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مالسلاهیلع نامز  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

باتک تاصخشم 

یتاقیقحت دحاو  يراکمه  اب  1354 ؛ یئابطابط ، دمحم  میظنت : هیهت و  مالسلاهیلع  نامز  ماما  زا  يزیگناتفگـش  تازجعم  بیاجع و  ناونع :
:964-94073-4-0 لایر 5500 کباش : 126ص  يرهاظ : تاصخشم   1381 سگرن ، لگ  ممیش  مق : رـشن : تاصخـشم  جع ) ) سگرن لگ 

ماـما جـع ،)  ) نسح نب  م ح م د ) : ) عوضوم سیونریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  1379 سای ، لگ  هسـسوم  یلبق : پاچ  تشادداـی :
هسسوم هدوزفا : هسانـش   Mu ha mma d ibn Hasan, Imam XII – Miracles عوـضوم : تازجعم  . - 255ق  مهدزاود ،

: ییوـید يدـنب  هدر  BP51/35/ط16ع3 1381  هرگنک : يدـنب  هدر  جـع )  ) سگرن لـگ  یتاـقیقحت  دـحاو  رارــسا . ياهدــیلک  هعوـمجم 
م7978-82 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/959

( همّدقم )

ره تسین و  هتفریذـپ  رما  نیا  كرت  رد  يا  هناـهب  رذـع و  چـیه  تسا و  يرورـض  بجاو و  يرما  (ع ،) موصعم هدراـهچ  تفرعم  تخاـنش و 
یم ناقفانم  نارفاک و  ناهارمگ و  گرم  تّیلهاج و  نامز  گرم  دـننامه  وا  گرم  دورب ، ایند  زا  ماما  تخانـش  تفرعم و  نودـب  هک  یـسک 

زا يا  هّدع  تسا : عون  ود  رب  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  هب  تبـسن  نایعیـش  تخانـش  هاگدـید و  ص 180 ) یفاک ج 1  لوصا  دـشاب -( .
یم ییاهناسنا  ار  اهنآ  یلو  دنـشاب  یم  ماـما  تماما 12  و  س )  ) ارهز ترـضح  تمـصع  و  (ص ) دّـمحم ترـضح  يربمایپ  هب  لئاق  نایعیش ،

دنناد و یم  ءاهقف  دننامه  ار  مالسا  سّدقم  عرش  ماکحا  لئاسم و  دنتسه و  رترب  اهناسنا  رگید  زا  يوقت  ملع و  رد  يدودح  ات  طقف  هک  دنناد 
رهظم قیالخ و  فرشا  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  رگید  يا  هّدع  دنـشاب . یم  رتالاب  دیلقت  عجارم  زا  یمک  زین  ماقم  ظاحل  زا  دننک و  یم  نایب 

ام لاح  دنناد . یم  دنوادخ  نذا  هب  یتسه  ناهج  ّلک  هدنامرف  دنوادخ و  هدارا  لحم  یهلا و  ِلاعفا  تافص  هاگ  هولج  یهلا و  يانسح  يامسا 
تـسد تسا -  تابجاو  نیرت  بجاو  زا  هک  ماما -  تفرعم  هب  هتـسناوت  دنا و  هدیـسر  ّتیعقاو  هب  هورگ  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  مینیبب  دیاب 

ار اهنآ  هک  دنتسه  نیا  زا  رترب  رتالاب و  رایسب  هبتر  ماقم و  رظن  زا  (ع ) تیب لها  هک  میبای  یم  رد  تایاور  تایآ و  رد  شاکنک  یمک  اب  دنبای .
ام دشاب . یم  ناسنا  دوخ  اهنآ و  هب  متـس  ملظ و  یتفرعم و  یب  اهنآ ، هب  داقتعا  هنوگنیا  مینادب . رتالاب  دـیلقت ، عجرم  زا  يرادـقم  هّللاب ) ذوعن  )

. میورب شیپ  هب  یهلا  تّبحم  تفرعم و  ریـس  رد  میـسانشب و  ار  ادـخ  اهنآ ، تخانـش  اب  میـسانشب و  ار  اهنآ  (ع ) تیب لـها  دوخ  هلیـسوب  دـیاب 
الاو و ماقم  هب  تبسن  زیچان  دنچ  ره  يدودح  ات  هک  تسا  نیا  هدمآ  بتک  زا  يرـس  نیا  رد  هک  ییاهناتـساد  هعومجم  يروآ  درِگ  زا  فده 

شیب دیسانشب و  ار  دوخ  ماما  نایعیش ! يا  ناناملسم ! يا  هک  میروآ  رب  دایرف  مینک و  انشآ  زین  ار  نارگید  میوش و  انـشآ  (ع ) تیب لها  میظع 
نآ رون  دیـشروخ و  اب  دـیایب و  نوریب  یناملظ  کیرات و  هاچ  نیا  زا  دـینامن . (ع ) تیب لها  تاماقم  هب  تبـسن  یتفرعم  یب  تملظ  رد  نیا  زا 

ع)  ) نامز ماما  روهظ  دیُما  هب  دیناسرب . تارضح  نیا  یحور  برق  لاصو و  هب  ار  دوخ  دینک و  كرد  دینیبب و  ار  قیاقح  دیوشب و  انشآ 

مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تفرعم  نارکیب  سونایقا  زا  يا  هرطق 

چیه تسا و  هداد  يرترب  یتسه  ناهج  تاقولخم  مامت  رب  ار  اهنآ  تسا و  هدرک  قلخ  یمارگ  زیزع و  رایسب  ار  (ع ) تیب لها  لاعتم ، دنوادخ 
. )- دنتـسه لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  تاقولخم  نیرت  عیطم  نیرت و  ّتبحماب  نیرت و  تفرعماب  اـهنآ  درادـن و  دوجو  اـهنآ  زا  رتهب  یقولخم 

یبوخ و نیب  صخاش  دنـشاب و  یم  یتسه  ناهج  تادوجوم  نیرتاـناد  ینعی  دنتـسه  ّلـک  لـقع  (ع ) تیب لـها  ص 107 ) ج 1  راونالاراحب 
نودب ناگدنب  تادابع  لامعا و  ملاوع ج 2 ص 40 ) راونالاراحب ج 1 ص 97 -  دنـشاب -( . یم  تسردان  تسرد و  و  لطاب ، ّقح و  يدب ،
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ار ادخ  حون ، ترضح  رمع  رادقم  هب  یسک  رگا  تشاد . دهاوخن  یشزرا  چیه  دوش و  یمن  هتفریذپ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  یتسود  تیالو و 
افـص و نایم  رد  دورب و  هبعک  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  اب  هبترم  رازه  دهدب و  هقدص  الط  ادخ  هار  رد  دُُحا ، هوک  هزادـنا  هب  دـنک و  تدابع 

رـس اب  دش و  دهاوخن  تشهب  دراو  دیـشچ و  دهاوخن  ار  تشهب  يوب  دشابن  دقتعم  (ع ) تیب لها  تیالو  هب  یلو  دوش  هتـشک  هنامولظم  هورم ،
یم تدابع  هدش و  هتخانـش  یگناگی  هب  اهنآ  هلیـسوب  دنوادخ  راونالاراحب ج 27 ص 194 و ص 196 ) دـشدهاوخ -( . خزود  شتآ  دراو 

هدش و رادروخرب  یهلا  تمحر  زا  اهنآ  زا  تعاطا  اب  ینعی  دنوش  یم  رادروخرب  دنوادخ  بضغ  ای  تمحر  زا  ناگدـنب  اهنآ  هلیـسوب  دوش و 
ادخ و ّبحم  تسود و  دشاب  اهنآ  ّبحم  رادتسود و  هک  یـسک  راونالاراحب ج 1 ص 97 ) دنوش -( . یم  باذـع  راچد  اهنآ  اب  تفلاخم  اب 
تفلاخم و اهنآ ، تیصعم  تفلاخم و  ادخ و  زا  تعاطا  يوریپ و  اهنآ ، زا  تعاطا  يوریپ و  تسا . ادخ  نمشد  دشاب  اهنآ  نمشد  هک  یـسک 

اهنآ ماقم  و  (ع ) تیب لها  زا  هک  یـسک  تسا و  تشهب  هب  دورو  طرـش  نیرت  یلـصا  (ع ) تیب لها  تیـالو  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  تیـصعم 
تیالو ياراد  (ع ) موصعم هدراـهچ  ص 249 ) ج 24  و  ص 99  راونالاراحب ج 23  دـشدهاوخن -( . تشهب  دراو  دـشاب  هتـشادن  تخاـنش 

خیـش دـننک . دایز  ای  مک  نآ  زا  يزیچ  هدومن و  فّرـصت  یعرـش  لئاسم  مامت  رد  دـنناوت  یم  لاعتم  دـنوادخ  نذِا  هب  ینعی  دنتـسه  یعیرـشت 
فرط زا  (ع ) ماما هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  عامجا ) لقع ، تّنس ، باتک ،  ) هناگراهچ ّهلدا  زا  هچنآ  : » دیوگ یم  دروم  نیا  رد  يراصنا 

رب هوالع  اهنآ  بساکم ص 153 ) دراد -( ». ار  مدرم  روما  مامت  رد  طرـش  دیق و  نودب  فّرـصت  تردق  هقلطم و  تنطلـس  لاعتم ، دـنوادخ 
رد ار  يرییغت  ره  دننک و  فّرـصت  یتسه  روما  مامت  رد  دنناوت  یم  یهلا  تردق  نذا و  هب  ینعی  دنراد  زین  ینیوکت  تیالو  یعیرـشت ، تیالو 

(ع) موصعم هدراهچ  ّسدقم  راونا  لاعتم  دـنوادخ  تاقولخم  نیلّوا  نایناهج . ناهج و  ندرک  دوبان  ای  ندرک  قلخ  دـننام  دـنروایب  دوجوب  نآ 
اهنآ تسا و  هدرک  اهنآ  لماش  ار  دوخ  تمحر  ضیف و  هدومن و  قلخ  ار  نایناهج  ناهج و  (ع ،) تیب لها  رطاخب  لاعتم  دـنوادخ  دـنا و  هدوب 
یهلا ءامسا  رهظم  هدوب و  لاعتم  دنوادخ  مظعا  مسا  (ع ) تیب لها  یفاک ج 1 ص 177 ) لوصا  دنشاب -( . یم  نایملاع  ملاع و  تقلخ  ببس 

لها یفاک ج 1 ص 143 ) لوصا  دریگ -( . یمن  رارق  یهلا  هاگرد  شریذپ  دروم  اهنآ  تفرعم  تخانـش و  نودب  یتدابع  چیه  دنـشاب و  یم 
هدیمح تافص  رهظم  (ع ) تیب لها  دنـشاب . یم  دحاو  رون  کی  مکح  رد  یگمه  دنتـسه و  مه  دننام  هیبش و  ًالماک  يدروم  ره  رد  (ع ) تیب

( هّیبجر ياعد  دشاب -( . یمن  ّتیلزا  قلطم و  دّرجت  دننام  تاذ  هب  صوصخم  تافـص  رد  زج  یقرف  چـیه  ادـخ  اهنآ و  نیب  دـشاب و  یم  یهلا 
تخانش نودب  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ّتبحم  تفرعم و  نیع  اهنآ ، ّتبحم  تفرعم و  تسا و  هتخانش  ار  ادخ  دسانشب ، ار  اهنآ  هک  یـسک  ره 

رد یبوبر  هدارا  دنـشاب و  یم  یهلا  هدارا  تّیـشم و  روهظ  ّلحم  (ع ) تیب لها  دـشدهاوخن . لاـعتم  دـنوادخ  تخانـش  هب  قّفوم  یـسک  ناـنآ 
ملاع و مامت  اهنآ  هلیـسوب  دنوادخ  دنـشاب و  یم  هّللا  دی  اهنآ  دوش . یم  رداص  اجنآ  زا  هدش و  لزان  اهنآ  يوسب  یتسه ، ناهج  هرادا  ریدقت و 
راونالاراحب ج 24 و ج 25 تسین -( . ندوب  یهّللا  یلع  ای  (ع ) تیب لها  ییادـخ  هب  داقتعا  رب  لیلد  بلطم  نیا  تسا . هدرک  قلخ  ار  نایملاع 

یم دوجوب  ار  اه  هویم  ناتخرد ، هلیـسوب  دـنوادخ  هک  روطنامه  تسا : بیترت  نیدـب  بلطم  نیا  حیـضوت  ع )  ) نیـسح ماما  هقلطم  تارایز  - 
یفالتخا بلطم ، نیا   » راونالاراحب ج 25 ص 20 و 120 تسا -( . هدرک  قلخ  ار  تاقولخم  مامت  (ع ) تیب لها  هلیـسوب  زین  روطناـمه  دروآ 

هچ ره  دنتسه و  تاقولخم  ادخ و  نیب  هطـساو  دنـشاب و  یم  یهلا  تاضویف  همـشچرس  تمظع و  تمحر و  ندعم  (ع ) تیب لها  دشاب )» یم 
... هّللا و بنج  هّللا و  ُنُذُا  هّللا و  ناسل  هّللادی و  اهنآ  ینعی  دسر  یم  اهنآ  هلیـسوب  دسرب  تاقولخم  هب  دیاب  هک  تردق و .... ملع و  تمعن و  زا 

زاغآ : » میناوخ یم  (ع ) تیب لها  هب  باطخ  هریبک  هعماـج  تراـیز  فلتخم  ياهتمـسق  رد  راونالاراحب ج 25 ص 20 و 22 ) دنـشاب -( . یم 
تمحر ناراب  امش  هطساو  هب  دیـسر . دهاوخ  نایاپ  هب  ناهج  نیا  امـش  هطـساوب  تسا و  هتفرگ  تروص  امـش  هطـساوب  ادخ و  هدارا  هب  یتسه 

هب ناراگتـسر  تسا و  هدـش  رّونم  نشور و  امـش  رون  هب  ناهج  دور و  یم  نیب  زا  اه  ینارگن  اـهمغ و  امـش  هطـساو  هب  دوش . یم  لزاـن  یهلا 
هطساوب دریگ . یم  تروص  تابثا ، وحم و  حول  ردق و  اضق و  ملاع  رد  تارییغت  هنوگ  ره  امش  هطساوب  دندش . راگتـسر  امـش  تیالو  تکرب 

ياعد .« ) دیآ یم  دورف  نامسآ  زا  قیالخ  يزور  ناراب و  تارطق  امش  هطساوب  دنوش . یم  روراب  هدییور و  نیمز  زا  ناتخرد  ناهایگ و  امش ،
ار یهلا  هکئالم  ناربمایپ و  مامت  (ع ) تیب لها  رون  تسا ) (ع ) موصعم هدراهچ  هیلاع  فراعم  بسک  رد  اهاعد  نیرتهب  زا  یکی  هریبک  هعماج 
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دنا هدروآ  تسدب  اهنآ  زا  ار  دوخ  تامولعم  یهلا ، بّرقم  هکئالم  هّنجا و  ادـخ و  ءایلوا  ناربمایپ و  مامت  تسا و  هدرک  تیادـه  ییامنهار و 
(ع) تیب لها  راونالاراحب ج 23 و ج 25 ) دنا -( . هدومن  انشآ  یهلا  فراعم  اب  ار  اهنآ  دنا و  هدوب  اهنآ  یمامت  داتسا  مّلعم و  (ع ) تیب لها  و 

درذـگ یم  اهنآ  رطاوخ  رد  هچنآ  ناگدـنب و  راتفگ  لامعا و  توکلم و  کلم و  ملاع  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ماـمت  هّللا و  يوساـم  هب 
هداتفا قاّفتا  هک  يزیچ  ره  زا  دننیب و  یم  ار  زیچ  همه  زین  اهنآ  دـنیب  یم  ار  زیچ  همه  ادـخ  هک  روطنامه  و  دنـشاب . یم  ربخ  اب  هاگآ و  ًالماک 

ناهج قیاقح  رارـسا و  مولع و  مامت  زا  ار  (ع ) تیب لها  دـنوادخ  دنـشاب . یم  ربخاب  نآ  زا  ًالماک  داتفا  دـهاوخ  قاـّفتا  هدـنیآ  رد  اـی  تسا و 
. )- دنتـسه اه  ینتـسناد  مولع و  مامت  ياراد  تسین و  ناهنپ  اهنآ  رب  يزیچ  چـیه  دنـشاب و  یم  نیبم  ماـما  اـهنآ  تسا و  هدومن  هاـگآ  یتسه 

هب ییاج  زا  ار  یهاک  رَپ  يداب  ینامـسآ ، تارک  زا  یکی  رد  دعب ، لاس  اه  نویلیم  دـشاب  رارق  رگا  راونالاراحب ج 26 ) هیآ 11 -  سی  هروس 
ََّنلوُقَتالَو : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  انبم  نیمه  رب  دهاوخن و  ادـخ  هک  نآ  رگم  دـنراد  ار  نآ  باسح  نالا  زا  (ع ) تیب لها  دربب  ییاج 

 )- رگم مهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  ادرف  نم  هک  وگم  ار  يزیچ  زگره  اـم ! لوسر  يا  ینعی : « ) ُهَّللا َءاـشَی  ْنَا  ـَِّالا  ًادَـغ *  کـِلذ  ٌلِـعاف  ّینِا  ٍْئیَِـشل 
یتسه ناهج  تاغل  اهنابز و  مامت  هب  (ع ) تیب لـها  راونالاراحب ج 57 ص 196 ) ادـخ -( ». تساوخ  اب  یئوگب  هکنآ  هیآ 23 ) فهک  هروس 

(ع) تیب لها  دننک . تبحـص  نانآ  اب  دنناوت  یم  دنراد و  یهاگآ  ناگدـنرپ و ... تاناویح و  اهناسنا و  نوگانوگ  فلتخم و  ياهنابز  زا  ّمعا 
چیه یلو  دنتـسه  ینایناهج  اهناهج و  ندروآ  دوجوب  ای  ندرک  دوبان  هب  رداق  یهلا  تردـق  اـب  هکنیا  اـب  دنتـسه و  دـنوادخ  ضحم  ناگدـنب 

دنوادخ روتـسد  قبط  اهنآ  راتفگ  لاعفا و  مامت  دنهد و  یمن  ماجنا  یهلا  روتـسد  نذا و  نودب  ار  یکچوک  یئزج و  رایـسب  راک  یّتح  يراک 
يرازیب و تّدشب  اهنآ  زا  (ع ) تیب لها  دنتسه و  رت  نوعلم  رتدب و  تارضح  نآ  نانمـشد  زا  (ع ) تیب لها  هرابرد  ناگدننکّولغ  تسا . لاعتم 

تاذ نیع  قلطم و  ِدّرجم  ّلقتـسم و  ار  اهنآ  یـسک  هّللاب ) ذوعن   ) هک تسا  نیا  ّولغ  ینعم  راونالاراحب ج 25 ص 272 ) دـنیوج -( . یم  يّربت 
لاعتم دنوادخ  قولخم  (ع ،) تیب لها  هک  تسناد  دیاب  دوشب . لئاق  لاعتم  دـنوادخ  لباقم  رد  یتردـق  اهنآ  يارب  ای  دـنادب و  لاعتم  دـنوادخ 
تردق ملع و  زا  هچ  ره  دنشاب و  یم  ّقح  ترضح  لماک  تعاطا  یگدنب و  ماقم  ياراد  دنتسه و  وا  هب  تبـسن  تادوجوم  نیرتعیطم  هدوب و 

نیرتهب و نیرتالاب و  دـشاب . یم  لاعتم  دـنوادخ  رما  قبط  اهنآ  فرح  لعف و  لمع و  ره  تسا و  هداد  ناـنآ  هب  ناـبرهم  يادـخ  دـنراد ، و ....
ماقم هب  ار  (ص ) ربمایپ دنوادخ ، هکنیا  زا  لبق  تسا و  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  اهنآ  قلطم  یگدنب  (ع ) تیب لها  هدیمح  تافص  نیرت  میظع 

راونالاراحب ج 25 تسا -( . هدیشخب  تّزع  ضحم ، تّیدوبع  دنلب  عیفر و  ماقم  هب  ار  نانآ  دنک ، رختفم  تماما  تماقم  هب  ار  ناماما  تّوبن و 
الاب و ردقنآ  (ع ) تیب لها  ماقم  تفرعم و  دنتـسین و  هسیاقم  لباق  دـنوادخ  تاقولخم  زا  یقولخم  چـیه  اب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ص 272 )

تمظع هّجوتم  رتشیب  دسانشب  رتشیب  ار  (ع ) تیب لها  یـسک  ردقچ  ره  دربب . یپ  اهنآ  تفرعم  هنک  هب  دناوت  یمن  یـسک  چیه  هک  تسا  میظع 
دیربن و الاب  ّقح ، یگدنب  ّتیدوبع و  هبترم  زا  ار  ام  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  یثیدح  رد  دـش . دـهاوخ  اهنآ  ماقم  تعفر  و 

دیناوت یمن  ار  تسا  هدومن  ءاطعا  ام  هب  دـنوادخ  هک  ار  يا  هبترم  ماقم و  نآ  تقیقح  ًاعطق  دـییوگب و  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  ام  هرابرد  هاگنآ 
اهنآ زا  یضعب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیموصعم  دروم  رد  ییایاضق  اه و  ناتساد  راونالاراحب ج 25 ص 274 ) دییامن -( ». كرد 

لباقم رد  ای  دـننک  یعالّطا  یب  راهظا  یعوضوم  زا  (ع ) تیب لها  تسا  نکمم  ًالثم  دراد  تافانم  تارـضح  نآ  تاماقم  یـضعب  اب  رهاـظ  هب 
نیا دشاب و  یمن  ایاضق  نآ  ّدر  ای  تارضح  نآ  تاماقم  ّدر  رب  لیلد  دراوم ، هنوگنیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  ای ؛... دنروخب و  تسکـش  یتردق 

دراد و تافانم  (ع ) تیب لها  تاماقم  تّیدوبع و  اب  ًاّلک  تسا  هدش  لقن  هک  ییایاضق  زا  یضعب  هّتبلا  دنراد -( . یتاحیضوت  هب  زاین  تانایرج 
ار یلکـشم  ای  دـنک  یعالّطا  یب  راهظا  یعوضوم  هرابرد  (ع ) موصعم هک  يدراوم  رد  دـشاب ). یم  تاّیلیئارـسا  تاّیلعج و  زا  غورد و  ًالماک 

تسا بلطم  رگنشور  حیضوت ، نیا  ای ،.... دهدن و  افـش  ار  نارگید  ای  دوخ  یـضیرم  ای  ددرگ  بولغم  يدارفا  ای  درف  لباقم  رد  ای  دنکن  ّلح 
هب هکنیا  رطاخب  یلو  دـننکب  یتردـق  لامِعا  عون  ره  دـنوش و  ربخاـب  یعوضوم  ره  زا  يزیچ و  ره  زا  یتحارب  دـنناوت  یم  (ع ) تیب لـها  هک :

نارگید هکنیا  يارب  عقاوم  یـضعب  نینچمه  دنهد و  یم  رارق  رظن  ّدم  ار  اهنآ  دننیب و  یم  ار  يدایز  ياه  تحلـصم  قیاقح و  یهلا ، تیادـه 
لامِعا ای  هتشاد و  هگن  ربخ  یب  عوضوم  نآ  زا  ار  دوخ  دننک و  یم  لمع  هنوگنیا  دنهدب  سرد  نانآ  هب  هدرک و  یعوضوم  ّتیمها  هّجوتم  ار 
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یم لاعتم  دنوادخ  ضحم  عیطم  هدـنب و  نوچ  یلو  دنتـسه  یتردـق  ملع و  عون  ره  ياراد  ادـخ  فطل  هب  (ع ) تیب لها  دـننک . یمن  یتردـق 
. دـننک یم  لمع  تسا  هدومرف  تیانع  ناـنآ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتمکح  رباـنب  دـننک و  یمن  يراـک  چـیه  ادـخ  تساوخ  نودـب  دنـشاب 
نانمشد و رب  يزوریپ  هب  دسرب  هچ  دننک  دوبان  قلخ و  ار  ینایناهج  ناهج و  دنناوت  یم  هک  تسا  يردقب  اهنآ  تردق  دش  رکذ  هک  روطنامه 

دهاوخب ادخ  دشاب و  تحلـصم  هک  يدروم  رد  طقف  دوخ  تردق  زا  دنتـسه  ادـخ  ضحم  هدـنب  نوچ  یلو  نارگید ، ای  دوخ  ضارما  هجلاعم 
. دننک یم  هدافتسا 

« مالسلا هیلع  نامز  ماما  ردام   ) مور رصیق  رتخد  زیگنا  تفگش  يارجام  »

هیاسمه و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  یقّنلا و  یلع  ماما  ترضح  نایلاوم  زا  يراصنا و  بوّیا  یبا  لسن  زا  هک  نامیلس  نب  رـشب  مان  هب  یـصخش 
نب ّیلع  نسحلا  یبا  ترضح  ام  يالوُم  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مداخ  روفاک  : » دیوگ یم  دوب ، ءاّرماس  رد  ناشیا 

يراصنا و دالوا  زا  وت  رشب ! يا  : » دومرف ترضح  نآ  متسشن  نوچ  متفر . ترـضح  نآ  دزن  نم  سپ  دناوخ ». یم  دوخ  دزن  هب  ارت  (ع ) دّمحم
لها ام  دامتعا  دروم  امـش  دـیرب . یم  ثاریم  هب  رگیدـکی  زا  ار  ّتبحم  یتسود و  نیا  هدوب و  امـش  نایم  رد  مادـم  ام ، یتسود  تالاوم و  نیا 
علّطم يزار  هب  ارت  تلیضف . نآ  ندرک  يوریپ  رد  هعیش  رب  يریگب  یشیپ  نآ  هلیسوب  هک  مشخبب  یتلیضف  وت  هب  مهاوخ  یم  نم  دیتسه و  تیب 

دز و رهُم  نآ  رب  دوخ  رتشگنا  اب  تشون و  یمور  نابز  ّطـخ و  هب  يا  هماـن  ترـضح  نآ  سپـس  متـسرف ». یم  يزینک  ندـیرخ  يارب  هدرک و 
تارف ربعم  رد  هاگحبص  رد  ورب و  دادغب  هب  ریگب و  ار  یفرـشا  نیا 220  : » دومرف سپس  دوب . یفرشا  نآ 220  هک  دروآ  نوریب  يدرز  هسیک 

اجنآ رد  ورب . شورف  هدرب  دیزی  نب  ورمع  مان  هب  یصخش  شیپ  وت  دنتسه . ناگدرب  شورف  لوغـشم  نایـساّبع  يالکو  اجنآ  رد  وشب . رـضاح 
نآ دزاس . رهاظ  دشاب  یم  وا  نت  رد  هدش  هتفاب  مکحم  ریرح  هماج  ود  تسا و  نانچ  نینچ و  شتفـص  هک  یکزینک  نایرتشم  يارب  وا  ات  شاب 

ار وا  يادص  دراذگب و  تسد  وا  رب  يا  هدنهاوخ  هکنیا  زا  دنک  یم  ابا  دننک و  هضرع  نارادیرخ  رب  ار  وا  هکنآ  زا  دـنک  یم  يراددوخ  زینک 
سپ دـش »! هدـیرد  متّفع  هدرپ  هک  ياو  : » دـیوگ یم  هک  نادـب  سپ  دـیوگ ؛ یم  يزیچ  یقیقر  هدرپ  سپ  رد  هک  يونـش  یم  یمور  ناـبز  هب 

لیم و وا  دیرخ  هب  هک  هدش  ثعاب  وا  تّفع  هک  ارچ  دشاب  نم  لام  یفرـشا  دصیـس  تمیق  هب  زینک ، نیا  : » تفگ دـهاوخ  نارادـیرخ  زا  یکی 
!؟ تسیچ هراچ  : » دیوگ یم  شورف  هدرب  نآ  سپ  دنز . یم  زابرـس  وا  هب  ندـش  هتخورف  زا  دـنک و  یم  يراددوخ  وا  یلو  منک ». ادـیپ  تبغر 

لیم وا  هب  مه  نم  لد  هک  دـیایب  يرتشم  کـی  دـیاب  هک  یتسردـب  ینک ؟ یم  هلجع  ارچ  : » دـیوگ یم  زینک  نآ  مشورفب ». ارت  هک  مراـچان  نم 
همان نم  اب  : » هک وگب  وا  هب  ورب و  شورف  هدرب  دـیزی  نب  ورمع  دزن  وت  تقو  نیا  رد  سپ  منک ». دامتعا  وا  تناید  افو و  رب  مناوتب  دـنک و  ادـیپ 

تواخـس يراوگرزب و  افو و  مرک و  همان  نیا  رد  تسا و  یمور  ّطخ  ناـبز و  هب  هتـشون و  تفطـالم  يور  زا  فارـشا  زا  یکی  هک  تسا  يا 
وا هب  دش و  هدیشک  شلیم  رگا  دیامن . لّمأت  همان  فاصوا  وا و  قالخا  رد  هک  هدب  زینک  نآ  هب  ار  همان  نیا  سپ  تسا ». هدرک  فصو  ار  دوخ 

هیلع يداه  ماما  هک  یئاهزیچ  نآ  مامت  هب  نم  سپ  : » تفگ نامیلـس  نب  رـشب  زینک ». نآ  ندـیرخ  رد  متـسه  وا  لـیکو  نم  سپ  دـش  یـضار 
هب ارم  : » تفگ دـیزی  نب  ورمع  هب  داـتفا و  هیرگ  هب  تّدـش  هب  درک  هاـگن  هماـن  نآ  هب  زینک  نآ  نوچ  سپ  مدرک . لـمع  دوب  هدوـمرف  مالـسلا 

تمیق رس  رب  ندز  هناچ  هب  عورش  نم  سپ  مشک ». یم  ار  دوخ  یشورفن  همان  نیا  بحاص  هب  ارم  رگا  مسق  ادخ  هب  شورفب . همان  نیا  بحاص 
اهرز تفرگ و  تروص  هلماعم  دش و  یـضار  دندوب  هداد  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یتمیق  نامه  هب  هکنآ  ات  مدومن  زینک  نآ  دیرخ 
هرجح هب  اـت  دـمآ . مدوب  هتفرگ  دادـغب  رد  هک  يا  هرجح  هب  نم  اـب  دوـب و  لاحـشوخ  نادـنخ و  زینک  نآ  متفرگ . لـیوحت  ار  زینک  مداد و  ار 

ایآ : » متفگ بّجعت  يور  زا  نم  دـیلام . یم  دوخ  ياه  هدـید  رب  دیـسوب و  یم  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هماـن  دیـسر ،
بوخ ناربمغیپ ! يایصوا  نادنزرف و  یگرزب  هب  تفرعم  مک  ِزجاع  يا  : » تفگ زینک  یسانش »!؟ یمن  ار  شبحاص  هک  یـسوب  یم  ار  يا  همان 

نم ردام  متسه و  مور  هاشداپ  رـصیق  دنزرف  ياعوشی ، رتخد  هکلم ، نم ، منک . نایب  تیارب  ار  دوخ  لاح  حرـش  ات  هدب  شوگ  نم  ياهفرح  هب 
هب ارم  هک  تساوخ  یم  رصیق  مّدج  مدوب  هلاس  هدزیس  نم  هک  یماگنه  رد  تسا . (ع ) یسیع ترـضح  ّیـصو  افـص ، نب  نوعمـش  نادنزرف  زا 
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اراصن و ياملع  مالسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  نّویراوح  لسن  زا  رفن  دصیـس  دادعت  دوخ ، رـصق  رد  سپ  دروآرد . دوخ  ردارب  دنزرف  دقع 
لیابق ياه  هدرکرس  ناگرزب و  هاپـس و  نارادرـس  رکـشل و  يارما  زا  رفن  رازه  راهچ  و  تلزنم ، ردق و  نابحاص  زا  رفن  دصتفه  ناشیا و  داّبع 
هیبـعت هیاـپ  لـهچ  يور  رب  ار  تخت  نآ  دوب و  هدـش  نیئزت  رهاوج ، عاوـنا  هب  هک  دـنتخاس  رـضاح  ار  یتـخت  داد  روتـسد  سپ  درک . عـمج  ار 

رب اه  لیجنا  ناشیـشک ، نوچ  داتـسرف . تخت  يالاب  رب  ار  دوخ  ردارب  رـسپ  دنداد و  رارق  ییاه  يدنلب  رب  ار  دوخ  ياه  بیلـص  اهتب و  دندرک ،
داتفا و تخت  زا  کلم ، ردارب  رسپ  داتفا و  نیمز  رب  تخت  تسکش و  تخت  هیاپ  داتفیب و  دش و  نوگنرس  اهبیلـص  دنناوخب ، هک  دنتفرگ  تسد 
ام هاشداپ ! يا  : » تفگ مّدج  هب  ناشیا  گرزب  درک . ندیزرل  هب  عورـش  ناشیاضعا  دش و  ّریغتم  ناشیـشک  ياهگنر  لاح  نآ  رد  دش . شوهیب 
.« دور یم  نیب  زا  يدوزب  حیـسم  نید  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  داد  يور  ییاهتـسوحن  نآ ، ببـس  هب  هک  راد  فاعم  يراـک  نینچ  زا  ار 

دیراذگب و دوخ  ياج  هب  ار  اهبیلـص  دـینک و  اپرب  رگید  راب  ار  تخت  نیا  : » تفگ ناشیـشک  املع و  هب  تفرگ و  دـب  لاف  هب  ار  رما  نیا  مّدـج 
نوچ دیامنب ». ار  ردارب  نیا  تسوحن  عفد  ردارب ، نآ  تداعـس  ات  میروآرد  وا  جاودزا  هب  ار  رتخد  نیا  ات  دینک  رـضاح  ار  تخبدـب  نیا  ِردارب 

داد و يور  یلبق  عیاـقو  ناـمه  دـندرک ، لـیجنا  ندـناوخ  هب  عورـش  هک  نیمه  دـندرب ، تخت  يـالاب  رب  ار  رگید  ردارب  نآ  دـندرک و  نـینچ 
. ردارب ود  تسوحن  زا  هن  تسا  يرورس  تداعس  زا  نیا  هک  دنتـسنادن  ار  راک  نیا  ّرـس  یلو  دوب  ردارب  نآ  تسوحن  لثم  ردارب ، نیا  تسوحن 
رد متفر ، باوخ  هب  دش و  بش  نوچ  دوب . هدـش  هدنمرـش  هدز و  تلاجخ  رایـسب  تشگزاب و  ارـسمرح  هب  مّدـج  دـندش و  قّرفتم  مدرم  سپ 
یم يدنلب  نامسآ  رب  تعفر ، زا  هک  دندرک  بصن  رون  زا  يربنم  دندش و  عمج  نیّیراوح ، اب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  مدید  باوخ 
نب ّیلع  شداـماد  ّیـصو و  اـب  ص ،)  ) دّـمحم ترـضح  دوـب . هتـشاذگ  ار  تخت  مّدـج ، هک  دـنداد  رارق  یعـضوم  ناـمه  رد  ار  نآ  دوـمن و 

زا مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  دنتخاس . رّونم  شیوخ ، مودق  رون  هب  ار  رـصق  ناشیا ، راوگرزب  نادنزرف  ناماما و  زا  یعمج  و  (ع ) بلاطیبا
مالسا ربمایپ  سپس  تخادنا . ترـضح  نآ  ندرگ  رد  تسد  ص ،)  ) یفطـصم دّمحم  ءایبنا ، متاخ  لابقتـسا  هب  لالجا  میظعت و  بدا و  يور 

يراگتـساوخ دوخ ، دنمتداعـس  دـنزرف  نیا  يارب  ار  افـص  نوعمـش  وت ، ّیـصو  دـنزرف  هکلم  هک  ما  هدـمآ  نم  هّللا ! حور  يا  : » دوـمرف (ص )
ترـضح يداد . نم  هب  ار  شا  هماـن  وـت  هک  یـسک  نآ  دـنزرف  هک  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  تماـما ، جُرب  هاـم  هب  دـندرک  هراـشا  و  میاـمن ».

لآ محر  هب  ار  دوـخ  مِحَر  تـسا ؛ هدروآ  يور  وـت  هـب  ناـهج  ود  فرـش  : » تـفگ تخادـنا و  يرظن  نوعمـش  ترـضح  يوـسب  (ع ) یـسیع
يا هبطخ  ص )  ) لوسر ترـضح  دـندمآرب و  ربنم  نآ  رب  یگمه  سپ  مداد ». ماجنا  ار  راک  نیا  : » تفگ نوعمـش  نک ». دـنویپ  (ص ) دّـمحم

اب ص )  ) دّمحم ترـضح  نادنزرف  دندروآ و  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دقع  هب  ارم  ع ،)  ) حیـسم ترـضح  اب  دناوخ و 
ار زار  نیا  مدرکن و  لقن  دوخ  ّدج  ردپ و  يارب  ار  باوخ  نآ  ندش ، هتـشک  سرت  زا  مدش ، رادیب  باوخ  نآ  زا  نوچ  دندش . هاوگ  ناّیراوح 
هب ار  مرارق  ربص و  هیامرس  دش و  یم  لعتشم  ما ، هنیس  نوناک  رد  زورب  زور  تماما ، کلف  دیشروخ  نآ  تّبحم  شتآ  متشاد . ناهنپ  هنیس  رد 

دیدرگ و یم  رترغال  مندب  دـش و  یم  رت  هدرـسفا  ما  هرهچ  زور  ره  دـش و  مارح  نم  رب  ندـیماشآ  ندروخ و  هک  يّدـح  هب  ات  داد  یم  انف  داب 
درد ياود  زا  دشاب و  هدرکن  رضاح  نم  هجلاعم  يارب  مّدج  هک  دنامن  یبیبط  مور ، ياهرهـش  رد  دش . یم  رهاظ  نوریب  رد  ناهنپ ، قشع  راثآ 

ییوزرآ ترطاـخ  رد  اـیآ  نم ! مشچ  رون  يا  : » تفگ نم  هب  يزور  دـش ، سویأـم  نم  درد  جـالع  زا  نوچ  دـشاب . هدوـمنن  لاؤـس  وا  زا  نم 
روتـسد رگا  لاح  منیب ، یم  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  ینامداش  یلاحـشوخ و  ياهرد  نم ! ّدـج  يا  : » متفگ میاـمن »؟ هدروآرب  ار  نآ  اـت  تسه 
ترضح لاعتم ، دنوادخ  هک  متـسه  راودیما  دنیامن  دازآ  ار  اهنآ  دنرادرب و  تسد  نادنز  رد  ناملـسم  ناریـسا  رازآ  هجنکـش و  زا  ات  یهدب 

متخاـس و رهاـظ  دوخ  زا  تّحـص  یتمالـس و  كدـنا  دـندرک ، نینچ  نوچ  درک و  لوبق  مّدـج  دـشخبب ». نم  هب  یتیفاـع  شرداـم ، حیـسم و 
باوخ رد  بش ، راهچ  زا  دعب  تشاد . یم  زیزع  ار  ناملـسم  ناریـسا  رگید  دـش و  داش  لاحـشوخ و  مّدـج  سپ  مدروخ ؛ اذـغ  مه  يرادـقم 

نآ تمدـخ  رد  هک  یتشهب  نایروح  زا  زینک  رازه  اـب  س )  ) میرم ترـضح  و  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  ناـیملاع ، ناـنز  نیرتهب  هک  مدـید 
مداتفا شنماد  هب  نم  سپ  تسا ». وت  رهوش  ردام  نانز ، نیرتهب  نوتاخ و  نیا  : » تفگ س )  ) میرم ترضح  دندمآ . نم  شیپ  دندوب  ترضح 

نم دنزرف  : » دومرف ترـضح  نآ  دنک . یم  يراددوخ  نم  اب  رادـید  زا  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هک  مدرک  تیاکـش  متـسیرگ و  و 
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زا نارمع ، رتخد  میرم  مرهاوخ  کنیا  یتسه !؟ نایحیسم  بهذم  رب  يروآ و  یم  كرـش  ادخ  هب  وت  هک  یلاح  رد  دیایب  وت  ندید  هب  هنوگچ 
ترضح دندرگ و  دونـشخ  وت  زا  (ع ) میرم ترـضح  حیـسم و  ترـضح  یلاعت و  ّقح  هک  يراد  لیم  رگا  دیوج ، یم  يرازیب  ادخ  يوسب  وت 

هک مهد  یم  تداهش  ینعی : .« ) هّللا لوسر  دّمحم  ّنا  دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  : » وگب سپ  دیایب ، وت  ندید  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما 
ترـضح مدومن ، ظّفلت  ار  هبّیط  هملک  ود  نیا  نوچ  تسا ). دنوادخ  هداتـسرف  دّـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  دـنوادخ و  زج  يدوبعم  تسین 

یم وت  يوسب  ار  وا  نم ، هک  شاـب  مدـنزرف  ندـمآ  رظتنم  نونکا ، : » دومرف داد و  يرادـلد  دنابـسچ و  دوـخ  هنیـس  هب  ارم  س )  ) ءاـسّنلا ةدـّیس 
، باوخ رد  دعب  بش  رد  مدرب . یم  ار  ترـضح  نآ  تاقالم  راظتنا  مدـنار و  یم  نابز  رب  ار  هبّیط  هملک  ود  نآ  مدـش ، رادـیب  نوچ  متـسرف ».

تقرافم زا  ارچ  يدرک ، دوخ  تّبحم  ریـسا  ار  ملد  هکنآ  زا  دـعب  نم ! تسود  يا  : » مدرک ضرع  دـیدرگ . علاط  ترـضح  نآ  لامج  باـتفآ 
هک نونکا  يدوب ، كرشم  وت  هک  نآ  يارب  رگم  دوبن  وت ، دزن  هب  نم  ندمآ  رید  : » دومرف ترـضح  نآ  يداد »!؟ رجز  نینچ  ارم  دوخ ، لامج 
هب ار  نارجه  نیا  دناسرب و  رگیدکی  هب  يرهاظ  دُعب  رد  ارت  نم و  یلاعت  يادخ  هک  نامز  نآ  ات  دمآ  مهاوخ  وت  دزن  بش  ره  يدش  ناملـسم 
نب رـشب   ) نم دومرف ». اود  لاصو  تبرـش  هب  ارم ، نارجه  درد  هکنیا  رگم  تشذـگن  بش  کی  لاح ، ات  بش  نآ  زا  دـنادرگ ». لّدـبم  لاصو 
داد ربخ  نم  هب  (ع ) يرکسع نسح  ماما  اهبش  زا  یبش  رد  : » تفگ س )  ) سجرن ترضح  يداتفا »؟ ناریسا  نایم  رد  هنوگچ  : » متفگ نامیلس )

نازینک و ناـیم  رد  ار  دوـخ  وـت  تفر ؛ دـهاوخ  بقع  زا  دوـخ ، داتـسرف و  دـهاوخ  ناناملـسم  هـیلع  رب  يرکـشل  تّدـج ، زور  نـالف  رد  هـک 
رکـشل هعیلط  مدرک . نانچ  نم  سپ  ورب ». هار  نالف  زا  وشب و  ناور  دوخ  ّدـج  لاـبند  هب  دنـسانشن و  ارت  هک  یتروصب  زادـنیب  وا  ناراکتمدـخ 

نم هک  تسا  هتسنادن  وت  زا  ریغ  هب  یـسک  لاح ، هب  ات  يدید و  هک  دوب  نیا  نم  راک  رخآ  دندرک و  ریـسا  ار  ام  دندروخرب و  ام  هب  ناناملـسم 
! یلب : » تفگ وا  یناد ». یم  یبوخ  هب  ار  یبرع  ناـبز  یتسه و  گـنرف  لـها  زا  وت  هک  تسا  بیجع  نیا  : » متفگ متـسه ». مور  هاـشداپ  رتـخد 

نابز مه  هک  یمجرتم  نز  نم  يارب  دـهدب ، داـی  ار  هنـسح  بادآ  نم  هب  هک  تساوخ  یم  تشاد و  نم  هب  مّدـج  هک  يداـیز  ّتبحم  رطاـخب 
متـسناوت هکنآ  ات  تخومآ  یم  یبرع  تغل  نم  هب  دمآ و  یم  ماش  حبـص و  ره  وا  هک  دوب  هداد  رارق  ار  تسناد  یم  یبرع  نابز  مه  یگنرف و 

هب ترـضح  مدـناسر ، (ع ) یقّنلا یلع  ماما  ترـضح  تمدـخ  ءاّرماس  هب  ار  وا  نوچ  : » دـیوگ یم  نامیلـس  نب  رـشب  مریگب ». دای  ار  ناـبز  نیا 
(ص) دّمحم يراوگرزب  فرش و  ار و  يراصن  نید  ّتلذ  مالـسا و  نید  تّزع  داد  ناشن  وت  هب  یلاعت ، هناحبـس و  ّقح  هنوگچ  : » دومرف ناشیا 

هیلع يداـه  ماـما  یناد ». یم  رتهب  نم  زا  وت  هک  ار  يزیچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  وت  يارب  منک  فصو  هنوگچ  : » تفگ ار »؟ وا  تیب  لـها  و 
يدبا فرش  کی  هب  ارت  ای  مهدب  وت  هب  یفرشا  رازه  هد  هک  نیا  وت ، دزن  تسا  رتهب  کی  مادک  مرادب . یمارگ  ارت  مهاوخ  یم  : » دومرف مالسلا 

(ع) یقّنلا یلع  ماـما  ترـضح  مهاوخ ». یمن  لاـم  مهاوخ و  یم  ار  فرـش  تراـشب  : » درک ضرع  س )  ) سجرن ترـضح  مهدـب »؟ تراـشب 
زا ُرپ  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  ُرپ  ار  نیمز  ددرگ و  یم  ملاع  برغم  قرـشم و  هاشداپ  هک  يدـنزرف  هب  ارت  داب  تراشب  : » دومرف

مالسلا هیلع  يداه  ماما  دمآ »؟ دهاوخ  دوجوب  یسک  هچ  زا  دنزرف  نیا  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  سجرن  ترضح  دشاب ». هدش  روج  ملظ و 
هچ دقع  هب  ارت  وا ، ّیصو  حیسم و  ترضح  : » دیسرپ وا  زا  سپس  درک ». يراگتساوخ  وا  يارب  ارت  ص )  ) دّمحم ترـضح  هک  یـسک  : » دومرف
هب هک  یبش  زا  : » تفگ وا  یسانش »؟ یم  ار  وا  : » دومرف ترضح  (ع ».) يرکسع نسح  ماما  وت ، دنزرف  دقع  هب  : » تفگ وا  دندروآرد »؟ یـسک 

: دومرف دیبلط و  ار  مداخ  ع ،)  ) يداه ماما  سپ  دشاب ». هدماین  نم  ندید  هب  وا  هک  تسا  هتـشذگن  یبش  مدـش ، ناملـسم  نانز ، نیرتهب  تسد 
همیکح متفگ ». یم  هک  تسا  يزینک  نآ  نیا ، : » دومرف ترـضح  دـش  لـخاد  س )  ) همیکح نوچ  دـیایب ». هک  وگب  همیکح  مرهاوـخ  هب  ورب  »

رتخد يا  : » دومرف نوتاخ  همیکح  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  سپـس  درک . شزاون  رایـسب  هتفرگ ، رب  رد  ار  س )  ) سجرن ترـضح  نوتاـخ ،
هیلع نامّزلا  بحاص  ردام  يرکـسع و  نسح  ماما  نز  وا  اریز  هدب ، شزومآ  وا  هب  ار  اهتّنـس  تابجاو و  ربب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  ادخ ! لوسر 

مجن 26)  ) یسوط خیش  تبیغ  تسا -( ». مالسلا 

« مالسلا هیلع  نامز  ماما  زیگنا  تفگش  دّلوت  »
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هب مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنیا  زا  دعب  دیوگ : یم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دـعب  (ع ،) داوج ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح 
ترایز هب  هچنانچ  متفر ، یم  وا  ترایز  هب  نم  تفرگ ، رارق  دوخ  راوگرزب  ردپ  ياج  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیـسر و  تداهش 

يا : » متفگ دروایبرد . میاپ  زا  ار  ما  همکچ  هک  دمآ  نم  دزن  هب  نوتاخ  سجرن  سپ  متفر . ناشیا  دزن  هب  يزور  متفر . یم  ترـضح  نآ  ردـپ 
هب ریخ ! : » متفگ مروایب ». رد  ارت  همکچ  دـیاب  نم  و  تسه ! نم  راوگرزب  مناخ  وت  : » تفگ مروایب ». رد  ارت  همکچ  دـیاب  نم  مراوگرزب ! مناخ 

يرکـسع نسح  ماما  منک ». یم  تمدخ  ارت  مراذگ و  یم  دوخ  ناگدید  رب  ارت  نم  هکلب  يروایب ، رد  ارم  همکچ  مراذگ  یمن  هک  مسق  ادـخ 
. متـسشن ترـضح  نآ  دزن  رد  باتفآ  بورغ  ات  نم  دـهدب ». ریخ  يازج  ارت  دـنوادخ  هّمع ! يا  : » دومرف دینـش و  ار  اـم  نانخـس  مالـسلا  هیلع 

دزن ار  بشما  هّمع ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  منکب ». تعجارم  ات  روایب  ارم  سابل  : » تفگ مدرک و  ادص  ار  يزینک  سپس 
یم قلخ  رب  لاعتم  دـنوادخ  تّجح  تسا و  میرک  هک  يدولوم  بش  نیا  رد  يدوزب  تسا و  نابعـش  همین  بش  بش ، نیا  اریز  نک . هتوتیب  ام 

ّلجوّزع دنوادخ  هک  یتسردب  سپ  دنک . یم  هدنز  شندرم ، زا  دعب  ار  نیمز  وا  هلیـسوب  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  وا  دوش ، یم  ّدلوتم  دـشاب 
دنزرف نیا  یسک  هچ  زا  نم ! ياقآ  يا  : » متفگ دیامن ». رورسم  تسا  نم  نیـشناج  هک  قلخ  رب  دوخ  تّجح  دوخ و  ّیلو  هب  ارت  هک  تسا  دوز 

یلو متفر  س )  ) سجرن ترضح  دزن  مدش و  لاحشوخ  رایسب  تراشب  نیا  رطاخب  نم  سپ  سجرن ». زا  : » دومرف ترـضح  دوش »؟ یم  ّدلوتم 
یمن سجرن  رد  ار  یلمح  رثا  نم  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  هـب  مدرک و  بّـجعت  سپ  مدـیدن ، ار  یلمح  رثا  وا  رد 

و دننک ، یم  لمح  دوخ  ياهولهپ  رد  ار  ام  نامناردام ، میوش و  یمن  هتشادرب  اهمکش  زا  ءایصوا  ام  : » دومرف درک و  یمّـسبت  ترـضح  منیب ».
یمن ام  هب  یفیثک  هک  میتسه  دـنوادخ  ياهرون  اـم  اریز  مییآ  یم  نوریب  دوخ  نارداـم  تسار  فرط  زا  هکلب  مییآ  یمن  نوریب  ماـحرا  زا  اـم 
نوچ رجف ». عولط  تقو  رد  : » دومرف ترـضح  دوش »؟ یم  ّدلوتم  دولوم ، نآ  بش ، نیا  زا  یتقو  هچ  رد  نم ! دّیـس  يا  : » مدرک ضرع  دسر ».

ندـناوخ زامن  رب  دـش ، بش  همین  نوچ  مدوب . سجرن  بقارم  هتـسویپ  متفر و  باوختخر  هب  مدرک و  راطفا  مدـش ، غراـف  ءاـشع  زاـمن  زا  نم 
رجف هک  منیبب  ات  متفر  نوریب  سپـس  درادن . دوجو  یّـصاخ  دروم  چیه  هدیباوخ و  نوتاخ  سجرن  مدـید  دـش ، مامت  مزامن  نوچ  متـساخرب و 

. تفای هار  مرطاخ  هب  ییاهکـش  سپ  دوب ، باوخ  رد  نانچمه  نوتاخ  سجرن  تسا و  هدش  علاط  لّوا ، رجف  هک  مدید  سپ  هن ، ای  تسا  هدـش 
رما کنیا  هک  نکن  هلجع  هّمع ! يا  : » دومرف دز و  ادص  ارم  دوب ، هتسشن  هک  ییاج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماگنه  نیمه  رد 

، نوتاخ سجرن  هک  مدوب  ندـناوخ  رد  مدـناوخ و  ار  سی »  » و هدجـس » ملا   » ياـه هروس  متـسشن و  نم  سپ  تسا ». هدـش  کـیدزن  تدـالو 
یم يزیچ  ساسحا  داب ! وت  رب  يادـخ  مان  : » متفگ مدینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  مدـیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  عیرـس  نم  دـش . رادـیب  ناسرت 

. مدناوخ وا  رب  ار  یهلا  مان  متفرگ و  لغب  رد  ار  وا  سپ  دراد ، بارطضا  نوتاخ ، سجرن  مدید  لاح ، نیا  رد  هّمع »! يا  یلب  : » تفگ ییامن »؟
: تفگ نوتاـخ  سجرن  يراد »؟ یلاـح  هچ  : » مدیـسرپ وا  زا  ناوخب ». وا  رب  ار  ردـق  هروس  : » هک دز  ادـص  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 

سپ دوب . هدومرف  رما  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هچنانچ  مدش  ردق  هروس  ندناوخ  لوغـشم  سپ  دومرف ». میالوم  هچنآ  رثا  دش  رهاظ  »
نم درک و  مالـس  نم  رب  دـناوخ و  یم  ار  مدـناوخ  یم  نـم  هـک  هـچنآ  درک و  یم  یهارمه  نـم  اـب  زین  نوتاـخ  سجرن  مکـش  رد  لـفط  نآ 

ار ام  ياه  کچوک  یلاعت  ّقح  هک  نکن  بّجعت  یهلا  تردق  زا  هّمع ! يا  : » هک دومرف  دز و  ادص  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مدیـسرت .
ناهگان هک  دوب  هدشن  مامت  ترـضح  نخـس  دنادرگ ». یم  دوخ  تّجح  نیمز ، يور  رد  ار  ام  یگرزب ، رد  دـنادرگ و  یم  ایوگ  تمکح ، هب 

ماما ترضح  يوسب  نانک  دایرف  سپ  دوب . هدش  هدز  وا  نم و  نایم  يا  هدرپ  ایوگ  مدیدن . ار  وا  دش و  دیدپان  مرظن  زا  س )  ) سجرن ترضح 
دعب مدومن و  تعجارم  نم  سپ  تفای ». یهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  وا  هک  هّمع ! يا  درگرب  : » دومرف ترضح  نآ  مدیود . (ع ) يرکـسع نسح 
هیلع رمالا  بحاص  ترضح  دومن و  هریخ  ار  ممشچ  هک  تسا  يرون  يو  رب  هک  مدید  ار  نوتاخ  سجرن  دش و  هتشادرب  هدرپ  یمک ، نامز  زا 
هّللا ّالا  هلا  نا ال  دهشا  : » تفگ یم  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  دوخ  هباّبس  ناتشگنا  هداتفا و  هدجس  هب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  مالـسلا 
نم ّدـج  یتسردـب  دـنوادخ و  زج  يدوـبعم  تسین  هک  مهد  یم  تداهـش  ینعی : .« ) نینمؤـملاریما یبا  ّنا  هّللا و  لوـسر  دّـمحم  يّدـج  ّنا  و 

مهّللا : » دومرف سپ  دیـسر ، دوخ  هب  هکنیا  ات  درمـش  ار  ناماما  کـی  کـی  هاـگنآ  تسا ). نینمؤملاریما  مردـپ  و  دـنوادخ ، هداتـسرف  دّـمحم ،
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هدـعو نم  هب  هک  هچنآ  هب  نک  افو  ایادـخ  ینعی : .« ) ًالدـع ًاطـسق و  ضرالا  یب  ءالما  یتاطو و  ّتبث  يرما و  یل  ممتا  ینتدـعو و  ام  یلزجنا 
تـسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نک ). داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  نم  هلیـسوب  نادرگ و  مکحم  ار  میاهمدـق  نک و  مامت  ار  مرما  يا و  هداد 

ّبر هّلل  دمحلا  : » دومرف درک و  هسطع  هاگنآ  دومن . دنلب  ار  دوخ  هبابـس  ود  هدمآرد و  وناز  هب  دـش  دـّلوتم  ع ،)  ) يدـهم ترـضح  نوچ  هک :
تسا و نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپس  ینعی : .« ) ربکتسم فکنتـسم و ال  ریغ  هّللا  رکذ  ًادبع  هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلـص  نیملاعلا و 
هک دندرک  نامگ  ناملاظ  : » دومرف هاگنآ  درک ). دای  ار  ادخ  يرابکتـسا  گنن و  چیه  نودب  هک  يا  هدنب  داب ، وا  لآ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد 

( یسوط خیش  تبیغ  دش -( ». یم  لیاز  کش  هنیآره  دنداد  یم  هزاجا  نم  هب  نتفگ  نخس  رد  رگا  دش ، دهاوخ  لطاب  دنوادخ  تّجح 

« نیمز هب  هکئالم  ندمآ  رون و  ندش  عطاس  »

و دش ، نهپ  نامـسآ  قافآ  رد  دیدرگ و  عطاس  ترـضح  نآ  زا  يرون  دیدرگ  دـّلوتم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  یماگنه  تسیورم :
زاورپ دندیلام و  یم  ترضح  نآ  ندب  يور و  رس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دندمآ و  نییاپ  هب  نامسآ  زا  يدیفس  ناگدنرپ  تروصب  يا  هکئالم 

ۀکئالملا و وه و  ّالا  هلا  ّهنا ال  هّللا  دهش  : » دومرف دومن و  دنلب  ار  شرس  سپس  داتفا ، هدجـس  هب  شیوخ  راگدرورپ  يارب  هاگ  نآ  دندرک . یم 
یم یهاوگ  دـنوادخ  ینعی : ( ) هروس 18 نارمع  لآ  مالـسالا -( ». هّللادـنع  نیّدـلا  نا  میکحلا  زیزعلا  وه  ّالا  هلا  طسقلاب ال  ًاـمئاق  ملعلا  اولوا 

تلادع هب  مایق  ملاع ) مامت  رد  دنوادخ   ) هک یلاح  رد  دـنهد ، یم  یهاوگ  شناد ، نابحاص  ناگتـشرف و  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  دـهد 
زا نم  هک : تسا  يورم  نسح  یلع  یبا  زا  بقاثلا ) مجن  نیدـلا -  لامک  تسا -( ). میکح  مه  اناوت و  مه  هک  تسین ، وا  زج  يدوبعم  دراد ،
هک ینامز  نآ  دندوب و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  هیدـه  ناونع  هب  ارم  : » تفگ وا  هک  مدینـش  یکزینک 

نامـسآ قفا  هب  هدش و  نشور  وا  لامج  زا  هک  ار  مدید  يرون  ناهگان  مدوب ، رـضاح  نم  دـمآ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح 
یم وا  كرابم  ياضعا  ماـمت  يور و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياـهرپ  دـندمآ و  یم  ریز  هب  نامـسآ  زا  هک  مدـید  ار  يدیفـس  ناگدـنرپ  تسویپ و 

ترضح نآ  مدرک ، ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  ار  لاوحا  نیا  دندرک . یم  جورع  نامـسآ  هب  نآ  زا  دعب  دندیلام و 
نارای ناشیا  دندوب و  هدمآ  دورف  نم  دنمجرا  دنزرف  داب  كرابم  تینهت و  يارب  هک  دندوب  ناگتـشرف  ناگدنرپ ، نآ  : » دومرف درک و  یمّـسبت 

( ءایبنا خیرات  دنتسه -( ». نامّزلا  رخآ  رد  وا 

« یهلا گرزب  ناربمایپ  بتک  نآرق و  ندناوخ  »

: هک دز  ادص  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیدرگ ، ّدلوتم  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هکنیا  زا  دعب  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
نـسح ماما  نآ  روضح  هب  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  نوچ  مدرب ، ترـضح  نآ  دزن  هب  متـشادرب و  ار  وا  سپ  روایب ». نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف  »
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  سپس  درک . مالس  شراوگرزب  ردپ  رب  دوب  نم  تسد  يور  رب  هک  یلاح  رد  دیسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

. دوب شراوگرزب  ردپ  ِفیرش  هنیس  يور  رب  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  كرابم  ياپ  يروطب  تفرگ ، دوخ  تسد  ود  يور  رب  ار  وا 
رون ءایبنا و  هّیقب  ادـخ و  تّجح  يا  وگب  نخـس  : » دومرف دـیلام و  وا  رونا  يور  رب  ار  دوخ  فیرـش  تسد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

ّنا هل و  کیرشال  هدحو  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ءایـصوا و »!... متاخ  ارقف و  هاگهانپ  ءایفـصا و 
درادن یکیرش  تساهنت و  هک  دنوادخ  زج  يدوبعم  تسین  هک  مهد  یم  تداهـش  ینعی : .« ) هّللا یلو  ًاّیلع  ّنا  دهـشا  هلوسر و  هدبع و  ًادّمحم 

هب کی  بانج ، نآ  ات  ار  ءایـصوا  سپـس  تسا ). دنوادخ  ّیلو  یلع ، هک  یتسردب  تسا و  دنوادخ  هداتـسرف  هدنب و  دّـمحم ، هک  یتسردـب  و 
؛ میهاربا فحُص  هب  دومن  ادتبا  ناربمغیپ و  رب  دوب  هدش  لزان  هچنآ  درک  تئارق  وا  سپ  ناوخب ». : » دومرف (ع ) نسح ماما  سپـس  درمـش . کی 

دّمحم ناقرف  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  حلاص و  باتک  حون و  سیردا و  باتک  دناوخ  هاگنآ  دـناوخ . ینایرِـس  نابز  هب  ار  نآ  سپ 
نیذـّلا یلع  ّنمن  نا  دـیرن  و  : » دـناوخ نینچ  تفگ و  هّللا  مسب  دومن و  هذاعتـسا  وا  نینچمه  دـش . ءایبنا  صَـصق  لـقن  لوغـشم  دـعب  و  (ص )
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اوناکام مهنم  امهدونج  ناـماه و  نوعرف و  يرن  ضرـالا و  یف  مهل  نکمن  و  نیثراولا *  مهلعجن  ًۀّـمئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا 
نیمز هیآ 5 و 6 ) صـصق  هروس  يور -(  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  تّنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میتساوخ  یم  ام  ینعی : .« ) نورذحی
سپس میهد ). ناشن  دنتـشاد  میب  اهنآ  زا  ار  هچنآ  ناشنایرگـشل ، ناماه و  نوعرف  هب  و  میزاس ، اجرباپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح  و  میهد ، رارق 

نآ ع ،)  ) يرکسع نسح  ماما  سپس  داتسرف . تاولص  مالسلا  هیلع  هّمئا  زا  کی  ره  رب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رب  و  ص )  ) ادخ لوسر  رب 
هدعو هک  دنادب  دوشن و  نیگهودنا  دوش و  نشور  شمشچ  ات  نادرگرب  شردام  يوس  هب  ار  وا  هّمع ! يا  : » دومرف داد و  نم  هب  ار  ترـضح ،

مّود رجف  هک  یتقو  رد  مدنادرگرب  شردام  يوسب  ار  ترـضح  نآ  نم  سپ  دنناد ». یمن  مدرم  رتشیب  نکلو  تسا  ّقح  هلالج ، ّلج  دـنوادخ 
يرکـسع نسح  ماما  زا  هاگنآ  دش . علاط  باتفآ ، هکنآ  ات  مدـش  تابیقعت  ندـناوخ  لوغـشم  مدروآ و  ياجب  ار  زامن  سپ  دوب . هدـش  نشور 

مالـس مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رب  هک  متفر  ماگنه  حبـص  رگید  زور  متـشگزاب ». دوخ  لزنم  هب  هدرک و  یظفاحادـخ  مالـسلا  هیلع 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  هب  مدرکن . هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  یلو  منیبب  ار  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هک  متـشادرب  ار  هدرپ  منک ،

(، ع  ) یسوم ردام  هک  یسک  نآ  هب  مدرپس  ار  وا  هّمع ! يا  : » دومرف ترـضح  نآ  دش »!؟ هچ  نم  دّیـس  موش ! وت  يادف  : » مدرک ضرع  مالـسلا 
( بقاّثلا مجن  درپس -( ». وا  هب  ار  شدنزرف 

« سُدُقلا حور  طّسوت  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندرب  »

مدنزرف : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ع ،)  ) رمالا بحاص  ترـضح  ّدلوت  زا  دعب  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح  يرگید ، تیاور  رد 
دیسر شراوگرزب  ردپ  لباقم  رد  نوچ  مدرب ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  متـشادرب و  ار  ترـضح  نآ  نم  سپ  روایب ». نم  دزن  ار 
تفرگ نم  تسد  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  سپس  درک . مالس  شراوگرزب  ردپ  رب  تشاد  رارق  نم  ناتـسد  رد  هک  یلاح  رد 

نآ زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندینارتسگ . ترـضح  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  ياهلاب  يا ) هکئالم  ، ) یناگدنرپ لاح ، نآ  رد  و 
تشادرب و ار  ترـضح  هدـنرپ ، نآ  سپ  نادرگزاـب ». اـم  يوسب  ار  وا  زور  لـهچ  ره  رد  نک و  تظفاـحم  رادرب و  ار  وا  : » دوـمرف ناگدـنرپ 
هک یسک  نآ  هب  مدرپس  ارت  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندرک . زاورپ  وا  لابندب  رگید ، ناگدنرپ  درک و  زاورپ  نامسآ  يوسب 

هیرگ : » دومرف (ع ) يرکسع نسح  ماما  دومن . ندرک  هیرگ  هب  عورـش  نوتاخ  سجرن  ماگنه  نیا  رد  درپس ». وا  هب  ار  شدنزرف  یـسوم ، ردام 
تـسا نیا  و  تشگرب ، دوخ  ردام  يوسب  (ع ) یـسوم هچنانچ  تشگ  دهاوخ  زاب  تیوس  هب  يدوزب  دروخ و  دهاوخن  ریـش  وت  ریغ  زا  وا  نکن !

صـصق هروس  دوشن -( ». نیگهودنا  دوش و  نشور  وا  هب  شردام  هدید  ات  میدنادرگرب  شردام  هب  ار  یـسوم  سپ  : » دومرف هک  دنوادخ  لوق 
( بقاّثلا مجن  راونالا -  راحب  دوب -( ». سدُقلا  حور  وا  : » دومرف ترضح  دوب »!؟ هچ  هدنرپ ، نیا  : » مدیسرپ نم  هیآ 13 )

« ادخ اب  وگتفگ  یهلا و  شرع  هب  نتفر  »

داتـسرف ار  هکئالم  دومرف ، اطع  نم  هب  ار  تّما  نیا  يدهم  مراگدرورپ ، نوچ  : » دومرف هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
هدنب يا  وت  هب  ابحرم  : » دومرف وا  هب  دنوادخ  سپس  داتسیا . یهلا  برق  روضح  رد  وا  هکنآ  ات  دندرب  شرع  هدرپارـس  هب  دنتـشادرب و  ار  وا  هک 

باذع مزرمایب و  وت  هلیسوب  منک و  اطع  مریگب و  وت  هلیسوب  هک  مدروخ  دنگوس  يزاس ! یم  رهاظ  ار  اهنآ  یهد و  یم  يرای  ارم  نید  هک  نم 
نم تیانع  رظن  تیامح و  ظفح و  هانپ و  رد  وا  هک  دییوگب  وا  هب  دینادرگرب و  شردـپ  يوسب  تفطالم  ارادـم و  اب  ار  وا  هکئالم ! يا  میامن .

( بقاّثلا مجن  راونالا -  راحب  منک -( ». یم  دوبان  ار  لطاب  وا  هلیسوب  میامن و  یم  رهاظ  اپرب و  ار  ّقح  وا  هلیسوب  هک  نامز  نآ  ات  تسا 

« یکدوک رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زیگنا  زاجعا  ّومن  دشر و  »

ماما سپ  دندنادرگ . زاب  ار  ترضح  نآ  هکئالم  ع ،)  ) رمالا بحاص  ترضح  ّدلوت  زا  زور  لهچ  تشذگ  زا  دعب  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
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سپ تفر . یم  هار  وا  يور  شیپ  رد  هک  مدـید  ار  كدوک  نآ  هاگان  مدیـسر ، شتمدـخ  هب  نوچ  دـیبلط . ارم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
ماما هاگره  (ع ) ءایـصوا ءایبنا و  نادـنزرف  هک  یتسردـب  : » دومرف درک و  یمّـسبت  ترـضح  تسا ». هلاـس  ود  رـسپ ، نیا  نم ! دّیـس  يا  : » متفگ

یم نخس  شردام  مکـش  رد  دننک و  یم  دشر  نارگید  لاس  کی  دشر  هزادنا  هب  هام  ره  رد  تسا و  نارگید  دشر  زا  ریغ  ناشدشر  دنـشاب ،
دادماب و رد  دننک و  یم  تعاطا  ار  وا  هکئالم ، دنک و  یم  تدابع  یگراوخریـش  نامز  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  دـناوخ و  یم  نآرق  دـیوگ و 

ماما تافو  زا  لبق  زور  دنچ  هکنآ ، ات  دندنادرگ  یمرب  ار  كدوک  نآ  هکئالم  زور ، لهچ  ره  رد  هتسویپ  سپ  دنوش ». یم  لزان  وا  رب  نیـسپ 
ضرع مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  متخانشن و  ار  وا  نم  دوب . هدش  يدرم  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ع ،)  ) يرکـسع نسح 

نم نیـشناج  نیا  تسا ! سجرن  رـسپ  نیا  : » دومرف ترـضح  منیـشنب »؟ وا  يوربور  هک  ییاـمرف  یم  روتـسد  هب  تسا  یـسک  هچ  نیا  : » مدرک
هیلع يرکسع  نسح  ماما  زور  دنچ  زا  دعب  سپ  نک ». تعاطا  ار  وا  رما  ونشب و  ار  وا  نخـس  سپ  مور ، یم  امـش  نایم  زا  نم  يدوزب  تسا و 

( یسوط خیش  بیغ  بقاّثلا -  مجن  تفر -( . ایند  زا  مالسلا 

« یبیغ ياهربخ  هدشن و  هدیسرپ  ياهلاوس  هب  نداد  باوج  »

زا منیب و  یم  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ماش  حبص و  رد  نم  ع ،)  ) يرکسع نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
یم هدارا  نم  هاگ  هک  دنوادخ  هب  مسق  و  مهد . یم  ربخ  ناشیا  هب  زین  نم  دهد و  یم  ربخ  نم  هب  ترضح ، نآ  دنسرپ ، یم  نم  زا  هک  هچ  ره 

يرما هک  دوش  یم  رایـسب  دـیوگ و  یم  ارم  باوج  ترـضح  نآ  منک  حرطم  ار  دوخ  لاؤـس  هکنیا  نودـب  یلو  مسرپـب  وا  زا  يزیچ  هک  منک 
( بقاّثلا مجن  منک -( . لاؤس  هکنآ  نودب  دسر ، یم  باوج  تعاس  نامه  رد  سپ  دهد ، یم  يور  نم  يارب 

« هرجح لخاد  زا  ندش  دیدپان  »

، تسا هتسشن  یتخت  يور  رب  ترضح  نآ  مدید  متفر ، (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  دیوگ : یم  سوفنم  نب  بوقعی 
رما بحاـص  نم ! دّیـس  يا  : » مدرک ضرع  نم  دوب . هدـش  هتخیوآ  نآ  هاـگرد  رب  يا  هدرپ  هک  دوب  يا  هرجح  ترـضح  نآ  تسار  فرط  رد 

دودح رد  دوب و  بجو  جنپ  شتماق  هک  دمآ  نوریب  یکدوک  متشادرب  یتقو  رادرب ». ار  هدرپ  : » دومرف ترـضح  تسیک »؟ امـش  زا  دعب  تماما 
شتروص تسار  هنوگ  رب  يوق و و  ياهتـسد  ناشخرد و  ینامـشچ  دیفـس و  يور  هداشگ و  یناشیپ  اب  تشاد ، ّنس  لاس ، هد  ای  هلاس  تشه 

كدوک نآ  سپ  تسا ». امش  ماما  نیا  : » دومرف ترـضح  تسـشن . دوخ  راوگرزب  ردپ  نار  رب  دمآ و  وا  تشاد . رـس  رب  یلکاک  دوب و  یلاخ 
لخاد مدید  مدرک ، رظن  وا  هب  سپ  تسا ». هدش  رّرقم  وت  روهظ  يارب  هک  مولعم  تقو  ات  ورب  یمارگ ! دنزرف  يا  : » دومرف ترـضح  تساخرب ،

ار اج  همه  مدش و  لخاد  نم  سپ  تسا ». هرجح  نیا  لخاد  یسک  هچ  نیبب  نک  هاگن  بوقعی ! يا  : » دومرف ترـضح  سپـس  دش . هرجح  نآ 
( لامآلا یهتنم  مدیدن -( ». اجنآ  رد  ار  سکچیه  یلو  متشگ 

« هلجد رد  تارهاوج  لوپ و  هسیک  نتخادنا  »

یضعب سپ  تسیک »؟ مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  لیکو  : » درک لاؤس  ینز  دیوگ : یم  يدادغب  یلع  هب  فورعم  یلع  نب  نیـسح 
زین نم  تفر و  حور  نب  مساقلاوبا  دزن  نز  نآ  سپ  دندرک . یفّرعم  نز  نآ  هب  ار  وا  و  تسا ». حور  نب  مساقلاوبا  : » دنتفگ وا  هب  مق  یلاها  زا 

هلجد رد  ار  نآ  تسه  هچ  ره  وـت  اـب  : » دوـمرف مساـقلاوبا  خیـش  تسا »؟ نم  اـب  يزیچ  هچ  خیـش ! يا  : » تـفگ نز  نآ  مدوـب . باـنج  نآ  زین 
ام يارب  ار  هسیک  نآ  : » دومرف دوخ  مداخ  هب  مساقلاوبا  دـمآ . حور  نب  مساـقلا  یبا  دزن  تشگرب و  تخادـنا و  هلجد  هب  ار  نآ  سپ  زادـنیب ».
نز یتخادـنا »؟ هلجد  رد  ار  نآ  وـت  دوـب و  وـت  اـب  هک  تسا  يا  هسیک  نیا  : » تفگ نز  نآ  هب  خیـش  دروآ . وا  دزن  هب  يا  هـسیک  سپ  رواـیب ».

خیـش وگب ». وت  : » تفگ نز  ییوگ »؟ یم  نم  هب  تدوخ  وت  هکنیا  ای  تسا  نآ  رد  يزیچ  هچ  هک  میوگب  وت  هب  : » دومرف خیـش  يرآ ». : » تفگ
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اهنآ رد  هک  کچوک  هقلح  ود  تسا و  يرهوگ  نآ  رد  هک  گرزب  هقلح  کی  دراد و  رارق  الط  دنبتـسد  تفج  کی  هسیک ، نیا  رد  : » دومرف
داد ناشن  ار  دوب  نآ  رد  هچنآ  درک و  زاـب  ار  هسیک  نآ  سپ  تسا ». قیقع  يرگید  هزوریف و  یکی  هک  رتشگنا  ود  دراد و  دوجو  يرهوگ  زین 
نآ نم و  سپ  متخادنا ». هلجد  رد  نم  هک  تسا  نامه  ًانیع  نیا ، : » تفگ نز  دوب . هتشاذگن  اج  ار  يزیچ  چیه  دومرف و  هک  دوب  هنوگنامه  و 

( بقاّثلا مجن  میدش -( . لاحشوخ  بّجعتم و  رایسب  هزجعم ، نیا  ندید  يداش  زا  نز 

« مارح زا  لالح  ياهلام  ندرک  ادج  »

هکنیا ات  میدرک  یم  هرظانم  مه  اب  تماما  هرابرد  دمآ و  نایم  رد  یتبحـص  یفلاخم  صخـش  اب  يزور  دیوگ : یم  يرعـشا  هّللادبع  نب  دـعس 
رگا هک  مدرک  رکف  نم  هارکا »؟ روز و  هب  ای  دندروآ  مالسا  تبغر  يور  زا  رمع  رکبوبا و  ایآ  : » تفگ فلاخم  هک  دیـسر  یئاج  هب  ام  ثحب 

بوسحم رفاک  نامیا ، زا  دـعب  رفاک  دـیوگ  یم  دوب ، لـیم  يور  زا  میوگب  رگا  دـسر و  یم  رجنخ  دراـک و  هب  راـک  دوب  ربج  يور  زا  میوگب 
نب دـمحا  لزنم  فرطب  سپـس  مدرک . لوـکوم  يرگید  تقو  هب  ار  باوـج  مدرک و  هناـهب  ار  يراـک  مدرک و  ارادـم  وا  اـب  سپ  دوـش ، یمن 

وا لابند  هب  مدـش و  دوخ  رتسا  رب  راوس  مدـمآ و  هناـخ  هب  نم  سپ  تسا ». هتفر  ءاّرماـس  هب  دوخ  ماـما  تراـیز  هب  وا  : » دـنتفگ متفر ، قاحـسا 
هلئـسم ات  مور  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  : » متفگ يراد »؟ ار  اجک  دصق  : » دیـسرپ مدیـسر ، وا  هب  لّوا  لزنم  رد  متفر .

. میتفرگ هرجح  ود  یئارسناوراک  رد  میدیسر و  ءاّرماس  هب  مدرک و  تکرح  مهاب  سپ  مسرپب ». وا  زا  ار  تسا  هدمآ  شیپ  میارب  هک  یلکـشم 
میدرک و یم  لیلهت  حـیبست و  هار  رد  داـهن و  شود  رب  دـیچیپ و  يرداـچ  رب  يا  هشوت  دـمحا  میدرک . تراـیز  هبوت و  لـسغ  میتفر و  سپس 
ار ام  درب و  ار  ام  يود  ره  مان  دـمآ و  نوریب  یمداخ  میدیـسر . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناـخ  برد  هب  اـت  میداتـسرف  یم  تاولص 
هک هداتـسیا  يرـسپ  شتـسار  تسد  رب  تسا و  هتـسشن  هک  میدید  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میتفر ، هناخ  نورد  هب  یتقو  دـیبلط .

هیلع يرکسع  نسح  ماما  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  راب  دمحا ، میدینش . مارکا  تّبحم و  يور  زا  یباوج  میدرک و  مالس  تسا . ردب  هام  یئوگ 
هیده نایمه ، ریز  رد  : » تفگ رسپ  نآ  هب  سپـس  تشون . یم  یباوج  لاؤس  ره  ریز  رد  درک و  یم  هاگن  تشاد و  تسد  رد  يذغاک  مالـسلا 
نسح ماما  تسا ». هدش  جوزمم  مارح  هب  لالح  هک  ارچ  دیآ  یمن  راک  هب  اهنیا  : » دومرف وا  نک » هاگن  نآ  رد  تسا ، نایلاوم  ناتـسود و  ياه 

يا هسیک  درک و  زاب  ار  نابنا  نآ  دـمحا  سپ  نک ». ادـج  مارح  زا  ار  لالح  یتسه ، ماـهلا  بحاـص  وت  : » تفگ وا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
زا یکی  دشاب ، یم  الط  رانید  هس  نیا  نایم  رد  تسا و  نالف  نب  نالف  زا  نیا  تفگ : دـمحا  هب  تسا  ملاع  رورـس  هک  رـسپ  نآ  دروآ ، نوریب 

کی کی  نینچمه  درب . مان  ار  هسیک  مارح  لالح و  یقبام  و  تسا ؛، هدـیدزد  نالف  زا  نالف  زا  ار  یکی  دراد و  بیع  تسا و  نالف  نب  نالف 
هماج نآ  : » دومرف سپـس  ناسرب ». شنابحاص  هب  ربب و  ار  اهنیا  : » دومرف رخآ  رد  دومرف . یم  ار  کی  ره  بیع  دروآ و  یم  نوریب  ار  اه  هسیک 

سپـس دـش . عقاو  لوبق  دروم  هماج  نآ  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دـمحا  سپ  تساجک »؟ تسا  هتفاب  هتـشر و  دوخ  تسدـب  نزریپ  نالف  هک  يا 
نوچ دیوگ ». یم  حیحص  تسرد و  باوج  هک  سرپب  مرسپ  زا  ار  دوخ  لئاسم  : » دومرف هدرک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

مالسا هک  یتفگن  فلاخم  نآ  هب  ارچ  : » دومرف مسرپب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  منک ، ضرع  هک  متـساوخ  نم 
دندوب هدینش  نانهاک  زا  نت ، ود  نآ  هک  ارچ  دوب  عمط  يور  زا  ناشیا  مالـسا  هکلب  تهارک ! يور  زا  هن  دوب و  لیم  يور  زا  هن  نت  ود  ره  نآ 
بحاص تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  وا  تّوبن  دش و  دـهاوخ  برغ  قرـش و  کلام  (ص ،) دّـمحم هک  دوب  هدیـسر  ناشیا  هب  باتک  لها  زا  و 
دندید نوچ  دندرک و  مالـسا  راهظا  دندرگ  تموکح  بحاص  دنوش و  یکُلم  بحاص  کی  ره  هکنآ  عمط  هب  سپ  دوب  دهاوخ  میظع  کلم 
مالسلا هیلع  لیئربج  سپ  دنزادنیب . شرتش  يور  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتفرگ  میمـصت  دهد  یمن  دادن و  ناشیا  هب  تیالو  ادخ  ربمغیپ  هک 

ص)  ) ربمایپ دـندوب ، هدرک  نیمک  اهنآ  هک  ماگنه  نآ  رد  درب . مان  ار  اهنآ  کی  کی  درک و  هاگآ  ناـنآ  میمـصت  زا  ار  ص )  ) ربماـیپ دـمآ و 
هب هکنآ  عمط  هب  ریبز  هحلط و  هچنانچ  تخانـش . دـید و  ار  اهنآ  هفیذـح  سپ  دـنا ؛ هداد  ربخ  نم  هب  ار  امـش  دـصق  هک  دـیئایب  نوریب  دومرف :

( هعیّشلا ۀقیدح  دوبن -( ». ربج  يور  زا  اهنآ  تعیب  دندرک و  تعیب  (ع ) نینمؤملاریما اب  دنسرب  تموکح 
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« نیقّتم زا  رگم  دوش  یمن  لوبق  هک  یتسردب  »

لمح (ع ) نامّزلا بحاص  يوسب  نینمؤم  زا  یهورگ  ياـه  هماـن  هارمه  هب  ار  یلاـم  ّقح ، هب  نیلئاـق  زا  يدرم  دـیوگ : یم  يرمع  نسحلا  یبا 
رصع ّیلو  ترضح  سپ  دوبن . هنمؤم  هک  ینز  مسا  هب  دوب  هدرب  یفرـشا  هد  ناشیا ، ریغ  زا  دوب و  هتـشاذگ  هلـصاف  ار  مسا  ود  ره  نایم  درک و 

دنادرگرب و نز  نآ  هب  ار  یفرشا  هد  نآ  یلو  تشون  صخش ، نآ  لام  لوصو  هب  يا  هلصاف  ره  رد  دومرف و  لوبق  ار  لاوما  مامت  مالسلا  هیلع 
نیقّتم و زا  رگم  دوش  یمن  لوبق  هک  یتسردـب  ینعی : ( ) هیآ 27 هدـئام  هروس  نیقّتملا -( ». نم  هّللا  لـّبقتیاّمنا  : » دومرف موقرم  وا  مسا  ریز  رد 

( بقاّثلا مجن  ناراگزیهرپ -( ).

« راوید ندش  هتفاکش  »

تفر و ساّبع  ینب  دزن  باّذک  رفعج  درک ، نفد  ار  وا  دناوخ و  زامن  شردپ  رب  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هکنیا  زا  دعب  دنیوگ : یم 
دنتفای نآ  رد  هک  ار  سک  ره  دنربب و  موجه  ترضح  نآ  هناخ  رب  ات  دنداتسرف  ءاّرماس  هب  ار  یهاپـس  اهنآ  داد . نانآ  هب  ار  ترـضح  نآ  ربخ 

يور رب  بآ ، يور  بادرـس  رخآ  رد  ار  وا  دندش ، ترـضح  نآ  هناخ  دراو  نانآ  هک  یماگنه  دـنروایب . ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  دنـشکب و 
سویأم ترضح  نآ  هب  یبایتسد  زا  دندید  ار  هنحص  نیا  هک  یتقو  دوب . ییایرد  دننام  بادرـس  بآ  دناوخ و  یم  زامن  هک  دندید  يریـصح 

راب زا  شیب  یهاپس  هرابود  سپ  دنراد . هگن  یفخم  ار  هّیضق  نیا  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  هفیلخ  دنتـشگرب و  هفیلخ  دزن  هدز  تشحو  دندش و 
هک یتقو  ات  دنتفرگ  رارق  بادرس  برد  دندینش ، نآرق  تئارق  يادص  بادرس ، زا  دندش  هناخ  دراو  هک  یتقو  مه  نانآ  داتسرف ، اجنآ  هب  لّوا 

. دوب هداتـسیا  نانآ  هدنامرف  دـش و  جراخ  تسا ، هکبـش  نونکا  هک  یئاج  زا  ترـضح  نآ  یلو  دـنریگب ، ار  وا  دوش  یم  جراخ  ترـضح  نآ 
ام هب  وت  تشذـگ و  وت  يولج  زا  وا  : » دـنتفگ دـیریگب ». ار  وا  دـیورب و  نییاپ  : » تفگ هدـنامرف  دـش ، دـیدپان  تفر و  ترـضح  نآ  هک  یتقو 
وا تفر و  ترضح  نآ  يوسب  یهاپس  مّوس  راب  دندرک ». تعجارم  ناساره  سپ  مدیدن ». ار  وا  نم  : » تفگ هدنامرف  میریگب ». ار  وا  ات  یتفگن 

فاکش نآ  زا  ترضح  دش و  هتفاکش  راوید  ناهگان  تشاذگ ، راوید  رب  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سپ  دنتفای . بادرـس  رخآ  رد  ار 
( جیارخ تسا -( ». ادیپ  راوید  نآ  رد  فاکش  نآ  رثا  مه  زونه  تفر و  نوریب 

« هدش مگ  يالط  هکس  »

الط و هچنآ  دوب . هرقن  یضعب  الط و  نآ  زا  یضعب  هک  دوب  یلام  نم  اب  مورب و  ّجح  هب  هک  مدرک  هدارا  دیوگ : یم  یفریص  نسحلا  نب  دّمحم 
ّصاخ بیان  هک   ) حور نب  نیـسح  مساقلا  یبا  خیـش  میلـست  هک  دندوب  هداد  نم  هب  ار  اهلام  نیا  و  متخیر . بلاق  هب  هتخادـگ و  متـشاد ، هرقن 

. میامنب دمآ ) یم  نوریب  وا  فرط  زا  ترـضح  نآ  تاعیقوت  درک و  یم  لوبق  ار  لاوما  ترـضح  نآ  فرط  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
زا یکی  سپ  مدش . هرقن  الط و  ندرک  ادـج  لوغـشم  دوب و  لمر  نآ  رد  هک  ییاج  رد  مدرک  اپرب  ار  دوخ  همیخ  مدیـسر ، سخرـس  هب  یتقو 

الط و ياه  هعطق  نآ  اهنآ  ظفح  هب  مامتها  رطاخب  زاب  مدیسر ، نادمه  هب  یتقو  مدشن . هّجوتم  نم  تفر و  ورف  لمر  رد  هداتفا و  اه  هکـس  نآ 
يا هکس  نآ ، نزو  هب  دوخ  لام  زا  سپ  متفاین . ار  دوب  لاقثم  هس  دون و  ای  لاقثم  هس  دص و  شنزو  هک  اهنآ  زا  یکی  یلو  مدرک  ادج  ار  هرقن 

الط و هچ  ره  متفر و  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  دزن  هب  مدـش ، دادـغب  دراو  یتقو  مداد . رارق  اه  هرقن  الط و  نآ  نایم  ار  نآ  متخاس و 
داد نم  هب  ار  مدوب  هتشاذگ  دوخ  زا  نم  هک  يا  هکس  نآ  درک و  اه  هکـس  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  تسد  وا  مدرک . وا  میلـست  ار  دوب  نم  اب  هرقن 

سپ يدز . اهنش  رد  ار  دوخ  همیخ  هک  ییاج  نآ  رد  تسا  سخرس  رد  نآ  يدرک و  مگ  ار  ام  هکس  وت  تسین و  ام  لام  هکس  نیا  : » تفگ و 
و تفای . یهاوخ  ار  نآ  لمر ، ریز  رد  هک  نک  وجتـسج  اجنآ  رد  ار  هکـس  ورب و  يدوب  هدمآ  دورف  هک  اج  نامه  رد  درگرب و  دوخ  ناکم  هب 

لاس متشگرب . دوخ  رهـش  هب  متفای و  ار  هکـس  مدوب  هدرک  لزنم  هک  اج  نامه  رد  متـشگرب و  سخرـس  هب  نم  سپ  دید ». یهاوخن  ارم  رگید 

مالسلاهیلع نامز  ماما  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  زا 31بیاجع و  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سپ تسا ، هدرک  تافو  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هک  مدیمهف  مدـش  دادـغب  دراو  یتقو  دوب . نم  اب  هکـس  نآ  متفر و  دادـغب  هب  دـعب 
( بقاّثلا مجن  مدرک -( . میلست  وا  هب  ار  هکس  مدرک و  تاقالم  ار  يرمس  دّمحم  یلع  نب  نسحلاوبا 

« مالسلا هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  بیان  طّسوت  هدشمگ  يالط  زیگنا  زاجعا  ندروآ  »

: تفگ داد و  نم  هب  الط  هکـس  هد  دوب ، ریـشراخ  نبا  هب  فورعم  هک  یـصخش  مدوب ، اراخب  رد  دیوگ : یم  یمق  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نیـسح 
هکـس نآ  زا  یکی  هار  نیب  رد  مدرک . لمح  دوخ  اب  ار  اهالط  نآ  سپ  هدب ». لیوحت  حور  نب  نیـسح  مساقلا  یبا  خیـش  هب  دادغب  رد  ار  نآ  »
مدید سپ  میامنب ، حور  نب  نیسح  میلست  هک  مدروآ  نوریب  ار  اه  هکـس  مدش و  دادغب  لخاد  هکنیا  ات  مدیمهفن  مدوخ  یلو  مدرک  مگ  ار  اه 

مـساقلا یبا  تمدـخ  هاـگنآ  مدومن ، هفاـضا  اـت  ُهن  نآ  هب  مدـیرخ و  نآ  نزو  هب  يا  هکـس  سپ  تسا . هدـش  دوقفم  نم  زا  اـهنآ  زا  یکی  هک 
ار يا  هکس  نآ  ریگب ، ار  هکس  نیا  : » دومرف تشادرب و  ار  هکس  نآ  زا  یکی  وا  متشاذگ . وا  دزن  ار  اه  هکـس  نآ  مدیـسر و  حور  نب  نیـسح 
نآ هب  سپ  داد . نم  ناـشن  ار  مدوب  هدرک  مگ  هار  نیب  رد  هک  ار  يا  هکـس  نآ  هاـگنآ  تسا ». نیا  هکـس  نآ  دیـسر و  اـم  هب  يدرک ، مگ  هک 

( بقاّثلا مجن  متخانش -( . ار  نآ  مدرک و  هاگن 

« ینارون رصق  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  »

ناشیا بهذم  دنتسه و  هعیش  ناشیا  همه  دنیوگ . یم  دشار  ینب  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  يا  هفئاط  نادمه  رد  دیوگ : یم  بیدا  سراف  نب  دمحا 
تئیه دوب و  حالـص  راثآ  وا  رد  هک  اهنآ  زا  یخیـش  مدرک . لاؤس  نادمه  لها  نیب  ناشیا  عّیـشت  ببـس  زا  اهنآ  زا  تسا . تماما  لها  بهذم 

دوب هدرک  ّیط  ار  هار  زا  لزنم  دنچ  تشگ و  یم  زاب  ّجـح  زا  یتقو  تفر و  ّجـح  هب  ام  ّدـج  هک  تسا  نیا  نآ ، ببـس  تفگ : تشاد  ییوکین 
: تفگ دوخ  اب  مداتـسیا و  سپ  مدـش ، هتـسخ  هکنآ  ات  درک  نینچ  و  دورب ، هار  هداـیپ  يردـق  دـیایب و  دورف  بکرم  زا  هک  دریگ  یم  میمـصت 
مدید و ار  یهار  هن  مدیدن ، ار  یـسک  یلو  مدش  رادیب  باتفآ  ترارح  اب  دیوگ : یم  وا  مزیخ ». یمرب  دمآ ، هلفاق  نوچ  مباوخ و  یم  یکدنا  »
هب سپ  متفر ، هار  يردـق  منک ». یم  تکرح  لباقم ، تمـس  هب  : » متفگ یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  رب  مدرک  لکوت  سپ  ار ، يا  هلفاـق  رثا  هن 

ناهگان تسا ، اهکاخ  نیرت  هزیکاپ  زا  نیمز  نآ  كاخ  مدـید  تسا . هدـیراب  نآ  رد  ناراب  هزات  ایوگ  هک  مدیـسر  یتاوارطاب  راز  هزبس  نیمز 
ود مدیـسر  رـصق  برد  هب  نوچ  مدرک ، تکرح  رـصق  فرطب  دشخرد . یم  ریـشمش  دننام  هک  دراد  رارق  يرـصق  نیمز  نآ  طسو  رد  مدـید 

يریخ وت  هب  هک  نیـشنب  : » دـنتفگ اهنآ  مدینـش . ییوکین  باوج  مدرک و  مالـس  اهنآ  رب  دـندوب ، هدیـشوپ  يدیفـس  هماج  هک  مدـید  ار  مداـخ 
مدش يرـصق  لخاد  متـساخرب و  سپ  وش ». لخاد  زیخرب و  : » تفگ دمآ و  یتّدم  زا  دـعب  تفر . تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  و  تسا ». هدیـسر 

: تفگ نم  هب  هاگنآ  درک . دنلب  ار  دوب  هتخیوآ  هناخ  برد  رب  هک  يا  هدرپ  داتفا و  شیپ  مداخ  مدوب . هدیدن  زگره  نآ  یئابیز  یبوخ و  هب  هک 
ریشمش هت  هک  تسا  قّلعم  يدنلب  ریشمش  فقس  زا  وا ، رـس  يالاب  زا  هتـسشن و  هناخ  طسو  رد  هک  مدید  ار  یناوج  مدش . لخاد  وش ». لخاد  »

ارم مالس  باوج  ییوکین  هب  وا  مدرک و  مالس  دیشخرد . یم  یکیرات  رد  هک  دوب  يا  هدراهچ  بش  هام  لثم  ناوج ، نآ  دوب و  وا  رس  کیدزن 
رد هک  متسه  یـسک  نآ  نم  متـسه ! (ع ) دّمحم لآ  مئاق  نم  : » دومرف هن ». : » متفگ متـسه »؟ یـسک  هچ  نم  یناد  یم  ایآ  : » دومرف هاگنآ  داد ،
رد ور  هب  نم  سپ  تسا ». هدش  ُرپ  روج  ملظ و  زا  هچنانچ  میامن  یم  ُرپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  منک و  یم  جورخ  ریشمش  نیا  اب  نامّزلارخآ 
.« یتسه نادمه  رهـش  زا  ینالف  وت  نک ! دنلب  ار  دوخ  رـس  نکم و  ار  راک  نیا  : » دومرف ترـضح  مدـیلام . كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  مداتفا و 

و نم ! يالوم  يا  يرآ  : » متفگ يدرگزاب »؟ دوخ  رهش  يوسب  یهاوخ  یم  ایآ  : » دومرف ترـضح  نم »! يالوم  يا  ییوگ  یم  تسار  : » متفگ
ارم تسد  مداخ  نآ  درک ، هراشا  یمداخ  هب  ترـضح  نآ  مهدـب ». تراشب  تسا  هدومرف  فطل  نم  هب  ادـخ  هک  هچنآ  هب  ار  اهنآ  مهاوخ  یم 

ار رهش  نیا  : » تفگ مداخ  دش . نایامن  دجاسم  ياه  هرانم  ناتخرد و  میتفر ، هک  یمدق  دنچ  درب . نوریب  ارم  داد و  نم  هب  يا  هسیک  تفرگ و 
دابآدسا نیا  : » تفگ تسا ». نآ  هب  هیبش  نیا  دـنیوگ و  یم  دابآدـسا  ار  نآ  هک  تسا  يرهـش  ام ، رهـش  یکیدزن  رد  : » متفگ یـسانش »؟ یم 
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نادمه دراو  نم  دوب . یفرشا  هاجنپ  ای  لهچ  دوب  هداد  نم  هب  هک  هسیک  رد  مدیدن ، ار  وا  رگید  دش و  دیدپان  وا  سپ  تمالـس ». هب  ورب  تسا .
هتـسویپ دوب  یقاب  اهلوپ  نآ  ات  و  دوب . هدومرف  فطل  نم  هب  دنوادخ ، هچنآ  هب  مداد  تراشب  ناشیا  هب  مدرک و  عمج  ار  دوخ  هداوناخ  مدـش و 

( بقاّثلا مجن  میدوب -( . تکرب  ریخ و  رد 

« مالسلا هیلع  نامز  ماما  رضحم  رد  یتشهب  ياهاذغ  ندروخ  »

هنیدم و نم  دصق  متفر و  نوریب  ّجـح  يارب  همّظعم  هکم  فرطب  يرمق  يرجه  لاس 268  دیوگ : یم  يرهوج  دّمحم  نب  یـسیع  دّمحم  یبا 
بنج رد   ) ایراص رد  يرصق  رد  تسا و  هتفر  هنیدم  هب  قارع  زا  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  هک  میدوب  هدش  نئمطم  و  دوب . ایراص 
هدرک ّجح  یس  هک  یلاح  رد  سپ  دنوش . یم  لخاد  وا  رب  شّصاخ  نایعیـش  زا  یهورگ  هتـسشن و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  شردپ  ناب  هیاس 
سپ مدـش ، شوخان  هار ، نایم  رد  مدوب . هدرک  تکرح  ایراص ، رد  ترـضح  نآ  رادـید  قاـیتشا  هب  ّجـح و  دـصق  هب  زین  لاـس  نیا  رد  مدوب ،
بانج نآ  روهظ  هب  ارم  سپ  مدرک ، تاقالم  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناردارب  مدش ، هنیدـم  دراو  یتقو  مدرک . ادـیپ  امرخ  ریـش و  یهام و  هب  لیامت 

نآ ات  مدوب ، رما  رظتنم  مداتسیا و  سپ  دندش . رصق  لخاد  هک  مدید  رغال  زب  دنچ  مدش  فّرشم  يداو  نآ  رب  یتقو  دنداد . تراشب  ایراص  رد 
يا : » دیوگ یم  دنز و  یم  ادص  ارم  یمداخ  مدید  ناهگان  هک  مدرک  یم  تلأسم  عّرـضت و  اعد و  نم  مدـناوخ و  ار  ءاشع  برغم و  زامن  هک 

یتقو مدومن . انث  مدرک و  شیاتس  رایسب  ار  یلاعت  يادخ  نم  درک و  ییامنهار  لخاد  هب  ارم  وا  سپس  ینالبنج »! يرهوج  يدهم  نب  یـسیع 
: تفگ نم  هب  دناشن و  ناوخ  نآ  رـس  رب  درب و  اجنآ  هب  ارم  مداخ  تسا . هدش  هتـشاذگ  اجنآ  رد  ار  یناوخ  مدید  مدـش ، رـصق  نحـص  لخاد 

نم تسا و  سب  ناهرب  نیمه  ارم  : » متفگ مدوخ  شیپ  يدوب ». هدرک  لیم  دوخ  ضرم  تلاح  رد  هک  ار  هچنآ  روخب  دـیامرف : یم  وت  يالوم  »
رـس رب  سپ  دید ». یهاوخ  ارم  یـسیع ! يا  روخب  : » هک دمآ  ییادص  ناهگان  مدیدن ». ار  دوخ  يالوم  دّیـس و  هک  نآ  لاح  مروخب و  هنوگچ 

دوب و البنج  رد  ام  ياهامرخ  هیبش  رایسب  هک  دوب  ییامرخ  نآ  رانک  دروخ و  یم  شوج  هک  دوب  یمرگ  یهام  هرفس  رد  مدید  متسشن ، هرفس 
رما رد  ایآ  یسیع ! يا  : » هک دمآ  ادص  سپ  مروخب ». امرخ  ریش و  یهام و  لاح  مضیرم و  نم  : » متفگ مدوخ  شیپ  دوب . ریـش  امرخ ، رانک  رد 
اهنآ همه  زا  مدرک و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  متـسیرگ و  نم  دـناسر »! یم  عـفن  اـی  ررـض  ارت  هچنآ  هب  يرتاـناد  وـت  سپ  يدرک !؟ کـش  اـم 
اذغ نآ  دش و  یمن  مک  يزیچ  دوبن و  ادیپ  متسد  ياج  متشاد ، یمرب  هرفس  نآ  زا  ار  دوخ  تسد  تقو  ره  ترـضح ، نآ  زاجعا  هب  مدروخ .
سپ مهدب . همادا  ندروخ  هب  مدیشک  تلاجخ  رگید  هک  نآ  ات  مدروخ  دایز  نآ  زا  مدوب و  هدروخ  ایند  رد  هک  متفای  یماعط  نیرت  هزیکاپ  ار 

هرابود سپ  تسا ». هتخاسن  ار  نآ  یقولخم  تسد  تسا و  تشهب  ياذغ  زا  نآ  یـسیع ! يا  شکن  تلاجخ  : » هک دمآ  ترـضح  نآ  يادص 
ار دوخ  يـالوم  : » متفگ دوـخ  رکف  رد  سپ  اـیب ». نم  دزن  هب  : » هک دـمآ  ادـص  تسا ». یفاـک  نم  يارب  میـالوم ! يا  : » متفگ سپـس  مدروـخ .

دوخ تسد  تسا »؟ كرچ  فیثک و  وت  تسد  رد  ایآ  یسیع ! يا  : » هک دمآ  ادص  سپ  ما ». هتسشن  ار  دوخ  تسد  هکنآ  لاح  منک و  تاقالم 
ترـضح نآ  رون  تّدـش  زا  هک  دـش  نایامن  ینارون  رایـسب  یـصخش  ناهگان  تسا . رتوبـشوخ  روفاـک  کـشم و  زا  هک  مدـید  مدـییوب و  ار 
نابّذکم هکنیا  يارب  دـینیب  یم  ارم  امـش  یـسیع ! يا  : » دومرف ترـضح  تسا . هدـیرپ  ملقع  مدرک  نامگ  هک  يوحن  هب  دـنام  ریخ  ناممـشچ 

هب زیچ  هچ  هب  هدمآ ؟ امـش  فرطب  وا  بناج  زا  یـسک  هچ  دید ؟ ار  وا  یـسک  هچ  هدـش ؟ دـّلوتم  اجک  هدوب ؟ یک  تساجک ؟ وا  هک : دـنیوگن 
نآ دوجو  اـب  ار  (ع ) نینمؤـملاریما دـندرک  عـفد  هک  ادـخ  هب  مسق  شاـب ! هاـگآ  تسا ؟ هداد  ناـشن  امـش  هب  يا  هزجعم  هچ  هداد و  ربـخ  اـمش 

نینچ زین  نم  ناردـپ  اب  دنتـشک و  ار  وا  دـندرک و  هلیح  رکم و  وا  اب  دنتـشاد و  مّدـقم  وا  رب  ار  دوخ  دـندید و  ترـضح  نآ  زا  هک  ییاهزیچ 
يدید هچنآ  هب  ار  ام  ناتـسود  یـسیع ! يا  دنداد ». تبـسن  ّنج  تمدخ  تناهک و  رحـس و  هب  ار  اهنآ  دندرکن و  قیدصت  ار  ناشیا  دـندرک و 

! نم يالوم  يا  : » متفگ نم  دوش ». یم  بلس  وت  زا  نامیا  تروص  نیا  رد  هک  اریز  یهد  ربخ  ام  نانمـشد  هب  هک  نیا  زا  نک  رذح  هدب و  ربخ 
تیاده دشر و  اب  سپ  يدید . یمن  ارم  دوب  هدرکن  تباث  نامیا  دـنوادخ  رگا  : » دومرف ترـضح  دـییامرفب ». اعد  نم  نامیا  ندوب  تباث  يارب 

( ینیضح باتک  مدرک -( . یم  رکش  دمح و  رتشیب  مدرم  همه  زا  نم  مدمآ و  نوریب  سپ  ورب ». دوخ  ّجح  هب 
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« الط هب  اه  هزیرگنس  لیدبت  »

نیا رد  دوب . هتسشن  ام  کیدزن  یناوج  میدوب و  هتسشن  تافرع  فقوم  رد  متفر . ّجح  هب  ناتسود  زا  یکی  اب  دیوگ : یم  نئادم  لها  زا  يدرم 
نآ درک . کمک  تساوخرد  وا  زا  تفر و  ناوج  نآ  کیدزن  ادگ  نآ  میدرک . ّدر  ار  وا  ام  یلو  درک  لوپ  تساوخرد  ام  زا  یئادـگ  ماگنه 
دزن ام  دـش . بئاغ  ام  رظن  زا  تساخرب و  ناوج  سپـس  درک . اـعد  یلیخ  ار  وا  لـئاس  نآ  داد و  وا  هب  تشادرب و  يزیچ  نیمز  يور  زا  ناوج 

هک داد  ناشن  ام  هب  ار  یئالط  هزیرگنـس  وا  يدومن »؟ اعد  ار  وا  ردقنآ  هک  داد  وت  هب  يزیچ  هچ  ناوج  نآ  : » میدیـسرپ وا  زا  میتفر و  ادگ  نآ 
ام دوب و  ام  دزن  ام  يالوم  ام و  ماـما  : » متفگ دوخ  قیفر  هب  دوب . لاـقثم  تسیب  میدرک  نزو  ار  نآ  یتقو  تشاد و  ییاـه  هنادـند  گـیر  لـثم 

لها هک  مدرم  زا  یهورگ  زا  میتفاین . ار  وا  یلو  میتشگ  ار  تافرع  مامت  میتفر و  ام  سپس  دش ». الط  هزیرگنس  وا  زاجعا  هب  اریز  میتسناد  یمن 
هب هدایپ  لاس  ره  هک  تسا  يولع  یناوج  وا  : » دـنتفگ دوب »؟ یـسک  هچ  درم  نیا  : » میدیـسرپ دنتـشاد  رارق  وا  فارطا  دـندوب و  هنیدـم  هکم و 

( لامآلا یهتنم  یفاک -  دیآ -( ». یم  ّجح 

« الط زا  یشمش  هب  گنس  ندرک  لیدبت  »

نایم رد  یـصخش  دندوب و  هدز  هقلح  هک  داتفا  یعمج  هب  مهاگن  متفه  طوش  رد  مدوب ، فاوط  رد  ّجـح  مسوم  رد  يزور  دـیوگ : یم  يدزا 
تحاصف هب  ار  یسک  زور  نآ  ات  هک  مدید  ار  یئور  شوخ  ناوج  متفر . وا  تمدخ  هب  مدرک و  مامت  ار  فاوط  ًاعیرس  تفگ . یم  نخـس  اهنآ 

عنم ارم  منک ، لاؤس  وا  زا  میوگ و  نخس  وا  اب  هک  متـساوخ  مدوب . هدیدن  وا  كولـس  نسح و  عضاوت و  بدا و  یمالک و  شوخ  تغالب و  و 
اجنیا رد  رابکی  لاس  ره  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  : » دـنتفگ تسیک »؟ وا  : » مدیـسرپ دـندرک .

! نم ياقآ  يا  : » مدرک ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدومن و  ربص  يا  هظحل  دنک ». یم  تبحـص  شباحـصا  ّصاوخ و  اب  یتعاس  دوش و  یم  ادـیپ 
هتشادرب یگنس  ترضح  نآ  سپ  تسا ». هدرک  تیاده  ارت  دنوادخ  هک  نک  یئامنهار  ارم  ما ، هدمآ  وت  دزن  یئامنهار  تیاده و  بلط  يارب 

مداد وا  ناشن  یتقو  هدب ». ناشن  نم  هب  : » تفگ دوب ». یگنس  : » متفگ داد »؟ وت  هب  يزیچ  هچ  : » دیـسرپ نارـضاح  زا  یکی  داد . نم  تسد  هب  و 
تشگ و رهاظ  وت  رب  ّقح  دـش و  تباـث  وت  رب  تّجح  : » دومرف نم  هب  ترـضح  نآ  سپـس  تسا . ـالط  زا  یـسمش  میدومن  هدـهاشم  ناـهگان 
زا دشاب  هدش  رپ  روج  زا  هچنانچ  ار  نیمز  هک  منم  دّمحم و  لآ  مئاق  منم  : » تفگ هن ». : » متفگ یـسانش »؟ یم  ارم  ایآ  دش ، رود  وت  زا  یئانیبان 

نیا دراذگ و  یمن  ماما  امنهار و  یب  ار  مدرم  زگره  یلاعت  ّقح  دشاب و  یمن  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  َملاع  زگره  هک  نادب  مزاس ، یم  رپ  لدـع 
.« دنـشاب ّقح  لها  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  ندینـش  ّتیلها  هک  یناسک  ناردارب و  هب  رگم  ار  نآ  تفگ  یهاوخن  نم ، زا  تسا  تناما  فرح 

( هعیّشلا ۀقیدح  مدیدن -( . ار  وا  رگید  مدرک  هاگن  یتقو 

« بیغ زا  ییاهسابل  اهاذغ و  ندمآ  »

عّرـضت رایـسب  مدوب و  هدجـس  رد  ادخ ، هناخ  نادوان  ریز  ءاشع  زامن  زا  دعب  دوخ  ّجح  نیمراهچ  هاجنپ و  رد  نم  دـیوگ : یم  انجو  نب  نسح 
رهچ و درز  صخـش  مدید  و  متـساخرب ، سپ  انجو »! نب  نسح  يا  : » دیوگ یم  دـهد و  یم  تکرح  ارم  یـسک  مدـش  هّجوتم  هک  مدومن  یم 
وا زا  نم  داتفا . هار  هب  نم  يور  شیپ  رد  مورب و  شلابندـب  هک  تفگ  نم  هب  سپ  تشاد . ّنس  لاس  لهچ  دودـح  رد  هک  تسا  یمادـنا  رغال 
هک دوب  یناکلپ  طسو  رد  هک  دوب  یقاطا  اجنآ  رد  مدش . لخاد  زین  نم  دش و  يا  هناخ  دراو  هکنیا  ات  مداتفا  هار  هب  شلابندب  مدرکن و  یلاؤس 

ترـضح ناهگان  مداتـسیا . برد  دزن  متفر و  الاب  نم  ایب ». الاب  نسح ! يا  : » هک دز  ادـص  تفر و  الاب  صخـش  نآ  دـنتفر . یم  ـالاب  اـجنآ  زا 
چیه هک  مسق  ادخ  هب  يدوب ؟ یفخم  ام  رب  وت  یتشادنپ  ایآ  نسح ! يا  : » دومرف ترضح  نآ  مدومن . هدهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص 

نم هب  ترـضح  نآ  متـساخرب ، سپـس  مداـتفا . ور  هب  مدـش و  لاـح  یب  نم  سپ  مدوب ». وت  اـب  نم  هک  نآ  رگم  يدوبن  دوخ  ّجـح  رد  یتـقو 
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اطع نم  هب  يرتفد  سپـس  شابن ». دوخ  سابل  یندیـشون و  ماعط و  نارگن  شاب و  دّمحم  نب  رفعج  هناخ  مزالم  هنیدم  رد  نسح ! يا  : » دومرف
نم رب  نینچ  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  : » دومرف ترـضح  دوـب ، هدـش  هتـشون  ترـضح  نآ  دروـم  رد  یتاولـص  جرف و  ياـعد  نآ  رد  هک  دوـمرف 

: متفگ نم  دیامرف ». یم  اطع  قیفوت  ارت  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یتسردب  هدـن ، يرگید  سک  هب  نم  يایلوا  زا  ریغ  هب  ار  نآ  تسرفب و  تاولص 
زا نم  سپ  دید ». یهاوخ  ارم  دـهاوخب  یلاعت  يادـخ  هاگره  نسح ! يا  : » دومرف ترـضح  دـید »؟ مهاوخن  نیا  زا  دـعب  ارت  نم ! يالوم  يا  »

رگم متشگ  یمنرب  هناخ  هب  متفر و  یم  نوریب  هناخ  نآ  زا  نم  مدش و  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هناخ  مدش  مزالم  متـشگرب و  دوخ  ّجح 
رب مدید و  یم  بآ  زا  ُرپ  ار  دوخ  هزوک  مدش  یم  هناخ  دراو  راطفا  تقو  رد  هک  ینامز  ره  ندروخ . اذغ  ای  ندـیباوخ  ای  وضو  دـیدجت  يارب 

مدروخ و یم  ار  نآ  سپ  مدید ، یم  ار  مدوب  هدرک  ادـیپ  لیم  نآ  هب  زور  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  نان ، نآ  يالاب  رب  دوب و  ینان  هدرگ  نآ  يالاب 
( بقاّثلا مجن  مدید -( . یم  یناتسبات  سابل  ناتسبات ، تقو  رد  یناتسمز و  سابل  ناتسمز ، تقو  رد  دوب . یفاک  نم  يارب 

« نامسآ يوسب  رتش  نتفر  الاب  »

، مدوب هکم  رواجم  يرمق  يرجه  لاس 309  ات  متفر و  هکم  هب  ّجح  يارب  يرمق  يرجه  لاس 306  رد  دیوگ : یم  يرفعج  دمحا  نب  فسوی 
راهچ ناهگان  متشگ ، زامن  هدامآ  مدش و  هدایپ  لمحم  زا  دش ، اضق  نم  حبص  زامن  هار ، ریـسم  رد  مدمآ . نوریب  هکم  زا  ماش ، دصق  هب  سپس 

یم بّجعت  هچ  زا  : » تفگ نم  هب  اهنآ  زا  یکی  مدوب ، هتفر  ورف  بّجعت  رد  اهنآ ، رادید  زا  مداتـسیا و  مدید ، لمحم  نایم  رد  ار  سانـشان  رفن 
مادـک رد  نم  هک  یناد  یم  هچ  وت  : » متفگ صخـش  نآ  هب  يدومن »! تفلاـخم  تدوـخ  بهذـم  اـب  يدـناوخن و  تقو  رد  ار  تزاـمن  ینک ؟

: متفگ وا  هب  درک . رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  هب  هراشا  وا  يرآ ». : » متفگ ینیبب »؟ ار  دوخ  نامز  ماما  یهاوخ  یم  ایآ  : » تفگ وا  متـسه ». بهذم 
تسا نآ  تشپ  رب  هچنآ  رتش و  هک  ینیبب  یهاوخ  یم  ایآ  يراد !؟ تسود  ار  مادک  : » تفگ تسیچ »؟ وت  نخس  یتسار  ياه  هناشن  لئالد و  »

وا رب  هچنآ  رتش و  مدید  ناهگان  دوب ». دهاوخ  لیلد  دشاب ، مادک  ره  : » متفگ دورب »؟ الاب  لمحم  يراد  تسود  ای  دنورب ، الاب  نامسآ ، يوسب 
و دیـشخرد ، یم  الط  نوچمه  شا  هرهچ  دوب و  نوگمدـنگ  درک ، هراشا  وا  هب  صخـش  نآ  هک  يدرم  نآ  و  تفر ، الاب  نامـسآ  يوسب  دوب ،

( هّیهبلا راونا  دش -( . یم  هدید  هدجس  رثا  شنامشچ  نیب 

« عیقوت ياه  هتشون  زیگنا  زاجعا  ندش  ضوع  »

یعیقوت ع )  ) نامز ماما  مّود  بیان   ) يرمع نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیش  فرط  زا  مشاب ، هدرک  یلاؤس  نم  هکنآ  نودب  دیوگ : یم  يدسا 
نیا : » هک دیـسر  منهذ  هب  نم  دـنادب ». لالح  ار  ام  لام  زا  یمهرد  هک  یـسک  رب  مدرم  ماـمت  هکئـالم و  ادـخ و  تنعل  : » هک دیـسر  متـسد  هب 

هک یسک  نآ  هب  مسق  سپ  تسا »؟ تّجح  ریغ  زا  تّجح  يارب  نیا  رد  یتّیزم  هچ  سپ  دنادب ، لالح  ار  یمارح  هک  تسا  یسک  يارب  بلطم 
هتفای رییغت  هتشذگ ، منهذ  رد  هچنآ  هب  هک  مدید  متسیرگن و  عیقوت  رد  نآ  زا  دعب  داد ، رارق  هدنهد  تراشب  ّقح  هب  ار  ص )  ) دّمحم ترـضح 
.« )- دروخب مارح  روطب  ار  اـم  لاـم  زا  یمهرد  هک  داـب  یـسک  رب  مدرم  ماـمت  هکئـالم و  ادـخ و  تنعل  : » تسا هدـش  هتـشون  هنوگنیا  تسا و 

( یسربط جاجتحا 

« مالسلا هیلع  نامز  ماما  راظتنا  رد  افص  نب  نوعمش  »

یهوک رانک  هب  ءاشع  زاـمن  ماـگنه  رد  تشذـگ ، تارف  زا  دـش و  ناور  نیّفـص  بناـج  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  یتقو  دـنیوگ : یم 
نـساحم درم  ریپ  دـش و  هتفاکـش  هوک  ترـضح ، نآ  زاجعا  اب  دـش  غراف  زامن  زا  یتقو  دـناوخ ، زاـمن  تخاـس و  وضو  ترـضح  نآ  دیـسر .

متاخ نیشناج  يا  يدمآ  شوخ  نینمؤملاریما ! يا  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  : » تفگ تشگ و  رهاظ  دوب  ینارون  هک  يدیفس 
، افص نب  نوعمش  مردارب  يا  مالّسلا  کیلع  : » دومرف ترـضح  نآ  درمـشرب . ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  زا  يرایـسب  و  ءایبنالا »
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ناکم نیا  رد  نم  ما ، هدش  لئان  وت  كرابم  رادـید  هب  هک  مدنـسرخ  لاحـشوخ و  : » تفگ وا  تسا »؟ هنوگچ  وت  لاح  ع ،)  ) یـسیع نیـشناج 
رخآ رد  وا  هک  دیایب  دورف  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  يدهم  ادخ  تّجح  وت  دـنزرف  رطاخب  ات  مشک  یم  ار  هّللا  حور  یـسیع  راظتنا 

هک ایند  رد  مدیدن  ار  سک  چیه  ادخ ! ربمغیپ  نیـشناج  يا  دیدرگ . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ایند  وا ، تلود  زا  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  نامّزلا 
هک اهمتس  نادب  نک  ربص  ردارب ! يا  دشاب . وت  زا  رتدنلب  وا  تلزنم  هبتر و  و  رتشیب ، تمایق  زور  رد  وا  باوث  دشاب و  وت  زا  رت  تخـس  وا  يالب 
لاح رد  وت  اب  نونکا  هک  هیواعم  هارمه  هب  ناقفانم  نآ  همه  دنتـسج و  مّدـقت  وت  رب  دـندرک و  وت  اب  ناـشیا  ناـعبات  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و 

دهاوخ ماقتنا  دوش  یم  رهاظ  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  يدهم  نامّزلا  رخآ  رد  دش و  دنهاوخ  يدبا  باذـع  تبوقع و  بجوتـسم  تسا  گنج 
نم دوش و  رهاظ  ناهج  مدرم  مامت  رب  نارگنایغط  نآ  موش  ياهراک  ات  دنک  یم  هدـنز  ار  ناربمایپ  مامت  هزجعم  يور  زا  دـنوادخ  هک  دیـشک 

یهاوگ ناشیا  هتسیاشان  لاعفا  رب  درک و  میهاوخ  تداهش  هماقا  ص )  ) هّللا لوسر  ترضح  روضح  رد  هّللا  حور  یسیع  اب  متسه  نوعمش  هک 
هتشگ نایاپ  یب  تنعل  بجوتسم  ود  نآ  درک و  دنهاوخ  تداهـش  هماقا  دنا  هدرک  وت  رب  هک  یمتـس  نآ  رب  زین  يدُه  هّمئا  مامت  داد و  میهاوخ 
بیبح هب  ات  نک  ربص  اهیتخـس  اه و  تنحم  نیا  رب  نینمؤملاریما ! يا  دنک . روهظ  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  هک  مشک  یم  راظتنا  نم  و  دنا ،

تشوگ تسا  هدرک  هریخذ  یباذع  هچ  اهنآ  يارب  زا  ناهج  دنوادخ  هک  دنتسناد  یم  ناقفانم  نآ  رگا  یـسرب و  ص )  ) یفطـصم دّمحم  دوخ 
هوک نآ  سپ  هتاکرب ». هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّـسلا  : » تفگ دیناسر  اجنیا  هب  ار  نخـس  نوعمـش  یتقو  دندیرب ». یم  یچیق  اب  ار  دوخ  ندـب 

( رابخألا ۀصالخ  دش -( . بیاغ  رظن  زا  نوعمش  دمآ و  مهب  هدش ، هتفاکش 

« ریش بآ و  زیگنا  زاجعا  ياه  همشچ  »

هب دنک  جورخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  هک  ینامز  نآ  رد  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
هارمه یفرظ  درادنرب و  ییاذغ  دوخ  يارب  ترـضح ، نآ  تداعـساب  رگـشل  زا  سک  چیه  : » هک دنک  یم  ادـن  يدانم  دور  یم  هک  يرهـش  ره 

نآ دروم  رد  دـنوادخ  رد  دوـب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تازجعم  هلمج  زا  هک  یگنـس  نآ  دـیآ  یم  دورف  ییاـج  ره  رد  سپ  درواـین ». دوـخ 
: ینعی  » هیآ 60 هرقب  هروس  یـسک -(  ره  دـیامن و  یم  بصن  یعفترم  دـنلب و  ياـج  رب  ار  ًاـنیع » ةرـشع  اـتنثا  هنم  ترجفناـف  : » تسا هدوـمرف 

نیمه هب  اهنآ  دنک . یم  عفر  ار  دوخ  یگنشت  یگنسرگ و  بآ ، نآ  هلیسوب  دشاب  هنشت  ای  هنـسرگ  هک  دیـشوج )» نآ  زا  بآ  همـشچ  هدزاود 
، نآ زا  دراذـگ و  یم  یناکم  رد  ار  گنـس  ترـضح ، نآ  دـنیامن و  یم  لزنم  هفوک  تشپ  رد  فرـشا  فجن  یلاوح  رد  اـت  دـنیآ  یم  قیرط 

هرهب نآ  زا  مدرم  هشیمه  ددرگ و  یم  يراج  ریش  رگید  یـضعب  زا  بآ و  همـشچ  هدزاود  نآ  زا  یـضعب  زا  دیآ . یم  نوریب  همـشچ  هدزاود 
( رابخألا ۀصالخ  دنیامن -( . یم  عفر  ار  دوخ  یگنشت  یگنسرگ و  دنرب و  یم 

« نانمشد ناگدید  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندش  ادیپان  »

نامز ماما  درک ، یم  عازن  ثاریم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  باّذک  رفعج  هک  یتقو  دیوگ : یم  حلاص  نب  دّـمحم 
دیدپان ترضح  سپس  دش ، ناریح  رفعج  ینک »!؟ یم  ضارتعا  ّقح  هب  ارچ  رفعج ! يا  : » تفگ دمآ و  نوریب  سانشان  ییاج  زا  مالـسلا  هیلع 
تّیـصو تفر ، ایند  زا  نسحلا  ّما  شا  هّدج  هک  یماگنه  و  درکن ، ادیپ  یلو  دومن  وجتـسج  مدرم  نایم  رد  ار  وا  رفعج  نآ ، زا  دـعب  دـیدرگ و 

نامز ماما  سپ  دوش ». نفد  نآ  رد  دـیابن  تسا و  نم  هناخ  اـجنیا  : » تفگ یم  درک و  یم  عازن  رفعج  یلو  دوش  نفد  هناـخ  رد  هک  دوب  هدرک 
ءانجو نب  نیـسح  وبا  دیدن . ار  وا  نآ  زا  دعب  رفعج  دش و  دیدپان  دعب  تسوت »؟ هناخ  نیا  ایآ  رفعج ! يا  : » تفگ دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع 
تراغ لوغـشم  دندروآ و  موجه  اجنآ  هب  رفعج  قاّفتا  هب  نارومأم  هک  مدوب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  هناخ  رد  هک : دنک  یم  لقن  شدـج  زا 

یم هاگن  نم  دش و  جراخ  برد  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  مدید  ناهگان  دوب . مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زین  نم  يالوم  دندش و 
راونالاراحب ج 52) راربالا -  ۀیلح  تشگ -( . دیدپان  هکنیا  ات  دیدن  ار  وا  یسک  دوب و  هلاس  شش  وا  مدرک و 
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« مق یلاها  فرط  زا  هدش  هداتسرف  لاوما  زا  یبیغ  ياهربخ  »

دندش دراو  دندروآ  یم  هک  یلاوما  اب  لبج  دالب  مق و  زا  یتعامج  درک  تافو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  یتقو  دنیوگ : یم 
نـسح ماما  : » هک دـنتفگ  اـهنآ  هب  دـندرک ، لاؤس  ترـضح  نآ  هراـبرد  دندیـسر و  ءاّرماـس  هب  نوچ  دنتـشادن . ربخ  ترـضح  نآ  توف  زا  و 

: دنتفگ دنتفرگ . ار  وا  غارس  سپ  شردارب ». رفعج ، : » دنتفگ تسیک »؟ وا  نیشناج  : » دنتفگ اهنآ  تسا ». هدرک  تافو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
تفص نیا  : » دنتفگ دندرک و  تروشم  رگیدکی  اب  موق  نآ  دنتسه ». وا  اب  مه  ناگدنناوخ  دشون و  یم  بارش  هتـسشن و  هلجد  رد  یقیاق  رد  »

ربص : » تفگ یمق  دـمحا  نب  دّـمحم  ساّبعلاوبا  مینادرگرب ». ناشنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  میورب و  : » دـنتفگ ناـشیا  زا  یـضعب  تسین ». ماـما 
زا یتعامج  ام  رد  میتسه ، مق  یلاها  زا  ام  : » دـنتفگ دـندرک و  مالـس  دـندش و  لـخاد  وا  رب  تشگرب ، رفعج  یتقو  ددرگرب ». رفعج  اـت  دـینک 

لاوما نآ  : » تفگ رفعج  میدرک ». یم  لمح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوخ ، دّیـس  يارب  ار  یلاوما  اـم  دنتـسه و  هعیـش  ریغ  هعیش و 
ره دوش و و  یم  عمج  نایعیـش  مومع  فرط  زا  لاوما  نیا  : » دنتفگ دیهدب ». لیوحت  نم  هب  ار  نآ  : » تفگ تسا ». ام  اب  : » دـنتفگ تساجک »؟

همه هک  دومرف  یم  ام  دّیس  میدروآ ، یم  ار  اهلام  هک  تقو  ره  ام  و  دیامن ، یم  رهُم  ار  نآ  دهد و  یم  رارق  يا  هسیک  رد  ار  دوخ  لام  یـسک 
رب هک  دومرف  یم  درب و  یم  ار  ناگدنتـسرف  ياهمان  مامت  هک  نآ  ات  ردـق  نآ  نالف  دزن  زا  رادـقم و  نیا  ینـالف  زا  تسا ، رادـقم  نـالف  لاـم ،
نآ تسا ». بیغ  ملع  نیا  داد . یمن  ماجنا  هک  دیهد  یم  تبـسن  ار  يزیچ  مردارب  رب  دـییوگ و  یم  غورد  : » تفگ رفعج  تسیچ ». رهم  شقن 

ام : » دـنتفگ دـیروایب ». نم  دزن  ار  لاوما  : » تفگ رفعج  سپـس  دـندرک . هاـگن  رگیدـکی  هب  بّجعت  اـب  دندینـش ، ار  رفعج  نخـس  نوـچ  دارفا 
رگا میدوب ! هدید  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوخ  ياقآ  زا  متفگ  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ام  دنا . هدرک  رومأم  ار  ام  هک  میتسه  یهورگ 
دروم رد  دـنهاوخ  یم  ناـشدوخ  هک  هچ  ره  اـت  مینادرگ ، یمرب  شناـبحاص  هب  هنرگ  نک و  فصو  اـم  يارب  ار  اـهلام  نآ  یتـسه ، ماـما  وـت 

نیا : » تفگ ناشیا  هب  هفیلخ  دـندش ، رـضاح  هفیلخ  دزن  اهنآ  یتقو  درک . تیاکـش  اهنآ  زا  تفر و  هفیلخ  دزن  رفعج  دـنهد ». ماجنا  ناشلاوما 
ام هب  تسا و  مدرم  هب  قّلعتم  اهنیا  میتسه و  لاوما  نیا  نابحاص  لـیکو  میتسه و  ریگب  دزم  یهورگ  اـم  : » دـنتفگ دـیهدب ». رفعج  هب  ار  لاوما 

هفیلخ داد ». یم  ناشن  ام  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هشیمه  هک  یتلالد  تمالع و  هب  رگم  مینکن  میلست  ار  اهنآ  هک  دنا  هداد  روتسد 
یم فصو  ام  يارب  ار  اهنآ  رادـقم  لاوما و  رگید  ار و  نآ  نابحاص  اـه و  یفرـشا  : » دـنتفگ اـهنآ  دوب »؟ هچ  تلـالد  تمـالع و  نآ  : » تفگ

نونکا وا  دوب و  وا  اب  تمـالع  نیا  میدیـسر و  وا  تمدـخ  هبترم  دـنچ  میدرک و  یم  میلـست  وا  هب  ار  اـهلام  درک ، یم  نینچ  یتقو  سپ  درک .
شنابحاص هب  ار  لام  ّالا  داد و  یم  ربخ  وا  ردارب  ار  هچنآ  ام  هب  دـهد  ربخ  سپ  تسا  رما  نیا  بحاص  درم ، نیا  رگا  سپ  تسا . هدرک  تافو 

: تفگ هفیلخ  تسا ». بیغ  ملع  نیا  دندنب و  یم  غورد  مردارب  رب  دنتـسه و  وگغورد  یموق  اهنیا  هفیلخ ! يا  : » تفگ رفعج  مینادرگ ». یمرب 
نآ سپـس  تفاین . یباوج  دـش و  توهبم  رفعج  تسین ». ّتیرومأم  ماـجنا  زج  يزیچ  هداتـسرف  رب  دنتـسه و  مدرم  هدـش  هداتـسرف  هورگ  نیا  »

! نالف رـسپ  نالف  يا  و  نالف ! رـسپ  نالف  يا  : » هک دز  ادـص  ار  اهنآ  دـمآ و  اهنآ  دزن  یناوج  ماگنه  نیا  رد  دـنتفر . نوریب  رهـش  زا  تعاـمج 
نآ دزن  هب  لاح  میتسه . امـش  يالوم  هدنب  نم  هّللا ! ذاعم  : » تفگ وا  یتسه »؟ ام  يالوم  وت  ایآ  : » دـنتفگ وا  هب  دـینک ». تباجا  ار  دوخ  يالوم 

ترضح وا ، دنزرف  اجنآ  رد  دندش . مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوخ  يالوم  هناخ  لخاد  هک  نآ  ات  دنتفر  وا  اب  سپ  دیورب ». ترـضح 
مالـس اهنآ  تشاد . رارق  يزبس  سابل  شکرابم  ندـب  رب  دوب و  یهام  هراپ  ایوگ  هک  تسا  هتـسشن  یتخت  رب  هک  دـندید  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق 

نانچ نالف  لام  تسا و  نینچ  نـالف  لاـم  تسا و  ردـق  نـالف  لاـم ، همه  : » دومرف هاـگنآ  داد . باوج  ار  ناشمالـس  ترـضح  نآ  دـندرک و 
دوب نانآ  اب  هک  ینایاپراهچ  اهبکرم و  اهنآ و  ياهـسابل  دومن و  فصو  ار  لاوما  مامت  هکنآ  ات  درک  یم  فیـصوت  ار  اهلام  هتـسویپ  و  تسا ».

ره هرابرد  سپس  دندیسوب . وا  يور  شیپ  رد  ار  نیمز  دنداتفا و  هدجس  هب  یلاعت  يادخ  يارب  زاجعا ، نیا  ندید  اب  اهنآ  درک . فصو  زین  ار 
روتسد ترضح  نآ  سپس  دنداد . لیوحت  ترضح  نآ  هب  ار  لاوما  دعب  دندینـش و  باوج  هدرک و  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دنتـساوخ  هک  هچ 

دـنربب و وا  دزن  هب  ار  لاوما  هک  دـیامرف  بوصنم  دادـغب  رد  ار  یـصخش  اهنآ  يارب  ات  دـننکن ، لـمح  ءاّرماـس  يوسب  يزیچ  رگید  هک  دومرف 
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: دوـمرف وا  هب  درک و  اـطع  نفک  طوـنح و  يرادـقم  یمق  يریمح  رفعج  نب  دّـمحم  ساـّبعلاوبا  هـب  سپـس  دـیایب . نوریب  وا  دزن  زا  تاـعیقوت 
دزن هب  دادغب  هب  لاوما  نآ ، زا  دعب  دومن و  تافو  درک و  بت  دیسر ، نادمه  هبقع  هب  ساّبعلاوبا  نوچ  سپ  دیامرف ». گرزب  ارت  رجا  دنوادخ  »
مجن دـمآ -( . یم  نوریب  ناشیا  دزن  زا  تاعیقوت  دـش و  یم  لمح  دـندوب  هدـش  بوصنم  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  فرط  زا  هک  یناـسک 

( بقاّثلا

« هدش هداتسرف  لاوما  اه و  همان  نابحاص  دروم  رد  یبیغ  ياهربخ  »

ار ترضح  نآ  متفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  دیوگ : یم  دوب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  نارای  زا  یکی  هک  نایدالاوبا 
راپسب و ام  ناتسود  زا  نالف  نالف و  هب  ناسرب و  نئادم  هب  ار  اه  همان  نیا  : » دومرف داد و  نم  هب  تشون و  همان  دنچ  ترـضح  نآ  مدید . رامیب 

نم دید ». یهاوخ  هاگ  لسغ  رد  ارم  دینش و  یهاوخ  نم  هناخ  زا  هحون  زاوآ  دیسر و  یهاوخ  رهش  نیا  هب  رگید  زور  هدزناپ  زا  دعب  هک  نادب 
یسک نآ  : » دومرف ترضح  دوب »؟ دهاوخ  یـسک  هچ  ام  يامنهار  ادخ و  تّجح  دهدب ، يور  میظع  هعقاو  نیا  یتقو  نم ! يالوم  يا  : » متفگ

دعب وا  دناوخب ، زامن  نم  رب  هک  یـسک  نآ  : » دومرف ترـضح  هدب ». يرتشیب  ياه  یناشن  : » متفگ دـنک ». بلط  وت  زا  ارم  ياه  همان  باوج  هک 
ربخ هک  یـسک  نآ  : » دومرف متـساوخ . ترـضح  نآ  زا  يرتشیب  ياه  یناشن  هرابود  تسا ». رما  هب  مئاق  ماما و  امنهار و  ادخ و  تّجح  نم  زا 
سپ تسا ». نایمه  رد  زیچ  هچ  نایمه و  مادک  : » هک مسرپب  هک  دـش  نیا  زا  عنام  ترـضح  نآ  تبیه  سپ ، تسا ». نایمه  رد  هچنآ  هب  دـهد 
مدش ءاّرماس  لخاد  هک  دوب  مهدزناپ  زور  متشگزاب . متفرگ و  ار  اه  همان  نآ  باوج  مدناسر و  نیادم  هب  ار  اه  همان  مدمآ و  نوریب  ءاّرماس  زا 

هاگ لسغ  رد  ار  وا  ندـب  مدینـش و  رورـس  نآ  هناخ  زا  هحون  زاوآ  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  هزجعم  يور  زا  ترـضح ، هک  یتروص  ناـمه  هب  و 
: متفگ دوخ  اب  دنتفگ . یم  تیلـست  وا  هب  دندوب و  هدمآ  درگ  شرود  مدرم  هک  مدید  ترـضح  نآ  هناخ  برد  رب  ار  رفعج  شردارب  مدـید و 
دماشآ و یم  بارـش  وا  متـسناد  یم  هک  اریز  دش ، دهاوخ  لطاب  تماما  رما  سپ  دـشاب ، رفعج  ع ،)  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  دـعب  ماما  رگا  »
زا دعب  دیبلطن . ار  اه  همان  باوج  دیسرپن و  نم  زا  يزیچ  چیه  وا  متفگ و  تیلست  وا  هب  سپ  دنک ». یم  يزاب  رامق  دنز و  یم  یقیسوم  تالآ 
هب تساخرب و  رفعج  سپ  رازگب »! زامن  وا  رب  زیخرب و  دـندرک . نفک  ارت  ردارب  ! نم هجاوخ  يا  : » تفگ وا  هب  دـمآ و  نوریب  مداـخ  دـیقع  نآ 

تفر شیپ  رفعج  دندوب ، هدرک  نفک  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لاح  نآ  رد  دنتفر . لزنم  نآ  هب  نایرگ  نایعیـش ، تفر و  هناخ  نآ 
يا : » دومرف دیـشک و  ار  وا  يادر  دش و  ادیپ  دّعجم  ياهوم  اب  نوگ  مدنگ  یکدوک  مدـید  دـیوگب  ریبکت  هک  دـصق  نوچ  دـناوخب . زامن  هک 

راوگرزب ردپ  رب  هدیزگرب ، نآ  تفر و  رانک  هب  دـش و  ضوع  شگنر  رفعج  متـسه ». رتراوازـس  وت  زا  دوخ  ردـپ  رب  ندرک  زامن  هب  نم  ومع !
يا : » هک دومرف  باـطخ  نم  هب  نآ  زا  دـعب  دومن . نفد  (ع ) یقّنلا یلع  ماـما  شراوـگرزب ، ردـپ  دـقرم  يوـلهپ  رد  ار  وا  درازگ و  زاـمن  دوـخ 

.« تسا هدـنام  یقاب  نایمه  ناشن  یلو  ناشن ! ود  نیا  : » متفگ دوخ  اب  مداد و  وا  هب  ار  اه  همان  ياهباوج  روایب ». ار  اه  هماـن  ياـهباوج  يرـصب !
: تفگ وا  هب  دنتفگ ، یم  اّشو  زجاج  وا  هب  هک  راّضح  زا  یکی  تقو  نآ  رد  درک . یم  يراز  دیلان و  یم  وا  متفر و  رفعج  کیدزن  نآ  زا  دـعب 
ار وا  هک  مسق  ادخ  هب  : » تفگ باوج  رد  رفعج  دنک . مامت  رفعج  رب  ار  تّجح  هک  دوب  نیا  يارب  لاؤس  نیا  و  دوب »؟ یسک  هچ  كدوک  نیا  »

يرکـسع نسح  ماـما  لاـح  زا  دندیـسر و  مـق  زا  رفن  دـنچ  هـک  میدوـب  هتـسشن  لاـح  نـیمه  رد  مسانـش ». یمن  ار  وا  مدوـب و  هدـیدن  زگره 
وا رب  سپ  دنداد . ناشن  ار  رفعج  نارگید ، تسیک »؟ وا  نیشناج  : » دنتفگ سپ  تسا ، هدومن  تلحر  ترضح  نآ  هک  دنتسناد  دندیسرپ و  (ع)
»؟ مینکب دیاب  هچ  میناسرب ، ترضح  نآ  هب  دنا  هتفگ  هک  تسا  ام  اب  یلام  میراد و  ییاه  همان  : » دنتفگ دنداد و  تیلـست  وا  هب  دندرک و  مالس 

نیگمـشخ و رفعج  تسا »؟ ردقچ  لام  دنا و  هتـشون  یناسک  هچ  ار  اه  همان  هک  وگب  ام  هب  : » دنتفگ دیراپـسب ». نم  نامداخ  هب  : » تفگ رفعج 
رد دـندوب ، هدـش  ناریح  تعامج  نآ  مهدـب ». ربخ  بیغ  زا  هک  دـنهاوخ  یم  : » تفگ داد و  ناکت  ار  دوخ  ياه  هماج  تساخرب و  ینابـصع 

رازه نآ  رد  هک  ینایمه  و  نالف ، نالف و  همان  امـش  اب  هک  درب  مان  ار  کی  کـی  و  مق »! لـها  يا  : » تفگ دـمآ و  نوریب  یمداـخ  تقو  نیمه 
هک یسک  نآ  ههبش  یب  : » دنتفگ دنداد و  مداخ  نآ  هب  نایمه  نآ  اب  ار  اه  همان  اهنآ  سپ  دشاب . یم  تسا  الط  رانید  هد  هلمج ، نآ  زا  رانید و 
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دمتعم داد . حرـش  ار  ارجام  تفر و  دوب  سابع  ینب  يافلخ  زا  یکی  هک  یـساّبع  هّللاب  دـمتعم  دزن  هب  رفعج  اّما  تسا ». ماما  وا  هداتـسرف ، ار  وا 
مان هب  یکزینک  هب  دوبن . هدنز  تقو  نآ  رد  س)  ) سجرن ترضح  دنتفاین و  ار  یکدوک  چیه  یلو  دندمآ  هناخ  نآ  رد  هک  داتـسرف  ار  یعمج 

هّللادبع گرم  ربخ  تقو ، نآ  رد  تسین ». هناخ  نیا  رد  یکدوک  چیه  : » هک تفگ  هیرام  یلو  دهد ، ناشن  ار  كدوک  ياج  هک  دنتفگ  هیرام 
رکف زا  دـندش و  رابخا  نآ  هب  لوغـشم  اهنآ  سپ  تسا ، هدرک  جورخ  هرـصب  زا  جـنز  بحاص  هک  دـمآ  زین  يرگید  ربخ  دیـسر و  ناقاخ  نب 

( يدهملا ۀیافک  داتفین -( . وا  رکف  هب  یسک  رگید  تفای و  تاجن  نز  نآ  دنداتفا و  نوریب  هیرام 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  زیگنا  زاجعا  یبیغ و  ياهربخ  »

عرواب رادتناما و  رایسب  وت  حور ! رسپ  يا  : » تفگ متفر . وا  دزن  نم  درک و  بلط  ارم  داتـسرف و  ار  یـصخش  ینز ، دیوگ : یم  حور  نب  دمحا 
هـسیک نیا  رد  ییاهمهرد  : » تفگ هّللا ». ءاشنا  منک  یم  نینچ  : » متفگ یناسرب ». شّلحم  هب  ار  نآ  ات  مهدـب  وت  هب  یتناما  مهاوخ  یم  یتسه ،

رد هک  دـهدب  ربخ  وت  هب  هک  یناسرب  یـسک  نآ  هب  هک  تقو  نآ  ات  ربن  نیب  زا  ار  اهنآ  رهم  نکن و  زاب  ار  نآ  ما ، هدز  رهُم  اهنآ  رب  نم  تسا و 
نم تسا و  رانید  هد  ؤلؤل  نآ  ياهب  هک  تسا  نآ  رد  ؤلؤل  هناد  هس  دزرا و  یم  رز  رانید  هد  هک  تسا  نم  هراوشوگ  نیا  تسیچ و  هسیک  نیا 

رد نم  رداـم  : » تفگ تسیچ »؟ وت  تجاـح  : » متفگ دـهدب ». ارم  باوج  ینک  لاؤس  هکنآ  زا  شیپ  مهاوـخ  یم  مراد و  رما  ّیلو  زا  یتجاـح 
نیا داد  ربخ  ارت  صخش  نآ  رگا  منک ، ادا  ار  وا  ضرق  ات  هدرک  ضرق  یسک  هچ  زا  هک  مناد  یمن  نم  دوب و  هدرک  ضرق  رانید  هد  یـسورع ،

مدرک و مالس  متفر و  دیزی  نب  زجاح  دزن  دادغب  هب  سپس  تسا . ماما  یقّنلا ، یلع  نب  رفعج  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  هدب ». صخـش  نآ  هب  ار 
وا مهدـب ». وت  هب  تسا  دـنچ  تسیچ و  یئوگب  هک  نآ  زا  دـعب  هک  دـنا  هداد  نم  هب  ار  لام  نیا  : » متفگ يراد »؟ یتجاح  : » تفگ وا  متـسشن .

حور نب  دـمحا  زا  ار  لام  : » تسا هتـشون  نآ  رد  مدـید  داد . ار  همان  و  تسا ». هدـش  هتـشون  وت  دروم  رد  هدیـسر  نم  هب  هک  همان  نیا  : » تفگ
هب سپ  مدوب ». نآ  لابند  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتگرزب  نیا  هّللا ! ّالا  هلا  ـال  : » متفگ نم  تسرفب ». ءاّرماـس  هب  اـم  شیپ  ار  وا  و  ریگن ) )

سپ یلب ». : » متفگ یتسه »؟ حور  نب  دّمحم  وت  : » تفگ دـمآ و  نوریب  یمداخ  متفر ، مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یبا  هناخ  برد  هب  متفر و  ءاّرماس 
نآ حور ! نب  دـمحا  يا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  : » دوب هتـشون  نآ  رد  متفرگ ، ار  هماـن  نم  ناوخب ». : » تفگ داد و  نم  هب  يا  هماـن 
وت تسا و  هدومن  لایخ  وا  هک  تسین  نینچ  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا  مهرد  رازه  هک  دـنک  یم  لاـیخ  تسا ، هداد  وت  هب  نز  نآ  هک  ار  يزیچ 
هک ینیگن  اب  هراوشوگ  ود  نینچمه  دشاب و  یم  رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  هسیک ، نآ  رد  يدوشگن ! ار  نآ  رهم  یتشاد و  هاگن  تناما  ار  نآ 
ورب دادغب  هب  هدـب و  كزینک  نالف  ار  نیا  دزرا ، یمن  نیا  زا  رتشیب  تسا و  هدـیرخ  رانید  هد  هب  هک  ؤلؤل  هناد  هس  تسا و  رانید  هد  نآ  تمیق 

هدرک و ضرق  یـسورع  رد  رانید  هد  نم  ردام  تفگ : هکنیا  و  ریگب ، ار  دهد  یم  وت  هب  هار  جرخ  زا  هچنآ  هدب و  دـیزی  نب  رجاه  هب  ار  لام  و 
وا هب  هک  دـهاوخ  یمن  تسا  هّیبصان  هکنآ  يارب  اّما  هدرک  ضرق  دـمحا  رتخد  موثلک  زا  هک  دراد  نیقی  وا  تسیک ، وا  بحاص  هک  دـناد  یمن 

يورب دوخ  هناخ  هب  نوچ  شاب و  هتـشادن  رفعج  تماما  هب  داقتعا  رگید  تدوخ  و  دـهدب . دوخ  لـثم  ینارهاوخ  هب  هک  دـهاوخ  یم  دـهدب و 
هیلع نامز  ماما  هچنانچ  مداد و  رجاه  هب  ار  رز  هسیک  مدمآ و  دادغب  هب  نم  سپ  دسر ». یم  ثاریم  وت  هب  وا  لام  لها و  زا  دریمب و  وت  نمشد 

رد متشگزاب . دوخ  لزنم  هب  سپس  منکب . دوخ  هار  جرخ  هک  داد  نم  هب  رانید  یس  وا  دوب . رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  نآ  دوب  هدومرف  مالسلا 
متفر هناخ  هب  متـشگزاب و  نوچ  درگزاب . هناخ  هب  هک  دیوگ  یم  تنز  تسا و  هدرم  وت  نز  ردپ  هک  دیـسر  یکیپ  هناخ ، هب  تشگرب  هار  نایم 

( رابخألا ۀصالخ  دیسر -( . نم  هب  مهرد  رازه  هس  وا  زا 

« هدش ناهنپ  لام  ندرک  ادیپ  »

، هثرو زا  یسک  دوب و  هدرک  نفد  هک  دوب  یلام  وا  دزن  رد  درک و  تافو  تّیـصو  نودب  مناردارب  زا  یکی  دیوگ : یم  ینیوزق  رفعج  نب  نسح 
فیرش عیقوت  سپ  دندرک . لاؤس  دوب  هدش  نفد  هک  يزیچ  نآ  دروم  رد  دنتـشون و  هسّدقم  هیحان  هب  يا  همان  سپ  تسناد . یمن  ار  نآ  ياج 
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ار لام  نآ  دندنک و  ار  ناکم  نآ  سپ  دشاب ». یم  رادقم  نالف  زین  شرادقم  تسا و  ناکم  نالف  قاطا و  نالف  رد  هناخ  رد  لام  : » هک دیـسر 
( تازجعملا نویع  دندروآ -( . نوریب 

« مالسلا هیلع  نامز  ماما  تکرب  هب  تسرد  هار  هب  نتفای  تیاده  »

ترضح ترایز  هب  یهاگ  دیوگ : یم  تفای  تیاده  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  تکرب  هب  دوب و  هّیدیز  خیاشم  زا  یکی  هک  هدوس 
توالت لوغشم  مدناوخ و  ار  ءاشع  زامن  مدوب ، اجنآ  یبش  مدنام ، یم  اجنآ  تاقوا  یضعب  متفر و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هّللادبعابا 

. میدیـسر تارف  رانک  هب  هدمآ ، نوریب  هناخ  زا  مه  اب  حبـص  دوب . دـمح »  » هروس ندـناوخ  لاح  رد  هک  مدـید  ار  یـسابل  شوخ  ناوج  مدـش .
نامیشپ فّسأتم و  وا  ییادج  رب  نم  تفرگ و  شیپ  رد  ار  يرگید  هار  و  ورب ». : » دومرف یلب ». : » متفگ يور »؟ یم  هفوک  هب  وت  : » دومرف ناشیا 

هب وا  تمدخ  رد  ترایز ، زا  دعب  مدید و  فرـشا  فجن  تشپ  ار  دوخ  هظحل ، زا  دعب  مدیـسر و  يو  هب  مدش و  هناور  وا  لابندـب  سپ  مدـش ،
شیوـخ تسد  اـب  دز و  نیمز  رب  تسد  تساـخرب و  رحـس  تقو  رد  ترـضح  نآ  تسا ». نم  لزنم  نیا  : » دوـمرف وا  مدیـسر . هلهـس  دجـسم 

زا دعب  دناوخ . ار  حبـص  زامن  نآ ، زا  دعب  دناوخ و  بش  زامن  تعکر  هدزیـس  تخاس و  وضو  سپ  دش . رهاظ  یبآ  ناهگان  دنک ، ار  یلادوگ 
نوریب هناخ  زا  وا  نزب . برد  ورب و  يزار  رهاطوبا  هناخ  هب  يدیـسر  هفوک  هب  یتقو  یتسه ! دـنملایع  ناشیرپ و  يدرم  وت  : » تفگ نم  هب  زامن 

: دومرف دوب  نانچ  نینچ و  شتفـص  هک  یناوج  وگب  وا  هب  دوب  دـهاوخ  دولآ  نوخ  هدرک ، حـبذ  هک  ینابرق  نوخ  زا  شتـسد  دـمآ و  دـهاوخ 
هفوک هب  یتـقو  نسحلا » نب  دّـمحم  : » دومرف وگب ». ار  دوـخ  ماـن  : » مدیـسرپ وا  زا  هدـب ». نم  هب  ار  تسا  نوفدـم  تخت  ریز  رد  هک  يا  هسیک  »

اب مراد ». یماـغیپ  : » متفگ يراد »؟ راـکچ  نم  اـب  : » تفگ هدوس ». : » متفگ یتسیک »؟ : » دیـسرپ مدز ، برد  متفر و  رهاـطوبا  هناـخ  هب  مدیـسر 
ریز زا  سپس  درب . هناخ  نورد  هب  ارم  دیـسوب و  ارم  يور  و  منک ». یم  تعاطا  : » تفگ وا  مدناسر ، ار  مایپ  نم  دمآ . نوریب  دولآ  نوخ  تسد 
نم دوب ». نامّزلا  رصعلا و  بحاص  وا  : » تفگ دیلام و  مشچ  رب  تسد  هدومن و  نامهم  ارم  داد و  نم  هب  دروآ و  نوریب  يا  هسیک  یسرک  هیاپ 

ۀقیدح تخاس -( . دنمتورث  ینغ و  ارم  هسیک  نآ  متـشاذگ و  رانک  ار  هّیدـیز  بهذـم  مدـش و  انیب  هتفای و  تیادـه  ترـضح  نآ  تکرب  زا 
( هعیّشلا

« دوب هئجرم  یصخش  لام  هفصن ، نآ  هک  ینهاریپ  فصن  ندرکن  لوبق  »

بهاذم زا  یکی  هب -(  یـسیفن  سابل  يزور  تشاد . هئجرم  یکیرـش  وا  دوب و  ینمؤم  زاّزب  درم  مق  رد  دـیوگ : یم  بتاک  دـماج  نب  قحـسا 
نکل مسانش ، یمن  ارت  يالوم  نم  : » تفگ کیرش  نآ  دراد ». ارم  يالوم  یگتسیاش  سابل  نیا  : » تفگ نمؤم  نآ  دیـسر . اهنآ  تسد  لطاب )

نآ هب  سابل  نآ  یتقو  داتسرف . مالـسلا  هیلع  رـصع  ّیلو  ترـضح  يارب  ار  سابل  نآ  نمؤم ، درم  سپ  نکب ». سابل  نیا  اب  یهاوخ  یم  هچره 
صخـش نآ  لام  ام  : » دومرف دنادرگرب و  ار  رگید  فصن  تشادرب و  ار  نآ  فصن  دـندرک و  فصن  لوط  فرط  زا  ار  نآ  دیـسر ، ترـضح 

( بقاّثلا مجن  مینک -( ». یمن  لوبق  ار  هئجرم 

« رازآ مدرم  هیاسمه  ّرش  عفد  »

نامز ماما  هسّدقم  هیحان  هب  سپ  متشادن ، ینمیا  وا  ّرش  زا  مدوب و  ّتیذا  رازآ و  رد  دوخ  ناگیاسمه  زا  یکی  زا  دیوگ : یم  دمحا  نب  دّمحم 
زور رد  وا  یلاعت ، يادخ  فطل  هب  سپ  دش ». دهاوخ  عفد  وت  زا  وا  ّرش  يدوزب  : » هک دمآ  یکرابم  عیقوت  سپ  مدومن . تیاکـش  مالـسلا  هیلع 

( تازجعملا نویع  مدش -( . تحار  وا  ّرش  زا  نم  درُم و  مّود ،

« رهن بهشا و  بسا  بحاص  »
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رمالا بحاص  ترـضح  زا  نخـس  اجنآ  رد  مدوب ، هلوّدلا  رـصان  نادمح  نب  هّللادـبع  نب  نسح  سلجم  رد  يزور  دـیوگ : یم  قرتسم  نسح 
دش و سلجم  لخاد  نیسح  نم  يومع  لاحنیا  رد  مدرک ، یم  هرخسم  ار  لئاسم  نیا  ینانخس  اب  نم  دمآ . ترضح  نآ  تبیغ  مالسلا و  هیلع 
و دنداد ، نم  هب  ار  مق  تموکح  هکنآ  ات  متـشاد  ارت  داقتعا  دروم  نیا  رد  زین  نم  دـنزرف ! يا  : » تفگ وا  متفگ . یم  ار  نانخـس  نامه  زاب  نم 
، دندرک یمن  تعاطا  وا  زا  دنتـشک و  یم  ار  وا  تفر  یم  هک  یمکاح  ره  دـندوب و  هدرک  شروش  هفیلخ  رب  مق  لها  هک  دوب  یماگنه  رد  نآ 

نآ لابند  هب  نم  درک و  رارف  نم  شیپ  زا  يراکش  مدش ، راکش  لوغـشم  هار  نایم  رد  دنداتـسرف . مق  يوسب  دنداد و  نم  هب  ار  يرکـشل  سپ 
نیا رد  دش ، یم  رتشیب  رهن  نآ  تعـسو  متفر  یم  ردقچ  ره  مدـش . ناور  رهن  نایم  رد  مدیـسر و  يرهن  هب  هکنیا  ات  مدـش  رود  رایـسب  متفر و 

اپ رب  خرـس  همکچ  ود  دوب و  ادیپ  شیاهمـشچ  طقف  تشاد و  رـس  رب  يزبس  هماّمع  وا  دش ، ادیپ  دوب  راوس  یهبـشا  بسا  رب  هک  يراوس  لاح 
سپـس درب . ارم  ماـن  ریقحت  يور  زا  هکلب  درکن  ادـص  ارم  مه  هینک  اـب  یّتـح  تفگن و  ریما  نم  هب  و  نیـسح »! يا  : » تفگ نم  هـب  وا  تـشاد .
رایسب هک  نم  یهد »؟ یمن  ام  باّون  باحصا و  هب  ار  تلام  سمخ  ارچ  يرامـش و  یم  کبـس  ینک و  یم  هرخـسم  ار  ام  هیحان  ارچ  : » تفگ

وا مهد ». یم  ماـجنا  يدوـمرف  رما  هک  هچ  ره  نم ! ياـقآ  يا  : » متفگ مدـیزرل و  وا  نخـس  زا  مدیـسرت ، یمن  يزیچ  چـیه  زا  مدوـب و  عاـجش 
تـسدب یتقو  يوش و  یم  رهـش  لخاد  گنج  تّقـشم و  نودب  یناسآ و  هب  يدیـسر ، يا  هدرک  ار  نآ  دصق  هک  ییاج  نآ  هب  یتقو  : » تفگ

دشر و اب  ورب  : » دومرف سپـس  منک ». یم  تعاطا  : » متفگ ناسرب ». شّقحتـسم  هب  ار  نآ  سمخ  سپ  ینک  یم  بسک  هک  ار  هچنآ  يروآ  یم 
پچ و تمـس  زا  تفر و  اـجک  هب  وا  هک  مدـیمهفن  نم  دـیدرگ . بئاـغ  نم  رظن  زا  دـش و  هناور  دـینادرگ و  ار  دوخ  بسا  ماـگل  و  حـالص »

مدرکن لقن  ار  ناتساد  نیا  متشگرب و  دوخ  رگشل  يوسب  دش و  دایز  نم  بعر  سرت و  متفاین . ار  وا  یلو  مدرک  وجتـسج  ار  وا  یلیخ  تسار 
لها یلو  درک  مهاوخ  گنج  ناشیا  اب  هک  مدرک  یم  نامگ  مدیـسر ، مق  رهـش  هب  یتقو  مدرک . شومارف  ار  نآ  تفر و  مدای  زا  هلئـسم  نیا  و 

ام زا  وت  نوچ  یلو  میدـیگنج  یم  دـمآ  یم  ام  يوسب  دوب و  ام  فلاخم  بهذـم  رد  هک  یـسک  ره  اـب  اـم  : » دـنتفگ دـندمآ و  نم  يوسب  مق 
مق رد  یتّدم  نم  امنب ». هرادا  ار  رهش  یهاوخ  یم  هک  روط  ره  وشب و  رهش  لخاد  تسین ، یتفلاخم  وت  ام و  نایم  يا  هدمآ  ام  يوسب  یتسه و 
دزن نم  زا  دندرک و  تداسح  نم  لاوما  ترثک  نم و  رب  هفیلخ  يارما  سپ  مدرک ، عمج  متـشاد  عّقوت  هچنآ  زا  رتشیب  يدایز  تورث  مدـنام و 

هب دعب  مدرک و  مالس  وا  رب  متفر و  هفیلخ  هناخ  هب  لّوا  دادغب  رد  متشگرب . دادغب  يوسب  نم  درک و  رانکرب  ارم  هکنآ  ات  دندرک  تّمذم  هفیلخ 
نم دنـسم  يور  رب  تشذگ و  مدرم  همه  زا  دمآ و  يورمع  نامثع  نب  دّـمحم  لاحنیا  رد  دـندمآ ، نم  ندـید  هب  مدرم  متـشگرب . دوخ  هناخ 

دوب و هتـسشن  وا  دنتفر و  یم  دندمآ و  یم  مدرم  هتـسویپ  مدـمآ و  مشخ  هب  یلیخ  وا  تکرح  نیا  زا  نم  درک . هیکت  نم  یتشپ  رب  تسـشن و 
يّرـس وت  نم و  نایم  : » تفگ دمآ و  نم  کیدزن  وا  دش ، مامت  سلجم  یتقو  دـش . یم  رتدایز  هظحل  ره  وا  رب  نم  مشخ  درک و  یمن  تکرح 

هب هّصق  نآ  سپ  میدرک ». افو  دوخ  هدعو  هب  ام  هک  دیوگ  یم  رهن  بهشا و  بسا  بحاص  : » تفگ وگب ». : » متفگ ونشب ». ار  نآ  لاح  تسه ،
هب متفرگ و  ار  شتـسد  متـساخرب و  سپ  مراد ». یم  تّنم  ناـج  هب  منک و  یم  تعاـطا  مونـش و  یم  : » متفگ مدـیزرل ، دوخ  رب  دـمآ و  مداـی 
هب وا  ار  مدوب  هدرک  شومارف  نم  هک  لاوما  زا  یـضعب  مدومن . میلـست  ار  همه  سمخ  مدرک و  زاب  ار  دوخ  ياه  هنیزخ  برد  مدرب و  نوردنا 
یم هلوّدلارصان  نسح  مدرکن ». کش  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  دروم  رد  نم  نیا ، زا  دعب  تفرگ و  ار  شـسمخ  دروآ و  نم  دای 

( جیارخ مدومن -( ». نیقی  ترضح  نآ  رما  هب  دش و  لئاز  ملد  زا  کش  مدینش  دوخ  يومع  زا  ار  هّیضق  نیا  ات  زین  نم  : » دیوگ

« نابعش همین  بش  نیدّلوتم  زیگنا  تفگش  تّیزم  »

هکنآ رگم  دوش ، یمن  ّدلوتم  نآ  رد  يدولوم  چیه  دوش ، یم  ّدلوتم  (ع ) مئاق نآ  رد  هک  یبش  : » هک تسیورم  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد 
( راونالا راحب  دناشک -( ». یم  نامیا  يوسب  ار  وا  دنوادخ  (ع ،) ماما تکرب  هب  دوش ، ّدلوتم  كرش  لها  ِنیمز  رد  رگا  دشاب و  نمؤم 
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