع   )) مان هب  لمج  باحـصا  زا  يدرم  عقوم  نآ  رد  دـندش .
هچ ره  ایب و  ولج  مرضاح ،  کنیا  دومرف : دش و  نادیم  دراو  هلـصافالب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مینک .  دربن  ات  تسا  هنتف  بحاص  هک  نآ 
زا رس  هک  دز  وا  هب  يا  هبرـض  تعرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . هلمح  نینموملاریما  رب  دیـشک و  ریـشمش  درم  نآ  سپ  نکب ،  یهاوخ  یم 

تخس وا  زا  دندیخرچ  یم  هشیاع  رتش  فارطا  هبـض  ینب  يدید ؟  هنوگچ  ار  نسحلا  وبا  تفگ :  داتـسیا و  رـس  يالاب  سپ  دش . ادج  شندب 
هک دوب ، وا  تسد  رد  يریشمش  درک و  یم  رخف  نادب  هتفرگ  ار  وا  رتش  راهم  مه  يدرم  دناوخ . یم  يرعش  یـسک  هر  دندرک و  یم  تفلاخم 

راهم هلصافالب  هبض  ینب  زا  يرگید  درم  تخادنا ،  نیمز  رب  ار  وا  دز و  وا  هب  يریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  ینابیشلا  طقیل  نب  دیز 
نارای زا  یکی  دناوخ . یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ینمـشد  رد  يراعـشا  ماگنه  نآ  رد  وا  دوب  فلزلا  نب  مصاع  وا  مان  هک  تفرگ  ار  رتش 

زا يدرم  ات  داد  یم  نالوج  دش و  گنج  نادیم  دراو  سپس  تشک  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  یمیمت  ۀضفح  نبرذنم  مان  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
هب ار  وا  رذنم  ماجنارس  دنتخیوآ ، رد  مه  هب  ریشمش  اب  ود  ره  درک  هلمح  رذنم  رب  دمآ  نوریب  یبضلا  لئوملا  نب  عیکر  مان  هب  لمج  باحـصا 

یکی دیبلط ، یم  زرابم  دیر و  یم  كانمشخ  يریـش  دننام  وا  دش  رـضاح  گنج  نادیم  رد  یعخن  رتشا  کلام  نآ  زا  سپ  دیناسر . تکاله 
. درک كاله  تخادـنا و  كاخ  هب  ار  وا  رتشا  دـناوخ  یم  زجر  دـش و  رهاظ  وا  لباقم  رد  يدزالا  دادـش  نب  رماع  مان  هب  لـمج  باحـصا  زا 

نب دمحم  تشگزاب  نادـیم  زا  سپـس  دریگ . رارق  وا  لباقمرد  درک  یمن  تءارج  یـسک  ماما  درک  یم  بلط  زرابم  نادـیم  رد  نانچمه  رتشا 
باحـصا زا  يدرک  تفر .  ود  نآ  لابند  هب  رتشا  کلام  دنداتـسیا . هشیاع  رتش  لـباقم  رد  اـت  دـندمآ  نادـیم  هب  ود  ره  رـسای  راـمع  رکب  یبا 

يارب یبضلا  نب  نامثع  وش . هدامآ  يراد  گنج  تئرج  هزرابم و  تبغر  رگا  یـسرپ .  یم  هچ  مان  زا  دنتفگ : دـیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ ، لمج 
لبق اما  دنک ؛ هلمح  رـسای  رامع  هب  درک  دصق  يدزالا  روس  نب  بعک  دومن . كاله  ار  وا  درب و  شروی  وا  رب  رـسای  رامع  دـش ، هدامآ  هزرابم 
مالغ هب  تفرگ  تقبـس  رامع  زا  يدزا  بنیز  وبا  دـش  وا  هجوتم  رامع  ات  تخات ،  رامع  هب  تفرگ و  تقبـس  يو  رب  دزا  هلیبق  زا  یمالغ  وا  زا 
طسو هب  لمج  باحصا  زا  یبرثی  نب  رمع و  داتسیا . مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لباقم  در  درک و  كاله  ار  وا  یتبرـض  اب  درب و  شروی 

تداهش هب  تخس ،  یگنج  زا  دعب  دش ، رضاح  شلباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  مثیه  نب  ءابلع  درک  بلط  زرابم  دمآ و  گنج  نادیم 
رامع هکنیا  ات  دوتـس . ار  دوخ  ءداد  نالوج  نادیم  رد  یقیاقد  ورمع  تشادن ،  ار  وا  هزرابم  تبغر  یـسک  اما  تساوخ ،  زرابم  ورمع  دیـسر .

 ، ینیبب ار  نادرم  تبرـض  ات  کیدزن  ایب  ییوگ  یم  تسار  رگا  ینز !  یم  هدوهیب  فال  ردـق  هچ  تفگ  دـمآ و  نوریب  رکـشل  ناـیم  زا  رـسای 
ات دیـشک  نیمز  رب  تفرگ و  وا  يا  ، دـمآ دورف  بسا  زا  راـمع  دـنکفا ، ریز  هب  سا  زا  ار  وا  تبرـض  ود  اـب  درک ، زاـغآ  ار  هـلمح  رـسای  راـمع 

شکن و ارم  نینموملاریما  اـی  تفگ :  ورمع  دـینزب : ار  وا  ندرگ   : تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  دروآ . مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  کـیدزن 
رد مراذگب  یقاب  ار  وت  هنوگچ  ادخ ! نمشد  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  مداد .  يرای  ار  نانآ  هک  نانچمه  منک  يرای  ار  امـش  هد ،  هزاجا 

ار دوخ  شوگ  سپ  تفگ :  ورمع  یتشک .  دنتشادن  ریظن  یگنادرم  تعاجـش و  گنج  رد  هک  ارم  نم  نارای  نیرتهب  زا  رفن  هس  هک  یتروص 
هک مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  منک .  تیاکح  ار  يرارسا  ات  روایب  نم  ناهد  کیدزن 

ار وت  ینیب  ای  شوگ  يدروآ !،  یم  کیدزن  ار  رـس  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  ورمع  یتسه .  درمتم  وت  دـینک و  زارتها  درمتم  مدرم  دومرف 
یبرثی نب  هللادبع  هاگ  نآ  درک . كاله  ار  وا  شیوخ  تسد  هب  درک و  بجعت  وا  توادع  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مدنک .  یم  نادند  اب 

هلمح وا  هب  هللادبع  ناهگان  هک  دش  نادیم  دراو  سانـشان  روط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تساوخ ،  زرابم  دمآ و  نادیم  هب  یبرثی  نب  ورمع  رادرب 
نآ رد  تخادنا  نیمز  رب  درک و  ادج  ار  وا  رس  تروص و  فصن  هک  دروآ  دورف  شرـس  رب  يریـشمش  نانچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  درک 
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هیلع یلع  تسا .  هرـصب  رد  هشیاع  نابزیم  یعازخ  فلخ  نب  هللادبع  دید  تشگرب ،  ادـص  فرط  هب  دینـش ، يزاوآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه 
اما ملیام ،  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  مینک ؟  هزرابم  مه  اب  يرضاح  ایآ  یلع !  ای  تفگ :  هللادبع  ییوگ ؟  یم  هچ  هللادبع  يا  دیسرپ ، مالسلا 

 ، نک اهر  ار  ییاتس  دوخ  بلاط  یبا  رسپ  يا  تفگ :  هللادبع  متسیک .  نم  هک  ینک  یمن  شومارف  امتح  تسا  ناسآ  لهس و  رایسب  نتـشک ، 
اب هللادبع  دش . رضاح  وا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ینک .  تفایرد  ار  شیوخ  يازـس  ینیبب و  ارم  ریـشمش  تردق  ات  ایب  نم  دزن  هب 

هبرض کی  اب  هلصافالب  درک ، عافد  ار  وا  تبرض  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دومن . ترـضح  نآ  یلاوح  یتبرـض  درک و  هلمح  وا  رب  ریـشمش 
هاگ نآ  تشگ  زاب  شیوخ  رکـشل  فص  هب  سپـس  دومن ، باترپ  نادـیم  هشوگ  هب  ار  وا  رـس  رگید  تبرـض  درک و  عطق  ار  وا  تسار  تسد 

دش و رـضاح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  باحـصا  زا  لشهن  نب  هللادبع  وا  لباقم  رد  هک  دمآ  نادـیم  هب  لمج  باحـصا  زا  یبضلا  فوع  نب  زرابم 
یتبرـض اب  داتـسیا و  وا  لباقم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تساوخ ،  زرابم  دـمآ و  نادـیم  هب  يدـع  نب  روث  دـعب  دـیناسر . تکاله  هب  ار  یبضلا 

دش نیگمشخ  درک  یم  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  هزرابم  هک  هشیاع  درک . كاله  ار  وا  رگید  تبرض  اب  عطق و  ار  وا  تسار  تسد 
مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارای  يور  رب  ار  اهنآ  دنداد ، وا  هب  هزیر  گنـس  يرادقم  یتقو  دیهد ، نم  هب  هزیر  گنـس  یتشم  تفگ :  و 

 . یمر ناطیشلا  نکل  تیمر و  ذا  تیمر  ام  هشیاع ،  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  يدرم  هوجولا .  تهاش  تفگ :  دیشاپ و 

هحلط گرم  سانشان و  ریت 

لابند هب  ار  يزوریپ  ربص ، هک  دینادب  دنتسه و  نیرق  رگیدکی  اب  رفظ  ربص و  ادخ ! ناگدنب  يا  تفگ :  دنلب  يادص  اب  هللادیبع  نب  هحلط  سپ 
سک چـیه  تفگ :  ناورم  منادـب .  ات  وگب   : تفگ مـالغ  تسیچ ؟  زا  نم  بجعت  یناد  یم  تفگ ،  شیوخ  مـالغ  هب  مکح  نب  ناورم  دراد .

رد ار  مدرم  دگنج و  یم  وا  یهاوخ  نوخ  يارب  زورما  درک و  یمن  وا  لتق  رب  ضیرحت  کیرحت و  ار  مدرم  نامثع  نتشک  رد  هحلط  زا  رتشیب 
ارم تسیاب و  نم  ولج  رد  مالغ !  يا  وت  منک .  تحار  وا  رـش  زا  ار  ناناملـسم  منزب و  ریت  اـب  ار  وا  مهاوخ  یم  دزادـنا ، یم  تکـاله  ضرعم 

، درک باترپ  هحلط  فرط  هب  داهن و  نامک  رد  مومـسم  يریت  ناورم  منک .  یم  دازآ  ار  وت  مسرب  دوصقم  هب  رگا  دـنیبن  ارم  یـسک  ات  ناشوپب 
مالغ مریگ .  مارآ  ات  ربب  ینما  ياج  هب  ارم  تفگ  شمالغ  هب  دمآ  شوه  هب  هک  یتدم  زا  دعب  دـش ، شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  ریت  نآ  زا  هحلط 
کی چیه  نوخ  زورما  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ :  هحلط  مربب .  اجنآ  ار  وت  ات  مرادن  غارـس  یهاگهانپ  ینما و  ياج  چـیه  هجاوخ !  يا  تفگ : 

هدیـسر دنوادخ  ریدقت  زا  هک  هدوب  لجا  ریت  دـیاش  تسا .  هدـمآ  اجک  زا  ریت  نیا  مناد  یمن  و  منیب ،  یمن  دوخ  نوخ  زا  رت  عیاض  ار  دارفا  زا 
(34 . ) دندرک نفد  هحبـس  مان  هب  ياج  رد  ار  وا  ماجنارـس  داد . ناج  ات  دیچیپ  یم  دوخ  رب  تفگ و  یم  تاملک  نیا  زا  تسویپ  هحلط  دـشاب .

. دوب وا  يومع  رسپ  هحلط  نوچ  دش  گنتلد  تخس  هحلط  گرم  زا  زین  هشیاع  دندش و  نیگهودنا  تدش  هب  هرصب  لها  لمج و  باحصا 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  هسامح 

رکسع شمان  هک  شیوخ  رتش  رب  هشیاع  زور  نآ  دندش ، گنج  هدامآ  دعب  زور  دندیشک  دنگنج  زا  تسد  رکـشل  ود  دیـسر ، ارف  بش  نوچ 
هاپـس مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندرک . یم  تظفاحم  وا  زا  دنچ  نادرم  هک  یلاح  رد  داتـسیا  رکـشل  يور  شیپ  رد  وا  تسـشن ،  دوب 

مالـسلا هیلع  یلع  نارای  دـندرک ، زاغآ  ار  گـنج  هتـشاذگ و  گـنج  نادـیم  رد  مدـق  فرط  ود  نازراـبم  و  داد ، یگنج  شیارآ  ار  شیوخ 
زا سپ  دمآ ، نادیم  هب  هراوس  يراصنالا  ۀیزع  نب  جاجح  ادتبا  دندرک . یم  هلمح  لمج  باحصا  رب  دندش و  یم  نادیم  دراو  مه  رـس  تشپ 
نب دایز  دش ، راپسهر  ینادمهلا  ةورع  نب  یناه  وا  لابند  هب  درک و  زاغآ  ار  هلمح  یناه  نب  حیرـش  سپـس  درک ، تکرح  تباث  نب  ۀمیزح  وا 

لابند هب  ینادمهلا  سیق  نب  دیعـس  دروآ ، شروی  رتشا  کلام  نآ  زا  سپ  دندمآ  نادیم  هب  بسا  رب  راوس  زین  رـسای  رامع  ینادمهلا و  بعک 
هیلع نینموملاریما  نارای  نانچمه  دنتـشاذگ . دربن  نادـیم  هب  اپ  دادـش  نب  ۀـعافر  ییاطلا و  متاح  نب  يدـع  وا  زا  دـعب  تفر  نادـیم  هب  ناـنآ 

يرامشیب هدع  لمج  باحـصا  زا  زور  نآ  رد  دنداد . ناشن  دوخ  زا  اه  تعاجـش  دندرک و  هلمح  فارطا  بلق و  تسار و  پچ و  زا  مالـسلا 
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هشیاع فارطا  نانچمه  لمج  باحصا  اما  دوب . هدش  یتشپراخ  دننام  ریت  ترثک  رثا  رب  دوب  هتسشن  نآ  رد  هشیاع  هک  یجدوه  دندش . هتـشک 
رتش نیگرس  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  دندییوب و  یم  ار  هشیاع  رتش  ياهلکشپ  هغلابم  رـس  زا  و  دندرک ، یم  تظفاحم  وا  زا  دندوب و  هتفرگ  ار 

. دـندرک یمن  اهر  ار  رتش  راهم  رتش و  اما  دـندش ؛ یم  هتـشک  وا  يور  شیپ  رد  هفیاط  نیا  تسا .  کشم  زا  رتوبـشوخ  نینم  ؤملا  ما  هشیاع ، 
 : تفگ دینش  ار  وا  يادص  نوچ  ریبز  هللادبع  دیبلط ، یم  زرابم  دنلب  يادص  اب  داد و  یم  نالوج  نادیم  رد  یعخن  رتشا  کلام  تلاح  نآ  رد 

هللادبع رب  يا  هزین  رتشا  کلام  دندرک . عورـش  هزین  اب  ار  گنج  فرط  ود  ینیبب ،  ارم  یگنادرم  ات  تسیاب  شیوخ  ياج  رب  ادخ ! نمـشد  يا 
زا یعمج  دـیهد . تاجن  یعخن  رتشا  تسد  زا  ارم  نارای !  يا  دز : داـیرف  هللادـبع  تسـشن ،  وا  هنیـس  رب  و  تخادـنا ،  نیمز  رب  ار  وا  دز . ریبز 

. دنداد تاجن  کلام  تسد  زا  ار  وا  دنتفاتش و  وا  کمک  هب  شنارای 

رتش ندرک  یپ 

رب يزوریپ  راثآ  دندرک و  یم  هلمح  وس  ره  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نارای  دش . خرس  لمج  باحصا  نوخ  زا  نیمز  كاخ  زور  نیا  رد 
هشیاع رتش  دندرک . رایتخا  رارق  رب  ار  رارف  هدرواین ،  تماقم  بات  لمج  باحصا  زا  یعمج  رمالا  رخآ  تشگ ،  رهاظ  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپس 

هک دینک  یپ  ار  رتش  نآ  درک : دنلب  زاوآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  نیا  ات  دندرک  یم  عافد  وا  زا  یتعامج  دوب و  اج  رب  اپ  نانچمه 
هـشیاع رتش  هب  ار  دوخ  یخونتلا  درـص  نب  نمحرلادـبع  دـندیود ، رتـش  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراـی  تسا .  هتـشاد  هگن  ار  ناطیـش  نآ 
ریـشمش اب  ار  رتش  گنت  رـسای  رامع  داهن ، كاخ  رب  هنیـس  داتفا و  نیمز  رب  رتش  درک . یپ  ار  وا  دز و  رتش  ياپ  ود  ره  رب  ریـشمش  اب  دیناسر و 

دوب راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتسا  رب  هک  یلاح  در  تعرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  داتفا و  نیمز  رب  جدوه  دیرب و 
؟  يزادن هار  گنج  نیملـسم  نیب  ینک و  نینچ  هک  دوب  هداد  روتـسد  وت  هب  ادخ  لوسر  ایآ  هشیاع !  يا  تفگ :  دیناسر و  هشیاع  هب  ار  دوخ 

یبا نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نک .  ناسحا  يوکین و  يدیدرگ  بلاغ  نمرب  يدش و  زوریپ  هک  الاح  یلع !  يا  تفگ :  هشیاع 
وا ات  درک  جدوه  رد  تسد  دیود و  رهاوخ  يوس  هب  دمحم  دوش . کیدزن  هب  یـسک  وت  زا  ریغ  راذـگن  بایرد و  ار  دوخ  رهاوخ  دومرف : رکب 
يا متـسه .  وت  ردارب  دـمحم  نم  اـب . تکاـس  تفگ :  دـمحم  یتخادـنا ؟  جدوه  رد  تسد  هک  یتـسیک  وـت  تفگ :  هشیاـع  دروآ . نوریب  ار 
رارق تکـاله  ضرعم  رد  يدومن و  اوسر  ار  دوخ  نایـصع و  ار  ادـخ  يدرب ،  ار  دوـخ  يوربآ  يدرک و  هچنآ  يدرک  نتـشیوخ  اـب  رهاوـخ !

يا تفگ :  هشیاـع  دروآ . دورف  یعازخلا  فـلخ  نب  هللادـبع  يارـس  رد  درب و  هرـصب  رهـش  هـب  ار  هشیاـع  رکب ، یبا  نـب  دـمحم  سپ  يداد . 
هللادبع ارچ  تفگ :  دمحم  مرادن .  ربخ  چیه  وا  تشونرس  زا  هک  نک ،  رضاح  نم  دزن  ار  ریبز  هللادبع  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  ! دمحم
رهاوخ وا  نک ،  رضاح  ار  وا  ناجنرن و  ارم  تفگ :  هشیاع  تسا .  هدیسر  وت  هب  هللادبع  بناج  زا  تقشم  جنر و  همه  نیا  یبلط ،  یم  ار  ریبز 

دزن هب  ار  وا  دوب ، هداتفا  يا  هشوگ  رد  حورجم و  تدش  هب  هللادـبع  تفر ،  گنج  نادـیم  هب  دـمحم  نکب .  میارب  ار  رام  نیا  تسا و  وت  هداز 
مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ورب و  ردارب ! يا  تفگ :  دـمحم  هب  داتفا و  هیرگ  هب  دـید  تلاح  نیا  رد  ار  وا  هشیاع  نوچ  دروآ . هشیاع 

نب هللادبع  يارب  دیسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ناسرب .  مامتا  هب  ار  تناسحا  هاوخب و  ناما  وا  يارب 
یم ناما  دـندوب  نم  دـض  رب  لمج  گنج  رد  هک  یناسک  همه  هب  هکلب  ریبز  هللادـبع  اـهنت  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تساوخ .  ناـما  ریبز 

 . مهد

هشیاع اب  سابع  نب  هللادبع  هرظانم 

دیبلط و روضح  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ریبز ، هحلط و  ندش  هتشک  لمج و  باحصا  لماک  تسکـش  زا  سپ 
يارس هب  سابع  نبا  دنیزگ . تماقا  هرصب  رد  هک  تسین  وا  حالـص  دورب و  هنیدم  رهـش  هب  وگب  وا  هب  ورب و  هشیاع  دزن  سابع !  نب  يا  دومرف :

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  ماغیپ  مسرب و  ناشیا  روضح  هب  دـهد ، هزاجا  رگا  مراد ،  یماغیپ  هشیاـع  يارب  تفگ  دـش و  دراو  فلخ  نب  هللادـبع 
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يدرک و عیاض  ار  تنس  سابع !  نبا  يا  تفگ :  هشیاع  دش . دراو  هزاجا  نودب  سابع  هللادبع :  دادن ، دورو  هزاجا  هشیاع  میوگزاب .  مالسلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرجح  زا  یتسکـش و  ار  تنـس  وت  راب  نیتسخن  تفگ :  سابع  نبا  يدـش .  نم  هاگیاج  دراو  هزاجا  نودـب 

هزاجا نودب  امتح  يدـنام  یم  دوب  هدرک  نآ  رد  رارقتـسا  هب  رما  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلزنم  رد  رگا  يدـمآ .  نوریب 
وت تسا و  هدومرف  رما  نآ  رد  تمزالم  هب  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلاعت و  يادخ  هک  تسا  نآ  تا  هناخ  و  مدش .  یمن  دراو 

ؤملاریما کنیا  يدرک  داجیا  هنتف  نیملسم  نیب  رد  يدمآ و  نوریب  لزنم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هزاجا  ادخ و  روتـسد  نودب 
 . نکن درمت  یلع  نینم  ؤملاریما  نامرف  زا  ینامن .  هرـصب  رد  ینک و  تکرح  هنیدم  بناج  هب  دنک  یم  هیـصوت  وت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

یبا نب  یلع  زورما  تفگ :  سابع  نب  هللادبع  دوب . وا  نینموملاریما  هک  ار  باطخلا  نب  رمع  نینموملاریما  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ :  هشیاع 
 . منک یمن  تعاـطا  ار  یلع  ناـمرف  نم  تفگ :  هشیاـع  دـیاین . شوخ  ار  وت  هچ  رگا  تسا ،  نینموـملاریما  ملاـع  ř رب  مالـسلا  هیلع  بلاط 

یم چوک  رهش  نیا  زا  تفگ :  درک و  هیرگ  هب  عورش  هشیاع  تسا .  لیلق  رایسب  وت  مایا  تسین و  كرابم  رب  یچیپرـس  تفگ :  سابع  هللادبع 
هب ار  وت  الوا  تفگ :  سابع  هللادـبع  تسین .  دیـشاب  نکاس  نآ  رد  مشاه  ینب  امـش  هک  يرهـش  زا  رت  ضوغبم  نم  دزن  يرهـش  چـیه  اما  منک 

هنرگو دش  يراذگ  مان  قیدص  ام  هطـساو  هب  دنیوگ ، قیدص  ار  تردپ  ایناث  ینامور .  ما  رتخد  وت  هنرگو  دـنناوخ  یم  نینم  ؤملا  ما  ام  ببس 
 : تفگ سابع  نب  هللادبع  يراذگ !  یم  تنم  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هطساو  هب  ایآ  تفگ :  هشیاع  تسا .  هفاحق  یبا  رـسپ  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  تشگنا  کی  نخان  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وم  رات  کی  رگا  میراذگن ،  تنم  امش  رب  ارچ  هلب ، 

رتابیز وت  يور  يدوب ؛  ربمیپ  نز  هن  زا  نز  کی  وت  هشیاع !  يا  دیدرک . یم  رخف  دیتشاذگ و  یم  تنم  نایملاع  همه  ام و  رب  دوب  امش  نآ  زا 
شوگ مدرم  همه  يدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نز  نوچ  يراد ،  عقوت  وت  دوبن  رت  میرک  رتزیزع و  نانآ  زا  وت  بسن  لصا  دوبن ؛ هیقب  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوخ  تسوپ  تشوگ و  ام  دنکن . تفلاخم  وت  اب  یـسک  چـیه  دـننک و  تعاطا  وت  زا  دنـشاب و  وت  نامرف  هب 
نب هللادـبع  دـشابن . یکی  وت  اب  ییوگ  یم  وت  هچنآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیاش  تفگ :  هشیاع  تساـم .  تسد  رد  وا  ملع  ثاریم  میتسه ، 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  منک .  یم  تعاطا  ار  وا  هکلب  منک ،  یمن  هعزانم  باب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفگ :  سابع 

وا و رتخد  رهوش  مع و  رـسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ردارب  وا  نوچ  تسا ،  رتراوازـس  وا  ملع  ثاریم و  هب  رتکیدزن و  نم  زا  هلآ  و 
رکـش زگره  امـش  میا ،  هدرک  تردپ  وت و  قح  رد  ام  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  یتسه ؟  يراک  هچ  رب  وت  و  تسوا ،  ملع  باب  دنزرف و  ود  ردپ 

نیب هچنآ  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  نانخـس  يا  زا  دعب  سابع  نب  هللادبع  دیروآ . ياج  هب  دـیناوت  یمت  ار  نآ 
 . تفگ زاب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تشذگ ،  هشیاع  وا و 

هشیاع اب  مالسلا  هیلع  یلع  تاقالم 

تسشن نآ  رب  دندروآ  نوچ  دیرآ  نم  شیپ  دینک و  نیز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتسا  دومرف ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
یم هیرگ  وا  درگ  رب  هرـصب  نانز  زا  یتعامج  دـیرگ و  یم  هتـسشن و  دـید ؛ ار  هشیاع  دـش ، لخاد  تفرگ و  هزاجا  تفر ،  هشیاـع  لزنم  هب  و 
يور ناگمه  دندوب  رضاح  اجنآ  هک  وا  هلیبق  نانز  درک و  دنلب  دایرف  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  فلخ  نب  هللادبع  نز  هیفص  ( 35 . ) دننک

هک نانچ  دنک ، میتی  ار  وت  نادنزرف  ادخ  ناناملسم !  عامتجا  هدننک  هدنکارپ  ناتـسود و  هدنـشک  يا  دنتفگ : دندرک و  یلع  نینم  ؤملاریما  هب 
يراد قح  وت  دومرف : تخانـش و  ار  وا  درک  هاگن  وا  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يدرک .  میتی  ار  فلخ  نب  هللادبع  نادنزرف  وت 
لتاـق نم  رگا  ما .  هتـشک  زورید  ار  وت  رهوش  دـحا و  گـنج  رد  وت  مع  ردـب و  زور  رد  ار  وت . دـج  اریز  يراد  نمـشد  ییوـگ و  مانـشد  ارم 

مالسلا هیلع  یلع  هاگ  نآ  دنشکب . تسا  لزنم  نیا  رد  یسک  ره  مداد  یم  روتسد  نونکا  مه  ییوگ ،  یم  هک  هنوگ  نآ  مدوب ،  یم  ناتـسود 
نوریب لزنم  زا  ار  همه  الاح  نیمه  مدوبن ،  یبلط  تیفاع  لابند  رگا  يدـناروش ،  نم  دـض  رب  وت  ار  ناگـس  نیا  تفگ :  درک و  هشیاـع  هب  ور 

شنزرـس نینچ  ار  هشیاع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـندزن . مد  دـندش و  تکاس  رگید  نانز  هشیاع و  مدز .  یم  ندرگ  مدروآ و  یم 
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ار دوخ  يدمآ و  نوریب  هناخ  زا  هدـش و  یـصاع  وت  اما  ییاین  نوریب  هدرپ  زا  ینیـشنب و  هناخ  رد  درک  رما  ار  وت  یلاعت  يادـخ  دومرف : درک و 
وت و یلاعت  يادخ  هک  يدرک  شومارف  و  دش . هتخیر  يرایـسب  نوخ  يدومن و  کیرحت  نم  اب  گنج  هب  ار  مدرم  یتخادنا و  دربن  نادیم  رد 
هک هناخ  رد  و  ورب ، هنیدـم  هب  زیخ و  رب  دـنناوخ ، یم  نینم  ؤملا  ما  ار  وت  ام  اب  تبارق  بجوم  هب  دـینادرگ و  فیرـش  اـم  ببـس  هب  ار  تردـپ 

 . تشگزاب تفگ  ار  نانخس  نیا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  درک . یمن  لوبق  هشیاع  اما  نیزگ .  يوءام  درک  نکاس  ار  وت  ادخ  لوسر 

هشیاع بارطضا 

ؤملاریما تفگ :  هشیاع  هب  مالسلا  هیلع  نسح  داتـسرف ، هشیاع  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  دعب  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
زاب هنیدم  هب  ینکن و  چوک  تعاس  نیمه  رگا  هک  هدرک  دای  دنگوس  تسوا ،  تسد  رد  اه  ناج  همه  هک  ییادـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

هلـصافالب دینـش ، ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  نسح  زا  نوچ  هشیاـع  دـیوگ . یم  یناد ،  یم  دوخ  تسوت و  قح  رد  هک  ار  ینخـس  يدرگن ، 
 ! نینموملا ما  يا  تفگ :  دوب  رضاح  اجنآ  رد  هیلاهق  زا  ینز  منک .  تکرح  هنیدم  بناج  هب  ات  دیروایب  ارم  رتش  دیباتـشب  تفگ :  تساخرب و 

ؤملاریما دش . جراخ  امـش  دزن  زا  مشخ  یتحاران  اب  وا  و  يداد ،  وا  هب  تخـس  یباوج  تفگ ،  ینخـس  ره  دمآ ، سابع  نب  هللادبع  نیا  زا  لبق 
نیا نخـس  هک  يدشن  برطـضم  نادنچ  یتفریذپن و  وت  دیدرگ و  لدب  در و  دنچ  یتاملک  دمآ و  وت  دزن  هب  اصخـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

ره و  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ناوج  نیا  الوا -  درک . نارگن  برطضم و  ارم  هچنآ  تفگ :  هشیاع  يدینش .  ار  ناوج 
ناوج نیا  مشچ  یهایس  تروص و  هب  دنک  هاگن  وا  مشچ  یهایس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینارون  يامیس  هب  دراد  تسود  یـسک 

تکرح دـیاب  راچان  هب  داتـسرف و  ماغیپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ناسل  زا  هک  تسا  يزمر  داد ، ماغیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  ایناث -  دـنک . هراظن 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانز  زا  یتعامج  نم  یگنج  رد  تفگ :  هشیاع  دنک . نایب  ار  ماغیپ  زمر  ات  داد ، دـنگوس  ار  هشیاع  نز  نآ  منک . 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میدـناجنر  ار  وا  میدرک و  تمالم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یگنج  ياه  تمینغ  رـس  رب  میدوب  رـضاح  هلآ  و 
ياهانخـس رگید  راب  درک  توـالت  ار  ( 36  ) نکنم اریخ  اـجاوزا  هلدـبی  نا  نکقلط  نا  هبر  یـسع  هیآ  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـیدرگ ، گـنتلد 

رایتخا یلع !  ای  دومرف ، درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  دش  نیگمشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میتفگ ،  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تشرد 
قـالط ناـمز  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  و  دنـشاب ، هقلطم  هشیمه  يارب  یهد ،  قـالط  ار  مادـک  ره  مهد  یم  وـت  تسد  هب  ار  ناـنز  نیا  قـالط 
شوگ ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماغیپ  رگا  هک  مسرت  نآ  زا  شتافو ،  زا  دعب  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  تایح  رد  هک  درکن  صخشم 

 . منک یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  گنرد  یب  ببس  نیدب  مشابن .  یفطصم  نآ  زا  هاگ  نآ  دهد و  قالط  ارم  مهدن ، 

هنیدم بناج  هب  هشیاع  تکرح 

وا زا  تظفاحم  يارب  يو  هارمه  ات  درک  رما  دـشاب  هاگآ  هشیاـع  هک  نیا  نودـب  ار  هرـصب  ناـنز  زا  يا  هدـع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
هیلع یلع  نینم  ؤـملاریما  زا  هشیاـع  هار  نیب  رد  (37 . ) دننک یهارمه  ار  وا  هنیدـم  ات  هرـصب  زا  دـننک و  رـس  رب  همامع  دنـشوپب و  هنادرم  سابل 

هشیاع نخس  نوچ  نانز  نامه  زا  یکی  دننادرگرب ، هنیدم  هب  ارم  ات  درک  باختنا  نم  یهارمه  هب  ار  مرحمان  نادرم  هک  درک  تیاکش  مالسلا 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  قح  رد  هچنآ  وت ، رب  ياو  هشیاـع !  يا  تفگ :  درک و  زاـب  ار  دوـخ  هرهچ  درک و  کـیدزن  وا  هب  ار  دوـخ  دینـش ، ار 

وت تمدـخ  رد  نادرم  سابل  رد  هک  مینانز  اـم  هشیاـع !  يا  ییوگ ؟  یم  هدیجنـسان  ینانخـس  نینچ  زاـب  هک  دوبن  یفاـک  یتشاد  اور  مالـسلا 
نوچ هشیاع  دنرگنن . هاگن  ام  رب  دب  مشچ  اب  دسرن و  ام  هب  ینایز  هار  رد  ات  میشوپب  ار  نادرم  سابل  دندومرف ، رما  ار  ام  مالـسلا  هیلع  میتسه ، 

زاب هرصب  هب  نانز  نآ  درک و  نکسم  دوخ  هرجح  رد  دیسر  هنیدم  هب  هشیاع  نوچ  درک . رافغتـسا  دش و  نامیـشپ  دوخ  نخـس  زا  دید ، نینچ 
یم تدـش  هب  دروآ  یم  داـی  هب  ار  لـمج  گـنج  ياـهزور  هاـگره  و  دوـب ، هدـش  نامیـشپ  دوـب  هدرک  هچنآ  زا  سپ  نآ  زا  هشیاـع  دنتـشگ .

 .! مدرم یم  رتدوز  لاس  تسیب  شاک  يا  مدرک و  یمن  هدهاشم  ار  اهزور  نیا  نم  شاک !  يا  تفگ  یم  تسیرگ و 
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نیلوتقم هدع 

نینم ؤملاریما  رکـشل  دـندش و  یم  اهدایپ  ناراوس و  لماش  هک  دـندوب ، رفن  رازه  یـس  لمج  گنج  رد  هشیاع  رکـشل  رابخا ، یـضعب  قبط  رب 
هتـشک رفن  رازه  هن  لمج  باحـصا  زا  یلو  دیهـش  درم  دـصتفه  رازه و  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  زا  دوب . رفن  رازه  تسیب  مالـسلا  هیلع  یلع 

دـصتشه لئاو  نب  رکب  ینب  رفن ، دص  راهچ  هیجان  ینب  رفن ، رازه  هبـض  هلیبق  زا  رازه ، راهچ  دزا  هلیبق  زا  دـندوب ؛ فلتخم  لیابق  زا  هک  دـندش 
ینب زا  يدرم  دنیوگ  یم  دندش . هتـشک  هک  دندوب  مدرم  ریاس  زا  هیقب  و  رفن ، دصهن  نانآ  یلاوم  يدع و  ینب  زا  رفن ، دـصهن  هلظنح  ینب  رفن ،

رد رگا  تفگ :  باوج  رد  وا  يدرک ؟  یپ  ار  هشیاـع  رتش  ارچ  دیـسرپ ، دوب  هدرک  یپ  ار  هشیاـع  رتش  هک  درـص  نب  نمحرلا  هللادـبع  زا  میمت 
 . تفای نایاپ  رتش  ندـش  یپ  هطـساو  هب  گنج  نآ  و  دـنام ، یمن  هدـنز  هشیاـع  رکـشل  زا  رفن  کـی  مدرک ،  یمن  یپ  ار  هشیاـع  رتش  زور  نآ 
اما دوش ، هفوک  مزاع  دید  حالص  نآ  زا  دعب  درک ، تماقا  هرـصب  رد  يزور  دنچ  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
يا هبطخ  تفر و  دـندوب  هدرک  بصن  هاگ  رکـشل  نایم  رد  هک  ربنم  يالاب  ترـضح  دـنوش و  عمج  مدرم  همه  ات  داد  روتـسد  تکرح  زا  لبق 

یتاملک هاگ  نآ  داتسرف  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  رب  دروآ و  ياج  هب  یلاعت  يادخ  دمح ، ادتبا  ترضح  نآ  دومرف : داریا 
هنتف زا  يدـبع  دوراج  نب  رذـنم  تیعمج  نآ  نایم  رد  دومرف . نایب  دوب  هتـشذگ  بلط  گنج  مصاخم و  هورگ  نآ  وا و  ناـیم  هچنآ  زا  دـنچ 

یفطـصم تافو  زا  دـعب  هک  بیارغ  بیاجع و  عاونا  تفگ و  نخـس  باـب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  درک  لا  ؤس  ناـمزلا  رخآ 
رگم دوش  یمن  اپ  رب  تمایق  دوراج  نب  رذـنم  يا  دومرف : مه  شمالک  رخآ  رد  دومرف : نایب  دـش  دـهاوخ  عقاو  اـیند  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا ات  دینک  شالت  کین  لامعا  نداد  ماجنا  رد  دیریگ ، ارف  ار  نیا  دوب ، دهاوخ  هعمج  زر  رد  مرحم و  لوا  زور  نآ  و  ادخ ، قلخ  رارـشا  يارب 
. دیشابن رارشا  هلمج 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مراهچ :  لصف 

هفوک يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تکرح 

نینم ؤملاریما  هک  تسا  نیا  تسا  ناسکی  نایوار  همه  نیب  هک  يزیچ  و  مدینـش ،  فلتخم  رابخا  زا  هچنآ  دـیوگ  یم  یفوک  مثعا  نب  دـمحا 
نایاپ رد  درک  رکذ  نامزلا  رخآ  زا  يا  هبطخ  تشاذگ و  يربنم  تفای ،  ییاهر  هرصب  لها  ترارش  لمج و  گنج  زا  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع 
دـصق مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـندرک  لا  ؤس  ترـضح  زا  تروشم  ناونع  هب  هفاحـص  فراعم  رتشا و  کلام  رـسای و  رامع  هبطخ ، 

رب حالـص  نامز  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میـشاب .  باکر  رد  میوش و  ایهم  زین  ام  ات  دراد  ار  بناج  مادک  هب  تمیزع 
هام مهدزناش  هبنـشود ،  زور  رد  رکـشل  یمامت  قافتا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اذل  دشاب . هچ  تحلـصم  دعب  ات  میور ،  هفوک  بناج  هب  تسا  نیا 

، دندیـسر هفوک  هب  نوچ  دندرک . یم  یهارمه  ار  وا  زین  هفاحـص  نایعا  فارـشا و  هتبلا  درک . تکرح  هفوک  يوس  هب  يرجه  لاس 36  بجر 
هاگ نآ  دنتفگ . تینهت  ناشیا  هب  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ  لابقتـسا  هب  فیرـش  زا و  ماع و  صاخ و  زا  هفوک  یلاها 

ۀبحر رد  ام  رارقتـسا  ياج  و  مرادـن .  يراک  هرامالاراد  هب  نم  دومرف : ترـضح  اما  دـندرک ؟ یلاخ  ترـضح  تنوکـس  يارب  ار  هراـمالاراد 
ار هبطخ  نیا  تسشن و  ربنم  رب  دش ، هفوک  عماج  دجسم  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  سپ  دندمآ . دورف  ۀبحر  رد  سپ  دوب . دهاوخ 

عابتا مکیلع ،  فاخا  ام  فوخا  نا  الا و  لطبملا  ثکانلا  لذا  قحملا و  قداصلا  زعاو  هودع  لذخ  هیلو و  رـصن  يذلا  هللادـمحلا  دومرف : داریا 
ار ناتسود  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  ( 38  ... ) هرخالا یـسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا ،  لوط  يوهلا و 
زا ناناملسم  امش  يارب  درک ، لیلذ  ار  ثکان  بذاک و  زیزع و  ار  قداص  هک  ار  ادخ  رمـش  تخاس ،  روهقم  لوذخم و  ار  نانمـشد  روصنم و 
 ، یقاب ترخآ  تسا و  یناف  ایند  هدـنیاپ ،  ترخآ  تسا و  هدـنرذگ  ایند  ینالوط ؛  ياـهوزرآ  سفن و  ياوه  تعباـتم  زا  مکاـنمیب ،  زیچ  ود 

هفوک لها  يا  دیـشورفن . ایند  هب  ار  ترخآ  دیـشوکب ، ادرف  رهب  زا  زورما  دیـشاب ، ترخآ  نادـنزرف  هکلب  دیـشابن ، ایند  ناگدـنب  اـت  دیـشوکب 
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هب رتراوازـس  یبن  تعیب  لها  دـینکن ، شومارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تعیب  لها  ادـخ  لوسر  تعاـطا  دـینک . تعاـطا  ار  ادـخ  ناـمرف 
شتآ ترخآ  رد  دندید و  ار  شیوخ  هانگ  لابو  ایند  رد  هک  نانآ  دـنرودب ، تناید  تیادـه و  زا  یغب  لها  دنتـسه ، (39  ) نایغاب زا  تعاطا 

نانآ اب  دنتـسشن ، شیوخ  ياـه  هناـخ  رد  دـندماین و  نم  يراـی  ترـصن و  هب  گـنج  نیا  رد  هفوک  لـها  زا  یتعاـمج  دنـشچ . یم  ار  خزود 
 : تفگ تساخرب و  یعوبریلا  بیبح  نب  کلام  دنیوجب . ار  ام  ياضر  دنیوگب و  ار  دوخ  رذع  ات  دییوگن ، نخـس  نانآ  اب  دـینکن و  تسلاجم 

يدعت و دیابن  تازاجم  رد  کلام !  يا  دومرف : یلع  نینم  ؤملاریما  میـشکب .  ار  نانآ  ییامرف ،  روتـسد  یهد و  هزاجا  رگا  نینم !  ؤملاریما  ای 
اروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  دیـشکب . هکنیا  هن  دینک  هیبنت  دیاب  ار  نانآ  تشاد ،  اور  ملظ 

 ! نینموملاریما يا  دیـسرپ ، تساخرب و  تیعمج  ناـیم  زا  تفرن ،  مالـسلا  هیلع  یلع  يراـی  هب  لـمج  گـنج  رد  هک  فوع  نب  ةدربوبا  ( 40)
هک متشک  ببس  نادب  ار  نانآ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دنتـشک ؟ ارچ  دندوب  هشیاع  رتش  درگادرگ  لمج  گنج  رد  هک  ار  یناسک 

اهنت هن  منک ،  صاصق  ات  دیهد  لیوحت  ار  ناطیش  نیلتاق  مدرک  اضاقت  مدیسر ،  ماجنا  هب  نوچ  دندوب ، هتشک  ارم  لامع  ناطیـش و  زا  يا  هدع 
ارم نایعیـش  زا  رفن  رازه  نوخ  و  متـشاد ،  تعیب  قح  نانآ  ندرگ  رب  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ  ام  اب  لادـج  گنج و  هب  هکلب  دـندرکن ، تباجا 

میارب يدومرف ،  نایب  نوچ  اما  متـشاد ،  کش  وت  تیناـقح  رد  لاـح  هب  اـت  تفگ :  ةدرب  وبا  يراد ؟.  کـش  مه  زاـب  اـیآ  دـنتخیر . هاـنگ  یب 
ةریبه نب  ةدعج  لزنم  رد  هبطخ  داریا  زا  دـعب  ترـضح  نآ  تسا .  باوص  رب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لطاب و  رب  موق  نآ  هک  دـش  نشور 

وا يرای  هب  لـمج  گـنج  رد  هکنیا  زا  ار  وا  ترـضح  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  هب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  اـج ، نآ  رد  تفر 
زا یناـسک  نآ  زا  دـعب  درادـن . اور  فلخت  نیا  زا  دـعب  هک  درک  دـهعت  اـما  تفریذـپ  ار  دوخ  ياـطخ  نامیلـس  دومن . تمذـم  درکن  تکرش 
زا یـضعب  ترـضح  دنتفگ و  یم  مالـس  دندش و  یم  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  دـندرک  فلخت  لمج  گنج  رد  هک  هفوک  فراعم 

سپـس درازگ ، تعامج  زامن  دـش و  عماج  دجـسم  دراو  هعمج  زور  ات  درک ، یم  تساوخزاـب  ار  یـضعب  تفریذـپ و  یم  یمرگ  هب  ار  ناـنآ 
. درک بصن  ناسارخ  لابج  ناهام ،  قارع ،  دننام  دندوب ، وا  طلست  رد  هک  ییاهرهش  هب  ار  ینارادنامرف  لامع و 

(41  ) هریزج نیمزرس  حتف 

، دش هاگآ  ناشلاح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  دندوب  هدرک  تعیب  هیواعم  اب  هدوب ،  نافع  نب  نامثع  نارادـفرط  زا  هریزج  لها 
. درپس وا  هب  ار  شفارطا  هریزج و  تراما  دـیبلط و  روضح  هب  ار  یعخن  رتشا  کلام  دـننک ، یم  تعباتم  نایفـس  وبا  نب  ۀـیواعم  زا  هک  تسناد 

هوبنا رکشل  دینـش ، هریزج  هب  ار  یعخن  رتشا  ندمآ  ربخ  نوچ  تشاد  تسد  رد  ار  هریزج  تراما  هیواعم  فرط  زا  يرهفلا  سیق  نب  كاحض 
دربن هب  زور  کی  نارح  رهش  رد  رکشل  ود  دمآ . تشاد  هارمه  هب  ار  هفوک  نازابرـس  زا  يرکـشل  هک  رتشا  کلام  اب  گنج  هب  دید و  كرادت 
نانآ رتشا  کلام  دنتخیرگ ، نارح  راصح  هب  هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  شنازابرـس  سیق و  نب  كاحـض  هاگنابـش  دنتخادرپ ، گنج  و 

هب رتشا  کلام  داتسرف . وا  کمک  هب  میظع  یهاپس  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  رسپ  دیسر  هیواعم  هب  كاحض  تسکـش  ربخ  نوچ  درک  هرـصاحم  ار 
، دش زوریپ  یعخن  رتشا  کلام  ماجنارس  تفرگ ،  رد  تخس  یگنج  دندش ، ور  هب  ور  رگیدمه  اب  هقر  نیمزرس  رد  نانآ  تفاتش ،  نانآ  يوس 

رتشا کلام  دنتخیرگ . ماش  هب  هیقب  تشک و  ار  يرایـسب   ، هدرک بیقعت  ار  نانآ  رتشا  کلام  دروخ و  تسکـش  هیواعم  يدادما  يورین  یتقو 
هب هوبنا  يرکشل  اب  ار  يدسالا  نب  نمیا  راب  نیا  هیواعم  تخادرپ ،  نانآ  هرصاحم  هب  تفر و  شنازابرس  سیق و  نب  كاحض  غارس  هب  سپس 

، دـندروآ شروـی  فرط  ود  هب  فرط  ود  زا  ناـنآ  و  دـمآ ، نوریب  نارح  راـصح  زا  سیق  نب  كاحـض  داتـسرف ، سیق  نب  كاحـض  کـمک 
رتشا کلام  تسد  هب  هریزج  دنتـشگزاب  هیواعم  دزن  هب  تفخ  يراوخ و  اب  اهنآ  درک و  هدـنکارپ  مزهنم و  ار  ماش  رکـشل  رتشا  کلام  اددـجم 

. دش حتف 

 ( ع  ) یلع نینم  ؤملاریما  هبطخ 
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 ! مدرم يا  دناوخ : ار  يا  هبطخ  نیا  ترـضح  نآ  دـش  مولعم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رب  هیواعم  هصاخم  یـشک و  رکـشل  ربخ  یتقو 
رتشا کلام  گنج  هب  يرکـشل  زین  وا  تسا ،  هتـشک  یلع  ار  نامثع  هک  هدرک  هعیاش  غورد  هب  تسا و  هدـنکفا  کش  رد  ار  ماش  لها  هیواعم 

نم  . تسا نم  اـب  دربـن  هعزاـنم و  يارب  رکـشل  يروآ  عـمج  ورین و  كرادـت  رد  زین  نوـنکا  مه  داتـسرف ، تسا  هریزج  رد  نم  رادـنامرف  هـک 
نیدب نینموملاریما  مالک  نوچ  دیناد ؟ یم  تحلـصم  هچ  تسیچ و  امـش  يءار  منک ،  تحیـصن  ار  وا  مسیونب و  وا  هب  يا  همان  مراد  میمـصت 

لمع یناد  یم  حالـص  هنوگ  ره  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يءار  يءار  دـنتفگ : دـنداتفا و  هیرگ  هجـض  هب  سلجم  لها  دیـسر ، اج 
ربنم زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میدوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  عیطم  هک  نانچ  نآ  مینک  یم  تعاطا  وت  زا  ام  امرف .

ۀیواعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هللادبع  زا  تشون :  هیواعم  هب  ار  همان  نیا  تساوخ و  بکرم  ذغاک و  تفر ،  لزنم  هب  دمآ و  دورف 
هک دنتسه  یناناملـسم  نامه  دندرک ، تعیب  نم  اب  هک  یناسک  نآ  نوچ  تسا ،  مزال  وت  رب  نم  اب  تعیب  هک  ینادب ،  دیاب  دعب ، اما  ارخـص  نب 

لاجم ار  نارـضاح  نوچ  دـندرک ، تعیب  تبغر  لیم و  اب  دـندش و  قفتم  نم  تفالخ  تماما و  رب  دـندرک و  تعیب  نامثع  رمع و  رکبابا و  اـب 
، رک نوچ  هدنونش  تسانیبان و و  نوچ  وا  نتشک  تیفیک  زا  هدنهد  ربخ  نامثع ؛  نتشک  اما  تسین ،  ضارتعا  ياج  نابیاغ  يارب  دوبن ، رایتخا 

تعیب نم  اب  ناناملسم  همه  نونکا  دندرکن . شا  يرای  دنتشاد ، تسود  ار  وا  هک  یناسک  دنتشک و  ار  وا  دندرک  یم  بیع  ار  وا  هک  یتعامج 
 . تسا بلط  تیفاع  دزادنا  ریخءات  هب  ارم  تعیب  هک  یـسک  نآ  و  تسا ،  هدیـشچن  ار  قح  دنادرگرب ، يور  نم  تعیب  زا  یـسک  ره  دـندرک ،
نب جاجح  تسد  هب  هدرک  رهم  ار  هماـن  نک .  لـمع  مدرک  ییاـمنهار  ار  وت  هک  هنوگ  نآ  نک ،  زارتحا  همـصاخم  هعزاـنم و  زا  هیواـعم !  يا 

درک و دنلب  ار  رـس  هاگ  نآ  دناوخ  تقد  هب  تفرگرب و  ار  همان  هیواعم  تشاذگ ،  هیواعم  رایتخا  رد  ماش  رد  ار  نآ  وا  داد و  يراصنالا  ۀـیزع 
تشک ار  نامثع  هک  تسا  یسک  نامه  یلع  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  هداتسرف  هب  وا  تفگ .  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  يا  هدیجنسان  نانخس 
يراـی ار  وا  اـما  تساوخ ،  يراـی  درک و  دادمتـسا  وت  زا  ناـمثع  هک  یتسه  یـسک  ناـمه  وت  هیواـعم !  يا  تفگ :  يراـصنالا  نب  جاـجح  . 

همان درگرب و  مالسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  تفگ  دمآ و  مشخ  هب  هیواعم  دش . هتشک  ات  يدومن  راوخ  ار  وا  یتسـشن و  هناخ  رد  هکلب  يدرکن ؛ 
یلع نینم  ؤملاریما  دزن  هب  يراصنالا  ۀـیزع  نب  جاجح  دروآ . دـهاوخ  رـس  تشپ  ار  هماـن  باوج  نم  هداتـسرف  داد . مهاوخن  وت  تسد  هب  يا 

 . تفگ زاب  دوب  هداتفا  قافتا  هچنآ  تشگزاب و  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  یلع  اب  هبقع  نب  دیلو  ینمشد 

حبص زامن  دوب و  هفوک  رهش  یلاو  وا  هک  دوب  نیا  نوعلم  نآ  ینمشد  ببس  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تخسرس  نانمشد  زا  دیلو 
تلاح اب  هدروخ و  رمخ  وا  دـش  مولعم  دـناوخ و  تعکر  راهچ  حبـص ،  زامن  تعکر  ود  ياج  هب  راـب  کـی  دـش ، یم  هدـناوخ  وا  تماـما  هب 

رکذ نینچمه  درک . يراج  دح  هبقع  نب  دیلو  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تروشم  اب  نافع  نب  نامثع  اذل  تسا ،  هدرازگ  زامن  یتسم 
انا تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یجک  نهد  ضرعت و  يور  زا  دیلو  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  دـنا  هدرک 
نم توق  و  رتشیب ، وت  زا  نم  تحاصف  رتزیت ، وت  هزین  زا  نم  هزین  ینعی  اوشح . ۀبیتکلل  کنم  ءالما  و  انانسل ، کنم  طلـساو  انانـس ، کنم  دحا 

تیاکش ادخ  لوسر  هب  گنتلد و  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  زا  دیلو  قساف !  يا  شاب  شوماخ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تسا .  رت  نوزفا  وت  زا 
لزان مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نءاـش  رد  هیآ  ( 42  ) نووتـسیال اقـساف  ناک  نمک  انم  ؤم  ناک  نمفا  دروآ : ار  هیآ  نیا  لـیئربج  درک .

ؤملاریما هنیک  دیلو  نامز  نآ  زا  دنتـسین . ناسکی  رگیدکی  اب  زگره  هک  تسا  هتـسناد  قساف  ار  دـیلو  دـناوخ و  نم  ؤم  ار  ترـضح  نآ  هدـش 
مزع هیواعم  هک  دینش  نوچ  اذل  دهد . ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  دض  رب  يراک  ات  دوب  تصرف  رظتنم  تفرگ و  لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم 
نب هیواعم  يراعشا  رد  وا  دش ، لاحشوخ  رایـسب  تسا  هتـشاذگ  باوج  یب  ار  وا  همان  دراد و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تمـصاخم  تفلاخم و 
رعـش ندـناوخ  اب  هیواعم  داتـسرف . وا  دزن  هب  ار  راعـشا  نآ  و  درک ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اـب  تفلاـخم  هب  کـیرحت  ضیرحت و  ار  ارخص 

میحرلا و نمحرلا  هللا  مسب  تشون  طقف  مالـسلا  هیلع  یلع  همان  باوج  رد  تساوخ و  يذغاک  نآ  زا  دعب  دش ، رورـسم  داش و  رایـسب  دـیلو ،
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دور هفوک  هب  ات  باختنا  دوب  نابز  برچ  كاته و  ایح و  یب  رایسب  هک  ار  سبع  هلیبق  زا  يدرم  سپـس  تشونن .  ذغاک  يور  رگید  زیچ  چیه 
وا درگ  راصنا  رجاهم و  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سلجم  هب  هفوک  رد  درم  نآ  دناسرب . مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ار  ذـغاک  و 

دولآ نوخ  نهاریپ  ریز  ناوج  ریپ و  رازه  هاجنپ  ماـش  رد  ما ،  هدـمآ  ماـش  زا  و  ما ،  هیواـعم  هداتـسرف  نم  تفگ :  دـش و  دراو  دـندوب  هتـسشن 
ماقتنا نامثع  نالتاق  زا  هک  هدرک  دهع  دنوادخ  اب  هدیـشک  ریـشمش  نانآ  دننک ، یم  رت  نساحم  دـنزیر و  یم  ترـسح  مغ و  کشا و  نامثع 
دندرک یم  تنعل  ار  ناطیش  دننک ، یم  تیصو  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  نادنزرف  ناردپ ،  دنربن . فالق  رد  ریـشمش  دننیـشنن و  مارآ  دنریگن 

وت تفگ :  دنناد ؟ یم  نامثع  هدنشک  ار  یسک  هچ  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دنتـسرف . یم  تنعل  نامثع  نیلتاق  رب  نونکا  یلو 
ماگنه نآ  رد  مشاب ؟  نامثع  لتاق  نم  ارچ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يا .  هتـشک  ار  نامثع  هک  دننک  یم  مهتم  ار 
دیراد هگن  تسد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دنشکب . ار  هیواعم  هداتسرف  ات  دندیشک  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یعمج 

يرگید زیچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زا  ریغ  دوشگ ، ار  هماـن  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیریگب . وا  زا  ار  وا  هماـن  یلو  دـیناسرن  یبیـسآ  وا  رب 
ال دومرف : نینم  ؤملاریما  سپ  دش . دهاوخن  یضار  تعباتم  تقفاوم و  هب  هجو  چیه  هب  دراد و  گنج  مزع  هیواعم  هک  تسناد  درکن . هدهاشم 
رد تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یمرن  تفطالم و  نید  اب  هیواعم  هداتسرف  لیکولا .  معن  هللا و  یبسح  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  الو  لوح 
 ، يدوب نم  دزن  صخش  نیرت  ضوبغم  مدوب  هدینش  ماش  رد  هک  يرابخا  لیلد  هب  نینموملاریما !  ای  تفگ :  داتسیا و  مالسلا  هیلع  یلع  لباقم 

مدید ار  وت  ملح  لامک  راتفر و  نسح  مدینش ،  ار  وت  كرابم  نانخس  کیدزن  زا  مدمآ و  تروضح  هب  نوچ  اما  متـشاد  لد  رد  ار  وت  هنیک  و 
دنگوس ادخ  هب  تسا .  میقتـسم  طارـص  تیاده  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دنا و  یهارمگ  تلالـض و و  رب  ماش  لها  هک  مدیمهف  ، 

يراعشا مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تیناقح  هیواعم و  تلالض  رد  یـسبع  سپـس  مریمب .  وت  باکر  رد  ات  منک  یمن  كرت  ار  وت  زگره 
وا نوچ  مداتسرف ،  یمن  ار  وا  شاک  هللا ،  هلتاق  تفگ :  درک و  بجعت  دناوخ  ار  راعشا  نآ  هیواعم  یتقو  داتسرف ، هیواعم  يارب  هدورس و  دنچ 

. درک دهاوخ  ضیرحت  غیلبت و  ام  دض  رب  ار  مدرم  تسا ،  حیصف  تخس  يدرم 

هیواعم اب  یئاط  درم  تاقالم 

، دیروایب نم  دزن  هب  ار  وا  تفگ  هیواعم  دیآ ، یم  قارع  بناج  زا  یـصخش  دندید  ناهگان  دـنتفر ، یم  ارحـص  هب  ماش  زا  یتعامج  اب  هیواعم 
هب میآ ،  یم  هفوک  زا  متـسه و  یط  هلیبق  زا  تفگ  يور ؟  یم  اجک  هب  و  ییآ ؟  یم  اجک  زا  و  یتسیک ؟  دیـسرپ  هیواعم  دندروآ  ار  وا  نوچ 

دنتفرگ لغب  ار  رگیدکی  دید ، ار  وا  سباح  نوچ  دـینک ، رـضاح  ار  سباح  تفگ :  هیواعم  مور .  یم  تسوت  دزن  هک  یئاط  نب  سباح  يوس 
رد وا  يراد و  ربخ  هچ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  زا  یئاط !  درم  يا  دیـسرپ : هیواعم  دندش . لاحـشوخ  دـنتفگ و  دـمآ  شوخ  و 

فیرش و زا  هفوک  مدرم  درک ، ترجه  هفوک  هب  هرصب  گنج  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ :  یئاط  دراد ؟ ار  يراک  هچ  مزع  و  تساجک ؟ 
هیلع یلع  کنیا  ،و  دـنداشلد تعیب  نیا  زا  دـندرک  تعیب  وا  اب  تبغر  لـیم ء  اـب  همه  راـصنا  رجاـهم و  زا  کـچوک و  گرزب و  زا  عیـضو و 

تسا قارع  ياهربخ  نیا  هیواعم !  يا  درک . دهاوخ  راکیپ  وت  اب  هک  شاب  هتشادن  یکش  چیه  درادن و  وت  اب  گنج  زج  یمغ  مه  چیه  مالسلا 
زا ار  وا  دـشاب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سوساج  وت  مع  رـسپ  منک  یم  نامگ  تفگ :  دعـس  نب  سباح  هب  هیواـعم  متـسناد .  یم  هک 

يوس هب  نوـنکا  مراد و  تسود  ماـش  زا  رتـشیب  ار  قارع  متـسین ،  ما و  هدوـبن  سوساـج  زگره  نم  تفگ :  یئاـط  درم  نک .  رود  اـم  فارطا 
. درک وگزاب  تشذگ  هیواعم  وا و  نیب  هچنآ  دیسر  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تمدخ  هب  هفوک  رد  وا  یتقو  مدرگ .  یم  زاب  قارع 

اجبان ضارتعا 

دبرا زا  يدرم  دـنوش . دربـن  هداـمآ  اـت  درک  یم  قیوشت  هیواـعم  اـب  گـنج  يارب  ار  مدرم  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما 
میهاوخن ار  راک  نیا  زگره  میشکب ،  هرصب  ناردارب  لثم  ار  یماش  ناملسم  ناردارب  یهاوخ  یم  زاب  ایآ  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ 
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دندز ار  وا  نادنچ  دنتفرگ و  ار  وا  ات  دـندیود  وا  لابند  هب  مدرم  درک و  رارف  سرت  زا  درم  نآ  تسیک ؟  درم  نیا  دز  دایرف  رتشا  کلام  درک .
شرس رب  يرایسب  دارفا  اریز  تسین ،  صخشم  وا  لتاق  دنتفگ : تشک ؟  ار  وا  یـسک  هچ  دیـسرپ : دش  ربخ  اب  نوچ  نینموملاریما  داد . ناج  ات 

تخادرپ لاملا  تیب  زا  دیاب  وا  هید  سپ  تخانش  ناوت  یمن  ار  لتاق  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  درم . ات  دندز  ردق  نآ  دنتخیر و 
مدرم همه  نینموملاریما !  يا  تفگ :  تسا  هدش  ردکم  يردـق  يرارف  درم  نآ  نانخـس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  داد  لامتحا  رتشا  کلام  دوش .

يوسب ینادـب  حالـص  تقو  ره  درادـن و  غیرد  هقیاضم و  تیارب  لاـم  ناـج و  زا  یـسک  چـیه  دنتـسه ، امـش  عیطم  هاوخاوه و  نایعیـش و  زا 
هیلع نینموملاریما  دیتسه . ام  قح  رب  ماما  امـش  دریم  یمن  لجا  یب  سک  چـیه  مینک .  یم  وت  يادـف  ار  شیوخ  ياهناج  میزاتب و  تنانمـشد 

. دنتسه قرفتم  فلتخم و  ییارگ  قح  رد  مدرم  اما  تسا ؛  كرتشم  قح  هار  کلام ،  يا  ییوگ  یم  تسار  دومرف : مالسلا 

قباس لامع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان 

ریرج هب  هلمج  زا  دنک ، توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  نانآ  دسیونب و  همان  فارطا ،  يارما  هب  دـید  تحلـصم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
 . تشون همان  ناجیابرذآ  لماع  سیق  نب  ثعشا  نادمه و  لماع  یلجبلا  هللادبع  نب 

هللادبع نب  ریرج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان 

الف اءوس  موقب  هللا  دارا  اذا  مهـسفناب و  ام  ریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  ـال  هللا  نا  یلجبلا :  هللادـبع  نب  ریرج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  زا 
، دننک بانتجا  نایغط  نایصع و  زا  و  دنشاب ، تدابع  تعاط و  ریـسم  رد  ادخ  ناگدنب  هک  یمادام  ( 43  . ) لاو نم  هنود  نم  مهلاـم  هل و  درم 

بلـس نانآ  زا  هتفای ،  رییغت  زین  نانآ  ياه  تمعن  دنریگ ، شیپ  درمت  هار  دـنهد و  لاح  رییغت  رگا  اما  دوش  یم  نوزفا  زور  ره  یهلا  ياهتمعن 
نم تفالخ  رب  دـندرک و  تعیب  نم  اب  فارـشا  نایعا و  راصنا و  رجاهم و  نافع  نب  ناـمثع  زا  دـعب  هک  یناد  یم  بوخ  ریرج ! يا  دوش . یم 

تیانع يزوریپ  رفظ و  نانآ  رب  ار  ام  یلاعت  يادخ  و  دندرک ، مادقا  گنج  هب  هتخاس  هاگیاپ  ار  هرصب  بلط ،  بوشآ  يا  هدع  دندرک ، قافتا 
 ، هدرک هدامآ  يرکشل  اجنآ  رد  هیواعم  تسا ،  ماش  مهم ،  هلئسم  نونکا  مدمآ  هفوک  هب  مدرامگ و  هرصب  تراما  هب  ار  سابع  هللادبع  دومرف .

مزاع نم  هک  ایب  نم  دزن  هب  ناگدایپ  ناراوس و  اب  دیـسر ، وت  تسد  هب  همان  نوچ  منک .  شوماخ  ار  هنتف  مراد  دـصق  دراد ، تفلاـخم  هشیدـنا 
رب دش و  رضاح  دجسم  رد  هلصافالب  دناوخ . ار  همان  دیسر ، ریرج  تسد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  همان  یتقو  مالسلاو .  متسه .  ماش 
رد هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  همان  نیا  مدرم !  يا  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  رب  دورد  ادخ  دمح  زا  دـعب  تفر ،  ربنم 
وا تعاطا  رب  تمه  رمک  دـندرک و  عامتجا  قافتا و  وا  تماما  تفالخ و  هب  ناـیعا  فارـشا و  و  راـصنا ، رجاـهم و  تسا ،  نیما  اـیند  نید و 
ادخ لوسر  اب  هک  تبارق  زع  تبرق و  فرش  تواخـس ،  تعاجـش ،  ملع ،  تهج  هب  نوچ  تسین ،  یـسک  وا  زا  رت  قیال  رتراوازـس و  دنتـسب ،

تقـشم و فالتخا  هقرفت و  رد  دـینادب  تسوا و  تموکح  هانپ  رد  تحار  یگدـنز  شیاـسآ و  هک  دـینادب  نیقی  دراد . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اب ار  امـش  دینکن  تعیب  تبغر  لیم و  هب  رگا  دریگ و  ماوق  امـش  راک  دیـشاب ، یـضار  وا  تفالخ  تماما و  هب  رگا  دیآ . یم  شیپ  رایـسب  جنر 

تفالخ هب  دـنتفگ : دـنلب  يادـص  اب  دجـسم  فرط  زا  مدرم  دـینک . لمع  دـیناد  یم  حالـص  هنوگ  ره  درب . یم  وخ  تقفاوم  ریـسم  رد  راـبجا 
نب ریرج  سپ  میهد .  یم  وا  هب  تعیب  تسد  مینک و  یم  تعاـطا  ار  وا  تبغر  لـیم و  اـب  میتـسه و  یـضار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

نارای و رامش  رد  دندرک و  تعیب  وا  اب  دندیسر و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  روضح  هب  هدرک و  تمیزع  هفوک  هب  شیوخ  ناراوس  اب  هللادبع 
. دندمآ رد  ترضح  نآ  باحصا 

سیق نب  ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان 

یمرن فطل و  زا  رپ  يا  همان  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دوب . ناجیابرذآ  یلاو  نافع  نب  نامثع  فرط  زا  نامز  نآ  رد  سیق  نب  ثعـشا 
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قح رد  ار  ام  سیق ،  نب  ثعـشا  هب  یلع  نینم  ؤملاریما  هللادبع  زا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  ( 44  ) تشون وا  يارب  نومضم  نیدب  تحیصن  و 
 . ینک تعیب  ام  اب  هک  یشاب  یسک  نیلوا  میتشاد  تسود  تسا .  نشور  ام  يارب  وت  تماهش  تریـصب و  تسا ،  گرزب  يداقتعا  دامتعا و  وت 

لیم و هب  ماع  صاخ و  عیـضو ،  فیرـش و  زا  نیعبات  راصنا و  رجاهم و  تفاتـش .  شیوخ  يدـبا  هاـگیاج  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  هک  یناد  یم 
ار یناسک  نک و  لیجعت  ام  دزن  ندـمآ  رد  نک و  تعیب  نم  اب  راصنا  رجاهم و  لثم  دیـسر ، وت  هب  نم  همان  رگا  دـندرک ، تعیب  نم  اـب  تبغر 
 . تسوت تسد  رد  یتناما  هکلب  تسین  وت  همعط  ناجیابرذآ  تراما  هک  نادـب  وراـیب و  دوخ  اـب  هداـیپ  هراوس و  زا  دنتـسه  وت  تعاـطا  رد  هک 

دیاـش درک ، میهاوخن  شومارف  ار  وت  قح   ، یـشاب راداـفو  رگا  یـشاب ،  یم  نآ  راد  هنازخ  وت  تسادـخ و  لاـم  تسوت  تسد  رد  هک  یلاوـما 
دور ناجیابرذآ  هب  تعرس  هب  دومرف ، وا  هب  داد و  ینادمه  بحرم  نب  دایز  هب  ار  همان  مالـسلاو .  میهد .  رارق  وت  يارب  ار  رهـش  نامه  تراما 

هک نادب  مع  رسپ  يا  داتسرف . وا  هب  تشون و  نومضم  نیدب  يا  همان  سیق  یب  ثعشا  مع  رسپ  نامزمه  دناسرب . سیق  نب  ثعـشا  هب  ار  نآ  و 
وا تفالخ  تماما و  رد  وت  دندرک . تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  نارگید  راصنا و  رجاهم و  زا  هباحـص  ناگرزب  نامثع ،  زا  دعب 
زا دناوخ و  ار  همان  ود  ره  سیق  نب  ثعشا  یتقو  مالسلاو  تسا .  نارگید  زا  رتدمنـشاد  وا  نوچ  نک .  تعیب  وا  اب  گنرد  یب  نکن و  دیدرت 

دمح زا  دعب  تفر و  ربنم  رب  دندش . رـضاح  مدرم  همه  نوچ  دـناوخ . ارف  دجـسم  رد  ار  مدرم  يدانم  ات  داد  نامرف  دـش ، هاگآ  اهنآ  نومـضم 
نیا نونکا  دوب و  هدرپس  نم  هب  ار  ناـجیابرذآ  تیـالم  ناـمثع  مدرم !  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یفطـصم  دـمحم  رب  دورد  یلاـعت و  يادـخ 

تفرگ تروص  هشیاع  ریز و  هحلط و  مالسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نیب  ییاهراک  تفاتـش .  یقاب  راید  هب  وا  تسا  نم  تسد  رد  تیالو 
ؤملاریما دـنا ، هدـیزگرب  تماما  تفالخ و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماع ،  صاخ  زا  راصنا  رجاهم و  زا  کـنیا  دـیدش  ربخ  اـب  . 

تعیب هب  ار  امـش  نم و  و  هتـشون ،  يا  همان  تسا ،  نومءام  نیما و  ایند  نید  رد  گرزب ،  رابت و  یلاع  تسا ،  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
تماما و هب  ام  اـنماما  یلع  اـنعطا و  انعمـس و  دـنتفگ : لوقلا  قفتم  مدرم  تسیچ ؟  هراـب  نیا  رد  امـش  رظن  يءار  تسا .  هدـناوخ  ارف  شیوخ 
رد تفر و  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هداتـسرف  بحرم ،  نب  دایز  سپ  مینک .  یمن  تعیب  وا  ریغ  اب  میتسه و  یـضار  وا  تفالخ 

مدرم تسین و  هدـنز  رگید  نامثع  مدرم  يا  تفگ :  و  درک . داریا  ینانخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  تعباتم  تعاطا و  هب  مدرم  قیوشت  ضیرحت و 
نونکا دندیـسر . شیوخ  يازـس  هب  زین  لمج  نایوج  هنتف  دـندرک . تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  تبغر  لیم و  اب  هباحـص  زا  معا 

وا زا  دیشاب و  هتشاد  اونش  شوگ  متسه ،  وا  هداتـسرف  لوسر و  نم  دینکن . تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  الوم  امـش ! تسین  هتـسیاش 
یم لد  ناج  اب  ار  وا  تفالخ  تماما و  مینک .  یم  تعاطا  ار  یلع  نامرف  دـش ، دـنلب  زاوآ  دجـسم  ياـج  همه  زا  دـینک . تعباـتم  تعاـطا و 

زا یعمج  تفر و  دوـخ  لزنم  هب  سیق  نب  ثعـشا  دـنتفگ . یم  تینهت  مه  هب  دـنتفرگ و  شوـغآ  رد  ار  رگیدـمه  يداـش  زا  مدرم  میریذـپ . 
هیلع یلع  بناـج  رگا  تسا ،  هتخادـنا  تشحو  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هماـن  تفگ :  دـیبلط و  روـضح  هب  ار  نادـنواشیوخ 

زا ناجیابرذآ  لام  مدـنویپب  هیواعم  هب  رگا  اما  دـنک . هبلاطم  نم  زا  ار  ناـجیابرذآ  ییاراد  لاـک و  هک  مراد  ار  نآ  فوخ  مریگب ،  ار  مالـسلا 
ندرم دـنتفگ : ماوقا  ناشیوخ و  تسیچ ؟  هراـب  نیا  رد  امـش  يءار  موش .  قحلم  هیواـعم  هب  منیب  یم  تحلـصم  دـنک و  یمن  تساوخرد  نم 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  تعاطا  ینک و  یم  اهر  ار  هریـشع  ماوقا و  راید و  رهـش و  هنوگچ  هیواـعم !  هب  نتـسویپ  گـنن  اـت  تسا  رتهب  تیارب 
تمیزع زا  دینش ، دوخ  نادنواشیوخ  زا  ار  نانخس  نیا  نوچ  ثعشا  يریذپ !  یمن  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  هک  مالـسلا 

دندیسر و مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  هدش ،  ناور  هفوک  بناج  هب  ناشیوخ  مدرم و  قافتا  هب  دعب  زور  دش . نامیـشپ  ماش  هب 
. درک لابقتسا  شناهارمه  وا و  زا  وکین  وحن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندرک . تعیب 

میمت ینب  هب  سیق  نب  فنحا  همان 

، دندرکن يرای  ار  وت  لمج  گنج  رد  میمت  نب  فانم  نب  دیز  نب  دعس  ینب  رگا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  سیق  نب  فنحا 
 ، هیواعم ندوب  قحان  رد  نونکا  اما  دنتشاد  ههبـش  ریبز  هحلط و  راک  رد  نانآ  دننک ، يرای  ار  امـش  يراد  شیپ  رد  یگنج  نیا  رد  تسا  مزال 
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یلع نینم  ؤملاریما  تعاطا  هب  ار  نانآ  مسیونب و  يا  همان  ییامرف ،  هزاجا  رگا  دنا  هرـصب  رد  نم  ماوقا  همه  دـنرادن . یکـش  امـش  تیناقح  و 
سیق نب  فنحا  سپ  روآ . اـج  هب  یناد ،  یم  تحلـصم  هچ  ره  يریخم و  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مناوخب .  مالـسلا  هیلع 

، دندید ار  فنحا  همان  نوچ  دناوخ ، ارف  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  کمک  ترصن و  هب  ار  دوخ  هلیبق  تشون و  هرـصب  یلاها  هب  يا  همان 
. دندرک تعیب  وا  اب  دندیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  یگمه 

هیواعم عنم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شالت 

رکم و در  يریخ  نوچ  منک  هعدخ  رکم و  مهاوخ  یمن  هیواعم  اب  دیناد  یم  امش  دومرف : هدرک ،  تروشم  شیوخ  نارای  اب  مالسلا  هیلع  یلع 
دنک تحیصن  ار  وا  هک  متسرفب ،  هیواعم  دزن  هب  ات  تسا  مزال  دشاب  هدیـشچ  راگزور  نیریـش  خلت و  هک  هدید  هبرجت  يدرم  ارم  تسین .  یغب 

گنج مزع  دزرو و  رارـصا  دوخ  تلالـض  یهارمگ و  هب  رگا  دروآ  دورف  تعاـطا  رد  رـس  ددرگرب و  دراد  هک  يا  هشیدـنا  نآ  زا  دـیاش  اـت 
نایم هک  تسرفب  وا  دزن  تلاسر  هب  ارم  نینموملاریما !  يا  تفگ :  تساخرب و  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  درک . میهاوخ  هیبنت  ار  وا  دشاب  هتـشاد 
لامع ات  دشاب ، عیطم  دنک و  تعیب  امـش  اب  مهاوخ  یم  وا  زا  مور و  یم  شدزن  هب  دمهف . یم  رتهب  ارم  نخـس  هدوب و  یتسود  میدق  رد  وا  نم 
رثکا و  منک ،  یم  توعد  امـش  تیالو  تعاطا و  هب  ار  ماش  لها  نینچمه  دـشاب و  یلاعت  يادـخ  تعاطا  رد  هک  یمادام  دوش ، امـش  ءارما  و 

ار وا  نینموملاریما !  ای  تفگ :  رتشا  کلام  دننکن . نایـصع  دنوش و  عیطم  ماش  لها  وا و  هک  مراودـیما  دنتـسه . نم  ریاشع  براقا و  زا  نانآ 
ار وا  کـلام !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  ماـش  لـها  رظن  ياو و  ناـمه  وا  تساوخ  وا  يءار  هک  اریز  نکن ،  رومءاـم  راـک  نیا  رب 

دحا ردب و  نارای  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  ینیب  یم  ریرج ! يا  دومرف : سپـس  میـشاب .  دیدج  ربخ  رظتنم  ات  راذگاو 
ادخ لوسر  نوچ  منک  یم  باختنا  تلاسر  نیا  يارب  ار  وت  یلو  دنرـضاح ، نم  دزن  رد  دندامتعا  دروم  رظن  يءار و  بحاص  نید و  لها  هک 

یضار وت  يریما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  وگب ؛ و  ورب ، هیواعم  دزن  همان  هارمه  سپ  نمی .  يذ  ریخ  کنا  دومرف : وت  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . منک یم  تعاطا  تفگ :  ریرج  دنریذپ . یمن  تفالخ  هب  ار  وت  مه  مدرم  هماع  تسین و 

(45  ) هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  همان 

ياروش اب  تفالخ  نییعت  هک  یناد  یم  هیواعم !  يا  دـعب ، اما  رخـص  نب  هیواـعم  هب  یلع  نینم  ؤملاریما  هللادـبع  زا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
، دـنهد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  اوشیپ و  ماما و  ار  وا  دـنوش و  لد  کی  قفتم و  یـسک  رب  رگا  تسا ،  راصنا  رجاـهم و 

یـضار تقفاوم  تعاطا و  هب  ات  دننک  یم  گنج  وا  اب  دـنوش  یـضار  دـندرک  باختنا  نانآ  هچنآ  رب  یـسک  رگا  دـننک و  تعاطا  دـیاب  همه 
زوریپ قح  یلاعت  يادخ  يرای  هب  و  دندش ، یشالتم  هنوگچ  هک  يدیمهف  يدش و  علطم  داتفا ، قافتا  هرصب  لها  نم و  نیب  هچنآ  امتح  دوش .

لثم تسا  نآ  تحلـصم  ییوگ .  یم  رایـسب  نخـس  وا  نیلتاـق  زا  ینک و  یم  هغلاـبم  ناـمثع  راـک  رد  هک  منیب  یم  ار  وـت  هیواـعم !  يا  دـش .
نانآ نیب  ادـخ  باتک  ساسا  رب  ات  دـنروآ  يوعد  نم  شیپ  وا  ناگدنـشک  زا  ناـمثع  ناـثراو  هاـگ  نآ  ینک ،  تعیب  نم  اـب  رگید  ناناملـسم 

هعجارم دوخ  نادـجو  هب  رگا  دـهاوخن . ریـش  ات  دـننک  لوغـشم  دـنهد و  بیرف  ار  هچب  هک  تسا  نامه  یهاوخ  یم  وت  هچنآ  اما  منک .  مکح 
نوچ يرادن  ار  نآ  یگتـسیاش  تسین و  نءاش ،  روخ  رد  تفالخ  هک  ینادب  دـیاب  یـسانش ،  یم  نامثع  نوخ  رد  سک  نیرتاربم  ارم  ینک ؛ 
دزن تسا  ترجه  نامیا و  لها  زا  هک  ار  هللادبع  نب  ریرج  یتسه .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسد  هب  هکم  گنج  رد  هدش  ریـسا  وت 

يراگزاسان ناـیغط و  هب  ییاـمن ،  تعباـتم  ارم  و  ینک ،  راـیتخا  ار  اـیند  نید و  تیفاـع  هک  تسا  نیا  وت  يارب  راـک  نیرتهب  متـسرف ،  یم  وت 
 . تخادرپ مهاوخ  وت  گـنج  هلباـقم و  هب  یلاـعت  يادـخ  يراـی  هب  يزادـنا ؛  تبوقع  ـالب و  ضرعم  رد  ار  دوـخ  نک و  درمت  رگا  ییارگن . 

ریرج هب  دوب  نامز  نیحلاص  زا  هک  هلظنح  نب  نیکـسم  تشاد ،  ار  ماش  هب  تمیزع  دـصق  نوچ  تفرگ و  ار  همان  هللادـبع  نب  ریرج  مالـسلاو 
ره ریرج  دیآ ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تعباتم  هب  دیاش  ات  ناسرب ،  وا  هب  زین  ارم  همان  دوب . یمیدـق  یتسود  تدوم و  هیواعم  نم و  نیب  تفگ ، 
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تفگ ریرج  يا ؟  هدروآ  ییاهربخ  هچ  ریرج  يا  دیسرپ : دیناشن ، دوخ  دزن  تشاد و  یمارگ  ار  وا  هیواعم  درب . هیواعم  دزن  ماش  هب  ار  همان  ود 
هب ار  وا  دـندرک و  تعیب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  نمی  زاجح و  لها  و  هرـصب )  هفوک و   ) نیقارع و  هنیدـم )  هکم و   ) نیمرح لها  هیواعم !  يا  : 

نینم ؤملاریما  زا  تعباتم  انامه  هک  دشر  تیاده و  هب  ار  وت  تسین ،  وت  تسد  رد  يزیچ  ماش  نیمزرـس  زا  ریغ  دـندیزگرب . تماما  تفالخ و 
وت دیاش ، يریگرارق  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  یشاب و  هتشادن  دساف  لایخ  رگا  منک .  یم  توعد  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع 

دشاب هدنز  یلع  هک  یمادام  نک ،  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  دراذگب . یقاب  ماش  تراما  تیالو و  رب  ار 
نامثع نتـشک  هصق  اما  ناسرب .  نایاپ  هب  يراد  هک  يا  هشیدـنا  رکف و  ره  یـشاب ،  هدـنز  وت  دورب و  ایند  زا  نوچ  و  یـشاب ،  ریما  ماـش  رد  وت 
بیاغ وت  لثم  هک  نانآ  هب  دـسر  هچ  ات  دنتـسین  هاگآ  هعقاو  تقیقح  رب  دـندوب  رـضاح  هنیدـم  رد  هثداح  زور  رد  هک  یتعامج  نادـب  ناـفع ، 
تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  همان  نیا  تسین .  نامثع  لتاق  مالـسلا  هیلع  یلع  یناد  یم  رتهب  وت  دنتـشاد و  روضح  ماش  رد  دندوب و 

تایرظن و زا  هراب  نیا  رد  ات  شاب  رظتنم  ناوخب و  ار  هماـن  مه  وت  تفگ  ریرج  هب  هاـگ  نآ  دـناوخ ، رخآ  اـت  ار  هماـن  هیواـعم  ناوخب .  ریگب و 
يارب تسیاشان  یباوج  دمآ و  مشخ  هب  هلظنح  نب  نیکـسم  همان  ندناوخ  اب  هیواعم  اما  میوگب .  باوج  منک و  عالطا  بسک  ماش  لها  يارآ 
نینچ ینانخـس  تساخ و  اپ  هب  دوب  رـضاح  مه  هیواعم  هک  یلاح  رد  مدرم  عاـمتجا  رد  ماـش  مظعا  دجـسم  رد  ریرج  دـعب  زور  تشون .  يو 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  اب  قایتشا  لیم و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  راصنا و  رجاهم و  هک  دـینادب  ماش !  مدرم  يا  تفگ : 
نامه مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دندیـسر ، دوخ  يازـس  هب  دندیـشک  ریـشمش  هدرک و  تفلاخم  هرـصب  لها  رگا  دندرک . تعیب  مالـسلا 
يءار وا  تماما  تفالخ و  هب  فراعم  ناگرزب  یمامت  نونکا  دیا ، هدرک  هدهاشم  ار  وا  تفءار  ملح  تعاجـش و  دیا و  هدـید  امـش  هک  تسا 

يا میداد .  یمن  تعیب  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ریغ  يدـحا  اب  میدوب ،  هدرکن  تعیب  لاـح  هب  اـت  لـثملا  یف  رگا  دـنا ، هداد 
مالسلا هیلع  یلع  اب  راصنا  راهم و  لثم  نونسخم .  مه  نیذلاو  اوقتا  نیذلا  عم  هللا  ناف  زادنین . تکاله  هب  ار  دوخ  و  سرتب ،  ادخ  زا  هیواعم ! 

نوچ تسین ،  يرابتعا  ار  نخس  نیا  درکن ، لوزعم  ارم  تسا و  هداد  نم  هب  نافع  نب  نامثع  ار  نیمزرس  نیا  تراما  ییوگب  رگا  نک ،  تعیب 
يا تفگ :  رایـسب  ییاتـسدوخ  زا  دعب  تسـشن ،  ربنم  رب  ریرج  نانخـس  زا  دعب  هیواعم  دـنام . یمن  یقاب  ینید  دـنوادخ  يارب  تروص  نآ  رد 

 . متـشادن اور  یملظ  تحاضف و  امـش  قح  رد  تدم  نیا  رد  منامثع ،  رمع و  نینم  ؤملاریما  لماع  هدنیامن و  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  مدرم ! 
هشیدنا مراد  تسود  ( 46  ) اناطلس هیلول  دقف  امولظم  لتق  نم  دومرف : یلاعت  يادخ  متسه و  وا  یلاو  نم  دنتشک و  هنامولظم  ار  نامثع  نونکا 

نابلاط یگمه  ام  دـنتفگ : دـنلب  زاوآ  هب  دجـسم  فارطا  زا  مدرم  هن ؟  ای  مینکب  ار  وا  نوخ  بلط  ایآ  منادـب ،  نامثع  نیلتاـق  هراـبرد  ار  اـمش 
ؤملاریما هفوک  هب  هللادـبع  نب  ریرج  تعجارم  زا  لـبق  داد . میهاوخ  ماـجنا  ینادـب ،  مزـال  وا  نوخ  بلط  رد  تهجو  دـج  ره  میتسه  وا  نوخ 

مدرم دـنک . لیجعت  ماش  يوس  هب  تکرح  رد  تساوخ  یم  تفاـی ،  یهاـگآ  ماـش  لـها  نانخـس  هیواـعم و  هبطخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
ینادـمه و سیق  نب  دیعـس  یئازخ ،  قمح  نب  رمع و  یئاطلا ،  متاح  نب  يدـع  یعخن ،  رتشا  کـلام  رفن ؛ جـنپ  رگم  دـندید  یمن  تحلـصم 
زا دـنناد  یمن  حالـص  ار  ماش  هب  امـش  نتفر  هک  مدرم  نیا  دـنتفگ : دـندمآ و  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  رفن  جـنپ  نیا  یجحذـم ،  ةورع  نب  یناـه 

میوش دیهـش  وت  باکر  رد  میراد  وزرآ  هکلب  میـسرت  یمن  گرم  زا  اهنت  ام  یلو  دـنزیرگ ، یم  گرم  زا  دنـساره و  یم  ماش  لها  اب  گـنج 
دزن ام  هداتـسرف  دومرف : دـعب  درک  توکـس  یتاظحل  نینموملاریما  تسام .  نیعم  رای و  دـنو  ادـخ  مینک ،  یم  تکرح  هیواـعم  يوس  هب  سپ 

. دنتفگن ینخس  رگید  دندینش ، ار  نانخس  نیا  نوچ  نینموملاریما  نارای  ددرگرب . ات  درک  ربص  دیاب  تساهنآ 

صاع رمع و  اب  هیواعم  داحتا 

نامثع هنامولظم  نتشک  صاعورمع ،  يا  تشون :  وا  يارب  نومـضم  نیا  هب  (47  ) يا همان  هیواعم  تشاد ،  تماقا  نیطـسلف  رد  صاع  رمع و 
هتشون و نم  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک ، تعیب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هفوک  هرصب و  نمی ،  زاجح ، لها  يا .  هدینـش  ار 
هب رتدوز  هچ  ره  مدادن ،  تعجارم  هزاجا  شا  هداتـسرف  هب  هتـشونن و  ار  وا  همان  باوج  لاح  هب  ات  تسا  هداتـسرف  نم  دزن  ار  هللادبع  نب  ریرج 
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دوخ نارـسپ  دیـسر  صاع  رمع  هب  هیواعم  همان  یتقو  مریگب .  کـمک  وت  هبرجت  يءار  زا  منک و  تروشم  وت  اـب  باـب  نیا  رد  اـت  اـیب  نم  دزن 
اب وا  هب  نتـسویپ  هیواعم و  يوس  هب  نتفر  رد  نم  نارـسپ !  يا  تفگ :  داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  هیواعم  همان  دـناوخ و  ارف  ار  دـمحم  هللادـبع و 

لوسر یتقو  نوچ  ینکن  ییانتعا  هیواعم  هب  هک  تسا  نیا  حالـص  ردپ  يا  تفگ :  هللادـبع  دـیناد ؟ یم  حالـص  هچ  منک ؛  یم  تروشم  امش 
هک یماگنه  و  دندوب ، یـضار  وت  زا  مه  رمع  رکبوبا و  هفیلخ  ود  نآ  زا  دـعب  و  دوب ، یـضار  وت  زا  تفر ،  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

عمط یتسین و  یـسک  جاتحم  مه  ییاراد  لام و  رظن  زا  هللادمحلا  یتشادن .  وا  لابق  رد  مه  یتیلوئـسم  يدوب و  بیاغ  وت  دـش ، هتـشک  نامثع 
یصو داماد و  مع ،  رـسپ  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  توادع  يزادنا و  جنر  رد  ار  دوخ  تسین  راوازـس  سپ  يرادن ،  زین  تفالخ 
دنزرف ینکن .  راـیتخا  ار  هیواـعم  يراـی  ینیـشنمه و  هک  تسا  نیا  رد  وـت  تداعـس  ینک ،  باـختنا  تسا ،  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
هیواعم هب  يور و  ماش  هب  تسا  نآ  تحلـصم  ینیـشنب ،  هناخ  رد  تمه  مک  نانزریپ  لثم  تسین  هدیدنـسپ  ردپ ! يا   : تفگ دـمحم  شرگید 

، رـسپ ود  ره  نانخـس  ندینـش  زا  دعب  صاعورمع  یـشاب .  رکـشل  نارورـس  نارادرـس و  زا  یکی  ات  ینک ،  هبلاطم  ار  نامثع  نوخ  يدنویپب و 
ترخآ رب  ار  اـیند  دـنک ، یم  قیوشت  ارم  دـمحم  تسا و  نورقم  ترخآ  ریخ و  اـب  هک  ینک  یم  هراـشا  راـک  هب  ارم  وت  هللادـبع ،  يا  تفگ : 

 ، تفر ماش  يوس  هب  صاعورمع  ماجنارس  دشاب . تحلصم  هب  کی  مادک  ات  درک  مهاوخ  رکفت  لمءات و  هراب  نیا  رد  نم  یلو  مهد ،  حیجرت 
هک تسا  شیپ  رد  لکـشم  هس  ارم  صاعورمع ،  يا  تفگ :  دناشن و  دوخ  رانک  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  هیواعم  دیـسر . هیواعم  دزن  نوچ 
وا تسا .  هتخاس  هارمه  دوخ  اب  ار  یعمج  هدمآ و  نوریب  هتسکش ،  ار  رصم  نادنز  رد  هفیذح  نب  دمحم  لوا :  ما ؛  هدنام  زجاع  اهنآ  لح  زا 

هراچ دراد و  ار  ام  اب  گنج  دصق  دنمتردق  زهجم و  رکـشل  اب  مور  رـصیق  دـنا ، هدروآ  ربخ  میارب  مود :  تسا .  نم  نمـشد  وج و  هنتف  يدرف 
دنک و یم  دیدهت  ارم  هتخادرپ و  ورین  رکـشل و  يروآ  عمج  هب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  موس :  تسیچ ؟  مناد  یمن  ار  نآ 

راک اما  دراد . ینارگن  ياج  كانرطخ و  هس  ره  هچ  رگا  تفگ :  صاعورمع  تسیچ ؟  مهم  نیا  هراب  در  وت  رظن  يءار و  دراد . گـنج  مزع 
يارب يررض  وا  ندش  يرارف  هک  دزیرگ ، یم  ای  دوش  هتشک  ای  تسرفب ،  وا  گنج  هب  نک و  هدامآ  يرکـشل  تسا ،  لهـس  هفیذح  نبدمحم 

حلص ياضاقت  وا  زا  و  تفیرف ،  ناوت  یم  ماش  نیمزرس  زا  اهبنارگ و  سانجا  هرقن و  الط و  زا  ییایاده  لاسرا  اب  ار  مور  رـصیق  اما  درادن . وت 
رتراوشد همه  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راک  اما  دناسر . یمن  وت  هب  يدـنزگ  دـنک و  یم  تباجا  وا  درک و  گنج  يارب  تلهم  ای  و 
فـالتخا تما  نیب  رد  دـنک ، یمن  تیاـعر  ارم  يدـنواشیوخ  قـح  وا  تفگ :  هیواـعم  ینکن .  تفلاـخم  هعزاـنم و  وا  اـب  تسا  رتـهب  تسا ، 

هیلع یلع  شاب !  مارآ  هیواعم !  ای  الهم  تفگ :  صاعورمع  دیدرگ . یصاع  شیوخ  يادخ  رب  هتـشک و  ار  نامثع  نیملـسم  هفیلخ  هتخادنا ، 
تبارق و ترجه ،  رظن  زا  تسا ؛  عمج  وا  رد  لیاضف  عاونا  و  تسین ،  وا  هبتر  هجرد و  رد  یـسک  چیه  تسا ،  راگزور  هناگی  زورما  مالـسلا 

ریظن یب  یهلا  بهاوم  یگنج  نونف  ییانیب و  تریصب و  تغالب ،  یگنازرف ،  تعاجـش ،  یگنادرم ،  زا  هدیدنـسپ و  فاصوا  و  وکین ، قباوس 
نوخ هناهب  هب  اما  تسا ،  زیچان  وا  تیصخش  يارب  يدرمش  هک  هدیمح  تافـص  صیاصخ و  نیا  همه  یتفگ ،  تسار  تفگ :  هیواعم  تسا . 

زا تفگ :  دادرس و  زیمآ  رخسمت  يا  هدنخ  هیواعم  نخس  زا  صاعورمع :  مینک .  یم  نامثع  نتشک  هب  مهتم  ار  وا  میگنج و  یم  وا  اب  نامثع 
يراـی وت  زا  دـندرک و  هرـصاحم  ار  ناـمثع  هک  تقو  نآ  مراد ؛  بجع  ینک  یم  هبلاـطم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  ناـمثع  نوخ  هک  وت  نخس 

هب هدرک و  اهر  راکـشآ  ار  وا  نم  اما  يداتـسرف .  وا  کمک  يارب  ییورین  هن  و  يدرک !  يددـم  تدوخ  هن  یتشاذـگ ،  اـهنت  ار  وا  تساوخ ، 
اب ات  نک  تعیب  نم  اب  و  رذگب ، اهنخـس  نیا  زا  صاعورمع !  يا  تفگ :  هیواعم  مشاب .  نامثع  نوخ  یعدـم  هنوگچ  زورما  متفر و  نیطـسلف 
رد ياپ  زا  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  لـیحلا  فیاـطل  اـب  و  میروآرد ،  دوخ  فرـصت  رد  ار  ناـهج  مینک و  باـکر  رد  ياـپ  رگیدـکی  تقفاوم 

تفلاخم ندوب و  وت  ورای  هثداح  نیا  رد  تسا ،  راوشد  نید  كرت  اما  تسا ،  ناـسآ  اـیند  كرت  هیواـعم !  يا  تفگ :  صاـعورمع  میروآ . 
هچ ره  تفگ :  هیواعم  ینک .  یضار  ارم  نید  نداد  تسد  زا  لباقم  رد  سپ  تسا ،  گرزب  سب  یهانگ  ندرک  رایتخا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم راذـگاو  وت  هب  قارع  لباقم  رد  ار  رـصم  تفگ :  هیواعم  مهاوخ .  یم  ار  رـصم  نیمزرـس  تراما  تفگ :  صاعورمع  وگب ؟. یهاوخ  یم 
دید یتـقو  دوـب . وا  لزنم  رد  شمع  رـسپ  تفر .  لزنم  هب  نادـنخ  رورـسم  وا  تشاذـگاو و  صاـعورمع  هب  ار  رـصم  تراـما  هیواـعم  مـنک . 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم نامگ  اـیآ  یناـمداش !  لاحـشوخ و  نینچ  نیا  یتخورف  اـیند  هب  ار  نید  نوچ  صاـعورمع !  يا  تفگ :  تسا ،  لاحـشوخ  صاـعورمع 
تسا ریدقت  هدارا و  هب  اهراک  هدازومع !  يا  تفگ :  درک و  یمسبت  ورمع  دنوش ! یم  وت  میلست  نایرصم  دش و  دهاوخ  وت  نآ  زا  رصم  ینک 

رد تفگ :  شمع  رـسپ  دوـش . لـصاح  ارم  یمـسر  مسا و  دـیاش  منک  یم  یـشالت  دـهج و  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هیواـعم و  تسد  هب  هـن  ، 
مولعم يداد و  تسد  زا  ار  نید  هک  نیا  لاح  و  دهاوخ ، یم  ار  وت  تداعس  ریخ و  هیواعم  هک  يرادنپ  یم  يدش و  راتفرگ  گرزب  یهابتـشا 

؛ دنشکب دننک و  ریگتسد  ار  درم  نآ  داد  روتسد  دینـش ، ار  هعزانم  نیا  هیواعم  نوچ  يروآ !  تسد  هب  یبیـصن  يا و  هرهب  وا  يایند  زا  تسین 
هدـید هچنآ  صاعورمع  هیواعم و  تقفاوم  ینامیپ و  مه  تیفیک  زا  و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  هدرک  رارف  وا  اما 

. درک فطل  وا  هب  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مه  نینموملاریما  درک ، نایب  دوب 

هیواعم رب  هللادبع  نب  ریرج  ددجم  تلاسر 

نینم ؤملاریما  رگید  راب  دنزادرپ ، مالـسلا ؛  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  گنج  تفلاخم و  هب  ات  دندش  دحتم  رگیدکی  اب  صاع  نب  رمع  نوچ 
زا نک و  هرسکی  ار  هیواعم  اب  راک  دسرب ، وت  تسد  هب  نم  همان  یتقو  تشون :  هللادبع  نب  ریرج  هب  نومـضم  نودب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  یلع 

نک و ربخ  اب  ارم  دوز  هچ  ره  دراد  همـصاخم  گنج و  مزع  رگا  نادرگ ،  ریخم  نم  اـب  تعیب  گـنج و  نیب  ار  وا  و  هاوخب ،  یعطق  باوج  وا 
تفایرد اب  هللادـبع  نب  ریرج  درگ . زاب  ام  دزن  هب  دوز  دـشاب و  يدامتعا  نآ  رب  ات  ریگب  ینامیپ  هقیثو و  وا  زا  دراد . میلـست  شزاس و  رـس  رگا 
هلطامم نداد  باوج  رد  وت  ما و  هدنام  وت  دزن  هک  تساهزور  تفگ :  تفر و  هیواعم  دزن  هب  گنرد  یب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  همان 

وت بلق  رب  رهم  یلاعت  يادخ  تسا و  يرگید  هنوگ  هب  وت  نطاب  ایوگ  مدناسر ،  نایاپ  هب  وت  اب  دوب  افو  یتسود و  مسر  هچنآ  یلو  ینک ،  یم 
قرب ات  مناد  یم  يا .  هتخیمآرد  لـطاب  اـب  ار  قح  وت  دوش . یم  هتخاون  رهم  لد  هایـس  ناربکتم  ناراـبج و  بلق  رب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  هدز 

ای تسا ،  هتشون  دیکات  اب  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  همان  نیا  نونکا  درک . یهاوخ  تعیب  ینیبن  ار  راصنا  رجاهم و  ریـشمش 
 ، تسوت اب  قح  تفگ :  ینابز  برچ  اب  هیواعم  مرادن .  ار  ماش  رد  ندنام  هزاجا  نیا  زا  شیب  دیامن و  رایتخا  ار  گنج  ای  دـنک  تعیب  هیواعم 

 . مهدب وت  هب  وکین  یباوج  منک و  تروشم  ماش  لها  ناگرزب  اب  هراب  نیا  رد  ات  مراظتنا  رد  اما  تسا  هدش ،  ینالوط  اجنیا  رد  وت  فقوت  و 

صاعورمع اب  هیواعم  يوگ  تفگ و 

هیلع یلع  اـب  ندرکن  تعیب  تفگ :  ورمع  درک . تروشم  هللادـبع  نب  ریرج  هب  نداد  باوـج  هراـبرد  دـیبلط و  ار  صاـعورمع  هیواـعم ،  سپ 
اب ینمـشد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ینمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ینمـشد  تسا .  گرزب  یهانگ  كاـنرطخ و  سب  يراـک  مالـسلا 

تـسنیا نم  يار  ینکن ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  ار  وت  نوچ  و  تسا .  راگدرورپ  اـب  ینمـشد  ربماـیپ 
ار نامثع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يوگب  وا  هب  و  یبلط ،  روضح  هب  تسا  ماش  لها  فارـشا  اـس و  ؤر  زا  هک  ار  يدـنکلا  طمـس  نب  لـیبحرش 

میتسه وت  رظن  يءار و  رظتنم  ام  و  دریگب ، تعیب  ام  زا  ات  هداتسرف  ام  دزن  ار  هللادبع  نب  ریرج  و  دنک ، اپ  هب  بوشآ  هنتف و  دراد  دصق  هتـشک و 
فارشا زا  رفن  دنچ  دوش ، رضاح  وا  هک  نیا  زا  لبق  و  مینک .  هلباقم  وا  اب  ای  مینک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ایآ  ینیب .  یم  هچ  تحلـصم  هک 

نانآ یهاوگ  ات  دنشاب  وا  نادمتعم  زا  ناهاوگ  هتبلا  تسا .  هتشک  ار  نامثع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنهد ، یهاوگ  وا  شیپ  رد  ات  نک  توعد  ار 
رگید فرط  زا  و  دـیآ ، وا  دزن  هب  ات  تشون  همان  لیبحرـش  هب  فرط  کـی  زا  دیدنـسپ  ار  صاـعورمع  يءار  هیواـعم  دریگ . ياـج  وا  لد  رد 

 ، یئاط دعس  نب  سباح  کلام ،  نب  ةزمح  ةاطرا ،  نب  رُسب  سنا ،  نب  دیزی  لثم  دنتشاد ، ینمشد  توادع و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یناسک 
لیبحرش تسا .  هتشک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  نامثع  دنهد ، یهاوگ  لیبحرـش  يارب  تفگ  ار  رگید  رفن  هد  یملـس و  روعالا  وبا 

وا اب  دوب ، اسراپ  ملاع و  هیقف و  يدرم  نمحرلادبع  نیا  تفر ،  يدزا  منغ  نب  نمحرلادبع  دزن  هب  دناوخ  ار  هیواعم  همان  یتقو  دوب  صمح  رد 
هاوفا و رد  یتسه ،  هدنک  هلیبق  رایخا  زا  گرزب  يدرم  وت  لیبحرـش !  يا  تفگ :  نمحرلادبع  هن ؟.  ای  دورب  هیواعم  دزن  هب  ایآ  درک  تروشم 
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راصنا رجاهم و  زگره  دوب ، تسرد  ینخس  نیا  رگا  تسا ،  هتشک  ار  نامثع  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دنا  هتخادنا  سانلا  ماوع و 
بـسک يارب  وت  يراد  نید  زا  دـبیرفب و  ار  وت  دـهاوخ  یم  هیواعم  دـندرک . یمن  تعیب  وا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  و 

بلاط یبا  نب  یلع  يوس  هب  یبلاط  ار  ترخآ  ایند و  رگا  درک . هلماعم  هنوگ  نیمه  صاعورمع  اب  هک  نیا  اـمک  دریگب ، هرهب  شیوخ  ياـیند 
اما دوب ، یکین  قدـص و  يور  زا  یتـفگ  هچ  ره  نمحرلادـبع !  يا  تفگ :  لیبحرـش  یباـی .  ترخآ  باوث  مه  وـکین و  ماـن  مه  اـت  باتـشب 
هب دش و  هناور  ماش  بناج  هب  سپس  مریگب .  ار  دوخ  میمـصت  هاگ  نآ  دیوگ  یم  هچ  منیبب  ات  منک  عامتـسا  مه  ار  هیواعم  مالک  مراد  تسود 

هداتـسرف ام  دزن  ار  هللادبع  نب  ریرج  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :  دیناشن و  شیوخ  رانک  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  هیواعم  دیـسر . هیواعم  دزن 
نب نامثع  اما  تسا ،  يراوگرزب  لضاف و  گرزب ،  يدرم  بلاط  یبا  نب  یلع  هچرگ  تسا ،  هدـناوخ  شیوخ  تعیب  هب  ارم  هتـشون و  هماـن  و 

زا گرزب و  يدرم  هک  ار  وت  رظن  يءار  ات  مدنام  رظتنم  ما و  هدادن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  همان  باوج  زونه  تسا .  هتـشک  ار  تقو  هفیلخ  نافع 
نانخس تفگ :  لیبحرش  مینک .  لمع  ار  نامه  ینادب  تحلصم  ار  يراک  ره  ینیب ؟  یم  هچ  رد  تحلصم  منادب  یتسه  هدنک  هلیبق  ياس  ؤر 

ماش تاداس  ناگرزب و  زا  رفن  ود  رگا  منک ،  قیقحت  راب  نیا  رد  نارگید  زا  ات  هد  تلهم  بش  کـی  مدرب ،  یپ  وت  دوصقم  هب  مدینـش و  ار  وت 
اب هاگ  نآ  ییوگ ،  یم  تسار  هک  دوش  یم  لصاح  نیقی  میارب  تسا ،  هتـشک  ار  نامثع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـنهد  یهاوگ  نم  شیپ  رد 

یلع هنیک  هک  نیغورد  ناهاوگ  نآ  هیواعم  رگید  زور  مینک .  یم  گنج  مالسلا  هیلع  یلع  اب  وت  باکر  رد  مناتسود  ابرقا و  ناشیوخ و  همه 
هب تفگ :  دمآ و  هیواعم  دزن  هب  لیبحرـش  دـنداد ، یهاوگ  وا  شیپ  رد  ات  داتـسرف  لیبحرـش  دزن  هب  هنایفخم  دنتـشاد ، لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
اب رگا  دنگوس  ادـخ  هب  هیواعم !  يا  تشک .  هنامولظم  ار  نامثع  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدرک  ادـیپ  نیقی  نادـمتعم  ناگرزب و  یهاوگ  ببس 

ادـخ هب  نادرگ .  زاـب  هفوک  هب  هب  ریرج  نب  هللادـبع  میدرک .  یم  جارخا  ماـش  زا  ار  وـت  يدوـب  هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
ار وا  دینش  ار  شرظن  يءار و  یتقو  تشاد ،  يا  هداز  رهاوخ  لیبحرش  تسین .  يرگید  زیچ  ریشمش  زج  مالسلا  هیلع  یلع  تازاجم  دنگوس ،

ؤملاریما دزن  هب  هدرک  رارف  ماش  زا  درم  نآ  درک ، ار  وا  ناج  دصق  تفای ،  یهاگآ  لیبحرش  هداز  رهاوخ  نانخس  زا  نوچ  هیواعم  درک  تمذم 
تشاد و یمارگ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  تخاس ،  راکشآ  ترضح  يارب :  ار  هیواعم  ياه  هلیح  رابخا و  همه  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم 

رارق ام  يور  شیپ  رد  يراک  بجع  ریرج ! يا  تفگ :  تفر و  هللادـبع  دزن  هب  لیبحرـش  داد . رارق  شیوخ  ناـهارمه  ناـمزالم و  فیدر  رد 
هتفـشآ شوشم و  يزیمآ و  رد  قارع  اب  ار  ماش  یهاوخ  یم  و  يزادنا ،  ریـش  ناهد  رد  ار  ام  یتساوخ  یم  يدـنکفا ،  هبـش  رد  ار  ام  يداد و 

هک دش  راکـشآ  نم  رب  هک  نیا  ات  دـشاب  هدرک  مادـقا  نامثع  نتـشک  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدرک  یمن  نامگ  زگره  ینادرگ و 
رارق امش  يور  شیپ  رد  تخس  بیجع  يراک  یتفگ  هک  نیا  تفگ :  دیدنخ و  وا  نتفگ  زا  ریرج  تسا .  هتشک  ار  نامثع  مالـسلا  هیلع  یلع 
یمن ریبز  هحلط و  هیلع  رب  دـندرک و  یمن  قاـفتا  داـحتا و  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  راـصنا  رجاـهم و  دوـب  نـینچ  رگا  مداد 
لطاب رد  ود  نآ  زا  رتهب  دـشاب  راوتـسا  قح  رب  ماـش  قارع و  طـالتخا  رگا  مزیمآ ،  یم  مه  هب  ار  قارع  ماـش و  یتفگ ،  هک  نیا  دـندیگنج و 

هک تسا  راکشآ  یتمهت  لطاب و  نخـس  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تشک ،  ار  نامع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ییوگ  یم  هکنیا  اما  تسا . 
زا ار  ترخآ  ایند ، هاج  لام و  يارب  و  سرتب ،  ادـخ  زا  یـشاب ،  وگخـساپ  دـیاب  تمایق  زور  رد  و  يدرک ،  ادـیپ  عالطا  نادـب  یهاگآ  نودـب 

میدوب هدرک  رواب  ام  تفگ :  هیواعم  هب  و  دش ، دراو  هیواعم  سلجم  هب  دش ، جراخ  ریرج  دزن  زا  مشخ  تینابـصع و  اب  لیبحرـش  هدم .  تسد 
ات يزادرپب  گنج  دربن و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یتسه  ینادرم  زا  رگا  یتسه .  نامثع  نینموملاریما  مع  رـسپ  بیاـن و  هدـنیامن ،  وت  هک 
وت ياج  هب  ار  رگید  یـسک  لزع و  ار  وت  يراد ،  اور  تلفغ  لامها و  راک  نیا  رد  رگا  یلو  میناتـس  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نامثع  نوخ 
ره اب  متـسه  امـش  زا  یکی  نم  تفگ :  هیواعم  مینک .  یم  گنج  هبراحم و  رفن  نیرخآ  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  سپـس  مینک ،  یم  باـختنا 

نخس تفگ :  دناوخ و  روضح  هب  ار  هللادبع  نب  ریرج  هیواعم !  سپ  منک .  یم  حلص  دینک  حلـص  یـسک  ره  اب  مگنج و  یم  دیگنجب  یـسک 
. وگ زاب  يدید  ار  هچنآ  ورب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  زیخرب و  يدش ،  فقاو  نانآ  لاوحا  تاین و  هب  يا و  هدینـش  ار  ماش  لها 
دیـسر و مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  دوب  هدرک  تماقا  هیواعم  دزن  ماش  رد  زور  تسیب  دص و  هکنیا  زا  دعب  هللادـبع  نب  ریرج 
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یم هیواعم  دزن  ارم  ریرج  ياج  هب  رگا  نینموملاریما !  يا  تفگ :  رتشا  کلام  داد . حرش  دوب  هداتفا  قافتا  نارگید  هیواعم و  وا و  نایم  هچنآ 
نم ياج  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  ریرج  درک . عیاض  ار  تصرف  درک و  فقوت  ماش  رد  هام  راهچ  هدارا  تسس  نیا  دوب ، رتهب  يداتسرف 
هیلع نینم  ؤملاریما  هب  درک  ور  سپس  دنناد . یم  نامثع  ناگدنشک  هلمج  زا  ار  وت  نانآ  نوچ  دنتـشک  یم  ار  وت  لوا  زور  نامه  يدوب ،  هتفر 

. دنـشک یم  ار  نانآ  دننک  ادیپ  یـسرتسد  يدادرم  حوشکم  لبج و  نب  میکح  رـسای ، رامع  رتشا ، کلام  رب  روز  ره  نایماش  تفگ :  مالـسلا 
هب وکین  هجو  هب  ار  تیومءاـم  نیا  مدوب  وت  ياـج  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  رادرب ، تسد  هناـکدوک  ياهنخـس  نیا  زا  ریرج ! يا  تفگ :  کـلام 
هام راهچ  وت  لثم  هن  دـنهدب  رتدوز  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  همان  باوج  ات  مدرک  یم  راداو  ار  شناـیفارطا  هیواـعم و  مدرب و  یم  ناـیاپ 

 . يدومن عیاض  ار  تصرف  هدرک و  يرپس  راگزور 

دتسرف یم  رکشل  يروآ  عمج  هب  ار  لیبحرش  هیواعم 

ار ام  توعد  دیدرگ و  نشور  وت  رب  قح  هک  الاح  تفگ :  لیبحرش  هب  دینادرگ  زاب  ار  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هدنیامن  ریرج  یتقو  هیواعم 
هب هک  تسا  نیا  تحلصم  تسین ،  رسیم  رودقم و  سانلا  ماوع  تقفاوم  تیامح و  هب  زج  میتفرگ  شیپ  رد  هک  راک  نیا  نادب  يدرک  تباجا 
ام يرای  هب  ینک و  ربخ  اب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  مولظم  هفیلخ  نتـشک  يارجام  زا  ار  نانآ  یـسیونب و  همان  ماش  ياهرهش 

قیوشت بیغرت و  وت  یهارمه  هب  ار  مدرم  مور و  یم  اهرهـش  هب  اصخـش  دوخ  دوش ، یمن  لح  همان  اب  مهم  رام  يا  تفگ :  لیبحرـش  یبلطب . 
هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  دـینادب  تفگ :  تسـشن و  ربنم  رب  دـندرک ، عاـمتجا  دجـسم  رد  مدرم  یتقو  تفر  صمح  رهـش  هب  ادـتبا  منک .  یم 
دالب مامت  و  هتخادرپ ،  هعزانم  گنج و  هب  هرصب  مدرم  اب  هتخادنا ،  هقرفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  نایم  هتـشک و  ار  نامثع  مالـسلا 

دوخ هناشاک  هناخ  زا  ار  امش  ات  تسا  ماش  هب  هلمح  رکف  رد  هدرک و  مهارف  رکشل  نونکا  ار و  ماش  نیمزرس  رگم  تسا  هدرک  دوخ  رخـسم  ار 
يرای ار  وا  ناتیاهریشمش  اب  دیزیخرب و  سپ  میدیدن  وا  لباقم  رد  يوق  ار  یسک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  زج  میدرک  رکف  هچ  ره  دنک ، هراوآ 

هیواعم و ترـصن  هب  ار  مدرم  دش ، یم  دراو  ماش  دالب  زا  رهـش  ره  هب  لیبحرـش  دـندرک ، تباجا  ار  وا  توعد  هچراپکی  صمح  مدرم  دـیهد .
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـش  لصاح  نیقی  میارب  تفگ :  یم  درک و  یم  بیغرت  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  توادـع  ینمـشد و 

هب مدرم  دـینک . يرای  ار  وا  دـنک ، یم  هبلاطم  وا  زا  ار  نامثع  نوخ  هیواعم  دـنک ، یم  اپ  هب  بوشآ  هنتف و  نونکا  هتـشک و  ار  ناـمثع  مالـسلا 
نآ لیبحرش  دندش . عمج  وا  درگ  ماش  ياهرهش  زا  هوبنا  يرکشل  هک  نیا  ات  دندرک ، یم  دامتعا  دوب  سانـشرس  يدرم  هک  لیبحرـش  نانخس 

ات دندرک  دهع  زین  نانآ  دندرک  تعیب  هیواعم  اب  رارقا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ینمشد  رب  یگمه  هدروآ ،  هیواعم  شیپ  ار  رکشل 
یلاها زا  دنمـشناد  لضاف و  يدرم  تعیب ،  نآ  ياـنثا  رد  دـنگنجب . مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـض  رب  هیواـعم  باـکر  رد  ناـج  ياـپ 

رکذ رد  یتقو  دورـس . رکـشل  ندـش  عمج  لیبحرـش و  شالت  راگزور و  عیاقو  رب  لمتـشم  يرعـش  دوب  هجفرع  نبدوسا  وا  مان  هک  کساکس 
خرس ریش  نیا  دیـسرپ : هیواعم  اجیهلا  اجر  یف  لاج  اذا  درولا  دسالا  ۀلوص  مویلا  رذحاف  دناوخ : ار  تیب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
رهوش وا و  مع  رسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادرب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :  تسیک ؟  یناسرت  یم  وا  زا  ار  ام  هک 

نامالغ دـیریگب . ار  وا  تفگ :  هیواعم  تسا .  هتـشک  ار  وت  ردارب  لاـخ و  دـج و  هک  وا  ملع  ثراو  یـصو و  وا و  طبـس  ود  ردـپ  وا و  رتخد 
یناجنرب ار  وا  رگا  تسا ،  شیوخ  موق  تاداس  زا  لضاف و  يدرم  وا  دینک ، اهر  ار  وا  هیواعم !  يا  تفگ :  لیبحرش  دنریگب ، ار  وا  دنتـساوخ 

تعافش رگا  مدیشخب  وت  هب  ار  وا  تفگ :  دیشک و  تسد  دوخ  میمـصت  زا  راچان  هب  هیواعم  منک .  یم  ضقن  ار  وت  اب  تعیب  دنگوس  ادخ  هب  ، 
داتفا قافتا  هچنآ  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  تخیرگ و  ماش  زا  درم  نآ  مدرک .  یم  تازاجم  تخـس  ار  وا  دوبن  وت 

 ، میلس لد و  روک  تسا  يدرم  لیبحرش  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  تفگ .  زاب  ترـضح  نآ  يارب 
داقتعا رد  ار  وا  مسیونب و  شیارب  يا  همان  ینادب  تحلصم  رگا  دنک ، يروآ  عمج  رکشل  ات  هداتسرف  ماش  ياهرهـش  هب  هتفیرف و  ار  وا  هیواعم 

يا همان  سیق  نب  دیعـس  سیونب .  شیارب  یناد  یم  حالـص  هچ  ره  دومرف : نینموملاریما  مزادـنا .  ههبـش  کش و  هب  اـم  هب  تبـسن  شرواـب  و 
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زا دـنام و  یقاب  شیوخ  یلدروک  رد  نانچمه  دیـشخبن و  يرثا  اـما  تشون .  لیبحرـش  يارب  تیعقاو  ناـیب  تحیـصن و  رب  لمتـشم  حورـشم 
 . تفرگن هلصاف  هیواعم 

هیواعم هب  باطخلا  نب  رمع  نب  هللادیبع  نتسویپ 

ندـمآ زا  هیواعم  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  فلاخم  هیواعم و  قفاوم  ات  تفر  هیواعم  دزن  هب  ناـمز  نیا  رد  رمع  نب  هللادـیبع 
دناوخب و يا  هبطخ  ماش  مدرم  يارب  هفیلخ  دـنزرف  مناد  یم  تحلـصم  تفگ :  صاعورمع  هب  دـش ، نامداش  رایـسب  ماش  هب  رمع  نب  هللادـیبع 

قدص يور  زا  رمع  نب  هللادیبع  هیواعم ،  يا  تفگ :  صاعورمع  تسا .  هتشک  ار  نامثع  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دهد  تداهش 
زا یلو  دوب ، راودیما  دیابن  وا  هب  هدروآ ،  هانپ  وت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  سرت  زا  هکلب  دنک ، تقفاوم  ار  وت  ات  هدماین  وت  دزن  یتسود  و 
ام دزن  هب  هک  نیا  زا  هداز !  رادرب  يا  تفگ :  دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  رمع  نب  هللادـیبع  هیواعم ،  دـناوخب . مدرم  عمج  رد  يا  هبطخ  ات  هاوخب  وا 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  يورب و  ربـنم  رب  مهاوخ  یم  مراد ،  یـشهاوخ  وت  زا  اـما  يراوـگرزب ؛  نیما و  يدرم  وـت  يدرک ،  فـطل  يدـمآ ، 
رد دنونـشب و  ار  وت  نخـس  ماش  مدرم  اـت  یهد  یهاوگ  وا  تسد  هب  ناـمثع  نتـشک  هب  يرمـشرب و  ار  وا  بیاـعم  ییوگب و  ازـسان  ار  مالـسلا 

مـشاه یبن  وا  نوچ  تسین ،  راوازـس  یلع  هب  نتفگ  ازـسان  مانـشد و  داد : باوج  هللادیبع  دنوش . رت  بغار  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ام  تیامح 
دهع نانز  نیرتراوگرزب  زا  مشاه و  ینب  زا  دـسا ، تنب  همطاف  وا  ردام  تسا  رادروخرب  برع  ناـیم  رد  ییـالاو  ماـقم  زا  مشاـه  ینب  تسا و 

ناـمدرم ناـیم  رد  وا  تواخـس  یگنازرف و  یگنادرم ،  تعاجـش ،  ملع ،  نوچ  مباـیب ،  مناوت  یمن  یبـیع  مه  وا  بسح  رد  اـما  دوب . شیوخ 
نوریب وا  دزن  زا  هیواعم  یـشاب .  هدیـسر  شیوخ  دـصقم  هب  وت  ات  مهد ،  یم  تبـسن  ودـب  نامثع  نتـشک  ماهتا  اما  تسا ،  سمـشلا  نم  رهظا 

یلع هنوگچ  يدید  میدید .  یمن  ماش  رد  ار  وا  زگره  دوبن  یلع  ریـشمش  فوخ  رگا  يدز ،  سدـح  تسرد  تفگ :  صاعورمع  هب  تفر و 
وا تواخس  ملع و  تعاجـش ،  یگنادرم ،  زا  هنوگچ  درک و  شیاتـس  حدم و  ار  وا  ناردپ  ناردام و  دوتـس و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدیمح  تافص  هدیدنسپ و  قالخا  زا  هللادیبع  ار  هچنآ  رگم  هیواعم !  يا  تفگ :  صاعورمع  تفگ !  نخس 
ناـیب وا  هک  تسا  ناـمه  تیعقاو  هنرگو  تسا  هدرک  رک  روک و  ار  اـم  یتسرپاـیند  یبلط و  تساـیر  دـنگوس  ادـخ  هب  يرکنم ؟  تسا  هتفگ 

رد يا  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  رمع  نب  هللادیبع  نآ  زا  سپ  دیسر . رمع  نب  هللادیبع  شوگ  هب  صاعورمع  هیواعم و  نیب  هنامرحم  نانخس  درک ،
، دش هتساوخ  وا  زا  هچنآ  درک و  توکس  دیسر ، نامثع  مالسلا و  هیلع  یلع  هیـضق  هب  نوچ  تخادرپ ،  نارـضاح  هظعاوم  هب  تحیـصن  دنپ و 
؟  يدرک عانتما  مالـسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  نامثع  لتق  رد  نتفگ  نخـس  زا  ارچ  تفگ :  هیواعم  دمآ . دورف  ربنم  زا  درواین و  نایم  هب  ینخس 

يرازآ نامثع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مراد  نیقی  نوچ  تسا ؛  هتشکن  ار  نامثع  هک  یـسک  هرابرد  مهد  غورد  یهاوگ  هنوگچ  تفگ :  هللادیبع 
. دنار دوخ  رانک  زا  ار  وا  دش و  گنتلد  هیواعم  دناسرن .

هیواعم ياه  يراگن  همان 

 ، مهاوخب دادمتـسا  نانآ  زا  منک و  رکذ  ار  نامثع  نتـشک  هیـضق  مسیونب و  هنیدـم  لها  هب  يا  همان  مراد  دـصق  تفگ ،  صاعرمع  هب  هیواعم 
وت همان  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رادفرط  يا  هفیاط  دـنا ، هتـسد  هس  هنیدـم  مدرم  تفگ :  صاعورمع  تسیچ ؟  وت  يءار 
موس هفیاط  دیازفا ؛ یمن  نانآ  رب  يزیچ  وا  همان  دنا  نامثع  هاوخاوه  يا  هفیاط  دنک ؛ یم  رت  بوبحم  رت و  بغار  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نانآ 

 . سیونب همان  يراد  تسود  رگا  یلو  دننک  یمن  وت  همان  هب  ییانتعا  دنراد . شیارگ  نامثع  هب  هن  یلع  هب  هن  هک  دنا  فرط  یب 

(48  ) هنیدم هب  هیواعم  همان 

مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـش و  هتـشک  هنامولظم  ناـمثع  هک  دـیناد  یم  همه  هنیدـم .  لـها  تعاـمج  هب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  زا 
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ار هفیلخ  نییعت  هاگ  نآ  دهد  لیوحت  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  رگا  دنتـسه ، وا  هانپ  زد  نامثع  ناگدنـشک  نونکا  مه  و  دنتـشک ، ار  وا  شنارای 
لها نم  دـینادب  درک ، لمع  شگرم  زا  لبق  باطخ  نب  رمع  هک  هنوگ  ناـمه  میراذـگ  یم  ناـمه  میراذـگ  یم  نیملـسم  ياروش  هدـهع  هب 

دـیدنبب و تمه  رمک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  گنج  يارب  دـینک و  تباـجا  ارم  توعد  متـسین ،  نیملـسم  نیب  فـالتخا  هقرفت و 
. دیوش هدامآ 

هیواعم همان  باوج 

رد رفن  ود  امش  دنتـشون : صاعورمع  هیواعم و  هب  باطخ  يا  همان  هدرک و  عامتجا  یگمه  دش ، هدناوخ  هنیدم  مدرم  يارب  هیواعم  همان  نوچ 
هب دسر  هچ  ار  امـش  صاع !  رـسپ  يا  دنه و  رـسپ  يا  دیدرکن ، باختنا  ار  بسانم  عضوم  نیعم  روای و  باختنا و  رد  دیتسه ، هابتـشا  اطخ و 
زین صاعورمع  یتسه و  هکم  حتف  زد  هدش  دازآ  هیواعم  يا  وت  نوچ  دیتسین . تفالخ  اروش و  نییعت  قیال  رفن  ود  امش  نیملسم ،  اب  تروشم 
راب دـیرادن  نابیتشپ  نیعم و  روای ، و  تسود ،  هنیدـم  رد  امـش  دـینادب  نیقی  دـیرادن . ار  اهراک  نیا  يارب  تیحالـص  و  تسا .  نید  هب  نئاخ 

هابتـشا اطخ و  تفگ :  صاعورمع  هب  دـناوخ و  ار  همان  هیواعم  دـینکن . راوخ  کبـس و  ار  دوخ  دیـسیونن و  هنیدـم  مدرم  ام  يارب  هماـن  رگید 
همان يراصنا  ۀملـسم  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  رمع و  هللادبع  لثم  نت  هس  يارب  رگا  متـشون ،  همان  هنیدم  شابوا  مدرم  هب  هک  مدرک 

 . تشون ریز  حرش  هب  هناگادج  يا  همان  نت  هس  نیا  زا  کی  ره  يارب  سپس  هنیدم ،  مدرم  همه  يارب  ات  دوب  رتهب  متشون  یم  یصاصتخا 

(49  ) رمع نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 

نوچ یتسه ،  نم  دزن  تیـصخش  نیرت  بوبحم  نامثع  گرم  زا  دعب  تشون :  نومـضم  نیدب  رمع  نب  هللادبع  هب  يا  همان  هیواعم  نآ  زا  دعب 
یلع اب  تفلاخم  هب  مدینـش  هک  ینامز  اما  مدش ،  گنتلد  وت  زا  يدومن  ییوج  بیع  تمذم و  نعط و  ار  وا  يدرکن و  يرای  ار  نامثع  مدینش 
روای مولظم  هفیلخ  نامثع ،  نوخ  هبلاطم  رد  مراد  عقوت  وت  زا  مدش ،  یضار  وت  زا  يدرکن  تعیب  وا  اب  یتساخرب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
تبغر تفالخ  رد  رگا  مینک و  یم  راذـگاو  وت  هب  ار  تفالخ  مینک  رانکرب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  متـسین  تفالخ  قاتـشم  نم  یـشاب  نم 

يا تشون :  نینچ  وا  يارب  دـش ، هاگآ  وا  تین  زا  دـناوخ و  ار  هیواعم  همان  نوچ  رمع  هللادـبع  مینک .  یم  هعجارم  نیملـسم  ياروش  هب  ینکن 
ناـمگ ینک ،  یم  توعد  دوخ  تعباـتم  تعاـطا و  هب  ارم  هک  يدـش  بکترم  گرزب  ياـطخ  وت   . تشاداو بجعت  هب  ارم  وت  هماـن  هیواـعم ! 

هیلع یلع  فلاخم  نم  یتشون  هک  نیا  منک .  یم  يوریپ  وت  زا  هدرک  اهر  ار  راصنا و  رجاهم و  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  يدرک 
ارم نوچ  درک . مهاوخن  هدرکن و  تمـصاخم  تفلاخم و  زگره  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نم  ییوگ !  یم  اجک  زا  ار  نخـس  نیا  ما  هدش  مالـسلا 

نینچ زا  تسا  راوازس  ایآ  هد ،  فاصنا  مزیخرب .  مالسلا  هیلع  یلع  تفلاخم  هب  هک  تسین  تبارق  ترجه و  نامیا و  رد  بصنم  هجرد و  نآ 
ات اجک  زا  هار  توافت  نیبب  مدنویپب .  يا  هدـش  ایند  لام  هتفیرف  هتخورف و  ایند  هب  نید  هک  یئوت  نوچ  یـسک  اب  منادرگرب و  يور  يراوگرزب 
 . نکن توعد  دوخ  تعاطا  هب  ناوخن و  مالسلا  هیلع  یلع  فلاخم  ارم  سیونن و  هدوهیب  لطاب و  نانخس  نیا  زا  رگید  هیواعم  يا  تساجک ، 

صاقو نب  دعس  هب  هیواعم  همان 

ار وا  دندوب  هتخانش  ار  وا  لیاضف  هک  یناسک  اروش  لها  زا  ام  ناردارب  دعب ، اما  تشون :  نومضم  نیدب  يا  همان  (50  ) صاقو دعس  هب  هیواعم 
ما هار  نیا  رد  و  دـنداد . يرای  ار  وا  دنتـساخرب و  نامثع  نید  بلط  هب  دـندوب  ینید  قباوس  رد  وت  ریظن  ریبز  هحلط و  دـندیزگرب ، تفالخ  هب 

دنـسپان ار  هشیاع  ریبز و  هحلط و  ياـهراک  وت  هدرک ،  ادا  ناـمثع  نوخ  زا  عاـفد  رد  ار  دوخ  هفیظو  دـش و  فیفخ  راوخ و  هشیاـع  نینموملا 
نینچ همان  باوج  رد  صاقو  نب  دعس  نک .  تقفاوم  نم  اب  راک  نیا  رد  وت  مراتساوخ ،  ار  هفیلخ  باختنا  يارب  نیملسم  ياروش  نم  رامشن ،

ار تفالخ  يارب  تیحالـص  تیلها و  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دوب  هدرک  لـخاد  اروش  رد  ار  یعمج  رمع  مود  هفیلخ  هک  دـنادب  هیواـعم  تشون : 
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ياراد رفن  شـش  نآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نیا  رگم  دوبن ، لیـضفت  حیجرت و  يرگید  يارب  ار  کی  چـیه  دنتـشاد و 
یلاعت يادـخ  دوب . رتهب  دـندرک  یمن  كرادـت  ار  گنج  دنتـسکش و  یمن  تعیب  ریبز  هحلط و  رگا  دوب ، همه  زا  رت  نوزفا  یبقانم  لـیاضف و 

مالسلاو دهد . رارق  شیوخ  نارفغ  دروم  ار  هشیاع 

يراصنالا ۀملسم  نب  دمحم  هب  هیواعم  همان 

زا ییایب و  ام  دزن  مراودیما  نوچ  مسیون ،  یم  همان  وت  يارب  تهج  نیا  هب  تشون :  نومضم  نیدب  ( 51  ) يا همان  ۀملسم  نب  دمحم  هب  هیواعم 
نیرجاهم و ناـناولهپ  نارورـس و  زا  وت  مروآ .  نوریب  ههبـش  کـش و  زا  ار  وت  مهاوخ  یم  زیچ  ره  زا  لـبق  اـما  ینک ،  يوریپ  تعاـطا و  نم 
هک يدـید  وت  دـننکن . گنج  رگیدـکی  اب  هلبق  زامن و  لها  دومرف : هک  يدرک ،  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتسه و  راصنا 

یتشادن زاب  راک  نآ  زا  ار  نانآ  دنتـشک و  ار  وا  دنتخادرپ و  گنج  هب  نامثع  اب  دندوب  وت  ناشیوخ  ماوقا و  اهیـضعب  هک  هلبق  لها  زا  يا  هدـع 
هیواعم باوج  رد  يراصنا  ۀملـسم  نب  دمحم  مالـسلاو  تشاذـگ .  دـهاوخن  تازاجم  نودـب  تمایق  زور  رد  ار  نانآ  ار و  وت  یلاعت  يادـخ 

اه هنتف  ثداوح و  زا  یـضعب  نامثع  نامز  رد  نوچ  دوب ، هداد  ربخ  هدنیآ  ثداوح  رابخا و  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشون : 
هیواعم يا  متسشن .  شیوخ  هناخ  رد  متسکش و  ار  دوخ  ریشمش  دیدرگ ، رهاظ  دوب  هداد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  هک 

نامز رد  هنرگو  تسا ،  هدـش  بلاغ  وت  رب  سفن  ياوه  و  يرادـن ،  يرگید  دوصقم  ایند  هاج  لام و  دـندروآ  تسد  هب  زج  اهفرح  نیا  زا  وت 
ههبـش کـش و  رد  راـصنا  نم و  يا .  هتـساخرب  وا  یهاوخ  نوخ  هب  نونکا  هک  یلاـح  رد  يدرک ،  یم  کـمک  ددـم و  ار  وا  ناـمثع  تاـیح 

مالسلاو يا .  هداتفا  یهارمگ  تلالض  رد  وت  هکلب  میتسین 

گنج يارب  هیواعم  یگدامآ 

زا دش . هاگآ  نانآ  ياه  هاگدید  زا  و  دیسر ، هیواعم  هب  هملسم  نب  دمحم  صاقو ،  نب  دعـس  رمع ، نب  هللادبع  ياه  همان  باوج  هکنیا  زا  دعب 
نوچ سیونن ،  همان  نانآ  يارب  متفگ  وت  هب  تفگ :  و  درک ، شنزرـس  تتامـش و  ار  وا  مه  صاعورمع  دـش ، نامیـشپ  نانآ  هب  هماـن  نتـشون 

ات داد  روتسد  هیواعم  وت . يازس  تسا  نیا  يدرکن و  لوبق  اما  دنیوگ . یم  تشرد  ياه  نخس  تخس و  ياه  باوج  وت  هب  درادن و  يا  هدیاف 
هفیلخ نامثع  هک  دیناد  یم  امـش  مدرم !  يا  ( 52  : ) تفگ تسشن و  ربنم  رب  دندمآ ، دجـسم  هب  مدرم  یتقو  دننک ، عامتجا  دجـسم  رد  مدرم 

ارم وا  متسه ،  نامثع  یلو  نم  اناطلس . هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  دومرف : یلاعت  يادخ  دنتشک  هانگ  مرج و  یب  مولظم و  ار  نیملسم 
نب نامثع  تقو ،  هفیلخ  هک  دنتسه  یتعامج  هنتف  لها  اما  دیتسه . تقیقح  قح  لها  امش  درکن ، لزع  مه  نآ  زا  دعب  دوب و  هداد  ماش  تراما 
عمج يرکـشل  تسا و  هتـسشن  تفالخ  هب  تسا  نم  دزن  دارفا  نیرت  ضوغبم  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زورما  دنتـشک  ار  ناـفع ، 
درک تمواقم  ناوت  یمن  مدق  تابث  ربص و  هب  زج  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لباقم  رد  دگنجب ، ام  اب  دیایب و  ماش  هب  دراد  دصق  هدرک ، 

بـشوح يریمح و  عالکلاوذ  یملـسلا ،  روعالاوبا  نامز  نیا  رد  تسا .  رتدایز  ماـش  لـها  تاـبث  ربص  اـما  دـنرتریلد ، قارع  نادرم  هچ  رگا 
قدـص تسیا .  مدـقم  ام  راتفگ  رب  ام  رادرک  لوق ،  لها  هن  میلعف  نادرم  ام  هک  دـنناد  یم  برع  نادرم  همه  دـنتفگ : دنتـساخرب و  میلظلاوذ 
تماق هدـنبیز  تفالخ  سابل  هک  میناد  یم  و  يرگنب ،  ام  ياه  يروالد  ات  يربب  گنج  نادـیم  هب  ار  ام  هک  دوش  یم  نشور  نآ  زا  ان  راـتفگ 

 ، تسا رت  یلوا  نم  زا  تفالخ  هب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  منادب  مهاوخ  یم  تفگ :  نینچ  نخـس  همادا  رد  هیواعم  تسوت . 
رمع و هفیلخ  نارادناتـسا  ناریما و  زا  نم  دوب و  وا  هجوز  نم  رهاوخ  ما و  هدوب  هللا  لوسر  بتاک  نم  دراد ؟ لیـضفت  حیجرت و  نم  رب  ارچ  و 
اب تفالخ  رد  قارع  لها  زاجح و  لها  رگا  تسا ،  هعیبر  نب  ۀبتع  رتخد  دـنه  مردام  برح و  نب  نایفـس  وبا  مردـپ  ما ،  هدوب  ماش  رد  نامثع 
نآ زا  زیچ  نآ  دـنک  هبلغ  يزیچ  رب  یـسک  ره  تسین ،  یتوافت  ام  نایم  دـندرک ، تعیب  نم  اب  مه  ماش  لـها  دـندرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع 

تشون مالسلا  هیلع  یلع  هب  نومضم  نیا  هب  (53  ) يا همان  دیبلط و  یتاود  ملق و  تفر ،  شیوخ  هناخ  هب  ینارنخـس  نایاپ  رد  هیواعم  تسوا . 
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عـیطم و هکلب  مدرک ،  یمن  گـنج  تفلاـخم .  وـت  اـب  زگره  يدوـب ،  راوتـسا  هتـشذگ  هفیلخ  هس  هریـس  رب  وـت  رگا  مالـسلا !  هیلع  یلع  يا  : 
هدـننک نییعت  زاجح  لها  نیا  زا  شیپ  تسا ،  هتـشاد  زاب  وت  اـب  تعیب  زا  ارم  داد ، خر  ناـمثع  راـک  رد  هک  ياـطخ  اـما  مدوب .  وت  رادربناـمرف 

هفیلخ زاجح  ریغ  زاجح و  لها  يارب  ات  دنراد  ار  قح  نیا  ماش  لها  کنیا  دندرک ، نامتک  ار  قح  نوچ  اما  دـندوب  مدرم  همه  يارب  نامکاح 
یلو دـندوب ، هدرک  تعیب  وت  اب  هرـصب  لها  ریبز و  هحلط و  نوچ  تسین  هرـصب  لها  رب  وت  تجح  لثم  ماش  لها  رب  وت  تجح  دـننک ، باختنا 
 . منک یمن  راکنا  ار  مشاه  ینب  نایم  رد  تهاگیاج  هللا و  لوسر  اب  وت  تبارق  تلیضف ،  ملع ،  دنچ  ره  میدرکن ،  تعیب  وت  اب  نم  ماش  لها 

هیواعم همان  هب  مالسلا  هیلع  یلع  خساپ 

هعبتاف یغلا  هداق  و  هباجاف ،  يوهلا  اعد  هدشری ،  دئاق  الو  هیدـهی  داه  هل  سیل  يرما  باتک  یناتءا  هناف  دـعب ! اما  میحرلا .  نمحرلا و  هللا  مسب 
يایرد رد  هداتفا و  تلالـض  هطرو  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  يدرم  همان  ( 54  ،... ) نامثع یف  یتئیطخ  یتعیب  کیلع  دـسفا  اـمنا  هنا  تمعز  ...
سفن ياوه  دنک ، داشرا  ار  وا  هک  دراد  يدئاق  هن  دهد و  تاجن  یهارمگ  نآ  زا  هک  تسا  يا  هدـننک  تیادـه  هن  ار  وا  هدـش ،  قرغ  توهش 
نامگ هک  تسوت  لطاب  لایخ  نیا  هکلب  متـسین  نم  راک  اطخ  نامثع  هرابرد  هدرک ،  تباجا  ار  وا  ناـیوگ  کـیبل  وا  هدـناوخ و  دوخ  هب  ار  وا 

و مدوب ،  ناناملـسم  روای  رای و  لاوحا  همه  رد  متـسه ،  رجاهم  زا  يدرم  نم  هیواعم !  يا  مدـش .  اطخ  بکترم  نامثع  هراـبرد  نم  ینک  یم 
لها یتفگ  هک  نیا  اما  دننک ، یمن  قفاوت  دشاب  تلالض  یهارمگ و  هک  يراک  رد  دنا و  تفرعم  ملع و  باحصا  تقیقح و  بابرا  نیرجاهم 

طئارـش دـجاو  رفن  ود  نآ  ای  هدوب و  لوبق  اروش  رد  نانآ  نخـس  هک  نک  باختنا  ماـش  زا  شیرق  درم  ود  وت  دـنزاجح ، لـها  رب  ماـکح  ماـش 
لها ریبز و  هحلط و  نتشیوخ  نایم  هک  نیا  رد  مروایب .  دنشاب  فاصوا  عماج  هک  زاجح  شیرق  زا  رفن  ود  نم  یهاوخب  رگا  دنـشاب !. تفالخ 

نم تلیضف  اما  تسین ،  یقرف  ریبز  هحلط و  وت  نیب  سپ  تسا ،  هدوب  یمومع  تعیب  نوچ  تسین ،  حیحص  وت  مالک  يا  یتشاذگ  قرف  هرصب 
یتفرگ و یم  هدـیدان  ار  اهنآ  یتشاد ،  ییاناوت  رگا  ار  مشاـه  ینب  رد  نم  هاـگیاج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـب  تبارق  مالـسا و  رد 
 ! مالسلا هیلع  یلع  يا  تشون :  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  گنرد  یب  دمآ و  مشخ  هب  نینموملاریما  همان  ندناوخاب  هیواعم  يدرک .  یم  دوبان 
هب ناسنا  لامعا  تمیق  ردـق و  نوچ  نکن  لطاب  تاملک ،  راتفگ و  هب  ار  دوخ  ناشخرد  هقباـس  راذـگب و  راـنک  ار  دـسح  و  سرتب ،  ادـخ  زا 
یم زاب  ادـخ  قلخ  نیب  فالتخا  يزیر و  نوخ  زا  ار  وت  یتشاد  مالـسا  ساسا  نید و  تابثا  رد  هک  هنـسح  قباوس  شاک  يا  تسا ،  نآ  نایاپ 

ار وت  لد  یلاعت  يادخ  روآ . هانپ  یلاعت  يادخ  هب  شیوخ  سفن  رش  زا  نک و  تئارق  ار  قلفلا  برب  ذوعا  لق  هروس  سرتب و  ادخ  زا  تشاد ، 
هب یلع  نینم  ؤملاریما  هللادبع  زا  تشون :  شیارب  نومـضم  نیا  اب  یباوج  دـناوخ ؛ ار  هیواعم  همان  نوچ  نینموملاریما  مالـسلاو  دـنادرگ . مرن 

هظعوم هک  متشاد  نیقی  رگا  تسوت ،  لطاب  راک  دننام  وت  تسار  راک  تسین .  دیعب  وت  زا  يدوب  هدروآ  ملق  هب  هک  یتاملک  رخص . نب  ۀیواعم 
یلاعت يادخ  باذع  بجوتسم  هک  یسک  شوگ  رد  تحیصن  اما  مدرک ،  یم  تحیصن  مداد و  یم  دنپ  ار  وت  تسا  رث  ؤم  وت  رد  تحیـصن  و 
لامعا يازـس  تمایق  زور  رد  ات  نامب  یقاب  تلاهج  تریح و  تلالـض و  رد  ناـنچمه  درادـن  يدوس  دـسرت  یمن  باـقع  باذـع  زا  تسا و 

هچ وت  ردام  ردپ  وت  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یناد  یم  رتهب  دوخ  داصرملابل . کبر  نا  ینیبب ،  ار  دوخ  تشز  دنـسپان و 
تسا هدیشوپ  ار  وت  بلق  هانگ  ترثک  یلع !  يا  دعب ، اما  تشون :  باوج  رد  دناوخ و  ار  نینم  ؤملاریما  همان  هیواعم  مالـسلاو .  تسا .  هتفگ 

دهع و نتسکش  وت و  تداع  زا  رش  صرح و  تسا ،  هداد  ار  وت  هرصب  هب  للخ  و  هتخادنا ،  وت  نامـشچ  رب  هدرپ  هتفرگ و  وت  زا  ار  تریـصب  و 
يا تسیک ،  نآ  زا  يزوریپ  ینادب  ات  شاب  دربن  گنج و  هدامآ  سپ  تسا ؛  هدنامن  هتفگان  ینخـس  وت  نم و  نایم  تسوت ،  تریـس  زا  نامیپ 

رد هک  یسک  اب  درادن ، تیارب  يدوس  هک  هدرک  عیاض  ار  وت  ملع  و  هتخادنا ،  هابتشا  اطخ و  هب  ار  وت  تا  یبلق  ياهوزرآ  سفن و  ياوه  یلع 
وا باوج  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مالسلاو .  دید . یهاوخ  ار  راتفگ  نیا  نایاپ  راک و  نیا  تبقاع  یتخیوآرد ،  تسا  هوک  دننام  ملح 
مقر یقش  تخبدب و  لصا  رد  وت  تشونرس  نوچ  رخص  نب  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هللادبع  زا  داتـسرف : تشون و  نینچ  ار 
هوک ینک  یم  اعدا  نیعل  نایفس  وبا  رسپ  يا  تسا ،  هدیدرگ  وت  حالصا  عنام  هدش و  لیاح  وت  تداعس  وت و  نیب  یلاعت  يراب  مکح  دش ، هدز 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 52 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یب لد و  گنـس  یقفانم  وت  ییوگ ،  یم  فازگ  ینز و  یم  فال  دسانـش ، زاب  ار  لـطاب  قح و  وت  ملع  تسین و  ربارب  وت  يراـبدرب  ملح و  اـب 
نآ نم  يدرک  شومارف  رگم  ینک ؟  یم  دـیدهت  هزین  ریـشمش و  هب  و  یناـسرت ؟  یم  گـنج  زا  ارم  یتسه  نید  رد  درخیب  ناداـن  تریـصب و 
رد ار  تعامج  نیا  نوخ  هک  ریشمش  نآ  متشک و  گنج  رد  ار  هلظنح  وت  ردارب  دیلو و  وت  لاخ  هبیش و  وت  مع  هبتع و  وت  دج  هک  منسحلاوبا 
مد صاعورمع  ینابیتشپ  هب  دوب ، هک  تسا  ناوت  توق و  ناـمه  هب  نم  يوزاـب  تسد و  و  تسا ،  نم  تسد  رد  ما  هتخیر  یلاـعت  يادـخ  هار 
هب رادرب و  نآ  نیا و  زا  تسد  راذگب و  ار  رکشل  ییوگ  یم  تسار  يراگنا و  یم  درم  ار  نتشیوخ  رگا  شابم  رورغم  دوخ  هب  سکان  هدیرب 

تریـصب رـصب و  هب  للخ  تسا و  رت  هریت  کی  مادـک  لد  رتشیب و  سک  مادـک  هانگ  هک  یمهفب  ات  مینک  هزرابم  یتعاس  وت  نم  ات  يآ  نادـیم 
نیا هب  رگید  يا  همان  هدـمآ و  مشخ  هب  تفای ،  یهاگآ  نآ  نومـضم  رب  دـید و  ار  هماـن  باوج  یتقو  هیواـعم  تسا .  هتفاـی  هار  کـی  مادـک 

ار وت  نانآ  ینک ،  یم  هغلابم  تلالض  یهارمگ و  رد  شنارای  رسای و  رامع  ینابیتشپ  هب  تشون :  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  نومضم 
هب ملاس  ناج  گنج  نیا  زا  هک  نادـب  نیقی  يدرک و  یمن  رایتخا  ار  گنج  دوب ، هدیـسرن  ار  وت  لجا  رگا  دـنزادنا ، یم  تکاله  بادرگ  رد 

كرد زا  وت  مهف  هتـشاداو و  رورغ  ربکت و  هب  ار  وت  وت ، ملع  يور .  یم  ورف  رتـشیب  یهارمگ  تلالـض و  رد  تعاـس  ره  وت  درب . یهاوخن  رد 
وت دـش و  دـهاوخ  يرگید  يارب  وکین  ریخ و  تبقاـع  سپ  یتشادـن ،  حیحـص  يرکف  بئاـص و  يءار  نید  هار  رد  هدـنامزاب  تقیقح  قح و 

ۀیواعم هب  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  زا  تشون :  نینچ  ار  هیواعم  همان  باوج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مالـسلاو .  ینام .  یم  مورحم 
یفطـصم وت  ردارب  لاخ و  مع و  زا  دادـجا  ءابآ و  یناد !  هچ  ار  یناملـسم  مالـسا و  ردـق  يدـش ،  هداز  يرفاک  زا  هیواعم  يا  وت  رخـص ، نب 

رد ات  دندیشک  ریـشمش  يو  رب  دنتخادرپ و  وا  اب  هلتاقم  هب  ات  تشاداو  ار  نانآ  کش  تلالـض و  رفک و  دندوب ، رکنم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هللاو ال دـشاب . خزود  شتآ  رد  شیوخ  فلـس  عبات  هک  یفلخ  ینانآ ،  فلخ  میدـناسر و  ناـشیا  هب  دوب  ناـنآ  يازـس  هچنآ  گـنج  هکرعم 

يا تفگ :  تفر و  هیواعم  دزن  هب  صاعورمع  دیـشک ، ازارد  هب  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیب  يراگن  همان  نوچ  نیملاـظلا .  موقلا  يدـهی 
و ییوگ ،  یم  خلت  نخـس  یـسیون و  یم  تخـس  يا  همان  ینک ؟  یم  هبتاکم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  یک  ات  وت ، رب  ياو  هیواعم ! 

يربارب وا  اب  تحاصف  تغالب ء  رد  ینک  عمج  ار  ماش  نابتاک  ناریبد و  یماـمت  رگا  ینک ،  یم  تفاـیرد  رت  خـلت  ینخـس  رت  تخـس  یباوج 
رکـشل هیهت  هب  يراد  گنج  مزع  رگا  نک و  ایهم  نآ  بابـسا  يراد  تملاسم  حلـص و  دصق  رگا  دنتـسین ، وا  ییوگ  خساپ  هب  رداق  دـننکن و 

. دوش یمن  لصاح  يا  هجیتن  نتشون  همان  هبتاکم و  زا  زادرپب ،

هیواعم یشک  رکشل 

اب گنج  مزع  هب  ات  داد  نامرف  هیواعم  دندرک  عامتجا  مدرم  نوچ  دنباتشب ، هیواعم  يرای  هب  دنریگرب و  حالص  ات  داد  ادن  ار  ماش  مدرم  يدانم 
دندوب و تکرح  رد  رکشل  شیپاشیپ  رد  مکح  نب  ناورم  هیواعم و  دننک . تکرح  نیفـص  بناج  هب  ماش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

شیارآ هب  هیواعم  و  دنوش ، قحلم  رکشل  هب  هدنام  اج  هک  یسک  ره  ات  دنتخاس  هاگ  رکشل  ار  اجنآ  دندمآ ، دورف  قشمد  زا  لزنم  کی  زا  سپ 
ار رکشل  همدقم  درپس و  صاعورمع  نب  هللادبع  هب  ار  هرـسیم  داد و  دیلو  نب  دلاخ  نمحرلادبع  هب  ار  هنمیم  سپ  (55  ) تخادرپ شیوخ  هاپس 
داتشه و هب  نانآ  هدع  هک  ناگدایپ  ناراوس و  اب  دوخ  هاگ  نآ  تشامگ ،  رکشل  قاس  رب  ار  ةاطرا  نب  رُسب  درک و  میلست  یملسلا  روعالاوبا  هب 

داد روتسد  هیواعم  دمآ  دورف  نیفص  رد  رکشل  هک  دوب  هتشذگ  مرحم  هام  زا  زور  دنچ  درک  تکرح  نیفص  يوس  هب  دیسر  یم  رفن  رازه  هس 
کمک هب  هتـسد  هتـسد  دالب  فارطا  زا  نانچمه  و  دـنهد ، رارق  تارف  بآ  هب  کیدزن  حطـسم و  افـص و  اب  یناکم  رد  ار  رکـشل  هاگودرا  اـت 

تیاغ هب  دـید  ار  رکـشل  يا  عامتجا  نوچ  هیواعم  تشذـگ .  رفن  رازه  تسیب  دـصکی  زا  هدایپ  هراوس و  هدـع  هک  نآ  ات  دنتفاتـش  یم  هیواعم 
یقرـشملا الیابقلا و  هفوکلا  ندروال  ـالطابلا  یلع  اـی  نبـسحت  ـال  تشون :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ار  تراـبع  يا  هدـش و  رورغم 

ینمت قمح  اذ  تحبـصا  درک : داشنا  ار  رعـش  نیا  وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  الباق  اماع  اذـه و  انماع  نم  الباوذـلا  اـنقلاو 
اماع ماعلا و  کل  اذه  الطابلا  لیزی  قحلا  قحلاب و  الهاوکلا  مکنم  نیمرال  الهاج  دنه  نبای  تنا  تحبصا  الهاوصلا  کماش  ندروال  الطابلا 
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الباق

هفوک یلع و 

اب غیلب  يا  هبطخ  درک و  عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  نیفـص ،  رد  نانآ  عامتجا  ماش و  رابخا  ندینـش  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
ناف مکبرح  یلع  امزاع  ماشلا  لها  نیفـص .  یلا  راس  مورلا و  کلم  عداو  دق  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نا  سانلا !  اهیا  درک : نایب  ترابع  نیا 
اذه برحلا ،  یلع  مکنم  ربصا  مهنا  ماشلا  لهال  ۀـیواعم  معز  دـقو  قارع ؛  الو  زاجح  الف  مکوبلغ  ناو  مورلاب ،  مکیلع  اوناعتـسا  مهومتبلغ 
مور رصیق  اب  هیواعم  ناتسود !  نارای و  لطاب ...  ههبـش و  لها  موقلا  و  نوعباتلا ،  راصنالا و  نورجاهملا و  مکنال  قحلا ،  نع  لیحتـسی  مالک 
مزع تسا و  هدمآ  دورف  نیفص  رد  ماش  لها  زا  يرکـشل  اب  نونکا  دیناهر و  وا  مجاهت  رطخ  زا  ار  دوخ  تسـشن و  حلـص  هب  ایاده  هفحت و  اب 

تساوه و دهاوخ  ددم  مور  رصیق  زا  دوش  امش  بولغم  رگا  دینادب  دینک ، تمواقم  هنادرم  دیاب  امش  دناوخ . یم  زجر  دراد و  ار  ام  اب  گنج 
لها امش  رب  يروآ  گنج  تماقتسا و  تعاجش و  رد  ار  ماش  لها  هیواعم  زاجح . هن  دنام و  یم  امـش  يارب  قارع  هن  دوش  زوریپ  امـش  رب  رگا 

تلالض ههبـش و  لها  موق  نآ  هکنیا  لیلد  هب  تسا ،  لاحم  لطاب و  ینخـس  مالک ،  نیا  دناوخ . یم  رتروبـص  ار  نانآ  دناد و  یم  رترب  هفوک 
نوخ دـیزیخرب و  دنتـسین  ربارب  قح  لها  اب  لطاب  لها  سپ  تسامـش ،  اب  تقیقح  قح و  دـیتسه و  نیعبات  راصنا و  رجاـهم و  زا  امـش  دـنا و 

یم هچ  رد  ار  تحلـصم  تسیچ و  امـش  يءار  رظن و  منک ،  یم  تروشم  امـش  اب  باب  نیا  رد  لاح  نیع  رد  دیزیرب ، ار  نیطـساق  نیقـساف و 
رد مینک و  تکرح  رت  عیرـس  هچ  ره  میتسه ،  وت  نامرف  ریز  رد  ام  نینموملاریما !  اـی  تفگ :  تساـخرب و  همه  زا  لـبق  رـسای  راـمع  دـیناد ؟

ار تیاده  دشر  هار  رگا  دییامرف  هظعوم  تحیصن و  ار  نانآ  رگید  راب  اج  نآ  رد  تسا  رتوکین  میریگ  رارق  ناهارمگ  نارورغم و  نآ  لباقم 
دنزرو و رارصا  تلاهج  تلالض و  رب  رگا  دنوش ، لیان  یتخب  کین  تداعـس و  هب  دننک ، لوبق  ار  قح  دنهد و  يرترب  تلاهج  تلالـض و  رب 

سپـس نیمکاحلا .  ریخ  هللاو  میهد ،  یم  ماجنا  هللا  یلا  ۀیرق  میراد  هک  يدهج  دج و  هر  میزادرپ و  دربن  هب  نانآ  اب  دننامب  لطاب  هشیدـنا  رد 
رد ات  يربب  نامنانمشد  گنج  هب  ار  ام  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  نآ  تحلصم  نینموملاریما !  ای  تفگ :  تساخرب و  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق 

نید نانیا  تسا ،  رت  بوبحم  ملید  كرت و  مور و  لباقم  رد  گنج  زا  ام  يارب  موق  نیا  لـباقم  رد  داـهج  نوچ  مینک ،  راـکیپ  ناـنآ  لـباقم 
تبوقع دنریگ و  یم  مشخ  يزیچ  كدنا  هب  ادخ  لوسر  باحصا  اب  دنرگن ، یم  ءازهتسا  مشچ  هب  ار  ادخ  يایلوا  دنرمش ، یم  راوخ  ار  ادخ 

نب لهـس  نایم  نیا  رد  دـنناد . یم  لالح  دوخ  يارب  دنرمـش و  یم  تمینغ  ار  نانآ  لام  دـننک و  یم  سبح  ای  دـننز  یم  دـننک و  یم  رایـسب 
هک ره  اب  نمشد ،  وت  نمشد  اب  میتسود و  وت  تسود  اب  میرادربنامرف  عیطم و  ار  وت  ام  نینموملاریما !  ای  تفگ :  تساخرب و  يراصنا  فینح 

مییوگ یم  کیبل  یناوخب ،  ار  ام  تقو  ره  تسامش  يءار  ام  يءار  میگنج ،  یم  ینک  گنج  هک  ره  اب  مینک و  یم  حلص  ینک  حلص  یسک 
یمن فلخت  وت  نامرف  زا  مشاب و  وت  باکر  رد  دشاب ، یقاب  سفن  ناج  هظحل  کی  ارم  ات  مینک ،  یم  نامرف  لاثتما  ینک  رما  یتمدـخ  ره  هب  و 
نوچ تسا  زیاج  ام  يارب  موق  نیا  اب  ندرک  گنج  نینموملاریما !  ای  تفگ :  تساـخرب و  يدـبعلا  ناـحوص  نب  دـیز  لهـس ،  زا  سپ  منک . 
نید رد  هک  نانآ  مینک  گنرد  نیطایـش  بازحا و  هملظ و  ناوعا  عفد  رد  هنوگچ  مینک ،  لمءات  نآ  رد  اـت  هدـنامن  یقاـب  يا  ههبـش  کـش و 

هیواعم و اب  راکیپ  رد  نیعبات ،  زا  هن  دنراصنا و  نیرجاهم و  زا  هن  دنتسه ، متس  ملظ و  قاقش و  قافن و  ناراذگناینب  دنرادن و  یقح  یناملسم 
یبوکرس دنریگ و  توق  دنزاس و  یم  مهارف  يرتشیب  هدع  هدع و  دنبای  تلهم  رتشیب  هچ  ره  رگا  نوچ  درک ؛ لیجعت  عیرست و  دیاب  وا  ناوریپ 

! ام رگا  نینموملاریما !  ای  تفگ :  تساخ و  اپ  هب  فوع  نب  بنیزوبا  وا  زا  سپ  مینکفین .  ادرف  هب  زورما  راـک  سپ  دوش . یم  رتراوشد  ناـنآ 
رزو و میلطاب ،  قیرط  تلالـض و  رب  رگا  تسوت و  يارب  یفاو  هرهب  میظع و  رجا  یتسه و  ام  يداه  ربهر و  وت  میتیادـه  قیرط  قح و  طارص 

رهاظ ار  هیواعم  اب  ینمـشد  وت ، اب  یتسود  ببـس  هب  میور و  یم  هیواعم  گـنج  هب  وت  ناـمرف  هب  نوچ  تسوت ،  ندرگ  هب  اـم  یهارمگ  لاـبو 
تلالـض و یهارمگ و  رد  هیواعم ،  ام  نمـشد  و  تسا ،  نیبم  قح  میقتـسم و  طارـص  مینآ  رب  ام  هچنآ  اـیآ  هک  منادـب  مهاوخ  یم  میدرک ، 

تین اـب  رگا  تسا ،  قدـص  هویـش  اـم  هویـش  قح و  قیرط  اـم  قیرط  هک  نادـب  بنیزوبا ،  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ریبـک ؟
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يادخ يایلوا  زا  یکی  کش  یب  یئامن ،  تفلاخم  توادـع و  ام  نانمـشد  اب  ینک و  يرای  ترـصن و  ار  ام  يرادرب و  ماگ  ام  هار  رد  صلاخ 
ام عامتجا  رد  شاب و  مدـق  تباث  بنیزوبا !  يا  تفگ :  بنیزوبا  هب  رـسای  رامع  يریگ .  یم  ياج  وا  ناوضر  هضور  رد  يوش و  یم  یلاـعت 
ای تفگ :  تساخرب  ياج  زا  یعازخ  لیدب  نب  هللادبع  دنتـسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بزح  هللا و  بزح  نانیا  نوچ  زادنیم ، هقرفت 

يارب هکلب  دـندرک ، یمن  گنج  ام  دـض  رب  دـندش و  یمن  فلاخم  ام  اب  زگره  دـندوب  ادـخ  ياضر  بلط  رد  ماـش  لـها  رگا  نینموملاریما ! 
هلتاقم هب  ام  اب  تسا  هتفهن  نانآ  ياه  هنیـس  رد  هک  يا  هنیرید  هنیک  ببـس  هب  نینچمه  تسا و  نانآ  تسد  رد  العف  هک  ایند  لام  هاج و  ظفح 

رد وا  مع  لاخ و  دـج و  ردارب و  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  هنوگچ  هیواعم  مدرم !  يا  دـنا . هتـساخرب 
یلع هب  زگره  دنفاکشب  ار  وا  يولهپ  دنربب و  ریـشمش  اب  ار  هیواعم  رـس  رگا  دنگوس . ادخ  هب  دندش  كاله  ترـضح  نآ  تسد  هب  اه  گنج 
نعل ار  نانآ  دنتـسج و  يرازیب  ماـش  لـها  زا  دنتـساخرب و  یعازخ  قمح  نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح  سپـس  دـنک . یمن  تعیب  مالـسلا  هیلع 

؟. دنتـسین لـطاب  رب  ناـنآ  قـح و  رب  اـم  رگم  نـینم  ؤـملاریما  اـی  دندیــسرپ : درک . عـنم  ندرک  نـعل  زا  ار  ناـنآ  مالــسلا  هـیلع  یلع  دـندرک ،
؟  یئاـمرف یم  عنم  ندرک  نعل  نتفگ و  ازـسان  زا  ارچ  سپ  دندیـسرپ : دـنلطاب . رب  ناـنآ  تسا ،  نینچ  یلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
 ، تسا رود  هب  نانم  ؤم  قالخا  تداع و  زا  راک  نیا  دوش و  جراخ  نعل  ازـسان و  هملک  امـش  ناـبز  زا  مهاوخ  یمن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
ات امرف  حالـصا  نانآ  ام  نیب  ایادخ  امرف ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  نانآ  ایادخ  دییوگب : هنوگ  نیا  و  دـینک ، اعد  ار  نانآ  هک  مراد  تسود  اما 
 ! نینموملاریما يا  تفگ :  یعازخ  قمح  نب  ورمع  رگید  راب  دـندرک . لوبق  ار  نینموملاریما  تحیـصن  ناـنآ  دوشن و  هتخیر  ناـنآ  ياـهنوخ 

امش هدیدنسپ  تلصخ  جنپ  هتفیش  هکلب  تسوت ،  زا  لام  کلم و  ناسحا و  عمط و  يارب  هن  تسوت و  نم و  نیب  تبارق  ببـس  هب  هن  نم  تعیب 
اب توادـع  وت و  یتـسود  هار  رد  رگا  مالـسلا  هیلع  یلع  اـی  تسوت ،  مالـسا  رد  تقبـس  تبارق و  تبرق ،  تعاجـش ،  ملع ،  اـهنآ  ما و  هدـش 

نیا زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دشاب . لهـس  نم  يارب  دـشاب ، وت  ياضر  نوچ  منکرب ،  اج  زا  ار  هوک  دـننک ، فیلکت  ارم  تنانمـشد 
رد شاک  يا  ورمع ! يا  دومرف : هاگ  نآ  میقتـسملا .  کطارـص  یلا  هدهاو  یقتلاب  هبلق  رون  مهللا  درک : اعد  نینچ  ار  وا  هدـش و  داش  تاملک 

همه تسه  هک  یـسک  ره  وت  رکـشل  رد  نینموملاریما !  يا  تفگ :  يدـع  نب  رجح  سپـس  تشاد .  دوجو  وـت  لـثم  رفن  دـصکی  نم  رکـشل 
. دنسر تداهش  هب  وت  باکر  رد  دننک و  لذب  ار  ناج  هک  تسا  نآ  همه  يوزرآ  دنتسه و  تراثن  ناج  هاوخ و  کین  حصان و 

تیمکح يارجام  نیفص و  گنج   : مجنپ لصف 

رکشل كرادت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

لیمکت ورین و  كرادت  هب  تشادن ،  ار  هیواعم  اب  هلباقم  زج  يا  هراچ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما   ، نارادرـس يرادافو  رهظا  زا  دـعب 
هب ار  هیواعم  اب  گنج  ماش و  هب  تمیزع  رد  شیوخ  هشیدنا  و  تشون ؛  همان  گرزب  ياهرهـش  رد  دوخ  باون  لامع و  هب  هدرک  مادقا  رکـشل 

میلس نب  فنخم  هرصب و  زا  سابع  نب  هللادبع  دنوش . رضاح  شدزن  رد  شیوخ  ناراوس  اب  رت  عیرس  هچ  ره  ات  داد  نامرف  و  درک ، مالعا  نانآ 
تمدخ هب  يور  یپ  رد  یپ  دالب  ریاس  زا  باون  لامع و  رگید  دندیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نادمه  زا  بهو  نب  دیعـس  ناهفـصا و  زا 

نآ دزن  رد  حلـسم  درم  رازه  رهچ  اب  ير  رهـش  زا  هک  دوب  میثخ  نب  عیبر  لاـمع ،  زا  رفن  نیرخآ  دـندروآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما 
هب نتفر  رد  ار  مدرم  و  درک ، داریا  هفوک  رهش  رد  يا  هبطخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندش ، عمج  رکشل  نوچ  دش . رـضاح  ترـضح 

هارکا هیواعم  اب  راکیپ  ماش و  هب  نتفر  رد  يا  هفئاط  دـندرک و  تباجا  یتعامج  اما  دومن  بیغرت  ضیرحت و  هیواـعم  اـب  گـنج  ماـش و  يوس 
ار امـش  مه  نم  و  دـیراد ، نمـشد  ار  ام  امـش  متـسناد  تفگ :  دـیبلط و  روضح  رد  ار  یلهاـب  هلیبق  زا  يا  هفئاـط  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد .
 ! نینموملاریما يا  تفگ :  تساخرب و  سیق  نب  فنحا  دیورب . دـیراد  تسود  یناکم  ره  هب  دریگب و  نم  زا  ار  دوخ  ياطع  مرادـن ،  تسود 
رد ای  یشاب ،  يراتفرگ  یتخس و  رد  هچ  درک  میهاوخ  یهارمه  ار  وت  هشیمه  میرامش ،  یم  نمشد  ار  وت  نانمـشد  میراد و  تسود  ار  وت  ام 
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دنک مالعا  يدانم  ات  داد  روتـسد  نینموملاریما  میراد .  یلاعت  يادخ  زا  باوث  رجا و  دیما  یلدـمه  یهارمه و  نیا  رد  و  یـشوخ ،  یتحار و 
هک دومرف  یعوبری  بیبح  نب  کلام  هب  دنیامن ، عامتجا  اجنآ  رد  مدرم  همه  ات  دنزاس ، هاگ  رکـشل  ار  اجنآ  دنک و  چوک  هلیخن  هب  رکـشل  هک 

دون و  دادرـس ، لیحرلا  يادص  يدانم  داد ، رارق  هفوک  رد  شیوخ  بیان  ار  يراصنا  رمع  نب  ۀبقع  نب  دوعـسم  و  دـشاب ، رکـشل  هدـننک  مظنم 
ریبج نب  دیعس  دندرک . تکرح  نیفص  بناج  هب  هتسارآ  بترم و  یفوفص  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رـس  تشپ  هدایپ  هراوس و  رازه 

اب هک  دندوب  یناسک  نانآ  زا  رفن  دصهن  دنتشاد و  روضح  راصنا  نادرم  زا  رفن  دصتشه  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  رد  درک  تیاور 
يردب رفن  داتشه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  رفن  داتشه  دنتشاد . تکرش  ناوضر  تعیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 

. دندوب ترضح  نآ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکشل  رد 

نیفص هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  تکرح 

درک و بیغرت  ماش  لها  اب  گنج  هب  ار  ناتسود  نارای و  يا  هبطخ  رد  نینموملاریما  دندرک ، عامتجا  هلیخن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  نوچ 
نیرجاهملا و ۀلتقو  راجفلا  ۀبذکلا  یلا  اوریس  نارقلا و  ۀنسلا و  ءادعاو  ناطیشلا  ءایلوا  یلا  اورسی  ةامعلا !  ماشلا  لها  لاتق  یلا  اوریـس  دومرف :

ناتسود اب  گنج  هب  دینک ، تکرح  نایغاط  نالدروک و  يوس  هب  ناناملسم  يا  نیقراملا .  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ترما  دقف  راصنالا !
هب ار  راصنا  رجاهم و  ناگدنشک  و  دیزیخرب ، قطنم  یب  نایوگغورد  راکدب و  ناقـساف  راکیپ  هب  دیباتـشب ، تنـس  نآرق و  نانمـشد  ناطیش و 

 . مدش نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  گنج  هب  رومءام  نم  دیناسرب . تازاجم 

البرک نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

هب ات  دندرک  روبع  هفوک  لپ  زا  دنداتفا ، هار  هب  ترـضح  نآ  باکر  رد  و  دندرک ، تباجا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  توعد  مدرم  هک  نیا  زا  دـعب 
نیمزرس هب  ات  دنداد  همادا  ار  تکرح  لزنم  هب  لزنم  سپـس  هدرازگ ،  رهظ  زامن  اج  نآ  رد  دندمآ  دورف  هفوک  یخـسرف  ود  یـسوموبا ،  رید 

سابع نب  هللادـبع  هب  دـش  هتخرفارب  ترـضح  نآ  هرهچ  داتفا ، ییامرخ  تخرد  رب  شرظن  دـمآ ، تارف  بل  رب  نینموملاریما  دندیـسر . البرک 
: دومرف تسا .  یعـضوم  هچ  اجنیا  مناد  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  درک : ضرع  هللادـبع  تسا ؟.  یهاگیاج  هچ  اج  نیا  یناد  یم  اـیآ  دومرف :

شا هدید  بآ  زا  يو  نساحم  ات  درک  رایسب  هیرگ  ترضح  نآ  سپس  یتسیرگ ،  یم  نم  لثم  یتخانش ،  یم  ار  ناکم  نیا  رگا  هللادبع !  يا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  شدنزرف  هب  ور  سپ  نایفـس !  یبا  لا  اب  ارم  تسا  هداتفا  هچ  هآ  تفگ :  دیـشک و  رب  لد  زا  درـس  یهآ  هاگ  نآ  دش . رت 

اور نآ  لثم  مه  وت  هب  دـسر ، یم  تردـپ  هب  نایفـس  لآ  زا  هک  متـس  ملظ و  ره  درک ، ربص  دـیاب  اه  یتخـس  ـالب و  رب  منیـسح  دومرف : درک و 
وضو هاگ  نآ  تسج ؛  یم  ار  يا  هدشمگ  هکنیا  لثم  تشگ .  البرک  نیمز  درگ  رب  هداد ،  نالوج  یتعاس  تسـشن و  بسا  رب  سپـس  دنراد ،
تفر باوخ  هب  تشاذگ و  نیمز  رب  رس  یتاظحل  دندوب ، هدمآ  دورف  اونین  کیدزن  رکـشل  هک  یلاح  رد  درازگ ، زامن  دنچ  یتعکر  تخاس و 
ناـیب یباوـخ ،  هچ  تفگ :  هللادـبع  مدـید !.  یباوـخ  بـجع  تـفگ :  درک و  باـطخ  Ș نب ع هـب  دـیرپ ، باوـخ  زا  بارطظا  تلاـح  اـب  ، 

نیا درگ  هدرک ،  لیامح  رمک  هب  اهریـشمش  ياه  مچرپ  نانآ  تسد  رد  هک  يور  دیفـس  ینادرم  مدـید  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـییامرف ؟
مدنزرف دـش ، يراج  هزات ،  نوخ  زا  رپ  يرهن  دـندیبوک و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  هخاش  امرخ ، ناتخرد  سپـس  دندیـشک  یطخ  نیمزرس 

، درک یمن  يرای  ددم و  ار  وا  یـسک  اما  دـیبلط ؛ یم  سر  دایرف  دـیدرگ و  قرغ  هداتفا ،  نوخ  يوج  نایم  رد  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
لوسر و نادنزرف  يا  دینک  ربص  ینعی  اربص ))! لوسر  لا  ای  اربص   )) دـنتفگ دـندرک و  مدـنزرف  بناج  هب  ور  ینامـسآ ،  دـیپس  درم  نآ  سپ 

تیزعت ارم  دندمآ و  نم  دزن  هب  نآ  زا  سپ  تسامش .  رادید  قاتشم  ناوضر  تشهب  و  دیوش ، یم  هتـشک  مدرم  نیرترورـش  تسد  هب  دینادب 
مالسلا هیلع  نیسح  ترـسپ  رادید  هب  ار  وت  مشچ  یلاعت  يادخ  تمایق  زور  رد  نسحلا !  وبا  يا  ار  وت  داب  تراشب  دنتفگ : دنداد و  تیلـست  و 

قداـص نآ  تسوا ،  تردـق  هضبق  رد  یلع  ناـج  هک  يادـخ  نآ  هب  دـنگوس  مدـش .  رادـیب  اـی  ؤر  نیا  ساره  لوـه و  زا  دـنک ، یم  نشور 
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یباوخ نینچ  البرک  تشد  رد  یغب  لها  گنج  هب  منتفر  رد  وت  دوب . هدومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  مساقلاوبا  قادصم 
نا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  ۀمطاف  دلو  نم  ۀعامج  هتعیش و  نیـسحلا و  ینبا  اهیف  نفدی  يذلا  البرک  ضرا و  هذه  و  دید . یهاوخ 

 ! سابع نب  هللادبع  يا  باسح .  الب  هنجلا  نولخدی  موق  اهنم  نرشحیلو  الب  برک و  ضراب  رکذت  تاوامسلا ،  لها  یف  ۀفورعملا  ۀعقبلا  هذه 
مان دش ، دنهاوخ  نفد  نیمز  نیا  رد  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  یتعامج  وا و  نایعیش  نیسح و  مدنزرف  هک  تسالبرک  نیمزرـس  نیا  مان 
یم لخاد  تشهب  هب  باسح  نودب  هک  دنزیگنارب  ار  يا  هدـع  نیمز  نیا  زا  تمایق  رد  تسا .  فورعم  البرک  هب  نامـسآ  لها  يارب  هعقب  نیا 
یلع نینم  ؤملاریما  دندرک ، ادـیپ  ار  ناوهآ  هاگیاج  سپ  مینک ،  ادـیپ  ار  ناوهآ  هاگباوخ  ات  میدرگب  ایب  سابع !  نبا  يا  دومرف : دـعب  دـنوش .

: دیسرپ سابع  نبا  دنتسیرگ . دندش و  لخاد  نیمز  نیا  هب  نویراوح  اب  حیسم  یسیع  سابع !  نبا  يا  تفگ :  تسیرگب و  رایسب  مالـسلا  هیلع 
هب ار  وا  نوخ  تشک و  دنهاوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  دنزرف  هک  تسا  ینیمز  نیا  تفگ :  تسیچ ؟  هللا  حور  هیرگ  ببس 

يدـلو و لتاق  یف  كرابت  ال  یـسیع !  بر  ای  تفگ :  و  دـش ، رتدـنلب  نینموملاریما  هیرگ  يادـص  ماگنه  نیا  رد  دـنزیر ، یم  نیمز  رب  قحان 
 . نادرگ يدبا  نوعلم  نآ  و  ریگب ، مدنزرف  ناگدنشک  رمع  زا  ار  دوخ  تاکرب  یسیع  راگدرورپ  يا  اریثک ؛ انعل  هنعلا 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هاپس  تکرح  همادا 

هب ناقهد  زا  يا  هدع  اج  نآ  رد  دندیـسر ، نئادم  طاباس  هب  ات  هدرک  چوک  البرک  يارحـص  زا  نایرکـشل  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
لحم هب  ات  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  هاـگ  نآ  درک ، یـضار  ار  ناـنآ  ترـضح  دـندرک ، ناـیب  ار  شیوخ  تاـجاح  دـندمآ و  نینموملاریما  دزن 

يراج و ياهرهن  یلاع و  ياهرـصق  اـهغاب ، اـهانب ، نآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  يدرم  دندیـسر ، يرـسک  تنوکـس  یگدـنز و 
ؤملاریما شوگ  هب  وا  يادص  داعیم  یلع  اوناک  مهناکف  مهراید  لحم  یلع  حایرلا  تفس  دناوخ : لیثمت  هب  يرعش  تربع  يارب  دید  ار  راجشا 

نم اوکرت  مک  دوب ؛ رتوکین  يدرک ،  یم  تئارق  ار  دیجم  نآرق  زا  تایآ  نیا  نتفرگ  تربع  يارب  رگا  دومرف ؛ دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
اوناک امو  ضرالاو  ءامـسلا  مهیلع  تکب  امف  نیرخآ  اموق  اهانثرواو  کلذک  نیهکاف  اهیف  اوناک  ۀـمعن  میرک و  ماقمو  عورزو  نویعو  تانج 

زا تیصعم  ببس  هب  ایند  بهاوم  و  دش ، لیدبت  تمقن  هب  تمعن  دندوبن ، رازگرکش  نوچ  اه  تمعن  ثراو  دندوب  یموق  نانیا  ( 56  ) نیرظنم
الب هطرو  رد  ات  دیزیهرپب ، تمعن  نارفک  زا  تمعن ،  ناصقن  بجوم  نایصع  نارفک و  تسا و  تمعن  دیزم  رکش  هک  دینادب  دش ، بلس  نانآ 
لها دندمآ ، دورف  رابنا  رهش  هب  ات  دندرک  چوک  يرسک  نیمزرس  زا  نارای  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  دیوشن . راتفرگ  تکاله  تبوقع و  و 

ارچ ار  همعطا  نابـسا  نیا  دیـسرپ ؟ نینموـملاریما  دـندروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  بـسا  هفوـلع و  اذـغ و  درک ،-  يا  هتـسیاش  لابقتـسا  راـبنا 
 . تسامـش نایرکـشل  امـش و  يارب  نیا  مـینک و  یم  مارتـحا  هنوـگ  نـیا  ار  ناـگرزب  ارما و  هـک  تـسا  نـینچ  اـم  تداـع  دـنتفگ : دـیدروآ ،
 . مینک یمن  لوبق  ءاهب  نودب  میزادرپ و  یم  ار  ماعطا  ياهب  یلو  مینک  یم  هبساحم  جارخ  تباب  ار  نابـسا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

ترـضح مینک .  میدقت  نانآ  هب  هیدـه  مسر  هب  ات  دـیئامرف  هزاجا  میراد  یناتـسود  امـش  رکـشل  نیب  رد  ام  نینموملاریما !  ای  دـندرک : ضرع 
زا بضغ  هب  يزیچ  نازابرـس ،  ناراکتمدخ و  زا  رگا  اما  منک  یمن  عنم  نتفرگ  هیده  زا  ار  شیوخ  رکـشل  نداد و  هیدـه  زا  ار  امـش  دومرف :

. دیزاس علطم  ارم  دننک  هبلاطم  امش 

همشچ ندش  ادیپ  بهار و  ناتساد 

بآ هب  دیدش  جایتحا  یتفاسم ،  یط  زا  دعب  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  نابایب  هار  رکشل  سپـس  دیزگ  تماقا  رابنا  رد  زور  ود  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد ایآ  دیـسرپ ؟ بهار ،  زا  دش و  کیدزن  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دش ، دش  رادـیدپ  يا  هموص  رود  زا  ماگنه ،  نآ  رد  درک  ادـیپ 

. دــنروآ یم  بآ  یخــسرف  ود  زا  نـم  يارب  دوـش و  یمن  تفاــی  یبآ  یلاوـح  نـیا  رد  تـفگ :  بـهار  يراد ؟  غارــس  یبآ  یکیدزن  نـیا 
ار یناکم  تشگ ،  ار  عضوم  نآ  فارطا  دیـسر و  یعـضوم  هب  شیوخ  بسا  اب  تفگن و  ینخـس  وا  اب  راـب  رگید  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
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بایـسآ گنـس  لثم  هایـس  یگنـس  هب  دندنک  یمک  رادقم  یتقو  دیآرد ، بآ  ات  دـینکب  ار  ناکم  نیا  تفگ  دوخ  نارای  هب  درک و  صخـشم 
، دـنرادرب ار  نآ  دنتـسناوتن  اـما  دـندرک  ـالاب  نیتـسآ  دـندمآ و  درم  دـصکی  دـیرادرب . ار  گنـس  نآ  دومرف : نینموملاریما  دـندرک . دروخرب 

نآ هبل  هاگ  نآ  دینشن  یسک  هک  دناوخ  يزیچ  درک و  یلمءات  داتسیا  گنس  نآ  رـس  رب  دمآ ، دورف  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
، اراوگ یبآ  گنـس  ریز  زا  ناهگان  تخادنا ،  يرانک  هب  هدنک و  اج  زا  ار  گنـس  و  میحرلا ،  نمحرلا و  هللا  مسب  تفگ :  هتفرگ و  ار  گنس 

باریس ار  نابسا  دوخ و  هدمآ ،  بآ  رانک  هب  رکشل  دارفا  دینک ! اشامت  ار  بآ  دییایب  دومرف : نایرکشل  هب  سپس  درک . ناروف  درـس  کنخ و 
یسک ایآ  دومرف : شباحصا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یتفاسم  یط  زا  سپ  دندرک  تکرح  هدرک  بآ  زا  رپ  اهکشم  سپـس  دندرک 

و دندرک ، تکرح  يداو  نآ  تمس  هب  و  نینموملاریما !  ای  يرآ  دنتفگ ، باحصا  زا  یضعب  دنک ، ادیپ  ار  همـشچ  نآ  ياج  دناوتب  هک  تسه 
وت هعموص  کیدزن  رد  هک  يا  همشچ  دندیسرپ ؟ دنتفر و  هعموص  نآ  بهار  بناج  هب  دندرکن ، ادیپ  ار  همـشچ  نآ  ياج  دنتـشگ  هچ  ره  اما 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  ام  يـالوم  هک  دوب  يا  همـشچ  دـنتفگ : مرادـن ،  غارـس  يا  همـشچ  یکیدزن  نیا  رد  تفگ :  بهار  تساـجک .  دوب 

و بآ ،  نآ  فـشک  يارب  رگم  مدرکن  اـنب  ار  رید  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  بـهار  میدـش .  باریـس  اـم  دروآرد و  بآ  نآ  زا  مالـسلا 
نآ فشک  هب  رداق  یـسک  ربمایپ  یـصو  ای  ربمایپ  زج  هک ،  اموحار  مان  هب  تسا  يا  همـشچ  نآ  و  متـسه ،  نآ  يوجتـسج  رد  لاـس  نیدـنچ 

 . متفاین ار  نآ  ياج  لاح  هب  ات  دنا و  هدیشون  بآ  ربمایپ  یصو  داتفه  ربمایپ و  داتفه  همشچ  نآ  زا  تسین 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ریسم  رد  رگید  یبهار 

هیلع یلع  دوب . گرزب  يرهن  اجنآ  رد  دیـسر  خـیلب  مان  هب  ییاج  هقر و  یکیدزن  هب  اـت  داد  همادا  ار  تکرح  ریـسم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  رکشل  نوچ  تشاد  يا  هعموص  يوج ،  نآ  یکیدزن  رد  یبهار  دنیآ . دورف  رهن  نآ  رانک  رد  تفگ  رکشل  هب  مالسلا 
هیلع نینموملاریما  ای  تفگ :  سپـس  دش ، ناملـسم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  كرابم  تسد  هب  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  دید ، ار  مالـسلا 
یم روضح  میدقت  تسا ،  هتشون  ار  نآ  میرم  نب  یـسیع  هک  دنیوگ  یم  نینچ  هدنام و  ثرا  هب  مناردپ  زا  هک  تسا  یبوتکم  دزن  رد  مالـسلا 
دنز اضق  رب  ملق  هکنآ  مان  هب  دناوخ : دوب  نومضم  نیدب  هک  رخآ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  رد  ار  هتشون  سپـس  ییامرف ،  هدهاشم  ات  منک 

زا ار  تیاده  و  دهد ، میلعت  نایناهج  هب  ار  تمکح  باتک و  ات  داتـسرف  دـهاوخ  یلوسر  هک  نیا  وا  تاریدـقت  زا  دـسیون ، ریدـقت  رب  مکح  و 
. دراد رفاو  تشذگ  وفغ  دهدن و  خساپ  يدب  هب  ار  يدب  تسین .  وخ  دـنت  نشخ و  تسا و  میلح  فوئر ،  هک  یلوسر  دناسانـشزاب ، تلالض 
، دنشاب تمعن  رازگرکش  دنراد و  لوغشم  لیلهت  ریبکت و  سیدقت ،  حیبست ،  رد  نابز  هک  لاوحا ،  لک  رد  نودماح  دنشاب  یتعامج  وا  تما 
زا هک  نیا  ات  دـننک ، یم  ادـیپ  فالخا  وا  تما  شتافو ،  زا  دـعب  دـنادرگ  یم  زوریپ  همه  رب  دـهد و  یم  ترـصن  ار  شلوسر  یلاـعت  يادـخ 

هوشر دـنار و  یم  مکح  قـح  هب  مدرم  ناـیم  دـنک . یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدرک  روـبع  بآ  نیا  راـنک  هب  یـصخش  وا  نیـشناج 
رخآ ربمایپ  یـسک  ره  دجنرن ، ادخ  هار  رد  تمالم  زا  دـبلط ، ار  ادـخ  ياضر  تسا ،  نیما  حـصان و  سرت ،  ادـخ  درادـن ، ایند  بح  دناتـسن ،

ترصن ار  وا  دیاب  دنک  كرد  ار  وا  حلاص  نیما و  یصو  یـسک  ره  دبای ، هار  ناوضر  تشهب  هب  دروآ ، نامیا  وا  هب  دنک و  تاقالم  ار  نامزلا 
نونکا نینموملاریما !  ای  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نایاپ  رد  ددرگ . ءادهش  زا  دوش ، هتشک  شباکر  رد  دگنجب و  شنانمشد  اب  نوچ  دنک .

هودنا مغ  کیرش  زین  نم  دوش ، ثداح  امـش  رب  يا  هثداح  تبیـصم و  ره  ات  موشن ،  ادج  وت  زا  و  مشاب .  وت  هارمه  هک  تسا  نآ  نم  يوزرآ 
نیفـص بناـج  هب  نینموـملاریما  هارمه  بهار  درک . رکذ  راربا  باـتک  رد  ارم  ماـن  هک  تفگ :  تـسیرگب و  مالـسلا  هـیلع  یلع  مشاـب ،  اـمش 

نوچ مالسلا  هیلع  یلع  دش ، دیهـش  ات  درک  يرادیاپ  ردقنآ  گنج  نادیم  رد  تفر و  گنج  نادیم  هب  دندیـسر ، نیفـص  هب  ات  درک ، تکرح 
درازگ و زامن  وا  رب  دندروآ ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  نوچ  دیرآ ، نم  دزن  دیوجب و  ار  وا  دومرف : باحـصا  هب  تفای  یهاگآ  شتداهـش  زا 

 . تسام ناتسود  زا  وا  تفگ :  و  درک ، شزرمآ  بلط  وا  يارب  یلاعت  يادخ  زا  درک و  نفد 
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هیواعم هب  نینم  ؤملاریما  تحیصن 

یتقو دندوب . هیواعم  نارادفرط  نافع و  نب  نامثع  ناراداوه  زا  هقر  لها  دندمآ  دورف  هقر  رد  هدرک  چوک  خیلب  زا  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع 
رانک رد  وا  رکشل  مالسلا و  هیلع  یلع  نوچ  دنتسب ، ار  اهرد  دندرب و  هانپ  شیوخ  ياهراصح  هب  دندید  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل 

ۀیواعم هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  هللادبع  زا  تشون :  هیواعم  يارب  نومضم  نیا  هب  يا  همان  رگید  راب  دنتفای  رارقتـسا  دورف  تارف  بآ 
نآرق رد  ار  نانآ  تلیضف  دنوادخ  دنراد . نید  رد  هقفت  لیوءات و  هب  نافرغ  لزنت و  هب  نامیا  هک  تسه  یناگدنب  ار  یلاعت  يادخ  رخص : نب 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دیتشادن و  نامیا  نآرق  هب  دیدوب ، نمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  اب  نامز  نآ  امـش  دومرف و  نایب 
ترـصن زوریپ و  هداد ،  توق  تردـق و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  شلوسر  یلاعت  يادـخ  ات  دـیگنج ، یم  ناـنموم  هلآ و  و 

هللا یلـص  یفطـصم  دمحا  قح  تسین  لقاع  چیه  هدنبیز  دـندروآ . مالـسا  رابجا  هب  يا  هفیاط  تبغر و  لیم و  هب  یتعامج  و  دومرف ، تمارک 
هک دشاب  یـسک  تفالخ  رما  هب  رتراوازـس  هک  نادب  هیواعم  يا  دهن . نوریب  شیوخ  دح  زا  ياپ  دنادن و  ار  وا  ردـق  دسانـشن و  ار  هلآ  هیلع و 
هک ییادخ  زا  دشاب . رتدهاجم  ادخ  هار  رد  رت و  قباس  یناملسم  مالسا و  رد  رت . ملاع  ار  هللا  باتک  رت و  کیدزن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن 
امش دنک . لمع  شیوخ  لمع  هب  هک  تسا  نآ  ناگدنب  نیرتهب  سانش .  زاب  لطاب  زا  ار  قح  شاب .  هتشاد  اورپ  سرتب و  تفر  میهاوخ  وا  دزن 

دیریذپن و رگا  دوش ، یم  نیمءات  امـش  تداعـس  ءدشر  تیاده ،  دینک ، لوبق  رگا  مناوخ ،  یم  يدمحم  تنـس  ینابر و  يادـخ  باتک  هب  ار 
دناوخ و ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  همان  هیواعم  دیسر . یم  تکاله  هب  تلاهج  تلالض و  رد  دینک . باختنا  نایصع  فالتخا و  هار 

لد رد  نآ  ءزج  هن  دننک  تمسق  ار  دسح  یمامت  رگا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يا  دعب  اما  تشون :  نومضم  نیا  هب  هنابدا  یب  یباوج 
وت دیدرگ ، ررقم  نیعم و  یـسک  ره  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  زا  دـعب  تفالخ  نوچ  تسا ،  نایملاع  هلمج  رد  رگید  ءزج  کی  تسوت و 
وت زا  هاگ  ره  میدـید و  یم  وت  تانکـس  تاکرح و  لاعفا ،  لاوقا ،  رد  ار  دـسح  راـثآ  اـم  و  يا ،  هتـسج  ینوزف  وا  رب  و  يدرب ،  دـسح  ار  وا 

شومارف زگره  يدرک  نافع  نب  نامثع  اب  وت  هچنآ  زا  نم  دـنریگب . تعیب  وت  زا  ات  دندیـشک  یم  هارکا  رابجا و  هب  ار  وت  دنتـساوخ  یم  تعیب 
رد مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میوش .  قحلم  نامثع  هب  دوخ  ای  مینک  صاصق  ار  وا  ناگدنشک  ات  درک ، مهاوخ  راکیپ  امـش  اب  منک  یمن 
وت هب  ات  ما  هدربن  دـسح  یـسک  چـیه  هب  ناهج  رد  هللا !  ذاعم  يدرک ،  مهتم  دـسح  هب  ارم  تا  همان  رد  هیواـعم !  يا  تشون :  نینچ  وا  باوج 

یمن لیلد  نیا  هب  ار  نآ  مرادـن و  یکاـب  سک  چـیه  وت  زا  تعیب  رد  ریخءاـت  تفـالخ و  رما  رد  نم  ندومن  هارکا  اـما  مربب ،  دـسح  وت  لاـثما 
تفگ یم  يا  هفیاط  ره  دـمآ ، دـیدپ  فالتخا  راصنا  رجاهم و  نیب  تفای و  تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  نوچ  متفریذـپ ، 
نخـس نیمه  اب  شیرق  دشاب . ام  زا  دیاب  هفیلخ  سپ  هدوب  ام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دنتفگ : یم  شیرق  دشاب . ام  زا  هفیلخ 

هک نامز  نآ  هیواعم !  يا  میرتراوازـس .  سک  همه  زا  تفالخ  هب  مییافطـصم و  تیب  لها  اـم  هکنآ  لاـح  و  دـندوبر ، راـصنا  زا  ار  تفـالخ 
 ، يرت قیال  هقاحقوبا  رسپ  زا  رت و  قیال  تفالخ  هب  وت  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  نایفـسوبا  وت  ردپ  دندرک ، تعیب  تفالخ  يارب  رکبوبا  اب  مدرم 
 . ینزب رانک  ار  هقاحقوبا  رـسپ  ات  منک  یم  هدایپ  هراوس و  زا  رپ  ار  هنیدـم  نیفلاخم ،  عفد  يارب  یهاوخب  رگا  و  متـسه ،  نیعم  رای و  ار  وت  نم 

تردپ دنگوس  ادخ  هب  دیآ ، دیدپ  گنج  فالتخا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  نایم  هک  متـساوخن  مدرکن و  لوبق  مدادن و  اضر  نم 
ار دشر  تیاده و  هار  تخانش  یم  وت  ردپ  هک  نانچ  یسانشب  ارم  قح  مه  وت  رگا  تفگ ؛  یم  داقتعا  افـص و  قدص و  رـس  زا  ار  نخـس  نیا 

قلخ همه  نامثع ،  نتشک  ثیدح  اما  میایب ،  وت  يوس  هب  ات  شاب  هدامآ  سپ  یشاب ،  هعزانم  تفاخم و  یپ  رد  یتخانـش و  ارم  رگا  یبایزاب ، 
 . مدوبن یـضار  دـندروآ  وا  رـس  رب  هچنآ  مدوب و  هتـسشن  شیوخ  هناخ  رد  نم  ناـمز  نآ  دوبن ، یتلاـخد  چـیه  وا  لـتق  رد  ارم  هک  دـنناد  یم 

نیما ار  وا  دیزگرب . تلاسر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلاعت  يادخ  دـعب : اما  تشون :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باوج  رد  هیواعم 
زا کی  ره  داد ، رارق  ینانانیعم  ناریزو و  نارای و  وا  يارب  نیملـسم  راـیخا  راـصنا و  رجاـهم و  ناـیم  زا  دـینادرگ  قلخ  يارب  لوسر  یحو و 

باطخ نب  رمع  وا  زا  سپ  و  درک ، مایق  تفالخ  هب  وا  زا  دعب  هک  دوب  قیدص  رکبوبا  وا  باحصا  نیرت  لضاف  دوب ، یتلزنم  یتلیضف و  ار  نانآ 
هب ناشرمع  ات  یتشاد ،  ینمـشد  نانآ  اب  يدوب و  فلاخم  رمع  رکبوبا و  اب  هتـسویپ  وت  دنتـسشن و  تفالخ  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  وا  زا  دـعب  و 
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اب يدنواشیوخ  ببس  هب  هک  یلاح  رد  یتشاد ،  اور  ار  اه  هنیک  نیرتدیدش  نامز  هفیل  نافع  نب  نامثع  هب  تبـسن  اهنآ  زا  دعب  دیـسر و  نایاپ 
هدایپ و يداد ،  هولج  بیاعم  ار  وا  نساحم  يدرک ،  محر  عطق  وا  اـب  یتشاد ،  یم  هگن  ار  وا  تمرح  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

افج وا  لها  رب  و  دنشکب ، ار  وا  دننکب و  هلمح  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  رد  ات  يدومن  ضیرحت  يدرک و  توعد  ار  هراوس 
یم مایق  وا  يرای  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  يدـناسرن ،  وا  هب  یکمک  و  يدینـش ،  یم  ار  شنادـنزرف  وا و  يراز  هحون و  يادـص  وت  دـندرک و 

، دنشکب اغوغ  نآ  رد  ار  وا  هک  یتشاد  تسود  وت  اما  دیناسر  یمن  یبیـسآ  وا  هب  یـسک  چیه  يدومن  یم  تحیـصن  ار  بوشآ  لها  يدرک و 
نیعم روای و  دنءاوت و  رکشل  رد  نانآ  يراد و  یم  مرکم  زیزع و  شیوخ  تمدخ  رد  ار  وا  ناگدنشک  زورما  هک  تسا  نیا  منخـس  نیا  لیلد 

نم دزن  ار  نامثع  نیلتاق  ییوگ ،  یم  تسار  رگا  ینک .  یم  یهانگ  یب  راهظا  نامثع  لتق  زا  وت  هکنیا  لاـح  دنتـسه و  وت  ياـناوت  ناوزاـب  و 
مالـسلاو تسین .  یهار  ریـشمش  ریغ  امـش  نم و  نیب  الاو  منک ،  تباجا  ار  وت  مشاب و  وت  تمدـخ  رد  نم  هاگ  نآ  منک  صاصق  ات  تسرفب ، 

یلاعت ادخ  هک  يا  هدش  روآ  دای  همان  نآ  رد  دیـسر ، نم  هب  وت  همان  دعب  اما  ( 57  ) رخص نب  ۀیواعم  هب  نینموملاریما  لدتسم  تخس و  باوج 
اناـمه دوـمرف . يراـی  درک  ناشدـیئات  هک  شناراـی  زا  یناـسک  هب  ار  وا  درک و  راـیتخا  شیوـخ  نید  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 

رد تشارفارب .  ام  رس  رب  ار  نآ  رتچ  هک  توبن  تمعن  ام و  هب  ادخ  ناسحا  زا  تنداد  ربخ  تشاد ،  ناهن  ام  رب  وت  زا  تفگـش  يزیچ  راگزور 
نیرترب هک  يدرب  نامگ  و  دـناوخب ، هقباسم  هب  ار  دوخ  راگزومآ  هک  نآ  اـی  دـناسر  رجه  هب  اـمرخ  هک  یتسه  یـسک  ناـنوچ  يروآداـی  نآ 

، دشاب تسردان  رگا  و  نآ ؟  زا  رهب  هچ  ار  وت  دشاب ، تسرد  تهج  ره  زا  يا  هتفگ  هچنآ  رگا  دننالف ، دـنا و  نالف  دارفا  نیرت  لضاف  مدرم و 
؟ رت نوزف  هک  تسا و  رترب  یـسک  هچ  هک  طوبرم  هچ  راک  نیدب  ار  وت  نایز ؟  هچ  نآ  زا  ار  وت  دشاب  تسردان  رگا  و  نآ ؟  زا  هرهب  هچ  ار  وت 

هبتر بیترت  نیرجاهم و  نیتسخن  ناـیم  نداـهن  قرف  هب  دـسر  یم  هچ  ار  ناگدـش  دازآ  نادـنزرف  ناگدـش و  دازآ  ربهر ؟ هک  تیعر و  هک  و 
ار دوخ  ینادان  دنیـشن و  يرواد  هب  یموکحم  هک  ازـسان  هن  تسا  يراـتفگ  اـسران و  تسا  يزاوآ  زگره ! ناـنآ .  هجرد  ندناسانـش  ناـنآ و 
وت تردق  اب  هک  ار  نآ  و  ینیب ؟  یمن  ار  شیوخ  یتسد  هاتوک  و  ینیـشن ؟  یمن  شیوخ  ياج  رد  ارچ  درم ! يا  دنیبب . ناملاع  سلجم  ردـص 
رد وت  درب ؟ ار  يزوریپ  يوگ  یسک  هچ  هک  نیا  زا  دوس  هچ  و  دروخ ؟ تسکش  یـسک  هچ  هک  نایز  هچ  ار  وت  ینیزگ ؟  یمن  تسا  راگزاس 

هتفگ هکلب  تسادیپ ،  وت  دزن  نآ  هک  تسوت ،  ندیناهاگآ  يارب  هن  میوگ  یم  هچنآ  نم  نادرگیور ،  تسار  هار  زا  یناور و  یهارمگ  نابایب 
رادروخرب یتلیـضق  زا  ناگمه  دـندش و  دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  نیرجاـهم  زا  ار  یمدرم  يدـید  تسادـخ .  تمعن  يروآداـی  ببـس  هب  نم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دیدرگ ، بقلم  ادهشلادیس  هب  و  دیشون ، تداهش  تبرش  مالسلا )  هیلع  هزمح   ) ام دیهش  هک  نآ  ات  دندوب ،
نوچ دنداهن و  دوخ  يارب  تلیـضف  زا  یتریخذ  دـنداد و  ار  دوخ  تسد  ادـخ  هار  رد  ینامدرم  ینیب  یمن  تفگ .  ریبکت  داتفه  وا  رب  زامن  رد 

یم زاورپ  لاب  ود  اب  هک  نیحانجلاوذ  درب و  یم  رس  هب  تشهب  رد  هک  دندناوخ  شرایط  دیدرگ ، ادج  يو  تسد  دیسر و  یتبرـض  ام  زا  یکی 
تسانشآ نآ  اب  نانموم  ياهلد  هک  مدرک  یم  لقن  نتشیوخ  زا  یناوارف  ياه  تلیصف  دوب ، هدرک  یهن  ار  یئاتسدوخ  یلاعت  يادخ  رگا  دنک ،

ياه هدرورپ  مدرم  مییادخ و  ياه  هدرورپ  ام  بوکم .  درس  نهآ  رب  راذگب و  رانک  ار  ندز  فال  تساوآ ،  شوخ  ناگدنونـش  شوگ  رد  و 
اب اجک  هنوگچ و  امش  دراد ، یمن  زاب  ام  زا  ار  شیپ  تلیضف و  نیرید و  تزع  امـش ، نادناخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییوشانز  دنیام .

امـش زا  هللادـسا و  اـم  زا   (، لـهجوبا  ) هدـننک بیذـکت  امـش  ناـیم  زا  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـم  ناـیم  زا  هک  دـیربارب ! اـم 
تسام و زا  نیملاعلاءاسن  ةدیس  تسا ؛  شتآ  نانآ  بیصن  هک  یناکدوک  امـش  زا  تساخرب و  تشهب  ناناوج  دیـس  ود  ام  زا  فالحالادسا ، 

لطاب نامگ   ... تسار رایسب  ياه  تلیـضف  ار و  ام  لیبق  نیا  زا  رامـشیب  ياه  تیلـضف  تسامـش .  زا  نایخزود )  شک  مزیه   ) بطحلا ۀلامح 
یتیانج تسا ؟  تساوخ  زاب  ياج  هچ  ار  وت  تسا ،  نینچ  رگا  مدیزرو  هنیک  نانآ  هب  مدرک و  تداسح  افلخ  هب  هک  يدنارورپ  دوخ  زغم  رد 

لا ؤس  يراد  قح  يروآدای ،  هب  ار  نامثع  نتـشم  اـما  گـنت ))  وت  رب  هصرع  هن  تسا و  گـنن  ار  وت  هن   )) مبلط شزوپ  وت  زا  اـت  هدـماین  وت  رب 
يو زا  ار  دوخ  يرای  هک  نم  دوب ؟ رتشیب  نامثع  اب  شا  ینمـشد  ام  زا  کی  مادـک  هدـب !  فاصنا  يدـنواشیوخ ،  وا  اـب  نوچ  یـسرپب  ینک و 
يو رب  یهلا  مکح  دمآ و  وا  غارس  هب  گرم  ات  يدیزرو  یتسس  دیبلط ، يرای  وت  زا  نوچ  وت ، ای  متشاداو ؟  نتسشن  هب  ار  وا  متـشادن و  غیرد 
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هانگ مدرک  هک  یتیادـه  داشرا و  رگم  مهاوخ ؛  یمن  شزوپ  متفرگ ،  یم  هدرخ  اهتعدـب  یخرب  ببـس  هب  نامثع  رب  هک  نیا  زا  دـش ؟ يراـج 
هک يدید  ار  بلطملادبع  نارسپ  یک  يدنادنخ ،  نخس  نیا  اب  ارم  تسین ،  ریـشمش  هب  زج  ار  منارای  نم و  یتفگ  مهاوخب ؟  شزوپ  ات  تسا 
وت دزن  هب  يرادنپ  یم  رود  هک  ار  نآ  و  دیوج ، ار  وت  هک  يوج  یم  ار  یسکادوز  دنسرتب ، ریشمش  زا  دننک و  ینیشن  بقع  نانمـشد  شیپ  زا 

گرم ياه  هعماج  هتساخرب ،  نامسآ  هب  نآ  درگ  رایسب  يرکشل  میآ :  یم  وت  يوس  هب  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و  زا  يرکـشل  اب  نم  دیآ ،
ياهریـشمش اب  نایردـب  نادـنزرف  زا  هک  يرکـشل  تسا .  ناشراگدرورپ  ياقل  تداهـش و  نانآ  يارب  رادـید  نیرت  شوخ  هدیـشوپ و  نت  هب 

هب نینموملاریما  همان  نوچ  (58  . ) تسین رود  ناراکمتـس  زا  و  درک ، هچ  وا  نادناخ  دـج و  ییاد و  ردارب و  اب  يدـید  مزر  رد  هک  نایمـشاه 
 : تشون ترضح  نآ  باوج  رد  ار  رعش  تیب  نیا  تبقاع  دسیونب ، یباوج  هچ  ار  همان  هک  تسنادن  و  دش ، ریحتم  برطضم و  دیـسر ، هیواعم 

تببحا و نم  يدـهت  کنا ال  تشون :  ار  هیآ  نیا  شباوج  رد  نینموملاریما  باقرلا  برـض  یلکلا و  نعط  ریغ  باتع  سیق  نیب  ینیب و  سیل 
(59  . ) نیدتهملاب ملعا  وه  ءاشی و  نم  يدهی  هللا  نکل 

تارف زا  روبع 

، دندرک عانتما  هقر  لها  دنک ، روبع  رکـشل  ات  دندنبب  یلپ  تارف  بآ  يور  رب  هک  دومرف  دـناوخ و  ارف  ار   + هقر لها  زا  یتعامج  نینموملاریما 
رتشا کلام  مینک .  یم  روبع  عبنم  لپ  زا  تفگ  سپ  درکن  یخیبوت  ار  نانآ  دنا ، هیواعم  رادفرط  نانآ  هک  تسناد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

، درکن هذخا  ؤم  ار  امش  راوگرزب  نآ  و  دیدش ، بکترم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  تبـسن  گرزب  یتنایخ  تفگ :  دیبلط و  ار  نانآ 
لایع لام و  مزاس و  یم  دوبان  ار  امش  همه  مشک و  یم  ریشمش  دیزاسن  ایهم  ار  لپ  دینک و  یلهاک  نینموملاریما  رما  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

. درک دهاوخ  افو  نآ  هب  دیوگب  ینخـس  رگا  یعخن  رتشا  دنتفگ ، رگیدکی  هب  هدیـسرت ،  دـیدهت  نآ  زا  هقر  لها  مهد .  یم  تراغ  هب  ار  امش 
رب نانآ  تشگزاب و  ترضح  نآ  سپ  میناسر .  یم  نایاپ  هب  يدومرف  رما  هچنآ  هب  دنتفگ  هتفر ،  مالسلا  هیلع  یلع  لابند  لیجعت  هب  هقر  لها 

نینموملاریما هورگ  نیرخآ  دندرک ، روبع  لپ  زا  رکشل  همه  ات  داتسیا  راوس  رازه  اب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دنتسب ، مکحم  یلپ  تارف  بآ 
. دندش قحلم  رکشل  هب  هتشذگ  لپ  زا  هک  دندوب  ناهارمه  و 

نینموملاریما رکشل  زا  هیواعم  تشحو 

همه نوچ  دـننک ، عامتجا  ماش  رکـشل  ات  درک  مالعا  هدـش ،  ناشیرپ  برطـضم و  دیـسر ، هیواعم  هب  هقر  لپ  زا  نینموملاریما  روبع  ربخ  نوچ 
هیلع بلط  یبا  نب  یلع  هایـس ،  ریـش  عاجـش و  درم  نآ  دـیآ ؟ یم  امـش  گنج  هب  یـسک  هچ  دـیناد  یم  ایآ  مدرم ،  يا  تفگ :  دـندش  عمج 
ظفح نید و  تیوقت  يارب  هک  دنیآ ، یم  امش  يوس  هب  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  هفوک و  ناریلد  زاجح و  ناراوس  قارع و  نازرابم  مالـسلا و 

ربص تابث و  تقو  نامز  نیا  دیراد ، مدق  تابث  تمواقم و  ربص و  رگا  درک ، دـنهاوخ  گنج  امـش  اب  قداص  ینیقی  اب  لام  تنایـص  فرش و 
 ، موش زوریپ  ای  هتشک و  مدرک  یم  شالت  هتفرگ  فک  رد  ار  ناج  لمج  گنج  رد  هیواعم !  يا  تفگ :  تساخرب و  مکح  نب  ناورم  تسا . 
زا ار  وا  ات  منک  دـهج  نانچ  مزیخ و  یمرب  وا  اب  هزرابم  هب  منیبب ،  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  موش .  هتـشک  ات  دوبن  ریدـقت  اما 

تهج هب  هن  اـم  مشخ  بضغ و  دـنگوس  ادـخ  هب  هیاـعم !  يا  تفگ :  تساـخرب و  میلظلاوذ  بشوح  موش .  كـاله  دوـخ  اـی  مروآرد  ياـپ 
رد ام  ناراوس  نکن ،  ساره  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  تسا  راید  رهش  سومان و  ظفح  نامثع و  مولظم  هفیلخ  نوخ  يارب  هکلب  تسوت 

نانآ رش  مینکش و  یم  مه  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رکـشل  هنادرم  هلمح  کی  اب  هد ،  رارق  ناگدایپ  لباقم  رد  ار  ناگدایپ  وا و  ناراوس  لباقم 
. دوتس ار  شنارای  هتفگ و  شیوخ  تقادص  نامیا و  يریلد و  یناولهپ و  زا  ینانخس  تساخرب و  یملسلا  روعالاوبا  سپس  مینک .  یم  عفد  ار 

ماش لها  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  دورو  ربخ 
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دورف هقر  رهش  لباقم  رد  تارف  بآ  رانک  رد  دنمورین  یهاپس  اب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دندروآ  ربخ  هیواعم  ینارنخس  يانثا  رد 
یلع هاپس  هلباقم  هب  ماش  لها  زا  ریثک  يرکـشل  اب  ار  یملـس  روعالاوبا  گنرد  یب  هیواعم  تسا .  هتخاس  شیوخ  هاگرکـشل  ار  اجنآ  هدمآ و 

هب هفوک  لها  زا  يرکشل  اب  ار  یناه  نب  حیرـش  رـضن و  نب  دایز  دیـسر . مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  ربخ  نوچ  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع 
ار روعالاوبا  یهدـنامرف  هب  هوبنا  يرکـشل  رود  زا  یتقو  دـندرک ، تکرح  ماش  لها  يوس  هب  رفن  ود  نآ  داتـسرف ، یملـس  روعالاوبا  اب  گنج 
ار یعخن  رتشا  کلام  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـنک . ربخ  اب  لاح  تفیک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ات  دنداتـسرف  ار  يراوس  دـندید ،

شابن گنج  هدننک  زاغآ  وت  يدیسر ،  اجنآ  هب  نوچ  ورب ، یناه  نب  حیرش  رضن و  نب  دایز  يرای  هب  تنازابرـس  اب  کلام  يا  دومرف : دیبلط و 
نک توعد  تعیب  تعاطا و  هب  سپس  نک ،  تحیصن  ار  نانآ  لوا  دندرک ، زاغآ  ار  هلمح  رگا  دنشاب ، گنج  هدننک  عورـش  نانآ  ات  راذگب  ، 

ره زا  نک و  عفد  ار  نانآ  رـش  دهج ، دج و  اب  یلاعت و  يادخ  زا  تناعتـسا  اب  دنتفریذپن  تحیـصن  رگا  بولطملا و  معن  دـندرک ، تباجا  رگا 
ار صاقو  یبا  نب  ۀـبتع  نب  مشاه  درک و  تکرح  دـنمورین  يرکـشل  اب  سپـس  مرادربناـمرف  تفگ :  رتشا  نک .  ربخ  اـب  ارم  يراـک  هثداـح و 
هب هدـمآ ،  نانآ  گـنج  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  يرکـشل  دـید ، یملـس  روعـالاوبا  دندیـسر . شیوخ  ناراـی  هب  اـت  درب ، دوخ  هارمه 
زا تفرگرد ،  یتخـس  گنج  نانآ  نایم  و  دروآ ، هلمح  یعخن  رتشا  رکـشل  رب  روعالاوبا  رکـشل  دینک . هلمح  نانآ  رب  تفگ :  دوخ  نازابرس 

یسک هنوگچ  دنک ، یم  تاهابم  رخف و  وا  هطـساو  هب  هیواعم  هک  روعالاوبا  دیـسرپ ، رتشا  کلام  سپ  دندش ، هتـشک  يریثک  عمج  فرط  ود 
دیایب و هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  روعالاوبا  شیپ  يدرم  يرتشا  تسا .  هداتـسیا  هپت  يالاب  رب  هک  تسا ،  نامه  دنتفگ  تساجک ؟  رد  تسا و 
 ، تفرگ هدـیدان  ار  نیملـسم  هفیلخ  بقانم  ینادان ،  لهج و  زا  رتشا  کلام  تفگ :  باوج  رد  روعالاوبا  دـننک . هزرابم  رگیدـکی  اب  یتعاس 

ياتمه وا  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  هدش و  دراو  وا  يارـس  رد  و  درک ، راهظا  نامثع  قح  رد  ینمـشد  توادع و  داد و  هولج  حیبق  ار  وا  نساحم 
دوخ ناـج  رب  وا  تفگ :  دـیدنخ و  دیـسر ، یعخن  رتشا  هب  روعـالاوبا  نانخـس  نوچ  درک . مهاوخن  هزراـبم  یـسک  نینچ  اـب  نم  تسین و  نم 

هک تسا  نآ  تحلـصم  سپ  درب ، یمن  رد  هب  ملاس  ناـج  نم  تسد  زا  تخادرپ  یم  نم  اـب  هزراـبم  هب  رگا  ، دروآ اـجبان  يا  هناـهب  دیـسرت و 
حبـص عولط  تقو  رد  دیـسر . ارف  بش  ات  دـندرک  یتخـس  گنج  دـندرب و  شروی  روعـالاوبا  رب  وا  ناراـی  رتشا و  مینک ،  هلمح  وا  رب  یگمه 

تمواقم بات  روعالاوبا  رکشل  دندروآ . دراو  ماش  رکشل  رب  تخس  يا  هبرض  دندرک و  زاغآ  يدیدش  هلمح  شرکـشل  اب  یعخن  رتشا  رگید ،
سب يراک  تفگ :  يدید ؟  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  گنج  دیـسرپ  هیواعم  تخیرگ .  هیواعم  دزن  هب  وا  و  دش ، مزهنم  هدرواین 

مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  روعالاوبا  رکـشل  ندرک  مزهنم  زا  سپ  رتشا  کلام  تخـس .  راوشد و  سب  یگنج  كانرطخ و 
. دیسر

تارف هرصاحم 

دندش و رتکیدزن  نوچ  دزادرپب ، هیواعم  فاصم  هب  کیدزن  زا  ات  هدرک  چوک  عضوم  نآ  زا  شیوخ  هاپس  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
لیاح تارف  بآ  نینموملاریما و  هاپـس  نیب  دندمآ و  دورف  تارف  بآ  رانم  رد  هلـصافالب  شنایرکـشل  اب  هیواعم  دنتخاس . هاگرکـشل  ار  اجنآ 

بآ ات  دنتـشاذگن  شنازابرـس  اـب  روعـالاوبا  دـنرادرب ، بآ  تارف  زا  اـت  داتـسرف  ار  ناـمالغ  ناـمداخ و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـندش ،
دیور و هیواعم  دزن  دومرف : ناحوص  نب  ۀعـصعص  یحایر و  عیبر  نب  بیـسم  هب  دش ، ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دـنرادرب ،

یم هاگرکشل  ار  اج  نآ  میتفرگ و  یم  تقبس  امش  رب  ام  رگا  دنراد ، یم  غیرد  ام  زا  ار  بآ  هتخادنا و  هلـصاف  بآ  ام  نیب  وت ، نارای  دیوگب ،
میگنجب نآ  رس  رب  ای  دننک ، هدافتسا  ناسکی  نآ  زا  امش  ام و  رکشل  ات  دیرادرب  بآ  هرصاحم  زا  تسد  میتسب  یمن  امـش  رب  ار  بآ  میتخاس ، 

نب بیـسم  دنتفر ، هیواعم  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هداتـسرف  رفن  ود  دـشاب . وا  يارب  يزوریپ  دوش  بلاغ  رفن  ود  ام  زا  مادـک  ره  و  . 
نیا رانم  زا  يراوخ  تفخ و  اب  ار  وت  ـالاو  رادرب ، راـک  نیا  زا  تسد  تسین ،  رتشیب  اـم  قح  زا  بآ  نیا  زا  وت  قح  هیواـعم !  يا  تفگ :  عیبر 

نب ۀعـصعص  وا  زا  سپ  میوش .  باریـس  بآ  زا  دوخ  اـت  مینک  یم  باریـس  امـش  نوـخ  زا  ار  دوـخ  ياهریـشمش  و  درک ، میهاوـخ  رود  بآ 
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میتساوخ یمن  میتشاد و  هارکا  وت  اب  گنج  ندرک  عورـش  زا  اـم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هیواـعم !  يا  (60  : ) تفگ ناحوص 
نیا اما  دسر ، نایاپ  هب  تجح  مامتا  ات  میتشاد  هگن  تسد  ام  دندرک و  زاغآ  ار  لاتق  هدروآ ،  هلمح  ام  رب  وت  رکـشل  میـشاب .  گنج  رگزاغآ 

همادا ار  راک  نیا  يراد  تردق  رگا  یهاوخن ،  ای  یهاوخب  هچ  میـشون ،  یم  بآ  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  یتخادـنا ،  هلـصاف  بآ ،  ام  نیب  راب 
 : تفگ صاعورمع  ینیب ؟  یم  هچ  تحلـصم  راک  نیا  رد  تفگ :  درک و  صاعورمع  هب  ور  هیواعم  تسیک ؟  زوریپ  بلاغ و  ینادب  ات  هدـب 

تسا نآ  رتهب  تسن ،  بآ  رس  رب  ام  گنج  ایناث  دنام و  یمن  هنشت  زگره  هدایپ  هراوس و  رازه  نیدنچ  اب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  الوا 
يا تفگ :  هیواعم  هب  هبقع  نب  دیلو  مینک .  هدافتسا  ناسکی  نآ  زا  نانآ  ام و  ات  زاس  اهر  ار  نآ  هرـصاحم  ییوگن ،  ینخـس  چیه  بآ  زا  هک 

ار بآ  نانآ  زا  دندادن ، بآ  وا  هب  هدرک ،  هرـصاحم  ار  نیملـسم  هفیلخ  نافع ،  نب  نامثع  زور  لهچ  دندمآ ، اجنیا  هک  تعامج  نیا  هیواعم 
رد یلاعت  يادخ  راد ، زاب  نانآ  زا  ار  بآ  دیوگ ، یم  تسار  دیلو  تفگ :  حرس  یبا  دعـس  نب  هللادبع  دنوش . كاله  یگنـشت  زا  ات  نک  عنم 
زا ار  بآ  ناهج  نآ  رد  یلاعت  يادخ  درخ ، یب  يا  تفگ :  ناحوص  نب  ۀعـصعص  دـنک . باذـع  ناشطع  دـهدن و  بآ  ار  نانآ  تمایق  زور 

ۀعصعص نخـس  زا  حرـس  یبا  نب  هللادبع  هبقع و  نب  دیلو  دننامب . یگنـشت  باذع  رد  ات  دنک  یم  غیرد  وت  لثم  ینارجاف  ناقـساف و  نارفاک ، 
حیحـص لوسر  رازآ  تیذا و  تسا و  لوسر  وا  تفگ :  هیواعم  اما  دننزب ؛ یمخز  ار  وا  ات  دندیـشک  ریـشمش  دـندمآ و  مشخ  هب  ناحوص  نب 

هرهب بآ  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :  دیبوک و  نیمز  رب  ار  شیوخ  همامع  هدش  كانبـضغ  ینابـصع و  هیواعم  نایم  نیا  رد  تسین . 
بلاط یبا  نب  یلع  مراذگب  رگا  دهدن ، بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسد  هب  رثوک  ضوح  زا  ار  مردپ  نم و  یلاعت  يادخ  تسین ،  يا 
نخس نیرخآ  نوچ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هداتـسرف  رفن  ود  دوش . بلاغ  ریـشمش  روز  اب  هک  نیا  رگم  دشونب ؛ تارف  بآ  زا  مالـسلا  هیلع 

شیوخ نارای  شطع  زا  نینموملاریما  نوچ  و  دندرک . ریرقت  دندوب  هدینش  هچنآ  دنتشگزاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  دندینـش  ار  هیواعم 
رایسب دینش ، شیوخ  نارای  زا  یسامح  جیهم  ياهرعش  یتقو  دنک . یبایزرا  ار  نازابرـس  هیحور  ات  هدمآ  نوریب  همیخ  زا  هنابـش  دوب ، جنر  رد 

ای دنتفگ . دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تمدخ  هب  یعخن  رتشا  سیق و  نب  ثعشا  رحس  تقو  رد  تشگزاب .  شوخ  همیخ  هب  دش ، داش 
نامرف تسام .  ناتسد  نایم  رد  ریشمش  ام و  نیب  رد  وت  لثم  ینامرهق  هک  یلاح  رد  میـشکب  یگنـشت  ارچ  مینک و  ربص  یک  ات  نینموملاریما ! 

یمن ریـشمش  زا  ریغ  ینابز  هیواعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  میریگ .  زاب  ناملـسمان  تعامج  زا  ار  بآ  میگنجب و  نانآ  اـب  اـت  هدـب 
ارف ار  دوخ  ناراـی  ماوقا و  کـی  ره  هدـمآ ،  نوریب  نینموملاریما  شیپ  زا  سیق  نب  ثعـشا  رتشا و  کـلام  دـیوش . دربـن  هداـمآ  سپ  دـسانش 

همیخ زا  یعخن  رتشا  ياهومع  رسپ  جحذم و  هلیبق  زا  ریثک  یعمج  دندرک و  عامتجا  سیق  نب  ثعشا  درگ  رب  رفن  رازه  هد  زا  شیب  دندناوخ ،
هتفرگرب هزین  ریـشمش و  هک  یلاح  رد  رتشا  کلام  دـندش ، راکیپ  مزر و  هدامآ  هتفرگ  شود  رب  شیوخ  ياه  حالـس  یگمه  دـندمآ ، نوریب 

اب تسب ،  امـش  رب  ار  بآ  هیواـعم  ناروـالد !  يا  دوـمرف : اویـش  هاـتوک و  يا  هـبطخ  رد  نینموـملاریما  عـقوم  نآ  رد  دـناوخ . یم  زجر  دوـب ،
هتسارآ ار  رکشل  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دیوش . باریس  دوخ  دینک و  باریس  نانآ  نوخ  زا  ار  ریشمش  ات  دیرب  شروی  ناتیاهریشمش 

یم تکرح  وا  شیپ  رد  هتفرگ و  ار  سیق  نب  ثعـشا  ملع  يدـنک  نب  ثراح  دـش ، هیواعم  رکـشل  هجوتم  اـج  نآ  رد  تفر  تارف  يوس  هب  ، 
داـیرف و  دندیـسر ، بآ  راـنک  هـب  اـت  داد ، یکین  ناـسحا و  هدـعو  تـفگ و  اـنث  ار  وا  زین  ثعـشا  دـناوخ ، یم  زجر  ثعـشا  حدـم  رد  درک و 

هلمح نامرف  شیوخ  ياهرکـشل  هب  ثعـشا  رتسا و  کلام  میزیر .  یم  ار  امـش  نوخ  الاو  دیوش  رود  بآ  رانک  زا  ماش !  لها  يا  دندروآرب :
هب ار  دوخ  تخیرگ و  یعخن  رتشا  لباقم  زا  صاعورمع  دندرک ، قرغ  هتشک و  ار  يرایسب  دندرک  هلمح  نایماش  هب  فرط  ره  زا  سپ  دنداد ،

. دمآ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکشل  دش و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکشل  نآ  زا  يزوریپ  ماجنارس  درک . ناهنپ  ماش  رکشل  نایم 
دندمآ و یم  دارفا  فرط  ود  ره  زا  اذل  دونش ، ماش  لها  عنام  سک  چیه  دشاب و  دازآ  همه  يارب  بآ  داد ، روتسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ 

 . تشذگ لاونم  نیدب  زور  هس  دنتشاد و  یم  رب  بآ 

هیواعم هلیح 
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هاگرکشل رد  بآ  ات  دینک  زاب  ار  دنب  نآ  تسا ،  يدنب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگرکشل  یکیدزن  رد  تفگ  هدرک و  نیعم  ار  رفن  تسیود  هیواعم 
لیب اب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  نداد  بیرف  يارب  بش  یکیراـت  رد  کـنلک و  لـیب و  اـب  رفن  تسیود  دـنوش ، قرغ  بآ  رد  همه  دـتفا و  وا 
مدرم زا  یضعب  دش ، رشتنم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکشل  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک ؛ یم  اغوغ  ادص و  رـس و  شو  دنتـشاد و  یم  رب  كاخ 
هعدـخ رکم و  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـننزب . همیخ  دـنورب و  يرگید  ياج  هب  لحم  نآ  زا  دنتـساوخ  دـندش و  ناشیرپ 

دریگب و امش  زا  ار  ناکم  نیا  هک  تسا  نیا  هیواعم  ضرغ  دنیاشگب ، ار  دنب  نیا  دنناوت  یمن  دنوش ، عمج  ماش  مدرم  همه  رگا  تسا ،  هیواعم 
یم ندش  قرغ  زا  ام  دنتفگ : قارع  لها  دینکن . اهر  ار  ناکم  نیا  دیـشابن و  درخ  یب  وسرت  هفوک !  لها  يا  دنک ، فرـصت  ار  امـش  هاگودرا 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  دندرک و  چوک  تارف  رگید  بناج  هب  هدرک و  راب  ثاثا  یگمه  نامب .  اجنیا  وت  میور .  یم  ناکم  نیا  زا  میسرت و 
رد دـندش . رقتـسم  هدـمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هاگرکـشل  رد  بش  ناـمه  هیواـعم  رکـشل  درک . تکرح  هک  دوب  يرفن  نیرخآ 

هیلع نینموملاریما  دندش . نامیشپ  تخس  شیوخ  هدرک  زا  دندید  دوخ  هاگیاج  رد  ار  هیواعم  نارای  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  یتقو  دادماب 
رکم اب  هیواعم  دیدرک ، كرت  ار  ناکم  نآ  دیتفرگ و  هدیدان  ارم  يءار  امش  تفگ :  دناوخ و  ارف  ار  سیق  نب  ثعشا  رتشا و  کلام  مالـسلا ، 

زا ات  دـنک  عنم  بآ  نآ  زا  ار  امـش  رگید  راب  دراد  ناکما  درک و  فرـصت  دوب  بساـنم  ياـج  بآ و  راـنک  هک  ار  هاـگ  رکـشل  نآ  هعدـخ  و 
میدرک هابت  ار  هچنآ  یهلا  هوق  لوح و  هب  میدرک ،  دـب  ام  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  سیق  نب  ثعـشا  دیـشاب . جـنر  تقـشم و  رد  یگنـشت 

يا تفگ :  دوخ  موق  هب  سیق  نب  ثعـشا  موش .  یم  تسدـمه  وت  اب  نم  راک  نیا  رد  ثعـشا  يا  تفگ  مه  یعخن  رتشا  مینک ،  یم  حالـصا 
ام زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و  میدرک ،  اـهر  ار  شیوخ  هاـگ  رکـشل  میدـش !  بکترم  ار  یهابتـشا  هچ  بشید  هک  دـیدید  هدـنک !  هلیبق 

تمدخ رد  هدرک و  تباجا  ار  وا  توعد  نارای ،  همه  دینک . يرای  ارم  مراد ،  ار  ماش  لها  اب  گنج  دـصق  امـش  ینابیتشپ  هب  تسا ،  هدـیجنر 
زهجم و ياهرکـشل  اـب  سیق  نب  ثعـشا  یعخن و  رتشا  سپ  درک ، دربن  هداـمآ  ار  دوخ  ناردارب  ناراـی و  مه  رتشا  کـلام  دـندش . رـضاح  وا 

تسارآ ار  دوخ  رکشل  دید ، گنج  هدامآ  ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکشل  نوچ  هیواعم  دندرک . تکرح  هیواعم  رکـشل  بناج  هب  حلـسم 
ماش نارادـمان  زا  دـیبلط ؛ یم  زرابم  و  دـناوخ ، یم  زجر  دوب و  رکـشل  شیپاشیپ  رتشا  کلام  دـش ، گنج  يایهم  درک و  بترم  ار  اـه  فص 

زا يدنک  طمس  نب  لیبحرش  درک . كاله  تخادنا و  نیمز  هب  ار  همه  وا  و  دندمآ ، رتشا  کلام  هلباقم  هب  يرگید  زا  شیپ  یکی  رفن ، تفه 
 . تخادـنا نیمز  رب  هدز ،  وا  هـب  يا  هزین  درک و  هـلمح  وا  رب  سیق  نـب  ثعـشا  دـیبلط ، زراـبم  دـناوخ و  زجر  هدـمآ  شیپ  ماـش  لـها  ناریما 
وا درادـن  یبیع  چـیه  تفگ  لیبحرـش  يداتفا ،  نیمز  رب  تبرـض  کی  اب  یتسین و  ثعـشا  ياپمه  وت  تفگ ،  لبیحرـش  هب  یملـس  روعـالاوبا 
هب روعـالاوبا  دوش . مولعم  یعخن  رتشا  یگنادرم  وت  رب  اـت  راذـگب  شیپ  مدـق  يدرم ،  رگا  وت  متـسه  هلیبق  رتـهم  مه  نم  دوخ و  هلیبـق  سیئر 
 . تخیرگ نادیم  زا  نارگ  یمخز  اب  وا  هدرک  یمخز  ار  وا  دز و  روعالاوبا  رب  ياهزین  و  درک ، هلمح  وا  رب  ثعشا  دناوخ ، زجر  دمآ و  نادیم 
زا هک  رتشا  کـلام  سیق و  نب  ثعـشا  دـندمآ . نادـیم  هب  هیواـعم  ناهدـنامرف  ماـش و  نارادـمان  زا  يریمح  غـالکلاوذ  میلظلاوذ و  بشوح 

لها رب  دنتفگ  رگیدمه  هب  زاجح  قارع و  لها  دنتخادرپ . هزرابم  هب  مه  اب  یتعاس  دنتفر و  شیپ  دندوب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناهدنامرف 
رد هیواعم  رکـشل  دندرک ، كاله  ار  نانآ  زا  يریثک  عمج  و  دندرک ، دراو  هیواعم  رکـشل  رب  تخـس  يا  هلمح  ناهگان  دیدروآ . موجه  ماش 

تلهم يا  هظحل  دنتفگ ، شنارای  سیق و  نب  ثعشا  دندرگرب . شیوخ  یلبق  هاگرکشل  هب  ات  دنهد  تلهم  حبـص  ات  ار  بش  نآ  درک  تساوخ 
ءرتشا کلام  دنتشگرب . شیوخ  هاگیاج  هب  گنرد  یب  و  میوش ،  یم  رقتـسم  یلبق  هاگرکـشل  رد  میدرگ و  یم  رب  بقع  هب  سپ  مهد ،  یمن 

: دومرف نینموملاریما !  يدش ؟  یضار  ام  زا  نونکا  ایآ  نینموملاریما  يا  دنتفگ : دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  هب  سیق  نب  ثعـشا 
. دشاب یضار  امش  زا  یلاعت  يادخ  مدش ،  یضار 

هیواعم اب  تجح  مامتا 

رد هک  راک  نیا  زا  ار  وا  و  دـیور ، هیواـعم  دزن  هب  دومرف : يراـصنا  ورمع  نب  ریـشب  ینادـمه و  سیق  نب  دیعـس  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
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جاجتحا هب  وا  اب  دـینک و  توعد  نم  زا  تعباتم  تعامج و  اب  تقفاوم  یلاـعت و  يادـخ  تعاـطا  هب  ار  وا  دـینک . تمـالم  تسا  هتفرگ  شیپ 
رارغ رادغ و  يایند  ایند  نیا  هیواعم !  يا  تفگ :  رمع  نب  ریـشب  دنتفر ، هیواعم  شیپ  ود  نآ  تسیچ ؟  وا  هشیدنا  يءار و  دیرگنب  دینیـشنب و 

ناهانگ رب  ار  وت  درک . دهاوخ  هبساحم  ار  وت  لامعا  وا  تفر و  دیاب  رابج  يادخ  دزن  هب  تبقاع  تسا .  هدرکن  افو  یسک  هب  لاح  هب  ات  تسا . 
ریشب دینک ؟ یمن  هظعوم  تحیصن و  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ریما  ارچ  تفگ :  درک و  عطق  ار  وا  مالک  هیواعم  دومن . دهاوخ  تازاجم  تائیـس ،  و 

هب تراما  تفالخ و  رما  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یناث  رد  تسین .  هظحـالم  یب  وت  لـثم  زگره  اـم  ریما  هللا ،  ناحبـس  تفگ :  يراـصنا 
یم هچ  نم  زا  تفگ :  هیواـعم  تسا .  رتراوازـس  رت و  یلوا  وـت  زا  هللا  لوـسر  اـب  تبارق  مالـسا و  رد  هقباـس  فرـش ،  ملح ،  ملع ،  تـهج ، 

ار وت  میناوخ ،  یم  قلخ  ياوشیپ  و  قح ،  هفیلخ  اب  تعیب  تعاطا و  ناحبس و  يادخ  ياوقت  هب  ار  وت  ام  دنتفگ : دیتسه ؟ هچ  لابند  دیهاوخ و 
ینک تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  اب  يریذـپب و  رگا  میناوخ ،  یم  دـندرک  تقفاوم  نآ  رب  نیعبات  راصنا و  رجاـهم و  هک  يراـک  رب 

مرذـگ یمن  زگره  نم  دوش و  یم  لطاب  عیاض و  نامثع  نوخ  تروص  نیا  رد  تفگ :  هیواعم  دوش . یم  نیمـضت  وت  يایند  نید و  تمالس 
تساخرب سیق  نب  دیعس  دیور . نوریب  دیزیخرب و  میهد ،  یمن  باوج  ریشمش  هب  زج  ار  امـش  ریما  امـش و  باوج  دور . رده  هب  هفیلخ  نوخ 

دزن زا  سپس  ینک .  گرم  يوزرآ  هک  يوش  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بولغم  نانچ  يا !  هدیدن  ار  ام  ریـشمش  قرب  هیواعم !  يا  تفگ :  و 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  دـندرک . نایب  دـش  عقاو  نانآ  نیب  هچنآ  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  روضح  هب  هدـمآ  نوریب  هیواعم 

هیواعم يوس  هب  ار  یحایرلا  عیبر  نب  بیـسم  یئاط و  متاح  نب  يدـع  یمیمتلا و  ۀفـصخ  نب  دـیز  یهجرا و  سیق  نب  دـیزی  راب  نیا  مالـسلا 
يا تفگ :  متاح  نب  يدع  دندش ، دراو  هیواعم  رب  نوچ  تعامج  نیا  دـننک . تحیـصن  دـنهد و  زردـنا  هظعوم و  رگید  راب  ار  وا  ات  داتـسرف 

نیملـسم نوخ  و  يرادرب ،  تسد  شیوخ  راک  زا  ات  میراد  یم  نایب  ار  رـش  ریخ و  و  مینک ،  یم  توعد  یلاعت  يادـخ  رما  هب  ار  ام ، هیواعم ! 
یسک اب  تعیب  هب  مینک  یم  توعد  دراد  ار  مالسا  رد  هقباس  نیرتهب  قالخا و  نیرتوکین  هک  ملاع  نادرم  لضفا  اب  تعیب  هب  ار  وت  يزیرن .  ار 

هب هدـشن  رید  زوـنه  رادرب ، گـنج  تفلاـخم و  زا  تسد  سرتـب و  ادـخ  زا  هیواـعم !  يا  دـندیزگرب . تفـالخ  هب  ار  وا  راـصنا  رجاـهم و  هک 
دـینک و دـیدهت  ارم  ات  دـیا  هدـمآ  امـش  تفگ :  تفـشآرب و  هیواعم  نک .  ضوع  ار  دوخ  میمـصت  يدـشن  التبم  لـمج  باحـصا  تشونرس 
ار نامثع  امـش  ما .  هدیـشچ  راگزور  یمرگ  يدرـس و  هک  دنیوگ  رخـص  رـسپ  هیواعم  ارم  مساره  یمن  امـش  زا  زگره  يدع !  يا  دـیناسرتب !

همه و  یـسانش ،  یم  بوخ  ار  وا  وت  هک  تسا  یـسک  نآ  یلع  هیواعم !  يا  تفگ :  سیق  نب  دیزی  دـینک ! یم  دـیدهت  ارم  هاگ  نآ  دـیتشک ،
اب سرتب و  ادخ  زا  دناد ، یمن  ربارب  وا  اب  ار  وت  یلقاع  چیه  دنسانش . یم  ار  وا  هدیدنـسپ  لیاضف  هدیمح و  راثآ  هقباس و  ملع ،  لضف و  ملاع ، 

مالـسلا هیلع  یلع  تعباتم  تعاطا و  رد  ناهج  نآ  تاجن  ناهج و  نیا  حالـص  هک  نک  تعیب  وا  اب  راصنا  رجاـهم و  لـثم  نکن ،  ینمـشد  وا 
تعاطا تسین .  یقح  نم  رب  ار  وا  هک  نیا  لاح  و  دینک ، یم  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  تعباتم  تعاطا و  هب  ارم  امـش  تفگ :  هیواعم  تسا . 

نامگ هتخادنا و  هقرفت  نیملسم  عامتجا  نیب  هتشک و  ار  نیملـسم  هفیلخ  نامثع  امـش ، ریما  نوچ  مرامـش ،  یمن  مزال  بجاو و  دوخ  رب  ار  وا 
هب ار  نامثع  نیلتاق  دنتشک ، شنارای  وا و  ار  نامثع  هک  مراد  نیقی  نم  تسا ،  هدادن  ار  وا  نتشک  روتـسد  ای  هتـشکن ،  ار  نامثع  هک  دنک  یم 
هب دنتـساخرب و  نانآ  میامن .  یم  تقفاوم  راصنا  رجاهم و  اب  منک و  یم  تباجا  ار  امـش  توعد  هاگ  نآ  منک .  صاصق  ات  دیهد  لیوحت  نم 
نب بیبح  ياه  ماـن  هب  رفن  ود  هیواـعم  دـندناسر . ضرع  هب  هدـش  هتفگ  ناـنآ  نیب  هچنآ  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ 

ای تفگ :  هملـسم  نب  بیبح  دننک . جاجتحا  وا  اب  ان  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  ار  طمـس  نب  لیبحرـش  يرهف و  هملـسم 
، دیتشک ار  وا  دیدرک و  ینمشد  وا  اب  دوب ، نارگ  تخس و  وت  رب  وا  تفالخ  درک ، یم  لمع  ادخ  باتک  هب  دوب  نیملـسم  هفیلخ  نامثع  یلع ! 

یلع دننک . باختنا  هفیلخ  دوخ ، نیب  مدرم  ات  نک ،  راذگاو  اروش  هب  ار  ارما  نیا  و  نک ،  يریگ  هرانک  تفالخ  زا  سپ  یتشکن  ار  وا  وت  رگا 
سپـس وـش . رود  نم  دزن  زا  زیخرب و  یتـسین .  نم  اـب  یتبحـص  مه  قیـال  وـت  ینکب ،  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  دـسرن  ار  وـت  دوـمرف : مالـسلا  هیلع 

 . يونـشب ارم  مالک  ات  نک  شوگ  دومرف : نینموملاریما  مونـشب .  باوج  مقیفر  لثم  مسرت  یم  میوگب  یمالک  رگا  یلع !  ای  تفگ :  لیبحرش 
. دـندیزگرب تفالخ  هب  رابجا  هب  ارم  مدرم  متـشادن ،  تفالخ  هب  یتبغر  مدوب و  هتـسشن  شیوخ  هناـخ  رد  نم  ناـمثع  زا  دـعب  لیبحرـش !  يا 
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تفلاخم نم  اب  یـسک  چیه  دوش . یم  داجیا  هقرفت  فالتخا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  نیب  مهدـن  تفالخ  هب  نت  رگا  مدـید  نوچ 
شردپ وا و  تسا ،  قیلط  نب  قیلط  درادن ، یناملسم  نید و  رد  يا  هقباس  چیه  هک  تسا  یسک  هیواعم  هیواعم ،  هرصب و  لها  رگم  تشادن ، 

مراد بجع  دش ، ناملسم  ریشمش ، قرب  رابجا و  روز و  اب  وا  دنتشاد  توادع  ینمشد و  نینم  ؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  هتـسویپ 
يارب دیزاس . یم  اهر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  دینک و  یم  يرادربنامرف  تعاطا و  یسک  نینچ  زا  هک  ماش  مدرم  امـش  زا 

 ، لیاضف ملح ،  ملع ،  رد  وا  تیب  لها  اب  یـسک  چـیه  و  دـیراد ، اور  هقرفت  فـالتخا و  مالـسلااهیلع  لوسر  تیب  لـها  اـب  تسین  زیاـج  اـمش 
هرابرد دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دش . هتشک  مولظم  نامثع  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  دیسرپ : لیبحرش  تسین .  ربارب  تافـص  ریاس  تمارک و 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندش . جراخ  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  زا  تعامج  نآ  دش . هتـشک  مولظم  ای  ملاظ  هک  تفگ  ناوت  یمن  نامثع 

. دنتسه قح  رد  امش  زا  رت  مواقم  رت و  يدج  شیوخ  تلالض  لطاب و  رد  موق  نیا  دومرف : شباحصا  هب 

نیفرط نیب  هدنکارپ  ياه  گنج 

یناراوس اب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دمآ  نوریب  هیواعم  رکـشل  زا  گنج  مزع  هب  یتعامج  اب  رمع  نب  هللادیبع  يزور 
ادـج مه  زا  هفیاط  ود  دیـسر  ارف  بش  نوچ  دـندش ، هتـشک  یعمج  فرط  ود  ره  زا  دـندرک و  يدـیدش  گنج  داتـسرف . وا  گنج  هب  رایـسب 

اب ار  رتشا  کلام  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دمآ  نادیم  هب  رایسب  یناراوس  اب  هیواعم  رکـشل  زا  طمـس  نب  لیبحرـش  رگید  زور  دندش .
هاپـس زا  تخات ،  نادیم  يوس  هب  يریثک  عمج  اب  صاعورمع  رگید  زور  دـنتخادرپ . دربن  هب  زور  نایاپ  ات  نانآ  داتـسرف  وا  هلباقم  هب  یناراوس 
نیب هتـسویپ  دندش . هتـشک  يدایز  هدع  رکـشل ، ود  زا  دـنتخادرپ و  نانآ  هزرابم  هب  کت  زیت  یناراوس  اب  سابع  نب  هللادـبع  مالـسلا  هیلع  یلع 
لها هب  زور  ره  صاعورمع  هیواعم و  دوب . هدـنام  مرحم  هام  زا  زور  تفه  ات  دوب  دربن  راکیپ و  هنوگ  نیدـب  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هاپس 

هام لاله  دش و  مامت  مرحم  هام  نوچ  دندرک . یم  قیوشت  ضیرحت و  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  گنج  هب  ار  نانآ  دنتـشون و  یم  همان  ماش 
. دنک نایب  ار  گنج  فقوت  تلع  دهد و  زاوآ  دنلب  يادص  اب  رکشل  ود  نایم  ات  دومرف  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  نینموملاریما  دش ، ادیوه  رفص 

فقوتم ار  گنج  زورما  هب  ات  ماش  لـها  يا  دـیامرف ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تفگ :  نینچ  هیواـعم  رکـشل  یکیدزن  رد  يداـنم 
ات میتشاد  هگن  تسد  گنج  زا  مود  مارح .  هام  مارتحا  هب  لوا  میدرکن .  گنج  امش  اب  لیلد  ود  هب  هکلب  امش ، زا  سرت  ببـس  هب  هن  میتشاد ؛ 

هکلب هدماین ،  نوریب  ینادان  تلاهج و  تلفغ و  زا  اما  دییآ ، نوریب  ناتهب  بذک و  ناودع ،  نایغط ،  زا  دینک و  لقعت  رکفت و  لمءات و  دیاش 
لد رد  میتفگ  هک  زردنا  دـنپ و  و  دـیدشن ، اریذـپ  ار  ناهرب  قح و  دـیا و  هدـنام  یقاب  ناتهب  يزادرپ و  غورد  توادـع و  ملظ و  نایغط و  رد 
نیا نوچ  هیواعم  دوب . هچ  گنج  رد  نینموملاریما  فقوت  ببـس  دـندیمهف  ماش  لها  دیـشاب . دربن  راکیپ و  يایهم  سپ  درکن . رثا  چـیه  اـمش 

. درک بترم  ار  رکشل  نیمک  قاس و  بلق و  حانج و  هرسیم و  هنمیم و  هتخادرپ ،  شیوخ  رکشل  شیارآ  هیبعت و  هب  دینش  ار  ربخ 

(61  ) نیفص گنج  عورش 

هللادبع هب  ار  ناگدایپ  هنمیم  درپس ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  هب  ار  هنمیم  تخاس ؛  بترم  ار  رکـشل  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
هرـسیم درک . میلـست  رکب  یبا  نب  دـمحم  هیفنح و  نب  دـمحم  هب  ار  ناراوـس  هرـسیم  داد ، بلاـط  یبا  نب  لـیقع  نب  ملـسم  راـیط و  رفعج  نـب 

بلق رد  ار  ثراـح  نب  عـیبر  نب  ساـبع  ساـبع و  نب  هللادـبع  داد . هبتع  نبورمع  وا  ردارب  صاـقو و  یبا  نب  هبتع  نـب  مشاـه  هـب  ار  ناـگدایپ 
ینادـمه و سیق  نب  دیعـس  هب  ار  ناراوس  حاـنج  تشاـمگ ،  ناـگدایپ  بلق  رد  ار  یعخن  رتشا  کـلام  سیق و  نب  ثعـشا  داد . رارق  ناراوس 

رامع هب  نیمک  ناراوس  داد ، یئاط  متاح  نب  يدع  یـسبع و  دادـش  نب  ۀـعافر  هب  ار  ناگدایپ  حانج  درپس . یعازخ  ءاقر  لیدـب و  نب  هللادـبع 
غراف رکشل  شیارآ  زا  نوچ  درپس ، يدسا  ریاح  نب  ۀصبق  ینانک و  نب  ۀلثاو  هب  ار  نیمک  ناگدایپ  درک ، میلست  یعازخ  قمح  هب  رمع  رسای و 

ود دـننک . تعاطا  اهنآ  روتـسد  رظن و  يءار و  زا  ات  درک  بصن  ار  ناـنآ  تاداـس  زا  يدرم  نمی  رـضم و  هعیبر و  لـیابق  زا  هلیبق  ره  رب  دـش .
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رکشل هنمیم  هرـسیم و  رب  دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  فوفـص  زا  هللادبع  نب  لدج  مان  هب  ینامرهق  دندش ، کیدزن  مه  هب  رکـشل 
باحصا زا  سیق  نب  ۀمقلع  داد ، یم  نالوج  دناوخ و  یم  زجر  دش و  نادیم  دراو  هیواعم  رکشل  زا  یثراح  فوع  نب  فوع  تخات .  هیواعم 

شیوخ رسپ  تسد  هب  ار  ملع  صاع  نب  ورمع  تخادنا ،  ریز  هب  بسا  زا  ار  وا  دز و  وا  هنیس  رب  يا  هزین  تفر ،  وا  هلباقم  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
دوخ تعاجـش  یگنادرم و  هب  دناوخ و  یم  زجر  داتـسیا و  دوه  رکـشل  ولج  رد  دمآ . نادیم  هب  ماش  لها  زا  ریثک  یتعامج  اب  هداد ،  هللادـبع 

رد ورمع  هک  یفص  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تشگرب .  دوخ  فقوم  هب  یتعاس  زا  دعب  درک و  هلمح  یلع  رکشل  هب  سپس  درک ، یم  رخف 
دصناپ داد و  وا  تسد  هب  ار  هاپـس  ملع  دیبلط و  ار  رذنم  نب  نیـصح  مان  هب  هعیبر  هلیبق  زا  يزرابم  سپـس  تخادنا ؛  يرظن  دوب ، هداتـسیا  نآ 

هلیبق هب  تشارفارب و  ار  مچرپ  وا  هدـم .  تلهم  ار  نانآ  نک و  هلمح  لباقم  فص  رب  دومرف : درک و  وا  هارمه  ار  هعیبر  هلیبق  ناـگرزب  زا  راوس 
، دـشاب هیواعم  همیخ  اـم  داـعیم  دـینک ، تکرح  نم  رـس  تشپ  دـینکن . نمـشد  هب  تشپ  زگره  سپ  تسا ،  رارف  زا  رتهب  گرم  تفگ :  دوخ 

نیا دیسرپ  هیواعم  دیدرگ . خرـس  هیواعم  نارای  نوخ  زا  ملع  هک  نیا  ات  دنتـشک و  دندرک و  راکیپ  نادنچ  هدش و  گنج  نادیم  دراو  هنادرم 
. دـمآ وا  اب  هلباقم  هب  ریمح  مخل و  کع و  لیابق  زا  راوس  دصیـس  اـب  هیواـعم  هعیبر ،  هلیبق  اـب  رذـنم  نب  نیـصح  دـنتفگ  تسیک ؟  رادـمچرپ 

هیواعم رکـشل  زا  يرایـسب  دش  زاغآ  دیدش  تخـس و  یگنج  تفر ،  نادیم  هب  هدومزآ  راک  درم  دـصکی  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
عورش دیدج  هلمح  شناراوس  اب  وا  زاتب . شیپ  هب  نیـصح !  يا  دروآرب : دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یتعاس  زا  دعب  دندش . هتـشک 

امـش مامعا  ینب  ام  دـیرادرب ، گنج  زا  تسد  هفوک !  لـها  يا  هک  تساـخرب ،  يادـص  ماـگنه  نآ  رد  دندیـسر ، هیواـعم  همیخ  هب  اـت  هدرک 
. دنتشگرب شیوخ  هاگیاج  هب  سپس  دش . دنلب  ماش  لها  دایرف  هجض و  ات  دنداد  همادا  ار  لاتق  ردق  نآ  شا  هلیبق  رذنم و  نب  نیـصح  میتسه . 
 ، تفر وا  هزرابم  هب  نینم  ؤملاریما  مالغ  ناسیک  دناوخ ، یم  زجر  يریلد  اب  دمآ و  فص  ود  نیب  رد  دوب  رمحا  شمان  هک  نافع  نامثع  مالغ 

نادیم هب  هدش  گنتلد  شیوخ  مالغ  نتشک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دیـسر ، لتق  هب  دمآ و  رد  ياپ  زا  يا  هزین  هبرـض  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ 
وا هب  يا  هبرـض  مالـسلا  هیلع  یلع  تخانـشن  ار  وا  هک  یلاـح  رد  درک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ریـشمش  اـب  ناـمثع  مـالغ  تفر ، 

هنیـس و اه و  هدند  هک  دیبوک  نیمز  رب  نانچ  ار  وا  هاگ  نآ  درک . دـنلب  نیز  يور  زا  تفرگ و  ار  شـسابل  شیوخ  تسد  اب  سپـس  تخاون ، 
هاگره ثیرح !  يا  تفگ :  دوب  روهشم  ناراوس  ناناولهپ و  زا  هک  (62  ) ثیرح دوخ  مالغ  هب  هیواعم  راب  نیا  تسکـش .  مه  رد  ار  وا  فتک 

 . نک هزرابم  هدـن و  لاجم  ناسک  رگید  هب  یلو  وشن . کیدزن  وا  هب  شاب و  رذـح  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  طقف  يدـش  گـنج  نادـیم  دراو 
ار وا  صاعورمع  درک ، دروخرب  صاعورمع  هب  هدـش ،  ادـج  هیواعم  زا  ثیرح  منک .  یم  لمع  هنوگ  نیمه  اتعاط ، اعمـس و  تفگ :  ثیرح 

عیاض ار  تصرف  يدید  مه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دسرت . یمن  يزیچ  زا  یشیرق  یتسه و  شیرق  هلیبق  زا  وت  هک  درک  ضیرحت  کیرحت و 
اب دوـشن  هتخانـش  هک  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  درک ، یم  بلط  زراـبم  دـناوخ و  یم  زجر  هتفر ،  نادـیم  هب  ثیرح  نـکن . 
نم اـب  گـنج  هب  ار  وت  یلع  اـیآ  درم ! يا  تفگ :  تخانـش  یمن  ار  وا  هک  ثیرح  داتـسیا . وا  لـباقم  رد  درز  يا  هماـمع  هدیـشوپ و  تروص 

رب یتبرـض  نانچ  ریـشمش  اـب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  درک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هاـگ  نآ  يوش !  هتـشک  رتدوز  هچ  ره  هک  داتـسرف 
زا راک  نیا  تسناد  دش و  نیگمغ  گنتلد و  وا  گرم  زا  هیواعم  داتفا  نیمز  رب  هدرم  وا  و  دش ، ادج  شندب  زا  رـس  هک  دروآ ، دورف  شندرگ 
نب ورمع  تفرگ ،  تدـش  گـنج  یتخادـنا .  ریـش  ناـهد  هب  يدرک و  رورغم  ار  وا  وـت  صاـعورمع !  يا  تفگ :  وا  هب  تسا ،  صاـعورمع 

دنکفا و نیمز  هب  ار  وا  هزین  اب  هدش  وا  هجوتم  سیق  نب  دیعس  درک ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ناج  دصق  هزین  اب  رس  تشپ  زا  نیصح 
یلع تفارـش  تلیـضف و  رعـش  اب  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  تسیرگب .  هیواعم  دوب  ماش  ناعاجـش  زا  هک  نیـصح  نب  ورمع  تکاله  زا  تشک . 
يارب نمی  لها  زا  رفن  نارازه  اب  ار  يریمحلا  عالکلا  يذ  مالسلا ،  هیلع  یلع  تلیضف  ندینـش  اب  هیواعم  درک ؛ نایب  ار  هیواعم  رب  مالـسلا  هیلع 

يا داد : زاوآ  دـنا ، هیواعم  رکـشل  ناگبخن  زا  ناراوس  نآ  هک  تفایرد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  داتـسرف . نادـمه  هلیبق  نتـشک  یبوکرس و 
نانآ زا  مکحم  یقاثیم  دهع و  دناوخ ، ارف  ار  نادمه  هلیبق  سیق ،  نب  دیعس  تسا .  هداتسرف  امش  يوس  هب  هیواعم  ار  رکشل  يا  نادمه !  لها 

کیدزن ات  ار  نانآ  و  دنتخات ، وا  رکـشل  تسار  پچ و  رب  دندرک ، هلمح  وا  رکـشل  يریمحلا و  عالکلا  يذ  هب  مه  قافتا  هب  هاگ  نآ  تفرگ . 
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ؤملاریما دش . شنارای  سیق  نب  دیعس  تالمح  هدنهد  نایاپ  بش  و  دندناسر ، لتق  هب  از  نانآ  زا  يدایز  عمج  و  دندنار ، بقع  هیواعم  همیخ 
هزین و ریت و  امش  نادمه !  لآ  يا  تفگ :  شا  هلیبق  سیق و  نب  دیعـس  هب  دش  داشلد  رایـسب  نادمه  هلیبق  تداشر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
ره رد  امـش  يدـنمدرخ  یگنادرم و  تعاجـش ،  رب  یتـسه ،  اریگ  تسد  اـنیب و  مشچ  نم  يارب  وت  دیعـس ! يا  دـیتسه . نم  ناـمک  نشوج و 
 . مهد ياج  لزاـنم  نیرت  شوخ  نیرت و  هزنم  رد  ار  امـش  دـشاب ، نم  تسد  هب  تشهب  میـسقت  رگا  نادـمه !  هلیبق  يا  مراد .  داـمتعا  يراـک 

گنج راوشد و  راک  ره  هب  ار  ام  رگا  میرادن  یتنم  وت  رب  و  میءاوت ،  تمدخ  رد  یلاعت  يادخ  ياضر  يارب  نینموملاریما !  يا  تفگ :  دیعس 
نانآ راتفگ  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  میراد ،  تسود  ار  وت  ناج  لد و  زا  و  میرادربنامرف ،  عیطم و  یتسرفب  يراد  تسود  هک  یسک  ره 

، دـندرک ییارآ  فـص  رگیدـمه  لـباقم  رد  رکــشل  ود  رگید  زور  دورــس . موـق  نآ  ياـنث  حدـم و  رد  يرعــش  و  دـش ، لاحــشوخ  داـش و 
امـش دـننکن  عورـش  ار  راکیپ  نانآ  ات  دیـشاب ، تابث  اب  راـقو و  اـب  زورما  ناریلد !  يا  دومرف : شیوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

، دیردن ار  یـسک  چیه  هدرپ  دینادرگم  هنهرب  ار  تاروع  دیـشکن ، ار  حورجم  ناگتـسخ  دـینکن و  بیقعت  ار  نایرارف  دـینکن ، زاغآ  ار  گنج 
اب دنوش ، یم  هتـشک  هزرابم  نادـیم  رد  هک  یناسک  نآ  لاوما  رگم  دـینکن  تراغ  ار  یـسک  لاوما  دـیوشن  دراو  یـسک  هناخ  هب  هزاجا  نودـب 

. دینکن شومارف  ار  تحیصن  نیا  دنیوگب ، ار  ناتناگرزب  امـش و  بیاعم  هچ  رگا  دیزیهرپب  نانز  نداد  مانـشد  زا  دییوگن ، نخـس  نانآ  نادرم 
هب ایند  لام  ببس  هب  دوب  هفوک  لها  زا  هک  ۀمصع  نب  رشب  مان  هب  هیواعم  باحصا  زا  يدرم  میرادربنامرف .  عیطم و  ار  وت  ام  دنتفگ : باحـصا 

زابرس هبرض  هلیسو  هب  هک  دش ، وربور  حالجلا  نب  کلام  مان  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  از  یکی  اب  و  دمآ ، نادیم  هب  دروآ ، يور  هیواعم 
یلهابلا زرحم  نب  مهدا  تساوخ ،  زرابم  دناوخ و  زجر  داهن و  ياپ  نادیم  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  سپس  تشادرب  یتخس  تحارج  هیواعم 

هلاوح يا  هبرض  زین  رمش  و  تفاکش ،  ار  رس  ناوختسا  دز و  وا  یناشیپ  رب  يریشمش  دش و  رضاح  وا  هزرابم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا 
دوخ دندمآ و  یم  نادیم  هب  کی  ره  ماش  ناراوس  نآ  زا  سپ  وت . هبرض  لباقم  رد  تبرض  نیا  تفگ :  و  دروآ ، دیدپ  يراک  یمخز  درک و 

هب ینازرابم  زین  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل  زا  دـنتفگ . یم  اـنث  حدـم و  دوخ  هلیبق  هیواـعم و  حدـم  رد  دندوتـس و  یم  یگنادرم  هب  ار 
چیه دیبلط ، زرابم  داتـسیا و  نادیم  رد  دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل  زا  يراصنا  بویاوبا  هکنیا  ات  دـنتفر . یم  نانآ  هلباقم 

تشحو اب  دید ، ار  بویاوبا  نوچ  هیواعم  دیسر ، هیواعم  همیخ  هب  ات  تخات  نایماش  رکـشل  هب  ياهنت  هب  سپ  دشن ، رـضاح  وا  لباقم  رد  سک 
اب هیواعم  تشگرب .  شیوخ  هاگیاج  هب  راکیپ  یتعاس  زا  سپ  وا  دنتخادرپ ، وا  هلباقم  هب  ماش  لها  رگید  راب  تخیرگ .  همیخ  رگید  فرط  زا 

فص زا  يراوس  دیاب  ارچ  تسامش  تسد  رد  ارچ  ریشمش  سپ  امش ! رب  ياو  تفگ :  دوخ  باحصا  هب  و  تشگزاب .  دوخ  همیخ  هب  یتلاجخ 
یم عافد  خولک  گنس و  اب  رگا  دندوب ، هتسب  ار  امـش  يوزاب  تسد و  رگم  دیآ ، نم  همیخ  لخاد  ات  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رکـشل 

درک و مهاوخ  هلمح  راوـس  ناـمه  دـننام  نم  تفگ :  ( 63  ) روصنم نب  عقرتم  مان  هب  ماش  لـها  زا  يدرم  . دـمآ یمن  نم  همیخ  اـت  وا  دـیدرک 
ؤملاریما رکـشل  هب  سپـس   . يوش داش  لاحـشوخ و  وت  ات   . مزاس یم  دوبان  ار  وا  منک و  یم  اـج  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  همیخ 

نانچ ریشمش  اب  تفاتش و  وا  يوس  هب  دید ، ار  وا  يراصنا  بویاوبا  تفر ،  ترضح  نآ  همیخ  بناج  هب  درک و  هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  نینم 
نیـسحت ار  وا  هدرک و  بجعت  بویاوبا  ریـشمش  تبرـض  زا  مدرم  . دـش ترپ  رگید  بناج  هب  شرکیپ  یبناج و  هب  وا  رـس  هک  دز  وا  ندرگ  رب 

زجر اب  و  دنداتـسیا ، هیواعم  رکـشل  لباقم  رد  دـندمآ و  شیپ  یط  هلیبق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  باحـصا  زا  یتعاـمج  دـندرک .
یئاط هفیلخ  نب  هللادـبع  دـیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ ، داتـسیا و  نانآ  لباقم  رد  هیواعم  رکـشل  زا  ینادـمه  کلام  نب  ةزمح  . دـندرک بلط  زرابم 

نب ةزمح  میتسه .  ( 64  ) حابـص ناراوس  حافـص و  نادرم  میگنج و  بابرا  ام  میا .  هزین  ناـمک و  ریت و  باحـصا  یط و  هلیبق  زا  اـم  تفگ : 
هلمح نانآ  رب  شیوخ  موق  اب  سپـس  دینک . یم  یفرعم  دییاتـس و  یم  هتـسیاش  ار  نتـشیوخ  هک  یط  هلیبق  نادرم  يا  خـب  خـب  تفگ :  کلام 

باحصا زا  زور  نآ  رد  نوچ  داد و  خر  نانآ  نیب  يدیدش  راتشک  .و  دنداد همادا  راکیپ  هب  یتعاس  دنتخادرپ و  لاتق  هب  فرط  ود  ره  و  درک ،
لها هتفر ،  نانآ  کمک  هب  ناراوس  زا  یعمج  اـب  رکب  یبا  نب  دـمحم  دندیـسر ، تداهـش  هب  يرتشیب  دارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما 
مشچ زج  هب  هدیـشوپ و  حالـس  اپ  ات  رـس  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  باحـصا  زا  رفن  رازه  رگید  زور  دندنار . بقع  مزهنم و  ار  ماش 
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مالـسلا هیلع  یلع  باحـصا  لثم  هک  نایماش  زا  رفن  رازه  زین  فرط  نآ  زا  دندمآ . نادیم  هب  دوبن  مولعم  ناشندب  رگید  ياج  چیه  نانآ  ياه 
هدنز فرط  ود  زا  کی  چیه  هک  دندیگنج  نانچ  تفگ و  رد  راکیپ  هزرابم و  نانآ  نیب  دندمآ ، گنج  نادیم  هب  دـندوب  حالـس  رد  هدیـشوپ 

. دنامن

رمع نب  هللادیبع  داهنشیپ 

تمحز لوبق  رگا  مراد ،  یتخس  وت  اب  تفگ :  داتسرف و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دزن  ار  یسک  باطخ  نب  رمع  نب  هللادیبع 
ار وا  هللادیبع  هک  درک  نامگ  و  دش ، رـضاح  وا  لباقم  رد  زهجم  حالـس و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  مراذگ .  یم  نایم  رد  وت  اب  ییامرف 

يا نک .  شوگ  سپ  منک ،  یتحیـصن  منیبـب و  ار  وا  مهاوخ  یم  هکلب  مرادـن ،  گـنج  رـس  نم  تفگ :  هللادـیبع  تسا .  هدـناوخ  هزراـبم  هب 
یلع دنیوگ  یم  و  دنراد ، ینمشد  هنیک و  وا  اب  ببس  نیمه  هب  هتـشادن  وکین  هتـسیاش و  راتفر  شیرق  اب  تردپ  مالـسلا !  هیلع  یلع  نب  نسح 

ام ات  ییاـمن  علخ  تفـالخ  زا  ار  وا  ینک و  تفلاـخم  تردـپ  اـب  وت  منیب  یم  تحلـصم   . تسا هتـشک  ار  ناـمثع  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 
هک یهاوخ  یم  منک !  یمن  ار  راک  نیا  زگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  میـشاب .  قفاوم  عبات و  ار  وا  یگمه  میراذـگاو و  وت  هب  ار  تفالخ 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  یصو  اب  فلاخم  منک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  فالخ  هب  موش و  رفاک  ناحبـس  يادخ  هب  ات 
ات هتفیرف  ار  وت  دیلپ  سیلبا  دنایامن ، یم  هار  وت  هب  هدرک و  هنال  مسج ،  رد  میجر  ناطیـش  هک  شاب  شوماخ  هللادیبع !  يا  مهد !  ماجنا  ار  هلآ 

یبرح نمـشد  هک  ار  وا  ردـپ  ار و  وا  يدرک  شومارف  رگم  ییآرد ،  راـکم  قساـف  راکدـب و  ملاـظ  نیا  تمدـخ  رد  يوـش و  جراـخ  نید  زا 
رسپ هک  وت  اما  دندش ، میلـست  شیوخ  ناج  سرت  زا  هکلب  دندشن ؛ ناملـسم  زگره  نانآ  دندوب ، نینم  ؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نادب  . يرب یم  هرهب  هیواعم  نیگنر  هرفـس  زا  و  يدمآ ،  ام  راکیپ  هب  ماش  لها  هارمه  دننکن  تمالم  ار  وت  هکنآ  يارب  یتسه  باطخ  نب  رمع 

زا هچنآ  و  تشگزاب ،  هیواعم  يوس  هب  يراسمرش  اب  نانخس  نیا  ندینش  زا  دعب  هللادیبع  تسا .  لیلق  وت  رمع  تلهم  كدنا و  وت  هاگارچ  هک 
مالسلا هیلع  یلع  باحصا  رب  ماش !  لها  يا  تفگ :  دروآ و  رب  دایرف  ماش  لها  زا  یتعامج  هب  هیواعم  تفگ :  زاب  دینـش  مالـسلا  هیلع  نسح 
مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  رکـشل  زا  راوس  رازه  هدرک ،  زاغآ  ار  هلمح  ماش  رکـشل  ناهگان  دیناسر . نایاپ  هب  ار  گنج  و  دینک ، هلمح 

هب نایوگ  ریبکت  دنتسشن و  بسا  رب  باحصا  زا  یتعامج  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  دنتفرگ . دوخ  نایم  رد  دندرک و  ادج  هیقب  از  ار 
یلاـم شوـگ  ار  ناـنآ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملا  ریما  دـش . هدـنکارپ  مزهنم و  هیواـعم  رکـشل  هک  نـیا  اـت  دـندرک ، هـلمح  ناـنآ 

. دنتشگرب زوریپ  رفظم و  سپس  ، دندناسر تکاله  هب  ار  نانآ  زا  رفن  دصتفه  هک  نیا  ات  دنداد  همادا  راکیپ  هب  مه  باحصا  . دیهد

دناوخ یم  هزرابم  هب  ار  هیواعم  مالسلا  هیلع  یلع 

داتسیا رکشل  ود  نیب  تسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بسا  رب  هدرک  نت  رب  مزور  سابل  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگید ، زور 
وا نآ  زا  يزوریپ  دوش  بلاغ  مادک  ره  ات  میزادرپ  دربن  هب  یتعاس  مه  اب  هک  مناوخ  یم  شیوخ  هزرابم  هب  ار  وت  نم  دنه ! رـسپ  يا  دومرف : و 

رسپ رگا  هیواعم !  يا  تفگ :  رمع  نب  هللادیبع  تفگن .  ینخـس  دنام و  شوماخ  هیواعم  دوشن . هتخیر  ناناملـسم  نوخ  نیا  زا  شیب  و  دشاب ،
نانچمه ناج  سرت  زا  هیواعم  دنک . هدهاشم  ار  وت  تردـق  تعاجـش و  راثآ  ات  ورب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هزرابم  هب  ینایفـسوبا 

هیواعم رکشل  هنمیم  هب  سپس  هرسیم ،  هب  هاگ  نآ  داد  نالوج  نادیم  رد  یتعاس  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگن .  ینخـس  دنام و  شوماخ 
رمع نب  هللادیبع  مالک  زا  هیواعم  تشگزاب .  دوخ  عضوم  هب  تشک و  ار  رفن  دنچ  هلمح  نیا  رد  و  تخیر .  مه  هب  ار  نانآ  مظن  درک و  هلمح 
رمع نبا  مالک  ایآ  تفگ :  صاعورمع  هب  دمآ  مشخ  هب  درک ، یم  کیرحت  قیوشت و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  هزرابم  هب  ار  وا  هک 

ینکن تباجا  وت  دناوخب و  هزرابم  هب  ار  وت  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  هتسیاش  دیوگ ، یم  تسار  رمع  نبا  تفگ :  صاعورمع  يدینش !  ار 
یلع تسد  هب  نم  ینک  یم  وزرآ  يراد و  عمط  ماش  تموکح  رد  ایوگ  صاعورمع !  يا  تفگ :  هیواعم  یهدن .  ناشن  تعاجش  دوخ  زا  و 
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 ! موش هتشک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

صاعورمع تحاضف 

تخانش یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  صاعورمع  تساوخ .  زرابم  دمآ  نادیم  هب  سانشان  تروص  هب  رگید  راب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما 
امش هب  زگره  منک و  یم  هراپ  ار  امش  زیت  ریـشمش  اب   ! هنتف لها  يا  هفوک و  لها  يا  تفگ :  یم  ندناوخ  زجر  لاح  رد  تفاتـش و  شیوس  هب 
مان نوچ  صاعورمع   . تفگ دوخ  مان  دـناوخ و  زجر  وا  لباقم  رد  راـچان  هب  نینم  ؤملاریما  دیـشاب . نسحلا  وبا  هچ  رگا  درک ، مهاوخن  تشپ 

هب رس  تشپ  رب  ورمع  و  دز ، وا  رب  يا  هزین  درک و  بیقعت  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، رارف  تعرس  هب  تخانـش ،  ار  وا  دینـش ، ار  نسحلا  وبا 
نوچ مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  درک ، نایامن  ار  دوخ  تروع  ات  دروآ  الاب  ار  دوخ  ياـهاپ  تشادـن ،  اـپ  رد  راولـش  نوچ  . داـتفا نیمز 

یم هک  یلاح  رد  هیواعم  تخیرگ .  هیواعم  دزن  هب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  مه  صاعورمع  . دینادرگرب وا  زا  يور  دـید  ار  وا  راک  یتشز 
بلاط یبا  نب  یلع  هب  ابحرم  تسا ،  هتفاین  تاجن  نتـشک  زا  تروع  فشک  هب  یـسک  چـیه  يدرب !  راک  هب  يا  هلیح  بجع  تفگ :  دـیدنخ 
لماک مرک  یلو  تشک ؛  یم  ار  وت  تساوخ  یم  رگا  دشکب ، ار  يا  هنهرب  دشن  یضار  تشاد و  یگنادرم  یمشاه و  قالخا  هک  مالسلا  هیلع 

نم ياج  هب  وت  رگا  ادـخ  هب  نایفـسوبا !  رـسپ  يا  تفگ :  صاعورمع  دـش . وت  نتـشک  وا و  تروع  هب  ندرک  هاگن  عناـم  وا  لـماش  ياـیح  و 
یم میتی  ار  تنادنزرف  هکلب  تشاذگ  یمن  هدنز  مه  یگنهرب  هب  دروآ ، یم  رد  وت  راگزور  زا  رامد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يدوب ، 
نینچ نیا  الاح  دـیرپ ؟ تا  هرهچ  زا  گنر  ارچ  دـناوخ ، هزرابم  هب  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تعاس  نآ  وگب ، تدوخ  زا  هیواعم  يا  درک ،
ینیب ار  وا  يریلد  یگنادرم و  ات  ورب  مالسلا  هیلع  یلع  فاصم  هب  يزان  یم  دوخ  يوزاب  توق  تعاجش و  هب  رگا  يا ؟  هتفرگ  رخسمت  هب  ارم 

اهیا دومرف : داریا  نومـضم  نیا  اب  نانآ  زردـنا  دـنپ و  رد  يا  هبطخ  داتـسیا و  شیوخ  هاپـس  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  رگید  زور 
ۀبیط نکاسم  ةرفغملا و  مکل  هباوث  لعج  میلا و  باذـع  نم  مکیجنت  ةراجت  یلع  مکلد  دـق  ؤامـسا ه  تسدـقت و  ؤانث ه و  لج  نا هللا  سانلا ! 

مکفوفص اوصرف  الا  ( 65  . ) صوصرم ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذـلا  بحی  هللا  نا  ربکا ؛ هللا  نم  ناوضر  و  ندـع ،  تانج  یف 
رب تلـالد و  يراـک  رب  ار  امـش  یلاـعت  يادـخ  مدرم !  يا  ذـجاونلا ... یلع  اوضعو  رـساحلا  اورخا  عرادـلا و  اومدـق  صوصرملا و  ناـینبلاک 

راتـسود یلاـعت  يادـخ  دومرف ، لزنم  نآرق  رد  تسا ،  یلاـعت  قح  ناوـضر  هبیط و  تاـنج و  ترفغم و  شدوـس  هک  درک  تیادـه  یتراـجت 
فوفـص و  دینک ، رکفت  هیآ  نیا  رد  سپ  دننک . یم  مکحم  صوصرم  ناینب  نوچ  ار  ناش  فوفـص  هک  نانآ  تسا .  هللا  لیبس  یف  نادهاجم 

اه نادند  دیراد ،  هگن  بقع  دنراد  حالـص  رتمک  هک  نانآ  دـینکفا و  ولج  رد  ار  ناراد  هزین  دـینک ، مکحم  صوصرم  ناینب  نوچ  ار  شیوخ 
بـضغ طخـس و  بجوم  ات  دیزیرگن ، نادیم  زا  و  دیهد ، رارق  ناعاجـش  تسد  رد  ار  مچرپ  و  دوش ، رت  يوق  امـش  لد  ات  دـیراشفب  مه  رب  ار 

نا رارفلا  مکعفنی  نل  لق  تسین .  يراد  ولج  عناـم و  ار  یلاـعت  يراـب  مربم  مکح  موتحم و  لـجا  هک  دـینادب  دـیریگ و  رارق  ناحبـس  يادـخ 
دـشابن هدنهد  تاجن  رارف  دشاب  هدیـسر  لجا  رگا  تسین .  یعفن  ار  رارف  دـینادب  ( 66 . ) الیلق الا  نوعتمت  ـال  اذاو  لـتقلا  وا  توملا  نم  متررف 

قفاوم ناتسود  قداص و  نارای  دسر . ارف  يزوریپ  رفظ و  ات  دییوج  تناعتـسا  يرای و  قدص ،  ربص و  زا  دیراپـسب و  یهلا  ياضق  رب  لد  سپ 
میتسه وت  نامرف  هب  شوگ  ام  نینموملاریما !  يا  دنتفگ : هدرک ،  تباجا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  توعد  رورسم  داش و  يرطاخ  اب 

رب هفوک  رکـشل  هنوگچ  هک  ینیب  یم  تفگ :  يریمح  عالکلا  يذ  هب  هیواعم  ماـگنه  نآ  رد  میرادربناـمرف .  عیطم و  ار  وت  لد ،  ناـج و  زا  ، 
رب هاگ  نآ  نانآ ،  باوج  لثم  هن  اما  مراد  یباوج  تفگ :  يریمح  عالکلا  يذ  يراد ؟  نانآ  يارب  یباوج  اـیآ  دـنوش ؟ یم  قیوشت  اـم  دـض 
هک میناد  یم  ام  دنیوگ ؟ یم  هچ  زاجح  قارع و  لها  هک  دیا  هدینـش  تفگ :  هدرک و  ماش  لها  هب  ور  تفرگ ،  رارق  دوخ  بسا  رب  تساخ و 

نیملسم هفیلخ  ربمایپ و  داماد  نافع  نب  نامثع  اما  تسا  رایسب  لیاضف  میظع و  بقانم  ریثک و  قباوس  ياراد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
و دییوجب ، تناعتـسا  یلاعت  يادخ  زا  ماش !  لها  يا  دش . هتـشک  شنارای  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  هانگ  مرج  یب  هک  دوب 
هب راکیپ  هزرابم و  دصق  هب  هتفرگرب  حالـس  ماش  لها  عالکلا ؛  يذ  نخـس  زا  دعب  دیهدن . يراوخ  تفخ و  هب  نت  زگره  دینیزگب و  ار  راکیپ 
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ای یمخز  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناراوس  تسد  هب  اما  دناوخ  زجر  دندش و  نادیم  دراو  يدارفنا  تروس  هب  راوس  نیدنچ  دندمآ ؛ نادیم 
همیخ هب  ات  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  يریلد  تعاجـش و  نانچ  نآ  دـنتخات و  هیواعم  رکـشل  رب  راصنا  زا  مالغ  ود  ماـگنه  نیا  رد  دـندش . هتـشک 

درم رازه  زا  شیب  دنوش ، عمج  ات  تساوخ  رکـشل  زا  رایط  رفعج  نب  هللادبع  دـندش . دیهـش  ود  ره  دـیدش  لاتق  زا  دـعب  اما  دندیـسر . هیواعم 
تعامج زور  نیا  رد  داد . يور  فرط  ود  نیب  يدیدش  راکیپ  و  دندرک ، هلمح  هیواعم  رکـشل  هب  شنارای  اب  سپـس  دـندرک ، عامتجا  یگنج 

 : تفگ درک و  ادص  ار  دوخ  هلیبق  نادرم  یمارخ  رشب  نب  عجسم  مان  هب  يدرم  هعقاو  نیا  زا  دعب  دندش . كاله  هتـشک و  ماش  لها  زا  يریثک 
یم يروآ  مان  تعاجـش و  هب  ار  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  منک و  هلمح  قارع  لـها  رب  اـت  دـینک  يراـی  ارم  ناردارب !  يا 

يدـیدش راکیپ  دـش و  نادـیم  دراو  ياهنت  هب  يو  درکن . تباجا  ار  وا  توعد  شا  هلیبق  زا  سک  چـیه  اما  منک .  راز  راک و  هزرابم و  دـیاتس 
مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :  یم  و  تسج ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هاگیاج  و  تشاد ،  هتـسویپ  یتالمح  درک و 

 ! نزم یگنادرم  فال  نینچ  نیا  تفگ :  تفرگ و  رارق  وا  لباقم  رد  یئاط  متاح  نب  يدع  مینک .  يا  هزرابم  مه  اب  ات  دـیهد ، ناشن  نم  هب  ار 
نییاپ هب  بسا  زا  ار  وا  درک و  ورف  وا  هنیـس  رب  يا  هزین  متاح  نب  يدـع  دـنک ، هلمح  ات  دـمآ  کـیدزن  یمارخ  مینیبب .  ار  وت  تعاجـش  اـت  اـیب 

یلع نارای  زا  راگزور و  رادمان  ناعاجـش  زا  هک  یـسودس  رمعم  نب  دلاخ  راب  نیا  درپس . ناج  مد  رد  داتفا  نیمز  رب  نوچ  یمارخ  تخادنا ، 
تمواقم ناج  ياپ  ات  دنک و  هلماعم  ادخ  اب  دراد  تسود  سک  ره  زاجح ! قارع و  لها  يا  تفگ :  دمآ و  گنج  نادیم  هب  دوب  مالـسلا  هیلع 

دنتسب و نامیپ  و  دندش ، قفاوم  وا  اب  فلتخم  لیابق  زا  رفن  رازه  هس  زا  شیب  مینکـشب .  مهرد  ار  ماش  لها  ات  ددنبب  گرم  تعیب  نم  اب  دیامن 
هک دندرک  هناناج  ياهگنج  هنادرم و  ياه  هلمح  ردق  نآ  نانآ  دندش . ماش  لها  اب  گنج  هدامآ  یگمه  و  دنتسکش ، مه  رد  ریـشمش  فالغ 

ناهنپ ماش  رکـشل  نایم  رد  تخیرگ و  دوخ  هاگیاج  زا  هیواعم  دـندش ، لخاد  هیواعم  همیخ  هب  هک  نیا  اـت  دوب ، هدـیدن  زور  نآ  هب  اـت  یـسک 
ماغیپ دلاخ  يارب  درب و  راک  هب  يا  هلیح  هیواعم  تفرگ .  تمینغ  هب  دوب  هیواعم  همیخ  رد  حالـس  لام و  زا  هچنآ  سپـس  رمعم  نب  دلاخ  دش .

زا ناسارخ  تراـما  عمط  هب  مه  دـلاخ  نکم .  تدـهاجم  نیا  از  شیب  مهد .  یم  وت  هب  ار  ناـسارخ  تراـما  موش  زوریپ  نم  رگا  هک  داتـسرف 
. دادن همادا  نآ  زا  شیب  دیشک و  تسد  راکیپ  گنج و 

هیواعم رب  ءادردوبا  هریرهوبا و  تلاسر 

یبا نب  یلع  اب  ارچ  هیواـعم !  يا  دـنتفگ : هتفر و  هیواـعم  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  زا  ءادردوبا  هریرهوبا و  رگید ، زور 
وت زا  تفالخ  يدصت  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نیا  لاح  يزیر ؟  یم  ار  ناناملـسم  نوخ  و  یگنج ؟  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط 

هیلع و هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هب  شتبارق  تهج  هب  مالسا و  رد  هک  یتلیضف  نید و  رد  هک  يا  هقباس  ببس  هب  تسا ،  رتراوازس  رت و  قیال 
یلص ادخ  لوسر  نیبراحم  نیفلاخم و  زا  نایفـسوبا  تردپ  و  ( 67  ) قیلط يدرم  هک  یلاح  رد  تسا  نیدـهاجم  رجاهم و  زا  يدرم  وا  هلآ ، 

هب يویند  تسایر  ایند و  لاـم  يارب  ارچ  سپ  یتسین ،  ربارب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  وت  تسا .  هدوب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا 
هیواـعم ییآرد .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تقفاوم  تعباـتم و  در  ینک و  اـهر  ار  گـنج  تسا  رتهب  یتساـخرب ؟  گـنج  هبراـحم و 
مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  تفـالخ  يارب  میوـگ  یمن  و  مهد ،  یمن  لیـضفت  حـیجرت و  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  ار  دوـخ  نم  تفگ : 

یم رـس  هب  وا  رانک  رد  نامثع  ناگدنـشک  نکیل  و  مراد .  لوبق  دیتفگ  یلع  مراکم  لیاضف و  قالخا ،  نساحم و  زا  هچنآ  هکلب  مرتراوازس . 
تعباتم و دـنریگب  یمیمـصت  ره  ناناملـسم  مراذـگ و  یم  راـنک  ار  ینمـشد  تموصخ و  دراپـسب  نم  هب  ار  مولظم  هفیلخ  نیلتاـق  رگا  دـنرب ،
 . مرادن يرگید  ضرغ  تسا و  نیمه  نم  تساوخ  تفگ :  هیواعم  يراد ؟  نیا  زا  ریغ  يرگید  نخـس  ایآ  دـنتفگ : نانآ  منک .  یم  تقفاوم 

هدیـشوپ یـسک  رب  وت  نءاش  ولع  تفارـش و  تلیـضف و  هبترم  نسحلا !  ابا  ای  دنتفگ : هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  ود  نآ 
تسا هدمآ  وت  گنج  هب  هدرک و  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  عامط  لهاج و  هیفس ،  یعمج  هک  بلط  ایند  نید و  یب  تسا  يدرم  هیواعم  تسین و 

دنک یم  نامگ  هیواعم  میا .  هتفگ  اه  تحیـصن  ار  وا  میتفر و  هیواعم  تحیـصن  هب  اـم  دوش ، یم  هتخیر  ناناملـسم  زا  یعمج  نوخ  زور  ره  ، 
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هنتف شتآ  یتـسرفب ،  هیواـعم  دزن  ار  ناـمثع  ناگدنـشک  رگا  دـبلط ، یم  وت  زا  ار  ناـنآ  دنتـسه ، وت  رکـشل  رد  وـت و  دزن  رد  ناـمثع  نـالتاق 
لوسر باحصا  يا  دومرف : نینموملاریما  دهد . یم  نت  ناناملسم  مکح  هب  و  درادن ، گنج  يارب  يا  هناهب  رگید  هیواعم  دوش و  یم  شوماخ 

یمن مدوبن و  رـضاح  نم  دنتـشک و  ار  نامثع  هک  يزور  دـنناد ، یم  همه  تسا .  يراکم  كریز و  درم  هیواعم  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
میا هدینـش  دـنتفگ : ود  نآ  مهد .  هیواعم  لیوحت  نم  ات  دـییوگب  دیـسانش ، یم  ار  نامثع  ناگدنـشک  امـش  رگا  تسیک ،  ناـمثع  لـتاق  مناد 
يو رب  دندش و  لخاد  وا  يارـس  رد  ... و یعازخ ،  قمح  نبورمع  یئاط  متاح  نب  يدع  رتشا و  کلام  رـسای و  نب  رامع  رکب ، یبا  نب  دمحم 
نآ دزن  ءادردوبا  هریرهوبا و  مهد .  هیواعم  لیوحت  ات  دیروایب ، ار  تعامج  نآ  دیورب و  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندز . مخز 

هیواعم دزن  میریگب و  ار  امـش  ات  هدومرف  ار  ام  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـیتشک . ار  نامثع  امـش  میدینـش  دـنتفگ : دـنتفر و  تعاـمج 
يا دنتفگ : هدیـشک و  ریـشمش  هدرک و  عامتجا  رفن  رازه  هدش ،  رـشتنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  رد  ربخ  نیا  نوچ  میتسرفب . 

، دـندادن يرای  ار  وا  دـندوب و  شوماخ  رـضاح و  هنیدـم  رد  رابک  هباحـص  همه  راصنا و  رجاهم و  نامثع  لـتق  زور  ءادردوبا ! يا  هریرهوبا و 
هفیاط ره  زا  دـش و  هنیک  زا  رپ  اه  هنیـس  ات  دنتـشاد ، یم  اور  ملظ  مدرم  قح  رد  وا  ءارما  لامع و  درک ، یمن  راتفر  تعیرـش  نوناق  رب  هک  اریز 
هحلط تفر  نامثع  هناخ  ماب  رب  هک  یـسک  نیتسخن  دـندز . نماد  ار  هنتف  شتآ  اقفتم  ریبز  هحلط و  هشیاع و  دـندیروش . وا  رب  ریثک  یعمج  يا 

وا هب  هیواعم  رگا  دادن  يرای  درکن و  تباجا  ار  وا  هیواعم  نکیل  تساوخ ،  کمک  وا  زا  درک و  دادمتسا  هیواعم  زا  نامز  نیا  رد  نامثع  دوب .
ینادان يدرخ و  یب  زا  هیواعم  و  میتسه ،  کیرـش  نامثع  نتـشک  رد  ام  همه  تروص  نیا  رد  سپ  دش ، یمن  هتـشک  نامثع  درک  یم  کمک 
مالسلا هیلع  یلع  رکشل  زا  ناریح ،  ریحتم و  نانخس  نیا  ندینـش  زا  ءادردوبا  هریرهوبا و  داد . بیرف  لیطابا  نیا  هب  ار  امـش  دوب و  هاگآ  امش 

دزن هب  نانآ  دنیـشنن . ورف  شزاس  حلـص و  اب  هنتف  شتآ  دـسرن و  نایاپ  هب  یناسآ  هب  راـک  نیا  دـنتفگ  یم  رگیدـمه  هب  هار  رد  دـنتفر ، نوریب 
هیواعم دزن  زا  سپـس  دـندرک . ریرقت  ار  ارجام  تیفیک  دـنتفگ و  وا  هب  دندینـش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  هچنآ  دـنتفر ، هیواعم 

نمحرلادبع دندرک . لقن  ار  شیوخ  هعقاو  دـندش و  نکاس  ماش  لها  هیقف  يرعـشا ،  منغ  نب  نمحرلادـبع  دزن  صمح  رهـش  هب  هدـش  جراخ 
دیدید دیتشاد و  روضح  هنیدم  رد  نامثع  لتق  نامز  رد  هک  منک  یم  بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  هباحـص  رفن  ود  امـش  زا  تفگ : 
هبلاطم وا  زا  ار  نامثع  نیلتاق  دـیتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  هنوگچ  درکن . يرای  ار  وا  یـسک  چـیه  یلو  دـندوب  رـضاح  راصنا  رجاهم و 

! دیدرک

صاعورمع يوجتسج  رد  رتشا  کلام 

. دـندرک ییارآ  فـص  رگیدـکی  لـباقم  رد  هداـمآ و  اهرکـشل  رگید  زور  دـشن ، لـصا  يا  هدـیاف  ءادردوـبا  هریرهوـبا و  تطاـسو  زا  نوـچ 
یم زجر  سرت  فوخ و  اب  دـمآ و  نادـیم  هب  دـندوب  روهـشم  فورعم و  مجع  برع و  نایم  ندـیگنج  رد  هک  کع  هلیبق  هارمه  صاعورمع 
نایم رد  رتشا  کلام  دـش . زاغآ  دـیدش  يراکیپ  و  تساخرب ،  نانآ  هلباـقم  هب  جـحذم  هلیبق  ناراوس  زا  رفن  دصیـس  اـب  رتشا  کـلام  دـناوخ .
یمن ار  دوخ  دناوخ و  یم  زجر  رگید  بناج  زا  صاعورمع  دـشکب . ار  وا  ای  دـنز ، وا  رب  یمخز  ات  تشگ  یم  صاعورمع  لابند  هب  تیعمج 

هک تسا  حالـص  تفگ :  رتشا  کلام  دنزن . یبیـسآ  ار  وا  رتشا  ات  تخادـنا  کع  هلیبق  نایم  رد  ار  دوخ  دـید  ار  یعخن  رتشا  نوچ  اما  دوتس ؛
سپ مینک .  دوبان  میروآ و  گـنچ  هب  ار  صاـعورمع  تروص  نیا  رد  دـیاش  مینز  مه  رب  ار  ناـشعمج  مینک و  هلمح  کـع  هلیبق  هب  هراـبکی 
هلمح نیا  رد  دندیـسر ، وا  هدرپ  ارـس  هیواعم و  همیخ  هب  ات  دندرب  بقع  ار  نانآ  و  دـندرک ، هلمح  رتشا  کلام  نامرف  هب  جـحذم  هلیبق  نادرم 

دوخ تخیرگ و  قیمع  یمخز  اب  هک  دز  يا  هزین  صاعورمع  رب  رتشا  کلام  دندش ، حورجم  یمخز  هیقب  هتـشک و  کع  هلیبق  زا  رفن  داتـشه 
زا عاجـش و  يوناـب  هک  هیجحذـم  نانـس  ما  هلمح ،  نیا  رد  دـش . هدز  تشحو  ریحتم و  زور  نآ  رد  هیواـعم  تخادـنا .  هـمیخ  لـخاد  هـب  ار 
ریلد عاجش و  ار  نانآ  درک و  یم  قیوشت  ضیرحت و  ماش  لها  اب  گنج  هب  ار  دوخ  موق  داتسیا و  يدنلب  رب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نارادتسود 

هب هصغ  زا  و  دینـش ، یم  ار  نانـس  راعـشا  قیوشت و  يادص  دید و  یم  ار  عضو  نیا  هک  هیواعم  تفگ .  یم  مانـشد  ار  ماش  لها  دناوخ و  یم 
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داتـشه نتـشک  زا  رت  خلت  نم  يارب  ماش ،  لها  مانـشد  رد  نانـس  ما  نانخـس  تفگ :  دوخ  صاوخ  هب  دیـسر ، ارف  بش  نوچ  دـیچیپ ، یم  مه 
منک یم  تبوقع  تخس  وا  موش  زوریپ  رگا  تسا .  نم  زرابم 

هیواعم اب  ( 68  ) نانس ما  تیاکح 

تـساوخرد یلکـشم و  عفر  يارب  نانـس  ما  يزور  داـتفا ، هیواـعم  تسد  هب  تموکح  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  تداهـش  زا  دـعب 
نخـس نآ  نانـس !  ما  يا  تفگ :  هیواعم  تسـش ،  هیواعم  دزن  هب  نوچ  تساوخ  تاقالم  هزاجا  تفر ،  هیواعم  دزن  ماش  هب  هنیدم  زا  یتجاح 
نانـس ما  يراد ؟  دای  هب  يدرک  یم  ضیرحت  ام  رب  ار  دوخ  موق  يداد و  یم  ماش  لها  هب  نیفـص  گنج  رد  هک  ییاـه  مانـشد  تشز و  ياـه 

یم تسار  تفگ :  هیواعم  اب  نینچ  زین  وت  درک . یمن  تساوخزاب  رگید  راـب ، وفع  زا  دـعب  فاـنم ،  دـبع  ینب  وت ، فالـسا  اـما  یلب ،  تفگ : 
 : تفگ نانس  ما  یتفگ .  یم  اهرعش  ماش  لها  ینوبز  یتمه و  نود  مالـسلا و  هیلع  یلع  یگنادرم  رد  نیفـص  گنج  زور  رد  وت  یلو  ییوگ 

دوخ ناج  زا  ار  وا  نوچ  مدـمآ ،  یمن  وت  دزن  هب  زگره  نم  دوب  هدـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگا  متفگ ،  یم  مه  ار  يراعـشا  یلب 
یلع هدـیمح  تافـص  فصو  زا  نم  نابز  هزاـت  دوب . مه  فیـصوت  فیرعت و  نینچ  نیا  راوازـس  يو  هک  قحلا  و  متـشاد .  یم  تسود  رتشیب 

نب ناورم  تفگ :  نانـس  ما  تسیچ ؟  وت  تجاح  دیـسرپ : هیواـعم  درک . فیـصوت  ناوت  یمن  ار  رازه  زا  یکی  و  تسا ،  رـصاق  مالـسلا  هیلع 
 . يراد زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  مهاوخ  یم  وت  زا  دنک ، یم  تساوخزاب  ارم  هلیبق  دـنک و  یم  متـس  ناملـسم  مدرم  رب  هنیدـم  رد  وت  لماع  مکح 

. درک هنیدم  یهار  ار  وا  درک و  اطع  وا  هب  هیده  مهرد  رازه  هد  رتش و  کی  داد و  نانس  ما  هب  تباجا  هدعو  هیواعم : 

هیواعم هئطوت 

هلیبق زا  جودخم  نب  ناسح  هب  ار  وا  ملع  لزع و  تسایر  زا  یللع  هب  انب  ار  هدنک  هلیبق  سیئر  سیق  نب  ثعشا  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
هب هتخادـنا و  هار  هب  اـغوغ  بوشآ و  دـندرک و  ضارتـعا  هعیبر  موـق  هب  دـندمآ و  مشخ  هب  هدـنک  هلیبـق  ناـگرزب  زا  یتعاـمج  درپـس . هعیبر 

يارب ار  وت  مچرپ  دشاب و  وت  نآ  زا  نم  موق  ملع  نیا  تفگ :  سیق  نب  ثعشا  هب  تساخرب و  جودحم  نب  ناسح  دنتفگ . یم  ازـسان  رگیدکی 
ارف ار  دوخ  صوصخم  رعاش  دیسر ، هیواعم  هب  ثعشا  لزع  ربخ  نوچ  منک .  یمن  ار  راک  نیا  هللاذاعم ،  تفگ :  ثعـشا  مراد .  یم  رب  مدوخ 

حیرش دیسر ؛ هدنک  موق  هب  تایبا  نآ  نوچ  دیآ . ام  يوس  هب  ات  نک  جییهت  ار  وا  يارـسب و  ثعـشا  فصو  رد  دنچ  یتایبا  تفگ :  و  دناوخ ،
؛ دزادـنا مه  ناج  هب  ار  ناردارب  ات  دراد  ار  ام  نایم  رد  قاقـش  قافن و  دـصق  هیواعم  نمی !  لها  يا  تفگ :  تساخرب و  یجحذـم  یناـه  نب 

لفاغ وا  هلیح  رکم و  زا  دیشاب و  رایشوه  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  نمـشد  هیواعم 
هب ار  شیوخ  رکشل  دش ، سویءام  سیق  نب  ثعشا  زا  هیواعم  نوچ  دنداد . وکین  يرعش  اب  ار  هیواعم  باوج  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  دیـشابن !
ارچ نامعن  يا  تفگ :  دـیبلط و  روضح  هب  ار  هعاضق  هلیبق  سیئر  یعاضق  ۀـلبج  نب  ناـمعن  و  داد . ناـمرف  قارع ،  لـها  اـب  راـکیپ  هزراـبم و 
ملع اب  لیابق  همه  زورما  دیتسه ، نادیم  ناعاجـش  رکـشل و  نایع  زا  هعاضق  هلیبق  امـش  هک  نآ  لاح  و  یتسـشن ،  بقع  هدرک  كرت  ار  نادیم 

رب تدوخ  هیواعم !  يا  تفگ :  نامعن  تسا ؟  هدوب  هچ  امش  فقوت  بجوم  مدیدن ،  ار  امـش  نم  یلو  دندروآ  گنج  هب  يور  شیوخ  ياه 
قارع و ناناولهپ  زاـجح و  نازراـبم  اـب  گـنج  هب  ار  اـم  زور  ره  یلو  یهد  یم  بیترت  هوکـش  اـب  یـسلاجم  ینیـشن و  یم  نیگنر  هرفـس  رس 

لاح ینک ،  یم  ضیرحت  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  گنج  هب  ار  ام  مه  زور  ره  یتسرف .  یم  هرصب  نانز  ریشمش  هفوک و  نازادناریت 
منک و یم  لزع  هعاضق  يرادرس  زا  ارم  هک  يا  هداد  ماغیپ  وت  تسین .  ناسآ  راک  ندیگنج ،  بلاط  وبا  رسپ  دنمورین  هاپـس  لباقم  رد  هک  نیا 

نم رگا  تسا ،  نیمه  نم  قح  ایآ  مراـمگ .  یم  وت  ياـج  هب  تسا  رت  قفـشم  رت و  حـصان  رت و  هتـسیاش  نم  زا  وت ، معز  هب  هک  رگید  یـسک 
 . مدینـش یمن  ار  ینخـس  نینچ  نیا  مدرک ،  یمن  راـیتخا  مالـسلا  هیلع  یلع  تعباـتم  رب  ار  وت  تعاـطا  مدوب و  هتخورف  اـیند  هب  ار  دوـخ  نید 
زا دنشک ، یم  ار  يریثک  عمج  دننک و  یم  هلمح  ام  رکـشل  رب  زور  ره  سیق  نب  دیعـس  رتشا و  کلام  اما  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  هیواعم 
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هدرک و لیامح  ریشمش  دیشوپ ، مزر  سابل  هیواعم  نخـس  ندینـش  اب  نامعن  دینک . يریگولج  نانآ  موجه  زا  ات  مراد  عقوت  هعاضق  هلیبق  وت و 
جحذم نادمه و  هلیبق  دارفا  اب  هارمه  سیق  نب  دیعس  رتشا و  کلام  دومن ، هلمح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکشل  هب  هعاضق  هلیبق  یهارمه  هب 
نامعن تکاله  ربخ  نوچ  دندش . هتـشک  هعاضق  هلیبق  زا  يدایز  عمج  نامعن و  تبقاع  دش . زاغآ  تخـس  يدربن  دنداتـسیا و  نانآ  لباقم  رد 

یلع هب  یبلق  تدارا  لیم و  وا  دوب  هدیمهف  نوچ  دوش  هتشک  وا  تشاد  تسود  لد  رد  اما  دادرس  هلان  درک و  یبات  رهاظ  رد  دیـسر  هیواعم  هب 
. درک ادیپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

هرظانم

زا هک  حوـن  ( 69  ) یبا ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  باحـصا  زا  يدرم  دـندش ، کـیدزن  رگیدـمه  هـب  قارع  ماـش و  ياهرکـشل 
ماوقا زا  يدرم  هک  عالکلا  يذ  اب  نتفگ  نخس  هزاجا  ایآ  نینموملاریما ،  ای  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوب ، ملع  لضف و  بحاص  نیملکتم 

يذ لثم  يدرم  فارصنا  دومرف : نینموملاریما  منک .  بذج  شیوخ  هب  ار  وا  تسا  دیما  ییامرف ؟  یم  تسا  ماش  لها  نارادرـس  زا  العف  ام و 
عالکلا يذ  داتسیا و  هیواعم  رکشل  لباقم  رد  حون  یبا  یسیونب .  همان  شیارب  ای  ینک  تاقالم  ار  وا  يریخم  وت  تسا .  راوشد  يراک  عالکلا 

تسا و تلالـض  رب  وا  تیادـه و  رب  وت  مراد  نیقی  تفگ :  هیواـعم  تساوخ ،  هزاـجا  هیواـعم  زا  عـالکلا  يذ  دـناوخ . ارف  وگ  تفگ و  هب  ار 
يراد ینخـس  ره  تفگ :  دمآ و  حون  یبا  لباقم  رد  عالکلا  يذ  سپ  تسوت .  اب  رایتخا  اما  تسا ،  لطاب  رب  وا  قح و  رب  وت  هک  مرادن  کش 

نیا رد  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  نادب  تسا .  نارگید  زا  رتراوازـس  وت  هب  نم  تحیـصن  متـسه و  وت  تسود  نم  تفگ :  حون  یبا  نک ؟  نایب  ، 
طلغ هب  تسین ،  زیاج  وا  رب  تفالخ  هک  تسا  هکم  حـتف  ناگدـش  دازآ  زا  هیواعم  دـینک ؛ یم  زوریپ  ار  وا  امـش  و  تسا ،  راـک  اـطخ  گـنج 

وا يوریپ  هب  امـش  دور و  یم  اطخ  هب  نامثع  نوخ  بلط  رد  دیتسه . وا  قفاوم  دینک و  یم  تعباتم  ار  وا  اطخ  هب  امـش  دراد و  تفالخ  ياعدا 
یم نامثع  لتق  هب  مهتم  غورد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هیواعم ،  و  دراد ، هیواعم  زا  ریغ  یثراو  نامثع  نوچ  دیور ، یم  اطخ  هب 

ام و  بیاغ ،  امش  میدوب و  رـضاح  هنیدم  رد  ام  نامثع  لتق  نامز  رد  عالکلا !  يذ  يا  دینک . یم  يرای  قیدصت و  اطخ  هب  ار  وا  امـش  دنک و 
زا دعب  تسا ،  نیمکاحلاریخ  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادخ  دنتشک . ار  وا  هتسناد و  حابم  ار  وا  نوخ  نتخیر  ناملسم  میناد .  یم  امش  زا  رتهب 

لیم اب  هدیشک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  نانآ  ریغ  راصنا و  رجاهم و  زا  مدرم  نامثع ،  ندش  هتـشک 
رت قحتسم  هیواعم  زا  نیملسم  تفالخ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگا  يریمح !  درم  يا  دندرک . تعیب  تفالخ  يارب  تبغر  و 

غارس مالسلا  هیلع  یلع  اب  زارطمه  يواسم و  ینید  هقباس  ملع و  تلیضف و  فرـش و  رد  هک  ار  یـسک  شیرق  زا  سپ  یناد ،  یمن  رت  یلوا  و 
ات ینک  رضاح  ار  رسای  رامع  یناوت  یم  ایآ  اما  مدینش ،  ار  وت  هناتـسود  ياه  تحیـصن  حون !  ابا  يا  تفگ :  عالکلا  يذ  امن . یفرعم  يراد ، 

دید ار  رسای  رامع  تشگ و  رکشل  نیب  رد  حون  وبا  دوش ؟ راکشآ  تقیقح  میونـشب و  ام  دنک و  وگ  تفگ و  هرظانم و  یتعاس  صاعورمع  اب 
دمحم تمدخ  رد  ردب  گنج  رد  هک  دندوب  یناسک  زا  رفن  ود  زج  هب  هک  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  یـس  اب  رـسای  رامع  درک . ریرقت  ار  ارجام  و 

ناور صاعورمع  بلط  رد  حون  وبا  یهارمه  هب  عالکلا  يذ  داتـسیا  هیواعم  رکـشل  لباقم  رد  دندرک ، داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
 ، قداص يدرم  امش  نیب  رد  ایآ  هللادبعابا !  يا  تفگ :  عالکلا  يذ  درک . یم  قیوشت  گنج  هب  ار  مدرم  دوب و  هداتـسیا  يدنلب  رب  ورمع  دش ،
 : تفگ تسوت ؟  هارمه  هک  تسیک  درم  نیا  دیـسرپ ، صاعورمع  دنیـشنب . وگ  تفگ :  هب  رـسای  رامع  اب  ات  تسا  دنمدرخ  حـصان و   ، قفـشم
رد تفگ :  صاعورمع  ددرگرب . شیوخ  رکـشل  هب  ات  تسا  نم  تیاـمح  رد  ـالعف  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  نم  مع  رـسپ  نیا 

هیلع نینموملاریما  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  نارای  يامیـس  هکلب  تفگ :  حون  وبا  منیب .  یم  ار  بارت  وبا  يامیـس  وا  هرهچ 
نیا تفگ :  دیـشک و  ریـشمش  یملـس  روعالاوبا  منیب .  یم  ار  نوعرف  لـهج و  وبا  يامیـس  وت  يور  رد  یلو  ینک ،  یم  هدـهاشم  ار  مالـسلا 

رب شاب و  شوماخ  روعالاوبا ! يا  تفگ :  عالکلا  يذ  مشکب .  ار  وا  دـیاب  دـهد ، یم  مانـشد  ار  اـم  دراد  بارت  وبا  يامیـس  هک  میئل  باذـک 
رگا دنک ، هاگآ  ار  امش  دیراد  راک  نیا  رد  هک  ار  يا  ههبش  ات  مدروآ  اج  نیا  هب  مدرک و  دهع  وا  اب  تسا  نم  مع  رسپ  وا  نیشنب ،  دوخ  ياج 
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تسام و رکشل  رد  یلب  تفگ :  حون  وبا  تسامش .  نایم  رد  رسای  رامع  ایآ  دیسر : صاعورمع  منک .  یم  بدا  ریشمش  اب  ار  وت  ینک  ضرعت 
؟  تساجک رد  نونکا  تفگ :  صاعورمع  میناوخ .  یم  وا  هرظانم  هب  ار  وت  نونکا  تسا و  ممـصم  يدج و  رایـسب  امـش  اب  راکیپ  لاتق و  رد 

تکرح رـسای  رامع  يوس  هب  دوخ  نارای  اب  صاعورمع  تسوت .  رظتنم  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  زا  رفن  یـس  اب  رـسای  راـمع  تفگ :  حون  وبا 
 : تفگ رسای  رامع  هللا .  الا  هلا  ال  تفگ :  درک و  زاغآ  نخـس  صاعورمع  دنتـسشن . دندمآ و  دورف  بسا  زا  دندیـسر ، رگیدمه  هب  ات  هدرک 

مالـسا رد  هک  یـسک  نآ  نخـس  نک ،  زاغآ  تیلهاج  مسر  هب  هبطخ  زین  کنیا  يدرواین ،  نابز  هب  زگره  ربمایپ  تاـیح  رد  ار  دـیحوت  هملک 
یفطصم دمحم  اب  هک  تسا  یناسک  زا  هیواعم  وت  سیئر  وگ . زاب  تسا  هدوب  نیبراحم  سیئر  یهارمگ  تلالـض و  رد  تسا و  تسپ  لیلذ و 

نمـشد هتـسویپ  دنیوگ ، رتبا  رـسپ  رتبا  ار  وت  دـنکفا ، هنتف  وا  تما  نیب  رد  درک و  گنج  تشاد و  تموصخ  شتایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رگا یتسین ،  صقن  بیع و  یب  وت  رامع  يا  تفگ :  دمآ و  مشخ  هب  صاعورمع  یتسه .  يدوب و  وا  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

متیادـه مالـسا  تکرب  هب  یلاـعت  يادـخ  مدوب ،  هارمگ  ییوگب  رگا  هلب ،  تفگ :  راـمع  منک .  یم  اوسر  ار  وت  راکـشآ و  وت  بیع  مهاوـخب 
نانخـس نیا  زا  رگا  درک ، زیزع  ارم  یلاعت  يادـخ  مدوب  لـیلذ  ییوگب  رگا  درک . فیرـش  ارم  یلاـعت  يادـخ  مدوب  عیـضو  ییوگب  رگا  درک .

نیا رد  ایب  اما  یتفگ .  غورد  مشاب  هدرک  تنایخ  يا  هظحل  هکلب  یتعاـس و  ار  ص )   ) لوسر ادـخ و  ییوگب  رگا  اـما  یتفگ ،  تسار  ییوگب 
یم یسک  ره  زا  رتهب  ار  نافع  نب  نامثع  نتـشک  ناتـساد  صاعورمع !  يا  مییوگب ،  نخـس  میدش  عمج  نآ  يارب  هک  يزیچ  نآ  زا  سلجم 

هرـصاحم ار  وا  يا  هفیاط  هک  نیا  ات  دندرک  یم  بیغرت  ضیرحت و  وا  نتـشک  رب  یعمج  هتـشاذگ و  ورف  ار  وا  یعمج  مدرم ،  نیب  رد  یناد ! 
رد ریبز  هحلط و  شالت  دـندادن . ار  تعامج  هعمج و  زامن  هب  نتفر  هزاـجا  وا  هب  دوب و  سوبحم  شیوخ  يارـس  رد  زور  لـهچ  وا  دـندرک و 

و دناوخ ، یم  تما  لثعن  راتفک و  ریپ  ار  وا  هک  تسا  رت  یندینـش  نامثع  قح  رد  هشیاع  راتفگ  يا و  هدینـش  ار  نامثع  لتق  هب  مدرم  ضیرحت 
نودب هک  یـسک  نیتسخن  دنتـشک ، ار  نامثع  هشیاع  ضیرحت  کیرحت و  هب  مدرم  هک  نیا  زا  دـعب  دیـشکب . ار  تما  ( 70  ) لـثعن تفگ :  یم 

زا ار  وا  نوخ  هدمآ و  ماش  زا  يرکـشل  اب  هیواعم  نونکا  دوب و  هشیاع  درک ، ار  نامثع  نوخ  بلط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  مکح 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تسین ،  هدیشوپ  وت  رب  دهاوخ ! یم  ار  نامثع  ناگدنشک  و  دنک ! یم  هبلاطم  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

رد نک ،  هشیدنا  راک  نیا  رد  صاعورمع !  يا  دوبن . یـضار  مدرم  تسد  هب  نامثع  نتـشک  هب  یتح  تشادن  یتلاخد  چیه  نامثع  هثداح  رد 
 ، ناناملـسم یلو  هن  تسا و  نامثع  ثراو  هن  وا  نوچ  دـشابن ، طوبرم  نامثع  نوخ  بلط  هب  ار  هیواعم  هک  نادـب  امن ، لمءات  نآ  دـب  کـین و 
زا هشیاع  ریبز و  هحلط و  هرابرد  هچنآ  ناظقیابا !  يا  تفگ :  صاعورمع  دادـن . يرای  ار  وا  هک  تسا  هیواـعم  ندرگ  رد  ناـمثع  نوخ  هکلب 
مه نامثع  و  تسا ،  هیما  ینب  زا  دـنک  یم  ار  ناـمثع  نوخ  بلط  هک  هیواـعم  اـما  دـشاب . قح  یتفگ  ناـمثع  لـتق  ضیرحت  ناـمیپ و  ضقن و 

تسا نیا  وگ  تفگ و  تسلاجم و  زا  ضرغ  نیا ،  زا  ریغ  دشاب . رارقرب  کیدزن  يدنواشیوخ  تبارق و  ناشیا  نایم  دوب و  هیما  ینب  زا  يدرم 
يرترب و همه  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رکـشل  رد  وت  میبایب .  یلح  هار  تسا  هتـشذگ  نآ  زا  ینالوط  ياهزور  هک  گنج  يارب  اـت 

کی امش  ام و  ناظقیابا ،  يا  دوشن . هتخیر  قحان  هب  اه  نوخ  دسرب و  نایاپ  هب  گنج  نیا  وت  هطـساو  هب  دیاش  يراد ؛  يدایز  هاج  تمرح و 
هب میارد ،  تقفاوم  رگیدکی  اب  نآ  یهاون  رماوا و  لاثتما  نآرق و  ندـناوخ  رد  میناوخ ،  یم  زامن  هلبق  کی  رب  مینک و  یم  شتـسرپ  ار  ادـخ 

همادا لاتق  گنج و  هب  میـشاب و  فلاخم  مه  اب  ناناملـسم  نیب  دـیاب  ارچ  سپ  میراد ،  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاـسر  توبن و 
هک میوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ  صاعورمع !  يا  تفگ :  رـسای  رامع  دـبای . همتاخ  گنج  ات  امرف  یتحیـصن  ار  شیوخ  نارای  وت  سپ  میهد ، 
هچ نامیا  نید  نتشاد  نآرق و  ندناوخ  نامحر و  ندیتسرپ  زا  و  راک ! هچ  زامن  هلبق و  اب  ار  تنارای  وت و  دش . يراج  وت  نابز  زا  نانخـس  نیا 
رد وت  داد  رارق  ناهارمگ  نیلاض و  زا  ار  وت  یلاعت  يادـخ  تسام .  نآ  زا  نامحر  تدابع و  نامیا و  نید و  نآرق ،  هلبق و  تعفنم !؟  دوس و 
 . یـسانش یمن  تواقـش  زا  ار  تداعـس  یهد و  یمن  صیخـشت  تلاض  زا  ار  تیادـه  هک  يدـش  صیرح  نانچ  ایند  لام  ماقم و  هاج و  بلط 

شیپ لمج  گنج  رد  وا  نارای  ریبز و  هحلط و  هنتف  هک  درک  یهاوخ  گنج  نیثکان  هقرف  اـب  دوب ، هدومرف  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
ندیگنج هبراحم و  رد  نونکا  هک  دیتسه ، نیطساق  تعامج  نآ  امش  ینک و  یم  گنج  قطنم  یب  نیطـساق  ناراکمتـس و  اب  دومرف  زاب  دمآ .
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لوسر هک  يا  هدینشن  ایآ  رتبا ! يا  ریخ ! ای  دنک  یم  تیافک  رمع  مناد  یمن  دوب ، هداد  ربخ  نیقرام  اب  گنج  هب  ارم  نینچمه  میتسه .  امـش  اب 
؛ رامش نمشد  ار  وا  نمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  تسوا ؛  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  ار  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

يا تفگ :  صاـعورمع  ( 71  . ) تسین یتـسود  یلوم و  ناطیـش  زا  ریغ  ناـهج  رد  صاـعورمع  يا  ار  وـت  و  شاـب ،  نیعم  راـی و  ار  وا  رواـی 
 : تفگ رـسای  رامع  تسیچ ؟  نامثع  نتـشک  رد  وت  يءار  رظن و  منادـب  ات  وگب  ییوگ .  یم  ازـسان  تمالم و  هک  هدـش  هچ  ار  وت  ناـظقیابا ! 
ار وا  تفریذـپن  تحیـصن  نوچ  دنتـشاد  زاب  يراک  فـالخ  زا  ار  وا  هدـمآ و  گـنت  هب  وا  لاـمع  زا  مدرم  هک  مدرک  ناـیب  ار  وا  لـتق  تیفیک 
وت ایآ  صاعورمع :  دوب . یهلا  ریدقت  هب  وا  گرم  هکلب  ریخ ، رامع : تسا .  هتشک  ار  وا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  ورمع : دنتشک .

نامثع نوچ  و  دـندش ، دراو  وا  يارـس  هب  یعمج  هک  مدوب  رـضاح  وا  نتـشک  زور  رد  نم  رـسای : رامع  یتسه ؟  نامثع  ناگدنـشک  هلمج  زا 
فارتعا رامع  هک  دیـشاب  هاوگ  امـش  ماش !  لها  يا  دروآ ، رب  دایرف  صاعورمع  دنتـشک . ار  وا  مدرم  هجیتن  رد  دوب و  هدرک  قنور  یب  ار  نید 

یم هاوگ  نم  رب  ار  نانآ  وت  هک  متشک .  ار  نامثع  متفگ  یک  نم  هغبان !  رسپ  يا  رـسای : رامع  تسا .  هتـشک  ار  نامثع  امـش  هفیلخ  دنک . یم 
نیلتاق دیدمآ . ام  گنج  هب  هدرک  لیامح  ار  اهریـشمش  زورما  و  دـیتشک ، ار  نامثع  دیدیـشک و  ریـشمش  یگمه  امـش  صاعورمع  يریگ !؟ 

نطو نیمزرس و  هب  امـش  دوشن . هتخیر  نیا  زا  شیب  ناناملـسم  ياه  نوخ  دوش و  شوماخ  گنج  بوشآ و  ات  دیهد  لیوحت  ام  هب  ار  نامثع 
بلاط یبا  نب  یلع  هک  اجنآ  هغبان !  رـسپ  يا  تفگ :  دیدنخ و  رـسای  رامع  دیراذگاو . هیواعم  تسد  رد  ار  ماش  تراما  دیدرگرب و  شیوخ 

ماش لها  دیسر ، اجنیدب  نخـس  نوچ  يوش ؟  یم  روآدای  هزین  ریـشمش و  زا  ینک و  یم  گنج  زا  دای  وت  دنک  یم  باکر  رد  اپ  مالـسلا  هیلع 
رت هدنرب  ریشمش  زا  رسای  رامع  نانخس  دنتفگ  دیدینش . ییاه  خساپ  هچ  دیتفگ و  هچ  دییوگب ، دیسرپ : هیواعم  دنتفر . هیواعم  دزن  هب  هتساخرب 

ؤملاریما تمدخ  هب  رـسای  رامع  دنام . رد  داز  ردام  گنگ  نوچ  وا  باوج  رد  نتفگ  نخـس  تردـق  هلیح و  رکم و  همه  اب  صاعورمع  دوب ،
مان هب  ریمح  هلیبق  زا  يدرم  هیواـعم  رکـشل  رد  درک . ناـیب  تشذـگ  هرظاـنم  زا  صاـعورمع  وا و  نیب  هچنآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  هیواعم  رابخا  زا  یهاگ  تشاد و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رهم  لد  رد  هک  دوب  کلام  نب  نیـصح 
جاجتحا صاعورمع  رسای و  رامع  نیب  مدینش  تفگ :  دندوب ، یمیدق  تسود  هک  هیواعم  باحصا  زا  فوع  نب  ثراح  هب  تشون ،  یم  همان 

نب نیـصح  دندینـش ، ار  رـسای  رامع  تاملک  ثراح  نیـصح و  نوچ  میوش .  رـضاح  وگ  تفگ و  نیا  رد  یـشاب ،  لیام  رگا  تسا ،  رارق  رب 
ود ره  سپ  منک ،  یمن  يراـی  ار  هیواـعم  زگره  نیا  زا  دـعب  تفگ  دـنام و  ریحتم  رـسای  راـمع  مـکحم  لالدتـسا  راـتفگ و  رحـس  زا  کـلام 
اما دندرک . هبوت  هیواعم  هب  نداد  يرای  زا  تخیرگ و  رصم  هب  يرگید  صمح و  رهش  هب  یکی  دندرک . رارف  هیواعم  رکـشل  زا  هدش  تسدمه 

دندمآ و وا  دزن  هیواعم  باحصا  زا  یهورگ  تشگزاب ،  شیوخ  رکـشل  هب  دش و  غراف  رـسای  رامع  اب  هرظانم  هلداجم و  زا  صاعورمع  نوچ 
اب قح  ینعی  راد ) امثیح  رامع  عم  قحلا  وردی   : ) یتفگ يدرک و  لقن  یتیاور  ادـخ  ربمایپ  زا  رـسای  رامع  قح  رد  وت  صاعورمع  يا  دـنتفگ :

یفطـصم دـمحم  زا  ار  نخـس  نیا  متفگ و  نینچ  نم  يرآ  تفگ :  ورمع  تسه .  مه  قح  دـشاب  رامع  هک  اـجک  ره  دـنز و  یم  رود  راـمع 
هزره صاعورمع !  يا  تفگ :  يریمح  عالکلا  يذ  دوب . دـهاوخ  اـم  اـب  دـیآ و  یم  اـم  يوس  هب  راـمع  نکیلو  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدنامرد هتسخ و  نانس  مخز  لثم  نابز  مخز  اب  ار  ام  تسشنن و  وت  اب  یتعاس  رگم  دش ؟ دهاوخ  هدیقع  مه  ام  اب  هنوگچ  رسای  رامع  يوگم : 
هراچ یگدنامرد  زج  تسین و  یباوج  ار  قح  مالک  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  صاعورمع  يدنام ؟  لگ  رد  گنل  يرخ  نوچ  وت  !و  درکن
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسا  تیاور  هچ  نیا  تفگ :  دناوخ و  روضح  هب  ار  صاعورمع  نخس ،  نیا  ندینـش  اب  هیواعم  تسین .  يرگید 

!؟  ینک تیاور  دـیاب  يا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  زا  هچ  ره  ایآ  ینادرگ .  یم  هابت  دـساف  ار  ماش  لها  ینک و  یم  لـقن  هلآ  و 
دوبن و راک  رد  یگنج  تفلاخم و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نیب  هک  مدرک  لقن  ینامز  نآ  زا  ار  ثیدـح  نیا  تفگ :  صاعورمع 

یبا نب  یلع  ار  یعمج  يوش و  یم  هدنامرف  وت  ار  یهورگ  دنوش و  یم  عمج  نیفص  رد  رفن  رازه  دصکی  زا  شیب  يزور  هک  متسناد  یم  هچ 
شیپ ياهلاس  رد  ار  تیاور  نیا  نم  تفر .  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  رد  رـسای  رامع  متـسناد ،  یم  هچ  و  هفیلخ ،  مالـسلا  هیلع  بلاط 

. درک رایتخا  توکس  نانخس  نیا  ندینش  اب  هیواعم  مدرک .  لقن  نیفص  عوقو  زا 
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یئاط متاح  نب  يدع  تداشر 

نینموملاریما زوت  هنیک  نانمشد  زا  هصیبق  نب  مامه  مان  هب  هیواعم  باحصا  زا  يدرم  دندش ، کیدزن  رگیدکی  هب  هتسارآ  اهرکشل  رگید  زور 
تفر نادیم  هب  یئاط  متاح  نب  يدع  تفگ .  یم  ازسان  داد و  یم  مانشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دناوخ و  یم  زجر  هدمآ  نادیم  هب  مالسلا  هیلع 

 . تسا نامک  زرگ و  ریـشمش و  هب  نادرم  راک  تسا ،  نازجاع  نانز و  ریپ  راـک  شحف  مانـشد و  ماـمه !  يا  تفگ :  داتـسیا و  وا  ربارب  رد  و 
هنیس رب  هزین  نانچ  و  درک ، هلمح  وا  هب  منک ))  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يادف  ار  مدنزرف  لام و  ناج و  نم   )) هلمج نیا  اب  سپس 

زا هیواعم  تشگرب ،  شیوخ  هاگیاج  هب  متاح  نب  يدـع  داد . ناج  داتفا و  بسا  زا  هلـصافالب  دـمآ و  نوریب  يو  تشپ  زا  هک  دز  وا  هنیک  رپ 
. داد مهاوخ  ار  وا  يازس  مبای  تسد  وا  رب  يزور  رگا  متاح ،  نب  يدع  رب  ياو  تفگ :  دش و  گنتلد  هصیبق  نب  مامه  گرم 

هیواعم متاح و  نب  يدع 

دزن هب  یمهم  راک  يارب  متاح  نب  يدع  تفرگ .  تسد  رد  ار  دالب  همه  تموکح  هیواعم  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  دعب 
یبا نب  یلع  یتسود  زا  راگزور  ایآ  فیرطابا !  يا  دیـسرپ : هیواعم  دـندوب ، شرانک  رد  دـیحو  ینب  زا  يدرم  صاـعورمع و  تفر ،  هیواـعم 

شومارف ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دراذگ ، یم  راگزور  رگم  متاح :  نب  يدع  تسا ؟  هتشاذگ  وت  يارب  يزیچ  مالسلا  هیلع  بلاط 
يا متاح :  نب  يدع  تسوا ؟  تبحم  هاگیاج  وت  لد  زا  رادـقم  هچ  هیواعم :  مرادـن !  رگید  زیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  تبحم  زج  ایند  زا  منک ، 

فراط و فیرط ،  وت  دـنزرف  هس  تفگ :  درک و  زاغآ  رگید  هنوگب  نخـس  دـیدنخ و  هیواـعم  تسین ،  وت  تسد  هب  اـم  لد  راـیتخا  هیواـعم ! 
فاصنا وت  اب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیواعم :  دندش . دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باکر  رد  يدع :  دنتفر ؟ اجک  فرط 

تخیر و یکـشا  متاح  نب  يدع  دندش . هتـشک  وت  نادنزرف  دنا و  هدنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  وا  نادـنزرف  نوچ  درکن 
زونه نم  دـش و  دیهـش  وا  نوچ  مدرکن ؛  فاصنا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  نم  هکلب  وگن  نخـس  هنوگ  نیا  هیواـعم !  يا  تفگ : 

هشیمه دنتـشاد ، یتداع  بجع  یط  هلیبق  يدع  يا  تفگ :  تفای  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رادافو  رایـسب  ار  يدع  نوچ  هیواعم  سپـس  ما .  هدنز 
یتقو اما  دوب . نینچ  تسین  کش  تیلهاج  رد  تفگ :  يدع  دنتـشاد . یمن  هاگن  هبعک  هناخ  تمرح  دندیدزد و  یم  ار  نایجاح  هلحار  داز و 

 . مینک یم  ظفح  ار  هبعک  تمرح  میراد و  یم  ساپ  ار  یلاعت  يادخ  مارح  لالح و  رتشیب  تردپ  وت و  زا  میدش  ناملسم  مالسا  љØ هب ب
: دنتفگ دندوب  هیواعم  تمدـخ  رد  هک  دـیحو  ینب  درم  نآ  صاعورمع و  دوب . رادرم  ناشیاذـغ  نیرتهب  هک  مدـید  ار  وت  موق  هیواعم !  يا  اما 

دنچ تفر و  نوریب  تینابـصع  مشخ و  اب  تساخرب و  يدع  سپ  تسا ،  رطاخ  هدیجنر  نیفـص  زا  دعب  وا  اریز  ناجنرن  ار  يدع  هیواعم !  يا 
. دروآرب ار  وا  تجاح  درک و  يوجلد  هتساوخ و  ار  وا  اددجم  راعشا  نآ  دناوخ  اب  هیواعم  هک  داتسرف ، هیواعم  يارب  رعش  تیب 

(72  ) رسپ اب  ردپ  هزرابم 

رسپ گنرد  یب  تساوخ ،  زرابم  داتسیا و  فص  ود  نیب  دمآ و  نادیم  هب  رماع  نب  لاثءا  نب  لجح  مان  هب  هیواعم  باحـصا  زا  عاجـش  يدرم 
نآ نیب  دنتخانش ، یمن  ار  رگیدمه  رسپ  ردپ و  هک  نیا  لاح  و  دش ، رـضاح  وا  ربارب  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارای  زا  هک  وا 

نیمز هب  بسا  زا  دز و  ردپ  رکیپ  رب  يا  هزین  رـسپ  تبقاع  دـندرک  عافد  دوخ  زا  هزین  ریـشمش و  هب  ینالوط  تدـم  داد و  خر  یتخـس  دربن  ود 
يا هک  تساوخ ،  رذع  تسیرگب و  تخادنا و  ردپ  شوغآ  رد  ار  دوخ  تخانش و  ار  وا  رـسپ  داتفا ، ردپ  رـس  زا  دوخ  هالک  یتقو  تخادنا ، 
ایب دنزرف  يا  اما  تسین ،  راک  رد  گرم  رطخ  تسین و  مهم  نادنچ  تفگ :  ردپ  دیـسر ؟ هب  یمخز  نم  هزین  زا  ایآ  متخانـش  یمن  ار  وت  ردپ !

تمدـخ هب  ار  وت  درذـگ ، یم  دوز  ایند  ردـپ ! يا  تفگ :  رـسپ  تسایهم .  وت  يارب  ایند  ناوارف  ياه  تمعن  ریثک و  لاوما  هک  هیواعم  دزن  رد 
یلع تمدخ  هب  زگره  نم  تفگ :  ردپ  دوش . وت  بیصن  دلخ  تنج  نادیواج و  تشهب  ات  منک ،  یم  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
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هب زیخرب و  سپ  تفگ :  ردپ  منک .  یمن  تمدخ  ار  وا  زگره  مرادن و  ار  هیواعم  ندید  مشچ  مه  نم  تفگ :  رسپ  میآ .  یمن  بلاط  یبا  نب 
رکـشل ود  دارفا  هک  یلاح  رد  دـندرک ، نینچ  و  مدرگ ،  یم  رب  هیواعم  رکـشل  فرط  هب  مه  نم  ورب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بناـج 

. دندوب بجعتم  تلاح  نآ  زا  دندرک و  یم  هراظن  ار  نانآ 

رگید يدربن 

کیدزن رگیدکی  هب  هدرک  لیامح  اهریـشمش  هاگ  نآ  دندیـشوپ  مزر  سابل  هدرک ،  ییارآ  فص  رکـشل  ود  دـمآ ، رب  باتفآ  هک  رگید  زور 
یم بیغرت  ضیرحت و  لاتق  هب  ار  نانآ  یملـس  روعالاوبا  همه  شیپاشیپ  رد  درک ، مظنم  فص  راـهچ  رد  ار  شیوخ  رکـشل  هیواـعم  دـندش .

رکـشل هب  يور  تسا ،  میظع  سب  يراـع  بیع و  نآ  هک  دـینک ، رذـح  رارف  زا  و  دـیهد ، گرم  هب  لد  ماـش !  لـها  يا  تـفگ :  یم  و  درک ،
یـضار ار  هیواعم  ات  زورما  دنتفگ : یم  یتعامج  تساخرب  يدنلب  زاوآ  هیواعم  نایرکـشل  زا  دنا . قاقـش  قافن و  لها  نانآ  هک  دیروآ  قارع 

نآ زاوآ  و  دندرک ، هدهاشم  ار  عضو  نیا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل  ناهدنامرف  نوچ  میدرگ .  یمن  رب  قارع  لها  اب  گنج  زا  مینکن 
جـحذم و هلیبق  یعخن  رتشا  کلام  یط ء و  هیبلق  یئاط  متاح  نب  يدـع  نادـمه و  هلیبق  ینادـمه ،  سیق  نب  دیعـس  دندینـش ؛ ار  فص  راهچ 

نینموملاریما هاپس  رد  هک  يا  ات  دندش ، رضاح  لماک  یگدامآ  اب  شیوخ  هلیبق  اب  موق  ره  ياس  ؤر  و  دندرک ، عمج  ار  هدنک  هلیبق  نب  ثعـشا 
زاغآ هلمح  هیواعم  هناگ  راهچ  فوفـص  رب  دـنلب ، ياـهریبکت  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  دـمآ . مهارف  هوبنا  میظع و  يرکـشل  مالـسلا  هیلع 
مزهنم هیواعم  هناـگراهچ  فوفـص  و  دـش ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ناراـی  نآ  زا  يزوریپ  تخـس ،  دربن  رد  هک  يروط  هب  دـندرک ،

رب ات  دندنار ، بقع  ار  نانآ  و  دندروآ ، هیواعم  رکشل  هیقب  هب  يور  دعب  دندش ، هتـشک  هیواعم  باحـصا  زا  راوس  رازه  هس  زا  شیب  دیدرگ و 
. دنداتـسرف یم  گنج  هب  ار  دوخ  نارای  هورگ  هورگ  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ماـگنه  نآ  رد  دـنتفرگ . عضوم  یکاـخ  لـت 

ریشمش ریز  رد  تشهب  هک  دینادب  و  دیزاس ، هشیپ  تماقتسا  ربص و  دیشاب و  مدق  تباث  ادخ ! ناگدنب  يا  دز : یم  دایرف  نادیم  رد  رسای  رامع 
هلیجب دزآ و  ربارب  رد  دزآ  جحذم و  لباقم  رد  جحذم  هدنک و  هدنک و  لیابق  هک  دش  مطالت  رپ  نانچ  گنج  نادـیم  تسامـش .  ياه  هزین  و 

رهظ زا  درک ، یم  دربن  دوخ  هلیبق  نادرم  اب  هلیبق  ره  هتفرگ و  رارق  رگیدمه  يورایور  رد  میمت  نادمه و  ربارب  رد  نادـمه  هلیجب و  لباقم  رد 
زا لاقرم  نب  مشاه  تسا .  گنج  نادـیم  صوصخم  زامن  هک  دـندرازگ  ریبکت  اب  ار  رهظ  زامن  و  دـندیگنج ، هنوگ  نیدـب  باـتفآ  بورغ  اـت 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  ات  مزادنا  كاخ  رب  نادـنچ  هیواعم  رکـشل  زا  زورما  تفگ :  یم  هزرابم  يانثا  رد  داد و  ناشن  رایـسب  یگنادرم  دوخ 
شیوخ هلیبق  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارادتسود  زا  ینادمه  سیق  نب  يدع  تنب  ءاقرز  گنج  نایم  رد  دوش . یـضار  ام  زا  مالـسلا 

ربخ ندینـش  اب  هیواعم  هک  تشاذگ  راصنا  رجاهم و  ناعاجـش و  رد  يریثءات  نادنچ  وا  ياهرعـش  و  درک ، یم  قیوشت  بیغرت و  گنج  هب  ار 
نینموملاریما لاحترا  زا  دعب  ءاقرز  هیواعم و  تاقالم  زا  یبلاج  تیاکح  هتبلا  تفرگ .  لد  رد  ار  وا  هنیک  دـش و  نیگمـشخ  تدـش  هب  ءاقرز 

چیه نودب  ار  دوخ  يرادافو  وناب ، نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  ینالوط  نایلاس  هک  تسا ،  هدـش  لقن  یخیرات  ياه  باتک  رد  مالـسلا  هیلع 
. درک زاربا  هیواعم  هب  یفوخ 

رگید يدربن 

نب رمع  نب  هللادـیبع  صاـع ،  نب  ورمع  نوـچ  شیرق ،  نادرم  تسد  هب  ار  اـه  ملع  و  تسارآ ،  ار  شیوـخ  رکـشل  هیواـعم  دـعب  زور  حـبص 
نادرم نیا  لاثما  سیق و  نب  كاحـض  ةاطرا و  نب  رـُسب  مکح ،  نب  ناورم  نایفـس ،  یبا  نب  ۀبتع  دیلو ، نب  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع  باطخ ، 
هیواعم هب  رعـش  تیب  دـنچ  اب  ار  دوخ  هوکـش  تیاکـش و  دـندش و  رطاخ  هدرزآ  راک  نیا  زا  دـندوب  هیواعم  رکـشل  رد  هک  تمی  لـها  درپس .

مه نمی  لها  ما ،  هتشاد  هگن  دوخ  زا  تظفاحم  يارب  ار  امش  و  دیتسه ، نم  صاوخ  امـش  تفگ :  نمی  لها  تیاضر  يارب  هیواعم  دندناسر .
ار مچرپ  هک  نیا  هیواعم و  یماظن  شیارآ  تیفیک  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکشل  فرط  نآ  دندش . یضار  لاحـشوخ و  نانخـس  نیا  اب 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 78 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  شیپ  يدبع  دوراج  نب  رذنم  دندش ، علطم  دمآ ، شیپ  شجنر  ار  لها  هداد و  شیرق  فواعم  تسد  هب 
وت تمشح  تلود و  تردق ،  ترسم ،  تزع ،  رب  دنوادخ  مییوگ  یم  هکلب  مییوگ ،  یمن  نخـس  ماش  لها  لثم  ام  نسحلا !  ابا  ای  تفگ :  و 

، دـسر یبیـسآ  گنج  رد  ار  وت  هللااب  ذوعن  رگا  میتسه .  تناردام  ردـپ و  هلزنم  هب  وت  منک ،  یم  تعاطا  ییامرف ،  روتـسد  هنوگ  ره  دـیازفیب ،
نارای همه  مینک .  یم  يرادربنامرف  تعاطا و  مالسلااهیلع  نینـسح  زا  ناج  ياپ  ات  میناد و  یم  دوخ  ناماما  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و 

هلمح يارب  ار  شیوخ  رکشل  هیواعم  دنتفگ . انث  دندرک و  نیسحت  ار  وا  دندش و  لاحشوخ  رذنم  نانخس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
دیعس داد . یم  نالوج  دناوخ و  زجر  دمآ و  نادیم  هب  گنر  هایس  ملع  اب  ةاطرا  نب  رُسب  دروآ . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل  کیدزن  هب 

هنیس رب  هزین  سیق  نب  دیعس  دندرک . هلمح  رگیدکی  هب  هزین  اب  ود  ره  دش ، رضاح  وا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحصا  زا  سیق  نب 
. دندش بجعتم  وا  رارف  زا  هتـشگ  ریحتم  وا  نارای  ناهارمه و  تخیرگ  درک و  نادیم  هب  تشپ  هدـش  تسـس  هزین  نآ  تبرـض  زا  رـُسب  دز ، وا 

دمآ نوریب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  فص  زا  يدنک  يدع  نب  رجح  درک ، بلط  زرابم  دمآ و  نادیم  هب  مال  نب  مهدا  مان  هب  يدرم  راب  نیا 
نب رجح  دمآ ، نادیم  هب  هیواعم  رکشل  زا  رهزا  نب  مکح  دیبلط ، زرابم  داد و  ینالوج  سپس  درک ، ادج  ار  وا  رس  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  و 

لباقم رد  مشخ  اب  رهزا  نب  مکح  مع  رـسپ  دعب  داد . ناج  زین  وا  تخادنا و  نیمز  هب  ار  وا  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  دادن ، تلهم  وا  هب  يدـع 
هیواعم رکشل  زا  رادمان  يراوس  اهنآ  زا  دعب  دش . هتشک  داتفا و  كاخ  هب  دمآ و  رد  ياپ  زا  يا  هلمح  اب  اما  دریگ  ماقتنا  ات  دش ، رـضاح  رجح 
يریلد تعاجش و  هب  داتسیا و  فص  ود  نایم  رد  دش ، یم  هدید  شنامشچ  طقف  دوب و  هدیـشوپ  حالـس  اپ  ات  رـس  هک  يرماع  نب  رماع  مان  هب 

رو هلمح  رتشا  کلام  هب  هزین  اب  رماع  تفرگ ؛  تقبس  وا  رب  رتشا  کلام  دورب  وا  فاصم  هب  تساوخ  یم  يدع  نب  رجح  درک ، یم  رخف  دوخ 
هلـصافالب داد . ناـج  داـتفا و  نیمز  رب  رماـع  دیـسر ، وا  يولهپ  هب  دـیرد و  ار  وا  هرز  هزین  هک  دز ، وا  يوـلهپ  رب  يا  هزین  ناـنچ  کـلام  دـش ،

سپ یکی  رگید ، رفن  راهچ  تشک .  تخادنا و  كاخ  هب  دادـن و  تلهم  مه  ار  وا  رتشا  درک ، هلمح  رتشا  هب  هیواعم  رکـشل  زا  رگید  يزرابم 
تفگ مکح  نب  ناورم  هب  وا  هدوب  نارگ  تخس و  هیواعم  رب  هنحص  نیا  ندید  دندش . هتشک  دندرک ، هلمح  یعخن  رتشا  کلام  هب  يرگید  زا 

ار ام  ناگتـشک  ماقتنا  وا  زا  نک و  هلمح  وا  رب  تسوت  رایتخا  رد  هک  يرکـشل  اب  تسا  هدرک  برطـضم  نارگن و  ارم  یعخن  رتشا  ناورم  يا  : 
صاعورمع هب  ور  هیواعم  تسوت .  هراک  همه  هک  یتسرف  یمن  رتشا  کـلام  غارـس  هب  ار  صاـعورمع  ارچ  هیواـعم !  يا  تفگ :  ناورم  ریگب .

رکم و ره  اـب  دـناشن  قیمع  یمغ  رد  ارم  و  دـناطلغ ، نوـخ  كاـخ و  هب  ارم  ناریلد  ناعاجـش و  زا  یعمج  زورما  یعخن  رتـشا  تفگ :  درک و 
رتشا کلام  رب  ات  درک  باختنا  ار  نامرهق  زرابم  دصراهچ  رکشل  نایم  زا  صاعورمع  یناتسب .  وا  زا  ارم  ماقتنا  ات  نک  هلمح  رتشا  هب  يا  هلیح 

عخن و هلیبق  زا  رفن  تسیود  دودـح  دراد  ار  رتشا  هب  هلمح  دـصق  هدـع  نیا  اـب  صاـعورمع  دـندید  نوچ  مه  رتـشا  رکـشل  دارفا  دـنک . هلمح 
دوخ يریلد  تعاجـش و  زا  درک و  یناوخ  زجر  هب  عورـش  هدمآ ،  شیپ  صاعورمع  دنداتـسرف . وا  تیامح  هب  دـندرک و  باختنا  ار  جـحذم 

نی رب  هک  درک  وا  هلاوح  يا  هزین  تفر و  صاـعورمع  فرط  هب  مه  رتشا  کـلام  درک ، هلمح  رتشا  کـلام  ناراـی  هب  هاـگ  نآ  تفگ  اـهنخس 
هب ورمع  باحـصا  تسکـش .  شنادـند  هدـش  ینوخ  شا  هرهچ  داتفا . نیمز  رب  تروص  اب  صاـعورمع  تسکـش و  هزین  تفر .  ورف  وا  بسا 

هنوگچ ورمع  يا  تفگ :  هرخـسم  هب  ار  مکح  نب  ناورم  دنداد . يرارف  شا  همیخ  هب  هداد  تاجن  کلام  گنچ  زا  ار  وا  هتفاتـش و  وا  کمک 
مـالغ هک  ریمح  زا  یناوـج  تسا .  لهـس  اـه  نیا  رـصم  تراـما  لـباقم  رد  تـفگ :  ناورم  ینیب ؟  یم  هـک  تـسا  نـیا  تـفگ :  ورمع  يا ؟ 
یناوج دـید  درک ، هاـگن  نوچ  کـلام  درک ، هلمح  رتشا  کـلام  هب  هدـمآ  مشخ  هب  دـید  ار  وا  نینوخ  تروص  رـس و  نوچ  دوب  صاـعورمع 
بـسا میهاربا  زیخرب . وا  هزرابم  هب  هدمآ  نادیم  رد  وت  ياتمه  تفگ :  ار  میهاربا  شیوخ  دـنزرف  تشاد .  راع  وا  اب  هزرابم  زا  تسا ،  سرون 

ود نایم  راکیپ  داد . ناج  مد  رد  دمآ و  نوریب  شتـشپ  زا  هک  دز  وا  هنیـس  رب  يا  هزین  میهاربا  دندرک ، زاغآ  ار  گنج  هزین  اب  ود  ره  تخات و 
. دندش هتشک  هیواعم  باحصا  زا  يدایز  هدع  تشاد ،  همادا  ماش  ات  رکشل 

رگید زور 
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هک ار  کلام  نب  لیقع  مان  هب  ماش  لها  تاداس  ناگرزب و  زا  یکی  سپس  هدرک  بترم  ار  فوفص  هتسارآ و  ار  شرکشل  هیواعم  رگید ، زور 
هزرابم و وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ارچ  تفگ :  دـیبلط و  روضح  هب  دوب ، زامن  تدابع و  رد  هتـسویپ  رادـمان و  يزراـبم 

رامع صاعورمع و  جاجتحا  هرظانم و  هک  يزور  زا  تفگ :  لیقع  یتسه ؟  ماش  لها  وا  ریلد  ناعاجـش و  زا  وت  هک  نیا  لاح  ینک  یمن  دربن 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میشیدنا  یم  هک  نادنچ  و  دش ، داجیا  نم  لد  رد  يا  ههبش  کش و  مدینش ،  ار  حون  وبا  عالکلاوذ و  رسای و 

هیلع و هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  باتع  زا  مگنج و  یمن  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  ببـس  نیا  هب  منیب .  یم  لطاب  رب  ار  وت  قح و  رب  ار 
دش هتـشک  یکوکـشم  تروص  هب  لیقع  یتدم  زا  دعب  دنیوگ  یم  هتفرگ و  لد  رد  ار  وا  هنیک  هیواعم  مسرت .  یم  یلاعت  يادخ  باذع  هلآ و 

نیتسخن دـندش ، کیدزن  رگیدـکی  هب  اهرکـشل  هیـضق  نیا  زا  دـعب  تسا .  هتـشک  یناهنپ  ار  وا  هیواعم  دـنتفگ ، یم  دوخ  نیب  رد  ماش  لها  و 
رکشل رب  هتسویپ  دناوخ و  یم  زجر  وا  دوب . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  رایخا و  زا  هتابن  نب  غبـصا  دش ، دربن  نادیم  دراو  هک  یـسک 
هاگیاج هب  سپـس  دـنار ، بقع  ار  هیواعم  زین  هلمح  کی  رد  دـش و  هتـشغآ  نوخ  هب  وا  هزین  هک  دـیرفآ  يا  هسامح  نانچ  تخاـت و  یم  ماـش 

زا يزرابم  تساوخ .  زرابم  داتـسیا و  رکـشل  ود  طـسو  رد  يدارم  ةارخم  نب  فوع  ماـن  هب  هیواـعم  رکـشل  زا  يدرم  سپـس  تشگرب .  دوخ 
 ، تسیرگن ماـش  رکـشل  يوـس  هب  سپـس  تشک ،  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  دـمآ و  وا  يوـس  هب  ریرج  نب  بعک  ماـن  هب  نینموـملاریما  رکـشل 

و دیسر ، هیواعم  کیدزن  هب  ریرج  نب  بعک  تسا .  هدروآ  هانپ  ام  هب  هتخیرگ و  هیواعم  رکـشل  زا  امتح  درم  نیا  تفگ :  دید و  ار  وا  هیواعم 
نم هیواعم !  يا  تفگ :  ریرج  نب  بعک  دـندش . هیواعم  هب  وا  هلمح  عنام  هتخادرپ  عافد  هب  هیواعم  نارای  اما  دـشکب ؛ ار  وا  ات  دیـشک  ریـشمش 
یلع نینم  ؤملاریما  تشگرب .  شیوخ  رکـشل  يوس  هب  تفگ  ار  نیا  مناسر  یم  تلامع  يازـس  هب  ار  وت  تبقاع  متـسه و  يدسا  مالغ  نامه 

زا دالب  دابع و  ات  منزب  هزین  اب  ار  هیواعم  متـساوخ  یم  تفگ :  یتساوخ .  یم  هچ  هیواعم  نارای  هوبنا  ناـیمرد  بعک !  يا  : دومرف مالـسلا  هیلع 
هیواعم رکـشل  زا  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلادـبع  دومن . نیـسحت  ار  وا  درک و  مسجت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـنوش . صالخ  وا  رش 

، دندرک زاغآ  ار  گنج  هزین  اب  ود  ره  دش ، رـضاح  وا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  ۀمادق  نب  ۀـثراح  دـناوخ . زجر  دـمآ و  نوریب 
نادـیم دراو  رورغ  اب  یملـس  روعالاوبا  تشگزاب .  هیواعم  يوس  هب  یمخز  لاح  نامه  اـب  وا  درک ، یمخز  ار  وا  و  دز ، وا  رب  يا  هزین  هثراـح 
هیواعم شیپ  حورجم  ینت  اـب  زین  وا  دروآ  دورف  وا  رب  يا  هزین  و  دـش ، رهاـظ  وا  ولج  رد  ینادـمه  بحرم  نب  داـیز  دـناوخ . یم  زجر  و  دـش ،

نب دیعس  دنتـسه . نافع  نب  نامثع  لتاق  نانآ  هک  دیگنجب  نادمه  هلیبق  اب  طقف  ماش ،  لها  يا  تفگ :  دروآرب و  يا  هرعن  هیواعم  تخیرگ . 
روط هب  هیواعم  باحـصا  رب  دـیاب  تفگ :  دـناوخ و  ارف  ار  دوخ  نامالغ  نانامیپ و  مه  ناشیوخ ،  دینـش ، ار  هیواـعم  زاوآ  هک  ینادـمه  سیق 

ات دندیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  هیواعم  ناراـی  زا  يریثک  عمج  دـندرک ، هلمح  هیواـعم  رکـشل  رب  قرب  دـننام  ناـنآ  مینک .  هلمح  یهورگ 
. دنتشگزاب دوخ  هاگیاج  هب  فرط  ود  بش  یکیرات  اب  دنداد . همادا  ار  گنج  نانچمه  هاگماش 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  فالتخا  عفر 

دارفا اذل  دمآ ، نیگنس  تخس و  رـضم  هلیبق  رب  راک  نیا  (73 . ) درک یم  يرتشیب  تبحم  هعیبر  هلیبـق  دارفا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
نارـس دیـشک ؛ ازارد  هب  راک  نیا  نوچ  دـندرک . راکـشآ  ار  نانآ  بیاعم  هدورـس و  وجه  تروص  هب  يراعـشا  شموق  هعیبر و  يارب  موق  نیا 

لیفطوبا وا  هینک  هک  رـضم  هلیبق  ناگرزب  زا  یکی  دنتـشاد . زاب  حـیبف  راک  نیا  زا  دـندناوخ و  یتسود  هب  ار  ناـنآ  رکـشل ، ياـس  ؤر  لـیابق و 
دسح دشاب  هدیزگرب  فرش  تزع و  ریخ و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یتعامج  هب  ام  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  دوب ، ینانک 

امش دزن  رد  ام  هک  دننک  یم  روصت  دنرت و  بوبحم  امـش  دزن  رتهب و  ام  زا  هک  دننک  یم  نامگ  هعیبر  هلیبق  دارفا  زا  یـضعب  اما  میزرو ،  یمن 
هیواعم رکـشل  گـنج  هب  ار  اـم  موق  راد و  فاـعم  راـکیپ  زا  ار  ناـنآ  زور  دـنچ  یناد ،  یم  تحلـصم  رگا  میرادـن ،  یتلزنم  برق و  نادـنچ 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  دوش . یمن  مولعم  ام  تازراـبم  اـه و  يروـالد  مینک  یم  راـکیپ  هیواـعم  رکـشل  اـب  مه  راـنک  رد  اـم  نوچ  تسرفب ، 
موق اب  هلثاو  نب  رماـع  هناـنک ،  ینب  هدرکرـس  سپ  داد . تحارتسا  زور  دـنچ  هعیبر  موق  هب  تسا و  یناـسآ  لهـس و  راـک  نیا  دومرف : مالـسلا 
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لاتق هب  بورغ  ات  حبـص  زا  دـندرک و  هلمح  هیواعم  رکـشل  هب  رگید  حاـنج  زا  دوخ  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  اـب  لـیفطوبا  یبناـج و  زا  شیوخ 
هیلع یلع  تمدخ  هب  ینانک  لیفطوبا  زور  نایاپ  رد  دنتـشاذگ . راگدای  هب  دوخ  زا  يریظن  یب  تماهـش  تعاجـش و  هک  يروط  هب  دنتخادرپ ،

ام ناگتشک  میناد  یم  و  تسا ،  ربص  راک  نیرتهب  تداهش و  گرم  نیرتهب  مدینـش  امـش  زا  نینموملاریما !  ای  ( 74  : ) تفگ دیسر و  مالسلا 
میراد ناج  ات  مینک و  یمن  ادیپ  لیم  یتسرپ  يوه  يوس  هب  و  میراذگ ،  یمن  مدق  ریخ  هار  رد  زج  منیا  زا  دعب  ام  دنتسه ، دنوادخ  هار  دیهش 

دعب زور  تفگ .  نیسحت  ار  وا  درک و  اعد  وا  قح  رد  دینش  ار  نانخس  نیا  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دوب . میهاوخ  وت  باکر  رد 
هب بش  ات  هیواعم  رکـشل  رب  یپ  رد  یپ  تالمح  اب  ناـنآ  تفر  نادـیم  هب  شیوخ  موق  دارفا  اـب  دراـطع  نب  ریما  ماـن  هب  میمت  ینب  هلیبق  سیئر 

هیلع نینموملاریما  تمدـخ  هب  دراطع  نب  ریما  ماش  ماگنه  رد  دـندرک . نیگنر  ماش  لها  نوخ  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هزین و  هداد ،  همادا  گـنج 
يروالد هزراـبم و  نم  نظ  قوف  ناـنآ  اـما  متـشاد ،  ناـیماش  اـب  هبراـحم  گـنج و  رد  وکین  نظ  شیوخ  موق  هب  نم  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا 

رتشیب زورما  مدوب و  لدشوخ  یضار و  وت  موق  وت  زا  هشیمه  نم   ، ییوگ یم  تسرد  يرآ ،  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندرک .
مهاوخ یم  زورما  نارای ،  يا  تفگ :  دوخ  هلیبق  نارای و  هب  يدـسا  رباج  نب  ۀـصیبق  مان  هب  دـسا  ینب  هلیبق  سیئر  رگید  زور  مدـش .  یـضار 

دارفا میزاس .  دونـشخ  دوخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مینک و  گنج  هنادرم  ناطیـش  بازحا  ناهارمگ و  نیا  اب  اـت  دـینک  تمه 
نارومان زا  رفن  نیدنچ  نانآ  دندرک . نیگنر  هیواعم  باحـصا  نوخ  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  هزین و  دندرب و  هلمح  هیواعم  رکـشل  رب  موق  نیا 

ره رد  میدرکن ،  یهاتوک  گنج  رد  ام  نینموملاریما !  ای  تفگ :  دیـسر و  نینموملاریما  تمدخ  هب  هصیبق  زور  نایاپ  رد  دنتـشک . ار  هیواعم 
ریما رگید  زور  درک . ریخ  ياـعد  شقح  رد  درک و  نیـسحت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  میبـلط .  یم  ار  امـش  يدونـشخ  يراـک 

باحـصا رب  ار  هصرع  نانچ  نانآ  دـندیرفآ . راختفا  هتفر و  نادـیم  هب  راکیپ  يارب  شیوخ  هلیبق  هب  يرماع  لـیفط  نب  هللادـبع  ماـن  هب  نازاوه 
بش یکیرات  ندیسر  ارف  ات  ار  گنج  نانآ  . دندمآ رد  هجض  دایرف و  هب  ناشریـشمش  هزین و  تابرـض و  زا  ماش  لها  هک  دندرک  گنت  هیواعم 

نانمـشد اب  راکیپ  رد  ار  ام  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زورما  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  هب  لـیفط  نب  هللادـبع  دـنداد . همادا 
تماهـش و تعاجـش ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دوب . شترـضح  یـضرم  لوبقم و  اـم  تادـهاجم  تازراـبم و  اـیآ  تفاـی ؟  هنوگچ 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هک  ینانخس  زا  رـضم  هلیبق  نایعا  ناگرزب و  تفگ .  انث  دوتـس و  ار  نانآ  درک و  نیـسحت  ار  نازاوه  هلیبق  يروالد 
هک يا  هنیک  توادع و  دندورس و  يراعشا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ینابرهم  فطاوع و  هنارکـش  هب  دندش و  نامداش  دومرف  نانآ  قح  رد 

نایم فالتخا  ندینـش  اب  ادـتبا  هک  هیواعم  دـش . لدـبم  یتسود  تبحم و  هب  دـیدرگ و  لیاز  یلک  هب  دوب  هدـش  ثداح  لد  رد  هعیبر  هلیبق  زا 
رکف رد  وا  دیـشک . تسد  گنج  زا  زور  کی  و  دش ، دیماان  سویءام و  رگید  راب  دوب  هدـش  لاحـشوخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا 

! دهد تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  دوخ  هنوگچ  ات  دوب  رگید  يا  هلیح  هراچ و 

هیواعم بارطضا 

یتبغر نادنچ  رکـشل  اما  دنوش ، هدامآ  دربن  يارب  رگید  راب  ات  دـناوخ  ییارآ  فص  هب  ار  شیوخ  رکـشل  گنرد ،  زور  کی  زا  دـعب  هیواعم 
هک هیواعم  دش . ماجنا  رترید  رکشل  ییارآ  فص  نانآ ،  نایم  رد  یگتـسخ  رکـشل و  دارفا  نیب  رد  دایز  تاحارج  ببـس  هب  داد و  یمن  ناشن 

فرط ود  ره  زا  تسا ؟  هدـش  امـش  فقوت  ریخءاـت و  بجوـم  يزیچ  هچ  ماـش !  لـها  يا  تفگ :  درک و  رکـشل  هب  ور  دـید  نینچ  ار  عـضو 
تبغر ناثمع  نوخ  بلط  رد  ارچ  دوش ، یم  عیاض  ام  دـهج  دـج و  شالت و  همه  دـیبنجب ، رید  رگا  دـندش ، یمخز  یعمج  هتـشک و  یعمج 
هیواعم دنتفگ : وا  باحـصا  داد . دنهاوخن  لاجم  ار  امـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  قارع و  ناعاجـش  دینک ، للعت  رگا  دـیهد ؟ یمن  ناشن 

سپ دیعلب  دنهاوخ  ار  ام  مینک  یتسس  رگا  میتسه و  ور  هب  ور  قارع  ياه  یعفا  هایـس و  ياهرام  اب  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ ، یم  تسار 
. دندرک هدامآ  راکیپ  ار  گنج  يارب  ار  دوخ 
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نت هب  نت  گنج  هب  توعد 

رعـش دـنلب  زاوآ  اب  داتـسیا و  يدـنلب  رب  هاـگ  نآ  داد  یماـظن  شیارآ  ار  دوخ  رکـشل  لـبق ،  ياـهزور  لـثم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
یبا نب  یلع  تفگ :  شنایفارطا  هب  داد ، شوگ  شراعشا  هب  دینش و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مالک  هیواعم  یتقو  دناوخ . یـسامح 

زا نونکا  اما  مدرکن ؛  راک  نیا  هب  مادقا  نم  تسا و  هدـیبلط  هزرابم  هب  ارم  تبون  دـنچ  مه  البق  و  دـناوخ ، یم  دوخ  اب  هزرابم  هب  ار  ام  بلاط 
یبا نب  یلع  مالک  تفگ :  نایفس ،  یبا  نب  ۀبتع  وا ، ردارب  منکن .  تباجا  ار  وا  توعد  رگا  تسا  راع  گنن و  نم  يارب  مراد و  مرـش  شیرق 

گنج درم  مالـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  هک  نادب  نیقی  يزادـنیب ،  ینابر  ریـش  لاگنچ  رد  ار  دوخ  هک  راهنیز  نک ،  ضرف  هدینـشن  ار  بلاط 
صاعورمع دش !؟ هتـشک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  هنوگچ  دوب ، رادمان  يراوس  هک  ثیرح ،  تمالغ ،  هک  يدـید  یتسین . 

تمایق ات  مدرم  امتح  هک  دزیرگب  وا  لباقم  زا  تسناوت  تروع  فشک  اب  دراد ، ترهش  گنج  رد  تماقتـسا  ربص و  هلیح و  رکم و  هب  هک  مه 
وا اب  یناوتب  وت  هک  درک  یگداتـسیا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربارب  رد  برع  رادمان  مادک  هیواعم !  يا  دیدنخ . دناوخ  وا  ییاوسر  زا 

نونکات تسا ،  رت  نشور  باتفآ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تئارج  تعاجـش و  توق ،  لاـمک  لاـح  نیع  رد  ینک !؟  دربن  هزراـبم 
ياهنت هب  وا  دشاب . هداد  داب  رب  ار  وا  یتسه  كاخ  رگم  تسا  هدشن  ور  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ینکش  فص  عاجش و  رادمان و  راوس  چیه 

زا ار  وا  زین  هاپس  ناهدنامرف  ماش و  ناگرزب  زا  یتعامج  هبتع ،  زا  دعب  درادن . یـسک  زا  یـساره  فوخ و  چیه  دنک و  یم  هلمح  يرکـشل  رب 
نامگ تفگ :  تساخرب و  هیواعم  رکـشل  زا  يریمح  حابـص  نب  ۀهربا  ماگنه  نآ  رد  دندرک . عنم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هزرابم 

زا ار  وا  منیبب  ار  شتعاجش  ات  دیراذگاو  ار  وا  ماش !  ناگرزب  يا  میوش ،  كاله  ارحـص  نیا  رد  همه  ات  دومرف  ریدقت  یلاعت  يادخ  منک  یم 
دوش یم  بولغم  يرگید  بلاغ و  یکی  لاح  ره  هب  دننک ، دربن  رگیدکی  اب  ات  دیراذگب ، دیناسرتن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  گنج 

رد تمدـخ  رمک  ام  دـنوش ، زوریپ  رفن  ود  زا  مادـک  ره  و  دوش . یم  شوماخ  گنج  شتآ  میبای و  یم  تاجن  يراتفرگ  جـنر و  نیا  زا  اـم  و 
نخس زا  رت  فاصنا  اب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دینش ، ار  ههربا  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  میدنب .  یم  وا  تعباتم  تعاطا و 

رد دـینک و  رود  ولج  ياه  فص  زا  ار  وا  درادـن . یتسرد  لقع  ههربا  تفگ :  هیواعم  اما  ما !  هدینـشن  ینخـس  ماش  لها  زا  لاـح  هب  اـت  ههربا 
رایسب يدرم  ههربا  هیواعم !  يا  دنتفگ : ماش  لها  دنار . یم  نابز  رب  هدیجنسن  ینخس  تسا و  هیفس  درخ و  یب  نوچ  دیهد ؛ رارق  رکشل  بقع 

یم مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  دربن  زا  وت  نوچ  اما  تسا ،  ماش  لها  دمآ  رـس  مهف  تناید و  تیارد ،  يدنمدرخ ،  در  تسا و  لقاع 
، دندرک یم  تمالم  ار  مکح  ناورم  صاعورمع و  هیواعم ،  هتسویپ  مدرم  ییوگ !  یم  هنوگ  نیا  وا  هرابرد  يراد  میب  وا  ریشمش  زا  یسرت و 

نیا ات  دناوخ  یم  هدورس ،  هیواعم  شنزرس  رد  دنچ  یتایبا  وا  دش ، رطاخ  هدیجنر  نانآ  نخس  زا  ههربا  دنتفگ . یم  ازسان  دنداد و  یم  مانشد 
. درک شا  یضار  مرن  نانخس  ایاده و  اب  دناوخ و  ارف  شیوخ  دزن  هب  ار  وا  هیواعم ،  هک 

ةاطرا نب  رسُب  يروآ  مان  سوه 

اب هزرابم  زا  هیواعم  تفگ :  مالغ  هب  تروشم  تهج  زا  رُسب  دوب . هدومزآ  راک  كریز و  هک  تشاد  قحال ))   )) مان هب  یمالغ  ةاطرا  نب  رـُسب 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هزرابم  هب  گنج  نادیم  رد  مراد  دصق  نم  لاح  تسشن ،  بقع  دیسرت و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

رشتنم برع  لیابق  رد  یگنادرم  و  يروالد ،  تعاجـش ،  هب  نم  مان  مه  هک  مروآ ،  رد  ياپ  زا  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  ار  وا  دیاس  مزادرپب ، 
 ، تسا كانرطخ  میظع و  سب  يراک  تفگ :  قحال  ینیب ؟  یم  تحلـصم  هچ  وت  دـنامب ، یقاب  ما  هزاوآ  تسا  یقاب  راـگزور  اـت  مه  دوش و 

دامتعا شیوخ  تعاجـش  توق و  رب  رگا  دراد . گرزب  يا  هرطاخم  دـنیوگ ، دوسا  دـسا  ار  وا  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هزرابم 
 ! قحال يا  تفگ :  رُسب  زادنین . تکاله  هطرو  رد  ار  دوخ  هنرگو  وش  رـضاح  وا  ربارب  رد  تفای ،  یهاوخ  زوریپ  هک  یناد  یم  نیقی  يراد و 

هزین و اب  گنج  نادیم  رد  هچ  رتسب و  رد  ندرم  هچ  تفر .  دیاب  گرم  لابقتـسا  تاقالم و  هب  لاح  ره  هب  تسین ،  يرگید  زیچ  گرم  زج  هب 
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. داد ینالوج  نادیم  رد  دیوگب  ینخـس  هک  نیا  نودب  سانـشان و  تروص  هب  دـمآ و  نادـیم  هب  هزیگنا  نیا  اب  ةاطرا  نب  رـُسب  دـشاب . ریـشمش 

. داتفا افق  هب  بسا  زا  رـُسب  هک  درک  هلمح  وا  هب  تعرـس  اب  نانچ  دهد ، یم  نالوج  نادـیم  رد  يراوس  دـید  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یتقو 
ياپ ود  دوبن ، يراولش  شیاپ  رب  دوب و  هداتفا  تشپ  رب  هک  رُسب  دنارذگب ، ریشمش  مد  زا  ار  وا  ات  دش  کیدزن  وا  هبب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

تروع هب  شمشچ  ات  دنادرگرب  ار  دوخ  تروص  هلصافالب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دش ، نایامن  وا  تروع  هک  يروط  هب  درک  دنلب  ار  دوخ 
وا مالسلا  هیلع  یلع  نارای  داتفا ، شرس  زا  دوخ  هالک  ماگنه  نآ  رد  اما  دزیرگب  ات  تساخرب  اج  زا  درمش و  تمینغ  ار  تصرف  رُسب  دتفین ، وا 

تسا رت  قیال  رُسب  راک  نیا  هب  هیواعم  دورب ؛ دیراذگب  دومرف : ترضح  تسا .  ةاطرا  نب  رُسب  وا  نینموملاریما !  ای  دنداد ، زاوآ  دنتخانش و  ار 
دوش هنهرب  تروع  رگا  درب . رد  هب  ملاس  ناج  دیاب  تسا ،  لهـس  اهراک  نیا  رـُسب  يا  تفگ :  یم  دیدنخ و  یم  رـُسب  تلاح  نآ  زا  هیواعم  . 

داد تاجن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تروع  فشک  اب  صاعورمع  زورید  دنا ، نینچ  نم  نازرابم  تسین  یکاب 
، دیا هدروآرد  امش  هک  تسا  یتریغ  یب  مسر  هچ  نیا  دیشاب ، هتـشاد  ایح  مرـش و  ماش !  لها  يا  دز : دایرف  قارع  یلاها  زا  یکی  وت ! زورما  و 

نادیم زا  و  دیهد . یم  تاجن  ار  دوخ  تروع ،  فشک  اب  امش  اما  دنروآ  یم  رد  ياپ  زا  هزین  ریشمش و  اب  ار  مصخ  گنج ،  نادیم  رد  نادرم 
یم صاعورمع  لمع  زا  البق  هک  ةاطرا  نب  رـُسب  داد . میلعت  تروع  فشک  اـب  ار  امـش  راـب  نیتسخن  هک  دوب  صاـعورمع  نیا  دـیزیرگ !؟ یم 

. دندیدنخ یم  دوخ  تشز  لمع  هب  دـندید  یم  ار  رگیدـکی  هاگره  نانآ  دـیدنخ ، یم  رـُسب  تروع  فشک  رب  صاعورمع  راب  نیا  دـیدنخ ،
اب ات  دیـشک  یم  رانک  هب  مرـش  زا  ار  دوخ  دـید ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  يدربن  ره  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ  ةاـطرا  نب  رـُسب 

روهشم تشز  لمع  نآ  رد  شبابرا  لثم  تشاد  تسود  رُسب ، مالغ  قحال  رُسب ، تاحصف  زا  سپ  دوشن . ور  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
زا دز ، وا  هنیس  رب  يا  هزین  درک و  هلمح  وا  هب  هلـصافالب  دید  ار  وا  یعخن  رتشا  کلام  داد ، نالوج  دناوخ و  زجر  هدمآ ،  نادیم  هب  اذل  دشاب ،

. داد ناج  ات  طیتلغ  نوخ  كاخ  رد  داتفا و  بسا 

مالسلا هیلع  یلع  نایرکشل  دیدش  هلمح 

درص نب  نامیلس  قمح ،  نبورمع  یئاط ،  متاح  نب  يدع  سیق ،  نب  ثعشا  یعخن ،  رتشا  کلام  لثم  نینموملاریما  رکشل  نارس  زا  یتعامج 
 ، هدنک ياج  زا  ار  نانآ  دندرک و  هلمح  ماش  رکـشل  هب  زاجح  قارع و  یلاها  زا  درم  رازه  اب  مادک  ره  يدعـسلا  ۀـمادق  نب  ۀـثراح  یعازخ و 

 . تخادنا هلصاف  فرط  ود  نیب  بش  هک  نیا  ات  دنتشک  ار  نانآ  زا  هوبنا  یتیعمج  و  دندنار ، بقع 

شیرق نارس  اب  هیواعم  هلگ 

هعلاطم ار  امـش  تالاح  گـنج  زور  دـنچ  نیا  رد  تفگ :  دـناوخ و  ارف  بش  لد  رد  دـندوب ، شیرق  زا  هک  ار  دوخ  رکـشل  نارـس  زا  یعمج 
ناشن دوخ  زا  یتعاجـش  زین  دوخ  هدرکن و  ندـیگنج  يارب  ماش  یلاـها  قیوشت  رد  ینخـس  امـش  زا  رفن  کـی  ارچ  هک  منک  یم  بجعت  مدرک 
زرابم هک  مدیدن  زور  دنچ  نیا  رد  تفگ :  هیواعم  يراد ؟  یتیاکش  هوکش و  مه  نم  زا  ایآ  هیواعم ،  يا  تفگ :  هبتع  نب  دیلو  تسا !  هدادن 

 ، لقع ياعدا  هک  صاعورمع  دیا ، هتـشگ  زاب  بولغم  روهقم و  همه  هکلب  ددرگرب ، دنلب  رـس  دـهن و  اپ  گنج  نادـیم  رد  امـش  زا  يرادـمان 
، دوب ینامرهق  ترهش و  لابند  هب  هک  مه  ةاطرا  نب  رُسب  تخیرگ .  هنهرب  یتلاح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  لباقم  زا  دنک  یم  تعاجـش  یکریز و 

!؟ دیریگب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  از  ار  تفالخ  دیهاوخ  یم  تعاجش  یناولهپ و  نیا  اب  ایآ  درک . رارف  دوخ  تروع  فشک  اب 

راصنا زا  هیواعم  ینارگن 

نایرکـشل هب  هیواعم  داتـسرف ، شیپ  هب  مچرپ  اب  ار  راصنا  زا  يا  هدع  هدرک ،  مظنم  ار  شیوخ  رکـشل  دادـماب ، رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
 ، هیواعم دنراصنا . زا  يا  هفیاط  میـسانش ،  یم  ار  نانآ  دنتفگ : دنا ؟ هدـمآ  ولج  تسد ،  هب  مچرپ  هک  دیـسانش  یم  ار  اهنیا  ایآ  تفگ :  دوخ 
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جرزخ سوا و  هک  مرگنب  یکات  نم  تفگ :  دناوخ و  ارف  دـندوب ، جرزخ  سوا و  هلیبق  زا  راصنا و  زا  هک  هلخم  نب  ۀملـسم  ریـشب و  نب  نامعن 
رادمان ناراوس  زا  کی  ره  غارس  نم  دنشکب ، ارم  نارای  دننک و  بلط  زرابم  هدرک ،  لیامح  ندرگ  رب  ریشمش  دنیآ ، نوریب  یلع  يرکـشل  زا 

ار گنج  مه  امـش  شاک  مشاب ؟  جنر  رد  امـش  موق  زا  یک  ات  تسا ،  هدرک  كاله  ار  وا  يراصنا  نالف  دنیوگ  یم  مریگ ،  یم  ار  ماش  لها 
دـمآ و مشخ  هب  وا  نخـس  زا  ریـشب  نب  نامعن  دـیدش . یم  لوغـشم  ندروخ  امرخ  هب  دـیتفر و  یم  نوریب  نم  رکـشل  زا  دـیدرک و  یم  كرت 

تسا هدوب  نینچ  اه  گنج  رد  مالسا  تیلهاج و  رد  نانآ  تعیبط  تداع و  هک  نکن  تمالم  يروآ  گنج  رب  ار  راصنا  هیواعم !  يا  تفگ : 
از نآ  هزم  وت  رگا  لشیفط  امرخ و  ندروخ  اما  دنا ؛ هداد  ناشدوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تمدخ  رد  ار  یگنادرم  عاونا  . 

دوب راصنا  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  هک  هدابع  نب  دیعس  نب  سیق  یتفرگ .  یم  تقبس  ام  زا  ندروخ  رد  يدیشچ  یم 
نب سیق  رعش  نوچ  هیواعم  داتـسرف . شیارب  ار  نآ  درمـش و  رب  ار  هیواعم  بیاعم  رعـش  نآ  رد  دورـس ؛ يرعـش  دینـش ، ار  تیاکح  نیا  یتقو 

دندوب مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  هک  راصنا  نایعا  ناگرزب و  زا  یتعامج  دزن  هب  ار  یـسک  دش و  رطاخ  هدیجنر  دناوخ  ار  دـعس 
یمن بیع  ام  زا  تسام  نمشد  هیواعم  هچ  رگا  دنتفگ : سیق  هب  راصنا  فورعم  دارفا  زا  يا  هدع  درک . تیاکـش  دعـس  نب  سیق  زا  داتـسرف و 
مانشد منک و  یم  نعل  ار  وا  ما  هدنز  ات  تفگ :  دعس  نب  سیق  رامشم . ار  وا  بیاعم  وگن و  وجه  ار  وا  زین  وت  دیوگ  یمن  ازـسان  ام  هب  دریگ و 
رکـشل يوس  هب  ناـنآ  زا  يریثک  هورگ  دـندمآ و  رد  تکرح  هب  هیواـعم  رکـشل  ناـمز  نیمه  رد  موش .  یم  روآ  داـی  ار  وا  بیع  مهد و  یم 
هیواعم رکـشل  نایم  رد  ار  دوخ  تسـشن و  یبسا  رب  تسا ،  نانآ  نایم  رد  هیواعم  هک  تشادنپ  سیق  دندش ، ناور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

راوس رب  دوبن . هیواعم  وا  هک  نآ  لاح  تشک و  تخادـنا و  ریز  هب  بسا  زا  ار  وا  دز و  يریـشمش  دوب  هیواعم  هیبش  هک  يراوس  هب  تخادـنا ، 
درک و هلمح  یموس  رب  دوبن . هیواعم  وا  مه  زاب  اما  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  تخات و  وا  رب  تسا ،  هیواعم  درک  نامگ  تخادـنا ،  رظن  يرگید 

ماغرـض ریـش  راوس  نیا  ماش !  لها  يا  دز : دایرف  هیواعم  تسک .  ار  هیواعم  رادمان  راوس  نیدنچ  بیترت  نیدـب  دـناتلغ ، دوخ  نوخ  رد  ار  وا 
 . تشگزاب دوخ  هاگیاج  هب  تسین  نانآ  نایم  رد  هیواعم  تسناد  نوچ  سیق  دیتسیان . شلباقم  رد  دیدید  ار  وا  هاگره  تسا ، 

مالسلا هیلع  یلع  لثم  هب  هلباقم 

زرابم داتـسیا و  فص  ود  نایم  دمآ و  نوریب  دوب  عاجـش  يزرابم  رادمان  يراوس  هک  نمحرلادبع  نب  قراخم  مان  هب  هیواعم  رکـشل  زا  يدرم 
تـسد هب  دیبع  نب  نم  ؤم  رمالا  رخآ  دندرک . زاغآ  هزین  اب  ار  گنج  دمآ و  شیپ  نینموملاریما  رکـشل  زا  يدارم  دیبع  نب  نم  ؤم  درک . بلط 

تشگزاب و نادیم  هب  هاگ  نآ  تخاس  هنهرب  ار  وا  تروع  داهن و  كاخ  هب  ار  شتروص  هدـیرب  ار  وا  رـس  یماش  درم  دـش . هتـشک  یماش  درم 
وا اب  یماش  درم  دـش ، دیهـش  زین  وا  تخـس  يراکیپ  زا  سپ  تفر  وا  اب  هلباـقم  هب  يدزا  هبر  دـبع  نب  ملـسم  تساوخ .  زراـبم  داد و  نـالوج 

نامه تشک و  ار  نینموملاریما  نارای  زا  رفن  راهچ  اـت  تساوخ ،  زراـبم  اددـجم  داد . ماـجنا  دوب  هدرک  نم  ؤم  اـب  هک  ار  تشز  راـتفر  ناـمه 
، دـندرک زارتـحا  وا  اـب  گـنج  زا  دوخ  تروـع  فـشک  میب  و  وا ، ریـشمش  سرت  زا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  رکـشل  درک . رارکت  ار  راـتفر 
رد یماش  درم  تفر ؛  نادیم  هب  سانشان  هدیشوپ و  تروص  اب  درادن  تبغر  وا  اب  هزرابم  هب  یسک  تسناد  دید و  ار  هنحص  نیا  نینموملاریما 

دـش و هدایپ  بسا  زا  هاگ  نآ  درک . مین  ود  هب  ریـشمش  اب  ار  وا  نینموملاریما  درک . هلمح  وا  رب  تخانـش  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح 
زرابم دمآ و  نادیم  هب  سپس  درکن  هنهرب  ار  وا  تروع  یلو  دشاب ؛ نامـسآ  هب  شا  هرهچ  هک  يا  هنوگ  هب  تخادنا  كاخ  رب  هدیرب  ار  وا  رس 

ات درک ، بلط  دروامه  هتـسویپ  داهن ؛ كاخ  رب  دـیرب و  ار  شرـس  تشک و  ار  وا  ترـضح  دـمآ ، نوریب  هیواـعم  رکـشل  زا  يدرم  تساوخ ، 
 . تخادنا تکاله  كاخ  هب  ار  هیواعم  رکشل  ناعاجش  زا  رفن  تشه  ای  تفه 

هیواعم مالغ  ندرب  رد  هب  ملاس  ناج 

مان هب  تشاد  یمالغ  هیواعم  دیایب ، گنج  نادیم  هب  ات  درک  یمن  تئرج  یـسک  رگید  دـندید ، ار  تبالـص  تبیه و  نآ  نوچ  هیواعم  رکـشل 
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ارم رادـمان  راوس  نیدـنچ  ینیب  یم  نک ،  ماـمت  ار  راوس  نیا  راـک  ورب و  نادـیم  هب  برح !  يا  تفگ :  وا  هب  دوب ، رادـمان  يراوس  هک  برح 
یهاوخب رگا  دروآرد ، ياپ  زا  ار  همه  دنور ، وا  هزرابم  هب  وت  رکشل  مامت  رگا  منیب .  یم  نانچ  ار  راوس  نیا  ریما ! يا  تفگ :  برح  تشک . 

هب زور  دـیاش  یتسرفن  كانمـشخ  ریـش  نیا  گنج  هب  يراد و  هگن  دوخ  دزن  ارم  رگا  موش  یم  تشک  مراد  نیقی  یلو  مور  یم  وا  هزرابم  هب 
برح دور . وا  هزرابم  هب  يرگید  ات  نک  گـنرد  سپ  متـسرفب ،  گرم  لاـگنچ  هب  ار  وت  متـسین  لـیام  هللاو ،  هن  تفگ :  هیواـعم  میآ .  راـک 

هیلع یلع  یتقو  دور . وا  گنج  هب  ات  دوبن  تءارج  از  یسک  چیه  و  داد ، یم  نالوج  نانچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  درک و  فقوت 
تفگ هیواعم  هب  برح  نسحلا .  وبا  منم  تفگ :  تشادرب و  رس  زا  ار  دوخ  هالک  دیآ  یمن  وا  گنج  هب  هیواعم  رکشل  زا  یسک  دید  مالـسلا 

. دشکب دناوت  یم  ار  وت  رکشل  همه  و  تسا ،  رادمان  ینامرهق  نیا  متفگ :  هک  يدید  ارم  تسارف  تیادف ،  مردپ  ردام و  ریما ! يا  : 

مالسلا هیلع  یلع  هرابود  لثم  هب  هلباقم 

نب عفرتم  تساوخ .  زرابم  داتـسیا و  فص  ود  نایم  تشاذگ و  نادـیم  رد  اپ  حابـص  نب  بیرک  مان  هب  ماش  لها  ناعاجـش  زا  يزرابم  سپس 
نب لیبحرش  تساوخ .  زرابم  هرابود  تشک ،  ار  وا  یماش  درم  دمآ ، وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  زا  ینالوخ  حاضولا 

دمآ و یماش  درم  هزرابم  هب  یمکحلا  جاح  نب  ثراح  دروآ ، رد  ياپ  زا  زین  ار  وا  یماش  درم  دمآ . نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  رکـشل  زا  قراط 
يور ار  ناگتـشک  نآ  دـمآ و  دورف  بسا  زا  سپـس  تشک  زین  ار  وا  یماـش  درم  تفر ،  نادـیم  هب  ینادـمه  قورـسم  نب  داـبع  دـش ، هتـشک 

وا دومرف : دوخ  نارای  هب  دوب  وا  هزرابم  رظان  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تساوخ .  درواـمه  هراـبود  هاـگ  نآ  تخادـنا ،  رگیدـکی 
ارم تفگ :  یتسیک ؟  دیـسرپ ، وا  زا  داتـسیا و  شربارب  رد  تفر و  وا  گنج  هب  دوخ  هاـگ  نآ  تسا ،  تئرج  رپ  يزراـبم  کـباچ و  يراوس 

باتک هب  ار  وت  نم  يامنم .  رارـصا  لطاب  رب  سرتب و  ادخ  زا  بیرک  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـنیوگ . حابـص  نب  بیرک 
یم ریلد  يدرم  ار  وت  نم  بیرک  يا  يوش .  راگتـسر  ناهج  ود  رد  ات  منک  یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تنـس  ادخ و 

رایسب نخس  نیا  زا  تفگ :  بیرک  مبلاط .  یبا  نب  یلع  تفگ :  یتسیک ؟  وت  تفگ :  بیرک  يوش .  كاله  لطاب  رب  هک  مراد  غیرد  منیب و 
مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ینیبب .  ارم  ریـشمش  برـض  ات  کـیدزن  اـیب  ییوگ  یم  تسار  رگا  تسین ،  نآ  رد  يا  هدـیاف  هک  ما  هدـینش 

کین ینادب  ات  ایب  رت  کیدزن  تفگ :  بیرک  زادنیم . منهج  شتآ  رد  ار  نتـشیوخ  هیواعم  يارب  منک ،  یم  تحیـصن  ار  وت  رگید  راب  دومرف :
اب هلصافالب  درک  عفد  ار  وا  ریـشمش  ترـضح  نآ  درک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ریـشمش  اب  سپ  تسیک ،  تخبدب  تخب و 

هیواعم رکشل  زا  يریمحلا  عادو  نب  ثراح  تساوخ .  زرابم  داتـسیا و  نادیم  رد  هاگ  نآ  درک . ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  راقفلاوذ  تبرـض  کی 
نانچمه دروآرد ، ياـپ  زا  مه  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـمآ ، نوریب  بطم  نب  عاـطم  تشک ،  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمآ ، نوریب 
توالت ار  نآرق  هیآ  نیا  تخادـنا و  رگیدـمه  يور  ار  نانآ  دـمآ و  دورف  بسا  زا  سپ  تشکب ،  ار  ماش  نازرابم  زا  رفن  راهچ  ات  داد  همادا 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  سپـس  ( 75  ) نیقتملا عم  هللا  نا  اولمعاو  هللا  اوقتو  مکیلع  يدـتعا  ام  لثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  درک :
تلالـض و يادـف  ار  ماش  لها  همه  نیا  مینک  نیعم  ار  وت  فیلکت  ات  مینک ،  دربن  مه  اب  یتعاس  نادـیم و  رد  ایب  هیواـعم !  يا  دومرف : مالـسلا 

برع گرگ  هب  کی  ره  هک  ارم  نازرابم  زا  رفن  رهچ  نالا  وت  تسین ،  یتجاح  وت  هزراـبم  هب  تفگ :  هیواـعم  زاـسم . شیوخ  یبلط  تساـیر 
 : تفگ دروآرب و  هناتـسم  دایرف  یقـشمد  دواد  نب  ةورع  مان  هب  هیواعم  رکـشل  زا  يدرم  تبقاع  نک .  تعانق  نآ  هب  یتشک ،  دـندوب  فورعم 
وا اب  ات  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مناوخ .  یم  هزرابم  هب  ار  وت  نم  دراد  تهارک  راکیپ ، زا  هیواعم  رگا  بلاط !  وبا  رسپ  يا 
اب قح  دومرف : ترـضح  نآ  مینک .  یم  شوماخ  ار  وا  اـم  تسین ،  وت  دـح  در  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  اـی  دـنتفگ : باحـصا  اـما  دـنک ، هزراـبم 

تفر وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مهد .  یم  وکین  يازس  ار  وا  تسا ،  هتـساوخ  هزرابم  هب  ارم  نوچ  اما  تسین ،  نم  وفک  وا  تسامش ، 
دز شندرگ  رب  ریشمش  اب  نانچ  هدادن  تصرف  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  اما  ، درک هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  تعرـس  اب  درم  نآ  . 

يادخ هب  هدب ،  ربخ  شیوخ  موق  هب  ینیب  یم  نالا  هچنآ  ةورع  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ  داتفا . نادیم  رد  ییوگ  دننام  شرس  هک 
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يدوس ینامیـشپ  یلو  يدـش  نامیـشپ  يداـتفا و  خزود  شتآ  هب  دومرف ، ثوبعم  یتـسار  تیادـه و  هب  هر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک 
نیب رد  هک  سوسفا  داب ، یناگدنز  رب  تنعل  ةورع  ندرم  زا  دعب  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  ماش  لها  ةورع ،  ندش  هتـشک  زا  دعب  درادـن . تیارب 

هک رارـض  نب  حبـصا  یناوت  یم  رگا  دومرف : رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ماـگنه  نآ  رد  تشادـن .  ریظن  ماـش  لـها  همه 
هلصافالب درک و  شریگتسد  هتسشن  وا  نیمک  رد  هنابش  مه  یعخن  رتشا  روایب ، نم  دزن  هب  نک و  ریگتسد  هدنز  تسا ،  هیواعم  رکـشل  درگبش 

هک دوب  هدورس  رتشا  کلام  يارب  يرعـش  دوب ، حیـصف  غیلب و  يرعاش  رارـض  نب  حبـصا  دروآ ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تمدخ  هب  ار  يو 
ار وا  دومرف : ترضح  دیارس ، یم  غیلب  يراعشا  نوچ  شکن  ار  وا  یلع !  ای  تفگ :  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  دوب . هدمآ  شوخ  ار  کلام 

ریـسا و  دنتـسه ، هلبق  لها  ناـنآ  نوچ  شکن ،  يدرک ،  ریگتـسد  هیواـعم  رکـشل  زا  يریـسا  رگا  کـلام !  يا  یلو  منک ،  یم  راذـگاو  وت  هب 
. درک شیاهر  ماجنارس  داد و  سپ  وا  هب  دوب  هتفرگ  وا  زا  هچنآ  درک و  ییوجلد  ار  وا  مه  یعخن  رتشا  تسین .  زیاج  نتشک  ار  ناملسم 

شیوخ نارای  زا  هیواعم  تمذم 

راک تفگ :  نانآ  هب  و  دناوخ ، ارف  روضح  هب  ار  تاحلطلا  ۀـحلط  رماع و  نب  هللادـبع  هبقع ،  نب  دـیلو  مکح ،  نب  ناورم  هیواعم ،  رگید  زور 
روط نامه  دشاب . هتشاد  هنیک  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  تسین  ام  زا  یسک  چیه  تسا ،  بیجع  رایـسب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ام 
ردب گنج  رد  ار  تردپ  دیلو ! يا  وت  اما  تشاد .  تکرش  زین  مدج  لتق  رد  دناسر و  لتق  هب  زور  کی  رد  ارم  ییاد  ردارب و  وا  دیناد  یم  هک 

. درک میتی  ار  تناردارب  تشک و  لمج  گـنج  رد  ار  تردـپ  تخیر و  نیمز  رب  دـحا  گـنج  رد  ار  تردارب  نوخ  هحلط !  يا  وت  و  تشک . 
اریز دوب  رتشیب  ناورم  بیصن  رظن  نیا  زا  یلو  داد . تراغ  هب  ار  شلاوما  هتفرگ و  ریسا  ار  شردپ  تسین ،  بیصن  یب  مه  رماع  نب  هللادبع  اما 
ملظ همه  نیا  اب  امش  نکیلو  تسا ،  هتشاد  اور  تراما  تفالخ و  نادناخ  نآ  رب  عیرـص  یملظ  تشک و  ار  نافع  نب  نامثع  شمع  رـسپ  هک 

 : تفگ ناورم  دیهد . یمن  ناشن  دوخ  زا  یمادقا  چیه  و  دیا ، هتـسشن  شیوخ  ياج  رد  قمر  یب  تکرح و  یب  نانچمه  دیا ، هدـید  وا  زا  هک 
هچ ام  زا  اما  تسا ،  نشور  ام  يارب  میدیـشک  وا  تسد  زا  هک  ییاهجنر  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يـالیتسا  زا  هچنآ  هیواـعم !  يا 
هب دـیرادرب و  نانـس  هزین و  ناگمه  دیـشاب و  يدـج  گنج  رد  مهاوخ  یم  تفگ :  هیواعم  میهد ؟  ماجنا  ات  نامرف  هب  اـت  يراد  عقوت  يراـک 
 ! هیواعم يا  تفگ :  ناورم  دنوش . صالخ  وا  نایغط  روج و  ناودع و  ملظ و  زا  مدآ  ملاع و  دیاش  دـینک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  قافتا 
 ، ناورم زا  دعب  يراپس .  زاجح  ریـش  گنچ  هب  ار  ام  یهاوخ  یم  نوچ  میـشاب ،  هدنز  یهاوخ  یمن  يا و  هدش  هتـسخ  ام  زا  دش ، مولعم  سپ 
هب تسا ،  هتـشک  ار  وـت  دـج  لاـخ و  ردارب و  ییوـگ  یم  يراد و  لد  رد  وا  هب  تبـسن  هک  يا  هنیک  اـب  تدوـخ  ارچ  تفگ ،  هبقع  نـب  دـیلو 
زین رماع  نب  هللادبع  هحلط و  دیلو و  نم و  يور ،  نادـیم  هب  يریگرب و  حالـس  وت  رگا  يور ؟  یمن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  فاصم 
وت راب  ود  اریز  ینازیرگ ؛  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  زا  وت  اما  میهد .  یم  ماجنا  دشاب  نکمم  یعـس  شالت و  عون  ره  و  مینک ،  یم  یهارمه  ار  وت 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  سرت  زا  وت  هاپس  ناعاجش  نارادرـس و  نایعا و  یتخیرگ .  دنیبب  يریـش  هک  یهابور  دننام  اما  دناوخ و  هزرابم  هب  ار 
هیلع یلع  ریـشمش  قرب  یتقو  دنک ، یم  رخف  دوخ  یگنازرف  یگنادرم و  رب  هک  صاعورمع  وت  ریزو  دـنراذگ ، یمن  نادـیم  رد  مدـق  مالـسلا 
یلع اب  هلباقم  تئرج  صاعورمع  وت و  دهد ، تاجن  ار  دوخ  ناج  و  دزیرگب . دناوتب  ات  درک  هنهرب  ار  تروع  ناج ،  سرت  زا  دـید  ار  مالـسلا 
هلمح وا  رب  مییوگب و  ناج  كرت  میریگرب و  ریـشمش  رفن  راهچ  ره  مریگ  تسا !  هتخاس  يراک  هچ  رفن  راهچ  اـم  زا  دـیرادن  ار  مالـسلا  هیلع 
تفگ دمآ و  مشخ  هب  وا  نخس  زا  صاعورمع  دروآ . یم  رد  ياپ  زا  ای  دهد  یم  يرارف  ار  ام  رفن  راهچ  ره  راقفلاوذ  تبرض  کی  اب  مینک ، 

ارم یـسک  منک ،  ظفح  وا  راـقفلاوذ  زا  ار  دوخ  ناـج  مزیرگب و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  شیپ  زا  رگا  مدرک ،  یمن  ناـمگ  زگره  : 
يا تفگ :  درک و  هبقع  نب  دـیلو  هب  ور  سپـس  درک . ظفح  دـیاب  يا  هلیح  رکم و  ره  هب  ار  ناج  دـنک  یم  مکح  لقع  نوچ  دـنک ؛ شنزرس 

ار وت  مالک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسیاب  ياج  رد  ورب و  نادیم  ییوگ ،  یم  تسار  رگا  ینز  یم  تعاجش  فال  هک  وت  دیلو !
 . نک تمالم  ارم  هاگ  نآ  يرب  رد  هب  ملاس  ناج  يرگنب و  ار  وا  تبیه  تلوص و  وت  هچنانچ  دنیبب ، ار  وت  دونشب و 
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هزرابم تدش 

هب ار  ملع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـندمآ ، رد  تکرح  هب  اهرکـشل  هک  دوب  تعامج  نآ  اب  وگ  تفگ و  هلداجم و  لوغـشم  هیواـعم 
دیشوپ و خارف  یهرز  مشاه  ورب . ناطیش  بزح  نآرق  نمشد  گنج  هب  مشاه !  يا  دومرف : داد و  ( 76  ) صاقو یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  تسد 

هیلع نینم  ؤملاریما  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هیواعم  رکـشل  زا  یناوج  تساوخ .  زرابم  دـمآ و  لاتق  نادـیم  رد  تسب و  یناشیپ  رب  يراتـسد 
تسادخ يوس  هب  وت  تشگزاب  اریز  هدن ،  مانشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سرتب و  ادخ  زا  تفگ :  مشاه  تفگ .  یم  ازسان  مانـشد و  ار  مالـسلا 

هیلع وت  ریما  وت و  دنا  هتفگ  نم  هب  هک  یلاح  رد  میوگن  مانشد  ار  امـش  هنوگچ  تفگ :  یماش  درم  دش . دهاوخ  تساوخزاب  وت  مالک  وت و  وا 
ریخءات هب  ینیعلا  هفرط  ار  زامن  هک  تسین  يدحا  ام  نیب  رد  ییوگ ،  یم  هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  تفگ :  مشاه  دیراذگ . یمن  زامن  مالسلا 

هارمه هک  يدرم  نیتسخن  دنناد  یم  راصنا  رجاهم و  همه  درازگ ، یمن  زامن  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هرابرد  وت  راتفگ  اما  دزادنا .
نیرت برقم  و  نید ،  رد  مدرم  نیرت  هیقف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنگوس  ادـخ  هب  دوب ، وا  دـناوخ  تعامج  هب  ار  زامن  ادـخ  لوسر 

يروخن و بیرف  ناگشیپ  تواقش  نیا  نخـس  زا  راهنیز  تسا .  هللا  دودح  هب  ملاع  نآرق ،  ظفاح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  سک 
 ، يدروآ میارب  نید  رد  یتحیصن  بجع  تفگ :  یماش  درم  يزادنین .  تکاله  تلالـض و  هطرو  رد  ار  نتـشیوخ  هیواعم  یتسود  ببـس  هب 
نع ۀـبوتلا  لبقی  وه  دوش . لوبق  وت  هبوت  یلب ،  تفگ :  مشاه  تسا ؟  لوبق  نم  هبوت  ایآ  مور ،  نوریب  هیواعم  رکـشل  نایم  زا  منک و  هبوت  رگا 

. دنام یقاب  گنج  نایاپ  ات  ترضح  نآ  هارمه  و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  دز و  هنایزات  ار  بسا  یماش  درم  هدابع 

. درک هلمح  هیواعم  رکشل  هب  تخات و  بسا  درکن ، تبغر  وا  دربن  هب  یسک  نوچ  تساوخ ،  زرابم  داد و  نالوج  هتفرگ  تسد  هب  ملع  مشاه 
 ، تساوخ زرابم  هرابود  درک . تحارتسا  یتعاس  و  تشگرب ،  شیوخ  عضوم  هب  هاـگ  نآ  درک  یمخز  ار  يا  هدـع  هتـشک و  ار  يریثک  عمج 

لاجم ار  وا  مشاه  دـمآ ، نوریب  درک  یم  رخف  دوتـس و  یم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  ینادـمه  کلام  نب  ةزمح  ماـن  هب  هیواـعم  ناراـی  زا  يدرم 
یم هتـسویپ  وا  هدرک و  هرـصاحم  ار  وا  ماش  لها  زا  یعمج  ات  دوب  هزرابم  مرگ  نانچمه  مشاه  داد . ناج  ات  تخادنا  كاخ  هب  هزین  اب  دادن و 

ار نانآ  هدرک و  هلمح  ماش  لها  رب  مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  يدبع  روث  نب  قیقـش  ماگنه  نآ  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  دش . دیهـش  ات  دیگنج 
راکیپ نانآ  اب  و  تفرگرب ،  ار  ملع  سپ  دـننک ، هنهرب  ار  وا  دـنربب و  ار  مشاه  ملع  حالـس و  موق ،  نآ  اداـبم  اـت  درک  رود  هبتع  نب  مشاـه  زا 

ۀلثاو نب  رماع  لیفطوبا  سپس  درک . یم  هلمح  هتـسویپ  تفرگ و  ار  ردپ  ملع  هبتع  نب  مشاه  رـسپ  سپـس  هیلع  هللا  ۀمحر  دش . دیهـش  ات  درک 
. داتسیا تشگرب و  شیوخ  عضوم  هب  سپ  درک ، یمخز  ار  رفن  دنچ  كاله و  ار  رفن  دنچ  درک و  هلمح  ماش  لها  رب  دمآ و  نادیم  هب  ینانک 

هرسیم رب  راب  کی  هنمیم و  رب  راب  کی  دناوخ  یم  زجر  هک  یلاح  رد  دمآ و  نادیم  هب  نیگمشخ  ریش  دننامه  یعازخ  ءاقرو  لیدب  نب  هللادبع 
هعازخ ناریـش  زا  يریـش  نیا  ماش !  لها  يا  دز ، دایرف  هیواعم  دش . یم  هتـشک  دمآ  یم  وا  شیپ  هک  یـسک  ره  و  درک ، هلمح  هیواعم  رکـشل 
هیواعم دیـسر . تداهـش  هب  رگید  رفن  نیدنچ  نتـشک  اب  هللادبع  دندرک ، هطاحا  ار  وا  درگ  نازرابم  زا  یهورگ  دینک ، هرـصاحم  ار  وا  تسا ، 

قمح نب  ورمع  دندیگنج ! یم  ام  اب  ناشنادرم  لثم  دنتشاد  هزاجا  اهنآ  نانز  رگا  دنتـسه ، ام  نانمـشد  یعازخ  ینب  تفگ :  دش و  لاحـشوخ 
هب شیوخ  عضوم  هب  میظع  راتـشک  زا  سپ  درک و  هلمح  هیواعم  رکـشل  هب  هاگ  نآ  دـمآ ، نادـیم  هب  دـناوخ  یم  زجر  هک  یلاـح  رد  یعازخ 

ناگرزب زا  یکی  دندش ، ممـصم  ندیگنج  رد  هدمآ و  تریغ  هب  نینموملاریما  ياهیروالد  تداشر و  دـندید  اب  ماش  لها  تشگرب .  تمالس 
مالسلا هیلع  یلع  فص  زا  یعازخ  درص  نب  نامیلس  تساوخ ،  زرابم  هداد ،  نالوج  هدمآ و  نادیم  هب  میظعلاوذ  نب  بشوح  مان  هب  ماش  لها 

دز گناب  دش  گنتلد  تدش  هب  بشوح  تکاله  زا  هیواعم  درپس ، ناج  داتفا و  بسا  زا  بشوح  دز ، وا  هنیس  رب  يا  هزین  هدرک و  هلمح  وا  هب 
رکـشل مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگید  يوس  زا  میـشکب .  ار  وا  ات  دینک  ریگتـسد  ار  درـص  نب  نامیلـس  دیگنجب ، هنادرم  ماش  لها  يا 

دندرک هدـنکارپ  مزهنم و  ار  نانآ  هدرک ،  هلمح  هنادرم  ماش ،  رکـشل  رب  راصنا  تعامج  درک . یم  ضیرحت  نافلاخم  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ 
كاخ هب  نایم  نیا  رد  يریمح  عالکلاوذ  هلمج  زا  دنتـشک . ار  تعاـمج  نآ  زا  يداـیز  دارفا  هلمح ،  نآ  رد  دندیـسر ، هیواـعم  میرح  هب  اـت 
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رکـشل بلق  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  دـش . ناشیرپ  برطـضم و  بشوح  گرم  زا  رتشیب  عالکلاوذ  تکاله  زا  هیواعم  داـتفا .
باحـصا درک ، طوقـس  بسا  زا  وا  هدـیزغل و  هیواـعم  بسا  دـندرک . هـلمح  دـندوب  اـج  نآ  رد  وا  دوـخ  ماـش و  لـها  فراـعم  هـک  هیواـعم 

هب مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نارای  یـسرتسد  زا  عنام  دـندش و  عمج  وا  درگ  ماش  رکـشل  دـننک ، ریـسا  ار  وا  اـت  دـندرک  دـصق  نینموملاریما 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  يزوریپ  رـصن و  راز و  راک  زور  زور ، نآ  دندش و  ادج  مه  زا  رکـشل  ود  بش  ندیـسر  ارف  اب  دندش . هیواعم 
یم ار  ماش  نارادمان  زا  کی  ره  غارس  هیواعم  هک  يروط  هب  دندش  هتشک  ناعاجـش  نافورعم  زا  يدایز  عمج  هیواعم  نارای  زا  دوب و  مالـسلا 

یسک هچ  دیسرپ  دش ، هتشک  دنتفگ : دیسرپ ، دوب ، ماش  لها  نایعا  نارس  زا  هک  لم  ؤم  نب  ثراح  لاح  زا  ات  دش ، هتـشک  دنتفگ ، یم  تفرگ 
لاـح ناـمه  اـب  یلب ؟  دـنتفگ : دوبن ؟ یمخز  حورجم و  مشاـه  نب  هللادـبع  رگم  تفگ :  هیواـعم  مشاـه .  نب  هللادـبع  دـنتفگ : تشک .  ار  وا 

یـسرتسد مشاه  نب  هللادـبع  رب  رگا  تفگ :  هیواعم  داد . ناج  ات  تخادـنا  كاخ  هب  هزین  اب  ار  لم  ؤم  نب  ثراح  دـمآ و  نادـیم  هب  تاحارج 
 . منک یم  هیبنت  تخس  ار  وا  منک ،  ادیپ 

(77  ) مشاه نب  هللادبع  زا  هیواعم  ماقتنا 

ياوادم هب  هرـصب  رد  تسا و  رامیب  وا  دنتفگ  دش ، مشاه  نب  هللادبع  يایوج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  اهلاس  هیواعم 
هب هیواعم  دندرک . رضاح  هیواعم  دزن  هب  ار  وا  نوچ  دتسرفب ؛ ماش  هب  ار  مشاه  هللادبع  ات  تشون  هرصب  رد  شلماع  هب  تسا ،  لوغـشم  شیوخ 
نم هب  ار  وا  راک  ریما ! يا  تفگ :  درک و  هیواعم  هب  ور  صاعورمع  نیشنب ،  تفگ :  تسا ،  هدش  فیحن  رغال و  هزادنا  یب  دید  تسیرگن  وا 

زا رامد  رادبآ  ریـشمش  اب  منک و  یفالت  اجکی  مدیـشک  هصغ  جنر و  نیفـص  رد  وا  ناردارب  ردپ و  وا ، زا  هچنآ  مهدب  ار  وا  يازـس  ات  راذگاو 
نوریب تغامد  زا  توخن  داب  زونه  صاع !  رـسپ  يا  تفگ :  هللادـبع  دز . یم  يدرم  فـال  دـیابن  ینم  لـثم  ارب  دـنادب  اـت  مرآرب  وا  راـگزور 

مدـناوخ و هزرابم  هب  دـنلب  زاوآ  هب  ار  وت  نیفـص  رد  هک  يراد  دای  هب  ایآ  یتشاذـگن ،  نیمز  رب  تلالـض  تسد  زا  تلاـهج  هساـک  يدرکن و 
یم تکاله  بادرگ  رد  ار  وت  يدوب ،  هتـشاذگ  مدق  نم  لباقم  رد  رگا  نیقی  هب  يدرک ،  یم  يزاب  هقح  یتخیرگ ؟  یم  نم  زا  هابور  دـننام 
نایب زا  هیواعم  داد  باوج  لکش  نیدب  صاعورمع  هب  هللادبع  نوچ  مدرک .  یم  باریـس  رهوگ  دب  نوخ  زا  ار  رهوگرپ  ریـشمش  و  متخادنا ، 
يارب زیمآ  تمالم  يرعـش  هدمآ  مشخ  هب  صاعورمع  داتـسرف . نادنز  هب  اما  دادـن ، صاعورمع  هب  ار  وا  درک ، بجعت  وا  غیلب  مالک  فیطل و 

وا دش  هاگآ  يو  يابیز  رعش  نومضم  زا  هیواعم  نوچ  داتسرف ، صاعورمع  يارب  هدورس  رتوکین  يرعش  وا  باوج  رد  زین  هللادبع  دورس ، يو 
. داتسرف هرصب  هب  يا  هیده  اب  هدرک  دازآ  ار 

رگید دربن 

هنمیم و رد  ار  جحذم  هلیبق  هدرک ،  مظنم  بترم و  ار  شیوخ  رکـشل  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یهاگحبـص  رون  ندیمد  اب  رگید  زور 
، دندمآ نادیم  هب  يزات  نابسا  رب  راوس  هدیشوپ و  حالس  اپ  ارس  هیواعم  رکـشل  داد . رارق  رکـشل  بلق  رد  ار  رـضم  هلیبق  هرـسیم و  رد  ار  هعیبر 

یبا نب  یلع  رکـشل  رب  رگا  مناد ،  یم  عاجـش  لد و  يوق  يزرابم  رادـمان و  يراوس  ار  وت  نم  برح !  يا  تفگ :  برح  شمالغ  هب  هیواعم 
یم دازآ  ار  وت  موش ،  یضار  وت  وا  هدش  مرخ  داش و  هک  يا  هنوگ  هب  یـشکب  ار  وا  باحـصا  زا  دنچ  ینت  يرب و  شروی  مالـسلا  هیلع  بلاط 

رب سپـس  دناوخ  زجر  هداد  نالوج  دـمآ ، نادـیم  هب  تشاذـگ و  شیپ  مدـق  گنرد  یب  هیواعم :  مالغ  یـسر .  یگجاوخ  تزع و  هب  ات  منک 
 : تفگ دید  ار  وا  نوچ  ربنق  نینموملاریما  رادباکر  داد ، یم  ناشن  يریلد  يدرم و  دوخ  زا  درک و  هلمح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا 

داتفیب بسا  زا  برح  دز  وا  رب  يا  هزین  هدادن ،  تصرف  ربنق  اما  دش ، وا  هجوتم  برح  دـش ، نادـیم  دراو  ربنق  یتقو  داد ، مهاوخ  ار  وت  باوج 
کین و یمالغ  برح  هچ  رگا  هیواعم !  يا  تفگ :  ةاطرا  نب  رـُسب  دـش . نالان  نیگمغ  رایـسب  شمالغ  گرم  زا  هیواعم  داد . ناـج  مد  رد  و 

یلاو باطخ و  نب  رمع  لماع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  بتاک  وت  ینارذگن ،  دـح  زا  ار  یبات  یب  یـشاب و  روبـص  دـیاب  دوب ، عاجش 
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اب تبارق  لیبق  زا  ناوارف  لاـصخ  اـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـما  ییوگ !  یم  تسار  تفگ :  هیواـعم  يدوب .  ناـمثع  مولظم  هفیلخ 
تافـص هلیمج و  لیاضف  هچ  رگا  تفگ :  ةاطرا  نب  رـُسب  دراد . یگریچ  ام  رب  دراد  هک  گنج  رد  تعاجـش  نید و  رد  هقباس  ادـخ و  لوسر 

 ، تواخس تهاقف ،  ملع  رد  دوخ  وا  مشاه و  ینب  ةدیس  شردام  مشاه و  ینب  رورس  دیس و  وا  ردپ  تسا ،  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  هدیمح 
فلاخم وت  اب  نوچ  دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  تبغر  لیم و  اب  راصنا  نیرجاهم و  هچ  رگا  و  تسا ،  ریظن  یب  لیدـب و  یب  اوقت  دـهز و  تعاجش 

هتفرگ و ورین  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  هیواعم  دـشاب . وت  نآ  زا  يزوریپ  دزیرگب و  نادـیم  زا  تفخ  يراوخ و  اـب  اـت  میگنج  یم  وا  اـب  تسا ، 
نب دعس  نب  سیق  دیسر ، نینموملاریما  باحصا  هب  ةاطرا  نب  رُسب  يا  هناسفا  نانخس  نوچ  درک . ضیرحت  گنج  هب  ار  رکشل  تفای و  تئرج 

رطاخ و  تشاد ،  یـساره  دـیابن  شهارمگ  باحـصا  دابکالا و  ۀـلکآ  رـسپ  ساسا  یب  راتفگ  زا  نینموملاریما  ای  تفگ :  تساـخرب و  هداـبع 
یناشف ناج  وت  باکر  رد  نوخ  هرطق  نیرخآ  رگنس و  نیرخآ  سفن و  نیرخآ  ات  قداص  ینیقی  لماک و  تریصب  ام  دوشن ، شوشم  ترضح 

رب دش ، لاحشوخ  وا  ياویش  نانخس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میراد .  تسود  رتشیب  شیوخ  ناج  زا  ار  وت  هک  نادب  و  مینک ،  یم 
رب هک  تسا  نیا  نم  مزع  هدارا و  ناتسود !  يا  تفگ :  شنارای  هب  سیق  هاگ  نآ  درک . نیسحت  تفگ و  وکین  يانث  راصنا  زا  شموق  سیق و 

هلمح نآ  رد  نانآ  درک  هلمح  ماش  لها  هب  شموق  دارفا  قاـفتا  هب  تفرگرب و  حالـس  وا  دـیوش ، هداـمآ  سپ  منک ؛  هلمح  راکمتـس  موق  نیا 
. دنتشگرب دوخ  هاگیاج  هب  هتخادنا ،  كاخ  هب  ار  هیواعم  رکشل  زا  رفن  دنچ 

رمع نب  هللادیبع  لتق 

تعاجـش و از  ماـش  لـها  اـت  ینکب  يراـک  مراد  عقوت  وت  زا  زورما  هداز  ردارب  يا  تفگ :  درک و  يور  باـطخ  رمع  نب  هللادـیبع  هب  هیواـعم 
لیامح ار  باطخ  نب  رمع  شردپ  ریـشمش  تسب ،  یناشیپ  رب  هایـس  يراتـسد  هدیـشوپ و  دوخ  هالک  هرز و  هللادیبع  دنوش . داش  وت  یگنادرم 

دز و ادص  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  درک ، ار  وا  اب  هزرابم  دصق  هیفنح  نب  دمحم  تساوخ ،  زرابم  تفر و  دربن  نادـیم  هب  هدرک 
هب درک  یم  توعد  هزرابم  هب  ارم  مه  وا  ردپ  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  مدرگ ،  زاب  ارچ  تفگ ،  هیفنح  نب  دـمحم  درگ . زاب  مدـنزرف  يا  تفگ 

هللادیبع وگن ، نخس  شردپ  قح  رد  شاب ،  شوماخ  مرسپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  متـشادن .  یکاب  متفر و  یم  وا  گنج 
ۀعیبر هدهع  هب  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل  هرـسیم  هب  تخات و  شیپ  بسا  دنک  یمن  تبغر  وا  هزرابم  هب  یـسک  دید  نوچ  رمع  نب 
هرسیم زا  ( 78  ) يدبع راوس  نب  هللادـبع  سپ  دـناوخ . یم  زجر  دز و  یم  هزین  دـید  یم  ار  هک  ره  درک ، هلمح  دوب  وا  نارای  سیق و  دـبع  نب 

نب هللادبع  تبقاع  دنتخادرپ . دربن  هب  رگید  کی  اب  هزین  اب  ود  ره  و  درک ، هلمح  وا  هب  هزین  اب  هللادیبع  دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل 
. داد ناج  هلصافالب  رمع  نب  هللادیبع  تخادنیب و  دز و  يا  هزین  ار  وا  راوس 

رمع نب  هللادیبع  لتق  زا  دعب  هیواعم  رکشل 

تدـش هب  هدروخ  رایـسب  ترـسح  هللادـیبع  گرم  زا  هیواعم  دـندمآ ، رد  شوج  بنج و  هب  رکـشل  ود  ره  رمع  نب  هللادـیبع  ندـش  هتـشک  اـب 
ملع داتشه  هک  يروط  هب  دندمآ  رب  وا  ماقتنا  هللادیبع و  نوخ  بلط  رد  هدمآ و  ناجیه  هب  زین  لیابق  نارس  رکـشل و  ياس  ؤر  دش . نیگهودنا 

هب ریمح  موق  زا  ار  ملع  داتـشه  نیا  سیئر  هیواعم  دندرک ، عامتجا  رفن  رازه  زا  شیب  ملع  ره  ریز  هک  دـش ، هتـشارفارب  هیواعم  يور  شیپ  در 
ارف ار  شیوخ  رکـشل  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  رگید  بناج  زا  دـندش . گنج  هدامآ  یگمه  و  داد ، رارق  نشوجلا  يذ  نب  غبـصا  ماـن 
زا نینموملاریما  رکشل  دنداد ، زاوآ  ار  نازرابم  دندش و  رضاح  نادیم  رد  هاپس  نایعا  ارما و  رکشل و  نارس  زا  یتعامج  اب  رسای  رامع  دناوخ ،

گنج دندرک . هلمح  ماش  رکشل  رب  هدرک  دنلب  ریبکت  يادص  ناگمه  سپس  دندش ، عمج  رـسای  رامع  زاوآ  ندینـش  اب  یگمه  هراوس  هدایپ و 
دـنتخادرپ و هزرابم  هب  هزین  اب  نآ  زا  سپ  دنتـسکش ، یم  ای  هدـش  جـک  ای  اهریـشمش  ات  دنتـشک  یم  دـندز و  یم  هدرک ،  زاغآ  ریـشمش  اـب  ار 
ره دندش . حورجم  يریثک  عمج  هتشک و  رفن  رازه  زا  شیب  رکشل ، ود  زا  هک  نآ  ات  دندرک ، یم  راکیپ  هزیر  گنـس  گنـس و  اب  زین  یهورگ 
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یم ار  دوخ  هلیبق  هاگیاج  یقارع  زا  یماش  یماش و  زا  یقارع  دنتخانش  یمن  ار  دوخ  هاگودرا  هک  دندش  نادرگرس  ریحتم و  نانچ  رکـشل  ود 
زا يدرم  هاگنابش  دنتفرگ . هلـصاف  رگیدمه  زا  هاپـس  ود  بش  ندیـسر  ارف  اب  دندرک . یم  ییامنهار  ازـسان  مانـشد و  اب  ار  رگیدکی  دیـسرپ و 

هیلع یلع  باحصا  زا  هک  نیا  لاح  دش و  هتشک  ماش  لها  زا  یگنج  درم  دص  تفه  هیواعم !  يا  تفگ :  تفر و  هیواعم  دزن  هب  ماش  ناگرزب 
 ، ةاطرا نب  رُسب  صاعورمع ،  لثم  یتعامج  نوچ  مینیب ،  یم  وت  زا  ار  تنحم  جنر و  يراتفرگ ،  همه  يا  دندش ، هتشک  یکدنا  طقف  مالـسلا 

نادیم رد  یتعاس  نانیا  هک  نیا  لاح  يرامگ و  یم  یهدنامرف  هب  ام  رب  ار  دارفا  لیبق  نیا  زا  نایفـس و  یبا  نب  ۀبتع  دـلاخ و  نب  نمحرلادـبع 
يریما هب  ار  نامدوخ  زا  ینادرم  رگا  دنوش ، یم  یچاشامت  رگ و  هراظن  هدیشک ،  رانک  هب  ار  دوخ  رابغ  درگ و  نایم  زا  سپس  هدنام ،  گنج 

مشخ اب  سپـس  میدرگرب .  شیوخ  ياه  هناخ  هب  ات  رادرب  ام  زا  تسد  تسین ،  یتجاح  وت  هب  ار  ام  هنرگو  میتسه  وت  نامرف  رد  ینک  باختنا 
تـسود ار  یـسک  ره  نیا  زا  دـعب  نم  يریمح  ردارب  يا  تفگ :  دـناوخ ، ارف  ار  وا  هیواعم  یتدـم  زا  سپ  درک . كرت  ار  هیواـعم  تینابـصع 

 . منک یمن  لمع  امش  ياضر  زج  دینادب  و  دیراد ، هدوسآ  رطاخ  مرامگ و  یم  امش  يریما  یهدنامرف و  هب  دیراد 

رگید زور 

لها يا  تفگ :  سپـس  درک . رومءام  يرما  هب  ار  هلیبق  ره  دومن و  بترم  مظنم و  ار  دوخ  باحـصا  هیبعت و  نادیم  رد  ار  ماش  رکـشل  هیواعم 
مکحم ار  شیوخ  مزع  دییامن و  رفاو  دهج  دج و  گنج  رد  مهاوخ  یم  امش  زا  زورما  دینک . شومارف  ار  هتـشذگ  ياهزور  تسکـش  ماش ! 

کع هلیبق  زا  یعمج  نویرعشا و  مروآ .  تسد  هب  ار  وا  تیاضر  منک و  تباجا  ات  دنک  نایب  دراد  یتجاح  یـسک  ره  میوش ،  زوریپ  ات  دینک ،
هیلع یلع  یتسود  ام  ياه  بلق  رد  هک  یلاح  رد  میدیگنج  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  وت  هارمه  هب  هیواعم !  يا  دنتفگ : دنتـساخرب و 

رب مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میراد  نیقی  هکلب  میرادـن ،  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیناـقح  اـت و  ندوـب  لـطاب  رد  یکـش  تسا  مالـسلا 
یم رگا  میراد ،  عقوت  عرازم  رتش و  لثم  هیده  اطع و  وت  زا  میرادن و  يزیچ  ایند  لام  زا  یناد  یم  بوخ  یتسه و  تلالـض  رب  وت  تیادـه و 

بلاط یبا  نب  یلع  يوس  هب  مینادرگ و  یم  رب  ار  بسا  نانع  الاو  امنب  يا  هژیو  تیانع  مینک  راـثن  ار  ناـج  میـشاب و  وت  تمدـخ  رد  یهاوخ 
هیواعم دوش . یم  ام  بیصن  يا  هرهب  یطخ و  ترخآ  زا  اما  تسین ،  ایند  لام  هچ  رگا  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  رد  میور ،  یم  مالـسلا  هیلع 

ياه کلم  دـنتفگ : نویرعـشا  میهاوخ .  یم  ماعنا  بجاوم و  ام  دـنتفگ  کع  هلیبق  منک .  هدروآرب  اـت  دـییوگب  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : 
 . منک یم  راذگاو  امش  هب  دیتساوخ  هچ  نآ  هدرک و  تباجا  ار  امش  تساوخ  تفگ :  هیواعم  نک .  راذگاو  ام  نیثراو  ام و  هب  ار  هینث  ناروح 

صلاخ و يداقتعا  لماک و  ینید  هک  شیدنا  هاتوک  یتعامج  دـش ، رـشتنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  نیب  رد  هیـضق  نیا  نوچ 
یلع دزن  هب  ینادمه  هصفح  نب  رذنم  اما  دندش . ناور  هیواعم  بناج  هب  تخادـنا و  عمط  هب  ار  نانآ  ایند  لام  بح  دنتـشادن ، بئاص  يرکف 

حیجرت تیاده  رب  ار  تلالـض  هتخورف و  ایند  هب  ار  دوخ  نید  نویرعـشا  کع و  هلیبق  هچ  رگا  نینموملاریما !  ای  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع 
ار قارع  ایند و  ياج  هب  ار  ترخآ  ام  دننک ، تمه  ام  اب  گنج  هب  ات  دنتفرگ  كالما  نایاپراهچ و  لاوما و  زا  ییاهدـعو  هیواعم  زا  دـنداد و 
ام قارع  نانآ و  يایند  زا  رتهب  ام  ترخآ  هک  میناد  یم  نیقی  مینک و  یمن  اهر  ار  زگره ، میتسه و  یـضار  نآ  هب  میدـیزگرب و  ماش  ياج  هب 

ناج ياپ  ات  هتسب و  تمه  رمک  یگمه  تسا ،  نانآ  ریما  زا  رت  هتفای  تیاده  رت و  لضاف  ام  ماما  تساهنآ و  ماش  زا  رت  تمعن  رپ  رت و  شوخ 
، دـیناسر مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تمدـخ  هب  هدرک ،  ءاـشنا  يرعـش  سپـس  دوشن ، ردـکم  كراـبم  رطاـخ  اـت  دوب  میهاوخ  وت  باـکر  رد 
ار وا  نامـشچ  ود  نایم  دـناوخ و  دوخ  شیپ  هب  ار  وا  دـش . داشلد  رورـسم و  دوب  هدورـس  هک  يرعـش  زا  نینچمه  وا و  يرادافو  زا  ترـضح 

یفطصم دمحم  نییبن  متاخ  نیلـسرملادیس و  نانیـشنمه  زا  میعن  تانج  رد  تمایق  يادرف  هک  مراد  دیما  ار ، وت  داب  تراشب  دومرف : دیـسوب و 
اوه هب  ظیلغ  يرابغ  هک  يروط  هب  دـندرک  زاـغآ  ار  تخـس  یگنج  هدـش  کـیدزن  رگیدـکی  هب  اهرکـشل  سپ  یـشاب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اپ هب  راـبغ  درگ و  هک  دـنگنج  یم  نادـیم  رد  دـمحم  هللادـبع و  وت  نارـسپ  دـنتفگ : تسیچ .  زا  راـبغ  نیا  تفگ :  صاـعورمع  تساـخرب ، 
، دنتـسه تمالـس  وت  نارـسپ  صاعورمع !  يا  تفگ :  هیواعم  روایب . نم  دزن  ار  ملع  ورب و  تفگ :  نادرو  شمالغ  هب  صاـعورمع  دـندرک .

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 90 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يادص اب  تفر و  نادیم  هب  هتفرگ  نادرو  زا  ار  ملع  سپ  یشاب .  نارگن  لد  ات  دنتسین  وت  نارـسپ  تفگ :  صاعورمع  نزن ،  مه  هب  ار  گنج 
رتشا کلام  هب  سپس  داد . خساپ  ار  وا  زجر  دش و  کیدزن  نادیم  هب  دینش ، ار  وا  زاوآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دناوخ . یم  زجر  دنلب 

دور و نادیم  هب  هرـصب  لها  یهارمه  اب  ات  دز  گناب  زین  سابع  نب  هللادبع  هب  دـننک ، زاغآ  ار  هلمح  دـنور و  شیپ  هب  شنازرابم  اب  داد  نامرف 
لها فوفص  یمامت  دندرک ، هلمح  هیواعم  رکشل  فوفـص  هب  حانج  رـس  زا  زاجح  لها  یهارمه  هب  زین  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک و  هلمح 
نتفگ نخس  تردق  هک  داتفا  ناشنایم  رد  یبارطضا  نانچ  داتفیب و  نادیم  رد  ماش  لها  ياه  ملع  اه و  مچرپ  مامت  دنتسکش و  مه  رد  ار  ماش 

فراعم و داتسیا . هعیبر  ملع  کیدزن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندش و  هدنکارپ  نادیم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  دنتـشادن و 
شمشچ ات  اما  دوب ، هنشت  تدش  هب  تشادرب و  مخز  دنچ  زور  نیا  رد  رتشا  کلام  دندرک ، یم  وجتـسج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  يارما 

تسام نآ  زا  يزوریپ  هک  راد  شوخ  لد  نینموملاریما !  يا  تفگ :  دنلب  زاوآ  هب  تفگ و  يریبکت  یلاحـشوخ  زا  داتفا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
نیمه رد  دنتـسه . امـش  ناج  نارگن  دـندرگ و  یم  امـش  لابند  هب  مدرم  نایعا و  زا  یتعامج  دـیدرگرب ، شیوخ  عضوم  هاگیاج و  هب  امـش  ، 

یفطصم تیب  لها  رگید  دارفا  رکب و  یبا  نب  دمحم  رفعج ، نب  هللادبع  هیفنح ،  نب  دمحم  مالسلا ،  هیلع  نسح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نامز 
نانآ فصو  رد  دنچ  يرعش  یعخن  رتشا  دندوب . هدرک  نیگنر  ماش  لها  نوخ  هب  ار  اهریشمش  هک  یلاح  رد  دندمآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تدـعاسم تبحاصم و  لد  ناج  اب  دـندوب و  وت  باکر  رد  زورما  هک  تعامج  نیا  نینموملاریما !  ای  تفگ :  یئاـط  متاـح  نب  يدـع  دورس .
هب نانآ  شاداـپ  دـنا و  هزین  ریـشمش و  هرز و  هلزنم  هب  نم  يارب  ناـنآ  تسا  نینچ  یلب !  دومرف : ترـضح  دـنراد . اـم  رب  میظع  یقح  دـندرک 

. دنتشگرب شیوخ  عضوم  هب  رکشل  ود  بش  ندیسر  ارف  اب  دوش . یم  هداد  هجو  نیرتهب 

متاح نب  يدع  نب  دیز  تیاکح 

هک ار  دعس  نب  سباح  اقافتا  دندش ، هتشک  یناسک  هچ  دنیبب  ات  تشگ ،  یم  ناگتـشک  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  يدع  نب  دیز 
وا ارچ  دیسرپ  متشک ،  ار  وا  نم  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  يدرم  تسا ،  هتشک  ارم  لاخ  یـسک  هچ  دیـسرپ  تفای ،  دوب  وا  ییاد 

رارف هیواعم  يوس  هب  سپـس  تشک ،  ار  وا  تفوک و  وا  قرف  رب  ریـشمش  يدـع  نب  دـیز  دوب : هیواعم  نایرکـشل  زا  نوچ  تفگ :  یتشک ،  ار 
ردپ متاح  نب  يدع  دش . تحاران  نیگیمغ و  يدع  نب  دیز  رارف  شباحصا و  یکی  لتق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  لاحـشوخ  هیواعم  درک ،
يدع درک . مالعا  شراک  زا  ار  دوخ  ینامیشپ  نآ  رد  ءاشنا و  يرعـش  متاح  نب  يدع  نب  دیز  دش . نیگمغ  ناشیرپ و  ارجام  نیا  زا  مه  دیز 

وا رب  رگا  متـسه و  نارگن  دـیرفآ  هثداح  دـیز  مرـسپ  هک  نیا  زا  نم  تفگ :  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  متاح  نب 
تاملک نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  موش .  یمن  تحاران  وا  گرم  زا  دریمب ، رگا  منک و  یم  صاصق  لتق  مرج  هب  مبای  تسد 

تین نوچ  يدـع  نب  دـیز  دـش . داش  زین  يدـع  دومن و  اه  فطل  هدرک ،  ییوجلد  ار  يدـع  دـش و  لاحـشوخ  دینـش ، متاح  نب  يدـع  زا  ار 
. درب هانپ  اهنآ  هلیبق  ياههوک  یط ء و  هلیبق  هب  هتخیرگ  هیواعم  دزن  زا  دیمهف  ار  شردپ 

هیواعم رانک  رد  رابحالا  بعک 

بعک درک ، اه  ناسحا  اه  فطل  يو  قح  رد  دش و  نامداش  وا  ندـمآ  اب  هیواعم  دـمآ ، هیواعم  دزن  نیفـص  هب  صمح  رهـش  زا  رابحالا  بعک 
رگید فرط  زا  درک . یم  بیغرت  ضیرحت و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  هزرابم  ار  گنج  رب  ار  وا  دیسر و  یم  هیواعم  دزن  هب  زور  ره 

. دومن بترم  ار  رکشل  هریسم  هنمیم و  هدرک ،  هیبعت  ار  شیوخ  رکشل  نینموملاریما 

وا یماکان  صاعورمع و  تیاکح 

، دنراد روضح  هعیبر  هلیبق  زا  نم  ناگتسب  ماوقا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاپس  هرـسیم  رد  تفگ :  دمآ و  هیواعم  دزن  هب  صاعورمع 
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. دننک كرت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  دندرگرب و  وت  يوس  هب  ات  مزیگنارب  کش  نانآ  نیب  رد  دـیاش  ات  مور ،  نانآ  دزن  یهد  تصخر  رگا 
ره وت  نکیل  مناد و  یمن  تحلـصم  نم  درک  يراک  هلیح  رکم و  اـب  ناوتب  هک  هتـشذگ  اـهفرح  نیا  زا  راـک  صاـعورمع  يا  تفگ :  هیواـعم 
يا تفگ :  دـش و  کـیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  هرـسیم  هب  تسـشن ،  شیوـخ  رتـسا  رب  صاـعورمع  نـک .  لـمع  يراد  تـسود  هنوـگ 
نب لیقع  مان  هب  سیقلادـبع  زا  يدرم  میوگب .  نخـس  وا  اب  ات  دـیایب  نم  دزن  امـش  زا  یکی  متـسه ،  صاـعورمع  نم  مرداـم !  نادـنواشیوخ 
یلع نینم  ؤملاریما  تمدـخ  تداعـس  لمج  گنج  رد  هک  سیقلادـبع  زا  يدرم  تفگ :  یتسیک ؟  دیـسرپ ، صاعورمع  دـمآ . نوریب  هریوش 

زا يرادن  مرش  شیرق ،  خیش  يا  وت  اما  تسا .  هدرکن  یقرف  چیه  نم  زورید  اب  نم  زورما  متسه و  نیفص  رد  زورما  متشاد و  ار  مالـسلا  هیلع 
ارچ یتخورف ،  رـصم  تراما  هب  ار  دوخ  نید  يداد و  حـیجرت  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  ار  هیواعم  هک  یـسرت  یمن  یلاـعت  يادـخ 
هار گنج  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راصنا ، نیرجاهم و  تاداس  رورـس و  دـض  رب  یتسب و  (79  ) قیلط هیواعم  يرای  هب  تمدـخ  رمک 
يا  : تفگ رخآ  ات  دیدنخ ، یم  وا  تحیصن  زا  صاعورمع  دش . یهاوخن  رتالاب  رصم  نوعرف  زا  دیـسر ، وت  هب  رـصم  تراما  مریگ  یتخادنا . 
هنیک توادع و  رد  دشاب  رکـشل  نیا  رد  سک  ره  صاعورمع !  يا  تفگ :  لیقع  میوگب .  نخـس  وا  اب  ات  دیایب  وگب  ار  يرگید  درم  لیقع ، 

تشگرب و شیوخ  نارای  يوس  هب  سپ  درک . دـهاوخ  تمالم  هیواعم  ار  یتسدـمه  تعباـتم  رب  ار  وت  تسا و  نم  لـثم  هیواـعم  وت  هب  تبـسن 
هانگ هک  متـسه  یـسک  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  هداز  ردارب  يا  دیـسرپ  صاعورمع  دمآ . نوریب  دوسالا  نب  لحط  مان  هب  میمت  ینب  زا  يدرم 
ادخ هب  ورمع  يا  دهدن . تلهم  وت  هب  دبای  لاجم  وت  نتـشک  رد  رگا  دنکن ، محر  تنادنزرف  وت و  رب  دریذـپن ، ار  وت  رذـع  دـنکن و  وفع  ار  وت 

مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  ینمـشد  تفلاـخم و  هب  يدروآ و  ور  یند  اـیند  هب  هدرک و  اـهر  ار  ترخآ  یناـف ،  ياـیند  رب  دـنگوس ،
يرترب ناحجر و  هیواعم  رب  تهج  همه  زا  تسا و  تیادـه  هداج  قح و  طارـص  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  یناد  یم  نیقی  هب  هک  لاح  یتساـخرب 

 : تفگ دـمآ ، صاـعورمع  دزن  هب  نوچ  يزنع  درم  درک . بلط  ار  هزنع  ینب  زا  يدرم  تفرگن ،  هجیتن  وا  نخـس  زا  نوچ  صاـعورمع  دراد .
زیچ وت  ندرک  تمالم  زج  وت  دزن  هب  ندـمآ  زا  نم  ضرغ  دـنگوس  ادـخ  هب  مرتمک ،  ما  یلبق  قیفر  ود  زا  وت  اب  توادـع  رد  نم  نکن  ناـمگ 
درم یتسرفب .  نم  دزن  ار  میـضه  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تسا  رتهب  درادن  يا  هدـیاف  وت  اب  نتفگ  نخـس  سپ  تفگ :  صاعورمع  تسین .  رگید 
يا تفگ :  یمیـضه  دوب . صاعورمع  ياـه  ییاد  زا  یکی  صخـش  نیا  اـقافتا  دـمآ . وا  دزن  میـضه  ینب  نادرم  زا  یکی  تشگزاـب و  يزنع 
نب یلع  نیب  هک  نیفص  گنج  میایب ؛  امش  دزن  ات  دش  ثعاب  تیمح  تقفش و  تفگ :  صاعورمع  مونشب .  ات  وگب  يراد  ینخس  رگا  ورمع !
یم تتامش  ار  ام  هلیبق  يروآدای و  ار  راتشک  گنج و  نیا  اهرق  برع  دیشک ، راتشک  لاتق و  تبراحم و  هب  هیواعم  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا 

دینک و كرت  ار  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  امـش  تسا  رتهب  دنک  یمن  شومارف  ار  گنخ  نیا  راگزور  هاگ  چیه  دـنک و 
 . تسب راک  هب  هلیح  رکم و  زا  تسناد  یم  هک  يریبدت  هر  تفگ و  رایسب  هدوهیب  نانخس  نیا  زا  صاعورمع  دیوشن ، ام  یگتـسکشرس  ثعاب 

اهر تسا  تلیضف  عاونا  ياراد  هک  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  یتلع ،  بجوم و  چیه  نودب  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ :  یمیـضه  درم 
 ! يروآ یم  باسح  هب  لقع  یب  قمحا و  ار  ام  ایآ  مییایب !  دسانـش  یمن  ار  تیاده  زا  تلالـض  هار  هک  نید  یب  یقـساف  تمدـخ  هب  مینک و 

 . تشگرب هیواعم  دزن  هب  رساخ  دیمون و  هدنک و  رب  نانآ  زا  عمط  نادند  صاعورمع  . داب وت  رب  ادخ  لوسر  تنعل  وش ، رود 

دوخ باحصا  رب  نینموملاریما  هبطخ 

: دومرف داتـسیا و  شیوخ  دارفا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دوب ، نخـس  لاح  رد  هعیبر  هلیبق  دارفا  اب  صاعورمع  ماگنه  نآ  رد 
هب تسا .  هدیسر  ماع  صاخ و  شوگ  هب  لیابق  همه  نایم  رد  امش  يریلد  تعاجش و  هزاوآ  زورما  نم ،  ناراداوه  يا  ناتسود و  نارای و  يا 

دیهد و رارق  دوخ  تانکس  راتفر و  تنیز  ار  حالص  دهز و  دیزاس ، شیوخ  راعش  ار  هنیکس  راقو و  دیور ، شیپ  هب  یلاعت  يادخ  مان  تکرب 
هرا قح و  نید  هب  اـی  ناـشیا  نم  دـیگنج ، یم  هبقع  نب  دـیلو  داـبکالا و  ۀـلکآ  نبا  رتبا و  نبا  رتبا  اـب  دـینادب  دیـشابن . لـفاغ  یکین  ریخ و  زا 
ادخ ناگدنب  هک  دنرجاف ، قساف و  یتعامج  نانیا  دـننک . یم  توعد  ( 80  ) مانـصا ندیتسرپ  مارح و  ندروخ  هب  ارم  نانآ  مناوخ  یم  تیاده 
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راونا دنهاوخ  یم  تیدـج  اب  دـندروآ ، ام  گنج  هب  ار  ماش  لها  ناتهب  نخـس  غورد و  راعـش  اب  دـنتخادنا  هنتف  بادرگ  رد  هعدـخ  هار  زا  ار 
ول هرون و  متم  هللاو  دنتخادنا . هقرفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  تما  نایم  دنناشنورف و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  تعیرش 
نم لذـی  هناف ال  مهتملک ،  تتـشو  مهدـح  للقا  مهللا  دـناوخ : ار  اعد  نیا  درب و  الاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  اه  تسد  سپـس  نورفاکلا .  هرک 

 . تیداع نم  زعی  تیلاو و ال 

راکیپ يارب  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  یگدامآ 

کیدزن رگیدکی  هب  رکشل  ود  دندروآ  نادیم  هب  يور  هدش  رفک  یغب و  لها  اب  لادج  لاتق و  هدامآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل 
رکـشل رد  دش  هتفگ  تساوخ ،  یم  زرابم  داد و  یم  نالوج  فص  ود  نیب  هدـمآ ،  نوریب  مهدا  نب  رارغ  مان  هب  ماش  لها  زا  يزرابم  دـندش .

رارغ تفرن .  نوریب  وا  هزرابم  هب  یسک  اذل  دنتخانش  یم  ار  وا  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  دوبن و  رت  يوق  رت و  عاجـش  وا  زا  يراوس  ماش ، 
ۀعیبر نب  سابع  دنتفگ : تسیک ؟  راوس  نیا  دیـسرپ : داتفا . نینموملاریما  باحـصا  زا  يراوس  هب  شمـشچ  نالوج  زیخ و  تسج و  يانثا  رد 

زا متـشگ .  یم  وت  لابند  نم  مرادـن !  تبغر  ارچ  تفگ :  ساـبع  يراد ؟  هزراـبم  هب  تبغر  اـیآ  تفگ ،  توخن  رورغ و  اـب  رارغ  یمـشاه . 
ار نانآ  هزرابم  ات  هدیشک  گنج  زا  تسد  رکـشل  ود  دندش ، دربن  هدامآ  هدمآ ،  دورف  بسا  زا  ود  ره  مینک .  گنج  هدایپ  ات  يآ  دورف  بسا 

رود زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دوبن ، رگراک  ریشمش  دنتشاد  هرز  ود  ره  نوچ  دندرک . هلمح  رگیدکی  هب  ریـشمش  اب  ود  نآ  دننک و  هراظن 
ار تصرف  داـتفا  تشاد  یللخ  هک  رارغ  هرز  هب  شمـشچ  ینز ،  ریـشمش  ياـنثا  رد  ساـبع  تخانـش ،  یمن  ار  دوخ  راـی  یلو  درک  یم  هاـگن 
. دش دـنلب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  ریبکت  زاوآ  درک . مین  ود  هب  ار  رارغ  درک و  دراو  هیحان  نآ  زا  ریـشمش  هدرمـش  تیمنغ 

تسا هعیبر  نب  سابع  وا  مان  مشاه و  ینب  هلیبق  زا  دنتفگ : دینادرگ . رورسم  ار  ام  هک  تسا  هلیبق  مادک  زا  زرابم  نیا  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع 
وت و متفگن  رگم  سابع !  يا  دومرف : ترـضح  نینموملاریما .  اـی  کـیبل  تفگ  ساـبع  ساـبع !  يا  تفگ :  دز و  ادـص  ار  وا  نینموملاریما  . 
دناوخب و هزرابم  هب  ارم  نمـشد  تسا  تسرد  ایآ  یلع !  ای  تفگ :  سابع  دیوشن . دراو  برح  نادیم  هب  نم  هزاجا  نودب  سابع  نب  هللادـیبع 
هب ار  تسد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  سپـس  تسوت .  مصخ  تباـجا  زا  رت  بجاو  وت  ماـما  تعاـطا  یلب !  دوـمرف : نینموـملاریما  منکن !؟  تباـجا 

یـسک هچ  تشک  ار  رارغ  هک  زرابم  نآ  تفگ  هیواعم  هد .  رارق  شترخآ  هریخذ  ار  سابع  زورما  لمع  ایادخ ! تفگ :  درک و  دـنلب  نامـسآ 
هب ردقنآ  ایند  لام  زا  دریگب  ار  رارغ  ماقتنا  دناوتب  نم  رکشل  زا  یسک  ره  تفگ :  هیواعم  یمـشاه .  ثراح  نب  هعیبر  نب  سابع  دنتفگ : دوب ؟
ود نآ  سپ  میزادرپب :  هزرابم  هب  وا  اب  میراد .  یگدامآ  ام  ریما ! ای  دـنتفگ : مخل  ینب  زا  رفن  ود  دوشن . جاـتحم  رمع  رخآ  اـت  هک  مهد  یم  وا 

يراک وا  هزاجا  یب  تسا ،  یماما  دیـس و  ارم  تفگ :  هعیبر  نب  سابع  دندناوخ . هزرابم  هب  ار  هعیبر  نب  سابع  هدمآ و  گنج  نادـیم  هب  درم 
زا هک  تسا  نآ  هیواعم  يوزرآ  هللاو  دومرف : ترـضح  نآ  تساوخ .  گنج  هزاجا  دیـسر و  نینموملاریما  تمدخ  هب  سپ  مهد .  یمن  ماجنا 

ار دوخ  مالـس  سابع ،  يا  دومرف : ترـضح  دمآ . شیپ  سابع  نوچ  ایب ، نم  کیدزن  سابع  يا  تفگ :  سپ  دنامن . هدنز  يدحا  مشاه  ینب 
تسشن و وا  بسا  رب  هدیشوپ ،  ار  سابع  مالس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هاگ  نآ  رادرب . ارم  بسا  یـشوپب و  ارم  مالـس  ات  نک  نوریب 
دیـس و زا  ایآ  دنتفگ : دنتخانـشن و  ار  وا  ود  نآ  تسا .  هدش  نادـیم  دراو  هعیبر  نب  سابع  هک  نیا  لثم  داتـسیا  یماش  درم  ود  نآ  لباقم  رد 
زا یکی  ( 81 ... ) اوملظ مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا  دومرف : دـشاب ، هتفگ  غورد  تساوخ  یمن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  یتفرگ  نذا  شیوخ  ماما 

هلمج یمود  داـتفا . فرط  کـی  هب  یمین  ره  درک و  مین  ود  ار  وا  دز و  وا  رمک  رب  ریـشمش  ترـضح  نآ  درک ، هلمح  نینموملاریما  رب  ود  نآ 
 : تفگ سابع  هب  تشگرب ،  شیوخ  هاگیاج  عضوم و  هب  سپس  درک . قحلم  شقیفر  هب  تخادنا و  تلذم  كاخ  هب  زین  ار  وا  ترضح  درک ،

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  ياـناوت  تسد  هب  ناـیمخل  زا  رفن  ود  نآ  لـتق  هک  دـیمهف  هیواـعم  نک .  ربخ  ارم  دـندناوخ  هزراـبم  هب  ار  وت  هاـگره 
. درک یم  تمالم  ار  نتشیوخ  دروخ و  یم  فسءات  ببس  نیمه  هب  تسا  هتفرگ  ماجنا  مالسلا ، 
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مالسلا هیلع  یلع  نارای  هسامح 

نم تسد  زا  ار  ملع  هلیجب !  هلیبق  يا  تفگ :  دوب و  حوشکم  نب  سیق  تسد  هب  مچرپ  زور  نآ  دندرک ، هلمح  رگیدکی  رب  رکـشل  ود  سپس 
 . مدرگ یمنرب  مرادـن ،  رب  هیواعم  رـس  زا  ار  هزر  هالک و  ات  زورما  تفگ :  مینک ؟.  نینچ  ارچ  دـنتفگ : دـیهدب ، يرگید  تسد  هب  دـیریگب و 

هیواعم دینک . رود  ار  وا  هدناسر  نم  هب  ار  دوخ  هک  تسیک  نیا  دز : دایرف  هیواعم  دیسر . هیواعم  هب  ات  درک  هلمح  دناوخ و  يزجر  سیق  سپ 
هب ار  وا  دز و  هیواـعم  مـالغ  رب  یتبرـض  ماـگنه  نآ  رد  زین  حوشکم  نب  سیق  درک ، عطق  ار  سیق  تسد  درک و  هلمح  یمور  تشاد  یمـالغ 
هاگ نآ  هیلع  هللا  ۀمحر  دندرک . دیهش  ار  وا  دندروآ و  هلمح  حوشکم  نب  سیق  هب  یهورگ  روط  هب  هیواعم  نارای  زا  یهورگ  داتسرف ، خزود 

سپس دش ، دیهش  ات  درک  لاتق  تشادرب و  ار  مچرپ  علق  نب  نمحرلادبع  شردارب  دعب  دش ، دیهـش  ات  دیگنج  تفرگ و  ار  ملع  علق  نب  هللادبع 
دش دیهش  ات  تخات  نادیم  هب  تفرگ  وا  زا  ار  مچرپ  ملسم  نب  قورسم  هلـصافالب  دش . یمخز  تفرگ و  تسد  هب  ار  ملع  کیرـش  نب  سابع 

ات درک  لاتق  تفرگ و  وا  زا  ار  مچرپ  رازب  نب  هللادبع  تشگزاب ،  دش و  یمخز  ات  دیگنج  درب و  نادیم  هب  ار  ملع  رمـس  نب  رخـص  وا  زا  دـعب 
دیس باحـصا  زا  رادمان  ناراوس  زا  رفن  دنچ  هک  دینیب  یم  مدرم !  يا  تفگ :  تشاذگ و  شیپ  مدق  هیریوج  ۀبتع  هیلع  هللا  ۀمحر  دش . دیهش 

 ، مدرک مزع  نم  تسا ،  رذگدوز  شتذل  رادیاپان و  ایند  دینادب  دـینک و  تماقم  هنادرم  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  راربا 
ادهـش و نیقیدص و  ایبنا و  اب  ینیـشنمه  تسلاجم و  قیفوت  ات  دیـشوکب  نینموملاریما  تیامح  رد  زین  امـش  مسرب ،  تداهـش  هب  ات  منک  نانچ 
دندرک و هلمح  ماش  رکـشل  هب  يرفن  هس  دندمآ ، نوریب  وا  لابند  هب  هللادیبع  فوع و  مان  هب  ردارب  ود  دمآ ، نادیم  هب  ۀبتع  دـیبایب . نیحلاص و 

ناراوس زا  دندش  هتشک  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  زا  هک  يا  هزادنا  هب  نانآ  دندرک ، رهاظ  یگنادرم  تعاجـش و  راثآ و  دوخ  زا 
هلمح هیواعم  باحـصا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  رکـشل  سپ  هیلع  هللا  ۀمحر  دندش . دیهـش  ردارب  هس  ره  تبقاع  ات  ات  دنتـشک ، ماش 

تمیزه هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نازرابم  ریشمش  زا  هیواعم  رکـشل  تساخرب  ظیلغ  يرابغ  دش و  هتخورفارب  نانآ  نایم  گنج  شتآ  دندرک ،
رکـشل هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  يروالد  نانچ  دندناوخ و  یم  زجر  رابغ  درگ و  نایم  رد  یحایر  سیق  نب  لقعم  يدع و  نب  رجح  دـنداهن .

. دش نیگنر  هیواعم  نارای  نوخ  هب  نینموملاریما  نارادمان  ریشمش  زور  نیا  رد  دنتشاداو ، بجعت  هب  ار  هیواعم 

هیواعم یشیدنا  هراچ 

هلاـن هآ و  تاـحارج  تدـش  زا  فرط  ود  نیحورجم  ناگتـسخ و  بش  نآ  رد  دنتـشگرب ، دوـخ  عـضوم  هـب  رکـشل  ود  بـش  ندیـسر  ارف  اـب 
كاله ار  ام  نازرابم  گنج ،  نیا  تفگ :  صاعورمع  هب  ناحورجم  ياه  هلان  ندینـش  شیوخ و  ياه  هتـشک  ندـید  اـب  هیواـعم  دـندادرس ،

بارخ ماش  اـت  دوش و  ماـش  لـها  یماـمت  تکـاله  هب  رجنم  قارع  ندروآ  تسد  هب  منک  یم  ناـمگ  تسا ،  هدیـشک  گرم  ماـک  هب  هدرک و 
ار مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نارای  تدایـس  تسایر و  سابع  نب  هللادبع  هک  یناد  یم  دمآ ، دهاوخن  ام  تسد  هب  قارع  تیالو  دوشن ،

مهارف يرکم  هلیح و  رگا  درذگ ، یمن  وا  رظن  يءار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دنک ، داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دنیب و  تحلـصم  هچ  ره  دراد 
هتـسخ و گنج  زا  هک  ام  نایرکـشل  ات  درادرب  تسد  گنج  نیا  زا  هک  دهاوخب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ات  یبیرفب  ار  سابع  نب  هللادـبع  ینک و 

هیواعم تسین !.  یناسآ  راک  وا  بیرف  تسا و  یکریز  درم  سابع  نب  هللادـبع  تفگ :  صاعورمع  دـنرب . ردـب  ملاس  ناـج  دـندش . هدـنامرد 
؟. دهد یم  یباوج  هنوگچ  مینیبب  ات  سیونب  هدنبیرف  یترابع  ظافلا و  اب  فیطل  يا  همان  درادن ، ینایز  تفگ : 

تحارتسا هلطامم و  يارب  صاعورمع  هیواعم و  يراگن  همان 

برع همه  رد  تسا و  مولعم  همه  رب  وت  يرورس  تدایس و  يراوگرزب ،  تشون :  نومـضم  نیا  هب  سابع  نب  هللادبع  هب  يا  همان  صاعورمع 
میتسین یناسک  نیتسخن  ام  تسین ،  رت  میالم  رت و  لضاف  رت ، میرک  رت ، ملاع  وت  زا  یسک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  مع  رـسپ  زا  دعب 
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نم تسا ؛  هدیعلب  ار  امش  ناعاجش  ام و  نازرابم  رثکا  گنج  نیا  میا ،  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  تیفاع  میا و  هدیشک  الب  جنر و  گنج  رد  هک 
نیا ات  داد ، یمن  خر  همصاخم  هعزانم و  زگره  امش  ام و  نایم  شاک  میوگ  یم  هکلب  میتفرگ ،  یم  رـس  زا  ار  گنج  شاک  يا  میوگ ،  یمن 
یم تحیصن  رس  زا  دنام ، یمن  یقاب  یسک  امش  ام و  زا  دبای  همادا  لاونم  نیا  رب  رگا  دش ، ینالوط  یلیخ  گنج  نیا  دنوش  هتشک  برع  همه 

ار نآ  درک  هعلاـطم  هیواـعم  نوچ  داد ، هیواـعم  هب  ار  هماـن  تشون ،  تیب  دـنج  هناـسولپاچ  سپـس  میهد .  ناـیاپ  ار  لاـتق  تسا  رتهب  میوگ ، 
نآ نومضم  ات  دروآ  نینموملاریما  دزن  هب  سپس  هدناوخ  ار  همان  سابع  نب  هللادبع  دوش . هداتـسرف  سابع  نبا  دزن  هب  دیاب  تفگ :  دیدنـسپ و 
زیچ هچ  صاعورمع ،!  يراکم  تسا  نیا  هغبانلا ،  نبا  هللا  لتاق  دومرف : دعب  دیدنخ . دـناوخ و  ار  همان  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دوش ، هاگآ 
رای سابع  نب  هللادبع  تسرفب .  سیونب و  یناد  یم  تحلـصم  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  همان  باوج  دبیرفب . ار  ات  دـناوتب  ات  تخادـنا  عمط  هب  ار  وا 
یب ار  یسک  چیه  برع  نیب  رد  نم  صاعورمع !  يا  ( 82  . ) تشون نومضم  نیا  هب  ار  همان  باوج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  قیدص 

تملظ و هب  ار  ماش  مدرم  تراما ،  عمط  هب  یتخورف و  ایند  هب  ار  نید  يدـمآ و  هیواعم  ترـصن  کمک و  هب  مدـیدن ،  وت  زا  رتراکم  رتایح و 
ایند هب  نید  هلماعم  هیواعم  اب  يدرمش و  گرزب  ار  ایند  لوا  یتفرگ  شیپ  رگید  يا  هلیح  يدیـسرن ،  شیوخ  دصقم  هب  نوچ  یتخادنا ،  هنتف 

ایند و هتفیرف  ییوگ و  یم  تسار  رگا  یبیرفب ،  ار  مدرم  ات  تسین ،  یتجاح  ایند  هب  ارم  یتفگ  يدومن و  اوقت  دـهز و  راهظا  سپـس  يدرک ؛ 
يءارد و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تیب  لها  تمدـخ  هب  رادرب و  هیواعم  تقفاوم  تعباتم و  زا  تسد  يدـشن ،  رـصم  تراـما 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  اب  قارع  لها  یتشون ،  ماش  لها  قارع و  لها  لاوحا  زا  هچنآ  اما  نک ،  تعاـطا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
وت نم و  نادب  دندوب و  هیواعم  زا  رتهب  نانآ  هک  یلاح  رد  دندرک  تیب  هیواعم  اب  ماش  لها  دوب و  نانآ  نیرتهب  وا  نوچ  دندرک  تعیب  مالـسلا 

يارب وت  اـما  مدـمآ ؛  گـنج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  رد  ادـخ  ياـضر  يارب  نم  هک  نیا  ببـس  هب  میتسین ،  ناـسکی  زین 
هب مالسلاو  درگ . زاب  ادخ  هب  سرتب و  ادخ  زا  ورمع  يا  یگنج .  یم  نیملـسم  راصنا و  رجاهم و  اب  رـصم  ندروآ  تسد  هب  هیواعم و  ياضر 

نینموملاریما تمدخ  هب  همان  هارمه  ار  رعش  هللادبع  هدورس ،  ار  رعش  لضف  دیارُسب . وا  باوج  رد  يرعـش  ات  تفگ  هللادبع  نب  لضف  شردارب 
ددنب یم  ورف  مد  دناوخب  ار  همان  رعش و  نیا  ورمع  رگا  وت ! رب  تنسحا  دومرف : دیدنسپ و  ترضح  نآ  دهد . رظن  ات  درک  میدقت  مالـسلا  هیلع 

نیا هب  تفگ :  دناوخ و  هیواعم  رب  ار  نآ  دیسر  صاعورمع  تسد  هب  رعش  همان و  یتقو  دسیون . یمن  يا  همان  رگید  دشاب  هتـشاد  لقع  رگا  و 
ادرف کش  یب  اما  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  هیواعم  میوش .  یم  بولغم  مییامزایب  بلطملادبع  نارسپ  اب  هاگره  متـشادن ،  زاین  دنت  نانخس 

یم سابع  هللادـبع  هب  يا  همان  نم  دوش . یم  راوشد  ام  رب  راک  دـنک  نینچ  رگا  دـنک ، یم  زاـغآ  ار  گـنج  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
یبا نب  یلع  هب  يا  همان  دهدن  باوج  رگا  دـنکن  زاغآ  ار  گنج  ادرف  ات  منک  یم  لوغـشم  نتـشون  باوج  ندـناوخ و  همان  هب  ار  وا  مسیون و 
مامت اب  كرت و  ار  يراگن  همان  دهدن ، باوج  رگا  منک ،  یم  لوغشم  ندناوخ  همان  نتـشون و  همان  هب  ار  وا  مسیون و  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط 

لثم وت  دنک ، یم  قرف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  وت  دصق  ضرغ و  تفگ :  ورمع  دسرب . نایاپ  هب  راک  ات  موش  یم  گنج  هدامآ  اوق 
هللاءانف يارب  وا  ینک و  یم  شالت  اـقب  يارب  وت  ادـخ ، تیاـضر  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  یگنج و  یم  تراـما  تساـیر و  يارب  وت  یتسین ،  وا 

یلع یهاوخ  یم  منک  یم  نامگ  دنا  كانمیب  وت  زا  قارع  لها  اما  دنرادن  یساره  فوخ و  زا  ماش  لها  دوش  زوریپ  وا  رگا  دنز  یم  ریـشمش 
يا همان  سابع  نب  هللادـبع  هب  هیواعم  سپ  یهد !  بیرف  ار  وا  ینک و  هعدـخ  یناوت  یمن  زگره  یلو  یبیرفب ،  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
نیا دـیتشاد و  اور  يرتشیب  نیهوت  بارعا  همه  زا  وا  ناـقلعتم  نادـنواشیوخ و  ناـمثع و  قح  رد  مشاـه  ینب  امـش  تشون :  نومـضم  نیا  هب 
يارب هک  اجر  فوخ و  نامه  تسه ،  زین  امـش  يارب  دشاب  ام  يارب  يدیادش  رگا  دراد ، همادا  نانچمه  دش و  عقاو  امـش  ام و  نیب  هک  گنج 
همتاخ ار  گنج  همصاخم و  دنوش  هتـشک  امـش  ام و  ناعاجـش  نازرابم و  میـشاب و  تلاح  نیا  رد  دیاب  یک  ات  تسه ،  زین  ام  يارب  تسامش 

رد دـندنامن . یقاب  رتشیب  نت  شـش  شیرق  زا  منک  یم  هاگن  نوچ  دـنوشن . هتـشک  شیرق  نادرم  دوشن و  هتخیر  نوخ  نیا  زا  شیب  اـت  دـیهد ،
دعـس و هدع  نیا  زا  صاعورمع ،  نم و  ماش  رد  رمع ، نب  هللادـبع  صاقو و  دعـس  زاجح  رد  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت و  قارع ، 
ام رورس  رتهم و  وت  میتسه ،  امش  فلاخم  صاعورمع  نم و  دنتشاد  هگن  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تعیب  زا  رمع  نب  هللادبع 
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یم تروص  رت  لهـس  اهراک  دـندرک  یم  تعیب  وت  اب  نامثع  زا  دـعب  مدرم  رگا  یتسه ،  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تمع  رـسپ  زا  دـعب 
 . مینادب ار  وت  يءار  ات  نک  يرکفت  رما  نیا  رد  سپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ات  میدوب  رت  عیطم  وت  تعباتم  تعاطا و  رد  ام  تفرگ و 

، دـنک یم  نم  هرابرد  يدرخ  یب  یلقع و  یب  نامگ  یک  ات  هیواعم  تفگ :  دـیدنخ و  دـناوخ و  ار  هیواعم  همان  ساـبع  نب  هللادـبع  مالـسلاو 
ار هیواعم  همان  باوج  مراد .  هچ  لد  رد  هک  دـنادب  اـت  مسیونب  شیارب  تخـس  یباوج  سپ  دـنارورپ . یم  زغم  رد  لـطاب  لاـیخ  اـجیب و  عمط 
قح رد  ام  يدب  زا  هچنآ  مدینش  ار  وت  لصاح  یب  نانخس  مدناوخ ،  ار  تا  همان  هیواعم !  يا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  ( 83  : ) تشون نینچ 

، زا دوب و  جاتحم  وت  کمک  هب  هک  نامز  نآ  يدرک ،  شومارف  نامثع  هرابرد  ار  شیوخ  ياهیدـب  هیواعم !  يا  وت  مدـیمهف .  یتشون  ناـمثع 
مهتم ار  ام  زورما  يدیـسر و  دوب  وا  تکاله  هک  شیوخ  هب  وت  دندروآ و  شرـس  رب  هچ  يدید  ات  يدرکن  تدـعاسم  ار  وا  تساوخ ،  يرای 

رمع هک  نادب  ینک ،  یم  کیرحت  رارغا و  نآ  هب  ار  ام  یتفگ و  نخـس  رمع  رکبوبا و  هرابرد  اما  میتشاد .  اور  يدـب  نامثع  هب  هک  ینک  یم 
تسا هدنامن  یقاب  یسک  رفن  شـش  زج  شیرق  لاجر  زا  یتفگ  هک  نیا  دوب . رتهب  وت  زا  مه  نامثع  هک  نانچ  دندوب ، رتهب  نامثع  زا  رکبوبا  و 

رد یکدـنا  هدـع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  باکر  رد  يرایـسب  شیرق  نادرم  تسا و  ضحم  یبذـک  صلاخ و  یغورد  دوخ  نیا  ، 
زور ره  دوشن و  هتخیر  اهنوخ  ات  مینک  كرت  ار  گنج  هک  ینک  یم  عرـضت  اـما  دـنرتشیب . دنتـسشن  هناـخ  رد  هک  ناـنآ  دنتـسه و  وت  رکـشل 
مالک اما  اب . فوخم  لاتق  میظع و  گنج  رظتنم  دوب و  كدـنا  يدـید  اـم  زا  نونک  اـت  دربن  راـکیپ و  رد  هچنآ  نادـب  ددرگن ، رتشیب  تبیـصم 

مرـش و یهز  دیتفرگ ، یم  تقبـس  نارگید  رب  تعباتم  تعیب و  رد  ماش  لها  وت و  دـندرک ، یم  تعیب  نم  اب  نامدرم  رگا  یتفگ ،  هک  ترخآ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  رادرب  وا  دـندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  نابز  کی  لد و  کی  مدرم  مومع  راصنا و  رجاهم و  ایح !

يارب رتـهب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  باحـصا  راـصنا و  رجاـهم و  عیمج  نم و  زا  وا  تسوا ،  ملع  ثراو  ریزو و  یـصو ،  هلآ ،  هیلع و 
رسپ قیلط  ار  وت  دناد  یمن  قیال  هتسیاش و  تفالخ  يارب  ار  وت  یسک  چیه  هک  نادب  و  ینک !  یمن  تعیب  وا  اب  ارچ  تسا ،  رت  هتسیاش  تفالخ 

هدرک و تمالم  ار  دوخ  دیسر ، هیواعم  هب  سابع  نب  هللادبع  همان  یتقو  مالـسلاو .  دنیوگ . یم  دابکالا  ۀلکآ  نبا  بازحا و  هدرکرـس  قیلط و 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  هب  يا  همان  سابع ،  نب  هللادـبع  بیرف  زا  ندـش  سویءام  زا  دـعب  هیواـعم  مسیون .  یمن  هماـن  وا  يارب  زگره  تفگ : 

فرط ود  ره  هتخیر و  يرایسب  ياه  نوخ  رکـشل  ود  ره  زا  تسا و  هدش  ینالوط  گنج  نیا  دعب ، اما  ( 84  : ) تشون نومضم  نیا  اب  مالسلا 
 ، مینکن هعزانم  همصاخم و  مه  اب  هدنیآ  يارب  ات  شاب  حلص  هدامآ  دندش . هتـشک  يریثک  ناگرزب  میا و  هدش  لمحتم  يدایز  تقـشم  جنر و 

هتـشادن تعاطا  تعباتم و  عقوت  یهاوخن و  تعیب  نم  زا  هک  طرـش  نیا  اب  مدوب  هتـساوخ  ار  ماش  تیـالو  هدرک و  ساـمتلا  وت  زا  هتـشذگ  رد 
هتـشک و رایخا  راکیپ  نیا  رد  دوش ، عفر  تنحم  الب و  دـسرب ، نایاپ  هب  گنج  نیا  ات  مراد .  ار  اـضاقت  نیمه  زورید  لـثم  مه  زورما  یـشاب ، 

مالـسلاو تسین .  یتلیـضف  ناحجر  رگیدـکی  رب  ار  ام  فاـنم و  دـبع  نارـسپ  یگمه  میا و  هرجـش  کـی  زا  همه  اـم  دـندنام و  یقاـب  رارـشا 
ندش ینالوط  زا  دـش ؛ مولعم  یتشون  هچنآ  دیـسر و  وت  همان  هیواعم !  يا  ( 85  : ) تشون نومـضم  نیدب  ار  هیواعم  همان  باوج  نینموملاریما 
تخس رت و  میظع  تیاغ  هب  تسا ،  هدنام  نیا  زا  دعب  هچنآ  نادب  يدش .  روآدای  رکشل  ود  ره  جنر  الب و  لوزن  رایخا ، ندش  هتشک  گنج و 

نم تعاطا  تعیب و  رد  هک  نیا  نودـب  ماش  تیالو  اما  دوب  يا  هلعـش  خزود  زا  يا و  هرطق  اـیرد  زا  يدـید  نونکاـت  هچنآ  دوب و  دـهاوخ  رت 
نادـنزرف ود  ره  اـم  هک  یتفگ  هچنآ  داد . مهاوخن  وت  هب  زگره  زورما  متفریذـپن  زورید  ار  هچنآ  تسا ،  لاـحم  نیا  یتـساوخ ،  نم  زا  یـشاب 

هـسیاقم لباق  بلاطوبا  نایفـسوبا  دندوبن و  بلطملادبع  دننام  برح  مشاه و  لثم  هیما  زگره  نکیلو  تسا  تسار  نخـس  نیا  میفانم ،  دـبع 
لیلذ نیا  هطساو  هب  هک  تسا  توبن  لضف  ارم  یفانم  دبع  نارـسپ  زا  وت  هچ  رگا  دنتـسین  ربارب  زگره  رجاهم  اب  قیلط  قحم و  اب  لطبم  تسین . 
دوخ دش و  نامیشپ  تخس  همان  نتـشون  زا  یلو  درک ، هعلاطم  ار  نآ  هدیـسر  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  همان  نوچ  دوش . یم  زیزع 
لوبق تحیـصن  نکیلو  راد  هگن  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  همان  نتـشون  زا  متفگ  اهراب  تفگ :  صاعورمع  درک . تمالم  ار 

لیـضفت نم  رب  ار  وا  يزادرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لیلجت  میلعت و  هب  هتـسویپ  وت  تفگ :  دمآ و  مشخ  هب  هیواعم  يدرکن . 
ردـب ملاس  ناج  اـت  یتخیرگ  ولج  زا  ادـیوه  تروع  هنهرب و  نساـب  تخادـنا ،  ییاوسر  تحاـضف و  هب  ار  اـت  دوبن  وا  هک  نیا  لـثم  یهد  یم 
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دوب ییاوسر  هلیح و  ره  اب  متـسناوت  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هزرابم  رد  هک  منک  یم  راـختفا  نم  تفگ :  دـیدنخ و  ورمع  يدرب . 
ات راذگب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هزرابم  نادیم  رد  مدق  يامزایب و  ار  دوخ  ینک ،  یم  رخف  يریلد  تعاجـش و  توق ،  هب  وت  رگا  موش ،  صالخ 

 . یبای یم  ییاهر  وا  ریشمش  زا  هنوگچ  مینیبب 

هلمح هدامآ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رکشل 

زا دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  دش ، گنج  هدامآ  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  دـشن ، لصاح  يا  هجیتن  نتـشون  همان  زا  نوچ 
ار شیوخ  رکـشل  مه  هیواعم  دـندروآ ، شیپ  اه  ملع  نازرابم  ناهدـنامرف و  درک ، راز  راک  هداـمآ  مظنم و  ار  شیوخ  رکـشل  حبـص ،  زاـمن 

تـسد رد  يا  هزین  دوب ، ادیپ  وا  ياه  مشچ  طقف  يا  هنوگ  هب  دوب  هدیـشوپ  حالـس  اپ  ات  رـس  زا  دـمآ  نادـیم  هب  قارع  زا  يراوس  درک . بترم 
سپس دینک . مکحم  ار  اه  فص  تفگ :  یم  تخانش ،  یمن  ار  وا  یسک  درک . روبع  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  ولج  زا  هتفرگ 

هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  مع  رسپ  هک  دییوگ  ساپس  دمح و  ار  یلاعت  يادخ  ادخ ، ناگدنب  يا  تفگ :  داتـسیا و  قارع  لها  لباقم  رد 
وا هتفای ،  تمدـق  ترجه  رد  هتفرگ و  تقبـس  ناـمیا  رد  ادـخ ، قلخ  نیرتوبحم  هک  يدرم  داد ، رارق  اـم  ناـیم  رد  ریزو  یـصو و  ار  هلآ ،  و 
زا اهریشمش  دنکشب و  اه  هزین  دزیخرب و  رابغ  دوش و  غاد  گنج  رونت  نوچ  نارای  يا  تسا ،  نانمـشد  رـس  رب  ادخ  هدنرب  ریـشمش  هللا  فیس 

یسک لجا  یب  هک  دیراد  مکحم  یهلا  ياضق  رب  لد  دییوگن ، نخس  تعاس  نآ  رد  دنهد ؛ نالوج  راگزور  ناریلد  راک و  نادرم  دتفیب ، راک 
 ، تشگزاب نوچ  تسکش ،  شا  هزین  هک  نیا  ات  تخادنیب  كاخ  هب  ار  ماش  نادرم  ردق  نآ  درک و  هلمح  هیواعم  رکشل  رب  سپـس  دریم . یمن 

(86  . ) تسا یعخن  رتشا  وا  دش  مولعم 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  یماش  درم  نخس 

ینخـس وت  اب  ایب  کیدزن  امرف و  فطل  نسحلا ،!  ابا  يا  تفگ :  دـنلب  زاوآ  هب  داتـسیا و  رکـشل  ود  نیب  رد  دـمآ و  نوریب  ماش  لـها  زا  يدرم 
ترجه يراد ،  مالسا  رد  وت  هک  يا  هقباس  لضف و  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  تفگ ،  یماش  درم  دمآ . کیدزن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مراد . 

يراوگرزب هب  يا  هدیرفآ  چیه  دنک  یمن  يربارب  وت  اب  یسک  چیه  تسا ،  مولعم  نایملاع  همه  رب  يراد  ادخ  لوسر  اب  هک  یتوخا  تبارق و  ، 
دیاش ات  مناسرب  ضرع  هب  مهاوخ  یم  یلو  مراد  یبلطم  ییامرف  هزاجا  رگا  اما  دـسر ، یمن  وت  توتف  تورم و  تعاجـش و  ملع و  لامک و  و 
قارع بناـج  هب  امـش  منک  یم  داـهن  شیپ  تفگ :  نک .  ناـیب  يراد  يا  هشیدـنا  ره  دوـمرف : ترـضح  نآ  دوـشن . هـتخیر  ناناملـسم  نوـخ 

یلع نینم  ؤملاریما  میناسرن .  يا  همدص  قارع  لها  وت  هب  مه  ام  شاب ،  هتـشادن  يراک  ماش  لها  ماش و  هب  امـش  ماش ؛  يوس  هب  ام  دیدرگب و 
 ، مدرک رکفت  لمءات و  راـک  نیا  رد  اـهزور  اهبـش و  نم  اـما  تسا .  يزوسلد  تحیـصن و  يور  زا  وت  نخـس  مناد  یم  تفگ :  مالـسلا  هیلع 

لطعم و مهبم و  نانچمه  ار  راک  نیا  منکن و  توعد  تسار  هار  هب  ار  ماش  تیعمج  نیا  رگا  نوچ  مدیدن ،  راوازس  ار  دربن  لاتق و  زج  یهار 
؛  مشاب هتشاذگ  لمهم  ار  لوسر  ادخ و  ماکحا  هدش ،  رفاک  یلاعت  يادخ  هب  موش ،  یـضار  نانآ  یهارمگ  تلالـض و  هب  مراذگب و  شوشم 

درم ( 87  . ) موشن راتفرگ  خزود  شتآ  هب  تمایق  زور  رد  ات  مناوخ  یم  تسار  هار  هب  ار  یماـش  تعاـمج  نیا  منک و  یم  گـنج  زورما  سپ 
 . نوعجار هیلا  انا  هللا و  انا  تفگ ،  یم  یلاح  رد  تشگرب  شیوخ  عضوم  هب  یماش 

رسای رامع  تداهش 

یمن هدینـش  يرگید  يادص  هزین  ریـشمش و  کچاکچ  يادص  زج  دنتخادرپ ، لاتق  هب  ریـشمش  هزین و  اب  هدرک ،  عورـش  ار  گنج  رکـشل  ود 
یسفن فذقا  نا  یف  كاضر  نا  ملعا  تنک  ول  ینا  ملعت  کنا  مهللا  تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ  هب  رـس  رـسای  رامع  راد  ریگ و  نیا  رد  دش ،

راک نیمه  منک ،  قرغ  تارف  بآ  نیا  رد  ار  نتشیوخ  هک  تسا  نآ  رد  وت  ياضر  متسناد  یم  رگا  ایادخ ! تلعفل .  اهقرغاف  تارفلا  اذه  یف 
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مدرک یم  ار  راک  نیمه  امتح  منک ،  ورف  دوخ  هنیس  رد  ریشمش  هک  تسا  نآ  وت  تیاضر  متسناد  یم  رگا  ایادخ  داد : همادا  و  مدرک .  یم  ار 
يا تفگ :  مدرم  هب  اـعد ، زا  سپ  تسین .  هارمگ  راکمتـس و  موق  نیا  اـب  داـهج  زا  رتوـکین  يراـک  چـیه  مناد  یم  ایادـخ ، تفگ :  سپـس  . 

میدرک و گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تمدخ  رد  تبون  هس  تسا  هیواعم  هارمه  هک  اه  ملع  اه و  مچرپ  نیا  اب  ناناملـسم ! 
، دیریگرب ارم  حالس  ناتسود ،  امش  دنشکب  ارم  نوچ  موش ،  یم  دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  میالوم  هار  رد  زورما  نم  تسا ،  راب  نیمراهچ  نیا 

ماما یلع 7  نینم  ؤملاریما  دیراذگب ؛ اهنت  میادخ  اب  ارم  هاگ  نآ  دینک . نفد  مربق  رد  زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  مزر  سابل  نامه  رد  منوخ  اب  ارم 
هب ات  دـیآ  نم  دزن  هب  تسا  تشهب  بلاط  یـسک  ره  نارای !  يا  تفگ :  دـعب  دـنک . یم  تعافـش  ناکین  زا  تماـیق  رد  تساـم و  يادـتقم  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  مبوبحم  اب  رادـید  تاقالم و  زور  زورما  میناسرب ،  ناوضر  تنج  هب  ار  دوخ  هزین  ریـشمش و  کمک 
یم هلمح  یپ  رد  یپ  دـناوخ و  یم  زجر  دـمآ ، هیواعم  رکـشل  لباقم  هاـگ  نآ  ( 88  . ) تسا ادهـشلادیس  هزمح  رایط و  رفعج  لـثم  شناوریپ 

اباحم یب  دوب  هتفرگ  فک  رد  ار  دوخ  ناج  نوچ  وا  میناد  یم  قح  رب  ار  نتـشیوخ  نطاب و  رب  ار  امـش  ام  ماش !  لـها  يا  تفگ :  یم  درک و 
رامع دز ، رامع  يولهپ  رب  يا  هزین  ینوکس  نوج  رـسپ  هک  نیا  ات  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  یغب  لها  زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  درک ، یم  هلمح 

دروآ و ریـش  شیارب  تشاد ،  دـشار  مان  هب  یمالغ  تساوخ ،  بآ  تشگرب و  دوخ  عضوم  هب  اما  داـتفا ؛ نیمز  هب  دـش  یمخز  هبرـض  نآ  زا 
 ، هللا لوسر  قدص  (89  : ) تفگ داد و  رـس  ریبکت  داتفا  ریـش  هب  شمـشچ  رامع  نوچ  شونب .  بآ  ياـج  هب  ار  ریـش  نیا  هجاوخ  يا  تفگ : 

هملک ریـش ، ندیـشون  زا  دـعب  دوـب . دـهاوخ  ریـش  اـیند ، رد  نم  يزور  نیرخآ  داد ، ربـخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نم  بیبـح 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  تفاتـش .  راگدرورپ  ءاقل  بوبحم و  رادـید  هب  هیلع  هللا  ۀـمحر  داد . ناج  سپـس  دـنار و  نابز  رب  ار  نیتداهش 

مالسا و زا  دوشن  گنتلد  رامع  تافو  زا  سک  ره  تفگ :  تفرگ و  وناز  رب  ار  وا  رـس  دمآ و  يو  نیلاب  رب  تفای  ربخ  رامع  هعقاو  زا  مالـسلا 
یم ار  رفن  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  تمدخ  رد  تقو  ره  دنک ، تمحر  تمایق  زور  رد  ار  رامع  ادخ  تسا ،  هدربن  ییوب  یناملـسم 

تـشهب تبون ،  هس  تبون و  ود  هکلب  تبون  کی  هن  دوب . نانآ  نیمجنپ  رامع  مدید  ار  رفن  راهچ  تقو  ره  دوب و  نانآ  نیمراهچ  رامع  مدـید 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  دوب و  وا  اب  قح  قح و  اب  وا  هک  یلاح  رد  دنتشک  ار  وا  دشاب ، اراوگ  وا  رب  تسا ،  بجاو  رسای  رامع  رب 

زامن وا  رب  دارفا  قافتا  هب  سپـس  تسا .  خزود  شتآزا  يا  هرهب  ار  وا  هدـنهد  مانـشدو  رامع  لتاق  راد . امثیح  راـمع  عم  قحلا  رودـی  دومرف :
. درک نفد  ار  وا  درازگ و 

رسای رامع  تداهش  ربخ 

؟ دراد ام  يارب  ینایز  هچ  تفگ :  هیواعم  دـش . هتـشک  رـسای  رامع  داد : هیواعم  هب  ار  رامع  ندـش  هتـشک  ربخ  صاعورمع  ماـگنه  ناـمه  رد 
رخآ نا  ۀـیغابلا و  ۀـئفلا  کلتقت  رامع ! يا  تفگ ؛  رامع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يا  هدینـشن  ایآ  تفگ :  صاـعورمع 

هیواعم ( 90 . ) دوب دـهاوخ  ریـش  ایند  زا  وت  يزور  نیرخآ  دنـشک و  یم  ار  وت  رگ  ناـیغط  هارمگ و  هقرف  راـمع ! يا  نبللا .  ایندـلا  نم  كداز 
ءادهـشلادیس هزمح  هدنـشک  سپ  تفگ :  صاعورمع  تسوا .  هدنـشک  داتـسرف  نادیم  هب  ار  وا  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : 

زا صاعورمع ،  يا  تفگ :  هیواعم  تسین .  وا  لتاق  یشحو  دروآ و  گنج  هب  دوخ  اب  ار  وا  نوچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مه 
 . ییوگ یم  هچ  یناد  یمن  هک  وش  رود  نم 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  مشخ 

هب سیق  رتشا و  کلام  دندرک ، هلمح  ماش  رکشل  رب  دندوب  هدمآ  مشخ  هب  رسای  رامع  تافو  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا 
راوس بلطملادبع  نب  ثراح  نب  ةریغم  دندرک . یم  ناما  یب  یپ و  رد  یپ  ياه  هلمح  نیگمشخ  ریـش  نوچمه  دوخ  لیابق  اب  هدابع  نب  دعس 

يدایز هدع  ماش  لها  زا  زور  نیا  رد  درک . یم  بیغرت  ضیرحت و  يروالد  هب  ار  نانآ  داتسیا و  قارع  لها  ناروالد  يور  شیپ  رد  بسا  رب 
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ریشمش زا  ات  دش  هیواعم  رکشل  يارب  ینما  هاگهانپ  بش  ندیـسر  ارف  دنتـشگ . زاب  دوخ  همیخ  هب  حورجم  یمخز و  يرایـسب  دندش و  هتـشک 
. دنشاب ناما  رد  یتاعاس  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارای 

هیواعم رکشل  رد  ضارتعا 

یم کشا  دندروخ و  یم  هصغ  زین  یـضعب  دـندوب  تحاران  هزادـنا  یب  دـندرک و  یم  یبات  یب  رایـسب  دوخ  ناگتـشک  رب  ماش  لها  بش  نآ 
گنج نیا  رد  هک  يریمح  عالکلا  يذ  بشوح و  زا  دعب  یناگدنز !  نیا  رب  تنعل  ماش ،  لها  يا  تفگ :  يدنک  جیدخ  نب  ۀیواعم  دنتخیر .

هب تاملک  نیا  نوچ  دنتفگ . ینالوط  گنج  نیا  زا  یتیاضران  زا  نخـس  دندوب  هدش  هتـسخ  گنج  زا  هک  مه  رگید  یـضعب  دندش و  هتـشک 
 . تسه ندش  حورجم  ندش و  هتـشک  گنج  رد  ماش !  لها  يا  تفگ :  دـناوخ و  ارف  ار  رکـشل  يارما  لیابق و  نارـس  دیـسر ، هیواعم  شوگ 

يذ رگا  میتسین .  هیرگ  هب  رتراوازـس  قارع  لـها  زا  اـم  دـنداد . هتـشک  مه  قارع  لـها  دـندش . هتـشک  گـنج  نیا  رد  اـم  زا  ینادرم  هچ  رگا 
نب هللادیبع  میظعلاوذ و  بشوح  رگا  دیسر . لتق  هب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  رکـشل  زا  مه  رـسای  رامع  دش  هتـشک  ام  رکـشل  زا  يریمح  عالکلا 

زا ام  ناگتشک  هک  دندش . هتشک  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ءاقرو  نب  لیدب  نب  هللادبع  ۀبتع و  نب  مشاه  دندش . هتشک  ام  رکـشل  رد  رمع 
ریظن برع  نایم  رد  هک  اتمه  یب  نارادـمان  زا  نت  هس  هک  داب  امـش  رب  تراـشب  ماـش !  لـها  يا  دـندوبن . رت  فیرـش  رتزیزع و  قارع  نیلوتقم 

؛ دندیـسر لتق  هب  ام  رکـشل  تسدب  دنتخات ، یم  ام  رکـشل  رب  هقعاص  نوچ  دنداد و  یم  يرای  يراک  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشادن و 
، ریبدـت يءار ،  رد  هک  دـنتفگ  یم  لعافالا  لعاف و  ار  وا  هک  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  هللادـبع  موس  هبتع و  نب  مشاه  مود  رـسای . رامع  ناـنآ  لوا 

نب يدع  سیق و  نب  ثعشا  رتشا ، کلام  ینعی  دنا ؛ هدنام  مه  رگید  صخش  هس  دوب . برع  يامن  تشگنا  یگنازرف  تعاجـش و  تریـصب ، 
هیلع یلع  میشکب ،  ار  نت  هس  نیا  رگا  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  بطق  تورم ،  یگنادرم و  تعاجـش ،  رد  اهنیا  زا  کی  ره  هک  متاح 

. دنام یمن  ینادنچ  توق  ار  مالسلا 

گنج فقوت  يارب  هیواعم  یناهنپ  ياه  هسیسد 

هدنک و هلیبق  زا  يدرم  سیق  نب  ثعـشا  تفگ :  دناوخ و  روضح  هب  ار  يدنک  جیدخ  نب  ۀـیواعم  مان  هب  يدـنک  هلیبق  نارـس  زا  یکی  هیواعم 
تسود دندش ، كاله  واریشمش  اب  نم  نازرابم  زا  يرایسب  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رکـشل  فراعم  زا  تسامـش و  مع  رـسپ 

مینک صاصق  ات  دنهد  لیوحت  ام  هب  دـنا  هدـش  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  هک  ار  نامثع  ناگدنـشک  ات  یـسیونب  وا  يارب  يا  همان  مراد 
تسا و هدرک  كاله  ار  ام  زا  يرایسب  نادرم  گنج  نیا  نوچ  مینیشن  یم  شیوخ  هناخ  رد  میـشک و  یم  گنج  زا  تسد  دننک ، نینچ  رگا 

مراد یمالک  دعب ، اما  تشون :  سیق  نب  ثعـشا  يارب  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  يدنک  جیدخ  نب  ۀیواعم  میرادـن .  ار  رتشیب  تمواقم  تقاط 
مولعم ناگمه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  رد  وت  بصنم  لامک و  نءاشولع و  هبتر و  تسامش ،  ام و  رکشل  تسا و  مالـسا  تما  حالـص  هب  هک 

یبا نب  یلع  تمدخ  هب  وت  دماین ، رد  نآ  تمدخ  هب  تفریذپن و  ار  مالـسا  یـسک  يریمح  عالکلاوذ  وت و  زا  ریغ  تیلهاج  كولم  زا  تسا . 
ناج يالب  هک  گنج  نیا  اـت  دـیدوب  موق  نارورـس  تاداـس و  زا  ود  ره  دـش ، لـصتم  هیواـعم  تمدـخ  هب  عـالکلاوذ  مالـسلا و  هیلع  بلاـط 
يءار فالخ  هدیجنرن و  ناثمع  زا  زگره  وت  هک  میناد  یم  تفر و  ام  نایم  زا  شلجع  ندیـسر  ارف  اب  عالکلاوذ  دـمآ . شیپ  تسا  ناناملـسم 

نک كرت  ار  یلع  منک  یمن  سامتلا  وت  زا  نم  یتسین .  شوخ  لد  یضار و  زورما  مه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يدرکن و  راک  وا 
بلاط یبا  نب  یلع  تریما ،  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  هکلب  نک ،  باختنا  ار  ماش  راذـگب و  ار  قارع  میوگ  یمن  ایب ؛ هیواـعم  يوس  هب  و 

همان نوچ  میهد .  یم  همادا  ار  گنج  الاو  مینک  فقوتم  ار  گنج  ام  ات  دتسرفب  ام  دزن  دریگب و  ار  نامثع  ناگدنـشک  یهاوخب  مالـسلا  هیلع 
يراب ياه  تمعن  عاونا  يدرک و  فطل  دیسر ، وت  همان  تشون :  نومضم  نیا  هب  ار  نآ  باوج  دیسر ، سیق  نب  ثعـشا  هب  جیدخ  نب  ۀیواعم 

ات منک  یم  رکذ  ار  ینابر  فاـطلا  زین  نم  تسا .  تمعن  دـیزم  شرکـش  هک  ار  يادـخ  ساپـس  رکـش و  يداد ،  حرـش  نم  قح  رد  ار  یلاـعت 
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وت ترخآ  ایند و  تداعـس  يدنب  راک  هب  رگا  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  یتساوخ  نم  زا  هک  يزیچ  نآ  زا  رت  ناسآ  ردارب ! يا  دوش . وت  لاح  لماش 
شیوخ بسا  رب  زیخرب  یتسه ،  ماش  لها  نارورـس  زا  یکی  مه  وت  متـسه ،  قارع  لها  تاداس  زا  نم  یتشون  هچنانچ  دـنک . یم  نیمـضت  ار 

مادک ینادب  ات  نک  قیقحت  ورب ، هیواعم  تقفاوم  رد  هن  دنا و  نینموملاریما  تمدخ  رد  هن  هک  راصنا  رجاهم و  زا  یتعامج  دزن  هب  وس و  راوس 
زا راک  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفگ  رگا  هیواعم ؟  ای  تسا  رتراوازـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنرت . یلوا  تفـالخ  يارب  کـی 
یم تعباتم  وا  زا  مینز و  یم  وا  نماد  هب  تسد  مینک و  یم  ددـم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  امـش  اـم و  تسا ،  رت  هتـسیاش  هیواـعم 

تمدخ هب  هدرک  كرت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  تسا ،  رت  یلوا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تفالخ  يارب  هیواعم  دنتفگ  رگا  مینک . 
دیاب مشابن ،  یـضار  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مشاب و  هدـیجنرن  نامثع  زا  یتفگ  هک  وت  نخـس  اما  مینک .  یم  تیاـمح  ار  وا  مییآ و  یم  هیواـعم 

يداه و یماما  نامرف  هب  میراد  هک  یگنج  زاین و  یب  نامثع  زا  ما و  یضار  يوصقلا  تیاغ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  زا  نم  ینادب 
يدرم روتـسد  هب  دـیراد  ام  اب  امـش  هک  یگنج  میهد و  یم  ماجنا  دـندیزگرب . تماما  تفالخ و  هب  تعیب  اب  ار  وا  راصنا  رجاهم و  هک  دـشرم 
هارمه ار  همان  سپس  مالسلاو  تسین  تفالخ  ياروش  در  یظح  تفالخ و  رد  یبیـصن  ار  وا  دندرک ، دوخ  ياوشیپ  ار  وا  ماش  یلاها  هک  تسا 

يا (91  ، ) تفگ دمآ و  مشخ  هب  همان  ندناوخ  اب  دیـسر ، جیدخ  نب  هیواعم  هب  سیق  نب  ثعـشا  همان  نوچ  داتـسرف ، شیارب  رعـش  تیب  دـنچ 
ثعشا تفگ :  نایفس  یبا  نب  ۀبتع  دسیونب . رب : تخـس  یباوج  نینچ  وا  هک  يدش  ثعاب  وت  دیـسر و  نم  هب  وت  بناج  زا  هصغ  نیا  هیواعم ! 

وا اب  دـیامرف  هزاجا  هیواـعم  رگا  درک ، هرظاـنم  وا  اـب  کـیدزن  زا  دـیاب  هکلب  تفیرف ،  ناوت  یمن  هماـن  اـب  ار  وا  تسا و  یکریز  درم  سیق  نب 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکشل  کیدزن  هب  بسا  رب  راوس  نایفس  یبا  نب  ۀبتع  درادن . یعنام  تفگ :  هیواعم  میوگب .  نخس  يروضح 

ات دینش  ار  وا  نخس  دیاب  اناد ، تسا  يدرم  هبتع  تفگ :  وا  يادص  ندینش  اب  ثعشا  تساجک ؟.  سیق  نب  ثعشا  داد ؛ زاوآ  داتسیا و  دمآ و 
دیشک و شیپ  قلمت  نابز  هبتع  یهاوخ ؟  یم  هچ  ام  زا  يراد و  راک  هچ  وگب  تفگ :  داتسیا  هبتع  لباقم  رد  هلصافالب  ثعشا  دیوگ . یم  هچ 
رد هک  یتسین  یناسک  زا  وت  تسا و  مارکا  قباوس و  وت  قح  رد  ار  نامثع  یتسه و  هدـنک  هلیبق  رالاس  دیـس و  قارع و  لها  رورـس  وت  تفگ : 

تـسا یناسک  هلمج  زا  متاح  نب  يدع  تسا ،  نامثع  ناگدنـشک  هلمج  زا  رتشا  کلام  اما  دشاب  هدرک  تنواعم  تدـعاسم و  نامثع  نتـشک 
بلاط یبا  نب  یلع  هدارا  یب  رکون  شوگ و  هب  هقلح  مـالغ  سیق  نب  دیعـس  اـما  درک  یم  بیغرت  کـیرحت و  ناـمثع  نتـشک  هب  ار  مدرم  هک 

نـساحم همیرک  قالخا  زا  يراد ،  قرف  نانآ  اب  وت  اما  دـنا . شیوخ  ياوه  سفن  عبات  سیق  نب  رحز  یناه و  نب  حیرـش  تسا و  مالـسلا  هیلع 
طقف دنک  تاقالم  مالسلا  هیلع  یلع  نازرابم  زا  یکی  اب  تساوخ  یم  هیواعم  رگا  زورما  تسین و  یسک  چیه  رد  مراد  غارس  وت  رد  هک  هنسح 

اب تیلهاج و  تیمح و  هار  زا  ینکن و  گنج  ام  اـب  یـشابن و  قارع  لـها  ناـیماح  زا  مراد  عقوت  وت  زا  درک ، یم  وگ  تفگ و  تاـقالم  وت  اـب 
هکلب ییآرد ،  هیواـعم  ترــصن  تعاـطا و  هـب  ینک و  كرت  ار  بلاـط  یبا  نـب  یلع  مهاوـخ  یمن  وـت  زا  ینکن .  گــنج  ماــش  ناناملــسم 

 : تفگ سیق  نب  ثعشا  دوشن . هتخیر  ناناملـسم  نوخ  ات  ینک  فقوتم  ار  گنج  يراد و  هگن  ار  شیوخ  ام و  حالـص  منک  یم  تساوخرد 
دایز ارم  تمظع  تلزنم و  هن  هیواعم  اب  تاقالم  یتفگ ،  نخـس  نم  اب  تاقالم  رد  هیواعم  تبحم  لذب و  زا  هک  نیا  زا  مدینـش ،  یتفگ  هچنآ 

هک نادب  متـسه ،  هدنک  هلیبق  سیئر  ادتقم و  قارع و  لها  رورـس  دیـس و  نم  یتفگ  هچنآ  اما  دوش . یم  مک  نم  نءاش  زا  يزیچ  هن  دنک  یم 
يرورـس تدایـس و  يوعد  ار  یـسک  چـیه  وا  ندوب  اب  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ام  يالوم  نآ  زا  يرتهم  يرورـس و  تدایس و 

هک نیا  دـشن . لصاح  یتزع  فرـش و  وا  ناسحا  زا  هودـنا و  مغ و  ناـمثع  مشخ  زا  ار  اـم  يدـش ،  روآ  داـی  ار  ناـمثع  ناـسحا  اـما  تسین . 
لها تیامح  زا  دوزفین . نم  دزن  يزیچ  وت  تلزنم  ردـق و  زا  يدرک  تمذـم  يا  هنوگ  هب  ار  کی  ره  یتفرگ و  بیع  ام  نامزرمه  ناتـسود و 

زا اما  تسام .  تیمح  تریغ و  زا  نطومه  زا  تیاـمح  دنتـسه و  نم  ناـنطومه  ناـگیاسمه و  ناـنآ  نوچ  يدروآ ،  ناـیم  هب  نخـس  قارع 
ات میـشیدنا  یم  مینک و  یم  لم  نآ ،  رد  لاح  نیع  رد  ام ، ات  دیتسه  رت  جاتحم  نآ  كرت  هب  امـش  یتفگ ،  يزیر  نوخ  نایاپ  گنج و  كرت 
نب نامعن  هیواعم  تشگرب .  هیواعم  دزن  هب  يا  هدیاف  تفایرد  نودـب  دینـش  ییاویـش  تحاصف و  نیدـب  یباوج  نوچ  هبتع  میریگب .  میمـصت 

 ، مناد یم  تحلصم  اما  یتسه ،  تحاران  رسای  رامع  ندش  هتـشک  اصوصخم  راصنا و  رطاخ  هب  وت  مناد  یم  تفگ :  درک و  راضحا  ار  ریـشب 
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رب ریشب  نب  نامعن  دننک . تباجا  ار  وت  دیاش  دننک  گنج  كرت  ینک ،  اضاقت  يوش و  ور  هب  ور  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باحـصا  اب 
ینخس وا  اب  دیآ ، نم  دزن  ات  دییوگب  ار  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  دز ، ادص  دمآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگرکشل  هب  تسشن و  بسا 

ار یتعامج  یسک  ره  سیق !  يا  تفگ :  وگب ؟ يراد  ینخس  ره  ریشب ! نبای  تفگ :  داتسیا و  وا  لباقم  رد  گنرد  یب  دعس  نب  سیق  مراد . 
اطخ نامثع  يراوخ  نالذخ و  رد  امش  راصنا ! تعامج  يا  تسا .  هدرک  فاصنا  دنسرب . تیاده  هب  ات  دناهرب  تلالـض  زا  دناوخب و  قح  هب 
یبا نب  یلع  دیدوب ، هتشکن  ار  نامثع  رگا  دیتشک ، لمج  گنج  رد  ار  وا  نارای  هک  نیا  امـش  رگید  ياطخ  دیتشک ، ار  وا  دیدرک و  هابتـشا  و 
ماش لها  رب  هکلب  دیدشن ، یضار  مه  نیا  هب  دیداد ، ترصن  يرای و  ار  لطاب  دیدرک و  راوخ  ار  قح  اما  دش ، یمن  هفیلخ  مالسلا  هیلع  بلاط 

وا دزن  دش  یم  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  نارادمان  زا  یکی  هاگره  دیدرک ، كاله  ار  نانآ  نازرابم  نادرم و  دیدیـشک ، ریـشمش  هدرک  نایغط 
هب دراک  تسا و  هدیـشک  گرم  ماک  رد  ار  امـش  نازرابم  ام و  نادرم  گـنج ،  هک  نونکا  دـیداد  یم  يرادـلد  تیزعت و  ار  وا  دـیتفر و  یم 

دعس نب  سیق  مالـسلاو .  دوشن ، هتخیر  ناناملـسم  نوخ  نیا  زا  شیب  ات  دیرادرب  تسد  گنج  همادا  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  هدیـسر  ناوختـسا 
 ! ینک تراسج  يریلد و  یتسیاب و  ناکم  نیا  رد  ییوگب و  لاونم  نیا  رب  مالک  مدرک  یمن  نامگ  تفگ :  دیدنخ و  نامعن  ینارنخس  زا  دعب 

نینم ؤملاریما  اب  تعیب  نامیپ  زا  دعب  لمج  باحـصا  اما  دندوب ، رتهب  تردپ  وت و  زا  هک  دندرک  لوتقم  لوذـخم و  یناسک  ار  نامثع  نکیلو 
 ! هیواعم اما  میدرک ،  هیبنت  ار  نانآ  مه  ام  دش  بجاو  نانآ  اب  گنج  اذل  دندرک . زاغآ  ار  گنج  دنتـسکش و  ار  دهع  دندرک ، تفلاخم  یلع 
 ، يدرک دای  امـش  ام و  نیب  گنج  زا  اما  دنک . یم  گنج  وا  اب  دریذپ و  یمن  ار  وا  تفالخ  راصنا  زگره  دـننک ، تعیب  وا  اب  بارعا  همه  رگا 
رد ار  تروص  میدز و  یم  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تمدـخ  رد  هک  میگنج  یم  نانچمه  نینموملاریما  باکر  رد  ام 

قیلط زا  ریغ  هیواعم  اب  ایآ  رگنب  نامعن !  يا  دیدرگ . لیاز  لطاب  دوش و  زوریپ  قح  ات  میدرک  یم  رپس  هزین  ربارب  رد  ار  هنیس  ریـشمش و  لباقم 
وت و زا  ریغ  ایآ  نک  هاگن  دننز ؟ یم  ریشمش  یسک  هچ  تمدخ  رد  دنتسه و  اجک  راصنا  رجاهم و  نیبب  رگنب  تسه ،  يرگید  یک  بازحا  و 

مالسا رد  راد  هقباس  ناناملسم  زا  نویبقع و  نوییردب و  زا  زین  رفن  ود  امش  تسه .  هیواعم  اب  راصنا  رجاهم و  زا  سک  چیه  دلخم  نب  ۀملـسم 
نیا زا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  نیا  زا  شیپ  مـه  وـت  ردـپ  ینک ،  یم  ییارـس  هواـی  ییوـگ و  هزره  يریلد و  اـم  رب  يا  هدـمآ  زورما  دـیتسین .

نب دعس  نب  سیق  نانخس  ندینـش  زا  دعب  ریـشب  نب  نامعن  داب . یتفگ  ام  يارب  هچنآ  وت و  رب  ادخ  تنعل  وش ؛ رود  نم  زا  دوب . هتفگ  تالمهم 
 . تشگزاب هیواعم  يوس  هب  یگدنمرش  اب  هدابع 

هیواعم رگید  ییوج  هراچ 

اذل دیماجنا . دهاوخن  دربن  نایاپ  گنج و  كرت  هب  راک  هلیح  نیا  اب  دیمهف  هیواعم  درک ، نایب  هیواعم  يارب  دوب  هدینش  هچنآ  ریـشب  نب  نامعن 
سیق و نب  كاحض  ۀملسم و  نب  بیبح  دیلو ، نب  دلاخ  نب  نامحرلادبع  نایفس ،  یبا  نب  هبتع  صاعورمع ،  لثم  شیرق  نارـس  زا  یتعامج 

هزاجا نآ  دنتساوخ ، هزاجا  دندیسر  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  کیدزن  نانآ  نوچ  داتـسرف . یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  ار  ماش  نایعا  زا  یعمج 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  سلجم  رد  دندینش  مالس  باوج  دندرک و  مالـس  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  همیخ  هب  تعامج  نآ  دومرف .

ابا ای  تفگ :  صاعورمع  دییوگب ؟ دیراد  ینخـس  ره  تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب ، هتـسشن  راصنا  رجاهم و  مالـسلا 
 . ینک زاـغآ  نخـس  هللا  دـنع  تلزنم  نید و  رد  هقباـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هب  تبارق  تهج  هب  امـش  تسا  هتـسیاش  نـسحلا ! 

هدبع و ادمحم  نا  دهـشا  و  هل ،  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
راتفرگ امـش  اب  گنج  هب  زورما  نیقیلا .  هاـتا  یتح  هبر  دـبعو  هرما ،  اـم  هللا  نع  يداـف  نییبنلل ،  اـمتاخ  نیملاـعلل و  ۀـمحر  هللا  هثعب  هلوسر ، 

رب تموکح  تفالخ و  نتفریذپ  زا  دنگوس  ادخ  هب  نامثع ،  نتـشک  زا  دعب  دیراد ، رفاو  يدـهج  دـج و  هبراحم  تفلاخم و  رد  هک  میدـش ، 
رد نم  نامز  نآ  رد  دنتـشک ، هدرک و  هرـصاحم  ار  وا  هتفرگ  مشخ  نامثع  رب  یتعامج  اما  متـشاد ،  هارکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما 

هناخ زا  هارکا  رابجا  هب  ارم  دندرک و  قافتا  راصنا  رجاهم و  وا  نتـشک  زا  دـعب  متـشادن ،  تفالخ  رما  هب  يراک  مدوب و  هتـسشن  شیوخ  لزنم 
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یلاعت يادخ  باتک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تنس  هب  هک  مدرک  طرش  نم  دندرک و  تعیب  تبغر  لیم و  اب  دندیشک و  نوریب 
هدمآ و دیدپ  يرگید  هنتف  زورما  دنتخادنا . هار  ار  لمج  گنج  دـندرک و  تفلاخم  دنتـسکش و  ار  تعیب  تهج  یب  یعمج  منک ،  یم  لمع 
رجاهم و اب  تعیب  يادتبا  رد  هک  هنوگ  نامه  دنزیر . یم  تهج  یب  ارم  نازیزع  نوخ  دندید و  كرادت  ار  نیفـص  گنج  قطنم  یب  نیطـساق 

لوسر تنس  ادخ و  باتک  تعیب  هب  ار  امش  میوگ  یم  زین  امـش  اب  مدرک  طرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  تنـس  ادخ و  باتم  هب  راصنا 
، دندیزرو رارصا  نایغط  نایصع  هب  دینز و  زاب  رس  رگا  دیسر ، یم  تداعس  عاونا  هب  دیریذپب  رگا  منک ،  یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

نامثع تفگ :  دوشگ و  نخـس  هب  بل  صاعورمع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تانایب  نایاپ  زا  سپ  دـینام . یم  یقاب  تلاـهج  تلالـض و  رد 
يداماد فرش  یناملسم و  تمدق  دوب ، بسن  بسح و  ياراد  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  لضاف  باحـصا  زا  هنع  هللا  یـضر 

ار وت  همیرک  لیاضف  هدیمح و  صالخا  همیدق و  قباوس  ام  دـنگوس ، ادـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  تشاد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
نآ نتفگ  نخس  نتـسشن و  زا  ام  ضرغ  نکیل  تسا .  مولعم  نشور  وت  یگنادرم  تورم و  فرـش ،  ملع ،  نایملاع ،  همه  رب  میتسین و  رکنم 

ناگرزب و ماـش و  ناـیعا  نونکا  مه  دوش و  حالـصا  فرط  ود  نیب  دوشن و  هتخیر  ناناملـسم  نوخ  دـبای و  نیکـست  گـنج  هنتف  هک  تسا ، 
ار شیوخ  يءار  هشیدنا و  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میبایب .  گنج  يارب  یلح  هار  ات  دنا  عمج  امش  روضح  رد  قارع  فارـشا 
 ، ماحرا باسنا و  تهج  زا  ام  نایم  یلاعت  يادـخ  قارع !  ناگرزب  يا  تفگ :  طمـسلا  نب  لیبحرـش  تسیچ ؟  منادـب  ات  دـینک  ناـیب  نشور 

تبارق و هقباس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  ار  وت  نسحلا !  ابا  ای  تسا .  تاـبجاو  زا  قوقح  نآ  تیاـعر  هک  داد  رارق  يرایـسب  قوقح 
تیاـنع وت  هب  ار  تزع  یگرزب و  هبرجت ،  لاـمک  ملح و  تعاجـش و  تهاـقف و  تلیـضف و  ملع و  یلاـعت  يادـخ  تسا ،  يداـماد  تفارش و 

یم هتـشک  رفن  رازه  نیدـنچ  دـنک ، ادـیپ  همادا  گنج  نیا  رگا  میهد ،  یم  ماـجنا  تیلهاـج  هویـش  هب  ار  گـنج  نیا  اـم  یناد  یم  وت  دومرف .
 ، میرادرب هدیاف  یب  هبراحم  نیا  زا  تسد  ماش ،  بناج  هب  ام  يدرگزاب و  قارع  يوس  هب  تنایرکشل  امـش و  هک  تسا  نیا  ام  هشیدنا  دنوش ،
زا ار  نخس  نیا  هک  تسا  دهاش  گرزب  يادخ  دوش . یم  ظفح  مه  نامثع  نوخ  دشاب و  ام  لرتنک  رد  ماش  امـش و  تسد  رد  زاجح  قارع و 

لمءات و رایسب  راک  نیا  رد  لیبحرش !  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هللااب .  الا  یقیفوت  ام  و  میوگ .  یم  تحیصن  قدص و  يور 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هچنآ  هب  ای  منک  گنج  هیواعم  اب  ای  مدیسر  هجیتن  هب  رخآ  رد  مدومن .  هعلاطم  اهزور  اه و  بش  مدرک .  رکفت 
ياـه ناـج  يادـف  نم  ناـج  دوشن و  هتخیر  ناناملـسم  نوخ  متـشاد  تسود  دـنگوس ، ادـخ  هب  موش  رفاـک  تسا  هدروآ  ادـخ  لوـسر  هلآ  و 

دهد تیاضر  نانآ  تمدخ  هب  درادرب و  تسد  راصنا  رجاهم و  اب  تفلاخم  تجاجل و  دانع  زا  ای  دییوگب ، هیواعم  هب  نکل  و  دوش . ناناملـسم 
دنک و هبلغ  لطاب  رب  دشاب  قح  رب  مادـک  ره  ات  دوش  رـضاح  نم  اب  نت  هب  نت  دربن  هزرابم و  يارب  ای  دوش  ناناملـسم  رثکا  رظن  يءار و  عبات  و 
. دوش هدـنکفا  خزود  شتآ  در  وا  هارمه  دـهد  يراـی  گـنج  نیا  رد  ار  هیواـعم  یـسک  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  دوشن . هتخیر  ناناملـسم  نوـخ 

ریـشمش هب  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  دیزیخرب ، دیا  هتـسشن  ارچ  تفگ :  ار  دوخ  نارای  تساخرب و  اج  زا  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  نوچ  لیبحرش 
نیا رد  اه  برع  دنگوس ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يادخ  هب  دـنتفگ : یم  دنتـساخ و  رب  تعامج  نآ  دـهد . یمن  ار  هیواعم  باوج  نارب 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  تسناد  هیواعم  دـنتفگ . وا  هب  دـندوب  هدینـش  هچنآ  دـنتفر و  هیواعم  دزن  هب  یگلمج  و  دـنوش . یم  كاله  گـنج 
. دیباوخن هدوسآ  ار  بش  نآ  هیواعم  درک . دهاوخن  نیمات  تسا  ماش  تراما  هک  ار  وا  هتساوخ 

ریرهلا ۀلیل  گنج  ای  نیگنس  دربن 

نارای باحـصا و  روضح  رد  ءاشع  زامن  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندوب ، ینارگن  بارطـضا و  رد  فرط  ود  رکـشل  بش  نآ 
ضقن تردق  ار  يا  هدیرفآ  چیه  دینادرگ . مکاح  ملاع  رب  ار  یهلا  ردق  اضق و  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  ( 92 : ) دومرف داریا  ار  هبطخ  نیا 

قح لوضفم  درک و  یمن  راکنا  ار  قح  لطبم ،  چیه  دننک و  یمن  تفلاخم  مه  اب  يرفن  ود  چـیه  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  تسین  یهلا  ياضق 
رد تسا و  هدروآ  ناکم  نیا  هب  یهلا  ياضق  قباس و  ریدـقت  ار  ام  دـیری . ام  لعفی  هللا  نکلو  اولتقا  ام  هللا  ءاش  ول  و  دومن . یمن  عنم  ار  لـضاف 
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ار ایند  نکیل  دهد . یم  ار  ناراکدب  يازـس  دناتـس و  یم  ار  ام  ماقتنا  دـهاوخب  رگا  دونـش ، یم  ار  ام  مالک  دـنیب و  یم  ار  ام  میتسه .  وا  رظنم 
دینادب ینسحلاب .  اونـسحا  نیذلا  يزجی  اولمع و  امب  ؤاسا ا  نیذلا  يزجیل  تسا .  هداد  رارق  ازج  شاداپ و  يارـس  ار  ترخآ  لامعا و  يارس 

، دییوگ ادخ  رکذ  دیشاب ، رادیب  بشما  سپ  دیوش . لیان  تداهش  ضیف  هب  برح  نادیم  رد  دیاش  دیگنج ، یم  شیوخ  نانمـشد  اب  ادرف  امش 
تابث ربص و  اب  دـیوش  دـیراو  گنج  نادـیم  رد  نوچ  دـیهاوخب ، يزوریپ  ترـصن و  یلاعت  يادـخ  زا  دـینک ، توالت  نآرق  دـیرازگب ، زامن 

نآ زا  شیب  زین  ام  نمـشد  هب  هدیـسر  ام  هب  یتقـشم  جنر و  ره  دیـسرب ، تاجن  يراگتـسر و  هب  تماقتـسا  ربص و  ببـس  هب  ات  دینک  تمواقم 
نایاپ رد  دینک  یعس  تسا ،  نآ  نایاپ  هب  اهراک  رابتعا  دینادب  دشک و  یم  ار  اه  سفن  نیرخآ  هدامن و  شیب  یقمر  نمشد  زا  تسا .  هدیسر 

ار هنتف  شتآ  ات  میروآ  یم  گنج  هب  يور  حبـص  ادرف  لطاب  رب  نمـشد  دـیقح و  رب  امـش  نم !  ناراـی  دـشاب . امـش  نآ  زا  يزوریپ  گـنج ، 
هب هدـش ،  راک  هب  لوغـشم  ماـمت  تبغر  اـب  نایرکـشل  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هبطخ  زا  دـعب  نیمکاـحلا .  ریخ  وه  مینک و  شوماـخ 

. دنتخادرپ زامن  زاین و  زار و  هب  سپس  دنتخادرپ و  هزین  ریشمش و  حالصا 

لاتق هب  نارای  بیغرت 

يراک ماش !  لـها  يا  تفگ :  دوخ  باحـصا  هب  باـطخ  هیواـعم  دوب ، هدـش  یلوتـسم  اـهلد  رب  سرت  فوخ و  هیواـعم ،  رکـشل  در  بش  نآ 
دیـشاب نانچ  دینک ؛ باختنا  ار  راک  هس  زا  یکی  دـیاب  راچان  هب  دـینک و  گنج  دـیاب  دوخ  برع  ناردارب  اب  ادرف  میراد ،  شیپ  رد  كانرطخ 
روصت نانچ  ای  دینک . بلط  ار  یلاعت  يادـخ  ياضر  سپ  دـینک ، یم  گنج  دـنا  هدرک  متـس  امـش  رب  هک  یتعامج  اب  ادـخ  ياضر  يارب  هک 
یموق اب  هک  دـیریگب  رظن  رد  نانچ  ای  دـیگنج  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  داماد  هک  ناـمثع  مولظم ،  هفیلخ  یهاوخ  نوخ  يارب  هک  دـینک 

ظفح يارب  سپ  دـیگنج  یم  دـننک  دوبان  ار  امـش  لام  ضرع و  سومان و  دـنهاوخ  یم  دـندرک و  هلمح  امـش  هناشاک  هناخ و  هب  هک  هناـگیب 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لد  رد  هک  كاحـض  نب  ۀـیواعم  مان  هب  ماش  نازرابم  زا  یکی  دـیگنجب . هناناج  دیـشوکب و  دوخ  سوماـن 
، دیسر هیواعم  شوگ  هب  راعشا  نیا  نوچ  داتسرف ، مالسلا  هیلع  یلع  يارب  حیصف  رعش  تیب  دنج  رد  ار  هیواعم  نانخـس  هنابـش  تشاد  تسود 

نآ تیامح  رد  تخیرگ و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکـشل  هب  بش  كاحـض  نب  ۀیواعم  اما  دشکب  ار  وا  ات  درک  دـصق  دـش و  كانمـشخ 
 . تفرگ رارق  ترضح 

هیواعم تسکش  نیگنس  يدربن 

هیلع رارک  ردـیح  نینموملاریما  دـندش ، راز  راـک و  هداـمآ  هدرک ،  مظنم  بترم و  ار  رکـشل  فص  فرط  دیـشروخ ؛ عولط  اـب  هاگحبـص  رد 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  راتسد  هدرک ،  لیامح  ار  ترضح  نآ  ریشمش  دیشوپ ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هرز  مالسلا 
اب زورما  یـسک  ره  مدرم !  يا  دومرف : دنلب  زاوآ  هب  داتـسیا و  نادیم  رد  تسـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بسا  رب  سپ  تسب  یناشیپ 

لطعم نید  ماکحا  دنگوس  ادخ  هب  دش . دهاوخ  يراگدای  زور  زورما  دبای ، یم  تسد  نادیواج  تشهب  رب  درب و  یم  دوس  دنک  هلماعم  ادـخ 
یمن مدق  نادیم  نیا  رد  زگره  دش . یمن  زوریپ  ناطیـش  بزح  دنتفای و  یمن  نالوج  ناملاظ  دـیدرگ و  یمن  لطاب  مدرم  قوقح  دـش و  یمن 

اب ناوناب  تنیز  نانز و  باضخ  دـینادب ، نارای  يا  مدرک .  یمن  رایتخا  شیوخ  شیاسآ  شیع و  رب  ار  لاـتق  لادـج و  گـنج و  متـشاذگ و 
 ، تازرابم گنج و  نادیم  رد  اصوصخم  تسین ،  يرابدرب  ربص و  زا  رتهب  يزیچ  چیه  تسا .  نانآ  خرس  نوخ  اب  نادرم  باضخ  تسانح و 

ياه هنیک  یفالت  دـصق  زورما  هدرک و  هریخذ  هنیـس  رد  ار  تیلهاج  ياه  ینمـشد  دـحا و  ردـب و  گنج  ياه  هنیک  هیواعم  هک  دیـشاب  هاگآ 
 ! نینموملاریما ای  دـنتفگ : قارع  فراعم  راصنا و  رجاهم و  ( 93  . ) نوهتنی مهلعل  مهل  نامیا  مهنا ال  رفکلا  ۀـمئا  اولتاـقف  سپ  دراد  ار  نیرید 

تـسد هب  رـسای  رامع  یتقو  میگنج .  یم  نانمـشد  اب  امـش  راوج  رد  تمایق  زور  ات  تریـصب  نیقی و  قدص ،  رـس  زا  ادـخ و  ياضر  يارب  ام 
هب همه  ام  شیپ و  رد  امـش  سپ  میتسه .  تیادـخ  قیرط  قح  رب  ام  دننایـصع و  یغب و  لـها  ناـنآ  هک  میتسناد  نیقی  هب  دـش ، هتـشک  هیواـعم 
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هب نانخس  نآ  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مینک .  یم  تعاطا  ینک  رداص  ار  ینامرف  ره  تقفاوم ،  تعباتم و  رد  امـش  لابند 
ترـضح لابند  هب  دالوف  نهآ و  هب  حلـسم  هدیـشک و  ياهریـشمش  اب  رگید  لـیابق  جـحذم و  ینب  هلیبق  ناراوس  زا  رفن  رازه  هد  دـنار و  شیپ 

اب رارک  ردیح  نینموملاریما  داتفا ؛ هار  هب  يدـع  یپ  رد  مه  رتشا  کلام  نانآ و  بقع  رد  زجر  ندـناوخ  اب  متاح  نب  يدـع  دـندرک ، تکرح 
نانچ دنتسکش و  مه  رد  ار  هیواعم  رکـشل  فوفـص  یمامت  دندروآ ، موجه  هیواعم  رکـشل  رب  دحاو  ریبکت  اب  هتـشذگ  ناج  زا  راوس  رازه  هد 
توق هدش و  یشالتم  یلک  هب  هیواعم  رکشل  دش . خرس  نانآ  نوخ  زا  نابسا  مامت  ياپ  تسد و  هک  دنتخادنا  نوخ  كاخ  هب  ار  هیواعم  نارای 

یم تسار  تفگ :  صاـعورمع  یئاـمن .  رخف  ادرف  اـت  ینک  ربص  دـیاب  زورما  هللادـبعاباای ،  تفگ :  صاـعورمع  هب  هیواـعم  دـنداد . فک  زا 
زا رامد  دنک  هلمح  رگید  راب  کی  شباحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  لطاب  تایح  تسا و  قح  گرم  زورما  نکیل  ییوگ ، 
ای تفگ :  درک و  ضیرحت  ار  شیرق  هلیبق  نادـنزرف  رتشا  کلام  ماگنه  نیا  رد  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  همه  دـیآ و  رب  اـم  رکـشل 

امش دیدرواین ، دیدپ  یتسس  للخ و  شیوخ  مصخ  رد  دیدرکن  دونـشخ  زونه  ار  یلاعت  يادخ  دیتفرگ ، نادند  هب  گنـس  رگم  جحذم !  لآ 
یضار و ار  ادخ  ات  دیشوکب  تسا  نادرم  زور  زورما  دییاجک ، داهج  ناریلد  حابص و  ناراوس  تراغ و  باحصا  گنج و  رای  برع و  دنزرف 
زا برع  لیابق  درک و  هلمح  هیواـعم  رکـشل  هب  نارغ  ریـش  لـثم  تفگ و  ار  تاـملک  نیا  دـینک . دونـشخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

تـسد هب  ینامی  غیت  هتـسشن و  هایـس  بسا  رب  یعخن  رتشا  دـندنام ، نادـیم  رد  ناریح  ریحتم و  ماش  لها  دـندرک ، هلمح  وا  لاـبند  هب  جـحذم 
باحصا زا  يدرم  تسکش ،  شا  هزین  هک  درک  مزر  نانچ  وا  تخادنا .  یم  نیمز  رب  ار  ماش  نادرم  درک و  یم  هلمح  راسی  نیمی و  هب  هتفرگ 

نامگ اما  اب  وا  ورای  رای و  دنز ، یم  ریـشمش  ادخ  ياضر  يارب  صلاخ و  تین  اب  قدـص و  رـس  زا  درم  نیا  رگا  ایادـخ  تفگ :  نینموملاریما 
درم نآ  دش . گنتلد  دینش  ار  وا  مالک  نوچ  رتشا  کلام  دهد . یم  ماجنا  يراکایر  یئامندوخ و  يارب  ار  گنج  يروالد و  نیا  وا  منک  یم 

 ، تشگرب شیوخ  فص  هب  رتشا  کلام  سپ  درک . یهاوخ  رذع  وا  زا  دـش و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  دـش  تحاران  یعخن  رتشا  دینـش  نوچ 
لاخ مع و  ردارب و  هلمج  زا  تفر و  اجک  تشک  ار  ام  نارای  زا  نت  هدزای  هک  صخش  نآ  قارع !  مدرم  يا  دز ، دایرف  هیواعم  هاپـس  زا  يدرم 

ار وا  نخـس  رتشا  کلام  هک  درک  دیجمت  دوخ  زا  دناوخ و  زجر  دمآ و  نوریب  دینـش  ار  وا  نخـس  نوچ  رتشا  کلام  دنرفن . هدزای  نآ  زا  نم 
 . تشاد همادا  رهظ  زا  دـعب  ات  تلاح  نیمه  رب  گنج  نیا  تشگزاـب .  درک و  ادـج  ندـب  زا  ار  ریـشمش  اـب  تشاذـگ و  ماـمت  همین  ناـهد  رد 
 ! نارای يا  دومرف : درک و  باطخ  ار  راصنا  نیرجاهم و  دـنلب  زاوآ  اب  راکیپ  يانثا  رد  راز و  راک و  نیح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

مکنم و نیدـهاجملا  ملعن  یتـح  مکنولبنل  و  تسا ((  قح  زا  دادـترا  نید و  هب  ندرک  تشپ  نتـسشن ،  بقع  ندرک و  رارف  گـنج  زا  زورما 
رفن نیتسخن  دیـسرتن . مصخ  زا  دیزاتب و  دـیتسه ، يزیچ  رظتنم  سپ  دـیتسه ، ناوضر  تشهب  بلاط  رگا  (94  .(( ) مکرابخا اولبنو  نیرباـصلا 
نب ۀمیزخ  سپس  دش . دیهش  ات  تشک  ار  يدادعت  نانآ  زا  درک و  هلمح  یپ  رد  یپ  دناوخ و  زجر  تخات و  شیپ  هک  دوب  ناهیت  نب  مثیه  وبا 

یکی يراصنا  دلاخ  وبا  دنزرف  ود ، وا  زا  سپ  دش . هتشک  سپس  تشک  ار  رفن  دنچ  درک  هلمح  دناوخ و  زجر  نییتداهـشوذ  هب  فورعم  تباث 
دندرک كاله  ار  هیواعم  رکـشل  يا  رفن  راهچ  هک  نیا  ات  دندرک ، یم  هلمح  یپ  رد  یپ  دناوخ و  یم  زجر  کی  ره  هدلخ  رگید  دـلاخ  مان  هب 

تسیرگ نادیهش  نیا  ندید  اب  رتشا  کلام  دش . دیهش  ات  درک  هنادرم  گنج  دمآ و  نادیم  هب  رهز  نب  بدنج  سپس  دندش . دیهش  تبقاع  و 
منیب یم  نوچ  تسا  نآ  هیرگ  ببس  تفگ :  کلام  دنایرگن . زگره  ار  وت  دنوادخ  تسیچ ؟  هیرگ  ببس  دیسرپ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ، 
درک شزاون  ار  وا  نینموملاریما  دوش . یمن  ما  بیصن  یلو  مراد  تداهش  يوزرآ  نم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  لیان  تداهـش  ضیف  هب  منارای 
هانپ يا  هپت  يالاب  رب  هک  دندید  ار  هیواعم  رکشل  زا  یهوبنا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحصا  زا  یتعامج  انثا  نیمه  رد  دومن . ریخ  ياعد  و 

. دندرک هدنکارپ  ار  هیقب  هتشک و  ار  یعمج  هدروآ  شروی  نانآ  رب  گنرد  یب  دندوب ، هتفرگ 

ریرهلا ۀلیل  گنج 

نیمز رب  اه  ملع  دندز و  یم  ریشمش  ور  هب  ور  زا  هدش و  هدایپ  بسا  زا  ناراوس  هک  يروط  هب  دوب ، رتشیب  اهزور  همه  زا  دربن  تدش  زور  نآ 
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فقوتم گنج  اما  دیـسر  ارف  بش  ات  دش ، هماقا  عوکر  دوجـس و  نودب  ریبکت  اب  رـصع  رهظ و  زامن  ، دمآ دـیدپ  یمیظع  رابغ  درگ و  هداتفا ، 
 : تفگ یم  دروآ  یم  نامسآ  هب  رس  داتسیا و  یم  یقیاقد  درک و  یم  هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تشاد ،  همادا  نانچمه  دشن و 

اننیب و حتفا  مهللا !  راصبالا ، تصخـش  جئاوحلا و  تبلط  قانعالا و  تدتما  يدـیالا و  تعفرو  بولقلا  تضفاو  مادـقالا  تلقن  کیلا  مهللا ! 
هلمح هیواعم  رکشل  هب  شباحصا  زا  یعمج  یهارمه  اب  كانبضغ  ریش  نوچ  بش  یهایـس  رد  سپـس  نیحتافلا .  ریخ  تناو  قحلاب  انموق  نیب 

نینموملاریما زا  بش  نآ  هک  دـننک ، یم  تیاور  داد ، یم  رـس  ریبکت  هیواعم ،  نارای  زا  کـی  ره  نتـشک  اـب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  درک .
رد ماش  لها  خیاشم  ناگرزب و  درک . كاله  شیوخ  تسد  هب  ار  ماش  لها  زا  يدرم  ریبکت  ره  اب  هک  ، دش هدینـش  ریبکت  دصناپ  مالـسلا  هیلع 

محر دنا  هدنام  یقاب  هک  هیواعم  رکـشل  دودعم  نیا  رب  دیـسرتب ، ادخ  زا  قارع !  لها  يا  دنتفگ : دندادرـس و  هجـض  هلان و  بش  یکیرات  نآ 
دوب و اپ  رب  ناهاگحبـص  ات  گنج  تشادـن ،  يا  هدـیاف  چـیه  عرـضت  اه و  هلان  نیا  اـما  دـییاشخبب  ناشنادـنزرف  ناـنز و  هب  ار  ناـنآ  دـینک و 

دندش هتشک  نیفرط  زا  رفن  رازه  شش  یس و  هک  يروط  هب  دنتشک ، یم  دندرک و  یم  هلمح  یپ  رد  یپ  هتسویپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نازرابم 
صاعورمع هلیح  هیواعم و  یگدنامرد  . دندش یمخز  هتشک و  هیواعم  باحصا  زا  ریثک  یعمج  تشاد .  همادا  نانچمه  گنج  و 

نایماش هزین  رس  رب  نآرق 

لوا تمسق 

يا تفگ :  صاعورمع  هب  داتفا و  هراچ  رکف  هب  نایماش  هجض  ندینش  شنارای و  ندش  حورجم  هتـشک و  گنج و  هنحـص  هدهاشم  اب  هیواعم 
یم هچ  هیواـعم  يا  تفگ :  صاـعورمع  تساـجک ؟  يدرک ،  هریخذ  هک  ياـه  هلیح  نآ  دـنتفر ، نیب  زا  ناـیماش  همه  وت ! ياو !  هللادـبعابا ! 
یلع زورما  رگا  دـنرادرب . دربن  زا  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  دوش و  فقوتم  گنج  ات  شیدـنیب  يا  هلیح  تفگ :  هیواـعم  یهاوخ ؟ 
یمن یقاب  یـسک  ماش  نیمزرـس  رد  درب و  دهاوخن  ردب  ملاس  ناج  ام  زا  يدـحا  دـنرادنرب ، هزرابم  هلمح و  زا  تسد  شنارای  مالـسلا و  هیلع 
ياه همیخ  رد  نآرق  دـلج  نآرق و  هچ  ره  ات  امرف  روتـسد  هیواعم !  يا  تفگ :  صاـعورمع  دریگ . تسد  هب  ار  اـم  ریـشمش  حالـس  اـت  دـنام 
یلع باحصا  يا  دنیوگب . دنلب  زاوآ  اب  دنتسیاب و  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  ربارب  رد  دندنبب و  اه  هزین  رس  رب  دننک و  رـضاح  تسه ،  نازابرس 

ات دینک  فقوتم  ار  گنج  دیشاب و  یضار  نآرق  تاروتسد  هب  مه  امش  میوش  یم  یضار  نآرق  مکح  هب  ام  دیناملـسم ، رگا  قارع  لها  يا  و 
ام نایم  رد  لاح  هب  ات  هک  تسوکین  يا  هلیح  دـنتفگ : دندینـش  ار  صاعورمع  نخـس  نیا  ماش  لـها  نوچ  دـشاب . مکاـح  امـش  اـم  نیب  نآرق 

زاوآ دنداتسیا و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکشل  لباقم  رد  هتسب و  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  هیواعم  نامرف  هب  سپ  تسا ،  هتشادن  هقباس 
مکاح امش  دوخ و  نیب  ار  ادخ  باتک  ام  راذگب ، یقاب  ار  هیواعم  باحصا  زا  ماش  لها  هیقب  نیا  نک و  اورپ  ادخ  زا  یلع !  ای  یلع !  ای  دنداد :
لباقم رد  دنتـسب و  هزین  راهچ  رـس  رب  هدوب ،  نامثع  فحـصم  هب  فورعم  هک  یفحـصم  سپـس  میهد .  نت  نآرق  نامرف  هب  ات  میهد  یم  رارق 

ام و هک  تسادخ  باتک  نیا  زاجح ! لها  ياو  قارع !  لها  ياو  نسحلا !  ابا  يا  دندروآرب : گناب  هدروآ ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
نز و دـیراد و  رارقا  ادـخ  مالک  هب  دـینامیا و  لها  امـش  رگا  میناملـسم  ام  مینک ،  یم  لمع  نآ  یهاون  رماوا و  هب  میراد ،  نامیا  نآ  هب  امش 
رکم و نیا  دینک . راتفر  ام  اب  نامرف  روتـسد و  ساسارب  دیرادرب ، گنج  زا  تسد  دینک و  محر  ماش  لها  زا  هدنام  یقاب  تعامج  ام و  دـنزرف 

گنج زا  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  هک  یسک  نیتسخن  داتفا . رگراک  رث و  ؤم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نایهاپـس  نایم  رد  هعدخ 
ینب تعامج  شیوخ و  نادنزرف  نارای و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . سیق  نب  ثعشا  دمآ  گنج  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  دیـشک و 

تسد نینموملاریما !  ای  تفگ :  داتسیا و  مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ثعـشا  دندرک ، یم  هلمح  فرط  ره  زا  دولآ  مشخ  ناریـش  لثم  مشاه 
یم نادـنچ  نانآ  اب  یتفگ  یم  هزور  همه  نک ،  تباجا  دـنناوخ ، یم  یلاعت  يادـخ  باتک  هب  ار  ام  هک  ماش  لـها  توعد  رادرب و  گـنج  از 

ام هتشاذگ و  رانک  ار  گنج  تموصخ و  ناشیا  نونکا  دنهد . رد  نت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تنس  ادخ و  باتک  هب  ات  میگنج 
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نم هلیبق  زا  کی  چیه  هنرگو  رادرب ، يزیرنوخ  زا  تسد  امن و  محرت  سپ  دننک ، یم  يراز  هلان و  هنوگ  نیا  دنناوخ و  یم  ادـخ  باتک  هب  ار 
هیلع نینموملاریما  میرب .  یمن  راک  هب  ماش  لها  هیواعم و  دـض  رب  ریـشمش  ناـمک و  ریت و  درک و  میهاوخن  تیاـمح  ار  وت  اـه  ینمی  رگید  و 

ام نایم  هب  ار  نآرق  یتسار  قدص و  رـس  زا  هن  موق  نیا  یئوگ !  یم  نخـس  هدیجنـسان  هنوگ  نیا  هک  وت  رب  ياو  ثعـشا !  يا  دومرف : مالـسلا 
هتفیرف صاعورمع  هلیح  رکم و  هب  زگره  ثعـشا  يا  دندش . لسوتم  بیرف  هلیح و  هب  شیوخ  تاجن  تسکـش و  عفد  يارب  هکلب  دنا . هدروآ 

میهاوخن نانیا  اب  زگره  هللاذاعم ،  تفگ :  ثعـشا  تسا .  کیدزن  يزوریپ  میـسن  حتف و  راثآ  هک  شاب  راوتـسا  شیوخ  يرادافورد   ، يدرگن
رکم و زا  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دوش . نشور  نم  رب  فیلکت  ات  مسرپب  نآرق  نیا  زا  مور و  هیواعم  دزن  ات  امرف  هزاـجا  رگا  دـیگنج ،
 ، تساجک هیواعم  دیـسرپ ، تفر و  هیواعم  رکـشل  کـیدزن  هب  ثعـشا  یناد .  دوخ  وت  اـما  متفگ ،  وت  يارب  دوب  صاـعورمع  هیواـعم و  هلیح 
؟  یهاوخ یم  هچ  يراد و  یتین  هچ  یتسب  اه  هزین  رس  رب  هک  اه  نآرق  نیا  زا  هیواعم !  يا  تفگ :  داتسیا و  وا  لباقم  رد  دمآ و  هیواعم  نوچ 
 . میراذـگب رانک  ار  يزیرنوخ  گنج و  مینک و  لمع  نآ  رب  اـقفتم  امـش  اـم و  اـت  میدرک  هزین  رـس  رب  ار  نآرق  تهج  نآ  زا  تفگ :  هیواـعم 
رد دیاب  دنا ، هتخاس  دوخ  مکح  ار  ادخ  باتک  هدش و  رود  یهارمگ  زا  نانآ  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  هب  ثعـشا 

فص ود  نایم  وا  دمآ  نادیم  هب  تفرگ و  تسد  رد  ینآرق  هتسشن ،  قلبا  بسا  رب  ماش  لها  زا  يدرم  سپس  میوش .  میلـست  ادخ  باتک  ربارب 
نم ابیصن  اوتوا  نیذلا  یلا  رت  ملا  دیامرف : یم  هچ  نآرق  رد  ناحبس  يادخ  ات  دینک  شوگ  قارع  لها  يا  زاجح و  لها  يا  تفگ :  داتـسیا و 
اذا نینموملا  لوق  ناک  امنا  (95  . ) نوضرعم قیرف  ذا  مهنیب  مکحیل  هلوسر  هللا و  یلا  اوعد  اذاو  مهنیب  مکحیل  هللا  باتک  یلا  نوعدـی  باتکلا 
نیا تایآ  نیا  توالت  زا  یماش  درم  ضرغ  ( 96  . ) نوحلفملا مه  کئلوا  اـنعطا و  انعمـس و  اولوقی  نا  مهنیب  مکحیل  هلوسر  هللا و  یلا  اوعد 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  رکشل  نوچ  دینک . یم  عانتما  نآ  شریذپ  زا  امـش  میناوخ و  یم  ادخ  مکح  هب  ار  امـش  تایآ ،  نیا  قبط  رب  هک  دوب 
تفگ یم  یکی  تفگ ،  یم  ینخـس  یـسک  ره  هدرک ،  زاغآ  ار  دوخ  نایم  رد  وگ  تفگ و  دـندید ، اه  هزین  رـس  رب  ار  تحاصف  نآ  مالـسلا 

هدرک و كاله  ار  ام  نازرابم  گنج  دنتفگ ، یم  رگید  تعامج  مینک ،  تباجا  دـیاب  دـنناوخ ، یم  یلاعت  يادـخ  باتک  هب  ار  ام  ماش  یلها 
صاعورمع هیواعم و  هعدخ  هلیح  نیا  دنتفگ ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  یمیمص  باحـصا  زا  يا  هفیاط  اما  تسا .  هدومن  بلـس  ام  زا  ار  تقاط 

هنتف و مشچ  ات  میهد  همادا  ار  گنج  دیاب  تسین ؛  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  اب  ار  نانآ  میناد  یم  تسا . 
ماش لها  اب  تهج  نآ  زا  ام  قارع !  لها  يا  تفگ :  تساـخرب و  يربکلا  روث  نب  نایفـس  ءاـنثا  نیمه  رد  میروآ .  نوریب  هقدـح  زا  ار  داـسف 
یم ادخ  باتک  هب  ار  ام  نانآ  زورما  اما  دنتفریذپ ، یمن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ام  توعد  هک  میگنج  یم 

ام اب  هک  دـشاب  لالح  نانآ  رب  مینکن ،  تباجا  میهدـن و  تبثم  خـساپ  نانآ  تساوخ  هب  رگا  مینکن  تباـجا  ار  ناـنآ  يادـن  هنوگچ  دـنناوخ ،
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نخـس  نیا  دینادب  قارع ،!  لها  يا  دوب ، هدوب  زیاج  ام  يارب  نانآ  اب  ندیگنج  ام  يارب  زورید  هک  نانچمه  دنگنجب ؛
رگید اما ، تسا  زورید  مالک  نامه  وا  زورما  نخـس  تسا .  راوتـسا  هیواعم  اب  گنج  رد  شیوخ  مزع  دصق و  رب  وا  دـنک و  یمن  رثا  مالـسلا 

اب هحلاصم  شزاس و  رد  ار  تحلـصم  دـنا و  هدـش  كاله  ام  نادرم  زا  يرایـسب  نوچ  مینک ؛  یمن  گنج  میهد و  یمن  وا  ناـمرف  هب  شوگ 
زا دنتفگ . نخس  ترـضح  نآ  تعاطا  تعباتم و  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رادافو  نارای  زا  يا  هدع  ماگنه  نیا  رد  میناد .  یم  ماش  لها 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  میتسج و  اربت  هیواـعم  زا  اـم  ناراـی ،  يا  تفگ :  تساـخرب و  يرکـس  یناـه  نب  سودرگ  هلمج 
قح و طارـص  رب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رایخا و  راربا و  زا  ام  ياه  هدـنز  دندیهـش و  ام  ناگتـشک  میتسناد ،  نیقی  هب  متفاـی  قیفوت 
وا نامرف  زا  سپ  دبای ، تاجن  دنک ، تعاطا  یسک  ره  دوش و  كاله  دنک  تفلاخم  وا  اب  یسک  ره  تسا ،  بجاو  مالسلا  هیلع  یلع  تعباتم 

یمن نخـس  رگا  نینموملاریما !  يا  تفگ :  تساـخرب و  یـسودس  رمعم  نب  دـلاخ  سپـس  دوشن . لـصاح  هیواـعم  دارم  اـت  دـینکن  یچیپرس 
نیا اـب  ینیب  یم  تحلـصم  رگا  تسوت ،  يءار  يءار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـی  میناد ،  یم  رت  قیـال  ار  نارگید  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  مییوگ ، 

تعباتم و رد  ام  شاب ،  راوتـسا  گنج  رب  تسا ،  گنرین  هعدـخ و  رب  نانآ  راـک  یناد  یم  رگا  نک ،  حلـص  دـندرک  هزین  رب  نآرق  تعاـمج 
تساخرب و رذنم  نب  نیصح  هاگ  نآ  تسارآ .  نیرتهب  امش  رظن  يءار و  نوچ  میتسه ،  نامرف  هب  شوگ  میرادن و  يدیدرت  چیه  وت  تعاطا 
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دینکن و بارخ  ههبش  کش و  اب  ار  نید  ساسا  دیهدن و  هار  نید  رد  ار  سایق  دش ، هداهن  انب  میلست  رب  ام  نید  دینادب ، تعامج !  يا  تفگ : 
مه ام  هن ،  دـیوگب  اج  ره  تسا ،  بئاص  قداص و  دـیوگب  هچ  ره  تسا .  نآرق  نید و  ياناد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دـینادب  نیقی 
هیلع نینموملاریما  دوخ  يـالوم  رادرک  راـتفگ و  عیطم  عباـت و  لاوحا  لـک  رد  يرآ .  میئوـگ  یم  زین  اـم  يرآ  دـیوگب  رگا  هن ،  مییوـگ  یم 

 . میتسه مالسلا 

مود تمسق 

نیا دشن . توف  ام  تسد  زا  يزیچ  مدرم !  يا  تفگ :  دمآ و  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  لضفا  زا  یلجب  دادـش  نب  ۀـعافر  سپس 
يراکبیرف و دـصق  دـنیوگ و  یم  تسار  رگا  دـیرگنب  میتساوخ .  یم  نانآ  زا  گنج  لوا  زا  ام  هک  دـنناوخ  یم  يراـک  هب  ار  اـم  زورما  موق 

یمن یـضار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تماما  تفالخ و  هب  دـنراد و  يرگید  ضرغ  رگا  دـینک ، تباجا  ار  ناـنآ  دـنرادن  يرگ  هلیح 
نایوج هنتف  شوماخ و  ار  هنتف  ات  دینک  تیامح  دوخ  يالوم  زا  هدامآ  ياه  هزین  هدیشک و  ياهریشمش  اب  دیتسیاب  شیوخ  راک  رـس  رب  دنوش ،

يءار یلع  ای  دنتفگ  اه  یضعب  دنتفگ و  ینخس  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیامح  رد  هاپس  فراعم  رکـشل  نایعا  زا  کی  ره  دینک . دوبان  ار 
هیلع یلع  نازابرـس  زا  یگنج  درم  رازه  تسیب  ناـهگان  ماـگنه  نآ  رد  میرادربـنارف .  عیطم و  اـم  ینادـب  حالـص  هچ  ره  و  تسوت ،  يءار  ، 

دوب و ادـیوه  نانآ  یناشیپ  رد  دوجـس  راثآ  هک  دندیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  هدرک  لیامح  ياهریـشمش  اب  مالـسلا 
ام هک  یناد  یم  وت  یلع !  ای  تفگ :  دمآ و  شیپ  نانآ  زا  یکی  دندوب . نانآ  نایم  رد  دنتـسویپ  جراوخ  هب  اهدعب  هک  نآرق  ءارق  زا  يا  هفیاط 

باتک هب  ار  وت  ماش  لها  تعامج  زورما  زاب ، رـس  ادـخ  باتک  هب  ندرک  لمع  رد  ام  داهنـشیپ  شریذـپ  زا  هک  میتشک  تهج  نادـب  ار  نامثع 
وت میتشک  ار  نامثع  هک  نانچمه  ای  میهد  یم  نانآ  لیوحت  میریگ و  یم  ار  وت  هنرگو  نک ،  تباجا  ار  نانآ  داهنشیپ  دننک ، یم  توعد  ادخ 

نینموملاریما دنک . راتفر  ادخ  باتک  هب  فقوتم و  ار  گنج  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  دنتفگ  مه  نارگید  میشک و  یم  زین  ار 
توعد ادـخ  باتک  هب  ار  نانآ  لوا  زا  نم  نارای !  يا  دومرف : سپـس  درک  یم  بجعت  لمءات و  نآ  رد  دینـش و  یم  ار  نانآ  توافتم  نانخس 

ریما نم  زورید  هک  قرف  نیا  اب  تسا ،  نیمه  نم  نخس  زین  نونکا  مدناوخ و  یم  ادخ  باتک  هب  ار  نانآ  هتسویپ  زین  گنج  لوط  رد  مدرک و 
ات دنک  یم  هلیح  رکم و  امش  نایم  رد  نآرق  ندروآ  اب  هیواعم  ما ،  یهنم  زورما  مدوب و  یهان  زورید  مدش ،  امـش  رومءام  زورما  مدوب و  امش 

رتشیب ار  شیوخ  یگدنز  تایح  هدش و  لولم  هتسخ و  گنج  زا  امش  ایوگ  دوش ، صالخ  امش  ریشمش  زا  دهد و  تاجن  تکاله  زا  ار  دوخ 
يدوس ینامیشپ  ادرف  متفگ ،  امش  هب  دوب  بلطم  ناج  هلئسم و  رس  هچنآ  اما  منک  یمن  فیلکت  دیراد  هارکا  هچنآ  رب  ار  امـش  دیراد ، تسود 

یم ار  ماـش  نادرم  دـگنج و  یم  هناعاجـش  وا  هک  ناوخب  ار  یعخن  رتشا  تسرفب و  سک  یلع !  اـی  دـنتفگ : تعاـمج  نآ  تشاد .  دـهاوخن 
مزهنم و ار  ماش  رکـشل  ات  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـیگنج و  یم  هیواـعم  همیخ  ياـه  یکیدزن  رد  شیوخ  ناراـی  اـب  تعاـس  نآ  رد  رتشا  دـشک .

رتشا نک .  فقوتم  ار  گنج  درگ و  زاب  کلام !  يا  تفگ :  تفر و  رتشا  کلام  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هداتـسرف  دـنک . یـشالتم 
هیواعم تسکـش  ات  هدش و  ادـیپ  يزوریپ  حـتف و  راثآ  تسین  تشگرب  نامز  تعاس ،  نیا  هک  وگب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ورب  تفگ : 

یم رتشا  کلام  هک  عضوم  نآ  رد  درک . نایب  ار  رتشا  باوج  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تمدـخ  هب  هداتـسرف  تسا .  هلـصاف  یکدـنا 
هیلع یلع  هب  تعامج  نآ  دنتخاب . یم  ناج  شیارای  یعخن و  رتشا  ریـشمش  برـض  هب  هک  دوب  دـنلب  ماش  نادرم  هلان  هرعن و  يادـص  دـیگنج 

ار يرتشیب  نادرم  دنک و  يرتشیب  دهج  دج و  دربن  رد  هک  نیا  هن  ددرگ  زاب  هک  یهاوخب  یعخن  رتشا  زا  ات  میتساوخ  وت  از  ام  دنتفگ : مالـسلا 
زاب دـیوگب  کلام  هب  هک  متفگ  نخـس  شیوخ  هداتـسرف  اـب  امـش  نامـشچ  ولج  رد  هللا ،  ناحبـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـشکب .

. دیـسر رتشا  کلام  دزن  هب  هداتـسرف  نوچ  دش ، راکـشآ  هنتف  هک  درگ  زاب  کلام !  يا  هک  داد ، ماغیپ  یعخن  رتشا  کلام  هب  رگید  راب  ددرگ .
 : تفگ هداتـسرف  تسا .  هدرک  راضحا  ارم  دنتـسب  اه  هزین  رـس  رب  هک  فحاصم  نیا  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـیاش  تفگ :  رتشا 

نیا تسا و  صاعورمع  زا  گنرین  هلیح و  نیا  مدیمهف  مدید  اه  هزین  يالاب  ار  فحاصم  نیا  یتقو  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ :  کلام  يرآ . 
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یتعاس رگا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  هداتـسرف  هب  سپـس  دوش ! یم  داجیا  هقرفت  فالتخا و  ام  رکـشل  نایم  رد  دسر و  یمن  نایاپ  هب  گنج 
یلع نینم  ؤملاریما  يزوریپ ،  زا  دـعب  يراد  تسود  ایآ  تفگ :  مدرگ .  یم  رب  هنادـنمزوریپ  مناسر و  یم  ناـیاپ  هب  ار  گـنج  یهد ،  تلهم 

كانبضغ تلاح  اب  رتشا  کلام  دشابن . هدنز  ار  میالوم  هک  مهاوخن  نینچ  زگره  هللا ،  ناحبـس  تفگ :  کلام  ینیبن ؟  هدنز  ار  مالـسلا  هیلع 
لها يا  قاـفن  لذ و  لـها  يا  قارع !  لـها  يا  تفگ :  یم  نخـس  نینچ  نیا  هار  نیب  رد  دـش ، ناور  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  بناـج  هـب 

هب هک  دـندیمهف  صاعورمع  هیواعم و  دـش و  کیدزن  يزوریپ  میدـش و  طلـسم  نانآ  رب  هزین  ریـشمش و  اب  هک  نامز  نیا  قاقـش ،  فـالخ و 
رکم ایآ  دنناوخ ، یم  نانآ  هب  ار  امش  دندرک و  هزین  يالاب  رب  ار  نآرق  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هلیح  نیا  دنوش ، یم  بولغم  روهقم و  ام  تسد 
يارب هیواعم  اب  زورید  تفگ :  سیق  نب  ثعـشا  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  کـلام  یتقو  تسا ؟  صاـعورمع  هلیح  و 
تـسد هدوهیب  ياه  نخـس  نیا  زا  تفگ :  رتشا  کلام  مییوگ .  یم  گـنج  كرت  ادـخ  رطاـخ  هب  مه  زورما  میدـیگنج و  یم  ادـخ  ياـضر 

 : تفگ کلام  میهد .  یم  هزاجا  دـنتفگ : میدرگ .  یم  رب  يزوریپ  حـتف و  اب  هدـنک  اج  زا  ار  هیواعم  همیخ  دـیهد ، تلهم  یتعاس  رگا  رادرب ،
رگا تروص  نیا  رد  دندناوخ  ادخ  باتک  هب  ار  ام  نوچ  دنتفگ : دینیبب . ار  يزوریپ  ات  دـیهد  تلهم  نتخات  بسا  نادـیم  کی  هزادـنا  هب  سپ 

قح رب  تعاس  نیا  ات  امش  دندنام ، لذارا  دندش و  هتـشک  رکـشل  رباکا  هک  سوسفا  تفگ :  کلام  میـشاب .  کیرـش  وت  هانگ  رد  ینک  هلمح 
رادرب تسد  اه  نخـس  نیا  زا  یعخن !  رتشا  يا  دنداد : زاوآ  تعامج  نآ  زا  ارق  ریغ  ارق و  دیدرک . اهر  ار  قح  دیداتفا و  لطاب  هب  اما  دـیدوب ،

دـنداد و بیرف  ار  امـش  سوسفا !  تفگ :  رتشا  مینک .  یمن  تعاطا  میرب و  یمن  نامرف  وت  ریما  وت  زا  مینیب  یم  اه  هزین  رـس  رب  ار  اه  نآرق  ات 
نآ ءارق  هب  ور  سپـس  دندیـسر ، شیوخ  دوصقم  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ار  گنج  كرت  امـش  زا  صاعورمع  هیواعم و  و  دـیدش ، هتفیرف  امش 

ياضر يارب  دراد و  امش  ياوقت  دهز و  زا  تیاکح  امـش  هایـس  یناشیپ  هک  میتشادنپ  ام  تسود ،  ایند  تعامج  يا  تفگ :  درک و  تعامج 
بقع دیتوهـش ، راتفرگ  دـیتسه و  ایند  نابلاط  امـش  هک  میدـیمهف ،  اما  دـینک ؛ یم  شالت  دـیناوخ و  یم  زامن  يورخا  فرـش  بسک  ادـخ و 

كاله باذـع  هب  دومث  داع و  موق  لثم  شاک  يا  داب ، امـش  رب  تنعل  تسایند ،  اب  یتسود  گرم و  زا  رارف  تهج  هب  گنج  زا  امـش  ینیـشن 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  دیآ ، دیدپ  رگید  يا  هنتف  دوب  کیدزن  دیـشک و  ییوگازـسان  بس و  هب  راک  نانآ  کلام و  نیب  سپ  دـیدش . یم 

وت درک ، لوبق  ار  نانآ  راتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رتشا ! يا  تفگ :  نانآ  زا  یکی  سپ  درک . شوماخ  ار  اـغوغ  مارآ و  ار  ناـنآ 
فالتخا اب  متسه .  عیطم  یضار و  مه  نم  دوش ، یضار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هچ  ره  هب  تفگ :  کلام  يوش ؟  یمن  یـضار  ارچ 

ناج گرم ،  ندید  تسکـش و  ندرک  سمل  زا  دـعب  هک  دـش ، هیواعم  ماک  هب  راک  رتشا  کلام  تشگزاب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هاپـس  نیب  رد 
یلع زا  ات  مهاوخب  وا  زا  متـساوخ  دـیگنج ، یم  رتشا  کلام  هک  نامز  نآ  هللاو  تفگ :  درک و  رارقا  نابز  هب  تفای و  اقب  دـیما  تفرگ و  هزات 

زا مداتفا ،  هبانطا  نب  ورمع  رسپ  راعـشا  هب  ارم  هک  متـشاد  نتخیرگ  هشیدنا  تعاس  نآ  رد  دناتـسب و  یناما  میارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
. دش دارم  قفو  رب  راک  داتفا و  رگراک  ام  هلیح  دش و  هزات  مسفن  هک  دناوخ  زاب  ار  یعخن  رتشا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  ات  مدرک  مرش  رارف 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يودرا  رد 

نآرق و زا  رتالاب  یباتک  چیه  مدرم !  يا  دومرف : درک و  زاغآ  نخس  شیوخ  نایرکشل  باحـصا و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
منک هدنز  مراد  تسود  نم  دیناد  یم  همه  دـنناوخ ، یم  ادـخ  باتک  هب  ار  ام  موق  نیا  تسین و  یلاعت  دـنوادخ  مکح  زا  رتهب  یمکح  چـیه 
ادخ لوسر  تمدخ  رد  هیبیدح  گنج  رد  هک  تسا  مولعم  امـش  رب  تسا .  هتـشاذگ  نآرق  هچنآ  مراذگب  رانک  هدرک و  هدـنز  نآرق  ار  هچنآ 

تیاغ زا  ماش  لها  نونکا  دومرف ، یهن  گنج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  هک  میدوب ،  حلـص  رکنم  گنج و  بلاط  همه  میدوب 
یم هچ  ناـنآ  مینادـب  اـت  دیـشاب  مارآ  دـینک و  ربص  سپ  میدرک  تباـجا  مه  اـم  دـنناوخ و  یم  نآرق  هب  ار  اـم  ریـشمش ، زا  سرت  رارطـضا و 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نانخـس  مدرم !  يا  تفگ :  تساخرب و  يرکب  رباج  نب  ثیرح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نخـس  زا  سپ  دنهاوخ .
هچنآ هللاو  تسام ،  ماما  ربهر و  وا  نوچ  تسام ،  هاگهانپ  تالکشم  همه  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دینک ؛ شوگ  ارم  مالک  دیدینـش ، ار 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 108 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نیا  زا  دعب  یـسک  رگا  تساوخ ،  یم  نانآ  زا  لوا  زور  هک  دوب  ینامه  هتفریذـپ ،  ماش  لها  زا  زورما 
رباج نب  ثیرح  لثم  لئاو  نب  رکب  ینب  زا  یتعامج  وا  زا  سپ  میهد .  یم  ار  وا  باوج  ریـشمش  اب  دنک  تمذم  نعط و  هتفریذـپ  هک  راک  نیا 
رگا تسوت ،  نامرف  نامرف ،  دنتفگ : دـندمآ و  نینموملاریما  دزن  هب  دنتـساخرب و  هللادـبع  نب  سودرک  روث و  نب  قیقـش  رمعم و  نب  دـلاخ  و 
رمک وت  شیپ  رد  میتسه و  وت  عیطم  ام  مینک ،  یم  راکنا  مه  ام  ینک  راکنا  ار  نانآ  رگا  مینک  یم  تباجا  مه  اـم  ینک  تباـجا  ار  ماـش  لـها 

هیواعم اما  مراد ،  هگن  ار  نآ  تمرح  هک  متسه ،  هللا  باتک  هب  تباجا  رد  درف  نیرتراوازس  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  میا .  هتـسب  تمدخ 
یم امش  زا  رتهب  ار  نانآ  نم  دنتسین . نآرق  نید  لها  حرس  یبا  رسپ  سیق و  نب  كاحض  هملـسم ،  نب  بیبح  طیعم ، یبا  نبا  صاعورمع ،  ، 

نیقی هب  دنتـسه . نادرم  نیرترورـش  نونکا  دندوب و  ناکدوک  نیرتدـب  یکدوک  رد  مدوب .  بحاصم  ناشیا  اب  زورما  ات  یکدوک  زا  مسانش ، 
دیدرکن و تقفاوم  ارم  امش  اما  دننک ، رارف  یلاعت  ادخ  نامرف  لوبق  زا  ات  تسا ،  نانآ  رکم  هعدخ و  اه  هزین  رس  رب  فحاصم  نتـسب  مناد  یم 

هرمث يدوز  هب  امـش  مدرک و  لوبق  راچان  هب  دـیدرک ، تفلاخم  نم  اب  امـش  نوچ  دـیدش ؛ فرحنم  تسار  هرا  زا  هدـش  هتفیرف  نانآ  بیرف  رب 
هتخادنا و ریز  هب  ار  رس  یخرب  دنتفگ و  انث  هدرک و  قیدصت  ار  ترضح  نانآ  یـضعب  دندوب ، رـضاح  هک  یتعامج  دید . دیهاوخ  ار  راک  نیا 

. دنتفگن یفرح 

تیمکح داهنشیپ 

، دوب هداهن  رس  رب  ینآرق  هتسشن  یبسا  رب  هک  یلاح  رد  هیواعم  بناج  زا  یملسلا  روعالاوبا  مالسلا ،  هیلع  نینموملاریما  نانخـس  نایاپ  زا  سپ 
نامرف يرگید  زا  ام  زا  کی  چیه  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يا  قارع و  لها  يا  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  رکـشل  کیدزن  هب 

یم قح  رگید  لباقم  رد  ار  نتـشیوخ  فرط  ود  ام  زا  کی  ره  دـندش ، هتـشک  ریثک  یعمج  رکـشل  ود  ره  زا  دـنک ، یمن  تعاـطا  درب و  یمن 
دیاب میوش و  یم  هبـساحم  راتـشک  گنج و  نیا  زا  تمایق  زور  رد  ام  همه  تسا .  هتـشذگ  زا  رتراوتـسا  هدنام  یقاب  نیفرط  نیب  هچنآ  دناد و 

. ددرگ یم  شوماـخ  هنتف  شتآ  دوش و  یمن  هتخیر  اـه  نوخ  رگید  تسامـش .  اـم و  حالـص  هب  هک  مراد  يداهنـشیپ  نم  میـشاب ،  وگخـساپ 
هیلع یلع  يا  دـننک . مکح  امـش  ام و  نیب  یلاعت  يادـخ  باتک  ساسا  رب  اـت  مینک  باـختنا  نیفرط  زا  مکح  رفن  ود  هک  تسا  نآ  تحلـصم 

ام دش ، دنلب  زاو  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  زا  هدب .  نت  نآرق  مکح  هب  شاب و  یـضار  میوگ  یم  هچنآ  سرتب و  ادخ  زا  مالـسلا 
دزن هب  سپـس  دیدش ، ام  رظن  قفاوم  هک  هللادمحلا  تفگ :  روعالاوبا  میراد .  نامیا  یلاعت  يادـخ  باتک  هب  میدـش و  یـضار  نآرق  مکح  هب 

هدروآ و رد  هب  نت  زا  هرز  و  دندرک ، ماین  رد  اهریـشمش  دـندش ، نامداش  هیواعم  باحـصا  درک . نایب  داتفا  قافتا  هچنآ  تشگزاب ،  ماش  لها 
رانک هب  قارع  نوخ  يایرد  زا  ار  وت  يدـید ؟  هنوگچ  ارم  هلیح  ریبدـت و  تفگ :  هیواـعم  هب  صاـعورمع  دـندش . ممـصم  نیمکح  بصن  هب 

 : تفگ هیواعم  مدیناهر .  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نارای  ياهریـشمش  زا  مداد و  تاجن  يراتفرگ  الب و  بادرگ  زا  مدروآ و  لحاس 
 . ییوگ یم  تسرا 

هیواعم هب  نینموملاریما  همان 

، دـنبن نآ  تموکح  ناهج و  رب  لد  شاب ،  رذـح  رب  ایند  زا  هیواعم !  يا  دـننک . نیـسحت  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  نآ  اـهراک  لـضفا  دـعب ، اـما 
نآ زا  لیلق  مایا  دـندش و  بحاص  ار  یتموکح  قحان  هب  يدارفا  اسب  هچ  دـبای . یم  ناـیاپ  يداـش  حرف و  تسین و  تباـث  ماود  ار  اـیند  تمعن 

نامیـشپ هتـشذگ  زا  يروخن و  فسءات  رمع  هتـشذگ  رب  هک  شاب  رذـح  رب  يزور  زا  دـندش ، التبم  ظیلغ  یباذـع  هب  تبقاـع  دـنتفای . یعتمت 
نیا یتسین .  نآ  مکح  نآرق و  لها  زا  هک  یلاح  رد  یناوخ ،  یم  نآرق  مکح  هب  ارم  منک ،  یم  بجعت  نکن .  ناطیـش  يوریپ  سپ  يوشن ، 

رد دشابن  یضار  نآرق  مکح  هب  یسک  ره  میتسه و  میدوب و  نآرق  مکح  عبات  هشیمه  ام  یلو  تسا ،  راکشآ  يا  هلیح  هعدخ و  وت  داهنـشیپ 
، دعب اما  تشون :  نومضم  نیا  هب  یباوج  دناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  همان  هیواعم  دشاب . راکـشآ  یهارمگ  میظع و  تلالض 
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ورف ار  نآ  نامثع  نوخ  متـساوخ  یمن  دوب ، نامثع  نوخ  بلط  گنج ،  زا  اـم  ضرغ  دـیامرف ، تیاـنع  تیفاـع  ار  امـش  اـم و  یلاـعت  يادـخ 
هب نتشیوخ  يارب  وکین  یمان  هک  دوب  تداعس  یـسب  ياج  مدش ،  یم  هتـشک  گنج  نیا  ریـسم  رد  رگا  منک ،  هنهادم  شزاس  وت  اب  مراذگ و 
وت نم  نایم  نآرق  هک  مدید  تحلـصم  دـندش ، هتـشک  فرط  ود  زا  هوبنا  یعمج  دیـشک و  ازارد  هب  گنج  نیا  نوچ  متـشاذگ ،  یم  راگدای 

یلع نینم  ؤملاریما  سپـس  مینک .  ایحا  ار  نآرق  تنـس  دراذگ و  قرف  مولظم  ملاظ و  نیب  ات  مدناوخ  ادـخ  باتک  هب  ار  وت  اذـل  دـشاب ، مکاح 
وا عمط  صرح و  دروآ ، تسد  هب  ایند  زا  يزیچ  كدـنا  یـسک  ره  تساـبیز ،  اـیند  شیارآ  تشون :  صاـعورمع  هب  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع 
نآ لقاع  دورب . دراذـگب و  هدرک  بسک  ار  هچنآ  همه  ماجنارـس  اما  دوشن . ریـس  زگره  هک  دزادرپ  اـیند  بسک  هب  ناـنچ  دوش و  یم  رتداـیز 

يدرک باختنا  هک  یلطاب  هار  رد  صاعورمع !  يا  دریگ . دـنپ  نارگید  زا  دوشن و  رورغم  نآ  فراخز  رب  ددـنبن و  ایند  لام  هب  لد  هک  تسا 
باوج ( 97  . ) مالـسلاو نکن .  يراـی  تیاـمح و  شلطاـب  رد  ار  هیواـعم  نیا  زا  شیب  نادرگن و  عیاـض  ار  يورخا  شاداـپ  زروـم و  رارـصا 

هب دوخ  مصخ  اب  یسک  ره  دوتس ، دیاب  تعاط  عمس  هب  ار  امش  قیمع  حیاصن  غیلب و  ظعاوم  مالسلا .  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  صاعورمع 
اب یـضار  نآ  هب  مه  وت  نسحلا !  وبا  يا  میتسه  یـضار  نآرق  مکح  هب  تعزانم  نیا  رد  ام  هدرک ،  فاصنا  دشاب ، هداد  تیاضر  نآرق  مکح 

مکح هب  قارع  رکـشل  هک  منیب  یم  نینموملاریما !  ای  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  سیق  نب  ثعـشا  تالاقم ،  تابتاکم و  زا  دعب 
وا زا  مور  هیواعم  دزن  هب  ییامرف  هزاجا  رگا  دنرورـسم ، نامداش و  دـناوخ  ادـخ  باتک  هب  ار  نانآ  هیواـعم  هک  نیا  زا  دـندش و  یـضار  نآرق 
يا تفگ :  تفر و  هیواعم  دزن  هب  سیق  نب  ثعشا  تسوت .  اب  رایتخا  دومرف : ترضح  دراد  يا  هشیدنا  هچ  تسا و  يرکف  هچ  رد  هک  مسرپب 
يا هشقن  هچ  تسیچ و  وت  دارم  نونکا  میدومن ،  فقوتم  ار  گنج  میدرک و  تباجا  ار  امـش  ياضاقت  دـیدرک ، هزین  يالاب  رب  نآرق  هیواعم ! 
مه یکی  امـش و  زا  یکی  مینک ،  یم  بصن  مکح  ود  سپ  میـشاب ،  دـنوادخ  ناـمرف  عیطم  امـش  اـم و  مهاوـخ  یم  تفگ :  هیواـعم  يراد ؟ 

مکح امـش  ام و  نیب  ادخ  باتک  نآرق و  روتـسد  قبط  رب  ات  مینک  یم  مزلم  ار  نانآ  میریگ و  یم  نامیپ  دهع و  ود  نآ  زا  دـشاب ، ام  هدـنیامن 
یلع نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  سپس  تسا ،  یقح  وکین و  يا  هشیدنا  تفگ :  ثعشا  میشاب .  یضار  دننکب  یمکح  ره  هراب  نیا  رد  دننک و 

. درک نایب  دوب  هدینش  هتفگ و  هچنآ  دمآ و  مالسلا  هیلع 

تیمکح يزاب 

مه اب  دـندمآ ، رکـشل  ود  نیب  دنتـشاد  تسد  رد  فحاصم  هک  یلاـح  رد  ماـش  رکـشل  قارع و  زا  نآرق  ناـیراق  تیمکح ،  شریذـپ  زا  سپ 
مکح رفن  ود  دنتشاذگ  رارق  دنراذگب و  رانک  هدرک  دورطم  دودرم و  نآرق  ار  هچنآ  دننک و  ایحا  ار  نآرق  هنسح  ياه  تنس  ات  دندرک  قفاوت 

مک نودب  دنریگب ، میمصت  ار  هچنآ  دننک و  ربدت  رکفت و  داسف  حالـص و  رـش  ریخ و  رد  ات  دنهد  تلهم  لاس  کی  تدم  هب  دننک و  باختنا 
یم باختنا  ار  صاعورمع  دوخ  بناج  زا  ام  دنتفگ ، هلصافالب  ماش  یلاها  دنریذپب . ار  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیواعم و  دایز  و 

اهدـعب هک  یناسک  سیق و  نب  ثعـشا  دـش ، رایـسب  لاق  لـیق و  مکح  باـختنا  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رکـشل  رد  اـما  مینک . 
رکبوبا و بحاصم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  وا  نوچ  مینک ،  یم  باختنا  ار  يرعـشا  یـسوموبا  ام  دنتفگ : دندش  جراوخ 

یمن وا  هب  ار  رما  نیا  يدصت  مناد و  یمن  قیال  راک  نیا  يارب  ار  یسوموبا  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب . باطخ  نب  رمع  لماع 
وا نوچ  تسا ،  راک  نیا  هتسیاش  یسوموبا  دنتفگ : اهنآ  نارادفرط  زا  يا  هدع  اوک و  نب  هللادبع  نیصح ،  نب  دیز  سیق ،  نب  ثعشا  مراپس . 
 ، متـسین یـضار  وا  تیمکح  هب  نم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تشاد .  یم  رذحرب  میداتفا  نآ  رد  هک  گنج  هعقاو و  زا  ار  ام 
 . مرادـن دامتعا  وا  هب  نم  تشادـن .  تبغر  نم  اـب  تعیب  تعباـتم و  رد  تشاد ،  یم  رذـحرب  نم  زا  ار  مدرم  هدـش و  نازیرگ  نم  زا  وا  نوچ 
هب زگره  دـنتفگ : تعامج  نآ  تسا .  نم  هب  رادافو  كریز و  يدرم  هک  منک ،  یم  باختنا  شیوخ  یگدـنیامن  يارب  ار  ساـبع  نب  هللادـبع 

تسوت و زا  سابع  نبا  تسا ،  یکی  راک  نیا  رد  سابع  نب  وت و  يءار  نوچ  میهد ،  یمن  تیاضر  تیمکح  يارب  سابع  نب  هللادبع  باختنا 
يارب ار  رتـشا  کـلام  دیدنـسپ ، یمن  ار  ساـبع  نب  هللادـبع  رگا  دومرف : نینموملاریما  ینک .  باـختنا  راـک  نیا  يارب  يرگید  دـیاب  وا ، زا  وت 
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ات مینزب  ریشمش  ام  هک  تسا  نیا  رتشا  کلام  مکح  تسا ،  هدرک  اپ  هب  رتشا  ار  گنج  هنتف و  شتآ  تفگ :  ثعـشا  مهد .  یم  رارق  تیمکح 
تسایر زا  ار  وت  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  ییوگ  یم  تهج  نآ  زا  ار  نانخس  نیا  ثعـشا !  يا  تفگ :  رتشا  دوش . لصاح  وا  وت و  دارم 

مدش گنتلد  تسایر  لزع  زا  هن  مدوب و  لاحشوخ  تسایر  زا  هن  هللاو ،  هن  تفگ :  ثعشا  یتشادن .  ار  راک  نآ  تیلها  وت  نوچ  هدرک ،  لزع 
يار و هب  درف  نیرتدـمتعم  نیرت و  قثوم  هک  درک  باـختنا  تهج  نادـب  ار  صاـعورمع  هیواـعم ،  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملاریما  . 
ره ورمع  تسا .  شیرق  زا  هک  دینک  باختنا  ار  سابع  نب  هللادبع  دتـسیاب ، لباقم  رد  دیاب  درف  تسا و  یـشیرق  صاعورمع  تسوا ،  هشیدنا 

هللادبع دیامنب ، يا  هلیح  رکم و  ره  دنادرگ ، تسـس  هللادبع  دنک ، مکحم  صاعورمع  ار  يراک  هر  دیاشگب و  ارنآ  هللادـبع  دـنزب ، ار  یهرگ 
يرضم و رفن  کی  دیاب  هکلب  میوش ،  یم  یـضار  يرـضم  يرفن  ود  تیمکح  هب  زگره  دنتفگ : وا  نارکفمه  ثعـشا و  دنک . راکـشآ  ار  نآ 

يراـکم صاـعورمع  نوچ  دـهد . بیرف  ار  یناـمی  درف  نآ  صاـعورمع  هک  مراد  فوخ  نم  تفگ :  نینم  ؤملاریما  دـشاب . نمی  زا  يرگید 
ام دنتفگ : نارکفمه  ثعشا و  دیآرب . صاعورمع  هدهع  زا  دناوت  یم  هنوگچ  وا  تسین  يا  هرهب  لقع  زا  ار  يرعـشا  یـسوموبا  تسا و  رهام 

یمن ارم  هشیدنا  رظن و  نوچ  تفگ :  نینم  ؤملاریما  میریذپ .  یمن  تیمکح  يارب  یگدنیامن  هب  ار  یـسک  چـیه  يرعـشا ،  یـسوموبا  زا  ریغ 
دنهد ماجنا  دنهاوخ  یم  دنیوگ و  یم  موق  نیا  هچنآ  زا  نم  شاب ،  هاوگ  وا  ایادخ ، دومرف : سپـس  دینکب ، دـیهاوخ  یم  يراک  ره  دـیریذپ ،
لها زا  یسوموبا  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  یمیمت  سیق  نب  فنحا  سپ  متسین .  یضار  نآ  هب  مرازیب و 
يارب یسوموبا  تسا ،  شیدنا  رود  راکم و  يدرم  تسوا  لباقم  رد  هک  صاعورمع  دنا و  هیواعم  تمدخ  رد  شیاهومع  رسپ  تسا و  نمی 

، دـنک صقن  هچنآ  میاشگب ،  ددـنبب ، صاـعورمع  هچنآ  اـت  هد  تیروماـم  راـک  نیا  رب  ارم  یناوت ،  یم  رگا  درادـن . تیحالـص  مهم  رما  نیا 
بیرف اـب  هک  موـق  نیا  فـنحا ،  يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  دـیوشن . یـضار  یـسوموبا  تیمکح  هب  لاـح  ره  هب   ، مـنک مـکحم 

هب ار  نانآ  راک  نم  دنتسین و  یضار  يرگید  هب  یسوموبا  هب  زج  مه  الاح  دندرک ، فقوتم  ار  گنج  هدش و  فرحنم  قح  هار  زا  صاعورمع 
نآ هداتـسرف  نوچ  دندناوخ ، ارف  دوب ، هدرک  يریگ  هرانک  گنج  زا  نامز  نآ  هک  ار  یـسوموبا  تعامج  نآ  مدرک .  راذـگاو  یلاعت  يادـخ 

تیمکح يارب  ار  وت  تفگ :  سپـس  نیملاعلا .  بر  هللادـمحلا  تفگ  یـسوموبا  دـش . حلـص  نیفرط  نیب  تفگ :  دیـسر  یـسوموبا  هب  هفیاـط 
تعاس نآ  رد  دـندروآ . مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هاگ  رکـشل  هب  ار  یـسوموبا  هاگنآ  نوعجار .  هیلا  انا  اـنا هللا و  تفگ :  دـندرک . باـختنا 

رگا دنگوس  ادخ  هب  نک  باختنا  تیمکح  يارب  ارم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ :  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  رتشا  کلام 
دیسر ترضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  فیعض  حورجم  هک  یئاط  نب  ثراح  نامز  نیمه  رد  منارذگب .  ریشمش  مد  زا  ار  وا  منیبب  ار  صاعورمع 

یـسوموبا مه  نآ  درک و  باختنا  مه  يرگید  مکح  دـیاب  نآرق  مکح  دـنوادخ و  نامرف  نتفریذـپ  زا  دـعب  رگم  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ :  و 
نینم ؤملاریما  دندرک ، ار  وا  ناج  دصق  دندیشاپ و  وا  رب  كاخ  هدمآ و  مشخ  هب  ثراح  نخس  زا  تعامج  نآ  دشاب ؟! مکح  ام  نیب  يرعـشا 

هللا ۀمحر  تفای .  تافو  دعب  زور  دنچ  دوب و  فعض  تیاغ  رد  ثراح  سپ  دیرادرب . تسد  وا  زا  دومرف ، مالسلا  هیلع  یلع 

تیمکح همان  نامیپ 

هللادبع دندرک . راضحا  ار  يریبد  دندش و  عمج  رکشل  ود  نایعا  دنتشاذگ ، رانک  ار  حالـس  دنتفریذپ ، ار  نیمکح  تموکح  رکـشل  ود  نوچ 
يدادرارق نیا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  سیونب ،  دوـمرف : ترـضح  نآ  دـش و  رـضاح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  ریبد  عـفار  یبا  نب 

وت اب  متـسناد ،  یم  نینم  ؤملاریما  ار  وت  رگا  یلع ،  ای  تفگ :  هیواـعم  نایفـس .  یبا  نب  ۀـیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نیب  تسا 
هک یناـمز  هیبیدـح  گـنج  رد  يزور  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قدـص  ربـکا ، هللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  مدرک .  یمن  گـنج 

سیونب دومرف : دناوخ و  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوب .  دیماجنا  همان  حلص  نتشون  هب  نایاپ  رد  دندش و  هکم  هار  دس  نیکرـشم 
نایفسوبا تردپ ،  دنک . یم  دقعنم  هکم  لها  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  هک  تسا  یحلـص  نیا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  . 

تردپ وت و  مان  ات  امرفب  سپ  مدرک ،  یمن  گنج  وت  اب  متـشاد  فارتعا  رارقا و  وت  تلاسر  رب  رگا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ : 
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تحاران راک  نآ  زا  نم  متشون  تفگ  نایفسوبا  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتـسد  نم  ماجنارـس  دنـسیونب . ار  مردپ  نم و  مان  و 
نم دوب . دـهاوخ  مه  وت  يارب  يزور  نینچ  شابن ،  تحاران  یلع !  اـی  دومرف ، نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  مردارب  مدـش . 

 ! یلع ای  تفگ :  صاعورمع  سیونب .  دهاوخ  یم  هیواعم  هچنآ  بتاک !  يا  نونکا  يراگن و  یم  شرـسپ  يارب  وت  مسیون و  یم  ردـپ  يارب 
هغبان رسپ  يا  دز : گناب  وا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مینانم .  ؤم  زا  ام  هک  یلاح  رد  ینک ؟  یم  هسیاقم  نارفاک  نیکرشم و  اب  ار  ام 

وت ایآ  يدوب ،  ناراکبان  ور  هلابند  مالسا  رد  سیئر و  سءار و  تلالض  رد  يدوب .  نانم  ؤم  نمشد  ناکرـشم و  تسود  وت  شاب .  شوماخ  ! 
رسپ رتبا  وت  يدنکفا ،  هنتف  شتما  رد  وا  زا  دعب  دیگنج ؟ درک و  ینمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  اب  هک  یتسین  تعامج  نآ  زا 

شوماخ تکاس و  صاعورمع  تسین .  اجنیا  وت  ياج  هک  وش ، رود  ناکم  نیا  زا  زیخرب و  یلوسر .  تیب  لها  لوسر و  ادـخ و  نمـشد  رتبا ،
زا تیامح  يرادافو و  رد  هدرک و  لیامح  ار  اهریـشمش  باحـصا  زا  یعمج  سپ  تسـشن .  يرگید  ناکم  رد  تساخرب و  دوخ  هاـگیاج  زا 
 . میرادربنامرف عیطم و  ییامرف  روتـسد  هچ  ره  میتسه  وت  نامرف  رد  دنزرف  لام و  ناج  اب  ام  نینم !  ؤملاریما  ای  هک  دـنتفگ ، مالـسلا  هیلع  یلع 

. دندوب یعخن  رتشا  کلام  يدـبع و  دوراج  نب  رذـنم  بابخ ،  نب  هللادـبع  يدـبع ،  ناحوص  نب  ۀعـصعص  فینح ،  نب  لهـس  نانآ  هلمج  زا 
سیونب دومرف : شیوخ  ریبد  هب  سپس  درک . نیسحت  ار  نانآ  هدرک و  ینابرهم  نانآ  اب  و  دش ، دونشخ  رایسب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

 ، نک رکذ  ار  هیواعم  مان  ادتبا  تفگ :  یملس  روعالاوبا  نایفـس .  یبا  نب  ۀیواعم  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیب  تسا  يدادرارق  نیا 
ار مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مان  ام  مینک ،  مدقم  ار  وا  ات  تسین ،  هیواعم  وت و  يارب  یتمارک  چیه  شاب ،  شوماخ  تفگ :  رتشا  کلام 

 . نک مدقم  یهاوخ  یم  ار  مادک  ره  رتشا ! يا  تفگ :  هیواعم  میراد .  یم  مدقم  دراد  تلیضف  يرترب و  هیواعم  ریغ  هیواعم و  هک 

همان نامیپ  نتم 

زا زاجح  قارع و  لها  نیب  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیب  تسا  يدادرارق  نیا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
تسا هدرک  ایحا  نآرق  ار  هچنآ  دنهن و  ندرگ  ادخ  لوسر  باتک  مکح  رب  هک  هیواعم ،  ناهاوخاوه  زا  ماش  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیش 

مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدنیامن  يرعـشا  یـسوموبا  ینعی  سیق  نب  هللادبع  دـنناریمب ، تسا  هدـناریم  نآرق  ار  هچنآ  دـننک و  هدـنز 
یم قاثیم  دـهع و  نیمکح  زا  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنوش  یم  باختنا  نیمکح  ناونع  هب  هیواعم  هدـنیامن  صاعورمع 

یـسک دشاب و  ناما  رد  رواد  ود  لام  ناج و  دننک . يراود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  نآرق و  تاروتـسد  ساسا  رب  ات  دـنریگ 
ماش هب  ماش  لها  دندرگ و  زاب  شیوخ  ناطوا  هب  زاجح  قارع و  لها  دنشاب و  یضار  نامیپ  نیا  دافم  هب  رکـشل  ود  دارفا  دوشن  نانآ  ضرعتم 
عفار یبا  نب  هللادبع  مالـسلاو .  تسا .  لاس  کی  داد  رارق  نیا  تلهم  دوش و  لکـشت  لدـنجلا  ۀـمود  رد  نیمکح  عامتجا  دـننک و  تعجارم 
لها يارب  ار  همان  نامیپ  مه  هیواعم  ریبد  یبلک  دابع  نب  رامع  تشون و  ماش  لها  يارب  ار  هماـن  دادرارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ریبد 

هخسن رب  ماش  لها  نادمتعم  زا  یعمج  دندرک و  یهاوگ  ءاضما و  ماش  لها  هخسن  رب  قارع  فراعم  زا  يا  هدع  دروآ و  رد  شراگن  هب  قارع 
. دنتشون یهاوگ  قارع  لها 

مالسلا هیلع  یلع  رکشل  زا  ضارتعا  نیتسخن 

یبآ تفگ :  تسشن و  بسا  رب  (98  ) هعیبر هلیبق  زا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  زا  يدرم  نآ ،  یهاوگ  همان و  نامیپ  نتـشون  زا  سپ 
رگید راب  دروخ  بآ  نوچ  تساوخ ،  بآ  اددجم  داد و  همادا  یتعاس  درک و  هلمح  نینم  ؤملاریما  رکشل  رب  دیشون ، بآ  نوچ  دیهد ، نم  هب 

یم دـنلب  زاوآ  هب  درک و  هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  هب  یهاگ  هیواـعم و  رکـشل  هب  یهاـگ  دـناوخ ، زجر  درک و  هلمح  هیواـعم  رکـشل  هب 
یلع نارای  هب  هلمح  يانثا  رد  و  نوکرـشملا .  هرک  ول  هللا و  الا  مکح  مرازیب ال  نانآ  مکح  زا  هیواعم و  یلع و  نم  دینادب  مدرم !  يا  تفگ : 

. دیشک ریشمش  شنارای  نینم و  ؤملاریما  لباقم  رد  هک  دوب  یجراخ  نیتسخن  وا  دش ، هتشک  دز  یم  هزین  ریشمش و  اب  ار  مدرم  هک  مالسلا  هیلع 
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هیواعم زا  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  ینارگن 

نارای اما  دندوب ، داشلد  لاحشوخ و  دندیسر  شیوخ  فده  ضرغ و  هب  هک  صاعورمع  هیواعم  دش ، یهاوگ  رهم و  هتـشون و  دادرارق  نوچ 
یناه و نب  حیرـش  یعازخلا و  قمح  نب  ورمع  یئاط و  متاح  نب  يدـع  یعخن ،  رتشا  کـلام  دـندوب ، گـنت  لد  مالـسلا  هیلع  یلع  یمیمص 

تسد قح  زا  ام  هیواعم !  يا  دنتفگ : دندش و  کیدزن  هیواعم  هب  رگید  نارای  زا  یتعامج  یمیمت و  سیق  نب  فنحا  یفعج و  سیق  نب  رحز 
ام يدناوخ ،  ادخ  باتک  هب  ار  ام  يدرب و  هانپ  نآرق  هب  ام  ریـشمش  سرت  زا  وت  میدوب ،  زورید  هک  میا  هدیقع  نامه  رب  زورما  میتسین و  رادرب 
ات میناد  یم  ییاهن  هراچ  ار  گنج  ام  هنرگو  میریذپ  یم  دـشاب ، قح  رایعم  رب  رگا  دـننکب  نیمکح  هک  یمکح  میدرک .  تباجا  ار  امـش  مه 
ماش هب  ات  داد  زاوآ  ار  ماش  لها  هیواعم ،  يدانم  سپـس  دـینک . نامه  دـیهاوخ ، یم  هچ  ره  تفگ :  هیواعم  دـنامب . یقاب  امـش  ای  اـم  زا  یکی 

. دندرگرب شیوخ  نطو  هب  زاجح  قارع و  لها  ات  دومرف  نینم  ؤملاریما  دندرگرب و 

لدنجلا ۀمود  هار  رد  یسوموبا  تحیصن 

یم وت  زا  متـسین ،  نومءام  هعدخ  رکم و  زا  نینم  ؤملاریما  ای   : تفگ دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  يرعـشا  یـسوموبا 
هیلع یلع  دنـشاب ، صاعورمع  لباقم  رد  نم  رواـشم  اـمنهار و  اـت  یتسرفب  لدـنجلا  ۀـمود  هب  نم  اـب  ار  شیوخ  باحـصا  زا  یعمج  مهاوخ 
نیب رد  یناه  نب  حیرش  دنشاب . وا  لاوحا  زا  ات  داتسرف  لدنجلا  ۀمود  هب  یـسوموبا  یهارمه  هب  ( 99  ) نت دصناپ  اب  ار  یناه  نب  حیرش  مالسلا 
یمن ناربج  زیچ  چـیه  اـب  ینک  شزغل  اـطخ و  رگا  دراد ، میظع  یتیلوئـسم  هک  یتفرگ  هدـهع  هب  ار  گرزب  يراـک  تفگ :  یـسوموبا  هب  هار 
درادن نامیا  نید و  هک  صاعورمع  لثم  يدرم  اب  ینک ،  یم  هلباقم  یسک  هچ  اب  رگنب  نکن و  تیامح  ار  لطاب  شوپم و  مشچ  قح  زا  دوش .

يرعـشا یـسوموبا  یتفین .  تکاله  هطرو  رد  ات  شاـب  بظاوم  تسا ،  رگ  هلیح  راـکم و  يدرم  وا  دـشیدنا . یمن  اـیند  لاـم  اـیند و  هب  زج  و 
یهارمه هب  هوـبنا  یعمج  اـب  ار  يدـنکلا  طمـس  نب  لیبحرـش  هیواـعم  منک .  یـضار  ار  نیفرط  عـفد و  ار  لـطاب  اـت  منک  یم  شـالت  تـفگ : 

. درک مازعا  لدنجلا  ۀمود  هب  صاعورمع 

لدنجلا ۀمود  رد  یسوموبا  صاعورمع و 

اب یـسوموبا  یتقو  دیـسر ، اجنآ  هب  یـسوموبا  زا  لبق  صاـعورمع  دـندش ، رـضاح  لدـنجلا  ۀـمود  رد  هیواـعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هدـنیامن 
شیوخ هنیـس  هب  ار  وا  زین  یـسوموبا  تفگ .  دمآ  شوخ  مالـس  ار  وا  دمآ و  وا  لابقتـسا  هب  صاعورمع  دیـسر ، لدنجلا  ۀـمود  هب  نایهارمه 

ره نآ  زا  دعب  دندروخ . ماعط  مه  اب  هتخادرپ  شیع  فراعت و  هب  یتعاس  دیناشن  دوخ  دزن  ار  وا  صاعورمع  سپس  درک  هحفاصم  دنابـسچ و 
نارای هک  يا  هنوگ  هب  دندرک ، يرپس  وحن  نیا  هب  ینالوط  ياهزور  و  دندرک . یم  وگ  تفگ و  ثحب و  دنتسشن و  یم  مه  اب  اه  تعاس  زور 

یسوموبا یتسین و  دامتعا  دروم  درم  وت  ورمع ! يا  تفگ :  یئاط  متاح  نب  يدع  هک  نیا  ات  دندش ، هیضق  نارگن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
تیمکح تدم  ندش  ینالوط  رثا  رب  تسین .  راک  نیا  رد  یتلاخد  ار  وت  يدع  يا  تفگ :  صاعورمع  تسا .  درخ  مک  فیعض و  يدرم  زین 

شوگ هب  رگید  یعمج  دنک و  علخ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  يالوم  ات  دـهد  یم  بیرف  ار  یـسوموبا  صاعورمع ،  هک  داتفا  اه  نابز  رب  ، 
، داتـسرف صاعورمع  دزن  هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم  دـش ، گنتلد  هیواعم  دـهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  تفالخ  صاـعورمع  هم  دـندناسر  هیواـعم 

نخـس هدرک ،  تاقالم  یـسوموبا  اب  سپـس  دنتـسشن  وگ  تفگ و  هثحابم و  هب  یتعاس  دـش و  دراو  صاـعورمع  رب  لدـنجلا  ۀـمود  رد  هریغم 
نب یلع  وا  هک  مرادن  کش  یـسوموبا  راک  رد  اما  مدینـش ،  ار  نانآ  نانخـس  مدید و  ار  ود  ره  تفگ :  تفر و  هیواعم  دزن  هب  هریغم  دـنتفگ .

نخس ندینـش  اب  هیواعم  دراد . يراک  هدارا  هک  مدینـش  ینخـس  صاعورمع  زا  نکیل  و  دنک ، یم  علخ  تفالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
هک مناد  یم  نیقی  مرادن و  رواب  اما  مدینش  وت  زا  ییاهنخس  داتـسرف : صاعورمع  يارب  تفگ و  نومـضم  نیا  هب  يرعـش  دش ، كانمغ  هریغم 
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یـسوموبا صاعورمع و  هب  مدرم  تدـم ،  ندـش  ینالوط  تهج  هب  ینک .  یمن  شومارف  ار  اـم  قح  زگره  يراد و  یم  هاـگن  ار  نم  ياـضر 
کی تدم  میسرت  یم  دیدرکن ، یمکح  زونه  امش  دیـشک  زارد  هب  نامز  صاعورمع :  یـسوموبا و  يا  دندروآرب : دایرف  و  هدرک ،  ضارتعا 

يا تفگ :  تفر و  یـسوموبا  دزن  هب  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  صاعورمع  دوش . زاغآ  گنج  هرابود  دـینکن و  يراک  امـش  دوش و  مامت  لاس 
هچ راک  نیا  رد  یناد ،  یم  هیما  ینب  رد  ار  وا  لاح  هیواعم و  فرش  دنتسین ، امش  لها  زا  رتمک  نامثع  نوخ  بلط  رد  قارع  لها  یـسوموبا ! 

هیواعم اما  مداد ،  یم  يراب  ار  وا  امتح  مدوب .  رضاح  هنیدم  رد  نامثع  لتق  زور  رد  رگا  تفگ :  یسوموبا  نک .  نایب  يراد  يرظن  هشیدنا و 
وت یلو  ییوـگ ،  یم  تسار  تفگ :  صاـعورمع  تسین .  مشاـه  ینب  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  زا  رت  فیرـش  هـیما  ینب  رد 

هدرک رس  وا  ردپ  تساقلط و  زا  هیواعم  دیوگب  یسک  رگا  اما  یتسین ،  رت  حصان  هیواعم  هب  نم  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبـسن 
هتشاد و هگن  شیوخ  رانک  رد  ار  نامثع  ناگتشک  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگب  یـسک  رگا  نینچمه  و  تسا ،  هتفگ  تسار  دوب ، بازحا  گنج 
رد ناناملسم  حالص  هک  مدیشیدنا  یتحلصم  مراد و  داهنشیپ  یـسوموبا !  يا  تسا .  هتفگ  تسار  هتـشک ،  لمج  گنج  رد  ار  نامثع  راصنا 
نب هللادـبع  هب  ار  تفالخ  ات  نک ،  راـنک  رب  تفـالخ  زا  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  مه  وت  منک و  یم  علخ  تفـالخ  زا  ار  هیواـعم  نم  تسا ،  نآ 

يءار وکین و  داهنـشیپ  تفگ :  یـسوموبا  مینک .  راذگاو  درادن  تبغر  يزیرنوخ  گنج و  هب  تسا و  دهاز  دـباع و  يدرم  هک  باطخ  رمع 
زور هبنـشود  تسا ،  هبنـشود  زور  ادرف  تفگ :  یـسوموبا  مینک .  مـالعا  ار  يرواد  نیا  زور  هچ  تفگ :  صاـعورمع  تـسا .  يا  هدیدنـسپ 

 . میراد مالعا  ار  میمصت  نیا  هبطخ  زا  دعب  مینک و  عمج  ار  مدرم  تسا .  یکرابم 

يرعشا یسوموبا  بیرف 

. دندش رضاح  هاگیاج  رد  شیوخ  ناهارمه  اب  صاعورمع  یـسوموبا و  دندرک ، عامتجا  نیمکح  تایرظن  عامتـسا  يارب  مدرم  هبنـشود  زور 
! راداـفو اـی  رادـغ  ناـسنا  تسا ،  رتراوازـس  تفـالخ  هب  یـسک  هچ  مهد ،  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  یـسوموبا !  يا  تفگ :  صاـعورمع 
ای دـش  هتـشک  هک  دوب  ملاظ  ایآ  ییوگ ،  یم  هچ  نامثع  هراـبرد  تفگ :  ورمع  تسا .  رادـغ  زا  رتهب  راداـفو  تسا  مولعم  تفگ :  یـسوموبا 

: ورمع دوش . صاصق  دیاب  یسوموبا :  هن ؟  ای  دوش  صاصق  دیاب  وا  لتاق  ایآ  تفگ :  ورمع  دش . هتشک  هنامولظم  تفگ :  یـسوموبا  مولظم ؟ 
: دومرف یلاعت  يادخ  نوچ  دناد ، تیالو  راک  نیا  رب  نامثع  يایلوا  یلب  یـسوموبا :  ریخ ؟ ای  دـننک  صاصق  ار  نیلتاق  دـیاب  نامثع  ءایلوا  ایآ 
زا هیواعم  یلب ،  یـسوموبا :  ریخ ؟ ای  تسا  نامثع  يایلوا  زا  هیواعم  يراد  لوبق  اـیآ  ورمع : ( 100  ) اناطلـس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم 

دـش و هتـشک  هنامولظم  نامثع  دـهد  یم  یهاوگ  یـسوموبا  هک  دیـشاب  دـهاش  مدرم !  يا  تفگ :  صاعورمع  تسا .  نامثع  يایلوا  ماوقا و 
تفالخ زا  ار  هیواعم  زورید  قفاوت  قبط  زیخرب  صاعورمع ،  يا  تفگ :  یـسوموبا  تسوا .  نیلتاـق  هدـننک  صاـصق  وا و  ياـیلوا  زا  هیواـعم 

هکلب مریگب ،  تقبس  وت  رب  تسا  لاحم  هللا ،  ناحبس  تفگ :  ورمع  منک .  علخ  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  زا  دعب  نم  ات  نک  لزع 
 . میوگب یتفگ  هچنآ  مه  نم  ات  نک  نایب  ار  شیوخ  نخـس  زیخرب و  تسا ،  هتـشاد  مدـقم  ناـمیا  ترجه و  ببـس  هب  نم  رب  ار  وت  دـنوادخ 

سفن ياوه  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  مدرم ،  يا  تفگ :  ناحبـس  يادخ  يانث  دـمح و  زا  دـعب  تسـشن  ربنم  رب  تساخرب و  یـسوموبا 
هتـشک رفن  رازه  دنچ  گنج  رد  هک  دیناد  یم  امـش  دشاب ، رتشیب  شرـش  هک  تسا  یـسک  نآ  امـش  نیرتدـب  دـنک و  لرتنک  رتشیب  ار  شیوخ 

یبا نب  یلع  میدیسر ،  هجیتن  هب  میدرک و  رکفت  ریبدت و  ایاضق  نیا  رد  ام  دنوش ، یم  هتشک  مه  اب  لطبم و  قحم و  یقتم و  گنج  رد  دندش 
تفالخ هب  تسا  بلط  میالم و  يدرم  هک  ار  باطخ  نب  رمع  نب  هللادـبع  مینک و  رانک  رب  علخ و  تفالخ  از  ار  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  بلاط 

تـشگنا از  ار  رتشگنا  نیا  هک  هنوگ  نامه  مراذـگ  یم  رانک  تفالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  مدرم !  يا  مینک .  بوصنم 
ادـخ لوسر  راـی  هک  یـسوموبا  مدرم !  يا  تفگ :  تساـخرب و  صاـعورمع  گـنرد  یب  درک . نوریب  تشگنا  زا  رتـشگنا  منک و  یم  نوریب 
نیا رد  تسا ،  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدنیامن  قارع و  لها  مکح  باطخ و  نب  رمع  لماع  رکبوبا و  نیـشنمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
منک یم  بصن  تفالخ  هب  ار  هیواعم  نم  اما  تشاذـگ .  رانک  قلخ  تماعز  زا  علخ و  تفالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  ياـب  نب  یلع  هظحل 
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دنگوس ادخ  هب  تفگ :  دمآ  مشخ و  هب  یسوموبا  ( 101  . ) تسشن دوخ  ياج  رب  هلصافالب  منک ،  یم  شیوخ  تشگنا  رد  رتشگنا  هک  نانچ 
دب يا  رابج و  قساف  يا  راکم ! يا  داب . وت  رب  ادـخ  تنعل  دـنادرگ ، دایز  ار  وت  باذـع  یلاـعت  يادـخ  صاـعورمع !  يا  دوبن ؛ نینچ  اـم  رارق 

(102  . ) ثهلی هکرتت  وا  ثهلی  هلیع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  دومرف : یلاعت  يادـخ  هک  دـشاب  گس  لـثم  نوچمه  وت  لـثم  رگ  هلیح  لاـگس 
(103 . ) ارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  دش . هراشا  نآرق  رد  هک  دشاب  رامح  نآ  نوچ  وت  لثم  هلب ،  تفگ :  ورمع 

مالسلا هیلع  یلع  نارای  لمعلا  سکع 

مانـشد و ماش  لها  هب  مدرم  میوش .  یمن  یـضار  نآ  هب  زگره  تسا ،  هعدخ  هلیح و  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دندمآ و  دایرف  قارع  لها 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  مالک  رگا  تفگ :  تساخرب و  ینادمه  سیق  نب  دیعس  دندینش . یم  ازـسان  مانـشد و  لباقم  رد  دنتفگ و  یم  ازـسان 

یهارمگ و تسین  مزال  ام  رب  دنچ  ره  میدرک  یمن  سمل  ار  تلذ  نیا  زورما  دیدنام  یم  تیاده  طارـص  رب  دیدرک و  یم  شوگ  ار  مالـسلا 
باحصا سپـس  میزورید .  هدیقع  نامه  رب  زورما  ام  میریذپ و  یمن  ار  ود  نآ  يار  زگره  هک  میریذپب  ار  یـسوموبا  صاعورمع و  تلالض 

نب سودرک  دوب . شوماخ  تکاس و  مرـش  زا  سیق  نب  ثعـشا  اما  دـندرک ؛ دـییات  ار  سیق  نب  دیعـس  مالک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هیلع و هللا  یلص  یفطصم  تنس  رد  يدش و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هار  دس  هک  يدوب  یسک  نیتسخن  وت  ثعـشا !  يا  تفگ :  یناه 

ؤملاریما هب  نیمکح  مکح  ربخ  دش . تحاران  گنتلد و  وا  نانخس  زا  ثعشا  يدرک ،  دراو  للخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعیرـش  هلآ و 
یسوموبا ریغ  ات  مدرک  شالت  تسین و  راک  نیا  لها  یسوموبا  هک  متسناد  یم  لوا  زا  دومرف : فسءات  زاربا  اب  دیسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

 ، متشادن يرگید  هراچ  نوچ  تسا .  رت  قیال  همه  زا  یسوموبا  دیتفگ ، و  هدرک ،  تجاجل  امش  اما  منک ،  باختنا  تیمکح  يارب  ار  يرعشا 
دینک و ربص  دیاب  نونکا  تشادـن .  ار  صاعورمع  اب  هلباقم  يارب  تیحالـص  یـسوموبا  هک  دـیدید  زورما  ات  مدرک  راذـگاو  دوخ  هب  ار  امش 
. دوش یـضقنم  تدم  ات  دینک ، لمحت  دادرارق  قبط  رب  ار  لاس  کی  تدم  دیاب  دیرادن . ار  هیواعم  اب  ددـجم  گنج  يارب  یلیلد  هناهب و  چـیه 
. دـندرک تعجارم  ماش  هب  ماش  لها  قارع و  هب  قارع  لها  دیـشاب . یهلا  ياضق  نامرف و  رظتنم  دـیدرگ و  زاب  شیوخ  ياه  هناـخ  هب  ناـگمه 

زاب هفوک  هب  مدرم  تتامـش  ترـضح و  نآ  باحـصا  زا  سرت  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  زا  مرـش  تلاـجخ و  زا  يرعـشا  یـسوموبا 
. دش نکاس  اجنآ  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هار  هکلب  تشگن ، 

ردق اضق و  زا  لا  ؤس 

یهلا ردق  اضق و  هب  هیواعم  ماش و  لها  اب  ندـیگنج  ماش و  هب  ام  دـمآ  ایآ   ! نینم ؤملاریما  ای  ( 104 : ) دیـسرپ هفوک  لها  زا  يدرم  هار  نیب  رد 
الاب هک  ار  يا  هپت  ره  میتشادرب و  هک  یمدـق  ره  تفاکـش ،  ار  هناد  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق   ! خیـش يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هن ؟  اـی  دوب 

ام يارب  تروص  نیا  رد  يارجا  باوث و  سپ   ! نینم ؤملاریما  ای  دیـسرپ : یفوک  درم  دوب . یلاعت  يادخ  ردـق  اضق و  میدـمآ و  نییاپ  میتفر و 
يارب لیزج  یـشاداپ  میظع و  يرجا  دـنوادخ  هکلب  ییوگ .  یم  هک  تسین  هنوگنیا  ! ارچ دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تسین ؟  روصتم 
ماـما زا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  تدـهاجم و  يراوتـسا و  تامدـخ  ساـپ  هب  نتـشگرب  نیفـص و  اـت  هفوک  زا  نتفر  و  هرد ،  هوک و  ندومیپ 

مزال ردق  یمتح و  ياضق  هب  ام  داهج  گنج و  لوزن و  دوعـص و  نیا  يدرک  یم  نامگ  دـیاش   ! خیـش يا  دـنک . یم  تیانع  امـش  هب  شیوخ 
 ، تسین نینچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تسا .  نم  نامگ  نظ و  ییوگ ،  یم  هک  نانچمه  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  یفوک  درم  دش . ماجنا 

دیابن یمرجم  چیه  دشاب و  وغل  یهلا  دیعو  هدـعو  درادـن و  ینعم  شاداپ  رفیک و  باقع و  باوث و  دـشاب  مزال  ردـق  یمتح و  ياضق  هب  رگا 
رما هللا  نا  دومرف : ترضح  منادب .  ات  نک  نایب  رتشیب  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  دوش ! عقاو  نیسحت  دروم  دیابن  ینسحم  چیه  دوش و  تمالم 

گرزب يادخ  خیش ،  يا  ابعل . بتکلا  لزنی  ملو  اثبع ، ایبنالا  لسری  مل  اتنعت ، فلکی  ملو  ابولغم  صعی  اریـسی ، فلک  اریذحت و  یهن  ارییخت و 
هنرگو تسین  مزلم  تیـصعم  رد  هرکم و  تعاطا  رد  یـسک  چـیه  تسا ،  هدرکن  رابجا  ییهن  رما و  چـیه  رب  هداد و  هدارا  راـیتخا و  ناـسنا  هب 
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دـش و نادـنخ  داش و  دینـش ، مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  ار  باوج  نیا  نوچ  یفوک  درم  دوب . هدوهیب  بتک  لازنا  هچیزاب و  لسر  لاـسرا 
ای اناوضر  نمحرلا  نم  روشنلا  موی  هتعاطب  اوجرن  يذلا  مامالا  تنا  تسا :  نینچ  نآ  علطم  هک  دورس ، ترضح  نآ  يانث  حدم و  رد  يراعشا 

 . میراد یلاعت  يادخ  زا  ناوضر  تشهب  يوزرآ  وا  تعباتم  تعاطا و  ببس  هب  هک  یتسه  ماما  نآ  وت   ! یلع

نیفص گنج  زا  دعب  ثداوح  مشش  لصف 

هیواعم روتسد  هب  نیملسم  تراغ 

هنادرخباـن تیمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نایهاپـس  يزوریپ  زا  يریگوـلج  هعدـخ و  رکم و  هلیـسو  هب  قارع  لـها  بیرف  زا  دـعب 
. دش رقتـسم  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندرک و  تعجارم  قارع  هب  قارع  رکـشل  ماش و  هب  ماش  رکـشل  يرعـشا ،  یـسوموبا 

يا تفگ :  درپـس و  وا  هب  ماـش  ناراوس  زا  یمیظع  لـیخ  دـناوخ و  ارف  دوـب  وا  رکـشل  فراـعم  زا  هک  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  هیواـعم ، 
لتق هب  يدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  یـسک  ره  تراغ و  یتفای  ار  هچ  ره  هار  رد  ورب و  هفوک  بناج  هب  ةوامـس  قیرط  زا  كاحض 

زا یکی  دینش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  نینم  ؤملاریما  دمآ  دورف  هناطقطق  رد  اجنآ  زا  دیسر و  هیبلعث  لزنم  هب  شیوخ  ناراوس  اب  كاحـض  ناسرب . 
نب رجح  زونه  اما  دـنک ؛ عفد  ار  كاحـض  رـش  ات  داتـسرف ، هیحان  نآ  هب  راوس  رازه  اب  ار  يدـنک  يدـع  نب  رجح  مان  هب  شیوخ  ناهدـنامرف 
مان هب  هیبلعث  هلیبق  سیئر  و  دـش ، تراغ  لتق و  لوغـشم  هدیـسر و  بلک  ینب  هلیبق  هب  كاحـض  هک  دوب  هدـناسرن  كاحـض  هب  ار  دوخ  يدـع 
ربخ اب  يدع  نب  رجح  ندمآ  ربخ  زا  یتقو  كاحض  دنتشک ، دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  رایخا  زا  هک  ار  دوعسم  نب  ورمع 
نوچ اما  دـیتسه ، هفوک  کیدزن  رد  دـیدرک و  تراـغ  ار  ناـنآ  ياهرهـش  دـیتشک و  ار  هلیبق  سیئر  امـش  تفگ .  شیوخ  نازابرـس  هب  دـش 

ام لابند  هب  رگا  مینیبن .  بیـسآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ات  میدرگ  یمرب  ماش  هب  میرادـن ،  ار  يدـع  نب  رجح  اب  هلباـقم  تردـق  ییاـناوت 
نتخیرگ زا  رجح  مینک .  یم  هلباقم  اهنآ  اب  تروص  نیا  رد  دـننک ؛ یم  تاقالم  ار  ام  اـی  میـسر و  یم  ماـش  هب  ملاـس  میزیرگ و  یم  دـنیایب ،

زا رفن و  راهچ  هفوک  لها  زا  دنتخادرپ  گنج  هب  مه  اب  دیـسر ، اهنآ  هب  بلک  ینب  نیمزرـس  رد  تفاتـش ،  وا  بیقعت  هب  تفای و  ربخ  كاحض 
بیقعت ار  نانآ  يدع  نب  رجح  دندناسر . ماش  هب  ار  دوخ  دندش و  يراوتم  مزهنم و  شناراوس  اب  كاحض  دندش ، هتـشک  رفن  تفه  ماش  لها 

. درک تعجارم  هفوک  هب  درکن و 

هکم هب  هرجش  نب  دیزی  تیرومام 

جح يورب ،  هکم  هب  مهاوخ  یم  تفگ :  دناوخ و  ارف  ار  ةرجـش  نب  دیزی  مان  هب  ماش  نیفورعم  زا  يدرم  هیواعم  دش ، بولغم  كاحـض  نوچ 
دنیآ یم  جـح  مسارم  يارب  فانکا  فارطا و  زا  هک  نایجاح  زا  ینک و  نوریب  هکم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لماع  يراذـگب و 
رود تداشر و  تریصب ،  هب  نم  تفگ :  هیواعم  دنیوج . يرازیب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دننک و  رارقا  نم  تفالخ  هب  ات  یناتـسب  تعیب  نم  يارب 

تمرح مهد ،  یم  تیرومءام  ندرازگ  جح  يارب  ار  وت  هکلب  متسرف .  یمن  یلاعت  يادخ  مرح  هب  گنج  يارب  ار  وت  مراد .  نیقی  وت  یشیدنا 
نب دـیزی  نک .  نوریب  هکم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  لـماع  يزیرنوخ  لاـتق و  نودـب  یناوـتب  رگا  راد و  هگن  مرح  رد  ار  ادـخ 

رگید راب  درپس و  وا  هب  ار  ماش  لها  نازرابم  ناگبخن و  زا  رفن  رازه  هس  هیواعم  مرب .  یم  نامرف  لد  ناـج  هب  اـتعاط . اعمـس و  تفگ :  هرجش 
تـساجنآ نم  دلوم  تسا ،  نینم  ؤم  هاگهانپ  یهلا و  نما  مرح  هک  يور  یم  هکم  هب  وت  نکن  شومارف  منک  یم  هیـصوت  وت  ! دیزی يا  تفگ ، 

تـسود ار  مرح  رد  يزیرنوخ  گنج و  نکن  لاتق  هکم  لها  اب  ناسرن .  يرازآ  ناـسرتن و  ار  ناـنآ  دـنا  نکاـس  اـجنآ  رد  نم  هریـشع  موق  و 
ربخ نوچ  دوب . هکم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یلاو  نامز  نآ  سابع  نب  مثق  دـش . ناور  هکم  بناج  هب  هرجـش  نب  دـیزی  مرادـن . 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  رب  دورد  انث و  دمح و  زا  سپ  دناوخ . نانآ  يارب  يا  هبطخ  درک و  رضاح  ار  مدرم  دینـش ، ار  هرجـش  نب  دیزی 
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داحلا و دـصق  دـنرادن ، محرت  تورم و  چـیه  تسا و  هتفهن  نانآ  نوخ  رد  داسف  ملظ و  هک  ماـش  رکـشل  زا  یجوف  مدرم ،  يا  تفگ :  هلآ  و 
باوج دنتـسشن و  شوماخ  مدرم  دیراد . نایب  ار  دوخ  هشیدنا  دینک ؟ حلـص  ای  دیگنجب  نانآ  اب  دیرـضاح  ایآ  دـنراد ، ار  ادـخ  مرح  رد  داسف 
مهاوخ نوریب  رهـش  زا  نم  دیرادن ، تیامح  عافد و  دصق  رگا  دینک  راکـشآ  دـیراد  لد  رد  هچنآ  تفگ :  سابع  نب  مثق  رگید  راب  دـنتفگن .

اب رگا  تیعر .  ام  يریما و  وت   ! مثق يا  تفگ :  يدـبع  نامثع  ۀبیـش  دـنک ! مکح  هچ  یلاعت  يادـخ  ات  منام  یم  فارطا  ياههوک  رد  تفر و 
هب نم   ! هکم لها  تاهیه  يا  تفگ :  مثق  مینک .  یم  تقفاوم  مه  ام  ینک  حلـص  رگا  مینک و  یم  تعباـتم  اـم  ینک ،  گـنج  هیواـعم  رکـشل 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  هب  يا  هماـن  مور و  یم  فارطا  ياـههوک  هب  نم  دـیتسین . اـفو  لـها  امـش  نوچ  موش  یمن  هتفیرف  رورغم  امـش  نخس 
ربص هنرگو  منک ،  یم  عفد  ار  ماش  رکـشل  نانآ  کمک  اب  دتـسرف ، يدادـما  رگا  منک .  یم  هاگآ  راک  تیفیک  زا  ار  وا  مسیون و  یم  مالـسلا 
رگا نکن ،  لیجعت  وت  دندیسرن و  هکم  هب  زونه  نایماش  تعامج  تسا .  میظع  یتمرح  ار  مرح  ! ریما يا  تفگ :  يردخ  دیعـس  وبا  منک .  یم 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  ات  وش  نکاس  فارطا  ياههوک  هب  اهر و  ار  رهش  الاو  نک ،  بوکرـس  ار  نانآ  یـشاب ،  هتـشاد  عافد  هلباقم و  تردق 
هفوک رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ربخ  نوچ  درکن . اهر  ار  رهـش  دیزگ ، تماقا  هکم  رد  مثق  ماجنارـس  دـنک . دادـما  ار  وت  مالـسلا 

انیب مشچ  اونش و  شوگ  ار  نانآ  هک  داتسرف  هکم  هب  ماش  زا  لد  هایس  يرکشل  هیواعم   ! مدرم يا  دناوخ . ار  هبطخ  نیا  تفر و  ربنم  رب  دیـسر ،
هربابج و ریزو  ناطیـش و  قیفر  دـننکن ، مرـش  قلاخ  تیـصعم  زا  قولخم  تعاـطا  رد  دنـسانشن . زاـب  لـطاب  زا  ار  قح  هک  ینازابرـس  تسین ، 
اب دریگ و  یم  میمـصت  لقع  تیارد و  اب  تسا ،  نیما  یتم و  يدرم  هک  ار  سیق  نب  لقعم  دیزادرپ ، نانآ  عفد  هب  دیزیخرب و  دنا . ناراکمتس 

. دیبای تنج  زوف  ترخآ و  ایند و  تداعـس  ات  دیوش . ناور  وا  قافتا  هب  مدیزگرب  راک  نیا  یهدنامرف  هب  دـنک  یم  لمع  تبالـص  تعاجش و 
نب دیزی  دندش . ناور  هم  يوس  هب  تعرـس  هب  هدش  عمج  برع  ناراوس  زا  رفن  دـصتفه  رازه و  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  هبطخ  نایاپ  رد 
جح مسارم  يارب  ام  دیتسه ، ناما  نما و  رد  مرادن ،  يراک  امش  اب  مدرم  يا  داد : ادن  دیسر و  تافرع  هب  جح  مسارم  هب  هدنام  زور  ود  هرجش 

 : تفگ دندروآ . وا  دزن  ار  يردخ  دیعس  وبا  میوگب .  نخس  وا  اب  ات  دینک  رضاح  ار  هباحص  فراعم  زا  یکی  تفگ :  دیزی  میدمآ .  اجنیا  هب 
ار سابع  نب  مثق  امش  ریما  میناوت  یم  میهاوخب  رگا  مدمآ ،  مدرم  يوجلد  داحتا و  يارب  هکلب  مدماین ،  تموصخ  هقرفت و  يارب  ! دیعس ابا  يا 

امـش ریما  هک  تسا  نآ  تحلـصم  میناد .  یمن  زیاج  ار  ادـخ  مرح  رد  گنج  نوچ  درک ، میهاوخن  نینچ  اما  میتسرفب ،  ماش  هب  مینک و  ریـسا 
هلداجم وگ و  تفگ و  ام  نایم  ات  دـننک  باختنا  تعامج  تماما  يارب  ار  يرگید  درم  شیوخ  رایتخا  هب  مدرم  دـنک و  كرت  ار  زامن  تماما 

یتسه یشیدنا  کین  هاوخ و  کین  درم  هک  دهد  وت  هب  ریخ  يازج  ادخ  تفگ :  دیعس  وبا  مراد .  حالصا  تیفاع و  تین  راک  نیا  دشابن و  يا 
يارب ار  يدبع  نامثع  نب  ۀبیـش  هکم  ناگرزب  تفریذـپ .  زین  مثق  درک . حرطم  ار  زامن  تماما  داهنـشیپ  تفر ،  سابع  نب  مثق  دزن  هب  سپـس  . 

هک ار  یلاعت  يادـخ  رکـش  تفگ :  شیوخ  نارای  هب  هرجـش  نب  دـیزی  جـح  کسانم  مامتا  زا  سپ  دـندرک . باختنا  جـح  کسانم  تماما و 
، دیروآ ياج  هب  کسانم  دیتفای و  جح  قیفوت  هیواعم  تقو ،  هفیلخ  تعاطا  رد  هک  نیا  ریخ  اما  دومرف  عفد  ار  يرش  درک و  تیانع  ار  يریخ 

لها دیدرگ . زاب  ماش  هب  روکـشم  روجءام و  هللا  ءاش  نا  دیدنام . ملاس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نارای  ضرعت  زا  هک  نیا  رـش  عفد  اما 
هک دنداد  ربخ  بارعا  زا  یتعامج  دندیسر ، هکم  یکیدزن  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رکـشل  دندرک ، تکرح  ماش  بناج  هب  هکم  زا  ماش 
هب ماش  رکشل  تخادرپ .  نانآ  بیقعت  هب  لزنم  تفاتـش و  نانآ  لابند  هب  سیق  نب  لقعم  دنا . ناور  ماش  بناج  هتـشگزاب  هکم  زا  ماش  رکـشل 
هک دـندنام  زاب  هلفاق  زا  رفن  هد  طقف  هدرک  چوک  لزنم  نآ  زا  ماش  لها  دیـسر ، يرقلا  يداو  هب  سیق  نب  لـقعم  دـندش . رود  هکم  زا  تعرس 

هرجـش نب  دیزی  هب  ماش  لها  دنتفرگ . نانآ  زا  ار  نایاپراهچ  هلحـسا و  لاوما و  دنتفرگ ، ریـسا  ار  رفن  هد  نآ  دـندرک ، یم  راب  ار  شیوخ  رتش 
يارب یفاک  یفاو و  تردـق  ناوت  ام  تفگ  دـیزی  مینک ،  صـالخ  ناـیقارع  تسد  زا  ار  شیوخ  ناراـی  میدرگ و  زاـب  تسا  حالـص  دـنتفگ ،

یب ار  ماش  لها  بیقعت  نوچ  سیق  نب  لقعم  درک . تکرح  ماـش  بناـج  هب  تفگ و  ار  نیا  میرادـن .  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  اـب  هلباـقم 
ار رفن  هد  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تشاد .  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  داتفا  قافتا  هچنآ  تشگزاب و  هفوک  هب  دید  هدیاف 

هرجـش نب  دیزی  مینک .  یم  دازآ  ار  نانیا  ام  دـنک  دازآ  ار  نانآ  هاگره  دراد  سبح  رد  ار  ام  نارای  زا  نت  دـنچ  هیواعم  اریز  دـینک ، سوبحم 
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. درک نایب  داتفا  قافتا  هچنآ  تفر و  هیواعم  دزن  هب  زین 

هریزج یلاها  تراغ 

درپـس و وا  هب  ار  ماـش  نازراـبم  زا  راوس  رازه  دـناوخ و  ارف  ار  ( 105  ) یخونت رمن  نب  ثراح  مان  هب  شیوخ  باحـصا  زا  رگید  راـب  هیواـعم 
نانآ لاوما  دناسرب و  لتق  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یتسود  تعیب و  تعاطا و  رد  یـسک  ره  دور ، هریزج  دالب  هب  داد  نامرف 
نینم ؤملاریما  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  بلغت  ینب  هلیبق  یلاوح  نآ  رد  دـندش و  ناور  هریزج  بناج  هب  هیواعم  نارادـفرط  دـنک . تراغ  ار 

 ، ۀبتع مان  هب  هریزج  لها  زا  يدرم  سپ  دندرک . تعجارم  ماش  هب  هتفرگ  تراسا  هب  ار  رفن  تشه  دـندرک و  تراغ  دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع 
نارادـفرط زا  ماش  یلاها  دـندرک  روبع  تارف  لپ  زا  نانآ  دـندمآ . حـبنم  دـصق  هب  هدرک  عمج  ار  بلغت  ینب  زا  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  یلع ، 

هیواعم يارب  هدورـس  ییارغ  هدیـصق  هبتع  سپـس  دنتـشگرب ، هریزج  دالب  هب  يدایز  میانغ  اب  دندرک و  تراغ  دوخ  لاوما  یفالت  هب  ار  هیواعم 
اما تشون .  هیواعم  يارب  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  عمـس  هب  هریزج  یلاها  تراغ  ربخ  نوچ  داتـسرف :
یم خـساپ  ناسحا  اب  ار  ناسحا  دوشن ، بولغم  هک  تسا  يزیزع  دـنک و  یمن  روج  ملظ و  هک  تسا  یلداع  یلاعت  يادـخ  هیواعم !  يا  دـعب ،
مه يدبا  یگدنز  يدشن  قلخ  ایند  يارب  وت  هیواعم ،  يا  تسا ،  ریبخ  ریـصب و  دنز  رـس  ناگدنب  زا  ناودع  روج و  ملظ و  زا  هچنآ  رب  دـهد ،
وا لباقم  رد  سرتب و  ادـخ  زا  هیواعم !  يا  يوش .  یم  لیان  راگدرورپ  رادـید  هب  دیـشچ و  یهاوخ  ار  گرم  معط  تبقاـع  تفاـی .  یهاوخن 
رد ار  وت  نم و  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  رادـم . اور  هزادـنا  شیب  نایغط  بذاک ،  رورغ  لطاب و  ياهوزرآ  ببـس  هب  شاب ،  هتـشاد  اـیح  مرش و 
زا دعـس  مینک ،  دازآ  ار  وت  ناریـسا  اـت  نک  دازآ  تسوت  تسد  رد  هک  یناریـسا  دوش  یم  مکح  قح  هب  اـم  نیب  دـننک ، عمج  ترخآ  يراـس 

نادنز رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  یـسک  ره  دناوخ ، ار  همان  نوچ  هیواعم  ( 106  . ) تسوت يوس  هب  يا  همان  لماح  نم  ناتسود 
 . تخاس اهر  ار  هیواعم  ناسک  دوخ ، نارای  يدازآ  ربخ  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  درک و  دازآ  تشاد 

تیه رابنا و  رهش  تراغ 

هاـم کـی  زونه  اـما  دـنز . یمن  تراـغ  ضرعت و  هب  تسد  هیواـعم  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  هعقاو  نیا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما 
دنک و تراغ  ار  یحاون  نآ  ات  داتسرف  قارع  تمس  هب  هوبنا  رکشل  اب  ار  فوع  نب  نایفـس  مان  هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی  وا  هک  دوب  هتـشذگن 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  زا  دایز  نب  لیمک  دندمآ ، تیه  رهش  هب  تعامج  نآ  دنشکب . دندید  اجک  ره  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش 
دوخ تشاذگ و  شیوخ  ياج  هب  رفن  رفن  هاجنپ  اب  ار  يدرف  دنیآ ، یم  وا  رهش  يوس  هب  نارگتراغ  تفای ،  ربخ  نوچ  رهـش  نآ  یلاو  مالـسلا 

تیه و رهـش  دـش و  دراو  يرگید  هار  زا  فوع  نب  نایفـس  تفر ،  نوریب  تیه  رهـش  زا  لیمک  یتقو  تفاتـش ،  هیواـعم  رکـشل  اـب  هلباـقم  هب 
رابنا رهـش  هب  تیه  تراغ  زا  سپ  فوع  نب  نایفـس  سپـس  دـنک . تمواقم  نانآ  لباقم  رد  اـت  دوبن  سک  چـیه  درک . تراـغ  ار  نآ  فارطا 

تفرگ و دوب  اجنآ  یلاو  ترضح  نآ  فرط  زا  هک  ناسح  نب  سرشا  مان  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  يدرم  دش و  ناور 
جارات تراغ و  داـب  هب  یلک  هب  ار  رهـش  دنتـشک و  مه  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ( 107  ) ناقفاوم نایعیـش و  ار  رگید  رفن  دـنچ  تشک و 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  رهش  ود  نآ  تراغ  ربخ  نوچ  دندرب . ماش  هب  دوخ  اب  ریثک  لیلق و  زا  دنتفای  رهـش  نآ  رد  هچ  ره  و  دنداد ،
ناراوس زا  یعمج  دناوخ و  ارف  ار  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  اذـل  دـیدن ، تحلـصم  اما  دزادرپ ، نانآ  بیقعت  هب  نتـشیوخ  تشاد  مزع  دیـسر ،

بسح رب  ( 108  ) سیق نب  دیعس  دریگب . ار  نانآ  دورب و  وا  ناهارمه  فوع و  نب  نایفـس  لابند  هب  تفگ :  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  ار  هفوک 
دندیسر نیفص  هب  هتشذگ  اجنآ  زا  ماش  رکشل  یلو  دیسر  تاناع  نیمزرس  هب  ات  درک  تکرح  هلجع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نامرف 

نانآ زا  يرثا  اما  دـنتخات ؛ بسا  نیفـص  اـت  ناـهارمه  ینادـمه و  سیق  نب  دیعـس  دـندرک . تکرح  ماـش  يوس  هب  هتخیرگ  مه  نیفـص  زا  و 
یلع نینم  ؤملاریما  دومن . حرش  ار  تیه  تراغ  يارجام  درک و  نایب  ار  ثداوح  رابخا و  تشگزاب و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  نب  دیعس  دنتفاین ،
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. درک تمالم  تمذم و  مدرم  لاوما  دندرک  عیاض  رهش و  هیلخت  زا  ار  وا  تشون و  دایز  نب  لیمک  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع 

رگید یتراغ  هیشدنا  رد  هیواعم 

رهـش هجوتم  ماش  لها  زا  يریثک  لیخ  اب  ات  داد  تیرومءام  میـشا  نب  نمحرلادـبع  مان  هب  ماش  رارـشا  زا  یکی  هب  هیواعم  يزور  دـنچ  از  دـعب 
نامرف بسح  رب  نمحرلادـبع  دـنک . تراغ  ار  نانآ  لاوما  دـشکب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  اـجنآ  رد  اـت  دوش ، هریزج 

هب يا  همان  بیبش  دوب . رماع  نب  بیبش  مان  هب  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  یکی  هدهع  هب  هریزج  تیالو  درک ، تکرح  هریزج  يوس  هب  هیواعم 
یم وس  نیا  هب  هریزج  تراغ  يارب  يرایـسب  ناراوس  اب  ماـش  رکـشل  هک  داد  ربخ  وا  هب  کـمک  دادمتـسا و  نمـض  تشون و  داـیز  نب  لـیمک 

بهو نب  هللادبع  دایز ، نب  لیمک  سپس  مباتش .  یم  وت  يرای  هب  دوخ  ناراوس  اب  مدیمهف ،  ار  تدوصقم  تشون :  وا  باوج  رد  لیمک  دنیآ .
راوس دص  شـش  اب  مه  بیبش  تفاتـش و  رماع  نب  بیبش  کمک  هب  نامرهق  دـنمورین و  راوس  دـصراهچ  اب  درامگ و  دوخ  ياج  هب  ار  یبسار 

رگیدـکی هب  ات  دـمآ ، لیمک  يوس  هب  بترم  يرکـشل  اب  نمحرلادـبع  دـنتفر . ماش  نارگتراغ  هلباـقم  هب  راوس  رازه  اـب  اـعمج  دـمآ و  نوریب 
دنتخیمآ و مه  هب  رکـشل  ود  دومن و  زاغآ  ار  هلمح  وا  لابند  هب  رماع  نب  بیبش  درک . هلمح  نانآ  رب  دناوخ و  زجر  دایز  نب  لیمک  دندیـسر .

یمخز هتـشک و  يریثک  عمج  ماش  رکـشل  زا  اما  دـندش . دیهـش  رفن  راهچ  بیبش  زا  رفن و  ود  دایز  نب  لـیمک  ناراوس  زا  دـنتخادرپ . دربن  هب 
ماش يوس  هب  ات  دـننکن  بیقعت  ار  نانآ  داد  روتـسد  دـش ، دایز  نب  لیمک  نازابرـس  نآ  زا  يزوریپ  نوچ  دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  هیقب  دـندش و 

داشلد و دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  دایز  نب  لـیمک  يرگراـثیا  يزوریپ و  هیواـعم و  رکـشل  تسکـش  ربخ  یتقو  دـنزیرگب .
ره رب  دنک و  لمع  دهاوخ  هچنآ  ره  یسک  ره  يارب  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  تشون :  نومـضم  نیا  هب  لیمک  هب  يا  همان  دش و  رورـسم 

شیوخ ماما  نیملـسم و  قح  رد  هک  يددم  ناسحا و  تسالوم .  رـصان و  روای و  نیرتهب  دنوادخ  دیامرف ، تیانع  ترـصن  دنک  هدارا  یـسک 
يازج یلاعت  يادـخ  دوب . مولعم  ام  يارب  وت  تقایل  میتشاد و  نظ  نسح  وکین و  ناـمگ  وت  هب  هشیمه  تسین  ناـهنپ  اـم  زا  ینک  یم  يدرک و 
هریزج یلاها  یتفر و  دادما  هب  نم  هزاجا  نودب  هک  راب  نیا  دنادرگ ، بیـصن  وت  هب  ار  نادهاجم  نارباص و  باوث  دیامرف و  تیانع  وت  هب  ریخ 
هچنآ ات  هد  ربخ  راک  تیفیک  زا  ارم  نآ  زا  لبق  هدـن ،  ماجنا  هزاجا  نودـب  يراک  نینچ  نیا  زا  دـعب  اما  دوب ؛ وکین  يراک  يدرک  دادمتـسا  ار 

ار تاملک  نیا  طقف  تشون  رماع  نب  بیبش  يارب  ار  همان  نیمه  هیبش  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مالـسلاو .  مهد .  روتـسد  دشاب  حالص 
. دنک تدهاجم  وا  هار  رد  ترصن و  ار  شیادخ  هک  تسا  یسک  رصان  دنوادخ  بیبش !  يا  نادب  دومرف : هفاضا 

نمی لها  هنتف 

یلع نینم  ؤملاریما  اب  هتـشادرب و  شروش  هب  رـس  ( 109  ) نمی رد  نامثع  نارادـفرط  هک  دیـسر  ربخ  هیواعم ،  ناوریپ  ياهیرگتراغ  ياـنثا  رد 
رد هک  دوب  سابع  نب  هللادـیبع  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یلاو  هدـنیامن و  دـنا . هدومن  تئارب  مالعا  تیانج  نآ  زا  هدرک و  تفلاخم 

نیا مدرم !  يا  تفگ :  دناوخ و  شیوخ  روضح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیفلاخم  سابع  نب  هللادیبع  تشاد .  تنوکـس  اعنص 
ار امش  دینک ؟ یم  بلط  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ار  نامثع  نوخ  دیتخادنا و  هار  هب  داسف  دینک و  یم  تفلاخم  مالعا  هک  تسیچ 
، دیدوب لوغشم  شیوخ  یگدنز  هب  دیتسه ، تیعر  یعمج  امـش  دیراد ! نامثع  اب  يدنواشیوخ  تبـسن و  هچ  راک ! هچ  نامثع  نوخ  بلط  هب 

مع رسپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  دینک و  یم  یشک  ندرگ  هدرک و  رپس  هنیـس  دیدینـش ، ار  هیواعم  نیعبات  جارات  تراغ و  هک  الاح 
هدشن و عناق  نانآ  دیزاسن . هناهب  ار  نامثع  نوخ  دینیشنب و  شیوخ  ياج  رب  دینک ، یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  داماد  نم و 
هب يا  همان  دنتفای  ربخ  ناینادـنز  ماوقا  نوچ  درک . ینادـنز  هتفرگ  ار  نانآ  نارـس  زا  نت  دـنچ  سابع  هللادـیبع  دنتـشادنرب . تفلاخم  زا  تسد 
زا هللادـیبع  مینک .  یم  تفلاخم  وت  ریما  وت و  اب  هنرگو  نک ،  دازآ  يا  هدرک  ینادـنز  هک  ار  ام  ماوقا  ناشیوخ و  دـنتفگ : دنتـشون و  هللادـیبع 

تاکز تخادرپ  زا  هدرک  زاـغآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اـب  تفلاـخم  دـندید ، نینچ  نوچ  نمی  لـها  درک . عاـنتما  ناـنآ  يدازآ 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 119 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نمی و مدرم  تفلاخم  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يا ،  همان  نتشون  اب  هللادیبع  دندومن . راکشآ  ار  نایصع  درمت و  دندرک و  عانتما 
ارف ار  یبحرالا  سنا  نب  دـیزی  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  داد . حرـش  دوب ، هدینـش  هدـید و  نایـصع  تفلاخم و  زا  هچنآ  درک و  هاگآ  اعنص 

دیزی دـننک ! یم  درمت  ینامرفان و  نم  لـماع  نم و  رب  دـنتفرگ ، شیپ  رد  داـسف  هنتف و  نمی  رد  وت  ماوقا  هک  يراد  ربخ  اـیآ  دومرف : دـناوخ و 
مورب و نانآ  يوس  هب  ینادـب  حالـص  رگا  مداد ؛  یمن  تفلاخم  لامتحا  متـشاد و  نظ  نسح  وت  هب  تبـسن  شیوخ  موق  هب  یلع !  اـی  تفگ : 

يارب دوخ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  موش .  ربخ  اب  نانآ  ریمض  زا  مسیونب و  يا  همان  هک  نیا  ای  منک  مولعم  ار  لاح  تیفیک 
هار هک  هدیسر ،  ربخ  نم  هب  نمی !  لها  يا  تشون :  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  ترـضح  و  دوش . مولعم  تقیقح  ات  مسیون  یم  يا  همان  ناشیا 

یـشور نینچ  تعاطا  تعیب و  از  دعب  هتبلا  دیراد . ینامرفان  ضارتعا و  سابع  نب  هللادیبع  نم  لماع  رب  دـیتفرگ و  شیپ  رد  هقرفت  فالتخا و 
یم نالهاج  تنایخ  مرج و  زا  نم  دینکن ، اهر  ار  تیاده  ریـسم  تعباتم و  تعاطا و  قیرط  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  دـیتفرگ ، شیپ  رد 

رزو و دنک  تفلاخم  یسک  ره  تسا و  هدرک  ناسحا  ادخ  هب  دنک  تعباتم  یسک  ره  مراذگن ،  ورف  امـش  قح  رد  ار  ناسحا  لدع و  مرذگ ، 
فون نب  نیـسح  مان  هب  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  هب  ار  همان  مالـسلاو .  ( 110 . ) دـیبعلل مالظب  کبر  ام  و  ددرگرب . شدوخ  ندرگ  هب  نآ  لاـبو 

هب يا  همان  البق  دنج  لها  تفر ؛  دنج  مان  هب  نمی  ياهرهش  زا  يرهش  هب  سپس  دناوخ ، نمی  لها  يارب  ار  همان  وا  دناسرب  نمی  لها  هب  ات  داد 
سپس دناوخ و  نانآ  يارب  ار  همان  مالسلا  هیلع  یلع  هداتسرف  دتسرفب . نانآ  يارب  يا  هدنیامن  ریما و  ات  دندوب  هتـساوخ  وا  زا  هتـشون و  هیواعم 

امـش يوس  هب  یهوبنا  ناراوس  اب  ار  سنا  نب  دیزی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دیدرگن ، زاب  نایـصع  تفلاخم و  زا  رگا  دـینادب  تفگ : 
. دینکن لاتق  همـصاخم و  نیتسار  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  لوسر  هفیلخ  اب  دیدرگن  داسف  هنتف و  درگ  دیـسرتب ، ادـخ  زا  دتـسرف ، یم 

یلع تعاطا  هب  ار  ام  زا  شیب  میدینش و  ار  وت  حیاصن  فون  نب  نیـسح  يا  دنتفگ : دندرک و  زاغآ  نخـس  نانآ  فارـشا  رباکا و  زا  یتعامج 
يرکشل دشاب و  گنج  هدامآ  وگب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ورب  میتسه ،  نافع  نب  نامثع  تعیب  رد  زونه  هک  ناوخن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

ای دنتـشون : هیواعم  هب  نومـضم  نیا  اب  يا  همان  نمی  لها  هاگنآ  دـشاب . مکاح  ام  نیب  ریـشمش  اـت  دـیامرف ، لـیجعت  دتـسرفب  دـهاوخ  یم  هک 
ام ینکن ،  تیاـمح  ار  اـم  رگا  مینک ،  تعیب  وت  اـب  اـت  تسرفب  اـم  رب  يا  هدـنیامن  رتعیرـس  هچ  ره  اـمرف ، هلجع  نک و  باتـش  نینم !  ؤملاریما 

. دتسرفن ام  رس  رب  قارع  زا  دنمورین  يرکشل  ات  مینک  یم  یهاوخ  رذع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  اراچان 

ةاطرا نب  رسُب  تیانج 

ناـگبخن و زا  رفن  ( 111  ) رازه راهچ  دـناوخ و  ارف  دوب  ماـش  هنعارف  زا  یکی  هک  ار  ةاـطرا  نب  رـُسب  دـنج ، لـها  هماـن  ندـناوخ  سپ  هیواـعم 
هکم و قیرط  زا  دنتـساخرب ، ام  تقفاوم  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفلاـخم  هب  نمی  لـها  تفگ :  درپس و  وا  هب  ار  ماـش  ناـمحریب 

راک يوب و  تشرد  نانخس  ار  وا  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يدش  راو هک  يرهـش  ره  هب  وش ، ناور  نمی  بناج  هب  هنیدـم 
ات نکن  یهاتوک  تراغ  لتق و  رد  هنرگو  راد  وکین  ار  نانآ  دندمآ ، رد  ام  تعیب  هب  رگا  ناوخب ؛  ام  تعیب  هب  سپس  ریگب  تخس  ناشیا  رب  ار 

بویاوبا تفر ،  هنیدـم  هب  لوا  دـش . ناور  نمی  فرط  هب  ماش  زا  محریب  راوس  رازه  راهچ  اب  ةاطرا  نب  رـُسب  ( 112  . ) یسرب نمی  نیمزرس  هب 
هنیدم لها  تخیرگ .  هنیدم  زا  ناج  سرت  زا  دینش ، ار  رـُسب  ندمآ  ربخ  یتقو  دوب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لماع  يراصنا 

نیلـسرملادیس و ترجه  عضوم  رهـش  نیا  ناهایـسور !  يا  تفگ :  نانآ  ندید  اب  رـُسب  دنتفر . وا  لابقتـسا  هب  رهـش  جراخ  رد  رـُسب  دورو  اب 
ام نایم  ار  نیملـسم  هفیلخ  دـیدرکن و  تیاعر  ار  نایاوشیپ  قح  دـیدرازگ ، تمعن  رکـش  تسا .  نیدـشار  افلخ  لزانم  تسا و  نییبنلا  متاـخ 

شومارف زگره  هک  منک  نانچ  امـش  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیدادن ، يرای  وا  دـیدوب و  نئاخ  لتاق و  یـضعب  متاش و  رظان و  اهامـش  دنتـشک و 
قیرط ینب  نالجع و  ینب  ملید ،  ینب  قیرز ،  ینب  ملاس و  ینب  رانید و  ینب  راجن و  ینب  ار  امش  نادوهی ،  ناتـسود  راصنا و  رارـشا  يا  دینکن .

عون نامه  تسـشن و  ربنم  رب  رگید  راب  دش  هنیدم  دراو  رـُسب  دبای . افـش  نیرید  هنیک  زا  نینموم  هنیـس  هک  منک  يراک  امـش  اب  کنیا  دنناوخ ،
نیا شاب ،  مارآ  ریما ! يا  تفگ :  تساخرب و  يزعلادـبع  نب  بطیوح  دومن . ریقحت  شهوکن و  تمـالم و  ار  هنیدـم  لـها  تفگ و  ناـنخس 

تموکح لاس  جنپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تاحوتف  زا 137همجرت  هحفص 120 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


راصنا اهنیا  زا  یضعب  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یطـصم  دمحم  هباحـص  تعامج ،  نیا  تسوت و  نارای  نادنواشیوخ و  رهـش  یبن  رهش 
تفگن نخس  رگید  دنام و  شوماخ  تکاس و  یتعاس  رُسب  ناجنرم .  ار  ام  نیا  زا  شیب  سرتب و  ادخ  زا  دنتسین ، نامثع  لتاق  دنیادخ و  نید 

هب دناوخ  هیواعم  تعیب  هب  ار  هنیدم  مدرم  دندرک . نینچ  دنزاس و  مدهنم  دننزب و  شتآ  ار  راصنا  زا  یموق  ياه  هناخ  ات  داد  روتـسد  نکیلو  ، 
وا زا  اهارکا  تساوخ و  تعیب  وا  زا  راضحا و  دوب  لاس  نهک  یخیـش  هک  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  تفرگ .  تعیب  ناـنآ  زا  هارکا  لـیم و 

وفع و قیال  هچ  رگا  مدرک  وفع  ار  امـش  تفگ :  هدرک و  عمج  ار  مدرم  هنیدم  رد  تماقا  يزور  دـنچ  از  دـعب  ةاطرا  نب  رـُسب  تفرگ .  تعیب 
ار هریرهوبا  دـیدرکن . عافد  وا  زا  امـش  دنتـشک و  ناتروضح  رد  ار  ناـمثع  ناـت  ياوشیپ  ماـما و  هک  دـیتسه  یتعاـمج  امـش  دـیتسین ، زاـمغا 
ار یگمه  مدرگ  زاب  دینک ، فلخت  نایصع و  رگا  دیدرگ  وا  رادربنامرف  عیطم  دیـشاب و  وا  نامرف  هب  شوگ  مهد ،  یم  رارق  شیوخ  نیـشناج 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لماع  بلطملادبع  نب  سابع  نب  مثق  درک ، تکرح  هکم  يوس  هنیدم  زا  سپس  منک .  یم  ماع  لتق  كاله و 
فارـشا و دـش ، کیدزن  هکم  هب  رـُسب  دـش ، يراوتم  اـجنآ  زا  دـیآ  یم  هکم  هب  رفن  رازه  راـهچ  اـب  ةاـطرا  نب  رـُسب  دینـش  نوچ  دوب  هکم  رد 

تیـصو شرافـس و  رگا  هللاو  تفگ :  داد و  حیبق  ياه  مانـشد  دز و  نانآ  رب  گناب  رـُسب  دنتفر . هکم  نوریب  رد  وا  لابقتـسا  هب  رهـش  ناگرزب 
زا وا ، شیب  زا  مدرم  دیـسر ، نومیم  رئب  هب  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  متـشاذگ .  یمن  هدـنز  ار  امـش  زا  سک  چـیه  دوبن ، هیواـعم  نینم  ؤملاریما 

شیپ ار  كدوک  ود  نآ  تفگ :  رـُسب  دنزیرگ ، یم  هک  دید  ار  لامج  اب  تروص و  وکین  كدوک  ود  نایم  نآ  رد  دـنتخیرگ  یم  ناج  سرت 
نب سابع  نب  مثق  نادنزرف  زا  نم  ردارب  نیا  نامحرلادبع و  نم  تفگ  یکی  دیتسیک ؟ امـش  دیـسرپ : دندروآ  شیپ  ار  نانآ  نوچ  دـیرآ ، نم 

نادـنچ تفای ،  ربخ  هعقاو  نیا  زا  هکم  رد  ناشیا  رداـم  نوچ  تشک .  دز و  ندرگ  ار  يوراـبیز  ناوجون  ود  نآ  رـُسب  میتسه .  بلطملادـبع 
تعکر ودو  دروآ  ياج  هب  هبعک  فاوط  دش ، هکم  دراو  رـُسب  ادخ  نمـشد  دیرگب . نینچ  نیا  دنزرف  رب  يردام  تشادن  هقباس  هک  تسیرگب 

بلاط یبا  نب  یلع  دینادرگ  لوتقم  لیلذ و  ار  نانمـشد  زیزع و  ار  ام  داد و  ترـصن  نانمـشد  رب  هک  ار  يادخ  دـمح  تفگ :  دـناوخ و  زامن 
تـسد هب  راک  هدـش و  مورحم  دوب  رتاوتم  وا  قح  رد  هک  یلاعت  يراب  لیزج  يایاطع  زا  تسا  تلق  تلذ و  رد  قارع  یحاون  رد  مالـسلا  هیلع 

مدرم سپ  دیراد . هگن  ار  شیوخ  دنزرف  نز و  نامناخ و  حالـص  دینک و  تعیب  وا  اب  دـش ، نیملـسم  رما  یلو  داتفا و  نایفـس  یبا  یب  هیواعم 
بلاط یبا  نب  یلع  هب  يزارد  نابز  ییوگ و  مانـشد  ببـس  هب  رـُسب  زا  هک  یلاح  رد  دـندرک ، تعیب  هیواعم  اب  هارکا  رارطـضا و  يور  زا  هکم 

نم دصق  دینادب  هکم !  لها  يا  تفگ  درک و  دوخ  بیان  ار  نامثع  نب  ۀبیـش  هکم  رد  تماقا  زور  دنچ  زا  دعب  دـندوب . تحاران  مالـسلا  هیلع 
زا دییامیپب . تفلاخم  هار  دینامن و  رادـیاپ  هیواعم  تعیب  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  مدرک ،  وفع  ار  امـش  اما  دوب  امـش  یلامـشوگ  یبوکرس و 

فئاط رد  رـُسب  منز .  یم  شتآ  بارخ و  ار  ناتیاه  هناخ  منک و  یم  تراغ  ار  امـش  لاوما  مشک ،  یم  ار  امـش  نادرم  مدرگ ،  یم  زاـب  نمی 
لتق و ار  نانآ  دنورب و  دندوب  اج  نآ  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش  هک  ءاثب  يوس  هب  تفگ  دناوخ و  ارف  ار  یتعامج  دمآ  دورف 
ار ناشیاه  هناخ  هتشک و  دندوب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  یتسود  رد  هک  ار  ناهانگیب  نآ  مامت  رُسب  روتـسد  هب  تعامج  نآ  و  دننک . ماع 

ؤملاریما یتسود  هب  هک  دوب  اجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  باحصا  زا  يدرم  تفر .  نارجن  هب  فیاط  زا  سپ  رـُسب  دندیـشک ، شتآ  هب 
مه ار  ردـپ  دـعب  هدز ،  ندرگ  ردـپ  نامـشچ  يولج  ار  شدـنزرف  ود  داد  روتـسد  لد  گنـس  محر  یب  نآ  دوـب . فورعم  مالـسلا  هیلع  نینم 

 ! نایاسرت ناردارب  دوهی و  ناوخا  يا  تفگ :  درک و  دیدهت  راتـشک  لتق و  هب  ار  نارجن  لها  ةاطرا  نب  رـُسب  دـندناسر . لتق  هب  هدز و  ندرگ 
 . منارذـگ یم  ریـشمش  مد  زا  ار  همه  مدرگ و  یم  زاب  دنتـشادرب ، یمدـق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  یب  یلع  تعباتم  تیالو و  رد  مونـشب  رگا 

نینم ؤملاریما  نابحم  ناتـسود و  زا  هک  بحرا  ینب  زا  يا  هفیاط  نادـمه  دالب  رد  دـندش ، راپـسهر  نمی  بناج  هب  نارجن  زا  رـُسب  نایرکـشل 
نآ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نایعیـش  زا  يا  هفیاط  هک  ناشیج  رهـش  هب  سپـس  دندرک  ماع  لتق و  ار  همه  دندوب  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد نینم  ؤملاریما  یلاو  هدنیامن و  سابع  نب  هللادیبع  دیسر  اعنص  رهش  هب  ات  هداد  همادا  ار  ریـسم  رـُسب  دنتـشک ، ار  همه  دنتفر و  دندوب  نکاس 

ناهنپ داد و  رارق  دوخ  بیاـن  ار  ( 113  ) هکارا نب  ورمع  مان  هب  شیوخ  باحـصا  زا  يدرم  دیآ ، یم  وا  يوس  هب  رـُسب  دینـش  نوچ  دوب  اعنص 
. دننک ریگتسد  دنبایب  اج  ره  ار  نینم  ؤملاریما  ناتسود  داد  روتسد  سپس  دز . ندرگ  درک و  ریگتسد  ار  هکارا  نب  ورمع  ةاطرا ،  نب  رُسب  دش ،
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هیلع یلع  نایعیـش  زا  يدحا  اعنـص  رد  هک  يروط  هب  دندز  ندرگ  نتفرگ و  دنتفای ، ار  یلع  نایعیـش  نابحم و  زا  یـسک  ره  نالد  گنـس  نآ 
ؤملاریما اب  یتسود  قلعت و  كدنا  سک  ره  اجنآ  رد  دـندش  ناور  تومرـضح  هب  ناهارمه  رـُسب و  تیانج  نیا  زا  دـعب  دـنامن . یقاب  مالـسلا 

مان هب  تومرـضح  ناگدازهاش  زا  یکی  دـندرک . دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  يرایـسب  قلخ  دنتـشک و  دـنتفرگ و  تساد ،  نینم 
نوریب راصح  زا  ار  وا  هعدخ  رکم و  لیحلا و  فیاطل  اب  رـُسب  تفرگ ،  هانپ  شیوخ  هعلق  رد  دینـش  ار  رـُسب  ندمآ  ربخ  نوچ  هبوث  نب  هللادـبع 

 . يدرک رداص  ارم  نتشک  روتسد  هک  منیب  یمن  دوخ  رد  یهانگ  نم  یماش !  درم  يا  دیسرپ : هدازهاش  درک . رداص  ار  وا  لتق  روتسد  دروآ و 
مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  یتسود  تفگ :  رـُسب  مراد ؟  یهاـنگ  هچ  نک  ناـیب  دیـسرپ : تسا .  میظع  سب  وت  هاـنگ  تفگ :  رـُسب 

دیهد تلهم  سپ  تفگ :  تسوت .  هانگ  مرج  نیرتگرزب  نیا  هیواعم  اب  ندرکن  تعیب  نارگید و  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  لیضفت  حیجرت و 
هللا ۀمحر  دندرک . هراپ  هراپ  ریشمش  اب  ار  وا  زامن  نایاپ  رد  منک .  متخ  زامن  هب  ار  رمع  مرازگب و  زامن  تعکر  ود 

ةاطرا نب  رسُب  یبوکرس  يارب  رکشل  كرادت  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هب ار  مدرم  دش . كانمغ  گنتلد و  تدش  هب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  ناهارمه  رـُسب و  ياه  تیانج  اعنـص و  نمی  رابخا  نوچ 
راکـشآ ناهنپ و  رد  بش و  زور  رد  هک  ناگدنب  زا  يراک  چیه  سانلا !  اهیا  دومرف : درک . داریا  يا  هبطخ  تسـشن و  ربنم  رب  دناوخ ، دجـسم 

 ، مدش ربخ  اب  دیـشاب  عیطم  يرجم و  ار  وا  یهن  رما و  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  ادـخ  زا  ناگدـنب  يا  تسین .  یفخم  دـنوادخ  زا  دوش  یم  ماجنا 
اب هتفرگ  شیپ  رد  زاجح  هار  دش ، هداتسرف  نمی  هب  هیواعم  نامرف  هب  هوبنا  رکشل  اب  ةاطرا  نب  رُسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  نمـشد 

دندنارذگ ریشمش  غیت  زا  ارم  نایعیش  دندرک و  تراغ  ارم  ناتسود  نیملسم و  لاوما  ربخ ، یب  ادخ  زا  نایغای  نالد و  گنـس  زا  يدایز  عمج 
امـش زا  یـسک  ره  تسا  تابجاو  ضئارف و  زا  وا  عفد  یبوکرـس و  نونکا  دـندرک . بارخ  هتخوس و  تراغ ،  زا  سپ  ار  نانآ  ياـه  هناـخ  و 

يراوخ و تلذ و  بجوم  داهج  كرت  دـینادب  دوش . ةاـطرا  نب  رـسب  يوس  هب  تکرح  هداـمآ  تسا ،  باوث  رجا و  بلاـط  داـهج و  هب  بغار 
دـیهد و یمن  باوج  ارچ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  درکن . تباـجا  دادـن و  تبثم  خـساپ  ار  وا  یـسک  چـیه  تسا .  ینید  ناـصقن 

یم رعـش  ناتخرد  هیاس  ریز  رد  دـینک ، یم  رارف  داهج  زا  دـیهد و  یمن  خـساپ  مناوخ ،  یم  نمـشد  داـهج  هب  ار  امـش  دـیا ، هدـنام  شوماـخ 
هدش غراف  ناطیـش  بزح  اب  گنج  مالـسا و  تیوقت  نید و  تیامح  زا  امـش  بولق  ایآ  دیا  هدرک  شومارف  ار  داهج  گنج و  ایوگ  دـیناوخ .

هیواعم هک  نیا  رت  بیجع  تفگ :  داد و  همادا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دندنام . شوماخ  یگمه  داد و  یمن  خساپ  یـسک  مه  زاب  تسا ؟ 
یبا نب  یلع  نم  اما  دننک . یم  تباجا  دناوخب  يرما  ره  هب  دننک و  یم  تعاطا  ارچ  نوچ  یب  دنک  یم  رما  يراک  هر  هب  ار  شیوخ  باحـصا 
لقع بابرا  هک  نانآ  دنگوس ، ادخ  هب  دهد ! یمن  خساپ  مناوخ  یم  ار  امش  دینک و  یم  تفلاخم  منک  یم  رومءام  يراک  هب  ار  امـش  مبلاط ، 

زا دندیشک و  كاخ  رد  هرهچ  دندوب  ور  شیپ  لماع و  يراک  ره  رد  دندوب  قداص  راتفگ و  تسار  اوقت و  نابحاص  تریـصب و  باحـصا  و 
تحیـصن دـنک و  یمن  رثا  نانآ  رد  تمالم و  هک  مدـش  راتفرگ  تسپ  سیـسخ و  یتعامج  تسد  رد  زورما  دنتفاتـش . یقاب  راید  هب  نم  رانک 

ار امش  مهاوخن و  یکمک  يددم و  امش  زا  مور و  نوریب  امش  نایم  زا  مشیدنا  یم  دوخ  اب  دننک . یمن  اهراک  تبقاع  رد  رکفت  درادن  يدوس 
زا اطع  دننک و  هیبنت  باذع  عاونا  هب  دنرادن و  هگن  تمرح  هک  دنوش  طلـسم  امـش  رب  ینایلاو  کیدزن  هدنیآ  رد  مرگن  یم  مراذـگاو  دوخ  هب 
هب نینم  ؤملاریما  سپس  درکن . تباجا  ار  ترضح  نآ  یـسک  دندوب  تکاس  شوماخ و  نانچمه  مدرم  هبطخ ،  نایاپ  زا  سپ  دنریگ . زاب  امش 

 . تفر شیوخ  يارس 

نینم ؤملاریما  مود  هبطخ 

ار تداعس  تموکح و  راکمتس ، موق  نیا  مسرت  یم  مدرم !  يا  ( 114 : ) دومرف تسشن و  ربنم  رب  دمآ و  دجـسم  هب  نینم  ؤملاریما  رگید  زور 
یم هناناج  تعباتم  تعاطا و  لطاب  رد  ار  هیواعم  اهنآ  نکیلو  دـینک . یمن  تعاطا  قح  هار  رد  ار  شیوخ  ماما  نامرف  نوچ  دـنیابرب ؛ امـش  زا 
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رهش نالف  تیالو  ار  سک  نالف  دیرادن ، قافتا  داحتا و  قح  يرای  رد  امش  اما  دنا . قفتم  دحتم و  شیوخ  لطاب  رد  هیواعم  نارادفرط  دننک ،
يا منک !  دامتعا  هک  هب  تفر ،  رگید  بناـج  هب  روط  نیمه  يرگید  تفر و  هیواـعم  بناـج  هب  درک و  يروآ  عمج  رایـسب  لاوما  مداتـسرف ، 

ار ناشلاوما  هدرک ،  ماع  لتق  ار  امش  ینید  ناردارب  نم و  نایعیش  ناتـسود و  هک  دیوش  شکرـس  نایغای  نارگتراغ و  اب  داهج  هدامآ  مدرم ! 
ترضح دادن . یباوج  تفگن و  یخساپ  شترضح  هب  یسک  دینک . تباجا  ارم  شهاوخ  دیراذگب و  رانک  ار  یلبنت  یتسس و  دندرب ، جارات  هب 

 ، ینم مهحرا  مهنم و  ینحراف  مهللا  ینولم ،  مهتللم و  ینومئس و  مهتمئس و  ینوهرک و  مهتهرک و  مهللا  دومرف : یگنتلد  رجـض و  يور  زا 
نم دنراد و  یم  تهارک  ارم  نانآ  ایادخ ، ءاملا . یف  حلملا  ثامی  امک  مهبولق  تم  مهللا  ارـش ، ینم  مهلدـبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدـبا  مهللا 

هب رتهب  یباحـصا  ناشیا  ياج  هب  ایادخ ! مدش ،  ریـس  گنتلد و  نانآ  زا  مه  نم  دـندش و  لولم  نم  زا  نانآ  ایادـخ  مراد ،  تهارک  ناشیا  زا 
بآ رد  کمن  ندش  بآ  لثم  ناریمب  ار  نانآ  ياهلد  ایادخ  تسرفب ،  نانآ  رب  لد  گنـس  رورـش و  ییاوشیپ  نم  ياج  هب  امرف و  تیانع  نم 

هچ ره  متـسه  وت  نامرف  تحت  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ای  تفگ  تساخرب و  يدعـسلا  ۀمادق  نب  ۀـثراح  دـش ، مامت  اعد  نیا  نوچ  مرگ . 
ياراد نوچ  متـشاد ،  دامتعا  وت  هب  مدوب و  یـضار  وت  زا  هشیمه  نم  هثراح !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  امرف . رما  يراد  تسود 

نب رـُسب  بناج  هب  دومرف : تشاذـگ و  وا  رایتخا  رد  درک و  باختنا  ار  رفن  رازه  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسه .  تین  يافـص  تریـس و  نسح 
 ، نک تیاعر  ار  ادخ  يوقت  هثراح !  يا  دومرف : تیصو  نینچ  ار  وا  دش ، تکرح  يایهم  هثراح  یتقو  نک .  عفد  بوکرس  ار  وا  ورب و  ةاطرا 
 ، ناتسن ار  یسک  لام  راد ، هگن  ار  ناملسم  یمذ و  مارتحا  نکن ،  ریقحت  ار  يدحا  ناسرتن و  ار  یسک  چیه  يدیـسر  نمی  نیمزرـس  هب  نوچ 

هکم تمـس  هب  رفن  رازه  ود  نآ  اب  هثراح  دوش . یم  وت  لوذـخم  روهقم و  نمـشد  راـگدرورپ ، فطل  هب  رازگب ، شتقو  هب  ار  هناـگجنپ  زاـمن 
وا دریگب . تعیب  ناـنآ  زا  هیواـعم  يارب  اـت  دوب  هتفر  هناـمی  هب  نمی  زا  هک  دینـش  ار  هثراـح  تمیزع  ربخ  یتقو  ةاـطرا  نب  رـُسب  درک ، تکرح 

راهچ یتسدمه  اب  محریب  كافس  ملاظ  نیا  درک ، تکرح  ماش  يوس  هب  هتفرگ  ریسا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  هنامی  لها  زا  یتعامج 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارادفرط  نابحم و  زا  رفن  رازه  یـس  فارطا ،  هنامی و  نمی و  هنیدم و  هکم و  زا  نید ،  یب  لهاج  رفن  رازه 

هب نمی ،  زا  ةاطرا  نب  رُسب  جورخ  زا  دعب  سابع  نب  هللادیبع  دوب . هدرک  ناریو  ار  يرایـسب  ياه  هناخ  هدرک و  جارات  ار  ناشلاوما  هتـشک و  ار 
رـُسب هک  نیا  زا  لبق  دـندمآ  ةاطرا  نب  رـُسب  بیقعت  هب  دـندش و  هارمه  وا  اب  فارطا  نمی و  ناگبخن  زا  رفن  رازه  تخادرپ و  رکـشل  كرادـت 

نیا رد  مه  ةاطرا  نب  رـُسب  دندش و  هتـشک  رـُسب  باحـصا  زا  يدایز  عمج  اج  نآ  رد  دش ، عقاو  یتخـس  گنج  دنتفای و  ار  وا  دوش  ماش  دراو 
یتقو دـنتخیرگ . هیواعم  دزن  هب  ماش  هب  هدـش و  يراوتم  مزهنم و  رـُسب  رکـشل  هیقب  دـندنازوس و  ار  وا  سیبخ  هثج  ( 115 . ) دش هتشک  گنج 
ثراح دش  هکم  دراو  ات  داد  همادا  دوخ  ریسم  هب  وا  دش  لاحشوخ  رایسب  دینـش ، ار  رـُسب  دندش  هتـشک  ربخ  هکم  هار  نیب  رد  همادق  نب  هثراح 

یلا اولخ  اذا  انمآ و  اولاق  اونمآ  نیذـلا  اوقل  اذا  دومرف : یلاـعت  يادـخ  هک  دیـشاب  تعاـمج  نآ  زا  مسرت  یم  هکم !  لـها  يا  تفگ :  هکم  هب 
سرت زا  اددجم  ارچ  دیدوب ، هدرک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  البق  امش  ( 116  . ) ؤزهتسم ن نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش 
هفیاط اب  زج  هب  درکن  يراتفر  دب  يدحا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تیـصو  قبط  رب  تفر و  فئاط  هب  هکم  زا  هثراح  دیدومن . تعیب  هیواعم  اب  رـُسب 

ؤملاریما يارب  هثراح  درک . يارجا  ار  دترم  تازاجم  هک  دندش  دترم  هتـشگرب و  مالـسا  زا  هرابود  اما  هدش  ناملـسم  البق  هک  نایدوهی  زا  يا 
هب نوچ  دش ، راپسهر  هنیدم  يوس  هب  سپـس  درک ، تماقا  هکم  رد  زور  هس  درک ، تعجارم  هکم  هب  هدرک  تعیب  دیدجت  یحاون  نآ  رد  نینم 

تعیب ببـس  هب  دیابن  ار  امـش  هنیدم ،  لها  يا  تفگ :  هثراح  دنتفگ . یم  انث  دندرک و  یم  اعد  ار  وا  هدمآ  لابقتـسا  هب  مدرم  دیـسر ، هنیدـم 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  اب  هنیدم  لها  اددجم  درک ، مهاوخ  خیبوت  ار  وا  تسیک  هدننک  تتامـش  منادب  رگا  درک ، تتامـش  هیواعم  اب  يرابجا 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  هب  دمآ و  زاب  هفوک  يوس  هب  هنیدم  نمی و  هکم و  زا  دـعب  ناهارمه  قافتا  هب  هثراح  دـندرک . تعیب  مالـسلا 

. دناسر ضرع  هب  دوب  هدینش  هدید و  فارطا  نمی و  رابخا  هچنآ  دیسر  مالسلا 

هرصب رد  یل  ؤدلا  دوسالا  یبا  هیبا و  نب  دایز  سابع و  نب  هللادبع 
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دور و هکم  هب  ات  دومرف  دناوخ و  ارف  ار  هرـصب  رد  شیوخ  لماع  سابع  نب  هللادبع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  جـح ،  مسارم  ماگنه  هب 
ارم مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تفگ :  درک و  توعد  ار  هیبا  نب  دایز  دوسالاوبا و  سابع ،  نب  هللادـیع  درازگب ، نایجاح  اب  ار  جـح  کسانم 
هب هیبا  نب  دایز  دـنک و  مایق  زامن  هماقا  تعامج و  تماما  هب  دوسالاوبا  رفن ، ود  امـش  زا  دتـسرف  یم  هکم  هب  جـح  کسانم  نداد  ماـجنا  يارب 
جح رفـس  تامدقم  سابع  نب  هللادبع  یتقو  دینکن . فالتخا  نم  بایغ  رد  دیـشاب و  مه  قفاوم  ود  ره  دزادرپب . تایلام  جارخ و  یلام و  روما 

يراعـشا دوسالاوبا  دمآ . شیپ  ترفانم  ترودک و  هیبا  نب  دایز  دوسالاوبا و  نایم  يزور  دـنچ  زا  دـعب  دـش ، ناور  هکم  بناج  هب  ایهم و  ار 
يوجه اب  ار  وا  مانـشد  دوسالاوبا  داد . مانـشد  ار  وا  دـش و  مشخ  رد  هیبا  نب  دایز  درک ، رطاخ  هدـیجنر  ار  وا  دورـس و  هیبا  نب  دایز  وجه  رد 

دوسالاوبا زا  هیبا  نب  دایز  تشگرب ،  هکم  رفـس  زا  سابع  نب  هللادـبع  یتقو  دـمآ . دـیدپ  يدـیدش  تفلاخم  ود  نآ  نایم  داد و  باوج  رگید 
وت دوب . رتهب  يدوب  نابرتش  رگا  تفگ :  درک و  تمالم  راضحا و  ار  دوسالاوبا  سابع ،  نب  هللادـبع  تسا .  هدرک  وجه  وا  هک  درک  تیاـکش 
نم شیپ  زا  زیخرب و  يزاس  یم  راکـشآ  ار  نانآ  بویع  يرامـش و  یم  حـیبق  ار  مدرم  ییوگ و  یم  وجه  ارچ ، ناگرزب  وجه  هب  راـم  هچ  ار 
یلع نینم  ؤملاریما  يارب  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  تساخرب و  تینابـصع  بضغ و  اب  تساخرب  سابع  نب  هللادبع  دزن  زا  دوسالاوبا  وش . رود 

تیانع تمعن و  عاونا  داد و  رارق  راگزور  یعار  نمت و  ؤم  یلاو  ار  وت  یلاعت  يادـخ  مالـسلا !  هیلع  نینم  ؤملاریما  يا  تشون :  مالـسلا  هیلع 
حـصان تنامالا و  میظع  ار  وت  درگن و  یم  وت  لامعا  رد  ناحتما و  مشچ  هب  دنک و  یم  هراظن  ار  وت  راکتمدـخ ، نیا  هک  تسا  یتدـم  دومرف .

 ، یتسین هوشر  لها  ییامیپ و  یم  فاصنا  لدـع و  هار  يراد ،  یم  هگن  ار  تما  قوقح  هدرک و  مورحم  اـیند  زا  ار  دوخ  وت  دـنیب . یم  تیعر 
مدرکن و ناـمتک  مدـش ،  فقاو  نوچ  دروخ ، یم  قحاـن  هب  هدرک و  زارد  تسد  لاـملا  تیب  هب  ساـبع  نب  هللادـبع  وـت  مع  رـسپ  نوـنکا  اـما 

نینچ ار  وا  باوج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مالـسلاو .  راد . نایب  ار  شیوخ  رظن  امرف و  ییامنهار  ارم  متـشاد .  هضرع  امـش  تمدخ 
، دیـشاب تما  ماما و  حصان  هشیمه  مراد  عقوت  وت  لاثما  وت و  زا  متفای  فوقو  وت  تناید  قدـص  تریـس و  نسح  رب  دـعب ، اما  ( 117  : ) تشون

باوج رد  منادب  ات  نادرگم  علطم  ار  وا  مه  وت  مدرکن  رکذ  چیه  وت  زا  اما  متشون  سابع ،  نب  هللادبع  دوخ ، مع  رسپ  يارب  يدوب  هتفگ  هچنآ 
يادخ هک  دیسر  ام  هب  وت  زا  يرابخا  سابع !  نبا  يا  دعب  اما  ( 118  . ) تشون نومضم  نیا  هب  هللادبع  هب  يا  همان  نآ  زا  دعب  دسیون . یم  هچ 

 ، تسا نآ  هدـنیوگ  ندرگ  رب  نآ  لاـبو  دـشاب ، غورد  رگا  تسا ،  دنـسپان  تبیرغ و  وت  زا  دـشاب  تسار  رگا  تسا ،  رت  ملاـع  نآ  هب  یلاـعت 
هللادبع مالـسلاو .  نک .  بوتکم  ار  نآ  لیـضفت  يدرک ،  جرخ  اجک  رد  یتفرگ و  اجک  زا  ار  هرـصب  لام  نک  نایب  يدناوخ ،  ارم  همان  نوچ 

يارب یباوج  دـش  تحاران  گنتلد و  تفاـی ،  یهاـگآ  نآ  نومـضم  زا  دـناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هماـن  یتقو  ساـبع  نب 
یم راـنک  ار  مدوخ  نم  تسرفب  هرـصب  تراـما  يارب  يرگید  سک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  اـی  درک  مـالعا  تشون و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

عاونا تشون و  شیارب  زیمآ  تفطالم  يا  هماـن  دـش  هاـگآ  وا  یگنتلد  زا  دـناوخ و  ار  هللادـبع  هماـن  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مشک . 
. داد همادا  شیوخ  راک  هب  دش و  داش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  زین  سابع  نب  هللادبع  دنادرگ . زاب  تراما  تیلوئسم و  هب  ار  وا  درک و  اهینابرهم 

مالسلا هیلع  یلع  اب  دشار  نب  تیرخ  تفلاخم 

ار تیالو  نآ  ات  درامگ  زاوها  رهـش  تراما  رب  ار  دـشار  نب  تیرخ  مان  هب  یـصخش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نیفـص  گنج  زا  شیپ 
مکح زا  دشار  نب  تیرخ   ، هفوک هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تعجارم  یلیمحت و  تیمکح  زا  دعب  دزادرپب . نیملسم  روما  هب  طبض و 

هیلع یلع  يرانک  رب  هب  ار  مدرم  دید و  كرادت  يرکـشل  لاملا  تیب  لوپ  اب  وا  تخادرپ  نینم  ؤملاریما  اب  تفلاخم  هب  دش و  ربخ  اب  تیمکح 
هب ربخ  نیا  نوچ  هتخادرپ .  نایغط  نایـصع و  هب  هتخاس  دوخ  هدـیقع  مه  ار  يدایز  هدـع  نینچمه  دـناوخ ، وا  زا  تئارب  يرازیب و  مالـسلا و 
هب هفوک  ناراوس  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  راضحا و  ار  یحایر  سیق  نب  لقعم  مان  هب  شیوخ  باحصا  نیرتهب  زا  یکی  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع 

ییارآ فص  وا  لباقم  هب  هدایپ  هراوس و  رفن  رازه  دـنچ  اب  دـشار  نب  تیرخ  دیـسر ، زاوها  هب  لـقعم  یتقو  داتـسرف . دـشار  نب  تیرخ  يوس 
دمآ و نوریب  فص  زا  لقعم  يادص  ندینش  اب  تیرخ  مراد .  ینخـس  وا  اب  دیآ  نم  دزن  هب  تساجک ؟  دشار  نب  تیرخ  دیـسرپ  لقعم  درک .
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يرازیب و هب  ار  مدرم  يدـش و  یغاـی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رب  ارچ  تفگ :  لـقعم  (119 ( ؟  یهاوـخ یم  هچ  تیرخ ،  منم  تـفگ 
وت قح  رد  اه  فطل  عاونا  مالسلا  هیلع  یلع  يدوب و  وا  ناتسود  نیرت  یمیمـص  نیرتهب و  وت  هک  نیا  لاح  و  ینک ؟  یم  بیغرت  وا  زا  تئارب 
ایآ وـت ! رب  ياو  تفگ :  لـقعم  درک . باـختنا  تیمکح  دوـب  وا  راـیتخا  رد  هک  يراـک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  تفگ :  تـیرخ  درک . یم 

مسارم هب  رگا  تفگ :  لقعم  نک .  نایب  يراد  یتجح  رگا  مناملسم ،  یلب  تفگ :  تیرخ  میوگب .  وت  اب  هلئسم  نیا  رس  نم  یتسه ،  ناملسم 
رب وا  یسرپب و  ار  هلئـسم  نآ  مکح  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هدومرف و  یهن  دنوادخ  هک  یـشکب  ار  يدیـص  مرح  رد  يور و  جح 

نیقی مریذپ و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  يوتف  نآ  تفگ :  تیرخ  يوش ؟  یم  یضار  وا  ياوتف  هب  ایآ  دیوگ  باوج  يوبن  تعیرـش  ساسا 
 : تفگ لقعم  تسامـش .  نیب  رد  نیرت  ملاع  نیرت و  هیقف  یلع  دومرف ، مدینـش  ادخ  لوسر  زا  نوچ  تسا  هدرک  نایب  ار  ادخ  مکح  هک  مراد 
وا قح  هک  مسانش  یمن  ار  يا  هدیرفآ  چیه  تفگ :  تیرخ  يوش !  یم  رکنم  ار  وا  مکح  اما  یناد  یم  سانلا  هقفاو  سانلا  ملعا  ار  وا  هنوگچ 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نیا  لاح  یتسین و  هاگآ  مولع  همه  رب  وت  نوچ  نکن ،  تجاجل  تیرخ !  يا  لقعم :  دـشاب . نداد  مکح 
نامه نکن  داجیا  هقرفت  فالتخا و  ناناملسم  نیب  سرتب و  ادخ  زا  میتسه ؟  علطم  یضار .  وا  ماکحا  تاروتسد و  هب  ام  تسام ،  نیرت  ملاع 

یـضار زگره  تیرخ :  نکن .  تفلاخم  دیوگ  هچ  ره  شاب و  وا  نیقفاوم  زا  مه  نونکا  يدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیدـمتعم  زا  البق  هک  هنوگ 
رکشل ود  درک ، هلمح  شنارای  سیق و  نب  لقعم  هب  سپس  تسا .  مکاح  ریشمش  طقف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  نیب  موش ،  یمن 

تخادنا نیمز  رب  دز و  شرس  رب  يریشمش  درک و  هلمح  وا  هب  دوب ، دشار  نب  تیرخ  نتـشک  سیق  نب  لقعم  دصق  نوچ  دنتخیمآ . رد  مه  هب 
لقعم دندش ، ریـسا  یعمج  يراوتم و  يا  هدع  هتـشک و  يرایـسب  دش ، رتشیب  هیجان  ینب  زا  زاوها  لها  رب  هفوک  لها  تالمح  تشک .  ار  وا  و 

. درک نایب  داتفا  قافتا  هچنآ  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دزن  ات  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  تشادرب  ار  تیرخ  رس  ناریسا و 

ناورهن گنج  جراوخ و  هنتف  متفه  لصف 

مالسلا هیلع  یلع  اب  گنج  مزع  جراوخ و 

هیواعم اب  گنج  هب  اددـجم  ات  دوب ، تیمکح  دادرارق  تدـم  ياضقنا  رظتنم  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  یناـمز  ياـنثا  رد 
هدش دحتم  قفتم و  مه  اب  رفن  رازه  راهچ  دادعت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  صاوخ  زا  كاسن  دابع و  يا  هفیاط  دنک ؛ مادقا 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  اب  تفلاخم  هب  یـصع  نمل  ۀعاط  الا هللا و ال  مکح  راعـش ال  اب  نانآ  دـنداد . لیکـشت  بزح  دـنتفر و  نوریب  هفوک  زا 

مهارف يرفن  رازه  هدزاود  رکشل  دننک و  دوخ  رکفمه  ار  رگید  رفن  رازه  تشه  هک  دنتسناوت  ناوارف  تاغیلبت  اب  هفیاط  يا  دنتساخرب . مالسلا 
مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دنتخاس . رارق  دوخ  ریما  ار  ءاوک  نب  هللادـبع  مان  هب  يدرف  دـندز و  ودرا  ( 120  ) ءارورح عضوم  رد  دنروآ ،

نب هللادبع  دـندرک ! عامتجا  دوصقم  مادـک  يارب  دـنهاوخ ! یم  هچ  دـنیوگ و  یم  هچ  دـسرپب  ات  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  سابع  نب  هللادـبع 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تریما  لثم  مه  وت  ایآ  سابع !  نبا  يا  وت  رب  ياو  دـنتفگ : دـنلب  زاوآ  اب  دـندید  ار  وا  نوچ  تفر ،  نانآ  دزن  ساـبع 
يوس هب  یملعث  روعا  نب  باتع  مییوگب .  نخس  مه  اب  ات  دیآ  نم  دزن  تسا  رت  ملاع  هک  امـش  زا  یکی  تفگ :  هللادبع  يدش ؟  رفاک  مالـسلا 

، دوب فقاو  نآ  یناعم  رب  و  هدرک ،  ظفح  ار  نآرق  همه  ایوگ  تفگ و  یم  نآرق  زا  تفگ  یم  هچ  ره  و  داتـسیا ، شلباقم  ود  دمآ و  هللادـبع 
رگا یتفگ ،  یتساوخ  هچنآ  تفگ :  تشادرب و  رس  سابع  نب  هللادبع  دنام . شوماخ  تکاس و  نانچمه  سابع  نب  تفگ  يرایـسب  ياهنخس 
وگب باتع !  يا  منزب .  یلثملا  برض  ات  نک  شوگ  لاح  يدش ،  فرحنم  تسار  هار  زا  يداتفا و  هابتشا  هب  یلو  یفقاو !  نآرق  یناعم  رب  هچ 

ایبنا و تسد  هب  هک  تسادـخ  نآ  زا  مالـسا  راد  تفگ :  باتع  تسا .  هدرک  انب  ار  نآ  یـسک  هچ  ره  تسیک و  نآ  زا  مالـسا  يارـس  منادـب 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  گرزب ،  يادخ  ات  دندش  رفاک  يا  هفیاط  نم و  ؤم  ایبنا  هب  یتعامج  تسا ،  هدش  انب  ایبنا  ناوریپ 

درک و مکحم  ار  تراما  نیا  ياه  هیاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ایآ  تفگ :  هللادـبع  داتـسرف . ارـس  نآ  يداـبآ  يارب  ار  هلآ  و 
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. دـنامب ياج  رب  تمایق  ات  هک  يروط  هب  درک ، مکحم  ار  نآ  ترامع  نیعم و  ار  نآ  دودـح  یلب  باتع :  ریخ ؟ ای  دومرف  نیعم  ار  نآ  دودـح 
دمحم هک  نادب  یتفگ ،  تسار  هللادبع :  درک . تلحر  باتع  تسام ؟.  نایم  رد  ای  درک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  هللادبع 

يارس نیا  ات  هداد  رارق  شیوخ  یصو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  و  هدرک ،  مکحم  ار  مالـسا  يارـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
ياه تحیصن  سابع  نب  هللادبع  دیزادنین . تکاله  هب  ار  دوخ  دینکن و  تفلاخم  وا  اب  دیدرگن و  رب  قح  زا  امش  دوشن . ناریو  بارخ و  دابآ ،
یمن رب  گنج  هب  نونکا  ارچ  دیتفریذپ و  ار  صاعورمع  تیمکح  ارچ  امش  تفگ  دشن و  عناق  وا  اما  تفگ ،  ناوارف  ياهدنپ  درک و  يرایسب 

یبا نب  یلع  دوش و  یـضقنم  نامیپ  تدـم  ات  میرظتنم  کنیا  مینکن و  گنج  مه  اب  لاس  کی  ات  میتسب  ناـمیپ  اـم  تفگ :  هللادـبع  دـیزیخ ؟
تاهیه دنتفگ : دندروآرب و  دایرف  جراوخ  دنیشن . بقع  تسا ،  هداد  رارق  شیارب  دنوادخ  هک  یقح  زا  هک  تسین  یسک  مالـسلا  هیلع  بلاط 

ات وگب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ورب و  میریذپ ،  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تعیب  تیالو و  زورما  ام  سابع !  نبا  يا 
ؤملاریما تمدخ  هب  سابع  نب  هللادبع  میوش .  فرصنم  گنج  زا  دیاش  دیوگ ، یم  دنچ  ات  میونـشب  ار  وا  مالک  مینک و  جاجتحا  دیآ ، ام  دزن 

شیوخ ناگبخن  زا  رفن  دصکی  یهارمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دیناسر . ضرع  هب  دش  عقاو  هچنآ  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دمآ . ترضح  نآ  ربارب  رد  صاوخ  زا  رفن  دصکی  اب  ءاوک  نب  هللادبع  فرط  نآ  زا  تفر  نانآ  رادید  هب  ءارورح  هب 

کیدزن رگا  تفگ :  اوک  نب  هللادبع  دنهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  دنیوگ و  یم  هچ  تنارای  منادـب  ات  وگب  اما  تسا ،  رایـسب  نخـس  ءاوک  نبا  يا 
ؤملاریما دوخ  باحصا  ناشیوخ و  زا  رفن  هد  اب  اوک  نب  هللادبع  یناما .  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  متـسه ؟  ناما  رد  وت  ریـشمش  زا  میایب  رت 

هیواعم و اب  گنج  يارجام  زا  هچنآ  دش و  روآدای  ار  هیواعم  اب  گنج  درک و  زاغآ  نخس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
نآرق ماـش  لـها  هک  يزور  اوک ! نبا  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  سپـس  درک . ناـیب  دوب  نیمکح  باـختنا  تیفیک  اـه و  هزین  رب  نآرق  ندرب  ـالاب 

هدـنامرد هدروخ و  تسکـش  گنج  رد  نانآ  متفگن  ایآ  تسا .  صاعورمع  هیواعم و  گنرین  هعدـخ و  نیا  متفگن  اـیآ  دـندرک  هزین  يـالاب 
دیدهت ارم  درک و  تباجا  ار  نانآ  دیاب  دـندرک ، توعد  ادـخ  باتک  هب  ار  ام  نوچ  دـنتفگ  امـش  مینک ،  مامت  ار  گنج  ات  دـیراذگب  دـندش ،
میدرک لوبق  ار  ماش  لها  داهنـشیپ  میدیـشک و  راکیپ  زا  تسد  هک  نیا  زا  دـعب  میهد .  یم  هیواعم  لـیوحت  اـی  میـشک  یم  ار  وت  اـی  دـیدرک ،

امش ار  یتعامج  اما  مهد ؛  رارق  شیوخ  هدنیامن  مکح و  دوب  افو ! اب  ملاع و  كریز و  يدرم  هک  ار  سابع  نب  هللادبع  دوخ  مع  رسپ  متساوخ 
زا امش  نامشچ  ولج  رد  سپس  مدش .  یضار  یسوموبا  تیمکح  هب  هارکا  اب  نم  دنتفریذپن و  ار  یسوموبا  زا  ریغ  سک  چیه  دندرکن و  لوبق 
رفن ود  هک  نیا  لاح  دننک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  یعطق  تنـس  ادخ و  باتک  هب  اهتنا  ات  ادتبا  زا  متفرگ  دهعت  نیمکح 
یم نوچ  سپ  تسا .  نینچ  یلب  تفگ :  اوـک  نب  هللادـبع  ( 121 ( ؟  تسا هدوبن  نینچ  نیا  ایآ  دندرک  هچ  دـیدید  دـهعت  فالخ  رب  نیمکح 
نینم ؤملاریما  یگنج ؟  یمن  هیواعم  اب  ارچ  دندرک  لمع  هعدخ  رکم و  هللا و  باتک  فلاخم  نیملـسم و  تحلـصم  فالخ  رب  نیمکح  یناد 

زا دوش  مهارف  نوچ  متـسه .  راصنا  ناوعا و  يروآ  عمج  هشیدنا  رد  تیمکح و  نامیپ  تدـم  نتفای  نایاپ  رظتنم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نانخـس  ندینـش  اب  ناهارمه  زا  رفن  هد  اوک و  نب  هللادـبع  منک .  یم  عافد  شیوخ  تیـالو  تماـما و  قح 
اب دـندرک . تعجارم  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  دـندش و  قحلم  ترـضح  هب  دـندنار و  شیپ  ار  بسا  هدـش ،  نامیـشپ  دوخ  هدرک 
رـس یـصع ))  نمل  ۀعاط  الا هللا و ال  مکح  ال   )) راعـش هدـش و  قرفتم  نانآ  عمج  دوب . جراوخ  هدـنامرف  ریما و  هک  اوک  نب  هللادـبع  تعجارم 

. دنداد

ناورهن رد  جراوخ  عامتجا 

دندرک تکرح  ناورهن  يوس  هب  دنداد و  رارق  شیوخ  ریما  ار  ریهز  نب  صوقرح  یبسار و  بهو  نب  هللادبع  جراوخ  اوک  نب  هللادبع  زا  دـعب 
 : تفگ یتسیک ؟  دندیـسرپ : دـنتفرگ و  ار  وا  درک  ناهنپ  ار  دوخ  جراوخ  رکـشل  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  يدرم  هار  نیب  رد 
 . يوگب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  زا  یتیاور  دنتفگ : متسه .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ترالا  نب  بابخ  نب  هللادبع 
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لقاع رتهب و  یعاس  زا  یشام  یـشام و  زا  مئاق  مئاق و  زا  دعاق  هنتف ،  نامز  رد  دوش . یم  اپ  رب  يا  هنتف  نم  زا  دعب  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ ، 
وا دز و  شرس  رب  ریشمش  هبرض  نانآ  زا  یکی  دمآ و  شوخان  ار  جراوخ  وا  نانخس  تسا .  ندوب  لتاق  زا  رت  بسانم  ندش  لوتقم  تسا و  رت 

هراوس رفن  رازه  هدزاود  اب  ات  دنداد ، همادا  تکرح  هب  اجنآ  زا  دنتـشک و  زین  ار  وا  دنزرف  دز و  دندش ، وا  لزنم  دراو  نینچمه  نانآ  تشک  ار 
نیا تفر و  هفوک  دجـسم  هب  ترـضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ناـنآ  جراوخ  ربخ  یتقو  دندیـسر . ناورهن  هب  هداـیپ  و 

ادیهـش لیزنتلا و  یلع  اینماو  نیملاعلل ،  اریذن  ادمحم  ثعب  لج و  زع و  هللا  نا  سانلا ،  اهیا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : داریا  ار  هبطخ 
ممص تایح  نشخ و  ةراجح  یلع  نوتبی  نید  رش  یلع  راد و  رـش  یف  كاذ  ذا  برعلا  رعـشم  ای  متنا  و  لیلحتلا ،  میرحتلاب و  ۀمالا  هذه  یلع 

قارم و قاسف  موق  مه  ءامدلا و  کفـس  یلع  ةءارجلا  مادقالا و  نم  موقلا  ءالوه  نم  ناک  ام  متملع  دقف  دـعب  و  دالبلا ... یف  برهم  كوش  و 
برحلا ۀلآ  اوذخ  هللا و  مکمحر  اوذجم  حارجلا ؛  ملءا  دجوو  حالسلا  سمالاب  هضع  دق  نم  مهیف  و  یقاقش ،  یقارف و  نودیری  ةافح ،  ةامع 

اذل دندرک . تباجا  ار  وا  نامرف  لیلق  يا  هدـع  طقف  هک  یلاح  رد  دـمآ  دورف  ربنم  زا  ( 122  . ) هللااب الا  ةوق  هللا و ال  ءاش  نا  مهیلا  رئاس  یناـف  ، 
. دومرف داریا  رگید  يا  هبطخ  نآ  زا  دعب  تفر ،  دوخ  لزنم  هب  هدرزآ  يرطاخ  اب  بانج  نآ 

هفوک مدرم  خیبوت  يارب  مود  هبطخ 

مکاعد و ال نم  ةوعد  تزع  ام  هللاو  هنا  مهنایدا  ۀقرفتملا  مهنادبا و  ۀعمتجملا  ۀئفلا  اهتیا  دومرف : تفر و  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  زور 
نع بذـلاو  مکحالـص  هیف  رمءا  یلا  مکوعدا  اـنا  مکودـع ،  هیف  عمطی  مکلعف  و  بالـصلا ،  مصلا  نهوـی  کـمالک  مکاـساق .  نم  حارتـسا 

فارـشا و زا  یتعامج  ماگنه ،  نآ  رد  تفر .  لزنم  هب  كاـنمغ  و  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  رابکـشا  یمـشچ  اـب  هاـگ  نآ  ( 123  ... ) مـکمیرح و
باحصا زا  یکی  مینک .  یم  تعاطا  یهد  نامرف  بناج  ره  هب  راد ؛ لیسگ  تنانمشد  اب  گنج  هب  ار  ام  دندرک : ضرع  دندیسر و  باحـصا 

نانآ دیناوخب و  يا  هبطخ  رگا  دنا ، هدرک  ادیپ  لیم  امش  بناج  هب  هدش ،  نامیـشپ  نتـسشن  بقع  للعت و  زا  مدرم  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ : 
دراو صاخ  باحصا  نادنزرف و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  رگید  زور  دننک . یم  یهارمه  دیناوخب  شیوخ  تدعاسم  هب  رگید  اب  ار 

مج ددع  ووذ  متنا  يزغت و  مکدالب  یلاو  تضقتنا  دق  مکفارطا  یلا  نورت  الا  سانلا ،  اهیا  دناوخ . يا  هبطخ  تسشن و  ربنم  رب  دش و  دجـسم 
مکمئان و اوهنبا  هللا و  مکمحر  اوهبتنا  نوکفوت ،  ینءا  نورحـست و  نیا  نم  نوتوت و  نیا  نم  مکوبا  مویلا هللا  مکلاب  اـمف  ةدـیدش ؟  ۀـکوشو 

نیقرام هورگ  اب  گنج  هدامآ  هدرک ،  عامتجا  رفن  رازه  راهچ  دیـسر ، ناـیاپ  هب  ترـضح  نآ  هبطخ  نوچ  ( 124  .. ) مکودع برحل  اودرجت 
ناراوس اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دناوخ . یم  یـسامح  ياهرعـش  دـنلب  يادـص  اب  نانآ  يور  شیپ  رد  متاح  نب  يدـع  هک  دـندش 

مسب تشون :  نومضم  نیا  هب  جراوخ  نارس  هب  يا  همان  هاگ  نآ  دمآ . دورف  ناورهن  یخسرف  ود  رد  دش و  راپسهر  ناورهن  بناج  هب  شیوخ 
نب هللادبع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  مع  رـسپ  هللا و  لوسر  ردارب  نیملـسم و  ریجا  نینم و  ؤملاریما  هللادـبع  زا  میحرلا .  نمحرلا  هللا 

 ، نیا از  لبق  دیا  هدرک  شروش  نایغط و  نم  دض  رب  هدش و  عمج  ناورهن  رد  دیسر ، ربخ  نم  هب  نیقرام .  هقرف  زا  ریهز  نب  صوقرح  بهو و 
دینادب دیتساخ ، یمن  رب  تفلاخم  هب  زگره  دیتشاد  تعیرش  هب  نیقی  نید و  رد  تهاقف  تریصب و  رگا  دوب . هدرک  نینچ  مه  رفن  ود  امش  ردپ 

نم رب  دـیهد و  یم  نم  هب  ینید  یب  تلالـض و  یهارمگ و  هب  تبـسن  جراوـخ  تعاـمج  امـش  كدـنا .  اونـش  شوـگ  تسا و  رایـسب  نخس 
یهارمگ رب  دیا و  هدرک  نامیپ  دهع و  صقن  نونکا  دـیدوب  هدرک  تعیب  نم  اب  تبغر  لیم و  اب  هک  نیا  زا  دـعب  دـیا . هدـش  یغای  هدـیروش و 

ماع لتق  ار  وا  لایعا  لها  هتشک و  هانگ  مرج  نودب  ار  ترا  بابخ  نب  هللادبع  دیناسر . یم  لتق  هب  ارم  ناتسود  و  دیزرو ، یم  رارـصا  شیوخ 
ببس هب  منک ،  صاصق  ات  دیراذگاو  نم  هب  ار  شنادنزرف  نز و  وا و  نیلتاق  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  وا  دیا ، هدرک 

منک یمن  اهر  ار  امش  دنگوس  ادخ  هب  دیهدن  نم  لیوحت  ار  بابخ  نب  هللادبع  نیلتاق  رگا  دیزادنین ، تکاله  هب  ار  دوخ  یهارمگ  تلاهج و 
بقع یبا  نب  هللادبع  هب  ار  همان  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میامن .  یم  تخـس  یتازاجم  ار  امـش  گرزب  يادخ  تناعتـسا  يرای و  هب  و 

ام داد . دندوب  هتـسشن  ناورهن  بآ  رانک  رد  هک  ریهز  نب  صقورح  بهو و  هب  هللادبع  هب  ناورهن  رد  ار  همان  هللادـبع  دور . جراوخ  دزن  ات  داد 
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باوج رد  نومضم  نیدب  يا  همان  نایاپ ،  رد  دش  ماجنا  فلتخم  لئاسم  رد  ینالوط  هرظانم  جراوخ  نارس  مالـسلا و  هیلع  یلع  هداتـسرف  نیب 
رد هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  يدـییارگ ،  یهارمگ  هب  یتشگزاب ،  قح  زا  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  يا  دنتـشون . نینم  ؤملاریما 
ام نایاپ  رد  میتسه ،  وا  لتاق  ام ، همه  هک  نادب  یتساوخ ،  ام  زا  ار  بابخ  نب  هللادبع  لتاق  تسین  رت  یقـش  نامثع  وت  زا  یـسک  چیه  وا  تما 

هیلع نینم  ؤملاریما  هداتسرف  هب  هدرک  رهم  ار  همان  میتسه .  وت  اب  راکیپ  هدامآ  راوتسا  یمزع  اب  ام  رت ، کیدزن  ایب  يدرک ،  دیدهت  گنج  هب  ار 
 . تشاد نایب  دش  هدینش  هتفگ و  موق  نآ  وا و  نیب  هچنآ  دروآ و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  ار  همان  بقع  یبا  نب  هللادبع  دنداد ، مالسلا 

ناورهن بناج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تکرح 

یکیدزن هب  درک ، تکرح  ناورهن  بناج  هب  شیوخ  ناراوس  اب  دـش ، سویءاـم  ناـنآ  تعاـطا  میلـست و  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
دندینش نوچ  تعامج  نآ  تفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  جراوخ  زا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  دمآ ، یم  ناورهن  بناج  زا  يراوس  دیسر ، ناورهن 

روبع ناورهن  زا  يدـید  ار  ناـنآ  اـیآ  دومرف : نینم  ؤملاریما  دـنتخیرگ . هدرک ،  روـبع  ناورهن  زا  ییآ  یم  ناـنآ  يوـس  هب  يوـق  يرکـشل  اـب 
، داتـسرف ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  هک  ییادخ  هب  تسین ،  نینچ  نیا  هن  دومرف : نینم  ؤملاریما  مدید .  يرآ  تفگ :  دـندرک .

یم دیهـش  رفن  هد  زا  رتمک  مه  نم  باحـصا  زا  دنوش و  یم  كاله  هتـشک و  همه  رفن ، هد  زا  ریغ  دـننک ، یمن  روبع  ناورهن  زا  تعامج  نیا 
لباقم رد  هدیشک و  ریـشمش  جراوخ  هک  یلاح  رد  دمآ ، دورف  ناورهن  رد  نینم  ؤملاریما  تسا .  بوتکم  ياضق  دوهعم و  يدهع  نیا  دنوش .
سپـس متـسه ،  هللا  مکح  رظتنم  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداد . یم  الا هللا  کمح  راعـش ال  دنداتـسیا و  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل 

دنیوگ و یم  هچ  دهاوخب  نانآ  زا  دتسیاب و  فص  ود  نایم  رد  ات  دومرف  ار  سابع  نب  هللادبع  رگید  راب  درک . یئارآ  فص  ار  شیوخ  رکـشل 
دینک یم  ینمشد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ارچ  موق !  يا  تفگ :  داتـسیا و  نانآ  رکـشل  دزن  هب  سابع  نب  هللادبع  دنهاوخ ؟ یم  هچ 

ینامی و هلح  ارچ  سابع !  نبا  يا  دنتفگ : دیدرک .  اپ  هب  هقرفت  فالتخا و  ترـضح  نآ  باحـصا  نیب  رد  ارچ  دیا ، هتـساخرب  وا  گنج  هب  و 
تفلاـخم و تلع  دـیراذگ و  ورف  ار  ساـبل  تفگ :  هللادـبع  میدیـشوپ .  مزر  ساـبل  میدـمآ و  گـنج  يارب  اـم  يدرک  نت  هب  فـیطل  سـال 
 . مییوگب لاح  حرـش  ات  دیایب  وگب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنتفگ : دـینک . نایب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  اب  تمـصاخم 
 ! مدرم يا  دومرف : سپس  تفگ .  یمالس  داتسیا و  نانآ  لباقم  رد  هتسشن  بسا  رب  هدینش  ار  تعامج  نآ  نانخس  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

بجوـم دـنچ  یلیلد  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  ماـیق  گـنج  هبراـحم و  هب  و  دـیراد ، یم  اور  ینمـشد  نم  قـح  رد  ارچ  مبلاـط ،  یبا  نب  یلع  نم 
لاوما میریگب و  ریسا  لمج  باحصا  هرصب و  لها  زا  يدادن  هزاجا  میدش  زوریپ  یتقو  لمج  گنج  رد  هک :  نیا  لوا  دش ؛ امـش  اب  تفلاخم 

ؤملاریما مان  فذـح  راتـساوخ  هک  هیواعم  ياضاقت  هب  همان ،  نامیپ  نتـشون  نامز  رد  نیفـص  رد  هک :  نیا  مود  میریگب .  تمینغ  هب  ار  ناـنآ 
ماـن ارچ  يدوب  قح  رب  هفیلخ  نینم و  ؤملاریما  وت  رگا  یتخاـس ،  وحم  ار  نینم  ؤـملاریما  ماـن  يدرک و  تقفاوـم  دـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 
رواد مکح و  شیوخ  تیناـقح  تفـالخ و  هراـبرد  ارچ  يداد ،  رارق  تیمکح  دوب  وت  قح  هک  يرما  رد  موـس :  يدرک ؟  كاـپ  ار  شیوـخ 

ادخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نوچ  متفرگن  ریسا  ار  هرـصب  لها  رگا  داد : وکین  باوج  نینچ  ار  کی  ره  نینم  ؤملاریما  يدرک ؟  بوصنم 
لها یلو  دندوب ، كرـشم  هکم  لها  هک  یلاح  رد  تفرگن ،  تمینغ  هب  ار  نانآ  لاوما  درکن و  ریـسا  ار  نانآ  دنزرف  نز و  هکم ،  حتف  زا  دـعب 

نامیپ رد  ار  شیوخ  مان  دیتفگ  اما  متسنادن .  زیاج  ار  نانآ  لاوما  ندرک  تمینغ  ناملسم و  دنزرف  نز و  نتفرگ  ریسا  نم  ناملـسم و  هرـصب 
لوسر مان  ترضح  نآ  درک  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هملک  هب  نایفسوبا  یتقو  هبیدح  حلص  رد  دیناد  یم  مدرک .  كاپ  همان 

هب تیمکح  نامیپ  رد  ربمایپ  زا  یسءات  اب  نم  تشون و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  كرابم  مان  درک و  فذح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ارچ دـیوگ  یم  هک  نیا  متـشون .  شیاج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدرک و  فذـح  ار  نینم  ؤملاریما  مان  هیواعم  ضارتعا  لابند 
رب دعـس  داد و  رارق  مکح  هظیرق  ینب  رب  ار  ذاعم  نب  دعـس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  دـینادب  يداد ،  رارق  مکح  راـک  نیا  رد 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردارب  هک  روط  نامه  مدرک  باختنا  مکح  نم  درک و  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  تعیرـش  ساسا 
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، دنتفگ رگید  یـضعب  هب  یـضعب  دندنام و  شوماخ  تکاس و  موق  نآ  میوگ ؟  خساپ  ات  دیراد  يرگید  لا  ؤس  ایآ  دوب . هداد  رارق  مکح  هلآ 
 . مینک یم  هبوت  میتسه و  مدان  نامیشپ  ام  ینعی  هبوتلا ،  هبوتلا ،  نینم !  ؤملاریما  ای  دمآ . رب  دایرف  فرط  ره  زا  سپس  دیوگ ، یم  تسار  هللاو 

لمع زا  و  دنتـشگرب . شیوخ  لـطاب  هدـیقع  زا  هدرک  هبوت  جراوـخ  هاپـس  زا  رفن  رازه  تشه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  ینارنخـس  اـب 
هیلع نینم  ؤملاریما  اب  گنج  هب  رفن  رازه  راهچ  طقف  دـندرک . كرت  ار  گنج  نادـیم  اهر و  ار  جراوخ  تعاـمج  دـندش و  نامیـشپ  شیوخ 

سیئر بهو  نب  هللادبع  دمآ ، نانآ  کیدزن  هب  شیوخ  رکـشل  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دندرک . تمواقم  هتـشاد ،  رارـصا  مالـسلا 
ادـخ نید  زا  وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دیـشاب  هاگآ  ناراـی !  يا  تفگ :  داتـسیا و  دوخ  رکـشل  لـباقم  هب  موق  نآ 

نم کیلا  یحوا  ام  عبتا  دومرف : یلاعت  يادـخ  هک  نیا  لاح  دـنداد و  رارق  شیوخ  مکح  ار  يرعـشا  یـسوموبا  صاعورمع و  دـندش  جراخ 
ؤملاریما باحصا  زا  يدرم  ( 127  . ) نیبساحلا عرـسا  وه  مکحلا و  هل  الا  ( 126  . ) نونقوی موقل  اـمکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  ( 125  . ) کبر
ؤملاریما هک  یناد  یم  ایآ  وگن ، هوای  تخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لباقم  رد  شاب و  شوماـخ  ادـخ ! نمـشد  يا  دز : داـیرف  نینم 

؟  تسوا یـصو  مع و  رـسپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  داـماد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینم 
ای تفگ :  جراوخ  ياس  ؤر  زا  ریهز  نب  صوقرح  رگید  بناج  زا  دیوگب . دراد  لد  رد  هچ  ره  ات  دـیراذگب  دازآ  ار  وا  دومرف : نینم  ؤملاریما 

زوف هب  ات  مینک  یم  يرادـیاپ  ربص و  میدـیزگرب و  ترخآ  شاداپ  باوث و  يارب  هللا و  یلا  ۀـبرق  صلاخ و  تین  اب  تناراـی  وت و  اـب  اـم  یلع ! 
نیذـلا تسا ؟  مادـک  ناسنا  نیرتراک  نایز  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : درک و  ناراـی  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  میوش .  لـیان  تنج 

. دنا هلمج  نیا  زا  ناورهن  لها  دنگوس  ادخ  هب  ( 128 . ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهیعس  لض 

راکیپ يادتبا 

مالـسلا هیلع  یلع  نارای  زا  راک  زاغآ  رد  جراوخ  دندرک ، زاغآ  يدارفنا  گنج  ءادتبا  و  دندرک ، ییارآ  فص  رگیدکی  لباقم  رد  فرط  ود 
هیلع نینم  ؤملاریما  رکشل  هب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  رازیعا  سنخا  مان  هب  يدرم  دندرک . دیهـش  ار  رفن  تشه 

هب دید ، روسج  نینچ  ار  وا  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  دومن . حورجم  یمخز و  ار  یعمج  تفاکش و  ار  رکـشل  فوفـص  و  درک ، هلمح  مالـسلا 
ریهز نب  صوقرح  هاگ  نآ  داتسرف . منهج  هب  هدرک  دراو  وا  رب  یتبرض  یلع  درک ، هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ریـشمش  اب  وا  تفاتـش .  شیوس 
تخس یتبرض  وا  هضیب  رب  دادن و  تلهم  وا  هب  ترضح  اما  دناسرب  یبیسآ  ترـضح  نآ  هب  ات  درک  هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شریـشمش  اب 

مع رـسپ  درپـس . ناـج  اـج  نآ  رد  وا  تخادـنا و  نیمز  رب  يا  هشوگ  رد  درب و  نادـیم  رخآ  هب  تلاـح  ناـمه  اـب  ار  وا  روط  ناـمه  بسا  دز .
داتـسیا و فص  ود  نایم  رد  دمآ و  جراوخ  سیئر  یبسار  بهو  نب  هللادبع  شلابند  هب  و  دـمآ ، نادـیم  هب  عاضو  نب  کلام  مان  هب  صوقرح 

ؤملاریما مزومایب .  تعاجش  یگنادرم و  سرد  ار  وت  ایب  و  راذگب ، رانک  ار  رکشل  میهد ،  همادا  ار  گنج  یک  ات  بلاط !  وبا  رـسپ  يا  تفگ : 
اب نامیپ  مه  نم  دـناد ، یمن  رگم  تسا  درخ  یب  اـیح و  مک  ردـق  هچ  دـشکب ، ار  وا  ادـخ  دومرف : و  هدرک ،  یمـسبت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم 

یگنادرم فال  هک  تسا ،  هدش  ریـس  یگدنز  زا  منامگ  هب  دیوگ . یم  نخـس  نینچ  تسا  هدید  ارم  ياه  گنج  هک  نیا  اب  ما ؛  هزین  ریـشمش 
. درک هلمح  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  سپـس  دناوخ ، یم  زجر  داد و  یم  نالوج  نادیم  رد  هللادبع  دراد . نم  رب  يزوریپ  عمط  دنز و  یم 
رد دنتخات و  رگیدمه  هب  یهورگ  روط  هب  دندرک و  زاغآ  ار  يرسارس  هلمح  فرط  ود  داتسرف . خزود  هب  ار  وا  يریشمش  تبرض  اب  ترضح 
 ، هزین هرز ،  ریـشمش ، بسا ،  لثم  ناوارف  یمیانغ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  دنداد . نت  راب  تلذ  تسکـش  هب  جراوخ  نایاپ 

يزوریپ رب  دـیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  يدارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  ناـنآ  زا  لـبق  دـندرک . تعجارم  هفوک  هب  دـندروآ و  تسد  هب  ساـبل 
 . تفگ تینهت  هفوک  مدرم  هب  لهاج  نایغای  نآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

ماطق مجلم و  نبا  رادید 
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رامزم لبط و  يادص  دوب ، دنلب  يا  هناخ  زا  رورـس  ینامداش و  يادص  درک ، یم  روبع  هفوک  رهـش  رد  يا  هچوک  زا  يدارم  مجلم  نبا  يزور 
هب ینز  نایم  نآ  رد  دندش ، جراخ  لزنم  نآ  زا  نانز  درک . یهن  رامزم  توص  زا  ار  نانآ  مجلم  نب  نمحرلادـبع  دیـسر . یم  مدرم  شوگ  هب 
وا هب  هتفر  شلابند  هب  دـش . يو  هتخابلد  دـیدب  ار  وا  نمحرلادـبع  نوچ  دوب  لامج  اب  ابیز و  تیاغب  وا  دـید ، ار  یمیمت  عبـصا  تنب  ماطق  ماـن 
نم اب  اما  میوش ،  جاتحم  زین  نم  تفگ :  ماطق  مراتساوخ .  ار  وت  نم  دشابن  يوش  ار  وا  رگا  ریخ ، ای  يراد  رـسمه  ایآ  يورابیز !  يا  تفگ : 

سابل و هب  ار  دوخ  تفر  يا  هناخ  لخاد  هب  ماطق  دـناشک ، یلزنم  هب  شیوخ  لابند  هب  ار  وا  منک .  تروشم  دوخ  يایلوا  ناشیوخ و  اب  اـت  اـیب 
زان زا  هداد ،  تسد  زا  لقع  دید ، ار  يو  دـش  لخاد  یتقو  مجلم  نب  نمحرلادـبع  ناوخب .  لخاد  هب  ار  وا  تفگ  شمداخ  هب  تسارایب  رویز 
رازه هس  نم  جاودزا  طرـش  تفگ :  ماطق  يوش ؟  یم  نم  اب  يرـسمه  هب  رـضاح  ایآ  تفگ :  دـنام  ناریح  توهبم و  وا  لامج  همـشرک و  و 
یبا نب  یلع  نتـشک  نآ  مراد و  مه  يرگید  هدمع  طرـش  تفگ :  ماطق  مراد .  لوبق  تفگ  مجلم  نبا  تسا .  زینک  کی  هدـنب و  کی  مهرد 

تردق تئرج و  یسک  هچ  وت ، رب  ياو  تفگ  هاگ  نآ  دروآ و  نابز  رب  عاجرتسا  هملک  دیزرل و  دوخ  رب  مجلم  نبا  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط 
مالک زا  تفگ :  ماطق  تسا .  نانامرهق  هدنـشک  راقفلاوذ و  بحاص  نادـیم و  ریـش  کباچ و  یناولهپ  وا  دراد . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشک 

رد ارم  مـع  ردارب و  و  ( 129  ) ردـپ هک  مهاوخ  یم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  طقف  مرادـن ،  لام  هب  یتجاح  نادـب  زیهرپب ، دایز 
نیا اب  ار  وا  تفگ :  ماـطق  هب  سپ  دـنز  یتبرـض  زاـمن  رد  ار  ترـضح  دـش ، یـضار  مجلم  نبا  تشکب .  ریـشمش  تبرـض  هب  ناورهن  گـنج 

تیانج نیا  هشیدنا  رد  هتسویپ  تفر و  شیوخ  لزنم  هب  مجلم  نبا  دنک . نیگآ  رهز  ات  دناتس  وا  زا  ریشمش  ماطق  منزب ،  تبرض  کی  ریـشمش 
هام هب  زور  دنچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف  هب  هبطخ  زا  سپ  دـناوخ ، يا  هبطخ  تسـشن و  هفوک  ربنم  رب  نینم  ؤملاریما  زور  دوب .
هللاو دومرف : تشاذگ و  نساحم  رب  تسد  ترـضح  نینم !  ؤملاریما  ای  زور  هدـفه  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ؟  هدـنام  ناضمر 
دیری هتایح و  دیرا  درک : همزمز  ار  رعـش  نیا  و  دوش . یم  باضخ  نوخ  هب  نساحم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  اهاقـشا ؛ ثعبنا  ذا  مدـلاب  اهنبـضخیل 

هیلع یلع  لباقم  رد  هداد ،  هار  لد  رد  يا  هشیدنا  دینـش ، ترـضح  زا  ار  تیب  نیا  نوچ  يادرم  مجلم  نبا  دارم  نم  يریدغ  نم  یلیلخ  یلتق 
ای امرف  عطق  ارم  ناتـسد  نیا  منک ،  نینچ  رگا  مشاب ،  یـسک  نانچ  نم  دنکن  ادخ  دـناسرب و  ارم  گرم  ادـخ  درک ، ضرع  داتـسیا و  مالـسلا 

هیلع و هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  مردارب  نکیل  منک ،  تیانج  زا  لبق  صاصق  هنوگچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نک .  رداص  ارم  لتق  نامرف 
 . مرادن رطاخ  هب  تفگ :  يدارم  مجلم  نبا  یتشاد ؟  یکدوک  رد  یبقل  ایآ  تسا ،  يدارم  هلیبق  زا  يدرم  نم  لتاق  هک  دوب  هداد  ربخ  ارم  هلآ 
هب هدرک  توکـس  ترـضح  نینم !  ؤملاریما  ای  یلب ،  تفگ :  درک ؟ باطخ  حـلاص  هقان  رقاع و  ار  وت  يدوهی  ینز  اـیآ  دومرف : نینم  ؤملاریما 

. درک تعجارم  شیوخ  لزنم 

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تداهش 

زامن هب  درک و  لوانت  کمن  نیوج و  نان  زا  رـصتخم  ياذغ  دوب ، مارآ  ان  شیوخ  لزنم  رد  مهدزون  بش  نآ  رد  نینم  ؤملاریما  دـنیوگ ، یم 
هب هتـسشن  یکدنا  هاگ  نآ  دومرف ، یم  توالت  ار  سی  هروس  تسیرگن ،  یم  ار  نامـسآ  تفر و  یم  نوریب  هناخ  زا  ناوارف  بش  نآ  داتـسیا .

: دومرف سپ  امرف . تیانع  قیفوت  شیوخ  ياقل  هب  ارم  ادـنوادخ  میظعلا ،  هللااب  ـال  ةوق  ـالو  لوح  ـال  تفگ :  دـش ، رادـیب  نوچ  تفر ،  باوخ 
اریخ مهب  ینلدبا  مهللا  تلقف  مهیلع ،  عدا  لاقف  ددللاو ، دوالا  نم  کتما  نم  تیقلام  بلق  هیلا و  توکـشف  هللا  لوسر  تیار  ینا  ۀلیللا  کلت 

تیاکـش شتما  يراومهان  یتساران و  تموصخ و  زا  شترـضح  هب  مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  بشما  ینم .  ارـش  یب  مهلدـبا  مهنم و 
راکمتس رورـش و  يدرم  تعامج  نیا  رب  و  ریگب ، ناشیا  زا  ارم  ایادخ ! متفگ :  نکب .  دب  ياعد  ناشیا  قح  رد  دومرف : سپ  مدیلان ،  مدرک و 

یتللا ۀـلیللا  اهنا  تبذـک و  تبذـک و ال  ام  هللاو  تفگ :  یم  دـمآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  تعاس  ره  بش ،  نآ  نینم  ؤملاریما  نادرگ .  مکاح 
. دومرف هدعو  ارم  ادخ  لوسر  هک  تسا  رادید  بش   ، بشما دشن ، هتفگ  غورد  مه  نم  هب  متفگن و  غورد  نونک  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  تدـعو 

خر يا  هثداح  بشما  حبص  دنزرف ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  مرگن ؟.  یم  وت  رد  هک  تسیچ  بارطضا  نیا  بشما  ، ردپ تفگ :  موثلک  ما 
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رد یباغرم  دنچ  دش  دراو  لزنم  تایح  هب  یتقو  درک ، دجـسم  گنهآ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دش ، کیدزن  حبـص  ناذا  نوچ  دهد . یم 
اهعبتت حـئاوص  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـندز . یم  گناب  دـندناشفا و  یم  لاب  دـندمآ و  نینم  ؤملاریما  ياـپ  شیپ  ، دـندوب يارس 

 . نزم دب  لاف  نینم  ؤملاریما  ای  ، درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنروآ . یم  لابند  هب  يراز  هحون و  هک  دنناگدننز  هحیـص  نانیا  حئاون . 
نوچ مالسلا  هیلع  یلع  موش .  یم  هتشک  هک  دهد  یم  تداهش  نم  بلق  اما  منز  یمن  دب  لاف  مرـسپ !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
يوس هب  و  تسب ،  مکحم  ار  نآ  رگید  راب  درک .  زاب  ار  دـنب  رمک  درک و  ریگ  ترـضح  نآ  رمک  هب  رد  بالق  دوش  جراخ  لزنم  زا  تساوخ 

رد ات  دجاسملا  یلا  سانلا  ظقوی  دحاولا و  ریغ  دـبعی  هللا ال  یف  دـهاجملا  نم  ؤملا  لیبس  اولخ  دـناوخ : یم  ار  تیب  نیا  دـش و  ناور  دجـسم 
 . تفر دجسم  لخاد  هب  تفگ و  ار  زامن  شاب  رادیب  ناذا  داتسیا و  ناذا  هاگیاج 

ماطق لزنم  رد  مجلم  نبا 

نینم ؤملاریما  ناذا  گناب  ندینش  اب  ماطق  رحس  تقو  رد  دوب  لوغـشم  ترـشع  شیع و  هب  ماطق  هناخ  رد  بش  نآ  مجلم  نبا  رگید ، يوس  زا 
هدروآ رب  ار  ام  تجاح  زیخ و  رب  وت  میدرک ،  اور  ار  وت  تجاح  ام  يونش ؟  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناذا  يادص  تفگ :  درک و  رادیب  ار  وا 

یم ماطق !  يا  تفگ :  مجلم  نبا  داد . وا  هب  ار  نیگآرهز  ریـشمش  هاگ  نآ  زادرپب ، شیع  ترـشع و  هب  يآ و  زاب  رورـسم  لدـشوخ و  نک و 
دوب و حلاص  رتش  هدنشک  یقش ،  نیتسخن  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  زا  نوچ  مدرگ ،  زاب  لد  هایـس  روک و  مسرت 

نوعلم نآ  اما  مشابن .  قیـالخ  نیرتدـب  هک  مهاوخ  یم  نم  دـشاب . مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  لـتاق  ناگدـنیآ  نیرتدـب  نیرت و  یقش 
نینم ؤملاریما  دز ، باوخ  هب  تخادنا و  ناگتفخ  نایم  رد  ار  دوخ  دندوب ، هتفخ  دجسم  رد  یتعامج  زونه  دمآ ، دجسم  هب  هتفرگ  ار  ریشمش 

ار هروس  دـمح و  داتـسیا ، زامن  هب  بارحم  رد  سپـس  ةولـصلا !  ةولـصلا !  تفگ :  یم  درک و  رادـیب  ار  ناگتفخ  ناذا ،  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع 
اقافتا دروآ . دورف  ترـضح  نآ  قرف  رب  ریـشمش  هتفای و  تصرف  نوعلم  نآ  مود  هدجـس  رد  تسـشن  هدجـس  هب  دروآ  اـج  هب  عوکر  دـناوخ ،

و تخیرگ ،  دجـسم  زا  تبرـض  نآ  زا  دعب  مجلم  نبا  دوب . هدز  ریـشمش  قدـنخ  گنج  رد  دودـبع  نب  ورمع  هک  دـش  دراو  ياج  رب  تبرض 
ترـضح درک . ار  راک  نیا  وت  اب  یقـش  نوعلم  مادـک  مالـسلا !  هیلع  نیـسح  ماـما  داـتفا . نیمز  رب  تبرـض  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

نب نمحرلادبع  دش . یم  لخاد  رد  نآ  زا  سیقلادبع  زا  يدرم  دـنروآ . یم  لخاد  هب  رد  نیا  زا  ار  وا  يدوز  هب  دـینکن ، لیجعت  داد ، باوخ 
وت ار  نینم  ؤملاریما  دیاش  نوعلم !  يا  دیـسرپ . تفرگ و  وا  هدرک  مگ  ار  رارف  هار  و  هتـشگ ،  رات  هریت و  وا  رب  ناهج  هداتـسیا و  دید  ار  مجلم 
یم یلیس  ار  وا  فرط  ره  زا  نامدرم  هدروآ و  دجـسم  لخاد  هب  هتفرگ  ار  وا  يرآ .  تفگ  هن ،  دیوگب  تساوخ  یم  يدز ،  يریـشمش  مخز 

تفگ مدوب ؟  امش  يارب  يدب  ریما  ایآ  يدارم !  ردارب  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دندناشن . نینم  ؤملاریما  لباقم  رد  ار  وا  ات  دندز 
 . تفگن ینخس  چیه  داتسیا و  شوماخ  مجلم  نبا  یتفاکش !  ارم  قرف  يدرک و  نینچ  ارچ  سپ  دیـسرپ : ترـضح  مالـسلا .  هیلع  یلع  ای  هن  : 
ام يارب  یبوخ  روای  نیفص  گنج  رد  دیزادنیب ، ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ( 130 ! ) ارودقم اردق  هللا  رما  ناک  دومرف : ترضح 

هراپ هلثم و  ار  وا  دینک ، صاصق  ار  وا  دحاو  یتبرـض  اب  مدرک ،  تافو  رگا  دش . راتفرگ  سفن  ياوه  یهارمگ و  تلالـض و  هب  سوسفا  دوب .
شالت رد  نابیبط  دیهد . ماعط  ار  دوخ  ریـسا  دومرف : یم  دنامن و  هنـسرگ  ات  درک  یم  صحفت  نادنز  رد  وا  لاح  زا  هتـسویپ  و  دـینکن ، هراپ  و 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  دزیخ  یمن  رب  ملاس  رتسب  زا  تسناد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  دوبن ، یجالع  ار  تحارج  نآ  اـما  دـندوب 
. دینکن شومارف  زگره  مراد  یتیصو  دومرف و  دناوخ و  ارف  ار  شیوخ  تیب  لها  رگید و  نادنزرف 

یگدنز زور  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیصو 

ملاظل انوک  و  رجالل ، المعا  قحلاب و  الوق  امکنع ، يوز  اهنم  یـش ء  یلع  افـسءات  و ال  امکتغب ، نا  ایندلا و  ایغبت  الا  و  هللا ،  يوقتب  امکیـصوا 
تعمس یناف  مکنیب ،  تاذ  حالص  و  مکرما ،  مظن  هللا و  يوقتب  یباتک ،  هغلب  نم  یلها  يدلو و  عیمج  امکیـصوا و  انوع . مولظملل  امـصخ و 
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و ال مههاوفا ،  اوبغت  الف  ماـتیالا !  یف  هللا  هللا  مایـصلا .  ةالـصلا و  ۀـماع  نم  لـضفا  نیبلا  تاذ  حالـص  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مکدـج 
مکقبسی ال  نارقلا !  یف  هللا  هللا  مهثرویس ،  هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  لازام  مکیبن ،  ۀیصو  مهناف  مکناریج !  یف  هللا  هللا  مکترضحب و  اوعیضب 

هللا هللاو  اورظانت ، مل  كرت  نا  هناف  متیقب  ام  هولخت  ال  مکبر !  تیب  یف  هللا  هللاو  مکنید ،  دومع  اهناف  ةالصلا !  یف  هللا  هللاو  مکریغ ،  هب  لمعلاب 
رمالا اوکرتت  ال  عطاقتلا ،  ربادـتلا و  مکاـیا و  و  لذاـبتلا ،  لـصاوتلااب و  مکیلع  هللا .  لـیبس  یف  مکتنـسلا  مکـسفنا و  مکلاوماـب و  داـهجلا  یف 
يادخ ياوقت  هب  ار  امـش  منادنزرف !  يا  ( 131  ... ) مکل باجتـسی  الف  نوعدت  مث  مکرارـش ،  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و 

رب دشاب ، امـش  نایز  هب  هچ  رگا  دییوگب ، قح  نخـس  ییوجن ،  ینوزف  یـسک  چیه  رب  دـینکن و  بلط  ار  ایند  مناوخ ،  یم  وا  تعاطا  یلاعت و 
قح و هار  رد  دیشاب ، نامولظم  روای  ملاظ و  نمشد  دینک . ریـس  ار  ناگنـسرگ  دیهد ، ماعط  ار  نیکـسم  دیاب ، هتـشاد ،  تورم  محر و  نامیتی 
 ، مدرک تیـصو  ار  وت  ناردارب  هک  يدینـش  مرـسپ  يا  تفگ :  درک و  هیفنح  دمحم  هب  يور  سپ  دیجنرن . نانادان  تمالم  زا  تیاده  طارص 
 . هدـن ماـجنا  يراـک  ناـنآ  رظن  تروشم و  نودـب  راد و  هگن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  ردارب  ود  مارتحا  منک ،  یم  تیـصو  مه  ار  وت 

ناردارب و قح  رد  منک  یم  تیصو  مه  ار  ات  ود  امش  مزیزع  نیـسح  مناج ،  نسح  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  هب  ور  سپس 
عفر نیبلا و  تاذ  حالـصا  رد  دیرادب . تسود  ار  نانآ  ناتردپ  لثم  سپ  دراد . تسود  ار  اهنآ  ناتردپ  دینادب  دـینک و  ینابرهم  ناتنارهاوخ 

ناشیوخ ناگتسب و  تسا ،  رت  شزرا  اب  هزور  زامن و  زا  نیبلا  تاذ  حالـصا  هک  مدینـش ،  ادخ  لوسر  زا  دینک ، دهج  دج و  یلیماف  فالتخا 
قح رد  دـینک و  يزاون  میتی  دـنک . یم  ناسآ  لهـس و  ار  تمایق  زور  باسح  لمع ،  نیا  هک  دـینک  تاعارم  ار  نانآ  لاح  دـیراد و  زیزع  ار 

تقبـس امـش  زا  نآ  هب  لمع  رد  سک  چیه  دوشن و  كورتم  نآرق  هللا ،  هللا ،  تسا .  ناتربمایپ  تیـصو  نوچ  دینک ، ییوکین  ناسحا و  نانآ 
هدـننک شوماخ  تاکز  نوچ  دـینکن  شومارف  ار  تاـکز  تسا .  نید  همیخ  دومع  زاـمن  نوچ  ، دـیراد اـپ  رب  هتـشاد و  ساـپ  ار  زاـمن  دریگن .

هک دینک  مایق  نآ  بادآ  جح  کسانم  هب  تسا .  خزود  شتآ  رپس  هزور  هک  ، دیرامگ تمه  ناضمر  رابم ؟ هام  هزور  هب  تسا .  یهلا  بضغ 
امش دنوادخ  دیهدن . يرای  زگره  ار  راکهانگ  ملاظ و  دییوج ، تناعتسا  اوقت  رب و  زا  نم !  تیب  لها  يا  تسا .  تعیرـش  تاروتـسد  زا  جح 
هام مکی  تسیب  زور  رد  مکلو .  یل  هللا  رفغتسا  دراد . هگن  هدنز  امش  نایم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تنس  دنک و  ظفح  ار 

نـسح دنبب ، ار  لزنم  برد  مرتخد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، ردـپ  رانک  رد  موثلک  ما  دـش  کیدزن  ترـضح  تافو  نوچ  هک  ناضمر ، 
(132  . ) همایقلا موی  انمآ  یتای  نم  ما  ریخ  رانلا  یف  یقلی  نمفا  تفگ :  یم  مدینش  يزاوآ  مدوب  هتـسشن  رد  کیدزن  دیوگ  یم  مالـسلا  هیلع 
بارخ و مالـسا  نکر  زورما  دنتـشک ، ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  کنیا  تفای و  تاـفو  ربمغیپ  تفگ :  مدینـش ،  رگید  يزاوآ  سپ 
میدرک و هدامآ  نفک  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفاتـش .  ءاقب  راید  هب  و  دش ، قراف  ایند  زا   ، مدرک ردپ  هب  هاگن  نوچ  دش . ناریو 
رد ندرک  نفک  زا  سپ  تخیر  یم  بآ  هیفنح  دـمحم  میداد و  یم  لسغ  نیـسح  مردارب  نم و  میدروآ ،  ار  هللا  لوسر  طونح  هدـنام  یقاـب 

 . میدرک نفد  میدرب و  تشاد  مان  يرغ  هک  یهاگیاج  هب  بش  یکیرات 

ردپ نفد  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هبطخ 

داریا ار  هاتوک  هبطخ  نیا  تسـشن و  ربنم  رب  زامن  زا  دـعب  دومن و  تماما  ار  تعامج  زامن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زور  ناـمه  هاـگرحس 
. دسانشب دنادب و  ات  منک  یم  نایب  ار  دوخ  مسا  دسانش ، یمن  ارم  یـسک  ره  دسانـش و  یم  هک  دسانـش ، یم  ارم  یـسک  ره  مدرم !  يا  دومرف :

راـنک رد  دنـسرن ، وا  هب  ملح  ملع و  رظن  زا  قیـالخ  عـیمج  نیرخآ و  نیلوا و  هک  میدرک  نفد  كاـخ  رد  ار  يدرم  بش  نـیا  رد  مدرم !  يا 
یم رـضاح  گنج  نادیم  رد  رافک  اب  راکیپ  هب  ربمایپ  روتـسد  هب  هاگ  ره  درک  رایـسب  ياه  تدهاجم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم 

يـالط راـنید  مهرد و  زا  مدرم !  يا  دوب . وا  تسد  هب  يزوریپ  هتـسویپ  دوب . وا  ( 134  ) راسی رد  لـیئاکم  وا و  ( 133  ) نیمی رد  لیئربج  دش ،
هب مه  نآ  هک  و  دوب ، هتشاذگ  رانک  موثلک  ما  مرهاوخ  يارب  یمداخ  دیرخ  يارب  مهرد  تصفه  طقف  هتشاذگن ،  اج  هب  يزیچ  دیفس  خرس و 

تبرض کی  اب  دندروآ و  ار  رخآ  لوا و  یقش  نآ  يدارم ،  مجلم  نبا  ترضح ،  نآ  تداهش  زا  دعب  مراپسب .  لاملا  تیب  هب  داد  روتسد  نم 
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یناحور دمحا  یسمش  يرجه  ناتسمز 1379  هتاکرب .  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  دندرپس . خزود  کلام  هب  ریشمش 

یقرواپ

رکذ ار  بیئوذ  نب  بیبـح  ریثا 2/302 ؛ نبا  يربط 5/153 ؛ - 3 لماک 2/302 . هیاهن 7/253 و  ۀـیادب و  يربط 5/153 ؛ - 2 مجرتـم .  زا  - 1
فرط زا  صاع  نبدیعس  زا  دعب  يرعـشا  یـسوموبا  - 4 تفگ .  نخـس  نینچ  هک  دوـب  دـسا  ینب  زا  يدرم  یبوقعی 2/178 -  خیرات  دـندرک ،

يربط 5/165 و - 6 دوش . هعجارم  تعیب  زا  نیفلختم  هراـبرد  ریثک 7/253  نبا  ریثا 2/303 و  نبا  يربط 5/153 و  - 5 دش . بوصنم  نامثع 
. دش لقن  ریثا 2/306  نبا  ۀیاهن 7/255 و  ۀیادب و  بهذلا 2/391 و  جورم  يربط 5/159 و  خیرات  رد  هبعش  نب  ةریغم  تحیـصن  - 7 . 5/172

هیلع یلع  صاخ  نارای  زا  یبقع  يدـحا و  يردـب و  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  بویاوبا  - 9 . 51  / فهک هروـس  - 8
جورم - 11 تسا .  همادـق  نب  ۀـیراج  ریثا  نـبا  يربـط و  رد  - 10 دـش . نفد  اـجنامه  درک و  توف  هینطنطـسق  رد  لاس 51  رد  دوب ، مالـسلا 

زا - 13 دوب . رازه  دصـشش  مهرد  رادقم  دصـشش و  نارتش  دادعت  ۀیاهن :  ۀیادب و  ریثا ، نبا  يربط ،  - 12 دوش . هعجارم  ج 2/354  بهذلا ، 
دنسم رد  دمحا  ماما  زا  نخـس  نیا  - 14 دـنا . هتفگ  زین  ار 61 و 62  شتافو  لاس  تفای ؛  تاـفو  لاس 59  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  نارـسمه 

-16 دیرفلا ج 4 . دقع  يربط ج 5 ، - 15 دش . لقن  یفالتخا  كدنا  اب  ۀیاهن 7/381 ۀیادب  رد  ریثک  نبا  بقانم 5/632  رد  يذمرت  4/438 و 
فالتخا و اـب  دـیرفلادقع 4/319  يربـط 5/197  رد  سیق  نب  فـنحا  هرظاـنم  ناتـساد  - 17 دـش . لقن  يربـط ج 5/163  خـیرات  رد  هبطخ 
.93  / ءاسن هروس  - 20 دوب . هفوک  کیدزن  یلحم  راـق  يذ  - 19 هدش .  هتـشون  رفن  رازه  شـش  يربط  خیرات  رد  - 18 دـش . هدروآ  یتافاضا 

رامآ رفن  رازه  هن  يربط  خـیرات  - 23 دش . رکذ  ورمع  نب  دـنه  ریثا 2/329 ، نبا  يربط 5/189 و  خیرات  - 22 . 1-3 توبکنع /  هروـس  - 21
حتف - 26 . 23  / سنوت - 25 دومن . رکذ  لصفم  ار  رکشل  شیارآ  تیفیک  يربط 5/203  خیرات  - 24 رفن . رازه  تفه  بهذلا  جورم  رد  داد ،

جورم ۀیاهن 7/269 و  ۀـیادب و  رد  ریثک  نبا  لئالد 6/414 و  رد  یقهیب  - 30 پچ .  حانج  - 29 تسار .  حانج  - 28 . 43  / رطاف - 27 . 10/
ریثک نبا  - 32 مهد .  یم  حیجرت  ران  رب  ار  راع  دـنزرف ! يا  تفگ  ریبز  بهذلا 2/401 ؛ جورم  - 31 دندرک . لقن  ار  هعقاو  نیا  بهذ 2/401 

يربط خیرات  - 33 دنتشون . ار  یفلتخم  لاوقا  ریبز  نتشک  تیفیک  رد  ۀیسایسلا 1/93  ۀمامالا و  ریثا 2/328 و  نبا  ۀیاهن 7/277 و  ۀیادب و  رد 
هب دش ، هتفگ  زین  يرگید  لاوقا  هللادیبع  نب  هحلط  لتق  رد  - 34 دندرک . لقن  ار  بلطم  نیا  یفالتخا  كدنا  اب  بهذلا 2/399  جورم   5/205
رد هشیاع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تاقالم  ربخ  - 35 دوش . هعجارم  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  ریثا ، نبا  ءافلخ ، خیرات  بهذـلا ،  جورم  يربط ،  خـیرات 

ریثا نبا  يربط 5/225 و  خیرات  - 37 . 5  / میرحت - 36 دش . هتشاگن  یبوقعی 2/183  خیرات  بهذلا 2/408 و  جورم  يربط 5/222 و  خیرات 
-38 دـندرک . رکذ  ار  نز  داتفه  یبوقعی 2/183  خـیرات  نز و  تسیب  بهذلا 2/410  جورم  دـندوب ، ظفاحم  نز  لهچ  نانآ  دـنتفگ   2/347

هدش ثحب  لصفم  بهذلا 2/412  جورم  153 و   / لاوط رابخا  رد  - 41 . 33  / ءارسا - 40 نایغط .  ینغب و  لها  - 39 هغالبلا .  جهن  هبطخ 24 ،
ۀـسایسلا ۀمامالا و  باتک  - 44 . 11  / دـعر هروس  - 43 دوـش . هعجارم  مه  یبطرق 14/105  ریـسفت  هب  هیآ 18 ، هدجـس ،  - 42 دوش . هعجارم 

-47 ارـسا 33 . هروس  ص 46 - لاوـط ،  راـبخا  - 45 دـندرک . لفن  ار  ناجیابرذآ  یلاو  هیـضق  یکدـنا  فالتخا  اـب  لاوط 156  راـبخا   1/91
هدرک رکذ  ار  هیواعم  صاع و  رمع و  نامیپ  یکدـنا  فالتخا  اب  یبوقعی 2/184  خیرات  ص 157 ، لاوط ،  رابخا  تسایس 1/115 ، تماما و 

ۀسایـسلا 1/120، ۀمامالا و  - 50 ص 71 . نیفـص ،  هعقاو  ۀسایـسلا 1/119 ، ۀمامالا و  - 49 تسایـس 1/118 . تماما و  باـتک  - 48 تسا . 
اب ۀسایـسلا 1/123  ۀمامالا و  - 52 نیفـص ص 76 . هعقاو  ۀسایـسلا 1/120 ، ۀمامالا و  - 51 یبوقعی 2/187 . خـیرات  نیفـص ص 74 ، هعقاو 

ۀمامالا و دیرفلا 4/333 ، دقع  نیفص ص 57 ، هعقاو  - 54 نیفص ص 56 . هعقاو  دیرفلا 4/333 ، دقع  لماک 1/423  - 53 كدنا .  فالتخا 
-29  / ناخد هروس  - 56 ص 156 . نیفص ،  هعقاو  ۀسایسلا 1/123 ، ۀماما و  ص 167  لاوط ،  رابخا  - 55 ظافلا . فالتخا  اب  ۀسایسلا 1/122 

ریثا نبا  يربط 5/240 ، خـیرات  - 60 . 56  / صصق - 59 همان 28 . هغـالبلا ،  جـهن  - 58 ص 426 . هدـبع ،  هغالبلا  جـهن   26  / همان - 57 . 25
سابل هک  دوب  هیواعم  مالغ  ثیرح  - 62 نیفص 205 . هعقاو  لاوط ص 171 ، رابخا  يربط 6/6 ، خیرات  - 61 لاوط ص 168 . لابخا  ، 2/364
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.16  / بازحا - 66 . 3  / فص هروس  - 65 حبص .  - 64 دش . لقت  روصنم  نب  عقربم  بتک  یـضعب  رد  - 63 دیشوپ . یم  هیواعم  هیبش  حالـس  و 
حون 70- ابا  ای  - 69 هدش .  هداد  حیضوت  حورشم  دیرفلادقع  باتک  رد  نانس  ما  تیاکح  - 68 ناناملسم .  تسد  هب  هدش  دازآ  قیلط ،  - 67
لاوط ص رابخا  - 72 دش . لقن  ۀیاهنلا 7/383  ۀیادبلا و  باتک  فلتخم و  ياهدنس  اب  دمحا  دنـسم  رد  رـسای  رامع  نانخـس  - 71 يدوهی . 

مشاه پچ  مشچ  - 76 . 194  / هرقب - 75 نیفص ص 309 . هعقاو  - 74 نیفص ص 309 . هعقاو  - 73 تسا .  هتشاگن  ار  تیاکح  نیا  مه   173
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